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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 یگریرمان آن د                           

 .ظنیاسمیبه قلم:                                                       

 

 

 ...یتعال بسم

 

 بود. دهیدر قلبش، توانش را بر میدرد عظ نیا خت،یر یکرد و اشک م یو فکر م زدیباران، قدم م ریدر ز دخترک

 .دیکوب یو بدن دخترک م نیهم انگار قصد جان دخترک را کرده بود که با شدت قطرات خود را به زم باران

 زد. ادیسر بلند کرد و فر خت،یر یافتاد و اشک م نیطاقتش به سر آمد و با زانو به زم دخترک

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane


 یگریآن د

 
4 

 

 خدا_

 

***** 

 

 ☆انیشا☆

 

 الو؟_

 سالم پسرم_

 م که ادامه داد: پسرم پدرتکرد سکوت

 خان بزرگ افتاده؟ زیپرو یواسه  یکه به وجود امد ، پدرم؟ چه اتفاق یو بغض هیحرفش شد با گر ی ادامه

 پدر افتاده؟ یواسه  یشده مادر؟ پدر؟ چه اتفاق ی: چگفتم

 پدرت رفت ان،یگفت: فوت کرد شا هیگر با

 از دستم افتاد. تلفن

 رفت؟  پدرم؟

 بودم، همه جا سکوت بود.  شکه

 !دمیشن ینم ییصدا

 خان مرد؟ زیپرو

 من رو بخه خودم اورد. کیفردر یصدا

 شده؟ یگفت: چ دینگاهم رو د یوقت
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 مرد ک،یلرزونم گفتم: پدرم مرد فردر یصدا با

 انیاوه، متاسفم شا_

  ریبگ طیگفتم: برام بل یمعطل بدون

 گفت و رفت. یرو تکون داد و باشه ا سرش

 بود! یناگهان یلیاتفاق خ نیشد ا یباورم نم یصندل نیتر کیسر نزد نشستم

 که با پدر داشتم افتادم... یمکالمه ا نیآخر ادی

 پسر؟ یبرگرد یخوایم یک انیشا_

 ...گهیگفتم من د بارمیپدر _

 ...دیبا یتو پسر ارشد من یبرگرد دیبا انیوسط حرف و گفت: شا دیپر

 گفتم: پدر تیعصبان با

 که من وجود ندارم و انوقته که ... رسهیم یبدون وقت یول یگفت: هر طور دوست دار یکرد و بعد از لحظه ا سکوت

 حرف رو نیا دیادامه بده و گفتم: پدر نگ نذاشتم

 باشه پس خدافظ _

 بدم، قطع کرد . یبزاره جواب نکهیرو گفت و بدون ا نیا

 !!ستین گهیو حاال اون د نمشیبارم نتونستم بب نیآخر یبرا یحت

 امدم، کاش یکردم و م یپدر کاش به حرفت گوش م آخ

 "در حال فرود است مایهواپ د،یخود را ببند یمحترم لطفا کمربند ها نیمسافر"

 شدم و آدرس رو دادم و حرکت کرد. یتاکس نیگرفتم و رفتم،سوار اول شیرو گرفتم و راه خروج رو در پ لمیوسا

 امدنم نگفتم. یدرباره  یکس به
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 بهتر بود. االن خانوادم عزادار پدرم بودن . نجوریا

 دادم. هیتک یهام رو بستم و به صندل چشم

 .ستادیاز حرکت ا نیدونم چقد گذشت که ماش ینم

 نبودم! نجایهست ا یده سال نکهینکرده بود، با ا یچندان رییکردم و به اطراف نگاه انداختم،تغ سربلند

 بازم همون بود. یول

 راه افتادم. یپدر یامدم و به طرف خونه  رونیز پرداخت پول ببعد ا نیماش از

 زمیمراسم پدر عز یمکرر که واسه  یو رفت و آمدها کردنیم ییخودنما شیاز پ شیپ اهیس یپرچم ها دمیرس یوقت

 شد . یانجام م

 گفتن. یامدم خوش آمد م یمراسم م یکه برا ییدر بودن و به مردم ها یتر شدم، دو نفر جلو کینزد

 بود، برادرم. نیاز اون دو نفر شاه یکی

بزرگ شده بود  زمیچشام پرا از  اشک شد، داداش عز خت،یر یبود اشک م نییسرش پا ستادمیو رو به روش ا رفتم

 شده بود. یخودش مرد یواسه 

ون به سرم یچه خاک ینیب یداداش؟م یبغلم کردو گفت: امد هویکردم، سربلند کرد و با تعجب نگاهم کرد و  یسالم

 پدر مرد  ؟یدیشد؟ آره ؟ د

 اون اصال ادته؟یگفت  یرو خود پدر م نیا نیبغلم فشوردمش و گفتم: مرگ حقه شاه یکرد، تو هیرا گفت و گر نیا

 پس طاقت داشته باش برادر یمرد هیها، تو  یغمبات گرفت نطوریتو ا ستین یراض

 داخل  میبر ایب ا،ی،ب یگ یبغلم خارج شد و اشکاش رو آورم پاک کرد و سرش رو تکون داد و گفت: آره تو راست م از

 و چمدونم رو از دستم گرفت و همراهم داخل اورد. امد

 که برام نا آشنا بودن. ییشلوغ بود و پر از آدم ها یلیخ خونه
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بدم، حقم داشت ،مادر عاشق پدرم بود و پدرم  صیستم تشختون یمادرم رو خوب م ی هیگر یداخل سالن، صدا رفتم

 هم...

من  یسخت نبود،اون نازناز هیک نکهیکنار مادرم بود که حدس زدن ا یبهش کردم دختر یطرفش،نگاه رفتم

 شده بود. یخودش خانم یمن که االن برا یبود،خواهر کوچولو

ها  یها جواب رو دادن و بعض یبهم انداختن و بعض یکه داخل سالن بودن نگاه ییکسا یدادم که همه  یبلند سالم

 انم؟یشا یخودت ؟ینگاهم کرد و بلند شد و سمتم امد و گفت: پسرم خودت قیهم فقط سر تکون دادن،مادرم عم

 من یمادرم رو گرفتم و گفتم: آره مادرم، خودمم آره زندگ یها د،دستیاز چشمم چک یاشک قطره

 من ینازناز ینگاه کردم و آروم گفتم: چقد بزرگ شد ختیر یبود آروم اشک م ستادهیخواهرم که کنار مادر ا به

  یداداش یزد و گفت: خوشحالم امد یجون یب لبخند

 گفتن. یم تیامدن و بهم سالم و تسل یهمگ میمن ک دنیفهم یسالن بودن وقت یکه تو ییها آدم

 دادم... یکوتا جوابشون م منم

******************* 

 چندساعت قبل بود. تیاز جمع یبود و خونه خال دهیرس انیبود که به پا یساعت چند هی مراسم

 نکرده بود . یرییخودم،تغ یمیاتاق قد یامده بودم تو من

 شدم. رهیشکمم گذاشتم و به سقف خ یو دستم رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 گشتم اما افسوس که... یکاش همون موقعه که پدر گفته بود برگرد،برم یا

 مزاحم شدم؟ ؟یخواب بود یمن، خواهرم وارد اتاق شد و رو بهم گفت: سالم داداش دییاتاق زده شد و با بفرما در

 داخل ایب زمیزدم و گفتم: نه عز یتخت نشستم و لبخند یرو

 .ستادیتختم و ا کیشد و در رو بست و امد نزد داخل

 ؟یکن یم کارایکن،چ فیبهش گفتم: خب تعر رو
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 داداش از االن استرس دارم یخونم، وا یکنارم و گفت: واسه کنکور مزد و نشست  یلبخند

 ؟یکردم و گفتم: استرس واسه چ یفیظر اخم

 ره!! یخونم تو کلم نم یم یکنم هرچ یدونم احساس م یگفت: نم یناراحت با

 ؟بود یرشتت چ یراست کنم،یشه اصال خودمم کمکش م یبه لحنش زدم و گفتم: خواهر من حتمل موفق م یلبخند

 یاضیر_

 رو تکون دادم و گفتم: خوبه پس رو کمک من حساب کن سرم

 ،ممنونیزد و گفت: حتما دادش یلبخند

 ستیخونه ن نیتو ا شتریکه ب ینازناز هیو گفتم:  دمیکش لپشو

 !گهید ستمیبزرگ شدم اون دختر کوچولو ن گهی، برادر من من د یاعتراض گفت: باز گفت با

 جوجه یخودم هینازناز شهیکردم و گفتم: تو هم بغلش

 بگه که نیوگرنه اگه شاه ینازناز یبه من بگ یشما فقط اجازه دار گهیاره د_

 در اورد و هم زمان گفت: پخ پخ دنیسر بر یادا دیحرفش که رس ینجایا به

 یکه دار نمیب یگفت: آخ وروجک م یکه م نیشاه یدر امد و پشت بندشم صدا یبگم که صدا یزیچ خواستم

 !!یکن یمن رو م هیچغل

 مگه من مثل توام رمینخ_

 رفت؟ ادتیما رو  یدیمعرفت حاال من شدم آدم بده؟داداشت رو د یب یا_

 به بازار ادیگن نو که ب یم یدیمگه نشن گهیبله د_

 م،گرفتمیشب 9ساعت  یما هم آشغاال دمیگفت: بله بله فهم نیحرفش رو شاه ی ادامه
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 شهیپدر روشون خوب اثر گذاشته،آخه هم ینمشون،حرفایب یخوشحالم که شاد م یلیحرفشون،خگرفت به  خندم

 دو روز بعد مرگم. ایرز  هی یحت دینکن غیاز خودتون در یشاد یول دیکن ادمی یگفت اگه مردم هراز گاه یم

 افتاد؟ یها با من طرف یکن تینازناز من رو اذ نمیپسر بب یگفتم: ه نیو رو به شاه رونیفکر امدم ب از

دارم،همش مال  ختیدختر زشت و بدر نیا کاریحالت ترس به خودش گرفت و گفت: وا،خاک عالم اصال من چ نیشاه

 خودتون

 یگفت: من اون موهاتو از کلت نکنم که ناز یو بلند م نیافتاد دنبال شاه یبلند غیبا ج نیرو که گفت نازن نیا

 انگار!! یدیند نهیتو آزشت؟تو خودتو  یگیمن م ستم،بهین

 .دمیخند یفقط به حرفاشون و حرکاتاشون م نجایا منم

 در باعث شد بچه ها سکوت کنن یصدا

 دیی: بفرماگفتم

 دییمزاحم شدم،خواستم بگم شام حاضره بفرما دیامد داخل و گفت: ببخش یهم سن ناز دیدختر،شا هی

 زمیتو برو عز میایرفت سمت دختره و گفت: باشه خوشگله م نینازن

 تکون داد و رفت. دختر،سرشو

 عوض شده! یبه کل نجایا یگفتم: انگار خدمه  یبه ناز رو

 یدور مش رمضون،وا یالیاز فام یدیدخترم که د نیکرده فقط مش رمضون هستش،ا رییتغ تیآره داداش،اکثر_

 که نگو،تازه پدر انقد دوسش داشت. هیانقد دختر خوب یدادش

از  دمیباشه بازم پدرش بود با یهر چ وردمیخودم ن یبه رو یاس کردم چهرش ناراحت شد ولرو که گفت احس نیا

 ناراحت شه. ادشی

  یستیتنها ن نکهی: خوبه پس خوشبحالت حداقل اگفتم

 زدو گفت: اهوم یبلند کرد و لبخند سرشو
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**************** 

 در سکوت خورده شد. شام

 شد. یبزرگ حس م زخانیپرو یجا دایوحشتناک،شد سکوت

 .میو مشغول صحبت شد میتو سالن نشست میاز شام،رفت بعد

 زمیامد نشست کنارمون و رو بهم گفت: عز مادر

 خوامیم ،ازتیشرکت ها هست نیمسئول امور خونه و همچن ست،تویبهش کردم که ادامه داد: حاال که پدرت ن ینگاه

  یکن یدگیبه نحو احسن به کار ها رس

 کارها هست یم: اصال نگران نباش مادر،حواسم به همه و محکم گفت یجد

 تکون داد. دییرو به عالمت تا سرش

 ؟ینکرد دایپ یدختر ؟دستی؟نامزدیه؟خوبه؟دختریبرامون بگو،چطور کمیرو بهم گفت: خب داداش از کانادا  یناز

 برمت اونجا یوقت شد حتما م ه،اگهیقشنگ یلیشهر خ_

 یمگه من رفته بودم خوش گذرون ؟یزنیحرفا م نیبه داداشت از ا یکش یکردم و گفتم: خجالت نم یاخم الک هی بعد

 دختر؟

 بود یشوخ دیکرد و گفت: ببخش یا خنده

 از اونجا هم قشنگ تره؟ یعنیادامه داد: من فقط استانبول رفتم  بعد

 رفت؟ ادتی میهم رفتو فرانسه رو که با ایو اسپان یو دب ،قبرسیبا اعتراض گفت: اِ ناز نیشاه

 شیکانادا پ مینشد بر یول یگ یرفت راست م ادمیسه ساله، بعد گفت:  یبچه ها نیسرش رو خاروند و ع یناز

 حرفا نیو ا میکه مزاحم کاراش نش میبابا گفته بود نر ،البتهیداداش

من  شیامدن پ یرو برا یو ناز نیزده بود که شاه نیحرفا رو فقط بخاطر ا نیرو تکون دادم مطمئن بودم ا سرم

 بود. گهید زیچ هی یمنصرف کنه،حرفه اصل
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 میخب. بگذر یدونم،البته چندان مهمم نبود ول یکه با امدن اون دختره،که هنوز اسمشم نم میحرف بود مشغول

 .شونیاوردن ا یبرامون چا

 جان تایهمه تعارف کرد و بعد خواست بره که مادر صداش زد : ب به

 بود رو به مادر گفت: جانم خانم؟ تایدختر،که ب اون

 اریرو با شکر بخوره،براش ب یعادت داره چا زم،پسرمیعز_

 بهم انداخت و گفت: چشم یینگاه کوتا تایب

 زنم  یرم به شرکت ها سر م یاز پس فردا م یکنم ول یرفت،رو به مادر گفتم: فردا استراحت م یوقت

 کنهیکردم و گفتم: اقا داداشم هم کمکم م نیبه شاه رو

  الیخیرو ب یکینه! تو رو خدا من  یکالفه گفت: وا نیشاه

 گه گوش کن، برادر بزرگتره یداداشت م یهرچ ن،یکرد و گفت: شاه یاخم مادر

 میزد و گفت: چشم، ما نوکر داداش بزرگه هم هست یلبخند نیشاه

 

 .میسکوت کرد تایب یامدن دوباره  با

 ست؟ین یگفت: امر یو رو بهم با لحن کالفه ا یرو گذاشت کنار چا شکر

 برو به عمت بگو من حوصلت رو ندارم( یدار ی)اگه هم کاریعنیحرفش  نیا

 گرفت. خندم

 .دیرس یبه نظر م یتخس دختر

  یبر یتون ی: نه مگفتم
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 رفت و اونجا رو ترک کرد. یبهم کرد و چشم غره ا یاخم

 !! ییعجب دختر پرو وا

 شه یوقتا بداخالق م یکال بعض نیبهش فکر نکن دادش ا ادیاز فکر خارج شدم که گفت: ز یناز یصدا با

 عجب!_

 کنه یم تشیاذ یلیخ نمیشاه نیاره ،تاره ا_

 ؟یضیگفتم: مگه مر نیبه شاه رو

 یدوست دار یملسه که نگو،اصن ه نیکردنش همچ تیکه،اصال اذ یدون یداداش نم یکرد و گفت: وا یا خنده

  یباهاش کل کل کن

 نگفتم... یزیبهش کردم و چ یالک اخم

 

 ☆تایب☆

 

 امد. شمیدادش فرهنگ نیا نیاز شاه ادیخوشم م یلیخ

 تحمل کنم؟ نارویا یمن چطور ایخدا

 مغرور و بداخالق اه اه بدم امد ازش. یادیخب ز یول ستین نیداداشه مثل شاه نیا البته

ظرفا رو بزار  نیا ایدختر ؟ ب یکن یفکر م یاحترام خانم از فکر خارج شدم و نگاهش کردم،که گفت: به چ یصدا با

  دیبرم خر دیبشور،من با ییظرفشو یتو

 که گفته بود رو انجام دادم. یتکون دادم و کار سرمو

 دوسش داشتم. یلیبود،خ یخانم،زن مهربون احترام
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 یرو نداشت امده تهران و بعد از کل یر شوهرش رو از دست داده،و چون کسرودبا یزلزله  یگه تو یکه م نطوریا

 خونه. نیا یگشتن،امد تو

 بود . ه،رفتهیپسر خارج نیا نجایکه امد ا اونموقعه

 رو تکون دادم تا از فکر خارج شم. سرم

 که اونجا بود. یزیم یواسه خودم و نشستم رو ختمیر ییچا هیو رفتم  ییظرف شو یرو گذاشتم تو ظرفا

 شن البته دانشگاه من. یمدارس باز م گهیهفته د هیفکر دانشگاهم بودم، تو

 م.خانم صحبت کن ترایبا م دیکار کنم! با نجایا امیهم برم کالس و درس بخونم،هم ب تونمیشه،آخه نم یسخت م کارم

کردم و گفتم: چته  یکردم،اخم یبه ناز یشده بود از فکر خارج شدم و نگاه زونیگردنم آو یکه رو یاحساس دست با

 تو؟

 ؟یبهم کمک کن یاضیزد و گفت: عشقم مگه قرار نبود تو ر یلبخند

 بزار ظرفا رو بشورم ام،حاالیاوف باشه م_

 ؟ یشور یم یمگه تو دار_

 ست؟یمعلوم ن گهیگفتم: اره د یزدم و با حالت مسخره ا یپوزخند

 شم ها یمن ناراحت م بار؟ی یخسته نش یب یگم ب یتابلو، م یلیجواب داد: چرا اتفاقا خ نیشاه یناز یجا به

 کنه. یتکرار م یکلمه حساسم ، ه نیا یدونه رو ی،م یب یرو با حرص بستم. باز گفت ب چشام

 ؟یب یبهت نگفته بودم بهم نگو ب ؟مگهیش یاخم نگاهش کردم و گفتم: تو آدم نم با

 که گوش بده  هیک ی،ولیزد و گفت: گفت یلبخند

 ها یکردم و گفتم: دلت خوشه داداش دار یبه ناز ینگاه

 من گلن،گل یزد و گفت: تا دلتم بخواد داداشا ییدندون نما لبخند
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 خورن یم واریجرز د یتو بدرد ال یش،داداشایا_

 بلند شد نیاعتراض شاه یصدا

 گر؟یج ادیدلت م م؟یجون داشت تایا ب_

 طحال ادیزدم و گفتم: آره دلم م یپوزخند

 نزد. یو حرف دیخند

 ادیرو که من ز یکیاون  ،یو ناز نیداره،البته منظورم شاه یخوب یخان بچه ها زیپرو نیا میاز حق نگذر شیخدا

 نداره. تمیازش ندارم،البته چندان اهم یشناخت

 یم زیر زیر میو ناز مینداختیهم همش کل م نیو من و شاه میکنار هم و بگو و بخند راه انداخته بود میبود نشسته

 .دیخند

 میاون پسره ساکت شد یصدا با

 نجا؟یچخبره ا_

 میاریدرشون ب ییاز تنها میخانم تنهان و تو فکرن،گفت تایب میدیداداش د یچیگفت: ه نیشاه

هر و کرتون  نطوریتازه سه روزه مرده و ا د،پدریکردم که اخماش تو هم بود و گفت: از شما بع انیبه شا ینگاه 

 دیهواست،خجالت بکش

 نزدن. یو حرف نییناراحت سرشون رو انداختن پا یو ناز نیحرف شاه نیا با

 شه ها! یم شیزیچیپسره هم  نیا

 د؟یته رس دیکه االن خوب بگو و بخند داشتن حاال که به ما رس نایا

تا االن  نکهیگفتن بعد از مرگم هم خنده از لباتون پاک نشه،دوم ا زخانیپرو نکهیاول ا دا،یگفتم: ببخش انیبه شا رو

 ن؟یگ یم ینجوریبه من ا دینبود حاال که رس یدوتا بگو و بخند داشتن مشکل نیکه ا

 یزبونت رو واسه من باز کن یکه بخوا یباش یکنم در حد یفکر نم_
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 کنم که دوست دارم اعتراض یحق رو دارم به هرچ نیا نجامیاتفاقا تا ا_

 دختر جون یباش نجایا یتون ینم گهیاگه من نخوام تو د_

 شه یم عیضا یک نمیکن بب رونیپس ب ؟یبه حرفش زدن و گفتم: جد یپوزخند

 خندن. یکردم، صورتاشون قرمز بودن، معلومه دارن م نیو شاه یبه ناز ینگاه

 رسم یدختر بعدا به حسابت م یگستاخ یلیگفت: خ انیشا

 رو گفت از آشپزخونه خارج شد . نیا

 واسه دادشم رمیبم یگفت: اله یدن،نازیخند یاز خنده، بعد از کل دنیها ترک بچه

 حرفا خبر نداره نیو ا میپدر که گفت مراقبت باش یبهم کرد و گفت: اون از حرفا ینگاه

 ...یپسره  ادیولش کن خوشم ازش نم_

 ایکن نی،بعدشم نشنوم به داداشم توحبابا ریوسط حرفم و گفت: ترمز بگ دیپر نیشاه

 برو بابا توام_

 

 ☆بهزاد☆

و بعد از شستن دست و صورتم،آماده شدم برم  یبهداشت سیتخت بلند شدم و رفتم سمت سرو یاز رو کالفه

 مشاورم بود. ما،یقبل از اون تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به ن یشرکت،ول

 ه؟یامروز چ یبرنامه  نمیبب دیبا

 جواب داد: جانم بهزاد جان دو بوق با

 امروز؟ یکارا_

 امروز؟ صبر کن یکارا_
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 سکوت به حرف امد یاز کم بعد

که  ششونیپ نیمادرتون گفتن شب بر نکهیشرکت آلمان و ا ی ندهیمالقات با نما _رانیقرار داد با شرکت پرتو ا_

 یذیا یاقا یخونه  دیبر دیبا تیتسل یبرا

 خونه خودمون  یفرست یم یریگ یم یدسته گل خوب و عال هیرو تکون دادم و گفتم: خوبه فقط  سرم

 ست؟ین یا گهیچشم امر د_

  یبر یتون یجان م ماینه ن_

 باشه پس خدافظ _

 خدافظ_

 

 خان فوت کرده باشه . زیشد که پرو یباور نم هنوز

 با اون ابهت واقعا ناراحت کنندس. یمرد

 من شد .  یزاشتم،بعد از پدرم اون الگو یام مواقعا بهش احتر من

 پدر بود. یساله  نیخان دوست چند زیپرو

 رو در حقم تمام کرد. یخان پدر زیاز مرگ پدرم پرو بعد

رو  میتونم دوست دوران بچگ یپسرش برگشته بعد از ده سال م دمیشن ینبودم ول رانیبرم مراسمش چون ا نتونستم

 .نمیبب

 شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. نیرو تکون دادم و از فکر خارج شدم ، بعد از اماده شدنم سوار ماش سرم

 

متوجه من شد،از جا بلند شد و با ناز و عشوه گفت: سالم  یوقت دمیرو د یشرکت و رفتم سمت اتاقم منش دمیرس

 سیرئ
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 !شهیکه نم فیح یرو اخراج کنم ول یمنش نیتونستم ا یکردم و با سر جواب دادم و رفتم داخل اتاقم،کاش م اخم

 دوست و برادرم بود. ارشیزن ک خواهر

 یزدم بهش که گفت: به به اقا یحالل زادس لبخند یحساب دمیامد داخل فهم یدر از فکر خارج شدم،وقت یصدا با

 دیقدم رو تخم چشم بنده گذاشت دیخوش امد یلیخ یلیس،خیرئ

 زد و ادامه داد:خوش گذشت؟ یاز حرفاش چشمک بعد

 ؟ واسه کار بود! یکردم و بهش گفتم: مگه رفته بودم خوش گذرون اخم

 خب باالخره همش واسه اون نبود؟بود؟_

 تمومش کن  ایبسه ک_

 باشه بابا نزن_

 چطور امدم! دمیخان فوت کرده نفهم زیپرو دمیشن یوقت_

 شکه شدم یکل دمیشن یتبه خود گرفت و گفت: اره خودمم وق ینیغمگ یچهره  ایک

 که یدونیبود خودت م زیپدر برام عز یدوست پدرم بودم جا نکهیاز ا ریغ_

 گفت  یم نویا شهیکه افتاده،مرگ حقه خودش هم هیفهمم پسر ناراحت نشو اتفاق یم_

 پسرش امده؟ دمیشن یتکون دادم که گفت: راست سرمو

 رمیم دنش،امشبیهنوز وقت نشد برم د یول دمیاره منم شن_

 نزد. یتکون داد و حرف سرشو

 ؟یریم یبعد گفت: امشب باک کمی

 مادر_

 خاله؟ شیپ یریزد و گفت: اوه اوه پس امشب م یلبخند
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 کردم و گفتم: اره چطور؟ یاخم

رن و در نظر دا یتو که پا رفته بودم نزد شمس البانو گفتن که انگار براتون دختر هیکه بنده  شیچند رو پ یچیه_

 مبارک بادا شاالیادابادا مبارک بادا اب نکهیخالصه ا

 کنه!! یمادر من ول نم یکردم و گفتم: وا یپوف

داره  سنش گهی. نه دگهیشو،م الشیخیده،بیم ریبهزاد دهنش بو ش نیاره بهزاد جون منم به شمس البانو گفتم اخه ا_

 باال رهیم

 ده؟یم ریکه تو دستم بود و رو به طرفش پرت کردم و گفتم: حاال من دهنم بو ش خودکار

 بخاطر تو گفتم! نویمن ا وانهید_

 در مانع شد . یجوابشو بدم که صدا خواستم

 باشه 2از شرکت پرتو زنگ زدن گفتن قرار مالقات ساعت  دیوارد شد و رو بهم گفت: ببخش یمن، منش دییبفرما با

  یبر یتون یرو تکون دادم و گفتم: باشه م سرم

 . رونیب رفت

 ؟یخواهر زن دار نیا یلیگفتم: خداوک ایبه ک رو

 !!یخوب نیچشه ؟ به ا_

 خواهرش  نیکه انقد خانمه نه به ا الینه ن_

 شه کرد ! یبود کارشم نم یمدل نیاز همون اول ا نیزد و گفت: ا یلبخند

 نگفتم. یزیرو تکون دادم و چ سرم

 سرم رو برد. زد،یبند فک م هی ارشیک 2تا ساعت  صهخال

 شدم. یآلمان ندهیاز اون رفتم و قرار داد و بستم و دوباره رفتم شرکت و منتظر نما بعد
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 بود. 4به ساعت نگاه کردم  اد،یب 5بود ساعت  قرار

 رو وصل نکنه. یتلفن چیتماس گرفتم و گفتم که ه یبزنم،قبل از اون با منش یچرت هیگرفتم  میتصم

 اتاقم بود و چشام رو بستم. یکه تو یکاناپه ا یرو دمیکش دارز

د بلن ؟یگفت: خواب دیبازم رو د یچشم ها یمواجه شدم وقت ایک یشدم که با چهره  داریاز خواب ب یکس یتکونا با

 شو خودتو مرتب کن اد،بلندیم ندهینما گهید قهیشو ده د

 *****       دارمیبا برو تکون دادم و گفتم: باشه با سرم

لند ب یکاناپه و با صدا ینبود.نشستم رو یخبر یرو پارک کردم،رفتم داخل ول نیماش نکهیخونه و بعد از ا دمیرس

 پسرت امده ایب ییگفتم:مامان کجا

 یبه مادرت زد یامد و امد کنارم و گفت:چه عجب شما سر نییکه از پله ها پا دمشیبعد د کمی

 ادتمیبه  شهیقربونت برم من که هم یاله_

 مسافرت خوش گذشت؟_

  یبابا مگه رفته بودم خوش گذرون یا_

  یحاال هرچ_

 دست گل اوردن؟ یبله خوب بود،راست_

 آره مادر _

 ؟یکرد م،هماهنگیپس اماده شو بر_

 باهاش هماهنگ کردم تراجونیآره زنگ زدم م _

 میآماده شو بر عیباش پس منظرم،سر_

 االن امیتکون داد و گفت:باشه م سرشو
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 ....میگذاشتم و راه افتاد نیو دست گلم تو ماش میشد نیکه گذشت امده شد و امد و با هم سوار ماش کمی

 .میدیتا رس میساعت تو راه بود مین حدود

 اوراح شدم،کال یوارد خونه  کنمیغم داشت،احساس م یادیخونه ز ی.فضامیگل گرفت و با مادر داخل شد دست

 روزگار... ی.هدهیبه آدم دست م یحس نیهمچ رهیم یازمون م یبزرگ هی یوقت

 گمیم تیتراجون؟تسلیم یگفت:خوب م،مادریدیرس کشینزد یبود وقت ستادهیا ترایبه درب سالن خاله م میدیرس

 غم آخرت باشه زمیعز

 داخل دییجون بفرما یشمس یکه تو صداش بود گفت:مرس یهم با غم خاله

 گمیم تیو مادر رفت و منم دست گل رو دادم به خاله و گفتم:تسل دیکش کنار

 تو ایب زمیزد و گفت:ممنون عز یمحزون لبخند

 کجاست؟ نیو رو به خاله گفتم:شاه میو نشست میرفت خالصه

 کار داشت ییاد،جایم_

 تکون دادم. سرمو

 مواجعه شدم . انیسرمو گرفتم باال که با شا یکه با سالم بلند کس 

 ر؟ییبزرگ شده بود؟ چقد تغ چقد

 .میکنارهم و شروع به حرف زدن کرد میگفتم و نشست تیو بهش تسل میسمتم و با هم دست داد امد

 .زدنیهم کنار هم آروم حرف م ترایو خاله م مادر

 زخانیبود،دختر پرو یسرم رو گرفتم سمت صدا،ناز یکس فیکه با سالم ظر میزدیدرباره شرکت حرف م میداشت

 گلم؟ یخوب زمیبهش دادم.مادر گفت:سالم عز یوتاهک جواب

 شما هیممنون بخوب یمرس_
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 گفت و کنار مادرش نشست. نویا

 .دمیسالم شن یشدم که بازم صدا انیمشغول حرف با شا دوباره

 واسم آشنا بود! افشیق بیاورد.خوشگل بود،عج ییبود که چا یبار دختر نیا

 رو تعارف کرد و برداشتم و گفتم:ممنون ییرو به روم و چا امد

وارد سالن شد.بلند  نیتعارف کرد و رفت سمت آشپزخونه،هم زمان با رفتن اون، شاه انمیتکون داد و به شا سرشو

 شدم و باهاش دست دادم 

 شداااا نیسنگ تیبهزاد جان سا میدی:چه تعجب شما رو دگفت

 شما هست ریذکر خوگرنه  ستمین کاریزدم و گفتم:باور کن ب یلبخند

 و رو بهش گفت:داداش بزرگه ما چطوره؟ انیکرد و نشست کنار شا یکوتاه ی خنده

 آروم گفت:خوبم انیشا

 یتو چرا زحمت م زمیرو بهش گفت:عز ترایها وارد سالن شد،خاله م وهیکه دوباره اون دختر با م میحرف بود مشغول

 ؟یکش

 ستین یزحمت_

 یخواد کار کن ینم نیبش ایب یهارو گذاشت وهیباشه م_

 رفتار مهربون خاله تعجب کردم،چه مهربون؟ از

 کوه؟ میبر یاز فکر خارج شدم:خب بهزاد ک نیحرف شاه با

 خودم. یمادرم امدم خونه  دنیبعد از رس میخان امده بود زیشد از خونه پرو یم یتخت دو ساعت یرو دمیکش دراز

 !دمشیکجا د ستین ادمی یدختره واسش آشناس،واسم منم آشنا بود ول ی افهیراه مادر بهم گفت که ق تو

 .....دمیشدم و چشام رو بستم و خواب الشیخیب
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*************** 

 تایب

 یلیافتادم خ انیشا ینگاه ها ادی هویسر تختم، دمیاز رفتن مهماناو شستن ظرفا،رفتم اتاقم و دراز کش بعد

م،اون خودم خبر ندار دمیارث باباش رو باال کش دیشا دونمیتشنه باشه.نم فکر کنم به خونم کنهیوحشتناک نگاهم م

شده بود روم .اه اعصابم باز   خیشعور،میب زیه یامد.پسره  یم یبود؟ها بهزاد،اونم بنظرم آدم چرت یپسره چ یکی

 .دمیبهتره بخوابم، چشامو بستم و خواب الیخیاوف.اصن ب ختیبهم ر

 ه؟یتخت و گفتم:چ یسرم بود،نشستم رو یباال دمیرو د یشدم که ناز داریاز خواب ب یکس یبا تکونا صبح

 یرو اورد باال گفت:قرار بود بهم در بد کتاباش

 گفتم:االن موه وقت درس؟ یجیگ با

 وقت مطالعه است نیصبحا بهتر گنیهمه م گهیآره د_

 منم نخوردم میصبحانه بخور میباهم بر ایتکون داد و گفت:باشه پس زود ب سرشو

 .نییتنم کردم و رفتم پا یبعد از شست و شو، لباس مناسب ویبهداشت سیشدم و رفتم سمت سرو بلند

 شروع کن  ایگفت:ب دمید یمنتظر من بود وقت دمیرو د یآشپزخونه که شدم ناز وارد

 .میو مشغول خوندن درس شد یاتاق ناز یتو میاز اون هم رفت م،بعدیو مشغول خوردن شد نشستم

تستا رو  نیبا مامانت صحبت کنم ا دیگفتم:من با یبود، رو به ناز 11به ساعت نگاه کرد  یچقد گذشت وقت دونمینم

 امیحل کن تا ب

 بانو. ترایرو تکون داد و منم از اتاق خارج شدم و رفتم سمت اتاق م سرش

نشسته بود و  یندلص یبعد رفتم داخل،رو کمیو در زدم و  دمیدانگاه باهاش حرف بزنم.رس یدرباره  خواستمیم

 شده؟ یگفت:چ دیمن رو د یخوند وقت یکتاب م

 یاتونم مثل قبل به کار ینم گهیشه،دیهفته دانشگاهم شروع م نیمزاحم شدم خواستم بگم،من از شنبه ا دیببخش_

 خونه...
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 یکار کن ستین ازیتوام ن گهیاستخدام شه، د دیرو قطع کرد و گفت:نگران نباش قرار چدتا خدمه جد حرف

 اما_

 کتاب بخونم  خوامیکه گفتم حاال هم برو م نیاما نداره هم_

 زدم و گفتم:چشم یلبخند

 گفتم از اتاق خارج شدم...... نویا

 

 انیشا

 د زود باش  نیاز دست تو شاه_

 امدم امدم_

چون حوصله  ادیشدم تا ب نیشاه نگ،منتظریسمت پارک رونیشرکت خارج شدم و رفتم ب استیاز اتاق ر کالفه

 .شمونمیکه کردم پ یاز حماقت یباهم ول ادیگفتم ب نینداشتم به شاه یرانندگ

 مونه. یکوچولو م یپسر بچه ها نیا نیمثل آدم رفتار کنه ع کمیپسر اصال قصد نداره  نیا

باالخره شاذده  یمعطل قعهی.بعد از چند دمیباش رونیبود،قرار بود با بهزاد ناهار ب 1 هیربع  هیساعت نگاه کرد  به

 و راه افتاد. میشد نیسوار ماش عیاوردن،سر فیتشر

رده ک رییتغ یلیخ نیا یقرار گذاشته بود ول مونیمیتعجب کردم،بهزاد پاتوق قد دمیکه د یزیاز چ میدیرس یوقت

 .میشد کینگاه کردن شدم و وارد رستوران ش الیخیبود.ب

********* 

 اکرده ه رییتغ یلیخ نجایبهزاد ا گمیم _

 افتم یگذشته م ادی نجایامدم ا یم یزد و گفت:آره وقت یلبخند

 میکردیم یطونیچقد ش_
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 ؟ ییطونایوسط و گفت:مثال چه ش دیپر نیشاه

 گفت شهیو گفت:رازه  نم دیخند بهزاد

 انگار موشک هوا کردن گهیم نیهمچ شیا_

 ره؟یم شی:کارا خوب پگفتم

 نه؟ ایبهت ساخت  ؟خارجیآره خوبه،تو چ_

 که االن دست اونه میزد ی،شرکتیکیشر امیاز هم کالج کیبدک نبود،من و فردر یه _

 یرشته معمار یرو تکون داد و گفت:آخرشم رفت سرشو

 توام عمران_

 و گفت:آره دیخند

ازمون فاصله داشت چراغ سبز نشون  زیم هیداره به دختره که  دمیکردم که د یساکت بود نگاه بیکه عج نیشاه به

 گرفت پسره فرصت طلب ده،خندمیم

 خودت کن ریمردم رو اس یو گفت:کم دخترا دیگفت،بهزاد خند یآخ بلند هیزدم رو پاهاش که  یکی زیم ریز از

داره و بلند شد  یبود که بهزاد گفت قرار کار مین 2خوش گذشت ساعت حدود  یلیخ میدیو خند میگفت یکل خالصه

 .میخونه شد یراه نمیرفت و من و شاه

 .نییلباس و خشک کردن موهام،رفتم پا دیو بعد از پوش رونیکه گرفتم،امدم ب یدوش مختصر هیاز  بعد

 .دید یم لمینشسته بود و ف یویت یبود که پا تاینبود،فقط ب یکس

 کجان؟ هیشدم و گفتم:پس بق کشینزد

 کرد سمت و گفت:سالم روشو

 شیخانم رفتن پ تراینشستم و نگاهش کردم که گفت:م شیمبل کنار یرو به عالمت سالم تکون دادم و رفتم رو سرم

 خونهیهم درس م میکه خوابه،ناز نمیاز دوستاشون،شاه یکی
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 . لمش،شدیف ینزدم اونم مشغول  تماشا یتکون دادم و حرف دنیرو به عالمت فهم سرم

 دختر بود. نیا شیحواسم پ یول یویشدم به ت رهیخ منم

 دختر رو داره!؟ نیا یهواواسم مجهول که چرا مادر انقد  هنوز

 داشت ؟ ژهیو یپدر بهش عالقه  چرا

 !هیچ لشیدل دوننینم میو ناز نیشاه یدارن؟ حت یچه مفهوم نایا

 بگه تا االن گفته بود. خواستیم ده،اگهینم یجواب دونستمیهر چند م دمیپرس یاز مادر م دیبا

 افتادم،چهلم پدر بود،چقد زود گذشت. گهید یهفته  ادی

 ست،پدر؟یما ن شیماه پ کی زخانیپرو بایتقر یعنی

 .دمیکش یآه

 نیمادرم اصرار داره که ا یول ستمین یاز چهلم دو هفته بعدش قرار جشن برگشت من برگزار شه،هرچند من راض بعد

 .رهیجشن رو بگ

 آمدس؟ گهید یهفته  یواسه  یکردم و گفتم:همه چ تایبه ب رو

 بود گفت:بله یویبه ت رهیکه خ همونطور

ح من رو تا بگم که صب نیشاه ایخانم گفتم،گفتن به شما  ترایشنبه کالس دارم به م ،یسکوت کرد و و گفت:راست کمی

 نیدانشگاهم برسون

 دنبالت؟ میایب دیزدم و گفتم:اها حتما بعدشم با یپوزخند

 خانم گفتن ترایهمون حالت گفت:بله،م در

 خونه عوض شده نیا یتو یهمه چ یتو بشم ،واقعا مسخرس ،جا یمونده راننده شخص نمیگفتم:هم یعصب

 دیکن یخودتون رو عصبان خوادیببرم شما نم گمیم نیگفت:باشه به شاه لکسیر یلیخ تایب
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 پرو. یبود،دختره  یویاون حواسش به ت یاخم نگاهش کردم ول با

 میواقعا مسخرس ، مطمئنم اگه بخوا اط،یح یخونه شه! بلند شدم و رفتم تو نیا سیرئ خوادیهم م گهیدو روز د حتما

 خونه رو جارو کن،واال.... گهیم دهیجارو دستم م گهیدو روز د میبر شیپ نطوریا

 

 بهزاد

 

 نبود. ادیشرکت ز یکارم تو یاول هفته بود ول نکهیشنبه بود.با ا امروز

 زیدوست عز یکه غرق کار نمیب یامد داخل و گفت:به به م ارشیاتاقم بودم که در زده شد و پشت بندش ک یتو

 بخدا االن حوصله ندارم ایک_

 هیه بقک نمیرو بعد از چندسال بب میکودک یاگه منم  همباز گهید ،آرهیریگ ینم لیما رو تحو گهیدونم شما د یبله م_

 کنم یرو آدم حساب نم

 واسه خودت؟ یگیم یکردم و گفتم:چ نگاهش

 به بازار ما هم کهنه ادیگم نو که ب یم یچیزد و گفت:ه یپوزخند

 ؟یگیچرا چرت و پرت م ه؟یچه حرف نیا_

 الیخیب_

 ه؟یشد ونهید_

 ینگ یبگ یه_

گفتم:توام  ایزدم و رو به ک یاالن شرکت باشه،لبخند دیای انیعصر بود،شا 4دستم نگاه کردم ساعت  یساعت رو به

 م؟یبر یایم

 نگاهم کرد و گفت:کجا؟ یجیگ با
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 فکر کنم االن شرکت باشه انیشا شیپ_

 نمیرو بب میدوست بیدوست دارم رق یلیرو تکون داد و گفت:آره خ سرش

 ؟یدوست بیحرفش خندم گرفت،رق از

 .باهم وارد شرکتمیدیتا رس دیطول کش یساعت مین هی.میو بعد از سوار شدن،حرکت کرد میاز شرکت خارج شد باهم

 هستن؟ یزدیا یخانم،آقا دیخشرو بهش گفتم:بب میدیرس یبه منش یو وقت میشد

 شما؟ دیببخش_

 یریهستم،بهزاد کب یریکب_

 رو تکون داد و شماره گرفت. سرش

 منتظرتون هستن دییگفت:بفرما ایبعد رو به من و ک کمی

و مشغول حرف  میبه هم نشست ایو ک انیشا ی.بعد از معرفمیو وارد شد میسمت اتاق،در زد میو کبا هم باهم رفت من

 .میشد

 زنگ خورد . نیشاه یدونم چقد گذشت که گوش ینم

 رو جواب داد. شیرفت و گوش دیببخش هی با

 برم دیمارستان،بایاز کارکنا بود امگار مسدوم شده،بردنش ب یکیگفت: نیکه حرف زد امد و رو به شاه کمی

 دیگفت:از اونورم با نایکه شا رونیکرد و خواست از در بره ب یبرداشت و از ما هم خدافظ زیم یرو از رو فشیک رفت

 تایدنبال ب یبر

 رفت ادمیبه کل  یو گفت:وا شیشونیپ یزد رو یکی نیشاه

 خودت برو انیشا رسمیکرد و گفت: نم یساعتش نگاه به

 کجا بود نمی!من ماشستایحواست ن_

 کنهیدنبالش مامان کلمون رو م میحاال نر میکن کاریرفته بود خب چ ادمیآره  یوا_
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 دنبالش رمیمن م دیگفتم:آدرس بد من

 تو.... هیچه کار نیگفت:نه ا انیشا

 سمینویوسط حرفش و گفت:خوبه برو دمت گرم بهزاد جان،بزار برات آدرس دانشگاه رو م دیپر نیشاه

 که تو خونمون بود هیهمون دختر ؟یدیرو که د تاینوشت و داد دستم و گفت:ب یبرگ یرو رو آدرس

 راحت التیباشه باشه خ ادمهیرو تکون دادم و گفتم:اها،آره  سرم

 شهیکالسش تموم م 7فقط ساعت   یمرس_

 مختصر اتاق رو ترک کرد.... یخدافظ هیو تکون دادم و اونم با  سرم

 بابا خسته شدم،بخدا هیدختره چه شکل نیا نمیحداقل بگو بب یوا_

 خواهشا دهنتو ببند ایگفتم: ک کالفه

 هش یکه زن تو م یاون دختر ،بدبختیاه اه عصب_

 زنهیم ابونیسربه ب اتیبدبخت زن تو که از وراج_

 حرف زدنام شده نیاتفاقا زنم عاشق هم_

 نزدم. یرو کج کردم و حرف دهنم

 خانم شدم. تایب نیامدم و منتظر ا رونیب نیماش از

 نبود. یخبر یول میهست منتظر بود یربع ساعت هی بایتقر

 فکر کنم بشناسم. نمشیاگه بب ینبود ول ادمی ادیز افشیق

 .دمیشدن دقت که کردم،دختر رو د یکه داشتن خارج م دمیکه گذشت چند دانشجو رو د کمی

 خانم؟ تایکه شدم گفتم: ب کشیسمتش و نزد رفتم

 کرد و گفت: بله؟ یکرد و اخم نگاهم
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 دنبالتون من رو فرستادن انیب ان،نتونستنیو شا نیمن بهزادم دوست شاه_

 اد باال و گفت: از کجا مطمئن باشم؟تا ابروش رو فرست هی

 شده؟ یبوق جواب داد:جانم بهزاد چ یبا کل نیرو در اوردم و زنگ زدم شاه میکتم و گوش بیدست کردم تو ج کالفه

  یخانم بگو که من رو فرستاد تایبه ب ایب_

 رو بهش یبده گوش_

 نهیرو سمتش گرفتم و گفتم: شاه یگوش

 رو گرفت و صبحت کرد. یشک گوش با

 بله؟_

 نیاز دست تو شاه_

 آخه مهیواسه چ لیموبا_

 رفتمیخب خودم م_

 کشتمت  نمتیبب_

  شیبروبابا ا_

 میبر یرو قطع کرد و گرفت سمت و گفت: اوک یگوش

 

 تایب

  

 فقط دستم بهت نرسه. نیاز دست تو شاه یفرستادش دنبالم،وا نیازش شاه ادیخوشم م یلیخ هوف،نه
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اسمش بود کنارش نشسته  ایهم که فکر کنم ک گهیپسر د هیکرد و  یم یو اقا بهزاد رانندپ میبود نیماش یتو

 .دمیحرفا شن نیبود،اسمش رو از ب

 خانم تایگم،بیروشو کرد سمتم و گفت: م ایهمون اقا ک هوی

 گه؟ید یبود تایمکث کرد و گفت: ب کمی

 کردم و گفتم: بله یاخم

 البهزد و گفت: خواستم بگم واسم ج یلبخند

 دایبگم،ز یانقد به رفت و آمدنت حساس باشن و کل انیو شا نینکه،شاهیکردم که ادمه حرفش رو گفت: ا نگاهش

 شه یبهت توجه م

 رسوننینظر لطفشون رو م_

 بهیبازم عج یاون که اره ول_

 گفته بودن که مراقب من باشن،قبل از مرگشون یزدیا یاقا_

نگاهمم  یازش،ه ادیخوشم م یلیکرد،نه که خ ینگاهم م یه نهینزد،بهزاد هم از ا یتکون داد و حرف سرشو

 نکنه. کارتیخدا بگم چ نیشاه یکنه،وایم

 مخاطبش بهزاد بود. نباریدوباره به حرف امد ا ایک همون

 ا،بهزادیچه راحتما،ک من

 پسرخاله هامن انگار

 پسرش خاک کردن؟ شیزخان،پیپرو یبهزاد راست گمیم_

 گهید شونیرمگاه خانوادگاره،آ_

 یکنه م یتصادف م یبود که تو جون یپسر بزرگ تر هم داشت شهاب نام هی نیو شاه انیخان قبل از شا زیپرو

 نبود! یخب ازش خبر یداشته انگار ول ره،زنمیم
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 نیشدم و  گفتم: ممنون لطف کرد ادهیپ نیماش م،ازیدیرس یوقت

 خدافظ کنمیسرش رو تکون داد و گفت: خواهش م بهزاد

 شد و حرکت کرد. نشیرو گفت و سوار ماش نیا

 برگه جلوش یسر هیبود و  یناهار خور زیم یرو انمی،شایویت ینشسته بود پا دمیخانم رو د ترایرفتم داخل م یوقت

 فقط سر تکون داد. انیشا یجواب رو داد ول یخانم به خوش ترایدادم که م یبود،سالم

 .دمیتخت و چشام و بستن و خواب یراست رفتم رو هیاتاق و  یرفتم تو الیخیب

با اخم بلند شدم و  ختیر یبود که داشت موهامو بهم م نیشدم،شاه داریاز خواب ب خوردیکه تو موهام ول م یزیچ با

 نینشستم و گفتم:شاه

 بودم ریزد و گفت:بخدا کار داشتم گ یلبخند

 نیگفتم:شاه کالفه

 وگرنه  امیصدام نزن جوجه،باور کن نشد ب نطوریا_

 کنه؟ نیدختر خوشگل رو سوار ماش هی ادیکه بدش ب هیشد و ادامه داد:ک طونیش

 یلیخودم رو گرفتم . بالشتم رو بلند کردم و زدم تو سرش و گفتم:خ یکه خندم گرفته بود جلو یکردم درحال یاخم

 یا ونهید

 و گفت:باشه باشه نزن دیخند

 داشتم دیرمن خ نیشاه_

 میریفردا با هم م شهیساعتش نگاه کرد و گفت:االن که نم به

 زود باش میشام بخور میو گفت:حاال هم بلند شو بر دیو دستم و گرفت و کش امد

 .نییپا میبلند شدم و با هم رفت یحال یب با

 کرد. یو شرک نگاه م یویت یبود که نشسته بود پا یناز فقط
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 شرک اوالشم هستا بدو ایب تایبهش کردم که گفت:ب یسالم

 چندشه؟_

 شهیدوشه،همونجا که شرک آدم م_

 امیبخورم م یچیاها باشه حاال بزار برم _

 ن؟یگفت:مگه بچه ا نیشاه

 کنن؟یداره مگه فقط بچه ها نگاه م ی:وا چه ربطگفتم

 آره _

 ذوق یب شیبرو بابا ا_

امد و مبل  نمینگاه کردم،شاه یویو ت ی،رفتم نشستم کنار ناز میکه خورد ینگفت. بعد از شام یزیو چ دیخند

 رو گرفت دستش و مشغول اون شد یلم داد و گوش مونیکنار

 سیپ سیگفت:پ یکه گذشت ناز کمی

 ؟یرو دار نیکردم که آروم گفت:شاه نگاهش

 زدم و گفتم:آره چطور؟ یلبخند

 کنه؟یچت م یبنظرت داره با ک_

 دونم! ینم_

 میفهم یاالن م_

 و دادش بهم. دیرو از دستش قاپ یگوش  نیزدم بهش که هجوم برد سمت شاه یلبخند

 انداختم. یبه صحفه گوش یبا خنده گرفتمش و نگاه منم

 تایکشمت ب یم یامد:بخدا خوند یم نیشاه یصدا
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 بلند خوندم. یبا صدا امارویندادم و پ محلش

 نمیسالم شاه_

 ؟یسالم عشق من خوب_

 (نیغمگ کریدلم برات تنگ شده )است نیزم،شاهیآره عز_

 باال  اوردن در اوردم و گفتم:چندشا یادا

 شم؟یپ یایامشب م نمیدادم:شاه ادامه

 امدم یتونم،وگرنه حتما م یخستم نم یلیعشقم خ_

 من رو.... یخوایم ین،کیشاه_

 شد. دهیاز دستم کش یبخون که گوش شویبق خواستم

 بود؟ یاسم دختره چ تایگفت:ب یناز

 بود! نه نه سودا بود. یر کنم سورفک_

 گهیبخونم د شمیو گفتم:بده بق نیکردم به شاه رو

 ؟یچ گهیکرد و گفت:نه بابا د یاخم

 .میدیو خند میومسخرش کرد میگذاشت نیسر به سر شاه یخوب بود کل یلیاون شب خ خالصه

 و گرفتم. ازمیمورد ن لیبازار و وسا میبا هم رفت نیبود که من و شاه 10ساعت  صبح

م خان ترایکه م میو سالم داد کشونینزد میزدن،رفتیخونه،همه دور هم نشسته بودن و حرف م میبود که امد 2 ساعت

 ؟یجواب رو داد و گفن:خسته شد یبا مهربون

 یرو که من گرفته بودم دستم و همشم م الیگفت:نه مادر من،خسته کجا بود،همه وسا نیجواب بدم که شاه خواستم

 درد نیکوفت،شاه نیزود باش شاه نیا،شاهیب عیسر نیحساب کن شاه نیگفت،شاه
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 نداره  یبیوگفت:ع دیجون آروم خند ترایگرفته بود،م خندم

 شیواال بخدا ا نیدختر رو پرو کرد نیمادر،شماهم ا یچ یعنیشد و گفت: یعصبان یالک نیشاه

 نیگفت،من و چه به ا یراست م قتایخب حق یکرد ول یم یشوخ نیناراحت شدم درست بود شاه هویچرا  دونمینم

 خانواده

و  یناز یاز کنارشون رد شدم و رفتم اتاقم.فقط آخر لحظه  صدا دیببخش هیاز جام بلند شدم با  یلبخند الک هی با

 یحرف زدنت ناراحتش کرد نیکه گفت:خاک بر سرت با ا دمیشن

سوال بود که چرا انقد  یواسم جا شهیکردم،هم یکر مخانواده ف نیتخت و به ا یرو دمیاتاقم شدم و دراز کش وارد

 بهم محبت دارن! 

که پدرش با کار کردن  یدختر هیخانواده دارم،هه چه دلمم خوشه ها،آخه ، نیبا ا یمن چه ارتباط دمیفهم یم کاش

 یزدیا زخانیمثل پرو یو پولدار لیاص یخانواده  هیتونم با  یم یچه ارتباط دهیم شونیمردم خرج یتو مزرعه ها

 داشته باشم؟

 که استاد گفته بود رو انجام بدم. ییفکر کردن شدم و بلند شدم تا کارا الیخیب

******* 

 انیشا

 

 آخرتون باشه گم،غمیم تیتسل_

 ممنون یلیواضح گفتم:خ یول آروم

 به صد نفر بهم گفتن . کیحرف و نزد نیا

 .دمیکش یرفته باشه،آه کنمی!اصال باور نمهیچهلم پدر بود،چقد جاش خال امروز

 د.رو جلوم گرفته بو یچا ینیبود س یسرتاپا مشک دمید تارویجلو ظاهر شد،سربلند کردم و که ب ینیبعد س کمی
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 تکون داد و از کنارم رد شد. یکردم،سر یرو برداشت و تشکر یکی

 پر رنگ شده. دونمیدونم فقط م یدختر تو ذهنم پر رنگ شده،چراشو هنوزم نم نیروزا ا نیا

 تونم درکشون کنم! یبن،نمیکه بهش دارم واسم عج ییها حس

 دمیکرد رو شن یصحبت م تایکه داشت با ب نیشاه یصدا با

 دختر یخسته  شد_

 نه خوبم  نگران نباش_

 عالقه داشته باشه! تایبه ب نیکنم،نکنه شاه ی.همش فکر مدمینشن ییصدا گهید

 باشه! ینبود که نگران دختر یاون پسر آخه

 .میزد یو حرف م میو همسرش بودن،دور هم نشسته بود ایبهزاد و مادرش و ک ت،فقطیرفته بودم اکثر مهمانا

 یکی عیرو تعارف کرد،سر یو چا دیرو به همه تعارف کرد،به من که کنار بهزاد بودم رس یچا ینیامد و س تایب

 شده بود بهش. رهیبرداشتم و اونم رفت سمت بهزاد،بهزاد خ

اروم اما  تایشدم و رو به ب یبود،عصب تاینگاهش به ب هیامده بود  یتونستم درک کنم از وقت یبهزاد نم ینگاها نیا کال

 یبر یتون یمحکم گفتم: م

 .دهیگوش نم یکار نکن،ول گهیخودشه،صدبار مادر بهش م ریکرد و رفت،تقص یاخم

جان  اتیگم انگار ب یجون م ترایگفت: م یشمس نشست که خاله یو رفت و کنار ناز زیم یرو گذاشت رو ینیس تایب

 ها زهیواستون عز یلیخ

 جون یشمس زهیبرام عز یزد و گفت: اون مثل ناز یلبخند مامان

 صورتش بود  یرو ینگاه کردم،لبخند محو تایب به

 دوست داشتن درسته؟ یلیرو خ تایب زمیاقا پرو دمیشن_

 رو مثل دختر خودش دوست داشت تایب زمیجون پرو یاره شمس_
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 دختر یمار داشته باش یمهره  دیرو گفت: با تایرو کرد به ب یشمس خاله

 خانم به من لطف دارن ترایو م یزدیا یزد و گفت: اقا یلبخند تایب

 

 نجایبودن که باالخره عزم رفتن کردن. بعد از رفتن اونا مادر نشست و گفت: کاش حداقل شهاب ا یساعتی هی خالصه

 بود

 بود،که داشت. یجذاب یچهره  ادمهیکه ازش  یزیشهاب،تنها چ داداش

 پسر فوق العاده. هیمهربون بود  یلیکه خ ادمهی و

 رفت شمونیزود از پ یلیو غم ادامه داد:شهابم خ یبا نارحت مادر

  یکن یفکرا نارحت م نیبابا مادر چرا خودتو با ا یگفت: ا نیشاه

 گفت که متوجه نشدم! یزیلب چ ریزد و ز یکرد و لبخند ینگاه تاینزد ، فقط به ب یحرف مامان

 دیاستراحت کن نیبهتره بر نیشد و گفت: بچه ها خسته شد بلند

 اتاقش شد.... یرو گفت و راه یا

 

 (یکل )راو یدانا

 

 دارند. یگاه چه مفهوم یگاه و ب ینگاه ها نیدانست ا یرا نداشت،نم انیشا بیعج یتاب نگاها گرید تایب

 .دیتختش دراز کش یکرد و بر رو ضیرنگ تعو یصورت یرا با لباس خواب شیاتاق رفت و لباس ها به

 یشناسد.نم یاست که م یکس نیکه بنظرش منفور تر ن،بهزادیکرده بود و همچن ریروزها ذهنش را درگ نیا انیشا

 آمد. یپسر بدش م نیدانست چرا انقدر از ا
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**** 

 .دیخان فرا رس زیپرو یفت و روز جشن خانه امد و ر یهفته همچون طوفان دو

بود  دهیفهم تا،اونیب ییبایبه ز یکرده بود گنج دایپ ابینا یگنج ییروزها خوشحال و سر خوش بود گو نیا انیشا

 او عاشق بود. یعشق است،آر ییبایبه ز یاحساسش به دخترک احساس

 شیاتیب ی، آن را برا یالماس ینیبا نگ بایو ز فیظر ینگاه کرد،حلقه ا زدیاتاقش چشمک م زیم یکه رو یجعبه ا به

 خودش کند. یهمه اون را برا یبود،در فکر داشت امشب جلو دهیخر

****** 

 را. تایب نیبانو همه را به اتاقش فراخواند،فرزندانش و همچن ترایم

و داشت ا یلیقعا چه دلکرد. وا یبود که احساس اضافه بودن م تایمادرشان بودن،تنها ب یآمدند و منتظر حرفا یهمگ

 د؟یایآن ها ب یخانوادگ یبه جلسه 

 معارفه هم هست ان،جشنیاز جشن شا ریبانو به حرف آمد: امشب غ ترایم

 ؟یک یمعارفه  ؟اصالیبا تعجب گفت: چه معارفه ا انیشا

 بانو کوتا پاسخ داد: گمشدمون رایمت

 ؟یگفت: چه گمشده ا نیسه با تعجب به مادرشان نگاه انداختن سپس شاه هر

 نمونده یزیتا شب چ دیو آماده ش دیبر د،االنمیفهم یشب م_

 کارت دارم زمیو گفت: شما باش عز تایرو کرد به ب سپس

 از اتاق خارج شدند... یتکان داد،هر سه فرزند با گنگ یتنها سر تایب

  یباش دیگفت: امشب توام با نیبانو به سمت کمد اتاقش رفت و در همان ح ترایم

 نداشت. ینگفت،حرف یزیکرد و چ یبانو نگاه ترایبا تعجب به م تایب

 و بلند که از کمد خارج کرد. بایز یلباس نکهیبانو پس از ا ترایم
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 یبدرخش یامشب حساب خوامیبهت برسه،م ادیگفتم که ب شگرمیآرا هی،  یپوش یلباس رو م نیگفت: امشب ا 

 شه؟ی..مگه متونمیبه حرف آمد: اما خانم من،من چطور ...اخه...من...نم تایب

 شد،اون شکه زده بود. ینم انیب یبه درست شیحرفا

  یباش دیتو با زمیزد و گفت: عز یلبخند یبانو به آرام ترایم

 بدو رسهیم شگریآرا گهیساعت د میداد و گفت: حاال هم برو که ن تایلباس را به دست ب سپس

 ا رسما از اتاقش خارج کرد....او ر و

*** 

 جشن بودن. یبرگزار یدر تقال یهمگ

 .گذراندیبه تن کرده بود و چشمش مدام اون جعبه را م کیش ی،کت و شلوار یبا سرخوش انیشا

 خوشحال بود. اریشود بس یمال خودش م تایب نکهیا از

 یشیشد و لب زد: مال خودم م رهیخ نهیا به

****** 

 

 هم در آن جشن باشد. تایب خواستیقلبش دلش م یها هیرفتن به جشن بود،و ته ما یآماده  بهزاد

 شدن و بهزاد حرکت کرد .  یمدل باال نیو مادرش سوار ماش خودش

**** 

دختر  نیباتریقدم گذشت،حتم داشت اون ز تایکه داشت،به سمت اتاق ب یپس از آماده شدنش،با کنجکاو یناز

 امشب خواهد شد.

 بند آمده. شیصدا رتیافتاد،از ح تاید و وارد شد. تا چشمش به باتاق را ز در
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 همان دخترک بود؟ واقعا

 از شک خارج شد: بد شدم؟ تایب یصدا با

 دختر یخدا تو فوق العاده ا ی،وایشد یونه،عالینه د ؟یبغلش و گفت: بد شد دیزد و با سرعت پر یلبخند یناز

 . رونیاز بغلش آمد ب سپس

 که بود تعجب کرده بود! یزیزد.خودش هم از چ یلبخند تایب

 کرده بود. شیبایدر تنش ز اری،بسیرنگ اندام یبلند کرم لباس

 صورتش او را همچون پرنسس قصه ها کرده بود. میمال شیو فرش و آرا ییطال یموها

  میشد بدو بر ریگفت: اوه اوه د تاینگاه انداخت و  رو به ب تایبه ساعت اتاق ب یناز

 ؟یسادیوا گه،چراید میبر ایبا تعجب گفت: وا ب ینکرد که ناز یما حرکتا تایب

 امیب رونیخانم بهم گفتن بمونم هر وقت خودشون،گفتن از اتاق ب ترایدونم،میگفت: نم یبا کالفگ تایب

 شده بود! بیگوش داد،مادرش عج تایب یبا تعجب به حرفا یناز

 من رفتم منتظرتم زم،پسیرا بوسه زد و گفت: باشه عز تایب یلبخند گونه  با

 زننیسکته رو م دنتیمجلس امشب با د یافزود:مطمئنم پسرا طنتیبعد با ش و

 را گفت و از اتاق خارج شد.... نیا

 که دعوت کرده بود،امده بودن. ییانداخت همه کسا یبانو به مهمانا نگاه ترایم

 نییپا یکنیم ییرو راهنما تایب گهیش گفت: ربع ساعت درا صدا زد و اروم به نیاز مستخدم یکی

 گفت و رفت. یتکان داد و چشم یسر

 یمهمانا یرا در دست گرفت و گفت: سالم به همه  کروفنیکه درست کرده بودن رفت و م ییسکو یبانو رو ترایم

 زیعز
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 بانو شد. ترایتوجه شان جلب م یرا که گفت همگ نیا

 دیامدنتون ما رو خوشحال کرد د،بایرفتیاو ادامه داد: خوشحالم که دعوت ما را پذ و

مارو خوشحال  یجان بود که با امدنش همه  انیجشن به افتخار پسرم،شا نیکرد و سپس ادامه داد: ا یسکوت

 و افسوس. نهیمتاسفانه وقت نشد پدرش رو بب یکرد،ول

 گمشدمون یمراسم معارفس،معارفه  کیمراسم، نیا نیکرد و گفت: و همچن یمکث

 بپا شد. یحرف،همهمه ا نیا با

که من  دیدون یرو م نیداشتم و همتون ا یفرزند انیکه من قبل از شا دیدون یبانو ادامه داد: همه شما م ترایم

 هم داشتم. یعروس

 از شما خبر نداشت که عروسم حامله بود! چکسیه یکرد و گفت: ول یمکث

 با تعجب به مادرشان نگاه کردن یو ناز نیو شاه انیعلل خصوص شا همه

دنبال بهناز  یلیما رفت بدون اطالع،ما خ شیپسرم،همسرش از پ یبانو ادامه داد: بعد از مرگ ناگهان ترایم

 پسرم... زیسال دختر عز 20حاال بعد از  م،وینکرد داشیاما پ میعروسمون،گشت

ته گف زیرا همانگونه که پرو قتیحق یگفت همه  یم دیما بااشک در چشمانش حلقه بست ا دیحرفش که رس ینجایا

 بود.

رو بهتون  زمیدختر عز خوامیحاال م ست،ویما ن نیشده اما افسوس که بهناز عروسم،در ب دایمن پ زیمن،عز ینوه _

 . کنم...یمعرف

 

 بود. دهیبانو را شن ترایم یها یکامل حرفا یباال بود،ول تایب

 با من داره؟ یحرفا چه ارتباط نیا یعنی: گفتیگرفته بود!با خود م استرس

 نییپا میبر دید،باییصدا زدنش آماده بود گفت: خانم بفرما یکه برا یمستخدم
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 امد  نییپله پا نیتکون داد و از اول یبا استرس سر تایب

 و .... یهم...و سوم یدوم

ر کنم، اون دخت یم یرو به همتون معرف زمیبانو بلند شد: دختر عز ترایم یبود که صدا دیبه آخر پله ها رس بایتقر

 تاستیب

 .کردینگاه م تیبرد که از استرس و شک به جمع ییتایدستش را به سمت ب و

 در شک بودن! همه

 کرد. یماجرا نگاه م نیباز به ا یبا دهن بهزاد

 هم خوشحال... دیهم گنگ بودن و شا یو ناز نیشاه

شکسته شدن قلب  یتکه تکه شدنس امد،صدا یبود که صدا یخانه قلب یمنطقه  نیتر کیگوشه و تار اما،در

 حبس شده بود! ان،نفسشیشا

 !هیگر ریمانده بود همان جا بزند ز کم

 امکان نداره نی...انیلب گفت: نه ا ریقلبش فشورد و ز یرا رو دستش

 ماننده شکنجه گاه بود خارج شد... شیکه برا یطیبود از آن مح یقیبه هر طر و

 امده رو باور نداشت. شیپ عیبود و وقا رهیخ تیشکه زده به جعم تایب

 ها... نیهمانند ا ییذهنش پر از سوال بود سوال ها در

 ؟یزدیا یآقا یچه که اون نوه  یعنی

 تک دختر نادر، پدرش بود. او

 بود. دهیکش یادیزحمت ز شیکه برا یمهربان پدر

 اش! دهیوقت ند چیاست که ه یپدرت شهاب ندیگو یپدرش بود،حاال م او
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ها  نیها هم بهناز است! نه ا یلیدارد؟اسم مادر خ یخب چه ربط یاسم مادرم بهناز بود ول یشود ؟ مادرم؟ ار یم مگر

 کنن. یاشتباه م

 تو رو اشتباه گرفتن  نای،ایبهشون بگ دیکنن با یاشتباه م نایا تایگفت: اره ب یخود م با

 پسرش. ادگاریبود، زشیبانو که منتظر نوه عز ترایبلند کرد و رفت سمت م سر

 من زیپسرم،عز ادگاریرا بغل کرد و گفت:  تایبانو،ب تراید،میرس یوقت

 اریرا صدا زد و گفت: برو اون عکس رو ب نیاز مستخدم یکیبا نو  ترایم

 بزرگ امد. یرفت و پس از چند لحظه با قاب عکس مستخدم

 تایاز شهاب بود،پدر ب یعکس قد هی

 نصب کرد. ندیکه همه آن را بب ی،طور یقاب عکس را گوشه ا مستخدم

 به هم بودن که تعجب کرده بود. یشهاب شد،انقد شب ی رهیخ تایب

 تایب یداداش شهاب هیخدا چقد شب یگفت: وا یآشکار جانیشد و با ه تایب کیهم نزد یناز

 اما سکوت کرده بود،انگار قصد حرف زدن نداشت. نیشاه

 که از هم جدا شده اند بود. یبیهمانند دو س یزدیکه واقعا اون و شهاب ا دیشیکماکان به عکس نگاه کرد و اند تایب

 هنوز باور نکرده بود. تایجنس مؤنث شهاب بود و ب تایب

 گذشته بود و همه رفته بودن. مهیتمام شده بود شب از ن یمهمان

 هضم نشده بود! شیگذشته برا چند ساعت ینشسته بود و در فکر بود،اتفاق ها تایب

 ... یسخته ول دونمیکنارش نشست و گفت: م نیشاه

 بهشت زهرا؟ یبر یوسط حرفش آمد و گفت: من رو فردا م تایب

 ؟یچ یبا تعجب گفت: بهشت زهرا؟ واسه  نیشاه
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 سر خاک اقا شهاب میبر خوامیم_

 را درک نکرده بود. تیتوانست او را پدر خطاب کند هنوز واقع ینم هنوز

 برمت یم یهرجا بگ زمیزد و گفت: تو جون بخواه عز یمحو یلبخند شهاب

 نکن  تیگفت: ولش کن دخترم و اذ نیامد و به شاه یناز

 زمیعز یاستراحت کن یبهتره بر یشد تیاذ یلیرا گرفت و گفت: امشب خ تایب دست

 کرد. یاو را تا اتاق همراه و

** 

:آخه چرا من ؟ چرا من انقد زدیو با خود حرف م خوردیشکسته،در باغ خانه دور م یبود با قلب یپسر انیشا

 ؟ ها؟ مگه یدیخدا چرا انقد عذابم م یاز عاشق شدنم!وا نمینمش،ایوقت نشد بب یکه حت زمیبدبختم؟اون از پدر عز

که من حاال  نهیم ادرد ه؟یدردم چ یدون یم ؟یکنیم تیبگو؟خدا چرا منو اذ شه؟چندبار؟بهمیآدم چندبار عاشق م

م؟ به عنوان عمو بغلش کن دیو اونم بهم بگه عمو؟ اگه بخوام بغلش کنم با نمشیهروز بب دیعموش باشم! با یجا دیبا

 آره ؟ ه؟یچه درد بد یدونیخدا م یوا

 

 همه درد مچاله شده بود! نیحلقه بست،قلبش از ا انیبود که در چشمان شا اشک

 چرا؟ چرا اینشسته بود و سر به آسمان کرد و گفت: خدا نیزم یرو

 کردن کرد. هیشروع به گر و

 کند؟ ینم هیگفته است مرد گرد یکس چه

 .زندیعشق ممنوعه اش زجه م ینشسته و برا یمرد نجایا

 .....یوا یا زیبر یاز ان روز که اشک مرد یوا یا
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 بهزاد

 

 !گذرهیم یزدیا یه خانواد زیو شکه برنگ بیاز جشن عج یهفته ا هی

 منم هنوز که هنوزه ،اون ماجرا رو هضمش نکردم چه برسه به اون دختر که... من،که

 بگم واال اصن به من چه؟ یچ

دوست دارم  یلی.خادیم زشونمیعز ینوه  ادیرو واسه شام  دعوت کرده،احتمال ز یزدیمامان،خانواده ا امشب

 ....نایباهاش خوب بود اما شا اناتمیجر نیقبل از ا نیشاه کنن،البتهیچطور باهاش برخورد م نیو شاه انینم،شایبب

 در از فکر خارج شدم  یصدا با

 دییبفرما_

 زم؟یعز یخودم،چطور پیخوشت سیامد داخل و گفت: سالم رئ ارشیک

 ؟یامد ری؟د یزدم بهش و گفتم: خوبم،کجا بود یلبخند

 رو برده بودم دکتر الین_

 شده؟ یکردم و گفتم: خدا بد نده چ یزیر اخم

 یشیعمو م یبده که دار زم،مژدهیزد و امد سمتم و لپمو ماچ کرد و گفت: مژده بده عز یلبخند

 گفتم: عمو؟ یجیگ با

 شمی، منم دارم بابا م گهیاره د_

 لبم و گفتم: مبارک باشه دادش ینشست رو یحرفش لبخند نیا با

 میدور هم بخور یارم،همگیم رمیگ یامشب م ومد،حاالین رمیخواستم بخرم،گ ینیری،شیممنون مرس_

 باشه _
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 خوشحال شدم از خبرت یلیخ ایگفتم: ک ستاد،یبره که صداش زدم و ا خواست

 زد و گفت: خوشحالم که خوشحالت کرده یلبخند

 گفت و رفت. نویا

 بابا شه؟ ارشیجالب بود،ک واقعا

 بشه! ییچه بابا نیخدا ا یوا

*** 

 خونه. دمیود که رسب 7حدود  ساعت

 داخل که مامان امد استقبالم . رفتم

 جواب رو داد. ییدادم که با خوش رو یسالم

لند ب رسنیمهمانا م ر،االنیبگ یدوش هی ایبرو لباساتو عوض کن  نیکاناپه که صداش در امد: نش یو لم دادم رو رفتم

 شو

 ایدیم ریبلند شدم و گفتم: گ یکالفک با

 ....نییو رفتم پا دمیو لباسام رو پوش رونیگرفتم و امدم ب یدوش مفصل هیحمام و  رفتم

 دادم،که همه توجهشون بهم جلب شد. ییبهشون و سالم بلند باال دمیمهمانا امده بودن،رس ی همه

خ پخ برات پ یگوسفند یگاو هی یگفت یم یقدم رنجه فرمود یامده؟خوش امد یک نیبلند شد و گفت: به به بب ایک

  میکردیم

 ایک زیکم مزه بر_

 اشتباه یگفتم حتما با حمام داماد دیانقد طول کش ی،ولیریدوش بگ یگفته بود رفت گم،خالهیجون تو راس م_

 یگرفت

 کم حرف بزن_



 یگریآن د

 
46 

 

 تایو در آخرم ب ترایو خاله م یناز نیدست دادم و خوش آمد گفتم و همچن انیو شا نیو با شاه رفتم

 لب جواب رو داد. ریدادم که اونم ز یش کرده بود،سالم کوتاهخوشگل یلیزده بود که خ یآب پیت هی

 کار و بار چطوره؟ انیو گفتم: چخبر شا انیشا شیپ نشستم

 خوبه یخوبه،همه چ_

 چشاش بود. یتو یغم بزرگ هین،ینگاهش کردم،احساس کردم غمگ قیعم

 افتاده؟ یکه فقط خودش بفهمه گفتم: اتفاق یاروم طور یلیخ

 اروم جواب داد: نه اونم

 ان؟یشا هیغم چشمات چ نیپس ا_

 غم کجا بود  یکن یبابا اشتباه م یچیه_

 گه . یاگه نخواد بگه نم دونستمینزدم،چون م یحرف

 گن؟یم یچ ستیکنن معلوم ن یپچ پچ م یه یدوتا رو؟ در گوش نیا ینیب یم ایک گمیامد که گفت: م نیشاه یصدا

 زنن؟یبنظرت درباره ما حرف م

 اریگوشت رو ب زننیحرف م یتا بگمت درباره چ ایجون ب نیزد و گفت: نه شاه یطونیلبخند ش ایک

 از خنده منفجر شد. نیگفت که شاه یزیکرد و اونم چ ایدهن ک کیگوشش رو نزد نیشاه

 دوتا. نیدست ا از

  زمیعز یخوش امد یلیجون و گفت: خ ترایم شیامد و نشست پ یچا ینیبا س مامان

 جون یممنون شمس_

 ست؟ین یحله؟مشکل یچ ؟همهیکنیم کارایچخبر چ_

 هست یجان مراقب همه چ انیخوبه شا یهمه چ ستین ینه شکر خدا مشکل_
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 ها یاریعروس ب هیوقته شه  گهیحون د ترایزد و گفت: م یلبخند مامان

 میاجبارشون کن میتون یبخوان ما که نم دیخودشون با رسهیدوتا نم نیبابا من زورم به ا یزد و گفت: ا یلبخند خاله

 ستیگوشش بدهکار ن ریزن بگ ای. بهزاد خودم صد بار گفتم بنیاره واهلل،هم_

 الیخیحرفاست؟ ب نیا یگفتم: ا مامان االن جا یلحن اعتراض گونه ا با

 بخورم ییهوا هی رونیب رمیمن م دیاز جاش بلند شد و گفت: ببخش تایب

 رو گفت و مجلس رو ترک کرد. نیا

 االن میایم دیلند شد و گفت: ببخشب انمیشا

 همراهش رفت.... اونم

 

 تایب

 

 باغ . یو رفتم تو رونیسالن زدم ب از

 بود و نشستم. اطیکه وسط ح یاستخر یلبه  رفتم

نفر درد و دل  هیبا  شن،بهتریناراحت م یآروم نشست کنارم و گفت: آدما وقت یلیامد و خ انیبعد شا یکمی

 دختر یکن یفقط خودت رو داغون م یریم شیکه تو پ نطورینفر بزنن ا هیکنن،حرفاشون رو به 

 یوزنه  هی کنمیم کنه،احساسیدرد م یلیخ کنه،یاستخر بودم گفتم: قلبم درد م یبه آب تو رهیطور که خ همون

 رفته ادمیخودمم  تیهو یهستم!حت یدونم ک یعادت نکردم،هنوز نم تیوضع نیروشه،من هنوز به ا ینیسنگ

به تو؟  یشب تشونیچند نفر هستن که وضع ایدن نیا یتو یدون ی،میایباهاش کنار ب دیبا یسخته ول یلیخ دونمیم_

 باش لطفا یتا،قویب یباش یقو دینبودن،تو با فیاونا مثل تو که انقد ضع

 ؟یکن یکمکم م_
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 نباش  یزینگران چ تایب میپشتت هست کنم،هممونیگفت: آره کمکت م یاروم یصدا با

 میینجایداخل زشته ا میبلند شد و گفت: حاال هم بلند شو بر انیشا

 زدم و باهاش همراه شدم تا سالن. انیبه شا یبلند شدم و لبخند کوتاه اروم

 شده؟ یزیدخترم؟چ یامد سمت و گفت: خوب یبا نگران ترایهمون مامان م ای تراخانمیم

 ستین یزینه خوبم چ_

 دلش گرفته بود کمیمامان  ستین یچیگفت: ه ترایرو به مامان م انیشا

 زمیدستم رو گرفت و بردم و کنار خودش نشوندم و گفت: قربون اون دلت برم عز یمامان

 غمتو نمیامد کنارم و گفت: خوشگله نب یناز

 نداره یزدم و گفتم: با تو آدم غم یلبخند

 قربون دختر یماچ کرد و گفت: آ لپمو

 ؟یگل یامد سمت و گفت: خوب الین

 یخوبم مرس_

 شه؟یداره مامان م یدونستیگفت: م یناز

 نگاه کردم و گفتم: واقعا؟ الیتعجب به ن با

 ماهشه هیزد و گفت: آره  یلبخند

 شهینیشر نمیرو برداشت و بهم تعارف کرد و گفت: ا ینیظرف شر هی

عاشق بچه  تایرو خوب کنه ،ب تایتونه حال ب یم یگوگول یبچه  هیگفت: تنها  یرو برداشتم که ناز ینیریلبخند ش با

 هاست

 ادیم رشیخوب و سالم گ یبچه  هیشوهر که کرد، شاالیجون گفت: ا یشمس
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 مونه! یم نمیکه عمش مونده ا نطوریره؟همیگیم نویا ادیم یبابا ک یگفت: ا یناز

 گرفت به حرفش. خندم

جونم  تایهر کردنت،در ضمن ببعدشم تو هنوز مونده تا وقت شو یخونیجون گفت: اوا دختر تو که درس م یشمس

 واسه خودش یکم نداره ماشاال خانم یزیچ

واسه  میامد دیببخش گهیم ادیچه چشمش تو رو گرفته؟ شک نکنم فردا م ینیب یآروم گفت: م یلیدر گوشم خ یناز

 یبهزادمون  خواستگار

 تو؟ یزد خودیکردم و گفتم: بازم حرف ب یاخم

 ینیب یحاال م_

 آدم نیپسر منفورتر نیبهش نزدم رومو کردم طرف پسرا که مشغول حرف زدن بودن و چشم افتاد به بهزاد،ا یحرف

 داند!! اد؟خدایمنه،چرا انقد ازش بدم م یزندگ یتو

 نگاه کنه ،واال یبزار نگاه کنه تا چشاش دراد،اره بابا بزار ه تایب الیخیه،بیزیکال آدم ه کردینگاهم م داشت

 یبودن من هر از گاه الیو ن یناز شتریب م،البتهیزدیحرف م یو از هر در میمشغول حرف زدن شد یو ناز الیو ن من

 .کردمیاحضار نظر م

**** 

 

رفتم اتاقم و لباسام رو در اوردم و لباس خواب تنم کردم و  ر،یشب بخ هیخونه،با  میبود که امد 12،1ساعت  حدود

 سر تخت. دمیپر

 آقا شهاب،پدرم. شیکه رفتم بهشت زهرا پ یفکر رفتم،همون روز تو

که  ییدادم،با آشنا شیو آزما میخانوادم،رفت نیاز ا یداشته باشم که عضو نانیمن اطم نکهیاز اون بخاطر ا بعد

رو به اون رو  نیشبه سرنوشتم از ا هیشد،یمن باورم نم یچهار روز بعد جواب مثبت رو بهم دادن،ول هیداشت  نیشاه

 شد!
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 ؟یزدیخان ا زیپرو  ی نوه

خب االن راحت ترم  یبهتر شده بود،البته قبلشم خوب بود ول نیو شاه یروزا رفتارم با ناز نیبود برام،ا جالب

ن م دیشا دونمیشده،ناراحت،کم حرف شده،نم گهید یکیکال عوض شده،اصال  یبعد از اون شب مهمان انیباهاشون،شا

 ! کنمیفکر م نطوریا

 .....دمیرو آزاد کردم و چشام رو بستم و خواب فکرم

*********** 

 انیشا

 

 آشپزخونه. ن،سمتییشدم و بعد از شستن دست و صورت،رفتم پا داریاز خواب ب صبح

زم و هنو کنهیم دنیقلبم شروع به تپ نمشیب یم یوقت خورد،هنوزمیکه داشت تند تند صبحانه م دمیرو د تایب

 .یا گهیشخص د چیشم نه هنتونستم درک کنم که من عمو

 تر واشی یخوریبهش گفتم: چرا انقد تند تند م رو

 برم دیشده با رمید_

 ؟یکردم و گفتم: با ک یزیر اخم

 رمیم ،خودمیشکیبا ه_

 کجاست؟ نیشاه_

 خوابه_

 کن ببرت دارشیب خود،برویب_

 اما..._

 برمت  یخودم م خوادیوسط حرفش:اصال نم دمیپر
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من و  یعنیماها  ینداشت وقت یلیدل چین،هییآشپزخونه خارج شدم و رفتم اتاق و لباس عوض کردم و امدم پا از

 همه راه رو تا دانشگاه تنها بره. نیخودش تنها ا تایم،بیهست نیشاه

 نینخورد یزیبعد امد و سوار شد و گفت:  چ کمیشدم و اونم  نیماش سوار

 سوم شخص بودم باهام راحت نبود،هنوزم براش هنوزم

 خورمینم_

 روشن کردم و به راه افتادم.... نیماش

گفت: نون و  کردیکه بازش م نطوریدر اورد و گرفت سمتم و هم کیپالست هیو  فشیک یدست کرد تو تایب

 نیکن یضعف م نطوریا نیر،بخوریپن

 گرفتم و مشغول خوردن شدم. ازش

 ه؟یبتیچه مص نیا ایشد،خدایمحبتش قلبم داغون م نیا از

 ؟یدار نامهی: گواهگفتم

 بله،چطور؟_

 ینطوریهم یچیه_

 .ادیراحت هرجا دوست داره بره و ب گهیکه د دمیخریم نیماش هیبراش  دیبا

 

 دانشگاه و گفتم: مراقب خودت باش یو نگه داشتم جلو نیماش

 نگاهم کرد و گفت: باشه خدافظ  کمی

 شد و رفت. ادهیتکون دادم و اونم پ سرمو

 دم سمت شرکت....حرکت کر منم
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***** 

 

 تایب

 .زمینفر رو بر هیخورد بود که دوست داشتم االن فقط خون  یبه حد عصابم

نهار درست  هینجام،یصبح ا 7من خستم از ساعت  ه،اوف،بخدایکالس برامون گذاشتن و گفتن اجبار یالک یالک امروز

 شه. دایپ انیشا ای نیهم نخوردم،االناست که سر کله شاه یو حساب

 نطوریا رهیبرام بگ یگوش هیبگم  نیباشه به شاه ادمیدانشگاه، یبود،رفتم سمت درب خروج یکیرو به تار بایتقر هوا

 نداره. دهیفا

 حفظم نبود! چکدوممیه یشماره  یکه بگم بره من کالس دارم،بدبخت ادیب شونیکیمنتظر تا  ستادمیا

 نفر رومو کردم سمت صدا! هیسالم  یصدا با

 کاریتمام،سال آخرش بود!اما با من چ یکالم همه چ هی پ،خوشگل،دریدانشگاه بود،پولدار،خوشت یاز پسرا یکی

 داشت؟

 خواستم باهاتون صحبتم کنم یو گفت: خانم کمال کمیرو دادم که امد نزد جوابش

 ن؟یشناس یکردم و گفتم: شما من رو م یزیر اخم

 د؟یاسشن یشما من رو نم نیبگ نیخوایم یعنیزد و گفت:  یلبخند

 کردم شما.... یخب فکر نم یشما تو کل دانشگاه هست ول یچرا خب،آوازه _

 کرد حرف رو قطع کردم نگاهش کردم. یکه صدام م نیشاه یصدا با

 داشت،امد سمتمون و گفت: سالم اخم

 من امرو... نیسالم شاه_
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 باشن؟ یآقا ک نیوسط حرفم و گفت: ا دیپر

 بودم! دهیرو ند نیشاه یرو نیبود،من تاحاال ا یجد یلیخ

 از دانشجوها یکیهستن  یساالر یآقا شونی:اگفتم

 .نطوریهم هم یساالر یبهش داد و اقا یخشک سالم یلیخ نیشاه

 داشت؟ ینه؟لزوم ایکنم  یمعرف یساالر یرو به اقا نیشاه دیفکر بودم که با نیا یمن تو و

 ن؟یکن ینم یمعرف یبا حرفش خالصم کرد:خانم کمال که

 وم هستنعم شونیا_

 .نیتعجب نگاهم کرد و بعدش به شاه با

 ....گهیخب د یداشت باور نکنه، ول حقم

 خستم تایب میبر ایگفت: ب نیشاه

 نداشتم که خبرت کنم یگوش امیتونم ب یبرامون گذاشتن نم ن،کالسیشاه_

 هست؟ یکه،حاال کالست تا ک یکن یبخر گوش نم یگوش هیآروم بست و باز کرد و گفت: صدبار گفتم  چشاشو

 8تا _

 شده8 امیتا برم ب خرمیواست م یگوش هی رمیساعتش نگاه کرد و گفت:باشه م به

 کارت دارم ایلحظه ب هیلب گفتم و خواست بره که گفت:  ریز یا باشه

 گفت؟ یم یپسره چ نیکه گفت: ا نشیماش شیهمراه شدم تا پ باهاش

 بزنهنشد حرفش رو  گهید یتو امد دونمینم_

 ؟یشناس یدانشگاهتون م یپسرا یاها بعد شما همه _

 کل دانشگاه معروفه دم،تویاسمش رو شن یلیاونم چون خ شناسمیآقا رو م نیا رم،فقطیکردم و گفتم: نخ یاخم
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  نمشیدور برت بب ادیز ادیخوب،خوشم نم میلیا خ_

 شد رمیتونم برم؟د یچشم م_

 برو یاوک_

 سمت کالسم که صدام کرد.... ،رفتمیساالر یتوجه به آقا یداخل دانشگاه و ب رفتم

 

 پاشا

 

 سالم قربان _

 شده؟یتکون دادم و گفتم: چ سرمو

 تو دستش رو جلوم تکون داد و گفت: قرار داد و بستم ی برگه

 نیخوبه آفر یلیکوتاه زدم و گفتم: خ یلبخند

 برم دانشگاه،هواست باشه دینگاه کردم و گفتم: من با میساعت مچ به

 گهیبسه د یدار یکی ره؟یگیم سانسیآدم چندتا ل یلیپاشا خدا وک گمیم_

 که؟ یدونیدستور پدر بود، م_

 دونمیبله م_

 خوب من رفتم  یلیخ_

 .رونیبرداشتم و رفتم ب زیم یرو از رو فمیتکون داد و ک سرشو

 شدم و به طرف دانشگاه راه افتادم.... نیماش سوار
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 .دمیتا رس دیطول کش یساعت ربع

 شدم و رفتم داخل. ادهیرو پارک کردم و پ نیماش

 یگفت: به به آقا پاشا خوش امد دیدانشگاه که منو د یاز پسرا یکی

دختر کنه بود و من  هیبستم،هاله  تیعصبان یرو از رو دم،چشامیتکون دادم و به راهم ادامه دادم که هاله رو د سرمو

 ازش متنفر بودم.

 ؟یامد یعشقم ک یطرفم و گفت: وا دیدم،دوید یوقت

 عشقم! هه

 گرفتم. شیبه سالن و راه کالسم رو در پ دمیتوجه بهش راهم و ادامه دادم و رس یب

 کنم. لیعمرانم تحص یرشته  یاصرار داشت که حتما تو یلیخ م،پدرمیمعمار سانسیسالمه و ل27 من

 اجبارا امدم دانشگاه! االنم سال آخرمه. منم

 بار چندم؟ نیا یساالر یگفت: اقا دیمن رو د یزدم و وارد کالس شدم،استاد سر کالس بود وقت در

 استاد شرکت بودم یگفتم: آقا یکالفگ با

 دینیبش دییکرد و گفت: بفرما یاخم

 رو انتخاب کردم و نشستم. یاز صندل فیرد نیتکون دادم و اخر سرمو

 دادم،دخترا کال برام مهم نبودن. ینم تیاهم چکدومیبه ه خب من کال یدخترا چشمشون به من بود ول اکثر

********** 

 خورد. م،زنگیکه گوش رونیرفتم ب یاز کالس،داشتم م بعد

 .یبودم که خوردم به کس فمیباز کردن ک ریکتم رو گشتم نبود درگ یبایج

 ....؟بزنمیدختر مواجعه شدم که گفت: حواست کجاست؟ها؟عاشق هی یشاک ی افهیو باال گرفتم که با ق سرم
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 ن؟ییشما یساالر یآقا ینگاهم کرد و گفت: وا کمیحرفش و خورد  هیبق

 برم عجله دارم دیکردم و گفتم: بله من با یاخم

 رو حواب بدم که قطع شد. یرو گفتم و خواستم گوش نیا

 دمیو شن زدیکه دوستش رو صدا م یا گهیدختر د یصدا

 ژاله،ژاله_

توجه به من رو  یبه ژاله و ب دینگاه کردم،رس کردیکه صدا م یبود که خورده بودم بهش،به کس یهمون دختر ژاله

 جزوت رو بهم بده من زمیبهش گفت: عز

 سمیبنو دمیو ادامه داد: نرس دیکش ینفس دیحرفش که رس ینجایا به

 بهت بدم میبر ایسرشو تکون داد و گفت: باشه ب ژاله

  یساالر یخوشحال شدم آقا یلیخ یلیخ دنتونیرو بهم گفت: از د ژاله

 نگاهمم نکرد ! یدختر اما حت اون

بود اون  بیبرام عج یبه وضوع نگاه کردن دخترا عادت داشتم ول یو حت یرکیز ریز یبود؟ به نگاها بیعج واسم

 !!!میک نهیبب دیزحمت نکش یحت

 رو باز کردم. یشدم و گوش نیشسرم و تکون دادم و رفتم سوار ما الیخیب

 بود زنگ زده بود! پدر

 برقرار کردم و بعد از چند بوق جواب داد تماس

 پسر یکجا بود_

 پدر نتونستم جواب بدم،دانشگاه بودم دیببخش_

 خونه کار واجب دارم ایخب زود ب یلیخ_
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 شده؟یچ_

 عجول نباش ،انقدمیفهم یم ایب_

 افتم یچشم پدر االن راه م_

 و گفتم و تماس و قطع کردم و راه افتادم... نیا

 خونه. دمیبود که رس 7حدود  ساعت

 .دم،خواهرمیسالن که شدم پروانه رو د وارد

 یگفت: سالم دادش خسته نباش دیمن رو د یوقت

 کجاست ،مامانیبهش زدم و گفتم: سالمت باش یلبخند

 گهیباشه؟ آشپزخونس د یخوایکجا م_

 هیمن  کرد،مادریم نییکه درست کرده بود رو تز یکیداشت ک دمشیبهش زدم و رفتم سمت آشپزخونه ،د یلبخند

گفت خودم دوست دارم  ینکرد،م ره،قبولیاصرار کرد که واسه مادرم خدمتکار بگ یبود،پدر هرچ یحرفه ا یکدبانو

 کار کنم.

 یماهت،خوب یبهم زد و امد سمت و گفت : سالم به رو یلبخند دیمن و د یبهش کردم،سرشو اورد باال وقت یسالم

 آره فدات شم؟ یا ؟گشنهیخورد یزیقربونت برم؟ چ

 خدا نگران. ی شهیبود،هم نطوریهم ش،کالیهمه نگران نیزدم به ا لبخند

 رسمیبه شکمم خوب م ینرسم ول یمادر نگران نباش،من به هرچ رمی: نه سگفتم

 کارت داره ارم،باباتیم یو چا کیرت،منم واستون کزد و گفت: برو اتاق کار پد یلبخند

 و تکون دادم و گفتم: باشه ممنون سرم

 باال. یرو گفتم و از آشپزخونه خارج شدم و رفتم طبقه  نیا

 وارد شدم. دشییاتاق کار پدر ، در زدم و بعد از بفرما دمیرس
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 سالم پدر_

 تو  ایسالم پسرم،ب_

 نشستم و گفتم: امرتون قربان؟ زشیکنار م یصندل یبستم و رفتم رو در

  یریزن بگ دیگفت با یحرف زد م یلیچشماش برداشت و گفت: امروز مادرت باهام خ یاز رو شویطب نکیع

 گمیندارم،هر وقت وقتش شد خودم بهتون م یدختر چیبه ه یمن عالقه ا نیدون یپدر خودتون که م_

داره نوه هاشو  نه،دوستیبب یاونم مادرته دوست داره پسرش رو تو لباس داماد یارم،ولیباشه منم بهت فشار نم_

 بغل کنه و قربون صدقشون بره.

 فهمم حرفتون رو یبله م_

 خوشحالم_

 هم دارم گهیکار د هیمکث کرد و گفت:  کمی

 بله؟_

 دارم ازیل شه واقعا نکن که کارام زودتر ح یمعرف یآشنا سراغ دار یداشتم،گفتم اگه کس یکار اداره ا یسر هی_

 کنمیسفاوش م دیوح زنمیباشه زنگ م_

 ممنون پسرم_

 کارخونه در چه حاله؟ یکنم،راستیخواهش م_

 بهتر شده یلیاالن خ یخراب شده بود ول تشیبود وضع یچندماه هیخوبه،_

رو از دستش  ینیامد داخل،بلند شدم و س کیو ک یچا ینیبدم که در اتاق زده شد و مادر با س یجواب خواستم

 یدیبابا مادر چرا زحمت کش یگرفتم و گفتم: ا

 پسرم ستین یزحمت_
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 نشست گفت: خب پسرم کار و بار چطوره؟ یوقت

 خوبه یخوبه مادر،همه چ_

 یخب خداروشکر،راست_

 بله؟_

 دختر دارن ماه،خانم و با وقار  هیامدن، ایبه تازگ مونیهمسا نیا_

و در آخر گفتم: مامان،من به پدرم  کردمیگوش م یحوصلگ یکرد.منم با ب یم فیخالصه داشت از دختر مردم تعر و

 گفتم،اگه بخوام ازدواج کنم،دوست دارم خودم همسرم و انتخاب کنم 

 گه؟ید یسالته مادر ک27پاشا جان _

 کنمیباشه مادر روش فکر م_

 رو بخور کتیو ک یخوبه،حاال چا یلیزد و گفت: خ یلبخند

که خلوت  نمیب یوب ازش خوردم که در باز شد و پروانه امد داخل و گفت: به به مقل هیرو برداشتم و  یچا

 خورنیم میکیآره؟ نگاه نگاه چه ک بمیمن غر نجاین،ایکرد

 نمونش نمیا اینه ب یگیم یه یدوست دار شتریتو پاشا رو ب گمیکرد به مامان و گفت: م رو

 توام بخور دختر انقد حسود نباش نیبش ایب دهیورپر یزد و گفت: ا یلبخند مادر

 دهیبه دخترت نم تیاهم یشکیه ییبابا نیو رو به پدر گفت: بب دیبرچ لباشو

 نمیبغلم بب ایهم ب دم،حاالیم تیاهم زمیبه دختر عز میلیزد و گفت: اتفاقا من خ یلبخند پدر

 بغل پدر  دیبا لبخند پر پروانه

 تو؟ یشد نیری: چه خودشگفتم

 ستمین نیریخود ش چمیه رمیبا حرص گفت: نخ پروانه
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 مثل پروانه داشتم.... یخواهر هیاون شب با سر به سر گذاشتن پروانه گذشت و چقد خوب بود  خالصه

کرد  شهیخب چه م یدانشگاه رو نداشتم ول یکالس داشتم هر چند حوصله 8شدم، داریبود ب 7حدود ساعت  صبح

 یدرست کردم،من خودم تنها زندگ مرویاوردم و ن رونیب خچالیوتا تخم مرغ از .وارد آشپزخونه شدم و درفتمیم دیبا

 دارم.  یمتر300آپارتمان  هیکنم، یم

 شدم و حرکت کردم. نیو سوار ماش رونیو رفتم ب دمیاز خوردن صبحانه،لباس پوش بعد

**** 

 دخترا حرف یدرباره  شترمیسلف و همشون مشغول حرف زدن بودن،ب یتو میدانشگاه دور هم نشسته بود یپسرا با

 کن ماجرا هم نبودن. ،ولیتا آخر ریبگ یاز سال اول زدیم

اکثر دخترا  گهیشناخت گفت: اره د یدانشگاه رو کامل م یاز پسرا که اسمش هامون بود و کل دخترا یکی

 یلیخ یسادس ول نکهیهمتون؟ با ا نشهیدیباهاشون فرق داره بنظرم،د یخانم کمال نیا یدونینه م ینطورن،ولیا

 خوشگل المصب

  گریج یلیالکردارو،خ گهیگفت: اره راست م طاها

نداشت،سرم و گرفتم باال که چشمم خورد  تیچندان اهم زدن،براممیحرف م یدارن درباره ک دونستمیکه کال نم من

 به اون دختر،دوست ژاله.

به اطرافش  تیخوردن شد و اصال اهم مشغول ییسفارش داد و رفت نشست و به تنها یزیخودش تنها بود،چ البته

 داد ینم

 اوردن فیطاها توجه ام رو جلب کرد: اوه اوه حالل زاده تشر یصدا

 ؟یگیرو م یبه طاها کردم و گفتم: ک ینگاه

 همون دختره که تنها نشسته_

 خب چشه؟_
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ا برنامه ه نیتو نخ ا ست،اصالیکاره ن نیبگما ا ده،البتهینم یپا به کس ،المصبیکمال تایتاست،بیاسمش ب_

 ادیراست م رهیم ست،راستین

 دمیگفت: نه بابا دوست پسر داره خودم د هامون

 ؟یدید ؟کجایکه تا اون موقعه ساکت بود گفت: جد وانیک

 یکیالبته  ارشیپسر م هی ادیم یوقت شهیهم یول ستمیمطمئن ن ادیکرد و گفت: البته ز کیخودشو نزد کمی هامون

 ارشیم نیا باریاون  باریدوتان  ستنین

 برادرشه دیگفت: شا یالیخیبا ب وانیک

 برادراشن دیشا گهیگفت: راست م طاها

 دمیدونم واال شا یلباشو کج کرد و گفت: نم هامون

کرد،فقط  ینگاه نم یبود،به کس ینام تایبودم به دختر رو به روم که ب رهیاونا مشغول حرف بودن و من خ خالصه

 .دخوریآروم م یلیغذاشو خ

 شد! یمتوجه اونا هم نم یحت ندمیتونم شرط بب یم یدادن ول یدور اطرافش بهش چراغ سبز نشون م یپسرا

 بودمش؟ دهیبود که چرا تا االن من ند نیبود و جالب ا یبیکل دختر عج در

اون دختره  یمن اصال حواسم به درس نبود.حواسم پ ی،ولیسر کالس بعد میم،رفتیکه خورد یاز نهار مختصر بعد

 بود. تایب

 امد. یو جالب م بیواسم عج حرکاتش

مدل باال که  نیماش هیسوار  دمیکه اون دختره رو د رونینداشتم از دانشگاه زدم ب یکالس گهیاز کالس،چون د بعد

 بود، شد و رفتن. یپسر جون هیرانندشم 

 بود؟ یدوست داشتم بدونم اون پسره ک یلیخ

 دوست پسرش بود؟ یعنی
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 ه نامزدش بود؟نکن ای

 من چه؟ کنم؟بهیچرا من انقد بهش فکر م اصال

 شدم و به مقصد شرکت حرکت کردم. نیو تکون دادم و رفتم و سوار ماش سرم

*************** 

 بله؟_

 اسمشون هالست گنیامدن با شما کار دارن م یخانم هیسالم قربان،_

 گرفته؟ ادیدختر! شرکت من رو از کجا  نیدست ا از

 برن دیاسم خانم بگشن ینم_

 کبوندم. تیرو گفتم و تلفن رو با عصبان نیا

 کنم؟ کاریباهاش چ دیبا دونستمینم

 که.... نجایا نمیا داشتیدانشگاه که چشم ازم بر نم یتو اون

 رو ازم گرفت. یادیدر وقت فکر کردن ز یباز شدن ناگهان با

 لست؟یطو نجا؟؟مگهیگفتم: چخبره ا تیعصبان با

 ییهوی شونیقربان ا دیگفت: ببخش یبا استرس و نگران یمنش

 یبر یتون یم یوسط حرفش: اوک دمیپر

 ؟یخوایم یو در بست و رو به هاله کردم و گفتم: چ رفت

 من دوست دارم یزنیانقد منو پس م زم،چرایگفت: عز یلحن لوس و چندش آور با

ب ش هیتونم  یم یاگه بخوا یحاظرم برات انجام بدم حت یکه بگ یو بند کرواتم و گرفت و گفت: هرکار کمینزد امد

 رو رقم بزنم یشب عال هیباهات باشم و واست 
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 حاال نیاز شرکتم هم رونیکرد و گفتم: بسه برو ب اخم

 بوسه... یلبام و م یلباش و گذاشته رو دمیبه خودم امدم که د یفقط وقت شدیچ دمینفهم

 رونیبرو گمشو بچندش از خودم جداش کردم و داد زدم:  با

 عیسر رونیب نیبنداز نویامد داخل که با همون لحن گفتم: ا یمنش

 یدیگفت: تقاصشو پست م هاله

 ....رونیگفت و از اتاق زد ب نویا

 کنم؟ کاریدختر چ نیاز دست ا دونستمیبودم،نم یعصبان یلیخ

 نوبر بود. گهید یکی نیا یبودن ول زومیآو یلیدخترا خ کال

 تا؟یشده به اون دختره ب دهیذهنم کش هویچرا  دونمینم

 !کردینگاهمم نم یبود که حت یدختر تنها

 !!دمیدستش ند یاون پسره شد امد جلوم!نکنه شوهرشه؟ اما من حلقه ا نیکه سوار ماش یصحنه ا اون

 دختر مرموز؟ نیانقد ا چرا

 ش!!!دنبال انیب سیجنس هیوان با داشته باشه که بخ یمرفعه ا یخانواده  نیخورد همچ یکه داشت بهش نم یپیت اون

 با اون پسره داره؟ یچه ارتباط تایب یعنی

 کنم؟یم تایب تایچرا من انقد ب اصن

 من چه.... به

 زنگ خورد بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم میو تکون دادم تا از فکر خارج شم،گوش سرم

 د؟ییبله بفرما_

 سالم داداش پروانم_
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 ؟یلبم گفتم: سالم دختر لوس بابا چطور یامد رو یلبخند

 من لوسم پاشا؟واقعا که_

 ؟ یداداشت کرد ادی شدهیباشه حاال قهر نکن جوجه،چ_

 یگفت: داداش یلحن لوس با

 شده؟ یکردم و گفتم: باز چ یکوتاه ی خنده

 دارم دیبازار خر یبر یمن رو م_

 یرفتیبا مامان م_

 ستین کاریتونه ب ینم گهیم یگفتم بهش ول_

 فقط آماده باش میدنبالت باهم بر امیبود. گفتم: االن م 4کردم  ینگاه میساعت مچ به

 باشه داداش _

 رو برداشتم و راه افتادم سمت خونه. فمیرو قطع کردم و ک تماس

 منتظرم. ستادهیپشت در ا دونستمیم رونیب ادیزدم تا پروانه ب یبوق دم،تکیتا رس دیطول کش یساعت ربع

 ...میامد و سوار شد و باهم رفت عیسر

 میکه گفتم: خب کجا بر میراه بود تو

 اونجا... میداد و باهم رفت یپاساژ هیرو که گفتم آدرس  نیا

  یشد و همراهم امد و گفت: داداش ادهیشدم و اونم پ ادهیپ نیماش از

 جانم_

 مونه یخودمون م نیب یحاال جد_

 ؟ یچ_
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 ؟یرو دوست ندار یکس_

 تعجب کردم و هم خندم گرفته بود.حرفش هم  از

 ؟یپرس یسوال م نی: چطور شده تو اگفتم

 نایا کننیم یشونه خال تیمسئول رفتنیو کال از پذ میقصد ازدواج ندار گنیکه م ییپسراها یروانشناس یطبق کتابا_

 فارق ایعاشقن  ای

 ه؟یعالقه مند شد یتا حاال به روانشناس یا ک _

 وقته یلیخ_

 رمیفردا زن بگ ؟یدار کیازدواج کنم،واال ، بده داداشت رو بدون شر خوامیرو دوست دارم نه نم یمن نه کس زمیعز_

 م؟یمن و تو با هم تنها باش زارهیبنظرت م

  ته؟یداداش اصال ول کن زن واسه چ یگیو گفت: راست م دیخند

 .کردیم دیکرد و با اصرار واسه منم خررو  داشیو پروانه اکثر خر میگشت یساعت م،دویو وارد پاساژ شد میدیخند

با  د،منمیپرس یم متیو ق کردیانتخاب م یکی یکیو  رفتیم یره،هیشد و خواست کفش بگ یفروشگاه کفاش هی وارد

 هیفروشکاه معلوم بود چشمم خورد به  رونیکردم.سرم و که بلند کردم ب یاسپرت مردونه نگاه م یبه کفشا یخونسر

 بود. تایبه ب یشب دایدختر که شد

 .ستیخودش ن دمیاما فهم کشیفروشگاه خارج شدم و رفتم نزد از

 باشه به من چه؟ تایچرا امدم دنبالش؟اصال ب من

 شدم؟ نطوریمن ا چرا

 پروانه از فکر خارج شدم یصدا با

 شده؟ یزیداداش چ_

 ؟یدینه نه خر_
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 میاره بر_

 میبر_

 دختر برام مهم شده؟ نیمشغول بود،چرا ا یفکرم حساب ن،منیسمت ماش میرفت باهم

 باالخره تمام یمبل انداختم و گفتم: آخ یرو رو الیو وسا میخونه شد وارد

 داداش گمیگفت: م پروانه

 شده؟ یزیکردم که گفت: چ نگاهش

 شده باشه؟ دیبا ینه چ_

 !ینبود ایدن نیا یوت گهید میتو فکر کال . بعد از فروشگاه کفش که رفت یرفت دمید هوی،یدونینه آخه م_

 خستم یدختر من فقط کم یکن یزدم و گفتم: اشتباه م یلبخند

 بود. 9نگاه کردم، میساعت مچ به

 پسرم یشربت امد و کنارم نشست و گفت: خسته شد ینیس هیبا  مامان

 نه خوبم _

 قلوب خوردم ازش که مامان گفت: فردا شب عمت دعوتمون کرده واسه شام هیو برداشتم و  شربت

 بده؟ خوادیم یشده که عمه دعوت یتعجب به مامان نگاه کردم و گفتم: ا چ با

  ینطوریبابا هم یا_

 خب حاال من چه؟_

 نایخونه عمت ا میریم نیاوا مادر خب گفتم واسه فردا شب برنامه نچ_

 .امیتونم ب یها!من نم یبابا مامان حوصله دار یو گفتم: ا زیم یشربت رو گذاشتم رو وانیل

 یایب دیبا شهیتونم،عمت ناراحت م ینم یچ یعنی_



 یگریآن د

 
67 

 

 ن؟یریفقط ساعت چند م امیگفتم: باشه باشه م کالفه

 میریم8حول حوش _

 ؟یبر یخوایو تکون دادم و بلند شدم که گفت: کجا م سرم

 خونه خستم مامان_

 قربونت بشم یاله یرفت یبعد م یخوردیم یشام هی یموند یخب م_

 استراحت کنم رمیخدا نکنه مامان،نه خستم م_

 شدم و حرکت کردم..... نیو گفتم و رفتم و سوار ماش نیا

**** 

 

 دیطول کش یا قعهید20لباسام رفتم سمت آشپزخونه و واسه خودم قهوه دم کردم، ضیو بعد از تعو دمیخونه رس به

رفتم و روشنش کردم،فنجون گذاشتم  یویو گرفتمش و به سمت ت ختمیفنجون مخصوصم ر یتا قهو آماده شد و تو

 بود. یتوجه ام جلب کرد،خارج لمیف هی هکردم تا باالخر نییماهواره رو باال پا یمبل و شبکه ها یدسته  یرو

 زنگ خورد. میکه گوش خوردمیبود قهومم م یویکه چشمم به ت نطوریهم

 یکیجوابش دادم، یویامدم سمت ت یکه م نطوریرو برداشتم و هم یکردم و فنجون گذاشتم و رفتم اتاق،گوش یپوف

 دانشگاه بود. یاز بچه ها

 سالم پاشاخان_

 ؟یزنگ زد یداشت یسالم طاها،بله کار_

 ؟یایکوه،م میبر میدانشگاه قرار داشت یهفته با بچه ها نیاره جمعه ا_

 وقته کوه نرفتم یلیاره خ_

 اد؟یم میکمال تایگفتم: ب یطق درستمن چیفکر و ه ،بدونیکمال تایشد به ب دهیچرا ذهنم کش دونمینم
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گفته که  ایگو یگفت ول ایاز دخ یکی میما نگفت م،البتهیگفت: نه بهش گفت یکه انگار از سوالم تعجب کرد ول طاها

 رهیگ یشده داداش پاشا سراغ اون رو م یشده بود گفت: حاال چ طونیکه ش یبعد با لحن ادینم

 بابا سوال کردم فقط  یچیگفتم: ه یالیخیب با

 ؟یندار یو گفت: باشه کار دیخند

 از اولشم نداشتم_

 ی،بایو گفت: الحق که عنق دیخند دوباره

 رو قطع کرد... یرو گفت و گوش نیا

 خواستم!اصال چه یرو نم نیو من اصال ا زدیتو فکرم داشت پرسه م یادیز تایب نینگاه کردم،ا لممیف یبه ادامه  منم

 داره؟  یلزوم

 کنم؟یزن متهل فکر م هیمن دارم به  یعنیشوهر داره؟ کنهن

 زن شوهر دار فکر کنم... هیکه بخوام به  دیگنج یافکار خارج شم،اصال در ذهنم نم نیو تکون دادم تا از ا سرم

 دانشگاه..... رفتمیم دیفکر نکنم،فردا با نیاز ا شتریرو خاموش کردم و رفتم که بخوابم تا ب یویت

****** 

 آقا! ستیاصال حواستون به درس ن یساالر یآقا_

 رو جمع و جور کردم و گفتم: نه استاد حواسم هست خودم

 درس دادنش. یبهم رفت و شروع کرد به ادامه  یغره ا چشم

 خوامیکه نم دم،حاالیرو د تایکه باز اون دختر ب دمید یم رونیبه درس نبود،داشتم از پنجره ب گفت،حواسمیم راست

 .رهیگ یقرار م دمیتو د شتریبهش فکر کنم ب

 بود! دیاز من بع یچم شده،دوست دارم برم سمتش،ول دونمینم
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 یقاکه ا نمیب یکه باز هاله امد سمتم و گفت: به به م رونیو برداشتم تا از کالس برم ب فمیکه تمام شد،ک کالس

 برن یم فیدارن تشر یساالر

 رد شم خوامیبرو کنار م_

 یکه تو بگ یهرچ زمیباشه عز_

 یاز من باشه،م ریغ یا گهیکه چشمت به دختر د نمیوار گفت: اگه بب دیتحد یتر و اروم تر ول کیامد نزد کمی

 کشمش،هم اون رو هم تو رو

 زد و رفت. یپوزخند

 که؟یچرا انقد کوچ نیگرفته بود،اخه عقل ا خندم

 راهم و گرفتم و رفتم.... الیخیب

******* 

 هفته بعد کی

 

کرده بود،نگاهش  ریقلب و ذهنم و درگ بیروزا عج نیکه ا یی تایه چشمم خورد به بدانشگاه شدم ک وارد

 ...دیکش یبود و آه م رهیبود به جلو خ نیکردم،غمگ

 شده؟ یتونستم برم و ازش بپرسم چ یم کاش

 یناچار از کنارش رد شدم و وارد کالس شدم هر چند همه  یول نمیبب تیوضع نیا یدوست نداشتم اون رو تو اصال

 بود.... تایب یحواسم پ

االن  نمیدوست داشتم بب یلینبود،خ چکسیه یول نمینشسته بود رو بب تایکه ب ییو رفتم جا رونیکالس امدم ب از

 دو دختر حواسم و جمع کرد. یکجاست و حالش چطوره که صدا

 نشده که یزینکن چ تیانقد خودت رو اذ تایب_
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 !ستنیمن ن یواقع یکه بزرگم کردن،خانواده  یاکه خانواده  دمینشده،من فهم یزیچ ویچ یچ_

 نبود تیواقع یبابات،بابا ستن،فقطیرو ن یچ یچ_

 جمیگ یلیبخدا خ یخب هرچ_

 امد . یاون دوتا دختر م یکه صدا یسمت درخت رفتم

 تاست،یشون ب یکی دمیفهم

 ادیم نیبرم االن شاه دیکه همنطور ناراحت بود،به ساعتش نگاه کرد و گفت: من با دمیرو د تایکه دقت کردم ب کمی

 دنبالم

 کجاست؟ انیشا_

 ادیم شونیکیهر روز  ادیاون ب دمیدونم شا یشرکته،نم_

 برو خدافظ زمیاها باشه عز_

 دور دنبالش رفتم. یدانشگاه،منم با مسافت یرفت سمت خروج ادیبا سرعت ز تایب

 امد دنبالش و سوار شد و رفت. نیماش هیتا باالخره  منتظر بود کمی

ط دارن! فق تایبا ب یو چه نسبت نیک دمیهنوز هم نفهم یول برنشیو م ارنشیکه دوتا پسر م دمیچند روزه فهم نیا

 ...کنمیم دایپ تاینسبت به ب ییحسا هیدونستم که من دارم  یم نویا

 تونستم! ینم یعنیشد، ینم یداشتم باهاش حرف بزنم ول میبود که تصم یروز چند

 بگم؟ یچ تایلبخندم نزدم حاال برم به ب یحت یدختر چیه یبه رو روزیتا د من

 کنه؟یمن عاشقتون شدم؟ باور م بگم

 دارم؟ یتیبراش اهم اصال

 نه!! ای دهیدونستم اون اصال منو د یحداقل م کاش
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امد  یمن منش دییمبل پرت کردم که در اتاق زده شد و با بفرما یرو رو فیوارد اتاقم شدم و در بستم و ک یکالفک با

 !دیبسته دار هیقربان، دیداخل و گفت: ببخش

 تعجب گفتم: بسته؟ با

 اوردن یبله پستچ_

 پاکت زرد رنگ بود. هیو رفت، زمیم یرو گذاشت رو بسته

 نداشت! یفرستنده ا چیسراغ پاکت و بازش کردم،هبود، رفتم  میشونیپ یکه رو یاخم با

 !تاستیب یکه عکسا نایشکه شدم،ا دمیعکسا رو د یعکس بودن وقت کهیکردم،چند ت بازش

عکسا  ینبود فقط همه  یبد زیچ دیمختلف ازش عکس  گرفته شده بود،البته منحرف نباش یها هیبود که در زاو تایب

 تعجب کردم!! نی! بخاطر همدادیرو نشون م تایب

 عکسا بود بازش کردم و خوندم... ینامه ال به ال هی

 بگم که بهتر نویا خوامیم بهیتو تحت تعق یعشق کوچولو نی،ایباش دهیکه عکسا رو د دوارمیسالم پاشاخان ام"

 یم هم اون و هم تو رو نمتیبب یبهت گفته بودم،اگه دور و بر دختر بارمیره،یم یوگرنه اون م یریازش فاصله بگ

 "کشم

 نیبرگه رو مچاله کردم و انداخت زم تیعصبان با

 کنم. کاریباهات چ دونمیکثافت،م یهاله _

 بوق جواب داد هیرو گفتم و رفتم سمت تلفن و شمارش و گرفتم،با  نیا

 عشقم؟ یگم کرد شده؟راهیکه پاشاخان زنگ زدن چ نمیب یبه به م_

 ؟ یتون یم یفکر کرد ؟واقعایکن دمیتحد یخوای؟میفرستاد بود برام یگفتم: خفه شو اون پاکت چ تیعصبان با

 برنامه هاتو از برم،پس...  یهمه  ،منینظر ریز یعکس بود که بفهم کهیتند نرو،اون فقط چند ت یساالر یاوه آقا_

 ادامه بده گفتم: برو به درک نزاشتم
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 کردم.... یکار رو نم نیکاش ا یا یو گفتم و قطع کردم. ول نیا

 بود. ریدرگ یلیخونه،ذهنم خ رفتم

 کنه؟ خوادیم یهاله چ یعنی

 تونه؟ یم یعنیمهمه ؟  اصن

 یازش خواستگار دی...بادیحرف بزنم،با تایهرچه زودتر با ب دیمزخرف خالص شم،با یفکرا نیو تکون دادم تا از ا سرم

 کنم.

 !!؟دهینشون م یبهش بگم چه عکس العمل یوقت نمیدوست داشتم بب یلیلبم،خ ینشست رو یلبخند

ونه ت یکه م یبهش دارن،تنها شخص یاون پسرا چه ربط دمینداشته باشه،هنوز نفهم یبفهمم که،نامزد دیاول با یول

 بهم کمک کنه،اون دختر ژالس.

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

 

 .ستیخب،چندان مهم ن یرفتم سمت دانشگاه تا با ژاله حرف بزنم،البته کالسم داشتم ول یبا سر خوش صبح

 اون رو کشف کنم. دیبا تاستیمهم ب فعال

الن س یسالن و با چشم گشتم دنبال اون دختره ژاله،تاحدود یشدم و رفتم سمت دانشگاه،رفتم تو ادهیپ نیماش از

 خودش تنها بود. کشیکردم و رفتم نزد داشیرفتم و گشتم تا پ ه،یبه بق تیاهم یشلوغ بود،ب

 .دفترش بود یپله و سرش تو یبود رو نشسته

 شده؟ یچ..چ ن؟یخوب یساالر یکردم که سرش رو باال اورد و نگاهم کرد و گفت: ا سالم اقا یسالم

 خودمون بمونه نیدوارم،بیام یسوال ازتون بپرسم ول هی خوامیبهش گفتم: م تیاهم یبود هول شده،ب مشخص

 ا..البته_

 داره؟ ،نامزدیکمال تایخانم ب_



 یگریآن د

 
73 

 

 چطور؟ تا؟نهیگفت: ب یجیگ با

 نیبه کارتون برس یچیجمعش کردم و گفتم: ه عیسر یلبم ول ینشست رو لبخند

 !کردیرو گفتم و راه افتادم،اونم با تعجب نگاهم م نیا

 فکر وارد کالس شدم.... نیا کردم،بایباهاش صحبت م دیبا امروز

*********** 

 

 نستم!دو ینم لشمیو دل میبود. کالسام تموم شدن امروز فشرده کالس داشت 4حدود  ساعت

 برداشتم و زنگ زدم به مهرداد،معاونم بود،البته دوستمم بود. بیرو از ج میگوش

 چند بوق جواب داد با

 بله ؟_

 پاشام مهرداد _

 امروز؟ یومدیسالم ن_

 چطوره؟ ام،کارایاره دانشگاه بودم نشد ب_

 نباش یچیمن هستم نگران ه ،تای، خوبه همه چ چیه_

 نگران ترم لیدل نیاتفاقا به هم_

 گهید ینامرد_

 خدافظ زنمیزدم و گفتم: باشه،فعال کار دارم بعد بهت زنگ م یلبخند

 دانشگاه نگاه کردم. یبه سمت خروج رفتیکه با عجله داشت م ییتایرو قطع کردم و به ب یکوش عیسر

 بره؟ خواستیمنتظر بود،االن م ستاد،انگاریدنبالش،از دانشگاه خارج شد و ا رفتم
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 کالس دارن! 8تا ساعت دمیکه فهم ییاونجا تا

دادم  یکه شدم سالم کشیبود. رفتم سمتش و نزد تیموقع نیدور اطرافش نبود،بهتر یبه اطراف نگاه کردم،کس کمی

اهاتو ب ،خواستمیزنه گفتم: خانم کمال ینم یحرف دمی،دینیشد تو تک تک صورتش بب یکه نگاهم کرد،تعجب رو م

 صحبت کنم

 ن؟یشناس یکرد و گفت: شما من رو م اخم

 قلبم. یتو نیو همچن یوقته تو ذهنم یلیتونستم بگم خ یلبم کاش م ینشست رو یلبخند

 د؟یشناس یشما من رو نم نیبگ نیخوا یم یعنیاما گفتم:  

 کردم شما.... یخب فکر نم یچرا خب،آوازتون تو کل دانشگاه هست،ول_

 رفش رو خورد...ح کرد،ادامهیکه صداش م یکس یصدا با

 من امرو... نیگفت: سالم شاه تایکرد که ب یو سالم کیامد دنبالش،امد نزد یکه م ییاز همونا یکیبود، یپسر هی

 باشن؟ یآقا ک نیوسط حرفش و گفت: ا دینزاشت ادامه بده پر پسره

 شده؟ یرتیغ یعنی االن

 داره؟داداششه؟ تایبا ب ی؟ چه نسبت هیک یعنی

 از دانشجوها یکیهستن  یساالر یآقا شونیگفت: ا تایب

 بهم کرد که منم همونطور جوابش رو دادم. یسالم یپسر هم با اخم و لحن سرد اون

 یگفتم: خانم کمال نیانگار قصدشو نداشت بخاطر هم یکنه ول یپسر رو بهم معرف نیا تایبودم که ب نیمنتظر ا و

 د؟یکن ینم یمعرف

 عموم هستن شونیا_

 و به روم نگاه کردم،عموش بود؟تعجب به پسر ر با

 !نیاز ا ریفکر کرده بودم غ یبه همه چ شه؟یم مگه
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 باعث شد از فکر خارج شم نیشاه یصدا

 خستم تایب میبر ایب_

 نداشتم که خبرت کنم میام،گوشیتونم ب یبرامون گذاشتن،نم ن،کالسیشاه_

 ه؟یکه،حاال کالست. تا ک یکن یبخر گوش نم یگوش هیکرد و گفت: صدبار گفتم  یمکث نیشاه

 8تا_

 شده 8 امیخرم ،تا برم ب یواست م یگوش هی رمیانداخت و گفت: باشه م یپسره به ساعتش نگاه اون

 کارت دارم ایلحظه ب هیگفت:  تاینگفت و پسره هم خواست بره که رو به ب یزیچ تایب

 پارک بود. یکیکه در همون نزد ینیرو گفت و باهم رفتن سمت ماش نیا

 امد بدون توجه به من راهش رو گرفت و رفت داخل دانشگاه. تایب یوقت یگفتن ول یچقد گذشت و چ دونمینم

 و نگاهم کرد. ستادیدنبالش و صداش زدم که ا رفتم

 و گفتم: خواستم باهاتون حرف بزنم کشینزد رفتم

 د؟ییساعتش نگاه کرد و گفت: بفرما به

 پا اون پا کردم تا باالخره به حرف امدم و گفتم: من بهتون عالقه دارم نیا کمی

 

 تایب

 

 گفت؟ یشدم،چ رهیزده بهش خ شکه

 بود. جانیقلبم شدت گرفته بود،از ه تپش

 بود! بیحرف زدن رو نداشتم واقعا واسم عج قدرت



 یگریآن د

 
76 

 

 پسر پولدار و خوشگل دانشگاه،به من ابراز عالقه کرد؟ ؟یساالر پاشا

 شد ! یباورم نم اصال

 کنه؟ دایکه بخواد بهم عالقه پ دیمن و د یاون ک اصن

 و اصال به قلبم گوش ندادم. کنهیگفت که داره مسخرت م یم عقلم

رو  من دیداره؟ شما دار یحرفتون چه معن نیو گفتم: واقعا از شما انتظار نداشتم،ا دمیکش یقیکردم و نفس عم یاخم

 واقعا که د؟یکن یمسخره م

 مشغول بود. یکردم،ذهنم حساب یاستاد گوش نم یاصال به حرفا یرفتم کالسم،ول عیو گفتم و سرر نیا

 و به من ابراز عالقه کنه!؟ ادیب دیهمه دختر دانشگاه با نیا نیبرام سوال بود که چرا اون از ب هنوزم

 شناسه؟ یاون من رو از کجا م اصال

 بودم  یطرف عصب هی از

 شکه زده. میطرف از

 کردم مورد تمسخر قرار گرفتم! یبودم چون فکر م یعصب

 چطور مسخرم کرد؟ یدید

 داره؟هه! دوستم

 داره. خنده

 دمیمشغول بود ،اصال نفهم دم،ذهنمیفهم ینم یچیه یسر و ته استاد گوش کردم ول یب یبه حرفا یحوصله گ یب با

 دیچقد گذشت که استاد گفت:خسته نباش

 و بلند شدم و رفتم. فمیک یو گذاشتم تو لمیوسا ادیز یجیگ با

 خواستم برم که دمید نیشاه نیماش
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 تاخانمیب_

 نیشدم و رو به شاه نیتوجه بهش سوار ماش یو راهم و ادامه دادم و ب دمیکش یقیبر نگشتم،نفس عم یول ستادمیا

 میگفتم: بر

 شده؟ یزیبا تعجب گفت: چ نیشاه

 ن..نه_

 شک سرش و تکون داد و راه افتاد. با

 داشبرد ورش دار دم،تویواست خر یکه گفت: گوش میراه بود تو

 نگاه کردم! یگوش یو تکون دادم و در داشبورد باز کردم و با تعجب به جعبه  سرم

 ست؟ین ادیز نی...انی!انیگفتم: شاه نیبه شاه رو

 کردم واست،خطم روشه ویو خونه رو س یو ناز انی!شماره خودم و شاستین ادیگفت: نه ز الیخیب

 بود واسم یساده هم کاف یگوش هی،یدیچرا خر فونیآخه ا_

 داشته باشه جوجه نایاز ا شتریب دیخان با زیپرو ؟نوهیگ یجک م_

 رو از جعبه در اوردم و بازش کردم. میبهش زدم و گوش یلبخند

 ازش. رمیبگ ادیرو  یباهاش کار کنم تا همه چ یکل دیبا

 ود!ب ریذهنم دگ یکردم بخوابم ول یسر تخت و سع دمیفتم اتاق و پرراست ر هیخونه،انقد خسته بودم که  میدیرس

 !گهینباشه اون عمم د یافتادم بهتره باهاش حرف بزنم،هرچ یناز ادی هوی

رو بر  کردم و تماس دایرو پ یناز نیمخاطب نیافتادم رفتم سراغش و از ب میگوش ادی یبلند شم برم اتاقش ول خواستم

 قرار کردم.

 دیچیبوق خورد تا باالخره صداش پ یکل
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 د؟ییبله بفرما_

 زدم و گفتم: عمه کوچولوم چطوره؟ یلبخند

 ه؟یشماره ک نی؟اییکجا تا؟یب ییو گفت: ا تو دیخند

 خطمه  نمیا دیخر یواسم گوش نیتو اتاقم،شاه_

 کرد یخوب ن،کاریشاه نیآفر_

 یناز_

 جانم_

 باهات حرف دارم یایب شهیم_

 تا؟یبشده  یزیگفت: چ یجد

 ایب قعهید هینه _

 امیباشه االن م_

 رو قطع کرد. یرو گفت و گوش نیا

 ؟ شدهیداخل و گفت: چ دیپر یگذشت که در اتاقم باز شد و ناز کمی

 تا بگم نیبش ایتخت نشستم و گفتم: ب یرو

 دییو تکون داد و امد نشست و گفت: بفرما سرش

 واقعا دوست داره دیبنده خدا گناه داشت،شا یزد و گفت: آخ یاز اتفاقات رو براش گفتم که لبخند یا دهیچک منم

 کنه داینبود که بخواد بهم عالقه پ نمونیب یبرخورد و حرف چیآخه من و اون ه_

 اون بوده یتو حواست بهش نبود ول دیزاس،شایچ نیخب مگه به ا_

 نبود میحرفش رفتم تو فکر،بد حرف با
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 تند رفتم؟ یعنی: گفتم

 یکمی_

 کنم؟ کاریخب چ_

القه و واقعا بهت ع گهیراست م دیگه،شایم یچ نیباهات حرف بزنه،به حرفاش گوش کن،بب ادیاحتماال دوباره ب نیبب_

 داره

 ؟ یچ طون،خودتیزد و گفت: حاال ش یلبخند

 ؟یگفتم: من چ یجیگ با

 ؟یو گفت: دوسش دار دیخند

 ...نیبهم ابراز عالقه کنه بخاطر هم یشخص نیکه همچ دیگنج یمن اصن تو ذهنم نم یدونیخب،م یعنیمن؟نه _

 یگریخوشگل و ج یلیدختر،بنظرم که دختر خ فهیچقد اعتماد به نفست ضع گهیوسط حرفم: اوف تو د دیپر

 نیداره و همچ یخوشگل سیف یلیخ تایگفت ب یحانه،میدختر عمه ر نیدوست دارن داشته باشنت،هم ایلی،خیهست

 جذابه

 دا؟یو_

 حانهیمگه چندتا دختر داره عمه ر گهیاره د_

 دونمیچم_

 نم،چطوره؟یخوش بخت رو ب یاقا نیدوست دارم ا یلیو گفت: خ دیخند

 پسرن که برن سراغش نیندا از طرف ا هیدانشگاه منتظر  یهمه دخترا پ،وکالیخوشگل،پولدار،خوشت نیبب_

 نمشیعجب،پس مهم شد بب_

 ... ریبه د ریزدم و گفتم: من خودم د یلبخند

 افتمیو گفت:  دیپر هوی
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 ؟یافتی روی؟چ یچ_

 یستیتوام تنها ن نجوریا امیشاپ منم م یباهاش قرار بزار کاف_

 م؟یشاپ باهم حرف بزن یکاف میبر نیایمن باهاش دعوا کردم بعد برم بگم ب گمیم_

 شاپ فعالن جا یکاف ایحرف زد ب شهیسراغت،بهش بگو تو دانشگاه نم ادیکه دوباره م گمیم ونهینه د_

 کجا؟_

 دونمیاوف،حاال هرجا چم_

 ومدین دیخب باشه اصن شا_

 یکه خودت زد هیکه احتماال همون حدس ومدیاگه ن_

 شده؟یگفت: چ یبود، ناز ستادیراه رو ا یرون،تویب میرفت زدیکه صدامون م انیشا یصدا با

 شام حاظره نیایب یچیه_

 شام. زیسر م میرفت باهم

 امروز یگفت: سالم گلم،خسته شد ترایدادم که مامان م یسالم

 برامون کالس گذاشتن یالک ،امروزیکمیاره _

 ؟یگفت: با کدوم استاد داشت انیشا

 یحق_

 شناخت؟ یو تکون داد!اون استادام و م سرش

 کجاست؟ نیافتادم و گفتم: پس شاه نیشاه ادی

 خسته بود. ده،بچمیگفت: خواب ترایم مامان

 کرد ریغذا تو گلوم گ یدادم و مشغول خوردن شدم که با حرف ناز و تکون سرم
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 شوهر ها میبد دیرو هم با تایب نیا یمامان گمیم_

 آب برداشتم و خوردم. کمی

 ؟یناز ستیحرفا ن نیا یاخم داشت و گفت: االن موقعه  انیشا

 سال 23 شهیهم م گهیسالشه چند روز د22 تایموقعشه؟ ب یا داداش پس ک_

 .دمینم چکسیبه ه تامویگفت: من ب یمامان

 مامان یبا من ندار یکار گهیامده شما د تایب یاز وقت ش،اصنیبا قهر گفت: ا یناز

 زد و گفت: من هر دوتاتون دوست دارم. یلبخند یمامان

 بود. یخال نیشاه یجا یحساب ی. ولمیشام و خورد یناز یایخالصه با حرفا و شوخ و

 چرا استرس داشتم! دونمیشدم،نم اردیبود که ب 9حدود ساعت  صبح

 خوابه؟ یخوردن،سالم کرد و گفتم: ناز یداشتن صبحانه م دمید نیو شاه  انیتو آشپزخونه که شا رفتم

 ؟یالغر موند هیواال چ یریجون بگ یخودم جوجه بهت صبحانه بدم بخور شیپ ایگفت: اره اون خرسه،ب نیشاه

 گفتم: من الغرم؟ یالک یعشوه  با

 عشقم. یتو مانکن ،نهیو گفت: اله دیخند

داد جواب ن ینبود،صداش زدم ول نجایتو فکر بود،اصال حواسش ا یحساب انیبهش زدم و نشستم کنارش،شا یلبخند

 داداش؟ ییزد به پلهوش و گفت: کجا نیکه شاه

 نجامیهم ؟اهایها؟چ_

 کامال معلومه _

 ان؟یشده شا یزیگفتم: چ الیخیب یول نیگرفت از لحن شاه خندم

 انیشا ه؟عمویچ انیزد تو سرم و گفت: خنگول شا واشی یکی نیشاه
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 ان؟یزدم و گفتم: عمو شا یلبخند

 رسونمت. یم میبر ایب یشد!بلند شد و گفت: صبحانه خورد نیچشماش غمگ هوینگاهم کرد و  قیعم انیشا

 ه؟یبفهمم غم چشماش چ دیباشه باهاش حرف بزنم با ادمیو تکون دادم و اونم رفت،چش شد؟ سرم

 دستم خشک شد! ریبگ ایاز فکر خارج شدن که گفت: ب نیشاه یصدا با

 دارم من! یمهربون یخدا چه عمو یکردم،لقمه واسم گرفته بود،وا نگاهش

 نیکه گذشت گفتم: شاه کمی میصبحانه خورد یرو گرفتم و با شوخ لقمه

 جانم؟_

 ؟یکن یم کاریبهت ابراز عالقه کنه چ ادیب هوینفر  هیاگه _

 کرد و گفت: چطور؟ یزیر اخم

 بخدا دمیپرس ینطوریهم چیه_

 کننیصدنفر بهم ابراز عالقه م یروز گه،منید یایلیکنم،مثل خ یم چ،قبولیزد و گفت: ه یلبخند

و  یباشن دیتو د دونمیباشتت،چم دهید یکن یکه فکر نم یکی!یکه اصال انتظارش رو ندار یکیو گفتم: نه، دمیخند

 حرفا! نیا

 کنم! یتعجب م_

 ن؟یهم_

 .خوامیازش م لیشد عاشقم شد و دل یپرسم که چ یخب م_

 اها خوبه_

 صبحانتو بخور جوجه_
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شدم و حرکت کرد،دوباره استرس  انیشا نیلبخند صبحانم و خوردم و بعد از اون آماده شدم و رفتم سوار ماش با

 راست گفته بود؟ یعنی اد؟یم یعنی اد؟اوفیگرفتم،اگه دوباره ب

 شده؟ یزیگفت: چ انیتابلو بودم چون شا یلیکنم خ فکر

 نه چطور؟_

 لرزه! یدستات م_

 استرس دارم کمی مینه امروز امتحان دار_

 !یامتحان دار یگفته باش ادینم ادمی_

 رفته ادمیخب،خب حتما _

 تایب_

 بله؟_

 شده؟ یزیچ_

 نه بخدا_

 تا ابروش رفت باال و گفت: باشه  هی

 ست؟ین یزیچ یشم که گفت: مطمئن ادهیپ م،خواستمیدینزد تا رس یحرف گهید

 گفتم یبود که م ست،اگهین یزینه بخدا چ_

 ادهیامروز کاراش ز نیدنبالت،شاه امیباشه برو خودم م_

 باشه_

 کردن و رفتم سمت دانشگاه.... یگفتم و خدافظ نویا
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 یکار رو م نیا دیگرفتم با یاسترس م یشکوندم،عادتم بود وقت یم یکی یکیدستم و  یشد،انگشتا شتریب استرسم

 کردم!

 به درب سالن و رفتم سمت کالسم که دمیرس

 یخانم کمال_

 و گفت: سالم کمیبود،با استرس برگشتم و نگاهش کردم،با لبخند امد نزد خودش

 چرا اخم کردم!گفتم:سالم دونمینم

 ن؟یبگ نیخوایم یزیم نگاهش کردم و گفتم: چگه که با همون اخ ینم یزیچ دمید ستادمیا کمی

 قبال که گفتم،من دوستتون دارم. یعنیگفت: ها،اها بله خواستم بگم، یجیگ با

 !زدنیو نگاهم کرد،چشماش برق م دیکش یقیعم نفس

 تونم باهاتو صحبت کنم و.... یمن االن کالس دارم نم دینی: ببگفتم

 وسط حرفم: بله بله  دیپر

 7کافس،ساعت  هیآدرس  نینوشت و داد دستم و گفت: ا یزیو چ دیکش رونیب فشیکاغذ خودکار از ک هی عیسر

 اونجا نیایب

 رفت! شمیاز پ عیو سر گرفتمش

 که از من هول تر بود! نیا

 زدم و رفتم سر کالس ..... یلبخند

****** 

 خونه. میامد دنبالم و با هم رفت انیبود که شا 4حدود  ساعت

ن بفهم نیو شاه انیشا اد،اگهیبگم باهام ب یبه ناز دیگذاشتم،با یساالر یبودم که با آقا یاون قرارتو فکر  همش

 خونم حالله!
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 تو کافه قرار گذاشتم که.... بهیپسر غر هیبفهمن من با  گه،اگهیدارن د رتیخب غ یبد دلن ها نه ول گمینم

 و تکون دادم تا از فکر خارج شم. سرم

 و در باز کردم که با تعجب گفت: چته تو؟ یرفتم اتاق ناز عیخونه و سر میدیرس

 باهام قرار گذاشت کافه یناز_

 کجا؟ ولیذوق امد سمت و گفت: ا با

 فمهیآدرسش رو نوشت داد بهم تو ک دونمینم_

 یجا یلیبا دوستام رفتم خ باری نجایکرد گفت: جون ا داشیپ یرو کش رفت و مشغول گشتن شدو وقت فیک عیسر

 ن؟یساعت چند قرار گذاشت ه،حاالیکیرمانت

 7،نه نه8_

 آخر؟_

 7گفت _

 یبه خودت برس دیبا کمی ریدوش بگ هیبرو  یو تکون داد و گفت: اوک سرش

 م؟یکن کاریچ انیو شا نیشاه_

 اونا با من نگران نباش_

 ایایباهام ب دیتوام با_

 امد  یهم حتما م یگفت ینم_

 باش عیو گفت: بدو برو حمام سر رونیاز اتاقش کرد ب منو

 و تکون دادم و رفتم سمت اتاقم.... سرم

****** 
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 نگه دار نجاستیهم_

 سمت کافه. میو رفت میشد ادهیکه بود پارک کردم  و پ ییجا نیتر کینزد

 رو گرفتم و گفتم: استرس دارم یاسترس داشتم،دست ناز بازم

 تهیو گفت: وا مگه شب عروس دیخند

 یباش ناز یتم و گفتم: جدچشم غره رف بهش

 داخل میبر ایهمون خندش گفت: باشه باشه حاال ب با

 گفتم: اونجاست یکردم،به ناز داشیچشم چرخوندم تا پ کمیداخل ،نسبتا شلوغ بود، میرفت

 کو کجا؟_

 نشسته شهیاه بابا همون که کنار ش_

 یا کهیجون،چه ت_

 یببند ناز_

 میباشه باشه بر_

شاخه گل رز رو بهم  هیزد و  یبلند شد و لبخند دیمن و د یدادم که سرش گرفت باال،وقت یو سالم کشینزد میرفت

 با عشق میداد و گفت: تقد

متوجه نشه گفت: اوه  یساالر یکه آقا یدر گوشم تور واشی یکه ناز نمیازش گرفتم و خواستم بش دیشک و ترد با

 ....کهیخدا چه رمانت

 د؟یکن ینم یگفت: معرف یساالر یکه اقا مینشست

 هستم نیتام،نازنیب یگفت: من عمه  یکرد،خواستم جوابشو بدم که خود ناز یبه ناز یرو که گفت نگاه نیا

 تعجب گفت: عمه؟ با
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 بله عمشون هستم_

 یکمال ن،خانمیدار یجوان یزد و گفت: چه جالب،عمه و عموها یلبخند

 وقت ندارم ادیکارتون رو من ز دیزدم و گفتم: خب بگ یالک یلبخند

 یدوست داشتن الک نیا دیخب بهتون گفتم،من واقعا بهتون عالقه دارم،باور کن یعنیاها بله،من خواستم بگم،_

 نسبت بهتون دارم ییحسا هی دمیوقته که فهم یلیست،خین

 گرفت کرد،خندمیم نییابروهاش رو واسم باال و پا  یناز0

دوست  یلیدانشگاه شما رو خ یهمه دخترا یعنیردم،شما،تعجب ک کمیمن خب  یساالر یآقا نیدونی: خب،مگفتم

 !بهیخورده عج هیواسم  دیدانشگاه من رو انتخاب کرده باش یهمه دخترا نیا نیکردم از ب یدارن،فکر نم

 نیفرق دار هیکرد و گفت: شما با بق نگاهم

 من واقعا دوستت دارم،باور کن تایتر گفت: ب یلحن خودمون با

 یساالر یگفت: خب اقا یناز

 د؟یبود یساالر یاقا گه؟یمکث کرد و گفت: درسته د کمی

 بله بله_

  شیخواستگار دیایب دیبا دیرو دوست دار تایبله،شما اگه واقعا ب_

 هست یرسم و روسومات هیکرد و ادامه داد: باالخره  یکوتاه ی خنده

 بزارم شیخانم بدونم بعد پا پ تایود باول خواستم نظر خ د،منیگ یزد و گفت: بله شما درست م یلبخند یساال یاقا

 ه؟یکرد بهم و گفت: نظرتون چ رو

 دایحس رو پ نیمن بود هم یجا یهرک گه،باالخرهیدخترونه د یخجالتا نیا دم،ازیخجالت کش کمی

 بگم؟ یچ دونستمیکرد،نمیم

 دی: من،من خب باگفتم
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 فکر کنه کمیجون  تایب دیبزار یساالر یخالصم کرد: اقا یناز

 هفته خوبه؟ هیالبته،_

 هیگفت: عال یناز

 میبر دیبا گهیبعد به ساعتش نگاه کرد و گفت: ما د و

 دینخورد یزیگفت: چ یساالر یآقا

 ممنونم گهیوقت د هی شاالینه ا_

 زمیعز میرو کرد بهم و گفت: پاشو بر و

 ...میکردم و از کافه خارج شد یسر سر یخدافظ هیزدم و بلند شدم و  یلبخند

 شد؟یم یاوردم چ یرو با خودم نم یفکر بودم اگه ناز نیا یتو

 .دیفکر نکن یا گهید زیافتادم،از استرس ها به چ یکمکم کرد اگه من بودم که االن پس م یلیخ

 و راه افتادم..... میشد نیسوار ماش خالصه

*********** 

 بهزاد

 

 خوام یصد بار گفتم من زن نم ؟یگ یچندبار م گهیاه مامان بسه د_

  یخوب نیخدا از دست تو،مگه دختر ملوک خانم چشه؟ دختر به ا یا_

 فر!ن کیاز  ریتوجه به حرفش رفتم سمت اتاقم و در بستم،ول کن ماجرا نبودا،از صبح اسم صدتا دختر رو اورد غ یب

 رفته! ادشیانگار  یتا اسم اون رو بگه ول منتظرم
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 یبهش فکر م ادیتو فکر و ذهنم هستش،کال ز ادیاون دختر ز کردمیبود که احساس م یوقت چند

 یروزها نیا تا،دختریسمت ب دیکش یدوستانه،خالصه همه جا ذهنم پر م یها ی،دورهمیرانندگ نیکردم،سرکار،درح

 من.

تونستم به مامانم بگم،اوف  یشدم،کاش م رهیسرم و به سقف خ ریسر تخت و دوتا دستم و گذاشتم ز دمیکش دراز

 ....تایخوام،بیرو م تایچرخه بهش بگم بابا من ب یم نمدونم چرا زبون ینم

 ....ایرو برداشتم و زنگ زدم به ک یفکر افتاد به کلم پس گوش هیخبر داشت، تایب انیافتادم اونم از جر ارشیک ادی

 بوق خورد تا جواب داد  چند

 جانم؟_

 منم بهزاد_

 ؟ یفقرا کرد ریاز فق یادیشده  یزم،چیبله شناختم عز_

 یکمک کن دیبا ایک_

 که کار هر روزمه نیبابا ا یا_

 !دمیتو خند یباز من به رو_

 شده؟ یخب حاال چ یلیکرد و گفت: خ یکوتاه خنده

 یرو به مامان بگ تایموضوع ب یطور هی خوامیم_

 من بگم؟_

 پس عمم بگه؟_

 ؟یدار_

 ؟یچ_

 گهیاوف عمه د_
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  کمیباش  یجد ایاه ک_

 ؟ یترس یم ی، واال از چ یخودت بگ دیبا یکنم برادر من،اگه واقعا دوسش دار کاریباشه بابا نزن، خب من چ_

 رونیب رهیجان تو اصال از دهنم نم شهیکنم که بهش بگم نم خوامیم یترسم بابا،هرکار ینم_

 اونجا  میایخب باشه حاال امشب م یلیخ_

 دیایاالن ب نیعصر بود گفتم: االن که شب هم 6ساعت نگاه کردم  به

 اونجام خوبه؟8گه،ید کمیپسر ، حاال بزار  یبابا تو چقد هول یو گفت: ا دیخند

 نیایباشه ب_

 فعال یاوک_

 کنار تختم. یعسل یرو قطع کردم و گذاشتم رو یکردم و گوش یخدافظ

وابم خ الیفکر و خ یبا کل یبود ول ریدرگ یلیبزنم ، پس چشمام رو بستم هر چند ذهنم خ یچرت هیگرفتم ، میتصم

 .برد...

**** 

 سالم برادر_

 تو نیایزدم و گفتم: سالم ب یلبخند

 یمهمان دار ایگفتم: مامان ب یبلند یبا صدا مینشست یکردم سالن و وقت شونییامدن و راهنما الیو ن ایک

 امد پسر گلت امده یک نیبب ایگفت: آره خاله جون ب ایهمون لحن صدا ،ک با

 بود. نیریزدم،کال خوش ایبه ک یلبخند

 یدوست جون جون ایدوست داره،مادر ک یلیرو خ ایکال ک د،مامانیسالم کرد و هر دو رو بوس ییامد و با خوشرو مامان

 هم تک فرزند بود. ایخب متاسفانه فوت کرده بود هم مادرش هم پدرش تو تصادف ،ک یمامان بود،ول



 یگریآن د

 
91 

 

 کرد رونیمن و از فکر ب ایک یصدا

 ؟یدادشازده رو زن ن نیهنوز ا نمیب یخب خاله م_

 حرص گفت:  یبا کم مامان

 نه نه  گهیم یکردم،ه یآخه؟ صدتا دختر بهش معرف دهیگوش م مگه

 گفت: خب چرا آخه؟ الین

 واال دونمیچم_

واال  رمیکنه حاضر برم صدتا رو بگ یصدتا بهم دختر معرف یکیفهمم تو رو ؟ من اگه  یرو به من گفت: واقعا نم ایک

 بخدا

 میرسیو گفت: به هم م ایک یآروم زد به بازو الین

 رینگ یگفتم تو جد زیچیمن  زمینه عز_

 نه هیدختر خوب تا،یب نیهم  میراه دور بر گه،چرایهمه دختر هست،خاله راست م نیرفت و گفت: ا یچشم غره ا الین

 ه؟یخاله نظرتون چ

 خان؟ زیپرو تا؟نوهیفکر کرد و گفت: ب کمی مامان

 آره _

 !  دیچرا به فکر خودم نرس_

 هیدختر خوب یاز هر لحاظ که بگ یرد کن گهید یتون یاون رو نم یگیم یرو چ تایرو کرد به من و گفت: ب مامان

 بگم؟ ینداشتم بزنم!خب چ یحرف

 زنه! ینم یموفق که حرف تایو گفت: خاله انگار شازدتون با ب دیخند ایک

 ش؟یخوا یبهزاد؟م یبا ذوق گفت: جد مامان
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 آشپزخونه  یرفتم تو ختنیر ییچا یشدم و به بهونه  بلند

نگرفتت خودم در بست  یبهزاد اگه کس یشد یخوب یگفت: کدبانو ایکه ک زیم یو گذاشتم رو ختمیچندتا ر هی

 نوکرتم

 وانهیخنده گفتم: برو بابا د با

 نه؟ ایجون زنگ بزنم  ترایکنم به م کاریگفت:بهزاد چ مامان

شازده پسرتون دل باخته شده  نیا گهیمعلوم د ه؟خبیچه سوال نیبابا خاله ا یگفت: ا ایبگم که ک یزیچ خواستم

 ابونایبه دشت و ب زنهیم رهیم نیا یشما اگه زنگ نزن گهید

 نداره االن زنگ بزنم؟ یمورد 9سالن نگاه کرد و گفت: ساعت یزد و به ساعت قد یلبخند مامان

 حرفت رو نداره نیکه ا ریگفت: نه خاله جون امر خ الین

 یگیآره دخترم درست مگفت:  مامان

بهم کرد و گفت: بهزاد هنوز نظر خودت رو  یقبلش نگاه یول رهیشد و رفت سمت تلفن و خواست تماس بگ بلند

 که زنگ بزنم یخودت بگ خوامیدم،مینفهم

 لم؟یوسط و گفت: آقا داماد وک دیپر ایک

 رفتم و رو به مامان گفتم: زنگتو بزن مامان ایبه ک یغره ا چشم

 زمیمبارکه عز شاالیزد و گفت: ا یلبخند

 منتظر بود تا باالخره به حرف امد. کمیزدم و به مامان نگاه کردم  یلبخند

 جون ترایسالم م_

 ؟یممنون شما چطور_

 یکن ینم یادیبابا شما  یا_

 یسالمت_
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 شاالیا رهیخ_

 جون... تایواسه ب میخوایم یخواستم بگم اگه اجازه بد_

 یخواستگار میایب میخواستیجون م تایگفتم،واسه ب یث کرد و گفت: اره داشتم ممک کمیحرفش رو نزد، ادامه

 مگه من چندتا پسر دارم؟ گهیآره د_

 نداره شما با پسرا حرف بزن،بعد بهم خبر بده یبیخب ع_

 می. باشه منتظریزمیعز_

 خداحافظ_

 شد؟ یرو گفت و قطع کرد،گفتم: چ نیا

کر ف زایچ نیخونه و به ا یهنوز داره درس م تایب نکهیبا پسرا حرف بزنه و ا دیبهم کرد و گفت: واال گفت با ینگاه

 قرار بهمون خبر بده کنه،حاالینم

 نه؟ ایکنن  یقبول م_

 انیمکه ن ینطوریبرادر من هم یصبر داشته باش دیبا کمیها! یکه تو صداش بود گفت: بهزاد جون هول یبا خنده ا ایک

به  چیه گهیفکر کن که اگه خانواده قبول کنن عروس خانم بگه نه د نیم به ادست دختر رو بزارن تو دستت بعدش

 چیه

 ؟یبده چ یبهم جواب منف تایگفت،اگه ب یتو فکر راست م رفتم

 زمیاتاقم که مادر گفت: کجا عز یمشغول بلند شدم و خواستم برم تو یذهن با

 خلوت کنه دیبره خاله جون با دیگفت: بزار ایک

 امد داخل  ایکه گذشت در اتاق زده شد و ک کمیبه راهم ادامه دادم و رفتم اتاقم و در بستم، منم

 افته  یاتفاق ممکنه ب نیشده!من احتمال دادم که ا یانگار چ نم،حاالیزده بلند شو بب ینگاه چه غمبرک_

 موضوع فکر نکرده بودم! نیتا حاال به ا_
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 ؟یبهزاد تو واقعا دوسش دار_

 و.گفتم: بنظرت؟ کردم نگاهش

بگم  نویخوام ا یداشته که اصال وقت نکرده به تو فکر کنه،م یبعد انقد گرفتار دهیبهزاد اون دختر تو رو کم د نیبب_

 یقبول کن دیبا نوینسبت بهت نداشته باشه و تو ا یحس چیکه احتمالش هست که اون اصال ه

 ازش دست بکشم؟ یگ یم یعنی_

بهشون کمک کنن،توام   یطیتو هر شرا یعنیترا دوست دارن پسرا دور و برشون باشن گم! دخ یرو نم نینه نه من ا_

 یخانم جا کن تایب نیخودت رو تو دل ا یطور هی دیبا

 جا کنم! دیتو فکر و زمزمه کردم: آره با رفتم

 نبودش رفته بود. ایمسئله فکر کردم،به خودم که امدم ک نیچقد تو فکر بودم و چقد به ا دونمینم

 خوبه...... ایدوست مثل ک هیداشتن  چقد

 

 تایب

گذره و من هنوز  یاز اون روز که رفته بودم کافه م یشدم،دو سه روز انیشا نیدانشگاه خارج شدم و سوار ماش از

 .رمیبگ یدرست مینتونستم تصم

 تو فکر بود! دیکردم که شد انیبه شا ینگاه

 انیشاوقت بود پس گفتم:  نیاالن بهتر دمیپرس یازش م دیبا

 جانم؟_

 شهیفکر کردن شدم و گفتم: م الیخیزد،ب یباهام حرف نم ادیگفت جانم،اصوال ز یوقت بهم نم چیکردم،اون ه تعجب

 سوال ازت بپرسم هی

 گفت: بپرس کردیکه رو به روشو نگاه م نطوریهم
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 نمیب یغم م هیچشمات  یکرده؟من تو نتیکه انقد غمگ هی؟چیدار یبپرسم چه مشکل شهیم_

 ؟ینیب ی؟میجد_

 آره_

 ستین میچیمن ه یدیاشتباه د_

 ؟یدار یبگو اگه مشکل ان،بهمیشا_

 ؟یتون یم یکن یفکر م ؟واقعایواسم حلش کن یتون یبهت بگم م_

 کنم یخب،خب اگه بتونم حتما کمکت م_

 تونه بهم کمک کنه ینم چکسیو. گفت: ه دیکش یقیعم نفس

 چکسیگفت: ه یتر فیضع یصدا با

باز بهتر بود،االن  یقبل انیشده!شا نیانقد غمگ انیشده که شا یرخش نگاه کردم!چ میاخم به ن یو کم ینارحت با

 گفت.... یکاش بهم م یداشت رو نداره،ا یاون خنده هم که گاه گهید

 امد باال سرم و نیپرت کردم وسط سالن که شاه فممیاز کاناپه ها لم دادم و ک یکی یخونه و رفتم داخل و رو میدیرس

 یهمسن تو االن دارن از بچه هاشون مراقبت م ی؟ خجالت بکش دخترا ینچ نچ نچ دختر تو چرا انقد شلخته ا گفت:

 کنن

 استراحت ندادن نمیده م هیفشرده کالس داشتم،المصبا  ن،امروزیبه جون تو خستم شاه_

 نکن تیگفت: صد دفعه گفتم دخترم رو اذ نیامد که به شاه ترایمامان م یصدا

 تایب یادب شد یو گفت: ب دیکه خند نیحرف منم زبونم و در اوردم واسه شاه نیا با

 کجاست؟ انیامد نشست و رو بهم گفت: شا مامان

 مادر،سالم نجامیگفت: ا انیجواب بدم که خود شا خواستم

 باهات حرف بزنم یموضوع هیدر مورد  دیبا نیبش ایزد و گفت: سالم پسرم،ب یلبخند مامان
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 دیگفت: شما هم گوش کن نمیبه من و شاه رو

 نشست. یکاناپه بغل یرو نمیامد جفتم نشست و شاه انینشستم سر جام،شا صاف

 شده؟ یزیمادر،چ دییگفت: بفرما انیشا

 جون زنگ زده بود یشمس شبیزم،دینه عز_

 گفت؟ یم ایخاله چ ست،حاالین یکه مشکل نجایگفت: خب تا ا نیشاه

جون  اتیواسه ب انیقرار بزارن ب هی.گفت،اگه بشه یزد و گفت: م یبه من کرد و لبخند یمکث کرد و نگاه یکم مامان

  یخواستگار

 ؟یک یگفت: واسه  یعصب بایتقر یبا اخم و صدا انیشا

 گهید تایخونسرد گفت: ب مامان

 ی هیبعدشم پس قض ادیکرده بودم،بهزاد و من؟ من و بهزاد؟اون آدم منفور؟ خب اصن من ازش خوشم نم تعجب

 کنم؟ کاریچ شه؟اوفیم یچ یساالر

 پاهاش که نگاهم کرد و گفتم: آروم باش  یداد! دستم و گذاشتم رو یپاهاش رو تکون م یعصب انیشا

 .ستادینگاهم کرد و پاش از حرکت ا قیعم

 رو به مامان کردم و گفتم: و

 رو ندارم! شیخونم االن اصال آمادگ یفعال دارم درس م ن،منیدونیم یعنیمامان من،خب _

 آپالو هوا کنه! خوادیگفت: هو حاال انگار م یبه شوخ نیشاه

 بگو نه! ینبود یو راض یاگه نخواست دیصبحت کن انیبزار ب زمیزد و گفت: عز یلبخند مامان

 پس فردا! یعنیقبول کردم و مامان رفت سمت تلفن و قرار گذاشت واسه چهارشنبه شب، ناچار

م تو بزاره بعدش شیپا پ دیمقدمه گفت: اونم با یامد داخل و ب نیم که پشت سرم شاهاتاق یمشغول رفتم تو یفکر با

 بهش یکه هنوز جواب نداد
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 ه؟ی: منظورت چدم،گفتمیحرفاش رو نفهم منظور

 یزد و گفت: منظور اون پسرس،پاشا ساالر یلبخند

 یتون یمگردم،نیفرحزاد و بر م رمیم یف بگ تا،منیب ستیتعجب بهش نگاه کردم که گفت: فکر نکن حواسم بهت ن با

 زمیعز یاز من پنهون کن یزیچ

 نیتعجب گفتم: شاه با

دوست داشتم  یلیتا،خیب یداداش شهاب هیشب یلیو گفت: خ دیصورتم کش یو دستش رو  رو کمینزد امد

 کوچولو هستم ادگاری نیمراقب ا شهیهست و من هم ادگارشیاالن  ینمش،ولیبب

 یدور کمرش حلقه کردم و رفتم تو آغوشش و گفتم: خوبه که هست تامو،دسییهویفکر و کامال  بدون

گفت: نچ نچ نچ نچ خجالت  دیما رو اونطور د یداخل وقت دیپر یدر باز شد و ناز هوینگفت، یزینوازش کرد و چ موهام

 د؟یکن یدرست م18+ یصحنه ها دیبکش

 زبون در اوردم و گفتم: عمومه به توچه؟ یو واسه ناز رونیامد ب نیبغل شاه از

 شیا_

 ت؟یخواستگار ادیب خوادیبهزاد م ،راستهیامده باشه گفت: راست ادشی یزیانگار که چ بعد

 تکون دادم که گفت: پس.... دییبه عالمت تا سرمو

 ادیخودش م دخوایاگه م میگفت: ساالر نیکه شاه شهیم یچ یاشاره خواست بهم بگه که پس اون ساالر مایبا ا بعد

 ؟یدونینگاه کرد و گفت: توام م نیبا دهن باز شاه یناز

 بله _

 از کجا؟ _

 ؟یتو بهش گفت تایکرد به من و گفت: ب رو

 دینه خودش فهم_
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 تو؟ یبود یباند ک زیا جم_

 تایو گفت: ب دیخند نیشاه

 خنده.... ریز میسه زد هر

***** 

 خونمون! انیبهزاد ب یعنی یریکب یبود که قرار بود خانواده  یهمون شب امشب

 رو بدم! یجواب ساالر دیهم با فردا

هر دو من رو انتخاب کردن تعجب  نکهیخب از ا یندارم ول چکدومشونینسبت به ه یحس خاص چیجم،هیگ یلیخ

 دوست دارم بدونم بهزاد چرا منو انتخاب کرده! یلیعاشقم شده، خ گهیم یکردم!ساالر

 به خودم امدم و از اتاق خارج شدم. کردیصدام م رونیکه از ب یناز یصدا با

 یزنیانقد داد م هیچ_

 رسنیاالن م نییپا میبدو بر_

 میبر_

 هست بهت یدی! امیاز سر تا پام کرد و گفت: اممم خوبه بدک نشد ینگاه

 برنم؟ یم یعنی ؟یو گفتم: جد دمیخند

 نباش یچینگران ه یدار یخوب نیبه ا یتا عمه  گهیاره د_

 ...... نییپا میرفت عیسر فونیزنگ آ یصدا با

 دادم. یگوش م دیسالم و خوش آمد یکه اونجا بود و به صداها یصندل یسمت آشپزخونه و نشستم رو رفتم

 و خانمشم امدن! ارشیکه از صداها مشخصه آقا ک نطوریا

 کنم! کاریچ دونمیتو فکر،نم کردم،رفتمینشستم و به اطراف نگاه م الیخیب
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 کنن؟چرا انقد انتخاب سخته؟ یامده باهم ازم خواستگار ادشونی هویشانس من  االن

و  دمیبه لباسم کش یکرد به خودن امدم،بلند شدم و دست یمامان که صدام م یچقد تو فکر بودم که با صدا دونمینم

 گرفتم.... شیو راه سالن رو در پ دمیکش یقینفس عم

 یسالم دادم سالم کوتاه ارشمیکردم و به آقا ک یرو بوس الیا نجواب رو داد و ب ییدادم که خاله با خوش رو یسالم

 دونستم! یرو نم لشیاخماش تو هم بود و دل دیکه شد یانیشا شیهم به بهزاد و نشستم پ

 خانم تایو ب ن،بهزادیو شاه انیشما و آقا شا یاجازه  د،بایاگه اجازه بد یزدیرو به مامان گفت: خب خانم ا ارشیک آقا

 حرف بزنن یبرن دو کلمه ا

 زد و گفت: البته یلبخند کوتاه مامان

 کن اتاقت ییجان رو راهنما زم،بهزادیکرد سمت من و گفت: عز رو

 چشم_

امد،در اتاق و باز کردم و کنار رفتم و  یشدم که بهزادم بلند شد ، راه افتادم سمت اتاق و اونم پشت سرم م بلند

 دییگفتم: بفرما

 اره کرد و گفت: خانما مقدم ترندست اش با

 زدم و رفتم داخل اونم امد و در بست.... یکوتاه لبخند

 مطالعه ام،اونم نشست سر تخت... زیم یصندل یرو نشستم

 غرق سکوت بود، اتاق

ا کل شم دمیبه خودم امدم،د یخانم من وقت تایب دینیاز کجا شروع کنم!بب دونمیگلوشو صاف کرد و گفت: نم بهزاد

 کردم. داینسبت بهتون پ ییحسا هی دمیخودم که امدم فهم د،بهیفکرم رو مشغول خودتون کرد ذهن و

بت تا خودم رو بهتون ثا دیفرصت بد هیبهم  خوامیخانم،ازتون م تایب دیبگم!که خودش ادامه داد: ببن یچ دونستمینم

از انتخاب شما هم  لمیباشه،دل گهید یکه چشمشون دنبال دختر ستمین ییمن از اون دسته پسرا دیکنم،باور کن

 بود که دچارش شدم یهمون حس
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 فکر کنم دیگفتم: من...من با یفیو ضع فیظر یصدا با

 حق شماست.... نیچون گفت: البته البته ا دیشن

 

 پاشا

 

اد د یجواب رو م دینبودش!امروز با یعنیکردم  ینم داشیدانشگاه اصال پ یدمش،تویهفته گذشته بود و من ند هی

 !ستین یکه خبر ینکنه جوابش منف کنمیازش نبود،همش فکر م یخبر یول

واسش تنگ شده بود،دوست داشتم برم و کنارش  یلیخودش بهم بگه،دلم خ خوامیباشه من م یاگه هم منف یحت

 شم. رهیو ساعت ها بهش خ نمیبش

 ؟یخوب زمیکه گفتم،مادر امد داخل و گفت: عز یدییدر اتاق از فکر خارج شدم،با بفرما یباصدا

 تخت و گفتم: بله مادر خوبم،مگه قرار بد باشم؟ یرو نشستم

اتاق  نیخونه و ا نیرو تو ا زم،خودتیفهممت عز یم ،منیشونیپر یلیچند روز. خ نیامد سمتم و گفت: ا ناراحت

 شده؟ یزی!چرا؟چیکرد یزندان

 گفتم یاگه بود حتما بهتون م  ستین یزینه مامان جان چ_

 زمیبود حتما بهم بگو من مادرتم عز یگه مشکلا یباشه مادر ول_

 گم یبهش زدم و گفتم: باشه مامان م یلبخند

 نیشد ینجوریشما ا نمیکه نب رمیمن بم یپوست استخون،اله یبرم واست غذا درست کنم شد_

 هیچه حرف نیخدا نکنه مامان ا_

 بود که مامان امده بود خونم با پروانه یتختم بلند شدم و از اتاق خارج شدم، دو سه ساعت یو منم از رو رونیب رفت
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 ؟یندار یا گهیگفتم: تو کار د دید یم یوینشسته بود و داشت ت پروانه

 ینه داداش_

 دارم یکاریگفت: چرا  یطونیبا لبخند ش ادیب ادشی یزیانگار که چ بعد

 ؟یچ_

 برات رمیزن بگ خوامیم_

 ازش داشتم! یآدرس هیاالن کجاست؟کاش حداقل  یعنیتا،یشد به ب دهیگرفت،دوباره ذهنم کش خندم

 پروانه از فکر خارج شدم یصدا با

 ؟ییداداش کجا_

 نجامیهم جایها؟ه_

 !یدیجواب نم کنمیصدات م ساعتی_

 ؟یبگ یخواستیم یچ د،خبیببخش_

 زیچیداداش. انقد خوشگله که نگو،اصال  یخواهر داره اسمش گالرس خب؟ بعد، وا هیدادش دوستم  یذوق گفت: وا با

 نازه یلیخ یو وا هیدختره عسل ینا،چشمایایبهم م یلیگر،خیج یلی!خهیبیعج

 

 فکر کنم؟ یاز اون به کس ریتونستم غ یم تا،مگهیب یبایز یو چهره  یخاکستر یمن رفت سمت چشما فکر

 .ستمین ریبلند شدم و گفتم: ول کن پروانه من زن بگ یکالفگ با

رو جواب دادم،از حرکت خودمم خندم  یو گوش دمیبا سرعت رفتم سمت اتاق و پر دمیو از اتاق شن میگوش یصدا

 د؟ییگفتم: بله بفرما الیخیگرفت!به شماره نگاه نکرده بودم،ب

 بلند تر گفتم: الو کمیامد  ینم ییصدا
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 ؟یساالر یامد و قلبم به تپش افتاد: آقا فشیظر یصدا

 ن؟یخانم،خوب تایزدم و گفتم: سالم ب یلبخند

 و گفت: سالم،ممنون دیکش یقیعم نفس

 نمتونیب..بب خواستمیسکوت بود که گفت: م..م کمی

 بله بله حتما فقط کجا ؟_

 شاپ... ینباشه همون کاف یاگه براتون مشکل_

 ؟یفقط ک امیا مادامه بده و گفتم: باشه حتم نزاشتم

 8ساعت _

 نمتونیب یباشه پس م_

 من یزدم و تو دلم گفتم: دخترک خجالت ینگاه کردم و لبخند ینگفت و قطع کرد.به صحفه گوش یزیچ

لبم بود رفتم سمت آشپزخونه و گفتم: به به  یکه رو یاز فکر خارج شدم و با لبخند زدیمامان که صدام م یصدا با

 کرده؟ یمامان جون چ

 ؟یبا تعجب نگاهم کرد و گفت: خوب مامان

 حفظ همون لبخند گفتم: مگه قرار بد باشم؟ با

 شد ؟ یاالن چ یکه کالفه و ناراحت بود شیپ قعهید هیفهمم تا  یواال من که نم_

 بده شادم؟_

 ؟یگ یخب چرا بهم نم یول ستیبد ن زمینه عز_

 پروانه امد که گفت: مامان اگه غلط نکنم داداش عاشق شده یصدا

 خندش بلند شد. یرو گفت و صدا نیا
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 ؟یعاشق شد یزد و رو بهم گفت: نکنه جد یدار یلبخند معن مامان

 کردم و گفتم: حاال مگه عاشق شدن بد؟ یکوتاه خنده

مادر فدات شه،خب بگو بهم اون دختر  یاله زمیعز یبا ذوق امد طرفم و گفت: وا دمید هوی

 ش؟یدید ه؟خوشگله؟چطوره؟خوبه؟کجایک

 گمیمطمئن شم بعد بهتون م دیبزار ستیمعلوم ن یزیبلند شد و گفتم: هو مامان استپ کن،هنوز که چ خندم

 ؟یمطمئن ش یاز چ_

 گمیفردا بهتون م_

 ها یبگ دیبا یباشه ول_

 چشم مادر،حاال بگو پدر کجاست؟_

آخر  د،اونمیپاشا که تنها نباش شیپ دیشما بر امیم ریمن د نجا،گفتیا میایباشه؟ شرکته اون گفت که ب یخوایکجا م_

 نجایا ادیشب م

 نیکرد یو تکون دادم و گفتم: خوب کار سرم

از  سواالشون  چکدومیپروانه راجب دختر مورد عالقم گذشت و من به ه یها یاون شب با سواال و شوخ خالصه

 جواب ندادم.....

******* 

 

 بود. یاوک ینگاه کردم،همه چ نهیو تو آ خودم

ه فکر و ذکرم ب یکالفه بودم،از صبح تو شرکت بودم ول یول دونمینم جانیه دمیاسترس،شا دونمینم شوره کم،دلی

 !هیدونستم جوابش چ یرفتم،نم یم دیبود که االن با یقرار
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 یکنم،حت یمعرف مارستانیت هیخودم رو به  دیمن بعدش با ادینباشه،چون به احتمال ز یمنف کردمیدعا دعا م فقط

 فکر کنم! میزندگ یبه ادامه  تایتونم بدون ب ینم

 شدم و حرکت کردم. نیخونه خارج شدم و سوار ماش از

 

 بود. 8 قینگاه کردم،دق نیساعت ماش به

نبودش،انگار  یکافه انداختم ول یبه همه  یشدم و وارد کافه شدم،با چشم نگاه ادهیرو خاموش کردم و پ نیماش

 بود! ومدهیهنوز ن

گفت  یکه گفتم،منتظرم و اونم باشه ا رهینتظرش بودم،گارسون امد خواست سفرش بگنشستم و م یقبل یو جا رفتم

 و رفت...

 !دمیرو د نیسرم و گرفتم باال و در کمال تعجب شاه یسالم یدونم چقد منتظر موندم که با صدا ینم

 باهات حرف بزنم دیقبلش من با یول ادیم تایکرد و نشست و گفت: ب یسالم

 د؟ییالبته،بفرما_

 میو خالصه بگم همه قبولش دار مشیشناس یم ه،همهیهم داره،دوست خانوادگ گهیخواستگار د هیاز تو  ریغ تایب_

 بهش احساس داره؟ یعنیشناسه؟  یهم اون رو م تایب یعنی ب؟یدر هم شد،رق اخمم

 گفت: گوشت با من هست؟ نیمشغول شد!که شاه ذهنم

 ن؟یگفت یزیخودم امدم و گفتم: جانم؟ چ به

آخر و  دونم که یم یازدواج کنه،ول دینبا تایاصال ب گمیبه منه،م ،اگهیساالر یآقا نیو گفت: بب دیکش یقیمع نفس

 یبخوا بگم که اگه ه،برحالیفرد بهتر تایب یبگم که،از نظر من بهزاد برا خوامیرو م نیافته،ا یاتفاق ب نیا دیاولش با

اون  تیرضا یبزرگم هم صحبت کن ان،برادریبا شا دیهمه مهم تر با و از یتالش کن یلیخ دیبا یاریرو به دست ب تایب

 شرطه

 ه؟یخانم چ تایبپرسم نظر خود ب شهیو گفتم: م دمیکش ینفس
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 بزارم ونیحرفا رو تنها باهات در م نیمن الزم دونستم ا گه،فقطیبهت م ادیخودش م_

 یساالر یآقا ریرو گفت و بلند شد و گفت: عصر بخ نیا

 رو گفت و رفت. نیا

 کنم! کاریدونستم چ یبودم نم هنگ

 !نمیدوست داشتم اون خواستگار رو بب یلیخ

 رفت. ادمیحرفا  یهمه  دنشیسرم و گرفتم باال و با د یا گهیسالم د یصدا با

 و با لبخند نگاهش کردم . نشست

 شده؟ یزیاون خواستگار افتادم و اخمام رفت تو هم،که گفت: چ ادی هوی

 نه_

 ن؟یمکث کردم و گفتم: شما خواستگار داشت کمی

 کرد و گفت: بله نگاهم

 ؟یکردم و گفتم: چرا نگفت نگاهش

 یساال یاقا نیدونیخب،من،م_

 وسط حرفش:پاشا دمیپر

 شد. ییهویمکث کرد و گفت: اقا پاشا،بهزاد بعد از شما امد من خبر نداشتم کامال  کمی

 نکهیفکر ا زنه،ازیاقا پاشا بعد راحت اون رو به اسم صدا م گهیهم گذاشتم،به زور به من م یدندونام رو رو تیعصبان از

 ؟یزنیشدم و گفتم: بهزاد صداش م یعصب شتریصداش زده باشه ب نطوریا

 تعجب نگاهم کرد و گفت: خب،آ..اره با

 گفت: البته من تا حاال صداشون نکردم عیسر بعد
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 یواسه خواستگار میایگفتم:فردا شب م یخودم و گرفتم و با لحن محکم یلوج یلحن حرف زدنش خندم گرفت،ول از

 دیجوابتونم همونجا اعالم کن

 از کافه خارج شدم..... عیگفتم و سر نویا

 

 تایب

 

 شدم! رهیخ شیخال یبه جا هنگ

 شد؟ ناراحت شد؟ اصن چش بود؟ یچ

 یبهش گفت که انقد عصب یپاشا چ شیرفت داخل پ یوقت دونمین،نمیشاه نیامدم و رفتم سمت ماش رونیکافه ب از

 بهزاد رفت گفت بهش؟آخه چرا؟ انیبود!جر

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: حرفاتون تمام؟ نیشدم که شاه نیسوار ماش جیگ

 گفتم: ها؟ یجیگ با

 بهت گفت؟ یزیشده؟چیکامل برگشت طرف و گفت: چ نیشاه

 نمیگفت: د بگو بب تیزنم با عصبان یکه حرف نم دید

 ؟یتو درباره بهزاد بهش گفت_

 اره _

 کنه یزیچ یترسم سکته ا یمرد م یم تیداشت از زور عصبان چارهیبهش؟ب یچرا؟خب چرا گفت_

 ؟یتو،دوسش دار نمیزد و گفت: بب یدار یمعن لبخند

 !هیپاچه شدم و گفتم: ها؟ نه،نه بابا،هه دوس دارم؟چه سوال دست
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 گفت: باشه یزیآم هیزد و با لحن کنا یلبخند

 رد و بدل نشد. یبه خونه هم حرف دنیرو گفت و راه افتاد و تا رس نیا

 نه! ای یگفت دوسش دار نکهیکردم،ا یهمش به سوالش فکر م منم

 !دونمینم

دوست داشتن اره دوسش دارم،اگه از ناراحت شدنش منم ناراحت  میرو بزار رهیگ یپاشا قلبم تپش م دنیبا د اگه

 داشتن اره دوستش دارم، بشم رو بزارن دوست

 ؟یساالر گم؟من؟پاشایدارم م یبه خودم امدم و تودلم گفتم:من چ هوی

 عالقه ندارم یرو به دو طرف تکون دادم و با خودم گفتم: نه نه من به کس سرم

 .ستادمیا ییشدم و رفتم سمت خونه که با صدا ادهیپ نیاز ماش عیخونه سر میدیرس یوقت

 خانم تایب_

 دادم. یرفتم سمتش و سالم دم،ناچارایت سرم انداختم و بهزاد رو دبه پش ینگاه

 داخل میبر ایبه بهزاد کرد و گفت: ب یامد سمتمون و سالم نمیشاه

 خانم حرف بزنم تاینه ممنون امدم با ب_

 زارمیبهم کرد و گفت: باشه پس تنهاتون م ینگاه نیشاه

 و گفت و رفت داخل. نیا

 بود. رهیبود و به منظره خ ستادیو اونم ا یصندل یکه اونجا بود و نشستم رو یقیطرف آالچ میو بهزاد رفت من

 یلیفوت شد خ یسالم بود،دانشجو بودم وقت22پدرم فوت کرد،من  یسکوت بود که باالخره به حرف امد: وقت کمی

زرگتون،اون واقعا کمک کرد،پدر ب زیآقا پرو یکال درس و دانشگاه رو ول کنم،ول خواستمیکه م یناراحت بودم،در حد

 .یمرد واقع هیبود، یآدم مهربون

 داد. هیبهم کمک کرد،بهم روح یلیخ
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 طیبود که واقعا در هر شرا یزدیا یاقا یگریکه رفت و تنهام گذشت و د یکیاون زمان به بعد،من دوتا پدر داشتم  از

 داد یم یپشتم بود و بهم دلگرم

 بهم کرد و ادامه داد: یکرد سمتم و نگاه روشو

 یبود،با تالشا یبد یموقعه شرکت پدر تو اوضا ستم،اونیخودم با ا یپا یرو دیبا دمیفهم یسالگ22خانم من از  تایب_

از خودم  خوامیران،نمیا یشرکت ها نیاز بهتر یکیو االنم  میشرکت رو سرپا نگهدار میمن و پدربزگتون تونست

رفا ح نیو ا یبه فکر خوش گذرون گهید یها یلیخ مثلنبودم که  یرو بگم که من پسر نیا خوامیکنم،ابدا،م فیتعر

 یدختر دور اطرافم بود ول یلیکار رو نداشتم!خ نیفکر نکردم،اصال وقت ا یدختر چیوقت به ه چیباشم،ه

 خوامید،نمیهست یو خانم باینظر من شما دختر ز دم،ازیشما رو د ینبودن،تا وقت یمناسب سیبنظرم ک چکدومشونیه

 .نمکیکه دربارتون هست رو دارم بازگو م یزیاصال،فقط چ نیگم که شما بهم جواب مثبت بد یمرو  نایا دیفکر کن

 دوست نیشما شدم،من واقعا دوستتون دارم و ا ی فتهیش دمیبه خودم امدم فهم ی!فقط وقتیو چطور یاز ک دونمینم

 شهیداشتن هر روز داره پر رنگ تر م

چقد  یدونیکنم،نمیاحساس آرامش م شتمیپ یواقعا دوستت دارم،وقتمن  تایو زانو زد و گفت: ب کمیامد نزد هوی

 دارم. شهیو احساس کنم که تو رو واسه هم رمیدوست دارم تو آغوشت بگ

 

 نیو ا هکنیاالن به سراحت داره اعالم م یبگم!شکه شدم از حرفاش،بهم گفته بود دوستم داره ول دیبا یچ دونستمینم

 !کنهیدست پاچه م کمیمن رو 

 کنم! کاریچ دیدونم با ینم گهیواقعا د شهیپاشا و بهزاد بسخت تر م نیگذره برام، انتخابم ب یلحظه که م هر

؟  دینسبت به من دار یواسه گفتن نداشتم که گفت: دوست دارم بدونم شما چه حس یحرف یبهش کردم ول ینگاه

 بدونم! خوامیباشه فقط م یهر چ

 

 حرف رو خوردم انیشا یعصب یبگم که با صدا یزیچ خواستم

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_
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 جان انیبلند شد و گفت: سالم شا بهزاد

 نجا؟یداد و گفت: چخبره ا یکه داشت سالم ییبا اخما انیشا

 رفتم یداشتم م گهیاالن د م،البتهیزدیباهام حرف م میخانم داشت تایجان فقط من و ب انیشا یچیه_

 مزاحمتون شدم  دیبهم کرد و گفت: ببخش ینگاه و

 کرد و رفت. یخدافظ انمیرو گفت از شا نیا

 .کردیتو هم نگاهم م یکه با اخما انیموندم و شا من

 کن م،باوریزدیحرف م میکه با استرس گفتم: بخدا ما فقط داشت کمینزد امد

 ن،منایگفتم: باور کن شا یم نطوریشد و من هم یبخش صورتم م شیعصب یبود نفس ها کمینزد یلیخ کمینزد امد

  زدیزدم اون م یمن حرف نم م،البتهیزدیحرف م میو اون فقط داشت

 که زد خفه شدم یبا حرف که

 یوقت ازدواج نکن چیشد ه یکاش م_

 !دمیکش یم یقیعم یتعجب و شک نگاهش کردم،نفس ها با

 . دمیکامال شن یگفت ول یفیضع یبا صدا نکهیا با

 ه؟یم...منظورت چهمون تعجب و شک گفتم:  با

 تنها باشم خوامیم ،برویچیروشو ازم گرفت و گفت: ه عیکه به خودش امد سر انگار

 هیمنظورت چ یبهم بگ دیبا رمیکردم و گفتم: نم یزیر اخم

 تنهام بزار کنمیخواهش م تایگفت: ب یکم یصدا با

 ؟ها؟چراکنهیم نتیکه انقد غمگ هیکنه؟چیم تتیکه انقد اذ هیچ یگ یو گفتم: چرا بهم نم ستادمیو روبه روش ا رفتم

 ؟یگیبهم نم
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 تو ،یغم من شد نیکه باعث ا یی!تو یلعنت یی!اون تو؟باشهیبدون یخوایم ؟واقعایبدون یخوایگفت: م تیعصبان با

 شه؟ نیکردم که باعث شده غمگ کاریشدم!من؟من چ رهیزده بهش خ شکه

 کردم؟ها؟ کاریرو گرفتم و گفتم: م..من؟ من..چ..چ نشیسر آست آروم

 کرد. یگفت فقط نگاهم م ینم یچیکرد،ه ینگاهم م یحالت خاص هیبودن و با  سیچشماش نگاه کردم،خ به

 هنوز شکه بودم! د،منیموهاش کش یبرگردوند و دست رو روشو

 مشخص بود کالفه ست اونم

 !تو...یکه واسم روز و شب نزاشته بود یی،تویکه گذشت گفت: آره،تو،تو لعنت کمی

 از صداش کامال مشخص بود. نیمکث کرد،بغض داشت ا دیحرفش رس ینجایا به

 داد: من...منه خر،منه االغ ادامه

گفت:  کردیم دایکه تو صورتش هو یصالیصورتش با است یبود رو دهیکه چک ییکرد سمتم و با اشک ها روشو

 عاشقت شدم

 گفتم؟  یشدم!چ رهیبهش خ هنگ

 صورتم و حس کردم، یسیخ

 بود؟اشک دوم د،عاشقمیچک اشکم

 برادر زادش؟ عاشق

 سوم اشک

 شد که عاشق برادرزادش شد. یکردم،دوست داشتم حرف بزنه بگه چ نگاهش

بعد نگاهم کرد و گفت: اون  یدستش پوشند و لحظه ا هینشست و صورتش رو با  ختیر یکه م ییغم و اشک ها با

 تاینوعس مردم،مردم بعشق مم هیکه دارم  یعشق دمیکه فهم یشب جشن،اون شب لعنت
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 زدم جلوش و با غم نگاهش کردم. زانو

 خبر بودم؟ یانقد غم داشت و من ب انمیشا

مرد  نید؟ایرو کش سشیتند دینکرد،بهم کمک کرد،نبا یشد؟ اون ازم دور یچ دیفهم یبود؟ وقت عاشقم

 ،ینزن کیو ج ینیهر روز مشعوقت رو بب کرد،سختهیم یروزش رو با عشقش سپر ده،هریرنجکش

 دیسرت اوردم؟ من با ییتو!من چه بال یدیکش یصورتش و گفتم: چ یرو دمیدست لرزونم رو بردم و کش آروم

 نمیبب نطوریرو ا انمیمن دوست ندارم شا ؟یکن ینباشم که تو زندگ دیبا رم؟یبم

 هیرتو هم گ یکرد،من به جا ینم هیبود،گر یمن قو انیشا ؟یکن یم هیرو با شصتم پاک کردم و گفتم: چرا گر اشکش

 کنمیکه درکت م ان،بخدایشا کنمیدرکت م ،منیدیرو تو کش یرم،سختیم یکنم،هم م یم

 

که  یکه بود،هر معن یبغل هرچ نیدستام رو دور کمرش حلقه کردم،ا ختیآغوشش و اشک ر یتو دیرو کش من

 داشت من دوسش داشتم.

 یمرد واقع هیمرد بود، انیشا

پشتش بود و   طیکه بهش حالله ازش دور نشد بهش کمک کرد تو هر شرا هیعشقش کس دیفهم یکه وقت یمرد

 باهاش موند.

 کنم...... یعوض نم یچیرو با ه انمیکنم،من شا یعوض نم یا گهید زیچ چیه یمرد رو جا نی. بغل و انیا من

 

 بهزاد

 

 شدم و به راه افتادم. نیخارج شدم و سوار ماش یزدیا یآقا یخونه  از

 رفتم سمت واحدم و در باز کردم و رفتم داخل. نیخونه،بعد از پارک ماش دمیتا رس دیول کشط یربع ساعت هی
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 کاناپه و خودمم لم دادم روش. یپرت کردم رو یحوصلگ یرو با ب فمیک

رفت،سرحال شدم،اون منبع  رونیب میهمه خستگ تایب دنیبا د بیعج یبود ول ادیکارام ز یلیبودم امروز خ خسته

 نسبت بهم داره! یدونم چه احساس یآرامش من بود،هنوزم نم

 زودتر جواب رو بده،کاش زودتر بگه بله. کاش

 کرد. یمن رو کامال کالفه م نیو ا کردیم دیکل تاینه گفتن ب یذهنم همش رو 

 ؟یبده چ یاون بهم جواب منف اگه

 شم؟  یبگم شکسته م شم؟بدهیبگم اگه اون من رو پس بزنه من دپرس م بده

 بود،حداقلش تیموقع نیدست لباس برداشتم و رفتم حمام بهتر هیداغون وارد اتاقم شدم و  یشدم و با حالت بلند

 کردم.... یکمتر فکر م

******** 

 

ه برداشتم و ب یرو از عسل یز کردم و گوشچشمام رو به زور با یشدم با خستگ داریاز خواب ب میگوش یبا صدا صبح

 شماره نگاه کردم،ناشناس بود!

 شک جواب دادم.... با

***** 

 

 پاشا

 

اون خواستگار واقعا  دنیبودم،از شن یشدم و حرکت کردم،عصب نیراست سوار ماش هیشاپ که خارج شدم  یکاف از

 بشه،برام سخت بود. یا گهیکس د یبرا تایب نمیتونستم بب یبودم،نم یعصب
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از اون خواستگار عقب  دینبا ،منیخواستگار یبرا میبر دیبا خانوادم صحبت کنم،فردا با دی،بایپدر یخونه  رفتم

 بمونم.

 تو سالن نبود. یشدم و رفتم داخل،کس دایپ نیاز ماش عیسر دمیرس یوقت

 امده؟رفتم سمت آشپزخونه مادر و پروانه اونجا بودن گفتم: سالم،پدر کجاست؟ 

 ؟یشد؟ اره مادر؟بهم بگو چرا انقد هول یزیفدات شم چ یافتاده؟ اله یمن قربونت بشم اتفاق یاله_

 مدیمن،من فقط پرس زیآخه عز یدیشما چرا انقد جونت رو قصم م ستین یچیو گفتم: مامان بخدا ه دمیکش یپوف

 نه؟ ایپدر امده 

 گفت: آره تو اتاقشه پروانه

 کار واجب باهاتون دارم میبر نیایو تکون دادم و گفتم: خب پس ب سرم

 داخل. میو در زدم و رفت میسه باهم به اتاق پدر رفت هر

 شده؟ یزینگران شد و گفت: چ دیسه نفرمون رو باهم د یوقت پدر

 شده!  یپسرت بپرس چ نیجان تو از ا رجیا دونمیرفت سمت پدر و گفت: نم مامان

 شده پسر جان؟ ید و گفت: چبهم کر ینگاه پدر

 گمیمن م دینیبش د،اگهینباش ره،نگرانیزدم و گفتم: خ یکوتاه لبخند

 ازدواج کنم خوامینشستن که گفتم: من م دیبا شک و ترد یهمگ

 زمیتو بشم،مبارکت باشه عز یمن فدا یزد و گفت: اله یلبخند مادر

 دیریو واسه فردا وقت بگ دیبه خانواده دختر زنگ بزن خوامیزدم و ادامه دادم: ازتون م یلبخند

 آخه؟ هیچ یهمه عجله برا نیگفت: ا پدر

 کنم یخوام اون دختر از دستم بره خواهش م ینم دیکار رو کن نیا کنمیپدر خواهش م_
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 بره یروزه اون دختر رو م هیاخه  یم،کیشو باهم بر ادهیپ زه،بابایگفت: اوه اوه نگاه چقدم دختره خاطرش عز پروانه

 آخه خواستگار داره_

 ....ید یکینشد،خب  رمیاصن گ م؟یکن کاریچ یگ یگفت: خب م پدر

 چکسیه ایدختر  نیا ایگفتم:  یادامه و با لحن محکم نزاشتم

 شیلیه؟فامیاسم دختره چ م،فقطیکن یم میو قرار رو تنظ میزنیزد و گفت: باشه مادر فردا زنگ م یلبخند مامان

 داره؟ یخانواده ا ه؟چطوریچ

  یزدیا یآقا ینوه  دمیکردم فهم قیکه تحق نطوری،ا یکمال تایتا،بیب_

 منظورته؟ یزدیا زیرفت تو فکر و گفت: پرو پدر

 بله پدر_

 !یدختر کمال یلیفام یتو گفت یول_

 کنه یم یو حاال هم با خانوادش زندگ شهیم دایسال پ 20بوده،بعد از  یزدیا یخانواده  یگمشده  تایبله ب_

 میکن ی.باشه پسر فردا باهاشون هماهنگ میزدیا یسرش رو تکون داد و گفت: چه بهتر از خانواده  پدر

 ممنون_

 کردم و رفتم. یسر سر یرو گفتم و خدافظ نیا

 

 به مهراب.در اوردم و زنگ زدم  بمیرو از ج یگوش عیافتادم،سر یزی.چادیخودم بودم، یخونه  ریمس تو

 بهم داد. تایاطالعات رو از ب نیا کرد،اونیکار م یآگاه یدوستم بود،تو مهراب

 داد جواب

 بله؟_
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 منم پاشا_

 به به آقا پاشا چخبرا؟_

 یواسم کن ی،قرض از مزاحمت خواستم اگه بشه کار یسالمت_

 یزن ینم یزنگ رتونیکه به دوست حق ینداشته باش یشما اگه کار گهیبله د_

 شهیزدم و گفتم: شرمنده وقت نم یلبخند

 دییخب حاال کارتون رو بفرما یلیخ_

 هیبهزاد ک ینیخواستم بب_

 ه؟یبهزاد ک_

 اره_

 ه؟یخب ک_

 پرسم یمن دارم از تو م_

 !میخب برادر من صدهزارتا بهزاد ما دار_

 شهیم یزدیا یاقا یدوست خانوادگ_

 ه؟یریاها منظورت بهزاد کب_

 ش؟یشناس یم_

 نه_

 خب پس...._

 دمیگشتم به بهزاد رس یمنم که داشتم م یخوایخانم م تایاز ب یاطالعات یوسط حرفم و گفت: خب نه که گفت دیپر

 گم؟یم یکه چ یفهم یاز مسائل بوده باهاشون،م یلیتو خ شونهیاونم چون دوست خانوادگ یعنی
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 ؟یکن دایازش برام پ یشماره ا هی یتون یآره،خب حاال م_

 ؟یخوایم یواسه چ_

 کن خواهشا دایتو برام پ خوامیم_

 فرستم برات  یکردم م دایخب پ یلیخ_

 کنم یممنون داداش جبران م_

 یکار رو نکن نیاگه ا یونیمد_

 کردم و قطع کردم.... یو خدافظ دمیخند

و مشغله  یخونه از فرت خستگ دمیکه تا رس شبیو چک کردم،د میگوش عیشدم سر داریبود که ب 7ساعت  صبح

 کرد! کاریمهراب چ نمیخوابم برد اصال وقت نکردم بب یفکر

 دارم بازش کردم. امیاز مهراب پ دمیرو باز کردم که د یگوش

خودم گفتم: دستت درد نکنه  شیزدم و پ یآقا بهزاد رو برام فرستاده بود،لبخند نیا یشرکت و شماره گوش آدرس

 داداش

 زنگ بزنم االن زود. گهیساعت د هیشدم بهتره  مونیپش یزنگ بزنم بهش ول خواستم

 و خوردم. ختمیفنجون مخصوصم ر یقهوه واسه خودم درست کردم و تو هیسمت آشپزخونه و  رفتم

 اتاقه، یتو میامد گوش ادمیبود،تازه  مین 7سالن نگاه کردم، یکاناپه نشستم و به ساعت قد یو رو رفتم

 رو برداشتم و بازش کردم. یویکاناپه و کنترل ت یورو از اتاق اوردم و دوباره نشستم ر میشدم و گوش بلند

 کردیدوست داشتم رو بخش م یلیکه خ یاز شبکه ها داشت آهنگ ترک یکیکردم تا باالخره  نییها رو باال پا شبکه

 .کردمیبا لبخند مشغول گوش دادن آهنگ شدم و همراهش زمزمه م

 

Dualar eder i nsan 
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 ((نسانی))دعاالر، ادر ا

 کند یدعاها م انسان

**** 

Mutlu bi r ömür içi n 

 ((نیچیعمور ا ری))موتلو ب

 شاد یزندگ کی یبرا

**** 

Sen varsan her yer huzur 

 حوضور(( ریی))سن وارسان هر 

 یتو باش یجا آرامش، وقت همه

**** 

Huzurla yanar içim 

 ((میچیا اناری))حوضورال 

 سوزد درونم یم ،ینباش

**** 

Çok şükür bin şükür seni  bana verene 

 بانا و ر نه(( یشوکور،سن نی))چوک شوکور، ب

 که تو را به من داد یشکر،هزار شکر ، کس یلیخ

**** 
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Yazmasın tek günü sensi z kadere 

 کا دره(( زیتک گونو سنس نیازماسی))

 روز را بدون تو, تو سرنوشتم کی سدیننو

**** 

El lerimiz bi r gönül l erimi z bi r 

 ((ریب زیمیگونوللر ر،یب زیمی))اللر

 یکی، قلبمان  یکیهامان  دست

**** 

Ne dağl ar ne deni zler engel  bi r sevene 

 سو نه(( ریب لینگیا زلری))نه داغالر نه دن

 ها، مانع عشقمان نباشند ایکوه ها ، نه در نه

**** 

Bu şarkı kalbimin tek sahibine 

 ((بنهیتک صاح نیمیکالب ی))بو شارک

 آهنگ، واسه تنها صاحب قلبم نیا

**** 

Ömürlük yarime gönül  eşime 

 ((مهیگونول اش مهیاری))عمورلوک 

 ام ، واسه همسرم یشگیهم اری
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**** 

Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 بانا گولوشون جننت(( ن،ی))باهار سن س

 برام لبخند تو بهشته ،ییتو بهار

**** 

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 ((وزونهیی میعاشک شی))ملک لر نور ساچم

 نور تابانده اند، عشقم. تیبرو فرشتگان

 

 خوندم. یآهنگ رو م نیبود و براش ا نجایا تایچقد دوست داشتم ب و

کردم و منتظر  یبهزاد اوک یشماره  یمهراب باز کردم و رو امیرو برداشتم و رفتم و پ یاز اتمام آهنگ،گوش بعد

 یتو دیچیجواب نداد،مطمئن شدم خوابه،خواستم قطع کنم که صداش پ یخورد،ول ادیموندم تا جواب بده،بوق ز

 یگوش

 د؟ییبله بفرما_

 نمتونیخواستم بب یو صاف کردم و گفتم:سالم،من پاشام،پاشا ساالر صدام

 !ارمیبجا نم دیببخش_

 مینیحتما هم و بب دیفعه باد نیا یم،ولینداشت دنیبله من و شما سعادت د_

 ؟یچه موضوع یدرباره_

 تایب_

 ؟یشناس یرو از کجا م تایکه از صداش مشخص بود گفت: شما ب یتیسکوت کرد و با عصبان کمی
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 میباهم حرف بزن دیگم،بایکه م یآدرس نیبه ا ایب_

 براش افتاده؟ یگفت: اتفاق ینگران یصدا با

 خودم رو گرفتم و گفتم: نه،من خواستگارشم،مثل شما یجلو یشدم،ول یعصب

اونجا  10که تو ذهنم بود رو براش فرستادم و گفتمش که ساعت  یادرس کافه ا عیرو گفتم و قطع کردم و سر نیا

 ......زیم یرو پرت کردم رو یباشه و گوش

که  هیبهزاد ک نیا نمیت داشتم بببودم،دوس یعصب یلیو منتظر آقا بهزاد بودم،خ زیم یکافه شدم و نشستم رو وارد

 من. یپا گذاشته وسط زندگ

 نه؟یبهزاد ا یعنیامد داخل، پیپسر قد بلند و نسبتا خوشت هیکافه باز شد،صبح بود و کافه خلوت، در

 ؟یریکب یشدم و رفتم سمتش و گفتم: آقا بلند

 د؟درسته؟یباش یساالر یآقا دیکرد و گفت: بله،شما هم با نگاهم

 دییزدم و گفتم: بله بفرما یکوتاه لبخند

 .نهیبش یصندل یاشاره کردم که رو و

  دییرو تکون داد و نشست و منم نسشتم که گفت: خب بفرما سرش

 نیمن شد ینا خواسته وارد زندگ ،شمایریجناب کب دینیگذاشتم و حلقه کردم و گفتم: بب زنیم یرو رو دستام

 نیکن یمن کنار کش یازتون خواهش کنم از زندگ خوامیم

اره درب نیشم آقا!شما به من گفت یشما نم یحرفا یتا ابروش رو برد باال و گفت: من اصال متوجه  هیکرد و  یزیر اخم

 د؟یگیم تونیزندگ یدرباره  نیاما االن دار نیحرف بزن نیخوایم تایب ی

 من،من دوسش دارم ازشم در خواست ازدواج کردم من... یهمون زندگ تایزدم و گفتم: ب یپوزخند

ه بشم ک یکس الیخیب دیمن با یتمومش کن،چون تو دوسش دار گهیگفت: بسه د تیادامه بدم با عصبان نزاشت

 عاشقشم؟بخاطر تو؟
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 نکن تیآخر و اولش مال منه پس خودت رو اذ تایاورد و گفت: ب کمیرو نزد سرش

 گفت. یچرت م نیخودم عصاب نداشتم اشدم من  یگفت و رفت.عصب نویا

 واسه اونه؟غلط کرده! تایب هه

 کردم شماره ناشناس بود،جواب دادم میبه صحفه گوش یزنگ خورد،نگاه میکافه خارج شدم که گوش از

 دییبله بفرما_

  یگوش یتو دیچیپ ینازک یصدا

 یخواستم کار یپاشا جون من ه یدونیشب اون دختر هست؟ م ی؟مطمئنیخواستگار یبر یخوایشب م دمیشن_

 یکن یگوش نم یباهاش نداشته باشم ول

 بود ازش واهمه داشتم! طانیدختر خود ش نیجواب نداد،ا یشمارش رو گرفتم ول یگفت و قطع کرد هرچ نویا

 ؟یچ ارهیب تایسر ب ییبال اگه

ا دوستم کج ینم یکردم ول شدم و حرکت نیسوار ماش تیجواب نداد با عصبان یرو گرفتم ول تایب یشماره  عیسر

 برم! دیبا

 

 تایب

 

 !یزنگ زدن واسه خواستگار یساالر یگفت که خانواده  ترایم مامان

 کنم؟ کاریگرفتم حاال چ استرس

نگرفتم،بهزاد و پاشا هر دو از هر لحاظ خوب بودن،اما بهزاد واسم ادم منفور بود و پاشا بنظرم  یقطع میهنوز تصم من

 !یافتنیآدم دست ن
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 نبودن! نایهر دو هم سطح بودن،اگرچه من مالکام ا هیو پول و سرما یپیاز لحاظ خوشت یول

 

 .شمیم ونهیچند روزه انقد که تو فکرم که فکر کنم دارم د نیبه موهام چنگ زدم،ا یعصب

 میو برش ؟بلندیاتاق حبس کرد نیخودتو تو ا یه هیبا سر و صدا امد داخل و گفت:اه چ یدر اتاقم باز شد و ناز هوی

 دلمون گرفت  میبگرد کمی

 

 ، برو آماده شو میرفتم سمت کمدم و لباس در اوردم و گفتم: باشه بر عیبود سر یخوب نظر

 گفتم یتا بگم وگرنه زودتر م یمنتظر من بود دونستمیکرد و گفت: نم یا خنده

افتادم بعد از  انیشا ادیدم،یرو د نیکه شاه نییآماده شدم و رفتم پا عیرو گفت و از اتاق خارج شد و منم سر نیا

 چرا! دونمیکنه نم یم میکم،اصال انگار خودش رو ازم قا یول دمید یالبته م دمشیند گهیاون روز د

 یم دونستم انقد محوم ینم یول پمیدونم خوشت یتو؟بابا م یاز فکر خارج شدم که گفت: کجا رفت نیشاه یتکونا با

 یش

 فتهیخودشکردم و گفتم: برو بابا  یا خنده

 ؟یاماده کرد یریم یکجا دار_

 یرو اهیپ کمی میریم یبا ناز_

سرخر  میر یتنها م تایمن و ب نیگفت:اصال حرفشم نزد شاه نیو رو به شاه دیرس یبزنه که ناز یحرف خواست

 میخواینم

 ییآروم زد تو سرش و گفت: سرخر که تو نیشاه

 که نیدون یخودتون م میشب مهمان دار نیایادامه داد: فقط زود ب بعد

 ان؟یساعت چند قرار ب_



 یگریآن د

 
123 

 

 انیم8_

 م؟یگفتم: بر یرو به ناز الیخیبود،ب6ساعت نگاه کردم  به

 اره _

 .....میرفت یکاش نم یا ی.ولمیرفت رونیب میهم از خونه زد با

 

 کل یدانا

 

تا باالخره به در خانه  رفتیو راه م ختیر یاشک م یمهمانا حضور داشتن،ناز یهراسان وارد خانه شد،همه  نینازن

 .دیرس

د و ش کشیپا تند کرد و نزد عیسر دیحال آشوبش را د یبود وقت رهیخ یبود و به ناز ستادهیدر چارچوب در ا نیشاه

 کجاست؟ تایشده؟بیگفت: چ

 رو بردن ن،اونیگفت: شاه ختیر یکه م ییبا همان اشک ها یناز

 بردش؟ یک یناز یگیم یکرد و گفت: چ یبه ناز یبا تعجب و شک نگاه نیشاه

 ست؟کجا تایب هیختیچه ر نیا یگفت: ناز د،ویکش غیج یناز دنیو با د دیخانم به جمعشون رس ترایهمون لحظه م در

 مامان_

 بودن. رهیروبه رشون خ یهم نگران به صحنه  یساالر یامدن،خانواده  اطیبه ح همه

 شده؟ یبگو چ یگفت: درست و حساب یرو به ناز تیبا عصبان انیشا

 دیشده ب...با ری...دریگفت ک...که د تای..بعد ب..بم،بیگشت یم میو گفت: ما داشت دیکش یقینفس عم یناز

 دمی....فقط..د..دشدیچ...چ دمی..کوچه..خلوت بود...من..من اصال ن...نفهمیتو میدی...رسی...ماهم رسم،مایبرگر..گرد

 برن...من... یرو م تایب...تایپوش...ب اهی..سیعالمه مرد...مرد...بزرگ و س هی...هی
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 کرد. یم هیو زار زار گر هیگر ریزد ز دیحرفش که رس ینجایا به

 بانو شکه بودن! ترایو م انیو شا نیشاه

 !هیچ انیگذشت که جر یتعجب کرده بودن و در ذهنشان م انیجر نیهم از ا یساالر ی خانواده

 خورد! یآب مماجرا از کجا  نیکه ا زدیبود و حدس م یپاشا عصب تنها

همان  یجواب داد که صدا عیزنگ خورد،سر یبزند که گوش یخارج کرد و خواست زنگ بشیاز ج عیرا سر یگوش پس

 دیچیدختر پ

 میدر خدمتشون نجانیخانم االن ا ،عروسیجناب ساالر رهیسر بگ یخواستگار نیا زارمیگفتم که نم_

 ؟یعوض یرو کجا برد تایگفت: ب یبلند و عصب یبا صدا پاشا

 میکن یم ییرایجونتون پذ تایاز ب کمیآخه ؟  یبدون یخوایم یحرف همه بهش نگاه کردن هاله گفت: واسه چ نیا با

 نداره که ینگران

 گفت: الو الو  تیگفت و قطع کرد و پاشا با عصبان نوویا

 لب گفت. ریز "یلعنت"

 رو بردن؟ تایب ایک یدون یتو م ه؟یچ انیداغون گفت: جر یبا عصاب انیشا

 شناسم یاز اونا رو م یکیدونم فقط  یکرد و گفت: نه.  درست نم انیبه شا ینگاه پاشا

 بگو تا برم پدرشو به عزاش بشونم  ه؟بهمیک یلعنت ه؟اونیداد زد و گفت: ک نیشاه

 پسر جان؟ هیبانو آرومش کرد و رو به پاشا گفت: اون ک ترایکه م دادیبود و فحش م یعصب

 دانشگاهمونه.... یاز دانشجو ها یکیرد و جواب داد: هاله  سرمست،مکث ک کمی پاشا

 

 بعد.... یساعت



 یگریآن د

 
125 

 

 

متشنج امد و  یبه بهزاد هم خبر داد بود و اونم با عصاب نیدور هم جمع بودن و به فکر فرو رفته بودن، شاه یهمگ

بودن  ریکرده بودن،چنان باهم در گبود از هم جدا  یا قعهیبه پا کرد،پاشا و بهزاد را چند د یزدیا یدر خانه  یجنجال

 زد. یرا به قصد کشت م یگریآن د یکیشدن حتما  یزودتر دست به کار نم نیو شاه انیکه اگه شا

 ناینداشت،شا یا دهیبودن،پاشا هرچه تالش کرد که دوباره به اون دختر،هاله زنگ بزند فا شانیناراحت و پر یهمگ

 نداره دهیفا ینجوریا یبه کالنتر میزنگ بزن دیاز جا برخواست و گفت: با

 هیسر تکان داد: اره  فکر خوب تیبانو با موفق ترایم

 یمن رو بهم برگردون یتایب دیتون یالنه کرده بود ادامه داد: هرطور م شیکه در گلو یبا بغض و

 گرفت و پس از چند لحظه به حرف آمد یبه سمت تلفن خانه رفت و شماره ا انیشا

 ؟یالو،کالنتر_

 دنیمن رو دز یبردارزاده  دیببخش_

 !میزدیکه به شما زنگ نم میدونست یاگه م_

 .....هید،الهیکن ادشیچشم _

 رسونن یگفت: گفتن خودشون رو م تیخانه را داد و رو به جمع ادرس

 

*************** 

 تایب

 

 کردم آخه؟ کارتی؟ من چ هیکارا چ نیقصدت از ا_
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قا عاش یگوش نکرد!همشم ادا ینمش،ولیدختر من به پاشا تذکر داده بودم دور و برت نب نیزد و گفت: بب یپوزخند

 اورد یرو در م

 نیتقاص پس بد دیتو اون پاشا هر دو با یریبم دیکرد سمت و گفت: با حمله

 ولم کن بزار برم یتو روان_

 خفه شو_

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیا

 

رو  شیدهنم و بق یگذاشتن جلو یزیچ هیگنده  کلیچندتا آدم ه ادمهیفقط  نجایمن رو اورد ا یک دمینفهم اصال

 اتاق من رو بستن به تخت. نیا یتو نجایا دمیشدم و د داریب یتا وقت ادینم ادمی

کارا  نیهدفشون از ا دونمینداره،نم دهیکنم آزاد شم فا یتالش م میتخت بستن هرچ یها لهیو پاهم رو به م دست

 !هیچ

د ض اد،حرفاشیبه پاشا گفتم دور و بر من ن گهیدارم،بعد م یزدیا یحساب کتاب  با خانواده  هی گهیدختر هاله م اون

 برد..... یم رونیمن رو ب یلعنت یدخمه  نیکرد از ا یامد آزادم م یم یکیکاش  نجایشدم از ا ضه،خستهیو نغ

 سال،دوسالیم،ساعت،یساعت،ن کیچقد گذشته، دونمینم

امد داخل صورتش رو پوشنده بود،پشت سرشم  پیمرد قد بلند و به ظاهر خوشت هیدر باز شد و  هویچون  دونم،ینم

 یزدیا یقربان،نوه  نهیاون دختر هاله امد داخل و رو به اون مرد گفت: ا

صورتم کرد و با چشماش زول زد  کیتخت نشست و سرش رو نزد یو رو کمیمرد سرش رو تکون داد و امد نزد اون

 دزدا پوشونده بود! ینقابا نی،فقط چشماش مشخص بود صورتش رو با ابهم

 خودم بود. یچشما هیشب بیبود،عج یخاکستر چشماش

 دختر جان یرو بخون یغزل خدافظ دی: باگفت

 ؟یهست یچشماش زول زدم و گفتم: تو ک به
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 لتیعزائ_

  نیخوا یاز جون من م یچ نیهست ینداشت داد زدم: شما ک دهیتقال کردم دستم رو آزاد کنم اما فا یهرچ

اون مرد  دمیطرف صورتم سوخت،به خودم که امدم فهم هیکه  شدیچ دمیکه نفهم کردمیگفت و تقال م یرو م نیا

 شد . ریزد،اشکم سراز یلیبهم س

 تاحاال کتکم نزده بود! ینفرت نگاهش کردم،کس با

 عیدختر رو ببرن آدمش کنن سر نیا ادیاون مرد بلند شد و گفت: دو نفر ب یصدا

 کولش و برد . یمن رو انداخت رو شونیکیامدن سمتم و دست و پاهام و باز کردن و  یکلیدوتا ه دمید هوی

 ....نیهست یشما ک دیتو روخدا ولم کن دیمن رو ولم کن دیبر یاشغاال،کجا م دیزدم: ولم کن ادیو فر داد

 ارن؟یسرم ب ییچه بال خوانیم یعنی دمیترس یلی،خ یکیاتاق تار هی یکردن تو پرتم

با قدرت  یکیزدم که  یغیشد ج دهیکش یدوتا مرد، دستم  توسط کس یکیهستر یبستن در امد و خنده ها یصدا

 دهنم حس کردم. یخون رو تو یصورتم،شور یکبوند تو

  نیخوایاز جونم م یچ نیهست یشما ک دیزدم: ولم کن داد

 نبود! تیبل روقا یچیبود که ه کیانقد تار اتاق

 یکردم هر چ زدن،احساسیپهلوم حس کردم،با لگد افتاده بودن به جونم چنان با قدرت م یتو یدرد وحشتناک هوی

 باال. ادیشکممه داره م یتو

 . زدنیسرم هم م پشت

 م؟یباهاش کن میحال هیمنوچ چطوره  گمیگفت: م شونیکی

 ه؟یحرف لرز کردم منظورش چ نیا با

 اگه بفهمه خالصمون سیرئ یول میبگذرون یلعبت نیدوست دارم با همچ یلیامد که گفت: منم خ گهید یکی یصدا

 دهیاول اون اجازه بده ، نگران نباش مطمئن باش اجازه م دیبا کنهیم
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 و شروع کردن به زدنم تا تونستن بهم لگد زدن. دنیرو گفت و هر دو با هم خند نیا

 .اونا ول کن نبودن یباال اوردم ول خون

 آره؟ گذرهیموهام رو گرفت و سرم گرفت باال و گفت: بهت خوش م شونیکی

 بودم. حالینداشتم ب نا

 نی...ست...ی...ن...شی..ب..یهمون حالم زمزمه وار گفتم: ش..ما...د..وتا..ک..ر.کس... با

 ؟یگفت یگفت: چ تیبا عصبان شونیکی هوی

 آدمش کنم،منوچ لباسش رو درار دیشد و دوباره صداش امد که گفت: با دیناپد یرو گفت و چند لحظه ا نیا

 خشونت لباسم رو  پاره کرد. با

 رفته بود! مینداشتم از خودم دفاع کنم،انرژ جون

تمام قدرت  زدن،بایکه به کمرم خورد احساس کردم روحم رفت، نامردا شالق بود که به کمرم م یدیشد یضربه  با

 در باز شد.... هویکه  رمیبم دیآخر جونم و با گهیاالن د کردمیساس مو من هر لحظه اح زدیم

 شد! یچ دمیبه دستم وصل بود،اصال نفهم یتخت بودن و سرم یرو که باز کردم رو چشمام

 !دمینفهم یزیچ گهیامد طرفم و د یاون مرد تقاب ادمهی

 تنگ شده. ترامیمامان م یدلم واسه  نجام،چقدیکه ا االنم

 نییپا دیچشمم چک یاز گوشه  یقطره اشک ادشی از

 خندوند. یمن رو م اشیبود و با شوخ نیتنها شدم،کاش االن شاه چقد

 کردم. یبود و باهاش درد و دل م یناز کاش

 االن؟ ییپس کجا یمراقبم یتو که گفت انیشا یبود،وا انیشا کاش

 چطور من رو زدن به حد مرگ. ینیبب یستین
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 و کبود شده. اهیم سبدن یجا یجا ینیبب یستین

 شده. ریسراز اشکام

 و اون دختره هاله امدن داخل.... یحال خودم بودم که در باز شد و باز اون مرد نقاب تو

*********** 

 کل یدانا

 

 نکردن. دایپ تایاز ب یاثر چیه یمدام در حال گشتن بودن ول سایپل

در اروم کردنش  یخانم و مادر پاشا سع یو شمس کردیم یو زار ونیبانو مدام ش ترایو ناراحت بودن،م یعصب یهمگ

 داشتن.

 سرگرد وارد خانه شد. جناب

 شد؟ یرفت طرفش و گفت: جناب سرگرد چ عیسر انیشا

 بودن شونمیاز ا ینشون چیمتاسفانه ه یول نیکرد یریگیخانم هاله سرمست هم پ م،ماینکرد دایازش پ یاثر چیه_

 م؟یکن کاریچ دیگفت: االن با یبا کالفگ انیشا

 میمنتظر تماس از طرف اونا باش دیبا_

 حرف تمام نشده بود که تلفن خونه به صدا در امد. نیا

 توجهشان جمع شد. یهمگ

 د؟ییرفت و تلفن رو برداشت و گفت: بله بفرما انیشا

  یزدیا یبه به آقا_

 کرد و گفت: شما؟ یزیاخم ر انیشا
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 ماست مهمه شیپ تایاالن ب نکهیا ست،یچندان مهم ن میمن ک نکهیا_

 خبر داد که رد تلفن رو بزنن. عیبه سرگرد داد و اونم سر یعالمت انیشا

 االن کجاست؟ تایگفت: ب انیشا

 نکهیتونن رد من رو بزنن،پس بگو خودشون رو خسته نکنن،دوم ا ینم سایاون پل نکهیگوش کن به من،اول ا نیبب_

 ؟یصداش رو بشنو یخوایم نجاستیاالن ا تایب

 آره آره_

 افراد گفت که سکوت کنن. یگذاشت و رو به همه  کریاسپ یرو رو یرو گفت و گوش نیا

 دیچیفضا پ یتو تایب حالیب یگذشت و صدا کمی

 انیش..شا_

 تا؟یب یخوب انیگفت: جان شا یبا محبت خاص انیشا

 ک..م...کم..کن..._

 ؟یزنیحرف م ینطوریفدات شم چرا ا ی حالیاون صدات مادر چرا ب یمن فدا یبانو زار زد و بلند گفت: اله ترایم

 ...یصداش بود گفت: م...ا...مان...م...ن..رو...ش..کنجه م یکه تو یبا بغض تایب

 حرف زدن گهیاوه بسه د_

 دیاب زنمیبهتون زنگ م گم،فردایم یچ دینیبب دیگرفت و گفت: گوش کن تایرو از ب یرو گفت و گوش نیمرد ا اون

 گردونم  یدختر رو بهتون برم نیا یجنازه  دیاریکه ن دیاریرو واسم ب گمیکه م ییزایچ

 رو گفت و تماس رو قطع کرد. نیا

 شد سرگرد؟ یرو کرد سمت سرگرد و گفت: چ انیشا

 حرفاست نیکالفه گفت: اون مرد زرنگ تر از ا سرگرد
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 چشم بست.... انیشا

 هم بهزاد

 یشب باهم بودنشان ول هیکه هاله به اون داده بود واسه  دیچرخ یم یدرسپاشا مدام در فکرش آ یهم ول نیشاه

 وقت به اون ادرس نرفت...... چیپاشا ه

 

 پاشا

 

 زد ! یشدن و به اطرف نگاه کردم،خلوت بود،پرنده پر نم ادهیپ نیماش از

 رنگ! اهیکردم،در بزرگ و س دایگشتم و پالک پ 40کردم،پالک  یادرس نگاه به

 باشه؟ نجایممکنه ا تایب یعنی

 نگاه کردم و رفتم طرفش و ازش باال رفتم. هیخونه  وارید به

 شد. یم دهیشن یپارس سگ به خوب یبود،صدا یبزرگ یلیخ ی خونه

 و راه رفتم. نییپا دمیپر آروم

 سگ بسته بود! خداروشکر

 پوش اونجا بودن! اهیبه ساختمون خونه،چندنفر س دمیرس

 باشه. نجایا دیبا تایب کردم که دایپ نانیاطم کمی

 یصدا هه،کیچ نمیکردن،کنجکاو شدم که بب یشدم که حمل م ییجعبه ها یمتوجه  هویات،یتر رفتم البته با احت جلو

 زود وقت تنگه یانبار یتو دشونیببر عیگفت: سر یزن بلند شد گه م هی

 که کردم خودش بود هاله،کثافت پست. دقت
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 هیسر و صدا رفتم طرفشون،متوجه  یآروم و ب یلیرو گرفتم و خ کردنیکه داشتن جعبه رو حمل م ییاون ادما ریمس

 شدم! نیزم ریز

 پشت سرم قرار گرفت و یزیبرم داخل که،احساس کردم چ خواستم

 !میمنتظرتون بود نایزود تر از ا یساالر یبه به اقا_

 کجاست؟ تایو گفتم: ب ستادمیا صاف

 مردشو؟ ای یخوا یزد و گفت: زندش رو م یپوزخند

 زارم  یزندتون نم نیاریسر اون دختر ب ییدندونام رو به هم فشار دادم و گفتم: خفه شو اگه بال یعصب

 کم حرف بزن وفتیفعال راه ب_

 رو گفت و با اسلحش من رو هل داد. نیا

بودن اونجا که هاله رو  ستادهیپوش گنده ا اهیبه ساختمون و در سالن،دوتا مرد س میدیناچار راه افتادم،رس منم

 در رو دیبهشون گفت: باز کن

 دو باهم سر تکون دادن و گفتن: چشم هر

 نیرو باز کردن و هاله من و هل داد داخل و بردم سمت سالن و گفت: بش در

 ؟یهست یسر مبل و گفتم: تو ک نشستم

 حرف نزن سیه_

 نگفتم. یزیکردم و چ یاخم

 شناختم نبود! یکه م یدختر اون دختر نیا 

 کرده بود! رییتغ یلیخ

 خشن یعصب یجد
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 شناختم نبود! یکه م یاون هاله ا اتیروح نیا

که دوتا  دمیپوش که صورتش هم پوشونده بود رو د اهیمرد قد بلند و س هیامد،سرم و گرفتم باال که  ییپا یصدا

 بودن. ستادهیدوطرفش ا گاریباد

 ه؟یک نیو رو به هاله گفت: ا امد

 هیقربان پاشا ساالر_

 ش؟یگرفت یخوبه! چطور ؟یجد_

  دمشیمن هم د کردیم یقربان،امده بود داشت فضول_

 نیخوبه آفر یلیخ_

 گفت: بلند شو یو با لحن نه چندان دوستانه ا ستادیمرد امد رو به روم ا اون

 ؟یهست یو گفتم: تو ک ستادمیشدم و رو به روش ا بلند

 سوال کنه سیحق نداره از جناب رئ یجواب داد: ساکت شو کس هاله

 س؟یتا ابروم رفت باال،جناب رئ هی

 بود؟ یو گفتم: چ دمیامد ترس یغیج یبگم که صدا یزیچ خواستم

 نترس یچیو گفت: ه یکیو اون پا رو گذاشت سر اون  یتک یصندل ینشست رو لکسیر یلیمرد نقاب پوش خ اون

 بود؟ تایبود؟ نک...نکنه ب یاون ک ن؟یگ یم یگفتم: چ یعصب

 بود؟ تایندادن داد زدم: ب یحواب

 نمک یگلوله حرومت م هی یداد بزن گهید باریگفت: خفه شو  یگذاشت و با لحن عصب قمیشق یاسلحش رو رو هاله

 رو دوست داره تایاون دختره،ب یلی! انگار خیشد یهاله عاشق بد آدم گمیمرد نقاب دار به هاله گفت: م اون

 .دمیهاله رو د یدستا لرزش
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 ش؟ینیبب یخوا یمرد رو به من ادامه داد: م اون

 گمیرو م تایکردم که ادامه داد: ب یاخم

 اون کجاست؟_

 دشیاریگفت: ب گارداشیاز اون باد یکیجواب دادن به من رو به  بدون

 اطاعت_

 رو گفت و رفت. نیا

 باشن! وردهیسرش ن ییحالش چطوره؟ بال یعنیگرفتم، استرس

 نیمرد نقاب دار گفت: بش اون

 بهش کردم و نشستم. ینگاه

 دختر رو دوست دارن نه؟ نیا یلیخ یزدیا یگفت: خانواده  که

اجازه رو بهشون  نیمن زندم ا یکنن،تا وقت یخوشحال زندگ دینبا یزدیا یبهش ندادم،که ادامه داد: خانواده  یجواب

 .دمینم

 بود؟ یتعجب نگاهش کردم،منظورش چ با

 امد سرم و برگردوندم که... یک م ییپا یصدا با

 من بود؟ یتایب نی...انیمن،ا یخدا یوا

 .ستهیتونست صاف باا یبازم نم یبغلش رو گرفته بودن ول ریجون بود،دو نفر ز یو ب حالیب

 تقال کردم ولم نکرد. یامد و گرفتم،هرچ گاردایاز باد یکیبرم طرفش که  خواستم

 حرومزاده ینامردا،کثافتا نیسرش اورد ییزدم: چه بال داد

 مینوازشش کرد یما فقط کم ه؟یحرفا چ نیا یساالر یبابا آقا یمرد نقاب دار از جاش بلند شد گفت: ا اون
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مس نا یب یبهش کثافتا نیدست زد نیبه هم چسبوندم و گفتم: نوازش؟ شما غلط کرد تیرو از زور عصبان دندونام

 شرف یب

 افتادم. نیزم یشکمم شد.محکم بود،کمرم خم شد و رو یمشت حواله  هیرو که گفتم  نیا

 ستایاصال خوب ن یمرد امد باال سرم و خونسر گفت: بد دهن اون

 شده بود... فیضع رم،چقدیبم یشدم،اله رهیخ تایتوجه به حرفش به ب یب

 یجون نداشت حرف بزنه،صورتش کبود بود،عصب یبهم کرد،حت یحال نگاه یسرش رو آروم باال گرفت و ب تایب

 من بلند کرده. زیعز یتایب یرو که دست رو یشدم،خدا بکشه کس

 حال بود که همونجا از هوش رفت. یانقد ب یزد بهم،ول یمحو لبخند

 تایزدم: ب داد

 اون آشغاال نزاشتن. یشدم برم طرفش ول بلند

 نداشت. دهیفا یتقال کردم از دستشون در برم ول یرو با خودشون بردن،هرچ تایمرد بهشون عالمت داد و ب اون

 ستین شیچیاون ه یساالر یبسه آقا_

اون  رهیم یم یهمه کس اون داره م یب ست؟ین شیچیه ،اونیتو آشغال یریبم دیزدم: خفه شو تو با ادیفر یعصب

 نیسرش اورد ییچه بال ستیبدنش ن یجون تو

 

 و صورتم سرخ سرخ شده بود. رونیزده بودن ب تیر عصباناز زو میشونیپ یها رگ

 ادیدر ن س،صداتیمبل،اون مرده گفت: ه یمن رو هل داد و پرت شدم رو گاردایاز باد یکی

 یهمه  گهیما لذت ببر،تا چند وقت د یقبلش دوباره رو بهم گفت: از مهمان یرو گفت و رفت سمت پله ها ول نیا

  یبه هاله جان حساب پس بد دیحساب پس بدن،توام با دیبا نجایا انیم یزدیا یخانواده 

 سپارمش یبود گفت: هاله به تو م ستادهیکرد به هاله که خشک باال سرم ا رو
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 راحت قربان التونیخ_

 شهیم ییرایگفت: خوب ازش پذ یطانیزد و با لحن ش پوزخند

 گرفت. شیمردم پوزخند زد و راه پله ها رو در پ اون

 شد  هاله بلند یصدا

 نجایا ادیدو نفر ب_

 د؟ییامدن و گفتن: امر بفرما کریدوتا قول پ دینکش هیثان هی

  دیکن ییرایاشاره زد به من و گفت: ازش پذ هاله

 زدن و گفتن: چشم یدوتا هم لبخند مرموز اون

 نداشت..... دهیتقال کردم فا میو من رو از جام بلند کرد و با خودشون بردن و هرچ امد

******* 

 کل یدانا

 

 مردگان شده بود. یمانند خانه  یزدیا ینبود،خانه  تایهفته بود که ب کیاز پاشا نبود،و  یبود خبر یروز سه

 و ناراحت بودن! نیغمگ همه

 چه کند! دانستینم چکسیه

روز است از 4نبود و حاال  ی( اما خبریاریب دیبا یچ گمیم زنمیکه زنگ زده بود گفته بود که ) فردا زنگ م یمرد اون

 از اون نشده. یخبر چیگذرد و ه یاون روز م

 !زدیم یخورد نه حرف یم یزیمتحرک!نه چ یبانو شده بود مانند مرده ا ترایم

 توانست کند. ینم یکار چیپسرش را روبوده بودن و اون ه ادگاریخودش نبود، دست
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 .ختنیریشب ها اشک م ادشیخواست،به  یرا م تایدلشان ب یهم سکوت کرده بودن،حساب نیو شاه یناز

 و کالفه.... یدر خانه بود،عصب گرشید یو پا یپا در کالنتر کیهم  انیشا

 شده بود! دیبود و پاشا هم ناپد افتهیرا هنوز ن شیتایب

 از معشوقه اش نداشته باشد... یمرد خبر کیکه  یاز آن روز یوا یامابهزاد، ا و

 شیتایاز ب خواستیم یلش،خبریموبا یبه گوش رهیپنجره خ یروبه رو خودش بود و یدر خانه  اون

 نبود! یخبر چیه اما

 ... یکیگذراند در تار یم گاریس دنیو روزش را با کش شب

 ناراحت و دل مرده شده بودند! یکرده بود،همگ رانیخانواده ها رو از هم و تایب گمشدن

 کمرش را خم کرده بود! تایب شد،نبودیم رتریگذشتن و بهزاد بنظرش پ یهم م یاز پ روزها

 اون خورد؟یچه به درش م امکیبود،کالفه پرتش کرد،پ امکیاز جا برخواست نگاه کرد،پ عیسر شیگوش یصدا با

 را..... خواست،عشقشیرا م شیتایب

 مرگش بود.... امیام،پیدانست اون پ یکاش م یا یول

 

 بهزاد

 

 ازش داغونم کرده بود... یخبر یو ب تاینداشتم،نبود ب یچندان خوب حال

 خوامیتونستم کنم،اصال شرکت نرفتم،شرکت م ینم یکار چیشدن به پنجره،ه رهیو خ دنیکش گاریشده بود س کارم

 کجاست! ستیو اصال معلوم ن ستشین تامیب یوقت کاریچ

 بود! امیبلندش کردم و نگاه کردم،پ عیبلند شد،سر میگوش یصدا
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 ده!ز بشیبود زنگ زد گفت که انگار اون پاشا هم غ روزیان،دیشا ای نیطرف شاهبودم از  یکردم،منتظر تماس یپوف

 داره؟ یتیاالن اون ادم چه اهم آخه

 دعوت یک بعد از اون جشن ، مهمان یاون شب نم،یرو بب تایب یعکسا یگالر یرو برداشتم،خواستم برم تو یگوش

 برداشتم. الین یگرفتن،عکسا رو هم از گوش یباهم سلف الیو ن تایبودن خونمون،ب

داده،شماره ناشناس بود،متعجب بازش  امیپ هیباز ک نمیو خواستم بب دمیباال رو کش یرو باز کردم و پنجره  یگوش

 کردم و خوندمش

 "رهیم یصورت اون م نیا ریفقط خودت تنها در غ یخوایرو م تایاگه ب ایب 5ساعت "

 خاموش بود! یشماره رو گرفتم ول عیسرهم خوندمش،  گهیسه بار د دو

 بود؟ یک

 نوشته بود. یحرفش آدرس نیاز ا بعد

 کنم؟ کاریچ یعنی

 ان؟یبزنم به شا زنگ

 مزمون نیدادم بر ا انیکوتا به شا یامیتوجه به عاقبت کارم پ یب

 "تاستیب یآدرس)..(درباره  نیناشناس امده بود،رفتم به ا امیپ"

که فرستاده بودن،غافل از  یبلند شدم و لباس عوض کردم و رفتم سمت آدرس عیبود سر 5ساعت نگاه کردم، به

 در انتظارمه..... یدونستم چ ینم نکهیا

 

 کل یدانا

 

 و نمور. کیتار یغرق در خون را با خشونت پرت کردن در اتاق تایب
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 در بدنش نمانده بود! جون

 قدرت نداشت دستش را هم تکان دهد. یشده بود و حت نیزم پهن

 کرده بودن. ادهیپ فیدخترک ضع نیا یرو یسخت یها شکنجه

 ...زدیرا صدا م شیترایو در ذهنش مامان م دیاز چشمانش چک یاشک تایب

 و او هم نازش را بکشد. کردیناز م شیبرا تایبود و ب نجایکه چقد دوست داشت حال او ا آخ

 را با نوازش ببافد... شیبایبلند و ز یدوست داشت حال او باشد تا موها چقد

شنا آ ی بهیپسر غر دنیبار از د نیاول یبرا تاید،بیلرز دیاو را د یدلش وقت د،چقدیند گریاز اون لحظه د ریرا غ پاشا

 .دشیاحساس جد د،ازیتوانست به اون بگو یم د،کاشیدلش لرز

 !ندیب یآنهارا نم چوقتیه گریدانست د یم یول

 ماند. یو سه روز زنده مکه داشت حداکثر تا د یحال نیا با

 .....د،کاشید یچشمانش خانواده اش را م یقبل از بستن ابد کاش

***** 

 را به حرکت در آوردن.... نیگذاشتن و ماش یمشک ینیرا در ماش بهزاد

 !ندیداشت او را بب زش،دوستیعز یتایب یش،برایزندگ یخودش برا یبود،نه برا دهیترس یکم بهزاد

 بردن! یخارج کردن،و سمت در بزرگ مشک نیو بهزاد را از ماش ستادیاز حرکت ا نیماش

 ....یشدن و به راه افتادن سمت در ورد وارد

 کرد،بنظرش همه جا مرموز بود... یهراسان به اطرافش نگاه م بهزاد

 کشوندن،با تعجب به انها نگاه کرد! یرو م یبه دو نفر خورد که کس چشمش

 اما.... ندشیکرد بب یتالش م یبود،و بهزاد با کنجکاون دهیشد د یم دهیکه کش یکس ی چهره
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 ادیم سیگفت: صبر کن االن رئ یمبل و خشک و جد یپوش بهزاد را نشاند رو اهیسالن شدن و آن مرد س وارد

 امد. یو مرموز م بیعج شیبرا یبود،همه چ یکیمجلل و ش یبه اطراف نگاه کرد،خانه  بهزاد

 توجه اش جلب شد. یشخص یصدا با

 بود! بیبهزاد عج یبرا نیبود و ا دهیامد،چهره اش پوش یبه طرفش م گاریکه با دو باد دید یمرد

 . دیبه بهزاد رس یوقت

 نش؟یداره پوشوند ی: چهرهتون مشکلدیپرس عیسر بهزاد

ازش گرفت و  قیعم یکتش خارج کرد و آتش زد و کام بیرا از ج شیلم داد و پ بایو تقر یمبل یمرد نشست رو اون

 ؟ینیچهرم رو بب یفت: نه دوست دارگ

 شه؟یم_

 آره_

و رو به بهزاد  دیکش شیبه موها یبرداشت و دست شیرا از رو اهیس یرا کنار گذاشت و آرام پارچه  پشیمرد پ اون

 ؟یریجناب کب یگفت: شناخت

 ؟ او که مرده بود! یزدیا یخانواده  لیشد ! عزائ یشد...باورش نم رهیخ شیبا وحشت به مرد رو به رو بهزاد

 !یتته پته گفت:ت..ت.تو.م...مر..مرده...ب..بود با

 از من بود یاکشن تقلب یصحنه  هیکرد و گفت: آره خب  یمرد خنده ا اون

 افتاده است...  یکه در چه باتالق دیبود و تازه فهم رهیخ شیبهزاد هنگ به فرد رو به رو و

 زنده است؟ شیتایب ایدوست داشت بداند آوخانواده اش و چقد  زشیعز یتایخودش هم ب هم

 

  انیشا
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 .زیم یهم و رو یمبل نشسته بودم و پاهام رو گذاشته بودم رو یرو

 در سکوت بود. خونه

که نگم، چشماش از زور  مینداره،ناز یچند روز حال چندان خوب نیما رو کالفه کرده بود،مامان که ا یهمه  تایب نبود

 دوست داره. تارویدونستم چقد ب یامد،م ینم رونیاتاقش بود و ب یاروم شده بود،همش تو نیپف داشتن،شاه هیگر

 زنگ نزدن؟ گهیرو بردن چرا د تایب ایدونستم ک یواقعا نم نکهیبودم از ا کالفه

 حالش چطوره؟ االن

 ؟یامد چ یسرش م ییبال اگه

 کنن. ینم یچکاریهم که کال ه سایپل

 وضع. نیخسته بودم از ا واقعا

 خودمش تعجب کردم! یاز بهزاد بود.بازش کردم و وقت امیفضا رو پر کرد،برش داشتم پ میگوش یصدا

 ؟یچ یعنی

 خاموش بود. یگرفتمش ول عیسر

 کنم! کاریچ دونستمینم

 لواسون بود. یکه فرستاده برد طرفا یشد،آدرس ریدرگ ذهنم

 من رو از فکر خارج کرد. غیج یرفتم که صدا یچقد تو فکر بودم و با خودم کلنجار م دونمینم

 از اتاقش و گفت: مامان بود رونیامد ب یرفتم باال که همزمان من ناز عیسر

 شده مامان؟ یگفتم: چ یو با نگران میاتاق مادر و در رو باز کرد میرفت عیسر

 شده؟یامد و گفت: چ یهم با حال آشفته ا نیشاه نیح نیهم در
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 ...تایزنگ زد گفت ب یکی،ییجا میبر دیتنش کرد و رو بهمون گفت: با رونیطاقت بلند شد و لباس ب یب مادر

 دیآماده ش عیگفت: سر رونیحرفش رو نگفت، و زد ب هیبق

 .میو به راه افتاد میاتاقامون و اماده شد یتو میدیسه پر هر

 

 روندم .  یسرعت م با

 بود زنگ زد بهت مامان؟ یبه مادر گفت: ک نیشاه

 میرداشت همه باهم ب دیآدرس تاک نیبه ا نیایب نیخوایرو م تایفقط گفت اگه ب نیشاه دونمینمکالفه جواب داد:  مادر

 میر یم میادرس بفرست واسه سرگرد بگو دار نیگفتم: شاه عیسر

 سرش رو تکون داد و مشغول شد..... نیشاه

 بندبست و خلوت بود. یکوچه  هیم،یرو نگه داشت نیکه گفته شد و ماش یبه آدرس میدیرس

 نه؟یآدرس هم نیبه مادر گفتم: مطمئن رو

 نهیکوچه بندبست هم هیاره گفتن _

 ستین یاما کس_

 بود! یون مشک هیستاد،یا نمونیکنار ماش ینیجملم تمام نشد که ماش نیا

 دختر بود! هیامد، نییکمک رانندش پا ی شهیش

 میبر دیبا دیسوار ش نیایبود گفت: ب رهیکه به جلوش خ نطوریهم

 ن؟یزنگ زد نیشما بود_

 دیسوار ش نیایسوال نپرس فقط ب_

 میایخودمون م نیبا ماش_
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 نه؟ ای دی!سوار مشیزنیحرف م ادیبه سمتم گرفت و گفت: ز یاسلحه ا هوی

 و راه افتاد. میشد نیو سوار ماش میشد ادهیپ یسر تکون دادم و همگ شکه

 بود. یکلیپوش ه اهیمرد س هیمشکوک بودن،راننده  همه

 در باز شد وارد شد. یدر بزرگ،دوتا بوق زد و وقت هی ینگه داشت جلو نیکه ماش میچقد تو راه بود دونمینم

 داشت. دهیسر به فلک کش یبزرگ و پر از درخت ها ی خونه

 دیش ادهیگفت: پ یکه همون دختره اسلحش رو به سمتمون گرفت و با لحن عصب ستادیا نیماش دوباره

 نیایکه دختر گفت: دنبالم ب میستادیو کنار هم ا میشد ادهیپ باهم

 .میو وارد سالن شد میرفت دنبالش

 بود! یمجلل ی خونه

 نجا؟یا نمونیو من گفتم: چرا اورد میچهارنفر نشست م،هرینیاشاره کرد بش دختره

 که نقاب زده بود حرف رو قطع کردم... یورد مرد با

 دلم براتون تنگ شده بود ،چقدیزدیا ی!خانواده جاننیا ایک نیطرفمون و گفت: به به بب امد

 ؟یهست یگفت: تو ک ظیغل یاز جاش بلند شد و با اخما مادر

 رو نداشتم نیا ؟انتظاریانقد زود فراموشم کرد یعنی ؟یشناس یجان من رو نم ترایبابا م یو گفت: ا دیمرد خند اون

 کوچولو یناز یکرد و گفت:آخ یبه ناز یبعد نگاه و

 سالش بود،االن بزرگ شده10همش  دمشیکه د یبار نیو گفت و رفت سمتش و گفت:آخر نیا

 کجاست؟ تایها؟ ب ؟یهست ی؟ تو ک یراه انداخت هیمعرکه چ نیبلند شد و گفت:ا یعصب نیشاه

 و خب ..... خورهیحالم از جواب دادن بهم م گهیسوال ازم شده که د نیچند روز ا نیانقد ا_
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خودم رو به  شهیکه رو به رومون بود نشست و ادامه داد: نم یصندل یرفت و نشست رو دیحرفش که رس نجایا به

 نکنم یمعرف یزدیا زیعز یخانواده 

 رو گفت و نقاب رو از سرش برداشت. نیا

 از تعجب خشکم زد. دمیکه د یزیچ با

 مگه اون نمرده بود؟ یبود، ول ماین

 قلبش گذاشت و نشست. یدستش رو رو مادر

 ؟ یت: تو..مگه نمرده بودگف نیشاه

 رم؟یبم یدوست داشت یلیهه آخ برادر خ_

 ؟یکرد یباز نیرو وارد ا تایگفتم: چرا ب یعصب

 خانوادس نیهم جزو ا تایب_

 یآشغال هیزد: تو  غیج یناز

 ؟یتا حاال انقد بد دهن شد یمن از ک یجوجه  زمیو گفت: عز دیخند ماین

 نگفت. یزیو چ دیهم کش یدندوناش رو رو تیاز زور عصبان یناز

 ما؟یکجاست ن تایبلند شدم و رفتم طرفش و گفتم: ب کالفه

 یتیچندان اهم زیو پرو ترایم نیشماها بود یدوست داشت و اصال از وقت یلیخ تراجونیم شهیهم انیشا یدونیم_

 بهم ندادن

 دادم یبه حرفاش گوش م کالفه

منتظرتون بودم  شهیسرخاکم،من هم نیومدین کبارمیبار  کی یحت یمن مردم ول نیدونست یشما م ن؟یدونیم _

 نیاز من نکرد یادی یحت چکدومتونیه

 چکدومتونیشد و داد زد: ه بلند
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تر بودم  کیکوچ یامد؟ مگه وقت یکم داشتم که به چشمت نم یمامان زانو زد و گفت: مگه من چ یپا یو جلو رفت

  ؟یزمی؟ عز یتو پسرم یگفت ینم شهیهم

ت: مگه نگفتم بهم محبت کن؟ مگه نگفتم بهم محبت نشده ؟ مگه نگفتم؟ ها؟ د جواب بده؟ اون خواهر گف ادیفر با

 .نینامرد نطور،همتونیعشق و حالش توام هم یپستت من رو ول کرد و رفت پ

  دشیاریرو گفت و رو کرد طرف اون دختره و گفت: ب نیا

 هم سر تکون داد و گفت: چشم دختره

 یرا حتچ ایکه بودم!لعنت یرینبودم!ش یبهمون کرد و گفت: من بردارتون نبودم؟ خون ینگاه مایرو گفت و رفت،ن نیا

 ها؟ چرا؟ ن؟یومدیسرخاکم ن باری

 میگفت: بخدا ما دوست دار هیبا گر یناز

 همتون دیگیداد زد: دروغه،شماها دروغ م ماین

 ادامه بده که با ورد اون دختره ساکت شد. خواست

 بود؟ تایشد! اون،اون ب یکشوندش باورم نم ینگاه کردم که کنارش م یوحشت به دختر با

،  مایدختر داداش شهاب بود ن ،اونیسرش اورد ییچه بال نیا یپست یلیو داد زد و گفت: خ غیج تیبا عصبان یناز

 ینامرد یلیخ

 قرار گرفتم! ریخدا چقد تحت تاث یداداش شهاب؟ وا یزد و گفت: اوخ یپوزخند ماین

 !رهیجون نداشت سرش رو باال بگ یکه نشسته بود،حت ییتایرو گفت و رفت سمت ب نیا

 خواست بره طرفش اما نزاشتن. مامان

 آره؟ میک یبدون یدوست داشت یلیرو گرفت و بهش گفت: خ تایب یچونه  ماین

 مایادامه داد: من عموتم،عمو ن مایزول زد بهش که ن حالیب تایب

 بزنه. یتونست حرف یحال بود که نم یانقد ب یکرد ول یاخم تایب
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و آشغال باشه که براردزادش ر دیچقد با ،آدمیپست یلیخ ما؟ین یسرش اورد ییگفتم: چه بال مایرو به ن تیعصبان با

 حال و روز بندازه!؟ نیبه ا

 به.... ارمیسرش م خوامیکه م ییرو بهم گفت: خفه شو ، تو خفه شو، به قول تو برادر زادمه هر بال یعصب ماین

 ماین یعوض شد یلیوسط حرفش و گفت: خ دیپر مامان

 ؟  ینیب ی! مستمین می؟ اون پسر خنگ قد ینیب یم ،یلیبه مامان کرد و گفت: آره خ ینگاه ماین

 جان؟ تایشدم ب نطوریچرا ا یدونیو گفت: م تایرو کرد به ب بعد

من رو پرت  ترا،یمامان م یگیکه بهش م یزن نیمخانواده بهم ظلم کردن،ه نیبه ما کرد و گفت: ا یدست اشاره ا با

جونش شده بود  یداد همه  یبهم نم یتیاهم گهید یسالم بود،ول 8امد،اون موقعه من  ایبه دن انیشا یکرد از وقت

 ینداشت. از من بدش م یپسرش دوست داره ول ثلگفت که ، من هم م تراتیمامان م تایب یدون یم زش،یپسر عز

 کرد... یبهم نم یامد، اصال توجه ا

 یلیانتخاب شدم، اون روز خ یمیش ادیالمپ یواسه  یوقت ادمهیادامه داد:  یبیو با غم عج نیزم یرو نشست

 دوست داشتم واکنشش رو بدونم... یلی! خهینظرش چ ترایمامان م نمیدوست داشتم بب یلیخوشحال بودم و خ

 

 طون،یپسر شر و ش هیبود، ییچهارم ابتدا انیو ادامه داد: اون روز رفتم خونه،اون موقعه شا دیکش یقیعم نفس

 شیامدم خونه،با شوق و ذوق رفتم پ یوقت ادمهیدوست داشتم، برحال داداشم بود، یلیو خ انیشا تا،منیب یدونیم

شد؟  یچ یدیگفتم: مامان فهم جانیترا که شدم با هیمامان م کیبود از مدرسه،نزد ومدهیهنوز ن انیترا،شایمامان م

 شه؟یمامان،باورت م یانتخاب کردن! وا ادیمن رو واسه المپ

 یلیحرفمم تمام شد،بهم گفت: خ ی، وقت دید یم لمیشکوند و ف یداشت تخمه م لکشیآروم و ر یلیجون، خ ترایم

 یبو گند عرق گرفت ریدوشم بگ هیخب، برو لباست رو عوض کن 

 نیکه اول نیکه تو دلم بود رفتم سمت اتاقم،هم یتفاوت باشه،با غم یانقد ب ترایکردم،مامان م یفکر نم شکستم،اصال

 ی،خوبییمایزد و گفت: سالم ن یلبخند دیمن رو د یبا ذوق امد داخل،وقت انیپله رو رفتم باال،در سالن باز شد و شا

 داداش؟
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 ه!جون،ه ترایش،میبهش زد،رفت پ ینیغمگ لبخند

نشون داد و  ترایکارنامش رو به مامان م انیداغون شدم،شا شتریقبلم شکست،ب شتریب دمیواکنش رو که د نیا

دونستم تو  ی، گل پسر،م زم،مبارکیو بهش گفت: عز دیموهاش کش یرو ی،دستیو خوشحال یبا مهربون تراجونیم

 یهست یزرنگ یبچه 

 !ستادمینا گهید

 کنن؟  یانتخاب م ادیالمپ یمسابقه  یتنبل رو واسه  یبنظرت من زرنگ نبودم؟بنظرت آدما تا؟یب

 

 ادیکه المپ دیفهم یمن رو دوست داشت،وقت زیحداقل بابا پرو ،یشکرش باق یو گفت: بازم جا دیکش ینفس ماین

 بهم گفت. کیخوشحال شد و تبر یلیقبول شدم خ

 زن.... نیا اما

مرده؟  اینداشت که من زندم  تیزن اصال براش اهم نیاشاره به مامان کرد و ادامه داد: ا دیحرفش که رس ینجایا به

 !اون من رو به عنوان پسر خواهرشم دوست نداشت.چیمن پسر خواهرش بودم!پسر خودش که ه رسرمیخ

 .رونیزدم ب یزدیا یرو گرفتم و از خونه  سانسمیل یوقت تا

 !نجامیدنبال سرنوشتم،حاال هم ا رفتم

 

کم  ماین یحرفا دنیچشماش بود،حقم داشت،منم با شن یتو یبود،حلقه اشک حالیب یلیخ نکهینگاه کردم،با ا تایب به

 حق داشت اگه بهمون فحش بده،مامان بد باهاش تا کرد. مایناراحت نشدم،ن

 .ختیر ینگاه کردم،اشک م ترایمامان م به

 یدار نهیکه تو انقد ازمون ک یداداش رمیممن ب یو نشست کنارش و گفت: اله مایرفت سمت ن یناز

مو  یکوچولو ،دختریبود زخانیدختر پرو ،تکیدوست داشتم ناز شهیرو بغل کرد و گفت: هم یناز ماین

 گله دارم.... ترایمن،از م ستمیاز شما ها ناراحت ن ،ناز،منیفرفر
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 ؟یاورد تایبال رو سر ب نیرفتش گفت: پس چرا ا لیتحل یبا صدا نیشاه

رو  ،ویرو گرفت و بلندش کرد و نشوندش سر صندل تا،دستشیامد و بلند شد و رفت سمت ب رونیب یاز بغل ناز ماین

 عید،سریدکتر خبر کن هیکه دور برش بودن گفت:  ییبه آدما

 توان؟ شیو بهزاد پ یو گفتم: ساالر مایطرف ن رفتم

 نن،نترس اونا حالشون خوبهم شی؟ آره پ یگیپاشا رو م ؟اهایکرد و گفت: ساالر یزیاخم ر ماین

و  یآدم دزد یدون یم اد؟یسرت م ییچه بال نجلیا زنیبر سایاگه پل یدونیگفت: م مایامد سمتمون و رو به ن نیشاه

 داره؟ یچه عواقب یریگروگان گ

 .شهینم می؟ نگران نباش من طور یزد و گفت: جد یلبخند ماین

 ، حالت خوبه؟ یب ینشست و گفت: ب تایرفت و گنار ب نیشاه

 گهیو گفت: باشه باشه،د دیخند نین،شاهیشاه یبا اون حال خرابش،دستش رو بلند کرد و آروم زدم به شونه  تایب

  یب یگم،ب ینم

 و مشغول مداواش شد. تایو رفت باال سر ب دیکه دکتر،رس دینکش یطول

 بود. رهیخ ینقطه ا زد،بهینم یگوشه نشسته بود و حرف هی ترایم مامان

 دیبا یسم،ولینو یدارو هم هست،براش م زنم،چندتایسرم بهش م هیو گفت:  مایرو کرد سمت ن نهیبعد از معا دکتر

 کنم،استراحت مطلق یم دیکنه،تاک دایرو پ شیهفته استراحت مطلق باشه،تا بهبود کی

 کرد و رفت. یو خدافظ مایبرگه نوشت و داد دست ن یتو یزیرو گفت و چ نیا

 برو بخرشون عیاز اون محافظاش و گفت: سر یکیاد دست برگه رو د ماین

 ؟ هیگفت: تو واقعا کارت چ مایرو به ن نیگفت و رفت،شاه یفرد،برگه رو گرفت و چشم اون

 ست؟یزد و گفت: معلوم ن یلبخند ماین

 ؟ی...تو،خالفکار،تویعنیبا تعجب گفت:  یناز
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 نزد. یو حرف دیبلند خند ماین

 راه باشن یتو ادیز سا،احتمالیگفت: پل نیشاه

 میکن یم ییرایهم ازشون پذ ان،ماینشست و گفت:خوبه ب یبا خونسر ماین

 کرده بود. رییتغ یلیم،خیبا تعجب بهش نگاه کرد هممون

 ارنی: بهزاد و پاشا رو بگو بگفتم

 زمونیعز یتایب یکه امدن خواستگار نیبدونم،ک دیبا م،تازهیدور هم باش انیب ،بگمیگیاهوم،راست م_

 اریکه اوردمون و گفت: برو پسرا رو ب یاز حرفش رو کرد به همون دختره ا عدب

 سرش رو تکون داد و رفت. دختره

 ه؟یچ تیواقعا کار اصل ؟یافت یب ریگ یترس یبهش گفتم: نم رو

 گفت: قاچاق مواد،اسلحه و ..... بازم بگم؟ رک

 

 آخه؟ ما،چرای! نشهیو گفت: باورم،نم دیکش ینیه یناز

 

 ؟  یجون تو فکر ترایکرد و گفت: م ترایبه مامان م ینداد،نگاه یجواب ماین

 نگفت. یزیبهش کرد و چ ینگاه مامان،

 یباش یدم بدا یتون یگفت: تو نم فشیضع یبا صدا ما،یبلند شد و نشست و رو به ن یبود،با سخت دهیکه دراز کش تایب

 زد و گفت: من االنشم هستم یپوزخند ماین

 

 تایب
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 !ادین ای ادیب سیکه پل ستیانقد خونسرد،اصال واسش مهم ن مایبود که چرا ن زیواسم تعجب برانگ یلیخ

شدم،اون از لحاظ محبت،مورد توجه نبود،مادرش که ولش کرد،پدرشم اصال  نیغمگ یلیدم،خیداستانش رو شن یوقت

 هم که.... ترامیکجاست،مامان م ستیمعلوم ن

 بوده! یزن نیچیمامان،هم شهیباورم نم اصال

 یازش حساب م یلیداره که خ سیرئ هی ماینکه،نیدم،ایفهم ییزایاز کتک زدنم،چ ریبودم،غ نجایکه ا یچندروز نیا

 بره!

 .دمیفقط صداشون رو شن باریدمش،ی!البته من ندستین ادمیاسمشم،

 بودم. حالیب یلیخ یبهش کردم،از لحاظ جسم یکرد،نگاه یکه صدام م یناز یصدا با

 : خاطرخواهات امدند،گفتینگاهم و د یوقت

 یبه همه سالم دنیبه ما رس یگفت،بهزدا و پاشا رو اوردن،وقت یکه اشاره کرد،انداختم،راست م یبه سمت ینگاه

 نبود،ظاهرشون خوب بود. دهید یکتک و ضرب و شتم چیه یعنینبود، شونیچیدادن،ه

 ه؟یکارا واسه چ نیفهمم ا یگفت: من نم مایامد جلو و رو به ن کمی بهزاد

 شناسه؟ یرو م مایبهزاد، ن ایفکر بودم که آ نیا یمن تو و

 

 میهم ست،دورین یجواب داد: خبر شیبا خونسرد ماین

 ؟یس،گفتیپل ان،بهیپاشا گفت: شا نباریا

 

با من  یکار سیپل شه؟یحل م یهمه چ سیبا گفتن به پل دیکن یکرد و گفت: چرا فکر م یکوتاه ی ما،خندهین

 نداره! ینداره،چون مدرک
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 ؟یخودت کرد ریرو اس تای. بشتریهفته ب هیمهم تر که  نیگفت: مدرک از ا پاشا

 

 شدم. یجور هیاسمم رو اورد  یوقت

ه! من ندار یتیاز من شکا یکس نکهیخانم،دوم ا تاینه و ب تاینکه،بیگفت: اول ا یبا لحن محکم و هشدار دهنده ا ماین

 خودم شیدختر بردارم رو اوردم پ

 

 با تعجب نگاهش کرد و گفت: دختر بردار؟ پاشا

 چقد عمو داره! نیگه،ایخودش م شیگرفت،االن پ خندم

 یریبردار ش ماست،البتهیبردار بزرگمون،ن شونیکرد و گفت: بله،ا یدست شیپ نیشاه

 

 ؟یکرد تیاذ خانم رو تایسرش رو تکون داد و گفت: خب پس چرا،ب پاشا

 

 گفت. یرو لحن مسخره ا خانم

 .....گهیجواب داد: اونش د ماین

 محاصرمون کرده سیبا عجله وارد سالن شد و گفت: آقا ، پل یکیادامه بده که  خواست

 دیبرداشتش و گفت: همه آماده باش باش عیدم،سریرو د ماین یطانیپوزخند،ش

 !دیعنوان خارج نش چیرنگ،و به ه یباال،در قهوه ا د،اتاقیبه ما هم گفت: همتون بر رو

 نره بهتره د،راهیرو هم بغل کن تایگفت: ب انیو شا نیرو گفت و سپس رو کرد به شاه نیا
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 امیخواد خودم م یامد طرفم،خواست بغلم کنه که گفتم: نم نیشاه

 توجه به حرفم،بغلم کرد و گفت: دستور دادش بزرگس یب

و  میافته،همه نگران بود یب یچه اتفاق م،قراریدونستیکه گفته بود،اصال نم یاتاق م،سمتی،رفتیزدم و همگ یلبخند

 بود که آروم بود. ترایپر از استرس،فقط مامان م

 بود که در رفت...... یتفنگ یگلوله  یم،صدایکه در اتاق رو بست نیم،همیاتاق شد وارد

ه رو ب دهی،ترسیکاناپه کنار یمبل و خودش نشست رو یمنو رو خوابوند رو نیشد،شاه شتریب دم،استرسمیترس

 نشه ! شیطور مایگفتم: ن انیشا

 دونم خودمم نگرانم یمعلوم بود کالفس،گفت: نم انیشا

 بهش بدم. ینبودم که بخوام،جواب یطیدر شرا یکردم ، ول یپاشا رو حس م ی رهیخ ینگاها نیب نیا تو

 ترسم یم یلیخ تایب ینشست و گفت: وا نیزم یامد و کنارم رو یناز

 منم_

 شد . یتر م ادیو گلوله،ز ریو ت دادیداد و ب یصدا

 بود. وحشتناک

 دمیبا اسلحه امد داخل،اولش ترس یکیدر باز شد و  هویکه، میاون اتاق حبس بود یچقد گذشت و چقد ما تو دونمینم

 .دمیکش ینفس راحت سیپل دمیبعد که فهم یول

 میهمه رو گرفت رونیب نیایب نیتون ید،میحل شده نگران نباش یاسلحش رو کنار زد و گفت: همه چ س،یپل مرد

 

 !میبه هم نگاه کرد دیبا شک و ترد همه

 رو هم گرفتن؟ ماین یعنی

 م؟ینیاون رو دست بسته بب دیبا االن
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 من که طاقتش رو ندارم. نه

اال اورد ب یدکتر م عیسر کرد،بعدشیم تیمن رو اذ نکهیداشت،با ا یخب،قلب مهربون یشکنجم داد ول یلیخ درسته

 .گمینبود،حالش رو م میسرم،کال سر تا

 

 بلند شدم و راه رفتم. ینزاشتمش و با کمک ناز یبار جد نیا یبلندم کنه،ول ادیخواست ب نیشاه

 .نییطبقه پا میو رفت میاز اتاق خارج شد یهمگ

 انیاالن جناب سرهنگ م دینیو گفت: بش مینیاشاره کرد بش سهیسالن نبود،اون پل یتو یکس

 دیخواست بره که گفتم: ببخش سیو پل مینشست یهمگ

 امد؟ مایسر ن ییبهم کرد که ادامه دادم: چه بال یو نگاه ستادیا

 دنیم حیخودشون توض انیجناب سرهنگ م_

 رو گفت و رفت..... نیا

 !؟ماین یناراحت بودم،واسه  یلیخ

 اد؟یسرش م ییچه بال یعنی

 راحته!  الشیبود که آروم بود،انگار خ ترایفکر بودن،فقط مامان م یهمه تو انگار

 دهنم باز موند! دمیکه د یزیسرم و گرفتم باال و از چ ییپا یچقد گذاشت که با صدا دونمینم

 امد سمتمون! یبه تن داشت و با لبخند م سیبود که لباس پل ماین

 مایبلند شد و با تعجب گفت: ن یناز

 ، دیصبر داشته باش گم،فقطیرو م یگم همه چ یم یو گفت: اوک دیخند ماین

 و نشست و رو به پاشا و بهزاد کرد و گفت: اول شما دو نفر  امد
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 تامون؟یب یخواستگار نیامد دمیمکث کرد و ادامه داد: شن کمی

 چطوره مدونیشناختم،م یرو قبال هم م شونیروشن من ا فشیبچه ها من،خبر نداشتم البته آقا بهزاد که. تکل دینیبب

 !دونمیکرد به پاشا و گفت: اما شما رو نم رو

 ؟یکن فیاول قصه خودت رو تعر شهیبلند شد و گفت: م انیشا

 

 نه؟  ایرو شوهر بدم  تایمن اول ب یزاریجان م انیبابا شا یا_

 دم؟یگرفت،مگه من ترش خندم

 مایاعتراض گفتم: ن با

ه ک تهیبه مامور ن،مربوطیدیکه د زایهستم،اون محافظا و اون چ یباشه،من سرهنگ اعتماد یو گفت: اوک دیخند ماین

 میداشت

 

 بود؟ یهدفت چ ؟یکرد تشیچرا اذ ؟یدیرو دزد تایازت نبود؟ اصال چرا ب یمدت خبر نیا یگفت: چرا تو نیشاه

 همه رو  گمینبود؟ م ادیجان بنظرت سواالت ز نیخب،شاه_

 به وقتش  دیکرد و گفت: بزار یکثیم

 زنمیاونجا باهاتون مفصل حرف م امیخونه من م نیقبلش گفت:فعال بر یرو گفت و رفت ول نیا

 کرد و رفت..... ترایبه مامان م ینگاه مین هی یبره ول خواست

 خونه،بهزاد و پاشا هم رفته بودن خونشون! میدیبود که رس یساعت کی

 !یاستراحت کن دیبا گنیم یزور،ه امدم بودم اتاقم،البته به من

 !دونمیخوب،نم دمیکابوس بد و شا هیکابوس بود، هی نیع انایماجرا و جر نیخسته بودم،ا یلیمن خ البته
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 که من رو برده ، عمومه! یکردم ، که اون شخص یوقت فکر نم چیه

 دونم! ینم دیجد یخانواده  نیاز ا یچیه نمیب یکنم، م یدارم،حاال که فکر م یبیعج یخانواده  چه

 

 که جون سالم به در بردم. هیشکرش باق دم،بازمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 .رمیم یم گهیکه افتاده بود،من فکر کردم د ییاون اتفاقا با

 یمواقعا ن یول رمیرو باالخره بگ ممیتصم دینده،بایفکر بودم،فکر آ یتخت و زول زدم به سقف،تو یرو دمیکش دراز

 کنم! کاریدونم چ

 از هر لحاظ. نیو پاشا ،هردو عال بهزاد

 !دونمینسبت به پاشا دارم، نم ییحسا هی دمیفهم دایخب من،من جد یول

 یکنن بهزاد رو انتخاب م دییرو تا یخانوادم اگه بخوان کس رم،مطمئنمیبگ یدرست میحداقل بتونم تصم هوف،کاش

 باشه اون آشناتر. یکنن،چون،هرچ

 ناراحت نشه! یشه و کستمام  انمیجر نیخدا کاش ا یه

 امد داخل.... یدر باز شد و ناز هویرو بستم که بخوام که  چشمام

تخت و نگاهم کرد،منتظر بودم تا حرف  یکرد،امد نشست رو یدرد م یبلند شدم و نشستم،بدنم حساب یسخت به

 ه؟ینشد،که گفتم: چ یخبر یبزنه ول

 تایب_

 جانم؟_

 کنم؟ کاریچ_

 ؟یکن کاریرو چ یچ_

 یعنی!من....خب،یدون یم_
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 زدیحرف م یو پات یبود و قاط کالفه

 شده؟ ی: چگفتم

 یچیه_

 ؟یشک گفتم: مطمئن با

 آره_

 

 نجا؟یا یرو تکون دادم و گفتم: خب چرا امد سرم

 تایگفت: ب یصالیلحت است با

 بهم بگو شدهیخب چ_

 خدا ی!خب،وایدونیدونم،مینم_

 یکرد وانمیبابا،د یا_

 عاشق شدم_

 گفت؟ یلحظه هنگ کردم،چ هی

 ؟یاونم ناز عاشق؟

 ؟یبه خودم امدم و گفتم: عاشق شد یناز یتکونا با

 خجالت گفت: اهوم با

 ؟یعاشق ک_

 !دونمیزده شدم! نم جانیهل شدم،ه دونمیشدم،نم یجوری هوی دمشید ینشدم،وقت ؟عاشقیدونینه م_

 اون؟ هیخب ک_



 یگریآن د

 
157 

 

 زد و گفت: بگم؟ یلبخند

 !دونمینم_

 گمیپس م_

 از هم..همکارا.... یکی...یکیسرجاش جا به جا شد و گفت:  کمی

 ما؟ی: همکارا ندیرو خودم گفتم،اما با ترد ادامش

 !دهیرو تحت الشعاع قرار م میماجرا چقد زندگ نیکه ا دونستمیکاش م یا و

 آره یعنیگرفت و با خجالت گفت: نه، نییسرش رو پا یناز

 دونمیسرش رو باال گرفت و گفت: نم کالفه

 ستایروشن ن فتیو گفتم: تکل دمیخند

 اهوم_

 بود. نیکه کردم شاه دم،نگاهیترس یناز غیزد،منم از ج یغیده،جیترس یدر باز شد و ناز هوی

 یایم نطوریچرا ا نیخدا نکشتت شاه_

 کلکا؟؟ نیدین،ترسیکردیم کاریشما چ نطورمیهم شهیو گفت: من که هم دیخند

 کارت رو بگو ،حاالیچیگفتم: ه یگرفت ول خندم

 حالش رو بپرسم یب یب شیمن رو بگو امدم پ شیا_

 با همون اخما نگاهش کردم که گفت:باش بابا غلط کردم ینگفتم،ول یزیبهش کردم و چ یاخم

 !؟یو با شک گفت: ساکت یرو کرد به ناز بعد

 ستمیهل شد و گفت: ها؟نه!ن یناز

 بلند شد و از اتاق خارج شد! عیرو گفت و سر نیا
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 د؟یکش یخجالت م نیانقد از شاه یعنیحرکتش جا خوردم، از

 چش بود؟ نیگفت: ا یجیبا شک و گ نیشاه

 ه؟یآخر کارت چ ی، نگفت یچیزدم و گفتم: ه یلبخند

دم ا ن،کهیزنیحرف م ن،انقدییپا دیامده گفت بگم بر مایرفت،داداش ن ادمی یزد تو سرش و گفت: وا یکیدست  با

 بگه خواستیم یچ رهیم ادشی

 

 جوجه ریامد و دستم رو گرفت و گفت: من رو بگ عیسر نین،شاهییبلند شدم از تخت امدم پا یآروم به

 .میلبخند دستش رو محکم گرفتم و باهم از اتاق خارج شد با

 

 زنمیصداش م امیگفت: ولش کن من خودم بعد م نیکه شاه یبرم اتاق ناز خواستم

 نبود که نشه تحمل کرد... یخب انقد یدرد داشتم ول م،یامد نییرو تکون دادم و باهم از پله ها آروم پا سرم

 هم کنار گهینفر د هینبودش، ترایم زدن،مامانیکنار هم نشسته بودن و آروم حرف م مایو ن انیم،شایسالن شد وارد

 ، تن داشت! یبود که لباس نظام ماین

 کرده؟ دایبهش عالقه پ یکه ناز هیخودم فکر کردم نکنه همون با

رو به  مایدادم که جواب رو داد و ن یو اون پسره، و سالم ماین یرو به رو یصندل یشدم و نشستم رو الیخیب اما

 خانمن تایمن،ب ی شون،برادرزادهیهمکارش گفت: ا

 تفاوت و سرد و سرش رو تکون داد و گفت: خوش بختم یب یلینگاه خ هیسرش رو باال گرفت و بهم نگاه کرد، پسره

 هم سرد بود! صداش

 مهرجو هستن اریمن، ماز زیدوست و همکار عز شونم،یرو به من گفت: ا ماین

 کردم و گفتم: خب؟ مایبهش گفتم و رو به ن یلب خوش بختم ریزدم و سرم رو تکون دادم و ز یحالیب لبخند
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 زمیزد و گفت: به جمالت عز یلبخند ماین

 نگاهش کردم و گفتم: بگو یجد

 

 یو آب دهنش رو قورت داد و گفت: چ کردینگاه م یگرفت و دور و برش رو با ترس و لرز الکمتحما رو  نیا شکل

 بگم؟

 

 نکن تیاذ مایو گفتم: اه ن دمیخند

 ت؟یمن؟اذ_

 کنه یگفتم: هنوز جاش درد م یلحن ناراحت با

 بودم تا،مجبوریب خوامیگذشت و گفت: معذرت م کمی. نییکرد و سرش رو انداخت پا یزیر یاخم

 

 ؟یبود؟چرا مجبور بود یچ انیخب جر_

هم باز معارفه رو شروع کرد و من که کنجکاو بودم،کنار  مایسکوت کردم،امد و نشست کنارم و ن یسالم بلند ناز با

 نه؟یآروم گفتم: هم یلیخ یگوش ناز

 رو به عالمت نه تکون داد. سرش

 ؟یگفت یم یو گفتم: خب داشت مایو رو کردم به ن دمینپرس یسوال گهید منم

ختمه  تیمامور نیحتما ا دیداده شد و با تیمامور هی!بهم سمیپل هیمن  تایب یدونیکه مجبور بودم،م نهیا تشیواقع_

 شد! یم ریبه خ

 نشد! مینفوذ کن میکه خواست هرجور

 !میباند بود نیساله که دنبال ا 3 حدود
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شد،بشم  ت،قراریمامور نیا یو از شانس خوبم،من انتخاب شدم برا م،یباند ش هیبود که خودمون  نیراهش ا تنها

 سیپل یبودن،تعداد کم یو ادم همشون واقع گاردیآدم تو کار قاچاق،اون همه باد نیاز معروف تر یکیما،یمهندس ن

 کیاز نزد باری یم،وقتیگرفت یم دیبود که با یصهمون شخ کردم،اونیالبرز خان م کیخودم رو نزد دیبودن، من با

از  وامخیبود که بگم،م نیکه به ذهنم امد اون لحظه ، ا یزینداشتم بگم! تنها چ یچیه،هیچ زتیبهم گفت انگ دمشید

 یطکه تو چه رب دونستمیرو نداشتم، نم یکار نیمن اورد اصال قصد همچ شیبود که تو رو پ رم،اونیخانوادم انتقام بگ

 یخان فوت شده،حت زیبودم،پرو دهیاز اونا نداشتم،فقط فهم یخبر چید هسال بو 5به  کی!؟ من نزدیدار انوادمبه خ

 برگشته! انیشا دونستمینم

 ی نوچه ینشناختمت! تا وقت ؟یهست یفکر بودم که تو ک نیتو رو دست بسته اوردن و بهم دادنت،همش تو ا یوقت

 که شهاب بچه داره!  دونستمیتعجب شاخ در اوردم،اصال نم ،ازیالبرز گفت تو دختر شهاب

رو انجام بدم، و خوشحالم  گهیکه م یمجبور بودم کار اتیمن رو مجبور کرد به شکنجه کردن،منم بخاطر عمل اون

 یکش یو نفس م یینجایاالن ا

 نش؟یگرفت_

 ؟ البرز؟ یبهم کرد و گفت: ک ینگاه

 شد  ریفرار دستگ نیرو به نشونه آره تکون دادم که جواب داد: اره ح سرم

 نیزدم و گفتم: آفر یبخندل

 میکه معلوم بود،ما همه طعمه شده بود نجوریگفت: ا نیشاه

 نیمن شد ریاس دیببخش ،برحالییجورای یه_

 میکه کارت درست شد،خوشحال نیگفت: نه بابا هم انیشا

 گه؟ید یسرهنگ ه؟یاالن پستت چ مایگم،نیگفت: م یبه شوخ نیشاه

 نه سرگردم_

 گفت جناب سرهنگ سهیاون پل ادمهی یتعجب گفتم: ول با
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 ومدهیقرار بشم،هنوز نشانم ن_

 نره ادتی ینیریا پس مبارکه، ش_

 زد و گفت: حتما یلبخند

که نگم،ترسناک  افشمیاهل حرف نبود،ق ادیاون دوستش انگار ز م،امایزد یو حرف م میدور هم بود خالصه

 ه!باش یانقد جد دیکه نبا هیدورهم یوقت گهیباشه اما د یکه جد کنهیم جابیبود،همشم اخم داشت،درسته شغلش ا

 .میکرد یم یو باهاش شوخ ماین م،دوریبود که اون همکاره رفت و ما هم بعد از شام نشست 8حدود، ساعت

 ؟یزن نگرفت ما،ین گم،دادشیگفت: م یناز

 و گفت: نه واال زنم کجا بود! دیخند ماین

 دهایدختر بهت نم یشکیه یشیم ریبابا پ یگفت: ا نیشاه

 رمیگ ینداره،دوست دختر تو رو م یبیع_

 هیچه حرف نیو گفت: دوست دخترا من مال شما اصن ا دیخند نیشاه

 ؟ یریزن بگ یخوایعمو،نم ینگفت،گفتم: حاال جد یزیو چ دیخند

 بهش فکر نکردم دونم،تاحاالینم_

 گهید نیشد ریپ یچ یعنیواال  انیداداش شا ای یریزن بگ دیتو با ایدونم،یبابا،من نم یگفت: ا یناز

 و گفت: وروجک مگه من چندسالمه دیخند ماین

 هرچند_

 چندسالتونه؟ ی: جددمیپرس یجد

 سال 35زد و جواب داد:  یلبخند

 35ساله،نه  32باشه  یلیامد،گفتم خ یکردم،اصال بهش نم تعجب
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 ادایاصال بهتون نم_

 پس  زنمیجوون م ؟یجد_

 باهات حرف بزنم دیما،بایکرد و گفت: ن مایو به نو ر م،آمدیساکت شد ترایورود مامان م با

 باهاتون حرف دارم یبه مامان زد و گفت: حتما اتفاقا من کل یلبخند ماین

 حرفش،بلند شد و با مامان رفتن سمت اتاق.... نیاز ا بعد

 میکن دایدختر خوب پ هی مایواسه داداش ن دیبا تایگم،بیگفت: م یناز

 ؟یمثال ک_

 یهرک دونمیچم_

 وسط و گفت: منم هستما دیپر نیشاه

 ؟یکن یتون یم ی: مثال شما چه کمکگفتم

 ادیز اریبس یکمکا_

 مثال؟_

 ،حاالینیب یمثال م_

 خب یلیخ_

 ه؟یو ادامه دادم: خب دختر مورد نظرت ک یکردم ناز رو

 خواهر دوستم__

 دوستت؟ کدوم دوستت؟_

 هیدوستم، آ_

 اها که اسم خواهرش موناست؟_
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 آره آره خودشه_

 چندسالشه؟ ه،فقطیاتفاقا مونا دختر خوب_

 هست 26،27حدود  هی دمیشن نهیکه از آ نجوریا_

 گمیم مایبه ن ،حاالیعال میلیخ-

 کنم،گفته باشم دییزن داداشم رو تا دیگفت: اول من با نیشاه

 زمیکن عز سیجون،لطفا ه نیگفت: شاه یو ناز مینگاهش کرد یو ناز من

 زشت،اصن به من چه یدخترا شیا_

 مایو ن انیخوشبحال شا ره،واالیبه فکرمون باشه،واسمون زن بگ میرو ندار یکه کس ما

 رو گفت و بلند شد و رفت سمت اتاقش. نیا

 نیخان رو سر و سامان بد نیشاه نیا دیکه تا اون لحظه ساکت بود گفت: فکر کنم اول با انیشا

 تند ششیو گفتم: آره،بچم آت دمیخند

 ....میدیخند یو گفتم و همگر نیا

از  یلیرفتم دانشگاه خ یفردا م دیاتاقامون واسه خواب،با میخسته رفت یشب شده بود و من و ناز 1 ساعت،حدود

 میآروم تر شده بود،چون با لبخند امد طرفمون و کل ترا،انگاریبعد از حرف زدن با مامان م مایدرس عقب افتاده بودم،ن

مشغول به خواب  یسر تخت و با ذهن دمیهست تمام شده باشه،دراز کش نشونیکه ب یکدورت دوارمیخوشحال بود،ام

 رفتم.....

********** 

و رفتم سمت  نییشدم و بعد از شستن دست و صورت از اتاق امدم پا داریبود از خواب ب 7حدود ساعت  صبح

 ؟یر،بهتریصبح بخ زد و گفت: یلبخند دیمن رو د یخورد،وقتیداشت صبحانه م مایآشپزخونه،ن

 آره دردم کمتر شده ر،یصبح بخ_
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 ؟یشد داریزود ب_

 برم دانشگاه دیبا_

 گفت؟ ینرفته که دکتر چ ادتیبرو استراحت کن، خودیگرد و گفت: ب یزیر اخم

 برم دیاز درس عقب افتادم با یلیکن خ ست،باورین میچیگفت،من ه یچی ما،اونین الیخیب_

 کرد و گفت: صبحانه بخور یاخم

 لبخند مشغول خوردن شدم. با

 باش برسونمت عیگفت: سر مایکه گذشت بلند شد و رفتم که آماده شم که ن کمی

من رو آماده  یوقت رونیامد ب انمیشا رون،همزمانیو تکون دادم و رفتم اتاق و آماده شدم و از اتاق که امدم ب سرم

 ؟یگفت: کجا به سالمت دید

 زدم و گفتم : دانشگاه یلبخند

 خودیکرد و گفت: ب یاخم

 کنن؟ یحرفاشون رو باهم هماهنگ م نایا وا

 دادن که من رو برسونن تیخب آخر رضا یرو گفتن،ول نیهم هم مایعمو ن_

 مایگفت: ن مایدنبالم امد و رو به ن ن،اونمییرو گفتم و رفتم پا نیا

 بره دنبالش  تونیکی یبرگشتن ستمین کاریمن ب ده،فقطیگوش نم یبه کس ش،کالیشناس یتو که م_

 شه؟یرو بهم گفت: ساعت چند تمام م انیشا

 2حدود _

 شدم. ماین نیکردم و سوار ماش یو تکون داد و ازش خدافظ سرش
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 مایکه گفتم: ن میبود توراه

 جانم_

 ؟یکن یبا ما زندگ یایم گمیم_

 نمیتا بب دونمینم_

 ؟یاینم یعنی_

 امدم دیشا_

 ؟یایب یخواینم یعنی_

 امیب دیگفتم شا_

 ؟یخونه خودت راحت تر یعنیها ا_

 امیبابا غلط کردم،باشه م یو گفت: ا دیخند

 شد حرف حساب نیزدم و گفتم: ا لبخند

 

گفتم  یدنبالم،منم باشه ا انیب نیشاه ای انیکرد که اگه حالم بد شد زنگ بزنم به شا دیکرد و تاک ادهیمن رو پ خالصه

 و وارد دانشگاه شدم.....

خانم  نیامده!خوش امد یک نیاز پسرا گفت: به به بب یکیرفتم کالسم،وارد که شدم همه نگاهم کردن و  عیسر

 میواستون پخ پخ کن یگوسفند یخر یشتر هی نیگفت ی،میکمال

 تو؟ یاز دخترا که جلو نشسته بود،برگشت طرفم و گفت: کجا بود یکیتوجه رفتم نشستم سرجام، یزدم و ب یلبخند

 

 شد؟ یانقد نبود من احساس م یعنیبودم  فکر نیا یتو
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 بودم ری: درگگفتم

 بودنتون؟ دهیاز پسرا گفت: راسته دزد یکی

 گفته؟ یتعحب گفتم: ک با

 دونن یشونه باال انداخت و گفت: همه م الیخیب

 دمیگفت: آره منم شن گهید یاز دخترا یکی

 کردن. دییتا یهمگ و

 گفته؟ یک یعنی

 امده گفته؟ اوف چرا آخه؟ پاشا

 کردم و گفتم: چته؟ یکه زدم ، نگاه یشونم که آخم بلند شد و رو به دختر یزد رو یکی

 بخدا اروم زدم_

 تو چشمام ، جمع شده بود،درد داشتم وحشتناک. اشک

 ؟ یامد و گفت: خوب گهید یکی

 درد دارم کمیتکون دادم و گفتم:  دییو به تا سرم

 کردن؟ تتی! اذرمیبم یامد نشست کنارم و گفت: اله یدلسوز همه بود با ناراحت از دخترا که کال یکی

 ورود استاد نتونستم جواب بدم. با

************ 

 .کردیبدنم درد م یجا یدنبالم،درد داشتم،جا ادیب نیگرفتم زنگ بزنم به شاه میاز کالس،تصم بعد

رو گرفتم، با چند بوق  نیشاه یمحوطه دانشگاه و شماره  یتو یصندل یدر اوردم و نشستم رو فمیرو از ک یگوش

 باالخره جواب داد
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 بله؟_

 نیمنم شاه_

 تا؟یجانم،ب_

 دنبالم؟ یایب یتون یم_

 االن؟_

 خستم ایاره ب_

 ؟یخوب_

 نیشاه ایگفتم: آره،فقط ب صالیاست با

 امیگفت: باشه باشه االن م یهول با

 رو گفت و قطع کرد. نیا

 ت سرمبرگشتم پش ییصدا با

 !نیایکردم ب یپاشاست که گفت: فکر نم دمیکردم د نگاه

 بودم آخه از درس عقب افتاده یلیام،خیخوبم!گفتم ب دمیبلند شدم، قلبم به تپش افتاده بود،گفتم: خوب،د یکالفگ با

 دیاستراحت کن دیرو تکون داد و گفت: با سرش

 رمیاالن م_

 برسونمتون؟ نیخوایم_

 دنبالم ادیم نینه ممنون،شاه_

 م؟یایب دیبا یتر و گفت: باالخره ما ک کیامد نزد کمیرو تکون داد و  سرش

 کجا؟ نیایگفتم: ب یجیگ با
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 گه؟ید یکرد و گفت: خواستگار یخنده ا تک

 فه؟یمن قلبم ضع گهینم زنه؟یچرا انقد راحت حرف م نیا

 شد. شتریقلبم ب تپش

 و گفتم: خب نییرو انداختم پا سرم

 بگم! یواقعا چ دونستمینم

 بودم! دهیکش خجالت

 کردم! داینجات پ میگوش یبگم،با صدا دیبا یچ دونستمینم

 بود،جواب دادم نیشاه

 بله؟_

 کرد،یم تمیپاشا اذ ی رهیخ نگاه

 من دم دانشگاهم تا؟یب ییکجا_

 امیباشه االن م_

 رو قطع کردم. یرو گفتم و گوش نیا

 برم دیمن با دیبه پاشا گفتم: ببخش رو

  یشی: باالخره که مال خودم مدمیصداش رو شن یازش دور شدم ول عیرو گفتم و سر نیا

 لبم. ینشست رو یلبخند

 حرکت کرد.... نیشدم و شاه نیدانشگاه خارج شدم و سوار ماش از

********** 
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استراحت  دیچند روز رو نزاشتن برم دانشگاه،گفتن با نیگذره،ا یاز اون روز که رفتم دانشگاه م یسه روز دو

 نشستم و مشغول رمان خوندن شدم. یکاریاز ب ،منمیکن

 در باز شد. هویکه  خوندمیاتاقم بودم و داشتم رمانم رو م تو

 !دمیهول امد داخل،ترس یناز

 شده؟ یزیچ ؟یترس گفتم: ناز با

 تمچرا انقد بدبخ تا،منیو گفت: ب هیگر ریبغلم و زد ز دیپر هویبهم شد و  رهینشست کنارم و خ امد

 شده؟ یگفتم: چ ینگران با

 عالقه دارم؟ یکیبهت گفتم،به  ادتهیادته،یصداش بود گفت:  یکه تو یرو از بغلم جدا کرد و با هق هق سرش

 خب ؟اره_

 ادته؟یرو  مایاون پسره! دوست،دوست ن_

 کدوم؟_

 همون،همون خشنه_

 به تو داره؟ یچشه؟ چه ربط ادمه،خبیها! اره _

 اون،اون داداشه،داداشه مهرزاده_

 گه؟ید یکه دوسش دار یشک گفتم: مهرزاد؟ همون با

 داره؟ یرادیچه ا نیتکون داد که گفتم: خب! ا دییرو به عالمت تا سرش

د بع رهیاون زن بگ دیاول با گنی! پدر و مادرش مگهید نهیمنم هم یاروم شد و گفت: بدبخت کمیو  دیکش ینفس

 مهرزاد

 خب؟ _
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 زهیارم،چیماز یعنی،یعنیبهم کرد و گفت: خب،خب اونم،  ینگاه

 ؟یگفتم: چ یکالفگ با

 اون گفته،گفته_

 ! د بگو یکرد وانمید ،یاه ناز_

  خوادیکه تو رو م گهیو گفت: اون م دیکش یقیعم نفس

 ....یزیکه چ نیو گفتم: خب ا دمیخند د،یکش ینفس آسوده ا و

 ؟یگفت ی،چیکردم و با شک گفتم: تو،تو چ لیرو دوباره تحل یحرف ناز هوی

 ترس گفت: گفت،تو رو با

 س،بسهیه_

 ؟یچ یعنیشدم  یعصب

 رو بهت گفت؟ نایا یگفتم: ک یبه ناز رو

 نایمب_

 ه؟یاون ک_

 خواهرشون_

 ش؟یشناس یتو از کجا م_

 اصل موضوع رو بچسب الیخیب تایبابا ب یمن من کرد و گفت: ا کمی

 فکر کنم دیبا رونیگفتم: فعال برو ب یعصب

 من مهرزاد و دوست دارم تا،بخداینگاهم کرد و گفت: ب یناراحت با

 کنم کاریگفتم: خب چ کالفه
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 ...یول یپاشا رو دوست دار دونمیم دونم،بخدایو گفت: م نییرو انداخت پا سرش

 .رونیرفت ب عیحرفش رو نزد و سر ادامه

 کنم؟ دیبا کاریخدا من چ یا

 باش شینشده!مثبت اند یزیکه چ ال،فعالیخیب تایب یوا

 نگفته یزیاون هنوز رسما چ نکهیا1

 دهیاشتباه فهم یناز دیشا نکهیا2

 قبول کنه؟ یراستم باشه! ک نکهیا3

 رمان رو خوندم. ینشستم و ادامه  دوارانهیلبم و ام ینشست رو یلبخند

 !کردم،نبودهیکه فکر م یهمون راحت دونستم،بهیکاش م یا یول

*** 

 هفته بعد کی

 خوام،چرایرو م گهید یکینکردم،بابا بخدا من دوسش ندارم،من  یکار خوام،منیمن نم ؟یگیم یما،چیتو رو بخدا ن_

 دیکنیم تیچرا انقد من رو اذ د؟یفهم ینم

 یامد کنارم و با مهربون مایختم،نیزانو گذاشتم و اشک ر یرو گفتم و نشستم و زانو هامو بغل کردم و سرم رو رو نیا

جواب رد رو اونجا اعالم کن که  ان،بعدیفقط بزار ب گمیاون اشکات برم من،من م یمن قربونت بشم،فدا یفت: الهگ

 یم هیمن قربون اشکات برم،چرا گر ینگفتم؟ اله یکنیمکه! فکر  کننیرو بفهمن،من بگم نه قبول نم هیقض گهید

 صاحب رو یب یاون اشکا زینر ؟یکن

 مایگفتم: ن یناراحت با

 مایجانم،جان ن_

 من اون رو دوست ندارم_
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 دونمیم_

 ی! بعدشم فعال اون آقا پاشاتون خبرگهیدرد سر داره د ینکن،خب خوشگل هیامد کنارم و گفت: جوجه،گر نیشاه

 شده مونیپش دی! شاستیازش ن

 زدم،امکان نداره! غیج

 رتیبگ ادیب گمیبهش م رمیهول گفت: غلط کردم بابا،اصن خودم م نیشاه

 ردشون کن برن ،نگران نباش اد،خودتیدختر،امشب م نیگفت: اها آفر مایزدم که ن یلبخند حالیگرفت،ب خندم

 نرفتم ییباهاش جا ما،منین_

 شناسم یکوچولوم رو م یتایگلم،من ب دونمیزد و گفت: م یلبخند

 جواب مشخصه یان،ولیب_

 !کردیم ینیروم سنگ یناز نینارحت و غمگ یبلند شدم و رفتم سمت اتاقم،چهره  یحالیرو گفتم و با ب نیا

 االن.... یبدبخت ی همه

 داره! کارتیچ چارهیب تا،اونینه ب نه

 ه؟یک رهیدلش رفته تقص خب

 !گذرهیم شمیامده بود پ یکه ناز یهفته از اون روز هیاتاقم شدم و در محکم بستم،  وارد

کرد و خواست برسونه!  نیمن رو سوار ماش ادیو با اصرار ز دمید ابونیرو تو خ اریپسره،ماز ،اونیاتفاق شیروز پ دو

 برگشتن اون ماجراها افتاد.... یمن رفته بودم کتاب شهر خواستم چندتا کتاب بخرم،واسه 

 

 ))فلش بک به دو روز قبل((
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 رسونمتونیم_

 نه نه ممنون_

 دیگفت: سوار ش یوسط حرفم و با لحن خشک دیپرس

 سوار شد و راه افتاد... یو اونم به آرومشدم  نیازش سوار ماش دمیترس

 راه ، سکوت حکم فرما بود. تو

 نه من! زدیاون حرف م نه

 کرد  و تماس رو برقرار کرد ،پارکیرو کنار نیزنگ خورد،ماش شیچقد گذشت که گوش دونمینم

 بله؟_

 ا آمادس؟ _

 خودش یزدیزنگ م_

 امیباش م_

 امیگفتم م_

 .نیجلو ماش رو پرت کرد تو یرو گفت و گوش نیا

 رمیبگ لیتحو یاز کس دیرو با یامانت هی دیبهم گفت: ببخش رو

 ستین یباشه مشکل_

 رو روشن کرد و رفت. نیماش

 شد و رفت داخل مغازه. ادهیو پ ستادیا یطال فروش هی یچقد گذشت که جلو دونمینم

 !دونمی،چمیامیم ی،زودیدیببخش هی یحت وانهید

 فرهنگ؟ یانقد ب سمیپل
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 !هیزیآدم تم زد،معلومهیانداختم،برق م نیبه ماش یکل یال،نگاهیخیب

 گذاشت نیماش یقرمز رنگ دستش بود و جلو یو باز کرد و جعبه ا نیچقد گذشت که باالخره امد و در ماش دونمینم

 رو روشن کرد و راه افتاد. نیو ماش

 نکرد!آدم انقد سرد؟ میمعذرت خواه هی

 نیدیدر رو ببندم گفتم: ممنون زحمت کش نکهیشدم و قبل از ا ادهیو پ ستادیدر بزرگ خونه ا یرو روبه

 صدا از کجاست! نمیو نگاه کردم بب دمیبلند شد،ترس یدختر غیج یحرفم تمام نشده بود که صدا هنوز

شد و امد سمتم و  ادهیو خوشگل ازش پ کیدختر ش هیمهرجو ،  یآقا نیبود پشت ماش ستادهیقرمز رنگ ا نیماش هی

 ؟یهست یتو ک گفت:

 د؟یببخش_

  ؟یهست یگفتم تو ک_

 ه؟یدختره ک نیا یبگم رو کرد به مهرجو و گفت: ماز یزیچ نزاشت

 داشته باشه! یمن به تو ربط یکنم کارا یمهرجو خشک نگاهش کرد و گفت: فکر نم یاقا

 تو بهم ربط داره یکارا یمن نامزدتم همه _

 رمیگ یو تو رو م امیمن م یاگه فکر کن یاحمق یلیزد و گفت: خ یمهرجو پوزخند یآقا

بودم! اگه مجبور ن ی؟ فکر کرد یخوب یلیتو خ یو گفت: تا دلتم بخواد فکر کرد دیکش یغیرو که گفت دختره ج نیا

  کردم؟یاخالق گندت رو تحمل م نیا

 ییهرجا یمرد زن دار نگرد دختره  هیبا  ریبگ ادیکرد به من و گفت: توام  رو

 ت بکش خانمگفتم: خجال یعصب

 رینامزدت رو بگ یمهرجو گفتم: شما هم جلو یبعد به آقا و
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 جایتو رو روشن نکنم ه فیرو گفتم و خواستم برم طرف خونه که دختره دستم و گرفت و گفت: کجا؟ من تا تکل نیا

 ؟یهست یچه دختر دوننی! پدر و مادرت مرمینم

 از دهنت یهرچ یه گمینم یچیه ینسبتا بلند گفتم: خجالت بکش خانم،ه یکرد با صدا یم یرو ادهیداشت ز گهید

 منه و لطف کردن و رسوندنم یدوست و همکار عمو شونیندارم! ا ینسبت چیاقا ه نیبا ا ،منیگیم ادیدر م

 پوزخند زد و گفت: هه اره جون خودت دختره

شد و امد طرفم  ادهیپ نیمتوجه من شد از ماش یو وقت رونیامد ب نیبا ماش انیدر خونمون باز شد و شا نیح نیهم تو

 و گفتم: چخبره ؟

 سوء تفاهمه  هیگفت:  انیشد و امد طرفمون و رو به شا ادهیپ نیمهرجو از ماش یاقا

 ! و...دمیرو د نایدنبالش،همه ا یرفت دمی، د یدیبراش طال خر یرفت دمیسوء تفاهم؟من د ویچ یگفت: چ دختره

 نی! اره اهیچ یدونیشد و داد زد: بسه بسه! اصن م یمهرجو عصب یکه اقا زدیدختره همش داشت غر م خالصه

 حاال که یدونیم ش،اصنیبرم خواستگار خوامیکه م هیکه عاشقش شدم، همون هیرمش،همونیبگ خوامیکه م هیهمون

 رمیفردا م نیشد هم نطوریا

 میرسیگفت: فردا خدمت م انیرو به شا یعصب بعد

 رفت..... ادیشد و با سرعت ز نیسوار ماش عیرو گفت و سر نیا

 که نگم! سکته رو زده بود! م،دخترهیسه شکه بود هر

 زودتر از ما به خودش امد و رو بهم گفت: برو داخل انیشا

 شد و رفت. نیتوجه به دختره ، سوار ماش یب انمیو تکون دادم و رفتم و شا سرم

 مهرجو رو هضم نکرده بودم....! یاقا ی، هنوز حرفارفتم اتاقم عیرفتم داخل و سر منم

 

 ))زمان حال((
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راه  هیو اشک و گر انیجون صبحت کرد و در آخر هم با من و اون جر ترایامد و با م ماینبود ازش تا امروز که ن یخبر

 بهزادم نبودش،هر دو من رو ول کردن! ینبود،حت یساالر یاز خانواده  یچند وقته خبر نیافتاد،ا

 انگار اون من رو ول کرده! یسمتش ول رهیو ذهنم م کنهیم کیپاشا کل یمن ذهنم همش رو یول

 !کننیم کاریواسه امشب چ دونمینم هنوزم

 چرا من رو انتخاب کرده؟ دونمینم اصن

 من رو بدبخت کنه؟ ادیب خوادیبا اون دختر م یاز سر لج و لجباز نکنه

 .یکنیخنگ تو که ردش م یتایب یوا

 رو هواست!  یمزدوج شدن ناز یعنی نیا شهیمزدوج نم گهیانگار گفته اگه با من ازدواج نکرد د یول

 کردن آخه؟ یدوتا چه گناه نیا

 .نجاستیسر ساعت ا دمیکه من د ییو اون مهرجو انیب 8بود قرار بود ساعت  6کردم ،  یساعت اتاقم نگاه به

کوتا  نیتآس یکرم زیبل هیچشمم رو گرفت، شونیکیباالخره  که زدمشونیکنار م یکی یکیسمت کمد لباسام و  رفتم

 تخت. یسرم کردم و آماده نشستم رو ممیمشک یو روسر دمیرو پوش میو شلوار تنگ نود  یمشک ییرو هیو 

 یناز ستین لهیطو نجایامد داخل  که گفتم: ا یباز شد و ناز در

 دیببخش تایب_

 چرا؟_

 منه ریتقص _

 به تو داره؟ یمهرجو چه ربط اریماز یو گفتم: امدن خواستگار دمیخند

 

 االن میایکه صدام رو بشنوه گفتم: م یطور زد،بلندینتونست جواب بده که صدامون م انیشا یصدا با
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 نشسته بودن تو سالن و منتظر بودن. ن،همهییپا میرفت

 نمتیخودم بب شیپ ایگفت:ب مای، ن دنیمن رو د یوقت

 مایزدم و رفتم کنارش نشستم و گفتم: خستم ن یلبخند

!از اونا که ارهیسر چشمه و آب م رهیکه م هییجون از  اون دسته دخترا تایگفت:آره داداش ب یبا لحن مسخره ا نیشاه

 خستس نهیهم کنه،بخاطریجمع م شیچوب واسه آت

 ؟یگیم یبرو بابا، اصن تو چ_

 بزنم یمن غلط بکنم حرف_

! بار اخرت باشه ها وگرنه یکن یم تیدوتا دختر رو اذ نیا یلیتو خ تیگفت: شاه مایکه ن نزدم یو حرف دمیخند

 یدون یخودت م

 قابل تحملن! چندشا ریاد،غینم ختیزشت و بدر یدخترا نیزد و گفت: هه، اصن من خوشم از ا یپوزخند نیشاه

 زد پشت سرش و گفت:ببند یکیرفت طرفش و  یناز

 از طرز حرف زدنشون نمیگفت:بفرما،ا مایو رو به ن یاشاره کرد به ناز نمیشاه

 گهید یکنیم تشونیگفت: تو اذ ماین

 گفت:بسه بچه ها ترایم مامان

 کن پسر تیو گفت: توام کم دخترام رو اذ نیرو کرد به شاه سپس

 کجاست؟ انیشا یگفت:راست ماین

 نبود!  انیحواسم به شا اصال

 حاال ادیکار داشت م ییگفت:جا ترایم مامان

 بود.... 7 کایساعت نگاه کردم ساعت نزد به
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***************************** 

 دیخوش آمد یلیخ یلیسالم،خ_

 دییممنون بفرما_

 امده بود و االنم مهمانا! شیساعت پ مین هی انیدم،شایشن یتعارفات رو م یصداها

 کنه؟یم کاریدوست داشتم بدونم اگه پاشا بفهمه چ یلیخ و

 ازش نبود و من،دلم براش تنگ شده بود! یهفته بود که خبر کی دمش،ید یحداقل م کاش

 صحفه خبره شدم! یشلوارم درش اوردم و با تعجب به اسم رو بیبلند شد،از ج میگوش یصدا هوی

 حالل زادس! چه

 نه!؟ ایبودم که جواب بدم  دول

 و تماس رو وصل کردم..... ایدل رو زدم به در یول

 الو_

 تا؟یالو،ب_

 فلبم شدت گرفت تپس

 بله؟ خودمم_

 ؟یخوب_

 ممنون_

 خارج رفتمیم دیبا یانجام کار یچندوقت نبودم! واسه  نیا تا،یمن رو ببخش ب_

 نداشتم که بزنم! یحرف یعنینزدم، یحرف

 ؟یصدامو دار تا؟ی: بگفت
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 بله _

 ؟یگ ینم یزیچ_

 بگم؟ دیبا یچ_

 تا؟یب_

 از جا بکنه! خواستیقلبم م کردیصدام م یوقت

 بله؟_

 دوست دارم_

 دیبرم ببخش دیکرد گفتم:من با یمامان که صدام م یبا صدا یلبم خوستم بگم منم ول ینشست رو یلبخند

 خودت باشه فقط تا،مراقبیب_

 هستم_

 رو گفتم و قطع کردم. نیا

 رفتم سمت سالن. و

 رجومه یدختر کوچولو و در آخر خود آقا هیدختر جوان همراه با  هیزن و مرد مسن و  هی

 جوابم رو دادن. ییبهشون کردم که اون هم با خوشرو یسالم

 دو نفر برن و حرفاشون رو بزنن نیا نیمامان که اون مرد گفت:اگه شما اجازه بد شیپ نشستم

 گفت:بله البته  ترایم مامان

 کن اتاقت ییجان رو راهنما اریرو کرد به من و گفت: ماز و

 دییسمت اتاقم  و در باز کردم و رو بهش گفتم:بفرما میهم رفت با

 بهم کرد و رفت داخل. ینگاه
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عد ب کمیشد و  رهیخ رونیبود پشت به من و روبه به پنجره و به ب ستادیاون ا یتخت ول یداخل و نشستم رو رفتم

 تونن با هم ازدواج کنن ینم چوقتیهم ه نیمهرداد و نازن یرو بدون نیا دیهست با دونمیکه م یگفت:اگه جوابت منف

 داره به اونا؟ یچه ربط نیتعجب گفتم:ا با

 عوضش کرد شهیماست و نم ،رسمۀهمش ربط داره_

 رسم؟_

 ارهیب یاز ناز ینه مهرداد حق نداره اسم یاگه تو بگ نکهیا_

 یمسخره  یچه حرفا نیهه ا_

 یدونیخودت م گهیو گفت:د ستادیا کمیکرد بهم و سرد نگاهم کرد،امد طرف و نزد رو

 امد طرفم،حاال چه کنم؟ یم یناز انیگر یرو گفت و رفت طرف در و من همش چهره  نیا

 ...رونیباز کرد رفت ب در

 کنم      یقبول م دیو و گفتم:صبر کن رونیو رفتم ب ایرو زدم به در دل

 نبود بخاطر  یچاره ا گهید یول کردمیم یداشتم با سرنوشت خودم باز دونستمیم

 کردم. یکار رو م نیا دیبا یناز

 زد و گفت:خوبه یبهم کرد و لبخند ینگاه

  ادیز دونستنیمن چون جواب رو م یبودن البته خانواده  رهیجمع به ما خ یو همه  نییپا میرو خودت و با هم رفت نیا

 نبودن  کنجکاو

 جه؟یبزرگ گفت:خب؟ نت یمهرجو یآقا

 به ف... کمیما  یتای:بدمیرو شن ماین یصدا ن،کهییرو انداختم پا سرم

 خانم قبول کردن تاینزاشت ادامه بده و گفت:ب اریماز
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 کردن. یو کل خانوادم با تعجب نگاهم م ماین

 ؟یجان؟ قبول کرد تایگذشت که مامان گفت:آره ب کمی

 و بلند کردم و گفتم: بله سرم

 .....من یبلند شد،اما خانواده  اریماز یدست وبود که از طرف خانواده  یصدا و

 ؟یقبول کن یخوایم یگفت: مطمِن واشیامد طرفم و  مایرفت و نشست کنار خواهرش که ن اریماز

 آره عمو نگران نباش_

 یکرد یرو خراب م تیزندگ یبخاطر من الک دیکنار گوشم گفت:نبا واشینشستم که  یرو گفتم و رفتم کنار ناز نیا

 زدم و گفتم:بخاطر تو نبود بخاطر خودم بود یلبخند

 اریمن و ماز نیو همون شب ب میماه ما عقد کن کیبرنامه هارو گذاشتن و قرار شد بعد از  یاون شب،همه  خالصه

 ....میخونده شد که مثال راحت تر باهم در ارتباط باش غهیص

************************ 

 حاال؟ میریکجا م_

 یفهم یم_

 .میدیرو انجام م یعقد و عروس یکارا میدار اریو من و ماز گذرهیم یاز اون روز خواستگار یهفته ا کی

 من جواب ندادم. یزنگ زد ول یاز پاشا نبود ، البته چندبار یهفته بود خبر هی

 کرد. یخوشبخت یگفت و آرزو کیبهم تبر دیمن رو شن ینامزد ی هیقض یوقت بهزادم

 براش سخت بود! دونستمیم هرچند

 ستیخونه معلوم ن میبر نکهیا یبه جا اریبازار و ماز میرفته بود گهید دیخر یسریحلقه و  دیخر یما واسه  االنم

 کجا ببرم! خوادیم
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 !ستیمهربون،اما من دلم باهاش ن یخشکه ول نکهیا ه،بایخوب پسر

 ریامر امکان پذ نیا دونمیم نمش،امایافته و دوست دارم بب یافتم قلبم به تپش م یپاشا م ادی یکه هنوز وقت هنوز

من رو به شدت  نیو ا ستیدلم و ذهنم باهاش ن یول ارمیهر دارم،من محرم ماز8زن شو هیرسما  و من االن ستین

 .کنهیو ناراحت م یعصب

 ؟یش ادهیپ یخوایصداش از فکر خارج شدم و بهش نگاه کردم که گفت:نم با

 میبر ایشد و امد سمتم و گفت:ب دایشدم و اونم پ اهیرو باز کردم و پ نیزدم و در ماش یلبخند

 کجاست؟ نجایا_

 خوب یجای_

 خونه بود! هیرنگ، مثل  اهیبزرگ ، س یلیدر خ هیطرف  میرفتیم میداشت باهم

بهش کرد و خاموشش کرد و دوباره  یکتش در اورد و نگاه بیرو از ج یزنگ خورد نگاهش کردم،گوش شیگوش

 کتش! بیج یگذاشتش تو

 بود؟ یشک گفتم:ک با

 مهرداد بود حوصلش رو ندارم_

و اونا هم قرار شد بعد از ما عقد  یناز یمهرداد هم امد خواستگار شیافتادم،دو شب پ یناز ادیبهش زدم و  یلبخند

 کنن

 دییبازش کرد و رو بهم گفت:بفرما دیبا کل اریبه در بزگ و ماز میدیرس

 من ضعف کردم میبخور یچیرستوران  میبر ایکجاست؟ بابا ب نجایا یماز_

 برو داخل حاال ایب_

امد و در بست و  اریبود،ماز یبزرگ یدراز که اطرافش درختا یخاک یجاده  هیاخل چشمم خورد به د رفتم

 ایگفت:دنبالم ب
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 و خواستم بازش کنم که گفت:نه صبر کن گهیدر د هیبه  میدیرفتم و در آخر رس دنبالش

 چرا؟_

 چشمات رو ببند_

 نگاهش کردم و بعد چشمام رو بستم و گفتم :خب؟ کمی

 ایکمرم حس کردم و گفت:راه ب یرو رو دستش

 !دمیباز و بسته شدن در رو شن یافتادم و صدا راه

 .ستیراه افتادم که گفت باا گهید کمی

 و گفتم:حاال باز کنم؟ ستادمیا

 باز کن_

 چشمام رو بازکردم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم !  آروم

 خدا  یوا_

 لباش بود. یرو یکردم که لبخند محو یبه ماز ینگاه

 ؟یدرست کرد نجارویا ی! کیتو فوق العاده ا ار،ی: مازگفتم

 و درست کردن نجایآمدن ا یسر هیگرم بود  دیاونموقعه که سرمون به خر_

 درست شده بود داخلش پر بود از گل رز  کیکوچ یکه با شمع ها یلبخند به قلب با

 روش بود. یخوراک یخوشگل که کل یدو نفره  زیم هی و

 یشوخ یکل اریو ماز میو نشستم و اونم نشست و مشغول شد دیرو برام عقب کش یصندل اریو ماز زیطرف م رفتم

 باشه.... یآدم شوخ نیهمچ اریکردم ماز یو من اصال فکر نم میدیکرد و خند
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زنگ ها  یفقط من بودم که ذهنم همش رو رهیم شیبه روال خودش داره پ یگذره و همه چ یسه روز از اون روز م دو

دادم که مزاحمم نشه و  امیو بهش پ ایو من امروز دل رو زدم به در فرستادیبود که پاشا برام م یعاشقانه ا یامایو پ

 نامزد دارم. نکهیا

 .دمیو منم جوابش نم زنهیاز همون لحظه مدام داره زنگ م اونم

 !شهیجواب بدم و صداش رو بشنوم و کال ماجرا عوض م ترسمیجرئت ندارم،م یعنی

 ؟یناز هیبرداشتم گفتم:چ یچشم از گوش کردیکه صدام م یناز یباصدا

 امده اریآقا ماز_

 امیباشه االن م_

 .نییبلند شدم و بلند شدم رفتم پا الیخیب ومدین ییصدا

 ؟ینگاهم کرد و گفت: خوب یدادم که ماز یزدم و سالم یلبخند زدیحرف م نینشسته بود و داشت با شاه اریماز

 آره_

 یکه زنگ خونه به صدا در امد و ناز میو مشغول حرف شد ششونینگفت، نشستم پ یزیرو تکون داد و چ سرش

 ؟یبود ناز ی:کدیپرس نیو در رو باز کرد شاه دیپر

 دمی! نددونمینم_

 امد یداد یصدا هویمحکم در باعث شد از جام بپرم،  یصدا

 تایب_

 کرد؟یم کاریچ نجایا یپاشا بود! ول یصدا

 

 کل یدانا

 کند! کهیت کهیبود قادر بود آن را ت شیبود که هرکه جلو یشد، چنان عصبان یزدیا یوارد خانه  نیخشمگ پاشا
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 هم نبود،عشقش را ازش ربوده بودن و او به شدت ناراحت بود! یکم زیچ

 شد! یرا خواند باورش نم تایب امیپ یوقت

 امد و رو به پاشا گفت:چخبرته؟ رونیب نیشاه

 کجاست؟ تایب-

 خانم،بعدشم به تو چه؟ تاینه و ب تایب نکهیاول  ا_

 رو صدا بزن تایدستم روت بلند شه پس با زبون خوش برو ب خوادیاصال دلم نم نیشاه نیبب_

 را صدا زد. تایبلند ب ییخود با صدا و

 پاشا گوش سپرده بود! یبود و به حرفا و صدا زدن ها ستادهیا اریکنار ماز تایب

 ارهیداره شورش رو در م گهیپسره د نیلب گفت:ا ریبود.ز یارعصبانیماز

 نییپا اریرفت و رو به پاشا گفت:صدات رو ب رونیرا گفت و به ب نیا

 ؟یهست یک گهیتو د_

  یزنیکه تو صداش م مینامزد همون دختر_

 ادیپاشا فر یو اون را گرفت ول دیبه موقعه رس نیشاه یحمله کند ول اریبود تا پاشا به سمت ماز یحرف کاف نیا و

 زدیم

 خوادیتو رو نم تای! اون عشق منه بیریاون رو از من بگ یتون یمال منه تو نم تای،بیتو غلط کرد_

 رونیگفت:بندازش ب نیتوجه رو به شاه یب اریماز

 خودبه داخل خانه پا نهاد. و

 یبهش فکر کن خوامینم یشد گفت: حت تایب کیکه به چهره داشت نزد یدیشد یاخم ها با

 !کردینگاه م اریبا غم به ماز تایب
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 او چه بود؟ ریتقص

 !رفتیبه دنبال پاشا م خواست،فکرشیصاحبش پاشا را م یب دل

 نداشت.... یریتقص اون

 با یخوب یدانست زندگ یرا دوست داشت،م تایمبل برداشت و از خانه خارج شد،اون ب یکتش را از رو یعصب اریماز

 .کردیمال خود م یقیرا به هر طر شیتایخراب شود اون ب یزندگ نیداشت،و دوست نداشت ا اون دختر خواهد

 بشه..... اریاز آن ماز دیقلبش را،هم ذهنش و فکرش را،همه او با هم

 یکه پاشا امده بود م یاز اون روز یروز داد،دویورد نم یاجازه  چکسیکرده بود و به ه یخود را در اتاقش زندان تایب

 نبود! اریاز ماز یگذره و خبر

 چه مرگش شد ه بود! دانسینم

 تنگ پاشا. گر،دلید یبود و طرف ارینگران ماز یطرف از

تالش کند تا پاشا را از ذهن خود دور کند اما هرچه  خواستیکرد،م یتخت نشسته بود چنپره زده بود و فکر م یرو

 !شدیگ تر مو در ذهنش پر رن کردیبه اون فکر م شتریکرد ب یتالش م

 اریکرد،مازیم شتریاون را ب ینگران نیگرفت همه بدون پاسخ بودن و ا ینداشت،هر چه با اون تماس م یخبر اریماز از

 خبر بگذرد! یعادت نداشت او را ب

 نداشت... یاو هم خبر یشد ول اریماز یایهم جو ماین از

 تنها باشم دیحوصله گفت:خواهشا بزار یدر اتاقش از فکر خارج شد و ب یصدا با

 ؟یخودت ار؟یاز جا بلند شد و گفت:ماز عیسر دیکه شن ییصدا با

 آره باز کن در رو_

زنگ زدم جواب  یهرچ ار،چرایلحن ناراحت و اعتراض گونه گفت:ماز د،بایرا د اریماز یدر را باز کرد و وقت عیسر تایب

 !یمردم از نگران ؟ینداد
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 تو؟ یش یگرانم من ؟یخشک به اون نگاه کرد و گفت:جد اریماز

 تو؟ یگیم یار،چیبا تعجب نگاهش کرد و گفت: ماز تایب

 شده؟ یزیدر را بست و گفت:چ تایوارد اتاق شد و ب یحوصلگ یبا ب اریماز

 تاده؟وفین یاتفاق چیه ،بنظرتیدیپرس یشده؟ هه! عجب سوال خوب یزیو پوزخند زد و گفت:چ تایرو کرد به ب اریماز

 ؟یو با شک گفت:باهاش در ارتباط بود تایب کینزد امد

  ؟یتو؟ نه به خدا! ارتباط چ یگیم یبا تعجب گفت:چ تایب

 من خرم؟ یکنیفکر م_

 به خدا من باهاش حرفم نزدم  یماز_

 گهید یبهش گفت د؟یاز کجا فهم یبپرس شهیا پس م _

 دیسرش گذاشت و نال یو دستش را رو نیزم ینشست و رو صالیبا است تایب

 نکردم! یبخدا من کار ؟یچرا بهم شک دار اری! مازدهیاز کجا فهم دونمیبخدا من نگفتم، نم_

 باور کند! دیرا با زیچه چ دانستیشد،واقعا نم رهیخ تایتخت و به ب ینشست رو یارعصبیماز

 .را باور نداشت یزیچ نیاون  همچ یبا پاشا در ارتباط است و از طرف تایبهش گفته بودن که ب یطرف از

 مردانه! رتیامان از دست غ یول ست،ین یدختر نیدانست همچ یشناخت م یرا م تایب اون

به اون مشکوک شده و تهمت  نگونهیا اریکرده که ماز یکرد چه کار اشتباه یفکر م نیو به ا ختیر یاشک م تایب

 !زندیم

 دمینفهم خوامیمن معذرت م د،یو گفت: ببخش دینشست و او را در آغوش کش تایاز جا بلند شد و رفت و کنار ب اریماز

 گمیدارم م یچ

 تعجب کرد! اریحرفا از ماز نیا دنیبا شن تایب
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 کند! ینبود که بخواهد معذزت خواه یکس اریماز

 ؟یکرد یخارج شد و گفت:تو،ازم معذرت خواه اریبا تعجب از بغل ماز تایب

 گفتم؟ یم دیزد و گفت: نبا یلبخند اریماز

 حرفا؟ نیکردم! تو و انه خب تعجب _

 کنم؟ ینکنم، از ک یینکنم و دل جو یاز شما معذرت خواه ،یگل من، شما همسر من_

  یخوب یلیزد و گفت:خ یلبخند تایب

 همسر نمونه باشد..... کیتواند  یم اریرفت و با خود فکر کرد که ماز اریبه آغوش ماز دوبار

 یفرد مناسب اریباور داشت که ماز تایبهتره شده بود و ب اریو ماز تایب یگذرد و حال رابطه  یم اناتیهفته از آن جر دو

 یاز دستش بر نم یکار تیذهن نیفرار از ا یدرخشد و اون برا یاز ذهنش نام پاشا م یاو هست اما هنوز گوشه ا یبرا

 امد...

 ...زدینم یحرف یسکوت کرده بود،در خودش فرو رفته بود و با کس بیروزها عج نیپاشا ا و

او عادت کرده بودن  یکارا نیاو هم به ا ی د،خانوادهیکش یموضوع کوچک داد و هوار م کیبود،سر  یو عصب کالفه

 امد! یاز دستشان بر نم یاما کار

خود  یو از خدا ختیر یخودش اشک م یعشق از دست رفته  یپاشا در خلوتگاه خودش برا دانستینم چکسیه

 کرد... یگله م

 شود؟ گهید یکیاز آن  دیبا شیتایاو چه بود؟ چرا ب ریتقص

 را دوست داشت.... شیتایب اوه

 

 که شاد و خوشحال بودن،نبود. یبود اما مثل هر عروس یدر تدارکات عروس تایب

 ...شدیدر دلش حس م یبیعج غم
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 بود! گرید یکی تایمرد نمونه بود،اما عشق ب کیخوب بود،او  اریاز دست دادن عشقش،ماز غم

 ن،اونیرا از حفظ بود،لبش لبخند بود و چشمانش غمگ تایخانه اش نشسته بود و به فکر فرو رفته بود،اون ب اردریماز

 گرفته بود. یمیغم او را ندداشت،تصم دنیرا دوست داشت اما تحمل د تایب

 ..... تایب ینباشد اما برا ندیخودش خوشا یکند برا خواستیکه م یکار نیا دیبزرگ،شا میتصم کی

  تایب ی..اما برادهدیم رییرا تغ شیکار زندگ نیا دانستیرا گرفت،م یآرد و شماره ا رونیب بشیهمراهش را ازج یگوش

 داد... یانجامش م دیبا

 بر قرار شد..... تماس

*************** 

عد برق است و متوجه شد که ر یگفت،وقت یکه زد باعث شد از جا بپرد و ه یدر مشغول نظافت بود،رعد برق تایب

 ارنبزارم ب دیشد گفت:اسم دخترم رو با رهیخ دیبار یکه م یرفت کنار پنجره و به باران یبارد با خوشحال یباران م

 آره خدا؟ خوبه؟بارن رحمت تو اسمش رو دوست دارم_

 بود،با لبخند جواب داد اریرفت،ماز یاز فکر خارج شد،به سمت گوش شیگوش یصدا با

 ؟یسالم خوب_

 ؟یتو چطور یسالم خوبم مرس_

 خوبم_

 دم در؟ یایب یتون یخوبه،م_

 ؟یاالن دم در_

 ایآره ب_

 داخل ایخب ب_

 باهات حرف بزنم خوامیم اینه ب_
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 شده؟ یزیچ_

 یپرس یچقد سوال م ایب_

 آمد.... تایبه سراغ ب یرا قطع کرد،نگران یرا گفت و گوش نیا

 ها هیو گفت:عجب بارون نیماش ینشست تو عیو سر رونیو دوان دوان رفت ب دیگرم پوش لباس

 ؟یو گفت:خوب اریسپس رو کرد به ماز و

 زد و گفت:خوبم یلبخند کوتاه اریماز

 د؟ییخب؟ بفرما_

از  من یتو واسه  یکه من دوست دارم و خوشبخت یدونیخوب م تا،خودتیب نیو گفت:بب دیکش یقینفس عم اریماز

 یتو قلبم دار یجایو  ادتمیمن به   یهرجا باش یبدون خوامیمهم تر،م یزیهرچ

 برم؟ ییزد و گفت:مگه قرار جا یلبخند تایب

 کنم یپاشاستنگو نه که باور نم ارویاون  شیهنوز ذهنت و قلبت پ دونمیمن م تاینگاهش کرد و گفت:ب رهیخ اریماز

 گفت یم اریبود که ماز ینیانداخت،واقعبت هم نییسرش را پا تایب

 یارکه دوست د یتونم تو را خوشبخت کنم اما تو با کس یم کردمیمن فکر م یبر یبهت بگم،برو تو آزاد نجایامدم ا_

 ینانتخاب ک زارمتیم ،منیانتخاب کن یتون یپاشا پارکه،خودت م نیمن،ماش نیتر ماش نیی،پایشیخوشبخت تر م

 اریماز یخوب یلیخ یلیو با لبخند گفت:تو خ ختیمرد قلبش به درد امد و اشک ر نیا یهمه مهربان نیاز ا تایب

 تایشو ب ،خوشبختیزد و گفت:خوشبخش نیغمگ یلبخند اریماز

را  نیدر ماش د،یکب یو بر سر و بدن دخترک م دیبار یشد،باران به شدت م دایپ نیرا باز کرد و از ماش نیدر ماش تایب

 سمتش د،رفتیرا د ینیبست و به عقب نگاه انداخت،ماش

 نظاره گر بود. نشیما ی نهیرا از آ تایدرناک رفتن ب یصحنه  اریماز

 آمد و به طرفش رفت،آخ که چقد دل تنگش بود. رونیب نیاز ماش شیتایب دنیبا د پاشا
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 تو مراقبش باش ،خدایهست یمرد واقع یتو  اریگفت:ماز یبا خود م تایب

  تایشد و او را در بغل گرفت و گفت:ب کشیخورد پاشا نزد نیشد،زمیم کیو به پاشا نزد ختیر یم اشک

 پاشا _

هم ازت  هقعید کی خوامینم گهید یبر شمیاز پ زارمینم گهیو گفت:ئ دیو بوس دییاو را محکم در بغل گرفت و بو پاشا

 دور باشم

 ...دنیشیاند یکه در انتظارشان بود م یروشن ی ندهیهر دو با عشق در بغل هم بودن و به آ و

 ....خواستیرا م تایب یو دم نزد و او خوشبخت دیو عشق را د یدل داگ نیا یکه همه  یب سرگردامان از دل جنا و

 

 کندیرا پر از شور و شوق م یزندگ د،یآ یم ی)) عشق وقت

 و معشوقت کنارت نباشد یکه عاشق باش یاز روز امان

 یبه پا کن یطوفان یخواهیکه م آنوقته

 نابود شده  تیزندگ یفهمیکه م آنوقته

 نباشد...(( ییچه خوب است عاشق و معشوق کنار هم باشند و جدا و

 

 انیپا

 1396بهمن ماه  10

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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