
 یارحم

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 یارحم

 
2 

 

   

 

 
  

 

 

 

 



 یارحم

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 "میبسم اهلل الرحمن الرح" 

 

 "اریمح"              

 

 زم؟یعز ییتو کجا 

 ؟یکنیم یخلقت زندگ نیا یکجا

 کنم؟یبه تو فکر م هیهرثان قراریکه ب یبه من هست؟! من حواست

 زم؟یعز ییکجا 

 ؟ینیبیمنه تنهارا از پشت پنجره اتاقم م ایا

قرمز را با تمام وجود  ی، عطر رز ها نمینشیپشت پنجره م ادتیهر روز به  نجایمن ا ینیکه بب زمیعز ییکجا 

 ...بلعمیم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 عطر توست! نیا المیخ در

 را چارهیمنه ب یابیتا که در زم؟یعز ییکجا 

 ....آه

 !زمی، عز ییتو کجا پس

 

 

 

 

 انمِهریآر نیلی: آسندهینو

 

Instageram :  ayl inarianmehr 

 

 بلند شد گفت: عیهول کرده بود سر دنمیکه از د ی، منش رونیاسانسور اومدم ب از

 ن؟یصدر....شما امروز اومد یسَ...سَالم اقا -

 گفتم: رفتمیمکث کنم همونجور که سمت اتاقم م نکهیا بدون

 !رمیاز شما اجازه بگ دیواسه اومدن به شرکت پدرم با دونستمینم -

 رو ببندم گفتم: د نکهیاتاقم شدم و قبل ا وارد

 که دارم وصل کن یهر تلفن -

 .دمیچَشمشو شن یدرو بستم اما صدا و
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اپ لپ ت هیجز  ستیهم روش ن یزیسوخته ، چ ییشکل با رنگ قهوه ا لیمسطت زهیم هینشستم ؛  زمیپشت م رفتم

 اپل!

 خودمو مشغول کار کردم. امیمزخرفم در ب یاز فکر زندگ نکهیا یبرا 

....خسته از تموم یسالگ ۲۷بوده ، و حاال.....تو سن  یسرگرم عشقو حال جوون شویهدفم که کل زندگ یآدم ب هی من

 . کنمیفکر مبر باد رفتم یزودگذر دارم به زندگ یها یخوش

 سمت کارم. فرستمیو دوباره تموم فکرمو م ارمیرو در م مینقشه کش لیوسا

 الیکه اون و یبد دهیا دیبسازن! تو با بایز یالیو هیتوش  وانخیکه م گنیو م دنیبهت م یمتر ۸۰۰ نیزم هی فکربکن

 باشه... یچه شکل

 کاغذ! کنم رو ادشیبا دقت تمام پ رمیگیم می، تصم ادیمخوشم یلیخ شونیکیتو ذهنم که از  ادیم دهیعالم ا هی عیسر

 !امینخواد نم، هروقتم امیراحت هروقت دلم بخواد م الیشرکت پدرمه و من با خ نجایا

 کنمیم یواسه خودم نقشه کش امیم

 هیداراش  هیو با سرما کنهیمن استقبال م یو اون از اکثر نقشه ها دهینقشه هارو به پدرم نشون م نیا یمنش بعدا

 !برنیم شیپ دویپروژه جد

 

شروع به کار کنم و دست  یکرد که به طور رسم یبهم اصرار م یلیخ  هیهام عال دهیکارام و ا دیدیاون اوال که م پدرم

 کنم! یپدرم رو عمل یکه حرفا زاشتیوقت غرورم نم چیبردارم ؛ اما من ه یاز لودگ

 صدر. ارهی.....محارمیاز خودم برات بگم....خب من مح بزار

ها هم از ما فاصله گرفتن! البته بابام رو  یمن فوت کرد! با رفتنش همه خوشبخت مانیسالمه و مادرم هنگام زا ۲۷

 حس نکردم! پدرم ازدواج کرد...  قویعم یسن هنوز خوشبخت نیمن تا به ا یول دونمینم

 کردم. یم یپدر بزرگم زندگ شیپ یسالگ ۱۹من تا سن  و
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و بهم نگفت اما من خوب  نیوقت ا چی! پدرم هرمیگینم میسراغچی! هدمیسن زن پدرمو ند نیتا به ا یوقت ، حت چیه

 داد... حیکنم و پدرم هم اون رو به من ترج یخواست من باهاشون زندگ یکه زنش نم فهممیم

 ...میتلخه مگه نه؟ بگذر یلیخ

 خواهرم داشته باشم خخخخخ! ایبرادر  هی دیشا دونهیچه م یکس 

موضوع تو  نیا یدونی؛ م زدیمشغول کاراش بودو کمتر به من سر م شهیپدرم رو فراموش کردم چون اون هم یکل به

سال هم با پدرش هم خونه نشده باشه! آره  کیواسه  یحت اینفر تو دن هی شهیکه مگه آخه م رهیس نمکَ چیمخ ه

 نکردم... یخونه زندگ کیکه تاحاال با پدرم تو  میممکنه ، من کس

 درک کردم. رویپدربزرگم بزرگ شدم و زندگ یها حتیخودم و نص یمنم با تجربه ها 

م با پدربزرگم خاطره دار یکه توش کل ییتو خونه ا یپدربزرگم فوت کرد و واقعا برام سخت بود ، زندگ یسالگ ۱۹ بعد

 !میزندگ ی، با تنها حام

کرد ، واسه  یپرش م شهی، که پدرم هم میکه به لطف حساب بانک رمیخونه واسه خودم بگ هیگرفتم  میتصم پس

که  یدیزود بود واسه مستقل شدن ؛ اما من بخاطر غرور شد یلیبچه بودم و خ یلیخونه دستو پا کردم! خ یخودم 

 دادم... حیرو ترج ییوقت به خونه پدرم برنگشتم و تنها چیداشتم ه

 !مینیتو شرکت بب یاونم اتفاق گرویهمد کباریدر ماه  دیمنو پدرم شا 

 

موضوعِ ازدواجش باعث شد  نیداد جز   کارش! و ا ینم تیاهم یچیبابامو دوست نداشتم چون به ه ادیز یاز بچگ من

 شرکتم باشه. سیرئ نکهیبهش ندارم ؛ جز ا یحس چیو تا به االن ه زهیبهم بر یرابطم باهاش به کل

 بود. شیزندگ ریدرگ اونم

بشه  و من هربار با  کیبهم نزد کنهیم یام داشته و همش سع یاومده که پسر ادشیدو سه سال انگار  نیا یول

 . رمیگیازش فاصله م یسرد

 ... گردهیوقت بهم برنم چیهمن ، پدر... یو بچگ یجوون
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 ! یگفتیعاشقانه م یواسه زنت شعر ها یداشت دیکه تو شا یبودنت رو داشتم در حال یعقده  من

 !یکه تو سرگرم کارات بود یتوجه کردنت رو داشتم در حال یعقده  من

 بزرگ شدم . ینطوریروح باشم و ا یآدم سنگو ب یگرفتم ادیچون من  شهیوقت جبران نم چیکمبود ها ه نیا

 اومد! یچرا انقدر ازش بدم م دونمینم کهدمیپسره رو د هیوارد دانشگاه شدم  یوقت 

 .کردمیحسادت م دیشا

آدم زرنگ و با  گنیبهم م گرانید ییا گهیداشتم نه تنها تو درس بلکه تو هر مسائل د ینمرات خوب شهیهم من

 هستم! یاستیس

 ...گفتمیز اون پسره براتون ما داشتم

 

 آدم فوقوالعاده خوش رو و شاد بود. هیاون  دیدونیم

 .شدنیهمه دورش جمع م عینشست سر یجا م هی یوقت

 شدنیدورم جمع م افمیدختر جلف اونم بخاطر پول و ق یسر هیمثل من که فقط  یروح یواسه آدم سردو ب نیا و

 بود! زیحسادت آم

 شد! یاز رو زبونشون جدا نم امیو اسم پ کردنیکالس روش حساب م همه

 بور بود. کمیفقط  کمیبود ؛  امیپ اسمش

 !هیاز چهرش خوند که آدم با معرفت شدیداشت. انگار م ینیدلنش چهره

 اومد. یعنوان ازش خوشم نم چیمن به ه یول

 مجبور شدم دانشگاه رو ترک کنم. یبالخره بخاطر سرباز نکهیا تا

 .رمیم پروندم رو بگروز خواستم بر اون
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 《اریکن بردار ب دایبرو از فالن اتاق پروندتو پ خودت》دادو گفت  دیکل هیکه مسئول اونجابهم بودم سادهیوا سرپا

 . یمشک رهیرنگ با دستگ دیدره سف هیکردم !  داشیدرازه دانشگاه پ یراه رو یگشتن ، انتها یبعده کل منم

 اریمحعالم پرونده  دنبال اسم هی ونیرو باز کردم و از م یمیو قد یرفتم داخل شروع کردم ؛ دره کمده چوب یوقت

 برخوردم! امیپ اسم بربخورم به اسم نیبه ا نکهیقبله ا یصدر گشتم . ول

 کنجکاو شدم ؛ پروندشو برداشتم باز کردم. کمی

 بد نبود. رستانشیدب یها نمره

از  هیبورس امیبود که پ نیمهم رو متوجه شدم! و اونم ا یلیخ زیچ هیکردم که  یرو چک م شیداشتم همه چ خالصه

 امیقا پآ نیبوده اما بعد متوجه شدم نه بلکه ا شیمال طیبخاطر شرا دیبود . اولش فکر کردم شا سفیونیطرف سازمان 

 ...هیبچه پرورشگاه

 

موضوع  نیاز ا یلیخ ی؛ اما منِ عوض شدیعوض م امیو نظرش نسبت به پ شدیمتحول م دیبود شا یانسان هر

 بکنم . یحساب یریحالگ ی تونمیکه م کردمیخوشحال شدم و فکر م

 خانواده هیبخاطر نبود  رمیقِصاوَت قلب بگ ییجورا هیاحساس باشم و  یانقدر خشن و ب ینسبت به همه چ نکهیا

 ...هیدرست حساب

 .رهیگیم ادیخانواده آدم عشق و عالقه و احساسات رو تو  دیکن باور

 کنار اغوش گرم مادر... در

 پدر... یکنار محبت ها در

 بهش فکر کنم! خوامی، نم میبگذر پووووف

 خالصه

 ترم نمونده بود. انیبه پا ادیترمو تموم کنم بعد دفترچه خدمتو پست کنم . آخه ز نیروز قرار شد حداقل من ا اون
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 رفتم دانشگاه... یآفتاب یروزا نیمثل هم یروز هی

 داده بودن! لیگرد تشک زیم امیوارد کالس شدم دوباره همه کالس دوره پ یوقت

 اعصاب قورت داده اومد. نیو لوس کالس گفت: باز ا نیریخودش یاز پسرا یکیسرجام که  نمیبشحوصله رفتم یب

 نبود که جوابشو بدم. یگرفتم ، چون در حد دهینشن حرفشو

 بلند گفت:  امیپ

 یبه داشت مَحبه -

 .کنهیداره مسخرم م امیصدام کنه ، احساس کردم پ ینجوریا یکی نکهیمتنفر بودم از ا شهیهم

 خونسرد گفتم:  یلیرو حفظ کردم و خ ظاهرم

 یکه باز بچه هارو دوره خودت جمع کرد نمیبیجان م امیبَه بَه پ-

 گمی: آره دارم از خاطراتم براشون مگفت

 دار گفتم: شین یلیخ

 ؟یگیاز خاطرات پرورشگاهتم واسشون م نمیاِ چه خوب ، بب -

 کردن! ینگاه م امیتعجب همه بلند شد! همه متعجب به پ یصدا

 بغلش و از کالس خارج شد! ری، کتاباشو زد ز ریسر به ز امیپ

 بردم... امویپ یآبرو یبدجور کنمیم حس

 داشت اون لحظه! یچه احساس امیپ دونمیهمه ترحم بار شد ، من که از ترحم متنفرم ؛ نم نگاهه

 .دمیکاردستت م یبدجور ی؛ اگه سر به سرم بزار ستیاحمق دست خودم ن منه

 ...دمشیند گهیو من تا آخر روز د رونیاز کالس رفت ب عیشوکه شده بود حالش بد شدو سر یکه حساب امیپ

 نصف طرفداراش رو از دست داد. امیپ گهیاون روز به بعد د از
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 کرد . یم یکمتر شوخ گهید

 یترحم بار نگاهش م امیبارش کنه! بعض ییا کهیت هی یکیهر لحظه  دیترس یزد تو کالس چون م یحرف م کمتر

 کردن.

 .کردمیم تیکارم احساس رضا از

 کردم خوب نشوندمش سرجاش... یم فکر

 

 رو از دست داد. تشیجذاب کمی کالسمون

کالسم  خورد و تموم یکه بد بهشون برم نداختیم ییها کهیت هیبه استادا  ییوقتا هینبود فقط  نیریاصال خودش امیپ

 رو هوا... رفتیاز خنده م

 . شدنیکرد ؛ همه زود سمتش جذب م یکه از استادا م ییا یریبخاطر حالگ دیشا

نبود که بره رو  امیاز پ یاسم گهیبودم چون د یشد گفت من به شدت از کارم راض یدو سه روز گذشت و م کینزد

 مخ من!

 دانشگاه دعوام شد . یکوچه پهنو خلوت با سه تا از بچه ها هیدانشگاه تو  رونیبار ب هی نکهیا تا

 سه تاشونم زور داشتن المصب

 دارم . یخوب کلیو ه رفتمیساله باشگاه م ۵ کینزد ستیکه ن ی، الک شدنیمن نم فیبازم حر یول

 بزنم! تونستمینم ییضربه ا چیو ه خوردمیشد و کم کم داشتم فقط م یداشت م یطوالن یلیخ دعوا

 شد. ریبا اون سه نفر درگ عیسر دیرس یسمتمون و وقت ادیبا سرعت داره م امیپ دمید نکهیا تا

 ...امیبه خودمو اومدمو رفتم کمک پ کمیو  ستمیتنها ن نکهیخوشحال بودم از ا منم

 نویکه از درد سه تاشون ولو شدن رو زم یجور مشونیزد یاما حساب میکتک خورد کمیدرسته  خالصه

 !اوردنیخون باال م 
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 حالش بد بود. یول امیپ

 لگد زده بود تو شکمش یبدجور طرف

 .نمیسمت ماش دمییانداختمش رو کولم و دو عیسر

 گاز دادم . یپشت فرمون و تا درمانگاه حسابنشستم عیعقبو سر یصندل خوابوندمش

 پرستارا اومدن باال سرش و بردنش زخماشو پانسمان کردن . بعدم

 پاره کرده بود. یبا چاقو بازوشو حساب ایاز اون عوض یکی

 زدن... هیبازوشو بخ 

 خراش برداشته بود . یسر هیخورد ؛ دستمم  هیاَبروم بخ منم

 وضعش از من بدتر بود. امیپ

 اتاقش منتظر بودم. رونیب

 مرخصه! خداروشکر واقعا ! کساعتیگفتن که کاراشون تموم شده و بعد  رونیاومدن بپرستارا و دکتر  نکهیا تا

 .ارمیباال ب یکی یشد سرمو جلو یروم نم میبار تو زندگ نیاول یبرا

 پا اون پا کردن رفتم تو اتاقش! نیا یو بعد از کل یسخت به

 نگفت فقط نگاهم کرد. یزیچامیپ

 :گفتم

 !؟یرددعوا ک یچرا ، چرا خودتو قاط -

 اوردن یم  یگفت: خب داشتن بال سره مَح یلحن مظلوم با

 !دمیلحظه بود که آنچنان محبتش به دلم نشست که با تموم وجود طعم برادر داشتنو چش همون



 یارحم

 
12 

 

 نگاهش کردم وگفتم: قدرشناسانه

 نوکرتم یلیمن.....خ امیپ -

 دست بغلم کردو با خنده گفت: چاکرتمممم بابااا ی با

 تورگ... میباهم زد یشام حساب هیمرخص شد بردمش رستوران و  نکهیبعد ا خالصه

 انقدر شام بهم مزه نداده بود تاحاال

 ...دیجد یحام هیکردم ،  دایداداش پ ی کردمیم حس

 از دلش در آوردم یدادم و حساب حیمنم تموم ماجرارو براش توض  ه؟یکه پرورشگاه دمیفهم یچجور دیپرسازم

 کرده بودم. دایماه پ قیرف هیبود ؛ ن ییا نهیاصال ک امیپ

 ...کردمیم کسانشیبا خاک  عیسر بکنه چون با من طرف بود! امینگاهه چپ به پ هیحق نداشت  یاون به بعد کس از

ع کردو جم الشویکنه! پس تموم وسا یگرفت با من زندگ میبه اصرار من تصم امیو پ میشد قیباهم رف یکم حساب کم

 من... شیاومد پ

 تو عمرم انقدر خوشحال نبودم. تاحاال

 خانواده دارشدم کردمیم احساس

 ...گذرهیو م گذشتیبهمون خوش م یلیخورد اما کنارهم خ یبهم نم مونیچیه درسته

 اعصاب... یادم خشنو ب یآدم شوخ و شاد من  ی امیپ

 جوش خورده بود! نمونیب یبیاما رفاقت عج میخورد یبهم نم اصال

 بود. شیواسه هشت سال پ امیرفاقت پ یماجرا

 کنم ینگاهش نم قیرف یبه چشم  گهید

 منه! یداداش تن گهید اون
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 ...رونیب امیاز افکارم م میزنگ گوش یباصدا

 .ارمیکتم در م بیاز ج مویو گوش دارمیاز نقشم برم دست

 خوده حالل زادشه خخخخ

 دادم: جواب

 ام؟یپ یگیمیچ  -

 کوفت یدوست داره؟ خب چ یشام چ نیزنگ بزن عشقم بب گهیم یرا جون هصغ نیا گمینم یزیواال من که چ-: امیپ

 ؟؟یکنیم

 بود ، گفتم: بگو برام زرشک پلو درست کنه گرفتهخندم

 خوامیزرشک پلو م گهیعشقت م ی: صُغامیپ

 منو بخندونه... تونستیم امیخنده ؛ فقط پ ریز زدم

 نکن تیخفشو اذ امی: پگفتم

 کنهیم یقراریب یصُغ گهیخونه د ایاز ظهر تاحاال؟ پاشو گمشو ب یی: گور به گور شده کجاامیپ

 شب بود. ۸نگاه کردم ، اوه  میساعت مچ به

 گذشته شدم که زمان از دستم در رفت. ریدرگ انقدر

 ؟یمرد ی: هوامیپ

 سمت خونه امیشرکتم االن م-

 میعشقول ای: باجه بوج بوج زود تر بامیپ

 آدم صحبت کن  نیمرگ ؛ درست ع یا-

 : امیپ
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 از طرف صغرا گفتم -

 خب باشه گمشو-

 : خودت گمشو خداحافظامیپ

 قطع کرد. ویگوش

 ...امهیاگه تاحاال زندم فقط بخاطر وجود پ دیکن باور

 

 ربع بعد نقشه تموم شد ی

 ادیهمه خوششون م شهی، مطمئنم مثل هم شهیم یجذاب خونه

 جمع کردم لمویوسا

 رونیبرداشتمو از اتاق زدم ب ممیگوش

 د؟یبریم فیگفت: تشر ینشم

 دیصدر نشونش بد یبعدا به اقا زمیرومنقشه ام گذاشتم یاره -

 : چشم چشمیمنش

 روز خوش-

 :به سالمتیمنش

 زدم... نگویسمت اسانسور و دکمه طبقه پارک رفتم

 شدیپخش م تیال یقیموس یاسانسور  ی تو

 به خودم نگاه کردم... نهیا تو

 کردنیم فیاز چهرم تعر یلی، خصوصا دخترا خ هیبق یخسته کننده بود ولواسه خودم افمیق یدونیم
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 رونی، از اسانسور اومدم ب نگیبه پارک دمی، بالخره رس میبگذر

 پارک بود شهیپدرم هم نیکردم که ماش یینگاه به جا ی

 بود ، خب پس هنوز تو شرکته نشیماش

 سن دار افتاد مرد ینگاهم به  کهنمیسمت ماش رفتمیم داشتم

 داشتو صورت سبزه یجوگندم یموها

 کردیصحبت م لشیبا موبا داشت

 با زن پدرم داشته باشه ینسبت ی کنمی، فکر م شناختمشیم

 . نمشیبیتو شرکت م یمن گه گاه یاز من نداشت ول یبود....شناخت یرینص یاقا اون

 رونیاز شرکت زدم ب عتریشدمو هرچه سر نمی، سوار ماش الشیخیب

 افتادم ریچراغ قرمز گ یپشت  یرانندگ کمی بعد

 دمیرس ریخواستم گاز بدم تا ردش کنم نشد ، د هرچقدر

 بلند شد میگوش یکه صدا کردمینشسته بودن نگاه م نایکه تو ماش ییحوصله به ادما یب

 

 ترالن رو صفحه نقش بسته بود اسم

 خخخخخ شیخاستگار قراره نامزدم بشه هنوز وقت نکردم برم یعنینامزدمه.... اون

 دادم: سالم جواب

 ستیازت ن یخبر ؟ییهست کجا ؟معلومیخوب ارررری: سالمممم محترالن

 سمت خونه رمیحوصله جواب دادم: شرکت بودم دارم م یب

 زمممیعز ی: اهااا خب خسته نباشترالن
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 ؟یندار یکار زمیخب عز-

 ؟یقطع کن عیمنو سر یتلفنا یتو چرا همش دوست دار اری: محترالن

 چون االن واقعا خستم-

 کوه  میبر یندار یبگم فردا جمعس اگه کار خواستمی: فقط مترالن

 میریحتما م زمیباشه عز-

 اریب امویتو هم حتما پ ارمیبا خودم ب خوامی: دوستم آتنا رو هم مترالن

 ؟یکرد دایزن پ امینکنه دوباره واسه پ هیچ-

 گهید میشیم یچهارنفر پیاک یمگه بده؟خب ....بعدشمیگفت: اره اوووونم چه زن دیخند ترالن

 سبز شد.....گاز دادم چراغ

 ارمیم امویباشه حتما پ-

 ی: عاشقتمممم باترالن

 قطع کردو منتظر جوابم نموند ویگوش عیسر

 دروغ...دروغ....دروغ ؟یمنم عاشقتم با گفتمیم گفتم؟یم ینداشتم بگم....مثال چ میجواب خاص راستش

 یوار شهیمسخره و کل یزندگ چه

 عاشقانه بزنم یبراش حرفا دیفقط با یطوط ی نیع هرروز

 دورم بوده ادی.....دختر زرمیبه سرم زد زن بگ راستش

 نداشتم ، به ترالنم ندارم یحس چکدومیبه ه اما

 گفتم زنم باشه شیبخاطر قشنگ فقط

 مسخرس نه؟ یلیخ
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 تاحاال عاشق نشدم دست خودم نبوده نکهیا یول

وجود  ی! اصال عشقگنیمن بهم دروغ م نیاونام دارن ع کنمی....همش حس مکنمیعاشقانه رو درک نم روابط

 نهیحس تلق ینداره....فقط 

 خونه دمیرس یساعت رانندگ میبعد ن میبگذر

 رفتم تو خونه اطویتو حگذاشتم نویماش

 دره سالنو باز کردم  یوقت

 منو یبه خونه بده ، اونم چون دلش برا یسروسامون ی ادیب گمیم یهمستخدم که گه گا یصغرا خانم ) امویپ دمید

 از آپشناشه( یکی نمی...خخخ اکنهیواسمون غذام درست م سوزهیمامیپ

 تاحاال یگفت: رو تخته بشورمت پسر کجا بود نشویبه س دیکوب رزنایپ نیع امیپ

 پسرمو؟ یکنیم نیخانم با مالقه زد پس گردنشو گفت: چرا نفر صغرا

 ننه یرو به من گفت: خوب بعد

 ؟یکتمو در اوردمو گفتم: مخلصم شما خوب باخنده

 ی...پوست استخون شدیبرات مادر اله رمیخانم: بم صغرا

 گامبو شده یلیخ نکهی: بابا اامیپ

 هیفست فود یغذاها نیا رهی: همش تقصصغراخانم

 سی: اوه امیپ

 ؟حاال شهیحاضر م یصغرا خانم دستت درد نکنه....غذا ک-

 حاضره مادر گهیساعت د مین یخانم:  صغرا
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 باشه-

 یصُغ یدک کردمیصدات م ایشدیاگه دکتر م ی: صغامیپ

 خنده ریز میصغرا خانم با هم زد منو

 وسط سالن رفتم باال... یپله ها از

 باال ، باالپشت بوم بزرگ خونه بود طبقه

 میکنیم یباال پشت بوم زندگ امیمنو پ درواقع

 هست... یهمه چ نجایا

 که باال پشت بومش فول امکاناته! نهیا بشیهست! خونه مام عجا ادیز بیعجا یمجرد یخونه ها تو

 میبساط جوج داشت قامونیمدت هرشب با رف ی

 بندو بساطم بود ونویقل

 پاته ریکل تهران ز نجایرو کاناپه....از ا نشستم

 میبخواب نجایا میاگه هوس کرد ییشبا ی کهمیتخت هم گذاشت دوتا

 میخوابیاکثر شبام م و

 

 لبم رینخ برداشتم بعد با فندک روشنش کردمو گذاشتمش ز یدر اوردم ،  بمیاز ج گارویس پاکت

 فقط ب خودم مربوطه! نیا یول کشمیم گاریس یادیز کمیگفت  شدیم

 کنمیر متوش نکردم فک یکاره خاص چیو من ه گزرهیداره م یکه الک یبه عمر نمیشیم شمیم کاریب هروقت

 روشه رویز میکه کل زندگ فتهیاتفاق ب ی کاش

 !خوادیم جانیه کمی دلم
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 کردمیبه شهر نگاه م دمویکشیم گاریسکوت س تو

 اومد باال پشت بومو اومد نشست کنارم امیپ که

 ؟ی: امروز شرکت بودامیپ

 اره-

 ؟یدی+پدرتم د

 نه-

 ، امروز دو سه بار زنگ زد خونه یدونی+م

 که؟ یبرنداشت-

 +نه

 خوبه-

 و؟یباز نیا یتمومش کن یخوای+نم

 رونیبکش ب یشگیبحث هم نیاز ا امیپ الیخیحوصله گفتم: ب یب

 اری....جوش نمی+باشه باشه تسل

 میفردا قراره کوه دار یراست-

 +البد با ترالن

 کنه یاز دوستاشو به تو معرف یکی خوادیاره م-

 بدم لیادامه تحص خااامیترالن ، بابا بگو من قصد ازدواج ندااارم م نیاز دست ا میشد ری+اس

 خخخخخخخخ-

 



 یارحم

 
20 

 

 گهی+کوفت زنتو زَفد کن د

 کنمیم یدگیباشه در اسرع وقت رس-

 نی+افر

 ؟یریزن بگ یخواینم یشوخ یب امیپ یول-

 اهیروت س گهیم گیبه د گی+د

 داشت االن؟ یچه ربط-

 ه به منبد ریتو خودت اول اقدام کن بعد گ یعنی+

 که اخرش صغرا خانم واسه شام صدامون کرد میکردیموضوع جرو بحث م نیسره ا میداشت امیپ با

 میدر کنار هم خورد یسه نفر شامو

 هم بود یشام دلچسب چه

 شب واسه صغرا خانم اژانس گرفتم تا بره خونش اخر

 سوار شه گفتم: صغرا خانم نکهیکردم و قبل ا شیاژانس اومد تا دم در همراه یوقت

 زیسمتم ، پاکت پولو گرفتم سمتشو گفتم: ممنون....بابت همه چ برگشت

 پسرم یرشیلبخند زدو پاکتو گرفت گفت: پ ی

 خونش شد یپول اژانسم حساب کردمو راه خالصه

 برگشتم تو خونه منم

 میحرف زدشب باهم یها مهیتا ن مویدیرو تختامون تو باال پشت بوم خواب امیشب مثل همه شبا با پ اون

 ...کار ، شرکت ، بچه یهمه چ از

 میگیم ادیچرتو پرت ز کال
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 کنهیمنفجر م فنویداره آ یکی دمید ۸ساعت  صبح

 شهیمتوجه نم یکه بمبم بترکون امیپ

 هیک نمیسرو وضع اشفته رفتم تا بب با

 ه؟ی: کگفتم

 دروووو نیباز کن ا ااااریگفت: مح غیبا ج ترالن

 یزنیم غیاوه خب حاال چرا ج-

 زدم فنویا دکمه

داره  هیشو که شمربن معاو داریپسر ب یتکونش دادم گفتم: هو امویباال سر  پ سادمیحوصله از پله ها رفتم باال وا یب

 ادیم

 ...دیباشه بعد دوباره گرفت خواب گفت

 

 اول صبح کنهیاله اهلل دهنمو باز م ال

 یبر بکپ که خواب به خواب ریبگ انقدر

 اومدن من ترالن از در سالن اومد تو نییهمزمان با پا نوییاز پله ها پا رفتم

 غر غر کردنو شروع کرد یکیسالم عل چیه بدون

 م؟یمگه ما امروز قراره کوه نداشت اری: محترالن

 زمیعز میریگفتم: خب االن منداشتم غشویج یحوصله صدا اصال

 ؟یدارینم برزنمیکجاست چرا هرچقدر زنگ م تی: گوشترالن

 بودم دهیباال خواب شبیتو اتاقمه د-
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 گهیخورد گفت: باشه برو حاضر شو د یکه حرص م یدرحال

 کن داریب امویبپر برو باال پ قهیدق یگفتم: قربون دستت پس  وییسمت دستشو رفتم

 هنو خوابههههههه؟ اااااااامیگفت: پ غیبا ج ترالن

 چارهیب امیگفتو رفت سراغ پ نویا

 رونیکارمو کردمو اومدم ب ییرفتم دستشو تیبا رضا امیترالنو انداختم به جون پ نکهیوشحال ازاخ منم

 

از کنارم رد شد گفت: خدا  یتند نوییاز پله ها اومد پا دهیکه با حالت ترس دمید امویپ رونیکه اومدم ب ییدستشو از

 زنت نیلعنتت کنه با ا

 ییرفت دستشو بعد

 میمن شد نیهمه سوار ماش مویزجر کش کردو به زور حاضر شد یخنده......خالصه ترالن مارو حساب ریزدم ز بلند

 عقب امی، پ میترالن جلو نشست منو

 دنبال دوست ترالن اتنا خانوم! میرفت

 خاک شده بود شیخروارها ارا ریچون ز نمیبب افشوینشد ق دمشید کیاز نزد یوقت

 دمید امویپ نیماش نهیتو ا از

 (دهیحواسش به من بود....مظلوم اب دهنشو قورت داد ) انگار ترس اونم

 بود گرفتهخندم

 اموینشست کناره پ شیتو دماغ یبا اون صدا یدختره بعد سالم احوال پرس خالصه

 میعشقو حال کرد یکل میرفت تاشب

 ستنیبدک ن حیدخترا واسه تفر نجوریا
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 داراباد یکوه ها میشب بود و ما رفته بود میو ن ۹ ساعت

 نینسنگاتونو وابک نیباهم خلوت کن کمی نیاتنا گفت: بچها شماها بر امویکه ترالن رو به پ میزدیقدم م ییچهارتا

 گهیکنار هم خوش باشن د خوانیشب م ی ه؟یولمون کن مگه خاستگار بابا

 منو از تو دور کنه تا بخورتت خوادیملولو خانم نیا اریمح نیزد به من گفت: بب امیپ

 تک خنده زدم من

 حداقل جلو اتنا ادم باش امیبا حرص گفت: پ ترالن

 

 شناسهی: اتنا خودش دوست لولوشو خوب مامیپ

 خنده ریزد ز اتنا

 ؟یبگ یزیچ یخوایتو نم اریبا حرص به من گفت: مح ترالن

 برو ایجون من ب امیحوصله گفتم : پ یب

 رمی: باشه باشه من مامیپ

 دست اتنارو گرفت رفت بعد

 دینفس راحت کش ی النتر

 ینخور ارمویلولو مح یدو قدم هنوز نرفته بود که گفت: هو امیپ

 اااااااامیگفت: پ غیبا ج ترالن

 رفتن عیاتنا با خنده سر امویپ

 کردمیتحمل م الرویگودز نیا دیکه با چارهیمنه ب موندم

 حرف زد تونستیماشاهلل تا م ترالن
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 میبچه دار ش مونیتا پنج ساله اول زندگ خوادیگفت ، گفت دلش نم ندمونیا از

 میریاقامت کاندا بگ دیگفت با بعدم

 کردمیدر م یکیاز اون  دمیشنیگوش م نیمنم از ا گفتیم ادیچرتو پرت ز خالصه

 

 میاتنا اومدنو قرار شد برگرد امویتحمل کردن ترالن ، پ کساعتیبالخره بعد  خالصه

 میشد نیماش سوار

 که امروز سوارت کردم؟ ییردمو گفتم: اتنا برسونمت همونجابه اتنا نگاه ک نهیا از

 خونه تو میایجواب داد: نه....ما امشب م عیاتنا ترالن سر یبجا

 اوردمیخودم ن یبه رو یول جاخوردم

 زارن؟ی: مگه پدر مادرت مگفتم

 یلمنه پس مشک شیکه اون پ کننیاتنام فکر م ی....مامان باباانیمنکه خارج از تهرانن فرداشب م ی: مامان باباترالن

 ستین

 گفتم: باشه یول انیاومد ب یخوشم نم اصال

 خونه میرفت یچهارنفر خالصه

 ادیبر نم یدخترا اشپز نیچون از دست ا میجوج گرفت لویراه چند ک تو

 که حوصلم سرنره شدیباعث م امیطبق معمول وجود پ مویزد یجوج مشت یپشت بوم  باال

گفتمو رفتم تو اتاقم لباسامو در  ریسپردم اتاق دخترارو بهشون نشون بده بعدش خودم شببخ امیبه پ اخرشبم

 گرفتم یدوش درست حساب یاوردمو رفتم 

 موهام شدم دنیمشغول سشوار کش  دموی....لباس پوشرونیربع اومدم ب ی بعد



 یارحم

 
25 

 

 در اتاق باز شدو ترالن اومد تو  هویکه  کردمیچک م موی، داشتم گوش دمیکارم تموم شد رو تختم دراز کش نکهیا بعد

 شب؟ نوقتیا یکنیم کاریچ نجایرو تختم گفتم: ا نشستم

 م؟یاروم بستو گفت: چرا از فرصت استفاده نکن درو

 نگفتم یزی....چدمیفهم منظورشو

 نداره یمشکل پسمیازدواج کن میخوایما م اری: محگفت

 در موردش بگم؟ یچ دینم بادو یدختره رو به روم که واقعا نم نیزدم به ا پوزخند

 رونیبرو ب ای: دست از سرم بردار ترالن ؛ بگفتم

 ررررمیگفت: من نم یلجباز با

 حرص گفتم : جهنم با

 رو سرم... دمیو پتورم کش دمی؛ دراز کش نیبالشت و پتو گرفتمو انداختم رو زم هی

 رو تختم. دیخوده نصف شب منتظر بودم ترالن بره اما پرو پرو خواب تا

 !دمیشدم و خواب الیخیب منم

 

 شدم ترالن هنوز خواب بود داریکه ب صبح

 درو بستم رونویدوش گرفتمو حوله به سر از اتاق اومدم ب ی رفتم

 نشسته ظیاخم غل یرو کاناپه با  امیپ دمید

 ام؟یباال سرش گفتم: پ رفتم

 گفت: ها؟نگام کنه نکهیا بدون

 : چته؟گفتم
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 کنه؟یم کاریفت:  ترالن تو اتاق تو چگ سادویبلند شد توروم وا هوی

 یدیاز کجا فهم-

 رای....محرونیب ومدین یاما اون عوض رونیب ادیهر لحظه منتظر بودم ب دمشیاومد تو اتاقت د یکه داشت م شبی+د

 یکه کار نکرد شبیبگو د

 به خودم مربوطه گهید نی: اگفتم

 مونمیخونه نم نیلحظه ام  تو ا ی گهی+باشه پس من د

 ؟یلعنت یگیم یاعصاب خورد گفتم: چ با

م که با ناموس مرد یفهمیاحمق انگار نم ی...توکنمیخونرو تحمل نم نیلحظه ام ا ی گهید پرورشگاهوگردمی: برمامیپ

 یکرد کاریچ

 نکردم یمن کار امی: اه دست بردارم پگفتم

 پرورشگاه؟-

 کردیبودو داشت به ما نگاه م سادهیسمت آتنا که رو پله ها وا میهمزمان سرمونو چرخوند امیپ منو

 ه؟یپس پرورشگاه چ کننیم یمامان بابات المان زندگ یگفت یخونه مستقل دار ی یگفته بودتو به من امی: پاتنا

 میبچه پروشگاه یبا اعصاب خورد داد زد: اره من  امیپ

 رونیاز خونه رفت ب عیسر بعد

 رونیاز خونه زد ب عیبگه سر یزیچ نکهیون اگرفتو بد فشمیک دیرفت شالو لباسشو پوش عیسر اتنام

 درست شد! ییچه دعوا یالک یالک ;اعصاب خورد  یموندم وسط سالن با  من

 داد اومد؟ یچرا صدا شدهیگفت: چ رونویاز اتاق اومد ب ترالن

 تنهام بزار یچی: هگفتم
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 رفتم تو اتاقمو درو قفل کردم بعد

 خوردم ییهویقرص خواب اور از تو کمدم در اوردمو چندتاشو  چندتا

 در نزد گهیمنو درک کردو د شیبار تو زندگ یترالن  خداروشکر

 خوابم برد قهیچشمامو بستم بعد چند دق یولو شدم رو تختو وقت منم

 

 یروزه مزخرف چه

 شدنه در منو از خواب پروند دهیمحکم کوب یاطراف بودم که صدا یایاز دن الیخیدر خواب ب غرق

 اااااااااااااریداد زد: مح امیپ

 اری: مرگو مح دادزدم

 رفتم قفلو باز کردم نییتخت اومدم پا از

 درو باز کردم یوقت

 کردبغلم عیسر امیپ

 : چته توگفتم

 کوبمیمسه ساعت دارم درو محکم یدونیم یکرد یخودکش ی: فکر کردم خر شدامیپ

 نگرانت باشه! یکیقشنگ بود که  چقدر

 خوب بود که برگشت! چقدر

 اینر امی: پگفتم

 یکنینم نکارویبغلم جدا شد گفت: بهم قول بده که ا از

 گفتم: باشه بابا دمیکش قینفس عم ی
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 میاز عزا درار یدل ی میلباستو بپوش بر عیسر ولیگفت: ا یبا خوشحال امیپ

 یلبخند گفتم : اوک با

 یولگرد میرفت رونویب میاز خونه زد گهیهمد با

 خوش گذشت یلیخ یخال جاتون

 خونه میبرگشت ۸ساعت  شب

 ربعِ برگشتم ی شهیحمومو مثل هم رفتم

 دمیپوش لباسامو

 نبود گشتممیچشمام دنبال گوش با

 اتاقو گشتم نبود....رفتم سالنو گشتم نبود کله

 باال پشت بوم رفتم

 

 ؟یمنو برداشت یباز گوش کشمتتتتتیبخدا م ااااامیزدم: پ داد

ونده تو وام هیاون گوش دونمیپسر اخه من چم یبزن گریج زهیج یطلبکار از رو کاناپه بلند شد اومد سمتم گفت: اِ  امیپ

 کجاست؟

 ادیصداش از کدوم جهنم دره م مینیزنگ بزن بب یبا اون گوشکوب  قهیدق یگلم  یستیکه ن جی: افلگفتم

 ادیخوشم نم چینکن که ه نیمن توه هیبه گوش یه ی: هامیپ

 زنمتاااااااااایم رمیگیبخدا م ااااااامیپ-

 زنمیماالن زنگ میگفت: باشه باشه تسل دیخند

 شد دایپ نیشلوارش که افتاده بود رو زم ریاز ز میگوش یزنگ زدو صدا امیپ
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 شلوارات نیصاحاب شن ا یب ی: اگفتم

 خواد؟یم یشلوار من چ ریخودت ز هیگوش ؟یمن دار یبه صاحب شلوارا کاری: چامیپ

 بروبابا-

 حوصله رفتم نشستم رو کاناپه یب

 چک کردم مویگوش

 پاسخ از پدرم یتماس ب دوتا

 ندادم تیام بود که اهم گهیتماس د چندتا

 یکردیکه بخاطر انقدر جلزو ولز م نیبود ا ینشست گفت: چ شمیاومد پ امیپ

 روشن کردمو گفتم: دوتا تماس از بابام داشتم گاریس ی

 داره کارتیچ نیبهش زنگ بزن بب اریگفت: مح یجد امیپ

 خاموش کردمو گفتم ولش کن! ویگوش

 م؟یبخور یپسر شام چ یاز دست داده باشه گفت: وااا شویهمه زندگ هویکه انگار  یبا لحن امیپ

 : الکوفتگفتم

 ها! شهیداره خوب م تیعرب نیافر نی: افرامیپ

 میبخور ارنیب یزیچ یزنگ بزن  یخبرت پاشو -

 ارهیدو پُرس غذارو ب دیکه ساعت نه با دهینم صیهمه مدت خودش تشخ نیرستورانه بعد ا نیا دونمی: من نمامیپ

 م؟یزنگ بزن دیحتما با نجا؟یا

 بنداز ادمیگفتم: فردا  دمیکش گارمیپک از س ی

 و؟ی+چ
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 رمیسره راهم برم داروخونه قرصاتو بگ نکهیا-

 تیترب یلوسا گفت: ب نیا نیع امیپ

 اعصاب گفتم: اه یب

 ییپاشو برو دستشو ی+مرگو اه...اه دار

 زنمتااااایماااااامیپ-

 ارنیزنگ بزنم غذا ب رمیخب...من م یلیخب خ یلی+خ

 رو کاناپه و به ستاره ها نگاه کردم دمیرفتو من دراز کش امیپ

....... ....... ...... 

 

 روز بعد اون شب سه

 غروب تو دفترکارم نشسته بودم ۷ ساعت

 درو باز کردو اومد تو  عیسر امیپ که

 اومد یمنشسرشم پشت

 کردم نگاهامیاز نقشه اوردم باالو با تعجب به پ سرمو

 قبول نکردنو اومدن تو اتاق ندیبینم وی: هرچقدر بهشون گفتم که کسیمنش

 نیببر فتونویتشر دییشما بفرما ننیمنو بب توننیهروقت دلشون بخواد م شونیگفتم: ا یشبه من رو

 شده بود درو بستو رفت عیضا یکه حساب یمنش

 شده؟یچامی: پگفتم

 نشونت بدم ویزیچ یببرمت  دیجمع کن با لتویوسا عیسر اری+مح



 یارحم

 
31 

 

 شدهیخب بگو چ-

 +سوال نپرس بدو

 رونیبمیاز اتاق زد امیجمع کردمو کتمو برداشتمو با پ المویوسا عیسر

 میرفت مویکرد یخداحافظ یبا منش یسرسر

 رونیب میاز شرکت زد نویپشت ماش میبه سرعت باد نشست خالصه

 کردیم یرانندگ ادینشست پشت فرمونو با سرعت ز امیپ

 مرده یکس دیکه بگم شا میندار یلیفک فام چیما دوتا ه نکهیا ه؟یچ شیخوب دیدونیم

 بودسالم دمشیکه امروز از دور د بابامم

 سادیکافه وا ی یجلو امیپ یساعت رانندگ میبعد ن بالخره

 میشد ادهیپ باهم

 شرشو بکن شهیکافست....برو واسه هم نیپسره تو ا یرو به من گفت: ترالن با  امیپ

 تو کافهکتمو دادم دستشو رفتم فویک

 دنج بود گوشهیکه ترالنو پسره باهم نشسته بودن روش  یزیم

 دیدیترالن پشت به من بود و اون منو نم یصندل

 باال سرش رفتم

 اومد یشوکه شد....نفسش در نم دنمید از

 نبود یمال نیام همچ پسره

 د؟یداشت یامر دییگفت: جانم بفرما پسره
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که  ییگفتم: بخاطر همه شبا زویگذاشتم رو مدر اوردم بمیترالن نگاه کردمو حلقشو از ج یتوجه بهش تو چشما یب

 ممنونمیدادیم سیسرو یمجانبهم

 منتظر جوابش باشم رفتم سمت در کافه نکهیبدون ا بعد

 یکنیاشتباه م یبخدا دار اریبلند شد گفت: مَح...مَح ترالن

 یبابا عوض گمشو

 تموم شد میبر نیکتمو گرفتمو گفتم: بش فوی...کرونیکافه اومدم ب از

 میروشن کردو رفت نویماش امیپشت فرمونو پ مینشست عیسر

 : هوووووو هووووو امیپ

 لبخند زدم ی

 : پس بالخره شر ترالنم از سرمون کم شد؟امیپ

 خنده گفتم: اره برو عشق کن با

 یبد ینیری: پسر باس شامیپ

 رستوران ی: سگ خوراش بتاز سمت گفتم

 به چشم ی: هووووووووووو هووووووو اامیپ

 گرفتیم کاراش خندم از

 

 گذشتیخوش م یلی....خمیاون داد نویشماره به اعالم ی مویختیکِرم ر یراه کل تو

 نگه داشت یرستوران الکچر یدم  امیپ

 پول خرج کنم؟ نهمهیارزه که من بخاطرش ا یتوله سگ اخه ترالن م-
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 شقمع ینبود سیتو که خسارزه بعدشم یها م اردیلیخودش م میتحملش کن ینالزم گهید نکهیا ی: ترالن نه ولامیپ

 شو ادهیباشه بابا پ-

 میوارد رستوران شد مویشد ادهیپ گهید باهم

 بزرگ بود یلیخ

 میانتخاب کرد زویم یمیرفت امیپ با

 قربان؟ نیدار لیم یاومد گفت: چ گارسون

 م؟ینیمنو رو بب شهی: مگفتم

 : البتهگارسون

 میسفارش داد یزیچ ی امیبا پ خالصه

 اریمح گمی+م

 هوم؟-

 ه؟یمسافرت چ ی+نظرت با 

 شماال؟ رهیفصل م نیتو ا یبابا ک الیخیاوه ب-

 یتو اب شنا کن یبر دهیکه نگو....هوا خنکککک....جون م گذرهی+اتفاقا انقدر خوش م

 یروان-

  ی+خودت

 نگاه کردم گهید یزایشد.....منم سرمو چرخوندمو به م شیسرگرم گوش امیپ

 دختر یادم اشنا با  ی گهید زیم یخانواده....و  گهید زیم یدختر.... پیاک ی گهید زیم یدخترو پسر.... زیم ی

 چرا ناخواسته محو دختره شدم دونمینم
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 حس کردم نمیرو تو س یلرزش خاص ی

 

 !دادیاجازه رو به من نم نینگاهمو از رو صورتش بردارم اما انگار چشمام ا خاستمیم

 یجورنیهم قای! من دقدیندار دیچشاتونو تکون بد نکهیو قدرت ا هیجا چند ثان هیبه  یشیم رهیاوقات خ یگاه دیدید

 شده بودم 

 کنترل چشمام اومد دستم بالخره

 کردینگاهم م شخندیکه داشت با ن امیسُر دادم سمت پ نگاهمو

 نشو رهی: اقا بخدا من شوهر دارم به من خامیپ

 یگفتم: گمشو روان دمویخند

 نگاهم رفت سمت دختره ! ناخوداگاه

 ه؟ینجوریدختره چرا ا نیا امی: پمن

 که! هیبدبخت؟ عاد هیرد نگاهمو گرفت با مکث گفت: چجور امیپ

 شدم؟ یجوریمن  یبگ یخایم یعنی: من

 وقتا یبعض یشی: اسکل که مامیپ

 شدم به صورت سادش! رهیخ دوباره

 رو  چارهی: د ول کن دختره بامیپ

 زنگ خورد میجوابشو بدم که گوش اومدم

 شماره نااشناس دمیدرش اوردم و د بمیتو ج از

 زنگ زد شی: خب اولمن
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 : بَه بَهامیپ

 زیگذاشتم رو م ویگوش

 وونهید گهی: جواب بده دامیپ

 بزار تو کف بمونن الیخی: بمن

 طونیش ی: اَامیپ

 کردم یاروم خنده

 زین غذاها رو ماوردن و گارسون شروع کرد به گذاشت سفارشامونو

 کمک میاومد یم یزدی: داداش صدا مامیپ

 و رفت دیخند گارسونه

 !دیچرخیرو صورت اون دختر م یواشکیبه خوردن غذاهاو نگاهه من  میشروع کرد خالصه

 بود یریکه روبه روش بود....نص یکس

 دخترس؟ یبابا یعنیگفتم احتماال با زن بابام نسبت داره..... دمشویشرکت د نگیمردک که تو پارک همون

 ! رونیشادو خندون از جاش پاشدو رفت حساب کنه از همون ورم از رستوران زد ب یرینص هوی

 کردیم هیدپ گر افهیق هیهنوز نشسته بود البته با  دختره

 : باباش نبودمن

 ؟ییدختره ا نی: اَ پسر تو هنو تو کف اامیپ

 برخورد  بهم

 شم؟داره که من تو کفش با یچ نی: اخه اگفتم

 شونییپایم یه یچ نای: واال صدتا خوشگل دورته اامیپ
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 نیهم کنهیم هیچرا گر نمی: من فقط کنجکاو شدم ببمن

 یگی: باش باش تو راست مامیپ

 بحث نکردمو غذامو خوردم امیبا پ گهید

 غذاها تموم شد پا شدم رفتم غذاهارو حساب کردم نکهیا بعد

 !میو راه انداختم که بر امیبرداشتم و پ مویگوش زیاومدم سره م بعد

 نگاهش کردم  کیاز نزد یحساب میشدیاون دختره رد م زیاز کنار م میداشت یوقت

راهش  میاگه تو زندگ کنمیحس م الیخیبعدش باخودم گفتم ب یمخشو بزنم ولو برم ایفکرم زد که  دلمو بزنم به در به

 !شهیبدم واسم داستان م

 ساده از کنارش گذشتم! نیبنابر

 

 میشد ریو سراز میدوتامون خسته بود میدیرس یکرد ، وقت ینشست پشت فرمونو تا خوده خونه رانندگ امیپ

 اتاقامون!

 زندونه! هیمثل  امیپ یب خونه

 !!هیزیبدچ یکال تنها دیشا

 و پشتمه! ارهیدرم م ییچون از تنها دیشا ایدن نیشده تنها برادرم تو ا امیپ

 ساعته کناره من باشه؟ ۲۴ ینطوریا تونهیم یتا ک امیپ ؟یتا ک یول

 ...رهیو م کنهیازدواج م بالخره

 !کشهیم ریمغزم ت کنمیفکر م زاینچیبه ا یوقت هووووف

 عوض کردمو رفتم رو تختم لباسامو
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 اما اشتباه کردم! برهیسه سوت خوابم م کردمیم فکر

 فکر به ذهنم هجوم اورد یکل دوباره

 بودمش! دهیبود که تو رستوران د یاز همه پررنگ تر چهره اون دختر و

 ؟ چرا اون دختر فکرمو مشغول کرده؟؟؟ چرا

 زدم به قلبم محکم

 شو که تموم شد رفت! الیخیپس ب یدیرس رید بازم

 فکر کردم که بالخره خوابم برد انقدر

 از خواب پا شدم ۱۰ساعت  صبح

 دمیدعالمه روزنامه  هی ونیوسط سالن م امیو پ رونیاز اتاق رفتم ب پاشدم

 : سالممن

 اری: بَه داش محامیپ

 ؟یاونا دورت جمع کرد نی: چمن

 : روزنامهامیپ

 ه؟؟؟یچ شیی! خب کارای: عه؟ واقعا ؟؟ خوب شد گفتمن

 کنم دایکار پ خامی: مامیپ

 ؟یبابا حال دار الیخی: بمن

 نگفتو سرشو کرد تو روزنامه ها یزیچ

 صبحانه کوفت کن ای: پاشو ، پاشو بمن

 : قربونت خوردم امیپ
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نج ، به پ کردمینگاه م امیبه پ مینجوریشروع کردم لقمه گرفتن هم ویناهار خور زینگفتم نشستم پشت م یزیچ

 !خاستنیسابقه م ای خوردنیجا زنگ زد اما انگار بدرد نم شیش

 امی: پمن

 که فرو رفته بود تو روزنامه ها گفت: ها؟ همونجور

 ؟؟؟یکار کن یخای: واقعا ممن

 کنمیم یخوام خاله باز یو گفت:نه پس م نییروزنامه رو از جلو صورتش اورد پا امیپ

 کنم؟ دایتو شرکت بابام واست کار پ یخای: ممن

 از جاش پاشد اومد تو آشپزخونه و نشست روبه روم  هوی

 هیکه عال نیپسررررر ا ی: واامیپ

 گرفتن مونیپرو پ یکرد به لقمه ها شروع

 تم: اشتهات باز شدابهش کردم و گف ینگاهمین

 ؟یکنیم فیرد یکارو ک یخیب ناروی: اامیپ

 : امروز خوبه؟من

 که هی: اووووووف عالامیپ

 

 میپس بپر حاضر شو باهم بر -

 به چشمم ی: اامیپ

کنم، حقوقشم خوب بود به پدرم سپردم که هواشو داشته  دایپ امیکار واسه پ هیشرکتو تونستم  میروز باهم رفت اون

 باشه!
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 میتو شهر بزن یچرخ هی میبر میگرفت می، بعد تصم دیتا غروب طول کش کارامون

 گهید ایب امیپ -

 امیمجمعو جور کنم نجارویا کمی: تو برو من امیپ

 باشه -

 سمت اسانسورو دکمشو زدم رفتم

 اومدو رفتم داخلش هیچند ثان بعد

 تو اسانسور نبود. چکسیه

 !اریمح ینوزم رو فرمانداختم... ه نهیتو آ کلمیبه ه ینگاه

 در اومد. میگوش یصدا

 درش اوردم ، شماره نا اشنا بود بمیج از

 اتصالو زدم دکمه

 : بلهمن

 تو گوشم: سالم دیچیدختر پ هینازک  یصدا

 از هموناس که بهش شماره دادم. یکی دمیفهم

 دیبه به چه عجب زنگ زد -

 دیگفت: خب ببخش دویخند

 زم؟یعز هیاسمت چ-

 نی: نازنگفت

 یچه اسم قشنگ -
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 نمیراست رفتم سمت ماش هی رونیآسانسور باز شدو ازش اومدم ب دره

 زم؟یعز هی: اسم خودت چنینازن

 اریمح -

 : اها چقدر قشنگنینازن

 مثله خودته -

 خودم خوشگله؟ نی: عنینازن

 اره -

 دیخند نینازن

 نمت؟یبب یک زمیخب عز -

 دونمی: نمنینازن

 ؟یاالن وقت دار -

 : ساعت چنده؟نینازن

- ۷ 

 ؟یایکافه رو بهت بدم م هی: اگه ادرس نینازن

 اره خوبه -

 گمیکه بهت م ییکافه ا ایب ۸: پس ساعت نینازن

 باشه -

  فرسمی:ادرسو برات منینازن
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 فعال نمتیبیباشه پس م -

 :فعالنینازن

 

 شد. داشیبالخره پ امیپ قهیدق کیو روشن کردم بعد  نیماش

 تو... دیباز کردو پر نویماش دره

 می: بزن برامیپ

 قرار گذاشتم -

 ؟ی: با کامیپ

 نمشیبرم کافه بب ۸از همونا که بهش شماره دادم گفت ساعت  یکی -

 گهید مشینیبب می: باشه پس بزن برامیپ

.... 

 واسم ادرسشو فرستاده بود. نیکه نازن ییدادم سمت کافه ا گاز

بغل ما نشسته بود با دختره حرف  زیم هی قایدختر اورد و دق هی اممی!  پنیحرف زدم با نازن یبود کل یشب خوب خالصه

 .زدیم

 رو تحمل کنم! ییادما نیدو روز همچ هیبه همون اندازه اِفاده داشت و منم فوقش بتونم  یخوشگل بود ول نینازن

 چون حال نداشتم ببرم برسونمش! بهش اصرار کردم که برسونمش نذاشت! البته خداروشکر که نزاشت، هرچقدر

 

 .میکرد یخداحافظ گهیهم د از
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با اشاره بهش فهموندم که وقت  شدمیم کینزد نایا امیپ زیداشتم به م یرفت...منم از سره جام بلند شدم، وقت اون

 رفتنه....

 شدم. نمیرفتم سوار ماش رونویکردم رفتم ، بعد از حساب کردن از کافه زدم ب ادیسرعتمو ز بعد

 شدم امیپ منتظر

 شیصبرم سر اومدو زنگ زدم به گوش قهیدق ۱۰ بعد

 : بله؟امیپ

 پس؟ ییخبر مرگت کجا -

 مگه جناب مهندس؟ می: قرار مالقات داشتامیپ

 حرف بزنه تونهیجلو دختره نم دمیفهم

 رونیب ایب چیبه بهانه حرف زدن با تلفن بپ قهید هی -

 مکان بدم رییمن تغ دیبزار ادیآنتن نداره صداتون خوب نم نجای: جناب مهندس اامیپ

 !یسازیخفن م یفل بداهه چرت و پرتا ادیخوشم م -

 ...ومدیازش در ن ییصدا

 واسش بوق زدم. گشتیسرگردون دنبال من م رونیبعد از کافه اومد ب هیثان چند

 نیکردو اومد سمت ماش دامیپ

 میبپر بر -

 رونیمن به بهانه تلفن زدن اومدم ب شهیکه نم ینجوری: عه اامیپ

 برم بخوابم! خادیاالن فقط دلم م ستیاصال واسم مهم ن ،یدونیم -

 اریمح گمی...مزهی: چامیپ
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 ه؟یچ -

 دختررو برسونم؟ یبهم قرض بد نویماش شهی: مامیپ

 !کردینگاهش کردم، اونم التماس وار نگاه م زیر هیدو سه ثان هی

 ها رو دادم باال... شهیش

 

 شدم ادهیپ نیو برداشتمو از ماش چییخاموش کردم، سو نویماش

 گرفتم سمتش. چوییکنارش ، سو رفتم

 خونه ای....فقط زودتر ب ریبگ -

 به موال نوکرتم یمرد یلی: خامیپ

 گرفت. چوییسو

 من رفتم فعال-

 : خداحافظامیپ

 

 رفت تو کافه و منم شروع کردم به قدم زدن... امیپ

 افسرده بودمدوباره طبق معمول  و

 اومده بود به سراغم! زیاز همه چ یزاریحس ب و

 تو فکر!! برنیم یسراغمو منو حساب انیحسا م نیا شم،یبا خودم تنها م یوقت فقط

 ...دمیکشیم زدمیکه قدم م نجوریروشن کردم و هم گاریس
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 کردم بخوابم و موفق هم یگرفتمو تا خونه رفتم.  انقدر خسته بودم که فقط سع یقدم زدم تاکس گهید کمی یوقت

 شدم.

 

 بود فکر کنم! ۱۱که از خواب پا شدم ساعت  صبح

 .رونیاتاقم اومدم ب از

 تو سکوت فرو رفته بود! خونه

 کجاست؟ خوابه؟ امیپ

 نظرمو جلب کرد! خچالیرو  کینوشته کوچ هیسمت آشپزخونه  رفتم

 

 دمت گرم یکرد یمردونگ یلیخ شبید نگ،یگذاشتم تو پارک نتمیمن رفتم شرکت ماش اریمح"

 "امیپ قربانت

 

 بود! یبگه آبت نبود؟ نونت نبود؟ سرکار رفتنت چ ستین یکیاخه  ام،یگندت بزنن پ یا

 کار کنم تا غروب؟ یچ کاریب من

 داشتم! نیپاسخ از نازن یپنج تا تماس ب کیاز رو اُپن برداشتم نزد مویگوش

 شدم.  الشیخیب

شرکتمم  لیوسا فمویک دمیپوش یبا کت شلوار مشک یمشک رهنیپ هیدوش گرفتم.  هیصبحانمو خوردمو بعدش  رفتم

 !رونیگرفتمو از خونه زدم ب

 نداشته باشم! ازمیجز کار کردن، هرچند که بهش نندارم ییکار کنه منم چاره ا خادیم امیکه پ حاال
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...... 

به  یسَر هیبالخره خسته شدم و رفتم تا  نکهیساعت بعد، تو دفتر کارم بودم و تا غروب مشغول بودم تا ا مین حدود

 بزنم ! امیپ

 به حرف زدن! میشروع کرد موینشست ششویرفتم پ خالصه

 ره؟یم شیخب کارا خوب پ -

 ییدمت گرم خدا هی: اره عالامیپ

 نداشت یقابل -

 بگو ، خوش گذشت؟ شبی: خب از دامیپ

 نه -

 : چرا؟امیپ

 النه !برابر اصلِ تر یبود.....دختره کپ نیاز پولت! کله حرفم هم کممیاز خودت بگو،  کمیناز بکش،  کمی گهید یچیه -

 گفت: چطور؟ دویخند امیپ

 !یکنینم یداده بود که چرا بابات اشت ریگ -

 نا؟یواسه ا یگیداستان باباتو م یه یکاری: توام بامیپ

 تا فرحزاد برم!! دیبا گمیمنم مجبورا ف رو م یکنیم یکه با پدر مادرت زندگ نیبه ا شهیم دهیبحث کش یهر سر -

 سره بابات یرو ارزو به دل گذاشت چارهیترالن ب یگفت: ول شخندیبا ن امیپ

 نه خودشو نهیبب خاستیترالن پول بابامو م -

 شیبرعکس زندگ هی: رفتارش عادامیپ

 ؟یگیم ویک -
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 : باباتامیپ

 الیخیب -

 ؟ی: خب امشبم قرار گذاشتامیپ

 نزدم! نیزنگم به نازن هی ینه جون خودت بس کن من امروز حت -

 رحم یسنگدل ب ی: اامیپ

 نگفتم. یزینگاهش کردمو چ شخندین با

 ه؟یچ دتیجد ی: خب اسم بچهاامیپ

 ...دمیفهمیم دادمیم نویاگه امروز جواب تلفن نازن دیگفتم: شا دمیخند

 جون بگو ف اریشدو گفت: خب خب مح یجد هویبعد  دیخند امیپ

 بشه  یکه چ-

 گهیفرحزاد د می: برامیپ

 میخوریم میزیچ هی میزنیم یچرخ هیاطراف  نیهم میریجون من م الیخیب-

 یبگ وی ی: باشه هرچامیپ

 گهید قهیده د نیدم ماش ایجمع کن ب لتویپس وسا -

 : باشامیپ

 جمع کنم لمویمنم برم وسا-

 اب سرد کن تو راهرو، تشنم شد! دنی.....با درونیگفتمو از اتاق اومدم ب نویا

 ...رونیاز اتاقا باز شد، دو نفر اومدن ب یکیکه دره  کردمیپُرش م بار مصرف گرفتم داشتم هی وانیجلو، ل رفتم
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ب که اون ش یرینگاهم افتاد  تو نگاه نص نییو اوردم پا وانیضرب خوردم. تا ل هیدهنمو کله اب و  کیبردم نزد وانیل

 بودمش! دهیاون دختره دشاپ کنار  یتو کاف

 صدر هماهنگ کنم یگفت: پس من برم تا با اقا شیخنده به مرده کنار با

 

 بکن نکارویگفت: اره حتما ا اونم

 سمت اتاق پدرم! رفتیاحتماال داشت م نمیرفت تو اتاقش ا یکیکردنو از هم جدا شدن اون  یخداحافظ بعد

 بار مصرف رو تو دستم مچاله کردم، پرت کردم تو سطل اشغال بعد راهه اتاقمو گرفتم! هی وانیل

 مشغول بود... یذهنم حساب یول امینشستم منتظر پ نیجمع کردم، رفتم تو ماش لمویوسا خالصه

 .رونیمنو از فکر آورد ب نیشدن دره ماش باز

 میبر فتی: خب راه بامیپ

 امیپ -

 بله؟ -

 !دمید ویک یاگه گفت -

 ن؟یتو ماش ینشست یفاصله که اومد نیتو هم -

 آره -

 ؟یدیباباتو د -

 دم؟یبهت بگم پدرمو د امیداره که ب یتیچه جذاب شییحرص نگاهش کردمو گفتم: نه اخه خدا با

 .یشد یزده دوباره شاک یحرکت دیبابا گفتم شا دونمیچم -

 نه بابا -
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 گهید یدید وید خب بنال ک -

 کرد! یم هیتو رستوران؟ همون دختره که گر میدیدختره و مرده رو د هی ادتهیاون شب  -

 خب؟ -

 سمت اتاق بابام رفتی، داشت م دمیمرده رو د -

 اِ نه بابا -

 جانِ تو -

 .یدیکه د یدیمثال! د یخب که چ -

 

ومد ازش ا یو رسم کیش یلیخ یریباز شد، نص نگیدره آسانسور پارک هویبدم که  یچ امویجواب پ دونستمینم

 ...نشیرفت سمت ماش رون،یب

 خودشه نیبب امیپ -

 ؟یشد وونهیدر گردش بود اخرش گفت: د یریمنو اون نص نینگاهش ب امیپ

 نگاهش کردم. گنگ

 مرده بدبخت! نیبه ا یداد ریچرا گ -

 بدم! یموندم که جوابشو چ بازم

 اصال الیخیاقا ب یچیه -

 .میهالک شد یکه از گشنگ میگاز بده بر -

 

 خونه... میبرگشت م،یرو تو رستوران خورد شام میروشن کردم و طبق معمول رفت نویماش
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 .میو پفک گرفت پسیچ یراه کل تو

 .میدینصف شب فوتبال د کیتا ساعت  ون،یتلوز یپا میخونه؛  نشست میدیرس یوقت

 صبح خوابمون برد. ۳ یدما دَم

........... 

 رفته شرکت. ت،سیخونه ن امیپ دمیبلند شدم د یصبح وقت بازم

 .یریسمت نص دیلحظه بازم فکرم پَر کش کی تو

دِ خوب اگه خوشت  ؟؟؟یشد ریچرا انقدر جوگ ار؟یدختر داره! جداَََ چرا مح دونستمیاما نم شناختمش،یم خوب

 !گهیتو نَخِش د یرفتیاومده بود ازش همون شب م

 خالصه

 

 برم دنبال خامیگفتم م امیرفتم سمت شرکت و به پ میسرگرم کردم. ساعت هفت و ن نیغروب خودم رو با نازن تا

آخراش بود از  یساعت اِدار یوقت م،ینشستم و باهم حرف زد یساعت کی هیگفت نه قرار دارم.  ؟یایباهام م یرینص

وباره اون د تونمیم نمیکنم بب بشیتعق خاستمیبودم م یریمنتظر نص ن؛یکردم و نشستم تو ماش یخداحافظ امیپ

 دختر... نیا شهیداره واسم بزرگ م یالک ینه! الک ای نمیدختره بب

 کردم و تا خونش دنبالش بودم! بشیاون روز تعق خالصه

 .دمینرس ییا جهیبه نت اما

.... 

 !دمینرس ییکنم و متاسفانه هنوز به جا بیو تعق یریسه روزه کارم شده نص دو

 دنبالش. رمیامروزم م کارمیکه ب من

 شد. راه افتاد نشیرفت سوار ماش رونیب معمول از آسانسور اومد طبق
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 روشن کردم و افتادم دنبالش ... نمویماش منم

 کردم! دایپ یدیعوض کرد ، خوشحال شدم، نور ام رشویراه مس یها مهین

 سادیپارک نسبتا بزرگ وا هیربع دم  هی بعد

 کردم. بشیتعق ادیز یلیپارک کردم و با فاصله خ نمویماش منم

 دختره... هیسمت  رفتیم داشت

 خودشه؟ یعنی

 خودشه. دمیسرشو آورد باال فهم یوقت

 شد تو قلبم و اون رو به لرزش در آورد. ریسراز یآرامش هیچهرش انگار  دنید با

 

 محل یخروس ب هیدرش آوردم، جواب دادم: چ بمیزنگ خورد از ج میگوش

 ؟یپالس ابونیسره تو کوچه خ هیتو که  ایمحل منم  ی: بامیپ

 ؟؟؟یاز جون من که زنگ زد یخاستیم یچ -

 شدم هیتجز یاز گشنگ اریب ریشام بگ یایم یدار -

 یبار یباشه باشه فعال کار-

 گمشو خداحافظ یچیه-

 فعال-

 قطع کردم. ویگوش

 به رفتن داد... تیرضا یریساعت نص کیکردم. بعد  ینگاهشون م مکت،یرو ن نشستم

 !گهیطرف د هیطرف و دختره ام  هیرفت  یرینص
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 محو شد قدمامو تند کردمو خودمو رسوندم به دختره! دمیاز د یرینص یوقت

و منم پشتش  رفتیبکنم، اون م دیبا کاریرفت چ ادمی؛ هول کرده بودم اصال  رفتیجلوم داشت م یفاصله کم به

 .رفتمیم

 ...رفتمیاتوبوس منم همچنان دنبالش م سگاهیرفت سمت ا م؛یپارک خارج شد از

 ...کردمینگاهش م یچشم ریز سادمویمردونه وا یورود یزنونه، منم رفتم جلو یورود یجلو سادیوا

 اتوبوس اومد که خلوت بود هی

 شد منم سوار شدم! سوار

 شد به پنجره رهیرو گرفت و خ لهیم هی

 زل زده بودم بهش ! منم

 .دمیفهمیفازه خودمو نم خودم

واسه من داره  کنمیچرا حس م دونمینم یداشت ول یچهره معمول دیبود و صورتش سف یمشک یمشک موهاش

 ! شهیخوشگل م

 خوشگله! گفتیدلم م هیمعمول گفتیم عقلم

 افتادم دنبالش... یو دوباره با فاصله کم رونی. منم فورا اومدم برونیاز اتوبوس اومد ب ستگاهیدو سه تا ا بعد

 !رمیدختر م هیکوچه ساکت و خلوت دارم دنبال  هیتو  دمیرفتم دنبالش که به خودم اومدم د انقدر

 برگشت زل زد بهمو قلبمو کند! هویکه  رفتمیم ینجوریهم خالصه

 از جونم؟ یخایم ی: چگفت

 یچی....هیلکنت زبون گفتم: ه با

 هااان؟ یایدنبالم م یپس چرا دار-
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 باهام حرف بزنه... ینجوریا زاشتمیم دیخودم اومدم نبا به

 ؟یطلبکارم هست نجایتا ا یبه جانب گفتم: منو کشوند حق

 ا؟؟؟؟یگفتم دنبالم ب یحرص گفت: من ک با

 اومدم کار از کار گذشته گهیانداختم باالو گفتم: حاال د ابرومو

  یبرگرد یتونی: مگفت

 رفت دیگفت و دوباره راهشو کش نویا

 یبر یبزار ینجوریهم یپا شدم بخاطرت اومدم رسمش ن نجایکنارش گفتم: تا ا دمیتند کردم و رس قدمامو

 تند کرد  قدماشو

 باز من پشتتم یاگه بدو بدو ام کن یحت نی: ببمن

 نجا؟یاز ا یکنم تا بر کاریچ ؟یدار کارمیالتماس وارانه گفت: خب چ برگشت

 گفتم: شمارمو بزن روزیپ

 ستمیاهلش ن -

 یتو فرق دار یول ستمیمنم اهلش ن -

  یستیگفت: اره اره تو اهلش ن زدو شخندین

 .میریبگ ادیباهم  ایگفتم: ب طونیش

 برو بابا -

 گفتم: بدون دردسر شمارتو بهم بده. سادمویکه بره. تند رفتم جلوش وا دیراهشو کش دوباره

 برو بابا  ایب -
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 یبنیمطمن باش هر روز منو جلو خونتون م رمیبگ ادیآدرستو که  امیاالن تا خوده خونتون باهات م نیباشه هم -

 کردم. یکار هیزد به سرم  دمیشا

 زدو گفت: باشه باشه پوزخند

 کنارم رد شد. از

 .رفتمینگفتم فقط دنبالش م یچیه گهید

 .رمیم شمیکرد خسته م ی. فکر مدیکوچه تا اون کوچه کش نیمنو ازا یالک یساعت الک کیشاهده، تا  خدا

 در اورد... فشیاز تو ک شویگوش سادمیمنم وا ساد،یکه وا میدیرسیه مکوچ هیبه ته  میداشت

 لبخند نشست رو لبم. هی ناخوداگاه

 : خب بگو شمارتوگفت

 گفتم. شمارمو

 برو. گهید حاالزنمیگفت: خب بعدا بهت زنگ م هیچندثان بعد

 شده. یمیرَوِشا قد نیگفتم: تک بندازو بدون ا دمیخند

 نگاهم کرد. رهیخ

 .امیکوچه پس کوچه ها ب نیدنبالت تو ا تونمیگفتم: من تا صبحم م یروزیلبخند پ با

 بلند شد. میزنگ گوش هیروشن کردو بعد چندثان شویگوش دوباره

 ؟یشد یراض اااایحرص گفت: ب با

 میگفتم: نوکره شمام هست میهمونجور کردمیم رهیشمارشو ذخ داشتم

 خب به سالمت -

 خداحافظ -
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 رفت. تند کردو راهشو

 رفتم دنبالش... یواشکیدور شد.  یحساب نکهیبعد ا سادمیوا منم

 و ساکت. چه مرگم شده؟ کیتار یکوچه ها نینصف شب ولش کنم تو ا میساعت نه و ن تونستمینم اخه

 دادم برگردم... تیگرفتم بالخره رضا ادیمطمن شدم رفت تو خونشون، و راهه خونشونو  یوقت

 دربست گرفتم تا منو به یتاکس هیرفتم دوتا غذا گرفتمو  عیسر

 

 برسونه... نمیماش

 بودم. نمیساعت کنارِ ماش مین بعد

 کردم. یپشت فرمون و تا خونه رانندگ نشستم

........... 

 یتلف شدم از گشنگ نجایگندت بزنن که من ا ی: اامیپ

 برو نوش کن ریخان بگ امیپ ایب -

 گهید ایخوده الدنگتم پاشو ب -

 

 زودتر زنگ بزنم بهش. خاستمیاشتها نداشتم فقط م ادیز جانیه از

 .ندازمیراه م ونویبساط قل رمینوش جونت به جاش م خورمیمن نم -

 نیافر هیکاره خوب نمیا -

 از پله ها رفتم باال. دمییبرداشتمو دو مویگوش
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ه راه رو ب ونیربع قل هیدرست کردم، بعدِ  شیآت ویکیکه کردم رو بارب یکار نیبه باال پشت بوم اول دمیرس یوقت

 کردم...

 م...گذاشتم دره گوش ویشمارشو گرفتمو گوش دم،یکشیم ونیکه نگاهم به شهر بود، قل یرو کاناپه و درحال نشستم

 : سالم کَنهدیچیبعد چندتا بوق صداش پ 

 نشست رو لبمو گفتم: سالم پرنسس لبخند

 خب امرتون -

 ندارم یامر خاص -

 ؟ینصف شب یزنگ زد یچ ی: پس براگفت

 ه؟یاسمت چ -

 به توچه -

 !کیفعال شب ش هیاسمت چ پرسمیازت م یحضور میدیخونتون د یجلو گرویفردا هم د یباشه وقت -

 خونه من کجاست؟ یدونیاِ اِ اِ نه نه صبر کن اصال مگه تو م -

 که! کردمیکه اون وقت شب تنها ولت م یانتظار نداشت -

 اصال به تو چه مربوطه آخه؟ -

 میدیربطش م ندهیحاال در آ -

 مطمنم. یرفت یتو همون موقع که شمارمو گرفت یگیدروغ م ی: دارگفت

 بگم؟ شتریب ۲۴پالک  دیدره سف -

 اسمم زهراس -

 زهرا... -



 یارحم

 
56 

 

 بله -

 زهرا... -

 بله؟؟؟؟ -

 زهرا -

 کوفت زمیکوفت عز-

 اد؟؟؟یچرا انقد من از تو خوشم م -

 .ادیخوشت ن شهیمگه م یزنیحرف م یجول نایبا بدل آنجل یدار زمیعز خب -

 اوالال  -

 گفت: بعلهههه دویخند

 ...ارهیگفتم: من اسمم مح دمیخند

 خدا واسه مامانت نگهت داره -

 ساله یلیفوت کرده، خ -

 امرزتشی، خدا ب یییییاخ-

 از خودت بگو میخب بگزر -

 من منم -

 از خودت بشناسمت شتریب دمیبود. االن اطالعات الزمو دارم نسبت بهت شا دیبه به چقد مف -

 ؟یراجب من بدون یخایمیگفت: آخه واسه چ دویخند

 باهات باشم. خادیباهات اشنا شم دلم م خادیخب دلم م -

 شهیوم متم یهمه چ گهیشو چون دو روز د الیخیتو ام ب شمیروابط که دو روزه تمومه، نم نیوقت وارد ا چیمن ه -
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 .میهم بود شیو تا آخرش پ میبهم دل بست دیاصال شا ؟؟؟یدار بیمگه علم غ ؟یزنیحرفارو م نیچرا ا -

 !شهینم یگیکه م یزیچ نینچ شک نکن همچ - 

 نمت؟یفردا بب شهیم -

 نه -

 تیاومدم خاستگار دیشا ؟یدیفرصت نم هیچرا بهم  -

 خنده. ریز زد

 کارش بدم اومد! نیا از

 خنده داشت؟ شیچ -

 همه جاش -

 مینیبار همو بب هیفقط  کنمیخواهش م -

 میرسینم جهیمن مطمنم به نت -

 کنمیخواهش دارم م -

 باشه-

 بالخره رام شد. 

 خب کجا؟ -

 ؟یایپارک و واست بفرستم م هیآدرس  -

 با کله! -

 ؟یندار یباشه پس فعال کار -

 ؟یقطع کن یخایاِ م -
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 گهید مینیب یاره  فردا همو م -

 باشه پس شبت خوش -

 نیهمچن -

 خداحافظت -

 منتظر موندم تا جوابمو بده... کنمیخداحافظ، قطع م گمیکه تا بهشون م ییتموم کسا برعکس

 شبت اروم خدانگهدار -

 

 .دمیکش یقیقطع کرد. نفس عم ویگوش

 رو گذاشتم کنار... لمیموبا

 

 یبسوزه پدر عاشق -

 خنده اومد کنارم نشست. با

 !یگیم هیچرتا پرتا چ نی: کوفت اگفتم

 رفت. یکه دل و داد یدونیجون خودتم خوب م اریبسته بسته مح -

 نه بابا -

 دختره؟؟ نیهفتس شب و روزت شده ا هیپس چرا  ؟یاِ جد -

 کشهیطول نم شتریسه روز ب نمیمطمن باش ا -

 فکر نکنم -

 لطف کن فکر کن -
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 یخر کن ینتوینم گهیخودتو که د یباشه منو خر کن ول -

 ؟یکنیم کارایبابا، خودت چخبر چ االیخیب -

 هستمیچیاز دستم گرفتو گفت: ه ونیقل

 گزرهیاوضاع چطور م -

 خوبه خداروشکر -

 شد؟یدختره چ -

 فعال که هست -

 ه؟یجِد -

ه واس رپامیز نِیتا بفهمه ماش ست،یدختره ام کپ بق نیا ست،ین یجد شیچیدخترا ه نیا یماجرا  اریمح یدونیم -

 .رهیم زارهیتو بوده، و من آه در بساط ندارم م

 !رنیگیپولدارتو نم یباز خداروشکر از تو سراغ بابا -

 .یبهشون ثواب کن یاصال از همون اول شماره باباتو بد یخایم گمیم -

 گفتم: گمشو دمیخند

 ه؟ینجوریا نمی، ا یدختره چ نیا -

 دیشا -

 خوردیبهش نم -

 نظر داد... شهیفعال نم شهیم یکه چ دید میخواه ندهیحاال در ا -

 

 بلند شد. میگوش یصدا



 یارحم

 
60 

 

 اخمام رفت توهم. نیاسم نازن دنیداشتم و با د بَرش

 دییدادم: بفرما جواب

معلوم هست کدوم  یدیجواب اس ام اس هامو که نم یکنیرد م زنمیزنگ م یاز صبح تاحاال؟ ه ییکجا اااااااااریمح -

 اصال؟ یگور

 اسکل؟ یدیفهم یکنیم یو توش زندگکه ت هییگور جا -

 ؟؟؟؟یزنیحرف م یبا ک یدار یفهمیم ؟یگیم یچ یفهمیم -

 زونیدختره آو هی -

 از گوشم فاصله بدم. کمی ویباعث شد گوش غشیج یصدا

 قطع کردم. ویکرد به چرتو پرت گفتن، گوش شروع

 دختره نفهم -

 اعصابتو خورد نکن... الیخیعوض کردو گفت: ب ونویزغال قل امیپ

........ 

 ....میهمونجا تو باال پشت بوم رو تختامون بخواب میگرفت میبعدش تصم میبود داریب ۲شب تا ساعت  اون

 هم رفته بود شرکت. امیشدم و پ داریاز خواب ب ۱۱معمول صبح ساعت  طبق

چقدر منتظر موندم تا آدرس پارک هر شبینه.د ایشده  یاز زهرا خبر نمیتا بب میزدم سمت گوش رجهیش یمعطل یب

 و واسم بفرسته،نفرستاد که...

 اونجا باشم... ۵بازش کردم آدرس و نوشته بودو گفته بود ساعت  یازش داشتم وقت امیپ هی

 کردمیم یشمار هیاالن ثان نیهم از

 چه مرگم شده بود. دونمینم
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 تو دوساعت تموم کردم گارویکرده بود انقد با خودم در افتادم که دوتا پاکت س یاعصابم قاط انقدر

 هیکه  میشگیهم پیت نیبگزره پس بهتره خودمو سرگرم کنم واسه هم خادینم یساعت لعنت نیا دمید آخرشم

 بودو زدمو رفتم سمت شرکت! یبا کت شلوار مشک یمشک رهنیپ

 شد... ۴ساعت  نکهیتا ا میپرت گفتباهم چرت و  یکل امویرفتم اتاق پ میمستق

 بودم. یگل فروش هیدنبال  ییا قهیچند دق کیشدمو نزد نمیکردمو رفتم سوار ماش یخداحافظ امیپ از

 .دیربع طول کش هی کیکاره گل نزد خالصه

و چند  دادمیبا تموم سرعت گاز م نیراهه بنابرا یلیسره تهران تا اون ور تهران خ نیاز ا دونستمیکه م ییاونجا از

 وقتمو گرفت... کیتراف قهیدق

 ...دمیرس قهیخودمو کشتم پنجو ده دق خالصه

 بودمو برداشتمو وارد پارک شدم... دهیکه براش خر یدسته گله رُز عیسر

 ...مکتین هینشسته بود رو  دمشیچرخ زدم و بالخره از دور د کمی

 از جاش پا شد. دویشدم منو د کینزد کمی یوقت

 خند گفتم: سالمبهشو با لب دمیرس

 اشت!!د یدرون طونیش یوالیه هی کنمیحس م یداشت ول یمعصوم افهیق نکهیمنو گل در گردش بود! با ا نیب نگاهش

 : سالمزهرا

 به شما میگرفتم جلوشو گفتم: تقد گلو

 جمعش کنه گل رو از دستم گرفت و با شوق بهش نگاه کردو گفت: آخه به چه مناسبت؟ تونستیکه نم یلبخند با

 نگاهش کردم. یکرد منم سوء استفاده کردمو کل یبه گل نگاه م اون

 اوردم یوگرنه به عقلم بود که نم ارمیواست گل ب خاستیدلم م -
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 یکنیگفت: پس عاقالنه فکر نم شخندین با

 عقل اصال یلبخند گفتم: راحت باش بگو ب با

 لبخند گفت: دستتون درد نکنه با

 یچوندیقشنگ پ یلیخ -

 .دیدخانمانه خن 

 ...گرفتیناراحت بشم خندم م نکهیا یبه جا منم

 م؟ینی: بشگفتم

 !مینشست گهیانسان از همد هیتکون داد و به فاصله  سرشو

 خب زهرا خانوم چخبر -

 .زدمیدختر حرف م یِبارم بود که انقدر مودبانه با  نیاول

 یسالمت ر،یخبر خ -

 صداشم دوست دارم! نمیبیم کنمیکه فکرشو م حاال

 گزره؟یچطور م یخب زندگ -

 گزرهیم یاِ -

 سر اصل مطلب؟ میخب بر -

 میبر -

 حداقل االن بگو. یکه بهت گفتم از خودت بگو بهم نگفت شبید -

 کرده؟ یبااالن چه فرق شبیگفت: د یتخس با

 کال یلجباز ای یناز دار یلیخ-



 یارحم

 
63 

 

 ستمیفقط اهلش ن چکدومیه-

 مگه من اهلشم-

ال ک یدختر پسر یروابط دوست نیمخترع ا خورهیانداخت: واال از رفتارتون اهل بودن که چه عرض کنم م کهیت دوباره

 دییشما

 اصال یلطف دار-

 نییو سرشو انداخت پا دیخند

مدت  نینخ برداشتم گذاشتم رو لبم بعد با فندکم روشنش کردم ، تموم ا هیکتم در آوردمو  بیاز ج گارمویس پاکت

 گرفتم، سرمو برگردوندم طرفش... گارمیکام از س هی کردمینگاهشو حس م

 انداختن بهم... کهیبود که انگار آماده بود واسه ت یجور هی نگاهش

 یایبارو باما راه ب هی نیا شهینم -

 گفت: نوچ تخس

 ؟یکنیم ینجورینازت باشم که ا داریخر خورهیم افمیبه ق یلیگفتم: خ رونویفرستادم ب گارمویس دوده

 تخس گفت: نوچ باز

 رمیم شمیاالن پا م نیباشه هم یاگه منطق دمیبهم بگو قول م ه؟یچ لتی: خب دلگفتم

 بزارم. از وقتمو واسه تو یبخش هیکه بخوام باهات رفاقت کنم  ستمین کاریشد به گله تو دستشو گفت: انقدر ب رهیخ

 زدمو گفتم: تاحاال نشده التماس کنملبخند اروم  هیکردم به اعصابم مسلط باشم  یبهم برخورد اما سع یلیخ

 زد. پوزخند

 ؟یمهمت بزار یکارا نیمنم ب شهیدادم: م ادامه

 زد تو چشمامو با تحکم گفت: نه! زل
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 پا شد شروع کرد آروم قدم زدن. بعد

 ، سرش تا شونم بود! رفتمیکم م یلیپشتش با فاصله خ قایبلند شدم دق منم

 ادیسالمه ، قبل تو رابطه ز ۲۷ ارهیمحشروع کردم به حرف زدن: اسمم دمیکشیم گاریس رفتمویکه پشتش م همونجور

به جز تو انقدر هول نشده بودم دروغ نگفتم. اگه بگم تاحاال واسه  چکدومیاگه بگم سره ه یداشتم چرا دروغ بگم ول

رفتارا  نینکرده بود دروغ نگفتم از همه ا نیبهم توه قدران یبودم دروغ نگفتم اگه بگم تاحاال کس دهیگل نخر یکس

 باهام! یکنیبد تا م یبرداشت مثبت نسبت بهت بکنم اما تو دار تونمیم

 سادمیبرگشت ، وا هوی

 شد بهم رهیبه جانب خ حق

 

 ایش . بعدگنیبهم م یالک یهفته، عشقمو دوست دارما هیاولش تا  دونم،یم ارویباز نیمن خوب داستان ا ن،ی: ببگفت

 یارابطه ه نی. من متنفرم از اکننیتموم م نیزده باال! سره هم ازشیپسره ن ای اد،یم رشیخوشگل تر گ یکی دختره

 االن راهتو بکش برو! نیپس هم فیکث

 اَبروم رفت باال... هی

 ازت بکنم؛ چون انقد دختر دورو ییا رانهیدرخاست حق نیکه نتونم خودمو کنترل کنمو همچ ستمین ی: من پسرگفتم

 ینکش یدیبهتر د یکیو تا  یآهن پرست نباش هیتوام مثل بق نکهیا ی. ولخورهیحالم بهم م گهیبرم بوده که خودم د

 کنارو شک دارم!

 رو...پس ب کنمیکنار از اونام که به  آهنت نگاه م کشمیم نم،یبهتر بب یکیگفت: من ازون دخترام که  شخندین با

 

 باعث شد سکوت کنم! یرعدو برق محکم یصدا هویبارش کنم که  یچ هیاومدم  خوردینمو مخو خون

 شد به آسمون!! رهیخ دویکش یکوتاه غیج

 کنم بمونه... یکار نکهیا یهدفم برا نیکردم ، آخر دایپ یدیروزنه ام هی
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 رسونمتیلبخند گفتم: م با

 رمیخودم م -

 رفت. دیراهشو کش بعد

 دو قدم ازم دور نشده بود که رعدو برق دوم محکم تر به صدا در اومدو بارون گرفت... هنوز

 نکهیتا ا دن،یروشنش کردم و شروع کردم دور تا دور پارک چرخ نمیرفتم سمت ماش رون،یاز پارک اومدم ب عیسر

 رد شه...  ابونیاز خ خاستیم دمش،یبالخره د

 نه! ای یوا ند ویمقاومت کن یتونیدر برار پول من م نمیبب

 نکن  یلجباز نیگفتم: بش نییرو دادم پا شهیجلوش زدم رو ترمز ش رفتم

 کرد. نمینگاه به ماش هینگاه به من،  هیخم کرد  سرشو

 ؟یریگی: استخاره مگفتم

ام وِ  یدر مقابل ب چکسیگلم؟؟ ه یدیاراده نشست رو لبم! د یب یروزیدره شاگردو باز کردو نشست لبخند پ یوقت

 کنه! یمقاومت نم

 افتادم سمت خونشون.صداش سکوت رو شکوند. راه

 .یدار هیمعلوم بود ما پتیاز ت -

 نگفتم! یزیچ

 دنبال من! یفتیب ادهیپ یدَکُ پُزِت با پا نیتو با ا شهی!اصال مگه میمن شد چیچرا پا پ فهممینم یداد: ول ادامه

 که شد یدید -

 آخه چرا؟ -

 دونمینم -
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 قانع شدم -

 بود. دهیفا یتالشم ب فیلبخند سرمو برگردوندم کوتاه نگاهش کردمو گفتم: ح با

 فیگفت: واقعا ح دیخند

 سرکوچشون... میدیرس

 خداحافظ. ،یدستت درد نکنه بابت همه چ -

 درو باز کنه که صداش کردم: زهرا اومد

 گفت: بله؟ برگشت

 من هنوز نظرم نسبت به درخواستم عوض نشده! -

 که بهت دادم عوض نشده آهن جون. یگفت: منم هنوز نظرم نسبت به جواب شخندین با

 گفتم: بدرک ییا یلبخند عصب با

 رفت تو کوچشون... دییدرو بستو دو رونیب نیاز ماش دیپر  دویخند

داغون دوباره روندم سمت شرکت چون  یدرو بست با اعصاب یکردم وقت یکه رفت تو خونشون نگاهش م یوقت تا

 اصال حوصله خونرو نداشتم!

 گرفتم! گارمیچندتا پاکت س توراه

 تمتونسیاتاقو باز کردو رفت توش ، کاش م هیکه دره  دمیرو د یری، نص رونیدره اسانسور باز شدو ازش اومدم ب یوقت

 !!نتشیبیم یکه گاه هیبفهمم کارش با زهرا چ

 

 باز کردم  امویاتاق پ دره

 : سالمگفتم
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 تو یاومد یسرتو انداخت یچ نیکه دوباره ع میجون تو فکر کردم خونه ا -

 حوصله ندارم امیول کن پ -

 باز؟ شدهیچ -

 در آوردمو روشنش کردم گارینخ س هی

 با توام -

 گهید میحاضرشو بر یچیه -

 من امادم -

 گهیپس پاشو د -

 .نییاز اسانسور از پله ها اومدم پااستفاده  یبود که بجا ریانقدر مغزم درگ رونیاز اتاق زدم ب بعد

 ...نیبود دم ماش سادهیوا امیپ نیدم ماش دمیرس یوقت

 !نیتو ماش مینشست ییواشدن، دوتا نیماش یزدمو درا رویدزدگ

 ...رفتمیکجا فقط م دونمینم کردمیم یحرف رانندگ یب

 نه ای شدهیچ یگیم اریمح-

 الیخینگاه خسته گفتم: ب با

 کردم... فیبراش تعر انویانقدر اصرار کرد که تموم جر امیپ

 گهیشو د الشیخیسه روزه باشه ب هیقراره مثل بق نمیگفت: خب داداش گلم اگه ا آخرش

 بشم؟ رشیبوده که من انقدر درگ یتاحاال دختر امیپ -

 خب نه -

 بستمیواقعا بهش دل م دیشا موندیپس اگه م -
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 خندشو قورت بده کردیم یسع امیپ

 کوفت چه مرگته -

 رستورانه بخت دلتو واکردا گمیم -

 میرد ش شیلومتریفعال که طرف نزاشت از صد ک یچه بخت -

 هن ای شیخوایواقعا م نیدربند نباش انقد کَنه شو که بالخره پا بده. البته اول حسابتو باخودت صاف کن بب -

................ 

و من هنوز در تالشم که زهرا رو از  گزرهیم یون روزو اون ماجرا سه روزمنو به فکر فرو برد. االن از ا امیپ یحرفا

 کرده! ریکله ذهنمو درگ دمیمتاسفانه به خودم اومدم د یول رونیفکرم بندازم ب

 

 تاخونش دنبالشم... کنم،یم بیرو تعق یریچند روز هر روز نص نیا تو

 کنم! بشیحاضر بودم تا تعق شهیمثل هم امروزم

و ر رشیاما مس یسر نیمنم دنبالش رفتم ا رون،یشدو از شرکت زد ب نشیرفت سوار ماش کیو پ کیش شهیهم مثل

 داد... رییتغ

سمت  رهیگفت م یم چرا حسم دونمیشهر. نم نییبره سمت پا خادیرفت تو اتوبان شصتم خبردار شد که م یوقت

 که توش با زهرا قرار داشتم... یهمون پارک

 و باتموم وجود گاز دادم تا از اون زودتر برسم!! ایزدم به در دلمو

 فکر کنم موفق شدم. و

 رفتم تو پارک. رون،یب دمیپر نیاز ماش عیهمون پارک، سر دمیرس ییا قهیدق ستیب

 قرار داشت... یریحدسم درست بود! با نص دمی. فهمدمشیزهرارو د قیاالچ هیپارک رو گشتم و آخرسر تو  کله

 بود. شیتو گوش سرش
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 جلو و بلند گفتم: سالم تمرف

 سرشو اورد باال. تند

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو انگام کردو گفت: سالم رتیجاش پاشد با ح از

 اومدم ینجورینشستم گفتم: هم لکسیر

 برداشتو گفت: خوش بگزره فشویک

 قدماشو تند کردو رفت. بعد

 شدم افتادم دنبالش. بلند

 یدر رفت یدی: حاال چرا تا مارو دگفتم

 .رفتیو نداد فقط م جوابم

 میدور کامل کل پارکو زد هی قشنگ

 برگشتو گفت: توروخدا برو هویعادتش  طبق

 گفتم: نوچ تخس

 ها؟ یشیمزاحمه من م یهفتس ه هی یبابا آقا پاشو برو واسه چ یگفت: ا یعصب

 .گهید امیاز پنجره ب دیبا یدیاز در راهم نم یخب وقت -

 ؟یخایماز جونم یچ -

 میفتم: پاشو براخم گ با

 انداخت باال گفت: کجا اونوقت؟ ابروشو

 نجایدر اوردم، گفتم: هرجا به جز ا گارمویپاکت س لکسیر

 پس برو امیمن نم -
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 نخ از پاکت در اوردمو روشنش کردم گذاشتم گوشه لبم. هیاروم  یلیخ

 یدنبالت هرجا که بر امیکل امروزو م اشکال نداره منم -

 نه؟؟؟؟ یکاریب -

 موهامو بکنه از حرص. خواستیزدم که فکر کنم م یحرص درار لبخند

 م؟یدور بزن میبر ای مینیبش نجایهم م؟یکن کاری: چگفتم

 ساعتش نگاه کرد بعد با استرس دورو اطراف و از نظر گزروند... به

 جا ثابت موند هیبا ترس رو  نگاهش

 !کردیاونورو نگاه م نوریکه اون طرف پارک ا یریبه نص دمینگاهشو گرفتم رس رد

 منو دنبال خودش کشوند... دویدستمو کش هوی

 م؟یگفت: خب حاال کدوم گور بر ابونیتو خ میرفت یوقت

 اونجا پارک کردم. نویماش ابونیاونور خ میبر -

 !نیتو ماش مینشست میرفت  مویرد شد ابونیاز خ باهم

 خاموش کردم. نیماش یگاریتو جا س گارمویعقب س یدر آوردم گذاشتم صندل کتمو

 روشن کردمو راه افتادم نویماش بعد

 ؟یباش رونیب یتونیحاال حاال ها م ایبرسونمت خونه  دیبهش کردم گفتم: با نگاهمین هی

 خونه باشم دیگفت: با لجبازانه

 پرسمیم یتحکم گفتم: دارم جد با

 ۹خونه باشم تا قبل  دیبا گمیم یدارم جد -

 !خونت که! رسوندیم بردیم دیبا دهینرس چارهیب ؟یقرار گذاشت یریپس چطور با نص هینجوریجون خودت اگه ا آره
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 ه؟یچ یریبدونم رابطش با نص خواستیدلم م یلیخ

 زنمیبهت م نجایباشه پس حرفامو هم -

 بگم نه؟ دیتو حرفمو گفت: چندبار با دیپر

 .امیدنبالت م یهرجا بر جلو خونتون تا شب امیصبح م ۶بدون از فردا ساعت  یباشه تو بگو نه ول -

 نزد یحرف

 .گهیرفت د یشد م یتموم م میشدیبه قول خودت بعد چند روز از هم خسته م یباهام باش یتونستیدادم: م ادامه

 فکر کنم دیبا -

 یدم خونتون فکر کن میدیرس یتا وقت یتونیگفتم: باشه م نیسرکارم بزاره واسه هم خوادیم دونستمیم

 انقدر کم؟ -

 نکردم که. یپس چقدر؟ ازت خاستگار -

 حداقل سه روز -

 میکات کن دیدختر اون موقع که با -

 شروع کرد؟ شرویکه سه روز بعد تموم م ییارزه رابطه ا یم نیخب اخه به عقلت رجوع کن بب -

 اره -

 زنممممیحرف م یحرص گفت: دارم منطق با

 پس فکر کن میتا برسمونده  گهید قهیساعتم نگاه کردم گفتم: فقط ده دق به

 .دیاز حرص کش یقیعم نفس

 بلند شد... شیزنگ گوش یصدا

 باشه یرینص زدمیم حدس
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 خاموش کرد! شویبود جوابشو ندادو گوش یهرک

 سرکوچشون کله راه به سکوت گذشت... میدیرس قهیدق ۱۰ بعد

 شنومی: خب مگفتم

 ؟یگرفتو دوخت به چشمامو گفت: اگه عاشقت شدم چ ابونیاز خ نگاهشو

 ضعف رفت واسش. دلم

 مونم یباهات م -

 یگیآره تو که راست م -

 نگفتم. یزیچ

 باهام. یهماهنگ کن دیقبلش با ،یجلوم سبز بش ینجوریا دینبا گهید یباشه قبولِ، ول -

 زده شدم بازم کم گفتم! جانیبگم چقدر ه اگه

 دمیباشه قول م -

 شده بود بهم گفت: خداحافظ رهیکه با استرس خ همونجور

 ارامش گفتم: به سالمت با

 باز کردو اروم بست. نویماش دره

 نگاهش کردم بعد گاز دادم رفتم سمت خونه! سادمویرفت تو خونشون وا یوقت تا

 

 ، بعد دو سه تا بوق جواب داد. امیراه زنگ زدم به پ تو

 جونم؟-

 امیب رمیواسه شام بگ یخوریم یچ امیپ -
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 شامو دادم بیخودم ترت میدار گریعالم مهمون ج هیامشب چون  یریبگ خادینم یچیه -

 ه؟یمهمون ک ؟یگیم یچ -

 یفهمیم ایحاال ب -

 باشه پس فعال -

 خداحافظ -

 قطع کردم. ویگوش

 !کیکردم پشت تراف ریگ

 بلند شد. میزنگ گوش یصدا

 شماره ناشناسه... دمید برداشتم

 دادم جواب

 دییبفرما -

 اریسالم مح -

 خوردیترالن حالم بهم م یاز صدا یحت

 ؟یخایم یچ -

 زنگ زدم حالتو بپرسم -

 یقطع کن یتونیخوبم حاال م -

 چخبر؟ -

 .زودتر بگو وگرنه قطع کنم یدار یصحبت کنم، پس لطفا هرکار بهیغر هیبا  نمیبیالزم نم -

 م؟یاز هم جداشد شدیچ میمنو تو که عاشق هم بود -
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! اون یزد یچه گند یدونیبعدشم خودت م کنم،یاما من واسه تو تَره هم خورد نم یتو واسه من جون بد دیشا -

 .شهیبند کفش منم نم کهیمرت

 

 .اهیس ستیقطع کردمو شمارشو گذاشتم تو ل ویگوش

 خالصه

 خونه. دمیبالخره رس 

برداشته  امیپ نیاز ااومد... ب یخنده چندتا دختر از باال پشت بوم م یصدا یتو سالن نبود ول یدرو واکردم کس یوقت

 آدم آورده!

تفاوت م یبه باال پشت بوم چهارتا دختر با سروشکال دمیرس یدر آوردم گرفتم دستمو از پله ها رفتم باال وقت کتمو

 راه انداخته بود. شیکه دم منقل  آت امیبه عالوه پ دم،ید

 : بَههههه داداش گلمم که اومدامیپ

 حرفش دخترا برگشتن سمتم. نیا با

 کردن جوابشونو دادم. سالم

 هیمعرف ی: خب خب وقتامیپ

 جون خانومم دایش نیمو کوتاهو گرفتو گفت: ا یاز دخترا یکی دست

 ساناز جون نمیدختر موبلوند اشاره کردو گفت: ا هیچشمک حوالم کرد بعد به  هی یواشکی امیپ

 جون یدختره سبزه اشاره کردو گفت: ناز هیبه  بعد

 خانم هیسا نمیکرد گفت: ا یداشتو معرف ییخرما یهادختر که مو نیاخر و

 جان اریبرادرم مح نمیگفت: خب خانوما ا سادویاومد کنارم وا بعد

 مخصوص به خودم گفتم: خوشبختم خانوما یزبون باز با
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 جوابمو دادن ییبا خوشرو اونام

 ...گهیباهم د میشد یمیساعت بگو بخند با خانوما کم کم صم مین هیبعد  خالصه

 !گرفتنیم یداشتن سلف یو ناز هینشست بعدشم ساناز نشست ، سا دایبودم رو کاناپه کنارم ش نشسته

 روشن کردمو کام گرفتم گارمویس

 .خوندیو اهنگ م زدیداشت جوج رو باد م امیپ

 داره هاااا؟ گهید اریچندتا  امیپ نیبگو ا اریگفت: خب اقا مح طنتیبا ش دایش

 زبونش رو گاز گرفت گفت: استغفرهلل سرشو برگردوند سمت ماو امیپ

 خنده. ریزد ز ساناز

 اریاقا مح دی: بگدایش

 محلمون نظر داره! یرزنایپسر کال چشم ناپاکه، به همه پ نی: اگفتم

 خنده. ریو ساناز زدن ز دایش

 خوردم اتفاقا  یشکست عشق شونیکیاز  روزیجون د اری: اخ محامیپ

 ...گرفتیخندم م امیپ یایمسخره باز از

 شوخ بود... امیخوده پ نیبود. ع یبه نظر دختر خوب دایش

 خون گرم بود. سانازم

 بود  یدختر مغرور یناز

که دوستاش بلند  گفتیم ییزایچ هیکردو  یم یطونیش یرکیز ریفقط ز زدیاصال حرف نم هیالمصب سا نیا یول

 خنده... ریز زدنیم

 خوش تراشش. کلیسمت ه رفتیاراده م یب نگاهم
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 باز ول کرده بود... شوییخرما یبودو موها دهیتاپ و شلوارک پوش هی

 

 ...ارنیشامو ب لیکارش تموم شدو دخترا رفتن وسا امیپ نکهیتا ا دمشییپا یم یرچشمیز خالصه

 ...میپشت بوم شامو بخور هیناهار خور زیدور م نجایشد هم قرار

 کنارم نشسته بود. هیب تصادف سا....برحسزیپشت م مینشست یهمه کارا انجام شد و همگ خالصه

 جوجه رو براشتمو گرفتم جلو بشقابقش واسش جوجه گذاشتم سید

 هیکاف یمرس ار،یگفت: دستتون دردنکنه جناب مح یحالت تعارف با

 نگاهم کرد. یرچشمیز امیپ

 چشمک بهش زدم. هی

 جون. هیکردوگفت: آره سا یموذ خنده

 آره؟ ینگاه کردو گفت: چ امیبا تعجب به پ هیسا

 گله. یلیما خ اریآقا مح نیبه من کردو گفت: که ا انهینگاه موذ هی امیپ

 ؟یحرفو زد نیا هویداشت  یچه ربط یگفت: خب آره، ول هیسا

 غصه نخور. میکن یم دای: حاال ربطشم پامیپ

 نخ از طرف من بهش داد! هیکارمو راحت کردو  امیپ خداروشکر

 .زیم شام دخترا شروع کردن به جمع کردن بعد

 تر شده بود. ادیچون اِشوه هاش ز کنمینگاهش م فهمهیم هیسا کردمیم حس

 ظرفارو به عهده گرفتن... دایش سانازو

 کاناپه. ینشستن رو یبا ناز هیسا
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 !کردمیبه شهر نگاه م دمویکشیم گاریس سادهیوا منم

 بودم تو فکر زهرا رفته

 کنم؟ نشیگزیرو جا هیسا تونمیم نکهیا

 صدها برابر خوشگل تر از چهره ساده زهرا بود... هیسا

 باهاش ازدواج کنم؟ خب معلومه که ابداَََ... تونمیم کار؟یچ خوامیرو م هیسا قایبود که دق نیسوالم ا یول

 چندتاشب مثل امشب کنار چندتا پسر بوده... ستین معلوم

 !ستین نطوریزهرا ا یول

 !شتریچند روز باشم نه ب تونمیهم فقط م هیکه با سا دمیرس جهینت نیبه ا آخرش

 گذشتم... هیساده از سا یلیزهرا تو ذهنم پررنگ شد خ یوقت

 

 .رونیب دیمنو از فکرام کش یناز یکردم که صدا یفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 ار؟یمح یاوردی: چرا امشب دوستت رو نیناز

 .کردیمنتظر نگاهم م هیسا

 ازش ندارم. یبهتره بگم اصال هنوز آنچنان شناخت اینشدم  یمی: هنوز باهاش صمگفتم

 : وایناز

 !یشیم عتریگفت:انشاهلل که هرچه سر شخندیبا ن امیپ

 اشاره کرد... هینگاهش کردم که به سا یسوال

 بود؟ هیفکر کرد منظورم سا یعنی

 ...کردینگاه م بیجور عج هینگاه کردم همزمان با من اونم سرشو برگردوند  هیبرگردوندمو به سا سرمو
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 ...قیعم

 مینگاهامونو جدا کرد یناز یصدا با

 به خونت؟ یقرار مارو دعوت کن یتو ک امی: خب پیناز

 کنهیم یمن زندگ شیپ امیندارن. پ رانیتو ا یساکن لندن هستن و ملک امیبزنه گفتم: پدر مادر پ یتا اومد حرف امیپ

 به پدرمادرش! زنهیلندن سر م رهیبارم م هیدو هفته 

 : واویناز

 نگاه کردم امیپ به

 بود خداروشکر یعاد

 !وستنیساناز کاراشون تموم شدو به جمعمون پ داویش

 باشه؟ یخونه ک یبعد ی: خب دورهمساناز

 : منهیسا

 داشته باشه یتوپ یوضع مال خوردیتعجب نگاهش کردم! بهش م با

 ولیا ی: وااادایش

 دیاریدوستاتونو ب یهمگ کیکوچ یمهمون هی: هیسا

 ؟یجوووون ک ی: اامیپ

 : چهارشنبه شبهیسا

 ولی: ایناز

 ارمیم کشونمیم ارویمح اموی: منکه پدایش

 چرا عشقم؟ خودم دو پا دارم همچو لک لک دنی: کشامیپ
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 خنده ریزدن ز همه

 به رفتن گرفتن... میشب خانوما تصم ۱۲بعد بالخره ساعت  میحرف زد موینشست یکساعتی هیاون شب  

 برسونتشون امیشد پ قرار

وقت  نیا دونمیاما م زدمیزهرا و باهاش حرف م زدمیزنگ م خاستیدم در بدرقشون کردمو برگشتم تو خونه دلم م تا

 !ستیشب وقتش ن

 اومد... امیپ نکهیروشن کردم خودمو باهاش سرگرم کردم تا ا ونویتلوز نشستم

 مژده بده که خبر دارم برات اریخب اقا مح-

 نمیتفاوت گفتم: بگو ب یب

 شمارشو گرفتم-

 ؟یرفت باال گفتم: شماره ک ابروهام

 محل رزنیصغرا پ-

 نگاهش کردم چپ

 گهید هیخب احمق سا-

 ؟یکرد کارینشستم سرجام گفتم: تو چ خیس

 ؟یباو مگه تو کفش نبود-

 من؟؟؟؟ -

 آره خوده تو -

 بهش؟ یگفت یخب حاال چ -

 میصحبت کن شتریتا ب رنیکرده شمارشو داد گفت تماس بگ ریگ شتیگلوش پ اریگفتم مح یچیه -
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 زدم گفتم: رو هوا شماره دادا پوزخند

 زدیداشت واست بال بال م نمیاره ا -

 دمیخند

 ربع بعدش خوابم برد!! هیگفتو رفت منم رفتم سمت اتاقمو  ریشب بخ امیپ

 از خواب پاشدم رفتم دوش گرفتم... ۱۰ساعت  صبح

 ره زهرا رو گرفتم...صبحانه شما زهیم سره

 دادیجواب نم خوردیبوق م یهرچ

 شمارشو گرفتم،جواب داد دوباره

 الو-

 یسالم چه عجب برداشت-

 دستم بند بود دیسالم ببخش-

 مگه؟ یکردیم کاریچ یداشت-

 رونیتا برم ب دمیپوشیلباس م یچیه-

 ؟؟یبر یخایکجا م-

 !یپرسیچقد کم سوال م-

 جوابمو بده-

 اون سره شهر تهران مارستانیب هیبرم  خامیم-

 اومده؟؟؟ شیپ یمشکل ؟یواسه چ مارستانیب-
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 مارستانیب هی شیتهران ببر نیتو هم ایخارج  شیببر دیبا گنیشه دکترا م یبستر دیداره با یقلب یماریپسرعموم ب-

 قابل قبول باشه یوضع منم فکر کنم  مورد دوم نیخوب با ا

 ناخوداگاه رفت باال... اَبروم

 به تو داره؟ یوت چه ربطپسرعم-

 نداره ویسکوت کرد و گفت:اون به جز من کس کمی

 کاراشو انجام بدن؟ توننینم گهید یکی ایعموت  هی اینداره؟ پدرت  ویبه جز تو کس یچ یعنی فهممینم -

 : نهگفت

 درکاره ییرابطه ا ایگفتم: نکنه عالقه  یجد یکردم ول دایپ یبد حس

 تو هدف یزد یگفت: وااا دیخند

 ؟یچ یعنیگفتم:  ختیریداشت اعصابمو بهم م یحساب

 کنمیهمه کاراشو خودم م نیواسه هم گهیعاشقشم د یعنی-

حمه بشه مر ارهیدرم ب ییداشتم از تنها دیام کمیکه  یبهم دست داد بازم کم گفتم! تنها کس یبگم چه حس بد اگه

 شد! ینجوریقلبم ا

 ار؟یمح-

 بله؟-

 ؟یکنیازت کنم قبول م یخواهش هی-

 نظرمو برگردوند شیلحن التماس یول هیقطع کنم. زنگ بزنم سا ویهدر ندم گوش هودهیوقتمو ب خاستمیم

 ؟یخوایم یگفتم: چ سرد

 شب برگردم  دیاگه االن برم شا یعنیدوره  یلیخ مارستانهیب نیراهه ا-
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 خب؟-

 اوممممم-

 بودم بگه حرفشو منتظر

 ؟یکن یهمراه رستانمایمنو تا ب شهیاومممم م-

 خانوم! یمونده بشم تاکس نیهم

شو؟ حقش  یتاکس یگیم یحاال اومد یخوایم گروید یکی یآخرشم که گفت ،یکرد ریفکرمو درگ یروزه الک چند

 بارش کنم؟؟؟؟؟ یچ هینبود 

 !نمشیواسه باره اخر بب خواستیاز دستش خورد بود اما دلم م یلیاعصابم خ نکهیا با

 اونجام گهیساعت د می: باشه نگفتم

 یییمرس ییییییییوا-

 فعال-

 قطع کردم. ویگوش

 دوباره افتاد به جونم... یافسردگ حس

 دن؟یبر ییناف تورو با تنها یدیخان د اریمح یدید

  بدرک

 .رونیاز خونه زدم ب کیحاضرو ش دمویلباس پوش رفتم

 سره کوچشون! دمیرس ییا قهیدق ستینخوردمو ب کیبه تراف خداروشکر

 گرفتمو بعد دوتا بوق جواب داد شمارشو

 : من سره کوچم گفتم
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 اومدم اومدم -

 قطع کردم. ویگوش

 منتظرش بودم. یا قهیپنج دق حدود

 ...رونیمانتو هم رنگ شلوارش اومد ب هیرنگو  یشلوارخاک هیدره خونشون باز شدو زهرا با  بالخره

 پسر بچه رو دوشش بود. هی

 .نیبا خنده و زوق اومد سمت ماش دوییدو

 یعنیبده  رتیگفت:خدا خ نوییسرشو اورد پا نییرو دادم پا شهیش

 جلو عیعقب درو  بست و اومد سر یدره عقبو باز کردو پسر بچهرو خوابوند صندل بعد

 

 !میگفت: گاز بده بر نشست

 ه؟یبچه ک نیا -

 گهیگفت: عشقمه د شخندین با

 کوچولوئه؟ نیپس پسرعموت ا -

 اره!! یعنیدوبار پلک زد که  تند

 گرفت. خندم

 ؟یکنیم سگای: دختر منو اگفتم

 .هیچه حرف نیزبونم الل ا -

 که زهرا گفت... یمارستانیروشن کردم، گاز دادم سمت ب نویاعماق وجودم شاد شده بودم ماش از

 بود. یخاک طونویاز زهرا خوشم اومده بود ، اخالقش ش یلیخ
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 الشه؟: چندسگفتم

 سالشه ۱۲فقط  -

 مادر پدرش کجان -

 دونمیگفت: چم یشد سرسر ناراحت

 کنم!! یریگ یپ یادیاگه ز کنمیحس کردم ناراحتش م یجوابش تعجب کردم ول از

 امین خواستمیبهم برخورد اصال م یلیخ ،یپسرعموتو دوست دار یگفت یوقت یدونیم -

 نگفت. یچیزدو ه لبخند

 ه؟یاسمش چ -

 یعل-

 !مارستانیب میدیرس نکهیردو بدل نشد تا ا نمونیب یحرف گهید

 !سوختیبود اما تو تب داشت م دهیسرمام خورده بود. خواب ش،یقلب یماریعالوه بر ب یعل

 میشد مارستانیکردمو وارد ب بغلش

 .کردیم نشیداشت معا دکتر

 .میبود سادهیگوشه وا هیزهرام کنار هم  منو

 د؟یباهاش دار ی: چه نسبتدکتر

 گفت: خواهرشم عیسر زهرا

 دیاریب فیبه زهرا کردو گفت: پس دنبال من تشر ینگاه هی دکتره

 گفت چشمو دنبال دکتر رفت من تو اتاق موندم. زهرا

 شد. داشیدِپ پ افهیق هیربع زهرا با  هی بعد
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 بهت گفت؟ یدکتر چ شدیچ -

 میبغلش کن بر یچیه -

 مش؟یکجا ببر سوزهیبچه داره تو تب م نی؟؟؟ ا یچ یعنیاَبروم رفت باالو گفتم:  ناخوداگاه

 میبر دی! باستین ییو گفت: چاره ا یعل هیشونیجلو دست گذاشت رو پ اومد

 گفت؟! یخب دکترش چ -

 نیهم میبر دینگفت. فقط با یچیه -

 کردم در زدم. دایو رفتم اتاق دکتره رو پ رونی! از اتاق زدم بشدهیبهم بگه چ خادینم نه

 دییاومد که گفت: بفرما صداش

 کردمو رفتم تو. دروباز

 سالم جناب دکتر -

 د؟یداشت یسالم کار -

 ه؟یچجور یعل تیبدونم وضع خاستمیم -

 د؟یباهاش دار یچه نسبت -

 برادر خانوممه -

 کرد. یبررس پمویبا تعجب ت دکتره

 م،یدینرس هجیو اگه به نت میریاقبت بگو تحت مر یعل میتونیدادم که ما م حیجناب من واسه خانومتونم توض دینیبب -

که من  شهیصرف م یادیز یها نهیهز نایهمه ا یبرا یهست واسه درمانش ول یراه هی، خالصه  میفوقش عملش کن

 کنن! شیاالن بگم بررس نیمن هم دیپرداخت کن دیتونیمبلغشو به خانومتون گفتم و اگه م

 ن؟یهم -
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 نیبله هم-

  یباشه مرس -

 کنمیخواهش م -

 !رونیکردمو از اتاق اومدم ب یدکتر خداحافظ از

 زهرا واسه پول انقدر ناراحت بود. پس

 از اتاق! رونیاومد ب یو انداخته بود رو کولشو داشت م یکه عل دمیاز دور زهرا رو د یسمت اتاق عل برگشتم

 بهشو صدا زدم : زهرا دمیتند کردمو رس قدمامو

 برگشت

 بله؟ -

 و؟یعل یبریم یکجا دار -

 گهید میبر -

 ببر بزار رو تختش -

  شهینم -

 !شهیتحکم گفتم: م با

 رو از دوشش گرفتمو بردم سمت اتاقشو خوابوندم رو تختش یعل بعد

 کنمو ندارم. شیبستر نجایبخوام ا نکهیا طیاالن شرا گمیم وونه؟ید یکنیم کاریگفت: چ زهرا

 بچه مرده نیا یکن دایپ طشویشرا یاون موقع که تو بخوا -

 .رونیتند از اتاق زدم ب بعد

 افتاد دنبالم. زهرا
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 ؟یکن کاریچ یخوایهان؟ م یری: کجا مگفت

 .رشیسمت پذ رفتم

 کنارم دیرس زهرا

 کنم یبستر نجایا مارمویب خامیخانم من م دی: ببخشگفتم

 ه؟یگفت: دکترش ک دختره

 انییرضا یاقا -

 مارتون؟یاسم ب -

 فرم دادن تا پر کنم... هیهماهنگ کرد. بعد بهم  انییو دادمو پرستار با دکتر رضا یعل مشخصات

 و مشغول پر کردن شدم. یخودکارو گرفتم نشستم رو صندل فرمو

 .میبر ایندارم لج نکن ب مارستانویمن فعال توان پرداخت پول ب ارینشست کنارمو گفت: مح زهرا

 دمیخودم م -

خودم  !یترحم کن ستیبعدشم الزم ن به؟؟؟؟یغر یاباهاااا؟ ب یبد مارستانشویپول ب یخایکه م یهست یمگه تو ک-

 پولشو جور کنم سوپرمن جان! تونمیم

 

 شیزیچ یاگه عل یول رهیم شهیاالن پا م بهیغر یبابا نیشدم، کم گفتم با خشم گفتم : باشه ا یبگم چقدر عصب اگه

 ؟؟؟؟؟؟یدیتوئه فهم یایندونم کار جهیبشه بدون نت

 زل زد بهم. یاشک یچشما با

 .دمیکش یقیعم نفس

 بگو یتلفن ضرور هیدوختم به فرم تو دستمو گفتم: نگاهمو
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 اون پولو بهت برگردونم. تونمیمن نم اریگفت: مح هیگر با

 :بدرک ! شماره بگوگفتم

 سیناله مانندش گفت: شماره خودمو بنو یصدا با

 

 فرمو پر کردم دادم دستش! خالصه

 کنم! زیلو وارپو یبهم داد که برم حسابدار شیف هی پرستاره

 امیمنم االن م یعل شیبه زهرا گفتم: برو پ برگشتم

 پاک کردو سرشو تکون داد. شویاشک یچشما

 ...یکردمو برگشتم اتاق عل زی. اما بالخره مبلغ مورد نظرو واردیطول کش کمی یسمت حسابدار رفتم

 کردن. یدگیرس تشیو حرف زدن ، پرستارا اومدن و به وضع یساعت نشستن کنار تخت عل میبعد ن خالصه

ه همرا ستیو الزم ن کننیم یدگیبمونه اما پرستارا گفتن خودشون بهش رس ششیالتماس کرد که پ یلیخ زهرا

 داشته باشه!

 

 !نیتو ماش مینشست میرفت رونویب میزد مارستانیاز ب خالصه

 عشقت یاز کارا نمیگفتم: ا یلبخند اروم با

 شدم. ونتیشرم بهم نگاه کردو گفت: مد با

 ی! خب نگفتهیچ ونیول کن بابا مد -

 و؟یبا تعجب گفت: چ زهرا

 میکجا بر نکهیا -
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 یهرجا تو بگ دونمینم -

 ؟یپارک جنگل میبر -

 میباشه بر -

 ...یروشن کردمو گاز دادم سمت پارک جنگل نویماش

 دم پارک! میدیربع بعد رس هی

 درختا!! ونیقدم زدن م میشروع کرد مویشد ادهیپ نیماش از

 چندسالت بود؟ یگفت -

-۲۱ 

 ؟یریدانشگاه م -

 پلممینه د -

 کجان؟! یپدرمادر عل -

 میخانمان یکال ب یلبخند گفت: منو عل با

 پرسمیم یدارم جد -

 نو تحملدو سه سالش بود مامانش نتونست خانوادمو یوقت میما، دوتاشون معتاد بودن مردن ، عل یخب مامان بابا -

 بشینص یزیاخرش جز مرگ چ یبه قول خودش دنبال پول بود ول کردیکنه گذاشت رفت. عمومم قاچاق مواد م

 خوب بود. تا یلیبزرگم خ یعمو هیسا ریگفت وضعمون ز شدیم میکرد یم یعمو بزرگم زندگ شیپ ینشد!منو عل

 یخونه زندگ هیو دخترعموم بازنعموم تو  یفوت کرد! االن منو عل شیاونم از شانس قشنگ ما چند سال پ نکهیا

 !میکنیم

 

 مثل خودم. دی! شاامی!! مثل پمهیتیاونم  پس
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 ما میهست یخانواده خوشبخت نیهمچ هیلبخند گفت:  با

 نگفتم یزیزدمو چ یاروم لبخند

 ؟ی: تو چدیپرس

 !!نمشیبیتو شرکت م یهخبر ندارم در چه حاله فقط گَه گا یمن فوت کرد، پدرمم هست ول مانیمادرم هنگام زا -

 یخوشبخت تر از بدبخت کمیالبته  یپس توام مثل من بدبخت -

 گرفت. خندم

 خوشبخت تر از بدبخت؟ -

 یخوشبخت کمی یعنی یکه باباتو دار نیهم گهیاره د -

 اخه؟ ییا یچه خوشبخت -

 وااا -

 واال -

 آدمه، پدر پشت و پناه آدمه. بانیپدر پشت -

 نبوده نطورینه واال واسه من که ا -

 اخه؟ یچ یعنی -

 .ارهیم ادیکه زن گرفتِ بزور منو به  میپسر داره! از وقت هیانگار نه انگار  -

 اُاُاُاُاُ از اون جهت -

 زدم گفتم: اره لبخند

 که هست باعث ارامشه نیهم یول -

 نگفتم یزیچ
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 !شنیم ادیدورم، کم کم دارن ز یآدما کنمیزهرا حس م یدونیم -

 چطور -

 برادر پشتمه. هیشد اون مثل  دایپ میتو زندگ امیپ قمیبعد سروکله رف ینبود ول چکسیقبال ه -

 چه خوب -

 کنمیم دایپ مویزندگ کیشردارم کنمیاره ، حاالم حس م -

 سادیوا

 بهت دارم یسرمو برگردوندم بهشو گفتم: حس خوب سادمویوا منم

 همش چرته نایا یدونیبابا خودتم م الیخیب -

 حرف رو نزن. نینگاهش کردمو گفتم: نه، ا قیعم

 !یدختر دل به من ببند نهمهیا ونیم افهیق پویت نیپول و با ا نیتو با ا شهیآخه مگه م -

اره  خوره؟یانقدر ادعا و افاده دارن که آدم حالش بهم م ای خورن؟یشب دو شب م هیکه بدرد  ییکدوم دختر؟ همونا -

 بس! نویشب دو شب بود هم هیفقط  اقتشونیباور کن ل یبودم ول نوع دخترا نیبا ا ادیقبول دارم ز

 

 ؟یمثل منو انتخاب کرد یادم پاک یاومد یسابقه درخشانت با چه جرئت نیبهم کردو گفت: تو با ا رهینگاه خ هی

 جوابشو بدم دروغ نگفتم! یبگم موندم چ اگه

 ...یواقع یاوردم به معنا کَم

 ادم پاک مثل تو! هی شمیمنم م -

 هاشو انداخت باالئو گفت: خداکنه شونه

........................ 
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 بگم دوستش دارم. تونمیو به جرئت م گزرهیماه از رابطه من با زهرا م چهار

 !!میهفته کات کن هیسره  کردمیفکر م هه

بهتر شده.  یلیاونم منو دوست داره رابطمون خ کنمیمطمنم دوسش دارم و حس م یول دونمیعاشق باشم نم دیشا 

 قهیمن دم به دق یول پرسهیو حالمو م زنهیوقتا زنگ م یگاه ستین کردمینازش م دیبا یاوال که ه نیکه ع یجور

 !زنمیبهش زنگ م

 بهتر شده... یلیخ میکال زندگ م،یخبر باش یاز هم ب شهیتو روز نم کال

 دادو نرفتم و عذر خواستم! هیکه سا ییا یمهمون

 عالقه مند شده! دایخودشم اوضاش روبه راهه فکر کنم به ش هیاز وضعم راض یلیخ امیپ

 نگفته! دایواسه ش شویزندگ یواقع طیهنوز شرا البته

 ...دمینم تیبهش اهم ادیو ز هیبا زهرا چ یریرابطه نص دونمیکه هنوزه نم هنوز

 !ارمی. بعد امارشو در مستیمهم ن ادیباهاش داشته باشه! ز تونهیم کاریچ ریمرد پ هی اخه

ر ت کیکار تونستم زهرارو به خودم نزد نیمراقبشن و من خوشحالم که با ا یبهتره دکترا حساب میحاله عل یراست

 کنم!

 ...رمیچند دست لباس بگ هیگرفتم  میتصم امروز

 .رهیت یطوس رهنیپ هیبا  یسر نیاما ا دمیپوش یمعمول کت شلوار مشک طبق

 برداشتمو زنگ زدم زهرا... ویگوش

 یاد: سالم مَحد جواب

 یسالم زر -

 یزر یگیبهم م ادیاه من خوشم نم -

 ؟یمَح یگیبهم م ادیمگه من خوشم م-
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 یبگ یبگم اما تو حق ندار تونمیمن م -

 ه؟ینجوریاِ ا -

 اهوم اهوم-

 باش-

 خب چخبر-

 ؟ییکجا-

  یعل شیپ-

 دنبالت امیحاضر باش م -

 دنبالت؟ امیمن ب شهیم-

 دنبالت امیم ؟خبیایب ادهیپ یخایراهو م نهمهیا -

 کارم دارم هیسِه سوت بعد سره راه  امیم یبابا چه راه-

 باشه پس منتظرم-

 اومدم خداحافظ-

 قطع کرد... ویگوش

 و پارچ آبو برداشتم. خچالیسمت  رفتم

 !یکرد کیو پ کیش یبر یخایکجا م یو گفت: به سالمت نییاز پله ها اومد پا امیپ

 دیخر-

 یرفتینم دیخر ماه ۱۲تو که سال  شدهیچ-

 نگفتم یزیزدمو چ لبخند
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 بود یعمر خال کیوامونده  نیگفت: ا خچالویسره  رفت

 .میکنیم یآشپز یلیما خ نکهیبادمجون! نه ا ای ار؟یتوش باشه مثال؟ گوجه خ یگفتم: اخه چ دمیخند

 انتظار داشت دینبا ییا گهید زیجز تخم مرغ چ یمجرد خچالی!! اصن از یاشاره کرد یزیبه چه نکته ر-

 گهیاره د-

 دیخر امیگفت: منم باهات م نیتو همون ح ختویرو به روم واسه خودش اب ر نشست

 !تیشرمنده اخالق ورزش-

 چرا؟-

 برم خامیم الیبا ع-

 اوهوعععع-

 جان تو-

 میشیمگه تازه باهم اشنام م شهیم یچ میبر ییسه تا امیخب منم ب-

 گفتم که نه-

 شهیزنت م ادیچونو چرا م یب یکنیم یزندگ یو محجوب و خوب تیادم با شخص چنیبا هم یدار نهیخره بب-

 دهیاصال جواب تلفنمم نم گهید نهیگفتم: تورو بب دمیخند

تا  ادیوبالخره انقدر اصرار کرد که قبول کردم باهامون ب میگفتیچرتو پرت م امیبا پ میساعت داشت مین کینزد خالصه

 بلند شد... فنیآ یصدا نکهیا

 زهرا اومد گهیحاضرشو د امیزدم: پ داد

 برداشتم گفتم اومدم فنویا

 باز کردم... اطویرفتم دره ح رونیبعد تند از خونه زدم ب دمیپوش کتمو
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 شاخه گل رز قرمز اومد جلو صورتم!! هیدر باز شد  تا

 با عجقِ فراوان یبه مَح میتقد -

 !شمیم وونهید کیشاخه گل کوچ هیثروت با  نهمهیمن با ا آخه

 رفتم جلو سفت بغلش کردم. گرانهیاز دستش گرفتم و طبق معمول غافل گلو

ازم جدا  عیو مثل اون اوال سر ستیترسناک ن ادیبود اغوش من ز دهیفهم گهیبه زور بغلش کرده بودم که د انقدر

 !شدینم

 از خودم جداش کردم نیسر برسه واسه هم امیپ دیشا گفتم

 وونتمید یدونیگفتم: م شویشونیچسبوندم به پ مویشونیپ

 گردن من ننداز یالک یگفت: بود تخس

 دیخند بعد

 رونیب ارمیب نویگفتم: صبر کن ماش دمویخند منم

 دادم که بجنبه! امیدوتا بوق واسه پ نمیباز کردمو نشستم تو ماش نگیپارک یدرا رفتم

  نیشدم به زهرا گفتم: بش ادهیازش پ رونیاوردم ب نویماش

 بستم نگویپارک یخودم رفتم درا بعد

 رفتم نشستم پشت فرمون. دوباره

 ایکرد شیآرا ادیز ،ینگاهش کردم و گفتم: خانوم قیعم

 دمیبخدا فقط خط چشم کش-

 خب من دوست ندارم -

 شد! زونیو لوچش آو لب
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 اس ام اس اومد! نیپوف اگه ا -

 ؟یگفت: اس ام اس ک زهرا

 .ادیباهامون ب خوادیگفت م گم،یدوستمو م امیپ -

 آها -

 اومد، دره عقبو باز کردو نشست. امیپ بالخره

 : سالممم سالمممم گشت ارشادتون اومد.امیپ

 میکنیم یکه گفتم باهم زندگ قمیهمون رف نیگفتم: ا دمیخند

 امیتمام گفت: سالم اقا پ یبرگشت عقبو نگاه کردو با خانوم زهرا

 گفتنش حال کردم  امیبا اقا پ یلیخ

 بگه!! یجهان فقط حق داره اسم منو خودمون یوم مرداتم نیب

 شما؟ نی: سالم زهرا خانوم خوب هستامیپ

 نی: ممنونم خودتون خوبزهرا

 میمام خوب ی: اِامیپ

 ادیباهامون م نیداشت واسه هم دیخر کمی اممی: پگفتم

 باشه یهواسم به همه چ نجایگشت ارشادم اومدم ا یمخف سی: نه من پلامیپ

 گفت: خداقوت برادر دویاروم خند زهرا

 روشن کردم سمت بازار نویماش دیخند اممیپ

 

 کردم رییشده چقدر تغ میزهرا وارد زندگ یحرف زد و گفت که از وقت راتمییاز منو تغ یکل امیراه پ تو
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  کیپاساژ ش هیدم  میدیرس بالخره

 میشد ادهیپ ییپارک کردمو سه تا نویماش

 سمت پاساژ  میکنار زهراو دستشو گرفتمو کنار هم رفت رفتم

 رفتیجلومون م اممیپ

 میسرگرم مغازه ها شدو منو زهرا ازش فاصله گرفت امیپ

 اریمح-

 جانم-

 خوشگله نه؟ شرتهیاون ت-

 دخترونه. شرتهیبه ت دمینگاهشو گرفتمو رس رد

 اره قشنگه-

 گرفتم واسش. شرترویتو مغازه و ت میباهم رفت خالصه

..... 

 غروب شده بود  ۷ ساعت

 شدیم کیهوا زود داشت تار نیواسه هم میدیرس وریشهر یکه به اخرا ییاونجا از

 در اومد میگوش یصدا

 امیبود جواب دادم: جانم پ امیدر اوردم ، پ بمیج از

 میسمت خونه که مهمون دار چیپسر بپ-

 ا؟یک-

 ی، ناز هی، ساناز، سا دایش-
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 هوف-

 من برم خودم؟ ای یایم-

 باهم حاال میزنیاونجا حرف م ایتوام ب نیسمت ماش میایم میما دار نیبب-

 باشه فعال-

 قطع کردم ویگوش

 دیدیسمت زهرا که داشت کرواتارو م رفتم

 ستنیخوشگل ن نایاز چکدومیه ارینگاهم کردو گفت: مح دیبزنم که ناام یحرف اومدم

 اونارو الیخیب زمیسرت عز یفدا-

 باشه-

 هراز-

 نگاهم کرد یسوال

 خونم؟ یایم-

 نگاهم کردو گفت: نه بااخم

 ایگفتم توام ب نیواسه هم انیقراره ب گهیبا چندتا دختره د امیپ ارِیامشب -

 ؟یاونجا واسه چ انیم-

 رنی، اخرشبم م یدورهم یچیه-

 تو برو خوش بگزرون امیکرد گفت: من نم اخم

 شروع کرد به راه رفتن. بعد

 میپاساژ رفت یحرف به سمت خروج یپشتش رفتم دستشو گرفتمو ب منم
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 تو دستش اهیس لونینا هیبود با  سادهیوا امیپ نیدم ماش میدیرس یوقت

 ؟یگرفت یزی: پسر چگفتم

 گرفتم ییزایچ هی: اره امیپ

 میبر دینیخب بش -

 گذاشتم تو صندوق عقب دامویخر

 روشن کردم گذاشتم گوشه لبم گارینخ س هیزهرا رفت عقب نشست منم نشستم پشت فرمونو  یسر نیا

 روشن کردمو روندم سمت خونه... نوینشست. ماش امیپ یوقت

 گه؟یگفت: زهرا خانومم امشب هست د امیپ

 دونمی: نمگفتم

 نظر گرفتم  ریزهرارو ز نهیاز تو ا بعد

 امیگفت: نه نم قاطع

 وامیاوضاع معلومه منو پ نیهنوز بهم اعتماد نداشت. االنم با ا ومدیخونم ن ادیقدر اصرار کردم، بچهار ماه هرچ نیا تو

 فرض کرده!! یخراب یادما

 شدن. ادهیو دخترا از توش پ دیسانازم با ما رس ۲۰۶دم خونه همزمان  میدیرس یوقت

 نشد! ادهیاما زهرا پ میشد ادهیپ نیاز ماش امیپ منو

 بیدستامو از تو ج نینظرم داره واسه هم ریزهرا ز دونستمیباهمشون دست داد اما من م امیسمت دخترا پ میرفت

 ...اوردمیشلوارم در ن

 ه؟ینظر گرفتد گفت:بال گرفته ها اون ک ریز نویتو ماش طونیش ساناز

 نینگاهشون رفت سمت ماش همه
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 : خانوممگفتم

 و ساناز همزمان گفتن: اُاُاُاُاُاُ  دایش

 .کردینگاه م نمیداشت با پوزخند به ماش هینگاهم رفت سمت سا ناخوداگاه

 تو می: خب بچها برامیپ

 جلو درو باز کردم تا برن تو... رفتم

 ن؟یایگفت: شما نم امیدخترا رفتن تو پ یوقت

 حاال تو برو ستیمعلوم ن-

 رفت تو. اممیپ

 بازه سمت زهرا بردم تو شهیسرمو از ش نویسمت ماش رفتم

 با اخم روشو برگردوند اونور فورا

 .یریم ریگفتم: زنگ بزن زنعموت بگو امشب د یجد 

 اونوقت؟؟؟؟؟؟ یچ هیسرشو برگردوندو گفت: واسه  تند

 .میکل تهرانو بگرد میبر ییدوتا میخوایلبخند گفتم: چون امشب م با

 ی. توام برو تا از عشق و حالت عقب نمونرمیتا خونمون م شمیم ادهیمن پ رینخ-

  رمیمنم نم یایاگه نم یباال باشه ول میبر یایاگه تو م ؟یگیم هیچ اتیچرند نیاخم گفتم: ا اب

 نگاهش عوض شد.  طرز

 م؟یکن کاریخب حاال چ-

 نگاهم کرد. زینگاه بهم کرد بعد نگاهشو دوخت به خونم دوباره سرشو برگردوند سمتمو ر هی

 :جانم؟گفتم
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 باال  میباشه بر-

 شاخ گوزن یدراوردم به بلندا یشاخ

 ؟؟؟؟؟یجد-

 اره-

 

 باشه-

 نظرریتو خونه. زهرا کله خونرو از ز میبردم تو بعد با زهرا دست تو دست هم رفت نویو باز کردمو ماش نگیپارک یدرا

 گزروند.

 نا؟ی: پس کجان ازهرا

 باالن -

 اها-

 در اوردم. کتمو

 یدار یخونه قشنگ -

 زمیعز یلطف دار-

 ازم گرفت... وانویتشکر کردو ل ختمیپارچ اب برداشتمو واسه زهرا اب ر خچالیاز تو  رفتم

 ادیبهت م نمیبپوش بب مویدیکه خر ییلباسا ایب اریمح یبا شوق گفت: وا هوی

 ممنونم بابت زهرا ایشده بود! خدا نیریش میزندگ چقد

 میچشم خانوم بزار از راه برس -

  لونایسمت نا رفت
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 سادمیرفتم باال سرش وا رونیاشپزخونه اومدم ب از

 االیو گرفت جلومو گفت: بپوش  یشلوار مشک کت

 شلوارو از دستش گرفتم کت

 داد دستم دمیسف رهنیپ هی

 شمیکه من داماد م نایبا ا -

 گهیبپوش د-

 باشه -

 خوب بود شی.....همه چدمیسمت اتاقم لباسارو پوش رفتم

 ر اوردم و بستم. د یکروات زرشک هیتو کمدم  از

 !یبود اما واسه عروس یقشنگ پیت

 .پوشمشیداماد شدم م یوقت

 ایزدم: زهرا ب صدا

 اتاق باز شدو زهرا اومد دره

 یییییییمَح یواااااااااا-

 اد؟یبهم م -

 ههیعال-

 بهش کادو بدمو در اوردم. خواستمیوقت بود م یلیکه خ ییزدم رفتم سمت کمدم و مانتو لبخند

 جلوش گرفتم

 رو از دستم گرفتو با زوق بهش نگاه کرد. مانتو
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 یدیچرا زحمت کش-

 بابا هیزحمت چ-

 ادیم دشیبه پوست سف دونستمیرنگ بود که م ییمانتو سرمه ا هی

 شیتا راحت بپوش رونیب رمی: من مگفتم

 تکون داد سرشو

 رونیاتاق اومدم ب از

تم تو بپوشم رف یلباس خونگ تونستمیپس نم رسوندمیزهرارو م دیکه مهمون تو خونه بودو تازه بعدشم با ییاونجا از

 .دمیپوش مویقبل یلباسا امویاتاق پ

 نییاومد پا یکه از پله ها داشت م دمید امویپ رونیاز اتاق اومدم ب یوقت

  یاِ اومد -

 اره -

 زهرا کو؟-

 کنهیبراشو امتحان م دمیکه خر یتو اتاقه داره لباس-

 یکردیم یاها تو اتاق من چه غلط-

 رفته بودم لباسامو عوض کنم -

 اها باش-

 تند رفت سمت در بعد

 یریکجا م امی: پگفتم

 میبخور رمیخِرتو پرت بگ کمی رمیم-
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 باشه-

 سمت اتاقم  رفتم

 هوا درو باز کردم یب زیام طنتیفکر ش هی یط

 برهنش... یموها یزدو دستشو گرفت جلو یکوتاه غیج هی زهرا

 بود دهیپوش مانتورو

 نگاهمو از رو چشماش بردارم تونستمینم

 شده نیداشت االن برام خوشگل تر ییا یمعمول افهیکه به نظرم ق یدختر اون

 دمیشد موهاتو د رید گهیشدم دستاشو از روموهاش برداشتم اروم گفتم: د کشینزد اروم

 نگفت فقط نگاهم کرد یزیچ

 دستامو دورش حلقه کردم 

 میهم بود یتو چشما رهیخ

 موجود در اغوشم... نیدلمو باختم به ا یواقع یبه معنا خورمیلحظه قسم م نیا تو

 محکم ل*ب*مو گذاشتم رو ل*باش نییسرمو بردم پا اروم

 !ونریازم جدا شد شالشو برداشت و از اتاق رفت ب عیشدم اما اون انگار برق گرفته باشتش سر وونهیمن د نکاریا با

 به خودم اومدمو رفتم دنبالش تند

 خامیسمت در دستاشو گرفتم گفتم: معذرت م رفتیم داشت

 کردیبهم نگاه م تیاعصبان با

 لحظه مغزم فرمان نداد. هیزهرا باورکن  خامیشدم گفتم: معذرت م یجد

 نگاه دوتامونو جلب کرد سمتش دایش یبگه که صدا یزیچ اومد
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 باال؟ نیای: بچها چرا نمدایش

 رونیاومد ب یاز اون حالت تهاجم زهرا

 دایش امیاالن م -

 زمیخوشبختم عز تییاز اشنا یلیسمتمونو دست زهرا رو گرفت گفت: خ اومد

 جوابشو داد ییبا خوشرو زهرام

 با بچها اشناش کنم برمیگفت: من عشقتو م دویدست زهرارو کش بعد

 بزور بردتش بعد

 دمیکش یقیعم نفس

 به صورتم اب زدم سادمیوا ییکنار روشو وییسمت دستشو رفتم

 ؟یکردیم یباهام همراه شدیم یچ مصبال

 هووووف

 از رو کاناپه برداشتمو گذاشتم تو اتاقم دارویتموم خر رونیخشک کردم اومدم ب صورتمو

دادم که متوجه حضورم بشن رفتم رو کاناپه نشستم  یسالم کل هیروشن کردمو از پله ها رفتم باالپشت بوم  گارمویس

 !کردیم یو ساناز نشسته بود نگاه کردم داشت با دستاش باز دایبه زهرا که روبه روم وسط ش یچشم ریز

 گرفتم گارمیکام از س هی

 تکا نشسته بودن یرو صندل یو ناز هیسا

 !خورهیگفت بدرد باال پشت بوم م امیپ یبندازم دور ول خاستمیمبلو م نیا ریبخ ادشی

 !کیمجهزو ش یلیپشت بوم بزرگه و خ باال

 ؟یاشنا شد اریه با مح: خب زهرا جون چند وقتدایش
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 ماه هی: حدودا زهرا

 ...کردیکه با پوزخند زهرارو برنداز م هیافتاد به سا نگاهم

 ادیجان من امشب به دوست پسرمم گفتم ب اریمح ی: راستیناز 

 اد؟ی: عه پس ساسانم مساناز

 : ارهیناز

 یکرد یلبخند گفتم: خوب کار با

 کرد یزیلبخند تشکر ام یناز

 : زهرا جون راحت باش شالو مانتوتو درارساناز

 ابروم رفت باال ناخوداگاه

 من راحتم ی: مرسزهرا

 هیراحتم چ ی: عه مرس دایش

 دیشاله زهرارو از سرش کش بعد

 کنترل نگاهمو از دست دادم. یدوباره منه لعنت و

 و بلندش که باال بسته بود اهیس یشدم به موها رهیگرفتم و خ گاریاز س یمحکم کام

 ؟یمهمون یومدیچرا ن شدی: چهیسا

 گفتم: زهرا خانوم نزاشتنبه زهرا بودم رهیقصد نگاهش نکردمو همونطور که خ از

 با تعجب نگاهم کرد زهرا

 یاوردی: خب زهرارم مساناز

 مراسما نجوریتو ا ارمشیب ادی:نه خوشم نمگفتم



 یارحم

 
107 

 

 زد. یپوزخند صدا دار هیسا

 بلند شد فنیزنگ آ یصدا

 درو باز کنم رمیاومد من م امی: پدایش

 از یناز

 

 ساسان باشه دیبلند شدو گفت: شا جاش

 پاشد دنبالشون رفت. یالک ینجوریهم سانازم

 زدم: زهرا شالتو سر کن. صدا

 شالشو سرش کرد. زهرا

 ن؟؟ینجوریچرا ا نایا اریگوشم گفت: محو دم نشستشمیجاش بلند شد اومد پ از

نبود، آروم گفتم:  یکینزد نیبود و زهرا اصال حواسش به ا کیبهم نزد یلیخ برگردوندم طرفش؛ صورتامون سرمو

 ؟یچجور

 تر بودن نیسنگ کردنی! اصال لباس تنشون نمینشست نجایگوشمو چسبوند به دهشنو گفت: انگار نه انگار تو ا دوباره

 ب*وس از ل*باش گرفتم. هیبا عقل تند  یسر نیزدمو ا یذروم لبخند

 دستشو گرفت جلو دهنش تند

 بود. گرفتهخندم

 ؟یایملحظه دنبالم هیجاش پاشدو گفت:  از

 دنبالش رفتم. پاشدم

 میسادیگوشه وا هی میرفت
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 االیبه تمام معنا گفت: منو ببر خونمون  هیتخس باز با

 برمتیم گهید کساعتی هیباشه  -

 رمینه االن وگرنه خودم م -

 ؟یکنیچرا لج م -

 خودم برم؟ -

 گفتم: باشه دمیکش یقیعم نفس

 

 ...کردنیم کاریداشتن چ دونمیتو اشپزخونه بودن نم دایساناز و ش ،یناز اموی. پنییپا میرفت

 ...وردیبودمو از تنش در ن دهیکه براش خر یاز تو اتاقم برداشتم. زهرام مانتوشو گرفت و اون کتمو

 زهرا رو برسونم رمیمن م امی: پگفتم

 االن که تازه سره شبه ؟یبر یخای: عه زهرا جون مدایش

 باشم رونیب نیاز ا شتریب زارنی: خانوادم نمزهرا

 : اها پس برو به سالمتدایش

 ...نیتو ماش مینشست میرفت مویکرد یخداحافظ باهمه

 .میزدینم یحرف چیه چکدومیراه ه تو

 .سادمیوا سرکوچشون

 شد، سرد گفت: خداحافظ ادهیپ نیماش از

 رفت. و

 معناست که ازم دلخوره... نیبه ا نیا و
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 روشن کردمو گاز دادم سمت خونه... نویحوصله ماش یتا رفت تو خونشون بعد ب سادمیوا

 !!دمیمسکن خوردم، خواب هیاز همه عذر خواستمو رفتم تو اتاقم  دم،یکه رس یوقت

 شدم داریاز خواب ب ۱۰ساعت  صبح

 رفته بود شرکت... امیپ

 معمول دوش گرفتمو بعدش صبحانه خوردم. طبق

 برداشتمو شماره زهرارو گرفتم. مویگوش

 ■زهرا■......................................................

 زنگ زد، رد تماس دادم. اریمح دوباره

 ام اس داد : چرا؟ اس

 رفته؟؟؟؟ ادشی شبشید یکارا واقعا

 کرده بود. شیبدکاره، آرا یدخترا نیع شهی، مثل هم رونیمدم باومدن ستاره به اتاق از افکارم او با

 بود! نیشغلش هم هرچند

 ؟یپول درار کمی یبر یخایزهرا نم ی: هستاره

 حاال رمیم -

 شد؟ یاون خوشگله چ یخنده و طعنه گفت :راست با

 ؟یشَرتو کم کن یخاینم -

 حرص نخور از طرف من کامران جونو ببوس. زمیعز رمیو گفت: چرا چرا دارم م دیخند

 کنارمو گرفتم محکم پرت کردم. سمتش که فرار کرد بالشت

 زدم: بروو به دررک داد
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 کنه! تیاحمق فقط بلده منو اذ دختره

 تو دلم! ختیر ایغم دن نمیرو بب یریکامران نص دیامروز با نکهیا یآور ادیبا

 زبون بازه مثله همه! هیعوض هیاونم  دمیفهم بشید یخوش بود. ول اریمدت دلم به مح نیا تو

 مارو به سالمت. رویرو بهش برگردونم. بعدم بهش بگم شمارو بخ یعل مارستانیکار کنم و پول ب دیبا

 .کردیم ییروش خودنما اریبلند شد اسم مح میزنگ گوش یصدا دوباره

 خاموش کردم. مویگوش

 

 !شیاول عادت کنم به دور نیپس بهتره از هم هییآخرش جدا دونمیم ؟یکنم! بالخره که چ کاریداشتم اما چ دوستش

 بود. یهوا ابر امروز

 رهیاول م اریمح دونمیبمونم چون م تونستمیخونه ام نم مارستان،یخواستم برم ب ی. نمدمیپوش رونمویب یلباسا

 هست!! یآدم کَله شَق نی! همچمونهیسرکوچمون بکوب منتظر م ادیبعدم م گردهیدنبالم م مارستانیب

 سره کوچرو نگاه کردم. رونیخونه اومدم ب از

 ازش نبود. یخبر خداروشکر

 ...رفتمیکجا فقط م دونستمینم رونیاز محلمون اومدم ب عیسر تندو

 چرا من؟ نکهیکردم از ا ینحسم فکر م یو به زندگ زدمیقدم م ابونایخ کنار

 هیبشم تازه عروسه  دیعشقمم خودم انتخاب کنم و با تونمینم یحق انتخاب نداشتم؟ حت میوقت تو زندگ چیه چرا

 ...رمردیپ

 چرا؟؟ ایخدا

 باشه!  شمیپ اریمح خواستیدلم م دن،یشروع کرد به نم نم بار بارون
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 ...یبارون برم پارک جنگل نیگرفتم تو ا میتصم

 ... خالصهیتاکس شهیخورد به ش یگرفتمو رفتم. بارون آروم م یتاکس هی

 شده بود. دیبارون شد دمیرس یوقت

 !دمینبود تو د چکسیگفت ه شدیم بایتقر

 زدمیم غیج شدم،یدرختا رد م ونیم از

 کردمیم یخال خودمو

 .دیباریم دیبارونم شد خوندمیو شعر م زدمیم داد

 یبر دیکن...نگو با یزندگ الشی... با خگردهینترس مطمن باش عاشقت بود برم شیاز دور گهیبارونو برقص... د ریز -

 اون چه سرده... یب ینباشه زندگ شتینه نگو پ

...... 

 پارادوکس خنده دار! هی! دمیخندیو م کردمیم هیشده بودم! گر وونهید

 شدم. یکه حس کردم خال دمییاهنگ خوندم و دو انقد

 ...کردمیپام نگاه م ریگوشه نشستم و به شهر ز هی

 .گردهیداره دنبالم م دیشهره، شا نیتو هم اریمح

 ؟یدیبرم....منو ببخش....منو ببخشش....شن دیبا یصدرر....من عاشقتم...ول یآقا یوم وجود داد زدم: آهاااااتم با

 ...گردهیصدر برسون چون االن داره دنبالم م یحرفامو به گوش اقا بارون

 عاشقشم... ینره بگ ادتی بارون

 عاشقشمممم ینره بگ ادتتتتی: دادزدم

  ........................ 
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 لباسام! شدیقطع شده بود؛ منم کم کم داشت خشک م گهی. بارون درونیاومدم ب یبعد از پارک جنگل کساعتی

 گشتم و ابونارویشب کل خ ۸ساعت  تا

 روشن کردم. مویگوش

 اس ام اس بود که برام اومده بود. لیس

 بود!! اریاز طرف مح همشم

 کرد! قیاسترسو به تموم وجودم تزر شیام اس آخر اس

! یگردیبرم یهرجا باش یول ییکجا دونمیباز نکرد نم یهرچقدر در خونتونو زدم کس یستیخونه ن دونمیبود: م نوشته

 .مونمیمن تا صبح سرکوچتون م

 ندارم... میراه فرار نمشیبیماهم که بن بست بود! پس چه بخوام نخوام م کوچه

 زنگ خورد.  میگوش

 کامران اخمامو کرد توهم  اسم

 دادم: الو جواب

 : سالمیریصن

 سالم -

 ؟یخوب -

 ممنون -

 گرو؟یهمد مینیخب کجا بب -

 اوقات! یتوش گاه میدیدیم گرویشاپ که همد یهمون کاف -

 سمت اونجا کنمیباشه پس من دارم حرکت م -
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 باشه خداحافظ -

 خداحافظ خوشگلم -

 قطع کردم. ویگوش

 نوَه توام. یدوست دارم توروش دادم بزنم که احمق من جا یلی، خ خوردیازش بهم م حالم

 بهم. دوزهیدهنمو م طیشرا یول

 بلند شد. میگوش یصدا دوباره

 روش بود... اریاسم مح نباریا یول

 جواب دادم: الو ایزدم به در دلمو

 ؟؟یکه گفت: معلوم هست کدوم گور دمیرو شن ادشیفر

 محترم؟ یبه شما چه مربوطه اقا -

 عا کن دستم بهت نرسهفقط د -

 دیمزاحمم نش گهیلطفا د -

  ه؟یمگه الک نمیبب سایوا -

 ؟یچ -

 یزیرو بهم بر یهمه چ هوی نکهیا -

 خداحافظ. نمینب میشمارتو رو گوش گهیولم کن بابا د -

 بالخره! نمتیبیمن که تورو م -

 قطع کرد... ویخودش گوش بعد

 تا زودتر راحت شم! نایماش یخودمو پرت کنم جلو خواستیم دلم
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 رو تحمل کنم!! یرینص دیبازم با امشب

 .عادت کنم بهش دیبالخره که با هرچند

 دمیساعت رس میافتادم سمت کافه بعد ن راه

 کافه شدم... وارد

داشت  هشیبرگ تو دهنش بودو با لبخند کر گاریس هی شهیمثل هم دمشید نکهیجارو از نظر گزروندم، تا ا همه

 ...کردینگاهم م

 

 که شدم، به احترامم بلند شد. زیم کینزد

 گفتم: سالم نوییانداختم پا سرمو

  نیماهت خوشگل خانم، بش یسالم به رو-

 .مینشست گهید باهم

 ؟یخوریمیچ-

 یشوق گفتم: بستن با

 جانم یگفت: ا دیخند

 .ارنیب یشکالت یسفارش داد واسم بستن بعد

 چخبر زمیکردو گفت: خب عز نگاهم

 ستین یخاصخبر  یه -

 مدت دلم تنگ شده بود برات نیا -

 نگفتم! یزیچ
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 هست؟ تیبه رضا یدیام یکنیتو هنوز فکر م ؟یکنیتموم نم ویزهرا؟ چرا زودتر همه چ یکنیم یچرا لجباز -

 منتها با پول!! دنیکه م تیرضا -

 !مونیسرزندگ میریمنو توام م رونیب ادیرو بدم برادرت ب هید تونمیاالن م نیمن هم زمیخب عز -

 مون؟یسر خونه زندگ میبر یگیم یآخراته، بعد اومد گهیسر قبرت که د یبر دیتو االن با اسکل

 !میبر شیزدم گفتم: کامران جان بزار طبق قرارمون پ لبخند

 با االن داره؟ یچه فرق تیوضع گهید کسالی دونمیاخه من نم -

 .کسالیعمره چه برسه به  کیواسه من اندازه  یاز تو دور هیثان کیکه  نهیا فرقش

 !!گهید الیخیب -

 باشه زمیباشه عز -

 آوردن با شوق شروع کردم به خوردنش... مویبستن

....................... 

 ■اریمح■

 تموم کردم. گارویچندتا پاکت س کینزد

 بود و من هنوز منتظر بودم زهرا برگرده خونشون! میو ن ۸ ساعت

 فکر کنم. زایچ نیبه ا خوامیکرده... اه، نم دایپ گروید یکی دیشا. دونهیخدا م هیکدوم گور االن

 ام؟یزنگ خورد جواب دادم: جانم پ میگوش

 ؟ییسالم عجقم کوجا -

 بزار کنار ویحوصله ندارم پس مسخره باز امیپ -

 ؟یخب کدوم قبرستون -
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 نایسره کوچه زهرا ا -

 اها بد موقع زنگ زدم پس شرمنده شرمنده  -

 ستین شمیپ -

 ؟یسادیوا یاونجا؟ الک یخوایم یپس چ ست؟ین -

 هیداستانش طوالن -

 شت؟یپ امیب کارمیمن ب -

 ایب -

 باشه پس ادرسو واسم بفرس -

 باشه منتظرم  -

 خدحافظ امیم امیم -

 قطع کردمو ادرسو واسش اس ام اس کردم! ویگوش

 سال عاشق شدم. ۲۷بعد  ی. منه لعنتزاشتیغرورم نم یکنم ول هیگر خواستیاعصابم خورد بود که دلم م انقدر

 ؟یشد همه چ ینجوری... چرا اکنمیم یسال تازه چهارماهه دارم زندگ ۲۷ بعد

................ 

 تموم کردم. گرمید گاریپاکت س هی ادیب امیکه پ یوقت تا

 کرد. یاونورو نگاه م نوریداشت. ا دمشیدور د از

 بوق زدم. دوتا

 .نیکرد، قدماشو تند کردو اومد نشست تو ماش دامیپ

 : دلم برات تنگ شده بود پسر امیپ
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 زدم. ینیغمگ لبخند

 زهرا؟ یب یخوایم یچ نجایتو ا شده؟اصالیچ اریمح -

 واسش گفتم ویتمام همه چ یحوصلگ یب با

 تموم کنه؟ خادیم یعنی -

 غلط کرده مگه دست خودشه؟ -

 گهیمنه!! خب دست اونه د ینه پس پا -

 گفتماعصاب ندارم امیپ -

 خنده گفت: باشه بابا با

 برگردوندم. سرمو

 شیخروارها آرا ریصورتش ز رون،یبود ب ختهیشال ر ریبلوندشو از ز ینظرمو جلب کرد! موها یدختر هیرو  ادهیتو پ از

 بود مچ پاشم به اشتراک گذاشته بود. دهیمانتو تنگ و کوتاه با ساپورت پوش هیخاک شده بود؛ 

 !رفتی، نگاه منم دنبالش م نایتو کوچه زهرا ا رفت

 . زنگ درو زد.سادیوا نایخونه زهرا ا یکمال تعجبم جلو در

 کنم موند پشت در! یخونه نبود که درو باز کنه فور م یکس اما

 زهراست... یدخترعمو نیکه ا گفتیم حسم

 امیپ امیپ -

 ه؟یگفت: چ رونویاورد ب شیاز گوش سرشو

 بپر -

 کنم؟ کاریچ -
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 دختره رو بزن نیبرو مخ ا -

 بهش! دیرد نگاهمو گرفتو رس امیپ

 هیزیاوف چه چ -

 یکنیم کاریچ نمیبدو ، بب امیپ -

 تند رفت سمت دختره! یبا قدما رونویب دیپر نیاز ماش عیسر امیپ

 بهشو مشغول حرف زدن باهاش شد! دیرس بالخره

 !نمیواکنش دختره رو بب تونستمینم نیبود واسه هم ادیز یلیبودو فاصلشونم از من خ کیتار کوچه

 !گهید قشیرف ایزهراست  یدخترعمو ایبتونه مخشو بزنه! بالخره  امیکاش پ فقط

 

 رو راه رفتن! ادهیو شروع کردن تو پ رونیاز کوچه اومدن ب دنیخندیکه م یحرف زدن باهم، در حال قهیپنج دق بعد

 اریمح هید: چدر آوردم زنگ زدم بهش جواب دا مویگوش

 ؟یکنیم یدار کاریمعلوم هست چ -

 امیم گهید قهیدق ۲۰ هیپارک  رمیم میدارم با زندگ-

 از زهرا خبر نداره؟ نیآمار درار بب یدمتگرم، اگه تونست امیپ ولیا -

 خداحافظ م،یباشه چاکر -

 فعال -

 قطع کردم. ویگوش

........... ......... ......... ........ .......... 

 ■زهرا■
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 خنده! ریز زدم

 .دیخندیم کامرانم

 نگاه کردم، نُه و ربع بود... میساعت گوش به

 کامران -

 جانه دلم خوشگلم؟ -

 به کار دارم اجیاحت -

 چِک بکشم یخایخوشگلم؟ بگو چقدر م یکار واسه چ -

 ؟یسراغ ندار ینه ممنونم ، کار -

 اتفاقا حقوقشم خوبه میدار ازیواسه شرکت ن یفکر کردو گفت: چرا دو سه تا منش کمی

 ؟یکن یمنو معرف شهیآخجون م یزوق گفتم: وا با

 واسه مصاحبه و قرار داد. یایب گمیم کنمیچرا نشه خوشگلم؟ حاال هماهنگ م -

 جون یممنون کام یوا -

 .دیخند

 برم دیبا گهیجمع کردمو از جام پاشدم گفتم: خب من د لمویوسا

 بود یجاش بلند شدو گفت: شب خوب از

 واسه منم -

 خوشگل داریددیبه ام -

 خداحافظ -

 شدم... BRTیسوار اتوبوسا ابونویرفتم سمت خ رونیشاپ اومدم ب یاز کاف بعد
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من باهاش  خوادیداداشمو بده و درعوض م هیحاضره پول د یریکامران نص نکهیا کیبود؛  لیبه دو دل اریاز مح میدور

ببرم تو اون خونه  ارویمح ییمن با چه رو نکهیدوم ا لیکنه؟ و دل یکار نیهمچ دیچرا با اریمح یازدواج کنم! ول

 کنم؟یم یزندگ ییا یبهش بگم دارم تو چه سگ دون شهیروم م یچجور ؟یزندگ

 ...ابونمونیسره خ دمیرس ستگاهیبعد چندتا ا بالخره

نبود!!  اریمح یام وِ مشک یاز ب یهمه جارو با دقت نگاه کردم، خبر دم،یسرکوچمون که رس یکاینزد

 خداروششششکر

 تند رفتم تو کوچمون... یقدما با

 یمعطل من باشه؟ خودت مگه دخترا شیبا اون وضع توپه زندگ دی! حقم داره چرا باومدهیشده و ن المیخیب حتما

 رفته! صدهزار برابر بهتر از منن! ادتیرو  شبید

ا که توش دوت کیو تار کیکوچه کوچ هیتو  دیمحکم منو کش یدست هی هویکه  کردمیفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 نبود. شتریخونه ب

 خلوتو ترسناک بود! یلیخ یما بود، ول یکوچه اصل یوسطا قایکوچه دق نیا

 اریشدم به مح رهیترس خ با

 

 که شده بود حصار واسه من! ی. جورواریداد به د هیدستاش رو تک وار،یچسبوند به د منو

 ؟یخوایم یدهنمو قورت دادمو گفتم: چ آب

 .کردینگاهم م زیر

 ؟یگفت: تا االن کدوم گور بود آخرش

 ؟یمن هیبه توچه؟اصال تو ک -

 تویرو مُخم بهم بگو چته؟ چرا صبح تاحاال گوش یبکش خیم نکهیآدم بدون ا نیاالن اعصابم آرومه پس ع نیبب -

 ؟یزنیباهام حرف م ینجوریچرا ا ؟یخاموش کرد
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 داداشم یزندگ ریو ممکنه بخاطر تو از خ شمیعاشقت م ادیچون دارم ز گفتمیم گفتم؟یم ینداشتم بدم چ یجواب

 زنت بشم! امیبگزرم و ب

 شب؟ی: بخاطر دگفت

 یمنو ببوس یحق نداشت -

 نکنم؟ کاریکنم چ کاریچ یگیکه به من م یهست یچرا اونوقت؟ اصال تو ک دیگفت: ببخش دویخند

 زرشک -

 رو لبش بود. میلبخند مال هی

 هوا ل*باشو چسبوند به ل*بم! یب شبیدمثل  دوباره

 اومد... یداشت بند م نفسم

 پَسش بزنم. دادیمغزم فرمان نم اما

 ...میشونیچسبوند به پ شویشونیدست برداشت، اما صورتشو عقب نبرد، پ قهیدق کی بعد

 دمیبهت م ویخرج کرد یعل مارستانیکه بابت ب یپول گهیگفتم: تا چندهفته د آروم

 گفت: خفشو اروم

 نِیری. مثلِ طعم شسپارمیآرامش چشمامو بستم، انگار قلبم با وجودش آروم گرفته بود. همه حرکاتش رو به ذهنم م با

 اخم هاش.

 .خورهیبه دردم م رمردیبا اون پ میزندگ یتو روزا حتما

 شد تو چشمام. رهیخ 

 ؟یدچقدر اعصابمو خورد کر یدونیم یکرد وونمیزمزمه کرد: امروز د آروم

 .رونیب*غ*لش اومدم ب از
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 این نجایا گهیبرو د اری: برو محگفتم

 باز شروع شد! -

 بگم برو؟ یبه چه زبون -

 ؟؟یآشنا شد گهید یکینکنه با  نمیبب ار،یواسه رفتنم ب لیدل هی،فقط  رمینگاهم کردو گفت: باشه م قیعم

 خوبه؟ ادی: اصال ازت خوشم نمدیدهنم پر از

 شد بهم. رهیخ

 نگاهش اخمو تعجب بود. تو

 رمی: باشه؛ مگفت

 دراورد. گاریپاکت س هیکتش  بیج از

 روشن کرد. گارشویدر آوردو س فندکشم

 !بشیفندک و پاکت و گذاشت تو ج بعد

 !نیینگاهم کرد که مجبور شدم سرمو بندازم پا یجور

 عاشقت بشم... ،یکه اجازه داد ی: خداحافظ و مرساریمح

 جملش چند بار تو مغزم اِکو شد. اروم قدم زدو رفت. بعد

 !نمشیممکنه نب گهیصدرم که د یشدم به آقا رهیمنم خ و

 

 باز کردمو رفتم تو. دیخارج شد اشکامو پاک کردم، رفتم سمت خونمون. درو با کل دمیاز د اریمح یوقت

 رفتیور م شیدرآوردم، رفتم تو فقط ستاره بود که داشت با گوش کفشامو

 : سالم زنعمو کجاست؟گفتم
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 هیگفت: امشب شبکار شخندین با

 نه؟ یخودتم تاحاال سرکار بود -

 اخ اره، جون زهرا انقدر خستم که نگو -

 دالور یخسته نباش -

 سیمعلوم بود خرما پشیاوردم از ت ریگتوپ یمشتر هیقربونت برم....تازه  -

 ! یعه به سالمت -

 شد. دایخونمون سروکلش پ یجلو نیهم شهیباورت نم -

 گفت؟ یم ارویمح

 بود؟؟؟؟؟ یچه شکل -

 چطور؟ -

 اه بگو ستاره -

 بود. یعاد پشمیخوشگل بود مدله ت یلیداشت موهاشم خ شمی. رزدیکوچولو بور م هی کمیاوممم خب  -

 .دمیکش یاز سره آسودگ یقیعم نفس

 من بور نبود. اریمح

 اکثر اوقات کت شلوار تنشه ! تازه

 گفت رو داشت. یکه ستاره م یاتیخصوص قایدق امینقش بست! پ امیپ افهیق هوی

 گفتم:ستاره شوخ طبعم بود؟ عیسر

 ؟؟؟؟؟یدونی، تو از کجا م یلیاره خ -

 ؟یبهش نگفت یزیزهرا تو که چ یوااااا -
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 ششیشد فردا قراره برم پ میمشتر گمیم ؟یشد وونهید -

 ...یکرد کاریستاره تو چ یوا -

 از جام بلند شدم رفتم تو اتاقمو درو بستم. هیگر با

 شده؟یچ وونهیداد زد: د ستاره

 گوشه. هی نشستم

 تموم شد... یبهتر که همه چ یگینه؟ االن با خودت م یدیباهات باشمو فهم خواستمیکه نم یلیاز دال یکی اریمح

 .دنیاَبر بهار شروع کرد به بار نیع چشمام

.... .............. ....................... 

 ■اریمح■

 وضعم مثل امشب نشده بود. میکل زندگ تو

 کرد،یخورد نبود، سرم درد نم اعصابم

 بغض تلخ تو گَلوم بود... هیگرفته بود که آماده منفجر شدن بودم.  یحالم بد بود. دلم به حد فقط

 .یزندگ نیبه ا لعنت

 گفتمو رفتم تو اتاقم. ریشبخ امیخونه به پ میدیرس یوقت

 بد بود. یلیخ حالم

 ه*ر*زست هیافتادم که گفت دخترعموش  امیحرف پ ادهی

 زهرام مثل دخترعموش...؟ یعنی

 گذاشت رفت. دنیبو*س هیاحمق اون که سره  نه

 "ازت ادیاصال خوشم نم"جمله اخرش اِکو شد تو مغزم.  دوباره
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 منه که افسار دلمو دادم دست تو. ریتقص

 !یهست یک یبود یک ادین ادمی دمتمیاگه د یکه حت کنمیم یکار اد؟یاز من خوشت نم باشه

 دخترجون؟ یخودت فکر کرد شهیپ یچ

 

 خوابم برد. یک دمیکردم که اصال نفهم الیفکرو خ انقدر

...... 

 .نطوریبه زهرا ندادم، اونم هم کمیاس ام اس کوچ ایزنگ  هی یماه حت کی نی. تو اگزرهیماه از اون شب م کی

متفاوت و رنگارنگ شده بود! هر روز شرکت  یپر از شماره دخترا میبرگشته بود رو روال قبل؛ دوباره گوش میزندگ

 ه!زهرا توش نباش یبرا ییبگم فکرمو انقدر مشغول کردم تا جا تونمی. خالصه مکردمیو خودمو تو کار غرق م رفتمیم

 ادیکه به فکرم م یزیچ نیاول شم،یودم تنها ماوقات که با خ یگاه ایخونه  گردمیبرم یدروغ چرا شبا، وقت یول

 زهراست.

 ؟یحاضر اااااری: محامیپ

 میسفت کردمو گفتم: آره بر کرواتمو

 .رونیاتاق اومدم ب از

 من اومدم یروشن کن نوی: ماشامیپ

 باشه -

 زنگ خورد. میکه گوش کردمیرو باز م نگیپارک یِدرا داشتم

 جان؟ هیدادم: جانم سا جواب

 اخه؟ ییپس تو کجا اریمح -
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 اونجام گهیربع د هی امیدارم م -

 باشه منتظرمااا  -

 فعال -

 قطع کردم. به کارم ادامه دادم... ویگوش

 عجله کنه! امیدو سه تا بوق زدم تا پ رونیآوردم ب نویماش نکهیا بعد

 شد. دایسرو کلش پ بالخره

 میگفت: بر نویتو ماش نشست

 گرفته بود... یو گاز دادم سمت خونه ساسان. امشب مهمون نیکردم ماش روشن

خصوصا چشمم افتاد به  دنیرقصیکه داشتن م میدیدختر پسرارو د لیس میشد تیوارد جمع ی! وقتمیدیرس بالخره

 نشدم بلکه با لبخند براش دست تکون دادم. ی! نه تنها عصبدیرقصیپسره م هیکه داشت با  هیسا

 .امیکردو اومد سمت پ دایزود مارو پ دایش

 بچها نی: خوش اومدساسان

 : قربونت برمممممامیپ

 .میساسان دست داد با

 .دیاریکارو از تنتون در ب یخستگ ی: امشب حسابساسان

 چشمک زدو رفت. بعد

 .شمیبعد رقصش اومد پ هیسا م،یشد ییرایمشغول پذ موینشست زیم هیپشت  میرفت امیو پ دایش با

 شد. یاهنگ شاد پِل هیکه  میزدن بودمشغول گپ  گهید باهم

 ...دیرقصیمنو برد وسط. تو بغلم م دیبزور دستمو کش هیسا
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 نگاه همه روشه! دمیفهمیم

 نگاهش نکرد... شهیسخت م ش؛یعال کلیو ه ییبایاون ز با

 ...هه...میزوج مجلس بود نیتر ییایما رو ،یامشب در نظر بعض و

 شب شد. ۱ساعت  م؟یبر اریگفت: مح امی. آخرشب، پدمیرقص یادیز یشب با دخترا اون

 .امی: تو برو من امشب خونه نمگفتم

 به کارم نداشته باشه! یشه و کار الیخیگرفت ب میکه اخرشم تصم میمسئله بحث کرد نیسر ا امیبا پ ادیز

 برو خونه ریبگ ایدادم بهشو گفتم: ب چوییسو

 گرفت و گفت: شب خوش  چوییسو

 رفت. و

و سوار  میکرد یازهمه الخصوص ساسان خداحافظ گهیهم حاضر شد، باهم د هیساعت کم کم همه رفتن سا مین بعد

 .نایا هیسمت خونه سا می. و حرکت کرد میشد هیسا نیماش

.............. ............ .............. 

 .هنوز خواب بود هی، سا دمیرفتم دوش گرفتمو لباسامو پوش نایا هیتو خونه سا صبح

من رفتم "نوشتم  نهیرژ لب برداشتمو بزرگ رو ا هیبود؛  یشیارا لیعالمه وسا هیکه روش  شیشیآرا زیرو م از

 "شرکت

 ...رونیلبو گذاشتم سرجاشو از خونه زدم ب رژ

 گرفتمو تا شرکت رفتم. یتاکس هی

 

. رفتم جلو محکم دستمو کردیم شیداشت واسه خودش آرا ام،یحواسش نبود که من دارم م هیراه رو شدم. منش وارد

 .دیکوتاه کش غیج هیکه  زشیرو م دمیکوب



 یارحم

 
128 

 

 ر؟؟یاشتباه نگ یبلند گفتم: چندبار بهت بگم که شرکتو با عروس یتن صدا با

 دیمِن مِن گفت: بِ...بِبخش با

 .رونیچشمم برو ب یزود پاشو از جلو یاخراج-

 صدر ی: اقاااایمنش

 زدم: زودددد داد

ردم درو که باز ک نیا خوادیدرو ببندم گفتم: دلم م نکهیرفتم سمت اتاقمو قبل ا الش،یکرد به جمع کردن وسا شروع

 .نمیبب یخال زویاون م

 . درو بستم.هیگر ریز زد

 خستم کرده بود. گهینفهم د دختره

 

 .گذشته بود یادیز میسرم و آوردم باال، تا یکارم شدم. طبق معمول وقت مشغول

 .شب بود میهفتو ن کینزد ساعت

 کنم امروز اول آبان ماه باشه اگه اشتباه نکنم! فکر

 بود. یخال یخال یمنش زیکه داشتم، م ییو طبق خواسته ا رونیجمع کردم و از اتاق اومدم ب لمویوسا

 درو باز کردم رفتم تو! ام،یسمت اتاق پ رفتم

 !دینفره کنار امکردمو نشستم رو مبل دو  کینشسته بودن. باهمشون سالم عل نیرحسیو ام دی، ام امیپ

 ار؟ی:چخبر محنیرحسیام

 ؟یندارم تو چ یدرآوردم، گفتم: خبر گارمویکتم پاک س بیج از

 یسالمت چی: هنیرحسیام



 یارحم

 
129 

 

 م؟ی: خب بچها کجا بردیام

 رستوران هی میبر گمی:من مامیپ

 کارد بخوره به اون شکمت ی: اِ نیرحسیام

 بجز رستوران گهیجا د هی: نه دیام 

 استخدام کنن. یمنش هیهماهنگ کن  امیپ یگفتم: راست امیبحثاشون روبه پ ونیم

 توام اخراج شد؟ ی: اَ پسر منشنیرحسیام

 رفت باال. ابروهام

 : اخراج کردمشگفتم

 : چرا؟دیام

 اشتباه گرفته بود!! یدفترکاره منم با تاالر عروس ؛یصورتشو با دفتر نقاش یچی: هگفتم

 من شهیپ شیفرستادی: اوووف خب مامیپ

 پامو گفتم: ببند دهنتو. یکیانداختم رو اون  پامو

 شده باشه هیواسه توام مثل بق دی: اها گفتم شادیام

 واسشون افتاد مگه؟ یچه اتفاق هیبق -

ثراَََ اک ایمنش دنیگرفتن خالصه امار دراوردن د نتیریرفتن از تلفنا پ تونیبابا جناب صدر، پدرگرام یچی: هدیام

 کردن. یاز تلفن استفاده م یو شخص یکار ریواسه مسائل غ

 اخراج شدن! یزیپرو انیو شا یانصار دیحم یمنو منش ی: اره خالصه منشنیرحسیام

 ماه بودن کهیت هی: بال گرفتها همشونم امیپ

 من که هنو هست ی: منشدیام
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 ! هیزیتوام خوب چ یمنش د،یام یکوفتت شه اله ی: اِامیپ

 زنه رو ردش کن ییبهانه ا هیبا خنده گفت: خب توام به  نیرحسیام

 هست! یاز من به همه چ شتریالمصب حواسش ب شهی: نمامیپ

 

 م؟یکجا بر دی: بچها نگفتدیام

ه تا شماها باش دیو گرنه به ام میکنن کجا بر یهم نظر سنج نیتا اونا ب االتون،یبا ع دی: اصال هماهنگ کننیرحسیام

 .مینیبش دیصبح با

 کباب بهمون بده. دیخونه ام میبر یهمگ گمیمن م د؟یکن ی: آقا اصال چرا فکر مامیپ

 ؟یبخشیم فهیخل سهی: از کدیام

 .طونیمنو تو نداره که ش بیگفت: ج دیخند امیپ

 : اصال امشب به صرف جوج خونه من!گفتم

 اُاُاُاُاُاُاُاُ گفتنشون رفت باال. یصدا همه

 .میبر دیزودتر حاضر ش د،ی: از دَم خفه شمن

 قبول کردن. یهمگ

تن نشسته بودو داش نیرحسیام نیتو ماش دمیمن بود. ام نیتو ماش امیسمت خونه. پ میربع بعد، راه افتاد هی خالصه

 اومدن! یپشتمون م

 .میجوج گرفت لویچندک توراه

 گرفت! ریو پفک و ماست موس پسیطبق معمول رفت چ اممیپ

 !میرو حاضر کرد کویو بارب ونیباال پشت بوم بندو بساط قل میراست رفت هیخونه و  میدیبعد رس قهیدق ستیب
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 سرد شده بود. کمی هوا

 .کردمیپام نگاه م ریبودم رو کاناپه و به شهر ز نشسته

 بود. شینشسته بودو سرش تو گوش یتک یرو صندل اممیکنارم نشسته بود. پ دیام

 اواز. ریزده بود ز زدیکه باد م می. همونجورزدیداشت جوج باد م نیرحسیام

 تو به اخالص عمل... کباری -

 بر دره دوست... ایب 

 آن وقت گِله کن... امد،یکامِ تو برن گر

 

 ی: نازه نفست قنارامیپ

 .دیکن ی: بچها همراهنیرحسیام

 اواز: تو که مهراااب نگاات...  ریزدن ز ییباهم ستا نیرحسیام دویام امویپ

 رازه منه... قبله

 ...اتیدوتا چشم س اون

 ...رسونهیمهربون مارو بهم م یاون خدا مونهههههیدلم نم یکه داغ تو رو دونمیساز منه؛ م یزندگ 

 

 .دنیرقص یاومد، وسط شروع کرد به الت امیپ

 نازه مهربون با من بمون بمون... یاواز: ا ریزدن ز دوباره

 .دونمیم دونمیمن تا ابد بدون که قدرتو م 

 !دنیرقص امیرفت وسط، شروع کرد با پ دمیام
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دو روزه عمر  نیشو چون ا انهههههههیشووو هم آش گاااااانهیکردن، خوندن: با من  یلهجه هاشون رو الت ییتا سه

 کناره تو مهمونم مهمونم.

 .گرفتیخندم م دیام امویپ یکارا از

. با یی...بخدااا بخدااا اگر زِ من جدا شزههیبرام عز اااایدن ،ییچراغ خونم باش یاگر تو با من باش یدونیدادن:م ادامه

 .زهههیریاشک چشام م ییآشنا ش یکس

 

 !اوردنیدر م یمسخره باز یه نامیمن خندم گرفته بودو ا خالصه

 اروم شدو همه برگشتن سرجاشون! یبعد دوباره همه چ  قهیپنج دق هی

 حاله؟ رابطت با بابات در چه اریمح ی. گفت:راستزدیهمونجور که باد م نیرحسیام

 نکرده یرییتغ چیه -

 شد؟ی: دختره چدیام

 حوصله نگاهش کردم گفتم: کدوم؟ یب

 هی: سادیام

 هست چطور؟ -

 !!ینجوریهم یچی: هدیام

 ش؟یخوایتو دستمو گفتم: م گاریشدم به س رهیخ

 مِن مِن افتاد. به

 من! دمیپرس ینجوریاصن تو؟ هم یگیم ی: نه باباااا چدیام

 شمارشو بهت بدم. یخوایگرفتمو گفتم: اگه م گارمیکام از س هی
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 خوامی: نه نمدیام

 یباشه خوددان -

 

 نیرحسیام ی: راستامیپ

 : جانم؟نیرحسیام

 شد؟یچ یخواستی: اون دختره که مامیپ

 بشه؟ یچ ،یچی: هنیرحسیام

 ؟یدیبه کجا رس دایبا ش ؟یخودت چ امی: پدیام

 ...می، فعال که هست دونمی: نمامیپ

 میبر ییامشب بخوابن صبح چهارتا نیرحسیام دویقرار شد ام م؛یحرف زدن. بعدشم شام خورد یشب بچها کل اون

 شرکت!

........... ........... ........... ............. 

 ■زهرا■

 گهیمدت د هیروزنامه دوسه جام رفتم مشغول شدم اما بعد  یها یمدت در به در دنبال کار بودم. از تو آگاه نیا تو

 سخت بود! یلیخ طشونیواقعا نتونستم ادامه بدم چون شرا

 کم دارن. ی! گفت منشهیچه شکل گهیم یریکه نص یشرکت نمیقراره برم بب امروزم

 تا برسم. دیطول کش یکساعتی حدودا

 !دمیمتفاوت رو د یاز دخترا یمیعظ لیشرکت شدم و س وارد

 همشون واسه کار اومده بودن. احتماال
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 !گهید میریحرفاست! بالخره از طرف نص نیکلفت تر از ا میبرگردم اما با خودم گفتم من پارت خواستمیم

 تو صف. سادمیوا خالصه

 !رونیاز اتاقا اومد ب یکیاز تو  یپسر هی هویبگزرم که  رشیاز خ خواستمیکالفه شدم، م گهیساعت د میحدودا ن بعد

 و با دقت همرو از نظر گزروند. خوب

 د؟یاریب فیدنبال من تشر شهیبه من اشاره کردو گفت: شما خانوم م بعد

 ؟یواسه چ -

 !گهید نجایا نیشدن اومد ی: شما واسه منشگفت

 تو چشمام مشهود شد یشوق خاص هی

 اخه -

 عیرس نیکنم همرو واسه هم یبررس نمیمن وقت ندارم بش یداره ول یبه منش ازیوسط حرفمو گفت: دفتر منم ن دیپر

 گرفتمو شمارو انتخاب کردم... میتصم

 شدم!!! فیک خر

 خدا دمت گرم. یوا

 .گهیطبقه د هیرفتم. من و برد  دنبالش

 مخصوصتون! زیم نمیا دییکارم و بهم نشون دادو گفت: بفرما زیم

 .زینشستم پشت م رفتم

 مشتاقه! نیرحسیدفتره منه، اسمم ام نیدرو گفت: ا هیکرد به  اشاره

 تکون دادم. سرمو

 خانومه...؟ دینیداد: بب ادامه
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 هستم یاقبال -

که  ورهخیبود که به چهرتون نم نیکه باعث شد شمارو انتخاب کنم، بخاطر ا یلیاز دال یکی ،یخانوم اقبال دینیبب -

 !دینبک یشخص یمثال از تلفن شرکت استفاده ها دونمیچم ایکردن.  شیبه ارا دیکه سرکار شروع کن دیباش یادم

 ستمین یآدم نیمعلومه که همچ -

 .نمکیخودم درست م شویبق دیپر کن دیفرم با یسر هی. فقط دیاز فردا کارتون رو شروع کن دیتونیخوبه پس م -

 چشم مهندس مشتاق -

 

 استخدامم! یفرم پر کردن و کارا دیطول کش یساعت مین هی

............... 

 یباهم شوخ یلیاوقات خ یگاه هیپسره خوب نمیرحسیبودم، ام یو منم از کارم راض گذشتنیهم م یِاز پ روزها

 !میکنیم

 مشغول کارمم. شهیمثل هم امروزم

 .بود؛ اومد دیفنجونِ سف هیکه روش  ینیس هیبا  یآبدارچ

 ه؟یجلوش و گفتم: آقا رحمان اون چ دمیجام بلند شدم، پر از

 دربره! شیمهندس تا خستگ یواسه آقا برمیتعجب نگاهم کردو گفت: قهوست دخترجون، دارم م با

 من ببرم. دیآها آها خب بد -

 !شهیآخه زحمتت م -

 ینه بابا چه زحمت -

 رو گرفتم، اقارحمانم رفت. ینیس بعد
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 زدم. در

 دییاومد که گفت: بفرما صداش

 باز کردم. درو

 ؟یی: تونیرحسیام

 پَ نَ پَ اونه! -

 گه؟یم یزدو گفت: فنجون چ لبخند

 و قهوه رو گذاشتم جلوش. زشیسمت م رفتم

 !میبش میآبدارچ میگفت اد،یکار خرجمون در نم هیبا  میدیواال د -

 قد، تو خونه منتظر توهستن! میرفته بود چندتا بچه قدو ن ادمیگفت:  دیخند

 .دمیخند

 باهاش. ی. قراره مالقات دارنتتیبب خوادیفردا م یمهندس نجم یراست -

 باشه -

 اد؟یب یخب بهش بگم ک -

 .کنمیهماهنگ م زنمیمن خودم بهش زنگ م یتو بگ ستین یازین -

 باشه -

 رو برداشت، شروع کرد به خوردن. قهوش

 گهیساعتم نگاه کردم گفتم: خب من برم د به

 تو رگ؟ میبزن یبستن هی میگفت: بر طونیش

 ؟؟؟؟یخنده گفتم: اگه سرما بخورم پاسخگو هست با
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 یخوریانشاهلل که نم -

 دمیخند

 گفت: خنده نشانه رضاست؟ ندشخین با

 الیخینه بابا ب -

 پس نشانه صغراس -

 نشانه صغرا باشه  دیشا -

 گهید میبپوش بر -

 شبه!!!!! ۱۰بابا من خونم اون سره شهره تا برسم ساعت  الیخیب یوا -

 رسونمتیجهنمو ضرر، خودم م -

 .شهیگفتم: نه زحمتت م ریبه ز سر

 سرمو اوردم باال. عیکه خورد تو سرم سر یخودکار با

 .ومدهین یبپر حاضر شو تا موشک بعد -

 !!یعوض یا -

 انقدر اصرار کرد که قبول کردم! نیرحسیام خالصه

 ■اریمح■

 هیسا الیخیب -

 گهید ایب اریمح -

 .ادیباهات ب امیبگم پ یخوایاصال اگه م ایخودت پاشو برو،  زمیخب عز -

 !!!!!!گزرهیخوش م یلیچون خ یشینم مونیمطمنم پش ا،یفقط خودت ب ارینه مح -



 یارحم

 
138 

 

 االن تلفن رو قطع کنم؟ نیهم یخوا یم -

 اریبابا مح یا -

 دعوامون شه فعال بهم زنگ نزن. یخوایساکت! اگه نم -

 قطع کردم. ویگوش

 نشست. امیباز شدو پ نیخورده صبح تاحاال. دره ماش مخمو

 ی: چته تو باز برج زهرمار شدامیپ

 یچیه -

 پاهام خشک شد... دمیکه د ییبا صحنه ا یروشن کردم، اومدم گاز بدم ول نویماش

 ...رونیمن ازش اومدن ب یبا زهرا نیرحسیآسانسور باز شد، ام دره

 از همه مهمتر... کنه؟یم کاریچ نجایا زهرا

 کنه؟یم کاریچ نیرحسیام کناره

 

 وقته یلی، خ نیرحسیام ی: شده منشامیپ

 ؟؟؟؟یمنش -

 اره -

 ام؟؟؟؟؟یپ یچرا زودتر بهم نگفت -

 !یداستانش دوباره شروع شه، فکر کردم فراموشش کرد خواستیدلم نم -

 باشه... شیخندهاشون نگاه کردم. خداکنه فقط منش به

 بره توهم. نیرحسیکالم با ام خوادیدلم نم چون
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 بیقشروع کردم به تع یادی. پامو گذاشتم رو گاز، و با فاصله زرونیزدن ب نگیو از پارک نیرحسیام نیتوماش نشستن

 کردنش!

 .رسهیاحساس کردم خون به مغزم نم گهیو رفتن توش د سادنیکافه وا هی یجلو یوقت

 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیسر

 بدم. یدرست حساب یگوشمال هی نیرحسیبه ام دیبا

 شد، اومد سد راهم شد. ادهیپ نیاز ماش عیسر امیپ

 امیبرو اونور پ -

 میبر نیبش الیخیجون من ب اریمح -

 اون دوتا آشغالو؟ ینیبیناخوداگاه رفت باال: دِ مگه نم صدام

 به تو چه اخه؟ -

  امیزدمو گفتم: ولم کن پ پسش

 نرو  امیگفت: جون پ دویاز پشت کش دستمو

 طرفه. یبزار بهش بفهمونم با ک یزدم: لعنت داد

 ن!رهگزرا جلب شد سمتمو نگاه

 قهوه بخورن. هیمنظور رفتن باهم  یمطمنم ب گست،یدختره د هیعاشق  نیرحسیام اررررریمح -

 داره اصال برن قهوه بخورن؟ یخفشو، چه لزوم امیخفشو پ -

 .میبر نویتو ماش نیاروم باش و بش امیاروم باش، توروجون پ اریمح -

 ...دمیکشیتند تند نفس م تینگفتم فقط از عصبان یچیه

 داداش؟ میبر -
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 پشت فرمون. نیبه کافه نگاه کردم و گفتم: بش یتلخ با

 .میبر ایفقط ب کنمیم یروچشمم، هرکاربگ ؛یمرد یلیخ -

 .نیتو ماش مینشست میرفت

 

 حوصله رفتم تو اتاقم. یب میدیرس یوقت

 . هه!یبود که منو بخاطرش وِل کرد یکس نیرحسیام پس

 روشن کردم... گارینخ س هی

 داد به چهارچوب در. هیتک نهیدست به س امیدر باز شد، پ  کردم،یفکر م امیبه بدبخت داشتم

 ام؟یپ هیبهش کردمو گفتم: چ ینگاه

 ؟یریغم بغل بگ یزانو نجایا ینیبش یخوایتا صبح م -

 بخوابم. خوامینه م -

 که همه اخالقاتو فوتِ آبم یبگو که نشناستت. نه من یواسه کس نارویاره اره؛ پسر برو ا -

 جناب فوتِ آب ،لطف کن تنهام بزار! -

  گهید شهینم -

 گرفتم. گارمیکام از س هی

 باال پشت بوم. میبر ایپاشو پاشو ب اریمح -

 الیخیب -

 درست کردم! شمیچاق کردم، آت ونیپاشو قل -

 باشه تو برو -
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 عمرا اگه برم -

 بلند شدمو دنبالش رفتم! نیواسه هم شهینم الیخیب زیچ هیبزنه رو  یقفل امیپ یوقت دونستمیم

 باالپشت بوم طبق معمول نشستم رو کاناپه. میرفت یوقت

 !شیشد به ات رهیو خ نینشست رو زم امیپ

 به سکوت گذشت! ییا قهیدق چند

 شروع به حرف زدن کرد. امیپ نکهیا تا

 یستیامروز رفتم بهز -

 بود. شیبه آت رهیکردم ، خ نگاهش

 خب؟ چه خبر بود؟ -

 .گهید یکیکرد و گفت: تختمو داده بودن به  ییخنده اتک  ،یتلخ با

 کام گرفتم. گارمیس از

 سامان زلزله! کننیسالشه، اسمش سامانه البته همه صداش م ۱۰ -

 !رسهیباحال مثل خودت م یزدمو گفتم: انگار اون تخت فقط به آدما لبخند

 همه اون تختا با ارزشن -

 چطور؟ -

 استثناء همشون. ی. بدهیند یو حس کردن که کس دنیرو د ییاشکا هی ،ییذوقا هی ،ییحسا هیچون  -

 امیصدا زدم: پ یاز رو لبم رفت با تلخ لبخند

 جونم؟ -

 اعصابم خورد هست. یجون من، امروز به اندازه کاف الیخیب -
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 سره زهرا؟ -

 نگفتم. یچیه

 نجایهم ست؟ین ادتیرو  شبی. بابا مگه خودت پرستین یآدم نیهمچ نیرحسیام گمیدارم بهت م اریباو مح -

 شد؟یچ یدختره که عاشقش شد ریبود گفتم ام سادهیوا

 نگفت! یخاص زهیوسط حرفاشو گفتم: چ دمیپر

 پا داره هیپووف مرغت  -

 نگفتم. دوباره سکوت برقرار شد. یزیچ

 تو فکر... میرفته بود دوتامون

 برم خوامیم امی: پگفتماروم

 کجا؟ -

 مادرم، برم سرقبرش. یبرم روستا خامیم -

 ؟یکِ -

 فردا -

 ؟؟؟یگردیبرم یک -

 .گردمیبرم گهیچهارشنبه هفته د -

 شیشاپیباااش خوش بگزره پ -

 

! هوا سرد بود، میبه خواب گرفت میتصم میشیکور م میدار میدی. بعد که دمیبود داریب ۳تا ساعت  امیمنو پ اونشب

 .مینشد باال پشت بوم بخواب
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 شدم. داریاومد ب یه مک ییبا سرو صدا صبح

  رونیاز اتاق اومدم ب خوابالود

 صدا رفتم. دنبال

 اومد. یباالپشت بوم م از

 کمرم شکست. امیپ ی: واااادایش

 استراحت کن کمی: باشه امیپ

 کاناپه. هینشستن رو  یدوتاشون با خستگ دمید

 نجا؟یچه خبره ا -

 .یدالوررررر،خوابو پاره کرد ری: ظهر بخامیپ

 اومد؟؟؟؟ یصدات در نم یتو خونههه بود اری: محدایش

 دیاخان مگه نب امیرو سرتون؟بعدشم پ نیزاریخونرو م نیدار نیباز شما جفت شد هیتوجه به حرفاشون گفتم: چ یب

 ؟یشرکت باش

 دمیمبال مشما کش نیبارون اومد سه ساعت رو ا یمن کمرم شکست هر سر ار،ی: امروز جمعس، بعدشم بابا محامیپ

بوده و  ادیکه سابقه کج زدن بارون ز ییاز اونجا  م،یشبا باال پشت بوم بخواب میتونیهوا سرده نم گهید  نشن. سیخ

 !میجابه جا کن نارمیا دینشدن تختا باشه. با سیمحافظ خ تونهینم بونیسا نیا

 خداقوت دیموفق باش یاوک -

 !رمیدوش بگ هیو رفتم تو اتاقم تا  نییپابلند شد. خندم گرفته بود. از پله ها اومدم داداشونیدادو ب یصدا

 

 !رونیساعت از حموم اومدم ب مین بعد
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 حوله به سر رفتم تو سالن! دم،یرو پوش میخونگ یلباسا

 !!زدنیو حرف م ونیتلوز ینشسته بودن رو کاناپه جلو امیو پ دایش

 .ییکدبانو الحق که دا،یش زادیدستمر اد؛یاز تو آشپزخونه م ییغذا یگفتم: به به چه بو بلند

 با تعجب سرشون رو برگردوندن سمتم! دوتاشون

 از آشپزخونه! ادیبو نم اری:محدایش

 آروم زد رو لپ خودشو گفت: اوا خاک برسرم، بچم از دست رفت. امیپ

 ...!ادیم ندهیپس احتماال در ا اد؟ی: اِ بو نمگفتم

 نگاهم کردن. گنگ

 م؟؟؟؟؟ینخورد یچندوقته غذا خونگ امیمنو پ یدونیم -

 غذا درست کنم واستوون؟؟؟ یذوق کرد، گفت: وا دایش

 واال گفتمیزودتر بهت م یشیانقدر خوشحال م دونستمیاگه م -

 خر؟؟؟ یبه کشتنمون بد یخواینگاه کردو گفت( مغذا درست کنم واستووون؟؟؟ ) به من ویچ ی: چ امیپ

 !حرفا  نیا یکمک به جا ااایب امیبا زوق پاشدوگفت: اه پ دایش

 سمت آشپزخونه! دییدو بعد

 می: بدبخت شدامیپ

 کنه. یغذاهاشو رو ما تست م ادیاالن م نیگفت: اخمخ ا سادویاز جاش بلندشدو اومد کنارم وا 

 ست؟؟؟؟یبلد ن یاشپز یعنی -

 یبارش ن یچیگرفتنه تازه، ه ادی: در آستانه امیپ

 .پزهیم یمشت یغذا هیکه  دونمیم دوارمیاها ، خب من بهش ام -
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 سادههه ییساده ا -

 اااااااااااااااااامیزد: پ غیج دایش

 !زهیپا سامان گلر هیاصال  کنهیدرست م یهول شد گفت: اره معلومه که عال امیپ

 ه؟یک گهید زیگفتم: سامان گلر دمیخند

 گهید داستی: شامیپ

 ه؟یکال ک زیسامان گلر گمینه احمق م -

 !گهید کردیم یاشپز ۳آشپزه که شبکه  نی: بابا همامیپ

 کمک کن! یمرحله سخت از زندگ نیاهان آشپزه ، خب دالور برو به عشقت در ا -

 رفت تو آشپزخونه. امیپ

 دوتا مشغول به کار شدن؛ قرار شدزرشک پلو با مرغ درست کنن! نیا

 .رفتمیور م میبودم، با گوش سادهیکنار اوپِن وا منم

 میباشناهار دورهم  ادیام ب هیزنگ بزن سا اری: محدایش

 !! بزار اون جون سالم به در ببره.ایزنگ نزن اری: محامیپ

 .کردمی. با خنده بهشون نگاه مامیبا مالقه زد تو سر پ دایش

 گهیزنگ بزن د اری: محدایش

 حوصلشو ندارم  دایش الیخیب -

 !نیشمادوتا عاشقو معشوق کردمیگفت: فکر م دویخند

 خواهر من! یکردیاشتباه فکر م -

 نگاه کردم! لمیرفتم نشستم ف یلکسیر نیدوتا طفلکو تو آشپزخونه رها کردم، در ع نیساعت من ا کی خالصه



 یارحم

 
146 

 

 صدام کردن واسه ناهار! نکهیا تا

 .زیپشت م نشستم

 هاشون! افهینگاه به ق هینگاه به غذا کردم  هی

 !کردنیمنتظر منو نگاه م اونام

 هاشون! افهینگاه به ق هینگاه به غذا کردم  هی دوباره

 گهیجونت دراد پسر بخور د ی: اامیپ

 زرشک پلو با مرغ نبود! هیشب شیچیغذا نگاه کردم واال ه به

 گهید میخب باهم بخور -

 : اول تودایش

 !!میباهم بخور یهمگ دیبا رهینم نییاز گلوم پا ینجورینه من ا -

 : اوف باشه باشهامیپ

 !میبا توکل به خدا خورد مویقاشق به دست شد همه

 غذارو قورت دادم. تا

 !!ییسمت دستشو دمییبلند شدم دو زیم از

 باال. هیبهداتش سیدر اورد رفت سرو یباهوش باز دامیش

 وسط که کجا بره! نیموند ا امیپ

 مرغ خام بودو اصال نپخته بود. اصال نمک نداشت! نیحالم بد شد انگار ا اصال

 حالم بد بود که استفراق کردم! انقدر

 !رونیاومدم ب ییربع که حالم مساعد شد از دستشو هی بعد



 یارحم

 
147 

 

 تا تونستم اب خوردم خچالیسمت  رفتم

 باال. هییفکر کنم رفت دستشو اممینشسته بود رو کاناپه! پ دایش

ه مرغرو گرفت گذاشت سر ینجوریاصال گوش نداد هم ماااااایمرغش بپزه بعد سرخش کن دیگفتم با امیبه پ ی: هدایش

 !زیم

 از پله ها! نییاومد پا کردیناله م رزنایپ نیکه ع یرنجویهم امیپ

 بود خدااااااا یچ نی: اامیپ

 حاصل دست رنج خودت بود -

 از دست توئه. میکشیم یگرفته ساکت شو که هرچ گریرفت کوسنو برداشت، پرت کرد سمتم گفت: جزه ج تند

 رو هوا گرفتم! کوسنو

 

 !ارنیبنق زدن، بپر زنگ بزن چندتا غذا  ی: به جاگفتم

 بلند گفت: پسرررررا بستهههههههه دایاومد حمله کنه سمتم که ش امیپ

 .سادیوا امیپ

 روشن کردم! ونویلبخند کوسن رو گذاشتم سره جاش و نشستم تلوز با

 بعد اوضاع ارام شد. قهیدق پنج

 ؟ینیبیم هیچرتو پرتا چ نینشست کنارم گفت: ا اممیپ

 نداره گهید یچیه -

 ؟یترسناک هست لمیف هیپا -

 گفتم: بزار نیسررفته بود واسه هم حوصلم
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 شد ید یرفتو مشغول گذاشتن س امیپ

 ن؟یخوریم یصدا زد: بچها چ دایش

 تزاااااااااای: پامیپ

 ؟یتو چ اری: باشه محدایش

 تزاااااااایداد زد: پ امیپ دوباره

 گهیکوفت گفتم باشه د ی: ادایش

 ریبگ تزایگفتم: واسه منم پ دمیخند

 به دلخواه خودش سفارش داد! تزاهارویازش گرفت. بعد پ یگوش داویفورا رفت سمت ش امیپ

 لمهههی: خب خب حاال وقت فامیپ

 ؛یتک یاومد نشست رو صندل دایش

 شد! کیتار کمیخونه  یخونرو خاموش کردو فضا یرفت تموم برقا امیپ

 اومد نشست! بعد

 !میخوردیم میدیدیم لمویاوردن. همونطور که ف تزاهارمیساعت بعد پ مین م،یدید لمویف مینشست خالصه

 رفت هفت اسمون! دایش غیصحنه به اصطالح ترسناک، ج هی. بالمیحساس ف یقسمتا میبود دهیرس بایتقر

 خاموش کردو رفت برقارم روشن کرد. ونویرفت تلوز فورا

 شد یدختره جن می: بسم اهلل االرحمن الرحامیپ

 بود! یتووو پرتاااااا چچر نیا اااااااامی: پدایش

 دوتا نشستن بحث کردن! نیساعت ا کی خالصه

 رونیب میبر دیگفت: پاش دایش اخر
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 م؟یمثال کجا بر -

 تو خونه باشم خامینم ترسمیمن م دونمی: نمدایش

 بابا اااالیخی: بامیپ

 میباهم بر ییاالن سه تا ایخب ب د،یخر میجور کن بر میتا هی یگفتی: اصال مگه تو نمدایش

 ایگی: اَ راست مامیپ

 داره االن؟ دیحسه خر یبابا ک الیخیب -

 ندارم بپوشم یچی: بابا هامیپ

 : اهوم اهومدایش

 خوش بگزره دیباشه بر -

 بخورتت؟ ادیلولو ب وقتی ییتنها یترسی: نمامیپ

 جام بلند شدم گفتم: گمشو بابا از

 !یایگفت: جون تو راه نداره نزارم ب دویدستمو کش امیبرم سمت اتاقم که پ اومدم

 اریمح گهید ای: بدایش

 سمت بازار. میرفت یحاضر شدم. سه نفر یک دمیدوتا اصرار کردن که نفهم نیانقدر ا خالصه

 باحال بود. پیت هیدنبال  امیپ

 رفته بود لباس پُرو کنه! االنم

 .میمنتظرش بود رونیب دامیش منو

 .رونیاومد ب ربع ناز دادن اقا هیبعد  بالخره



 یارحم

 
150 

 

 هی یمشک دیکاله کَپ سف هیبود با  دیکه روش عکس جمجمه سف یمشک رهنیلَش بود با پ یشلوار مشک هی پشیت

 دستمال گردنم بسته بود!

 ستی: اووممم بد ندایش

 ومدیمن خوشم ن -

 !دمیپوشی: مرده شورتونو ببرن سه ساعت داشتم مامیپ

 !رونیربع رفت تو اتاق پُرُو اومد ب هی دوباره

 !میکردیو مام رد م دیاون روز پوش یمتفاوت یپایت

 ...نیکنیرد م نمیبب رونیب امیبپوشم. به جان خودم دوباره ب رمیلباس گرفت دستشو گفت: دارم م یسر هی دوباره

 ؟یکنیم کاریوسط حرفشو گفتم: مثال چ دمیپر

 کنمیحاللت نم رموووی: شامیپ

 خنده! ریز میباهم زد دایش منو

 !میبا اِرفاق قبول کرد دامیزد. منو ش پرمیرفتو ت خالصه

 .نیتو ماش میشب بود. نشسته بود ۸ساعت  حدودا

 نگرفتم... شی. اما راه خونرو در پکردمیم یفرمون بودمو داشتم رانندگ پشت

 ؟یریدرست م یدار یمطمن اریگفت: مح امیکردم پ یساعت رانندگ مین نکهیا بعد

 اره -

 : فکر نکنماامیپ

 زدم رو ترمز! نالیدم ترم میدیرس یندادم. وقت جوابشو

 ؟یواسه چ یاومد نجای: ادایش
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 شدن! ادهیپ اممیپ داویشدم. ش ادهیپ نیماش از

 .امیم گهیهفته د هیبرم شهرستان سره قبر مادرم احتمال  خوامیم -

 ؟یدست خال ینجوری: اخه همامیپ

 خونه. دیاره پول همرام هست! شما بر -

 

 .فتاادیراه م گهیساعت د میگرفتم اتوبوس ن طیاصرار کردم که برن نرفتن. خالصه رفتم بل هرچقدر

 !میگوشه مشغول خوردن شد هی میگرفتمو نشست یکیواسشون سه تا ذرت مکز رفتم

 کنم؟ کاریمن تنها چ یبر یخوای: جوجو مامیپ

 ؟یخندیبهش گفت : چرا م امیپ د،یخند دایش

 رهیگیخندم م کنمیم سهیبا کلمه جوجو مقا ارویمح افهیق ی: اخه وقتدایش

 زدم. یاروم لبخند

 حاملست. یبه کَرگردنا هیشب شتریب افشیق دونمی: اره مامیپ

 نگاهش کردم. چپ

 خنده. ریزد ز امیپ

 خوشکله ، خوشکل و پر جذبه  میلی: اتفاقا خدایش

 : اُهووووعامیپ

 بورت یموها نی. خصوصا ایجوجو باش خورهیم شتری: عشقم به خودت بدایش

 میرسیخانم بهم م دای: باااااش شامیپ

 بزغالم ناراحت باشه نمینب -
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 : اره ناراحتم امیپ

 چرا؟ -

 شهی: اخه داره تموم مامیپ

 بار مصرفش. هی وانیشد به ته ل رهیبا بغض خ بعد

 ریواسه منو بگ ایگفتم: ب دمیخند

 ذرت منو گرفت. وانیشوق ل با

 .دیرس یوقت خداحافظ بالخره

 حالت بهترشه دوارمی: امامیپ

 شناسانه نگاهش کردمو گفتم: مراقب خودت باش. قدر

 سرشو تکون داد. نانیاطم با

 گفتم: حواست به زهرا باشه.در گوشش اروم میبغل کرد گرویهمد

 اروم گفت: باشه اونم

 کنار پنجره نشستم. یکردم. رفتم تو اتوبوس رو صندل یخداحافظ دامیش از

 خارج شدن! دمیاز د گهیکارو کردن و بعد د نیاتوبوس راه افتاد واسشون دست تکون دادم اونام هم یوقت

 

 ■زهرا■

 ؟یهست ی: از کارت راضیرینص

 خوبه دستت درد نکنه یلیگفتم: اره خ دمویکش یقیعم نفس

 نداره؟! تیاون که کار ؟یاون پسره مشتاق چ -
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 باهام نداره یگفتم: نه کار خوردیکنارم بهم م رمردیپنیداشت از ا حالم

 خودم؟ یمنش یکنم بش یکاری یخایم -

 !کشمینههههه خودمو م یواااااا

 یزحمت بکش ستیجام خوبه الزم ن -

 گه؟یاها باشه، خب چخبر د -

 شب بود. ۹حوصله به ساعتم نگاه کردم،  یب

 شده رمیبرم د دیمن با -

 مگه ساعت چنده؟ -

 نُه شب -

 گزرهیکنار توام انقدر زود م یوقت شهیهم -

 زدمو گفتم: خداحافظ یمصنوع لبخند

 هووووف رمرد؟یپ هیزن  شدمیم دیاخرش من با یعنیگرفته بود!  یلی. دلم خرونیجام بلند شدم، از کافه اومدم ب از

م حق من شدیم یخوب داشتم. چ یزندگ هیمنم  شدیم یچ کردمیشده بودم. فکر م رهیخ شهیش رونیاتوبوس به ب تو

 انتخاب داشتم؟

مثل  .رونیدر آوردم. اما تا خواستم بزارمش تو قفل درباز شدو زنعمو اومد ب فمیاز ک دویبه خونمون، کل دمیرس خالصه

 کنه. یامشبم بره کاسب خواستیکرده بودو م پیخوشت شهیهم

 : سالم زنعموگفتم

  نیبخور نیدرست کن یزیچ هی نینیبش نیدوتا دختر رم؛یزهراجون من دارم م -

 چشم -
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 قربون تو برم خداحافظ  -

 خداحافظ -

کار  نی! اون مجبور شد دست به ادمید شویسخت زندگ ی. چون تموم لحظه هادمیوقت زنعمو رو به چشم بد ند چیه

 بخاطر ستاره! دیبخاطر من، شا دیبزنه شا

 میفشار چیمجبورش نکردو ه چکسیداره. مگه نه هستاره بخاطر ش*ه*وت خودش نتونست خودش رو پاک نگه اما

 روش نبود!

 .کردیم یستاره تو آشپزخونه بود و داشت اشپز 

 گشنم بود یلیکنارشو گفتم: دمت گرم خ رفتم

 حوصله تکون داد. یب سرشو

 ستاره -

 هوم؟ -

 ؟یدوست امیهنوز با اون پسره پ -

 نه -

 آها -

 ااااایسشنایاز کجا م امویپ یتو هنوز به من نگفت-

 .هیداستانش طوالن الیخیب -

 !میدیخواب ییبعد شام دوتا میشب شاممون رو خورد اون

 ره؟یبم خوادیم یشنبه ک نیشنبه بود! از شنبه ها متنفرم اصال ا فردا

........ ......... ........... ......... 
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 هفته بعد دو

 بود نشسته بودم... نیرحسیدفتر ام یکارم که روبه رو زیمعمول پشت م طبق

 منم! گن،یکه م یکی. دست پالستنیافتاد رو زم المیکه دستم خوردو نصف وسا نوشتمیم یمطلب هی داشتم

جلوم بود  قایکه دق یجفت کفش مردونه مشک هیاومدم پاشم که  کردم،یشدم دونه دونه داشتم جمعشون م خم

 نظرمو جلب کرد.

 !ختیبرگام ر دم،ید واریمح افهیق یآروم اوردم باالو وقت سرمو

 .کردیداشت نگاهم م یکیبلند شدم با اخم کوچ عیبغل کردمو سر المویوسا 

 گه؟ید خوادیمیچ نجایا نیا

 مِنو مِن گفتم: سَ ساَلم با

 گفت: سالم دویکش یقیعم نفس

 .ختیتموم افکارمو بهم ر یجمله بعد یداره کال؟ ول کاریچ نجایا اریبخاطر خودم اومده وگرنه مح کردمیم فکر

 مهندس مشتاق تو اتاقشه؟ -

 شناخت؟یو از کجا م نیرحسیام

 تو اتاقشونن شونیبله ا -

 عالمت سوال. ایدن هیهوا دروباز کرد رفت تو! و من موندم با  یب ر،یسمت اتاق ام رفت

 !مینشستم رو صندل زویگذاشتم پشت م المویوسا

به احترامشون  رون،یاومد ب نیرحسی. پشتشم امرونیاز اتاق اومد ب اریساعت بعد مح میمرتب کردم حدودا ن زمویم

 بلند شدم.

 نگاه کردو گفت: پس شب منتظرتم. نیرحسیکرد بهم اما بعد به ام رهینگاه خ هی اریمح
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 امی: باشه حتما منیرحسیام 

 کردو رفت. یخداحافظ اریمح

 ریخارج شد گفتم: ام دمیاز د تا

 بله؟ -

 بود؟ یک نیا -

 صدر، پسر فرهاد صدر به قول بچها پسر صاحب شرکت اریمح -

 زد. خشکم

 اره؟؟؟؟یمح یشرکت واسه بابا نیا یعنی

 دم؟یچرا زودتر نفهم یواااااا

 یاها باشه مرس -

 بهم کردو برگشت تو اتاقش. ینگاه مین

جمع کردم مقنعمم درست کردم، رفتم سمت اتاق  المویبود. وسا اریمح ریفکرم همش درگ یساعت کار انیپا تا

 کردم. یو ازش خداحافظ نیرحسیام

 شرکت، چشمم افتاد ینگهبان کینزد رون،یاز اسانسور اومدم ب یسوار اسانسور شدم، رفتم طبقه هم کف. وقت رفتم

 .دیکشیم گاریبود! داشت س سادهیوا اریشرکت که مح رونیبه ب

 کرد، استرس گرفتم. خی دستام

 !دیمنو د اریو مح رونیشدم. درا خودکار باز شدن منم اومدم ب کینزد ومار

 .کردینگاهم م منتظر

 صدر یاما لرزون گفتم: خداحافظ اقا ردمیمیماز استرس داشتم نکهیا با
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 که گفت: زهرا دمیدور بشم صداشو شن کمیتند شروع کردم به قدم برداشتن اما تا اومدم  بعد

 .سادمی. واادیقلبم از زهرا گفتنش به لرزه در م هنوزم

 نگاهم کرد. زشیسمتش، اومد سمتمو دوباره با همون اخم ر دمیپاشنه چرخ ارومرو

 بله -

 ؟یریکجا م -

 خونه رمیبه چشماش نگاه کردمو گفتم: م اروم

 رسونمتیم -

 شمینه نه مزاحم نم -

 یستیگفت: ن یجد

 اخه...! -

 اری. پس بهونه نیچینه ه یریگینه وقتمو م ینه مزاحم -

 شدم. ساکت

 ام و رو برام باز کرد منم با خجالت نشستم. یب یافتاد. منم دنبالش رفتم دره جلو راه

 و راه انداخت. نیپشت فرمون و ماش نشست

 ؟یهست یشکست گفت: از کارت راض نمونویبعد سکوت ب کمی

 اره  -

 ؟یهست یاز اونم راض یچ نیرحسیطعنه گفت: از ام با

 بگم! یچدوستمینم

 ه؟یمنظورتون چ -
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 گمیم یچ یدونیخودت خوب م -

 دونمینه نم -

 نگفت. یزیچ

 

 خوبن یلیمشتاق خ یخب، اقا -

 مشتاق؟ یاقا یگفتیبهش م ،یترکوندیباهاش الو م یتو کافه وقت نمیبب -

 سرمو برگردوندم طرفشو گفتم: مننننننن؟ عیسر

 هنکیسوال دارم، اونم ا هیکار ندارم. فقط  یچیگفت: به ه کردیم یبودو داشت رانندگ رهیکه به روبه رو خ همونجور

 داره که من ندارم؟ یکرد واست که من نکردم؟اون چ کاریاون چ

 کردم. یرو حس م یکردم،  تو گلوم  بغض سنگ تعجب

 رابطه دارم. نیرحسیمن با ام کردیفکر م اون

 ندارم. ییرابطه ا چیلرزون گفتم: من با اون ه یصدا با

 ببرم. المصب؟؟ ادیاون خنده هاتون رو از  یچجور ؟؟یباور کنم لعنت یاخه چجور -

واسه  دختره رو دوست داره نیاون ا ن،یبب ایگرفتم جلوشو گفتم : ب نیرحسیام ام یپ نیدر اوردم، اخر مویگوش

 .رهیمنو برد کافه تا ازم مشورت بگ نیهم

 عاشقش بود. نیرحسیکه ام یرو از دستم گرفت و شروع کرد به خوندن. بعد رفت رو عکس دختر یگوش

 داد دستمو گفت: اسمش ترالنه؟ ویگوش

 یدونیتعجب گفتم: تو از کجا م با

 شناسمشیم -
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 نگفتم. یچیه

 خودم. یمنش یکنم بش یکاری خوامیسکوت و شکست و گفت: م دوباره

 .......!شهیدل کندن سخت تر م ینجوریا نمشیهر روز بب خادینه اصال دلم نم یوا

 خوامیگفتم: نه نم عیسر

 کردوگفت: چرا مثال؟ اخم

 ت؟یمنش یمنو بکن یخوایاصال خودت چرا م -

 شرمنده. ادیرفته بود که خانم از من خوشش نم ادمی دیگفت: ببخشاخم با

 ادیمن از تو بدم نم -

نشست رو لبم  قیپوزخند عم هی. شیرو صفحه گوش دمیرو د هیاسم سا که رو داشبورد بود؛ زنگ خورد، شیگوش

  بشنوم لطفا شماره منو پاک کن! یزیچ خامیبه من زنگ نزن؟...نم گهید گمیبرداشتو جواب داد: مگه بهت نم شویگوش

 خاموش کرد، پرتش کرد رو داشبورد. ویگوش بعد

 فهممیپوزخندتو نم ینگاه گذرا بهم کردوگفت: معن هی

 جناب صدر ستین یزیچ -

 بازو بسته کرد. تیاز عصبان چشماشو

 دمیرو م یمن ش یمنش یایب نکهیا بیگفت: فردا ترت بعد

 خوامیگفتم که نم -

 یدیکه نظر م ستیدست خودت ن -

 اخمو تخس بود! شهیکردم مثل هم نگاهش

 پووووف
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 ام؟یتا ب ینر یسیوا شهیسرکوچمون بهش گفتم: م میدیرس یوقت

 یابروش رفت باال. گفت: اوک یتا هی

 سوم پول رو که کیدِراوِر پاکت  یتو کوچه. دره خونرو باز کردم رفتم از تو کِشو دمییشدم. دو ادهیپ نیاز ماش عیسر

 .رونیداده بودو برداشتم. از خونه زدم ب یعل مارستانیسره ب اریمح

 .نیسمت ماش دمییدو دوباره

 دستش. گارمیس هیداده بود بهش.  هیشده بودو تک ادهیپ نیماش از

 سادم،یبهش نفس نفس زنون وا دمیرس

 رو گرفتم جلوش. پاکت

 ه؟یچ نیو گفت: ا رونیدود از دهنش داد ب هی

 تا اخر ماه بهت برگردونم. دمیقول م شمیکمه، بق یلیخ نیالبته ا ،یداد یعل مارستانیکه سره ب یپول -

که  یکیتو اون کوچه تار دیچیپ هویتو کوچه.  بعد  میمنو با خودش برد رفت دیاونور کردو دستمو کش نورینگاه به ا هی

 .میاون شب توش بود

 شروع کرد به ل*ب گرفتن. وارویچسبوند منو به د سفت

 .سهیبود قلبم وا کینزد

 داد. یمعمول مخم دستور نم طبق

. به امخوینم شمیباق ی. حتگردونمیپول رو بهت برم نیبالخره خودش دست برداشت. دم گوشم آروم گفت: کله ا یول

 شرط...! هی

 ؟یگفتم: چه شرط اروم

 برو. یبعدش هرجا خواست یتحملم کن گهیماه د کی نکهیگفت: اشد. با اخم رهیآورد باال و به چشمام خ سرشو

 م؟؟یدوباره باهم باش یعنی -
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 .یو کنارم باش یاگه به دروغم شده عاشقم باش یماه. حت کی خوامیاره ازت م -

 

ول کنم! ق یزندگ گهیماه د هی تونمیباشه. من از کل عمرم م تونهیفرصت م هی نیا کردمیاحساس م یکردم. ول بغض

 ...دمیقول م ایبهش فکر نکنم خدا گهیبعدش د دمیم

 باشه -

 .نییاشک سِمِج از چشمم اومد پا هی

 .دادیم گاریس یتنش بو نش؛یسفت ب*غ*لم کردو سرمو گذاشت رو س اریمح

 بو شده! نیتر یبرام دوست داشتن گاریس یبو دم،یطعم اغوششو چش یمن از وقت و

 نکن. هیفقط گر یبهم برش گردون ستیالزم ن خوامی. پولتم نمرمینکن، م هیباشه گر -

 و ناراحت نشه نره. رهیتا بخودش نگ ارمیبهانه ب هیشدم فل بداهه  مجبور

 کنمینم هیبرداشتمو گفتم: بخاطر اون گر نشیاز روس سرمو

 ؟یپس چ -

 تنهام -

 منکه هستم -

 .ترسمیم نیخونه. نه ستاره، واسه هم ادیامشب تنهام نه زنعموم م یاره ول -

 ام؟یمن ب یدینگاهم کردو گفت: اجازه م یجور هی اریمح

 .ستیاراده ن یپاک نباشه، اما ب دیباهام نداره، شا یکار دونستمیماعتماد داشتم،  بهش

 بشم! رمردیپ هیچون قراره زنه  ستیبکنه. منکه برام مهم ن میمثال کار برفرض

 .کردینگاهم م یجور هی
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 ایباشه ب -

 نگفت...! یزیچ یرفت باال ول اَبروهاش

!! رهیچون و چرا م یخودش ب ینجوری. اکنمیم یدارم زندگ یطیتو چه شرا نهیمنو. بب یخونه زندگ نهیبب دیبا اریمح

 .خورمیمنم کمتر حسرتشو م

 و گذاشتم تو قفلو درو باز کردم. دیکل م؛یدیدر خونه رس یجلو یاومد وقت یپشتم مافتادم، اونم راه

 پشتم اومد تو دروبست.  اریمح

 روشن کردم. اطویح برق

 .ستین یخوب زیقطعا چ طیواکنشش به مح دونستمینگاه نکردم چون م اریمح افهیق به

 تو ایب اریدر اوردمو بهش گفتم: کفشاتو در ب کفشامو

 کارو کردو اومد تو. نیهم اریمح

 .میوارد اتاق شد میرفت

 گفتم: کتتو درار  بهش

 در اوردو گرفتم از دستش... کتشو

 

 االن. ارمیم ییبرات چا ینیبش نجایهم -

 رو براش روشن کردم. ونیتکون داد، نشست، تلوز سرشو

 یگل گل یکه نقاش ینیچ نیدامن قرمزو بلندچ هیبعد  ؛یرو چوب لباسگذاشتم ارویتو اتاق خواب، کت مح رفتم

 اومد. یخوشگل بودو بهم م یلیست خودشم داشت، که خ رهنیپ هیدامن  نی. ادمیداشت پوش

 باال بستم  موهامو
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 .ختمیر ییرفتم تو آشپزخونه دوتا چا رونیشال قرمزه مدل چروک سر کردمو از اتاق اومدم ب هی

 ...اریمح شیرو براشتم رفتم پ ییچا ینیس دم،یکش قینفس عم هی

 تو چشماش فتهیکردم چشمم ن یسع

 رو گذاشتم براش. ییفاصله نشستم کنارش و چا با

 یامشب شَر دار نکهینه مثل ا -

 بوده. یافتاد که منظورش چ میداد بهم؛ تازه دو هزار لیچشمک تحو هیمتعجب  نگاهش کردم، که  عیسر

 شدم. سرخ

 برداشتو مشغول شد. شویچا

 اومد. یزنگ خورد صداش از تو اتاق خواب م شیشگو

 ارمیمن واست م -

 .زدیداشت بهش زنگ م امیکردم. پ دایپ شویکتش گوش بیبلند شدم رفتم از تو ج بعد

دارم بهت  امی....پستمیخونه....نه اونجا ن امیبُردم دادم دستش جواب داد : جانم ...منتظرم نباش امشب نم ویگوش

 ....فعال.دمیم حی....حاال بعدا بهت توضستمیاونجا ن گمیم

 قطع کرد. ویگوش بعد

 اریشوق گفتم: مح با

 منتظر بود صداش کنم چون زود گفت: جووونم؟ انگار

 واست درست کنم؟ یخوریم یچ -

 .خورمیدارم سرما م کنمیزهرا حس م یدونیم -

 سوپ درست کنم؟؟؟؟؟؟ -
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 شهیزحمتت نم ویاگه بلد -

 اره بلدم -

 م تو آشپزخونه.رفت دمییدو

 .شدمیزود دست به کار م دیبود با ۹ ساعت

 شدم. یمشغول آشپز عیسر

 .زدیحرف م شیاومد تو آشپزخونه داشت با گوش اریبعد مح قهیدق پنج

 گهید دیمن زن دارم قطع کن گمیبابا خانم دارم بهتون م ی: ااریمح

 نگاه کردم. بهش

 ردش کن نویا ریبگ ایگرفت سمتمو گفت: ب ویگوش

 گرفتم گفتم: الو ویگوش

 دختر اومد که گفت: شما؟ هی فیظر یصدا

 ؟یهست یتو ک ارمیمن زن مح -

 یتوام دوست دخترش دونمیگفت: زننننننن؟ بروبابا منکه م دویخند

 به حال تو داره؟ یچه فرق ؟؟؟؟یخب که چ -

 رهیفقط بهش بگو انقدر تند تند زن نگ زمیعز یچیه -

 باشه توام برو بدرک -

 قطع کردم. ویگوش بعد

 هستم توی: جمله اخراریمح

 دختره شمارتو از کجا داره؟ نیاصال ا -
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 مدونمیچ -

 ؟  یجون چ هیسا -

 شدم ینگاهم کرد. سرمو با اخم برگردوندمو مشغول آشپز چپ

 .خچالیاز پشت ب*غ*لم کنه که نزاشتمو رفتم سمت  اومد

 م.دستامو تکون بد تونستمیکه نم یمن از پشت پرت شدم تو ب*غ*لش سفت منو گرفت. جور دویدستمو کش هوی

 ولممممم کن -

 اصال کنمیفردا خطمو عوض م -

 بکنننن یخوایم ینداره هرکار یبه من ربط -

 میکنیاصال خطامونو باهم عوض م -

 عمرا اگه خطمو بهت بدم -

 زم؟یمگه دست خودته عز -

 برو اونور اااااریبلند گفتم: مح کمی یصدا با

 بزن غیج یخوایفقط خودممو خودت هرچقدر م گهید نجایا -

 .دمیترس

 . یبترس خوادیبا خنده ولم کردو گفت: نم هوی

 چشمک زدو رفت. هی

 یییییییزدم: روان داد

 خندش اومد. یصدا
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زوق  یلیمنم خ کردیم فیعرخوشش اومدو از دستپختم ت یلیخ اری. محمیسوپو درست کردمو باهم خورد خالصه

 کردم. ظرفارو شستم

 نشستم. ششیتو اتاق پ رفتم

 

 اومده خونه! یکی دادینشون م اط،یدره ح یکه صدا میخوردیم وهیباهم م میداشت

 گنگ بود.اومد برام یکه م یپسر یدادم اما صدا صیستاره رو تشخ یصدا

 بپوش. یزیچ یچادر هینرو  ی: زهرا اونجورگفتاریکه مح اطیبرم تو ح خواستمیجام پا شدم م از

 ...اطیبودو برداشتم سرم کردم رفتم تو ح زونیکه او یچادر گل گل هی

 نا؟یا هیخونه سم یریم ینگفت مگه؟یکنیم کاریچ نجایگفت: زهرا تو ا دنمیبا د ستاره

 ه؟یک نیگفتم: ا کردیتمام منو نگاه م یزینگاه به پسره کردم، داشت با ه هی

 برو تو اتاق درم ببندو بخواب یچکی: هستاره

 دمااایمن واسه دوتا دختر دوبل پول م نییگفت: اِاِاِ چرا بخوابه؟ ب پسره

 .دیبلند خند بعد

 یگفتم: خفه شو عوض چندشش،

 گفتم گمشو برو ؟یهست ی: زهرا معطل چستاره

 دیبر نجایاز ا دیشما دوتا با رمی: من نمگفتم

کردنارو  ینقش باز نیا گهیپس د د؟یشد یراض ن،ییپا امیبخاطر شما خوشگل م ۵۰۰گفت: جهنمو ضرر امشب  پسره

 .دمینم شتریکنار. که ب دیبزار

 ... ای یریاالن م نیهم ای کهیمرت نیگرفتم جلوشو گفتم: بب دیتحد انگشت
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 خوشگله؟ یچ ایوسط حرفمو گفت:  دیپر

 یوا دمید ارویقرمز شده مح افهیبرگشتم، ق ؛یزیچ هیعقب که خوردم به  رفتمیمشدن منم کیکرد بهم نزد شروع

 !شههههههیخدا االن دعوا م

 ه؟یک گهید نی: استاره

 زهرا توام ارهههه؟ یخنده و گفت: وا ریزد ز بعد

 .ختیآبرو داشتم ر یهرچ

 برو تا دهنتو پره خون نکردم نجاینعره زد: از ا اریمح

 سمت ما؟ یشوت کن ویکی شهیگفت: اِ داداش، نم پسره

 تو رو خدا ولش کن. اریگفتم :مح هیبرداره که جلوش که دستش رو گرفتم با گر زیاومد خ اریمح

 .میبا خشم رو به من گفت: برو حاضر شو لباستم بپوش بر اریمح

 !رونیکردم. کتشم گرفتم دستمو اومدم ب گفتیرو که م ییرفتم کارا تند

 !رونیب میبعد باهم از خونه اومد دمیشمو پوش. منم کفدیگرفت کفشاشو پوش کتشو

 !دمیکشیزدن ازش خجالت م اریمح یستاره و اون پسره جلو ییحرفا یاداوری با

 .رفتیراه م یتندو عصب اریمح

 م؟یکجا بر اریمح -

 گفت: خونه من تند

 .میشد نیسوار ماش میرفت

 نگفتم. یزیچ یسکته رو بزنم ول کیراه انقدر تند رفت که نزد تو

 خونشون. میدیرس بالخره
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 سالنو روشن کرد! یبرقا اریتو مح میرفت یوقت

 در اورد. کتشو

 کنم! کاریچ دونستمیمونده بودم وسط خونه نم من

 شب بود. ۱۲ کینزد ساعت

 اتاقت رو بهم نشون بدم. ا،یدنبالم ب -

 اتاق بود. کردیباال طبقه دوم تا چشم کار م میوسط سالن رفت یاز پله ها گهید باهم

 تا برم تو. سادیرو باز کردو کنار وا شیکی دره

 بود. یرفتم تو. اتاق مجهز منم

 شوفاژ اتاق رو راه انداخت. اریمح

 شهیگرم م گهید قهیخب تا دو دق -

 دستت دردنکنه -

 اد؟یخوابت م یلیزدو گفت: خ لبخند

 تکون دادمو گفتم: نه بابا سرمو

 م؟یباهم حرف بزن شهیم -

 باشه -

 رو تخت. مینشست ییدوتا

 نه؟یچشمام نگاه کرد و گفت: هرشب بساط هم به

 نه نه -

 ؟یپس چ -
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 .کردینم کارونیمن هستم ا دونستیوگرنه اگه م ستیخونه ن یکس کردیامشب فکر م -

 فته؟یب یامشب اگه من نبودم ممکن بود چه اتفاق یدونیم -

 ازت ممنونم. یلیگفت: خ نییانداختم پا سرمو

 !شهیعصابم خورد م اره،یسرت ب ییاگه من نبودم ممکن بود چه بال کنمیفکر م یوقت -

 نگفتم. یزیچ

 جمله عاشقانه بهم بگو تا برم. هینگاهم کردو گفت:  اریمح

 زدم و گفتم: نوچ طونیش لبخند

 از ابروهاشو انداخت باالو گفت: مگه دست خودته؟ یکی

 گمیجلو، گفتم: باشه باشه م ارهیاومد سرشو ب تا

 منتظرم نیافر -

 خب..اوم -

 .کردینگاهم م منتظر

 دوستت دارم یلی: عشقم خگفتم

 شد بهم. رهیخ

 نییشدم سرمو انداختم پا معذب

 چونمو سرمو اورد باال. ریاورد ز دستشو

 !میشونیچسوبد به پ شویشونی! پگهیهمد یتو چشما میشد رهیخ

 !یمن یایدختر تو که دن -

 اریگفتم: مح اروم
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 جانم؟ -

 ؟یتو اتاقت بخواب یریم -

 کنم؟ کاریپس چ -

 ؟یبخواب یاتاق کنار نیطبقه باال تو هم یایب شهینم -

 کن.صدام عیاومد سر شیپ یمشکل ای یدیخوابم. شب اگه ترس یباال م امیم زم،یباشه عز -

 .یواقعا مرس ینگاهش کردم و گفتم: مرس متشکرانه

 .میزندگ ر،یجاش بلند شد، رفت کناره درو گفت: شبت بخ از

 زدم و به آغوش خواب رفتم. یبست و رفت. لبخند آروم درو

 

 .خالصه

 ظهره! ۱۲ساعت  دمیمو کردم. بلند شدم د یخواب کاف قشنگ

 به ساعت نگاه کردم. دوازدهههه؟ عیسر دوباره

 بدبخت شدم. یوا ییییییموقع خواب بودم؟ پس شرکت چ نیا تامن

 ساختم. افمویق یی. رفتم دستشونییاز تخت اومدم پا عیسر

 !نییتختو مرتب کردم شالمو سر کردم رفتم پا بعد

داشت روزنامه  ،یناهار خور زیم هیکه تو آشپزخونه نشسته بود رو صندل دمیرو د اریمح نییاز پله ها اومدم پا یوقت

 !خوندیم

 با بهت نگاهش کردم! سادمویرفتم جلوش وا عیسر

 شده؟ یزیتعجب سرشو اورد باال بهم نگاه کرد گفت: چ با
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لند آه از نهادم ب دمید نویرحسیام یتماسا یدر اوردم، وقت مویگوش فمویسمت ک دمیبگم تند پر یزیچ نکهیبدون ا 

 شد!

 شمارشو گرفتم، بعد چندتا بوق جواب داد: چه عجب عیسر

 من نبود ریبخدا تقص -

 شده؟یباز چ -

 خواب موندم -

 !یشرمندم شما اخراج گهید -

 رررررریگفتم: ام یناراحت با

 به بعد قراره اون کار کنه؟ نیاومدو گفت از ا دیجد یمنش هی. امروز رمیتقص یبه جان خودم من ب -

 نامردا فقط منتظر بودن خواب بمونم -

 برم صحبت کنم باهاشون برت گردونن؟ یخایم -

 .کنمیحلش م رمیخودم م یزحمت بکش ستینه تو الزم ن -

 باشه پس منتظرتم -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 .اریباالسر مح سادمی. پاشدم رفتم تو آشپزخونه وافمیقطع کردم، گذاشتم تو ک ویگوش

 ...خوندیداشت با اخم روزنامه م نباریا

 !!ارهیسره مح ریز ایشانس منه،  ای یمنش ضیسرعت در تعو نقدریاوردن، ا دیجد یمنش گفتنیرحسیام

 باال سر من؟ یسادیوا لیکه گفت: چرا مثل عزرائ سادمیوا دانق
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 شد ریخواب موندم شرکت د -

 یبه سالمت -

 زنگ زدم... -

 جونتون. نیرحسیام دیزنگ زد دونمیوسط حرفمو گفت: بله م دیپر

 شروع کرد! نیا باااز

 رفته!! گهید یمنش هیاره زنگ زدم به اون که گفت جام  -

 یبازم به سالمت -

وقت  روز کیحداقلش  اره،یجام ب گهید یکیبخودش بجنبه و منو اخراج کنه، بعد  ادیتا شرکت ب ار؛یاقا مح یدونیم -

 بنظر شما؟ ستین بیعج کمیرفت جام!  گهید یمنش هی عیچرا سر دونمینم یول برهیم

 !ستین بیعج شیچینه ه -

 اها باشه باشه -

صداش  نیرحسیام نمینب گهیباشه! ضمناَََ د تیرو گوش نیرحسیشماره ام نمینب گهیبرم که با تحکم گفت: د اومدم

 تو فقط مهندس مشتاقه! یاون برا یکنیم

 رفتم نشستم رو کاناپه.  رونیندادم از آشپزخونه اومدم ب جوابشو

باشرو در  تیرو گوش نیرحسیشماره ام نمینب گهیاون حرفشو که گفت د یاورده! ادا ریفکر کرده برده گ پسره

 اوردم!!

 بخور یزیچ هی ایاومد که گفت: زهرا ب صداش

 برم خوامیم خورمیبه تمام معنا گفتم: نم هیتخس باز با

 خونه به صدا در اومد...! زنگ

 الشونهیفَک فام دینه بابا اون که شرکته االن.....شا امه؟یپ ه؟یک یعنی
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 باال ای!....باشه بستاین امی.......پدا؟یش ییو برداشتو گفت: تو فنیرفت سمت آ اریمح

 ؟یبود مَح ی: کگفتم

 امیدوست پ دا،یش -

 اومد تو دایدره سالنو باز کردو ش رفت

 : سالم سالمدایش

 گفت: اِ سالم زهرا جوون. دوید منو

 ...میبغل کرد گرویرفتم سمتشو همد ییخوشرو با

 .رمیم دارمویجا گذاشتم االن ورش م امیتو اتاق پ یزیچ هیبچها مزاحم شدم من  دی: ببخشدایش

 !یخوش اومد هی: نه بابا مزاحم چگفتم

 تو اتاق؟ یایلحظه با من م هی: دایش

 چرا گهیتعجب نگاهش کردم گفتم: من د با

 گهیکارت دارم د ایبرد دنبال خودش همونجورم گفت: ب دویکش دستمو

 تو اتاقو درو بست! میرفت خالصه

 دا؟یشده ش یزیچ -

 نه بابا -

 

 ؟یداشت کارمیخب پس چ -

 ه؟یبرنامت چ -

 ؟یواسه چ -
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 میو بربا ت رمویگفت عابر بانکشو بگ امیتولدشه. پ گهیهفت روز د قایابانه، دق ۲۰امروز  گهید اریدختر تولد مح یواااا -

 !میواسه تولدش بکن یفکر هی

 ار؟یتولد مح یواااا

 نیانداخت ادمیبچها، خوب شد  یوا -

 زد. لبخند

 وقت نکنم دیبعدا شا دیخر امیمنم االن باهات ب شهی: مگفتم

 ؟یدَک کن ارویمح یخوایم یفقط چجور ایب زمیاره عز -

 میکنیم شیکاریحاال -

 سرو وضعمو درست کردم. نهیدنبال عابربانک منم رفتم جلو آ گشتیم دایتو اون فاصله که ش 

 .رونیب میکردو از اتاق اومد دایعابر بانکو پ دایش بالخره

 نشسته بود رو کاناپه اریمح

 برم دایبا ش خوامیمن م اریاز رو کاناپه برداشتمو گفتم: مح فمویکنارش ک رفتم

 از جاش بلند شدو گفت: کجا؟ اریمح

 دیخر -

 میریخودمون م یبش دایمزاحم ش خوادینم -

 ؟؟؟؟ی: نه چه مزاحمتدایش

 !برمشیاما خودم م یگفت: تو لطف دار  دایبا لبخند رو به ش اریمح

 برم! دایبا ش خامینه م -

 ه؟یانداخت باالو گفت: حاال چه اصرار اَبروهاشو
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 گهیخوام برم د یم -

 میریگفتم که باهم م -

 ؟؟یایب یخوای! تو کجا ممیری*ر بگیلباس ز* میبر میخوایبابا، اصال م ی: ادایش

 مارو برد. یخاک به سرم، دختره پاک آبرو یوا

 که. کردیگفتم ولمون نم یاگه نم زمیرو به من گفت: عز دایش

 خدا نکشتت. دایش ییوا

 نگفت. یچیگوشه لبشو ه دیشصت انگشتشو اروم کش اریمح

 !گهیبرم د -

 کرد به چشمام نگاه نکنه. یسرشو تکون دادو سع اریمح

تم تو افتادمو دوباره برگش یزیچی ادهی هویتا اومدم کفش بپوشم  میشد دنیمشغول کفش پوش مویرفت دایبا ش عیسر

 .اریمح شیخونه پ

 شرکت اریگفتم: مح یناراحت با

 خودم یمنش یشد ؛یزدوگفت: نگران نباش اخراج نشد لبخند

 یختیتو کرم ر دونستمیگفتم: م شخندین با

 باعث شد دوباره برگردم سمتش....! دویبرم که دستمو کش اومدم

 هیچ -

 رفت. ادتی یزیچ هی -

 بوس کوتا ازم گرفت! هی 

 اومد بهم زنگ بزن! شیپ یگفت: مشکل بعد
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 بازو بسته کردمو گفتم: باشه باشه چشمامو

 !میبازار شد یراه دایبعد با ش دمیرفتم کفشامو پوش رونویتند از ب*غ*لش اومدم ب بعد

 

 و شرکت نرفتم! یضیخودمو زدم به مر یهفته حساب اون

 ظرش بودم.بود که کله هفته منت یامروز روز و

 .میصبح همه کارارو کرده بود از

 گرفتم! متیساعت خوشگل گرون ق هیواسش  کادو

 که در اوردمو خرج کردم یگفت کله پول شدیم بایتقر

 سرم و سرش. یفدا

 !دمیپوش کیش یمانتو هی لباسمم

  یشال مشک هی با

 !ادیخوشش نم دونمینکردم چون م شمیارا

 .  اونام با دوستاشون اومده بودن.میدعوت کرد دایدوستاشو به کمک ش همه

 بود. یهمه دخترا بازو مجلس لباس

 انگار منتظر بودن منم لباسامو درارم!! کردنیمن نگاه م به

 اومد خونه! یم اریمح گهیساعت د میبودو ن میو ن ۷ ساعت

 !نهیبب نجایمنو ا شهیم زی. اما حتما سوپرانمشیبیو فردا م ضمیگفته بودم امروز مر بهش

 نگاه کردم. کشیرفتم تو آشپزخونه و به ک دوباره

 !کیکنن رو ک یاز عکساشو طراح یکی میداد
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 اومد. فنیآ یصدا

 گه؟یمونده د یک یعنی

 زودتر اومده. امهیپ دیشا

 ه؟یو جواب دادم : ک فنیا یجلو رفتم

 : باز کن.گفتیدختر اومد که م هی یصدا

 !رونیبازکردمو از سالن رفتم ب درو

 !شدیم کیو کادو بدست نزد یرسم کویش یلیداشت خ دمشید

 اشنا بود افشیق

 لبخند گفتم: سالم با

 سالم -

 زم؟یعز یکنیم یخودتو معرف -

 !شهیبرگزار م نجایجشن ا نکهیبراش جشن تولد گرفتن. مثل ا امیو پ دایامشب تولد عشق جانمِ و ش -

 رو لبم خشک شد. لبخند

 ه؟یعشقت ک -

 اریمح -

 ه؟؟یاسم خودت چ -

 هیسا -

 اومد. ادمی اهاان

 تا باهات باشه؟ یکردیم اریالتماس مح یکه ه یهست یپوزخند گفتم: تو همون با
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 !میوقته عاشق هم یلیخ اریمنو مح یاشتباه گرفت نکهیمثل ا زمیگفت: عز دویخند

 پوزخند: هه باشه با

 ؟یباور ندار -

 معلومه که نه! -

 !میکه باهم داشت هییچتا نیاخر نیا ایاش ور رفت بعد گرفت جلومو گفت: بباه کمیدر اوردو  شویگوش

 از دستش گرفتم. چتارو خوندم... ویگوش

ه نتونست نیچند روزه مشغوله کاره و واسه هم نیو اخرشم نوشته بود ا رفتیم هیقربون صدقه سا اریهمشون مح تو

 قول داده بعدا جبران کنه! نهیرو بب هیسا

 رفتم شماره رو چک کردم عیسر

 چقدر احمق بودم. چقدر احمق بودم.رفت. من یاهیمطمن شدم شماره خودشه... چشمام س یوقت

 دادم دستش. ویگوش

 راحت باشن. هیسا ارویتا مح رمیداره. پس من م ازیاز ما ن یکیمراسم فقط به  نیا

 .رونیاشتمو تند اومدم ببرد فمویبرگشتم به سالن و رفتم از تو اتاق خواب ک هیبا گر عیسر

 نی! برونیاز خونه اومدم ب دمییدو هیجواب ندادمو فقط با گر چکدومیبه ه نایو ا شدهیکه چ دنیپرسیسوال م همه

 ول کن نبود و افتاد دنبالم! نیرحسیاون همه فقط ام

 

 .دادمیدست تکون م ای. واسه تاکسابونیسره خ دمییدو

 میبرگرد ایب رسهیاالن م اریبابا مح ؟؟؟؟یکنیم ینجوریچرا ا شدهیکنارم و گفت: زهرا چ دیرس نیرحسیام

 نزاشتو خودشم نشست! نیرحسی. نشستم توش تا خواستم در ببندم امسادیوا یتاکس هی
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 ندارم که بدم! یجواب چیبگم که فعال ه دیبا یسوال بپرس یخوایاگه م ریام -

 نگفت! یزیسرشو تکون دادو چ نیرحسیام

 .شمیم ادهیپل پ نیهم ریگفتم: اقا من زربع بعد  هی کینزد

 نزاشتو خودش حساب کرد. ریخواستم حساب کنم که ام سادیوا مرده

 .کردمیرد م رویام یجوری دیبا

 ... نیماش هیترمز وحشتناک  یرد شدم. اما صدا ابونیاز خ دموییدو عیشدم سر ادهیپ نیاز ماش یوقت

 .نمیبب نیرو زم یبا سرو صورت خون نویرحسیشد تا سرم برگردونم و ام باعث

 ...ششیرفتم پ غیج با

 امبوالنس خبر کنههه یکی: دمیکش غیج

.......... .......... 

 ■اریمَح■

 و رفتم سمت خونه. اطیگذاشتم تو ح نویماش

 که همزمان با هم گفتن: دمیعالم دختر پسرو د هیدرو باز کردم  تا

 تولد، تولدت مبارک، مبارک مبارک تولد،

 "مبارک... تولدت

 شعر و واسم خوندن. کله

 کردم. یمات و مبهوت بهشون نگاه م من

 تولدم بود؟؟؟چرا اصال حواسم نبود؟ امروز

 کردم. یجلو با پسرا رو بوس رفتم
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 اومد سمتمو گفت: عه تولد عشقمههههه تیجمع ونیاز م امیپ

 توله ایباز کردمو گفتم: ب دستامو

 .میبغل کرد گرویهمد

 بزنن... غیو باعث شد همه دستو ج رونیاز تو آشپزخونه اومد ب کیبا ک هیسا

 .زیو اورد گذاشت رو م کیک

 خودشو پرت کرد بغلمو گفت: تولدت مبارک عشقم بعد

 لبخند زدم بعد از خودم جداش کردمو گفتم: متشکرم یمصنوع

 اهنگ شاد گذاشتو بچها جفت جفت رفتن وسط... هیرفت  امینشستم رو مبل و پ خالصه

 تولدم نگاه کردم... کیک به

 شده بود  یخودم روش طراح عکس

 و هشت گذاشته بودن! ستیعدد ب یشمعا روشم

 نشست کنارم. دایش

 نه؟ امهیجشن کاره تو پ نیلبخند گفتم: ا با

 زد... لبخند

 کردم دَمَقه. حس

 .دیکرد رمیممنونم واقعا غافلگ یلی: خگفتم

 .میریجشن بگ تویسالگ ۱۰۰: انشاهلل دایش

 !ضهیکنم که مر کاریاما چ هینفر خال هی ینگفتم امشب بشدت جا یزیزدم و چ لبخند

 !مکنیم یفردا تالف یبراش تنگ شده. ول ی!دلم حسابومدهین رونیاز خونشون ب یضیهفتس به بهانه مر هی االن
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 مختلف ردش کردم! یوسط اما من به بهانه ها میبارهااومد و گفت پاشو بر هیسا

اوردن منم ازشون تشکر  ایکه ک گفتیکه واسم اورده بودن رو باز کردو م ییتمام کادوها یطونیبا ش امیرقص پ بعد

 !کردمیم

 گرفته بودن! کیدست کت شلوار ش هیواسم  دایش خودشو

 م!خوشبو اورد. از اونم تشکر کرد متیادکلن گرون ق هیواسم  هیسا

 شد. کمیرو ک یفوت کردن شمعا موقع

 ارزو کن بعد فوتش کن هی: اول دایش

 به ازدواج با من بشه...! یکنه که زهرا راض یشمعا نگاه کردمو تو دلم از خدا خواستم کار به

 شمعارو فوت کردم. بعد

 دوباره دست زدن و شعر تولدو خوندن. همه

 کنن! مشیبرش دادمو بعد دخترا بردنش تا تقس هی کویک

 .میزدیحرف م مینشسته بود مام

 د؟یخبر نکرد نویرحسیام یراست -

عذرت م یاومد نتونست بمونه از توام حساب شیکار مهم پ هیمنتها بعدش  یایب نکهیبود تا قبل ا ری: اتفاقا امامیپ

 کرد... یخواه

 اها -

 بار مصرف دادن دست بچها. هی یتو ظرفا کارویک خالصه

 : بختو اقبال به من رو کرده استتامیپ

 : چطور؟دیام
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 افتاده به من اری: چشم محامیپ

 خودمم خندم گرفته بود. دن،یخند همه

 دهی: لبش به من رسهیسا

 گفتن: اُاُاُاُاُاُاُاُ  کصدای همه

 از حرفش! ومدیخوشم ن اصال

 و تشکر کردم. ی. تک تک از مهمونا خداحافظمی. بعدشم شام خوردمیدیرقص کمی ک،یک بعد

 رو برسونه. دایو ش هیرفت تا سا اممیرفتن. پ همه

 کردم! ژهیهم تشکر و دایش امویپ از

 بغل تختم توجهمو جلب کرد زیجعبه کادو شده رو م هیاتاقم شدم  وارد

 ساعت بود... هیسمتش بازش کردم  رفتم

 !متهیبودو معلوم بود گرون ق یقشنگ ساعت

 که جامونده؟ یعنی هیک یکادو

 زیاوردم گذاشتمش رو م درش

 دوش گرفتم هیلباسامو در اوردمو  کل

 اومد. فنیآ یلباسامو عوض کردم صدا رون،یاز حموم اومدم ب یوقت

 باز کردم. امیدرو واسه پ رفتم

 شون؟یرسوند -

 عشقم؟ من برم بخُسبم؟ یندار یاره....کار -

 نه برو بخواب -
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 یدونیساعت بود تو نم هیکردم تو اتاقم. بازش کردم  دایکادو پ هی امیپ یسمت اتاقش که گفتم: راست رفتیم داشت

 ه؟یماله ک

 از طرف خودش برات گرفته ژهیو گهید داستیواسه ش یعنی....زهیآ چ -

 به زحمت نبودم. یعه؟ دستش درد نکنه بابا انقدر راض -

 ری....شب بخمیچاکر -

 ریشب بخ -

 

 ■زَهرا■

 !مارستانیرسوندم ب نویرحسیام

 !!کنهیم نشیداره معا دکتر

 د؟یباهاش دار یرو به من گفت: شما چه نسبت پرستاره

 همکارشم -

 د؟یشماره از خانوادشون به ما بد هی دیتونی: نمپرستار

 دیچندلحظه صبر کن -

 در اوردم خداروشکر فقط تَرک برداشته بود. شویکردم به گشتن کتش؛ گوش شروع

 رمز داشت. شیروشن کردم متاسفانه گوش ویگوش

 شماره تو خطش باشه! هیکه  کردمی. دعا دعا ممیرو درارم بزارم تو گوش مکارتشیشدم س مجبور

 خداروشکر شماره منزلشون بود. و

 رو دادم به پرستارا اونام زنگ زدن خانوادش! شماره
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 خونه شدم... یو سپردم دست پرستاو راه نیرحسیام

 بلند شد میزنگ گوش یاتوبوس صدا تو

 بود. اریمح

 خاموش کردم! مویگوش

 !دمیتمام خواب یرفتم خونه و با خستگ شب

 شرکت شدم. یراه مین شویساعت ش صبح

دفتر کار مهندس صدر،  دی: ببخشدمیپرس شستیاونجا م شهیکه هم یرمردی. از پیرفتم دم نگهبان دمیرس یوقت

 صدر کجاست؟ اریمح یعنی

 طبقه چهارم دخترم -

 کردم. رفتم سمت اسانسورو رفتم طبقه چهارم! تشکر

 در زدم. اریرفتم دم دفتر مح دمیرس یوقت

 !ستیتوش ن یکس دمیجواب نداد درو باز کردمو د یکس

 .ومدهینپس

 !دنیچ الموی. شروع کردم وسادمیجد زینشستم پشت م رفتم

 شد. داریپد اریو ربع شد که قامت مح ۸ ساعت

 و گفتم: سالماحترامش از جام بلند شدم به

 میکرد تیاخم گفت: چه عجب ما شمارو رو با

 که دیهست انیبودم در جر ضیتو چشماش زل زدمو گفتم: مر گستاخانه

 ؟یگوشه لبشو گفت: االن بهتر دیکش شصتشو
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 اره -

 ؟یخاموش کرد تویچرا گوش شبید -

 شارژش تموم شد میگوش -

 ؟یبه شارژو روشنش کن یبزن یتونستی: خب نماریمح

 اومد یخوابم م -

 تو اتاق ایپوف، دنبالم ب -

 ام؟یب دیبا یبره که گفتم: واسه چ اومد

 بهت بگم. فتویوظا یسر هی خوامیابروشو داد باالو گفت: م یتا هی

 نگاهم کرد. رومو برگردوندم! رهیخ

 سمت اتاقش منم دنبالش رفتم. رفت

بهم  دیداشته باشم تو با دیبا ندهیکه تو ا هیقرار مالقات نیکمدش در آوردو داد بهم گفت: ا یدفتر بزرگ از تو کشو هی

 !یکن یاور ادی

 تکون دادم. سرمو

 یبر یتونیحاال م - 

 .گهیساعت د مینداره باهام تا ن یکار گهی. احتمال دادم دزمیدفترو گذاشتم رو م رونیاتاق اومدم ب از

 بپرسم چون اون حتما خبر داره! شیحالشو از منش نیرحسیسرم زد برم دفتر کاره ام به

 .ریرفتم سمت اتاق ام نوییرفتم از پله ها پا عیسر

 هیمنش زیم دمینفس زنون رس نفس

 د؟یمشتاق با خبر یشما از حال اقا دیتعجب نگاهم کرد که گفتم: ببخش با
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ت ساعچند نکهیبرداشته احتماال ا یدستشون شکست. سرشم زخم سطح هیتصادف کردند  شبید شونی: ایمنش

 مرخص بشن هم هست! گهید

 یمرس -

 نشستم! زمیاومدم باالو رفتم پشت م دمییدو بعد

                  ............... 

 بعد از ظهر بود.  ۳ ساعت

 !رونیاز اتاق اومد ب اری. محنوشتمیمهم رو م یچندتا شماره تلفنا هی داشتم

 دستش بود. فشمیک

 د؟یبر دیخوایم ییجا -

 تصادف کرده و االن مرخصش کردن. شبید نکهیمالقات مهندس مشتاق مثل ا رمیدارم م -

 ام؟؟؟؟؟یمنم ب شهیم -

 بشه؟ یکه چ یاینگاهش کردم که گفت: ب ملتمسانه

 توروخدا -

 گفت: نه  قاطع

 .ششیپ رمیبعدا خودم م ستیبره که گفتم: مهم ن دیراهشو کش و

 .شینیبب یبر ییتنها یکنیخم شد گفت: تو غلط م زویسرم برگشت

 کنم پس؟ کاریخب چ -

 میبردار بر التویوسا -

 جمع کردمو دنبالش رفتم! المویزدمو تند وسا یروزیپ لبخند
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 !نایا نیرحسیسمت خونه ام میو رفت میشد نیسوار ماش مویرفت القصه،

 کوچه! هیتو  میرفت میشد ادهیو پارک کردو پ نیماش اریمح یرانندگ قهیچند دق بعد

 .سادیوا یمیدر قد هی یجلو 

 .رونیاومد ب امیخواست در بزنه در باز شدو پ تا

 : عه سالمامیپ

 بهش. میکرد سالم

 ؟یگردیبرم یگفت: دار اریمح

 نجامیمن از صبحه که ا گهی: اره دامیپ

 حالش چطوره؟ -

 : خوبه خداروشکرامیپ

 تو خونه! میرفت مویکرد یخداحافظ امیاز پ خالصه

 

 بود. یمیداشتن! کال سبک خونشون با صفا اما قد ییاما با صفا یمیقد اطیح

که  یخانم مسن هیتو  میرفت یوقت کردن؛یشنا م یزییپا یبود. روش برگا اطیوسط ح یلیحوض خوشگل مسطت هی

 کرد داخل! ییفکر کنم مادرش بود به ما خوشامد گفت مارو راهنما

 د.! خوابه خواب بومینشست نیرحسیتخت ام یروبه رو میرفت اریمح با

 اخه. دیدیاورد گفتم: چرا زحمت کش ییواسمون چا خانمه

 دخترم! یرو از دستش گرفتم. گفت: چه زحمت ییچا

 نشست روبه رومون! بعد
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 اتفاق افتاد؟ نیکه ا شدی: چاریمح

 هی گفتیم مارستانیبهش!ب زنهیم نیماش هوی شدهیرد م ابونیهوا داشته از خ یب گهیگفت: خودش که م خانومه

 که گفته همکارشه! مارستانیرسوندتش ب یخانم

 

 !دادمیجواب پس م اریبه مح دیخداروشکر اسممو نگفتم به پرستاره! وگرنه سه ساعت با اوف

 ن؟یدوباره گفت: شما از دوستانشون خانومه

 !میدار یوقته باهم رابطه دوست یلی: بله حاج خانوم ما خاریمح

 خان تو هفتا خواب غرق بود! نیرحسیو ام میبا حاج خانوم حرف زد مینشست یساعت مین هی خالصه

 .میرفت نویرحسیباال سر ام میرو گذاشت میکه گرفته بود ییو کمپوتا میکرد یمادرش خداحافظ از

 .میشد نیماش سوار

 .مارستانیخانم بوده رسوندتش ب هیاز همکاراش که  یکیروشو برگردوند سمت منو گفت:  اریمح

 ؟یکردمو گفتم: خب که چنگاهش  منم

 ؟یعنیباشه  تونهیم ینگاهم کردو گفت: ک زیر اریمح

 شک کرده! یعوض

 بابا  دونمیچم -

 نگاه کردنم که رومو برگردوندم! زیدوباره شروع کرده به ر اریمح

 م؟ی: خب کجا براریمح

 !گهیشرکت د میخب برگرد -

 گهید یجا هی میشرکت بر الیخینه ب -
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 .شمیم ادهیپ نجایبرو من هم گهید هیجا یبر یخوایاگه م -

 ه؟یچ دیجد یایمسخره باز نیبا اخم گفت: ا اریمح

 ستین یمسخره باز -

 ه؟یکارات چ نیا یمعن -

 کدوم ؟ -

 !یایدنبالم نم یاریادا اصول درم نکهیا یکنیصدا م یمنو رسم نکهیا -

 نگفتم. یزیچ

 تحکم گفت: زهرا با توام با

 رو اصال حوصلشو نداشتم! ادهیشدم. شروع کردم به راه رفتن تو پ ادهیپ نیماش از

 پاشو گذاشت رو پدال و گازو رفت. اریمح کردمیکه فکر م یزیخالف چ بر

 بِدَرَک

 ■اریمَح■

 !امیاعصاب داغون درو باز کردم و رفتم تو اتاق پ با

 ار؟یشده مح یزیحالم تعجب کردوگفت: چ دنید با

 ضرب خوردمش! هیبعد  وانیتو ل ختمیاب ر کمی زیم یرو مبل، از پارچ اب رو نشستم

 نشست رو به رومو گفت: پسر چته؟ امیپ

 دختره رو نیا ای کشمیخودمو م ایمن اخر  امیپ -

 کدوم دختره؟ -

 تو موهامو گفتم: زهرا دمیکش یدست
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 گفت: باز شما دعواتون شد؟ دیخند

 نگاهش کردمو گفتم: شب تولد من زهرام بود نه؟ زیشدم تو چشماش ر رهیخ هوی

 دستپاچه شد. ) حدسم درست بود( امیپ

 : راستشو به من بگوگفتم

 مسطرب بهم نگاه کردو گفت: اره بود. امیپ

 نیتصادف کردو ا نیرحسی! بعدم که امرونیجونش رفت ب نیرحسیپوزخند گفتم: بعدش بلند شد با ام با

 فکر دور زدن منو ببوسه بزاره کنار! گهیکه د کنمیم ی. کارکنمیم شیداستانا....حال

 پسر. یریتند م یدار یلیگفت: خ یعصب امیپ

 

 بشم؟؟؟؟؟؟؟ یحق ندارم عصب -

 بشه زهراست! یعصب دیکه با ینه اصال؛ به نظر من اون  -

 !اوردیداشت کفر منو باال م امیپ

 چرا؟ دییبفرما شهیگفتم : م پرخاشگرانه

و . کله هفتردیدیجشن تولد تورو م بیشرکت چون داشت ترت ومدین ،یضیهفترو خودشو زد به مر هیزهرا کله اون  -

 هیبه زهرا گفت که زهرا با گر یچ دونمیشد. نم دایپ هیسرو کله سا هویلحظه  نی! اخردنییبخاطر دو دایزهراو ش

 !یدونیرفت دنبالش! بعدشم که خودت م نیرحسیبرداشتو رفت. ام فشویک

 ش نگاه کردم.کرده به کپ

 جام پاشدم. از

 : خداحافظگفتم

 .رونیتند از در زدم ب بعد



 یارحم

 
191 

 

 نگیسوار اسانسور شدم. رفتم پارک رفتم

 !هیدراوردمو زنگ زدم به سا مویگوش نینشستم تو ماش یوقت

 چند بوق جواب داد: سالم بعد

 نمتیبب خوامیم ییسالم کجا -

 ار؟یشده مح یزیچ -

 بشه؟ یزیچ دینه مگه با -

 کجا؟ -

 االن کافه کاکتوس! نیهم -

 رسونمیباشه خودمو م -

 فعال -

 قطع کردم و گاز دادم سمت کافه... ویگوش

 بود! ومدهیپارک کردم رفتم تو کافه هنوز ن نوی. ماشدمیربع رس هی بعد

 .زیم هیپشت  نشستم

 اومد. قهیقهوه سفارش دادم. بعد ده دق هی

 گفت: سالاام زویلبخند اومد سمت م با

 .نیبش کیجام بلند نشدم. سرد گفتم: عل زا

 .زیبرخورد. نشست پشت م بهش

 !نجا؟یا یکه منو کشوند یکارم داشت یچ شنومیم اریخب مح -

 که پاشد رفت؟ یبه زهرا گفت یروز تولدم چ -
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 تعجب نگاهم کرد. با

 گهیطاقت با اخم گفتم: بگو د یب

 با اون دختر نه؟ یتو دوباره برگشت -

 ؟یاره که چ -

 اشتباهت کجا بود؟ یدونیم یول یچیه -

عوا باهم د ادیز شهیبا عشق سابقت، منو تو هم یکه برگشت ینگاهش کردم که گفت: اونجا که بهم خبر نداد یسوال

مونو تو رابط دونستمینم یول ستیچند روزه حالت خوب ن نکهیا یرو گذاشتم به پا مونیبحث اخر نیو من ا میکردیم

 !گهید یکیبا  یتو رف یدونیتموم شده م

 گرفت. یعصب کیسمت راستم ت یپا

 ؟یبه زهرا گفت یخشممو کنترل کردمو اروم گفتم: فقط بهم بگو چ تموم

 نشونش دادم اونم گذاشت رفت! امامونویپ نیزدو گفت: گفتم که من دوستشم؛ اول باور نکرد بعد اخر پوزخند

 .یغلط کرد یلیزدمو گفتم: خب تو خ یعصب لبخند

 نفرت و اخم نگاهم کرد. با

 ؟یاوک اتهیهمش چرند نایا یگیبهش و م یزنیزنگ م یداریور م توی: االن گوشگفتم

 ندارم. نکارارویمن وقت ا زمیاز جاش پاشدو گفت: شرمنده عز یلبخند حرص درار با

 نیبلند گفتم: بش یبا صدا یعصب

 تو کافه بود برگشت سمت ما. یهرک نگاه

 !کنمینم یکار نینشست و گفت: من همچ هیسا

 ه؟ینجوریاعصابمو گرفتم دستم و با لبخند گفتم: اِ ا کنترل



 یارحم

 
193 

 

 سرشو تکون داد 

 بفهمه دخترش از صدتا زنم زن تره؟ یوقت کنهیم دایپ یگفتم: به نظرت بابات چه حس ظیلبخند غل با

 .دیماس لبخندش

 یکیدخترش تو خونه  حیتفر ره،یم شهیکه پا م ییبفهمه اون موقع ها یوقت کنهیم دایپ یدادم : بابات چه حال ادامه

 کنه؟ یم حیداره تفر گهید

 یگفت: خفه شو عوضاخم اروم با

 کنم... ادیرو ز ششیآت کمیخنده گفتم: چطوره  با

 وسط حرفم و گفت: خفشو حرومزاده. دیپر

 .یکه اشتباه کرد یگیزهرا م یزنیاالن زنگ م نیشدم گفتم: پس هم یقطع کردم جد خندمو

 در اورد. شویگوش

 زهرا رو گفتم اونم زنگ زد بهش! شماره

 !کردیدم گوشش بودو با اخم داشت بهم نگاه م یگوش

 با لبخند شروع کردم به خوردن قهوه سردم. منم

قطع نکن کارت دارم.........خواستم بگم که ازت معذرت  سای...........نه وامی......من سا؟یی: سالم.....زهرا توهیسا

 وقت! چیدوست نبودم ه اریوقت با مح چی!.............من اون روز بهت دروغ گفتم من هخوامیم

 ششیحالش بده تا کار دست خودش نداده برو پ اریو گفت: زهرا مح هیگر ریزد ز هوی

 گفت؟؟؟یداشت م یچ نیتعجب نگاهش کردم ا با

 ؟یعوض یا خیاز جونم م یچ گهیبهم گفت: د هیقطع کردو با گر ویشگو هوی

 به عاقبتش فکر کن! ،یبکن یکار نکهیبه بعد قبل ا نیفقط از ا یچیه -
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 رفت! یخداحافظ یرو گرفتو ب فشیجاش بلند شد ک از

 حقش بود ادم شه. یبراش سوخت. ول دلم

 حوصله خونه رو نداشتم که برم! کردمیفکر م میتو اون کافه موندم داشتم به زندگ یکساعتی هی

 خورد.  زنگمیگوش

 ام؟یکتم در اوردمشو جواب دادم : جانم پ بیج از

 کجاست. اریمح گهیهمش م کنهیم هیزهرا اومده خونه داره گر ییکجا اریمح -

 ..... فعالامینگهش دار دارم م امیپ -

 خونست! امیشب شده که پ ۸قطع کردم. ساعت  ویگوش

 خونه. دمیربعه رس هیرفتم نشستم پشت فرمون و انقدر گاز دادم که  عیسر

 نم!درست ک موتشویر دیبا کننیدارن خستم م گهی. دنگیپارک یشدم. شروع کردم به باز کردن درا ادهیپ نیماش از

 .اطیبردم تو ح نوینشستم پشت فرمون. ماش دوباره

 .اطیتو ح دیجن پر نیزهرا ع هویشدم اومدم برم درارو ببندم که  ادهیپ نیماش از

 تو که حالت خوبه یهاش نگاه کردم که گفت: عوض هیتعجب به گر با

 که هنوز زندم د،یلبخند گفتم: ببخش با

 زل زد بهم. هیتند خودشو رسوند بهم و با گر یبا قدما 

 یکنیم هیگر ینجوریکه تو ا رمیمی: دِ اخه من مگفتم

 کردم. بغلش

 امیبرو تو درارو  ببندم م بند اومد گفتم: شیگر یوقت

 شد. کیبرم هوا تار دیبا گهیجداشدو گفت: نه د ازم
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 گفتم: عمرا اگه بزارم نگیپارک یسمت درا رفتم

 بستم. رفتم سمتش. درارو

 اخه...-

 

 .برمتیخودم م گهید کمیاخه  یوسط حرفش، گفتم: اخه ب دمیپر

 پاک کردو گفت : باشه. چشماشو

 تو خونه. میتو دست هم رفت دست

 هیگر یه ست،ین شیزیلندهور چ نیچقد گفتم ا ایپرت کرد سمتمو گفت: ب اریو خ رونیاز آشپزخونه اومد ب امیپ

 .یکردیم

 سالم کیرو هوا گرفتمو گفتم: عل ارویخ

 : سالم عجقمامیپ

 کوفت -

 .دیخند زهرا

 ؟یسادیچرا وا نیبش زمیروبهش گفتم: عز 

 رفت سمت مبل و نشست. زهرا

 .مینیکوفت نداره بب ونیزهرا گفت: زهرا خانوم تلوز یت نسشت رو به رورف امیپ

. رفتم کنار زهرا نشستم همونجور وانیپارچ ابو گرفتم با ل خچالیدوتا مشغول حرف زدن شدن منم رفتم از تو  نیا

 گفتم: جفتت کو؟ امیخطاب به پ ختمیریکه براش اب م

  ادیداره م -



 یارحم

 
196 

 

 بلند شد. فنیآ یصدا

 تو؟ یبود ی: حالل زاده کامیپ

 باز کرد. دایو درو واسه ش فنیرفت سمت ا بعد

 

 عشقم شوازیپرو به ما گفت: من برم امیپ

 درو باز کردو رفت. بعد

 اریمح -

 جانم -

 همو دوست دارن نه؟ یلیخ دایش امویپ -

 واال دونمینم -

 کنن و خوشبخت شن. یکاش باهم عروس -

 نداشته باشه. دایبه ش یاصال حس امیپ دینگفتم. شا یزیچ

 به ترالن برسه نمیرحسیکاش ام -

 ؟یکنیچرا واسه خودمون دعا نم ،یکنیشما که انقدر خوب دعا م نمیبب -

 زهرام بهم برسن. ارویکاش مح ایگفت: خدا دیخند

 اها حاال شد -

 رو گرفتم شروع کردم به عوض کردن کاناال. ونیتلوز کنترل

 اومدن تو. وونهیدوتا د نیسالن باز شدو ا دره

 : سالااااااااااااامدایش



 یارحم

 
197 

 

 ■زهرا■

 دور هم. میو همه نشست میکرد کیسالم عل دایش با

 هم. شیپ دامیکنار هم نشسته بودن منو ش اریمح امویپ

 شد؟یچ هیداستان سا یدر گوشم گفت: راست واشی دایش

 بهم زنگ زدو گفت که اشتباه کرده. هیلبخند اروم جوابشو دادمو گفتم:  سا با

 خوشحال شد! یلیبعدش خ یاول تعجب کرد، ول دایش

 واسه خودتون. دیپوست بکن وهیم دینکن یبی: دخترا غرامیپ

 بابا میگفت: ما خودمون صاحبخونه ا دیخند دایش

 : بر منکرش لعنتاریمح

 .میکردیدرست م شیباال ات میرفتی. وگرنه ممیکردیکاش باال پشت بوم رو پُلمپ نم گمیم دا،یش ی: راستامیپ

 سرده امی: ول کن پدایش

 رفت بساط شطرنج و اورد! امیو بعد پ میچرتو پرت گفت کمی

 کردن. یشروع کردن به باز دای! خودشو شکنهینم یگفت باز ارمیمح ستمیگفتم بلد ن منکه

 !کردمینشستم وسطشون و داشتم نگاه م جانیبا ه منم

 گهیببازه د تونیکیخسته شدم گفتم: بابا  یباز یوسطا

 شهیعشقم االن مات م سای: وادایش

 باش الیخ نی: ارههه به همامیپ

 !دنیدوتا شروع کردن واسه هم شاخو شونه کش نیا

 .رفتیور م شیو با گوش شکستیتخمه م اریافتاد به که مح نگاهم
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 .دمیاز دستش کش شویکنارشو گوش دمیجن رفتم پر نیع

 : اِاریمح

 یکنیم کارایچ یدار نمیبزار بب -

 .کردیبا دوستش چت م داشت

 دمیتموم مخاطباشو د رفتم

 !دایدخترم توشون نبود به جز منو ش هی یحت

 جلو. نیتو دورب رفتم

 کردم به ژست گرفتن شروع

 ، گفت: تنها تنها؟سمت خودش دیدستشو انداخت دور گردنمو منو کش اریمح

 قشنگ گرفت! یعکس سلف هیاز دستم گرفتو  ویگوش

 گهید یکی گهید یکی: گفتم

 باشه -

 سایوا سای: واگفتم

 تو صورتم. ختمیبلندمو ر یدسته از موها هی

 کردو گفت: امان از دست تو ییتک خنده ا اریمح

 عکسو گرفت اریغنچه کردمو مح لبامم

 ؟یتو چرا انقد خوش عکس یگفتم: عوض اریعکس. رو به مح زیکردم به انال شروع

 یتو که خوشگل تر افتاد -

 رفت باال. دایش یصدا هوی
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 : هوووووووووووووو بردمدایش

 : خب حاال امیپ

 زبون در اورد. امیواسه پ دایش

 خنده. ریزدم ز من

 ییبا خنده پاشد گفت: من برم دستشو دایش

  ییسمت دستشو دییدو

 ؟یناراحت یباز هیدمق شده بود گفتم: واسه  امیپ

 : نه باباکردو گفت یتلخ نگاه

 : پس چته؟اریمح

 میوضع زندگ نیخسته شدم از ا گهیبگم د دایبه ش ویامشب همه چ خوامی: مامیپ

 ام؟یپ ی: مطمئناریمح

 !شهیبه کجا ختم م میبفهمم زندگ دی: اره امشب باامیپ

 پاشد رفت تو اتاق خوابش امیپ

 شده؟یچ اری: محگفتم

 کردم فیبار برات تعر هی امویپ یزندگ انیجر ادتهیبا اخم گفت:  اریمح

 خب -

 بگه دایبه ش ویهمه چ خوادیامشب م -

 که تا االنم دست دست کرده و نگفته به نظرم اشتباه کرده. نی. اکنهیم یکاره خوب -

 رونیاومد ب ییاز دستشو دایش
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 کو رفت تو افق محو شه؟ امیلبخند گفت: پ با

 کارت دارم. یایلحظه ب هی شهی! منجامیگفت: من ا دایدره اتاقشو باز کردو به ش امیکه پ میبگ یزیچ میاومد

 درو بستن! امویتعجب کرده رفت تو اتاق پ دایش

 

 نره! دای... کاش شیلیگناه داره خ یلیخ امیگفتم: پ یناراحت با

 .رمیگیدخترو واسش م نیخودم بهتر ستیبره ام مهم ن -

 فقط! داستیعاشق ش امیپ یول -

 نداشته اقتشویل یعنیبره  دایاگه ش -

 کن یکاریپاشو  اریگفتم: مح یقراریب با

 ؟یگیکنم تو م کاریچ -

 نییقطره اشک از چشمم اومد پا هی

 اممیپ ننکیفکر م ننیبیپول توئه! اونا ثروت تورو م یبه هوا امیپ کینزد ادیم یچقدر پول مهمه؟هرک ینیبی: مگفتم

 مثل تو پولداره.

وشن ر گاریس یکردنش. وقت شینخ در اوردو شروع کرد به ات هیبا فندک از رو مبل برداشت.  گارشویپاکت س اریمح

خاطر ب یکنارم نشست نجایخوده توام که ا یکام ازش گرفت دودشو فرستاد تو هوا گفت: پولو دوست دارم. حت هیشد، 

 پولمه!

 کردم تعجب

 نجام؟یمن بخاطر پولت ا -

 یماه بهم الک کیماه باهام باش؟  کیفقط  خوامیرفته بهت گفتم پولمو نم دتای زمیبا لبخند گفت:اره عز اریمح

 خوشم اومده. یلیتا االن که خ یریم شیخوب پ یمحبت کن! دار
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 نگفتم بزار هرجور دوست داره فکر کنه! یزیپاک کردمو چ اشکامو

 !رونیبا اعصاب خورد رفت سمت در سالن  بازش کردو رفت ب امیدره اتاق باز شدو پ هویکه  میسکوت بود تو

 پاشد رفت دنبالش عیسر اریمح

 دایش شیرفتم تو اتاق پ منم

 .کردیم هیگر داشت

 شدهیچ زمیبغلش کردم و گفتم: عز رفتم

 گفتینم یچیه کردویم هیگر دایش

 کرد تا بالخره اروم شد هیگر انقدر

 نه؟ ای شدهیچ یگی: مگفتم

 ...!مهیتیمن  امیگفت: زهرا پ هیبا گر دایش

 گرفته بود میمنم گر هیگر ریزد ز دوباره

 اومد تو اتاق اریمح

 شد؟یچ امی: پگفتم

 بره قدم بزنه خوادی: گفت ماریمح

 یریکجا م دایبلند شد مانتوشو تنش کردو شالشم انداخت رو سرش گفتم: ش دایش

 تحمل کنم! امویپ گهید تونمیمن نم -

 !!رونیم از خونه زد برفت. اون دییدو بعد

 !رونیپشت سرم اومد ب ارمیمح رونیپاک کردمو از اتاق اومدم ب اشکامو

 برم خونه خوامیمن م -
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 مهیبه ساعتش کردو گفت: تازه نُه ن نگاه

 برم  خوامی: مگفتم

 ؟یبر یخوایم یواسه چ ستیمنتظرت ن ینگاهم کردو گفت: تو اون خونه که کس قیعم اریمح

 یگرفت گفتم: خب که چ دلم

نه خو یتو اگه اصال کل امشبم نر دونمیچون م اری. واسه من بهانه از زمان نیمن باش شیپ خوادیپس بگو دلت نم -

 نداره. تیکار یکس

 تورو گوش کنم؟؟؟ یها کهیت نمیکنم؟ بش کاریخب بمونم چ -

 باهات حرف بزنم خوامیم نیبش -

 مشنویم دییرو مبلو گفتم: بفرما نشستم

 ■اریمَح■

 از تهران. رونیب میچند روز بزن هیروبه روشو گفتم: قراره  نشستم

 ا؟یکجا؟ با ک -

 لحظه هیاجازه بده  -

 خب بگو -

 .رمیبگ یهفته واسه بچها مرخص هیرو داد همه قبول کردن. قرار شد من از شرکت  شنهادشیپ دیسمت شمال ، ام -

 اهان خوش بگزره -

 یایتوام م -

 تعجب نگاهم کرد. با

 بشه! یداستانشون چ ستیکه فعال معلوم ن ادیقرار بود ب دایبا ش اممیبا دوستش پ دیام -
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 امیمن نم - 

 یایلبخند گفتم: م با

 امینوچ نم -

 خاموش کردم از جام بلند شدم رفتم کنارش نشستم... گارمویس 

 یایدورش حلقه کردمو گفتم: م دستمو

  امیمن نم -

 چرا؟ یدونیم -

 چرا؟ -

 یبا من ساز مخالف بزن یدر گوشش گفتم: چون تو دوست دار اروم

 

 .رمینخ -

 یای: پس مگفتم

 نه -

 در اوردم. شویمقنعه مشک اروم

 .کردیم وونمید شیمشک ی. موهاکردینگاهم م فقط

 : من عاشقتمگفتم

 گفت: پس بزن قدش شخندین با

 چطور؟ -

 چون منم عاشق خودمم -
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 ومدیگفتم: خوشم ن شویشونیچسبوندم به پ مویشونیپ

 اریمح -

 جانم؟ -

 نه؟ یبا دخترا رفت و امد داشت یلیتو خ-

 اروم گفتم: چطور یکنه ول یمنو کفر خوادیباز م دونستمیم

 .یعاشقونه بکن یکارا ی. خوب بلدیعاشقانه بزن یحرفا یاخه خوب بلد -

 ؟یخشم گفتم: اره من خوب بلدم که چ با

 نگفت. یزیچ

 !امیباعث شد به خودم ب فنیا یاروم اومدم بب*بو*سمش که صدا 

 و دکمش رو زدم! فنیسر جام بلند شدم رفتم سمت آ از

 .ادیداره م امیزهرا مقنعتو سر کن پ -

 .که گفتم انجام داد ویکار زهرا

 دَمَق اومد تو. افهیبا ق امیپ

 به شونشو گفتم: چته پسر؟ زدم

 ولم کن ستیحالم خوش ن -

 شد؟یچ دایگفت: پس ش امیو نگران به پ شمونیاومد پ زهرا

 !یتموم شد همه چ یهمه چ -

 نمیبب ایروبه روشو گفتم: ب رفتم

 .میبغل کرد گرویهمد
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 نداشت پسر اقتتویشو اونم ل الیخیگوشش گفتم: ب در

 وار گفت: اخه بدبخت شدم. هیگر یصدا با

 .کنمیم دایواست پ نویبهتر گردمیبابا خودم م یبدبخته چ -

 قراره زنم شه. دایبدبخت شدم ش اری: محامیپ

 .از خودم جداش کردم یفور

 خنده. ریز زد

 یریدرمون نگ یدرد ب یا -

 تو. دیاز پشت در پخ کنان پر دایش هوی

 .میزهرا کپ کرد منو

 دنیخندیقش قش بهمون م امیو پ دایش

 هااااااا ووووووونهی: دزهرا

 بغل کردن. گرویو زهرام همد دایش بعد

 میکه قراره باهم بساز مونیزندگ هینیریگرفت جلومون و گفت: ش ینیریش امیپ

 !میگفت کیتبر مویبرداشت ینیریزهرا ش منو

 

 رو کاناپه! مینشست همه

 وونسید میلیخ وونستید امی: پدایش

 : چرااااامیپ

 !کنمیولش م ادویبزرگ شده خوشم نم یستیکه تو بهز نیاز ا ایمن عاشق پولم  کردی: اخه فکر مدایش
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 اخه؟ یکه تو انقدر عشق دونستمی: من چمامیپ

 .دیخند دایش

 گه؟ید هیداستان شمال اوک اری: خب محامیپ

 نه -

 : عه چرادایش

 ادینم المیزهرا نگاه کردمو گفتم: ع به

 : اُاُاُاُ امیپ

 ؟یای: عه زهرا چرا نمدایش

 .کنهیم شیراض التیبه جون ع ندازمیم المویداداش غصه نخور ع اری: محامیپ

 .میدیخند همه

 !م؟یبخور ی: خب خب شام چامیپ

 تا درست کنم دیبگ دیدوست دار ی: هرچدایش

 : نهههههههمیهمزمان گفت امیو پ من

 کنممممممیگفت: درست م امویکوسنو پرت کرد تو صورت پ دایش

 توام پاشو کمکش کن. زمیزهرا نگاه کردمو گفتم: عز به

 قبول کرد. زهرا

 برد تو آشپزخونه! دیبلند شد دست زهرارم کش یبا خوشحال دایش

 بگزرونه ری: خدا بخامیپ

 هست ی: نگران نباش زهرا حواسش به همه چگفتم
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 : دستپختش خوبه!امیپ

 از تو چه پنهون که عالوه بر قلبم معدمم عاشقش شده! ستی: از خدا که پنهون نگفتم

 ولی: عههه اامیپ

 مشغول حرف زدن راجب امیمنو پ خالصه

 

 .میشرکت شد مسائل

 ■زَهرا■

 .یزیبر خوادینم گهیجون نمکش خوبه د دایش -

 اوم باشه باشه -

 نشست روبه روم! دامی. مشغول اماده کردن ساالد شدم، شیناهار خور زیم یرو صندل نشستم

 خوبه نه؟ یلیلبخند گفت: دستپختت خ با

 چطور؟ -

 یتو آشپز یوارد یلیاخه خ -

 هست که بلدم! یاالن چندسال رمیبگ ادی ویچون مجبور شدم تو سن کم آشپز یدونیخب م -

 اهان خوشبحالت -

 زدم. لبخند

 زهرا -

 جونم؟ -

 زارن؟یخانوادت نم ؟یایچرا شمال نم -
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 ارهیمشکلم مح ،یدونینه راستش، م -

 داره؟ کارتیچرا؟ مگه چ -

  شهیاکثر اوقات دعوامون م نی. واسه همستیخوب ن شهیاخه اخالقش که هم -

 .زنمشیکنه خودم م یبابا اصال اگه خواست بدخلق الیخیب -

 .دمیخند

 ؟؟؟؟؟یایپس م -

 کردم. نگاهش

 توروووووووووخدا -

 یجووون دایاوممممم فقط به عشق ش -

 جوووووووونم یو گفت: ا دیخند دایش

 دوباره نشست سرجاش. دویخم شد سفت لپمو بوس بعد

 شد. دایپ امیکه سرو کله پ میکردیده بهم نگاه مبا خن دوتامون

 ناخنک به ساالد بزنه که با دستم زدم پشت دستشو گفتم: ناخنک ممنوع هی اومد

 : غلط کردم منو نزن فقطامیپ

 .میدیخند دوباره

 ؟ینیبیدختره رو م نیو بهم نگاه کرد گفت: ا دایبغل ش ینشست رو صندل اممیپ

 بود. دایدستش به ش اشاره

 کردمو گفتم: خب اره دایلبخند نگاهه ش با

 منه! هی: زندگامیپ
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 گفتم: اُاُاُاُاُاُاُاُ  بلند

 !دیبوس شویشونیخم شدو پ امیپ دیخند دایش

 ؟یبنیکه رو کاناپه نشسته بودو سرش تو روزنامه بود. کردمو گفتم: اون پسره رو م اریاشاره کردم به مح منم

 گفت: خب؟ شخندیبا ن امیپ

 !سمهیرئ گهید یچیه -

 خنده. ریزد ز دایش

 ابروش رفت باال!  یتا هی یول امیپ

 بگه! خوادیم ییگفتم االن چه جمله عاشقانه ا یییی: وادایش

 چشمک براش زدم. هی دمویخند

 سته؟ینگاهم کردو گفت: فقط رئ یچشم ریز امیپ

 گرفتم ییدستشو یوا -

 .ییسمت دستشو دمییتند از جام بلند شدمو دو بعد

 .رونیمعطل کردم اومدم ب قهیدو دق وییرفتم تو دستشو یالک

 صدام کرد: زهرا اریبرم سمت آشپزخونه که مح اومدم

 جانم؟ -

 ایلحظه ب هی -

 کنارشو گفتم: بله؟ رفتم

 ه؟یک یبا مهندس سهراب میبهم نگاه کردوگفت: من قرار مالقات بعد اریمح

 آذر ستمیاوممممم فکر کنم ب -
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 اها ممنونم -

 ار؟یمح -

 جانم؟ -

 باهات حرف بزنم  یزیچ هیراجب  خاستمیم -

 شنومیبگو م -

 گمیم یول ستایمهم ن ادیز -

 من ستاره، دوست بوده؟ یبا دخترعمو امیدر گوشش گفتم: پ آروم

 خب آره -

 بوده. دامیبا ش میحرص گفتم: خب همون تا با

 کرد. نکارویفکرو نکن. اون به اصرار من ا نیا امینه راجبِ پ -

بفرستم با  اموی. مجبور شدم واسه آمار در آوردن، پیدادیجوابم و نم ینگاهش کردم که گفت: اونشب وقت متعجب

 ستاره حرف بزنه.

 مانع شد. دایش یبزنم که صدا یحرف خواستم

 شام. نیایب ااااااااری: زهراااااااااااااا محدایش

 

 تو آشپزخونه. میو باهم رفت می. به حرفامون خاتمه داددمیکش یقیعم نفس

 کمکت خب. امیب یکردیصدام م وونهید یشده گفتم: واااااا دهیچ زهیم دنید با

 گهید دمیچ االیخی: بدایش

 دستت درد نکنه -
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 !می. شام خوردزیپشت م مینشست

 تشکر کردن. یلیخ امیپ ارویمح

 !میخوردن شد وهیرو کاناپه و مشغول م مینشست م،یظرفارو شست دایو خنده منو ش یشوخ یبا کل نکهیا بعده

 !گفتیم اریخاطره از خودش و مح هیداشت  امیپ

اقا  زدنیم غیج یدخترام ه مشونیزدیم خوردنیتا م یعنیدوتا پسره،  نیبه جون ا میافتاد اریاقا منو مح یچی: هامیپ

رفتن. من شروع کردم حرف زدن با  میردشون کرد مشونیداد یگوشت مال کمی نکهیمام بعده ا گه،یبسه د الیخیب

داشتن به طور نامحسوس  یزور بازوم شده بودن ه ق.....دخترام که عاشمیتا بر ارهیب نویرفت ماش اریدخترا مح

 امید پداد ز نییرو داد پا شهیجنتلمنانه ش یلیخ اریجلومون. مح دیچیپ یام وِ مشک یب هویکه  رفتنیقربون صدقم م

که  نیدخترا، رفت که رفت به زووووور خودشونو پرت کردن تو ماش نیهوش ا دمیمن د یچیبپر باال اقا ه

ما  تگفیم زدیزنگ م اریهفته به مح هیکه تا  شونیکیشماره ازمون گرفتن! میزورک یلیاقا خ یچی. همشونیبرسون

 .میهم یگمشده  مهین

 خنده. ریز میزد دایش منو

 دعوا با اون پسرا؟ دیرفت ی: اصال واسه چدایش

 .میکن یخودمون رو خال یچجور میدونستیبابا اعصابمون خورد بود نم یچی: هامیپ

 شد. دیشد دایمنو ش خنده

 .کندیپوست م وهیلبخند محو داشت م هینگاه کردم با  اریمح به

 بود. میبعد نگاه به ساعتم کردم ده و ن کمی

 شدا روقتید اری: محگفتم

 شد میساعت ده و ن ی: وادایش

 ذشت!: چه زود گامیپ

 رسونمتونیم دی: دوتاتون حاضر شاریمح
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 !دیحاضر بود فقط کتشو پوش ارمیمقنعمو مرتب کردم، مح کمی نهیکه حاضر بودم. فقط رفتم دم آ من

 نشست عقب. دای...من نشستم جلو. شنیتو ماش مینشست می. رفتمیکرد یخداحافظ امیحاضر شدو از پ دایش

 باز کرد. نگویپارک یبدرقمون کردو رفت درا اطیتا ح امیپ

 درو درست کن. موتیببر ر یوقت کرد امی: پاریمح

 : باشهامیپ

 ...رونیاورد ب اطیاز ح نوینشست و ماش اریمح

 در جواب دست تکون داد! اممیبوق زد پ هی امیواسه پ فتادیداشت راه م یوقت اریمح

 !میرفت نایا دایگاز دادو تا دمه خونه ش خالصه

 م؟یبودو ما خبر نداشت هیبچه ما نمی. ادیکفم بر یواقع یبه معنا دمید نارویا دایخونه ش ینما یوقت

 خداحافظ. یخداحافظ زهرا جون اری: اقامحدایش

 زمیلبخند گفتم: به سالمت عز با

 راه افتاد. اریرفت تو خونشون مح دایش یوقت

 گذشت. ریدوتام داستانشون بخ نیا شیرو شکوندمو گفتم: اخ نمونیب سکوت

 با لبخند محو گفت: خداروشکر اریمح

 شدم! رهیخ شهیش رونینگفتمو با لبخند به ب یزیچ

 .میدیرس قهیدق ستیب بعد

 یلبخند نگاهش کردمو گفتم: مرس با

 کنمیلبخند گفت: خواهش م با
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 شد... ادهیپ نیاز ماش بعد

 شد؟  ادهیچرا پ نیا عه

 یشد ادهیچرا پ گهیشدمو گفتم: تو د ادهیپ نیماش از

 .گردمیبرم شمیمطمن م زیچ هیاز  امیگفت: م اریمح

 گفتم : باشه یکردم ول تعجب

 .میکردیم یعرض کوچرو ط گهیهم د با

 .زدیبودو سگ پر نم کیتار کوچه

 در اوردمو باهاش درو باز کردم. دمویدر کل یجلو میدیرس

 نگاه کردم. اریبه مح برگشتم

 نگاهم کرد. اونم

 ؟ی: هنوز مطمن نشدگفتم

 ساینه وا -

 تو. رفتم

 داد. اطیتو ح یسروگوش هیسرشو خم کردو  یول ومدیتو ن اریمح

 به کفشا... دمینگاهشو گرفتمو رس رد

 اومد. نجایچرا تا ا دمیفهم

 باشه خونه. اوردهین ویمطمن بشه امشب ستاره کس خواستیم چون

 .ستین کریدرو پ یمشهود تو صدام گفتم: نترس خونمون انقدرام ب یناراحت با

 نگاهم کرد. قیعم
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 ری: شب بخگفتم

 پاک کنه! گهیهم د یمنو تورو از زندگ تونهیحرومزاده م هیباشه. وگرنه  یحواسم به همه چ دیمن با -

 گه؟یحرومزداس د یکنیکارو با دخترا م نیکه خودتم هم ییگفتم: اسم تو دیدهنم پر از

 چشماش قرمز شد. اریمح دمید یآن به

 رون،یاورد ب اطیمن از ح دویکش دستمو

 ؟یفهمی: حرف دهنتو مدیاروم غر وار،یبه د دمیکوب محکم

 تلخه عشقم؟ قتیبهم برخورد لجبازانه با لبخند حرص درار گفتم: حق یلیخ

 یزنیو زر م یدونینم قتویگفت: اخه حق دشیبهم چسب یدندونا یاز ال 

 خنده اروم گفتم: اره اره باشه باشه با

 چرا؟ یدونیکه اونا آرزشون بود با من باشن، م نهیا قتیگفت: اره حق یبا لبخند موذ اریمح

 کنم. یاالن برت گردونم خونم بهت حال نیبگو تا هم یبدون یخواینفرت نگاهش کردم که گفت:اگه م با

 تحملشو نداشتم. گهید

 رفتم تو خونه درو بستم! عیتموم وجود هولش دادمو سر با

 ص شد که رفته.مشخ اطیبسته شدن در ح یدادم به در. از صدا هیتک

 شعوررررریکثافط ب یاحمق ، روان پسرههههه

 کفشامو در اوردمو رفتم تو خونه. رفتم

 راست رفتم تو اتاق خوابم. هی

 نبود.  ستاره

 !دمیدادمو خواب اریفوش بلد بودم به مح یعوض کردمو دوباره هرچ لباسامو



 یارحم

 
215 

 

 

 زنگ بزنه. هی دیزحمت نکش ارمیشرکت نرفتم، مح فرداش

 جان! اریمح نمیبب ختتویر خوامینم گهی، اصال من د ینگ نزد پسره روانکه ز بهتر

....... ........ ........ 

 زنده! ایمردم  نهیزنگ نزد بب چکسیکه ه نجاسیهفته گذشت و من شرکت نرفتم. جالب ا کی

 امروز رهیحوصلمون سر م میدور بزن رونیب میپاشو بر ی: دخستاره

 بخواب انقدر حرف نزن ریگفتم: بگ دمیکش ازهیخم

 ؟یدیانقدر خواب یخسته نشد ییخدا -

 نه بابااااا -

 زهرا گمیم -

 هوم؟ -

 جون کجاست؟ یکام -

 کوفت یا -

 .رخندهیز زد

 بخسبم خوامیرو خودمو گفتم: اهسته بخند دخترم م دمیرو کش پتو

 باشه باشه -

 .دیبلند شد. قلبم تپ میزنگ گوش یصدا

 دراز کردم و گرفتمش. عیسر دستمو

 بود! نیرحسی. امپووف
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 .دیریتماس نگ گرید میمرده است خواهشمند یدادم: مشترک گرام جواب

 : اوه اوه توپت پره هااانیرحسیام

 امتیقهررررررر تا ق -

 زهرا ؟ یگفت: خوب دویخند

 به کامه؟ ی؟زندگیقربونت تو خوب -

 باهات حرف بزنه خوادیم نجاسیا یکیشکرخدا راستش  -

 ؟یک -

 !امهیپ دمیسالم گفتنش فهم یصدا

 جون خوبه؟ دایش دیخوب هست امی: سالم اقا پگفتم

 ؟یهمه خوبن تو چطور میمخلص -

 یمنم خوبم مرس -

 باز؟ هیداستان چ -

 کدوم داستان؟ -

از شما ب نمی! ببستیازت ن یو خبر یایهفتس شرکت نم هی نکهیدوباره گند اخالق شده، ا اریهفتس مح هیکه  نیا -

 دعواتون شده؟

 ما نیتموم شده ب یهمه چ گهید امیاقا پ الیخیب -

 .یشدیم شیاز اولم وارد زندگ دینبا ،یبر یتهش تنهاش بزار یخواستی. اگه میزنیحرفو م نیا یراحت دار -

 کرد؟یمگه اون قبول م یمن بهش گفتم ول -

 ؟یبرگرد یستین که حاضر هیاالن؟ موضوع چ هیسره چ تیاخه لجباز -
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  ستیمهم ن -

 باشه نگو -

 نگفتم. یزیچ

 یقبول کن دیفقط با ،یندار یانتخاب چیمسئله هست که تو ه هی یول -

 ؟یچ یچ -

 .میفتیراه ب میخوایفردا م یقراره شمالمون؛ همگ -

 گرفت! گفتم: اها...خوش بگزره دلم

 گزرهیبه هممون خوش م یایشمام م -

 ندارم. اریبا مح ییرابطه ا گهیمنکه د ام؟یب یواسه چ گهیمن د -

 اصال. ستین ینام اریواسه شمال. مح می!فکر کن ما دعوتت کردیکه دار دایبا منو ش یندار اریبا مح -

 بابا اااالیخیب -

 !متیبریم میایبزور م داینه، چون منو ش یبگ ستیجان خودم اصال مهم ن -

 حاال کنمیباشه فکرامو م -

 خداحافظحاضر باش... میفتیفردا صبح زود راه م -

 خداحافظ -

 ریرو داد به ام یگوش

 ؟ی: رفتنیرحسیام

 نه -

 گه؟یفردا د یایم -
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 باهاشون؟ یریتوام م ام،یفکر نکنم ب دونمینم -

 ؟ینیترالنو بب یخواستیمگه نم گهید ایاره بعدشم ب -

 ش؟یاریم یییواااا -

 اره -

 اومدم دیحاال شا -

 شمیمزاحم نم گهیباشه خواهر د -

 داداش خداحافظ یمراحم -

 ■اریمح■

 .رونیجمع کردم. از اتاق اومدم ب المویحوصله وسا یب

 .رمیگفتم: خانم من دارم م دمیجد یبه منش رو

 مهندس یبه سالمت اقا -

 !ادیشدم که ب امیو طبق معمول منتظر پ نی، نشستم تو ماش نگیاسانسور شدم و رفتم پارک سوار

 .دمیو باز عکس دو نفرمونو د یروشن کردم، رفتم تو گالر مویگوش

 واسش تنگ شده بود. دلم

 کتم. بیقفل کردمو گذاشتم تو ج مویگوش دمیاز دور د امویپ یوقت

 !نیشنگول اومد نشست تو ماش شادو

 جوجو؟ ی: چطورامیپ

 زنمتایم امیپ -

 گه؟ید یکاره بچهارو راه انداخت یگفت: خب باشه به اعصابت مسلط باش، راست دویخند امیپ
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 اره -

 گه؟ید یگرفت نمیرحسیواسه ام -

 اد؟یب شیگفت گهید یاونو واسه چ یاره ول -

 .یسوء تفاهم هنوز باهاش کج هیسره  گه،یبعدشم بس کن د اد،یاون ن میزشت بود همه بر -

 

 نگفتم. یزیچ

 نایا دایاالنم گاز بده سمت خونه ش -

 ؟یواسه چ گهیاونجا د -

 میانجام بد دیبا میدار دیخر یسر هی -

 پوووف باشه -

شب  ۱۰سمت بازار و تا ساعت  میرفت ییکردم؛ بعدش سه تا یرانندگ نایا دایروشن کردم. تا خوده خونه ش نویماش

 .میدیخریچرتو پرت م م،یدیچرخیم یالک

 گهید میبرگرد دیای: بابا بامیپ

 م؟یالزم ندار یزیچ گهید -

 : اوممم فکر نکنم نهدایش

 که. ابونیب میبر میخوا ی! نمگهید میخر یهمون شمال م میالزم داشت یزی: بابا چامیپ

 .نیسمت ماش میانقدر اصرار کرد که برگشت امیپ خالصه

 گذاشتم توش. دارویصندوق رو باز کردم و خر دره

 .نیتو ماش مینشست یهمگ بعد
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 نه ایاسه فردا حاضره و نمیزنگ بزنم زهرا بب هی: خب دایش

 .ادیاون نم الیخیسرمو برگردوندمو گفتم: ب عیسر

 : عه چرا؟دایش

 .میگفتم: چون تموم کرد زیاخم ر هی با

 .میبا تو ندار ی. و اصال کارمشیاریدوست با خودمون ب هیبه عنوان  میخوایما م م؟یبه تو دار کاری: ما چامیپ

 دیبکن خوادیهرکار دلتون م -

 روشن کردمو راه افتادم. نویماش

 گذاشته بود دم گوشش. ویبود که گوش دایش شهیحواسم پ همه

 : الو سالم زهرا.....دایش

 ■زَهرا■

 دایاخه ش -

 گفت اخه نیبااااااز ا -

 امیباشه غلط کردم م -

 مییاونجا ۷پس ما فردا ساعت  ن،یافر -

 .زمیهوم؟ باشه عز -

 عشقم. ریشبت بخ -

 زمیشب خوش عز -

 فصلشه. نیفصل؟ البته االن بهتر نیقطع کردم ، گرفتار شدم اخه منو چه به شمال! اونم تو ا ویگوش

 شمال. رمیحوصله گفتم: ستاره من دارم فردا با دوستام م یب



 یارحم

 
221 

 

 و گفت: تک خوره خَر، خوش بگزره رونیپتو اورد ب ریاز ز سرشو

 یبگ یزیچ خوادیگفتم: تو اصال نم دمویخند

فته ه هیواسه  نایگفت، ا یم اریکه مح نطوریبرداشتم. سه دست لباس گذاشتم ا مویمشک یشدم کوله پشت بلند

 برنامه دارن!

 هامو جمع کردم! لهیتموم وس یبه سخت خالصه

 .دمیخسب بعد

 بلند شدم! میبا زنگ مزخرف گوش میو ن شیساعت ش صبح

 کردن! شی. شروع کردم به ارادمیلباس  پوش عیدست و صورتمو شستم سر رفتم

 !رونیب زمیبر مویلخت مشک یدسته از موها هیگرفتم  میتصم کردم،یکه شال سرم م ییاونجا از

 تر کردم. دیسف دمویسف پوست

 پرپشت کردم! ملیمژه هامم با ر دم،یکش یچشم نازک مشک خط

 ام زدم. یرژ لب کالباس هی

 جوووون! ییییدارم برات مح داستان

 

 زنگ خورد. میگوش

 یجون دایدادم: سالم ش جواب

 .جانیا میسادیاصال عجله نکن ما منتظر وا یاگرم کار دار ایب ی. اگه حاضرمیسالم قربونت برم ما همه سره کوچه ا -

 امینه حاضرم دارم م -

 فعال ایباشه پس ب -
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 فعال -

انداختم رو دوشم. شالمم مرتب کردم و حاضرو اماده رفتم از زنعمو و ستاره  موی. کوله پشترو قطع کردم یگوش

 .رونیاز خونه زدم ب دموی.کفشامو پوشکردم یخداحافظ

 جلوش بود. دمیپرا هی دمیاز دور د ارویمح نیماش

 ام وِ. یداده بودن به ب هیو تک رونیاومده بودن ب نیاز ماش امیو پ دایش

 .میبغل کرد گرویهمد دایمنو ش یجلو با شاد رفتم

 شد. ریکه د میبر دینیبش ای: خب دخامیپ

 .نهیرحسیام نیبوق زد اعععع نگو ا هیجلو  دیپرا

 ن،یرحسیام نِیرفتم کنار ماش یشاد با

 ریصبحت بخ یگفت: سالم ابج رون،یاورد ب شهیازش سرشو

 ریلبخند محو داشت نگاه کردمو گفتم: صبح شمام بخ هیبه دختر مغرور کنارش که  یشاد با

 ه؟یگفتم: ناقال خبر ریبه ام رو

 کنن. یبه اصرار، فقط قرار شد منو تا شمال همراه شونیبه ترالن اشاره کردم که گفت: نه بابا ا نامحسوس

 اِ باشه -

 میبر نی: بشنیرحسیام

 کنهیکلمو م دایش گهینه د -

 زدمتدیم امیباش وسط راه خودم م -

 برم فعال گهیبکن، من د نکارویگفتم: حتما ا دمویخند

 برو. یبا خنده گفت: برو ابج نیرحسیام
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 ار،یمح نیخنده رفتم سمت ماش با

 .نمیبب نویماش یتو تونستمیبود؛ نم یهاش دود شهیکه ش ییاونجا از

 دره عقب رو باز کردم. رفتمو

 زمیعز نی: بشدایش

 دادم! یسالم کل هی نشستمو

 ارومو سرد جوابمو داد. یلیخ اریمح

 .میراه افتاد خالصه

 .کردیتو بحثامون شرکت م امیپ میگاه م،یزدیحرف م دایراه منو ش تو

 !کردیم یخشک و سرد فقط رانندگ اریمح یول

 نمیرحسیوقت اونو قبول نکرد! ام چیبود اما ه نیرحسیام یمی....ترالن عشق قدکردمیفکر م نیرحسیبه ام داشتم

 ادیکه به چشمش ب کردیم یهرکار

 چرا ستین دمی: ساسان تو دامیپ

 

 بابا انی: اوممم مدایش

 هستن؟ ایساسان ک نی: تو ماشاریمح

 توش باشن هیسانازو سا وی: فکر کنم نازامیپ

 بگزرونه. ریام اومده؟!خدا بخ هیسا نیا شششیا

 . بعدش کم کم خوابمون برد.میمشغول حرف زدن شد دایمنو ش خالصه

 .دیش ادهیپ میدی: بچها رسمیشد داریب امیپ یبا صدا نکهیا تا



 یارحم

 
224 

 

 بلند شد. دامی. شدمیکش ازهیدستام رو از هم باز کردمو خم یخستگ با

 بود. ایلب در الشونیدورو بر نگاه کردم ، و به

 ارومه اروم بود. ایدر

 .میشد ادهیپ نیماش از

 و خنده اومدن سمت ما. یتا دختر با شوخ سه

 .شناختمیبودن، م اریکه خونه مح رو از اون شب همشون

 .میدست داد یو خنده به سانازو ناز یشوخ با

 نایدی: کصافطا تو راه خوب رقصدایش

 بود ی: اوووووف جات خالساناز

 میترکوند ی: حسابیناز

 : کوفتتون شهدایش

 باال. میساکارو ببر نیا نیایکه، ساسان، صدازد: دخترا ب میزد یحرف م میداشت خالصه

 بردارن. الشونویساسان تا وسا نیرفتن سمت ماش دخترام

 شدم. کینزد ایبه در کمیکولم رو دوشم بود،  منکه

 .دمیکشیم قینفس عم داشتم

 رحمه یقشنگه اما ب -

 ...کردینگاه م ایبود؛ داشت به در اریسمت صدا، مح برگشتم

 ؟یگیم ارویدر -

 دیشا -
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 سالم -

 سمت صاحب صدا میبرگشت دوتامون

 بود. ترالن

 گفتم: سالم ییخوشرو با

 سرد گفت: سالم ار،یکه اخم نشست رو صورتِ مح دمیبه وضوح د یول

 .نمتیبب نجایا کردمیوقت فکر نم چیگفت: ه اریبه مح ینگاهِ خاص هیبا  ترالن

 نطوریسرد گفت: منم هم اریمح

 کردم. ینگاه م اری! داشتم متعجب به رفتن محالیرفت سمت و دیراهشو کش بعد

 ؟یدشیدوست جد -

 حرف. نیاز ا ادیمن چقدر بدم م اخ

 دامینه بابا، من دوست ش -

 

 کرد. با لبخند گفت: اها  ریینگاهش تغ رنگ

 دوستت داره. یلیداداش مارو داشته باش که خ یلبخند مهربون گفتم: هوا هی با

 .ایشد به در رهیکم رنگ شد ، خ لبخندش

 دخترا -

 اومد سمتمون. حالل زاده ام هست. یداشت اروم م نیرحسیلبخند به پشت ترالن نگاه کردم ، ام با

 نیگفتم: عاشق اشفته مارو بب دیرس یوقت
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و ر دیحمله کردن به اتاقا ما با یداعش یدخترا نیا ال؟یتو و میبر نیایچشمک زد بعد گفت: چرا نم هی نیرحسیام

 .میبخواب نیزم

 .دیریواسه منم جا بگ د،یخلوت کنم با خودم ،شماها بر نجایا کمی: دوست دارم لبخند زدو گفت ترالن

 زمی: باشه عزنیرحسیام

 م؟یگفتم: مسابقه بد رویکنار ام رفتم

 باشه قبوله تا کجا؟ -

 الیو یتا تو -

 دو... سههههه ک،یباشه.  -

 .میدیخندیبلند بلند م دن،ییدو میکرد شروع

 .میدیدویم گهیهم د کنار

 بازش کردم. عیبه در سالن سر دمیرس یوقت

 .میوارد خونه شد همزمان

دستش بود با تعجب سرشو  شیداده بود و گوش هیکه به اُپن آشپزخونه تک اریمح دنمون،ییخندمون و دو یصدا از

 اورد باالو بهمون نگاه کرد ،  کم کم نگاهش رنگ اخم گرفت ، بدرک چشمامو ازش گرفتم.

 : من بردممممممگفتم

 دمممیرو بابا من االن سه ساعته رسب -

 .میکردیباال واسه انتخاب اتاق دعوام م میرفتیوسط سالن م کیش یکه از پله ها همونطور

 .کردمیرو خودم احساس م اروینگاه مح ینیسنگ

 اتاق من نجایاتاق و درشو باز کردم گفتم: ا هیسمت  رفتم
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 واسه من تمیاتاق بغل -

 هزارتومان ۵۰ یشب شهیم -

 گفت: بروبابا دویخند نیرحسیام

 .دمیبه سرو وضعم رس کمی. رفتم تو اتاقم دروبستم، کولم رو در اوردم. دمیخند منم

 ی. اونم  شروع کرد به گفتن حرفامیدیزنگ به زنعموم زدمو گفتم که رس هیدر اوردم  مویخوب بود؛ گوش لباسمم

 خالصه و فالن فالن... ی... که مراقب خودت باش، خوب لباس بپوش، سرما نخوریتکرار

 ارامش بخش! یلیفصلم قشنگه و خ نیتو ا شمال

با ساسان با  اریو مح امیزدم، پ یکل دید هیهمه جارو  ن،ییاومدم پا یاز پله ها داشتم م ی، وقت رونیاتاق اومدم ب از

 نبود. ریاز ترالن و ام یساناز تو آشپزخونه بودن ، خبر داویکنار هم رو مبل نشسته بودن! ش هیو سا یناز

 دوخت! ونینگاه کوتاه بهم کرد،نگاهش رو گرفت و به تلوز هی اریمح

 د؟یکنینم یو به من معرف یخانم نیبه ته پله ها، ساسان گفت: ا دمیرس یوقت

 دوسته... گهیزهرا جونه د شونی: اوممم ایناز

 داسیو گفت: دوسته ش یوسط حرف ناز دیپر عیسر امیپ

 تونییو گفت: اها خوشبختم از اشنالبخند زد ساسان

 نطوریزدمو گفتم: ممنونم منم هم لبخند

 ■اریمَح■

 بدم اومد!  امیرفت سمت اشپزخونه، از حرکت پ زهرا

 یساسان حساب کار دستش م ینجوریبا من بوده؟! ا یزمان یبگه که زهرا  یناز زاشتیاگه م شدیم یمگه چ خب

 الزم نبود، از دست نگاهاش به زهرا حرص بخورم. گهیاومدو د

 ...!نویرحسینه اون ام نمیخودشو بب خوامیاز ترالن نبود! بهتر نه م یخبر
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 : بچها ساعت چنده؟!امیپ

 ظهر کی: یناز

 

 ومد؟یچرا ن دیام ی: راستاریمح

 فکر کنم با دختره کات کرد. گهید چوندی: پامیپ

 ه؟یک دی: امساناز

 .ومدیکه ن ادیاست. قرار بود باز بچه یکی: امیپ

 م؟؟؟؟ی: خب خب امروز کجا بریناز

 : اووووووف برنامه ها دارم براتونساناز

 : جونیناز

 دست ساناز جون میدی: خب پس افسارمونو مساسان

 .دیفکرا لطفا بفکر ناهار باش نیشدو گفت: قبل همه ا کمونینزد دایش

 .امیکنار پ نشست

 ی: حاضرهیسا

 با نظرت حال کردم. یلیجون، خ هی: اوووف ساساناز

 !؟یپس واسه چ میدختر اورد نهمهی: اساسان

 هااااااا؟ یچشم غره رفتو گفت: البد واسه کلفت یناز

 کنمیبا خنده دستاشو برد باالو گفت: غلط کردم. اصال خودم درست م ساسان

 .رمیشب جوج رو حاضرم بر عهده بگ هی:من امیپ
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 با خنده دست زدن براش. سوت زد دخترام دایش

 گذاشت. ییکایاحترامِ آمر هی نیبلند شدو به حالت نماد امیپ

 امهیشروع کرد به خوندن: داش پ ساناز

 همزمان گفتن: هو هو همه

 .ین ادمی شیبق د،ینش ری: بسه بسه جوگساناز

 .دنیخند همه

 لبخند نظاره گره ماجرا بودم! هیفقط با  من

 والسالم! یییگفت. حاضر هی: همون که سااایناز

 باعث شد تموم حواسم بره سمتش... نشیدلنش یصدا هوی

 : غذا با منزهرا

 .جمع کیخودش با لبخند اومد نزد نکهینداشتم بهش. تا ا دیپشت من بود، من د قایکه آشپزخونه دق ییاونجا از

 یکلفت میومدیما که ن زمی: نه عزیناز

 دا خدمت کنه تو نزار خب؟در راه خ خوادیم میکی: عع حاال ساسان

 .دیخنده ، زهرام خند ریزدن ز همه

 گهیبحث د هیوارد  دی. برادیخوشم نم یاسی: اقا من از بحث سامیپ

 تره یاسیس استمی: غذا از سیناز

 سرگرم کردم. لمیمتفرقه زدن منم خودمو با موبا یبچها شروع کردن به حرفا خالصه

 سالن باز شد. ترالن اومد تو، دره

 کردو همه بهش سالم کردن سالم
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 مشهود بود. افشیاز تو ق یغرور و خودخواه هنوزم

 نشست! یتک یتکبر تمام رفت رو صندل با

 که سرشو اورد باالو مچمو گرفت! کردمینگاهش م داشتم

 !مینگاهمو ازش گرفتمو دوختم به گوش فورا

 ■زَهرا■

جبور بلد نبود م یآشپز گهید چکسیکه ه ییاونجا . ازمیشد یتو آشپزخونه و مشغول آشپز میرفت میپاشد دایش با

 !میهمه کارو بکن ییخودمون تنها میشد

مردا رو صدا  دایهمه کارا تموم شد ش یکمک، وقت زیم دنیاومدن واسه چ یسر که کاره غذا تموم شد، سانازو ناز اخر

 زد.

 .ارمیفقط من رفتم پارچ اب و ب ز،ینشستن پشت م یهمگ

 نکردم. دایواسه نشستن پ ییجا زیپارچ رو گذاشتم وسط م یوقت

 نجایا ای: زهرا بنیرحسیام

 بود.  ریام ارویمح نیب یخال یصندل هی

 بگزرون...! ریخودت بخ نم؟یدوتا بش نیا نیب دینوکرتم من چرا با ایخدا یوا

 نبود. ییچاره ا یمعذب بودم ول کمینشستم  رفتم

 بشقابمو گفت: بکش یبرنج رو گرفت جلو سید نیرحسیام

 و ازش گرفتمو تشکر کردم. سید

 !ختمیبعدش روش خورشت ر دمیواسه خودم پلو کش کمی

سفره  نیگندتون بزنم با ا یبود! ا اریبغل دست مح هیخدا شاهده نگاهم همش به ترش یخوردن شدم، ول مشغول

 ؟؟؟؟؟یچرا انقد دوره از من ترش دنتونیچ
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 !مردمیم خوردمینم ینبود. اگه ترش ییا چاره

 !ایدلمو زدم به در دمویرو مناسب د طیمتفرقه شدن شرا یکه بچها مشغول صحبتا ییاونجا از

 د؟یرو بد یترش شهیم اری: اقامحگفتماروم

 رو گرفت گذاشت جلوم یترش اریمح

 ی: مرسگفتم

 پسر باشه.بچم خوادیچون دلم م یرو دوست داشته باش یترش شهیکن هم یگفت: سع اروم

 نه! دیگیم هههههه،یعوض گمیگفتتتتتتتت؟ م یییییاالن چ نیدر اوردم که نگو نپرس! ا یشاااااخ آنچنان

 !رمیکارد بخوره به شکمم که نتونستم جلوشو بگ یا

 تووووف یا

 غذامو بزور کوفت کردم! هینگفتمو بق یزیچ

 

 شون زحمت بدن!!بخود نایا کمیبکنم. گفت بزار  ینزاشت کار دایش گهید زیجمع کردن م موقع

 ام اومدن...  هیسا ی، کم کم سانازو ناز میزدیبا هم حرف م میتو اتاق من. داشت میرفت دایش با

تو جمع دخترونمون از  کنهیتوجه نم اریبه مح ادیخوب شده. ز یلیرفتارش خ ه،یدختر باحال هیسا کردمیم احساس

 .ادیدر م یحالت خشک

 ه؟؟؟؟ینجوریدختره ترالن چرا ا نیا ششششی: ادایش

 نزد دیسف اهیاصال دست به س یدی: توروخدا دیناز

 یواقع یبه معنا اردرهیلی: باباش تساناز

 نییفکر کنه از آسمون پرت شده پا شهینم لیدل نی: خب باشه بدرک، ادایش
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 بشر شده؟ نیا هیمصاحبه کنم که عاشق چ نیرحسیبرم با ام دیبه من بد کروفنیم هی یی: نه خداساناز

عا من ، واق اردریلیترالن ت رپاشه،یز دیپرا نیرحسیندارن. پسره ام گهیبا همد یتناسب چیکه ه نجاسی: جالب اهیسا

ه ک کنمیخودش فکر کرده که رفته  ترالنو با خودش گرفته اورده. از اون طرفم ترالنو درک نم شهیپ یچ دونمینم

 اومده. نیرحسیچجور با ام

 ددل عاشق شدن؟دل نه ص هی دیگفت: شا دویخند یناز

 !هیعاشق ک یفهمیم یترالن توجه کن یپوزخند زدو گفت: به نگاها هی هیسا

 کهههههه؟ کنهیمن نگاه نم امیبه پ ی: عوضدایش

 نداره یتو کار امکیبا پ ی: نگران نباش کسساناز

 : ساسانم که من حواسم بهش بود شکرخدایناز

 اومد رو من! هیسا نگاه

 اره؟یمنظورش مح یعنی

 باشه. اریبه مح شتریحواست ب دیبا کنمیفکر م یول زمیخواهرانه شدو گفت: زهرا عز هیتعجبم لحن سا نیع در

 نداره! یبه من ربط اریگفتم: مح یلحظه واقعا دلشوره افتاد به جونم با لبخند ظاهر هی

 گفتم! دروغ

 !هیخبر نمیاگه بب شکافمشینداره؟ جانانه از وسط م یربط ویچ یچ

 ت: واقعا؟با تعجب گف هیسا

 اره -

 گمیم یچ یچ دینیبب دیبچها گوش کن الیخی: بساناز

 لهجه بامزه گفتم: بوگو بوگو با
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 درسته؟ ۴گفت: االن ساعت  دویخند ساناز

 .میسرامونو تکون داد همه

 ومدنیاگه ن چ؛یاگه پسرا اومدن که ه رونیب میریم یهمگ ۵ساعت  د،یکنیخوشگل م دیشیپا م ی:االن همگساناز

 دور دور. میبر رمیرو کِش م شونیکی نیخودم، ماش

همه  نویپخش کرد رو زم شویشیلوازم ارا ی. هرکسمیمشغول شد یبا خنده و شوخ م،یو سوت با کف زد غیج همه

 !کردنیاستفاده م

 .میدیخندیم یلیخ

 دادم باال... ناممیمانتو جذب کوتاه، است هیبا  دمیتنگ پوش یشلوار ل هی

 یشال اب هیلختمو جلو رها کردم.  ی، موها دیخط چشم صافو خوشگل کش هیواسم  یزدم، ناز یالک مشک ناخنامو

 !میهمه محشر شده بود یبه نوع میاماده شد یهمرنگ شلوارم انداختم رو سرم ، خالصه همگ

 نمیبب امیاس بدم به پ هیمن  دی. بزارمیشینم عیکه ضا میمطمن ش دیبا نییپا میبر نکهی: خب خب دخترا قبل ادایش

 نه! ایبلندشون کرد برد  شهیاصال م

 .میقبول کرد یهمگ

 "؟یهست رونیب هیپا"اس ام اس دادو گفت  امیبه پ دایش

 زارهیبعد جواب داد : نه مامانم نم قهیدو دق امیپ

 .میدیخند همه

 یشوخ ینوشت: نه ب دایش

 فعال یبابا حسش ن الیخیجواب داد: ب امیپ

 

 .کننیکه دارن ناز م دیش اتی: دخترا وارد عملدایش
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 !کنهیاون چه م مینیندا به ساسان بده بب هیتوام  ی:  نازساناز

 یاوک ی: اوکیناز

 .میکن یاز باال لب خون میکردیم یگوشه. ماهم سع هی دی. ساسانو کشنییرفت پا یناز

 متفکرانه گفت: دایش

 .برمتونیچشم خانومم نوکرتم هستم خودم م گهیاالن داره م نیاها، بب -

 گفتم: نکبت دمیخند

 چشمک حوالم کرد. هی ساناز

 شد؟یچ شدی: چمیروش و گفت میختیاومد باال ر یناز خالصه

 ادی: اقامون خوابش میناز

 : زپرشکدایش

 !گهیشدن، گفتم: خب نوبت منه برم د دینا ام بچها

 ام وِ  یواسه ب رمیمیچشماش برق زدو گفت: اووووف من م ساناز

 !نیرحسیسمت ام رمی. اگه بشه متیشرمنده اخالق ورزش -

 خوبهههه بپر بپر دمی: پرااااایناز

 .ادیب دیکن یراه میرا برا تانیو دعاها -

 .نییپااروم از پله ها رفتم یلی، خ دنیخند بچها

 .زدنینشسته بودن رو مبل. داشتن حرف م نیرحسیبا ساسانو ام اریمح ام،یپ

 نکردم. اریبه مح یتم. توجهپام برگشتن سم یصدا از

 یایلحظه م هی ن؛یرحسیام -
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 مکث کردو بعد گفت: چشم اومدم کمی نیرحسیام

 جاش بلند شد اومد سمتم. از

 ؟یکرد پیکردو گفت: خوشت زیپامو انال سرتا

 رجونمیزل زدم تو چشماش و گفتم: ام تیمظلوم با

 کرد گفت: جانم؟ تعجب

 خوشگله ریجوجو ، ام ری، ام یرگلیام -

 از جونم؟ یخوایم یگفت:بسه بسه خر شدم حاال بگو چ دویخند

 ا؟یعا یدور دور یبریگفتم: مارو م دمیخند

 دور دور؟ -

 اره اره -

 اونوقت؟ نیهست ایک -

 جز عشقت م،یتموم دخترا حاضرو اماده ا -

 ترالن خوابه -

 مون؟یبریم یجون ریام -

 بچهارم راه بندازم. سایگفت: وا دیخند

 که من راحت ترم! ادین ارمیمح انیاما گفتن نم م،یو ساسان گفت امیما به پ ان،یاونا نم نیخب بب -

 ناقال باآش  یا -

 دمت گرم ریام یوااااا -

 میچاکر -
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 !شتیپ میایمیمام تند نیبه پسرا برو تو ماش یپس تو بدون اطالع قبل -

 امان از دست شما دخترا باشه -

 بوج رو لبات -

 گفت: برو دختر جون برو دویخند

 زوق رفتم باال. یو با کل دمیخند

 قبول کرد نیرحسیگفتم: ام کردنیمنتظر نگاهم م همه

 : اوووووف جوووونساناز

 ولی: اهیسا

و ماهم  نیبر نیخوایرو دوشمون که کجا م وفتنیپسرا م ن،ییپا میسرو وضع بر نیبچها من مطمئنم ما با ا یول -

 .!حرفا... نیو از ا میایم

 شد. ثانهیدخترا خب نگاه

 .میجواب پس بد الیبه اون سه تا گودز میتا مجبور نش رونیب دیزنیم الیته پله، بدو بدو از و دیدی: بچها رسساناز

 !میو قبول کرد میدیخند یهمگ

 !نییپا میپشت هم از پله ها اومد بی. به ترتنشیرفته تو ماش نیرحسیام میمطمئن شد یوقت

 گه؟یکنن د یزیخانوما اومدن واسه شام برنامه ر ولی: اامیپ

 تنه تونه رونیب ی: شما ها که هنوز لباساساسان

 میترف عی. سررونیب میزد الیچشم مبهوت پسرا، از و یبا خنده، از جلو میدییمام پشتش تند دو دییساناز دو یوقت

 توش! میفورا نشست دیسمت پرا
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 ومدنیگاز بده، تا ن ری: امدایش

 رو راه انداخت. نیو ماش دیخند نیرحسیام

 کرد. یبزور دنده عوض م چاره،یب ری! اممیخندم گرفته بود. بزور خودمونو جلو جا کرده بود دایخودم و ش تیوضع از

 داره. یباحال ی. اهنگادیفلش داد جلو، گفت : بزار هی هیسا

 یبود. فلش رو گرفتم گذاشتم. اهنگ اولش پل شتریبه ضبط ب مینشسته بودم. دسترس ریکه من سمت ام ییاونجا از

 شد.

 کن ادشیز ننننننی: خوبه همساناز

 و رقص دخترام شروع شد همانا. غیکردم همانا. ج ادیضبط و ز یمن صدا اقا

 بود! شیتمام حواسش به رانندگ دویخندیم نیرحسیام

 :میکرد یهم خون ی. همگدنیشروع کردن بااهنگ رقص بچها

 منبده بده دلو بده -

 عاشقتمممممم... رموویمیواسه تو م زنمویپَرو پر پر م 

 .خوامتینم یگیم یه خوامتینم یگیم یه

 ... یپریکج نم یچکیبا ه ویقشنگ تر ویکه از همه سر ییتو

 خوامتینم ییییگیم یه خوامتتتتینم ییییگیم یه

 تنها مشکلممممم. ییدلم تو نیبحااااال ا یوا

 تنها مشکلم ییدلم تو نیبه حاله ا یواااا

......... ........ ......... 

 خوشکل که ساناز ادرسشو بلد بود. یجا هی می. آخرش رفتمیدیو  خند میدور زد یکل میساعت پنج که رفت از
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که  یمکان خوشکل نیو ساناز که جلومون بود، برگشت گفت: خب دوستانِ گلم، ا میرفتیدخترا شونه به شونه م با

 دربند خودمونه! یها هیاتو م یزیچ هی د،ینیبیم

 دربند بود! نیع گفتیالبته راستم م میدیخند همه

 سرمااااا نیداغ تو ا یخدا لبو ی: واااادایش

 : اوف اوفیناز

 .فروختیکه لبو م یرمردیهمه حمله کردن سمت پ دخترا

 اومد. یکه پشتمون م نیرحسیبا خنده رفتم کنار ام من

 ساکت باشه رمیداش ام نمینب -

 بگم خب؟؟ یگفت: چ دیخند

 دمتگرم یحال داد یلیامروز خ -

  میچاکر -

 از ترالن چخبر رابطتون چطوره؟ -

 نداره یفیزد و گفت: تعر یتلخ لبخند

 .شهیم یعال ،یفراموشش کن یاگه بتون -

 اگه ازدواج کنم فراموش بشه. دیشا -

 ه؟یچ شهیزنه تو م ادیکه با عشق م ی. وگرنه گناه اون دختریکنیبعد ازدواج م ،یکنیاول فراموشش م رمینخ -

 .ادیلبخند زدو گفت: قربونش برم، خودم نوکرشم فقط بگو ب نیرحسیام

 ...ادیم شه،یعاشقت م نتت،یبیروز م هیگفتم: حاال  دمیخند

 خدا کنه -
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 بار مصرف که توش لبو بود داد. هیظرف  هی نیرحسیبه منو ام دایدخترا. ش شیپ میدیرس

 خوردن! میردشروع ک یشوخ باخنده

 !گهید میبرگرد دیبا میساعت نه شبه گفت میدید بعدش

 !میگرفت دهی. تو راه به تعداد همه کباب کوبمیکه حس غذا درست کردن نداشت ییاونجا از

 خوش گذشت دمتون گرم بچها. یلیبود که خ ییشنبه ا نیاول نیا ،یبعده چندسال و اند -

 : جونساناز

 نداشت نوکرتم  ی: قابلدایش

 .میدیخند همه

 !میشد ادهیپ نیو از ماش الیدم و میدیرس بالخره

 بودن! سادهیوا ایدر کیبودن که کنار هم، نزد اریکه نظرم رو جلب کرد. ترالنو مح یزیچ نیشدم. اول ادهیپ یوقت

 .شناختیترالنو م ارینبود که مح لیدل ی! بگفتیراست م هیپس سا کردم،یکرده داشتم نگاهشون م کپ

 درسته؟ کشهیم گاریکه داره س اری: اون ترالنه، اونم محدمیرو کنارم شن نیرحسیام یصدا

 زل زده بود به اون دوتا. یغم خاص هینگاهش کردم، با  برگشتم

 !میکنینگاهشون م میما دار ستیحواسشون ن یگفتم: انقدر غرق وجود همن که  حت تلخ

 ت اون دوتا.نگاهش رو گرفت. دوخت بهم. نگاه رو سر دادم سم نیرحسیام

 سرشو برگردوند... اریآقا مح هه

 درگردش بود. ریمنو ام نیب نگاهش

 !الیتو و میرفت گهینکردمو تند باهمد یمخالفت د،یدستمو کش ریام

 .نمیبب ارویمح ختیر خوامینم یحت گهید
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 بردش تو اتاق! دویبود. با اخم دستش رو کش یعصب دایمثال از دست ش امی. پمیبگزر

 اومد. ینم امیبه پ تیگرفته بود، اخه اصال جد خندم

 چجورم!! میگفت یخوش گذشت؟ همگ دیمهم نبود. فقط پرس ادیواسش ز ساسان

 .دیحالش خوب نبود رفت تو اتاقش خواب نیرحسیام

 شمویارا ، دمیتر پوش یبلند ترو معمول یمانتو هیفقط  اوردمیرفتم تو اتاقم، تا لباسامو عوض کنم. شلوارمو در ن منم

 !ملیر کممیکننده زدمو  دیپاک کردمو دوباره از نو کرم سف

 باال بستم. موهامم

 رو تخت.  دمیدراز کش یساعت مین هی

 واسه شام صدام زدن. بچها

 .در زدم رویرفتم سمت اتاق ام رون،یاتاقم اومدم ب از

 تو ایب -

 از رو تختش بلند شد، لباسشو عوض کرده بود.  نیرحسی. امدرو باز کردم آروم

 شام؟؟؟ میلبخند گفتم: بر با

 میناراحت بود اما با لبخند گفت: بر چشماش

 زیام ریپوزخند تحق هیداشت با  ار؛ی. ناخوداگاه نگاهم رفت سمت محنییپا میاومد یاز پله ها م میداشت گهید باهم

 !کردینگاهم م

 رو ازش گرفتم. نگاهم

 کنار هم نشسته بودن! ارمی، ترالنو مح زیپشت م میتنشس میرفت

 !میاما ما چهارنفر ساکت بود زدنیبچها حرف م میمشغول شد خالصه
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 ؟یدیگفت: شما زحمت شامو کش نیرحسیرو به ام اریکه مح میشام بود یوسطا

 قابل نداشت بابا. ؟یسرد گفت: چه زحمت نیرحسیام

 ماهتو ندادم. نیابروشو داد باال گفت: منکه هنوز حقوق ا یتا هی اریمح

 

 ...خورد شد نیرحسیکه غرور ام دمیکردم. د خیلحظه  هینشست پشتم.  یحرفش، عرق سرد نیا با

 شد. یبیعج سکوت

 بهم کرد. زیام رینگاه کردم که باز نگاه تحق اریتنفر به مح با

 شده بود. کهیت کهیرورش ت. غنییسرشو انداخت پا نیرحسیمتنفرم. ام ازش

 د؟یبخور یجوجه منو ک دیاومد بحث رو عوض کنه گفت: بچها دوست دار امیپ

 کنه گفت: اوممم فرداشب لب ساحل. یهمکار امیاومد با پ سانازم

 .کردینگاه م ریافتاد به ترالن، اونم داشت با پوزخند به ام نگاهم

 !رهیگیم ارویطرف مح شتریکنه داره ب یطرفدار نیرحسیاز ام نکهیا یبدم اومد. دختره احمق بجا ازش

 .نگاهش کردم یاز جاش بلند شد، با نگران نیرحسیام

 خوب نبود رفت سمت اتاقش حالش

 .ریشدن به رفتن ام رهیسکوت جمعمو فرا گرفت، همه خ دوباره

 از جام بلند شدم. منم

پسر  هیتو اتاقِ بغلِ اتاقم،  دونستمیکه م یکردم. کار هیگر یسمت پله هاو رفتم باال ، رفتم تو اتاقم و حساب رفتم

 !کنهیخوش قلب داره م

 کرد! نیخورد نکرد. بلکه نامحسوس به منم توه رویحرفش فقط ام نیبا ا اریمح



 یارحم

 
242 

 

 دستشه! ایاشغال فکر کرده کل دن مونیم پسره

 

 ...ستیپول ن یکه همچ فهمونمیم بهت

دوساعتم، نشستم با  کیصدام کردن که برم، اما گفتم حوصله ندارم. نزد یلینرفتم  بچها خ نییپا گهیشب د اون

 ستاره حرف زدم. دلم براش تنگ شده بود.

 هفته اصال وقتشو ندارم. نی. بهش گفتم انتمیبب خوادیزنگ زدو گفت م باری کامرانم

 شد! الیخیعالم نِق زدن ب هیبعد  اونم

 دم!بو دارینصف شب بود و من هنوز ب ۳ساعت  خالصه

 پارچ اب خچالی.  از تو نییبهم دست داد، از جام بلند شدم. شالمو سر کردم. اروم و اهسته رفتم پا یتشنگ احساس

 .ختمیاب واسه خودم ر کمیرو برداشتم. 

 کارم کردم. نینبود. به سرم زد برم ساحل... هم دنیاصال انگار جون گرفتم. حس خواباب خوردم، یوقت

 موج داشت. هوا سرد بود. ایلب ساحل در دمیرس یوقت

 بودم؟ ومدهیبغل کردم. چند وقت بود شمال ن دستامو

ش خو یلیخ یول میداغون ، درسته پول نداشت نیماش هیکه اومدم. با ستاره و زنعمو حامد)داداشم(بو. با  یبار نیاخر

 گذشت.

 زهرمار. چون حامد مرتکب قتل شد. نیبرامون شد ع یسال بعدش زندگ هی

 زنده موندن حامد... یقربانمن شدم  و

 .رمیمیو من با ازدواج با کامران، م شهیازاد م اون

 روزگار. یهع

 از پشت سفت بغلم کرد. خون تو رگام منجمد شد! یکی هوی. که کردمینگاه م ایبا لبخند تلخ به در داشتم
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 .ارمیبزنم که دستشو گذاشت جلو دهنم و گفت: اروم باش مح غیجخواستم

دهنم برداشت. فورا خودمو از تو بغلش در اوردمو با اخم نگاهش  یمنصرف شدم. دستشو اروم از جلوزدن  غیاز ج 

 ؟یبه تو اجازه داده منو بغل کن یک -کردم. 

 .یگرم گرفت نیرحسیبا ام یلیبا پوزخند و اخم خاص خودش گفت: خ اریمح

 .یرسیتا از ترالن دور بشه. توام به ترالن جونت م زنم،یم نویرحسی! من مخ امشهیواسه تو که بد نم -

 با من بود. یزمان هیترالن  یدونیزدو گفت: م لبخند

 شیشناختیم نیپس واسه هم -

 شهیجفت نم نیرحسیبا ام اهیترالن صدساله س -

 مبارکه. گمیم کیلبخند حرص درار گفتم: چون عاشق توئه، تبر با

 شهر. یشهر ترالن از باال نییاز پا ری. امخورنی: اصال بهم نمو بالبخند گفت ایشد به در رهیخ اریمح

 باشه. مبارکگمیدارم به تو م نیواسه هم خورن،یاره قبول دارم بهم نم -

 کرد. ارنگاهمیمح

 ...تونیتو زندگ دینداشت ی. دوتاتون غمدی. دوتاتون پول داردیخوریدادم: چون دوتاتون بهم م ادامه

 نییکه بچه پا ی! منیکرد تیچرا منو وارد زندگ دونمیگفتم: فقط نم هیبا گر نییقطره اشک از چشمم اومد پا هی

ه باشکه آه در بساط نداره... ینیرحسیقبول کرد. ام نویرحسیچرا ترالن ام دونمی! نمخورهیبهت نم میچیشهرم... ه

 . پسمی. بجاش ما خدارو داردیاگه شما پولدار ؟؟یدیمفه میدار ییخدا نییپا نی. ماهم ادیعشقتونو بکن دیشما بر

 ...یچیه یستین یچی! چون تو هیدیرو تو م نیرحسیام یِفکر نکن روز

 خوابم برد. یچجوردونمیکردم نم هیرفتم تو اتاقم. درو بستم اروم گر عی. سرالیسمت و دمییدو هیگر با

 

 بلند شدم. دایش یبا تکونا صبح
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 پاشو همه رفتن رون،یب میریم میزهراااااااا پاشووو دار -

 الود نشستم رو تختو گفتم: کجا رفتن. خواب

 .زویصبحانه بخور تا جمع نکردن م ای. پاشو دست صورتتو بشور برونیب میبر میخوا یپاشو م -

 امیم شمیحاضر م خورمیصبحانه نم -

 دختر یکننننیتا ظهر ضعف م -

 ستیگشنم ن -

 باش نییپا گهیساعت د میپس ن یباشه خود دان -

 جام بلند شدمو گفتم: باشه از

 اتاقم... هییرفتم تو دستشو بعد

 واسه خودشون!! اردرنیلیت نامیساسان ا نیکه همه اتاقا مجهزن، ا خداروشکر

 .رونی. دست صورتمو شستمو اومدم بییتو دستشو رفتم

 شدم. دنیرفته بود. مشغول لباس پوش دایش

 دم.ز ملیکرم زدم با ر هیفقط  شمیارا

 .یور هیدسته بلند جلوشو دادم  هیباال بستم  موهامم

 کردنیم جمع لهیوس یسر هیتو سالن بودن. داشتن  یناز داوی! فقط شنییبرداشتم رفتم پا ممیسر کردم. گوش شالمو

 کجان؟ هی: بقگفتم

 همه روننی: بیناز

 م؟یکه جا نزاشت یزی: چدایش

 شد رید میبر گهی: نه دیناز
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 اومدن. یناز داویپشتم ش رونیاز سالن اومدم ب یخواب الودگ با

 بود. نیرحسیبوق زد برگشتم سمت صدا ، ام یکی

 تنها نشسته بود. یتنها

 دره جلورو باز کردمو نشستم. نشیسمت ماش رفتم

 ریگفتم: سالم صبح بخ ییخوشرو با

 ریسالم صبح توام بخ -

 جنتلمن هی نیباز کردو نشست توش. ع نشویزد به چشماش دره ماش نکشوی، ع اریافتاد به مح نگاهم

 ...... ...... .......■اریمَح■........ ........

 نینشست تو ماش امیپ

 

 م؟یبر میخوا یحاال کجا م -

 ی: کوه نوردامیپ

 !کردنیکه باهم، هر هر کر کر م نیرحسینگفتم. نگاهمو دوختم به زهرا و ام یزیچ

 بهت بگم. یزیچ هی ومده،ین دایخواستم تا ش یم اریمح ی: راستامیپ

 شنومیبگو م -

 .یاریاز دلش در ب دیبد بود. با یلیخ نیرحسیبه ام زیسره م شبتیحرف د -

 از حرفم. ستمین مونیمن پش یزدمو گفتم: ول پوزخند

 .یکرد نیتوه میمستق ریبلکه به منو زهرام غ ن،یرحسیبا اون حرفت نتنها به ام -

 زر مفت نزن. ی. پس الکامیگفتم: تو حسابت از اون دوتا جداست پ یعصب
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 بدبخت تر... دینه داداش منم مثل اونام؛ شا -

ه ک دیفهمیم دی. بازاشتیدست م دیکه من دوسش دارم نبا یکه بفهمه، رو کس نهیاگه اون حرف رو زدم فقط واسه ا -

کنه اون شخص احمق  دایاگرم پ کنه،ینم دایپ جاچیاز من هبهتر  دیفهمیم دیمن همه جوره از اون سر ترم، زهرام با

 سمت اون. ادیب ستین

 سمتش؟ یرفت یعاشقش شد یتو احمق بود یعنی: امیپ

 !ستیاصال در سطح من ن ؟یفهمیمنو نداره م هیچیه اقتیاره احمق بودم. اون ل -

 نگفت... یزیبه فکر فرو رفتو چ امیپ

 .نینشست تو ماش دایش

 که ساسان رفت. اریمح فتی: خب راه بدایش

 گفتم: بله نییرو دادم پا شهیترالن بود. ش شم،یزد به ش یکیروشن کنم که  نویماش اومدم

 ام؟؟؟یمنم با شما ب شهیم -

 ترالن خانوم. دینیبش د،ییمن گفت: آ بله بله بفرما یجا امیپ

 گفتم: چرا که نه منم

 ...!دایدره عقب رو باز کردو نشست کنار ش ترالن

 بود. نیرحسیام دیکردم، پشتمم پرا یم یروشن کردم. پشت سره ساسان رانندگ نویماش

 ...میساعت راه رو رفته بود میحدود ن خالصه

 زدم نبود. دیهمه جارو د ست،یپشتم ن دمیغافل شدم که د قهیبود، فقط چند دق دیراه حواسم به پرا تموم

 امیکجان. اما پ نهیکه زنگ بزنه زهرا بب گفتیم دایو به ش د،یفهمیموضوع رو م نیا اممیخواست پ یدلم م یلیخ

 !دیفهمینم یچیانقدر تو فکر بود که ه

 .شدیداشت پخش م میاهنگ مال هیبود. فقط  نیمطلق تو ماش سکوت
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 کدوم گور رفتن؟؟ یعنیدوتا.  نیاعصابم خورد بود از دست ا راستش

 مکان مورد نظر... میدیساعت بالخره رس مین بعد

 . میشد ادهیپ یرو پارک کردم. همگ نیماش

 ییچه منظره ا ی: واااایناز

 یکوه نورد الیخی: اقا من کمر درد دارم، بساناز

 زد تو سرشو گفت: ناز نکن مامانبزرگ یکی دایش

 تو سره ننه بزرگش هان؟ زنهیم ی: کدوم احمقساناز

 .دنیخند یهمگ

 شدن؟یو زهرا چ نیرحسی: پس امدایش

 !!دیدرد منو فهم یکی بالخره

 اومدن؟ یمگه پشتمون نم نای: اِ اساسان

 راهو گم کردن. دیکجان شا نیزنگ بزن بب هی: حاال امیپ

 : باشه دایش

 گوشه و مشغول صحبت کردن با تلفن شد. هیرفت  دایش

 چقدر سرده ییییی: وایناز

 گلم. یدیپوشیگرم م زیچ هی: ساسان

 .یکتشو در اوردو گذاشت رو شونه ناز 

 

 بهش گفتم: ساسان  رو
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 جانم؟ -

 .ینکن خیبپوش  یخوایاگه م نهیکتم تو ماش یو گفتم: من که پالتوم تنمه، ول نمیکردم به ماش اشاره

 : اخ اخ قربون معرفتتساسان

 .دیکتمو در اوردو پوش نیاز تو ماش رفت

 اومد. دایش

 شد کجان؟ ی:خب چساناز

 .گهیجا د هیرفتن سمت  میای: گفتن ما کوه نمدایش

 .یشروع کرد ویواقعا باز نکهیزهرا خانوم؟ نه مثل ا هینجوری؟ ا اِ

 برات!! دارم

 خب باآش منم دارم واسه ترالنت. ؟یخوش گذرون یریجان با عشق من م نیرحسیام

 ..... ..... 

 .میرفتیکنار هم م یبا ساسانو ناز دایو ش امی. منو پیواسه کوهنورد میافتاد راه

 اومدن. یبا ترالن پشتمون م ه،یسا سانازو

 از دخترا عقب افتادم نکهیتا ا سادم،یوا میسرعتمو کم کردم و به بهانه گوش کمی

 کردم پشتشون راه افتادن. شروع

 اروم گفتم: ترالن قهیپنج دق بعد

 گفت : جانم؟ سادیتعجب برگشتو وا با

 خواستم باهات حرف بزنم ی: مگفتم

 .ارهیبود شاخ درب کینزد ترالن
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االن  نیرحسیبه راه رفتن گفتم: ترالن ام میکه همه ازمون دور شدن. اروم شروع کرد یتا وقت میسادیوا ییدوتا

 کجاست؟

 ستیپوزخند گفت: هرجا هست واسم مهم ن با

 ؟یوارد رابطه شد نیرحسیمثل ام یچرا با ادم -

 نیباهاش وارد رابطه نشدم. فقط باهاش اومدم شمال. هم -

 ؟یکجا باهاش اشنا شد -

 .زدمیوقت باهاش حرفم نم چیه کنه،یدست تو کار م ریاون ز دونستمیاگه م ی. ولیمهمون هیتو  -

 تورو نداره. اقتیلبخند گفتم: اون ل با

 خوشبختت کنه االن کنارته... هتونیکه م یکس یبا لبخند منظور دار نگاهم کرد.  گفتم: ول ترالن

 با تک خنده گفت: واقعا؟ ترالن

 ؟یشک دار -

 نه اصال -

 ■زَهرا■

 

 : نوک دماغت قرمز شده جوجه نیرحسیام

 خب سرده چه کنم -

 .یو باهام اومد یکه تنهام نزاشت یزهرا، مرس -

 .خورهی. چون ما اصال خونمون به اونا نممیاتفاقا بهتر شد که باهاشون نرفت یدونیاومدم؟ م ینم یواسه چ -

 .دیخند نیرحسیام
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 ی. بعدشم هرچشهیم دایکار واست پ هی. خدا بزرگه رونیب ایب اریتهران، از شرکت مح میرفت یوقت ر،یام الیخیب -

 ؟یدیکنار فهم یزاریرو م شهیمربوط به ترالن م

 ام.شم اری. بنده دربست دراختیشما بگ یهرچ ممیچشم چشم. من تسل -

 درود بر تو نیگفتم: افر دمیخند

 م؟یسوار ش میخب خب، جوجه بحثو عوض نکن بر -

 ؟یچ نییپا فتهیاگه کنده بشه ب -

 ه؟یمگه الک وونهیگفت: د دیخند

 ؟یدیخدارو چه د -

 گهید میریمی. فوقش مشهینم یچیه -

 .امینم گهیکوفت پس اصال د یا -

 یایم زمیعز یایم -

 بزور برد. دویدستمو کش بعد

 .میشد نیسوار تله کاب میرفت خالصه

 دیخندیم نیرحسیام خونمیدعاو سوره بلد بودم م ی. همش دارم هرچمیکه سوار شد ییموقع ا از

 نیبب هییبه به عجب منظره ا-

 بستمو گفتم: اهوم اهوم قشنگه چشمامو

 یدیتو که هنوز ند-

 کنمیقشنگه دارم تصورش م-

 ینیبب دینه با-
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 ترسمممممیمن از ارتفاع م رررررریزدم: ام غیج نمیدستامو گرفتو بزور سرمو خم کرد تا بب بعد

 دیخندیبلند م نیرحسیام

 نگاهم کرد ثانهی! خبمیبرداشت، نشست دستاشو

 لعنت خدا بر مردم ازار -

 .نیشروع کرد به تکون دادنه تله کاب دویخند نیرحسیام

 نکن ررررررری: ام گفتمیم زدمیم غیج من

 داد که باعث شد. پرت بشم تو بغلش دیتکون شد هی اخر

 بغلم کرد... سفت

 کنم! کاریچ دادیتو رگام خشک شد مغزم فرمان نم خون

 .دمیچشیکه م اریبود که بعد مح یاغوش نیاول نیا

 گرم نبود. اریمح نیکرده بود ، ع خی، دستاش  زدیقلبش تند تند م منتها

 ...نییمنم سرمو انداختم پا ن،یی. سرشو انداخته بود پارونیاز بغلش اومدم ب اروم

 .میشد ادهیاولش برگشت. دوتامون پ یبه سرجا نیتله کاب نکهیادامه داشت تا ا تیوضع نیا خالصه

 کردم تتیاذ دیسکوت بود که گفت: ببخش نمونیب دوباره

 لکنت گفتم: نَ.... نه بابا  با

 شیدر پ الرویشب راهه برگشت به و ۱۱. ساعت میغذا خورد گهیا باهم دج هی می. اخرشم رفتمیدور زد یروز کل اون

 .میگرفت

 .....■اریمَح■.......

 .کردمیبه ساعتم نگاه م یبودم و ه سادهیوا ایاعصاب داغون لب در با
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 تو میبر ایشَر درست نکن ب اری: محامیپ

 شهیاعصابم خورد م شترینگو که ب یزیچ امیپ -

  ه؟یاصال فازت چ ،یبا ترالن بود یتو که خودت امروز داشت ؟یدار کارشونیبابا تو چ -

 اگه اون حرو*م*زاده نبود االن فاز منم معلوم بود. -

 ساکت شد. نیرحسیام دیپرا دنیبگه اما با د یزیاومد چ امیپ

 ■زَهرا■

 .خوش گذشت یلیامروز خ یمرس -

 نکردم. یزدو گفت: منکه کار لبخند

 ...دیلبخند تو صورتم ماس اریقرمزه مح یچشما دنی. بادمیشد ادهیپ نیاز ماش ییدوتا

 .دیفرما شد فی: چه عجب تشراریمح

 .میاومد ی. خب زودتر منییشما منتظر ما میدونستیبا اخم گفت: اگه م نیرحسیام

 بخواب. ابرویتوام ب روقته،یبرو، زهرا د ایداداش ب الیخی: بامیپ

 : نه کجا برن ، کارشون دارم تازه!اریمح

 الیخیب اری: محامیپ

 اریاقا مح گهیم یچ نمی: خب بزار ببنیرحسیام

 .سادمیوا نیرحسیبا ترس کنار ام من

 د؟؟؟؟؟؟؟یموقع شب کدوم گورستون بود نی: تا ااریمح

 .یحاال هر ؟ینداره جواب سوالتو گرفت یربط چی: به تو هنیرحسیام

 .سادمیوا نیرحسیام یرفتم جلو عیکه سر ن،یرحسیاومد حمله کنه سمت ام اریمح
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 گرفت. ارویمح یدستا اممیپ

  ؟ی: چته چرا رم کردگفتم

 بعدا رسمیه*رزرم م یداد زد: گمشو کنار حساب تو اریمح

 .یزنیزر م ی: هووووووش بفهم چنیرحسیام

 خونش به جوش اومد. اریمح

 خفه شو نیرحسیداد زد: ام امیپ

 بگو ساکت شه. وونهید نیخفه شه؟ به ا نیرحسیچرا ام -

 ویریم نجای. از ایریگیامشب دست ترالن رو م نیگفت: هم ریرو به ام یو با لحن عصب نییصداشو اورد پا اریمح

 ؟یدیفهم یکنیگورتو گم م

 ...رمیم شهی، واسه هم رمیبا ترالن نه، من باهاش م -

 بگوووو چه مرگت شده؟ یاز جونم؟؟ لعنت یخوا یم ی: تو چه مرگته هان؟ چاریمح

 ؟یکنیم ینجوریهان؟ تو چرا با من ا یخوا یاز جونم م یتو چ -

. چرا دمیبخاطرت دور همه خط کش نکهی. جز ازمیریبه پات م مویگفتم زندگ نکهیکردم؟ جز ا کارتی: من چاریمح

 د بگو چت شده ه*رزه. ؟یشبه رابطمونو بهم زد هیچرا  ؟یشد ینجوریا

 .ستمیگفتم: من ه*رزه ن هیگر با

 .یکردیم کاریچ ی؟ داشت یحاال باهاش کدوم گور بود: پس صبح تااریمح

 .شدیم دیشد میگر اریمح یداد زدنا با

 کردم. هیرفتم تو اتاقم سرمو گذاشتم رو بالشتو گر الیسمت و دمییدو

 کردم. هی. تا خوده صبح گررفتیهمه خواب بودن وگرنه ابروم م خداروشکر
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 صبح خوابم برد. ۴ ساعت

 شدم. داریب دایش یبا تکونا ۱۱ساعت  صبح

 .گهیبلند شو د یخواب ی: دختر چقدر مدایش

 گفتم: بلند شدم. بلند شدم. یخستگ با

 ؟یراست دیدیرس یک شبی: ددایش

 میاومد روقتیبهم دست داد. گفتم: د یدوباره حس بد شبید یاور ادی با

 عشقو حال...تک خور یخوب رفت طونی: شدایش

 ، منم بلند شدم دستو صورتمو شستم... رونیچشمک زد و بعد از اتاق رفت ب دایزدم. ش یمصنوع لبخند

 .دمیپوش یلباس درست حساب هی دمیرس افمیبه ق کممی

 

 از پسرا نبود. ی. فقط دخترا تو سالن بودن. خبرنییپا رفتم

 حوصله دو سه تا لقمه خوردم. یب

 ؟یکنیم یکمک هی: زهرا جون واسه ناهار ساناز

 د؟یدوست دار یچ -

 تنگ شده. یمن دلم واسه ماکاران ی: وایناز

 ؟یکنیدرست م ی: اره خوبه ماکارانساناز

 ن؟یندار یماکاران  هیشماها عرضه درست کردن  یعنی: هیسا

 .یبکن نبود عیبعدشم تو که ضا گست،ید زیچ هیعشقم فقط دستپخت زهرا  می: دارساناز

 لبخند زدم. د،یخند هیسا
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 وقتمو گرفت. یکساعتیشدم. حدودا  یشد، مشغول درست کردن ماکاران ۱۲ ساعت

 . کم کم پسرا اومدن .دنیچ زویحاضر شد. دخترا م یوقت

 .اریبود. بعدش ساسان، بعدش مح امیکه اومد پ ینفر نیاول

 .زیپشت م مینشست ی. خالصه همگرونیاز اتاقش اومد ب ترالنم

 کجاست؟ نیرحسیام یدونیگفتم: نم امیرش، اروم در گوش پنشست اونو دامیش امیکنار پنشستم من

 راه افتاد سمت تهران شبید -

 نشست تو گلوم اروم گفتم: اها یبیعج بغض

 .خوردینگاه کردم. طبق معمول با اخم خاص خودش داشت غذاشو م اریمح به

 همه غذاهاشونو تموم کردن. نکهیکردم. تا ا یباز کمیغذام  با

 ترالن... ارویازم تشکر کردن به جز مح همه

 !گفتمیبا لبخند به بچها نوش جان م منم

 .گرفتم رویبلند شدم رفتم تو اتاقم. شماره ام اخرسر

 داد: جانم جواب

 نامرد؟ یکجا رفت -

دوتاتون  دونمیبشم. خوب م اریمزاحم عشق تو محخوام یگفت: من نم ستیحالش خوب ن دیفهم شدیصداش م از

 .دیقه داربهم عال

 بهش ندارم.  یعالقه ا چیمن ه -

 فکر نکنم -

 حاال فکر کن -
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 باشه -

 .شهیشاخ م شتریب ینجوری. ایرفتیو م یدادیبه حرفش گوش م دینبا -

 ندارم که از اون بهتر باشه. یچیه یعنیندارم.  ارویتلخ گفت: من توان مقابله با مح دویخند

 !ستیاون ن یول ی. تو پاکیچرا دار -

  ده؟یم تیاهم یدورو زمونه به پاک نیتو ا یک -

 من -

 گفت: بازم خوبه  دویخند

 باشه؟؟؟ رونیب ایاز شرکت ب -

 

 دمیکاراشو انجام م رمیامروز م نیچشم هم -

 نیافر -

 برو بکارات برس گهیخب د -

 مراقب خودت باش -

 خدانگهدار نطوریتوهم هم -

 خداحافظ -

 قطع کردم. ویگوش

 به قولش عمل کنه... امیو قرار شد امشب، پ ،مینرفت ییجا امروز

. ختیروشون نفت ر دیچ ییا مهیراه انداخت. چوبارو خ شویساحل. ساناز بند و بساط ات میشب با دخترا رفت ۸ ساعت

 روشن کردش. تیبا کبر
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 .شیدور ات مینشست یهمگ

 .میایمطلق در ب هیکینورش باعث شد از تار خداروشکر

 از خودت بگو کمی: خب ترالن جون یناز

 بگم؟ی: چترالن

 رفت تهران؟ شدیچ ری. اصال امهی. حستون نسبت بهم چیآشنا شد نیرحسی: چندوقته با امیناز

 نمزیباهاش حرف م یبهش ندارم. فقط از سره دلسوز یحس چیه یول شناسم،یرو م نیرحسیساله که ام یلی: خترالن

 عاشقمه! یلیخ دونمیاالن اومدم شمال. چون م ای

 .یادم حسابش کن نویاگه دوباره ا یخر ریام

 اومده. شیبراش پ یکار دیرفته تهران شا یواسه چ دونمی: نمترالن

 دیستیمَچ ن ادی: اها پس زیناز

 یدوتا دوست اجتمائ دی: شا ترالن

 : اهایناز

 ادیداره م امکمونی: به به پساناز

 اومد نگاه کردم. یداشت م خیکه با س امیبرگردوندم و به پ سرمو

 که براهه شتونمیگفت: ات شمونویبا لبخند اومد پ امیپ

 : اهوم اهومدایش

 اومدن.  ارمیبعد ساسان و مح قهیدق دو

 . میبزرگتر کرد حلقمونو

 .کنار هم نشستن امیساسانو پ ارویمح
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 نفت زد تا تند تر چوبا بسوزن و زغال شن! شتریو ب ختیبهم ر شویات تمیر کمی امیپ

 تهران؟ میقراره برگرد ی: بچها کساناز

 گهی: چهارشنبه دساسان

 : اهاساناز

 .انیجَمعِمون با جفتشون ب ی. مجردامیایم میدار یبعد ی: اره انشاهلل سرساسان

 بلند گفت: انشاااهلل امیپ

......... 

 !میخورد ای. شاممونو همونجا کنار درمیدیخند یشب کل اون

 .دمیرو زنگ گذاشتمو خواب میشرفتم تو اتاقم، ساعت گو یوقت

 هیکاغذو  هی فمیحاضرو اماده شدم بعد از تو ک دم،یرفتم لباسامو پوش عیشدم. سر داریاز خواب ب ۶ساعت  صبح

 خودکار در اوردم.

 "برم تهران  دیاومده. با شیبرام پ یکار ضرور هیبچها من "کاغذ نوشتم  رو

 چسب برداشتم و کاغذو چسبوندم به در اتاقم. هی

 جمع کردم. اتاقو مرتب کردم.  المویوسا

 ...رونیزدم ب الیسرو صدا از و یب یلیدرو بستم و خ خالصه

 رفتم  نالیگرفتم. تا ترم یتاکس هی رفتم

 راه افتادم سمت تهران. ۹اتوبوس گرفتم و بالخره ساعت  طیبل هیاونجا  از

 زنگ خورد میاد. گوشاتوبوس راه افت تا

 بود. دایش
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 ییدایجانم ش -

 نکرده؟ ییافتاده خدا یاومد؟ اتفاق بد شیبرات پ یچه کار هوی ؟یکجا رفت وونهید -

 .رفتمیم دیاومده. با شیپ یمشکل خونوادگ هی -

 .گذشتیخوش م یکل یشد اگه بود فیباش ، ح -

 قربونت برم -

..... 

 تهران. رفتم خونه... دمیظهر رس ۳رو قطع کردم. ساعت  یگوش دایحرف زدن با ش کمی بعد

 خسته بودم. یلیاخه خ دم،یدوش گرفتمو تا شب خواب هی

 ■اریمَح■........

 جنگ اعصاب داشتم. شتریدر کردن، ب یخستگ یچند روز بجا نی، ا دیروز چهارشنبه فرا رس بالخره

 ست.نش دایش شیسرو صدا رفت عقب پ یب اممیترالن نشست جلو، پ 

 که ترالن بخواد رابطشو با من شروع کنه. دیترسیو همش م اد،یچقدر از ترالن بدش م امیپ دمیفهمیم

 کردم. یخوده تهران بکوب رانندگ تا

 کردو رفت. یاز همه خداحافظ دایرو رسوندم؛ ش دایش اول

 گرفتم. شیخونه ترالن رو در پ راهه

 امیپ گمی: مترالن

 : بله؟امیپ

 از داستانت خبر داره؟ دامی: شترالن

 انداختن ترالن بدم اومد. کهیت از
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 نگفت! یزیچ امیپ

 .بهتر

 کردم. ادشیدم خونه ترالنو پ دمیرس

 تو خونه. میرفت امی. با پاطیگذاشتم تو ح نویتمام تا خونه رفتم. ماش یبا خستگ بعد

 شب بود. ۱۲ ساعت

 خوابم برد. دیگفتم. رفتم تو اتاق تا سرم به بالشت رس ریشب بخ امیپ به

 

 بلند شدم. میساعت دهو ن صبح

 صبحانه حاضر کرده بود. امیپ

 دوش گرفتم. هیصبحانه، رفتم  بعد

 .رونیاز اتاقم اومدم ب دمیرو پوش میخونه گ یلباسا

 .دیدیم ونیبود رو کاناپه داشت تلوز دهیدراز کش امیپ

 !ه؟یگفتم: برنامه امروز چ یتک ینشستم رو صندل رفتم

 چند؟ یری: بخواب بابا برنامه سامیپ

 ...... ...... ...... ....... ...... ..... 

 جمعه اون هفته تو خونه گذشت. پنجشنبه

 شرکت.   میرفت یشنبه شد و همگ فرداش

 خودمو گرفتم! میرو هوا بود، اخرش تصم میهفته زندگ هی نیگذشت و من ا یام الک گهیهفته د کی

 .ادیتا ب امیمنتظر پ نیشمعمول نشسته بودم تو ما طبق
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 شد. دایسرو کلش پ قهیپنج دق بعد

 باز کرد اما ننشست . نویماش دره

 .گهید میبر نیبش امیپ -

 بزارم. ونیرو باهات در م یموضوع هی خوامیم اریراستش مح -

 شده؟؟یچ -

 شو ادهیحاال تو پ -

 بگو هیشدم گفتم : چ ادهیخاموش کردم. پ نوی. ماشپووووف

 نوکرتم. یلیخ ،یچند سال برام کم نزاشت نیجلومو گفت: داداش تو ا اومد

 ام؟؟یپ یآورد ریوقت گ -

 جمعو جور کنم. مویزندگ خوامیم گهیراستش د -

 دایش یبرم خاستگار خامینگاهش کردم که گفت: م گنگ

 انداخت. سرشو

 ه؟یگرفت. گفتم: خب حاال خجالتت واسه چ خندم

 اروم اورد باال. سرشو

 توله. ایه نگاهش کردم و گفتم: بخند با

 یخوش روی. دره گوشش گفتم: مبارکه انشاهلل به خمیبغل کرد گرویهمد

 نوکرتم. یلیقربونت برم، بخدا خ -

 .یخونه بعد بگ میبرس یکه امون نداد یخنده گفتم: جناب داماد انقدر هُل شد با

  نهینه راستش موضوع هم -
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 ه؟یچ -

 .میبزرگتر با خودمون ببر هی خوامیم -

 !میندار ویما که کس میببر ویک -

 باز نوکرشم ومد،ی. اگه اومد که نوکرشم اگه نادیاز اقا فرهاد خواهش کنم ب خوامیم ،یشیاگه ناراحت نم -

 زودتر کاراتو راه بندازه تونهی. مهیخوب نهیناراحت بشم؟ اتفاقا بابام گز دیبا یواسه چ -

 االن تو اتاقشه ها م؟یبهش بگ میبر ولیا -

 گفتم: پسر مگه جن دنبالت کرده؟ دمیخند

  اریمح گهینکن د تیاَ اذ -

 میخنده گفتم: باشه باشه بر با

 دمتگرررررم -

 که دفتر پدرم توش بود. ییطبقه ا میرفت مویخنده سوار اسانسور شد با

 پدرم به احتراممون بلند شد. یمنش

 پدرم هست؟ -

 بله جناب صدر -

 تکون دادمو رفتم دم در اتاق در زدم. سرمو

 دییاومد که گفت: بفرما صداش

 . میباز کرد درو

 برداشتو اول با تعجب، بعد با لبخند گفت: به به سالم زشیرو م یاز کاغذا سرشو

 سالم -
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 نی: سالم اقا فرهاد خوب هستامیپ

 پسرا  دینیبش دیسادیبلند شدو گفت: ممنون پسرم ، چرا وا شیصندل یرو از

 نشستم رو مبل سمت چپ. من

 نشست رو مبل سمت راست. امیپ

 .دیذوق کرد مارو د یلی. انگار خشینشست رو صندل پدرمم

 .اریاقا مح یسمتا اومد نی: چه عجب شما اپدر

 .ممیزندگ ریکه درگ دیدونیگفتم: م یلبخند مصنوع با

 !چهیبه پروپام بپ ادیز دینبا دیخودش فهم انگار

 : خب چخبرپدر

 .میرو بهتون بگ یموضوع هیتا  نجایا میراستش اومد نکهیخبر ا -

 شنومیبچها من م دی: بگپدر

 .میباال بزن نیاست امیاقا پ یبرا میخوایراستش م -

 .نییسرشو انداخت پا امیپ

 جان. امیمبارک باشه پ یلیخ د،یگفت: چه خوووووب خوشحالم کرد دویخند پدر

 اقافرهاد دی: ممنونم شما لطف دارامیپ

 .یبرس ایدن یلذت ها نیبرات رقم بخوره و به بهتر یسراسر عشق ، ثروت و خوش یزندگ هیکه  دوارمی: امپدر

 رو جبران کنم. ارجانیشما و مح یمحبتا یچجور دونمیجناب صدر من واقعا نم دی: شما لطف دارامیپ

 .امیپ یزیبرام عز اریگفت: توام مثل مح دویخند پدر

 ام.شم کی: کوچامیپ
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 اد؟یاز دست من برم یخب چه کمک ،ی: سالمت باشپدر

 !نیایشما باهامون ب دی. اگه موافق باشمیبزرگتر همراه خودمون ببر هی میخوایم یواسه مراسم خاستگار -

 د؟؟یبر دیخواستیبدون من م یعنیابروشو انداخت باالو گفت:  یتا هی پدر

 میگفت: ما غلط بکن دیخوشحال شدو خند یلیخ امیپ

  امی: صد البته که من مپدر

 .دیمخ خانوادشو بزن دیایرو به پدرم گفتم: مخ دختررو که خودش قبال زده، فقط مونده شما ب امیچشمک به پ هی با

 زنمیواستون مخم م امی:چشم مپدر

 خنده. ریز میزد ییتا سه

 که اری. واسه محاریبود. هم واسه من هم واسه مح یاله هیهد هیانگار  اریمح یگفت: وجود تو، تو زندگ امیرو به پ پدر

راجبت  یلیخ یشد اریتو وارد خونه مح دمیاول که فهم یبرادر، منم روزا هی نیع اش،یغمو خوش کیشر یبود

دوست  ی. خداروشکر کردم که یمحجوب و پاک رپس هیبود که تو  نیا قمیتحق جهیکردم و خداروشکر نت قیتحق

 ونمیکه واقعا بهت مد یکه بهم کرد ی. از همه مهمتر کمکارهیدر م ییه و اونو از تنهاشد دایپ اریمح یخوب برا

 نمیشرکت، و من بتونم پسرمو بهتر بب ادیتو، ب یبه هوا اریکه مح یکرد یشرکت و کار یبود که اومد نیسرش، اونم ا

 یازدواجتم اصال غم نیو سره ا دونمیموقته که تورو مثل پسر خودم یلیجان، من خ امیپ نیو حواسم بهش باشه! بب

 !کنمیبه دلت راه نده که خودم همه کار واست م

پدر خواست تا دستشو ببوسه اما پدر نزاشت و اونو در  شهیشده بود. از جاش بلند شدو رفت پ یچشماش اشک امیپ

 اغوش گرفت...

 

 .پسرم یگفت: خوشبخت ش امویاز هم جدا شدن. پدر اروم زد رو شونه پ نکهیا بعده

 بهتون بگم. دیبا یانقدر که االن موندم چ یلیممنونم خ یلی: خامیپ

 !یحق دار نایاز ا شتریتو به گردن ما ب یبگ خوادینم یزیگفت: چ دویخند پدر
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 بود! کمامیدر مقابل زحمات پ زایچ نیخوشم اومد. واقعا همه ا یلیپدرم خ یحرفا از

 بفکر بندازه. ارمیازدواج تو، بعض نی: انشاهلل که اپدر

 گفت: انشاهلل شنویزد به س رزنایپ نیباخنده ع امیپ

زنم. از واحدارو به نامت ب یکیگرفتم که  میکه ماله پاسدارانه تصم م،یپروژه گرفت هیامروز  امیگفت: اقا پ دویخند پدر

 یکن یتوشو با دله خوش زندگ یانشاهلل که تازه عروستو ببر

 بود! یکیکپ کرده بود که باز پدرم اونو بغل کرد با خنده، خالصه صحنه رمانت امیپ

 یزیچ هیاشکاشو پاک کرد گفتم: فقط پدر  امیپ نکهیا بعد

 : جانم؟پدر

 هُله فقط کمیتازه داماده ما،  نیا -

 جلو؟ میخنده و گفت: اصال فردا خوبه بر ریزد ز پدر

 گفت: فردا؟ یباخنده و شاد امیپ

 بهتر؟ یچ گهیفردا منم وقتم ازاده. تازه پنجشنبه ام که هست د گهی:اره دپدر

 هیعال نکهیو گفت: ا دیخند امیپ

 من هماهنگ کنم؟ یبهم بد ی: خب شماره تماس پدرشو دارپدر

 فرستمیواستون م کنمیم دای: نه راستش. پامیپ

 مونمی: باشه پس من تا امشب منتظر مپدر

 !رونیبردم ب دمیکش امویو دست پ میکرد یاز پدرم خداحافظ کیرمانت یه هاتشکر و صحن ی. بعده کلخالصه

 

 همه معرفتو؟ نیجبران کنم ا ی: پسسسسسر من چجورامیپ
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 .یبه گردن ما حق دار نیاز ا شتریب یول ین تیگفتم: داداش حال دمیخند

 .میشد نیماش سوار

 شد! دایبا ش یمشغول اس ام اس باز امیپ

 ؟یگفت دایبه ش -

 هنوز میگفت: اره اره پسر دوتامون تو شوک دیخند

 .دیا وونهیگفتم: د دمیخند

 .رمیبگ کیدست کت شلوار ش هیواسه فردا  دیبازار با چیسمت خونه نرو. بپ اریمح -

 .میدیکه د میبود دهیخنده سرمو تکون دادمو گفتم: داماد هُل ند با

 پاساژ لوکس که معدن کت شلوار بود. هی میرفت خالصه

 .گهید یکی. رفت پُرُو کنه منم کت شلوارو انتخاب کرد هی امیپ

 .رونیاومد ب اممیهمزمان با من پ رونیاومدم ب دمشیپوش یوقت

 اومد ، خوش دوخت. یبهش م یلیشلواره خ کت

 لبخند گفتم: حرف نداره پسر با

 بگو جون داداش -

 جون داداش -

 بپوشم اری. درش بهیزیکه تنته ام خوب چ ینیقربونت، ا یا -

 .ادیفقط به من م نیزر نزن ا -

 .دیخند امیپ
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به خو یلیخ گفتیم کردیم فیپسر فروشنده ام همش تعر م،یکردیم یو کت شلوارامونو بررس نهیا یجلو میرفت

 ...ادیم لتونیبه استا باستیز

 .میدیکرد که مخمون زده شدو خر فیانقدر تعر خالصه

 .میرستوران تا شامو اونجا بخور هیسمت  میبازار رفت بعد

 .میو غذاهامونم سفارش داد مینشست میرفت

 !کنهیم یداره سپر ایاز چشماش مشخص بود که تو هفتا رو امیپ

 

 امیگفتم: پ یجد ارومو

 اور باال و گفت: جانم؟ سرشو

 .امیفردا نتونم باهاتون ب دیمن شا -

 ؟یبرررر یخوایاِع چرااا؟ مگه کجا م -

 خودمو روشن کنم. فیتکل دیبا م،یبرم دنبال زندگ دیمنم با -

 ؟یکجا بر یخوایم -

 یخاستگار -

 .رونیاز حدقه زد ب چشماش

 ؟یک یاصال خاستگار ت؟یوضع نیتو ا یچ یِ: خاستگارامیپ

 شدم و گفتم: زهرا زیرو م یبه دستمال کاغذ رهیخ

 پوووووف -

 نگفتم. یزیچ
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 !؟یگفت: مطمئن یبا کالفگ امیپ

 اره -

 گهیموقع د هی. بزار یبر یتونیتنها که نم -

 ، تنها برم بهتره. امیبرم ینه خودم از پس همه چ -

 توام رو به راه بشه. یزندگ دوارمیلبخند زدو گفت: باشه ام هی

 !دیرشیهم پ یو به پا یداشته باش یخوب یزندگ دایدر کنار ش دوارمیمنم ام -

 چاکرم یلیخ - 

و حرف  میموند داریتا صبح ب میخونه و مثل قد میبعدشم رفت میغذاهامون رو اوردن. مشغول خوردن شد خالصه

 ...میزد

 شدم. داریب امیپ یساعت چند بود که با تکونا دونمینم صبح

 میکار دار یپسر پاشو کل -

 باز کردم و نشستم رو تخت. چشمامو

 ساعت چنده؟ -

 ازدهی -

 خو یکردیم دارمیزودتر ب -

 کاریچ گهیکوتاه کردم د کمیموهامم  شگاهیرایحمومم رفتم اومدم. رفتم پ ،ییکت شلوارمو دادم اتوشو اریمح نیبب -

 بکنم؟ دیمونده با

 .یکن یشمار هیثان ینیبش دیبا یچیگفتم: ه دمیخند

 .رمیگیرو سر راه م ینیریاها دست گلو ش -
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 یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 هان؟ -

 یچیه یچیه -

 پاک خل شد رفت. پسره

 داشتم... امویپ یمنم استرسا کاش

 !نیمن فقط از جواب زهراست هم استرس

مونده انجام نداده  یکه کار کردیهنوز داشت فکر م امیرفتم صبحانم رو خوردم بعدش رفتم دوش گرفتم. پ خالصه

 باشه؟!

 ...اما نگاهمون قفل بود رو ساعت میبه سرگرم کردن خودمون بود مشغول

............ 

 بود!  کیهوام تار شدویم شیداشت ش ساعت

 ؟یبر دیبا یتو ک امیپ -

 میبر ۷بابات گفت  -

 اها -

 جام بلند شدم. از

 ؟یبر یخوایم یتو ک -

 رمیحاضرشم م -

 استرس گفت: اوووف باشه باشه با

 .دمیسمت اتاقم. کت شلوارمو پوش رفتم
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 ...یکروات مشک دویسف رهنیپ با

 .دمیام به موهام کش یدست هی

 بره. دمیکش شیپ قهیکه دو سه دق یگاریس یزدم تا بو ادکلنم

 !رونیبرداشتمو از اتاق اومدم ب ممیگوش خالصه

 بلند شد، سرتاپامو برانداز کرد. دنمیبا د امیپ

 .ادیدعا کن باهام راه ب امیپ جلوشو گفتم: رفتم

 رو شونمو گفت: توکلت بخدا زد

 ارامش گفتم: هست با

 خوبه! -

 رمیبه بابام نگو کجا دارم م -

 ؟یزاشتیم انیاونم درجر دینبا -

 گمیحاال بعدا بهش م کنهیم یچه فرق -

 باشه -

 من برم... گهیخب د -

 میبغل کرد گرویهمد

 داداش کنمیدرگوشم گفت: واست دعا م امیپ

 چاکرم یلیخ -

 برو خدا بهمرات -

 خدانگهدار -
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 .رونیخونه اومدم ب از

 .ندمیآ  یبه سو شیگذاشتم رو پدال گازو پ پامو

 رز قرمز گرفتم. یدسته گله با گال هیراه  یتو

 ...دمینگذشت که خودمو سره کوچشون د یادیمدت ز دونمیکردم فقط م یرانندگ یچجور دونمینم

 پارک کردم... نمویکردمو ماش دایپارک پ یجا ی  بزور

 ■زهرا■

 گفتم: واقعا؟ دمویخند

 : ارهکامران

 چه جالب -

 اره جالبه -

 شدم. میخوردن بستن مشغول

 دختر وقتی یسرما نخور -

 یبستن کی یفدا میبدرک تمام زندگ -

 تو فقط زودتر بله رو بگو. زمیریبه پات م ارویدن یایگفت: تموم بستن دویخند کامران

 به ابراز عالقه مرد سن داره روبه روم نگاه کردم. یلبخند مصنوع با

 

 برام قشنگ نبود! شمیشوخ یحت

 به الالش گذاشتم. بهتره پاشم برم. یل یل یادیز گهیساعتم نگاه کردم. بسه د به

 برم گهیمن د زمی: خب عزگفتم



 یارحم

 
272 

 

 یموندیم کمیحاال  -

 موندمینه کار دارم وگرنه م -

 گلم دارید دیباشه به ام -

 لبخند پاشدمو گفتم:خداحافظ با

که قراره با کامران شروع بشه  یمشترک یحالم از زندگ شم،ین دِپو افسرده مبعد از قرار با کامرا شهیمعمول، هم طبق

 .خورهیبهم م

 شدم و تا خونه رفتم. یآر ت یب یسوار اتوبوسا رفتم

 خونه دمیتمام رس یو کوفتگ یخستگ با

 !خوابمیم ریدله س هی رمیخونه، االن م دمیشکرت که رس ایخدا

 شدم. اطیباز کردمو وارد ح درو

 جفت چشم مردونه! هیشدم تا کفشامو درارم که چشمم خورد به  خم

 نجاس؟؟؟یا یک یعنی ه؟یماله ک گهید نیا

 در اوردن کفشم منصرف شدم. از

 در اوردم. مویگوش

 ؟ییاس ام اس دادم به ستاره و گفتم: خونه ا اروم

 بعد جواب داد : اره قهیدق چند

 ه؟؟؟یمردونه ماله ک یکفشا -

 .اطیستاره اومد تو ح دمینشد که د قهیدق دو

 ؟ییینجایا هی: از کستاره
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 ه؟یماله ک نایا ی، نگفت قهیچند دق -

 خاستگار اومده -

 یایدر م یدگیاز ترش یعع پس دار -

 واسه توئه -

 .امیدر م یدگیجوووون پس دارم از ترش -

 خنده. ریزم ز زد

 نکن یلحظه شوخ هی وونهیاه د -

 ن؟یراهش داد ی. واسه چنیدونیمنو م تیضعبابا شما که و الیخیب -

 خونه شیهمون پسرس که اونشب اورد -

 ؟ییییییییییییییچ -

 عه سسسسسیه -

 اااار؟یمح -

 اره -

 در اوردم در حد بنز. شاااااااخ

 کفشامو در اوردمو وارد خونه شدم. تند

 .اریمح یرفتم تو چشمام قفل شد تو چشما تا

 شد. رهی. اونم نگاهش افتاد بهم و خکردمیکرده نگاهش م کپ

 !؟ی: عه زهرا جان اومدزنعمو

 مِنو مِن گفتم: آ اره با
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 .نییسرشو انداخت پا اریمح

 .نیبش ایب زمیعز ی: خوش اومدزنعمو

 از رو دوشم برداشتمو نشستم فمویک

 یداشت ییشما قبال باهاشون اشنا نکهیجناب صدر هستن، مثله ا شونی: ازنعمو

 .کردمیکار م شونیا یراآ آره من ب -

 

 : اهازنعمو

تون، برا کنمیم یباز خودمو معرف ی. ولدیشناسیبود. گفت: زهرا خانم شما منو خوب م نییهمونطور که سرش پا اریمح

 ستیخوب ن ادیبچه بودم فوت کرد. رابطم با پدرم ز یسالمه... مادرم وقت ۲۷صدر هستم پسر فرهادصدر،  اریمن مح

 ...هیو چجور هیچه شکل دونمینم گهیزن داره و د  دونمیفقط م

هست  میهفت هشت سال هیدست پدربزرگ مرحومم بزرگ شدم...  ریپدرم ندارم، من ز یاز زندگ یاطالعات چیه کال

طه ... در رابامیبرم یدارم از پس مخارج زندگ یخوب یمال تی... وضعکنمیم یزندگ ام،یبا برادرم پ میکه تو خونه مجرد

 لیازدواج رو که اگه ما می. بهتون دل بستم و تصمدمید یریصن یکه شمارو با اقا یبگم من همون روز اول دیم بابا شما

 گرفتم! دیباش

امرانو ک هیلیاون االن فام ای دمیگفت؟ اشتباه شن یاالن چ اریتوروخداااااا مح ؟یررررررررررینص ؟یییییییییییییچ

 .کنهیتو شرکت باباش کار م یری. نصشناسهیرو م یرینص اریمح دمیگفت.... من چقدر احمق بودم که نفهم

 د؟یشناسیرو م یرینص یبا لبخنده خشک شده رو لبش گفت: شما...شما اقا زنعمو

 شونیکه معرف زهرا خانوم به شرکت ا دونمیخوب م میلیپدرم هستن ، خ یمیدوستان صم یکی شونی: بله ااریمح

 بودن.

 کنم. کاریچ ایخدا ینشست روم. وا یسرد عرق

 بگه... یمونده بود چ زنعمو
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 دیبا کاریچ دونمیالتماسانه نگاهش کردم زنعمو منم نم م؟یکن کارینگاهم کرد. با نگاهش بهم گفت زهرا چ یجور هی

 ...میبکن

 وامخیتا اسمون فرق دارم... نم نیمن با شما زم یول حاتتون،یاز توض یتموم قدرتمو جمع کردمو گفتم: مرس بالخره

 االن جوابتونو بدم! نیهم خوامیفکر کردن چون م یبرا دیبهتون بگم بهم وقت بد

 

ان کامر هیحاال که پا یزندان نبود، منم فرصت فکرو انتخاب داشتم. ول یها لهیپشت م یاگه حامد دیبگم شا دیبا

 ندارم... یفرصت چیمن ه ونهیدر م ینام

 .کردیمنتظر نگاهم م اریمح

 نیخونه بزرگ شدم با هم نی. من تو همناییپا نیو من ا ییادامه دادم: شما واسه اون باالهادهنمو قورت دادمو  اب

 یارنگرنگ یسرکوفت دخترا نمی. حوصله ندارم ببی،پس فردا حوصله ندارم پولتو به رخ من بکش نمی. من همتیوضع

زار که ه یکنم که مثل خودمه. نه کس یزندگ یکیبا  رهندارم پس بهت یچیاره من ه ،یبهم بزن شنویکه دورت جمع م

 .دیدرم پشت سرتون ببن دیرفت د،ی. پس جناب صدر لطف کنبرابر بهتره..

 تند از جام بلند شدمو رفتم تو اتاق خواب... بعد

 نیچرا همچ وونهیرفته، ستاره دره اتاق خواب رو باز کردو گفت: د اریمح دادیدر نشون م یبعد صدا قهیدق چند

 ؟ییییکرد

 بابام ولم کن الیخیب -

 اخه؟؟؟؟ یهست یچ یییخر یییییاحمق -

 چراااااا؟ -

 ؟؟؟؟؟؟یکه ردش کرد یمگه مغز خر خورد یپولدار یخوشگل ،یپیخوشت نیاحمق پسره به ا -

 آره -

 .دادیحامدم م هیرااااحت پول د یکردیروش کار م کمی -
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فقط واسه  نیا یول دادیحامدو م هیپوله د رفتیم شدویخر م عیاومدم. سر یواسش نازو اشوه م کمیاره ستاره اگه  -

خوشگل دورشو گرفتن، سرکوفت  یگذشت بعدا که دلشو زدمو دخترا شیمدت از زندگ هیدو روزه اوله، بعدا که 

 ...هیادم نیهمچ هی ؟یفهمیم رونیب کشهیاز گلوم م مدحا هیبرابر د۱۰،  زنهی. سر کوفت پوالشو بهم مزنهیحامدو بهم م

 هی....اومد جلو سفت بغلم کرد با گرهیگر ریزدم ز هوی، نفس نفس زنون نگاهش کردم.... کردیفقط نگاهم م ستاره

 وقت. چیوقت شانس نداشتم ه چیگفتم: ستاره من ه

 زمیاروم باش عز -

 

 کردم. هیگذاشتم رو شونشو گر سرمو

 ■اریمَح■

 ...دمیبد بود، که توان خونه رفتنو تو خودم ند یبقدر حالم

 .میکه قراره اولمون رو توش گذاشته بود یهمون پارک رفتم

 باهام؟ یکنیم ینجوریبه درگاهت کردم که ا یمن چه گناه ایخدا

 دم؟یدیم یزیچ هیحداقل از عشق  دینبا دمیکه مهر پدر ند ی، من دمیکه مهر مادر ند یمن اخه

 نشدم! الشیخیاما ب شهیر ساز ممغزم هشدار داد که واسم دردس دمشیبار د نیکه اول یبه من، من تف

 ...یکنیکم کردن به دردام اضافه م یدمتگرم که بجا ایخدا

 خودم برم خودمو خاک کنم! دیبره، با امیکه پ گهیوقت د چند

 کرد. سیسالها دوباره اتشفشان دلم فوران کردو چشممو خ بعد

 در اوردم. بمیاز تو ج مویگوش

 بودم گرفتم. دهیکه سالها بود دورشو خط کش یکس شماره

 چندبوق جواب داد: الو؟ بعد
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 ؟یآرش خودت -

 ؟ییار؟؟تویمح -

 اره خودمم -

 ؟یخط گم کرد شدهیچ -

 ؟یهنوزم تو کار هست -

 نون درارم دادا یگفت: پس چجور دیخند

 واسم اماده کن. شت،یپ امیادرستو واسم بفرس االن م -

 ؟یخوایم یاِ باشه دادا فقط چ -

 که شده... کساعتمیبره واسه  ادمی امیبختکه همه بد یزیچ هی -

 واست ادرسو فرستمیخودمه االن م شیدوات پ -

 منتظرم ، فعال -

  ..........  ................ .......... 

 

 ■زَهرا■

 .گزرهیاز اون ماجرا م ییهفته ا کی

 .گشتمیکه با کامران داشتم برم یداشتم از سر قرار شهیمثل هم امروزم

 جلوم. سادیوا یکی هویتو کوچمون که  چمیبپ اومدم

 بود. امیکردم ، پ نگاهش

 ام؟یگفتم: پ اروم
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 اومدم باهات حرف بزنم اممیاره پ -

 کرده بودم گفتم: بگو تعجب

 .ابونیپارک سر خ نیهم میبر اینه، ب نجایا -

 قبول کردم یاوردم ول یاز تعجب داشتم شاخ در م نکهیا با

 .میسرو صدا تا پارک رفت یب

 با فاصله نشستم کنارش. مکت،ین هیرو  نشست

 شدهیچ یبگ یخواینم -

 .گمیرو م شیهفته پ ت؟پنجشنبهیاومده بود خاستگار اریاعصاب داغون گفت: مح با

 آ...اره -

 خب بعدش کجا رفت؟ -

  دونمینم -

 نه؟ یردش کرد -

 گفتم: آره ریبه ز سر

 ؟یرد کرد ارویمح یهان؟ چرا سره غُد باز یهست یک یچرا؟ مثال فکر کرد -

 .کردمینگاه م یعصب امیپ نیکرده فقط به ا کپ

 یبودمو ک یرفت ک ادمیادم حسابم کرد. هُل شدم،  ادیبه الالم گذاشت. بگو ز یل یل یادیجواب منو بده. بگو ز -

 شاخ شدم. دمیتا توجهشو د یول ستمیاندازه پشه ام ن اریرفت که در مقابل مح ادمیهستم. بگو 

آره من پشه ام در  ؟یزنیحرفارو م نیا یواسه چ ؟یاوردم گفتم: االن که چ یداشتم نفس کم م نشیتوه نهمهیا از

 وسط؟ نیا یگیمیتو چ ه؟یردش کردم االن تو مشکلت چ نی. واسه هماریمقابل مح
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 ؟یفهمممممیم ومدهیهفتس خونه ن هی اریبلند گفت:مح یبا صدا هوی

 ...دهیچند وقته نخواب زدی. داد مقرمزش یشدم به چشما رهیکردم فقط خ کپ

دست خودش داده باشه، کله شهرو  یکار اریکه نکنه مح ترسهی. همش مشهیم وونهیبا عجز گفت: باباش داره د امیپ

 فرستاده دنبالش.

 در اومد. میگر

اش باه نکارویچرا ا گهیبود. تو د دهیند یریخ شیادامه داد: االن دلت خنک شد؟ اونکه از زندگ یاشک یبا چشما امیپ

 هیهنوز حسرت  ره،یگیدلش م نهیبیبچه رو دست تو دست با مامانش م هی یسنش هنوز وقت نیبا ا اری؟محیکرد

 ؟یباهاش کرد نکارویچرا ا گهیخانواده رو داره، تو د

 

 تو رایبزرگ شدم؟ اگه مح یتو چه بدبخت یدونیم ؟یدونیمنو م یزدم: تو زندگ غیج هیطاقتم تموم شد با گر گهید

 هیکه اگه مجبور نبودم زن  ،یبردم... بفهم عوض ادمینازو نعمت غم پدرمادر داشت. من تو فقر، غم پدر مادرو از 

. ینتو که مثل م ام؟یچرا پ گهیتو د رفت،ینم شیپ ینجوریداستان ا دیبشم، اگه منم حق انتخاب داشتم، شا رمردیپ

 ؟؟؟؟یکنی، پس چرا منو متهم م ویپدرمادر یهم غم ب ،یتو که هم درد فقرو چشد

 رو کنترل کنم. میگر یصدا تونستمینم

 : زهرا اروم باش، توروخدا اروم باش، من غلط کردم. ببخش منو.امیپ

 هام قابل کنترل شد. هیگر

 ؟یبش یقرار زن ک ه؟یچ رمردیپ هیقض -

 نگو. اریبه مح یچیکه ه دمیقسمت م داتی. به جون شریبگ دهیحرفمو نشن یچیه -

 نگاهم کرد.با اخم ییا قهیدق امیپ

 .هیاز تو چشمام بخونه که داستان چ خواستیم انگار

 شهیهم یازش گرفتمو گفتم: خداحافظ، برا نگاهمو
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 رفتم. دمویراهمو کش عیسر بعد

 گه؟یصدرم هست د یحواست به اقا ایکجاست؟ خدا اریمح ایخدا داد؟یامونم م هیمگه گر یول

 تا خونمون رفتم. هیگر با

 ...... ............ ...... ...... ..... 

 ■امیپَ■

بشه؟  رمردیپ هیاومده که مجبوره زن  شیبراش پ یچه اتفاق ه؟یچ رمردیپ انیجر نکهیتو فکر زهرا بودم. ا همش

 رد کرد...؟ ارویمح نیواسه هم

 برگردون... ارویمح ایدر اوردم، انداختم تو صندوق صدقات ، خدا یهزار هی بمیتو ج از

 گرفتمو تا خونه رفتم. یتاکس هی

 دمییدرو بستمو با تموم وجودم دو نکهیکه کردم ا یتنها کار یام وِ مشک یب دنیباز کردم. با د دیرو با کل اطیح دره

 سمت خونه.

 محکم باز کردم. درو

 بهم دادن. ارویوسط خونه انگار دن اریمح دنیبا د و

 واقعا برگشته؟ اریمح ته؟یواقع نمیبیکه م یزیچ نمیبب خواستمی. مکردیمکرده نگاهش کردم اونم نگاهم  کپ

 سمتش سفت بغلش کردم. دمییدو

 مرام  یب یگفتم: کجا بود هویگر ریخودم نبود زدم ز دست

 که برگشتم نهیپشتمو گفت : مهم ا دیاروم کش دستاشو

 خاص! یبو هی،  دادیم ییبو هی تنش

 هوونیمن د یگینم ؟یرو خاموش کرد تیهفته؟ چرا گوش هی نیا یجدا شدم، اشکامو پاک کردمو گفتم: کجا بود ازش

 شم؟یم
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 لبخند خسته زدو گفت: رفته بودم شهرستان سرخاک مامانم. هی اریمح

 ؟یدادیخبر بهم م هیاگه قبلش  رفتیازت م یچقدر کالر -

 بخوابم. رمیمن االن خستم. م ال،یخیب -

 بعد. رمیشام بگ ساینه. وااِ  -

 ریشب بخ ست،ینه گرسنم ن -

 .ریگفتم: شب بخ دمویکش یقیعم نفس

 بعد به زهرا! دایسمت تلفن و اول به باباش خبر دادم. بعد به ش دمیپر یچ نیرفت تو اتاقش، ع اریمح تا

 

 ■اریمح■

 دوش گرفتم... هیدوباره خودمو ساختم. رفتم  صبح

 !رونیاز اتاق اومدم ب دمویحموم لباسامو پوش بعد

 بالخره ی: به به بلند شدامیپ

 اره -

 صبحانه بخور نیبش ایب ایب -

 نشستم... رفتم

 رفت؟ شیخوب پ تیچخبر؟ داستان خاستگار امیپ یراست -

 .دیخوب بود. خانوادش، مخصوصا پدرش منو پسند یزدو گفت: اره خداروشکر همه چ یلبخند امیپ

 ه؟یخداروشکر خب برنامتون چ -

 .میریبگ یمی، داستان تو نزاشت فعال تصم یچیه -
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 شرمندم -

 دشمنت -

 هیاوک یکه همه چ ؟حاالیعقدش کن یخواینم ؟یهست یخب معطل چ -

 با اقا فرهاد صحبت کنم. دیبا دونمینم -

 یاوک -

 .میتا ظهر تو خونه خودمونو سرگرم کرد کاریصبحانه، ب بعد

 زنگ اومد. یظهر بود که صدا ۲ ساعت

 رفت درو باز کرد. امیپ

 بود؟ یک -

 اومدن دایاقا فرهادو ش -

 جام بلند شدم. از

 وارد شدن! دایدره سالنو باز کردو پدر همراه ش امیپ

 : سالم سالمامیپ

 جان امی: سالم پپدر

 : سالمدایش

 ، پدر اومد سمت من. امویکنار پ سادیوا دایش

نگاهم کرد و گفت:  زدیموج م یکه توش نگران یاز من کوتاه تر بود.  با اخم یپنج سانت هیروبه روم، قدش  سادیوا

 سالم کیعل

 حوصله گفتم: سالم یب سردو
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 ؟یی: معلوم هست چند روزه کجاپدر

 کنه؟یم ینامعلوم و گفتم: واسه شما چه فرق یجا هیدوختم به  نگاهمو

 !یدار میرفته پدر ادتی کنه؟؟؟؟انگاریم ی: واسه من چه فرقپدر

 .رهیم ادشیباشه، معلومه  دهیند قیچندسال پدرشو دق یخب ادم وقت -

 گفتمو رفتم تو اتاقم محکم درو بستم! نویا

 روشن کردم. گارینخ س هی

 ...گشتیداشت برم میافسردگ دوباره

 پووووف

 رفتن! دایکه پدرمو ش یتو اتاقم حبس کردم تا زمان خودمو

 شهیوار م الیع گهیهفته د تیکه داداش اری: مژدههههه بده محامیپ

 .رونیخنده از اتاقم اومدم ب با

 خودش خبر نداره. شه،یکم کم داره بدبخت م گهید -

 .میکلشو بترکون خوامیپس م مهیاخره مجرد یروزا گهید -

 م؟یفقط بگو چه کن میپا -

 اوووووف -

 

 .میدور بزن هی میخب پس حاضر شو بر -

 به چششم یا -

 .رونیب میو از خونه زد میحاضر شد ییا هیثان میس
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 ...میگشتیول م ابونایخ تو

 سایوا سایوا اریمح -

و ر ادهیروش نوشتو گفت : برو کنار اون دختره که داره تو پ یشماره الک هیکاغذو خودکار در اورد.  هیتو داشبورد  از

 رهیم

 رفتم سمتش. دموید دختررو

 گفت: خوشگله  نوییداد پا شرویش امیپ

 اول محل نداد. دختره

 گریج گهی: نازنکن دامیپ

 نگاه بهمون کرد. هیبرگشت،  دختره

 .رمیگیشَرت کم شه م نکهیجلو شمارره رو گرفتو گفت: فقط واسه ا اومد

 یکه مهربون ی: مرسامیپ

 .میرفت مویشماررو دادو خالصه گاز داد امیپ

 ؟یداد ویگفتم: شماره ک باخنده

 باهاشون آشنا کردم. یخوشگل رو  مفت و مجان هیه ثواب کردما، بنده خدا. البت هی دونمی:چمامیپ

 می. تا شب زنگ بزنمیشماره گرفت امیاز بعض م،یشماره چرتو پرت داد یتا شب کل دیخند اممیخنده، پ ریز زدم

 .میریبگ سگاشونویا

 مویگرفتیرو م میدیکه امروز د ییدخترا یسگایا میخونه و تا صبح داشت میرفت میدیهله هوله خر یشبم کل 

 ...میدیخندیم

 ...بردیبازار به اون بازار مارو م نیاز ا دویدستمونو کش دایبعد ش یول م،یترکوند امیجمعه رو منو پ پنجشنبه
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 !بردنیاونور منم با خودشون م نوریا رفتن،یم یدوتا ه نیا خالصه

 زنونه داره! یمجلس یمغازه که لباسا هیتو  میاومد االنم

 .کردیلباسارو برانداز م امیتو اتاق پُرُوه، پ دایش

 روشن کردم. مویگوش ،یحوصله نشسته بودم رو صندل یب من

 اس ام اس عاشقانه واسم از طرف ترالن اومد!! هی

 .دمشیند گهیاز همون داستانه شمال به بعد د بایبودمش. تقر دهیوقت بود ند یلیخ

 تادم!جمله عاشقونه فرس هیهوا منم واسش  یب یلیخ

 بود خودمم درک نکردم واال! یچ فازم

 خوبه نیبب ایب امیاز تو اتاق پرو اومد: پ دایش یصدا

 !ششیرفت پ امیپ

 بلند شد. میاس ام اس گوش یصدا

  "...؟ستیچ یدلتنگ یدانیو تو چه م"جواب داده بود:  ترالن

 حاال؟ یهست یجواب دادم: دلتنگ ک طنتیش با

 بعد جواب داد: تو تو تو فقط تو قهیدو دق ترالن

 که همه ردت کردن! یدلتنگت باشه. مخصوصا زمان یکی هیلبخند اومد رو لبم، چه حس خوب ناخوداگاه

 بهش دارم. یزیعالقه ر هی کنمیبه ترالن داشتم، دروغ چرا بگم حس م یخوب حس

 شده! خوشگلو مغرور!! نیرنگ نیسنگ ست،یجلف و سبک ن مایکه مثل قد خصوصا

 ۵فردا ساعت  یشگی: همون کافه همنوشتم

 !نمتیبی: مترالن
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 see u: نوشتم

 تموم شد. اممیپ داویخاموش کردم ، کاره ش مویگوش

 کنهی! بالخره داره ازدواج مدایبه دستپخت ش یباورتون نشه ول دی. شامیشام خوشمزه خورد هیخونه،  میرفت شب

 !!گهیکنه د یاوک شویاشپز دیبا

 !دمیترالن د یخودمو تو کافه جلو یچشم برهم زن یو روز بعدشم ط میدیشب رو خواب خالصه

 لبخند به قهوه جلوم نگاه کردمو گفتم: ترالن  با

 جانم؟ -

 دوست دارم کنمیحس م -

 قشنگش نگاه کردم. یاوردم باالو به چشما چشمامو

 !کردینگاهم م یمدل نیا یوقت شدمیم یجور هیزل زده بود بهم،  فقط

 اریمح -

 ن؟جا -

که نسبت به تو دارم  یقشنگ جهان، که حس یزایبه مخلوق تموم چ خورمیبه قسم م یبگم، ول یچجور دونمینم -

 کنم! داینتونستم پ چکسیرو تو ه

 .ختنیشروع کرد به اشک ر اروم

 بردم جلو دستاشو گرفتم تو دستام. دستامو

 ازت بپرسم. یسوال هی خوامیم -

 بگو -

 م؟یش گهیانتخاب همد نیما اخر شهیابرومو انداختم باالو گفتم: م یتا هی
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 منم خندم گرفته بود... د،یهاش خند هیگر ونیم ترالن

 مثل یمثل ترالن مناسبمه! نه ادم پاک یباشم. چون خودم انواع غلطارو کردم. پس کس یادم پرتوقع تونمینم من

وقت  چیدرسته ه گه،یخوشبخت شن باهمد دوارمیشه! اممناسب با نیرحسیمثل ام یواسه زهرا ادم دیزهرا، شا

 که به ترالن دارمو روش کار کنم! یزیبتونم عالقه ر دیشا یفراموشش کنم ول تونمینم

..... ........ ....... ........ ........ ....... 

 

 .گهیاز نوشتن برداشتمو گفتم: آخ آخ دستم داغون شد د دست

 نمونده. ادیز گهید سی: عه بنودایش

 چندتا مونده؟ -

 .گهی: فقط پنجاه تا دامیپ

 سمینو ینم گهیمن د ااااااال،یخیآقا ب -

 باش مرد ی: قوامیپ

 خفه یکیپرت کردم سمتشو گفتم: تو  خودکارو

 خنده. ریزد ز امیپ

 در بره. تیخستگ یبخور ارمیب یزیچ هی رمیدوباره، االن م سیاستراحت کن بعد. بنو کمی: باشه دایش

 دمتگرم که -

 پاشد رفت اشپزخونه. دایش

دعوت شده به مراسم  یخانواده ها یمنو خفت کردن و به بهانه خوش خط بودن نوشتن اسام وونهیدوتا د نیا امروز

 عقدشون رو پشت کارت دعوت ، انداختن گردن من!

 تاحاال دستم شکست! صبح
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 .میپخششون کن میبر دیامروز با نیتموم شه از هم نای: اامیپ

 مینه کن یپخششون کن -

 .المیگردن زن فام ندازمیم نوینباشه ا تی: غمامیپ

 اول سوارشون نشو آبرومونو نبر. نیگفتم: از هم دمیخند

 .دیخند امیپ

 .میزهرارم دعوت کن میخوایما م امیپ یشدو گفت: راست یجد هوی

 !دیکش شیمدت، تموم وجودمو ات نهمهیبعد ا دنشیدوباره د فکر

 .یگیچرا به من م نویسرد گفتم: خب ا یباظاهر یول

 تو؟ یکه ندار ی: مشکلامیپ

  ستینه واسم مهم ن -

 !یناراحت بش دیشا دمیمن ترس یدونی: اها باشه، مامیپ

 نگفتم. یزیچ

 اومد. وهیظرف م هیبا  دایش

 نشستم ادامه کارتارو نوشتم. دمیجد یمنم با انرژ دویبهم رس یکل خالصه

 

که از قبل رزرو کرده  ی. قرار بود جشن رو تو تاالرمیجشن شد یکارا ریدرگ یهمگ گهیبعد داز اون روز به  خالصه،

 !میریبگ میبود

 به اونور! نوریاز ا میدییچند روزه دو نیا کل

 .دیروز جمعه فرا رس بالخره
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 ام وِ رو دادم گل بزنن. یب

 گرفتمو اومدم خونه!ام لهیوس یسر هیگرفتم، تو راه  ییاز اتوشو امویرفتم کت شلواره پ نورمیا از

 دوش گرفتم. هیرو فرستادم رفت دوش گرفت. بعدش خودم رفتم  امیپ خالصه

ست موهامونو در مویرفت شگاهیتا ارا ییگرفتم و دوتا یتاکس هیکرواتشو واسش بستم بعد  م،یدیپوش لباسامونو

 !میکرد

داده  قبال سفارش امیو پ دایکه ش یبا دسته گل نوی، رفتم ماش رونیاومدم ب شگاهیکارم تموم شد. از ارا عیکه سر من

 کارش تموم شده بود. امی، پ شگاهیگرفتم. دوباره اومدم سمت ارا یبودن رو از گل فروش

 عروست حاضره! نیشاه داماد ماش -

 گرفتم جلوشو گفتم: دسته گلم توشه چوییسو

 بهم کردو بعد سفت بغلم کرد. ینگاه هی امیپ

 ؟یشیداماد م یبگه گفتم: توله تو واقعا دار تونهینم یزیبغض کرده، چ دمیفهم

 فکر کنم! دونم،ینم -

 شد ریگفتم: برو که د دمیخند

 مخلصم یلیخ -

 برو خدا بهمرات -

 رفتن! لمبرداریبا ف امیپ

 گرفتمو تا تاالر رفتم... یتاکس هی منم

 بودن منتها تو اتاق عقد نشسته بودن! دهیرس دایش امویمن رفتم پ یوقت

 گفتم.  کیتبر دایکردمو به ش یرو بوس امیبه احترامم بلند شدن. رفتم باپ امیو پ دایرفتم تو اتاق ش تا
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 دینیبش دینی: بشگفتم

 سادمیوا امی، منم کنار پ نشستن

 از مهمونام تو تاالر اومده بودن... یسر هی

 از جمع ما پدرمو چندتا از بچها اومده بودن! الش،یاز فام یسر هیبودن و با  دایاتاق عقد مادر پدر ش تو

 !دنیسابیکله قند م امیو پ دایرفتن باال سره ش شناختمشیکه نم گهیدختره د هیو  یاومد، سانازو ناز عاقد

 اتاقو پر کرد. غیبله رو گفت. دست و سوتو ج دایبار ش نیشروع کرد به خوندن خطبه عقدو بالخره سره سوم عاقد

 نم بله شو گفت!شدو او امیپ نوبت

 شروع شد. کایهمه دست زدن و تبر دوباره

 بندو بساط... نیکردمو ا یروبوس امیدوباره با پ 

 ازم تشکر کردن. یگرفتم. کل دایکاملم واسه ش یطال سیسرو هی ام،یطال واسه پ ریزنج هیعقدشون  کادو

 تا به مهمونا خوشامد بگم! سادمیوا یدره ورود یو رفتم جلو رونیاز اتاق اومدم ب خالصه

 

 !گفتمیبودم و به رسم احترام به مهمونا خوش امد م سادهیکه وا شدیم یربع هی

ام دختر پسر وسط  یسر هیعروس داماد نشسته بودن.  گاهیتو جا امیو پ دایبه تاالر انداختم، ش ینگاه مین هی

 گرفتن! امیواسه پ یقشنگ ی! خوشم اومد مراسم نامزددنیرقصیم

 دعوتش نکرده بود کال... امیبود! ترالنم که پ اوردهیتنها اومده بود خداروشکر دست زنشو نگرفته بود ن پدرم

 شد! وونهیقلبم دوباره د دنشیبه در سالن انداختم، با د نگاهمو

 ...کیاومد نزد یم داشت

 : سالمزهرا
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 اخمام رفت توهم! ششیصورتشو از نظر گزروندم، از ارا کله

 یاومدسالم خوش  -

 و رفت تو سالن! یمرس گفت

 .نهیشیکجا م نمیدنبالش رفت تا بب چشمام

 نشست. زیم هیگوشه سالن سره  هیجداشدو رفت  قهیبعده چند دق امیو پ دایش شیرفت پ اول

 فاصله گرفتمو رفتم تو مجلس... یهمه مهمونا اومده بودن! از در ورود گهید سادمویوا یساعت مین هی خالصه

 ■زَهرا■

 !رونیبودم ب ختهیبود. شالمم از سرم بر نداشتم چند دسته از موهامم ر دهیبود، لباسام پوش یقشنگ سممرا

 .دیرقصیدختر قشنگ م هیداشت با ارمیمح دن،یرقصیشلوغ بودو همه م وسط

 ! پس همه حرفاش دروغه محض بود.کرد؟یم یکار نیواقعا عاشق من بود همچ اگه

 در تاالرم یرو گرفتم. بعد چند بوق جواب داد : اومدم اومدم بخدا جلو نیرحسیدر اوردم و شماره ام مویگوش

 باال من ته سالن نشستم. یگفتم: اومد دمیخند

 کنمیم داتیباشه پ -

 .گشتیبهش بگه، بعدش داشت دنبال من م کیتاتبر اموی. اونم اول رفت سمت پدمیاز دور د رویام بالخره

 لبخند اومد. کرد، با دامیدست تکون دادم که پ واسش

 بلند شدم. میاز رو صندل بخاطرش

 یخانوم نیبش -

 ؟یکرد ریچرا انقدر د ؟یسالم خوب -

 .نجایا امیشد تا از اون سره تهرون ب رید کمی گهید ؟یگفت: قربونت تو خوب موینشست ییدوتا
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 لبخند گفتم: اهان خب چخبر با

 ، تو چخبر یسالمت ریخبر خ -

 خبر یمنم ب -

 خوشبخت شن دایش امویپ دوارمیام -

 اهوم  -

 د؟یکمو کسر ندار یزیبا اخم گفت: چ زویاومد سمت م شخدمتیپ هیبا  اریکه مح میزدیبا هم حرف م میداشت

 ی: نه مرسگفتم

 گفت: نه متشکر نمیرحسیام

 نگاه غضب ناک بهم کردو رفت. هی اریمح

 .پوف

 !رفتیم دیبا عیاومد براش. چون سر شیزنگ خورد و انگار کاره واجب پ ریام هیگوش هویمجلس  یوسطا

 کنم؟ کاریگفتم: حاال من تنها چ ناراحت

 .رفتمینبود نم ی. واقعا اگه ضروردیببخش -

 باشه برو به سالمت -

 لبخند زدو گفت: مراقب خودت باش خداحافظ. نیرحسیام

 رفت! بعد

 سرگرم کردم... میموندم تنها، خودمو با گوش من

 ارم.جن نشست کن نیع یکی هوی که

 جوجو یزد: چطور غیبود ج ساناز
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 خوبم عشقم یلیگفتم: خ دمویخند

 میبغل کرد گرویهمد

 .دیخندیام م یناز

 وونهید ینشست نجای: چرا اساناز

 ینجوریهم -

 وسط  می: پاشو پاشو بریناز

 الیخیاِ نه ب -

 یایب دیبا هیمگه الک ال؟یخیب ویچ ی: چساناز

 قر بده برو هی ای: بیناز

 الیخینه بچها ب -

 وسطا، برمتی: ناز نکن وگرنه بزور مساناز

 . بخواد بزور ببرتت آبروت رو هواستگهیراست م نی: اخ اخ ایناز

 ایبچه ادم ب نی: عساناز

 اخه  -

 اخه بدو ی: بساناز

 دخترونه خوشگل تنم بود با ساپورت... یمجلس رهنیپ هی رشیدر اوردم ز مانتومو

 پوشوند به جز دستام! یبود که تمومه باال تنمو م یجور هی رهنهیپ

 بودم تو ختهیدسته از جلوشو ر هیکه تا کمرم بودو باال بسته بودم.  میلخت مشک یشالمو برداشت، موها ساناز

 صورتم.
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 ؟یبرقص یخواینم یخوشکل نی: جوجو به اساناز

 واالااا فهی: حیناز

 کشمیاخه زشته خجالت م -

 .میبرقص ییوسط چهارتا میایام م هی: منو سانازو سایناز

 منو با خودش برد. دویدستمو کش ساناز

 سرشو برگردوند سمت ما. نگاهش رو من خشک شد. هوی زدیحرف م گهیکه داشت با دوسه تا پسر د اریمح

 .شدمیخجالت داشتم آب م از

  اااایگفت: عوض غیبا ج دایام اومدن ش یو ناز هیساناز منو برد وسط، سا خالصه

 عروس بلند شدو اومد وسط. گاهیاز جا دامیکه ش میدیخند یهمگ

 داده بود. ادیبهم  یر خوب بلد بودم، چون ستاره حساب دنیرقص

 .دنیبه رقص میاهنگ شاد گذاشتو شروع کرد هیارکستر  خالصه

 میدیرقصی. انگار از رقصم خوشش اومده بود، با خنده مدیرقصیبا من م دایش

 یرقصین چه خوشکل مبا خنده گفت: جو ساناز

 بودم. یوسط نبود راض یپسر چیکه ه نی، از ا دمیخند منم

 شد. یقاط یشد و بودو همه چ شتریوسط ب تیسالن خاموش شد. رقص نورا روشن شد، جمع یبرقا

 ارنجاکیو مانتوتم تنت کن وگرنه هم یسرجات رو سر نیبهمو در گوشم گفت: برو بش دیاز پشت چسب یکی هوی

 .دمیدستت م

 .ارهیمح دمیصداش فهم از

 کم بود. یلی، فاصلمون خ برگشتم
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 گفتم؟ یچ یدی: نشنگفت

گفت: چقدر  فشیکث یپسره اومد جلومو با نگاها هی هویکه  زمیسمت م رفتمیازش جدا کردم و داشتم م خودمو

 .یخانوم یرقصیخوشکل م

 برو اونور -

 خنده رفت کنار ، چندش خر! با

 سر جام مانتومو شالمو تنم کردم. رفتم

 ...میدیخند ینشستنو کل شمیساعت مراسم تموم شد و شامو اوردن ، واسه شام دخترا اومدن پ میبعد ن خالصه

 

 فه؟یرد ی. گفت: دخترا همه چزمونیاومد سمت م اریمح

 جان. اریمح یشامتو بخور. امشب خسته شد نیخوبه، توام بش ی: همه چیناز

 داره. میداداش ادم خستگ یعروس گهیلبخند زدو گفت: د اریمح

 : اهوم اهومساناز

 !گهید یزایدور شد و رفت سمت م زمونیاز م اریمح

 توپه، از همه جهت محشره. یلیخ اری: محیناز

 !یباهاش کات کرد شدیتو چ وونهیرو به من گفت: د ساناز

 الیخیزدمو گفتم: ب لبخند

 .ادیمردونش م کلیبه ه یلی: کت شلوارش خیناز

 ؟یدیرو دور د ی: خب حاال توام باز چشم ساسساناز

 ساسانم ی: وایناز
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 .میدیخند همه

 گفتم. مکیتشکر کردمو بهشون تبر دامیش امویکردم، رفتم از پ یگرفتم. از بچها خداحافظ یشام زنگ زدم تاکس بعد

 رو به رو نشم. اریتا دوباره با مح رونیاز تاالر زدم ب عیسر خالصه

 تیوضع نیبا ا ادهیپ تونستمیچه کنم نصف شب که نم یگرون بود، ول کمیشدمو تا خونه رفتم. درسته  یتاکس سوار

 برم!

 

 ■اریمَح■

 از بابتش راحت بود. المیخ نیشد و رفت. واسه هم یکه زهرا سوار تاکس دمید

 .کینزد لیکم همه مهمونا رفتن، موندن دوسه تا فام کم

 عکس ایب اریصدام زد: مح امیپ

 دارلمبریلبخند زد. ف دامیدستشو انداخت دور گردنم. ش امیپ سادم،یوا امیپ شیعروس داماد، پ گاهیجا یجلو رفتم

 ...دایش یالیعکس گرفت، بعد به نوبت پدرم رفت بعدم فک فام هیازمون 

 امیب منو پش ۱۲از هم دل کندن. نخد نخد هرکه رود خانه خود. ساعت  اممیپ داویمجلس تموم شد و ش خالصه

 خونه. میبرگشت گهیباهمد

 شاه داماد؟ یبود یاز مراسمت راض -

 اریمح یخسته شد یلیامشب خ -

 نکردم بابا یکار -

 !میکرد میاز قد یادیو دوباره  میموند داریب امیاون شبم باز منو پ خالصه

 !رنیبگ گهیرو سال د شونیشد عروس قرار

 !رهیداره م امیسخته حاال که پ یی. واقعا تحمل تنهاشدمیدستبکار م دیبا منم
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 !میدیدیهر روز همو م بایبا ترالن خوب شده. تقر یلیگذشت. من رابطم خ امیپ یاز نامزد ییدوسه هفته ا هی

 !گرفتیم رادیبود، همش از ترالن ا یاز دستم ناراض امیپ

 !گهید یکی ایترالن  کنهیم یحاال چه فرق رسم،یبه عشقم نم منکه

 نرفته بود. شرکت امیپ امروز

 کارت دارم. ایلحظه ب هی امیزدم: پ صداش

 ه؟یگفت: چ و رونیاز تو اتاقش اومد ب امیپ

 باهات مشورت کنم. یزیچ هیراجب  خوامیم نیبش -

 اومد نشست رو مبل روبه روم گفت: جونم بگو امیپ

 .ترالن یبرم خاستگار خوامیراستش م -

  ؟یشد وونهیلحظه کپ کرد بعد به خودش اومدو گفت: د هی امیپ

 نه چطور؟ -

 و بهش میگفتیتو باال پشت بوم از کاراش م شیسال پ هیکه  هیترالن همون دختر ار؟؟یمح یگیم یچ یفهمیم -

 !رهیبگ نویا ادیب یکس چارستیب یگفتیکه م هیهمون دختر م،یدیخندیم

فرق کرده، منو تو عاشق  یلیتا االن خ شیپ کسالیاز  مونیکه زندگ میدونیهم من هم تو خوب م ام،یپ الیخیب -

! ستیاون دختره قبل ن گهیاتفاقا برامون افتاد. امسال، ترالنم د یلیخ م،یبد لیخانواده تشک میگرفت می. تصممیشد

 !گهید یکی ایترالن  کنهیم یحاال چه فرق رسمینم خوامیکه م یبعدشم منکه به اون

 !ستین یکه ادم درست میدونیکه هم من هم تو خوب م ینه ترالن یپاک باشه ول تونهیمحداقل  گهید یکی -

 ادمه پاک! هیبرم سمت  ستیعالم دختر، رابطه داشتم پس حقش ن هیمن خودم با  امیپ -

 نداشت که بهم بده! یفقط نگاهم کرد. انگار جواب امیپ
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 : امروز چندشنبس؟گفتم

 سشنبه -

 شیخاستگار رمیمن پنجشنبه م -

 نگفت. یزیتکون دادو چ سرشو

 به بابام نگو یزیموضوع چ نیلطفا از ا -

 شه؟یمطلع م تیباشه که از زندگ ینفر نیاخر دیپدرت با شهیچرا هم ار؟یچرا مح -

 !نیهم کشهیم دکیلبخند گفتم: اون فقط اسم پدرو  با

 جام بلند شدمو رفتم تو اتاقم! از

رفتم دم  رونیو از خونه زدم ب دمیدوساعت بعد لباسمو پوش یکیمعمول امروزم با ترالن قرار داشتم،  طبق

 خونشون...

 !میقدم بزن ابونیو تو خ میگوشه پارک کن هی نویماش میگرفت میتصم م؛یکه خسته از کافه بود ییاونجا از

 .میکردی. به مردم نگاه ممیرفتیرو م ادهیتو دست هم، تو پ دست

 ترالن -

 جونم؟ -

 هی، فقط قبلش بهم بگو جوابت چ تیخاستگار امیب امیبا پ خوامیهفته م نیمن پنجشنبه ا -

 دستمو فشرد گفت: مثبت دویکش قینفس عم قهیدق کیسکوت کرده بود ، بعد  ترالن

 بود! یخودی، اصال سوال ب دونستمیم

وقت با پدرم  چیمن رابطم ه نکهی. بعد ایرفتارتو باهاش درست کن خوادیدلم م امه،یبرادرم پ میمن تموم زندگ -

 ونمیکه رابطمون مثل دوران دوست یبدون دیبا نمیکه ا نیو اخر ،یدربرابر اون مثل من باش دیتوام با شهیخوب نم
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 یسر هیکه منم  هیعیمادره بچهام پس طب یبش قرارهتو  م،یشیو زن شوهر محسوب م میازدواج کرد گهی. ما دستین

 رو انجام بدم. ایریسختگ

 !کنمیسرشو تکون دادو گفت: من بخاطر تو همه کار م ترالن

 

............ 

روهم واسم  یکت شلوار روز خاستگار ی. حتمیشوق و زوق داشت. همش باهم بازار بود یلیدو روزه ترالن خ نیا

 انتخاب کرده بود. به خانوادشم خبر داده بود...

 .زنهیترالن پشت خط داره باهام حرف مشبه و  ۱۲ساعت  االن

 فردا ذوق دارم. یبرا یلیخ اریمح یوا -

 .گهید تهیبالخره روز خاستگار یداشته باش دمیخب با -

 ییکه خاستگارم تو نهیزوقم واسه ا -

 بهت دمیاره حق م -

 یعوض یگفت: ا دیخند

 نمتیبیوقت شد. فردا م ریمن برم بخوابم د زمی. گفتم: خب عزدمیخند منم

 اوم باشه باشه -

 ریشب بخ -

 نیهمچن -

 م،یوشگ ی. رفتم از تو گالرشهیمنم مشخص م یزندگ فیگذاشتم، بالخره فردا تکلقطع کردم. چشمامو رو هم ویگوش

 بهی. خداحافظ غردمیکه با زهرا گرفته بودم رو د یعکس

 پاک کردم. عکساشو
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 ...شمیمتاهل م گهید من

 !رهیگیجهت م میزندگ گهید

..... ...... ....... ....... 

 

 گه؟ید هیاوک یهمه چ امیزدم : پ صدا

 شد. ۸شد، ساعت  رید ایاره ب -

 اومدم اومدم -

 ینیریش هیگرفتم. دم  کیدسته گل ش هیکرد، رفتم  یرانندگ یگلفروش هیتا  امی. پنیتو ماش مینشست میرفت

 گرفتم. ینیریجعبه ش هیو  میسادیوا میفروش

 پارک کرد. نویماش امیپ میدیرس یوقت نا،یگاز داد تا خونه ترالن ا امیپ خالصه

 .میزد فنویزنگ آ میرفت

 .دیخوش اومد دییجواب داد: بفرما یخانم هی

 تو. میزدو رفت درو

ر اومد جلو. فک یپوش کیخانم ش هیخدمت درو برامون باز کرد.   شیجلو تر، پ میرفت میخونرو رد کرد یبا صفا اطیح

 داخل. دییبفرما نیکنم مادره ترالنه: سالم خوش امد

 .یییچقدر خوشگلن!! مرس یترالن اومد جلو که گلو دادم بهش گفت: وا 

 : قابل تورو ندارهگفتم

 بود. یالکچر یلیخونشونم خ یداخل، تو میرفت

 .ارهیم فیاالن پدره ترالن جان تشر د،ینیبش دییترالن گفت: بفرما مادره
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 .ادیترالن داره م یکه بابا دادیوسط سالن نشون م یپا از راه رو یصدا

 گفت: بله اقا فرهادم اومدن.  مامانش

 جاخوردم! نییپا ومدیپدرم که داشت از پله ها م دنیبلند کردم و با د سرمو

 همونجور خشکش زد. امیتا نگاهش افتا به من و پ پدرم

 کنه؟یم کاریچ نجایچخبره بابات ا نجایاروم گفت: ا امیپ

 .سادیو اومد جلوم وا نییاز پله ها اومد پا بابا

 اریگفت: مح اروم

 خشکم زده بود. من

 د؟ینیبش دیخوایصدا زد: پدر نم ترالن

 من گفت پدرررررررر؟ یترالن به بابا پدرررررررررررر؟

 د؟؟یکنیم کاریچ نجایگفتم: شما ا گنگ

 یکنیم کاریچ نجایهمونجور که خشکش زده بود گفت: تو ا بابام

 د؟یشناسیم گروی: شما همدترالن

 ترالن. یخاستگار نجایقرمز گفتم: من اومدم ا یبردم باال با چشما صدامو

 زد. غیمحکم کوبوند تو گوشم. ترالن ج بابا

 بهم زد. یلیکه س ییگذاشتم رو جا دستمو

 داد زد: ترالن دختره منههه! پدرم

 حالت خوبه؟ اریپدر، مح دیکنیم ینجوریچخبره؟ چرا ا نجایگفت: ا هیبا گر ترالن

 شه؟؟یترالن خواهر منه؟؟؟ مگه م یعنیرو زانوهام، خشکم زده بود.  افتادم
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  اروم باش ارینشست کنارم گفت: مح امیپ

 حالش بد بود. خودشم

 ؟یکنیم ینجوریچخبره فرهاد چرا ا نجایترالن گفت: ا مامان

 ؟؟یبهم نداد یجواب چیه هیچ هیخاستگارت ک دمیازت پرس ی: ترالن چرا هرچ دیغر بابا

 .کردیم هیگر ترالن

 نه ای شدهیچ یگیترالن گفت: فرهاااااد م مامان

 پسرهههه منه. اااااریزد : مح ادیفر بابا

 من خشکش زد، افتاد رو پاهاش. نیع ترالنم

 .هیگر ریزد ز دوینگاه کردم، منو د بهش

شدم و گاز دادم.  نمیرفتم سوار ماش رون،یام بلند شدمو از خونه زدم باز ج عیبمونم! سر نجایتوان نداشتم ا گهید

 .نیهم رفتمیکجا فقط م دونستمینم

بابام  یاز زن بابام، از زندگ یامار هیبارم که شده  هیاومد... کاش واسه  یمکه دنبالم دمیدیپدرمو م نیماش پشتم

 ؟؟؟؟یکه بچه دار ی. بابا چرا خودت بهم نگفتگرفتمیم

 نبود. میحال یچی. تو راه انقدر حالم بد بود که هرونیشهر زدم ب از

 داد زدم. سادمویشدم. رفتم لب پرتگاه وا ادهیپ نیاز ماش دمیکوه رس هی یوسطا به

 ....زدمیبلند داد م یبا صدا 

 شد. اومد پشتم. ادهیپ نیو اونم از ماش دیرس پدرم

 اریگفت: مح هیگر با

 ؟یزد یچه گند یییفهمیم ؟یکرد کاریچ یفهمیم ی، عوضسمت داد زدم: خفشووو برگشتم
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 ؟یتو به ترالن عالقه مند شد -

 فقط خفشوو ییییزدم: خفششو عوض داد

 رو زانوهاش. افتاد

ه ب ال؟؟؟یگودز گفتمیکردم؟ به خواهره خودم م یمن تاحاال داشتم خواهره خودمو مسخره م یعنیاشکام گفتم:  ونیم

که بچه  یازدواج دادم؟؟ چرا بابا. چرا بهم نگفت شنهادیدادم؟؟ به خواهره خودم پ یم کیرک یخواهره خودم فحشا

 ...یدار

 جلو چشمام جون بده. نجایگذاشت رو قلبش. چشماشو بست. ناله کرد، واسم مهم نبود. دوست داشتم هم دستشو

واب نداد بلندش کردم. کردم. فورا رفتم سمتش تکونش دادم، صداش زدم، ج خی نیافتاد رو زم هوشیب یوقت یول 

خودم شدم گاز دادم  نیخودشو قفل کردمو رفتم سوار ماش نیماش ی. درانمیعقب ماش یبردم گذاشتم رو صندل

 !مارستانیب هیسمت 

 برانکارد اومدن بردنش... هینگه داشتمو از بخش اورژانس با  مارستانیب نیتر کینزد دم

 رفت باال سرش. دکتر

 راه رو. یکه حالم داغون بود نشستم رو صندل منم

 بود. امیزنگ خورد ، پ میگوش

 امیپ هیدادم: چ جواب

 ییکجا اریمح -

 مارستانیب -

 ؟یواسه چ مارستاااانیب -

 بابام حالش خراب شد. -

 ستیترالن حالش خوب ن مارستانمیمنم ب -
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 مارستانیخونه بهشون خبر بده که اوردمش ب مریحرف بزنم، من م تونمینم شمیم وونهیدارم د امیکردم : پ ناله

 باشه باشه ادرسو بگو. -

 نشستم پشت فرمون و با تموم سرعت رفتم سمت خونه! رون،یزدم ب مارستانی. از بگفتمامیرو واسه پ ادرس

 که ارش واسم گذاشته بود رو برداشتمو مشغول شدم. ییاصال خوب نبود، رفتم تو اتاقم بسته ا حالم

.. ............. ...... ...... .... 

 

 ...رهخویحالم از خودم بهم م کنمیبه رفتارام با ترالن فکر م یشکل ممکن گذشت. وقت نیاون هفته، به بدتر جمعه

 که نکردم... کارایبا خواهر خودم چ من

 زنگ خورد. میگوش

 نااشنا بود جواب دادم: بله  شماره

 د؟یصدر هست اریمح ی: سالم عرض شد جناب، شما اقاگفتیتو گوشم، م دیچیمرد مودب پ هی یصدا

 د؟ییبله خودم هستم، بفرما -

 رو بهتون بگم. یموضوع مهم هی. خواستم رمیگیمن از طرف شرکت پدرتون دارم تماس م -

 .شنومیم دییبفرما -

مهم رو امضا  یلیقرداد خ هی یشرکت کنند و پا یجلسه مهم کار کیپدرتون قرار بود، تو  ۱فردا ساعت  دیببن -

 تام شرکت با شماست! اریهستن، اخت یماریدر بستر ب شونی. حاال که اکنن

 پدرم شرکت کنم؟ یجا امیمن ب یعنی -

 بله  -

 شه؟یکجا برگزار م -
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 تو همون شرکت پدرتون -

 امیخب، من م اریبس -

 .ریمزاحم شدم، وقت بخ دیمتشکرم. ببخش یلیخ -

 .برم دیبا هیچاره چ یحوصله فردا رو داشت؟ ول یقطع کردم، ک ویگوش

 ...دمیدوباره با سردرد خواب شب

پدرم قراردادو امضا  یو رفتم شرکت. دو ساعت بعد جلسه برگزار شد، و من به جا دمیحوصله لباس پوش یب صبح

 کردم.

 .دیرس انی، جلسه به پا۵ساعت  کینزد

ام نگاه پ ریو به شهر ز یرفتم تو اتاقم نشستم رو صندل اد،یب یسپردم که نزاره کس میخسته بودم، به منش یلیخ

 .کردمیم

 گرد باشه؟ هرکار کردم دوبلش سرم اومد!! تونهیم ایکه چقدر دن کردمیفکر م نیا به

 بود... یعالقم به ترالن واسه چ فهممیحاال م ،ینحس یزندگ چه

 بود که اون هم خونِ منه! نیا واسه

 در باز شد. هویافکارم غرق بودم که  تو

 اخم کردم. نیرحسیام دنیو با د برگشتم

 قبول نکردن و اومدن تو. شونیا د،یصدر من هرچقدر گفتم که شما وقت ندار یگفت: آقا یمنش

 باهات حرف بزنم. دیقرمز نگاهم کردو گفت: با یبا چشما نیرحسیام

 چه مرگشه؟ گهید نیا

 .رونیاشاره کردم که بره ب یبه منش رو
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 ؟یخوایم یفت. گفتم: چر یمنش یوقت

 .سادیجلوم وا اومد

 

 زانو زد جلوم! از تعجب شاخ در اوردم. هوی

 ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ -

قه غالم حل شمی. خودم مکنمیرو م تیتا اخر عمر خودم نوکر کنم،یهمه کار برات م اریپامو گرفت و گفت: مح هیگر با

 به گوشت.

 نه! ای شدهیچ یگیاز تو دستش در اوردم، گفتم: دِ هَ م پامو

 .یکه باهاش ازدواج نکن فتمیمنه، به دستو پات م یترالن تموم زندگ اریناله گفت: مح با

 !دهیبه گوشش رس میخاستگار یداستان از چه قراره... ماجرا دمیحاال فهم اها

 گفتم؟یبهت م یزیمگه من چ یکردیاون موقع که با عشق من، هر هر کر کر م -

 م،زنیبا زهرا حرف م یندارم وقت ینباشه، من منظور ایدن یاون باشه، ول خوامیبا ناله گفت: به جان مادرم که م دوباره

 داداش... کنهی. همونجور که اون منو صدا مکنمی. همونجور که صداش ممونهیمثل خواهرم م خورمیقسم م

ن بکنم! چون آب از سر م تونمیواست نم یمن کار یام بکن کهیت کهیپام ت یزدمو گفتم: اگه االن خودتو جلو پوزخند

 گذشته.

 به خاک مادرت قسمت. دم،یتورو به جون زهرا قسم م اریقرمزش نگاهم کردو گفت: مح یچشما با

 یزدم : دِ خفشوووو لعنت داد

زنم  که زهرا قبول کنه یبه شرط یول !کنمیگفتم: باشه، با ترالن ازدواج نم ی. با مکث طوالنسادمیوا زمیکنار م رفتم

 بشه...

 تو چشمام نگاه کرد. ساد،یشد وا بلند
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 !شهیم یچ نیواسه اونم التماس کن بب ،یکنیمن التماس م شیکه پ ینجوریهم -

 نکن. ی. فقط تو دست نگه دارو فعال کارکنمیم یگیرو که م یکار نیباشه باشه، هم -

 .مونمیباشه من منتظر جوابت م -

 .رونیتند از در زد ب نیرحسیام

 کنه؟ یزهرارو راض تونهیم یعنی

 نکنم! فکر

 

 ■زَهرا■

 !برمتیم یسر نیبود. حاال ا یقشنگ ی: اره جاکامران

 .ندازمیم ادتی یسر نیباشه خودم ا -

 طونیگفت: ش دیخند کامران

 درش اوردم . فمیزنگ خورد، از تو ک میگوش

 بود . نیرحسیام

 !کرد؟ینکبت مگه ول م زد،یمزنگ  یه کردمیقطع م یه 

 خلوت و تلفنش رو جواب بدم. یجا هیبرم  ییمجبور شدم به بهانه دستشو اخرش

 جن دنبالت کرده؟ ر؟یاتصالو زدمو گفتم: چته ام دکمه

 نمتیبب دیزهرا با ییکجا -

 !مییجا تونمیاالن نم -

 شه؟یوقتت ازاد م یک -
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 ه؟یاجبار یلیخ -

 یلیاره خ -

 ابونمونیپارک سرخ گهیساعت د مین هیباشه  -

 خداحافظ نمتیبیباشه خوبه، پس م -

 خداحافظ -

 کامران! شیکردم بعد برگشتم پ سیدستامو خ کمی یقطع کردم، الک ویگوش

 !رونیکردمو از کافه زدم ب یحرف زدن خداحافظ قهیچند دق بعد

 .دیکشیطول م یکساعتیبرم  یارت یبا ب خواستمیگرفتم سمت پارک. چون اگه م یتاکس هی

 کردو پولشو گرفت رفت... ادهیراننده منو دم پارک پ خالصه

 رفتم سمتش. دم،یرو از دور د نیرحسیام افهیپارک گشتم ک ق توکمی

 یلبخند گفتم: سالم جن با

 کارت دارم نیگفت: سالم بش خسته

 .نشستم

 ن؟یرحسیشده ام یزیچ -

 !شمیدارم نابود م به چشمام کردو با عجز گفت: زهرا ینگاه نیرحسیام

 چرااااا -

 ازدواج کنه... خوادیترالن م -

 واقعاااا -

 ازدواج کنه... اریبا مح خوادیاره ، م -
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 ! کپ کرده نگاهش کردم.نیافتاد رو زم فکم

 خودم اومدم. به

 آ آها خب مبارکه -

 اگه ترالن بره... رمیمیزهرا من م -

 رفتیم دیبالخره که با -

 من تموم شه. یزوده که زندگ یلیوز خاالن نه، هن یاره ول -

 ر؟یام یگیم یچ -

 .زارمیداغمو به دل مادرم م کشمیاگه ترالن بره خودمو م گمیم -

 ؟؟؟؟؟یشد وونهید -

 بکن یکاریکن زهرا، بخاطر من  یکاریتوروخدا  -

 اد؟؟؟؟؟یبرم یکنم؟ از دست من چه کمک کاریچ -

 .کنهیبا تو ازدواج م اری. محیاگه تو قبول کن -

 افتاد داستان از چه قراره... میدوزار تازه

 شرمنده. یدوست داشتم کمکت کنم ول یلیخ -

 !کنمیخواهش م یتونیزهرااا. تو م -

 .تونمی! من نمنیرحسیاصرار نکن ام -

...... ........ ...... ...... 

 .مکنیردش م یمنم هردفعه به سخت کنهیم یزار هی. گرنجایا ادیهر روز م نیرحسیدو هفتس که ام یکی کینزد االن

 .گمیبهش م ویهمه چ اد،یخسته شدم. اگه ب گهید امروز
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 زنگ خورد، حالل زادست. میگوش

 دادم: الو جواب

 خونتونم یجلو -

 باشه اومدم -

 .ادینم دونستمیبود. تعارفش نکردم چون م سادهیدر وا یجلو رون،ی. رفتم بدمیپوش لباسامو

 : سالمنیرحسیام

 یاورد نتویاشسالم م -

 اره -

 بهت بگم. یزیچ هی خوامیم میبر -

 باشه -

 ...بهت کمک کنم خواستیدلم م یلیمن خ ری: امینی. شروع کردم به مقدمه چمینشست نیتو ماش میرفت گهید باهم

 وسط حرفمو گفت: توروخدا برو سر اصل مطلب. دیپر

 

 م،ینگه داشت یخانواده مقتول رو راض هیبرادر من اسفند پارسال مرتکب قتل شد. االنم تو زندانه، بزور و با وعده د -

 من پرداخت کنه. ندهیرو قراره همسر ا هید نیا

 دهنش باز موند. نیرحسیام

 ؟یدیحاال فهم -

 ه؟یک ندتیهمسر آ -

 یریتم: کامران نصرو داشبورد کردمو گف هینگاه تلخ به دستمال کاغذ هی



 یارحم

 
311 

 

 جاخورد. نیرحسیام

 شرکت؟ هیرینص نیگفت: هم ینسبتا بلند یصدا با

 بهت بکنم. یکمک تونمیمن نم یول ریاره، منو ببخش ام -

 شدمو رفتم خونمون! ادهیپ نیاز ماش هیگر با

 نشسته بود! نیکپ کرده هنوز تو ماش نیرحسیام

 ■اریمَح■

 رو ندارم! یچی. چون حوصله هرمیشرکت نم گهید کردم،یتماشا م ونیخونه نشسته بودم داشتم تلوز تو

 .بلند شد میگوش یصدا

 ؟یبکن یتونس یکار شدیبود، جواب دادم : چ نیرحسیام

 سالم -

  کیعل -

  نمتیبب دیبا -

 .امین ست،یمهم ن زهیاگه چ -

 مهمه یلیچرا خ -

 هست؟ یراجب چ -

 دمیرد کردن تورو فهم لیدل -

 ؟یگیم یجد -

 ؟یایاره، حاال م -

 ام؟یکجا ب -
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 اونجا اینشستم ب نایزهرا ا ابونیپارک سر خ -

 اومدم -

 رفتم حاضر شدم. عیقطع کردم. سر ویگوش

 کردم سمت پارک! یو با تموم وجود رانندگ رونیخونه زدم ب از

 .دمیرس قهیدق ۴۵ بعد

 پارک کردم. رفتم تو پارک! نویماش

 متشو نشستم کنارش.س دمییدو دم،یاز دور د نویرحسیام

 سالم -

 !شنونمیخب م ک،یزنون گفتم: عل نفس

 ؟یشناسیبرادر زهرارو م -

 ؟یزهرا، برادر داره؟ جد -

 .کشهیسال حبسشو م کیکردن، برادرش االن داره  یراض هیاره،  مرتکب قتل شده؛ خانواده مقتول رو با د -

 به من داره؟ یچه ربط نایخب ا -

 کرده! نکارویرو داده به شرط ازدواج با زهرا ا هیکه د یکس -

. پس چرا هنوز کردیتابستون ازدواج م دیزهرا با یگیکه تو م هینجوریرو داده؟؟ اگه ا هید یچقدر بوده؟ ک هید -

 مجرده؟

 نداره! یبعد حبس داده بشه مشکل تونهیم هید -

 ؟؟یازش گرفت یرو بده؟ ادرس هیقراره د یک -

 .یریتو چشمام کردو گفت: کامران نص نگاه
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 در حد بنز! جاخوردم

 ...نیپس واسه هم ؟یرینص کامران

 فکر فرورفتم. تو

 ست؟یاون خوده حالل زادش ن -

 بلند کردم، رد نگاهشو گرفتم، سرمو

 ...یریبه کامران نص دمیرس

 خوده حرومزادشه -

 کنه؟یم کاریچ نجایا -

 نهیالبد اومده زهرارو بب -

 لند شدم.جام ب از

 ؟یریکجا م -

 با زهرا حرف بزنم خوامیم -

 ومدهیاون که ن -

 ادیبالخره که م -

 شینزاره بره پ ره،یجلوش رو بگ دیسپردم که اگه زهرارو د نمیرحسیکردم دور تا دور پارک قدم زدن، به ام شروع

 !یرینص

 خود شدم! یاز خود ب دنشی. دوباره با دشدیپارک م کیداشت نزد دمش،ید ابونیکه جلو تر رفتم تو خ کمی

 وارد پارک شد. رفتم پشتشو صداش زدم: زهرا یوقت

 !دیمن به وضوح رنگش پر دنِیبرگشت، با د ساد،یوا
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 ؟یخوایم یچ نجایلکنت گفت: سالم، تو تو ا با

 .ششیپ یریم یو واسه چ یقرار دار یبا ک دونمیجلو دستاشو گرفتم تو دستم گفتم: من م رفتم

 بود سادهیپشتم وا نیرحسیبه پشتم دوخت، برگشتم. ام نگاهشو

 خان؟ اریمح گهیتموم شد د تمیدستامون نگاه کردو گفت: مامور به

 .ویهمه چ دمیزدم رو شونش و گفتم: اره بعدا بهت خبر م اروم

 خداحافظ گهید رمیباشه پس من م -

 خداحافظ -

 تند ازمون دور شد. یبا قدما نیرحسیام

 سمت زهرا، دهنش باز مونده بود! برگشتم

 دمیبرادرتو م هیمن د -

 اریبا مکث گفت: مح مبهوت،

 جانم؟ -

 ؟یمطمئن -

 بخاطر تو! دم،یاره هچقدر باشه م -

 .بغض نگاهم کرد با

 !میرو ردش کن کهیمرت نیا میبر ایرو فشاد دادم و گفتم: حاال ب دستش

 لذت بخش زد. یلبخند

 .میترف یریبه سمت نص گهیهمد با

 اومد. یتوهم گره خورده منو زهرا، چشماش از حدقه داشت در م یدستا دنید با
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 بهش از جاش بلند شد. میدیرس یوقت

 

 ■زَهرا■

 چخبره؟ نجایزل زد تو چشمامو گفت: ا کامران

 د؟یشناسیبنده رو که م یرینص یمن جواب داد: آقا یبه جا اریمح

 یکه پسر فرهاد دونمیم -

 به زهرا. دیکمک کن دیخواستیمدت چقدر م نیهستم که در طول ا انیمنم در جر -

 به تو داره؟ ی. زهرا چه ربطیگیم یچ فهممیشدم! نم جیمن گ -

 .دیبد هیبابت د یپول ست،یکه الزم ن دیرو بدون نی! فقط همدیبا خبر باش اتیاز جزئ ستینشما الزم -

 .میگذاشت یما باهم قول و قرار یبه من گفت: ول رو

 عوض شد. ممیتصم یول دونمیم یلکنت گفتم: م با

 ه؟یبلند گفت: مگه الک یبا صدا کامران

 که گفتم والسالم! نیهم که،ی: صداتو نبر باال مرتدیارغریمح

 با خودش برد. دویدست منو کش بعد

 کامران سوخت  یبرا دلم

 خوشحال بودم. انگار ورق روزگار من برگشته بود! میطرف هیاز  ،

 ■اریمَح■

 با زهرا رسوندمش خونشون... یتهران گرد کمی بعد

 .میریجاهاشو در نظر نگ یقشنگ شده بود. البته اگه بعض یزندگ چقدر
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 رو تو چشماش خوندم! یبعدش خوشحال یکردم، اونم اولش تعجب کرد ول فیتعر امیخونه و ماجرارو واسه پ رفتم

.......... ........... 

خوب رو  یحسا نیشده بود. تموم ا یعال مون،ییاول اشنا یگذشت و رابطه منو زهرا مثل روزا ییهفته ا دوسه

 ! نیرحسیام ونیبرگشتن زهرام و برگشتن زهرارو مد ونیمد

 .واسش بکنم یکاریبود  وقتش

 باهاش صحبت کنم. نیرحسیدر مورد ام خواستمیبا ترالن قرار گذاشتم، م امروز

 .میاپ نشسته بودش یکاف هیهم تو  یرو روبه

 .زدمینم یشده بود، منم حرف رهیحوصله به نقطه نامعلوم خ یب

 از بابا کتک خورده بود. یبود که حساب نیزخم کهنه داشت، اونم واسه ا هی شیشونیپ

 چرا اون همه دوستت داشتم. فهممیسکوت شکست و گفت: حاال م بالخره

 ...یکرد و گفت: چون تو برادرم بود نگاهم

 .کنهیرو برام سخت م دنیاوقات نفس کش یگذشته هرلحظه جلو چشممه، گاه یروزا ترالن، -

 خدارو فراموش امونیکه تو خوشگذرون ییتو، ماها یمن هم برا یبود. هم برا یسخت هیتنب نیگفت: ا هیبا گر ترالن

 ...میکرده بود

 خدا خوب جزامون رو داد... گفتیاشک چشمام شدم، ترالن راست م ختنیدستمو بردم سمت چشممو مانع ر عیسر

 کتم درش اوردم، زهرا بود. بیزنگ خورد، دست کردمو از ج میگوش

 !زمیدادم : جانم عز جواب

 ؟ییکجا یمح -

 گردمیبرم ییدستشو رمیمن م اریجواب بدم که ترالن گفت: مح اومدم
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 تکون دادم، ترالن رفت. سرمو

 ؟؟ییتو کجا ار؟یبود مح یک یصدا -

 . گفتمیم قتویحق دیبگم! با یچ موندم

 ترالنم شیپ -

 ؟یچ -

 زهرا.....زهرا؟....الو؟ دمیم حیبعدا برات توض  -

 بار کن. یباقال ارویکرده بود، حاال خرب قطع

 بعد اومد، نشست قهیدو دق ترالن

 بود تلفنت؟ ی: کگفت

 زهرا -

 باهاش؟ یدوباره رفت -

 باهاش ازدواج کنم خوامیم -

 نگفت. یزیکردو چ نگاهم

 بود. ییمسئله ا هیراجب  نجا،یا یایازت خواستم ب نکهیا -

 ؟ییچه مسئله ا -

 حرف بزنم. نیرحسیراجب ام خواستمیم -

 دونمیخوب م نویعاشق منه ا نیرحسیزدو گفت: ام لبخند

 ؟یپس چرا ولش کرد -

 چون عاشق تو بودم! -
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 کرد. یاور ادیدوباره گذشترو  سوختم،

 برعکس من، برعکس تو... ه،یبدست اوردمو گفتم: پسر پاک کنترلمو

 کرد. نگاهم

 !پسندمشیبدجور عاشقته، منم به عنوان برادرت م یدونیدادم:همونطورم که خودت م ادامه

 ؟یچ یعنیگفت:  دیخند

 تیخاستگار ادیاجازه بده ب-

 رفت تو فکر ترالن

 رو بفهمه. انیجر نکهی! بعده اتیخاستگار ادیالبته اگه قبول کنه ب -

 ؟یبگ نیرحسیبه ام یزیموضوع چ نیراجب ا یخوایتعجب وار گفت: تو که نم ترالن

بلش تو ق یرو راجب تو بدونه، ول یهمه چ دیظلمو در حقش بکنم، اون با نیا تونمیبگم ترالن، نم دیگفتم: با مصمم

 ؟یکنیجلو قبولش م ادیبهم بگو اگه ب

 چشم پاکه نکهیخصوصا ا هیفکر کردو گفت: پسر خوب کمی ترالن

 االن بله نامحسوس بود؟ نیخنده گفتم: ا با

 . دیخند ترالن

 نباش، من پشتشم. شیمال تینگران وضع -

 تو چشماش نگاه کنم یچجور یبد حیبراش توض ویکه اگه همه چ کنمیفکر م نیفقط به ا ست،یپول مهم ن نه واسم -

 بعدا؟

 صداقت بنا شه بهتره! هیبرپا تونیبفهمه و زندگ ویاالن همه چ نکهیا -

 سی سی -
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 !رونیب یایسرو وضع ب نیبا ا نمینب گهیبعدشم د -

 شروع شد. یداداش باز یوااااا -

 .عیشالتو بکش جلو سر عیگفتم: سر دمیخند

 چشم چشم خان داداش -

 .میدیخند

 : ساعت چنده؟گفتم

 شب ۹انداختو گفت:  شیبه گوش ینگاه ترالن

 خونه. رسونمتیبعد خودم م میبر ییجا هی یایب دیاول با -

 کجا؟ -

 یرو درست کن یگند هی یایب -

 ؟یچه گند -

 داستانمون رو، االن باهام قهره مثال. یبه زهرا بگ -

 چرا؟ -

 تو شیاومدم پ دیچون فهم -

 هنوز؟ یبهش نگفت یوا -

 نه واال وقت نکردم -

 ؟ین رید کمیباشه فقط االن  -

 شه بهتره.مشخص  یامشب همه چ نینه هم -

 یتکون دادوگفت: اوک سرشو
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 !میرفت نایتا خونه زهرا ا نویتو ماش مینشست رون،یب میو از کافه زد میبلند شد قهیپنج دق بعد

خونشون رو به ترالن نشون دادمو  نا،یتو کوچه زهرا ا می. رفتمیشد ادهیپ گهیگوشه پارک کردم و با هم د هی نویماش

 فرستادمش جلو...

 زنگ خونرو زد. ترالن

 ه؟یکه فکر کنم ستاره بود گفت: ک یدختر هی

 ن؟ییپا ادیب دیلحظه به زهرا بگ هی شهی: سالم خانوم مترالن

 گفت: شما؟ دختره

 از دوستاشم -

 

 دم در ادیاالن م دیگفت: چند لحظه صبر کن دختره

 متشکرم -

 ■زهرا■..... ....... .......

 کجا بود؟ قمینق گفتم: اخه من رف با

 بابا خودش گفت دونمی: چمستاره

 گه؟یدختر بود د یمطمن -

 اره بابا -

 رفتم دم در. دمویپوش لباسامو

 خواد؟؟یم یچ نجایا نیترالن کپ کردم! ا دنیباز کردم، با د درو

 زمیلبخند گفت: سالم عز با
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 افتاده؟ یسالم، اتفاق -

 بهت بگم. زویچ هی نجایفقط اومدم ا ؟یچه اتفاق زمیگفت: نه عز دیخند

 ؟یچ -

 من بود. شیامروز پ اریمح -

 هستم انیپوزخند گفتم: در جر با

 سره اصل مطلب. رمیمن م ینه، ول ای یخبر دار دونمینم -

 میپدر هیاز  ارینگاهش کردم که گفت: منو مح منتظر

 االااااااان؟ نیگفت ا یچ هن؟

 د؟یخواهر برادر یعنیتعجب گفتم:  با

 .میدیموضوع رو فهم نیکه ا شهیم یماه کیحدودا  زم،یاره عز -

 دهن باز گفتم: اَاَاَاَاَاَ  با

 بلند شد. شیگوش یصدا هوی د،یخند

 باباس اریدر اوردو به بغلش نگاه کرد و گفت: مح فشیک از

 بود! سادهیوا اری!! محدمیبغل دست ترالن و د رونویاز در اوردم ب سرمو

 قم؟بزنمت عج یدیحاال؟ ترس یدزدک چرا

 ؟ییکه گفت: الو ترالن کجا دیچیصدر پ یاقا ی، صدا فنیاز دست ترالن گرفتو گذاشت رو آ ویگوش اریمح

 گفت: سالم بابا اریمح

 ؟ییتو اریفرهاد گفت: مح اقا

 رسونمشیم گهیساعت د میمنه، ن شهیپ دیاره منم، خواستم بگم نگران ترالن نباش -
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 خداحافظ. د،یباش گهی: باشه پسرم مراقب همداقافرهاد

 قطع کرد. ویگوش اریمح

 

 م؟یدونستیدوتا خواهر برادر بودن و ما نم نیا ییخدا اَاَاَاَاَ

 !یخر توخر عجب

 ؟یخانم ی: حاال باور کرداریمح

 .یگفتیکاش زودتر بهم م یتکون دادمو گفتم: اره، ول سرمو

 ریسخت نگ ادیحاال ز الیخی: بترالن

 نگفتمو فقط سرمو تکون دادم. یزیچ

 رونیب می: خب حاضر شو براریحم

 ؟یدیساعتو د زمیعز -

 !دمتیامروز قشنگ ند زمی: عزاریمح

 .دیخند ترالن

 میکن یشب گرد ای: باریمح

 اصرار... یه اریمح کردمیرد م یمن ه خالصه

 قبول کردم، خواهر برادر منو اغفال کردن... اخرش

 .اریمح نیتو ماش مینشست میرفت ییشدمو سه تا حاضر

 اول ترالن رو رسوند خونشون اریمح

 .نیجلو بش ایگفت: زهرا ب بعد
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 نشستم. ششیشدم، رفتم جلو پ ادهیپ

 م؟ی: خب کجا برگفتم

 ییجا یپارک هی میبر دونمینم -

 جون خودم ییا وونهید -

 چرا؟ -

 .میتو هفتا خواب غرق باش دیبابا االن با -

 مگه؟ شهیم یچ میشب غرق نش هیزدو گفت: حاال  لبخند

 نگفتم، سرمو تکون دادم. یزیچ

 فقط سکوت بود. نیپارک، تو ماش هیسمت  میافتاد راه

 .پارک کرد نویماش میدیرس یوقت

 .میشد ادهیپ نیماش از

 بزرگ بود، تهش نامعلوم بود! یلیتو پارک نبود، پارکشم خ چکسیاطراف نگاه کردم، ه به

 .مکتین هیرو  مینشست میرفت اریمح با

 .دمی، خند میانداخت که باهم قرار گذاشت یروز نیاول ادهیحالت منو  نیا

 یخندیم یبه چ -

 !یواسم گل اورد شمیپ یروز اول که اومد -

 نگفت. یزیزدو چ لبخند

 .دمیرو پرس رفتیکه مدتها تو ذهنم رژه م یسوال

 ؟یدیبار منو کجا د نیتو اول ار،یمح -
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 .یبود یرینص شینگاه کردو گفت: تو رستوران، پچشمام به

 .میدیپس من چرا تورو ند -

 هیگر یواسه چ ینبود کال، راست یچی. حواست به هیکردیم هیگر یتوام داشت م،یاومده بود امیاون شب با پ -

 ؟یکردیم

 .یگیکدوم شب رو م ادینم ادمی -

 نگام کرد. زیر

 ادینم ادمیجان خودم  -

 گفت : باشه قسم نخور دیخند

 بود. گهیهمد ینگفتم، دستامون تو دستا یزیزدمو چ لبخند

 .ینگاه کاره خودت و با من کرد هی: اون شب، تو اریمح

 گههید مینیخنده گفتم: ما ا با

 یمنو، رو هوا گذاشت یدو هفته زندگ کیخانم نزد -

 ؟یوا چجور -

ه تو؟ ک شهیپ ادیبازم م نمیتا بب کردمیم بشیتعق ییهفته ا کی دم،یو تو شرکت د یریچون فرداش که نص -

 کردم داتیخوشبختانه حدسم درست بود و بالخره پ

 .دمیخند

 روزگار ی: هعدگفتیخند ارمیمح

 برقرار شد. نمونیب سکوت

 مجدد؟ یخاستگار میاریب فیتشر ی: خب خانم، کاریمح
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 قدمتون سر چشم. دیخنده گفتم: هروقت اومد با

 از دستت ناراحتما. دایش یمن هنوز سره نامزد یراست -

 سرم. ختنیاومدن ر یکنم سانازو ناز کاریخب من چ -

 قبول نکردن داینبود. منتها خانواده ش یبه مجلس مختلط راض اممیخوده پ ،یدونیم -

 اها -

 .میکن یرو جدا م نیرحسیترالندو ام یحاال انشاهلل عروس-

 یییییگیم یییییییییییزدممممم: جد غیلحظه کپ کرده نگاهش کردم، بعد ج هی

 ؟یزنیدختر چرا داد م واشیعه  -

 کنن؟ یباهم عروس خوانیترالن م رویگفتم: واقعا ام یخوشحال با

 .هینظر اون چ مینیبب ریام مونهی. فقط مهیترالن که راض -

 شوق گفتم: اون که کشته مرده ترالنه با

 .کنهیرو پنهون م یزیچ هیداره  دمیلبخند زد، اما فهم اریمح

 .دادیهرروز به تو فحش م نیرحسیامندادم، با خنده گفتم:  تیاهم

 لطف دارن به من شونیا -

 .یتو برادر ترالن دونهیگفتم: اون که نم دمیخند

 نگفت. یزیچ دویخند اریمح

 

 .یندازیراه م یدار نمیرحسیشکرت که کاره ام ایخدا

 .دمیکش قیعم نفس
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که االن داره  یمشکالت بتونم حامدم ببخشم! حامد نهمهیبعد ا دیخوب شده، خداروشکر شا یکه همه چ حاال

 !دمشیکه ند شهیم کسالی کینزد

 !ندمونیاز ا مون،یاز زندگ م،یو حرف زد میتو پارک موند شیتا ساعت ش اریشب با مح اون

 منو رسوند خونه و رفت! اریمح بعدش

 غروب ۵تااااا  دمممممیخواب دمیخونه. خواب دمیتا رس خداشاهده

 !قایدق دیخواستیم یها شب تو پارک چ وونهیبگه د ستین یکی اخه

 ی: چه عجب زهرا خانم بلند شدستاره

 باشم. داریتا صبح ب دیبدبخت شدم امشب البد با -

 .نهیهم یکله روزو بخواب گهیاره د -

 باشه باشه حاال تو انقدر حرص نخور -

وقتت ازاد "اس ام اس داده بود که  هی. داشتم امیپاسخ از پ یتا تماس ب ۱۰ کیکردمو چکش کردم، نزد دایپ مویگوش

 "شد بهم زنگ بزن

 به من داشت؟؟ کاریچ امیکردم، پ تعجب

 زدم بهش. زنگ

 دوتا بوق جواب داد: الو سالم بعد

 ؟یخوب امیسالم پ -

 یممنونم شما خوب -

 ویقربانه  -

 تااالن؟ یبود دهیخواب ارینکنه توام مثل مح-
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 گفتم: اهوووم دمی. خنددهیمثل من خواب ارمیمح پس

 که هنو تو خوابه. اریمح یشد یداریباز خوبه تو ب -

 اومده؟ شیپ یخنده گفتم: اها، خب مشکل با

 .موضوع مهم حرف بزنم هیراجب  نمت،یبب خواستمیراستش م -

 موضوع مهم؟ -

 همون پارکه؟ امیمحل شمام ب یکایمن االن نزد گم،یبهت م دمتیحاال د-

 دیایاره ب -

 اونجام گهیربع د هیپس من  -

 باشه  -

 خدانگهدار -

 خداحافظ -

 قطع کردم.  ویگوش

 ؟یعنیداشت  کاریبا من چ امیپ

 "نگو اریبه مح یزیچ دارید نیلطفا از ا"بود نوشته بود که  امیبلند شد، پ میاس ام اس گوش یصدا

 "باشه"دو برابر شد نوشتم  تعجبم

 

 شده واسه ما. یپارکم داستان نیا. حاضر شدم و رفتم سمت پارک خالصه

 ...مکتین هیکه نشسته بود رو  دمشید دمیرس یوقت

 جلو گفتم: سالم رفتم
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 یجاش بلند شدو گفت: سالم خوب از

 یقربونت مرس -

 نیبش -

 .مینشست

 بود؟ یخب کارت چ -

 سفره سه روزه هی میبر میخوایفردا م دایواال منو ش -

 گه؟یحرفا د نیو ا یگفتم: نامزد باز شخندین با

 گفت: اره دیخند

 خدا بهمراتون دیخب بر -

 فدات -

 اد؟یبرم یاز دست من چه کمک -

 حفظ باشه؟ تویخون سرد کنمیخواهش م یبگم، ول یچجور دونمینم -

 کردم. خی شتریب

 !یترسونیمنو م یدار شتریتو که ب -

 داره. میاما راه حل هینه اروم باش. درسته مشکل بزرگ -

 توروخدا زودتر بگو، قلبم اومد تو دهنم -

 ....اریمح کنمیاما فکر م ستمیمطمئن ن -

 ؟یچ اااریگفتم: مح قراریب

 معتاد شده -
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 لحظه، خشکم زد... هی موندم

 شده؟! ارمیمح رهیگ بانیپدرمادر شم، گر یکه باعث شد ب ییبال یعنی

 ؟؟؟؟؟؟یمطمئن -

واقعا حدسم  نمیمراقبش باشم و بب تونمینم ادیز گردمیبرم ۷اعت شرکت. عصر س رمیزهرا، من صبحا م دونمینم-

 نه. ایدرسته 

 اومد. یداشت در م میگر

 ام؟یپ میکن کاریالتماس گفتم: حاال چ با

 .شهیزده بود شروع م بشیهفته که غ هیفقط مطمئنم ماجرا از اون  -

 .ختمیریاشک م اروم

خونه ماو  یایسه روز ب نیا یبهانه ا هیبه  خوامیو ازت م رمیگفت: به بهانه مسافرت سه روز دارم از کنارش م امیپ

 !یبمون ششیپ

 بشه؟ یکه چ -

ه کَمپ اگرم ک مشیببر گهینکرده معتاد بود، باهمد یینه، بعدش من که اومدم اگه خدا ایواقعا معتاده  یکه بفهم -

 نبود که صدهزار مرتبه شکر.

 بود. اریزنگ خورد، مح میگوش

 دادم: الو جواب

 سالم خانمم -

 دارم یکار هیاالن  یزنگ بزن گهیچند لحظه د شهیم اریمح -

 باشه ....فعال -

 خداحافظ -
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 قطع کردم. ویگوش

 : قبوله؟امیپ

 بشه. دهیکش یبه تباه شیکه اونم زندگ زاشتمیم دی. نباکمک کنم اریبه مح دیبا

 باشه قبول -

. هروقت میشیصبح از تهران خارج م شیفردا ساعت ش دایمنو ش ،یبمون ششیپ یکه بر اریبهانه ب هیپس خودت  -

 !ششیپ یبمون یخوایمسافرت بهش بگو م میبهت گفت که ما رفت

 ، باشه هیفکر خوب -

 

 .میکردم و از هم جدا شد یخداحافظ امیربع بعد از پ هی

 ...نمشیبب تونمیشدم امروز نم ضیو گفتم مر چوندمیپ یجور هی ارمیمح

 که دارم! ینحس یکردم بخاطر زندگ هیاون شب تا صبح گر من

 معتاد نشده باشه. اریخداکنه مح فقط

 شد. ۱۰صبح ساعت  خالصه

 خوابم برده بود. یک ستین ادمی

اسخ از پ یعالم تماس ب هی کیچک کنم، نزد مویبود گوش نیکه کردم ا یکار نیخونه نبود، اول یبلند شدم کس یوقت

 داشتم. اریمح

 زدم بهش بعد دو سه تا بوق جواب داد: بَه بَه زهرا خانوم زنگ

 الود گفتم: خواااااب بودددددم خواب

 گفت: باشه. حالت خوبه حاال؟ دیخند
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 امپوله کاره خودشو کرد گهیاره د -

 خب خدارو شکر. -

 شکر -

 نمت؟یبب یامروز ک -

  دونمینم -

 دنبالت امیکار دارم انجام بدم، بعدش م یسر هیسمت شرکت  رمیاالن که دارم م -

 باشه منتظرتم -

 ؟یبار یکار زمیخب عز -

 بوج بوج یچیه -

 گفت: خداحافظ عشقم دیخند

 داد که واقعا معتاده؟  صیتشخ شهیقطع کرد، صداش انقدر سرحاله که سخت م ویگوش

 موادشو جور کنه نه مثل بابات که... تونهیپول داره راحت م اریزهرا؟ مح یگیم یدار یچ

 ■اریمَح■

ه گفت ک اممینه. پ ای دنیکجان، رس نمیتا بب امیزنگم زدم به پ هیاز کارامو انجام دادم.  یسر هیشرکت و  دمیرس

 مونده. گهیدوساعت د

 .شدم نمیجمع کردم و رفتم سوار ماش المویظهر بود. وسا ۱۲نگاه کردم  ساعتمو

 .کردمیدوتارم مشخص م نیا فیتکل گفتمویرو م یهمه چ دیامروز با ن،یرحسیدر اوردم زنگ زدم ام مویگوش

 قرار گذاشتم. نیرحسیبا ام خالصه

 .دمشید میکه قرار گذاشته بود یپارک خلوت هیبعد تو  قهیدق ستیب هی
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 بلند شد، دستشو دراز کردو گفت: سالم دمیرس یوقت

 نی، بش کیگفت: علبردم جلو و دستشو فشردم دستمو

 .مینشست

 شد؟یگفت: خب چ نیرحسیام

 سره اصل مطلب... رفتمیم دیبا

 .کنمیزهرارو عقد م گهی، چند وقت د یکارتو خوب انجام داد -

 گه؟ید یترالن شد الیخیزدو گفت: مبارکه پس ب لبخند

 گهید یکیکرده؟ من نه  یبحال تو چه فرق -

 تا چند سال، فکد ازدواج به سرش نزنه. دوارمیام یول دونم،یم -

 اون خواهرمه. -

 خشکش زد. نیرحسیام

 صدره؟ شیلیکه فام یدونستیتو م یراست دم،یپدرمو تو خونشون د شیرفتم خاستگار یدادم: وقت ادامه

 نه تکون داد. یبه معن سرشو

 اومد. ینم شیوضع پ نیا میشدیم یلیاگه زودتر متوجه تشابه فام دیشا -

 بکنم؟ بخدا عاشقشم... دیبا کاریمن چ ار،یمح -

 کردن. فیزدم و شروع کردم به تموم ماجرارو واسش تعر لبخند

 

 ■زَهرا■

 ااینره به زنعمو بگ ادتیزدم: پس ستاره  صدا
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 باشهههههه بابا -

 برگشتم دمیحاال شا -

 خدااااا باشهههه باشههههه فقط برو یا -

 سفارش نکنما. گهید -

 گفت: ززززززززززهرا غیج با

 گفتم: من رفتم دمیخند

 .دمیسره کوچه د ارویمح نهیماش رون،یخونه زدم ب از

 نشستم توش. دم،یرس یتند کردمو وقت قدمامو

 بلند گفتم: سالاااام عجقم یصدا با

 زممممیسالم عز -

 ؟یخوب -

 ؟یقربونت خودت خوب -

 اهووووم -

 م؟یگفت: خب شکر خدا، کجا بر دیخند

 ؟یساعتم نگاه کردمو گفتم: ساعت سه ظهره ناهار خورد به

 نه نخوردم -

 خوشمزه درست کنم زیچ هیسمت خونتون  میپس بزن بر -

  هیفکر خوب -

 اره -
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 روشن کردو گاز داد سمت خونشون... نویماش

 .میدیبعد رس قهیدق ستیب حدودا

 شالمو برداشتم. مانتو قشنگ اما راحت تنم بود. فقط هیکتشو در اورد، منم  اریمح

 دادمو از اوضاع خبر دادم بهش.... امیاس ام اس به پ هی یواشکی

 خوشمزه درست کردم. یغذا هیرفتم تو اشپزخونه  خالصه

 وقت گرفت، اما خوشمزه شده بود. ادیز درسته

 

 کرد. فیاز دستپختم تعر شهی. بازم مثل هممیخورد گهیو ناهارو باهم د دمیچ زویم

 .رهیدوش بگ هی رهیگفت م اریاومد، چون مح شیپ یفرصت عال هیناهار  بعد

 یوکش هیرفت تو حموم شروع کردم تند تند کله اتاقشو گشتم. اخرسر تو یبره، وقت اریمنتظر موندم تا مح منم

 ...دمید دمیدیم دیرو که نبا یزیلباساش، چ

 .ارهیلباسه مح یپدر مادرم کرد، االن تو کشو یکه منو ب ییبال

 درست بود! امیحدس پ پس

 یچ هیتا  ادیانداختم رو دوشم، فقط منتظر بودم ب فممی. کشالمو سرم کردم رون،یگرفتمو از اتاقش اومدم ب بسترو

 بارش کنم برم.

 .میدور بزن هی رونیب میصداش از اتاقش اومد که گفت: زهرا حاضر شو بر قهیچند دق بعد

 سشوار اومد... ینگفتم، صدا یزیچ

 !گهید رونیب ایب یلعنت پوووووف

 .رونیاومد ب کشیش هیبا کت شلوار مشک اریبعد مح قهیسشوار قطع شد و پنج دق یصدا بالخره
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 اد؟یخوبه؟ بهم م -

 جوابشو ندادم و فقط پوزخند زدم. یاومد ول یکردم، بهش م براندازش

 شده ؟! یزیابروشو انداخت باالو گفت: چ یتا هی

 رو گرفتم جلوشو با پوزخند گفتم: خداحافظ بسته

 .نمیبب سایسمت در که گفت: وا رفتمیم داشتم

 .سادمیوا

 ؟یکرد یتو اتاق من فضول یتو رفت -

 تموم شد. یهمه چ گهید نهیمهم ا کنه؟یم یبا لبخند گفتم: چه فرق برگشتمو

 زدو گفت: دِ نه دِ فرق داره. یعصب لبخند

 فرقش باشه واسه خودت -

 .نوریم سمت در که داد زد : گمشو ارفت 

 برگشتمو گفتم: حرف دهنتو بفهم. سادمیوا دوباره

 بفهمم خوامیبلند گفت: نم یاومد سمتم با صدا تند

 در اوردو درو قفل کرد. دیکل هیکتش  بیتو ج از

 برم درو باز کن خوامیم  -

 یرینم جای: تو ه دیغر

 رممممممیم -

 درو باز کنه. نیواست ا ادیب یکیبزن، داد بزن، تا  غیج یخوایپوزخند گفت: هرچقدر م با

 برم خوامیدرو باز کن م یگفتم: عوض غیج با
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 نه؟ یبر ویموضوع رو بهانه کن نیا یخوایگفت: حاال م یلبخند عصب با

 .دیپریاز قفس نم یریو نص وفتادیاتفاق م نیبکنم، فقط کاش زودتر ا نکارویهم خوامیاره م -

 ؟یدیم حیمن ترج به رمردویپ هیتو  -

 ستیاوننن معتاااااد ن -

 ؟یدیفهم یریاون نص یارزه به صدتا یمن جنازمم م نیبب-

 نظره خودته جناب نیا -

 که نظر تو ام بشه. کنمیم ی. بعد با لبخند گفت: خب کاردیکش قینفس عم هی

 ...دمییدویکجا برم فقط م دونستمیب*بو*ستم که از دستش فرار کردم. نم اومد

 دادم بهش... هینکردم، رفتم توش فورا درو بستمو تک دایپ امیامن تر از اتاق پ ییجا اخر،

 درو برام باز کن. نیقشنگت ا یاومد پشت درو گفت: با دستا لکسیر یلیخ اریمح

 تا درو قفل کنم داد زدم: خفشو معتادددددد گشتمیم دیکه با چشمام دنبال کل یحال در

 .نیکردو دره اتاق رو محکم باز کرد، منم که پشت در بودم، پرت شدم رو زم فوران اریحرکتم خشم مح نیا با

 اومد تو ، درو بست... اریمح

 .کردمیبا نفرت نگاهش م 

 به سمتم دراز کردو گفت: بلند شو. دستشو

 محکم پس زدمو خودم بلند شدم. دستشو

 برم خونمون. خوامیگفتم: درو بازکن من م سادمویروش وا روبه

 ه؟یباشه حاال چه عجله ا -

 یزدم : زووووووود باش لعنت غیج
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 فالنو فالن؟ یبگ ویبشه؟ که بعدا واسم قد علم کن یکه چ یشدو گفت: درو باز کنم بزارم بر یجد هوی

 خونمونننننننننبرم خوااااامیمنننننن م -

 ومد سمتم.ا فشیکث یبکنم، با نگاه ها یمن کار نکهیپرتم کرد رو تخت و قبل از ا اریمح

 شده بود...  رید یلیخ گهید دنیاما واسه ترسکرده بودم. خیترس  از

........ ....... ........ ....... 

 که ولم کنه... کردمیالتماسش م هیبدنم نمونده بود فقط با گر یتو گهید یتوان

 کارش تموم شدو دست از سرم برداشت. بالخره

 ...کردمیم هیکنارم، من فقط گر دیکش دراز

 جام نجس شده بود. همه

 یسرپ چیکه ه گمیاالن م یقابل اعتماده، ول اریمح کردمی. خدامنو لعنت کنه که فکر مکردمیم هیداشتم گر همچنان

 .ستین نانیقابل اطم

 .گهیاومد که گفت: بسته د صداش

 شدت گرفت. میگر شترینگفتم. ب یزیچ

 خوابم برد. یک دونمیکردم که نم هیگر انقدر

 بود. کیتار کهیچشمامو باز کردم اتاق تار یوقت

 نجس شده بود. اممیشدم، تخت پ بلند

 حموم. رفتمیم دینبود. با ییاما چاره اداشتم یدیدرد شد دل

 دمیتمام رفتم حمومو دوش گرفتم بعدش اومدم لباسامو پوش یسخت به

 .کنهیم شیکاری اریبشورم، ولش کن بعدا خوده مح امویرو کش تخت پ تونستمیدرد داشتم نم دل
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 شب بود. ۱۱تو خونه نبود. ساعت  یکس رون،یاز اتاق اومدم ب خالصه

درو قفل کرده  یلعنت شد،یمنتها در باز نم یبرم خونه خودمون ول خواستمیبرداشتم. رفتم سمت در، م فمویک

 رفتههههه!!!!

 

 میوشگشتم، گ فمویتو ک یااات بده. هرچمنو نجا ادیب یکیزنگ بزنم  ارمیدرب مویباز کردم، تا گوش فمویک پیز فورا

 زده بود! بشیغ خونه ام هینبود. همه جارو گشتم نبود که نبود! تلفن لعنت

 .شدیلحظه ام کم نم هینشستم رو کاناپه، دل دردم  یدینا ام با

 شد. انیتو چهارچوب در، نما اریاومد و مح دیباز شدن در با کل یاورد. صدا فیچقدر گذشت که آقا تشر دونمینم

 ؟یقفل کرده بود یتوپ پُر رفتم جلوش و گفتم: درو واسه چ با

 ؟یشد داریبالخره ب -

 برداشتم اومدم برم که جلومو گرفت گفت: کجا؟ فمویبشه! رفتم ک داریمرگم ب خبر

 برم خونموون خوااامیم -

 یالزم نکرده بر -

 .یکاره خودتو کرد گهیتو که د ؟یبه تو چه عوض -

 .شمیشوهرت حساب م گهید ینگ ی. چون بگشهیشروع م تمیبه بعد مسئول نیاتفاقا از ا -

 .نوریا ایبود. حاال ب ییهه جوک بامزه ا -

 قفلش کرد. بعد بالخند گفت: االن بامزه تر شد. عیسمت درو دوباره سر رفت

 .شهیدود داره از مغزم بلند م کردمیم حس

 برم. زاشتیکه م کردمیم کاریچ دیبا دونستمینم گهید
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 بزار برم ستیحالم خوب ن -

 دمیالزمه برات خر یدستش کردو گفت: هرچ کیبه پالست ییاشاره ا اریمح

 برمممممممم. نجایکن من از ا یکاری ااااااااایخدا

 به سازش برقصم! دیبا ستین ییچاره ا دمید اخرش

 نخورد. ادیغذا گرفته بود اما من لب نزدم، خودشم ز اریمح

 

 انمهریآر نیلی: آ سندهینو

 

 بود... دهیرفته بود تو اتاقش خواب اریبودم. مح داریب میرو تا دون شب

. بازم خودش خونه دمید اریخوابم برد، صبح که بلند شدم خودمو رو تخت مح یک دونمی. نمختمیاشک ر یکل شبم

 ...ینبود. بازم درو قفل کرده بود عوض

 ...رونیبرم ب یجوری دیتحمل کنم با نجارویطاقت ندارم ا گهید

 گذاشته رو گشتم. مویگوش دادمیکه احتمال م ییکردم به گشتن کل خونه. هر جا شروع

م از بود قش کن کینزد دمیکه توش د یزیباز کردم. با چ پشویاوردم، ز نییکمد بود، پا یلپ تاپش رو که باال فیک

 کرده بود. می. تلفن خونرو اون تو قایخوشحال

 گرفتم. امویفتم زدمش به برق. فورا شماره پتلفن رو برداشتمو ر فورا

 بردارررر....بوق پنجم..... یبوق ، دوبوق، سه بوق.....بردار لعنت هی

 : الوامیپ

 ااااامیشکرت ،گفتم: پ ایخدا یوا
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 افتاده؟ یاتفاق یسالم زهرا خوب -

 برگرد. عتریتوروخدا برگرد. هرچه سر امیگفتم: پ هی. فقط با گرانویاز پشت تلفن بگم جر شدینم روم

 افتاده؟. یاتفاق اریدختر؟ واسه مح یکنیم هیخدا چرا گر ای -

 حالش خوبههههه یگفتم: نهههه اون عوض غیج با

 ؟یپس چ -

بهت بگم فقط توروخداااااااااا امروز خودتو برسون. قسمت  انویجر ینجوریا تونمیکرده نم یمنو زندان اریمح ااااامیپ -

 .ایب عیفقط سر یپرستیم یبه هرچ دمیم

 سرم اومده... ییبگم چه بال شهیعلتشو بپرسه، من روم نم خوادیکه م دونستمیقطع کردم چون م ویگوش بعد

 ...امینفهمه زنگ زدم پ اریتلفن رو جمع کردم بردم گذاشتم سره جاش. تا مح فورا

 گذشتن؟یم یلعنت یها هیثان نیمگه ا کردم،یرو کاناپه و با چشمام فقط ساعت و نگاه م نشستم

 یساعت کار انیادم تا پا نیشرکت خب ع یرفت یشرکت بوده! لعنت دمیفهم فشیاومد خونه، از ک اریمح ۱۲ ساعت

 !!!گهید سایوا

 و نشست کنارم. یتک یگذاشت رو صندل فشویک اومد

 : حاله زهرا خانوم چطوره؟!گفت

 خاک همه راحت شن. ریزهرا خانوم بره ز ،ینوم بشزهرا خا یخانومو کوفت، زهرا خانومو درد، ب زهرا

 ؟یاخم کرد ینجوریا یچ یعنی: االن مثال اریمح

 برگردوندم اونور. رومو

 !نیمتنفرم هم ازت

کار رابطمون  نیبا ا نهیقبلش مهم ا ایبعد ازدواج  کنهیم یحاال چه فرق  میکردی: منو تو که بالخره ازدواج ماریمح

 مستحکم تر شد نه؟
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 باش. الیخ نیهه به هم ر؟یمنو بگ ایبه دستو پات که توروخدا ب فتمیم یکارو کرد نیا یفکر کرد 

 .ااااااادینم امیچرا پ گزرهیزمان چرا نم ااااایخدااااا

 

 .زنمیتحکم گفت: زهرا دارم با تو حرف م با

 یحرف بزن خوامینم -

 نمیروتو برگردون سمت من بب -

 کم پرت شدم کنارش. یلیبا فاصله خ دویدستمو کش هویه جام بلند شدم اومدم برم ک از

 گفت: عشقم چته؟ دمیترسیسگ ازش م نیکه ع یطونیاورد جلو، با همون لبخند ش صورتشو

 ادیفقط ازت بدم م یچیه -

 چرا؟ زمیچرا عز -

 چراااا؟ یدونیخودت نم یعنی -

 .دمیمن کنترلمو از دست م یکنیاعصابمو خورد م یخب وقت -

 هه -

 سوزم؟یم یاز چ یدونیم -

 من برم سره مواد. یتو خودت باعث شد نکهینگفتم، ادامه داد : از ا یزیچ

 منننن، راحت باااااش! ریحاال بنداز تقص ارهههه

 نگفتم. یزیتوش، اما سکوت کردم، چ زدمیافکارم، که داشتم داد م برخالف

 منفجر شدم. گهیپام، د یدستشو به حالت نوازش گذاشت رو یوقت
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 یاشب مونیاز کاره خودت پش نکهیا ی؟ بجا یکشینم ؟؟؟؟؟؟؟خجالتیعوض یکنیم کاریبلند شدمو گفتم: چ عیسر

 ؟یکه انجامش بد یایپرو دوباره م یلیخ

 نگفت. یزیلبخند نگاهم کردو چ هیو فقط با  لکسیر یلیاون خ یول زدمینفس نفس م تیاز عصبان من

 اااااااادیب یفرستینم امویپس چرا پ ااااااایخدا ،یناهارخور زیم یتو آشپزخونه نشستم رو صندل رفتم

 ■اریمَح■...... ...... .....

. حرفم باهام کردیم یشدن به من خوددار کیگوشه خونه نشسته بود و کال از نزد هیساعت پنج غروب زهرا  تا

 ...زدینم

 باشه؟ تونهیم یاومد. تعجب کردم، ک فنیا یصدا

 رتشک ایخدا ی: وااااازهرا

 حرف زهرا تعجبمو صد برابر کرد. نیا

 برگشته تهران. درو باز کردم. امیکه پ دمیو فهم فنیسمت آ رفتم

 دره سالنم باز کردم، زهرا رفت شالشو سر کرد رفتم

 از در اومد تو. امیپ

 ی: سالم چرا انقد زود برگشتگفتم

 چخبر شده؟ نجای: اامیپ

 برم خونمووووون. خوامیمن م اااااامیگفت: پ هیبا گر امویپ شیپ دییدو عیسر زهرا

 

 انمهریآر نیلی: آ سندهینو

 نگفتم. یزیکردم و چ اخم
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 د؟یگینم یزیزهرا؟ بابا چرا به من چ شدهی: چامیپ

 کرد. کاریمعتاد با من چ نیکه ا یفهمیم نیگفت: برو تو اتاقتو بب هیبا گر زهرا

 قرمز شده بودم. تیجلومو گرفت. از عصبان امیبردارم سمتش، که پ زیخ اومدم

 .کشمشیکه م دمیخطو نشون کش واسش

 : زهرا تو بروامیپ

 برداشتو رفت. فشویرفت ک یداده باشن با خوشحال شویانگار حکم ازاد زهرام

 بره؟ یگفت یگفتم: واسه چ امیحرص به رفتنش نگاه کردم. روبه پ با

 .حرف رفت سمت اتاقش یدرو بستو ب امیپ

 ار؟یمح یکرد کاریداد زد : تو چ رونویبا سرعت از اتاقش اومد ب امیپ وار،یدادم به د هیتک

 حوصله رومو برگردوندم. یب

 زد : با تواممممم احمق ادیفر

 ؟یدیفهم امینداره پ یربط چیاز دست دادم، منم با داد گفتم: به تو ه کنترلمو

 فقط نگاهم کرد، نگاهمو از گرفتم. امیپ

 ؟یزنیموادم م -

 شلوارم شدم. بیاز ج گارینگفتم، مشغول در اوردن س یزیچ

 چند وقته؟ -

 .شهیم ییروشن کردمو گفتم: چند هفته ا گارمویس

 ....تونهیبزنه اما نم ادیسرم فر خوادیم دونستمی. مختیبهم ر امیپ

 . خداحافظرهیتورو بگ یکه جلو هیبکن داداش، ک خوادیباشه هرکار دلت م -
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 رفتو درم محکم بست. امیپ

 تو موهام.... دمیدست کش کالفه

 

 ماه بعد      ....... کی.......      

 معتاد، که هرشب توش بساط دارن! یسر هیماهه که خونم شده پاتوق آرش و  کی کینزد

 .خوردیمخونم بهم تیدرو باز کردمو رفتم تو، حالم از وضع دیخسته شدم. با کل گهید

 نفله ها دیزدم: پاش داد

 .نیبابا بش نینگاهم کردن، ارش گفت: بش برگشتن

 .یکنیگورتو گم م یریم شهیواسه هم رویگیارازل رو  م نیاالن دست ا نیتر داد زدم: خفشو آرش، هم بلند

لنگر  یکردم، تا تکون بخورن. حساب دادیدادو ب قهیچند دق هی. کردیم تمیاذ داداشونینق زدن و داد و ب یصدا

 ودن.انداخته ب

 عیسر یباز کردمو گفتم: هرررر درو

 ....شدیم شتریسرعت رفتنشون ب زدمیداد م یدونه بلند شدن، وقت دونه

 بود که اومد بره... ینفر نیاخر آرش

 صبر کن فقط ار،یاقا مح کنهیم ری: شمام کارت به ما گآرش

 گورتو گم کن. عیسر االی -

 .دادیم اکیگنده تر یرفت، خونه بو آرشم

 خوامیماه بالخره به خودم اومدم و م کیشدم. بعد  نمیسوار ماش رون،یرو باز گذاشتم بعد از خونه زدم ب پنجره

 نندازه! نیرومو زم شهیمثل هم دوارمیفقط ام رم،یشماره داداشمو بگ
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 .داشتیبرنم ویزدم بهش، شروع کرد به بوق خوردن.........چندتا بوق رد شد اما گوش زنگ

 که بالخره جواب داد: سالم مشدیم دیام ناداشتم

 حالت خوبه؟ ام،یسالم پ -

 مکث گفت: قربانت هیچند ثان بعد

 

 انمهریآر نیلی: آ سندهینو

 بگم یچجور دونمینم -

 راحت باش بگو -

 .مونمیپش کردم بعد گفتم: باور کن مکثکمی

 چند لحظه سکوت کرد... اممیپ

 ؟یمطمئن -

 باور کن -

 اریمح یترک کن دیبا -

 جهنم. یعنی امیزهراو پ یب یزندگ ،یزندگ نیخسته شده بودم از ا گهیوقت بود خودم رو اماده کرده بودم، د یلیخ

 ؟یکار برام انجام بد ی شهیقبلش م ی. ولکنمیم یهرکار تو بخوا ام،یم یباشه هرجا تو بخوا -

 بگو ؟یچه کار -

 نمتیبب دیبا -

 خداحافظ. فرستم،یکه واست م یادرس نیبه ا ایباشه، ب -

 باشه، فعال -
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 بعد آدرس رو واسم فرستادو منم رفتم سمتش. قهیدق کیقطع کردم،  ویگوش

 ...بود. یدلخوش نیواسم بهتر امیاغوش برادرانه پ ،یکس یبعد مدتها ب ام،یپ شیپ دمیساعت بعد رس مین حدودا

 

 ■زَهرا■...... ....... .......

 جلوتر از ما نشسته بود، بود! مکتیون شده، که چند نداغ ارهیو من نگاهم به مح زدیحرف م امیپ

 یبزار همه چ م؛یداستان خسته شد نینکن، هممون از ا دشیفردا بره کمپ، نا ام نیهم ی: قول داده اگه برگردامیپ

 گفت همش بخاطره تو بوده... شهیتو مواد غرق نشده م نیاز ا شتریکه برگشته و ب نیدرست شه. هم

 ...تونمی!.. من نمسیگفتم: ه وامیوسط حرف پ دمیپر

 ...شهینم تونم،یوسط حرفمو گفت: زهرا بس کن، توروخدا انقدر نگو نم دیپر

 قبول نکنم، چون اون پدره بچه تو شکممه. تونمیشدم و گفتم: من نم رهیخ امیپ یتو چشما برگشتم،

 خشکش زد... امیپ

 انداختم. ریبه ز سرمو

 ؟ییتو... تو حامله ا -

برگردم، حداقل بخاطر بچم. من  تونستمیمن نم یبرگشتنم ول یکرد برا یپافشار یلیخ اریمدت مح نیاره، ا -

 معتاد بزرگ کنم. هیبچمو کنار  تونمینم

 کمپ. فرستمشیفردا م نیکردو گفت: باورکن هم یتک خنده ا هیهمونجور که دهنش باز مونده بود،  امیپ

 کنمیم یباشه، اگه پاک شد باهاش زندگ -

 ....اریبلند شدو رفت سمت مح یبا خوشحال امیپ

 ■اریمَح■
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 کنم به خوندن. ی. نمازمو شروع مشمیآدم م گهیحق حضرت زهرا)ص(، که اگه زهرام برگرده د به

 روشن کنم. گاریدوباره س خواستمیم

 شدم... مونیشدنش به من پش کیاز کنار زهرا و نزد امیبا بلند شدن پ اما

 شد؟یصبر بلند شدم و گفتم: خب چ یبهم، ب دیرس امیپ یوقت

 بگم. دیبا یچ دونمیکردو گفت: پسر نم ییتک خنده ا امیپ

 شدیگفتم: بگو چ قراریب

 ؟یشیبابا م یتو واقعا دار اریگفت: مح دویخند امیپ

 شم؟یزد، دهنم اندرکف باز موند! من ؟ من دارم بچه دار م امیکه پ یحرف از

 .نیعقد کن دیامروز با نیبا خنده بغلم کردو گفت: هم امیپ

 .شدیباورم نم هنوزم

 زهرا...زهرا حاملس؟ -

 گفت: ارههههه دیخند

 ؟یفرستادیرو م یخوش نهمهیا دیبا ییهوی یعنی ایخدا...شهیباورم نم د،یخندیم اممیخنده، پ ریخوداگاه زدم ز نا

 .دمیخندیهنوز م کنم؟یمن سکته م یگینم

 زهرا. شیرفتم پ تند

 نیهم ،یترک کن دیبا یزیاول از هرچ اریکه گفت: محمبزن یحرف خواستم

 بخش گفتم: چشم نانیلبخند اطم با

 ییبابا یگفت: مرس دویخند زهرا

 .دمیخند
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 محضر گفته باشم!!!! میبر دیامروز با نیهم ییبابا یشدو گفت: فقط مامان کمونینزد امیپ

 : باشهمیبا خنده گفت همزمان،

 زنعموشو ستاره ام م،یو مدارک الزمو برداشت نایخونه زهرا ا می. اول رفتمیشد نیسوار ماش یسه نفر خنده،کمی بعده

 حیبعد خوده زهرا واسه ستاره توض ی. ولمیستاره، که منو زهرا از خنده مرد دنیاول چنان هول کرد از د امیاومدن، پ

 بوده. یشوخ یاز رو امیپ یداد، که کارا

 

ا رو محضر، و زهر نیتر کینزد میخونه، منم مدارکم رو گرفتم. بعد رفت مینگفت! خالصه رفت یزیچ دویام خند ستاره

 بود... ینیریش یعقد کردم، خداداند که چه لحظه ها

تمام و  گهیکردم د یبه زهرا داشتم، حس م یبیرستوران و همرو مهمون کردم! حس عج میرفت یشبم همگ خالصه

 کمال ماله منه.

 زهرارو رسوندم خونشون... یبعدش ستاره و زنعمو مویگشت کمی میشام رفت بعد

 گفتو رفت که بخوابه... ریشب بخ امیخونه، پ میدیشب بود که رس کی کینزد ساعت

 تو اتاق من! میزهرام رفت منو

 فردا برم کمپ... نیبرام حاضر کردو گذاشت تو ساکم، اخه قرار بود هم یشخص لهیلباس و وس یسر هی زهرا

 برام گفت... شیبراش گفتم، اونم از همه چ میرو تا صبح با زهرا حرف زدم، از همه چ شب

 مدت مادرش اومدو بردتش شهرشون! گفت حالشم خوبه خداروشکر. هیکه گفت بعد  دمیکوچولو پرس یحال عل از

 به زهرا سفارش کردم که مراقب بچمون باشه، بهش گفتم که نفسم به نفسشون وصله! یلیشب خ اون

 ...دیدم فرا رس دهیشب گذشتو سپ بالخره

 چند وقت افتاده بود براش گفتم! نیکه ا ییاصرار زهرا با پدرم تماس گرفتمو از همه اتفاقا به

 ...ترالن یخاستگار میکنه و بر فیقبول کرد. اوضاع رو رد نیرحسیکه اگه ام امیسپردم به پ نمیرحسیام داستان
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شنا ا افهیق هیکه از ته راه رو  زدمیکنه، داشتم با زهرا حرف م فیرو رد یبستر یرفت کارا امیکمپ، پ میرفت بالخره

 .دمید

 به احترامش بلند شدم. دن،ییشروع کرد به دو کلشی، با اون ه دیبود، منو د بابام

 بابا اریبهمو گفت: مح دیرس

 دیشما چرا اومد -

 بخدا دوستت دارم. ،یشدو گفت: بخدا پسرم یاشک چشماش

، من نتوستم از  یتو صورت پدرت. حق دار یاگه تف بنداز یپسرم، حق دار ینگفتم.  ادامه داد: حق دار یزیچ

 خوب مراقبت کنم. نیمیامانت س

 ی. امانتدیمن باش یمراقب امانت خوامیفقط ازتون م ستیمهم ن یچیپدر، ه ستیگفتم: مهم ن ییبغض خفه ا با

 ...اریمح

 م؟پسر هیتو چ یگفت: امانت هیگر با

 .دیگرفتمو گفتم: مراقب زن و بچم باش کردویم هیبود و گر سادهیزهرا، که کنارم وا یدستا

 ؟یشیپدر م یتو دار اریبا شوق گفت: مح بابا

 گفتم: اره زهیکردم که باعث شد اشک چشمام بر ییخنده ا تک

 .کردیبه زهرا نگاه م دویهاش خند هیگر ونیمثل من م باباهم

 

 انمهریآر نیلیآ _اریمَح

 حاضره، اِ سالم اقا فرهاد. یگفت: همه چ دویسر رس امیپ

 نامزدت خوبه؟ ؟یجان خوب امیگفت: سالم پ دویدر اغوش کش امویپ بابا

 ن؟یقربانه شما؟ خوب هستن همه شما خوب -
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 .می: خب خداروشکر، ماهم خوبپدر

 کجا برم؟ دی: باگفتم

 متخصص. شیپ یبر دی: اول که باامیپ

 .اشنا شم طیبا مح کمیبرداشتمو گفتم: خب من برم  ساکمو

 اااری: محزهرا

 جانم -

 .مشیکه قراره بساز مونیکن. بخاطر زندگ یبخاطر بچمون، با بابات اشت -

 گفتم: بابا یبابا نگاه کردم، با لبخند اشک یاشک یحرفا به چشما نیا با

 ارمیگفت: جاااانم مح هیگر با

 اشکش در اومده بود. اممیپ

 که... دیدونیداره، م ازیبچم به پدربزرگ ن -

 قربون نوه قشنگم بشم ی: الهبابا

 ....کردیم هیبابا بلند گر دم،یبابارو در اغوش کش هیگر با

 چندسالرو از دلم شست... نیا یها نهیو ک کردیم هیگر

 ■زهرا■....... ........ ....... ........ .....

 ردن.ک یپدرش اشت ارویروزه قشنگ، مح اون

 ...میو برگشت میبدرقه کرد ارویمح

 !گرفتیکه سرحالو سالمم دلش اروم نم دیدیتا نم زدم،یبهش سر م هروز
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 گذاشت کنار... گارمیس گهید یپاکه پاک شد. حت اریگذشت و بالخره مح خالصه

 .میبود یراض یاز همه چ م،یرو با عشق شروع کرد مونیزندگ

 ....نیاسی میاومد... اسمشو گذاشت ایو پسر خوشگلمون به دن دیرس انیبه پا مون،یچشم انتظار بالخره

 

 

 .یمهمون میامشبم قراره بر گزره،یمشترکمون م یاز زندگ یچند سال االن

 ام؟یعمو پ ایخونه عمه ترالن  میریصدا زد: مامااااان امشب م نیاسی

 تو پسرم؟ یحاضر ام،یخونه عمو پ میریگفت: م اریمح

 کنممممم. یباز نایبا س خوامیم گه،یخونه عمه ترالن د میبا نق گفت: بر نیاسی

 ترالن بود. نویرحسیبچه ام نایس

 پسرم. میریم گهیشب د هی: حاال اریمح

 ...نایا امیسمت خونه پ میو راه افتاد میبه زور امادش کرد یول زدینق م نیاسی

 .دنیدر اغوش کش گرویهمد شهیمثل هم ارمیمح امویو پ میکرد یروبوس گهیبا هم د دایمنو ش م،یدیرس یوقت

 ...میشد یمشغول احوال پرس موینشست یهمگ خالصه

 کوچولوتر بود. نیاسیسال از  هیبود،  دایش امویدختره پ مایش

 ...دنییدویور اونور م نیا یدوتا وروجک ه نیا

 کردو بغلش کرد. ریرو غافلگ نیاسی امیپ

 نه ؟؟؟ یدی: تو عمورو نبوسامیپ



 یارحم

 
352 

 

 جداشه. امیتا از پ زدیبا خنده دستو پا م نیاسی

 تولههههه ی: اامیپ

 بهم گفت توله امیگفت: بابا عمو پ ارویبغل مح دیپر عیسر نیاسیولش کرد.  امیبعد پ دویبوس امویپ نیاسی

 توله من بود یزمان هیخودش  امیگفت: عموپ دویخند اریمح

 عجق من بوده و هست. شهیجون بابات هم نیاسیگفت:  دویخند امیپ

 ...دمیخند یهمگ

 ....دمیخندیبلند م یلیخ

. 

. 

. 

. 

 

 

 مامان... مامااااااان ؟ مامان

 .دمیاز خواب پر عیسر

 ؟یهست یبود، نگاه کردم. گفتم: تو ک سادهیکه رو به روم وا یبه مرد کردم،یم وارنگاهیبه درو د گنگ

 ؟یرفت قرصاتو بخور ادتیمامان جون، تو باز  ایقرص رو گرفت جلوم، گفت: ب یسر هیآبو  یلبخند بطر با

 ؟ینیاسی: تو....تو گفتم

 .نتونمیاسیاره با اجازتون من  -
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 چروکم... یچشمم افتادبه دستا رم،یآب و قرصو از دستش بگ یخواستم بطر یوقت

 از نهادم بلند شد... آه

 ار،یمشترکمو با مح هی... از اول تا اخر زندگکردمیم یزندگ اریباز رفتم تو گذشتمون، دوباره داشتم با مح دمیفهم

 دوباره مرور کردم، دوباره داغش برام تازه شد...

از آغوشم در اوردو گفت:قربونت برم، دوباره خوابه  ارویبهم کردو دستشو دراز کرد، قابِ عکس مح ینگاه هی نیاسی

 ؟یدیبابارو د

 ممکن بود بغضم بشکنه... هرلحظه

 ... مراقب خودت باش!میدعوت یکه امشب عروس یدونیم اد،یگفت: مامان االن پرستارت م دمینم یجواب دید نیاسی

 جاش بلند شد و از اتاق خارج شدو درم پشت سرش بست... از

 

 ....اریمح ادهیبغض فرو خفته، پُر از  ایدن کیماندم، و  من

 خودشان....! یبماند برا ایدن ،یستیکه تو ن حال

 ....ستین یدِگَر حس زندگ مارا

 است که ما... یبیدرد عج یزندگ

 ...میرانیسره زور در آن و از

  انیپا

 شکرت. ایخدا

 انمهریآر نیلی: آ سندهینو

Instageram : aylinarianmehr 

۲۲:۰۷  
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۹۶/۸/۲۱ 

 " کیاتاقِ تار کیدر اعماقِ  ییا سَندهینِو

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 عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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