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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

 فاطمه اُستاد )آروشا( | ی رمان استاد دوست داشتن 

 

 

 

   

 

 

 اول:تارا سندهینو

 

 دوم:فاطمه اُستاد )آروشا( سندهینو

 

 قلم:فاطمه اُستاد)آروشا(  تیو تقو تیحما

 

http://www.romankade.com/
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 انجمن:فاطمه اُستاد)آروشا( تیریمد 

 

 سالم

 

  یسندگ یکه دوست دارم افراد فعال وارد حوضه نو یآروشا به عنوان کس  ی عن یرمان به قلم تارا هست و من  نیاول نیا ز یعز دوستان

سروش و تلگرام   کایرمان در روب نیرمان کمکش کنم تا ا نیدر نوشتن و انتشار ا  یدوست مجاز  هی بشن فقط تونستم به عنوان 

پا افتاده باشه اما مطمئنم   ش یو موضوع پ ف یقلمش ضع ی هست کم یگ سند یتجربه تارا در نو نیانتشار داده بشه ممکنه چون اول

 د یکن تیرمان از کانال و قلم تارا حما نیبا خوندن ا د یبریرمان لذت م نیاز ا

 

 ی نجیآرمان و سودا ارگ ن یرحسیاز.......ام یمتفاوت  ینی جذاب من با نقش آفر اُستاد

 

 به قلم تارا و آروشا  یی ایعشق آر یسندگیانجمن نو گرید  یها رمان

 

 ...........نینازن ی زندگ داستان

 

 ............؟ هی واسه ک چشمات

 

 رها گه ی:زودباش دایدر

 

 ی خو چقدر عجله دار سای:باشه بابا وارها
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 ؟ ی:عجله ندارم استرس دارم مگه تو ندارایدر

 

 :چرا خب دارم رها

 

 گه ی:پس زودباش دایدر

 

 صبر کن  فی ضع  نترنتیبابا خب ا ی:ارها

 

 نه  ای م یایدانشگاه در م  مینیکه بب  میاسترس دار یکل  ایو من و در اد یکنکور م جینتا امروز

 

 :خب اومد رها

 

 و گفت   وتریاز باال سرم اومد تو کامپ ع یسر ایدر

 

 نم ی:کو؟ببایدر

 

 :بزار اسمارو سرچ کنم رها

 

 گه یبدو د ادی:جونت درب ایدر
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 کردم و اسم خودمو سرچ کردم   یا خنده

 

 بابا قبول شدم  ولیمهر.........ا ای:خب رها آررها

 

 ی :خاک تو سرت کنن تو که تهران قبول نشد ایدر

 

 بلند زدم و گفتم  غ یج ه یقبول شدم.....  رازیش  گفتیراست م یکردم واااااااااااااا وتر یبه کامپ ینگاه

 

 رااااازیآخه چرا ش  ی:واااارها

 

 :ول کن حاال اسم منو بزنایدر

 

 یتوهم قبول شد  ایدر یبزرگمهر.......وااا ای:باشه........خب دررها

 

نگاه کرد و   وتری و کامپ رون ی بعد از تو بغلم اومد ب قه ی تو بغلم منم بِغلش کردم........دوسه دق د یزد و پر ی از سر خوشحال غی ج ه ی ایدر

 خنده و با لحن خودش گفتم  ر یزدم ز ی کردم و پق  یدهنش باز موند منم نگاه

 

 ی :خاک تو سرت کنن تو که تهران قبول نشد رها

 

 زد تو سرم  یک یبرگشت سمت من و  ایدر
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 گه یدانشگاه د  رازیش  می ر یشده خب م یچته تو حاال انگار چ یوحش  ی:هوووو رها

 

 نشست سر تخت و گفت  د یناام ایدر

 

 هان؟  یبابام چ یآخه مامانم چ هی آسون ن ی:مگه به همایدر

 

 گمیمن خودم بهشون م  نجایا ان یزنگ بزن واسه شام ب ی زیچ ه ی......اصال کننی:مطمئنم اوناهم قبول مرها

 

 تو زحمت ی وفتی م ی توهم الک گمی:نه بابا خودم بهشون مایدر

 

 :نه بابا زنگ بزن رها

 

 باال انداخت و گفت  ی ا شونه

 

 :باشهایدر

 

 مامان و بابا........ شیپ  نییرو برداشت و زنگ زد به مامانش منم رفتم پا شیگوش 

 

 خبر رو دادم حداقل دلشون واسم بسوزه  ن یچهره نگران نشستم جفتشون که اگر ا هی مظلوم کردم و با خودمو 
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 شده دخترم؟  ی:چبابا

 

 نییگفتم دوباره سرمو انداختم پا یپوف  ه ینگاه به بابام کردم و  هی

 

 شد یگرم نم یکه از همون اولم از تو آب  دونستمینه؟من م یخاک تو سرت دانشگاه قبول نشد  ی:امامان

 

 ..... ی:ماماااان قبول شدم ول رها

 

 بابا؟  یچ ی:ولبابا

 

 تهران نه   ی:ولرها

 

 :په کجا؟مامان

 

 رازی:ش رها

 

 حرفم به هوا رفت  نیمامان با ا غیج

 

 ب یشهر غر هی :من عمراً بزارم بچم بره تو مامان
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 راز یش  می تورو تک و تنها بفرست  میتونی ما نم  گهی:آروم باش خانوم...........دخترم مادرت راست م بابا

 

 زودبرگردم  دم یقول م کشه یطول نم  ی لیهم بامن هست خ ایکه در ستمی:بابا ترو خدا تنها نرها

 

 ی امکان نداره من بزارم تو بر ر ی:نه خمامان

 

شد که   ی بابا راز یقربون صدقه و اصرار ها  یمامانم نشستم و دستاشو گرفتم و بعد از کل  یپا ی مبل بلند شدم و رفتم جلو یرو  از

 به خونه کردم  ینشستم و نگاه یناهار خور زیم  هی و رفتم تو اشپز خونه و رو دم یمن برم دستاشو بوس 

 

که اون باال   خوردیتا پله م  ۲۰سمت چپ آشپز خونه و اپن و سمت راست حدود  یشیاز در اتاق وارد م ی دوبلکس که وقت  ی  خونه

ادامه   یبرا م ی داره خب بر یحسابدار سانسیسالشه ل ۲۷مال رهام داداشم رهام    شیکیمال من بود و  ش یکیهم دوتا اتاق که 

  ی رو به رو یسورمه ا  ی کاناپه   هی ... یسرمه ا  د یسف یاده  و س   کیش  ونیبزرگ با دکوراس  یخونه   هی درمورد خونمون  حاتیتوض

Tv روش جاخوش کرده   ی وسورمه ا د یمختلف سف ی طرح دار با طرح ها ی بود که چندتا کوسن کوچولو با پارچه ها

کوتاه وبلند هم    ی وسورمه ا د ی...چندتا لوستر سق یفرش وسط هال سورمه ا  د ی...پارکت هم سفیها سورمه ا  د،پردهیواراسفیبودن.د 

  ز یم  هی د یها سف  له یوس   هی وبق خچالی یها سورمه ا  نتیبزرگ بود و کاب یلیبودن... به آشپزخونه نگاه کردم خ زون یاز سقف آو

 بزرگ هشت نفره گِرد هم وسط آشپزخونه بود  یناهار خور

 

 بلند شدم و روبه مامان و بابا گفتم  زی م یرو  از

 

که شما بهشون   ان یقبول شده گفتم بگم ب راز یکه بهشون بگه ش  تونه ینم ا یدر ان یب خوانیم ا یدر  یمامان و بابا ی:راسترها

 د؟یگ ی....مد یبگ 
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 زد و گفت  یباشه گفت باباهم لبخند مهربون  هی تکون داد و   یسر مامان

 

 چشم....  ی:قدمشون رو بابا

 

تو   یچ یو ه  شهیآروم م یزود  یول شه یم ی و زود عصب  دهیم ری تو همه کارها گ  شهیمامان هم ی مهربون و خونسرد بود ول یلیخ بابا

 .... مونهیدلش نم

 

 ۳پارت#

 

و    ایدر ی رو گذاشتم روبه رو وتر ی کامپ یرفتم سمتش و صندل کرد یکار م ش یتخت نشسته بود و با گوش  یرو   ایدر ش یباال پ رفتم

 گفتم 

 

 شد مامانت؟ یچ ی....راستمیکرد ی بود که اونم راز یمان ناراز شده اولش ما ی:به مامان و بابا گفتم بابا رازرها

 

 خاموش کرد و گذاشت کنار خودش و گفت  شویگوش 

 

  ی چون مامانم اصرار داشت بهش گفتم که دانشگاه قبول شدم ول نجایا ان یبهشون گفتم اوناهم گفتن که شب م گه ید  یچی:هایدر

 نگفتم بهش  یکجا قبول شد  د یپرس  یهرچ

 

 کننی:خب خوبه مطمئنم قبول مرها
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 شااهللی:اایدر

 

 گفتم که در باز شد رهام بود  د ییبه در خورد بفرما یکه تقه ا م یزدیحرف م میداشت

 

 ی :جانم داداش رها

 

 ؟ ی:رها قبول شد رهام

 

 کردم و گفتم  زون یاو  لبامو

 

 راز یش  ی :اوهوم ولرها

 

 راااازی:خاک تو سرت آخه ش رهام

 

 راز ی:بله ش رها

 

 ؟ ی گفت نای:حاال اشکال نداره به مامان ارهام

 

 :آره گفتم رها
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 گفتن  ی:خب چرهام

 

 شدن  یبعدش راز ینبودن ول  ی :اولش رازرها

 

 :خب بازم خوبه رهام

 

 داد و گفت  لشیلبخند گنده تحو هی تا بنا گوش باز کرد و   ششویبود ن دهی رو د  ایکه انگار تازه در رهام

 

 خانم حالتون خوبه؟خانواده خوبن؟  ای:عه سالم در رهام

 

 ممنون سالم دارن خدمتتون   یل ی:سالم آقا رهام خایدر

 

 گه؟ی د نی:دانشگاه قبول شد رهام

 

 :بله خدارو شکر ایدر

 

 کجا؟حاال  نی:آفررهام

 

 رازی:ش ایدر
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 خوبه  یل یخ رازیش  کال ی:به به باررهام

 

انداختم سرخ شده بود و سرشو انداخته بود   ا یبه در ی..نگاه/-خوبه:  یل یخ کال یبار د یکه رس   ایخاک تو سرت به در د یما که رس  به

زل زده به    ی نجوریبه رهام کردم که هم یصحبت نکرده بود نگاه بهی مرد غر ه یبچم تاحاال با  یآخ  کردیو داشت تشکر م نییپا

 م به خودم اومدم و گفت ع یسر ایدر

 

 ؟ یاومد  ی:رهام کارم داشترها

 

 که انگار اصال تو باغ نبود برگشت سمتم وگفت  رهام

 

 ؟ی:چرهام

 

 ؟ی اومد  ی کارم داشت گمی:مرها

 

 م یخورعصرونه ب  نییپا می:آها آره مامان گفت صداتون کنم بررهام

 

 م یایتو برو ما االن م  ی:باشه داداش رها

 

 :باشهرهام

 

 کردم و گفتم  ی هنوز توهمون حالت بود خنده ا ایو در و بست در  رونیرفت ب رهام
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 خب بابا....نگاش کن چه قرمزم شده واسه ما  لهی:خرها

 

 نگاه به من کرد و گفت ه ی ایدر

 

 زنمتای :کوفت....مایدر

 

 م یبر  ایخب بابا ب لهی:خرها

 

 نییپا م یتکون داد و رفت یسر

 

  ای.....درایزل زد به در ی نجوریکه رهام هم  م یمامان و بابا و رهام بود یروبه رو  م یکنار هم نشست اهمیبودن من و در  زیدور م همه

شد رومو کردم   کشیبهم کرد و مشغول خوردن ک یاخم ه یچشم غرو به رهام رفتم اونم   ه ی نییهم سرخ شد و سرشو انداخت پا

 گفت و صورتش مچاله شد از درد برگشت سمت من و آروم گفت   واش یآخ   هی اونم  فتماز پاش گر شکون ین ه یو  ایسمت در

 

 چته تو؟  ی:وحشایدر

 

 ی کن یرنگ عوض م یهر لحظه دار  یمثل آفتاب پرستا بش دم یبابا ترس  یچی:هرها

 

 وونه ی:برو بابا دایدر
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 زدم و گفتم   یلبخند 

 

 خب بخور  لهی:خرها

 

 گفت ایکه در  میمبل نشست یو رو   می بود رفت ۵به ساعت کردم  ینگاه رونیب م یو از آشپزخونه زد  میرو خورد عصرونه 

 

 میایم  نایبا مامان ا گه یخونه تا دو سه ساعت د رم ی:رها من مایدر

 

 گه ید  انیبابا اونا خودشون شب م نی:بشرها

 

 :نه برم که لباسامو عوض کنم ایدر

 

 ی :باشه هرجور راحترها

 

 مبل نشسته بودن گفت  ی و روبه مامان و بابا و رهام که رو نییبرداشت و اومد پا  فشو یبلند شد و رفت تو اتاق من و ک ایدر

 

 گردم یبرم نایبا مامان ا گهیتا دوسه ساعت د  رمی م گهیامروز مزاحمتون شدم من د د یببخش یلی:خایدر

 

 گفت  ع یبگن رهام سر یز یمامان و بابا چ  نکهی از ا قبل
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 حاال نی موند یخانوم م ای:کجا دررهام

 

 گفت  ایبهش رفت که رهام کال خفه شد و بعد روبه در ی چشم غره ا مامان

 

 ان یب نایبمون تا مامان ا ی بر ی خوایبمون کجا م زمیجان عز ای:درمامان

 

 نمتون یبیبرم تا شب کار دارم م د یبا میخاله مر ی:مرس ایدر

 

 :باشه دخترم به سالمت مامان

 

 :خدانگهدارایدر

 

 :خدافظ دخترمبابا

 

 روبه رهام گفتم  خوردمی که م  یگاز بهش زدم و درحال  هی بر داشتم و  زیسر م  ی ا وه یجا م  یقرمز از تو  ب یس  هی و   رونیرفت ب ایدر

 

 ایزنی مشکوک م ی:داداش رها

 

 ؟من؟چرا؟ ی:کرهام
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 د یاومدن خبرم کن خوابمیم  کمیباال خسته ام  رمیبابا........من م یچی:هرها

 

 :باشه بابا بروبابا

 

 و روبه بابا گفتم  ستادم یباال که ا رفتمیاز پله ها م داشتم

 

 راز یبرم ش  د یبابا من فردا با ی:راسترها

 

 :آره خببابا

 

 رمای:بابا من خابگاه نمرها

 

 :چرا دخترم؟ بابا

 

 اد یهم خوشش نم ایمطمئنم در ادی:بابا من خوابگاه خوشم نم رها

 

 عمو حسن برگشته؟  ی دونستیم یکنه........راست  دایخونه پ ه یبرات  زنم یزنگ م  هی:پس من بابا

 

 پاش و گفتم  نییسمت بابا نشستم پا  دم ییدو  یاز خوشحال شد یباورم نم دم یشنیکه م ی زیچ از
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 :مگه عمو حسن برگشته؟ رها

 

 بگه رهام گفت  یزیبابا چ  نکهی از ا قبل

 

 تهران  اد یم گهیتا چند ماه د  راز یبرگشته االنم ش  شیهفته پ کی :آره رهام

 

 :آخ جوووون رها

 

با   شهیو هم  دمشیبچه بودم د یلیکه خ ی وقت  ادمهیفقط   دونمیاز عمو حسن نم یاد یز زیذوق بلندشدم و رفتم تو اتاقم...چ با

رفتن کانادا تا االن و   گه یبعد از اون د یسالگ  ۵البته تا  کردم یم  یبنده باز یدختر عمو و پسر عمو  شنیدخترش و پسرش که م

 بود.....  یدخترش هست دونم یفقط م ستی ن ادمیاسمشون  ی حت دونمیدرمورد بچه هاشون نم   یچیه

 

 بابام یبه در خورد و بعدش صدا ی گذشت که تقه ا یساعت م ین م کردیم  یباز  یتخت و با گوش  یرو  دمیاتاقم بودم و دراز کش ی تو

 

 :اجازه هست بابا؟بابا

 

 روتخت بلند شدم و نشستم از

 

 ییبابا د یی:بفرمارها

 

 اومد داخل و جفتم نشست بابا
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خوب بود    یلیاجاره جاش خ یواحد آپارتمان داشت برا ه ی  رازیش  یاز دوستام که مشاور امالک داشت تو  یکی:زنگ زدم به بابا

 هم داشت بهش گفتم که اجارش کنه  یمناسب مت یدانشگاه بود ق  کینزد

 

 و ازش جدا شدم دمیبغل بابا لپشو محکم بوس  دمیپر

 

 یی بابا ی:مرررس رها

 

 می ندار شتریرها خانوم ب ه یدخترم ماکه  کنمی:خواهش مبابا

 

 رو تخت و انقدر خسته بودم که زود خوابم برد..  دمیو رفت منم خوشحال دراز کش د یگفت و لپمو کش نویا

 

باز بود   شیکیچشمم بسته بود و  هی شده بود و  دهیپول  دهیو نشستم رو تخت و موهام ژول دمیاز خواب پر بایبلند رهام تقر ی باصدا

 به رهام که روبه روم بود نگاه کردم و گفتم 

 

 :چه مرگته؟ رها

 

 ادب ی:درست صحبت کن ب رهام

 

 از جاااانم..خوب شد؟ زتری :پووووف..جانم داداش عزرها
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 بست  ششوین  عیتا بناگوش باز شد و با چشم غره من سر ششین

 

 گه ی:بنال درها

 

 لبخند گشاد زد و گفت ه ی دوباره 

 

 م اومده خان ای: دررها

 

 بهش رفتم و گفتم  یغره ا  چشم

 

 ببند  شتو یخب بابا ن لهی:خرها

 

 نییپا م یبر ای:باشه بابا برهام

 

روبه روش دستاشو   ستادم ی..از رو تخت بلند شدم اارمیته توشو در ب د یکرده با ر یدلش گ  نیا دونمی من که م شه ینم ی نجوریا نه

 گفتم   طونیلحن ش  هی گرفتم و با 

 

 ه؟ ی:خبررها

 

 ؟ ی:چه خبر رهام
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 ه؟ ی:جونه رها بگو خبررها

 

 فهمم ی :منظورتو نمرهام

 

 کرده؟   ری :دلت گرها

 

 زدم و گفتم  ی..لبخند نییسردش داغ شد و صورتش سرخ شد و سرشو انداخت پا یحرفم دستا نیا با

 

 ما عاشق شده ی:پس داداش رها

 

 سرشو اورد باال و گفت هول

 

 منتظرن  نییپا می:بررهام

 

 م یرینم ه یک  ی:نچ تا نگ رها

 

 ؟ ی:کرهام

 

 نمی بگو بب  ع یدل داداش مارو برده زود تند سر ی ک ی:همونرها
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 م ی کنی:ولکن حاال درموردش صحبت مرهام

 

 دمیزدم و مشکوک پرس  یغیج

 

 است؟ی:دررها

 

 واش ی سیییی:هرهام

 

 :خودشه؟ رها

 

 ی د ینم یجلوشم سوت  ا یبهش نگ  ی زی:تروخدا چرهام

 

 حرکت منو از خودش جدا کرد  ه ی بغلش و تند تند بوسش کردم که با  دم یپر یخوشحال از

 

 :بسه بابارهام

 

 زدم و بلند داد زدم   یلبخند 

 

 اااای...دراااااای:دررها



 استاد جذاب من 

22 
 

 

 ی دار کارش ی:چرهام

 

 :کارش دارم رها

 

 ا یبهش نگ  یزی:چرهام

 

 :نه بابا خودم کارش دارم رها

 

 نییپا رم یخب من م  لهی:خرهام

 

 :باشهرها

 

در   ک یکوچ بایاتاق تقر  ه ی کردم یاتاقم نگاه م  وار یبه دک و د ی نجوریو هم  وترمیکامپ  یصندل  یو منم نشستم رو  نییرفت پا رهام

گوشه   یخرس بزرگ قهوه ا  ه یبود که  ی تخت خواب صورت هیبود سمت راست  د یاتاق هم سف  یوارا یبود و رنگ د د یاتاقم سف

  می تونستیبالکن بود از اونجا م ه یبود چند قدم باال تر  یمشک  زیبا م وتری کامپ ه ی ر پشت د قا یدق نییتخت بود سمت چپ قسمت پا

سه   نشمییپا نم یرو بچ ی شیلوازم آرا شد یبود م ی قد  نه یآ  هی بود که باالش  د یکمد بزرگ سف ه یجفت تخت خوابم  م ینیکوچه رو بب

 هم کف اتاق بود  ی و صورت د یسف  یروسکخوشگل ع یقال  هی هم روبه روش بود   ی صندل هی تا کشاب واسه لباسام داشت 

 

 ۵پارت#
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 اتاقم بودم که در زدن  یتماشا غرق

 

 :اجازه هستایدر

 

 تو  ای:برها

 

 تخت و گفت   ی اومد داخل نشست رو ایدر

 

 :جانم؟ایدر

 

 گفتم   یمقدمه ا   چیه بدون

 

 ؟یتاحاال عاشق شد  ای:دررها

 

 حرفم دهنش باز موند و چشماش گرد شد  نیا با

 

 دمایسوال پرس   ه ی  نیبب افشوی:خب بابا قرها

 

 وونه ید  نییپا می:برایدر
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 :نچرها

 

 :چرا؟ایدر

 

 :جواب سوالمو نگرفتم رها

 

 و گفت نییسرشو انداخت پا ایدر

 

 :نه ایدر

 

 پاش و با لبخند گفتم نییبلندشدم و نشستم پا یرو صندل از

 

 ؟ی:پس عاشق شد رها

 

 نه   گمیم وونه ی:دایدر

 

 :بگو جون مامانم رها

 

 خورم ی :عه رها قسم نمایدر
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 ؟ی:پس شد رها

 

 م؟ ی :ولکن تروخدا برایدر

 

 ااااای:دررها

 

 شالش شد  نییبا پا ی و مشغول باز نییانداخت پا سرشو

 

 ه؟ ی:کرها

 

 نییپا م ی:رها برایدر

 

 نه؟  یگ ی:نمرها

 

 زد و گفت  طونیلبخند ش   هی باال انداخت و  ابروهاشو

 

 :نچایدر

 

 اگر نفهمم ستمی:باشه منم رها نرها
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  وهیسالم کردم و رفتم تو آشپزخونه تا م ایدر  یبه مامان و بابا نییو رفتم پا دمیلباس مناسب پوش  ه یمنم   رونیو رفت ب د یخند 

 گفتم و دستمو گذاشتم رو قلبم  یییی ه ه یببرم تا وارد آشپزخونه شدم رهام جلوم سبز شد 

 

 ؟ ی:چته روان رها

 

 ؟ یبهش گفت ی:چرهام

 

 :کوفت....به توچه رها

 

 نکن  تیی:رها اذرهام

 

 نه  ایعاشق شده  دمیخب بابا پرس  لهی:خرها

 

 گفت؟  ی:چرهام

 

 :شدهرها

 

 د یپرس  یرو به اون رو شد و با ناراحت  نیحرفم رهام کال از ا نیا با

 

 ؟ ی:عاشق کرهام
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 نگفت  گهی:اونو درها

 

 بچه ها اسممو صدا زد  نیا مثل

 

 :رهاااارهام

 

 :جانمرها

 

 ؟ ی :اگر من نبودم چرهام

 

 و از کنارش رد شدم و گفتم  دم یکش لپشو

 

 ی :غصه نخور داداش رها

 

اومد داخل و رهام مثل برق از   ایکه در ی ناهار خور  زیگذاشتم تو ظرف رهام ناراحت نشست پشت م وه ی م کمیو   خچالیتو    رفتم

 گفت  یبا نگران ایزد که با چشم غره من نشست در ی جاش بلند شد و لبخند 

 

 :رهاایدر

 



 استاد جذاب من 

28 
 

 :جانم؟رها

 

 زنن ی:رها مامان و بابات دارن درمورد دانشگاه حرف م ایدر

 

 شده  ی خب بابا گفتم چ لهی:خرها

 

 شن یم ی خانم انشااهلل که راز  ایدر د ی:اصال نگران نباش رهام

 

 :انشااهللایدر

 

که بابا    ایاول رهام بعد من بعد در ییرایتو پذ  مید یقد سر کش  بیسمت اپن و مثل برنامه کودک بره ناقال به ترت می تا مون رفت سه

 گفت 

 

 ن؟یشد  ی:خب پس رازبابا

 

 چشم  د یگ ی:حاال که شما مایدر پدر

 

بسوزه پدر   یییه کردیرو نگاه م ایبغل من منم محکم بغلش کردم رهام با لبخند داشت در  د یو پر د یکش  غ ی ج هی  ایحرف در نیا با

 یعاشق

 

 ز یهارو گذاشتم رو م وه یو م   ییرایتو پذ  م یهارو برداشتم و رفت وه یم
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 به تو مواظبش باش  سپارمیرو م  ای:رها جون درایدر مامان

 

 :واااا مامان ایدر

 

 زدم و گفتم   یلبخند 

 

 که مواظبش باشم  دمیمنم قول م یبزرگ شده ول  گهید ایدر د ی:نگران نباش رها

 

بلد بودم   یخدارو شکر رانندگ می و قرار شد فردا صبح حرکت کن م یخونه رو گفت ی و ماجرا  می حرف زدن شام رو خورد ی از کل بعد 

 البته اگر بزاره..  رمیرهام رو ازش بگ  نیماش   د یبا نیو به خاطر هم

 

ظرفا که تمام شد   کرد ینگاه م ون یزیکاناپه داشت تلو یبابا هم رو  میرفتن و من و مامان مشغول جمع کردن ظرفا شد  نایا ایدر

 مامان مشغول شستن شد و منم رفتم باال و در اتاق رهام رو زدم 

 

 :جانم؟رهام

 

 ی:منم داداش رها

 

 تو  ای:برهام
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 دم یتخت و پرس  نییمنم کنجکاو نشستم پا کرد یکار م  یبود و داشت با گوش  ده یداخل رهام سرتختش دراز کش  رفتم

 

 ؟ یکنیم کاری:چرها

 

 ی بازsms:رهام

 

 ؟ ی:با کرها

 

 ؟ ی:کارم داشترهام

 

 ی کنیم یبازsms  گهید  یک یبعد با  ی رو دوست دار ایادب تو در ی:برها

 

 با خنده گفت  رهام

 

 رضا  قمه ی:بابا رفرهام

 

 :اهاااارها

 

 :آره رهام

 



 استاد جذاب من 

31 
 

 لوس کردم و گفتم  خودمو 

 

 جوونم  ی:داداش رها

 

 :جونه دلم؟ رهام

 

 راز یش  میبر  ی د یم نتو یماش  ی:داداش رها

 

 حرفم مثل برق نشست رو تخت و گفت  نیباا

 

 :بلههه؟؟!!رهام

 

 :چته تو رها

 

 :عمرا بهت بدمرهام

 

 گفتم   یطونی باال انداختم و با ش  ی ا شونه

 

 دراورد نداد   یباز  سیرهام خس گمی بهش م رم یمنم م ریرهام رو بگ  نیزنگ زد گفت ماش  ایخب من که نگفتم در لهی:خرها
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 گفت؟   ایدر ی:جد رهام

 

 خااانم گفت  ای:بله در رها

 

 سر اپن  چیی....سویخواهر ی گفتی:خب زودتر مرهام

 

 ی :عاااااشقتم داداش رها

 

  دار یمنو ب خواستی بود اسکل م ایشدم در  داریب میبا زنگ گوش  ۸مشغول شدم تا خوابم برد....صبح ساعت  م یو اتاقم و با گوش ت  رفتم

بودن صبحانمو خوردم و رفتم تو اتاقم اماده شدم و چمدونم رو که   داری همه ب نیآب به صورتم زدم و رفتم پاا  هی کنه بلند شدم و 

کاسه آب توش بود   ه یکه قرآن و  ی نیس  هی که مامان با    فمیرو گذاشتم تو ک چ ییسو نییو رفتم پا داشتممامان بسته بود بر شبید

  نیماش  شهیکه رهام زد به ش   نیو ماش و نشستم ت  دمیدر همراهم اومدن مامان و بابا رو بوس   یاومد سمتم بابا و رهام هم تا جلو

 نگاش کردم  یو سوال  نییرو اوردم پا شهیش 

 

 ی باش  د یبا ااادیز  یلیخ زی مواظب دوتا چ راز ی:تو ش رهام

 

 ؟ ی و چ ی:چرها

 

 ی تار مو از سرش کم بشه با من طرف ه یخانم   ایدر  شی:اولرهام

 

 کنه یم کاریچ ن ینشده بب یچ یخب بابا ه لهی:خرها
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 ش؟ ی:و دومرهام

 

 با لبخند گفتم  عیخودت منم سر گه یحاال م گفتم 

 

 :مواظب خودم هستم رها

 

 ؟ یگفت خودت  ی:کرهام

 

 رفت و ناراحت گفت   ن یحرفش لبخندم از ب نیا با

 

 ؟ ی:په چرها

 

 نمی:ماش رهام

 

 رومو برگردوندم و گفتم دلخور 

 

 :نوبرشو اورده.. رها

 

 و آروم تو گوشم گفت  ک یاومد نزد رهام
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 ؟ یمواظب خودت باش...باشه خواهر اد یز یلییی:خرهام

 

دوتا بوق   نایا ا یشدم و رفتم خونه در نیکردم سوار ماش  یشدم و محکم بغلش کردم و ازش خدافظ  ادهیپ نیزدم و از ماش   یلبخند 

 و دانشگاه.... رازی ش  یبه سو  شیو پ م یکرد یباهاشون خدافظ  نییو مامان و باباش اومدن پا ایزدم که در

 

 ۷پارت#

 

شد و درشو محکم بست خاک برسرم   یرو باز کرد اولش متعجب بود بعد عصب نیکنجکاو در داشبورد ماش   ایکه در  می راه بود ی تو

 رهام معتاد نباشه نه بابا بنده خدا  یوااااااا  د یتوش د یچ

 

 ؟ ید یتوش د ی:چرها

 

 :رهاایدر

 

 :جانمرها

 

 :رها رهام نامزد داره ایدر

 

 گفتم   متعجب
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 :نه چرا؟ رها

 

 رو دوست داره؟  ی : کسایدر

 

 :خب آره رها

 

 بغض گفت  هیبا   دمیغم بزرگ رو توچشماش د ه ینگاش کردم  نهیآروم شد و از تو آ  ایحرفم در نیا به

 

 ه؟ ی:کایدر

 

 بماند  گه ی:اونش درها

 

 شه ینگفت و آروم سرشو چرخوند سمت ش  یچیه

 

 ی د یتو داشبورد د ی:چرها

 

 پوزخند زد و گفت  هی

 

 که فکر کنم اول اسم دختره بود  ید ی جاکل ه یزن با  ه ی:عکس ایدر
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 زدم رو ترمز و گفتم ع یحرفش چشمام چهارتا شد و سر نیا با

 

 نم ی:غلط کرده ببرها

 

 ؟ یعکسه زنه چ ی گرفته ول  ایرو بخاطر در نیبود خب ا D  ید یداشبورد رو باز کردم جا کل  در

 

به   ن یزم ادیب ن یکه البته اگر قهر کنه آسمون به زم  می بار قهر کن کی  یسال د یشا ستیمهربون و اصال اهل قهر و دعوا ن  یلیخ

 کردم   داریرو با هزار تا غر از خواب ب  ایمبل بلند شدم و در یبهش......از رو  ی بکن له یپ ی لیبلکه خ کنه ینم ی آسمون بره آشت

 

 ی کنیم  ارد یمنو ب  ی :کوفت چته تو واسه چایدر

 

 :بابا بلند شو من گشنمه رها

 

 کوفت کن خبرت ی چ هی :خو برو ایدر

 

 ستم یبلد ن ی چیمن ه  یدونیتو که خودت م اااااای:دررها

 

 رو باز کرد  خچالیو رفت سمت آشپزخونه و در زد یلب غر م ری کالفه بلند شد و ز ایدر

 

 :نهههههه......ایدر
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توش نبود فقط تو طبقه   یچیکردم نهههههههههه ه  خچالیبه  ی...نگاهدهیسوسک د خچالیرفتم سمتش فکر کردم تو  عیسر

 نگاه کردم  ایسرمو چرخوندم و به در خچال یبه  می زل زد ی نجوریهم قه ی آب بود تا پنج دق  یبطر  ه یسومش 

 

 حاال؟  میکن کاری:چرها

 

 دونم ی:نمایدر

 

 بازار  م ی:برو لباس بپوش بررها

 

و کارت   یخونه و گوش  د یو کل  چییسو ییرایو رفتم تو پذ   مید یتکون داد و رفت تو اتاق منم رفتم تو اتاق و لباسا رو پوش  ی سر ایدر

 مشغول قفل کردن دربودم که..... رونی ب میهم اومد و رفت  ایو در فم ی عابربانکم رو گذاشتم تو ک

 

  هی ما  دن یبا د رون یهم خوشگل بوددددد اومد ب ی لیبود خ ۲۸  ای ۲۷پسر که معلوم بودسنش هی باز شد و  ی واحد روبه رو ا درخونه 

وشگل لبخند خ هی قدم اومد جلو و با  ه یجلو اونم  م یقدم رفت ه ی ایلبخند زدم و سالم کردم با در ه یلبخند زد و سالم کرد منم 

 گفت 

 

 ن؟یهست د یجد  یها هی:شما همساپسر

 

 :بلهرها
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 امهریآر  نیهستم رادو نی:من رادپسر

 

 مهر هستم  ای:چه جالب منم رها آررها

 

 همه ه یشب ا یلی:جالبه فامنیرادو

 

 :بلهرها

 

 و گفت   ایکرد سمت در  رو

 

 :و شما؟نیرادو

 

 بزرگمهر  ا یهستم در ای:درایدر

 

 :خوشبختم نیرادو

 

 نی:همچنایدر

 

 فعال  شمی مزاحمتون نم  گهی:خب درها
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 د؟ یبریم  فیتشر  یی:جانیرادو

 

 واسه شام م یکن د ی خر میبر  میخواستی م ستین ی چ یخونه ه ی :بله خب تورها

 

 د ی:پس شام منزل ما دعوتنیرادو

 

 م یکنیدرست م ز یچ ه یخودمون  م یشی:نه مزاحمتون نمرها

 

 د یلحظه صبر کن ه ی...هی چه حرف نی:انیراد

 

مامانشم که   می بزنم در خونشون رو باز کرد و مامانش رو صدا زد و گفت واسه شام دوتا مهمان دار یبزاره من حرف  نکهیقبل از ا و

 مهربونه گفت ی لیمعلوم بود خ

 

 قدمشون رو چشم  زم ی:باشه عزنیرادو مامان

 

 درو بست و برگشت سمت ما و

 

 به زحمتتون نبودم  ی:اصال رازرها

 

 ه یچه حرف  نی:انیرادو
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  نیاستارت زدم ماش  ی هرچ یول  میشد  نیسوار ماش  ایتشکر کردم و من و در رون یب می و رفت میزدم و سوار آسانسور شد   یلبخند 

که انگار متوجه ما شد    نیازش رادو دمیفهمی نم یچ یمن ه  یباال ول میرو زد  نیو کاپوت ماش  میشد  اده یپ نیباز نشد کالفه از ماش 

 اومد سمتمون و گفت 

 

 اومده  شیپ ی :مشکلنیرادو

 

 شه ی:بله روشن نمرها

 

 نگاه بهش کرد و درشو بست و گفت  هی

 

 م ی ریمن م نی:با ماش نیرادو

 

 ....آخه  ی:ولرها

 

 رگاه یتعم مشی ببر د یبا شهی:روشن نمنیرادو

 

 مااای عقب نشست ایو البته منو در میشد  ن یرادو نیسوار ماش  ییباال انداختم و سه تا ی ا شونه

 

 تو گوشم گفت ایکه در م یراه بود تو

 



 استاد جذاب من 

41 
 

 هاااا گرهیج  ی لیخ نیرادو نیا گمای:مایدر

 

 لب گفتم  ری ز منم

 

 شده  ی:داداش مارو باش عاشق چه کسرها

 

 گفت  واش یکه بود خشکش زد و   یتو همون حالت ایدر

 

 ی گفت ی:چایدر

 

 هول شدم و گفتم   زیگوشاش ت  د؟چه یشن نکنه

 

 یچی:هرها

 

 بهمون نگاه کنه  نه یاز تو ا نیزد که باعث شد رادو غی ج ایدر نباریا

 

 گفتههه؟  ی رهام چ گم ی:رها بهت مایدر

 

 ی روان واش ی سییی:هرها
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 ...... ای یگ ی:رها مایدر

 

 داره  ؟دوستیفهمیخب بابا......رهام عاشقت شده م لهی:خرها

 

از ترس کنار جاده ترمز کردو برگشت   نی بلند زد که رادو غ یج ه ی دفه   هی  کرد یساکت شد و با دهن باز داشت به من نگاه م ایدر

 سمتمون منم اصال حواسم نبود گفتم 

 

 خوبه نگفتم تام کروز عاشقت شده؟  ؟حاالی:چته روان رها

 

 :رها خفه شو ایدر

 

 ؟یموضوع تو ناراحت شد  نی:االن از ارها

 

 گفت  ع یسر ایدر

 

 :نهههههههایدر

 

 تو هوا و با ذوق و شوق گفتم  دمیپر

 

 پس رهام بووود آره؟  یشد  ی عاشق ک یگفت ینم چوقتی ه دونستمیم دونستم یآره؟م ی :پس توهم دوسش داررها
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 و سرخ شد  نییسرشو انداخت پا ایدر

 

 بغلش کردم و گفتم  عیسر

 

 :عاشقتم زن داداش ایدر

 

 که معلوم بود به همه حرفامون گوش داده گفت   نیرادو

 

 :پس مبارکه؟ نیرادو

 

 و گفت  م یسمتش و به چهره خندونش نگاه کرد می همزمان برگشت ایدر  منو

 

 صداتونو نشنوم  ن یانتظار داشت نیزدیم  غ ی خب همش ج ه ی:چنیرادو

 

 چشمک زدم و گفتم  ه یخنده  یخنده و من البه ال  ر یز م یهردو زد ایدر  منو

 

 بارکه :مرها
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و   م یشد  ادهیو پ ستادیا یی فروشگاه مواد غذا  هی  یو راه افتاد جلو  د یهم بلند خند  ن یرادو نییهم از خجالت سرشو انداخت پا ایدر

 گفتم 

 

 د یبه کاراتون برس  د ییشما بفرما میمزاحمتون شد  یل یخ گهیما د  امهر یآر ی:آقارها

 

 ام یب تونمیامروز نم گم یم زنم یزنگ م ه یچه حرف نی:نه انیرادو

 

 د یوفت ی:آخه از کارتون عقب مرها

 

 تو  م ی:نه بابا برنیرادو

 

 می:بررها

 

هم مارو رسوند خونه خودشم   نیرادو می و حساب کرد م ید یخر زیو کنسرو و چ  یخوراک یو کل  میسبد برداشت  هی داخل و   میرفت

 م یطبقه سوم و از آسانسور خارج شد  میو رفت  م یاومد باال وارد آسانسور شد 

 

 منزل ما  م یخونه که باهم بر د یبزار دارویشما خر مونمی:خب من منتظر منیرادو

 

 ...رونیگذاشتم و رفتم ب داروی منم رفتم داخل و خر رون یموند ب  ایتکون دادم و در یسر

 

 حالت خوبه  زم یعمو:عز زن
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چقدر بزرگ شده دهنم باز   یهست شد یو سالم کرد باورم نم شمونیبه خودم اومدم اومد پ ومد ی که به سمتمون م  یدختر  یصدا با

 گفتم ی شد وبا لکنت روبه هست

 

 ؟ی:ه.....هسترها

 

 زد و گفت  یلبخند 

 

 ؟ یشناس ی:منو از کجا میهست

 

 گفتم  ه یاشکامو پاک کردم و لبخند زدم و رو به بق عیسر

 

 خانم یمهر.....دختر آقا رضا....و گل ای:م......منم رها.....رهاآررها

 

 ازم جدا شد  قهیبعد از چند دق زد یم  غی سمتم و محکم بغلم و کرد و ج د ییدو یهست

 

 ؟ یخودت شهیخدا باورم نم ی:وااااااایهست

 

 ی:دخترم چقدر بزرگ شد عمو

 



 استاد جذاب من 

46 
 

منم برگشتم   ییرایرفتن تو پذ  قه یقربون صدقم رفت بعد از ده دق ی اومد سمتم و بغلم کرد بعدشم زن عمو اومد و کل همعمو

 و گفت  کرد یخشک شده داشت به من نگاه م رمیبگ   فموی که ک  نیسمت رادو

 

 :ر.....رها؟ نیرادو

 

 یجناب عال ی:بله رها دختر عمو رها

 

 کردم یم  یکه باهات باز یبود  ییتوهمون رها کوچولو   شهی:اصال باورم نمنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 : بله خودمم رها

 

 کنم ی:باور نمنیرادو

 

 و بزنم که باورش بشه   زدمیبهش م یکه تو بچگ  ییاز حرفا ی کیگرفتم   میتصم

 

 و گفتم  شینیبا انگشت اشاره زدم رو ب  اروم

 

 ی :جوجه مشکرها
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 کردم یم یمنم باهات آشت  یکرد یم  ینجور یهم کردمیباهات قهر م ی اون موقع وقت ریبخ  ادش ی ی :آخنیرادو

 

 :خب باورت شد رها

 

 دراز کرد و گفت   ییرایبه سمت پذ  دستشو

 

 د یی:بله بفرمانیرادو

 

هم کنارش   نیما رادو  یمبل دونفره روبه رو ی زن عمو تو آشپز خونه بود عموهم رو ایمبل کنار در یداخل و نشستم رو   رفتم

 هم جفت من نشست  یکه هست  میمبل سه نفره بود   ینشست و ماهم رو 

 

 راز؟یش  نیاومد  ی:خب دخترم واسه چعمو

 

 م یایب م یمجبور شد  گه ید رازی ش  میراستش امسال دانشگاه قبول شد   میاومد  ایفقط خودم و در ومدن ین نای:مامان ارها

 

 د یمشکوک پرس   نیرادو

 

 ه؟ ی :رشتت چنیرادو
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 ی:حسابداررها

 

 از استادات خودمم  یک ی:به به پس نیرادو

 

 م یبهش و همزمان گفت م یمتعجب نگاه کرد ایمن و در نهههههههههه

 

 :توووووووو ایو در رها

 

 ه؟ ی: بله مشکلنیرادو

 

 :نهههههههایو در رها

 

 دم یو کنجکاو پرس  ناراحت

 

 ه؟ یحاال اخالقت چجور  گمی:مرها

 

 و گفت د یحرفم بلند خند  نیا با

 

 :نترس مهربونم نیرادو
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 ی از خود راز شششیییا

 

 :خب رها جان مامان بابا چطوره رهام جان خوبه؟ عمو

 

 ممنون عمو سالم دارن خدمتتون  یلی:خرها

 

 د یپرس  طون یش  عمو

 

 ست؟ین یخبر  نمی:خب ببعمو

 

 زدم و گفتم  یمتوجه نشدم و لبخند  منظورشو 

 

 ؟ ی:چه خبررها

 

 بچه؟  ای:نامز شوهر عمو

 

 و گفتم  دمیخند  بلند 

 

 :نه عمو جان مجردم رها
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 :اهااااعمو

 

 عمو:خب شام حاضره  زن

 

شام   مید یخند یو م م یگفتیو م م یجور شده بود ی هم کل ی و هست  ایمن و در  میو غذا خورد  مینشست ز یتو آشپزخونه و دور م  میرفت

بود   یهم مشغول صحبت با هست ایمبل در  یو نشستم رو   میخانم)زن عمو(ظرفارو جمع کردم و شست با یکمک ز  می رو که خورد

 تو آشپزخونه بود.....  م خاله ه کردنیو عمو هم باهم صحبت م  نیرادو

 

جواب نداد زنگ زدم بهش   یبود ول ن یآنال نکه یدادم با ا امیبهش پ کردمی م ی با رهام آشت د یدر اوردم با  مویسر رفت و گوش  حوصلم

 بار که زنگ زدم جواب داد  ن یجواب نداد واسه پنجم ی دوبار سه بار ول

 

 :بله؟ رهام

 

 گه ید ی ستی:سالم بلد نرها

 

 :خب سالم رهام

 

 من غلط کردم  د یفداتشم ببخش ی:الهرها

 

 :خدا نکنه رهام
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 :قربون دل مهربونت بشم منرها

 

که بهم شک   یاریمامان رو درم ی ایعکس جوون ی ریم  ادیکه اون خوشش ب یکن  ف یاز من تعر ایدر شی پ ی بر نکه یا ی : تو بجارهام

 کنه 

 

 گم یبهت نم ی نکن یخبر خوب برات دارم تا آشت  هی ..........د ی:به خدا خودش درها

 

 ؟ی:چرهام

 

 بلند صدام زد  یاز تو اتاق هست نیحرف بزنم که رادو  خواستمیم

 

 :رهااااا.....رهاااانیرادو

 

 :بلهرها

 

 دخترا کارت دارن   ای:بنیرادو

 

 :اومدم اومدم رها

 

 زنم ی:رهام کار دارم بهت زنگ مرها
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 داشت گفت  یعصب یکه صداش رگه ها رهام

 

 بود اون؟  ی:کرهام

 

 ؟ ی:کرها

 

 :همون پسره که صدات زدرهام

 

 ن؟ یرادو ی:کرها

 

 ن؟ ی:پس اسمس رادورهام

 

 فهمم ی:منظورتو نمرها

 

 شده بود داد زد و گفت  یکامال عصب  گهیکه د االن

 

 بود که از پشت تلفن اومد رها ب....... یپسر ک یاالن اون صدا یبا پسرا بگرد نکهینه ا یاونجا درس بخون  می:ما تورو فرستادرهام

 

 گفتم  ی ادامه بده عصب نزاشتم
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 تم؟؟؟ هس یآدم ن ی:خفهههه شووووو خجالت بکش من همچرها

 

 بود  ی :پس اون پسر کرهام

 

 :کدوم پسر رها

 

 زارم یسمت پسره زندت نم یرو ببر   ایرها در نی:همون که االن صدات کرد رها.....ببرهام

 

 رهام؟  یگ یم ی:چرها

 

 ی کنیم ی خودم بفهمم اونجا چه غلط  ای  هی پسره ک یگ ی:رها مرهام

 

 کردم و گفت بغض

 

 بود پسر عمو حسن  نیرهام رادو  ی شعوریب یلی:خرها

 

 ن ی:رادورهام

 

 ن ی:بله رادورها
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نبود همه رفته بودن تو اتاق   ییرایتو پذ  چکس یه کردیمن نشسته بود و با تعجب به من نگاه م یمبل روبه رو  ی رو  نیرادو

گونم    یقطره اشک رو  ه ی  رمیخودمو بگ  ینتونستم جلو  گهیرو گرفتم سمتش و د ی گوش  ن ی.....بلند شدم و رفتم سمت رادویهست

 راه گرفت و گفتم 

 

 ی هست نی:رهام بهش بگو که رادو رها

 

 .....شستم مویآب رو باز کردم و صورت اشک ریو ش  یی سمت دستشو دم ییدو و

 

رفتم و نشستم    زدیهنوز داشت با رهام حرف م نیرادو رون یفکر کنه رفتم ب  ینجور یاز رهام اتظار نداشتم که درمورد من ا اصال

 رو بهم داد  ی کرد و گوش   ی خدافظ نیکه رادو جفتش 

 

 .....به خاطر من شد که..... خوامی:من معذرت م نیرادو

 

 زدم و گفتم   یتلخ لبخند 

 

 شناسهیخودشه که هنوز منو نم  ر یتقص ه یچه حرف  نی:نه ارها

 

 ؟یهست ی آدم نی:واقعا همچنیرادو

 

 اد؟ی:بهم نمرها
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 ان یکه پسرا سمتش ن  ستین د یمثل تو بع ی :چرا خب دخترنیرادو

 

 رن یمن سمتشون نم انی:اونا که سمتم م رها

 

 زد و گفت  ی لبخند   نیرادو

 

 نی:آفر نیرادو

 

 ن؟ یرادو  گمی:مرها

 

 :بله؟  نیرادو

 

 ...اره؟؟؟ دنیم  رهیکه به زور نم  ی:از اون استادا هست رها

 

 و گفت   د یخند  نیرادو

 

 ی ر یگ یهمونقدر نمره م ی:هرچقدر خوند نیرادو

 

 و......  یباز  یتپار یعنی:رها
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 :اصالً نیرادو

 

 لب گفتم ر یبرگردوندم و ز رومو 

 

 سی:خسرها

 

 ی :خودتنیرادو

 

 زد و گفت  ی طونیبرگشتم سمتش.....لبخند ش  متعجب

 

 ز ی:گوشام تنیرادو

 

  یرت یرهام غ نکه یکردم اونم ذوق کرده بود از ا ف یتعر  ایاومدن سمتمون و ماجرارو برا در ایو در یو عمو و زن عمو و هست دمیخند 

 خودمم بلند شدم و روبه عمو و زن عمو گفتم  می عالمت دادم که بر ایبود که به در ۱۲شده مُنگل....ساعت 

 

 میشیمزاحمتون نم  گهی:ما درها

 

 نجا یهم د یخوابی خانم:کجا دخترم شب م بایز
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 بهتون  می زحمت داد یل یخانم خ بای:نه زایدر

 

 د یدخترم شما رحمت ه یچه حرف  نی:اعمو

 

 گه ی:رها بمون دیهست

 

 م یدانشگاه آدماده باش   می ریکه فردا م می رو امآده کن لیوسا  د یبا یول  ی:مرس رها

 

 د یهرموقع از شب بود بهمون بگ  د یداشت ی اگر کار د یمواظب خودتون باش  ی لیباشه خ د یکن یخانم:حاال که اصرار م بایز

 

 ممنون چشم  یلی:خرها

 

 کردم  یو خدافظ دم یسمت در درو باز کردم و کفشامو پوش  میرفت  همه

 

 نمتیبی:فردا تو دانشگاه منیرادو

 

 ..... مید یرو مبال و خواب میولو شد   ایداخل و در رو بستم و با در  می زدم و در خونه خودمون رو باز کردم و رفت  یلبخند 

 

 ۱۴پارت#
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لحضه کال از خودم   هی نگاه به خودم کردم اصال  ه ی  ییشدن و لنگون لنگون رفتم تو دستشو داریاز خواب ب م یآالرم گوش  یصدا با

چشمم به زور باز   ه ی بگم مثل لونه کالغ شده دروغ نگفتم چشمام که پف کرده بودن و  ی عنیشده بود   دهیموهام ژول /-شدم: د ینا ام

و    دمیموهام کش ی رو  سمویخ یدستها د یو پف چشمام خواب ده یاز سرم پر تو صورتم خواب دمیاش بود آب سرد رو باز کردم و پ

که چه    کننیو اونجا کالسارو مشخص م میدانشگاه باش   د یبا ۸ساعت  رونیگرفته بودم رفتم ب زاد یشونه کردم تازه شکل آدم

  م یون۶ساعت  ییکردم اونم رفت دستشو دارش یرو با هزار تا غر زدن از خواب ب ایحرفا.......در نیو از ا  می دار ی با چه استاد یساعت

چک کردم رهام   مو یو گوش  ز یو گردو گرفتم و نشستم پشت م  ریدوتا لقمه نون و پن ع یمنم سر  رونی اومد ب ایبود و وقت داشتم در

 من نشست ی روبه رو  وهم اومد   ایکه در ز یرو گذاشتم رو م یتکست داده توجه نکردم و گوش  یبار زنگ زده و کل ۱۰  شبیاز د

 

 شروع شد  امونی:هووووف بدبختایدر

 

 دهنم پر بود گفتم   کهیگاز به لقمه زدم و درحال  هی

 

 :ارهرها

 

 زنگ خورد رهام بود کالفه شدم و توجه نکردم  می هم لقمه رو برداشت و شروع کرد به خوردن که گوش  ایدر

 

 ؟ ید ی:چرا جوابشو نمایدر

 

 ی دونی:خودت که مرها

 

 داره جوابشو بده  :باشه حاال گناه ایدر
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 :نهرها

 

 :بخاطر من ایدر

 

 گفتم   یسرد و جد  یل یبشنوه خ اهم یرو جواب دادم و گذاشتم رو بلندگو که در یگوش 

 

 :بله؟ رها

 

 ی :سالم آبج رهام

 

 :سالمرها

 

 گه ید د ی :عههه رهاااا خب ببخشرهام

 

 ی :رهام کارم داشترها

 

 دمت یمن بخش ی:رها کار توهم خوب نبود ول رهام

 

 شک کرد  ایبعدشم من که شک نکرده بودم بهت در ی برد نیرادو شی:کار من مثل تو بود؟آبروم رو پرها
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 معترض به من نگاه کرد و اخماش رفت توهم  ایدر

 

 گه یبدشو م رهیکنه م تیمابره از داداشش ح نکهیا یبه جا ی دست ک  میرو داد  ندمون یخب بابا مارو باش همسر آ لی:خرهام

 

 بزنه  غ یبود ج کی ذوق کرده بود که نزد ایدر

 

 شماست؟ ندهیهمسر آ ای گفته که در   ی:آقا رهام ک رها

 

 ناراحت گفت  رهام

 

 ه؟ ی : بهت گفت که عاشق کرهام

 

 :بله گفته رها

 

 د یرهام ناراحت تر از قبل پرس  نباریشد به صفحه تلفن....ا  رهیلپاش سرخ شد و خ ایدر

 

 اون پسره رو خورد کنم  ی شده؟رها بگو تا برم دندونا ی:عاشق کرهام

 

 ؟ یخودتو خورد کن  یدندونا   ادی:آروم بابا دلت مرها
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 ومد یاز پشت تلفن ن یی صدا گهیو د  د یخند  زیر  ایحرفم در نیا با

 

 هاااا شنوه یداره صداتو م ایرو بلندگو در ی رهام حالت خوبه؟گوش  یشد  ی:چرها

 

 گفت   ایدر نباری نگفت ا ی چیه بازم

 

 :آقا رهام سالم حالتون خوبه؟ ایدر

 

 دفه رهام گفت  ه ی  میکرد یتو هوا و متعجب به هم نگاه م  مید یاز ترس سه متر پر ایزد که من و در یو داد   غی ج هی دفه رهام  کی

 

 آخه  کردم یم  کاریچ د یمن اگه تورو نداشتم با ی عاشقتم آبج ی:واااارهام

 

 که دلم اومد درد و اشکم در اومده بود  م ید یخنده انقدر خند   ر یز م یزد  یپق ایمن ودر بعد 

 

 رو بهتون گفته؟   ز یخانم رها همه چ ای:دررهام

 

 بگه گفتم  یز یچ ایدر  نکهی از ا قبل

 

 :بله گفتم رها
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 دم؟ ی:من از تو پرس رهام

 

 کنه یم ی :حاال چه فرقرها

 

 رو بفهمم   ا یدر ی صدا خوامی:من مرهام

 

 :برو بابارها

 

 که از خجالت سرخ شده بود گفت  ایدر

 

 :بله گفتنایدر

 

 خانم؟  ای:دررهام

 

 :جان.......بله؟ ایدر

 

 بگه جانم خواستی اول م یییییا

 

 با خودتون صحبت کنم  خوام یاخه م  د یرو از بلندگو خارج کن  یگوش   شهی:مرهام
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 شه ینم  ری:نه خرها

 

 .... شعووووریب ییرایبرداشت و بلندگو رو قطع کرد و رفت تو پذ  ز یرو از رو م یتوجه به من گوش  ی ب ایدر

 

مقنعه   ه یو با   دمیکه تا ساق پام بود پوش  د یمانتو سف  هی با  یمشک نی شلوار ج ه ی کردم و رفتم تو اتاق و  ز یو تم ز یشدم و م بلند 

به ساعت کردم   ی نگاه د یطول کش قهی دق ۲۰کردم حدود   می مال شیآرا  ه یمو گذاشتم رو دوشم و  یو صورت   یمشک  یو کول یمشک

مبل بلند شد و اومد سمتم و تلفن رو گذاشت   ی شاد و خندون تلفن رو قطع کرد و از رو ا یکه در  رونیبود از اتاق اومدم ب م یو ن ۷

 کف دستم و گفت 

 

 باش  نیمواظب ماش  یل یگفت خ:رهام ایدر

 

بچم از   یییرهام اخ گه یم گه یآقا رهام االن د گفتیاز کنارم رد شد و رفت تو اتاق منم متعجب خشک شدم همونجا قبال خوبه م و

زانو هاش   یبود که تا رو  ده یپوش  ینفت  یمانتو جلو باز آب  هی اومد  قهیدق ۲۰هم بعد  ایمبل نشستم که در  یدست رفت رفتم و رو 

  می از در زد یو قهوه ا  یکوله آب  هیبا   یو مقنعه مشک  یشلوار ل  ه یبود با  یمشک  رهنیپ ه ی رشمیآرنج ز  ی تا رو نش ید و آستبو

 هم از خونه خارج شد  نی که همزمان با ما رادو رون یب

 

 م یاسانسور بود ی روبه رو قای جلو و دق م یقدم اومد جلو ماهم دوقدم رفت  دو

 

 :سالمرها

 

 :سالم ایدر
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 ن؟ یکرد ر ید کمی  د یکنی:سالم......فکر نمنیرادو

 

 گفتم  یی االن شروع کرد با پرو نیاز هم ایب

 

 م یدون ی:بله مرها

 

 زد و گفت  ی لبخند   زدیدکمه آسانسور رو م   کهیدرحال

 

 تکرار نشه  گهید  بخشمیبار م ک ی نیالبته هم نیکه دوساعت اول با خودم دار نی:شانس اوردنیرادو

 

 لب گفتم ر یبرگردوندم و ز رومو 

 

 :برو بابارها

 

 ز ی:گفته بودم گوشام تنیرادو

 

 ی :بله منم گفتم که خودت بشنورها

 

رهام رو   نیاومد ماش  ادم یلحظه  کی نییپا  م یو رفت م یرو زد نگ یداخل و دکمه پارک م یتکون داد که در آسانسور باز شد رفت یسر

 بود گفت  دهیکه انگار فهم  نیدرست نکردم رادو
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 که درستش کنه   ارمیکار م   ریتعم ه یظهر  می ریمن م نی:با ماش نیرادو

 

 یدانشگاه چ یه مینگاه کرد رونیباتعجب به ب ایمنو در ستادیبعد از ربع ساعت ا میشد  ن یرادو نی تکون دادم و سوار ماش  یسر

 اونجا نبود 

 

بعد   ننی ببرمتون ممکنه منو بب تونمی داخل سمت راست دانشگاه من نم  د یکوچه که بر نیاز هم د یش  ادهیپ نجایا د ی:بانیرادو

 شه یدرست م عهیشا

 

 :باشه ممنون رها

 

دراز و تنگ و ترسناک   ییییی لیکوچه خ  ه ی ی سمت کوچه وااااا میگازشو گرفت و رفت ماهم رفت نی و رادو میشد  اده یپ نیماش  از

 با تعجب و ترس گفت  ایدر

 

 نجا؟ ی:از اایدر

 

 ی بُردیمارو تا دانشگاه م ی مُردیم نیتو روحت رادو  ی:ارها

 

بعد   قهیپام رد نشه دوسه دق ریو رفتم جلو تو دلم صلوات فرستادم که فقط جونور از ز  ایرو گرفتم و دلمو زدم به در  ایدر دست

هم که هنوز   ایربا سرعت برق جفتمون ترمز کرد منو د نیماش  ه ی دفه  ک یکه  م ید یکش قینفس عم هی به آخر کوچه و  مید یرس 

خارج شد دستمو گذاشتم رو قلبم و چشمامو بستمو نفس   نیاز ماش  نیرادو ی وقت یول   میزد غیج  ه ی ترس کوچه تو دلمون بود 

 دم یکش قیعم
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 ؟ ید یشد؟ترس  ی:چنیرادو

 

 باز کردم و گفتم  چشمامو

 

 یگرفت نامهیگواه  ی:تو چطور رها

 

 ه ی :مثل بقنیرادو

 

 ی گرفت ی :امکان نداره تو با پارترها

 

  دایپ ی خال یجا  هی هم  ایدانشجو اونجا بود من و در  یکل  میداخل و وارد کالس شد   می بعد رفت قه یدق  ۵و رفت داخل ماهم   د یخند 

که جفتم بود   یپرسر و صدا باشه از دختر  د یبا ی لیکه خ  کردمیفکر م شهی تعجب کردم جه ساکت بودن همه هم  میو نشست م یکرد

 دمیس پر

 

 ساکتن  نقدری:چرا ارها

 

 ا یدوتا برگه دراورد و داد به من و در  فشی تو ک از

 

 م یکالس دار  یتو چه روز و ساعت ی با هر استاد یعن ی یزی برنامه ر  یبرگه ها نی:ادختر
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 داره؟  نجایا  ی به ساکت ی:خب چه ربط رها

 

 بد اخالق و منظم  ی لیاستاد خ هی  گهید م یکالس دار امهری:خب االن با استاد آردختر

 

 :نه بابا میو همزمان گفت  میبا تعجب به هم نگاه کرد ا یباشه من و در ی نجوریا ادینم ن یقرآن به رادو اااای

 

 سمت دختره و گفتم میبرگشت

 

 ؟ یدونی:تو از کجا م رها

 

 نیایشما ب نکه یگفتن قبل از ا ۲ترم  ی :دانشجوهادختر

 

  ن یبود رادو  یی آشنا یمعموال جلسه اول برا  نیتقه به در وارد کالس شد اُه اُه اخماشو بب ه یبا  نیکه رادو  م یزدیحرف م میداشت

از تو   نکیع ه یبا همون اخمش  م ینظر داشت ریبا تعجب تمام رفتار هاشو ز  اینشست من و در یصندل  ی رو یو مجلس  کیش  یلیخ

 ای به در د یدانشجوها که رس  ابیه حضور و غبود رو باز کرد و شرع کرد ب  ز یم سردراورد و زد و دفتر بزرگ که  فش یک

 

 بزرگمهر  ا ی:درنیرادو

 

 بلندتر گفت  یبا صدا نباریانداخت و ا  اینگاه به در ه ی نکیع یاز باال نیرادو د ینفهم ی چی انقدر تو شک بود ه ایدر

 

 :خانم بزرگمهر نیرادو
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 آرنج زدم تو پهلوش که به خودش اومد و دستپاچه دستشو برد باال و گفت با

 

 :ح....حاضرایدر

 

 به دفتر کرد و گفت  ینگاه نیرادو

 

 امهر ی:رها آرنیرادو

 

 بردم باال و گفتم  دستمو

 

 :حاضررها

 

  یجد  یلیو با اخم و خ رفتیکالس راه م  یتو  ی نجوریبلند شد و هم  شیصندل ی از رو ن یرادو ابی از تموم شدن حضور و غ بعد 

 گفت 

 

حق نداره جو کالس رو بهم بزنه   یکنه کس یحق نداره شوخ  یسر کالس من کس ی و جد   قی استاد دق ه یمهر هستم   ای:آرنیرادو

  ی سر کالس من لباس ها د یگوش بد  د یکه با د ییشما نیا کنم یم سیتدر ق یدق  یلیمن خ د یکنیبه حرف هام گوش م قیدق یلیخ

سر کالس من   رون ی ب رهیاز کالس م نمیبب ی صورت کس یرو  ظ یغل شی آرا د یکنیم تیحجاب رو رعا  ی و تا حد  د یپوش یمناسب م

 د ید یحق نداره بدون اجازه من از اون استفاده کنه فهم یو کس  شهیتلفن ها خاموش م
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اخالقش..... باالخره بعد از   نیبا ا زارمیبهش محل نم گهیچلغوز اصال د یپسره   دم یازش ترس  اااد یز ی لیبگم خ تونمیم رسما

 گفت  واش ی  ایبود در الش یکه مشغول جمع کردن وسا ن یو رادو ایبجز من و در  رونیدوساعت کالس تمام شد و همه رفتن ب

 

 ه؟ ی ک گه ید نی:بابا اایدر

 

 گند اخالق  از دانشگاه خندون و پروو تو دانشگاه رون یآدم اخمو که ب هی:رها

 

 به دانشجو ها رو ندم  کنمیم  ی:سعنیرادو

 

 و گفتم  ستادمیحق به جانب رفتم و جلوش ا یلیو خ اوردم ی.....منم کم ننیداره ا  ییگوشا عجب

 

 از تو ندارم و نخواهم داشت  ی ترس  چیفکر نکن منم مثل دانشجوهاتم که با اخمات ازت بترسما من ه نی:ببرها

 

 شمیهم اومد پ ایبعد در قه ی دودق رون یم ب از کنارش رد شدم و رفت و

 

 ندازدتی ترم م نیا ی نگفت وونه ی:دایدر

 

 م یبخر ز یچ هی اون دکه  می:به درک......ول کن حاال بر رها

 

 م ی:برایدر
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 .....می و خورد م ید یخر کی و دوتا ک  میرفت

 

 ۱۷پارت#

 

 من  یموند همونجا ول   ایدر م یکالس داشت ۱۲به برگه انداختم ساعت  ینگاه

 

  یلیپسر خ ه یقدم رفتم عقب سرمو بلند کردم  هی و  ی زیچ ه یبود که محکم برخورد کردم با  نییافتادم سمت کالس سرم پا راه

 بود معلوم بود که دانشجو  پ یجوون و خوشت

 

 خوام یمعذرت م د ی:ببخشرها

 

 خانم خوشگله ستین ی:مشکلپسره

 

 جلوم  ستادیاز کنارش رد بشم که ا  اومدم

 

 :کجا خانوم پسر

 

 برم  خوامی:مرها
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 می شماره بد  هی سای:حاال واپسر

 

کردم که مُچمو از تو   ی سع یو محکم با دست هولش دادم که اصال تکون نخورد و مچ دستمو گرفت هرچ دم یلحظه ترس  کی

 نشد  ارمیدستش درب

 

 ندارم که  تیکار:صبر کن خانم خوشگه پسر

 

 وونه ی:ولم کن درها

 

محکم زدم تو    فمی از شدت درد بغض کرده بودم فکر کنم جاش کبود شده بود با ک کرد یدرد م یلیبود دستم خ اد یز ی لیخ زورش 

سمت کالسا رفتم داخل   دم ییرو گونم و با سرعت دو ختی و دستمو ول کرد بغضم شکسته شد و اشکام ر  نیصورتش که افتاد زم

دستم وحشتناک   کردم یم هی صورتم و گر یگذاشتم جلو  فمویزانوهامو بغل کردم و ک نیزم یو سر خوردم رو   واریدادم به د  هی و تک

 اومد  نیرادو یشونم قرار گرفت و بعد صدا ی رو  ی کی ی دفه دستا  کی سوختیو از درد م  کردمیدرد م

 

 :رها نیرادو

 

 رو باال اوردم و بهش نگاه کردم هول شد و گفت   میقرمز و اشک صورت

 

 ؟ یکنیم ه یشده؟چرا گر ی زی:چنیرادو

 

 زدم  ی لبخند مصنوع ه یپاک کردم و   اشکامو
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 ست ین ی زی:نه چرها

 

 من....  ی:بخاطر حرفانیرادو

 

 :نه بابارها

 

 :خب حرف بزن رها نیرادو

 

گرفتم تو بغلم و چند قدم    فموی دفه در باز شد و همون پسره اومد داخل بلند شدم و از ترس ک کی خواستم دهنمو باز کنم  تا

 رفتم عقب و گفتم 

 

 زنم یم  غیسمتم ج  یای:به خدا اگر برها

 

 با تعجب روبه پسر گفت نیراد

 

 شما؟  د ی:ببخشنیرادو

 

 هول شد و گفت  پسره
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 :نامزدشم پسره

 

 با تعجب برگشت سمتم ن یرادو شدمی و تعجب داشتم نابود م تیبگو که از خجالت و عصبان من

 

 ......اون امروز مزاحم من شد گهی:ب......بخدا دروغ مرها

 

 شد  نیمشت زد تو صورتش که پسر پخش زم  هی به پسره نگاه کرد و  یعصب نیرادو

 

 زنم یچهل تا م مزنیمشت نم دونه ی ی مزاحم خانم بش گهیبار د  کی:اگر نیرادو

 

 گفت و رفت..... نویا

 

  ه یکه همونجا کنار دکه رو  ایشده بود....رفتم سمت در ی رتیبخاطر من غ نکه یذوق کرده بودم از ا نکارش یچرا از ا دونمی....نم

 دمیکرد منم کنجکاو پرس  یخدافظ  عیمن که نشستم سر  زدینشسته بود و با تلفن حرف م مکتین

 

 

 

 

 

 بود؟  ی:کرها
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 لبخند دندون نما زد و گفت هی

 

 :رهامایدر

 

 ؟؟؟؟ یییییی:کرها

 

 :رهاااااامایدر

 

 شما ن یهست یی:عجب ادمارها

 

  تونستمی اصال نم کردیدرد م  ی لیسمت کالس دستم خ میرفت  ایبود با در ۱۲کردم  مینگاه به ساعت مچ ه یبرگردوندم و  رومو 

اگر   یعنیپسر مزاحمم بشه   ه یدارم که   نویترس ا شه یاعتراف کنم که هم د یکه دستمو نگاه کنم با  کردم یتکونش بدم جرعت نم

که    میسر کالس نشسته بود  ارمیو کم نم دمی پروو جوابشو م یلیاگر آشنا باشه خ یول مبکن د یبا کاریچ  دونم یمزاحم شد از ترس نم

سر حاش دو   ت یبه من کرد و رفت و نش یدماغش بود و صورتش سرخ بود وارد کالس شد و به نگاه عصب  ی پنبه تو هی همون پسر 

 کالس تمام شد....  نکه یحرف زد تا ا یمهربون بود با بچه ها آشنا شد و کل یلی خ نیبعد استتد اومد ا قه یدق

 

 ۱۹پارت#

 

با اون اتفاق که افتاد اصال حوصله نداشتم که   میکالس خارج شد از   ایبا دست سالمم جمع کردم و گذاشتم تو کولم و با در کتابامو

 نگاه به من کرد و گفت  ه یاومد سمتمون و  نیرادو
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 ؟ ی:خوبنیرادو

 

 تکون دادم و گفتم  یسر

 

 :ممنونرها

 

 دنبالتون  ام یکردم که ب ادتون یکه صبح پ ییهمونجا د ی:برنیرادو

 

 :باشهرها

 

 نیکه ماش  ابونیبه سر خ مید یرس   کردمیمن همش بحثو عوض م  یشده ول  یکه چ  د یپرس یهمش م  ایتو راه در  می راه افتاد ایدر با

سمت ما که همون   ومدن یسه چهار تا از دانشجو ها داشتن م دمیدفه د ک ی میجلو که سوار بش میجلومون پارک کردرفت  نیرادو

هم نشست   ایدر جلو رو باز کردم و نشستم در  نیسمت ماش  دم ییونسازن د  عه یشا نیادور ی برا نکهیپسره هم توشون بود از ترس ا

و   د یدادن که چته چندبار پرس   ریبازم شروع کرد به گ ایکه چرا جلو نشستم در  دمیگازشو گرفت و رفت اصال نفهم  نیعقب و رادو

و رفت عقب صورتم   د یترس   ایغم به هوا رفت دریزد سر همون دست ناقصم که ج فشی و با ک  کیاومد نزد نبارینگفتم ا ی چیمن ه

 و گفت  د یترس   ایدور مُچَم کامل کبود شده بود در یلباسمو زدم باال دستش بشکنه عوض نیاز درد مچاله شد و است

 

 حساسه نقدر یزدم چرا پوستت ا واش یبه خدا  ی:آجایدر

 

 نگه داشت و کامل برگشت سمت نوید و ماش نگاه بهم کر  م ین ه ی ن یحرفش رادو نیا با

 

 شده؟  ی:رها دستت چنیرادو
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 ست ین یزی:چرها

 

 بهش نگاه کرد و گفت  کمی نیدفه کل وجودم داغ شد رادو ه یمچ دستمو گرفت تو دستش   نیرادو

 

 انگشته؟  ی جا نی:انیرادو

 

 :نه بابارها

 

 :کار اون پسرست؟نیرادو

 

 :نهرها

 

 داد زد و گفت  نباریا

 

 :رها کار خودشه؟ نیرادو

 

 نگفتم  ی چ یو ه  نییانداختم پا سرمو

 

 زارمی :دارم براش زندش نمنیرادو



 استاد جذاب من 

77 
 

 

 نداشته باش   شی:نه تروخدا کاررها

 

 :چرا اونوقت؟ نیرادو

 

 یبش  قهیجوجه دست به  ه یبا  ی اخمت سر کالس بخوا نیتروخدا زشته تو با ا نی:رادورها

 

 زد و گفت  یلبخند 

 

 :فقط بخاطر تو نیرادو

 

 راه افتاد سمت خونه...  نیو رادو  نییپا دمی کش نمو یزدم و آست  یلبخند 

 

 ۲۰پارت#

 

مرد رفت   میشد  اده یو از ماشن پ مید یرس   قهیدق ۱۰کار هارو سوار کرد بعد از  ر یاز تعم یکیو   ستادی ا رگاهیتعم ه ی ی راه جلو ی تو

 و مشغول اون شد نیسمت ماش 

 

 هستم نجایباال من ا د ی:شما برنیرادو
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 .....خدافظ ی:باشه مرس رها

 

تو    میو رفت  میو خارج شد   ستادیا قهی دق ک یو دکمه طبقه سوم رو فشار دادم بعد از  م یسمت آسانسور و سوار شد  میرفت ایدر با

که   رون ی زدم ب یحسابحمام  ه یرفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم و رفتم تو حمام...بعد از  عی سر مُردمیداشتم م یخونه از خستگ 

ساعت  ۲حمام   رهیهروقت م ایدرست کردم در ی ماکاران کمی کردمیناهار درست م  د یبا شپزخونهرفت حمام منم رفتم تو آ ایدر

نفره داشت که   کیاتاق اتاق دوتا تخت  یو خوردم و رفتم تو  دمیخودم کش یبشقاب برا ه یمنم حوصله صبر نداشتم  دهیطولش م

زنگ   یکه خوابم برد....باصدا  د ینکش هین تخت سمت راست و ثا یرو  دم یسمت راست بود دراز کش  شیکیسمت چپ و  شیکی

دوباره زنگ زد   ی رو نگاه کردم شماره ناشناس بود قطع کردم دوباره زنگ زد بازم قطع کردم ول یگوش  دم یاز خواب پر میگوش 

 جواب دادم  نباریا

 

 :بله؟ رها

 

 ؟ ی :سالم خواب بودناشناس 

 

 :شما؟رها

 

 نمی:رادوناشناس 

 

 و گفتم   دمیکش  یا ازهیخم

 

 ؟ ی:شمارمو از کجا اورد رها
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 :از رهام گرفتم نیرادو

 

 ؟ ی:آها کارم داشترها

 

 نجایا نیای:آره خواستم بگم که مامان گفته واسه شام بنیرادو

 

 م یشی:نه دستتون دردنکنه مزاحمتون نمرها

 

 متون ین یبب  میشیخوشحال م اد ی......شب دختر خالم هم مد یشما مراحم ه یچه حرف  نی:انیرادو

 

 م یایم گه یکنم تا دوسه ساعت د  داریرو ب ای:باشه حاال دررها

 

 هاااا رهید ی لیخ گهیدوسه ساعت د   ۷االن ساعت  ن ی:خانم خواب آلو همنیرادو

 

 :ساعت هفتهههههههرها

 

 ....خدافظ می:بله.....منتظرتوننیرادو

 

 ۲۱پارت#
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اونم کالفه بلند شد و رفت   م یکردم و بهش گفتم که واسه شام دعوت داریرو ب  ایدر ع یمنننن سر دمیرو قطع کرد چقدر خواب تلفن

  شیآرا ه ی  یشال مشک هی با  دمیپوش  د یمانتو بلند سف  ه یبا  ی آب ی شلوار ل ه ی اب زد به دست و صورتش منم  هی و   ییتو دستشو

و با بهت   د یپوش  د یشال سف هی و   یمانتو زرشک ه یبا  ی مشک نیشلوار ج  ه یهم اومد و  ایرشگل شدم دچه خو ییی کردم ووو  میمال

 به من نگاه کرد و گفت 

 

 یتو چرا انقدر خوشگل شد  شعوری:بایدر

 

 ؟یگ ی:راست مرها

 

 :کوفتت بشه ایدر

 

که به   ییو چشما  ظ یغل ی لیخ شیآرا  هیدختر با ه یکه   م یجلو و در زد می رفت درخونه رو بستم و چندقدم   رونیب م یو رفت مید یخند 

 رنگش خوشگل بود درو باز کرد و با ناز و عشوه گفت  یل یو خط چشم بزرگ شده بودن و موهاشم خ ملیلطف ر 

 

 نی رادو ی ....هلنا هستم دختر خاله ن ی:سالم خوش اومد دختر

 

 منم گفتم  |گفت: نیچرا نسبتشو با رادو وااا

 

 خوشبختم  نیرادو ی:منم رها هستم دختر عمو رها

 

 نی:همچنهلنا
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 و گفت  ایناز سرشو چرخوند سمت در با

 

 :و شما.....هلنا

 

 هستم دوست رها جان ای:درایدر

 

 زم ی:خوشبختم عزهلنا

 

 نطور ی:منم همایدر

 

از   م یو سالم داد م یآشپزخونه بودن بغلشون کرد ی خانم تو بایو ز یداخل هست  میگفت و رفت  د ییبفرما ه یاز کنار در رد شد و  هلنا

مبل دونفره   ی هم رو نیو جوابمونو داد رادو  می اشپزخونه بود سالم کرد ینفره روبه رو  کیمبل  ه یعمو رو رونیب م یآشپزخونه زد

مبل سه نفره   ه یروبه روش رو قایکرد و نشست ماهم دق  ک یگرم سالم و عل یل یما بلند شد و خ دنیکه با د  ی بود و سرش تو گوش 

  ه یبود نگاهم  ز یمن گوشام ت  یول زدن یحرف م واش یعشوه اومد براش و با ناز  ی و کل ن یکه هلنا رفت و نشست جفت رادو مینشست

 اونا بود  شی گوشم پ ی بود ول گه ید یجا

 

 جان؟  نی:رادوهلنا

 

 :بله؟ نیرادو
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 کنار  ی رو بزار یامشب گوش  هی  شه ی:عشقم مهلنا

 

  یشد به من وااااا ره یکنار گذاشت و خ شویگوش  ن یحرس خوردم.....رادو ی کلمه کل  نیچرا با گفتن ا  دونم یعشقمممم نم جاااااااانم

 نیچش شد ا

 

 جان  نی:رادوهلنا

 

 لب گفت  ریمات و مبهوت ز  نیرادو

 

 :جان؟ نیرادو

 

کنم و خودمو از   داینجات پ نیرادو  رهیخ یتا بلکه از نگاه ها نیی سرمو انداختم پا ومد یبهم خونم درنم یزد یکارد م  یعنی

 تو گوشم گفت  واش ی  ایبرام مهم باشه؟.......در د یمن چم شده؟اصال چرا با یکنترل کنم وااا تیعصبان

 

 بشه دختر خالشو نگاه کن  تیوحجاب رعا د ینکن ظ یغل ش یآرا گفتینبود که سر کالس م یهمون نی:اایدر

 

چونم و   ریدستشو گذاست ز  ایسرخ شده بودم در ت یهلنا گوش کنم از عصبان یکردم به قربون صدقه ها ی ندادم و سع جوابشو

 سرمو بلند کرد 

 

 تووو   یخدا چقدر قرمز شد  ای:ایدر
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رابطشون   د یاصال به من چه شا ارم یدرم  هی چ ایباز وونهی د ن یبه خودم کردم ا نهینگاه تو ا ه ی ییبلند شدم و رفتم تو دستشو عیسر

  رهیخ نیرادو  رون یآب به صورتم زدم و با حوله خشک کردم و خودمو خونسرد کردم و رفتم ب ه یباشه و بخوان ازدواج کنن  یجد 

 ...یخانم و هست بای و رفتم تو آشپز خونه کمک ز داشتمشده بود بهم منم حوصلشون رو ن

 

 نشسته بود نشستم رو به روش و آروم گفتم  زی م هی رو  یخانم دور غذا بود و هست  بایز

 

 ازدواج کنن؟  خوانی و هلنا م ن یرادو ی:هسترها

 

 گفته؟   ی:کیهست

 

 گم ی:از حرکات هلنا مرها

 

 ادیاصال خوشش بهش نم نیرادو هی :نه بابا دختره روانیهست

 

 :اهارها

 

 بفهمه با ذوق گفتم  نیکه رادو ی جور ه ی  د یبه ذهنم رس  ی طانیر ش فک  هی و   ایو رفتم نشستم جفت در بلندشدم

 

 فرهاد زنگ زد  ای:دررها

 

 برگشت سمت ما و به ما گوش داد  عی سر نیرادو
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 گفت   یچ ی گ یراست م ی : واااایدر

 

 حالتو بپرسم خوام ی زنگ زد گفت م ی نجوریهم گه ی:اره درها

 

 :فرهااااااد؟؟؟؟؟ ایدر

 

 :آره رها

 

 بود خودش تعجب کرد که داداَشش زنگ زده حال منو بپرسه  ا یفرهاد داداش در حاال

 

 ..... ینکنه خبر نمی:ببایدر

 

 :نه بابارها

 

 جواب دادم و گفتم  عی مشکوک شده بود سر یحساب ن یداشتما همون موقع رهام زنگ زد رادو یشانس عجب

 

 زم ی:سالم عزرها

 

 ؟ ی کرد  ی:به چه عجب شما آشترهام
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 رفشم نزن :اصال حرها

 

 ؟ی:عه په چرا انقدر مهربون شد رهام

 

 ی لی:حاال به دالرها

 

 شدم و رفتم تو اتاق  بلند 

 

 ها  ی خراب کرد نویماش   یگفتن زد  نی رها خانم آقا رادو نی:ببرهام

 

 :من خرابش نکردم رها

 

 :په نه په من خرابش کردم رهام

 

 درست شد  گه یحاال االن که د  ی:بله خودت خرابش کرد رها

 

 ؟ یکرد   ی:بله.....آشترهام

 

 ی :اوهوم آشترها
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 مواظب خودت باش خدافظ  یزمی:عزرهام

 

 خدافظ  نطوری:توهم همرها

 

 ۲۳پارت#

 

ژست خاص که دستاش تو   ه یبود با  نیسرمو بلند کردم رادو ی زیچ ه یرو قطع کردم و خواستم برگردم که برخورد کردم با  یگوش 

 بود گفت  بشیج

 

 هااااد بودن؟ :آقا فرنیرادو

 

 :چطور؟رها

 

 و من خرابش نکردم؟  ی تو خرابش کرد  ی که گفت نی:قبال هم رابطه داشتنیرادو

 

 گرفته   یبه چه منظور  نیمارو درمورد ماش   یصحبتا نیا ییواا

 

 ؟ یگ یم ی دار ی:چرها
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که رهام اون شب حق داشت بهت شک بکنه   فهممی م کنم یفکر م شتریکه ب  ؟حاالیستین یآدم  نی که همچ  یگفت  ادتهی:نیرادو

 دونستیدرمورد م  یز یچ هیحتما 

 

  یکنینم یاعتراض چ یبه تو و توهم ه دهی چسب نقدریتا من هلنا ا یتو بهتر به خودت بگ  شعورررر یخجالت بکش ب نی:بسه رادورها

 ب.....  یکنیم  ی دار  یچه غلط ست یتو خودت معلوم ن  یگ یبه من م یای؟بعد م   قایدق ه یچ لش یدل نیا

 

منو کتک بزنه بغضم شکسته    نیرادو شد یدهنم احساس کردم باورم نم   یباز نشده بود که مزه خون رو تو  یکلمه بعد   یبرا  دهنم

  هی که از شدت گر  ییرو خوندم با صدا  یمونیتو نگاهش پش ینگاه عصب ه یگونم راه گرفت و بهش نگاه کردم  ی شد و اشک رو

 گفتم  د یلرزیم

 

 بود  نشیهم که گفتم درمورد ماش  یتلفن هم رهام بود.....اون خراب نی.......ااستیر :فرهاد برادر درها

 

  تونستمیجفت همون اتاق بود رفتم داخلش و تا م  یی دستشو رون یاز اتاق زدم ب  عی اشکام اجازه حرف زدن بهم ندادن سر گهید

گونه   ی هامو نشنوه صورتمو شستم ول ه ی رگ  یصدا ی آب رو باز کردم که کس ریکردم به خاطر کار نکردم کتک خوردم ش  ه یگر

جلو   دمینباشه شالمو کش دایپ ادیگونه سمت چپم زدم که ز  یدر اوردم و رو  لوارم ش  بیج ه یکِرِم از تو  هی سمت راستم قرمز بود 

 نیی و سرمو انداختم پا  ایمبل جفت در ی توجه نکردمو نشستم گوشه  ی ول  دمیرو د  نیرادو ره یخ ینگاها رون ی رفتم ب

 

 بود؟   ی:کایدر

 

 خفه گفتم  یصدا با

 

 :رهامرها
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 از صدام شک کرد و گفت ایدر

 

 نم یباال بب ار ی:سرتو بایدر

 

 ولم کن حوصله ندارم ای:نه در رها

 

 باال  اریسرتو ب  گمی:صدات چرا گرفته؟مایدر

 

 گه یولکن د کنه یدندونم درد م ای:دررها

 

گونم   ی قرمز یبود ول  نییسر سفره و من همچنان سرم پا م یو رفت د یخانم شام رو کش  بایدوساعت بعد ز ی کینداد  ریگ  گهید ایدر

  اد یو اصال خوشم نم شدم یچشم تو چشم م  نیباال با رادو ارم یاگر سرمو ب دونستمیم  یعقب ول  دمیشالمو کش گهیبهتر شده بود و د

 گفتشد   میو ناراحت ی ساکت هخانم که متوج بایز شعور یپسره ب

 

 شده رها جان؟  یزی:چبایز

 

 نیهم کنه یدرد م  کمی:نه زن عمو دندونم رها

 

 یش یانشااهلل خوب م زمی:عزبایز
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 :ممنونرها

 

ظرفارو کمک   میشام رو که خورد  کردیبهش توجه نم ن یرادو  یناز کرد و قربون صدقش رفت ول نیرادو  یسفره هلنا بار ها برا سر

  یکردن وقت   مونیدر همراه  یتا جلو  می کرد ی و خدافظ  میبلند شد  ا یبا در گه یبود د ۱۲جون جمع کردم و شستم ساعت  بایز

 گفت  ن یبه در خونه خودمون رادو مید یرس 

 

 ؟ یدونست یم ی با من کالس دار ۹:رها فردا ساعت نیرادو

 

 گفتم  ی خشک و جد  ی لیبرگردم خ نکه یا بدون

 

 دونم ی:مرها

 

 .......مید یو خواب م یلباسامونو عوض کرد  عی داخل سر م یرفت ایکردم و با در  در خونه رو باز  و

 

 ۲۴پارت#

 

قرمز نبود    گهیاتاق به خودم نگاه کردم و خودمو مرتب کردم گونم د   یقد  نهیآ ی شدم تو داریازخواب ب م یآالرم گوش  یصدا با

  ی شلوار ل هیبا    یمانتو بلند مشک ه ی کردم و   داریب ارو یدر  شعوریبود ب نیدستشم چقدر سنگ  زارمیتا عمر دارم بهش محل نم  گهید

  هی بود با  یو مشک د یو سف یمانتو بلند تا ساق پا که آب  ه ی هم  ا یهم برداشتم در یمشک  فیک  هی و   دمیپوش  ی و مقنعه مشک یآب

  د یمارو که د دم یدر اسانسور د ی رو جلو نی که رادو رون ی ب میبود از خونه زد  دهیپوش  ی و مقنعه مشک  یآب یو شلوار ل ی کوله مشک

 لب جوابشو دادم و گفت  ری منم ز ادجوابشو د ایبود سالم کرد در  نییمن سرم پا ی اومد سمتمون ول عیسر
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 م یریامروز هم با خودم م ارم یرو ب گهید ی کیامروز  د یرو درست با نینتونست ماش  رکار یتعم روز ی:دنیرادو

 

 کنارش رد شدم و رفتم سمت آسانسور و دکمشو زدم و گفتم  از

 

 م ی ریگ یم ی :ممنون تاکسرها

 

 و گفت   شمونیپ اومد 

 

 رسونمتونیم ه یچه حرف  نی:انیرادو

 

 میشی ممنون مزاحم م یلی:خایدر

 

 د ی:مراحمنیرادو

 

عقب   مینشست ایمن و در رون یب م یو رفت ستادی....آسانسور امیانداختم که در آسانسور بازشد و سوار شد  ایبه در ینگاه عصب هی

 گفت  واش ی  ایهم نشست و راه افتاد در نیرادو

 

 شده؟  یزی:چایدر

 

 حوصله گفتم  یب
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 :نهرها

 

 ؟ یشد  ی نجوریا یتو اتاق با رهام حرف زد  ی که رفت شبیشده از د  یز یچ هی  گه ی:چرا دایدر

 

 ست ین ی زی:نه بابا چرها

 

 گه ی:رها بگو د ایدر

 

 بلند گفتم  با یتقر ی شدم و با صدا یعصب

 

 ولم کن  ستین می زیچ ای:درایدر

 

 ی :باشه بابا عصبایدر

 

  ابونیو به خ نیمن اصال نگاش نکردم و سرمو چرخوندم سمت پنجره ماش  یبهم انداخت ول  نهیآ ینگاه ناراحت از تو  ه ی  نیرادو

که    رهیشد منم دستمو بردم سمت دستگ  اده یتشکر کرد و پ  ایدر ستادیدانشگاه ا  یچه عجب آقا جلو   ستاد یا نیشدم که رادو رهیخ

 گرفت و گفت  موبرگشت و مچ دست ن یدرو باز کنم رادو

 

 کنم یباهات حرف بزنم خواهش م د ی:رها بانیرادو
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 و گفتم  رون ی ب دمیاز تو دستش کش یدستمو عصب مچ

 

 مهر   ایآر ی ندارم آقا یصحبت چیه به ی:من با افراد غررها

 

سر جامون همه   م یبود نشست قهی دق ۴۵و۸سر کالس ساعت  م یرو گرفتم و رفت ا یشدم و دست در ادهیرو باز کردم و پ نیماش  در

اخم کردم با   ه یوارد شد و شروع کرد با همون اخمش به درس دادن منم  ن یبه در خورد و رادو ی ه تقه ادانشجوها ساکت بودن ک

 گفت   نیچقدر گذشت که رادو دونم یمن نوشتم یو جزوه م دادم یدقت بهش گوش م

 

 رم یگ یامتحان م ه یجزوه  نیبچه ها فردا از هم د ی:خسته نباش نیرادو

 

 .... رونی بچه ها همه رفتن ب و

 

 ۲۵پارت#

 

 دستام قرار دادم و چشمامو بستم   نیو سرمو ب ز یم یکالفه آرنجمو گذاشتم رو   منم

 

 بخرم  وهیو آبم  ک یک  هی برات  رم ی:مایدر

 

حرکتش انقدر خودمو   ه ی باشم که با  ف ی انقدر ضع د یداشتم من نبا  ی آرامش خوب هی کالس تنها بودم و  ی گفت و رفت تو نویا

دستام جدا کردم و   ن یشونم قرار گرفت سرمو از ب ی که رو  یو......با دست  ترسم یبهش نشون بدم که ازش نم د ینشون بدم با فیضع

 بلند شدم و گفتم  ع یو جذاب ترش کرده بود....سر زدن یم ق بر شیشکیم ینگاه کردم چشما  نیبه رادو
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 استاد؟ د یداشت ی :با من کاررها

 

 :استاد؟؟؟ نیرادو

 

 د؟ یداشت ی:کاررها

 

 ی کنیها باهام برخورد م به ی:مثل غرنیرادو

 

 امهر؟یار ی آقا  نهیاز ا ریمثل خودشون برخورد کرد غ   د یها با به یبا غر د ی:ببخشرها

 

 :بسه رهاااانیرادو

 

 د یمهر صدام کن ایآر  دمیم حی:ترجرها

 

 و دستشو کرد تو موهاش  د یکش  یپوف کالفه

 

 بزنمت شرمنده  خواستم یاصال نم د یردم ببخش:من اشتباه کنیرادو
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خونه   رم ی تکست دادم که م  ایرو نداشتم به در یحوصله کالس بعد  رون یپوزخند بهش زدم و از کنارش رد شدم و رفتم ب هی

 گرفتم و رفتم خونه..... یتاکس  هی  رون یرو خاموش کردم و از دانشگاه زدم ب  ی وگوش 

 

بود   ۳ساعت   ی ........حدودادمیانداختم رو مبل و درو بستم و رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم و خواب  فمو یرو باز کردم و ک درخونه 

هم   میدرست کردم که هم به عنوان شام بخور اد یدرست کردم ز جیپلوهو هی خواب بود رفتم تو اشپزخونه و  ایشدم در داریکه ب

و خوردم و جزوه هامو دراوردم که امتحان فردا رو بخونم    دمیخودم کش ی برا د یطول کش یساعتدو  هی ناهارمون درست کردنش 

 د یخودش غذا کش یشد و برا داریب ایدرس خوندم که در  یدوساعت

 

 امتحان رو بخون  ایخانم ب ای:دررها

 

 آسونه  ستین  یچی حاال امتحان اول که ه ی :ولکن بابا حوصله دارایدر

 

 :باشهرها

 

آق داداش ما زنگ زدن به   نکه یو مثل ا می بود که شام رو خورد ۱۰صفحه خونده بودم ساعت  ۶بود که فقط  ر یانقدر درگ فکرم

ده بار خوندمش    رفتیتو مغزم نم  خوندمیم  ی مسئله بود هرچ ه ی  یدرس خوندم ول ی کال رفت تو اتاق کل  ایکه در ندشونیهمسر آ

و تا من    زد یو با تلفن حرف م کردیاصال به من توجه نم یبپرسم ول  ایاق که از درات و نشد چند بار رفتم ت یو محاسبه کردم ول

  ۱۱ساعت  دمیفهمی نم یچ یانگار نه انگار ه یدوباره مسئله رو خوندم و محاسبه کردم ول  رفتیچشم غره به من م ه ی زدم یحرف م

  دنیراه داشتم اونم پرس  ه یفقط  کرد یم د ی تاک  روش   یلیچون خ اره یمسئله سوال م نیاز هم نیبود و مطمئن بودم که رادو م یو ن

بلند   نیآست کی تون  ه یو  ا یباشه......دلمو زدم به در اد یسوال ز نیرها ممکن بارُم هم یاون.....ول شیبود.....عمرااااا من برم پ ن یاز رادو

 ...... رونیجزوه هامو برداشتم و رفتم ب  دمیپوش  ی شال زرشک ه یو  یمشک  ن یشلوار ج ه یو  یمشک

 

 خشک سالم کردم  یل یو خ نییدرو باز کرد سرمو انداختم پا  نیبعد رادو قه یخونشون رو زدم که دو دق زنگ
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 افتاده؟  ی:سالم اتفاق نیرادو

 

 د یبد  ح یدوباره برام توض  شهیاز مسئله هارو متوجه نشدم گفتم اگر م یکی:نه من فقط رها

 

  هی کرد به سمت  م ییراهنما نیبود حتما خوابن رادو کیدر کنار رفت منم رفتم داخل همه جا تار یزد و از جلو  ی لبخند   نیرادو

تختش نشستم و جزوه هارو گذاشتم کنار    یبود رو  وار یاتاق و چراغش رو باز کرد معلوم بود اتاق خودشه چون تمام عکساش به د

بود   نییکردم و همونجور که سرم پا دایفاصله نشست جزوه رو باز کردم و مسئله رو پک وجب یهم اومد و کنارم با  ن یخودم رادو

 گفتم 

 

آخه شما  اد یمتوجه نشدم و مطمئن بودم که تو امتحان فردا م  یچندبارهم خوندم و حل کردم ول شمی مسئله رو متوجه نم نی:ارها

 د یکرد یم د یسرش تاک یلیخ

 

 گفت ی ن و با ناراحتزل زده بود به م ن یبردم باال رادو سرمو

 

 کرده  ر ییتغ  یلی:اخالقت خنیرادو

 

 بوده   یمگه قبال اخالقم چجور د ی:ببخشرها

 

 :دستت خوب شده؟ نیرادو
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 و گفتم  دم یدستمو عقب کش ع یسر یول  ره یاورد جلو که مچ دستمو بگ  دستشو

 

 :خوبمرها

 

کنم برات آخه بگم غلط کردم خوبه....آقا من غلط کردم اشتباه کردم   کاریچ د یبا گه ید  د ی:رها تروخدا......من که گفتم ببخشنیرادو

 کارو کرد....خوبه؟   نیدستم که ا نی ....اصال بشکنه اگهید د یببخش

 

 د یبد  ادمیمسئله رو  نیکه ا  نجای:اومدم ارها

 

 ی کن ی آشت د یفقط با دم یم حیهزار بار توض دم یم ح ی:توضنیرادو

 

  د یقبول کنم که منم اشتباه کردم و نبا  د ینه با ایکنم ببخشمش  کاریچ د یبا دونستمینم دمیکش ی برگردوندم و کالفه پوف  رومو 

شکرش   یرابطه ندارم بازم جا ی من با کس  دهیکه فهم  نینه هم ایاصال به من چه که هلنا رو دوست داره   کردم یرفتار م ی اونجور

ولش کن اصال بعد از   ی .....وااشمیو ناراحت م ی هلنا رو دوست داره عصب ن یکه رادو کنم ین فکر میواقعا چرا هروقت به ا  یول یباق

 کَلَنجار رفتن با خودم گفتم  یکل

 

 ی:باشه.......آشترها

 

 ؟ یالک ینجور ی:همنیرادو

 

 ؟ یچ یعنی:رها
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 جعبه از توش دراورد و اومد کنارم نشست و گفت هی ز کرد و سمت کمدش و درشو با  رفت

 

درست شده دروغ گفتم که   روز ی همون د نتیماش   یبهت بدمش راست ی کرد ی امروز گرفتم و قرار شد هروقت آشت نو ی:انیرادو

رابطه   چیبهت بگم من ه نو یا نکهیشدم و ا  مون یکه پش ی حساب کرد بهیکه شما انقدر مارو غر  یکن  یباهات صحبت کنم که آشت 

 با هلنا ندارم  یا

 

خوشگل بود درش اوردم   یلیخ ره یگردنبند خوشگل با پالک دا  هی زدم و جعبه رو از دستش گرفتم و بازش کردم   یلبخند 

 گفتم  نیگذاشتم تو گردنم و روبه رادو 

 

 بخشدمتی نبود من م نمیاگر ا یقشنگه ول  یلیداداش خ ی:مرس رها

 

 شدم  یجور  هی داش بهش گفتم دا نکه یا از

 

 مبارکت باشه اد یبهت م ی لی:خنیرادو

 

 ی بد  حیتوض شهی.........خب حاال می:مرس رها

 

 :آره جزوه هارو بده نیرادو

 

 که.....  کردی داشت باهام کار م  ۱تا ساعت  دادیو کامل توضبح م   قیدق  ی لیدادن خ ح یهارو بهش دادم و شروع کرد به توض جزوه
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 زنگ خورد بابا بود جواب دادم  میگوش 

 

 :سالم دخترم بابا

 

 شده  ی زی:سالم چرها

 

 ؟ی داریموقع شب ب نی....تو چرا تا استین یحاص زی:نه چبابا

 

 خوندم ی :فردا امتحان دارم داشتم درس مرها

 

 :اهابابا

 

 شده؟  یچ د یبگ  د یخوای:نمرها

 

 دخترم فقط..... ستین یزی:چبابا

 

 :فقط...رها
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بفرستمش خونه خودم و   خوام ی زنگ زد گفت که پسرم تازه ازدواج کرده و م  نیهمون واحد که شما توش هست :صاحب خونهبابا

 م یریگ یخونه بهتر م ه ی پرسمی بابا من خودم از دوستم که امالک داره برات م یاصال نگران نباش  د یکن  هیتخل د یشما با

 

 از جام بلند شدم گفتم  ع یسر اوردم یداشتم شاخ در م دم یشنیکه م ی زیچ از

 

 م؟ی آخه ما کجا بر  یچ یعنی:رها

 

 میریگ ی م  گهیخونه د ه ی:گفتم که بابا

 

 تو ساختمون  یهمه خونه خال  نیبابا ا ی:ارها

 

 گه ید یکیواحدا  ه یبق گهید ی کیصاحب خونش  د یکه شما توش هست یواحد  ی دخترم ول دونمی:مبابا

 

 ان؟ یقرار ب ی:کرها

 

 :پس فردابابا

 

 م یریبگ  یکی نییپا ی :خب از اون واحد هارها

 

 دنیدوماً با صاحب خونشون حرف زدم اجاره نم ستنیمبله ن  نییپا یواحد ها نکهی:اوالًابابا
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 ...خدافظ کنمی .....باشه خبرتون مبابا ی:ارها

 

 :خدافظ بابابابا

 

 تخت  یرو قطع کردم و نشستم رو  یگوش   کالفه

 

 گفت؟ یم  یبود؟چ ی :کنیرادو

 

 ابا بود:برها

 

 :خب نیرادو

 

 م یکن هی تا فردا پس فردا خونه رو تخل د ی:بارها

 

 برگشت سمتم  ع یحرفم اخماش رفت تو هم و سر نیا با

 

 ه؟ ی الک ؟مگهیچ ی عنی:نیرادو
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جا  نی که از ا  کنهیم دایخونه پ ه یخونه خودشون بابا هم داره  ادیب  خوادیپسر صاحب خونمون ازدواج کرده م گهی:بله درها

 وقته   ریبرم د گهیمن د دمیدستت درد نکنه مسئله رو فهم ی.....راستمیبر

 

 گفت   نیهارو برداشتم و بلند شدم که رادو جزوه

 

 د یبر  نجایاز ا زارمی:من نمنیرادو

 

 ؟ یچ یعنی:رها

 

 گم یخودم فردا بهت م ید یکه شن  نیهم ی عنی:نیرادو

 

  ی هلنا ته دلم خال دنیدر رو باز کرد با د  گهی نفر د کیقبل از من    یرو گرفتم تا در رو باز کنم ول رهیباال انداختم و دستگ  ی ا شونه

 اومد سمتمون و گفت  نیتعجب کردم که رادو دنش یمن تعجب کرد منم با د  دنیشد هلنا با د

 

 ما  شیهلنا موند پ ی رفتن سفر کار ی چندروز هی  نای:خاله انیرادو

 

 د یکنیم کاریچ  ا نجیوقت شب ا نی:شما اهلنا

 

  نجایموقع شب ا نیاومدم گه باهام کار کنه.......وشما ا م یمنه و فردا امتحان داشت ی از استاد ها ی کیدانشگاه  ی تو نی:رادورها

 د؟یکنیم کاریچ
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 چه خبره  نمیگفتم بب   ومد ی :سر و صدا مهلنا

 

 :بلهرها

 

توجه نکردم و رفتم   ی چند بار صدام زد ول نیرادو رون یانداختم و رفتم ب نیبه رادو ی خر خودت یپوزخند به معن  ه ینگاه و   هی  و

و    یعصب نقدر یا نمیبیم ن یرادو  شیهلنا رو پ یسوال توذهنم بود.....چرا وقت  ی رو تختم کل دمیوارد خونه شدم و دراز کش رون یب

!.........چرا  ره؟ی م  ادمی  یهمه چ نم یبیچشماشو م یوقت !.......چرا زنه؟یقلبم تند تند م نم یبیرو م  نیرادو  ی!......چرا وقتشم؟یناراحت م

مچ دستمو گرفت داغ شدم؟!.......چرا؟چرا؟چرا؟...........نکنه عاشقش شدم؟.....نــــــــــــــــه امکان نداره.......نــــــــــه  ی وقت

  ی..........صورتش جلو شهیپ یگوشم م ی همش صداش تو ی.........واااااااـــــــــــندارمـــ نیبه رادو  یحس چیمن ه

 و بس   دونمیبرادر م ه یچشمامه........نهههههههه امکان ندااااااره من اونو مثل 

 

 ؟؟؟ یعاشق شد  یبگ  ی هاااااا؟؟؟؟؟جرعت ندار یزنی:رها چرا خودتو گول م وجدان

 

 خوابم برد.......  فکر کردن   یمن عاشق شدم؟؟؟؟؟؟؟؟هووووووف.....بعد از کل  یعنی.....یعنی

 

شدم   داریب ر ید  دمیخواب ر ید شب یچون د  م یامتحان داشت ۸بود و ما ساعت  ۷شدم ساعت  داریاز خواب ب میآالرم گوش  یباصدا

در منتظر    یکردم و جلو م یمال شیآرا  هی د یلباس پوش  عی هم سر ایدر دمی مانتو و شلوار با عجله پوش  هی کردم و   داریرو ب ایدر عیشر

لخند زدم و بلند شدم که به    هی شد تو مشتم گرفتمش و  زون یکفشم و بستم که گردنبندم آو د بودم که اومد خم شدم و بن ایدر

 دستش اومد سمت گردنم و گردنبند رو گرفت تو دستش  کنه یبا تعجب داره نگام م دم یکه د  میبگم بر  ایدر

 

 گرفته؟   یک  نوی:اایدر

 

 گفتم  یالک نیکه چرا و به چه مناسبت و........ واسه هم کرد یم  چمیسوال پ یکل  نیرادو  گفتم یاگر م مگفتیم د یبا ی شدم چ هول
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 :ر.....رهام گرفته رها

 

 گردنت؟ دمشی:چرا تاحاال ند ایدر

 

 برش داشتم  دمشی:خب......خب نپوش رها

 

قلبم شروع کرد به تند   رون یو هلنا اومدن ب  نیکه همزمان با ما رادو رونیب م یو رفت دم یبزنه دستش رو کش ی حرف نکهیقبل از ا و

دستشو جدا کرد و    نیبه دستاشون بودم که رادو ره یخ ه یتند زدن نگاهم رفت سمت دستاشون که تو هم قفل بودن چند ثان

 گفت ن یکه رادو نگیتو پارک م یو رفت  میپوزخند زدم و سالم کردم سوار آسانسور شد  هی بهمون سالم کرد 

 

 ؟ یمسئله رو بلد   نیبامن کالس دار ۱۲:ساعت نیرادو

 

 گرفتم   ادش ی ی :آره مرس رها

 

 گفت ن یکه نشسته بود تو ماش  هلنا

 

 جاااان  نی:رادوهلنا

 

 :اومدم نیرادو
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 اشاره کردم و گفتم  نشیپوزخند زدم و با چشم به ماش  هی

 

 : برو منتظره نیرادو

 

  ادیبودم که با سرعت ز ی هم سوار شد و حرکت کردم انقدر از دست هلنا عصب ایشدم در نیاز کنارش رد شدم و سوار ماش  و

حرف زد که سرمو خورد و   یبعد استاد اومد و کل  قهی که پنج دق میداخل و نشست م یرفت مید یرس   ۸حرکت کردم و سر ساعت 

گوشه   ه یو اونم رفت  ا یرهام زنگ زد به در  میکالس داشت  نیبا رادو گهید  وساعتد  رونیب م یاستاد رفت د یکالفه شدم با خسته نباش 

 نشستم جزوه رو باز کردم......  مکتین ه یکه ازشون امتحان داشتم رو دراوردم و رو ییمشغول حرف زدن شد منم جزوه ها اطیاز ح

 

 ۲۹ارتپ#

 

شد که عاشقش   یواقعا چ  نکه یو رفتم تو فکر تو فکر ا نیشدم به زم رهیجزوه ها خ یاصال حواسم بهش نبود و از باال ی ول

که   دونمیمن م   ی......ولیمطمئنم..........ول نو ینسبت به من نداره ا  یحس چ یاون ه دونمیفراموشش کنم چون م د ی.....باشدم؟

چشمم و منو منصرف   ی جلو ادیم  زنهیبرق م شهیکه هم شیمشک یفراموش کنم چشما امیچشممه تا م ی هر لحظه جلو تونمینم

  چ ی......اون هرونیهلنا رو دوست داشته باشه.......آره حتما دوسش داره که صبح دست تو دست هم رفتن ب د ی......اصال شاکنه یم

من   ی.......واااااتونمینم ی فهمیم تونم یمن نم  ی......ولکردیو درموردم قَضاوت نم زد یکتکم نم  یبه من نداره اگر داشت اونجور  یحس

.........دست  ؟؟؟؟یخبر ازدواجش با هلنا رو بفهمم چ گه ی......اصال اگر تا چند روز د ستم یسابق ن یاون رها  گهیچم شده آخه من د

نسبت به هلنا   نم یبیم  نکهیاز ا شم یمفکر ازدواجش با هلنا نابود  رو بردم سمت مقنعم و گردنبند رو محکم گرفتم تو مشتم.........از

  فی؟تکلیمن چ ی منو دوست نداره ول نی گلوم بود............رادو یتو  نیبغض سنگ  هی............شم ینابود م  دهینشون نم ی واکنش چیه

  گونم   ینفر رو  ک یچشمامو بستم که دست  خت یر نیی......بغضم شکسته شد اشکام پاشه؟یم  یفراموشش کنم چ  تونمیمن که نم

  عیشده بود به من سر رهیخ یبود نا ناراحت ن یچشمامو باز کردم و برگشتم سمتش رادو ع یقرار گرفت و اشکامو پاک کرد سر

 اشکامو پاک کردم که گفت 

 

 ؟ یکنیم  هی موقع درس خوندن گر شه ی:همنیرادو
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 م تعجب گفت  با

 

 :درس خوندن؟ رها

 

 لبخند خوشگل زد که باعث شد قلبم تند تند بزنه  هی بهشون نبود  ادم یدستم اشاره کرد اصال  ی تو یبه جزوه ها و

 

 ؟ یکن  هی باعث شد که گر ی:چنیرادو

 

 که من عذاب بکشم؟ نی خودت و حرکاتت باعث شد  گفتم یگفتم؟؟؟میبهش م یچ

 

 :( ستین یزی......چیچی:هرها

 

 ؟ ی:تو فکر بود نیرادو

 

 :نه ولش کنرها

 

 خونه ما  نیایب نیکه دانشگاه هست  یمدت  نیخودم صحبت کردم قرار شد که تو ا ی با بابات و بابا ی:راستنیرادو

 

 :نه اصال رها
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 :چرا؟ نیرادو

 

 گه ید  میکنیم دای خونه پ هی:خب.....خب.....رها

 

 ی ستیراحته که تنها ن الشیخ ی نجوریشد و گفت که ا یبابات راض ر ی:نه خنیرادو

 

 :آخه....رها

 

 ی کن یجمع م التو یوسا  یر یآخه امروز بعد دانشگاه م ی :آخه بنیرادو

 

 اونجاست ی:هلنا.....تا کرها

 

 گه یماه د  کی:حدودا نیرادو

 

 سکوت با لحن مظلوم گفت  قه ی نگفتم اونم ساکت شد بعد از دو دق یزیچ

 

 :رها نیرادو

 

 دوباره شروع کرد به تند زدن   قلبم
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 :بله؟ رها

 

 ندارم  ی:رها باور کن من با هلنا رابطه انیرادو

 

 زدم و گفتم  یپوزخند 

 

 دونم ی:مرها

 

 فکر بد راجب من نکن کنم یخواهش م ی دونیرو نم  زیرها تو همه چ ی:ولنیرادو

 

که تو   نه یاز ا  ر یغ یدون یرو نم زیهمه چ یچ  ی عنیبد باشه بعدشم  ایکه بخواد خوب   کنمیراجب تو نم  یفکر  چیمن ه نی:رادورها

 و ازدواج و.....  یو نامزد   یر یصد در صد جواب بله رو بگ  شویخاستگار یبر

 

 :رهااااااااااا......نیرادو

 

 که زد خفه شدم کال  ی داد با

 

  نکهیا کنهیبا اون ازدواج م یمهر برم با هلنا ازدواج کنم آخه دختره چندش آخه ک ایآر ن ی؟؟؟؟؟من..... رادو ی گ یم هی چ نای:انیرادو

 اد یخودشه نه من من اصال خوشم بهش نم ریبه من تقص دس یچسب شهیهم
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 ید یم ح ی:چرا واسه من توضرها

 

 گفت  واش یشد و   آروم 

 

 ی زو درمورد آدم قضاوت نکن  نقدریا نکهی:بخاطر انیرادو

 

 بلند شدو رفت داخل.....  و

 

 ۳۰پارت#

 

  تونمیهر روز م گه ید  نکهی خوشحال بودم از ا ی لیهم خ گه ید ز یچ هی از   گه ید ز یچ هی نظرش به هلنا  نیذوق کردم که رادو  یکل

  اطیکه گوشه ح ا یدر ش یمنم رفتم پ شهی کالس شروع م  گه یربع د هیاالن از دستم ناراحت شد:)...... ن یرادو ی:( ولنمیرو بب  نیرادو

 من نگاه کرد   بهرو قطع کرد و مشکوک   یبود گوش 

 

 ه؟ی:چرها

 

 ده؟ی:گردنبند رو رهام برات خرایدر

 

 :آره خب رها

 

 دم یرهام گفت نخر ی :ولایدر
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 رفت  ادش ی:حتما رها

 

 برات گرفته؟؟؟  ی : رها خودتو به اون راه نزن کایدر

 

 کالس شروع شد  میبر ای:برها

 

با همون اخم جذابش وارد   ن یکه رادو میخودمون نشست ی سمت کالس سر جا م یسوال بپرسه دستشو گرفتم و رفت نکهیقبل از ا و

  ایتقلب کنه در  یکه مبادا کس رفتی امتحان رو گذاشت جلومون خودشم تو راه رو کالس رژه م ی شد و سالم کرد و ورقه ها

  ۱۵  نوشتمیبه سواال نگاه کردم آسون بودن افتادم به جون سواال و تند تند م وفتاد ی سواال داشت پس م دن یبود از د ی دنید افشیق

  رهیلبخند خ  ه ی با  نیرادو دم یتاشو جواب دادم که هم دستم درد گرفت هم گردنم سرمو اوردم باال که د ۱۰د تند تند تا سوال بو 

بودن بسم اهلل   د یبه برگه هاشون کردم همه سف ینگاه نایزل زدن بهم واااااا چشونه ا  ینجور یدانشجو هاهم هم ه یشده به من بق

لب    ریز نی آفر  هی اونم  نیبه امتحان خودم نگاه کردم و اون پنج تا سوال رو جواب دادم و بلند شدم و برگه رو دادم به رادو جیگ

  ی مو در اوردم مشغول بازینشستم و گوش  مکتین هی و رو  اط یراحت شدددد......رفتم تو ح المیخ شیییییی....آخرونیگفت و رفتم ب

 غر غر کنان نشست جفتم ایگذشت و در  یساعت کیشدم که 

 

برم بزنم َشل و پَلش کنم برم همون امتحان رو بزارم جلوش   گهیم طونهیگرفته ش   یچه امتحان نی بب ی عوض شعور ی:پسره بایدر

 جواب بده تونه ی خودش م نمیبب

 

 ی بهش گفت ی بلد بود یبسه گناه داره بابا هرچ ای:دررها

 

 چلغوز الی بازم بگم پسره آشغال مُنُگل گودز خواد ی:دلم مایدر
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 خجالت بکش  گههههیبسه د اااااااای:دررها

 

 رها خانم؟؟؟؟  ی ریگ یم شو یشد شما طرفدار ی:چایدر

 

 شدم  ره یشدم و به روبه رو خ آروم 

 

 :خب....خب......پسر عمومهرها

 

 گردنبند رو برات گرفته  ی ک  دمیفهم می:رها خانوم فکر نکن ما خرایدر

 

 شدم و گفتم  هول

 

 گرفته؟  ی:کرها

 

 االن تو گردنشون بود  نیمثل هم یکی گرفتن چون   نی:آقا رادوایدر

 

 دم؟ ی:چرا من ند رها

 

 ی د ی:از بس شما سرت تو امتحان بود نفهمایدر
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 به من چه؟  د یخوشش اومد خر  ده یگردنبندا د نیاونم از ا د ی:خب....شارها

 

 :منم عر عر ایدر

 

 ایشد  شعوری:برها

 

گردنبد   نیمثل هم  ی کیهم  نیگفت......گفت ....گفت رادو یچ نیبلند شد و رفت چقدر بهش گفتم امتحان رو بخون........ا یعصب

  رون یدانشجو اومدن ب  یتو فکر بودم که کل   دونستمیکارشو نم ل یدل ی ذوق کرده بودم و خوشحال بودم ول  یچرا واقعا؟؟کل  ی داره ول

 و رفتم سمتش دمش یدرحال قدم زدن د  اطیکه گوشه ح ایلندشدم و رفتم دنبال درب نم م رون یو آخرشم استادا اومدن ب

 

 :چته تو؟ رها

 

 رابطه هست؟؟؟  نیتو و رادو  ن یکه ب  ینگفت  ی :واسه چایدر

 

 آخه  کنن یفکر رو م نیچرا درمورد من ا نایکردم ا تعجب

 

 انتظار نداشتم.....  گه ید  یکی........ازتو م؟؟؟؟یآدم نیخانم من همچ ای:خجالت بکش دررها

 

 گفتم  د یلرزیکه از شدت بغض م  یکردم و با لحن  بغض
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دوستم و پسر عموم    نیکه برادرم و بهتر  بیشهر غر هی که درس بخونم......اومدم تو   رازیدوستم اومدم ش  ن یسرم با بهتر ری:خرها

 نیخجالت بکش  نیدرموردم قضاوت کنن براتون متاسفم واقعا بر ی نجوریا

 

 گونم راه گرفت گردنبند رو از تو گردنم در اوردم و انداختم سمتش و گفتم   یرو اشکام

 

و    نیرادو ی تو رو ستادم یمن بدبخت بود که ا  ریخانم تقص  ایقضاوت اشتباه بود........بله در ه یگردنبند هم فقط بخاطر  نی:ارها

  شو یکیبهم داد به جان مادرم خبر نداشتم که خودشم  یبخاطر آشت نمی شد زد تو گوشم ا یبلد بودم بهش گفتم اونم عصب  یهرچ

 د یبا من رفتار نکن ی نجوریکه شما ا نجایتو سرم که بلند شدم از شهر خودم اومدم ا  هداره.........اصال دانشگاه بخور 

 

شد و   شتر یب م یگر  کردیم بود و با تعجب به من نگاه  نیسرمو اوردم باال رادو یز یچ ه یمحکم خوردم به   یکه برم ول  برگشتم

رو کنار جاده نگه   نیماش  دم یچرخیم ابونایتو خ ی نجوریساعت هم ۱کردم   یکه داشتم رانندگ  یو هرتوان  نمیسمت ماش  دم ییدو

بار دهم   یبرا  مینداشتم گوش  ی توان رانندگ  گهیشده بود و اشکام خشک شده بود د  ی فرمون دلم خال  ی داشتم و سرمو گذاشتم رو

 د یچیتو گوشم پ  شیعصب ی بود جواب دادم که صدا نیزنگ خورد رادو

 

 ؟؟؟؟ ییییی:رهااااا معلوم هست تو کجانیرادو

 

 جواب دادم  گمیدارم م  یچ دمیفهمی که از ته چاه اومده و خودم بزور م ییصدا با

 

 :سالمرها

 

 خوبه؟  ه؟حالتینجوری:چرا صدات انیرادو
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 :خوبمرها

 

 م یو زنده شد   می مُرد ایاالن من و در یی :کجانیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

 رو بگو  یکه هست  ی ابونی:اسم خنیرادو

 

 ..... نیدادم به فرمون ماش   هی سرمو دوباره تک یصندل ی رو قطع کردم و انداختم رو   ی رو بهش گفتم و گوش  اسم

 

خورد   شهیکه به ش  ی ساعت بعد با تقه ا می کردم ن ش یدلم پر بود که سر اون خال  نقدریچرا ا ی بهم نگفت ول ی بد  زیچ ایدر د یشا

 و گفتم  نییسرفه کردم و در رو باز کردم سرمو انداختم پا هی چهره نگران  ه یبود با  نیسرمو اوردم باال رادو 

 

 د ی:ببخشرها

 

 باال اریکنم حاال هم سرتو ب  یاز تو معذرت خواه د ی:من بانیرادو

 

لبخند زدم که    اریاخت یگردنبند مثل مال من تو گردنش بود ب  ه ی گفتی راست م ایبردم باال که نگاهم تو گردنش قفل شد در سرمو

 لبخند خوشگل زد وگفت هی گردنبند خودمو گرفت جلوم و 

 

 دنی رو که پس نم هی : هد نیرادو
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 ازش دلخور بودم  م کیسمتم  ادیداره م  غی با ج ایدر  دمیگرفتمش و انداختم تو گردنم که د ازش 

 

گفتم اصال شکر خوردم غلط   ی زیچ ه یحاال من  شعور یب شااهللیا یریکثافت بم ی رفت ینفهم ااُلغ کجا گذاشت شعور ی:دختره بایدر

 ی شیبا حرف من ناراحت م دونستمیکردم چه م

 

 باز شد و گفتم اریاخت یب  دهنم

 

 :نشدمرها

 

 گفت   نیبا دهن باز خشک شد که رادو ایدر

 

 دم یدعواتون رس  ی ! اخه من وسطاد؟یگفت  یخانم مگه چ ای: درنیرادو

 

 که از ُشک دراومد گفت  ایدر

 

 :م.....من گفتم.....ایدر

 

 تو حرفش و گفتم  دمیپر
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 .....اااااااای:دررها

 

 بغلم و بلند بلند گفت د یپر ایدر

 

 شه یباورم نم یاره واااااا یرها عااااشقتم باالخره توهم بزرگ شد  ی:وااااااایدر

 

 رو از خودم جدا کردم و گفتم  ایدر کردی با تعجب به ما نگاه م نیرادو

 

 وونه ی:بسه درها

 

 م؟ یبر گه ی:خب دایدر

 

 د یرو جمع کن التون یکه زودتر وسا م ی:بله برنیرادو

 

 ؟ ی :واسه چایدر

 

 نگفتم  اینبود به در ادم ی ی:واااارها

 

 و؟؟؟؟ ی:چایدر
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 میکن  ه یتخل د یتو خونشون و ما با  ادیب خواد ی:صاحب خونه گفت که پسرم ازدواج کرده مرها

 

 ما  م یریپه کجا م یییییییی چ یعنی:ایدر

 

 راحته   المونیخ ی نجوریخونه خودشون بابا هم قبول کرد گفت ا م یزنگ زد از بابا اجازه گرفت که بر نی:رادورها

 

 م یشی:آخه مزاحم مایدر

 

 می.....برهیچه حرف  نی:نه بابا انیرادو

 

 م ی:برایدر

 

  م یبود نیسمت خونه البته ما پشت سر رادو می شد و حرکت کرد نشیسوار ماش  نمیرادو میخودمون شد  نیسوار ماش  ایو در من

 .... میرو بلد نبود ییچون جا

 

و درش باز شد   ستاد یبعد ا هی و چند ثان میتو آسانسور دکمه رو زد   میو رفت م یرو پارک کرد نیخونه ماش  مید یرس   قهیدق ۲۰از  بعد 

 رون یب  میرفت

 

 کمک ام یب د یخوای م نیداشته باش   یاد یز زی :فکر نکنم چنیرادو

 

 خودمون  م یاریم ی :نه مرس رها
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 ...فعال نمتونیبی:باشه منیرادو

 

  م یو لباسا رو گذاشت م یسراغ کمد لباسا و چمدونا رو اورد م یرفت ایبا در میتو خونشون منم در خونه رو باز کردم و وارد شد  رفت

و   مینگاه به خونه انداخت ه یبار  نیاخر یبرداشتم و برا  دارو یو کل لمویدر و موبا ی جلو میتوش همون چهار تا چمدون رو گذاشت

لبخند   ه ی من   دنیخانم درو باز کردن و با د بایزنگ در رو زدم که ز نایسمت خونه عمو ا میرفت و و در و بستم  رون یب  میرفت

 خوشگل زد و سفت بغلم کرد منم بغلش کردم 

 

 میزن عمو ماهم مزاحمت شد  د ی:ببخشرها

 

 د یکنیم   یخودم چه فرق ی شما هم مثل هست زدلمی عز هی چه حرف  ن یخانوم:عههه دخترم ا بایز

 

 خانم با یز ی:مرس ایدر

 

 نیایداخل.....ب نیایخانم:حاال ب بایز

 

 رو بغل کرد و گفت  ایسمتم و محکم بغلم کرد منم بغلش کردم بعد از من جدا شد و در د ییدو یداخل که هست م یرو برد چمدونا

 

 همزبون نداشتم نجای ذوق کردم بخدا اصال ا ی کل د یایب د یخوای گفت شما م نیداداش رادو ی وقت  ی:وااایهست

 

 :پس هلنا؟رها
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کردن   م یروان گه ید  ظش یغل یشایو آرا شیبا اون دماغ عمل  نیبه رادو دهی اونکه همش چسب زنه ی با اون حرف م ی:ولکن بابا ک یهست

 عهههه

 

تو   م یاونجا و رفت میکرد سمت اتاقش و چمدونا رو گذاشت  مونییراهنما ی هست دنیخند  ی خنده بعد از کل ر یز می زد ی پق ایو در من

 و گفت   د یرو بوس   ایمن و در یشونیمن بلند شد پ  دنیکه عمو با د ییرایپذ 

 

 دخترم  نی:خوش اومد عمو

 

 میمزاحم شد   د یعمو ببخش ی:مرس رها

 

 د یمراحم ه یچه حرف  نی:اعمو

 

 هم سالم کردم که با لبخند جوابمو داد  نیرادو به

 

 چندشش گفت  ی و صدا  ظشیغل شی سمت هلنا با همون آرا رفتم

 

 :سالمهلنا

 

 زم یم عز:سالرها
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هلنا   رونیشال بزنم شالمو زدم و رفتم ب د یهم شده با  ن یاومد که بخاطر رادو ادمیسمت اتاق و لباسامو عوض کردم و   میرفت ایدر با

  کشهیو عمو خجالت نم ن یاز رادو نیا نیموهاشوووو بب   ییییمنم روبه روشون نشستم وووووو نیبود رادو دهیطبق معمول چسب

  ه ی نگاه به شال خودم و  ه یاون دوباره  ینگاه به موها ه ینگاه به شال خودم کردم بعد   هی  ودش بود دور خ خته ی ر شوییطال یموها

  د یفهم ییییووو  کنهیکه داشت با لبخند نگام م  نیچشمم خورد به رادو نباریکارو چندبار تکرار کردم ا نیاون ا ی نگاه به موها

 مد گفت او ی بودم ک دهیکه نفهم ا ینداشتم رفت در ی آبرو

 

 شه یمثل ما محرم نامحرم سرش نم نی:اایدر

 

 ...نیعمو و رادو  ی:ولرها

 

 شه ی:گفتم که سرش نمایدر

 

 :چندششششششرها

 

 خنده و گفت  ر یزد ز ایدر

 

 شد؟  تیحسود هی:چایدر

 

 داره؟   یآخه مگه چ ؟من؟عمراااااای:کرها

 

 ی چی:هایدر
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با   چوند یپیدسته از اونا رو گرفت تو دستش و دور انگشتش م  هی که هلنا دستش رفت سمت موهاش و  زدم یحرف م ایبا در داشتم

 نازک پر از ناز و عشوه گفت  ی صدا هی

 

 د؟یینجایا  ی :رها جوووون شما تا کهلنا

 

  ه ی به خودم  دماوریتو اتاق منم کم ن  د ییدستش رو گذاشت رو دهنش و دو شد یکه بخاطر لحن هلنا داشت از خنده منفجر م ایدر

بلندم   ی لیخ یدسته از موها  ه ی شده بودن به من و منتظر جوابم بودن دستم رو بردم تو شالم و  رهیخ  ن یو رادو  یتکون دادم هست

  یینمایس  لمی بدتر از خودش که خروار ها ناز و عشوه توش بود )اگر ف ی صدا هی چوندم و با یرو گرفتم تو دستم ودور انگشتم پ

 (گفتم لمیف  نیا ت یمثل لحن اَروشا شخص د ید یآلبالو رو د لویپنجاه ک

 

 شهر خودمون تهران گلممممم  م یریجــــــان م نی:هلنا جوووونم اانشااهلل بعد از دانشگاه با رادورها

 

 نگاه و لحن وحشتناک گفت  ه یبا  هلنا

 

 گلم   یکنی:منو مسخره ملناه

 

 :نه مُِدلَمه گلممممرها

 

 چشمک بهش زدم و با نازگفتم  هی بعد 
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 گلمممم  هی:مشکلرها

 

 :نه گلم هلنا

 

 :خدا رو شکر گلمممممممممممرها

 

باعجله اومدن   ی و هست  نیبعد رادو ه یخنده دوثان رینتونستم و زدم ز گهیبود منم د نیخنده پخش زم اازیدر  یتو اتاق هست  رفتم

 گفت.  دهیبر ده یبر ن یاشکمون دراومد رادو م یبود دهیانقدر خند  دنیخند  تونستنی تو اتاق و تا م

 

 ...یچه باحال اداشو دراورد یکردم.........وااااا  ف ی.......دمتگرم کٍی:مــــــــــــرس نیرادو

 

 ... می:مخلصرها

 

خودمو کنترل   یدوباره بخندم ول خواستی هلنا دلم م دنیدرو آروم باز کردم که با د  میکه به درخورد همه ساکت شد  یتقه ا  با

 گفت ن یکردم اومد داخل و به ما نگاه کرد و روبه رادو

 

 شده عشقم  یزی:چهلنا

 

 موهام گفتم   چوندنی لحن و پ باهمون

 

 عشقم؟  ی گ یم نی:هلنا جون شما چرا به رادورها
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 ون نامزدمه :چهلنا

 

نگاه   هینگاه به من کرد بعد  هی  ن یکه رادو ستاد یموهام بود از حرکت ا  چوندنی که درحال پ یحرفش خشک شدم و دست نیا با

 به هلنا و گفت  یعصب

 

 :برو بابا من نامزد تو ام؟نیرادو

 

 ؟ یستیمگه ن   گهی:آره دهلنا

 

 شم یهم نامزد تو نم رم ی:نه من بمنیرادو

 

 لحن ناراحت گفت ه یبا  هلنا

 

 ؟ یچ یعنی:هلنا

 

 رو دوست دارم  گهید   یکیمن   نکه یا ی عنی:نیرادو

 

 ناراحت و هق هق کنان گفت  هلنا
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 ه یک  دونمیخان باشه من که م ن ی:باشه رادوهلنا

 

 لب گفت:دختره چندش  ر یو ز د یتو موهاش کش ی تخت و دست ی هم کالفه نشست رو ن یو درو محکم بست رادو  رونیرفت ب و

 

جلوم و   ستادیا ایدر  نییاومد سمتم و دستم که تو هوا بود رو اورد پا ایمن بدبخت که تو همون حالت خشک شده بودم در حاال

 گفت واش ی

 

 جوابشو داد....حالت خوبه؟رها.......رها نگام کن   یچجور  نیکه رادو  ید ینشد.....د یز ی:دورت بگردم چایدر

 

فکرا بودم که    ن یرو دوســــــــــــــت داره......تو هم  گهید  یکیگفت    نی......رادوگفت نامزدمـــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟؟؟  نیا

 گفت   نیرادو

 

 دارم تا ول کنه   رودوست ی کیبگم  یمجبور شدم الک مون یمثل بختک افتاده تو زندگ نیا هیچ: نیرادو

 

 گفت  واش ی ای.......چون نامزدمه.......درچهیپیحرف هلنا تو گوشم م ی راحت شد.......ول المیخ

 

 بگو  ی زیچ ه یگفت؟؟؟؟رها جون من  ی چ نیرادو ید یشن  یشد  د ی:مثل گچ سفایدر

 

رو ببره   نیناز و عشوه هاش دل رادو نی....... چون نامزدمه........اگر با همچه یپیمزخرفش تو گوشم داره م  یبستم اون صدا چشمامو

 بلندتر گفت  ایدر نباریکنم آخه .......ا  کاریمن بدبخت چ

 



 استاد جذاب من 

124 
 

 رها با تو ام...... :ایدر

 

 گفتم.   ایو رو به در  جیو دراومدم گ ال یاز فکر و خ عیسر

 

 ی:چرها

 

 ؟ ی:چته تو خوبایدر

 

 :خوبم......خوبمرها

 

 زاره یهم به هلنا محل نم یکس  رونیب م ی:بچه ها بهتره بریهست

 

 اَه  گهیبهم م  ن یبهم نگفته عشقم که ا نقدر یمامانم ا  ی عنیاصال حوصلشو ندارم ها  امینم رون ی:بخدامن بن یرادو

 

 بخاطر حرفاش خوشحال بودم ی زدم کل   یخودآگاه لبخند  نا

 

 مبل که اون جا نشه هی رو  مینیشی اصالما چهارتا م کننیحاالمامان بابا شک م میبر ای:بیهست

 

 ... می بر هی عال ولی:اایدر
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اول من نشستم   مین یمبل سه نفره بش  هی بخاطر اون رو  میکرده که ما چهارتا مجبور کاریهلنا چ ن یبب یعنی  رونیب م یرفت باهم

قلبم شروع کرد به تند تند   ن یبودم به رادو ده یچون جا کم بود منم چسب ایو بعد در  ینشست بعد هست نیگوشه مبل بعد رادو

 گفتم   نیکرده آروم تو گوش رادو ه یچشماش پف کرده بود معلوم بود که گر رون یاومد ب  ییبعد هلنا از دستشو قهیزدن....دودق 

 

 کرده  ه یچقدر گر نیدوست داره ها بب ی لی:معلومه خرها

 

 : خب به درک.... نیرادو

 

 گفتم  نیبه رادو   واش ی کردیزدم که نگاهم رفت سمت هلنا که داشت با حرص به من نگاه م ی لبخند   آگاهناخود

 

 دمیترس  کنهی نگاه م ینجور یچرا ا نی:ارها

 

 بکنه  تونهینم یغلط  چی:ولش کن بابا هنیرادو

 

روم    ختیر ی زیچ ه یدفه  ک یکه تو آشپزخونه و مشغول خوردن بودم   م یعصرونه رفت یخانم از تو آشپزخونه صدامون زد برا  بایز

 کردم شربت هلنا خانم بود  ینگاه

 

 حواسم نبود  د یببخش زم یعز ی:واهلنا

 

 ه یچه حرف نی:نه گلم ارها
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 گفت  یدفه هلنا اومد تو اتاق و با ناراحت کی تو اتاق و لباسم رو عوض کردم اومدم که رد بشم   رفتم

 

 بهت گفته دوست داره  نی:رادوهلنا

 

 ؟؟؟ یچ یعنی:رها

 

 دوست داره حتما بهت گفته با من راحت باش به من بگو نی که رادو  دونمی:رها من مهلنا

 

 ؟ یکنیاشتباه فکر م ی:نه واقعا دار رها

 

 گفت  یلباسم رو گرفت و عصب  قه ی حمله کرد سمتم و  یعصب بعد 

 

 ؟ ید یسمت عشق من فهم یبر  یحق ندار  گه ید شعور یگوشت کن دختره ب زه یآو نوی:خب پس اهلنا

 

 مثال؟  شه یم ی :اگه برم چرها

 

 منو دوست داره منم دوسش دارم  نیرادو ی عوض زارمی:زندت نمهلنا

 

 هولش دادم و گفتم  یعصب
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 هلنا خانم شه یم خواد ی که خودش م  یحق انتخاب داره و عاشق کس ن یگوشت کن که رادو  زهیآو نو یا یی تو ی:عوضرها

 

 ....رونیاز اتاق زدم ب یبعد عصب  و

 

 گفت   واش ی ایتو آشپزخونه و سر جام نشستم که در  رفتم

 

 گفت؟  ی:چایدر

 

شد به   ره یبود متعجب خ ایکه جفت در  نیرادو  نییو سرشو انداخت پا د یکه به خون نشسته بودن نگاش کردم ترس  ییچشم ها با

خانم تشکر کردم و   با یاشتها نداشتم و بلند شدم و از ز گه یاز هلنا نبود......د ی وقت خبر چیمن منم بهش نگاه کردم کاش ه

اومد سمتم و کنترل رو از   ن یکه رادو کردمیکاناال رو جابجا م یتو دستم و عصب  فتممبل سه نفره و کنترل رو گر ینشستم رو 

 و نشست کنارم  د یدستم کش

 

 بهت گفته   یفقط بهم بگو چ گهی بهت گفت......رها بخدا دروغ م ی :رها تروخدا بگو چنیرادو

 

 نگاه آروم بهش کردم و گفتم هی

 

دوست داره   من و   نیگفت رادو  زارمیسمت عشقم گفت زندت نم یبر یحق ندار گهیگفت؟.....بهم گفت د ی بهم چ ی دونی: مرها

 کرده ؟؟؟؟  ی درمورد من چه فکر شعوریگفت منم دوسش دارم....اون ب

 

 دستشو اورد جلو اشکامو با انگشت شستش پاک کرد و گفت.  ن یگونم راه گرفت که رادو ی رو اشک



 استاد جذاب من 

128 
 

 

 یاصال من براش نقشه دارم البته اگر تو قبول کن  دم ینشونش م شعور ی:غلط کرده بنیرادو

 

 عجب گفتم پاک کردم و مت اشکامو

 

 ؟ی:چرها

 

 بشه چطوره؟؟  شی بهت محبت و توجه کنم که حسود  نقدریا خوامی:منیرادو

 

 رو لبم نشست و گفتم  ی طانیلبخن ش   کنه یباهام خوب برخورد م نی خوشحال بودم که حداقل بخاطر هلنا هم شده رادو یلیخ

 

 کنم یهلنا هم شده قبول م ی :واسه کم شدن رورها

 

 م ینکن ی .....فقط جلو مامان و بابا نقش بازولی:انیرادو

 

 :باشه....رها

 

 ۳۷پارت#
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دستمو محکم    نیهم اومدن و جفت ما نشستن که رادو یو هست  ا یما نشست در یو روبه رو  رونیاز تو آشپزخونه اومد ب هلنا

تو   ومد یمن قلبم داشت م ی بخاطر هلنا بود ول دمیلبخند زد منظورشو فهم هی گرفت از کارش تعجب کردم و بهش نگاه کردم که 

گفت اونم به   ی در گوش هست ی زیچ ه ی نی که رادو کردن یبا تعجب داشتن به دست ما نگاه م یو هست  ایدهنم و داغ شده بودم در

دستمو از تو    عی که من سر رون یخنده خودمم خندم گرفته بود عمو و زن عمو از تو آشپزخونه اومدن ب   ریگفت بعد دوتا زدن ز  ایدر

خونه عمو دو خوابه بود   وفتادین ی گه اتفاقیتا آخر شب د  می گذاشت و نگاه کرد  لمیف ه یرفت  نیکه رادو  رونیب دم یدستش کش

رفت   خورد ی......هلنا خانم که کالسش به ما نم می واااا په ما کجا بخواب نی و رادو  یهست ی اتاق برا هی خودشون و  ی اتاق برا هی  یعنی

پهن کردم و   نی زم یرو  تو پ هی تو اتاق خودشون   می بر میهم بخاطر هلنا تو اتاق اونا نرفت و مجبور شد  نیرادو نایتو اتاق زن عمو ا

و   میبود  دهیو بعد من دراز کش ایبود بعدش در یتخت هست نییپا د یسر تخت دراز کش نیسه تا بالشت گذاشتم روش رادو

 برد یخوابمون نم

 

 شه؟ی م ی :بچه ها آخرش چیهست

 

 ؟ ی:آخر چایدر

 

 ... گهی:هلنا دیهست

 

 دونم ی:من که نمرها

 

 کنه یازدواج م  نیآخرش با رادو رهی م شیکه اون پ ی نجوری:اایدر

 

 که کنترل شده بود گفت ییکه به پاش زدم خفه شد و از زور درد سرخ شد و با صدا یلگد  با

 

 ی زنیچرا م شعوری:بایدر
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 ؟؟؟ یبزن ی نداشت نی:حرف بهتر از ارها

 

 و گفت   د یخند  نیرادو

 

 کنمینم ن یهم ازدواج کنم با ا ایدختر دن  نی:اگر با زشت ترنیرادو

 

 گفت  ی که هست  شد یقند تو دلم آب م یآخ

 

 ستیولکن ن شناسمیکه من م  یی :آخه داداش هلنایهست

 

 دم یآزارش م  یچجور  ن یبب دمیکه من کش  ینقشه ا  نی: با انیرادو

 

 نقشت باحال بود  یلی:خایدر

 

 د یترک ی:آره امروز داشت م یهست

 

 که امروز به رها زده اشتباهه  یی بهش نشون بدم که حرفا خوامی:منیرادو

 

 زاره ینم  بشم زندم کیاون گفت نزد  ی:ولرها
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 بکنه  تونهینم  یکار  چی:غلط کرده هنیرادو

 

 گفته؟   یبا تعجب برگشتن سمتم و گفتن:مگه چ ایو در یهست

 

 د یبخواب د یری.......بگ ستی:ولش کن مهم نرها

 

 ....... مید یو خواب می گفت ماهم جوابشو داد  ریشب بخ ه ی چراغ خواب بغل تخت رو خاموش کرد و  نیرادو

 

 دم یاز خواب پر یو هست ایدر  غ یج یبا صدا صبح

 

 :چتونه شما؟؟؟ رها

 

 نی رادو شی:بلندشو برو پیهست

 

 ؟؟ یج یعنی:رها

 

 کرده  شیهلنا خانم روان نکهیا یعنی:ایدر
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کمرم بود رو با کش بسم و   ی که تا رو م یبلند مشک ی آب به صورتم زدم و موها ه یبلند شدم و  ی اوندن اسم هلنا عصب با

  ه یبازوش بود و  ی تا رو  نشیکه آست  یتاپ صورت ه یهلنا با  یییییییوووووو رون ی زدم و رفتم ب د یشال سف ه یلباسم و  ریانداختمز

با   ن یشونه هاش عمو و زن عمو خواب بودن رادو یطرف انداخته بود رو   هی بود و موهاش و با کش بسته بد و از  دهیپوش  ی شلوار ل

 لبخند خوشگل زد و اومد سمتم و گفت  ه یمن  دنید

 

 ؟ید ی:سالم رها جان خوب خوابنیرادو

 

 زدم و گفت  یدستم رو گرفت منم لبخند  و

 

 ممنون  زم ی:سالم عزرها

 

  م یرفت نی....با رادونمیرو بب راز یکه بازار ش  خواستی دلم م  یلیو خ می........امروز دانشگاه نداشتد یباریم  شیهلنا داشت آت یچشما از

 گفت ا یاومدن در ی و هست  ا یکه در  میمبل نشست ه یو رو

 

 نتم یبب ادیب خوادی گفت م  دمشیوقت بود ند  یل یچون خ راز ی:داداش فرهاد زنگ زد گفت که اومده ش ایدر

 

 بود  ن یبخاطر هم یدوسال رفته بود سرباز داداشش

 

 م یر یبرم بازار پس باهم م خواستمی :منم مرها

 

 :باشهایدر
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 ام ی:منم باهاتون منیرادو

 

 خواهش رو تو چشماش خوندم که گفت   هی که  ن یسمت رادو میبرگش

 

 گه؟ ید  امی:بنیرادو

 

 حالت چندش به من نگاه کرد و گفت  ه یخنده که هلنا با  ریز  میزد ایدر  منو

 

 ؟ یا یتوهم م ی.......هست میری:باشه باهم مرها

 

 :آره خب یهست

 

 ام ی:خب منم مهلنا

 

 لحن خودش گفتم  با

 

 که  ستی:جا نرها

 

 عقب منم جلو  د ینیش ی:واااا خب سه نفرتون مهلنا
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 ننیشی:رها جان جلو م نیرادو

 

 شد یدلم داشت قند آب م  تو

 

 نم یشیعقب م:هلنا

 

 مجبورم عقب دراز بکشم   کنهیگردنم درد م دمی بد خواب شبیمن د ی :واایدر

 

 خاله  شی پ مونمیخب بابا م لهی:خهلنا

 

  ه ی رش یکه ز  ی مانتو جلو باز صورت ه یبا  یخاکستر  یشلوار ل ه یرفتم تو اتاق امروز پنج شنبه بود و دانشگاه نداشتم و  خوشحال

 خواستی وقت دلم نم  چیکردم ه  میمال ش یآرا ه یو  دم یپوش  یو کفش صورت  یصورت  ف یو ک یشال طوس  ه ی بود با  د یسف رهنیپ

 ....کردن شدن ش یمشغول آرا یصندل هی و نشستن رو   دنیاتاق و لباساشونو پوش  تواومدن  ایو در ی بکنم....هست ظ یغل شیآرا

 

وارد   ن یبه در خورد و بعدش رادو ی ......تقه ادادیم  یعطر  یتختش چه بو   یواااا  نیحوصلم سر رفته بود نشستم سر تخت رادو منم

 گفت   ی و هست ایذوق کردم رو کرد سمت در  یلبخند رو لبش اومد که کل ه یمن  دنیشد با د

 

 لباس عوض کنم  خوام ی:خانوما من یرادو

 

 م یکنیم ش یآرا می ولکن دار ی :عههه رادیهست
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 زود آماده شد؟؟ ستیرها ن  نی:مگه انیرادو

 

 شه ینم یز ینکنه چ شم ی:خو رها خوشگله آراایدر

 

 لب گفت ر یز واش ی یل یخ نیرادو

 

 :اونکه بله ن یرادو

 

  ی و هست ای بعد در قهی چند دق رونیگفتم و رفتم ب د یببخش ه یبلند شدم  وفتادم یپس م یداشتم از خوشحال ی عنی دم یمن شن ی ول

  هی جذاب شده بود  اد یز ییییییی لیخشک شد خ دنشیربع اومد با د  ه یکه بعد از   نیسر مبل منتظر رادو م ینشست رونیهم اومدن ب

.......تو  رونیب می زد به خودم اومدم و رفت ابهمیکه در ی ....با مشتیو کت مشک د یلباس سف ه یو  یشلوار کتون مشک هی با  د یکفش سف

 رو باز کرد و گفت...  نیدر ماش  ن یرادو  میبود نگیپارک

 

 م ی نکرده دروغگو نش ییکه خدا نی:رها جلو بشنیرادو

 

پاساژ  ه ی  ی بعد جلو قه یدق ۲۰سوار شد و راه افتاد....... نیهم عقب بودن که رادو ی و هست  ایو رفتم جلو نشستم در مید یخند 

 کرد و گفت  اینگاه به در ه ی نه یاز تو آ ن یو رادو ستادیا

 

 ان؟ی م  ی:برادرتون گفتن کنیرادو
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 ۹:ایدر

 

 ۵:خب خوبه االن ساعت نیرادو

 

 و گفت رو گرفت    ایدست در یتو پاساژ هست می و رفت  میشد  اده یپ نیماش  از

 

 بدم  اینشون در یز یچ هی  خوام یاونور م  م یری:ما میهست

 

 نی:باشه فقط گُم نشنیرادو

 

 :باشهیهست

 

  م یکن  ینقش باز می بخوا ستیاالن که هلنا ن ــــــــــاخدایدستمو گرفته.....  نیدور شدن و رفتن اون سمت پاساژ که رادو  ازمون

بهم   یچشم  ر یز نیبود نگاه کردم.....رادو  ن یزدن و دستام داغ شد با تعجب به دستم که تو دست رادو یقلبم شروع کرد به بندر 

 نگاه کرد و گفت 

 

 ی گُم بش ترسم ی:منیرادو

 

 اوردم باال و به مغازه ها نگاه کردم....  سرمو

 

 گفت   نیرادو



 استاد جذاب من 

137 
 

 

 م یمناسبت دار  هی :فردا نیرادو

 

 ستیکه ن ؟تولدتی:چرها

 

 ؟ یندوی:از کجا م نیرادو

 

 دوروز بعد از تولد من تولدته   ادمهی:چون رها

 

 و گفت  د یخند 

 

 :ماشااهلل حافظه نیرادو

 

 ه؟ ی:پس چرها

 

 :سالگرد ازدواج نیرادو

 

 نگفته؟  یز ینکنه ازدواج کرده و چ دم یلحظه ترس  کی

 

 ؟ ی:سالگرد ازدواج ک رها



 استاد جذاب من 

138 
 

 

 :مامان و بابانیرادو

 

 :اهاااارها

 

 م؟؟؟یریجشن بگ  ی :موافقنیرادو

 

 آره  ی:وااارها

 

 م؟ یبخر ی:خب کادو چنیرادو

 

 دوست دارن؟  ی چ دونمی:اووممم نمرها

 

 جفت کفش چطوره؟  هی واسه بابا   می خریم ی روسر  ه ی:واسه مامان نیرادو

 

 هی:عالرها

 

عمو   یو برا  م ید یقرمز خر ی با گل ها  یبلند خوشگل مشک یروسر  ه یسرا   یروسر  ه یلبخند خوشگل بهم زد و رفت سمت  هی

مغازه که لباس   هی نوبت لباسا بود چشمم خورد به  گه یحاال د مید یروشن خر یکفش مردونه قهوه ا   ه یو    یکفش فروش  ه ی  میرفت

 داشت گفتم   یمجلس
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 م؟ یریاون مغازه لباس بگ  می بر نی:رادورها

 

 م ی:اره برنیرادو

 

اشاره کرد و   شون یکیبه  ن یتنشون بود رادو یگلخوش  ی چندتا مانکن بودن که لباس ها نیتریسمت همون مغازه از پشت و میرفت

 گفت 

 

 قشنگه  اد ی:بهت منیرادو

 

 بپوشم نیعمو و رادو یجلو  نویا شه یکوتاه من عمرا روم نم نیکوتا تا سر زانوهام با است یماکس  ه یلباس نگاه کردم  به

 

 که نداره  نمیکوتاهه آست ی لیخ نی:نه رادورها

 

 لبخند خوشگل زد.......   هی سمتم و  برگشت

 

البته   ی کامل صورت ناش یآست ی ول  د یبود نصفش سف یکت و شلوار بود که کت نصفش صورت  ه یاز لباسا توجهم رو جلب کرد  یکی

 بود اشاره کردم بهش و گفتم  ی شلوار ل هی بود شلوارش هم  د یسف نشیسر آست

 

 :اون چطوره رها

 

 کرد و گفت ینگاه
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 پرو کن  م ی:قشنگه برنیرادو

 

 می:بررها

 

نگاه بهش کرد و دست من و   ه ی نیرادو  شعوریب  یزل زد به من پسره   ینجور یمردجوون بود و هم ه یداخل فروشنده   میرفت

 داخل فروشنده روبه من گفت  میاخم کرد رفت ه یمحکم گرفت و  

 

 :جووووونم درخدمتم فروشنده

 

 با همون اخمش به لباس اشاره کرد و گفت  نی گفتم که رادو  شیییا ه یلب   ریکردم اون طرف و ز رومو 

 

 م یپرو کن م ی خوای:اون لباس رو منیرادو

 

 :چشممممفروشنده

 

رو لباس موهامو   ختن یبلند و لختم ر یشالمو در اوردم که موها دمیو لباس رو اورد برام رفتم تو اتاق پرو و لباس رو پوش  رفت

 از پشت اتاق پرو گفت  نیکمرم بود مرتبشون کردم و زدمشون پشت گوشم که رادو  یتا تو  شونیدوست داشتم و بلند  یلیخ

 

 ی د ی:پوش نیرادو
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 رو دادم  نیبودم و جواب رادو جیچه خوشگل شدم منننن....گ یبه خودم کردم وااااااا نهینگاه تو آ هی

 

 :آ.....آره رها

 

اشکال نداره   ده یموها د نیخاک بر سرم منو با ا ی وااا دم یرو د  نیرادو  نه ی آ یمن پشتم به در بود و از تو   یدفه در باز شد ول کی

 لبخند زدم و گفتم  ه یزل زده بود به من   ینجور یبرگشتم سمتش هم د ی د یباالخره فردا که موهامو م

 

 :چطوره؟ رها

 

 دستم رو جلوش تکون دادم که به خودش اومد  دم ینشن یجواب ی ول

 

 ::گفتم چطوره؟ هار

 

 زد و گفت  یلبخند 

 

 ه ی:عاااالنیرادو

 

 ارم ی:پس برو من درش برها

 

 :باشهرها
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 فروشنده لباسا رو ازم گرفت کارتمو در اوردم و گفتم  رون یبستم و لباسامو عض کردم و موهامو بستم و شالمو زدم و رفتم ب درو 

 

 :چقدر بدم خدمتتون؟ رها

 

 اخم کنه فروشنده گفت  ن یچشمک چندش زد که باعث شد رادو هی

 

 :آقاتون حساب کرد فروشنده

 

 تعجب برگشتم سمتش و گفتم  با

 

 کردم یحساب م ؟خودمید ی:چرا زحمت کشرها

 

 قابل نداره ه یچه حرف  نی:انیرادو

 

 ی:مرس رها

 

 ..... رونیب م یرو برداشتم و رفت لباس 

 

 ۴۱پارت#
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 به روبه رو اشاره کرد و گفت  نیرادو

 

 منم لباس بخرم  م ی:برنیرادو

 

 می:بررها

 

 چشمم رو گرفت و بهش اشاره کردم  شونی کی نجاستیچقدر کت و شلوار ا یداخل مغازه وااااا  میرفت

 

 اد یقشنگه مطمئنم بهت م ی لی:اون خرها

 

 م یپروو کن می :آره قشنگه برنیرادو

 

به لباس اشاره کرد و مرده بهش داد و رفت تو   ن یرادو می شدم به فروشنده سالم کرد خوشش اومد خوشحال قمیاز سل نکه یا از

کت   هیبرااااش چه خوشگل شده بووووود خداااااااا..... رمیبم ایخداااا یبعد صدام زد در زدم و در رو باز کرد واااااااااا قهی دق ۵اتاق پروو 

ذوق کرده بودم و تو هوا دستامو   ی که تو گردنش بود.... کل د یسف ونیپاپ ه یبود با  یمشک  رهنیپ هی کت   ریز  ودب یو شلوار زرشک

 به هم و با ذوق گفتم  دمیکوب

 

 یچه خوشگل شد  نیرادو ی:وااارها

 

 چشمک زد و گفت هی و  د یخند 
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 برو که من عوضش کنم گه یشماست.....خب د قهی:سلنیرادو

 

 :باشهرها

 

شد که   قه ی دق ۵کارشو جبران کنم کارتمو دراوردم و بهش دادم و کت و شلوار رو حساب کردم  د ی سمت فروشنده منم با رفتم

 لباسا رو داد به فروشنده و کارتشو هم بهش داد که فروشنده گفت  رون یاومد ب نیرادو

 

 :همسرتون حساب کردن فروشنده

 

 برگشت سمتم و گفت  ن یجالت رادوشدم هم خوشحال هم خ یجور هی گفت همسرتون  نکه یا از

 

 :چرا آخه؟ نیرادو

 

 ی :خب توهم لباس منو حساب کرد رها

 

 کج کرد و لبخند زد و گفت  سرشو

 

 ی :مرس نیرادو
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 کنم یم رها؛خواهش

 

 رون یب می گرفتش و تشکر کرد و رفت نیو رادو  ی کاور مشک ه یلباس رو گذاشت تو   فروشنده

 

 :خب ساعت چنده؟ نیرادو

 

 م یون۸:رها

 

 کجا رفتن  نیبب ایزنگ بزن به در هی :پس نیرادو

 

 :باشرها

 

 رو صدا زدم  ایحواسشون نبود که من در یول  ششون یپ میماهم رفت ستادنیبوفه ا ه ی شیو گفت که پ   ایزنگ زدم در هی

 

 ای:دررها

 

که    نیو زل زدن به کت و شلوار رادو دامونیبگن که نگاهشون قفل شد سر خر یز یچ هیبرگشتن سمتمون و خواستن  یی دوتا

 گفت  یهست

 

 ه؟ ی:خبریهست
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 دم یپرس  جیگ  منم

 

 ؟ی:چرها

 

 با ذوق گفت  یو هست دنیپر نییبغل کردن و باال پا گرویهمد  یو هست ایدفه در  هی

 

 خدا یوااااااااااااا  میشد  لیفام  ایدر  ی:وایهست

 

 گفت   نیخنده که رادو ر یز م یزد ن یرادو منو

 

 وونه؟؟ ید  یگ یم  ی:چنیرادو

 

 گفت  یبا خوشحال ایهم جدا شدن و در از

 

 د یکن یباهم ازدواج م دونستمی م ن یرو دوست دار گهیشما همد  دونستم یم دونستم ی:مایدر

 

محکم زدم تو   ی کیسمتش  دم ییو دو نی که دستم بود رو گذاشتم زم  ییکایپالست شعور یب یخجالت سرخ شده بودم دختره   از

 سرش 
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 تو؟  یگ یچرا چرت و پرت م شعوری:برها

 

 شک کردم  دمیلباس جشن دست تو د دمی د  نی:کوفت سرم شکست خو کت و شلوار دست رادوایدر

 

 م یریبراشون جشن بگ  میخوای:نفهم فردا سالگرد ازدواج عمو و زن عمو مرها

 

 با تعجب گفت  یهست

 

 دم یآره.......خب خوبه لباس که دارم کادو ام که قبالخر ی:وااااااایهست

 

 :خب خوبه رها

 

زد و    ایچشمک به در ه ی ی که هست نییشده بود سرخ شدم و سرمو انداختم پا ره ینگاه کردم با لبخند بهم خ ن یو به رادو  برگشتم

 ن یرفتم سمت رادو دنیهردو خند 

 

 فرهاد؟  شیپ می:بررها

 

 م ی:برنیرادو

 

 اس ام اس کرده بود.....  ایدر  یکه فرهاد آدرسشو برا ی سمت رستوران میو حرکت کرد  می....سوار شد نیسمت ماش  م یدراه افتا باهم
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 ۴۲پارت#

 

داخل رستوران که چشمم خورد به پرهام و بهش اشاره کردم برخالف تمام سرباز ها    میو رفت  مید یرس   قهیدق ۳۰از حدود  بعد 

از هم جدا شدن و فرهاد به   قه ی تو بغلش بعد از چند دق د یپر ایما بلندشد و در دنیبا د جلو فرهاد  م یرفت /-فرهاد کچل نبود :

 نگاه به من کرد و گفت  ه یدادن فرهاد  ابشوسالم کرد اوناهم جو ی و هست  نیرادو

 

 :به به سالم رها خانم چه خبر؟ فرهاد

 

 کرد و دستم و گرفت منم گفتم  یاخم جذاب نیرادو

 

 ممنون   یلی:سالم خرها

 

 لبخند تلخ زد و گفت  هی  فرهاد

 

 ی ازدواج کرد  ی :نگفتفرهاد

 

 :نه ازدواج نکردم رهاد

 

 اشاره کرد و گفت  نیرادو به
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 ؟ یکنینم ی:معرف فرهاد

 

 دختر عموم  یپسر عموم و هست  نی:رادورها

 

 :بله خوشبختم فرها

 

 دستمو ول نکرد و محکم گرفته بودش   یجفتم نشستم ول  یاز دست ن یرادو زیم  هی سر  می جوابشو دادن و نشست اوناهم

 

 اومد و گفت  گارسون

 

 د؟یدار  ل یم ی:چگارسون

 

 چه ی:ماهفرهاد

 

 ده ی:کوبیهست

 

 :کباب برگ ایدر

 

 خورم ی:من جوجه مرها
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 :منم جوجه نیرادو

 

 که گارسون گفت   کردمیهم مثل من سفارش داد داشتم ذوق م ن یرادو نکه یا از

 

 :ساالد و ماست؟گارسون

 

 من گفتم  ی مخالفت کردن ول  یو هست ایو در فرهاد

 

 :ساالدرها

 

 :منم ساالد نیرادو

 

 شدمیواقعا داشتم ذوق مرگ م  گهید

 

 لطفا  ی:نوشابه هم پنج تا مشک فرهاد

 

 خدمتتون  م یاری:چشم مگارسون

 

 رهام رو به من گفت رفت و پ گارسون
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 :چ خبر از درسا؟ فرهاد

 

 خوبه خدارو شکر  نجاستی:دانشگاه که همرها

 

 نا؟ی:خوبه پس استاداتون چطورن از نظر اخالق و افرهاد

 

 ن یرادو شونیکیخوبن اتفاقا  یلی:خرها

 

 کرد و گفت  نینگاه به رادو هی  فرهاد

 

 یاستاد باش  ادی:بهت نمفرهاد

 

 لبخند مهربون زد و گفت  ه ی  نیرادو

 

 گن ی:آره همه منیرادو

 

 ؟ یکنیم سی رو تدر ی:حاال چه درس فرهاد

 

 ی :زبان تخصصنیرادو
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 به ی:عجفرهاد

 

 ؟ ی:چنیرادو

 

 ی لحجه ندار   نکهی:افرهاد

 

 :چطور؟ نیرادو

 

 زبان لحجه دارن  ی :آخه معموال استاد هافرهاد

 

 دونم ی:نمنیرادو

 

 دوباره رو به من گفت  فرهاد

 

 ؟ یکن یم یچند وقت کجا زندگ نی:تو افرهاد

 

 ن ی:خونه رادورها

 

 تعجب کرد و گفت فرهاد
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 ن؟ ی:خونه رادوفرهاد

 

 :البته خونه عموم رها

 

 :اهافرهاد

 

 ....می شد  نیو سوار ماش  م یکرد یبود از فرهاد خدافظ  ۱۱ساعت  م یاوردن و خورد سفارشارو

 

 گفت   نیرادو

 

 م؟یسفارش بد  کی ک م ی:برنیرادو

 

 م ی:آخ جون بررها

 

  یل یخ یفروش   ی نیریش  ه یداخل  م یرفت میشد  ادهیپ نیموندن من و رادو  نیتو ماش  ایو در  یهست یفروش   ینیریش  ه ی سمت  میرفت

و عمل که زل زده بود به    شیخانم جوون و پر از آرا هی  زیجلو پشت م  م یبود رفت  ده یچیتو هوا پ یخامه و بستن یبزرگ بود که بو 

 گفت  نی دختره با عشوه رو به رادو  شعوووورررریبود ب َدش گُن ی لبا ی خنده زشت رو ه ی و   نیرادو

 

 د یی:بفرمادختر

 

 و گفتم  ن یرادو یجلو  ستادمیبگه ا ی زی چ نیرادو نکهیرفت توهم قبل از ا اخمام
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 م ی روش عکس بزن می خواینفر و م ۷سفارش بدم به اندازه   کیک  هی  خواستمی:سالم مرها

 

 نگاه بد به من کرد و بلندشد و گفت  ه ی دختره 

 

 :چند لحظه دختر

 

از خنده رو لب هاش نبود تو   ینگاه کردم اثر  نیاخمام هنوز تو هم بود برگشتم و به رادو  یرفتم کنار ول ن یرادو ی رفت از جلو و

 شد به من دستش اومد باال و با دوتا انگشتش اخمامو باز کرد و گفت  رهیبدم خ صی تشخ متونستیبود که نم یزیچ هیچشمهاش 

 

 اد ی:اخم بهت نمنیرادو

 

 کارت داد و گفت  هی  نیرو باز کرد و روبه رادو  شیلبخند زدم که دختره اومد گوش  ه ی لبخند زد منم  هی  و

 

 :شمارمه تو تل عکس و واسم بفرستدختر

 

 کارت رو ازش گرفتم و گفتم   رهیت رو بگ کار ن یرادو  نکهی از ا قبل

 

 براتون  فرستمی:من مرها
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خودم منم فرستادم واسه   ی فرستادم برا ن یرادو  یرو از گوش  م یبزن کی که قرار بود رو ک یکردم و عکس  ویس  م یرو تو گوش  شماره

 خونه......  میو بدون حرف رفت   میشد  نیسوار ماش  رونیب می کردم و رفت  یو خدافظ زش یدختره کارت رو گذاشتم رو م 

 

 ۴۴پارت#

 

 گفت  ایدراورد که در  دشویکل  نیسمت درخونه رادو م یرفت ییچهارتا

 

 ن ی:بچه ها بخند ایدر

 

 ی :واسه چرها

 

 گه ید نی:بخند ایدر

 

 ؟ یشد  وونهی و ای:وا در یهست

 

 بترکه  ی که هلنا بفهمه بهمون خوش گذشته از حسود نیبخند  گمی:نه بابا مایدر

 

خودمون از خنده   رفتیخندمون تا ته اتاق م ی داخل صدا م یدرو باز کرد و رفت ن یخنده رادو ر یز می حرفش چهارتامون زد نیا با

 خانم اومد سمتمون و گفت  بایز/-خدنمون گرفته بود:  مون یالک یها

 

 ن یهستخانم:سالم.....به به چه خندون هم  بایز
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 خندون باشه  شه ی:انشااهلل لبتون همعمو

 

 خانم بغلمون کرد و گفت  بایز

 

 تو اتاق  د ی بزار داتونو یخر د یخانم:بر بایز

 

هلنا   یمبل رو به رو  ی رو ییرایرفتم تو پذ   میتو اتاق و لباسامونو عوض کرد  میرفت  ی نوبت میگذاشت دارو یتو اتاق و خر  میرفت

که چه عرض    ۹۰که قد  د یشلوار سف  ه یو   یآسمان  یکوتاه آب نیلباس آست  هی با رونیبود ب خته یطرف ر ه ینشستم موهاش رو از 

و   رونیاز اتاق اومد ب ن یرادو بودااا  نالیپرنگ زده بود اصال زشت اورج یی رژ آلبالو  ایبا  ود لبهاش که بزرگ ب  گهیبود د ۷۰کنم قد 

هلنا سرش رو   د یفهم  نینگام کرد که رادو روزمندانهیلبخند پ ه یبا نشست جفت هلنا و کنترل رو برداشت هلنا   ونی زیبخاطر تلو

 لبخند زدم و رفتم جفتش  ه یبه جفتش اشاره کرد منم  و چشمک به من زد  ه ی  نیکه همون موقع رادو ن یچرخوند سمت رادو

 

 د ی:ببخشنیرادو

 

مثل   خوامیمن نم یرش بدونه؟؟؟ول خواه یممکنه منو مثل هست ی عنیشدم بهش  رهیباز کردم و سرمو بردم باالو خ چشمامو

  نینسبت به من نداره......تو فکر بودم که رادو یحس چ یه نیرادو ؟ارهیمنو دوست نداشته باشه چ  ن یخواهرش باشم.....اگه رادو

 آروم گفت 

 

 شده؟  ی زی:چنیرادو

 

 نگاهمو ازش گرفتم و گفتم  عیسر
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 :نهرها

 

اون دستشو   یفاصله گرفتم ول  ن یاز رادو کم ی رونیخانم از تو آشپزخونه اومد ب بای که ز کرد یوحشتناک داشت به ما نگاه م هلنا

تو گوش   عیبود هول شدم وسر نییسرش پا  یول شد یم ک یخانم داشت نزد بایبخاطر هلنا آبروم رفت ز  نیبرنداشت خاک برسرم بب 

 گفتم   نیرادو

 

 دستت  نی:رادورها

 

دستشو برداشت و    عی به من نگاه کرد با چشم و ابرو به مامانش اشاره کردم اونم سر ی گرفت و سوال ون یزی نگاهشو از تلو نیرادو

  و یس  my love م یداشتم اسمشو تو گوش   امیها از رهام پ امیدراوردم رفتم تو قسمت پ مو یبه گوشه مبل و گوش  دم یمنم چسب

 کرده بودم....... 

 

 :سالم رها خانم رهام

 

 جواب داد  د ینکش  هی جوابشو دادم که به ثان منم

 

 زم ی:سالم عزرها

 

 ی:به به مهربون شد رهام
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 :مگه نبودم رها

 

 د یهست ایدختر دن  نی:بله حواسم نبود شما مهربون تررهام

 

 ؟ ی:کوفت چکارم داشترها

 

 دادم دانشگاه چطوره؟  امیپ ی جور نی:همرهام

 

 :خوبه خدارو شکر رها

 

 برم مواظب خودت باش  گهیمن د:رهام

 

 خدافظ  نطوری:توهم همرها

 

رومو برگردوندم و به   ی ول  دمیازش ترس  لمیشده بود به صفحه مبا رهیبا اخم خ ن یرو قطع کردم و سرمو بلند کردم رادو یگوش 

 گفت  نی شدم که رادو رهیخ ون یزیتلو

 

 بود؟  ی :کنیرادو

 

 گفتم   ارمیحرسشو در ب خواستمیم
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 چکسی:هرها

 

 دفه داد زد  نیا

 

 بود؟  ی:رها گفتم ک نیرادو

 

برگشتم سمت   شعور یشده بودن به ما آبروم رو برد ب ره یخ ی نجوریبرگشتن سمتون و هم یو هست ایعمو و عمو و هلنا و در  زن

 و با ترس گفتم   نیرادو

 

 : ب.......بخدا.....ر......رهام ....... بود رها

 

  یتخت هست یرو   دمیآبرومو برد.....خسته بودم دراز کش یچجور  ید یق عه عه عه د به جمع گفتم و رفتم تو اتا د یببخش هی بعد 

 سر خودم و خوابم برد...... دم یپتو رو کش

 

 ۴۵پارت#

 

خواب   نیهم سر زم ایو در  یتخت خودش خواب بود هست  یمن رو  یروبه رو   نیشدم رادو داریاز خواب ب م یآالرم گوش  یصدا با

  رون ی آب به صورتم زدم که چشمام باز شد اومدم ب ه ی و   ییتخت بلند شدم و رفتم سمت دستشو یبسته از رو  ی بودن با چشم ها

  نهیهم زدم که چشمامو درشت کنه از تو آ ملیر ه یزدم و   یرژ لب کالباس  کم ینشستم و موهامو شونه کردم و  ی قد  نه یآ یو جلو 

تخت برداشتم و دوباره نشستم رو به   یبلند شدم و شالم رو از رو  عی بلند بشه سر خواستی م تکون خورد و هی  نیکه رادو  دمید

از   ن یرادو رونیبودن ب خته یشال ر  ریاز ز هامتر بود چون تمام مو نیسنگ  زاشتمیخب نم یو شالم رو گذاشتم تو سرم ول نهیآ ی رو



 استاد جذاب من 

160 
 

و    یقد   نهیو صورتشو خشک کرد اومد سمت آ   رونیبعد حوله به دست اومد ب قهی دودق یی شد و رفت سمت دستشو داریخواب ب

 که گفت  نمشیبب  تونستمیم نه یها گرم کردم از تو آ له یبهش نکردم و سرمو با وس   یمشغول درست کردن موهاش شد منم توجه

 

 م؟ یریها رو بگ  لهیو وس   کی ک م یبر ی ای:منیرادو

 

و دست از درست کردن موهاش   د یعمو و زن عمو برده خودش فهم یمنو جلو  ی آبرو  وز ری نگاش کردم انگار نه انگار د نهیتو آ از

 برداشت و گفت

 

 بود  گه ید  زیچ ه یرهامه آخه اسمش  دونستمینم د یخب ببخش لهی: خنیرادو

 

 گفتم  یجد   ی لیازش گرفتم و خ نگاهمو

 

 د یبه من شک کن زیچ ن یکه شما با کوچک تر نم یبینم ی لی: دلرها

 

 نگاه به من کرد و گفت  هی  نهیتو آ از

 

 حرف نزن  ی:قبال گفتم با من انقدر رسمنیرادو

 

 اوردم باال و بهش نگاه کردم  سرمو

 

 حرف زدم؟  ی:رسمرها
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 ست؟ی ن ی رسم د ی:شما و کننیرادو

 

 نشست و گفت  میاومد جفت صندل ن ینگفتم که رادو ی چ یو ه  نییانداختم پا سرمو

 

 ؟یبخشیغلط کردم م د ی:رها خانوم گُل اگر من بگم ببخشنیرادو

 

 شعورااااایب خندنی هر هر م یو هست ایدر  دمید  م یخنده از پشت سرمون اومد برگشت ی حرفش صدا نیا با

 

 ؟؟؟؟ یبخشیم ی :نگفتنیرادو

 

 ی شرط هی به  یول   بخشمی:اِمممم....باشه مرها

 

 ؟ ی:چنیرادو

 

 صورتش و گفتم  ی کردن بردم جلو د یتهد   یاشارمو به معن انگشت

 

 ؟؟؟ ید یفهم ی به من شک کن یحق ندار  گهی:درها

 

 انگشتمو تو هوا گرفت و گفت  نیرادو
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 شد  ر ید م یبپوش بر شهی تکرار نم گه ی:چشم دنیرادو

 

 باهم گفت  ایو در یهست

 

 :کجاااااا؟؟؟ایو در یهست

 

 ها  له یو هم وس  میریرو بگ  کیکه هم ک م ی:برنیرادو

 

 م یای:ماهم میهست

 

 د ی :باشه زودتر آماده بشنیرادو

 

از زن عمو   میتو اتاق و لباسامونو عوض کرد م ی رفت ی نوبت شبیدر اوردم .....مثل د  یمانتو شلوار مشک هی چمدونم  یو از تو  بلندشدم

 .... یسمت همون قناد م یدفه من عقب نشستم و راه افتاد نیا ی ول  میشد  نیسوار ماش  رونیب می و رفت  م یکرد  یو عمو خدافظ 

 

 ۴۶پارت#

 

  نیا ی بود ول گه یدختر د ه ی دفه اون دختر نبود و  نیداخل ا م یو رفت م یشد  ادهیپ نیچهارتامون از ماش  مید یرس   قهیدق ۲۰از  بعد 

 جلو و گفتم  می اهل ناز و عشوه نبود رفت اد یداشت و ز می مال شیآرا  هی چون  یمهربون و ساده   ی لیمعلوم بود که خ
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 مشیکه ببر  میاومد  شهیگفتن امروز آماده م م یسفارش داد ک یک ه ی  روزیما د د ی:سالم ببخشرها

 

 :بله اسمتون دختر

 

 گفتم  نیبخاطر هم میرو داده بود  نیاسم رادو روز ید

 

 مهر بود ایآر ن ی:به اسم رادورها

 

 :بله چند لحظه لطفا دختر

 

 جعبه و گفت ه یخوب شده بود گذاشتش تو  ی لیشکل متوسط اورد خ لیمستط کی ک ه یو  خچالیگفت و رفت سمت  نویا

 

 د یی:بفرمادختر

 

 :ممنونمرها

 

 گفتم   نیروبه رادو بعد 

 

 :چند ساله ازدواج کردن؟ رها
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 سال  ۳۰:نیرادو

 

 :ماشااهللرها

 

 به دختره گفتم  رو

 

 با دوتا فشفشه  د ید یبهم م ۳۰شمع  هی د ی:ببخشرها

 

 :چشمدختر

 

رو گرفتم و کشوندمش سمت کاله    نیدختره شمع و فشفشه ها رو اورد دست رادوکردم که   یبه قناد ینگاه کل  ه یرفت   دختره 

 و متفکر نگاش کردم   نیاز کاله هارو برداشتم و گذاشتم تو سر رادو ی کیتولدا 

 

 :چطوره؟ رها

 

 و کاله رو در اورد و گفت  د یخند  نیرادو

 

 :مگه تولده؟؟؟ نیرادو

 

 خوام ی:نچ من کاله تولد مرها
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 آخه؟؟؟  ی:مگه بچه ا نیرادو

 

ذوق کردم گذاشتمش رو سرم و   ی کل دنشیبلند بود با د یل یها خ یکاله بوق  نیبرداشتم از ا گهیکاله د  ه یتوجه به حرفش   بدون

 گفتم 

 

 خوام یم نویچقدر باحال من ا نی:ببرها

 

 برات  خرمشی خب کوچولو م له ی:خنیرادو

 

نبود از دور نگاه کردم شکمو ها   ی خبر یو هست   ایرفت سمت دختره از در سرم برداشت و یکاله رو از رو   نیرادو مید یخند  هردو 

 رو به دختر گفتم  خوردن یم  یداشتن بستن

 

 د یتا بادکنک هم بد  ۲۰و  یو نخ شاد  یو بمب شاد  ی برف شاد هی:رها

 

 با خنده گفت  نیرادو اره یرفت که ب دختره 

 

 :سالگرد ازدواج ها؟؟؟ نیرادو

 

 ه یعروس  کردم یفکر م ی گفتی:عهههه اگر نمرها
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 :کودک درونت هنوز فعاله ها نیرادو

 

و   مید یخر نایی تز  لیوسا ن یبود چند تا از ا  ناتییحاال نوبت تز کیرو اورد و همه رو کرد تو پالست لیکه دختره وسا مید یخند  هردو 

خورده بودن    اشونویاونا هم بستن ی و هست  ایسمت در می رو برداشت رفت  کی هم پولشونو حساب کرد و ک نیرو برداشتم رادو الیوسا

 که گفتم   می ن تو راه بودیسمت ماش  م یبلند شدن و رفت

 

 / -اونا که تو خونه اَن: م ی کن ز یعمو و زن عمو رو سوپرا م یخوای:بچه ها ما که م رها

 

 م؟یکن  کاریچ ی گ ی:راست منیرادو

 

سمت رستوران ما خونه رو   رن یتا اونا م میکه دور هم باش  د یایشماهم ب م یبخور رونیب م یخوایکه شام م د یبگ  د ی:زنگ بزنایدر

 م یکنیدرست م

 

 خورن یهم م یی شام دوتا  هی تو روز سالگرد ازدواجشون  ی نجوریا هی :فکر خوبیهست

 

نگه داشت تا عمو و زن عمو   ی تو کوچه جفت نیرادو رستوران اوناهم قبول کردن  انیزنگ زد به عمو و بهش گفت که ب   نیرادو

 گفت  ن یکه رادو می اونجا بود یربع ساعت هی برن 

 

 ۴۶پارت #

 

 :زنگ بزنم هلنا تا االن رفتن فکر کنم نیرادو
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 لحن مشکوک گفتم   هی با

 

 ؟ ی:شمارشو داررها

 

 :آره نیرادو

 

 از پشت سرشونو اوردن جلو و گفتن  ایو در یهست

 

 :بلههههه؟؟؟؟!!!!! ایو در یهست

 

 و گفت  د یترس   نیرادو

 

 کرد  و یبرداشت س  مو یروز خودش گوش  هی :به خدا نیرادو

 

 داره؟؟؟؟   تو ی:رمز گوش میمنم تعجب کردم سه تامون باهم گفت نباریا

 

 تو هوا و کج شد سمت ما و گفت   د یسه متر پر نیرادو

 

 رمز نداره کهههه  می :عههههههه چتونه شما خب گوش نیرادو
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 :اهاااانمیگفت یی تا سه

 

که جواب داد باهمون   د یبوق نکش ه یرو گذاشت رو بلند گو به  یهم زنگ زد به هلنا و گوش  نیرفتن عقب رادو   ایو در یهست

 صداش گفت 

 

 دلم  زی:سالم عشقم جااااانم عزهلنا

 

گرفتم و با    ن یرو از رادو ی گوش  انهیوحش  یلیاخمام رفت تو هم خ دنیخند ی صدا م یب  یاز خنده منفجر شدن ول  ایو در یهست

 گفتم  غ یصدا و ج ن ینازک تر

 

صحبت   ینجوریا نم یادوبا ر گه یبار د کیفقط  گهیبار د ک یاگر  شعوریب  یدماغ عمل  یعوض ی :سالم و درد سالمو کوفت دختره رها

 الااااااای چلغوز گودز یریبم یبر  یخفه بش شااهللیاالااااااااغ ا شعور یآشغال ب  ارمیم  رونی اون چشماتو از حدقه ب یکن

 

  دم یکش قینفس عم  ه یرو باز کردم و  نیرو پرت کردم رو داشبرد و در ماش  یبلند زدم و گوش  غیج  ه یرو قطع کردم و  یگوش  و

گرد و دهن باز داشتن به من   یبا چشما ایو در  یو هست ن یتو دلم بود بهش گفتم برگشتم سمت رادو  یهرچ ش ییییییییییآخ

 گفتم   غی با ج کردمینگاه م

 

 :چتونه شما؟؟؟؟؟ رها

 

رو برداشت و   ی گوش   کردیبه من نگاه م  جیگ  ینجوریهم ن یمشغول حرف زدن شدن رادو یو هست  ایدر دن یترس سه متر پر از

 ن نگاه کردن بهش رنگ زد عمو و با ترس گفت بدو



 استاد جذاب من 

169 
 

 

 ........بابانی:اومد نیرادو

 

 شما ن یی:اره بابا کجاعمو

 

 .....خدافظمیای......تا ما بنیسفارش بد   زیچ هی:ش.......شما.....نیرادو

 

سرم رو   غو یج غ یچقدر دختره ج گه یم  نیزدم....حاال رادو غ یقدر ج ن یرو قطع کرد.....خاک برسرم من چرا ا یگوش  ع یسر و

 مظلوم گفتم  ی لیو خ نییانداختم پا

 

 د ی:ببخشرها

 

همه   قهیخودمم خندم گرفته بود بعد از دو سه دق دنیخنده ها به هوا رفت سه تاشون شروع کردن به خند  کیحرفم شل نیا با

 گفت  ی آروم شدن که هست

 

 ی کردیسکته م یدادیادامه م  گهید  قهی :دو دقیهست

 

 ی خوب جوابشو داد ی :ولایدر

 

 :به نظرت شناختت؟؟نیرادو
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 :فکر نکنم آخه صدام رو نازک کردم رها

 

 ؟ی گفت   ی:حاال چرا اونجور ایدر

 

 اد ی:به طور وحشتناک از صداش بدم مرها

 

 اد یعشوه م یل یخ گهی:راست میهست

 

 شتری ب  یلیاز خ یز یچ ه ی:نیرادو

 

 :واقعا ایدر

 

 ان رستور میبابا گفت رفت ی راست ی:وا نیرادو

 

 گردن یو برم  خورنی االن شام م  م ی:پس زود بررها

 

  می هارو و رفت لهیوس   هی رو گرفت منم بق کیخودش ک  نگ یرو گذاشت تو پارک نیکه خونشون بود ماش   ی رفت تو کوچه بعد   نیرادو

قرمز بودن من و   تیمبل نشسته بود و چشماش از شدت عصبان یداخل هلنا رو   می درو باز کرد و رفت نیبود رادو ۶باال ساعت 

اپن هلنا چشماش کاسه خون شده بود و با   ی رو میرو گذاشت لیتو آشپزخونه وسا  می تو رف نییپا میسرمونو انداخت ایو در یهست

 .... یزی ر به برنامه م یو شروع کرد م ینشست ینهار خور ز یم ی رو می ما توجه نکرد یول  کرد یبه ما نگاه م تیعصبان
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 ان ی:من برم آماده بشم االن عمو و زن عمو مرها

 

 لباس بپوشم  د ی:اره برو منم بایهست

 

کردم و رفتم   ش یآرا هی موهامو شو نه کردم و زدم پشت گوشم و  دمی رو در اوردم و پوش  دم یخر روزی که د  یتو اتاق و لباس   رفتم

 گفت ی که هست ه یبق شیپ رون یب

 

 اد یبابا چه بهت م ولی:ایهست

 

 خوشگله یلی:آره خایدر

 

تعجب   ن یمن و رادو دنشیبا د د یهم رفت و لباسشوپوش  یهست یصندل  یلبخند خوشگل بهم زد و نشستم رو   هی هم  نیرادو

 گفت  ن یکه رادو م یکرد

 

 ست؟؟یهمون لباسه ن نی:انیرادو

 

 آره خودشه  ی:وارها

 

 گفتم دمویبپوشم....خند  شهیکوتاه و روم نم ناش یگفتم که کوتاه و آستمن   ی انتخاب کرد ول ن یلباسه بود که رادو همون

 

 هاتونم مثل هم  قه یسل  گه ید  نی:خب دوقلو هسترها
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 بزرگ تر  ؟؟؟کدومیدوقلو هست ی:جد ایدر

 

 و گفت  ی صندل ی سر تکون داد و نشست رو یهست

 

 بزرگتر قه ی دق  ۵  نی:رادویهست

 

 یییی :آخایدر

 

  فن یبود که زنگ آ ۹دوباره ذوق کردم ساعت  روز یمثل د دنشیبا د د ی هم رفت تو اتاق و اون کت و شلوار خوشگلشو پوش  نیرادو

 رو زدن.... 

 

 ۴۸پارت#

 

 اف اف عمو و زن عمو بودن جواب دادم  یرفتم جلو  عیسر

 

 :بلهرها

 

 یکنی درو باز م م یرو جا گذاشت دمونیخانم:رها جان ما کل بایز
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 د یی:بله بفرمارها

 

 سمت بچه ها و با عجله گفتم  دمییباز کردم و دو درو 

 

 ن یی:اومدن بدورها

 

هم رفت سمت    ی برق که تا از در وارد شدن برق رو باز کنه هست د یکل  یجلو  میرو گذاشت ا یدر میبلند شدن و چراغا رو بست عیسر

رو تو دستم گرفته بودم و   یسمت چپ بود منم بمب شاد  نیدر رادو یجلو  می هم رفت نیضبط که اومدن آهنگ بزاره من و رادو

هوا   ی ضبط تو ی که برداشتم المپ باز شد و صدا  یقدم  نیدر رو آروم باز کرد اول  نیسمت راست بودم که زنگ در رو زدن رادو

 زد و بلند گفتم  فیخف  غی ج هی رو زدم که زن عمو  ی مدن داخل منم بمب شاد عمو و زن عمو کامل او د یچیپ

 

 زی:سوپرارها

 

 هم از ته اتاق گفت  یهست

 

 :سالگرد ازدواجتون مبارک یهست

 

رو بغل کرد در رو بستم عمو و زن عمو اومدن داخل   نیخانم منو محکم بغل کرد عمو هم رادو بایزدن ز ی خانم لبخند  بایو ز  عمو

 بغل کردن زن عمو گفت ی رو بغل کردن بعد از کل  یو هست ایو در

 

 ازتون تشکر کنم  د یبا ی چجور دونمیدلم واقعا نم ی زایعز ی عمو:مرس  زن
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 واقعا  یبگم مرررس  د یبا یچ دونم یاصال نم میشد  زیسوپرا اد یز یلیخ  نید یزحمت کش یلی: خعمو

 

 ه یحرفا چ یا  کنمی:خواهش مرها

 

 گفتم  کی قبل از خوردن ک دنیرو بر  کیچاقو رو برداشتن و ک دنیدوباره خند  کی ک دنیباد ز ینشستن پشت م هردو 

 

 :اول کادوهارها

 

موهاش طبق   یبود ول  شیتعجب کردم بدون آرا یل یخ رونیتشکر کردن ازمون هلنا از اتاق اومد ب یرو باز کردن و هردو کل کادوها

  م یو تقص دنی رو بُر کی خوشگل شده بود .......در آخر ک یلیخ ش یمتعجب بودن انصافا بدون آرا دنشیبود همه از د رون یمعمول ب

که    مکردی فکر م ن یجفت من بود داشتم به ا قای دق  نیرادو م یمبل مشغول خوردن بود ی ن رویو رادو ی و هست  ایکردن من و در

بپرسم سرمو اوردم   نیسوال رو از رادو  نی ساله ازدواج کردن مگه چندسالشونه؟؟؟خواستم هم ۳۰عمو و زن عمو که انقدر جوونن 

هلنا وخوشش اومده باشه خاک   ش یچهره بدون آرا نیا ز ا نینکنه رادو دمیلحظه ترس  کی شده بود به هلنا  ره یخ ن یرادو  یباال ول

دوسش نداره خودش گفت خودش مسخرش    نیمطمئنم رادو  ستین ینجور ی.....نه انمیاد به دل رادوحاال مهرش افت ایبر سر من ب

دفه   ک ی نیرخ رادو  میشدم به ن رهیخ ینجوریهم دم یشد پس؟؟؟........تا به خودم اومدم د یچ ادیخوشم بهش نم گفتیم  کردیم

  نیکه نشون ندم رادو کروم یسع م ی رومو برگردوندم تو گلوم بغض بود ول عی کرد سر ریسرشو برگردوند و نگاهمو غافلگ  نیرادو

 گفت 

 

 شده؟  ی زی:چنیرادو

 

 گفتم  د یلرزیکه از شدت بغض م  ییصدا با
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 :نهرها

 

 لحن مهربون گفت ه یبا  نیرادو  ستیحواسش ن  یچونم و سرمو اورد باال شانس اوردم کس  ریدستشو گذاشت ز  نیرادو

 

 شده؟؟  یچ گم ی:منیرادو

 

 چونم کنار زدم و گفتم  ریاز ز  دستشو

 

 کنه یدرد م  کمیسرم  یچی:هرها

 

جامونو انداختم و لباسامو عوض کردم و   ن یزم ی گفتم و رفتم تو اتاق و رو ر یتشکر و شب بخ  ه ی ز یم ی گذاشتم رو بشقابمو

 ......دمیخواب

 

 ۴۹پارت#

 

 د یبلند کش غ یج ه ی اینشستم که در یشونیبلند شدم و با همون پر ی ا انهیوحش  یتکون ها  با

 

 شد  ریدانشگاه د  گهیپاشو د کنمیسه ساعته دارم صدات م شعوری:بایدر

 

 ام یب تونمینم ستی:حالم خوب نرها
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اونا تا   شیخانم خوب نبود رفتن پ بایرفتن شمال حال مامان ز نایچون زن عمو ا نایخودتو هلنا تو خونه تنها هست ی:باشه ولایدر

 گردن یفردا برم

 

 گفتم ی داریحالت خواب و ب تو

 

 :باشهرها

 

بودم   ون یزیمشغول تلو رون ی بود رفتم ب دهی خواب از سرم پر گه یبسته شدن در اومد د یبعد صدا قه یچند دق  رونیو رفت ب بلندشد 

  ای رون ی کامل اومد ب ش یبعد با آرا قه ی چند دق  یبهداشت سیرفت سمت سرو می مستق رون یومد بکه در اتاق زن عمو باز شد و هلنا ا

 خبر ندارم اومد جفتم نشست با لحن مهربون گفت  ن دختره جادوگر و م  نیخدا نکنه ا

 

 :سالم رها جونم هلنا

 

 هو یدختره چه مهربون شد   نیکردم ا تعجب

 

 زم ی:سالم عزرها

 

 کجا رفتن؟  ن ی:رها جونم زن عمو اهلنا

 

 دانشگاهن  ایو در  نیرادو  ی:حال مادر زن عمو بد شد مجبور شدن برن شمال ول رها
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 لبخند زد و گفت  هی

 

 :خوبههلنا

 

 ن ییییا ه یروان

 

 ه؟؟؟؟ یعال ستیحال مادر زن عمو خوب ن نکهی:ارها

 

 خوبه  م یو درد و دل کن م یخلوت کن میتونیو م میتنها هست ییکه دوتا نه ینبود منظورم ا نی:نه نه منظورم اهلنا

 

 ال ی دارم که به تو بزنم گودز ی من چه حرف آخه

 

 شربت درست کنم ه ی:برم هلنا

 

 نیتو زحمت نکش بش رم ی:نه خودم مرها

 

 االن  ام یم نیبه خدا اگر بزارم بش ه ی چه حرف نیا زم ی:عه عزهلنا
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به ساعت کردم   یحس بد داشتم نگاه ه ی کردم یشک م ش یتو آشپزخونه و مشغول درست کردن شربت شد داشتم به مهربون رفت

ازش خوردم هلنا نشست روبه   کم یداد به من تشکر کردم و  شو یکیفکرا بودم که هلنا با دوتا شربت اومد و  نیصبح بود....تو هم ۹

 خورد ی من و با لبخند شربت م ی رو

 

 گه یر د:بخوهلنا

 

شدم  داری حتما خوابم گرفته چون زود ب  شد یم  نیچشمام کم کم داشت سنگ  ونی زیشدم به تلو رهیازش خوردم و خ گه ید کمی

 لبخند و چشمک گفت.  هی فقط هلنا بود که با  دمید یبود و تار م اه یچشمم س  یجلو

 

 :بخور رها جون هلنا

 

و از    نیزم ی افتادم رو یبلندبشم که برم تو اتاق ول  خواستم یم  رفتیم  ج یشده بود همه جا تار بود و سرم گ ی جور ه یحالم   واقعا

 شد......  یچ دمینفهم گهید  خوردینفر به گوشم م  کی  ی حال رفتم فقط خنده ها

 

 ۵۰پارت#

 

چشمام رو باز و بسته کردم که   کم یچشمامو بستم  عی که به صورتم خورد سر  یبا نور ی احساس درد چشمام رو باز کردم ول با

صداش  ی ول  رونیرفت ب کرد یجمع م لشویباال سرم بود که داشت وسا ر یمرد پ هی عادت کنم به اطرافم نگاه کردم تو اتاقم بودم و 

 ومد یم

 

 افتاد؟  یبپرسم چه اتفاق  تونمیاستراحت کنه م د ی با کمی:حالش خوبه فقط مرد
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خوشبختانه ما   ی و حالش بد شده و بعد اون دختر فرار کرده ول خته یشربتش دارو ر هی تو  عورشیآدم ب  ه ی م یبود رون ی:بله ما ب نیرادو

 کردن رش یو قبل از خروجش از کشور دستگ  مید یزود رس 

 

و   رفتیم جیرو بکنه آخه سرم هنوز گ  یکار  نیچجور تونست همچ شعور یدختره ب  کردمیرو باور نم دمیشنیکه م ییزایچ

اومد   عیچشمام باز سر د ید ی اومد تو اتاق وقت نیدکتر بود رفت و بعدش رادو  دمیکه االن فهم یتکون بخورم مرد  تونستمینم

تخت و دستمو محکم گرفت آروم موهامو از   نییبفهمم نشست پا تونستمیو استرس رو م یسمتم نگران بود و تو چشماش ناراحت

 کنار زد و گفت   میشونیپ ی رو

 

 :حالت خوبه نیرادو

 

 گفتم  ی حال یب با

 

 :خ....خوبم رها

 

 ی ومد یدانشگاه چرا ن یومد یبا خودم م د ی:صبح بانیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

 هست؟  ادتیاز صبح  ی زی:چنیرادو

 

 :صبح؟رها
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 :اره هلنا نیرادو

 

 :نهرها

 

حس   ی چیحس بودم و ه  ی انجام بدم انگار ب تونستمینم  یعکس العمل چیبودم اصال حالم خوب نبود ه یجور  هی

 د یپرس  جیمتعجب و گ نی.....رادو کردمینم

 

 منو؟؟؟  یشناس ی:منیرادو

 

 گرفتم  یبخندم فکر کرده من فراموش  تونستمینم یگرفته بود ول خندم

 

 کنم یحس نم یچی.......من چرا ه:آره رها

 

 شه یحالت خوب م گهید کمی:بخاطر دارو هاست نیرادو

 

 آب اومد داخل  وان یل  هی نگران با  ایدفه در باز شد و در  هی

 

 :دورت بگردم من حالت خوبه؟ ایدر
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 :خوبمرها

 

 آب بخور  ِ کمی:بلندشو ایدر

 

 ست ی:تشنم نرها

 

 ستیحالت خوب ن گه ی:بلندشو دایدر

 

 ست یتشنم ن خوامی:نمرها

 

 بهت شربت رو داد  ی :چجورایدر

 

 دونمی:نمرها

 

 دونم ینم ی چ یعنی:ایدر

 

 ی زیچ  ستین ادم ی نکه یا یعنی:رها

 

 کنار تخت و نگران بهم نگاه کرد   زیم  یآب رو گذاشت رو  ایدر
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 اد؟؟؟؟ یم  ادتی:رها منو ایدر

 

 بلند گفتم  یدارو ها بود با صدا  ریبودم احتماال تاث  ی عصب ی خودم نبود ول دسته

 

 ن یبابا شماهم جلسه معارفه راه انداخت ی:ارها

 

 حالت خوب بشه  د یاستراحت کن شا کمیتو   رونی ب م یری:باشه باشه ما م نیرادو

 

 استراحت کردم..... کمیمنم چشمامو بستم و   رونیبعد دوتاشون رفتن ب و

 

تخت بلندشدم   ی ون بخورم از روتک تونستمیساعت بود که خواب بودم حالم بهتر بود و دست و پام آزاد شده بودن و م ک ی حدود

تو آشپزخونه بود تخم مرغ سرخ کرده بود و داشت   ایدر  رون ی آب به دست و صورتم زدم و رفتم ب هی اتاق و  یی و رفتم تو دستشو

 اومد سمتم  عی سر ایدر کرد یم ف یتعر  نایزن عمو ا یو ماجرا رو برا  زدیهم داشت با تلفن حرف م نیرادو خورد یم

 

 ؟ ی:خوبایدر

 

 جون زدم و گفت ی لبخند ب هی

 

 :اوهوم خوبم نگران نباش رها

 

 :خدارو شکرایدر
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 شد؟ ی:هلنا چرها

 

کرد از شانس خوبه تو همون موقع   تیو شکا  سیزنگ زد به پل عیسر  نیرادو مید یرو فهم هی خونه و قض میاومد  نکهی:بعد از اایدر

و   ی هم رفت کالنتر نیممنوع الخروج شدن رادو نیرادو تیبا شکا یکانادا ول  رفت یکه زنگ زدم هلنا تو فرودگاه بود و داشت م

بود با خوردن   ی که اگر هرک  ختهیقرص خواب ر ی که توش کل دنیفهم شاتیدادن با آزما  ونکه توش دارو بود رو نش ی اون شربت

 خداروشکر  یایاز پا در نم زایچ ن یکه با ا ی تو انقدر جون سخت یاون همه قرص خواب دور از جون تو االن تو قبرستون بود ول 

 

 ؟؟؟ یییچ مُردمیاگر من م ه یشعور ی :چه دختر برها

 

 نشده  یزی :عه خدا نکنه حاال که چایدر

 

 ما  شیتلفن رو قطع کرد و اومد پ  نیرادو

 

 ی ب:خونیرادو

 

 بهترم  ی :آره مرس رها

 

  فی رو تعر زی و اونجا همه چ ی کالنتر میکه بر  یا یب د ی......فقط تو فردا بانی:آخر کار خودشو کرد کثافت دارم براش حاال ببنیرادو

 ی کن
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 :باشه حتمارها

 

 ن یبش ای:بنیرادو

 

 گفت ایهم جفتم بود که در نی مبل رادو  ینشستم رو  رفتم

 

 استراحت کنم  کم ی رمیخسته ام از ظهر که از دانشگاه اومدم نتونستم بخوابم من م ی لیمن خ ی:آجایدر

 

 دلم برو بخواب  زی:باشه عزرها

 

 رفت تو اتاق که.....  ایدر

 

 ۵۲پارت#

 

 نگاه به من کرد و گفت  ه ی  نیرادو

 

 نجا یا رسنیشب م ۳ ای ۲شدن و گفتن احتماال تا  یناراحت و عصب  یلیخ نا ی:زنگ زدم به مامان انیرادو

 

 ی ناراحتشون کرد یبهشون بگ  خواستی:نمرها
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 :نه بابا.....رها؟نیرادو

 

 :بله؟ رها

 

 اتفاقا بخاطر من بود  نی واقعا همه ا  د ی:ببخشنیرادو

 

 نشونت بدم که حالم خوبه  خوام یشد م ینجور ی.....اصال حاال که ایزنیم  هی چه حرف نی:عه ارها

 

 ؟ ی:چجور نیرادو

 

 شام درست کنم  خوامی:مرها

 

 دم یسفارش م  ز یچ هی  زنم یزنگ م ستیتو حالت خوب ن ال یخی:بنیرادو

 

 :نه نه نه رها

 

 و رفتم تو آشپزخونه  بلندشدم

 

 درست کنم رفتم سمت اُپن و گفتم   یگرفتم ماکاران م یفکر کردن تصم ی از کل بعد 

 



 استاد جذاب من 

186 
 

 ؟ یدوست دار یارانتو ماک نی:رادورها

 

 براش  رمیمی:منیرادو

 

 کنمیدرست م  نو یپس هم ولی:ارها

 

 وگفت   د یخند  نیرادو

 

 ؟؟؟ ی:مگه بلد نیرادو

 

 :بله که بلدم رها

 

 سمت آشپزخونه و گفتم  برگشتم

 

 کجاست؟  ی:خب ماکارانرها

 

 بود گفت  یکه سرش تو گوش  ی درحال  نیرادو

 

 جفت گاز  نت ی:کابنیرادو
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 رو دراورد و دوباره گفتم  یو ماکاران  رفتم

 

 :قابلمه کجاست؟ رها

 

 یی ظرف شو یباال نت ی:کابنیرادو

 

 که گفتم  اد یو گذاشتم جوش ب ختمیبرداشتم و توش آب ر اونم

 

 :روغن کجاست؟ رها

 

 که از دست سواالم کالفه شده بود گفت   نیرادو

 

 جفت گاز نتی:همون کابنیرادو

 

 اونم برداشتم و دوباره گفتم  رفتم

 

 :گوشت چرخ کرده؟ رها

 

 گه ید  زری:پوووف تو فرنیرادو
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 دوباره گفتم  خوام ی هم م ازی اومد پ ادم یبرداشتم که  اونم

 

 . از؟یپ نی:رادورها

 

 قدم رفتم عقب و با ترس گفتم  هی و  دمیاومد تو آشپزخونه ترس  یرو انداخت رو مبل و عصب ی شد و گوش  یعصب

 

 پرسم ینم  گهید د ی:ببخشرها

 

 خنده و گفت  ریزد ز  نیرادو

 

 :منم کمک بدم؟ نیرادو

 

 :باشهرها

 

 خوشمره درست کردم......  ی ماکاران هی  ی و خرابکار  یخنده و مسخره باز  ی با کل نیکمک رادو با

 

 ۵۳پارت#

 

 گفت  ن یاز خوردن رادو بعد 
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 یبلد باش  کردمی خوشمزه بود اصال فکر نم یل ی:دستت درد نکنه خنیرادو

 

 :نوش جانرها

 

  ی نشست منم سفره رو جمع کردم و رو ون یزیتلو  ی مبل روبه رو ی و رو رون یو رفت ب  ییشد و ظرفشو گذاشت تو ظرف شو بلند 

 حوصلم سر رفت و گفتم  گهیداره م یچ  م یبفهم نکه یبدون ا م یبود رهی خ ونی زیساعت گذشت هردو به تلو م ین ه ی م یمبل نشست

 

 ؟؟؟ یندار نیغمگ  یرانی ا لمیتو ف نی:رادورها

 

 رو دارم  ی :التارنیرادو

 

 مش ینی:بزار ببرها

 

 :باشه نیرادو

 

  ی رعلیام یگرفت و برا لمیف نیکه نوش  ییبه جا  د یکه رس  م یبود لمیف دنیرو گذاشت و دوباره نشست.....مشغول د لم یشد و ف بلند 

برم پخش شد دلم   د ینکرد و همونجا اهنگ کجا با داش یرفت دنبالش تو فرودگاه و پ  یعل ر یکرد و ام ی فرستاد و ازش خدافظ

صدا فقط اشک   یب  یول کردم یم  هی گر نیغمگ  ی ها لمیف  دنیبا د شهی گلوم بود هم  وت  ینیو بغض سنگ  شد یداشت براش کباب م

چقدر   دونمی........نمونیزیبودم به تلو  رهی خ ی نجوریگونم راه گرفت و هم ی رو قطره اشک  هی  یعل ر ی حال ام دن یو با د ختم یریم

و    ختیصحنه دوباره اشکام ر نیا دن یبا د د مُر  نیو گفتن نوش   یرعلیدفه زنگ زدن به ام ه یاشکم خشک شده بود که  ی گذشت ول

پاهامو تو بغلم گرفتم و سرمو   شدمیداشتم نابود م   نیکه بره سر قبر نوش  دادن یرو راه نم یرعلیکه ام   ییتو ُشک بودم و اونجا

  نگاهرو   لمیسرمو اوردم باال و ف کردمی م  هی گر شتر یچشمم ب ی جلو اد یهروقت صحنش م ختمیریگذاشتم رو زانو هام و اشک م 
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  نیکه رادو دمی د دماغمو باال کشبو سیصورتم از شدت اشک قرمز شده بود و چشمام خ نیرفت دنبال قاتل نوش  یرعلیکردم که ام 

 گفت   یچونم و سرمو اورد باال و با ناراحت ریدستشو گذاشت ز نییسرمو انداختم پا ع یبرگشت سمتم وسر

 

 بندمش ینکن االن م هی :تروخدا گرنیرادو

 

 گرفته بود گفتم   هی که از گر ییصدا با

 

 :نه بزارش رها

 

 لبخند زد  ه یشستشو اورد باال و اشکمو پاک کرد و   انگشت

 

 یباش  یانقدر احساسات دونستم ی:نمنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 تو اتاق استراحت کنم  رمی خسته ام م ی لی......من خستمی:باالخره از سنگ که نرها

 

 :باشه نیرادو

 

 شد و خوابم گرفت.... نیکردم زود چشمام سنگ  هی چون خسته بودم و گر  ی تخت هست یرو   دمیو رفتم تو اتاق و دراز کش بلندشدم
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 ۵۴پارت#

 

و   دمیاز خواب پر عی زلزله اومده سر نکهی نکنه زلزله اومده از تصور ا یوااا  خورمیبه شدت دارم تکون م کردم یخواب احساس م تو

 از پشت سرم اومد  یهست یسمت در که در رو باز کنم که صدا دمییزدم و دو غیج

 

 د؟؟؟یبریم ف ی:کجا تشریهست

 

 خنده  ر یهردو زدن ز ایو در  یسمتش که هست برگشتم

 

 اد ین رتون یشوهر گ شااهللیا یآمازون  ی ها شعوری: برها

 

 گفت  د یخند یکه م یدرحال  ایدر

 

 م ی:ما که دارایدر

 

 زبون دراوردم و گفتم  براش 

 

 ی ادب هست ی دختر پروو زبون دراز ب  هی ه به رهام نگفتم که تو :اگرها
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 کنه ی :خفه بابا رهام که باور نمایدر

 

 گفت  د یخند یکه داشت م یهست

 

 شااهللیا ی شوهر بش ی :خودت بیهست

 

 زدم به کمرم و براش زبون دراوردم و گفتم  دستمو

 

 خوبشو هست  یکی:شما نگران شوهر ما نباش رها

 

 بود  نیرادو  یواااااا  دمینفر رو از پشت سرم شن کی  یدفه صدا  هی

 

 مثال؟؟؟؟  ی :کنیرادو

 

 ؟ی:چرها

 

 ه؟؟؟ یخوبشو هست ک یکی ی :گفتنیرادو

 

 :حاالرها
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 :سوالم جواب نداشت؟نیرادو

 

 خنده برگشتم سمتشون و بالشتم رو برداشتم و زدم تو سراشون  ر یباهم زدن ز یو هست ایدفه در  هی

 

 نمیبب  نیبلندش  ن یچلغوز آبرومو برد یها  شعوریاار ب:زهر ماارها

 

 خانم:دخترااااااا ناهار حاضرهههه بایز

 

 :نااااااهار؟؟؟؟؟؟؟؟رها

 

 :بله خانم خواب آلو نااااهارایدر

 

همه دور   رونیبلندشدم و رفتم ب رهیزمان کال از دستم م خوابم یم  یعادت داشتم وقت شهیهم رون یرفتن ب ن یو رادو  ایو در یهست

 مینشسته بودن سالم کردم و مشغول خوردن شد  زیم

 

 خانم:حالت خوبه رها جان؟ بایز

 

 :آره زن عمو خوبم رها

 

 کارو کرده   نیچرا ا دونم یخانم:دخترم من واقعا شرمنده ام نم بایز
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 د ی:نه دشمنتون شرمنده ولش کنرها

 

 تقاص پس بده د یبا یون قان یدنبال کار ها  وفتمی:از فردا معمو

 

 :دستتون درد نکنه رها

 

و مشغول    یی رایتو پذ   می بعد از شستن ظرفا رفت میو شست م ی....بعد از نهار ظرف هارو جمع کردمینهار هم در سکوت خورد  ه یبق

تخت بودم   یخواب.....رو  ی تو اتاق برا میرفت گهیبود که بعد از شام د ۱ساعت  م ید یخند یو م م یگفتیم  یاز هر در  م یحرف زدن شد 

 .......دمیساعت بعد خواب ک یبشه... نیچشمام سنگ  کم یدراوردم و باهاش کار کردم تا   مویگوش وول خوردم خوابم نبرد   یهرچ ی ول

 

 ۵۵پارت#

 

  داریب ن یکه رادو  دمیلباس پوش  ه ی آب به دست و صورتم زدم و موهامو شونه کردم و  هی شدم  داریاز خواب ب م یآالرم گوش  یصدا با

همه آماده بودن و   گهیبود که د  ۹شد ساعت  دار یکردم اونم با غر زدن ب  دارش یو ب  ایرفتم سمت در د یشد اونم لباساشو پوش 

 و گفتم  نگ یرکتو پا میرفت  م یکالس داشت ۱۰ساعت 

 

 ن؟ی:با کدوم ماش رها

 

 م یری:هر روز با خودم منیرادو
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که برام افتاد    یدادگاه و درمورد اتفاق می قبلش رفت ی سمت دانشگاه......ول م یو رفت  میشد  نیسوار ماش  ایباال انداختم و با در شونه

 دانشگاه......  می اعتراف کرد و رفت زندان بعد از دادگاه رفت ز یبود به همه چ دهیدادم هلنا هم که ترس  حیتوض

 

 گفت   نیکه رادو  میستادیدر دانشگاه ا  یجلو

 

 ی ایتو ب ستین ازین گه یهلنا د ی کارا یبرا  ی سر برم کالنتر هیبا بابا  د یباال من با د ی:شما برنیرادو

 

 :باشه دستت درد نکنه رها

 

 و منتظر  م یها نشست یصندل ی باال رو  م یو رفت  میشد  ادهیپ

 

 وارد شد و بعد از سالم گفت   نیبه در رادو ی که با تقه ا  نیرادو

 

هر روز آماده باشه و االن من   د یو دانشجو با ره یبه دانشجوش بگه ازش امتحان بگ  نکهیحق داره که بدون ا ی:هر معلمنیرادو

 رم یجلسه قبل رو امتحان بگ  یدرس ها خوام یم

 

توجه به اونا امتحان هارو گذاشت   یب نی دورا  یچرا نگفت پس کل دانشگاه شروع کردن به اعتراض کردن ول  ن یقرآن ا اااای یوااا

بچه درس خون بودم تقلب هم بلد نبودم و اگر   شه یکه من هم  ییدونه از سواالرو بلد نبودم و از اونجا  کی  یجلومون واااا

  ی دست جلو  ه ی هو ینه؟؟؟؟؟؟ ایتقلب کنم   تونمیم نم یتا بب ایکج کردم سمت برگه در رمو بود س  عیضا  ی لیتقلب کنم خ  خواستمیم

 و داد زد   کردیداشت منو نگاه م  ی اخم وحشتناک عصب ه ی با  نیصورتمو گرفت برگشتم نگاه کردم رادو
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مهر....برگتون رو    ایجوابارو بدم خدمتتون......خانم آر یخوایاد؟؟؟؟؟می از تقلب بدم م  ااااااادیز یلی: بهتون نگفتن که من خنیرادو

 رون یب ن یو بر د یبد 

 

 ناک بلند گفت که از ترس چشمام بسته شد آخر رو وحشت جمله

 

 رون یییییییییگفتم.....ب   یچ  ید ی:نشننیرادو

 

 گفتم  تینگاه تو چشماش کردم و با عصبان هی گلوم بود   یبغض سخت تو ه یشدم و  بلند 

 

 :مُرد شور خودت و کالست رو ببرم رها

 

آبرومو برد   شعوری......ب مکتین ی دانشگاه و نشستم رو  اطیتو ح دم ییو در رو محکم بستم و دو رون یاز کنارش رد شدم و رفتم ب  و

مطمئن   گهیاخمش و اخالقش.....االن د  نی خوشم اومد آخخههه از ا نیا  ه یاصال من از چ... رونیاون همه دانشجو من و کرد ب یجلو

 به من نداره  یحس چیشدم ه

 

کرد آخه سرمو چرخوندم و به پنجره کالس   کاریچ ی حاول صب نیگونم راه گرفت......بب ی قطره اشک رو ه یشکسته شد و  بغضم

اووووف   رونیبلند شدم و رفتم ب مکتین  ی اشکمو پاک کردم و از رو کرد یپرده رو کنار زده بود و به من نگاه م ن ینگاه کردم رادو

 بکنمممم  ی پول هم نداشتم که حاال چه غلط یکردم واااا  فم یک  یتو  اه نگ  هیندارم که په کجا برم   نمیماش 

 

برم بلند شدم و خاک مانتومو تکوندم و چند قدم   اده یگرفتم پ میفکر بکنم تصم  کمیکه  ابونینشستم کنار خ  قه ی چند دق هی

 دم یرو از پشت سرم شن نیرادو یبرداشتم که صدا
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 رسونمت یم  ای:رها بنیرادو

 

  دمیم حیتوض ابراتیب گفتیرو راه افتادم سمت خونه اصال حوصلشو نداشتم حتما حاال م ادهیپ یبرگردم سمتش تو نکه یا بدون

 و گفت نییرو اورد پا  شهیکه به من برسه ش   کردیم یشد و با سرعت کم رانندگ کی بهم نزد نیرادو نی......ماش د یببخش

 

 سوار شو  ای:رها بنیرادو

 

 دادم یو به راه خودم ادامه م دادم یمن اصال جوابشو نم ی ول

 

 باال  ایترو خدا ب دم یم  حی:رها بهت توضنیرادو

 

 شد یحالم بد م چه یپیتو گوشم م نیرادو ی داد ها یاومد وقت  نییاشکام پا دوباره 

 

 بدم  حیلحظه وقت بده توض ه ینکن  ه ی:رها جان من گرنیرادو

 

  نم یمنم موندم که بب ستاد یهم ا نیرادو سایبهش عالمت داد که وا س یپل دمیشن نیرادو نیرو از جفت ماش  س یپل ریآژ یصدا

 شد و رو به من گفت  اده یپ سا یاز پل ی کیچش بود  سیپل

 

 :خانم مزاحمتون شدن؟؟سیپل
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من   یالتماس بود ول  ن یکرد تو نگاه رادو تیی امروز اذ یل یاون خ ینبود بگم نه ول  ی آره که دلم راض گفتمیاالن م گفتمیم یچ خب

 گفت   نیبه رادو گم ینم یزیمن چ  د یکه د  سیسرمو کج کردم تا خام چشماش نشم پل

 

 د؟؟؟ یدار ی :چه نسبتسیپل

 

 حول شد و گفت  نیرادو

 

 :همسرم هستن نیرادو

 

 عمت جون

 

 خانم؟ گنی:راست مسیپل

 

 باز کردم و گفتم  دهن

 

 :بلهرها

 

 مزاحم شدم خدا نگهدار د ی:بله ببخشسیپل

 

 شدم  نیرادو  نیسوار ماش   یشد و رفت منم عصب سوار
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 :ب.... نیرادو

 

 گفتم  یحوصلشو نداشتم و نذاشتم حرفشو ادامه بده داد زدم سرش و عصب  اصال

 

 صداتو بشنوم  خوامینم گهیتو جاده د کنمیخودمو پرت م کنم یدرو باز م ی کلمه حرف بزن ک ی:خفه شو.....فقط خفه شووووو رها

 

 متعجب برگشت سمتم خودمم از حرف زدنم تعجب کردم دوباره داد زدم   نیرادو

 

 رون یب  رمینگام نکن.......بخدا م ینجوری:ارها

 

 نگاهشو ازم گرفت و حرکت کرد....  نیرادو

 

 ۵۶پارت#

 

نسور رفتم طبقه سوم .....در زدم که  شدم و با آسا ادهیپ نیاز ماش  نیبدون توجه به رادو  م ید یکه رس  م یچقدر توراه بود دونمینم

لب سالم کردم و رفتم داخل به عمو و زن عمو سالم دادم و رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض    ریدرو باز کرد ز ی بعد هست هیچندثان

نار  و پتو رو انداختم رو خودم اومد ک دمیاومد داخل به پشت دراز کش ن یتخت که در باز شد و رادو  یرو  دم یکردم و دراز کش

 تختم نشست و گفت 
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هم   د یاسات ی و رفتن به کل دانشگاه گفتن حت  نیشد  اده یمن پ نیکه شما از تو ماش  دن یدانشگاه د ی :امروز دوتا از پسر هانیرادو

و منم باهات بد برخورد   ی کنیتقلب م  هی از سر بق ینخوند  دونستمیامتحان نوشتم چون م ه ی ام یب نکهی بهم شک کردن منم قبل از ا

 شدم  یعصبان یل یمن خ د یببخش کشهیم  نجایبه ا دونستمینم یولبرطرف بشه  ه یتا شک بق کنمیم

 

 انقدر زود ببخشمش د ینبا

 

 اد یتمام شد خوابم م حاتتون ی:توضرها

 

  نهیبود بلند شدم و تو آ کیشدم ساعت  داریاز خواب ب میآالرم گوش  یمنم خوابم برد......با صدا  رونی و رفت ب  د یکش ی پووف کالفه

نگاه   ونیزیکاسه تخمه داشتن تلو  هینشسته بودن با   ونی زیتلو  یهمه روبه رو رونیموهامو مرتب کردم و شالمو زدم و رفتم ب

  ی نگاه ها یشدم ول  ون یزی تلو ره یمبل و خ  یسالم گفتم و نشستم رو  ه یلب   ر یز کردن یبحث م  یینمایس  لمیو درمورد ف کردن یم

توجه نکردم   ی بعد اومد جفتم نشست ول قهی برنگشتم سمتش دو دق ن یرادو دونستم یخودم احساس کردم چون م یرو رو  یکی

 آروم گفت 

 

 رون یب می شام بر ی ای: امشب منیرادو

 

 :حوصله ندارم رها

 

 کنم  یآشت خوام ی :رها تروخدا منیرادو

 

 ؟؟؟ ی:اونوقت اگر من نبخشم چرها
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 چشمک زد و گفت  هی

 

 ی بخشی:منیرادو

 

 یی پروو یلی:خرها

 

 :نظر لطفتونه نیرادو

 

 کرد یبه ما نگاه م طون یلبخند ش  ه یخانم با  باینگاه کردم ز ن یپشت رادو از

 

 لب گفتم  ر یو ز  ونیز یبرگشتم سمت تلو عی.....سر

 

 :شرط داره رها

 

 بود قبول  ی :هرچنیرادو

 

 ی د یم ی پارک بهم بستن می بریبعد شام هم م  ی کنیخوب مهمونم م ی لیشام خ هی:رها

 

 و گفت  د یخند 
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 به چشم  ی :انیرادو

 

 خانم گفت  بایتمام شد و ز  لم یساعت بعد ف ک یکه  دم یرو د لم یمنم ادامه ف  هی بق ش یشد و رفت پ بلند 

 

 ناهار  م یبر نیخانم:خب بلندش  بایز

 

 جفتم بود تو گوشم گفت  ایدر  میشکل که وسط اشپزخونه بود نشست  یا  رهیدا ز یتو آشپزخونه و دور م م یبلند شدن و رفت همه

 

 ی داشت  یچه حس رونیاز کالس کردت ب ی:رها وقت ایدر

 

 شعور یدست بزارم تو گردنش خفش کنم ب خواستی :همون لحظه دلم مرها

 

 دخترم؟ ی رو خفه کن ی:کعمو

 

 و برگشتم سمت عمو و گفتم  دمیترس 

 

 اونو گفتم  رون یکالس انداخت ب از استادام منو از ی کی:امروز رها

 

 یکرد  ی:حتما کار اشتباهعمو
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 ابروهاش رو انداخت باال و گفت  نیرادو

 

 :بله نیرادو

 

 من اشتباه کردم  یریگ ی م  یخبر  ی:شما امتحان برها

 

 کارو داره  نیحق ا ی:هر استاد نیرادو

 

 پسر عموم؟؟؟  ی:حترها

 

 پسر عموت  ی :حتنیرادو

 

 ارما یسرت در م شو یمن تالف  ی:ولرها

 

 م ی:منتظر هستنیرادو

 

 :باشه منتظر باش اگه اومدم باهاترها

 

 من منظورم اون نبود   گهید  د ی:عه ببخشنیرادو
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 :نچرها

 

 :تروخدانیرادو

 

 :شرطرها

 

 بود قبول  ی :هرچنیرادو

 

 ی ر ینگ  یخبر  یو امتحان ب  ی کن تمییو اذ رون یب میاز کالس بنداز یحق ندار  گهی:درها

 

 :باشه بابا نیرادو

 

 د یناهارتونو بخور د یکنی بابا چقدر کلکل م ی:ایهست

 

ساعت پنج بود رفتم تو اتاق و مشغول   مید ی د  یینمایس  لم یو دو سه تا ف  ونیزیتلو  یجلو  می و بعد ناهار دوباره رفت م یرو خورد ناهار

 کردم.....   یباهاش باز ی شدم و کل میگوش 

 

 ۵۷پارت#

 

 د داخل و گفت سرشو اور نیدر باز شد و رادو که 
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 م ی:آماده شو برنیرادو

 

 :االاااااانرها

 

 ؟؟؟ ی:پس کنیرادو

 

 گه ید دمتیول کن تروخدا بخش  نی:رادورها

 

 :منتظرتم نیرادو

 

مانتو بلند    ه یبار هم که شده حوصله به خرج بدم و خوشگل شم  کی گرفتم   میکالفه بلند شدم تصم  رونیدرو بست و رفت ب و

  یبرا  ملیر ه ی فقط  ی عنیکردم  م یمال شیآرا هی و   رونیب ختم ی دسته از موهامو ر ه یو    دمیپوش  د یو شال سف  یبا شلوار مشک یمشک

خانوم با   بایحبت بودن زمبل درحال ص یهمه رو  رون ی برداشتم و رفتم ب مو یمشک فی ک یرژ لب کالباس  ه یدرشت کردن چشمام و  

 برگشت سمتم و گفت  دنمید

 

 دخترم؟  ی ریخانم:کجا م  بایز

 

بهش   ی چ یبدم برگشتم سمت زن عمو وااااا  صشونیتشخ تونستم یبود که نم ی زیچ ه یشده بود به من تو چشماش  رهیخ نیرادو

 زشته مجبور شدم دروغ بگم  ی لیکه خ  رونیشام ببرم ب خوادیم یواسه آشت   نیبگم اگر بگم رادو
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 رسونه یهم منو م نیپاساژ رادو رم یداشتم م د یخر کمی:رها

 

 :اها خوش بگذره دخترم بایز

 

 و اروم گفتم  نی دوباره مشغول صحبت با عمو شد برگشتم سمت رادو و

 

 م؟ی:بررها

 

 شده بود و جوابمو نداد   رهیبه من خ ینجور یهم ی ول

 

 م؟ ی بر نی:رادورها

 

 بلند تر گفتم  نبارینگفت و ا ی چیه بازم

 

 هواست کجاست؟؟؟ نی:رادورها

 

 به خودش اومد و حول شد و گفت  ن یکه رادو دن یچشمک بهم زدن و شروع کردن به خند  هی و زن عمو برگشتن سمت ما و  عمو

 

 م ی ....برمی:برنیرادو
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بود   ی و سورمه ا  یکت توس   هیچه خوشگل شده بووووود مااااامااااان  یواااااااا م یخدااااااا عشقم از دست رفت بلندشد که بر یواااااااا

و حرکت کرد...حوصلم سر رفته   میشد  نیرادو نیو سوار ماش   رونیب م یمنننن رفت کنم یخدا االن غش م ی وااا ی شلوار مشک هیبا 

 ود هم ساکت ب ن یرادو بود 

 

 آهنگ بزار  هی:رها

 

از هورش  یکرد)آهنگ عاشقم کرد  ی رو پل خواستیکه م یرفت سمت ظبط و چندتا آهنگ و رد کرد و آهنگ  دستش

 ✦❁•·····✦•✦❁✦••·····✦❁✦••بند(·

 

 تو قلبم  ی خودتو جا داد رات یاون نگاه گ با

 

 شد که شدم عاشقه تو کم کم  ی چ دونمینم

 

 بشه ی دلم آروم نم  وونهیمنه د  دونه یم خدا

 

 ارزه  ی م ایحاله خوبم به همه دن  نیلحظه آره ا ه ی نمتینب

 

 قلق دله وامونده  گهیآخه دستِ توئه د  الیخیب  یحاله دلو بد کرد یکرد  عاشقم

 

 تو جا مونده   شهیکه پ یدل  ره یگ یم ی نباش  یدونیم ی به پا کرد یشیآت یکرد   کاریچ تو
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 قلق دله وامونده  گهیه دستِ توئه د آخ  الیخیب  یحاله دلو بد کرد یکرد  عاشقم

 

 تو جا مونده   شهیکه پ یدل  ره یگ یم ی نباش  یدونیم ی به پا کرد یشیآت یکرد   کاریچ تو

 

 زانوت بذارم  ی سر رو خواد ی بمون ابرو کمون با دلو جون دوست دارم خوشم باهات دلم م شمیپ

 

 ی کیمنو تو  ی که عاشقش شدمو کُشت  یحرفِ دلمو بگم به ک یخودم تک قرارتم یب

 

 قلق دله وامونده  گهیآخه دستِ توئه د  الیخیب  یحاله دلو بد کرد یکرد  عاشقم

 

 تو جا مونده   شهیکه پ یدل  ره یگ یم ی نباش  یدونیم ی به پا کرد یشیآت یکرد   کاریچ تو

 

 قلق دله وامونده  گهیآخه دستِ توئه د  الیخیب  یحاله دلو بد کرد یکرد  عاشقم

 

 تو جا مونده   شهیکه پ یدل  ره یگ یم ی نباش  یدونیم ی به پا کرد یشیآت یکرد   کاریچ تو

 

••✦❁✦·····••✦❁✦•✦·····••✦❁✦ 

 

 م یشد  اده یو پ ستادیا نیرادو  نیساعت ماش  م یاز ن بعد 
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 ۵۸پارت#

 

  م یگارسون اونجا بود رفت هی نفر هم توش نبود کهههه خلوتِ خلوت بود فقط  کیداخل  م یبووووود رفت یعجب رستورااااااان اووووو 

 که گارسون اومد سمتمون   میآخر سالن نشست

 

 ن؟ یدار  ل یم ی:چگارسون

 

 :من جوجه رها

 

 :منم جوجه نیرادو

 

 :سالد ماست و نوشابه؟گارسون

 

 ی:همش لطفا با نوشابه مشکرها

 

 و گفت   د یخند  نیرادو

 

 :منم همونا نیرادو

 

 گفت   نیدراوردم و مشغول شدم که رادو مویرفت گوش  گارسون
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 :رها نیرادو

 

 :بلهرها

 

 کنار  یزار یم تو یلحظه گوش  ه ی:نیراد

 

 حرف بزنه  تونستینگاش کردم انگار نم ی و سوال ز یرو خاموش کردم گذاشتم رو م یگوش 

 

 :من.....من.... نیرادو

 

 ؟ ی:تو چرها

 

 :رها.....نیرادو

 

 افتاده  ی:اتفاقرها

 

تشکر کردم و   زی م یکه استرس داره گارسون اومد و غذا رو گذاشت رو   دمیاز نگاهش فهم ینگفت ول  ی چیگذشت و ه قه ی دق چند 

 داد و گفت  رونینفسشو صدا دار ب ن یرفت مشغول خوردن شدم که رادو
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 : من عاشق شدم...نیرادو

 

گلوم بود قاشق و چنگال رو گذاشتم تو    ی بغض تو شدمیتعجب کردم داشتم نابود م دمیفهمی که داشتم م  یز یشدم از چ خشک

 و گفت  نییشدم بهش سرش رو انداخت پا رهی بشقاب و سرمو بردم باال و خ

 

که همه جوره پشتم بود و هروقت    یدختر ه یشد  م یدفه وارد زندگ ه ی که  ی دختر  هی یدختر خوشگل احساس  ه ی:عاشق نیرادو

  ه ی ی شدم که وقت یکرد عاشق دختر یبازم باهام آشت  یول شد یو ناراحت م  کردیم ه یگر نکهیدعواش کردم با اسرش داد زدم و 

دختر خوشگل و   ه یتحمل کنم    شویدور تونم یلحظه هم نم ک یشدم که  ی عاشق دختر شد یم  یعصب کردیدختر باهام صحبت م

 طون یش 

 

شده   یرفته عاشق ک ستیمن خر رو بگو که دوست داشتم حاال معلوم ن  زدیگلومو چنگ م ینیسرم خراب شد و بغض سنگ  ایدن

 ادامه داد  نیرادو د یکنم نباااااا  هی گر د ینبا شمیم  یدارم روان یوااااا

 

 ؟؟؟ی کنیکه اسمش رها آره من عاشقت شدم دوست دارم رها دوست دارم رها با من ازدواج م پ یدختر خوشت ه ی:نیرادو

 

  چیکامال تو ُشک بودم و ه نییپا خت یو اشکام ر  رمیبغضم رو بگ  ینتونستم جلو گه یجمله د نیا دنی بود(با شن نیی)سرش هنوز پا

منو   نیرادو  ی عنینتونستم بکنم  یچی ه ی بزنم و بگم منم عاشقتم ول غی از ته دلم ج خواستیبکنم دلم م تونستمینم یحرکت

و تو    ختمی ریهنوز هم اشک م زنمممممممیدارم توهم م ای شم یم یدارم روااااااااان شهههههههههیخداااا مگه م یدوست داره واااااا

 گفت ع ی سرشو اورد باال و به من نگاه کرد نگاهش رنگ ترس گرفت و سر نیُشک بودم رادو

 

  ی بود و رفت  ی که برات آرزو کنم اگر جوابت واسه من منف ستم یناراحتت کنم من مثل اون پسر ها ن خواستمی :رها بخدا نمنیرادو

  هینکن   ه یرها تروخدا گر شم ینه نابود م ی نه ولکنم برم رها بگ  یکه اگر بهم بگ   ستمیمثل اون پسرا ن یخوشبخت بش شااهللیا

 بزن  یحرف
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 و با بغض گفتم  ن ییُشک دراومدم و اشکامو پاک کردم سرمو انداختم پا از

 

 برم خونه  خوامی:مرها

 

 قبلش جواب منو بده  ی ول  می ری:منیرادو

 

 بلندتر گفتم  نباریا

 

 برم خونه  خوامی:مرها

 

 :باشه باشه نیرادو

 

درشو بازکرد و نشستم   نیرادو نیبلند شد و منم بلندشدم پاهام توان راه رفتن نداشتن با تمام توانم رفتم سمت ماش  نیرادو

 ران گفت لحن نگ   هی با  نیدادم که رادو  هی تک نیماش  شهی چشمامو بستم و سرمو به ش 

 

 :حالت خوبه؟؟؟؟ نیرادو

 

 حرکت کرد  ن یبه نشانه خوبم تکون دادم و رادو سرمو
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 ۵۹پارت#

 

 گفت  نینگاه کردم که رادو  رونیبا تعجب سرمو بلند کردم و به ب ستادیبعد ا قه ی دق  ۱۰

 

 شو  ادهیبدم پ ی :قول دادم بهت بستننیرادو

 

 گرفته گفتم  یو اومد سمتم و بهم داد با صدا د یبرام خر  ی فی ق ی بستن هی رفت   نیشدم رادو اده یپ نیماش  از

 

 ؟ ی:خودت چرها

 

 برق زد و گفت  چشماش 

 

 خوام ینم ی :مرس نیرادو

 

 گفت   نیدستمو گرفت داغ شدم و صورتم قرمز شد که رادو  نیکه رادو  میزد یسمت پارک و قدم م می افتاد راه

 

 ؟ یبگ  یز یچ یخوا ی:نمنیرادو

 

 بگم ی:چرها
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 ؟؟؟یدوست دارم توچ  ادیز ی لی:رها بخدا من دوست دارم خنیرادو

 

 ن ی:ولکن رادورها

 

نتونستم و گرفتمش   گه یخوردم د یاز بستن کم یبود  ک یو منم نشستم جفتش پارک خلوت بود و هوا تار مکت ین هی رو  نشست

 ن یسمت رادو

 

 بخورم  تونمی:نمرها

 

 که من خوردم اونم خورد تعجب کردم و گفتم  ییگرفتش و از همونجا  نیرادو

 

 اد؟؟؟ یبدت نم ی :از دهنرها

 

 زد  یو چشمک د یخند 

 

 کنه یفرق م  یدهن  نی:انیرادو

 

 شدم  رهیشدم و به روبه رو خ سرخ

 

 یگ ینم ی چیه ی :رها واسه چنیرادو
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 بگم ی:چرها

 

 خوام یجواب ازت م ه ینکم باهام من فقط  ی نجوری:رها تروخدا انیرادو

 

 :نهرها

 

 پام دستامو تو دستش گرفت و گفت  یو نشست جلو  ستادیشد و بلند شد اومد رو به روم ا ناراحت

 

 :چراااااانیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

 نکن  تمیرها تروخدا اذ  یچ ی عنی:نیرادو

 

 فکر کنم  د یبا نی:رادورها

 

 دلخور شد و گفت  نگاهش

 

 ؟؟؟؟ یکن یدرمورد من نم ی فکر  چیتو ه ی عنی:نیرادو
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 نگفتم  نوی:من ارها

 

 :چقدر؟؟ نیرادو

 

 چقدر  ی:چرها

 

 ؟؟ یکه فکر کن  ی خوای:چقدر وقت منیرادو

 

 روز  ۳:رها

 

 هاا؟؟  خوامیجوابمو م گهی: من سه روز د نیرادو

 

 :باشهرها

 

 گفت  یناراحت با

 

 ؟؟ ی:اگه نه بود چنیرادو

 

 :ممکنهرها
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 کنم یم  ی:رهاااااا بخدا خودکشنیرادو

 

 وونه ی:درها

 

 تونست ینم ی بگه ول ی ز یچ هی  خواستیو م  کردیم  ی با انگشتاش باز یجفتم و انگار استرس داشت ه نشست

 

 نه  یبهم بگ  ی خوایتو م  یعن ی:رها نیرادو

 

 گفت  ن یخودم عاشقتم......رادو یبهت بگم نه وقت  تونمی م ی سمتش و تو چشماش نگاه کردم چجور برگشتم

 

 ؟؟؟ یخاستگار میای:رها فردا ب نیرادو

 

 معلومه که نه  ااااایشد  وونهی:درها

 

 ه؟؟؟؟ ی :جوابت منفنیرادو

 

 دهنم باز شد و گفتم  ناخودآگاه

 

 :نهرها
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 مثبت؟؟؟؟  ی عنی:نیرادو

 

 :نهرها

 

 کرده رو نه  ری :رها امشب سوزنت گ نیرادو

 

 :نهرها

 

 :رهااااانیرادو

 

 :بلهرها

 

 ایشد  وونهی :دنیرادو

 

 :نهههههرها

 

 خنده خودمم خندم گرفته بود  ریزد ز  نیرادو

 

 ؟ یجوابمو االن بد  شهی:رها منیرادو
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 شه ی:اره مرها

 

 گرفتش و گفت استرس 

 

 :بگو نیرادو

 

 .....تونمیکه من نم  نمیبیم کنم یفکرامو م ی:خب.......من هرچرها

 

 ادامه بدم گفت  نزاشت

 

 قبوله  یتو بگ  ی هرچ زمیریرو به پات م میتو فقط بله رو بگو من زندگ یتون یرها بخدا م  یتونی:منیرادو

 

 :بزار بگمرها

 

 :بگو نیرادو

 

 باهات ازدواج نکنم تونمیمن نم نم یبیم  کنمیفکر م ی:هرچرها

 

 و گفتم  نییشد به من سرمو انداختم پا رهیخشک شد و با دهن باز خ نیرادو
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  ی خفش کنم ول خواستیدلم م ومد یهلنا دورت م یبهت بگم......وقت ونستمتینم چوقتیه ی:م.......منم دوست دارم ول رها

  یو اونجور  رون یب میاز کالس انداخت یبرخورد کرد کنترلم رو از دست دادم وقت یباهات اونجور  یدختر تو قناد ی وقت تونستمینم

فراموشت    گه یتو گوشم با خودم گفتم د  یاون شب زد  یکنم وقت تتییاذ ومد ین لم د  یازت متنفر شدم ول ی باهام برخورد کرد

داشتم ذوق مرگ    گهید  یمثل اونو دار  یکی خودتم  دم یفهم یخوشحال شدم و وقت  یکل  یبهم گردنبند رو داد  یوقت ی ول  کنمیم

 منم دوست دارم......منم عاشقتم   نی.......رادوشدمیم

 

 گفت ن یعقب که رادو دمیو پر دم یداد بلند زد ترس   هی دفه   هی  نگاه کردم هنوز تو ُشک بود  نیاوردم باال و به رادو سرمو

 

 دستم بشکنه  یاله شهییییییرهاااااا باورم نم ی :واااانیرادو

 

 تیخواستگار ام یم گه یکه تا چند وقت د م یبر  شهیخونه هوا داره سرد م م یبر زم ی:عزنیرادو

 

  یام بکس رو پل ی از ت یآهنگ الزمم نیو رادو  میشد  نیسوار ماش  زمیبار بهم گفت عز  نیاول  ی خوشحال بودم برا یو کل دمیخند 

بعد از تمام شدن اهنگ سرشو برد سمت   خوند یو خودش بلند بلند با آهنگ م  نییپا د یکرد پنجره هارو کش  ادیکرد و صداشو ز 

 خونه...  م ید یرس  نیرادو ی ایباز وونهیکردم با د ه یداد زدم و خودمو تخل ه یبود منم  فتهپنجره و بلند داد زد از کاراش خندم گر

 

 و گفت د یرو قفل کرد و اومد سمتم و دستمو گرفت و اورد باال و بوس  نیدر ماش  ن یکه رادو میشد  اده یپ م یبود نگ یپارک تو

 

 وونتم ی:رها دنیرادو

 

 شتری:ما برها
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در اورد و در رو باز کرد    دشویکل نم یتو صورتش بب تونستمیکامل م نویداشت ا جانی ذوق و ه ی کل نیباال رادو م یو رفت مید یخند 

 برگشت سمتم و گفت ن یکامل نه در هنوز بسته بود که رادو ی ول

 

 به مامان و بابا بگم  خوام ی:رها من امشب م نیرادو

 

 ؟؟؟ یشد  وونهی :نه مگه درها

 

 تی خواستگار امیزودتر ب خوام ی:رها تروخدا خب منم منیرادو

 

 تروخدا نی:رادورها

 

 داخل   می:باشه بر نیرادو

 

تو آشپزخونه بودن   نای داخل زن عمو ا  میرفت  گه یداره م  یچ د یفهمیزده بود و خودش نم جانی ه یچون کل گهیبودم که م مطمئن

 کتش رو دراورد و بلند بلند شروع کرد به صحبت کردن   نیرادو

 

 استقبال اد یب خواد ینم ی کس می :سالاااام سالم ما اومد نیرادو

 

 زشته  نی:عه رادو رها
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 بدنم داغ شده بود  کردیخوشگل تر نگام م ی لینگاه خ ه یلبخند خوشگل بهم زد که تا مرز سکته رفتم و با   هی سمتم و  برگشت

 

 نگام نکن  ی :اونجوررها

 

 د یپرس  طونیش 

 

 :چرا؟؟ نیرادو

 

 گه ی:نکن درها

 

 :اِهم اِهمصدا

 

خاااااااک بر سرم   یواااااا  کردمیلبخند مشکوک نگاه م هی با  ی و هست ای قرآن عمو و زن عمو و در ایو برگشتم سمت صدا  دمیترس 

 آبرو شدم کهههه حول شدم و گفتن یب

 

 د؟؟؟؟ یینجایا ی:شما از کرها

 

 :از اولش یهست

 

 و با حرس گفتم  ن یسمت رادو برگشتم
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 ی :آبرومو برد رها

 

 و گفت   د یخند  نیرادو

 

 دن یفهمی:باالخره م نیرادو

 

  مویشونیبعد بغلش کردم زن عمو ازم جدا شد و آروم پ ی عمو خوشحال اومد سمتم و محکم بغلم کرد و اولش شُکه شدم ول زن

 و گفت  د یبوس 

 

 عروس گلم  یخانم:خوشبخت بش بایز

 

 بغلمون کردن  ایو در  یبعد عمو و هست و

 

 ....دمیتخت و با هزار تا ذوق و شوق خواب  یرو  دم یدراز کشتو اتاق و لباسامو عوض کردم و   رفتم

 

 شدم  داریبود از خواب ب نی که از رادو ی آروم یباصداها

 

 ی خوابیچقدر م  گهیدلم پاشو د  زی:عزنیرادو
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 بسته گفتم  یگرفته و چشما یصدا با

 

 بزار بخوابم  ن یرادو ستی:حالم خوب نرها

 

 گفت   زدیکه ترس توش موج م  ی لحن با

 

 دکتر  می بر یخوا یشده؟م ی:چنیرادو

 

 امی خودم م رونی:نه بابا برو برها

 

  دن یکردم و بازش کردم با د داش یگشتم و پ می بسته با دست دنبال گوش  یبا چشما یشگ یو طبق عادت هم رون ی رفت ب  نیرادو

اب به دست و صورتم زدم و موهامو   هی خاک برسرم  دمیاااااااابظهر بود چقدر خو ۴ساعت  یشدم واااااا داریاز خواب ب عیساعت سر

من بلندشد و   دن یخانم با د بایز خوردن ی بودن وعصرونه م ز یآشپزخونه دور م ی تو  همه رونیشال زدم و رفتم ب هی مرتب کردم 

 و گفت  رون یب د یرو کش نیجفت رادو  ی صندل یاومد سمتم و بغلم کرد و با مهربون

 

 دخترم  نی:بشباخانمیز

 

 زدم و گفتم   یلبخند 

 

 :ممنونرها
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 گوشم گفت  یتو  ن یاز شربتم خوردم که رادو کمیو   نشستم

 

 م؟ ی بر ی ایداره م ی:شب دوستم مهماننیرادو

 

 :اره ساعت چند؟رها

 

 ۸ ای ۷:نیرادو

 

 ام ی:خوبه مرها

 

 تر شد و آروم گفت  ک یگوشم نزد  به

 

 :دوست دارم نیرادو

 

 لبخند زدم و آروم جوابشو دادم  هی

 

 :منمرها

 

و   ییرایبود رفتم تو پذ  ۶ظرفارو شستم ساعت  اد یو با اصرار ز  میو به کمک زن عمو ظرفارو جمع کرد  می عصرونه رو خورد ه یبق

  ن ین رادوکه همزمان با م  رونیکه رفتم تو اتاق و اماده شدم از اتاق اومدم ب ۷شدم تا ساعت  میمبل و مشغول گوش  ینشستم رو 
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با   ن یبود رادو دهیپوش  ره یت  یبا شلوار ل ی کت مخمل مشک  هی شده بود  پ یجووون چه خوشت رونی اومد ب یی هم از اتاق روبه رو

 گفت  یخوشحال

 

 چه خوشگل شده ن یجانم بب ی :انیرادو

 

 گفت   هی سمت بق نیرادو نییو سرمو انداختم پا  دمیکش خجالت

 

 م ی گردیتا شب برم رونیب می ری:من و رها منیرادو

 

 د یخانم:باشه مادر مواظب خودتون باش  بایز

 

 .....یسمت مهمان م یو حرکت کرد میشد  نیسوار ماش  رونیب م یدستمو گرفت و رفت  نیرادو

 

  یبعد در باز شد صدا ه یچند ثان م یسمت ساختمون زنگ خونه رو زد م یرفت میشد  اده یو پ مید یبعد رس  قهیچهل دق ایساعت  مین

آهنگ   اد یز یل یخ یداخل پر از دختر و پسر بود و صدا  می در رو باز کرد و رفت ی مرد ه یکه  می بود در زد ده یچیفضا پ آهنگ تو کل 

 و گفتم   ن یبا ترس برگشتم سمت رادو ومدمیجاها نم نجور یبه ا چوقتی و رقص نور بود ه  ومد یم

 

 ه؟؟؟ ی نجوریچرا ا نجای:ارها

 

 م ینیبش مینگفتن......حاال اشکال نداره بر ی زیبه من چ دونم ی:نمنیرادو
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بود سرمو کج کردم سمت چپ و   نیبودم و دستم تو دست رادو رهیبه روبه رو خ ینجور یهم مینشست زی م ه یسمت  م یرفت باهم

ذهنم مرور شد و بغض   ی تمام خاطرات تو دمش یسال دوباره د  ۲بعد از  کردمیکه جلوم بود رو باور نم ی زیخشک شدم چ

بعد   یول می سال نامزد بود ۱و  میو بعد اومد خواستگار  می دوست بود باهمسال   ۲......پرهام بود حدود زدیگلومو چنگ م ینیسنگ 

که   دمشید یکاش نم  ی ول  دمشیاالن دوباره د یفراموشش کردم ول شهی هم ی بگه منم برا یز یچ نکهیدفه گذاشت رفت بدون ا  هی

  ی ول نیبرگشتم سمت رادو  دهحتما ازداج کر زدن یدختر بود و با خنده حرف م  هی ....دستش دور کمر . ادیاصال خوشم بهش نم

بغضم   شدمیمن بودم که دستشو گرفته بودم داشتم نابود م ن یو دستش باز بود و ا زد یدختر که جفتش بود حرف م  ه یداشت با 

بود   نیرادو  یکه روبه رو  ی زیصال خوب نبود نشستم سر م رو ول کردم و بلند شدم حالم ا نیدست رادو ختی و اشکام ر  د یترک

من   یول  زی سمت م دنیاشکامو پاک کردم و خودمو خونسرد نشون دادم رس  ع یسر ز یو اومدن سمت م بلندشدنپرهام و دختره 

 پرهام به گوشم خورد  یکه صدا ستی بود مثال حواسم ن نییسرم پا

 

 ؟؟؟ یی:رها توپرهام

 

 تفاوت سرمو اوردم باال و نگاش کردم  ی و ب خونسرد

 

 شما؟ د ی:ببخشرها

 

 لبخند تلخ زد و گفت  هی

 

 :پرهاممپرهام

 

 :اها سالمرها

 

 ؟ ی:تنها اومد پرهام
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 :نه با نامزدم اومدم رها

 

 کرد و گفت تعجب

 

 :نامزدت؟؟؟ پرهام

 

 :اره پسرعموم رها

 

 ..نتونستم.... گه یمادرم فوت کرد د شی :اها....رها من دوسال پپرها

 

 ادامه بده گفتم  نزاشتم

 

 فراموش کردم  ی بد  حیتوض ستین   ازی:خدا رحمتشون کنه نرها

 

 ابرو به دختره اشاره کردم و گفتم  با

 

 ؟ ی کنینم ی:معرفرها

 

 :همسرم پگاهپرهام
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 لبخند تلخ زدم و بهش دست دادم و سالم کردم که پرهام به من اشاره کرد و گفت  هی

 

 م ی:و رها از دوستان قد پرهام

 

که هنوز داشت با   نیچشمم خورد به رادو   ختم یریو مثل ابر بهار اشک م  د یحرف رفتن با دور شدنشون منم بغضم ترک ی از کل بعد 

  کی کنم یم کاریچ دونستم یبودم که نم یانقدر عصب  زیم  یرو  یها گاریدارم برات نامرد ....چشمم خورد به س  کرد یدختره صحبت م

 .......دمیو کش  اوردمدر گاری س  هی پاکتشون رو برداشتم و 

 

  ی کیکه دستم توسط   زیکه تموم شد پرتش کردم سر م  گاریاشکام خشک شده بود پاکت س  گهیکه د ختم ی ریاشک م ی نجوریهم

 برگشت سمتم و با داد گفت  یبود درو بست و عصب نیرفتم داخل رادو  وونیشد به سمت ا دهیکش

 

 :چته تو؟؟؟ نیرادو

 

 :ولم کن رها

 

.....اون پسره  یروان یخفه کرد  گاریو خودتو تو دود س  ید یکشیم گاری س  یداشت  دونهیبهت نگفتم گفتم خودش م ی چی:هنیرادو

 ؟ ی زدی بود باهاش حرف م یک

 

 با داد گفتم   کنمیصحبت م ی بفهمم دارم با ک نکه یکردم سرش و بدون ا  یرو خال  تمیعصبان تمام
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  ریگ  یفقط بلد  ی ستین یچ یه ؟؟؟؟؟؟توی،شوهرم ی،بابامی؟؟؟هان؟؟؟داداشمیبا من دار  یداره آخه تو چه نسبت ی :به توچه ربطرها

اصال دلم   زنمی حرف م ی؟؟؟؟؟؟به تو چه که من با ک هان؟؟؟ ی کن کاریچ  یخوا یبکشم م گاریتا صبح س   خوادیاصال من دلم م یبد 

سرمن خود شما که منو   یشیم  یرت یشما که غ ی زیچ ه یاصال  رمیتا انتقاممو ازش بگ   زنمنامرد حرف ب یبا اون پسره عوض خواد یم

ازدواج   شنهادیبهم پ یغلط کرد  یکه منو دوست ندار ییتو یمشغول صحبت کردن شد  یرفت و با اون دختره عوض ادتی

 ..... یداد

 

دهنم احساس کردم و سرم به شدت به سمت راست رفت بغضم شکسته شد و اشکام    یادامه بدم که مزه خون رو تو نتونستم

گونم و با تعجب برگشتم سمتش با بهت و    یبار بزنه تو گوشم دستمو گذاشتم رو  نیدوم  یبرا نی رادو شد یشد باورم نم خته یر

 گفت   یبغل کردن من باز کرد و با ناراحت ی دستاشو برا  وشده بود سرشو اورد باال   ره یبه دستش خ یناباور

 

 :رها من.... نیرادو

 

 :ازت متنفرم رها

 

توان راه رفتن   گهیپاهام د کردم یم  هی و گر رفتم یرو راه م اده یپ ی تو  ادهیو پ رون یبرداشتم از خونه زدم ب فمو ی و ک رون ی رفتم ب عیسر

کردم   ه یگر  تونستمی نشستم و تا م مکتی ن هی که کنار جاده بود پارک خلوت بود رو ی پارک ی رفتم تو د ید ینداشت و چشمام تار م

 ...دمی و خواب  مکتین ی رو دمیشده بود دراز کش نیچشمام سنگ   د منو ز  نیرادو شد یباورم نم

 

 شدم  داریاز خواب ب د یرس یکه به گوشم م رمرد ی پ یاحساس سرما و صداها با

 

 :دخترم بلندشو هوا سرد شده رمردیپ
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  دمیباد سرد بهم خورد که از سرما لرز هی  شدمیم  وونهیتو سرم مرور شد داشتم د شبید  یو نشستم تمام اتفاق ها بلندشدم

 گفت ی راز یپتو به سمتم گرفت و با لحجه قشنگ ش  ه ی  رمردیپ

 

 بهت بدم  یی چا هی تو اتاق من  م یبنداز تو کمرت بلندشو بر نویدخترم ا  ای:برمردیپ

 

 گفت  رمرد یهم گرم بود پ یلیبود که خ ک یتو کانکس کوچ  می برداشتم و رفت فمویرو انداختم رو کمرم ک پتو

 

 شده  ی:دخترم صورتت رو بشور کنار لبت خونرمردیپ

 

  رمرد یصورتمو شستم و نشستم گوشه اتاق که پ شعوریدوست دارم دستش بشکنه ب  گفتمیو بهش نم  شدمیخدا کاش الل م یا

 گفت  کرد یدرست م ی که داشت چا  یدرحال

 

ولکن نبود مجبور شدم جواب بدم و گفتم    دمید ی زنگ خورد بار اول دست نزدم ول تیگوش   ی:شرمنده صبح که خواب بود رمردیپ

 ستین نجایکردم و صاحبش ا  دایو تو پارک پ ف یک  نیمنم به همون پسر گفتم که من ا  یینجایکه ا ی بگ  یبه کس ینخوا د یشا

 

 :دستتون درد نکنه رها

 

 دخترم  کنمی:خواهش مرمردیپ

 

 من و گفت ی رو اورد سمتم و بهم داد و نشست روبه رو یچا
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 فوت شدن   ی آتش سوز ه یتو  شیسال پ  ۶زنم و دخترم   کنم یم یمش رجب خودم تنها زندگ گنی :اسمم رجب که بهم مرمردیپ

 

 ::خدا رحتمشون کنه رها

 

 دخترم  امرزه یرجب:خدا رفتگان شما روهم ب مش

 

 روز کامل تو خونه افتاده ام  کی و   خورمیبدسرما م ی لیمن خ  یسرفه کردم فکر کنم سرما خوردم چون صدام گرفته بود وااا چندتا

 

 دکتر رو برو   هی دخترم حتما  ی رجب:فکر کنم سرما خورد شم

 

 :اره فکر کنم رها

 

 ه؟یرجب:دخترم اسمت چ مش

 

 رازیو من بخاطر دانشگاه اومدم ش  کنن یم ی :من اسمم رها پدر و مادر تو تهران زندگرها

 

 رجب:زنده باشن مش

 

 د ی:سالمت باش رها
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کردم و رفتم   یاز مش رجب خدافظ  شمی مثل جنازه ها م گهیساعت د  ک یتا  دونستم یگرم شدم و چون م کم یرو خوردم و  یچا

 سمت خونه 

 

چشمام قرمز بود و صورتم داغ بود زنگ خونه عمو رو زدم که دو   دمیاسانسور خودمو د نه یرو داشتم رفتم باال تو آ  یدر اصل د یکل

 گفت  یتو بغلم و با ناراحت  د یمن پر دن یدرو باز کرد با د ا یبعد در قه یدق

 

 یکجا بود   میچقدر نگرانت شد   یدون یتاحاال م شبی:ازدایدر

 

 هم نگو اومدم  ی سر و صدا برم تو اتاق استراحت کنم به کس ی فقط االن خسته ام بزار ب دم یم حی:بعدا بهت توضرها

 

 بدنت داغ  ؟؟چقدرینجور ی:صدات چرا اایدر

 

 ستین ی زی:سرما خوردم چرها

 

  گشیدست د  هی بود و  ی چیبهمون نگفت و دستش کامل باندپ یزیافتضاح بود چ یعنیبد بود  یلی حالش خ شبید ن ی:رادوایدر

 بود و االن هم خوابه  یخون

 

 اومدم حالم بده  ینگ  یتروخدا به کس خوابم یم  رمی:مرها

 

 :باشه برو ایدر
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 ......دمین لباسا خوابو با همو  زیگذاشتم رو م  فموی ک شدنیباز نم گهیتو اتاق چشمام د  رفتم

 

سرمو با دست   کرد یو درد م  رفتیم جیتکون بخورم سرم گ تونستمینم ی ول دارشدمیبدنم بود ب یکه تو ی احساس سرما و درد با

  یبود با نگران ن یشده به من رادو رهیو خ ستاده یروبه روم ا  یجفت چشم مشک هی  دمیسرمو چرخوندم که د شد ینم یگرفتم ول

 گفت 

 

 :سالم نیرادو

 

 گرفته گفتم  یصدا با

 

 :سالمرها

 

 شده  ی نحوری:چرا صدات انیرادو

 

 رون؟ یب یبر  شهی:مرها

 

 :رها... نیرادو

 

 رون ی:گفتم برها
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که در باز شد    نییپا دمیاشکامو پاک کررم و پتو رو کش ع یکردم که در زدن سر ه یگر یخودم وکل  یرو  دمیپتو رو کش رونیب رفت

جفتم و   زیم  یرو گذاشت رو  ینیاب اومد و س  وانی ل هی کاسه سوپ بود به   هی که توش  ینیس   ه یخانم اومد داخل با   بایو ز

 د یبوس  مویشونیپ

 

 دکتر  م یبر ی خوای م ی دلم چقدر تب دار زیخانم:عز بایز

 

 شمی:نه زن عمو تا فردا خوب م رها

 

 زنه ینم کلمه هم حرف  ک ی نیشده؟؟؟رادو یچ یبگ  یخوای:دخترم نمباخانمیز

 

 زن عمو  ستین یزی:چرها

 

 خانم:دعواتون شده؟؟  بایز

 

 :نه زن عمو رها

 

 رفت  ادمیخانم:عه قرصتو  بایز

 

 بلند گفت  بعد 

 

 ؟ یاریاُپن رو م ی ....قرص رو نیخانم:رادو بایز
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 و گفت  ین یخانم اونم گذاشتش تو س  بایاومد داخل و قرص رو داد به ز نیکه رادو  د ینکش هی ثان به

 

 بهش سوپ بده  ایتوهم ب  نیحتما قرصتو بخور....رادو زمی:عزبایز

 

چند تا   کردیدرد م ی لیتخت نشست سرم خ نییدرو بست و اومد پا ن یو رادو  رونیخانم رفت ب بایآخه......ز  ن ینه چرا رادو یواااا

 لوم گفت مظ  یلیو خ م یشونیدستشو گذاشت رو پ  نیسرفه کردم رادو

 

 دکتر  م یبر ایب ستی:رها حالت خوب ننیرادو

 

 خواد ی:نه نمرها

 

 هم آب خوردم  کمیبرداشت و بهم داد و خوردم   ینیس  ی رو از تو قرص 

 

 :بلندشو بهت سوپ بدمنیرادو

 

 نگاه بهش کردم و گفتم  هی

 

 ؟ یکنیکارارو م نی:چرا ارها
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 :چون دوست دارم چون عاشقتم رهانیرادو

 

نشست  نیتخت وپاهامو تو بغلم جمع کردم رادو  یدادم به باال ه یتک رفت یم  جیپوزخند زدم و با تمام توانم بلندشدم سرم گ هی

 من و گفت  یتخت رو به رو  ی رو

 

  کردمیم داشتم کمکش ممن  گردهیو گفت که دنبال کار م شمیخودش اومد نشست پ شبیبه خدا د  شناسمی:دختره رو نمنیرادو

 نیهم

 

 بره  ادمیکتکش رو  د ینبا ی ول ستی حرفا ن ن یاهل ا نیرادو دونستمیباور کردم چون م حرفاشو

 

 ستی:مهم نرها

 

 اون پسر که بود  یگ ی:حاال تو منیرادو

 

 :ولکن تروخدارها

 

 :رها من بهت گفتم نیرادو

 

 ینی بیمنو نم ی تا عمر دار ی به خدا اگر دعوا کن یول  گمی:مرها

 

 :نه به خدا بگو نیرادو
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روز گذاشت رفت بدون   هی  یول  م یسال نامزد بود ۱تا  میو بعد اومد خواستگار م ی:اسمش پرهام بود دو سال باهم دوست بودرها

بهونه ها و    نیو گفت مادرم فوت کرده بود و از هم دمش ید شبید  نکهیفراموشش کردم تا ا شهیبگه منم واسه هم یز یچ نکهیا

 نیاالن ازدواج کرده و اسم زنش پگاه هم

 

 ؟ یبه من نگفته بود یز ی:چرا چنیرادو

 

 نبود  ادمی:رها

 

 شد بهم رهینگفت و خ یچی ه گهید

 

 ه؟ی:چرها

 

 میاریبقد  م یو چهارتا بچه قد و ن میباهم ازدواج کن تیخواستگار امی:دوست دارم زودتر بنیرادو

 

  یی نه با تمام کارها ایهنوز شک داشتم که دوسم داره  اوردیخودش ن  ی به رو یزدم ول  نکهیبا ا گفتیبا ذوق و شوق م نارو یا همه

...هنوز  که پروو نشه   اوردمیخودم نم یبه رو  ی فراموشش کنم و هنوز دوسش داشتم ول  تونستم یکردنش نم ت ییکه کرد با تمام اذ

 گفتم   د یلرزیکه از بغض م ییکنم......با صدا تش یاذ خواستمیفراموش کنم و م  تونمیام و نم  یعصب  شبشیاز کار د

 

 ؟؟؟ ی:ازدواج؟؟باک رها
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 گه ی:ازدواج من و تو دنیرادو

 

 پوزخند زدم و گفتم  هی

 

 کنم؟؟ یمن باهات ازدواج م ی:مطمئنرها

 

 ترس و تعجب گفت  با

 

 ی دوسم دار ی رها خودت گفت  یچ ی عنی:نیرادو

 

 :اشتباه کردم رها

 

 شده بود گفت یعصب  گهیکه د االن

 

 نکن  یاشتباه کردم رها بامن شوخ  یچ ی عنی:نیرادو

 

 ؟؟؟ یچ  یکنم اگر دوباره بزن ی سقف زندگ ه ی ر یباهات ز یتو گوشم انتظار دار   ی:زدرها

 

 شد و بهم نگاه کرد تو چشماش اشک جمع شده بود با بغض گفت  ساکت
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 ؟ یترس ی:ازم منیرادو

 

چونم و اورد باال دوباره با بغض   ریدستشو گذاشت ز  نیرادو نییتو بغلم گرفتم و سرمو انداختم پا شتریچنگ زدم و پاهامو ب  پتورو

 گفت 

 

 ه ی :جوابت منفنیرادو

 

 ست یبگم بخدا ن ستیه بگم نک  شد یگونم زبونم باز نم  یرو  ختیر اشکام

 

 کُشم؟؟نگفتم؟؟ یباشه خودمو م ی:بهت گفته بودم جوابت منف نیرادو

 

 ........نی:رادورها

 

 برم  شه یاالن واسه هم نی:بگو دوست ندارم تا همنیرادو

 

 ی کلمه ا نیگفتن همچ  یبرا شد ی بگم دهنم باز نم تونمینم نه

 

 ؟؟ یگ ینم ی چ ست؟؟واسهین ی:مگه جوابت منف نیرادو

 

 گفتم  ه ی زانو هام و با گر  یسرمو گذاشتم رو رفت یم  جیکنم سرم گ هی گر  گهید  نتونستم
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 استراحت کنم  خوامیبسه تروخدا م نی:رادورها

 

 و درو بست  رونیحرف رفت ب بدون

 

  ن یاش رادوت ۴۰بود و امروز صبح   شبیپاسخ داشتم مال د یتا تماس ب ۷۰برداشتم  مویاوردم باال و اشکامو پاک کردم گوش  سرمو

 باز کردم  امارو یبودن پ نی داشتم که همه مال رادو  امیهم پ  یبودن کل  ایو در یتا عمو و زن عمو و هست  ۳۰بود و  

 

 رها غلط کردم تروخدا جواب بده _

 

 جواب بده  زمیرها جان عز_

 

 بهت دم یم  حیدلم بخدا توض زیعز_

 

 نکن  تییتروخدا اذ شم یم وونه یرها دارم د_

 

 دستم بشکنه تروخدا جواب بده رهاااا_

 

کردم و بهش   ی اون خال ی بودم رو یاز پرهام عصب  ی منم بود هرچ ر یتقص  زدمیباهاش حرف م ینجور یا د ینگرانم بود نبا چقدر

  ییرایهمه تو پذ  رون ی رفتم ب شد یم یسرم خال یانگار تو  داشتمیکه برم  یتخت بلند شدم با هر قدم  ی خدا از رو ی تهمت زدم وااا

 بودن رو به زن عمو گفتم 
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 کجاست؟  نی:رادورها

 

 رون یاالن رفت ب نی دخترم هم دونم یعمو:نم زن

 

 :اهارها

 

 :حالت خوبه دخترم؟ عمو

 

 :ممنون عمو بهترم رها

 

 درو باز کرد اومد تو  یبعد هست قهیتو اتاقم دو دق  رفتم

 

 ی ندادن در بزن ادی:بهت رها

 

 :واسه اتاق خودم نه یهست

 

 لبخند زدم و گفتم  ه یبحث و عوض کنم  نکه یاتاق خودش بود چه پروو شدم واسه ا یییووو

 

 ؟؟ ی:کارم داشترها
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 کجاست  نیرادو دونمی:من میهست

 

 بلندشدم و گفتم  عیسر

 

 :کجاست؟رها

 

 گمی:نمیهست

 

 ستیحالم خوب ن ی:هسترها

 

 برات  فرستمی م شنی:باشه لوکیهست

 

 زم یعز ی:مرس رها

 

 :خواهش زن داداش یهست

 

  شنیلوک یبشه هست دهیصورتم پوش  یکرم زدم که قرمز  کمیو  دمیچقدر ذوق کردم که گفت زن داداش لباسامو پوش  رونیب رفت

 شدم و رفتم سمت آدرس..... نیسوار ماش  رون ی رو فرستاد و رفتم ب
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که نشسته بود    نیچشمم خورد به رادو  ینیرو از اونجا بب  رازیکل ش  یتونستیبود که م یباحال ی لیخ یجا ه ی  دمیبعد رس  قه ی دق  ۱۰

 دادم  امیدراوردم بهش پ  مویگوش  کردیسکو و پشتش به من بود و داشت کل شهر رو نگاه م  ی رو

 

 :دوست دارم رها

 

روم رفتم جلو و  ناراحت آ  یلیحتما خ بشیرو گذاشت تو ج ی رو خوند بدون جواب گوش  ام یبرداشت و پ بشیرو از تو ج یگوش 

 نگام کرد و گفت   یچشم ر یکنارش نشستم سرمو گذاشتم رو شونه هاش ز

 

 ؟ یاومد  ی :واسه چنیرادو

 

 برات فرستادم  لشوی:دلرها

 

بود و چشماش قرمز بود دستمو بردم جلو   سیکرده بود صورتش خ  هیگر   نیرادو شد یاوردم باال و بهش نگاه کردم باورم نم سرمو

 نییسرشو برگردوند از کارش ناراحت شدم دستمو آروم اوردم پا یکه اشکاشو پاک کنم ول

 

کنم   یبودم ازت معذرت خواه ؟؟؟؟اومده ی ازدواج داد شنهادیکه بهم پ  ی اون شب اشتباه کرد یبگ  ی خوای توهم م ه؟؟نکنه ی:چرها

 د یببخش یشیدونستم ناراحت م  ینم

 

 مچ دستمو گرفت  یکه برم ول  بلندشدم

 

 ن ی:بشنیرادو
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 بودم و ازش دلخور بودم که گفت  رهیبه روبه رو خ ی نشستم جفتش ول دوباره 

 

 :منو نگاه کن نیرادو

 

 شدم ره ینگاش نکردم و به روبه رو خ ی ول

 

 .....منو نگاه کن ی:رها خانومنیرادو

 

 ایخدااا یبار بهم گفت خانوم نیاول یبرا

 

 :خانمم....نیرادو

 

 لبخند زدم و برگشتم سمتش هی که.... کنم یاالن غش م یواااا

 

 :جانمرها

 

 نگفت  ی چیشده بود بهم و ه ره یخ ی نجوریهم

 

 ه؟ی:چرها
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 :چشماتنیرادو

 

 نکردم  هی گر شمیمن که بعد از آرا  ی پخش شد ول ملم یکردم ر ه ینکنه گر یگذاشتم رو چشمام وا  دستمو

 

 :چشونه؟؟رها

 

 :خوشگله نیرادو

 

 سرمو با دست اورد باال نیرادو  بنیسرخ شدم و سرمو انداختم پا کردن یدلم قند آب م  تو

 

 :دوست دارم رها نیرادو

 

 :منم دوست دارم رها

 

 گفت ی گونه سمت چپم و با ناراحت  یگذاشت رو  دستشو

 

 :دردت اومد؟ نیرادو

 

 لبخند تلخ زدم   هی و   نییانداختم پا سرمو
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 نه ی:دستت سنگ رها

 

 تو بغلش و آروم گفت د یکش  منو

 

 لحظه کنترلم رو از دست دادم  ه ی بزنمت  خواستمی رها واقعا نم د ی:ببخشنیرادو

 

 دونم ی:نه مرها

 

 ؟ یگ یسوال بپرسم راستشو م هی :رها نیرادو

 

 ؟ی:چرها

 

 ی باهاش ازدواج کن ی:اگر پرهام االن برگرده حاضرنیرادو

 

 شدم تو چشاش  رهیبردم باال و خ سرمو

 

 ؟ی پرس ی سوال رو م نی:چرا ارها

 

 گه ی:بگو دنیرادو
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 شدم و گفتم  رهیروبه رو خ به

 

 :نهرها

 

 :چرا؟ نیرادو

 

 نه االن موند یبمونه همون موقع م خواستی:اگر مرها

 

 ؟یکن یم  کاری:رها اگر منم االن برم و ازدواج کنم تو چنیرادو

 

 شدم بهش رهیسمتش و خ برگشتم

 

 ه؟ ی :منظورت چرها

 

 ؟ یکنیم کاری:اگر منم مثل پرهام بشم چنیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

 نرو  ی دنبالم و بگ  یایب ی ستیحاضر ن ی عنی:نیرادو
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 ستم ینه حاضر ن یو به من عالقه ندار  ی رو دوست دار  گهید  یک ی ی:وقترها

 

 شد و دستشو گذاشت دور شونه هام  ک ینزد بهم

 

 من فقط تورو دوست دارم   ی:ولنیرادو

 

گونم راه گرفت و    یقطره اشک رو  ه یدرمورد پرهام بود که   نیحرف رادو  ایبود  اد یاز شوق ز دونمیهاش نم گذاشتم رو شونه  سرمو

 گفت  ی برگشت سمتم و سرمو بلند کرد و با ناراحت نیشرت رادو ی ت  یافتاد رو 

 

 ؟؟ ی کرد ه یچقدر گر ی دون یتا االن م شبیخانمم از د گه ینکن د هی :عه گرنیرادو

 

 لبخند زدم و اشکامو پاک کردم  هی

 

 :حاالشدنیرادو

 

 شدم به روبه رو  ره ی و خ  نیرادو یسرمو گذاشتم رو شونه ها دوباره 

 

 همرات بود  فتی تو ک ی ول ستیصاحبش ن ی ول نجاستیا فتی مرد جواب داد گفت ک ه ی :صبح زنگ زدم نیرادو
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 زدم و گفتم   یلبخند 

 

 :مش رجب بود رها

 

 ه؟ ی:مش رجب ک نیرادو

 

پارک و رو   هی منم رفتم تو   د ید یکرده بودم که چشمام تار م ه یسمت خونه انقدر گر  رفتمیرو م ادهیحالم بد بود و تو پ شبی:درها

نفر   کیسرد بود مش رجب نگهبان پارک بود منو برد تو اتاقش و گفت که  یل یشدم هوا خ داریو صبح که ب  دمیخواب مکتین هی

 اون پارک هم چون سرد بود من سرما خوردم  یجوابش رو بد  ی نخوا د یشا و جا مونده  فت یزنگ زد و گفتم که ک

 

 و گفت  د یآروم سرمو بوس   نیرادو

 

 د یمن بود ببخش ریهمش تقص رمی بم ی:الهنیرادو

 

 :نه خدانکنه رها

 

  فم ی از تو ک مویهم دستش رو از پشت کمرم برداشت گوش  نیبرداشتم رادو نیرادو یشونه ها  یزنگ خورد سرمو از رو میگوش 

 کردم زن عمو بود جواب دادم  دایپ

 

 :سالم زن عمورها
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 ی خوب  زمیخانم:سالم عز بایز

 

 شده؟ ی زیممنون چ یلی:خرها

 

  ترسمیبود م شون یپر ی لیرفت خ یکجاست وقت  ن یرادو دونمیدعواتون شده تروخدا بگو االن نم نیخانم:رها جان اگر با رادو  بایز

 اد یسرش ب  ییبال

 

 د ی:نه زن عمو نترس رها

 

 دعواتون شد؟  ی خانم:رها جان واسه چ بایز

 

 :زن عمو دعوامون نشده که حالش خوبه االنم جفت خودمه رها

 

 د یمراقب خودتون باش  زم یخانم:باشه عز بایز

 

 د؟یندار ی :چشم زن عمو کاراره

 

 خدانگهدار زم ی:نه عزباخانمیز

 

 :خدانگهداررها
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 ن یو برگشتم سمت رادو کردم  قطع 

 

 بوده  ی دعواتون سر چ  گهی:از صبح تا االن دوبار داره مرها

 

 باهوش  یلی:مامانم خنیرادو

 

 وگفتم  دمیخند 

 

 خونه؟  می:بررها

 

 :نه نیرادو

 

 :چرا؟رها

 

 تونم ی:نمنیرادو

 

 م؟ ی:پس کجا بررها

 

 م یبگرد م ی:برنیرادو
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 :کجا؟رها

 

 / -:چقدر سوال:نیرادو

 

تو کل شهر   ینجور یهم ۷تا ساعت  میو سوار شد   نیسمت ماش  می بلند شد منم بلندشدم و خاک مانتومو تکوندم باهم رفت نیرادو

 .... میخوردیتاب م

 

 خسته شدم خب نی:عه رادو رها

 

 م یحداقل االن بخور میاون روز که نتونست میرغذا بخو  هی همون رستوران  م ی:برنیرادو

 

 م ی:باشه بررها

 

  ز یهمون م یداخلش نبود رو   یداخل مثل قبل خلوت بود و کس میو رفت  م یرو پارک کرد نیسمت همون رستوران ماش  میرفت

 که گفتم   می بعد غذاهارو اورد و مشغول خوردن بود قه یکه گارسون اومد و سفارشارو گرفت و رفت چند دق مینشست

 

 چند روز نرفتم دانشگاه  یدونیم ی:وارها

 

 م یریهر روز م ایمن و در  ی:ولنیرادو
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 ن ی:پس چرا من رو نبردرها

 

 یایب  خوادیگفتم نم  گهیچندروز حالت خوب نبود د نی:انیرادو

 

 من از درسا عقب افتادم   ی:ولرها

 

 بدم  ادت یرو  ش یچند روز پ  یسر کالس که درس ها مونمیم  شتریب ی :اشکال نداره فردا که با من کالس دارنیرادو

 

 ی:مرس رها

 

 :خواهش نیرادو

 

 خونه.................. میو رفت  م یرو خورد شام

 

آب به   هی غر زدن بلند کردم   یرو با کل ایدر دارشد یشدم خودشم ب دار یاز خواب ب نیرادو ی صبح بود که با آالرم گوش  ۷ ساعت

هم لباساشو اورد و تو اشپزخونه   ایآخه دوتا اتاق پر بود در دمیدست و صورتم زدم و لباسامو برداشتم رفتم تو آشپزخونه پوش 

 گفت   نیکه رادو  نگیم تو پارک یهم آماده بود رفت نیرادو د یپوش 

 

 م ی ریمن م نی:با ماش نیرادو

 

 خودمون درشو باز کردم و گفتم  نیزخند زدم و رفتم سمت ماش پو  هی توجه به حرفش  یب
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 رون یب یمنو دوباره از کالست بکن  یخوا یدوست نکنه م  عتیطب ی:آقارها

 

 و گفت  د یخند 

 

 نبود  ادم ی ی گ ی:عه راست منیرادو

 

 سمت دانشگاه..... می و رفت میشد  سوار

 

ساعت باالخره   ک یهووووف بعد از  نیفکش خسته نشد ا زنه یداره حرف م  زیر ه ی  ۸کرد از ساعت   می روان گه ید نیخدا ا یواااااااا

بود که با   ۱۱ساعت  مونیدانشگاه کالس بعد   اطیتو ح م یهم رفت ایمن و در  رونیروگفت و رفت ب  د یخسته نباش  یاستاد طاهر

در اورد و   شویزنگ خورد گوش  ا یدر یکه گوش   مکتین هی سر  میو نشست  میگرفت ک یک  دوتادکه و   هی سمت  م یرفت میداشت  نیرادو

 حتما رهام بود......  زد یبا تلفن حرف م اطیو رفت آخر ح د یکش  غی ج هی باذوق 

 

و    مکتیآدامس تو دهنش بودنشست جفتم ازش فاصله گرفتم و رفتم گوشه ن  هی پسر فشن که  هی بودم که  کی......مشغول ک۱

 گذاشتم وسط  فمو یک

 

 رانم و شما؟ :من کامپسر

 

 بخوام اسمم رو بگم  نمیبینم لی:دلرها
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 برگه گرفت سمتم  هی

 

 شماره من نی:اپسر

 

 تفاوت گفتم  ی نگاه به دستش کردم بعد سرمو اوردم باال و به خودش نگاه کردم و ب هی

 

 ؟ ی:خب که چرها

 

 چشمک زد و گفت  هی

 

 شتر یب یی:واسه آشناکامران

 

 برداشتم و بلند شدم  فمو یک

 

 :خفه بابا رها

 

 گفتم  یهمونجا و عصب  ستادمیافتادم سمت دانشگاه کامران هم اومد دنبالم و ولکن نبود کالفه شدم ا راه

 

 ی خوا یم ی:چرها

 



 استاد جذاب من 

257 
 

 ی شیم ی :بابا چرا عصبکامران

 

 شهی :برو وگرنه برات دردسر مرها

 

 ؟ ی:مثال چه دردسرکامران

 

 ؟ یخوا یم ی:چرها

 

 :شمارتو کامران

 

 ندارم ولم کن  ی :من گوش رها

 

 ومد ی راه افتادم سمت کالسا و اون دنبالم م دوباره 

 

 بزنم  غ ی ج ای یری:مرها

 

 نه من  رهیخودت م یبزن آبرو  غ ی:جکامران

 

سرمو بردم   نی زم ی و پرت شدم رو ی زیچ ه یسمت دانشگاه که مخکم خوردم به   دم ییهم قرض کردم دو گه یپا داشتم دوتا د دوتا

 کامران  یدست اومد جفتم و بعد صدا  هی بود  ن یرادو یباال واااااا
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 زم ی:دستتو بده من بلندشو عزکامران

 

بلند شدم و خاک مانتومو تکوندم کامران اومد دستمو   رمیدست اونو بگ  نکه یگرد به کامران نگاه کرد بدون ا یبا چشما نیرادو

 گرفت و گفت 

 

 زم یعز م ی:برکامران

 

 گفتم   تیو با عصبان رون ی ب دمیاز تو دستش کش انه یوحش دستمو

 

 وونه ید  یکنیم کاری:چرها

 

 رو به پسر گفت  ظ یاخم غل ه یبا  ک یاومد نزد نیرادو

 

 :شما؟نیرادو

 

 :نامزدشم و شما؟کامران

 

 :خفه شو آشغالرها
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و دست   زدم یم غ ی شد و همه دورمون جمع شدن و منم فقط ج نیمشت زد تو صورتش که کامران پخش زم  ه ی  عی سر نیرادو

 گفت   یعصب ن یرادو عقب که نزنش  دمیکشیرو م  نیرادو

 

  ن یچون تازه استاد ا یشناس یو منو نم یها هست  ی معلومه از ترم آخر  زارم یزندت نم  نمتیدور و ور خانم بب  گهیبار د ک ی:نیرادو

 دانشگاه شدم

 

  هی رو و نشوندمش دم یاونجا نبود دستشو کش چکس یه مید یت داخل به آخر سالن رس و رف د یدست منو کش ی و عصب برگشت

  رفتم   عیچشمم خورد به آب سرد کن گوشه سالن سر ومد یداد از کنار لبش خون م  هی تک وار یچشماشو بست و سرشو به د یصندل

  س یپاش دستمال رو خ ینشستم جلو  نیو رفتم سمت رادو   وانی تو ل ختمیآب ر کم یدراوردم  وان یدستمال و ل فم ی سمتش از تو ک

 دم یگوشه لبش چشماشو باز کرد و دستمال رو ازم گرفت و لبشو پاک کرد نگران پرس   دمیکردم و آروم کش

 

 ی خوب نی:رادورها

 

 به عالمت آره باز و بسته کرد  چشماشو

 

 د یمن بود ببخش  ر ی...همش تقصیخودت کرد   کاریچ ن یبرات بب رمی:بمرها

 

 لبخند مهربون زد دستامو گرفت و گفت  هی

 

 گه ی:زن خوشگل دردسر داره دنیرادو

 

 نییو سرمو انداختم پا  دمیکش خجالت
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 ساعت چنده ی :خب خانوم خجالتنیرادو

 

 گفتم   نیبود روبه رادو قه ی دق  ۵و    ۱۱  یکردم وا  می به ساعت مُچ ینگاه

 

 ۱۱:۵:رها

 

 شد  ری:زود برو سر کالس که دنیرادو

 

  ایچشمک بهش زدم و رفتم سمت کالس همه نشسته بودن منم نشستم جفت در هی و   دمیلبخند زدم و بلند شدم لُپشو بوس  هی

 .....نوشتمیو جزوه م کردمیاومد سر کالس و شروع کرد به درس دادن و منم با دقت بهش نگاه م نیبعد رادو قه ی پنج دق

 

 گفت  نیرادو بعد از دوساعت که 

 

 رم یگ یامتحان م روز ید  ی جزوه ها و جزوه ها نیفردا از هم د ی:خسته نباش نیرادو

 

 به من اشاره کرد و گفت  نی بلند شدن که برن رادو همه

 

 رو باهاتون کار کنم  د یداشت  بتیقبل که غ ی جلسه ها یکه درس ها د یشما بمون  امهری:خانم آر نیرادو
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گرفت دور دفتراش منم حوصلم سر    نیو من وسط کالس تنها بودم رادو  رونیه ها رفتن بو نشستم سر جام کل بچ دمیکش  یپوف

 گفت  ن یبعد رادو قه ی دق  ۵شدم که  میرفت و مشغول گوش 

 

 رو بزار کنار خوب گوش بده  ی:خب گوش نیرادو

 

 و گفتم   دمیخند  طونیش 

 

 :چشم استادرها

 

  ی تمام سع زاشتیکلمه هم جا نم ک یو  دادیم  حیکامل توض  یلیلبخند دختر کُش زد و شروع کرد به درس دادن خ  هی هم  نیرادو

کالفه شد و   نی رادو قهی دق ست یبعد از ب نی به رادو شدمیم  رهیو همش خ  تونستمی نم یخودمو کردم که حواسم به تخته باشه ول

 گفت 

 

 ست؟یو حواست به درس ن یکنیدارم که فقط به من نگاه م  یچه مشکل ی بگ  شهی:منیرادو

 

 شدم و گفتم  هول

 

 بده  حی.....توض د ی.....ببخشیندار ی....مشکلنه.. :نه....رها

 

چشم   یاز دفترامو گذاشتم رو  ی کیحواسم به تخته باشه  نکهیسمت راست تخته بود واسه ا نیو شروع کرد رادو  د یخند  طونیش 

 و گفت  د یبلند خند  ن یرادو دمید یراستم و با چشم چپم فقط تخته رو م
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 حد جذابم  نی:در انیرادو

 

 برداشتم و پرت کردم سمتش که خورد تو شکمش گفتم  ز یم ی رو از رو  میپروو جامداد بچه

 

 بچه پروو  ی :رو آب بخند رها

 

سمت   دمییبلندشدم و دو عی و سر دمیاقص کردم ترس خاک بر سرم شوهرمو ن ی وااا کرد یشکمش و ناله م یخم شد رو  نیرادو

 نشستم جلوش و نگران گفتم  نیرادو

 

 حالت خوبه؟  نی:رادورها

 

 ناله کرد  دوباره 

 

 پرت کردم سمتت یجامداد  هیغلط کردم من فقط  نی:رادورها

 

و با دفترم   زاره؟؟؟؟بلندشدمیمنو سرکار م  شعوریخنده .....ب ری به من انداخت و بلندشد و زد ز  طونینگاه ش  ه ی باز کرد و  چشماشو

 گفتم  یمحکم زدم تو سرش که آخش بلند شد و با بدجنس

 

 یمنو مسخره نکن  ی:تا تو باش رها
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 بوم  ادت یدرس رو   هی بق نیبرو بش د یخب ببخش له ی:خنیرادو

 

 :چشم استادرها

 

 خونه  م ی داد و رفت  حیدرس رو توض ه یهم بق نینشستم رادو رفتم

 

 خوابم برد....... عیو سر  دمیتختم دراز کش ی رو

 

رو   یاز کنار تخت برداشتم و چک کردم......گوش  مو یگوش  شهیشدم مثل هم دارینور آفتاب که به صورتم خورد از خواب ب با

آب   ه یو  یبهداشت س یرفتم سمت سرو ومد ینم ییصدا چ یو بلندشدم چه خلوت بود ه دمیدست به چشمام کش ه ی گذاشتم کنار و 

  هی شد یخوشگل م  ی لیخ دمیو پوست سف م یمشک یقرمز زدم که با موها  الش  هی به دست و صورتم زدم و موهامو شونه کردم 

  رهیدا ه یهم جمع شده بودن و پنج تاشون دور  رونیک رفتم ب دمیهم پوش  یبلند مشک نیساده آست  کیتون  ه یو  یساپورت مشک

  نایا زننیمشکوک م  اااااکه تا من رفتم سمتشون ساکت شدن و خودشونو مشغول کردن وا زدن ی حرف م واش یداده بودن و  لیتشک

 گفتم  واش ینشستم و   ن یرفتم جفت رادو

 

 ن؟ی زدیحرف م ی :درمورد چرها

 

 حلقه کرد دور گردنم و گفت  دستشو

 

 دلم  ز ینبود عز ی خاص زی:چنیرادو

 

 گفت   یرو به هست  نیکه رادو مردم یم  یاز فضول داشتم
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 د ی خر م یامروز بر ی:هستنیرادو

 

 ؟ یایتوهم م ای در  میبر  د ی:آره حتما بایهست

 

 ام یمنم م گه ی:آره دایدر

 

 گفتم  نیبه رادو ؟؟؟؟؟رو یپه من چ وااااا

 

 امااایمنم م ی:رادرها

 

 نجای تو بمون هم زم ی:نه عزنیرادو

 

 ام یب خواد ی آخههههه من دلم م  یچ یعنی:رها

 

 خواد ی:گفتم که نمنیرادو

 

  قه ی دق ؟؟؟؟؟؟؟چند ییییییعنیبود  ی بلندشد رفت تو اتاق و درو بست ک ع یزنگ خورد سر ن یرادو ی نگفتم که گوش  یچی ه گهید

 بعداومد و وباره نشست جفتم 
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 بود؟؟؟  ی:کرها

 

 چکس ی:هنیرادو

 

 پوزخند زدم و گفتم  هیتکون داد   ه یچ ی بعد برگشت سمتم و سرشو به معن ه یرخش چند ثان  میشدم به ن  رهیخ

 

 زن بودن ؟؟  چکسی:هرها

 

 شده بود  رهیبه من خ نیمن به روبه رو نگاه کردم و رادو نباریا

 

 ی کنیاشتباه م ی :رها بخدا دارنیرادو

 

 :باشهرها

 

 :رها نیرادو

 

 ندادم  جواب

 

 :عشقم.... نیرادو
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 خداااا دوباره جواب ندادم  یوااااااا

 

 :خانمم...نیرادو

 

 نگفتم آروم گفت  ی زیمرگ شده بودم چ ذوق 

 

 :نفسم.... نیرادو

 

 جوابشو ندم آروم گفتم  تونستمینم گهید

 

 :جانمرها

 

 گفت   نیرادو

 

 :چه قرمز شده نیرادو

 

 نیی و سرمو انداختم پا دمیخند 

 

 :جهت اطالعتون بگم که مَرد بودن نیرادو
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  م یناهارمون رو خورد زیم  یرو  م یناهار صدامون زد رفت ی خانم برا بایبعد ز   قهیاعتماد داشتم و حرفشو قبول کردم چند دق بهش

  یبعدش هست د یلباس دختر کش پوش   ه یرفت تو اتاق و   نیبود که رادو ۵  بایساعت تقر میو شست  میکمکش ظرفارو جمع کرد 

 گفت  نیکه رادو کردم یمنم مثل جغد بهشون نگاه م  ایرفت و بعد در

 

 م؟ ی :خب برنیرادو

 

شدم به    ره یآخه دلخور خ گنیبه من نم ی چیدلخور بودم چرا ه یل یبلند شدن و رفتن سمت در از دستشون خ ایو در یهست

 خانم گفت  با یرو به عموحسن و ز نیرادو ون یزیتلو

 

 م یگردیبرم ۹و   ۸:خدافظ ما تا ساعت نیرادو

 

 د یخانم:باشه مادر مواظب خودتون باش  بایز

 

 و گفت  سمت من  برگشت

 

 :خدافظ رها خانوم... نیرادو

 

 پام گفت  یمن شد نشست جلو  یکه متوجه ناراحت ن یخدافظ گفتم رادو ه یلب  ر ینکردم و ز نگاش 

 

 :رها جان تروخدا ناراحت نشونیرادو
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 ستمی:ناراحت نرها

 

 ... ی:رها خانومنیرادو

 

 :بلهرها

 

 خودشون برن   گم یم رمی:اصال من نمنیرادو

 

 :نه برو رها

 

 :پس بخند نیرادو

 

 زدم  ی لبخند مصنوع هی

 

 قبول  یاز ته دل نبود ول  نکه ی:با انیرادو

 

 .... رونیبلندشد و رفتن ب د یبوس  دستمو

 

  یو نگران بودم چندبار زنگ زدم ول  بردیوابم نممن خ یول  دنیبودن عمو و زن عمو خواب ومده یبود و هنوز ن ۱ یکاینزد ساعت

 شمیو نگران بودم که زن عمو خواب آلو اومد پ  رفتمیراه م ییرایپذ   یخاموش بود تو  اشونیگوش 
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 ید یخانم:دخترم تو چرا نخواب  بایز

 

 کردن   رید  یلی:زن عمو نگرانشونم خرها

 

 نگران نباش برو بخواب  زمی خانم:نه عز بایز

 

 ام یم  گهید  قهی منم تا چند دق د یبخواب د ی:چشم شما بررها

 

 خورن یدارن تاب م  نینگران نباش حتما رفتن شام خوردن و االن با ماش  ی:باشه دخترم ول باخانمیز

 

در اومد   یانداختن تو  د یکل ی که صدا رفتمیآشفته و نگران تو خونه رژه م  قهیدق ۱۰خانم رفت تو اتاقش تا  بایتکون دادم ز یسر

من خر رو بگو که نگرانشون بودم و   دنیخند یم  ینجور یو هم د یچی خندشون تو کل خونه پ یو بعد سه تاشون اومدن داخل صدا

رفتم سمت اتاق   عی سر دنیخند ینامرداااا...حواسشون به من نبود و فقط م  خندنی م ی جورچ  نیبعد خودشون بب دم یتا االن نخواب

اتاق ما بود با    ی روبه رو قا یاتاقشون دق کردی نگاه م  ایو در ی و هست  نیدر اتاق خودشون و به رادو  یجلو ستادهیخانم ا بایز دم یکه د

 گفت  ینگران

 

 خانم:رها جان.... بایز

 

 ادامه بده با بغض گفتم نزاشتم
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 ر یخراب کنم...شب بخ  حال خوبشونو خوام یموندم نم داریکه ب  د ی:زن عمو لطفا نگ رها

 

بسته شدن در اتاق زن عمو اومد و بعد در اتاق باز شد و   ی خودم صدا  ی رو دمیصورتم کش یرفتم رو تخت و پتو رو تا رو  عیسر

 گفت  ایخنده هاشون کمتر شد که در یاومدن داخل صدا

 

 خوش گذشت یلی:خایدر

 

 اد یکه ن  یکرد  یرها رو راض  یچجور  نیرادو ی....راستیل ی:آره خیهست

 

 هنوزم دلخور بود  ی :باهاش حرف زدم ولنیرادو

 

 خورد یوگرنه تمام برنامه هامون بهم م  ومد یخوب شد ن ی ....ولکنهیم ی خودش آشت هی نجوریهم  شهی:ولش کن اون همایدر

 

 ی گ ی:آره راست منیرادو

 

نداشتم انگار من   ایحرف رو از در نیا  دنیانتظار شن یچقدر بچه شدم.....ول  ی وااا ختیقطره اشک از چشمام ر هی خودآگاه  نا

 کرد چرااااا؟؟؟؟ د ییحرفشو تا نیمعرفتا رادو ی ب نجای مزاحم بودم ا

 

 خوابم برد.......  الیگونم بود رو پاک کردم و با هزار تا فکر و خ   یکه رو  یاشک
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  نیتخت رادو  یرو  ی هم اونجا بودن هست  ی و هست  ایصورتمو چرخوندم در دم یخودم د یرو روبه رو   نیباز کردم که رادو چشمامو

 گفت   نیتخت که رادو ینشستم رو  کردیکار م  شیبا گوش  نیزم یرو  اهمیدر  کردیداشت موهاشو شونه م

 

 :سالم رها خانوم... نیرادو

 

 خشک گفتم  یلیخ

 

 :سالمرها

 

 گفت ن یرو گرفتم گه رادو رهیو رفتم سمت در دستگ  بلندشدم

 

 یناراحت مت ینبرد نکه ی:رها هنوز بخاطر انیرادو

 

 پوزخند زدم و گفتم   ه یو  ایشدم به در  ره ی خ کردنیهم به من نگاه م ا یو در یهست  نباریسمتشون ا برگشتم

 

 د یبا من بر نیحتما دوست نداشت ستمی:ناراحت نرها

 

 گفت   ایکه در  ستادمیپشت در فال گوش ا ی و در و بستم ول  رون ی ب رفتم

 

 کرد؟؟؟ یکرد......چرا به من نگاه م ی نجوریچرا ا نی:اایدر
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داخل   می ما شاد و خندون اومد  د یکه د  ینگران بود وقت ی منتظرمون بود و کل ک یتا ساعت  گهی:حق داره خب مامان م نیرادو

 بود..... داریتو اتاق ب میکه اومد  شبید نکه یناراحت شد و مثل ا

 

 دیبوس  مویشونیمن بغلم کرد و پ دن یمنتظر نموندم رفتم تو آشپزخونه که زن عمو با د  گهید

 

 ست ین یکن یکه تو فکر م  یز یچ ایباور کن منظور در دادم یپشت در داشتم حرفاشونو گوش م شبی:دباخانمیز

 

 زدم و گفتم   یلبخند 

 

 زن عمو  ستی:مهم نرها

 

کمد در   یشدن بهم مانتومو از تو  رهیرفتم تو اتاق که سه تاشون خ رفت یحوصلم سر م یخودمو با کارها مشغول کردم ول کمی

 گفت نیکه رادو  دمیاوردم و پوش 

 

 ؟ یر ی:کجا منیرادو

 

 بازار رم یم  رهی:حوصلم سر مرها

 

 میبریبازار تو روهم م می بر میخوای :خب بمون ما عصر م نیرادو
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 گفتم  ایرو به در پوزخند زدم و  هی

 

 و تموم برنامه هاتون بهم بخوره   امیب ترسمی:مرها

 

 ....دمیم  حی:رها من بهت توضایدر

 

 .....خدافظ خوامینم حی:توضرها

 

 رون یبرداشتم و رفتم ب مویو گوش   فیک

 

رو خاموش کردم ......بعد   یزنگ زدن کالفه شدم گوش  یلیو....خ  نیو رادو  ایدر کردم یم د یو خر گشتمیپاساژ ها م یتو  ی نجوریهم

رستوران و شام خوردم   ه یو بعد رفتم   گشتمیم  ینجور یهم ۱۰شدم و تا ساعت  نیو سوار ماش   رونی از پاساژ رفتم ب د یخر ی از کل

 بود برگشتم خونه...  ۱۲ساعت  دم ید شنگ ق لمیف ه یو  نمایبعد اون رفتم س 

 

چخبر   نجایرفتم جلو تر ا  ومد ینم ییصدا چ یه یو رفتم باال در خونه رو باز کردم چراغا باز بود ول نگیرو گذاشتم تو پارک نیماش 

  ی لیخ ز یم ه یشده بود و  ن ییامروز تولدم بود؟؟؟؟؟چرا خودم خبر نداشتم آخه؟؟؟کل اتاق تز یبود؟؟؟؟؟مگه امروز چندمه؟؟؟؟واااااا

نشسته جفت   یهمونجور  یو هست ایبود در ده یمبل دراز کش ی رو نی همونجا خواب بودن رادو همه ی خوشگل وسط اتاق بود ول

آشپزخونه    یتو  ی ناهار خور زیم  یخواب بود و زن عمو هم رو  ز یم یمبل سه نفره روبه رو   یخوابشون برده بود عمو هم رو  زیم

  یافتاد رو  فمی کنن دستم شل شد و ک زمیراسوپ مواسه تولد  خواستنی م  ایمشکوک باز نیخواب بود دلم براشون سوخت پس ا

 بغلشون کردم و آروم با بغض گفتم  ع یشدن سر داریپاهاشون که ب ی با دست زدم رو یو هست   ایرفتم سمت در نیزم

 

 واقعا من شرمندتونم  د ی:ببخشرها
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 هم بغلم کردن  یو هست ایدر

 

 ؟؟یمعرفت کجا رفت  ی:بیهست

 

 بودم  ی عصب کم یواقعا  د ی:ببخشرها

 

 و مظلوم گفتم  نییانداختم پا یاز شرمندگ سرمو

 

 ناراحت شدم خب  نیکه با خنده اومد   یمنتظرتون موندم وقت یکل  شبیکه امروز تولدمه د دونستمینم د ی:ببخشرها

 

 لبخند زد و مهربون گفت  ه یاورد باال دستمو گرفت تو دستش و  سرمو

 

 دختر؟؟؟  یی:معلوم هست تو کجانیرادو

 

 گه ید د ی:ببخشرها

 

بلند شدم و زن عمو و عمو رو بغل   کننیبهمون نگاه م  ستادنیهمه ا دمیو همه دست زدن برگشتم د د یچ یآهنگ پ  یدفه صدا  هی

نوبت   کیو بعد از فوت کردن شمع ها و خوردن ک  می عکس گرفت یمبل کل یکردم ازشون نشستم رو   یمعذرت خواه یکردم کل 

 خوب بود  ی لیعطر خ  ه یکردم  ش کادو از عمو و زن عمو بود باز نیکادوها بوداول 
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 واقعا دستتون درد نکنه... ی:مرررس رها

 

 تشکر کردم.....  یخوشگل و دختروونه بود بغلشون کردم و کل  یلیساعت خ ه یبود  ا یو در  یمال هست یبعد   کادو

 

 ذوق کرده بودم  ی خوشگل بود کل یل یدستبند طال خ ه یبود  ن یکادو مال رادو نیاما آخر  و

 

 دلمممم   زیعز ی:مرس رها

 

 دارم  گهیکادو د  هی  نی.....من درکنار ازمی:قابل نداره عزنیرادو

 

 ذوق گفتم  با

 

 ؟؟؟ ییییی:چرها

 

 :چشماتو ببند نیرادو

 

 بگو  گهی:لوس نشو درها

 

 :تو ببند چشماتو نیرادو
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بغلم کرده چشمامو باز کردم   یکیبعد احساس کردم   قهی اومدن سمتم و چشمامو گرفتن چند دق یو هست ایبستم در  چشمامو

از مامان جدا    کنم یم  کاریچ دونستمیانقدر خوشحال بودم که نم زدمیم غ یمحکم بغلش کردم و ج  کردمیباور نم دمید یکه م ویزیچ

 تولدم بود...... نیدم بهترز  غی ج یشدم و محکم بابا رو بغل کردم و بعدش رهام روبغل کردم و کل 

 

 ..... مید یخواب میکرد   زیاز تولد خونه رو تم بعد 

 

  ه یداشتن گر  ایمامان و در رون ی تخت بلندشدم و رفتم ب یاز رو  عیشدم تعجب کردم سر داریچندنفر ب ی ها هی و گر غ یبا ج صبح

 گفتم  یرفتم سمت رهام و با نگران دمیترس  کردنیاونارو آروم م یبابا و رهام هم با ناراحت کردن یم

 

 شده؟  ی:رهام چرها

 

 نکن ت ییتروخدا خودتو اذ  یول گمی:مرهام

 

 نه؟؟؟؟  ایشده  ی چ یگ ی:رهام مرها

 

 ن ی:رادورهام

 

 داد گفتم  با

 

 ؟؟؟؟؟ یچ نی:رادورها
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 مارستانی:تصادف کرده بردنش برهام

 

 ترس و بغض گفتن  با

 

 مارستان؟؟؟؟ی:ک......کدوم.....برها

 

  مارستانیخودمو رسوندم ب ی چجور دونمینم  د یلرزیدستام م  شدمیم وونه یداشتم د رون یو رفتم ب دمیمانتو پوش  هی رو گرفتم  آدرس 

  ه یاونجا بودن داشتن گر یبود زن عمو و عمو و هست lcuرفتم سمت اتاقش تو   ع یاسمشو دادم و سر یداخل و به منش دم ییدو

و    هی گر ر یدستگاه وصل بود نتونستم خودمو کنترل کنم زدم ز ی کردم بهش کل نگاش  شهینزاشتن برم داخل از پشت ش  کردن یم

 گفتم   هی زن عمو اومد سمتم و محکم بغلم کرد با گر

 

 شد زن عمو  ی:چرها

 

 چندساعت بعد زنگ زدن گفتن تصادف کرد  رون یب رمیدارم م ی کار بانکعمو:صبح گفت   زن

 

 سمتش  میرفت رون یکه دکتر از اتاق اومد ب   کردمیم ه یبلند گر یصدا با

 

 دکتر   یشد آقا ی:چرها

 

 و گفت  نییانداخت پا سرشو
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 :متاسفم.......رفتن تو کمادکتر

 

  ی از دستم افتاد و خودمم افتادم رو فمیک   کردنیم ه یو گر نیزم یافتادن رو  ی شدم از کنارم رد شد و رفت زن عمو هست خشک

 شد..... اهیو همه جا س  نیزم

 

کردم که    هیانقدر گر ختنیاشکام ر  نیرادو  یادآور یِسرُم به دستم بود با   هی بودم و  مارستانیتخت ب ی درد چشمامو باز کردم رو با

  نا یزن عمو ا هی گر  ریو زدم ز  شهیش  یدستامو گذاشتم رو   نیسمت اتاق رادو دمییسرم رو از دستم در اوردم و دو د ید یم تار مچشما

 جلوشو گرفتم رون یاز تو اتاق اومد ب رپرستا ه یاونجا نبودن....

 

 نمش یبب قه یدق ک ی خوامی:تروخدا مرها

 

 داخل گان بپوش   یطول نکشه رفت  ادیز  ی:باشه ولپرستار

 

نکنم نشستم کنار   هی گر  تونستمینم نی لرزون رفتم کنار تخت رادو  یبا پاها دمیرنگ رو پوش  یرفتم داخل و گان صورت عیسر

 گفتم  ه یتختش دستاشو گرفتم تو دستم و با گر

 

تروخدا   نی ؟؟؟رادوخورمیمن قصه م یگره؟؟؟؟نگفتیمن دلم م ی؟؟؟نگفتیرهاتو تنها گذاشت ی چ ؟؟؟واسهیی معرفت کجا ی:برها

 ن یچشماتو باز کن....رادو

 

اومدن و   نایبعد عمو ا  قهیچند دق یصندل  ی نشستم رو رون ی که پرستار اومد داخل و بردم ب  زدمیم  غی و ج  هی گر ر یزدم ز بلند 

....رفتم  ریرو ازم نگ  ن یتروخدا رادو ایرو سرم خراب شد خدا ایداغون شدم انگار دن ختم یریصدا اشک م  ی ها ب ی صندل یرو  مینشست

  شهیهم اومده بودن کنار ش  ا یمامان بابا و رهام و در رون یصلوات فرستادم رفتم ب تونستم یسمت نماز خونه و نماز خوندم تا م
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کرد ببره   ی و عمو رو راض ی مامان به زور زن عمو وهست کردم یو دعا م  ختمیریصدا اشک م یدادم بهش ب ه یو سرمو تک ستادمیا

 رهام اومد سمتم و گفت  رون ین بخونه همه رفت

 

 خونه  م یبر ای:رها برهام

 

 بمونم  نی رادو شیپ خوام یم امی:نمرها

 

 نکن تییخودتو اذ  م یریب ای:برهام

 

 اااامی:گفتم نمرها

 

 :باشه بابا مواظب خودت باُش خدافظ رها

 

 :خدافظرها

 

 ...بسته بودن و صورتش کبود بود  خوشگلشیچشما کردم یم  هی و گر کردم ینگاش م شهیپشت ش  از

 

خونه   ی دانشگاه حت  رفتمینم گه یگرفتن خودمم د گه یاستاد د هی تو کما به دانشگاه زنگ زدم و گفتم اوناهم  نیدوماه که رادو االن

هستن اوناهم حالشون خوب نبود هر روز   شمیپ شه یو عمو هم یزن عمو و هست شناختنیپرستار ها منو م  گهید  رفتمیهم نم

 اومدن بابا اومد سمتم نایبودم که مامان ا ستادهیا شهیش  ی روبه رو خوندمینماز م و  کردم ینماز خونه و دعا م یتو  رفتم یم
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 خونه  می بر ای:دخترم ببابا

 

 گفتم  دمیفهمی که خودم به زور م ییصدا با

 

 :نه بابارها

 

 شده اهیچشمات س  ریز  یکرد   هی انقدر گر یچقدر الغر شد  نی:آخه بببابا

 

 برگردوندم و گفتم  رومو 

 

 ستی:مهم نرها

 

 یکه دو ماه هنوز چشما ن یو اونارو با اصرار برد خونه فقط من بودم و رادو نایرفت سمت عمو ا شه یمن نم ف یحر د یکه د بابا

ه  ک  یدوماه بهم نگفته خانومم دستم رفت سمت گردنم و گردنبند  دمی خوشگلش رو نشن ی اون صدا دمیرو ند  شیخوشگل مشک

  ن یمرگ خاموش و ا  یعنیدکتر گفته بود کما   ختم یر یصدا اشک م ی بستم و ب ماموبهم داده بود رو گرفتم تو مشتم و چش نیرادو

 نگرانم کرده بود ....  شتریب

 

 شش یبا عجله رفتم پ رونیفکر بودم که دکتر اومد ب  تو

 

 دکتر؟ ی :حالش چطوره آقارها
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 شده  شتریب شیهوش  ب ی:خوشبختانه ضردکتر

 

 نمشیبب  تونمی:مرها

 

 کنه  داریرو ب نیآقا رادو نیا تونه یمعجزه عشق م  نمی :برو ببدکتر

 

دستشو   دادیاشکام اجازه حرف زدن رو بهم نم  ن یو نشستم کنار تخت رادو دمیجون زدم و رفتم داخل گان رو پوش  ی لبخند ب هی

 گرفتم و با بغض گفتم 

 

شو دلم واسه صدات تنگ شده....واسه چشمات......واسه خانمم  داری.......بنیشو رهاتو بب داریشو......ب داریترو خدا ب نی:رادورها

دو ماهه به روم لبخند   یدون یدم؟م یقشنگتو ند  یچند وقته چشما ی دون ی م ی خوابیگفتنات.....بلندشو نامرد....چقدر م

دوست دارم   ن ی...رادونیپاشو...تو رو به جون رها پاشو رادو یکن.دعوام کن.من و بزن.ول اخم نخواستم.پاشو برام  ؟لبخندتو ینزد

 من عشقتم؟جون عشقت پاشو ی گفت  یمگه نم   نمی نکن رادو تمی.اذ

 

خورد و انگشت هاش  ی چسب زده اش آروم تکون م ی باز کنم.پلک ها ع یدستم باعث شد چشم هام رو سر ی انگشتاش تو حرکت

 و بلندگفتم رون یب دمییکه داشتم دو  ی باور نکردم با هر توان دمید یکه م و یزیدستام.چ ی تو

 

 :تکون خورد....به خدا تکون خورد رها

 

  یبعد دکتر طاهر قه ی چند دق کردم یم  هیگر ی از خوشحال دنیو پرده رو کش رون ی اومدن داخل رفتم ب عی و چند تا پرستار سر دکتر 

 ششیرفتم پ رونیاومد ب
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 هست.... یمشکل ه ی  یول کننیم  ششی....خدا رو شکر از کما در اومد و االن دارن ازماکنهیم دارش یگفتم معجزه عشق ب  ید ی:ددکتر

 

 گفتم  یشد با نگران ی دلم خال  ته

 

 ؟؟ی:چرها

 

 م یبا عمل چشماشو بهش برگردون می کنیم یما سع  ی از دست داده ول شویی نایکه به سرش خورده متاسفانه ب ی :بخاطر ضربه ادکتر

 

 شد و افتادم.......  اه یچشمام س  یجلو  دمیدکتر رو نفهم ی رو سرم خراب شد ادامه حرف ها ایدن

 

  ه یخانم اومد سمتم اونم داشت گر بایز ختنی از حال رفتم اشکام ر یواسه چ  نکهیا یادآور یبا   رفتیم  جیباز کردم سرم گ  چشمامو

 که زن عمو گفت   میبود  ن یاتاق رادو ی جلو رونیاومده بودن با کمک زن عمو رفتم ب یک  دونمینم کردیم

 

 برات بخرم فشارت افتاده  نیریش   زیچ ه ی رم یعمو:دخترم م  زن

 

  ستادم یدر ا ینشسته بود نرفتم داخل و جلو  ن یکنار رادو  یاتاق شدم در تا نصفه باز بود و هست کینگفتم زن عمو رفت نزد یچیه

 ت گف ن یکه رادو

 

 ......تروخدا بگو فراموشم کنه باهاش ازدواج کنم   خوام ینم گه ید  ی:هستنیرادو

 

 بره؟؟  یگ یحاال م  کشهیدو ماهه داره زجر م ن یرادو ی گ یم ی:چیهست
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  نمش یبب خوامینم گهیسمتم د اد ین گه یکنه بهش بگو د ی با من زندگ تونهیکنم اون نم  اهیس  شویترو خدا نزار زندگ  ی:هستنیرادو

 یهست

 

 گفتم   هی محکم باز کردم و رفتم داخل با گر درو 

 

 .......معرفت  یبود دستمزد من ب  ن ی.....اینامرد یییییلی....خ نیرادو ینامرد  یلی:خرها

 

 فراموشت کردم  گهی........درونی:برو بنیرادو

 

 و با بغض گفتم  زد یگلومو چنگ م  بغض

 

 ؟ ی :فراموشم کردرها

 

 رون ی :آره برو بنیرادو

 

زانوهامو بغل کردم و سرمو   نییها سر خوردم و افتادم پا یکنار صندل  نیاتاق رادو یروبه رو  قایدق رون یلرزون رفتم ب  یپاها با

اون منو دوست داره چون   گفت یمن مطمئنم داشت دروغ م گفتیکردم داشت دروغ م  هی گر تونستمیگذاشتم رو زانوهام و تا م

  میپام و آروم اسممو صدا زد صرمو بردلم باال و با صورت اشک ینشست جلو ی هستدوست ندارم  گه یشده م ینجوریچشماش ا

 گفت ی نگاش کردم با شرمندگ
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 وگرنه دوست داره   کنهیم ی نجورینکن بخاطر چشماش داره ا  تیی:تروخدا خودتو اذیهست

 

 دونم ی:اشکال نداره مرها

 

  دنیرو بهش گفت داغون بودم حالم اصال خوب نبود زن عمو با شن زیهمه چ  ی بهم داد و هست وه یخانم اومد سمتمون آب م بایز

 اخم کرد و اومد سمتم دستمو گرفت و بلندم کرد  ی هست یحرفا

 

خوب شد که خدارو  داره اگر  گه یعمل د ه ی با دکترش حرف زدم گفت آخر هفته  گهیخانم:دخترم نگران نباش داره دروغ م بایز

 شکر اگرهم نشدکه..... 

 

 شه ی:انشااهلل که مرها

 

 د ی:دکتر گفت فقط دعا کنباخانمیز

 

 % ۱۰۰من گفتم یول  شه ی% خوب م۵۰روشن بود دکترا گفتن به احتمال  دلم 

 

 و آروم سالم کردم اخم کرد و گفت  نیکاسه سوپ برام اورد رفتم تو اتاق رادو  ه ی به پرستار گفتم  رفتم

 

 ؟ یخوا یم  ی:چنیرادو

 

 :برات سوپ اوردم رها
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 رون یبرو ب خوام ی:نمنیرادو

 

 ادیحد ازمن بدت م نی:در ارها

 

 دوست ندارم ولم کن تروخدا  گهی:رها دنیرادو

 

 رفت بهش سوپ رو داد..   ی هست رونیرفتم ب  زی م یگذاشتم رو   تیرو با عصبان ینیس 

 

تازه از اتاق عمل    خوامتی نم گفتیهمش م  کردیم ی باهام بد اخالق نیکردن رادو ه یروز گذشت کار هرروزمون شده بود گر ۶ قا یدق

  شو یینایب مینی که بب  می کنیبود دکتر گفت اگر به هوش اومد و چشماشو باز م هوش یب یچندساعت هی و تو اتاقش بود  رون یاوردنش ب 

 و گفت   رونیاومد ب یکه دکتر طاهر   می نفرمون پشت در اتاق بود ۸نه.....دل تو دلمون نبود  ایبه دست اورده 

 

ارد شدم استرس داشتم همه  لرزون و یهمه رفتن داخل با پاها می چشماشو باز کن م یخوایداخل م  نیای:به هوش اومده زود بدکتر

 چشماشو برداشت و گفت  یدور تخت جمع شده بودن دکتر باند رو 

 

 آروم چشماتو بازکن  نی:رادودکتر

 

 صورتش تکون داد  یهم تکون خورد و باز شد چندبار پشت سر هم پلک زد دکتر دستشو جلو  یرو پلکاش 

 

 ی نی بی:دست منو مدکتر
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 تاره   ی:اره ولنیرادو

 

 شه ینداره درست م  یکر مشکل :خب خدارو ش دکتر

 

  قه یرو بغل کردن و چند دق نیرادو یبکنم همه با خوشحال تونستم ینم یکار  چ یخشک شده بودم و ه  ختمیریاشک م یخوشحال از

 بعد دکتر گفت 

 

 جان استراحت کنن ن یرادو د ی و بزار رونیب  د ی:بهتره بردکتر

 

به   دمشی که دوماه ند  یشده بودم به صورت خوشگلش به لبخند  رهیمن توان حرکت کردن نداشتم خ ی ول  رونیرفتن ب همه

که داغونم کرد ازش دلخور    ییصورتم حرفا ی تمام حرفاش اومد جلو زدیبه من بود و برق م رهیکه خ شیخوشگل مشک یچشما

 گفت  لحن ممکن ن یتر ربونشدم خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستمو گرفت با مه

 

 :سالم خانومم یرادو

 

 د یچ یخوشگلش تو گوشم پ یبر اش ضعف رفته بود صدا دلم 

 

 :سال عرض شد نیرادو

 

 و با بغض آروم گفتم   نییانداختم پا سرمو
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 :سالمرها

 

 ؟ینکنه خوشحال نشد  ه ی:چنیرادو

 

 :شدمرها

 

 ؟ ی:پس چرا ناراحتنیرادو

 

 گفتم  ه یاز تو دستش دراوردم و با گر دستمو

 

 خوامت ی دوست ندارم و نم گهی د ی برم مگه نگفت خوامی:مرها

 

 ستادم یسر جام ا ن یرادو ی با صدا یکه برم ول  برگشتم

 

 ن ی:بشنیرادو

 

  ی جلو سرمو گذاشتم رو د یدستشو گذاشت پشت سرم و سرمو کش نیرادو   ختیریصدا م  یو نشستم کنار تختش و اشکام ب  رفتم

 گفت  نیخوب داشتم چشمامو بستم که رادو ی لیآرامش خ هی  کردیدستشو گذاشت رو سرم و نوازش م  زد یقلبش که تندتند م
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....تا آخرش کنارم  یتو نرفت ی .....ولیکن  یمرد کور زندگ  هی تا آخر عمرت با  ی که مجبور نش ی:بهت گفتم برو که زجر نکشنیرادو

  تونستمینم ی کار  چیه یول  یچقدر نگرانم دمی....فهم دمیفهمیتو کما بودم تمام حرفات رو م  ی وقت ی و تنهام نزاشت ی بود

که   ییها ه یبا تموم گر ی د یکه بخاطرم کش  ییتموم زجر ها ؟؟؟بای......رها خانومد یبکنم.....من غلط کردم...اشتباه کردم....ببخش

 ؟؟؟ یباهام ازدواج کن یکه بهت زدم بازم حاضر  ییبا تموم حرفا ی ردک

 

 شده بود آروم گفتم سیمن خ  ه یلباسش از شدت گر  کردمی م  هی و فقط گر شد یخوشحال بودم که اشکام تمام نم انقدر

 

 دوست دارم   نی:رادورها

 

 و گفت  د یته دل خند  از

 

 دلم  ز ی:منم دوست دارم عزنیرادو

 

 بلند کردم  سرمو

 

 استراحت کن  رون یب رمی:مرها

 

 انقدر خوبم من  ی عنی نم ی:اشکاتو پاک کن بب نیرادو

 

 دم یاز مدتها خند  بعد 
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 دمیچندوقت خنده هاتو ند  یدونیجانم م ی :انیرادو

 

 لبخند زدم که گفت  ه ی دوباره 

 

 ها گفته باشم  خوام ی تروخدا خانومم چقدر الغر شده من زن تپل مپل م  نی:ببنیرادو

 

 وونه ی:درها

 

 وونتم ی :دنیرادو

 

 ... دادیم مارستانیگرفته بود و داشت به کل ب  ینیریعمو ش  دنیخند یهمه خشحال بودن و م رونیو رفتم ب دمیخند 

 

 اومد سمتم  رهام

 

 ساعته ۳ یکرد یم کاری:چرهام

 

 ؟ی:چرها

 

 ی کردیکارمی چ ن یتو اتاق رادو گمی:مرهام
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بود با عجله   ده یکه فهم ایبدم.........در ی چ نویکرده؟؟؟؟حاال جواب ا یازم خستگار ن یکه رادو دوننینم نایمامان ا یراست

 اومدسمتمون و روبه رهام گفت

 

 می بخور زی چ هی  میبر  زمی:عزایدر

 

 رون یرفتن ب ایسوالش شد و با در الی خیچشماش برق زد و ب رهام

 

 :هوووف رها

 

 عمو اومد سمتم  زن

 

 کرده؟  یازت خاستگار نیکه رادو دوننیعمو:مگه خانوادت نم زن

 

 ی ز ی:نه زن عمو نگفتم چرها

 

 عمو:چرا دخترم؟  زن

 

 :آخه روم نشد رها

 

 و دستامو گرفت و گفت  د یبوس  مویشونیپ آروم 
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 گمیخودم فردا شب بهشون م شه یفردا مرخص م ن یعمو:نگران نباش دکتر گفت رادو زن

 

 زن عمو ی:مرس رها

 

که   ی موندم تا هرکار دار یمن نتونستم بخوابم ب ی نمازخونه خواب بودن ول یتو  نایرفتن خونه و عمو ا  نا یشب بود مامان ا ۱ ساعت

گذاشته بود رفتم سمت    ینیس  ه یآب تو  وان یل ه یکاسه سوپ گرفتم با   ه یپرستار و  ش یداشت براش انجام بدم رفتم پ  نیرادو

  ز ی م  یرو گذاشتم رو  ین یلبخند بهش زدم رفتم جلو و س  ه یلبخند زد منم  ه ی دنم یبا د ن یادور دمتقه به در زدم و وارد ش  ه یاتاقش 

 جفتش  ی صندل یکنار تختش و خودمم نشستم رو 

 

 بهت سوپ بدم  نی:بشرها

 

 ی الغر شد  نقدری:خودت بخور که انیرادو

 

 خورم ی:من بعدا مرها

 

 قاشق گذاشتم تو دهنش قاشق دوم رو ندادم و گفتم  ه ی اوردم جلو کاسه سوپ رو گرفتم و  تختشو

 

 ن؟ ی:رادورها

 

 :جان دلم؟ نیرادو
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 فکر کردم و بعد گفتم   کمیلحنش   نیبگم با ا یچ خواستمیرفت م ادم یاصال  ییییییه

 

 ی کرد   ینگفتم که ازم خواستگار نای:من به مامان ارها

 

 فردا بهشون بگه  گمیمامان م  :اشکال نداره بهنیرادو

 

 ......:آخهرها

 

 ؟یشد  مون ینکنه پش ه ی:چنیرادو

 

 کشم یبود که خجالت م نی:نههههههه منظورم ارها

 

 ی کشیخجالت م یدلم از چ  زی:عزنیرادو

 

 ترسم یم  کمی دونمی:نمرها

 

 ؟؟؟ ی :از چنیرادو

 

 مامان و بابا قبول نکنن  نکهی:از ارها
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 کنن ی:نه نترس مطمئنم قبول منیرادو

 

 تو اتاق خوابم برد..... یها یصندل ی منم رو د یسوپشو بهش دادم خورد و خواب ه یبق

 

به بدنم دادم و رفتم سمت  یکش و قوس  ه ی ی صندل ی شدم کمرم خشک شده بود رو داریبا احساس درد از خواب ب صبح

 شده بود  داریب  ن یرادو رونیو دست و صورتمو شستم و رفتم ب  ییدستشو

 

 ر ی:صبح بخرها

 

 ر ی :صبح شماهم بخنیرادو

 

 کنار تختش  نشستم

 

 نرفتم دانشگاه گهی گرفتن منم د گه یاستاد د هیاوناهم   ی رینم گه یزنگ زدم دانشگاه گفتم که د ی:راسترها

 

 ی درست رو ادامه بد  د ی:عه رهاااا تو بارادوبن

 

 حوصلشو ندارم گهی:ولکن درها
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 دم ید  ویخواب ک شبید  یدون ی:منیرادو

 

 ؟ ی:کرها

 

 :همون پسره بود که تو دانشگاه مزاحمت شد و مچ دستتو کبود کرد نیرادو

 

 خوشگل داشت یچشما هی که خوشگل بود و موهاش زرد بود و  پِ ی:اها اون جوون خوشترها

 

 رفت توهم و گفت  اخماش 

 

 ؟؟؟ یگفت  ی چ دمی:بلههههه نشننیرادو

 

 ؟ ید ید  یبه خودم که بشناسمش حاال خواب چ دادمیبابا داشتم آدرس م  یچی:هرها

 

 ترم رو انداختمش نیامتحانشو بد داد منم ا دمی:خواب دنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 :استاد بدجنسرها
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 برداشتم بهش دادم و خورد  وهیآب م  هی  زیرفتم از سر م  د یخند 

 

 نه......خو  مشیمرخص شد و برد نی شب بود که رادو ۷ یکاینزد

 

بود زن عمو بلندشد و رفت تو   لچریرو و نیراستش شکسته بود بخاطر هم ی تصادف پا ی تو نیرادو می جمع بود یی رایپذ  یتو  همه

  هی  د یو کاسه هارو بهمون داد به من که رس   رونیتوش بود اومد ب یبستن  ی که کاسه ها ی نیس  هی بعد با  قهی آشپزخونه چند دق

 و گفت  نایمامان ا  ی زن عمو نشست روبه رو نییرو برداشتم و صرمو انداختم پا سه کا دمیچشمک زد منظورشو فهم هی لبخند و 

 

 بگم ی ز یچ هی  خوامیم م یعمو:خب حاال که همه جمع هست زن

 

 د یی:بفرمابابا

 

 که تو بگو   عمو به عمو نگاه کرد و با چشم بهش گفت زن

 

 کنم   یخواستگار ن یرادو  یرهاجان رو برا خواستمی سر اصل مطلب م م یریم  می ستین زایچ ن یو ا ی نی:واال ما اهل مقدمه چعمو

 

 نگاه به من کرد و گفت  هیبابا  نییسرشو انداخت پا نیرادو

 

 دخترم   هیکه خودش گفت نظر تو چ  یبودن هرچ  نجایجان رو بشناسن آخه چندوقت ا نیرادو شتریب د یواال رها با دونمی:نمبابا
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اه......زن عمو   گهیبگو د ی زیچ ه ی بگم آخه خاااک تو سرت رها خو  یچ د یاالن با یواااا کردن یشدم همه داشتن به من نگاه م سرخ

 و گفت  د یبه دادم رس 

 

 عمو:بهتره برن تو اتاق سنگاشونو وا بکنن  زن

 

  دونستمیهم روبه روم بود واقعا نم ن یتخت رادو ی و بردمش تو اتاق در رو بستم نشستم رو ن یخداروشکر رفتم سمت رادو وفاوووو

 با همون لبخندش گفت  کرد یبا لبخند بهم نگاه م نی قرار نگرفتم رادو ت یموقع نی بگم آخه تااالن تو ا د یبا یچ

 

 ؟ ی:خوبنیرادو

 

 زدم و گفتم  لبخند 

 

 :خوبمرها

 

 :رها؟ نیرادو

 

 :جانم؟رها

 

 ؟یرفتم تو کما نرفت ید یقبلش فهم ایشدم  نا یناب ید یفهم مارستانیتو ب ی :چرا وقتنیرادو

 

 برم؟  ی :دوست داشترها
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 ای:معلومه که نه....جوابمو ندادنیرادو

 

 ی :فکر کنم جوابشو بدونرها

 

 دونم ی:نمنیرادو

 

 :خب دوست داشتمرها

 

 پررنگ تر شد و گفت لبخندش 

 

 :منم دوست دارم نیرادو

 

 گفت ع یبابا سر رونیب م یو بعدش رفت م یباهم حرف زد گه ید کمی

 

 شد دخترم؟  ی:چبابا

 

 کردم و گفتم نینگاه به رادو هی

 

 م ید ی:به تفاهم رس رها
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 ....می خوشحااااال بود یلیبرامون دست زدن و بغلمون کردن خ همه

 

 بعد _ماه_کی#

 

  نایمامان ا میریو عقد رو باهم بگ  ی عروس  گهی روز د ۱۰خوب شده بود و گچ پاش رو دراورده بودن و قرار شد تا  یلیخ ن یرادو حال

  رازیش  انی کنه که ب  یهم با اصرار تونست مامان و باباشو راض ا یدر می کن ی زندگ نجایگرفتن و قرار شد که ا  رازیش  ی خونه تو هی

عقد   گهیبودن و قرار شد فردا د یحرف زدن و اوناهم راض ایبا خانواده در نایم بود مامان اکارش صد در صد بخاطر رها ن یبمونن و ا

بود با ذوق   ن یزنگ خورد رادو می.......تو اتاق خودم بودم که گوش کردیم ی خودشون زندگ شیباهم باشه فرهاد هم پ ی و عروس 

 جواب دادم 

 

 :سالم عشقم نیرادو

 

 زم ی:سالم عزرها

 

 د یخر م ی:آماده شو برنیرادو

 

 :االن؟رها

 

 گه ی:آره دنیرادو
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 نمت یبیم  زمی:باشه عزرها

 

 نمتی بی:منیرادو

 

طبقه   میکردیم ی آپارتمان زندگ  هی چون همه تو  م یکرده بود  یآماده شدم کال آپارتمان رو خانوادگ  ع یکردم بلندشدم و سر قطع 

زنگ   یبا صدا نا یا ایسمت راست خونه ما بود و سمت چپ خونه دربود و طبقه دوم هم که دو واحد داشت  نا یا نیسوم خونه رادو

 من گفت دن یمامان با د خوردن ی آشپزخونه بودن و داشتن عصرونه م ی تو  دوتاشون رون یخونه به خودم اومدم و رفتم ب 

 

 :کجا دخترم؟ مامان

 

 د ی خر رمی م نی:مامان با رادورها

 

 ی ای:باشه دخترم زود ببابا

 

 گفتم  بستمیکه بند کفشمو م  یدرحال

 

 :چشم رهام کو؟ رها

 

 عقدشون  د یرفتن واسه خر ا ی:اونم صبح با درمامان

 

 مامان دراومد  غیخودم گرفتم که ج  یلقمه برا ه یو  دم یتو آشپزخونه و آروم لپ مامان و بابا رو بوس   رفتم
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 با کفش اومده تو خونه  نم یبب رون ی :برو بمامان

 

 رون ی اومد ب نیدر آسانسور باز شد و رادو  رونیو رفتم ب دمیخند 

 

 :به به سالم خوشگل خانومنیرادو

 

 م ی بر پیخوشت ی :سالم آقارها

 

 د یی:بله بفرمانیرادو

 

 .....م یلبخند زدم و نشستم و خودشم سوار شد و رفت ه یدرو برام باز کرد  ن یرادو  نگیتو پارک  میرفت

 

 گفت ن یکه رادو م یراه بود تو

 

 با همه؟ ی:خب عقد و عروس نیرادو

 

 :آره رها

 

 پس فردا؟  یعن ی:پس نیرادو
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 :آره رها

 

 م یکار دار  ی:پس کلنیرادو

 

 :اوهوم رها

 

 میکنی م ی عروس  ی :پس ما کنیرادو

 

 گه یماه د کی:رها

 

 بابا چرا آخه  ی :انیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 ی رو نگرفت شگاهیو آرا ه ی هنوز لباس و تاالر و آتل ی وقت  یکن یفردا عروس  ی خوای نکنه م هی:چرها

 

 می :اوه اوه چقدر کار دارنیرادو

 

 هاست ی راحت نیزن گرفتن به ا ی :بله په فکر کردرها
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 و گفت  د یخند 

 

 م؟ ی:خب عشقم کجا برنیرادو

 

 دم ینخر  یواسه عروس   یچیپاساژ من هنوز ه  ه ی می:بررها

 

 حواسم بهت باشه  د یبا ی:اوه اوه پس من حساب نیرادو

 

 :چرا؟رها

 

حواسم   یتو عروس  ی شیم یچ  نیبب گه یکه د یهم بکن  ش یو آرا یاگر از اون لباس خوشگل ها بپوش  ی :چون خودت خوشگلنیرادو

 دزدنت یبهت نباشه م

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 مونم ی....نگران نباش من تا آخرش رو دست خودت موونهی:درها

 

از لباسارو دوست داشتم تاپ   ی کیکه لباس جشن داشت  م یمغازه رفت هی باال سمت  می رو پارک کرد و رفت نیبه پاساژ ماش  مید یرس 

 نشونش دادم  ن یبا دامن کوتاه دخترونه بود به رادو
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 قشنگه  ی لی:اون خرها

 

 و گفت   فکر کرد کم ینگاه کرد و  نیرادو

 

 یپرو کن می :آره قشنگه برنیرادو

 

  دن ینظر بده در و باز کرد و با د اد یرو صدا کردم که ب ن یرادو دمشی داخل فروشنده لباس رو داد رفتم تو اتاق پرو و پوش   میرفت

 اخم کرد و گفت  ه یمن 

 

 یپوش یم گهی د  یکی ار یدرب نو ی:نه انیرادو

 

 خوشگله یتو که گفت نی:عه رادو رها

 

 :آره خوشگله نیرادو

 

 داداشمه هااااا ی عروس  نی:رادورها

 

 گه ینکن د ت ی:رها اذنیرادو

 

 دوست دارم نو یمن ا نی:رادورها
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 :رها لطفا نیرادو

 

آقا   نیا ی دوسش داشتم ول  یلیخ دمیخودمو پوش  یعوض کردم و لباسا ینزدم در اتاق رو بستم و لباسم رو با ناراحت یحرف گهید

هم اومد   ن یرادو رونیتشکر رفتم ب ه یو با   زی م یگذاشتمش رو   رونی لباس رو برداشتم و رفتم بشدن واسه ما..... یرتیغ نیرادو

 و روبه من گفت  رون یب

 

 :قبول کن خوب نبود نیرادو

 

 م یواسه تو لباس بخر  می:باشه بررها

 

 م ی:برنیرادو

 

البته من دلخور بودم و با اون   میکردی به لباسا نگاه م ی نجوریداخل و هم م یمغازه که کت و شلوار داشت رفت ه ی سمت  میرفت

با کروات   د یسف رهنیبود پ ینفت یکت و شلوار آب ه یکت رو نشونم داد نگاهش کردم  ه ی  نیکارش کال ذوقم رو کور کرد رادو

 همرنگ کت و شلوار 

 

 ن؟ ی:قشنگه انیرادو

 

 پرو کن :اره برورها
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بشم   یرتیسرش غ تونستمیمنم م ومد یبهش م یلیبعد صدام زد در رو باز کردم خ قهیرو برداشت و رفت تو اتاق پرو چند دق  کت

خب اونم   یکنم و بگم زشته ول   یتالف  خواستی دلم م شد یم  شتریب تشیکت و شلوار جذاب  نیخوشگل بود با وجود ا نیچون رادو

 گفتم  یعکس العمل چیبدون ه شه یو ناراحت م شه یکت رو دوست داشت و مثل من ذوقش کور م

 

 ی که حسابش کن  اری:آره درش برها

 

  قه ی شدم که پنج دق نیبود نشستم اونجا و منتظر رادو ی صندل ه یجفت مغازه  رون یبگه در رو بستم رفتم ب ی زی چ نکهیقبل از ا و

 بلندشم که گفت و خواستم  رون یبعد اومد ب

 

 آب بخرم تشنمه  هی من برم   نی:نه بشنیرادو

 

 :باشهرها

 

بعد   قهی دق ۷ای  ۶..... دونمینم لشو یدل  یچند روزه که سر درد دارم ول کردیدرد م  ی لیهم رفت سرم خ ن یشدم و رادو یگوش  مشغول

 آب رو گرفت سمتم ازش گرفتم و خوردم  یاومد بلندشدم و بطر 

 

 ؟ یر یگ ینم شگاهی:نوبت آرانیرادو

 

 :نهرها

 

 :چرا؟ نیرادو
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 پوزخند گفتم  هی و  ز یآم ه یلحن کنا  هی با

 

  کنمیاومد سمتم ولش م ی هر پسر کننیبشن چون به من که اعتماد ندارن فکر م  یرتیخوشگل بشم آقامون غ ترسم ی:آخه مرها

 اون  ش یپ رمیم

 

 از کنارش رد شدم و رفتم جلو و

 

 ....:رها.......رها.نیرادو

 

 اومد سمتم و گفت  د ییدو

 

 زدم آخه  یحرف  نیهمچ ی ک ؟؟من یکن یم ینجور یا ی :رها واسه چنیرادو

 

 :باشه حاال من گرسنمه رها

 

 طبقه  نیرستوران تو هم می:باشه بر نیرادو

 

 می:بررها
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 ز یپشت م مینشست م یسفارش داد تزایداخل رستوران دوتا پ  میرفت

 

 :رها جانم؟؟؟ نیرادو

 

 :بلهرها

 

 دارم برات  ز یسوپرا هیشد   ی نجوری:حاال که انیرادو

 

 ؟ی:چرها

 

 من  یرو برداشت و گذاشت جلو   کیپالست ه یشد و  خم

 

 :بازش کن نیرادو

 

 شد یرو باز کردم همون لباس بود که دوست داشتم باورم نم کیپالست

 

 ن یییییی:رادورها

 

 :جاااانمنیرادو
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 :عاااااشقتمرها

 

 شتر ی:من بنیرادو

 

 ؟ یکرد تم ییاذ ی:واسه چرها

 

 برات گرفتم  ی چون تو دوسش دار  یول  ه ی:درسته که لخت نیرادو

 

 ی بد  ر یگ ی خوای تو لباس عروس هم م نی:عه رادو رها

 

 ی راحت مال خودم المیخ گهی:نه اون موقع د نیرادو

 

 و مشکوک گفتم   نییو گذاشتمش پا  ک یگذاشتم تو پالست لباسارو

 

 ستم ی:مگه االن نرها

 

 ی :معلومه که هستنیرادو

 

 ن ی:رادورها
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 :جانم نیرادو

 

 یکنی :اگر من مُردم تو ازدواج مرها

 

 خدانکنه  وونه ید  یگ یم ی :عه رها چنیرادو

 

 آماده شد و اوردنش  تزایپ

 

 گم یم ی جد  نی:رادورها

 

 ی حرفو بزن نیا ی حق ندار گه ید  گمیم ی :منم جد نیرادو

 

 :حاال بگورها

 

 :خب معلومه که نه نیرادو

 

 برداشت منم برداشتم و گفتم  تزاش یقاچ از پ هی

 

 شت؟یاگر هلنا برگرده پ ی:حترها
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 گه ید  زیچ هیبخوام باهاش ازدواج کنم......حاال  نکهیچه برسه به ا زارمی:رها هلنا برگرده من زندش نمنیرادو

 

 ؟ی:چرها

 

باهاش  شت یکه پرهام از زنش جدا شده و برگرده پ ی و بفهم کنمیکارو نم  نیا چوقتی:اگه من ولت کردم و رفتم که هنیرادو

 ی کنیازدواج م

 

 :معلومه که نه رها

 

 :چرا؟ نیرادو

 

 موند یهمون موقع م خواستی:چون اگر مرها

 

 بود  ۹ساعت  میشد   نیسوار ماش  می و رفت م یخورد تزارو یلبخند زد و پ  نیرادو

 

 م ی:خب کجا برنیرادو

 

 گه ی:خونه درها

 

 م یرینوبت بگ  شگاهیآرا می :پس قبلش برنیرادو
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 :باشهرها

 

رو فشار   ۲و دکمه طبقه   میسوار آسانسور شد  نگ یتو پارک میرو گذاشت  نیخونه ماش  میبعدش رفت  می و نوبت گرفت  شگاهیآرا  میرفت

 رون یهم اومد ب نی رادو رون ی ب در آسانسور باز شد رفتم  هی دادم بعد از چندثان

 

 خونه  میبر ای:برها

 

 استراحت کنم  رمیمن خسته ام م ی مرس  زم ی:نه عزنیرادو

 

 زم ی:باشه عزرها

 

 عشقم  ری:شب بخرها

 

 دلم  ز یعز ر ی:شب بخنیرادو

 

سالم   ه ی دن ید یم لمینشسته بودن و ف ون ی زیتلو ی کاسه تخمه روبه رو ه یکردم و رفتم تو خونه مامان و بابا و رهام با   یخدافظ

 گفت   یجد  ی لیبرم تو اتاقم که رهام خ خواستمیکردم م

 

 وقت شب؟  نیتا ا ی :کجا بودرهام
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 بودم  رون ی ب نی:با رادورها

 

 ن ی:حواست هست هنوز عقد نکردرهام

 

 ی رونیهر روز ب ی ول  یعقد نکرد  ای:شما خودت حواست هست با دررها

 

 می کنی:خب ما فردا عقد مرهام

 

 تو اتاق گفتم  رفتمیکه م  یدرحال

 

 گذاشته ر یروت تاث یلیخ نکه یمثل ا ن یبب لمتوی.....شما فمیکنیعقد م  گهیروز د ۱۰:ماهم رها

 

 بود نیاومد بازش کردم رادو  می آالرم گوش   یتخت که صدا ی رو دمیدر اتاق رو بستم لباسامو عوض کردم و دراز کش و

 

 گ شد :دلم تننیرادو

 

 :منمرها

 

 نمت یبب شگاهی:انقدر دوست دارم فردا بعد از آرانیرادو
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 :چرارها

 

 ی شیم  یچ ش یفکرشو بکن با آرا گهید ی:آخه تو خودت خوشگل نیرادو

 

 ی شیم  یفکرشو بکن با اون کت و شلوار چ ی:توهم که خودت جذابرها

 

 :عااااشقتمنیرادو

 

 :منم عاااااااشقتمرها

 

 زم یعز ر ی:شب بخنیرادو

 

 زم یعز ری:شب بخرها

 

 ......دمیرو گذاشتم کنار و خواب یگوش 

 

 بود خواب آلو جوابشو دادم  نیشدم رادو داریاز خواب ب م یزنگ گوش  یصدا با

 

 :بلهرها
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 ی :رهاااااا هنوز خواب نیرادو

 

 :آره چرا؟ رها

 

 در منتظرم  یجلو زود آماده شو  شگاهیآرا ی بر ی خوای داداشتهههه مگه نم ی :رهااااا امروز عروس نیرادو

 

 تخت بلند شدم  یحرفش مثل فنر از رو  نیا با

 

 باشه باشه خدافظ  یواااااا ی:ارها

 

و رفتم   دمیآب به دست و صورتم زدم دوباره سرم درد گرفت آخه االن موقعش بود لباسامو پوش  هیقطع کردم و    عی رو سر یگوش 

در اوردم و   ی بود کفشامو از تو جا کفش ۱۲به ساعت کردم ینگاه  خوردنیمامان و بابا داشتن تو آشپزخونه صبحانه م  نییپا

 گفتم  دمشونیپوش یکه م  یدرحال

 

 :سالم مامان رهام کجاست؟رها

 

گل بزنه و موهاشو   نو یخودشم رفت ماش   شگاهیرو برد آرا ایبخوابه صبح در تونهیمثل تو که تا االن نم شه یعروس  ی ا سالمت:نمامان

 کوتاه کنه 

 

 شگاهیآرا  رمیم نی:باشه منم با رادو رها
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 و سوار شدم  نی رادو  نیرفتم سمت ماش  عیدر رو بستم و سر  رون ی ب رفتم

 

 :به به سالم خاااانوم نیرادو

 

 شد  رید  گهیم برو د:سالرها

 

 :چشم نیرادو

 

  نیشدم و در رو بستم رادو اده یپ ستادیا نی ........ماش نمشیبب تونستم یهمونجا نوبت گرفته بود پس م اهم یدر شگاهیسمت آرا میرفت

 و گفت   نییرو داد پا شهیش 

 

 شه؟یتموم م ی :کارت کنیرادو

 

 زنم ی:خودم بهت زنگ م رها

 

 مراقب خوت باش   زمی:باشه عزنیرادو

 

 :توهم مراقب خودت باش خدافظرها
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از شاگردا   یک ی یصندل ه ی سالم کردم و نشستم رو  کردیم ششی( داشت آراشگریخانم )آرا ه یبود و هان یصندل ی رو ایباال در رفتم

من که   چارهی ب ی کردن من و اول رفت سراغ موهام و انقدر که باهاشون کار کرد و افتاد به جون موها ش یاومد و شروع کرد به آرا

 صورتم..... شیدونه موهم تو سرم نمونده بود تمام موهامو فر کرد بعد از موهام رفت سراغ آرا  هی فکر کنم 

 

  میتموم بشه.......ن  ایتا کار در  یصندل ه یستم رو رو حساب کردم و نش شگاهیبود کارم تموم شده بود و پول آرا ۵ساعت  حدودا

  لمبرداریرهام اومد باال با دوتا ف  دنیدنبالم ......همزمان با رهام رس  اد یکه ب ن یتموم شد و زنگ زدم به رادو  ایساعت بعد کار در

منم رفتم سمت   ه یآتل شدن و حرکت کردن سمت نیو رهام سوار ماش   ایدر نییپا م یها رفت لمبرداریفدستور از  ی بودن با کل

 و سوار شدم   نیرادو نیماش 

 

 خانمم  یجاااااان چه خوشگل شد  ی :انیرادو

 

 جذاب بود  ی لیبود و خ دهیبهش کردم موهاش مرتب و کوتاه شده بود و کت و شلوارشم پوش  ینگاه

 

 ی :شما که خوشگل تر رها

 

 م؟ یخب کجا بر ی :مرس نیرادو

 

 نا یدنبال مامان ا می:بررها

 

 :چشم نیرادو
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  نییاومدن پا نیبعد مامان ا قه ی شد و زنگ خونه رو زد که چند دق ادهیپ ن یو رادو  مید یرس  قه ی سمت خونه بعد از چند دق میرفت

  ی کم اومده بودن و فقط عمه ها و خاله ها و مامان بابا یل یخ مید یرس  یسمت تاالر وقت  م یخوشگل شده بودن رفت یاونا هم حساب

  ی کایساعت نزد م ید یرقص  یداخل......کم کم مهمونا اومدن و کل م یمن و مامان هم رفت  اطیو بابا رفتن تو ح ن یو..... بودن رادو ایدر

  یو چند تا دخترا   یجفت در مامان چند تا سبد داد دست من و هست می ستادیهمه ا انیبود که خبر دادن عروس دوماد دارن م ۹

رو سرشون و   م ی ختیقربون داداشم بشم من گلبرگ هارو ر ایاومدن خداااااااااااا قهی دق ۱۰اونجا داخل گلبرگ بود.......باالخره بعد از  

که عاقد اومد و   م یماهم نشست  ننیکرد که برن بش ییاومد جلو و عروس و دوماد رو راهنما لمبرداریکه ف  م ید یرقص یجلوشون کل 

به ما   یتشکر وقت   یبعد اومدن برا قهیهم انقدر هول بود تو همون بار اول جواب بله رو داد چند دق ایخطبه عقد رو خوند در

 رو محکم بغلش کردم  ایدر نید یرس 

 

 اااااای:دررها

 

 :جااااانمایدر

 

 شههههیباورم نم ای:دررها

 

 :منمممممایدر

 

 اااایکنیمارو فراموش نم ی رفت ی :ازدواج کردرها

 

 فراموش کنم  شه یمگه م وونه ی:دایدر

 

 جدا شدم و رهام رو بغل کردم  ازش 
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 :دادااااش رها

 

 :جاااان داداش رهام

 

 کنم ت ییرو اذ ی ک گه ی:من درها

 

 کهههه  رمی :من که سفر قند هار نمرهام

 

 شه ی:دلم برات تنگ مرها

 

 که تنگ نشه   شتیپ ام ی:من هر روز مرهام

 

  بای تقر  میتاالر بود یتو  ۱تا ساعت  مید یرقص  ی و بعد از شام هم دوباره کل  می دبود که شام رو خور ۱۱جداشدم.........ساعت  ازش 

خونه عروس و داماد که   می که بر م یو کم کم آماده شد   اطیتو ح م یاونجا بودن همه رفت کیدرجه  یال یهمه رفته بودن و فقط فام

....همه   م یواحدش رو گرفته بود  ۴واحد داشت ما  ۶کال   میکرده بود  یآپارتمان رو کال خانوادگ  د همون آپارتمان خودمون بو ی تو

خلوت   ابونیساعت دور زدن و بوق زدن تو خ  ک یبعد از  می زدیو بوق م م یعروس راه افتاد نیو پشت سر ماش  میشد  نیسوار ماش 

داخل و   میو عمو و زن عمو رفت  ایدر یو مامان بابا م یما بود فقط ها همه رفتن و  یی خونه عمه ها و خاله ها و عمو ها و دا مید یرس 

تن بار رو    کی خونه کفشامو در اوردم انگار  می و رفت م یگفت یو خدافظ  ریحرف زدن شب بخ ی و کل دن یبعد از بغل کردن و بوس 

راست   هی کردم و   وضت وجودم موج زد رفتم تو اتاقم لباسامو ع بی حس آرامش عج  هی دوشم بر داشته شد انقدر سبک شدم 

 خوابم برد....  ی چجور دمیانقدر خسته بودم که نفهم رونیاومدم ب  یحمام درست و حساب هی و بعد از رفتم تو حموم  
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دکتر   ه ی د یشده بود با شتر یقبل ب یدردش از روزا  ی حت کرد یدرد م یلیبود و سرم خ  ۱با سر درد چشمام رو باز کردم ساعت  صبح

سردردم کالفم کرده بود   ی تاب خوردم ول نیبا ماش  کم ی رون ی و رفتم ب  دمیصبحانه خوردم لباسامو پوش  هی و   نییرفتم پا رفتم یم

 .......مارستان یب هیراهو کج کردم و رفتم سمت  

 

  گهیساعت د ک یاسکن از سرم گرفت و گفت  یت  یس  ه یرفتم تو اتاق دکتر و سر درد هامو بهش گفتم اونم   قهیاز چند دق بعد 

که نور   توریاون مان ینگاه کرد و رو  کمی ساعت عکس رو بردم تو اتاقش اونم عکس رو  کیمنم موندم همونجا بعد  اد یجوابش م

 اورد  ر د نکشو یداشت گذاشت و بعد اومد نشست و ع

 

 ؟ی :چند وقت سر درد داردکتر

 

 شه یدوهفته م ای کی:رها

 

 ی ومد ی زودتر م د ی:بادکتر

 

 افتاده؟  ی :چرا خانم دکتر اتفاقرها

 

 مکث کرد و گفت  کم ی دمیحرفش ترس  نیا با

 

 باالست ..... نش یهز یول   د یبا عمل درمان کن د یتونی شده البته م لیسرتون تشک ه ی تومور تو   هی :متاسفانه دکتر

 

گونم راه    یطره اشک روق  هی سرم خراب شد نا خواسته  ی رو ایدن  خوردنیدکتر تکون م ی فقط لب ها  دمینشن ییصدا چ یه گهید

  هی و گر  رفتمی راه م  ابونیکنار خ ی نجوریهنوز تو بهت بودم و شکه بودم هم رون یتشکر گفتم و بلند شدم و رفتم ب  ه یلب  ر یافتاد ز
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بفهمه   د یحرف نبا نیبا ا کردم یرو نابود م ش یآخه زندگ گفتم یبهش م  د یبا یبود چجور  ن یدوزنگ خورد......را  میکه گوش  کردم یم

پس بهتره   دهیادامه نم گهیبهش بگم مطمئنم د یقبل از عروس  د یبا شهیبفهمه بد م ی عذابش بدم اگر بعد از عروس  تونمیمنم نم

  ع یقطع شد و دوباره زنگ زد سر یفکر بودم که گوش  تو باشم......انقدر  شش یپ تونمینم نیاز ا شتری خودم زودتر تمومش کنم ب

 جواب دادم  اشکام روپاک کردم و تلفن رو 

 

 :الو سالم رها

 

 :سالم عشقم دلم برات تنگ شدهنیرادو

 

بعد   هیچند ثان کردمیم ه یتلفن رو از خودم دور کردم و آروم گر  ختی اشکام ر رم یخودمو بگ  ینتونستم جلو گه یحرفش د نیا با

 خورد یبه گوشم م ن یرادو یگوشم فقط صدا  یرو گذاشتم رو  یگوش 

 

 االن؟  ییرها.....کجا اد یاز کجا م هی گر ی شد......اون صدا ی:رها.....رها چنیرادو

 

 گفتم  د یلرزیم  ه یکه از بغض و گر ییصدا با

 

 رونم ی:برها

 

 کرده  تتی اذا یتو؟کس ی کنیم  هی گر ی :رها دارنیرادو

 

 :نهرها
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 دنبالت امیاالن ب  یی :کجانیرادو

 

 فرستم ی م شنی:لوکرها

 

بخوام   ن یاز رادو نکهیبود و با فکر کردن به ا  ابون یکه کنار خ مکتین ی رو براش فرستادم نشستم رو شنیرو قطع کردم و لوک تلفن

  دم یرو د نیرادو  نیکه از جفتم اومد بلند شدم و ماش  ی بوغ ی با صدا هیگر  ی کرده بود....بعد از کل  وونمیازم جدا بشه د ل یدل  یکه ب

 و گفت  د یمن ترس  دن یبا د ن یدورفتم سوار شدم را عیسر

 

 ؟؟؟ یزن یحرف نم یواسه چ   نجایا امیشدم تا ب وونهی:رها دنیرادو

 

 گم یرو م زیکه آزاد و خلوت باشه اونجا همه چ یی جا هی  می بر نی:رادورها

 

 نکن  ه ی:باشه فقط آروم باش ترو خدا گرنیرادو

 

 اومد سمتم  ن یرادو میشد   ادهیبود پ ابون یب ه یخلوت که شب یجا ه ی بعد پارک کرد انگار خاج از شهر بود  قه ی دق ند 

 

 شده؟  ی چ یگ ی:خب م نیرادو

 

 ن ی:رادورها
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 :جانم نیرادو

 

بگذرم   نایاز همه ا د یبا  یکوچولوش چجور  یلَختش به لبا  ی به موها شیخوشگل مشک یشدم بهش به چشما ره یخ ی نجوریهم

کنه که معلوم   ی زندگ ی دختر  هی با  تونهیاون نم ادیسراغم ن گهیبهش بگم بره و داالن ی تومور ناخواسته چجور ه ی فقط بخاطر 

 مونه یزنده م یتا ک  ستین

 

 شده؟  ی بگو چ ی کنینگاه م ینجور ی :رها چرا انیرادو

 

 :من.......من....رها

 

 ؟ ی:تو چنیرادو

 

 دادم و گفتم  رونیرو بستم نفسمو با فوت ب چشمام

 

 ادامه بدم......  تونمینم گهی:من.......درها

 

 ؟ یچ ی عنی:نیرادو

 

 و بدون نگاه کردن به صورتش گفتم باز کردم  چشمامو

 

 ازت جدا بشم خوامیم نکه یا یعنی:رها



 استاد جذاب من 

323 
 

 

 که از شک در اومد گفت  قهیبعد از چند دق کرد ینگام م ینجوریخشک شد و هم نیرادو

 

 ؟؟؟ یگ یم  یدار  ی.....چیفهمی :منیرادو

 

 زدم و گفتم  ایبه در دلمو

 

 نی باهات ازدواج کنم.....دوست ندارم رادو خوام ی نم گهی.....دفهممی خوب م یلی..خ:آره....رها

 

 شده بود  یعصب

 

 داره؟؟؟  ل یشما دل یچرت و پرت ها نی:بعد انیرادو

 

 :اره داره رها

 

 ؟ ی:چنیرادو

 

 بگمتونمی:نمرها

 

 ه؟؟؟ یمگه الک  یبگ  یز ی به من چ نکه یا ؟؟؟بدون یو دوخت ی د یبگم رهاااا خودت بر تونم ینم یچ ی عنی:نیرادو
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 تروخدا..... نی:رادورها

 

 کرد و گفت  ی خنده عصب هی

 

 ی کرد دایخوشگلتر از من پ هی نکنه  ه ی:چنیرادو

 

 گه ید یکیبرم با خوام یفکر کرده م  خدااااا

 

 ست ین ینجور یباور کن ا نی:نه رادورها

 

 ..؟؟؟ هی:پس چجورنیرادو

 

 االن بهش بگم.......کالفه شده بودم  تونستمینم

 

 دوست ندارم توروخدا ولم کن   نی:رادورها

 

 باش....... ال یخ نی:به همنیرادو

 

 کردم یم  شیراض یچجور  د یبا دونستمینم گهید
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 برم خونه  خوامی:مرها

 

 :سوارشو نیرادو

 

راه رو   ی باال تو م یشدم و رفت اده یخونه پ مید یبود......رس  ی هم کامال عصب  ن یرادو  ختمی ریصدا اشک م ی شدم تا خونه ب نیماش  سوار

 گفت   نیکه رادو م یبود

 

و    کنمیعمرا کنسلش نم و من  مونه یعروس  گه یروز د ۱۰بدون که  نو یا یتو سرت انداخته ول  ی مزخرفات رو ک نیا دونم ی:نمنیرادو

  نیبخاطر ا نیبده بگو رادو امیفکرارو انداخته تو سرت پ ن یکه ا یبه اون یگ ینم ی زیتا آخرش هستم االنم به مامان و بابات چ

 کنه یمزخرفا عشقشو ول نم

 

رفتم داخل و کفشام   کنهیراحت تر ولم م  ینجور یوسطه.....بهتر ا  گهینفر د کی ی بزنم واقعا فکر کرده پا ی باال و نزاشت حرف رفت

 بود خوابم برد.......  ۴کردم که ساعت  ه یانقدر گر کردمیم  هی رو دراوردم و رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم و گر

 

 دراتاق رو قفل کردم   شبینبود د ادمی زدنیم  یدر اتاقم رو ه شدم داریدر از خواب ب یصدا با

 

 منتظرته  نییپا ن ی...رادویقفل کرد :رهاااا......چرا در رو مامان

 

 دارم ی:مامان برها
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 نه ییپا نی:باشه رادومامان

 

 بره  د ی:مامان بگ رها

 

 بره  ی چ یعنی:مامان

 

 :مامان لطفارها

 

 :باشهمامان

 

بود شونشون کردم که در زدن و بعد   شونیچشمام کاسه خون شده بود موهام پر  دمیخودمو د  نهیآ یرفت بلندشدم روبه رو  مامان

 اومد  ن یرادو یعصب یصدا

 

 :رها در رو باز کن نیرادو

 

 خوامی:نمرها

 

 بشکونمش ا ی یکنی:باز م نیرادو

 

 گفتم....   نی:رادورها
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 قطع کرد و با داد گفت حرفمو

 

 :رهاااااا باز کن درو نیرادو

 

اومد داخل   نی رادو کردنینکردم مامان و بابا با تعجب و ترس به ما نگاه م یبه صورتش نگاه ی بلندشدم و در رو باز کردم ول کالفه

  یلیخ شبیبود حتما د یخون کمشی بود و  یچ یکه باند پ دم یدستشو د ی بود و نگاش نکردم ول نییپاو در رو قفل کرد سرم 

چونم و سرمو اورد باال تو چشماش نگاه   ر یدستشو گذاشت ز ن یگونم راه گرفت رادو  یاشک رو  شبید ی ادآوریبود.....با  یعصب

 مظلوم و مهربون گفت   یلی......خکردینگاه م تینبود آروم شده بود و با مظلوم   تیاز عصبان یاثر  گهیکردم د

 

 از رابطه ما بود؟  شتر یتومور ب ه یارزش  ی عنیمعرفت  ی :بنیرادو

 

و عطر تنشو بو    نشیبفهمه...اومد جلو آروم بغلم کرد سرمو گذاشتم رو س  نیا خواستم یخه من نمآ د یاز کجا فهم نیا یواااا

و اونم موهامو   کردم یم ه یبغلش گر ی و تو ختن یریآروم اشکام م رمیخودمو بگ  ی داشتم نتونستم جلو  بیآرامش عج ه ی کردم یم

 کرد ینوازش م

 

 ؟ یدوسم ندار گه ید  یتومور گفت ن ی:بخاطر همنیرادو

 

 پام نشست و اشکامو پاک کرد  نییتخت اومد پا  ینگفتم آروم بردم سمت تخت نشستم رو یچیه

 

 نکن  هیگر کنم ی:رها خواهش منیرادو
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 ؟ ید ی:از کجا فهمرها

 

سم که  ا نیدکتر هم دفتر رو دراورد اول یدفترچه تلفن تو اون داشت ه ی نکه یمطب بعد مثل ا  یتو  یجا گذاشت فتو ی ک شب ی:دنیرادو

وگرنه اون تومور    یزودتر عمل کن د یاونم بهم گفت و گفت با ی که چرا اومد   دمیاسم من بود رو گرفت و زنگ زد رفتم اونجا و پرس 

  عی رفت تو دستم که سر شه یاز ش  که یت  کیبودکه همونجا دستم خورد به گلدون افتاد و شکست و  تمنم انقدر ناراح شه یبزرگتر م

 کردن دستمو  یچیباند پ

 

 دستشو گرفتم و نوازش کردم   روما

 

 ؟یگفت  ی زیچ نا ی:به عمو انیرادو

 

 :نه هنوز رها

 

 یشیخوب م ی کنیعمل م گه ی:رها انقدر ناراحت نباش دنیرادو

 

 خودت  یبرو دنبال زندگ یکن  ی با من زندگ ی ستیتو مجبور ن نی:رادورها

 

 ستم یمجبور ن  یچ یعن یرها  ی شد  وونهی :دنیرادو

 

 ی با اونا ازدواج کن یر یدختر سالم و خوشگل و مهربون تو شهر هست چرا نم نقدریا نی:رادورها
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بعدشم اون موقع که   گه یدختر د  هی .عاشق دارم برم با  قه ی زن خوشگل .مهربون .با سل ه ی  یام وقت وونهی:عه رها مگه من دنیرادو

با   ی بود چرا نرفت پیپسر سالم و خوشگل و جنتلمن و خوشت یاز دست داده بودم کل  موینایبودم و ب مارستانیتخت ب  یمن رو 

 اونا؟

 

 ی :چون تو فرق داشترها

 

 ی فرق دار  دمیکه د  ییرها تو با تموم دخترا ی :توهم فرق دارنیرادو

 

 ستی به زنده موندنش ن ید یام چی که ه  یکن  یزندگ ی با زن  یخوا ی م ی آخه چجور ی:ولرها

 

 ی ش یخوب خوب م م یکنیعمل م هی  گهیتومور د هی  ستیبه زنده موندش ن ی د یام یچ  یعنیحرفا نزن    نی....تروخدا از ا:رها....نیرادو

 

 اده یعمل ز نه ی دکتر گفت هز  ی:ولرها

 

 به پات زم یر یرو م امینباش اگر شده من تمام دن نش ی:رها تو به فکر هزنیرادو

 

 م ی بلند از پشت در اومد با تعجب به هم نگاه کرد یها ه یگر یدفه صدا کی

 

 ه؟ یچ ی:صدارها

 

 فکر کنم  ه یگر  ی:صدانیرادو
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 شده؟  ی چ ی:وارها

 

 دونم ی:نمنیرادو

 

و رهام پشت در بودن مامان   ا یعمو و زن عمو و مامان و بابا و در یدر رو باز کرد وااااااااااااا  نیسمت در رادو م یرفت میبلندشد  باهم

  کردیم یبه مامان زن عمو هم سع  دادی داشت آب قند م کرد یم  هیکه گر ی هم درحال ایدر  کرد یم ه ی نشسته بود و گر  نیزم ی رو

 د یبا تعجب پرس  نیمامان رو آروم کنه بابا و رهام و عمو هم ناراحت بودن رادو 

 

 د؟یپشت در هست ی:شما از ک نیرادو

 

 گفت  کردیم  هی که گر ی درحال مامان

 

 :از اولش مامان

 

 دنیفهم یی هوی ینجور ی ماجرا رو ا نکهی به من نگاه کرد منم نگاش کردم ناروحت بودم از ا نیرادو

 

 دورت بگردم؟  ی زودتر نگفت  ی :واسه چمامان

 

 روبه روش و اشکاشو پاک کردم  نشستم
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 شم یکه دکتر گفت اگر عمل کنم خوب م ستی ن ی مهم زیبعدشم چ دمیفهم  شبی:مامان من خودم درها

 

 عمل  غی ت ریبزارم ز  دونموی ی کیدختر  ادیدلم م   ی:آخه من چجور مامان

 

 د یکه بابا نگران پرس  میسمت مبال و نشست می بلندش کردم و رفت آروم 

 

 ی کنیعمل م ی:کبابا

 

 هنوز وقت نگرفتم دونمی:نمرها

 

 بلند شد  عیسر بابا

 

 ره یاالنشم د نیهم ر یبلندشو زودتر برو وقت بگ  ی:پس چرا معطلبابا

 

 :چشمرها

 

 و اشکاشو پاک کردم   دمیبوس  شویشونی مامان آروم پ ش یو رفتم پ دمیتو اتاق و لباسامو پوش   رفتم

 

 :مامان لطفا...رها
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 :باشه دخترم مواظب خودت باش مامان

 

پاش سرمو بردم باال و بهش نگاه کردم داشت   نییبود نشستم پا نییبه رهام انداختم سرش پا یروهم بغل کردم نگاه ایعمو در زن

 آروم گفتم   یلیخ د یلرزیکه از بغض م  یی گرفت با صدا  شیدلم براش آت   کردیم ه یگر

 

  ایبه دن  انیمپس فردا بچه هات   کنه یم  هیبگم شوهرت چقدر لوسه که گر  ایبرم به در کنهیم ه یگر یچجور  نی:مرد گنده رو ببرها

 وونه ید  کنهیم  هی بعد داره واسه من گر

 

 لبخند آروم زد  هی

 

 شمیو ناراحت م  کنم یم  هی باشه ها اون وقت منم گر یچشمات بارون نمینب یداداش  نی:آفررها

 

 :باشه برو رهام

 

 گفت  ن یو بلند شدم که رادو  دمیلپشو بوس  آروم 

 

 یکه تنها نباش  ام ی:منم باهات منیرادو

 

 :باشهرها
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داشتم   یعمل حس بد  ی دکتر وقت گرفتم گفت فردا برم برا شی.......پمارستانیسمت ب میو رفت  میشد  نیسوار ماش  رون یب  میرفت

 .... کنمیم  یزندگ  ایدن نیکه تو ا  هی روز نیفردا آخر  کردمیچرا همش حس م دونمینم

 

 بود یمنف ی و انرژ ی اونجا پر از ناراحت شد یخونه دوباره حالم بد م رفتمیاگر م ی خونه ول می که برگرد  می بود نیماش  ی تو

 

 ن ی:رادورها

 

 :جانم نیرادو

 

 بود  دایپ رازیکل ش  م یکه اون روز اونجا بود ییدروازه قرآن همونجا می:بررها

 

 ی اونجا افتاد  ادیشد  ی....چمی:باشه بر نیرادو

 

 هستم دلم خواست آزاد باشم  ایدن  نیکه تو ا ه یروز نیآخر  کنمیحس م نکهیواسه ا د یشا ینجوری:همرها

 

 گردم یبرم  ی حرفا بزن ن یاز ا ی :رها بخدا بخوانیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 کردم  ی :نه برو شوخرها
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 م یداخلش نبود و خلوت بود همونجا نشست  ی بود کس ی آرامشبخش یجا  یلیداخل خ م یرفت مید یرس 

 

 بگم؟  ز یچ هی  نی:رادورها

 

 نه  ی حرف بزن یخوای:اگر درمورد مرگ منیرادو

 

موقع نباشم   ن یممکنه من فردا ا  نیتا حرفم تموم بشه......رادو یگ یهم نم ی چیبهت بگم ه یرو جد  ز یچ ه ی خوام یم  نی:نه رادورها

  ی نتویهست و م ایدن  نیدختر بهتر از من تو ا ی و کل  یاز اونا مهمتر مهربون ی پیهم خوشت یهم خوشگل یپسر جوون  هی توهم 

 باشه؟!  یمنم فراموش کن  یباهاشون ازدواج کن 

 

آروم بغلش   کرد یم  هی نگفت با دست صورتشو برگردوندم سمت خودم چشماش قرمز بود و داشت گر ی چیصورتش اونور بود و ه

 جدا شد اشکاشو آروم پاک کردم  قه یبعد از چند دق  دنیلرزیمردونش تو بغلم م ی کردم شونه ها

 

 د ی:غلط کردم ببخشرها

 

  نجایا ارمتیبعد از عملت دوباره م دمیمزخرفات نگو من طاقت ندارم من بهت قول م ن یاز ا کنمی:رها ازت خواهش منیرادو

 چطوره؟!  م ی ریگ یمفصل م یعروس  هیتو حالت خوبِ خوب شد  ی عقب تا وقت م یندازیرو م یعروس 

 

 و گفتم  دمیخند 
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 :باشه البته اگر زنده بودم رها

 

  کرد یم دمی تهد  ی بهش اونم ه دمیخند یغش غش م  ومد یدنبال من م  ی نجوریشد بلند شدم و پا به فرار گذاشتم اونم هم یعصب

و    کردیدرد م  یلیآخ آروم گفتم و سرمو گرفتم تو دستام و چشمام رو بستم خ ه یو  ستادم یدفه سرم اومد درد و ناخودآگاه ا کی

 و با ترس گفت  ستادیا نی شده بود رادو شتریدردش ب 

 

 :رها....رها....رها حالت خوبه؟ نیرادو

 

 شد یجوابشو بدم زبونم قفل شده بود و سرم کم کم داشت خوب م تونستمینم یعنی ندادم  جوابشو

 

 ..... یوا یباهام......رها.....ا:رها حرف بزن نیرادو

 

  یکه دور شد و رفت اونور سرم بهتر شده بود دستمو برداشتم و چشمامو باز کردم و نشستم رو  دمیتند تند قدماشو شن یصدا

 پام ی بشکه آب اومد سمتم و نشست جلو ه یو با  د ییدو  عی سر نیاومدن رادو نییکه اشکام پا نیزم

 

 آب بزن به صورتت  کمی ای .....بزمی:حالت خوبه عزنیرادو

 

خوردم سرمو بلند کردم و   کمشو یبه صورتم و  ختم یکردم تو دستم و ر  کمیبود آب رو گرفتم ازش سرشو باز کردم و  نییپا سرم

که   شه یم یداره گرفتار کس  نکهیا یبرا سوختیدلم براش م خوندم یبود ترس رو از چشماش م دهینگاه کردم رنگش پر  نیبه رادو

 م بلند شد  یحال  ی نباشه با ب گهیممکنه د

 

 خونه  می:بررها
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 :آره آره نیرادو

 

 خودشم نشست و حرکت کرد سمت خونه......  نمیدر رو برام باز کرد و کمک کرد بش نیرادو  نیسمت ماش  میرفت

 

 گفت ن یرادو می راه رو بود ی تو

 

 :رها هروقت سرت اومد درد خبرم کن نیرادو

 

 ی :باشه مرس رها

 

تعجب کرده بودم    کردنیلب همه خنده بود و به من نگاه م ی زد و رفت باال منم رفتم داخل خونه همه اونجا بودن رو  یلبخند 

مامان و زن عمو رفتن تو    کردنیبلند شد و اومد سمتم و هولم داد سمت مبال و نشستم دوباره همه با لبخند نگام م  ایدر

 بود  نیو در رو باز کرد رادو بلندشد آشپزخونه که در زدن بابا با همون لبخند 

 

 ن یینجایخونه نبود گفتم حتما ا ی:رفتم باال کس نیرادو

 

  یبه معن  ی چشونه... شونه ا نایمشکوک نگام کرد و با چشم و ابرو گفت که ا  نیرادو زدنیجواب نداد فقط لبخند م چکسیه

و    زیم  یهارو گذاشتن رو ی نیپر اومدن س  ینیاومد و جفتم نشست که مامان و زن عمو با دوتا س  نیباال انداختم رادو دونمینم

ها کردم تو   ینیبه س  یزن عمو جفتم نشست نگاهرفت که رفت کنار و  ن یرادو بهچشم غره  ه یمامان نشست جفتم زن عمو هم 

 ظرف مغز بادام و گردو و فندق و....  ه ی یظرف پر بستن هی  وهیظرف پر م هی
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 شده؟  یزی:چرها؛

 

کرد تو دهنم باالفاصله چند تا    یقاشق بستن هی ها  ل یرو برداشت و زن عمو مغز آج ی نگفت که مامان ظرف بستن یز یچ یکس

  ی تو یها لی و آج ی بلند شدم و بستن تی با عصبان اوردم یجا نداشت داشتم باال م گهیکارو تکرار کردن دهنم د نیچندبار ا لیآج

 دهنمو خوردم 

 

 د یخسته ام ببخش یلیاالنم خ شهیکارا من حالم خوب نم ن یبسه مامان تروخدا زن عمو خفه شدم با ا ی:واااارها

 

  وونه یخودم خسته شده بودم داشتم د  تیاز وضع گه یتخت د  یتو اتاق و در رو بستم لباسامو عوض کردم و نشستم رو  رفتم

از دست بدم دراز   دمو یام رم ینکنم و ممکنه بم ایکنم   یز یبرنامه ر مونیواسه عروس  دونستم یبودم و نم ف یکامال بال تکل شدمیم

 کشم یکه روش دراز م ه باش  یبار نیآخر  نیا د یتخت شا  یرو  دمیکش

 

 ای شنی ناراحت م دونمینم شم یم وونه ید  دنینشون م  یبعد از من چه واکنش و خانواده ام   نیکه رادو کنمیفکر م نیبه ا ی وقت

صدا اشک   ی خودم و ب یرو  دمیگونم پتو رو کامل کش  یاز چشمم افتاد رو  یفکرا بودم که قطره اشک  نیهم ی خوشحال تو

 و اشکامو پاک کردم که در باز شد   دمیپهلو و پشت به در دراز کش ی رو عی عد در زدن سرب قهیدق ۱۰ ختم یریم

 

 نییپا ای:شام حاضره بنیرادو

 

 کنترلش کنم گفتم   کردمیم  یکه سع ییصدا با

 

 رم یس  ی:مرس رها
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 ن ییپا رمی :باشه حداقل بزار نگات کنم بعد منیرادو

 

 پاکش کردم و با بغض گفتم  ع یگونم راه گرفت سر  یقطره اشک رو  کی حرفش  نیا با

 

 :خسته ام رها

 

 :صدات چرا گرفته نیرادو

 

 :حتما سرما خوردم رها

 

 ی برگرد  یتونینملحظه هم کی  یعنی:باشه نیرادو

 

 :لطفا...رها

 

 :رها نگام کن نیرادو

 

 بازوم و برگردوندم سمت خودش  یشد دستشو گذاشت رو کیبه تخت نزد نیبرنگشتم که رادو یاومد ول  نییاشکم پا دوباره 

 

 اشکاتو ندارم تروخدا.... دن ی:عه رهااااا......من طاقت دنیرادو
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  یآرامش خاص هی بغلش  یبغلش کنم تو  خواسمی هم رو به روم نشست دلم م نیتخت رادو  ی پاک کردم و نشستم رو اشکامو

و عطر   نشیس  یداشتم و دلم واسه اون آرامش تنگ شده انگار فکرمو خونده بود آروم اومد سمتم و بغلم کرد سرمو گذاشتم رو 

 شد...... ق یبه تمام بدنم تزر رامش تمام دردام از ذهنم رفت و اون آ  کردمیتنشو بو م

 

دکتر باشم و   د یصبح با۸و خودش خواب بود ساعتبود   ن یرادو نه یس  ی بودم و سرم رو دهیتخت دراز کش ی باز کردم رو چشمامو

نگاش کردم که چشماشو باز  ر یدل س   هی اونجا بودم و  یا  قهیجدا بشم چند دق ن یاز تو بغل رادو خواستیبود دلم نم ۷االن ساعت

 لبخند زد و گفت ه ی دنم یکرد و با د

 

 . پاشو آماده شو... یاونجا باش  د ینبا ۸......مگه ساعت ی:سالم خانمنیرادو

 

 :سالم..باشهرها

 

  نا یسمت دکتر زن عمو ا میآماده بودن باهم رفت ناهمیمامان ا نییساک هم آماده کردم و رفتم پا ه یو  دمیو لباسامو پوش  بلندشدم

اتاق عمل بابا   فرستادنم ی م گه ید قه ی تا چند دق  دمیتخت دراز کش ی و رو  دم یآماده شدم و لباس هارو پوش  ومدنیو رهام هم ظهر م

 نگاه پرحرفشو بهم دوخت مامان که متوجه شده بود گفت  ن یو مامان هم داخل بودن رادو  نیادوعمل بود ر یدور کارا رون یب

 

 خواد ینم ی زیآقا رضا چ  نمی بب رمی:من ممامان

 

 لبخند زدم و گفتم  هی

 

 :باشه مامانرها
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بچم استرس    یگرم بود اله  یل یاتاق خ یدما ی بود ول خیستاش دستمو گرفت تو دستش د ن یو درو بست رادو  رونیرفت ب مامان

 داره 

 

 :رها نیرادو

 

 :جانم؟رها

 

 اون جانم گفتنات بشم...... ی:من فدانیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 :خدا نکنهرها

 

 ی ا یب گهیدوماه د  ی :رها مثل من نرنیرادو

 

 ام ی:ممکنه اصال نرها

 

 :رها بازم؟....بازم از اون حرفانیرادو

 

 د یخب ببخش لهی:خرها
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 دوست دارم  ی لی:رها خنیرادو

 

 لبخند زدم و با بغض گفتم  ی داغون شدم تو اوج ناراحت خت یقطره اشک ار چشماش ر ک یو  د یترک بغضش

 

 نکن جون رها......منم دوست دارم عشقم هی .......گریمنم ناراحت کرد  گه ینکن د نی:عه رادو رها

 

 آروم پاک کردم  اشکاشو

 

  ی تو خونه و ازدواج نکن ی بمون یاگه من رفتم حق ندار گم یدارم بهت م  یجد  یلیخ گمایم  یچ نیخوب گوش کن بب  نی:رادورها

 گفته باشم 

 

 گفت تیشد و با عصبان  شتریب اشکاش 

 

 رون یب  یایو سالم م  حیاتاق عمل صح یر ینگو االن م گه ی:رها لطفا دنیرادو

 

 :انشااهللرها

 

 که در اتاق باز شد و پرستار اومد داخل  کردم یدستم بود رو نوازش م  یپاک کردم و دستش که رو  اشکاشو
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 اتاق عمل یبر د ی:خانم آماده باش باپرستار

 

 ی :باشه مرس رها

 

 کل وجودمو گرفته بود استرس 

 

 مطمئن باش  وفتهیهم نم یاتفاق چیه شتمیتا آخرش پ ای:اصال نترس نیرادو

 

  یزدم که مامان و بابا و چندتا پرستار اومدن داخل و پرستارا با تخت بردنم سمت اتاق عمل........ رفتم داخل ول  ی پر استرس  لبخند 

 گفت   کهدم یرو فهم ن یرادو یصدا

 

 منتظرتم  ی :خانومنیرادو

 

شد و   اهیبعد همه جا س  قهیآمپول زد و چند دق  ه یبودم دکتر بهم  ب یو غر  بیاتاق عج هی کردم......تو   دایپ یآرامش خاص هی

 شدم.......... هوش یب

 

 ن یرادو#

 

نشسته   یصندل هی عمو هم رو کردم یو دعا م رفتم یراه م مارستانیراه رو ب  یو از استرس تو  اتاق عمل استرس داشتم  ی تو بردنش

مامان   دم یکه از دور د  کردیقرآن و دعا م هی تو دستش بود با   حیتسب ه یبود زن عمو هم رو ضرب گرفته  نیزم  یبود و با پاهاش رو 

و تنها کارمون دعا کردن بود از استرس دست و پام    میسمتمون......همه استرس داشت ان یدارن م ایو خانواده در ا یو رهام و در نایا

 ستادم یسرد شده بود که مامان اومد سمتم و دستامو گرفت که از حرکت ا
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 :پسرم آروم باش مامان

 

 مامان  تونم ی:نمنیرادو

 

 کرده  خ یدستات  نی:ببمامان

 

 :استرس دارم نیرادو

 

 ن یبش ای:باشه بمامان

 

 :نه مامان لطفانیرادو

 

 ی :باشه هرجور راحتمامان

 

 سمتش و با استرس گفتم  دمییدو رون یچقدر گذشت که در اتاق عمل باز شد و دکتر اومد ب دونمینم

 

 شد؟  ی:چنیرادو

 

 مکث کرد و بعد گفت  کم ی م یمنتظر حرفش بود  و  م یکردیبه دکتر نگاه م همه
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 استراحت کنن د یهستن و با هوش یانجام شد و االن هم ب  ی:خوشبختانه عمل به خوب دکتر

 

که   رون یعمو رفت ب کردنیرو بغل م گهیهم د  ی هم از خوشحال ه یزدم بق  یلبخند از خوشحال ه یرفت  نیشدم و استرسم از ب آروم 

شده بود و   یچیبراش سرش باندپ رمیبم رونی تخت بود رو اوردن ب ی بعد در اتاق عمل باز شد رها که رو قه یچند دق ره یبگ  ینیریش 

 داخل که پرستار جلومونو گرفت  م یبر م یاتاق خواست ه یم دنبالشون بردنش تو ی خوشگلش بسته بودن همه رفت یچشما

 

 استراحت کنه  د یبا ض یمر  د یبر شهینم یی تا ۱۱د یری:کجا مپرستار

 

 داد.......  مارستانیها رو به کل ب  ینیریشب بود عموش  ۱۲به ساعت کردم   یپشت در نگاه میستادیا

 

پرستار از   هی.......  برد یمن خوابم نم  یول دنینماز خونه خواب یچند نفر تو  ی صندل ی بودن رو دهیبود چند نفر خواب ۳ بایتقر ساعت

 رفتم سمتش عی سر شد یاونجا رد م

 

 نمش یبرم بب  تونمیخانم م د ی:ببخشنیرادو

 

 ؟ یباهاش دار ی ....چه نسبتکیدرجه  ل ی:فقط فامپرستار

 

 :همسرش هستم نیرادو

 

 کوتاه لطفا یل یخ ی ول د یبر د یتونی:مپرستار
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 :ممنون چشم نیرادو

 

 رها#

 

تکون   تونستمیسرمو نم یول  مارستانمیب ی تو دمیبا تعجب به اطرافم نگاه کردم که فهم کمیچشمامو باز کردم  یدرد و خستگ  با

 نمی بب تونستم یرو نم  افشیق ی تر ول ک یاومد نزد م ید یرو نم یز یبود چ ک یاومد داخل چون تار یک یبدم که در باز شد و 

 

 ی :سالم به هوش اومد نیرادو

 

 شدن یمغزم اکو م ی و صداها تو  کردیبدم سرم درد م ص یتشخ تونستمینم صداشو

 

 :سالمرها

 

شده بود اومد و نشست کنار تختم   ییچندتا زی تار بود و همه چ ز یباز و بسته کردم همه چ کمیو چراغ رو باز کرد چشمام و   رفت

 و دستمو گرفت تو دستش

 

 دورت بگردم؟  ی :خوبنیرادو

 

دستش بود و بعد به   یبا تعجب به دستم نگاه کردم که تو  رفتیم جیچون سرم گ زنم یحرف م یبفهمم دارم با ک تونستم ینم اصال

 خودش نگاه کردم 
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 :حالت خوبه؟ نیرادو

 

 :خوبمرها

 

 منو  یشناس ی:منیرادو

 

 چشمامو باز و بسته کردم و به اطرافم نگاه کردم تا حالم خوب شد  کم یو تار شده بود  ییچندتا رش ینگاش کردم تصو کمی

 

 :رها نیرادو

 

 سمتش  برگشتم

 

 :هوم؟رها

 

 م یشناس ی:منیرادو

 

 ن یرادو دمیخوب شده بود فهم رش یکه تصو حاال

 

 کنم یم کاریچ نجای:من ارها
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 م؟یشناس یم ترسمای و درش اوردن.....رها من دارم کم کم م ی سرت بود که عمل کرد یتومور تو  ه ی:نیرادو

 

فکرم   نی از ا ی ریگ یزن م ی ریگفتم اگر مردم م  نیکه به رادو اید یبستم که تموم اتفاقات اومد تو ذهنم تموم اون نا ام چشمامو

  نیچشمامو باز کردم و به رادو ختیقطره اشک از چشمام ر  کیو سالم بودم خوشحال بودم و  حیصح نکهیخندم گرفته بود و از ا

 کردم  اه شده بود نگ  رهیکه با استرس بهم خ

 

 ن ی:رادورها

 

 زد و گفت  لبخند 

 

 حالت خوبه؟  ن ی:جان رادونیرادو

 

 :من زنده ام رها

 

 شد و گفت شتریب خندش 

 

 ه شینم ی زی دلم من که گفتم چ ز ی:آره عزنیرادو

 

 یکه تنهام نزاشت  ی....مرس نی:رادورها

 



 استاد جذاب من 

348 
 

 تنها بزارم  مویزندگ تونستم یم  ی:چطور نیرادو

 

 زدم و گفتم  لبخند 

 

 :من گرسنمه رها

 

 ارمیبرات سوپ ب رم ی:االن م نیرادو

 

  یباز کردم وقت  شویساعت چند گوش  دونستمینم دم یرو د  نیرادو یبه اطرافم نگاه کردم که گوش  کمی  رونیتکون دادم رفت ب یسر

  می و ن  ۳واقعا عاشق من بود منم ووسش داشتم ساعت  ن یرادو شدمیداشتم ذوق مرگ م  دم ید شی عکس خودمو بک گراند گوش 

آب بود اومد    وانی ل ه یکه توش سوپ و   ین یس  هی با  نیدر باز شد و رادو زم یعز ن تا اال د یبخاطر من نخواب ن یرادو ی عنیصبح بود 

سوپ رو   نم یجلو و کمک کرد بش د یتخت و تخت رو کش  یروبه رو   زیم  یروگذاشت رو  ین یست و س داخل و در رو با پاهاش ب

 بهم بده که سوپ رو از دستش گرفتم  خواستیگرفت تو دستش و کنار تختم نشست م

 

 برو بخواب یتو خسته ا  خورمی:خودم م رها

 

 نجا یهم مونمی:نه منیرادو

 

 :باشهرها

 

سوپم رو خوردم و گذاشتمش کنار   داشتیاز اول تا آخرش زل زده بود بهم و چشم ازم برنم نیخوردن سوپم شدم رادو مشغول

 نگاه کردم  ن یبه رادو یتختم و سوال
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 ه؟ی:چرها

 

 :دلم واست تنگ شده بود نیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 روز هم نشده ها  کی:رها

 

 عمر گذشت کی:واسه من نیرادو

 

 با اون اخالقت  دمیکشیم  یمن چ  ی بکن اون موقع که تو کما بودفکرشو  گهی:درها

 

 اخم جذاب کرد و گفت  هی

 

 ی تو نکرد نکه ی:نه انیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 نجان؟ یا نای:مامان ارها
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 و فرهاد و مامان من و بابام و....   ایو پدر در ایو مامان در  ای:بله عمو و زن عمو و رهام و درنیرادو

 

 چه خبره آخه چرا همه اومدن  ر ینفس بگ  ه ی:اوووووو رها

 

 گه ی:بخاطر شما د نیرادو

 

 :االن کجان؟ رها

 

 راه رو خوابن نصفشون تو نمازخونه یها ی صندل ی :نصفشو رونیرادو

 

 ی د ی:تو چرا نخوابرها

 

 دمتید یحتما م  د یبا اوردی:دلم طاقت ننیرادو

 

 اومدن؟  یواسه چ  ایخانواده در ی:راسترها

 

 :حتما نگرانت بودن... نیرادو

 

 برو بخواب  ی:خب تو االن خسته ا رها
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 صدام بزنم  ی داشت ی کار کنم یاستراحت م نجای:باشه همنیرادو

 

 زم ی:باشه عزرها

 

 بعد منم خوابم برد.....  قه ی و چند دق د یتخت خواب یمبل روبه رو  ی رو  نیرادو

 

  قه ی تکون خوردم که سرم درد اومد و صورتم از درد مچاله شد....چند دق  کمیهنوز خواب بود  ن یشدم رادو داریبود ب ۹بایتقر ساعت

  اخمام رفت توهم در رو کردم یباور نم دمید یرو که روبه روم م یزیگفتم که در باز شد....چ د ییلب بفرما  ریبعد آروم در زدن و ز

 تختم شد و گفت  کی دستش بود نزد  ی هم تو لدسته گ  ه یبست و اومد جلو 

 

 :سالمپرهام

 

 :سالمرها

 

 ناراحت شدم ی لیخ دمیشن ی :وقتپرهام

 

 ممنون  یلی:خرها

 

مظلوم    یلیو خودشم نشست کنار تخت و دستم رو گرفت تو دستش با تعجب به دستم نگاه کردم که خ ز یم ی رو گذاشت رو گل

 گفت 
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 دوست بود   هی گفتم اون فقط   یزنم نبود الک   ید یکه کنارم د ی اون دختر ی:اون روز تو مهمانپرهام

 

 :خبرها

 

 نه یبب نویبشه و ا داریب نی رادو دمیترس یهمش م شد ینم ی ول  رونیدستمو از دستش بکشم ب کردم یم  یسع یهرچ

 

 ؟ یمنو ببخش  شهی:رها مپرهام

 

 ستم یاصال با تو قهر ن ؟من یچ یعنی:رها

 

 ؟ یبا نامزدت اومد  ی:اون شب راست گفت پرهام

 

 :ارهرها

 

 ؟ ی:دوسش دار پرهام

 

 یلی:خرها

 

 سخت کمکت کنه  ی ها تیموقع نی:خب اون االن کجاست که تو اپرهام
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 رو نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد  ن یرو به رو اشاره کردم برگشت و رادو به

 

 ؟ یکنیقبول م تیخواستگار ام یدوباره شروع کنم و ب  خوامی و م مونم ی:اگر بگم پشپرهام

 

داشتم  کم  نو یبعد چشمامو باز کردم هم ه یو چشمام ناخودآگاه بسته شد چند ثان  د یرفت تو هم که دستمو اورد باال و بوس  اخمام

برگشتم سمت پرهام که منتظر بهم   یکنی خودش م ش یپ یحاال چه فکر یوا  کرد یشده بود و با تعجب به ما نگاه م داریب  نیرادو

هووووووف چشمامو بستم و   یاز دستم عصب یکل  نیاالن بهش جواب بله رو بدم االن رادو  رهانتظار دا شعوریب  یعوض کرد ینگاه م

 ون ریب دمی دستمو محکم از دستش کش

 

 نمت یبب خوام ینم رونی:گمشو برو برها

 

 رها  ی:ولپرهام

 

 رووووووون ی....گفتم گمشو باری:اسم منو نرها

 

 شده بود آروم گفتم  ره یکردم هنوز تو شک بود و به در اتاق خ  نینگاه به رادو ه ی  رونی بلندشد و رفت ب تیعصبان با

 

 ... نی:رادورها
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اوووووف ......تو فکر   مون یتو زندگ یانداخت هی چه عذاب ن یخدا غلط کردم آخه ا یواااا  رونیرفت ب ینگاه به من کرد و بعد عصب  به

داره    نیصداها اِههههههه رادو نیبود ا مارستانیب  اطیتو ح یبرگشتم سمت پنجره وااااااا ومد یداد از پشت پنجره م  یبودم که صدا

خااااک تو   کردمی و پرهام نگاه م  نیگرد شده به رادو  یتخت و با چشما ینشستم رو  عی از تعجب سر هامپرتو صورت   زنهیبا مشت م

بود و از دماغش و گوشه   یاومد باال لباسش خون نیبعد رادو قه ی چند دق گه یدوتارو انداختم به جون هم د  نیسر من بدبخت که ا

دست   یچیپرستار اومد داخل و مشغول باندپ ه یبه پرستار خبر دادم  عیو سر دم یبودترس  یو مچ دستش هم خون  ومد یلبش خون م

 گفت ی عصب نیرادو رفت یم جیتکون بخورم چون سرم گ  تونستمیشد منم اصال نم نیرادو

 

 کرد؟ یم  کاریچ نجای:انیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

 داد زد و گفت  بلند 

 

 کرد یم  کاریچ نجایا گم ی:منیرادو

 

 بهش تذکر داد  پرستار

 

 :اومده بود مالقات رها

 

 د ی دستتو بوس  ی :واسه چنیرادو

 

 دونمی:نمرها
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 تر از دفه قبل داد زد  بلند 

 

 د؟ یدستتو بوس  ی واسه چ گم ی:رها منیرادو

 

 سرمو محکم با دست گرفتم و با اشک و داد گفتم  کرد یسرم به شدت درد م تیگونم و از عصبان  یرو خت یداد بلندش اشکام ر از

 

 ......ولم کن دونمیبخدا نم دونمی:نمرها

 

 گفت  یعصب پرستار

 

 رونیب  د ییبشن بفرما یعصب د ینبا ست یاصال خوب ن ماریحال ب رون یب د ییآقا بفرما مارستانیب نجای:آرومتر لطفا اپرستار

 

 از درد  شد یتخت سرم داشت منفجر م  یرو دم یپرستار کمکم کرد دراز کش رون ی رفت ب  نیرادو

 

 کنه یدرد م  یلی:سرم خرها

 

 زم یعز زنم یآرامبخش بهت م هی:االن پرستار
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آرنجمو گذاشتم   د یچ یپیتو گوشم م  نیداد رادو  یصدا ی آروم شدم ول کم یخودم و پرستار آرامبخش رو زد و  یرو  دم یرو کش پتو

 شونه هام احساس کردم  ی رو رو یدست  یگذشت که گرما قه ی سرم بهتر بشه چند دق کمیتا   م یشونیرو پ

 

 دستم رو دوباره گذاشتم رو سرم که گفت  دم یخودم د یمظلوم رو به رو  افه یرو با ق  ن یبرداشتم که رادو دستمو

 

 .... د ی:ببخشنیرادو

 

 بهش نگفتم  یزیچ

 

 بشه....  ی نجوریا  خواستمی :رها بخدا نمنیرادو

 

 بهش نگفتم  ی زیچ بازم

 

 ..... کنه؟ی:سرت درد منیرادو

 

 نگفتم  یچیه

 

 باهام.... ی زنی:چرا حرف نمنیرادو

 

 :رها خانوم..... نیرادو
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 شه یم  ینجوریا دونستم یشدم چه م یرتیغ د یدستتو بوس   رمید ی وقت  گهیدارم د رت ی....خب منم غد ی:من که گفتم ببخشنیرادو

 

 ه کردم برداشتم و بهش نگا م یشونیپ ی از رو دستمو

 

 اد یب خوادی:خبر نداشتم مرها

 

 اومده بود؟  ی :خب واسه چنیرادو

 

 مرخص شدم  ی:بزار وقت رها

 

 کنم ینم تتی:باشه اذنیرادو

 

 اشاره کرد  زیم  یکنار تختم و به گل رو نشست

 

 گرفت؟  ی ک نو ی:انیرادو

 

 :پرهامرها

 

 نییلبخند تلخ زد و سرشو انداخت پا هی
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 برات بخرم یز یچندوقت چ نیمن نتونستم ا   د ی:ببخشنیرادو

 

 براش سوخت  دلم 

 

 منه  یبرا  هیهد  نی بزرگتر یکه هست نی:همرها

 

 تا اون موقع صبر کنم  تونم یچرا اومده بود نم یبگ  شه ی:رها.....منیرادو

 

 گه یولش کن د ی کنیم ی منم عصب  یشیم ی اگر بگم تو عصب نی:رادورها

 

 نشم  یعصب دم ی:بگو قول منیرادو

 

 جور حرفا نیکه من گفتم نامزد دارم واز ا  میخواستگار ادیدوباره ب  خوادی:خب........اومده بود که بگه از پگاه جدا شده و مرها

 

 رفت توهم و دستش مشت شد  اخماش 

 

 ی کنیاصرار م ی :بهت گقتم نگم هرها

 

 داد و گفت  رونیبست و نفسشو صدا دار ب  چشماشو
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 خونش حالل نمشیرها دفه بعد بب  ی ول  یچ یدفه ه  نی:انیرادو

 

 یش یم  ی:باشه بابا چرا عصبرها

 

 :االن حالت خوبه؟ نیرادو

 

 برگردوندم و گفتم  سرمو

 

 تو گوشم  ی که سرم زد ییاون داد ها یهنوز صدا ری:نخرها

 

 و گفت  نییانداخت پا سرشو

 

 دمیبودم نفهم ی منم اون لحظه عصب د ی:گفتم که ببخشنیرادو

 

 سمتش و انگشت اشاره مو بردم باال و گفتم  برگشتم

 

 کنمی فراموش نم ی ول بخشمی:مرها

 

 ن ییو انگشتمو گرفت و اورد پا د یخند 
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 :چشم....من بگم غلط کردم خوبه؟ نیرادو

 

هم با تعجب   ن یمن و رادو زدن ینفر باهم اومدن داخل)خانوادم(و همه باهم حرف م ۱۰جوابشو بدم که در باز شد و  خواستم

داد بلند زد که همه ساکت   ه یانقدر شلوغ کرده بودن پرستار اومد داخل و  گنیم  یچ مید یفهمیاصال نم  م یکردینگاه م بهشون

 گفت   یشدن و بعد عصب

 

 د ییبفرما رون یب د یینفر بفرما کیمن گفتم فقط   ضیباالسر مر نی:چه خبره همه باهم اومد پرستار

 

 با قول و اصرار موندن.....   هی بق ی ول  رونیرفتن ب یو عمو و هست ایدر یو بابا مامان

 

 سرم که فرهاد گفت یاومدن باال همه

 

 ی :سالم رها خانم خوبفرهاد

 

 که سرم زد و گفتم  یی کنم بخاطر اون داد ها  تشیکرده هااااا منم خواستم اذ دایپ رت یاخم کرد امروز کال رو من غ نیرادو

 

 یی دلم تنگ شده بود برات معلوم هست کجا ی :سالم فرهاد جان مرس رها

 

 اومدم  عیو منم سر یمارستانیو امروز هم بهم خبر دادن که ب ی خودمو رسوندم به عروس  شبیتازه تموم شد فقط د می:سربازفرهاد
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 ی :بسالمترها

 

 نگران گفت   یلیخ مامان

 

 زم ی:حالت خوبه عزمامان

 

 کنه یرم بکم درد ممامان خوبم فقط س  ی:مرس رها

 

 یشی....زود خوب م یچون تازه عمل کرد زم ی:اشکال نداره عزبابا

 

  یموند.....چپ چپ بهم نگاه کرد و ادا   نیبرن اوناهم رفت فقط رادو د یحرف زدن پرستار اومد داخل و گفت که با ی از کل بعد 

 خودمو دراورد و با لحن خودم گفت

 

 دلم تنگ شده بود برات  ی:سالم فرهاد جان مرس نیرادو

 

 گفتم  ی و با شوخ  میخند  یو کل   رمیخودمو بگ  یبامزه بود نتونستم جلو  ی لیخ لحنش

 

 ه؟ ی نجوریادب من صدام ا ی:برها

 

 لبخند زد و گفت  هی
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 رو بچسب   هیتو اصل قض  ی:حاال هرچنیرادو

 

 دونم یراحت من اونو مثل رهام م التیتو عشقم.......خ  یبود  ی :حسود کرها

 

 ؟ یندونه چ ایدارم.....اگر اون تورو مثل در رت یعشقم غ یرو   ستمی:حسود ننیرادو

 

 ستین ی نجوریا شناسمیم ی من فرهاد رو از بچگ من....   یرتی:نترس غرها

 

 صدام بزن  یداشت ی کار  رونی ب رمیخب من م له ی:خنیرادو

 

 زم ی:باشه عزرها

 

 استراحت کردم....  کمی و درو بست منم   رونیب رفت

 

 بعد _روز_۱۵#

 

  میریو امروز م  م یگرفت هی و تاالر و آتل شگاهیو نوبت آرا م یرفت  نیبا رادو روز یخوب شده بود و باند سرم رو باز کرده بودم د  حالم

و   میپوشد   ی روسر ه یکت بود با ه یشب شتریجلو باز کوتاه که ب یمانتو مشک  هی با  رهیت ی آب ی شلوار ل  ه ی ی عقد و عروس  د یخر یبرا

رفتم   عیهم منتظر من بود سر  نیرادو  نوشتنیمهمونا رو م  ستینا اومدن خونه ما و کمک مامان و بابا لیزن عمو ا رون ی رفتم ب

 من گفت  دن یکه زن عمو با د رون یب
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 عمو:ماشااهلل عروس گلم چشم بد ازت دور  زن

 

 زن عمو ی:مرس رها

 

اورد جلو تر و موهامو کامل داد داخل و   مویکج شد سمت من روسر نی رادو نیتو ماش  م ینشست رونی ب م یاومد سمتم و رفت نیرادو

شدم بهش بعد از انجام کارش   ره یپاک کرد متعجب از کارش خ شترشویرژ لبم و ب یرو  د یدستمال از تو داشبرد دراورد و کش  هی

 زد و گفت  زمندانهرویپ د لبخن ه یو   بشیدستمال رو گذاشت تو ج

 

 ی خوشگلتر ینجور ی:انیرادو

 

 از تو شک دراومدم گفتم  یرو روشن کرد و راه افتاد وقت نیبعد برگشت سمت فرمون و ماش  و

 

 یحساس شد  یلیچندوقت خ ی :متوجه شد رها

 

 حساس شدم؟ یک  ؟من؟نه؟منی :کنیرادو

 

 یخان منم بلدم حساس بشم خودت خواست  ن ی:باشه رادورها

 

 نگفت یز یچپ نگام کرد و چ چپ
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 باال می و رفت میشد  اده یرو پارک کرد و پ نیبه پاساژ ماش  مید یرس 

 

 م؟ ی:خب کجا بررها

 

 م یریلباس عروست رو بگ  م ی:اول برنیرادو

 

ل بود که موهاش از جلو و عقب کامل  دختر الغر خوشگ  ه یبه فروشنده کردم  یمغازه که لباس عروس داشت نگاه ه یتو   میرفت

داشت با   ی از من خوشگلتر بود ول یلیبود واقعا خ یبود و لباش قلوه ا  د ی سف یلیخ ی لیبود و پوستش خ یبود و چشماش آب رون یب

رفتم سمتش دستشو محکم گرفتم و   زدلم یعز نییکردم سرش رو انداخته بود پا ن یوبه راد ینگاه خورد ی رو م نیچشماش رادو

 داخل   میرفت

 

 :سالمرها

 

 گرفت به من نگاه کرد و گفت  ن یکه به زور چشماشو از رادو دختره 

 

 :سالم....درخدمتم فروشنده

 

 از لباسا چشممو گرفت بهش اشاره کردم و گفتم  ی کیدور و بر رو نگاه کردم که  کمی

 

 اون چطوره  نی:رادورها
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 سرشو اورد باال و به لباس نگاه کرد  نیرادو

 

 قشنگه برو پرو کن ی لی:خنیرادو

 

چه خوشگل بودم و خبر   یبه خودم انداختم وااا نه ینگاه تو آ ه ی دمشیرو از دختره گرفتم و رفتم داخل اتاق پرو و پوش  لباس 

لبخند   هی رو صدا زدم و اومد  ن یم و رادولباسم و مرتب کردم درو باز کرد ی رو ختمیباز کردم و ر مویبلند مشک ی نداشتم من موها

 چرخ زدم و گفتم  ه یکرد منم   یرس خوشگل بهم زد و سر تا پامو بر

 

 :چطوره؟ رها

 

 جانم عروس خانم چه خوشگل شده  ی :انیرادو

 

 اد؟ یم ؟بهمیگ ی:راست مرها

 

 اد یبه تو ن یزیچ  شهی:آره عشقم مگه منیرادو

 

 ارم یدرش ب  نویپس من ا ی:مرس رها

 

 :باشه خوشگلم نیرادو
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  ی ول  رونی در رو باز کردم که برم ب یو لباس عروس رو برداشتم و ال  دمیخودمو پوش  یبستم و لباس رو در اوردم و لباسا درو 

 و باعشوه گفت  ن یکاغذ گرفته سمت رادو ه یدر نگاه کردم که دختره  ی از ال رونیدختره باعث شد که نرم ب یصدا

 

 د یداشته باش  شتر یب ییاسه آشناو ریبگ  نویا نی:اسمم نازنفروشنده

 

 تفاوت به دختره و گفت  ی نگاه ب ه ینگاه به کاغذ کرد و  ه ی  نیرادو

 

 م یریلباس عروس بگ  م یاومد  ی عروس  ی :برانیرادو

 

 کرد و گفت  ن یرادو اشاره به دست چپ  ه ی دختره 

 

 د ی:حاال عقد که نکردفروشنده

 

 میکنیم ی :اونم شب عروس نیرادو

 

 چشمک چندش بهش زد و گفت  هی

 

 خوشگلتر از اون دخترم  ی لیکه من خ ریدرنظر بگ   نم یا شه یالزم م رش یشمارمه بگ  نی:به هر حال افروشنده

 

  قای دق رون یزدم و در اتاق رو باز کردم و رفتم ب ی لبخند عصب هی صورتم قرمز شده بود  تیخونم جوش اومده بود و از عصبان گهید

 پوزخند گفتم  ه ینگاه بهش کردم و با  ه ی دمیشماره رو از دستش کش یو عصب  ستادمیدختره ا ی رو به رو
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 میداشت ازی:خوبه.....به خدمتکار نرها

 

 گفت   ی رفت توهم و عصب اخماش 

 

 ن؟ید ی:پسند فروشنده

 

گرفت سمتم رفتم  رو در اوردم و گرفتم سمش و رمزش رو بهش گفتم و پولشو حساب کرد و لباس رو گذاش تو جعبه و  کارت

 و دستشو گرفتم و بلند گفتم   نیسمت رادو

 

 عشقم  می:بررها

 

 ... رونیب  می لبخند زد و رفت ه ی  نیرادو

 

شد و   کیدست گرفتش اخمام تو هم بود و صورتم سرخ شده بود بهم نزد ه یول کردم و جعبه رو انداختم تو بغلش که با  دستشو

 دستشو گذاشت پشت کمرم و با لبخند گفت 

 

 :خانومم چرا اخمو شده؟ نیرادو

 

 ست ین یزی:چرها
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 صورتت قرمز شده یکه انقدر اخم کرد   ستین ی زی:اها چنیرادو

 

اون و جعبه رو گذاشت جفتم و خودشم خم   ی و منو نشوند رو یصندل  ه یفرستادم سمت   نیدادم که رادو  رونیصدا دار ب نفسمو

 لحن ممکن گفت  ن یپام و دستامو گرفت و با مهربونتر یشد جلو

 

 :رها من که بهش نگفتم شماره بده.... نیرادو

 

 د یخر  امیبا تو نم گهی:اصال من د رها

 

 و گفت  د یخند 

 

 :چرا؟ نیرادو

 

 مراقب تو باشم  یکه ه تونمیهم جَوون نم ی:چون تو هم خوشگلرها

 

 امی:باشه پس من خودم تنها منیرادو

 

 .......یایخودت تنها ب ی جنازه من رد بش ی تر.......بلکه از رو بد  گهی:درها

 

 و گفت   د یخند  مردونه
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 توجه نکنم ه ی:رها من انقدر تورو دوست دارم که به بقنیرادو

 

 و مظلوم گفتم  نییباز شد و سرمو انداختم پا اخمام

 

 ....توننیراحت م یل ی...خمیاز من خوشگلترن ماهم که هنوز عقد نکرد یل یدخترا خ نی:خب ارها

 

 حرفمو قطع کرد و گفت نیرادو

 

 رفتم یم ی بود مارستانیتو ب یوقت  ش یروز پ ۱۵.....خانومم......من اگه از اون پسرا بودم شییی:هنیرادو

 

 لبخند بهش زدم  ه یاوردم باال و  سرمو

 

 ی شی....زشت میاخم کن گه ید  نمی......نبنی:آفر نیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 می بکن  دامونویخر ه ی بق می:بررها

 

 می ....پاشو بری:بله خانومنیرادو
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خوشگل   ی لیخ مید یطال رو د  یها سی سرو نیتری از پشت و یسمت طالفروش  می جعبه رو برداشت منم بلندشدم و رفت نیرادو

 داخل  میو رفت   دمیرو پسند  یکیبودن 

 

 :سالم نیرادو

 

 فروش:سالم درخدمتم  طال

 

 اشاره کردم  س یسرو به

 

 مین یرو بب س یاون سر شهی:مرها

 

 فروش:بله حتما طال

 

 دوسش داشتم   یلیبرامون و خ اوردش 

 

 نم یبب تونم یازدواجتون رو م  ی :حلقه هانیرادو

 

 فروش:بله  طال
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رو بهم نشون داد کردمش تو دستم واقعا   شونیکی نیبهشون کردم که رادو یکه مخصوص حلقه بود رو اورد باال نگاه ی ا جعبه

 ن یاس ا قه یچه خوش سل ومد یم  دمیالغر و سف یخوشگل بود و به دستا

 

 :آره خوشگله رها

 

 اد ی:بهت منیرادو

 

 :خب حلقه خودت.... رها

 

 خوشگله نیاز حلقه هارو دراوردم و گرفتم سمتشرها:ا یکی

 

 خوشگل بود  ی لید خ ومد یمردونش م یلبخند خوشگل زد انگشتر به دستا ه یدستش و  ی تو  کردش 

 

 :قشنگه نیرادو

 

 م یریگ یم نوی:پس همرها

 

 گفت جعبه و گرفت سمتمون و با لبخند  ه یپول طال هارو حساب کرد و فروشنده طال هارو گذاشت تو نیرادو

 

 د ی:خوشبخت بشطالفروش 
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 زدم و جعبه رو از دستش گرفتم   یلبخند 

 

 :ممنونمرها

 

 گفت  نینبودکه رادو س یسرو یجا ی ول  فمی ک ی هارو گذاشتم تو طال

 

 جعبه لباس عروس  ی تو زارم ی:اونو بده منیرادو

 

 .......نی کت و شلوار رادو  یمغازه برا   هی سمت  می دادم و رفت بهش

 

  قه یجل  هی و   د یسف رهن یپ رش یکه ز  ی کت و شلوار مشک ه یاشاره کرد  شون یکیبه  ن یکه رادو می د یداخل و چندتا رو د  میرفت

بعد صدام زد رفتم سمت   قه ی چند دق د یاتاق پرو و لباسا رو پوش  ی رفت تو اد یبود مطمئن بودم بهش م یکروات مشک هی با  یمشک

 لبام  ی ور  ومد لبخند ا  دنشیاتاق و در رو باز کردم با د 

 

 :چطوره؟ نیرادو

 

 تو؟  یبود  یک پی:خوشترها

 

 :تو نیرادو
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 و گفتم  دمیخند 

 

 خوبه  یلی:خرها

 

 میری گ یم  نوی:باشه پس همنیرادو

 

زنگ خورد و جواب   ن یرادو  یکه گوش  رونیب می و رفت م یاومد پول کت رو حساب کرد ن یبعد رادو قهی اتاق رو بستم و چند دق در

 داد 

 

 :جانم مامان نیرادو

 

........ 

 

 :چشم نیرادو

 

........ 

 

 د یندار ی :چشم....کارنیرادو

 

...... 
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 :خدافظ نیرادو

 

 رو قطع کرد و رو به من گفت تلفن

 

 م یهمه خونه شما دعوت د یشام نخور  گه ی:مامان منیرادو

 

 م ی ریگ یبود بعدا م ی زی اگر چ م ی:باشه پس بررها

 

 :باشه....اون کت و شلوار رو بده دست خودم نیرادو

 

 که هم لباس عروس دستت باشه هم کت و شلوار شهی:نمرها

 

 یشی:بده به من خسته م نیرادو

 

 ....میرفتی راه م د یبا کمی نگیاز پاساژ تا پارک رون ی ب میرفت  قبول کردم و بهش دادم ناچار

 

دستام مشت   ت یاز عصبان زدنیحرف م یو درگوش  کردن ینگاه م ن یو به رادو  ومدنیکه دوتا دختر از رو به رو داشتن م م یراه بود تو

شد به جلو انقدر   دهیبه شدت کش فمی سرعت اومد سمتمون و ک نی موتور با آخر ه یرو محکم چنگ زدم که   فمی شده بود و ک

رو   لیحول شد وسا نی....رادورنشیرو محکم گرفته بودم نتونستن ازم بگ  فمیک  ونچ  یول نیزم  یبود پرت شدم رو  ادیشدتش ز

 و اومد سمتم  نیانداخت زم
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 :رها......رها حالت خوبه...نیرادو

 

جمع کرد و   ابونیرو از وسط خ لیرفت وسا ع یسر نیرادو کرد یدرد م یل یدستم خ ابون یکنار خ مکتین یکرد و گذاشت رو  بغلم

 فتو نگران گ  مکت یاورد سمت ن

 

 .....حالت خوبه نمتی:رها ببنیرادو

 

 لب گفت  ری بعد ز و

 

 دزد   ی:آشغاالنیرادو

 

که   ی که دستم داشت و سوزش  ی بود از درد ابونیکه کنار خ  یسوپر شی بلند شد و رفت پ عی صورتم سر دنیاورد باال و با د سرمو

 یجعبه دستمال کاغذ  ه یبشکه آب و  ه یاومد سمتم با  نیکه رادو کردم یم  هی گر  واش یداشتم اشکم دراومد و   میشونیپ ی تو

روشون و دستمال رو    ختیکرد و تند تند چندتا دستمال از جعبه در اورد و آب ر  ازکه به زور در آب رو ب د یلرزیدستش انقدر م

 شد  شتریهام ب  ه یآخ بلند گفتم و گر ه یکه از درد   میشونیپ ی گذاشت رو

 

 ست ین یز ی:قربونت بشم من چنیرادو

 

 پاک کرد و بعد آروم اشکامو پاک کرد  مویشونیبا دستمال خون پ نیرادو
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 ن ینکن جون رادو هی گر ست ین یز ی:رها چنیرادو

 

 بود  یجون خودشو قسم خورده بود اشکامو پاک کردم مانتوم همش خاک  چون

 

 :حالت خوبه؟ نیرادو

 

هم بلند شد    نیکه بهم وارد شده بود زبونم قفل شده بود بلندشدم سر پا که رادو ی به عالمت خوبم تکون دادم از اون ُشک سرمو

دستش خورد به   ن یاب زدم به صورتم رادو کردیگرفتم و با دست راستم که درد نم  نیآب رو از رادو ی خاک مانتومو تکوندم و بطر 

 زد باال نمو یان شد و دستمو آروم بلند کرد و آستنگر نیدست چپم که آخم بلند شد رادو

 

 دکتر؟  م یبر ی خوای:منیرادو

 

 که به صورتم زدم حالم بهتر شده بود   یآب با

 

 شهی خوب م ستین ی ازی:نه نرها

 

 رو نبردن؟اخه اونقدر زور داشتن که دستت اومد درد   فتی ک  یچجور  نم ی:ببنیرادو

 

 رو محکم گرفته بودم  فم ی ک تمیبودم و از عصبان ی:عصبرها

 

 فکر کردم و بعد گفت  کمی
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 ی بود  ی عصب ی پس از چ می:ما که قبلش بحث نکردنیرادو

 

 گفتن یم یی زایچ ه ی یو در گوش   کردنی:از دوتا دختر که داشتن به تو نگاه مرها

 

 و بعد از خنده گفت   د یبلند خند  اریاخت یب

 

 رفت ازشون تشکر کرد  د ی:پس بانیرادو

 

 گفتم  یلبخند زدم و با شوخ هی

 

 :کوووفت رها

 

 اااایشیحساس م ی :رها خانم دارنیرادو

 

 ی ستی:نه که تو ن رها

 

 حساس بودم؟  ی :من کنیرادو

 

 دمی :باشه پس شب نشونت م رها
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 :شب چخبره؟ نیرادو

 

 گفتم  طون یلحن ش  هی زدم به کمرم و با  دستامو

 

 اد ی:فرهاد مرها

 

 گفت   طونیلحن ش   هی با

 

 ادیجون ب  نیبرم بگم نازن یخوای.....م ادی:عهههه فرهاد منیرادو

 

 با بهت بهش نگاه کردم  د یلبام ماس  ی رو لبخند 

 

 ه؟ یک نی:نازنرها

 

 :همون فروشنده لباس عروس شمارشو دارم نیرادو

 

 رفت توهم  اخمام

 

 ی تو شمارشو نگرفت   ی:ولرها
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 غ ی کارت مغازشو داد واسه تبل ی س رو بپوش لباس عرو یقبلش که تو رفت   ی:ولنیرادو

 

  فم ی لبخند تلخ زدم و ک ه یپرتش کنه  ای رهی کارت رو نگ  تونستیمن حساسم م دونستیباز شد ازش ناراحت شدم اون که م  اخمام

 برداشتم و زل زدم تو چشماش و با پوزخند گفتم  مکتین یرو از رو 

 

تو که   یول  کنه یکه مشکوکه بهم و همش باهام قهر م   هی دختر   هی نم بهش؟ها؟بهش بگو ز ی......چطوره زنگ بزن غ؟ی:تبلرها

 ها؟؟؟چطوره؟؟؟ میباهم دوست بش ا یب هیچشمات آب یخوشگل

 

 لباش رفت و با تعجب گفت یاز رو  لبخند 

 

 :رها.......نیرادو

 

 وسط حرفش  دمیپر

 

 .....منم یفکر نکن فقط خودت بلد  ن یآره؟؟؟باشه آقا رادو یشمارشو گرفت ی رفت  یول اد یمن بدم م یدونست یم نکهی:با ارها

 خدافظ بلدم.

 

 و اومد سمتم د ییکه دو  ستادمیتوجه بهش رفتم سر جاده ا ی ب و

 

 برمت ی خودم م ای.........بهیچ  ایمسخره باز  نی:رها انیرادو



 استاد جذاب من 

380 
 

 

 رفت....... یسوار شدم و تاکس ع یجلوم سر ستاد یا یتاکس هی

 

رو دادم   هیکرا دمیدارم برات......رس   نی.....باشه آقا رادورههههیجونشو گرفته.....چه قربون صدقشم م نی رفته واسه من شماره نازن آقا

و سرمو   نییپا دم یکش مو یناجور بود رو سر میشونیزخم پ دم یآسانسور د نه یآ  یو رفتم داخل سوار آسانسور شدم و خودمو تو 

بود   نییرو انداختم و رفتم داخل همچنان سرم پا د یو کل  دمیکش قینفس عم ه ی  رونیو رفتم ب ستادی ا رکه آسانسو نییانداختم پا

در   شییییتو اتاقم اخ دمییدو  عی سالم گفتم و سر ه یمشغول حرف زدن بودم   ییرایپذ  ی همه تو دمی د یرو م  هی بق ی چشم ریز ی ول

کردم و بعد آروم روش    ینگاه میشونیبه پ  نه ی آ یو از تو   والتمت ز یم ی صندل  یاتاق رو بستم و لباسامو عوض کردم و نشستم رو 

بسته شدنش   یبعد صدا هیبود که در باز شد چند ثان نییبلندمو باز کردم و مشغول بافتنشون شدم و سرم پا ی چسب زدم موها

 بود گفتم  نیی که سرم پا ی داخل همونجور اد یبدون در زدن م شهیبوده آخه اون هم ا یاومد حتما در

 

 داخل...  یاومد  نییپا یبدون در زدن سرتو انداخت شهی:مثل همرها

 

 نگفت که گفتم  یزیچ

 

 برو  ی کن ت یاذ ی بخدا االن اصال حوصله ندارم اگر اومد  ای:دررها

 

رو    نیبه در نگاه کردم که رادو نه ی آ یسرمو بلند کردم و از تو  نگفت بافت موهام تموم شد و موهامو انداختم تو کمرم و  ی زیچ بازم

 شونه هام و گفت  ی نبوده.....اومد جلو و دستاشو گذاشت رو ا یاون اصال در یعن ی دمید

 

 ؟ ی :چرا حوصله ندارنیرادو
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 بردم باال و گفتم  دستمو

 

 :شمارشو بدهرها

 

 و گفت   د یشد و کف دستمو بوس  خم

 

 :ندارم نیرادو

 

 بهت کارت داد  یتو خودت گفت  ی:ولرها

 

 کنم گفتم شمارشو دارم وگرنه اون اصال به من کارت نداد   تتیمنم خواستم اذ ادیفرهاد م  ی :چون تو گفتنیرادو

 

 شدم  ره یبهش خ نهیآ  ی و از تو نییاوردم پا دستمو

 

 ؟ یکنیم  تیاذ ی:واسه چرها

 

 ؟ یکن یم تی:تو چرا اذنیرادو

 

 گفتم؟  ی:مگه من چ رها
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 رو نقطه ضعف من یدست گذاشت ق ی:خب دقنیرادو

 

 مظلوم گفت ی ازش زدم رو کمی نگفتم و مرطوب کننده دستم رو برداشتم و  یز یچ گهید

 

 د ی:ببخشنیرادو

 

 تختم  ی نگفتم که نشست رو یز یو چ دمیخند 

 

 کردن یمشکوک و نگران نگاه م ی لیمن با عجله اومدم باال خ دن ید  یوقت اینیی:پانیرادو

 

 اومدم باال  عیکردم و سر یسالم خشک و خال  هی بود  نییا:منم سرم پرها

 

 االن کنن یم یی:اوه اوه پس چه فکرانیرادو

 

 :آره واقعارها

 

 گفت   نیماساژ دادم که رادو کم یرو  دستم

 

 گه؟ ید  ید ی:االن بخشنیرادو

 



 استاد جذاب من 

383 
 

 دمیتکرار نشه بخش ی :اگر قول بد رها

 

 شه ی:مطمئن باش نمنیرادو

 

 نییپا می:بررها

 

 چشمک زد و گفت  هی

 

 م ی:برنیرادو

 

 گفت  نیبلند شدم و رفتم سمت در که رادو  زی م یرو  از

 

 :کجا کجا؟ نیرادو

 

 گه ید  رونی:برها

 

 ی ریجا نم ج یه ینجور ی:شما انیرادو

 

 ؟ یچ یعنی:رها
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 لباسم  یبافته شدمو انداخت تو ی سرم و موها یشد و رفت سمت کمدم و شالمو در اورد و گذاشت رو  بلند 

 

 :حاال خوب شد نیرادو

 

 شال رو از سرم دراوردم و گفتم  شد ی داشت حساس م  یل یخ گهید

 

 نی رادو ار یدر ن ی :مسخره بازرها

 

 فرهاد  ش یپ ی بر ی خوایم  ینجور یتو ا  ستین ی:مسخره باز نیرادو

 

 زنم یوقت جلوش شال نم چ یباهامون بوده و من ه یفرهاد از بچگ  نی:رادورها

 

 ی بزن د ی...حاال که من هستم بایکرد ی:اشتباه منیرادو

 

 با شال  ستمی:من راحت نرها

 

 نکن لطفا می :رها عصبنیرادو

 

 باال زده بود  میلجباز رگ
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 زنم ی:نوچ نمرها

 

 نشه گفت  ی که عصب کنه یکه معلوم بود داره خودشو کنترل م  نیرادو

 

 ....ای ی کنی:رها سرت منیرادو

 

 وسط حرفش  دمیپر

 

 ؟یاچی:رها

 

 نتونست خودشو کنترل کنه داد زد سرم و گفت  گهیبدجور قرمز شده بود و د چشماش 

 

 بپوش اونو  گم ی:بهت منیرادو

 

کار دستم   می لجباز  نیو در رو محکم بست اههههه آخر ا رون یبلندش چشمام بسته شد و بعد از کنارم رد شد و رفت ب  یصدا از

 ی داد....لعنت

 

با اخم داشت با عمو و   ن یرادو  نییو بافت موهامو باز کردم و موهامو با کش بستم باال و شالمو زدم و رفتم پا  نهیآ ی جلو ستادمیا

.....مامان مشغول غذا  یو هست اینگاه هم به من نکرد...رفتم تو اشپزخونه و کمک مامان و زن عمو و در می ن هی  یحت  زدیبابا حرف م

 ششیرفتم پ کرد یداشت ظرفارو مرتب م ی ناهار خور ز یزن عمو هم جفت م زدنیه گوشه داشتن حرف می ی و هست  ایبود و در
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 زن عمو  د یخوای:کمک نمرها

 

 بهم نگاه کرد  برگشت

 

 چشه؟  تیشونیعمو:عهههه پ زن

 

 برگشت سمت ما و گفت مامان

 

 شده؟  ی مامان چ  گهی:راست ممامان

 

 دم یم حید براتون توضشد حاال مفصل بع  ی نجوریتو بازار ا یچی:هرها

 

 نگفت و دوباره مشغول غذا شد که زن عمو آروم گفت  یز یچ گه ید مامان

 

 بحثتون شده؟ نیعمو:با رادو زن

 

 به خودم اومدم و گفتم  عیسر ی جوابشو بدم ول یچ دونستمینم ستاد یاز حرکت ا دستم

 

 ؟ ی :نه چه بحثرها
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 رمی برم بم د یسال بچمو نشناسم که با ۲۸عمو:من اگه بعد  زن

 

 اشاره کرد و گفت ن یبه رادو بعد 

 

 اخماش تو هم  ی چجور نیعمو:بب زن

 

 که  م ی....وگرنه ما دعوا نکردد یشا ه یعصب گهید  زیچیاز   نی......رادونی......رادوه؟یچ ی دونینه....زن عمو.....م:نه...رها

 

 و گفت   د یعمو خند  زن

 

 زم یعز یگ یدروغ م   یعمو:قشنگ معلومه دار  زن

 

 نگفتم  ی ز یو چ  نییانداختم پا سرمو

 

 کن  ف یزود تعر االیچون مطمئنم دست بزن نداره.... ستین نی چشه......کار رادو تیشونیپ نمیکن بب  فیعمو:خب تعر زن

 

کردم براش   فی موتور رو تعر یپسرتون که دست بزن نداره دوبار زده تو گوش بنده.....ماجرا نیهم ین یبب ی زن عمو کجا بود یییه

 د یکه نگران پرس 

 

 زدن؟  فتو ی عمو:ک زن
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 :نه چون محکم گرفته بودمش نتونستن ببرن رها

 

 بحثتون شد  نیعمو:خب خدا رو شکر.....واسه هم زن

 

 م ی:نه باال تو اتاق که بودرها

 

 بود؟  ی عمو:سر چ زن

 

 زن عمو  د ی:ولش کنهار

 

  یاصال نگران نباش  ه یدعواها نمک زندگ نی هردوتونو دوست دارم ا د یکنیواسه من نم ی فرق  چیه یدخترم تو با هست  نیعمو:بب زن

  کنه ینگاه بهت نم هی  یاخماش تو هم و حت  نقدر یا ن یکه رادو ی کرد یخب حتما تو کار اشتباه ی ول  کنهیخدا خودش درستش م

 گم؟ یم  یکه چ  یدونیتو م  یرو  شد یچشماش قفل م میتو جمع بود  ی قبال وقت

 

گونم نشست    یقطره اشک رو  ک یرو انداخت گردن من احساساتم فوران کرد و  ز یزن عمو همه چ  نکه یخاطرات و ا ی آور ادی با

 زن عمو هول شد و گفت  دایچه حساس شدم جد 

 

 اگر ناراحتت کردم  د یشد دخترم ببخش یعمو:چ زن

 

 کردم و گفتم پاک  اشکمو
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 ه یچه حرف نی:نه زن عمو ارها

 

 ه؟ ی عمو:دعواتون جد  زن

 

 ست یمهم ن  د ی:نه زن عمو ولش کنرها

 

 نکن  هی توهم گر  زمیعمو:باشه عز زن

 

 :چشمرها

 

 گفتم  واش ی بعد  و

 

 د ی:لطفا به مامان نگ رها

 

 . زمیعمو:باشه عز زن

 

 شدم.....  م ینفره نشستم مشغول گوش  کیمبل   ی رو  ن یتوجه به رادو ی و ب ییرایپذ  یشدم و رفتم تو بلند 

 

 شروع کرد به حرف زدن  زیر ه ی اپن خم شده بود سمت من و  یبرگشتم سمتش از رو  دمیفرهاد رو شن ی از پشتم صدا که 
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چند سال ازت دارم تو االن   نیکه من تو ا یاز شناخت ید یمثل آدم جوابمو م یار یبهت تو حرفم نه نم گمیکلمه م ک ی نی:ببفرهاد

  کی  نیا رهیگ یدرد و خوابت م   ادیاالن سرت م  ی که کرد  یا  هی و چشمات قرمزن و بخاطر اون گر ی کرد  هی و گر  یوحشتناک ناراحت

 ی نیجواب بده بدون مقدمه چ ع ی...زود تند سرادیباعث شده اشکش در ب ی ناراحته و ک یخواهر من واسه چ  م یاز بحث خارج نش

 

نتونستم خودمو کنترل   دم ید افشو یق یحد نسبت به من اطالعات داشته باشه وقت نیدر ا شد یباورم نم کردم یبهت بهش نگاه م با

چون سرم تو بالشت بود صداش خفه بود......بالشت   ی ول  دمیخند  تونستمی صورتم و تا م یکنم کوثن مبل رو برداشتم گذاشتم جلو

 برگشتم سمتش و گفتم  ومد یاشک م چشمام بودم از  دهیداشتم انقدر خند رو بر 

 

 چته تو؟  رینفس بگ  هی:رها

 

 ه یمشکلت چ دونم یمن که م نی:ببفرهاد

 

 ه؟ی:چرها

 

 برنگشتم سمتش گفتم  یاشاره کرد ول  نیچشم و ابرو به رادو با

 

 ی کنیفقط بهم بگو داره به ما نگاه م ایاریدر نم   یتابلو باز  سیییی:هرها

 

 گفت  واش یدهنش و    یرو گذاش جلو  دستش
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 قرمز   یاخم و چشما ه ی:آره با فرها

 

 نیی دستشو اوردم پا ع یکه سر  کنهیکه بدتر م  زنه یدهنش و با من حرف م  یفرهاد دست گذاشته جلو  نهیاوه االن بب اوه

 

 دهنت   یجلو یزار یدستتو م ی واسه چ  هی چجور نیا ی نیبی:تو که مرها

 

 دمی.......فهمی:اوکفرهاد

 

 و؟ی:چرها

 

 ؟یکنیم  تشی اذ ی:رها بسه دار فرهاد

 

 ؟ یچ یعنیرها

 

 م ی:رها بهتره ما باهم حرف نزدفرهاد

 

 فهمم ی:فرهاد منظورتو نمرها

 

باهم بزرگ   یاز بچگ  دونمی.....منکن  تشی......تو هم اذتابلو  نیا گه ید یتو با من باش   ادیخوشش نم نی رادو رت یرها غ رتی:غفرهاد

 نکن تشیدرکش کنم پس اذ  تونمیم  پسرم  ه یباالخره اون شوهرته و مهمتر از منه منم  میشد 
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من  کننیرو گرفت چرا همه فکر م نیرادو ی طرفدار نم یاز کنارم رد شد و رفت منم خشک شدم همونجا هووووف ا و

 مقصرممممم....

 

 بعد برام اس ام اس اومد  قهیبلند شد رفت تو اتاقم و چند دق ن یسر جام که رادو برگشتم

 

 باال  ای:بنیرادو

 

و رفتم عقب که    دمیدفه بلندشد و اومد سمتم از کارش ترس   هی تختم نشسته بود در و بستم که  یهوف گفتم و رفتم باال رو  هی

  یل یاعتراف کنم که خ د یشدم با ره یخ شی عصب یخوردم به در فاصلمون فقط چند سانت بود سرمو بردم باال و مظلوم به چشما

 بودم  دهیترس 

 

 ن؟ یگفتیم  ی....با فرهاد چ نیی:پانیرادو

 

 نبود  یمهم زی:چرها

 

 ید ی...نخند  ید یکه االن خند   یبار هم اونجور  کی  یچند وقت تو حت ن ی:رها تو انیرادو

 

 خندم گرفت  زدی:چون داشت پشت سر هم و تند تند حرف مرها

 

 پوزخند زد و گفت  هی
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 :اهانیرادو

 

 ن یرادو یها ی توجه ی رفتار ها وب زدبخاطرینفس بکشم و بغض گلومو چنگ م تونستمیو نم شدمی م ت یاذ یک یهمه نزد نیا از

 

 عقب  یبر  شهی:مرها

 

 :نه نیرادو

 

 انگار نه انگار که دوسم داره  دادیرحمانه جواب م ی ب یل یکرده بود و خ میزندان انگار

 

 گفت؟ یم  ی:چنیرادو

 

 ستی:مهم نرها

 

 کل بدنم رو گرفت و داد زد   یمچ دستمو سفت گرفته بود که درد بد   انهیصورتشم قرمز بود که وحش تیعصبان از

 

 گفت یم  ی:چنیرادو

 

 و هق هق گفتم   هی چشمامو بستم و با گر شد یبکشم نم رونیمردونش ب  یمچ دستمو از دستا  کردمیم  یسع ی شکست هرچ بغضم
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فقط گفت   یشد  یرت یمن غ  یبود ما با هم دعوامون شده و تو رو  دهیفقط فهم  گفتینم یزی.....بخدا چی:ول کن دستمو وحشرها

 ن ییییهم ی که تو ناراحت نش  زنهیبا من حرف نم گه یو گفت د  یبش ت ینکنم که تو اذ ی و من کار  کنهیکه چون پسره درکت م

 

مچ دستمو ول کرد دستمو   ن یکه رادو  کردم یم هی گر  رفتینم رون یبود صداش ب  ده یچیاتاق پ ینسبتا بلند که فقط تو یصدا با

 چشمام رو باز کردم  کردم یمچ دستمو و هق هق م یگذاشتم رو 

 

 ی روااااان  هی.....یهست یروان هی تو  یباش  یوحش  نقدریا کردمی:اصال فکر نمرها

 

اتاقم و   یبهداشت س یسمت سرو دم ییکه چند قدم رفت عقب و بعد دو نش یس  یبعد با دست سالمم با تمام توانم محکم زدم رو  و

زدم باال مچ دسم کبود شده با   نموینشستم و آست  یی دستشو ی سکو تو ی به دست و صورتم زدم و رو ی کردم و آب ه یگر  یکل

 کردم......   هی و گر خت یاشکام ر دنشید

 

به در و با   دم یمن مثل دفه قبل اومد سمتم چسب  دنیهنوز اونجا بود با د نیرادو رون یبعد در رو باز کردم و رفتم ب قه ی دق چند 

 آرومش یترس زل زدم به چشما

 

 ه؟ی:چرها

 

 :دستت خوبه نیرادو

 

 :کبود شده رها
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چشمامو بستم و صورتو فاصله دادم که دستش نشست   ع ینبود سر د یبزنه تو گوشم ازش بع خوادی اورد باال فکر کردم م دستشو

 چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم واش ی  زدیکنار م مویشونیپ ی سرم و آروم موها ی رو

 

 یچشماتو بست ی :واسه چنیرادو

 

 و با ترس گفتم   نییانداختم پا سرمو

 

 تو گوشم   یبزن دمی:ترس رها

 

 ی :االن تو ذهنت منو مثل غول تصور کردنیرادو

 

 ی ازش ندار  ی:دسته کم رها

 

 دستمو ازش فاصله دادم و با بغض گفتم  عی سر یرفت سمت مچ دستم ول  دستش

 

 :به من دست نزن رها

 

 د یزده ببخشرو   یحرف نی فرهاد همچ دونستم ی:قبول دارم کارم اشتباه بود نمنیرادو

 

مچ دستم که    یمن کرد بعد نگاهش سر خورد رو  یاشک ی نگاه به چشما ه یجوابشو بدم که در بازشد و فرهاد اومد داخل  خواستم

 نگاه کرد و اومد سمتش  نی اخماش رفت تو هم و به رادو
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 ؟ یدار  چاره یدختر ب ن یبه خودم بگو چکار ا ایب  ی:تو با من مشکل دار فرهاد

 

 من و رها بود  نیب ی بحث عاد ه ی:نیرادو

 

 اومد سمتم و مچ دستمو گرفت باال و با داد گفت  فرهاد

 

 ه؟ یبحث عاد نی:افرهاد

 

 صدامونو بشنون با ترس و لرز گفتم  رونیب دمیترس 

 

 ست ین یزی......چفرهاد تروخدا  سییی:هرها

 

 رون یب م یریم نیبرو استراحت کن من با رادو  کنه یهات سرت درد م هی خب تو االن بخاطر گر له ی:خفرهاد

 

 با رها حرف بزنم  خوامی:من منیرادو

 

 ؟ یدستشو کبود کن ا ی ی:حرف بزنفرهاد

 

 نگاه به من کرد رو مو برگردوندم و گفتم  ه ی  نیرادو
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 استراحت کنم  خوامی:مرها

 

 .....رونیپوکر شد و رفتن ب افشیق

 

 بعد _روز_4#

 

که   یی آخه رفتم تو اتاقم و چهار روز در رو قفل کردم فقط وقتا نم یکه نب  خواستمیخودم م یعنی دمیرو ند  نیروز بود که رادو چهار

از ده بار اومده در اتاقم و خواهش کرده   شی ب  نیچهار روز رادو نیتو ا ارم یخودم غذا در م یبرا  رمیم  یواشکی بابا خوابن  ایمامان 

  ی لیاون روز خ دمش یمن نه در رو باز کردم نه باهاش حرف زدم البته خب بخش یببخشمش ول  ایبزنم  رفکلمه باهاش ح  کیکه 

چون   یتو اتاقم با هست  دادمیرو راه م  ایچند روز فقط در ن یکنه تو ا یاونم حق نداشت دستمو اونجور  ی در اوردم ول  یلجباز

کتاب   تونمیو نم ف یکه چشمام ضع ییاز اونجا خوندم یم کتاب بودم و داشتم  ده یتختم دراز کش یبودن....رو  م یمیصم یدوستا

 درحال خوندن بودم که در زدن  ومد ی که به صورتم م ی پاتر یهر نکیع ه یزدم   نک یبخونم ع

 

 باز کن مییای:رها من و دریهست

 

از   ی کیسمت تخت که  رفتم یرو تاب دادم و بازش کردم داشتم م  د یرو گذاشتم کنار و بلندشدم بدون نگاه کردن به در کل کتاب

 سکوتو شکوند  نیا نیچشمامو بستم و از اون آرامش لذت زبونم قفل شده بود که رادو نهیرادو   دمیپشت بغلم کذئ فهم

 

 ایمعرفت شد  ی :بنیرادو
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ازش   مویشونی و آروم اشکامو پاک کرد و پچقدر دلتنگش بودم دستشو اورد بال   دمیگونم راه گرفت تازه فهم ی قطره اشک رو هی

 جدا کردم که گفت 

 

 :رها دوست دارم نیرادو

 

 دستمو بردم باال و با بغض گفتم  مچ

 

 دوست داشتن تو؟  نهی:ارها

 

شدم که   رهی بهش خ ی با بغض و ناراحت د ی دستشو و نرم و آروم دور تا دور مچ دستمو بوس   یشد به دستم و بعد گرفتش تو  رهیخ

 سرشو اورد باال و مظلوم گفت 

 

 ؟ ی:حاال چنیرادو

 

 سمت تختم و گفتم  برگشتم

 

 ن ی:برام سخته رادورها

 

 پشت دستشو گذاشت دور کمرم و گفت  از
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تو تحمل کردم تو حداقل   ی ارزش شدم چهار روز دور یبرات ب نقدری ا ی عنیمعرفت   یب ی فکر کن ی :چهار روز وقت داشتنیرادو

که بعد از   یهمون روز  م یکه منتظرش بود ی همون روز مونهیعروس  گهیاونم نداشتم رها هفته د  یمن حت  یول  ی د یشنیصدامو م

االنم اگر   یتفاوت   یچرا انقدر نسبت به من ب  یکنیرها....پس چرا بهم نگاه نم ی خواستینم نو یمگه تو ا می رس یبه هم م یسخت  یکل

رها دوست دارم تو هم   گفتم یکه م ییدلم تنگ شده واسه موقع ها ی در رو باز کن ی معلوم نبود ک  گفت یاون دروغ رو نم یهست

 منم دوست دارم....  ی گفتیم

 

 وسط حرفش و گفتم  دمیپر

 

 :منم دوست دارم... رها

 

بلندم کرد و با    نیزم ی بغلم کرد و از رو دم یمنم بهش خند  د یساکت شد و برگردوندم سمت خودش و از ته دل خند  هوی

 ن یبعد از چندتا دور زدن گذاشتم زم نیکه بزارم زم  زدم یم  غ یج دمو یخند یدور اتاق و منم م  خوردیتاب م یخوشحال

 

 وونه ید  یکنیم کاری:چرها

 

 خوشحال  یل یمعلوم بود خ د ینگفت و فقط خند  یچیه

 

 یهست ینکیع دونستم ی:نمنیرادو

 

 زنم یم  خونم یکتاب م  ی :فقط وقترها

 

 اد ی:بهت منیرادو
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 گرفت و گفت   ی لبخندش رنگ تلخ نگاهشو

 

 ره یگ یدرد و خوابت م اد یسرت م یکنیم  هی گر گفتی:فرهاد اون شب م نیرادو

 

 م ینجوریهم شهیهم گهی:آره راست م رها

 

 دونستم ی:نمنیرادو

 

 شناسه یساله منو م ۲۰بود که بگم بعدشم فرهاد  ومده ین شی:خب پرها

 

 . یگ ی:آره خب راست منیرادو

 

 لحن بچگونه لبامو غنچه کردم و گفتم ه یکج کردم و با  وسرم

 

 شد؟ تی:االن حسودرها

 

 لحن باحال گفت ه یمن لباشو غنجه کرد و با  مثل

 

 :نه نشد نیرادو
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 دم یبهش خند  ی بامزه بود و کل ی لیخ لحنش

 

 :االن همه پشت درن نیرادو

 

 محو شد و با بهت گفتم  لبخندم

 

 ا؟ یک ی عنی:همه رها

 

 و گفت  د یخند 

 

 خودمون چهارتا خونواده  یشگ ینفره هم ۱۰  پی:همون اکنیرادو

 

 اومدن؟  ی:واسه چرها

 

  یخانم لجباز آقا نیکنن بلکه ا ید یسف ش یبزارن ر شیکنم خودشون پاپ  ی:اومدن که اگه من نتونستم باهات آشتنیرادو

 ببخشه...  چارشویب

 

 گرفت بهش... خندم
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 و گفتم  دمیخند 

 

 دارم نقشه   ه ی:پس من رها

 

 ؟ ی:چنیرادو

 

 م ی سر کارشون بزار کمی مید یرو نبخش گهیهمد  یعن ی  میکن داد ی:االن داد و برها

 

 و گفت  د یخند 

 

 :از دست تو نیرادو

 

 :قبولع؟ رها

 

 ی :باشه آماده انیرادو

 

 سا ی:نه وارها

 

 :آماده ام رها
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 بلند گفتم  یسرفه کردم و با صدا ه یلبخند زد که  هی

 

 بخشمتی:نمرها

 

 تو ندارم  دن یبه بخش یازی:من ننیرادو

 

 نجا یا یاومد  یبلند شد  ی:با چه روئرها

 

 نداره  یبه تو ربط  کنمی بخوام م ی:من هر کارنیرادو

 

 شبتید  یها ی باز ی وحش ستین ادتی:رها

 

 کردم  ی :خوب کارنیرادو

 

 در باز شد و همه اومدن داخل که داد زدم  هوی

 

 ادامه بدم  خوامینم گهی:درها

 

 کردن یگرد شده به ما نگاه م یبا چشمها همه
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 ادامه بدم  اد یمن خوشم م ی :فکر کردنیرادو

 

 کنمیبا شما ازدواج نم گه یمهر من هفته د ایآر یخب آقا لهی:خرها

 

 کنم یو...رو کنسل م شگاهی قرار تاالر و آرا رم یهم خووووووب منم فردا م ی لی:خنیرادو

 

 به سالمت آقااااا د یی:بفرمارها

 

 گفت یدفه زن عمو با نگران  هی

 

 ه یچ ایبچه باز نیا نمیبب سای عمو:عهههه کجا مادر؟وا زن

 

 کرد  ی:رها جان شما ببخشش بچگ عمو

 

 گه ی:رها ببخشش دفرهاد

 

 ایجان شما کوتاه ب  نی:رادوبابا

 

 خوااااااام ی:اال و بال طالق مرها
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 بلندتر گفت  کم ی نباریا دمیگفت که نفهم  یز یچیلب  ریبرگشت سمتم و ز نیرادو  هوی

 

 که  م ی:رها عقد نکردنیرادو

 

 هول شدم و گفتم  عیدادم سر  یچه سوت  نیییییییه

 

 باهااات کنمیازدواج نم نه ی:منظرم ارها

 

 دونه یانگار نقشه رو م کرد یمشکوک و با لبخند نگاه م ی چوری ایدر

 

 ی زن یم ه یحرفا چ نی :دختر خجالت بکش امامان

 

 :طالااااااقرها

 

 خنده و گفت  ریبلند زد ز نیبار رادو نیا

 

 می عقد نکرد گمی:رهااااا منیرادو

 

 کلمه  نیدارم من به ا ی خداااااا چه اصرار یها؟ا
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 خوام یمن طالق م گه یزن م  کننیزن و شوهر دعوا م لمایف  نی:آخه تو ارها

 

 ارن ی:آره بعد حلقه هاشونو در منیرادو

 

 ز یم ه یسر   زارنش یم  ای تو صورت مرده ندازن یم ای ی د ی:آرهههه درها

 

 کنه یرو خورد م نهیآ زنه یعطرش م شهیبا ش  شهیم  یتو اتاق عصب ره ی:بعد زنه منیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 ننیبی م نهیخودشونو تو آ تی:اره اره بعد با خشم و عصبانرها

 

 خونه پدر مادراشون  رنی م دارن یشونم همون موقع چمدون رو برم ا ی:تو بعضنیرادو

 

 آمادست  شه یچمدوناشون هم نجاستی:جالب ارها

 

 گفت  ن یخنده که رادو ر یز م یبعد دوتامون زد و

 

 :پدر مادراشوووون نیرادو
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 ؟ی:چرها

 

و مشکوک به ما نگاه    نهیبرگشتم سمتشون همه دست به س  میکن  ی نقش باز د یرفت با ادم یصورتشو برگردوند اووووف  هوی

 کردن یم

 

 ه؟؟ ی چ ی دونی......مزهی:نه........چرها

 

 اومد سمت و دست گذاشت پشت کمرم و گفت  نیرادو

 

 م یبود ی:از اولش آشتنیرادو

 

 عمو:از اولش؟  زن

 

 دعوا نقشه بود   نیو ا م یکرد ی آشت ادیداد ما ب   یداد و ب  یصدا نکهی:نه اول اولش که نه قبل از انیرادو

 

که چند   دنی خنده کم کم همه شروع کردن به خند  ر یزدن ز ی و هست  اینگاهمون کردن که بعد در ت یبا بهت و عصبان کم ی اولش

 بعد مامان گفت  قه یدق

 

 شام  یبرا نییپا م یخب بر لهی:خمامان

 

 می:بررها
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 دارم  ی کار ه ی:نه قبلش من نیرادو

 

 که گفت  م ی بهش نگاه کرد ی سوال همه

 

 چرا بهتره من نگم  دونهی خودش م کنمیم  ی:من از فرهاد هم معذرت خواهنیرادو

 

 به فرهاد نگاه کرد و گفت  بعد 

 

 یوارم ببخش  د ی:داداش امنیرادو

 

  م یو خوشحال بود م یو بغلش کرد همه براشون دست زد  نیلبخند زد و اومد سمت رادو ه یشدم که اونم  رهیلبخند به فرهاد خ با

تشکر کردم و نشستم و بعد خودش جفتم   ه ی رون یب د یرو کش ز یم ی صندل نیآشپز خونه رادو یتو  م یرفت یبعد از بغل و آشت

 ....مینشست  زینشست و همه دور م

 

 افش یکه ق ایچشمم خورد به در زی م ی رو گذاشت رو  مهیخورشت ق  مامان

 

  ی زیچ ینگاه درمونده به رهام کرد که رهام سرشو کج کرد سمتش و آروم  ه یبود  مهیعاشق ق نیا ادمی که   ییشد و تا اونجا ی جوری

 تو گوشم گفت   نیکه رادو  یمل  میبهش گفت کنجکاو شدم در حد ت

 

 :رها نیرادو
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 برگردم سمتش گفتم  نکه یا بدون

 

 :هووم رها

 

 شده؟  ی زی:چنیرادو

 

 اشاره کردم  ا یچشم و ابرو به رهام و در به

 

 زننی :مشکوک مرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 زننیباالخره زن و شوهرن دارن حرف م ی :رها چه کارشون دار نیرادو

 

 خت یبرنج برام ر  ریبرنج رو برداشت و چند کفگ  سی بعد دستشو دراز کرد و د و

 

 :شما غذاتو بخوار نیرادو
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با   ایبهش گفت و در زیچ ی عی باال که رهام سر ارهیب خواستیناجور تر از دفه قبل شد و م ایدر افه یکه ق د یغذا کش ایدر ی برا رهام

 عجله بلند شد و گفت 

 

 د یببخش ارم یب موی:من برم گوش ایدر

 

بردم باال و به سمت رهام   نیزنی مشکوک م نکه یا ی بشقابم و انگشت اشارمو به معن یقاشق چنگال رو گذاشتم تو  رون ی ب د ییدو و

 و گفت   نییدست منو اورد پا دویخند  ن یته؟ که رادوگرفتم رهام مظلوم نگام کرد و با تکون دادن سر گفت چ

 

 :رها ولش کن غذا تو بخور نیرادو

 

 گفت د یکشیکه به زور م یی اومد تا وسط آشپزخونه و صورتش قرمز شد و گفت و با نفس ها ا یخوردن شدم که در مشغول

 

 د ی.....جا.....موند...ببخشفمی:کایدر

 

  زدن یداشتن باهم حرف م ه ی و فرهاد حواسمون بهش بود بق یو هست نیوسط فقط من و رادو  نی ا یی سمت دستشوو د ییدو و

 عصابم خورد شد قاشقمو بردم باال و با داد گفتم 

 

 :رهااااااااامرها

 

 و برگشت سمتم   د یترس  رهام
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 ه؟چته؟ ی:چرهام

 

 ؟ یکرد کارش ی:چرها

 

 جون رها  یچی:هرهام

 

 لب گفتم  ری بلندشدم و ز ی صندل یرو  از

 

 :دارم براااااترها

 

 ن ی:رها بشنیرادو

 

 .... ییتوجه به حرفش رفتم سمت دستشو یب

 

سکو   یحال رو  ی با صورت قرمز و ب ایدر  دمیدر رو باز نکرد مجبور شدم خودم درو باز کنم رفتم داخل که د  یدر زدم که ول  آروم 

 رفتم سمتش عی سر دمیداده ترس  ه یتک  وارینشسته و سرشو به د

 

 شده؟  ی چ یآج ای:دررها

 

 زور حرف زد  به
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 :حالت تهوع دارم ایدر

 

 ؟ یدونیم  لشوی:چرا؟دلرها

 

 :اره ایدر

 

 هی:چرها

 

 فعال  ینگ  چکسی تروخدا به ه ی ول  گمی:مایدر

 

 م یترسونیم ی دار ای:دررها

 

 :من حامله ام ایدر

 

 :بلهههههه؟؟؟؟؟؟؟ رها

 

 گفت ا یتو بهت بودم که در شمممممممممیمن دارم عمه م  ههههههیخدااااااااا باور نکردن ااااااااای

 

 دوماهمه  دم یفهم روزی:دایدر
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 گفتم   یزدم و محکم بغلش کردم و با خوشحال غی ج هی

 

 شممممم یدارم عمه م ااااااااااایدر ی:وااااااارها

 

 و گفت ه ی گر ر یزد ز ایدفه در  هی

 

 خنده ی داره م نیا  شمی:من دارم بد بخت م ایدر

 

 از خودم جداش کردم و گفتم  عیسر

 

 یکنی م ه ی گر ی واسه چ  وونهی:درها

 

 به رهام گفتم قبول نکرد که نکرد  ی هرچ اد یبگم آخه من خوشم به بچه نم ی چجور د ی ....باخوامی:بابا من بچه نمایدر

 

 ی برات آج رمی:بمرها

 

 :نه خدا نکنه ایدر

 

 شامتو بخور  میبر ای:برها
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 دارم اریهم به رهام هم به غذاها و ام یب تونمی:نه اصال نمایدر

 

 یدار   اریبه رهام و نیییی:هرها

 

 :اوهوم ایدر

 

 ی از اتاقا استراحت کن یکیتو  م یبر ای:باشه برها

 

چلو چشماشو بست فرشته کو  هی تخت و پتو رو گذاشتم سرش و مثل  ی رو د یاز اتاقا و دراز کش یکی سمت   میکردم و رفت بلندش 

 ....شیروز انداخت ن یکنه رهام که به ا کارتیخدا بگم چ

 

 نشستم که رهام گفت ی صندل ی بودم رفتم تو آشپزخونه و رو یو در رو بستم از دست رهام عصب  رون ی ب رفتم

 

 :حالش خوبه؟ رهام

 

 اشارمو براش بردم باال که گفت  انگشت

 

 ه؟ ی من چ  ری:خب تقصرهام
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 نکناااا می:رهاااام عصبرها

 

 :عههه چته رهام

 

 یکرد  ش ینجوریا ی:واسه چرها

 

 گفت   نیرادو عیسر

 

 ؟ ی:چجور نیرادو

 

 و رو به فرهاد گفت  د یبرگشتم سمتش که ترس  یعصب

 

 ید ی:داداش نوشابه رو منیرادو

 

 دلم خندم گرفت بهش برگشتم سمت رهام و گفتم   تو

 

 داره  اریچون به تو و  نجای ا مونهیامشب م ای:دررها

 

چندتا زد پشت کمرش تا   ی و شروع کرد به سرفه کردن که هست نی رادو  ی گلو ی کرد تو   ریهمه ساکت شدن و نوشابه گ هوی

 گفت  ایمامان در   هویحالش بهتر شد 
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 رها جان یگفت   یخانم:چ سوگل

 

 دادمممم  ی اوه چه سوت اوه

 

 بارداره  ای:دررها

 

 بلندشدن که گفتم  یبا خوشحال ایدر ی مامان و بابا هوی

 

 کنه یداره استراحت م ستی:حالش خوب نرها

 

 گفت  اینشستن که پدر در دوباره 

 

 محمد:چند ماهشه؟  آقا

 

 :دوماه رها

 

 خانم:مادر فداش بشه  سوگل

 

 :کنار گوشم گفتنیکه رادو  میخوشحال براش دست زد همه
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 به خودمون  شااهللی:انیرادو

 

 : نهههههههرها

 

 :چرا؟ نیرادو

 

 مه ی:من خودم بچه ام بچه واسه چرها

 

 لحن باحال گفت  ه ی و با  د یدست دماغمو کش با

 

 سالته کمه؟  ۲۰...بعدشم شما میگفت االن بچه دار بش ی :کنیرادو

 

 گفت  ایجوابشو بدم که پدر در خواستم

 

 و رها جان   نیبچه رادو شااهللی:اایدر پدر

 

 د یخند یم شعور یب نیرادو  ی از خجالت آب شدم ول اوههههه

 

 که زن عمو گفت  میو شست م یو ظرفا رو جمع کرد  میخورد روشام
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 م یشیما مزاحمتون نم  گهیعمو:خب د زن

 

 ن یموند یم شتریب د ی مراحم ه یچه حرف نی:امامان

 

 م ی بر د یکار داره با  ن یفردا رادو گهیعمو:نه د زن

 

 و کنجکاو گفتم  ن یسمت رادو رفتم

 

 ی دار  کاری:فردا چرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 با فرهاد برم باشگاه خوامی:منیرادو

 

 :اهارها

 

 ن یبه رادو دمیکردم و رس  یبدرقه شون از عمو و زن عمو خدافظ ی تا سمت در برا  میرفت  همه

 

 :خدافظ عشقمرها
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 دلم   زی:خدافظ عزنیرادو

 

 گفتم  ع یسر ایرفت سمت اتاق در  رفتن که رهام  ایخانواده در نایبعد از عمو ا رفتن

 

 :کجا کجا؟ رها

 

 گه ید م یبر م یخوای:مرهام

 

 :بله برو رها

 

 م ی:بررهام

 

 :نه برو رها

 

 ا؟ی:په دررهام

 

 اد یب تونهیداره نم ار یبه تو و ای:دررها

 

 شه یپدر م یبچم ب  کنمیمن که سکته م شمیپ اد یماه ن ۷  خوادیم ی عنی ی چ یعنی:رهام
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 برو گناه داره  ای:برها

 

 یخواب ی م ییرایتو پذ   یبمون ول یخوای:رهام بزار عروسم استراحت کنه تو هم اگر ممامان

 

 رم یبابا باشه بابا م  ی:ارهام

 

  دم یدرشو باز کردم که د ایو آخر شب شد رفتم سمت اتاق در م یکرد زیکمک مامان خونه رو تم   رونی کردم و رفت ب  یخدافظ ازش 

 گفتم  واش ی  زنهی حرف م یر یتصو  یکیداره با 

 

 ه؟ ی:کرها

 

 :رهامایدر

 

 ی اوردیشب طاقت ن ه یخاک تو سرت  ی:ارها

 

 و گفتم   د یاز پشت تلفن خند  رهام

 

 دارمی صدام بزن ب ی داشت ی:کاررها

 



 استاد جذاب من 

421 
 

 شب خوش  زم ی:باشه عزایدر

 

 ری:شب بخرها

 

 بعد خوابم برد..... قهیتخت و چند دق  یرو   دمیرو بستم و رفتم تو اتاق خودم و دراز کش در

 

 لبخند بهشون زدم و گفتم  هی  دم یرو کنار خودم د  یو هست ایچشمامو باز کردم که در یآروم  یصداها با

 

 نیشد  داری:خروسا....ساعت چند برها

 

و   نیشما فرهاد و رادو  ی واسه عروس  د یرفتن خر ایمامان و بابا و عمو و زن عمو و پدرپادر در د ی:رها پاشو بابا حوصلمون پوکیهست

 مه یما بدبختا تنها موند  رون ی رهام هم رفتن ب

 

 رون یب  میو بلند شدم و رفت  دمیخند 

 

 م یکن کاری:خوب چرها

 

 م ینیبب م یتخمه بر  کمیطنز گرفتم با  لمیف  هی  شبی: من دیهست

 

 م ی:اره اره بررها
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چند   ن یدر اوردم و زنگ زدم به رادو مویکاسه تخمه هم اورد گوش   هی کرد و  ی رو پل لم یف ی مبل نشستم که هست ی رو میرفت  همه

 شدم....  ونیزیتلو  یمشت تخمه برداشتم و مشغول تماشا  هی رو گذاشتم کنار و  ی شدم و گوش  الیخ یبار زدم اما جواب نداد ب

 

 گفت  ایدر  لمیآلبالو بود بعد از تموم شدن ف  لو یک  ۵۰ لمیف دمیخند  ی و کل  مید یرو د لمیف

 

 مید ی نخر یچی هنوز ه د یخر میاومدن بر ن ی:بچه ها مامان اایدر

 

 :آره موافقم یهست

 

 و گفتم  ایشکم در  ی گذاشتم رو دستمو

 

 م یبخر  زیچ د ی:واسه عشق عمه بارها

 

 شه یواسه چ خواد یبعدشم نم هیچ ستی :عشقه عمه هنوز معلوم نایدر

 

 ره یقربون صدقش م ی چجور نیبزار چند ماه که بگذره بب ادیبهش االن خوشش نم م ید یخند  یو هست من

 

اومدن داخل رفتم سمتشون و کمکشون کردم   له یوس  ی اومد و همه خسته و کوفته با کل د یچرخوندن کل یساعت بعد صدا کی

منتظرن   رون یکه گفتن ب   یو هست ایو زنگ زدم به در دمیرفتن آماده بشن خودمم رفتم تو اتاقم و لباس پوش  ی و هست  ایکه در

  م یرو حساب کردم و رفت یپول تاکس مید ی بعد رس  قه یدق ۲۰پاساژ...... هی م سمت یو رفت  میگرفت یتاکس  هی  رونیرفتم ب عی منم سر



 استاد جذاب من 

423 
 

  کرد یدرد م یل یلباساشونو انتخاب کردن پاهام خ ایو در  یو راه رفتن هست ی ریسختگ  ی بعد از کل م یلباسا رو نگاه کرد کمیباال 

 گفتم  یوسط پاساژ و با درموندگ ستادمیا

 

 ی راه بر   نقدریا د ینبا یباردار  یناسالمت ایاه......در گهید م یبر نیایب ن یکرد داتونو ی:شما که خررها

 

 م یکن  کاری:هوووف په چایدر

 

 نییپا  یفروش  تزایپ نیا می:بریهست

 

 گشنمه   یل ی:آره آره خرها

 

که    می خوردن بود تزایربع ساع بعد آماده شدن درحال پ ای قه ی دق  ۱۰که    می سفارش داد تزایو سه تا پ ی داخل فست فود  میرفت

 بود با دهن پر جواب دادم  ن یزنگ خورد رادو میگوش 

 

 :سالمرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 ؟ یخوریم  ی:سالم عشقم چنیرادو

 

 تزای:پرها



 استاد جذاب من 
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 :نوش جانت نیرادو

 

 خوردمش و گفتم  کامل

 

 ی زنگ زدم جواب نداد  ی هرچ ی:کجا بود رها

 

 دمیتو رختکن بود نشن م یباشگاه گوش  م یریگفته بودم که م شبی دلم د ز یعز د ی:ببخشنیرادو

 

 :اهارها

 

 ؟ ی:کجا نیرادو

 

 د یخر میاومد  ایو در ی:با هسترها

 

 دنبالتون  ام یب ی خوای:عه خوب منیرادو

 

 تمام شده  دامون ی:آره خررها

 

 نییپا د یای:باشه پس بنیرادو



 استاد جذاب من 

425 
 

 

 :باوشه عقشم خدافسرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 ی باهام حرف زد ینجور یباره ا نی:اول نیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 نگم؟  گهی:درها

 

 :نه دوست داشتم نیرادو

 

 گفت   نیکه رادو دمیخند 

 

 :خدافظ عخشم نیرادو

 

 :خدافسرها

 

 گفتم   ایو در یرو قطع کردم و رو به هست تلفن



 استاد جذاب من 

426 
 

 

 منتظرن   نییپسرا پا د ی:زود بخوررها

 

 کردن....  د ییسر حرفمو تا با

 

 گفت  ایدر

 

 بگم  یز یچی:بچه ها ایدر

 

 ؟ یبا سر گفت:چ خورد ی که نوشابه م  یدر حال یهست

 

 فرهاد عاشق شده کنمی:احساس مایدر

 

 با دست زد پشت کمرش و گفت  ایکه در   کردیو پشت سر هم سرفه م یهست  ی کرد تو گلو  رینوشابه گ هوی

 

 ؟ یشد خوب ی:چایدر

 

 که بهتر شد گفت  کمی

 

 ؟ ی:عاشق کیهست



 استاد جذاب من 
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 دونم ی:خودمم نمایدر

 

 ارم ی:ته توش رو در مرها

 

 ؟ ی:چجورایدر

 

 زنگ خورد زن عمو بود جواب دادم  م یگوش  هوی

 

 :سالم جانم زن عمو رها

 

و فرهاد و رهام شب   ن یو رادو  ایو در یخونه ما با هست د یعمو:سالم دختر قشنگم جانت سالمت....خواستم بگم شب همه دعوت زن

 نوریا د یایب

 

 خودمون دوباره پی:همون اکرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 خودمون  پیعمو:همون اک زن
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 خدافظ  د یکه گفت  ی:باشه زن عمو مرس رها

 

 عمو:خدافظ  زن

 

 رو قطع کردم و گفتم  تلفن

 

 شد ی:عااالرها

 

 :چرا؟ایدر

 

 شده؟  یکه عاشق ک  رونیب م یکشیزبون فرهاد م ر یخونه ما و از ز میر یقبلش با پسرا م ی خونه زن عمو ول می:شب همه دعوترها

 

 ه ی:عالایدر

 

 سرمو کج کردم سمتش خوردیغذاشو م واش یساکت بود و  یهست

 

 ه؟ ی:نظر تو چرها

 

 گفت   واش یاورد باال و  سرشو
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 ؟ی:چیهست

 

 ....گمی:مرها

 

 وسط حرفمو گفت  د یپر

 

 :اها خوبه یهست

 

 دونم ینم یعنیباال انداخت  ی نگاه کردم که شونه ا ایبه در نیچشه ا واااااا

 

 عاشق شده؟  ید ی:حاال از کجا فهمرها

 

  هی خاموش کرد فقط  شویگوش  ع یسر ی اون روز رفتم باال سرش ول نه یبیعکساشو م ی و تو گوش  داریتو فکر شبا تا صبح ب یلی:خایدر

 دختره   دمیفهم دم یاز شالشو د کهیت

 

 دم یخند  طونیش 

 

 کلک...  ی:ارها

 

 .... رونیب می و از پاساژ زد  میرو خورد غذا
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 شد و گفت  اده یفرهاد جلو نشسته بود و رهام عقب بود که فرهاد پ  ستادیجلومون ا نی رادو نیبعد ماش  قه ی دق چند 

 

 جلو  نی:تو بشفرهاد

 

 ن ی:نه بابا بشرها

 

 نی:نه بشفرهاد

 

و راه    میجفتش سالم کرد یهست سمت راست رهام نشست و بعد  ایو سمت چپ رهام نشست و منم جلو نشستم که بعد در رفت

 کرد ینگاه م رونینگاه کردم اخماش تو هم بود و از پنجره به ب یبه هست  نهیاز تو آ میافتاد

 

 چرا؟ ی بگ  شهیم  یو اخم کرد  یناراحت ی فروش   تزایاز پ ی:هسترها

 

 کوتاه برگشت سمتش و گفت   نیرادو

 

 ؟ یخوب  یآج  ی:هستنیرادو

 

 :نه....نه خوبم یهست
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 که گفتم  می خونه همه تو راه رو روبه رو خونه ما بود مید یو رس   مید یازش نپرس  یز یچ گهید

 

 خونه ما کار دارم  میری تامون م شیقبلش ش  ی خونه زن عمو ول م ی:امشب همه دعوترها

 

 شده  ی زی:چنیرادو

 

 گم یبهت م می:بررها

 

 دستشو گرفتم  عیرفت سمت پله ها که سر یهست

 

 استراحت کنم  رم ی:من خسته ام میهست

 

 تو چته   فهممی من آخرش م نی:ببرها

 

 ست ین میزی:رها چیهست

 

 دکتر  م یبر د یخوایخانم م ی:حالتون خوبه هستفرهاد

 

 داخل   می:نه نه بر یهست

 



 استاد جذاب من 

432 
 

مبل    یهم رو  یاونا بود هست ی دونفره که رو به رو ی رو  مینشست ایمبل سه نفره من و در ی تو خونه پسرا نشستن رو  میرفت  همه

 گفتم  ینیبدون مقدمه چ  کردیچونش و با اخم به پسرا نگاه م رینشست و دستشو گذاشت ز یتک

 

 ؟ یشد  ی :فرهاد عاشق کرها

 

 شونه فرهاد و گفت  یدستشو گذاشت رو  ن یتا با تعجب بهم نگاه کردن که رادو سه

 

 :آره داداش؟ نیرادو

 

 خانوم خوشبخت؟  نیهست ا ی:حاال کرهام

 

 طرفست؟  کی  ای:خودشم خبر داره نیرادو

 

 که از بهت دراورد گفت  فرهاد

 

 شماها کدوم عشق؟  نیگ یم  ی:چفرهاد

 

 ی نیب یعکساشو هر شب م دهی خودش د ای:دروغ نگو دررها

 

 گه ید  هی ک  یبدون د یبا ی د ی:خب اگر عکسارو دفرهاد
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 نیزم یرو  زد یم  واش یضرب گرفت  نیزم یبا پاهاش رو  یهست نباریا

 

 هست؟  یکی:عههههه پس رها

 

 گفت  نی که رادو نییانداخت پا سرشو

 

 دونه ی:خودشم منیرادو

 

 :نه فرهاد

 

 طرفست  ک ی:اوه اوه پس رهام

 

 :بله متاسفانه فرهاد

 

 گفت ع یسر یهست

 

 ؟یگ یبهش نم ی :واسه چیهست

 

 گفت  ت یساکت شدن و به فرهاد نگاه کردن که فرهاد سرشو اورد باال و با مظلوم همه



 استاد جذاب من 
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 قبول نکنه  ترسم ی:مفرهاد

 

 ...انقدر برو که قبول کنه یر ی:بهش بگو فوقش گفت نه دوباره میهست

 

 نگاه کرد  ی ناراحت به هست فرهاد

 

 :همون گفتنش واسم سخته فرهاد

 

 پره یها مرغ از قفس م شهیم  ری د ی نیبیوقت م  هی:یهست

 

 وسط حرفشونو گفتم  دم یپر عیسر

 

 مشیشناس ی:ما مرها

 

 چشم برداره گفت  یاز هست  نکه یا بدون

 

 :آره فرهاد

 

 شدم و گفتم  کنجکاو
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435 
 

 

 باش کنجکاو شدم هههه؟زود ی:کرها

 

 تو جمع نگم  شه ی:مفرهاد

 

 اتاق من  می خب بر لهی:خرها

 

 :آخه فرهاد

 

 آخه  ی :آخه برها

 

 و رفتم تو اتاقم که فرهادم پشت سرم اومد درو بست... بلندشدم

 

 گفتم   عیتخت و سر ی نشست رو فرهاد

 

 :خب بگورها

 

 ینگ  ی به کس ی د ی:قول مفرهاد

 

 :آره بگو رها
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 ی :هستفرهاد

 

 تو هوا و گفتم  دمی پر یاز خوشحال شد ینم باورم

 

 بووود  ی داداش انتخابت عال ولی:ارها

 

 گفت  ناراحت

 

 دوست نداره   اون منو ی:ول فرهاد

 

 ؟ یدونی:از کجا مرها

 

 کنه یبرو باهاش حرف بزن قبول م گفتیم  یچحور  ید ی:ند فرهاد

 

 رون یب م یباش مطمئنم دوست داره حاال بر دوار ی:نه امرها

 

 م ی:برفرهاد

 

 گفتم  ع یسر یداده بود به مبل و چشماش بسته بود باخوشحال ه یرو سرشو تک یکه هست رون یب  میرفت
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437 
 

 

 شده ی:فرهادعاشق هسترها

 

 مثل برق باز شد که فرهاد گفت  یهست یحرفم چشما نیا با

 

 :عه رها مگه نگفتم نگو فرهاد

 

  یهست یقطره اشک از جشما ه یکه   میسکوت بود یپلک بزنه همه تو  تونستینم ی حت ی هست کردنیبا بهت بهمون نگاه م  همه

 بلندشد و رفت سمت در  ع یسر نییپا ختیر

 

 باال استراحت کنم  رم ی:خسته ام میهست

 

 گفت  ی و درو بست که فرهاد با ناراحت  رونیرفت ب و

 

 شد  یچ  ن ی:مگه نگفتم نگو ببفرهاد

 

 رفت گفت   عیسر ی منم بهش گفتم نگه ول یخبر باردار هی نجوریهم نی:اایدر

 

 :عه خب به من چه؟ رها
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 گفت  ن یهمه از شک در اومدن که رادو بایتقر

 

 نبود   ینجور یا چوقت ی ه دمیرفتاراشو نفهم ل ی:خودمم دلنیرادو

 

 ؟من؟ ی:کرها

 

 ی :نه هستنیرادو

 

 ؟یهست  ی االن تو راض یعنی:رها

 

 مخالفت کنم یواسه چ  یخوب ن ی:چرا نباشم پسر به انیرادو

 

 گفت  یتو اوج ناراحت فرهاد

 

 داداش   ی:مرس فرهاد

 

 که رهام گفت  م ینشست همه تو فکر بود ی هست ی جا یرفت و رو  و

 

 هم عاشق فرهاد  ی:فکر کن هسترهام
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 گفت  ای سمتش که در  می برگشت همه

 

 ؟ ی دونی:از کجا مایدر

 

 ناراحت شد ی از ک قای :رها دقرهام

 

 گه ید ی فروش   تزایپ ی :از تورها

 

 شد  ینجوریا ی :نه نه از چه بحثرهام

 

 فکر کردم و گفتم  کمی

 

 گفت فرهاد عاشق شده  ایکه در ی :از وقترها

 

 گفت بشکن زد و  ه ی رهام

 

 فرهاد عاشق شده چون خودش عاشقشه  نکهیناراحت شده از ا یهست.. نهی:همرهام

 

 چشماش برق زد و لبخند زد  فرهاد
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 ی گ ی:ارهههه راست مرها

 

 :آخ جوووون داداشم دوماد شد ایدر

 

 م یکنیصحبت م نایماهم از اونور با مامان ا  یزنیحرف م  یبا هست ی نیسیتو اتاق م یر یباال تو م م ی:خب رفتنیرادو

 

 ونتونم ی ....تا عمر دادم مد ه ی:عالفرهاد

 

 داداش  فستی:وظرها

 

 باال.... ی طبقه  میرفت  همه

 

 که گفتم  م یدر بود  یجلو

 

 ؟یبگ  ی چ د یاب یدون ی:فرهاد مرها

 

 رفت  ادم ی ی :نه رها استرس دارم همه چفرهاد

 

 اد یم  ادتی ی همه چ  ش ینیبب ی :نگران نباش داداش منم مثل تو بودم ولنیرادو
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 و گفتم  دمیخند 

 

 ؟یگ ی:راست مرها

 

 دل تو دلم نبود جوابتو بشنم  گه ی:آره اون شب تو رستوران هزار تا صلوات فرستادم تا باهات حرف بزنم تو پارکم که دنیرادو

 

 بود  یچه شب  ریبخ ادش ی.....دمیخند 

 

 که فرهاد گفت  میمبل نشست ی داخل همه رو م یو رفت  می که زن عمو در رو باز کرد سالم کرد م یرو زد در

 

 خانم کجاست؟ ی:هستفرهاد

 

 تو اتاقشه  کرد یعمو:سرش درد م زن

 

اولش همه تو شک   م یکرد ف یرو براشون تعر ه یدر زد و رفت داخل ماهم کل قض  ه ی  یگفت و رفت سمت اتاق هست د یببخش هی

 بعدش همه خوشحال شدن که آقا محمد گفت  یبودن ول 

 

 د؟ یوصلت موافق ن یبا ا هی:خب آقا حسن نظر شما چمحمد 

 

 :بله چرا موافق نباشم فرهاد رو هم مثل پسر خودم دوسش دارم عمو
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  مین  بایکه تقر  می .....همه منتظرشون بودمی ریعمو و زن عمو رو بگ  تیرضا می خوشحال بودم که تونست یبود کل  ی عمو هم راض زن

  دنیفهم دنیلباشون دهمه خنده رو   یرو لب هردو خنده بود پس حتما قبول کرده اخ جووووون وقت   رونیساعت بعد اومدن ب

 قبول کرده  یهست

 

 :مبارکههههههایدر

 

  کی و بهشون تبر م یسمتشون و بغلشون کرد م یهم پررنگ تر شد همه رفت یشروع کردن به دست زدن لبخند فرهاد و هست همه

 ششیرهام نتونست پبه  ارش یهم بخاطر و  ایبعد زن عمو و مامان و سوگل خانم رفتن تو اشپزخونه دور غذا در  قه ی دق  ۲۰..... میگفت

و فرهاد تو   ی فقط من و هست  کردن یم یگوشه از اتاق داشتن حکم باز   هی هم  ن یو رادو  حمد بمونه رفت تو اتاق عمو و بابا و آقا م

رو به روشون    قیمنم که کنجکااااو....رفتم دق زدن یحرف م واش یمبل دونفره نشسته بودن و    یرو  یفرهاد و هست  م یبود ییرایپذ 

 گن یم یکردم که بفهمم چ ز یگوشامو ت ق یسه نفره و دق ینشستم رو 

 

 ؟ ی:هستفرهاد

 

 :جانمیهست

 

 بهت دست داد؟ ی بهت گفتن من عاشق شدم چه حس یوقت... زمی:جانت سالمت عزفرهاد

 

 و مظلوم گفت  نییناراحت سرشو انداخت پا یهست
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اون لحظه گفتم   ی شد یشدم خب ناراحت م یکیمن عاشق   ید یفهمیناراحت شدم اگر تو هم م یلیخ  دم یشن ی:خب.....وقتیهست

 پر از غم و غصه  نجایا مونمیمنم م کنههیو ازدواج م زنه یباهاش حرف م رهیتمام شد فرهاد م  گهید

 

 تو بغل خودش و گفت  دش یفرهاد کش هوی

 

 ا یتو غصه بخور نم یدلم نب ز ی:فدات بشم من عزفرهاد

 

 هووووف.....  کنهیم ی رفته اون گوشه داره حکم باز  یرو بغل کنم ول نیاالن رادو خواستیشد بهشوووون منم دلم م میحسود

 

 گوشم گفت  ی تو یز یچی هوی

 

 شد  ت یحسود ه ی:چنیرادو

 

 :نهرها

 

بغل کردنم باز کرد و منم ّغلش کردم بعد از   یخونده بود دستاشو برا بغلش کنم انگار فکرمو خواستی مبل نشست دلم م  یرو  اومد 

رون پاش و و اونم شروع کرد به نوازش موهام و   یبه پاهاش اشاره کرد سرمو گذاشتم رو  ن یکه رادو  میاز هم جدا شد  قه ی چند دق

 گفت 

 

 میکنیدعوا م  ی چرا ه مونهیعروس  گهی:رها ما تا چند روز دنیرادو
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 کنم  تت یدوست دارم اذ ی لیخ یول  دونمی:نمرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 ی کنیم تشیببشتر اذ یدوستداشته باش  شتر یرو ب ی هرک گنی:منیرادو

 

 دستمو اورد باال و بهش اشاره کرد  مچه 

 

 :خوب شده؟ نیرادو

 

 بهتره  کم ی:آره رها

 

 شده بودم  یرحم ی واقعا که آدم ب  چهیپیگوشم م  یهات تو  هی گر ی :هنوزم صدانیرادو

 

 ولش کن   گهی:گذشت درها

 

 بعد گفت  فهی نگفت چند دق یز یچ گهید

 

 فکر کرد من زدمت  د ید  تویشونی:مامان زخم پنیرادو
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 ی:نه گفت که تو دست بزن نداررها

 

 گه ی:آره خب راست منیرادو

 

 .؟؟ گهی:راست مرها

 

 :آره نیرادو

 

 ست ین ادش یکه زد تو گوشم اصال  ی اون دوبار یعنی

 

 من دست بزن دارم   ی گ یتو م ی عنی نم ی:ببنیرادو

 

 ؟ی:نداررها

 

 :نه نیرادو

 

 :پس اون عمم بود دوبار زد تو گوشم رها

 

 فکر کرد  کم یشد و  ساکت
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 ادته ی:رها تو هنوز نیرادو

 

 کنم ینه فراموش م  بخشم یوقتا هم نه م  یبعض  کنمیفراموش نم  یول  بخشم ی:من مرها

 

 ی نی:اوه چه جمله سنگ نیرادو

 

 و سر تکون دادم  دمیخند 

 

 د ی:ببخشنیرادو

 

 نداره ی:شکالرها

 

 لبخند تلخ زد و گفت  هی

 

 زوه تو گوشت  اونم ی با پرهام بود ی:وقتنیرادو

 

 دوباره رفت سراغ پرهام  نیخداااا ا یا

 

 :نهرها
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 کارو کردم  نی چون دوست دارم و روت حساسم ا د ی:خب من شانیرادو

 

آشپز خونه   ی تو  میو دفت میشامبلن شد  م یبعد زن عمو گفت بر قه ینگفتم و مشغول نوازش موهام شد که چند دق  یچی ه گهید

 .... میو مشغول شام شد   میجمع شد  زیهمه دور م

 

 گفت  عی و رفتم سمتشون که زن عمو سر ییظرف شو یتو  میرو گذاشت ف یکث  یو ظرف ها می کرد زی رو تم ز یاز شام م بعد 

 

 شورمشون یعمو:نه دخترم من خودم م زن

 

 کنم یمن م گهیکار رو د  ک ی نیا ن ید یزحمت کش یلی :نه زن عمو شما امشب خرها

 

 گل من  ی شیعمو:آخه خسته م زن

 

 که  ستین ی :نه فداتون شم کار سخت رها

 

 عمو ناچار قبول کرد  زن

 

باهاش   گهیکه د ن یآخه رادو یول ارمیشالمو درب  دم یترس یخودمم م  گه یلمو زدم عقب دشا ی و دسته ها دم یهارو پوش  دستکش

  شد یم یدوباره عصب  ن یرادو  اوردمیاگر درش م ی ول  یبا هست  گهیاالنم که د زدمیراحتم فرهاد هم که از همون اول جلوش نم

هووف   هی کالفه شده بودم  گه ید ی چشمم چندبار با دست زدمش عقب ول و جل ومد یم ی شالم ه ی هوووف مشغول شستن شدم ول

 لب گفتم که زن عمو اومد سمتم ریز
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 ی شیعمو:رها جان گفتم بده خودم بشورم خسته م زن

 

 صورتم  یجلو  اد یم کنه یم تی شالم اذ کم ی:نه زن عمو رها

 

 .....ار یعمو:خب درش ب زن

 

 مکث کردم و گفتم   کم یاوووف  شه یم ی دوباره عصب ن یکه رادو ارم یدرش ب اگر

 

 :نه زن عمو ولش کن خوبه رها

 

 زم یعز یعمو:هرجور راحت زن

 

 گفتم   عی صورتم سر  ی تو  ختیبعد شالم از سرم جدا شد و چند تار موهام ر  هیثان  ۲کنارم رد شد و رفت  از

 

 :نه زن عمو رها

 

 ستاده یپشت سرم ا نیرادو دم ینگفت برگشتم سمتش که د یز یچ دمید

 

 ؟ ی:چرا درش اوردرها
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 یستیراحت ن  یبزن  خوادی:نمنیرادو

 

 گفتم   دمویکوب  ن یبه زم پامو  کالفه

 

 ندارم بخدا بهم بدش  تتو یحوصله عصبان نی:رادورها

 

 پوزخند تلخ زد و گفت  هیشد انگار  ناراحت

 

دارم راحت باش حرف دلتو  ن تتوینگو حوصله عصبان ی از من دار ی ا گهیتصورات د  هی ؟همشیشد   ی نجوریا دای:چرا جد نیرادو

 ره یگ گهی د ی حوصله خودتو ندارم اصال تو دلت جا گهیبزن....بگو د

 

  یپره رو من خاااال گه ید جا یدلش از  نی نگاه کردم ا ش یخال یو رفت مات و مبهوت به جا نتیکاب  یگفت شالو گذاشت رو  نویا

چش   مونیعروس  گهیروز د ۶...هی ......مگه الکرهیگ  گهید  یبهش نگفتم که اون.......اون گفت من دلم جا یبد  ز یچ کنه؟؟؟؟منیم

 و گفت   د یمبهوت منو د  افهیروبه روم و ق  ستادیزن عمو ا نیشده ا

 

کرده با خودمم   ی قاط کم یصبح تصادف کرده  ش یمیعمو:ناراحت نشو از دستش زنگ زدن بهش خبر دادن که دوست صم زن

 ا کرد تو با اون دل مهربونت ببخشش دعو

 

 از دستم در اوردم و گفتم  ی آب رو بستم و دستکشارو عصب ریش 
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 حرفش زن عمو  نیا یچ ی عنی رهیگ گه ید  یتو دلت جا گه یبخدا به من م بهش نگفتم  یبد  زی:زن عمو من چرها

 

 آروم گرفت و گفت  دستامو

 

 تو ببخشش  کنهیم یعذرخواه ادیم فهمهیخودش بعدا م زمی عمو:آروم باش عز زن

 

 گفت   اینشستم که در ز یم ی هم اونجا بود رو ا یدر ن یرفتم تو اتاق رادو  رونی سر تکون دادم و رفتم ب آروم 

 

 :چته؟ ایدر

 

 یچی:هرها

 

 چته؟  شناسمتی:رها من تورو مایدر

 

 ره ی گ گه یجا د ه یبهم گفت.......تو دلت  نی:رادورها

 

 ی چ ی عنی:وااا ایدر

 

 خوصلشو ندارم و دوسش ندارم  گه یکه من د کنهی شدم فکر م جی:خودمم گرها
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 کنه؟ ی:درست فکر مایدر

 

 بهش نگاه کردم  برگشتم

 

 نم یمن عاشق رادو ایدر  یچ یعنی:رها

 

 شد  یچ  نیکرد ی ... آخه شما که تازه اشتدمیپرس یم د ی:آره نباایدر

 

ندارم چون   تتویدرش اورد منم گفتم که حوصله عصبان  نیادور کردیم  تمیشالم اذ شستمیشدمه داشتم ظرف م جی:خودمم گرها

چرت و   نی و از ا  رهیگ گه یجادی ...تو دلت یندار گهیشده بود اونم گفت که تو حوصله منو د یبزنم و عصب د یداده بود با  ریقبال گ

به خود   ستی دست خودش ن ی اونم االن عصب دهیتصادف کرده تازه فهم ش یمیصم دوستپرتا و رفت بعد زن عمو گفت که صبح  

 داده   ریزن عمو هم گ 

 

 دوستش از تو و مامانش مهمتر بوده   یعنی :آخه ایدر

 

 شد  جی بخدا خودمم گ دونمی:نمرها

 

 دراز بکش  ای:حاال اشکال نداره فکرتو مشغول نکن بایدر

 

 .... ایجفت در دمی سمت تخت و دراز کش رفتم
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  نیبه رادو ی چشم ریز  کردنیم یدر داشتن خدافظ ی همه جلو رون یب   میو رفت  میبلند شد  میشب بود که مامان گفت بر یآخرا

کردم   یبه فرهاد و هست یکنه نگاه  یخدافظ اد یبلند نشد ب ی حت کردیکار م  ش یمبل نشسته بود و داشت با گوش  ی نگاه کردم رو

نگاه   نیلبخند تلخ زدم و دوباره به رادو  ه ی خودمون افتادم و  شبید   ادی  کردنیم یرو بغل کردن و داشتن خدافظ گهیکه همد 

  ی خدافظ عی سر زدیگلومو چنگ م  یبغض سخت زد یهم م  حیلبخند مل  هی و وسطاش  زد یآروم داشت با تلفن حرف م ی لیکردم خ

 ..... رونیکردم و رفتم ب

 

  ه یرفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم تا صبح منتظر  ع یهامون بود فرهاد هم رفت خونه رهام سرهم با ایخونه خودمون در میرفت

 ... دمیشدم و خواب الش یخی نگفت ب  یچی ه یبودم ول ن یاز رادو ام یپ هی  ایزنگ 

 

 سالم کردم و گفتم  زد یحرف م ایهم اونجا بود و داشت با در یهست دمیکه د نییشدم رفتم پا  داریبود از خواب ب ۱۲ ساعت

 

 خونه؟  نی:رادورها

 

  دمیکه من تنش د یی با اون لباس ها رونی رفت ب  د یلباس مرتب پوش  یزنگ زد بهش کل  ی کیبود  ۳  ا ی ۲ساعت  شبی:نه دیهست

 تو  شیپ اد یفکر کردم م

 

 ومد ی:نه نرها

 

 .... میحرف زد  یکل  ایو در  یشب با هست تا

 

 سالم کردم و گفتم  زد یحرف م ایهم اونجا بود و داشت با در یهست دمیکه د نییشدم رفتم پا  داریبود از خواب ب ۱۲ اعتس 
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 خونه؟  نی:رادورها

 

  دمیکه من تنش د یی با اون لباس ها رونی رفت ب  د یلباس مرتب پوش  یزنگ زد بهش کل  ی کیبود  ۳  ا ی ۲ساعت  شبی:نه دیهست

 تو  شیپ اد یفکر کردم م

 

 ومد ی:نه نرها

 

مبل   یبود که در زدن مامان درو باز کرد زن عمو بود اومد داخل و رو   ۱۲  بایساعت تقر میحرف زد  یکل  ایو در  یشب با هست تا

 نشست سالم کردم و گفتم 

 

 ن؟ یخبر دار ن ی:از رادورها

 

 نجاستی من فکر کردم ا  ومدهیکه رفته هنوز ن  شبیعمو:نه از د زن

 

 ست ین نجای:نه ارها

 

که تا االن افتاد   یسرم همه اتفاقات  یدر دسترس نبود کالفه شدم رفتم تو اتاقم هزار جور فکر اومد تو   ی بار بهش زنگ زدم ول چند 

لبش   ی رو حی لبخند مل ه یو  زد یبا تلفن حرف م ینکرد وقت ی بود و باهام خدافظ شیدور گوش  شبید   یبه مغزم هجوم اوردن وقت 

رفت   د یکه گفت نصفه شب لباس مرتب پوش   یاز تو مامانش مهمتر بود؟حرف صبح هست ش دوست ی عنیکه گفت  ایبود حرف در

....و جواب  زدیحرف م  یتلفن ی مهمتر از من و زن عمو بود؟با ک ید؟کیلباسا رو پوش  ن یا یذهنم بود واسه ک ی سوال تو ی کل رون یب

  گهید یکیمنو دوست داره امکان نداره بره با   نیرادو کنهیکارو نم نیا ن یباشه......نهههههه رادو تونستیم  زیچ ک یسواال  نیتمام ا

  ن یخاموش شد و ا ش یجواب نداد بار دوم زنگ زدم گوش  ی زنگ زدم چندتا بوق خورد ول گهیبار د  کی  مونهیعروس  گه یچند روز د
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تقه    هی که  ردم ک ه یگر گهید کم یرو خاموش کرده که من زنگ نزنم بهش  شیگوش   ادیب نییبود که باعث شد اشکم پا ی لیتنها دل

 گفت د یکه د مویاشک ی بهم نگاه کرد و چشما کم یتختم نشست  ی به در خورد و در باز شد زن عمو بود اومد داخل و رو

 

 شده دخترم؟  یعمو:چ زن

 

 اشکام شروع شد که زن عمو گفت لیدوباره س تو دلم بود رو بهش گفت بعد از تموم شدن حرفام  ی کردم و هرچ  یخال خودمو 

 

 دوستش  شیپ مارستانیحتما رفته ب ستیکار ن انتیباشه خ ی هرچ ن یامکان نداره....رادو نیعمو:نه دخترم....نه ا زن

 

 دستمال برداشتم و اشکامو پاک کردم که زن عمو گفت   هی نگفتم ساکت بودم  یچیه

 

 خودتو نگران نکن دم یهروقت اومد بهت خبر م اد یامشب م نیعمو:من مطمئنم رادو زن

 

 تشکر کردم....  ه یکردم  د ییسر حرفشو تا با

 

 گفتم  ع یکه بعد از چندتا بوق جواب داد سر ن یبرداشتم و دوباره زنگ زدم به رادو مویگوش 

 

 :سالمرها

 

 زن بود  هی جواب نداد  نیرادو  ی ول
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 جا گذاشتن اگ....  شوی گوش  شونیا زمی:سالم عززن

 

دختره هنوز تو گوشم   ی صدا ختمی ریو اشک م  کردمیم ه ی آروم گر یگوشه اتاق با صدارو قطع کردم و پرتش کردم  یگوش 

توالتم رو   زی م ی رو یشیتمام لوازم آرا تی تخت بلند شدم و با عصبان ی از رو یشعور یب یل یخ نیرادو ی شعوریب یلی....خد یچیپیم

جدا نشد زن   ش یباتر یپرتش کردم ول  نکهیزنگ خورد با ا م یصبح بود که گوش  ۲ساعت  بای کردم تقر  هی گر ی و کل  نییپا ختمیر

 رو جواب دادم که گفت  ی عمو بود گوش 

 

 شت یپ نییپا اد یه ماز کارش دار  مون یپش یلیاومد خ ن یعمو:رها جان رادو زن

 

 و هق هق گفتم  ه یگر با

 

 :کجاست االن؟رها

 

 ی کنیم ه یگر  ی تو که هنوز دار زم یعمو:عه عز زن

 

 :زن عمو کجاستتتت؟؟؟ رها

 

 بلند گو  یرو  یگوش  نجاستیعمو:ا زن

 

 گفتم  یو عصب   دمیکش ق ینفس عم هی
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برو   ششیجا مونده پ تی...گوش گهید  زیچیصداتو بشنوم.....اها  خوامی......نمنمتیبب  خوامینم گهی......دشمی پ ی ایب یحق ندار  گهی:درها

 برش دار 

 

 ..... دمیخواب زیاز همه چ  ال یخیب قه ی تختم و بعد از چند دق ی رو دمیرو قطع کردم و دراز کش یگوش  و

 

  نیتخت و رادو  یچشمام پف کرده بودن نشستم رو  شبمید ی ها هی شدم بخاطر گر داریکه به صورتم خورد از خواب ب  ینور آفتاب با

که    کردمیهنوزم باور نم کرد یبه من و اتاقم نگاه م نه یبود دست به س  ستاده یگوشه اتاق ا نهیدست به س   دمیرو گوشه اتاق د 

  د یپف چشمام خواب کمیاتاقم و صورتمو شستم که   یبهداشت سیسرو یو رفتم تو   دمتختم بلندش   یباشه از رو  ی ادم نیهمچ

 تختم که گفت   یبود نشستم رو  ستادهیهنوز همونجا ا رونیقلبم شروع کرد به تند تند زدن رفتم ب نیدوباره ا

 

 ی :خوبنیرادو

 

 دمیتفاوت بهش نگاه کردم و خند  یب

 

 شه یتر از هم ی:عالرها

 

 لب گفت  ری اها ز هی

 

 گناه داشت  ششیپ ی نموند  شبی:چرا درها
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 و با بغض گفتم   ستادمیروبه روش ا قای بلند شدم رفتم سمتش دق ینداد و فقط بهم نگاه کرد عصب جوابمو

 

 ؟ینموند  شش یجرا پ ششیپ ی بر یکن یم  کیو پ ک ی:تو که ش رها

 

  نشیس  ی رو زدمیکه با حرص م  ینجوریفکر نکنم دردش اومده باشه هم  یمردونش ول نه یس  یزدم تو  یکی فم ی ظر یدستا با

 گفتم 

 

که   یبود همون مون یعروس  گه یروز د ۴هم هست......نامرد  گه ید  یکی ی نگفت  ی .....واسه چشعوریب یکرد  انتیبهم خ یچ :واسهرها

دوست    یگفتی که م  یی.....همه روزایآره مطمئن دار ی هم دار ؟بچه یخواستیهان؟مگه نم یخواستینم نو یمگه هم م یمنتظرش بود

 معرفت  یبود ب یشدنات الک یرتیبود همه اون غ ی کبود؟همه ابراز عالقه هات ال یدارم الک 

 

کردم نفسام به شماره افتاد و   هی گر نقدریا داد یفقط بهم گوش م کردینم یکار  چیاون ه یول نیرادو نهیس  یرو  زدم یم ه یگر با

هام   هی کردم و بعد از گر ه ی گر ی بغلش کل یو ت د یمشتامو گرفت و منو کش ن یو نتونستم ادامه بدم که رادو کرد یخس خس م نمیس 

 منو از خودش جدا کرد و اشکامو اروم پاک کرد و مظلوم و ناراحت گفت 

 

 منتظرتم  نیی:لباساتو بپوش پانیرادو

 

مانتو   ه ی شنیو لبامو گونه هام سرخ م  زنهیچشمام برق م شمیبامزه م ی لیخ کنم یم ه یگر ی اشکامو پاک کردم وقت رونیرفت ب و

 ... رونیو رفتم ب دم یپوش  عی و سر  د یشلوار و شال سف هی با  یبلند مشک

 

 و در جلو رو برام باز کرد و گفت  نینشست تو ماش  نیرادو

 



 استاد جذاب من 
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 ن ی:بشنیرادو

 

 گفتم  م یوسط راه بود  رهیکجا داره م دونستم ینم ینشستم و راه افتاد ول  د یترد با

 

اون چقدر از من خوشگلتره؟معلومه اون خوشگلتره حتما  یبهم بگ  یخوایزنت؟م ش یپ میببر  ی خوای منو؟م یبر ی:کجا مرها

 ی گ ینم یز یداره که چ  قت یحتما حق ید یآره؟تو چرا جواب منو نم هیچشماش آب

 

 نگاه کرد بهمطون یو ش  د یخند 

 

 ه؟ ی :اصال اسم زنت چرها

 

 :رها نیرادو

 

 اره؟  ی رها عاشقتم رها دوستدارم با اون بود یگفتیکه م  یی پس اون موقع ها یهم اسم من گرفت هی  ی:رفترها

 

 بفهم   نو یا یی:رها زن من تونیرادو

 

 :اره جون خودت رها

 

 بود  مارستانیبه جفتم نگاه کردم ب   ستادیا قهی تکون داد و بعد از چند دق یسر



 استاد جذاب من 

459 
 

 

 مارستان؟یب م یشدم اورد ی روان ی فکر کرد هی:چرها

 

 فرق دارن  مارستانیب نیا مارستانی:رها اون تنیرادو

 

 زنت؟  شیپ ی :اصال چرا منو نبردرها

 

 که گفتم  م یراه رو بود یباال تو  م یشدم و رفت ادهیشد منم پ ادهینزد پ یحرف

 

 چاره یسمت من ب  ی ایب د یدکتر هست چرا با ه ی ی وقت گه ی:زنت دکتر؟؟؟آره خب معلومه درها

 

 ساله اومد سمتمون   ۳۵ ای ۳۰خانم  هی که  م یبود  رش یپذ  یجلو  ستادیجلوتر ا کم یم رفت و چشم غره به هی

 

 مهر  ایآر ی :سالم آقاخانم

 

 کجا بود  شب یمن د یکه گوش   نیبد  حیتوض  شهیم د ی:سالم خانم خسته نباش نیرادو

 

 مکث کرد و متعجب گفت  کم ی زنه

 



 استاد جذاب من 

460 
 

جاموند و خواستم بگم   تونیزنگ زد که من گفتم گوش  یخانم ه یتون جا موند بعد  ی گوش  ن یبود نجایکه ا شبی:خب شما دخانوم

 رو قطع کردن  ی گوش  ی که من بهشون بگم ول د یبگ  د یدار  یاگر کار 

 

تشکر ازش کرد و   هی نگاه بهم انداخت و با چشم به خانم اشاره کرد و بعد  هی  نیبووووود رادو نیاون زنه ا یعنی نههههههههههه

پسر که بهش   ه ی به داخل کردم  یدر زد و رفت داخل نگاه  هی  نیاتاق هنوزم تو شک بودم رادو ه یسمت  م یو رفت  د یدست منو کش

گرم بهش سالم کرد منم سالم کردم که مهربون جوابمو   ی لیخ ن یگچ گرفته بود رادو  وپاش تخت بود  ی رو نیهمسن رادو خورد یم

 گفت  نینگاه کرد که رادو ن یبه رادو یداد و سوال 

 

 م ی کنیازدواج م گه ی:نامزدم رها که گفته بودم و البته تا چند روز دنیرادو

 

 لب گفتم  ریز

 

 باش   الیخ نی:به همرها

 

 د یچشم غره بهم رفت و خند  نیرادو

 

 رو به من گفت   بعد به پسر اشاره کرد و و

 

 هام کاوه که چندسال آلمان بوده و االن برگشته  ی :و دوست بچگ نیرادو

 

 زدم و گفتم   یلبخند 



 استاد جذاب من 
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 :خوشبختمرها

 

 ن ی:همچنکاوه

 

 ی دون یم گه یخودت د رونی ب رم ی:کاوه جان من منیرادو

 

 ..... رونیب رفت

 

 بگم  ی چرا تنهام گذاشت آخه چ نیرادو دمیکشیاز کاوه خجالت م کمی

 

 :رها خانم کاوه

 

 نگاش کردم  یسمتش و سوال  برگشتم

 

 نم یبش خوام یباال م د یتختمو بکش  شهی:مکاوه

 

 :حتمارها

 

 جفت تختش اشاره کرد  ی باال و اونم نشست به صندل دمیکش شویصندل



 استاد جذاب من 

462 
 

 

 ی آج  نی:بشکاوه

 

 ت که گف یصندل ی خوشحال شدم و نشستم رو یبهم گفت آج نکه یا از

 

  ی ....راستش من آلمان زندگنیفکر رو کرد  نیکرد و واقعا ناراحت شدم که بخاطر من شما ا ف یرو برام تعر ز یهمه چ نی:رادوکاوه

با   شهیمن هم  مارستانیراه تصادف کردم و اوردنم ب ی تو  دمیرس  ی صبح وقت روز ید ران یسفر اومدم ا یو نامزدم اونجاست برا   کنمیم

  خواستیم دم یرس  دونستیشب زنگ زد و چون م ی در ارتباطم و اون روز گفتم بهش نگم تصادف کردم که نگران نشه ول  نیرادو

و ساعت   ومد یبا اصرار من ن ی ول مارستانیب اد یب خواستیناراحت شد و م  یگفتم تصادف کردم کل  ی وقت   یبگه که برم خونش ول

ساعت دو بود    امیو هروقت رفتن م  می مهمان دار گفت و من حالم خوبه اونم    بود که زنگ زدم بهش و گفتم نگران نباشه کی  ای ۱۲

بهش اصرار کردم   گهیمن بود منم د  یکرد و اومد و بنده خدا تا صبح دور کارا  پیخوشت دمش یکه اومد و چون بعد از چندسال د

اونم کل   دهش  ی چ دمیجا گذاشته بود و ازش پرس  شویبود گوش  شونیپر یگذشت که دوباره اومد و کل  یساعت ک ی هی که بره خونه 

  زایچ نیما اهل ا  نیآقا رادو نیا نکه یتا خودم باهاتون حرف بزنم خالصه ا اره یکرد منم بهش گفتم که شما رو ب ف یماجرا رو تعر

 داره   یقلب پاک و مهربون  ی ول  شهیم ی بد عصب شهی م  یعصب یدرسته وقت ستین

 

اشکم از سر   نبارمیزود درموردش قضاوت کردم ا  یلیخ مون یه بودم ناراحت بودم و از کارم پششک کرد ن یبه رادو یالک نکه یا از

 دستمال رو بهم داد  ع یکه کاوه سر خت یر  یمونیو پش یخوشحال

 

 یآبج ی کنیم  هی گر ی :واسه چکاوه

 

 پاک کردم و گفتم  اشکامو

 

 بخشه یبد باهاش برخورد کردم مطمئنم منو نم یلی:خرها



 استاد جذاب من 

463 
 

 

رابطه عشق و غرور باهم   ه یکن تو  یپا بزار و برو ازش عذر خواه ر یغرورتو ز ی دوست داره مطمئنم توهم دوسش دار  نی:رادوکاوه

 ی انتخاب کن شویکی د یبا سازنینم

 

 ی داد   حیو بهم توض  یکه وقت گذاشت ی:مرس رها

 

 اومده  رش یخانم و خوشگل و مهربون گ هی شانس اورده که  نمیبود رادو فه ی وظ کنم ی:خواهش مکاوه

 

 د یلطف دار ی:مرس رها

 

 ششی:پاشو بروپکاوه

 

و گونه و    زدنی که کردم چشمام برق م یا  ه ینگاه به خودم انداختم بخاطر گر ه یاتاق بود  ی تو  نهیآ  ه یزدم و بلند شدم    یلبخند 

 ... رونیافتاده بود در رو آروم باز کردم و رفتم ب  رونیلختم ب  یاز موها کیتار بار  هی لبام قرمز شده بودن و 

 

 شده بود درو بستم که گفت  رهیبه من خ نهیداده بود و دست به س  ه یتک وار یدر به د  یرو به رو   نیرادو

 

 اط یتو ح ای:بنیرادو

 



 استاد جذاب من 

464 
 

آرنجشوزد    نیرادو م یجفت هم نشسته بود قای دق م یکه خلوت بود نشست اطیگوشه ح  یها مکت یاز ن یکی ی رو رون یرفتم ب  دنبالش

  ه یبا  نییشده بود منم که شرمنده ازش سرمو انداخته بودم پا ره یداد و به مشتشو و به من خ  هیو سرشو تک مکتیگاه ن ه ی به تک

 حرکت سرمو اورد باال و گفت 

 

 ی شیبامزه م یلی خ یکنیم  هی گر  ی:وقتنیرادو

 

 کرد و گفت   یبه چشمام زد و اخم جذاب ی لبخند بهش زدم و دست ه ی لبخند زد منم  هی  و

 

 بشه  یخوشگلت بارون  یچشما نمینب گهی:دنیرادو

 

 و با تته پته گفتم   نییانداختم پا سرمو

 

 د ی:عشقم......ببخشرها

 

که اومد سمتم دوباره اشکام   ی بغلش با احساس آرامش ی لبخند دختر کش زد و دستاشو بازکرد و رفتم تو  هی اورد باال و  سرمو

 کردم   هی و تو بغلش گر ختیر

 

 ی کردی نم هی گر  چوقتیه یار یبه سرم م یبا اشکات چ ی نکن اگر بدون ه ی:رها تروخدا گر نیرادو

 

 عشقم  کردمیباهات برخورد م ی اونجور د ینبا د یدرموردت زود قضاوت کردم ببخش ی لیمن خ نی:رادورها

 



 استاد جذاب من 
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 منو از خودش جدا کرد و اشکامو پاک کرد   نیرادو

 

 که اون شب ...... ی منو ببخش د یتو با دمت یخب....مهم نبود.....من بخش ستین یمهم زی:رها......رها تروخدا نکن.....چنیرادو

 

 و گفت  د یخند 

 

 یشد مامان بهم گفت چقدر نگران بود  یچ دم ی.....واقعا حالم خوب نبود نفهمرهیگ گه ید ی جا یفتم دلت :بهت گ نیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 ولش کن ستی:مهم نرها

 

و دکتر   ی صدتا چشم آب یدوست دارم من قلب مهربونت رو جا یکه هست  ی نجوریعشقم من تورو هم گه ید ز یچ ه ی:و نیرادو

 ی خوشگل یکه هست   ینجور یتو هم دمینم

 

 گفت   نیکه رادو  کردنیدلم کارخونه قند آب م  تو

 

 کنم  یباال از کاوه خدافظ  میآب به صورتت بزن بعدشم بر هی  می:پاشو عشق دلم...پاشو برنیرادو

 

روم  دستمو گرفت و بعد آ  نیباال رادو میبود و صورتمو شستم و بعد رفت مارستانیکه گوشه ب ی آب ریزدم و رفتم سمت ش   یلبخند 

 که کاوه گفت  میداخل و درو بست م یو رفت  میکاوه درو باز کرد  د ییدر زد با بفرما



 استاد جذاب من 

466 
 

 

 گم یم ک یتبر ن یکه دست تو دست هم و خندان اومد  نم یبی:به به مکاوه

 

 گفتم  ن یفرز  شیلیفام دمیسرش بود فهم ی که باال ییپررنگ ترشد و از تابلو لبخندمون 

 

 ن یکمکم کرد  ی لیخ ن یفرز ی آقا ی:مرس رها

 

 و گفت  د یخند  کاوه 

 

 کنم یخواهش م:همون کاوه صدام کن ... کاوه

 

 گفت  ن یکردم باهاش راحت باشم که رادو یبود خودش باهام راحت بود منم سع یپسر خوب و خاک یلیخ

 

 زنم یشب وقت کردم بهت سر م  رونیب می ری:کاوه با رها منیرادو

 

 شمیپ اد یم نه یشیسحر تا شب پروازش م  شه یزحمت م یا یب خوادی.....نم:برو داداش راحت باش کاوه

 

 گفتم  ع یسر ی از سر کنجکاو منم

 

 ه؟ ی:سحرکرها



 استاد جذاب من 
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 و گفت  د یخند 

 

 :نامزدمه کاوه

 

 :آهارها

 

 شتیپ ام یتا شب م  ی:ولنیرادو

 

 :باشه داداش کاوه

 

 گفت   نیکه رادو میشد  نی......سوار ماش رونیب می و رفت م یکرد یخدافظ

 

 عشقم  م ی:خب کجا برنیرادو

 

 خونه من چون.... می:اووووممم بر رها

 

 وسط حرفم و گفت  د یپر

 

 درسته؟  ادیو خوابت م کنه یسرت درد م ی کرد ه ی :گرنیرادو
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 و گفتم  دمیخند 

 

 :آره رها

 

 زد و حرکت کرد سمت خونه...  ی لبخند  اونم

 

اصرار کرد   نی به رادو  یباال در زدم که مامان در رو باز کرد رفتم داخل مامانم کل م یو رفت م ید یکه رس   میچقدر تو راه بود  دونمینم

  ی بود رو ختهیهام ر لهیسمت اتاق درشو که باز کردم از خودم خندم گرفت کل وس  م یرفت ییخونه اونم اومد داخل دوتا ادیکه ب

 و گفت  د یخند  نی و شلخته بود راد یو کل  نیزم

 

 نجارو؟ یا ی کرد کاری:چنیرادو

 

 و درو بستم  دمیخند 

 

 دم یبودم نفهم یخودمم عصب  دونمی:نمرها

 

 ی دوسم دار  نقدریا یعنی:اوه اوه  نیرادو

 

 کردم یم  یخودکش گه یامشب د هیچ ماجرادم یفهمیعشقم تازه اگر نم ی د ی:کجاشو درها

 



 استاد جذاب من 
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 و گفت  د یخند  بلند 

 

 به خدا  ی ا وونهی :دنیرادو

 

 گفت  نیاتاق رو مرتب کردم بعد از مرتب کردن اتاق رادو  نیکمک رادو  به

 

 ـ

 

 ی بخواب خسته ا ر یبرم تو هم لباساتو عوض کن بگ  گه ی:من دنیرادو

 

 :باشه عشقم رها

 

 و رفت سمت در و گفت د یبوس  مویشونیپ

 

 :خدافظ عشقم نیرادو

 

 :خدافس عخشمرها

 

  ی رفتم رو ودم یپوش  یشلوارک مشک هیبا  یتاپ صورت  هی دم و از ته دل خوشحال بودم لباسامو عوض کر رونیو رفت و ب د یخند 

 ..... دمیتخت و خواب



 استاد جذاب من 

470 
 

 

و با   نییپا دمیتخت پر ی و از رو دمیکش  غ یج ه یتخت زدم و چشمام و باز کردم که از ترس  یغلط رو  ه یبسته بود و   چشمم

هستن   ایدر ن یو رادو  یرهام و فرهاد و هست دمیحالم خوب شد فهم نکهیتا کله که جلوم بود نگاه کردم بعد از ا ۵تعجب به 

 قلبم و گفتم  ی دستمو گذاشتم رو

 

 :چتونه شماها قلبم گرفت رها

 

دم خاک به سرم با تاپ و شلوارک  نگاه به خودم کر هی  کردیمنو نظارت م  ی که داشت با دقت سر تا پا  نیکسل بودن بجز رادو همه

 جلوشون  ستادمیا

 

 ره یمونده هممون حوصلمون سر م   گمونیتا د ۶ د ینفر رفتن خر ۶نفرمون  ۱۲ پ ی:از اکایدر

 

 ؟ یباالسر من که چ نی:خو اومد رها

 

 د یخر  م یپاشو بر ی خوابیظهر چقدر م ۱:عههه رها ساعت یهست

 

 گفت رفت یچرت م وتر یکامپ  ز یم یهمونجور که داشت رو  رهام

 

 ی :بعدشم شهر بازرهام

 

 ن یخوابی تا ظهر م نایهم هست هی :خواهر برادر شبفرهاد



 استاد جذاب من 
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 بودم داری:بابا من تا صبح ب رهام

 

 د یمشکوک پرس  ایدر

 

 تا صبح   یکرد یم کاری:چایدر

 

 د ید یتورو م  ی:تا صبح داشت عکسافرهاد

 

 که لعنت بر خودت باد   یبرات....خودت کرد  رمیبم ییییی :آخایدر

 

 م یکن  کاریخنده بعد از خنده هامون گفتم خب چ ریز  میزد  همه

 

 د ی:اول خرایدر

 

 ه یحافظ  م یبر ی شهر باز ی:بجایهست

 

 شام م ی:موافقم بعدش برفرهاد

 

 تا آماده شم   رونیب د ی:خوبه پس بر رها



 استاد جذاب من 
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اورده هاااا رفتم سمتش و با دست   ریاالن وقت گ نیهم نمیا کردیکه خشک شده داشت به من نگاه م  نیبجز رادو رن یرفتن ب همه

  ی هرک رون یو رفتم ب  دمیو شال قرمز پوش  ی شلوار ل ه یبا  د یمانتو بلند سف  هی و در رو بستم و لباسامو عوض کردم  رون یهلش دادم ب

 نیبا دوتا ماش  نییادر رو قفل کردم و رفتم پ  نییزنگ زد که برم پا  ن یبعد رادو قهی چند دق شنخودشونو بپو یرفته بود لباسا

  ه یانداختم  نی نگاه به رادو هی  نیرهام تو ماش  نیبا ماش  ی و فرهاد و هست ایرهام و در میرفت  ن یرادو نیبا ماش  نیمن و رادو  میرفت

دستشم زده بود و    یتا آرنج زده بود باال موها ناشم یبود آست دایپ گردنشباز بود و   ی بود که دکمه اول ده یپوش  د یلباس مردونه سف

  ه یو و  نییرو اوردم پا نهیگرفت بهش آ بود لجم  ی مشک یکتون   هی موهاشم به صورت دختر کش مرتب و ژل زده شلوارشم که  زیتم

 ا تعجب نگام کرد و گفت ب  نیزدم باال رادو آرنجمتا  نامو یو کج زدم رژ قرمزمو دراوردم و زدم و آست رونیتار بزرگ از موهامو دادم ب

 

 ؟ یکن یم کاری:چنیرادو

 

 ی باز گذاشت قتوی باال  ی تا آرنج داد ناتو ی:تو خودت آسترها

 

 :باشه من مردم رهانیرادو

 

 ؟ ی:خب که چرها

 

 ن ییبزن پا ناتویاون رژ روهم پاک کن موهاتو بده داخل است گهینکن د ت ی:رها اذنیرادو

 

 :تو انجام بده تا منم بدم رها

 

 ر ی:نخنیرادو
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 :چرا؟رها

 

 شمی دوست دارم جذاب تر م شتری ب ینجور ی:چون من انیرادو

 

 شم یجذاب تر م ی نجوری:عهههه منم ارها

 

 یجذاب هست ی :تو همونجورنیرادو

 

 ی جذاب ی :توهم اونجوررها

 

 گفت  مظلوم 

 

 :رها....نیرادو

 

 مثل خودش گفتم  منم

 

 ....نی:رادورها

 

 خب شرط داره  له ی:خنیرادو
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 ؟ی:چرها

 

 ام یو م م یری:تا آخرش دست تو دست هم م نیرادو

 

 :قبول رها

 

  داد یم یخوب  یل یعطر خ ی به در کاراگاهانه تو گردنش رو بو کردم که بو  د یو چسب  د یحرکت حمله کردم سمتش که ترس  هی با

 نشستم و گفتم  عیسر

 

 :عطرت کجاست؟رها

 

 نه  گهی:اونو دنیرادو

 

 :آره رها

 

 گردنم و لباسم و گذاشتم سر جاش...  ی با ذوق درشو باز کردم و زدم تو دمیرو باز کردم که عطر رو د داشبوردش 

 

اومد سمتم و   نیسمت پاساژ که رادو  میو رفت  میشد  اده یهمه پ ستادیو پشت سر ما رهام ا ستادیا ن یرادو  قهیاز چند دق بعد 

اون لحظه   د یموهاش خداااا مردم براش که چه جذاب شدههه شد   یزد رو  اشویآفتاب نکیجذاب ع ی لیدستمو گرفت و خ
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  ی زیچ نیهمچ  دم ید یشدممممم تو خوابم نم ی گریشالم عجب ج یرو   زدم امویآفتاب نک یباز کردم و ع فمو یکرد ک گلم یلجباز

 گفت لبخند پسرکش بهش زدم که تو گوشم  هی چشمک بهم زد و  ه یبرگشت سمتم و  نیرادو

 

 خانم لجباز  ی خودم پی:خوشتنیرادو

 

 تو گوشش گفتم   منم

 

 استاد جذاب نی:همچنرها

 

مغازه کفش   ه ی به  نیپخش شدن تو پاساژ....رادو ایو رهام و در یهست  م یگشتیمغازه هارو م ینجوریهم می و راه افتاد د یخند 

 اشاره کرد و گفت  یفروش 

 

 ؟ یریبگ  ی:چطوره کفش واسه عروس نیرادو

 

 م ی :آره بررها

 

که سرشو اورد باال   ن یو دسته هاشو بست و هم ن ییموهاش برداشت و اورد پا ی از رو نکشویجذاب ع یلیخ ن یداخل رادو  میرفت

 بود که گفت  نییمات و مبهوت به دختره که فروشنده بود نگاه کرد دختره سرش پا

 

 د ییفرما:بدختر
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 کوتاه باشه  یل یبلند و نه خ ی لیکه پاشنه هاش نه خ خوام ی م ی واسه عروس  د یجفت کفش سف هی:رها

 

خشک شد و دستش   نیرادو  ی اشاره کرد با انگشت و بعد به ما نگاه کرد که چشماش رو جای سرشو اورد باال و به  دختره 

  ی چیه یچند بار دختره رو صدا زدم ول  نایواااااا چشون شد ا  کردیو مات بهش نگاه م ج یگ یلیهم خ ن یموند رادو ی همونجور

 گفت  یو ناراحت ی جی گ انگفته بود دوباره صداش زدم که برگشت سمتم و ب

 

 د؟ یگفت  ی:چدختر

 

 نم یبب تونمیرو م د یسف  ی:کفشارها

 

و دستشو   نییرخش نگاه کردم که سرشو انداخت پا می هم از شک دراومد و به ن نیرد شد و رفت سمت کفشا رادو ز یاز پشت م و

 حلقه کرد دور کمرم و آروم در گوشم گفت 

 

 دمیم   حینکن بعدا بهت توض یفکر ج یه کنمی:خواهش منیرادو

 

  ن یکردم و رو به رادو  ینشه دختره با دو جفت کفش اومد نگاه روزیگرفتم زود قضاوت نکنم تا مثل د م ینگفتم و تصم یزیچ

 گفتم 

 

 :عشقم کودومو انتخاب کنمرها

 

 گفت 
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 ی دلم تو عروس   زیعز یتو انتخواب کن  ی :هرچنیرادو

 

  هی چجور آدم یبد  صی تشخ شد یهم ناراحت اصال نم ی شد هم عصب یجوری افش یرو انتخاب کردم دختره ق ی کیاز کارش  متعجب

 لبخند تلخ گفت   هی پولشو حساب کرد و آخر سر دختره با  ن یکفش هارو برداشتم و رادو

 

 د ی:خوشبخت بشدختر

 

 لبخند زد و گفت ه ی  نیرادو

 

 :ممنون نیرادو

 

 رون یب  میرفت و

 

 ع ی:زود تند سررها

 

 و گفت  د یخند 

 

 م یازدوستان قد  ی کی:نیرادو
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 شدم و گفتم  شکه

 

 بود  تیمی:دوست دختر قد رها

 

 :آره نیرادو

 

 ش ی:مال چند سال پرها

 

 ش یسال پ ۴ ی عنیسالم بود  ۲۳اون موقع  می:تو خارج دوست شد نیرادو

 

 :آهارها

 

 دوباره دستمو گرفت و گفت نی رادو  میشد  ریِبه   ریِتفاوت باشم چون منم قبالبا پرهام بودم پس   یکردم بهش ب یسع

 

 ؟ ی:ناراحت نشد نیرادو

 

 ...:نه منم قبال با پرهام...رها

 

 به دماغش دادو گفت ن یچ هی
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 ار ی:اسم اونو ننیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 بود؟  ی:اسمش چرها

 

 اسمنی:نیرادو

 

 نیشد جداشد  ی :چه قشنگ....چرها

 

  دمیاوردن درخونه و فهم شویتو رابطه بود دوروز بعد کارت عروس  شهیکه هم ییشب باهم دعوامون شد همون دعواها ه ی:نیرادو

 عقد کرده  گه ید  یکیکه باهاش بودم با  ی که همون موقع

 

 ی کرد ه یبرات حتما گر رمی:بمرها

 

 تا آخرش بمونن ستن ی:عه خدا نکنه....همه که مثل تو مهربون ننیرادو

 

 ؟ یکرد   هی ....گرای:جواب سوالمو ندادرها

 

 صورتش  یو دستشو گذاشت جلو د یخند  طون یش 
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 و گفتم  دمیخند 

 

 ی کرد ه ی:پس گررها

 

 کردم شما منو ببخش   ی:جوون بودم خامنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 ولش کن ستی:گذشته مهم نرها

 

 .... میتو دست هم کل پاساژ رو گشت دست

 

 ساله بود سالم کردم که گفت  ۴۲ ا ی ۴۰خانم  ه یداخل فروشنده   می اشاره کردم و رفت ی شیمغازه لوازم آرا  هی  به

 

 نشستم  نجایهم د ی بعد منو صدا کن د ی:سالم گلم شما انتخابتون رو بکنخانم

 

 رژ قرمز پر رنگ برداشتم و گفتم  هی به جعبه رژها کردم و  یکردم نگاه د ییزدم و با سر حرفشو تا  یلبخند 

 

 :چطوره؟ رها
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 :نه نیرادو

 

 و گفتم  دمیخودم بود خند   ی بگم رنگ لبا د یکه اصال رنگ نداشت و با  یرژ کالباس  هی رو انتخاب کرد  ی کی خودش 

 

 :عههههرها

 

 و گفت   د یخند  اونم

 

 :اره نیرادو

 

 لبام اشاره کردم و گفتم  به

 

 اد؟ یاالن بهم نم نیا یعنی:رها

 

 یهم جذاب شد  ی لیخ اد ی:بهت منیرادو

 

 ؟ی:پس چرها

 

 :رها... نیرادو
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 بازار  یبرا نو یا زنمیعشقم م ی قرمز رو فقط جلو ن یا دارمی....باشه هر دو رو برمیشیم یرتی:اها غرها

 

 و گفت  د یخند 

 

 خوبه  نی:انیرادو

 

  میحساب کرد و رفت ن یپولشون رو رادو  دمیخر گه ید  زیچ ی و رژ گونه و خط لب و خط چشم و کل  ک یو پنک  ملیکنار رژلبا ر  در

 بهش اشاره کردم و گفتم  دمید نییدکه رو طبقه پا  هی ....رونیب

 

 م یبخر ز یچیاونجا  می:بررها

 

 م ی:برنیرادو

 

 نگاه کردم و گفتم زایبه چ کمی پسر بود  هی فروشندش   میستادیدکه ا ی جلو نییپا میرفت

 

 نای...اوووممم همزی....اسمارتوهی...آبمک ی...کاکائو...کلی...پاستی:لواشک...بستنرها

 

 و گفت   د یخند  نیرادو
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 ی خواینم  ی زی چ گهید  ی:مطمئن نیرادو

 

 و گفتم   دمیخند  منم

 

 نا ی:نه همرها

 

حواسش نبود پولشونو   نیشانس اوردم رادو  شعوریچشمک هم بهم زد ب  هی و بهم داد و همراه اون  کی همه رو کرد تو پالست پسره

شماره   هی همونجا نگاش کردم  دمیکاغذ د  ه ی که  گشتمیداخلشو م   ینجوریرو باز کردم هم کیپالست م یو راه افتاد م یحساب کرد

 گفت   نیهم که رادو ی نبود اخمام رفت تو نیدست رادو  کیبود شانس اوردم پالست ده نوشته بود محمد شماره فروشن رش ی بود ز

 

 شده؟  ی زی:چنیرادو

 

 بم یج ی دستم مچاله کردم و گذاشتمش تو ی رو تو کاغذ 

 

 ست ین ی زی:نه چرها

 

 کرده بودن   د یخر یکه بچها اومدن سمتمون اوناهم کل   میفتادبهم نگاه کرد و راه ا مشکوک

 

 شلوغه االن  هی حافظ یشهر باز  می بر گمی:من م فرهاد

 

 ...یسمت شهر باز  م یو حرکت کرد م یو سوار شد  نایسمت ماش   م یو رفت  می کرد  د ییتا حرفشو
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 داخل  میو رفت   میشد  ادهیو پ  میستادیو ماهم پشت سرش ا  ستادیرهام ا نیماش   قهیاز چند دق بعد 

 

 م ی:خب کجا برنیرادو

 

 اژدها می:بریهست

 

برگشتم   ستادیا ن یسمت اژدها وسط راه احساس کردم رادو میقبول کردم راه افتاد ی ول دمیترس یم  نکهیقبول کردن با ا همه

رفت بندازمش به    ادمیشماره اون پسره بود   یوا  بام یکاغذ رو برداشت و بازش کرد دست زدم به ج  هی خم شد و  دم یسمتش که د

کاغذ رو از دستش گرفتم   کرد یرفتم سمتش اخماش تو هم بود و به کاغذ نگاه م ع یسر م یایتا ما ب نی ریبگ   ط یبچه ها گفتم شما بل

 اه کرد با ترس گفتم و همونجا پارش کردم و انداختمش سرشو اورد باال و به من نگ 

 

 دم یتوش د  نویهارو باز کردم ا ی خوراک کی:پالسترها

 

 شد  رهینگفت و بهم خ یچیه

 

 که انداختمش  ید ی:درها

 

 :من به شما نگفتم موهاتو بکن داخل نیرادو

 

 ی :گفترها
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 :من به شما نگفتم اون رژ قرمز رو نزن نیرادو

 

 نگفتم  یچیه

 

 اال نزن تا ب ناتوی:من به شما نگفتم است نیرادو

 

 د ی....ببخشیگفت  نارو یهمه ا ی ....گفتی:گفترها

 

 بچه ها منتظرن  م یخب بر ی لی:خنیرادو

 

 من موندم سر جام چند قدم که رفت برگشت سمتم و گفت  ی و خودش رفت ول  نییانداختم پا سرمو

 

 ؟ یای:چرا نمنیرادو

 

 نگفتم که اومد سمتم و سرمو اورد باال  یچیه

 

 ه؟ ی:چنیرادو

 

 رم ینم ینجور ی:من با تو ارها



 استاد جذاب من 

486 
 

 

 ؟ ی:چجور نیرادو

 

 :اخمالو و ناراحترها

 

 کوتاه زد   یلبخند مصنوع ه یهوف گفت و بعد اخماشو باز کرد و  هی

 

 :خوب شد؟ نیرادو

 

 نزدم و دنبالش رفتم سمت اژدها بچه ها نشست بودن یحرف

 

 گفتم  که 

 

 نییپا ایب ایدر:رها

 

 گفت   متعجب

 

 :واااا چرا؟ ایدر

 

 یرفته باردار ادتی نکه ی:مثل ارها
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 بابا ولم کن  ی:اایدر

 

 شتیپ ام یم رمی منم نم نیی:عشقم برو پارهام

 

 ن یتو بش خواد ی :هوووف نمایدر

 

 زارم ی:نه تنهات نمرهام

 

 نییپا رفتن

 

شروع کرد به باال رفتن   هو یبعد  ی آروم بود ول  یلیکه اژدها شروع به حرکت کرد اولش خ میهم جفت هم نشست نیو رادو من

زدم که   غیچشمامو بستم و بلند ج  نییپا شمیاژدها چنان رفت باال که گفتم االن پرت م هویرفته بود باال   جانمیشدت ترس و ه

دستم حس کردم و داغ شدم و زبونم قفل    یرو رو   یدست  یبلند زدم که گرما غ یج ه یبعد دوباره رفت باال  هی چند ثان نییاومد پا

 لبخند زد و گفت  هی  نیرادو دمیشد چشمامو باز کردم فهم

 

 زم ی :نترس عزنیرادو

 

کنم از   سهیمقا ش یپ قهیبا دو دق تونستمیبغلم کرد رفتار االنشو نم  نیبزنم که رادو غیزدم که دوباره رفت باال خواستم ج  یلبخند 

  نیباال چشمامو بستم و دست رادو  میدوباره رفت  نییییییازم جدا شد ه قه ی اومدم و آروم بغلش کردم و بعد از چند دق رون یک بش 

 شدم....  ادهیپ  جهیبا سر گ ستادیچقدر گذشت که ا دونمیکمتر شد نم م رو محکم فشار دادم که ترس 
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اونجا   له ی م هی رفت  ج یاز من جلو تر بودن و سرم گ نیرهاد و رادوو ف یراه رفتم هست  کمیشدن  ادهی و فرهاد هم با خنده پ یهست

 خانم اومد سمتم هی بود گرفتمش که 

 

 حالت خوبه  زمی:عزخانم

 

 حال گفتم  یب

 

 :نهرها

 

 ؟ ی:کجا بود خانم

 

 و رفتم داخل که گفت  ایبهداشت سیدست به اژدها اشاره کردم که دستمو گرفت و برد سمت سرو با

 

 صدام کن  یداشت  ی کار رون یب رمی:مخانم

 

آب به دست و صورتم زدم احساس  ه یو حالت تهوع داشتم  جه ینتونستم خودمو کنترل کنم اوردم باال و سرگ گه ید  رونیب رفت

گوشه از پارک که   ه ی که خانم کمکم کرد و بردم   رونیو دادم داخل و رژمو پاک کردم و رفتم بو گرمم بود موهام کردم یم یخفگ 

 که گفت  دمیچمن دراز کش یخلوت بود و رو 

 

 ؟ ی :همراه دارخانم
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 کردم که گفت  د ییسر حرفشو تا با

 

 کنم یصداشون م رمیباهات بودن االن م دمی:آره دخانم

 

 ن ی:شکالت داررها

 

 بهتر شدم  کمیشکالت بهم داد و خورد که  ه یو  فش یکرد تو ک دست

 

 زم یعز هی:اسمت چخانم

 

 :رهارها

 

 صداشون کنم  رم ی:نگران نباش مخانم

 

 :ممنونرها

 

 :خواهشخانم

 

 ....میشونی پ یرفت منم چشمامو بستم و آرنجمو گذاشتم رو  خانم
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سمتم سر جام   ومدنیکه با دو م دمی چشمامو باز کردم که از دور بچه ها رو د یی قدم ها یچقدر گذشت که با صدا دونمینم

 گفت  یبا نگران  ن یبهم دورم جمع شدن که رادو دنینشستم که رس 

 

 دکتر  م یبر ی خوایم زم ی:عزنیرادو

 

 :رها حالت خوبه؟ ایدر

 

 دکتر  م ی:رها پاشو برفرهاد

 

 حالت خوبه؟  ی:آجرهام

 

 ؟ی خوب  دهی:رها رنگت پریهست

 

 شدم و گفتم  کالفه

 

 خوبم  گهیحالت تهوع داشتم االن د کم ی:عهههههه چتونه شما خوبم رها

 

 م ی :باشه پاشو برنیرادو

 

 هنوز جذاب بود و تکون نخورده بود  نی رنگ و رو؟؟؟رادو ن یبا ا آخه
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491 
 

 

 ام یشما من م د ی:بررها

 

 :چرا؟ نیرادو

 

 گه ید  شتونیپ امی همون اژدها م شیپ د ی:بررها

 

 خانم اشاره کردم و گفتم  به

 

 کننیهستن کمکم م شونی:ارها

 

 د ی:بله شما ناراحت نباش خانم

 

  ه ی یبهداشت  سیسرو ی چنگ زدم و برداشتمش دوباره رفتم تو فمیبه ک  ش ییینگاه مشکوک بهم انداخت و رفتن آخ ه ی  نیرادو

  کم یو  رونیب  ختمیتار از موهامو ر ه یموهامو شونه کردم و شالمو سر کردم و  ی شالمو در اوردم و جلو ی بزرگ داشت سر نهیآ

هم   مل یر هی بزرگ کرده بود  کم یدراوردم و اون رژ قرمزرو زدم که لبام رو  امو یشیآرا م لواز  فیزدم و بعد ک شونینگهدار ی تافت برا

عطر   هی چشمام و عطر خودمو که  یم و گذاشتم رو شبم رو دراورد نکیع فم یزدم که مژه هام رو بلند و خوشگل کرد و از تو ک 

 و گفت   د یمن خند  دن یکه خانم با د رونیجمع کردم و بستم و رفتم ب فمو ی بود و در اوردم و زدم و ک نیریزنونه و ش 

 

 ی:ماشااهلل هزار ماشااهلل چه خوشگل شد خانم

 



 استاد جذاب من 
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  نکمویتعجب کردن ع دن یر من بودن همه با دبغلش کردم و ازش تشکر کردم و رفتم سمت بچه ها که کنار اژدها منتظ آروم 

 سرم و گفتم  یگذاشتم رو 

 

 هی:چرها

 

 نگاه به لبام کرد و گفت  هی که  ن ینگفتن و راه افتادن بجز رادو یز یو چ  دنیخند  همه

 

 ی رژ رو بزن نیفقط واسه من ا ی :قول دادنیرادو

 

 و گفتم   نییانداختم پا سرمو

 

 امشب رو فقط بزنم  نیچون قبلش زده بودم گفتم هم د ی:خب ببخشرها

 

 نگفتم  یز یو چ دمیخند 

 

 نرفته؟ ادت ی:محمد که نیرادو

 

 دم یپرس  متعجب

 

 :محمد؟رها



 استاد جذاب من 

493 
 

 

 تو پاساژ  میرو ازش گرفت  ای:همون که خوراکنیرادو

 

 :آها آره.....خوب به من چه؟؟؟رها

 

 کردم یمنم بودم کار اونو م یزنیم  پیت  ینطور ی ا ی:وقتنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 دورت   زهیریدختر م ی کل ی .....حلقه هم که ندارینزد  پ یتو ت نکه ی:نه ارها

 

 و گفت  د یخند 

 

 شه یحلقه هم حل م  گه ی:تا سه روز دنیرادو

 

 شام....  یرستوران برا  ه یسمت  م یو حرکت کرد میشد  نیسمت بچه ها سوار ماش  میخنده رفت  با

 

و فرهاد و    نیرادو می جفت هم بود ایو در ی نفره انتخاب کردم من و هست ۶  زیم  هی و   داخلم یو رفت  می ستادیا قهیدقاز چند  بعد 

روبه رو بودن و   زیم  یکه چندتا پسر رو  دمید  نیاز پشت رادو میرهام هم جفت هم که گارسون اومد سمتمون و سفارشا رو گرفت 

 گفتم   عی بکنم حاال فرهاد وسط بود سر ی غلط چهخدا  یپرهام هم جز اونا بود وااا
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 نور؟ یا ی ای:فرهاد مرها

 

 :چرا؟فرهاد

 

 :لطفا رها

 

 گفت   نیو اومد سر جام منم نشستم سر جاش که رادو م یکرد بلند شد   قبول

 

 شده؟  ی زی:چنیرادو

 

 نشده  ی زی:نه چرها

 

 نگاه به پشت سرم کرد و گفت  ه ی ایدر

 

 :عههه رها...ایدر

 

 گفتم  عیسر

 

 ...ای:دررها

 



 استاد جذاب من 

495 
 

 رو مشغول کرد که رهام تو گوشم گفت  ایدر  عی بود سر دهیکه فهم فرهاد

 

 شده؟  ی:چرهام

 

 گوشش گفتم   تو

 

 شه یبد م یلیبفهمه خ نی پرهام پشت سرمونه رادو یول  ایگ ینم ی چیه سییی:هرها

 

 ی :اوکرهام

 

 نگاه کرد  و بعد به من  دونم ینم ی باال انداخت به معن ی شونه ا ی کرد که هست ی نگاه به هست ه یمشکوک شده بود   یحساب نیرادو

 

 ام  به یغر ه؟منی کاراتون چ ن یا لی:دلنیرادو

 

 که   ستین یز یچ یزنیم  ه ی چه حرف نی:نه عشقم ارها

 

که فرهاد با چشم به پرهام اشاره کرد و بعد به در   می نگفت که گارسون سفارشارو اورد مشغول خوردن بود ی چیه گه ید  نیرادو

  کنه یداره به من نگاه م ن یرادو دمیکه بره برگشتم که د  کردیو نامحسوس به عقب نگاه کردم که داشت پول رو حساب م ز یر یلیخ

 و گفت 

 

 کاراتو بگو  لیدل  کنم ی:رها خواهش منیرادو
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 گفتم   عیبعد برگشت به عقب که سر  و

 

 ...:نهرها

 

 زدم و گفتم  تیلبخند از سر رضا هی هوووف گفتم و  هی  ستیفرهاد ن دم یبرگشتم به عقب که د و

 

 خودت   ی سر جا ی نیشی:فرهاد مرها

 

 :آره فرهاد

 

بعد از خوردن   کرد یم تم یاذ نیو مشکوک رادو ره یخ ی نگاه ها ی مشغول خوردن شدم ول تیخودم و با رضا ینشستم سر جا دوباره 

 .... رونیب میو رفت  میغذا پولشو حساب کرد

 

 سمت خونه.... میو راه افتاد  میشد  نیماش  سوار

 

 و تو فکر بود  کردی م ی دستش با لباش باز یداد به پنجره با انگشتا ه یآرنجشو تک ن یکه رادو م یراه بود تو

 

 ؟ ی:عشقم تو فکر رها
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 :نه نیرادو

 

 از دستم ناراحت دمیبگه فهم زمیعز ایعشقم  هی  تونستیم

 

 ؟ ی:از دستم ناراحترها

 

 :نه نیرادو

 

 گفت  ن یکه رادو می آسانسور بود  یو جلو  میشد   اده یهمه پ نگ یتو پارک میرو گذاشت نایخونه ماش  مید یرس 

 

 ام یاالن م نی موند تو ماش  می :گوش نیرادو

 

 گفت  یکه هست  نیرفت سمت ماش  و

 

 :فرهاد ماجرا رو گفتیهست

 

 ازم ناراحت نی:رادورها

 

 :خب بهش بگو فرهاد
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 شه یم  یعصب تونم ی:من نمرها

 

 دم یرو شن نیرادو یصدا هوی

 

 ؟ ی :کنیرادو

 

 گفتم  ی برگشتم سمتش با هزار بدبخت دمیترس 

 

 شه یم  یشو شکوندم گفتم اگر بهش بگم عصب  هی زیجه یها وان یاز ل ی کیتو آشپزخونه  روز ی:مامان.....درها

 

 :اهانیرادو

 

رفتم سمت در و   م یموند  ن یکردن و رفتن خونه هاشون فقط من و رادو  ی باال بچه ها همه خدافظ میو رفت  م یآسانسور رو زد دکمه 

 گفتم 

 

 :خدافس عقشمرها

 

 گفت   یخشک و جد  ی لیسمت اسانسور و دکمشو زد و خ رفت

 

 :خدافظ نیرادو
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 راست رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و   هی سوار آسانسور شد و رفت من خشک شدم همونجا چرا انقدر خشک رفتم داخل و  و

بگذرونه هووووف با هزار   ری به خ شویخدا بق م یهر روز دعوا دار مونهیعروس  گهیروز د ۳آخه  ی نیبیم ایتخت خدا ی رو دمیدراز کش

 خوابم برد.... الیفکر و خ

 

  ه یدور خودم  ختم یآب به دست و صورتم زدم و موهومو شونه کردم و ر ه یشدم و  داریکه به صورتم خورد از خواب ب ی افتاب نور با

 دادم  ام یپ ینداشتم به هست ن یو زنگ از رادو امیپ چ یظهر بود ه ۱کردم  م ینگاه به گوش 

 

 خونه؟  نی:رادورها

 

 بعد جوابمو داد  قه ی دق چند 

 

 زم ی :آره عزیهست

 

با عمو و زن عمو   یو شالمو زدم و رفتم خونه زن عمو بعد از سالم و احوالپرس   دمیلباس پوش   هی تحمل کنم  ن یاز ا شتر یب نتونستم

 و گفتم کرد یکار م ش یبود و با گوش  دهیتخت دراز کش یرو  ن یرفتم تو اتاق رادو ی و هست

 

 :سالمرها

 

 بود گفت  یکه سرش تو گوش  ی همونجور
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 :سالم نیرادو

 

تخت و به من   ی و گذاشتم کنارش که نشست رو  دمیرو از دستش کش ی از رفتاراش رفتم سمتش و گوش  شدم یکالفه م مداشت

 در بودم که گفتم   یروبه رو  قای شد پشت کردم بهش و دق رهیخ

 

  کیسرم خواستم  ر یکردم خ  ینجور یا نیتو رستوران واسه هم   دمی.....پرهام رو دیشیم  ینخواستم بهت بگم گفتم عصب شبی:درها

از   نکه یا یبجا مونهیعروس  گه ی....دو روز دوفته ی اتفاق م ه یهر روز هر روز  میانگار طلسم شد  یول میروز که شده بدون دعوا بگذرون

 د یمامان دروغ گفتم ببخش وانیدرمورد ل  نگی پارک یتو  ؟؟؟ یچ که می کنیو پوچ دعوا م  چیسر ه می دار  می اریبال در ب یخوشحال

 

 ی بگ  یایخودت ب خواستمی :فقط منیرادو

 

 :دوست دارم رها

 

 :عاشقتم رها...دوست دارمنیرادو

 

 ...**... گفت 

 

 مونه ی:پس فردا عروس نیرادو

 

 لبخند زدم و گفتم  هی
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 شه ی:آره باورت مرها

 

 م یرس یمبه هم  یهمه سخت  نی:بعد انیرادو

 

 می که منتظرش بود یزی:چرها

 

  ی بغل سرمو گذاشتم رو ی تو  دمیجفتش و کش دمیتخت و به جفتش اشاره کرد دراز کش ی رو د یلبخند ازم جدا شد و دراز کش با

 کرد یو اون موهامو نوازش م نشیس 

 

 م یوقت دعوا نکن چ یه گهید  نی:رادورها

 

 میکنیوقت دعوا نم  چیه گهی:دنیرادو

 

 ی تو چندتا دوست دختر داشت نی:رادورها

 

 :دوتا نیرادو

 

 تعجب گفتم  با

 

 ه؟ یک  شیکیبود اون  اسمنیکه  شیکی:رها
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 م ی......هنوز که ازدواج نکردگهید  یی:تونیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 :ارهرها

 

 شد و خوابم برد .... نینگفتم که چشمام سنگ  یچی ه گهید

 

  ه یدور خودم  ختم یآب به دست و صورتم زدم و موهومو شونه کردم و ر ه یشدم و  داریکه به صورتم خورد از خواب ب ی نور افتاب با

 دادم  ام یپ ینداشتم به هست ن یو زنگ از رادو امیپ چ یظهر بود ه ۱کردم  م ینگاه به گوش 

 

 خونه؟  نی:رادورها

 

 بعد جوابمو داد  قه ی دق چند 

 

 زم ی :آره عزیهست

 

با عمو و زن عمو   یو شالمو زدم و رفتم خونه زن عمو بعد از سالم و احوالپرس   دمیلباس پوش   هی تحمل کنم  ن یاز ا شتر یب نتونستم

 و گفتم کرد یکار م ش یبود و با گوش  دهیتخت دراز کش یرو  ن یرفتم تو اتاق رادو ی و هست
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 :سالمرها

 

 بود گفت  یکه سرش تو گوش  ی همونجور

 

 :سالم نیرادو

 

تخت و به من   ی و گذاشتم کنارش که نشست رو  دمیرو از دستش کش ی از رفتاراش رفتم سمتش و گوش  شدم یکالفه م داشتم

 در بودم که گفتم   یروبه رو  قای شد پشت کردم بهش و دق رهیخ

 

  کیسرم خواستم  ر یکردم خ  ینجور یا نیتو رستوران واسه هم   دمی.....پرهام رو دیشیم  ینخواستم بهت بگم گفتم عصب شبی:درها

از   نکه یا یبجا مونهیعروس  گه ی....دو روز دوفته ی اتفاق م ه یهر روز هر روز  میانگار طلسم شد  یول میروز که شده بدون دعوا بگذرون

 د یمامان دروغ گفتم ببخش وانیدرمورد ل  نگی پارک یتو  ؟؟؟ یچ که می کنیو پوچ دعوا م  چیسر ه می دار  می اریبال در ب یخوشحال

 

 ی بگ  یایخودت ب خواستمی م:فقط نیرادو

 

 :دوست دارم رها

 

 :عاشقتم رها...دوست دارمنیرادو

 

 ....**.... گفت 
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 مونه ی:پس فردا عروس نیرادو

 

 لبخند زدم و گفتم  هی

 

 شه ی:آره باورت مرها

 

 م یرس یمبه هم  یهمه سخت  نی:بعد انیرادو

 

 می که منتظرش بود یزی:چرها

 

و اون موهامو   نش یس  یبغل سرمو گذاشتم رو  ی تخت و به جفتش اشاره کرد ...**... تو ی رو د یلبخند ازم جدا شد و دراز کش با

 کرد ینوازش م

 

 م یوقت دعوا نکن چ یه گهید  نی:رادورها

 

 میکنیوقت دعوا نم  چیه گهی:دنیرادو

 

 ی تو چندتا دوست دختر داشت نی:رادورها

 

 :دوتا نیرادو
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 تعجب گفتم  با

 

 ه؟ یک  شیکیبود اون  اسمنیکه  شیکی:رها

 

 م ی......هنوز که ازدواج نکردگهید  یی:تونیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 :ارهرها

 

 شد و خوابم برد .... نینگفتم که چشمام سنگ  یچی ه گهید

 

خواب بود آروم موهاشو نوازش  که رو نگاه کردم  ن یسر بلندکردم و رادو دمیرو د  نیمردونه رادو  نهیچشماموبازکردم که س  آروم 

 و گفت لبخند زد  هی  دنم یشد با د دار یکردم که ب

 

 :ساعت چند؟نیرادو

 

 بود  ۳کردم   مینگاه به ساعت گوش  هی
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 ۳:رها

 

 ی که نرفت ی :مرس نیرادو

 

 ی د یکه بخش ی:مرس رها

 

 :قهر نبودم نیرادو

 

 خدافظ  یو اخمو گفت  یجد  یل یبهت گفتم خدافس عقشم خ یوقت   ی:عههه قهر نبودرها

 

 به خودش فشرد و با خنده گفت  شتر یب منو

 

 ی خب شما ببخش خانوم له ی:خنیرادو

 

حلقه دستاشو دور کمرم باز کرد و بلند شدم رفتم سمت در و بازش کردم زن عمو بود   نینگفتم که در زدن رادو یز یو چ دمیخند 

 توش بود  گه ید  زیچ یو....کل  وه یو شربت و م  ری بود که نون و پن ی نیس  ه یو دستش شد ت ره یلبخند بهم خ  هیبا 

 

 نید یزن عمو چرا زحمت کش ی:مرس رها

 

 یعمو:نه دختر گلم چه زحمت زن
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 رو ازش گرفتم که گفت ینیس 

 

 داخله؟   نیعمو:رادو زن

 

رو که   نیباز کردم رادو  شتریو درو ب دمیخند  کرد یمشکوک به داخل نگاه م ی لیخ نهیرو بب ن یجلو تا رادو اورد یسرشو م ی بعد ه و

 لبخند زد و گفت...  ه یو دوباره برگشت سر جاش و  د یسرش بود رو د ر یبود و دستش ز ده یتخت دراز کش ی رو

 

 د یعصرونتونو بخور گهیعمو:خب د زن

 

 چشم  ی:مرس رها

 

رو گذاشتم وسط و   ی نیتخت و س  ینشست باال ن یتم سمت تخت رادورفت از حرکاتش خندم گرفته بود در رو بستم و رف و

تخت و بلند شدم رفتم   نییرو گذاشتم پا  ینیبعد از تموم شدنش س  می خوردی و م  می گرفتیهم لقمه م یبرا  نییخودمم نشستم پا

 گفتم   یو عصب یبرداشتم و بو کردم زنونه بود شاک واز عطراش  ی کیعطر و ژل مو روش بود  یکل  زش یسمت م

 

 عطر چرا زنونست؟؟؟؟ نی:ارها

 

 د یسمتم و از پشت بغلم کرد و خند  اومد 

 

 ه ی :عشقم مال هستنیرادو
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 و گفتم  دمیخند 

 

 :آهارها

 

و   ی حلقه دستاشو بازکرد شالمو زدم و گوش  ن یگردنم و بعد گذاشتمش سر جاش برگشتم سمت رادو  یباز کردم و زدم تو  سرشو

 خونه رو برداشتم و گفتم  یدایکل

 

 برم  گه ی:عشقم من درها

 

 ساله گف  ۵ یبچه ها نیشد و مثل ا ناراحت

 

 :نه رها بمون نیرادو

 

 نه خودمون خو میری م گهیکه تا دو روز د نجاباشمیکه تا ابدا  شهی:عشقم نمرها

 

 و گفت  د یبوس  مویشونیپ

 

 :باشه دورت بگردم نیرادو
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 کردم و رفتم خونه خودمون.....   یاز همه خدافظ رون یکه خودشم همراهم اومد تا ب رون ی ب رفتم

 

 بعد _روز_۲#

 

  ی و هست  ایخوشگل شده بودم با در یل یدوست داشتم خ  یلیصورتم رو خ شیکردم آرا دم ینگاه به لباس عروس بلند و سف هی

نشسته بودم همونجا منتظر   گهید شگاهیآرا  ه یاومده بودم اوناهم کارشون تمام شده بود مامان و زن عمو سوگل خانم رفته بودن  

  ه ی دنم یداومد داخل با  لمبردار یبا ف  ن یاسترس گرفتم که در رو باز کردن رادو هوی نیرادو  دم ی......زنگ در رو زدن که فهم نیرادو

و مرتب بود خـــــــــــدا   کیش  یل ینگاه به خودش کردم خ ه ی د یلبخند آرامش بخش زد و دستهه گل رو بهم داد دلم لرز

 وگفتم  دمی.خند نیماش   یتو  م یدستور از فلمبردارا نشست ی با کل اطیسمت ح می رفت شــــهیجذاب تر از هم

 

 ؟یانقدر جذاب شد  ی :تو واسه چرها

 

 لباس عروس  ادیبهت م یلیرهـــــا خ ی :واااانیرادو

 

سمت تاالر دل تو دلم نبود و   میبود که راه افتاد  م یون۸ساعت حدودا  می عکس گرفت یو کل  ه یسمت آتل می زدم و راه افتاد  یلبخند 

 زد یقلبم تند تند م

 

 استرس دارم  نی:رادورها

 

 و گفت   کردیدستم و آروم نوازش م  یگذاشت رو  دستشو

 

 ی شیمال خود خودم م  گهیرو نداشته باش عشقم امروز د یچ یرس ه:استنیرادو
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  ن یرادو د یلرز یشد و دستام م شتریاسترسم ب خوردیآهنگ سالن به گوشم م یو صدا ستاد یا نیزدم که رادو ی پر استرس  لبخند 

  لم یمختلف ف  یها ه یو از زاو  د یچرخی دورمون م  لمبردار یشدم ف ادهیشد و اومد سمت من و درو باز کرد و کمکم کرد پ ادهیپ

وارد   یداخل عاقد همونجا بود بخونه وقت   می رفت ی قرار شد خطبه عقد رو وقت ن در منتظر ما بود  ی جلو ل یو همه فام گرفتیم

ها   یصندل ی داخل و رو  م یدست تو دست هم رفت زدن ی و دست م ختنی ریهم رو سرمون گل م ه یآهنگ رو زد بق یج ی د میشد 

که عاقد شروع کرد به   د یسابیمهم اون وسط قند  یسرمون گرفتن و هست ی که عاقد اومد و مامان و زن عمو تور رو باال مینشست

و حاال بار سوم بود و قلبم    ارهیبار دوم مامان گفت عروس رفته گالب ب  نهیگفت عروس رفته گل بچ  ی خوندن خطبه بار اول هست

 دستم و آروم شدم  ی دستشو گذاشت رو  نیکرده بودم که رادو خ یو از استرس   د یکوبیم نم یوار به س  وانه ید

 

 لم؟ ی:عروس خانم وکعاقد 

 

 بستم و گفتم...  چشمامو

 

 ه :با اجازه پدر و مادرمـ و بزرگترا.............بلرها

 

دادم و بهش نگاه کردم که از ته دل   رونیتو دست هم ونفسمو با فوت ب م یو حلقه هارو کرد  زدنی و سوت م  غی دست و ج همه

و کل سالن رو   میبلند شد  نیبا رادو می کردیاز مهمانا تشکر م میرفتی م د یکه عاقد رفت و با دمیو منم خوشحال خند  د یخند یم

 ..... کردمیمنم با ذوق و شوق نگاشون م دنیاومدن جلو و رقص  مه ه هک  مینشست می و رفت م یو تشکر کرد  میگشت

 

 شد بهم برگشتم سمتش که گفت... رهیخ نیرادو و

 

 ی آخرش مال خودم شد  یهمه سخت  نی:بعد از انیرادو
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 وفتاد یاتفاق نم نایکدوم از ا چ یه یرفت یکه من تومور داشتم اگر تو م  ی:وقترها

 

 ی به کاوه شک کرد  یوقت  ا یاز دست دادم  مو یینایمن رفتم تو کما و ب ی وقت  ای:نیرادو

 

 کاوه کجاست  ی:راسترها

 

 اد ینامزدش سحر هم اون گوشه داره م رون ی:خودش که بنیرادو

 

  هی و بهش دست دادم   میلبخند مهربون زدم که اومد سمتمون بلندشد  هی  دنشیدست بهش اشاره کرد برگشتم سمتش که با د با

 بود  ف یخوشگل و ظر ی لیدختر خ

 

 ی :سالم خوش اومد رها

 

 د یانشااهلل خوشبخت بش ی مرس  زم ی:سالم عزسحر

 

 گفت   نیکردم که رادو بغلش

 

 رون؟ ی :کاوه بنیرادو

 

 رون ی:بله بسحر
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 رو به من گفت  بعد 

 

 گردم یمردا زود برم شیپ  رون ی:عشقم من برم ب نیرادو

 

 :باشه عشقم رهه

 

 رو به سحر گفتم  رون ی رفت ب  نیرادو

 

 نجایا نیبش ای:برها

 

  هی اومد که سحر  نیربع ساعت بعد رادو می شد  یمیباهاش حرف زدم و صم ی کل شش یو منم نشستم پ  نیرادو یجا ی رو نشست

امشب رو ولکن ما شو هــــــوووف   هی ایکردم که اخماش تو هم بود و نشست سر جاش خدا  نیبه رادو یتشکر کرد و رفت نگاه

لحن ممکن   ن یو مهربون تر نیلومترڟ و م  ن یکج کردم سمتش با ناراحت تر  مو......سرایبگذرونه قشنگ طلسم مون کرد ریخدا بخ

 گفتم 

 

 شده؟  ی.....چنی:رادورها

 

 سمتم و گفت  برگشت

 

 اومده  ی :پرهام واسه چنیرادو
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 خــــــداااا نجااااااایاومده ا ی واسه چ نیا یوااااا

 

 میماکه مال هم شد  ی نگران یتروخدا اخم نکن از چ نی:رادورها

 

 اومد سمتمون ایسر تکون داد که در آروم 

 

 ن یبرقص نیبر د یبا نی:پاش ایدر

 

 :باشهرها

 

 گفت   نیبلند نشدم که رادو یرفت ول  ایدر

 

 گه ی:پاشو دنیرادو

 

 برقصم  رم یاخمات نم نی:من با ارها

 

 باز کرد و گفت  اخماشو

 

 م ی:برنیرادو
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 گه یخراب نکن د وونه یشبمونو بخاطر اون د  ن یقشنگ تر نی:عه رادو رها

 

 و بلندشد و دستمو گرفت گفت  د یخند 

 

 .....پاشوی:پاشو خانومنیرادو

 

  دم یرقصیوآهنگ شاد رو گذاشتن و اروم م  می رقص همه رفتن کنار و فقط ما دونفر بود ستیوسط پ  می لبخند بلند شدم و رفت با

  رون یرفت ب  ست یاز پ ن یهم اومدن دورمون که رادو هی بق قهیبعد از چند دق  داد یو پاهاشو تکون م  زدی هم با لبخند دست م نیرادو

 د یکه دستمو گرفت و بوس  ن یتمام شد رفتم نشستم کنار رادو  که....آهنگ دم یرقص یو منم همون وسط م

 

 :تا ابد عاشقتم....خانم خوشگلمنیرادو

 

 و گفتم   دمیخند  زیر

 

 :منم استاد جذابم رها

 

 ادته ی:دوران دانشگاه چقدر خوب بود نیرادو

 

 رون یب میبعد من تقلب کردم از کالس انداخت ی:آره اون امتحان بود گرفت رها
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 نگفت...  ی زیو چ د یخند 

 

جلو و    م یرفت  گرفتنیم  لمیرقص خارج شدن و ف  ستیهمه از پ می رقص تانگو بر د یاومد و گفت با لمبرداریساعت بعد ف کی

 ....می کن کاریچ د یگفت که با  لمبرداریف

 

دستشو گذاشت دو طرف کمرم و منم دستمو   ن یو رادو  میشد  کیو با پخش آهنگ کم کم به هم نزد م یفاصله گرفت کم یهم  از

 ......مید یرقصیو آروم به همراه آهنگ م ن یرادو یگذاشتم رو شونه ها

 

خوب و   یلیبه غذاها کردم خ  یمخصوص که گوشه سالن بود و نگاه زیسمت م  میشام و ماهم رفت  یبعد مهمانا رفتن برا  قه ی دق  ده

و    گهیتو دهن هم د میغذا گذاشت لمبرداریف  یکه با دستورا  ز یپشت م میود نشست و جوجه و برنج ب دهی و کوب ان یشده مرغ بر نییتز

که ازمون دور شد تند تند چند قاشق برنج خوردم سرمو بلند کردم که   لمبردار یبخورم ف اکالفه شدم اصال نتونستم درست غذ 

 مظلوم گفتم   یلیرفت خ نییاز گلوم که پا کنهیبا تعجب بهم نگاه م نیرادو دمید

 

 غذا بزارم تو دهن تو  گه یم ی غذا بخورم خوب گشنمه ه زارهینم لمبرداری:فاره

 

 و گفت  د یخند 

 

 :فداتشم من بخور عشقمنیرادو

 

  م یو حرکت کرد م یشد  میبود که سوار ماش  ۱ بایساعت تقر  م ید یکه رقص گه ید کم یسر جامون و  می و نشست  میغذا رو خورد  ه یبق

واحد داره که    ۷ م یکرد ی اولش کال آپارتمان رو خانوادگ ی طبقه  یهمون آپارتمان خودمون بود ول  ی سمت خونه خودمون که تو 

  کیدور و نزد ی ال یپشت سرمون بودن از فام نیماش   یانشااهلل.......کل شهیو فرهاد م  یست مال ه گشمید  ی کی م یتاشو گرفت  ۵ما فعال 

  م یرفت نیو چهارتا ماش  م یرو باز کرد نگیخونه پارک  مید یبود که رس  م یو ن ۱رو ساعت  ابون یخ می کال اشغال کرد زدن یو بوق م
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که چهار تا    میگفتن ماهم تشکر کرد  کی تبر همونو دوباره ب میشد  اده یپ نینفره خودمون همه از ماش  ۱۲  پیداخل همون اک

در خونه   نیباال و رادو می و رفت می....سوار شد یآخر  میند مو  نیچهارتا سوار آسانسور شدن و رفتن منم بخاطر لباس عروسم با رادو

 گوشم گفت  نارک  نیخوشگل شده بود رادو  ی لیخ دنشیخودشون اومدن چ نایبودمش آخه مامان ا دهیرو باز کرد خودم تاحاال ند 

 

 :چطوره؟ نیرادو

 

 هی:عالرها

 

بود رفتم تو   نیاز روم برداشتن چقدر سنگ  یی لویصد ک وزنه  هی لبخند مهربون زد و رفتم داخل اتاق و لباسمو عوض کردم انگار  هی

 نگاه به من کرد و گفت  ه یاومد داخل و  ن یپاک شد و بعد رادو شمیدوش گرفتم که آرا  هی حمام و 

 

 باشه....  تی:عافنیرادو

 

 زم یعز ی:مرس رها

 

  ک یپالست یرو باز کردم پر از ظرفا  نتایرو باز کردم پر پر بود در کاب خچالیو در   گشتمیتو آشپزخونه م  ینجوریو هم رون ی ب رفتم

 گرفته شده و نو بود...... 

 

  نیرادو  دمی که د رون یآب به دست و صورتم زدم رفتم ب هی  کرد یدلم درد م  ریداشتم و ز جه ی بود سرگ ۲باز کردم ساعت  چشمامو

 ملبخند زدم و گفت هی بود  دهیصبحانه رو تمام و کمال چ زیم

 

 :سالم عشقم رها
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 لبخند زد و اومد سمتم   ه ی دنم یاورد باال و با د سرشو

 

 نی بش ایدلم ب  زی:سالم عزنیرادو

 

 ز یپشت م نشستم

 

 چه کرده  ن ی:به به ببرها

 

 دستمو گرفت ع یسر ن یبگو ناهار بلند شدم که ظرفارو جمع کنم رادو د یظهر بود با ۲  گهیاز صبحانه که البته االن د بعد 

 

 جمع کنم  ناروی:عه بزار ارها

 

 کنم یخودم جمع م   نی:نه عشقم توبرو بشنیرادو

 

 :اوه چه مهربون رها

 

 کرد یپاش و موهامو نوازش م یرو  دمیگذاشت و نشست گوشه مبل و دراز کش م یفل  هی هم  نی مبل رادو  ینشستم رو  رفتم

 

 آروم بلند شد و گفت  ن یکه زنگ در رو زدن رادو بردم یبستم و از اون آرامش لذت م اموچشم
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 . کنمی:باز م نیرادو

 

ازش گرفت و   نیبود اومد باال رادو تزایپسر جوون که تو دستش دوتا پ ه یبعد  قهیو دکمه رو زد که چند دق فون ی رفت سمت آ و

 جعبه رو بهم داد ه یمبل که اومد جفتم و    یپولشونو حساب کرد و در رو بست نشستم رو 

 

 ی سفارش داد یغذا درست کنم که رفت ستمیمن بلد ن  ینکنه فکرکرد  نمی:ببرها

 

 و گفت   د یو لپمو بوس  نشست

 

 تم و گف دمی... خند یهست یتو آشپز ماهر دونم یآخه م هیچه حرف  نی:نه عشقم انیرادو

 

 ی:اهـــــــا مرســـرها

 

 پاش  ی و سرمو گذاشتم رو دمیمبل دراز کش  یآشپزخونه و دوباره نشست رو  ی جعبه هاشو برد تو ن یرادو می رو خورد تزایپ

 

درو    نیرادو  زدنیدر م  انهیجلومو گرفت و خودش بلند شد وحش نیچقدر گذشت که در زدن خواستم بلند بشم که رادو دونمینم

 سمت اتاق دن یداخل اومدن سمتم و دستمو گرفتن و کش دنی پر ایو در ی باز کرد که هست

 

 چتونه؟  وونه ی:عههه نکن درها
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 سمت بچه ها گفتم  عیتو اتاق و درو بستن سر  میرفت

 

 :آرومممممم خب چتونه؟ رها

 

 :پرهام ازدواج کرد ایدر

 

 خدا روشکر متعجب گفتم  شیییییآخ

 

 د؟ یکنیم ی:شوخرها

 

 ی جد  ی :نه جد ایدر

 

 ؟ ی:با کرها

 

 اسمنی:یهست

 

 اسمن؟ی:رها

 

 ن یرادو ی می:دوست دختر قد یهست
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 :بلهههههه؟؟؟؟رها

 

 دوست دختر داشته   نیرادو یدونست ی:مگه نمایدر

 

 شناسنیرو از کجا م گهیهمد  نایکه ا فهممی نم نویا دونم ی:چرا اونو م رها

 

 پرهام یی دختر دا اسمنی:یهست

 

 به شما گفت ازدواج کردن؟  ی:کرها

 

 دوستمه اون گفت اسمنی:یهست

 

 :خب مبارکشون رها

 

 ؟ یتو ناراحت نشد   یعنی:ایدر

 

 ؟ی:از چرها

 

 ازدواج کرده   تیمیدوست قد  نکه ی:از اایدر
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 به من چه  گهیمن ازدواج کردم اونم حق ازدواج داره د  ی:نه وقترها

 

 در کردم و با لبخند گفتم ر یاشاره به ز هی لبخند زدم و  ه یپس  ده ستایفالگوش ا  دمیجفت پا د ه یدر و  ر یرفت ز چشمام

 

چشمم دنبال شوهر مردم باشه من مطمئنم   د یبا ی دوسش دارم واسه چ  نقدریبراش ا رمیمیخودم عاشق شوهرمم م ی:وقترها

 شه یازدواج کرده ناراحت نم اسمنیبفهمه  نیرادو

 

 کردن اوردم باال و گفتم  د یتهد  یرفتم سمت در و بازش کردم که هول شد انگشتمو به معن و

 

 نه یبیرهاشو م د یو مطمئن باشه پشت گوششو د شه ی:که اگر نگران بشه با خانومش دعواش مرها

 

 و گفت  د یترس 

 

 ول کنم   دمیدارم که جونمو براش م  قه یخانوم خوشگل عاشق با سل ه ی ی :نه من غلط بکنم مگه مرض دارم وقتنیرادو

 

 و گفتم  نییو دستمو اوردم پا دمیخند 

 

 نی:آفررها

 

 و گفت  ایزد به در  یهست
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  ه ی واسه پرهام گر  نهیشیرها م میندازی راه م نشونیب یدعوا حساب  هیحاال  م ی....مارو باش فکر کردشهیگرم نم ی آب نای:از ایهست

 اسمنیواسه  ن یرادو  کنهیم

 

 کردن ندارن  ه ی :ارزش گرمیبا هم گفت هردو 

 

 بلند گفت  یرفتن سمت در که هست ایو در  ی خنده هست ریز  میسمت هم و زد م یتعجب برگشت با

 

به جهاز   ازین می خودتونم مبله گرفت یی بعدشم ماه عسل واحد روبه رو می کنیمحضر با فرهاد عقد م می ری:خواستم بگم فردا میهست

 داریگفته باشم عشقتونم پا  م یریگ یهم نم یعروس  میارند 

 

 و گفتم دم یخند  رونیرفتن ب و

 

 دردسر   یخوبن ب نای:ارها

 

 گذاشت پشت کمرم و گفت  دستشو

 

 بودن  یخاطرات خوب یل یخ میکه داشت ییبا وجود تمام دردسر ها ی:ولنیرادو

 

 ..... یلی:آره خرها
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 بعد _روز_کی#

 

 ــــــــــــنی:رادورها

 

 :جاااانمنیرادو

 

 :اون عطر کجاست رها

 

 قشنگ بگرد   زمیعز گهید  زی:همونجا سرم نیرادو

 

 دمی:آهادرها

 

با   دمیبلند پوش  یمانتو صورت  ه ی نیشاد تو لباسم استفاده کنم واسه هم یکردم از رنگا  ینگاه به خودم کردم سع هی رو زدم  عطر

و    گشتمیم نکامیبود و دنبال ع فم یسرم تو ک  رفتمیکه م ی نجوریهم رونیو رفتم ب ی و کفش طوس  فی شال و شلوار قد نود و ک هی

 کردم یلب غرغر م ریز

 

 م یما هنوز نرفت خوننی رفتن محضر االن خطبه رو م  گنیم  نایخدا انگار عروسه هنوز آماده نشده مامان ا ی:ارها

 

 اومدم  زم ی:اومدم عزنیرادو
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تا آرنج باال بود و   ناش ی که آست ی کت آب  ه یبود با  دهیپوش  ی شلوار ل هی اومد  نیکردم و گذاشتمش رو شالم که رادو  دایپ نکمویع

 چرخ زد و گفت  هیبود و   د یسف رهنیپ ه ی رش یز

 

 :چطوره؟ نیرادو

 

 پیخوشت شهی:مثل همرها

 

 گفتم.  غینگاه به دستش کردم و با ج هی

 

 :حلقت کووووووو؟ رها

 

 و گفت  د یترس 

 

 :صبح تو حموم جا گذاشتمنیرادو

 

 گفتم   ی و کردش تو دستش و شاک  رون یبعد رفت سمت حموم و حلقه رو برداشت و اومد ب و

 

 رون ی ب ادیبدون حلقه ب  خوادیم  پیت ن ی:إقا رو با ارها

 

 خانومم  د یببخش گهیعشقم گذاشتمش د: نیرادو
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 سمت محضر .....  می و حرکت کرد میشد  نیو سوار ماش  رون ی ب میو رفت  د یخند 

 

که عاقد اومد و بعد از    میو نشست م یهمشون اونجا بودن به همه سالم کرد پمونیداخل اک م یو رفت م ید یبود زود رس  کینزد چون

بار دوم زن عمو گفت عروس   نه یگرفتن شناسنامه ها شروع کرد به خوندن خطبه بار اول رو سوگل خانم گفت عروس رفته گل بچ 

 ندگفت با لبخ یبار سوم هست  اره یرفته گالب ب

 

 :با اجازه بزرگترا بله یهست

 

از   م یگفت ک یو بهشون تبر م یسمتشون بغلشون کرد میرفت میو بلندشد   دمیخودمون افتادم خند   ادی م یبراشون دست زد همه

رو به   کردنیم تم یخودشون بگردن دل درد و گرما اذ ی رفتن برا یکه دوباره دلم اومد درد فرهاد و هست   رونیب م یمحضر اومد 

 گفتم   نیرادو

 

 .یکنی رو باز م نی:عشقم در ماش رها

 

 د ینگران پرس   ن یکه رادو نیرو زد ودرو باز کردم و نشستم تو ماش   قفلش

 

 ؟ ی:خوبنیرادو

 

 کنه یدلم درد م کم ی:آره رها
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 دکتر  میبر ی خوایبرات م رم ی:بمنیرادو

 

 خونه  م یعشقم بر خواد ی :نه خدانکنه نمرها

 

 دلم  ز ی:باشه عزنیرادو

 

 و حرکت کردم سمت خونه.....  میشد  نیسوار ماش  م یکرد  یخدافظ  هی بق از

 

 بعد _ماه_۲#

 

 ساااااایوا نی:عه رادو رها

 

 ی د ید ی زی:چنیرادو

 

 سا ی:آره وارها

 

 نگه داشت رفتم سمت باغ کنار جاده و به درخت توت اشاره کردم  نویماش 

 

 خوااااامی:توت مرها
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 بلنده  ی لی:عه رها خنیرادو

 

 :خب برو باال رها

 

 :من برم؟ نیرادو

 

 من برم   یخوا ی:پ ن پ مرها

 

 برم؟  ی : آخه چجورنیرادو

 

 رم یخب بلندم کن من م لهی:خرها

 

 شو  ال یخی:عه رها بنیرادو

 

 گفتم   غیج با

 

 ....ـــــــــــنی:رادورها

 

 نکش غ ی:عه هزار بار گفتم جنیرادو

 



 استاد جذاب من 

528 
 

 :ببرم باالرها

 

 آخ گفت  هی کمرش کم کم بلند شد و  ی منم نشستم تو ن یزم ی نشست رو نیرادو

 

 عشقم  د ی:ببخشرها

 

 :بردار زودتر نیرادو

 

 توت از درخت کندم و گفتم  چندتا

 

 نییپا ارمی:برها

 

 و چندتا توت بهش دادم   نییگذاشتم پا آروم 

 

 ی ش  ی:بخور قو رها

 

 خونه بشور بعد بخور می ریم فی :نه رها االن نخور کثنیرادو

 

 ی بخور  د یبا ری:نخرها
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 :رها نیرادو

 

 اسمشو صدا زدم  غیج با

 

 صد بار  نینزن ا غ ی:جنیرادو

 

 هزار بود  شیپ قه ی :دو دقرها

 

 توت هارو خورد منم خوردمشون که گفت  دویخند 

 

 خونه؟  م ی:برنیرادو

 

 می:بررها

 

  ی به رو یسمت خونه تو راه حالت تهوع و دل درد داشتم مطمئن بودم بخاطر توت هاست ول  م یو حرکت کرد میشد  نیماش  سوار

درو باز    نگیرو گذاشت تو پارک نیخونه ماش   م ید یرس  گهید ز یچ یو کل  یگفتم نخور و گوش نکرد  گهی م  نیهاال رادو اوردمیخودم ن 

با   نیبرگشت به حالت اول رادو زیکه همه چ ستادم یا قهیشد چند دق  اهیجا س  مه رفت و ه جیگ  هویشدم سرم  اده یکردم و پ

 گفت  ینگران

 

 ؟ ی:!عشقم خوبنیرادو
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 زدم و گفتم   یلبخند مصنوع ه یدر رو بستم و  آروم 

 

 :اره عشقم رها

 

پام تو   هی پام تو اتاق بود  هی خوابش برد و من تا صبح از دل درد و حالت تهوع خوابم نبرد  یکه از خستگ  نیخونه رادو میرفت

 قرص باالخره خوابم.....  یدکتر برم با کل   هی  د یفردا حتما با ییدستشو

 

 ده یو لباس پوش   خورهی داره صبحانه م  نیرادو دمیکه د  رون ی شدم رفتم ب داریبهم خوردن ظرفا از خواب ب یصدا با

 

 ر ی:صبح بخرها

 

 زم یعز ری :صبح بخنیرادو

 

 ؟ یر ی:کجا مرها

 

 لقمه گرفت کتشو برداشت و اومد سمتم لقمه رو گذاشت تو دهنم و گفت  هی

 

 دنبال کار  رمی:منیرادو

 

 دهن پر گفت  با
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 ؟ ی:کار واسه چرها

 

 ارم یبمونم که په خرجمونو از کجا ب کار یب تونمی:باالخره تا آخر عمرم که نمنیرادو

 

 یخوب  یتو هرجور هست ایند  یبه خودت سخت اد یز ی :باشه ولرها

 

 و گفت  د یو رفت سمت در کفشاشو پوش  د یبوس  مو یشونیو پ د یخند 

 

 خدافظ  زمی:چشم عزنیرادو

 

 :خدافسرها

 

 .....مارستانی و رفتم ب  دمیساعت بعدش منم لباس پوش  کی  رونیب رفت

 

بدم صنو رو   ی صنو گراف د یدادم که اونم گفت با ح یاز چند ساعت باالخره نوبتم شد رفتم داخل و به خانم دکتر مشکلمو توض بعد 

 لبخند زد و گفت.  هی کرد و  ش یدادم و دوباره نشونش دادم بازش کرد و بررس 

 

 ی شما باردار زمی:عزدکتر
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از دکتر تشکر کردم   یبا خوشحال اوردمممممممیداشتم بال در م یخوشحال شددددددددداز یباورم نم نــــــــــــــــــههههههه

 رفتم..... اده یکل راه رو پ یتا خونه کم بود از خوشحال مارستانیچون فاصله ب رون ی و رفتم ب

 

عطر مو   دمیپوش  ی ساپورت مشک ه یبا  د یشرت کوتاه سف یت  هی بود رفتم تو اتاق و  ۶نگاه به ساعت کردم  هی خونه شدم و  داخل

گرفتم   میتصم  نیواسه هم شه یخوشحال م یل یبفهمه خ نیزدم و اون رژ قرمزه رو هم زدم و رفتم تو آشپزخونه مطمئنم اگر رادو

رفتم   عیسر  د یدر چرخ یتو   د یبود که کل ۱۰بایخوب درست کردم ساعت تقر ی لیخ ی قرمه سبز هیشام خوشمزه درست کنم   هی

 و گفتم  د یلبم ماس   یبود و کتش رو دستش افتاده بود لبخند رو  شون یخل خسته و پراومد دا ن یکه رادو ستادمیپشت اپن ا

 

 :سالمرها

 

 حال گفت یکالفه و ب   همونجور

 

 زم ی:سالم عزنیرادو

 

 ؟ی:خوبرها

 

 :آره آره نیرادو

 

 خبر خوب برات دارم  ه ی شام بخور  ایآب به دست و صورتت بزن ب  هی :خب برو رها

 

 در اورد و رفت سمت اتاق و گفت  کفشاشو
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 بخوابم  خوام یم  زمیعز د یخسته ام ببخش ی لی:خنیرادو

 

دستمو گذاشتم    د یکه از بچه داشتم پر یذوق   یناراحت شدم کل  یلیبعد رفت داخل اتاق و درو بست و خشک شدم همونجا خ و

 لب گفتم  ر یشکمم و آروم نوازشش کردم و ز ی رو

 

 االن چش بود  دونم یمهربونه نم  یلیخسته بود وگرنه خ کمی یی..بابا...یمامان وقت ی ی:نگران نشرها

 

با همون لباسا   دمیتو قابلمه و بعد رفتم طرف اتاق در رو آروم باز کردم که د  ختمیناراحت همه غذا هارو ر یل یو خ  زیسمت م رفتم

 .... دمیو خواب  ییرایخوابش برده در رو بستم و رفتم تو پذ 

 

تو آشپزخونه   شه یمثل هم  نیرادو دمیبلند شدم که د دمیمبل خواب یچون رو  کرد یدردم  کمیم سرم درد چشمامو باز کرد  با

  ه ی خچالیآب به دست و صورتم زدم و رفتم سمت  ه یگفتم و رفتم   ریصبح بخ ه یخواب آلو  یبود همونجور ده یصبحانه رو چ

اومد و جفتم نشست هنوز ناراحت  نیرو باز کردم که رادو  ون یزیمبل و تلو یآب پرتقال خوردم و دوباره رفتم نشستم رو   وانیل

 و گفت  کردیم یبستم باز  یبودم دستشو اورد باال و با موها

 

 د یخسته بودم نتونستم شام بخورم ببخش یل یخ دانکردمیدنبال کار گشتم و پ  یلیخ شب ی:دنیرادو

 

 :نه اشکار نداره رها

 

 خودت؟  ی :شام خوردنیرادون
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 :نهرها

 

 ؟:چرا نیرادو

 

 :اشتها نداشتمرها

 

 بغلش....کج افتادم تو بغلش که گفت  ی تو دمیسمتم و کش اومد 

 

 بود؟  ی چ یخبر خوب دار  ه ی  یگفت شب ی:دنیرادو

 

 گمیبعدا بهت م  ستی:مهم نرها

 

 خب  شمیمن ناراحت م یکنی م ینجور ی:عه رهااااا ان یرادو

 

 ؟ یمن ناراحت شدم ذوقم کور شد چ:رها

 

 ؟ یذوق واسه چ  خوامی :ببخشد من معذرت منیرادو

 

 شکمم و گفتم ی زدم و دستمو گذاشتم رو ی طانیلبخند ش  هی
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  گهیهفته د ۲ماه و  ۸که توراهه و تا   ییکوچولو نیمن و تو و ا یعنی خانواده سه نفره  ه ی م یشیبه بعد م نیکه از ا ن ی:ذوق ارها

 ایبه دن ادیم

 

 محکم بغلم کرد و بلند گفت   رون یکه از شک اومد ب   کمی کرد یجدا شدم و بهش نگاه کردم با تعجب بهم نگاه م ازش 

 

 :رهااااا عاشقتممممممنیرادو

 

 و گفتم  دمیخند 

 

 باردارما ی آرومتر ناسالمت نی:رادورها

 

 کرد یشکمم و نوازش م یجداشدم دستشو آروم گذاشت رو ازش 

 

 فداتشم دختر بابا   ی:الهنیرادو

 

 :عه از کجا معلومه دختره؟ رها

 

 شد چون من دختر دوست دارم  ت یحسود ه ی:چنیرادو

 

 پسر  رم ی:نه خرها
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 دوقلو پسر و دختر باشه  د ی:اصال شانیرادو

 

 .....خواماینم شتر یب یکی:نه من رها

 

 بعد _ماه_4#

 

 گهید  اریاون مانتومو ب نی:رادورها

 

 :اومدم عشقم اومدم نیرادو

 

 دم یکرد و مانتومو پوش  کمکم

 

 خب ام ی:رها بزار منم بنیرادو

 

 گه ید  رمی م  یو هست ای:عشقم با در رها

 

 ه ی :خب منم دوست دارم بفهمم بچم چنیرادو

 

 ن؟ ی.....فقط رادوگهی د  گمی:اومدم خونه بهت مرها
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 :جانم؟ نیرادو

 

 چاق شدم نقدر یبلند بشم ا تونم ینم ی حت نمیشکمم بزرگ شده انقدر سنگ  نقدری چرا ا ترسم یمن م نی:رادورها

 

 بچمون تپل باشه  د یآخه شا ی ترس یم ی :عشقم از چنیرادو

 

 دونمی:نمرها

 

دستمو گرفت   ن یاومده بود جلو رادو یبچش پسر بود و شکمش حساب اهمیبودن در ا یو در ی باز کرد هست ن یدر رو زدن رادو زنگ

 ......رونیب م یبلندشدم و رفت

 

  هی و مثل ابر بهار گر  هی گر ر یزدم ز رونی به ب د یکه پامون رس  نیدکتر بودم هم  یهنوز تو شک حرفا رونیب م یمطب دکتر زد از

اشک   ینجوریم سرخ شدم همکرده بود  هی خونه انقدر گر م ید یرس  دادنیم ی و من و دلدار دنیخند ی هم م ایو در  یهست کردم یم

 د یشد نگران پرس  شتریهام ب هی گر دنشیکرد با د  ازدرو ب  نیکه رادو  زدمیبا مشت در م ختم یریم

 

 ؟؟؟؟؟ یکنی م ه ی گر ی :رها واسه چنیرادو

 

 و گفت  د یخند  ایدر

 

 یکن یم  هی گر  ی:بگو واسه چایدر
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 :من چهار قلو حامله ام رها

 

 و بغلم کرد  د یتو شک بود بعد خند  اولش

 

 خدارو شکر مگه بده   میفداتشم زندگ   ی:الهنیرادو

 

بودم بردم داخل و نشوندم   ن یکردن و رفتن همونجور که تو بغل رادو یکه خدافظ  دم یرو شن یو هست ایدر  یهام صدا هی اوج گر تو

 پام اشکامو پاک کرد و دستامو گرفت  نییمبل و خودش نشست پا  ی رو

 

 آخه؟  ه ینکن عشقم مگه چ ه ی:قربونت بشم من گرنیرادو

 

 :فکرشو بکن چهارتا بچه باهم بهت بگن مامان مامان رها

 

 ... هیگر  ریبعد دوباره زدم ز و

 

 بعد _ماه_۴#

 

و نفسام سخت شده بود از درد مالفه    کردیدرد م یل یکه خواب بود دلم خ دم یرو جفت خودم د نیدرد چشمامو باز کردم رادو  با

  ی دستم خورد رو شد یم  شتریو ب شتری ب ی لب گفتم دردم ه ر یز زیآه ر  ه یباال تر و   دم یرو چنگ زدم و خودمو کشتخت  ی رو
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بلند   عیسر  ن یرادو زدمیشد عرق کرده بودم و مالفه رو چنگ م داریب  ن یرادو ش و افتاد شکست که با صدا ز یم ی عطر رو شهیش 

 بود و گفت  دهیشد ترس 

 

 :رها حالت خوبه نیرادو

 

تحمل اون همه   گه ید زدم یم غ یآروم ج د ی و مانتو منم پوش   د یپوش  یبلند شد و لباساشو عجله ا عینه سر ی تکون دادم به معن سر

تند   نی خلوت بود رادو ابون یصبح بود و خ ۴ساعت  میشد  نیسوار ماش  رونیب م یبلندم کرد رفت  عی سر نیدرد رو نداشتم رادو

 ت گف  یتو راه با ترس و نگران  کردیحرکت م

 

 چرا انقدر زود اومدن نای:انیرادو

 

 یییییییییی آ ان یب گهیبگم بمونن همونجا دوهفته د یخوای:مرها

 

 هوش شدم....  ی و ب شد یچ دمینفهم گهیبردنم اتاق عمل د  عی و سر مارستانیب مید یرس 

 

 ن یرادو#

 

بودن   نجایبعد ا قهیدق ۱۰که خودشونو برسونن   نایکه کردم زنگ زدم به مامان ا ی کار  نیاول دمیترس یاسترس داشتم و م یلیخ

 سمتش که گفت  میهمه رفت  رون یساعت بعد در باز شد و دکتر اومد ب م یکه ن  می همه پشت در اتاق عمل منتظر بود

 

 :خوشبختانه عمل خوب بود دوتا دختر و دوتا پسر ناز خوشگل هم سالم هستن دکتر
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سمتش و بچه   میهمه رفت رونیبعد پرستا با بچها اومدن ب قه ی بابا شدم دکتر رفت و چند دق شد یته دل زدم باورم نملبخند از  هی

خوشگلش   یچشما رون یهوش بود رو اوردن ب یتخت ب   یهنوز تو شک بودم که رها رو که رو  میکردیهارو با ذوق و شوق نگاه م

 داخل......  میرندادن ب  جازه ا گهید یبسته بودن بردنش تو اتاق ول 

 

 رها#

 

لبمو به دندون گرفتم و با درد آروم اسم    یبزنم ول غ یو خواستم ج د یچ یدلم پ ی تو یکم چشمامو با درد باز کردم که درد بد   کم

 با عجله اومد سمتم ن یبلندتر گفتم که در باز شد و رادو کمی ومد ین  یرو صدا زدم ول  نیرادو

 

 ــــــنی:رادورها

 

 گفت  یگرفت و با نگران   دستمومحکم

 

 دلم  ز ی:جانم عزنیرادو

 

 مسکن بزنن هی  انیبگو ب کنهی:دلم درد مرها

 

 :باشه باشه نیرادو

 



 استاد جذاب من 

541 
 

  هی با  گهیپرستار د  هی بعد  قه ی مسکن بهم زد که حالم بهتر شد و چند دق ه یبعد با پرستار اومد و  قه ی چند دق رونیرفت ب عیسر

 ن اومد داخل بچه ها رو گذاشتن جفتم و گفت تخت چرخ دار که بچه ها توش بود

 

 نیبد  ریبهشون ش  د ی:باپرستار

 

که   نییدوباره اشکم اومد پا  یو دوتا با لباس آب  ی دوتاشون با لباس صورت  کردمیبا تعجب بهشون نگاه م رون یدوتا پرستار رفتن ب  و

 گفت   نیرادو

 

 ؟یکنیم  هی :عهههه رها چرا گرنیرادو

 

 گفتم  ه یگر با

 

دست خودم نبود   خواستینم یی هویبچه  نقدریتوهم دلت ا د ی.....ببخش؟؟؟؟یچ ی عنیخو  خواااامیمن نم ادننننیچرا انقدر ز نای:ارها

 که 

 

 د یبوس  مویشونیاومد سمتم اشکامو پاک کرد و پ عیسر

 

 قسمت بوده  د یبراش شا رم یمیمن عاشق بچه ام م  یزنی م هیحرفا چ نی:عهههه رها انیرادو

 

 رفت سمت بچه ها و گفت  و
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 چقدر خوشگل و نازن  نی:ببنیرادو

 

اومدن داخل البته رادمهر پسر   ایکه در باز شد رهام و در کردم یاز دخترا و نوازشش م یک یلبخند زدم و دستمو گذاشتم تو سر  هی

 پسر تپل و خوشگل هی و عشق عمه   ایاومده به دن شه یم یکوچولوشونم بود رادمهر سه ماه

 

 و گفتم  م یدکر  سالم

 

 بدم  ریداخل که به بچه ها ش   انیب یکنی رو صدا م  نایمامان ا ای:دررها

 

 زم ی:باشه عزایدر

 

 بدم......  ر یبه بچه ها ش  ی و زن عمو اومدن داخل و کمکم کردن که نوبت مامان

 

 بعد_سال_۵#

 

 کنما؟یم داتیاالن پ  ی شد  می:آتنا کجا قارها

 

 گفتم   واش یو  د یخوشگل و ناز قهقه زد و خند  یلی رفتم گرفتمش و خ ع یسر دم یلخت بلندشو از پشت مبل د یموها

 

 کجان؟  تا ی:بنظرت آتا و آرتان و آنرها
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 چونش و با اون زبون با مزش گفتم  ریکاراگاهانه دستشو گذاشت ز یلیخ

 

 دونم یمی:نآتنا

 

  میگرفت   یناهار خور زیم  ریو آرتان رو هم ز مشیگرفت  ع یسر دم یکه آرتا رو پشت اپن د ه ی دنبال بق می و و رفت دم یلپشو بوس  محکم

 نکردم رو به بچه ها گفتم  داش یبود کل خونه رو گشتم پ طون یباهوش و ش  ی لیخ تایفقط مونده بود آن

 

 کجاااست؟ تای:آنرها

 

 ( می)خبر ندارمی باهم شونه باال انداختن و گفتن:خبل ندال همه

 

 گفت   غی که با ج  ادیم  تایآن یصدا دمیون که دبهش دمیخند 

 

 :ُشک ُشکتایآن

 

 گه یو م   کنهیرو مبل بپر بپر م   دمیکه د ییرا یتعجب برگشتم سمت پذ  با

 

 :من بلدم من بلدم)من بردم( تایآن

 



 استاد جذاب من 

544 
 

تو آشپزخونه و گازو بستم    دمییغذام سوووووخت دو یواااا  یسوز اومد ا   ی بهش رفتم سمتش و بغلش کردم که بو مید یخند  همه

 چهار تا کله از پشت اپن اومد باال و گفتن  هویو پنجره و هود رو باز کرد تا بوش رفت  

 

 .بچها: بازم سوخت؟ 

 

 اومد که گفت نیرادو یصدا هوی

 

 :فکر اونجاشم کرده بودمنیرادو

 

 و کتشو ازش گرفتم  ف یو رفتم سمتش و ک  دمیاومده بچه ها دورش جمع شده بودن خند  تزا یتا جعبه پ۶با  دمیکه د رون ی ب رفتم

 

 زم یعز ی:خسته نباش رها

 

 در رفت عشقم...  م یخستگ  دمی:شمارو دنیرادو

 

گل کرد و شروع کرد به قلقلک دادن من منم انقدر   ن یرادو طنتیو که ش  م یخورد تزاهارویاتاق و پ یرو گذاشتم تو  فی و ک کت

 و گفت د یخند  ن یمامانمونو ول کن رادو گفتنیو با هم م  نیسر رادو  ختنیچهارتاشون ر هو ی د یکه نفسم بر دمیخند 

 

 :عهه زن خودمه نی.رادو
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پنج تا فرشته   م یکه تو زندگ کردم یم......و خدا رو شکر  مید ییهم دور تا دور خونه رو دنبالشون دو نی فرار کردن و من و رادو  بچها

 دارم  نینازن
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