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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

 وعاشقانه  یژانر :اجتماع 

 ستاره من   یرمان .آسمان ب  نام

 ماهیو پر دیفر  تی زبان دو شخص از

 بگلو   یقل نای_پ ومبهی: سمسندگان ینو

 خالصه 

که پدر مادرش ازش   شی بزرگ زندگ تی واقع دنیکه در اثر فهم یسعد ماهیبه نام پر  یمورد دختر در
 ویادیز  یها یو سخت فتهیمشکالت م ریدر مس  شیزندگ  تیواقع  یاتفاق دنیپنهان کردن بعد فهم

 کنه ی تحمل م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مقدمه
 ستاره ام  یدر آسمان ب 

 اند دهی غم تن یابرها شهیهم

 ذهن من بدوم رهگذر  یکوچه ها شهیهم

 مرا شکسته اند!  یقلب ساده  شهیهم

 بوده است  بیمن غر یشمردن ستاره ها برا یکودک  ز

 یستاره ام نشان زماهتاب و روشن  یآسمان ب  در

http://www.romankade.com/
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 است  نبوده

 ن یاوج فرورد در

 جوانه هاست  شی حضور رو یدلم خزان زرد و ب  یخانه  فصل

 سکوت من  یاست بر لب قنار هیمرث ترانه

 خانه هاست.   نیتر یخانه دلم ته و

 "ید"پروانه آزا

 

خاک بارون  یبرگشون نشسته بود نگاه کردم و بو یب  یشاخه ها یدرختان سر راهم که برف رو به
هام فرستادم سرمو بلند کردم و گذاشتم قطره بارون صورتمو نوازش کنه وگم   هی خورده رو با لذت به ر

 تو گذشته گم شدم. المیشدم تو حس حال خوب آسمون و باز تو خ 

 

شده بودن هر  هودهیو ب یبرام تکرا  زیشده بودم همه چ رهی روبه رو خ واریح به درو  یسردو ب  ینگاه با
سر بر   ید یو هر شب با نام کنمی نبوده چشم باز م شی ب یخواب   ریتمام اتفاقات اخ  نکهیا دیروز به ام

کردم به   ی نم کرف  چوقتیسخته ه ی لیکنه خ دایادامه پ ینطوریبخواد ا میزندگ نکهیا  ذارمیم  نیبال
 سخت بود   یل یسقوط کرده بودم و صعود خ  یدیبرسم به ته دره نام ییجا نیچن

 زندم مردم   دونستمینم هیخونه ک دونستمینم  یاتاق هستم حت نیچند روز تو ا دونستمینم

 ساله واردشد 40  ای 38حدود  افهی خوش ق بای تقر ی آقا هیبه در خورد و بعد چند لحظه  یا ضربه

 د یرس یخوب بود به نظر م  یلیدکتر مغز و اعصاب هست ظاهرا که خ یسلطان   دیمن فر یسالم خوب  -

 گفت   دمینشون نم یعکس العمل چیه دید یوقت
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از دوستام که  یک یگذاشتم تو کمد آماده شو از  ازویمورد ن لیوسا هیبرات چند دست لباس و بق  -
  مارستانیساکت چهار روزم ب ینشست ینطوریهفتست ا  هی بای م تقربرات وقت گرفت هیروانشناس خوب

  یرگتو بد جور زده بود مینجاتت بد میخدا کمک کرد تونست یهوش بود یب

بگم  خواستمی راحت شم م رم یبم یچرا نزاشت  یمنو نجات داد یبزنم بگم غلط کرد ادیفر خواستمیم
دهن باز کنم بغض   خواستمینمتونستم حرف بزنم تا م یول  کنهی ندارم قلبم درد م ازی من به روانشناس ن

 شدیمدهنم باز ن  یخودمو بکشم ول  خواستمیراه گلومو سد کرده بود دوس داشتم بگم چرا م یلعنت
   دمینشون نم یعکس العمل چ یه دید دیفر یانگار با قفل بسته بودن وقت

  یربات هر کار نی شد ع رید میت کنم لباسات و بپوش برشده بزار کمک یچی باند پ هیدستت زخم -
خونه   یحال نداشتم ول ادیز  نییپا  میبا کمکش رفت کنهیچرا بهم کمک م  دونمینم کردمیم  گفتیم

  یتو خونش داره ول قهیباسل  ییکد بانو هیشده بود معلوم بود  دهیچ قهیبود با سل ییالیبزرگ و و
اون صد   ییبا یگونا گون ز اهیکه درخت و گل و گ یاط یباغبون تو ح هیجز خودشو  شدینم دهید یکس

مطب دکتر   میتا بر میبزرگ که فک کنم رنجرور بودسوار شد اهی س نیماش هی م یبرابر کرده بود رد شد
من  لباز کرده بود با حا  نمیکالم غمگ یآهنگ ب هی می نزد یکدوم حرف چیروانشناس در طول راه ه

  یا شهیآپارتمان چند طبقه و کامال ش  هیبه  دمیتا رس د یساعت طول کش میحدود ن خوردیم  بیعج
  زی خوشگل پشت م بایجوان تقر یمنش هیداخل مطب  میطبقه هشتمو زد رفت میوارد آسانسور شد

 شناخت یرواز قبل م دیکه معلوم بود آقا فر نطورینشسته بود ا

  نیا یوقته منتطرتون هستن سفارش کردن به کس ی ل یدکتر خ یآقا نیخوش امد  یلی: خیمنش 
مرد هم سن  هیداخل اتاق  میبا دکتر رفت یمنش یداخل بعد از هماهنگ دییبفرماساعت  وقت ندم ،  

 دست داد دینشسته بود با ورود ما بلند شد و با آقا فر زی پشت م دیآقا فر

  دی: خانوم خوش آمد دکتر 

 گفت  دیصحبت باهم رو به فر  یاز کم بعد

 ی مارو تنها بزار شهیم -

 ن ییای ب مونمیخانم من تو راهرو هستم منتظر م ماهی: البته پردیفر 
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  یمن نشست خودشو معرف یامد روبه رو زشی برام نشون داد و خودشم از پشت م یدست صندل  با
 کرد .

   نیجان مهمون من هست راحت باش   دیهستم و مهمون فر  ینظر یمن دکتر عل -

 گفت   یبا مهربون کردمی نگاش م یعکس العمل چیروحم بدون ه  یفقط با نگاه ب من

 منه ... یینگاهت جواب خوش امدگو نیاالن ا -

 هم سکوت  باز

کردن   یکمه فرصت زندگ  یلیتو هنوز سنت خ یرفتارت ادامه بد نیبه ا یخوای م  یخانم تا ک ماهیپر -
کنن فکر   یباز مجبورن زندگ  یهمه آدما مشکل دارن ول ی افتاده برات ول  یچه اتفاق  نمدویمن نم یدار

  ین حرف بز خوامی نه بر عکس ازت م شهیحل م یکردنت همه چ  یخودکش  ایبا سکوت کردنت  یکن یم
باشه    یهر مشکل  یتو هنوز فرصت دار مینمکن  غیدر یگونه کمک  چیاز ه دی مطمئن باش من و فر

 ی به زندگ یبر گرد یا یاز پسش بر ب  یتونیم

به حرفاش راستش فکرم فقط به اون روز پشت اون در بود اصال   دمینم تیکه اصال اهم دید 
  گهیم  یچ دونستمینم

 یخودت بخوا دیتو با زنمی حرف م  یمنم الک یفک کنم حوصله ندار هیامروز کاف  یخانم برا ماهیپر -
 منم بتونم کمکت کنم   

 بلند شد  دنمونیبا د خونهینشسته مجله م دیکه آقا فر دمید میارج شد باهم از اتاق خ 

   یبکن یکار یشد تونست یجان چ ی:عل دیفر

بهش   دیبه خودش کمک کنه دچار شوک شده با خوادیحرف بزنه نم خوادی :نه راستش خودش نمیعل
جان بزار به   دیکه شوک وارد شده بهش فر دهیشن یچ  دهید یچ دونمینم ادیتا کنار ب  میفرصت بد
 بعد کمکش کن منم پشتتم تنهاش نزار   ادیخودش ب 

 فعال خدافظ   ارمشی باز م گهیهفته د میبر گهیجان ما د یعل یدی :چشم زحمت کشدیفر
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جوجه اردک افتاده بودم دنبالش اون    نیع ن یتا ماش می آسانسور بدرقه کرد از مطب که خارج شد تا
داشتم نسبت به  ییو کوچولو فیاندام ظر دمیرسی م یمنم تا شونش به سخت یکل ی د و هبزرگ و قد بلن

سکوت   وشد از داخل درو برام باز کرد منم نشستم باز ت نیسوار ماش میانگار پدر و دختر بود دیفر
 گفت  دیبعد فر قهیچند دق میحرکت کرد

  یزیرستوران چ هی میبر نیگشنمه ناهار هم نخوردم اگه موافق باش یلیمن خ دونمیشما رو نم -
   هیهوم نظرت چ  میتا تلف نشد میبخور

 ندادم   تیاهم

 غذا  یبه سو شیپس  پ گهید تهیسکوت عالمت رضا -

 دیبه حرفش خند  خودشم

  ادهیپ سادهی مظلوم وا دمیشم د ادهیشد منتظر موند منم پ  ادهیپ  کیش  یلیرستوران خ کیبه  میدیرس
دو نفره انتخاب کرد   یصندل  زیم  هیداخل  میبرم باهاش غذا بخورم رفت خواستمیشدم وگرنه دلم نم

مختلف با   یمنو رو داد دستم اصال نگاه نکردم خودش چندتا غذا رنی امدن سفارشا رو بگ مینشست
 مخلفاتش سفارش داد 

  یاز کجا امد یهست ی شما ک دونمیخانم من نم   ماهیرپ ن یبب یموافق میکم حرف بزن  هیتا آوردن غذا  -
سرتون  زارمیحس انسان دوستانه باعث شد کمکتون کنم منت نم  یبرات افتاده فقط برا  یچه اتفاق ای

حرف   امبر  کنمی بدونم تا راحت کمکتون کنم خواهش م وییزای چ هی دیمن راجبتون با نیحق بد یول
مشکل باعث شده از خونه ات از خانوادت   هی دونمیم  یهست ییمعلومه دختر پاک و باحيا نی بزن

 فتهیدست هر کس و ناکس بهت ب  زارمینم  کنمیکمکت م یمطمئن باش هر طور بخوا یبگذر

خونه  هیکمک کرد   دیبگم شا تویبهش واقع تونستمیگفت م یبد نم کردمیداشتم به حرفاش فک م 
  یی تنها مویزندگ  تونمیفرصت دارم م یلیسالمه خ  17بدم من هنوز   شویر بدهبرم سرکا  رمی بگ کیکوچ

بشم غذا رو آوردن   یآدم مهم هیگذاشت تو خونه اش کار کنم درسمم بخونم   دی بسازم موفق بشم شا
 گفت  زنم ی حرف نم دید یوقت

  یم اگه نخورخونه برام حرف بزن حاال بخاطر من غذا بخور منم بخور  میبر یخواست میباشه غذا بخور -
   خورمیمنم نم
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  رفتینم نییاز گلوم پا دمیآروم بشقابو  برداشتم سوپ کش خورهیمن نخورم نم گهیراس م دمید
  یدلخوش یبرا یچند روزم سرم خوردم فقط اونم شروع کرد به غذا خوردن کم خوردم ول  نیا یچیه

 خوب بود   یل یخ  یچرا کمکم کرد ول دونمیخوردم واقعا مهربون بود نم  دیآقا فر

اونم حق داره تا   زویهمه چ گمی براش م میبرس  گفتمیم  المیخونه اش تو خ می از غذا رفت مستق  بعد
آقا باغبون   میکر یدر رو باز کرد برا موتیبا ر میدیکمکم نکنه تو فکر بودم که رس کارمیچ مینفهمه ک

   میشد ادهیپ خونه پارک کرد باهم یجلو در ورود  نیبوق زدو ماش

 دم کنم  یچا  هیخانم برو لباستو عوض کن تا من  ماهیپر -

خونه رو هم  ییشالم سرم کردم دمپا هی دمیدار پوش نی بلوز بلند آست هی ویشلوار راحت هیرفتم  یزود
  یدیشده لبام رنگش به سف اهیچشام س  ری نگا به خودم کردم چه قد فرق کردم ز هی نهیپام کردم تو آ

  یقو دیمن با محال دلم سوخت برا خودم چند با ربا خودم تکرار کرد   یرنگم زرد چشام سرخ و ب زنهیم
روز انداختن آره من   نیکه تورو به ا ییاز همه کسا یری انتقام بگ دیبا یباش   یقو دیتو با یباشم پر

 گهینفر د هیهستم آره از امروز   یک  کنمیثابت م  دیمن به آذر و حم سازمیم مویزندگ ییمن تنها تونمیم
 ن ییاستوار رفتم پا ییبا قدمها شمیم

 تعجب کرد چشاش شد اندازه توپ   دیدادم که فر یسالم بلند -

   بردمتی زودتر م  دمیفهمیشده انگار غدا رستورانه ...  برات ساخته اگه م ی: چ  دیفر

اگه روزگار نامرد مهر سکوت به   دونستینم چارهی بتعجب کرده بود  دیشنیبار بود صدامو م  نیاول آخه
   زدمی حرف م  ینطوریاز اولم ا بستی لبام نم

 تا بگو برام خب   مین یبش میامادست بر ی: خب چا دیفر

   دمیدست خودم م  یکار هیبازم   یاگه کمکم نکن یکمکم کن یقول داد یباشه ول  گفتم

با جون  زارمی منت سرت نم نی بدونم تا راحت کمکت کنم بب  دیبهم اعتماد کن من با  دمی: قول مدیفر
  لتیمطمئن باش دل هیاز صبح تا شب خال  یبزرگ نیخونه به ا  نیندارم ا یمنم کس کنمیدل کمکت م 

  خواهر هیخدا   کنمی فک م امیدر م ییمنم از تنها یکن یتنگ نم  نجایا ویشکیه  ییقانع کننده باشه جا
 نباش   چیهم داده پس نگران هکوچولو ب
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ازت ممنونم کمکم کن تنهام نزار   ایفرشته است خدا ایآدمه   یکه جلو من گذاشت هیمرد ک نیا ایخدا
داد   نانیبا بسته و باز کردن چشاش بهم اطم  دهیفکرشم آزارم م یکه حت ییزایشروع کردم به گفتن چ 

 نترس بگو 

خوب بود تک دختر   یسالم بود همه چ 10از اونجا شروع شد که من فقط  یکردم همه چ  شروع
 خواستمیم  یتو خونه مامان و بابا هر چ ای لی تو فام خوردیثروتمند که رو اسمم قسم م بای خانواده تقر

همه جور گردش همه جور کالس  یداشتم هر نوع اسباب باز اری در اخت ینه نمگفتن هر امکانات 
بابا   رفتی از رو لبام کنار نم چوقتیانقد خوش خرم بودم  خنده ه گذرنیم  روزا چطور دونستمنم

  ستی ب شهیعصرا هم  کردیکار م  یاض یباهام ر امدی م  یمعلم خصوص اوردی مامان م بردیمدرسه م
خانواده سه نفره پر از عشق و حال    هی شدمیسوار م یهمه چ یشهر باز بردنیداشتم م زهی جا گرفتمیم

کنن تا   یباهام باز کردنیسر من دعوا م لیفام یمسافرت بچه ها میرفتیبود م  لیروزم تعط هی مبابا 
باز باهام   یکه مامان حامله شد تو دوران حاملگ نیبودم تا ا  نیاون زمان خوشبخترين آدم رو زم

  ایدندوقلوها به  یوقت  یول ومدمی از مدرسه تنها م  ومدنی دنبالم نم  دادنینم  تیاهم گهیخوب بودن د
 منو  دنیدیانگار من نبودم اصال نم گهید  انیو شا امدن اشکان

برام جز مدرسه همه  گفتنیتا شب قصه نم گهینبود د یدردانه خونه نبودم از قربون صدقه خبر گهید
تا مدرسه    یمنو کس گهید یقیکالس موس یاض یشد گشت و گذار کالس زبان و کالس ر لیتعط  یچ

نبود  من رسما شدم کلفت خونه   یخبر  موندیمختلف که نصفش م  یها هیتغذ فمی تو ک کردی بدرقه نم
  یشد خدمتکار خونه مامانم لباسا  هوینخورده  دیسف اهی سن دستش به س نیده ساله که تا ا دختر هی

  دادمیلکه داشته باشه اگه به حرفش گوش نم هیبشور نزار   گفتیم دادیبچه هارو م یخودشو لباسا
  یل و کردمیاز بچه ها مراقبت م  کردیم  زیخونه رو تم شستمیظرفارو م زدیسرم داد م دیکشیموهامو م

  رمی نمرده منم بم ینداره باز خدا هست با کار کردن که کس بیکه ع گفتمیباز تو خلوتم خدا رو شکر م 
  یناراحت  چ یبدون ه کردمیبا جون و دل قبول م گفتمیم  یبچه ها خستش کردن هر چ  دیمادرمه شا

 دوسم داشتن االنم  سرگرم بچه ها هستن یزمان هیبالخره پدر مادرم بودم  

من با   یجلو  دادنیبهم دستور م کردنی م یباز انیرفتار مامان بابارو که با اشکان و شا یباز وقت  یول
نوبره   یحسود گفتنیدهنم م زدنی با پشت دست م  کردمی بغض م ای  زدمیم یاونا مهربون بودن حرف 

نبودم   یبغل  گهید  زدمیخدا رو صدا م ختمی ریاشک م کردم ی برادرو بکنه بغض م هیسودواال خواهر ح
 لبام خنده نداشت 
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که افت  نیکار خونه با من بود کار بچه ها با من بود برا درسم کم وقت بود مجبور بودم برا ا یوقت
 هیور اضافم نون خ  هی کردمیبه درس داشتم احساس م یادیعالقه ز خوندمیوقت درس م ری نکنم تا د

 ارزشه یخانواده چهار نفره که دختر براشون ب هیسر بار برا 

وقت   ریتا د رفتنی بابا م شمیکی روندی مامان م ویک یگردش منو نمبردن کالسکه   یمهمون  رفتنی م یوقت
از   ختمیری انقد اشک م ختیانقد تنها موندم ترسم ر یول   ییاز تنها دمیترسیاوال م موندم یانقد تنها م 

   بردیهمون گوشه اتاقم خوابم م گرفتیصدام م زدمیم غی ترس ج

 رو گوشه مبل مچاله شدم زانو هامو بغل کردم هق هق کردم    دمیسرگذشتم رس ینجایبه ا یوقت

 سختتو دستامو گرفت گفت نترس   یآوردم روزا ادتیکردم  تیی : ببخش اذ دیفر

 ادامه بده اگه نه بزار بمونه برا فردا  ی تون یابو بخور اگه م نیا ای نترس ب  نجامیا من

کم آروم شدم باز رفتم به گذشته نامردم شش   هی یکم فرصت بده حالم خوب بشه وقت هی گمینه م -
  ادیبودن از اونا  دهیسال گذشت من شونزده ساله شدم دوقلوها شش ساله اوناهم رفتار پدر مادرمو د

از   یکی شدی به شونم سوار م  ش یکی کنم  یباهاش باز نکردی به منو مجبورم م یاحترام  یگرفته بودن ب
  فتادمیاز پا م کردنیخستم م کردنی م تمیاذ دندیخندیم  دمیاسبه آذر و حم   گفتنیم دیگشیموهام م

  یبودم گاه  داریشب ب یها مهیسخت بود تا ن یل یبرداشته بودم درسام خ یبودم تجرب رستانی دوم دب
نمراتم   زاشتمی نم رخدارو شک  یول دادنیمعلما اخطار م  زدمی م تو مدرسه چرت ای  بردیسر کتاب خوابم م

راحت   رمیدانشگاه م شمیمنم مشکالتم تموم م گفتمیم  کردمی تحمل م ویباز زندگ  یول  ادیب  نییپا
روز   هیتحمل کنم  یلعنت  یزندگ  نیکنم ا یخدا نخواست با اونا زندگ  یچند سالم تحمل کنم ول شمیم

 یکه انداختم سرو صدا دیخونه کل مییا یبود اجازه دادن ب امدهی ن رمونی تو مدرسه که کالس آخر دب
اسمم کنجکاو   دنیبا شن  یحضورمو اعالم کنم ول خواستمی من امدم خونه م دنی دعوا و بحث بود نفهم

برادرت   یگفت  یه یسال بچه دار نشد زدهیکه س یتا وقت گفتیبابا به مامان م گنیم  یچ نمیشدم بب
تو ناز و نعمت   میبزرگ کن ابدن م ماهویبرو بگو پر ستی خوب ن ادیسه تا بچه داره  وضعشونم ز

خونمون  میبدن ما بزرگ کن  و یفقط پر میدیهر چه قدرهم پول بخوان م میزار ی براش کم نم  یچیه
زرگ شده وقت  کردم حاال که ب یبابا مامانشو راض نی با هزار منتو پول و زم  ادی بچه ب یساکت صدا

من   رهی م میدیداره م استگاراز االن صدتا خو نشیخوشگلشو رفتار مت افهیشوهر کردنشه به لطف ق
  یبچتو آذر چ ای حاال که زنم بچه دار شده ب مییخوایدخترتو نم گهیببرم به باباش بگم ما د  تونمینم
 تو صورت من    کننی تف نم گنیم
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  نی دیبابا بازم بگو من و خر یگفت  یرو سرم خراب شدرفتم داخل داد زدم گفت چ ای دن دمیشن  نویا تا
از اون ور    ستمیدروغه من بچتو ن ن ی ب یول  کنمی م نیب یدروغه بابا به خدا هر کار نی ب کنمی خواهش م

اونا   میتورو از خانوادت جدا کن  میمجبور شد میما بچه نداشت یدیتو دختر بردار حم  یآذر گفت نه پر
بر داشتم  نیو از زم  فمی کردم خودمو زدم ک هیکردم گر اد ی شدن دادو فر یبه پول داشتن راض ازینهم 

همتون   هیمن جلومو گرفتن کجا ؟ گفتم تف به رو یبا سر و صدا رونیاز امدن ب ییدوتا رونی زدم ب
هستن    یچطور پدر مادر ونااز همتون متنفرم از شما دوتا از برادرت و زنش ا نیخراب کرد موی زندگ

  رهی بگ خواستی عموم م یعنیبابا  گذرم یازتون نم  نینیب یوقت روز خوش نم چیه  گنی.به شما هم آدم م
با همون لباس مدرسه حالم اصال خوب   رونی تعادلش از دس داد زدم ب نشوی زدم به س فمیمنو  با ک 

  یخانم کور گفتنیم دادنین فش مییپا دادنیرو م شهی ش  رهیبگ  رمی ز خواستی م  نینبود چند بار ماش
بشم  یدختر فرار خواستمیراحت بشم آواره شده بودم نم  رمیبم خواستمی م یشد ری از جونت س

خودمو خالص کنم چن بار خواستم  مدمیازم نمونه دلمم نم ینشون چیه رمی بم یطور خواستمیم
  نیاون صاحب ماش  گفتمیمبا خودم  نیماش  ری برم ز خواستمیم ومدیدلم ن نییخودمو از پل بندازم پا 

چطور پدر    زدمیخومو م  ختمیریاشک م ستیمهم ن یکرده من به درک مردمو زندم برا کس یچه گناه
اوردن رو پل نشسته بودم تو   ایبچه خودشو بفروشه  اگه اضافه بودم چرا به دن  نیادی مادر دلش م

کمک   گفتن یم یگاه کردنیعابران بهم نگا م ختمیری زانومو بغل کرده بودم اشک م یزیی پا هیسرما
  دونستنینم گفتیم یزیچ هیعشقت ازدواج کرده هر کس   گفتنیم ای نداختنی متلک م یگاه میکن

چرا تا بچه   نیفرزندشون نداشتن شما چرا منو از اونا گرفت ینگهدار اقتیتو دلم چه خبره  اگه اونا ل
  نهیخدا ا یاشغال  میانداخت  الهزب نی منو ع نیکردتتون بودم بعد که صاحب بچه شد زیمن عز نینداشت

خودتت ازت خواهش   شیمنو ببر پ ی چرا تمومم نمکن ینیب یعادل بودنت خدا منو م  نهی عدالتت ع
 کنم یم

  تاریبود معلول بود اونجا گ یبودم باز اونجا سر پناه داشت به پسر نوجوان ییسه روز بود رو پل هوا دو
برام   دادمیپول م ای دادیخودش به منم م یاز غذا یمزاحمم نشه گاه یکس نشستمیاون م شی پ زدیم
داشتم اونا هم  الهکاپشنو شال ک هیتو اون سرما فقط  شدمیتنها م  رفتیشبا م  ی ول    دیخریم نایا کویک

دستام و صورتم پاهام از سرما   دمیسرد بود خواب یل یشب که خ هیچند روز از سرما نگهم داشتن 
سردم شد خود به خود خوابم برد اون پسره که  یلیشب بود خ یها مهینتونستم حرکتشون بدم  ن

چشامون  یوقت  مارستانیب برنمیم  کنهی ملتو خبر م کنمیحرکت نم نهی بی م ادیبود صبح م دیاسمش سع
  نجایپرستار امد گفتگوچند روزه ا هی یمردم راحت شدم ول کردمیفک م مارستانمیتو ب دمیباز کردم د
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شماره خونتونو   میکرد دایما از رو کتابات مدرسه پ میشمارش بده زنگ بزن یدار یاگه کس  یهوشیب
بوده  اونم از خداشه من نباشم  اذر دمیفهم نیاشتباه گرفت   ستیگفتم بچه ما ن   یخانم   هی یول میگرفت

کنه رفتم  صتیباشه ترخ   یکی  دیبا شهیندارم فوت کردن تنهام گفت نم  ویبرم گم شم گفتم نه کس 
گردنم بود به حسابدار   یاسم خودم بود از بچه گ هیمدال  هینبود  شمیبود پ ادیمبلغ ز یحسابدار
فروختم   ن ییپا یلی کرد فاکتور نداشتم خ پولو بدم قبول ارمیبفروشم ب  نیدادم گفتم برم ا یکارت مل

  دم یخوابیم  ای تو اورژانس رو صندل  ای مکتایرو ن  مارستانینداشتم برم همون ب  ییجا  یمرخص شدم ول
  ری نگهبانا گ گهیتابلو شده بودم د  یگذشت ول  یسخت نیهستم سه روزم به ا ماری همراه ب کردنیفک م

 نیخودمو خالص کنم از ا  رمیبگ  غیت هیم گرفتم یخسته شده بودم    تصم شدنیمزاحم م ای دادنیم
رفتم از   شدمیراحت م  مردمیم  ای شدمیم ابانیاالف کوچه خ دیبا ایچاره جز مرگ نداشتم  یآوارگ

درو   یخانم  هو یبکشم  غیاز ترسم درو نبستم تا خواستم ت مارستان یب  سیگرفتم رفتم سرو غیداروخونه ت 
 رفت با عجله   دیاون حالت د باز کرد منو تو

مچ دستم خون فواره زد  دمیبا ترسو لرز کش غویخبر بده به حراست زود درو بستم ت خوادیم  دمیفهم
نداشتم از حال رفتم افتادم  یینا  چیه گهید یکه باز کنم ول زدندیدرو م  رفتمیکم کم داشتم از حال م

سر در   نجایا زمن چطور ا نیشما بگ  دیخونه شما هستم حاال با دمیچشامو باز کردم د نکهیتا ا نیزم
 آوردم ؟ 

گذشتت شدم ببخش من سر قولم هستم  یایآور تلخ  ادیدردناک بود متاسفم   یلیخ  تی واقعا زندگ -
   نجایچطور شد اوردمتون ا گمیباشه م

 

   دیزبان فر از

من با   یمی دوس صم  هیده هم پدر هم چشامو باز کردم مادر باال سرم نبوده پدرم هم مادر بو یوقت از
من برا اون   کردیبرام دختر انتخاب م  میگفت یهمو بهم م یخوب بودم انقد که همه رازها  یلیپدرم خ 

 هیپاخوش به حالت پدرت آدم   گفتنیهمه دوستام م  میکردی م یشوخ گهیبه هم د  کردمیم دایزن پ
به اونا   د یکشی م ونیقل نشستیما م یهم پا میگرفتیبا دوستام مهمون کوچک م  یهست گاه یا
  گفتیم شی ک یاونا هم  دمیپوس ییاز تنها دیبکن یکار هیشما   ری پسر برا من نخواد زن بگ  نیا گفتیم

وقت به ازدواج مجدد فکر نکرد  چی بود ه یهمش شوخ   یمادر بزرگم ول  گفت یم  شیک یخالم تنهاست 
  یبه نوبت آشپز دانمیخونه رو انجام م هیبزرگ بشه باهم کارا یسرم دست نامادرپ خوامی نم  گفتیم
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  شدمینم ر یشاد بود از خونه بودن س شهینبود مادرم حس نکردم انقد خوش خرم بودم هم میکردیم
  یلانقد پدرم خوب بود و میدیخواب ی م میکردی مادر و دختر پدر و پسر همو بغل م هی نی شبا ع یگاه

نشد   داریصبح ب  دیشب که خواب هی اوردیپدرم از غصه نبود مادرم تحمل ن  اوردیمن دوام ن  یخوش  ادیز
غصه و  ا یدن هیجز اون نداشتم تنهام گذاشت تنها بودم تنهاتر شدم با  چکسی که ه ایدن نیمن تو ا

کس نبوده بگه   چیسالم هست ه 35ه سالم بود تا االن ک  25بعد مرگش که  میخاطرات تنها کس زندگ 
چرا ازدواج  رهینبود دستمو بگ یداغون شد کس ییچرا تنها هیهمه غم تو چشات برا چ نیچته ا

شدم افسرده  ری تو سن کمم پ ختمی رو تو دلم ر یکس  ینبود حالمو بپرسه انقد غم غصه ب یکس  یکنینم
که  ادهیو منال ز الاز م  ایمغرورم  کردنی دانشگاه انقد افسرده تنها بودم فک م ای مارستانیشدم تو ب 

که تو  نیتا ا دادمیواکنش نشون نم چیهمش تو خودم بودم به ه یول  دمیافتخار نم یبه کس
نخورده  ی چیدختر خوشگل با سن کم  که سه چهار روز تو سرما مونده و  ه  هیهمه در مورد  مارستانیب

 زدنی حرفه تورو م مارستانیهمه ب  مارستانیاون اطراف رسوندن ب یوش شده صب اهاله یاز سرما ب 
 یسرش امده همه دلسوز ییچه بال ستیمعلوم ن ییبا ی و ز تیبا اون همه معصوم چارهیب  گفتنیم
هم چهرت همه رو در   یتو کم سن و سال بود یول افتادیم ادی ز مارستانیاتفاقا تو ب نیاز ا کردنیم

 نیا هیک نم یبب   خواستیدلم م ینداشت ول  تی برام اهم  یچی که ه یتعجب گذاشته بودانقد گفتن من
از سر   نمت ی بب خواستی م یلیبودم دلم خ   فتیاون شب ش زننیدختر که همه در موردش حرف م 

شده خودمم   یحاال چ  دادیمنو تکون نم یچی اونم تعجب کرد برا من چرا جالب شده ه دمیپرستار پرس
 یگرفتم  وقت توآدرس اتاق زدمیخب با خودم حرف م  نمیبب خوادیدر عجب بودم هر چه بادا باد دلم م

فرشته با    نیدختر ع  هیبودم  دهی از اون که شن  شتریب یداشت حت  قتیدر باز کردم واقعا گفته ها حق
از سرما لباش و لپ صورتش کبود شده بود با   یبود ول دهیفرشته خواب هیانگار  مارستان یب  دیلباس سف

  نیبالرو به سر  ا نیا که یباشه خاک تو سر کس تی وضع  نیتو ا دیچرا با  نیا ایخودم گفتم خدا
 یکارو باهات کرده ک نیا یک دم یفهمیم  دیبا کردمیم  یکار هی دیبد بود با یل یفرشته آوردن حالم خ 

  نیا یک دمیاز سر پرستار پرس  کردیغض داشت خفم مفرشته معصوم آزار برسونه ب نیدلش امده به ا
 مینشون ندار چیگفت نه به خدا ه یزیاز خانوادش؟ خانم عز نیندار یزینشون چ نجایخانمو آورده ا

کدوم مدرس هست آدرسش   نمیبب  میباش   ریگ  یپ دیجز آدرس مدرسش که رو کتابش نوشته اونم با
کارات شدم رفتارم دست خودم   ری گیپ یاون روز با عل  یفقط اسم مدرسه هست .از فردا  ستین قیدق

  یچ دونستمی تنها بودم م مکس بود ی کمکت کنم چون خودم ب خواستیچرا دلم م دونستمینبودم نم 
  یبا عل   میکرد دایاسم پ نیآدرس چنتا مدرسه رو به ا  نترنتیپرسو جو از ا یبا هزار دوندگ  یکشیم
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خودمو رسوندم   یکرده بود زنگ زد منم زود دایپ  یرفت چنتا هم من عل ی به چنتاش عل میدکر میتقس
 گفت مدرسه   ریمد میکرد دای درست بود پ میمدرسه عکستو و نشون داد

 دنیتلفنم جواب نم انیهفته هست که مدرسه نم هی شونیا نیهست یدیخانم سع یالیشما از فام -
دانش آموز مدرسه  نیبهتر شونیا فهی ح  شنیموجه نداشته باشن از مدرسه اخراج م لیدل انیاگه ب

   نییدون یشما م  لشیدل  انیهستن چرا نم

هستم دنبال آدرس خونه   یسلطان  دیهستن تصادف کردن من دکتر فر مارستانیفعال ب انی:م گفتم
م با دوتا بچه امدن دم در خان هی خونتون   میرفت یاومدم آدرسو بهمون داد با عل  یدیسع ماهیخانم پر

به ما   شمیزندگ کنهی نم یما زندگ شی پ گهیگفت به ما ربط نداره اون د یتورو گفتم ول تی بهشون وضع
نگفت ما   یزیچ گهیچمدون برگشت د هیبهش  با  نی بد ارمیب  لشمیوسا نیربط نداره گفت صبر کن 

  کاریچ یری بگ میخودت تصم میگفت نیبرا هم   نیباهم مشکل دار دیشا لتونهیفام دیشا میهم فکر کرد
اتاق برات درست   هیبردم خونه خودم  لتویوسا  یباهامون حرف بزن یو خودت در مورد همه چ میکن

 ی کن  یچطور زندگ یریبگ میتا تصم نجایا یی ایب  کنمیحتما کمکت م یبه هوش امد یکردم گفتم وقت 

که من  ی نداشته باشن تا حالت کامال خوب بشه روز ی بگم باهات کار مارستانی رفت به ب  ادمی یول
روز تو   هیکه  نیدنبالت گشتم تا ا ی لیخ  یرفت  کردمینبودم تورو مرخص کردن من نبودم فک م فتیش
کرده درو بسته نميتونن باز کنن با    یخودکش سی همون دختره تو سرو گفتنیبود م امتیق مارستانیب

  فتامیهم ش مانمیو پ  نی زنانه حس  سیبا عجله رفتم سرو دونستمیم. خودمو مقصر مدستم زدم به سر
در خون  ری از ز یکردیتو درو باز نم  یمن اونا هم پشت سرم امدن ول  دنیبا دو    میمیصم  یو دوستا
 هیرگ  ایبود بعض  ییاهویه هی گرفته بود همه جمع شده بودن  سویشده بود همه سرو  یوآب قاط

کنم اگه بر    کاریچ دونستمیدرو باز کنه خودمو گم کرده بودم نم یک ی کردنیالتماس م ایبعض  کردنیم
  دهیفا یکردم در باز نشد انقد با پاهام به در زدم ول یهر کار دمیوقت خودمو نمبخش چیه ینمگشت

  در باز شد  میعقب با سرعت زد میرفت میدو سه گفت  کی مینداشت به بچه ها گفتم همه باهم بزن
خون از دستت با   یاز حال رفته بود ییبغله روشو  یزنده بمون  کردمی خدارو شکر گفتم داشتم التماس م

جلو   دیخودشو کش مانیپ ختنی ری بود همه اشک م ییغوغا هی یابم باز کرده بود زدی م رونی فشار ب
کنه خون   م هر آن ممکن تمو فهیضع  یل ینبضش خ یزندست ول دیدستشو گذاشت رو گردنت گفت فر

  نیهم پشت کمرت در ه یک یپاهات  ریدستمو انداختم ز هیزود  دینبا رهی بم دی ازش رفته نه نبا یادیز
  عیکنن چن نفر از دکترا سر چیبه پرستاران گفتم زود اتاق عملو اماده کنن دکتر متخصص و پ دنیدو
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رو به شخصه در   همه یداشت  ازیخون نبه   یکار خودشونو شروع کردن چن لحظه با مرگ فاصله داشت
سخت بود  یلیخدارو شکر خ رمیگیبر عهده م زینکنن من همه چ  غیدر ی چیگرفتم گفتم از ه  اریاخت

چن  یکامل ببر ینتونسته بود یکه داشت  یالبته رگت از ترسو لرز مینجاتت بد میتونست یعملت ول
  هیمن کارا یشد  صکه مرخ یروز یمتوجه اطرافت نبود ادیبخاطر ارام بخشا ز یهوش بود یروز ب

 یانجام دادم اوردمت اتاقت تو خونه درست کرده بودم منتظر بودم خودت بهتر بش مارستانویب
روانشناس    یکه به صالح باشه . عل یم یهر تصم ای یکن  یزندگ نجایا یریبگ میو تصم  یبد  حیتوض
  ینزن گانهکار احم  نیدس به ا گری تا د ششیپ داغونه چن جلسه ببرم تیهست گفت تو روح  یماهر

دانش آموز   یول  ادهیمشکالتت ز دونمیحاال م یفرصت دار یلیتو خ فهیضع هیکار ادما یخودگش
. جلو چشم یبا کمک من به دانشگاه بر یتونیم کردیم  فیتعر یل یازت خ رتیمد یهست  یزرنگ

 ی شخص مهم بش  هی التیخانوادتت فام

با   مویزندگ ییگرفتم سرنوشتمو قبول کنم و تنها میکردم تصم  یخان بله من بچگ دی:ممنون فرماه یپر
از   ییتنها تونستمیجامعه که همه گرگن چطور م نیکمک شما ادامه بدم اون موقع چاره نداشتم تو ا

 ام یجامعه بر ب  نیپس ا

 مدرسه  ینبال کاراد رمیمن در خدمتم بانو از فردا م یگرفت  مویتصم نی بهتر نی: آفر دیفر

از دوستام که  یک یبا  دیبا یکن یداریلوازم الزمو خر دیخر  میبر دیبا یکه درستو ادامه بد نهیکار ا نیاول
بفهمن    طتوی خونه هست صحبت کنم تا تورو ثبت نام کنن شرا یکهایمدرسه تو نزد ری مادرش مد

 یادیز ونخ  یشد فیضع  یلیخ ا یکم به خودت ب هیکارا با من فقط تو  نینگران نباش ا کننیقبول م
 درستو خوب بخون   یبتون  دیازت رفته با

 همه محبت شما رو جبران کنم   نیا تونمی: آخه من چطور مماه یپر

  یدر آورد یی منم از تنها ستیبه جبران ن ازی ن یهست کمی نگران جبرانش نباش اوال تو خواهر کوچ تو
تو  یدکتر شد  یوقت یول یتا اون موقع فرصت دار یهمه  پولشو بد  یتونیم  یتر شددک یدوما وقت

 میدیحرفم هر دو خند نیبا ا شمی م ری تا اون موقع من پ یمراقب من باش  دیبا

 ماهیزبان پر از

بود نگاهش رفتارش تو اتاقم بودم که در   زی داشت خودشم تم تی امن دمیترسینم دیبودن تو خونه فر از
 زده شد 
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انتقال به مدرسه  یگرفتم از صب دنبال کارا یمن امروز مرخص  دیخر میخانم آماده شو بر  ماهی: پردیفر
ندادن به خاطر   ری گ ادیهم ز دتیدادن تو مدرسه جد  یخدارو شکر راحت انتقال  دادمیانجام م دتویجد

   یریمدرست تموم شد از فردا م یباش کاربود  نگران ن یکه معدل عال نیا

  میمن امادم بر دیفرستاده بود تنم کردم رفتم آقا فر دیصفت از فر طانی لباسامون که آذر ش    

   امیاالن م نیبر دار  برو تو ماش  چوی : سودیفر

  دمیبلند گفتم چشم تا صدامو بشنوه کفش  اسپرتمو که از همون روز تو پام امده بودنو پوش یصدا با
  موتیدکمه ر  فرستادمیهام م هیخوش گالرو به ر یو بو کردمیبو م  دمیرفتن چند شاخه گل چ  نیدر ح
 امد دیفر گهیکم د هیزدم نشستم جلو   نیماش

شاخه بزار رو   هیالزم نبود  نایا یودت گل بود خ یدیاز کجا چ ییچه گال یکردم وا ری: ببخش ددیفر
 ما ی نداشت یتا منم بو کنم تک خور  نیماش نهیس

  بانیز یل یخ  دمیبودم نشون دادم از اونجا چ دهیکه گالرو چ ییبا دست جا دمیکم خجالت گکش  هی
ناراحت شد با   دمیاتاقم د گمی گلدون جدا کنم بزارم اتاقم چه قدم زود پسر خاله شدم م هی خوامیم

 حرفم  

  یقرار شد وقت میکنیم  یحاال ما باهم زندگ  میخونه من و تو ندار میقرار گداشت  روزیخانم د  ماهی: پردیفر
ناراحت   هگیمال من اون مال تو خب د نیا یهم جدا نمکن  گهید یجبران کن  زوی همه چ یدکتر شد

    شمیم

   نیگفتم باشه ببخش  نییانداختم پا سرمو

  میسر حال شو که بر یکن یم یکه عذر خواه ینکرد یهم از من خجالت نگش کار گهیخجالت نداره د -
   یکردن تو چ دیخانما عاشق خر دمیآخه شن دیخر

  میرفتیهمون عموو زن عمو م   یعنیهر هفته با پدر مادرم  میکردنم تا ده سالگ دیمنم عاشق خر آره
 بردن یمنو نم دنیخریبرا منم م خواستیدلشون م ی.بعد اونا خودشون هر چ دیخر
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  یدونیم م یفک کن صدتا کار دار  ندتیبه ا  زیمگه نگفتم گذشتتو فعال دور بر یعهه باز که غصه خورد  -
  دیبا ی کنکور دار گهیسال د ی به مدرسه نرفتدو هفته هست که  یچه قد از درسات  عقب افتاد

   یشیوگرنه تنبه م  یقبول بش یپزشک

 چپ نگاش کردم خندشو قورت داد دیخند بلند

 

 قبول شو منم قبول بشم  نی شما بگ  هیراحت  نیبه هم نیندار گهیبله چشم امر د 

البته از فردا به چن کالس   کنمی ملمکتما خودم کمکت م نیهستم ناسالمتي پزشک ا یپس من چ -
 که   ینمش  تیکم فشرده بشه اذ ه یثبت نامت کنم  دیبا

من اب شدم از محبت   نی تورو خدا کم محبت کن نیدیخجالتم م   نیکنی به من لطف م  یلیشما خ  یوا
   نیکن یم  نیشما دار  یپدر مادر آدم نمکن  یکه حت  یکار  ادتتونیز

سرت   یوقت ی کن ی نترس جبران م یکن ی م تیاذ یدار میو ندارحرف نزن گفتم منو ت  نطوریگفتم ا ماهیپر -
تا خجالتت آب بشه بعد دکتر   یکنیدرست م دیبرا آقا فر ییچا هی یکن یخلوت شد غذا درست م

  یمنو خونه سالمندان نزار یریکه تو پ  نیو ا  رمی گیشدنت همه حقوقتو ازت م

   ن یخوب  میلیخ   نیستی ن ریتورو خدا شما که پ نینگ-

خجالت و   یگیم  یالزم دار یداره هر چ یاز پاساژ بزرگ همه چ  میدیرس نیممنون بانو شما لطف دار -
 خب  میندار نامیا

 

مونده تو خونتون بعد چن دس لباس   التیوسا یداریبر م یندار یلوازم مدرسه هر چ میریم اول
 بر دار   یالزم دار یسر رشته ندارم هر چ ادیمن ز نایو کفش ا  فیک یداریو لباس خونه برم رونیب

بلوز   هیچن دس لباس خونه که من فقط  میبعد رفت میدی کم خرت پرت خر هیدفتر و خودکار  میرفت اول
با   یچنتا شال و روسر دایمختلف گذاشت رو خر یبا رنگ ها گهیچن دس د دی شلوار بر داشتم که فر

بر   دیهم فر گهیکه چن رنگ د رونیبرا ب  اهیس شلوار هیخوب دوتا مقنه برداشتم  یل یخ  یجنس ها
مختلف البته من فقط نظاره   یهمراه با دوتا پالتو و کاپشن با رنگ ها رونیداشت برام سه تا مانتو ب
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  رونیو کفش هم برا مدرسه هم برا ب  فیدستم تا پرو کنم بعدم بعد چنتا ک  دادیم  دیگر بود همشو فر
 زنانه بود کارتو داد دستم  لیکه مخصوص لباس و وسا یجا هیمختلف  یبا رنگها میدیخر

بر دار   از خجالت سرخ شدم که زود ازم فاصله گرفت رفت   یالزم دار یهمه خانمن برو هر چ نجایا -
و   ای اهلش نبودم فقط تو مهمون ادیالزم شد ز دیبر داشتم شا  شیکم لوازم آرا هی دورتر منم رفتم داخل 

  دیکم خر هی ارنکه دخترا  دوس د زای جور چ نی.الک و از اریست لباس زگفتم الزم مبشه چن د نایا
 شدنم قطع کرد کی با نزد   زنهی با تلفن حرف م دمید رونی کردم کارتو دادم حساب کرد امدم ب

 طبقه باال که کال لباس مردانه بود  میرفت  بعدش

تو   کردیکمک م یعل شهیتوام کمکم کن هم مییای وقت نمکنم ب گهید میریچند دس لباس برا منم بگ -
 انتخاب لباسام  

   ادیفک کنم بهت ب   پوشنی م ایمجر ونمیزیخوبن تو تلو  نایدست نشون دادم گفتم ا چن

 باشه تو بازم چن دست انتخاب کن تا من برم پرو کنم  -

برا   یبود کل یمواد غذا ن یزم ری طبقه ز میبعدم رفت میکرد  دیمعروف خر یدست لباس با مارکها چن
که دستامون  و  گهید لیوسا یکل لیپفک و لواشک پاست یحت میدیخر یهمه چ میکرد دیخونه خر

 م یدیجا نداشت خر گهیچرخ د

 

 شب شده بود گشنمم بود  میخودمون سوار شد میجا داد  نیتو ماش لویکمک هم وسا با

     دونمیمن گشنمه تورو نم یگیم  یخونه چ میببر میریبگ  ای میغذا بخور میبر-

  یزیچ  هیخودم  خوامیبسه م یگرفت رونی چن روز از ب میکن یدرست م  یفور هیغذا هیخونه  میبر نه
 درست کنم   

آهنگ  هی ییایآهنگ برات باز کنم سر حال ب هیخسته شدم حاال بزار   رونیب یموافقم منم از غذا -
   ادیخوشت م نی دانلود کردم بب دیجد

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 
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 بهشت   تو  با جاشده همه کن باور�🎵�

   �🎵�رو نمشه نوشت  زایچ هی

  نیا�🎵�عشق  ن یمثل هم ییزای چ هی �🎵�عشق  ن یمثل هم  ییزایچ هیبهش   یبرس یروز هیتو
 ی روزا همه هوش هواس من

 گهیجور د هی چون��نمشه نخوام. گریتو همه خاطره هام تورو د ییتو. ��یواسه من  یدونیکه م تو
 برام  یا

 که عاشقم کرده    یکه بر گرده اون  گاش

 کلمه هی یبا حت   برهی دلو م نیکه ا یاون

 گوشه از قلبم  هی ی تو نجاستیتو ا یجا

دلو   نیا یکه عاشقم کرده اون یاون  برگرده که  گاش��جلو همه  نویا نگم چرا�🎵� میمنو تو عاشق  

جلو   نیچرا نگم ا   میعاشق تو منو��گوشه از قلبم  هی  نجاستیتو ا هیجا��کلمه   هی یبا حت  برهیم

 ��همه 

 ��ارادست   یتو ب شیحسو به تو داره فقط دل من پ نیا

 ��سادست  یلیکردم خودمو تو چشات آخه من عاشقتم خ گم

 �🎶�همه جوره برات تورو من نمدم ساده از دست   رمی میم

 �🎶�داشتنت فوق العادست  دلم واسه دوس جانهی ه خوامتیم

   ��که عاشقم کرده   یکه بر گرده اون  گاش

 کلمه  هی یبا حت   برهیدله م نیکه ا یاون

 ( یبان بهنام)�🎶�گوشه از قلبم   هی نجاستیتو ا هیجا
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 حالمو خوب کرد یبود مرس یآهنگ قشنگ - 

مال  م یجدا کرد  الرویخونه بازم با کمک همه وسا می دیور اونور کرد رس نیاهنگا رو ا گهیکم د هی 
 رو اپن وسال من خودشم برد اتاقا    میآشپزخونه رو گذاشت

مرغو برداشتم   نهیس لیوسا لونی درست کنم از نا یزیچ  هیجابه جا کن من  الرویخان شما وسا دیفر -
 شستم گذاشتم بپزه   

 امد  دیکه فر رمی جابه جا م  الرویوسا داشتم

کن   یبزار من بشورم تو بسته بند-ها و گوشتارم  وهی کن م  یتو جاساز دمیکنم من م بزار کمکت -
 میکارا برس  نیبه ا میکدوم وقت نمکن  چیه گهید

 می مرتب کرد الرویکمک هم آشپز خونه و وسا با

             یساالد درست کن  یخان بلد دیفر -

    یبده من درست کنم مردم از گشنگ میدادیم منو پدرم همه کارامونو خودمون انجام نیدار اریبله اخت -

 قارچ  روی سرخ کردم با پن مینیزم بی ساالدو درست کرد منم مرغو سرخ کردم س  -

 

زده ها   یقحط نیع  میشروع کرد یی کامل شد دوتا زمیشور گوچه ماست م اریدوغ و خ دمیچ زویم زود
    داشتیبا چنگال بر م د یبری با چاقو م قهیبا سل  کردمیم فیک  خوردیبه خوردن انقد با ولع م

  یخواهر یمرس مخوردمیغذا هم ن یدرست حساب  یینعمته از تنها هیواقعا خواهر داشتنم   -

 م یجمع کرد زویباهم م چنی در برابر زحماتت ه شودیخواهش م -

    شورمیمن ظرفا م یآماده کن  ییچا هیتا  یتو خسته شد -

   کنمی درست م مییچا شورمی من خودم م نیتو برو بش ستمینه خسته ن-

چن  یو  یآماده کردم بعدا ببرم گذاشتم رو اپن  رفتم جلو ت  وهیدرست کردم م  ینکرد من چا قبول
کم و فاصله با هم  هیامد نشست با  کردیدستشو پاک م یس یدسمال به دست که خ دیلحظه بعد فر
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 برفت اتاقش تو راه رفتن که از خوا یبعد هر کس  میدو تخمه خور وهیم میخورد یچا مینگا کرد لمیف
 گفت   مینا نداشت یو خستگ

 بود   یروز خوب ماهی پر ری شبخ -

   یدستت درد نکه بابت همه چ ری شبخ -

  ویهندزفر دمیبود برام رفتم رو تخت دراز گش دهیخر  میگوش دیتو کمد.فر دمیاتاقم لباسارو چ  رفتم
 دم یبعد خواب میکوک کردم برا شش و ن  یکم گوش دادم تا خوابم امد گوش هیگذاشتم داخل گوشم 

گذاشتم   فمی تو ک لمیوسا دمیرنگمو پوش یانگار اول دبستان بودم با شور و شوق لباس سرمه ا صبح
به خوردن   لیاصال م ستین دیفر یامادست ول  ییشده چا  دهیصبحانه چ  زی م دمید نییرفتم پا

نمشاسم چطور برم    یمن که درست حساب یبرسم به کالس ول   رید یروز اول  خواستمیتم  هم نمنداش
آدرسو ازش نگرفتم  خودمو  یکه چرا شب درست حساب فرستمی تو ذهنم خودمو لعنت م داشتمحاال 

اتو خورده که با عطر   اهیبه دست با کت شلوار س فیو اماده ک کیو پ کیش  دمیکه د کردمیدعوا م
خوشگله    پوی همه خوش ت نیچرا ا  نیبا خودم گفتم ا شهی م کمیبالک دوش گرفته بود داره نزد تانیکاپ
   شنوهیبده نه نم  شنهادیتنها مونده مطمعنم به هر کس پ اچر

   یکن ینگاه م نگونهیتا حاال ا یدیند پی خوش ت هیچ  ریسالم صبح سرکار خانم بخ -

 برات      رنی چطور غش و ضعف نم مارستانیب یالاه چارهیب  یهست یگرید زی چ هیشما   یول دمید -

 بغلم  ر یز  یهندونه هارو جمع کن کاشت ایاوه اوه ب -

 نکنم آبروم بره   ریشد آدرسو بده من برم جلسه اول د رید

   مارستانیب رم ی بعد م  رسونمتیمن خودم م میصبحانه بخور دییکجا بانو بفرما  -

  می فقط تو بخور بر خورمی م  یندارم به چا لیشد من که م ریزود د باشه

برا تو   نویا خورمی م مارستانینخور من ب ییچا یصبحانه بخور کامل با معده خال  یکشی شما زحمت م -
 بخور   وانیل هیگرم و با نبات جوشندم  ر یش  نیا ایآماده کردم ب 

 بخورم    یچینمخورم نمتونم ه رینه ش یوا
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  زارمی برات م  رمی گیم ری من نون و پن  میتکون نمخور یشد تا نخور رید مینکن بخور بر تیاذ ماهیپر -
 تو وقت استراحت بخور     زارمی کاکائو م کویچنتا هم ک فتیتو ک

    ایی ایاز پسم بر ب ینمتون گهیخان د دیفر شمایانقد لوسم نکن بد عادت م -

   خوابمیمن م یکنی نداره جمعه ها تو صبحانه درست م بیع -

شلوغ نبود زود    ادیز ابانیخ میبا هم سوار شد میشد بر  رید یول زارمیشامم م  زارمی ناهارم م چشم
   میدیرس

اول برو دفتر تا   ییایم یریخودت م  یکامل شناخت ی وقت  یستیبلد ن ادیدنبالت هنوز ز امی ظهر م -
 برو خدافظ مراقب خودت باش  یامد یبگو از طرف سلطان کن   یکالست بگن خودتو معرف

نبود فک کنم همه تو کالسا  یکس  اطیرفتن داخل مدرسه تو ح  یتند یفعال بابا  نطوریتوام هم یمرس -
در زدم با اجازه دادن وارد   تیر ی کرده بودم با سرعت دادن به قدمهام رفتم دفتر مد ریکم د هیبودن 
تابلو نوشته بود  هینشسته بود که تو  تی ریمد زی پشت م افهی خوش ق ینک یخانم قد بلند ع  هیشدم 

 د یبود مادر دوست فر  نی بله هم یزیخانم عز

   یاالن کالس باش دیکالسا شروع شده با یداشت یبفرما دخترم کار -

انتقال انجام دادن آمدم کالسمو بهم   هیامدم  کارا یسلطان  یبله خانم من امروز روز اولمه از طرف آقا -
 ن یکن  یمعرف

گفتن به مدرسه  شیکم ب  طتویشرا ی سلطان یآقا یهستم به مدرسه ما خوش امد انیبله بله در جر -
کنن   لی باعث افتخار مدرسه ماست که دانش آموز ممتاز مثل شما داخلش تحص یما خوش آمد

 بهتره  میاالن داخل کالس هستن با خودم بر یمیمعلم ش میبا خودم بر نیی ایب

 مدرسه درس خوندن  نیباعث زحمت شدم برا منم باعث افتخاره همچ  نیچشم خانم ببخش -

  یریحساسه امروز با من م یلیبه نظم خ   یمیم ش خان پور یطبقه باالست خانم عل  یکالس دوم تجرب  -
 داخل کالس   زارهی نم یکن  ریچون د یکن قبل اون کالس باش  یسع ینداره ول  یکار

سالم   ری چون چن دختر پشت در بودن که را نداده بود تو کالس بچه ها به مد گفتیواقعا راس م -
که من تازه امدم به  نیکه به خاطر ا کرد اونا هم التماس به خانم کردن یمنو معرف یزیدادن خانم عز
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  28 ن خانم جوا هی میداخل شد مینکنن در زد ریدفعه رو بزاره کالس قول دادن د نیخاطر من ا
 دادی در هم پشت تخته بود داشت درس م  یخوشگل با اخما پوی سنش باشه خوش ت خوردیم

گرفتن تو دفتر   یتازه به مدرسه ما انتقال یدیخانم سع یول  میوسط کالس امد ن ی ببخش پوریخانم عل  -
تا   نی الزمه بگ یبودن از درس عقبه هر چ  مارستانی کالس دو هفته ب انیشد تا ب ریکم د هیبودن 

 خودشه به بچه ها برسونه تا عقب نمونه  

 خودشم تالش کنه ..  دیباز با کنمی من تالشمو م ریچشم خانم مد -

در   طشویبگم شرا  دیمعلما هم با  هیدفتر به بق رمیم گهیهست من د  ینه دختر خوب و درس خون  -
 قول دادن تکرار نشه   نیدخترا هم به پشت سرش اشاره کرد ببخش نیخانم ا ماهیقدم پر ومیضمن به 

 دی ن یبش دییبفرما  دمیچشم امروزو بخش نمیا -

 کالس نشستم یوسطا بایاون سه دختر پشت در بودن بهم جا دادن تقر  یزی با رفتن خانم عز -

 گفت تو بمون  پوریتموم شد با خارج شدن بچه ها خانم عل  یمیش  درس

هست باهاش   یاگه دور برتون کس ای  یریبگ  یمعلم خصوص دیبا  ای یکم از درسا عقب هی زمیعز نیبب  -
  یونم جبران کنم اگه الزم شد من معلم خصوصمن نمت برنیم یادی چون فرموال وقت ز یکار کن  دیبا

 برات   کنمی م یمعرف

 افتادم گفتم  دیفر ادی هویبده که   یبگم شماره معلم خصوص خواستمیم -

 عقب نمونم  دهمیبه شما برسم قول م کنهیبلده کمکم م ناروینه خانم داداشم دکتره همه ا -

 راحت شد   المیپس خ  هیکه عال نیخوب ا لهیخ -

  یکه ناج یسرم اون سه تا  ختنیرفت با رفتنش چنتا از دخترا ر  رونیدست به شونم زد و از کالس ب  با
 کردم   یکردن خودمو معرف چمیاز دخترا پشت سر هم سوال پ گهیشدم و چنتا د

 ن یبگ نیتونی م یهستم پر ماهیپر -

 کردن  یخودشونو معرف نطوریاونا هم ا 
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 هستم  یدختر خوب یبا من حساب باز کن  یرو دوست نیتونیمن باران هستم م -

 هیبا چشما یالغر ول  ادیهم قد من بود نه ز بای بلند تقر یبا قد یبود دختر ی واقعا هم دختر خوب  -
   دیکم تپل و سف هی.صورت  اهیس یبا موها یکم گوشت هی کیکوچ  یلبا کی کوچ ی نیبزرگ ب  اهیس

 خانم خوشحالم   یبا پر  ییهستم از اشنا نیمن نگ -

خوب بود  یگندم  یکم الغر و با پوست هیرنگ  یبود با چشم قهوه ا یدختر شوخ و متوسط هی نمیا -
  افهیکرد اونم ق یمعرف هیاز اون سه تا خودشو هد گهید  یک یباران از همشون خوشگل بود بعد  یول

 خواهمیر جا که مچهار نفره بودن با هم ه بیاک هیهم بود که  گهیداشت چنتا دختر د یمعمول
 کمم شر و شور بود   هی رفتنیم

   ستنین یاهل دوست نایکن ا یکم دور هیچهار تا  نیاز ا ماهی:پرباران

 شبنم آرزو    نای سارا م بی کردن به ترت  یباهام دس دادن و اعالم خوشبخت  دنیهم بهمون رس اونا

 هان یداشت یموقع سال سه ماه از مدرسه گذشته چطور تورو قبول کردن حتما پارت  نی:انمیش

  یعال  ممیفاصله داشتم مجبور شدم وگرنه مدرسه قبل یلی خ میمحلمون عوض از مدرسه قبل  گهینه د-
 بود از اونجا نامه آوردم و نسبت به نمراتم راحت قبول کردن  

     یشاگرد اول بش  ینمتون  هگیآمده برات د بیرق  میبگ دای: پس به اآرزو 

معلوم بودن  هیو هد نیانصافا باران و نگ یول دنی پرس ی م یزیچ هی گفتنیم یزی چ هیکدوم  هر
بود از بس حرف زدم گلوم   یشروع شد روز خسته کنندا یباشن کالس بعد یدوس خوب  توننیم

  ادیانقد ز  میگداشته بود با بچه ها خورد دیکه فر ییها هیخشک شده بود تو زنگ استراحتم از تغذ
   دیکه چهار نفرمونم رس ودگداشته ب

  اینمشه بببنه من رفتم  داریگذاشته مامان من ب ناروی: خوش به حالت مامانت صب بلند شده ا هیهد
 نه  

 ه داداشم گذاشته من مادر پدر ندارم  مامانم نزاشته ک -
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 شمیتا من آماده م مییایبا هم م  مارستانیب رهی تعجب کردن گفتم چه خب داداشم دکتره م همشون
 دنیحرفم همشون خند نیبا ا مونمیتنبلم آماده نباشه گشنه م دونهیآخه م زارهیم  نارویاون برام ا

  ینمکردم اونم مدرسه هم دوس داشتم ول یبی کرده بودم غر دایخوشحال بودم سه تا دوست خوب پ
   مشدمیباهاشون هم قدم ن ادیاون موقع افسرده بود ز

بر گشتم  دمیرو ند دیانداختم فر رونی نگا به ب هی  اطی ح  میکالس تموم شد رفت یو بد یهر خوش  با
شبنم امد  هوی سمیوا دمیشلوغ بود خجالت کش رونینگا ننداز ب هی گهیکم د هیگفتم  اطی داخل ح
   نایبه دوستاشو و باران ا اطی داخل ح

 نمی مدل اس ماش نی بلند آخر یشاس   نیپسر خوشگل با ماش هی مینیبب  رونیب  نییای : بچه ها ب شبنم
زنو بچه  خورهی کنه م قیمال هر کسه تحق یاف کدوم خوش شانسه ول  یج دونمیدم دره نم دونمینم

 داشته باشه 

 نشون بدن  یدم در تا خوددوستاشو گرفت رفتن  یدستا شبنم

  سوزهیدله شبنمو برده فک کنم محلش نداده داره م یک نمی بب  نیی ای: بچه ها ب  نینگ

داده بود سرش تو   هیتک  نیبه ماش پشیبود با اون ت  ساده یوا  دیرو به رو فر م یاز در خارج شد باهم
  دوننینم  یکنی م یخونه زندگ  هی  پهیآقا خوشت  نیمن با ا دوننینم کردنیبود همه دخترا نگا م یگوش

 کردم   یداداشمه  از دخترا خدحافظ 

 بچه ها داداشم امده من برم   -

 :کدومه داداشت  نینگ

 صدا گفتن نهههههه  کیداده همه  هیتک   نیبه ماش سادهی اوناهاش روبه رو وا -

با  کردم رفتم یخدافظ کردنینگا م  دیبچه ها که همشون چهارتا چشمم قرض گرفته بودن به فر با
  دنمید

 که دور برت شلوغ   نمی بیبانو چطور بود روز اول م  یسالم خسته نباش  -

 که رو لباش بود    نیری با خنده ش میهر دو سوار شد یشیسوار شو بگم االن تموم م -
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 نه  ایاز مدرسه  یهست  یچطور بود راض  یکرد دایهمه دوست پ نیچه قد زود ا دییبفرما -

گرفته تا   ریاز مد شنیکه همه در جا عاشق م میانقد خوب و مهربونو خوشگل هست گرید مینیما ا -
 دم یحرفم خن  نینگهبان با ا

 کم مواظب باش  هی  شهیپاره م نیباالست االن سقف ماش  یلیاعتماد به نفست خ یپر -

 خونه   م یرفت میدیهر دو خند-

 مراقب خودت باش   امی تا شب م مارستانیب رم یتو برو خونه من م -

  ای یکار کن دیعقبم خانم گفت با یل یمن از درسام خ دیی ای کم زود ب هی ستیخان اگه زحمت ن دیفر -
      یریبگ  یمعلم خصوص

 خودم واردم   شویبق  رمیگیمعلم م کیزبان  یفردا هم برا کنمی نگران نباش خودمو همشو کمک م -

   یشد فعال با رتیبرو د  یمرس -

وارد شدم گاز داد و دور شد رفتم  یکه خودش داده بود انداختم تو در وقت  یدیشدم کل ادهیپ  نیماش از
هر کار کردم   گهیبلد بود بعد د ارویقبل  یخوردم افتاد رو کتابا ول  یزیچ هیداخل لباسم عوض کردم 

کمکم    ادیم  دیفرکنم  یفکر هی کنم واسه شام  زی برم برم خونه رو تم الی خینگرفتم گفتم ب ادی یزیچ
آشپزخونه همه جارو برق انداختم  ییرای کردم پذ یریدس به کار شدم اتاق رو مرتب کردم گرد گ کنهیم
درست   ی برا شام درست کنم گفتم چ یزیچ هیتا کارام تموم شد بعد رفتم  دیسه ساعت طول گش هی

آماده کردم غذامم  سیخ  رنجمدر اوردم گداشته رو گاز ب زر یکنم زرشک پلو بهتره کارش کمتره مرغ از فر
گازو کم کردم رفتم   ریدرسا ز یریادگ یسر  میبر میآمد زود بخور دیرو هم روشن کردم تا فر میشد کتر

تو حوله چپوندم   سیخ  طوریدوش جانانه موهامو هم هی عرق کرده بودم بعد از  رمی دوش بگ هیاتاقم 
آهنگ باز کردم ساعت   هی ممیهمه کتابامم بردم رو مبل نشستم از گوش  نییرفتم پا  دنیلباس پوش 

اح خسته شدم از بس منتظر موندم تو دهنم دعوا بود که در باز شد بلند سالم  ادیهفت بود چرا نم 
   یداد منم بلند شدن سالم خسته نباش

کارا کار تو   نیا یبه درسات برس  دیمگه نگفتم با یکرد  زیچه خبره خونه رو تم  یشما خسته نباش -
   کنهیم زی تم ادیخانم م رهیبار من هی یهفته ا ستین
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غدا امادست تا   ادی نم رمیگیهفته م نیجاال ا دمینفم  یزی بودم حوصلم سر رفته بود از درسام چ کاری ب -
   ای دستاتو بشور ب نمیبچ   زویم

   امیباشه االن م دنیزحمت گش  یبه به پس خانم کل -

  از یبرنجو با زعفران و پ  زیگذاشتم ساالد از قبل درست کرده بودم گذاشتم رو م  یهمه چ دمیچ  زویم -
 که امد  دمیگشیداشتم مرغو م زی کردم گذاشتم رو م نییزرشک تز 

   نیکاف  نایزحمت نگش هم ادیز  ایب -

خوشش   یل یمعلوم بود خ  خوردیبا ولع م میهر تو تو سکوت غذا خورد دیبرا خودش و من برنج گش-
    ییرایآماده کردم بردم پذ ییظرفا شست منم چا دیفر میجمع کرد زویامده بعد از غذا با کمک هم م

 ار ی هر کدوم واجبه اول ب اریزود کتابارو ب -

 دادیم ادیاز معلما بهتر و واردتر با حوصله  دانیم ادیخوب  یل یخ میکرد نیتمر کسره ی ازدهیتا ساعت -
 که خوندن    ییبه جز دوتا همشو رسوند تا اونجا یل ک یگذشت ول یساعت ک  دمینفم

   یشبم حاال برو بخواب که فردا خواب نمون فتیبمونه برا فردا من فردا ش هی بق میخب خسته شد -

منو رسوند مدرسه همون برنامه  دی خوابم برد بازم فر    دهیبه سه نرس  دمیاتاقم رو تخت دراز گش رفتم
شماره   گرنیداده بودن م ریبه زور صبحونه خوردن و تا مدرسه بردن تکرار شد تو مدرسه دخترا گ

  فتادمین عقببودن که خودمو رسوندم به بچه هاو  یمعلما ازم راض زای جور چ نیداداشتو بده و از ا
 هیگذشتمو  یاعث شده بود تا تلخ خوب بود همه ب دیخوب شده بود دوستام خوب بودن فر  میروح 

  یول شناسمیم گهید رمی که خودم م کردمی م یهر کار رسندیدنبالم م امدیم دیکم فراموش کنم بازم فر 
بود وقت سر   ردهانقد سرمو شلوغ ک  مکردیقبول ن  یبخواب  دیروزا با یفت یشبا ش  کنمیم شدینم  یراض

  یطرف کالسها هیاز  انوی طرف پ هیطرف کالس زبان ثبت نامم کرده بود از   هیخاروندن نداشتم از 
  پی.تو مدرسه اک کردمی م دایوقت حموم رفتنم به زور پ  شهیشب م یک  ادیم یروزا ک دونستمیکنکور نم

شناخته بود آخه پدرش تو   دونی داداشته انگار پدر سارا فر یگیداده بودن که دروغ م ریشبنم بهم گ
شبنم سارا  کنهی فرق م دیمنو فر یبودن نام خانوادگ دهیبچه ها فهم کردهیکار م نایا دیرف مارستانیب
 شوهرته ایدوس پسرتته  یگیدروغ م گفتنیم



 ستاره من   ی آسمان ب 

27 
 

که اون آقا خوشگله   یدیسع ماهی خانم پر نیخبر توپ براتون دارم ا هی:بچه ها همه جمع بشن شبنم
پسر که دو برابر   هیچه زرنگه  نییببن یدروغ گفته برادرشه دوس پسرشه م میدیدنبالش هر روز فهم ادیم

   دنیکش ییهمه تعجب کردن و هو نینگا نکن شی خودش سن داره رو تور کرده به مظلوم باز

دادش رفت هوا  دمیکردم حمله کردم بهش موهاشو کش یشدم قاط   یحرفو زد چنان عصب نیتا ا-
منم  یدوستا  کردمی اصال موهاشو ول نم یمنو ول دنی گشیم ییجا هیهر کدوم از  دنیدوستاش رس 

 اون با من بود  مهیبرادر ناتن دیاز من بودن آخه به باران گفته بودم  فر نایباران ا

 بلند گفت  ی ناظم با صدا یو هو ی و ها  یریاون در گ تو

 چه خبرتونه   -

  انیکه دخالت داشتن ب ییهمه کسا یشد یول کن موهاشو ول کن چه خبرته وحش  یدی:سع ناظم
 ن یی ایخونه زود دفتر ب ونهیمدرسست نه د نجایدفتر ا

   ادیحاال که همه رو اخراج کردن حالت جا م ییهر جا ی:خوب شد دختره وحش نایم

  نجایامد ا هویوسط سال  یاز اون مدرسه قبل یکه عادت کرده به اخراج شدن پس برا چ  نی:اشبنم
 رده که از اونجا اخراج شدهک یچه غلط  ستیمعلوم ن

  رمیخانم مد یداره حت یچه نسبت یهستو با پر یک  دیفر دونمی:خفه  شو شبنم من خودم م باران
 ی نه پر ییتو شهیکه اخراج م یکس یخودتو خراب کرد یالک  دونهیم

 برات صبر کن   میدار  یکنیم یو از اون دختره هوادار بهیغر یپ ی:باران خانم زود رفت ارزو 

 ی بکن  یتون ینم یغلط  چی:گمشو هنینگ

 خود سر  یاخراج کرد دخترا دیهمتونو با نیدفتر کر شد نیی ا ی: مگه نگفتم بناظم

 

   نیی پا میسرمونو انداخت یدفتر همگ میرفت

بگم به شما    یمن چ نیخانم بزرگ هست هیهمتون  نی ستی بچه دبستان ن دهی :از شما بع   ریمد خانم
  یشروع کننده دعوا تو بود گنیازتون م کردی م فیتعر یل یخ  یسلطان  یتظار نداشتم آقااز تو ان یدیسع
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گفته خودتون   ایبگم چ  بردیهمه ابرومو م شی داشت پ زدی داشت تهمت م یخانم به خدا شبنم اکبر-
     نیدیحق به من م

   می:خانم من فقط دروغشو در اوردم ناراحت شده خب از اول راستشو بگه تا ماهم تهمت نزن شبنم

دنبالتون   ادیکه م یکس  ستین یهست ک یکس جز مدرسه و نگهبان ربط نداره ک چی:به ه  ریمد خانم
فردا همتون با   یرا بنداز یکش سینه سر خود دعوا و گ  یگفتیبه ناظم م دی تو با یدیدر ضمن سع

گه یکه د نی ضمانت بد نیاونا قول بد شیپ  انیخودشون ب  دیوگرنه نزار مدرسه با نییا یرستتون مسرپ
 رون ی ب نیمدرسه االنم همتون بر  ن ییا یتکرار نشه وگرنه ن

    گفتیم  یک یو التماس  هیگر گفتنیم یزیچ هیهمه  -

کنم تو   کاریمنم ناراحت بودم که دعوا رو من شروع کردم  حاال چ  ضهیمر گفتیم یک یمسافرته  بابام
تو خونه خودمون چه  دیمگه شا کنه ی فکر م یدر موردم چ  ادی بگم ب یچه جور دی فر یکار  تیوضع نیا

 رون ی شدن از خونشون برم ب یراض  دیکردم که آذر و حم یرفتار

 

 فکر بودم که ناظم گفت   تو

کالس   میرفت  ری سربه ز یهمه با ناراحت نیی ایا هم بدون سر پرست ن فرد نیبردار  التونویوسا  نیبر -
   کردنی همشون به من چپ چپ نگا م اطی ح میرفت م یشدیم بیغا دیزنگو با هیزنگ اخر بود فقط 

 دنبالمون   انیم کی زنگو آخه ساعت  نیا میکن  کاری چ ی:پرباران

اون چهارتا هم داشتن  میراه افتاد  ییخودم بلد بودم چهارتا گهید میری آژانس بگ ای میبر ادهیپ  ایب -
  ابانیخ م یکنن رفت یتالف  یحتما چه جور دنیکشیداشتن نقشه م ومدنیدنبال ما م کردنی م دیتهد
 بودن  نیباران و نگ  ریمس نی شد بعد من آخر ادهیآرزو پ  ریدر بست اول مس  میآژانس گرفت یاصل

   دمیپولشم باران گفت من م

شبنم به سر و کولم زده بودن  یخونه حوصله نداشتم با همون لباس مدرسه رفتم رو تخت دوستا رفتم
بودم که  یداریخوابم برد تو عالم خواب و ب  یک دونمیقرص سر درد خوردم نم ه ی دیترکیسرم داشت م 
از   رمساعت منتظ هیمنم جلو مدرسه  یدیراحت خواب   یینجای: تو ا دیباز شد فر یادیدر با شدت ز
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ساعت منتظر   هیواقعا که بعد  یدیتوام خواب شدمیم ونهیداشتم د ادی سرت ب ییکه بال نیترس ا
باعث   یتو و دعوا چ ماهیپر یدعوا کرد یگفته دو سه ساعت رفت  رتیموندن رفتم داخل مدرسه مد

 شده 

  نیرفت بهت خبر بدم قرص خوردم خوابم گرفت بب ادمی کردی ببخش به خدا سرم انقد درد م دیفر -
از دهنش در   یهر چ یستیتو داداشم ن گفتیم  بردیاون دختره داشت ابرومو م ستمیمن اهل دعوا ن
ه یبا گر نارویخودشه بهم بگه ا قی ال یهر چ شدمیساکت م یانتظار دار ییهر جا گهیامد بهم گفت م

 کمتر شد باز مهربون شد   تشیکم از عصبان  هیاشکم  دنیبا د تمگفیم

ربط   یبه کس  کنمی مشخص  م فتویتکل  رم یمن خودم فردا م ی برا همه چ یکن یم هیگر یحاال برا چ-
چرا سرت   نم یبب  میبر ای ساکتش کنم انگار دور بر داشته ب  دیاون دخترم با میدار ی نداره منو تو چه نسبت 

 رم یرمبگ یفشارتو بگ  ایب کنهیدر م

   دیزبان فر از

خودم    ینیب  شی شدم از دستش از پ یعصب یل یدعوا کرده خ دمیساعت منتظر موندم بعد فهم  هی یوقت
 نیبشم تا دوباره برگرده واقعا چرا من ا  کیجلو چند نفر کوچ دیحاال با رهیکه اون دختر آروم سر به ز

  دمکر  شیعموش همون باباش حرف زدم راض  رفتم با  یقبول کردم .حت وی بزرگ  نیبه ا تیمسئول
  یکل  یبهش خبر ندادم که ناراحت نشه ول نویبده به من تا به مدرسه ثبت نامش کنم ا  شویسرپرست

همه رفتن  مدرسه آروم   دمید ی.وقتشهیبه باباش دادم اگه بفهمه داغون م  شی پول بابت سرپرست
اگه کالس اضافه داشت از مدرسه بهم   شدیجلو مدرسه منتظرم م شهیهم ادیشد نگران شدم چرا نم 

سالم  یزیبا خانم عز  تیریخبر نداشت رفتم مد  ینگران شدم رفتم داخل مدرسه نگهبان هوی  زدیزنگ م
 هوینشون داد که  اطیح  نیبدور  یحت   دونستیو مقصر دعوا م  ماهیپر یگفت ول  انویجر میکرد کیو عل

آن  هرکه   رفتمیروندم انقد با سرعت م  نوی به سمت خونه ماش  یبه دختره حمله کرد با اعصاب قاط
ساعت   ه یتا من  زنهیزنگم نم هی  ندازهیانگار گربه است چنگ م ونهیممکن بود تصادف کنم دختره د

بودم رفتم باال   یشدم هم عصب خونه هر چه قدر صداش کردم جواب نداد هم نگران دمیعالف نشم رس 
نبود   وبچشاش سرخ شده بود انگار حالش خ دیانگار ترس دیبا حرص درو باز کردم که از خواب پر

  دمیاشکاشو د یوقت  ستیکم آروم شدم گربه من تنها مقصر ن هیگفته  یگفت که اون دختره چ یوقت
از  نیاون از گذشتش ا شهیم ت ینگاش چرا آخه انقد اذ تی شدم قلبم درد گرفت به معصوم ونهید
 نشه . تیکنم که اذ یکار دیبا نجایا
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  دیرفته زنگ بزنه واقعا درکش کردم اعصابش خورد شده بود با ادشی کنهیگفت سرش درد م یوقت
  شدیآروم م 

با اون لباس مدرسه داشت دنبالم   ری.سر به زشده  یچ نمی بب رمی بخور فشارتو بگ یزی چ هی میبر  ایب -
جوشنده براش درست   هی نییکمد منم رفتم پا یلباسا برو عوض کن بعد .رفت پ  نیکجا با ا -.امدیم

   ارنیزنگ زدم غذا ب کیرستوران نزد هیکردم گلگاوزبون که آروم کنه اعصابشو به 

 ببخش امروز عالفت کردم واقعا دست خودم نبود رفتارم   یکنی م کاری چ دیسالم فر -

   ینکرد یکار خوب  یدادیخبر م  ری تو به مد یکن یکه دعوا م ستین دونیتکرار نکن چاله م گهیباشه د -

 رم ی میم یدارم از گشنگ یدرست کرد یبهم بر خورد .حاال چ  یل یدست خودم نبود خ -

 رم یفشارتو بگ اریدستتو ب یردم بخور تا آروم بش جوشنده درست ک  ایب ارنیب  رونی زنگ زدم از ب -

 کردم دادم دستش  یقاط  ختمیعسل ر کمی بود به جوشنده  نییکم پا  هی فشارش

 قربون دستت  یدیفر یسیم -

  ی شیلوس م یحاال لوس نشو خر شدم بگو چه کارت افتاده که دار -

  ادیسرپرستتون ب دیمدرسه گفتن با ای فقط فردا ب ستی ن یادی کار ز یچیفهم ه زی قربون آدم چ یا -
 ندارم   ویمنم که جز تو کس 

  یچه ربط یبه کس   نیبب امیب خواستمیم یگفت ینگران نباش توام نم  میریباشه حاال بغض نکن باهم م -
دخترا  هی مدرسه هست که راض  یدادم اصل کار حیبه اونا هم توض میدار یداره ما باهم چه نسبت 

   شزود با یزیری اشک م یبرا همه چ  ایحالت جا ب ریدوش بگ هی.حاال تا امدن غذا   کننی م خودیب

 چشم من رفتم باال   -

  یگردش از وقت میبعد بر میزود غذا بخور  ادیتا ب دمیچ  زوی .با رفتنش مادیغذا االن م ای باشه زود ب -
و سوپ   دهینبردمش .اف اف و زدن رفتم دم در غذارو آورده بودن حساب کردم دو تا کوب ییامده جا

 گشهیم  لدوشش انقد طو دونمینم ادی سفارش داده بودم مخلفاتم تو خونه بود منتظر موندم تا ب



 ستاره من   ی آسمان ب 

31 
 

زانو   یتا باال شی که بلند رهنیپ هی  ادی با ناز مخصوص خودش داره م دمید شهی م یحموم کامل بره چ
 بود حوله رو انداخته بود رو موهاش   سی خ سهیرنگشم خ  ییبلند طال یموها یشلوار راحت هیبود 

 من  هیگشنمه کو غذا یلیخ یغذا مستم کرده وا یبو یچکار کرد  دیسالم فر -

 تا خواست بکشه تو بشقاب گفتم -

  یخوریسرما م یاول موهاتو خشک کن  دیبا  لیغذا خوردن تعط سیخ یصبر کن صبر کن با موها -
   نجایا  ایب  یپر نییبر داشتم رفتم پا کی رفتم اتاقش سشوار و چندتا موبند کوچ امیصبر کن االن م

 خونه  یکه هوا ستیبزار بخورم گشنمه نترس سرد ن دیهوم فر -

  گشهیطول م قهیپنچ د ایبا دهن پر حرف نزن ب -

گرفته بودم بافتنو از دو طرف جدا   ادی نترنتیبافتم از ا  قهیشونه زدم با سل دمی موهاشو سشوار گش -
 نگا کرد  نهیشده بود به آ  طونیش  یبچه ها نی شونش ع  هیکردم بافتم هر کدومو انداخت 

   ستمیبافتنو من خودم بلد ن  نطوریا یجونم چه خوشگل شده از کجا بلد  دیفر یوا -

از   کنمیاز پشت بغلم کرد انقد شوکه شدم اصال دست خودم نبود چکار م ینا خدا آگاه از خوشحال -
 دستمم به کمرش انداختم بردم آشپزخونه   هیپاهاش  ریدستمو به ز هیبازوش گرفتم 

   نی بزارم زم رمای گیدستتوگاز م نیبزارم زم  فتمیاالن م ونهید دیفر یوا -

   کرفری بزارم ما سرد شده نی بب میغذامونو بخور ای گذاشتم حاال ب ایب -

 نه خوبه درش باز نبود که سرد بشه  -

 گهیدختر کوچولوم د دادیمزه م یبود زندگ  یعال یهمه چ  ماهیواقعا در کنار پر میهر دو با اشتها خورد -
نه به   گفتیالزم داشت م یباهام هر چ کردیم  یشوخ  دیمگشی ازم خجالت ن گهیشده بود د  طونیش

 اول نه به حاال   یروزا

   رنتی رو پ یختیر  هیچ نیجونم ا دیفر -

 نگا کنم نیی سرمو انداختم پا ختمیر یکو مگه چ -
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  یبا بزرگترت شوخ یگذاشت .حاال دار شیچال گونشو  به نما دیدست زد به دماغم خودشم خند با
 م یرینم گهید ینبود یدختر خوب  یببرمت دربند ول  خواستمیامروز م یکن یم

 ادی عوضش در ب کنمیاالن بوسش م ایغولم زد ب طونیکردم ش  یخوردم شوخ زی من چ دیفر یوا -

واقعا هنگ کردم .هول شدم باشه   گهیدفعه د نیزد ا یزیبوس ر  هیکه با دست زده بود  مین یاز نوک ب -
 آماده شو  ایخستم توام ب میساعت بخوابم بر هیباشه 

 جمع کنم بعد   نارویتو بخوابم من ا -

کردم من بهش وابسطه   کاریچ میمن با زندگ  ایرفتم اتاقم خدا خوندیداشت آهنگ م یاز خوشحال  -
بکنم    یرفت من چه غلط شمیاگه ازدواج کرد از پ ایهاش خدا یشدم به بودنش به خنده هاش شوخ 

تحمل   تونم یمدرسه تنها تو خونه نم  رهی شد بره من که دو سه ساعت م یباباش امد دنبالش راض ای
  دیفر نجا یا ادی ب کردمی بکنم گاش از اول قبول نم خوامیم کاری حاال نباشه چ ماه ی خونه بدونن پر مکن

به  یبود حاال دار ماهیاز پر کتری کم کوچ هیاالن دخترت  یخجالت بگشه اگه به موقع زن گرفته بود
با    رفتشد   ونهیاز دکتر ملمکت د نمیمرد گنده خجالت بگش ا یبازیخودتو م یکن ی نبود اون فک م

 به خواب رفتم     یذهن یایری فکرا و در گ نیا

 

 ماهیزبان پر از

و دور   دیبود به خر  دیگردش با فر  نیاول نیبه خودم برسم ا خواستمیشستم رفتم باال تو اتاقم م  ظرفارو
 خواستمی م  خوندمیوشحال بودم با خودم آهنگ مخ می به پارک و دربندو بام نرفت   یول  مایرفت  نایدور ا

کاپشن  هی ی مدل وکمدم پر لباس بود از هر رنگ  دیباز بشه به همت فر  ممیخوشمل بزنم روح پیت هی
انتخاب کردم گذاشتم  یبا شال همرنگش بافتن  یل  یاسمان یشلوار تنگ آب هیزانو با  یکوتاه باال دیسف

  دیآخه فر ارمیکم ن دیفر شیبلندتر باشم پ خواستمیم  یساده  پاشنه مخف نی پوت  مین هیرو تخت با 
  شیکم آرا هینمشدم . دهید دی رف  شیاز همه بلندتر بودم پ  بای بلند بود من که تو مدرسه تقر  یلیخ

 کی صورتم به کرم و پنک  آدم گذشته نباشم کال فرق کنم گهیخب گفتم د ی کردم اهلش نبودم ول 
  یرژ گونه کم رنگ کالباس  هیزدم  ملیخط چشم نازک با ر  هیکردم  شینداشت پس چشامو آرا اجیاحت

فرق کرده بود موهامو پشت سرم محکم بستم که چشامو  یلیخ  افمیکم رنگ ق یرژ صورت هیزدم با 
کنم در زدم رفتم  داریو ب دیکردم.  برم فر  یرو خودم خال  کموی عطر الل  دمیلباسامو پوش کردیم دهیکش
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سرش پاهاشم به شکمش جمع   ر یبود دوتا دستاشو گذاشته بود ز دهیاتاقش خواب بود چه نازم خواب
از  دادیخب حال م یول  مدیکنم دلم نم تشیاذ خواستمیبود م  ختهیر  شیشونیکرده بود موهاشم رو پ 

  دیخوابیدوباره م  خاروندیفقط صورتشو  م یول  زدمیبه صورتش م  زدمیموهام گرفتم به دماغش م
 فرار کنم که موهامو گرفت   خواستمی زدم م  یطانیچشاشو باز کرد خنده ش هو یانقد تکرار کردم که 

 نه  ای ادی خوشت م نمی بب کنمیم  یچ یاالن همشونو ق -

لباس   نیا شویبا اون ارا  دمیپوشی م اهیس شهیهم دیدیخوشمل م پی بار اولش بود منو تو ت  دمیخند -
 د یشد هنگ کرد  موهامو رها کرد رنگش پر رهی موهام تو دستش بود که بهم خ

کم صب کن   هیکه پس  میرینم ی عروس یدیهمه به خودت رس نیا مایریدربند م هیبانو چه کردن  -
   امیمنم آماده بشم ب

 صدام زد    هوی برم که  خواستمیم

 کرد   زی رژ لبمو تم هوی  ایرو صورتت ب  ختهی ر هیاون چ یپر -

 ام یاالن م نیبرات زوده قربونت برم برو تو ماش نایدخترم ا -

من به  یرژم بزنم دوستا هی شهیانگار من بچه ام عهه نم دم یزحمتک کش  یاح کل زدمیخودم حرف م  با
 کنم هیگر خواستمی م کنهیم  زیرژ ساده رو تم  هی نیا  کننی م شیمدرسه آرا

 هیشد   اطینقص وارد ح یب پ ی ت هیآقا با  قهیشدم بعد از چن د نیسوار ماش  اطیرفتم داخل ح  -
اتاق  هینقص بود آخه تو خونه  یقد و اندام ب افهی و ق پی دستشم کتشو گرفته بود واقعا تو ت

  رفتمیمنم وقت داشتم م  یگاه کردی بود اونجا اندامشو درست م  یمخصوص ورزش و لوازم ورزش
 باز کرد   نوی دره ماش دیفکرا بودم که فر نی تو هم ردمکی ورزش م

 کم از اون فندق کار بگش یشده تو فکر یزی چ رهیباز که مغز فندقت درگ -

 کم ناراحت شدم   هیمغز من فندقه ناسالمتي ممتاز مدرسه هستما  هیکجا دیعهه فر-

 بود بر منکرش لعنت  یشوخ  دیکوچولو جسارت بنده رو ببخش یوا -
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گفته بود دوستاشم  دیقرارمون تو دربند بود فر میراه افتاد میکردیکه به هم م ییاهایشوخ   نیهم با
  یچه قد مونده خسته شدم ک دی فر دمیدیچن نفرو م امدمیدر م ییخوشحال بودم از تنها یل یخ انیم
 م یرسیم

 بردمت ی م ییجا هیهر روز  یشیانقد خوشحال م دونستمیم میرسیصب کن م قهی:ده د دیفر

 

با هم هم قدم  میپارک کرد نویماش  میدیرس ادی ز ادینم  ادمیرفتم اونم  یآخه تا حاال نرفتم تو بچه گ-
 بودن  سادهی ازم بلندتر بود به کم جلوتر چن نفر وا یلیبا ابن کفشا بازم خ میشد

 اونجان  نای ا یاوناهاش عل یپر -

و   نی و حس یعل میشد کیاشاره دستش نگاه کردم چهار تا پسر بودن سه تا دختر بهشون نزد  به
کردن  یبود دخترا که همشون خودشونو معرف نی حس ییبودن سامان هم پسر دا دیدوستان فر مانیپ
 هیمش کرده و مانتو تنگ که روش  یدختر خوشگل هم قد من با موها هیبود   مانیهمسر پ لدای

  یول زهیم زهی دختر ر هیبود اونم  نی بود بعدش الناز دوس دختر حس دهیپوش یباد  هتاکاپشن کو
امده بود اونم دختر قد بلند و  نایاونم دوست الناز بود همراه ا وایش یخوشگل با پالتو قرمز بعد

  دیکم کوتاهتر از فر هی مانیپ کننی کار م دیبا فر مارستانیتو ب  مانیوپ نیخوشگل بود پسرا هم حس
سامانم قد بلند   افهیخوش ق   یبود ول   یقدش معمول ی ول مانیپ یمعمول افهی بلند و ق شیبا ر ودب

بچه ها  یکافه سنت هی میشرکتم داشت با هم رفت هیبود  یانگار مهندس ساختمان  شی خوشگل با ته ر
 سفارش دادن   یچا ونویقل

   دمیآخه قبال شمارو ند نیدار یچه نسبت دیجون با آقا فر  ماهی:ببخش پر وایش

 خواهرم هستن  نیفک کن  نیتون یخانم م وای:ش  دیفر

  دمشونی: پس قبال چرا ند  وایش

 ون یو قل یچا  دییبفرما مینبودن تازه امدن بگذر نجای: ادیفر

 )البته تو دلم گفتما( کنهیچندش انگار مال باباشو خوردم چپ نگام م دختره
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  تینه چون اهم دیاز طرف فر یباشه ول   ییفک کنم خبرا دیفر یش همش پ حواس میامد میوقت از
 عوض کرد داد دست من  ونویقل هیبهش  سامان دهن دادینم

  هی دهن بگش طعمش عال هیخانم  ی:پرسامان

 با اخم جواب داد  دیبرا بار اول امتحان کنم قبل من فر خواستمیم  رمی که دستمو دراز کنم بگ نیاز ا قبل

 دوس نداره براش ضرر داره خودت بگش    ماهی:نه سامان پر دیفر

به هر حال بعد از تموم    گفتی به خاطر من م  یناراحتم کرد ول گرفتیم میمن تصم یکه جا نیا از
  خواستیسامان همش م میاطراف زد میدور هی میرفت میکم هم خوش بش کرد   هی ونیو قل یشدن چا

واقعا ممنونش بودم مراقبم بود وگرنه   دادیاجازه نم  د یفر یبزنه ول  یحرف هی  ایباهام هم قدم بشه 
که فک کنم شمارش بود نشون  یکارت ای زدیچشمک م دیدیدور م  دویدست بر دار نبود تا نگاه فر

که  یرستوارن خوشگل با دکور سنت هیتو   میشام خورد میبعدشم رفت دادمی نم  تیمنم اهم دادیم
تو وسط   یرستوران تا ورود  یاز باال ی.آبشار مصنوع کردنیدرست م یدوغ محل   پختنیداخلش نون م

  یزیچ  هی. هر کس یخوردیغذا م ایخوشگل بود انگار وسط جنگلو در یلیبود خالصه خ  تورانرس
 سفارش داد  

  خورمیم یمن سلطان  یخوری م یچ ی: پردیفر

 بگو   یه برا منم سلطان :خوبماه یپر

 خورمیم یسلطان  نی:منم جوجه رو لغو کن وایش

رفتن   انیاز دستش بعد تموم شدن غذا آقا خوردمیمزه هست حرص م یچرا انقد ب نیا ی:وا  ماهیپر
 رستوران   رونیب می حساب کنن ما هم رفت

خوب بود حالم بهتر شده بود ساعت    یلیخ  یسامان نبود واقعا خوش گذشته بود ول یمزاحمتها اگه
  میشد  نیبود سوار ماش ازدهی بایتقر

 نه .  ای : چطور بود خوش گذشت بهت دیفر

 خوش گذشت    یلیخ د یفر یمرس یلیآره خ  -
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 باز اصال رو نده  یکه من هستم کنارت ول  نیبا ا  ستین  یرو نده پسر خوب  ادیبه سامان ز  ماهی:پر دیفر

  ید یازم د یراحت مگه تا حاال چ التیچشم خ -

در   کنهیبخواد از راه به در م ویمراقب باش اون زبون بازه هر کس گمیم نیبرا هم دمیند  یچی :هدیفر
کن به درسات   یعصر پنج تا شش کالست هست سع  شهیشروع م ت یقیضمن از فردا کالس موس

با   میرفت امدت راحت باشه وقت کرد  یریبگ نامهیگواه  یری سالت شد م 18که  نیلطمه نخوره بعد ا
   یتا راحت قبول بش  یکنی م کارخودم 

فرشته فکر   ای بشر انسانه  نیخدا ا یکه ا ستین یزینامه چ یچشم سرورم شما جون بخواه گواه -
بدجور خوابم   کنهیبا من م  دیکه فر کننی کارو نم نیپدر و برادر آدم ا نیبهتر یحت  کنهی م زمویهمه چ

 گشهینگاهشو ازت نم وای!چرا شد؟یباز کرده بود تو فکر بود فر نیکالم و غمگ یآهنگ ب دیفر مدیم
  خبرم یمن ب هیانگار خبر

قبول نکردم باهم  چوقتیطرفست من ه کیدارن  یهر نظر یهر فکر شونی :نه خانم بزرگ ا دیفر
   میباش

 داده   شنهادمیبهت پ یعنی -

   ایکوچولو فضول شد می:بگذر دیفر

   کنهیم  رونی منو از خونه ب یوقت باهاش ازدواج کن   هیاگه  دیاز اون دختره خوشم نما دیآخه فر -

بود پنچ ساله من اونو  نطوریاگه ا کنمیگفته من با اون ازدواج م یک یچه حرف نیا ماهی:پردیفر
اجازه رو   نی کس ا چیبوده پس تو نگران نباش در ضمن به ه  ینجوریشناختم ا میاز وقت شناسمیم

  رونیتورو از خونت بندازن ب دمینم

   یواج کنازد یتحمل کنم با هر کس تونمیمن انتخاب کنم چون من نم دیبا یری زن بگ یاگه خواست -

سنم کم بود و پدرم زنده بود   یوقت  کردمیم  نکارویحرفو زده اگه ا نیا یمن مگه قراره ازدواج کنم ک -
 ندارم فندق یقصد نیمن فعال همچ نهی تا اونم عروسشو بب کردمیازدواج م
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   کنمی م کاریچ  نمیفعال عجله نکن تا بب  یمونیتو کارت نباشه تا آخر عمر که تنها نم -

   خوامی بحثو تموم کن گفتم نم نیا یپر -

کم ناراحت شدم   هی زدیحرف م ینجوریبار بود باهام ا نی اول نیحرفو زد که الل شدم ا نیمحکم ا انقد
 کردم   یاز رفتارش من فقط شوخ

   دیزبان فر از

  دیبا  کتری انگار فراموش کرده چه قد ازم کوچ کنهیم یاعصابم قاط  کنهی حرفو تکرار م نیانقد ا یوقت
چه  دونهی کز کرده بود ناراحت شدم از رفتارم نم نیبچه قهر کرده بود گوشه ماش هی نیام بزاره ع احتر

نتونستم قهرشو تحمل کنم  رمی میناراحت باشه م امهیقدر دوسش دارم چه قد برام مهمه همه  دن
شدم   یلحظه عصب  هی گهیکن د یمن آشت  یجواب نداد بازم صداش زدم پر پر  یصداش زدم پر

 ی ببخش پر

 داد زدن نداره  یبگ  یتونستیارومم م نویفقط ناراحتم ا ستمی:بله من قهر ن ماه یپر

 جبران کنم   شهیم گهیببخش د -

   یچه جور -

 بکنم   یبرا جبران هر کار میراض  یهر طور بگ-

 االن نی هم ری لواشک بگ وی باشه پس برام بستن  -

 سرده   یلیوقته هوا هم خ ریاالن د رمی فردا بگ شهینم -

  مینجوریپس من تا فردا ا -

االن  نی تو ماش   شنیکنم آهان اونجا هست ب دایصبر کن پ  رمیگیاالن م نیهم  یباش   ینجورینه ا -
   امیم

 بر گشتم یبزرگ شکالت یدو بستن با

 یکردم مرس  یاالن آشت-
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لواشکو شروع کرد به   نطوریتموم کرد هم ویده تا بخوره بستن  کردی ادم هوس م خوردیبا ولع م چنان
 من هنوز به نصف نرسونده بودم   یخوردن ول 

  یعهه تو چرا نخورد میدستت درد نکنه من تموم کردم بر -

   میریب  رونی بخورم صبر کن بندازم ب  تونمیسرده نم -

 نشدم   ریبده خودم بخورم من هنوز س یعهه کجا بنداز-

  یبستن  نیفرصت نداد حرفمو تموم کنم از دستم گرفت ع رمی بگ گهید یکیبزار برم  هیدهن نینه ا -
 زود تموم کرد تو شوک رفتارش بودم که گفت   نمیخودش ا

    مارستانیب یری مگه تو فردا نم ادیخوابم م گهیبرو د یستادی:چرا اماه یپر

تو خواب  افشی به خواب رفت  ق یبخار هییخرس کوچلو تو گرما نی.ع میبر  یگیراس م یآره وا -
  کشیکوچ  یچن برابر کرده بود  لبا شوییبایبلندش افتاده بود رو صورتش ز یمعصوم بود  پلکا  یلیخ

  ازشبود چون من رژ لبش پاک کرده بودم نمتونستم نگاهمو  یخداداد یانگار رژ زده بود سرخ بود ول
چشم باز کردم    یاز وقت ستمیمن چم شده آخه جوان تازه بالغ ن  ای کم مونده بود تصادف کنم خدا  رمیبگ

  چیکه من دارم ه  یطی انصافا همشون خوبن تو شرا مارستانیاطرافم دختر بوده تو دانشگاه االن تو ب
  کمیکوچ خواهر ایدخترمه  هییدختر کوچلو که جا  هیکدوم امکان نداشت نه بگن بهم .پس چرا به  

امتهان نکن هر کس به   ینجوری منو ا ایقهرشو نمتونم تحمل کنم خدا هیهست  انقد حساس شدم 
کمکم کن  اینزار دلمو بدم بهش خدا مهییمونس تنها نیپناه آورده خونه من ا نیا ماهیاز پر ریغ

   کنمی خواهش م

کنم   دارشیب خواستمیخونه م یباز کردم رفتم جلو ورود  موتی درو با ر میدیفکرا بودم که رس نیهم تو
زانو کمرشو بلندش   ریخاموش کردم از طرف اون درو باز کردم دستمو انداختم ز  نی ماش امدی دلم ن یول

 به خواب رفته بود  یکردم ببرم اتاقش طور

  نیبرقو زدم گذاشتمش رو تخت پوت   دیبردمش اتاقش با شونم درو باز کردم کل خوردیتکون نم اصال
در اوردم   دیر اوردم پالتو سف جورابش د ونهیهاشو از پاش در آوردم بنداشو انقد محکم بسته بود د

شلوارش   شدیم داریبخوابه کاش ب یتونست یراحت م ینطوریهم در آوردم ا مشویشال ضخ   نیهمچن
و   دیسف ی کمم به چهره نگا کردم دستا هیبود  دهیخسته بود بدجور خواب یول  اوردیبود اونم در م  یل
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رو  گهی د یکس  ماهینمتونستم بخوابم اگه پر کردمیم یزدم رفتم اتاقم هر کار یزیبوس ر هینرمشو 
  الکنقهوه درست کردم رفتم ب هی  رمی میمطمئن هستم م شمیم  یدوس داشته باشه اگه بره من من چ

 امد یآهنگ باز کردم که به حال روزم م هی میاتاقم از گوش

🎶🎶🎶 

 ��بسته ام  ایشگستم که چش رو درد دن  قیقا هیام مثل  خسته

 غصه منو   نهیبی م یبسته تو ک یچشا

 گوله بار بسته ام گهیام که د خسته

 ��رو دستم  مونهیتو م غم

 هامو غصه هامو هیجواب گر یبد داد که

   ییایب  یکن خطر نخواست دلت ��یباهام که حس تازه تر بساز  ینخواست بمون دلت

 ی اما رفت یخواستیم اگه نشد نگو  نخواست  دلت�� یبباز یدیترس یم همش

 ��که خستم عاشقم نیا با��

ادامه داشت  زی ر هیتا آخرش  خواستیدلم م مونیزندگ ریته مس شدیم گهیجور د هی خواستیم دلم

 ��مونی عاشق

 �🎶�عاشقم  فهممی حاال م  دمید یاز هر ک ی نیتو بهتر یتموم نشه نر خواستیم دلم

 کم  هی یحت  ستیخستم برات مهم ن شهیمن هم یست یتو ن خستم

 غرق به گل نشست  ینجوریدل من ا دیکش که

 حس مبهمم هیتو  یبرا خستم

 واجعست   شهیم یچ یدیتو  نفم  یتو از غمم چه جور یدونیم یچ آخه

 یی ای ب یدلت نخواست خطر کن  میحس تازه تر بساز هیباهام   وینخواست بمون دلت
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 دلت نخواست بشه نشد یبباز یدیترس یم همش

 که خستم عاشقم    نیبا ا یخواستیم اگه

   مونیعاشق ریته مس شدیم گهید  جوری خواستیم دلم

 �🎶�  یمی ابراه ثمیو م زادهی از عل ینخواست بمون دلت

از   شیآت  نیتو بالکن موندم تا سرما به تموم بدنم نفوذ کنه تا ا گهیکم د هیتموم شدن آهنگ  بعد
دختر که نصف  هیبه خودم اعتراف کنم عاشق  دیبا یری بگم عشق .آره عشق پ  رمی گیخودم خجالت م

اصال با   ودل  نیا ارمی در ب دیبا فمی که انقد ضع شمیسن منو داره با کمتر شدم واقعا از خودم خجالت م
مواظب باشم   دیبو ببره با دینبا کشهی باز خودشو م رهیاون اگه بفهمه م فهی ح ماهیرپ  ادیعقل جور در نم

آرام  هیزدم رفتم اتاقم   خیانقد تو بالکن موندم تا  ستی چاره ن  یکه سخته تحملش ول نینفهمه با ا
ممنوع بود محال بود  قعش هیفردا کار داشتم عشق من  دمیخواب یم دیبخش خوردم تا بخوابم با

 دلم ی سخترشو برات داره بگش مرگت مبارک ا یرو  یدل از امروز زندگ ی.عاشق شدنت مبارک ا

 

 ماه یپر

  مویگوش گهیمن د کردی م داریمنو ب کردیصبحانه درست م   دیفر شهیکرده بودم هم ری شده بود د صبح
  مهیکنم ساعت هشت و ن  کاریو چحاال مدرسه ر مارستانیرفته ب  دیشا اینشده   داریکوک نکردم  چرا ب 

وا من   روزیخواب مونده د دیفر  دینبود از صبحانه  شا ی نه خبر دمیبه آشپز خونه سر گش  نییرفتم پا
خاک تو سرم زود   یآورده تو اتاقم وا دیشدم فر داریخوابم گرفت االن از رو تختم ب نی تو ماش روزید

 ریخواب مونده د دیکه.شا یابرو ندار یپر یریبا دست زدم به سرم بم  گهیخوابم گرفته خرس تنبلم د
  دینه شا ایبودم باز کنم  لمدرسه در زدم جواب نداد دو د  رمی کنم فوقش امروز نم دارشیبرم ب دهیخواب

  دمینشن یجواب  یشده وقت  رشیکنم د  دارشیحاال ب  زدمی داره با خودم حرف م  دیلباس نداره حاال شا
شده   یچ یبود آه و نالش اتاقو برداشته بود وا ضی انگار مر یخودم درو باز کردم آره رو تختش بود ول

  دیتب و لرز شد دیلرزی داشت م یل عرق بود و سی خ کشیشب مسموم شده رفتم نزد یاز غذا دیشا
  هییایدن نی بود همه کسم تو ا زیبرام عز  یل یانداختم روش صداش کردم خ گهیدونه پتو د هیداشت 

  کردمی م هیکه دست خودم باشه گر نیمو از سرش کم بشه بدون ا هی چوقتینامرد نخواستم ه
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شده   یچ دیفر زدمی صداش م ه یاون وقت. با گر کنمیم  کاری براش من چ فتهی ب  یبودم اتفاق  دهیترس
  دیتورو خدا جواب بده فر 

    امدی گرفته که از ته گلوش در م یصدا با

رو بالکن موندم خوابم   روزیلطفا د  اری فقط سرما خوردم از آشپزخونه برام قرص بنکن نمردم که  هیگر -
 امد سرما خوردم نگران نباش   ینم

  یب ونهیقرص بخوره  د یچطور  یرفتم آشپزخونه آخه با شکم خال ارمیخدا نکنه قربونت برم االن م -
بکن چرا بالکن اخه  یکار هی ن یبب   لمیبرو ف ادیخوابت نم   یکنی م کاری سرما تو بالکن چ نیعقل تو ا

  کردی م یقاط   نیری موشیآب پرتقالو با اب ل کردی آذر سوپ درست م شهیم ضیبابا مر یبودم وقت دهید
  ای ب دیو قرص بردم فر وهیگرفتم تا سوپ آماده بشه آب م وهی .سوپو درست کردم گذاشتم رو گاز اب م

 رو دادم دستش  وهیلش گذاشتم آب مشد  پشتش با  ز یخ  مین یبخور برات سوپ پختم به سخت نویا

 ی فت یمن خوبم تو برو مدرست عقب م یپر -

 مدرسه سهله    خوامینم  یچ یمن ه یمدرسه بخوره سر من اگه تو خوب نباش  دیفر -

نکن فندق  من بخوابم پتورو بردار دارم   ینجوریسادست ا هینگو خدا نکنه به سرما خوردگ   ینجوریا-
    سوزمیم

تشت و چنتا دستمال  هیبود رفتم  ادیباشه بخواب. تا سوپ آماده بشه جاشو مرتب کردم تبش ز -
  ایخدا  دمیترس زدی منو صدا م  زدیباباشو صدا م  گفتیم ونیاوردم حالش تو خودش نبود هز زیتم

با   گرفتمیصورتشو م یدستمال گرما هیخودت کمک کن پاهاشو گذاشتم داخل تشتو کامل شستم با 
با دو تا پتو   زدی لریکارم تبش کم شد حاال داشت م  نیبازوهاشو کمرشو با ا نشویس یگرما تمالدس هی

  فتیش ادیساعت م هیگفت تا  اد ی زنگ بزدم ب  نیبر داشتم به دوستش حس شویروشو پوشوندم گوش
کنن براش سوپم آماده  نیگزی تا جا ضهیکه مر دهیاطالع م مارستانیبوده تازه تموم شده گفت به ب 

بخوره تب و لرزش قطع    خواستینم  ختمیری بردم اتاقش به زور تو دهنش م دمیکاسه گش هیبود  هشد
که زنگ  کردم ی هم موند غذا درست م نیحس  دیکنم شا یفکر هیبود رفتم برا ناهار  دهیشده بود خواب 

 بود  نیخونه زده شد حس 

 کجاست   دیفر یشده آبج  ی:چ  نیحس
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 خوابه   یول  نییبا دست اتاقو نشون دادم تو اتاقشه تبش آمده پا -

 بهتر بشه  زنمیم  نمیبراش حالش خوب شده ا زنمیسرم م هی:نگران نباش االن   نیحس

 داداش دستت درد نکنه زحمت شد   یمرس -

بهش ممنون که مراقبش   زنمیبرم کار دارم باز سر م دی.تموم شد من با  فستی وظ  ی:چه زحمت ن یحس
 اد ی از تب ز کردی وگرنه تشنج م یودب

  یکردم نموند کار واجب  ی.بمون ناهار درست کردم هر کار ستی ن یچ یه دیفر یدر مقابل خوب  نایا -
 امدی که صداش در نم نیا یدرست کردم برا دی فر یجوشنده برا هی نی داشت بعد رفتن حس 

زده بود بهش خواب بود به چهره    نیکه حس یبخاطر آرام بخش دیجوشنده دم بگشه رفتم اتاق فر تا
قطره از   هیکرد تو  شیستا دی تورو با یسیتند هیتو   یهست یتو ک  دیمعصوم و جا افتادش نگا فر

  رمی میمطمئن باش م افتهی برات ب یاگه اتفاق  یبا شکل انسان انقد برام ارزش دار یفرشته ا ییخدا
اشک   دمیبا ارزش گرفتم بوس  هییطال هی نیدستام بر داشتم ع دستشو که کنار تخت بود با دوتا

لب   ری زود خوب شو دار و ندارم ز  خورمینه غذا م رمیمن نه مدرسه م یبلند شو تو نباش نمیبهتر ختمیر
  هیکه حفظ بودم براش خوندم اونم با بغضو گر یشعر

&& 

 ؟  یکه پر ایرا چه نام دهم من ، فرشته  تو

 ی در بشر دهیدم  ییمن تو خدا یبرا

 ست  هودهی و دلم را تالش ب یرس یم تو

 ی شود نبر یشود که نبازم ، نم  ینم

 ست یغم ن یمرا هم نشان ده بیتو ع  اگر

 ینگریها صادقانه م نهیمثل آ که

 بعد تو سرگرم خاطرات توام  هنوز
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 ی گذر یستاره چه دنباله دار م یا تو

 چمیبا تو نشستن اگرچه من ه یبرا

 ی نفر نیبودن با من تو بهتر یبرا

 شک  یروم ب  یم شی زلف تو از خو یبو به

 ی به مو ببر یدوباره اگر شانه ا  یشب

 خشکم  یو من مثل شاخه ا یمثل رود تو

 ی به بودن با تو ، خوشم به دربدر خوشم

 ” یاکابر “احسان

&& 

 امدیکه انگار از ته چاه م  ییبا صدا دهیدستم تو دستش فشار م دمیشعرم تموم شد د یوقت

خوب خوب شدم پس    نیپاکتو ندارم بب یهمه اشکا نیا اقتهیمن اشکاتو پاک کن من ل  ییای در یپر -
رنگ    نطوریا ی سرما خوردگ  هیبرا  یکن ی تو چکار م  رمیناعالج بگ یضیمر هیبخند که منم خوبتر بشم اگه 

 دهیو روت پر

همون  شمیحرف نزن تورو خدا ناراحت م  نطوریا دیحرف نزن فر نطوریبا دستم دهنشو گرفتم تا ا -
   دیدستمو بوس

حضورت  اگه من    ینکن ب  یخونه رو خال نیا ماهیروحه پر یتو ب   یخونه ب نیچشم دردانه خونه ام ا -
 بمون    نجاینبودمم ا

وشنده گلوت ج  یبرا  می.بلند شو بر  کاری چ خوامیتو من م یحرفارو خونه ب  نیبس کن ا  دیعهه فر-
تا عصر   می شروع شده بود باهم نشست مونیبلند شو باز خنده و شوخ  یخوب شد گهیدرست کردم د

دنبال   ادی کنه ب دیبرا خونه خر رهی برد کالس زبان گفت م دیفر یقیکه من کالس داشتم زبان و موس
 ی ق یبرا موس میبر بعد
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خانم جوان    هیبود استادم   یمختلف پسر دختر قاط یتو رده سن میپانزده نفر بود بایکالس زبان تقر تو
چهار تا دختر چهار تا پسر هم سن سال من  میهشت نفر بود ی قیکالس موس ی و خوشگل ول   کیو ش

  ودنهم سطح من ب هیبق  یول کردنی کار م یحرفه ا  یلیدوتا پسرا خ شتریدو سال ب یکی  دمیبودن شا
خوش   یلی خ  یمغرور که اخماش تو هم بود ول هافیجوان خوش ق هی شدیسالش م 25 بای استادم تقر

دوسش   یلیکرده خ انتیبودم عشقش بهش خ  دهیشن دیبود از فر   دیفر یخوش اندام از آشناها افهیق
دلش   طورانقد داغون بود چ  چارهی ب شویرو آورده تا بتونه تحمل کنه دور  یقیداشته بعد از اون به موس

  انویکالس پ رفتمیم  ی.من چون تو بچه گ هیپسر خوب  یل ی که خ نیکارو باهاش بکنه ا نیامده دختره ا
به   تونمینم فیح  یکنم ول نیتمر یکاری تو خونه داشتم تا موقع ب یک یگاش  گرفتمیم  ادیمقدماتو زود 

  رونیشد رفتم ب تموم  انوی.کالس پ کنه ی پول داره خرج من م ی هر چ چارهیب گشمیبگم خجالت م دیفر
 یآخه زود امد  یمنتظر موند ادیسالم ببخش ز کیمنتظرم مونده رفتم نزد مدید

   میسرده بر  نیبش ای گرفتم ب یمرخص مارستانمینداشتم ب ینه تو خونه که کار -

  دیفر شی چهار ماه بود پ  کیبود همه تو تکاپو بودن نزد دیع  کیخونه .نزد می سوار شدم باهم رفت -
  شدیهفت سالش م یبود س دی تولد فر نیپنچ فرورد تر یمیصم  میشدیبودم روز به روز با هم راحتر م

.اگه مادر داشت تا حاال زنش داده بود بچه هم   رمیاز لطفش جبران کنم براش تولد بگ یکم خواستمیم
غصشو  هشی تنها باشه هم  خواهدی م یتا ازدواج کنه تا ک اد ی خوشش نم  یشکیچرا از ه دونمیداشت نم 

 شهیزد ناراحت م یحرف  ششی پ شهینم  یول  خورمیم

 

  هیبق  یول مینر میقرار گذاشت  میکرد لی ما خودمون مدرسه رو تعط دیچن روز مونده بود به ع چون
اصال نمدونستم  امدیم یوقت  یول  رفتمینبود حوصله سر م  دیفر یباز تو خونه وقت یول  رفتمیکالسارو م 

تو در   دیکه که کل کردمی م نییبودم کانالرو باال پا ونیزیتلو یتو خونه پا رهی از کجا م ادیساعت از کجا م
   یامد رفتم جلو سالم خسته نباش  دیفر دیچرخ

حوصلت سر رفت  منم از فردا  یببخش تو خونه تنها موند   ی: سالم فندق من توام خسته نباشدیفر
مسافرت  هر جا دوس   میسال بر ل یبعد تحو  یاگه موافق باش نیتا شش فرورد شهیشروع م میمرخص

 یدار
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 هیخونه و مسافرت نظرت چ یهم برا من هم برا تو برا دیخر میهم بر فردا

بوس از صورتش کردم تا به   هی بغلش   دمیکنه پر دایکه خودشو پ  نیبدون ا  یمرس دیآخ جون فر -
دستش رو صورتش مونده تو فکر   دمیبر گشتم د ینیبا س   ارمیب  ییرفتم آشپزخونه تا چا  ادیخوش ب

   دیبود فر  یببخش ناخواسته بود از خوش حال  یشده از دستم ناراحت شد یچ دیفر

  نیمنم ع د امیخوشش نم   زاشتی بابام افتادم دوس داشتم بوسش کنم نم ادینه ناراحت نشدم  یوا -
   کردمی فرار م  کردمی بوسش م هویتو 

 ذوقم   شهیم  یخال  ینطوریا شمیذوق زده م ی وقت یخوب   یلیآخه تو خ دمیآهان ترس  -

با بچه ها هماهنگ   ای میمسافرت تنها بر می.حاال کجا بر یمن  هیتو کوچول دونمیم یفسقل زیزبون نر -
 میتو تصم خواستمیدر واقعه م دمیگفتم خبر م   اریهم ب ماهیکنم اونا هم ازم دعوت کردن گفتن پر

 برا من فرق نداره یریبگ

بازم هر   میو بگرد رانیا یشهر ها میجا بر هیمن که دوس دارم هر روز  گذرهیخوش م میبا بچه ها بر -
 م  نداره برا یفرق  نیخودتون مصلحت دونست

   میفتی را ب لیسال تحو یباهاشون هماهنگ کنه فردا  نیحس  زنمی:باشه زنگ م  دیفر

کردم از پنجم  یزیبرا کنکور بخونم عقب افتادم برنامه ر  خوامیمن م میخونه باش  دیتا پنجم با -
 کمک انیهم گفته بودم ب  نایبه باران ا رمیتا براش تولد بگ میروز تولدش خونه باش خواستمی.م

برا خودمون برا هفت   میکرد دی دفعه قبل از سرتا پا هر دو خر نیبازار ا میرفت  دیاون روز با فر یفردا
دلم سوخت   چارهیب   میگرفتیم یما که زن نبود خونمون با بابا حاضر گفتیم دیفر  دمیخر  لیوسا نیس

.تا عصر   مینش ادهی پ نیتا تند تند از ماش  میدیخر یمسافرتم تو راه خوردن  ی.برا  کردیبراش انقد ذوق م 
به جون خونه تا ده شب   میافتاد یی خونه دوتا میدیتا رس شدیم لیفردا سال تحو میبود رونی ب  دیبا فر

که  دمیرس  نیهفت س یاملت درست کرد من به کارا دی شامم فر میهمه جارو برق انداخت  دیطول کش
  ینی تزئ یال یبا وسا نداختممربع شکل که روش آدمه خوشگل ا زی بشم رو م داری صب زود نمتونستم ب

انقد خوشش امده بود  دید دی فر یوقت  دمیخانم چ ماهیخوشگل پر  نیبودم به هفت س دهیکه خر
  دیبود کنار فر یشب خوب  میدی باهم خند میگرفت یسلف میدر آورد یصدتا عکس انداخت دلقک باز

وقت کم بود   میشد  داریصب هشت ب  میدیخواب میآخر سر خسته شد میبود داریمهربونم تا دو شب ب
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رو   ختمی پارچ آب ر هیبا زور  یکردم ول  داریب دونیفر دم یدرست کردم صبحانه چ یچا نییرفتم پا
 سرش  

   یوحش ونهیسکته کردم د کشمتی م رمتی گیم یهر جا بر کشمتی واسا م ماهیپر -

آخرش   می مرد گنده  افتاده بود دنبالم انقد دنبالم کرد هر دو خسته شد دیچک ی آب از سر صورتش م -
 منو   یبگش ادی برات صبحانه درست کردم دلت م  یدیخورم ببخش روز ع زیگفتم چ

   میلباس نو بپوش دی ساعت مونده با میصبحانه ن میگوشامو بر نی :باشه خر شدم بب دیفر

هر دومون  دیسال رس لیبالخره موقع موقع تحو رفتمیکنه با فاصله ازش م  ی که تالف  نیبا ترس ا -
.از  می خوندیقرآن م میکرده بودم داشت شیکم آرا هی من  میبود دهیلباس تازه و خوشگلمونو پوش

دست و   دیبا فر میاعالم کردن بلند شد دویسال و شروع سال جد انیو پا یشاد یصدا ونیزیتلو
خرس بزرگ قرمز منم براش ساعت    هیداد با  یدینوع بهم ع یا تراول پنجاهچندت دیفر میکرد یوبوس ر

 میدادم قبال با باران رفت نیبودن هر پس انداز داشتم بابت ا  کیهر دو درجه   یو عطر گرفته بودم ول
   میدیخر

 فسقل من    ینی بب  دایع  نیصد سال از ا -

تا خراب   میبا کمک هم جمع کرد زی همه چ لمونیو اج  وهیمهربونم.بعد از خورن م نطوریتوام هم -
مقصد اول شمال   میتا بر دیدم در فر انیقرار بود همه ب  ازده یساعت  میجمدونارو جمع کن  مینشن رفت

ه  ییهمشون کم بود وقت نبود جا یچون مرخص گهید  هییبود سه روز بعد اصفهان گاشان و چن جا
 م یبر یادیز

 

با   اهیبا شال س  یآسمان یشلوار آب   هیبا  یمانتو طوس هیپر کردم   یضرور لیپر لباس و وسا چمدونارو
کاپشن  هیگذاشتم تا موقع رفتن بپوشم با  رونیرنگم ب  اهیو کفش اسپرت لژ دار س یطوس هیحاش 

  یخال  منده آماده شدم آخر سر عطرمم رو خود  ریگ دیکردم رژم کم زدم فر شی کمم آرا هیکوتاه جرم 
 آماده بود  دمیفر نییپرنسس رفتم پا هیکردم مثل 

  یکردی کم مراعات م هیخانم جمع مختلطه   یپر  نی بریم فی تشر یبه به عروس  -
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 ی که مراقبم ستمیتوام تنها ن  شیدر ضمن من پ دهیروز ع  گهینده د ریگ  دیعهه فر -

دارو ندارمو باختم اگه به  میزندگ میرفت یم ییفقط دوتا  ای  میرفتیر نم سف نیوقت به ا چیکاش ه یول
.زنگ درو زدن خبر از آمدن بچه ها   شدینم نطوریا دمیپوشیساده لباس م دادمیگوش م دیحرف فر

که  بودپسر اضافه شده  هیدربند بود فقط  میکه رفت ایبچه ها همشون همون قبل   نییپا میرفت دادیم
بود قد بلند و   ییپسر فوق العاده خوشگل تو دل برو وایبود اسمش، برادر ش رادی کرد ه  یخودشو معرف 

  یلیرنگ بود خ  ییبه رنگ جنگل موهاش هم خرما ییو چشما دیاندام ورزشکار پوست سف  دهیکش
  یمنم دزدک گرفتیلحظه نگاهشو ازم نم یبود  از همون اول مات من شد حت پیجذاب و خوشت 

  نطوریتا حاال ا  یپسر چیخواهر برادر باشن ه  خوردی کجا اصال نم نیکجا ا وایش نی.ا کردمی و م هشنگا
  دنیپرسی م یتمرکز کنم هر چ تونستمیاون بود نم  شی قرار نداده بود فکرم همش پ  ری منو تحت تاث

نامزد   مثل  یدختر که دوس دخترش بود ول هیو  یعل دی منو فر میرا افتاد نیها با سه تا ماش گفتمیم
زشت   ادی خوشگل نه ز ادیبود اونم متوسط بود نه ز تایبود نبود اسمش ب  هیبودن باهم اون دفعه ترک

با  مینبر  نیماش  ادیتا ز دیفر  اطیگذاشته تو ح نشوی ماش  یتوپه.عل  شونیمعلوم بود وضع مال یول
  نیماش  هیوسامان اونا هم تو   لدایو  مانی .پ درایو ه وای الناز دوس دخترش .با ش نیخودمون .حس

 چه, ور  رادی ه دمیدیم  شتریتا ب امدنی با ما م وایو ش رادی کاش ه می.بالخره راه افتاد  میشد میتقس
خواست فالکس   یچا دیکه فر  میتو راه بود یدو ساعت هی کردی آهنربا جذب م نیبود ع  افهیق  خوش

 من بود   یپا یجلو

 ها  یکن ی خسته شدم از راننده مراقبت نم یدیم یچا هی ماهیپر -

 نبود دوباره صدام زد  حواسم

 اصال   یشنویم ماهیپر -

 بود   گهید یها بله بله ببخش فکرم جا -

 بله مشخصه چن بار صدات کردم   -

   یگفت یم یجانم بگو چ  -

  یپشت توام تو فکر دنیبده گلوم خشک شد اون دوتا خواب یچا هی -

 باشه صب کن   -
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گذاشتم دهنش بخور   تیسکویب ه ی ختمیر دنیخواب  ریخواب بودن همه شبو د تا یو ب  یعل ختمیر یچا
 خنک بشه   تیی تا چا

   یدیخواب ری شب د یدیباشه توام بخور چرا نخواب -

   دیخواب دیراننده نبا  شیپ  ادینه بخوابم توام خوابت م -

 کن بخورن  داریاونارو ب  -

 برونه   یکم استراحت کن بده عل هی ی واخی تو بخور م چشم

 عادت دارم   دنیموندم به نخواب فتیعادت دارم شبا انقدر ش  ستمینه گلم خسته ن -

همه باز نگاه   یدرست کرده بود برا چیساندو لدایناهار  یتو راه نگه داشتن برا نایماش گهیکم د هی
هر موقع سرمو   دیاصال خجالت نمگش رادی ه یبود ول  یشروع شده بود نگاه من دزدک   رادیمنو ه یها

  کنهینگام م دمیدیم  کردمی بلند م

 کارت دارم  نجایا ای ب ماهیپر -

 شده    یچ دیبله فر -

 خودم   شیپ   نجایا نیبش یچ یه -

 دخترا    شیبزار برم پ  یبرا چ -

   نجایا  نی نه الزم نکرده بش -

 باشه .  -

  دینداشت با دید نجایگفته بود نشستم ا دیکه فر ییشده تابلو بود جا رادی متوجه نگاه ه دمیفهم
از همه بهتر باشم تا چشم  خواستمیمن نگاهشو دوس داشتم م یول  نهیتا بب  کردی کج م یل یگردنشو خ

 ازم بر نداره  

 بودن  ک یبود باهم شر  یعل دویفر ییالیو میدیعصر بود که رس یطرفا میناهار دوباره راه افتاد بعد
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من همه جارو براش نشون   نینن یبار اولشه بش  ماهیپر  یول  الیو نیآمدن ا یل ی:بچه ها شما خ  دیفر
 بدم  

داشت و   دیکه به ساحل د یبر دار منم اتاق  یخوایجارو نشون داد گفت هر کدوم از اتاقارو م همه
 انتخاب کردم  

پسرا مراقب باش   یکم جلو هی  یمال تو .در ضمن پر نبار یا یول داشتن یرو دخترا بر م  نجایدرست ا -
  ترسمی من م یتو هنوز بچه ا

تو نگران نباش در ضمن من ضامن  دمیم  صیکه خوبو از بد تشخ ستمیمن بچه دو ساله ن دیفر -
 چادر سر کنم   یخوایم  ایکه نمتونم نقاب بزنم  ستمی ن هیبق ینگاها

حاال که  دنیدوستن قول ازدواج م یکی  ایهر روز  نیا نیرو نده جلو چششون نش ادیز  ینه ول -
 م یگذرونیخوش م یچن صباح  نی بهتر از ا  یچ گنیم یخوشگل ی تو پاک ننیبیم

تو به اتاق   تایاتاق منو ب  هیتو  وایاتاق .الناز و ش  هیبا زنش   مانیساکن شدن پ یاتاق  هیکس تو  هر
اتاق .حوصله نداشتم جمدونو برداشتم رفتم اتاق   هیهم    نیو سامان و حس  رادی اتاق ه هی یعل  دویفر
نمدونم چه  دمیرو سرم خواب دمی هم ناراحت بودم هم خسته پتو رو کش ییراینشسته بودن پذ هیبق

 دمینبود از پنجره نگا کردم د  الیتو و میبود کس کیشدم همه جا تار  داریب ی بودم وقت دهیقد خواب
ناراحت    رقصنی چن نفرم م زننیکف م هیبق  زنهیم شونیکی جمع شدن با سطل  شی همشون دور آت

  دمیپوش ورو مانت یدیپانجو سف  هی دمی.کامل به خودم رس  دیلرزیشدم دستام م  یشدم و انقد عصب
من  ننی باشه بب  ادیتا باهاشون فاصلم ز ای رفتم کنار در گهیطرف د هیاز  رونیملکه رفتم ب  هی نیع

ناراحت بودم   ی لیخ  زاشتیمنو تنها م دینبا دیفر یکدوم انتظار نداشتم ول چی ندارم از ه ازی بهشون ن
  یهوا .تو بچگ نیاز ا متا استفاده الزمو ببر دمیگشیارومم کرده بود نفس م   ایدر یصدا  زدمیقدم م

شدم   رهیخ   ایسنگ بزرگ نسشتم به در هیآرامش بخشه برام رو   یول ادی نم ادمی  ادیآمده بودم شمال ز
  دمیبه خاطر شب ترس نیغمگ  یگاه زدنی شاد م یگاه زدنی م تاریچنتا جوان دورتر از من داشتن گ

 نشستم . ایکنار در  الیکم با فاصله از و هیازشون دور شدم 

    && 

      دیفر     
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خستم   یلباسامم بردم رانندگ  میباهم بود  یمنم خسته بودم رفتم اتاقم که باعل دیخواب ماهی پر یوقت
اگه   خوابنیبچه هام اگه خواستن م  شمیم داریبشه منم ب  داریب یتا پر دمیپوش  یرده بود لباس راحتک

اون سامان و   گمیبود منم بخاطر خودش م یاز دستم عصب ماهیپر شنیسرگرم م  یجور هینه خودشون 
 خوادیم  یسرگرم نجاستیکه ا یمدت یفقط برا رهیامده بازم م هیتازه از ترک راد ینمشناسه ه رادویه
با    دادمی همه جارو نشونش م  ای کنار در بردمشیدخترساده.اگه خواب نبود م  ماهیچه بهتر از پر نمیا
  ایرفتن کنار در  دمیهم تو خونه نبود ف  یشدم همه جا سکوت بود کس داریب ی.وقت   دمیفکرا خواب نیا

در زدم جواب   میکنم ما هم بر داری ب  ویشمال .خواستم برم پر میامدیم یوقت کردنی م نکارویا شهیهم
کرده چرا بدون اجازه من رفته ناراحت شدم از دستش لباس   دارشیب ینبود ک ی نداد باز کردم کس

  دمیپرس  یاز عل  دمیند  یول دمبو ماهیبچه سالم همه جواب دادن با چشم دنبال پر  شیرفتم پ  دمیپوش
   امدهیکجاست مگه با شما ن  ماهیپر یعل

 خانم باالست  ماهی پر نیی ایتا خودتون ب مینکرد دارتونیب می: نه داداش شما دوتا خواب بودیعل

 نبود من فک کردم با شماست   یعل نه

   رونیب  ییرفته تنها  نی شما اتاقتون  هست دهی نبوده نفهم چکسیشده ه داریب دی:شا رادیه

 با دست سرمو گرفتم   ستیبلد ن جاروینه اون ه یوا

  ادی ما نم  شی دوس داره پ  وییتنها  ستیکه با ما راحت ن :اون خانموایش

 ناراحت شده .  دهیترس  میکه تنهاش گذاشت نیاز ا دیشا  ستین  نطوریخانم ا واینه ش-

تو برو   یسرما عرق کرده بودم عل نی صورتم سرخ شده بود تو ا  تی از عصبان گفتیم  یزیچ هیکس  هر
  هیرفته نمتونست   ییکرده تنها  یچه فکر دونمیعقل نم  یطرفو .دختره ب نیاونطرف نگاه کنم منم ا

سنگ تو    رودختر نشسته  هی دمیکم اطرافو نگا کردم د  هی  میراه افتاد  یزنگ بزنه اونا نسشتن  منو عل
 میتنهاست برخودشم  هیدختر خوشگل گفتنیم زننی چنتا پسر دارن راجبش حرف م کشیفکر نزد

از فکر   هویکه  شدنیم  کیداشتن بهش نزد الیو  میبریپا هم نده بزور م میبر دهیپا م مین یبب کشینزد
گرفت دورش   لوشواز پسرا ج یکیفرار کنه که   خواستیم  دیترس دیسه تا پسر د  هویبود   ماهیدر امد پر

  ری بگ ماهیپر  خواستی م شمیکیشدم  ری خودمو رسوندن باهاشون درگ  هوی  خواستی کردن اونم کمک م
  کنینزد نجایخبر بده ا نایا یاز پسرا .گفتم برو به عل یکی زد تو سر   ماهیتخته پر  هیلگد بهش زدم با  هی
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که پسرا   امدن یبه سمتمون م نداشت  هیبق نی حس مانی زدن از دور پ   خوردمیتا م  یجلوشونو گرفتم ول
 خت یریدر رفتن بلند شدم خون دماغ و لبم داشت م 

 ماه یپر

نشونشون  میباهم رفت  زننیو دارن کتک م  دیکمک فر ن یی ایب  مانیپ  نیفرارم نفسم گرفته بود حس با
  اقتیل یکارو کرد منه ب نیپر خون بود بخاطر من ا دیفرار کردن سر صورت فر دنیدادم پسرا تا مارو د

 نزد   یحرف چکسی با ه  الیرفت طرف و دیمارو د دیش در اوردم تا فراز دهن  یکم خوش هی

تو   یول یامدیتا حاال ن یگردیدنبال دردسر  م ایکنار در یوقت شب رفت  نیتو ا یی چرا تنها ماهی:پروایش
همشون کنار ساحل   ختنیخواب ر  یمست و ب کهی همه جا تار نجایا یافت یتنها راه ب شهینم لیشب دل
 مسئوله  یک  ادیسرت ب  ییاگه بال

  نیاون وقت تو بدون ا یبخاطر تو موند تو خونه که تو تنها نباش  دیفر ینکرد یکار خوب  ی:ابج  نیحس
  دهیشده رفته اتاقت د  داریاز خواب ب گشتیداشت دنبالت م دیفر رونی ب  ییتنها یرفت  یکه خبرش کن 

   یستین

وقت شب   نیتو ساحل ا ییبوده من راه افتادم تنها الیو  دیت کردم فرمن چکار کردم زود قضاو یوا
سرم آورده بودن با   ییبود االن اون سه پسر چه بال دهیکتک خورده اگه نرس  نطوریاون بخاطر من ا

بود دستش جلو چشاش گداشته بود   دهیرو تخت دراز گش  دیرفتم اتاق فر ال یطرف و دمیبغض دو
منو ببخش زود قضاوت   دیکردم فر زی که خون بود تم  شوین یبر داشتم کنار لبش ب نیو بتاد دسمال
 کردم  

   رونی:حوصله ندارم برو بدیفر

  یبزرگ تنها گذاشت  هییالی و نیمن زود قضاوت کردم فک کردم منو تو ا کنمی خواهش م دیفر
 کنم اشتباه کردم ببخش  یتالف خواستمیم

برو هر   گفتمیاگه برام مهم نبود م خوامیمن صالح تورو م  یش یتو ناراحت م زنمیم  یمن هر حرف -
رو نده چون   نایبه ا گمیم استی بعض  فیکن بخاطر نگاه کث شیکم آرا گمیبکن اگه م یخوایم یکار

بده   صیتشخ دیبا یهست دهیکرده و زجر گش لیهمشونو .حاال از من گفتن خودتتم تحص شناسمیم
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اشتباه کردم بغلش کردم   خوامیمن معذرت م یگیتو راس م -  یاعتماد نکن یبدو به هر کس  وخوب
  میکن  یآشت یدیبوسش کردم بخش 

 کبود نشه اریب خی.  یکرد یتف مال  کنهیهمه جام درد م واشی یا-

منه   برم   رهیفدات شم همش تقص  یچشاش تا کبود نشه اله  ریم گذاشتم رو صورتشو زآورد  خی رفتم
 ارم یبرات غذا ب

همه نشستن تو  دمیرفتم د  نیکنیدرست م  یچ ن یبب میدور هم بخور امیکه نخوردم م  رینه ت -
    نیستیشما گشنه ن میدرست کن  یبچه ها چ ییرایپذ

  یاریب  یخبر دیاز فر میمنتظربود زمی:چرا عز لدای

کباب کنم ما  ونیتا اقا میمرغ آماده کرد میاونم گشنشه با هم رفت نیدرست کن  یزیچ هی گهیم خوبه
شروع   رادینگاه ه  نیباز ا میاورد در کنار هم شام خورد دو یرفت فر  یعل میهم ساالد برنج و آماده کرد

 امد  اشصد  هوی از پشت سرم  شستمیامد کمک داشتم ظرف م میسفره جمع کن  میخواستی م یشد وقت

  نیشیخسته م  ییتنها نیمن بشورم شما کف بگش نیخانم بزار   ماهی:پر رادیه

چون اونا آماده کرده بودن غذارو ظرفا با من   کننی و النازم کمک نم وایش ادهیظرفا ز  گهیراس م دمید
با تخمه و   کرد یآماده م وهیهم م لدای کردی دم م ییداشت چا تایقبول کردم تا کمک کنه ب یبود از تنبل

 به شستن   می.باهم شروع کرد  نایو ا  پسیچ

 خانم شما چن سالتونه    ماهی:پر رادیه

 شما چن سالتونه  18 رمیم گهیماه د هیسالمه  17 -

  نجایبرا ا ارمی فروشگاه دارم لباس م نجایا امیم یدارم گاه نگیمدل هیسالمه تو ترک 25:من  رادیه
 ی واقعا خواهرش  یکنیم یزندگ  دیدارم .شما چرا با فر تی ریمد سانسیل

نزاشت تنها بمونم واقعا   دیپدر مادر من فوت کردن مجبور شدم فر میهست لیفام ستمیخواهرش ن نه
 بود  یدستام کف  هوی. دمیازش ند یبد چیتا حاال ه 

 نشه   سی باال خ  نیبد نمویاست  شهیم نی:ببخش  رادیه
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 دم یگشیباال م نشویاست دمیآب کش دستمو

 شورن یظرف م  رادی خانما کجان که آقا ه ماه یچه خبره پر نجایا -

 دست تنها بود خواستم کمک کنم  ماهیجان پر دی:فر رادیه

 نشه سیخ  دادمیلباسشو باال م نیمن داشتم آست گهیراس م  دیفر آره

   نمیبب   ایب  ی:الزم نکرده تو ظرف بشور دیفر

 گفت    تایبه ب  ییرای دنبال خودش تو پذ دیکش منو

 ی زحمتشو بکش شهیکم از ظرفا مونده م هیسردرد داره   ماهیخانم پر  تای:ب  دیفر

اومدن به جمع اضافه شدن  تایب  رادوی چن لحظه بعد ه  دیفر شیشده بودم نشستم پ عیکه ضا منم
انگار من    کردی کارا منو نمخواست بخوره کمکم م نیا یچ  یعن یبرام قابل درک نبود  دی.واقعا رفتار فر
 ناراحت بود   رادمیه دیگفت اون باشه با ینوکرشم هر چ

هست اونا    دیتولد فر میتهران باش  دیتموم شد به بچه ها گفته بودم پنجم با یهم با خوش  دیع  گردش
بشه  زیسوپرا میخواستیم ینفهمه به قول دیتا فر میبر عهده گرفتن قرار گذاشت  ویکار هیهر کدوم  هم

  تیمسئول رادی.روز تولد ه میشده بود  میتهران مثل رفتنمون تقس میاز اصفهان امد دیروز تولد فر
.دخترا  هی رو بر عهده داشت خودش گفته بود از دوستام هستن که صداشون عال  یق یخواننده و موس

 میدو طبقه که عکسشو نشون داده بود کیک مانمیپ نیخونه رو بر عهده داشتن حس   نییتز تیمسئول
بود   شگریآرا تایسرگرم کنن تا متوجه نشه .دختر خاله ب   دویفر میگفت  مییرفتن سفارش بدن به جورا

 میتا تو خونه ما آماده بش نجای ا ارنی ب  الشونویکنه .دخترا رفتن وسا شیتا هممونو ارا  ادیگفته بود ب
که فقط برا   میبود دهیمبل چ  هیدور  یادیز یخونه که با بادکنک ها نی.بعد از تموم شدن کار تزئ 

هفت بود   یبادکنکم س هی میپر کرد  دیهمه اطراف بادکنک قرمز و سف  میجا گذاشت دینشستن فر
براش گرفته بودم با کراوت   رنیپ هی .کادو هم از قبل  میهمه جارو شلوغ کرده بود واریبه د میزدمدلش 

 تو خونه نگا کرده بودم  یو کمربند ستش همراه کفش که شماره کفشو از کفشا فیو ک

بود   یلباس قرمز بلند بود تا نوک انگشتم اندام هیبرا خودم گرفته بودم  دیجرم بود .لباسم قبل ع اصل
لباس صد برابر    ییبایدوخته بودن که ز یتور پوریاز شونه تا مچ دستم ک شدیگلوش م نییاز زانو به پا 

کفش قرمز پاشنه بلند .دخترا تو اتاق من داشتن آماده  هیبود با  یجلوش هم سنگ دوز کردیم
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که   تایمنم الک قرمزمو زدم  دختر خاله ب دیلناز سشوار گشموهامو ا رونی من از حموم آمدم ب شدنیم
ناراحت بشه  دیفر خوامیکنه نم شیکردنم گفتم ساده آرا شی بود شروع کرد به آرا تایاسمش رز

کرد   زی فر ر  بازم یگل درست کرد موها هیموهامم مدل باز و بسته درست کرد کنارش بافت پشت سر 
پرنسس    هی شیلباس مدل مو آرا نیمن باشم با ا نهیدختر تو آ  شدینگا کردم باورم نم  نهیبه آ یوقت

 کفش پاشنه بلند با قد بلند خودم از تموم دخترا بلندتر بودم  نیتو کارتونا با ا نیبودم ع  یواقع

 خوش به حالت   یکرد رییچه قد تغ یچه خوشگل شد ماهیپر ی: وا لدای

 شهیچون هم مینمکن یرییرق کرده ما چنان تغف یلی خ  افهیق  یکامل نداشت  شی:آره تا حاال آرا  تایب
  میکامل دار شیآرا

 گذاشتم  شی شده بود به نما ش ی که به رژ قرمز آرا یگوشت  یکرد خندم گرفت که لبا زونیاو لباش

   نیبرا هم دیلباسش قرمزه پوستش سف نینکرده بزرگش نکن  ریی تغ ادی:بچه ها ز وایش

 ن یناراحت نش ادیز م ی:هممون خوشگل  الناز

بشه ارکستا امده   ریامد داخل غافلگ دیتا فر میکه آماده شد چراغا رو خاموش کن زی شد همه چ قرار
  نییپا میدوس داشتم رفت یلیبود امده بود من صداشو خ رادیخواننده معروف که دوست ه  هیبودن 

  نایا شبنمبا   نیو نگ هیبا دخترا همه مهمونا امده بودن باران و داداشش برهان هم امده بودن با هد
داده بود با سارا  یهمه رو آشت  ین یخانم د  دیع کیآخه نزد ادیهم دعوت کرده بودم تا چشاشو در ب

و دانشگاه خونه پر شده بود  مارستانیبودن از ب  دیفر  یدوستا هیارزو که دوستان من بودن بق نایم
  ینطوریا حاالهم گرفتم تا  یاسترس داشتم چنا عکس سلف  سیمنم رفتم سرو نییدخترا رفتن پا

احساس کردم همه   نییاز پله ها که آمدم پا نییرفتم پا  ییتنها مدی خوشم م یل ینشده بودم خودم خ
پاشنه بلند چهار پله مونده بود که  یکفشا نیبا ا نینگاها رو منه از خجالت کم مونده بود بخرم زم 

 شدیم کی تانیتا نیع  دیبوسیجنتلمن فقط اگه دستمو م هی نیم کنه عدستشو دارز کرد تا کمک رادیه
بود به بچه خوش امد گفتم به همه جا سر   یهمه چ کردنی م ییرایداشتن پذ می چن نفر که آورده بود

قرار بود   دیو فر نیو حس  مانی جور خاص بود انگار فقط من تو مجلس بودم .پ  هیزدم لباس قرمز 
 میچراغارو خاموش کرد میکیکه نزد  لدایزنگ زد به  مان ینشده بود پهنوز جشن شروع  انیباهم ب

در گوشم  یاروم  ییبا صدا دی دستمو گرفت بوس یکی  یک یو تار  ریتو اون گ یدر ورود کینزد میرفت
 بود  رادیه یگفت صدا
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تو تحمل کنم لطفا باهام باش   یواقعا نمتونم ب  دمیکه تا حاال د یهست یپر نی باتریتو ز ماهی:پررادیه
 یبمون برام داغونم کرد 

کنم ازش   کاری حاال چ یزود نیبه ا نمیبه من ابراز عالقه کرد ا رادیه ستادیلحظه هنگ کردم قلبم ا هی
 یقهوه ا یبا بوها  یسبز جنگل یقدبلند و چشما دهی بود بو ال اندام ورز یپسر رادی فاصله گرفتم ه

 باز شدن در که امد  یبود.صدا پی جذاب و خوشت  یلیخ  د یروشن و پوست سف

 ماهی کجاست پر ماهی:چراغا چرا خاموشه پر دیفر

صدا   کی همه جا روشن شد نوازنده ها شروع به زدن آهنگ تولد مبارک کردن ما هم همه  هوی که
 تولدت مبارک  میگفت

  دیتولد عمرش بود با تشکر بهم نگاه کرد فهم  نی هنگ کرده بود هم تعجب هم خوشحال انگار اول دیفر
چنا پسر   زدمی منم به مهمونا سر م دنیرقص یادامه داشت دخترا با پسرا م ینجوریکار منه جشن هم 

نشستم  نا یا دیفر زی بلد نبودم اونم دونفره تو م ادیقبول نکردم من ز یخواستن باهاشون برقصم ول
 م پوست گرفته بود داد به وهیبرا خوش م دیفر

  ستمیبچه ن گهیمن که د یدیقربونت آخه چرا زحمت کش  یخسته شد ماهی:بخور پردیفر

 م یخوش باش مینکردم دور هم جمع شد یکار

   دیفر

فکر   نی کجاست نکنه از دستم ناراحته تو هم یپر یعنی دمیخونه ترس یک یدرو باز کردم از تار یوقت
امد امروز تولدم بود اصال تو ذهنم  ادمیآهنگ تولد  یو داد و صدا غی بودم که همه جا روشن شد ج

دختر   نیبه فک من نبوده ا  یشکیچون تا حاال ه  ماهی کار پر دمیخوشحال شدم فهم  یلینبود خ 
   ماهیرپ نینگاهم بهش افتاد هوش از سرم رفت ا یخونه اورده وقت نیبه ا یکوچولو با ورودش همه چ

بود با لباس قرمز رنگ اصال از اطرافم  باتری شناختمش از همه ز یکرده بود به سخت رییمن بود انقدر تغ 
 بهم صبر بده  ایخبر نداشتم چه خبره خدا

  زیمجلسو تو دست گرفته بود همه جا سر م دهیخانم فهم  هی نیع شدمینگاه کردن بهش خسته نم از
  رفتیتو مجلس راه م یوقت کردیم تمینگاه پسرا اذ یول  اوردنی م گفتیهر کس کم کاست داشت م
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  کنمیهم اصال چشم بر نمداشت فک م رادیه نیا گرفتیحرصم م شدیزوم م ماهینگاهشون رو پر
 تشکر کردم  یمنو نداره.امد کنارم نشست ازش کل  یپر اقتی حواسم باشه بهش اون ل دیباشه با یخبر

  یبرقص دیگفتم پاشو تولد منه با ستمیبلد ن  گفت یاصرار کردن که برقصه قبول نمکرد م  دوستاش

   رقصمی:باشه فقط بخاطر شما به کم مماه یپر

آهنگ  هیباران رفت به خواننده  میدیهر دو خند کنمی داغون م ویمهمون نینرقص ا یشک یبا ه یول
 گفت با هم رفتن وسط 

 با حرکاتش  رفتیهوش از سرم م دیرقصیآهنگ آهسته با ناز م تمیشروع شد با ر آهنگ

🎶🎶🎶 

 رام تو شدم دوباره خام توشدم عشق   ویدام تو شدم وحش  ریاس

 غمتو  دمیهر هم همه تو به جون خر لیدل

 ��که چه گرمه دم تو عشق آخ

 تو  یمی ونگیثابت د یتو پا یم یعشق تموم زندگ یا

 عشق   یعشق ا یدوس دارم ا یداریتو شب ب با

 تو   یمی ونگ یثابت د هیتو پا یم یعشق تموم زندگ یا

 عشق یعشق ا یدوس دارم ا ویداریتو شب ب با

دوس دارم با تو    یکه تو دوس دار  یخونه هر چ   یعتبار ب  یرحم ب  یب وانهیعاشق گش د یعشق ا یا

 �🎶🎶🎶🎶🎶�عشق  یعشق ا یدوس دارم ا ویداریشب ب

و کم تو جون دلم گشته مرده توام سر سپرده توام  ادیاز غم تو از ز  رمی میدلم باز شدم ادم تو م جون

 �🎶🎶🎶🎶🎶�تو   یم یعشق تموم زندگ یقسم خورده توام ا

   ونهیعاشق گش د یعشق ا یا
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🎵🎵🎵 

 

 امد کنارم نشست   باشیبودن با اندام فوق العاده ز  ماهیباند بود .همه جذب رقص آروم پر وانیا آهنگ

 :فقط به خاطر تو حاال نوبت توست ماه یپر

 از من گذشته ی سن ستمیمن بلد ن نه

 

 نکن   تی جان اذ ماهیپر  دمیسن نرقص  نیا تا

  نی دورم با من برقص هی شهیخانم م  ماهی:پررادیه

 من ازشون خواهش کردم  نمیخستن ا  ماهیپر نه

 خانم نمشه   ماهی:آره پررادیه

 کفشم بلنده پام درد گرفت    نی:ببخش  ماهیپر

 م یشام خورد میبزرگ چن طبقه رو آوردن جشنو ادامه داد کیشدم ک  یجوابش راض از

پس انداز داشته داده برا  یهر چ ماه یشدم به خصوص کادو پر  زیبود واقعا سوپرا میروز زندگ  نیباتریز
 نایا

 ماه یپر

براکنکور بخونم تا رشته   دیمنم با مارستانی ب رفتیم دیشکل تموم شد از فردا فر نیبه بهتر  یمهمون
کم خونه جمع و جور بود گفتم فردا خودم   هیخسته بودم همه رفته بودن   یلیمورد عالقم قبول بشم خ

آوردم رفتم  رنه لباسامو د  ایرفت  دمینمدونم فر گهیخسته بود من رفتم اتاقم د  دمیفر کنمیم  زیتم
  دمیپوش  یلباس راحت هینکنه  با حوله رفتم تو تخت   تیدوش گرفت تا تاف و سنجاقا موهامو اذ

 تو   ای. ب  دهیبخواب در زده شد حتما فر خواشتمیحوصله سشوار نداشتم م

   یمون یم یشی پول الزم م یکرد یکارتو حسابتو فک کنم خال نیا ایب  ماهی:پر دیفر
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   میریباهم م میریخونم هر جا م  رمینم  ییکه جا االح

 تولدتته  خیضرر نداره رمزش تار شهی وقت الزم م  هی: دیفر

  ختمیقربونت دستت درد نکنه دستمو انداختم گردنش موهاشو به هم ر یمرس

تنبل    یخواب یم  سیخ ی.با موها یکرد سیمنم خ سه یموهات خ  یشد ریباز جو گ  ی:عهه پردیفر
 . شهیدر ضمن موهات شگسته م یخوریسرما م  ی.نمگ

 حوصله ندارم به جون تو   شنیولش با حوله خشک م دیفر

   تی سکوی جز ب  ینمخور یچیاگه من خونه نباشم حتما ه یتنبل  دونمیم گشمی من م  نی:تو بش دیفر

  دمیتو تا حاال ند ی به تنبل دختر

 تونمیخشک کردن م یبه جا کنمی ز وقتم استفاده ممن ا  گهینکن د  تیاذ دیفر د یحرف خودش خند با
 بخوابم  . 

 :خرس کوچولو حاال کم حرف بزن بزار موهاتو خشک کنم برم بخوابم   دیفر

خوش   گرفتیخوابم م  کردی کارو م نیا قهیبه خشک کردن موهام انقد آروم با سل قهیکرد با سل شروع
  گشهیبه حال زنش همش نازشو م

 چشات رفت   یفتی:تموم شد مو خوشگله بخواب االن پس م دیفر

 کنهیم  کاری چ دیفر نم یمجال نداد بب خواب

 د یفر  

که   یرفتن نداشتم کنار تخت نشستم به صورتش نگا کردم صورت  یهنوز تو اتاق بودم پا دیخواب  یوقت
 از نگا کردن بهش  شمیخسته نم

   تی اشکها یشگیهم  زشی چشمانت به ر ییبای"سوگند به ز

 با تو بودن هم قانعم ... الیبه خ  یمن حت که
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 "  استیدن ریتصو  نیمهربانتر التیکه خ ری را از من نگ  التیخ

 خدارو صدا زدم به دادم برسه    ختمیاشک ر دم یگرفتم بوس دستشو

 هیمرد گر گهیم یچه کس سوزمیعشق ممنوعه م شی کم آوردم دارم از آت  گهی کمکم کن من د ایخدا
من  یبود به سرم اورد  ییچه بال نیا ایخدا  برهیپناه م هیبه آخر خط برسه به گر  یمرد وقت کنهینم

من  خوادی سنش منو م  نی.با ا  دیاعتماد کردم امدم خونه  فر گهیچطور بهش بگم دوسش دارم نم 
ن .م  کنهیم یباز خود گش  رهیبگم من نمزارم ازم ناراحت بشه اون هنوز بچه است اگه بگم م نتونم

.عاشق شدم رفت   یمی زندگ  هیی.غم تو آخر مرا خواهد گشت .کجاگشهیعشق آخرش منو م نیا دونمیم
 . ونتمید

بالش   یرو همه جا ختهیبلند که ر  یبا موها یبابا سنگ یبا لباس کارتون دهیفرشته ها خواب  نیع
  یشده بودم وقت رهی بهش خ شدیساعت م  هی کردی کار قلب نا اروممو آروم م نی.موهاشو نوازش کردم ا 

عقل و   یبا هزار زور دعوا نهیشدم اشک نمزاشت چشام درست بب یبه خودم امدم از دست خودم عصب 
 کردم رفتم اتاقم باز خواب رفته بود از چشام  زیبوس ر هی شویدل تونستم ازش دل بکنم پشون

 

نبود   یگاری ده بود بخاطر بوش .سبسته تو بوفه اتاقم داشتم بابا از فرانسه آور هی ینبودم ول  یگاریس
  دهیبود تو قلب شن شیگذاشته بود تو کمدش که من برداشتم آوردم اتاقم .االن که آت ینجوریبابام هم

شب  یها مهی قلبم خاموش نشد نمدونم ن شی نداشت آت دهیفا دمیدونه گش هی کنهی بودم آروم م
  یول دمیگش گاریبسته س هی دمیبه خودم آمدم د هویروشن کرده بود  گاریبا س گارو یگذشته بود من س

دو ساعت   یک یشده باز قرص خواب آور خوردم تا  شتر ینکرده دردم کمتر نشده که ب  یق یاصال توف
 بخوابم 

&& 

   ماهیپر

آماده گذاشته بود تا منم بخورم بعد صبحانه   زمیصبحانه خورده بود همه چ  دیشدم فر داریب صب
  یخودم باشه راض قهیطبق سل دی با  یکار نداشت ول ادیعجب مزه داد افتادم به جون خونه ز کامل که 

 شمیم
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 هییدو ساعت خوندم که صدا یک یبخونم  ییرایتا تو پذ نییجارو برق انداختم .کتابامو آوردم پا همه
 هست   رادی ه دمیتلفن  خونه بلند شد بر داشتم اول حرف نزد بعد فهم

نزن من   نمی دست رد به س کنمیمن بدون تو نمتونم خواهش م میحرف بزن  شهی پ ماهی:سالم پر رادیه
 کنمیخواهش م  رمی میم  یخواستم فراهم بوده اگه تو قبولم نکن  یتا حاال هر چ

فکر نمکنم   گهید زیجز درس به چ یارم نه قصد دوستمن نه فعال قصد ازدواج د رادی آقا ه نی بب
    دیمزاحم نش کنمی خواهش م

تا   یخواستگار مییای م یمن مزاحم درس خوندنت نشم هر وقت تو گفت کنمیخواهش م  ماهی:پررادیه
 برا ازدواج  یتا تو اجازه بد نمتیبب  تونمینمتونم تحمل کنم  القل م تویدور می اون موقع دوست باش

 فک کنم نمتونم االن جواب بدم   دیبا

   تی هست تو زندگ گهید ی:کس  رادیه

 فک کنم االن نمتونم جواب بدم  دیبا یول نه

    

   رمیجواب بگ زنمی موقع زنگ م نی:باشه من فردا هم رادیه 

 خدافظ   باشه

   می:خدافظ تموم زندگ رادیه

 یکنم خودمم ب کاری گاهش حاال چبود از ن دهیفهم  دیفر چاره یب  نیحرفش رفتم آسمون امدم زم نیا با
کنم اون از پدر و برادر   کاریمخالف باشه چ دیاگه فر یباشه ول رادی با ه هیهر دختر ییارزو ستمین لیم

کردم تا هم  رستنتونستم درس بخونم بلند شدم غذا د گهیکامل فک کنم .د دیبرام با ارزشتره  .با
 امد تو  دیسر کردم تا فر یجور هیبود تا شب  رادی ه ریناهار بخورم هم برا شام بمونه فکرم درگ 

 بود  ز یدم کردم نشستم سرم رو م یچا اشپزخونه

 بلند شو یدیخواب  ینطوریچرا ا ستیشده حالت خوب ن  یچ  ماهی:پر دیفر
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دم   یینشده منتظرم چا یزیمهربونو نگرانش نگاه کردم .جانم نترس چ  یبلند کردم به چشا سرمو
 ی ترسیم یبگشه برا چ

    دهی:خدارو شکر فک کردم حالت بد شده رنگتم که پر دیفر

   دیگذاشت رو سرم به صورتم گش دستشو

 چته  نمیبب ارمیب  فموی:بزار ک  دیفر

 گرفت ضربان قلبمو چک کرد   فشارمو

برات   ارمی و نبات ب یچا هیاالن بزار   فتی شکالت بزار ک شهی هم نهییفشارت پا  ی:ضربانت خوبه ول  دیفر
 ندارم   ییطاقت تنها گهیکنم د کاریبشه من چ یزی قربونت برم تو چ  یاله

شامم درست کردم تو لباساتو عوض   ارم ی ب یصب کن االن برات چا  ستین می زی چ یخسته هست تو
 امادست  یریدوش بگ هی یکن

 

کمکت رفت اتاقش منم  امیاالن م نیزم  یبخور تا نخور  نارویا ایچنتا شکالت داد دستم ب بشی ج از
 یسرش.از اتاقش امد چا ندازمیخسته هست منم کارامو م چارهید شدم تا ساالد درست کنم ب بلن

  ختمیر

 خوردن داره      یچا نیدستت درد نکنه ا یپر ی:وا دیفر

از   خوردی م یی حوله رو سرش انداخته بود داشت چا کنه ی انقد تشکر م ییچا هیتموم هست برا  آقا
کامل خشک شد حوله رو بر داشتم با دستم موهاشو   یپشت رفتم موهاشو با حوله خشک کردم وقت 

شونه زدم رو باال با دو دستش دستم گرفت برد *" دستمو بوس کرد منم تو همون حالت گردنش بغل  
  ییمرد واقع هیو محبتات ممنون تو  اتیبابت همه مهربون  دیفر  دمیبوس شوی شانیکرد رو موهاشو پ 

  یهست

 *" میشام بخور  ایب میلوس کرد گریهم د یل یخ گهی:د دیفر
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گرفتم  می.پس تصم کردی م یمطمعنم قاط گفتمیم ینه ول ایبگم  دیبه فر رادویه شنهادیدل بودم پ دو
چن ساعت که درس خوندم با   دی.باز صب بعد رفتن فر شهیم یچ نمیدس نگه دارم بب  یچن مدت

  رافکرمو به درس بدم هر چند که  ب دیزنگ زد التماس کرد خواهش کرد بازم قبول نکردم من با رادیه
گفتم  کنمیفراموشش م دمشی رفت ند  یوقت  ستین  نجایا شهیاون هم یول ستمی ن لیم  یب  رادیه

  وی.گوش یش ین عاشق مم نیصب کن توام ع یشیگفت آخرش مال خودم م گمیم دیبه فر یزنگ بزن
دست پر امد زنگ زده بود  دیقطع کردم چن بارم زنگ زدبر نداشتم نمزاره درسمو بخونم .شب شد فر

خوشگل   یلباس راحت هیراحت درسمو خوندم رفتم دوش گرفتم  الیخره درست نکنم منم با خ یغذا م
 زد   دصدامیالک بزنم که فر خواهمیم  دمیپوش

    یکنی م کاری چ ییکجا ماهی:پر دیفر

پر   میخوراک یو یت  یجلو خوردیم یداشت چا دیفر ن ییصب کن الکمو برداشتم رفتم پا امیم االن
 آورده بود   یبرا منم چا  زیم یکرده بود رو

   یتو خسته هست اوردمی من م یکردی م صبر

 شلوغ نبود  ادیز مارستانمیخوبم کوه که جابه جا نکردم ب  زمی: نه عز دیفر

  ونیزیتلو دیفر میبا کمک هم جمع و جور کرد میشام خورد میخورد یچا یخوش  دل یبا شوخ باهم
 نمتونستم بزنم   ادیز ویک یدستمو زدم اون  هی زدمیمنم با زور داشتم الک م دیدیم

 من بزنم خودتو خسته نکن  اری ب یزن ی :چه قدم زور م دیفر

  دیالک زد بعدم انگشت پاهامو الک زد تو هوا گرفته بودم تا خشک بشن فر قهی گرفت*" با سل  دستمو
مظلوم نگاش کردم آب دهنمو  ختیریآب دهنم داشت م کردی با دهنش ملچ ملوچ م خوردیلواشک م

 قورت دادم  

 چرا دهنت اب افتاده باز کن دهنتو بزارم   یخوریم  ماهی:پردیفر

گاز  هیتشو دراز کرد تا لواشک بزاره دهنم دستشو دس  شهیشدم باشه بزار من الکم خراب م  سیخ
 گرفت خو بغلش  هویمحکم گرفتم بلند شدم فرار کنم که 
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  هیبا  رهیشد دستمو گاز بگ کیبهت نزد گمیصبر کن حاال م  یکنیم یباز ری با دم ش ی:کوچولو دار دیفر
 خوب بود آخه    هویازم جدا شد رفت اتاقش .وا چش شد  هوی نگاه فوق مظلوم 

منه   ریهمش تقص هوی شد  یچ یعنی  امدیم شیگر هییدر بزنم که صدا خواستمی اتاقش م کینزد رفتم
 ناراحتش کردم 

 

  دمیتا حاال ند  یگشیم گاریتو دستش .من ندونم س گارمیزدم رفتم داخل تو بالکن بود س درو

 نها باشم لطفا   ت خوامی م ماهی:ببخش پردیفر

پس  یتا نفهم چمه تنهام نمزار یمن تو خودت باش هو ی شد  یچ  یبگ یباهام حرف بزن  شهیم دیفر
 حق بده بهم بدونم چته خواهشن بگو 

 وقته  ری افتادم برو بخواب د یزیچ هی ادی:به وقتش االن نمتونم بگم دیفر

همه  مارستانیب  رفتیصب نم   دیآهنگ باز کردم تا آرام بشم بخوابم فر هیافتاده رفتم اتاقم  یسر با
با دوستان بود مادر پدرش رفته بودن  یمثل دور هم  یمهمون هی.انگار   وایخونه ش  میشدیجمع م

 هم برا من هم برا خوردش .  میلباس بخر میریگفته بود م دیمسافرت فر

 

گفت پسر مجرد   دیکه فر دهیلباس پوش  هیساده کردم با  شیآرا هیشب  دیرس  یفردا مهمون  بالخره
از   یو بند  یبلوز روش بود به صورت ل  هیخوشگل با  دیسارافن سف  هیمن  یباش  دهیبهتره پوش ادهیز

  هیخوشگل و دخترونه بود  با  یلیخ   دیپشت دامنش داشت با کمربند سف بیشونه هاش دو تا هم ج
 یانگشت دیسف ندلیروشن .با س یتنگ آب   یشلوار ل

 خی. دیداخل شدم همراه فر  امدیم یدر ورود یتا جلو کیموز یصدا نایا وای خونه ش  میدیرس یوقت
داخل همه   میبود رفت   اطی بزرگ و پر دارو درخت .چن نفر از مهمونا تو ح اطیبا ح  ییالیخونه بزرگ و
 بزرگ بود   یمهمون هیگذشته بود  یشلوغ بود از دورهم  یلیآمده بودن خ

 که چه قدر شلوغه  ینیب یم  یکن از من دور نش یشلوغه سع ی لیخ  ماهی پر نی :ببدیفر
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  پیکنار اک میرفت میکرد یحال و احوالپرس میشناسی که م ییجان نگران نباش.با اونا دیفر چشم
و کامل انگار عروس بود با   ظیغل شی امد با آرا وایکه ش می کردی بگو بخند م میداشت نایا مانیخودمون پ

از  مدست داد بغلش کرد عوض اون من داشت دیبود با فر ختهی ر رونی کوتاه همه جاشو ب رنیپ هی
 هم دست داد با من با نوک انگشتاش دس داد  هی با بق  مردمیخجالت م 

 آشپزخونه کارت دارم   ییایلحظه م هی.   نیخانم افتخار داد یپر ی:خوش امد وایش

 کردم   دینگا به فر هی

  ادی ب گهید یکینمشه  ی:چه کاردیفر

  ماهیمنو پر نی:نگران نباش دخترونست ب  وایش

   ایبرو فقط زود ب ی:پردیفر

 به گردنش زده بود   ونیپاپ هی و  بایز  یلیخ  پیت هیامد با  رادی ه رونی رفت ب  وایآشپزخونه ش میرفت

ندارم منم    تویمحل یبزارم بخدا طاقت ب  انیدر جر وایببخش مجبور شدم ش جان ماهی:سالم پر رادیه
که  یتو از روز ی دارم بگو اصالح کنم فقط نه نگو من ممنونم ب یرادیکم دارم چه ا یآدمم مگه چ

 روز خوش ندارم   هی دمتید

 پام نشست   یجلو نیرو صندل نشسته بودم رو زم  من

تو اشک   یپا یبه پدرم خواهش نکردم االن دارم جلو یمن تا حاال حت کنمی :ازت خواهش مرادیه
   یازت ردم نکن کنمیالتماس م زمیریم

 اشکشو پاک کرد بلند شد  دیدستامو بوس دوتا

 جواب دادنم ندارم  هی اقتی: ل رادیه

 منم تا اون موقع فک کنم      میحرف بزن رون ی ب میپس فردا بر رونی ب  امیکه نمشه ب فردا

 صبرانه منتظرم   یب  یبهم فک کن یکه منو قابل دونست امی دن ی:مرس رادیه
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خوب بود   یلینبود خ  رادیه هیاگه گر  دمینفم چیه یاز مهمون  گهید دیفر شی گشتم به سالن پ  بر
 خوش گذشت .همش تو فکر بود  

 یزیگفته بهت اگه چ ی چ یصدات زده تو خودت  وایش یاز وقت یشده چرا حال ندار یزیچ  ماهی:پر دیفر
 گفته بگو تا حسابشو برسم 

 خونه   میزود بر ادی فقط خوابم م دینه فر-

 منم خستم  می :باشه بلند شو بر دیفر

بمونم   ادیو خواهش همش بهم بود تحمل نداشتم  ز تی با مظلوم رادینگاه ه م یکرد  یهمه خدافظ با
فکرامو کرده   دیرس رادی ناراحت بود به خاطر حال من .بالخره روز قرار با ه دمیخونه . فر  میرفت  دیبا فر

شدن درسم  ومفرارم .قبول کنه تا تم  میبگم بهش از خانوادم از خودگش  زویهمه چ خواستمیبودم م
  مارستانیب  دیساده کردم فر  شیو ارا   یمعمول پی ت هوی.   یخواستگار  ادیبعد ب م یآشنا بش  شتریباهم ب

 حاضر شم  که ی ظهر بود که زنگ زد گفت نزد یبود .طرفا

دسته بزرگ  گل رز سرخ  هیبود تا نشستم  یکمر وتایشدم تو نشیزنگ خونه رو زد رفتم سوار ماش تا
احساس   ن یجمع کنم ذوق زده شدم از ا شموینتونستم ن ایموجود دن  نیباتریبه ز  میگرفت طرف تقد

  رادینبود آقا ه یزا ین یخالص و بدون غرورش ازش گرفتم بو کردم مرس

از عشق و احساس   یاگه مال من باش بامیز یبانو یهست برا زی چ نیکتریکوچ نی:قابل نداره ارادیه
 راحتم   ی بگ رادیبرات.در ضمن اقاشو بر دار  فقط ه  زارمی کم نم یچیه

   دمیبه جنون رس شی دوسش داشتم و از دور نقدریکه من تا حاال ا یهست  یتنها کس تو

باال   یمن کل یزندگ  ستمین دیفر  یمن خواهر واقع ستمیمن ن  نیکن یکه شما فک م یاون  رادیه آقا
 ی کنی پشت سرتم نگاه نم یریم  شهیهم یبرا یداره مطمئنم اگه بشنو نییپا

 

شاپ بعد شروع   یکاف  هی میلطفا .صبر کن برس ایکم با دلم راه ب هی شمایناراحت م  ی: بازم اقا گفترادیه
که   یتو اون دارمیباشه من ازت دست بر نم یبدون هر چ نویا ماهی پر یبزن ول  ی حرف دار  یکن هر چ
 دم یدیکنار خودم م الیو خ  ای من تو رو
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از فرارم از   میکردن زندگ  فیبعد شروع کردم به تعر میقهوه داد کوی شاپ سفارش ک یکاف میدیرس یوقت
  رادیه ختنی گفتم باز گذشته تلخم امد جلو چشمم اشکام ر ویچ همه دیاز نجات دادن فر میخود گش

  رقمعلوم بود نظرش ف  یناراحت شد از گذشته تلخم ول  یل یدستامو گرفت خ دی گش کینزد شویصندل
 نکرده  

   ارویسخت یخوشبختت کنم فراموش کن   دمیقربونت برم بهت قول م یدیگش یسخت یلی:خ  رادیه

 تو دوتا دستاش گرفت گذاشت قلبش   دستام

غمتو تا با   نمی نب گهیقربون اشکات برم د زنهیچه قد تند م نیبب  زنهیتو م یقلب برا نیا نی :بب رادیه
  ی.حاال چ  ادیگذشتت من از خود خودت خوشم م ستیاصال برام مهم ن ید یخوش باش فهم یمن
 م یم باهم خوشبخت بشعاشقت باشم در کنارت تا تورو عاشق خودم کن تونمیم یگیم

   دیو فر وایش یبدونه حت  دینبا چکسی تا دو سال که درسم تموم بشه ه یول  باشه

 حله  یفقط تو باش همه چ  دمی:باشه قول م رادیه

 

با کمک   یول  دمیترسیبود من م راد ی ه یاستبل اسب که مال بابا می.رفت  یاسک  ستیباهم پ  یخوش با
بده .واقعا در   ادمی یتا اسب سوار مییای شده بود قرار شد فردا دوباره ب ریسوار شدم امروز د رادیه

 یپز گریج  میخوش گذشت تو راه رفت  یلیکنارش زمانو حس نمکردم خ 

  ششیهمدم خوب برام باشه پ هی تونست یم رادیبود ه می روز زندگ  نیبهتر میشب باهم همه جا رفت تا
 برام     رفتی قربون صدقه م کردیانقد عاشقانه رفتار م  کردمیزمان و مکان گم م

االن سرپرست منه خودشم حساسه االن نگران  دیباشه فر یهر چ  یشده برا امروز کاف   رمیمن د رادیه
 شده منو ببر خونه 

که   نیارم همفعال چاره ند یازت جدا بشم ول هیکه کار سخت نیبا ا برمتی:چشم خانمم االن م رادیه
 خوشحالم   یکل یقبول کرد  یمنو به نوکر

 شد  ی حرفم چشاش قد نعلبک نی.با ا میخوشحالم از بودنت تو زندگ منم
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 از بودن من  یخوشحال ی گیواقعا م ی:پر رادیه

  رادی.تا منو برسونه خونه .با ه میراه افتاد  پیزوج خوشبخت خوش ت  هی نی.هر دو ع هیدوروغم چ آره
 هیداره دنبال  نیزم ختهیتموم کتابامو ر دیفر دمیباز کردم رفتم داخل د دی کردم در با کل یخدافظ

خودم    رفتاراشفته .از   ینگران اعصبان  دمی.سالم دادم سرشو بلند کرد از چهرش ترس گردهیم یزیچ
 حال بزارم خاک تو سر نمک نشناسم   نیمردو تو ا نی ا یخوش یناراحت شدم چطور تونستم برم پ 

ارزش شدم   یمن انقد ب  یخود سر شد یبود ی: سالم و زهر مار ساعت چنده تا حاال کدوم گور دیفر
 واقعا که   ییکجا یخبر بد یزنگ نزد هی یحت

 زمانو گم  کردم  رونیب میحق با تو ببخش با دوستام رفته بود  دیفر -

 :کدوم دوستات ها کدوم  دیفر

  نینگ.با باران و  یزنیداد م  یداد نزن بگم برا چ -

راستشو بگو من االن از دفترچه تلفنت شماره بارانو گرفتم اصال   ادی من از دروغ بدم م ماهی:پردیفر
  شی رفتن ک  ستیتهران ن 

   یرفته بودم تو نمشناس میمدرسه قبل یاز دوستا یکی با  -

من   یروز اول گفت یگ یراحت دروغ م  یدار یستیاون آدم معصوم ن گهید یعوض شد  یل ی:خ دیفر
مثل آب خوردن بهم دروغ    یسالمه دار 38 ستمینداشتم .بسه من بچه ن می تو مدرسه قبل  یدوست
 تورو .  ای کنمی خودمو نابود م ای یبرو اتاقت برو جلو چشام باش  یدیم لیتحو

چه قد داغونش  امدمی تا هشت خونه م دیمنه خاک برسره با ریتقص  کردمیناراحت بود درکش م  یلیخ
  لمویشماره موبا  نیاس دادم تو ماش رادیرفتم اتاقم .به ه  یحرف چیردم .کتابامو جمع کردم بدون هک

 هشده جواب داد غلط کرد یناراحت عصب  یلی خ دیداده بودم بهش شماره از قبل داشتم نوشتم فر
بهتره برا من احترامش از من    یحسابشو برسم.نوشتم زحمت نکش اون از برادر واقع  امیب  یخوایم
خانمم منت   خوامی نم  رمیگیکرد خودم برات خونه م  تتیاذ یباشه .اونم گفت باشه ول  دیبا شتریب

 باال سرش باشه یکس
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م بوده االن اون پشت و پناه  میزندگ  طیشرا  نیاون فقط نگرانه تو بدتر ستیمنت ن خوامی نم رادیه نه
 حکم برادر و پدرو برام داره لطفا احترامش نگه دار 

 :باشه خانمم   رادیه

بهم داد از  یبر گردوند همه چ یاون منو به زندگ ارمی در ب دیاز دل فر دینفرستادم با یچیه گهید
   دادیاجازه رو نم نیبغضم ا یکنم ول هیگر خواستمیناراحت بودم م یلیخودش گذشت به خاطر من خ 

   دیفر   

که از عشقش   نیبا ا ستمیمن خودخواه ن کنهیم  یرو ازم مخف ی مهم زیچ هی ماهیپر کردمی م احساس
دور   فهمهی اون نم یبرا من باشه تا آخر عمر ول  گمینم خوامی براش م ویمن خوشبخت  یول  رمی میدارم م

  ارجاگه دوس داشته باشه بره خ رمیبگ  نیدرس بخونه دکتر بشه براش ماش خوامیبرش پر گرگه من م
هست که ممکنه با چن جمله عاشقانه دلشو و  یاون تو سن فتهی با هر کس ن  یبده ول لیادامه تحص

الغر   لویندارم چند ک یکنم  کار و زندگ  کاری چ دونمیخانمان افتاده به جونم نم ی روحشو وا بده .درد ب 
   ردمبودم حاال شده تنها همد   یکه از بوش فرار گاریس کنمی چن وقته ورزشم نم یشدم حت

نگاهت   طنتی چنان دلم از ش  یکن یکه نگاهم م ی!!!! فقط وقت کندیچشمانت با من چه م دانمینم
من است ...؟ تو  ییای که تمام دن ییچشمها یفدا شدن برا باستی چقدر ز  کنمی که حس م لرزدیم

 تو   ایدر اتاق زده شد ب دمیکشی م گاری شسته بودم سبالکن ن

   شتیپ  امی اجازه هست ب دی:فرماه یپر

    یبگ یدار یچه دروغ گهید  یبگ یخوایم یچ  ایب -

  گمیبهت م  امیبزار با خودم کنار ب  کنمی بگم خواهش م تونمیمدت بگذره االن نم هی:اجازه بده   ماهیپر
 فقط فرصت بده چن روز    زویهمه چ

 گرفت و گفت  دستمو

 صورتشو با انگشتم ناز کردم   خت یری منو ببخش داشت اشکاش م دیکردم فر  تتی:امروز اذ  ماهیپر

اعصاب داغون .خودشو برام لوس کرد نشست کنارم   نی اشکاتو تحمل ندارم با ا زی باشه بس کن نر -
 سرشو گذاشت رو شونم 
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که از   یدوباره برام داد کس یکه زندگ یپدرم برادرم مادرم دوستم کس یتو هما کس من دی: فر  ماهیپر
    تونمیاالن نم یول گمیندارم به وقتش م  یخودش گذشت تا من سرپا بشم من جز تو کس

 کیاگه   دادیبرام آرامش م کردمیکنم .با دستم موهاشو نوازش م  ینتونم کار ی بگ رید ترسمیم یپر -
 آرام بزنه    تمی با ر  نطوریتا قلبم ا  خوردمیسال هم سرش رو شونم بود باز تکون نم 

خودش خبر نداره رو شونم    یدست تو دست سر اون که مجنونم کرده ول میربع همون حالت موند هی
حقو ندارم بهش بگم  نیمن ا ی ام کرده در کنارمه دستش تو دستمه ول وانهی که د یخدا اون ین یبیم

  نوکزود با    زهی بر  خواستیکه م یاشک  هیچه رسم زندگ نیا ای بغلش کنم خدا ریدل س تونمینم  عاشقتم
 انگشتم پاک کردم  

   میبخور ارمیب یپاشو برم دوتا چا یپر -

 کردم . تتیامروز اذ یقربونت برم به حد کاف ارم یمن م  نی:تو بش   ماهیپر

  کردمیم یبرا به دست آوردنت هر کار یبود بهیکاش غر ی مهربون ساده من کاش تو خونه من نبود 
 یخونه منو پناهگاه قرار داد یکه بهم اعتماد کرد فیح  یول

سر پناه   هیبا استکان بزرگ برگشت بازم سرشو گذاشت رو شونم انگار دلش گرفته بود  یدوتا چا با
داغ   یدوتا چا تو بالکن با ییشب دوتا  نیگاه بودم براش به آهنگ باز کردم تو ا هیمن تک  خواستیم

 کردم    یپل  میاهنگو از گوش دادیمزه م بیعج

🎵🎵🎵 

 دل تو دست تو بوده   نیخواب ا رگ

 قلبم شگست تو بوده   یترگها

  یلبخند به ابرا گشوند هیبا  منو

    یرسوند  شیقطره اشکت به ات کی با

  موی با دلواپس ینکرد مدارا

 مو یکس یغم ب یگرفت دهیند
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 تو محاله   یکه ب  یآرزو نیا با

 اله ی خ کیشب خواب آروم فقط  هی

  🎶🎶🎶   

 هدر شه   نجوریعشق هم نیا فیقد ح چه

 از منو تو بره در به در شه بره در به در شه  یکی

   یخال یجا  نی سر کنم با هم دیبا

   یتو نبودم بگو در چه حال حاال

  موی با دلواپس ینکرد مدارا

   مویکس یغم ب یگرفت دهیند

 تو محاله   یکه ب  یآرزو نیا با

   الهی خ کیشب خواب آروم فقط  هی

 (گانه ی)رگ خواب .محسن 

🎵🎵🎵🎵 

 رو گونشه  ماهیاشک پر دمیآهنگ تموم شد د یوقت

   یست یامروز اصال تو خودت ن یکن یم  هیگر یبرا چ  ماهیپر -

 ندارم   چکسویه دیبدبختم فر یلیگرفته من خ یلی:آره دلم خ ماه یپر

   یمنو آدم حساب نمکن  میپس من چ -

 توام خدا رسوند برام   یی:فقط توماه یپر

رفت من موندم باز    ری.با به شبخ  شمیمنم بخوابم فردا زود بلند م یبرو بخواب خسته هست پاشو
  جهی نت یهزار فکر ب  ییتنها
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 ماهیپر      

حرف زدم خواست    یتلفن  ساعت با هزار هی دمیبلند شدم بعد از دوش و صبحانه به درسام رس صبح
شاخه   هیامد دم در با  نایکه گفتم نمشه بزار چند روز بگذره اصرار داشت دلم برات تنگه و ا رونی ب میبر

کرد   یخدافظبهم کرد   ینگاه طوالن هیعروسک قرمز خرس بود فقط  هیگل رز قرمز که عاشقش بود با 
اتاقم خرسم کنار تخت گذاشتم تا هر   نهیرفت .امدم  خونه عروسک بغل کردم گل و گذاشتم جلو آ

   رونیب  میرفتی م رادیهر روز با ه ای ونیروز در م  کی بای تقر گذشتیم نطوریباشه روزا هم شمیشب پ
د و غم در دونداشتم ب یدر کنارش واقعا احساس خوش مینمونده بود باهم نر  ییتو شهر جا گهید

به  شدیهم سختر م یدور میشدیداده بود روز به روز عاشق هم م ادمیکامل   ویو اسک یاسب سوار
.  زاشت ی روزم تنهام نم هی رادی ه یچون ظهرا کار داشت گفته بود خودم برم خونه ول بردیم دیمدرسه فر

  دیه روز تو اتاق بودم فریشش ماه گذشت مهر ماه تولد من بود  هیو شروع عشقمون  ییاز آشنا بایتقر
 صدام زد  

  یآماده باش دیبا یکنم ول  زتیسوپرا خواستی م رمی بگ یمهمون  هی خوامیجمعه تولدته م  ماهی:پر دیفر
 کنم ی دعوت کن منم دوستامو دعوت م یخوای .هر کس م

فته بودم دوستاشو دعوت کنه  اون روز  گ رادمیبه ه میها رو دعوت کرده بود یتولدم همه دور بر روز
هم برا خودمون هم برا خونه چن نفر   دیخر  میرفت دیروز قبلش با فر هی شگاهی خونه آرا کیرفتم نزد

 رو انجام بدن  وهیخونه و غذا و م  نییکارارو از جمله تز میکارگر گرفته بود

  یک یمن بودم اصال انگار  نیم اتموم شد گفت به خودم نگاه کنم واقعا تعجب کرد شگاهیکار آرا یوقت
رژ  هیکم نازک کرده بود  هیهمون رنگ  یابرو تیال یرنگ کرده و ها یمن امده بود موها یجا گهید

  یخوشگل و خانومانه شده بود موهام با بافتا  یلیزده بود با رژ گونه همون رنگ خ ظی رنگ غل  یزرشک
لباسمو خونه بپوشم رفتم خونه   رفتمی خونه بود م کیسرم گل درست کرده بود چون نزد یخوشگل باال
خوشگلمو که به رنگ بنفش   یبود زود رفتم اتاقم لباس پرنسس   یکرده بود انگار عروس ریی همه جا تغ

از   یکیتور بود تا مچ دست با کفش بلند بنفش رنگ به   یباز نبود ول پوریو گ  یبود با دامن پف دار
 یصدا نیی کم دنباله داشت رفتم پا هیشده بودم پشت لباس   یلباس بست عال پی رگرا گفتم زکا

 باال   امدی داشت از پله ها م دیبلند شده بود فر کیموز

 رن یگیصدات کنم همه دوستات امدن سراغتو م  ومدمیهمه اومدن داشتم م  ییپس کجا ی:پردیفر
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 من بچه ام مگه  یدیهمه تدارک د  نیآخه ا  یچ یبرا میاومدم بر -

     یپر پر ی: تو صد سالتم بشه برا من جوجه هست دیفر

 .مثال قهر کردم  نیمن جوجه هستم دا افر حاال

 ست ین  یوگرنه از کادو خبر یقهر کن  دینبا یشیسال بزرگ م هی:امروز  دیفر

 

 اسم کادو امد از پشت گرفتمش  یوقت

 کم ناز کردم   هی نم فقط قهر کرده من غلط بکنم قهر ک یک  -

 هیکردم دار ندارم مال تو کادو چ  ی:قربون خودتو نازت بشم شوخ دیفر

به همه خوش امد گفتم  دنیرقصی م یزوج  ای یبچه تک  خوندیغوغا بود خواننده داشت م ییرایپذ تو
   میگفتیخوش امد م میزدیسر م زای بودم با هم به م یمی با باران صم  شتریگفتن ب کیهمه تولدم تبر

 اهیون سی پاپ هیبا  دیسف  پی با ت  دمید رادوی ه  خوردنیم  وهینشسته بودن م زی م هیهم با دکترا  دیفر
حبس شد   نه ینفسم تو س  دنشیلحضه از د هی پیشده بود با اون ت ری نفس گ اهیبسته بود با کفش س 

بسته   خی حساس کردم دستام کم جلوتر دستامو با دوتا دستاش گرفت ا  هیتر اونم آمد  کیرفتم نزد
  نهی بب  یک یزشته   رادویه دمیدستامو گش یفور  شهی م یچ نهیبب  دیاگه فر

 زنمه  ستی برام مهم ن نهی :ببرادیه

 تا وقتش بشه   یکن خودت قول داد تی کم رعا هی رادیه -

   ستیاصال برات مهم ن گهیمن خسته شدم از رفتار سردت بسه د شهیوقتش م ی:ک  رادیه

 حساسه  دیصبر کن فر گمیفقط م میدوس بش کردمی واقعا که اگه مهم نبود قبول نم -

 خانم خانما   کنمی دفعه هم صبر م ن ی:به درک بره گم شه پسره انتر باشه ا رادیه
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باال گرفت    مینکن گفتم اون همه کسه منه .دستاشو به صورت تسل نیتوه دیوقت به فر چیه رادیه -
بود اسمش فرهاد بود خوشم   یم یصم  یل یکه خ یکیاز  میبا دوستاش آشنا شد میرفت میدیاهم خند.ب

 بودن  زیه هی امد چشم پاک بود بق

بغل   نهیکم مونده بود بش وای.ش  میدیبار با باران رقص هی خوش حال بود   یلیتو اوج بود من خ جشن
بهش اونم اخم کرده نشسته بود کنار   دادینم  تیقربونش برم اصال اهم ی.ول گرفتیحرصم م دیفر

   منگفت اند طرف  یزیچ هیرفت به خواننده   دمید رادویکه ه  میدیخندیم میدخترا نشسته بودم داشت

 تنها نتونم  کنمیخواهش م نیبا من برقص  شهی خانم م  ماهی:پر رادیه

 از رو نرفت گفت  یکردم براش ول اخم

 کم . هیفقط  -

با دوس دختراشون چه کارا که    ینیب یدوستامو م  ایبارم تو کوتاه ب هی ا یبار تو با دلم را ب هی:  رادیه
   ییای رقصو باهام نم هیتو  کننینم

وسط با   میرفت  ارمیکم از دلش در ب  هی دیچاره نداشتم هر چه بادا باد با زهی مونده بود اشک بر کم
 هم بودن  گهیچند زوج د میدستمه گرفت .تنها ما نبود هیاننده اشاره کرد بخونه دست به خو

 دن یبه آروم رقص میشروع شد ما هم شروع کرد آهنگ

🎶🎶   

 

  شمیم ونهیکه  د ینجوریا یکنیم  چکار

 کم کمترش کن  هی تی دلبر ایب

 نزار عاشقت شه   نی از ا شتریعاشقه ب دلم

 باورش کن    ایقلبم ب  رهیم داره

 داره دل بردن  یحد



 ستاره من   ی آسمان ب 

74 
 

 تو مردن واسه

 چه بد حالم   یوا یعالم ا ی همه

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 خستم از حالت چشم تو  حاله باحال نصف کاره  گهید

 چشات   ختهیبه هم ر می زندگ  مونمویو ا نیزلزله قلبمو د نیا لرزونهیم

 خوادیم یزیچ گهیمثل تو داشته باشه د یه کسک نیا ر یغ یزندگ  یآدم  تو هی

 چه بده حالم یداره دل بردن واسه تو مردن همه عالم وا یحد

  شمیم ونهیکه  د ینجوریا یکنیم  چکار

 کم کمترش کن  هی تی دلبر ایب

 نزار عاشقت شه   نی از ا شتریعاشقه ب دلم

 باورش کن    ایقلبم ب  رهیم داره

 داره دل بردن  یحد

 تو مردن واسه

 چه بد حالم   یوا یعالم ا ی همه

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 خستم از حالت چشم تو  حاله باحال نصف کاره   گهید

🎶🎶 

 دم گوشم گفت   کردیاز ذوق بغلم م یگاه رادیه

 من .  یبای تولدت مبارک ملکه ز -
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مهم نبود نگاهمون  یچی برام ه  دمیدیم رادویحرف کال از اطراف غافل بودم فقط عشق  ه نیبا ا منم
 میبا آهنگ با رقص اروم به هم بود غرق هم بود

   دیفر     

 بودم  مانیکه پخش شد سر بلند کردم مشغول صحبت با پ یآهنگ نسبتا شاد با

  شیخوشگل با اون آرا  یسگرفته بود اون با لبخند با اون لباس پرنس ماهیدست پر رادیه
خود دارد هر   یجا رادیمن .ه ماه یفرق کرده بود پر یل یرقص خ یبرا رفتنیمنحصربفردش داشتن م

پرنگ موهاش که به طرز   یتونیخوشگل شده بود با اون رنگ ز بیامروز عج  کردی محو خودش م یکس
بود محو هم  ی.رفتن وسط اهنگم سفارش  کردیم یدرست شده بود داشت تو مجلس دلبر ییبایز

عرق   چرخهیخونه داره دور سرم م  کردمیرو سرم خراب شد فک م ایتو بغل هم دن دنیرقصیداشتن م
سرد بهم بخوره هر   یهوا دیبا رونی ب  دمیسرد نشسته بود به تموم جون و تنم حالت تهوع گرفتم دو

از جلو چشام  ماهی چشام بود چال لپ پر یبشه هر لحظه خندشون جلو قطعآن ممکن بود نفسم 
دوتا سه تا     یکی  دمیگش گاریکه خلوت بود س اطی . رفتن پشت ح رادیه ینمرفت رقص با نازش جلو

 دموید  یاشکم جلو افتادیم ادمیصحنه ها   یوقت سوختینداشت قلبم داشت از درون م دهینه فا
. بغض داشت خفم   شگستمیم یزی چ هی زدمیگاش اتاقم بودم م زدمی مگاش تنها بودم نعره  گرفتیم
کم خودمو جمع   هیاز ضعفم با خبر بشن دشمنام شاد بشن  یکس  دینه با میمهمون داشت ی.ول کردیم

  گردهی دنبال من م ماهیرقصشون تموم شده پر دمیجور کردم رفتم داخل د 

 همه جارو دنبالت گشتم   دیفر ی:کجا بودماه یپر

 شده مگه . یبگشم چ گاریرفته بودم س -

 وقته   ری؟ د میارین  کوی ک یچی :ه  ماهیپر

   ارنیکه درست کردن تا من بگم ب ییچرا تو برو بشين جا -

 ماهیهست خودمو باخته بودم اصال تو مجلس نبودم چطور پر ییایزیچ هی نشونیب  کردمی م احساس
فته بود افت مدرسه گ ریتونست بهم دروغ بگه من به رفتارش شک کرده بودم به نمره هاش که مد

خفه شو  اقتیل  یخفه شو ب  یزنی تند م یدار یبرا چ هیکت قلبمو چنگ زدم بسه چ ر یکرده .از ز
   ارنیسه طبقه که از قبل سفارش داده بودم ب  کی .بغضمو تو گلو خفه کردم .به بچه ها گفتم ک
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  ماهیپر      

  خوندیتولدتت مبارک خواننده آهنگ تولدو داشت م ماهینشستم که با گل نوشته بودن پر  گاهیجا رفتم
جور کادو دادن  هیگفتن  همه  کی همه بهم تبر میسالگ  18رفتم به  میپخش کرد میدیآوردن بر کویک

  دیراد و فریتوقع داشتم ه شتریاز دو نفر ب یپر شده بود ول زی م یشیلوازم آرا جاتیلباس عروسک بدل 
.نمدونم  ست ین نجایفکرش ا ستیاصال حالش خوب ن دیفر دید یآخر سر بده ول  خواست یم رادی.ه
کرد   دیبه فر ینگاه عصب  هی رادیناراحت تو خودش بود ه یلی شده بود چشاش سرخ شده بود .خ یچ

همه  د یو سف فیطال بود ظر  سی سرو هیباز کردم  نمیا میکردی همه رو باز م  یو کادوشو  آورد کادو
  میتنها شد یوقت  تونستیم نویهمه بفهمن  ا کردیم یآخرش کار رادیه نی.ا دی فر یتعجب کردن حت

.آمد  رادیزدم و تشکر کردم .همه نگاه رفت سمت ه  یلبخند اجبار هی یبودم ول  ی بده  .از دستش عصب 
باز شود باز   تن در آورد .همه گف بشیاز ج  کیبسته کوچ هی گفت و  کیتبر یجلو با همون اخم و ناراحت

 نقره اسم خودم  یدیجا کل  هیبود با  دیکل هیکردم 

  مین یبب می هست بر اطیخودش تو ح  دشهیکل  نی:ا دیفر

جان   ماهی نوشته شده بود پر ین یبا روبان قرمز تزئ دیسف  207 نیماش هی اطیح میهجوم برد همه
شدم   زیواقعا سوپرا   یمرس یمرس دیبغل فر دمیمنم پر  دنیتولدت مبارک مه تعجب کردن هورا گش

آموزشگاه تا   یری .فقط از فردا م  زمی که اونم بغلم کرد مبارکت باشه عز ادیب  خواستی اشک شوق م
 یبعد تا اون موقع دس نمزن  یرینامه بگ یاهگو

وز اصال حالش خوب نبود بعد رفتن مهمونا رفتم اتاقش از اون ر  دیتموم شد فقط فر یبا خوش  مهمون
از درداشو کم کنم اون  تونمیبود دستشم گذاشته بود رو چشماش کاش بگه چشه چرا نم دهیدراز کش

 بلندتر کرد و گفت :  ککمیسرشو  دیجواب نداد فر دی صداش زدم فر  کنهیمنو خوشحال م شهیهم

 تنهام بزار حوصله ندارم   ماهی:پر دیفر

 کم بلند گفت  هی نویا

  هیمن چ  ریتقص زنهیحرف م نطوریچرا ا 

 شده   یچ  یبگ شهیفقط نگران شدم م یزن یچرا داد م -
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با اون پسره لندهور چند دفعه گفتم محل نده بهشون ها حرف   یکن ی م یچه غلط یبگ شهی:تو م  دیفر
 چند   لویک  دینداشت فر داریمن مفت بود خر

 رقص داد اونم با خواهش و تمنا قبول کردم    شنهادیاون  فقط بهم پ دیفر یگیم یدار یمعلومه چ-

  کیباهاش ج  دونمیمن م یالف بچه منو خر فرض کرد هیمن گوشام درازه حتما ها تو  ماهی:پر دیفر
دنبال عشق و   یشو برا خودت رفت  یکس  هیمن بهت گفتم به درس و مشقت برس  یشد  کیتو ج
 بوده خانم    یمشکل افتش چ فرستن ی م غامیدانش آموز ممتاز االن از مدرسه دارن براش پ یعاشق 

 حرفو زد اشکم در امد بلند گفتم   نیا تا

توه   تی.مشکل فقط رضا میری میداره  برا هم م رادیکجاش ا نیا میهمو دوس دار رادی همن و  دیفر -
   ادی خوشت نم رادی کنم از ه یراض یتورو چطور  ریفکرم درگ

.من چه کارم برو خوش باش من هر   هیکدوم خر هیک  دیفر نیدوخت  نیدی:مبارکه خودتون بر دیفر
را   شیبرو صالح خو   یدونیم ت ی برا خودت حاال که ازدواجو راحل زندگ یبش ی کس کیکردم  یکار

 خسروان دانند . 

 که بعد تموم شدن کنکورم  میازدواج کن میخوایاالن نم دیفر ـ

اون تا حاال صد نفره رد کرده هر کس   ستین دهیکه نشون م یاون رادیمن روز اول گفتم ه ماهی:پردیفر
درستو بخون    تی ولش کن بچسب به زندگ یکنه حاال که فرصت دار مزه دیکم برو رو داشته باشه با هی

    یچه قد فرصت دار نی بب تی سالگ 18  یتو امروز رفت  ادهیدکتر شو وقت برا ازدواج ز

هر جور من خواستم به  دمیازش ند یرادیا چیتا حاال ه یول میساله دوست هی کی من و اون نزد -
  کنمیازت خواهش م میلطفا تا کنکورم اجازه بده نامزد بش مینظرم احترام گذاشته من و اون عاشق هم

   میکن  یبدون هم زندگ میما نمتون  دیفر

 یخوایخودت م یهر کار شمیهم نم ی راض ستمین یمن راض یش یم مونیروز پش هی ماهی پر نی :ببدیفر
برات برو هر   دمینامه که بابات بهم داده م تی گفتم  اون رضا ارویتنبکن به من ربط نداره من گف

 ستم ین  یمن راض یبکن ول  یخوای م یغلط
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  ختمیالتماس اشک ر با

   یتنهام بزار ادیندارم چطورچو دلت م  و یمن جز تو کس دیفر -

 کردم تا به هق هق افتادم  هیگر انقد

   رمی میم رادی تنهام نزار من بدون ه  کنمی خواهش م دیفر ـ

  شهیم  یچ نمینکن بب یبرو اتاقت اعصابمو قاط   زی اشک نر ی:لعنت  دیفر

  یول میتا تابستان صبر کن خواستمی .م ومدهیبه من ن  یاز تولدم خوش نمیاتاقم ا دم یدو ونیگر یچشا با
بعد کنکور   میه نامزد کن فعال چن ما کنمی من م یول میاز خدشه زودتر ازدواج کن  رادیه دهیفهم  دیفر

  گذرهیخودش م  زعاشق شدم اون ا دهیندونستم  نرس دویفر یهای قدر  خوب اقتیل  یمنه ب میازدواج کن
 عاشق شدم  گمیدست مزد من رو صورتش پر رو پررو م نی برسم ا ییتا من به جا

 د ی..فرنفر یه قول به

 

 هـــک ستــه همــــم انونــق هـــي

 هــــميگ

 

 التهــــوخيـــت هــــک يــــــاون هـــهميش

 

 .. التهــــــــخي يـــــــــب
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   دیفر

تموم شدم از خودم متنفر بودم چرا  گهیمن د یعنی رمی میم رادی گفت برا ه سادیکه تو روم وا نیا از
  کیکه هشدار داده بودم نزد نی.از ا   دمیلرزیداشتم م تی جونم کردم از اعصبان  هییچرا بال نجایآوردم ا

دختر داشته   سهمه جوره دو شناسمیم رادوی ه یمن از بچه گ گمیمن بخاطر خودم م کنهینشه فک م
من   یدختر ساده .ول ماهیچه برسه به پر کنهی رحم نم لشمیچن نفرو بدبخت کرده اون به دختران فام

کردم تا    هیگر دمیگش گاریانقد س طایکثافت بشه .رفتم ح  نیطعمه ا فهیح  ماهی تالشمو بکنم پر دیبا
هر لحظه تو   نسال باهم بودنشو کی نیعاشق شدنشو گفت رقصش تو ا ی کنم وقت  یخودمو خال 

انقد زدم زدم تا خون فواره زد  واریاصال آروم نمشدم  با مشت زدم به د زدیذهنم داشت حالمو بهم م
  یول نهی بب رادیبا اون همه ا رادویبود .چطور تونست ه  شتریدرد قلبم ب  کردمی احساس نم یدرد یول

زانومو بغل   اطیتو ح  تمذره ارزش نداره .همون حالت نشس هیحرفم براش  رهی منو که جونم براش م
 خوندم یلب شعر م ری داشتم ز رفتی گرفتم خون همونطور داشت م

 

 گذارم .... یبوسم و کنار م  ی)م

 اشته باشم !د دیرا که ندارم و نبا یی زهای چ تمام

 ت یها دست

 ت ی چشمها

 ت ی نکردن ها یعاشق 

 را .... همه

 احمقانه...  یعادت ها  نیام از تکرار ا خسته

 که ندارمشان...  ییزهای به چ دنیچسب

 من است  یکه نه برا ییزهای بودن به چ عاشق
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 خواهد بود..( مینه برا و

بزارم رفتم   دینبا کشهیبدبخت بشه اون بچه است من که عقلم م  نمیزتریزنده بمونم تا نزارم عز دیبا
 داخل

 

بشقاب    هی شدینداشت مشتم پر م دهیفا یول  ادیدستمو گرفته بودم که خون بند ب گمیدست د با
بخوره سرمو    یزیچ یاب  ادیم ماهی فکر کنم پر ومدیم ییصدا  هیدستم تا ببندمش .از پله ها  ریگرفتم ز

 ر کنه خوابم بره آب خوردم که چشمش به من افتاد که فک زیگذاشتم رو م

   دیبلند شو برو اتاقت فر یدیخواب  نجایچرا ا دی:فر  ماهیپر

نداشت سمج تر از من بود  سرمو بلند کرد با   دهیفا ی.ول نه یحال بب  نیتو ا خوامی ندادم تا بره نم  جواب
   دیکش یبلند نیه هی د یرنگش پر یسرخ و دست خون  یچشا دنید

 میکنم پاشو بر  کاریخدا چ  یوا یبرا خودت درست کرد هیچه وضع نیا ی چکار کرد دی:فرماه یپر
   مارستانیب

خوبم    دهی.چرا رنگت پر بندمی م یدوما من خودم دکترم کمک کن   یکنیم هی گر یاوال نمردم برا چ  -
   نیخوردم زم  کردمیداشتم ورزش م 

   ختمیمنه اعصابتو بهم ر ری همش تقص رم یبم  ی:اله   ماهیپر

 دنبال مقصر نگرد   اریب  لویزود باش وسا -

 .  دیدختره ساده بعد بستن دستم دستمو بوس میدستمو بست ماهی.با کمک پر

 خوب بشه .  یکنی اوف شده بوس م یبچه شد یکنی م کاری چ ماهیعهه پر -

 میدیاوج دردو غم هر دو خند تو

 ماه یپر
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رفتارش   لی سر در بارم از دل دیخبرم با یهست من ب  یزی چ هی کنمیداغون شده احساس م  یل یخ دیفر
االن  گشهی م گاریس ای دهیآهنگ گوش م ای شبا کال تو بالکن  شهیسرخ پ ادیز هی از گر شهیچشاش هم

منم  شرفت اتاق  دیفر یخوردنه .وقت  نیمن باور کردم از زم کنمی فکر م ییجا یواریبا مشت زده به د
اصال  دی فر میکن کاریچ رادیمدرسه .تو راه گفتم ه میامد دنبالم تا بر  رادیاون روز ه یرفتم باال .فردا

کنم   کاریمن چ ستینمشه نه االن نه بعد کنکور کال با تو موافق ن یکردم راض  ی هر کار ستیموافق ن
 ندارم که   ویکس دیبشه پن جز فر یراض  دیبا

تا خودش به دستت  یبا من ازدواج کن خوادیخودش دوست داره االن نمغلط کرده حتما  دی:فر رادیه
 برات نزاره  یجلوش تا منت  زارمیمدت برات خرج کرده م نیهر چه قد تو ا زارمی من نم ارهیب

حرفو   نیا م یبا هم دار  یما چن سال فاصله سن یدونیم گفت یاگه بود بهم م ستی ن ینطوریا  رادیه -
اگه   کنهیم  یهم منو خواهرش معرف  میریباهم همه جا م میکنیپدر و دختر رفتار م   نینزن من اون ع

   گفتی دوسم داشت از اول م

برات   شتریاز اونم ب  کنمینم  غی رو از تو در یزیچ چی من که ه ستین ی:خب پس چرا راض رادیه
پس چه  یزبان مشکل زبان ندار یریبخون االنم که م  سیانگل میریادامه درستم م  زارمی امکانات م

 مشکلش  با من  بزار خودم باهاش حرف بزنم 

 دوستاتو  یکنی عوض م شهیهم یصدتا دوس دختر داشت یست یتو قانع ن گهیم اون

از من سرگردون بودم قبل تو   ید ید یباهات آشنا شدم چ  ی:اون مربوط به گذشتم بود از وقت رادیه
تو با من   خوادی دنبالش بودم از هر نظر .اون مطئنم به خاطر خودش نم شهیکه هم یاالن تو اون  یول

تو   یهر چ  ایاگه اون دوست نداشته باشه ب  یرسیتا خودش تنها نباشه .خودتم به حرف من م یباش 
 ی گفت

پس چرا بهم نگفته امکان نداره اگه  کنهی م هیبه خاطر من هر شب گر  دیفر یعنی حرفش شوکه شدم  از
 به من بکنه  یا گهینگاه د دمیمن تا حاال ند گفتیداشت بهم م دوسم

 گفت یباشه قبوله من مطمئنم دوسم نداره داشت بهم م -

 .  میبندی :باشه اشکال نداره شرط م رادیه
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همون دانش آموز ممتاز نبود  گهی د دیبود  به قول فر  رادیه دویفر شی مدرسه فکرم همش پ دمیرس
خدا به دادم برسه با باران و     رهیم یک  ادی م یخانم ک  دونستمیحاال نم   کردی لحظه از درسو رها نم هیکه 
وگرنه  شهی نم  یراض  دیهست که فر یزیچ هیاونا هم گفتن  دونستنیم زیهمه چ میحرف زد نینگ
 نداره با درس خوندنتم که مشکل نداره   یرادیا چیه رادیه

من بهش اعتماد کردم مثل داداش  رمی م زنمیم ویهمه چ دیداشته باشه واقعا ق یتیبهم ن  دیفر اگه
باشه که   ندمیدروغ باشه و به خاطر آ رادی ه ی.خدا کنه حرفاکردمیپدر آغوشش م  هی نی بود ع  زیبرام عز

 هست .  یناراض دیفر

 دایپ ی زی چ یهمه جارو گشتم ول دیرفتم اتاق فر دوی قصد فر  دمیفهم یم یجور هی دیخونه با رفتم
 راحت شد  المی کم خ هینبرده بود  یاز من اسم  یداشت ول   ناینکردم دفتر شعر و ا

زنگ زد تا فردا شب   رادیامد مادر ه دیفر یوقت تشویبفهمم ن  یجور هی ایبا خودش حرف بزنم  دیبا
 .  یخواستگار انیب

 (. راد ی )مادر ه  یخانم لطف  نییای ب ستیالزم ن هی :ما جوابمون منف دیفر

 جوابتون    ه یچرا منف هیمشکل چ ک یاز نزد مینیبب   مییایحاال ب  نی:بزار  رادیه مادر

 گهیم  یچ ماهیپر دیکم صبر کن هی:دیفر

 شونمو باال انداختم گفتم  منم

 ع کرد     .تلفنو قط نیاریب فی اونم با اخم گفت باشه تشر یدون یخودت م -

انگار با سنگ حرف زدم   یفم یچرا نم خورهیگفتم امروز جوابشو بده بره اون به درد تو نم ماهی:پردیفر
  یگذاشت  یقرار خواستگار یبفهم   رفت  خورهی با تو نم یاون به درد زندگ  گمیم

 هیداد قبل من بوده االن  حیگفتم اونم توض یکه گفت یل یاون دل  هیچ لشیجواب رد بدم دل  دیچرا با -
اون شادم پس چرا   ش یاز جونش .من پ شتریدوسم داره ب دونمینکرده من م ینگاه به کس هیساله که 

 ردش کنم   لی دل یب

 عاشق کردن دخترا کار اونه  یکیصد بار عاشق شده وعده داده به همه توام  لمشهی :اون ف دیفر
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قانع کننده   لتیچون دل دونمیمن نم یدار یا گهیدقصد  دیشا یندازیاونو از چشم من م یتو دار -
من   یکن رونمیاز خونت ب  یحت یبکن  یهر کار یول  یکنی م  یمن حسود رادیبه ه یدار دیشا  ستین

   رمی اجازه تو باهاش م یب یدوسش دارم توام اجازه ند

 :خفه شو خفه شو دختره ساده مغزتو پر کرده  دیفر

 که به گوشم زد  یا دهیکش با

خجالت بکش ازت انتظار نداشتم   ،یدید یازم چ  یینجایا  شترکهیداشتم دو سال ب یتی:اگه من ن  دیفر
  یدیازم د یمگه تا حاال نگاه بد یحرف بزن نطوریعشق زود گذر باهام ا کیبه خاطر 

 رفت اتاقش درم محکم بست   تی گفت با عصبان  نویا

بده اگه مزاحمم  مویخودمو بکشم ، نجاتم داده که دستور زندگ  زاشتی نبودم م مون ی گفته خودم پش از
.فردا روز    انیجر شهی. حاال فردا مشخص م  دمیبودم م  نجایمدتم که ا نیاز خونه اش پول ا رمیبگه م
  یگرم بشم با گوش رتا س   زدمیالک م زدم یونه مموهامو ش یکاریاز ب  رونی بود از اتاق کال نرفتم ب لی تعط

بابت حرفام نمخواستم باهاش روبه رو بشم  بعد از  دمیکشی خجالت م دیجور از فر هی.کردمی م یباز
 د ییظهر بود در زده شد بفرما

  یمن قهر کنم تو قهر کرد نیعوض ا یصبحانه و ناهار بخور  ییای :چرا نم دیفر

 ندارم    لیم ستمیمن قهر ن -

  یشب مهمون دار میبخور یزیچ هی:پس پاشو دیفر

 نداشتم یشدم منظور  یعصب  دیببخش فر -

 :اشکال نداره پاشو دیفر

  یکردم .وقت ز یمنم خونه رو تم رونیاون رفت ب  میغذا سفارش داده بود باهم خورد نییپا  میرفت باهم
 کرده بود  دیخر  یبر گشت کل

 بشورم   نارویکنار ا ای:ب دیفر

 با تو بوده شستنش با من  .  دشیزحمت خر شورمیتو برو من خودم م-
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رو   چارهیشب خرد کردم ب  دمیبود خب چکار کنه حق م ت ی اهم یاصال حالش معلوم نبود ب  یول  رفت
برا   کنهیباز بهم محبت م شبیخاک تو سرم با اون همه محبت بهش شک کردم با اون همه حرف د

با   یریکت دامن ش  هیمنم   همه جارو آماده کردم رفتم باال لباس بپوشم  کنه،ی م دیخر یخواستگار
هم تک کت و   دیفر نییآماده بودم رفتم پا شیکم آرا هیبا  دمیپوش  دیهم رنگش با شال سف شکف

با اخم   دیفر یلبخند زدم ول  هیمن  می.به هم نگاه کرد یآسمان  یآب رنیبود با پ  دهیپوش  یشلوار ل
به   رتوقع دارم بخنده زنگ د ی.زد تو ذوقم من چه قد پررو هستم با اون همه بد نییسرشو انداخت پا 

 برم درو باز کنم که  خواستمیصدا در امد ذوق زده بودم م

 کنهینترس فرار نم  ستیبرات خوب ن   دمی:تو برو داخل من خودم جواب مدیفر

 بزنه بهم  یلیس هیشده کم مونده  ینطوریچرا ا  نیحرفش ناراحت شدم بر گشتم داخل وا ا از

که به طرف   ین یریدسته گل و ش  هیبا  رادی و آخر سر ه وا یداخل شدن پدر مادرش و ش  دیتعارف فر با
 من آمد 

 گل جهان  نیتر   بایبه ز می:تقد رادیه

گداشته بودم فقط رفت   وهیاز قبل م میجمعش کردم همه دور هم نشست دیلبخند زدم که با اخم فر هی
 گرفتم  یچا ی.وقت زدنی نشسته بود و داشتن حرف م دیهم کنار فر وایآوردم .ش  یچا

 ( :دستت درد نکند عروس گلمراد ی رضا)پدر ه آقا

   ی(:  دستت درد نکند عروس خوشگلم انشاهلل خوشبخت بش راد ی)مادر ه   نیریش

  یچرا انقد خوشحاله سر از پا نمشناسه ول دونمیکه با من بد بود نم نیتشکر کرد ا هیهم فقط  وایش
 گفت   واینگاه هم نکرد در حال حرف زدن با ش  یحت دیفر

 .  خورمینم -

اون اخم  دهی کنارش باشن منم فقط فر دیهر دختر پدر مادرش با یلحظه زندگ نی کرده بودم تو ا بغض
 گرفتم با نگاه آرومش بهم آرامش داد  رادیاخر سر به ه رویکرده دلم گرفته بود چا 

 عروس خانم خوشگلم  ی:مرس  رادیه
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 کم خوب شد   هی حالم

 که صحبت ها شروع شد   نشستم

دوتا   نیدر مورد ا یاگه اجازه بد یجان هست  ماهیاونطور که گفتن شما بزرگتر پر دیرضا:خب آقا فر آقا
ما بزرگترا کمک   دیباز با یول دنی فق رسنمونده خودشون باهم به توا یدرسته حرف میعاشق حرف بزن

 هی تا به هم برسن محرم هم بشن تا به گناه آلوده نشن نظرت چ میکن

 اعالم کردم حاال مونده به خودش   لیگفتم و مخالفت خودمو براش با دل ماهیبه پر  اروی :من گفتن دیفر

 حرفو زد همشون دهنشان باز مونده بود  نیا تا

 من چشه مگه  چرا داداش دی:وا فر وایش

ما   نیدرس بخونه  من بهش گفتم ب دیهنوز سنش کمه با ماهیپر ینداره ول یرادی خان ا رادی :ه دیفر
 دست خودش .  دمیم  اروی انتخاب کنه حاال اخت یک ی دیبا

   نییبهش نگا کردم سرشو انداخت پا  یاشک یپر اشک شد با چشا چشام

انتخاب   وی عشقت و تنها عضو خانوادت ک  نیب  زمی عز یکن  کاری چ یخواهیم ماهیخانم :خب پر  نیریش
    یکن یم

تا   کنمیبگو بهشون خواهش م ماهیپر میکن  یزندگ  میتونیبدون هم نم ی:معلومه مامان منو پر رادیه
  لیلندن اونجا ادامه تحص میبر ییایبگو باهام م ماهیبگو بهشون پر  میتحمل کرد یحاال هم با سخت 

 باعشق و عالقه   میکنیم یزندگ  یدیم

 برات گلستون کنم   اروی بگو بله بگو تا دن  لطفا

 تونم ینم رادیه یروز ب  هی یمنه عشق اول و اخرمه حت  یزندگ  رادی ه یهمه کس منه ول دیفر درسته

اگه  ی دوس دارم روز عقد باش اتیبه خاطر تموم خوب  یبش  یبا احترام راض خوامی من م دیفر -
و   دیتعجب کردن فر میی.همه از پر رو یبد موی نامه سرپرست یون تیم ستین یمشکل  ییایب  یخواینم
 شد.  دیو دندوناش کل  دیپول کردم رنگش پر هیهمه سکه  شیپ

 حرص بلند شد   با
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   امی م تیرضا ی:روز عقد برا دیفر

 در بسته شد همه سر ها به طرف من برگشت.  یوقت رونی گفتو تند رفت ب نویا

دلم شور    ادی نگران بودم سابقه نداشت شب خونه ن یل یبودم خ  دیمنتظر فر دم یتا صبح نخواب شب
با اون  دهیشدم پتو روم بود کاره فر   داریب  یصبح خوابم گرفته بود وقت یچطور شد طرفا دمینفهم  زدیم

  کنمیم  ری تدب  یقدر احمقم محبتشو به خودخواه من چه کنهیباز محبت م  یاحترام  یو ب یهمه بد
کجا بوده .رفتم غذا بخورم ساعت دوازده بود امروز بعد از ظهر   دونمیشبو نم مارستانی االن حتما رفته ب

حلقه و   رادی منم برا ه دیکارتمو پر پول کرده با دیآماده بشم فر  دیبا نایحلقه و ا  دیخر میبر مییخوایم
  یراض دیاگه فر شهیم انجام کجایهمه مراسم  میندار ینامزد  دیکت شلوار بخرم .بخاطر مخالفت فر

برا   یقبول نکن قبول کرد ا یگفت  دیفر یول  مینامزد باش میخواستیتا تموم شدن درسم م شیپ
  نیع  دیکامل و پول خر هیز یجه   دمیبهت م  زمیبرو پشت سرتم نگاه نکن .گفت همه چ شهیهم
که در  یبد هبببنمت .حق داشت با اون هم خوامیوقت نم  چیبعد عقد ه گهید  یول  یرپرست واقعس

فکرا بودم که تلفن   نیکامل بده .تو هم هیزی که جه نینه ا رونی ب  کردی با لگد پرتم م دیحقش کردم با
خاموش بوده زنگ زده خونه بدون نگا کردن به شماره جواب دادم  میگوش رادهی ه دیخونه زنگ زد شا

 ی با شاد

 بود    مانیپ یصدا

سرو صدا را    ضاش یبدون اطالع همه مر  مارستانیب امدهیخونست چرا ن  دیخانم فر ماهی:سالم پر  مانیپ
 انداختن  

   دمیتو اتاقش بهتون خبر م نمی بب نیمن خبر ندارم بزار امدهیمگه ن -

 منتظرم   نیزود خبر بد :باشه مان یپ

بود خواب   دهیچی نگران شدم رفتم اتاقش با حوله که به خودش پ یلی قطع کردم .خ یاز خدافظ  بعد
  دادیرفتم کنار تختش از بازوش گرفتم تکون دادم اصال جواب نم  خوردیبود اصال تکون نم قیعم

بلند شو نه جواب   کنمی خواهش م د یمنه فر ری شده ببخش همش تقص یقربونت برم بلند شو چ دیفر -
  نیکردم روز اول ع  کاری مرد چ نیمعصوم و مهربونش نگاه کردم اشکم در امد من با ا افهیبه ق دهینم
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داشت   لبشخبر از همه جا گوشمو گذاشتم به ق یب دهی االن خواب  موندی روز از کارش نم هیکوه بود  هی
 گرفتم  انومی پ یطرف تلفن گوش دمی.دوشهی نم  داریپس چرا ب زدیم

 شده  یزیچ  دیفر ومدهیشد چرا ن  یچ ماهی :الو پر  مانیپ

 گفتم یم هیبا گر ناروی.ا دهیجواب نم کنمی خوابه هر چه قد صداش م دیفر مانیاقا پ -

 

بشه  داریصورتش تا ب   زیکم آب بر هیآرام بخش خورده  ومدهیخوابش ن  دی:نگران نباش شا   مانیپ
 خوابه 

 فعال .  یباشه مرس -

کم  هیصورتش  ختمیبا دستم آب رو بر داشتم چند بار ر د یپارچ آب رفتم اتاق فر هیقطع کردم با  تلفنو
 جن زده ها پاشد   نی رو سرش ع ختمیاب رو کال ر یترسون یمنو م ونه یفقط تکون خورد د

 شد من کجام    یبود چ  ی:چدیفر

سرخ   هیصورت از گر هیبا  دیدو تو دستم  یپارچ خال  یاز وحشت بزرگ شده بهم زل زد وقت  یچشا با
 فقط کار منه  افتادهین  یاتفاق دیفهم یکم آروم شد وقت هینگاه کرد  طنتمیبا خنده  از ش  یشده ول

 بودم   دهیخواب  یبه سخت  رسمی االن حسابتو م  یشد ونهید یکن ی م کاریچ  ماهی:پردیفر

 که درو بست  رونی از اتاق برم ب خواستمی دنبالم م دیدو

 صبر کن کوچولو   یبدون جواب بزارم بر یخوای:کجا م  دیفر

آب فرار نکنم   ریشدم با دستش گرفته بود تا از ز  سیکرد انداخت حموم ابو باز کرد از سر تا پا خ بغلم
  داریکردم ب  یدر ضمن من هر کار یکرد  کاری چ نیتو بب  ختمیپارچ ر هیکردم   ینجورینامرد من ا

   زمی گفت آب بر مانیپ ینشد

  یولم کن سردمه وا دیفر -

 .فقط خواب بودم   رسمیگفت غلط کرد حساب اونم م مانی:پ  دیفر
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 جمع شدن در اتاقت سر صدا راه انداختن  ضایمر مارستانیب  یچرا نرفت گهیم

 حوصله نداره   ادی:برو زنگ بزن بگو نم دیفر

 بدون اطالع   ایشیپاشو برو اخراج م دیوا فر -

 بخوابم  خوامیتوام برو م  ستی :به درک مهم ن دیفر

 

 زنگ زدم گفتم  مانیبه من چه بزار بخوابه رفتم به پ 

 اونم گفت   دهیحال نداره خواب -

 چشه  نم یبب امی :شب م  مانیپ

  نایرفتم دوش گرفتم بدون ناهار و ا دیخر میدنبالم بر ادی ساعت چهار به بعد م  رادیآماده بشم ه رفتم
 دم یقرمزمو پوش یممکنو زدم باران  پی ت  نیآماده شدم بهتر

 

 زنگ زد   لمیبه موبا قهینشسته بودم بعد ده دق رادیخوشگل به انتظار ه پیت  هیکامل  شیآرا هی با

 شد   رید میبر ای:  سالم خانمم من دم درم ب  رادیه

   زمیاالن امدم عز-

اگه به خاطر منه  کنهیکارو م  نیچرا ا دونمیزدم خوابه خواب بود نم  دیسر به فر هی نییرفتم پا یفور
مدت ازم مراقبت کرده فقط مهمون بودم اگه  هیخودم انتخاب کنم اونم فقط  دیبا میخب من زندگ

مشکلشو با   ات گهینم یزیبهم چ دونم یکارش نم لیحاال دل رفتمی م کردمی خونه اجاره م هینبود  رادمیه
  زمی داده سالم عز هیتک نیمنتظرم بود به ماش رادیه رونیرفتم ب  دیفر یبرا یبا ناراحت  میهم حل کن
 کردم     ریببخش د

  میبکن  یهر کار میبر یقربون خانمم برم  من در خدمت توام هر جا خواست  کنمی :خواهش م رادیه

   میباشه لوس نشو برو روشن کن بر -
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 ان یباهامون ب وایش  ایمامان  ای یبد :فقط اگه اجازه رادیه

.خودش رفت   رادیبه طرف خونه ه می.رفت دامونیخر شهی خوبه زودتر تموم م می ل ینداره خ رادی باشه ا -
شدم سالم  ادهیپ  نیبرگشت از ماش وایخانم و ش نیر یرب با ش  هیبعد  نیداخل من موندم تو ماش

  وایجون سالم ش   نیریش

 بهم بگو مامان  گهی:سالم عروس گلم د  نیریش

 چشم مامان جون  -

 باهاتون   ومدیچطوره چرا ن دیفر یخوب  زمی :سالم عز وایش

 بود االنم خواب بود  دهیشب نخواب  دی جان فر وایش  یمرس -

 شد  رید می:بر رادیه

 

  نیریبا وجود ش نمیمنم قبول نکردم جلو بش  یول  کردیقبول نم نهیعقب نشستم تا مامان جلو بش  رفتم
سفره عقد   لی حلقه لباس وسا میمهمه انجام داد یداریهمه خر میبود رونیجون  تا ساعت ده شب ب

  ازی ل مورد نی نموند از وسا یزی چ زیهمه چ گهیبرگذار بشه لباس عقد د رادیآخه عقد قرار بود تو خونه ه
  دمیخر گهید لی کت شلوارو حلقه و خورده وسا رادید برا هبو ختهیتو حسابم ر دیکه فر یمنم با پول 

 خوامیمین  یزیگفتم پس منم چ یبخرم ول  یزی که من چ  کردی قبول نم

 

بود   یکاف میبازم موجود دیخر یبا کل  کردیپر پول م شهی کارتم هم دمیشد انصافا فر یکارم راض  نیا با
 که مامانش نزاشت    ادی ب خواستیهم م وایمنو رسوندن خونه ش

   کنمیخواهش م امیبرم حالشو بپرسم با آژانس م دمی :مامان نگران فر وایش

از   ماهیبعد امدن پر ییایفردا م فتهی ش مارستانی تو ب ای کنهیوقته اونم االن استراحت م  ری:نه دن یریش
   شیازما

 روزو  نیباشه ا ادتی: باشه مامان خانم  وایش
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 حاال    نیریم  نیبخور یچا هیخونه  نییا یمنو رسوندن مامان جون ب میدیمادر دختر رس یدعوا با

 ش ی برا آزما نینکن  ریکه د نیوقته رضا هم تنهاست توام برو بخواب فردا زود بر رید زمی:نه عز  نیریش

 میباش یشکم خال  دینخور با یچیبرو بخواب فردا هم ه زمی :آره عزرادیه

 

 به سالمت   نی بر  زمیچشم عز -

 ختهیکل خونه به هم ر ینبود ول   یخبر دیرفت رفتم خونه از فر رادمیبشم ه اطی که داخل ح نیا بعد
پرت شده بود ظرف و اشغال غذا رو   ییجا هیخونه رو پر کرده بود هر کدوم از لباساش  گاریس یبود بو

گذاشتم   الرویتو خونه داره .وسا قهیزن با سل هیحتما  گفتمیبود روز اول کجا االن کجا روز اول م زیم
بردن  رفتم  نایا رادی ه شویمن آوردم بق دمیپوشیم دیکه به من ربط داشت روز عقد با یل یوسا نیزم

شسته  نهی آ ییرای بدتر از پذ ای ییرایدر زدم جواب نداد خودم درو باز کردم انجام مثل پذ دیاتاق فر
  گاریخودشم تو بالکن طبق معلوم س نیپتو رو زم  ختهیطرف تختش به هم ر هیشده بود حوله 

  یچرا نمگ ی کن ی م ینطوریچه خبره چرا ا نجایا دیاستکان بزرگ نسکافه .سالم فر هیهم  زی رو م دیگشیم
 چته ها 

 نداره  یربط چیبه تو ه رونی :برو ب دیفر

نبود   رادمی شده من حق دارم بدونم به خاطر منه خب من اگه ه  یبهم بگو چ کنمیخواهش م دیفر -
االنم فک کن خونه گرفتم خب  یری م یریگیخونه م گهیچن وقت د یبودم خودت گفت   نجایا یموقت

من   یول  یخوایتو صالح منو م  دونمیبه خاطر درس ولش کنم م تونمیو دوس دارم نم رادیمن ه
    خوشبختم  ینطوریا

همه  شی خودت پ نویبکن به من ربط نداره ا یخوایم  میهر کار رونیبرو ب  ستی:به خاطر تو ن  دیفر
 تو ندارم یبه دلسوز  ازیحاالم تنهام بزار ن  یگفت

 

  یناراحتم کن ینطوریمنه ا یکه اوج خوشحال  یاصال ازت انتظار نداشتم تو روزها یعوض شد یل یخ -
درسته  شمیمزاحمت نم  دمیدو روزم مهمونت هستم بعد قول م یک یفوقش   ات ی بود تموم خوب نیا
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تنها   خوامیمن فقط م  یدیم اتی عوض محبتت با بد اخالق یاالن دار یبهم ول یمحبت کرد یلیخ
پدر و مادرم منو ببخش   نیتوام ع خوادیاگه دلت نم ستی ن یاصرار ی باشه ول می تو عروس میگکس زند 

 از اتاقش خارج شدم   هی.با بغض گرابونیه و خاون اونا هم ولم کنن تو کوچ نویبه ا

   دیفر    

 خواستمیهاش حساسم م  هیمن به گر دونهیکرده م داینکته ضعفمو پ نیحال داغونم ا نیا تو
  اوردی دل دونه طاقت ن نیحرف زد با ا  یاونطور یوقت ی بکنه ول خوادیم یبشم بره هر کار   الشی خیب

دو روزه سر کار   شهیسختت در پ  یبگش روزها   دیفر بمیعشقمو عروس کنم بفرستم خونه رق  دیحاال با
  دیبه درک اخراج بشم بهتره حوصله ندارم حال خودمو خوب کنم چه برسه به جون ملت .فردا با رمیمن

  شیپ ارهی کم ب دیو همه مدل  نبا زی و سفارش بدم از همه چ ماهی پر هیزی جه دی به بازار برم از حاج س
 دوستاش و خانواده شوهر

صب زود زنگه درو زدن رفتم  نمیروزا رو نب  نیتا ا رهیکاش خدا جونمو بگ  دمیخوابیبه زور قرص م   شبا
  یکجا به سالمت رهیداده داره م فونویحاضر و آماده جواب ا ماهی پر دمید رونیب

 ش ی آزما میریامده دنبالم م رادی:هماه یپر

   یبزرگ شد یل یخ یری اجازه بگ هی یخبر بد شه ینم یخود سر شد -

   یهمش تو اتاقت یدینم تی:تو که اصال به من اهم  ماهیپر

 گوشام که کر نشده ، برو به سالمت باز لوس شد  یبگ  دیتو با- 

 کرد   یماچ آبدار کرد تموم تفشو روم خال  هیاز گونم  

 ی با یفعال با ونهیجون جون خودم عاشقتم د  دیفر ی:حاال شدماه یپر

خونه رو   نیبدون عطر وجودت ا ات یباز ونهیسر پا آخه من بدون د ستادمیبه زور ا  دونهینم یول  رفت
 شهیخورده ش هیو شکستم  ییرا یپذ نهی.با مشت زدم آ وایش رادی چطور تحمل کنم خدا لعنتت کنه ه

  دارمن شویراحت شم تحمل دور  رمی رفت دستم باز خون همه جارو گرفت بزار خون بدنم تموم بشه بم
 ر ی کم مهلت بده عروسمو بدرقه کنم بعد جونمو بگ هینه  یخدا ول
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به حال خودم اشک  زدمیم  ادیهم فر کردمیم هیهم گر دیخندیآماده بشم هم م یبرا عروس دیبا
 شهیکنن هم زی خونه رو تم انی اب .به خدمات منازل زنگ زدم بحال خر نیبا ا شمیم  یچ ختمیریم

 توان ندارم  گهید یول  کردمی م زیخودم تم 

بره   شمیبا خاطره خوش از پ  گهیخونشو انتخاب کنه د ل یوسا  میبر ماهیزنگ زدم تا با پر  دیحاج س به
 شه یهم یبرا

 ماه یپر

 دیبود هم فر میروز زندگ نی کم اخالقش خوب شده بود منو رسوند صبح حالم خوب بود بهتر هی دیفر
 به عشقم  دنیرس یقدم برا نیاول  شیآزما میر یکرده بود هم م یآشت

 جوابش موند برا فردا  میداد شیآزما

 که   رهینم  جیسرت گ یخوب زمی:عزرادیه

 گشنمه   یل یفقط خ زمی نه عز -

  میکار دار یلیکه خ  میصبحانه بخور می:باشه بر رادیه

خونه که باباش   میهم سفارش بد  نایبرا تاالر و ا میرفت میخورد   گریج  خیصبحانه که هر کدوم ده س بعد
  میاونجا تا اقامتمون درست بشه بر میریبراش داده فعال م  شیساال پ  یلیآپارتمان  متوسط که خ هی

زنگ زد جواب   دیفرکه  مینداره تو تاالر بود یمشکل  ادیم  رهیم شهیمکه ه رادیالبته برا من ه  سیانگل
 دادم 

   دیالو جانم فر -

 نداره  یرادیامد ا رادمیکارت دارم ه گمیکه م یآدرس نیا ایب  ماهی:پر دیفر

 نگران شدم  دیشده فر یزیچ -

    یتوام باش  خوامی م خرمی م  لی:نه دارم وسادیفر
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مادر شوهرم بود قبال صحبت کرده    یالیگفتم بعد گرفتن تاالر که از فام  رادیباشه آدرسو اس کن .به ه -
  دایپ دویبود فر   یفرستاده بود لوازم خانگ دیکه فر یآدرس می.رفت گهیبرا دو روز د میبودن زود رزرو کرد

   میکرد

 سادهیمرد وا ری پ هی شیپ  دی:اوناهاش فر رادیه

   میجلو سالم داد میرفت

 خواهرم   میکه در موردش باهم حرف زد ماهیپر نمیا دیس نی:سالم خوش امد دیفر

خوشت امد قابلتو نداره راحت باش   یاز هر چ  نجایا نی:خوشبختم دخترم انشاهلل خوشبخت بش  دیس
 انتخاب بکن   

 باز مونده بود  دهنم

 زن یتم تو که همشون نوع و ی لوازم خانگ یبرا چ  دیفر یچ یعنی -

خودت هر رنگ و    یخوایم یچ ارمیهست برا تو من که سر در نم  هیزی که جه  میی خوای:برا من نم  دیفر
 هست   دیچند طبقه هست که همش مال س نجای بر دار ا یخوایم یمدل

قطر اشک از   هی کنهی نم  غیازم در شو یکردم باز خوب یاحترام یهمه ب نیبگم من ا یمونده بود چ واقعا
بود غم بود نميدونم فقط اون لحظه دلم آغوش مهربونم  یبود شاد یبرا چ  دونمیچشام امد نم

کردم   یهمه بد  نیقربون تو مهربون برم من منو ببخش ا دیخودمو پرت کردم بغل فر   خواستیم
 تو سرم   دیتو دستشو کش یباز خوب رات ب

 ی خوشبخت بش کنمی تالش م یول  گذرمیودم ممنه از خ هیارزو تی باز خوشبخت  یباش ی:هر چدیفر

 

بود دو   نا یو مبل ا زیطبقه که م  هیبرداشتم   یصورت دوی بر داشتم رنگ سف  دشویمدل جد زیهمه چ از
با انتخاب خودم بود   لمیبر داشتم با تخت دو نفره بزرگ خوشگل کل وسا یسلطنت یدست مبل راحت

  راحتنا رادیاز رفتارم ه دیتا شب طول گش بای تقر دنشیبرا چ  امدی خودش م ونیفردا دکوراس میدیخر
امده  شی براش پ یزود رفت گفت که کار نی برا هم نمونی ب تی می و از. صم دیشده بود از بغل کردن فر
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 دی.واقعا ممنون فر میامد رونی بعد تموم کردن کارمون که فک کنم چک داد از پاساژ ب  دیمن با فر
 جبران کنم   اتو یچطور خوب  دونمینم یخوشحالم کرد  یلیخ

خونه شام   میبر یخنده رو لبات انگار جبران کرد ویکه خوشبخت باش  نیهست هم فهی:وظ  دیفر
        رونی ب  ای میبخور

 ی بخور کنمی درست م یزیچ هی یخونه خسته شد   میبر -

  رمی از شب دل تو دلم نبود هم نگران بودم هم خوشحال چن وقته مدرسه نم دی رس  یروز عروس  بالخره
کرده بود من ادامه بدم همه تالششو نصفه    یبا مدرسه حرف زده بود راض دی همه دردسر فر نیبا ا

 رادی هتا  دمیرها کردم منم عقل ندارما رفتم دوش گرفتم لباس پوش زویگذاشتم به خاطر عشق همه چ
و آشپزخونه رو   ییرای بزنم تو پذ دی به فر میسر هیصبحانه بخورم   نیی.رفتم پا شگاهیآرا میبباد دنبالم بر

بود  دهی بود خواب  دهینگاه کردم نبود رفتم اتاقش درو زدم جواب نداد باز کردم پتو رو رو سرش کش 
  دمیرو از سرش گش توهست پ یسر کار نمره چن روز گهیچرا د دونمیصداش کردم جوابمو نداد نم

 خوابم     ینینمب  یکن ی م کاری :چ دیفر

 یری وقته صبحانه بخور چرا سرکار نم ری پاشو د -

 گرفتم تنهام بزار  ی فعال مرخص رمیسر کار نم  گهیندارم خودت بخور د لی: من م  دیفر

که تلفنم    خوردمی غضب .صبحانه م ری روز م هیروز خوشه  هیجن گرفته ها  نیوا ع  رونیاتاق امدم ب  از
 بود الو جانم رادیبر داشتم ه  زیرو م زنگ خورد از

  یآماده هست امی: سالم نفسم دارم م رادیه

 

 حاضره    یبخور چا  یزیچ هیباال   ایب  یدیرس  زمیآره عز -

 فدات بشم  میهم بر هیآتل  دیبا مینکن  ریبر دار که د  زوی:چشم فقط همه چ رادیه

 .ای چشم زود ب -

 باال   ادی بود باز کردم تا ب رادیزده شد ه فونیا گهید قهیدق ده
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خوشحالم    یل یخ  یشیاز امروز مال خود خودم م یبخواب  یشب تونست   یدلم خوب زمی :سالم عز  رادیه
 ی تو چ یپر

تورو داشته باشم خوشحال نباشم به  شهیخوشحالم مگه م یل یاسترس دارم آره خ یول دمیآره خواب -
   دیبوس  مویشونی.بغلم کرد پ سادمیوا دیمونده به خاطرت رو فر فی خاطرت درسم بالتکل

به خاطرت چن وقته کارمو تو لندن   دمیگش یکه چه قد سخت یدونی:قربون دلت برم من منم م رادیه
داره در عوض از   یسخت یزیکردم هر چ  یراض یکنم  پدر مادرمو به سخت  یول کردم تا تورو راض 

   مین یبیم مونو یعشق عاشق جهیامشب با هم کنار هم نت

با   لمیبودم آماده بودم وسا دهینداشتم لباسم پوش  شی .چون که آرا دیچسب  رادیدر کنار ه  صبحانه
   شگاهیآرا میرفت  میبر داشت رادیکمک ه

   دیفر          

اتاق و    هی یبرام اصال معنا نداشت زندگ  ینبود زندگ الم ی خ نی اصال ع یکارم اخراج شده بودم ول از
من   کردمی من اگه دکتر بودم درد خودمو درمان م  کاریچ  خوامی خاطرات عشق ممنوع بود کار م گاریس
 نیبعد ا تمسراغم .اصال خواب نداش  ادیم  یجی مرگ تدر دونمیم ماهی و ندارم بعد رفتن پر یچ یه اقتیل

  اطی شب تا صب تو ح  ادیسر عقل ب دیداشتم که شا دیام  هیرفتنش واقعا باورم شد  دمیخر هیزی که جه
 یی کنم بعد رفتنش تنها کارینمدونستم چ خوامیم یچ  یقدم زدم اصال ندونم از زندگ

 

تا   یهمراه با نم بارون به جونم افتاده بود سر سردم بود ول یزیی پا یصبح بود امدم اتاقم سرما یطرفا
 شهیبود حتما داره آماده م شی روشن شد امروز عروس  ماهیچراغ اتاق پر نکهیتا ا  ندادم تی صب اهم

 دونستمی م  دمیبرفتم اتاقم فک کنه خوا  نیبا خبر بشه برا هم  ینمخواستم از حالم کس شگاهیبره آرا
که  نیسرتق بود دس بردار نبود تا ا یلیخ  یجوابشم ندادم ول  دمیسر بزنه بهم پتو رو سرم گش ادیم

عاشقانه حرف   امدیخندهاشون م هییامد دنبالش صدا رادیشدم رفت .بعدشم فک کنم ه  یعصب
از   یو شاد دهبعد رفتنش با خن ستمیزنده ن گهیکه د یزدنشون خوشحال بود از رفتن از خونه من من 

زدم   ادیصبر بده تحمل ندارم فر ایه خداصبر بد ایامد سراغم خدا یخونه رفتن .بلند شدم باز بغض لعنت
  کردمیم هیدختر نا بالغ داشتم گر هی  نیمن تحمل ندارم ع  رای جونمو بگ  ایزدم تا صدام گرفت خدا ادیفر
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وقتش ازدواج کرده بود چن تا بچه  مرد بزرگ که االن اگه به هی دیخندیم دیدیحال م   نیهر کس تو ا
 گوشه اتاق تو خودم مچاله شدم زانو هامو بغل کردم  کنهیم هیداشت داره مثل دخترا با هق هق گر

 کنــــ سآعتــــ….. بســـ

 خستـهـ شده امـــ…. گــــــرید

 َمنـ کم آورده امــ…. آرهـ

 ستـــ…یکهـ ن  دآنمــیم خودمــ

م نکشـــ!!!  بآ بودنتـــ نبودنشــ نقدریا ـَ  رآ به ُرخــ

از  سوختمیرفته بس کن گرمم بود داشتم م ی فهمونیتاک بهم م کیت یصدا  نیبا ا یکن لعنت  بس
نداره ته  دهینه فا گهیپک د هیدر آوردم  رنموی پک زدم نه بازم گرممه پ هیروشن کردم   گاریس هیدرون 

به   بدنماز  دم یکش گاریبود چنتا س  ترشیدرونم ب  ینه نسوختم گرما  یخاموش کردم ول  نمیرو س گاریس
چرا   ای خدا زدمی م ادیهمه جامو سوزندم فر نمیاستفاده کردم رو دستام رو س یگاریعنوان جا س

تموم   شی که رفت سر خونه زندگ  نینه امروزو مهلت بده بعد ا شهیعشقم عروس م یتمومش نمکن 
 کن

 شدمی عاشقت نم  کاش

 م یقصه بر نیاز ا دیما تموم شده، با فرصت

 م ینداره من و تو، کدوممون مقصر یفرق

 لحظه به لحظه مو به مو  ادمه،ی رو  هاخاطره 

 اونقد خرابم که نگو  ار،یمن ن ادیرو  ی چیه

&& 

بر   یاز رو عسل  مویگوش شهیکردم اصال از غم دلم کم نم هیسوخته نشستم به حال خودم گر نهی با س  بازم
 دلم آروم گرفت  دیآهنگ باز کنم شا هیداشتم 
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🎶🎶   

   زارمیتو ب  یب هیاز هوا من

  مارمیعمر ب هیبودنت  به

 من دوست دارم دوست دارم   زی از جونم عز باالتر

   رمی می م  یدونیتو م بدون

 تو گرفتارم هیبه هوا من

 حرفه دوست دارم دوست دارم   نیمن ا هیای دن تموم

 کم نرو   ارهی جاتو غم نرو که عاشقت ب رهی شکسته رو نزار بگ نی نرو دوباره نشکن ا نرو

 رفتمون   یبمون به حرمت روزا بمون

 از نفس بمون  فتمیب   نزار

 

🎵🎵 

 

 قفس بمون   نینزار تو ا منو

 نرو   نرو

 بشکنه بسوزه باز  رهی دلممممممم بم نزار

 جات  نهی باز  بش اددوبارهی نزار که غم ب 

 خندهات  ادیخندهات  ادی  هیگر لیاسم دلو بشه

🎵🎵 
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 شکسته رو   نی نرو دوباره نشکن ا نرو

 (  ییکم . )نرو نرو کرشا رضا ارهی جاتو غم نرو که عاشقت ب  ریبگ  نزار

🎶🎶🎶🎶 

  ماهیپر       

باورم   دم یخودمو د نهیتو آ یوقت  ینگاه کن  یتونیبود اسمش گفت تموم شد م سایکه مل شگاهیارا
 یکم نازک موها هیرنگ کرده و   یفرق کرده بودم ابروها ای دن هیعروس من باشم اصال  نیا شدینم

فرق کرده بودم خودم خودم  یل یخ  ینبود ول ظیغل ادیز شمیآرا یبا لنز قهوه ا  تیال یمش و ها
  ریتور رو سرم که تا ز هیبا  بایبا دامن پف دار و ز دیسف  پوریلباس ک  هیبا  هیبه حال بق یوا شناختمن

 چشم بر دارم تونستمینم نهیاز آ  امدیپام از پشت م

  د یعکسمو نمونه کار داشته باشن گفتم با خواستنیخوششون امده  بود  م  یلیخ  شگاهیآرا یها شاگرد
باال. تور رو سرم بود دستو   ادیکه دم در منتظر بود صدا کردن تا ب رادویبا همسرم صحبت کنن .بعد ه

   ییگفت انعام اول بعد رونما سایبهم تورو از سرم بر داشت که مل گلو داد

 کار نداشت   ادیبود ز   بای البته خانم من ز نیی : بله بفرما رادیه

 کرده  رییشده و صد البته تغ  باتری :مهم ابنه که ز سایمل

 داد بعد تورو زد باال مات نگاهم کرد  یزود دو تا پنجاه  رادیه

 دختر     یکنیم ونمید یدار یتر شد  بایز یبود  بایز  ماهیپر ی:وا رادیه

خودش     نیهم خوشحال بود چه عجب اونم با ماش  وا یش  دیبوس   مویشونیخودمو لوس کردم پ منم
همه امده بودن  میتاالر شد یمختلف راه یمدال ی.بعد از چن ساعت عالف هی آتل  میرفت تاالر ما رفت

  کهبه رفت امدها باهمه مهمونا  دادنینم ری گ ادیز رادیه لی تاالر چون فام دنی رقص یم کردنیم یشاد
به   میبه همه خوش امد گفت کردمی م ییبودن احساس تنها رادیه لیمن همه فام یاز دوستا ریبه غ

ندادم   تیحال نداره من اصال اهم  ادیروزا ز نینبود نگران شدم ا یخبر دیاز فر  میدیرس  نایا مانی پ زیم
 دم یپرس  یواشک ی نیبهش از حس 

 کجاست   دیفر -
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  ادیامده االن م شیپ  یکار دیاطراف بود  شا نینگران نباش االن ا ی: ابج  نیحس

قربون   یکل  دمیرس  نایبه باران ا مید یرس ییراحت شد به ادامه خوش آمد گو المی امده خ دمیشن  یوقت
 صدقه رفتن برام  

 یزرنگ ای:خوب به خاطر شوهر درستو ول کرد باران

 لندن ادامه بدم میقول داده مدارکمو جور کنه بر رادیه دمیادامه م زم یعز نه

همه زوجها و دوس   میعروس داماد نشست گاهیجا میرفت   ییخالصه بعد تموم شدن خوش امد گو -
تنها نشسته بود حالشم معلوم  دیفر  یهم همشون وسط بودن  ول  نایا مانیپ دنیرقص یپسرها با هم م

و موهاش بلند   شی ر یول  دیسف رنی با پ اهیبود کت شلوار س دهیپوش یلباس خوشگل ستیبود خوب ن
   سوختینبود تو فکر بود دلم براش م  یاصال تو عروس خودشمبود 

 شده   یچ یتو فکر یم چرا ناراحت:خانم رادیه

   ستین  یاصال تو عروس کنمینگا م  دیدارم به فر چیه-

  افتاد یناراحته آخه دستش بهش ن  مونهیتنها م   یریم یکه تو دار نی:ولش کن اون از ا رادیه

 بار نگاه بد بهم نکرد هی نگو  اون دو سال ازم مراقبت کرد  ینجوریا -

 خراب نکن    مونویروز زنوگ نی بهتر ماهی:بس کن پر  رادیه

شده بود با   دهیچ بایسفره  فوق العاده ز هیاتاق عقد  می سر و صدا بلند شد انگار عاقد آمده  بود رفت -
عاقد شناسنامه هارو    دنیسابیهمه دور مون کردن دخترا باال سرم قند م میسر سفره عقد نشست رادیه

 چشامو گرفت   کحرفو زد اش نیهاشونو تا ا خواست هم خودشون هم شناسنامه رادی گرفت پدر منو ه

 نکن   هینامه داره گر تی از طرف خانوادت رضا نیامد بب  دینکن فر هیگر زمی: عز رادیه

عاقد شروع به  خوندن خطبه  قهی بعد چن دق زنهیبا عاقد حرف م  دمیداغونو د  دیسرمو بلند کردم فر -
 به خاطر حل شدنش  دمیآه آسوده کش هیکرد 

   لمیوک ایآ خوانمیبار م   نیسوم ی:براعاقد
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عسل   گریبه دست هم به هم د  میو سوت زدن حلقه هاره انداخت غیبا اجازه بزرگترا بعله همه ج -
   دیبوس  مویشونیپ رادیبعدم ه میداد

   میزندگ یخوشحالم که مال من شد  یلی خ زمی: عز رادیه

 خوشحالم    یل یخ  نطوریمنم هم -

      می وسط برقص میبر مونیبه مناسبت خوشحال  ید ی:پس اجازه م ادریه

همه از وسط رفتن کنار تا   میسفارش کرد تا برقص یرفت به خواننده آهنگ رادیوسط ه  میبا هم رفت -    
در کنار   کردمی م یوسط واقعا احساس خوشبخت میجا برا ما باز بشه بعد دستمو گرفت تو دستش رفت

 ازم شدی غمو غصه بود در کنارش دور م یعشقم هر چ

 

 در کنار هم   تمیآروم با ر میبااهنگ شروع به رقص کرد -

🎶🎶 

 به لونشون   رنیکبوتر قشنگ امشب م دو

 تو حجلشون    رنیتو دست هم با هم م ارنزیم دست

 است یر یچه با صفا چه ب  یچه خوشگل  یدختر تو شهرماست چه خانم  نیما قشنگتر عروس

   �🎶🎶�عروس  مونهیو شمشاده دوماد مثل ماه م شاخ

   کیدور و نزد لیبه فام  کیبه همه تبر نیبگ

 عروس  و دوماد  یپا یجلو نیدودکن  اسپندهارو

  ادیز  یلیخانوم دوماد ما دوست داره خ  عروس

 خوادی م یل یخاطرتو خ اشیکه چشمان س نی بب

   یدوا و درمونش باش یکه سامونش باش خوادیم
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 ی وصله جونش باش  تو

   یپناش باش ایتو سخت  یمادر بچه هاش باش  

    یعمر داره باهاش باش  تا

 ک یدور و نزد لیبه فام  کیبه همه تبر نیبگ

🎶🎶🎶 

 عروس و دوماد یپا یجلو میرو دود کن  اسپندا

 بند(عروس و دوماد یسی)و

🎵🎵🎵 

  یبرا میدست تو دست هم رفت دیبوس  مویشون یبعدم پ دی دستمو بوس رادیبعد تموم شدن رقصمون ه -
بردار   لمیچن بار امد و رفت .ف  هیسا نی ع  دمیند دوی نگا کردم باز فر نایا نیحس  زی صرف شام .به م

کمک   بابزرگ چند طبقه رو   کی و ک  دنیبعد غذا دوباره همه رقص میدستور داد به دهن هم غذا بزار
 افتادن دنبالمون   نای ساعت دوازده شب بود که عروس برون شد ماش میدیهم بر

 آخر سر پرت کن آسمون    رونیدستو گلتو از پنجره بزار ب  زمی:عز رادیه

جلو اپارتمانمون از  میبعدم رفت  میچن بار دور زد یبرج آزاد نایماش با بوق و اهنگ رادمیچشم ه -
بگه مواظب  رادیبه ه ادیاالن م کردمینبود فک م  یخبر  دیداخل بازم از فر میرفت  میکرد یهمه خدافظ

از   رادیبود ه هبغض گلومو گرفت نی از ا نمیباطل من از اول بدبخت بد شانسم ا الیباش هه خ  ماهیپر
 داخل خونه  میکرد رفت ی بغضمو از همه خدافظ مویی تنها دیحالم فهم 

نه به اون  یرنیش نینه به ا ی شده بود با لوازم بروز از همه چ دهیمدرن چ  ونیکه با دکوراس خونه
 مبل نشستم   ن یرو اول   امدیپشت سرمونم ن یکه حت  یتلخ

  نیتاف و روغن اریموهاتم  سنجاقشو کمک کنم در ب  اری در ب ننیلباسا سنگ نی :خانمم پاشو ا  رادیه
 خسته بعد استراحت کن   دونمیم  یشیم تیاذ
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کمک   رادمیه ستیمهم ن یچی ه  استی دن هیکه عشقمو در کنارم دارم برام   نیهم  الیخی آره با ب -
  یبا هر چ یسنجاقارو در آوردم .تو اون شب با غم و شاد رادی اتاق خواب با کم ه میبرام رفت یکن یم

 کردم   یخدافظ  میدخترانگ هییای با دن راد یو عشق ه یبا مهربون  یزندگ یو بد  یخوب

  کردمیفکر نم یچی عشقو با تموم وجودم تجربه کردم که به ه رادی شدم در کنار ه گهید یایدن هی وارد
  چکسی ه اوردیکس برام صبحانه ن چیه گهید یکس بودم مثل تازه عروسا یواقعا تنها و ب  یول
صبح قبل من بلند شده بود   یمرد واقع هی ن یخودش ع رادیحالت چطوره من بودمو ه  دیپرسن

 صبحانه درست کرده بود 

 بلند شو قربونت برم    یکنی :خانمم بلند شو صبحانه بخور ضعف م رادیه

 "* 

 دلم  زیکردم عز تتیدکتر ببخش اذ می*" بررادیه

 شمینه خوبم خودتو ناراحت نکن االن بلند م -

   دیفر

کارم شده   دمیخواب ینه م  خوردمیاخراج شده بودم نه م مارستانیبلند شدن نداشتم از ب  ینا یعروس   روز
امروز   هی  دیمهم نبود برام به خودم گفتم فر یچیه خواستمی فقط مرگ م دنی کش گاریو س هیبود گر

به   نهخو  فونی .ا یتینداره تو همه کس همه کس زندگ  ویتو کستحمل کن عروستو بدرقه کن اون جز 
بودن بدون   نیو حس مانینگاه انداختم پ هی.بلند شدم  یصدا در آمد باغبونو فرستاده بودم مرخص 

باز شد   ییرایپر آب کردم پذ یلباس تنم کردم رفتم گازو روشن کردم کتر هی باال  انی حرف در زدم ب
 ن داخلدوتاشون با اعصاب و اخم امد

 ی اخراج شد  یدونیم ییای چه وضعشه چرا سر کار نم نیمعلوم چته ا دی:فر  مانیپ

نگاه  نهیهست به آ یچه سر وضع  نیحال ا یما بود یالگو شهیتو که هم دهیکارا بع نی:از تو ا  نیحس
 شده  یمگه چ ینشد ینطوریپدرت فوت کرد ا یحت یکرد
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اطالع سر    یب  یهفته بدون مرخص هیحاال  یمرخص  یروز نرفت هیشده تا حاال  ی چ یگی: چرا نم   مانیپ
چه  یگرفته از مردم عاد گاریدود و س یخونه بو  یسرو وضعته  تو که دکتر مملکت نیا یومدیکار ن 

    میداشته باش  یانتظار

دونستن  تو دلم چه خبره    ینم   گفتیم یزیچ هیاون   کردیاون تموم م  گفتنی م یزی چ هیهر کدوم -
    کاریچ  خوامی م یکار و ادامه زندگ رهیگ یم شیداره آت

  می بکن میتونست یکار دیشده شا یبگو چ  کنمیخواهش م  دی:فر  نیحس

کردم   هیدختر بچه که عروسگشو گرفته باشن گر هی  نیهم نتونستم خودمو نگه دارم ع نایا شیپ
 گرفتم   مویگر  یدنم به زور جلودستمو گذاشتم صورتم دستامو گذاشتم پشت گر

 هر دو امدن کنارم بغلم کردن   مانیو پ نیحس

 کنه بگو تو رو به موال  هیمرد گر هیشده   نیباعث ا ی:بگو داداش تورو خدا چمان یپ

 حال خرابم اونا هم چشاشون پر شده بود   از

 بدبخت شدم خونه خراب شدم یدونینم مانیپ-

&&& 

 بگلو  یقل  نایقلم مب به

  هیچه حرف  نیشده داداش ا ی:چمان یپ

 م یکمکت کن میتونست  دیهم شا یشی:دردتو بگو هم سبک من یحس

 درد من چاره نداره راهش فقط مرگه -

 تو یشد وانهید هیچه حرف  نیا دیفر یگیم یچ  یفهم ی:ممان یپ

 به قلم کردم و گفتم یاشاره ا هیگر با

 تحمل کنم  تونمیخدا تحمل ندارم نم   یبخدا وند سوزهی داره م  ینیب  یم نویا-
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 تو   یگیم یچ  نمی: واضح حرف بزن ببن یحس

 نفس بکشم   تونمیمن نم رمیم یبدون اون م  رمی م یدارم م-

 ی :بدون ک مان یپ

  یکیکه زن  یهم عاشق کس ماهیعاشق پر گفتمیم گفتم یم  یکردم چ هیو گر  نییانداختم پا سرمو
 دادم سکوت کنم حی ترج گستید

 م یکمکت کن میبتون دیشا یبگو ک  ی گیچرا نم دی:فرمان یپ

 خدا   یتونه کمک کنه حت ینم چکسیه-

 هیاون ک دی:کفر نگو فرن یحس

 عشق ممنوعه  کی-

 ست یبگو که اون ن دیفر کنم ی :دارم شک ممان یپ

 گفت  ادیبا داد و فر مانیپ

 ست ی ن  ماهیبگو که پر دیفر-

 شوکه شد و گفت   نیحس

 ماه یپر یک-

 کردم هینگفتم و گر یزیچ

 امو گرفت و باداد گفت  قهی مانیپ

 لعنت بهت  دیلعنت بهت فر یماهیعاشق پر یگی م یچ  یفهم یم دیفر-

 و با داد ادامه داد دیبه سرش کش یامو ول کرد و دست قهی

 چرا  گستید یکیچرا حاال چرا حاال که زن  دیفر-
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 وقته ی ل یخ  ستیمال االن ن-

 تو بود حاال چرا  شی دختره دوسال پ گنی االن م ید آخه لعنت دی بگم بهت فر یآخه چ-

 مان ی:توهم آروم باش پن یحس

 زن شوهر داره  کیوضعشو عاشق   نیبب نیو آروم باشم حس ی یچ-

 بهش ی:چرا نگفتن یحس

 گفتمیهرجا رفتم م هیغرور لعنت ن یا ریدوستم نداشته باشه همش تقص  دمیمنو نخواد ترس دمیترس-
  کردیازدواج ن یلعنت رادیکه دوستم نداشت اگه داشت با اون ه نیدید کرمیم  کاری هرمه تو بگو چخوا

  رادی جلوشو گرفتم اما عاشقش بود عاشق اون ه

 داد ادامه دادم با

 دیعشقمو ند دیند دیشد منو ند یعاشق اون لعنت-

  دیفهمیخواهرمه از کجا م  یتو از اول گفت یاز کجا معلوم دوست نداشت ها وقت  وانهی:آخه دمان یپ
 دوسش داره اونم حق داره 

 :غرورت کار دستت داد داداش ن یحس

  رادیعشق لعنت به ه نیلعنت به من لعنت به ا-

 کردن یبا غم نگاهم م ن یو حس مانیپ

 رو زمزمه کردم یمغرب  یآهنگ عل هیلب با گر ریز

 ره یکه گفت داره م یاز اون روز-

 رهیشده تارو ت  ای دن تموم

 که داشتم یاز عشق دیفهمی نم یزیچ

 احساسم و براش گذاشتم همه
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 باور کنم دوستم نداره یجور چه

 زاره ی روز تنهام م کیدونستم که  یم

 رفت پر درده یاز وقت دلم

 گرده یبرنم  گهیکه د دونمیم خوب

 امویی غم تنها دیآره د دید

 گونه هامو ی اشک رو دیآره د دید

 بر نگشت  چوقتیه گهیاز حسم گذشت د ساده

 سرگذشت  نیکه بود لعنت به ا یشد هرچ تموم

 امویی غم تنها دیآره د دید

 گونه هامو ی اشک رو دیآره د دید

 بر نگشت  چوقتیه گهیاز حسم گذشت د ساده

 سرگذشت  نیکه بود لعنت به ا یشد هرچ تموم

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶  🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 

 ول کردو رفت  دستمو

 هدف  یشد ب میزندگ

 شمیم ونهیدارم د من

 هام خزون شد عمر من حروم شد  لحظه

 شم یمن عاشق نم گهید

 امویی غم تنها دیآره د دید
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 گونه هامو ی اشک رو دیآره د دید

 بر نگشت  چوقتیه گهیاز حسم گذشت د ساده

 سرگذشت  نیعنت به اکه بود ل یشد هرچ تموم

 گفت  مانیبغلم کردن که پ نیو حس  مانی شد پ  دیهام شد هیگر

 ی عشق و تو دلت دفن کن  نیا دیشده با رید گهیداداش د-

 آخرمه  یبدون اون نفسها نی کنم بب  نکارویا تونمیچطور؟ آخه من چطور م-

 ی کن  نکارویا دیبا یخوا یم شویاگه خوشبخت  یفراموشش کن یجان مجبور  دی:فرن یحس

 ممکنه  ریغ-

 شد وداد زد  یعصب مانیپ

  شویبفهمه زندگ رادیاگه ه یعشق باش  نیا الی خی ب دیبا ی فهمی چرا نم کاریها چ  یبکن یخوای م کاریچ-
 د بفهم نفهم  شهیهم بد م ماهیواسه پر یفهم ی چرا نم کنهی نابود م

 سخته یلیبخدا سخته خ -

 میکن  یفکر ک یاول سرو وضعتو درست کن  نی:بب  نیحس

 ستمیمن ن نیا  ستمیکه روبرومه من ن  یمرد نینگاه کردم ا نهیدوش گرفتم به ا رفتم

عشقتو دفن که  دیاما با کنهیخونه م  ونهید یعشقت آخر سر منو راه یبه روزم آورد  یچ ماهیپر نیبب -
  کنمی رمت عشقت سکوت مفراموشت نخواهم کرد فقط به ح  چوقتیفراموشت کنم وه تونمینم

 عشقه ادیکه پراز فر یسکوت

 ...کنـــــــــــــــــــــمیسکوت م ”

 

 ٬که ییاحترام تمام حرف ها به
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 دلم مــــــــــــــــــــــــــــــرد..." تو

 نیی رفتم پا  دمویکش یآه

 آدم  یشد نی :آره ببن یحس

 صدا نشستم  یب

   یتحمل کن دیدونم اما با یسخته م دیفر نی:بب مان یپ

 نزدم  یحرف 

 دور  یزیبر یازش نشونه دار یهرچ یبکن دیکه با یکار نی :اولن یحس

 تونم ینم-

 :خونه رو بفروش مان یپ

 پرخاطره است -

 برو  رانی:از ان یحس

 کنهی منو دلخوش م میآسمون کی ری که ز نیهم-

 پس   ری:برو بم مان یپ

 مان ی:ا پن یحس

 ی نیب ی:مگه نممان یپ

 رم یتنها آرزومه،حاضرم بم -

 تمومه  یصبر کن کماهی:البته مان یپ

 :چطور ن یحس
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 لندن  رنیم کماهیتا  کنهی رو م ماهیاقامت پر ی داره کارا رادی:همان یپ

 شوکه شدم دمیکه شن  یحرف  از

 برن  خوانیم یچ-

 ی دونست ی:مگه نممان یپ

 کشم ی م شیبه آت شویمنو ببره زندگ ماهینه اما حق نداره پر-

 رهی ازتو اجازه بگ  ادی:زن خودشه بمان یپ

 زدم  ادیها لگد زدم که پرت شد با داد فر یاز صندل  کیاز حرص با پاهام به  ختیاعصابم بهم ر دوباره

 بره  نینزار رمی میم  ماهی من بدون پر تونهیاون نم یلعنت  یلعنت-

عاشقشه عقلتو از   دیجان زنتو نبر باخودت چون فر رادیبرم بگم ه   دیفر یگیم یچ  یفهم ی:ممان یپ
 ؟یدست داد

 زم ی به سرم بر  یپس چه خاک-

 و ناراحت نکن باشه   ماهیپر ی: تحمل کن،دم رفتن  نیحس

 ی کن  یمن زندگ یپ  یایماه م کی:مان یپ

 مگه بچه ام -

  سی)رئییایمنم با دکتر ض  یکن ی لباساتو جمع م یری :صد رحمت به بچه متاسفم داداش ممان یپ
 ی روندار  ماهیپر  دنیحق د کماهیسرکار تا  میگردون یبرت م  کنمی ( صحبت ممارستانیب

 شهی؟نم یچ-

  یتو دلت دفن کن  دیعشق ممنوعه رو با نیا یتونینم  یفراموشش کن دی با ماهی:بخاطر پرمان یپ
 ؟ یدیفهم

 باشه -
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   شین یکن نب یرفتار کن سع  یهم زنگ زد معمول ماهی :پرمان یپ

 باشه -

 کنه  زیخونه رو تم  ادی نفر ب کی گمی:فرداهم ممان یپ

  ماهی کمد چمدونمو برداشتمو چند دست لباس برداشتم به اتاق پر یتکون دادمو رفتم باال از باال یسر
رو برداشتم اول بو کرد بعد   دادیعطرشوم  یاز لباسهاش که بو یکیرفتم چندتا از لباساش مونده بود 

عکسش بود که لبخند به لب داشت اونو هم برداشتم گذاشتم چمدونم  شیختگذاشتم چمدون رو پات 
خود برم گفت   نیاجازه نداد با ماش  مانیپ نییو رفتم پا دمیو عطرشو بو کش  دمیکش یق ینفس عم

دوتا خونه    مانی )پ میدیرس یوقت  مانیپ  یخونه مجرد می و رفت میشد  مانیپ نی سواره ماش ارهیبعدا م
  یکنه (رو ی م  یزندگ لدایهم که با خانومش  گهیخونه د میبود و  شیران مجردخونه مال دو نیداره ا

معرفت از   یبود ب  میبودرو مرور کردم آخه تنها دلخوش ماهیو موم خاطراتم که پراز پر  دمیتخت دراز کش
خودت کمکم کن   ایتنگ شده خدا اشیصداش و لوس باز  یصبح بهم زنگ هم نزده چقدر دلم برا

 حل کنه دردمو خوادی م یمن عذابه چطور یاش برا هیکه هرثان   یزمان حالل مشکالته اما زمان گنیم

 زمان طالست.  ندیگوی"م

 

 ند ی گویم دروغ

 

 ام دهیآتش است ،من چش زمان

 

 . ستین گذرا

 

 سوزاند  یاش م  هیبه ثان هیثان
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 گذرد."  یتا به شعله ات نکشد نم و

به دست   یمعرفت اصال زنگ نزد تو اتاق گوش  یگذشت اما ب  یم رادی و ه ماهی پراز ازدواج  یروز چند
 بود مانی که در اتاق به صدا در اومد پ رفتمیطرف و آنطرف م نیبه ا

 د ییبفرما-

حالت خوب شه اما   نجایاوردمت ا رونیب  یایب  یخواینم ی کن ی م کاری چ یالسالم از صبح تو اتاقت کیعل-
 ی بدتر تو خودت 

 خاموشه شمیزنگ نزده گوش ماهی پر مانینگرانم پ-

 ا ی به خودت ب رمیبگ تمیگوش  دیبهش؟با یزن یزنگ م  یایب  رونی ب ماهیاز فکر پر نجایآوردمت ا دیفر-

 نگرانشم خوب ستیکنم دست خودم ن کاریچ-

 ر یازش خبر بگ وایزنگ بزن به ش-

 مانی پ یتو زنگ بزن  شهیم-

 خودتو کنترل کن   یگرفت یخبر یتو رو سنه نه؟ زنگ زد گهیبه توچه نم گهیچشم ،نم-

 باشه -

 رو گرفتم با دو بوق برداشت  وایش  شماره

 ی ازما کرد یادیچه عجب  دیسالم آقا فر-

 کالمم جوابشو دادم یو سرد  یشگیهم تی جد با

 خاموشه نگران شدم شمیگوش  ستین یخبر ماهیحانوم از پر   وایسالم ش-

 رو عوض کرده ماهیشماره پر  رادیبودند ه  نجایا شبید یخواهر جنابعال-

 رو سرم  ختنیر خ یسطل آب  کی انگار

 اما پس من چرا خبر ندارم؟ -
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 بگم  یچ-

 ممنون خداحافظ یاوک-

 گفت  مانیجواب قطع کردم و رو تخت نشستم که پ بدون

 ی زد خیشد چرا  یچ-

 رو عوض کرده  یشماره پر رادیه-

 فکر کنم اون بو برده -

 فکرنکنم -

 پس چرا عوض کرده -

 دلم براش تنگ شده نگرانشم  مانیکنم پ  کاری حاال چ-

 ش ین ینب چوقتیه دیشا یروز هیها  دیفر ی تا ک-

 شام  یبرا  رونی ب میبر  زیبرنامه بر رادیگم زنگ بزن به ه یاونموقع م رمی میخدانکنه من م-

 بکنم  تونمیم کاریچ نمیتو ،بب امان از دست  -

 کنم ی ممنون،جبران م-

 خوام ینم  یچ یتو خوب شو ه-

 و در آوردم بهش نگاه کردم  ماهیعکس پر فمی تو ک از

ها آخ چقدر دلم برات شده وروجک   یزنگ بزن  یچرا نتونست یپر یمعرفت نبود یتو که انقدر ب -
 از انتخابت  ینش مونیپش چوقتی ه دواورمیام

 د یواومد که عکس رو د مانی موقع پ نیهم

 عکس؟ -
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 نتونستم-

 هی عشق اشتباه نیاما ا کنم ی درکت م یسخته از عشقت بگذر دونمیم-

 کار دله -

 یگرفت یم میبا احساست تصم  رادی کاش قبل ه-

 ی حق دار-

 نش یبار بب نی آخر یبرا میپاشو حاضر شو بر-

 بار؟  نیآخر-

 رفتار کن یمثل قبل با پر کماهی نین فقط تو الند  رنی بله کاراشون زود تموم شده سرماه م-

 و  بلند شدم حاضر شم  . دمیکش  یقیعم آه

 تنها بهار بخت من! ی"آه ا

 خزاِن سخت من!   نیکن بر ا هیگر

 داشتم ینوبهار دیام من

 داشتم یگل! انتظار یتو ا از

 من امشب به جز شبنم نبود  چشم

 را شمردم کم نبود  میهازخم 

 خود َخم شدن  ییِ بر تنها زخمِ 

 خود کم شدن ۀمیاز ن ۀغص

 رفته را یباد آن روزها ادی

 هفته« را  کی  نیباد آن »بهتر ادی
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 میشدی ها رد مخنده  انیم ما

 میشدی نگاه هم مجرد م در

 را گم کرده بود نهییما آ چشم

 در گلدان تراُکم کرده بود  بوسه

 میشد  گریکدی بغض  هیشب  ما

 میبر انگشتر شد  یالماس مثل

 هر شب بر تنم  دیتو لغز  روح

 راهنمی »تو« شد صدبار در پ من،

 گوش غنچه گفت  ریز  یرمز باد

 »دوستت دارم« شکفت ...  وانیا یرو

 " یزیاحمد عز ادیزنده

و به  میشد  نشی سوار ماش مانیبا پ رونیبرداشتم و رفتم ب میحاضر شدم کتمو همراه با گوش  یوقت
 .  میرستوران....رفت

 بود و از جاش بلند شد با ما دست داد دهیقبل از مارس نیحس مینشست یشش نفره ا  زیم رس

 :سالم  ن یحس

 سالم  مانیپ

 سالم-

 شام   افتیض نیا هی:به چه مناسبت ن یحس

  وایو ش رادی با لب خندان  همراه با ه ماهیپر میکه نشست  نی نزدهم  یبه من کرد و حرف یاشاره ا مانیپ
 گفتم مانیبه پ  یرلبیاومد ز
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 ی رو چرا دعوت کرد وایش نیا-

 دعوت نکردم خودش اومده-

 یبا عشوه ها شهیمثل هم وایرو صورتم گذاشتم ش یو جد   یتفاوت ینقاب ب زی سر م دنیرس یوقت 
 با لبخند گفت  ماهیپر شیریس یندادم دختره  تیمن اهم یشد و دستشو دارز کرد ول   کینزد شی خرک

 ی چطور دیسالم فر-

 ی نون تو چطوربا اخم گفتم مم-

 دجونیخوبم فر یل یخ-

 نگرفتم  لش یبا اخم فقط دست داد منم تحو رادیه اما

 بچه ها( گمیدروغ م  یکه اخم کن یکن ی )چرا دعوت م

سفارش دادن  ای هم الزان وایوش ماه ی سفارش دادم پر ایگارسون منو هارو آورد من الزان  مینشست یوقت
 هم جوجه رادی و ه ن یو حس مانیپ

 گفت  وایکه ش  میساکت بود هممون

 چرا؟  یفقط مارو دعوت کرد ستنی ن  هیجون چرا بق دیفر-

 و پاگشا کردم  ماهیپر-

 جون دی ممنون فر ی:وا  ماهیپر

 خوب معلومه عشقش کنارشه  زنهیکه چقد دلم براش تنگ شده چقدر هم چشماش برق م  آخ

 ؟ یجات خوبه راحت  یپر-

 معلومه که جاش خوبه  پرسهیکردم م شی :مگه زندانرادیه

 با تو نبودم -

 راحت   التینم خوبه خ ی،جایشوهر منه بهتر قبولش کن گهید رادی ه دی:ا فرماه یپر
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 شکر -

سکوت خورده شد بعد حساب کردن  یغذا تو میموقع سفارشا رو آوردن و مشغول خوردن شد نیهم
  یهم باهم ول وایو ش  یجلو بودن وپر مانیو پ  نیحس میرستوران بود رفت  ک ی که نزد یغذا به پارک

 کنار من بود  رادیه

 یچرا شمارشو عوض کرد-

 زنمه دلم خواست -

 من خبر داشته باشم دیبله درسته اونوقت چرا نبا-

 چون بخاطر تو عوضش کردم -

 تعجب بهش نگاه کردم  افهیق با

االنم بخاطر   یستیاما صاحبش ن  یدیدرسته دوسال زحمتشو کش یکنی نگاه م یاونطور هیچ-
  کنهیو درسته اون فکر م  ماهیحست نسبت به پر  شناسمتیم یاومدم وگرنه بهتر از هرکس مونیدوست

 ستمیمثل خواهر برات اما خنگ ن

 تو یگیم  یچ یفهم  یم-

 اومدکنارم  مانیپ  ماهیزد و رفت کنار پر یپوزخند رادیه

 گفت یم یچ-

 چرت -

 گفتم  یکه روبه پر میسفارش داد یو هرکدوم بستن  میداخل پارک شد یشاپ یکاف  کی وارد

 س یانگل یقراره بر یچرا نگفت -

 رفت   ادمیبگم که اون اتفاقا افتاد  خواستمیم-

 زدم   یپوزخند
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 نگرانم هست  یزنگ بزنم کس  کی گهیآدم نم-

 اصال حواسم نبود  دیببخش-

 شوهرت نزاشت   ایحواست نبود -

 ه؟ یی:بازجورادیه

 بودم  یبا پر-

 بحرفش گوش کنم   دیبا گهیو منم بحرحال زنشم د:گفته هاش درست بود ماه یپر

 د یدو د رادیه شخندین  شدیهم م نجایا از

 که ازدواج کرد نوبت توست  یپر ی تنها بمون یخوای م یتاک دیفر الیخی ب زاروی چ نی:اوایش

 فکر کنم به خودم مربوطه-

 و گفتم  دمیکش یو به کنار یپر دینزد و وقت رفتن رس  یحرف  یکس گهید و

 ی بر یخوایواقعا م-

 وا یش یشده با گوش  زنمیروز آخر بهت زنگ م یآره ول -

 ی ترسیازش م-

 بهش و رفت  یشوهر منه بهتره احترام بزار گهید یتوام بهتره نظرتو عوض کن  هینه پسرخوب-

خودمو  مارستانیکرده بودند برگردم ب یو راض ییایدکتر ض نی و حس مانیاز اون روز گذشت و پ   کماهی
فقط دوبار زنگ زد که با لحن   یاز اونروز پر یپر شی فقط با کار مشغول کردم تا کمتر فکرم بره پ 

  ودمب مارستانیتو ب   10:30پرواز دارن تا ساعت  12امشب ساعت دمیباهاش حرف زدم و فهم  یسرد
  میبودند رفتهم  رادیخانواده ه می دید نارویا ماهیپر میبه سمت فرودگاه رفت نی وحس مانیکه همراه پ
 اخم کرده بود  رادیخودشو انداخت بغلم ه ماهیکنارشون پر

  شهیدلم برات تنگ م دی:فرماه یپر
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 بار آخر بغلش کردم   یوجود برا باتمام

 :بابت همه زحمتهات ممنونم و اگه ناراحتت کردم ببخش ماه یپر

و   کی اومد نزد رادیداشته باشم همون موقع ه ادیلحظه آخر رو به  نینزدم فقط خواستم ا یحرف 
 گرفت و ازم جداش کرد و با اخم گفت  ماهیدست پر

 شد  ری د میبسه بر-

با رفتنش دلم شکست   رمی میبا رفتنش من م دیبالبخند دستشو تکان و رفت و نفهم ماهیآخر پر لحظه
اما اونم  م یکش یس م اسمون نف کی  ریتو دلم به پا کرد و رفت دلم خوش بود ز یچه طوفان  دینفهم

  عشق -احمد وند یو ضبطشو روشن کردم )مهد میشد مانیپ  نیبود انگار... سوار ماش یادیمن ز یبرا
 ( کطرفه ی

 بود گهید یجا هیروز تو رو دوست داشتم و دل تو  هی ر یبخ ادشی

 طرفه بود  ک یکردم که با تو باشم اما عشق من  یکار هر

 هنوز  یدونه که باور نکرد یخواستمت که خدا م  یم انقدر

 و نسوز  نی دل ساده که رفته و به پاش نش یکن ا باور

 ی مونه تا برگرد یبه در م رهی من خ یچشما

 ی با رفتنت قلبم و پرپر کرد یدینفهم

 خاطره ها  نیمونم و کنار ا یم منتظرت

 حادثه ها نیگرفت دلم شکست از غم ا دلم

 حرفت شکست  نیدلم چقدر از ا یدونم  ی ت و نمکار یبه من برو پ یگفت

 آخرت هم باز به دل نشست  یو خنده  یو آخرش باخنده رفت  یری م یگفت

 اد یتو نم شیرفت پ  گهید شی خال ینشو انقدر به جا  رهیخ
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 خواد  یتو رو هم نم ادی گهیاون د گهیدل ساده بسه د یا

 ی مونه تا برگرد یبه در م رهی من خ یچشما

 ی با رفتنت قلبم و پرپر کرد یدینفهم

 خاطره ها  نیمونم و کنار ا یم منتظرت

 حادثه ها نیگرفت دلم شکست از غم ا دلم

&&& 

 ماهیزبان پر از

 یادیکه ز شهیم یماهیخوبه اما  یل یخ  رادیخوبه ه ی لیخ یهمه چ میماهه  تو لندن هست6 بایتقر
 سرش تو لب تاپه و اخالقش تند شده حتما تو کاراش به مشکل بر خورده چند روزه حالم بده 

 دکتر  میبده   یل یحالم خ رادیه-

 م یریصبرکن کار دارم بعدا م-

 حالم بده حالت تهوع دارم   گمیم-

 ندارم  اتویمنم گفتم باشه بزار کارمو بکنم لوس نکن خودتو حوصله لوس باز-

 نمی بزار بب یکن ی م کاریچ-

 زود لب تاپ و بست   اما

 میاه زپاشو بر یسرمو برد-

 چش شد  نیا وا

گرفتن و قرار شد   شهاروینوشت وآزما شی دکتر اونم چندتا آزما شی پ میو رفت  مارستانیب  میرفت باهم
 میریجوابشو بگ گهیسه روز د



 ستاره من   ی آسمان ب 

120 
 

  رونی برم ب ییتنها زارهیهم نم رادیه شناسمیرو هم نم نجا یا ادیخونه بودم و حوصله ام سر رفته ز تو
بزنم   یزنگ  کیبهش زنگ نزدم بزار   میدیرس یتنگ شده از وقت دیفر یگم شم  دلم برا ترسهیحتما م

 قطع کنم که برداشت  خواستمیچند تا بوق خورد م

 دییالو بفرما -

 برم چقد صداش خسته است  قربونش

 د یالو سالم فر-

 یخانوم خوب   یسالم پر -

 ی آره خوبم ، تو چه خبر خوب-

 ممنون -

 دلت برام تنگ نشده-

 یشدیروز جدا م  هی دیعادت کردم باالخره با-

 حرفش ناراحت شدم  نیچرا از ا دروغ

 ی چرا انقد سرد-

 انتخاب تو بود،کار دارم خداحافظ -

 اومد راد یموقع ه  نیلحنش دلم گرفت هم یسرد از

 راد یا سالم ه-

 یزدی حرف م  یباک -

 د یبا فر -

 ؟ ی با اجازه ک -

 حالت خوبه؟ رادیوا ه-
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 بده  تویهان گوش یگفتم با اجازه ک -

 کار؟ ی چ یخوایم-

 داد گفت  با

 بده  تویگفتم گوش-

 دیکش زی دادم دستش و تلفن خونه رو از پر ویگوش

 ؟ یکن  یم کاری چ رادیه-

 به توچه-

 یدیفهم  یزنگ بزن  یبه کس  ای یبر  رونیبدون اجازه من پاتو از خونه ب  یحت یبه بعد حق ندار نیاز ا-

 چرا -

 گفت  ادی فر با

 ؟ یدیفهم-

  دمیدادش ترس  یصدا از

 م یریبگ  دیبا شویباشه،اما فردا جواب آزما -

 رم یگ  یخودم م -

 باشه،شام حاضره -

 کوفت کردم  یزیچ هی رونی ب -

   دمیخواب  نیهم یدلم شکست برا رادی حوصله شام رو نداشتم و رفتم از رفتار ه منم

رو روم انداخت برگه رو باز کردم  یوارد خونه شد و برگه ا تی با عصبان رادی ظهر بو که ه یطرفا
 خداروشکر به لطف زبانم بلد بودم جواب رو بخونم



 ستاره من   ی آسمان ب 

122 
 

 من حامله ام رادیه-

   رادی بچه من و ه یوا

 م یپاشو بر-

 کجا -

 م یبچه و سقط کن نیا میریم-

 راد یه یشد وانهیوا د -

 که گفتم  نیهم-

 بچه توئه   نیا رادیه-

 خوام ینم یدیفهم  خوامیمن بچه نم-

 د یگرفت و کش بازومو

 رادی ولم کن ه-

 با تمام توانم داد زدم   دیکشیاون منو م اما

 ونه یولم کن د-

 حتما کبود شد  سوختیبازوم بدجور م نیشده ا ونهید  دیاز بازوم کش دستشو

 گناه داره  یفهم  یبچه توئه م  نیا رادیه-

 خوام  ینم ماهیپر خوامینفس نداره ،من بچه نم-

 یدیفهم ندازمشی اما من نم-

 م ینیب یم-
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شد نگهش دارم منو    یماهه شده به زور راض6پسر  ایدختره  دونمیگذشت بچه ام که نم یم یچندماه
  ریو شب د کردیدرو قفل م  رونیب  رفتیهم م یوقت م یقهر بود مونییمدت انگار دوتا  نیتو ا رادیه
  رفتیحوصله ام سر م ییتو خودم بود ازتنها یلیمدت خ  نیاتاقامون هم جدا شده تو ا یحت ومدیم

  دیبودم فر رانیام بچه امه کاش حداقل تو ا زهی گفتم بزاره درس امو ادامه بدم اما اونم نذاشت تنها انگ
ا اون بود اشتباه کردم کاش به حرفش گوش  دارم اما باهاش بد کردم حق ب ازیکنارم بود چقدر بهش ن 

 ن ییدر اومد رفتم پا یصدا دادمیم

 شدم  یزن بود عصب کیحالش خوب نبود*" و با  رادیه

 چه خبره نجایا-

 با حالت مست گفت  رادیه

 برو گم شو  -

 هیک نیا-

 به توچه-

 طرفم هجوم آورد وگفت  به

 رونی ب ای گم شواتاقت و ن-

خوابم   یک دونمیکردم و با بچه ام حرف زدم نم  هیکتکم بزنه فرار کردم به اتاقم تا صبح گر نکهیترس ا از
با دختره  اد یاز صحنه روبروم شوک زده شدم ه رادیشدم رفتم اتاق ه  داریب یبرد صبح با حالت کرخت

 داد زدم  تیتو تخت اونم با وضع بد از اعصبان 

 چه خبره نجایا-

 نگاه کرد بعد اخم کرد و گفت   شیر چشاشو باز کرد به کنا رادیه

 هان؟  یکارمی به توچه تو چ-

 من زنتم مادر بچه ات -
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 دوستمه  نیبچه رو مگه من خواستم ها؟کاتر-

 وضع؟  نیبا ا-

 یهر یخونه خودمه دوست ندار-

 گفتم  هیگر با

 رو ندارم   یکس شناسمیرو نم  نجایمن ا-

 پس خفه شو -

 جمع و جور کردم با داد گفتم  خودمو

 ی کن  فیخونه منو کث یتو خفه شو آشغال هوس باز تو حق ندار-

 خوابوند   یلیس کی آورد سمتم و  هجوم

 صبحونه درست کن   نیمن و کاتر یخونه منه تا دستم بهت نخورده برو برا نجایخونه تو شد ها ا یک-

برم که منو گرفت و دستشو به  خواستمیتف به صورتش کردم م  کیرو صورتم گذاشتم و  دستمو
 شدم یگردنم گذاشت داشتم خفه م

 یدیفهم کشمی خودتو بچه اتو م  یروم نا مربوط  حرف بزن  یتف کن گهید کباری خانوم  ماهیپر نیبب -

 که با داد گفت  شدمیقرمز شد داشتم خفه م صورتم

 ؟ یدیفهم-

   کردیو نگاه مبود  ستادهیماست وا نیتونستم سرمو تکون بدم اون دختره هم ع فقط

 حاال گم شو -

  ادیب گفتمیم دیداشتم نه پس کاش تلفنم دستم بود به فر شیکردم نه را پ  هیگر یاتاقم و کل رفتم
 ا یدنبالم خدا غلط کردم به حرفش گوش ندادم تو نجاتم بده خدا

&&& 
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کفقط مواظب   کردمیاگه اعترا ض م زدیکتکم هم م یو حت ومدیم یدختر کیبا  رادی شب ه هر
تو خونه آذر هم کلفتم بودم تو خونه  کردمی م شونویفقط کلفت   نهینب   یبیشکمم بودم که بچه ام آس

که چرا به  کنمی م نیهزار بار خودمو نفر یروز گشتیشوهرم هم کلفت بودم کاش زمان به عقب بر م
 گوش ندادم .  دیهر فر

 یک دونمینم  لشیود نه لباسش بود نه وسانب یخبر  رادی بود از ه یآخر بودم و دو ماه یماهها تو
هم  یپول چی رو نداشتم ه  رونیحوصله ب گهیدر قفل نبود د نکهیاومد و رفت منم افسرده شده بودم با ا

بود چه  وب خ کهی چه زمان کردیم ییبود که خونه رو پر مواد غذا نیا رادیه یها یاز خوب  یکینداشتم 
بهش خداروشکر که  گفتمیم یزنگ بزنم اما روم نشد چ  دیخواستم به فر یکه بد شد چندبار یزمان

به پول کرده  لی بود اونو تبد می عروس  یطال هم داشتم که کادو یخونه موند البته مقدار نیحداقل ا
بچه   پوشکدو دست لباس و   یبرا شوینگه داشته بودم فقط مقدار کم مانمیبودم واسه خرج زا

  یکت و شلوار یآقا ک یبچه داده بودم .زنگ و زدن درو باز کردم  یبرا ازیوچندتا خرت و پرت مورد ن
 هم جذاب بود یل یبود خ یعسل یبا چشم ها یمو قهوه ا

 ی سالم خانوم سعد-

 ن؟ یی بفرما-

 زد ی حرف م  یفارس البته

 داخل  امی ب تونمیم-

 شما؟ -

 میحرف بزن   امی ب نیاجازه بد-

 ن ییبله بفرما -

 رنگ نشست و ادامه داد  دیسف ی راحت یمبلها یخونه شد و رو وارد

 بگم یهستم وغرض از مزاحمت چطور رادی آقا ه لیوک  یانصار نیبنده آرت-

 ن یراحت باش-
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 د یخونه بر نیاز ا دیراستش با-

 زده شد با تته پته گفتم شوکه

 چ چرا-

 خونه رو فروختن شونیا-

 ی چ-

 متاسفم -

 پرشده  چشام

 ندارم  نجای ا چکسویکنم من پا به ماهم ه کاریاما من چ-

 د یهفته بر  نیتا آخر ا دیبگم متاسفانه با یچ دونمینم-

 هم هست  رادی بچه ه نیاما ا-

 زنگ بزنم تونمیمنم م ای نیزنگ بزن  شونی به ا نی تونیم نیبرادر دار رانی تو ا نکهیمثل ا-

 نه ممنون -

 با اجازتون بازم متاسفم-

کردم   هیسر خوردم و فقط گر نیاز غم و اندوه تنها گذاشت با رفتنش رو زم ییای رفت و من با دن  لیوک
گم بگم اشتباه کردم بگم منو  ینزنم اگه زنگ بزنم چ  ایزنگ بزنم  دیکنم به فر کاری چ دونستمینم

کن تا   مکخودت ک   ایهش زنگ بزنم خداب ییمن االن با چه رو ستادمیتو روش وا رادیببخش بخاطر ه
شکمم   هیاز ناح  یاحساس درد رمیهم ندارم خونه بگ یآخر هفته هم فقط دو روز مونده کجا برم پول 

از قبل   نی هم یوقتشهبرا دمیکردم اما دردش با فاصله کم شروع شد فهم یتوجه یکردم اما بهش ب
به  یباردار  زکتان و بلو یشلوار مشک کیساک بچه رو کنار در گذاشته بودم و لباسامم که خوب که 

حامله ام    دمیفهم یاز وقت رونیوقت بود از خونه نرفته بودم ب  یلی رنگ قرمز بود ساک رو برداشتم خ
دردم   شداونقدریرد م  یشخص  یها نیبود ماش   یبودم اما هوا باران یمنتظر تاکس ابونی رفتم سر خ

 اومد کنارم و گفت  یخانوم کیشده که دوال شدم  دیشد
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-you are ok حالتون خوبه? 

 هم اومد که به اون خانومه گفت  گهیخانومه د  یکی

-what happened افتاده  یچه اتفاق 

-I don't know,but I think she wants to childbirth کنه  مانیزا  خوادیم کنمیاما فکر م  دونمینم 

ok I called the ambulance immediately-  زنم  یاورژانس زنگ مفورا به 

 دم ینفهم یزیچ گهینزدم و دورم شلوغ شده بود که د غیکه تا ج   فشردمیاز درد چشمم*" بهم م اما

&&& 

 د یزبان فر از

خونه رو نتونستم تحمل کنم واقعا   یرفتن دوماه بعدش به خونه برگشتم اما فضا  نایا ماهیپر نکهیا بعد
از  خواستمی بگم به زور خودمو نگه داشته بودم خودمو با کارم مشغول کرده بودمو نم  نطورینتونستم ا

طبقه بود تک  4که دمیآپارتمان دو خوابه خر کیخونه رو فروختم و  نیهم یدستش بدم دوباره برا 
  کسالی نیمثل من خوب بود تو ا یی آدم تنها یبود اما برا کیکوچ  یلیخ  مینسبت به خونه قبل یواحد

چرا  دونمیتو دلم چه خبر بود اما باهاش سرد رفتار کردم نم دونهیزنگ زد خدا م  کباری ماه فقط 3و 
شدم و به   ادهیپ  نیاز ماش شمیم ونهید فتهی م ادمی یداد هنوزم وقت حی ترج رادوی ه نهیبخاطر ا دیشا

 کرده بودم که در زده شد  نهیرو معا مار یدتا ب رفتم وارد اتاقم شدم چن مارستانیسمت ب 

 ن یی بفرما-

 ما  دیبه به داش فر -

 مانیسالم پ-

 ی شد لی ستاره سه-

 و وقت تنگ  ادهیکه کار ز ینیب یم-

 ی دورهم رونیب می نرفت کسالهی یخودتو غرق کار کرد بنمیبله م-
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 هیبخاطر مشغله کار-

 چمدونتو ببند آماده باش -

 کجا -

 لندن-

 لندن؟ -

 مغزو اعصاب   ناری میس  کیبله بخاطر -

 هستند؟  یدکتر بهرام-

 فرستاد ی رو م شونیدونست ا ی صالح م  ییایدکتر ض د؟اگهیفر-

 تونم   یاما من نم-

 ماه؟ یبخاطر پر -

 گفت  مانیکه پ  نیینگفتم سرمو انداختم پا یزیچ

 شونی زندگ ی نیبب  یشیم یبهانه ا  کیاما  دنشیسخته برات د یتحمل ندار دونمیم  دیفر نیبب -
نگاه  کی یدیخدارو چه د میزن ی هم سر م مارستانیاز چندتا ب نکهیا شه،همیراحت م   التیچطوره خ 

 میخودمون رو زد مارستانیبه ما کرد ماهم ب 

 خت یاز قبل برنامه ر دیبا-

 ی موافق یعنی-

 خوشم اومد شنهادت یازپ-

 گهید مینیما ا-

   میکن یزیز نکن بزار برنامه ر خودت نوشابه با یحاال برا-

 باال برد و گفت  میتسل  یدستاشو به معن دوتا
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 به چشم یا-

 ساعت چنده پرواز؟  نمیحاال بگو بب -

 فردا -

 دم؟ یفردا ساعتشوپرس دمیفهم-

 امشب 12-

 فردا آخه یامشب تو گفت-

 فردا  شهیبه بعد م12-

 هست؟  یک  ناریسم-

 پس فردا-

 میصبح لندن 6حرکت کنه پرواز  ری اگه بدون تاخ-

 درسته-

 ساعتش چنده؟ ناریسم-

( هست و ساعت  Imperial College) الیظهر پس فردا که پنجشنبه است در دانشگاه امپر12-
 یدانشگاه مر10جمعه ساعت  یعن یاون روز  ی( و هم فرداKing's College)نگزی عصردانشگاه ک6

 شهیم ش ی( که آخرQMUL))نیکوئ

 خوبه -

 م یکن  دیبازد  میتون یپس ما فقط فردا رو م -

سخت بود   میکن دیلندن هماهنگ کردن تا بازد میمق  یران یا یبا چندتا از دکترها ییایبله دکتر ض-
 اما باالخره شد شیهماهنگ

 مارستانها یکدوم ب نیمشخص کرد-
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 هماهنگ شده است  یبله هم چ-

 مغرو اعصاب لندن  مارستانیو وب  یسنت مر مارستانیب-لندن  یدانشگاه مارستانیب-

 م؟یخوبه فقط مادوتا هست-

 منش هم هستن کیو دکتر ن ینه دکتر فرهاد-

 گفتم  مانیبودرو به پ  7نگاه کردم ساعت  میساعت مچ به

 میخور یم ی زیچ  یتو راه فرودگاه هم شام میحاضر ش میساعت هفته پاشو بر-

 باشه -

دوش   کی فت و منم به سمت خونه خودم اول به سمت خودنش ر مانیپ م یخارج شد  مانیپ منو
و دو دست کت وشلوار   یگرفتم و بعد شروع به بستن چمدون کردم سه دست لباس راحت  یا قهیدق5

  رهنیوپ  یسرمه ا یشلوار ل  کیو چمدون رو بستم خودمم  رونیب  یو سه دست لباس اسپورت برا
 زنگ زدم   مانیتنم کردم به پ یهمرا با کفش کالج و کمربند عسل  یو اورکت سرمه ا یسبز اب 

 مانیالو پ-

 جانم داداش -

 به رستوران....  ایمن حاضرم ب-

 م یتو فرودگاه قرار گذاشت 22:30باشه با بچه ها هم ساعت-

 باشه فعال -

بود که ازخونه خارج شدم و به آرژانس زنگ زدم و دم در آپارمان منتظر آرژانس شدم  8:15ساعت 
 شدن  نیسوار ماش دیرس یا قهیدق5

 کجا برم آقا -

 ....رستوران....ابانی به خ-
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 چشم-

 دم در رستوران منتظرمن بود  مانیرو پرداخت کردم پ هیبه رستوران و کرا دمیرس یربع  کی

 که  رنکردمیسالم د-

 دم یداداش منم تازه رس نه -

  یپپرون تزایهردومون پ میدونفره گوشه سالن بود نشست یصندل  کیو  میوارد رستوران شد  باهم
به آرژانس   م یبعدش از صندوق دار خواست دیساعت طول کش میغذا خوردنمون ن  بای تقر میسفارش داد
ه ها هم سر وقت  بچ میدیبه فردودگاه رس10:15ساعت ادیتا ب  دیطول کش  قهیدق10زنگ بزنه که

و به سمت هتل حرکت   میدیبه لندن رس6:15حرکت کردو ساعت  ری پرواز بدون تاخ  خداروشکر دنیرس
و دکتر    یدکتر فرهاد یهم برا  یک ی مانیمن و پ یبرا یک یدوتا اتاق دو تخته رزرو شده بود  میکرد

 میصبحانه خورده بود ماهمیدوش گرفت بعدش من تو هواپ مانیمنش که خانم بودن اول پ کین
  یقبل خواب ساعت دیبازد  یبرا یتو الب 11قرارمون شد ساعت   میتا استراحت کن میدیوابخ  نیهم یبرا

 لندن. 9:30بود رو کوک کردم به ساعت   یپاتخت یکه رو

ظهر   12ساعت  سینگلا یبا تهران فرق داره عقب تره وقت میساعت و ن  باسهی)البته ساعت لندن تقر  
که در لندن   دنیبه لندن رس  رانیصبح ا6بعد از ظهر است. 3:30ساعت   رانیباشد، ا
 ( شهیبامداد م2:30ساعت 

  میشد  داریساعت ب یصدا با

 خان   دیفر ری صبح بخ-

 ر یصبح توام بخ -

 ما یدیخوب خواب-

 خسته بودم   یلیآره خ -

 م یبر میلباسامونو بپوش میایصبحانه بعد ب  میحاضر شو بر-

 باشه -
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و شلوار کتان   یمشک  شرتیهم ت مانیپ  دمیپوش دیسف یبا کتان   یآب یو شلوار ل دیسف شرتیت کی
چون هوا گرم بود   میرفت نی سنت ارم یبه اتاق چا میباهم رفت دیپوش  یبا کفش اسپورت مشک  یمشک

همراه    سی خانوما نبودن ماهم صبحانه مخصوص انگل میتراسش نشست  یتو گهید رماههیبحرحال ت 
آن »صبحانه کامل« است.( بعد خوردن صبحانه به اتاقمون  گری)نام دمیسفارش داد پرتقالبا اب 

و کراوات سرمه و کفش   یاسی  راهنیبا پ  یمن کت و شلوار سرمه ا میدیپوش ی و لباس رسم میرفت
با   یو صورت  یو کروات طوس یصورت   راهنیپ  با یکت و شلوار طوس کیهم   مانی و پ  یمشک ی ورن

  دهیپوش یکی و خانوما هم بودن اوناهم کت و شلوار ش می رفت  یباهم به الب  دیپوش یمشک  یکفش ورن 
 دربانشون آورد دم در هتل. میکرده بود هیکرا نی ماش کیبودن از قبل 

هتل لوکس چهار ستاره   ک ی( بود St. Ermin's Hotel)نی هتل سنت ارم میکه ما توش بود یهتل نیا
مجلس   نگهام،یکاخ باک ی( و در چند قدمWestminster) نستر«یهتل در محله»وست م نیکه ا

  مز،یاز پارک سنت ج  لومتریک ۰.۴  بای پارلمان و چرخ فلک معروف چشم لندن واقع شده است هو تقر
 ، فاصله دارد. Buckinghamلومتر از کاخ  یک ۰.۶

فاصله داره  قهیدق18مارستانیکه ازهتل تا ب میمغز و اعصاب بر یمل مارستایاول به ب  میگرفت میتصم
 . کردیم مانیو پ ی ن،رانندگ یالبته با ماش 

  یال یخ یبود به استقبال ما اومد)اسم دکترها  یرانی جراح ا  کیدکتر محمزاده که  میدیرس  مارستانیب به
 میهست( باهاش دست داد

 نیوش اومدمحمدزاده:خ دکتر

 :ممنون مان یپ

 :من بهرام محمدزاده هستم فوقمتخصص مغزو اعصاب وشما دکتر 

 رو نشون دادو گفت  ی:اشاره با دست دکتر فرهادمان یپ

 متخصص مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان یدکتر بهناز فرهاد شونیا-

 :خوشوقتمیفرهاد دکتر

 ن یمحمدزاده:هم چن  دکتر
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 منش کرد وگفت  کیرو به دکتر ن  بعد

 هستند  مانیمنش متخصص زنان و زا کیهم دکتر گالره ن شونیا-

 منش:خوشبختم دکتر  کیدکترن 

 مگه ستیمغز و اعصاب ن مناریاما س نیمحمد زاده:هم چن  دکتر

 اومد دی:بله اما بخاطر باز مان یپ

 ن ی موفق باش  حی :صحدکترمحمدزاده

 منش :ممنونم کین  دکتر

 رو به من کرد و گفت   بعد

 مغز و اعصاب هستند یفوق تخصص جراح یسلطان  دیدکتر فر شونمیا-

 خوشبختم -

 دم یشن  یل یخ  ییایرو از دکتر ض  تونیتعر نیمحمد زاده:همچن  دکتر

 نیما فراهم کرد یفرصت و برا نیدستتون درد نکنه دکتر که ا نیلطف دارنتن هم چن شونیا-

 بود،اما خود شما جناب  فهیوظ  کنمی :خواهش مدکتر 

 متخصص اعصاب و روان هستم یامیپ  مانیبنده هم دکتر پ -

  میبزن   مارستانیتو ب  یگشت کی نیای زاده:خوب حاال ب دکترمحمد

 میکرد دی بازد مارستانیمختلف ب یو از قسمتها میشد  مارستانیوارد ب  یهمگ

مرکز   نی (بزرگترNHNN) ،Queen Squareمغز و اعصاب  یمغز و اعصاب و جراح  یمل مارستانیب
دانشگاه کالج   مارستانی از ب یمغز و اعصاب انگلستان است بخش یو جراح ی عصب  یدرمان  یآموزش
  یماریدرمان ب یبرا یبود که در انگلستان به طور اختصاص  مارستانیب  نیاول نیاست. اNHSلندن 

است   یطیدرمان و مراقبت از همه شرا ص،یتشخ  یاختصاص داده شد. خدمات جامع برا یعصب یها
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مغز و    یگذارد. خدمات شامل جراح یم ری و عضالت تأث یط یمح  یعصب ستمیکه بر مغز، نخاع، س
  کینیحاد، کل  یمغز بی(، واحد آسHASUواحد سکته حاد ) ،یاعصاب متخصص، واحد تومور مغز

 یتخصص ITU نی، بزرگتر MRIاسکنر   نینخست ،یعصب  یاز توانبخش یریشگیواحد پ  ،یمل ونیپر
مرکز   نی، اNeurologyدر کشور انگلستان است.  ITU neuromedicalمغز و اعصاب و تنها  یجراح 

 و آموزش است.  قیتحق یبرا  یالملل نی بزرگ ب

 مارستانیو ازب  میکرد یو بعدش با دکتر خداحاظ  دی طول کش مارستانیاز ب  دیبازد یساعت2 حدود
 گفت  یبود که دکتر فرهاد12:30ساعت میخارج شد

 میبخور یزی چ یدن ینوش کی میگرمه بر یلیهوا خ-

 گه یمنش:راست م کین

 نجا یبه ا کهی دانشگاه هست که نزد مارستانی ب یمقصد بعد مانیپ-

 خان   دیباشه فر-

 گفت  مانیپبود که   شیو زندگ   ماهی پر شی فکرم پ من

 داداش  میدیرس-

   میشد ادهیپ  نیماش از

 کجاست  نجایا-

 Norfolk Place12 یما تو-

 م یکه دور خودمون بچرخ ستیقرار ن میدانشگاه دور شد مارستانی اما از ب-

 وگفت  دیبه موهاش کش یدست مانیپ

 راستش داداش گم کردم -

 ی دیپرسیم یک یاز -

 کجاست  ستیفکرت معلوم ن دمیاز تو پرس-
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                                             یکردیاعصاب انتخاب م مارستانی ب کینزد ییکجای می کن کاریشاپ هست حاال چ یکاف  یکل نجایا -
 باشه کیدانشگاه نزد مارستانیبه ب نکهیو هم ا  میبزن  یگشت کی خواستمیمثال م-

 م یکینزد یسنت مر مارستانیبه ب  ینداره دکتر سلطان  بیمنش:ع  کین  دکتر

 م یدیاما دور خودمون چرخ دونمیم-

 بابام که بلد باشم ایننه ام تو لندن بود  گهیشد د-

 نکن خودتو  هیتوج-

 Banana Icy Pack مانی سفارش دادم  پ Blueberry Icy Packمن   میشاپ شد  یکاف وارد
  یشکالت یهم بستن  یپر یمنش هم شکالت  کیو ن  یل یوان  یبستن یسفارش داد و خانوم فرهاد

و به  میشاپ خارج شد   یبود که از کاف  میون کی  دساعتیساعت طول کش می دوست داشت فقط ن

–  ی رانیدکتر ا کیکه  یبود تو اونجا هم با دکتر الکس جواد کینزد ونچ میرفت یسنت مر مارستانیب

رو نشون   مارستانی مختتلف ب یقسمتها نایو ا یبعد معرف شهیو طبق هم میتبار بود آشنا شد سیانگل
 داد

، در شهر وست  Paddingtonدر   NHS مارستانی ( بSt marry's hospital) یسنت مر مارستانیب
 یدانشگاه ی مرکز بهداشت علم نی که نخست ییشد. از آنجا  سیتأس 1845لندن، در سال   نستر،یم

 NHSکالج بهداشت و درمان  ال یامپر مارستانیشده است، توسط ب جادیا 2008انگلستان در سال 
Trust  شود.   یماداره 

از دانشگاه فدرال لندن بود.  یبخش ،یسنت مر مارستانیب  یمدرسه پزشک مارستانی، ب1988سال  تا
  یو مدرسه پزشک Charing Crossلندن، و سپس با  الی آن را با کالج امپر 1988در سال 

Westminster  ادغام شد.  یکالج دانشکده پزشک الی به امپر  1997در سال 

  مارستانیکنددر ب ی بزرگساالن و کودکان ارائه م یبرا ینوع خدمات تخصص 50از  شیب  مارستانیب نیا
  نی سنتز کرد و همچن 1874در سال را    نیامورفیبار د نیاول یبرا تی را C.R. Alderبود که  یسنت مار

  ای  یسلطنت  یکشف کرد.واکثر خانواده ها 1928را در سال  نی لیس یپن  نگیآنجا بود که الکساندر فلم
 آورند.  یم  ایبه دن  مارستانیب نی فرزندان خود را در اRoyal Familyهمان  

 .میکرد دیرو بازد مارستانیب نیا مانیفقط به بخش مغزو اعصاب و زنان و زا ما
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 کی به  میکه واقعا خسته شد دیطول کش دشیبازد مارستانیب نیهم ا م یساعت ون کی حدود
  یرانیفاصله داشت اما چون ا قهیدق 20دور بود   نکهیبا ا م ی(رفتbeheshtبنام بهشت )  یرانیرستوران ا

بعدش تا   دیطول کش یکساعت ی میبود .و هرکدوم جوجه سفارش داد یرستوران سنت  کی میبود رفت
بعدش   می استراحت کرد یبعدش دوساعت میو دوش گرفت  میتیراه بود به هتل برگش قهیدق   40هتل

با همون کت شلوار تنش   یمشک راهنیهم پ مانیو پ یا روزهی ف یآب  راهنیمن همون کت شلوار و پ
  مویو ل  ریبا ش  یسیانگل یو هممون چا مینشست  شیرون یتراس ب  یو تو میهتل شد یکرد وارد اتاق چا

آشنا   یسیو اونجا هم با دکتر بابک او  میکالج دانشگاه رفت مارستانی .بعدش به بمیداد رشسفا  کیوک
 . میشد

است که در لندن، انگلستان واقع شده  یآموزش مارستانیب  کی( UCH) مارستانیکالج ب دانشگاه
است و   NHS Foundation Trust مارستانیکالج لندن ب مارستانی از ب یبخش بخش  نیاست. ا

 ( ارتباط دارد.UCLبا دانشگاه کالج لندن ) کینزد

)سپس به  UCL، هشت سال پس از  1834شمال لندن" در سال  مارستانیبه عنوان "ب مارستانیب نیا
" دانشگاه، ی پزشک ی"کالس ها یبرا ین یشد، به منظور ارائه آموزش بال  سیعنوان دانشگاه لندن( تاس
.  مارستانیب یبه بخش ها  انیدانشجو یدسترس  یبرا دلسکسیم مارستانیپس از امتناع فرمانداران ب

 کالج دانشگاه شناخته شد.   مارستانیبه عنوان ب  یبه زود

سرطان   یدانشگاه کالج عبارتند از: حوادث و اورژانس، مراقبت ها  مارستانیارائه شده در ب  خدمات
 (انیان ماکم)مراجعه به مرکز سرط 

،مغز و   زی درون ر ژه،پوست،غددی و  ی،مراقبتهایادیبن یسلول ها  وندیاز جمله پ ی نیبال  یهماتولوژ    
 یو نوجوانان،روماتولوژ ،اطفالی،ارتوپدیپزشک  مان،چشمیزنان و زا ،یعموم ی ،جراحیاعصاب عموم

  نیزنان و نوزادان است. ا یرا برا  یاست که خدمات  نگیگرت اندرسون و  زابتیشامل ال  مارستانیب نیا
 شد.  ینامگذار ییایتانیپزشکان زن بر نی از اول یک یگرت اندرسون،  زابتینام بعد از ال 

ازما استقبال کرد   دیدکتر بهار فرش  میشد  مانیاز بخش مغز و اعصاب وارد بخش زنان و زا دیبازد بعداز
منش رو به    کیدکتر ن زدی حرف م ی به فارس شدیم دهیشن  یزن   غیو ج هیگر یکه صدا میراه رو بود یتو

 گفت  دیدکتر فرش

 هست  یرانیهست معلومه ا ییچه صدا-
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  تشیوضع رهیاز حال م ابونیتو خ نکهیحامله بوده مثل ا  مارستانیآوردنش ب  روزی:بله پرد یفرش دکتر
 آوردنش یخوب نبود وقت

 :االنحالش چطوره؟ یفرهاد دکتر

  مانیبعد زا  یو تحمل کرده و دچار افسردگ یادیز یفشار روح  نکهی:االن خوبه اما مثل اد یدکترفرش
 شده

 روانشنسمون   مانیکار خودته پ نیا-

 شه یخوب م  یلیخ  نی:گه کمک کند یفرش دکتر

 م یبا خونواده اش صحبت کن  دی:اول بامان یپ

هم  ینشونه ا چیه آوردن تنها بوده یتا حاال سراغشو نگرفته وقت ی:متاسفانه کسد یدکترفرش
 ازخونوداه اش نداره 

 پدر بچه  یحت-

هم   ادیز ستیبچه ن  دنیهست چون بعد بهوش اومدن حاضر به د  دیشا می:بله،فکر کرد د یدکترفرش
 زنه یحرف نم 

 چند سالشه؟  نمشیبب دی:پس بامان یپ

 نشون بدم اتاقو  نیی باشه،بفرما20ای19:فکر کنم  د یفرش دکتر

 هم مثل من بود با تته پته گفتم مانیپ  یاز صحنه روبرو شوک زده شدم حت میاتاق شد وارد

 ماه ی پ پ پر-

 شناسشی:مد یفرش دکتر

 :خواهرشهمان یپ

 ره ی گیشد آدم ازخواهر خبر نم داینفر پ کی:خداروشکر  د یدکترفرش
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 :مفصله داستانشمان یپ

ماه متوقف شد و به من زل  یپر  دایو داد و ب هیگر یصدا دمیشنینم یچیه می دیو م ماهیفقط پر اما
 زد

 د ی:فرماه یپر

 کردن هیکه گفت شروع کرد به گر نویهم

 د ی:فرماه یپر

 جانم -

 هیچقد گر دونمیبود نم  نمیسرش تو س میاز اتاق رفتن تا راحت باش  هیو کنارش نشستم بق شیپ رفتم
 کرد که سکسه اش شروع شد بهش آب دادم سکسه اش برطرف شد اشکاشو پاک کردمو گفتم

 کجاست  رادی،هیخوشگلت آورد  یچه به روز چشما  نیبب شده؟یچ زمی عز-

 با دستم چانه اشو گرفتمو به چشماش زل زدم  نییسرشو انداخت پا   زدیحرف نم   ماهیپر اما

ک دختر   دم یباشه تو آروم باش تازه مبارکه شن دمیم تونیاگه دعواتون شده آشت  یو بگو پر قتیحق-
 ها یآورد ای خوشگل به دن

 کرد  هیدوباره گر دیه شن وک نیهم

 ی زنیچرا حرف نم شدهیچ یپر-

 د یفر خوامیمن بچه امونم -

 ی چ  یعنیحرفت   نیا یپر یشد ونهید-

 اد یازم برنم  یکار چیچطوربزرگش کنم ه ییمن تنها-

 ی ستی هست تنها ن رادیمن هستم ه نیچرا بب  ییتنها-

 تنها باشم  خوامیم-
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 ،یبد   ریبهش ش  دیداره با  ازیدخترت بهت ن  یپر-

 خوام ینم-

باهاتم   ای نداره،خومم تا ته دن یبعد اما اون بچه گناه ی بمونه برا شدهیپرسم چ یازت نم یپر نیبب -
 دمیقول م

 قول؟-

 ارنش یقول،حاال بگم ب -

 اوهوم -

 روبه دکتر گفتم رونیب رفتم

 نهی شد بچه اشو بب   یراض-

 د یکرد ی:ممنونم،کمک بزرگ د یدکترفرش

 شهیمرخص م  یک-

 خوب باشه   شیحال روح  کهی:تازمان د یدکترفرش

 میکن ی معالجه اش م رانی:اون بامن تو امان یپ

 ن یکن صشیفردا صبح ترخ دیتونیم نطورهی:اگه اد یفرش دکتر

 ممنونم  -

 گفت  مانیرفت که پ  دکتر

 شده  یچ  یدیفهم-

 نگفت  یزینه،دکتر چ -

 سرهم کردم گفتم یزیچ کی-
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 کجان  هیبق-

 د؟یفر یکن  کاریچ یخوای م ا،حاالیرفتن کافه تر-

 وگفتم  دمیبه صورت کش یدست

 دونم یواقعا نم  مانیپ دونمینم-

 شونه ام گذاشت و گفت   یدستش رو رو مانیپ

   یکنیراهو انتخاب م  نیبهتر دونمیم-

 ام یبهتره من ن میکارکن یفردا رو چ -

 م یگزارش بد دیبا  دیفر شهینم-

 شه یم یچ یپس پر-

  ادی تا ب میگ یمنش م کیخونش به دکتر ن  مشیبر  یم ناریهست سم12ساعت    میکنی م صبح مرخص-
 ست یوقت مالقات ن میکن بر یکجاست االنم خداحافظ  رادی اصال ه شهیم یچ  مینی مراقبش باشه بب

 تختش نشستم  ی رو کنهی داره به دخترش با عشق نگاه م دمیشدم د  ماهیاتاق پر وارد

 توست  هیدخترت شب-

 من نباشه هیانشاءاهلل شانسش شب -

اسم گل دخترمون رو   ،حاالیکن فی تعر دیتوشه،  حالت خوب شه با  ینکن حتما حکمت یناشکر یپر-
 ی بزار یچ یخوایم

 یی نجایچرا ا کنم،توی م یفکر کیدونم،ینم-

 کردم  داتیپ نجایکه ا  نمتیبب امیبهت زنگ بزنم ب خواستمیم یبن یم  نار،کارخداروی سم یبرا-

 نزد  یحرف 

 ؟ یپر-
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 بهم نگاه کرد که ادامه دادم یحالت با

شاعته االساعه   مین  نجایزنگ بزن فاصلمون تا ا یداشت یکار یدونیشماره امو که م رمی من دارم م-
 ام یم

 ندارم  یمن گوش-

 ؟ یندار یچ-

 نه تکون داد یبه معن  سرشو

 چرا؟ -

 تو خونه موند -

 در آوردم ورمزشو خاموش کردم دادم دستش بمی از ج مویگوش

 زنگ بزن    مانیبه پ یداشت یمن کار یگوش نیا ایب-

 کاغذ هم شماره هتل رو نوشتم و دادم دستش یتو

 شماره هتل  نمیا ایب-

 ممنونم -

 م یشد نیراستش حوصله هتل رو نداشتم سوار ماش میبا بچه ها خارج شد دمی کوچولو رو بوس بعدش

 مان؟ یپ-

 بله داداش-

 اگه خانوما موافق باشن  میحوصله هتل رو ندار میبخور یزی وچ یقهوه ا کی میبر-

 می:ما هم موافقیفرهاد دکتر

 د؟ یکجا برم فر-
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 کافه هست کی ای کینزد نیهم-

 اسمش؟ -

- Taylor St Baristas  

 ؟ یشام چ -

 Brook  ابانی( برو اونجاخFera at Claridge’s) جزی توران هست فرا ات کالررس کیکافه  کینزد-
St, Mayfair   

 باشه -

چهار   یصندل  کیو  میشب بود وارد رستوران شد 8ساعت  میدیبه رستوران رس قهیدق  11حدود بعدش
 سفارش دادن.   فیو خانوما رست ب  ای پائل مانیمنو پ میونشست می کرد داینفر تو وسطا پ 

)شامل   ییایدر یشده با گوشت، غذاپختهطعم که از برنج آرام خوش  ییایاست اسپان ییغذا ای)پائل
 .(شودی م هیته تونیو روغن ز جاتی مرکب(و سبز  یماه  گوویصدف و م

 تونی، روغن ز ری، دو س  ازی انگلستان هست که از گوشت گوساله ، قارچ ، پ یسنت  یغذا فی)رست ب 
 (   شود  یم هیته

 روبه بچه ها گفتم میو از رستوران خارج شد دیطول کش یا قهیدق  40حدود

 کهینزد نیکافه کههم  میبعد بر میکن یرو دهیپا یباشه کم   نجایا نیماش-

 کدوم طرف -

سمت چپ اما   میری(( م Brook's Mews  ابانی زو نشون دادم همون جنوب)خ نیی)سمت پا نجایاز ا-
 میکن  یرو ادهیپ یاالن کم

من  میو کنار پنجره نشست میوارد کافه شد میدیبعدش به کافه رس میکرد یرو  ادهیپ  یکساعتی حدود
 بود که گارسو اومد  یپر شی فکرم پ
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 یچ دیخوش امد What would you like to orders? Welcome to tylor barista's:  گارسون
 د یدیسفارش م

- Could we see the menu م ین یمنو رو بب میونی? م 

 نگاه کردم به منو گفتم عدب

- Please we’ll take kaffe latte and a kaffe mocha and a cappuccino and a cafe 
au lait د؟ یاوری و  کافه او له ب نو ی لطفا  کافه الته و کافه موکا وکاپوچ 

- What would you like to cake or waffleد؟ یوافل سفارش بده  ای کیک کی  دیخواه یم  ای? آ 

- May I see the cakes menuنمیهاتون رو بب  کیمنو ک تونمی?م 

 خواستن رو به گارسون گفتم زیچ  کیکه هرکدو از بچه ها  میرو نگاه کرد منو

-please pie/ waffle and order of chocolate cake and Coconut Cake 

 روبه به گارسون گفتم میخورد  نکهیبعد ا ارهی تا ب  دیطول کش قهیدق10 میسفارشهارو داد یوقت

- Waiter, would you please bring the bill دی اری صورتحساب را ب دی گارسون، لطف کن 

 صورتحساب را آورد و گفت  گارسون

- Did you enjoy everythingد؟ یبود  یراض یاز همه چ ای ? آ 

- Thank you it was delicious and we really enjoyed it  نونم, خوشمزه بود واقعا لذت  مم
 .میبرد

و به هتل   میرفت نیو به سمت ماش  میکرد یرو ادهیدوباره پ یا قهیدق 20پرداخت صورتحساب  بعد
 صبح کوک کردم.8و ساعت به  دمیبعدش خواب نطور یهم هم مانیاول دوش گرفتم پ میبرگشت

 شدم  یرفتم وارد اتاق پر مارستانیشدم بدون صبحانه به سمت ب  داریکه ب صبح

 سالم بر مادر و دختر خوشگل -
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 د یسالم فر-

 کنارش نشستم   رفتم

 ی پر یخوب -

 باشه   یخوب بودن چ-

 کمکت کنه   ایب گمیکنم به پرستارهم م صتیترخ  رمیمن االن م یامروز مرخص -

 د؟ یباشه؛فر-

 بله -

 یبد  فمویازکمد ک شهیم-

 باشه -

 پول در آورد و گرفت سمتم یپولش مقدار فیرو گشت از ک  فشی رو دادم داخل ک ماهی پر فیک کمداز 

 ماه؟یپر هیچ نیا-

 صش یترخ نهیهز-

 ست یالزم ن  فتی بزار ک یپر می حرفهارو داشت  نیما ا-

 اش گردن تو باشه نهینداره که هز یبچه به تو ربط  نیاما ا-

رو   مارستانی ب نهیهز رشیبلند شدم و رفتم پذ یحرف  چیچرا از حرفش ناراحت شدم بدون ه  دروغ
 سرد و اخم و تخم گفتم یپرداخت کردم دوباره برگشتم به اتاقش با لحن کم

 د؟ یحاضر-

 بله-

راحت    یرو باز کردم تا پر نیبرداشتم در عقب ماش  الشو یبچه اشو بغل کرده بود و منم وسا  ماهیپر
الغر شده بود    یلیتوجه کردم خ  افشینگاه کردم االن به ق  یبه پر نهیشدم از آ نی سوار ماش  یباشه وقت
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که گم  ردهسرش آو ییچه بال رادیدونه ه ی فروغ بود خدا م یچشاش گو افتاده بود و چشماش ب  یپا
روبه    رمیگی بعد حالشو م  هیبفهمم ماجرا چ دیاول با مارستانیب  ومدهیدخترش ن یبرا یو گور شده حت 

 گفتم ماهیپر

 خونتون کجاست؟ -

 و گفت   نییسرشو انداخت پا-

 خونه ندارم  گهید-

 ه؟ یمنظورت چ-

 و جمع کنم  المیوسا دیخونه رو فروخته و تا فردا با رادیه-

 کجاست  دتونیکجاست خودش؟خونه جد رادیه-

 لطفا  گمیرو م دی پرس یبعدا هرچ  ستی باور کن حالم خوب ن-

 میجمع کن  التویوسا  میدرس بده برباشه،آ-

گم   چوقتی حفظ کردم تا ه  ابونهاروی لندن خ میتازه اومد  ی( وقتwembley)یومبل  ابونی باشه برو خ-
 نشم

 د یکش  یآه بعدش

 گفتم  ماهیآدرس رو که کامل داد رو به پر میتا برس دیطول کش قهیدق  36 حدود

 ا ی ن نیی تو پا ارمیبگو ب یدار ازی ن یچ-

 لباس بچه هم تو ساک هست   شمهیپولم پ ن،یفقط لباسام هم -

 باشه  -

باز شد سمت راست   کیشد به صورت اتومات  کشینزد ن یماش یبود که وقت یآهن یدر نرده ها یجلو
که کوتاهه  یورود واریدرخت بزرگ داشت و سمت چپ نرده پشت د کیبود که  کیباغچه کوچ  کی
  شیروانیبود و رنگ ش دیخانه سف   یرونیب  یکوتاه داشت نما یاو رخته  رهیدا می باغچه به صورت ن  کی
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گرفته بود وارد خانه که شدم وسط   یا قبل از پر دوهمیدر نگه داشتم و کل یرو جلو  ن یماش ودسبز ب 
  یطور کشیگرد بود سرام زدیکه م یکرم بود واون وسط  کشیگرد گاشته بودن و سرام زی م کیسالن 

قرار داشت و   رهیداخل دا زهیبود که م رهیبود که فقط اون وسط به شکل مربع بود و داخل مربه هم دا
و سمت   رفتیپله داشت که به طبقه باال م  یدر ورود یقرارداش روبرو زیم ی رو ی کرستال یدکورها

قرارداشت   ی تابلو نقاش  کیدر هم   یرنگ بود که باال یدر قهو کیپله ها  ینزد ی سمت راست در ورود
که هم  یو فرش طوس  یصدف  یمخمل  یراحت  یو مبلها  یبود با پارکت قهوه ا  منیاونجا هم اتاق نش

داشت پشت خانه هم باغ بود که استخر داشت و   دیبود هم به سالن د رونی پنجره هاش رو به ب
طبقه باال   یها طوس  یو صندل  نتی بود کاب دیسف کاشیبود که سرام  یآپزخانه هم سمت چپ در ورود

دونه  نهشده بود دو یکار نهیبود و آ ی براق  که راه رو بزرگ یقهوه ا یتا اتاق خواب داشت با درها 6
  زیم یکه اون بازش و از عکس رو  دمیرس یاتاق هارو باز کردم اما همشون قفل بودن به در آخر

بود اتاق  یرخابو س دیکه ملحفه اش سف   دیبا تخت سف   شدیم یمتر30اتاق ماهیاتاق پر دمیفهم
هارو   باسکمد رو باز کردم چمدون رو برداشتم و همه ل اطیداشت هم به ح دیبود هم به باغ د یدلباز
 میبرداشتم ن لشویها به اضافه عکسهاوموبا یجمع کرد و چندتا خرت پرت هم از کشو پاتخت قهیباسل

  ستین یپر دمیتم دگذاش نیساعته تموم شد از خانه خارج شدم و چمدون رو داخل صندوق ماش
 صداش زدم 

 ؟ ییکجا یپر-

 ومدی ن ییصدا

 بر رو نگاه کردم نبود دورو

 ؟ یپر-

 کنار استخره  دمیرفتم با د ودین  ییصدا  باز

 ی کن ی م کاریچ  نجایا-

فقط از   یکنی باور م  ومدمین نجارویا چوقتیبگم ه نجا،اگهیا نمیبار بب   نیآخر یخواستم برا یچ یه-
 دم یدیپنجره م

 چرا؟ -
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   دمیترس یم  ییمنم تنها ومدیشب م  رفتی صبح م رادیه-

 ال یخ  یب  میبر-

راه بود وارد هتل  قهیدق50تا هتل حدود نجایاز ا میو به هتل رفت میشد نیسوار ماش میبرگشت باهم
 ماه گفت  ی پر میوارد اتاق شد یوقت  میاتاق رزرو کرد کیتو طبقه خودمون تو هتل  یپر یبرا  میشد

 د یممنونم فر-

 یهم داشت  یکنارت باهاش راحت باش کار ادی ب پرمیمنش م کیخوب استراحت کن منم به خانوم ن -
 نار ی سم میری زنگ بزن م

 باشه -

 هم اتاق بود زدم  یمنش که با دکتر فرهاد کیاتاق خارج شدم و در اتاق خانوم ن  از

 ن ییسالم دکتر بفرما -

 منش کار داشتم  کیسالم با دکتر ن -

   مکنی چشم االن صداش م-

 منش اومد دم در و گفت  کین  دکتر

 د ییسالم بفرما -

 بود  مارستانیخواهرم تو ب ادتونهی  روزید  هیسالم راستش قض-

 بله بله در خدمتم-

براتون   دی و شا  ستیحالش خوب ن  کمیکه   نیدون یم  ناریسم  میتا بر نیباش ششیامروز پ  شهیم-
 شدهیکرد چ  فیتعر

  ششمیمن تا شب پ   ن یشما نگران نباش-

 ممنونم -
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 کنم یخواهش م-

حاضر شدم    نیهم ینبود برا مانینخوردم پ  یچ یشد وه ر یصبحانه د یبرا گهیاتاق خودم شدمو د وارد
 زدم  مانی زنگ به پ کیهمرا با کراوات تنم کردم و   یدود رهنیبا پ  یکت و شلوار مشک  کی

 یی کجا مانیالو پ-

 منتظرتونم   یسالم داداش تو الب -

 ام یشه االن مبا-

 م یرفت ناریو به سم میشد نیسوار ماش  مانی همراه پ میرفت  ی و به الب میباهم خارج شد یدکتر فرهاد با

&&& 

 ماهیزبان پر از

بچه تنها در باز شد و   کیافتادم من و  امیبدبخت ادی هوی بودم  مارستانی چشمامو باز کردم تو ب یوقت
 دکتر اومد و گفت  کی

 د یهستم بهار فرش  دیمن دکتر فرش یخوب   زمی سالم عز-

 نگفتم  یزیچ

 ارنش یب گمیاالن م یآورد ایدختر خوشگل به دن کی گمی م کیبهت تبر یراست-

رفتن   رانیپول ا  یبدون پول بزرگ کنم کجا برم حت یرو سرم خراب شد من چطور ایدن  دمیکه شن نویا
 ام شروع شد و گفتم  هیرو هم ندارم گر

 خوام ینه نم -

 خواد یم  ریبچه ش زمی عز  یچ یعنی-

کردم و   یچندتا پرستار اومدن و تا آرومم کن اما تقال م   خوامشی که نم کردمیم  ادیفقط داد و فر منم
 کرد و چشام بسته  یاحساس سوزش
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فکر و کردم تو   نیبا خودم ا یحت ارنیبچه رو ب  دادمیفقط اجازه نم زدمیحرف نم  گهیشدن د  داریب بعد
گرفته بودم بعد مرخص شدن بزارم دم پرورشگاه   میتصم شهینم نجاینم اما ابمونه و فرار ک مارستانیب

 برم  نداشتم  ییواقعا سخته برام بزرگ کردنش چون جا گردونمیکردم بر م  دایکار و مکان پ یوقت

سرمو برگردوندم   ماهیپر گفتیکه م  دیفر یصدا  کردمینگاه م رونی به ب شهیروز گذشت که مثل هم چند
رفت تا خود صبح به   دیآروم شدم بعدش که فر کردمی کردم حس م هیگر تونستمیاومد کنارم تا م

  یاصبح اومد دنبالمو بر دیشد با وجود فر دایتو دلم پ یدینور ام کیحداقل   کردمی م فکر م ندهیآ
منمم به باغ رفتم  ارهی ب  الرویوسا  دیتا فر میهرچند پول رو قبول نکرد بعدشم به خونمون رفت  صیترخ 
اومدم  دی که اکثراخونه نبود بعدش فر رادهمی ه دمیترسیکه فقط ازپنجره نظاره گر بودم چون م یباغ

خانوم چشم و  ک ی زکردمتازه تو اتاق جابجا شده بودم که در اتاق زده شد درو با میدنبالمو به هتل رفت
 اما جذاب که دستشو به سمتم دراز کرد و گفت  یابرو مشک

 ی گالره صدام کن یتونیمنشم دکتر زنان ام م کیسالم منم گالره ن-

 دست دادم  باهاش 

 ی سعد ماهیهستم پر ماهیسالم منم پر-

 تو  امی ب تونمیم-

 د ییبله بفرما -

 مبل نشست  یشدو رو وارد

 دختر کوچولوت چطوره-

 خوبه اونم خوابه -

 ی گذاشت یاسمشو چ-

 ی چ یه-

 ی ریشناسنامه بگ  یینجایاسم انتخاب کن تا ا کی زمی عز-

 کنم  یفکر م-
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 نه  ایبپرسه  دونهیبپرسه اما معلوم بود نم یزیخواست چ  یم

 نی بپرس نیخوای م یزیچ-

 ی ش یناراحت نم-

 نه-

 شوهرت کجاست  -

 دونمینم -

  دینپرس  یزیکرد بعدش چ  هیدخترم شروع به گر 

 اومدن اونم رفت  دیوفر مانیبود که پ شمیشب پ 11تاساعت  میباهم حرف زد نا یزنان و بچه وا درباره

 خانوم  ماهی پر یخوب - مانیپ

 خانوم خوبن  لداین،یممنون شما خوب-

 شد  یچ نه،اسمشیدخترتو بب کنهیم یاونم خوبه لحظه شمار-

 دونمینم-

 گفت  دیفر

 ماه یپر یاسم بزار کیبهتره -

 د یتو بزار فر-

 گفت و پوزخند زد(  ظی غل نجاشوی)ا  ست ین  نطرفایم که اپدرش یمن چرا تو مادرش -

 گفت  مانیکه پ  نییانداختم پا سرمو

 م یکن یقرعه کش  نی ایب-

 مان ی آقا پ یچطور-
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 نیفردا نگه ا میریگیهم م لمیبرداره ف وی کیتا بچه  میس ینو یکاغذ م کی یموردنظر رو تو یاسمها-
 هیچه اسم

 گفت  دیفر

 جان   مانیپ  هیعال-

منم دخترمو   ختهیکاسه ر کیکاغذارو تا کرد و داخل  میکاغذ آورد هرکدوممون چند تا اسم گفت  مانیپ
  لمیقرار داد تا ف هیپا کی یرو شویگوش مانیپ  ستین ه یبود خداروشکر آرومه و اهل گر  داریآوردم ب 

رو برداشت    کهیت  کیهم کاسه رو جلوش گرفت که دخترم  مانیتو بغلش گرفت پ دیبچه رو فر رهیبگ
 کاغذ و گرفت و گفت  مانیپ

 خودش انتخاب کرد   یبرا یکوچولومون چه اسم مینیبب -

 گهیزود باش د  مانی:پ دیفر

کاغذو باز کرد و   مانیرو ندارم پ  یچی اما حاال حوصله ه مردمیم یقبال بود منم از کنجکاو دیشا
 و گفت  دیدخترمو بوس 

 خانوم   ایاسمت مبارکت باشه پر بله -

 دوگفت یرو بوس  ایهم پر دیفر

 قربونت برم من  یخانوم خوشگل اله ایپر یبه جمعمون خوش اومد-

 بود یقهوه ا رادیه یکپ من بود فقط رنگ موهاش مثل رنگ موها ایپر

 روبه من گفت  دیفر بعدش

 شناسنامه ارو  کنمیفردا حل م -

 باشه رادیه خوامی فقط اسم پدرش نم-

 گفت  مانیشون تو شوک بودن که پ هردو

 ست ین رادی مگه پدرش ه ماهیپر  یچ یعنی-
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 چرا؟ -

 پس چرا نباشه-

 بلند گفتم  یصدا با

 خوام ی گفتم نم-

 میحرف بزن   ایبخوابون ب   ریرو بگ ایپر کنهی م هیبچه گر  ماهی :آروم باش پردیفر

 دن یفهم یم  دیباالخره با نایا مانیپ شیبخوابه بعدش رفتم پ ا یتا  پر دیطول کش یربع  کی

 شده  یکن چ فی:خوب تعردیفر

 ازکجا شروع کنم -

 از اولش -

 بگم  یچ دونمینم-

 تو جواب بده میپرسی:ما ممان یپ

 باشه -

 کجاست؟  رادی :هدیفر

 دونمینم-

 ی چ یعن ی:دیفر

 خونه رو فروخته   دمیکه فهم شیبرنگشت تا چند روز پ گهیرفت د ش یدوماه پ-

 ی :آشغال عوض دیفر

 شد رفت حرفتون شد یچ  د،ی:آروم باش فرمان یپ

 آره -
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 ؟ ی:سر چمان یپ

 رفتاراش -

 داشت باهات  ی:چه رفتاردیفر

تند بود رفتارش اما نه  زدیصبحا سرکار بود شبا سرش تو لب تاپ بود اما با من بدحرف نم لیاوا-
 اونقدر  

 :چطوربود مان یپ

 رفتم یم نایرو هم بلد نبودم فقط دکتر ا ییفتن نداشتم خوب جا رونی نم اجازه باجازه نداد درس بخو -

 زد و گفت  یپوزخند دیفر

 ی چه زن با درک-

 بگه  د،بزاری:فرمان یپ

 رو به من گفت  بعد

 خوب بعدش -

با دعوا بچه    نایوا خوامی حامله ام گفت بچه ارو نم  دیبعدش فهم ومدی م ریاما رفته رفته شبها د یچ یه-
 رو نگه داشتم

 خواد یبچه خودشو نم   ی:خاک تو سرش کنم آشغال عوضدیفر

 دوباره اخطار داد مانیپ

 گهیبگه د دبزاریفر-

 بگو  میمن تسل یاوک-

 برنگشت  گهیبعدش د ومدی ینم  یخونه گاه ومدیزن م  کیکرد هرشب با  رییاون موقع رفتارش تغ -

 یکردی :اعتراض مدیفر
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 زد یا کتکم مکردم ام  یاعتراض م -

 شد و از جاش بلند شدوگفت   یعصبان دیفر

 کشم .... یرو م کهی من اون مردت-

 د ی:آروم باش فرمان یپ

 ها یرو آروم باشم تو چرا به من زنگ نزد   یچ یچ-

 ی گرفت شدم زندان مویو گوش دیفهم راد ی بعدش ه  یزنگ زدم سرد رفتار کرد  کباری-

 ی زنگ بزن  یتونستینرفته نم شیمگه دوماه پ-

 روم نشد-

تو روم   وانیبه خاطر اون ح  یکردم ها روت نشده وقت یم یچه غلط ومدیسرت م ییبال یپر-
  نیبفرما ا  خورهیها بهت گفتم به دردت نم  شدیچطور روت م یستادیوا

   ستی حرفها ن  نیوقت ا دی:فرمان یپ

اون آشغال   لیوک  یزن ی شناسنامه بچه رو حل کنم بعدش زنگ م رمیفردا م یپر  نی،بب مانی ولم کن پ-
 ؟ید یفهم  رم یگ یطالقتو م

 که با داد گفت   نییانداختم پا سرمو

 ؟ یدیفهم-

 دم یفهم-

 رفت  بعدش

 براش   یزیچقدر عز یدونیناراحت نشو ازش م ی:پرمان یپ

 حق داره -

 ی ترسم ناراحت ش  یبگم م یزیچ کی  خوامیم یپر گمیم-
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 بگو -

 م یریبگ  دیچطوره اسم پدر بچه رو بنام فر-

 هیچ  ؟منظورتیچ-

 بشه پدر بچه   دیفر-

 شدم  شوکه

بود اما   یفردا بزرگ شد نگم پدرت چه عوض نکهیا یبعنوان پدر  برا خوامیو نم  رادیاگه اسم ه مانیپ-
 چرا داداشت پدر منه  گهیبزگ شه نم   ایپر ییدا شهیم دونهی منو خواهرش م  دیفر

 ن یازدواج کرد دیشا یدیتازه خدارو چه د دیبهتر از فر یکه تازه ک ستیتو ن ی برادر واقع یپر نیبب -

 چند سال بزرگه ازم یدونیهرجا رفته گفته خواهرشم تازه م  دی، فر مانیپ  یگیم  یچ یفهم  یم-

  یکه م یند بود تنها کس بود اما رفتارش اخالقش گ پیجوون بود خوش ت  رادی برات سنش مالکه؟ه-
به فکر   ماهیپر  یمادر گهید ،تویهم پدر خوب شهیم  یهم همسر خوب دهیفر نیتونه خوشبختت کنه هم

 ی ستیبچه ن گهیات باش به فکرر دخترت باش تو د ندهیآ

 گفته یزی چ دیفر-

 چطور -

 ذارهینم نیهم  یخودش باهات باشه برا خوادیم  گفتیم  رادی کرد ه یمخالفت م  دیآخه اونروز که فر-

 ی تو باور کرد-

 و نگرانمه  دونهیاون منو مثل خواهرش م گفتمینه،من م-

 بهش فکر کن -

من اونو دوست دارم نه به چشم همسر به چشم  یعنی شهیعمر براش خواهر بودم نم  کی مانیاما پ-
  فهمنیم گنی م یمردم چ  میباهم بر ابونی خواهرشم تازه تو خ  نیبازم براش ع ین یب یبرادر تازه خودتم م

 ره یآبروم م مونویفاصله سن
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 بلند شدو گفت  مانیپ

  یباهات بد شد مردم کجا بودن مردم ظاهر زندگ رادی ه یوقت  الیخی نگر نباش مردم و ب یسطح -
 م یزنی بعدا باهم حرف م ینه باطنشو بهش فکر کن اما منطق  ننی ب یرو م  گرونید

 رفت  بعدش

هست اما فاصله  یادم فوق العاده ا دیشد آره موافقم فر  یصبح به حرفاش فکر کردم واقعا نم تا
اما از  شهی م یچ میباهم بر دیبود منو فر پی خوشت رادی تازه ه سی سال فاصله کم ن20 ادهیز مونیسن

  دههم گفته عمل کر یکرده هرچ  یکمک حالم بوده بهم خوب  شهیهم دیفر گهیراست م  مانیطرفم پ هی
 کنم. یفکر کی دیبا دونمی نم دونمی و راست گفته نم

&&& 

 د یزبان فر از

ناراحت بودم   ماهیپر یچشام گذاشته بودم بخاطر حرفها یبودم و ساعدم رو  دهیتختم دراز کش یتو
  یبود االن زنده نبود*"آشغال عوض نجایا رادیاگه ه می بودم داغ کرده بودم مطمئن  یناراحت نه عصب

موقع  ن ی هم میرس  یخان باالخره بهم م رادیه  زارمیکشمش حسابتو کف دستت م  یم  نمشی بب
 هست   مانی باز شد حتما  پ تاقدرا

 د؟ یفر یداریب -

 ساعدمو بردارم گفتم  نکهیا بدون

 آره  -

 تخت نشست  یکردم رو احساس

 بگم  یزیچ کی خوام   یراستش م  -

 کمکت رو  یشروع کرد   یبگو،راست -

 ؟ ی چه کمک -
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 ی بهتره درمانتو شروع کن   دهیکش یچ  یپر چارهی دونه ب یخدا م گهید یروانشناس -

 باشه    -

 ر یپس شب بخ  -

 نگفتم که هنوز حرفمو  -

   یپس چ -

 سه یبنو  ایو تو شناسنامه پر رادیخواد اسم ه  ینم  ماهیراستش پر  -

 تششوهرش هست و پدر دخترش هس رادی چون حاال ه سهیبنو دیاما با -

 خواد  ینم ماهیاما پر دیفر -

 گفتم  مانیجام بلند شدم و رو به پ از

ها هم   یراحت  نیتو شناسنامه باشه به ا  ایاسم پر پر  دیچه بخواد چه نخواهد با ماهی برادر من پر-
  کنمیخودم فردا شناسنامه اش رو حل م  هیهرک یچوه طالق نگرفته مگه هرک سندیننو  ستین

 ی اگه اسم تو به عنوان پدر باشه چ -

 تعجب کردم  مانیحرف پ  از

اسم من به عنوان پدر  یگیاالن م رادهی فراموشش کن زن ه یگفتی م روز یتا د مانی پ ردی گ یم یچ -
 باشه؟ 

 ن موقع راهت بازهاو رهیبخواد طالق بگ یفکر کنم پر  ستیبود االن ن رادیاون موقع ه دیخب فر -

کف دستش اما پدر   زارمی حسابشو م کنمی م دایآشغال رو هم پ رادی اون ه رمیگی طالقشو که خودم م -
 رینشه د یباز  ایپر ندهیقبول کنه چون االن طالق نگرفته بهتره با آ دیهم با ماهی هست و پر رادی ه ایپر
 ماهیپر نی ا رگشتب رادیه یدید  دیخبر ندارم شا یشکی ه ندهیا آ هیپدرش ک  فهمهی زود باالخره م ای

 راده یکه خانوم چقدر عاشق ه  یدونیکرد م یهم باهاش آشت

 ی ش  کینزد یهست که به پر یراه کی نیاما ا هیپس بگو دردت چ -
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رو دوست دارم و مثل دختر خودم   ای پر یهستم حت ماهیدرسته من عاشق پر مان ی پ یفهم  یچرا نم  -
 اما...

 نگاه کردم  رونیو به ب ستادنیشدم و کنار پنجره وا جام بلند از

 ؟ یاما چ-

    کهیسال کوچ ۲۰ازم ماهیعشق ممنوعه است پر کی نیا -

 ست یاما سن مهم ن-

 دختر مهمه کی یبرا -

 مهم نباشه یپر یبرا دیشا-

  یکیکه سن مهم نباشه براش اون  ستیعاشق من ن یپر ٬عاشق منه ماهی انگار پر یگ یم یجور کی -
سال   ستیکه ازش ب   یعاشق من ادیمهمه نم نای و ا کلیو ه افهیرو دوست داشت و براش ق رادیمثل ه

 دونهی عمر به همه گفتم خواهرمه اون تو ذهنش منو مثل برادرش م   کیو  کهیکوچ

 ی دون  یاز کجا م -

 ی بگ یزیچ ماهیپر به نمیخودمون بمونه نب   نیحرفها هم ب ن یا ٬شنامشیخوب م-

 اما من گفتم -

 در آوردم با تنه پته گفتم شاخ

 مان یپ  یگ یم  یچ چ -

 کنارش نشستم و رو به بهش گفتم رفتم

 ی بهش گفت  یچ نمیبگو بب قیدق-

 عاشقته   مانیگفتم پ-

 شدم  مضطرب
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 چرا  مانیپ ی چرا گفت-

 بود  تی موقع نی نگفتم بخاطر تو و اون گفتم  بهتر  یخاص یزیچ دیفر  یچرا مضطرب شد-

 مان یپ  یکرد کاری چ یدونیم شمیپ  ادین گهید دیشا-

 و با خودم گفتم دمیموهام کش هی یدست

 کنم  کاریمن چ یبه روش نگاه کنم خدا یکنم اصال چه طور کاری حاال من چ یوا-

 نگفت   یزیرو نداره تازه اونم چ یچون کس شتیپ ادیاوال م دیچه وضعشه فر نیا-

 ی چی ه هیچی ه یعنی-

شب   ادیم میکنم اآلنم خوا یمن حل م اری بهش گفتم فکر کن اونم گفت باشه تو هم فعال به روش ن-
 ر ی بخ

فکر کردم به عکس العملش   ماهیتا صبح به پر  دمیرفتم رو تخت دراز کش دیرفت خواب  یراستک راست
 برد... میخوا یک دونمی نم تو روش نگاه کنم و  یچطور نکهیا

&&& 

 شده  داریهم ب مانیپ دمیاومدم د رون ی از حموم ب یدوش گرفتم وقت کیشدم و  داریساعت ب یصدا با

 د یفر ری صبح بخ -

 نار یسم نی به آخر میصبحانه بعدش بر میزود حاضر شو بر ر؛ی صبح توهم بخ -

 باشه  -

 میو باهم از اتاق خارج شد م یحاضر شد هردومون

 صبحانه میباهم بر  یسر بزن یبه پر یخوا  ینم -

 نه -

 خودش رو رسوند   مانیجواب سوار آسانسور شدم که پ  بدون
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 چت شده   -

 من خوبم   -

 راه افتادم مانیو جلوتر از پ  ستادیموقع آسانسور ا  نیهم

 دیمعلومه چته فر-

 هم اومدن  یگفتم که خوبم ؛ إ خانوم فرهاد -

 بود گفتم  دهیکه تازه رس یدکتر فرهاد روبه

 دکتر   ریصبحتون بخ  -

 ر ی ممنون صبح شما هم بخ -

 ن یصبحانه خورد -

 نه -

  میصبحانه بخور میپس بر -

  نیکوئ ی به دانشگاه مل ناریسم  یبعدش برا میو صبحانه خورد میسه مون به سمت رستوران رفت هر
لباس   ضی به اتاق رفتم و بدون تعو مایمن مستق میکه برگشت میحدود ساعت شش عصر بود میرفت

فرستادم تو   ییای رو نوشتم و به دکتر ض دامونیو بازد ناریسم نیا یلب تاپ رو برداشتم و گزارش ها
ده شب بود که   یحدود ساعتها نرو یرفته بود ب  مانیو پ نم یرو نب  ماهی کردم با پر  یچند ساعت سع  نیا

موقع   نیکردم تا به شام برم هم  ضیتعو ی و شلوار ل  یسبز آب شرتیکارم تموم شد و لباسم رو با ت
 اومد  مانیپ

 کجا  -

 شام  -

 ؟یباالخره از لب تاپ دل کند -

 کردم ی م لیمیو گزارشها رو به دکتر ا  ناریسم یپورتهایداشتم ر -
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 د یانجام بد  یتونستی م رانمیتو ا -

 خواستم زودتر تموم شده -

 هان ؟  یادامه بد تویموشک باز می قا یخوایم یتا ک  یشی روبرو م یباالخره با پر دیفر یباالخره که چ -

 کارداشتم  -

 آره جون خودت  -

 یدار یخبر  یاز پر -

 بهتره بگم با خانوم  ایرفتن  رونی منش ب کیبا دکتر ن نکهینه مثل ا -

 شام  میپس بر -

 اشه ب -

روبه  میتا قدم بزن  میاومد رونی بعدش از هتل ب میگوشت سفارش داد کیو شام است میرستوران رفت به
 گفتم  مانیپ

 هینظرش چ ماهی بنظرت پر -

 دانم  ینم -

 اقدام کنم خوامی شناسنامه بچه م یفردا برا -

 م یدوشنبه هم پرواز دار یخوبه برا -

 م یکن دایرو پ رادیه  لیوک  یتونیم -

 تو رو خدا شر درست نکن   دیفر نیبب   یکن کاریچ یخوایدونه م یشمارش رو م  یحتما پر -

 ی قبلش باهاش حرف بزن دیاقدام کنم؛ البته با یطالق پر یخواهم برا  یم یچه شر -

 ی بهتره خودت بگ -
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 به روش نگاه کنم یچطور دونمی من نم  شهینم -

 فتاده ین ی رفتار کن که انگار اتفاق  یطور شهیمثل هم -

ازدواج با اون احمق مارو به چه روز انداخته بهش گفتم به  یبرا یپر ی لجباز ن ی؛بب  مانیپ دونمی نم -
 گوش شنوا خوره اما کو  یدردت نم 

 که افتاده  هیسرزنش رو بزار کنار ناراحتش نکن اتفاق  -

 گفتم مانی رو به پ میقدم زدن به هتل برگشت بعد

 م یباهاش حرف بزن ماهی اتاق پر میبر -

 اگه خواب نباشه   -

 هست  ۱۱فکر نکنم تازه ساعت  -

 دونستمی از االن استرس برم داشته بود نم  میرفت یو به سمت در اتاق پر میهم از اتاق خارج شد  با
 در اتاق رو زد   مانیباهاش حرف پ یچطور

 ه؟ یک -

 مان یمنم پ -

و با خجالت   نییقرمز شد و سرشو انداخت پا یگونه ها دیکه من رو د نیدر رو باز کرد اما هم یپر
 گفت 

 سالم-

 هم جوابش رو داد من به تکون دادن سرم اکتفا کردم  مانیپ

 داخل  نیی بفرما -

هم اومد کنارم من نشست و با   ی پر میرنگ نشست  دیسف یراحت یمبلها یو رو میوارد اتاق شد باهم
 خجالت گفت 
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 هست من فعال فکرامو نکردم  شبید اگه در مورد حرف -

 لب با خودم گفتم  ریز

 گفت   ینم مانیهست چرا به من فکرکنه کاش پ  رادی تا ه-

 گفت  ی نگاه کرد و روبه پر یوچپک  دیشن مانیپ اما

 است گهی د زیچ  کینه در مورد -

 یچه مورد-

 گفتم ماهیزده شده رو به پر یانگار نه انگار که حرف یشگیهم  تیو باال گرفتم و با جد سرمو

 اقدام کنم   ایشناسنامه پر یفردا قرارم برا-

 تو شناسنامه اش باشه چون حقشه  شی بهتره اسم پدر واقع -

 خوام ی اما من نم -

 ست؟ یپدرش ن چرا؟ مگه-

 چرا هست -

 شوهر تو هم هست -

 گهید ستیاما ن -

 ؟ یطالق گرفت -

 نه -

 نباشه  شوهرته  چه باشه چه -

 خوامش   یاما من نم-

 گفتمزدم و   یپوزخند
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 هان  ی؟هان مگه عاشقش نبود یچرا مگه دوستش نداشت-

 رفته رفته باال رفت  صدام

 هان  خوامشیم  ینستادیمن وا یبخاطر تورو یمگه با عشق باهاش ازدواج نکرد-

 دستش رو رو شونه من گذاشت و گفت  مانیپ

 گذشته ها گذشته  دیآروم باش فر-

 خوره و   یبه دردت نم رادیبهش گفتم ه مانی پ نیبب -

 گفتم یرو به پر تی بلند و عصبان  یصدا با

 ی نگفتم هان د جواب بده لعنت ایگفتم -

 دادیکردنش م هیاز گر تی که حکا  دیارز یآره همون داد شونه هاشو م یهم سرش رو به معن یپر

 بودم  یالبته من ک ید یخوامش بخاطرش رو من خط کش یمن عاشقشم و م یاما گفت-

 شدم یعصب   ییهویچرا  دونمی مبل نشستم نم رو

  ینکن  هیبهتره توهم گر شهیدرست نم یزیگذشته چ دنیکش  شیبا پ  دیفر ی :بهتره آروم باشمان یپ
 ماه یپر

 من اشتباه کردم تو انتخابم دوسش داشتم اونم دوسم داشت دیفر ی:برخ ماه یپر

  نهی کجاست حاضر نشد دخترشو بب ماهی کو پر-

دم قول   یبه حرفات گوش م گهیکنم ها بخدا د کاریچرا اخالقش عوض شد تو بگو چ دیفر دونمینم-
 کنمی م یبگ  یهرکار دمیم

 گفتم یآروم یفروکش کرد با صدا تمیمظلوم گفت که عصبان  چنان

 فهمهی م  کروزیباشه چون حقشه .   دیبا رادیاما اسم ه ایاقدام شناسنامه پر یبرا رمیفردا م-

 بفهمه   زارمی نم-
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اش رو خودت   هیبق هیبهتره بدونه پدرش ک   ستیخبردار ن یهم کس ندهیمونه از آ یماه پشت ابر نم -
 ی بزرگ شد چطور درباره پدرش حرف بزن  یدون یم

 باشه  یدون  یباشه اگه تو اونطور صالح م-

خودش بچه    نیخندمون گرفت آخه ا مانیبچه گانه که من و پ یگفت اونم با صدا تیبا مظلوم  چنان
 کار یخواست چ یاست بچه م 

 د یخند  یچرا م-

 ی چ یه-

 شدم  و گفتم یجد  دوباره

من   یریبگ  یمیبدون هر تصم  نمی ا یریبگ یخوا  یم یمی چه تصم رادیدرباره ه گه؛یمسئله د کیاما -
 پشتتم 

 که گفت  مردمی صد درصد م  نباریکه طالق بخواد وگرنه ا کردمی خدا م خدا

 خوام   یطالق م-

 دور نموند مانیکه ازچشم پ دمیکش  یراحت  نفس

 ر ی نگ میتصم  تی با عصبان ؟بهترهی:مطمئن مان یپ

 گفت  یدور نموند که پر مانیاز چشم پ نمیسوال اخم کردم که ا نیبود با ا یچه سوال نیا آخه

 تو عمرم مطمئن تر از االن نبودم  -

 گفتم  یپر روبه

 ؟ یشماره اش رو دار-

 نه-

 بود؟  یاسمش چ-
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 ی انصار نیآرت -

 گفتم مانیپ به

 ی کن داشیپ  یتونیم-

 کنم ی امو م ی:سع  مانیپ

 ممنون -

 گفتم مانیجام بلند شدم و پ  از

 هم استراحت کنه   یرپ  میپاشو بر-

 اتاق میرفت  ریشب بخ  کی بلند شد و با  مانیپ

کرد و   دای رو پ رادی ه لیشماره وک  وایش قیهم از طر مانیو پ میرو گرفت ایاون روز شناسنامه پر یفردا
  رادیه یزد و فقط امضا ماهیکه همه امضاها رو پر میاقدام کرد لیخود وک  قیاون روز هم از طر یفردا

گرفتن   طالق لی وک قیاز طر یروز به صورت توافق کیو تو  کنمهیگفت خودش حل م  لیموند که وک
به در   ی. با تاکسمیدیرس رانیگرفت و دوشنبه شب نصف شب به ا ماهیرو هم پر ای حضانت پر یحت

 میدیآپارتمان رس 

 کجاست  نجای:اماه یپر

 خونه من  -

 شد  یچ  یقبل-

 فروختم-

 چرا -

 بزرگ بود    یادینفر ز کی  یبرا-

   میخونه شد وارد
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 جام قشنگن  نیا-

 مونده بود البته تخت و کمد داشت رو باز کردم  یاز اتاقا که خال یکیاکتفا کردم  یلبخند  به

خانوم هم اتاق خودش رو داشته  ایکه پر میخر یم گهیخونه د  کیفعال اتاقته انشاءاهلل  نجایا یپر-
 باشه 

 هام بازم ممنونم  یباهمه بد   دیممنونم فر-

  نیشدم واقعا تو ا یدرسته عصب گهیگذشته ها گذشته د مانیبه قول پ یحرف رو نزن پر نیا گهید-
 ناراحتم کرد دنتید تیوضع

 ی توهم حق داشت-

 ی مثل قبل باش خوامی م  یخان درمانتو ادامه بده البته خوب مانیحاال برو بخواب تا فردا پ-

 شهیبنظرت م -

 مطمئنم -

 ر یشب بخ -

 یخوشحالم که برگشت ری شب بخ -

 فکر کردم که خوابم برد  ندهیو آ یبه اتاقش رفت و منم به اتاقم تاصبح به پر یپر

&&& 

 ماهیزبان پر  از

کردم از کجا به  یکه افتاد فکر م یی هابه اتفاق  دمیرو خوابوندم خودم رو تخت دراز کش ایپر نکهیا بعد
بد کردم کاش    دیبه فر یل یشد من خ  ینم  ینطوریا دیشا کردم یگوش م دیاگه به حرف فر دم یکجا رس

نکرده البته   یهم ازم خواستگار یطرف  کیاز  رسمی حاال به همه حرفاش م ستادمینمیکاش تو روش وا
باره   نی کردم فردا صبح در ا ری گ  یخواد اما تو دوراه  یبهم گفته که من و م  مانینگفته پ مایمستق

 برد .  میفکرامو بودم که خوا نیدروغ گفته تو ا مانیپ دیشا  زنمیباهاش حرف م 
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نگاه کردم ساعت شش   لمیشدم به ساعت موبا  داریب  ایپر هیگر یساعت چند بود که با صدا میدون  ینم
  یدادم فداش شم گرسنه بود در اتاق زده شد حتما بخاطر صدا ریرو بغل کردم بهش ش   ایبود پر میو ن
 کنم گفتمدر و باز  نکهیبلند شده بدون ا ایپر

 د یفر دم یم  ریش  ایدارم به پر-

 رو آروم کنم من رفتم راحت باش   ایخواستم پر  یباشه فکر کردم خواب-

 ومدیاز آشپزخانه صدا ن رونیرو خورد رو تخت گذاشتم و بعدش از اتاق رفتم ب رشیش  ایپر نکهیا بعد
 بهش گفتم دیچیصبحانه رو داشت م  زی م دیرفتم آشپزخونه فر

 ر ی صبح بخ-

 صبحانه   ایب  ری صبح توهم بخ-

 باهات حرف بزنم   دیممنونم ؛بعد صبحانه با-

  میزنی بخور حرف هم م ایباشه حاال ب -

 گفتم  دیدر سکوت خورده شد روبه فر  صبحانه

 رو  ز یم کنمی من جمع م  نیتو بش -

 گفتم  دیکه فر کردمی رو جمع م زیم

 کنه   دایپ  یخونه مشتر یبسپارم برا یبه بنگاه   رمیم-

 باشه -

 م یبخر لیوسا ایپر  یبرا رسمی امروز هم م-

 حاال خونه رو بخر بعد -

 کنم یاتاقش رو کامل م میدیخونه هم خر  یوقت میبخر  دیتخت حتما با کیو  یلباس و اسباب باز-

 نشستم دیفر  یتو آشپزخونه رو به رو  زیجمع کردن م بعد
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 د؟ یفر-

 جانم -

 هام بازم  یممنونم باهاش همه بد زی بابت همه چ-

 حرفمو کامل کنم و گفت   نباشه

 گذشته ها گذشته خوبباشه بد باشه گذشت  مانیبه قول پ یتموم شد پر-

 د یفر یخوب یل یخ-

 یبگ  یخواستیم یچ نمیدختر؛بگو بب  زیزبون نر -

 بگم  یراستش چطور-

 مه دادمو با خجالت ادا کردمی م یو با انگشتان باز  نیی رو انداختم پا سرم

 بود  مانیدرباره حرف پ-

 کدوم حرف؟ -

 ازدواج  گهید زیچ -

 و زانو زد دستمو گرفت و گفت  کیبلند شد و اومد نزد دیفر

برام عشق ممنوعه بود از   نیدرسته من دوستت دارم از همون اول اما ا مانی حرف پ یپر  نیببب -
واقعا عاشقت بودم و     دمیکه نکش ایچ  تیخدا شاهده روز عروس  یخواستیرو م رادی هم تو ه یطرف

تو  یبرا دیسال بزرگترم و شا  ستیهستم با رفتنت همه وجودم رفت اما متوجه هستم من ازت ب
رو   ایبازم تو و و پر یچه منف  یچه جواب مثبت بد  یبدون پر نویقبول کردنش اما ا اشهسخت ب 

  نیرو ع  ایو پشتتون هستم پر کنمی م تتونیحما شهیتا آخر عمرم بازم کنارتونم و هم نیچشمام جا دار
 کنمی دختر خودم بزرگ م
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  دیرو بدم فر شی جواب خوب دیاما منم با کردی م یبازم داشت در حقم خوب دیبگم فر یچ دونستمی نم
هم بلند شد محکم بغلش    دیاز جام بلند شدم فر  نمهیزتریبرام هم مهمه هم عز  یزیاز هرچ ایتو دن

 کردم و گفتم

 من فکرامو کردم   د یفر یکه هست یمرس-

 خوب جواب -

 دیفر کنمیممنونم باهات ازدواج م-

   یپر یمطمئن -

 نم یتر یآره مطمئن-

 بغلم کردم و منو چرخون بعدش گفت  دیفر

 ممنونم عشقم یممنونم پر-

 رو به آسمون کرد و گفت  دستشو

 ممنونم  زیبابت همه چ ایخدا-

 گرفت و گفت  دستمو

   میزی برنامه بر دیبا-

   یچ یبرا-

 ازدواجمون -

 ساده باشه خوامیخوبه م یهمون محضر-

 خانومم بگه   یهرچ-

 باشه  یعقد ک  خی تار-

 جمعه نیهم-
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 اونم به چشم-

  ایپر یمن و هم برا یهم برا می رو هم برد  ایالبته پر رونی ب  میرفت دیبا فر یعروس دیخر یروز برا اون
  یمفصل باشه اما برا گفتیبود م دیالبته اگه به فر کردمی م یکرد انگار باراولمه که عروس  دیخر یکل

خوشحال شدن    نامهم خبر داد او نایا مانیبه پ  گفندیم یبچه عروس شم مردم چ  کیمن زشت بود با 
هفته بعد اون هم خونه  کیبود نایسفره عقد و ا میعقد ساده گرفت کی دیروز جمعه تو آپارتمان فر

 .دونستمیبودکاش قدرش رو زودتر م نی بهتر د ی..فر دیخونه باغ خر ک ی دیفروخته شد و فر

&&& 

 سال بعد  شش

 اومد   ایآشپزخونه بودم که پر تو

 ی مامان-

 جانم  -

 ومدیچرا ن  ادیم  یبابا ک-

  دهی حتما کارش طول کش-

 پارک  میقرار بود بر-

 کجاست  نازیشه؛ پر دایاالناست پ گهید ادیخوب م-

 نه  ایبابا اومده  نم یبب   امیگفتم ب میدیکشی م ینقاش  میداشت -

سه سال بعد ازدواج دخترم   دنی پر دیبه بغل فر نازیو پر ایداخل اومد پر دیموقع در باز شد فر نیهم
   یخواهرتن   نایا کردنیفکر م  دندیدی رو نم   ایاگه شناسنامه پر یعن یاومد اونم کپ من بود  ای به دن نازیپر

 ذاشت ینم قاصال فر نازیو پر ای پر نیکم نذاشت ب   یتو زندگ دیشش سال فر نیهستند تو ا

  کهیاز جنس مرد بود دروغ چرا بعد ازدواج باهاش عاشقش شدم و هستم  طور یفرشته ا کی دیفر
خدا که   یمرس  کنمی و خوشبختم هزاران بار شکر م کهیشد همه وجودم خدارو بابت خانواده کوچ دیفر
  نایا واینشد وش یخبر رادی از ه چوقتیهزاران بار شکرت خدا جونم ..ه یرو سر راه من قرار داد دیفر
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گفت ادامه ندادم  دی..و درسم رو هم هرچقدر فردمیرفتند کجاش رو نفهم  رانیهم بعد ازدواجمون از ا 
 بسنده کردم ..  پلمیفقط به د

 رو تو بغل گرفته بود بهش گفتم  ایو هم پر  نازیرفتم هم پر  دیاستقبال فر به

 ی خسته نباش  زمی عز سالم-

 سالم خانومم ممنونم -

 ی خسته ا نیبزارشون زم دیفر نهیسنگ نایا-

 من دوست دارم بغل بابا جونم باشم  ری:نخ ا یپر

 :منم دوست دارم نازیپر

   میدیکارشون خند  نیمن در آوردن به ا یو زبونشون رو برا دنیرو بوس  دیهردو صورت فر  بعدش

 پارک  میریم یی:باباا یپر

 م یری م زمی :آره عزدیفر

   نی لباستون رو عوض کن نطوریلباسش رو عوض کنه شماهم هم رهیبابا بره دوش بگ نیی پا ن یایشما ب-

 گهی:مامانتون راست مدیفر

 : باشه ناز یو پر ایپر

 که پنج سالشه( لداستی و   مانی)سام پسر پ ادیسام هم م یی:بابانازیپر

 :بله دیفر

 می:آخ جون پس ما رفتا یپر

 کنند  ضیرفتن اتاقش من تا لباسشون رو تعو هردوشون

 دیانقد لوسشون نکن فر -
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کار دله   ارمیتونم نه ب یهمه وجودم من هستند نم گهیمن هستن د دونهی  یکی  زمی کنم عز کاریچ-
 گهید

 گفتم  یحالت لوس با

 ی پس من چ-

 و گفت   دیبغلم کرد و منو بوس 

 ی عشقم یتاج سرم   یتو عمر من-

 ی که سر راهم قرار گرفت  یمرس یکه هست یمرس دیدوستت دارم فر-

 پارک  یبه سو  شی بعد پ  رمیمنم برم دوش بگ میعمرم برو حاضر شو که بر زم؛ی منم دوست دارم عز-

و   تیلبخند از سر رضا کیکه رفت نگاه کردم  یلباس منم به راه ضیدوش و تعو یرفت برا دیفر
 لب گفتم  ری بار ز  نیهزارم یزدم برا  یخوشبخت

 مونی ممنون بابت خوشبخت دیمخصوصا فر یشکرت خدا بابت همه چ-

 `̀ انی``پا

 اعتماد کن که بتواند یبه کس 

 دهد صی در تورا تشخ زیچ سه

 پنهان شده در لبخندت را  اندوه

 را  تتیپنهان شده در عصبان عشق

 در سکوتت را یقیحق  یمعنا و

رمان  نیا یکه برا یخوشتون اومده *" ممنونم از وقت دوارمیرمان هم تموم شد ام نیا باالخره
 درحال حرکت  شهی*"هم تونیزندگ قیقا یدارد اله نیی" باال و پا ی*". دوستتون دارم  "زندگ دیگذاشت

 *" دیباش ایدن نیا یها نیبهتر یسو به
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