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 به نام خدا 

 ازفاطمه بامداد  یگری اثرد

 چشم بازکردم ولب زدم  م یاالرم گوش ی باصدا

 چرا صبح شد   ایخدا

اومدم و چشم بسته ازاتاق خارج شدم   نییازروتخت پا  شد یکه ازفرط خواب  بازنم ییباچشما 
توصورتم   دمی مربوطه چندمشت اب سرد پاش ی شدم وبعدازانجام کارا سی واردسرو   یوبه سخت

خارج شدم وبرگشتم به اتاقم به سمت کمدم رفتم ودرب  سی و مسواک زدم واز سرو
و کش موهام   ستادمیا  نهیا ی جلو دمی پوش عیبرداشتم وسر ومدرسه ار فرمیونی کمدروبازکردم 
کمرم بود   ن یی بود وتا پا ییظرفشو  میفرم که مثل س  یبلندوپرپشت مشک ی روبازکردم موها

  ختمی موهام رو کج توصورتم ر ی بافتم جلو یماه  غیمدل ت دمیبرس کش یروبه سخت
گرفتم دستبندم رو دورمچ   شروسرم کردم وباعطر شکالتم دو میوبااتوموصاف کردم مقنعه مشک

بند روشونه ام انداختم وازاتاق خارج شدم به   هیچرمم رو برداشتم  یدستم بستم و کوله مشک
لبخندزنون به طرفش رفتم وگونه اش  دنشیباد دمی طرف اشپزخونه رفتم که مامان رود

 دم ی روبوس

 ی رمامانی_صبح بخ

 ی دی رخوابی بازد زدلمیرعزی_صبحت بخ

رمان روشروع کردم که نتونستم بزارمش کنارتاصبح  هیدرس خوندنم تموم شد  نکهی_بعداز ا 
 رنشده یزنگ خورد من برم تاد می بودم که گوش دهی غول خوندن شدم تازه خوابمش

 _ازدست تو پول همراهت هست 

 خدافظ  رمی من م گهیبابابهم دادخب د  شبی_اره د

 _خدافظ مراقب خودت باش 
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 _چشم 

لج دار  یدرب خونه کتون ی خونه رفتم جلو یخارج شدم و به طرف درب خروج ازاشپزخونه
فاصله   داشتمی گفتم وتندقدم برم یرلبی خونه خارج شدم وبسم اهلل زواز  دمیروپوش میمشک

به درب بزرگ   دمیرس ی ا قهیمن پنج دق  عیتند و سر  ی کوچه بود با قدما ه یمدرسه ام تاخونه 
حضرت زهرا وارد   یدولت رستانیبزرگ مدرسه نگاه کردم دب ی تابلو هرنگ مدرسه امون ب یاب

روتندکردم   القدمامیل دنی همسن وسال خودم بود باد  ی پرازبچه ها شهیمدرسه شدم مثل هم
 رفتم کنارش   عیوسر 

 زادجونم ی_سالم پر 

 یاج یالخوبی_سالم ل

 ی تاصبح رمان خوند شبیبازم د یتوخوب  یاج ی_مرس

 بود ورمان خوندم انقدرقشنگ  دمی_اهوم بعداز تموم کردن درساروتخت درازکش

   یشی_هووف ازدست تو اخرش کورم

  یکنیوقت درس خوندن وم  یک  طنتیش نهمهیتوباا  فهممینم من

 رسم یم طنتامیدرسمه بعدازتموم کردن درسام به ش تی اولو شهی_هم

 _عجب 

 زنهی_اهوم حاال توچرا دلت واسه من شورم

 م ی که امروز امتحان دار یدونیم م یکالس دار ستی ز ریدب ی _چون امروز باخانوم مراد

 نگاهش کردم لکسیر یلیخ

 _خب 
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 ا یتوروخدابهم برسون ی پر ادنگرفتمیخوندم بازم    ی_خب که من هرچ

 م یکه جابه جاکن سیبرگه ات ننو ی راحت فقط اسم تو باال التی_باشه خ

 ی_فدات بشم اله

 _خدا نکنه 

 با حرص لب زدم   میببند   کردصفیرومخ زنگ که ناظم اشاره م ی صدا دن یباشن

  می کن یجنگولک باز یه مونایم نی داره مثل ا  یها هم چه لزوم یماسال اخر  دمی_اخرش نفهم
 گه یسرکالسمون د می بر  دی دبذار می وصف ببند

 د یستیسر جاتون با  د یوخانوم نبوت بر  دی _خانوم توح

 درشت شده اش نگاهم کرد ی نگاهش کردم که با چشما باحرص

 د ی افتاده توح ی_اتفاق

 لب زدم باحرص

 _نه خانوم

 د یازخنده ترک  ال ینثارش کردم که ل یداد که فحش ابدار سرتکون

 ی _خدانکشتت پر

 بازم زرنزده  یباباغور ن یسرجامون تاا می _گمشو بر

   شنوهیم ششی_ه

 _به جهنم  

 _عه
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   می ستادیا وسرجامون   دمیدستشوکش

 ما یکالس دار ی االن بامراد نیهم ی_پر

 افته ینم ینگران نباش اتفاق ی_خب بابا چرا انقدراسترس دار

 نکنه  ی_خداکنه اگه سلحشور بازپاچه خوار

 ده ینم حیمن که شاگرد اول کالسشم رو به اون االغ ترج چوقتیه ی _مراد

 اونم مثله تو درس خون کالسه  خب ی_پر

 نگاهش کردم ضیباغ

 ی افه چس  ی دختره  رسهیمنم نم ی به گرد پا یول_

 وونه ی _خخخ د

 اره  یکرم دار ی خندیبهم بعدهرهر م ی زیری_درد اعصاب ادم وم 

 _ارهه

 ر یتقلب بگ یزنیم نه ی_برو ازهمون سلحشورکه سنگشوبه س

 ی _غلططط کردم پر

 _نوچ 

 توروخدا ی _پر

 نکن   فیخب خودتوکث  لهی_خ

 عاشقتم  یمرس ی _وا

 زرنزن بابا  یمنم که گوشام مخمل ی_اوخ
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واز   می شد  ی ورود ی وارد راهرو  بیاجازه رفتن به کالس روبهمون دادن وهمه به ترت باالخره
  م یبه طبقه سوم بانفس نفس توراهرو قدم برداشت می دی وباالخره رس  میپله باالرفت ن یچند
  واریروبه د یچهارم  مکتین یعنی  یشگی هم ی به کالسمون وارد کالس شدم وسرجا  مید یورس

  کلی سلحشور بااون قدبلندو ه  دنیهم کنارم نشست باد  ال یل دمیزچیروروم لمینشستم وسا 
من اخماش رفت توهم منو سلحشور به خون   دن یالغروروفرمش اخمام رفت توهم اونم باد 

  می توزندگ  خورهی متنفرم حالم ازش بهم م یپاچه خوار عوض نیازش متنفرم ازا  می هم تشنه بود
 بهم رفت که بلندلب زدم  ی مون چشم غره ایم  ن یادم متنفرنبودم به اندازه ا هیانقدر از

 چاره یب یمردم مشکل داره انحراف داره چشماش اوخ ی _خداشفا بده چشما 

  ی نگام کرد پوزخند تیگردشده از عصبان ی که باچشما نوگفتمیو مسخره وارا   لکسیر اونقدر
  رفوقیدب ی بااومدن خانوم مراد   دنی کردبه خند  زشروعیزر یر ال یبهش زدم وروازش گرفتم که ل

بودساکت   یعوض مونیاون م نیکه عاشق من وهمچن ستمونیز  شیر یوس  ریالعاده سختگ
دستش باالخره   ی تو ی شروع کردبه پخش کردن برگه ها یحرف اول چ ی که بدون ه می شد
 من لبخندزدوگفت  دنیباد  زمای م دبهیرس

  ی اماده ا  شهی_مثل هم

 زدم وگفتم  ی لبخند

 _بله خانوم 

  چیسواالرو بلدبودم بدون ه ی سرتکون دادوازم فاصله گرفت بهسواالنگاه کردم همه  لبخندزنون
نگاه   دشی که با بغض به برگه سف ال یشروع کردم به نوشتن بعدازنوشتن سواال به ل ینگران

کردم   کردنگاهیها نگاه م یچپ زسمتیم ی کردم اروم به معلم که مثل جغد به انتها کردنگاهیم
و برگه ام رو دادم دستش   دمی کش ردستشیبرگه ارواز ستی شدم حواسش ن نمطمئ یوقت

 بلندلب زد  ی تااومدم شروع کنم به نوشتن سلحشور با صدا

 کنن یتقلب م نادارنی_خانوم ا
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برگه هارودوباره مثله اول   عیباسرعت به طرفمون اومد سر ی سرم وبلندکردم که مراد تیباعصبان
 حق به جانب نگاهش کردم   افهیستادباق ی ا زمون یم ی بعدچندلحظه جلو  ی جابه جاکردم که مراد 

  ستمی ب شهیکه هم یمن ؟من کنهی داره تقلب م یمنه پرازجواب ک   ی برگه  ن ی_خانوم ا
 کنم  دتقلبی چرابا

 سرتکون داد  نانیبااطم ی مراد

 دارم دخترم  نانیمن به تو اطم دی ا ادامه بداشتباه شده بچه ه دی _حق باتوئه توح

  ینگاه کردم که ازمون فاصله گرفت به سلحشور که ناراحت وعصب ی به مراد یظاهر یبادلخور
 زدم که صورتش کبودشد  ی نتونسته به هدف شومش برسه نگاه کردم و پوزخند  نکهیازا

شتن ،اسمم روهم نوشتم  شروع به نوشتن کردم بعدازنو   عیجا کردم وسر  الروجابهیخودمو ل برگه
راحت سرجام نشستم   الیدادم وباخ ل ینفربرگه ام روتحو نیاول شهیوازجام بلندشدم مثل هم

رب   هیبعداز دی شروع کردبه درس دادن درس جد ی نفرات برگه اش روداد ومراد ن یجزءآخر ال یل
وباسرعت از کالس خارج    الروگرفتمیکالس خارج شد دست ل دازینباش اخستهزنگ خورد و ب

به طرف   می همسن خودم شد ی پرازدانش اموزا اط یو واردح می رفت نییاز پله ها بادووپا می شد
 دستمو گرفت   ال یکه ل می ستادی وته صف ا می بودن رفت ستادهیا پ یتاک پیبوفه که ک 

 م یسلحشورگفت تقلب کرد  یشدم وقت یچه حال یدونینمیپر  ی _وا

 بهش زدم  یپوزخندعصب

  نکارایباا دونهی نم گهید هیبق شیمنو خراب کنه پ نکارایباا  تونهی فکرکرده م نی ا کنمیم_ادمش 
 بکنه  تونهی نم یغلط چیه

 بااسترس نگام کرد ال یبگم که ل یز یچ خواستم

 شده  یچ ال یل هی_چ

 طرفمون   ادیداره م ی _واا
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 ی_ک 

 _ سلحشور 

 تو  ی دی _خب چراگرخ

   خوادی_االن بازم

 ی _بازچ

 رو به کمرم زدم ولب زدم دستم

   یهست قممی_به توچه توگوه خور منو رف

 ی گفت ی_چ

 ی _همون که شنفت

 دوباره بگو   ی_جرئت دار

 بهش زدم ولب زدم ی پوزخند

بهت مزه داده حرفم   یلیباشه خ گمیم ادیتوکه سهله باباتم ب ترسمیازتوم یکنی_نه بابا فکرم
 ی رشی س گمیداره بازم االن مبارگفتن عب ن هیبا  ی رنشدیس  گمیباش دوباره م

   یبکن ی خوایم  ی؟هاچه غلط یقمیگوه خورمنو رف  گفتم 

   دیرومقنعه ام گذاشت و کش دستشو

 کشمت ی_م

 کوچولو  ومدهی حرفا به تون نی_ا

 ن یزم زهیکه حس کردم مغزسرم االنه بر  داونقدرمحکمی گرفت تودستش و کش موهامو
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  ی بلند غیخون ج دنی توصورتش که خون فواره کرد باد دمیرومشت کردم و چنان کوب دستم
 زدو دستش از رو موهام ازاد شد باترس لب زد

 ی کرد ی_تو ...توچه غلط

 ی _غلط وکه توکرد

سرووضع سلحشور ومقنعه پاره   دنی خانوم کشاورز اومد طرفمون باد رمونی ناظم گ عیسر  یلیخ
 لب زد ادی بافر یمن عصب

 دفتر  دیبر   عیدو سر_هر

  نهیبه ا زد یتوذوق م یلیسالن حرکت کردم مقنعه پاره شدم خ ی اروم به طرف ورود یلیخ
موهام    ی دستم رو فروکردن ال یبود عصب ختهیموهام که بهم ر  دن یتوراهرونگاه کردم باد

 لب زد تیازدردصورتم جمع شد که کشاورز با عصبان

 تو دفتر  دی_بر 

 نگاهش کردم وارد دفترمدرسه شدم   تیعصبان با

اومد     یبندنم یخون دماغشو پاک کرد ول ی طرف سلحشوررفت و بادستمال کاغذ  به
 که ازچهره اش مشخص بود لب زد   یونگران تیباعصبان

 ا ی _برو صورتتوبشورب

 ها اومدطرفم  رغضبیحرف ازاتاق خارج شد که کشاورزمثل م بدون 

 د یتوقع نداشتم توح گهی _ازتود

 نگاهش کردم  ی عاد

 بهش نداشتم خودش اول دعواروشروع کرد ی_خانوم من کار
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  دنیسلحشور که دستمال رو محکم گرفته بودرودماغشخنده ام گرفت کشاورز باد بااومدن
 ترلب زد یخنده ام عصب

 ست ینکارانیا ی که مدرسه جا دی فهمیزنگ زدم به خونواده هردوتاتون خودتون م ی_وقت

 نگفت  یچینگفتم سلحشورم ه یچیه

 لب زد  هیرو تودستش گرفت وبعدازچندثان یگوش کشاورز

  گهی ساعت د  میتان دیممنون من هم خوبم تشکر لطف کن ن یهست دخوبی _سالم خانوم توح
 ممنون خدانگهدار  ی لیخ گمیدمی اریب فی د،تشریمدرسه باش

 کنم ی واقعا درکشون نم  ترسوننیم ی منوازچ پوزخندزدم

 یلیخ  دی مدرسه باش گهیساعت د  میتان دیلطف کن دیسلحشور ممنون بزرگوار  ی _سالم اقا
 ممنون خدانگهدار  هیضرور

 با غضب نگاهمون کرد یکردن گوش  بعدازقطع

 شماهاروروشن کنم   فیتکل انی هاتون ب دتاخونواده ینی_بش

زل زده   نیگرفته بودم به زم ی دیچرم نشستم وسرم رو تودستم فشردم سردردشد  یصندل ی رو
مامان سرم رو بلند کردم وازجام بلندشدم مامان   ی صدا  دنیباشن ادیبودم ومنتظرشدم تامامان ب

 هول شد وبه طرفم اومد  دنمیباد

 مامان   شدهی_چ

 م یکرد  کی کوچ ی دعوا ه ی_نگران نشومامان 

 چه به روزدخترمردم اورده  دینیبب دیکن دنگاه یخانوم توح کی کوچ یگیم  نی_به ا

 سلحشوراخم کردولب زد  ند یباد  مامان
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 زاد ی_کارتو بوده پر

 موهام   دنیاون اول شروع کردبه کش  ی_اره مامان ول

   می دبکنیکاربای چ خوامی_خانوم کشاورز من معذرت م

 اد یتا پدر سلحشورهم ب دی_صبرکن

 نگاهش کردم  کی ش  یلیو خ یجوگندم ی با موها یکلیمرد قدبلندوه بااومدن

 خانوم کشاورز شدهی_سالم چ

 ی چه دعوا  نی سر بچه مردم اورده وهمچن ییدخترتون چه بال  د یسلحشور مشاهده کن ی _اقا
 راه انداختن  یبزرگ 

 دخترش نگاه کرد  سلحشوربه

 شده ی چ می_مر 

 کارکرده یچ می نیباب نی_بابا خودش مقصربود بب

 صورت پدرش وپوشوند به من نگاه کردوگفت  اخم

 ون ش یهم تو هم ا   دی _هردوتون مقصر

 من اشاره کرد  به

سرش   ییچه بال   نیبب ی وخوب ازپس خودت براومد ی ومدیمعلومه توهم کوتاه ن نجورکهی_ا
 م ی مر یکشیخجالت نم ی اورد

 به خانوم کشاورز لب زد رو

 کارکرد یچ د ی_خانوم کشاورز االن با
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ارو با   ندفعهی ا  ستیدعوان ی مدرسه جا دی بفهمون نایخواهشا به ا دیسلحشور،خانوم توح ی _اقا
 نه گهیدفعه د یازشون بگذرم ول تونمیتعهددادن م

 نگم وامضاکنم تعهدنامه ارو با اخم امضاکردم و باحرص لب زدم  یزیبهم اشاره کردکه چ مامان

 _اجازه هست برم سرکالسم 

 _برو 

باحرص خارج شدم وبه طرف کالسم رفتم بادرزدن وارد کالس شدم و سرجام نشستم    ازدفتر
 نگام کرد  یانالبانگریل

 ی شدپری_چ

 نشده   ی زی_نگران نباش چ

 _هوووف  

مدرسه تموم شد مقنعه م پاره   گهی زنگ د هیسلحشور معلم درس دادو باالخره بعداز  بااومدن
برم خونه به اجبار ازکشاورز خواستم به اژانس زنگ بزنه   یچجور دی با  دونستمی بود ونم

 لب زد ی ان به طرفم اومد وبانگرانکه واردخونه شدم مام نیوبااژانس برگشتم خونه هم

 زاد یپر ی_خوب

 نشده  می زی_خوبم مامان نگران نباش چ

 سلحشور دهن به دهن نشو   نی_صدباربهت گفتم باا 

 خت ینداشتم خودش کرم ر  شی _مامان من کار

 ارمیبرو حمام لباساتو برات م زادی_ازدست توپر

 _چشم 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  یبرخورداب به سرم سوزش وحشتناک با  ستادمیاب داغ ا ردوشیراست وارد حمام شدم وز  هی
خودمو   یتوسرم احساس کردم اروم شروع به شستن سرم کردم که بازم دردگرفت بابدبخت 

وشلوارجذب بود تنم کردم وبه طرف   یزرشک  کیتون ه یشستم وازحمام خارج شدم لباسام که 
  یزود خوابم برد باحس دست یلیکه خ دمیسوخته درازکش ی ا قهوهرفتم رو مبل مخمل  یی رایپذ

 کردم اروم باشم  یمامان سع  دنیتوموهام بادردچشمام روبازکردم باد 

 کنهیدردم زادسرت ی _پر

 _نه مامان خوبم 

صدباربهت   ی دختره دعواکرد نی،چراباا  یگی _از صورت توهم رفته ات مشخصه چقدر راست م
  هیبابق خوانیهرجورکه م توننی چون پولدارن م کننی فکرم ادیخونواده خوشم نم نیگفتم ازا
 رفتارکنن 

درس نخونده بود من باهاش برگه اموعوض کردم که  ال یبهش نداشتم امروز ل ی_مامان من کار
رو   یهمه چ عیمنم ازاون زرنگ ترم سر  میگفت که ماتقلب کرد ی سلحشوربه خانوم مراد

حرف   می داشت م یبخور می بخر  یچ  هی می ورفت میکردم امتحان وداد عشیدرست کردم وضا 
کرد به جحروبحث کردن بامن بعداول خودش شروع    وشروع داشدیکه سروکله اش پ م یزدیم

 موهام منم واسه دفاع ازخودم زدم توصورتش   دنیکردبه کش

 بااخم نگام کرد مامان

  یری م یشیهم که کرداصال محلش نذارامسال که تموم شدراحت م یبه بعدهرکار ن یازا زادی _پر
 نکن  تی خودتو اذ  ادیدانشگاه پس ز 

 بهم کارنداشته باشه   یکارندارم تاوقت یکه من به کس یدونی_مامان م

 م ی نهاربخور  می خب پاشو بر لهیخ دونمی_م

 _باشه 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

که   یمتر  ستیاشپزخونه ب هی  می بلندشدم وبه همراه مامان باهم وارد اشپزخونه شد ازجام
و نشستم    دمیاروکنارکشه یازصندل یکیقرارداشت    د یچهارنفره سف یرنهارخوریم  هیوسطش 
بشقابم روپراز غذاکردمو باولع شروع   عیپولو سر  ایلوب سیبود بااوردن د   ده ی نهاروچ زیمامانم

   ذاکردم به خوردن غ

  نکیوتوس وانمروبرداشتمیبشقاب و ل دمیروپرازدوغ کردم وسرکش وانمی غذام ل بعدازخوردن
 گذاشتم 

 دستت دردنکنه بااجازت من برم درس بخونم   ی_مامان

 برو   زمی_نوش جونت عز 

فرش   هینگاه کردم که وسطش  می متر  ستی خارج شدم و وارد اتاقم شدم به اتاق ب ازاشپزخونه
قشنگ پهن بود سمت راست تخت دونفره بنفشم   زویر ی باگال  ی سورمه ا یدوازده متر

خوشمل بود روتخت   یلیکه باالش بنفش بود خ دیرسفی حر ی وپرده ها دی سف  شیزارا یکمدوم
زنگ خوردبدون نگاه کردن   میدرس خوندن شدم که گوش غولنشستم کوله ام روبازکردم ومش

 به اسم جواب دادم 

 _بله 

 ی خوب ی_سالم پر

 ی توخوب یمرس ال ی_سالم ل

 سرت بهتره  یبم اج_خو

 بازخوبم  یول  کنهیدردم یلی_خ

 دعواشدم  نی من باعث ا   رمی_بم

 آوردمیالبته منم که کم ن زهیبهونه بودکه زهرشو بر  هی_وا توچرا اون خودش دنبال 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ی اومدن دار رونی حال ب ی_اهوم پر

 حاال  میکجا بر  ستی ن می_اوممم فکربد 

 عشق وحال  ییدوتا  م یکجافقط بر  ستیمهم ن  می بچرخ می_بر 

 م یدار ی_فردا امتحان چ

 ک یز یوف یاضی_ر

  نمیبب امیجلودرخونه اتون اماده باش ن امیم  گهیساعت د هی_خب هردوشون وکه بلدم باشه تا 
 ا ی ستیاماده ن

 نمت یبی_چشم پس م

 _باشه فعال  

درس خوندن ازجام   قهیروقطع کردم وشروع کردم به درس خوندن بعد حدودچهل دق یگوش
مربوطه برگشتم تو اتاقم   ی شدم وبعدانجام کارا س یبلندشدم وازاتاق خارج شدم واردسرو 

  فی خط چشم ظر هیبستم  یو باالسرم دم اسب  دمی و موهامو برس کش ستادمی ا نهیا ی جلو
درکمدروبازکردم   ستادمی کمدم ا ی و به لبام زدم جلور  تمما  یو رژ صورت دمیپشت چشمام کش
روهم   دمی سف یلی کتون وشال چروک اکل دجذبیروباشلوارسف می زانو گلبه ی ومانتو کوتاه باال

  یوشالم رو وسط سرم انداختم باعطرخوشبوم دوش گرفتم وگوش دمیبرداشتم لباسام روپوش
دارسطش روبرداشتم وازاتاق   شنهچرم و کفش پا  یمشک فیسامسونگ نوتم روهم برداشتم ک 
 نشسته بود رفتم tv ی خارج شدم به طرف مامان که جلو

 _مامان 

 _جانم 

   میبزن یچرخ هی  میر یم ال یبال رونیب  رمی_من دارم م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _باشه فقط مراقب خودت باش 

 _چشم خدافظ 

که سه تاکوچه بامافاصله داشت   ال یبه طرف خونه ل ادهی وازخونه خارج شدم پ دمی روپوش کفشام
بود دست براش تکون دادم که به   ستادیکه منتظرا  دنش یباد  دمیزودرس  یلیحرکت کردم وخ

 طرفم اومد 

 _سالم

 م ی_سالم بر 

 _اهوم 

 م ی حرکت کرد باهم

   می _خب حاالکجابر

   دونمی_نم

 ی شگیکافه هم  می بر ایخب ب لهی_خ

 _باشه 

به کافه ،کافه   می دی رب رس هیبعداز میحرکت کرد  می رفتیم شهیکه هم ی به طرف کافه ا  باهم
 اس ی

سرجامون   می مون رفت یشگیزهمی به طرف م  یمدرن وامروز نی زایباد ی کافه ا می کافه شد  وارد
 نگام کرد ال یکه ل می نشست

   ستیاصال حالم خوب ن ی_پر

 _چرا 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 منو به زور شوهربدن  خوانیم شهی_باورت م

 ه یرگریزده نگاهش کردم که زدز بهت

 ال یل یگیم ی_چ

به   چکدومشون یازدواج کنم اما ه خوامینم خوامی،من نم م یخواستگار  انیامشب قراره ب زادی _پر
 دن ی حرفم گوش نم

 م یزنیخب اروم باش بعداحرف م لهی_خ

  با یسفارش دادم بارفتن گارسون دست ل یشکالت کیو ک  یشکالت  یگارسون دوتا بستن بااومدن
 وتودستم فشردم ر

 ال ی_ل

 _جانم 

   شی دی _تاحاال د

 _نه

  ومدیازش خوشت اومد امااگه خوشت ن دیشا  نشیبرو بب انیخب پس بذارامشب ب لهی_خ
قبول   ی وبگو خونواده ات اجبارت کردن برا  شیخوای بگو که نم دبهشیحرف بزن دی ری م یوقت

 کشه یباشه پاپس م ی ا ده یکردن ازدواج خودش اگه ادم فهم

 ی پر  یگی _راست م

 خب خودتوجمع کن حوصله ندارم لهی_اره دروغم کجابود خ

 یکه کنارم  یمرس ی_پر

 نباش من کنارتم خب  یچی_نگران ه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کردمیکارمی دچی من با ی اگه تونبود  دونمی_نم

 الیخی_فعالکه هستم پس ب

وبه طرف    میوبعد خوردن سفارشا ازجامون بلندشد   می خوردن کرد سفارشاشروع به بااوردن
 م ی صندوق رفتم حساب کردم وباهم ازکافه خارج شد

 االن حالت بهتره  ال ی_ل

 بهترم  یلی_اره خ

 نکن خب  ی_خداروشکر پس بروخونه وبه حرفام گوش کن لجباز

 _باشه 

 ی عشق اج نی_افر 

 برام دعاکن   ی_پر

 _چشم  

شده بود   ال یرلیشروع کردم به قدم زدن ذهنم درگ  م ی و ازهم جداشد  میکرد  یخداحافظ باهم
برگشتم خونه   ی عصب کردنی م تشی اذ  یلیخونواده اش خ یبود ول  شیاال یکه ساده وب  یدختر
 بابا مامان لبخندزدم وسالم کردم دنیباد

 _سالم 

 نم ینجاببیاای_سالم وروجک ب

 امی _چشم اول برم لباسام روعوض کنم م

 _باشه برو  



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

شدم وبعدازعوض کردن لباسام وبه طرف بابامامان رفتم وسطشون نشستم که مامان    ارداتاقمو
 د ی پرس

 _خوش گذشت 

 بدک نبود  ی _ا

 شده ی_چراچ

 نگام کردن یروبهشون گفتم که مامان بااخم وناراحت یچ همه

 نکهیبزارن خودش انتخاب کنه نه ا دی با کننیدختر دخالت م نی ا میتصم نی_چرا تو مهمتر 
 اجبارش کنن ینجورین ا بخوا

 سوزه یم  ال ی_بابا دلم واسه ل

 ادیازدست مابرنم  یکار ی دخترم ول دونمی_م

  ت یسکوئیبلندشدم وبه طرف اشپزخونه رفتم سه تا شربت البالودرست کردم وبه همراه ب ازجام
ازاشپزخونه خارج شدم بعداز تعارف کردن شربت وخوردن شربت به اتاقم برگشتم   ک یوک 

ساعت   دنی شدم وباتموم شدن رمان خواستم بخوابم که باد  دیرمان جد   هیومشغول خوندن  
چشمام    حالیخواب دارم ب ی ساعت وقت برا هی یعنی بود  شیرب به ش هیام گرفت  هیگر

ازجام بلندشدم وزدم   میاالرم گوش ی واب بودم که باصداخوابم برد تازه غرق خ عیروبستم که سر
 توسرم

 بابا عه رمیمیدارم م شهی خداااا حال ندارم چشمام بازنم ییوا ی _ا

لباسام ازخونه خارج شدم   دنی برگشتم به اتاقم بعدازپوش سی بلندشدم وبعدرفتن به سرو ازجام
  دیخواب از سرم پر  ال یل دنی ندبه مدرسه وارد مدرسه شدم با دمیباالخرهررس  زدمی توراه چرت م

 شم یم وونهیخدا دارم د ی سرش اومده وا  ییچه بال  یعنی

 کنهیم هی داره گر  دمی فهم زیسرش روگذاشته رو م الکهیل دن یوارد کالس شدم باد  نکهیهم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 نشستم  کنارش

 خب  م یزنیفعال ساکت شو باهم حرف م ال ی_ل

وسرتکون   د یصورت کبودش چشمام گردشد اشک ازچشماش چک دنی روباالاوردباد  سرش
موردعالقه اش شد من    یمشغول باز  یوهرکس می رفت اط یدادبااومدن خانوم ورزش به طرف ح

   م ینشست نیزم ی گوشه رو  هیهم  ال یو ل

 کن  فی_خب تعر 

 ه یخوب یلی ،پسره خ  ی_پر

   نییخنده نگاش کردم که سرش روانداخت پا با

 _ازش خوشم اومده اما 

 ی _اما چ

 اما بابازدتوگوشم  می ر یبگ یتا بعدازکنکور جشن عروس می به بابام گفتم فعال عقدکن شبی_د

 _هوووف 

نگران   شهیم   شیحال زادیوحرف ادم هیحاالکه پسر خوب گمی م یچ نیخوب گوش کن بب ال یل
که خودش بگه بعد کنکور جشن   م یگی وبهش م میزنی باهم حرف م ییقراربذار سه تا هینباش 

 د یر یبگ

 ازش  کشمیمن خجالت م  ی_پر

 ها بچسب بهش   شهیدامیدوره زمونه کم پ ن یپسرخوب ا هیچ  کشمی_گمشو بابا خجالت م

 وونهی_د

 تشنمه رمیاب بگ یبطر هی  می_واال پاشو بر 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _باشه 

پسر   هیدادم که باواردشدن   هیبوفه تک  لهیبه م دمیو اب خر  می به طرف بوفه رفت باهم
نگاه کردنش شدم که باحس   ال یخیمعلومه چندساله باشگاه رفتن ب ناکهیازا یکلی قدبلندوه

 ال یبرگشتم به طرف ل یتو پهلوم عصب  ی درد

 پهلومو  ی _چته گاو سوراخ کرد

   نیلحظه اونجاروبب هی  ی_پر

 نم یروبب ی_چ

  نکهیلحظه هنگ کردم ا  هی صحنه روبه روم   دنی که اشاره کرد نگاه کردم که باد یطرف به
خب به من چه حتما دوس پسرشه چشم ازشون   کنه یکارمی پسره چ نی سلحشوره توبغل ا

 نگاه کردم   ال یبه ل ی گرفتم وعاد

 _خب 

 نگاه کن رفته توبغل پسره  ی_پر

 _به من چه 

 جالبه  یلیخ ی_ پر

 گه ینکن د یفوضول_کجاش جالبه بسه  

 طرف ما   انیدارن م ی_عه پر

 بابا  ی خیبکشنمون که ب خوان ینم انی_خب ب

 داداشمه  ال ی_ل

 باهاشون دعواکردم   روزیکه د نیی ناهمونای_داداش ا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

ابم رو بازکردم وشروع به خوردن کردم  ی درب بطر لکسیر  یلیبهشون نگاه هم نکردم خ یحت
 بود که سلحشورلب زد  ستادهی ا یحرف چیبدون ه نطوریهم ال یل

 ی بگ یزیچ  ی خوای_داداش نم

  می و باهم به راه افتاد دمیودستشو کش  الرفتمیبگه که به طرف ل  یزی خواست چ برادرش
 باحرص لب زدم

 ی عوارو باراخرت باشه که جلوشروع کردد یخر ازخودت دفاع کن بگو اول ک  یستی_چغندرکه ن
   یشیسلحشور الل م

 ها یکنی اروم باش االن سکته م ی_باشه پر

 شش یا  کنمی _ازدست تو اخرش سکته م

که سرش   کردمی نگاه م ال یبه ل یهم کنارم نشست عصب ال یل ن یروباالزدم ونشستم روزم مانتوم
مقنعه ام رو ازسرم دراوردم  ادیبهم دست داده بود ازحرص ز یحس خفگ نییروانداخت پا 

معترض سلحشور باعث شد گوشام   ی وموهام روبازکردم کالفه دست توموهام کردم که صدا
 گهیم  ی چ نمیبب  زکنمیروت

 مو داغون کرده بعدمن برم ازش معذرت بخوام  ینی_داداش اون زده ب

 مم ی_مر 

 ترازخواهرشه  یکه روان نیا اخداایوتنم افتاد ت یفیلرزخف یمردونه وعصب ی صدا دن یباشن

 درانتظارته یکه چ  یدونیوگرنه م وفتی گفتم راه ب نکهی_هم

 مهراب  بخشمتی نم چوقتی_ه

   مممی_مر 
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باشه خونواده تن   یحق داره روان چاره یچه برسه به سلحشور ب  دیکه زد من دلم ترک  ی داد از
 نیروان

بازوم روفشردکه ازجام  ال یکفش سلحشور ل یک ی مردونه   یکیدوجفت کفش  ستادنیباا
نشسته بودم روتکون دادم  نیازجام بلندشدم و خاک شلوارم که روزم لکسیر  یلیبلندشدم خ

درشت    ی چشما  دنیبود بهش نگاه کردم باد ختهیدورم ر   دیق یباز که ب ی باهمون موها
  یه حسابک  یشیوپر وته ر ده ی صورت کش رومردونهپ  ی شد ابروها یته دلم خال اهشیس

لخت   ی مردونه موها یگوشت ی وصاف مردونه لبا یقلم ینیجذابش کرده بود پوست برنزه و ب
نگاه ازش گرفتم که   عیسر یلیبا شلوار همرنگ کتون تنش بود خ یجذب یمشک  شرتیت یمشک
 لب زد

 م ی_مر 

 لب زد  تی با عصبان  سلحشور

 زادجون ی پر خوامی_معذرت م

 ده یاوردن اسمم از زبون اون بهم حالت تهوع م ینگاهش کردم حت باچندش

 داده نگاش کردم نیچ بادماغ

   ی_اوک 

خاطرازشون فاصله گرفتم وبه طرف   نی به هم ستمی کنارشون با  نی شترازایب خواستینم دلم
روروخودم   ی نگاه ینیکه سنگ می وشروع کردم به گاززدن بستن  دمیخر یبستن  هیبوفه رفتم و 
  دنیباد کنهینگاهم م  یکس کردمی که حس م ییروم سرم روبرگردوندم به طرف جاحس کردم ا

نکبت   شششیبرادر سلحشور که زل زده بود بهم اخمام رفت توهم ا رهیخ ی چشما
  دییدو ال یخوردن ادامه دادم که ل ی بهش رفتم وبه بستن ی چشم غره ا کنهی نگاه م ینجوریچراا
 طرفم 

 زاددددی _پر
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 _هانننننن

 ونگاه کن  می داداش مر نی_ا

 ی _واس چ

 _زل زده بهت 

 _غلط کرده مثل خواهرش خل وچله 

_......... 

بدون مکث همونطور بدون سرکردن مقنعه وارد سالن مدرسه شدم اروم   حی زنگ تفر دنیشن با
چشمام روبستم   قهیچنددق ی گذاشتم وبرا  زیم ی ازپله ها باالرفتم و ارد کالس شدم سرم رو رو

 اخمو چشم بازکردم ال یل  ی اصد  دنیکه باشن

 ی _پر

 _هانننن

 گه ید ی ای_هروقت هماهنگ کردم م

 _اره حاال دست ازسرم بردار 

 _عه

   ادیخوابم م دمینخواب شبی شترد یساعت ب کی _کوفت عه خستم  

 موهاتو ببافم  شهی_م

 _پوووف باش بباف 

 بافتن موهام تموم شد   قهیکردبه بافتن موهام بعدچنددق شروع
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 ی نازه پر یلی _موهات خ

 برم صاف کنمشون  خوامی_اهوم م

 قشنگ تره  ینجوری_نهه ا

 خوره یهمش گره م ی نجوری_ا

 تروخداصافش نکن  فهینازتره ح یلیخ  ینجوری_عب نداره ا 

 خب باشه  لهی_خ

 ن ی _افل

امتحان   نیمعلوم بود همه بچه ها ا  می و مشغول امتحان شد می معلم خفه شد بااومدن
با صورت   ال یل دم یدادم که د لیبعد برگه ام رو به معلم تحو  قهیوخراب کرده بودن اما من ده دق

وازجام   ردستشی جوابارو نوشته بودم گذاشتم ز ی که همه  سمیبرگه چک نو  کنهیوارفته نگام م
 بلندشدم 

 _خانوم 

 د ی_جانم توح

   امین تموم شد بهروقت امتحا رونیبرم ب شهی_م

   یبر یتونیم  رونیامتحانش تموم شد بره ب یبچه ها هرک  هی_اره فکرخوب

 _ممنون 

  یاب مکتی ن ی مدرسه شدم ورو اط یرفتم وارد ح نی ازکالس خارج شدم و بادوو از پله هاپ  
ودلهره چشمام    یمدرسه نشستم چشمام وبستم که صورتش جلوچشمام نقش بست با کالفگ

سلحشور جلوچشمام محکم زدم  قهیداداش عت افهی من چم شده چراق اخدایروبازکردم  
 ه یبخوا یاره ازب هی خواب یروصورتم ازب
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 *مهراب* 

 که بابا بادستمال دوردهنش روپاک کردولب زد م یشام نشسته بود  زیسرم

  یداشتم وقت نشد از اون دختر عدرخواه یبزرگ کرده چون جراح یخرابکار هیامروز   می_مر 
 کنم  ی درست حساب

مامان مثل   کردی م ینگاه کردم که ازشدت حرص دستاشو مشت کرده بود باغذاش باز می مر به
 گفت  لکسیر یلیخ شهیهم

 ماهان  شده ی_خب مگه چ

 نگاه کرد  می به مر  تیازعصبان یوکم تی باجد بابا

 بشه تو مدرسه دعواراه انداخته   یخواستیم یچ_

 ی به فکردخترمردم  یبه فکرمن باش نکهی ا ی شما به جا مینی_خب بابا اونم زد توب

اگه   ینبود ول ی حرف ی جا ی چون مقصربود شد یم ت یزی چ هی_اره به فکردخترمردمم چون اگه تو 
 اوردن هاننن  یسرت م ییچه بال  یدونی اومد م یسراون دخترم  ییبال 

  نیشردرست کرده ا  دهیود بهترازخودشیکی  می ،بازم مر  میبااخم زل زدم به مر  زیروم دنی باکوب
 دختر   نی ا ستیذره عقل توسرش ن هیهنوزادم نشده    یسالشه ول۱۸دختر 

 _مهراب 

 _جانم بابا 

  یلیازخ نکارونکردیکنه اگه ا یبرو مدرسه مجبورش کن ازاون دختر معذرت خواه ن ی_فردا باا
 استفاده کنه تونهینم زایچ

 ازجاش بلندشد که بابا باتحکم گفت  تیبا عصبان می مر 
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 هنوز حرفم تموم نشده  نی_بش

 به اجبارنشست سرجاش   می مر

برادرت به  ندفعهیدردسرتو جمع وجورکنم ا  هیهرروز  تونمیخوب گوشاتو بازکن من نم می_مر 
ازپسش   د یخودت تنها با یدرست کن یاماازدفعه بعداگه مشکل کنهیخاطر من بهت کمک م

 ی دیفهم ی ایبرب

 گفت  ی سرش رو تکون داد که بابا جد می مر

 بااون زبونت جواب بده نه باسرت  پرسمی ازت سوال م ی_وقت

 _چشم بابا چشممممم 

 _خوبه 

 از جمعمون فاصله گرفت وبرگشت تواتاقش که مامان بااخم گفت  عیسر می مر

 کنه یمعذرت خواه یگیم یر ی طرف دخترتو بگ نکهیا ی جا_ماهان به 

دنده شده که   هیبچه اونقد غدو   نیدختر غرورکاذب نده ا  نی _خانوم لطفا بس کن انقدر به ا
اون دختر   ی کرده موها یداره امروز رفته کتک کار هیبابق  یباهاش حرف زد چرا چه فرق شهینم

  می مر کردینکارونمیاگه ا نیدفاع ازخودش مشت زده توصورت ا ی اون دخترم برا دهیوکش
  تی همش ازش حما نکهیا ی به جا  کمی  ی ناروکردیاصال فکرا ارهیسراون دختر ب ییقراربود چه بال 

داد راه درست وبه بهش  هیبا  یلی س هیکه با نهیکار ا نیوقتابهتر  یبزن تودهنش بعض یکن
  یکن  اون نابود دکارنادرستشیی نه با تا ی ادبدی

 _ماهان حق باتوئه اماخب بچه س 

 بود رفت المان هشت   میسالشه ستاره،مهراب همسن مر ۱۸  می_مر 

 ادیبذارمستقل بارب کمیبدون حضورمادرس خوندوتالش کرد لطفا   ییتوکشوراروپا سال
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 ک ینیکل  رتربرویخب حق باتوئه ،مهراب پسرم فردا دوساعت د  لهی_خ

 روبه نشونه باشه تکون دادم سرم

 کنه خوبه ی خودش معذرت خواه کنمی م یکار دیمدرسه نگران نباش رمیم  م ی_چشم فردا بامر 

 _ممنون پسرم 

 به بابانگاه کردم بالبخند

 _بابت شام هم ممنون فعال برم بخوابم 

 _بروپسرم 

د اتاقم شدم  باالرفتم و وار چیمارپ  ی خارج شدم ازپله ها یبلندشدم وازسالن غذاخور ازجام
که تخت دونفره باروکش   یاتاق پنجاه متر هیبه اتاقم انداختم   یدراتاقم روقفل کردم ونگاه کل

هم سمت   نهیوکمدوا  شیزارای وسط اتاق م یدست بافت اب چهیقال هیوسط اتاق بود و میاب
 هم سمت چپ قرار داشت   سی وراست بود سر 

 در چشم بازکردم  ی زودچشمام گرم شد باصدا یلیوچشمام روبستم خ   دمی درازکش روتخت

 مدرسه   یمنوببر  د ی _داداش بلندشو با

 بلندشدم ولب زدم ازجام

 ام ی خب تو بروصبحانه بخورمنم م لهی_خ

گرفتم ازحمام خارج شدموباحوله خوب موهام   ی ا قهیدوش ده دق هیوارد حمام شدم و  عیسر
همرنگش روتنم کردم موهام روباسشوارخشک   شرتیکتان وبات یروخشک کردم شلوار مشک

دوش گرفتم   دادی چوب سوخته م  ی کردم و به سمت باال حالت دادم باعطر خاصم گه بو
رفتم وبه   ن ییمورد نظرم روبرداشتم ازاتاق خارج شدم به سرعت ازپله ها پا لیوسا   چیوسوئ

 کردم  ی سالم بلند می مامان وبابا ومر   دنی رفتم باد یطرف سالن غذاخور 
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 ر ی _سالم صبح بخ

 نی بش ای_سالم پسرم ب

 کردم   کیروبه لبم نزد ی نشستم وفنجون چا کناربابا

 برو داخل مدرسه۸وبرسون دم درمدرسه ساعت  می _مهراب ،مر

 خب لهی_خ

 هیدرست چ نی_امروز اول

 _ورزش 

 م ی بر ی انتوخورد_خب اگه صبح

 داداش  می_بر 

عمارت  یبه طرف درب خروج می خارج شد  یاز سالن غذاخور میبلندشدم وبه همراه مر  ازجام
به طرف   می بزرگ عمارت شد اط ی وارد ح می کفشامون ازخونه خارج شد دنیوبعدازپوش می رفت
باسرعت   می شد نی روبازکردم سوار ماش  ن یقفل ماش  چی حرکت کردم و باسوئ می مشک ی ائود
ودم در  دم ی ادرس مدرسه اش روپرس می از مر می خارج شد تروروشن کردم وازعمار نیماش

 دادم وصداش زدم نییروپا  نیماش شهیشد ش ادهیپ ن یازماش نکهیاش کردم هم ادهیمدرسه پ

 م ی_مر 

 طرفم  برگشت 

 مهراب  هی_چ

روانجام   ی قرارشد انجام بد شبیکه د یهمونکار و یاریدرن ی باز دوارمیام نجام یا۸_من ساعت  
 ی بد
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 خب باباا اه  لهی_خ

که   کردمیم  یخلوت رانندگ  ی ابونایهدف تو خ یب نطوریرو روشن کردم وراه افتادم هم نیماش
روپارک کردم و   نیبه مدرسه ماش  دنی به طرف مدرسه حرکت کردم بارس ع یساعت سر دنیباد

رفت   نکارشیطرفم و خودش وپرت کردتوبغلم اخمام ازا  دیی دو می وارد مدرسه شدم که مر
توبغلم خواستم ازخودم جداش کنم که باالتماس   پرهینهمه دختر م یجلوچشم ا  یچ یعنیتوهم 
 گفت 

 نکن خب  عمی_داداش توروخدا ضا 

 ی دعواکرد یخب باک لهی_خ

 جداشد ولب زد ازبغلم

 ی اون عوض شیپ می خانوم کشاورزبعد بر   شی پ میر اول ب ای_ب

 مم ی_مر 

 د یخب ببخش لهی_خ

 کن   یعذرخواه ششیپ می_بر 

 کنم ی وداغون کرده بعدمن ازش عذرخواه مینی_داداش اون زده ب

 دادزدم  باحرص

 مممم ی_مر 

 م یابر ی_باشه ب

مقنعه اش روازسرش دراورده بود   شونیکیکه  ی به طرف دوتا دختر  می حرکت کرد باهم
سرش روزانوهاش بود توجه امو   دی رسیکمرش م نیی تا پا  شی که بلند ش یفرمشک  ی وموها

لحظه چشم   هیبهش هردوشون ازجاشون بلندشدن  دنی جلب کرد مسخش شدم که بارس
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  یب ی فر بلند وابروها  ی موژه ها اونبا شیدرشت عسل  ی چشما دنی توچشم شدم باهاش باد
بود   دیدسفی بدون رژقرمز بود وپوستش سف ی غنچه ا ی کوچولو ولبا ینی قشنگ بحالت و پر 

نقصش همه همه باعث شد نتونم ازش چشم   یپر وب  کلی بود ه۱۶۰مثل برف قدش حدود
 نگاه کردم وبا حرص لب زدم میوزل بزنم بهش که به مر  رمیبگ

 مممم ی_مر 

 باحرص لب زد  می مر

 خوام یمعذرت م  زادجونی_ پر 

  یلینگاه کرد طرز نگاهش خ می داره تخس به من و ومر یچه اسم قشنگ  زاده یاسمش پر  پس
 نگاه کردوگفت  می برام جالب بود  باغرور به مر

 ی _اوک 

 خداا صداش چقدر نازه   ی وا

   زنمیم هیحرفاچ نیچم شده ا  من

 دختر قدبلند والغربود بااسترس لب زد   هیگرفتنش ازمون دوستش که   بافاصله

 دلخوره   کمیزاد یروخدا پرتو  دی_ببخش

 اره یکه ازدلش درب داکنهیپ یراه ه ی دی مقصره خودشم با می نداره مر یبی_ع

 نگاش کردم ولب زدم ت ینگام کرد که باجد یعصب می مر

  یدونیخودت م نکهیاای که من گفتم  یکنی رو م ینکاریهم نکهیاای_البته حق انتخاب باخودته 
 شهیم یچ

  یکه مشغول خوردن بستن دنش ی فاصله گرفتم وخواستم ازمدرسه خارج شم که باد ازش
وزل زدم بهش که متوجه شد   رمیبود بازنتونستم ازش چشم بگ ختهیبودوموهاش ازاد دورش ر
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شده اش   یوبرگشت طرفم بااخم نگام کرد که دلم خواست برم طرفش وبغلش کنم ولب شکالت
ازمدرسه خارج شدم   ادی خودمو کنترل کنم باسرعت ز مکرد  یروببوسم بامشت کردن دستم سع

روبازکردم و   نی فوت کردم باحرص درماش یونفسم روباکالفگ دمیدستم رو توموهام کش
 کردم یشروع به رانندگ   یشدم وباسرعت وحشتناک نی سوارماش

  کینیشدم ووارد کل ادهیپ نیازماش یحوصلگ یروپارک کردم و باب نیماش  ک ینیبه کل دن یبارس
 بلندشد  دنیباد یم به طرف اتاق مخصوص خودم رفتم که منششد

 سلحشور  ی _سالم اقا

 _سالم 

 مار یعمل ب ی برا دی شیسلحشور االن اماده م ی _اقا

 امیاالن م دی _اماده اش کن

  هوشیب  ماروی اتاقم شدم ولباسام روعوض کردم وبه طرف اتاق عمل رفتم و بااوردن ب وارد
خب من   یقرارداشت ول یحساس ی جا یلیخ یکردنش مشغول عمل کردنش شدم تومور مغز

ارو بعهده همکارم   هینبود بادراوردن تومور وبخ ادمشکلیداشتم و برام ز ادیعمل هاز نیازا
بعدازعوض کردن لباسام وارداتاقم شدم وکالفه دست توموهام   گذاشتم وازاتاق عمل خارج شدم

من چم شده همش تواتاق عمل چشماش جلوچشمامه صورت مثل ماهش همش   دمیکش
داره سرم   یی چه بال  اخدایخدامن چم شده  ی موهاش اخ موهاش وا شهیازجلوچشمام ردم

شدم وبه    نیوارماشو س  ردنی زدم ب کی نیوسردرگم ازاتاق خارج شدم وازکل تیباعصبان ادیم
 طرف خونه حرکت کردم

 * زادی*پر 

 لب زدم  الباحرصیل دنیباد دم یروشونه ام ازجام پر  ی دست باقرارگرفتن

   دونمیم یکش ی _اخرش تومنوم
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 سرکالس   می بر یپاشو اج دترسوندمت ی_ببخش

ما    دنی معلم باد میوبعدوارد کالس شد  می واردسالن مدرسه شد ال یبلندشدم وبه همراه ل ازجام
ساعت درس دادن زنگ خونه    هیبعد دادمیشروع کردبه درس دادن بادقت به درس گوش م

  نکهیاصال حوصله مدرسه ارونداشتم هم می شترنداشتی خورد رفتم خداروشکرامروزدوتاکالس ب
 رون یزنگ خوردکوله ام روجمع کردم واز کالس زدم ب

 *مهراب* 

به طرف مدرسه   ی ادی باسرعت ز نمش یبب متون یم نکهی که بافکرا  کردمیم یطرف خونه رانندگ  به
  دنی درب مدرسه باد ی جلو دمیرس ی ا قهیاونقدر سرعتم باالبود که پنج دق ردادمی رمسیاش تغ

  کردمی بادقت نگاه م نیدادم به ماش هیشدم وتک ادهیپ ن یدرب باز مدرسه وهجوم دخترا ازماش
 نمش یکه بب

 * زادی*پر 

وبا سرعت از پله ها    میطرفم دست همو گرفت دییدو  الهمیازکالس خارج شم که ل خواستم
  می گذشت اط ی به سرعت از ح می سالن مدرسه با فشار خارج شد ی از درب ورود میاومد  نییپا

زده بود    هیتک نشیبه ماش ستادمیلحظه سرجام ا  هی دنشی که باد می وازمدرسه خارج شد 
  می وبه طرف خونه امون حرکت کرد دمی الروکشیودست ل  اومدمبه خودم   عیبود سر ستادهیوا
 ستاد یجلوپامون ا   ییالبالو ۲۰۶ هیکه  م ی گذشتی م ابونیازخ

 *مهراب* 

زود دست    یلیستادوخیلحظه سرجاش ا هیتمام من شد چشم وزل زدم بهش که  دنش یباد
 شد   بیازجلوچشمم غ دوی دوستش روکش

 گفت  می وروشن کردم که مر نیماش  ن یبه اجبار نشستم توماش می مر  بااومدن

 دنبالم  ی دستت دردنکنه اومد ی_داداش



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 خوبه  ارمتیوم برمتی_ازفردا خودم م

 هی_عال

 مشت شد  تی دستام از عصبان دمی که د یزیچ دنی روشن کردم وراه افتادم که باد نیماش

 * زادی*پر 

اخمام رفت توهم   دنشونیشدن باد  ادهیپ نیکه دوتاپسرازماش می بر  گهیطرف د ه یاز  می خواست
 نگاهشون کردم ولب زدم می شگیهم  یبانترس  شششیدختران ا هیشب  ناچرایا

 م ی بر دی دی _اجازه م

گردنش بود   یبود وگردنبند کلفت یخیس خ یسبز تنش بودوموهاش س  شرت یکه ت شونیکی
 زدوگفت  یلبخندزشت

 مثل شما  ییدهلوها ی بر می _نوچ کجابذار

 نگاهش کردم  یعصب

 گم ی م دینه گمش ومدهی بااحترام حرف زدن بهتون ن می _گفتم گمشو بذاربر 

 تو  ی_جوون حاالچراانقدر عصب

افتاده   نیکه روزم یبهت زده به پسر ن یشد روزم هوپرتیکه  رهی خواست دستموبگ اومدطرفم
م پشت  خواستم برگرد یپشت سرم که اونم پرت شد کناراول دییدو  یکیبودنگاه کردم که اون 

 لحظه نفسمو قطع کرد  هیسرم که دادش 

 ن یتوماش دی_بر 

چشمام گردشد که   زدیم ی کبود ادبهیز ی صورت قرمزش که ازقرمز دنی طرفش باد برگشتم
 دادزد 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 د یسوارش گمی_م

 نیدستمو گرفت و کشوند به طرف ماش  ال یل

   ی افاده ا ن یداداش ا نی ا میش  یک  نی سوارماش می بر یکنیم یچه غلط یدار یفهمیم ال ی_ل

   هیجد یل یخ هیشو قض الیخی توروخدافعال ب ی_پر

 _اخه 

 _جون من 

خودمون باشه واقعا   نی کنارم نشست ب الهمیشدم که ل  نیاجبارسرتکون دادم وسوارماش به
   رونیقرمز بود رگ گردنش زده بودب تیبود چشماش ازعصبان یعصب  یلیخ دمی ازش ترس

 *مهراب* 

  ادهیدوتاشون پ دمی ونگه داشتم که د  نیماش یعصب ستادیکه جلوپاشون وا ۲۰۶ هی دنیباد
  رهی که خواست دستشو بگ شونی کی  دنی برن کنارکه باد د یشا  ستادمیشدن وجلوشون گرفتن ا

توصورتش که پرت شد   دمیصورتش کردم وکوب ی طرفشون مشتم رومحکم حواله  دمییدو
  یکیتومعده اش که اونم کنار اون  دمیچنان کوب که باپا همنو بزن  ادیخواست ب قشیرف نیروزم
 افتاد  

 وحرص زدم  تیاز عصبان ی که داد دهی حس کردم ترس دنمی طرفم باد برگشت 

 ن ی دتوماشی_بر 

 زدتوصورتم ونرفت  زل 

 روزدم ی دادبعد که

 د یسوارش گمی_م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 وگرفتم   میشماره شهاب نامزد مر  ت یکرد باعصبان نی دستشو گرفت وبه زورسوارماش قشیرف

 _جانم داداش 

 یی _سالم شهاب کجا 

 باشم اداره   دی _کجابا

 م یدم مدرسه مر  ای_شهاب باچندتامامور ب

 شده ی_چرا چ

 _چندنفردم مدرسه مزاحم شدن 

 دادزد تیبااعصبان

 _مزاحم ناموس من شدن اره مهراب 

 قهیتاپنج دق ایشدن زود ب می مر  ی ها ی نشدن مزاحم همکالس م ی_نه نگران نباش مزاحم  مر 
 نجاباش یا گهید

 امیهمونجا نگهشون دار تاب امیاالن م نی_هم

 _منتظرتم 

خواستن   نی که ازجاشون بلندشدن ونشستن توماش ستادمیروقطع کردم وباالسرشون ا  یگوش
 دم ی وبازکردم وغر نیروروشن کنن درماش نیماش

   ارمین مسرتو یی چه بال  نیصاحاب وروشن کن بب ی ب نی ا ی_جرئت دار

 شو   الیخی_داداش ب

  ی زرزد ی_چ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 شو  الیخیب  می_اقاماغلط کرد 

  د یکشیخجالت نم رمی خوبه منم جلومادرخواهرتوروبگ دی _غلط که چه عرض کنم شکر خورد
 د ی کنیجادمیناموس مردم مزاحمت ا  ی برا

 ال یخی_باباب

سربازهمراهش بااخم    هیو  سی پل نیشهاب باماش  نی بگم که بااومدن ماش یز یچ خواستم
شد روبه   ادهیپ نی ازماش تیپام ترمز کرد شهاب باعصبان ی جلو نیسرتکون دادم براش که ماش

 من لب زد 

 نابودن ی_داداش ا

 کردم  ی قروچه ا دندون

 _اره خودشونن 

 سربازاشاره کردولب زد به

 ادببره یب لیزنگ بزن جرثق نمیماش نی ا نی_بهشون دستبند بزن سوارشون کن توماش

 به غلط کردن افتاده بودن  هردوتاشون

 د ی اروببخش ندفعهیا م ی _توروخدا غلط کرد

 دوببخشم یجادکنیببخشم که توروزروشن واسه ناموس مردم مزاحمت ا  ویببخشم چ ؟ی_چ

 کردوروبه من لب زد   نشونیبازورسوارماش

 نشدن  می _داداش واقعا مزاحم مر

 من بود    ن یتوماش می _اره مر

 راحت شد   المیخب خ لهی_خ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ا ی_راحت ولشون نکن

 کاروخط بکشن   نیدورا شهیکه واسه هم ارمیازشون درب  یپدر هی_

 ی توهم بروممنون که به موقع اومد  رمیم گهی خب من د لهی_خ

 حرکت کردم که  نی طرف ماش به

 * زادی*پر 

 لب زد  میمر  هو یکه  سیبهش خوب کردزنگ زدبه پل ولی چشمام گردشد ا س یپل دنیباد

 شهاب اومده   ی _وا

 شش ی چندش نگاهش کردم خب حاالانگار نامزدش تحفه اس ا با

  نیی پا دمی پر  نیاومد که من ازماش نیبه طرف ماش می اون دوتاچلمنگ داداش مر باسوارکردن
 با استرس لب زد ال یل

 ی کنیم یمعلوم هست چه غلط ی_پر

   مریواسه خودم تنها م امنیب ی اینابیباا  ی خوایرفتن توم یفهمی_رفتن م

 ازشون دورشدم  لکسیر  یلیفاصله گرفتم وخ  نیازماش

 *مهراب* 

چراانقدر لجبازه مگه نگفتم    ن یشد ازشدت خشم دستم مشت شد ا اده یپ نیازماش یوقت
 نگام کرد  می شدم که مر نی رفتم وسوارماش نی به طرف ماش یعصب نیتوماش نهیبش

 اد یب ی_داداش به شهاب گفت

 _اره  



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 نگفت  یزی_چ

 _نه

 د ی_ازمن نپرس

   اروندارمیمسخره باز  نی االن اصال حوصله ا انهی یکنی تمومش م می_مر 

 _وا 

 دارم دونستمی خودمم م نیبه در ماش دینگاهش کردم که چسب چنان

بودم اخه  یعصب  یلیکنترلش کنم ازدستش خ تونستمینم یول  کنمیم یخال م یوسرمر   حرصم
 بخورمش   خواستمیلج کرد مگه م یواسه چ

 کردم به خودم مسلط باشم ولب زدم یکه ازترس سرش وانداخته بود سع قش یفر دنیباد

 _خب ازکدوم طرف برم

   زادرفتیبرم اخه پر  ادهیمن پ  دی دی واجازه م دیشی_اگه شما ناراحت نم 

 عالفه روبره  ی که پراز پسرا یری تنهااون مس دی سرتکون دادم بهتره که بره نبا کالفه

 ست ین ی مشکل  دیی_بفرما 

 برگشت به سمت عقب  می مر

  یتورودوست دارم تعارف نکن اگه دوست دار یول ادیجون درسته من ازاون خوشم نم ال ی_ل
 مت یبذاربرسون ستی ن یواسه ما مشکل

 _نه ممنون من برم بهتره  

 شد  ادهیپ نیازماش



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _دستتون دردنکنه ممنون خدافظ 

 _خدافظ 

  دهی هم فهم می م مرروروشن کردم وبه طرف خونه حرکت کرد نیماش  یعصب بارفتنش 
 به  دنی کلمه هم تارس هیچون   میبودعصب

 حرف نزد واروم سرجاش نشست  خونه

 * زادی*پر 

بلند اسممو صدازد به راه رفتنم ادامه دادم که   ی باصدا یکی که  داشتمیتندتندقدم برم یعصب
 دم یبلندتر اسممو شن

 زاددددددددددددددددددددد ی _پر

 نگاهش کردم تیکه بادوو خودشورسوندبهم باعصبان ستادمی ا سرجام

 ی ومدیهانن چرا باهمونا ن هی_چ

 ی دونیمن چقدر دوست دارم نم  یدونی توکه م ی_اج

 دادم اخموسرتکون

 دم یبود خب ترس ی چقدرعصب ی دی _ند

   ی دی ترس یمن که کنارت بودم ازچ ی دیترس ی_ازچ

 د ی_ببخش

   یپناه ببر گهید یک ی _باراخرت باشه هاا من کنارت باشم به 

 _باشه چشم 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 م ی بر  وفتی خب راه ب لهی_خ

 که کنجکاولب زدم می راه افتاد باهم

 هیاسم خواستگارت چ ی_راست

 _کامران 

 _اهووو کامران خخ 

 _کوفت  

 هست   ی_حاال واقعا پسرخوب 

 اروم ومودبه  یلیخ هیاادبه ومنطقب  یلیخونده االنم مشغول به کاره خ یسالشه مهندس۲۵_اره 

   ستی تحفه که ن ششیا  هیعال یلیخوبه خ یل یخ یه ی خب بابا حالمو بهم زد لهی_خ

 نبود  نی_عهه من که منظورم ا

 وونه ی نگاهش کردم باورش شد د باخنده

 کردم بابا  ی_شوخ

 ات یشوخ ن یتوهم باا   ششی_ا

 شد بهم زنگ بزن ی هرچ رمیم گهی خب من د لهی_خ

 _باشه 

 _فعال 

 ی با ی _با



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

برداشتم و درخونه اروبازکردم واردخونه شدم   بمیارو ازتوج دخونهیدست تکون دادمو کل براش
 کفشامو دراوردم واردخونه شدم 

 _سالمممممممممم من اومدم 

 طرف اتاقم رفتم وبعدازعوض کردن لباسم وشستن  به

بود ازپشت دستمو   یمامان که درحال اشپز  دنیوصورتم به طرف اشپزخونه رفتم باد دست
 برگشت طرفم  دهی دورش حلقه کردم که ترس

 ی کرد ینجور یتو ا زادبازمی _پر

 مامان خوشگلم   ی_خوب

 اره  ی_اگه توئه بالبذار

 م یدار ی_خب خب نهارچ

 مه ی_ق

 درس دارم یبخورم برم کل عیسر  د یگرسنه امه با یلی_اخ جون بکش برام که خ

  یخونی _بسه چقدر درس م

 خواستگارم ندارم که بخوام شوهرکنم  هی کارکنمی _عه مامان پس چ

 بااخم نگام کرد مامان

   ییکوچولو  یلیحرفاهنوز خ ن ی_توواسه ا

  زادانقدریپر یعروس شاالیا گفتیم  یهم مامان هم بابا هروقت هرکس نطوربود یهم شهیهم
بهشون   یلیون جداکنن حقم دارن منم خ منو ازخودش  ادیچرا چون دلشون نم شدنیگرفته م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

که پدرم رستوران دار و مادرم    دی وابسته ام البته نه به اندازه اونا من تک بچه خونواده توح
 دم ی گونه مامان روبوس رهیخونه داره وجونشون برام درم

 راحت  التونیخ شتونمی خب غلط کردم اصال تااخرعمر پ لهی_خ

 برات غذابکشم گرسنه اته  نی_بش

  دیبرداشت وغذاکش  ینشستم که بشقاب پرازغذاروگذاشت جلوم خودشم بشقاب یروصندل
ورفتم   ختم یر ی بعدخوردن غذا ظرفارو شستم ودوتاچا می وکنارم نشست وباهم غذاخورد

   زگذاشتمیم  ی رو رو ی چا ینیرومبل نشسته بودنشستم وسtv ی کنارمامان که جلو ییرای توپذ

 زمی ردنکنه عز_دستت د

   دمی قسمت وند هی  شدیچ ایاک نیا یراست کنمی_خواهش م

وپخش   لمی که ف ی زدهمون شبکه ا می نیهمون کانال بازپخشش وبب زنمیاالن م دمی _منم ند
  ی شدم وفنجون چا  لمیف دن یمشغول د جانی باه شدی که داشت شروع م  الیسر  دن ی کردبادیم

چشمام پراشک شد وفنجون   ی چا  یازشدت داغ دمیهمه اروسرکش هویکردم و کی روبه لبم نزد
 ازدستم رهاشد 

 لب زد ی زد وبانگران یکوتاه  غیج یبانگران مامان

 زاد ی پر ی شدیچ ی _وا

 زادچشماتوبازکن یبرات پر  رمیبم

 وبادردلب زدم  چشماموبازکردم

 گرفتم   شیگرفتمممم مامان ات شیسوختمممم ات یییی_سوختمممممم واااا 

 ام یم ستااالنیرات وا ب  رمی_بم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

گرفت   یبرگشت بانگران یلیوان  یکاسه بستن هیبا  قهیطرف اشپزخونه و بعدازپنج دق دبهییدو
 طرفم 

 دختر  ستی برات اخه چرا حواست ن رمی_بخور بخور تا تاول نزده بخوردهنت خنک شه بم

  دیکه پر  یروگرفتم و تندتند پشت سرهم شروع کردم به خوردن بستن یکاسه بستن عیسر
مامان رنگش    چارهیاومد ب ینفسم باالنم کردمینورعالنورشد پشت سرهم سرفه م یعنیتوگلوم 

 سرفه ام تموم شد  قهیکه بعداز ده دق دی مالیبود با استرس پشتمو م دهی پر

 اسفند برات دودکنم  هیبذاربرم  اد یتو انقدربالسرت م  زادیخدا چراپر  ی _وا

  ی وا دمیوارداتاقم شدم وروتخت درازکش حالیبطرف اشپزخونه رفت وبرام اسفنددودکرد  به
خودمم   شعوری ربی رامیموردشور عامروببره همش تقص  سوزهی زبونم هنوزم شدماا یداشتم خفه م

که فرداامتحان   ییبه اون داشت رد دادماازجام بلندشدم کتابا یاز حرفام خنده ام گرفت چه ربط
  می که گوش خوندمیسره درس م هی بود که  یومشغول خوندن شدم سه ساعت ردمداشتم روبازک 
 جواب دادم عیروشن شدسر

 زاد ی _پر

 ال یشده ل ی_چ

 _زنگ زدم به کامران 

 _خب

   یشگیکافه هم می بر۵_قرارشدفرداساعت 

 درس بخون  کمی ن یتوهم بروبش امی_باشه فردا م

 ی نخوندم پر یچیدرس ه  یگفت ی _واا

 لب زدم  باخنده



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 رسونما ی_فردا من بهت نم

 زادتوروخدا ی _پر

 ام بلندشد  خنده

  ینبوت کار ال یراحت بخواب من فردا هستم گام به گام ل ری خب التماس نکن برو بگ لهی_خ
 ال یل یندار

 نه گلم خدافظ  ی_فدات بشم اله

 کامران شو نه من   ی _فدا

 _عه نگو  

 ؟ یکش ی_چرا ؟خجالت م

 _فاطمه 

  ی د یمنو دورد چشم  دهی بهش دختره ورپر  ی زدیزنگ نم ی دیکشی_اگه توخجالت م

 م ی باهم حرف بزن دی با گفتم یبهش م  ینکن خب پس چجور تی_اذ 

 ی نوشتی_نامه م

 ا یگیراست م ی _وا

 ازتو  یگیراست م یگی م کنمیم یدارم شوخ ال ی_خاک توسرت ل

 شن یکامران بچه هاش مثل مادرشون خنگ م چارهیب  ربخوابیبرو بگ یترازتوبازم خودت اسکول 

 زاد ی _پر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

روقطع کردم وباخنده مشغول خوندن درسم شدم بعد دوساعت درس خوندن   یگوش  عیسر
 به بدنم دادم وروتخت ولوشدم که چندضربه به اتاقم زده شد  یتموم شد کش وقوس 

 _بله 

 م یمنو بابامنتظرت دمیکش اشامی مامان ب زادجانی _پر

 بخوابم   خوامیم ادی خوابم م  رمی من س دی ن بخورنوش جونتو  ی_مامان

 ری_باشه دخترم شبت بخ

 خوابرد  عیسر  یلی بودم که بالشتمو بغل کردم وچشمامو بستم خ اونقدرخسته

 *مهراب* 

  مویشدم دق ودل ادهیپ نیواردخونه شد منم ازماش ی حرف چ یبدون ه میبه خونه مر  دن یبارس
راست وارد اتاقم شدم   هیواردخونه شدم و یعصب دمی کردم ومحکم کوب یخال نی سردرماش

بودم   یبدجور عصب نمشیبب قهیواسه چنددق  ینتونستم حت نکهیخودمو پرت کردم روتختم ازا 
ساعته اب سرد ارومم کرد ازحمام خارج شدم   میدوش ن هیازجام بلندشدم وارد حمام شدم  

 وخوابم برد   دمیازکشروتخت در سی خ ی لباسام باموها دنی وبعدپوش

   دیچی توسرم پ ی دی شدن درب اتاق چشمام رواروم بازکردم که دردشد دهیکوب ی باصدا

 _اخ  

 بادردلب زدم دمی خواب سیخ ی بودکه با موها ن یسرم به خاطرا  درد

 د یی_بفرما 

 شام  ای_داداش ب

 _اومدم 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

شدم سرجام    یرفتم و وارد سالن غذاخور نییبلندشدم وازاتاق خارج شدم ازپله هاپا ازجام
 نشستم 

 مهراب   شدهی_چ

 کنه ی_سرم دردم

 ی _مسکن خورد

 خورمی_نه بعدازغذام

 خودم برداشتم ومشغول خوردن شدم که روبه باباگفتم  ی کتلت برا یکم

 خونه  ارمشی وموقع برگشتنم خودم م برمیرومن م میبابا ازفردا مر  ی_راست

 افتاده ی_چرااتفاق خاص

 هیبهتره خودش هم راض ینطوری_نه ا

 باشه منم موافقم  هیعال نکهی_ا

 بلندشدم ولب زدم ازجام

 خوشمزه بود یلی_دستت دردنکنه مامان خ

 ی نخورد  یچی_توکه ه

 کنهیندارم سرم دردم لی_م

  ی برا  ی مسکن قو  هیطرف اشپزخونه رفتم و وارد اشپزخونه شدم ازجعبه دارو   به
پزخونه خارج شدم و برگشتم به اتاقم روتخت  اب خوردم ازاش وانی وبال داکردمیسردردپ
 بود  ب یخودمم عج  ی که برا ییغرق شدم توفکرا  دمیدرازکش

 * زادی*پر 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

شدم وبعدازانجام   سی سرحال ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم واردسرو م یاالرم گوش ی باصدا
سرحالم اتومو روبه برق زدم وبرس وبرداشتم ومشغول    یلیدادن کارام به اتاقم برگشتم امروز خ

  ی محکم باال یوصاف صاف کردم دم اسب دمی موهام شدم وبعد همه ارو اتوکش  دنیبرس کش
و مقنعه ام رو وسط سرم گذاشتم ومرتب کردم کوله ام  دمی روپوش سامسرم بستم ولبا

مامان بابا لبخندزنون اول   دنیاشتم وازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم که بادروبرد
 وبعد مامان   دمی باباروبوس

 ر ی _سالم صبح بخ

 دختربابا  ری_صبح توهم بخ

 گلم   ری_صبحت بخ

 خدافظ  رمیم گهی _من د

 _مراقب باش خدافظ 

 خارج شدم و باارامش شروع کردم به قدم زدن  ازخونه

 *مهراب* 

 مدرسه  یمنو ببر یخواست یشدا مگه نم  رمی_داداش پاشو د

 دارشدم یازخواب ب می مر ی باصدا

 دورگه شده ازخواب لب زدم  ی باصدا

 امیاالن م  اط ی_برو تو ح

 _باشه 

  ی اراگرفتم و بعداز مسواک زدن وک  عیدوش سر   هیشدم و  سیبلندشدم ووارد سرو  ازجام
  یقرمز با شلوارکتون مشک  شرتیت هیمربوطه از حمام خارج شدم به طرف کمد رفتم و



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  المویووسا  چیموهام روباسشوارخشک کردم و باعطرم دوش گرفتم سوئ دمی برداشتموپوش
  م یمر  دنیرفتم وازخونه خارج شدم باد نیی پله هاپا از  عیسر   یلیبرداشتم وازاتاق خارج شدم خ

  نی سوارماش  عیقرمز بازشدسر یوزدم ودر مازرات چی بود به طرفش رفتم سوئ ستادهیکه منتظرا 
 حرکت کردم  میوبه طرف مدرسه مر  رون یوباسرعت ازخونه زدم ب می شد

 * زادی*پر 

سلحشور اخمام رفت   دنیقرمز دقت کردم که باد یمازرات  هی  دنیمدرسه بودم که باد کینزد
 طرفم   د ییدو ال یلوارد مدرسه شدم که  ی ا گهی توهم وبدون نگاه د 

 ی خوب ی_سالم پر

 _خوبم 

 _عه اونجارونگاه کن  

داداشش   ی شد وبرا ادهیپ نیسلحشور که ازماش  دنیکه اشاره کرده بود باد ییبه جا  برگشتم
 ال یدست تکون داد با حرص برگشتم طرف ل

 ی_خب که چ

 جذابه ها یل یداداششم خ نی_ا

   یپریهرزم دونهی _کامران م

 گفتم   یکل یپر هی_هرز چ

 س   وونهی مثل خواهرش د ششیچرت وپرتا نگو کجاخوبه ا ن یازا گهی _پس د

 _وا 

 سرجامون اه  می بر ای_وا ومرگ ب



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 *مهراب* 

چهره خندونش پرازاخم   عیلحظه بهمون نگاه کرداما سر  هی دمش ی د می به مدرسه مر دن یبارس
رگشت  گفت که باز ب یبهش چ دونم ی نم قشیشد وروازمون گرفت ووارد مدرسه شد که رف

که ازرفتارش معلوم بود دست دوستش و گرفت و وارد مدرسه   یوبهمون نگاه کرد وبعدباحرص
 شد 

 ؟؟   ادیبدش م می انقدر ازمر یعنی

 حرکت کردم  کین یکردم و به طرف کل ی ازش خداحافظ عیسر  میشدن مر  ادهیباپ

 * زادی*پر 

خوشحال سرم وگذاشتم   می ازبچه ها گفت امروز معلم ندار یکی که  مینشسته بود سرجامون
 کشاورز ازجام بلندشدم  ی باصدا زکهیروم

 د ی_توح

 _بله خانوم 

 کارت دارم ای_ب

 که لب زد  میاجباردنبالش رفتم وارددفترمدرسه شد  به

 ی ایفکرکنم توازپسش برب د ی_توح

 ی _ازپس چ

 ی خانوم مراد ستتونی _معلم ز

 _بله  



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

ازمن خواست ازت بخوام که سوال   مارستان یتوب هیاره وچون االن بستربهت اعتماد د یلی_خ
 ی بفهمه به من بد یکس نکهیو بدون ا  یکن یامتحان ترم وتو طراح

 فرصت دارم یچشم  فقط تاک نطورخواستنی ا ی _اگه خانوم مراد

  شهیچون از دوشنبه امتحاناتون شروع م  گهی_تا شنبه هفته د

 _چشم  

 کنم ی اخراجت م زا یچ نیبه خاطر رفاقت وا  ی سواالرو داد یساگه بفهمم به ک  د ی_توح

 نگاش کردم  یباتخس

وبه من داده پس   تیمسئول  ن یبه من اعتماد کامل داشته که ا ی _خانوم حتما خانوم مراد
 کنم ینم  انت یمنم به اعتمادشون خ دی نگران نباش

 دوارم ی_ام

 برم  تونمی_م

 _برو 

 وگفت  اوردیطاقت ن شهیمثل هم ال ی دفترخارج شدم و به کالس برگشتم ل از

 گفت  ی_چ

 باشم  ی سوال خانوم مراد دطراحی _گفت با

 گه ید ی دی پس سواالروبه من م ولی_ا

 _نه

 ی _عه پر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 شرمنده اش بشم  خوامیسواالرونه نم یول  دمیبهت تقلب سرجلسه امتحان م شهی_مثل هم

   ی_باشه اج

 یکنی _ممنون که درکم م

وزدن وبعدم معلم اومد درس   حیزنگ تفر می نشست کارتوکالسیساعت ب کی  نکهیبعدازا
ضربان   دنشیکه باد م یاز مدرسه خارج شد  ال یدادورفت باالخره زنگ خونه خورد وباعجله منو ل

 لب زد ال یچشم ازش گرفتم وراه افتادم که ل  عیقلبم رفت باال سر 

 دنبالش مگه راننده اشه  ادیم یداره ها ه ی داداششم چه حوصله ا نی_ا

 ال یل ی_توفضول

 ی _وا پر

 ی ازشون بزن یحرف  خوادیدلم نم یدرگوش من ورورنکن   یخونواده ه ن یدرباره ا شهی _کوفت ،نم

  د یخب ببخش لهی_خ

 تو حرفشو بزن یه  ادیخونواده بدم م ن یمن ازا   گمیم یزنیناروم ی_بازفردا حرف ا

 د ی_ببخش

   دمی_بخش

 به خونه امون لب زدم  دن یبارس

 دم درخونه اتون   امی_ساعت پنج م

 فعال خدافظ  ی_باشه اج

 ی اعلی_



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 جداشدم و واردخونه شدم   ازش

زود خوابم   یل یخ دمیکردم و وارد اتاقم شدم لباسام روعوض کردم وروتخت درازکش ی بلند سالم
 برد   

 *مهراب* 

به طرف    ادیلباسام وعوض کردم وباسرعت ز عیبه ساعت که نگاه کردم سر  ضی دوتامر  بعدازعمل
شدم    ادهیپ ن یوپارک کردم و ازماش نی ماش می به مدرسه مر   دنیرفتم بارس می مدرسه مر

توجه ازم دورشد   ینفرات ازمدرسه خارج شد لبخندرولبم نشست که ب نیکه جزءاول دنش یباد
 ولب زدم  دمچشمام وباحرص روهم فشر

  ییزایچ ی بلکه ازهمه  می نه تنهامر ادی بدش م می کرده انقدر ازمر یچه غلط  ستیمعلوم ن می_مر 
بودم وبااومدن   یعصب دی از طرز نگاهش فهم شهیراحت م یلیخ نویا شهیمربوط م  می که به مر

شدم که اونم سوارشد وسالم کرد فقط سرتکون دادمو به طرف   نیتر سوارماش یعصب می مر
 ک ی نیاش کردم وبرگشتم کل ادهیخونه پ ی لوخونه حرکت کردم ج

 * زادی*پر 

 _بله مامان 

 ی _دخترم پاشو ساعت چهاره هنوزنهارنخورد

  قهیدق ستیدوش ب  هیتوحمام  دمیی ودو نیی پا دمی ازتخت پر عیساعت چهاره سر  نکهیا باگفتن
لباس تنم کردم وموهام روباسشوارخشک کردم  موهام رو   عیبرگشتم به اتاقم سر  گرفتم و ی ا

به   مل یر کمی دمیپشت چشمام کش یفیکرم ضدافتاب به صورتم زدم خط چشم ظر کمیبافتم  
  یمشک  شرت یجلوبازم روبا ت  ری مانتوحر دمیروبه لبام کش عیما  رمزماتموژه هام زدم و رژ ق 

  یوکفش سط مشک فیوک  یکردم وباگوش رروسرمیوشال قرمز حر دمی پوش  یوشلوارکتون مشک
 د یباتعجب پرس دنم ی مامان باد رونی چرمم ازاتاق زدم ب

 ی ری_کجا م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 رون ی ب رمیالمی_با ل

 هنوز ی _توکه نهارنخورد

   یمامان یندار یفعال کار م یخوری م یزی چ هی رونی_ب

 _مراقب خودت باش بروبه سالمت 

که دم درخونه  ال یل دنیحرکت کردم باد ال یبه طرف خونه لتند  ی خارج شدم وباقدما ازخونه
 طرفم  دییمنتظرم بود براش دست تکون دادم که دو

 _سالم

به صورتش نگاه کردم پوست   دی باشال وشلوارسف  یمانتوجلوباز کالباس هینگاه کردم  بهش
وصورت   ی قلم ینیخوش فرم ب ی قلوه ا ی لبا ی ا له یدرشت ت ی چشما  دی وروبه سف یگندم

توچشم بود لبخندزدم و   شیرژلب کالباس شترازهمهیکه ب  میمال  شیاما پر بااون ارا یاستخون
 گفتم 

 هان  ی خوشگل کرد ی_واسه ک 

 نکن  تی اذ  ی_پر

وارد   می سربه سرگذاشتنش شدم وباهم به طرف کافه رفت  الیخیصورت سرخ شده اش ب دنیباد
 هول واسترس لب زد با  ال یپسر دست برام تکون داد ل هی  میکافه که شد 

 _خودشه  

   ستیبابا لولو خورخوره که ن یلز ی_خب چته چرا م

 ست ی_دست خودم ن

 م ی بر ایابرومون نبر اروم باش ب شششی_ه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

به   میستادی روبه روش ا یوقت می که نشسته بود رفت یزیگرفتم وباهم به طرف م  دستشو
که عمل کرده    ینیقدبلند وصورت مردونه ب یکلی پسر ه هیبهش نگاه کردم   ستادیاحتراممون ا 
که   یشیور ی قلوه ا ی لبا یپوست گندم رهی ت ییخرما ی رنگ و درشت موها   یشیم  ی بود چشما

رنگ تنش   یر ی ش راهنی با پ یشلوار جذب کتون مشک  هیاومد  یکم ومرتب بود بهش م یلیخ
 بود 

 _سالم 

 لب زدم ی عاد

   د یی_سالم بفرما 

 اومم نشست که  می کنارهم نشست ال یل منو

 سفارش بدم  دیدار ل یم یسفارش ندادم چ یزی _خب من چ

 _من قهوه 

 ی خانوم شماچ ال ی_ل

 _منم اب پرتقال 

 خانوم  ال ی_منم مثل ل

چه بامزه بادادن سفارشا به گارسون ازمون فاصله گرفت که زل   ینگاهشون کردم اوخ باخنده
 زدم توصورت کامران وگفتم 

 اقاکامران  دی_ببخش

 گفت نگاه کردو بهم

 ی _جانم ابج



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 به طرز جواب دادنش زدم وادامه دادم  ی لبخند

 عقدتون االن باشه  دیاگه شماهم موافق باش گهیم ال ی_ل

 هیجشن عقدتون ک  یراست

 جان ال ی_بعدامتحان ترم ل

 د یداد شاتون ی_ازما

 _بله 

 ی _خب به سالمت

 د ی _سالمت باش

 باشه   ال یبعدازکنکورل  یعروس ال یبعدامتحان ل  یعنی_جشن عقدتون االن باشه 

 هیندارم فکرخوب  ی_باشه من مشکل

خواست   نی که ا دی شما ازطرف خودتون بگ شهیم  الرویحرف ل کنهیقبول نم ال یپدرل ی_ول
 شماست 

 نگاه کردوگفت  یباحالت خاص  ال یل به

 اره    ی د یکشیانقدر ازم خجالت م نی _واسه هم

 کنم ی من صحبت م باشه

 ممنون  یلی_خ

 سفارشا مشغول خوردن قهوه ام شدم وبعدازخوردن قهوه ازجام بلندشدم  بااوردن
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 ال یل رمیم  گهیمن د دی بامن ندار یموضوع هم خب اگه کار نیحل شد ا  نیازا  نمی_خب ا
 خواست بلندشه که نگاهش کردم 

  زمونی_توبااقا کامران برگرد خب خدافظ ازشون دورشدم و به طرف صندوق رفتم و پول م
خوشحال بودم کامران   یلیزکافه خارج شدم اروم شروع کردم به قدم زدن خوحساب کردم وا

 نشه   یعوض نشه وعوض دوارمیام ادیبه نظرم یپسرخوب

بود   وهیم  دنی راست وارد اشپزخونه شدم و روبه مامان که مشغول چ ه یبه خونه  دن یبارس
 دم یپرس یسوال

 م ی _مامان مهمون دار

  ادی داره م وانیک  یی،اره دا   ی _اومد

   ادیاون وروجکم داره م ی_اخ

 اد ی_اره عسلم داره م

 رمی مامان انقدر دوست دارم گازش بگ ی _وا

 ی _گناه داره پر

 خب  ستی_مامان دست خودم ن

 _ازدست تو 

 د ی گرسنمه شد یبرام غذاگرم کن شهی_مامان م

  هی یخورینم یک  یخوریغذام  یک  ستیمعلوم ن چیچه وضع غذاخوردنه ه نی_ازدست تو ا 
 که  ی ایازپادرم ینجورینه شام ا  یخوریروز نه نهارم هی یخوابیم  یخوریشب شام نم

 خب   ادیواقعا بهم فشارم  ادهی_مامان درسام ز



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 اشکال نداره  یبش۱۹/۵بار  هی_حاالاگه 

 ی ا نهیباشم توهرزم۲۰ د یبا شهی_خدانکنه من هم

 برات غذاگرم کنم  نیخب بش لهی_ازدست توخ

رب طرف پراز غذا عدس پلو جلو قرارگرفت تندتند همه ارو خوردم   هینشستم که بعد یروصندل
وتشکرکردم وازاشپزخونه خارج شدم وارد اتاقم شدم وبعدازعوض کردن لباسام مشغول درس  

  دنشی باد رونیب دمیی دو وانیک  ییدا ی خوندن شدم اونقدر غرق درس خوندن شدم که باصدا
 رفتم سمتش خودمو پرت کردم تواغوشش  اسمنیکه عسل کوچولوزنش 

 ی خوش اومد یی_سالم دا

 ؟ ی ممنون ،خوب زدلمی _سالم عز

 وحالم خوب نباشه  نمیتوروبب شهی_مگه م

 طون یش ی _ا

 جون  یاسی  ی_خوب

 یتوخوب  زمی عز ی_مرس

 _خوبم 

کارمو   گهیاردچندب رنشدمیس دمیوتپلش وبوس  دیگرفتم ومحکم لپ سف اسمنیواز بغل   عسل
 تکرار کردم که مامان لب زد

 لپشو  ی کند ی_پر

 بشم  زونتیاو ی _دوس دارم بکنم لپشو اخ من قربون لپا 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

ومنم   میعروسک بود باخنده همه کنارهم نشست هی شب دی سف ی تپلو دیبودسف  زونی او لپاش
 گفت   ییمشغول چلوندن عسل شدم که دا

 مسافرت  میبر   دیایزادبیپر  ی _بعدازامتحانا

 با لبخندلب زد بابا

 م یحاالکجابر  هی_فکرخوب

 زودترازهمه گفتم  شهیهم مثل

   ای_شمال دلم لک زده واسه در

 بالبخندبهم نگاه کرد بابا

 شمال  می بر یموافق وانی_اگه ک 

 _باشه موافقم  

باعسل که توبغلم بود وارد اشپزخونه شدم   نمیزوبچیبهم اشاره کرد برم کمکش که م مامان
سرخ شده   ینی زم بیکه شروع کردبه ناخونک زدن به س زگذلشتمیم ی عسل رو رو دمی چ زویوم
واروم اروم بهش دادم بخوره که مامان همه   ختمی ر  ینیزم بیمقداربراش توظرفش س هی

 شام بخورن   انیاروصدازد ب

   ونی ومرغ بر یپرازغذابود زرشک پلو بامرغ ،کباب ،قورمه سبز زیم

وهم خودم غذاخوردم هم به عسل غذا دادم  دمیخودم و عسل کش  ی برا  ونیازمرغ بر  کمی
روبه   ی رفتم اول ازهمه چا هیبه طرف بق ی چا ینیشستم وباس ییبعدخوردن غذا ظرفاروبه تنها

گرفتم   یاسی و ییروبه طرف دا  ی چا ییسمت دا رمیبابا تعارف کردم که اشاره کردبگ
  اسمنی  اسمن،یکردن توبغل   هیبه گرکه عسل شروع کرد اماننشستم کنارم ی بعدبرداشتن چا

کردنتونست ساکتش کنه ازجام بلندشدم وعسل وبغل کردم وشروع کردم به تکون   یهرکار
 دادنش اونقدر تکونش دادم که سرش وگذاشت روشونه امو خوابش برد 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 زد  غیام کردازبس ج زادکالفهیدستت دردنکنه پر ی _وا

  ییشب بود که دا۱۲زاتاق خارج شدم ساعت  زدم وعسل وروتختم گذاشتم وا اسمنیبه  ی لبخند
  دمیبه مامان وبابا گفتم وبه اتاقم رفتم روتخت درازکش  یریرفتن شب بخ یاسیباعسل و 
   دمیوخواب

 ******** 

سواالرو   دی فردا با  خوردمیدرست غذاهم نم یطرح کردن سواالبودم وحت ریبود که درگ  یچندروز
  ی شدم باصدا  هوشیادبی ز یاالرونوشتم ازخستگبدم به خانوم کشاورز باالخره بعدچندروز سو

  یدست ال یل دنی که باد داشتمیاروم اروم قدم برم رونیاماده شدم و ازخونه زدم ب  عیسر می گوش
 سمتم   دییبراش تکون دادم که دو

 _سالم

 ال یل ی_سالم خوب

 ی _خوبم توخوب

 _خوبم 

 _باالخره تموم شد طرح سواالت 

 تموم شد   شبی_اره د

 ا ی_به کل از پا افتاد

 نشون دادم  تی حساس ی ادی_اره ز

 م یخب بر  لهی_خ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

قرمز رنگ   یسلحشور که از بوگات دنی که باد م یمدرسه بود ی روبه رو می قدم برداشت  تندتند
گرفتم خواستم برم   شیزد که ات ی من پوزخند  دنیشد اخمام رفت توهم که باد ادهیداداشش پ
 جلومو گرفت  ال یسمتش که ل

 دعواست که تورومقصرجلوه بده   هیاون دنبال  یپر_ولش کن 

 _برم بزنم دندوناشو تو شکمش 

 شو توروخدا الیخی_ب

 زورمنو برد تومدرسه ازش جداشدم ووارد دفترشدم  به

 _سالم خانوم  

 _سالم اماده شد سواالت

  زیارو گذاشتم روم  برگه

 سواالت   نیا  دیی_بفرما 

 _ممنون  

 _بااجازه تون 

 بچه ها هم اومدن    هیهاباالرفتم وارد کالس شدم که بق ازپله

 نشست الکنارمیل

 ی ای لباس عقدمو انتخاب کنم باهام م می بر  می خوا یم زادامروز ی _پر

 کردم بالبخندنگاهش 

 د یر ی_اره حتما ساعت چندم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 دنبالت  میایخودمون م ۶_ساعت 

 شهی_نه بابا زحمت م

 گه یفقط اماده باش د  هیچه حرف نی_ا

 _باشه  

 که بهم نگاه کردوگفت  می معلم ازجامون بلندشد بااومدن

 د ی_توح

 _بله خانوم 

بود   یعال  یلیبه سواالت نگاه کردم خ ی رو تو طرح کرد ی خانوم مراد  ی که سواال دمی_شن
   یتااخر هفته وقت دار یامسال واسه ترم اول تو سواالروطرح کن خوامیم

 _چشم 

بهش پوزخندزدم وسرجام نشستم که   می مر یصورت عصب دن یسرجام که باد نمیبش خواستم
گفت واز کالس خارج    دیخسته نباش می ساعت ون  کی معلم شروع کردبه درس دادن بعداز

  هویکه  می نشست نی روزم می شد اط یو واردح  میپشت سرش از کالس خارج شد  الهمیشدمنول
 ستادی جلومون ا می مر

اره پاچه  ی کرد یچابلوس یرح کنگذاشت تو سواالروط  ی که خانوم مراد ی کارکردی_چ
 خواربدبخت 

 لب زدم  ال ینگاهش کردم وروبه ل ی عاد

 ال یل اد یم یسوختگ ی _بو

ام حلقه کردو   قهیدستشو دور  می که مر  رخندهیز  میمنظورمو گرفت وباهم زد عیسر یلیخ ال یل
 گفت 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ی کنیزرزرم ی_چ

 بلندشدم ولب زدم ازجام

 روندارم بروگمشو  یک ی _حوصله دعواباتو

  یگرم  عیما نی پرت شدم روزم هوی بهش زدم که  ی نگام کرد وازم فاصله گرفت پوزخند باحرص
  یچیشدوه اهینتونستم ازجام بلندشم چشمام س ی حت رشدی رو حس کردم که ازسرم سراز

 دم ی وند

 *ماهان* 

 ب دادمشده بودکه تلفنم روشن شد شماره ناشناس بود جوا مارتمومیب  هیقلب  یجراح تازه

 د یی _بله بفرما

 دمدرسه یزود خودتون برسون یل یسلحشور خ ی _اقا

 رفت توهم  اخمام

 دعواراه انداخته  می _بازم مر 

 کرده  مارستانیارو روانه ب گهیدخترد هیسلحشوردخترتون زده  ی _کارازدعواگذشته اقا 

 توتنم  خشک شد  خون

 شده خانوم کشاورز   ی_چ

   گمیکه م یادرس نیبه ا  دییایب عی سلحشور سر ی _اقا

 خب   لهی_خ

  عیسر  یلیخارج شدم خ مارستانی روبرداشتم و ازب چمی کتو سوئ عیکردم وسر  ادداشتیرو ادرس
 کردم یم یرانندگ  ییشدم وباسرعت باال  نی سوارماش



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 *   ونی زادکتای*مادرپر 

  یگوش  عیبودم که تلفن خونه زنگ خوردسر یزاد،شامیموردعالقه پر  ی پختن غذا مشغول
افتاده   یه شماره نگاه کردم ازمدرسه فاطمه بود استرس افتادبه جونم نکنه اتفاقروبرداشتم وب

 روجواب دادم یگوش  عیسر

 _بله 

 د ی _سالم خانوم توح

 شده  یزی_سالم خانوم کشاورز چ

 د یلطفا اروم باش دی _خانوم توح

 نشستم  یروصندل بااسترس 

 شده خانوم کشاورز ی_چ

 زاددعواکردهی دوباره سلحشورباپر تشی _واقع

 خانوم کشاورز  زادمقصربودهی _پر

 مارستان ی ب مشیاالنم برد دهید بیزاداسی مقصربوده ،تودعوا پر می مر  ندفعهی_نه ا

 سردخترم اومده   یی زهرا چه بال  ای_

 گم یکه م یمارستانی ب دیخودتون وبرسون دیخانوم توح دی _اروم باش

بااژانس   رونی ازخونه زدم ب دمیکردم و لباسام رو پوش  تادداشی ادرس و یبه چه حال  دمینفهم
 مارستان یب دمی رب رس هیبعد   مارستانیرفتم ب

  نیسردردونه ام اومده ازماش یی چه بال  نکهیخراب ونگران ازا یارو حساب کردم وباحال هیکرا
 رفتم وبا بغض لب زدم ی پرستار  ستگاهی به طرف ا مارستانیتوب دم یی شدم ودو ادهیپ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _خانوم دخترم کجاست 

 _اسمشون 

 طرفش دمیی خانوم کشاورز دو دنیاسمشو بگم که باد خواستم

 کو  زادمنی _خانوم کشاورز دخترم کو پر

زدن االنم توبخشه بهش   هیسرش شکسته بود که بخ زادخوبهی حال پر دیباش دارومی _خانوم توح
 ده ی مسکن زدن خواب

 زادمن ی کسته سرپرسردخترم ش  نی روزم افتادم

 حالتون خوبه   دی _خانوم توح

 ازجام بلندشدم و لب زدم  یسخت به

 _کدوم اتاقه 

 کنم یم  تونیی دراهنمای ای_ب

  زادکهیپر دنی روبازکردوارد اتاق شدم باد یراه رفتن درب اتاق یهمقدم شدم که بعدازکم باهاش
برات دخترم   رمی بم شدری شده بود اشکام روگونه ام سراز  یچی بود وسرش باندپ دهی روتخت خواب

   دمی به طرفش رفتم کنارش نشستم و دستش که سرم وصل بود روتودستم گرفتم بوس

 *ماهان* 

خانوم کشاورزبه   دنی شدم باد مارستانی شدم وباعجله واردب  ادهیپ مارستانی به ب  دمیرس باالخره
 طرفش رفتم 

 _خانوم کشاورز حالش چطوره 

 ی خورده االن چجور  هیسلحشور ،سرش هشت تا بخ ی _اقا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  کنهینکارهارومی ا یاخه دخترتون واسه چ ره ی ماهم گ ی االن پا  وی همه چ دیدرست کن  نییخوایم
 واقعا چرا  

 کجاست  می االن مر خوامی _من واقعامعذرت م

 نشسته  ی_روصندل

ارامشش   دنینشسته باد ینگران چی اروم وبدون ه یلیخ  دمی به طرفش رفتم که د تیبااعصبان
 اشو گرفتم وبلندش کردم قهیخونم به جوش اومد باحرص 

 ی دستتوبردارخفه ام کرد  یکنیکارمی _باباچ

  ینگرفت ی جد  دمینجاتت نم گهیتوخطرد یوفتیکه ب یکن یکار گه یبارد هی_بهت گفته بودم اگه 
 حرفم حرفه  دمیحرفمو بهت نشون م

 دختره کله شق  ناحقشهیشتراز یب دی ترس دمیچشماش فهم ازحالت

 شد  ی _بابااتفاق

 بود سلحشور  یاتفاق ی که توکرد یکار ی _کجا

 خانوم کشاورزنگاه کردم که ادامه داد  به

  یاشو گرفت قهیتو اول  دیطرف توح یکه تو رفت دمی بودم د  ی^من خودم ازدورشاهد همه چ
ه باشدت سرش خورد  ک  ی ازپشت هولش داد هویو یتوازش فاصله گرفت ردستتی اون نزدز یحت

 اط یبه اسفالت ح

 اومد  ینفسم ازخشم باالنم دمیکه شن ییزا یچ دن یباشن

 دختراومده  نی_خانوم کشاورز مادر ا

  ه یهم ناراحت وعصب  ی_تازه اومده حساب
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 صحبت کنم   دباهاشون ی با  نجایانای ب دیبگ  شهی_حق داره اگه م

 گم ی_باشه االن بهشون م 

 اد یومنتطرشدم ب یروصندل نشستم

 * ون ی *کتا

 بودم که خانوم کشاورزاومدتواتاق  زادنشستهیکنارپر

 باهاتون صحبت کنن  خوانی پدر سلحشور اومدن م دی _خانوم توح

روشن کردم وشماره   موی ازجام بلندشدم وهمراهش ازاتاق خارج شدم گوش یوعصب ناراحت
 وگرفتم  نیفرز 

 _الو جانم خانوم 

 مارستان یابیب  نی_فرز 

 شده یچاخدا ی_

   مارستانی زدنش االن ب زاددعواکردهی _پر

 ام ی_االن م

ازجاش   دنمونیکه باد  می روقطع کردم به طرف پدر سلحشور رفت یروبهش گفتم وگوش ادرس
 بلندشد 

 *ماهان* 

 ازجام بلندشدم بااومدنش

 من واقعا شرمنده ام   دی _سالم خانوم توح



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

   دیداشت  یشماچه حال کردینکارومیمن ا زادیسلحشوراگه پر ی _اقا

من    دیر یشما براش درنظربگ یهیخاطر هرتنب  نیغلط اضافه کرده به هم می _حق باشماست مر 
 کنم ی قبول م

 بابهت نگام کردکه ادامه دادم می مر

 د یدرنظردار یهیچه تنب دیی _شمابفرما

 د یصحبت کن شونیهمسرم توراهه باا  ادی ب دهمسرمی _با

 بازم من شرمندم  دی لی_هرجورما

 بهت زده گفت  می دمریبافاصله گرفتن مادر توح 

 ی بودگفت  ی_بابا چ

  یبر  دیخوب گوشاتوبازکن اگه بگن با  یگرفت  دهیکه قبالبهت اخطارداده بودم وتو نشن ی_همون
  ی بد دانجامی گفتن با  یهرچ ی دی فهم  یبر د یبا  یمدرسه بر دازاونیاگه بگن با  یبر  دیزندان با 

 _بابا 

 بشنوم  خوامینم یچی_ه

 نشستم و شماره مهراب وگرفتم بعداز چندبوق برداشت  یروصندل

 _جانم بابا 

   یی_مهراب کجا 

 شده  یتازه عمل تموم شده چ کمینی_کل

 گم یکه م یادرس نی به ا ای_ب



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ام یب مارستانیب  د یبا  ی_بابا واسه چ

 کرده  ی بازم خرابکار می_مر 

   کارکردهی_چ

 تنهام نجادستیاا ی ب مارستانیدختر واوردن ب_همون دختره ارو زده االنم اون 

 _اومدم  

 *مهراب* 

شدازاتاق عمل خارج شدمو بعدازعوض کردلباسام وارداتاقم شدم که   مارتمومیعمل ب تازه
 روجواب دادم   یاسم بابا گوش دن یروشن شدباد  می گوش

 _جانم بابا 

 یی _مهراب کجا 

 دمکه ازطرز حرف زدن بابا بهم دست دادجواب دا ییا بادلهره

 تازه عمل تموم شده چطور  کمینی_کل

 گم یکه م یینجا یاای_ب

 ادرس باسترس لب زدم  باگفتن

 مارستانیب امیدبی_چرابا 

 کرده  یدوباره خرابکار  می_مر 

 هست به اون دختر ربط داره  یبهم گفت هرچ یحس هی

 بابا  شدهی_چ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 دست تنهام مارستانی ابیب مارستانی_باهمون دختردعواکرداالن زده دخترارواوردن ب

 سراون دختراورده   ییچه بال  اخدای ولوشدم  یصندل رو

 لب زدم باحرص

 _اومدم  

ممکن سرش اومده باشه   ییچه بال   نکهیبود بافکربه ا  دهیروقطع کردم دلشوره امونم وبر  گوش
خارج   کینی ودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم بادو ازکلرو ت  چی تک کتمو برداشتم وسوئ عیسر

  قهیحرکت کردم بعدده دق مارستانی رنگم شدم وباسرعت به طرف ب یشدم وسوار لندکروز مشک
  دمیی بابا دو دنی شدم باد  مارستانیپارک کردم و وارد ب عیروسر  نیماش مارستان ی به ب دمیرس

 دستم رومشت کردم وروبه بابالب زدم تیازاعصبان م ی مر دنی طرفش باد

 _االن حالش چطوره 

 خورد هیگذشت خداروشکر فقط سرش شکست وهشت بخ  ری_به خ

 لب زدم  می که سابقه نداشت روبه مر یتیشدن جمله اش با عصبان  باتموم

 ره ی ممکن بود بم یدونی م یهاننن سردخترمردم وشکست ی کرد ی_چه غلط

 اخم نگام کرد  با

   رهی_خب بم

 تودهنش دمیحرفشو ادامه بده که کوب خواست

 دوباره تکرارش کن  ی زد ی_چه زر

 دستمو گرفت ولب زد بابا

 خب مهراب اروم باش   لهی_خ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 دهنش گذاشته بود باخشم نگاه کردم وکناربابا نشستم  ی که بابهت دستش رو رو می مر به

 زاده یپدرپر  دمی رفت فهم می پوش که با عجله واضطراب به طرف ناظم مر  ک یش  ی مرد بااومدن

 * ون ی *کتا

من اومد   دنی باد کنهی داره با خانوم کشاورزصحبت م  دمی طرفش که د بدمی دو نی فرز بااومدن
 طرفم 

 سرش اوردن  ییبال   زادکو؟چهی _پر

 _حالش خوبه فقط سرش شکسته 

 ییی _چ

  نشیبب  می ابریب ی خوایاگه م دهی !!االن خوبه خواب نی_اروم باش فرز 

   می_بر 

  دی ودستشو بوس زادرفتی به طرف پر نیهنوزخوابه فرز  می دی که د می وارد اتاق فاطمه شد باهم
 اونقدر  پرستهیزادرومیپر نیفرز 

 منه   ی زادهوویپر  گن یوابسته اس که همه م بهش

 بهم نگاه کرد تیبااعصبان

 روتخت انداخته نطوریا  زادمنو یکه پر  ی_االن کجاست اون دختر

 حرف بزنه  ادباهاتخویپدرش م ینشسته راست  رونی_ب

 گه یم یچ مینیبب می ابریخب ب لهی_خ

که هم خودش هم   می ستادی جلوشون ا میوبه طرف پدر سلحشورحرکت کرد  می خارج شد ازاتاق
 ستادن ی که کنارش نشسته بود ا یپسر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 *ماهان* 

 م یبلندشد  دازجامون یپدرمادر توح بااومدن

 من خدمت خانومتون هم عرض کردم واقعا متاسفم وشرمنده  دی توح ی _سالم اقا

وشرمنده بودن شما   یمعذرت خواه مارستانیمحترم دخترمن سرش شکسته روتخت ب ی _اقا
 هانن  کنهیازمن دوام ی چه درد

  می بفهمه مر دی منم موافقم با دی ریدخترم درنظربگ  ی برا  یهی_خدمت خانومتون هم گفتم هر تنب
 کرده یچه خبط

 یانداخت  نطورروتختی دخترمنو ا دی بهت رس یانوم چخ می_مر 

سرش    مینگاهش کرد که مر  یبگه که مهراب جور یزیدرکمال ارامش خواست چ می مر
 ولب زد نییروانداخت پا 

 لحظه نتونستم خشمم روکنترل کنم  هی خوام ی_من معذرت م

 شد یچ دمیونفهم 

 خالف تصورم لب زد ی زادبرایپدرپر 

  وفتهیاتفاق ن یز یچ نیچن گهیانشاال که د رگذشتیکه خداروشکر به خ  ندفعهیخب ا لهی_خ
 خانوم می مر  ی منظورم ومتوجه شد گذرمیمسئله نم نی انقدراسون ازا گهیچون دفعه د

 من لب زد  روبه

 د یی _شماهم بفرما

 دورشد   ازکنارمون

 *مهراب* 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 نگاه کردم   می وخشم به مر زادباحرصی پدرپر بارفتن

   یادم وبه خطرانداخت هیکه به خاطر خودت جون  ی قدر لوس ومغرور_واقعا برات متاسفم ان

 بگه که اجازه ندادم وازش دورشدم   یزیچ  خواست

  یسرش اومده ول  ییچه بال  نمیبب  نمشیبرم بب خواستیدلم م دمیتوموهام کش یدست کالفه
  تونمیبودم که م یعصب می اونقدر ازدست مر نمشیبرم بب ی اخه به چه بهونه ا شهیکه نم فیح

 بخشمش یوتامتوجه کارزشتش نشه نم امیرقمه کوتاه نم چ یدفعه ه نیبگم ا 

 شدم و به طرف خونه حرکت کردم نمیخارج شدم وسوارماش مارستانیازب تیوعصبان  باحرص

 * زادی*پر 

سرم   ییاومد امروز چه بال  ادمی سرم تو دستم  دن یتوسرم اروم چشم بازکردم باد ی ادیبادردز
ازدردسرم   ی کرد پوزخند ی درحقم نامرد یعنیصفت و مرموز ازپشت منوزد    طانیه شاومد دختر

 طرفم  دییکردم لبخندبزنم مامان دو  یرولبم نشست که بااومدن مامان وبابا سع

 سرت اومداخه  ییدخترم چه بال  ی_خوب

 من بهش دست نزدم اون ازپشت هولم داد ی حت ندفعهی_مامان ا 

 زم یعز  دونمی_م

   دیروبوس میشونی وپ ستادیکنارم ا یپرازخوراک  سهی باک بابا

 بابا  ی_خوب

 نگران نباش یی_خوبم بابا 

  السی کمپوت گ هیشد   خچالیهاتو   یخوراک  دن یازم فاصله گرفت ومشعول چ مامان
 واورد طرفم   ختیروبازکردوتوظرف ر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 خور دخترم _بخورنفس مامان ب 

 ندارم لی_مامان واقعا م

 _به خاطرمن بخوردخترم 

جمله ارو گفت نگاه کردم و بالبخند ظرف پرکمپوت روگرفتم ومشغول خوردن   ن یبابا که ا به
 دوردهنمو پاک کردم ی شدم بعدخوردن کمپوت بادستمال کاغذ 

 نجابمونم یدا یبا  ی_تاک

 _تافرداظهر 

 ر ی_چراانقدر د 

 ابت بشه بعد مرخصت کنن ازنظردکترث طتیشرا دی _با

 اد یخوشم نم مارستان ی_بابا من ازب

 م یمجبور  تیبه خاطرسالمت  میمجبور  ی دخترم ول دونمی_م

 د یکرد  تی ازش شکا شدیچ ی_راست

نوک انگشتش بهت بخوره   یحت گه ی به اسمت قسم اگه دفعه د یاروازش گذشتم ول ندفعهی_ا
 تا ادبش کنم دمیالزم باشه انجام م یهرکار

 دادم بالبخندسرتکون

 ومده ین ال یمامان ل ی،راست یی_ممنون بابا 

 ان یب رنذاشتهی_نه فکرکنم مد 

 قراربودامروز باهاش برم لباس عروسش وانتخاب کنم اخه عقدش بعدامتحان ترم    دونمی _اره م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کارنظربده دخترکم  هیتوبق تهیعب نداره مهم سالمت  ی_مبارکه به سالمت

 _باشه 

   دنیسرم روبوس هردوشون

 ارم یتواستراحت کن شام وخودم برات م  می ری فعال م  گهی_ماد

 ی_باشه مامان

باحس سوزش   دمی داروها دوباره خوابم گرفتم وخواب نیا  راتی اتاق خارج شدن منم ازتاث واز
 زدم  یلبخندکمرنگ کردی پرستارکه بالبخندنگام م دنیدستم چشم بازکردم که باد

  کمی  نکهیسرمتو عوض کنم هم ا  نکهیمجبوربودم هم به خاطرا یکردم ول دارت ی که ب دی_ببخش
 بهتره  یدارباشی ب ارن ی شام م گهید

 _ممنون 

 گلم  یانشاال خوب خوب ش  کنمی_خواهش م

  ی شام رو رو ینیشام وارد اتاق شدو س ی حاو ی نیازاتاق خارج شدکه مامان باس بالبخند
 داددستم باال اوردکاسه سوپ رو کمی تخت رو   زگذاشتیم

 ی اماده شه تا غذابخور کمیمعده ت  ی _اول ازهمه باسوپ شروع کن دخترم نهارم نخورد

 دادم ومشعول خوردن شدم سوپ جو اونقدر خوش طعم بود که کلشو خوردم سرتکون

 زاد ی_خوشت اومد پر

 بودمامان  ی_عال

 برنج وکباب بخور  نیازا  کمی_نوش جونت خب حاال 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

اب   وانیل دمی اب زده بودن خوردم بعدازچندقاشق خوردن کنارکشکه کب ی از برنج وجوجه ا کمی
 دمیروبرداشتم وسرکش

 رشدمی س یدستت دردنکنه مامان شی_اخ

 دخترم  ی نخورد یزیتوکه چ ی_ول

 ی بازم بهم اب بد  شهیتشنمه م  یلیخ یمامان ،مامان رشدمی_س

 حتما   زمی_اره عز 

اب روازمامان   یعطشم کم نشد بطر  یول  دمینفس سرکش هیرو  وانیروپراب کردکه بازم ل وانمیل
 روخوردم   شتراب یگرفتم و تانصف ب

 برطرف شد  می حاال تشنگ شی_اخ

 برات   رمی_بم

 من خوب خوبم نگران من نباش   ی_خدانکنه مامان

 توهم استراحت کن  رمیم گهیمن د زمی_باشه عز 

 همراهته  می _چشم فقط مامان گوش

 اره ی بره ب  گمی _االن به بابات م

 نکن   تشیخواداذ ی_نه نم

   اره یروهم ب تی گوش گمیم یشیم  صیواسه فردا که ترخ  ارهیبره برات لباس ب دی با هیچ تی_اذد

 _دستت دردنکنه

 _بخواب وروجک 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 خارج شد که لبخندزدم  ازاتاق

 که دراتاق بازشد وبابا وارد اتاق شد  کاربودمیبود که ب  یساعت  کی

 _سالم دخترکم 

   یی_سالم بابا 

 ی بابا بهتر ی_خوب

 _خداروشکر خوبم 

 ت ی گوش  نمیا ای _خداروشکر ب

 روازدستش گرفتم وباعشق لب زدم می گوش

 _دستت دردنکنه باباجونم 

   کنمی_خواهش م

 کنم یم  تتونیانقدر اذ  دکهی_ببخش

به تو   شهیخالصه م  ایدن ی خندی م نکهیهم نمیبیومصورت مثل ماهت نکهی هم هیچه حرف نی_ا
 ی منو مادرت یتوتمام زندگ  نوبدونیها ا  ینونگیا گهید

 _عاشقتونم 

 صدامون کن  یخواست یزیچ می نشست  رونی بخواب منومادرتم ب شتر،حاالمی_ماب

 _چشم 

 نفس بابا  ری_شبت به خ

 ییربابا ی_شب توهم بخ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

روروشن کردم  یازخودم بود گوش یعکس تک هی   میروبرداشتم قاب گوش می گوش بارفتنش 
 کردم پیبود تا نیکه انال  ال یل دن یوواردتلگرام شدم باد 

 مالقاتم   ی ومدیشعورچرانی_ب

 کرد  پیتا عیسر

 چقدرنگرانت شدم  یدونی برات نم رمی بم یحالت خوبه اله یخودت یپر ی _وا

 _ازاومدنت مشخصه 

 منو   تیوضع  یدونیم زادتوکهی _پر

 کردم  پیتا

 پرو واسه لباس عروست   یرفت ی عب نداره راست کنمی م ی_شوخ

 م ی باهم بر   یمنتظرم تومرخص ش  امیب تونمی_نه گفتم امروز نم

 برق زد   یازخوشحال چشمام

 خوبه  می ری بعدمدرسه م شمی جونم باشه فردا مرخص م یلیل ولی_ا

 هی_عال

 چخبر  گهی_خب د

 ی بالروسرت اوردخبرندار نیکه ا  یعوض می از اون مر  یراست ی_سالمت

 گذره ینم  گهی دفعه د گذرهیدفعه اروم نی گفته ا  چوندهی_بابام گوششو پ

 داره  کی به بابات ،بابات ال ولی_ا

 یندار یکار ی_اره چجورم خب اج 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 نمت یبیمراقب خودت باش فردام یلی_نه خ

 ی با ی با ی_باشه گل

  می روتنظ نی دورب یدستم که سرم وصل بود گرفتم وجور ی رو رو نیخارج شدم دورب ازتلگرام
روکه باز بود    نسامیا ج یصورتمم توعکس مشخص بودچندتاعکس گرفتم و پ مرخ یکردم که ن

 رفتم عکسارو پست کردم وکامنت نوشتم 

  یهنزفرخارج شدم  نستایاالنم عکساروپست کردم حدودچهارهزارتا فالوور داشتم ازا تی _وضع
 کردم وچشمام روبستم  یروپل ی ترک  کالمیرو داخل گوشم گذاشتم واهنگ ب می متصل به گوش

 *مهراب* 

 به خونه خواستم برم تواتاقم که مامان جلوم روگرفت   دنی خونه بارس دمیرس  یچجور دونم ینم

 چطوره  مم یحالش چطوربود مر  شدمهرابی_چ

 به مامان نگاه کردم تیبااعصبان

  یخورده سردختره بعدتو نگران دخترت هیدختروشکسته هشت تابخ هیسرزده   می _مادرمن مر
  یمردچیعب نداره حاال اگه م گهیحرفاس که ککشم بگزه م  نی اترازایح ینگران نباش دخترت ب

وبزنه   یکیشهرهرته  کنهیفکرم ی شد یتوهم قصاص م یچی توصورتش ه زدمیدادم د یبا  شدیم
 یکشت ی بچه ماروپاره تن ماروزد  ی خوب کرد نیتشکرکنن که افر  ازش انیبکشه خونواده ش ب 

  یچقدر زندان  کردنیم تی شکا می توکما اگه خونواده ش ازمر   رفتیاگه دختره م یدونی مامان م
بکنه وپاش رو   تونهینم یدخارت بهش بفهمون که هرکار رکردنیش ی داشت توروخدابه جا 

 یروپاش بندازه وبگه خب که چ

 تودهنش تواروم باش  کوبم ی حرص نخورباشه چشم اومدخونه م_باشه مهراب انقدر

نشستم که به طرف اشپزخونه رفت وباعجله   یسلطنت ی روگرفت رومبل مخمل قهوه ا دستم
 شم یبرگشت پ دمشکیشربت ب وانیل هیبا
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به شهاب   زنمیولوس کردم اصال فردا زنگ م می مر ی ادی حق باتو وپدرته ز  یاروم ش کم ی _بخور
 جمع کنه می مر نی بهش بگم ا ادیب

 خنک یل یخ ن یازشربت روخوردم مزه اش فوق العاده بود وهمچن کمی

غلط اضافه نکنه وگرنه اون   گهیفقط بهش بفهمون که د  یکارکنیچ ی خوای م دونمی_مامان نم
   نهیبیمنو م ی رو

 خب لهی_خ

بود   ونر ی شب ب  کی غلط اضافه کرده تا دونم یکه کرده مشروب خورده نم ی_تاحاالهرغلط
  نکهیکردم نزنم گردنشونشکنم باا یهااومده سع  یدتومهمونی پوشیکه بهتربودنم ییبالباسا

به   یخب ول لهیگوش نکردخ رون یب یر یوضع م نی باا  ستمین رتیغ یبارهابهش گفتم من ب
دعواکنه وبزنه مردمو لت وپارکنه منم دستاشو   گهید  ی اهرجایاگه بخواد تومدرسه  یعل ی وال

   کنمینکارومیمامان که ا یدونیم کنم یقلم م

بهم نداشتن   یربط چی دوتا موضوع االن ه نیا  دونستمی فقط سرتکون داد خودمم م  مامان
  گذرمینم گهی نباردیموضوع ا  ن یازا یکرده ول میکرده که واقعا بدجورعصب یهزارتاکار نکهیا
شربتم   ی انگشتش به اشتباه به اون دختربخوره باق یحت گهی کباردیگه گردنشو ا  شکنمیم

وباسرعت ازپله هاباالرفتم وارد اتاقم شدم وباهمون لباساخودم   مروخوردم وازجام بلندشد
شروع کردم به سرچ کردن   نستا یروروشن کردم ورفتم توا می روپرت کردم رو روتخت گوش

ازعکساش   یکه بازبود کل جشیپ  دنی باد جشیکردم رفتم توپ  داشی اسمش که باالخره پ
که   یهرچ یمجلس ی تاپ لباس بند یپستاش رونگاه کردم باهرلباس تیبود با عصبان جش یتوپ

صورتش و   مرخ یپستش که ازن نی تر   دتیجد  دنیداشت باد جشی عکس توپ کردمیفکرشو نم
ازعکساش   یک ی تو کردمی ش رونگاه م گهید  ی سرم دستش بود چشمام روباحرص بستم پستا

روصورتش   یکامل  شیبود وارا  ختهیقرمز باشلوارجذب تنش بود وموهاش دورش ر یتاپ گردن
 ازکامنت ها دستم مشت شد   یکی دن یبود باد  شترکردهی روب شیی بایز کهبود 

 اخه تو   ی_قربونت برم کوچولو چقدرناز
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 ص لب زدمازدرد اخمام رفت توهم باحر دمی کوب وارکنارمیرومحکم رو د  مشتم

 کامنت بذاره   رشیادزیب  یتاهرکس یذاریعکس م نطوریا یکنی _توغلط م

 چنگ زدم توموهام اصالبه من چه  یعصب

رفتم بدون   نییازجام بلندشدم کتم روبرداشتم ازاتاق خارج شدم ازپله هابه سرعت پا  یعصب
هدف تو  یشدم و ب م ی مشک سیجنس نی سوارماش  رونیازخونه زدم ب یحرف چیه
  دونمینم زدیم  شمیمزاحمش شن ات رکتش یاون همه پسر برن دا نکهیفکرا  دمیچرخیابونامیخ
 کارکنم یچ د یبا

 * زادی*پر 

  امیب نییکردنم مرخصم کردمامان بهم کردازتخت پا  نهیدکتر معالجه ام اومد وبعدمعا  صبح
ساعت ده صبح االن    شدیامتحان ترممون شروع م نی عوض کنم امروزاول  فرممیونیولباسام رو 

 روبه بابالب زدم یساعت هشت بود بانگران

 ربرسم ی د ترسمی _بابا اول منو برسون مدرسه م

 _باشه دخترم نگران نباش

بابا رفتم ودرعقب روبازکردم ونشستم   یاموه مشک یبه طرف ب  می خارج شد مارستانی ازب باهم
دادم وچشمام روبستم   هیحرکت کردسرم رو به پنجره تک شدن وبابا نیمامان وبابا سوارماش 

   کردی سرم دردم کمیهنوز

 خونه ایربیهروقت امتحانت تموم شد اژانس بگ زاددخترمی _پر

 برگردم   ادهیپ تونم یخودم م  ستیبه گرفتن اژانس ن یازی_مامان من حالم خوبه ن

اون دختره   ی دی د مراقب خودت باش اگه بازم یلیپس خ یهرجورخودت راحت زمی_باشه عز 
کلمه هم   ه ی یبرو به خانوم کشاورز بگو باهاش حت  ربشهیباهات درگ  ی بهونه ا هیخواست به 
 حرف نزن
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 _چشم 

 چشمات بشم  ی _فدا

 _خدانکنه  

 شدم سرم رو بردم داخل پنجره جلوطرف مامان  ادهیپ  نی ازماش عیمدرسه سر  ی جلو دن یبارس

 یدستت دردنکنه بابت همه چ ییبابا   رمیم گهی _من د

 مامان نگاه کردم  به

 رم یم گهیعاشقتم ازت ممنونم فعال د یدونی م ی_مامان

 _برودخترم مواظب خودت باش  

ازپشت بغلم   هویکه  گشتمیم ال یدست تکون دادم و واردمدرسه شدم دنبال ل براشون
 لبخندزدم ال یل دنیکردبرگشتم طرفش باد

 وونه ی د یلی_سالم ل

 سرت اورده    ییبال  زادچهی _پر

 خورد  هیفقط سرم هشت تا بخ  ستین یزی_چ

 خدا بزنه توکمرش   شاال ی_ا

 نگاهش کردم  بااخم

براش دارم من   ی بد ی ازش دارم نه ارزو ی ا نهینکن من نه ک  نی_هزارباربهت گفتم نفر
 سرکالس   می بر ایب  کردمینکارومیاون بودهم ی جا دمنمی شا  الیخیب دمش یبخش

 ی نخوند یز ی چ ی بود مارستانیب  شبید زادتوکهی _پر
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 شم یم  ستی خوبه نخونده هم ب می اضی_نگران من نباش من ر

 _خوش به حالت 

 ال ینگاهش هم نکردم که ل یسرجامون نشستم بااومدن سلحشور حت می وارد کالس شد  باخنده
 با عجله توگوشم گفت 

 سلحشور ونگاه کن  زادصورتی _پر

 ال یل الیخی_ب

 نگاه کن، صورتش کبوده   گمی_فاطمه م

 موضوع نه به من ربط داره نه به تو  نیباخونواده ش بحثش شده ا  دی _خب به من چه شا

 _وا 

ازدواج   یدار رسرتیخ یدخالت نکن گرانید یتومسائل شخص یری ادبگی ی خوایم ی_کوفت ،ک 
 طرز فکرتودرست کن  کمیخواهشا  ال ی،ل یکنیم

 خب لهی_خ

 _حاال توساده ازش بگذر

راحت   الیوپخش کردن برگه به سواال نگاه کردم همه اشون وبلدبود وباخ ی اضیر  ریدب بااومدن
همه جواب    گهیبارد  هیساعت نوشتن باالخره تموم شد  می مشغول جواب دادن شدم بعداز ن

تونست  که  ییهم تاجا ال یدادم ل لیهاروچک کردم وازجام بلندشدم وبرگه ارو به معلم تحو 
مدرسه مشغول قدم زدن شدم   اط یراحت بود ازکالس خارج شدم و توح المیازبرگه ام نوشت خ
 هم اومد   ال یل  قهیکه بعداز چنددق

 کنهیخونه من سرم دردم می بر گهی_خب د

 نره ها  ادتیفقط    می _باشه بر
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 دنبالم  نیا یم۶خب بعدازظهرساعت  لهی_خ

 ن ی_افر 

   رهیم جی سرم گ ستیحالم خوب ن م یابر ی_ب

 ره یبه خانوم کشاورزبگم برات اژانس بگ ی خوایمیپر  ی _وا

 خوبم  می ابری ب رهی م جی سرم گ کمی _نه بابا خوبم فقط  

 ی _مطمئن

 م ی ابری_اره نترس ب

 م یواز مدرسه خارج شد  اوردمیخودم ن ی گرفته بودم امابه رو ی دی شد جهیسرگ 

 *مهراب* 

ت رفتم تواتاقم و روتخت  راس هیچهارصبح بود که برگشتم خونه همه خواب بودن   ساعت
  میاالرم گوش ی صبح باصدا دمیداغون خواب یبودم بااعصاب یهنوزم ازدستش عصب دمیدرازکش

دوش اب گرم خواب   هیرب به هفت بود ازجام بلندشدم و به طرف حمام رفتم  هی دارشدمیب
  یوشلوارمشک یرو باتک کت مشک دمیجذب سف  شرتیوازسرم پروند ازحمام خارج شدم ت

  یموهام روباسشوار خشک کردم بعداز عطرزدن وبستن ساعت صفحه گرد مشک دمی کتونم پوش
 رفتم   یاومدم وبه طرف سالن غذاخور نیی چرم اصلم ازاتاق خارج شدم به سرعت ازپله ها پا

باخشم   کردیکه باترس نگاهم م م یمر  دنیمامان بابا خواستم سالم کنم که باد  دنیباد که
 بودم که حدنداشت  یاونقدرعصب نگاهش کردم تیوعصبان

 نشستم  میشگ یهم یصندل ی رو

 مهراب  ی_خوب

 کردم دنگاهی سوال روپرس  نیبه بابا که ا بااخم
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 بابا  امی_به نظرتون خوب به نظرم

 براش درنظرگرفتم  هیهم تنب لیدل نی به هم میعصب  می ازدست مر یل ی _حق باتوئه منم خ

  یرفتنات هرچ  یمهمون ی کردیکه قبال م ی،هرکار  رونیب   یبادوستات بر یبه بعد حق ندار نیازا
 لیکه بودتعط

 لب زد یی باپررو می مر

 انه یبرم   تونم یبگه که م  دبهمی رفته من نامزد دارم شهاب با ادتونی_باباانگار 

 ازجام بلندشدم به طرفش رفتم   یعصب

 _ازجات بلندشو 

که ازخشم قرمزشده بود   ییازجاش بلندشد باچشما  دهی وبادادگفتم که ترس یعصب اونقدر
 نگاهش کردم 

 حرفتوتکرارکن  ،دوبارهی کرد ی چه غلط  نمی_بگو بب

 باال  دی که زدم شونه هاش پر ی نگفت که باداد یچیه

 هاننن ی زرزد ی چ گمی م ی_مگه کر

که پدرت بهت حرف   دهی سر ییبانامزدت حاال کارت به جا یخوریهانن ،توگوه م ینامزد دار که
به بعد اگه   نی بگه خوب گوشاتوبازکن ازا دبهمینامزدم با ستیحرفت برام مهم ن یگیم زنهیم

درس   یارفتی یبادوستات ستیبرام مهم ن کنمیم داتیوپ گردمیم یساعت نه شب خونه نباش
  هیفقط   گهیبارد هیاگه  یعل ی به وال شکنمیکردم گردنتوم داتی پ یوقت یامزدتن ابااونی یبخون
  ی جلو یکه بارهابهت گفتم نپوش بپوش ی دی پوش ییها ازاون لباسا  یتو مهمون نمیبب گهیبارد

   ی اریتاخون باالب زنمتیتوگوشت اونقدرم  زنمیهمه م

 دادزدم  ینگاهم کرد عصب بابغض



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ییی دی _فهم

 باشه تکون داد که دادزدم  یسرشو به معن  فقط

 دم ی_نشن

 _چشم 

 ببرمت _حاالم برو اماده شو  

 حرف بادوو از سالن خارج شد بابا بهم نگاه کرد   بدون 

   نیخب مهراب بش لهی_خ

 نشستم که مامان اب پرتقال روداددستم  سرجام

 ی اروم ش کمی_بخور  

 ی دیپرواز نده د ی توبهش بال برا کنمی_مامان خواهشا خواهش م

 ست یبه باباگفت که حرفت برام مهم ن حیچقدروق

 پرروش کردم ی ادی_حق باتوئه ز

 ازجام بلندشدم بااومدنش

 _فعال خدافظ 

قرمزم شدم که   یخودم سوارفرار  ادیازخونه خارج شدم منتظرنشدم که دنبالم ب عیحرص سر  با
روروشن کردم وبه طرف مدرسه اش   ن یماش ینگاه  چی شدبدون ه نیسوارماش قهیبعدچنددق

 ینشه نم مونیکه پش یبه خودم قول دادم تاوقت می زدیحرف نم چکدومی کردم ه حرکت
 شدم  یعصبان شترازشیب یلیکردهم خ  باباکه به  یحرمت یبخشمش به خاطر ب 

 _داداش
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 بهش نگاه کردم باخشم

  شهیتوندارم چطور روت م یبه گستاخ یداداش من خواهر یزنی صدام م ی وقت شهی_حالم بدم
 نداره یبهت ربط یداداش چطورروت شد به بابا بگ یبه من بگ

 _من نگفتم بهش ربط نداره 

 ن یینگاهش کردم که سرش وانداخت پا یجور

نه که   یریبهتره خفه خون بگ یفهم یحرفتونم یمعن  ی بود وقت نیهم ی که زد ی حرف ی_معن
 ی کن یزبون دراز

 خوام ی_حق باتوئه داداش من اشتباه کردم معذرت م

 هم رفته بود به روبه رو زل زدمبدجور تو اخمام

  یببخشتت که بااون همه محبت ی بخوا دازاون ی نه من با یبه بابا بکن دیروبا  ی_معذرت خواه
 ی جا چوقت ینداره ،شهاب هرچقدرم که خوب باشه ه یبهش ربط یکه بهت کرده بهش گفت

طرتو  وعمرخودشون گذشتن به خا یکه به خاطربزرگ کردن تو ازجوون ره ی گیرونم یپدرمادر
من همسن توبودم که رفتم المان تک وتنها  ستیتون  ریقصزدن ت شیخودشون وبه اب وات 

  یلیباهام نبود نه مامان بودنه بابا خودم بودم وخودم سخت بود خ چکسی که ه یرفتم کشور
  تمیاذ  یل یخ ییتنها  نیامکانات اما تنها بودم ا نی بود خونه ماش یسخت بود برام همه چ

شرمنده خونواده   نکهیکرداما من به خاطرا یم تمیبدجور اذ   نمیکبارشماروببی هرسال  نکهیکردایم
توازشون   چوقتیه یتو کنارشون رانی وموفق برگشتم ا  دمیها جنگ ییام نشم باتمام اون تنها

تمام   یشرم یبا ب  نیبه خاطرهم ی د یرونچش ییتنها ی کنارت بودن تنهانبود  شهیهم ی جدانبود
   تمچقدر ازت ناراح یدونیخودتم م می ،مر یزنیباپدرت حرف م نطوریا

   دی_ببخش

  میمر  یکنیم یاما واقعا باورم نسبت بهت شکست ،خودت امشب ازبابا عذرخواه  بخشمتی_م
   یباش  مونیپش دی نداره واقعا با  دهی فا  یالک یعذرخواه
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   ی_چشم داداش

 اش کردم ادهیمدرسه پ ی نگفتم وجلو یزیچ

 بره که صداش کردم  خواست

 مممممم ی_مر 

 طرفم  برگشت 

 _بله داداش 

   ی دیفهم خوره یانگشتت هم به اون دخترنم یحت گه ی عنوان د چی_به ه

  نیی وانداخت پا  سرش

 _چشم 

 _خدافظ 

 رفتم   ک ی نیروروشن کردم و به طرف کل نیماش

رفتم االن   می به طرف مدرسه مر عی ساعت سر دن یماربادیوعمل چندتاب کینیبه کل دنی رس بعداز
ورنگ   یچیبااون سر باندپ دنشیمنتظرش نشستم که باد نی امتحانش تموم شده حتما توماش

  ابونیوسط خ هویکه  داشتن یقلبم فشرده شد دوستش دستشو گرفته بود اروم قدم برم  دهی پر
 زد غیطرفش که دوستش ج دمیی شدم ودو  ادهیپ نی شافتاد باعجله از ما 

 هو ی  ی دشیتوروخدا پاشو چ زادیپر  ی _وا

 لب زدم باتحکم

 بلندشه دی کمک کن نشیترسونی که بدترم ینطوریا دی _اروم باش
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دختر چه   نیچشماش وحال بدش تمام تنم دردگرفت ا   دنی بهم نگاه کرد باد حالیوب اروم
 به کمک دوستش ازجاش بلندشد  یسرم اورده به سخت ییبال 

 رسونمتون یمن م نیتوماش  دیخب بر  لهی_خ

 حالش هم مغرور ولجباز گفت  بااون

 _ممنون االن خوبم  

 م یبر  ایب ال ی_ل

 نگاهش کردم  یعصب

 سوارشو  یعنی بروسوارشو   گمیم کنهیم یبازلجباز  یریاالن دوباره ازحال م  ست ی_حالت خوب ن

داره بانگاهش چه   دونستیخودش نم روروشدینگاهم کرد که قلبم ز  ینگاهم کرد جور بابهت
انقدر   برهیخدا االن ابرومو م  ی وا  دمی شنیکه صداشو م زدیقلبم اونقدر تندم ارهیسرم م ییبال 

 صداش بلنده 

 د ییبه طرفم دو می کردکه مر نیوسوارماش دیدستش وکش دوستش

 _سالم داداش

 ی دیهم انجام نده فهم یحرکت چیه نی توماش نی_سالم بش

 مگه  شدهی_چ

 _سوال نپرس سوارشو 

  ت یاون دوتا اخم کرد که باجد دنی باد می شدم مر  نیسوارماش عیدادوسوارشد منم سر  سرتکون
 که لب زدم نیینگاهش کردم سرشو انداخت پا 

 _خب کجابرم 
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 زل زدتوچشمام  نهیازا سرتق

   شمیم ادهی_ممنون االن حالم بهتره من پ

 لب زدم باتحکم

 ازکدوم طرف برم  دی_گفتم با 

 ب زدل قشیکردکه رف  اخمونگاهم

   ییتوکوچه روبه رو  د یبر  دی_لطف کن

که گفت حرکت دادم وارد کوچه شدم که دوستش    ییروبه سمت جا  نی دادم وماش سرتکون
 ساختمون چهارواحده اپارتمان لب زد  هی ی روبه رو

 دستتون دردنکنه  نجاستی_هم

 با خجالت لب زد قشی شد رف ادهیپ نیازماش یحرف چیه بدون 

 _بازم ممنون 

 لجباز   ی شد ازحرکاتش لبخندرولبم نشست کوچولو دهی کش دستش

 خارج شدم وبه طرف خونه حرکت کردم ازکوچه

 ی _داداش چراسوارشون کرد

 کردم ینگاه می بهش ن بااخم

 ازحال بره   ابونیسرشبشکنه و وسط خ ی توباعث شد نکهی_به خاطر ا 

 لب زد  بابهت

 اونکه حالش خوب بود  ی_ول
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  هیو  رفتی اگه من نبودم وازحال م می ،مر دادی خوب بودن وم یاون گواه ی رنگ ورو ی _کجا
،چون تومسبب حال   یراحت بخواب یتونستیم یخودتو ببخش یتونستی م زدبهشی م نیماش

   یاالن اون

   مونمی_خب داداش من واقعا پش

 ست یاصال ازرفتارت مشخص ن ی_ول

 کارکنم ی _خب من چ

 ی مونی کارت پش ن یخاطراکن که باورم بشه به  ی فقط کار دونمی_نم

 نگفت منم ادامه ندادم  یزیچ گهید

 * زادی*پر 

  جیسرم گ می تفاوت از بغلش گذشت یداداشش ب ن یماش  دنیکه باد رون ی ب می زد ازمدرسه
رفت وافتادم   یاهیچشمام س  هو یکه  داشتمیروگرفتم واروم اروم قدم برم ال یدست ل رفتیم

که به   می برادر مر   دنیکنارم اروم چشمام روبازکردم که باد ی با حس قرارگرفتن مرد نیروزم
 ازجام بلندشدم روماروم باشه ا گفتیالمیل

 رسونمتون یمن م نیتوماش  دیخب بر  لهی_خ

 حالم اصالخوب نبود مغرورلب زدم نکهیباا

 م ی ابریالبی_ممنون االن خوبم ل 

 نگاهم کرد  یعصب

 سوارشو  یعنی بروسوارشو   گمیم کنهیم یبازلجباز  یریاره ازحال م االن دوب ست ی_حالت خوب ن
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  دهی شم مگه زوره باکش نتیسوارماش خوامیوا خب نم کنهی م ینجورینگاهش کردم چراا بابهت
  نشیبگم که باحالت التماس نگاهم کردبه اجبارسوارماش  یزیچ الخواستمیشدن دستم توسط ل 

 به همراه داداشش سوارشدن  قهیهم بعدازچنددق م یشدم که مر 

 _خب کجابرم 

 زل زدم توچشماش  نهیازا سرتق

 شم یم ادهی_ممنون االن حالم بهتره من پ

 لب زد باتحکم

 ازکدوم طرف برم  دی_گفتم با 

 لب زد ال یکردم که ل اخمونگاهش 

   ییتوکوچه روبه رو  د یبر  دی_لطف کن

 روبکشم چرا حرف زداخه  ال یل ی موها  خواستیم دلم

 ساختمون ما لب زد ی جلو ال یروروشن کرد وارد کوچه شد که ل نی دادو ماش سرتکون

 دستتون دردنکنه  نجاستی_هم

  شعوریکه حالشوببره ب ارمیالبیسرل  ییبال  هیبود  یشدم عصب ادهیپ نیازماش یحرف چیه بدون 
 کنارپنجره لب زد 

 _بازم ممنون 

 وبه طرف ساختمون بردمش   دمیالروکشیدست ل یعصب

 وونهید یکنی کارمی_چ

 ی حرف زد ی _توغلط کرد
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زده   نی ماش هیبود  ومدهیحالت بدشد اگه ن ابونیفاطمه وسط خ کردمیکارمی_وا خب چ
 ختم یر یتوسرم م یبودبهت چه خاک

 _خاک رس  

 ی گرفت  یروبه شوخ  ی_توهم که همه چ

 داداش اون دخترنفهم بشم زوره  نیسوارماش  خواستی_دلم نم

 که می نشد  نشی_حالت خوب نبود واسه عشق وحال که سوارماش

 _به هرحال دوست نداشتم 

 الیخی بار وب هی نی _حاال ا

 ی دی انقدر که حرصم م واری سرمو بکوبم به د خوادیدلم م ال ی_ل

 د ی_ببخش

 باال  می بر  ای_ب

 دنبالت امیم ش یتوهم برواستراحت کن ساعت ش رمیمن م گهی_نه د

 _باشه منتظرتم خدافظ 

 _خدافظ 

 دطرفم یی خونه شدم که مامان دو وارد

 دورت بگردم  یخوب ی دلم هزارراه رفت تااومد ی _وا

 خدانکنه ی_خوبم مامان

 کنم یبخواب موقع نهارصدات م کمی_برو لباساتوعوض کن 
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 _باشه 

چشمام روبستم که صورت   دمیاتاقم رفتم وبعداز عوض کردن لباسام رو تخت درازکش طرف  به
  ی ادیز  کمی ادمه فقط   نیبرعکس خواهرش ا کنمیاخموش جلوچشمام نقش بست حس م 

 خخ   وونن ید یکالخونوادگ  هیعصب

 واقعا خوشگل وجذابه یول

 رفته بود تازه سرم شکسته  ادمی ازدردگفتم  یتوسرم که اخ دمیکوب

   دیکنه کال باعث عذاب من خدالعنتتون

 نکرده   ی که به من بد  چارهیخل شدما اون ب وامنم

باشه   یدرکل هرچ یهه واقعا جالبه ول تهی برادر اون عفر یاونم ک  چارهیب ییگردشد چ چشمام
از اون بهتره من فکرکنم هم سرم شکسته هم مغزم تکون خورده  کالفه چشمام روفشردم  

   دمیوخواب

 *مهراب* 

  یوتاشب خودمو سرگرم کارکردم ول کی نیشدومنم برگشتم کل ادهیپ میبه خونه مر  دن یبارس
 سرم اومده  ییچه بال   ایهمش چشماش جلوچشمام بود خدا 

 * زادی*پر 

وازاتاق خارج شدم بعدازشستن دست وصورتم وارد   دارشدمیمامان ازخواب ب ی باصدا
 د ی به طرفم اومد وگونه ام روبوس عیسر  دن یاشپزخونه شدم که مامان باد 

 مامان   ی_خوب

   ی_خوبم مامان

 ومد یم زخوشمزه ی چ هی ی بو
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 م ی دار ی_مامان نهارچ

 کنم یدرست کردم وکباب هم االن برات درست م یدوستدار رکهی_واسه توسوپ قارچ وش

 م ینوبخور یاهمیکباب ب الیخیمن عاشق سوپم ب یدونی مامان توکه م ی _وا

 ی ش ت یتقو  دی _نه با

 _مامان من حالم خوبه خواهشش 

 خب لهی_خ

کاسه   نیبااشتهامشغول خوردن شدم بعدخوردن اول ختیسوپ برام ر  یکاسه بزرگ سوپخور هی
بازم دوست داشتم   یدرحال منفجرشدن بودم ول  گهیسوپ خوردم د گه یکاسه د هیدوباره 

 ازجام بلندشدم وروبه مامان لب زدم  یبخورم به سخت

 خوشمزه بودمامان دستت دردنکنه یلی_خ

 ی رشدی _نوش جونت س

 خوردم یجاندارم وگرنه بازم م گه ی_اره د

   مامان

 _جانم 

 واسه انتخاب لباس عروسش   رمیالمیبال۶_ساعت

 راقب باش _باشه فقط م 

 ش یواسه عروس  رمیلباس بگ خوامیم خوامیپول م کمی  ی_چشم راست

 ر یبگ یدوستدار یکارت منو ببر هرچ زمی_باشه عز 
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 یمرس ی _واا

 درس بخون  طون ی_بروش

 _چشم 

  لیبود ودوروزتعط گهیخارج شدم حس درس خوندن نبودامتحان بعد دوروزد ازاشپزخونه
  الیسر  دنینشستم و مشغول د  tv ی روکاناپه جلو کنمیپس امروزواستراحت م می بود

بود که ازجام بلندشدم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم   میموردعالقه م شدم ساعت پنج ون
سرم انداختم وبدون    ی رورو ی شال قهوه ا دمیرنگ باشلوارجذب همرنگش پوش یری مانتو ش هی
 ازاتاق خارج شدم  می پول وگوش ف یبا ک  یشیارا چیه

کارت  فشیازجاش بلندشدو ازتوک  دنمی نشسته بود رفتم که بادtvی طرف مامان که جلو به
 عابربانکش روبرداشت وگرفت سمتم 

 یدونی_رمزشم که م

 ی با ی با رمی م گهیدستت دردنکنه من د ی_اره مامان

  دنی ستادبادی جلوپام ا یرنگ  یپورشه مشک نی خارج شدم که همون لحظه ماش ازخونه
 شدم  نیسوارماش  الوکامران یل

 _سالم 

 ی پر  ی_سالم خوب

 ی _ممنون توخوب

 _خداروشکرخوبم  

 نی _اقاکامران شماخوب

 شده ی_ممنون ،خدابدنده چ
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 االن بهترم  ستی ن یزمهمی_چ

 _خب خداروشکر 

 حرکت کرد نیماش

 ست یجزمن باهاتون ن ی_کس

 _نه خونواده ها انتخاب وبه عهده خودمون گذاشتن 

 _اهان 

 عروس بود  ی که مخصوص مزون ها  یبه پاساژ می دیرس  قهیدق ستی بعدب

شدن باهم   اده یپ  نیازماش ال یروپارک کردوبه همراه ل  نیشدم کامران ماش  ادهی پ نیازماش اروم
 ستادی هوای ال یل می کردیبه دقت مزون هارونگاه م می واردپاساژشد

 نگاه کن  نو یای _پر

   وی_چ

 لب زدم ی رنگ کارشده ا  یلباس گلبه دنیباد

 _قشنگه 

 بپوشش   می_بر 

لباس درب   دنی بعدازپوش دیلباس روبراش،اورد وپوش میوبه فروشنده گفت  میمزون شد  وارد
 اتاق پرو روبازکرد 

 _چطوره 

  فیر ظ ی سرب بود قشنگ بود لباسش کلش باسنگا  ناشیلباس گردواست  قهینگاه کردم  بهش
 کارشده بود 
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 ادی بهت م یلی_خ

 ر ی نوبگیخوشت اومده هم اداگهیبهت م یلی_اره خ

 رم ی گینومی_اره هم

 م یروعوض کردوبه طرف فروشنده رفت  لباس

 چقدره  دشیخر  متی_خب ق

 تومن ۷_

 کار یچ خوامیبهتره لباس عروس م می_کامران اجاره اش کن 

 مش ی بخر یددوستدار ی_گفتم شا 

 شهی اجاره اش م نهیچقدرهز خوامیم ۲۲خانوم واسه شب  دشیخر  هی_نه خرج الک

 تومن ۳_

  ی وکفشش برا  فیک  دیبعدخر  می وکفش رفت فیپول اجاره لباس رودادو به طرف مغاازه ک  کامران
 دن ی خر دیسف راهن یو پ یوکراوت صورت یکت شلوارطوس هیکامران هم 

 فکرکنم تموم شد  داتونی _خب خر

 _اره  

 رمی باس بگمنم ل می بر  ستین ی_اگه زحمت

   دیی بفرما هیچه حرف نی_نه ا

به دقت به   می روپارک کردواردپاساژشد نیماش یپاساژ لباس مجلس ی وجلو می شد نی سوارماش
وارفته به مغازه   خواستمینبودکه من م یاون چکدومیه کردمینگاه م نی تر ی پشت و ی لباسا

  ر یکه ازجنس حر ال یرنگ بلند  همرنگ لباس عروس ل یگلبهلباس  دنیکه باد کردمی هانگاه م
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و سه تاگلبرگ بزرگ روشکمش کارشده بود   یمچ ناشیبود واست گرد قهی بود واسترداشت و 
 قشنگ بود   یلیخ

 قشنگه  نیا ال ی_ل

 ی لیاره خ ی _وا

 بپوشمش  می_بر 

 م ی_بر 

  یخوب افهید قپسرجوون بود به احتراممون ازجاش بلندش  هیکه فروشنده که  می مغازه شد وارد
   دی پریچشماش هرزم ادیداشت اماز 

 کنمکمکتون  تونم ی _خب خانوما م

 شدن کامران  یرتیخنده ام گرفت ازغ  ستادی کنارمون ا کامران

 رواورد زمی لباس اشاره کردم که سرتکون دادوسا  به

 د یی_بفرما 

 موهام روبازکردم و دراتاق پرووروبازکردم   دمیاتاق پروو شدم و لباس روپوش وارد

 ال ی_ل

 برگشت طرفم  عیسر

 ی فاط ادی چقدر بهت م ی _واا

 _واقعا 

   ی نازشد یلی_اره خ
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 رم ی گینومی_پس هم

   ی_باشه اج

اومد لباس روعوض کردم وبه همراه   یاتاق پروو شدم وبه خودم نگاه کردم واقعا بهم م وارد
 فروشنده رفتم ولب زدملباس از اتاق پروو خارج شدم به طرف 

 شه ی_چقدرم

 روازم گرفت و تو ساک گذاشت  لباس

 حساب شده   دیی_بفرما 

 لب زدم  باتعجب

 حساب کرده  ی_ک 

 اخمو ساک لباس روگرفتم واز مغازه خارج شدم کردنیکه با لبخند نگام م  ال یکامران ول دنیباد

 ی بودکرد یچه کار نیا ال ی_ل

 گناه که نکردم   دمیعروسا واسه ساقدوشم خودم لباسشو خر  هیمگه منم مثل بق کارکردمی_وا چ

 کردم بالبخندنگاش

 _ممنونم واقعا ممنونم 

 مبارکتون باشه   کنمی_خواهش م

  یوکفش فروش فیوگفت نگاه کردم به طرف مغازه ک   نیبا وقارومتانت ا  یلیکامران که خ به
هم   فیک  ی داشت و رو ونیپاپ  هی که بغل کفش یوکفش  لمه صورت ف یست ک   هیو می رفت

وکامران حساب کردن شال   ال یبودو همرنگ لباسم گرفتم که بازم اونو ل ف یوسط کنارک 
  ی رفت جلو ی که کامران به طرف کافه ا میشد  نیسوارماش  دیخر  یهم گرفتم وباکل یرصورتیحر
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بااومدن   م ی نشست یوروصندل م ی رو انتخاب کرد یزی م م یکافه دنج پارک کرد وارد کافه شد  هی
 و کامران هردو کافه گالسه سفارش دادن  ال یسفارش دادم که ل یشکالت یگارسون بستن

بامزه بودرفتارشون بااوردن سفارشاشروع کردم   یلیهماهنگ بودنشون خنده ام گرفت خ نیازا
 به خوردن سفارشم رونصف کرده بودم که کامران گفت 

 شهیامتحاناتموم م یک  دخدای به ام زادخانومی _پر

 کشنبه ی _هفته بعد

 ی _به سالمت

 د ی _سالمت باش

 ی فاط  ی_راست

 هی_چ

 م ی سیکارتا روبنو ای_دوشنبه ب

 _باشه چشم 

 _دستت دردنکنه

 کنم ی_خواهش م

 کرد  ادهیخونه پ ی کامران منوجلو می شد نی سفارشا سوارماش  عدخوردنب

 د ی بعدبر د ی بخور  یشربت ییچا  هیباال   نیا ی_بچه هاب

 بابا باکامران کارداره یپر میبر   دیبا  گهی_نه د

 ممنون  ی_باشه بازم بابت همه چ
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  لیوسا   دنی مامان باباکه مشغول چ دنیکردم وواردخونه شدم باد یخداحافظ ازشون
 پربه طرفشون رفتم   ی بادستا زبودنیروم

 _سالم من اومدم 

 ی _سالم دخترم خوش اومد

 ی دکردی _خر

 برام گرفت  ال ینارولیا ی_اره ول

 _چرابابا 

 عروس داماده  ی ساقدوش پا ی دای _اخه قراره من ساقدوشش باشم خر

 _عه چه بامزه 

 یی _اره بابا 

 کادو ی برایر یبراش بگ یچ  ی خوای_خب توم

 برم دنبال کادوالبته بامامان  دی _فردا با

 م ی ری گیم می ری فرداباهم م زدلم ی_باشه عز 

 امشب چخبره  ی_راست

 ست ین ادتی_

 _نه 

 _امشب سالگرد ازدواج منومادرته

 گم ی م کی تبر ی_اخ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 وبعدمامان رو  دمی گونه باباروبوس اول

  نی خوبه چون شماهامال هم شد یلیشب خ هی_مبارک باشه چقدر خوب امشب  

   ایبرولباساتوعوض کن ب زمی_اره عز 

 ام ی_باشه االن م

  قهیقا قهی ی ا  روزهی ف یاب ز یشوم هی تخت گذاشتم   ی جلو داروی خر ی به طرف اتاقم ساکا دمییدو
پشت چشمام   یفیروبه لبم زدم و خط چشم ظر  م ی تنم کردم رژ سرخ اب یباشلوارمشک ی ا

 لب زد یم به طرفشون رفتم وکنارشون نشستم که مامان بامهربونو ازاتاق خارج شد دمیکش

 ی اری م خچالیواز  کیک  یری م زادجانی _پر

 _اره حتما 

  کیک  هیردبازکردم  خچالیبلندشدم وبه طرف اشپزخونه رفتم وارداشپزخونه شدم و درب  ازجام
 ی رو رو ک ی شدم ک   ییرایروبرداشتم وواردپذ کیکوچولو قرمز ک  ی ژله ا  ی قلب با قلبا دیسف
رو   کیک  ی واوردم کنارشون نشستم وبافندک شمع رو   ختمیشربت ر وانیوچندتا ل  زگذاشتمیم

 روشن کردم  

 دیوبعدفوت کن  نیوارزوکن  دی_خب چشماتونوببند 

چشماشون بستن وتودلشون ارزوکردن که ازشون عکس گرفتم چشمشون   هردوشون
 وشروع کردم به خوردن  دمی وبر کی کردن ک روبازکردن وشمع روفوت 

هم گرفتم وپست کردم   ی بامامان بابا چندتا عکس گرفتم وچندتا عکس تک کی ک  بعدخوردن
 کامنت گذاشتم  رشیز

 ی ری شب سالگرد ازدواج مامان بابات وباهم جشن بگ یعنی ی_خوشبخت
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  یوبازم کل  م یتزاخوردیشام پ دمی روچ زشامیروخاموش کردمو به مامان کمک کردم م یگوش
  یبرگشتم به اتاقم و باخستگ ریوخنده باشب بخ یشوخ یکردم وبعد ازکل  یکنارشون خوشحال

 خوابم برد عیسر  یلیوچشمام روبستم که خ  دمیروخت درازکش

 *مهراب* 

  دونمینم دمیبرگشتم خونه وبه اتاقم پناه بردم لباسام روعوض کردم  روتخت درازکش  ی باخستگ
که   دشی پست جد دنی شدم باد جشیروروشن کردم وارد پ میهوا گوش  یب یچراول

سالگردازدواج مامان بابات روباهم   یعنی  یباپدرمادرش عکس گذاشته بودونوشته بودخوشبخت
که براش   ییبه کامنتا  نطوریبودنگاه کردم هم یه تکک  ی بعد ی لبخندزدم به عکسا یر یجشن بگ

 اخمام رفت توهم  امویازپ یکی گذاشته بودن نگاه کردم باخوندن 

 سالگردازدواج خودت جوجو  شاال ی_ا

 سه یننو یکس  ی برا گهیچرت وپرتا ود   نیتاا کنمیکنم دستاشو قلم م داشی مردک وپ نیا اگه

  یکردم اروم باشم ول یبراش کامنت بذاره سع ادیب یی سروپا  یبازه که هر ب جشیچرا پ اصال 
 بذارم  دینه نبا شمیم رشیدارم درگ  کردمی که فکرشو م ی شترازاونیروتخت نشستم ب ینشد عصب

 وچشمام روبستم  دمیروتخت درازکش زیروپرت کردم روم می گوش

 * زادی*پر 

 تموم شد   می امتحانم داد  نی امروز اخر شیاخ

 نگاه کردم  ال یل به

 نوشتن کارتا ی خونه تون برا مایفردا م ال ی_ل

 ا یب ی_باشه اج
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جداشدم و وارد  ال یبه خونه ازل دن یبارس می _باهم اروم قدم زنون به طرف خونه حرکت کرد
 دم یفشارامتحان به اتاقم پناه بردم وخواب نهمهیخونه شدم وخسته ازا

   دارشدمی مامان ب ی باصدا

اگه استراحتت تموم شد   می هنوزنگرفت مای ریالکادوبگیل  ی برا میبر   شیچندوقت پ زادقراربودی _پر
 م ی االن بر 

 م ی _باشه مامان بر

رز   هیعوص کردم وفقط  یطوس شرت یوت دی جلوبازوشلوارشال سف یطوس ی مانتو هیروبا  لباسام
 م یمامان که اماده بود باهم ازخونه خارج شد  دنیبه لبم زدم و ازاتاق خارج شدم باد یصورت

  دی سف فیدستبندطر  هیکه  یمغازه طالفروش  دنیکه باد میکرد ی نگاه مزنون به مغازه ها قدم
 بوددست مامان رو فشردم   نشیتریخوشگل توو یلیخ

 م یر یبگ نویقشنگه هم یلی خ نی_مامان ا 

 براش  میر ینوبگیهم میقشنگه بر  یلی_ اره خ

  زی دستبند رو گذاشت روم خوامی وبه فروشنده گفتم که کدوم دستبندوم می شد یطالفروش وارد
 خونه میو برگشت می قشنگ طرح شده بود دستبندروگرفت  یلیوخ زیر ی که گال  فیدستبندطر  هی

براشون درست کردم وبعدخوردن غذارفتم تواتاقم مشغول خوندن رمان بودم  ایمن الزان شام
 که خوابم بردم

 خواب بلندشدم وجواب دادماز م یاالرم گوش ی باصدا

 _بله 

 ها ۴،ساعت  یخواب ی_پر

 یی_چ
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 منتظرتم  گهید ا یب۴_ساعت 

 اونجام  گهیساعت د  هی_باشه من تا

  کی گرفتم توت ی ا قهیدق ستی دوش ب هی  نییپا  دمی ازتخت پر عیروقطع کردم وسر گوش
وخشک کردم وهمه ارو   دمیموهام رو برس کش دمیپوش  ی روباشلوارجذب مشک رمی حر یزرشک
کردم  یرو توموژه هام خال ملیروبه صورتم زدم ر  می وبازگذاشتم کرم ضدافتاب رنگ دمی اتوکش

روبه گونه هام زدم ورژ  یدم رژ گونه کمرنگ اجریپشت چشمام کش  یفیوخط چشم ظر
  روازاد روموهام می وشال مشک دمی روپوش میروبه لبام زدم مانتو جلوباز زرشک عیمات ما  یزرشک

 رون یروتودستم گرفتم ازاتاق زدم ب میانداختم گوش

  ال یخونه ل رمی _مامان من م

 مراقب خودت باش  زدلم ی_باشه عز 

 _چشم 

والوچه   یوپفک وبستن پس یچ کمی حرکت کردم سرراه  ال یخارج شدم وبه طرف خونه ل ازخونه
  ی نه صدمترخو  هیدربازشد وارد خونه شدم   عیشون رو فشرد که سر ییال یگرفتم و زنگ خونه و

گذشتم وباسالم بلند واردخونه شدم که مادر  اط یوپرازگل به سرعت ازح ی متر ستیب اط یباح
 اومداستقبالم  ال یل

 ی _سالم دخترم خوش اومد

 دم ی بود خوشگل وساده گونه اش روبوس یمهربون وسنت یل یزن خ هی ال یل مادر

 خاله بازمزاحمت شدما  دی_ببخش

 دختر  هیچه حرف نی_ا

 روبه طرفش گرفتم  یخوراک سهیک 
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 ناقابله  دیی_بفرما 

 نکاراتو یا ی _بازشروع کرد

 نگرفتم که یزی_خاله چ

 _ازدست تو 

 ال یل ش ی_بااجازتون برم پ

 زم ی_بروعز

که مشغول نوشتن بود به سمتش   ال یل دن یشدم باد   شونییرا یفاصله گرفتم ووارد پذ ازخاله
 رفتم 

 _سالم عروس خانوم هول 

 ی _سالم خوش اومد

 امیب ی ،چراصبرنکرد   ی_مرس

 ی _گفتم شروع کنم تاتوبرس

 سم یکارتتو من بنو  نیاول خواستم ی_م

 د ی_ببخش

 _گمشو بابا 

خوشگل   یصورت  ی باگال  دیکارت سف هیوشالم رودراوردم و شروع کردم به نوشتن کارتا   مانتو
 بود کارتشون 

 نشست  الکنارمونیکه مادر ل نوشتمی من تندتند م می نوشتن کارتابود مشغول
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 زادجانی توپر هیشاالعروسی_ا

 خجالت بکشم لبخندزدم نکهیا بدون 

 خاله  ی_مرس

صورتش    ی جلو ی ازموها ی ا  کهیت ال یکردل ی گردنگام کردکه خاله تک خنده ا ی باچشما ال یل
 روپشت گوشش زدوگفت 

 است یح یمامان چقدر ب ینیبی_م

 دادم نی دماغم چ به

  دیباالخره منم با  یداره خب که چ ایبه ح یچه ربط زنهی م احرفیداره از ح یک  نیبب ی _وا
 خاله نهیرای غ گهیعروس شم د

 دونستن یعادتام روم کنمی م یشوخ دونستنیوخاله م ال یل

 روجلومون گذاشت  یبستن ی که خاله  کاسه ها رخندهیز  میزد همه

 من هنوزنخورده لرزدارم خوره یم  یتوسرما بستن ی_اخه دخترک 

 گه یلرزکردنشه د نیمزه اش به هم چسبهیچقدرم  یدونیخاله نم ی _وا

 د ی سرمانخور  دیمراقب باش کمی _دخترا 

 کنه ینم یباهاش روبوس یکس گهید ال یواسه ل شهیبهترم می خوری_فوقش سرمام

 باترس لب زد ال یل

 ی _خدانکنه پر

 ترسو  خورمیخب اصال تونخورخودم م لهی_خ
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  نیعاشق ا  زنمیبهاره م ی پایت شهیمن هم یشدم درسته زمستونه ول یخوردن بستن مشغول
مراقب باشم سرمانخورم  خوانیعادت کردن وفقط ازم م گهیمامان باباهم د  امیباز  وونهید

بزنم سرم بود دهنم کامال سرشده بود   خی االن که  کردمیحس م یبعدخوردن دوتاکاسه بستن
ازجاش بلندشدو   عیبود که خاله سر  یام په شکل افهیق دونم ی نم سوختیدهنم م ادیز  ی وازسرما

 برگشت  رداغیش وانی بادوتا ل قهیازمون دورشد بعدپنج دق

 روبه طرفم گرفت  یماگ مشک وانیل

 زم ی_بخورعز 

لذت   ی گرما یول  رسوختیش یگلوم ازداغ  دمی رروسرکشیروازش گرفتم وش وانیل عیسر  یلیخ
  زدمایم خی واقعا داشتم   د ی چیتوتنم پ یبخش

 هنوز  ی نزد خی   ی_حالت خوبه پر

 بهش نگاه کردم ی بامزه ا  افهیباق

 حالم خوبه   ری_نخ

 رون ی تاته اوردم ب زبونمو 

 ن یبب  ناهاشی_ا

 سرتکون داد  باخنده

 ی _تواخرشم ادم نشد 

 زم ی عز شنی_خب معلومه که ادم نشدم ،فرشته ها ادم نم

 هیچقدرم ازخودراض  ششی_ا

   ی_پس چ
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 ی چقدرگذشت که باالخره تموم شدم به ساعت  رو دونمی نم می نوشتن کارتاشد مشغول
 روروشن کردم و شماره مامان روگرفتم  می کردم ده شب بود گوش وارنگاهید

 _جانم دخترم 

 خونه امیاالن تموم شد االن باآژانس م نی_سالم مامان من کارم هم

 م ی امنتظرتی_باشه ب

 بلندشدم ومانتوم روتنم کردم شالم روسرم کردم   ازجام

 رمیم  گهید المنی_خب ل

 _بمون شام بخوربعدبرو 

 مامانم منتظرمه  گهی_نه د

 تو جبران کنم  ی شاالعروسیدستت دردنکنه ا ی_باشه اج

 جان خدافظ  ینکردم که گل ی_قربونت کار

 فاصله گرفتم وبلندلب زدم  ازش

 _خاله خدافظ 

 د ازاشپزخونه دراوم عیسر

 دم یچی وم زشامیداشتم م زادجانی_کجاپر 

 خونه مامان منتظرمه  دبرمیدستتون دردنکنه با گهی_نه د

 که شهی نم ینجوری_اخه ا

 خونتون خوبه   امی روز واسه شام م هی_
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 ها  یی ایدبی _حتما با

 برم  گهیبااجازتون من د  امی_چشم حتمام

 زنگ بزنم اژانس  سای_باشه وا 

 اومد  نیماش قهیخونه به اژانس زنگ زد بعدده دق یدادم که باگوش سرتکون

 ممنون خدافظ  ی_خب بازم بابت همه چ

 _خدافظ دخترم

 شدم  داژانسی پرا  نی خارج شدم وسوارماش ازخونه

شدم درب خونه   ادهیپ نیاروحساب کردم و ازماش  هیکرا  دمیرس قهیوگفتم بعدپنج دق ادرس
 رودراوردم و لب زدماروبازکردم واردخونه شدم کفشام 

 _سالم من اومدم 

 مامان که بالبخندبه طرفم اومد لبخندزدم دنیباد

 شام بخور  ای ب دمیزوچیتازه م ا یب ی _خوش اومد

 دمیلباسا به همراه مامان وارد اشپزخونه شدم که بابارومشغول خوردن د  باهمون

 یی _سالم بابا 

 _سالم گلم 

 ی خوریکه بدون من غذام نمیبی_م

 ی مشغول شدم که تواومد  گهیوقته منتظرتم د یلی_خ

 نوش جونتون  کنمی م ی_شوخ
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ومشغول خوردن شدم    ختمیخودم ر  ی رو برا یازساالد ماکارون کمی کنارش نشستم و 
ازمامان تشکرکردم و ازاشپزخونه خارج شدم به طرف   عی سر   ادیز یبعدخوردن غذابه خاطرخستگ

چشمام روبستم   دمیاتاقم رفتم وارد اتاقم شدم وبعدعوض کردن لباسم روتخت درازکش
 دم یوخواب

مخصوص نشستم که مشغول    یروصندل دمی ازجام بلندشدم ولباسم رو پوش شگریارا  ی باصدا
که من ازش خواستم   یون مدلکارکردن روصورتم شد اول کل صورتم رو شمع گذاشت بعد هم

صورتم   شیساعت ارا  کی صورتم شد بعداز شی ابروهامو کلفت ودخترونه برداشت ومشعول ارا
رفته   شگاهی موهام اول موهام روکه قبل ازاومدن به ارا  نتموم شد وشروع کردبه درست کرد

وع به  نم داشت روکامل با سشوارخشک کرد وبعد همه موهام رو اتوکرد وشر یبودم حمام وکم
دردگرفته بوداما به اجبار ساکت بودم که بعد از دو   ادی ز دنیموهام کرد سرم ازکش ونیشن

 شد  شگرتمومیساعت کارارا

 بگو  ی بود  یناراض ییازجات پاشو خودتونگاه کن اگه جا زمی_خب عز

  مهیکامل ون شی به خودم نگاه کردم ارا ستادمی ا ی قد نهیا ی دادم وازجام بلندشدم جلو سرتکون
اومد کرم پودرهمرنگ پوستم روصورتم کارشده بود خط چشم   یکه فوق العاده بهم م ظیغل

  ملیکه بار ییشده بود موژه ها ده یپشت چشمام کش یوقشنگ  کیکوچ  ی کلفت مدل گربه ا
اومد موهام   یبهم م یلیخ عی پررنگ مات  ما یو رژ گلبه یصورت نهبلندتر شده بود ورژ گو

به پشت موهام زده شده   دی تاج مراور هیقشنگ دراومده بود و یلیبود وخ یمدل خط ونیشن
 کردم  شگرنگاهیبه ارا تی بارضا  خواستمیبودکه م یهمون  یبود همه چ

 هیعال ی_ممنون همه چ

 _مبارکت باشه 

 نم یبرم باال دوستم وبب  تونمی_ممنون م

 برو  زمی_اره عز 
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شغول گذاشتن تاجش رو سرش بود  بود وفقط م باامادهیتقر گهیکه د ال یها باالرفتم وبه ل ازپله
  ونی کرده بود وشن یچشمام برق زد چقدر نازشده بود موهاش رو رنگ فندوق دنشی رفتم باد

رزلب پررنگش توچشم   شترازهمهی صورتش ب شیروموهاش انجام داده بود ارا یقشنگ یلیخ
 لب زد  دنمی زکردبادبود اروم چشمش روبا

 ی چقدرنازشد  یپر ی _وا

 تا بعدعقد  ارهیطاقت ب یکامران چجور چارهیب ی دی _خودتوند

 گه یادب نشو د یب ی_عه فاط

 ی نازشد یلی_خ

 _واقعا 

 _اهوم 

 نگاه کرد نهیبلندشدوبه خودش توا  ازجاش

 نازشدم   یلیخ  یگیراست م ی _وا

 رخنده ی ز م یوزد  میبهم نگاه کرد شگریمنوارا

 دن ی خندی_چرا م

 ل جونم  خلو چ کنهینم فی مثل تو ازخودش تعر  یعروس چی_اخه ه

 ی ندازیدست م  شعورمنوی_ب

 کردم سگاتی کوچولو ا ه ی_نه جون تو دستت ننداختم که ،فقط 

  یحال هیدوست عروس   شم یعروس ومن م یشیتوم شه ی روز جاهامون عوض م هی_باالخره که 
 رم یازت بگ
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 کن  سگامی باشه ا   داشهی_تودعاکن فعال خرش پ

به صدادراومد   شگاهیساعت اف اف ارا  کیکه بعداز  دی خندیم امونیبه شوخ ارابشگر
 لب زد شگریارارایدست

 _عروس خانوم اقاداماداومدن  

 بااسترس نگام کرد ال یل

   ادیز یل یچرا منم استرس داشتم اونم خ دروغ

 خونسردبه خودم گرفتم  افهی ق شهیمثله هم یول

  نتتیکامران بب وابریاومده که ب لی گفت اقاداماد اومده نگفت ازرائ  یریازحال م یچرا دار هی_چ
 دلش اب شه  کمی

 استرس دارم  ی_پر

 کردم  شگرنگاهیبه ارا  باخنده

دل وقلوه دادن ولحظات ناب   رونی ب رهی ها االن جلوما استرس داره بعد م گهی _چرت م
 نزدم لهت نکردم  ابروتایب ششی دونفرشون فقط مخصوص خودشونه ا 

  یالکرس  تیکرده بود براشون ا  خیکردم  ازشدت استرس خودم دستام   رونشیزور ازدرب به
 لب زدم  شگری اروم شه وارامش داشته باشه روبه ارا ال یخوندم ودعاکردم ل

 اژانس  دیزنگ بزن د یکنی_لطف م

 زنمی_چشم االن زنگ م

 من چقدر شد  ی کارا نهیهز  یدراستی_ببخش

 حساب کرده الجونی_ل
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 اقعا خله خخ دختر و نیرولبم نشست ا لبخند

کردم   یشگرخداحافظیازارا نی رب بااومدن ماش هیدادم که زنگ زد به اژانس بعد  سرتکون
ازبابت  مامان وباباراحت   المیشدم وادرس تاالر رودادم خ ن یخارج شدم سوارماش شگاهیوازارا

 ان یبود چون گفته بودن م

اونقدر قشنگ بود که  یوچراغون دی سف ی تاالر کامال بانما هیبه   می دی ساعت رس م ین بعد
شدنم وچندقدم راه رفتن بااون کفش   ادهی شدم باپ  ادهی اروحساب کردم وپ هیحدنداشت کرا 
 اه ازنهادم بلندشد  یپاشنه ده سانت

سنگ فرش شده تاالرگذشتم   اط یکفشا هووف به اجبار اروم اروم ازح نیباا شمیفلج م امشب
بودن لبخندرولبم نشست به طرفشون   ال یمامان بابا که کنار پدرمادر ل دنیم که بادوارد تاالر شد

 ستادمیرفتم کنارشون ا

 _سالم 

 بالبخندنگام کردن  ال یمادروپدرل

   ی خوش اومد زمی _سالم عز

 _ممنون 

 مهربون لب زد مامان

 دخترم ی_خوب

 _خوبم مامان  

بودن مامان کت سرافون سورمه   دهی وشپ  ی مامان وبابانگاه کردم هردوشون سورمه ا ی لباسا به
دار وسطش بود تنش بود موهاش روکه تا شونه اش بود به   نیبزرگ نگ نهیگل س هیکه  ی ا

روصورتش بود باباهم کت   یکیش   یلیوخ می مال  شی همه ارو صاف کرده بود وارا یتونیرنگ ز



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

جذاب ترش   یل یخ شش یبودم ته ر  شیجوگندم ی عاشق موها دی راهن سفی با پ ی شلوارسورمه ا
 جذاب وتودل بروئه  یلیکرده بود کال بابام خ

 نداشته باشه  یکم وکسر نی_خب دخترم توبروتواتاق عقد نگاهوکن بب 

 _باشه خاله 

 رم ی باباجونم من فعال م ی_مامان

 بالبخندلب زدن هردوشون

 زم ی_بروعز

اتاق عقد فوق العاده خوشمل   هیفاصله گرفتم ووارد اتاق عقد که سمت راست بود شدم   ازشون
 د ی سف یرز صورت ی شدن سفرهدعقدمخصوصا گال   دهی خوشم اومد از طرز چ یلیخ

  هیلباس شدم لباسام روعوض کردم ولباسام رومرتب   ضی خارج شدم و وارد اتاق تعو ازاتاق
ازاتاق خارج شدم بازم برگشتم به اتاق   م یهمراه گوشگوشه گذاشتم جعبه کادوروبرداشتم وبه  

  یکیمختلف گرفتم بااومدن   ی توژستا یمخصوص عروس نشستم وچندتا سلف یعقد روصندل
که اونم مهربون قبول کرد  ره ی خواستم ازم چندتا عکس بگ ازش ال یل ی از دخترخاله ها

 خوب شده بودن یلیبعدازگرفتن عکساازش تشکرکردم و همه عکسارو نگاه کردم خ

وکامران که باهم وارد اتاق عقدشدن   ال یل دنی باد رونیب دمیی وسوت دو غیج ی صدا دن یباشن
که مثل خواهربود   یبود کس ی اروم بالبخند شروع کردم به دست زدن براشون واقعا چه لحظه ا

 ال ینشستن که بااومدن پدرومادر ل گاهشونی برام عروس شده بود واالن جشن عقدشه توجا
 مامان بابام عاقد گفت  نطوری مه ال یوکامران وفام

 میشروع کن دی _بااجازه پدر عروس اگه اماده باش

 حاج اقا  دیی_بفرما 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ال یل ی دخترخاله ها ستادمیعروس داماد رفتم وپشت سرعروس داماد وسط ا  گاهیطرف جا به
 دوطرف پارچه اروگرفتن قند روگرفتم وبسم اهلل گفتم که عاقدشروع کرد

فرمودن ازدواج سنت من است وهرکس سنت من را اجراکند   امبریپ می_بسم اهلل الرحمن الرح
 ازامت من است  

 .....یفمن رقب سنت یوسنت النکاح

مشخص شده   هیشمارابامهر  دیدهی به بنده وکالت م ای نبوت ا  ال یمکرمه ل زهی خانوم دوش عروس
 ارمیدرب  ی به عقد اقا دامادکامران مهدو ی عددسکه تمام بهاره ازاد۸۱۴

 بلندلب زدم دی لرزیکم م یلیخ  کهیی وصدا بااسترس 

 نهی _عروس رفته گل بچ

  هیشماراابامهر  دی دهی بنده وکالت م ابهینبوت ا ال یمکرمه ل زه یدوش کنمیباردوم عرض م ی _برا
 ارمیدرب ی به عقد دائم اقا دامادکامران مهدو  ی ام بهاره ازادعددسکه تم۸۱۴مشخص شده 

 اره ی_عروس رفته گالب ب 

شمارا به عقد دائم اقا دامادکامران    لمیوک  ایا  کنمیباراخر عرض م ی نبوت  برا ال ی_عروس خانوم ل
 اورمیدرب ی عددسکه تمام بهاره ازاد ۸۱۴مشخص شده   هیبا مهر ی مهدو

 خوادی م  یرلفظی_عروس ز 

 دیکن  تی ون روتقو _زبانش

 داد   ال یطال به ل سیجعبه سرو  هی ال یل مادرشوهر

 لم ی_عروس خانوم وک 

 جمع بله ی بزرگترا هی_بااجازه پدرومادرم وبق



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 باراول بله اروگفت که همه شروع کردن به دست زدن  ی کامران برا دیاز کامران هم پرس عاقد

حلقه ارو تودست   دی لرزیکه م یبادست  ال یجعبه حلقه ارو بردم سمتشون ل  لمبرداریدستور ف به
انداخت ظرف عسل روبه طرفشون بردم  ال یکامران انداخت کامران هم حلقه ارو تودست ل

هردوبه هم عسل دادن وبعد وقت عکس گرفتن شد بعد عکس گرفتن باعروس داماد ازاتاق  
رقص شدم   ست ی نفر واردپ نیشد اول ی ادنواختن اهنگ ش شغول ارکستر م می عقد خارج شد

شلوغ شد وهمه شروع    ستیکه کم کم پ دمیرقصیمسلط م  یلیخ دنیوشروع کردم به رقص 
 رفتم  لمبرداری فاصله گرفتم به طرف ف  ستیباچندتا اهنگ ازپ دنیبعدازرقص  دنیبه رقص میکرد

 د یزحمتشو بکش شهیم رمیبگ  یچندتاعکس تک خوامیمن م  دی_ببخش

به   یمعمول افهیباق  پیوپنج ساله خوشت  ستیپسر حدودب هینگاه کرد وسرتکون داد بهم
 همکاراش اشاره کردکه هواسشون به کارباشه وروبه من لب زد

 ن ی ری عکس بگ  نیخوا ی_خب کجا م

  ستادمی طرح اجربود ا یواریگوشه از تاالر که کاغذد هی به

که چندتاازم   ستادمی ژست گرفتم که ازم عکس گرفت از تاالرخارج شدم وتومحوطه باغ تاالر ا و
 عکس گرفت 

 ممنون   یلی_خ

 کنم ی_خواهش م

هانشستم   یازصندل  یکی  ی که مامان بابانشسته بودن رفتم ورو یزیداخل به طرف م می برگشت
 ازش خوردم  کمیکه خدمه برام شربت اورد شربت پرتقال برداشتم و 

 کفشا کالفه ام کرده مامان  نی _هووف پام دردگرفت ا

 دردت گرفته  یلی_خ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _اهوم 

 نگاهم کرد  باباباخنده

 کن   یوروجک کم دلبر نی بش کمی_خب 

 ی دینرقص  قتیرف یها خودشما عروس قمهیرف  یعروس یی_نوچ بابا 

  تونمیکل جلس دست من بود پس نم قمیرف یمن شب عروس  نمیبیم  کنمی _حاال که فکرم
 تورومحدودکنم 

  ستیاروم واردپ ال یشد ل یسرتکون دادم که اهنگ رقص مخصوص عروس داماد پل  باخنده
بالبخند بهشون   زدی کامران هم براش دست م دنیشروع کردبه رقص دیرقص شد وبااهنگ ام
به   ال یشد ل  یبود پل ایکه ازپو یاهنگ تموم شد واهنگ دوم  نیاول قهیزل زدم که بعدازچنددق

  ستیبه پ نطور یهم ال یبا ل دنیهم مردونه شروع کردبه رقص  مرانادامه داد که کا دنشیرقص
روخدم حس کردم اروم به طرف نگاه سرم چرخوندم که  ینگاه ینیشده بودم که سنگ رهیخ
داشت اخمام رفت توهم وازش   یخوب  پیقشنگ و ت افهیکه ق یاب دوچشمی پسر سف هی دنیباد

 چشم گرفتم  

 دلم بذارم پسره پررو  ی کجا گهی نودیا

نفرخودم وارد  نیشدن اول ست یواردپ  ال یکم کم فام ی رقص دونفره اشون اهنگ بعد بعد
گرفتم سمتش که ازم گرفت دوتا   ی دوتا تراول صد ال یبال   دنیشدم وشروع کردم به رقص  ستیپ

اهنگ رقص   نی اخر لیبافام دنیخارج شدم بعدرقص ستی ازپهم به کامران دادم و  ی تراول صد
دوست نداشتم   نکهیبشم اما خودم به خاطر ا  ستیاشاره کردواردپ البهمیپسردختر باهم بود ل
نفر به طرف   ن ی وتماشا کنم باالخره وقت کادودادن شد اول نمیدادم بش حی مختلط برقصم ترج

 عروس دامادرفتم وجعبه

 طرفش گرفتم  کادوروبه

 د ی ربشی هم پ ی _مبارکت باشه انشاال به پا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کامران لب زدم  روبه

 خواهرموداشته باش  ی هوا یلی_خ

 _چشم 

 ال یکه مامان وباباهم اومدن و کادوشون ودادن بعداز کادودادن از ل دمی روبوس ال یگونه ل بالبخند
کسام رو  با مامان وبابا برگشتم خونه توراه همه ع دنیاز رقص ادیز  یکردم و باخستگ ی خداحافظ

 نوشتم   رشی پست کردم وز

غرق لذت   شی ازشاد  یکنیعوضش نم یچیاونقدرقشنگ که باه هی_خواهرداشتن حس قشنگ
رو هم توپست گذاشتم و   ال یجونم عکس دونفره خودمو ل یعقدت مبارک خواهر یشیم

 عکسارو پست کردم 

 شدم  هوشیراست رفتم تواتاقم وروتختم ب هیکفشام رودراوردم و  عیبه خونه سر دن یبارس

 

خواب الود ازجام بلندشدم به اجبار وارد حمام شدم   دارشدمیب می االرم گوش ی باصدا صبح
لباس مدرسه ام وبرداشتن   دنیبه اتاقم برگشتم و بعدازپوش عیگرفتم وسر ی ا قهیودوش ده دق
  دنی برام بوق زد باد ینیاز خونه خارج شدم اروم مشغول راه رفتن بودم که ماش عیکوله ام سر

 شدم  نیسوارماش نکامرا نیماش

 ر ی _سالم صبح بخ

 ر یصبح توام بخ  ی_سالم پر

 زادخانومی رپری_صبح شمام بخ

 ن یاقاکامران همچن ی_مرس

 درب مدرسه  ی جلو می دی رس قهیبعدازچنددق



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _ممنون اقاکامران 

 کنم ی_خواهش م

وبرادرش تومدرسه    میمر  دن یکه باد  می شدم و وارد مدرسه شد ادهیپ ال ی به همراه ل نیازماش
 راهمو کج کردم که خانوم کشاورز صدام کرد

 د ی_توح

 _بله خانوم 

ثبت نام   یتونی توهم م ی قم به مناسبت روزدختر اگه دوستدار م یتعدادمحدود رو ببر  هی_قراره 
 ی کن

 نگاه کردم  ال یل به

 ام یمن م ادیبشه ب الهمی_خانوم اگه ل

 ادیب تونه ینداره م ی رادی_ا

 د یسی بنو الروهمیزحمت اسم منو ل ی_پس ب

 خب لهی_خ

 _سلحشور 

 _بله خانوم کشاورز 

 برم که خانوم کشاورز اشاره کردکه بمونم  خواستم

 سفر رو  نیا ی ا یب ی خوایم ی_توچ

 کاشان روبرم  ی اردو دمی م حی_ترج



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ی_باشه هرطورکه راحت 

کاشان   خوادبرهیکه لب زدم خداروشکر که م می ازشون فاصله گرفت ال یخانوم کشاورز منول بااجازه
 یی نحس اون وداره وا افهی ق دنی حوصله د یک 

 شمادوتاروندارم یری_اره واقعا حوصله درگ 

 زه ی ریندارم خوداون کرم م یمن که باهاش کار ال ی_ل

   یول دونمی_م

 ازابروهامو دادم باال  یکی

 همون  شیهان اصال گمشو بروپ یچ ی_ول

 نداشتم  ی بخدامنظوربد  ی_پر

توکه    یزنیحرفو م نیا  زهیر ی کرم م یک  یدونیبامن حرف نزن،خوبه خودت م  گمی _بهت م
 هی به حال بق ی وا یگیم  ینجوریا یخبردار ی وازهمه چ یقمیرف

 *مهراب* 

که باالخره اومد مثله   گشتمیم یجفت چشم عسل  هیواردمدرسه اش شدم دنبال  می اجبار مر به
  ی وجداخمو  شهیهم

روهم صداکردن   می صحبت مر کمیتوسط کشاورز به سمت کشاورز رفت که بعداز  باصداکردنش
وگرفت وباهم حرکت   قشیزود دست رف ی لیهم به طرفشون رفت خ می که مر ستادمی سرجام ا

 لبخندرو رولبم اورد شی وحرص یعصب  ی کردن که صدا

 حوصله اونوداره  یکاشان ک  خوادبرهی_خداروشکر که م

 شماروندارم  ی _اره خداروشکر واقعا حوصله کل کال 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

   قشیبرگشت طرف رف باخشم

 ستم ی من مقصرن یدون ی_خودت خوب م

انقدر   یعنیشد   یضوع ساده انقدر عصبمو هیبود که واقعا هنگ کردم چراابه خاطر یاونقدرعصب
  ادی بدش م می از مر

الحق که   دیچیپ  می نیشکالت توب نیر یش ی بو دمینفس کش قیعطرش وعم ی ازکنارم بو باردشدن
برم دنبالش وازپشت بغلش کنم   خواستیبود دلم م یوخواستن نی ریشکالت ش نیمثل هم

 ببوسم    خوشگلشو  ی بخواد بهم حرف بزنه که لبا ی برگرده طرفم وعصب

 به خودم مسلط شدم می مر  بااومدن

 ی بر یتونی_داداش م

 رفتم خدافظ   گهی خب من د لهی_خ

  خوادیم دمیمشخص شد وفهم  نطورکهیشدوم حرکت کردم ا   نیخارج شدم وسوارماش ازمدرسه
 دبفهمم ی با یک  یبره قم ول

خودمو قانع کنم   تونستمیخب بره به من چه نم هیکارا چ ن یخودم وکارام کالفه بودم ا ازدست
 مهم باشه  دبرامی که چرابا

 * زادی*پر 

 ال یهمه بچه هاسرجاشون نشستن ل قهیفاصله گرفتم ووارد کالس شدم بعدچنددق ال یباقهرازل
 حرف زد  یاونجور یچ یعنی هم نشست کنارم اصال نگاهش نکردم ازش دلخوربودم 

 زاد ی _پر

 ه دستم روگرفت گرفتم ک  دهی رو نشن صدازدنش

 د یزادتورخداببخشی _غلط کردم پر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کردم  دلخورنگاهش

 ال ی_ازت انتظارنداشتم ل 

 د ی_ببخش

 کارت مونهیم ادمی  ی_باشه ول

   می دادیبزنه وساکت به درس گوش م ینتونست حرف  گهیمعلم د  بااومدن

که   رونیروجمع کردم واز کالس زدم ب لم ی وسا می پنج ساعت درس خوندن مرخص شد بعد
 اومد  الهمیل

 امی ب ستامنمی زادوای _پر

 تنهابرم امروزو  خوامیم ال ی_ل

هنوزازش دلخورم حق داشتم   دونستیالمیفاصله گرفتم وتنهاازمدرسه خارج شدم خودل ازش
واقعا که خوب مزدرفاقتمو   زنهیدرباره من حرف م  ینطوریوهرلحظه کنارش بودم بعدا شهیهم
  یلیبرنجم خ یازکس  یمن دلم ازش شکست وقت یبودول یتیاهم یحرف ب  یلیخ دی داد شا بهم

دوسش داشته باشم   تونم یمثل قبل نم  گهید دنی رنج ونفراموش کردن ا  شهیسخت م
 مثل قبل دوسشون ندارم   گهید چوقت یقبل باهاش رفتارکنم اما ه دمثلی شا

کردم   یبه خونه سع دن یبده منه بارس ی ازخصلت ها ی کی ن یا یول  دونمی وحشتناکه م یلیخ
 شادوشنگول واردخونه شدم وبلندسالم کردم شه ینکنم مثل هم زمونگرانیخونواده عز 

 _سالمممم 

 مامان از اشپزخونه اومد  ی صدا

 ی_سالم وروجک خسته نباش

   یمامان  ی_مرس



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 م ی انهاربخوری_برولباس عوض کن ب

 _چشم 

جذب عوض کردم موهام   یوشلوارمشک یاب نفت یگردن۰تاپ  ه یاتاقم شدم ولباسام روبا وارد
شدم بعدشستن دست وصورتم   سی ازاتاق خارج شدم و وارد سرو ختمیروبازکررم ودورم ر

 خارج شدم و وارداشپزخونه شدم  سیازسرو 

 ی _سالم مجددمامان

 غذاحاضره  نیبش  ی خوش اومد زدلمی _سالم عز

خورشت اسفنج اخمام رفت توهم   دن ینشستم که مامان باطرف غذاکنارم نشست باد  یروصندل
 اومد  ینم  ادخوشم یز مهیازق

 و اخم کرده ومدهیغذاخوشش ن هیکه فاطمه شکموبازم از نمیبی_م

 ادخب ی_ازخورشت اسفناج بدم م

 که من پختم  یخورشت اسفناج ی_حت

 خوردن داره  یشمابپز ی_نچ  خورشت اسفناج

خوشم   ییمشغول خوردن شدم اصوال من ازهرغذا یودولپ  ختمیخودم ر ی غذا براظرف پر هی
 دونم ینه خخخ م بهیعج  خورمیشترمیب ادینم

 غذالب زدم بعدخوردن

 بود  یعال ی_دستت دردنکنه مامان

 خوشت اومد  ی دی_د

 قم دوروزه   می مامان قراره ازطرف مدرسه بر ی_اهوم،راست
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 _چه خوب ،فقط سلحشورم باشماست 

 کاشان   خوادبره یتعدادبرن قم اون م هیتعدادبرن کاشان  هیگران نباش مامان قراره _نه ن

 ن یبر   نیخوایم یک   زمیخوب شد خداروشکر باشه عز  یلی_خ

 گهی _فکرکنم دوروزد

 یبر  یتونیم ست ین یمشکل کنمی من امضام  ارینامه رو ب تیتو برگه رضا زمی_باشه عز 

 مامان عاشقتم  ی _وا

 استراحت کن برو   کم ی وروجک برو ز ی_کم زبون بر

 _ظرفاروبشورم 

 ی خسته ا دونمیم  خوادبروبخوابی_نم

   یمامان رمیخسته ام پس من فعال م یلی_اره واقعا خ

 _بروگلم 

  دادیموردعالقه ام روم لمیساعت منصرف شدم بخوابم االن ف دنیخارج شدم اما باد  ازاشپزخونه
  دنی رو روشن کردم مشغول د tvروبرداشتم و tvکنترل  دمیبه طرف کاناپه رفتم وروش درازکش

  دمی گرم فهم زیچ  هیچشمام گرم شد وخوابم برد باحس پهن شدن    لم یف ی بودم که وسطا  لمیف
 دم ی و بازم خواب دارنشدمی اومد که ب یاونقدرخوابم م  یول  پتواوردهمامان برام 

 ........ 

  یکی قرمز رنگم دودست مانتو  ی تو چمدون کوچولو  دن ی کردم به جمع کردن لباسام وچ شروع
مسواک    شیمثل لوازم ارا یشخص  لیوشلوارووسا کیوشلوار وتون  یزرشک یکی  یمشک
  هیمانتوشلوارمدرسه ام روبپوشم  ازنبودیچمدونم روبستم ن  پیاتومو سشوارز ردندونیوخم

وتاپ   یداشت روباشال وشلوار مشک یو دکمه مخف ی ابوسرخبود   یمانتو تازانوم که مدل شنل
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  ی کرم ضدافتاب به صورتم زدم خط چشم مدل گربه ا  کمی ستادمیا نهیا ی جلو  دمیپوش یمشک
به گونه ام    یکردم گونه کمرنگ اجر یروتوموژه هام خال ملیر دمیپشت چشمام کش یفیظر

نم دارم رو که نشون   ی و موها فتم رنگم روبه لبم زدم باعطرم دوش گر  یگوشت   میزدم ورژ مال 
سرم   ی همه ارو باکش باال دمی حمام بودم روباسشوارخشک کردم واتوکش شی پ قهیدادچنددقیم

 نهیسرکردم وچادرم روسرم کردم به خودم توا  یرنگم رو مدل لبنان یمحکم بستم شال سرخ اب
روبرداشتم واز   مو چمدون ینازشده بودم بالبخند گوشمعصوم و  پیت نی نگاه کردم چقدر باا
بودن بالبخندبه    ستادهیخونه ا یدرب خروج ی بابا مامان که جلو دنی اتاق خارج شدم باد

 سمتشون رفتم 

 کردم دارتون ی ب دسرصبحی ببخش دی نجااومدی_واقعا ممنون که به خاطرم تاا

 د ی روبوس میشون یپ یبامهربون بابا

 بخر  یهم که خواست یمراقب خودت باش خب هرچ  یلین ،خدردونه م هیچه حرف نی_ا

 به طرفم گرفت   یعابربانک کارت

 تولدته خی _رمزشم تار

 یی _ممنون بابا 

 مراقب خودت باش سالم ماروهم به خانوم معصومه برسون  گمی_بازم م

 _چشم حتما  

 بغلم کرد  مامان

 زاد یپر  ای مراقب باش یلی_خ

 مراقبم   د ی_چشم نگران نباش

 ردکردولب زد رقرانی مامان منو از دمی روبغل کردم وبوس هردوشون
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 وسالم بهم برگردون   حیبچه امو صح  سپارمیبچه امو به خودت م ا ی_خدا

 خدافظ  رمیم گهی _من د

 بهمون زنگ بزن باشه ی دی نره رس ادتی_

 _چشم حتما 

درب خونه   ی ه جلووکامران ک   ال یل دنی دست تکون دادم وازخونه خارج شدم که باد براشون
 شدم  نی منتظرمن لبخندزدم وسوارماش نی توماش

 _سالم

 ادی چقدر چادربهت م ی وا  ی_سالم پر

   ی_مرس

 به شما  سپارمی الروبعدازخدامیل زادخانومی _پر

 دشی به من بسپار ستین یازیاقاکامران ن هی_همون خدا کاف

 جلوبهم نگاه کرد نهیازا

 افتاده  یاتفاق  ال یشما ول نی_ب

 _نه چطورمگه 

 یکن یرفتارنم ال یافتاده چون مثل قبل بال یاتفاق  کنمی فکرم ی_ول

 کردم  النگاهیل به

اگه بابامم   یاون ادم حت گهیحرف اگه منو برنجونه د هیکه  نهیکه دارم ،ا ی عادت بد  هی_کال من 
 برام  شهیمثل قبل نم  گهیباشه د



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 زاد ی _پر

بود اهل دروغ گفتن نبودم وراستش وگفتم   ده ی خوب حرفمو فهم ال ینگاه کردم  ،ل یخنث ال یل به
 به مدرسه لب زدم دن یبارس

 رفتم  گهیمن د  دیکن دحاللی د ید  ی بد ی ممنون اقاکامران خوب یلی_خ

طرفم   دییدو ابونیتوخ ال یکه ل دم یشدم و دسته چمدونم روگرفتم باخودم کش ادهیپ نیازماش
 وصدام کرد 

 ستا ی لحظه وا هیزادی _پر

از   میسواراتوبوس بش می بهش وارد مدرسه شدم که خانوم کشاورزاشاره کرد بر  تیاهم یب
دوم   فی قم بود شدم رد ی که مخصوص بچه ها  یاتوبوس ی مدرسه خارج شدم و ازپله ها

 نشست  الکنارم یکنار پنجره نشستم که ل یروصندل

 ی دیازم رنج زادواقعا ی _پر

 نگاه کردم بهش

 عا ناراحتم کرد حرفت واق ال یل دمی ازت رنج یلی_اره خ

 نداشتم  یبخدامن منظور  ی_ول

 دربارش حرف نزن گهی د ستی_مهم ن

 ی_ول

 واما هم نداره  ی_ول

  کیکردم وچشمام روبستم بعد از  یروپل یترک  کالمی متصل کردم واهنگ ب  میروگوش م یهنزفر 
  کی گفت و راه افتاد بعداز  ی نشستن راننده بسم اهلل بلند نیساعت که همه بچه ها داخل ماش

  یکیگرفتم و  ال یروبه طرف ل یک ی برداشتم  فمیواب پرتقال ازک   کیساعت توراه بودن دوتا ک 
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قرص حالت تهوع روبا   وهیوابم  کی ومشغول خوردن شدم بعدخوردن ک  تم روهم خودم برداش
مجبوربودم قرص بخورم   نی واسه هم شدیحالم بدم خوردمیاب خوردم اگه قرص نم کمی

 چشمام گرم شدوخوابم برد  قهیوردن قرص بعدچنددقباخ

 دارشدم ی روشونه ام ازخواب ب  یدست کس باتکون

 م ی بعدم نهاربخور  سیسرو   میپاشو بر  ی_پر

به خودم دادم و اهنگ رو متوقف کردم ازجام بلندشدم وچادرم رومرتب کردم  یوقوس کش
مربوطه   ی بعداز انجام کارا رفتم و سی رفتم به سمت سرو نییپا  ال یبه همراه ل ن یواروم ازماش

وارد رستوران   می هم اومد باهم به طرف رستوران رفت ال یشدم که ل ال یوشستن دستم منتظرل
  گهید ی زایهم م  گهید ی بچه ها میونشست  میکرد زروانتخاب ی م هیم ویشد  کی کوچ یتوراه

  ستی بعدازب  می نشست همه جوجه سفارش داد ی نشستن خانوم کشاورزهم کنارخانوم مراد
  یسلف هی اشاره کردم هردو ظرفاروکنارهم گذاشتم و  ال یگارسون سفارشارو اورد به ل قهیدق

نصف غذام  میخوردن غذاشد  مشغولوبعد زگرفتمی شده روم  دهیچ  ی وغذا ال یازخودمو ل
ون تموم  هم غذاخوردنش هیمنتظرشدم بق دمیدوغ ازخوردن دست کش دن یروخوردم وبانوش

و دوباره    میبعد ازحساب کردن غذا از رستوران خارج شد   دیطول کش یساعت می شه ک ن
همه داخل   نکهیداخل اتوبوس راننده بالفاصله وارداتوبوس شد وبعدازچک شدن ا  می برگشت

 هستن اتوبوس حرکت کرد  نیاشم

 زل زده بودم سرم روپنجره گذاشتم وچشمام روبستم   رون یب به

  لمی ف هیکه  م یمشغول خوردن شد  ال یدراوردم وبال  فمیساعت ظرف الوچه ارو از تو ک   میبعدن
بامزه بود   یلیکه خ لیاوا میبود  دنشی نرفته پخش شد مشغول د ی وراه ها یمل یینمایس
شروع کردبه   امکیس  هویکه  می خوردیم  پسیتندتند چ ال یوبازکردم ومن ول پسی چ جانیباه

  کردمیبودم ازخودم دفاع م یمل ی من اگه جا یاخمام رفت توهم خاک توسر مل یزدن مل
 لب زدم یتواون وضع عصب چارهی اون دخترب دنیباد

 کشتش یتوسرش م زدیم زمحکم یچ هیبا  دی _با
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 باترس لب زد   ال یل

 کشت یومی_ک 

 پسره ارو  کشتی توسرپسره م زدی م دی دختره با نی_ا

 _وا 

 رودختره   کنهیدست بلندم کنهی _واال غلط م

 باهاش قهرکنه  تونهیبکشه که م  دینبا  گهید ی_ول

 بزنه بکشتش فقط  دی با شهیمساله حل نم نی_باقهرکردن ا 

 حالت خوبه  ی_پر

 _اره معلومه خوبم 

 کشهیادم شوهرش وم کی زدوخوردکوچ  هیواسه  یزنیم  هیچه حرف نی_اخه ا

 غلط اضافه فقط مردنه نی دست روم بلندکرده بله تاوان ا_شوهر غلط کرده 

 ت برسه  چارهی ،خدابه دادشوهرب اخدا ی_

  شم یمنم اعدام م شهیم یاخرش چ کشمشیم زنمی ندارم م یشوخ چکسی _بله ،بله،من باه
 اونوکشتم  نکهیازا شهیدلم خنک م یخب بشم ول

 یی _وا

 چته تو اه  ییکوفت وا یی_دردوا

 ی چ چی_ه

 شه یم یاخرش چ نمی_پس حرف نزن بب
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مشت   هی ی دختره بازگذاشت برگرده تواون خونه هوووف عصب نیداره ا  یرتی غ یپدرب عجب
  نو یا کردیلهش م زدی م دی مقصره ها با یلی هم خ یخواهرشوهر مل ن یتودهنم ا الروچپوندمیپف
بازم شروع کردبه   ابونیب هیکرده بردش تو  انتیبهش خ  یفکر کرد مل  امکیس ی وا  ششششیا

  کشمت یاروم گفت م امک یس نیاخ جوووون افر  امکیزد تو سرس نباقفل فرمو یزدنش که مل
 چندبارباهمون قفل فرمون بازم زدش که باالخره مردخب به جهنم  یکه مل

کرد چشمام روبستم که باالخره    یکه مل ینگاه نکردم وشادوشنگول ازکار لمی به ادامه ف گهید
  هیگرفتم  ل یچمدونم روتحو می شد ادهی ازاتوبوس پ بیهمه به ترت می دی ساعت رس م یبعد ن

 که خانوم کشاورزروبه همه مون لب زد  می وارد هتل شد   کیهتل بزرگ وش

   دی ریاتاق م هیهردونفر ارتیز  می ری بعدم میکنیدوساعت استراحت م ه ی_خب بچه ها اول 

 کارت به طرفمون گرفت  هیکه  می باهم دست بلندکرد ال یمنول

 ۳۱۳سه  اتاق  دواحد ی _بااسانسوربر

 _چشم 

وطبقه موردنظر روفشردم بعدچندلحظه   م ی وارداسانسورشد می گوش نکرد  هیبق به
مخصوصش گذاشتم که   ی کارت رو جا ۳۱۳اتاق  دنی باد  می اسانسوربازشدازاسانسورخارج شد

  یزیازتم یهمه چ دی نفره سف کی با دوتا تخت  یاتاق پنجاه متر هی می درباز شد وارداتاق شد
داشت تخت سمت راست روانتخاب کردم و چمدونم   چولوکو نهیو ا شی زارایم  هی زدیبرق م

  یصورت ک یتخت پهن کردم تون ی روکنارتخت گذاشتم لباسام روعوض کردم و ملحافه رورو
  هیو  ستادمیدوش اب سردا ریروبرداشتم وبه طرف حمام رفتم واردحمام شدم وز می وشلوارمشک
وبعدازخشک کردن   مساعته گرفتم وخوب خودموشستم ازحمام خارج شد می ن یدوش حساب

  دمیوروتخت درازکش دمیچیرو دور حوله پ سمیخ ی موها دمی خودم باحوله ام لباسام روپوش
 ی ازخستگ ال یل

   دمیشده بود منم چشمام روبستم وخواب هوشیب
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غرق خواب ازجام بلندشدم وبه طرف درب   ی ال یل دنی در اروم چشمام روبازکردم باد ی باصدا
 خانوم کشاورز خواب الود لب زدم دنیرفتم اروم درروبازکردم باد

 _بله خانوم 

 حرم  می بر م ی خوایم دی _اماده ش

 _چشم ،پس فعال بااجازتون 

 رفتم  ال یاتاق روبستم وبه طرف ل درب

 الااااااا ی........لال ی_ل

 _هوممم 

 حرم ،پاشو خرس خوش خواب   می بر می خوای_هوممم ودرد پاشو م

 روتخت نشست  اروم

 االن   ی _وا

 سفرا پاشو تانرفتن  ی ومدیبااقات ن  الخانومی،ل ی_پس ک 

 خب   لهی_خ

  ستادمیا نهیا ی خارج شدم جلو  سی رفتم وبعدازشستن دست وصورتم ازسرو سی طرف سرو به
نکردم مانتو   شی همه اروبافتم به احترام حضرت معصومه ارا دمیو با برسم موهام رو برس کش

روسرکردم وبه   م یمقنعه مشک دمی جذبم پوش یگردم رو باشلوارمشک قهی ی مچ نی است یزرشک
  یباسلوارمشک ییمو ی مانتول هیبرگشتم  ال یرو سرم کردم وبه طرف ل رمعطرزدم چاد یاندازه کاف
پولم روبرداشتم   ف یوک   ینکرده بوداماچادرنداشت گوش  شی سرش بود اونم ارا  یییمویوشال ل

همه بچه هاکه  دنیباد میهتل رفت یبااسانسور به الب میازاتاق خارج شد  ال یوبه همراه ل
راه   قهیازهتل تاحرم پنج دق م یسمت حرم حرکت کرد ه ب ادهیپ می منتظرمابودن ازهتل خارج شد
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کردن وبعداجازه ورود روبهمون دادن   یاول بازرس شهیبه حرم که مثله هم می دی رس عیبود سر
  میگرفت ییدوتا یچندتاسلف ستهی اشاره کردم کنارم باا ال یکه به ل می بود میستادی توصحن حرم ا

سرمو خم کردم    میعکس واردحرم شد  رفتنبعدازگ  رهیعکس بگ یخواستم ازمن تک ال یبعداز ل
حرکت کردم   حیم نشست چشمام دوبستم وبه طرف ضرتودل یبیوسالم کردم ارامش عج
ازحضرت معصومه   دمی روبوس حی ضر رمیروبگ حیموفق شدم ضر تیوباالخره بااونهمه جمع

ازم   چوقتی منودوست داشته باشن وه شهیپدرومادرم سالمت باشن وهم شهیخواستم هم
اول   کردمینگاه م به مغازه ها می از حرم خارج شدم وبابچه ها به طرف بازار رفت نباشندلخور

  دمی و کمربند چرم خر فیباباهم ست ک  ی برا دمی قشنگ خر یلی خ یروسر هیمامان   ی ازهمه برا
  هیواردمغازه شدم  یفروش وراالتیمغازه ز   دنیبودم که باد دانکردهیپ یچی واسه خودم هنوزه

بعداز تموم شدن  دمی که قلب بود انتخاب کردم وخر  فی ظر یل یساعت نقره خ مین
باگوشت   دهیوشام که کباب کوب یسالن غذاخور  میراست رفت هیهتل  م یدهابرگشتیخر

که گرفته بودم روپست کردم  ییتهران تموم عکسا  میقرابود فرداصبح برگرد م یگوسفندبودخورد
اومد به مامان زنگ   ادمیبه اتاق تازه   می برگشت یکناردوستان وقت یسفرعال هینوشتم  رشیوز
 بوق جواب داد  نیشماره اشو گرفتم که بااول  عیم سربزن

 _جانم  

   ی_سالم مامان خوب

 ی زد رزنگ یچراانقدرد ی_خوبم توخوب

 د یببخش یرفت مامان ادمی_

 د ی گردی برم ینداره ک  یبی_ع

 _فرداصبح 

 مراقب خودت بلش  زمی_باشه عز 

 خدافظ  بوسمیبه باباهم سالم برسون هردوتون وم یراست نطوری_چشم شمام هم
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 زدلم ی_خدافظ عز 

هامو توگوشم انداختم ومشغول گوش کردن   ی هنزفر دمی روقطع کردم و روتخت درازکش یگوش
شروع کردم به خوندن تاخودصبح رمان خوندم    دهمی رمان جد هیشدم و  یزمان وسفی اهنگ 
دشدم بعدازوضوگرفتن سجاده ام روپهن روکنارگذاشتم وازجام بلن یاذان صبح گوش دن یباشن

 ال یل یبعدازخوندن نماز دعاکردم واسه همه خوشبخت  شدمکردم و مشغول خوندن نمازم  
همه ازجام بلندشدم چادروسجاده ارو سرجاش   یمن کنارخونواده ام وخوشبخت  یخوشبخت

 دم یوخواب دمیگذاشتم وروتخت درازکش

 بعدازرفتن به  دارشدمیالبیل ی خوابم برده بود که باصدازدنا تازه

رژ قرمزبه لبم زدم و به همراه   هی نداشتم فقط  شیاماده شدم حوصله ارا ع یسر   یلیخ سیسرو 
لب   دنمونی خانوم کشاورزباد میهتل شد   یو اردالب می وارد اسانسورشد   میازاتاق خارج شد  ال یل
 زد

 م ی گردیوبرم   میشیبعد سواراتوبوس م میکنیم ارتیحرم ز  می ری _اول م

  دنی به حرم ود دنی بار میوبه همراه خانوم کشاورز به طرف حرم راه افتاد   م یسرتکون داد همه
 شد    یروگونه ام جار اراشکامیاخت یحضرت معصومه ب ییگنبدطال 

 شهیکه نم فیح یول نجابمونم یخوادهمی_دلم م

بود   سیهاچشمشون خ شتربچهیب می وبعد ازحرم خارج شد  دمی روبوس ح یچندبارضر بابغض
حرکت کرد   نیکه ماش میشد  نیبا غم سوارماش می خودمون بود ی هرکدوم توحال وهوا ال یمثل ل
  اده یهمه پ ستادی قم ا یمخصوص سوغات یفروشگاه خوراک  هی ی جلو یساعت رانندگ   کی بعداز
به طرف فروشنده رفتم چهارتابسته سوهان خوب وبزرگ   می واردفروسگاه شد بی وبه ترت می شد

  هی دنیکه دوست داشتم همه اشون روحساب کردم که باد ییها یو خوراکبرداشتم گز اصل  
قشنگ بود اونقدرکه   یلیخ یمشک زیر ی بادونه ها حیتسب  هیبرش داشتم   عیمردونه سر  حیتسب

واسه دل   ینطوریوهم  نیانداختم ا  فمیروتوک  حیتسل دمیروهم خر  حیخودم عاشقش شدم تسب
 دمی خودم خر
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    دمیوتاخود تهران خواب نی توماش می برگشت

 دارشدم یازخواب ب ال یل ی باصدازدنا

 شو   ادهیپ می دی رسی _پر

هم   ال یگرفتم ل  لیدادم و ازجام بلندشدم اروم ااتوبوس خارج شدم وچمدونم روتحو سرتکون
 م یوباهم به طرف خونه حرکت کرد ستادیکنارم ا لش یبعدازگرفتن وسا

 خوب بود  یلیخ یبود ول یکوتاه یلی_سفرخ

 _اره واقعا 

 کردم و واردخونه شدم  یخداحافظ ال یبه خونمون ازل دن یبارس

 _سالم من اومدم 

 و بغلم کرد   رونیدب یی صدام ازاشپزخونه دو دنیباشن مامان

 خداچقدردلم برات تنگ شده بود   ی ،وا  ی _خوش اومد

 ی شترمامانی_من ب

 حرف دارم باهات  یکنارم که کل نی بش ای_برو لباساتوعوض کن ب

 ی_باشه مامان

 اتاقم شدم وبعدازعوض کردن لباسام ازاتاق خارج شدم رفتم کنارمامان وروکاناپه نشستم  وارد

 _خوش گذشت 

 ازاونجادل بکنم  تونستمیسخته بود نم یلیموقع اومدن خ یبود ول ی_عال

 چه خبر  گهیدخترم،خب د فهممی_م
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 شما  ی_سالمت

 ی ستی_فدات بشم من گرسنه ن

 خوابم یبعدم  رمی گیدوش م هی رمی ه فقط خسته م م_ن

 کنم ی_باشه موقع نهارصدات م

 بخوابم   خوامیفقط م ستمی _نه گرسنه ن

 _باشه 

ساعته اب سرد گرفتم   میدوش ن هیبلندشدم به طرف حمام رفتم واردحمام شدم و ازجام
روتخت   ووارد اتاقم شدم خسته  دمی ازحمام خارج شدم ولباسام روکه اماده کرده بودم پوش

توموهام اروم چشمام روبازکردم که  یشدم باحس نوازش دست  هوشیوب دمیدرازکش
 د ی روبوس می شونیباباپ

 عشق بابا  ی دی _خوب خواب

 _اهوم ،دلم برات تنگ شده بود بابا 

  ی بهم زنگ نزد نی _واسه هم

 چقدر دوست دارم یدونیرفت بابا توکه م ادمی_

 مامان  شی پ می پاشو بر گهی خب د لهیدونم،خی دخترکم م دونمی_م

 _باشه  

 سرم بستم   ی وباال دمیشده بودرو برس کش باخشکیبلندشدم وموهام روکه تقر  ازجام

که مامان با   م یکاناپه نشست ی رو  م یرفت ییرا یتودست بابا ازاتاق خارج شدم وبه طرف پذ  دست
 کنارمون نشست  یخونگ یشکالت کی قهوه وک   ی بافنجونا ینیس هی
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 زدلم ی عز ی دی _خوب خواب

 ی _اره مامان

 ی_خداروشکر،بخور که نهارم نخورد

  خوردمیتلخ تلخ قهوه ام روم شهی کردم مثله هم کیدادم وفنجون قهوه ارو به لبم نزر سرتکون
  نیروتودهنم گذاشتم وبه هم کی برش ازک  هی دادی م ی خوب یلیمزه تلخ قهوه بهم ارامش خ

هام روندادم به مامان ازجام بلندشدم   ی اومد سوغات ادمی روخوردم که تازه  کمیقهوه وک  بیترت
 که مامان لب زد 

 ارمی بگو برات ب ی خوایم یزی_کجا چ

 گردمیلحظه االن برم هی_

  هیوهد یخوراک ی ها ینگفت به طرف اتاقم رفتم وارد اتاقم شدم و سوغات  یزی دادوچ سرتکون
پراز اتاق خارج شدم به طرفشون رفتم و   ی وبادستاکه براشون گرفته بودم رو برداشتم   ییها

 دم یزچی م ی که گرفته بودم رو رو یکنارشون نشستم سوهان وگز هرچ

 دم ی که ازاونجا خر یی ها  یسوغات نامی_ا

 _دستت دردنکنه دخترم 

 هنوزمونده  ی اصل ی ها ی _سوغات

 کادوش روبه طرفش گرفتم  جعبه

 شماست  ی برا نی_ا

 کردوجعبه اروازم گرفت  بالبخندنگام

 ی الزم نبودزحمت بکش  ی_دستت دردنکنه دخترم ول
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 شماست   ی ازمن برا یادگاری  هیکوچولو و  هیهد هی نی باباجونم ا ی_چه زحمت

 _قربونت برم قشنگم 

 چشمک زدم و کادومامان روهم به طرفش گرفتم  بالبخندبهش

 شماست   ی برا نمیجونم ا دمامانیی_بفرما 

 نه فدات شه مامان_دست گل دخترم دردنک

 اد یخوشتون ب  دوارمی _خدانکنه ام

 اد ی_معلومه که خوشمون م

  ی روکه گال   یصورت یساتن کارشده طوس یروسر  عیسر  یلیروبازکردن مامان خ هردوکادوشون
 داشت سرش کرد  یقشنگ  یلی برجسته خ

 قشنگه دستت دردنکنه  یلیخ ی _وا

 _خداروشکرکه خوشتون اومد 

 به کادوش نگاه کرد   باباهم

 طون یش یدونیباباتوم  قهی_خوب سل

   دونمی باباموم قهی_معلومه که سب

 قشنگه ممنون دخترم  یلی_خ

 ناقابله مبارکتون باشه  یلی_خ

 سوهان روبازکردم درجعبه

 د یی_بفرما 
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از سوهان روتودهنم گذاشتم مزه   کهیت هیازسوهان روبرداشتن منم   که یت هی  هردوبالبخند
  ی وا شدیهم به وضوح حس م  یکره محل ی بو دیچی وخوش طعم سوهان تودهنم پ نی ریش

برداشتم مامان وباباهم   گهید یکی تودهنم اب شد واقعا حرف نداشت بازم   عیخوشمزه بود سر
 که لب زدم نطوریهم

 که خودم دم کنم  خوادیخوش طعم م ی چا   هیسوهان   نی_ا

  ی رب چا هی  ادبعد ی رو پراب کردم و گذاشتم جوش ب ی ندشدم وارد اشپزخونه شدم کتربل ازجام
وازاشپزخونه خارج   ختمیخوش رنگ رور ی چا وانی باسه تا ل قهیدم کردم باالخره بعدپنج دق

رو روبه روشون گرفتم که هردوبالبخندبرداشتن وسطشون   ی چا ینیوس ستادمی شدم کنارشون ا
کردمشروع کردم به خوردن اونقدر سوهان   کی م رو برداشتم وبه لبم نزدی چا  وانینشستم ول

 بابا بهم نگاه کرد  رشدمیمختلف خوردم که س ی زای وگز وچ

 رون یب م یشام بر  دامشب ی_خب موافق

 یی_بابا 

 _جان بابا 

 رستوران خودت می_بر 

 یچ گهی چشمم د ی _به رو

 یی _عاشقتم بابا

 م ی برو اماده شو که بر  شتری_من ب

 _باشه 

تواتاقم اتومو روبه برق زدم وکل موهام رو لخت لخت کردم وبازدورم   دمییبلندشدم و دو  ازجام
  ی کرم ضدافتاب به صورتم زدم خط چشم مدل گربه ا کمی کردم  شیشروع کردم به ارا  ختمیر

روبه   یبه موژهام زدم رژگونه کمرنگ اجر ی به اندازه کافرو ملیر  دمیپشت چشمم کش یفیظر
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بلندم روکه دکمه داشت    یدمشکیروبه لبام زدم مانتو سف عمیمات ما یگوشت رژگونه هام زدم 
خوشگل بود شال   یلیمانتوم از دوطرف زانوم چاک داشت وخ دمی پوش یروباشلوارجذب مشک 

که   میوکفش چرم مدل عروسک فی رو ازادروموهام انداختم باعطرم دوش گرفتم ک  دمیدحر یسف
 روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم  میشپنج سانت پاشنه داشت رو برداشتم گو 

تنش کرده بود مامان هم   یخوش دوخت وخوب یلیرنگ خ یریبابا که کت شلوار ش دنیباد
  دنمی کنارش نشسته بودباد یمی رنگ ومال هم  شیبا شال همرنگ وارا یرنگ  یریمانتو بلندش

بابابه طرف رستوران   م یباباشد  نیسوارماش  می ازجاشون بلندشدن وباهم از خونه خارج شد
روپارک   نیشد وماش  یاختصاص نگیبه رستوران بابا واردپارک  می دی ساعت رس می حرکت کردبعدن

  ی رستوران بزرگ بانما هی م یسنگ فرش کرده اش شد   اط یو وارد ح می شد  ادهیپ نیکرد ازماش
بود ومشخص بود   ی ا شهیش شی ودرون یرونیب یکل ی فوق العاده جذاب که چندطبقه بودونما

  یگاه زانشونیکه غرق لدت وصحبت باد عز  یپرازادم  ی زایکه م د یاونباالرود شدیم نیی پا نیازا
  یمشک قهیکه دوتا خدمه مرد که جل باالرفتم ی ازتک پله ورود کردنینگاه م نییاوقات به پا 
 تنشون بود بااحترام لب زدن  یمسک  ونی وپاپ د یسف راهنیباپ یوشلوارمشک

 د ییبفرما  نی خوش اومد  یلی_خ

هم وجودنداشت به خواسته   یزخالیم  هی شهیمثله هم  می همراه مامان بابا وارد رستوران شد  به
به   عیکنار پنجره سر  ی زهایازم ی کیبه جز  زهاپربودیبازم همه م  می من طبقه اخر رستوران رفت

هم روبه روش   یمبل چرم دونفره مشک هیمبل دونفره چرم قرمز نشستم  ی طرفش رفتم ورو
بود   زیم  با سه تا گل رز قرمز وسط  ستالی گلدون گر هیوسطش بود  ی ا شهی ش زبزرگیم  هیبود و

جور   هیبود کل کارکنا  دهی لباس پدش یقبل ی ها که مثل همون دوتا  شخدمتیازپ یکی بااومدن 
 نگاهش کردم دنی پوشیلباس م

 ارمی براتون ب نیدار لیم  یچ نی خوش اومد  یلی خ یلیخ سی_رئ

 مامان اشاره کرد  بابابه

 _اول همسرم 
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 بامخلفات رو داد   یبالبخند سفارش مرغ سوخار مامان

 د یدار لیم یشما چ   سی_خب رئ

 _دخترم 

 لب زدم  بالبخند

 بادلستر وساالدفصل  کی _است

 _منم چنجه مخصوص بامخلفات 

 _چشم 

روکنارم گذاشتم   یباهاشون گرفتم گوش یسلف هیروروشن کردم و  می خدمت گوش شیپ بارفتن
ظروف   ی صدا دنیپخش شد چشمام روبستم وغرق شدم تواهنگ که باشن یکالمیکه اهنگ ب

  هیکردم قبل ازشروع کردن غذا  زنگاهی م ی خوشمزه رو ی روبازکردم وبه غذاها زچشمامیم ی رو
 کامنت گذاشتم   رشیوز  کردمعکس ازش گرفتم وعکساروپست 

 د یرستوران توح زمیشب فوق العاده کنارپدرمادرعز هی_

اروم ازغذاخوردن دست   ینگاه ینی که باحس سنگ می مشغول خوردن شدروکنارگذاشتم و یگوش
  ی پوست باچشما دی سف یکلی پسر ه هیکردم  کردنگاهیکه نگاهم م  یبه کس  یرچشمی وز دمیکش
خودم  کنه ینگاهم م ینجوری پرپشت ازطرز نگاهش کالفه شدم چراا   یمشک  ی وموها یاب

  شیخوردن نداشتم که بااومدن پ ی برا ییاشتها  گهید  ماا دادمی رومشغول خوردن غذانشون م
 که لب زد می خدمت منتظرنگاهش کرد

   سی_رئ

 ولب زد  دیازغذاخوردن دست کش بابا

 شده  ی_چ
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 اومده  دیبراش دعوت نامه فرستاد  ایتالیکه ازا ی _همون سراشپز

 گفت  یبا خوشحال بابا

 _االن کجاست 

   دینگاه کن زی اون م_به 

همون پسره شوکه شدم که بابا ازجاش بلندشدوروبه    دنی که اشاره کردنگاه کردم باد ییجا به
 مالب زد

 نجا یا ارمشینداره که ب ی_اشکال

 بالبخندسرتکون داد مامان

 ارشی_معلومه که نه ب

به طرف   شخدمتیمامان تکون دادم که بابابه همراه همون پ  دحرفییاجبارمنم سرموبه تا به
گفت که اونم ازجاش بلندشد وبا بابادست داد باهم به طرف   یچ  دونمی همون پسر رفت نم

 ستادن یکه کنارمون ا  می مااومدن که به احترام اوناازجامون بلندشد

 رستوران ما  دی جان سراشپز جد   ایبرد کنمیم ی_معرف

 لب زد ش یشگیمه ییبا خوش رو  مامان

 م یباهم داشته باش یخوب یهمکار  دوارمیجان ام  ایباهات خوشبختم برد  ییازاشنا یلی_خ

 نگاه کردم که بالبخند سرتکون داد  ا یچهره برد به

 کنم دروبراوردهی که ازم انتظاردار یزیبتونم اون چ  دوارمی ام نی_همچن

  دونمیاسترس داشتم نم  دنشیدواقعا از نکهیخونسردنگاهش کردم باا یلیمن نگاه کرد که خ به
 اد یز یلی اونم خ دمی ترسی ازش م یچراول
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 لب زدم  یظاهر  ی باخونسرد

 باهاتون خوشبختم  یی_ازاشنا

  ومدحسی نگاهم کردکه باعث شد دستام مشت شه ازنگاهش اصال خوشم ن یجورخاص هی
 لب زد ی انزجاربهم دست دادامااون با لبخند مردونه ا

 بانو  نی_همچن

پررو مردشور توبانوگفتنت روببره بابا دستش   ششی دادم ا نیروازطرز حرف زدنش چ دماغم
که   میروپشت کمر اون چندش گذشت ورومبل کنارخودش نشوند منومامان هم کنار هم نشست

 روداد بی دوس ونی بابا سفارش دوتا قل

انگلم   نیچرخدار گذاشت وازم فاصله گرفت ا ینیس  ی نصفه شام رو تو  ی دمت ظرفاخ شیپ
بهش نداشتم    یحس خوب چیاول ه نیازهم  یچرا ول دونم یمن نشسته بود نم ی روبه رو قایدق
اش مثله خوره   رهیکردم خونسردباشم وارامش خودم وحفظ کنم امنگاه خ  یسع

 بابالب زد خوردکهیمغزموم

 ی شیمشغول م یجان ازک  ای _خب برد

 د ی_هروقت شما بگ

 دم ی سفارش رومن م ن یاالن چطوره البته اول نی_ازهم

 نگاه کردم می به من انداخت که اخمو به گوش ینگاه مین

 د یدار ل یم  ی_حتما خب چ

 لب زد  مامان

 پاستا  هیشما معروفه   ی اما چون پاستاها می _تازه شام خورد

 جات ی سبز
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 من نگاه کردولب زد به

 د ی دار لیم  ی_شماچ

که کنترلش   یتیکه االن الزم دارم گم کردن  گورخودته اما باعصبان یزیبگم تنهاچ خواستمیم
 لب زدم  کردمیم

 گو یم ی _پاستا

 _وشما 

 مرغ  ی _منم پاستا

 دادوازمون جداشد به طرف اشپزخونه مخصوص رستوران رفت که بابالب زد  بالبخندسرتکون

افتتاح کنم   ی زود نیهم به هم گهیرستوران د هی د یبا  رهیشمون ده برابرباالم_مطمئنم فرو
 العاده است  افوقیبرد

 لب زد ییذوق نگاهش کردم که بابا باخوش رو یب

 ی اریم مانیتوهم به کارش ا ی_بذاردست پختش روبچش

  زیم ی رو ریچشم گ  ناتیطرفمون اومد سه تا بشقاب باتزئ ابهیاجبارسرتکون دادم که برد به
چنگالم رو   لیم ی ب میگذاشت وخودش هم کنارمون نشست بهمون اشاره کردکه شروع کن

مقدارپاستا تودهنم گذاشتم مزه اش حرف نداشت واقعا خوش طعم بود   ه یفروکردم توپاستاد 
استاروبخورم اما با حس زل  کل پ خواستمیتازه شام خوردم م هاونقدر خوش طعم که من ک 
 دم یزدنش ازخوردن دست کش

 _چطوربود

 زدم ولب زدم ک یلبخندکوچ هی تنها  یبگم فوق العاده بود ول خواستمیم

 _خوب بود ممنون 
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گرگ   هی ی بود مثل چشما یجورخاص هیسرتکون داد وتوچشمام زل زد چشماش    بالبخندبرام
دلم   دمی شد وترس یازطرز نگاه کردنش ته دلم خال کردی بهم نگاه م کنهیکه به طعمه اش نگاه م

جنس محبتاش مثل کامران به   یکی کردمیم هیاالن کنارم بود که بهش تک یکی  خواستیم
که کمبودعاطفه ندارم اما   کننی پدرمادرم اونقدربهم محبت م درستهنه پدرمادرم  الباشهیل

  زایچ یگفتن بعض  یحت باشبه پدرمادرگفت هرچقدر که باپدرمادرت را شهیرونم زایچ یبعض
 ح یقب حهیقب  ستیواقعا درست ن

باشه که   می روگوش امی پ هیاالن  خواست یروبازکردم دلم م می گوش لیدل یازش گرفتم وب  چشم
  یمجاز ی ایخودمو تودن ومدی وم رفتی که تو ذهنم م ییکالفه از فکرا  یکنیکارمیچ ییبپرسه کجا 

  نیو سوارماش م یخونه به سرعت از رستوران خارج شد  می غرق کردم که باالخره بابا گفت بر
 گفت که بابا  می شد

  هی خوب وباادب یلیاز دوستامه مثل چشمم بهش اعتماد دارم پسرخ ی کیاپسری_برد

 اون گرگ خوبه واقعا   ی کجا

خونه  می دیساعت رس  میحرکت کردبعدن نیدادم که ماش هینگفتم وسرم رو به پنجره تک یزیچ
به اتاقم رفتم لباسم روعوض کردم وروتخت   ری شب بخ هیحرف وارد خونه شدم وبا یب

 دم ی چشمام روبستم وخواب دمیدرازکش

 *مهراب* 

  دی رزخر دی دسته گل بزرگ قرمز وسف هیدنبالش شهاب براش  می باشهاب رفت می مر  بااومدن
  می که باالخره اومد مر می وس شدروپارک کردم ومنتظراومدن اتوب  نیدرب مدرسه ماش ی جلو

سمتش که با ذوق   می ورفت می خارج شد نیاومد ازماش نیی بودکه ازاتوبوس پا یجزء نفرات اول
  شیکار یول  ومدیمن اصال خوشم ن ی کارش جلو نی رفت توهم ازا متوبغل شهاب اخما دی پر

 کرد   شدیهم نم

 ن یتوماش می_بر 
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  نینشستن توماش عیکردن وسر  ی رو ادهیز  دنی که هردوشون فهم نوگفتم یا ی اونقدرجد
خونه  می دی که باالخره رس زدی حرف نم  چکسیپشت فرمون نشستم وحرکت کردم ه تیباعصبان

رفت تواتاقش لباس عوض کنه منم باهمون لباسا رو مبل   می مر می حرف واردخونه شد یب
 نشستم که مامان اومد کنارم نشست 

 ن مهراب جا ی_خسته نباش

 _ممنون مامان 

 _چرااخمات توهمه 

 ست ی ن یزمهمی_چ

 شده ی_چ

 هنوز یبگو درسته خونواده ها حرف زدن ونامزدن ول  می_به مر 

محرم شن    رهی جشن عقد براشون بگ هیماچ وبغال هنوزم گناه به بابابگو   نی پس ا عقدنکردن
 شم ینم یبکنن انقدر عصب  میهرغلط

  کنم یمسئله اروباپدرت مطرح م نی حق باتوئه امشب ا  خوامیمهراب من ازت معذرت م ی _واا
 گه یم یاون چ نمیبب

 د یبخوابم لطفا واسه شام صدام نکن رمیخب منم م  لهی_خ

 برو   زمیعز _باشه 

  دمیبرداشتم و سرکش  خچالیابم رواز یدادمو ازجام بلندشدم قبل از رفتن به اتاقم بطر  سرتکون
وارد اتاق   عی به اتاقم سر دنیبارسازاشپزخونه خارج شدم وبه طرف اتاقم رفتم به دست  یبطر

  جشیروبرداشتم وواردپ می گوش  دمی تنه لخت روتخت درازکش میشدم لباسم روعوض کردم بان
که باچادرگرفته بود دست روقلبم گذاشتم چقدرمعصوم ونازبود کالفه   ییعکسا دن یشدم باد 

 بابا ازجام بلندشدم  ی چشمام روبستم وبازکردم که باصدا
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 م یمنومادرت باهات صحبت کن می خوایم ایب یداری _مهراب پسرم اگه ب 

رفتم که مامان وبابارومشغول   ییرا یرومرتب کردم وازاتاق خارج شدم به طرف سالن پذ  لباسم
 رنگ نشستم  ی مبل تک نفره مخمل قهوه ا ی رو دمی وردن قهوه دخ

 ی _سالم ،جانم باباکارم داشت

 شده یبگو چ قیبهم گفت دق ییزا یچ هیمادرت   هیچ هی_اره قض

 ام انداختم   گهید  ی پا ی پام رو بااخم

 ادین ش یپ یماشرمندگ  ی برا  وفتهی ب نشونیب ی_بهتره زودترعقدکنن که حداقل اگه اتفاق 

   دمی روم بشی باشه ترت  هی_فکرخوب

به غذانداشتم باغذام   یلیم هم به جمعمون اضافه شد  میسرتکون دادم که موقع شام مر   فقط
 بابا باعث شد زل بزنم بهش  ی که صدا  کردمیم یباز

 گرفتم   می تصم  هیمن  می_مر 

 _درچه مورد  

 _درمورد ازدواجت با شهاب 

 _خب 

 ن ی که بهم محرم ش  رمیجشن عقدبگ هیماه برات   نیزود تااخرهم یلیخ خوامی_م

 _اخه بابا فعال زوده 

 م ی زل زدم به مر  بااخم

 ی خوایمگه شهاب رونم ال یل یچ یعنی_
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 بابا  خوامشی_معلومه که م

 ه ی_پس مشکلش چ

 خوامینونمیمن فعال ا شمیشهاب وباهم بودنمون م  ریهمش درگ   گهید می _اگه عقدکن

 ی چ یعنی_

   نکهیا یعنی_

 حرفشو کامل کنه که بااخم لب زدم خواست

 ل ی همه فام ستین ازمیخونده بشه ن نتونیب تی محرم غهیص ه ی  دی_پس حداقل با 
 ن یعقدکن ن یوبزرگترا تا بعد هروقت خواست  یمیصم  ی ودوستاباشن فقط دوستا

 _باشه موافقم  

تاقم شدم  هم سرتکون دادکه ازجام بلندشدم وتشکر کردم وبه طرف اتاقم رفتم وارد ا بابا
 وخودمو پرت کردم رو تخت 

 * زادی*پر 

ادم چندش   هی که با قرارگرفتن   البودمیوتست زدن کنارل ستیمشغول خوندن کتاب ز  تومدرسه
 اخمام رفت توهم که بالبخند لب زد 

 جون  زادیپر ی_خوب

 نگاهش کردم باحرص

 _ممنون 

 گرفت  ال یبه طرفمون منول  یبنفش رنگ یعروس کارت

 ن ی ایب حتما شم ی_خوشحال م
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 دادکه به من زل زدوگفت  السرتکونیرو به اجبارازش گرفتم ل کارت

 ی ومدیاز حسادت ن کنمی فکرم ی ایاگه ن  زادجون یپر  ا ی_حتماب

 جلومو گرفت بااون لبخندرومخش لب زد ال یمشت شد خواستم برم طرفش که ل دستام

 نره ها   ادتی،مخصوصا تو نمتونیبی_پنجشنبه م

  یبه من چ یعوض نیا یچ یعنی دمی با حرص دست توموهام کردم وموهام روکش بارفتنش 
دستمو   ال یاالغ حسادت کنم ازحرص درحال انفجاربودم که ل نیا یبه چ  قایگفت من دق
 م ی نشست نیگرفتوروزم

 گه ی گفت د یچ هیبابابازم  الیخیب ی_پر

 انداخت   نییکردم که سرش روپا  النگاهیبه ل چنان

 اون حسادت کنم هاننن  یبه چ قامن یدق یچ یعنی_

 ها   یکنیخب االن سکته م لهی_خ

 ی ایم  یتوچ امیتحفه هم که شده حتمام نیا  ی کم کردن رو ی _برا

   می ری_اره منوتو باکامران م

 زدم ولب زدم ی اسمش که اول نوشته شده بود پوزخند دنیروبازکردم باد  کارت

 بااون ازدواج کنه خواد یم  ی_کدوم خر

 ره یگ یبله برونش وداره جشن م یعنی ی نوشته جشن نامزد ی_پر

 ستم ی اون ن یشه من که حسودزندگ  شاالخوشبختیا  ی_به سالمت

  نشیتوبودنفر ی جا یهرک  یبدشونخواست چوقتیه  یول ی _برعکس ظاهرت که ازش متنفر
 کرد یم
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 بدبخت شه  خوادینمدلم  یول  ادیمن ازش بدم م شهیدرست نم یز ی کردن چ نی _بانفر

 که لب زدم می و از مدرسه خارج شد  می زنگ کوله هامون رو برداشت دن یباشن

 ال ی_ل

 _جونم 

 پارک ،منوتو  می بر اامشبی_ب

 _باشه ساعت چند 

 خوبه ۷_اومم ساعت 

 _خوبه 

 منتظرتم  عتی_پس ساعت هفت تو پارک طب

 _باشه  

خونه سوت وکور به طرف اشپزخونه رفتم که   دنیوواردخونه شدم باد میکرد یخداحافظ ازهم
 برگه اروبرداشتم   خچالی  ی برگه رو هی دنیباد

 خط مامانم بود دست

 خونه مادرجونت   ایغذاتوگرم کن بخور بعدب  خچالیخونه از ی جان اومد ی_سالم پر

  عیبرم سر   دیخب به احترام مامان با  ینداشتم ول ی حوصله دورهم دمی کش ی کالفه ا پووف
 تواتاقم لباسام روعوض کردم و برگشتم به اشپزخونه غدا روگرم   دمیی نه خارج شدم ودوازاشپزخو

بابرنج شدم بعدازخوردن  یمشغول خوردن شام  ینشستم روصندل دمی زروچیوم کردم
که   یقیقا قهی  یسرخ اب  زیبه طرف اتاق حرکت کردم وشم عیغذاظرفهاروجمع کردم وشستم سر 

بود باشلوار کتون   یهاش مچ  نیخورده بود و است  ونیوپاپ  شدیاش جمع م قهیبادوتابند  
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ساعت اب    میودوش ن ستادمی ا ردوش یشد ز  اموحوله برداشتم ووارد حم یجذب مشک
خوب خودمو شستم ازحمام خارج شدم لباسام روتنم کردم وبرگشتم   نکه یسردگرفتم بعدازا 

وخشک کردن موهام باسشوار بعداز   دنیتواتاقم سشوارروبه برق زدم وشروع کردم به برس کش
موهام کامال خشک شد اتوموروبه برق زدم وهمه موهام رو صاف کردم مانتو   قهیدق ستیب

کردن کرم   ش یسرکردم وشروع کردم به ارا یصورت  یجلوبازم روباشال مشک یصورت یمشک
به   مل یر کمی دمیپشت چشمام کش یفیضدافتاب رنگ پوستم رو به صورتم زدم خط چشم ظر

روبه   عیپررنگ مات ما یکمرنگ به گونه هام زدم و دراخر رژ صورت یموژه هام زدم گونه صورت
روبرداشتم ازاتاقم خارج شدم کفش پاشنه پنج   می وگوش  فیدم باعطرم دوش گرفتم ک یلبام کش

به طرف خونه مادرجونم که سه تا کوچه   ادهیازخونه خارج شدم وپ دمیرو پوش می مشک یسانت
هانگاه کردم   ی نیری ش نی تریشدم به و یفروش  ینیریبامافاصله داشت حرکت کردم سرراه واردش

 روبه فروشنده لب زدم

  ی رولت ونون خامه ا لوی_دوک 

شده بود با رولت   نیتزئ یبود روش توت عرنگ ییرولت که کاکائو  ی ها  ینیری ش سید ی رو
  ینیر یاشاره کردم که سرتکون داد و ش ی نون خامه ا نطوریوهم ی افه او رولت نسک  یصورت
 گذاشت وبست    زیم ی رو رو ینیر یجعبه ش دیروچ

 د یی_بفرما 

 شه ی_چقدرم

 تومن 80_قابل شمارونداره 

  ینیریاز ش  ینیر یدادم وکارت عابربانکم رو بهش دادم وبعداز پرداخت پول باجعبه ش سرتکون
  ییال یبه خونه و دمی رس قهیدق ستیخارج شدم و به طرف خونه مادرجون رفتم بعداز ب یفروش
 دمینازش روشن ی مادرجون زنگ خونه ارو فشردم که صدا  کیکوچ

 هی_ک 
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 _منم مادرجون 

 زدلم ی توعز ای_ب

  عیسر ی حوض کوچولو اب هی با یکوچولو ده متر  اط یح هیباز شد وارد خونه شدم   درخونه
  دمیگذشتم کفشام رودراوردم ووارد خونه مادرجون شدم که مادرجون رومنتظرد اط یازح

 باورودم منو توبغلش گرفت 

 مادر  ی خوش اومد زمی _سالم عز

 _سالم مادرجون ممنون 

  یمادربزرگ تپل وخشگل باچادر گل گل هیواز بغلش دراومدم   دمی گردو تپلش روبوس گونه
 گرد   نکیوع

 کاردارم باهات یکه کل ایتو برولباستو عوض کن ب ای_ب

 _چشم 

 رودادم دستش  ینیریش جعبه

 _ناقابله 

 برم   دم یدختر فهم ی _فدا

 _خدانکنه مادرجون 

  زونیشدم مانتو وشالم رو دراوردم و او  امرزی وارد اتاق کوچولو مادرجون واقاجون خداب بالبخند
حرکت   کیکوچ  ییرا یوازاتاق خارج شدم به طرف پذ  ختم یکردم موهام رو دورم ر یچوب لباس

 کرم رنگ نشستم که مامان هم کنارم نشست   یکردم ورومبل راحت

 ی _سالم مامان
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 زم یعز  ی_سالم خسته نباش

 _ممنون 

 ی توعاشق اش رشته ا دونهیچون م ی ای _مادرجون اش رشته درست کرده گفت توهم حتما ب

 _قربون مامان جون برم من 

   مانزمای_خدانکنه عز 

 دعوتن ایک  گهی_خب د

 هات یی_خاله هات ودا

 رفت توهم  اخمام

 من حوصله اون ی اوردیکاسه اش برام م هی_مامان کاش خودت  

   ششیوندارم ا  سولماز

 مامانشو ندارم ی گرفتنا افهیمنم حوصله ق اینگ یزیخب چ لهی_خ

 _پووف باشه  

که بهم شربت داد   می وساکت شد  میلبخندزد  دمشکیشربت ب ینیمامان بزرگ باس بااومدن
 دم ی نفس سرکش هیشربت روبرداشتم و  وانیل

 کنارمون نشست  که

 ی _اروم دختر خفه شد 

 دنشهی سرکش  نیبه هم فش ی_نه مادرجون ک 

 _ازدست تو  
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کردم به حرف زدن وخندوندن مامان ومامان جون که اف اف به صدادراومد مادرجون   شروع
افه   ییسولماز دختردا دنی زود همه اومدن باد یلیازجاش بلندشد وبه طرف اف اف رفت وخ

  یها دست دادم به گرم ییکردم اخم نکنم ازجام به همراه مامان بلندشدم بازن دا یسع  میا
 یلیاروخ  کهیباخاله کوچ دیهارس  ییباالخره نوبت به زن دا که مکرد  یسالم واحوال پرس
سردسالم   یلیبغلش و بوسش کردم بعدازاون بامادرسولمازدست دادم وخ دم یدوست داشتم پر 

بامامانم دست هم   یسالم کردحت هیناز کردو  هی  شهیکردم سولماز مثل هم یاحوالپرس
 هست که بره رومخ من اه  یکیاج  مهنشست ازحرص دستام مشت شد کال ه ییندادوکنارزندا 

بهش  یباعث شد عصب ییزندا ی کردم که صدا یروروشن کردم وخودمومشغول گوش می گوش
 نگاه کنم 

   هی،خبر   زادجونی _پر

 لب زدم  بااخم

 جون  ییزندا  ی_مثال چه خبر

فوضولم با   ییامازندا دی زخندی زریخندش گرفت ور کهیجون روگفتم که خاله کوچ ییزندا یجور
 توهم رفته لب زد ی اخما

 ه ییدخبرایشا   ادگفتمیدرنم ی_اخه اصال سرت ازگوش

 اون پام انداختم لب زدم ی پام رو رو لکسیر

نگاه کردن بهش   ی به جا کنمیم ی سع ادیکنارم باشه که ازش خوشم ن یکس ی_کال وقت
 کنم   گهیکارد هیخودموسرگرم  

 یلیداروم سرتکون دادن به مامان نگاه کردم که خوفقط بالبخن ه یمنظورم باک دونستنیم همه
 اروم وبالبخند نشسته بود 

 اف اف بلندشد  ی زدم که بازصدا ییبهم چشم غره رفت که لبخندکوچولو تی باعصبان ییزندا
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 روبه من لب زد مادرجون

   یدروبازکن یر یجان مادر م ی_پر

 لب زدم  یبلندشدم وبا مهربون ازجام

 چشمم  ی که نده ،به رو ه ی_شماجون بخواه ک 

 گوشم گذاشتم  ی رو رو یطرف اف اف رفتم وگوش به

 هی_ک  

 درو یکنی بازم زادی_سالم  پر 

سرجام که وارد  نمیخونه ارو بازکردم خواستم برم بش  ی دکمه اف اف روزدم ودرب ورود عیسر
 شد 

 ینیمردونه وب ی وهاابر ی درشت قهوه ا ی وچشما ی پسر با پوست گندم هینگاه کردم  بهش
اومد قدبلند   یکه بهش م ی شیلخت وته ر ییخرما ی موها ی قلوه ا  ی ومردونه لبا یقلم

 چشم ازش گرفتم وبه اجبار لب زدم عیوچهارشونه سر

 ی _سالم خوش اومد

 ی _ممنون ،خوب

 ستم یبدن ی _ا

 شده  یزی_چ

 تو   ای_نه ب

 سالم بلند واردجمعمون شد    هیسرعت ازش فاصله گرفتم وسرجام نشستم که با  به

 _سالم
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 خاله ی _سالم خوش اومد

 بهش خوش امد گفتن که کنار مادروخواهرش نشست  همه

 مادرجون روبه همه لب زد که

 د ینیبش اط یتوح نی ای_ب

 رانداز یز  دنی رفتم که باد اط یازجام بلندشدم وبه طرف ح عیسر

نشستم وکاسه   عیبزرگ آش سر ی و کاسه ها یصورت  زیر ی باطرح گال  دیشده وسفره سف  پهن
هم باالخره اومدن مامان کنارم نشست   هیروپراز اش کردم که مامان وبق می بزرگ اش خور
کرده وکشک   ازسرخ یاشم با نعناع و پ ن یهم کنارهم شروع کردم به تزئ نیسولماز وارم

عکس ازکاسه اشم گرفتم ومشغول خوردن اش   هیکردم  نیتزئرواشم رو  یحساب نکهیبعدازا
گه   ذاشتمیوتودهنم م کردمی من پشت سرهم قاشقم روپرازاش خوشمزه م یشدم داغ بود ول

 لب زد   شی شگیسولماز با حالت مسخره وارهم

 _اروم همه اش مال توئه  

 رواروم اوردم باالزل زدم توصورتش  سرم

سخت    میاخه رژ ی اش بخور یتون ینداره توبه فکر خودت باش ،اومم فکرکنم نم ی_به تو ربط
  یدار

 بهش اشاره کردم بادستم

  میر یهرجام  ی غذابخور ابرومون برد یسرهم فکرنکنم به پنجاه هم برس ییلوی_اخه مگه چندک 
 مگه  ستیخوب ن تییوضع دا جون یپر  پرسن یازم م

   شدهیچرامگه چ  گمیم منم

 دن یغذابهش نم  میفکرکناخه دخترش   گنیم
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چشم   نیلحظه باارم هیخواستم به خوردن ادامه بدم که  لکسی که ر کردیبهم نگاه م تیباعصبان
جمع وجورش کردم   عیسر یلحظه منم لبخندبزنم ول ه یتوچشم شدم لبخند رولبش باعث شد 

که  زمی خودم بر ی داغبرا ازیباتموم شدن ظرف اشم دوباره ظرفمو پرازاش کردم خواستم از پ
رفت   ش یداغ بود نفسم از داغ یلیکه خ ییرودستم ازاونجا ختیر ازداغیزد پ ردستمیز

اب   ر ی روبازکردم ودستم روز رکنارحوضیبه طرف حوض ش دمییتندازجام بلندشدم ودو
 گفت  یحق به جانب افهیباحرص برگشتم سرجام بهم نگاه کرد باق قهیسردگرفتم بعدازچنددق

 که  ختمی_ازقصدنر 

 زدم یعصب لبخند

 زم یعز  دونمی_م

همه از   بای که داشتم اروم سرجام نشستم ومشغول خوردن اش شدم تقر ی به نقشه ا بافکر
خوردن دست برداشته بودن که من همچنان مشغول بودم بعدازخوردن کاسه چهارم اش از 

سر   ی البلندشدم وکاسه بزرگ کشک رو برداشتم وخواستم ببرم داخل خونه که با یجام به سخت
زد که هفت تا کوچه اونورترم   غیروسرش چنان ج ختیر  شکخوردکل ک  چیسولماز پام پ
 لب زد  تی بااخم واعصبان ییبه همه نگاه کردم که زندا یتظاهر یبا ناراحت دنیصداش روشن

 ی دست پاچلفت یکنی کارمی_چ

 لب زدم مظلوم

 شد   ییهوی_دست خودم نبود که 

 بگه که مادرجون لب زد یزیچ  خواست

  نکارونکردهیازقصدا  یکه پر شه یدرست م رهیگیدوش م رهی نشده که سولمازاالن م یزی_چ
 ست ی بدترن  کهیدست پر   یبعدشم از سوختگ
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  دهی باصورت سرخ شده به من نگاه کرد به مامان نگاه کردم که لبش رو به دندون کش ییزندا
نگاه   هیمشخص بود که خنده اش گرفته به بق اش افهیاما ازق رهی خنده اش روبگ ی بود تا جلو
براش    طنتیخندون نگاهم کردباش ی شدم که باچشما ن یتوچشم ارم هوچشم یکردم که 

  دمییبه طرف خونه دو  عیرب به هفت بود سر هیساعت  کردمنگاه  میچشمک زدم به گوش 
 اط یکفشام رو پام کردم ورفتم توح شمیدارای لباسام وتمد  دنی بعدازپوش

 ی پر  یری_کجا م

 پارک   رمیم ال ی_با ل

 _باشه مراقب خودت باش 

 فعال خدافظ   دیشامتون روبخور  نی خوردم منتظرم نباش رون یشام ب  دی_چشم فقط شا 

  ینیماش ی برا ابونیوبعدش هم مامان جون رو ازخونه خارج شدم وسرخ دمی مامان روبوس گونه
  هیکرا دمیررسیتاخ قهیشدم ادرس روبه راننده گفتم که باده دق نی دست تکون دادم وسوارماش

کنارکامران اخمام   ال یل دنیشدم وارد پارک شدم که باد ادهیپ نیازماش عی اروحساب کردم سر 
توهم   ی دلخوربااخما نیپارک نه که باا میا یب ییچرا اورده باخودش قراربود دوتا نویرفت توهم ا

 بلندشدن   مکتیزرونا دنم ی رفته به طرفشون رفتم باد

 ی رکردی چراد ی_سالم پر

 ی _سالم فکرنکنم تنهامونده باش

 انداخت کامران بالبخندنگام کرد نیی ناراحت شدم که شرمنده سرش رو پا د یانگارفهم

 _مزاحمتون شدم  

 اجبارلبخندزدم به

 ی نه باباچه مزاحمت دیارداری اخت هیچه حرف نی_ا
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 د ی انگارناراحت شد ی_ول

 ن ی ایشماهم ب کردمی پارک فکرنم می ایب یی_ناراحت نه،شوکه شدم اخه قرابود دوتا 

 دوست داشتم توجمعتون باشم   امیخواستم باهاتون ب ال ی_من از ل

 هیامشب چ ی خوب باشه ،خب برنامه تون برا  میلی_خ

   امیب  رمیبگ ونیبرم قل دی _خب اگه دوست داشته باش

   دونمیرونم ال یل می _من که پا

   ر یکامران برو بگ یول  کشمی_من نم

 ارم یب رمی دبگی بگ نی خوایم یچ  گهی _باشه خب د

   ییباچا اری ب بی_فقط دوس

 خوامی_منم معجون م

 امیچشم االن م ی _به رو

رو   می ونشست  میکرد کفشامون رو دراورد  رنماروپهنی حص راندازیز ال یفاصله گرفت که ل  ازمون
 که بااخم لب زدم راندازیز

 پارک نه  می ایب یی _قراربود دوتا

دوست دارم بدونم   گهیم یدار یات یدوست داره بدونه توچجور اخالق یلیکامران خ  ی_بخدا پر
 ی قیرف ی توباچه کس

 خوبه  م ی لیخ ستین ی دختربد یبهش بگ دی _با

 _اونکه صددرصد 
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بزرگ   سهیوک  ال ی ومعجون ل  یو قور ی چا ینیوس ونیشوکه برگشتم سمتش بالبخند قل باصداش
دوتاشلنگ جداداشت   ونینشست قل ال یوخودش هم کنار ل راندازگذاشت ی ز ی رو رو یخوراک

که  یجور رهی بگ لمیف م یاشاره کردم با گوش ال یبه ل دنی رومن برداشتم وشروع کردم به کش یکی
کامران هم شروع   اوردمیدرم مینیودودحلقه حلقه از ب دمی کشیم ونیلصورتمم معلوم باشه ق

هردو   دنیکش  ونی قل قهیدق ستی ازم گرفت باالخره بعدب ال یچندتاعکس هم ل دنیکردبه کش
بازکردم   ینمک  پسیچ  هیبعدش هم  می باتوت خورد ی وچا  میبرداشت دنیکش ون یدست ازقل 

 کامران گفت  هک  می سه نفره گرفت  یچندتاسلف می ومشغول خوردن شد

 زاد ی _پر

 کردم  نگاهش

 _بله 

 اونور  می بر  میگرفت  می تصم ال ی_منول

 نگاهشون کردم بابهت

 _کدوم ور 

   کای _امر

 ی _واسه چ

 وکار ی_واسه زندگ 

 کرد هم کارکرد  یزندگ  شهیم نجاهمی_خب ا

 شتر  یاونجاامکاناتش ب ی_اره ول

 نجاکنکوربده یقرابود ا ال ی_ل
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تااون   کشهی سال طول م کی رفتنمون رودرست کنم   ی تامن کارا نجاکنکوربدهی_االنم قراره هم
 نهیبیاش رو م جهینکورداده ونتک  ال یموقع ل

 ی بر یتوخودتم دوست دار ال ی_ل

 _اهوم 

 سرتکون دادم بابغض

 ال یل یازقبل هماهنگ شده اس چرازودتر به من نگفت ی_پس همه چ

 _اخه

   رمیمن م گهیبه من چه خب د الیخی_ب

 د یخانوم ناراحت شد  ی_پر

  رسهیدستم بهتون نم د یا گهی کشورد  هیتو  دچونیفکرم نکن دی _نه فقط لطفا مراقبش باش
 ران یا  ارمشیاونجا وم امی م نمیازش بب یغم نی کوچکتر

 _چشم 

 من رفتم خدافظ  گهی_خب د

 زاد ی _پر

 لب زدم یبادلخور

   نمتیبی_فردام

شدم بغضم    نیفاصله گرفتم و بادووازپارک خارج شدم دربست گرفتم وسوارماش  ازشون
  دنیبارس رهیواقعا م یعنیبرن اونور   خوانیکه م نجاچشهیکردم چرا مگه ا  هی گر ی ها ی دوهایترک 
شدم اروم درب  ادهیپ نیازماش هی درب خونه اشکام روپاک کردم وبعدازجساب کردن کرا  ی جلو
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وارد اتاقم شدم لباسام روعوض کردم وروتخت    عیسالم بلندسر هی اخونه اروبازکردم وب
  می قراره ازم جداشه بابغض گوش ال یل شدیشد باورم نم  ریاشکام روگونه ام سراز  دمیدرازکش

  یکردم و عکسام رو هم پست کردم وگوش یرو استور دنمیکش ونیقل لم یروروشن کردم وف
گلوم به   کردم ی حس م کردمیم  هیوگر  داربودمیکردم تاخودصبح ب هیروخاموش کردم بازم گر 

  ی دی شد ی مااما باحس سر  دنهیکش ونیاول فکرکردم به خاطر قل سوزهی شدت م
برم مدرسه   د یبهم خبردادکه با  می سرماخوردم االرم گوش دمی گرگرفتن تنم فهم قهیوبعدازچنددق

شد خواست   اقم ساعت مامان واردات می اونقدر حالم بدبودکه نتونستم ازجام بلندشم بعدازن یول
 گذاشت ولب زد  میشونیدست رو پ یبانگران دطرفمییصورتم دو  دنیبگه که باد  یزیچ

 تو ؟؟؟خاک برسرم  ی چراانقدر داغ یی_وا

 ی سرماخورد

 به خانوم کشاورز  یزنی برم مدرسه زنگ م تونم ی_خدانکنه مامان خوبم فقط امروزنم

 مادرت  ره ی مدرسه بم یبر  ذارمیاره حتما من نم ی_دورت بگردم اله

 _عه مامان 

 هم فکرنکن  یچی_جان مامان ،توبخواب به ه

تب ولرز   نیا  دونستمیشد خوب م یسرتکون دادم که ازاتاق خارج شداشکام جار حالیب
 دمی شن شبیبود که د یبه خاطر غم حرف یی هویوسرماخوردن 

 خواب برد    عیسر ادیز یحالیازب

داغ کنارم    ری ش وانی ل هیچشمام روبازکردم که مامان رونگران با حالیتوموهام ب یدست باحس
 دم ید

 دوباره بخواب  روبخوریش ن ی_پاشو مادر پاشو صورتت روبشورا
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  دییافتادم که مامان دو  ی رفت وداشتم م ج یازجام بلندشدم وچندقدم راه رفتم که سرم گ حالیب
  می وگرفت بهم کمک کرددست وصورتم روبشورم وبرگردم به اتاقم روتختم ن  ربغلمیطرفم وز 

 دم ی ش بلندمبشد رو کم کم سرکششده بود بخاراز  یکه باعسل قاط ریوش زشدمیخ

 ی هوسرماخوردیبرات اخه چرا رمی _بخوربم

 نبود  ادکلفتیتوپارک سردم شد اخه لباسم ز  شبی فکرکنم د دونمی_نم

   ی دیلباس گرم بپوش گوش نم گمی_چقدربهت م

 _مامان 

 _جانم 

 ی _به مدرسه خبرداد

 زدلم ی_اره عز 

 _ممنون 

 هی_توفقط خوب شو برام کاف

 بخوابم  خوادی دلم م نهی_سرم سنگ

 توبخواب خب  رمیمن م ی_بخواب بهترش

 _چشم 

  دنیاز خواب بلندشدم باد یچشمام بسته شد که با حس گرسنگ  اریاخت  یمامان ب بارفتن
چشمام گردشد ساعت دوبود ومن خواب بودم اروم ازجام بلندشدم وازاتاق   وارید  ی ساعت رو

 شم یاومدپ عیسر  دن یخارج شدم به طرف اشپزخوته رفتم که مامان باد 

 ی خوا یم ی زی_جانم چ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _گرسنه ام مامان 

 ارمی برات غذاب نیبش زدلمی عز نی_قربون شکمت برم من بش

 کاسه بزرگ سوپ جو برام اورد هینشستم که  یروصندل

 _بخور دخترم

 دادم ومشغول خوردن شدم بعدازخوردن غذامامان نگاهم کردوگفت  سرتکون

 دکتر  میبر   دی_پاشو دخترم پاشو با

 شم یخوب م  ستی_الزم ن

 دکتر  م یپاشو بر  گمیم شمی خوب م یچ یعنی_

 خب لهی_خ

مطب دکتر بعدازسه نفرنوبت من شدبه همراه   می همراه مامان رفت دهی اجبار لباس پوش به
 وسالم کردم می مامان وارد اتاق دکترشد

 _سالم دکتر 

 مخصوص نشستم که لب زد یمهربون بود روصندل یلیمردتپلو مسن بود که خ هیدکتر 

 دخترم  شدهی_چ

 زودترخوب شه  کارکنمیچ دی _دکتر دخترم بدجورسرماخورده توروخدا با

 ،دخترم دهنتوبازکن  هیسرماخوردگ   هیکه  ستین یزخاص ی چ دی خب خانوم نگران نباش لهی_خ

الزم شروع کردبه نوشتن   ی ها یزبونم گذاشت بابررس ی رو رو یروبازکردم که چوب بستن دهنم
 رو نسخه دارو روبه مامان دادوگفت دا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

هفته حتما   هیوعسل تا  رداغی و سروقت مصرف کنه براش اب پرتغال تازه وش  دیکن هیته ناروی_ا
  فیکه اب بدنش کم نشه چون انفوالنزا خف د یبهش بد  نایجات مثل سوپ واش و ا  عیما  دی بد

 گرفته 

 انه یبره مدرسه  تونهی_دکتر دخترم دانش اموزه م

 سم ی نویروم ش یه روز مدرسه نره من گواه_بهتره تا س

 روبه مامان دادوگفت  یگواه

 د ینگران نباش شهیخوب خوب م گهیتاهفته د دی که گفتم روانجام بد ییزای چ نی_ا

  هیمطب داروهارو گرفت    کیمامان از داروخانه نزد   میازدکترازمطب خارج شد  باتشکرکردن
خونه من برگشتم    میپراز قرص وشربت بعدهم بااژانس برگشت یکیپالست سهیک 

 که مامان لب زد  دمیتواتاقودرازکش

 گردمیدارم توبخواب تامن برم د یخر  یسر  هی رمی _من م

 _باشه مامان مراقب خودت باش 

 چشم بستم   عیسر   حالیرفت ب می شونی پ دنیدادوبعدازبوس سرتکون

و ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم با    ارشدمدیباحس دردبدن ازخواب ب دنیخواب یکل بعداز
وکمپوت    کی وک   ریش  د  یخر ی ها   سهیاشپزخونه پراز ک  دمی سرعت وارد اشپزخونه شدم که د

  ی که بگ ی ا وهیازهرم

 وشلغم   ن یر یموشی و ل پرتقال

 _مامان 

 سرعت به طرفم برگشت  به

 _جان مامان 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

   کنهی_تمام تنم دردم

 ارم یبرات داروهاتوب یروصندل نی برات بش  رمی_بم

داروهام کنارم نشست بانگاه کردن به   سهیاب و ک  وانیل هینشستم که مامان با  یروصندل
  وهی اب خوردم مامان ازجاش بلندشد و ابم وانیجعبه داروها چندتا ازقرص هارو برداشتم و بال

  هیکردو یرو باهم قاط مویشد اب پرتغال ول  مویروشن کرد مشغول اب گرفتن پرتغال ول ررویگ
 بشقاب گذاشت وجلوم گذاشت  هیصبحانه پرتقال تو  کیبا ک   وهیم اب بزرگ  وانیل

 _بخورمادر 

 ولب زد دی روخوردم که مامان سرم روبوس  کی وک  وهیدادم واروم اروم اب م سرتکون

 برات شلغم بپزم  خوامی_م

 _نه مامان واقعا تحمل شلغم خوردن وندارم

  لمیبده نه مزه بدبده،توهم پاشو برو ف ی بد ی که نه بو  کنمی شلغم درست م  ی_نگران نباش جور
 ن یبب

  لمیف دن یرو،روشن کردم مشغول د tvدادم واروم ازاشپزخونه خارج شدم روکاناپه و سرتکون
شلغم که  دنینگاه کردم باد  جلوم گرفته شدبه محتوا ظرف ی موردعالقه ام شدم که ظرف

 شده بود وپرشده بود ازعسل نگاه کردم  یداخلش خال

 ده یمف  یدرمان سرماخوردگ  ی برا یلی_بخورخ

 _چشم 

قاشق روپراز شغلم کردم وداخل دهنم گذاشتم برعکس تصورم خوشمزه بود مزه عسل   لیم یب
  یدم وظرف خالوکل شلغم داخل ظرف روبخورم ازجام بلندش  ادیباعث شد ازطعمش خوشم ب

 گذاشتم  نکیروداخل س



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _چطوربود

 واقعا خوب بود  ی داشت نه طعم بد ی بد ی نه بو کردمیکه فکرم یز ی _اومم برعکس چ

 اد یبهت گفتم خوشت م ی دی_د

 ی_اهوم دستت دردنکنه مامان

 د یزنگ زد حالتوپرس ال یل ی_فدات بشم دخترکم ،راست

 گفت یم ی_خب چ

،گفت ازت    ومدهین ن یداره واسه هم کی کوچ یسرماخوردگ   هیگفتم   ومدهی _گفت چرامدرسه ن
 انهی  ی ایم می مر ی بپرسم جشن نامزد

 لب زدم  بااخم

 رم ی _حتمام

 جشن عقد  یبر گهی دوروز د ی خوایبعدتوم ست ی ن ادخوبیدخترم حالت ز  ی_پر

 فکرکنه بهش حسادت کردم خوامیباشم نم دی که شده با ممیمر  ی کم کردن رو ی _مامان برا

 نگام کرد بااخم مامان

 قایدق یاون حسادت کن ی_به چ

 کنه یکه داره نامزدم کنمیبهش حسادت م کنهی_فکرم

 تخته اش کمه ها  ه یدختره واقعا   نی_ا

به   کنمیحسادت نم گهید چکسیتابهش ثابت کنم که نه به اون نه ه دبرمی ای  ی_اهوم ول
 چکس یه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ییبدم خشکشو  یپوشیکدوم لباستو م زمی_باشه عز 

 بهتره  دکدومینظربد  دیکمکم کن  نی ایلحظه م هی  دونمی_اومم نم

 م ی بر زمی_اره عز 

درب کمد لباسم روبازکردم دونه دونه لباس   می مامان روگرفتم وباهم وارد اتاقم شد دست
بود   یبود مدل عروسک یکوتاه سرخ اب راهنی پ هیاز لباسام  یکی  دمیهام رو روتخت چ یمجلس
لباس رو فقط   نی لش کارشده بود به مامان لباس رونشون دادم اداشت نه بند وک  نیونه است

 مامان بالبخندگفت  دمی پوش خودمیسالگ۱۷بار واسه تولد  هی

 داشد ی قشنگترش پ یکی  دیشا  می هارونگاه کن  ی بعد ی،ول ادیبهت م ی لیلباس خ نی_ا

و باالتنه اش  پوربودیگ ناشیدنباله دار که است یمشک  یلباس بلندماکس هیدادم  سرتکون
 نازبود  یلیبود وخ یقیاش قا  قهیقشنگ کارشده بود  ینت یز ی وسنگا پوریباگ

   دهی تورو خانوم وباوقار نشون م ی لیخ نی_ا

مشخص   نمیبود که خط س یکه خط مدلش طور یکت دامن قرمزوتاپ مشک  گهیلباس د هی
 بود  

 کنه یو جذاب م طونیلباس توروش نی_ا

 نشونش دادم که لب زد  یکی  یکیارو هم  گهید ی لباسا

  یتو بپوش  یبلندماکس رهن ی _بهتره همون پ

 پوشم ی_منم همون وانتخاب کرده بودم همونو م

 سوال مامان  هی

 _جان مامان 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

برام مهمه که به خاطرش انقدر به خودم  یلی،دوست ندارم فکرکنه خ  شگاهی_به نظرت برم ارا 
 دم یرس

خودت   ی برا  یهرچقدربه خودت برس یکه بپوش یه توهرچباش ادتیدخترم  هیچه حرف نی_ا
 اون   ی بوده نه برا

 ر ی وقت بگ شگاهی _پس مامان لطف کن برام ازارا

   زمی_باشه عز 

 ی مامان  ی_مرس

 ی اونجا قربد  کمی یبتون یاستراحت کن بهتر ش کمیوجورکن   ناروجمعیخب ا لهی_خ

 _چشم 

 دم یوروتخت درازکش  دمیاز اتاق خارج شدمنم لباسام رومرتب تو کمدچ باخنده

ساعت بعد باالخره    کی صورتم بود  کاپ یمشغول م شگرینشسته بودم وارا شگاه یارا یروصندل
 گفت 

 سراغ موهات می بر  ستین یمشکل ییاگه جا نیبلندشو خودتوبب زمی _تموم شد عز

صورتم   شیبه خودم نگاه کردم ارا ستادمی ا ی قد نهیا ی دادم واروم ازجام بلندشدم جلو  سرتکون
  رمیچشم ازخودم بگ تونستمی اومد اونقدر که خودمم نم یبهم م یلیبود اماخ ظی غل کمی
روبه اندازه روصورتم کارکرده بود خط   میاومدکرم گر  یبهم م بیعج یمشک  یبلندماکس راهنیپ

که   ی کرده بود به حد یبلندم خال ی رو توموژه ها  ملیبود ر دهیپشت چشمام کش ییبایچشم ز 
  می مال  ی خودم بود گونه قهوه ا ی گذاشتم اما موژه ها یمصنوع کردموژهی فکرم  دید یهرکس م
   کردیروبه لبام زده بود لبام جلب توجه م عیمات ما یشیورژ قرمز ات

 شگر ی به طرف ارا برگشتم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _ممنون خوبه 

 که موهاتو درست کنم  یروصندل نیبش  زمی_خب عز

موهام بعد کل   دنی که اشاره کرد نشستم که شروع کردبه سشوارکش یدادم وروصندل سرتکون
باالخره کارموهام هم تموم شد ازجام   میساعت ون ک ی کرد بعد   ونیو شن دی موهام رو اتوکش

وبه صورت گل درست کرده بود همه   یخط ونیبلندشدم وبه موهام نگاه کردم موهام روشن
و باآژانس   دم یروپرداخت کردم ومانتوم روپوش شگاهی ارا نهیهز  خواستمیبودکه م  یهمون یچ

 ال یگرفتم وبعدهم زنگ زدم به ل یعکس تک هی  هیرفتم اتل

 ی _الوجانم پر

 ال یل یی_کجا

 ی _من تازه راه افتادم برم جشن توچ

 لب زدم ناراحت

 خدافظ  ستی_مهم ن

مثل قبل   گهی د العقدکردهیل یقطع کردم وادرس روبه راننده اژانس دادم ازوقت عیروسر  یگوش
  گهیجشن امااون خودش رفته پوزخندرولبم نشست د  م یباهم بر  ال یقراربودمنو ل  ستیباهم ن

 بامن باشه  دینداره چرا با  اجیاصال به من احت

عمارت   هیم نگاه کردم شدم به عمارت روبه رو ادهیپ نی به مقصد ناراحت واخمو ازماش دن یبارس
که  یکیحرکت کردم که  ی بود اروم اروم به طرف ورود کی ش یلیخ یمشک ی بزرگ بزرگ بانما

 درب بودگفت  ی جلو

 کارت دعوتتون لطفا  نی_خوش اومد 

 دراوردم  فمیو کارت روازک  پوزخندزدم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 د یی_بفرما 

رنگارنگ  ی وگال   دمجنونیب ی بزرگ سنگ فرش شده با درختا اط یح هیعمارت شدم  اط یح وارد
  هیوباالخره واردعمارت شدم   داشتمی مدل باال بود باغرور اروم قدم برم ی نایمختلف که پرازماش

  ی بزرگ الماس روشن مبال  ی وقشنگ لوسترا  کیکامال ش نیزا یباد کیبزرگ وش یلیعمارت خ
  ال یل دنیمشروب بود باد السی شو گدخترپسرجوون که تودستا مهمون یچرم قشنگ که کل

 وفق بدم  طیشرا   نیخودمو باا   دبتونمی رفتارکنم منم با ی کردم عاد یسع

 ی خوب ی_سالم پر

 ی _خوبم توخوب

تنش بود    ی باجوراب شلوار یتازانوعروسک  ی ا روزهیف  یکوتاه اب راهنیپ  هینگاه کردم  بهش
داشت به کامران نگاه کردم که تک کت   یمیمال   شی بود وارا ختهیموهاش رو بازدورش ر

 بود التنشیهمرنگ لباس ل راهنیپ یباشلوارکتون مشک یمشک

 _سالم اقاکامران 

 شما  ن ی_سالم خوب

 شتون ی پ امیمن فعال برم لباسم روعوض کنم م دی _ممنون ببخش

 ازخدمه اشاره کردم که به طرفم اومد  یکی به

 روعوض کنم دلباسمی _کجابا

 کنم یم تونییراهنما دیی_بفرما 

   می اتاق که تو طبقه اول بود رفت هیدادم و همراهش شدم باهم به طرف   سرتکون

   دیی_بفرما 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

تواتاق   ی ادی شده ز دهیچ ی داخل اتاق نبود اما لباسا  چکسیدادم ووارد اتاق شدم ه سرتکون
کردم به خودم  زونی او یمهمان ها بود مانتو وشالم رومرتب روجالباس ی وجودداشت که برا

و کادو روبرداشتم وازاتاق خارج   ینگاه کردم و باعطر موردعالقه ام دوش گرفتم گوش نهیتوا
  یکی محکم به  هو یکه  رفتمیراه م ینوک سوزن  یپاشنه ده سانت ی بااون کفشا طشدم اروم ومسل 

لحظه نزد کت   هیدرشت قلبم   یجفت چشم مشک  هی  دنی خوردم اخمو سرم روبلندکردم که باد
کرده بود    غیت شیتنش بود صورتش روش یدرنگیسف  راهنیباپ یخوش دوخت یشلوار طوس

 به خودم اومدم ولب زدم عیبودسر شترشدهیب یلیخ  تشیوجذاب ییبا یوز

 _متاسفم  

بود چقدرجذاب   مینیعطرش توب دیکوبیام م نهیوار به قفسه س وونهیردشدم قلبم د ازکنارش
 وخوشگله 

که  ستادمیوکامران ا  ال یکنار ل  امی ب رونی کردم ازفکرکردن بهش ب یتم سعکردن دس بامشت
 ال یبه ل ادیازمشروب خوشم نم می برنداشت چکدومیه  ستادی مشروب جلومون ا ینیخدمه باس

 نگاه کردم و لب زدم 

 م یر ی چندتاعکس باهم بگ دی_خب اگه موافق

  یچندتاعکس تک تیودرنها ال یسه نفره بعدمنو ل ی سرتکون دادن که چندتاسلف هردوشون
 شد    یاز سحر پل ی گرفتم وکه اهنگ شاد ال یازخودم ول

 که عاشق سحر شروع کردم به قردادن  منم

 هرکجاباشم کنارت واسم مثله بهشته  عشقم

 ابرانوشته نی ب وندماروتواسمونایپ انگارخدا

 ی داره احساس شاد یهرلحظه باتو زندگ  عشقم

 حس و  نیازتوکه ا  ممنونم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ی به من داد ه یهد  اخاطرهیدن هیبا

 وهماهنگ بااهنگ دستامو تکون دادم  دمیدچرخیاهنگ که رس ی نجایا به

 بندم یتواغوشت چشمامو م هیحال چه

 خندمیروشونه هات خوشحالم م ذارمیسرم

 تواغوشت  هیحال چه

 شم یمحونگات م 

 شم یبمون پ یگ یم یری گیدستاموم 

دست وسوت باعث شد با تعجب بهشون نگاه کنم کل   ی که صدا کردمی رقص اجرام خوب
 زدنیمهمونا برام دست م 

 سحرادامه داد که

 بازم یقلبموم سازمی باتوفرداروم

 نهیارامش هم دی نگاه عاشقانه ات شا به

 عشق واحساس وعالقه اس  نهیشیبه دل م که

 بالم یوخوشحالم به خودم م باتوخوشبخت 

 شم یپ  یکه توهست یوقت

 محضه   ی توبرام هرلحظه ارزو داشتن

 شم یعاشق ترم دارم

 به مهمونااشاره کردم همه باهم بخونن  د ی که رس نجاشیا به
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 بلند لب زدن  ی باهم باصدا همه

 بندم یتواغوشت چشمامو م هیحال چه

 خندمیرو شونه هات خوشحالم م ذارمیسرم

 شم یتواغوشت محو نگات م هیحال چه

 شم یبمون پ یگ یم یری گیدستاموم 

خارج شدم به   ستیکردم وازپ ییکوچولو میشدن اهنگ همه برام دست زدن که تعظ  باتموم
اش معلوم بود که  افهیراحت ازق یلیکه بااخم کنارنامزدش نشسته بود نگاه کردم خ می مر
 بگه  ی زی چ تونستینم یازدعوتم ول  مونهیپش

رو روخودم حس   ینگاه ینینشستم که سنگ یتک یخاطرلبخندرولبم نشست روصندل نیهم به
روفرم وچهارشونه صورت   کلیپسر جوون همسن وسال کامران باقدبلند وه هی دنیکردم باد

بور اخمام    ی وموها دی به رنگ سبز پوست سف ی وچشما  وستیپ ی دار ابروها هیمردونه وزاو 
 وسط  نی ا گهیم یچ گه ید نی رفت توهم ا

 شربت پرتقال برداشتم ومشغول خوردن شدم  وانیل کی ازش گرفتم و  چشم

 *مهراب* 

  خواست یشده بودکه دلم م  یقرارترشد اونقدر جذاب وخواستن  یقرارم ب یقلب ب دنش یباد
 رم ی بشم وبغلش بگ یزی هرچ الیخیب

تاب ترش شدم که   یرنگ لبش ب دنی شه باد یکیبه خودم فشارش بدم که بامن   وااونقدر
 حالش مثل من شه اخمام رفت توهم  دنشیامشب باد ی ا گهیکس د  نکهیبافکربه ا

ازاتاق خارج شد حواسش به من نبود ومحکم   دمیلباس رفتم که د  ضی طرف اتاق تعو  به
نگاهم کردوبا اخم   عیفرصت استفاده کنم وبغلش کنم که سر  نیازا  خواستیخوردبهم دلم م

 لب زد
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 _متاسفم  

کنم مشت شد با اخم وارد سالن جشن شدم که  یکار  تونستمینم نکهیردشد دستام ازا وازکنارم
  نهمهیا  دنیقلبم ازد دی رقصیرقص شدوهماهنگ بااهنگ م ستیشدن اهنگ سحر وارد پ یباپل
ت مشغول  نشس  یصندل ی خارج شدو رو ستیکه باتموم شدن اهنگ  ازپ زدیتندم شیدلبر

که اون   ییشهاب رو سمت جا   یمیارش دوست صم گاهن ینیخوردن شربت شد که سنگ
 د یکه پرس ستادم ینشسته بود حس کردم کنارارش ا

 _مهراب 

 _جانم 

 یشناسی دختره ارو م نی _توا

 _کدوم دختره ارو 

 د یکه االن رقص  نی_هم

 لب زدم ت یرفت توهم بااخم وجد  اخمام

 _چطورمگه 

 انهیهست   یکس امالیهست  شی زندگ تو یبدونم کس  خوامی_م

 شده لب زدم  دیکل ی بادندونا دمییوحرص دندونامو روهم سا  تی عصبان ازشدت

 ندارم  ی_اطالع

 انه ی دهی پام نمیبب شش یبرم پ خوامی_م

 خشم رگ گردنم بادکرده بود ازشدت

 طرفش  ی_بهتره نر
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 _چرا 

 یکن ی که توفکرم ستین  ی_چون اون دختر

 یدونی ازش م یزی _چراچ

 ی نیبیسمتش وگرنه بدم  یبر دیکه نبا نوبدونی_فقط هم

  می دی مدت هم اگه به تفاهم رس هی باهاش اشناشم بعد   خوامیندارم که م ی _اخه چرا من قصدبد 
 ش یباخونواده ام برم خواستگار 

دستمو مشت کردم که حس  یبشه جور گهید ی کیقراره ازدواج کنه وسهم   نکهیا بافکربه
 االنه انگشتام خوردشه کردمیم

 ینیبیوگرنه بدم نکارونکنی_ا

اروم  یروپرازودکاکردم وخواستم برم باال که باحس نگاه السمیفاصله گرفتم باحرص گ  ازش
رو  السمیگ کردی که بهم نگاه م یجفت چشم عسل هی  دنیباد رکردمینگاهش روغافلگ 

  خورهیکهمشروب م یاز کس کردمعلومهینگاه م السی گ نی که اون به ا یاونجور  زگذاشتمیروم
توبغلم وهمش کنارش  رمشیبگ خواستیکردم دلم م گاهوکالفه بهش ن یعصب ادی بدش م

  السیگ ادیجرئت نکنه بخواد بهش نخ بده ومخش روبزنه ازحرص ز  چکسیه گهی باشم که د
 روچنان تودستم فشاردادم که تودستم شکست  

که خون   میدست خون دنیباد کنهیبه دستم نگاه م  دهیترس  ی باچشما دمینگاه کردم که د بهش
 یبگم به چه حق یزیاما نتونستم چ ستین یزیبگم نترس چ خواستمی م کردی ازش چکه م

 باهاش حرف بزنم دستمال دوردوختم رو دور دستم بستم  

ماهه شد که همون   شیش غهی عاقد همه ساکت شدن که عاقد مشغول خوندن ص بااومدن
  دنیوبعدهم مشغول رقص  دنیخند  می رو دادوهمه به هول بودن مربله ا می دفعه اول مر

که  کردمی نگاهش م ی اونقدر جد کردمی نفر نگاه م  هیشدن زل زدم بهش فقط به   یکوبیوپا
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باعث   نیوا  د ینرقص گهید یبعدازاون رقص تک ارهیخودش نم ی اما به رو دهی فهم دونستم یم
 قلبم اروم شه کمیشد  

 * زادی*پر 

که کنارهمون   می برادر مر دن یروخودم به سمت نگاه سرم روچرخوندم که باد ینگاه باحس
  تیعصبان دنی متعجب نگاهش کردم که باد  کردنیبود وهردوبه من نگاه م ستادهی پسرموبور ا

  ی ا گهیچشمام گردشد دستاش مشت شده بود ورگ گردنش بادکرده بود هرکس د می برادرمر
ازاون پسرموبوره   نیخداداند بعدازچندم یسرچاما  هیعصب دیفهمیکردمیهم که نگاهش م

حرکت کرد    یالکل ی ها یدنی که پربود ازنوش ی زیفاصله گرفت وبه طرف م
  یچرا ول  دونمیروپرازودکاکردوخواست بخوره که زل زدم بهش  نم السشیستادگ یزا یوکنارم

  وچشمامنگاهم شد که اونم زل زدت ینیدوست نداشتم مشروب بخوره انگارمتوجه سنگ
 یبابت خوشحال بودم که عصب ن یته دلم ازا  زگذاشتیم ی اوردورو نییرونخورده پا السشیوگ 
تودستش شکست ودستش پرخون شد   السیروتودستش فشرداونقدر محکم که گ السیگ

کتش   بیکه بهم نگاه کرد وازج  کردمی خون گردشد نگران به دستش نگاه م دنی چشمام باد
برداشت ودستش روبست بااومدن عاقد نگران چشم   ی وختبااون دست سالمش دستمال دورد

بارجواب   نیخانوم هول همون اول  میماهه اروخوند ومر  شی عقد ش غهیازش گرفتم که عاقد ص
رقص   ستی شد وهمه واردپ یپل  ی شاد کی رفتارش زدم که موز نیبه ا  ی بله اروداد پوزخند

 ی که برا یموقع یحت ردمنگاهش روحس ک  ینیدم تااخر جشن سنگشدن امامن ازجام بلندنش
  زیم ی رو ی وازاون همه غذا  می شد یوارد سالن غذاخور  می رفت یشام به سمت سالن غذاخور

توظرفم وازسالن خارج شدم وسرجام نشستم اروم شروع کردم به  دمی کباب کش کمیفقط  
 نفر کنارم نشست  هیخوردن که 

 بانو   دی_ببخش

 گاهش کردم همون پسر موبوره بود اخمالو لب زدمن باانزجار

 د یی_بفرما 
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 دادم  نیرو ازحرص چ مینیزدکه ب ی لبخند

 باهاتون اشنابشم  شم ی_خوشحال م

 رو درشت کردم ولب زدم چشمام

 کنم   یخودمو به شمامعرف ادیمن اصال خوشم نم ی_ول

 لب زدم  تی بگه که باحرص وعصبان یزیچ  خواست

 غذام روبخورم خوامیدمیتنهام بذار دی_لطف کن

که تازه    یینگام کردوبعدازجاش بلندشدواروم اروم ازم فاصله گرفت باحرص غذا  چندلحظه
باشه   یجشن کاف نی حضورم توا  کنمیوازجام بلندشدم فکرم زی روم دمیشروع کردم بودم رو کوب

ودم برداشتم به  قرمز گذاشته ب  ک یجعبه کوچ هیبود رو تو هیکارت هد ه یکادو سلحشور که  
 فیکث یبلند صورت یماکس راهنی پ هیرفتم به سلحشورخوب نگاه کردم  گاهشون یطرف جا 
  یظی غل شیتابازوش بود وارا  شی بودوبلند ختهیشده بود وهمه دورش ر  ییکه طال  ییباموها 

کردم خودموکنترل کنم برعکس   یسع یول رهیاومد باعث شدخنده ام بگ یکه اصال بهش نم
  نیازدواج کنه حقا که ا دبامکملشیادم با  گنی م دیرسیبه نظرم  یخودش نامزدش فردمحترم

 نگاه کردم می شدم به مر  کشونینزد یداره بالبخنداجبار تیواقع

 د ی خوشبخت بش گمیم  کی_تبر 

 دراوردوگفت  یمرموزباز شهیهم مثل

 نو یا  یگی_ازته دلت م

 جواب دادم ی م بالبخند خالصانه اازاون زرنگ تربود من

 اره ازته دلم گفتم   ستی ن اهیدلم س ای_من مثل بعض

 گفتم  ی جد یلینامزدش نگاه کردم وخ به
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   گمیم کی _بازم تبر 

کنم بگم   یخودمو راض تونستمیداد که کادوروبه طرف سلحشورگرفتم اصال نم بالبخندسرتکون
 پس بالبخندگفتم  ست یقابل دارن

 من به شما هیهد  نمی_ا

 جعبه ارو ازم گرفت  ی ژست مسخره ا ه یدباالبا یپر  ابروهاش 

 _ممنون 

 کنم ی_خواهش م

چون اخماش رفت توهم وبه اجبارسرتکون   گهیبهش م  یزیداره چ یلحظه حس کردم کس هی
 داد

 خوام یبابت تموم اون کدورت هاازت معذرت م ی_راست

بگه   نویکه مجبورش کردا یطرف کس که اخمام رفت توهم برگشتم به نوگفتیا یاجبار اونقدر
 م ی داداش اخمالو برگشتم سمت مر دنیباد

 نه به اجبار بخشمت یم ی کرد ی_هروقت ازته دلت معذرت خواه

 به طرف داداشش وبه داداشش اشاره کردم  برگشتم

 گم ی م کی برم بازم تبر خوامیم گهید  گران،منی_به اجبارد

 جشنه ی _کجا تازه اوال

 برم بهتره  نجاموندمیا ی اد ی_تااالنم به نظرم ز

 هو یروبرگردوندم وخواستم از کنار داداشش ردشم که  ازش

 ازکجا اومد اروم لب زدم دونمیکه نم یطنتیباش
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 شعوره یب ی اد یز کمی  تی نکن ابج تی اذ  ادی_خودتو ز 

  دنیشلباس شدم وبعدازپو  ضینگاه به عکس العملش ازش فاصله گرفتم وارد اتاق تعو  بدون 
 بوق جواب داد  نیرو روشن کردم شماره بابا روگرفتم که بااول می لباسام از اتاق خارج شدم گوش

 _جانم دخترم 

  ی_سالم باباخسته نباش

 بابا جان ،جانم  ی_سالمت باش

 دنبالم  ی ایب یکنی_جونت سالمت بابا ،لطف م

 ادرس وبگو  زدلمی_اره عز 

 بودن لب زد ستاده ی کامران کنارم اکه با ال یروقطع کردم که ل ی ادرس گوش باگفتن

 گه ید  ی ومدی خب بامام ی بودکرد یچه کار نیا  ی_پر

 نگاه کردم ولب زدم بهش

 ترم  ادراحتیبشم بابام ب ی_عادت ندارم مزاحم کس

 نگفتن    یز یمنظورمو چ دنی فهم  انگارهردوشون

 خدافظ  رمی _من م

 _خدافظ 

  بیدلم عج داشتمی بزرگش اروم قدم برم اط یفاصله گرفتم وازعمارت خارج شدم توح  ازشون
  میازحضورش مثل مر  شدیلحظه هام پرم دمی خندیکنارش م ال یکنارم بودمثل ل یکی  خواستیم

که  یکه منو ازته قلبش ازتمام وجودش بخواد کس یکنارشم کس  نکهیاونقدر خوشحال بودم ازا
  رگذاشتهیم هووف فکرکنم ازدواج همسن وساالم بدجور روم تاثباش  شعاشقم باشه ومنم عاشق
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  یشماره بابا گوش  دنی د می نشم با روشن شدن گوش تی اذ  نی شترازایتاب رمیفاصله بگ  دازشونیبا
 روجواب دادم 

 _جانم  

 دخترم منتظرتم  رونی ب ای_ب

 _باشه اومدم 

 روبازکردم وسوارشدم  نیماش ییبابا رفتم درب جلو نی خارج شدم به طرف ماش اط یاز ح عیسر

 یی _سالم بابا 

 _سالم خوشگل بابا خوش گذشت 

 _اره بدنبود 

 ی _خب خداروشکر شام خورد

 بخورم  یزیاونجاچ ادی _اومم نتونستم ز

 م ی خوریرغذامیدل س  هیخونه  می ریمامانت دلمه درست کرده م  ی _خوب کرد

 م ی _اهوم بر

 روروشن کردوبه طرف خونه حرکت کرد   نی باباماش

 سلحشور ی جشن نامزد ی ایب کردمی_فکرنم

 _مجبورشدم 

 _چرا 

 بهش حسادت کردم یعنی_چون گفته بوداگه نرم 
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 خودت  ه،مثلیی_عجب چه دختربال 

 اونم  هی_باباااااا،من شب

 زدلم یکردم عز یشوخ  ی_خدانکنه تودختر خوب من

با بابا واردخونه   نی شدم وبعدازپارک کردن ماش دهایپ  عیسر می دیسرتکون دادم که رس  باخنده
 م ی شد

 م ی _سالمم مااومد

 اومدکنارمون  مامان

 دلم ی زا ی _خوش اومدن عز

 زدم بالبخندلب

 م ی بعدشام بخور رمی دوش بگ ه یدی _خب من اول با

 برو  زمی_باشه عز 

موهام روبازکردم   یوارد اتاقم شدم وبعدبرداشتن لباسام وارد حمام شدم به سخت  عیسر
خودموبرق انداختم ازحمام خارج شدم ولباسام   یحساب نکهیبعدا  ستادمیاب سردا ردوشی بعدز
دورم  س ی خ ی بودتن کردم وباموها  یباشلوارجذب مشک دیسف یبافت مشک  هیروکه 

 وارداشپزخونه شدم 

 _من اومدم 

 اشه دخترم ب تی _عاف

 یی بابا   ی_مرس
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که لبخندزدکنارش نشستم که مامان هم کنارمون نشست ومشغول    دمی اش روبوس گونه
   م یخوردن غذاشد 

 زدم روبه مامان گفتم ومامان باخنده لب زد می که بهمر ییحرفا انی غذا جر بعدازخوردن

 طونک یش ی _خوب کرد

که  یوبه رفتار  دمیاتاقم شدم روتخت درازکش رواردی وباشب بخ دمیهردوشون روبوس ی رو
از  نمش یچرا برعکس سلحشورکه دوست ندارم بب دونمیبابرادرش داشتم فکرکردم نم

   ادیحضوربرادرش خوشم م

 خاک توسرم   یعنی

 خدابه دادم برس  ی بشم واا تی واقع  نیمنکرا تونستمینم یول

 خوابم برد  عیسر ادیز  یکردم بخوابم که بخاطرخستگ یسع

 *مهراب* 

دستام مشت شد خواستم برم طرفشون   خوردیارش که کنارش نشست خون خونمو م دنید با
 شهیم ی چ نمیگرفتم بمونم وبب میکه تصم

گفت که بااخم جوابش رو داد اما بازم ارش ازرونرفت حرف زد که جوابش    یبهش چ دونم ینم
 توهم رفته داد و آرش از  افهیرو ق

وازجاش   زیروم دیرفم اومد بادورشدن آرش ازش ظرف غذاش روکوببلندشد وبه ط  جاش
 غذاشوبخوره  شعورنذاشتی بلندشد اخمام رفت توهم آرش ب

 زد ستادولبیکنارم ا ارش

 سرسخته ولجبازه  یلیدختر خ نی ا یگی _راست م

 شلوارم گذاشتم  بی ابروم رو دادم باال ودستام رو توج ی تا هی
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 _چطورمگه 

 باهات اشناشم   شمی خوشحال م گمی_رفتم کنارش نشستم م

تمام گفت   یبگم وبا سرتق  یزینذاشت چ یاشناشم حت ادباهاتونیامامن خوشم نم گهیم بهم
 غذام روبخورم خوامیدمیتنهام بذار شهیاگه م

وبغلش   رفتمیاالن م شدیکه بهش زده بود لبخندرولبم نشست اخ که اگه م یحرف دن یباشن
 شد   لیتبد تی آرش به خشم وعصبان  ی باحرف بعد  میالخوشح کردمیم

برم   خوامی م ادی خوشم م کردمی که فکرم یزیچ شترازاونی دخترب نی بابا حرف بزنم ازا دبای _با
 ش یخواستگار

 نگاهش کردم ولب زدم  یعصب ی بااخما

  نیشترازا یب ده ی وم ش یخواستگار  ی بهت اجازه رفتن برا کنهیکه االن بهت نگاهم نم ی_دختر
 نکن  کی خودت کوچ

 گردن ارش رو بشکنم پسره پررو    خواستیم دلم

وکامران رفت منم ازآرش فاصله گرفتم وبه طرف   می ازجاش بلندشدوبه طرف مر نکهیا دنید با
دستم رو دورکمرش حلقه کنم  خواستیدلم م ستادمیوشهاب رفتم پشت سرش ا  می مر

قلبش باشن اما   دنی به فکر دزد وکنارش باشم تا ارش وامثال ارش به خودشون اجازه ندن 
زد لبخندرولبم نشست خوب جواب   م یکه مر  یباحرف مباهاش نداشت  ینسبت  چیکه ه فیح
 کنه که بااخم لب زد  یاشاره کردم که ازش معذرت خواه می وداد به مر می مر

   خوامیبابت تموم اون کدورت هاازت معذرت م ی_راست

  ی نطوریا دونستی جمله اروگفت که اخمالوبرگشت وبهم نگاه کرد نم نیا  م یمر  یاجبار اونقدر
 روازم گرفت  کنهی ررومیدلم وز  کنهی نگاهم م

 نگاه کردوگفت  می مر به
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 نه به اجبار بخشمت یم ی کرد ی_هروقت ازته دلت معذرت خواه

 بهتره برم  گهید خب

 ه کرداروم زمزم دمی بارازش د نیاول ی که برا یطنتیازکنارم ردشه که باش خواست

 شعوره یب ی ادیز  کمی  تی نکن ابج  تی اذ  ادی__خودتو ز

لباس رفت واماده ازاتاق   ضی ازم دورشد وبه طرف اتاق تعو عیخنده ام گرفت که سر ازحرفش
که بعداز   ستادن ی پسرکنارش ا ه یمشغول حرف زدن شد دوستش با  شی اومد وباگوش رونیب

 رفت  رونیصحبت کردن ازشون فاصله گرفت وب  نیچندم

ومشغول   ستاده ی جاا هی دم ی روبرگردوندم واز عمارت خارج شدم که د می بااخم از مر  منم
  رهیداره م ی بدونم باک نکهیا ی ازعمارت خارج شد برا عیسر شیفکرکردن با زنگ خوردن گوش

 هی دختر   نی پدرش لبخندرولبم اومد واقعا ا دنیکه باد ستادمیمنم کناردرب عمارت ا
که ارش زد ومطمئن بودم   ییتوقلبم جابازکرده باحرفها یجورمعصومه که بد ی دخترکوچولو

که   یجزمن بشه ازهمون روز یمال کس  ذارمینم شدمیدست به کارم دیبا  کنهینکارومیحتما ا
که ارش   ییانجامش بدم امشب باحرفا کردمیکردم که هرگزفکرنم ییکارا  دی قلبم لرز  دمش ید

طاقت اوردم  یچجور   دونمینم رمبگذهست که نتونم ازش  ی اونقدرحسم بهش جد دمیزدفهم
ربه ازحمام خارج شدم   هیدوش  ه یبه اتاقم رفتم بعداز یفکر  یریدرگ  یکه جشن تموم شه باکل

اذان ازجام بلندشدم   ی واخماش فکرکردم با صدا طنتیوتاخودصبح  کاراش صورت نازش وش
خونه رفتم وارد مسجد شدم   کیولباسام روعوض کردم وازخونه خارج شدم به طرف مسجدنزد 

از مردم که پشت سر امام نشسته بودن ومنتظرتموم شدن اذان بودن   یتعدادکم دنیباد
 به طرف حاج اقا رفتم  یوضوگرفتم ومنم نمازخوندم باارامش وصف نشدن

 ی_سالم قبول باشه حاج

 به طرفم لبخندزد رگشت ب

 یی دایکم پ  می کرد ارتیشماهم قبول باشه چه عجب اقامهراب ماشماروز ی _قبول حق برا
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 سرم شلوغه  یلیخ  رکارمی درگ  دی_ببخش

 ی خداجابمون ی کردن برا یاز بندگ  شهینکرده کارت که باعث نم ی _خدا

 زدم  یخجول لبخند

   کنمیم یتونم بندگ  یکه م یی_خداروشکر که تاجا 

 _الحمداهلل 

 ی مزاحم شدم برام استخارهکن ی_حاج

 ر انشاهلل ی_خ

   رهی_بله خ

 دکرد ی ترد  دیرنبای_پس بسم اهلل تو کارخ

 ولب زد  دیروبوس  شی بیج قران

 کن   تی_ن

  ادیازدواج به صالح منو اونه استخاره خوب ب   نیکردم که اگه ا تی روبستم ون چشمام

نکنه   دی لرزی دستام م ادی گفت و قران رو بازکرد ازاسترس ز  یروکه بازکردم حاج اقاذکر چشمام
 قرارترشد  یلبخند حاج اقا قلبم ب دنیکه باد ادیجواب استخاره بدب

  نکهیا یعنی یچ  یعنی  یدونی خوب اومده م یلی که بود حتما انجام بده خ ی _مبارکه پسرم هرچ
  نمیبگو بب ی،حاال اگه دوست دار   کنهیم نی روتضم تی خوشبخت ی انجام بد ی خوایکه م ینکاریا

 هیا نهیدرچه زم

 سجده شکربه جااوردم وبعدکنارحاج اقا نشستم  ی که حاج اقا زد ازشدت خوشحال یباحرف
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باهاش ازدواج    خوامیکه م یاومدم که مطمئن شم کس یبرم خواستگار خوامی_اگه خدابخواد م
 خوشبخت کنم  تونمیکنم وم

به من بگو منم    یخواستگار یبر ی خوایهروقت م یپسرم اگه دوست دار ی_به سالمت
 گم ی روبهشون م می که امشب گرفت ی وجواب استخاره ا امیهمراهتون م

 حضور شما خودش برکته  شمی_حتما حاج اقا مزاحمتون م

   کنمیم تیرهمراهیخ نکاریحتما توانجام ا امسجدیب یباشه پسرم هروقت خواست  ی_لطف دار

که  ی ازمسجد خارج شدم به طرف مغازه ا ادیز یلیخ یباهاش دست دادم وباخوشحال   یگرم به
  ینیریازاونجا به طرف ش  دمیخر  می حل لویاش ودوک  لویرفتم دوک  کردی پخت م لم یاش وح
  دنیرفتم خونه که باد یوباخوشحال  دمیخر ی نون خامه ا ینیری ش لوی رفتم وچندک  یفروش

 شترشد یب دموشهاب لبخن می بابامامان ومر

 _سالم

 پسرم  ری _سالم صبح بخ

 ز یروهم وسط م ینیریوجعبه ش زگذاشتمیم ی رو رو میاش وحل ظرف

 _چه خبرشده 

 باهاتون صحبت کنم بابا  دی _با

 _باشه حتما 

 م ی_اگه االن صبحانه اتون تموم شده صحبت کن

 ی گیم یچ نمیبب می ابریخب ب لهی_خ

 دادم وبه همراه بابا وارد اتاق کارش شدم  سرتکون
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 رنگ کنارش نشستم  یچرم مشک یصندل ی رو

 د یپشتم باش شهیمسئله مثل هم نی توا خوادیصحبت کنم دلم م ی مورد هیدر خوامی_بابا م

 _بگو 

 ولب زدم نیی چرا سرم روانداختم پا دونمینبودم اما نم یخجالت ادم

 ی خواستگار د یبرام بر  خوامی_م

 اروم گرفتم  کمیلبخندش  دنیسرم رواوردم باال که باد اروم

 عروس خانوم نی هست ا ی_حتما حاالک

 نش یشناسی_م

 هی_ک 

 د ی زادتوحی _پر

 ؟؟؟ ی_ک 

 بابا نگاه کردم که بااخم لب زد  به

 بهت  دهیوم  زشیکرد پدرش تک دخترعز  می که مر ییها یبااون گندکار یکنی_فکرم

که بخواد وانجام بدم فقط اجازه بده باهاش   یرکار_بابا من اونقدر دوسش دارم که حاضرم ه
 ازدواج کنم 

 ی کنیم یراض ی_اصال توفکرکن پدرمادرش قبول کردن خوددختره ارو چجور 

مورد حاج اقا گفت جواب   نیحاج اقا استخاره گرفتم درهم شی_بابا من امروز رفتم مسجد پ
   ادیبهش بگم اونم م  یبارم خواستگار خوامیخوب اومده گفت هروقت م ی لیاستخاره ام خ
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 اده یدختر ز نی_واقعا انقدر عالقه ت نسبت به ا

 بابا    ادیاز ز شتری_ب

 بهم زد ی ا لبخندمردونه

بشه باشه پسرم من   ی خوایکه م یدرست بشه وهمون ی_توکل به خدا انشاال که همه چ
 م یگیاهرت مبه مادروخو می ریندارم االنم م  یمشکل

 _باشه 

خودم  ی اش برا کمینشستم و  یکنارشونروصندل  میوبرگشت می از اتاق خارج شد گهی د باهم
 مشغول خوردن بودم که بابا گفت   ختمیر

 مهراب   ی دامادبعد دی _کم کم اماده ش

 باذوق لب زد شهاب

 هست حاال  ی_مبارکه ک 

 د ی زادتوحی _پر

 زد اخم وبهش نگاه کردم می که مر یغیباج

 ؟؟؟؟؟؟؟ یییییییییی_ک 

 د ی زادتوحی _پر

 _امکان نداره بابا 

 نگاهش کردم وگفتم  باحرص

 تو شهاب هم بهم بخوره   ی نامزد د یبا  ینکاربشیمانع ا ی بخوا م،اگهی _خوب گوشاتو بازکن مر
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نه شد که  به شهاب اشاره کردم که نگران نباشه شهاب ساکت مشغول خوردن صبحا زیر یلیخ
 لب زد تیباحرص وعصبان می مر

فکرشم   یمن حت  ی واردخونواده مابشه وا تیشخص یادب ب یاون ب ی _ادم قحطه اونم ک 
 کنهی ام م وونهید

 مهراب اعتراض کرد هانن  ی تو باشهاب دوست شد یدهنتو ببند،مگه وقت می_مر 

 _مامان توچرا 

  فتهیش شبید  ی ازمهمونا یکه کل اده یاونقدر ز  ش ییبایکامله ز  یزادازهرلحاظی؟ پر   ی_من چرا چ
 هست   می باادبه ازخونواده خوب نهیاش شدن با وقار وسنگ

 خوشگله  مونمی_م

 زشدم یخ  میبهش نگاه کردم ون یعصب ی چشما با

 ی گفت ی_چ

 شهاب رو تودستش فشرد   ی جمله اروگفتم که بازو نی ا ت یباعصبان چنان

 رم یمن م نجایادای_ازاالن بگمااگه اون ب 

   یکنی _توغلط م

 _داداش

که بابا  یدونی م امیمنم خوب برات سوسه م ی ایسوسه ب ی بخوا یعل ی _زهرمارداداش،به وال 
بهم بزنم  ،اگه به حرف باشه که تو    توی نکن منم نامزد یکار زننی ومامان روحرف من حرف نم

   یمقصرتر

   زشدهی عز ومدهیهنوزن گهی _خوبه د
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 زبود ی_عز

 شش ی_ا

 _کوفت 

 یدودار یشماره خونه توح می ،مر   دی_بس کن

 بهش عالقه دارم حاال شماره اشم داشته باشم  یلی_خ

 ی زنیگنده ترازدهنت حرف م یدار گهی_د

 _خب شماره اشوندارم زوره مگه 

 ازدوستات هم ندارن چکدومی_ه

 دونم ی_نم

 _برو ازشون بپرس 

 ره ی _نچ دست ودلم نم

 شهاب اروم چشمک زدم  به

   رونی_شهاب پاشو برو ب

 یکاردار ی_به شهاب چ

 رون ی بره ب دی شهاب با ای  یکنیدامیشماره اشو پ یری م ای_

 باعث عذاب منه شهی_خدالعنتش کنه که هم

 اومدسمت بابا  شی باگوش قهیطرف اتاقش بعدازچنددق دبهییاسمش ودادزدم که دو چنان

 تحفه ارو نیکن شماره خونه ا  ادداشتی_بابا 
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  وکردوازجاشی س شی اهش کردم که بهم چشم غره رفت بابا شماره ارو توگوشنگ تیباعصبان
 بلندشد 

 زنگ بزنم   خوامیبحث کردن تموم م گهی_خب د

 کر یکه شماره اروگرفت وزد رو اسپ کردمی بااسترس به بابا نگاه م می سرتکون داد یهمگ

 * زادی*پر 

صبح مامان    می خندیوم میگیوم  می مونیجمعه ها منو بابا ومامان کنارهم کل روز م شهیهم
  ،ی و گردو چا  ی ا رخامهیکرد خامه وکره ومرباالبالو پن رودرست ی منوبابا ن ی درست کردبرا  یعدس
  میمشغول خوردن شد  یوهمگ  دی زچی روم یپرشده ازعدس ی کاسه ها مرو،یپرتقال، ن ر،ابیش

صبحانه اروشستم وکناربابا نشستم وبه بابا توخوردکردن مرغ   ی بعدازخوردن صبحانه ظرفا
  خچالیکباب نهار کمک کرد بعداز مزه دارکردن گوشت ومرغ ظرف رو تو   ی وگوشت برا

 روبرداشت  یبود گوش لمیتلفن خونه بابا که مشغول ف  یگوش ی که باصدا می گذاشت

باهمسرم صحبت کنم   دی اجازه بد دیمراحم دیارداریممنون ،اخت یلیخ  د؟سالمیی_به بفرما
 ر یروزشماهم بخ نی،همچن دمی بهتون خبرم

 کردن تلفن مامان که مشغول درست کردن ساالدبود روصداکرد  باقطع

 ون ی _کتا

 _جانم  

 ا ی لحظه ب هی_

واسه ساالدشدم    ارگوجهیمشغول خوردکردن کاهو وخ ال یخیاز اشپزخونه خارج شد ب مامان
 گذاشتم  خچالی ی رو توساالد ظرف ساالد   نیبعدازتزئ

شدم    ییرایشربت وارد پذ ینیشده شربت البالو گرفتم وباس یبود انقدر حرفشون طوالن بیعج
 مامان وبابا که گرفته بود صورتشون نگران به طرفشون رفتم   دنیکه باد
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   کناربابانشستم

 شده   یزیچ یی_بابا 

 حرفم بابا محکم بغلم کردومنو تواغوشش فشرد   نیباا

 اجازه بدم  د یبا  _چطور ،چطور

 لب زدم  نگران

 ی اجازه بد دی رو با یبابا چ  شدهی_اخه چ

 وبغض لب زدم  یمنو به خودش فشرد وصورتم رو غرق بوسه کرد بانگران  محکم

 ها  یکنی نگرانم م ی_بابا دار

 منو ازخودش جداکردوفقط بهم زل زد اروم

 بلندشدورفت توبالکن نگران دست مامان روگرفتم  بعدازجاش

 شده توبگو  ی_مامان چ

شده که انقدر هردوشون ناراحت شدن دلم مثل   یچ  دنی چونه ام شروع کردبه لرز هیرگر یزدز
 که منوبغل کرد  د یجوشی م روسرکهیس

 بدون توبمونم  تونم یتونم،نم ی من نم ی _وا

 دبابا یسکته ام داد گهیدد یخب بگ رمی بم جدابشم مگه قراره  دازتی شده ،چرامن با  ی_مامان چ

 گفتم  یکه بادلخور  د یدستم وبوس اروم

 نننن ننن _مامان 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  هیتوروبسپارم دست  ی_جان مامان ،عمرمامان ،قربون مامان گفتنت برم من اخه من چجور
 به یغر

 گردشد  چشمام

 ازجام بلندشدوبابغض دادزدم دهی ،سردرگم وترس  بهیغر یچ

 ییی _بابا

 وو از بالکن خارج شدواومدسمتم باد بابا

 _جان بابا 

 توبغلش   دمی پر

 بهیغر  هیدست   ن یمن وبسپار دی با یافتاده،واسه چ ی؟چه اتفاق  گهیم ی_مامان چ

 بازدورم رو نوازش کردولب زد  ی موها

 که ی بچه سکته اش داد نی هم ا دهیهم خودت رنگت پر  نیاروم باش بب  ونی _کتا

 زد یکه لبخندزورک  می کنارمامان نشست رومبل

 اد یسلحشور بدت م می که ازخونواده مر ی_تومطمئن

 به بابانگاه کردم بااخم

 اد یم ادبدمیز یلی اره خ می ازمر یبابا ول دمی ند ی _من ازخونواده ش بد

 گفت   غیباج مامان

 ن یفرز  ینجوریا  شهیم تی خدااا خب اذ  ی _وا

 ون یکتا  ششی_ه
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 بهمون زنگ زد  یک  یدونیزادمی _پر

 گفتم  یعصب

 رسم ی حال بدشماست حسابش وم نیباعث ا ی_اگه بدونم ک 

   می بهت وابسته ا ی ادی،ماز ستیکه زنگ زدمقصرن  ی_دخترکم اون کس

 _خب منم بهتون وابسته ام 

 م ی زی بهم بر  ینجوریباعث شد منومادرت ا  نی هم زدلمی بده عز ی لیخ یوابستگ  نی_ا

 _چرااخه 

 بود  می _پدرمر

 وتعجب لب زدم بااخم

 بهش داده؟؟  یزنگ زده ؟؟؟،شماره خونه ماروک  ی_واسه چ

 رواروم نوازش کردوگفت  کمرم

 ره ی_زنگ زده بود اجازه بگ

ام  نهیحس کردم بغض کرده ازبغض بابامنم بغضم گرفت قلبم داشت ازس  دی لرز صداش
 گفته که بابامامانم انقدرحالشون بدشده  یچ رونیزدبیم

 پسرش  ی کنه توروبرا یخواستگار رهیجازه بگ_زنگ زده بود ا

 ام زدم  نهیانگشت اشاره ام رو به وسط س شوکه

 نن_من 

 اره تکون داد  یروبه معن سرش
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بود که   یخواستگاربرادرکس نکهیناراحت نشدم باا ادمیبرعکس بابامامان من ز یچرا ول دونم ینم
 ادی ز کردمیم  یسع شهیاومد هم یاومد برعکس خوشمم م یازش متنفرم اما ازبرادرش بدمنم

جنتلمن واقا به   یلیخوشم اومد خ دارازش ید نی بهش توجه نکنم اما ته دلم توهمون اول
   د یرسی نظرم

توبغلش  که منو دی که انگاربابا لبخندمو د نییسرم روانداختم پا  نهیبابا لبخندم رونب نکهیا ی برا
 د ی گرفت وسرم روبوس

 اره   ادیازلبخندت معلومه توهم بدت نم نجورکهی_ا

 لب زدم  باخجالت

 _باباا 

وگرنه که بگم    انیبگم ب یهست یمسئله خجالت وبذارکنار اگه واقعا راض  نی _جان بابا،عمربابا توا 
 ان ینجابیاا  ستیوالزم ن هیجوابمون مننف

 بگم  ی_اوممم خب من چ 

 گه یم یاون چ نی_به قلبت رجوع کن بب

  دی کوبیام م نهیروبستم وچهره اش توذهنم نقش بست قلبم باقدرت به قفسه س چشمام
 بودم نومطمئنیدوسش داشتم ا 

 لب زدم یفیضع یلیخ  ی وصدا باخجالت

 د ی بااومدنشون ندار یشما مشکل یی_بابا 

 نگاه کردم لبخند زد وگفت  بهش

خوب درموردشون   دیبا  ستیمثبت ن یجواب قطع ی_معلومه که نه اما فاطمه اومدنش به معن
 م ی ریبگ  می بعد تصم هیپسر چه جور ادم نی ا دبفهممی کنم با قیتحق
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 روبه نشونه مثبت تکون دادم که بالبخند نگام کرد  سرم

خوب باشه چراکه نه اتفاقا   یاگه همه چ ستین ی که اتفاق بد  نیبسه ا ونی خب کتا لهی_خ
  یلینوه خ  گنی که همه م یدونیپدربزرگ مادربزرگ م م ی شیمنوتوم نجایا ادی فاطمه بابچه اش م

 نه یریش

 ده ی راحت د یلیخ یهردوشون ناراحت  افهی ازق یاروم شد ول کمی بابا  ی باحرفا مامان
   ادیز یلیبهم وابستن خ یلیسخته اونا خ یلیخ دمی حق م شدبهشونیم

واه   کردینگاه م کباربهمی قهیمامان هر چنددق کردنی م  یار هردوشون با غذاشون بازنه موقع
من   یحق داشتن ول سوختیبراشون م یلیدلم خ کزدی نگام م نشیغمگ ی با باچشما   دیکشیم

  تونهیکه م هیهمون نی ا کردمی هم داشتم حس م  یارامش خاص هیکه داشتم  یدرکنار غم
 منوخوشبخت کنه

رنگارنگم غرق    ی اهایوتورو  دمینهارازشون جداشدم وبرگشتم تواتاقم روتخت درازکش بعدخوردن
 شدم 

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

خونه زنگ خوردباباازجاش   یکه دوباره موقع شام گوش گذشتیم می اززنگ زدن پدرمر دوروز
 اخم کردوجواب داد کمی شماره  دنی بلندشد وباد

م دارن به شماخونواده خوب هستن  بله سال  دیمراحم هیچه حرف نیسلحشور ا ی _سالم اقا
چه   نیا  میشب منتظرتون۷چهارشنبه شب ساعت  ستی ن یباشه مشکل دیارداریخداروشکر ،اخت

 ی اعلی نمتونیب  یباشه چهارشنبه شب م نیهمراحمیحرف

 مامان دستم روگرفت   یکردن گوش باقطع

   انیب یدوست دار یزادمطمئنی _پر

 ست یمعلوم ن یزیهنوزکه چ ی_اهوم مامان ،توچراانقدرنگران
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 الود نگام کرد بغض

جواب مثبت تو فاطمه من چقدرزود بزرگ   یعنیاومدن اونا  خونمیم وی_من ازچشمات همه چ
 ادیاونقدربزرگ شده که براش خواستگارب شهیشد خدا باورم نم

  دمیشتم تواتاقم روتخت درازکشوبعدازخوردن شام برگ   دمی بهش زدم وگونه اش روبوس ی لبخند
  رونیخوابالو اماده شدم واز خونه زدم ب ی فکرکردم صبح باچشما  یوتاصبح به شب خواستگار

اومد بهم   ی نم المدرسهیبودکه ل  یواردمدرسه شدم چندروز  یشگیرهمی کردن مس یبعداز ط
بگم بااجازه   تونستم ینم یزیچ یمن تنهاشده بودم تومدرسه ول  رازی ش تنگفته بود باکامران رف 
واردکالس شدبااخم بهم نگاه کردوچشم غره    میوسرجام نشستم که مر  می کشاورز واردکالس شد

عذاب اوره چون قراره   یلیخ  می ورودبه خونواده مر  دونمیبه رفتارش زدم م ی رفت پوزخند
دکه  بو ی که به برادرش داشتم اونقدر قو یاماحس نمیشترببی روب می زشت ورواعصابه مر ی رفتارا

باشم بعدازچندساعت درس خوندن   تیاهم یب می وبه رفتارمر نمیسرجام بش یباعث شد خنث
 برگشتم خونه 

 از  دی زود رس یلیخ یبه سرعت گذشتن وروزخواستگار  روزها

خانوم زنگ زد که تو نظافت خونه بهش کمک کنه منم که   هیمامان نذاشت بابا بره سرکار   صبح
وقت خونه خودت  هینکه  یراست نیتوفقط بشتونه  گفتیکمکش کنم م خواستمیم

  یجور هیکمکت   ادیخانومه ب نیبه من زنگ بزن زنگ بزنم هم یوتنهانظافت کن
گفتم چون   ینم یزی خنده م گرفته بوداما چ کاراشجنگ از  دونی قراره برم م کردانگاریرفتارم

 ه یونگران یچقدرنگرانمه همه حرفاش ازدلسوز دونستم یم

 کم خوردم که مامان گفت  یلیخ نهار

 ی_استرس دار

 بابااشاره کرد  به

 ن ینشده استرس داره فرز یچیهنوزه نی_بب
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 نگاه کردولبخندزد بابابهم

 ت یکه من اومدم خواستگار  یاونروز ی نگران باشه تونگران نبود ه یعی_خب خانوم طب

 نگران نبودم که   کردمی رمی_ازذوق اومدنت تواسموناس 

 د ی کردم که باباگونه اشوبوسبه مامان نگاه  باخنده

روتجربه کنه  عاشق شه همسرشه   ی که توتجربه کرد  ی_خانومم دخترمونم حق داره اون حس
خونواده خوب و سربه   دمیکه من کردم فهم یقاتیمادرشه پس انقدر نگران نباش بااون تحق

 خوادی م یخداچ نمیامشب که بب ی حرفا مونهی پس فقط م نیراه

 ا یخوب حواست وجمع کن نی_فرز 

 ی دار زاداسترسی شترازپری_چشم شمانگران نباش توب

هرلحظه    میکرد  هیوباهم گر  دمیسال تموم کنارش بودم باهم خند ۱۸_خب معلومه من  
 ببرتش   ادیب یک یسخته   یلیبرام خ می منوتوکنارش بود

  شهیپسر پس بهترم م هیهم  می زادروداری کنه هم پر  زادازدواجی پر ی_انقدر ناراحت نباش وقت
 اتفاقا 

 باشه   یگی_خداکنه همونطورکه توم

 نطوره ی_حتماهم

گرفتم   یساعته حساب میدوش ن هی جداشدم ولباسم روبرداشتم وارد حمام شدم   بالبخندازشون
و   دمیبازروتخت درازکش ی بعدازحمام به اتاقم رفتم وموهام روباسشوارخشک کردم باموها

 نوشتم   رشی وز  همونطور عکس گرفتم و پست کردم

 مونده*  یوفقط چندساعت تا اون لحظه باق  شهیم  یچ  رتیتقد  نکهیازا ینگران کمی ی*وقت
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روخاموش کردم وازجام بلندشدم به طرف کمدم رفتم درب کمد روبازکردم کت دامن   یگوش
  رمی داشت برداشتم وروتخت گذاشتم شال قرمز رنگ حر یقرمز رنگ کوتاهم رو که تاپ مشک
م نشستم   نهیوا  شیزارایم ی روبه رو  یبود روصندل5:30روهم برداشتم به ساعت نگاه کردم 

  فی کرم پودرهمرنگ پوستم روبه صورتم زدم خط چشم ظر تبادق کردن  شی شروع کردم به ارا
روبه اندازه به موژه هام   ملیر دمیپشت چشمام کش  ییدنباله کوتاه کوچولو ی ومدل گربه ا

 دم ی به گونه هام کش یزدم گونه قرمز کمرنگ 

ورژ لب مات    دمی کت دامنم روپوش ختنیدورم ر می فرفر ی رو صاف نکردم همونطورموها موهام
  ینشستم چندتاسلف یصندل ی ز همرنگ لباسم رو به لبام زدم باعطرم دوش گرفتم وروقرم عیما

 گرفتم 

 *مهراب* 

برگشتم   کی نیکارام بودم ساعت چهارازکل ریازصبح درگ  شیخواستگار  می اجازه دادن بر باالخره
 گه یوم زنهیم غیج  می مر  دمیخونه که د

 ادی ازاون تحفه خوشش ب دی دخترچرا با نهمهیا  نیاخه ادم قحط بود ب ا ی_خدا

   یاگه واقعا توهم به اندازه من عاشق یر ی مهراب وبگ ی جلو  ی بهتره نخوا می_مر 

   هیبره قض شیپ نجایتاا  ذاشتمی_معلومه که عاشقتم شهاب اگه عاشقت نبودم نم

 م ی سوزینکن ،چون اول ازهمه خودمون م ی به بعدم کار نی_ازا

 وار ی بکوبم به د دسرموخوایخب ،دلم م لهی_هووووف خ

  یینگاه کردم ورفتم تواتاقم به کاور کت شلوارم که تازه ازخشکشو  خوردیکه م یبه حرص باخنده
  می وگوش دمی بودم روتخت درازکش  گهیتاب چندساعت د یاورده بودن نگاه کردم لبخندزدم ب

که نوشته بود   یزیکه روتخت گرفته بود و چ یعکس  دنیکه باد  جشیروروشن کردم رفتم توپ
 *  ده ی ترس  کمیمن   ی *کوچولو  دترش  قیلبخندم عم
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دوش   هی ازجام بلندشدم وبه طرف حمام رفتم وارد حمام شدم و  قهیدق5:20ساعت دنیباد
  دی امشب با ستادمی ا نهیا ی ازحمام خارج شدم وجلو دهی ساعته گرفتم لباس پوش  مین یحساب

دن موهام بعدازخشک کردن موهام  خودمو بهش ثابت کنم باسشوارشروع کردم به خشک کر
عطرمخصوصم رو روخودم   دمی پوش دمی سف راهنیخوش دوختم روباپ  ی کت شلوار سورمه ا

روبرداشتم واز اتاق   نی ماش چیاصلم رودورمچم بستم سوئ  یکردم ساعت صفحه مشک یخال
 ستاد ی جلوم ا زدیکه برق م ییخارج شدم خواستم ازخونه خارج شم که مامان با چشما 

 پسرم  یت برم که انقدر جذاب_قربون

 _خدانکنه مامان 

 دورت بگردم یری_کجام

 ادیبرم به حاج اقا خبربدم که باهامون ب دی _با

   ی_حاج اقا واسه چ

 ادی اونم باهامون ب یبرم خواستگار خوامیقرارشدهروقت م  ششیرفتم پ ی_وقت

 م یدبر ی با  گهیساعت د هیکه  ای_اهان باشه زودب

 _باشه چشم فعال برم 

 _برو مراقب خودت باش

شدم وازخونه   نی رفتم وسوارماش  می مشک یدادم واز خونه خارج شدم به طرف مازرات سرتکون
روپارک   نیمسجد ماش  ی به مسجد روبه رو دن یبه طرف مسجد حرکت کردم بارس رونیزدم ب

 مسجدشدم کفشام رو دراوردم ووارد مسجدشدم  اط یکردم وارد ح

ج اقاکه مشغول خوندن قران بودبالبخندبه طرفش رفتم کنارش نشستم که بعدازپنج  حا دنیباد
 وکنارگذاشت  د ی قران روبوس قهیدق
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 ی_سالم حاج

 چخبرا  ی _سالم پسرم خوش اومد

 ی خواستگار می اومدم دنبالتون باهم بر  یخوب حاج ی _خبرا

 ندارم  یمن مشکل  م یپسرم باشه بر  منتیوم  ی_به سالمت

  می رفت نمی به طرف ماش می کفشامون از مسجدخارج شد دنی وبعدازپوش  میبلندشد  ازجامون
  ی جلو قهیرفتم بعدازده دق  یروروشن کردم وبه طرف گلفروش نیماش میشد  ن یهردوسوارماش

 به حاج اقانگاه کردم وگفتم  ستادمی ا یگلفروش

 ام یبااجازتون من برم گل بخرم ب ی_حاج

 _بروپسرم 

ووارد   دمی رفتم واروم درب رو کش یشدم به طرف گلفروش  ادهیپ نیدادم وازماش سرتکون
قرمز به فروشنده نگاه    ی رزها دنینگاه کردم باد یشده توگلفروش دهیچ ی شدم به گال  یگلفروش

 کردم ولب زدم

 یرزصورت  شیسبد گل از رز قرمز وکنار  هی_

وحساب کردم وبرگشتم  قشنگ برام درست کردپول گل ر یلیسبد گل خ هیدادو  سرتکون
  ینیریواردش  ستادمی ا یفروش ین یری ش ی حرکت کردم وجلو یفروش ینیریبه طرف ش  نی توماش
توراه خونه بودم که  نی و برگشتم توماش  دمیخر ی رولت ونون خامه ا  لویشدم و دوک  یفروش
 زنگ خورد می گوش

 _جانم  

 مهراب  یی_کجا

 خونه امی_دارم م
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 همونجا می ای ب میبگو ماهم االن ازخونه خارج شد  ییقاکجا ی_دق

 قرارگرفت   نمیکنارماش نشیماش قهیروبه بابادادم که بعدازپنج دق ادرس

 اومد  نیشدوبه طرف ماش ادهیپ نیحاج اقاازماش  دنیباد

 ن یینجا یا  داالنیلطف کرد یلیخ ی_سالم حاج

 رنشده یتاد میحرکت کن بهتره  گهیکنارتون باشم خب د  ی به شاد شهیانشاالهم دیارداری_اخت

  ی دی خر ینیر ی_مهراب گل وش

 _اره 

   رهیکه د می _خب پس بر

روپارک   نی ماش م ید یباالخره رس می وبه طرف خونه اشون حرکت کرد می شد نیسوارماش  عیسر
که باحرص نفس   م یرودادم دست مر  ینیری گل وش می شد ادهیپ نیازماش ی نیر یوباگلوش  میکرد
 بهش کردم ولب زدم  یاخم دیکشیم

 ا ینکن یزی_ابرور 

 تحفه ناراحت شه  کنم ینم یراحت کار الت ی،نگران نباش اقامهراب خ  یچ یعنی_

 نگاش کردم بااخم

 ی گفت ی_چ

   یچی_ه

 ی دیفهم یدارحرف بزن شین ی _باراخرت باشه بخوا 

 _هوووف 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 م یساکت شد  گهی اف اف توسط بابا د بافشردن

 * زادی*پر 

دوباره سرجام   یاف اف اومدبااسترس ازجام بلندشدم ول ی نشسته بودم که صدا تواتاقم
 دم ینگران مامان وشن ی نشستم که صدا

   نیفرز  شهیم یچ یعنی_

 ی دیخودت بدتربهش استرس م یاروم کن زادرویپر  دیتوبا  ونی اروم باش کتا ششششی_ه

 ترسم یم کارکنمی_خب چ

 باباصدام کردزنگ واحدمون هردوشون ساکت شدن که  دن یباشن

 زاد ی _پر

 خارج شدم ازاتاق

 _جانم 

 ست ینجاکنارمابا یا ای_ب

 که مامان درب رواروم بازکرد ستادمیطرفشون رفتم کنارشون ا  به

 اروم سالم کردم باورودشون

بدون مالحظه نگاهش کردم که باالخره خودش   کردیکه بااخم وحرص بهم نگاه م م یمر  دنیباد
رفتن بابامامان هم به طرف مهمان   ییرا یکوتاه اومد وهمراه نامزدومادرپدرش به طرف پذ 

 دن یقلبم تندتندشروع کردبه تپ دنشی هارفتن باد

  نیی بهم نگاه کرد که باعث شد سرم روباشرم پا یحالت خاص هینگاه کردم که با توچشماش
 بندازم واروم بگم 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

   دیی_بفرما 

 نشستم که اونم روبه روم نشست وزل زدبهم   ی زودتر راه افتادم ورومبل تک خودم

 پدرش روبه بابا گفت  که

  یپسرم مهراب خواستگار ی که دخترگلتون روبرا میامشب مزاحمتون شد  دی توح ی _خب اقا
 کنم

شمک زد  چ رکردوبهمیبه مهراب نگاه کردم که نگاهموغافلگ یرچشمیز یاسم جذاب وقشنگ چه
 رولبم نشست وبه بابانگاه کردم  ییکه لبخندکوچولو 

 به مهراب نگاه کرد وگفت   ی جد یلیخ بابا

 ی _خب اقامهراب چرا دخترمنو انتخاب کرد 

 مودبانه شروع کردبه صحبت کردن یلیمهراب نگاه کردم که خ به

  دمی که دخترتون رود یمن ازهمون روز یشماازاحساسم بگم ول ی جلو هی ادب یکه ب دونمی_م
 بهش عالقمندشدم 

 وصلت   نیباا  کنمی قبول م  دکهی خواهرشماودخترم چرافکرکرد نیکه افتاده ب ی_بااتفاقات

که خواهرم کرده من مجازات بشم خواهرم   یکه به خاطرکار ستیعادالنه ن نی_به نظرم ا 
 دلطفای نکن کی که کرده شر  ییخودشه من وتوکارا ی که کرده پا یهراشتباه

نکنم خواهرشماست اگه قرارباشه   کی کاراشوباشماشر دیگیکه م یکس  نی اقامهراب ا_خب 
اونوقت   یزشتش ادامه بده چ ی کارا  نیدخترم به عنوان همسرکنارت باشه بازم خواهرت به ا 

 شهی جوابگوم یک 

 گفت  تی کردم که مهراب بااخم وجد کردنگاهیکه باحرص منونگاه م می مر به

 کنه  تیهمسرم واذ  یکس ذارمیرونداره چون من نم  ی کار نی جرئت همچ  د ی_شمامطمئن باش
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 هیشغلت چ  مینابگذر ی_ازا

 _جراح مغزواعصاب هستم 

اما دوست ندارم   ره ی چطوره ،دخترمن تو نازونعمت بزرگ شده چشم ودل س ت ی_وضع مال
 بکشه  یسخت

که بخواد روبراش فراهم کنم ازثروت   ی بکشه اونقدر دارم که بتونم هرچ یسخت ستی_قرارن
وتاصبح تواتاق عمل چاقوبه دست    دمی زحمت کش الشی هرر ی که خودم برا  هیپول ست ی پدرمم ن

 بودم

تاحاال   میدختررودار هی نی داره ،منوهمسرم هم یحساس هیروح یلی_ازهمه مهمتر دخترمن خ
 که مثل ما تااخرعمر نرنجه  یکن نیتضم ی تونی م که ازمون برنجه میکن ینشده کار

 منه  دنهیرنج  دنشی نرنجه چون رنج چوقتیتا ه  کنم یمومی _تمام سع

 که همراهشون بود بالبخندگفت  ییاقا  حاج

باهم صحبت   قهیچنددق ی دوتاجوون برا نیا  دی دیاجازه م یشگیرسم هم  دبهی توح ی _خب اقا
 کنن

 من نگاه کردوبالبخند گفت  بابابه

 کن به اتاقت  یی_دخترم اقامهراب وراهنما

به اتاق اول    دنی ازجام بلندشدم که مهرابم ازجاش بلندشدوپشت سرم راه افتادبارس یاروم به
  شمیزارایم یتخت نشستم که روصندل  ی خودم وارداتاق شدم وبعد هم مهراب وارداتاق شد رو

به دلم نشسته بود   بیلبخندمردونه اش عج کردیگاه مبهم ن  یجورخاص هی نشست وزل زدبهم 
 که گفت 

  یدار یطیچه شرا  ی،بگ یشروع کن ی خوای_خب خانوم خانوما نم
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 دگفتم ی لرز ی که م یینگاه کردم ودستام روتوهم قفل کردم اروم لب بازکردم وباصدا بهش

 شما خطابتون کنم   یچون برام سخته ه م ی_بهتره راحت باهم صحبت کن

 گ ترشدکه منم بالبخند ادامه دادمبزر  لبخندش

کنارشون   دیپس هرروز با نطوریبهم وابسته ان منم هم یلیمن پدرمادرم خ نکهی_اول ازهمه ا 
   رمیمی باشم وگرنه م

 زد  اخمولب

  یجمله هااستفاده کن نی ازا  ستیازنیخب ن  لهی_دورازجونت ،خ

جمعش کنم ادامه   تونستمیکه نم ی برام نگران شد دلم ضعف رفت وبالبخند ینجوریکه ا نیازا
 دادم 

با خواهرت بحث وجنگ کنم اعصاب ندارم هرروز خودمو   خوادهرروزیمن دلم نم  نکهی_بعدش ا
 عذاب بدم  

 نگام کرد  یبامهربون

بکنه  حرکت اضافه  هیکنه من کنارتم   تتیهات برم نگران نباش جرئت نداره اذ  ی_قربون نگران
 بامن طرفه 

 رابطه تون به خاطرمن خراب شه خوامی_نم

پاشواندازه   دم ی ادمیفقط بهش  شه یمهربون نگران نباش رابطمون خراب نم ی _خانوم کوچولو
 درازکنه مش یگل

 ضمن عقدم حق طالق وحضانت فرزنده  طی_ازشرا 

 اش توهم رفت اخمو نگام کرد افهی حرفم ق ن یاای
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که   کنمینم  یکار یعنی یحق هااستفاده کن نیازا یتونینم چوقت یمطمئن باش ه ی_باشه ول
 یی که مادرش تو  یینه تو نه اون کوچولو  یلحظه هم دوربمون هیازم   ی بخوا

 ازطرز حرف زدنش رولبم نشست  ی لبخند

 ارو هیقض نیعنوان ببخشم ا  چ یبه ه تونم ی دست روم بلندنکن چون نم چوقتی_ه

 عشقم بلندشه  ی که رو ی _بشکنه دست

 ستادی لحظه قلبم وا هی

 راحت بهم گفت عاشقمه  چه

 براقش   ی زل زدم توچشما بیعج یباحال

وجز من   یمون ی عاشقم م ینجوریهم شهیقول بده هم یشیعوض نم چوقتی_قول بده که ه
 ی دی راه نم تی روتوزندگ  ی ا گهیکس د

  زنه یم نمیادم دوتاقلب داشته باشه عشق توبرام همون قلبه که توس هی  شهی_مگه م

 _خب حاالتوبگو 

 نازو عشوه هات مال من باشه   اتی _همه دلبر

 باشه تکون دادم یروبه معن سرم

 انفالو کن   کنهیدنبالت م جتیکه تو پ یوقفل کن وهرپسر نستاگرامت یا جی_پ

 سرتکون دادم  تشیحساس نیبه ا  باخنده

 ی باهام حرف نزن یبحثمون بشه حق نداراگه  ی_حت

 کردم  بانازنگاش
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 یزن یسرم دادم یعنی_

 کرد  رانگامی وگ  خاص

 اره  ینیبیم بیاس ی _اگه حس کنم دار

   یدوست ندارم سرم دادبزن ترسمی بداخالق م ی ازادما ،من یبهم بگ م یبامهربون یتونی نومی_خب ا

 که عشقم به حرفم گوش کنه  ی_به شرط

باعث شه دلم   دی نبا طنتیش  کم ی وقتا  یگوش کنم،خب بعض  یتوبگ یکه هرچ شهی_نم
 که یوبشکن

   می ا ی_حاال باالخره کنارم

   شم یازت جدام گردمیبهت برنم چوقت یهم ازت بخورم ه  یلی س هی ی_اگه حت

قول   دمیراحت بهت قول م التی کنه خ تتیخودم حق نداره بزنتت نه بزنه نه اذ  یحت ی_کس
 مردونه

   میرنش_تاچندسال بچه دا

 ازش  دمیکش ی خب خجالت م ن ییانداختم پا  سرمو

 _چرا  

 _اخه خودم سنم کمه

اگه  یحت یکوچولوبهمون اضافه شه بازم مخالف  هیوقتش که  می دی _بعدازازدواج هروقت د
 باشه  گه یدوسال د

که مردونه لبخندزدوازجاش بلندشدوکنارم   دید یتوصورتم چ دونم یباشرم نگاه کردم نم بهش
 که اجازه نداد دستمو تودست بزرگ ومردونه اش گرفت  رمی نشست خواستم ازش فاصله بگ
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 ی دیدلمودزد یازک  یدونی_م

 نگاهش کردم که اروم پشت دستم رو نوازش کردوگفت  فقط

ازجاش بلندشدوخاک لباسش روتکوند   یباتخس یدخترموفرفر  هی  دمیکه د  ی_ازهمون روز
شد عاشق اون طرز   شی بهم توجه کنه ازکنارم گذشت ومشغول خوردن بستن ی حت نکهیبدون ا

 بامزه ت   ی طنتایشدم عاشق ش اتی نگاهت و تخس باز 

 ی شیبامن خوشبخت م ی_ازکجامطمئن

 حرفم زل زدتوچشمام  نیباا

که  یهمون حاج  شیامشب رفتم پ ی راب  رهی پدرم باپدرت صحبت کنه واجازه بگ نکهی_قبل ازا
جواب   انهیخوشبختت کنم  تونم ی م نمیهمراهمون اومده ازش خواستم برام استخاره کنه که بب

 خوب بود پس نگران نباش وبهم اعتمادکن  ی لیاستخاره خ

 م ی وقته تواتاق یل یخ گهی د می _باشه بر

 م یبر  زدلم ی_باشه عز 

 که حاج اقابالبخندگفت  میشد   ییرای واردپذ می وازاتاق خارج شد می ازجامون بلندشد باهم

 م ی کن نیری دخترم دهنمون روش ی_خب به سالمت

مامان بابانگاه کردم که برعکس اونهمه دلهره چندساعت قبل االن چقدر اروم بالبخندنگام   به
 باخجالت لب زدم کننیم

 پدرم بگه همونه  ی_هرچ

 به روم زدوگفت  یلبخند پررنگ بابا

 ندارم     یسلحشور من مشکل  ی مبارک باشه ،اقا_
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لبش   ی حرفش همه شروع کردن به دست زدن بالبخند به مهراب نگاه کردم که لبخندرو نیباا
 بود باعشق نگاهم کردکه حاج اقا گفت 

تا بتونن   میخونیم نشونیب کماهی  غهموقتیص هی_خب بااجازه پدرمادر عروس خانوم واقاداماد 
 قبل ازدواجشون برسن  ی وکارا  شیازما ی کارابه  یگناه  چیبدون ه

 د یی _بله بفرما

ارو خوند تودلم ازخداخواستم   غهی مبل دونفره نشستم که حاج اقا ص ی مهراب کنارهم رو منو
 که کنارمه  یکه خوشبخت بشم باکس

  لم ی_عروس خانوم وک 

 مثبت چشماشون روبازوبسته کردن یمامان وبابا نگاه کردم که هردوشون به معن به

 بزرگترابله  هی_بااجازه پدرمادرم وبق

 _مبارکه انشااهلل 

  دی من مهراب بله اروگفت ومادرمهراب ازجاش بلندشد وبه طرفم اومد گونه ام روبوس بعداز
 رو بازکرد  یوجعبه مخمل قرمزرنگ

گشترروازداخل جعبه کوچولو هم کارشده بودان ی نایکه بانگ  انیبرل دیسف ن یانگشتر تک نگ هی
روداخل انگشتم انداخت که همه   نیدراوردودست راستم رو تودستش گرفت و انگشترتک نگ

شروع کردن به دست زدن دستم که تودست گرمش قرارگرفت بالبخند بهش نگاه کردم  
کاردرست وانجام   کردکهیتونگاهش بودکه دلموقرص م یزیچ هیشدم   ره یتوچشماش که خ
کرددستم روکه انگشترتوش بود رو باالاوردتوچشمام زل زددستم رو به لبش  دادم بالبخند نگام 

دستم به تنم منتقل شد باعث شدچندلحظه   دنیکه ازبوس ییگرما  دیبوس قیکردوعم کینزد
بهم که مامان برامون   می زد دزل دست چشمام روبازکنم هردوبالبخن  ی چشمام روببندم باصدا

 مختلف عکس گرفت   ی توژستا
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 به بابا لب زدرو پدرمهراب 

 باشه  زادجانیبعدکنکورپر  یتاعروس می ری اخرماه جشن عقد براشون بگ د ی _خب اگه اجازه بد

 داد بابابالبخندسرتکون

 دم ی روم بشی ترت ستین ی_باشه مشکل

 م یبر  گهی دمادی _اگه اجازه بد

 خوردن  ی برا شهیدامیلقمه غذاپ هی  دیبمون  دیارداری_اخت

 م یشی مزاحم نم گهی_نه د

براش سنگ تموم بذارم   خوامیدخترمه م یزندگ  ی شبها نیازبهتر  یکیامشب  هیچه حرف نی_ا
   گذرهیخوش م  شتربهمونیب د یجشن باش نیشماهم توا 

 موندن   ی کردن پدرمهراب برا باقبول 

 مهراب نگاه کردم واروم لب زدم به

 _مهراب 

 نگام کرد  یبامهربون

 _جان مهراب 

_ 

 دم یجالت چشم ازش دزدرفت باخ  ادمیبگم   خواستم یکه م یحرف

 خانوم خانوما شدی_چ

 لب زدم اروم
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 رفت  ادمی_

 گفتم  یخنده اش با لجباز دنیباد

 _عه مهراب  

 _جان مهراب 

 _نخند 

   رمیمی من م یکنی صدام م  ینجوریا یگی _تونم

 نگاه کردم  اخموبهش

 ی بود االن زد یچه حرف نی_خدانکنه،ا 

 وگفتم  تی _خب واقع

 روموازش گرفتم که دستش ودورشونه ام حلقه کرد باقهر

   گهی_قهرنکن د

 خوام ی_نم

   دعمرمی_ببخش

 شرط  هی_به 

 طونک یش ی _چه شرط

 یرنزنیازمرگ وم یحرف  گهی د ی _قول بد

 _چشم،قول  
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نگاه کردم   کردیبهم نگاه م یکه عصب م یبه مر  یرچشمیبازشد وبالبخندبهش زل زدم ز اخمام
 واروم لب زدم

 _مهراب  

 _جان 

 ونگاه کن   می_مر 

 دم ینگاه کرد که خند میبه مر  اروم

 تابلومعلومه دوست داره خرخره منوبجوئه  یلی_خ

 _جرئت نداره 

 _چال 

 _چون من کنارتم 

 _خواهر جونت زدسرموشکوند 

   خوامی_من به جاش ازت معذرت م

 ال یخی_ب

 ی رو ی غذاها  دمی روچ زشامیغذا ازجام بلندشدم و وارداشپزخونه شدم باکمک مامان م بااومدن
شام صداکردکه من زودتر   ی پلوبامرغ ،فسنجون  بود بابا همه ارو برا ،زرشکیچنجه ،سلطان زیم
لبخندرولبش نشست   دنمیازاشپزخونه خارج شدم و به طرف مهراب رفتم باد انیاوناب نکهیازا

  م یذاشتم که اروم دستمو تودستش فشرد وبالبخند وارد اشپزخونه شد گ  ودستشکه دستموت 
 بشقابم روازجلوم برداشت وگفت  می کنارهم نشست

 گلم   یخوریم ی_چ
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 چنجه  کمی_

وهمه مشغول   دی خودش هم چنجه کش ی چنجه برام گذاشت توظرفم برا  کمی _سرتکون دادو 
چندروز   نی که ا  یزاسترسا کردیدلم دردم کمی  دمیزودازخوردن دست کش  یلیخ می خوردن شد 

 داشتم 

 باپوزخندلب زد  می مر

 جون  یپر یریگی م می رژ ی_ازاالن دار

 انداختنش لبخندزدم ولب زدم کهیتوهم گره کردم ازاالن شروع کردبه ت دستامو 

  میراض کلمینباشه خداروشکر ازه یراض کلشیکه ازه رهیگی م میرژ ی؟کس   رمیبگ می _چرارژ
 ست یگرفتن ن می به رژ یازیروفرمه پس ن کلمی بعدشم ه

  م یدرشت کرده مر  میمر  ی برا ت یچشماشو باعصبان دمی انداختم که د ی نگاه می مهراب ن به
،بهم نگاه کردکه اشاره کردم    زگرفتمیرمی خودشومشغول غذاخوردن کردکه دست مهراب واز ز

 که اروم گفت کنارمهراب نشستم  ییرای توپذ میبرگشت یباشه بعدخوردن غذا همگ الیخیب

 توجه نکن  می مر ی _به حرفها

 لبخندزدم بهش

که   ستمیقبول کردم اما خب منم الل ن طمیشرا  نیقبول کردم کنارت باشم تمام ا   ی_وقت
 نگران من نباش   دمیجوابشو م

 زبون دراز من  ی _خانوم کوچولو

شب بود که ازجاشون   ازدهیساعت   میبهش نگاه کردم ومشغول حرف زدن شد  باخنده
 رفتن  ی بلندشدن  برا

 ولب زد  دی مادرمهراب گونه اموبوس یدرب خروج ی جلو
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 خوامی گفت که ناراحتت کرد من ازت معذرت م یزی چ می _اگه مر

 مادرش نگاه کردم به

 د یشمانگران نباش می ایمن باالخره باهم کنارم شمی ناراحت م نویا گهیددینگ هیچه حرف نی_ا

 باپدرمهراب دست دادم جداشد بالبخندازم

 بهت وابسته اس  یلیپسرماخ نی ا ادیز یلی_خب عروس خانوم مراقب خودت باش خ

 کردم کردنگاهینگاهم م رهیمهراب که خ به

 _چشم حتما 

انگشتش رو   میمنومهراب تنهاشد  رونیبدرقه خونواده مهراب رفتن ب ی بابامامان برا یوقت دراخر
 د ی اروم رو گونه ام کش

 ا یمراقب خودت باش یلی_خ

 _توهم مراقب خودت باش 

 _شماره اتوبگو بهت زنگ بزنم 

 گفت  تی شماره اموبهش گفتم که باجد  باخنده

 دنبالت  امی _ازفردا م

 ی چ ی _برا

 _مدرسه رفتنت 

 _باشه منتظرتم 

 وازخونه خارج شد  دیروبوس  میشونیپ اروم
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 شتن توخونه اول بابابغلم کردومنومحکم به خودش فشاردادمامان بابابرگ  بارفتنش 

 ی که نامزدکرد ی انقدربزرگ شد شهی_باورم نم

   دی مامان بغلم کردومحکم منوبوس بعدازبابا

   دمیمنوچلوندن برگشتم تواتاقم لباسام روعوض کردم و روتخت درازکش  یحساب نکهیبعدازا

 روبازکردم   امیپ عیشماره ناشناس سر   دنی روشن شد باد میچشمام روببندم که گوش خواستم

 ی_خانومم درچه حال

 کردم پ یتا بالبخند

  ی داد امیکه پ دمی خوابیداشتم م یازخستگ یچی_سالم ،ه

 ربعدبخواب ی دوش بگ هی_پاشو 

 نه اصال حال ندارم ی _واا

   ری_پاشو دوش بگ

 _مهراب  

 _جانم 

 واقعا حال ندارم  الیخیامشب وب هی_

 خب  لهی_ازدست تو خ

 ر ی_شبت بخ

 من  یرموفرفری_شب توهم بخ

 دم یروکنارگذاشتم وخواب یفرستادم و گوش  کرقلبیبراش است بالبخند
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 مامان ازخواب بلندشدم ی باصدا

 زاددخترم ی _پر

 _بله 

 _پاشومهراب اومده دنبالت 

 تواتاقم  ادی_بهش بگوب

 دراتاق بازشد دستش که توموهام رفت اروم چشمام روبازکردم  نیبعدازچندم

 خانوم خوشگلم  رشودای_ب

 مهراب روتودستم گرفتم  دست

 _مهراب 

 _جانم 

 امروزنرم مدرسه شهی_م

 نگام کرد  باخنده

 _اونوقت چرا 

 خوادبخوابم ی_دلم م

 امروزا  نیفقط هم یخب ول لهیمن ،خ ی _قربونت برم خوابالو 

 _باشه قول 

 د ی ام رواروم بوس گونه

 گه ید دبرمی _پس من االن با
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 بمون   ی_نچ کجابر

 چرابمونم   یبخواب ی خوای که توکه م شهی_نم

 شهی_امروز کنارمن باش م

 _توجون بخواه چرانشه 

 یروبستم که حس کردم ازاتاق خارج شد اخمالو بالشتمو بغل کردم که دست بالبخندچشمام
 دورکمرم حلقه شد وتواغوشش فرورفتم 

 که ،منم حسود  شمیم وونهی من د ی که تو بالشتوبغل کرد ی نجوری_ا

اش که منوبه خودش   نهیسمتش کامل توبغلش رفتم اروم سرمو وگذاشتم روسبه  برگشتم
 فشرد  

 رفت ی باتومدرسه نم شهیمثل هم میمگه مر  یانقدر،راست ادیچرا خوابم م دونمی_نم

 ره یباشهاب م گهی_ازامروز د 

 هیازدست من عصب  ی_اهان ،پس حساب

 ی _چراعصب

 مدرسه  شی نبر گهی _که باعث شدم تود

 توبودوبس  دنیبردمش فقط به خاطرد چندوقتم  نی_اگه ا

 _واقعا 

 _اره جوجه 

 کوچولوام  یلیخ کنمیحس م یکنی صدام م ینجور ی،ا  هی_جوجه چ
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 گهید  یی_خب کوچولو

 _اگه کوچولوام پس چرا زن توام  

اش فشاردادم وخودمو   نهیسرمو به س ادی که زدم رومتوجه شدم ازخجالت ز یحرف یمعن تازه
 بکشم  شترخجالتیخندونش باعث شدب ی کردم که صدا می توبغلش قا

   ییکوچولو   یلیخ گمی،اما بازم م یشماخانوم من ستین ی شک نکهی_درا

به بالش فشاردادم   شتریتوموهام سرمو ب یزود خوابم برد بانوازش دست  یلی ندادم وخ جواب
 .شترفشردمیالذت ببالشتم نرم تر ازقبل شده بود چشمام ب بیعج

 ی دارشیب ی خوای _خانوم کوچولو نم

 بسته جواب دادم  ی وهمون چشما یباتخس

   ستمی_من کوچولو ن

 ی اونقدرکوچولو که توبغلم گم شد یی_کوچولو

حتما دستش خواب   چارهیب دمی مهراب لب گز  ی بازو ی سرم رو دنیچشمم روبازکردم باد اروم
 رفته بود خواستم سرم رو ازروبازوش بردارم که نذاشت ودستش رو توموهام فروکردوگفت 

 _انقدر وول نخور وروجک 

 وقته سرم روبازوته   یلی_مهراب دستت خسته شد خ

 _نوچ تونگران من نباش

 زل زدم  توچشماش

 نگرانت باشه  ی_من نگرانت نباشم پس ک 
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خودبه خودبسته شد ازدستش   دچشمام ی بوس قیروعم میشونینگاهش کردم که پ رهیخ بااخم
   دمی کارش اروم اروم شدم که صداشو کنارم گوشم شن نیشده بودم اما باا یعصب

  ینکن بامن قهرکن یسع یپس توخودتونگران نکن ،انقدرم الک شمینم تی اذ  چوقت ی_کنارتوه
   ذارمیچون نم

اش گذاشتم وچشمام روبستم به تپش قلبش   نهیم وروس سرم رو ازروبازوش برداشت   باخنده
 ترشد وبا نازگفتم  قیقلبش لبخندم عم ی صدا دن یگوش کردم ازشن

 زنه یانقدر تندم یواسه چ  نی_ا

 جواب داد کردیموهامو نازم نطورکهیهم

 نفر   هی_واسه بودن 

واسه   شدیحاضرنم یحت گذشتی اما اون بااخم ازکنارم م رشمیوقته که درگ   یلینفرکه خ هی
  دنشی که به خاطرد دی رس ییهاش عاشق ترم کردبه جا  یمحل یب نیکنارم باشه هم قهیچنددق

اما   نمشیبب م یهرچقدر کوتاه ومختصرهرصبح زمان ورود وخروجش به بهانه رسوندن مر 
اوارشد چون   اروسرمینتموم د دمش ی د مارستانیاون شب روتخت ب یترشدم وقت  تابیبازب
 بالروسرت اورده   نی خواهرمن ا دمیفهم

 نگام کرد  باعشق

 ت یمنم اومدم خواستگار  می مر ی چرا بعدجشن نامزد یخودت نگفت شی_اصال پ

 ی _واسه چ

 ازتو خوشش اومده بود  یکی_چون 

 ی گی_نکنه همون پسربوره اروم

 زد  اخمولب
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 _ اره همون پسره ،اسمش ارشه 

 باهاتون اشناشم باخنده لب زدم شمیخوشحال م گهیپسره پررو ،به من م  ششی_ا

 دم یمن به اون جواب مثبت م ی _واقعا فکرکرد

  نجابذارهیپاشوا یخواستگار ی برا  یدوست نداشتم حت یول  ومدهیازش خوشت ن دونستمی_م
  خوادی به جزمن توروم یک ی  نمیبب تونستمینم

 مهراب ی حسود یلی_خ

 ادم جهانم   نیباشه من حسودتر  ونی تودرم ی پا ی_وقت

 اد ی_خوابم م

 دنبال کارامون  می بر دارشو یب ی دی وقته خواب  یلیخ گهی_پاشود 

 ی_چه کار

   شگاهیازما می_بر 

 _اومم باشه  

مربوطه برگشتم به اتاق   ی شدم وبعدانجام کارا سی رفتم واردسرو رونیبلندشدم وازاتاق ب ازجام
  یبه خودم نگاه کردم همه چ نهیکامل کردم توا شیارا هی  دنی موهام روبازکردم وبعدبرس کش

برگشتم به طرف مهراب   دمیپوش ی روبا شال وشلوار مشک می زانو زرشک ی بود مانتو باال یعال
 ی و رواخماش رفت توهم به سمتم اومد که باتعجب نگاهش کردم انگشتش ر دنمیمهراب باد 
 وگفت   دیلبم کش

 پررنگه یلیخ شت ی_ارا

 _کجاش پررنگه خوبه که
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 توچشمه کمش کن  یلی_رژلبت خ

 اد ی_دلم نم

 _پاکش کن  

 توچشماش نگاه کردم  باناز

 _مهراب 

 دوطرف صورتم نشست  دستاش

 _جانم 

 نداره که باشههه یمشکل گه،ید ی _توکنارم

 شرط  هی_به 

   ی _چه شرط

 _دستت ازتودستم جدانشه

 _باشه 

 لبخندزنون گفت  دنمونی مامان باد می دادوباهم ازاتاق خارج شد رتکونس

 ن یری م یی_جا

 شگاه یازما میر ی_بااجازه تون م

 د ی _باشه پسرم مراقب خودتون باش

 _چشم فعال بااجازه تون 

 _به سالمت 
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که مهراب به بازوش اشاره کرد دستمو دوربازوش حلقه کردم که به طرف    میخارج شد  ازخونه
شدم   نیروبرام بازکردکه بالبخندسوارماش ن یدرب ماش نی به ماش  دنیبارس میرفت شی بنز مشک

به   م یزدی نم یحرف چکدومیحرکت کرد ه شگاهیشد وبه طرف ازما ن یسوارماش عیخودش هم سر 
 شد   یزاده پل میاهنگ محسن ابراه روفشردم که نیماشخاطر دکمه ظبط  نیهم

 اخمات توهمه  ینیبیهربارمنوم

 واسم بازم کمه   دنتی هرروز د اخه

 عذابم نده  ی دونی دارم م دوست

 واسه هردمون بده  یطوالن ی قهرها

   ی بارون توخودت شاهد ی اها

 بااون   میچه حال من

 بارون  ی اها

 روخاطره هامون  زیدونه توبر  دونه

 نم بارون زده   ابونیمنوتوخ شب

 عاشق نده  رازمنی به غ یشکیبه ه دل

 نکن  یحساب منو باهمه قاط نه

 نکن  یراض دنتیلحظه د هیمنو به  نه

 نم بارون زده   ابونیمنوتوخ شب

 عاشق نده  رازمنی به غ یشکیبه ه دل

 نکن  یحساب منو باهمه قاط نه
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 نکن  یراض دنتیلحظه د هیمنو به  نه

 دم یبراش چشمک زدم وروازش گرفتم که صداشو شن  دکری با لبخند بهم نگاه م مهراب

 کنهیهست که واست تب م یکی بگردم  دورت

   کنهیچشماته که دلمو معلق م اون

 گشتن و  یبه راه دورتوه راه

 من دل بردن و   شیپ یازتوه

 زدن ودوست دارم  ایتو دل به در واسه

 دوست دارم اره

 م ی شد ادهیپ نیوازماش  میعاشقانه دراومد  ی ازاون حال وهوا شگاهیبه ازما  دن یبارس

  ی انگشتام کرد باهم به طرف ورود ی دستمو تودست بزرگش گرفت وانگشتاشو البه ال مهراب
 لب زدم یادم با کالفگ یکل دنیباد می شد  شگاهیواردازما  میحرکت کرد شگاهیازما

 مهراب   ی _وا

 شده ی_جانم چ

 چقدشلوغه  نینوبتش بشه ببتا نهیبش نهمهیحال داره ا ی_ک 

نگران نباش زودکارمون انجام   میای بهش خبردادم امروزم کنهی نجاکارمیا قامیازرف یکی  ششی_ه
 شهیم

 بانازغنچه کردم لبامو

 اخ جون  ششی_اخ
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 ها  شهینکن دلم اب م  یدلبر یخانوم اونجور طون ی_ش

 ابروباالانداختم  طنتیباش

 _بذار اب شه 

 اس ینجور ی_عه ا

 اس ینجوری_اره هم

 م یرسی_باشه خانوم خانوما بهم م

 یکن ی،منو دعوام یکنیکارم ی چ می _خب برس

 _نوچ 

 که اسممون روصدازدن 

 ۲سلحشور، اتاق  ی _اقا

  یروباالزد وروصندل نشیاول مهراب است می دستموگرفت وباهم به طرف اتاق موردنظررفت مهراب
خون رونداشتم   دنیبستم تحمل د  عیخون چشمام روسر  دنی نشست که ازش خون گرفتن باد
 که بعدازچندلحظه مهراب گفت 

 توئه  زادنوبتی _پر

مانتوم روباالزدم که با سرنگ اومد   نیلرزون است ی بادستا  یدادمو نشستم روصندل سرتکون
حس سوزش تودستم حس کردم بعدازچندلحظه    دکهی کوبیوارمیطرفم قلبم محکم به درود

 گفت 

 ن یبلندش دی تون ی_م
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  یسع یول  رفتیم  جیسرم گ می خارج شد  شگاهیبلندشدم وبه همراه مهراب از ازماازجام  اروم
 یکه دست  وفتم ی بود ب  کیرفت و نزد یاهیلحظه جلوچشمم س هیمقاومت کنم اما  کردمیم

 دم ی نگران مهراب کنارگوشم شن ی دورکمرم حلقه شد صدا

   هوی شدیخوبه ؟ چ زاد،حالت ی _پر

 ره ی م جی_سرم گ

 نه یی_فشارت پا 

روبرام   نیدرب ماش نی به ماش دنی بارس می رفت نیمحکم گرفت واروم اروم به طرف ماش  کمرمو
  ه یتک نیفاصله گرفت سرم روبه ماش نی روبست وازماش نینشستم درب ماش حالیبازکرد که ب

 حس کردم کنارم نشست  نیدادم وچشمام روبستم بعدچندم

 !!!چشماتوبازکنزادی _پر

 بهم زل زده بود دستمو تودستش گ  یچشمام روبازکردم وبهش نگاه کردم که بانگران اروم

 دکتر  می بر  ستی اگه حالت خوب ن ؟؟ی _ خانومم خوب

 _خوبم  

 صبحانه کاکائو به طرفم گرفت  ک ی با ک  رکاکائویش یبطر   هی یخوراک یکی بزرگ پالست سهیک  از

 _بخور فشارت افتاده 

دستش   یه لبخند رولبم نشست هنگام گرفتن خوراک جمله اروگفت ک   نیمهربون ا  اونقدر
 روفشردم ولب زدم

 _باورکن خوبم نگران نباش

 ؟ ی ترسیم  زادتوازخونی،پر   دهی _رنگت پر
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 _اهوم 

 بهم   ی_قربونت برم چرا زودتر نگفت

 ن ییانداختم پا  سرمو

 یکش ی _ازم خجالت م

تودستم   یمثبت بازوبسته کردم که بالبخندبه خوراک ی زل زدم و چشمام روبه معن توچشماش
 اشاره کردکه لب زدم

 گه ی_خب خودتم بخورد 

 خورمی_چشم توبخورمنم م 

 حس کردم حالم بهترشد  ی اروم مشغول خوردن شدم بعدخوردن خوراک لبخندزدمو

 ی _بهترشد

 _اهوم 

 ازه یکه ن ییزا یچ دی خر ی برا م یبر  ی_خب پس اگه موافق باش

 م ی _اومم باشه بر

  یپاساژ مخصوص طال فروش مید ی رب رس هیحرکت کرد بعد   نیبهم چشمک زدو ماش بالبخند
شدم و به همراه مهراب به طرف پاساژ   ادهی پ نیپاساژ پارک کرد  اروم از ماش ی رو روبرو نیماش
که  ی حلقه ا دنیکه باد کردمیمغازه هابادقت نگاه م نیتر ی به و میوارد پاساژ شد  می رفت
 ولب زدم  ستادمی سرجام ا خواستمیم

 قشنگه   نی_مهراب ا 

   دی ساده سف  نگیست حلقه ر  هی که اشاره کردم نگاه کرد   ییجا بالبخندبه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 قشنگه  یلی_خ

   می ریبگ  نویهم می _پس بر

 م ی_بر 

 ازمون استقبال کرد ییکه فروشنده باخوشرو  می وارد مغازه شد باهم

 بهتون بکنم  تونم یم یچه کمک  دی_خوش اومد 

 به من اشاره کرد وبالبخند گفت  مهراب

 هرکدوم از  دیلطف کن می حلقه اومد د یخر  ی _من وخانومم برا

 د ی اری وب گنیکه خانومم م ییها حلقه

 د ینیبب ارمیکه االن م  می خاص هم دار یلیخ ی حلقه ها هی د،مای _اجازه بد

شده به   ده ی چ ی لقه هاح دنی رو بازکرد باد   یجعبه بزرگ مخمل مشک  هیدادم که  سرتکون
بود رو    نیتریکه داخل و ی همشون خوشگل بودن همون حلقه ا کردمیدقت بهشون نگاه م 

برداشتم و توانگشتم فروبردم به طرف مهراب برگشتم ودستم بهش نشون دادم بالبخند دستمو  
 که انگشتربودرولمس کردوگفت  یانگشت شتشتودستش گرفت اروم باسرانگ

 ادیبه دستت م  یلی_ خ

 ست مردونه ارو به طرفش گرفتم  حلقه

 اد یخوشت م نی_توهم دستت کن بب 

 داد وحلقه ارودستش کرد بالبخندسرتکون

 خانومم ونپسندم  قهیسل شهیمگه م ادی_معلومه که خوشم م 

 نگاهش کردم بالبخند
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 طال واسه جشن روهم انتخاب کن   سی _خب حاال سرو

 نگاه کردم  نی تریو به

  یسیسرو   ن یهمچ  نیتریتوو  ی کارشده باشه ول انیکه ازبرل خوامیم سی سرو هی_اومم من  
 وجودنداره 

 بهم نگاه کرد فروشنده

 گردم ی برم  داالنی لحظه اجازه بد هی_

 و درب جعبه هاروبازکرد د یچ زیم  ی رو ی چندتاجعبه سورمه ا نی دادم که بعدازچندم سرتکون

 هستش   انیو برل دی طالهامون از طالسف سیسرو   نی_ا

بود که مدنظرم   یبودهمون مدل فی که هم ظر شون یکی شده نگاه کردم   دهی چ ی ها سیسرو  به
 بود رو انتخاب کردم 

 برامون اومده وفوق العاده س   ایتالیتازه ازا  نی_ا

 دادم بالبخندسرتکون

 _مهراب قشنگه؟؟؟ 

 دستش گرفت ولب زد  ی روتو سی نگاه کرد دستبندسرو سیبه سرو  مهراب

 ارجلو ی_دستتو ب

 نگاه کرد  دمیمهراب گرفتم که دستبندرودورمچ دستم بست به دست سف ی جلو  راستم رو  دست

  ی انتخاب کرد  نوی_هم

 انه یخوبه  هی_اهوم نظرت چ
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 اره یبگو ب ی خوایاگه م ی ا گهید  زیچ ه،خبی_عال

 هی کاف گهی_اوممم نه د

 کنم  می _باشه خانومم؛چقدرتقد

 قابل شمارونداره  دیاستفاده کن یو خوش ی _مبارکتون باشه به شاد

 د یی _ممنون،بفرما

 تومن۱۰۰_باست حلقه 

کارت عابربانکشو به طرف فروشنده گرفت وبعدازحساب کردن فروشنده ساک طالها رو   مهراب
 بهمون داد 

  نیوسوارماش  می رفت ن یبه طرف ماش می وازپاساژ خارج شد می تودست از مغازه خارج شد دست
 م ی شد

 _خب خانوم خانوما مبارکت باشه  

 یی رس_م

 ست ی_خانومم گشنه ش ن 

 گرسنه امه یلی_اوممم چرا خ

 رستوران فوق العاده  هی برمتی_االن م

 خواد یتزامیدلم پ ی فست فود می بر  می _اومم نچ رستوران نر

 چشم توجون بخواه  ی به رو ی _ا

 _جونت سالمت  
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دنج  یول  کی کوچ ی فست فود  هیبه  می د یرب رس هیرو روشن کرد وبعداز  نی ماش بالبخند
  یصدمتر ی فست فو هی  می شد ی واردفست فود  می شد  ادهیپ نیروپارک کردوباهم ازماش نیماش
   کیزوشیتم ی چوب ی ها یوصندل  یگرد چوب ی زایبا م

 که گارسون به طرفمون اومد  می ونشست میوسط رفت  زیطرف م به

 د یدار  لیم یچ دی خوش اومد  یلی_خ

 منو نگاه کردم  به

 سرخ کرده و مخلفات و دلستر   ینیزم بی باس  تزامخصوصی_پ

 د ی دار لیم ی _شما چ

 نطور ی_منم هم

 _چشم 

 گرفتن گارسون مهراب دستموگرفت  بافاصله 

 _خانومم  

 _جانم 

  یارواوک  گه ید ی وکارا مینیبیتاالر م م یر یفردا بعدمدرسه م می کنیروم دامونی _امروز فقط خر
 م یکنیم

 _باشه 

  بیبالذت مشغول خوردن س ین یزم بیسفارشا اول ازهمه شروع کردم به خوردن س بااومدن
که مشغول خوردن بودم سرموباالاوردم  نطوریروحس کردم هم ینگاه ینی بودم که سنگ ینیزم
 دم یخجالت کش یلیمهراب هم خنده ام گرفته بود هم خ ره ینگاه خ دنیباد
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 ؟؟بخورخانومم  یخور یچرا نم  شدی_چ

 ی خوری_توچرانم

 ،تو بخور   نمیخوردن تورو بب خوامی_م

 کشم یمن خجالت م ینجوری_خب ا

 _خجالت نکش غذاتوبخور سردشد 

 روازم گرفت مشغول خوردن شد   تزا یگاز زدم که مهراب پ تزاموی ازپ کهیت هی

 بودااا  ی_دهن

 توبخورم ی_دوست دارم دهن

گذاشت وباهم از رستوران   زیم ی بعدازخوردن غذا مهراب پول رو رو  می خوردن شد بعدمشغول
پاساژ    هیبه  می د یرب رس هیروروشن کرد بعد  نی که مهراب ماش می شد نیسوارماش می رفت رونیب

وباهم    میشد  اده یپ نی ازماش می پاساژ پارک کرد نگی رو توپارک  ن یماش نکهیلباس بانوان بعدازا
مانتو   هی  دنی که باد کردمی وبزرگ لباس نگاه م کی کوچ ی ها کی نبوتیتریبه و می شدوارد پاساژ 

 ساده ساده به مهراب اشاره کردم   یپیکه ازجلوکوتاه ازپشت بلندبود و ز

 _مهراب چطوره 

 پرووش کن می ابری_خوبه ب

رونشون   خواستمیکه م ییخانوم جوون بود مانتو  هیبه فروشنده که   می شد کی وارد بوت باهم
 دادم 

 ی خوایروم شی چه رنگ  زمی_خب عز

 اش رو   رهیت ی _اومم طوس
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 ارمی_باشه االن برات م

توتنم خوب بود درب اتاق   ی لیروبهم داد وارد اتاق پروو شدم ومانتو روتنم کردم خ مانتو
 روبازکردم 

 _چطوره  

  ادی بهت م یلیخ هی_عال

  دارمی وبرم نی _پس هم

هم   گهی وتوچندتا مغازه د می روعوض کردم واز اتاق خارج شدم مانتو روحساب کرد لباسم
 دوست دارم   یلیکه خ ی دیبه بخش خر می د یباالخره رس دمی خر گهیچنددست مانتو شلوارد

شده   ده یچ ز یم ی که رو ییبه رژا  میبزرگ و مجهزشد  ی ازمغازه ها یکیوارد  شی لوازم ارا د یخر
استفاده   شهیکه هم  یبعداز رژ کرم پودر داشتمیبرم ومدی بودن نگاه کردم ازهرکدوم که خوشم م

وباچندتاساک   دمی که فکرش روبشه کرد خر یهرچ ملیخط چشم ر ه یسا کی پنک کردمیم
 م  ی پرازمغازه خارج شد 

 به طرفمون اومد   عیپسرهمسن مهراب سر   هیباورودمون  میمردونه رفت ی ها کی به طرف بوت

 اقا مهراب   دی خوش اومد  یلی_خ

 _ممنون 

بودم بادکمه    دهی که خر ییهمرنگ مانتو  یطوس راهنی پ هی می شده رفت دهی چ ی طرف لباسا به
برداشتم وبه طرف مهراب   ی ا روزهیف  ی،اب دی رنگ ،سف  یریش  راهنی پ هیبرداشتم  یمشک ی ها

 برگشتم 

 ناروپرووکن ی_برو ا 

 ست ین ی ا  گهیزد یچ ی_مطمئن
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 _نوچچ بروبپوش 

 _چشم 

ومن   کردیدرب اتاق پروو روبازم دی پوشیهاروکه م راهنی وارد اتاق پروو شد هرکدوم ازپ  باخنده
 رفت یمردجذاب روبه روم دلم براش ضعف م دنیباد

ودودست کت شلوار وچندتا شلوار وکفش به طرف ساعت   راهنایهمه اون پ دنیبعدازخر 
 م ی رفت ی کی ش یلیخ یفروش

  کنهیفرق م    شهیباهم ندفعهیکنم،اماا یدمی خر نجا یازا شهی _من هم

 ی _چه فرق

 د یباخانومم اومدم خر  ندفعهی_ا

 _اهان ازاون جهت 

 بود کیوفوق العاده ش  یست ساعت گرد با بندچرم مشک  هی دنینگاه کردم باد نی تریو به

 قشنگه مهراب   نی_ا

 ساعت چشماش برق زد   دنی که اشاره کردم نگاه کردباد ییجا به

 داخل م ی_فوق العاده س بر 

 م ی مغازه شد وارد

 طرفا  نیچه عجب ازا  ی _سالم اقا مهراب خوش اومد

 بازم اومدم  گهیممنون اره د  دجانی _سالم سع

   دی_سالم خانوم خوش اومد 
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 _ممنون 

 ی کنینم ی_معرف

 دستمو گرفت وبالبخندلب زد  مهراب

 _نامزدمه 

 بهتون بکنم  تونمیم یخب چه کمک دی خوشبخت بش گمیم  کی_تبر 

 م ی نیبب اریب یصفحه گردمشک یک_اون ساعت ست بندچرم مش

 _باشه 

 دستم بست  ف یمهراب ساعت مخصوص منو دورمچ ظر زیم ی ساعت رو   باگذشتن

 ادی به دستت م یلی_خ

 منم ساعت رو دورمچ دستش بستم  بالبخند

 خوشگله مهراب   یلی_خ

 وحساب کن    نیهم دجانی __سع

 _مبارکتون باشه قابل نداره  

 کنم  می _ممنون داداش،چقدرتقد

 تون ینامزد ی کادو من به شما برا نی_ا

 داداش   ی_مرس

 د ی ازش استفاده کن ی_قابل شمارونداره انشاال به خوش

 م ی مابر گهی_ممنون بااجازه ت د 
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 سالمت   دبهی_بر 

 خونه  م یشب برگشت د ی خر ی بعدکل باالخره

 بهم نگاه کرد  ستادبالبخند یدرب خونه ا ی جلو مهراب

 نمت یبینوم خانوما برواستراحت کن فردام_خب خا

 _باشه ،مهراب؟ 

 _جانم 

 باال  م یابر ی_ب

 برم خونه   دیخوشگلم با  گهی_نه د

 مراقب خودت باش  یلی_باشه پس خ

 م ی _چشمم زندگ 

 شدم   ادهیپ نیازماش

 _خدافظ 

 _خدافظ 

 حرکت کرده بودم که صدام زد  چندقدم

 زاد ی _پر

 به طرف صدا برگشتم

 _جانم 

 ی ببر ی خوایدارونمی _خر
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 ببرم   دوخودمی اونهمه خر تونمی رفته بود،بعدشم منکه نم ادمی_عه 

 ارمشون ی_باشه توبرومن م

سرم اومد مامان    دپشتیخر ی پرازساکا ی دادمو وارد خونه شدم که مهراب با دستا سرتکون
 ازاشپزخونه خارج شد وبالبخند گفت  دنمونیباد

 مبارک باشه  دیدکرد ی_سالم چخبره چقدرخر

 ی مامان  ی_مرس

 مهراب جان   ی_خوب

 ن ی _ممنون شما خوب

 ارم یشربت براتون ب  هی دی نیبش نیا ی_خداروشکر منم خوبم ب

 دبرم ی ممنون من با گهی_نه د

 به طرف مهراب برگشتم

 ی اورد ناروی_مهراب دستت دردنکنه که ا

 بانو    کنمی_خواهش م

 بعدبرو م یشربت بخور   هی  مینیبش ای_حاال ب

 برم  ادیدلم نم  گهید  نمی_بش

 گه ید  ایب ی_مهراب

 باشه  یگ ی _چشم چون توم
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سرمو گذاشتم روشونه پهن ومردونه اش که  می نشستtvی گرفتمو رومبل دونفره جلو  دستشو
 گوشم   کیدستش دورکمرم حلقه شدوسرش اوردنزد

 امروز   ی خسته شد یلی_خ

 شم یم  هوشی_اهوم  دارم ب

 ی خسته شد ادی_قربونت برم ،اشتباه ازمن بود ز 

 حساسم  دی توخر  ی ادیمن ز  یندار یر ی_نه بابا توکه تقص

   ای خسته شد ی _معلومه حساب

 خسته شدم  یلی_اره مامان خ

 ی شیبهترم کم یشربت وبخور نی ا ای_ب

کردم که مامان ازمنو مهراب   ک ی رو برداشتم واروم به لبام نزد دمشکیشربت ب   وانیل حالیب
شربت روخورد  هیروازدستم گرفت وخودش بق وانیکه مهراب ل دمیازشربت رونوش کمیدورشد  

 باتعجب نگاهش کردم

 یکنیم  ینجوریخب چراا زه یشربت خودت که روم وونهی_مهراب د 

 ه یتو بخورم مشکل ی_دوست دارم دهن

 _نوچ بخورنوش جونت  

 کردم ،متعجب نگام کرد  کیبه لبش نزد  زبرداشتمیشربتش روازروم وانیل

 _بخورش 

شربت روخوردم  یرواز لبش دورکردم وخودم باق  وانیحرف نصف شربت روخورد که ل یب
 لرزوند یبود که قلبمو م یبرق هینگاهش کردم توچشماش  طونیوتخس وش
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  یکن وونمید ی_دوست دار

 ت کنم وونهی _اهوم معلومه که دوست دارم د

 خانوم خانوما  ی _به عواقبشم فکرکرد 

 باناز جلودادمو لب زدم لبمو

 مثال  هی_عواقبش چ

 نه ی_ا

  زدیقلبم مثل تبل تندتند م  دیوکنارکش دیرو بوس  میشونیپ عیوسر  صورتشواوردجلو
 انداختم  نیی باشرم سرمو پا  شنوهیصداشو م  کردمیاونقدرصداش بلندبود که حس م

 خانوم خانوما  دناتمیخجالت کش نی _عاشق ا

 لب زدم اروم

 ی ا وونهید یلی_خ

 بلندتربگو  یگفت یچ  دمی_جووون نشن

 م یمامان باعث شد هردوبه مامان نگاه کن ی بهش بگم که صدا یز یچ خواستم

 _مهراب جان خانواده خوبن 

   رسوننی_خداروشکر خوبن سالم م

 ن یداد ش ی_خداروشکر ،ازما 

 _بله انشاال اخرماه اماده س 

 ی مونیمام شیخب پسرم شام که پ ی_به سالمت
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 برم خونه  دی امشب با یول گهی روز د هیممنون انشاال  یلی_خ

 ی کنی_تعارف م

 کنم یاصال تعارف نم دیباورکن  یتازه وارد خانواده تون شدم ول  نکهی_باا

 م ی دورهم شام بخور ی ایشب ب  هی دی حتما با  یول ی هرجورکه راحت زمیخوب باشه عز میلی_خ

 _حتما،چشم  

 بلندشد که منم بلندشدم ازجاش

 ی من برم ،دستتون دردنکنه بابت همه چ گهی_خب د

 تادم دربدرقه کن مهراب جان و  زاددخترمینکردم که،پر  یکار  کنمی_خواهش م

 _چشم 

 م ی رفت یمهراب وگرفتم وباهم به طرف درب خروج دست

 تم درب خونه اروبازکردکه گف مهراب

 مراقب خودت باش   یلی_خ

  نجامیا۷فردا ساعت نطوری_چشم توهم هم

 برسون  ناسالمی_باشه ،به مامان ا

 د یکش لپمو

 یباهام ندار ی_چشم خانوم خانوما فعال کار

 خونه بهم زنگ بزن ی دی _اوممم نه فقط رس

 _باشه ،خدافظ 
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وارد  نکهیبهم زدواز خونه خارج شد بعدازا  ی دست تکون دادم که لبخندمردونه ا براش
فراوون به طرف اتاقم حرکت کردم قبل ازورودم به   یاسانسورشد درب خونه اروبستم وباخستگ

 اتاق لب زدم

   خورمیبخوابم شام نم رمی خسته م م یلی_مامان من خ

 زم ی_باشه عز 

 یلیاسا روتخت ولوشدم وچشمام روهم افتاد خاتاق شدم وبعداز عوض کردن لب وارد
 روبرداشتم وجواب دادم یچشمام بازشد گوش میگوش ی باصدا  هویزودچشمام بسته شد که 

 _بله 

 ی _سالم جوجو خواب بود

 ی کلد دالمی_سالم اله خواب بودم ب

 ( ی کرد دارمی)سالم اره خواب بودم ب

   یزنی بودم چه نازحرف م دهیمدل حرف زدنتو تاحاال نشن ن یجان ا ی _ا

 حلفم ی م ینجولیبه بعد ا  ن یازا ی_اگه دوج دال

 ( حرفمیم  ینجوریبه بعد ا  نیازا  ی)اگه دوست دار

 _معلومه که دوست دارم البته فقط واسه خودم

 _باجه

 )باشه( 

 منم زنگ زدم  دمی بهت زنگ بزنم هروقت رس یگفت  میکردم زندگ  دارتیب  دی_ببخش

 ی کلد ی_خوف کال
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 ( ی کرد ی)خوب کار

 عسلم  نی ری_اخ من قربونت برم ش

 _خدانتونه

 )خدانکنه( 

 ی دیکه خواب ی مگه شام خورد ی_راست

 دم ی خواف ومد ی _نوچ گلسنه نبودم خوافم م

 ( دم یخواب ومدی)نوچ گرسنه نبودم خوابم م

 کنم ی ع مقط گهیمن د  زمبروبخوابی_باشه عز 

 جونمم  یی_خدافظ اقا 

 _خدافظ خوشگلم 

 روقطع کردم وبا لبخند چشم بستم  یگوش

 ****** 

وقت   دمی لباس عروسم رو خر   میتاالر وقت گرفت می عقد روانجام داد ی زود تمام کارا  یلیخ
  کاپینشسته بودم ومشغول م شگریارا ردستی واالن ز می مهمونهارودعوت کرد می گرفت شگاه یارا

شدو باعث   ده یموهام کش یموهام شد که حساب ونی نوبت شن م یدوساعت ونصورتم بود بعد
 لب زد  شگریارا چندساعتشداخمام بره توهم بعد 

  ن ی بلندشو خودتو بب ، ی مبارکت باشه مثل ماه شد  زمی_خب عز

  یبه خودم نگاه کردم لباس عروس مدل پرنسس ستادمی ا ی قد نهیا ی از جام بلندشدم جلو اروم
  ی ناز که باسنگا یلیلباس عروس خ هیمدل لباس عروس بودم    نیقرمز لبخندرولبم اورد عاشق ا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

نگاه کردم  نهیناز بود به خودم توا  یلی کارشده بود وتا کمر بعدش کامال توربود وخ فی ظر
  یلیخ ونیشن  هی  می رمشکف  ی موها ومدی بهم م بیعج  دمی باپوست سف فمی ظر ی طال  سیرو یس
کرده   فی دسته ازموهام رو و هیموهام روکج داده بود و ی شده بود وجلو  یوناز پرنسس  کیش

صورتم   کاپیکارشده بود رو سرم گذاشته بود م دیسف  فیها ظر  نیکه بانگ یبود تاج پرنسس
کارشده بود ابروهام پهن وکلفت وکوتاه برداشته   رتمروصو یبه خوب می فوق العاده بود کرم گر

با   ازنبودیکه اصال ن  یبود موژه مصنوع ده یپشت چشمام کش یشده بود  خط چشم قشنگ
 ی پشت چشمام زده بود رژگونه قهوه ا یکمرنگ یلیخ  هیشده بود سا شیخوب ارا  یلیخ ملیر

 و خوش غیورژ ج دهبودی به گونه هام کش

زدم همونطور   نهیا ی چرخ جلو هی  کردی م یعشوه فروش ید وبدجورقرمز رولبم کارشده بو رنگ
  گهید نهیبه هم  شیبود اما قشنگ د یاز بدنم تو د  یلیخ  نکهیلباسم روتور ندادم باا  خواستمیکه م

بلند قرمز   یماکس  راهنی پ هیسمتش  البرگشتمیل ی شد باصدا یمهرابم با دوتا بغض کردنم راض
 شده بود  یومدل موش عال کاپ یبامکارشده 

 جونم  یمبارکت باشه اج ی چقدر نازشد یپر یی_وا

 ممنون  زدلمی عز ی_مرس

 باهاش  یکارکنیچ ی خوایم  ینیبی وم می شترمری به بعد ب  نیازا  ی_پر

 مثل اونو ندارم یبه ارزش ی زایفعال وقت فکرکردن به چ دونمی_نم

 وونه ی _خخ د

 _واال 

 اقا داماد اومد  زمی_عز

 دن یشروع کردبه تپ  یجمله قلبم تندترازهروقت نیا دن یباشن

 دستم روفشرد   ال یل
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 زدلم ی_بروعز

 شد یشترمیاضطرابم ب داشتم ی که برم یهرقدم داشتم ی قدم برم اروم

شدحس    اهیجفت چشم درشت س هیرواروم بازکردم وچشمام قفل   شگاهیدرب ارا  نکهیتاا
 ضربان قلبم رفت روهزارباعشق نگاهش کردم   کردمیم

  غیت شیجذاب ترشده بودبه صورت ش یمشک ونیقرمز و پاپ رانی با پ یکت شلوار مشک تواون
مرتب شده مردونه اش همه وهمه باعث شدنتونم نگاه ازش   ی شده اش نگاه کردم ابروها

رش کرده بود به  که جذاب ت  ی بود بالبخند امیهمه دن اهشیس  ی وزل بزنم بهش چشما رمیبگ
 که دسته گل رز قرمز رو به طرفم گرفت  کردمینگاهش م ططرفم قدم برداشت همچنان فق

 با عشق به خانومم  می _تقد

 بهش زدم  یو پرناز حیگل رو ازش گرفتم ولبخند مل دسته

   ی_مرس

  ی دستش با سرد ی بهم زد ودستم رو تودست بزرگ مردونه اش گرفت گرما یجذاب لبخند
 کرده بود لبخندش کمرنگ تر شد وبهم نگاه کرد جادی ا یدستم تضاد جالب

 _چراانقدر سرده دستت 

 زدم ییکوچولو لبخند

 _استرس دارم خب

 بهم زد یلبخندمهربون

 ی دار وی استرس چ  م ی_قربونت برم زندگ 

 _مهراب  
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 _جان مهراب 

هست که واقعا   ییزا یچ هیاما   می راض میلی اتفاقا خ ستمی ن مونیتوروانتخاب کردم پش نکهیا_از
 باعث شده استرس داشته باشم 

 توصورتم زل زد بااخم

   ییزا ی_چه چ

 م یساز ی باهم نم یدونیم  ی_خب تواز رابطه منو خواهرت خبردار

 نگام کرد یبالبخندمهربون

 نباش من کنارتم   یچی_نگران ه

 ی پشتم باش شهی که هم ی دی_قول م

 دم ی_قول م

مهراب   میشده بود رفت  ن یوقرمز رز تزئ دیسف ی قرمزش که با کال  یبه طرف مازرات لبخندزنون
  نیبااون لباس پراز پف نشستم که درب ماش یدرب کمک راننده ارو برام بازکرد به سخت 

 حرکت کرد   نی نشست بالبخند بهم چشمک زد وماش نی روبست وخودش هم داخل ماش

  دنی بارس می کرد ی شده بود گوش م یکه پل ی فقط به اهنگ شاد می نزد یحرف هیبه اتل دن یتارس
روبرام بازکرد   ن یشد و درب ماش ادهیپ نیازماش عیروپارک کرد سر  نی مهراب ماش هیبه اتل

خانوم جوون   هیکه  می شد  هیست تودست هم وارداتلشدم و د ادهیپ نی بالبخندازماش
 اومد  ون بالبخندبه سمتم دنمونیباد

 م یکاردار یکه کل دیی _سالم مبارک باشه بفرما
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باغ پراز گل که مخصوص   هی می که گفت شد  ییوهمراهش وارد جا می داد بالبخندسرتکون
پسر همسن وسال مهراب   هیبه همراه  نیبود ازمون فاصله گرفت وبعدازچندم یعکس بردار

 برگشت 

 بانو  گمیم  کی،تبر  ی خوش اومد یل ی_سالم اقامهراب خ

 دادم بالبخندسرتکون

 م یشروع کن ن یخب اگه اماده ا لهی_خ

که شروع کرد به گفتن ژست مختلف وعکس   میمثبت تکون داد یسرمون روبه معن منومهراب 
ازشدت شدم چندلحظه چشمام روببندم اما ول   شدی باعث م یعکاس ی از ژستا یضگرفتن بع

شد بعدازگرفتن عکس ها ازشون   مونی تک ی کن ماجرا تبود باالره بعد دوساعت نوبت عکسا
  دونم ی نم شترشدیاسترسم ب میم وبه طرف تاالرحرکت کردی شد ن یسوارماش می کرد ی خداحافظ
 اچر دونمی نم زدیشورم  بیدلم عج یچرا ول

 خوبه  زادحالتی _پر

 بهش زدم یپراسترس لبخند

 زنه یدلم شورم کم ی _خوبم فقط 

 نباش من کنارتم   یچی بکش نگران ه قی_نفس عم

دلشوره مثله خوره افتاده   نیزدم وچشمام روبازوبسته کردم به ظاهراروم بودم اما ا لبخندبهش
 دن یقلبم تندترازقبل شروع کردبه تپ می واردباغ تاالر شد  نکهیبودبه جونم هم

روبرام بازکرد اروم   نی شد ودرب ماش ادهیپ نیمهراب ازماش ستادیا قهی بعدازچنددق نیماش
که  شترشدی ب یاسترسم زمان م یشدم وبه کمک مهراب باهم وارد تاالرشد  ادهیپ نیازماش

تاق عقد حرکت  بااسترس ازپله ها باالرفتم وبه طرف ا ومدیاستقبال ازمون ن ی برا چکسیه
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  ی اشک مامان بنددلم پاره شد ونفسم برا سیصورت خ دنیباد  می شد هوارد اتاق عقد ک   میکرد
 چند لحظه رفت بااسترس لب زدم 

 مامان  شدهی_چ

 کردم  کردنگاهیاش بلندشد به باباکه ناراحت نگاهم م هیگر ی حرفم صدا نیباا

 شده یتوبگو چ یی_بابا 

 زد  ینیلبخندغمگ

 اومده  شی پ کیمشکل کوچ هینشده دخترم فقط   یچی_ه

 بااخم لب زد  مهراب

 شده   ی_چ

 وجود داره   یاشکال هیها  شی_توجواب ازما 

 ی _چه اشکال

 ن ی صاحب بچه بش  دیتون ینم دیشما دوتا اگه ازدواج کن ش ی _طبق جواب ازما

  کل تاالر دورسرم نیشد حرف بابا دستم ازدست مهراب جداشد و وافتادم روزم  باتموم
نکن من مهراب ودوست دارم  نکاروبامنیا  اینه خدا شدیحرف بابا توگوشم اکوم دیچرخیم

اشک از   اریاخت ینکن ب نکارویباهام ا ای شده خدا میموجودزندگ  نی تر یاونقدر که برام خواستن
 نگران نشست کنارم ابشد که مهر  یچشمم جار

 زادجان یزاد،پری _پر

 حالت خوبه  هویشد ی چ خانومم

 که ناراحت توچشمام زل زد  دید یتوچشمام چ  دونمینگاهش کردم نم فقط
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 ی بدون بچه کنارم بمون یتونی،م  یبچه ارو تااخرعمربزن  دیبه خاطرمن ق ی_حاضر

 که مادرمهراب بااخم لب زد  یبرام مهمتر یزیبگم توازهرچ خواستم

 یازچ یوداربعدت می نیتوروبب ی بچه ها  نهیمهراب ماارزومون ا  یگیم یمعلوم هست چ چی_ه
 یزنی حرف م

 باداد گفت  مهراب

باشه اگه اون نباشه من بچه   زادیمادر بچه ام پر   زادباشهی که از پر خوامیبچه م ی_من وقت
 خوامینم

 زد وبااخم لب زد  ی پوزخند می مر

 ی شیم  مونیبعدپش یگی نومی_االن ا 

 ازجاش بلندشد   تی باعصبان مهراب

 خفه شو  یکی_تو 

 مگه گمیدروغ م هی_چ

 م یبه تونداره مر  یربط چ یمن ه ی_زندگ 

 به ماکه ربط داره   ی_ول

  یراض ستی که قرارن دونستمینگاه کردم ازته دلم هق زدم م نوگفتیمادرمهراب که بااخم ا به
 بشن 

هم دوست دارن نوه داشته   زادجانی خونواده پر یمارو ازطرف کنهیدرک م زادجانی_به نظرمن پر
 باشن  

 کردم بهش نگاه   میاشک ی باچشما
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 گفت  ت یاشکام بااخم وجد  دنیبابا،باد 

 موافقت کنم اما  رهی بگ یمیهست که هرتصم زی_اونقدر دخترم برام عز

 مهراب وخونواده اش اشاره کرد به

 روگونه اش اوردن  نطوراشکیبسپارم که ا ییدخترمو دست کسا ستمی _اما هرگز حاضرن

 ازجام بلندکردمنوتوبغلش فشردوگفت  دمی لرزیطرفم اومد دستمو گرفت ومنو که م به

 یکن هیگر   ینطوریا زارمیاروم باش بابا کنارته هنوززنده ام نم ششششی_جانم دخترم ،ه
 اروم باش  ششیه

 دخترم حاللتون   ه یمهر شهیباطل م  تیمحرم غهیص نی خب امروز ا لهی_خ

 مامان اشاره کرد   به

 خانوم می_بر 

پاهام تحمل وزنم رونداشت    وفتمیاالنه که ب کردمیبه طرفمون اومد حس م هیبا گر  مامان
که بابا دستمو   دی لرزیتموم بشه به مهراب نگاه کردم لبام ازشدت بغض م ی نطوریا  خواستمینم

بودن رو ازانگشتم دراورد به طرف   دهی نشون برام خر ی که برا یتودستش گرفت و انگشتر 
 دستش گذاشت ولب زد  وکف  مهراب رفت انگشتر 

 ی که قسمتته خوشبخت ش ی ا گهیباهرکس د دوارمی ام ستین زادباهمی_انگارقسمت توپر

 گلوش معلوم بودلب زد بکیشدن س نیی که از باالپا یبابغض مهراب

 د ی ریازم نگ زادوی توروخدا پر  دی بامن نکن نکارویا کنم ی_نه ،خواهش م

 ست ین ی چاره ا  یسخته ول یل یخ دونمی _سخته م

 نگام کرد   د یحالش روفهم شدیکه م ییمهراب با چشما   رفتیجونم داشت ازتنم درم انگار
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   رمیمیموال من بدون توم زادبهی _پر

از   میکه بابا با طرفم اومد و دستم وگرفت وباهم از تاالرخارج شد  ختیهردومون فرور ی اشکا
چطور طاقت اوردم و   دونمینم زمیاالن فروبر  تونستم یاما نم دیلرز یم بی تنم عج ادیضعف ز
دادمو حس کردم  هیبابا از تاالرخارج شد سرم روبه پنجره تک نیماش یباباشدم وقت نی سوارماش
  نایا  چکدومی نفس بکشم اما ه تونستمیقلبم دردگرفته بود که نم ی شد به حد کندهقلبم ازجا 

 سد  خونه مثل ج می دیساعت رس ک ی  رندادومابعدازی روتغ یزیچ

در اتاقم روقفل کردم وسرخوردم پشت   عیشدم و به طرف اتاقم رفتم سر  ادهیپ ن یازماش جونیب
 درنشستم  

اومد لباس   یبندنم ییگرفتم با اشکا  ی کردم که سردردبد هیشد اونقدر گر  ینجوریچراا ایخدا
  دیچکی اشکم م داشتمی که برم ی ا رهیعروس رو دراوردم وباز زارزدم موهام روبازکردم وهر گ

جون روتخت   یروگونه ام بعدازبازکردن موهام کل صورتم رو با دستمال مرطوب پاک کردم ب
جلوچشمام اخ که   بستیصورتش نگاهش نقش م بستمیچشمام روکه م  د یرک افتادم وبغضم ت 

   یکار چیاومد ه یازدستم برنم ی ومن کار  زدیم شمی فکربه همون روزا ات

از   دمی اتفاقت امروز باوحشت ازخواب پر دنیکردم که خوابم برد که باد  هیچقدر گر  دونم ینم
بود    دهی به نفس نفس افتاده بودم وهق هق امونم وبر  دمیلرز یزدن م غیترس شروع کردم به ج

 شدن دراومد   دهی کوب ی که صدا

 درو ن یدروبازکن دخترم من نگرانتم توروخدا بازکن ا  زاددخترمی _پر

بابا    دنی حال ازجام بلندشدم ودرب اتاق روبازکردم باد یب توصداش غم بود که اونقدر
 کردن  هیخودموپرت کردم توبغلش شروع کردم به گر 

 برات جانم   رمی،بم یکن سبک ش ه ی_جانم ،جان بابا گر 

 وگفت  دی شونه ام روبوس ی رو

 برات دخترکم   رمی_بم
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روتخت بودم و مامان بابا کنارتخت   دارشدمی ب یکردم فقط وقت هیچقدر توبغل باباگر  دونم ینم
 بودن 

وروز   احالیکنم   هیبه خاطر عشقم گر دونستمیگرفت نم شتردلمیب شونیشونی پر دنید از
  یهردو با نگران دنمیبادبادکرده بود به طرفشون رفتم  هیکه از فرت گر  یی پدرمادرم باچشما

اروم باشه اما غم   ردکیم یبابا سع  یول ربودینگاهم کردن مامان اشکاش گوله گوله سراز
کدوم   ی برا دونستمی حال وروزه به خاطرمن نم نیمن ا ی بابا زدیم شیتوچشماش قلبمو ات 

بذارم مامان بابام   دی نبا  وفتهیمن ب  ی که برا می که هراتفاق دونستمی دردم غصه بخورم اما خوب م
 عذاب بکشن  ینطوریا

رهم شدبابا بادست اشاره کردبرم  به روشون زدم که انگارهمون لبخندبراشون م  یجون یب لبخند
 طرفش  

 سمتشون حرکت کردم وسط بابامامان نشستم   به

 بابا   ی_بهتر

 د ی زدو سرمو بوس  ینیمثبت بازوبسته کردم که لبخند غمگ  یروبه معن چشمام

 کنارتم  وفتهی که ب میاتفاق یتوهرزمان میکنارت  شهیبدون هم  نوی_ا

 یی بابا دونمی_م

 مامان نگاه کردم ودستش روتودستم فشردم  به

 _مامان 

 بهم نگاه کرد سشیخ ی باچشما

 _جان مامان جانم 

 مامان بابام نمیبیم یوقت رهیگی م شینکن قلبم ات هیگر  ی نجوری_ا
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 یی بابا  دینکن  یناراحت ینطوریعذاب منم توروخدا ا   نیومسبب ا  کشنیدارن عذاب م  نطوریا

 بابا زل زدم  ی توچشما

 جونم به جون تومامان بسته اس  یدونی بهم نگاه نکن توکه م نطورناراحتی_توروخدا ا

 دن ی چونه م شروع کردبه لرز ازبغضم

 _درسته امروز نابود شدم وقلبم شکست  

 ن ییانداختم پا  سرمو

  نمیبب تونمیکه امروزافتاد نم یدارم اما بااتفاقات شتردوسشی_اخه عاشق مهراب شدم ازخودم ب
 وفته یبه خاطرمن تودردسرم

 مامان نگاه کردم  به

  قهیدرعرض چنددق یبمونه اما همه چ یخطبه باق هیباشه فقط   یاوک  یسخته همه چ یلی_خ
  یباهاش بسازم ،ول دی ندارم با ی اما چاره ا ترکهیعوض شه سخته قلبم ازشدت غصه داره م

 زمان بگذره تاحل بشه دی فقط با شم یمن خوب م نی ورغصه نخ ینجوریتوروخدا شماها ا

   شمی حالتون خوب باشه منم خوب م شماکه

 وگفت  دیمنوبه اغوش کش مامان

 م یبرات زندگ  رمیبم نهیحال وروز دردونه اشو نب نیا  رهی_مادرت بم

 _خدانکنه مامان 

 ادی بالسرتوب  نیا  دی_اخه چرا با 

 لب زدم  بابغض

 دونم ی_نم
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  می بد  یبهش دلدار نکهیا ی مابه جا  گهیم زاددرستی پر گهیخب خانوم تمومش کن د لهی_خ
که هست بدترم بشه   ینیحال فاطمه ازا شهیباعث م  نیا  میازدارین یبه دلدار شتریخودمون ب

  ارهیمنوتوروازپادرب دی نبا هیقض نی اماا نهیسنگ یلیغم خ هیسخته واسه هممون   یلیخ دونمیم
به  دی با بازهیخودشوم زادکال ی باشه پر ینطوریحال روزماا  ماگهیزادی پر یمنو تو دلگرم

   میکه شده خودمون وجمع وجورکن زادهم یخاطرپر 

 _باشه  

  ی امای پ دنیروکه روشن کردم باد م یازکنارشون بلندشدم وبرگشتم تواتاقم گوش ینیبالبخندغمگ
 هاروبازکردم   امیپ عیمهراب سر

 بدون حال وروزمن بدترازتوئه  یول  یهست یتوچه برزخ  دونمی م ی جواب تلفنتو بد شهیزادمی _پر

 مطمئن بودم حالش بده   دی روگونه ام چک اشکام

 ی دی چراجوابمونم  زادمن،خانوممی_ پر 

بهم   ی دید  اممویهروقت که پ  کنمی چقدردوست دارم ،ازت خواهش م  یدونی خوب م توکه
 نگرانتم  یلی جواب بده خ

 کردم  پیبود براش تا ری نه ام سرازکه روگو ییبااشکا 

غم   نیباا ی قراره چطور  دونمی؟نگران من نباش نم   ی_سالم مهراب ،من حالم بهتره توچطور
به هرحال اونام ارزودارن   ستین  یکه ناراحت کردن خونواده ت کاردرست دونم ی فقط م امیکنارب

 * زادیدوست دارتو پر  یسالم باش شهیهم  دوارمیممنون ام ی برات بابت همه چ

روخاموش کردم ودستام   یداده شد گوش ل یتحو ام یپ نکهیروبراش ارسال کردم وبعدازا امیپ
من باشم که به   نیا  شدیباورم نم شدیوچ کردمیفکرم یروصورتم گذاشتم واز ته دل زارزدم چ

شد چشمام  مهراب قلبم فشرده    یاداوریکنم با  هینطورگریا  رازپدرمیمرد به غ هیخاطر عالقه به 
  یاونقدر دوستداشتن امیدردکنارب نیاخه دوسش دارم خداا چطورباا  فشاردادمرومحکم بهم  

 یال ده ی کنم بعدبابا مهراب همون مردا هیمردتک  هیبار تونستم به  نیدوم ی ومهربون بود که برا 
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  تونستم یبهم خورد نم شی جواب ازما هیبه خاطر   یهمه چ یول خواستیدلم م شهیبود که هم
  کردمیهم که م یغم برام بزرگ بود که هرکار نی اونقدر ا کنمن  هیخودمو اروم کنم که گر

 وونه ی د شدمی م وونهی تموم شد د نمون یب یکه همه چ  کردمی فکرم یاروم بشم وقت تونستمینم

 *مهراب* 

مهمون   دتمومی ق خواستیشده بود که دلم م یلحظه نزد اونقدر نازو خواستن هیقلبم  دنش یباد
  می که فقط من باشم وخودش هردوزل زده بود ییکه منتظرمونن رو بزنم و ببرمش جا ییاه

تصورش کرد باتموم   شهیاونقدر خوشحالم که نم نمیب یم ت یلحظه ارو تو واقع نیا  نکهیبهم ازا
لبخند زدم وبه طرفش قرم برداشتم دسته گل رزقرمز روبه طرفش گرفتم   شجون واحساسم به 

 ولب زدم 

 با عشق به خانومم  می _تقد

 دست گل روازم گرفت  یح یکه بالبخند نازومل 

 ی _مرس

 بهش زدم  یلبخند جذاب 

سرد بود    یلیلحظه نگران شدم دستش خ هیروتودستم گرفتم بالمس دستش  دستش
 که کمرنگ شده بود لب زد  ی بالبخند

 _دستت چراسرده 

 _استرس دارم خب

 بهش زدم ییلبخندکوچولو

 ی دار وی استرس چ  م ی_قربونت برم زندگ 

 _مهراب  
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 _جان مهراب 

  ستیرابطه منو خوارت باهم خوب ن یدونی اما توم ستمی ن مونیتوروانتخاب کردم پش نکهی_ازا
   می سازی باهم نم

 نوداره یپس استرس امن  ی بهش زدم کوچولو یلبخندمهربون

 _نگران نباش من پشتتم 

 ی دی_قول م

 دم ی_قول م

به   یوقت می رفت ه یبه طرف اتل نی وبعدسوارشدن توماش می حرکت کرد نیبه طرف ماش  بالبخند
  ی برا می وبعداماده شد می شد  هیشه باهم وارداتل ادهیپ  نیبهش کمک کردم ازماش م ید یرس هیاتل

کارمون تو   نکه یبود بعدازا  میلحظات زندگ  نیتر   نیریهمه اون لحظه ها برام ش  یعکس بردار
  زادخوبیحال پر کردمیوبه طرف تاالرحرکت کردم حس م می شد نیتموم شد واردماش هیاتل
 ست ین

 زاد ی_حالت خوبه پر 

 نگرانم کم ی _خوبم فقط 

 زدم بالبخندلب

 بکش من کنارتم  قی_نفس عم

  ی برا چکسیه می به تاالر وارد باغ تاالرکه شد  می د ی رس قهیبه روم زد بعدازچنددق ی لبخند
 نگران ترشد   زادی نبود حس کردم پر رون ی استقبال ب

  دنیباد می وارد اتاق عقد که شد  میوبه طرف اتاق عقد حرکت کرد  میتاالرباالرفت  ی ها ازپله
 لب زد  یبانگران زادیخوشحال نبودپر چکسیشدم ه زادشوکهیمادرپر   سیصورت خ
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 مامان  شدهی_چ

 مشت شد  ی مادرش بلندشد دستام ازنگران هیگر  ی زادصدای حرف پر نیباا

 د ی از پدرش پرس زادبااسترسیپر که

   شدهیچ   توبگویی _بابا

 زد  ینیلبخندغمگ

 به وجوداومده  کی مشکل کوچ هی   ستی ن یزمهمی_چ

 دم ی پرس یونگران بااخم

 شده ی_چ

 به وجوداومده  شامشکلی_توجواب ازما 

 ی _چه اشکال

 ن ی صاحب بچه بش  دیتون ینم دیشما دوتا اگه ازدواج کن ش ی _طبق جواب ازما

حالش   دنینفسم ازد نی ازتودستم جداشد وافتادروزم  زادیدست پر  دمیشن  یپاره شد چ بنددلم
کنارش نشستم   یگرفت بانگران شی اشکاش قلبم ات دنی داغون شد باد یواقع  ی رفت به معنا

 لب زدم ینیغمگ ی وباصدا

 زادجان یزاد،پری _پر

 حالت خوبه  هویشد ی چ خانومم

  تیاشکش زل زدتوچشمام ناراحت از وضع سیمعصوم خ  ی نگفت فقط با چشما یچیه
 لب زدم  یفعل

 ی بدون بچه کنارم بمون یتونی،م  یبچه ارو تااخرعمربزن  دیبه خاطرمن ق ی_حاضر
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   یزیمهمتره هرچ یزیازهرچ  زادکنارمیروگرفته بودم بودن پر  ممیتصم

 جوابموبده که مامان بااخم لب زد خواست

 یازچ یبعدتودار می نیتوروبب ی بچه ها  نهیمهراب ماارزومون ا  یگیم یمعلوم هست چ چی_ه
 یزنی حرف م

 بود که توش بودم لب زدم یتی وضع تیکه ازغم وعصبان ی باداد

گه اون نباشه من بچه  ا زادباشهیباشه مادر بچه ام پر  زادی که ازپر خوامیبچه م ی_من وقت
 خوامینم

 بهم زد وبااخم لب زد  ی پوزخند می مر

 ی شیم  مونیبعدپش یگی نومی_االن ا 

 ازجام بلندشدم  تیباعصبان اره یاونقدر بزنمش که خون باالب خواستیم دلم

 خفه شو  یکی_تو 

 مگه گمیدروغ م هی_چ

 لب زدم  باخشم

 م یبه تونداره مر  یربط چ یمن ه ی_زندگ 

 گرفت   شیباحرف مامان قلبم ات ادکهی خواست لبخندرولبم ب میشدن مر  باالل

 به ماکه ربط داره ی_ول

 زد  شمینمک روزخمم ات ختنی مثل ر  زادیحرف مامان هق هق پر نیباا

هم دوست دارن نوه داشته   زادجانی خونواده پر یمارو ازطرف کنهیدرک م زادجانی_به نظرمن پر
 باشن  
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 به طرفمون اومد ولب زد تی کرد که پدرش بااخم وجد به مامان نگاه زادبااشکیپر

 موافقت کنم اما  رهی بگ یمیهست که هرتصم زی_اونقدر دخترم برام عز

 ما نگاه کردوادامه داد به

 روگونه اش اوردن  نطوراشکیبسپارم که ا ییدخترمو دست کسا ستمی _اما هرگز حاضرن

 یعنی حرف  نیا یرفت روهوا  معن می لحظه تمام زندگ  هیکه که زد حس کردم تو  یباحرف
 تمام ارزوهام ی مرگ مرگ واقع یعنیمن  ی برا  نیعشق وا  نیتموم شدن ا دیی مهرتا

 توبغلش فشردو گفت  دی لرزیم هیکه ازگر  زادیکردازجاش بلندشه پر  زادکمکی پر به

 یکن هیگر   ینطوریا زارمیاروم باش بابا کنارته هنوززنده ام نم ششششی_جانم دخترم ،ه
 اروم باش  ششیه

 دخترم حاللتون   ه یمهر شهیباطل م  تیمحرم غهیص نی خب امروز ا لهی_خ

بود   ییچه بال   ن یا ای خدا ادیسرمنو تمام ارزوهام م ییداره چه بال  ای خدا زننیحرف م یناازاچیا
 که سرم اومد 

 خانوم می_بر 

خانومم   دونمی م دونمیم مویبود حالش اصال خوب نبود من حال زندگ  زادمعلومیراه رفتن پر  از
اون انگشتر ازدست عشقم   یکه وقت کردیبغض توگلوم داشت خفه ام م  ستی حالش خوب ن

االن زمان   کردمی ارزوم دمی شکستن قلبم وبه وضوح شن ی دراومد با انگشتر به طرفم اومد صدا
 ستم گذاشت ولب زد انگشترروکف د رمی بم لحظه نیمتوقف شه ومن هم 

 ی که قسمتته خوشبخت ش ی ا گهیباهرکس د دوارمی ام ستین زادباهمی_انگارقسمت توپر

 کردم یاونقدر بزرگ بود که به زوربا خوردن اب دهنم کنترلش م بغضم
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اگه الزمه  یحت رمیرفتنشون روبگ ی هرطورشده جلو دی با  وفتهیاتفاق ب ن یا ذاشتم یدمینبا نه
پسر تو خانواده   نیمغرورتر  شهیکه هم  ستیبرام مهم ن وفتمیبه پاشون م  کنمی التماسشون م

براش    دیبود که با یزیچ ن یباارزش تر زادبرامیپر شکنهیکه غرورم م ستیبودم برام مهم ن
  یول رمیحاضربودم بم میشیم ی راض یری اگه بم گفتیاگه االن بهم م یحت  کردمی م یهرکار

 جدانکنن  مزادازیپر

 لب زدم  باالتماس

   دی ریازم نگ زادروی توروخداپر  دی بامن نکن نکارویا کنم ی_نه ،خواهش م

 ست ین ی چاره ا  یسخته ول یل یخ دونمی _سخته م

اونقدر ناراحت   می همه زندگ  امیدن ی شد همه   دمشی د یازوقت ی زادیکردم به پر زادنگاهی پر به
 حس مرگ روداشتم  رمیلحظه بم نیقراره هم کردمیبودم که حس م

 صدام مشخص بود لب زدم  دنی که ازلرز یبابغض

   رمیمیموال من بدون توم زادبهی _پر

که پدرش دستش وگرفت وازتاالرخارج شدن بارفتنش حس کردم    ختیهردومون فرور ی اشکا
  ی که کنارش بودم جلو شی چندساعت پ نی هم نیافتادم روزم اریاخت یتمام جون ازتنم رفت ب

  یشب شهیتموم بشه باورم نم قهی درعرض چنددق یهمه چ شد یمام نقش بست باورم نمچش
برام مهم نبودکه   می شب زندگ  نیبشه به بدتر  لی تبد  اشهب می شب زندگ  نی که قراربود بهتر

 ی رفت زار زدم که دست مردونه ا ن یراحت ازب یلیکه خ یعشق ی خوانوادم کنارمن ازته دلم برا
 روشونه ام قرارگرفت  

  یوقبول کن طی بهتره شرا  شه یعوض نم یزیکردن چ هی_پسرم باگر 

ومامان هم   می توصورت مر یازجام بلندشدم حت  ینگاهش کردم به سخت  یو ناراحت بابغض
قو توقلبم  چا  یکیروش انگار ی گال  دنی رفتم باد نیوبه طرف ماش رون ینگاه نکردم ازتاالرزدم ب

ازتاالرفاصله گرفتم   ییشد باسرعت باال نیسوارماش دی که ازچشمم چک ییفروکردبااشکا 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  یکنارم که خال یبا حسرت روصندل دمیچرخیم لیدل یابوناب ینطور تو خیکجابرم هم دونستم ینم
کنارمن  ی صندل ن یروهم شی چندساعت پ نیکنارمه هم کردمیحس م دمیبود دست کش

حالم اصال خوب نبود   دمیچرخ ابونایتوخ نطوریتاشب هم  گرفتمیم شینشسته بود داشتم ات
جواب نداد اونقدر زنگ زدم   چکسی نگرانش بودم شمارشو گرفتم اما فقط بوق خوردوه یلیخ

 که کالفه شدم ازجواب ندادنش نگران تر براش 

بودمش وقبل   دهیوقت بود خر  یلیرفتم که خ ی فرستادم باحال داغون به طرف خونه ا امیپ
  کردکهینم یبرام فرق  گهی د دنشی مستقل بشم اما باد  خواستم یعاشق شدنم م زادوی پر دنیازد

 ازدارمیبهش ن یلیخ کنمیخونه مستقل اما االن حس م اتواونیتوخونه کنارم پدرمادرم باشم  
 تنها ی تنها اشم که تنهاب ییبه جا

ساختمون بزرگ که چندتازواحدهاش   هیبه   دمیرس قهیطرف خونه حرکت کردم بعدازچنددق به
بهم   دنمیوافسرده وارد ساختمون شدم نگهبان باد حالیرو پارک کردم و ب  نیمال من بود ماش
حرف دکمه اسانسور روفشردم و    یباتعجب به من نگاه کردکه ب دیازم نشن یسالم کردکه جواب

 یطبقه ساختمون بود وازهرلحاظ  نیکه اخر۲۰شدم واحد  انسوراسوارد   نیبعدچندم
درب خونه اروبازکردم   دی ازنظرامکانات مرفه تربود ومال من بود رفتم بعدازخروج ازاسانسور باکل

ومدرن کتم    یدمشکیسف  ونیبا سه تا اتاق و دکوراس  یخونه هزارصدمتر ه یو وارد خونه شدم 
  خواستیبدبود اونقدر که دلم م یلی ولوشدم حالم خ گ رن  یجون دراوردم روکاناپه مشک یرو ب

روروشن کردم وشماره   می گوش شدیمانعم م یچ دونمی اما نم نییخودمو از پنجره پرت کنم پا
 التمه شمارش روگرفتم بعدازچندتابوق برداشت  ی از رفقا یکیاهورا

 _جانم مهراب 

 شم یپ  ی ایب یتونی _اهورا م

 شده ی_سالم چ

 ار یارومم کنه روب تونهیم یکنی که فکرم یبساط هرچ  یتونی_م

 شده ی_چ
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 که بدجورحالم داغونه ایاهورا ب رمیمی_ دارم م

 که من   یهرچ ی خوایم یخب اومدم مهراب مطمئن لهی_خ

 حرفشوکامل کنه وجواب دادم نذاشتم

 ای_اره مطمئنم فقط زودب

 ام یسرگرم کن تاب یزیچ یاهنگ  هیخودتو با   کمیتااون موقع  وفتمیخب من االن راه م لهی_خ

بغض   دیچینازش توگوشم پ ی خنده ها ی روقطع کردم وچشمام روبستم صدا یحرف گوش یب
که تاچندساعت   یکتم انداختم وانگشتر بیدستم رو داخل ج کردیداشت خفه ام م یلعنت
  ختیمهابا روصورتم فرور یچشمم گرفتم اشکام ب  ی تودست خوشگلش بود رو جلو شیپ

هق هق   دمیانگشتر روبوس یدرپ ینشدم پ  مااروما دمشی کردم و بوس کی انگشترروبه لبم نزد 
خداتوکه   یتاوان کدوم گناهم وازم پس گرفت  اایمردونه ام سکوت خونه اروشکسته بود خدا

   ی نکاروکردیجونم به جونش وصله چرا ،چراباهام ا  یدونستیم

  نجایسمت چپ حرکت کردم درب ترانس روبازکردم و وارد شدم ازاطرف ترانس بزرگ که  به
 چشمام روبستم وداد زدم  رپاتهی تهران ز

 چرا  خدااااااا

که قراربود   یخوبه پس چراا توروز  یلیکه وصلت خ یازت اجازه نگرفتم مگه خودت نگفت  مگه
 بهم بخوره   یهمه چ نطوریا  دی مال من شه با

  شهیخوردشدن ش ی شکست صدا یوحشتناک ی صدا ترانس که با شهی توش دمی کوب سرمو
  عیما کردمیشده بود اونقدر حالم بد بود که حدنداشت حس م یکی شکستن قلبم   ی باصدا
اف اف   ی ودرمونده نشستم که صدا حالیبرگشتم سرجام وب الیخیشده ب  یاز سرم جار یگرم

اهورا دکمه اف اف روفشردم درب   دنی اف برم باد فباعث شدکالفه ازجام بلندشم و به  طرف ا
 دم یصداش روشن  نیبازگذاشتم و خودم روپرت کردم روکاناپه که بعدازچندم مهیخونه رون
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 ییی_مهراب داداش کجا 

 دمیشن  کمیپاش رونزد ی نگفتم که صدا یزیچ

 تو  ی سرخودت اورد  یی چه بال  نی احسی_

 د یکه نگران تر پرس دید یتونگاهم چ  دونمینگاهش کردم نم سمیخ ی باچشما حالیب

 ی شد یشکل نی چرا ا شدهی_چ

  ی که خواستم واورد ییزا ی_اهورا چ

 اول جواب سوالمو بده  ی_اره ،ول

 د ی ازچشمم چک اشک

   ی ساعت کجادعوت بود نیامشب توا  یبدون  ی خوایم وی_چ

 هاننن هیچه شب امشب

 ،نکنه    اخداای_

 که توگلوم لب زدم یبابغض

اهورا دستش تودستم بود هردوتامون ازته دل  شهیبهم خورد ،باورت م ی _اره همه چ
   میبود  یخوشحال وراض

 نشست وسرم رو توبغلش گرفت  کنارم

استرس داره مثله همه دخترا اما   کردمیها من خرفکرم زنهیدلم شورم گفتیبراش م  رمی_بم
   دونستم ینم  ادیسرمون ب ییقراره چه بال  دونستم ینم

 شد ی_اخه چ
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 مشکل داشت    شامون ی_جواب ازما

کنارش باش بودن   کروزیروز فقط   کی  یرولیبم گفتنیاونقدربرام مهم  که اگه م زادیاهوراپر 
 زادباشهیکه از وجود پر  خوام یروم ی من بچه ا مردمیوبعدم کردمی کنارش روانتخاب م

  یتااخرعمربدون بچه کنارم باش یکه حاضر دمی ازش پرس گهید  چکسیباشه نه ه زادمادرش یپر
 مامانم اون حرفو زد  کهبگه اره  خواستیم انهی

  دی با شه،اولیدرست نم یکار  هیوگر تیعصبان نهمهیخب باا  لهیخب ،خ لهیخ ششی_ه
 م یسرتوپانسمان کن

 دارم  اجیبهش احت یشترازهروقتی برو بساطشو راه بنداز االن ب خوادی_نم

   ی_مطمئن

 سرم اومد  یی فراموش کنم امروز چه بال   هیچندثان  ی بشه برا دی ره،شا_ا

مشروبه   یبرگشت چندتابطر یشرابخور السیداد و به طرف اشپزخونه رفت با دوتا گ سرتکون
 د ی زچیرو م

 ،کدوم  ی سگ ن،عرق ی،شامپا  ی سکی _کدوم ودکا ،و

 _ودکاا 

مهراب گفتناش   ی صدا دمی روپرکردم وسرکش السمیضرب خوردم ودوباره گ هیروپرکردکه   السمیگ
سوم وهم زدم   ک یوپ  دیگرفت ازنبودش اشکام روگونه ام چک  شیوتمام تنم ات د یچیتوگوشم پ

 چهارموبرم باالکه اهورا دستموگرفت  کی باال خواستم پ

 خطرناکه ه یقو یلی خ ادهیز یلی درصدش خ نی_مهراب بسته خطرناکه ا

 ی رو رو  السیگ هویروپرکنم که   السمیرو برداشتم خواستم گ یپس زدم وبطررو دستش
 ازدستم جداشد  یرو خوردم که بطر شترشینصف ب دمیروسرکش یکردم و بطر  زپرتیم
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 ی کنیم یچه غلط ی دار یفهمیم چی_ه

توتاالرکنارش    دیاالن با  یفهمیم  ی از حالم هانن چ ی فهمیم  یتوچ یلعنت رمیبم خوامی_اره م
اخ   کردی م  هیگر یچجور یدونی ،نم یفهمیم یخفه کنم توچ نیخودمو با ا  نکهیبودم نه ا

   کردیهق هق م یچجور یدونینم

شکل   لیجعبه ماربرو بافندک مستط دنی باد زدمیوباخودم حرف م کردمی م  هیبلندگر ی باصدا
  می دم پوک زدم و به زندگ ماربرو رولبم گذاشتم وبافندک روشنش کر هینقره جعبه ارو برداشتم  

کنم که برگردم به  یبود که حاضربودم هرکار یکه اونقدربرام خواستن  یفکرکردم به دختر
  نطوریرو روشن کردم وبه سرعت دودشد و هم یدوم گار ی س نیشدن اول مومچندساعت قبل بات

متعجب به جعبه   یجعبه خال دن یروبکشم که باد  ی خواستم نخ بعد گاریخودمو خفه کردم توس
 نگاه کردم 

 یبکن یفکراساس هی  دیبا شهی درست نم یزی_باخفه کردن خودت تودود و مشروب چ 

چقدر   یدونی بود نم یازرفتار مامانم عصب یپدرش چجور یدونینمونده نم یراه چی ه گهی_د
ومن   شدیناراحت ونگران دخترش بود حقم داشت حق داشت عشقم جلوچشمام داشت پرپرم

 بکنم نتونستم   یکار چی نتونستم ه

مست نشده   یدنی باخوردن اونهمه نوش ی اما ذره ا کردمستمی حالم بدبود که اهورا فکرم اونقدر
 مست نشم    کی باچندتاپ ادبودکهیبودم دردم اونقدر ز

 نابود شدم  شتریماه رومرورکردم وب کی  نیخاطرات ا تاخودصبح

  یشماره مامان عصب دن یباد  دارشدمی ازخواب ب می گوش  ی خوابم برد که باصدا یچطور دونم ینم
بار شماره اروردتماس زدم که شماره   ست یاز ب شی رد تماس زدم که دست برنداشت ب

 ترشم  یمامان باعث شد عصب ی روجواب دادم که صدا  یگوش تیافتاد با عصبان م یباباروگوش

 نگرانتم  یل یخ یی_مهراب کجا 

 دم یبار سرش دادکش نیاول ی برا
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 یرانم باش نگ  خوامی_نم

   یمهراب توپسرم یگ یم ی،چ  یچ یعنی_

وجود نداره من    یمهراب گهید یخودت کشت  ی توهمون تاالر خودت بادستا شبی_مهراب ود
   ستمیپسرتو ن گهید

 مهراب من عاشقتم  نونگوی_ا

 دادزدم 

 دوست ندارمممم  گهی_اما من د 

 _مهرابب 

 اسمت روبشنوم   خوامینم یحت  گهی د یکنم ول یاحترام یبهت ب خوامی،نم  می_بدجورسوزوند 

دارم نه  ینه پدر گهیتصادف سوختن وهمشون مردن من د  هیخونواده من تو گهید شبیازد
   یمادر

 نگو  ینطوری_ا

 ن ی_همتون برام مرد

راست   کی روقطع کردم وازجام بلندشدم وبه طرف اتاقم رفتم و وارداتاق شدم و یگوش
 نطوریسخت بود که ا یلیشکست برام خ وبغضم ستادمی اب سردا ردوشیواردحمام شدم وز

 کنم  یبخوام زندگ 

  دمی پوش یرنگ یوشلوارمشک شرتیدوش گرفتم وازحمام خارج شدم ت یول  یچجور دونم ینم
ن.اه کردم عکس دونفره منو   می کنارتختم به گوش یصندل   ی موهام روسشوارزدم و نشستم رو

که شکست کالفه موهام روچنگ زدم   نیروپرت کردم روزم یزد گوش شمیکنارهم ات زادتوکافهیپر
 شم یم وونهیدارم د
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وازخونه خارج  دمیروبرداشتم واز اتاق خارج شدم کفشام رو پوش میبلندشدم کت مشک ازجام
 ساختمون رفتم  یشدم بااسانسور به الب

 _سالم 

شدم و به    میمشک یجواب نگهبان روبدم از ساختمون خارج شدم وسوار مازرات نکهیا بدون 
  یدارم حالم اصال خوب نبود ول یفور یلیخ یحرکت کردم امروز چندتاجراح کی نیطرف کل

شدم که   اده یپ نی ازماش کینیکل  دمی رب رس هیبه خطربندازم بعداز ضاروی جون مر  تونستمینم
 شدم   مونیپش یول نیخواستم برگردم توماش توهمبابا اخمام رفت  دنیباد

شم که   کین یحرکت کردم خواستم وارد کل کینیطرف درب کل اددبهیز یل یخ ت یبااخموعصبان
 صدام کرد 

 _مهراب 

 گرفتم که بلندترصدام زد  دهینشن

 _مهراب پسرم 

 برگشتم طرفش   ی ادی ز تیباعصبان

  تونستیمامان نم ستادیا ینگفت اگه اون پشتم م یچیه شبیبودم د یازش عصب یلیخ
 ون حرفاروبزنه بگه سکوت بابا مامان رومصمم ترکردکه ا یزیچ

   یازدست ما عصب دونمی_مهراب م

 باالنره لب زدم کردمیم یکه سع  ییقروچه کردم وباتن صدا  دندون

 د یپس لطفا بهش عمل کن نی د یکه الزم بودروگفتم ومطمئنم شن ییهمه حرفا  شب ی_من د

 م ی خوایتوروم هیخوب می_مهراب ماپدرمادرت

 ی سکوت کرد شب یچقدردوسش دارم چرا د یدونستی پسرشماباشم ،شماکه م خوامی_من نم
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 بگه که دادزدم  یزیچ  خواست

به کارم نداشته   یکار گهید د یمنو نابود کرد  یشماتمام زندگ   دینگو فقط تنهام بذار یچی_ه
   نیتصادف مردم شمامنو کشت  هیتو شبیمن د  دی فکرکن چکدومتونیه نیباش

 _اما 

داغون   یشد ورفت با اعصاب نشیازنگاهم خوند که سوارماش یچ نمدوینگاهش کردم نم فقط
 لباسام روعوض کردم وبه طرف اتاق عمل رفتم   عیسر  یلیشدم وخ کینیوارد کل

خارج شدم وبه طرف   کینیباالخره ازکل زی ام قتیپشت سرهم وموفق ی عمال  بعدچندساعت
 شدم وبه طرف خونه حرکت کردم   نیرفتم سوارماش نمیماش

روپارک کردم ووارد ساختمون شدم بااسانسور به طبقه  نیماش دم یرس قهیبعدچنددق
بود   دهی خودم رو پرت کردم روکاناپه سردردامونم روبر  حالیموردنظررفتم و وارد خونه شدم و ب

 روبرداشتم وشماره اهورا روگرفتم  یگوش

 _جانم مهراب 

 ی شبیازهمون د یبا چندتابطر  ری رام چندتا پاکت ماربروبگب نجا یاای سرب  هی_اهورا 

 شت یپ امی_باشه داداش شب م 

 بهم  ناروبرسونیا گهی ساعت د هیتا رهید  یلی_تاشب خ

 خب باشه  لهی_خ

  دم ی روقطع کردم وروکاناپه درازکش یگوش

 و  نی کنه ا ادجمعشیب یک ی زنگ بزنم  دیخورده ها جمع نشده بود با شهیش  نیهنوزا

 خوابم برد  عیچشمام بسته شدوسر  یازخستگ
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اهورادکمه اف اف روفشردم   دنیاف اف چشمام روبازکردم کالفه ازجام بلندشدم باد  ی باصدا
وکالفه ترم کرده بود   کردیدردم یل یبازکردم به طرف اشپزخونه رفتم سرم خ مهیدرب خونه رون

  ری روازش وانی مسکن ل اکردندیبودم تادردمو ساکت کنه باپ  ی مسکن قو هی توجعبه قرصادنبال  
  وانیبزرگ قهوه پرکردم بال وانیخوردم قهوه سازروروشن کردم وبعد دوتا ل امسکن اب پرکردم وب

 ستاد ی قهوه هااز اشپزخونه خارج شدم که اهوراجلوم ا

 _سالم 

 دادم  سرتکون

 مهراب  ی شد  یختیر نی _چراا

 نگاهش کردم  یعصب

 ،ممکنه شکسته باشه  ی _سرت وپانسمان نکرد

 ست یمهم ن_

   یریبم  ی خوایهانن م یکنی م یچه غلط ی_دار

 ؟   ی _اهوراحوصله بحث باتو روندارم ،اورد

 توش  یخودتو خفه نکن ی_اره ول

 ست ی_به تومربوط ن

   ارمیبه من نگو برات ب گهی _پس د

 کردم باپوزخندنگاهش

 شم یمزاحمت نم گهیارو بهم بده د ارهیکه برات م یشماره اون ی_اوک 

 ی ردداد ،واقعایگی چرت وپرت م ی_چ
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 دادزدم 

 _زرنزن ،چقدرشد بگو برات بزنم  

 _من به خاطرپولش نگفتم 

 ست ی_مهم ن

 ازخونه خارج شد   یحرف چیه یشماره نوشت وب  هیزی روم می روتقو یعصب

ازجعبه  یک یروکاناپه نشستم ومشغول خوردن قهوه ام شدم   الیخیرولبم نشست ب پوزخند
 نخ برداشتم و بافندک روشن کردم ودود کردم هیماربرو روبرداشتم  ی ها

  هویودکا تموم کردم کل اتاق پرشده بود ازدود که   یو دوتا بطر دمیماربروکش  تاخودشب
 نجایاداینم یدرخونه بازشد حتما توهم زدم کس

 شد  یتودستم گرفتم واهنگ مهراب خال پل سرمو

 که تهش غلط کردم   یشیغرقش م انقدر

 ام  نهیکردم بزن خال صورتش روسمت چپ س گرگوشهیج نیزارونذرایچ یلیخ من

 نم یصورتش وبب خوامیکه بود هرشب م خودش

 یبداخالق یلیخ داداش

 ذارشم یکرد ازخودم ب یکار

 چرانموندباهات 

 دارمی نگه نم وونیح من

 خونهسرت   باهاش گرم شه  ی که تو  یندار یچیه یعنی
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 صدتا خاطره توخونه کنج قفس دارم  فقط

 درخت باغم من شکسته ساقه ام  تک

 اتاقم  کی تار گهید  یخونه تورفت چراغ

 کنم  یزندگ  ینه گذاشت یمنو کشت تونه

 کنم یم ینظرت بعدتومن دارم زندگ  به

 منو ازعشق وازخودت   ی سردم کرد انقدر

 عهدبستم  یدلبستگ ی به جا  گهی د رهید که

 بفرستم  ایلیکه قراربود عکس دندون دراوردن بچه امو واسه خ یهمون روز  یسالمت

 بلند خوندم  ی منم همراهش باصدا د ی که رس نجاشیا به

 جمله ازکجابود  نیا  یدونی م ستی ن چهی باز یچ همه

 دست بچه جاموند  ی که جفت بالش تو ی ا پروانه

 شهیارمنج رهیقطع ارتباط کنه م تونهینم شهیازر شه یکه تک درختش خشک م یاباغبونی

 نه یبش ادیزدم وبهش اشاره کردم ب یلبخندتلخ کردی اهوراکه باغم نگاهم م دنیباد

   یاریسرخودت م ییچه بال  ی _معلوم هست دار

 شه یاما نم نمشیخوادببی_دلم براش تنگ شده دلم م

مگه شماره اشو    شهیدرست نم یز یچ گاری خب ،باخفه کردن خودت تومشروب و س لهی_خ
 خب بهش زنگ بزن   یندار

 بهش نگاه کردم  ی دیناام با



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 جوابموبده  کنمی_فکرنم

 _حاالتوزنگ بزن امتحانش که ضرر نداره 

بوق   ی گوشم گذاشتم وبه صدا ی رو رو  یروبرداشتم و شماره اش رو گرفتم گوش یگوش دیناام
نازش   ی روقطع کنم که صدا یپر درد خواستم گوش ی نداشت بادل ی ا دهی اما فا  دادمیگوش م
 دم یروشن

 _سالم

 صداش باالاومد  دنیدادن نفسم ازشن  ژن ی کردم بهم اکس حس

 ی _مهراب خودت

 لب زدم  دی لرزیکه از بغض م ییجمله اروبابغض ودردگفت که قلبم فشرده شدباصدا نیاونقدرا

 م ی_جان مهراب جانم زندگ 

 کرد یهاش مثل چاقو قلبم زخم هیاروم گر  ی صدا د یکردم بغضش ترک  حس

 _مهراب دلم برات تنگ شده 

 شد  ی بغض منم شکست واشکام باسرعت روصورتم جار اریاخت یحرف ب  نیا  دنیازشن

نکن فدات شم مگه   هیخوشگلت خانوم خوشگلم گر  ی واسه چشما  رهی _جانم ،جاندلم مهراب بم
 یکنیم  هیمن مردم که توگر 

روز   هی نی دوست دارم اونقدرکه هم یلی،مهراب من خ ادیالسرمابب نی ا  دی_خدانکنه،چرا با 
 سال گذشت    هیبرام  دنتیند

بتونم انجام   یکه هرکار دمیقول م دمی بهت قول م شهیدرست م ی_غصه نخورعشقم همه چ
دوست دارم   یکه فکرکن یشترازاونیزادب ی،پر ی دور نیواسه تموم کردن ا داکنمیپ یراه هیبدم تا  

 صداباشه خانوم خوشگلم  نی خوب گوش کن به ا
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 _باشه 

 روبه گوشم چسبوندم یگوش قهی قلبم گذاشتم وبعدازدودق ی رو رو یگوش

توتمام   دمیکه صداتو شن نهیفقط به خاطرا  زنهیوپرقدرت م ی اگه االن انقدر قو ی دی_صداشو شن
   می صبرکن  دی کنم فقط بارودرست  یکه همه چ دمی من بهت قول م یتمام زندگ  یمن ییدارا

 _مهراب 

  دنید ی مونده برام رودرازا یکه باق یکاش تمام عمر  کردمیاونقدر لرزون بود که ارزوم صداش
   می ش یکی که باهم  کردمیاالنش بدم اخ اگه االن کنارش بودم اونقدر بغلش م

 که از فرودادن بغضم خش دارشده بود لب زدم  ییباصدا 

 _جانم خانومم 

 ده بهم ب  یقول هی_

 _جانم بگو 

تو همون مهراب سرحال سابق   می نشد که مال هم ش  گهیاگه د یحت وفتهی هم که ب  ی_هراتفاق
 ی دیقول م ارهیتوروازپادرن یچیه یباش

ازپادراومدم  دنشی روز ند هیرو توموهام فرو کردم وبه موهام چنگ زدم من با  دستم
   مونمیبهش قول بدم که سرپام  یحاالچجور

 ی _مهراب کجارفت

 زدم  دلبی چیام پ نهیکه توس ی درد ی  باهمه

 خوب بدون  و یز یچ هی  یزنده باشم ول دمی قول م امیازپادرن دمی_قول م
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تا   گذرونمیکنم فقط روزارو م  ینم  یزندگ  یباشم ول دزنده ی بکشم شا  دنفسی بدون تو شا  من
 قول بهم بده  هیحاالتو  یدباش یکه با  ییبتونم توروبرت گردونم جا

 ی قول _چه

 شهی هم ی روبد امام ی_جواب تماساوپ

 دم ی _باشه قول م

 _حاالم برو بخواب اشکاتوپاک کن وغصه نخور 

 رونخور(  یچی توغصه ه خورمیو اروم زمزمه کردم من غصه جفتمونو خودم م ختی)اشکام فرور

 تونم ی_به نظرت م

 مطمئنم  ی تونی_به خاطرمن م

 کنم یمومی_سع

   ی که حرفموگوش کرد هیبرام کاف نی_هم

 ات نهیسرمو بزرام روس خوادیدلم م  ی ماه االنم کنارم بود هی_کاش مثل اون  

 رو دست زدم  ذاشت یمدت سرش روم نیتوا  شهیکه هم ییام گذاشتم وجا نهیروس دستمو 

  هی خال ی_جات بدجور

 درست شه   ی_من منتظرمکه همه چ

 ؟ یعنی  شهیم درست

 ی صبرکن د ی با کمیفقط  شهی_معلومه که درست م

 تااون روزبرسه  کنمی _باشه صبرم
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 فعال خدافظ  زنمیبازم بهت زنگ م م ی_مراقب خودت باش زندگ 

 _توهم مراقب خودت باش خدافظ 

روشن   گاروبافندک ی وس  گاروبرداشتمیپاکت س زیروپرت کردم روم یشدن تماس گوش باقطع
 دن یکردم وشروع کردم به کش

 بود که دودشده بودن  ییحلقه شده مثله ارزوها ی دودا

 ی نکه بدتربه کارات ادامه بد ی اروم ش ی _زنگ زد

توصداش بود بهم   یچه بغض یدونینم کردیم هیگر  یچجور  یدونی اهورا،نم ستی_حالم خوب ن
 گفت دلش تنگ شده برام 

  می خواب  نکهیچه برسه به ا م ی کنیدق م می دار میش یپرپرم می روز گذشته وما دار هی همش
 م ی روبدون هم باش ی ادیز ی روزها

  نی دار نیجزا  ی _چاره ا

 _نه

 کشه یداره من م کنهی ام م وونهیداره د ادیازم برنم یچکاریه نکهیا کنهیام م وونهی داره د نیهم

 کرد شهیکارمیچ  مینیصبرکن بب کمی_خدابزرگه  

 * زادی*پر 

عشقش   ی که ازاب دوربوده وحاالتواب رهاشده زنده شدم قلبم برا یصداش مثل ماه دن یباشن
 دن یشروع کردبه تپ

دلم براش تنگ شده   یلیوتماس قطع شدبازم دلم گرفت خ  می باهم حرف زد یکل نکهیبعدا
  یزیکه با بازشدن درب اتاقم خواستم چ ارمیچطور دووم ب دی با  دونستمی واقعا نم ادیز یلیخ
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  هیبه حال خودم گر ی وهاها د ی بغضم ترک  ال یل دنی فرورفتم باد  یکی فی بگم که تواغوش ظر 
 داد یم م یکردودلداری م هیمن گر  ی هم پابه پا  ال یکردم ،ل

 ا یاروم باش خودتو کشت ی_جانم اج

 دوسش دارم  یلیال،خی_ل

 دونم ی_م

  ی که انقدر راحت برا دونستنیچقدردوسش دارم اگه م  دیدونینم چکدومتون یه یدونی_نه نم
 گرفتن ینم میمن ومهراب تصم یزندگ 

  یباهم زندگ  ی وقت یبه ضررتون حرف زدن ول دیکنیکه االن فکرم خوانیاونابدشمارونم زادی _پر
ها بچه بغل اومدن   یتومهمون قاتونیشما رف ی بعدپنج سال که همسن وساال د یشروع کرد
  ن یگیباخودتون م ذارهیرمیاما بعد تورفتارتون تاث دیکن دتحمل ی بتون دی شا لی اوا  نیشیناراحت م

روزافوق العاده   نیکنه،ا یم ری دلگ یلیشماروخ نینخواهد داشت وا  ی ا  زثمرهعشق هرگ  نیا
  یلیمدت خ هیبعد ن یکردیقطعا اگه باهم ازدواج هم م یول دونمیسخته تلخه وحشتناکه م

 ن ی شدیم تیاذ 

 بودنگاهش کردم الزدهیکه ل یازحرف یریودلگ باغصه

ازش   یتونستیراحت م یلیخ یبچه داربش  یتونیباکامران نم ی دیفهمی_اگه توهم سرسفره م
 یبگذر

 توتنش نشست  یفیکردم باحرفم لرزخف حس

 به روش زدم ولب زدم ی پوزخند

چندلحظه تصورش   ی برا یتونی خودت نم یکه حت ی ز یانقدر راحت درباره چ چوقتی_پس ه
لحظه بهش  هیلحظه، فقط   هیچقدر سخت بود چقدر تلخ بود تو  ی دیحرف نزن د یکن

  یباکل نکهیمرگ تمام ارزوهات چقدر سخته ا  یدونیاما من تجربه اش کردم م ی فکرکرد
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که براش جونت   یاونقدر دوسش دار یعاشقش هک  یازدواج باکس  ی برا یقشنگ بر  ی ایارزوور
   نیمال هم باش شهینم یبه عشقت برس یتونیبهم بخوره بهت بگن نم یهمه چ  هوی ی دیمو

  شونیکه روز عروس ییاونا ی مثل همه   مردمیم هی مرگ وتجربه کردم کاش من مثل بق من
روتجربه کردم که درسته جسمم سالم    یمن مرگ  یول ادیکردن ازاسترس ز  اسکتیتصادف کردن  
  ی صدا یازاون اتاق خارج شدم وقت یلحظه تموم شد وقت کی جلوچشمام در میاما تمام زندگ 

  دمیاشود  هیگر  ی مردم قلبم سوخت و خاکسترشد وقت گهید کردمحس   دمیبغض دارمهراب وشن 
 عشقم چقدر داغون شد    دمی دی م یوقت

 ی چقدر داغون شد وقت بفهمه مهراب  تونستیمثل من نم چکسیه

ترس   دی اروفهم هیقض یاومده چقدرنگران شد وقت  شیپ کی مشکل کوچ هی  باباگفت
 هردوتامون!!!  م ی دی هردوتامون ترس  دمی وتوچشماش د

عشقمو دارم   یحاضرم تااخرعمربدون بچه بدون داشتن ثمره عشقمون کنارش باشم وقت من
  ی من بچه ا یدوست داره بچه داشته باشه ول  یندارم اره سخته باالخره هرکس یچیبه ه یازین

ناراحت   میبچه داشته باش  میکه از مهراب باشه اگه قراره باازدواج من ومهراب نتون خوامیروم
 که ازهمه اشون برام مهم تره  یدارم عشق مو چون عشق ستم ین

 سخت   یلیحق باتوعه واقعا خ خوامیازت معذرت م زادمنی _پر

 لبخندزدم   دیلرز یکه ازشدت بغض م ییو بالبا  دی از گوشه چشمم چک یاشک قطره

 شه یبرو کامران نگرانت م گهیتنهاباشم توهم د خوامیجان م ال ینداره ،ل یبی_ع

از اتاق خارج شد   دنمی بلندشد و بعداز بوس زدازجاشیج متوش مو یکه ناراحت ییباچشما 
 دنی روتخت افتادم واشکام شروع کردبه بار

 زمزمه کردم  اروم

 کاش  ی مشت اما و ا  هیگره خوردبه  رمی باتوتقد
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 باش   تی لعنت ی مراقب اون خنده ها بعدمن 

 فکرخودت باش بعدمن 

 رسم روزگاره   غصه

 ادامه داره  یزندگ  میچه نباش  می باش ماچه

   کارکنمیدردچ نی حاال باا ایخدا

چشمام رواروم بستم وقطره اشک ازچشمم اروم سرخورد  سوختیادم یز هیازگر  چشمام
   ختیوروبالشتم ر

 توموهام چشمام روبازکردم   ینوازش باحس

 به روم زد و نجواکرد ی بابا بغض الود نگاهش کردم مهربون لبخند دنیباد

  ادیخوشگلت اشک ب ی نذاشتم ازچشما چوقتی چقدر عاشقتم دخترکم،ه یدونی_توکه م
باهاش   یحاضر دی مهراب ازت پرس یکه وقت ی خودت شاهد ادیحاالدوروزه که اشکات بندنم

 رو قبول کنم اما  یریتوبگ یمی نزدم ومنتظربودم هرتصم یحرف طی باهمون شرا یکن یزندگ 

 روبالشت  دی دادمو اشکم چک سرتکون

حاضرم   ی عذاب بکشه اگه توبخوا  ینطورینکن باباجان ،من هنوزنمردم که تک دخترم ا  هی_گر 
 به خاطرتوپا رو تمام غرورخودم بذارم وبرم ازخونواده ش خواهش کنم  

به خاطرمن   ذارمیبکنه نم یکار نی همچ دیبابانبا   رممی اگه بخوام بم یباباادامه بده حت نذاشتم
   رهی ازدواج سربگ نیخواهش کنه که اازتمام غرورخودش بگذره بره ازشون 

که بهم  یکه باتمام عشق یخوردشدن پدر متیخوردشدن بابام به ق متیبه ق یمیچه ق به
 وفته ی ب یاتفاق نیهمچ ذارمینه هرگزنم رم یبگ  میداشت سکوت کردکه خودم تصم

 بابا زل زدم  ی توچشما
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صدم درصد ازغرورتون   هی یخانواده حت  نیا شی پ دی شماهرگزنبا وفتهیکه ب می _باباهراتفاق
   د یبگذر

  یتوتمام وجود من و مادرت یکه فکرش وبکن ی زیهرچ یبرام باارزشتر  یزیازهرچ ایدن نی _تو توا
 ی کشی به عشق تو نفس م ایدن نی ماتوا

 چقدردوستون دارم دیدونی_بابا خودتون م

 دونم یدختر خوشگلم م دونمی_م

 هفته  نیفقط هم  دیهفته منو به حال خودم بذار هی  نی سرپاشم فقط هم دمی _بهتون قول م

   ییمنو مادرت تو دنینفس کش لیباشه فقط بدون دل یشی اروم م نطوری_اگه ا

 ازاتاق خارج شد  قهیکه بعدازچنددق دمیوجود بغلش کردم شونه مردونه اش روبوس باتمام

  یفقط خوش اد یم ادمی که هرکدوم به  یکه پراز خاطرات مهراب بود خاطرات  یاتاق هیموندم  من
 به همون روزا  میداشتم که هرگز نداشتم کاش برگرد یوارامش بود کنارش ارامش

   ستادمیا نهیا ی بلندشدم وجلو  ازجام

  گفتی که مهراب م ی دورم بود موها شون ی بود وموهام پر دهینگاه کردم رنگم پر  نهیخودم توا  به
 شقشهعا

 انگشتام رو توموهام فروبردم وچشمام پرشد از اشک  یبادلتنگ

  نیا  گهید ستیکه عاشقشون بود کنارم ن یکس یبرام نداره وقت یتیجذاب چ یه گهی موها د نیا
وبه طرف موهام بردم    زبرداشتمیروازکشو م یچیلحظه ق کی تو خورهیم ی موها به چه درد

کنم حداقل   ی چشمام روبستم وخواستم موهام روکوتاه کنم که نشد ،نتونستم خودم رو راض
چندلحظه هم که شد کنارم تصورش کنم به خودم که انقدر  ی برا تونم ی موها م ن یا دنیباد

رو  تودستم  یچ یشدم وق یانقدر داغون شدم عصب نکهینگاه کردم ازا نهیدرمونده شده بودم توا
باعث شد چشمام رو روهم   نهیشکسته شدن ا ی صدا  نهیبه ا یچیبابرخورد ق نهیپرت کردم توا 
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  ی بازشدن درباعث شد بغضم بشکنه وباصدا ی گوشم بذارم صدا  ی فشاربدم ودستام رورو
 کنم  هیبلندگر

   هوی شد یزادچی،پر اخدا ی_

 توبغل مامان فرورفتم  دکهی لرزیم هیهام ازشدت گر  شونه

 ره ی بچه م داره ازدست م ا یب نننی_فرز 

بابا مامان کمک کردبلندشم وازاتاق خارج شم روکاناپه نشستم که مامان بابا دوباره   بااومدن
بودم دلم به حال    مونیپش نکاروکردمیا  نکهیدستم گرفتم و کالفه ازا ونیبرگشتن تواتاقم سرموم

خودمو اروم کنم   یچطور دونستمی اما واقعا داغون بودم ونم سوختیام م چارهیب ی مامان بابا
 وارد اتاق شدم برگشتن طرفم   نکهیلرزون به طرف اتاقم رفتم هم ی بلندشدم باقدما امازج

شال همرنگش سرم کردم وازاتاق زدم   هیو دمی روپوش می کمدم روبازکردم و مانتو مشک درب
 طرفم  دییکه مامان دو  رونیب

   یریزادکجامی _پر

 قدم بزنم   رمیم  ستیلم خوب ن_حا

 نگه  یزیبگه که بابابهش اشاره کردچ یزیچ  خواست

که  یاصل ابونیکفشام روپام کردم و ازخونه خارج شدم به سرعت از خونه دورشدم به خ حالیب
 کرده بود    ادیاهنگش روز  ی صدا  نیماش  هی دمیرس

 دونهینم یچکیه ویقلب درددار یعنی ییتنها

  وونهیقلب دردد نیدوست دارم باهم هنوزم

 قلبم روزخم من مرحم   دردونه

 خونه  یعاشق ب نیتوبه ا ی داد یزجر چه
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   دی لرزیام م چونه

 مابود یمثله قد  یکاش همه چ ی ا

 نابود  شدیازمانم  یکیکاش  ی ا

 ش ی ازما فکرلباس عروس یکی

 شب خواب بود  ی پارکا ی تو یکی  اون

 باهم  می که قدم زد ی کوچه ا توهمون

   برمیرگاموم مشبا

 شکنم یتوبغضمو م ی عکسا ی جلو

 خورم یهمه قرصام کنمی م هیگر خون

   راومدمید یلیبداوردم خ  یسر نیا

 زمونه  نیتوروازا رمی پس بگ اومدم

 بمونه   ادتی ی ومدین یکه مال خودم ش اومدم

 مونم ی عاشق م شهیاما هم دمی بهت نرس نشد

 ی گیم یتکرار ی م ازحرفا خسته

 دونم یم  نمیخدانخواست ا 

 ی منو اواره کرد توشهرخودم

 ی برگرد یروز هی بخونم تا دی چقدربا

 منو  ینشناخت چوقتیه داگهیببخش
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 ی کردی داغونم م شه یاگه هم دیببخش

 هنوزم  یبدون ییبعدچندسال جدا   یعنی بغض

 ی پرسیهروقت حالش وم یعنیبغض  ی کس رهی گیجاتونم

 ی دوست دارم فقط بگه مرس یبگ بهش

 پرسه  زنمیم یدارهیب  گارتاخودصبحیس نی الکل وا یعنی بغص

 ترسه ینم یچکیعاشق که ازه هی ماریب هی روان هی  یعنی بغض

 که مسته  یبسته عاشق ی چشما  نی خسته ا ی صدا   نیا  یعنی بغض

 دسته  هیحلقه ات تو  ینیبی،م  ینیبیم ییبعدچندسال جدا   یعنی بغض

 ومد ینفسم باالنم هیگر ازشدت

گرفته   یلیدلم خ نیرفت و افتادم روزم یاهیلحظه چشمام س هی زدمیو هق م دی لرزیم زانوهام
 زد شم یاهنگ بدجور ات نی بود وا

 _خانوم حالت خوبه 

 سرتکون دادم  یحالیبودبا ب ستادهینشسته بود وحاال کنارم ا نی که توماش یهمون پسر  دنیباد

 هیخواننده چ  نی_اسم ا 

 نگاهم کرد یجورخاص هی

 _مهراب 

که بود اسم خواننده هم   یهرچ یاخوشانس ی ی که گفت نفسم رفت از بدشانس یاسم دن یباشن
 اشکم لب زدم سیکه بود ازجام بلندشدم وباصورت خ یاسم عشق من بود به هرزحمت
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 _ممنونم 

که هست   یهرچ ی از حال وروزت معلومه که ازعشقت جداشد یول  شدهی چ  دونمی نم ی_ابج
   کنهیروحل م یوبسپار به زمان خودش همه چر

 زدم   یجون یلبخندب

ومن   کهیهمه جاتار دمی به خودم اومدم د یچقدر راه رفتم وقت  دونمیردشدم نم  ابونیخ از
ما   ی که بعدمرگش همه  یکی به سنگ قبر  دمیتوبهشت زهرام اروم راه افتادم و قدم زنون رس

  شتروقتا یبابا که ب یمیصم ی ازدوستا یکیداغون شدم شهاب کامجو پسر   یلیمخصوصا من خ
 اونروز نحس رو  رهی نم ادمی چوقتیما ه ااوناخونهی  میخونه اونابود  امای

  می بخر یخودمون بستن ی که بابا بهمون پول دادبرا میبود یپارک مشغول باز هیشهاب تو  منو
خودم   نکهیا  ی برا  کردومنیشهاب صدام م  دمییدو ابونیبه طرف خ ی باشوق وذوق کودکانه ا

  ی باصدا ادیبه طرف م  ادیباسرعت ز  ن یماش  هیکه  دونستمی اما نم یفروش  یاول برسم به بستن
پرت شدن   ی صدا  دنیشوکه بودم که باشن ابونیمن به اون طرف خ  دنشهاب و پرت ش غیج
  شدیشهاب غرق خون نفسم رفت باورم نم دنیتصادف برگشتم به طرف صدا باد  ن یروزم یزیچ

ادم دور شهاب جمع شده بودن   ی داشت کل قتیانگار حق یمن باعث مرگ شهاب باشم ول
شهاب غرق خون داغون شدن   دنی ادها ب چارهیب  دنیوباالخره بابامامان منو شهاب هم رس
بابا   نیطرف ماش دبهییجونش رو توبغلش گرفت و دو  یمادرش از حال رفت پدرش جسم ب

وهق هقم   دمی لرزیبودم که م دهیهمه رفتن اونقدر ترس هم وجوددارم  یرفت من ادشونیهمه 
و  ستادی بابا ا نیکردم که ماش هینشستم وگر  ابونیاومد تاشب همونجا کنارخ یبندنم
 زنون صداش کردم  غیج گشتیدنبال من م شونیباباپر 

 _بابااااا 

  دمیرس یوقت می شد نیومنوبغل کرد دستموگرفت وباهم سوارماش  دطرفمیی دو دنمیباد
بود ومادرشهاب    ستادهیتخت که چندتاپرستارکنارشون ا   هی دنیباد ششونی پ  میرفت تانمارسیب

کردن مهارم کنن واجازه   یبابامامان هرکار دمی لرزیارمیاخت یب زدی م غیو ج دی کوبیاش م نهیبه س
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زدم  غیجون ازته دل ج یشهاب ب دنی من رفتم کنارتخت باد نتونستنندن برم طرف تخت 
   شدی شهاب مرده باشه باورم نم  شدیباورم نم

اگه من به   دونمی االن هم م دونستم یبعدازمرگ شهاب خودمومقصر مرگ شهاب م تامدتها
نبود به   رخروارهاخاکیاالن اون ز  می باهم بر موندمیحرفش گوش کرده بودم م

 ن یماش ی دجلویپر یخاطرنم

 دن یوشروع کردن به بار داکردنیاشکام راه خودشون روپ دمی سنگ قبرکش ی رو رو دستم

  ی جلو ی دی پری نم چوقتیکاش ه شت یپ ومدمیوقته ن  یلیخ ی،سالم شهاب خوب ی_سالم داداش
   یشهاب چرا به خاطرمن ازخودت گذشت ی کردیمن خودتوفدانم ی توجا چوقتی کاش ه نیماش

جلو   یرفتیتوم گفتیهرکس بهم زورم می کردیم یواسه همون روزاتنگ شده که منو تو باز دلم
مهمون من   ندفعهیا  یگفتیم شهیتنگ شده که هم  ییاون روزا  ی دلم برا ی کرد ی م تی ازمن حما

  یسالمون بود ول۹من حساب کنم منوتوهمش  ومدکهی ن ی دفعه بعد چوقتیدفعه بعدباتو ه
  تاتی حما ی حساب کنم دلم برا موی من پول خوراک خورداگهیکه بهت برم ی توانقدر مردشده بود 

 دلتنگتم   یلیخ ی کردی بغلم م ی نجابودیاالن ا ادخو یتنگ شده دلم م

 سنگ قبرگذاشتم و چشمام روبستم   ی و سرم رو رو دمیدرازکش اروم

چندتا پسر که باخنده نگاهم    دنی بازکردم باد کردچشمیکه کمرم ونوازش م یدست باحس
 وحشت زده ازجام بلندشدم زدی به بدنم دست م شون ی کیو  کردنیم

 گفت   شونیکیکردن و  یچندش خنده

  یعشقت مثال دلتنگش ش ی قبرستون پ ی نگاش کن اومد ی_اوخ

خوب بهت    دمیقول م ا یمرده ب  گهیاون بابا د الیخی کن ب امنوبغلیب یمرده اروبغل گرفت چرا
 حال بدم  

 دوستاش اشاره کرد به
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   ایفقط توباماراه ب  می دی م یحال اساس هیبابچه هابهت   ستمی_تازه تنهاهم ن

 زدم غیسمتم که ج انی خواستن ب گفتی م یچ نیشمارش افتادا زدبهیکه م ییازحرفا  نفسم

 عقب   نی _گمش

  نکهیمگه ا ستی دوربرن نیا  چکسی ه کنهی کمکت نم یکس یکه دادبزن نجاهرچقدرمی_جووون ا
 تقالنکن یوالک ای پس باماراه ب رممکنهی غ نمیکمکت که ا انیارواح ب

  دونستمیمانتوم بود نم بیتوج  میاروندارم گوش گهید تب یمص هیکمکم کن من طاقت   ایخدا
لحظه   هیراه داشتم که اگه  هیفقط  دمی لرزیبودم وازشدت ترس م دهی وحشتناک ترس  کارکنمیچ
 لحظه رو بخوام ازدست بدم فاتحه م خونده س  هی

 روبستم و تودلم باتمام التماس صداکردم چشمام

 کن   اکمکمیخدا

 که رنی طرفم اومدن وخواستن دستم وبگ به

  یکه حت دمییدو ی افتادن دنبالم چنان م یهمشون عصب دمییدو نکهیهم  دمییآن دو   هیتو
دربش روبازکردم و   عیسر کیکانکس کوچ هی  دنیروهم فراموش کرده بودم باد دنینفس کش

  دی شدفهمیبود م یازگاز روشن که روش کتر یداخل کانکس نبود ول چکسی واردکانکس شدم ه
درب کانکس روقفل کردم   عیبزنه سر یچرخ ه یاحتماال رفته  کردکهیم ینجازندگ یکارگر ا هیکه 

 شماره مهراب وگرفتم    دیلرز یکه به شدت م ییوبادستا 

 بوق برداشت  نیبااول

 دستت خوردروشماره ام یااشتباهی زادیپر  ی_جانم ،خودت

 _مهراب 

 جواب داد   زدیتوش موج م یکه نگران ییچندلحظه سکوت کردباصدا  دکهی لرزیاونقدرم صدام
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 لرزه یانقدرم شده،چراصداتیچ زادی_جانم پر 

 _مهراب من االن بهشت زهرام

 یکنیکارم ی ،اونجاچ  یی_چ

   نجایبه ا دمیکه رس شدیچ دونمینم رون ی_حالم خوب نبودازخونه زدم ب

 ساعت چندههه  یدونیاونجاا م یتنها رفت ی_اخه واسه چ

 ه یرگر یبود که زدم ز یاونقدرعصب

 _مهراب  

 شدن درب وحشتزده م کرد   دهیکوب ی حرفمو کامل کنم صدا تااومدم

 کرد  خی موبه تنم س  شونیکیداد ی صدا

درو   نی ا میشکن یراحت م یلیوگرنه خ  یصاحاب روبازکن  یب نی_موش کوچولو بهتره خودت درا
 دانکنن یکه جنازه تم خونواده ات پ میار یبه سرت م ییاونموقع بال  یول

 بده  زادجوابیالو پر  ن؟یک  شرفای ب نی_ا

 لب زدم  دهیبر   دهی بر

 ( ترسم یم یل یخ امنی...تر...سم)مهراب ب ی..می ...لی..من...خای_مه..راب ..ب

   هیرگر یز زدم

 نکن اروم باش    هیگر   گمینکن،بهت م هیگر   ششششی_ه

 زدم غیبه در قلبم افتادتودهنم وج ی زیچ دنیوحشتناکه کوب  ی باصدا
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  یچینکن ازه هیوروشن بذار ،گر ت ی اونجام گوش اریدووم ب قهیفقط ده دق  قهیده دق هی زادی _پر
 اونجام   گه ید  قهیبمون من تاده دق یکه هست ییهم نترس همونجا

 دادزد رونیازب یکی   یشدن گوش باقطع

که همه روزنامه ها تو حوادث   ارمیبه سرت ب ییبال  میدروبشکن نی ا هی_فقط کاف
   متیکش ینم  یاگه دروبازکن ادروبازکنیسن،گمشوبی بنو

 کمکم کن کنمیخواهش م رمی بم ینطوریا خوام ینم امنیافتادم خدا نیروزم حالیب

  شکستیدرم دنی کوبیبه درم گهی د کمیاگه  دمی لرز ی ومن فقط م دنی کوبیدرم نطوربهیهم
 دم ینال دیچشمام روبستم وناام

 کن  ااکمکمی_خدا

 دادش قلبم اروم گرفت وقفل دررو اروم بازکردم ی صدا دن یباشن

 شد  نیزد توکمرش که پخش زم یکه ازپشت لگد محکم ادطرفمیخواست ب شونیکی که

   دطرفمییازترس فرارکردن مهراب دو ی بعد ی توصورتش دوتا دی کوب رشد یباهاش درگ  شونیکی

 کردم توّبغلش وزارزدم  خودموپرت

 نجام یمن ا  ششیتموم شد ،جانم ،جان،ه ششی_ه

 پرشده ام  ی قاب گرفت وزل زدتوچشما  صورتموبادستاش

   یکنی کارمینجاچیموقع شب ا نی_ا

اش پنهون    نهیبودم که نتونستم  جواب بدم سرموتوس  دهی ترس یدلتنگش بودم ازطرف اونقدر
 کردم وزارزدم

 محکم دورکمرم حلقه شد و منوبه خودش فشارداد  دستاش
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ازترس   انیبازاالن م  کردمیحس م می حرکت کرد نشیکه اروم شدم باهم به طرف ماش کمی
 چنگ زدم که برگشت طرفم  ادبازوشویز

 شده ی_جانم چ

 _مهراب  

 شده ی_جان مهراب چ

 پشت سرمون   یکی  کنمی_حس م

  ن یورشونه ام حلقه شد وبه طرف ماشدستاش د دتوبغلشی بهم زد و منو کش یلبخندکمرنگ
عطرش                   ی پرشده بوداز بو نی کل ماش نی نشستم توماش حالیب نیبه ماش دنی بارس می رفت

اروم چشمام روبازکردم که   نیکه حس کردم نشست توماش دمیباجون ودل عطرش ونفس کش
 دم یود نشیغمگ ی چشما

  اد یسرت ب ییبودم ممکن بود االن چه بال   رتراومده ید قهیاگه چنددق یدونی م چی_ه

 که باترس نگاهش کردم   ناروگفتیا یاونقدرعصب

 اونم تنها هاننن  یکنی کارمینجاچیموقع شب ا نی_ا

  ی عاشقم کرد می توزندگ  ی اومد یلعنت دمی دارم جون م تی _دلم برات تنگ شده بود ازدور
من   تونم ی ممنوعه ،مهراب نم وه ی رام مب ی حاال شد ی نفسم حاال ازم دور ی شد ی کرد وونمید

 کنم  یبدون تو زندگ   تونمینم تونمیچندروز چندبارمردمو زنده شدم نم ن یتوهم

 _.......... 

 کنم اخه  یبدون توزندگ   ی_چجور

چشمام   نی باحرکت کردن ماش  دی رسی به گوش م نی بودکه توماش ییم تنهاصدا هیگر ی صدا
 روبستم وخداروشکرکردم که نجاتم داد 
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 مهراب چشمام ی چقدر چشمام وبسته بودم که باصدا دونم ینم

 روبازکردم 

 م ید ی_رس

 طرفش  دبرگشتمی خونه امون لبام لرز دنی نگاه کردم باد رونیبه ب ازپنجره

 مردم ی قطعا من امشب م ی اومد یاگه نم ی _ممنون که اومد

 ادامه نده   ششششی_ه

 _مراقب خودت باش 

  عیشدم و به طرف خونه رفتم اف اف روفشردم که سر ادهیپ نیاز ماش سیخ ی باچشما
به واحدمون مامان    دنیدربازشد واردخونه شدم و بااسانسوربه طبقه موردنظررفتم بارس

 طرفم بابابغلم کرد  دن یی دو دنم یکه باد دم یکناردرب خونه د شون یوبارونگران وپر

  ی زادکجابودیپر  م یتو ماکه مرد ی ود_کجاب

 _بهشت زهرا 

 اخه یموقع شب واسه چ نی _بهشت زهراا

 شهاب  ش ی_رفتم پ

 نگاهم کردن نی هردوغمگ

 _بابااا 

 _جان بابا ،جانم دخترم

 باهردوتون صحبت کنم  شهی_م
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 ی بهمون بگ ی خوا یم  یچ نمیداخل خونه بب میابر یب شهی چرانم زدلمی_اره عز 

 بدون عوض کردن لباسام کنارشون نشستم  می واردخونه شد  باهم

 چندتاسوال بپرسم  هی ازتون  خوامی_بابا م

 _بپرس دخترم  

 بچه دارنشدن گهی_بعداون اتفاق پدرمادر شهاب د

  هیاروم شن  کمیبتونن   نکهیا ی برا  ینداد ول ی _خودشون که نه خدا بعدشهاب بهشون بچه ا
 پسر که سه سال از توبزرگتره   هیکردن روقبول  شی بچه ازپرورشگاه سرپرست

 کننی م ی_االن کجازندگ 

 ازتهران رفتن  شهیهم ی _شمال،بعدمرگ شهاب برا

 _بابا  

 _جانم 

اگا بشه   خوامی روکه برام اتفاق افتاده م یزیفراموش کنم چ تونمی نم نجابمونمیاگه ا دونمی_م
 مدت بمونم   هیاونجا  می پدرمادرشهاب ،باهم بر ش یمدت پ هیبرم شمال   نیبهم اجازه بد 

 باشه  یشیاروم م ینطور یباشه دخترم اگه ا ستین می _فکربد

 دن ی صدااشکام بار یزدم تواغوشش رفتم وب یلبخندتلخ

 که خوابم برد   شد یچ دونم ینم

 توچشمام چشمام روبازکردم  ی دی نورشد باحس

 دم ی رفتم که مامان بابا رومشغول بستن چمدون د رونیاتاق ب از
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 شده ی_چ

 بابا  ی دارشدی_ب

 ر ی _سالم صبح بخ

   می وفتیوبهش گفتم قرارشدامشب راه ب انیبه پدرشهاب زنگ زدم وجر  ردخترمی_صبح توهم بخ

 د ی کنیم ی_ممنون که به خاطرمن هرکار

   می واسه توجونمون وهم بد  میماحاضر  ستین  یچیکارا که ه نی_ا

که الزم بود   یزی هرچ  دنیروبرداشتم شروع کردم به چ میتواتاقم چمدون بزرگ مشک برگشتم
  دمیکه داشتم رو تو دوتا چمدون بزرگ چ یهرچ بایبشه تقر دالزممیشا کردمیکه فکرم یزیهرچ

 برگردم ستی قرارن نمینجاروبب یا گهید  ستی قرارن  کردمیحس م

 کردم  هیگر  ی ها ی وها هیرگر ی هوازدم ز یب

 بابا وارداتاقم شد  نکهیتاا  کردمیتواتاقم بودم و با غم به اتاقم نگاه م تاشب

 م یدبر یاماده شو با زاد،بابای _پر

 شم ی _باشه االن اماده م

  فمیو ک  یگوش دمی باشلوارهمرنگ وشال همرنگش رو پوش  یبه زوربلندشدم ومانتو مشک ازجام
 روبرداشتم وازاتاق خارج شدم  

 بابا  ی _اماده ا

   یی_اره بابا 
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  نیوغم ازخونه خارج شدم وسوارماش یطرف اتاقم رفت وهردوتا چمدون روبرداشت باناراحت به
  نمیحرکت کرد چشمام روبستم طاقت نداشتم بب نی که ماش میزد یحرف نم چکدومیشدم ه

 رشد یاشکام سراز  شمیخونه دورم نیازا

  وفتهیدراوردم طاقت ندارم شماره اش ب یرو از گوش مکارتی روبرداشتم و س می گوش هیگر  با
پنجره ارو   شهیوجوابش وندم طاقت ندارم شمارشو داشته باشم و بهش زنگ نزنم ش می روگوش

 رون یرو انداختم ب مکارتی دادم وس نییپا

 شد  تموم

کوچولو   ی ال یو  هیبه   می دی نگاه کردم وهق زدم که باالخره رس مونی دونفر هیبه عکسا  تاخودشمال 
  یکلیمردهمسن بابا که قد بلندو ه هیبازشد   ال یکه بابازد بعدازچندلحظه درب و یباتک بوق

  میشد  ادهیپ نی اومد همه ازماش نی روفرم داشت اما موهاش کم پشت شده بود به طرف ماش
تواغوشش بودم که   نطوریبه طرف من اومد ومنو تواغوش گرفت باتعجب هم که اول ازهمه

 گفت 

 ن یمنم عمو شاه زدلمیمنو عز ی_نشناخت

 دستام دورکمرش حلقه شد ولب زدم بابغض

 تنگ شده بود  یل یهمتون خ ی تنگ شده بود دلم برا یل ی _عمو دلم برات خ

   ی _خوش اومد

 دوگفت ینفس کش قیوعم  د یام روبوس سرشونه

   ی دی شهابمو م ی شهاب توبغلمه بو کنم یس م_اخ ح

 اومد  یاون بالسر شهاب نم دمییدو  ی_عمو منو ببخش اگه من اونروز نم

 ازخودش جداکرد وتوچشمام زل زد یمنوکم
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  چوقتیدرانتظارشه ،ه یچ دونستی گرفت تورونجات بده م م یشهاب تواون لحظه تصم  ی_وقت
که  یاما باکار  می داغون شد میرشد یخودتو تومرگ شهاب مقصرندون ،درسته بارفتنش پ

 باافتخارسرمون باالست  شهیکردهم

 خاله چطوره  ی_راست

که چقدربهت   ادتهی  زهیری بنده بالبخند اشک م هی  ی ایم یتودار  دهیشن  ی_منتظرتوئه ازوقت
 وابسته بود 

  ادمهی  گرفتیمنو م شدطرفیمنوشهاب دعوامون م یوقت شهیهم   ادمهی_اره خوب 

  ی زیگذشته انقدر بهم بر   یاداوریبا ستین ی _دخترم شهاب راض

 م یگفتن دار ی حرف برا یداخل که کل می بر نیایب

کفشام رودراوردم  می د یرس قهیبعدچنددق می همراه عمو ومامان بابا به طرف خونه حرکت کرد به
چندتقه اروم به درزدم و وارد خونه شدم باواردشدنم مادرشهاب روبه   الباالرفتمیو  ی وازپله ها

شکسته هنوزم مثل گذشته ها چهره اش مهربون ودوست   کمیزن اراسته اما   هی ستادیروم ا
 یداشتن

 روبرام بازکرد ولب زد اغوشش

 وقته  یلیوقته منتظرتم خ یلی_خ

 م تواغوشش کرد خودموپرت

 وفتهی شهاب ب ی _خاله حاللم کن من باعث شدم که اون اتفاق برا

توبرام   ستمی ازتودلخورنبودم ون چوقت ی_شهاب من خودش خواست که تورونجات بده،من ه
 یبا شهابم ندار یفرق چیه

 _عاشقتم خاله 
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 دخترکوچولوم  شتری_من ب

روبهمون نشون داد وارد  یاقات یمامان بابا ازاغوشش خارج شدم که بعدازاحوالپرس باومدن
شده   یدوز  دیمروار k یسیکه باکلمه انگل ییالبالو شرتیت هیاتاق شدم ولباسام روعوض کردم 

موهام روبازدورم رها کردم و ازاتاق خارج شدم به طرف    دمیپوش یبودباشلواردمپاگشادمشک
گاه کردم که به مامان بابا ن دیکنارشون نشستم که عمو روسرم روبوس رفتم کمونیجمع کوچ
  هیبا قهیخاله ازجاش بلندشد وبه طرف اشپزخونه رفت بعدچنددق کردنینگاهم م رهیبالبخند خ

شربت به طرفمون اومد شربت البالو شربت موردعالقه ام رو برداشتم و تشکرکردم  ینیس
 باتعجب سرم روبرگردوندم  ی مردونه ا ی داشربتم بودم که باص  دنیمشغول نوش

 _سالم

  ی روش کارکرده وقدبلند وصورت سبزه وچشما یکه معلوم بود حساب یکلی پسر با ه هی دنیباد
متناسب و صورت   یگوشت ی صاف ومردونه لبا ین یه بحالت دارمردون ی رنگ ابروها یشیم

 نگاه ازش گرفتم که خاله گفت  عیکه جذاب ترش کرده بود سر ی شیپروته ر

  ی_سالم پسرم خسته نباش

 _ممنون مامان 

  یبامامان احوالپرس ییکه با بابا مردونه دست داد وباخوشرو  م یاحترامش ازجامون بلندشد  به
 ه گفت مودبان یلیو خ  ستادی کرد جلوم ا

 نی خوش اومد  یلی_خ

 بهش زدم  یکمرنگ لبخند

 _ممنون 

که عمو با    می سرجامون نشست  یگفت به طرف اتاقش رفت همگ ی داد وبا اجازه ا سرتکون
 لبخند گفت 
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به   نویوا  زهی که به اندازه شهاب برامون عز ی _بعدشهاب تمام داروندارمون شد شادمهر ،شادمهر
 به شادمهر  شهیماخالصه م یبگم که تمام زندگ  تونمیجرئت م

 عمو  ی_پس من چ

 جمله اروگفتم که دستم روتودستش فشرد و گفت  نیا  طنتیش با

 ی بادخترم ندار یفرق  چی نداشتم توبرام ه چوقتیکه ه ی،دختر  ی_تو دخترم

 د ی زی که چقدر برام عز دی دونی_م

 طون ینکن ش یزبون نیر ی خب انقدرش لهی_خ

 بهشون نگاه کردم ولب زدم بالبخند

 فاصله ست  اچقدریتا در  نجای_عمو ازا 

 قه یده دق بای_تقر

 بابانگاه کردم  به

 برم   نی باماش  شهی_بابا م

   رمی بگ یتا برم گواه رمیروبگ پلممیبودفقط منتظربودم د  اددادهی روبهم  یکامل رانندگ  خودبابا

 روبهم داد  چیدادو سوئ بالبخندسرتکون

  ی سورمه ا  یمانتو کت هیوبه طرف اتاق رفتم وارداتاق شدم ولباسم رو با   دمی اش روبوس گونه
روبرداشتم وازاتاق خارج   فمیوک  یشال خنک سرم کردم گوش  هیباشلوارهمرنگش عوض کردم و

شدم   نی رفتم سوارماش نیشدم به طرف ماش الخارج یکردم واز و  یشدم ازشون خداحافظ
شدم دستمو به طرف ضبط بردم وروشنش   الخارج یمجاز ازو رعتروروشن کردم و باس  نیماش
 کردم
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 تخت  الیسخت منوتنهام گذاشت باخ ی توروزا نموندورفت 

 ومده ین یحال من بده به قلب عاشقم خوش چندروزکه

 چندتاعکسش افتاده پهلوم   هیبازم بغض توگلوم اخه  شکسته

 ذاره یتنهام نم ذارهیتنهام نم گفتیدوسم داره همون که م گفتی که م یاون رفت

 توذهنم ازش ادیخاطره م هیوهمش  نمیش یگوشه ازاتاق م هی

 خاطرم که دادزدم نروبمون به خاطرم بمون به خاطرم  ادبهیاخروم اونروز

 ا یبرگردب ایبهش بگم که برگردب خوادیدلم م هایتنهام گذاشت توسخت  نکهیرفت باا نکهیباا

فراموشش   ،ی ه خواستمیجابه بعدم هیگلومو خودبه خود از ره یگیم یبغض هی وفتمو ی م ادشی
 کنم نشد 

 به فکربرگشتنش نباش فقط   یکن ول هیرفته دلزده ازت گر  گهیاون د گنی بهم م همه

  ادهیپ نیکردازماشیم ینیکه بدجورتوگلوم سنگ یوپارک کردم وبابغض نیماش  ایبه در دن یبارس
 شدو لب زدم یحرکت کردم واشکام جار ایشدم به طرف در

 مونه ی نم یحرف گهید یزوده  زوده که بگ بخدا

   وونهی دل د  نیزوده  زوده واسه مردن ا   بخدا

 زوده  یلیبخداخ

 ای سخته سخته که بخوام بمونم تودن بخدا

 ما  نیب  یزینبوده چ یسخته سخته که بگ بخدا

 سخته یلیبخداخ
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 ساده ی دی نگو بر شهیتوراحت واسه هم دل

 دلش وراحت به توداده  نجاست یکه ا یاون

 تو    ی ب ترسم ینروم  یمونی خوابه بگو م هی  بگو

 تو  یاخه دل شکسته ام تابر رهیمیم

 زدم غیج

   شی ری وبعد ازم بگ یحقم نبود که عاشقم کن نی _خداااا ا

 شن نشستمو سرمو روزانوم گذاشتم و هق زدم رو

من تاابد عاشقش   یوجودنداره ول دنمون ی رس ی برا یراه چی ه گهی براش تنگ شده د یلیخ دلم
 تاابد  مونم یم

 شادمهرباتعجب نگاهش کردم دنیسرم روبلندکردم باد ی مردونه ا ی اشنا ی باصدا

 خونواده اتون نگرانتونن  م یدبرگردیبا  دی بلندش گهی _بسه د

 نجا یدای اومد  یچ ی مابرا_ش

 اد یب شی براتون پ ینکرده نکنه مشکل ی که خدا امی_مادرتون ازم خواست ب

 حرکت کردم که دنبالم اومد   نیباشه تکون دادمو ازجام بلندشدم به طرف ماش یروبه معن سرم

 فرمون نشست که باتعجب نگاهش کردم  پشت

   یرانندگ  ی حالتون مساعدباشه برا کنمی ،فکرنم اوردم ین نی_من ماش

نم نم   نیحرکت کرد باحرکت کردن ماش  نیشدم که ماش نی سرتکون دادمو سوارماش الیخیب
 خوردیم شهی بارون به ش
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بارون باسرعت به دستم   ی بردم قطره ها رونی دادم و دستم روازپنجره ب نیی روپا نیماش پنجره
   کردیبغضم داشت خفه ام م خوردیم

   دی شیم نیزودافسرده وخونه نش  یلیخ دی ادامه بد ینجور یا نی _اگه بخوا

 گه یم یچ گهی د نینگاهش کردم ا بااخم

 بهم کردوادامه داد  ینگاه مین

 روبهمون گفتن ،چون نگران حال شمان ی_خونواده تون همه چ

کردنتون   یزندگ  دازیکه افتاده باشه نبا  می هراتفاق دیمهمه شما امسال کنکوردار یلیخ امسال
 د یدست بردار

 نگاهش کردم  فقط

  دینطورناراحتیشما ا   ننیبیم یانقدر عذاب بکشن اونا وقت دی نگرانتونن نذار یلی_پدرمادرتون خ
 خورنیغصه م

  ی شدم بادوو واردخونه شدم وسالم بلند ادهیپ نیکردم وازماش یبه خونه تشکرکوتاه دن یبارس
 کردم

 _سالم 

 لبخندزدوگفت   یبانگران مامان

 د ی چه خوب که زود اومد_

  دمینفره درازکش کی بهش لبخندزدم ووارداتاق شدم لباسام روعوض کردمو روتخت  فقط
 چشمام روبستم درب اتاق بازشد  نکهیهم

 زاد ی _پر
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 مامان اروم چشمام روبازکردم  ی باصدا

 _جانم مامان 

 زنگ زده خاموشه  تی به گوش گهی پشت خطه م ال ی_ل

 _اهوم خطمو انداختم دور 

 تعجب کمه سرتکون داد نکهیا بدون 

 صحبت کن  اباهاشینداره ب  یبی_ع

 روازش گرفتم که ازاتاق خارج شد  یگوش

 _الو 

 تو  ییکجا یخوب ی_سالم پر

 هم بکنه  یبه حال توفرق کنمی_قبرستون فکرنم

 ی گیم یهست چ زادمعلومی _پر

 بگو وگرنه قطع کنم یدار یاصال حوصله حرفاتوندارم اگه کارواجب ال ی_ل

 زاد ی _پر

  نی ادامه ا گهیکردم بغض کرده حال منم بهترازاون نبوداما بدجوردلم ازش شکسته بود ود  حس
 رفاقت ازنظرمن درست نبود 

 کردم محکم باشم   یسع

 ی ندار یحرف مهم نکهی_مثل ا

   رهی گینگرانته سراغتوازمن م یلیخ ری_صبرکن قطع نکن زنگ زدم بهت بگم مد 
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 ادمدرسهیب ستیقرارن گهی د زادی_بهش بگوپر

 ی چ یعنی_

 حله نمیروبب چکدومتونی نحس ه افهیق خوامینم گهی د یعنی_

 هانن  ی چرا انقدر سردشد ی_پر

 ممنون خدافظ  یبابت همه چ ال یل ستیخوب ن  می_حال روح

 روقطع کردم وچشمام روبستم اشکام سرخوردروبالشت   یگوش

 که خوابم برد   شد یچ دونم ینم

 دارشدم یمامان ازخواب ب ی باصدا

 اشام یب زاددخترمی _پر

 چشمام رو ماساژدادم ادیز ی باخوابالودگ 

 ام ی_باشه االن م

 اط یاتوحی_دست وصورتتو بشورب

 خب لهی_خ

مربوطه  ی رفتم بعداز انجام کارا سی بلندشدم وازاتاق خارج شدم به طرف سرو ازجام
بادکرده   ادیز  دنی به خودم نگاه کردم چشمام ازخواب  نهیدستوصورتم روبا اب سردشستم وتوا
خارج شدم برگشتم به اتاق   سی خشک کردم وازسرو  ی بودوقرمزبود صورتم روبادستمال کاغذ

حاال   زدیبرق نم یازخوشبخت گهینگاه کردم چشمام د   نهیوات  ودمو به خ دمیموهام روبرس کش
نگاه کردن به   الیخیب نهیبب تونهیبانگاه کردن به چشمم م  یکه هرکس یبیغم عج  هیتوچشمام  

همه   دمیتوخونه نبود ازخونه خارج شدم که د  چکسیخودم شدم و ازاتاق خارج شدم ه
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نشستن بالبخندبه طرفشون رفتم وکنارشون   اط یفرش بزرگ پهن قرمز وسط ح  هیرو اط یتوح
 نشستم که عموگفت 

 خوابالو  ی دی _خوب خواب

 بهش زدم  یلبخندناز

 اد یز یلی_خ

 _خب خداروشکر 

 کارداشت یالچیجان ل  زاد،مامانی _پر

 مدرسه  امینم  گهی منم گفتم د رهیخواسته ازمن خبربگ رازشی مد یچی_ه

 نگام کردن که ادامه دادم  یگرانبابا بابهت ون مامان

 نه خودش ونه خواهرشو نه پدرمادرشو  نمشونیبب یراه چی ازه گهی د خوامی_نم

 رولبش نشست وگفت  یحرفم بابا لبخندپهن نیباا

  یفقط بگو کجادوست دار  رمیگیپس من پرونده اتو از مدرسه م یگرفت یخوب  یلی خ می_تصم
 ثبت نامت کنم  

 شم ی کجاقبول م نمیشمال تابعدکنکوربدم بب  امیمونده رو ب یماه باق  هی نی ا خوامی_م

 باشه دخترم   یدار نطوردوست ی_اگه توا

 زدم که عموگفت   دیباریم یپدرمادرم که ازچهره اشون دلهره ونگران ی به رو ی لبخند

 میبساط کباب رو فراهم کن نیخب حاالوقته کبابه، پاشو فرز  لهی_خ

  لیوسا هیکباب شدن مامان وخاله هم رفتن داخل تا ساالدوبق مشغول درست کردن  باباوعمو
 م یزدینم ی حرف چکدومیمن موندم و شادمهر که ه  ننیشام روتدارک بب
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نواخته شد اروم   کالمیب  یکه عاشقش بودم اهنگ ترک  یاهنگ ی روبسته بودم که صدا چشمام
 روگونه ام   خوردنیو اشکام سرم  دادمی خودمو هماهنگ بااهنگ تکون م

کرد اونقدر توحس رفته   قیکه ارامش وبهم تزر  شدیقشنگ وبالطافت اهنگ نواخته م  اونقدر
 شادمهر با ارامش اما باتحکم گفت   نکهیتاا  دمیبتبارونشن ی بودم که صدازدنا

 زادخانوم ی _پر

 روبازکردم  چشمام

 له _ب

 _پدرتون باشماست 

 بابانگاه کردم  به

 _جانم بابا 

 _دخترم حالت خوبه 

 _خوبم بابا 

  گهیونم  نی چشمات ا ی_خب خداروشکر ول

   ست یروزا اصال قابل کنترل کردن ن نی_چشمام ا 

 م ی اغذابخوریخب برو دست وصورتتوبشورب لهی_خ

 _چشم 

مسکن موجود بود   نیاروم بلندشدم حالم اونقدر بدبود که مرگ برام لذت بخش تر  ازجام
  ن یزم ی وهر ان درصد پخش شدنم رو دی لرزیازشدت ضعف پاهام م داشتم یکه برم یباهرقدم

 یلیشترازخیب  ادبودیز یلیخ
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  رابیوجودداشت ش اط یتوح یکه پشت انبار ییکوچولو  رابیخودمورسوندم به ش باالخره
  یاب رفت اما بعد حس ب ی لحظه نفسم ازسرد هی  رابی رشیروبازکردم وسرم روبردم ز

بود که  رابی سرم ز  نطوریتنم حس کردم هم ی چندلحظه توتمام سلول ها ی برا  رارامشینظ
 م بلندکرد ری رشیمامان سرم از ز ی باصدا

 زاد ی _پر

 _جانم 

 ا یخوریسرمام  یکنیکارمی_دخترچ

  امی _خوبم مامان االن م

  هیشدم و به طرف اتاق رفتم لباسم رو  ال یوواردو  الرفتمیاب بود به طرف و  سیکه خ ییباموها 
خشک   با  یکارشده بود عوض کردم موهام روبا حوله تقر  یصورت دی که بامروار یتونی ز شرتیت

که  یکباب  ی شده غذا بو  دهیکردم وازاتاق خارج شدم برگشتم به جمع خونواده م سفره چ
  کمیبگم به اجبار  یزی چ تونستمی امانم زدیحالمو بهم م کرداالن یم کی تحراشتهام رو شهیهم

  هیکباب مامان باتعجب نگام کرد که اشاره کرد کاف کهی و دوتا ت ختمیخودم ر ی برنج برا
 وگرنه  خوردمیدوغ م وانیل هی خوردمیذا م که غ یباهرقاشق

   رفتی نم نیی ازگلوم پا غذا

همه غذاشون تموم شده بود فقط من مونده بودم که دست  بایکه تقر خوردمیکند غذام اونقدر
 بود لب زدم یومصنوع یکه کامال اجبار ی وبالبخند دمیازخوردن کش

 دردنکنه یخوشمزه بود دست همگ یلی_خ

 بودن حالم چقدربده   دهینگاهم کردن که ازحال وروزم فهم یجور هی

وچشمام   دمی بود ظرفاروجمع کردم وبعد به اتاقم پناه بردم وروتخت درازکش ی هرسخت به
 روبستم 
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 بابالبخندرولبم نشست   دنیبا حس نوازش موهام چشمام روبازکردم باد که

 عروسکم  ی دی _خوب خواب

 خواب هام بدون کابوس ودرده  ست ی زاکه خوب نرو ن یا  دم،برعکسیخوب خواب یلی_اهوم خ

روبرات درست   یهمه چ شهیدرست م  یباش که همه چ نومطمئنیرونخور ا یچی_غصه ه
   یغصه بخور یانجور ذارمیمثل روزاول نم کنمیم

   یکنی ودرست م  یدارم مطمئنم که همه چ مانیمن بهت ا ییبابا دونمی_م

 کنم   ی_اومدم ازت خداحافظ

 روتخت نشستم   بلندشدم و ازجام

 تودلم افتاد لب زدم بی که عج ی ا بادلشوره

 بابا  یچ ی _برا

 د یصورتم کش ی مردونه وبزرگش رونوازشگونه رو  دست

 ثبت نامت   ی برا  میاریتهران تا پرونده ات رو ب می ری _منومادرت م

 امی_پس منم باهاتون م 

 ی چ ی _برا

 _دوستدارم کنارتون باشم 

 م یگرد یفردابرم  می ریدخترم منومادرت امروزم  یهست ی_نگران چ

 م یموقع کنارت نی فرداهم

 ام یباهاتون ب دمنم یبذار  یی_نه بابا
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 نگران نباش باشه قشنگم  می ایزودم میر ی،مامیشیخسته م یلیخ ی نجوری_ا

 _اخه

 _اخه نداره 

 ن یمراقب خودتون باش یلیپس خ  یی_باشه بابا

 _چشم دردونه من 

ازش  یاغوشش فرورفتم محکم منو به خودش فشرد خودمو کمبهم زد که تو یلبخندمهربون
 دم ی جداکردمو صورتش روبوس

 م یستادی روگرفت وباهم ا ددستمی زدوگونه ام روبوس یلبخندقشنگ

 م ی کن تامابر   یبامادرتم خداحافط میابر یب گهی_خب د

 دم ید نی که مامان روکنارماش  میالشد یو اط یدادمو باهم ازاتاق خارج شدم وارد ح سرتکون

 وخاله وشادمهرهم کنامامان بودن  عمو

 زدومنو بغل کرد اروم توگوشم گفت  یلبخند پربغض دنمیطرف مامان رفتم که باد به

  یوقت یمنو پدرت  ییبدون تو تمام دارا یول یروزا غم دار نی ا یلیخ یناراحت یلیخ دونمی_م
  ستهیا  یم دنیقلب منو پدرت ازتپ یناراحت

 ی خدانکنه مامان_

 شادمن ی زادکوچولوی همون پر یبش ی_پس قول بده زودخوب ش

 دم ی_چشم قول م

 _مراقب خودت باش تا فردا 
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 امی دوست دارم باهاتون ب د،منمی خودتون باش شترمراقب ی_شماب

 توفقط زود خوب شو  هیکاراچ نی ا گهی د می ایزودم میر ی مام ی ای_وا،توکجا ب

 _چشم 

 چشمات بشم  ی _فدا

 ی _خدانکنه مامان

دوست داشتم باهاشون برم   امی باعشق منوبغل کردن دوست نداشتم ازبغلشون درب بابامامان
 توجونم افتاده بود که بابابالبخند روبه عموگفت  ی چه دلشوره ا دونم ینم

 مراقبش باش نیشاه سپارمی_دخترموبه توم

 _چشم داداش 

 قرارترشد یحرف بابا قلبم ب نیباا 

  ال یبه سرعت ازو  نیشدن برامون دست تکون دادن وباتک بوق ماش نی بالبخندسوارماش که
 خت ی خارج شدکه خاله پشت سرشون اب ر

 دستش رو روشونه هام انداخت و گفت  عمو

 ان ینباش دخترم به خدابسپارسالم برن سالم ب یچی_نگران ه

 _انشاال 

 داخل خونه می بر گهی_خب د

  ی چا ی فنجون ها ی حاو ینیکنارعمو رومبل نشستم که خاله باس می باهم واردخونه شد یهمگ
 اومد  
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استرس   دمیرونوش  ی از چا یکردم و کم کی برداشتم اروم به لبم نزد ی بهش زدم وچا ی لبخند
 داشت ارومم کنه  یتاب بودم که خاله همش سع یبود اونقدر ب دهیامونم وبر 

وبرگشتم تواتاقم  رو   رگفتمیبود تا اخرشب تحمل کردم وبدون خوردن شام شب بخ یهرجور
خوندم که چشمام گرم   هیچقدر ا  دونمی نم یالکرس تی تخت نشستم وشروع کردم به خوندن ا

 شد 

  یکه بدجورب یحس هیداشتم   یب یعج یلیحس خ هی اذان چشمام روبازکردم  ی صدا دن یباشن
 تابم کرده بود

شدم وضوگرفتم وبرگشتم به اتاق   سیبلندشدم و ازاتاق خارج شدم واردسرو   حال ازجام نیباا
  ی بلند سورمه ا  کیبه اجبار تون دمیند  یاما چادر داکردمی مهر وجانمازپ ه یکنارتخت   ی ازکشو
بستم جانمازروپهن کردم و شروع کردم باتموم شدن نماز کنار  یشالم رو لبان دمی پوش یرنگ

 روبرداشتم وشماره باباروگرفتم بعدازچندتابوق برداشت  میسجاده نشستم گوش 

 _جانم دخترم 

 نی دی رس یی_سالم بابا 

   میما خونه ا  زمی_اره عز 

 یی برام زنگ بزن بابا  نی _خداروشکر هروقت کارتون تموم شد راه افتاد

 زادی پر ی داربودی ب_چشم ،تااالن 

 گفتم براتون زنگ بزنم   دارشدمینمازب  ی برا  یی_نه بابا

 زم ی _قبول باشه دخترم ،نگران مانباش بروبخواب عز

 _باشه باباجونم فعال خدافظ 

 زدم ولب زدم ی کردن تماس لبخند باقطع
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 سپردمشون به خودت ا ی_خدا

 زود خوابم برد  یلیخ دمیم روجمع کردم و روتخت درازکش  سجاده

خاله باعث شد بادوو ازاتاق   غیج  ی که صدا دمیعمو وحشتزده ازخواب پر   ی ازهرای  ی باصدا که
 وارفته لب زدم  کردیخاله که توبغل عمو هق هق م دنیخارج شم باد 

 عمو  شدهی_چ

 دن ی من شونه هاش شروع کردبه لرز  دنیعمو سرشو باالاوردوباد 

 پاش زانوزدم ی به طرفش وجلو دمیدو

 شده ی _عموتوروخدا بگوچ

 بگم بهت   ی_اخه من چ

 شده ی_چ

 _پدرمادرت تصادف کردن 

که  ی شوکه فقط نگاهش کردم باچونه ا شدیباورم نم دمیشن یزنه،چیکردم قلبم نم حس
 زدم   دلبیلرز یم

 _االن ،االن حالشون چطوره 

 چالوس منتقلشون کردن   ک ینزد  مارستانی_ب

   مشونی نیبب می بر می_عمو توروخدا زود باش بر 

 م ی برواماده شو تابر می ریخب دخترم اروم باش م لهیخب ،خ لهی_خ

ازاتاق خارج شدم که   عیفقط سر  دمی پوش یچ دونمیبه طرف اتاق نم دمییدو  یچطور دمینفهم
 نم یخاله باعث شدمرگ وجلو چشمام بب ی صدا
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 سرشون اومده  ییچه بال   میچطوربهش بگ میکارکنیاالن چ  ن یشاه ی _وا

اگه  دنشون ی د ی بچه اماده بشه برا نی ا میکن یکار دی با  می باش ی قو دی نکن االن با هی_ساره گر 
 وفته ی بچه پس م نیا  می بر ینجوریا

 عمو روگرفتم  قهیبه طرفشون   دمییبه حرفاشون ادامه بدن که دو خواستن 

ن جوابمو  سرمامان بابام اومده توروقرا ییبهم بگو چه بال  دمی_عمووو توروبه روح شهاب قسم م
 بده  

 ه یرگر ی حرفم عمو بغلم کردو زدز نیباا

 نی زم ی خاله شدو پرت شدم رو رزانوهامیز

 شد یچ زاددخترمی،پر ننن یاحسی_

 شد  اهی وجلوچشمام س  دیروند  یچیه چشمام

 یتنش بود ته دلم خال یرنگ یمشک  راهنیکه پ دنی سوزش دستم چشم بازکردم باد باحس
 شد 

 _عمو 

 زدم سرش روبلندکرد  تاصداش

 _جانم 

 شدنی_مامان بابام چ

 متاسفانه پدرمادرت فوت کردن یسخته باورش ول یلی خ دونمیدخترم م  زادجانی _پر

من منو   ی امکان نداشت مامان بابا نینه ا دمیکش غیگوشم گذاشتم وازته دل ج   ی رو رو دستام
 امکان نداره  نینه ا ذارن یتنهانم
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 که سوزش دستم کالفه ام کرد قرار سرم روازدستم دراوردم یب

 ندادم ازجام بلندشدم که عمو جلوم روگرفت  یتیاهم اما

 دخترم اروم باش  زادجانی _پر

بود که ناله   ادیانقدر درد قلبم ز  سوزهی و داره م شه یات ی شعله  ی قلبم و رو  کردمیم حس
که جونم   یازدستم بره پدرمادر یسادگ  نیمن به هم  یتمام زندگ  شهی نه باورم نم کردمیم

 ازم جدابشن  شهیهم ی بودن درعرض چندساعت برا

روگونه ام    لیزدم واشکام مثل س غیوازته دل ج دمی توموهام فروکردم وکش رحمیرو ب دستم
 شد  یجار

 امکان نداره  نی_ا

 عمونگاه کردم ولب زدم به

امکان نداره   نیا  نیا  نمکیحرف زدم حالش خوب بود نه عمومن باورنم م یی_من خودم با بابا 
 ذارن یبابامامان منو تنهانم

 فرورفتم وزارزدم که عمومنو ازخودش جداکرد  تواغوشش

مراسم باابروخوب برگزاربشه مراسم   هیکه حقشون   زبودنی_دخترم پدرمادرت اونقدر عز
 ینکن یرمعقولیفقط توبهم قول بده که کارغ دمیفرداست همه کارا رو من انجام م  یخاکسپار

خاله  قه ینگاهش کردم وسرتکون دادم که ازاتاق خارج شد بعدازچندق سمیخ ی چشمابا
 وارداتاقم شدو بغلم کرد

 مهمون نشسته یکل رونی_پاشو دخترم پاشو لباساتوعوض کن ب

  یساده مشک کی تون هیتنم کردم  ی رنگ ساده ا اهی کمک خاله ازجام بلندشدم و لباس س به
 وباسلوارهمرنگش وشال همرنگش  
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بابا ومامان قلبم ازهم   ی دوستا دنیباد م یروگرفت وباهم ازاتاق خارج شد  دستم
مبل تک نفره   ی باکمک خاله رو شناختمشون ینم یلی اومدن که من خ ییددوستاواشناها یپاش

گفتناشون   تی تسل گفتی م تیوبهم تسل  ومدی طرفم م دبهید یمنو م یکرم رنگ نشستم هرکس
   رمی بم خواستیدربرام عذاب اوربود که دلم ماونق

به   دنی به طرفش بارس دمیی مادر جون دو دنی چقدر گذشت که درب خونه بازشد وباد دونم ینم
 زدم غیمادرجون خودم روپرت کردم تواغوشش وج

 مزه است  یب یشوخ هی_مادرجون توبگو توبگو که همه اش دروغه توبگو که همه ش 

  ناهمهیدر عاشقشونم توروخدا بگو که مامام بابام نرفتن بگو که امن چق یدونیتوکه م یمامان
 کابوس  هیش 

 ولب زد  دادی به خودش فشارم منومحکم

  ستنین یبرات اروم باش اوناراض   رمیبم زمادریدلت عز ی برا  رمی_جانم دخترم اروم باش بم
 یکن یتابی ب ینجوریتوا

 ن ی زم ی رو افتادم

 _مامان جون من با باباحرف زدم گفت حالش خوبه گفت خوبه

 بعدش تصادف کردن  دونمی_م

 م ی کرد هیهم گر  ی پا هردوپابه

  ییدا دنیکه باد دمی پریم نیی باالپا  شی بودکه توبغل مادرجون بودمو مثل اسفندروات  یساعت مین
رم  که حس کردم س ی چنگ زدم به حد شهیزدم وموهام ازر غیوعسل کوچولو ج اسمنیو

 درحال کنده شدنه

زودبودبراشون   یلیشدم اخ خدااا چرا چرا االن خ  میتی  ییمامان بابام رفتن دا  ییی،دا یییی_دا
  چکسوندارمیبه جزاوناه یدونستی توکه م
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 وبابغض مردونه گفت  دیمنوبه اغوش کش ییدا

نره که چقدر دوست داشتن به خودت  ادتی یول  یکن سبک ش هیکن گر هیگر یی_جان دا
 رم یمی غم م نیبگم که دارم ازا یصدمه نزن دخترم ،چ

  ن یکباب شد ارم گرمیسولماز که بااخم اومد ج دن یها باد  ییخاله ها دا  ال یپرشد از فام خونه
فقط   کردمی روصدام ینه کس زدمیم غینه ج گهیروگونه ام د دی اشکام چک کردی باغم نگاهم م

 بودوبس  یونه ام جاراشک بود که ازگ 

 رفت یخرما مثل چاقو توقلبم فروم  ینیحلوا س  ی قران و بو ی صدا

طرفش   دمییامبوالنس دو  دنیباد می رفت یب یچطورصبح شدوهمه به طرف بهشت ب دونم ینم
که اماده   ییبازشد واوردنشون مردم بلندشون کردن وبه طرف قبرها  نیامبوالنس که درب ماش

الاله اهلل قلبمو    گفتنیکه بلندم هیوبق نی،ارم ییگرفته دا  ی کرده بودن حرکت کردن صدا
که رنگ   مییصورت بابا  دن یمادرجون سرشوبازکرد باد ی وقت  رگذاشتنشونکنارقب یوقت سوزوندیم
گرفت همه اشون وکنارزدم و لبمو   شی بود قلبم ات  اروم چشماش بسته  یلی بود اما خ دهی پر

فاصله   یبار بلکه بارها ازش کم کی نه  دمش ی روگونه سردش گذاشتم وباتمام عشق وجونم بوس
 گرفتم ولب زدم 

   یچطوردلت اومد منو تنهابذار یی_بابا 

و   دمیبوس قیعم شویشونیپ زنهی بهم لبخندم شهیمثل هم  کردمیمامان که حس م دنیباد
 زدم  کردلبیکه داشت خفه ام م یبابغض

 ی چراتنهام گذاشت یامیدن یدونستی توکه م ی_مامان

 زدم غیکنارهم گذاشتن که باهق هق ج ی قبرها ی منوازشون جداکردن و هردوشون روتو بازور

 باش   مییمراقب خودت بابا  یخونه نومبارک ،مامان یی_بابا 

 امت یبه ق دارمای د خداحافظ 
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 روسرم   ختمیو خاک رومشت کردم ور  نیزم ی سرشون پرت شدم رو  ی خاک رو ختن یبار

 خدااا حواست بهشون باشه ها  ی وخاکسترم کرد ی زد شمیات  ی داغونم کرد خدااااا

 و دستامو بازکردم لب زدم  دمی نماز کنارقبرشون درازکش بعدازخوندن

 ل سا۱۸ نی تنها مثل ا ی بامامان بابام تنهاباشم تنها خوامیم دی _همه بر 

   شدیبابا توسرم اکوم  ی صدا  دنی اشکام شروع کردبه بار بارفتنشون

توکه    ی داغ رودلم گذاشت ی دونستیچقدرعاشقتم م یدونستی توکه م یکجارفت ییبابا  اخ
  یمامان زمی اشک بر ی حاالچراخودت باعث شد ینیقطره اشک منوبب  هی ومدی دلت نم چوقتیه

   نی دکنارمی کابوس بود تموم شد بگ هیدیدبگ یکن دبغلمی توبه بابابگو توروخدابلندش

 دم یباالگرفتم وروبه اسمون نال سرموباعجزوناله

  گهیبس نبود چرا د یعشقمو گرفت یری گیکه دوست دارمو ازم م یهرچ یچرا دار  اای_خدا
   ی دچرا قلبموسوزون  ومدمیمنکه داشتم بادردم کنارم یمامان باباموگرفت

تمام من  یدونستیوندارم توکه م چکسیه  اجزاونیدن نی من توا یدونستی م توکه
 م یومامان میی بابا شهیدردونفرخالصه م

 چراااا به جرم کدوم گناه   شهیانقدر سهم من دررم نروزایچرا ا یدونستی ومیهمه چ توکه

فقط   گهی که د ییشدن هوا همونجانشستم و بامامان وبابام حرف زدم مامان بابا کی تاتار
 نم یبیهرگز لبخند مهربون مامانمو نم گهیچندتاعکس مونده وبس د  هیازشون  

 شم یاپیعروسک باباب  گهیکه بهم م شنومی مهربون بابا رونم ی صدا  چوقتیه گهید

قلبمو داره از حرکت   کردمیحس مکه  نهیدرداونقدر سنگ نیوا  نمیبینم چکدومشونیه گهید
ارومش   تونهی نداره وفقط مرگ م یبه زندگ   ی دیام چی ه گهیروداشتم که د یحس ادم ارهیدرم

 کمکش کنه  ستین چکسیوه رافتادهیگ بی غر ییجا هیرودارم که تو یکنه حس ادم
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شادمهر اروم    دن ی به پشت سرم نگاه کردم که باد میاشک ی باچشما دهیکنارم ترس یکس باحس
 شدم 

چون خودمم    دونمیسخته م دونمی م دی کرد هیگر  یبسه بسه هرچ  گهید دی بلندش زادخانومی _پر
بهم گفتن پدرمادرت به خاطرپدرمادراشون که   یحال ودرک کردم چون بعد چندسال زندگ  نیا

نداشتم وفقط سه ماهم بود رو   یگناه  چیکه ه یموافق ازدواجشون نبوده ازهم جداشدن ومن
درحقم   نکهیورفتن فقط به اجبارخونواده هاشون من عاشقشونم باا   نپرورشگاه گذاشت ی جلو

 د ی رجنگیباتقد  شهیکنارم نبودن اما نم چوقتیبدکردن امادوسشون دارم سخته تلخه که ه

 هق نگاهش کردم باهق

  خوادی_شادمهر دلم باباموم 

 که جونش بودم یخوادمادریبود،دلم مادرموم شهیکه هم ییبابا موییبابا

کردم  کردحسیخودموتوبغلش پرت کردم شوکه بهم نگاه م یچرا ول دونمینشست نم کنترم
 خودش اومدو دستاش دورم حلقه شد   دامابهیچندلحظه نفس هم نکش یحت

  ی راازم گرفتنش،وحاالن پدرمادرم وب یرحمیکه باب یندارم ،نه عشقم عشق یچیه گهی_د
 که جونم بودن نفسم بودن  ی ازدست دادم پدروماد شهیهم

 نفس بکشم  ی دیبگو من حاالباچه ام  توبهم

 که کنارت بودن  ییروزا دی_به ام

 جون لب زدم یحرفش تنم گرم شد اما ب نیباا

  کردنیم یباهام بدرفتار کمیفقط باخاطراتشون سرکنم ،اخ کاش  تونمینم تونم،منی نم گهی_د
 کاش انقدرخوب نبودن که رفتنشون انقدر نابودم کنه 

فقط   گهی د  یازم گرفت مویهمه چ گهید  یریندارم که ازم بگ یچیه گهی د نیحال منوبب خدا
 قطع بشه  یذاریچرانم  دونمیکه نم  یموندم ونفس
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 ادم منتظرتن  یخونه که کل می بسه کفرنگو پاشو بر شی_ه

 شادمهر  یکن ی کمکم م نمیچکسوببیه خوامی_من نم

 منوازخودش جداکرد  باتعجب

   یگیم  ی_معلوم هست چ

 زل زدم  توچشماش

 ن ی ازشون دورشم هم خوامیفقط م  نمشونیبب  خوامی_اره نم

   ی خوایبعدتوم نجانیتوا نی_اونا االن بخاطر تسک

  یکنی _پس کمکم نم

 کرد  اخمونگاهم

 بکنم  تونمی کارمی_چ

 حرفش دلم گرم شد  نیباا

 فمهیمدارکم داخل ک  اریفموبی_برو ازخونه اتون برام ک 

  ازندارمین یچ یمدارکم به ه فقط

 سرتکون داد  بااخم

   می خب پاشو بر لهی_خ

 _کجا

 گهی تابرم خونه وبرگردم د ییجا هی_ببرمت  

 ی تابرگرد مونمیمامان بابام م ش ی_من پ
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 باخشم نگاهم کردکه شونه هام ازترس جمع شد  چنان

 توقبرستون   ی ،ساعت ده شبه نشستپاشو  گمی _بهت م

 نفسم رفت  دادزدکه

  انیم ی ادیز ی اشغاال نجا یتک وتنها شبا ا ستیتومناسب ن نجاواسهیا ی_اررره سخته دردداره ول
 نکن  یپاشو انقدر بااعصاب من باز ارن یسرتوم ییبال  ه یاونوقت   مارن یمعتادن ب ضنیچون مر

درجلوروبرام   میرفت لشیاست ش یصدوشیواجبارازجام بلندشدم و باهم به طرف دو  بابغض
  هیچرا روان ن ی هم سوارشد ا دوخودشی روکوب نینشستم که درماش نیبازکردکه باترس توماش

 هوی شد  ینجوریچراا  دونمینم دونمی بهش گفتم نم  یمگه من چ

  هی ی رب جلو هیگرفتم که بعداز  نیماش رهیدستمومحکم به دستگ نیپروازکردن ماش باحس
 شت نگه دا ک یخونه کوچ

 وهول زده لب زدم باترس

 کجاست  نجاین،،،ای_ا

 که اروم نگاهم کرد دمیترس  یلی دخیانگارفهم

خونه منه   نجایلحظه فکربد دربارت بکنه ا  هی یحت چکسیه ذارمینم یکنارمن ی_نترس تاوقت
 صبرکن  امیبرو داخل تامن م هی من کاف ی اما برا کهی کوچ دمیکه باپول کارکردنم خر  ی خونه ا

 _باشه 

شد و همراه من به طرف درب   ادهی پ نیشدم خودش هم ازماش ادهیپ نیدادمو ازماش  سرتکون
 طرفم گرفت گفت  دروبهی لیکوچولورفت دربخونه روبازکردوک  یخونه کلنگ هیرنگ  یاب

 و هم در خونه رو اط یداخل درخونه ارو قفل کن هم درح یرفت ی_وقت

 _باشه 
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نه بشم واردخونه شدمودرب خونه روبستم وقفل کردم به  داد بااخم اشاره کردوارد خو سرتکون
 یلیخونه خ  هیبودوپراب   یحوض وسطش که اب هیبا   یده متر  اط یح هی کردم  یخونه نگاه
  وونیکوچولو به طرف خونه رفتم وازپله هابالرفتم اما وارد خونه نشدم و روا  وونیا  هیکوچولوبا

شد کاش بابامامانم کنارم بودن لعنت    یدادم واشکام جار هیتک وونینرده ا وبهنشستم سرم ر 
 کشتمشون مننن من کثافط   امنیشمال خدا  می به من من گفتم بر

 تو ذهنم اومد  یعبدالمالک  یعل اهنگ

 ازشمال  زارمیب

 خاطره اس  یازهرچ

 که تودلم نشست  یازغم زارمیب

 ازهمه  رمیدلگ رازخودمیدلگ

 خوابم برد   شدکهیچ دونم ینم

مرد نفسم   هی دن ی وحشت زده چشمام روبازکردم باد  اط یتوح یکس دنیپر  ی صدا دن یباشن
 وندارمیچکیمن جزتوه  ایخودت خودت منونجات بده منو تنهانذارخدا اخدای زمان  ااامامیرفت  

 توبه دادم برس 

   دمی لرزیروبستم وفقط م چشمام

 داخل  ی_چرانرفت

 جون بهش نگاه کردم یصداشادمهر ب دن یباشن

 ی واردخونه شد  ینجوری_چراا

 ی دیدرزدم نشن  یهرچ دکهی_ببخش

 ی _واقعا درزد
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 ازخونه اومدم باال  یچطور دمیسرت اومده نفهم یی_فکرکردم بال 

 داخل   یتوچرانرفت

 نتونستم برم داخل   نی_حالم خوب نبود واسه هم

 فت یک  نمیاایخب ب لهی_خ

  میاسنامه وکارت ملشن دنیروبازکردم باد پشیروازش گرفتم وز  فمیروبه طرفم گرفت ک  فمیک 
 نفسم روفوت کردم

 زدم ولب

 دارم یخواهش هی_ازت 

 نگاهم کرد  گنگ

 شده  ی_چ

روبه نام خودت  یبابا وهمه چ لیوک  شی پ ی دیبعدتوم  دمیتهران من بهت وکالت تام م می_بر 
 ی دی بعدش هم به من انتقال م یزنیم

  لی وک  ش یپ یریخب چراخودت نم یگیم  ی_معلوم هست چ

 وگم شم ازخاطرهمه   رمی بم خوامیچکس،میبدونه من کجام ه چکسیه  چکسیه خوامی_نم

 تونم ی_نم

 کنم یدامیپ یراه هی یجور  هیتهران خودم  رمی رمی بگ طی بل هیخب پس برام  لهی_خ

 نگاهم کرد  باحرص

 ی کنیکارمیچ یدار  یفهمی_تواصالم
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 خوامیدوروبرم باشه نم  چکسیه خوامی_نم

 خب  لهی_پوووف،خ

 وفت ی_پس راه ب

 دباال یپر  هاش ابرو

 _کجا

 تهران   میدزودتربر ی _با

 رمیمی _اخرش ماهم م

 رم ینش فقط من بم تی زیتوچ می_خداکنه تصادف کن

 زادی_لطفا دهنتوببند پر 

دنبالت  امیقرابود ب کممیروم ی غلط نیدارم باتوهمچ نجایتوچرا ا شیچرا اومدم پ  اصالمن
 ببرمت خونه 

 نم یوبب چکسیه  خوامیمن نم ی_ول

 _چرا 

  ی فقط مامان بابا  خوامیخودمو م ی من فقط مامان بابا  ازندارمین چکدومشونی_چون به ه
 خودمو  

 سرتکون داد  باغم

 ها  یشیم مونی_پش

بعد چهلم مامان بابا دست به دست شم اونابه اجبارمنوبه خونه اشون ببرن   خوامی_نه نم
 نباشم   گهید ی وادما لیانقدرداشت که محتاج فام میی خداروشکر بابا
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 زل زدبهم  ااخمب

   رمیونم  کشمی من پولتو باالنم ی_ازکجامطمئن

 کردم سردنگاهش 

  ی روپا وفتهیاتفاق ب نیمن بهت اعتماد کردم واگه ا انهی  یکه توپولمو باالبکش ستی_برام مهم ن
 شم یمحتاج نم   لیاما به فام ستم یا یخودم م

 داد   اخموسرتکون

   میکاردار یکه انگار کل می خب بلندشو بر لهی_خ

پشت فرمون نشست   ن یونشستم توماش می بلندشدم وهمراهش ازخونه اش خارج شد ازجام
ازدست   شهیهم ی که برا یپدرمادر ی خودم برا ی برا ختمیبه تهران اشک ر   دنی و راه افتاد تارس

که نفسم به   ی که عاشق پدرمادرم بودم من یمن کنهیم  یفکرکردن بهشهم منو متالش یدادم حت
  نیاتفاق هم خودمم خودم من کشتمشون اونا ا  نیومقصرا دارمشوندبود االن ننفسشون بن

  خوامینم ششونیمنم ببرپ ایچندوقت ازغم من هرروزمردن ومن هرروزشکنجه اشون کردم خدا
 بدون خونوادم باشم  ایدن ن یتوا

 بوده  امرزت یپدرمادرخداب ن یتوماش گفتی رو از بابا گرفتم م تیلی _مدارک تحص

درسه که  یدرس بخونم لعنت به هرچ خوامیاصال نم گهینگاهش کردم منکه د باغم
 پدرمادرموازم گرفت باسکوتم بااخم گفت 

 یکار چ یمنم ه  یاگه قبول نکن یدانشگاه بر  یدرستوبخون دی با دمیشرط کاراتو انجام م هی_به 
 کارات انتخاب کن ی ردبرا گهی د یکی  کنمینم

  تونستمی اما نم ادیم راون یگ  ی ره من درس بخونم چچراانقدر دوست دا دمیفهمینم اصال 
 اعتماد کنم پس به ناچار سرتکون دادم ی ا گهیکنم به کس د سگیر

 _باشه 
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 ی کنینکارومیبه روح پدرمادرت که حتما ا یقسم بخور ی قول بد دی _با

 لب زدم  باغم

 دم یوادامه م  شمی ودانشگاه قبول م خونمیقسم که درسموم میی ،به خاک بابا دمی _باشه قول م

 من شروع شد   ی روتکون دادکه باززارزدنا دسرشی کش ی بلند نفس

که درمقابل  ادبودیاما سوزش قلبم انقدرز  سوختیادمیز هیاصال خوب نبود چشمام ازگر  حالم
 نبود  یچ یسوزش چشمم ه

   دبرمی _کجابا

 نگاه کردم که دوباره تکرارکرد بهش

 بگو  _ادرس خونه اتون روبهم

خونه نفسم رو اه   دیکل دنیروبازکردم وباد  فمیادرس خونه امون روبهش گفتم ک  بابغض
 دادم رونیمانندب

که   ی همون خونه ا میخونه امون بود  ی به خودم اومدم که جلو یچقدرگذشت اما وقت دونم ینم
 ره ینفسم ازدردم دنشی خاطرات خوب ازش دارم وحاال باد یکل

 م ی دیرس دکهی وروزم فهم ازحال

 نجاست ی_هم

 کنم  هیگر ی ها ی بودکه مثل بمب منفجر شم وها  یحرفش کاف نیهم

 د یبازکرد منو توبغلش کش کمربندشو

از   ستیشترنی چندروزب نکهیشهاب کنارمه باا کنمیندارم چرا حس م ی که اصال حس بد بهیعج
 شادمهر   دنید
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 م ی به کارامون برس  می تا بتون میاستراحت کن کمی  میشوبر  ادهیبسه پ شششی_ه

اومد   ادمی اف اف روفشردم که  می شگیمثل عادت هم می شد   ادهیپ نیدادم وازماش سرتکون
که   رشدنیکه بخوادبرام دروبازکنه اشکام مثل اهن گداخته روگونه ام سراز ستین یکس گهید

  قهیو بعدچنددق می دراوردم ودرب خونه اروبازکردم وارداسانسورشد فمیدروازک ی لرزون کل ی بادستا
 م ی دیرس

دردبرگردم کاش پام  نیقراره باا  کردمیفکرنم  رفتمیم  یبرگردم وقت ی زود نیا شدبهینم باورم
 م ی رفتی ونم شکستیم

سمتش گرفتم که بااخم دروبازکرد واردخونه که شدم تمام خاطراتم جلوچشمام نقش   دروبهیکل
که بالبخندبهم   دمی مامان شن  ی شد صدا یجار لی دم روزوانوهام واشکام مثل سبست افتا

 پاشو لباساتو عوض کن نهاراماده اس  گفتیم

  چکسیقبل که مامان بود ه ی خراب به طرف اشپزخونه رفتم اما مثل دفعه ها باحال
واسه ت    رمیاخ بم دمیاشپزخونه کش ل یوسا ی رو  یوبغض دست یتواشپزخونه نبود بادلتنگ

اخ خداا   تی اونهمه مهربون ی برا  رمیبم ی کردیم یمنوبابا اشپز ی باعشق برا شهیکه هم یمامان
 کنم   یزندگ  خوامینم خوامیکن من نم رراحتمیجونموبگ

سردبود وباعث شد تنم    خیکه انگارمثل  ی دی سف کی سرام ی نشستم رو ن ی زم ی رو سرخوردم
مامان   ومدکهی منوبابام ی خنده ها  ی صدا  دی چک ددم واشکام هیتک نتیازسرمابلرزه سرمو به کاب

شده بود انقدر   ل یبودومدرسه هاتعط دهیزمستون بود وهوا سرد برف بار  ادمهی  میکرد ی م تیواذ 
  یبرف باز  میرفت ییباهم دوتا  یبرف باز رونیب می کردم که قبول کردبر  وسبابال  ی خودموبرا

بااون   می دی خندیوم زدی باباهم توصورتم برف م زدمیم خ ی که من داشتم  میکرد  یاونقدر برف باز 
  یهردومشغول خوردن بستن رهیبگ  یحال که درحال منجمدشدن بودم ازش خواستم برام بستن

که  کردمیم  فیسرما انقدر ک  نی اما ازا دی لرزیتمام جونم م زدمی م یکه بستن یگاز  هیهر می شد
زدکه انگارموش   یغیج اندچنیخونه مامان منود میبرگشت یوقت کردمیعوضش نم یچ چیباه
 چقدرسربابادادزد ده ید
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 بهت خوش گذشته اره  نی شترازایبچه که همه صورتش قرمزه توب نی _ مردا

 منو به خودش چسبوند وگفت  بابا

 نگران نباش  رهی گیدوش اب داغ م هیحمام   رهیزادمیمگه حاال؟ االن پر  شده ی_خب خانوم چ

 _ازدست تو  

  دیمامان بابا مامان تامنود  شیدوش اب داغ گرفتم وبعد برگشتم پ هیبه حموم رفتم و  باخنده
 داغ اورد وبااخم گفت  ریش ی ماگ بزرگ حاو وانیل هی

 ی بخور د ی_همه اشو بخور تاداغه با

 د یخند یروکه فوق العاده داغ بود روخوردم وبابا فقط به من م ریش ی همه  مجبور

 خدا    شمیم وونهیروچنگ زدم دارم د موهام

  می رواززندگ  می چرا تمام زندگ  ی چرا درد نبودنشون روبهم داد  ی نکاروکردیچرا باهام ا خداچرا
 کارکنم یحاالمن چ ایخدا  یگرفت

 ونداره   چکسیه گهیکه د هیاون کس هیحال من شب  ومد ینفسم باالنم ادی ز هیازگر

 ممممم یتیشدم  می تیسخته که   یلیباورش برام خ دم یمحکم کش یلیوخ ادی بافشارز موهامو

 حاال شده احوالم   نداختیاسمش هم لرزبه تنم م یکه حت یزیچ

 دم ی پسوندجد شده 

سرم دست   دنی گرفت اما بازم از کوب یکه درد وحشتناک نتیبه کاب دم ی محکم کوب سرمو
 دادشادمهر نفسمو برد ی که صدا دمی برنداشتم ومحکم ترکوب

 یکنی م یچه غلط ی_دار

 نگاهش کردم که وحشت زده گفت  سیخ ی باچشما
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   ادی_خون ،داره از سرت خون م

 نگاهش کردم حالیب

 رم یمیحرفام نم نی _نگران نشو من سگ جون ترازا

 شد   ینگاهم کرد که ترس برم داشت ته دلم ازنگاهش خال یجور

 مارستان یببرمت ب د ی_خفه شو ،پاشو با 

 ست ی_الزم ن

 پاشووو  گمی _بهت م

 ست یالزم ن  گمی _منم م

 زل زدبهم  یگردوعصب  ی زدم که باچشما یغیج نچنا

 _سرت شکسته 

 _ساعت چنده 

 ی ریازحال م یک  یبدون ی خوای_چطور م

 _ساعت چنده شادمهر 

 _باحرص به صفحه گرد ساعتش نگاه کرد 

 صبح ۶_

 م ی بر دی _پاشو با

 گفت  یوعصب  باحرص

 سرقبرمن  می ،هانن بر  می _کجا ،کجابر
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 لمون یوک   شیپ یبهت وکالت بدم تابر می بر دی _با

 شه بعد ۷_االن بذارساعت 

 شه یرمی_د

 ربشهی ساعت د هیبشه که با  ی_مگه قراره چ

 م یکاراروانجام بد  عیسر د ی بامن کل کل نکن با  می _شادمهرپاشوبر

 م یافتاد  ی ری _اخ خدا عجب گ

 نگاهش کردم تی وعصبان بااخم

بگو   ی نگو منوکجا برد یبه کس یخونوادت ول شیبرگرد پ ستین یمشکل یمونیپش ی_ناراحت
 ام یبهشون بگو خودم ازپس کارام برم یچ  هینبود مرده بود  

 بهت گفت   یچیه  شهی،نم داکردهی_توواقعا مغزت مشکل پ

 خوامی نم دباشهی سرم نبوده ازحاالم نبا چوقتیمنت سرم باشه ه  خوامی،نم خوامی_نه نم
 ی برام انجام بد  یورکاربه ز  خوامیبابامامانم عذاب بکشن برو نم

 دم یروانجام نم ی_من به زورکار

 ی االن خودت گفت نی _چراهم

 بهتره   یلیکه ازموندن وکل کل کردن باتوخ می _من شکر خوردم خوب شد پاشو بر

وکالت تام به   هیمن   می رفت یبه طرف دفتر اسنادرسم  نیو باماش می ازخونه خارج شد باهم
 که شادمهربا اخم نگاهم کرد  میشادمهر دادم وازدفترخونه خارج شد 

   مارستانیب می ابر ی _شالت پرخونه ب

 شم یاستراحت کنم خوب م کمیمن    لیوک  شی خونه توبرو پ می_بر 
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 سرت شکسته   شهیاستراحت کنم خوب م یگیداره توم  یزی سرت خونر گمی_اخه نفهم م

 شادمهر   می دار یترمهم  ی ،توبروکارا  ستی_مهم ن

 _ازجونت مهم تر 

 شو شادمهر  الیخی_ب

 _پووف 

  رشدنیدوباره سراز  ییمنم با اشکا  لیوک   شیمنورسوندخونه وخودش رفت پ تیباعصبان
 یکه جونم بودقلبم بود ومامان ییبابا شنومی مامان باباروم ی خونه صدا ی واردخونه شدم هرجا 
ازم   مویزندگ  یکه داشتمو ازم گرفت   یهرچ یگرفت موازمی زود خوشبخت یلیخ  ا یکه نفسم بود خدا

 بدون پدرمادرم زنده باشم  خوامیمن نم یکشینم منم چرا  ایگرفتم خدا 

 دادم  هی درخونه سرخوردم وسرمو به درتک ی جلو

 خاطراتمومرورکردم   ختمیر  اشک

روش بودنگاه   میبه اپن که گوش حالیب م یگوش ی چقدر تواون حال بودم که با صدا دونم ینم
  می ازجام بلندشدمو گوش حالیب خوردیسره زنگ م هی  میکردم امازجام بلندنشدم که گوش

 تماسو برقرارکردم  لیشماره وک  دنیروبرداشتم باد 

 _بله 

 ی خودت زادجانی _پر

 بله خودم هستم  یخیش ی _سالم اقا

 وکالت تام داره ازطرف تو   هی  نجانیبه اسم شادمهر راد ا ییاقا هی_دخترم االن 

 سرپدرمادرت اومده  ییبال  چه
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 لب زدم  هیباگر

 _فوت شدن 

 ی ومدی_خدارحمتشون کنه دخترم خودت چران

شادمهرحرف منه من ازش خواستم   ی حرفا دیلطفا به شادمهراعتماد کن ستی _حالوروزم مساعدن
 اونجا   ادیب

 دوگفت یکش یقیعم نفس

 کشه یطول م یکماهی  هیرتون خب اما انتقال تمام اموال پد لهی_خ

 منتظربمونم  تونم یم گهیوقت ندارم فقط تاهفته د  نهمهیمن ا یخی ش  ی اقا رهید یلی_خ

فقط   کنمیباشه من همه کارهاروم کنمیرودرک م طتیخب باشه دخترم شرا لهی_خ
 اقا بزنم  نیروبه نام ا ییاموال ودارا ی که همه  دی شمامطمئن

 بود امرزمیمن هستش وقابل اعتماد منوپدرخداب  لیشادمهراز فام یخیش  ی _بله اقا

 کنه ی رو وسوسه م یچون ثروت پدرت هرکس ادین شی پ یمشکل دوارمی_ام

   د ی_نگران نباش

 انشاالغم اخرت باشه  گمیم تی بازم تسل یدونی_باشه هرجورخودت صالح م

 _ممنون 

کنم که بمونه   یشادمهرروراض  دیحاال با نیازا  نمیروقطع کردمو چشمام روبستم هووف ا  یگوش
 ره یبابا روبه عهده بگ ی رستوران ها تیر یو مد 

 قبول کنه کارکنم ی چ ایخدا
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  یجلوم اون با دوپرس غذا متعجب نگاهش کردم که سوال دنشی باد هویفکرکردم که  انقدر
 نگاهم کرد 

 افتاده  یاتفاق  یکنینگام م ینجور یچراا شدهی_چ

 تکون دادم که باشک نگام کرد  یمنف یمعن سرموبه

 ی _مطمئن

 مثبت تکون دادم یمعن سرموبه

 باحرص گفت  که

 وقت  هی یر ی بخور نم ی چ هی می نیبش می پاشو بر یری _پاشو االن ازحال م

 گفت  عیبگم که سر  یزی خواستم چ لیم یب

 م یعصب یلیپاشو پاشو که خ ما یحرفاهم ندار نیندارم وازا لی و م خورمی_نم

 ی _چراعصب

 گم ی بهت م م یابر ی_ب

خونواده سه   هی شهیکه هم  ی اشپزخونه ا می باهاش همراه شدم وارداشپزخونه شد مجبور
باالسرم   ی من موندم وخودم وخدا  یچی ؟ه یحاالچ  خوردنیوغذام  نشستنینفرشاد کنارهم م

  دکهی بغضم گرفت که انگارازحالت صورتم فهم کردنی م  یکه بدجوربهم دهن کج یواریودرود
 باحرص لب زد

تو تموم مشکالتت   الیخیوب  رمی نجامیاالن ازا  نیهم  زه یقطره اشکت بر  هیقطره فقط   هی_
  دی تازه است اما با یلیاره دردت هنوزخ زهی ری سره فرت فرت اشک م هی گهی،بس کن د   شمیم
   یخودتو کورکن نکهینه ا یتحملت وباالببر  کمی

 بلندگفت  تیکه باعصبان بازوربغضموخوردم
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  کننیکارم ی ازدوستاش که تواسنادرسم یکیمن کالهبردارم زنگ زده   کنهی_مردک پررو فکرم
نباشه بعدفکرکرده بازورازت امضا گرفتم که   یوقت جعل  هیکرده که  یاومده وکالت نامه ارو بررس

 گه یم ینیقطع کردبه من باشک وبدب ویبهت مطمئن شه بعدم که گوش زنهیزنگ م

  مونیکه ازکرده خودت پش کنمیم ی کار یونقدرکه دست ازپاخطاکنا می ماهر یلیخ لی_من وک 
 ی دی فهم یش

وبه جون    یکه به خاطرتو هرخفت فیح ف،یح یدندوناشو خوردکنم ول  خواستیدلم م اخ
به خاطرهمون    کمی دائم ُپرت کوفت کن توروخدا ی لقمه غذاروبااون چشما  هیبعدتو    دمیخر

 اروم شو  یکه انقدرعاشقشون یپدرمادر

  لیوالبته دهن اون وک  زدمیحرف م  ینجوریشادمهربودم هم ی نگاهش کردم منم جا فقط
  دی زده با  شی که چندروزه شناخته انقدرازکاروزندگ  یبه خاطرمن نکهیاصال هم کردمیوصاف م

 ازش تاعمردارم تشکرکنم  

 ارامش لب زدم یخاطر با کم  نیهم به

 هست  ی_حاال غذا چ

 ترشد  فیبازشد ولط  یحرفم چهره اخموش کم نیباا

 _جوجه گرفتم 

 دوست دارم یلیمن جوجه ارو خ  ی کرد ی_اومم خوب کار

تکون دادوظرف غذام رو به طرفم گرفتم ظرف غذام روبازکردم ومشغول خوردن شدم   یسر
 نگاهم کردوبعدخودش هم مشغول شد  رهیچندلحظه خ

  ونم ی مد یلیتوگلوم اما من به مرد روبه روم خ موند یم  شدیانگارسنگ م خوردمیکه م یهرقاشق
اعصابش   چارهیب رهیاروم باشم تااون هم ارامش بگ کمی به خاطراونم که شده حداقل  د ی،با  د یبا

 د ی د ونیداغون شد انقدرمن و گر 
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 نداشت    یفرق  چی نداشتم برام باشهاب ه چوقتیبودکه ه  یبرادر مثل

 غذآ تشکرکردم که نگام کردوگفت  باخوردن

 رمی دوش بگ هیاگه اشکال نداره من  ی_نوش جونت ،راست 

 زدم یبود لبخندکمرنگ  ینگاه کردم چقدر ادم خوب وباشعور بهش

 ی خودته ،فقط لباس دار نجاخونهیا  هیچه حرف نی_ا

 دم ی _اره توراه اومدن چنددست لباس خر

 صبرکن غذات هضم شه بعدبرو    کمی_خوبه پس 

 _باشه ممنون 

 ظرفاروجمع کنه که جلوشو گرفتم   خواست

   کنمیمن جمع م  ن یببtvکمی _نه توبرو

 ست یبعدشم توحالت خوب ن  شهی_اخه زحمت م

 من زحمت بکشم بعدشم نگران نباش من خوبم   کمی  ی دیتوزحمت کش نهمهی_ا

 ی _مطمئن

 _اره 

 خب لهی_خ

سازروبه برق زدم و اب جوش اوردم   ی خارج شد که ظرفاروجمع کرردم وشستم چا ازاشپزخونه
 ولب زدم

 کس یکافه م ای  یخوریم یی_چا
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 کنهیدردم ی لیچون سرم خ کسی کافه م شهی_اگه م

باشه به هرحال دوتا   نتیسرم به کاب دنی وکوب ادیز  هیالبته فکرکنم به خاطرگر کنهیسرم دردم منم
پرکردم و بادست پربه طرفش رفتم مشغول   کسیروباکافه م یشکم یکی  دی سف یکیماگ بزرگ  

 ازم گرفت وتشکرکرد عی روبه طرفش گرفتم که سر درنگی اخباربود که ماگ سف دنید

 دادمو کنارش نشستم  سرتکون

 دستم اخموگفت  ی ماگ تو دنیباد

 ی _چرامشک

 زدم  یپوزخندتلخ

   می _مثل زندگ 

 کرد  اخمونگام

 مدرسه ثبت نامت کنم  هیتو دی _فردا با

 غم نگاهش کردم  با

 برم مدرسه  یچطور  ستی_حالم خوب ن

 ی دبدیوکنکوربا  یری گیم پلمتویماه به امتحان ترمت مونده بعدد هی_فقط 

 دونم ی_م

 ی وخوب درس بخون  یبجنگ د ی_پس با 

 _باشه 

 ی نره توقسم خورد ادتی_
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 کن اموال وب نیا ی رو قسمم هستم فقط زودتر کارا رممی اگه بم ی_حت

 ی کارکنیباهاشون چ ی خوای_بعدم

  دی با یچطور دونمیکنم نم ت ی ری رستوران ومد نهمهیتنها ا دی چطوربا  دونمی دونم،نمی_نم
 ام یازپسش برب

 دادیبهم زل زده بود وبه حرفام گوش م  بااخم

 اعتماد کنم  ی بودکه کمکم کنه،امااخه به ک  ی کی_کاش 

 نگاهم کرد  باحرص

 ادن یز یلیخ  یعوض ی اعتماد کرد ادما دی نبا عی_سر 

 ترسم ی م نی_منم ازهم 

   یکمکم کن شهیم

 نگاهم کرد  بابهت

 تو  یگیم ی_چ

 نگاهش کردم بالتماس

 ازت  کنمی_توروخدا خواهش م 

 لب زد  تیباعصبان

 _من کنکورارشد دارم امسال 

  یو کنکورارشد بده ومواظب همه چ نجابمون یفقط کمکم کن هم دمیبهت م ی بخوا ی_هرچ
 بردار یکه خواست ی اش درعوض هرچب
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 نگاهم کرد یسردرگم با

 دفکرکنم یبا  دونمی_نم

 _باشه فکرکن اما تافردا 

 باشه تکون داد که گفتم  یروبه معن سرش

 ی برام بخون شهی_م

 باشه تکون داد یبه معن یچقدر حالم بده که سر د ی کردانگارفهم نگاهم

 که ی ا لحظه

 کردم  یتوروراه

 کردم یچه گناه  دونستم یم

 ره ی گیم ره یگیعذابش جونمو م  که

 تو ازخودم دورم کرد یدور

 تومجبورم کرد  یب ییجدا  نیا

 ییبسازم باغم وتنها که

 خندمیم  هیباگر وفتمیم ادتی

 بندم یچشمامو م ایدن روکل

   ندمیروا یدارم حت یروهرچ

 بندم یم چشمامو

   رمی گیحستوم یشیکه م دلتنگ
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 رم یمیکه دارم برات م یدلتنگم

 رم یس یچشمات اززندگ  بدون 

 رمی گیم  حستو

 شده پشتم  یکردم خال بعدازتوحس

 امو کشتم  نده یهام ا یتوروزمرگ 

 ی چ یعنی  خندهیم ندهیرای تصو

 یچ  ندهیبدون تو ا  اصن

 بندم یچشمامو م ایروکل دن خندمیم  هیباگر وفتمیم ادتی

 بندمیام چشمامو م  ندهیروا یدارم حت یروهرچ

   رمی گیحستو م یشیکه م دلتنگ

 رم یمیکه دارم برات م یدلتنگم

   رمیس یچشمات اززندگ  بدون 

 رمی گیم  حستو

 اش گذاشتم وزارزدم نهیتوبغل امنش فرورفتم سرم رو س هویکه  کردمیم یعذادار چنان

 ده یم نی اروم باش خدابزرگه اونقدربزرگ که دردتوتسک شششی_ه

 ره یناپذ نی_دردمن تسک

 پس تحمل کن وتوکل به خودش داشته باش  دهیدرمون هم م  دهیدردم ی خداوقت نونگوی_ا

 نی بعدا ارمیدووم ب یحالو روزمه من چطور  نی _فقط سه روزه ازدست دادمشون وا
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بزرگ شدم که  یکنارپدرمادر نکهیباا  وفتمیخودم م ادی  نمیبیسخته ،توروکه م یلی_خ
  میانگار تمام زندگ  دمی سنگ قبرپدرمادرمو د  یبهم محبت کردن اما وقت  شتریپدرمادرخودم ب

   شدمیامروز ازدست دادمشون اونقدر درد داشتم اون لحظه که اروم نم ن ی نابودشد انگار هم

 زل زد  توچشمام

گذشته خودم   نم یبیحالوروزتوم نی ا ینداشتم وقت چوقتیکه ه یمونیم ی_توبرام مثل خواهر 
 تنهات نذاشتم  نی،به خاطرهم  ی دیکش یچ کنمی ودرک م ادیم ادمی

 به بغلش پناه بردم باز

 چکسو یوندارم ه چکسیه  گهی_شادمهرمن د

  شمیم یوبرات برادر  کنمی پدرمادرتو پرم ی همه کست جا شم یمن م یلحظه منو دار نی_ازهم
   یکه هرگزنداشت

 نگاهش کردم یناباور با

   رمیهروقت حس کردم مزاحمتم م  ی _کنارتم تاهروقت که توبخوا

 یولم نکن داداش چوقتی،ه یستیمزاحمم ن چوقتی،ه  چوقتی_ه

 نباش  یچیه  ششش،نگرانی_ه

ساعت ازجاش بلندشد   م یبرادرمه بعدازن کردمیاروم شدم که واقعا حس م ی مرد  ی با حرفا ومن
ساده درست کردم    ی غذا هیمدت به اشپزخونه رفتم و نی وبه حمام رفت ودوش گرفت ومن توا 

دوش   هیکتلت بااماده شدن غذا از حمام خارج شد که منم به اتاقم رفتم و لباسام روبرداشتم و 
بود قلبم پرازدرد  دمیزدیم  دهیربه گرفتم باخارج شدنم از حمام شادمهر رو درحال چ هی

که   یاما وجودشادمهربرام مسکن بود مسکن م یافرادزندگ  نی دردازدست دادن پدرمادرم بهتر
درمون   دهی دردوم یکمتردردبکشم به قول شادمهر خدا کقت کمیانگارخدابرام فرستاده بود تا 

   وددرمان خودشادمهرب  نی وا ده ی وهم م
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 لبخندزد  دنمیشدم که باد وارداشپزخونه

 انه یداره  یزی خونرباشه سرت چطوره  تی _عاف

 ادنهی ز کمی_

 خطرناکه ممکن عفونت کنه مارستانی ب می بر دیپس واقعا با  اخدای ی _وااا

 شادمهرمنم نگران شدم  یازنگران

 دکتر  می ری _بعد شام م

  زیباشه تکون دادم و نشستم سرم یکردکه سرمو به معن یمخالفت کنم که چنان اخم خواستم
 عگفت یبعدخوردن غذا سر می خودش هم نشست ومشغول خوردن شد

   می خب پاشو پاشو اماده شو بر  لهی_خ

 _حاال  

 ادامه حرفمو بزنم  نذاشت

 _برواماده شو 

  دمی روپوش م یسرتاپامشک ی بودکه مجبورشدم حرفش روگوش کنم واماده شم لباسا ی انقدرجد
ازجاش کنده شد باترس   ن یماش نی توماش می نشست نکهیهم می وبه همراهش ازخونه خارج شد

 صداش کردم

 _شادمهر 

 سرعتشو کم کردوگفت  دمی ترس دکهیانگارفهم

 ترسم ی که نشه جمعش کردم وفتهیب یاتفاق ترسمی ،م ترسم ی_م

 مامان بابام  شیقراره منم برم پ  دی اخرقصه منه شا نمیا  دیشا  ی دی _خداروچه د
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 خت ینگاهم کردکه اشک ازچشمام فرور  تیباعصبان

هرکدوم ازچشمات شده دوتا ازبس   ی کرد هینکن انقدرگر  هینکن ،توروخداگر هیخب گر  لهی_خ
شدم   ادهیپ نی پرازاشکم ازماش ی باچشما می دی نگفتم که باالخره رس یزیچ  یشیورم کرده کورم

  یپرستار ستگاهیا  شدم شادمهرچندلحظه ازم جداشدوبه طرف مارستانیوهمراه شادمهر وارد ب
 وبرگشت طرفم   دیرفت و سوال پرس

   می بر  ای_ب

 وشادمهردرزد می رفت  یبه طرف اتاق باهم

 م ی هردووارد اتاق شد دیی_بفرما 

 _سالم

 د یی_سالم بفرما 

 د ینگاه بهش بکن  هی  شهیداره م ی زی_سرش شکسته خونر

 بالبخندسرتکون داد یبامسنیتقر خانوم

 یروصندل نیابشی_ب

 نه یروازروسرم برداشت وبادقت سرمومعا ی نشستم روسر یدادم وروصندل سرتکون
 گرفت واخ گفت  ی دیشدن سرم دردشد  ده ی کردبابرخورددستش به قسمت کوب

اتفاق افتاده درسته  نیا شبید ست یامشب ن  ی زخم برا نی ا ی_بعله سرش شکسته ،ول
 ی ومدی،چرازودترن

 جواب داد شادمهرباحرص

 زوراوردمش ومدبهی_نم
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 خب   هلی_خ

درددارم    کردمیحس بود اما ازترس بازحس م یب  نکهیکردن سرم و باا  هیکرد به بخ شروع
 گفت  قهیدق ستی بعدب

 مراقب خودت باش پانسمان سرتو تااخرهفته هرروزعوض کن  یلی_تموم شد ،خ

 _چشم 

بلندشدم واز اتاق به همراه شادمهرخارج شدم شادمهربه طرف صندوق رفت وبعدحساب   ازجام
شادمهر   ی برا عیبه خونه سر  دنیخونه اونقدر خسته بودم که بارس  میول باهم برگشتکردن پ

 تشک وپتو وبالشت اوردم وپهن کردم توهال ولب زدم 

 ی نیخوب بب ی خوابا رداداشی _شب بخ

 _ممنون بروبخواب 

اومد که فارق از اونهمه غم روتخت   یدادمو وارد اتاقم شدم اونقدر خوابم م سرتکون
 به خواب فرورفتم  عیوسر دمیدرازکش

 شادمهر رفت ومدرسه ثبت نامم کرد   فردا

 دوش گرفتم و بعد شروع کردم به درست کردن به نهار هیاول   منم

قاشق نگاه    هیبود به  یدلم اونقدر پربود که کاف ختمی درست کردم و فرت فرت اشک ر  اپلویلوب
  رشوی بود درست کردم وز یدارم غذاروباهر بدبخت نجایخاطره از ا  یرکه چون کلکنم وبغضم بت

عطربابا   ی بو دی کم کردم وبه طرف اتاق مشترک بابامامان رفتم وارد اتاق که شدم بغضم ترک 
 روزانوهام افتادم وباناله لب زدم شدی حس م اقهنوزتوات

کنارتون بودم   شهیچرا منکه هم امیمنم باهاتون ب  یچرا چرا نذاشت ییبابا  اخ
   امیب دهمراهتونی چرانذاشت
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سرمو   دمیبابا روباهق هق دست کش ی بلندشدم ودرکمدروبازکردم کت شلوارا یبه سخت ازجام
اروم   کردمیبودم حس م  ماتوبغلشی مثل قد نکهیبه کت چسبوندم وچشمام روبستم مثل ا

  دمی وبوس  دمییمامان روبرداشتم وبو  ی ازشالها یکیکمد بود  گهیمامان طرف د  ی شدم لباسا
 کردم هیوگر

 دمیزدوشنی شادمهرروکه صدام م ی صدا نکهیتاا

 یی زادکجا یزاد،پری _پر

 نگاهش کردم  یخارج شدم وسوال ازاتاق

   شدهی_سالم چ

 ی کرد هی_بازتوگر

 رانداختم ی به ز سرمو

 بگم  دبهتیبا  یزیچ  هی  مینیبش  میبر  ایخب ب لهی _هوووف خ

 م ی ونشست میبه طرف مبل رفت باهم

 _خب

 نگاهم کرد  بااخم

باغم ازدست دادنشون   عیسر یبتون  یکه سرپابمون یکنارت بمونم ،اما به شرط کنمی_قبول م
 ی ایکنارب

 نگاهش کردم  باغم

 _باشه 

 هم هست  گهیزد یچ هی_تازه  
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   ی_چ

 مدرسه  یفقط امتحان وبر ی_قرارشد خونه درس بخون

 برق زدنگاهش کردم یکه ازخوشحال ییچشما  با

 _واقعا 

 مدرسه یبر یتونیتو انقدر حالت بده که نم  دونمی _اهوم چون م

 ی _مرس

 ارنیبزنم ب ازنگی می_نهاردار

 م ی_نوچ غذادار

 هست حاال  ی_چ

 اپلو ی_لوب

 ول ی_ا

 نگاهش کردم حقاکه مردا شکموان باخنده

 م یانهاربخوریخب برو لباساتوعوض کن ب لهی_خ

 _باشه 

وتندتند شروع کردبه خوردن به   عیکه اومد نشست وسر  دمی زوچیطرف اشپزخونه رفتم وم به
 خوردمیغذام نطوریافتادم که من ا ییادروزایظرف غذام که دست نخورده بودنگاه کردم 

تونگاهم    دونمیزدم که دست ازخوردن برداشت وبهم نگاه کرد نم  یچقدرزود گذشت لبخندتلخ
 کرد که نگران نگاهم  دید یچ

 خوبه  زادحالتی _پر
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حال سرتکون دادم  ن یاما باا ومدی بشکنمش باالنم تونستمی که توگلوم بود ونم یازبغض نفسم
 سردمو تودستاش گرفت  ی که ازجاش بلندشدوبه طرفم اومد دستا

و بعد فقط   یتلخ وبگذرون ی روزا نیهمه ا  میروباهم درست کن یهمه چ دمی _بهت قول م
 ی بخند

 متورمم روبه چشماش دوختم  ی چرا اما باحرفش اروم شدم چشما دونم ینم

  یندارم نه پدرمونه مادرمو ونه حت چکسوی ه گهی،من د ی_شادمهر فقط قول بده که کنارم بمون
 برادرکنارم بمون   هیندارم توبه قولت عمل کن وتااخرمثل    چکدومو یعشقمو ه

 مونم ی برادر کنارت م هیکه تااخرمثل  خورمی،به خاک پدرمادرم قسم م دمی _بهت قول م

نهاروجمع کردم وشستم بعدازشستن ظرفا   ی بهش زدم وسرتکون دادم ظرفا ینیلبخندغمگ
 خلوت کنم که شادمهر صدام کرد کمیخواستم برم تواتاقم  

 زاد ی _پر

 طرفش رفتم  به

 ی باهام داشت ی_کار

 به درس خوندن   می کنیاالن شروع م نی _اره ازهم

 _اما 

  یعقب  یلیترم فقط دوهفته مونده خ ی _اماواگه نداره تا امتحانا

 خب   لهی_خ

 م ی باهم درس بخون اری_بروکتاباتوب
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  ی اجبارسرتکون دادمو به اتاقم برگشتم کوله ام روبرداشتمو ازاتاق خارج شدم کنارشادمهررو به
 تم که نگاهم کرد نشس  نیزم

 چطوره  ستیباز ونتی سته،میامتحانتون ز  نی_خب اول

 دوسش دارم یلی_خ

 خوبه،کتابتوبده به من  ی لیخ نی_خب ا

همه   دادکهی م حیدادن مباحث انقدر خوب توض حی روبهش دادم که شروع کردبه توض کتاب
  کی که موز می استراحت داشت قهیدق ستیب می خوندیکه م یتوذهنم ثبت شد بعدهر درس

دادو   حیرو تا ده شب بهم توض ستیودوباره شروع کرد کل ز  م یخورد ی چا  کردی م یپل یمیمال 
 کردوازم امتحان گرفت  یطراح ی تبعداز هفت ساعت درس خوندن سواال

 برگه بالبخندگفت   حیدادم که بعدازتصح لیسوال هاروبادقت جواب دادم وبهش تحو  همه

 گرسنه ام یلی که خ می بخور یچ هی  م یازدرس امروز حاال پاشو بر  نی_خب ا

نهارهم نخورده بودم اما به اجبار باشادمهر به   نکهیاصال گرسنه ام نبودباا نیبخوا   راستشو
 اشپزخونه رفتم که بهم نگاه کردوگفت 

   یبرات بپزم که انگشتات وهم بخور یعال ی غذا ه ی خوامی_م

د و قارچ رو حلقه  رواب پز کر ین یزم بیرفت وچندتا تخم مرغ برداشت س خچالیطرف  به
وبعد بهش تخم    ختیتابه ر  ی خورد کرد همه اروتو ینیرونگ یرنگ ی حلقه کرد وفلفل دلمه ها

ظاهرش که خوب   زگذاشتیم ی رو رو تابهیماه قهیمرغ ونمک وفلفل اضافه کرد وبعداز پنج دق
 ی رورو وانیگذاشت پارچ دوغ ول  زیم ی نون لواش رو رو رف ظ  دونمی بود طعمش رونم

 وکنارم نشست ولب زد   زگذاشتیم

 اد ی_بخور مطمئنم خوشت م
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دهنم گذاشتم مزه اش فوق العاده بود   ی گرفتم و تو کی لقمه کوچ هیدلش ونشکنم   نکهیا ی برا
  یحساب  نکهیمشغول خوردن شدم بعدازا  یکردودولپ کی اونقدر که اشتهام روبه شدت تحر

 ردن بود اما شادمهرهمچنان درحال خو  دمیخوردم دست ازخوردن کش

 _واقعا خوشمزه بود دستت دردنکنه 

 که تودستش بود سرتکون داد ولب زد ی ا بالقمه

 _نوش جونت خوشحالم که خوشت اومده  

  ی کره ا لمیف  هی  دنی به طرفش رفتم که مشغول د ی چا  ینیغذاظرفارو شستم وباس بعدخوردن
  هیوچهارشوال ندرالیبود س

با   لمیشدم اونقدر جذاب بود که بعدازتموم شدن ف لمیف  ی نشستم ومنم مشغول تماشا کنارش
 اعتراض گفتم 

 _اه چراانقدر زودتموم شد 

 م ینیبیم لم یف  میساعته دار  هی_زودهم تموم نشدا  

 هرشب دوقسمت پخش کنن شهیم ی_خب چ

 شهیم یچ  می نی_عجول نباش وتافردا صبرکن تابب

 اشاره کردم که باخنده گفت  ی دادمو به چا  سرتکون

   یز یبر گهید ی چا  هیبهتره  ستیقابل خوردن ن گهید  نی_ا

هامون روعوض کردم و برگشتم سرجام مشغول خوردن   ی دادمو ازجام بلندشدم چا سرتکون
   میشد  ی چا

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ازش کم نشده بود به همراه شادمهر به   ی که ذره ا  یبا غم دومنیامتحانا رسزود  روز یلیخ
ترباشم بهتره   بیغر  یهرچ  کردمی بودن حس م بهیرفتم که همه برام غر  ی مدرسه تازه ا

 یچرا ول دونم ینم

موردنظرنشستم   یصندل  ی و رو می حس وداشتم باالخره وارد سالن امتحان شد نیا
سواال   دنی کالس پرشد ازدانش اموز مراقب برگه سواالت روپخش کردباد قهیبعدازچنددق

کل سواالروجواب داده بودم بادقت   قهیدق ستیلبخندرولبم اومد همه سواال روبلدبودم وبعدازب
ازجام بلندشدم و برگه ام   دمی رو مرتب د یهمه چ یوقت ندوباره شروع کردم به مرورکرد

 واردمدرسه شدم شادمهربه طرفم اومد  نکهیدادم هم ل یوروتح

 _چطوربود

 اسون بود یلی،خ ی_عال

 م یکاردار یکه کل می_خب خداروشکر پس بر 

 ی_چه کار

 که به نامم شده ارو بهت برگردونم  یتمام اموال  می بر دی _با

 که  ستین ی خب حاال عجله ا لهی_خ

 اموال   نی ازا  یبرام سخته نگهدار یلیکارانجام بشه من خ نی ا دی با یهم فور  یلی_اتفاقا خ

 ام یازپسشون برب ی_پس من چطور

 نگران نباش  ذارمیتنهات نم یول دمی _درسته اموال وبهت پس م

 خب لهی_خ

تمام اموال پدرم هرچه داشت به نامم شد همه   میرفت یراست به دفتر اسنادرسم ه ی ازمدرسه
 زشد یتوحسابش بود هم به حساب من وار دی توران جدافتتاح رس  ی که برا یپول یحت یچ
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 _شادمهر 

 _بله 

 محل دورباشه    نیکه ازا ی خونه بگرد هیدنبال  شهی_م

 خب لهی_خ

 عابربانکم روبه طرفش گرفتم  کارت

خونه  هی بزنه امانشد  دی رستوران جد هیکه بابا قراربودباهاش  ی وخورده ا اردیلیم10 نی_ا
   نیماش هی نطوریامکانات وهم رباهمهیبگ

 که هست  نی_ماش

 ازدارم ین نیپس به ماش رمیبگ یگواه خوام ی_بعد امتحانا م

 خب لهی_خ

 به خونه من مشغول درس خوندن شدم  می برگشت

همش   ارهیودردبهم فشارم شترغمی ب کردمیحس م کردمیاونروزابادرس خودمو سرگرم م یهرچ
 گفت یبهم م ش ی مامان توگوشم بودکه بامهربون ی صدا

 استراحت کن  کم ی  ایب زادمامان ی _پر

افتادم  یوم شدیم یپام خال ریز یاشپزخونه خال دنی تواشپزخونه باد رفتمیم نکهیهم
و    کشمیکه من م ی درد ارهین ی کس چی سره یخدابه حق عل کردمی وخداروباتمام وجودصدام

خود   کنهیکه مثل سرطان ذره ذره نابودت م  ی خشکونه درد یاونقدر تلخه که تمام تنت و م
  قنیقیحرف   ن یبه ا  یول ییرویبا چه ن دونمی زنده موندم نم موبود یکه توچه حال دونهیخدا م

بارها خواستم خودمو بکشم اما بافکر به   شهیممکن م رممکنیکه اگه خدابخوادغ داکردمیپ
 ونستم  بابامامان نت 
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نبود که  یکس  گهی امااصالخوشحال نشدم د ستی تموم شد کارنامه ام روگرفتم بامعدل ب باالخره
  اط یح هیبا   یخونه پونصدمتر   ه یکه  دمیخوشحال باشه توخونه جد  تمی کنه ازموفق قمیتشو

 شهیهم ی منوشادمهر ازاون خونه ومحل برا  میت بود نقل مکان کردپرازگل بود وفول امکانا
اونقدر باهاشون فاصله دارم که  کنمی م یبفهمه کجازندگ   چکسیه کنمیفکرنم می کرد ی خداحافظ

به عکس   ختمیر ی چا وان یل هیفکراشدم وارداشپزخونه شدم و  نیا الیخیانگاراصالوجودندارم ب
دلتنگتونم   یلیخ دمیروش کش یمامان بابا که من کنارشون بودم باحسرت نگاه کردم ودست

محاله ازاشپزخونه فاصله   ی ارزو هیاماانگار  ادیروزمرگم ب االخره تا ب شمارمی اونقدر که روزهاروم
تلخم   ی ازچا  ینشستم وکم  یمبل چرم مشک ی گرفتم به طرف سالن بزرگ خونه رفتم رو 

 دم یشادمهرروشن ی چقدر تواون حال بودم که صدا دونمی وچشمام روبادردبستم نم  دمیرونوش

 ی کارکردیچ  شدی_خب چ

 حس نگاهش کردم یب

 اپنه  ی رو جهی_نت

خوشحال   ی دادوبه سمت اشپزخونه رفت بازهم غرق شدم تو گذشته که صدا سرتکون
 دمی شادمهرروکنارم شن

 حاالنوبت کنکوره  ی خوب ازپسش براومد یلیخ کنم ی،واقعا بهت افتخارم  نی_افر 

 و لب زدم زگذاشتمیم ی رنگم رورو یمشک ماگ 

 شگفت زده ات کنم نباریمثل ا دمی _بهت قول م

 م ی کن فیوتعر   مینی_بب

 مثبت تکون دادم   یروبه معن سرم
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من   ی وشادمهرهم پابه پا داربودمیشب قبل کنکور  تاصبح ب  یحت خوندمی وقت درس م تمام
ازاتاقم خارج شدم   دمیپوش یکردبعداز چندماه بازم سرتاپا مشک تم یبرادرحما  هیکنارم موندمثل 

 دم یکه شادمهر رواماده د 

 بااخم گفت  دنمیباد

 ی _اماده ا

 _اهوم 

 ی_استرس دار

 _نه

 ی _مطمئن

 روباارامش تکون دادم  سرم

کردم  یبار خودم رانندگ  نیاول ی رنگ من برا یمشک ی ائود نی باماش می از خونه خارج شد باهم
 وارد سالن بشم به شادمهر نگاه کردم  نکهیسرجلسه امتحان قبل ازا  دمیوسروقت رس

 ازت ممنونم  یلیخ یلیشادمهر خ  یممنونم بابت همه چ ی روزا کنارم بود نی_ممنونم که توا 

هم نباش    یچینگران ه ای توکل کن به خدا وبرو امتحان بده ب یخواهر زادجان یم،پر ی_مخلص
 ی باشه خواهر

 _باشه 

روبرگردوندم و وارد سالن جلسه امتحان شدم همه جاسکوت مطلق بود سرجام  بالبخندازش
 ربع همه حاضرشدن وازمون شروع شد  هینشستم که بعداز 

  بایتقر  کردمیبود که فکرش وم یزی اسون ترازاون چ دادمی وجواب م کردمیسواالبادقت نگاه م به
  دونهیبهم دست داد خدام یحس پوچ ختیحالم بهم ر  هویهمه سواال روجواب داده بودم که 
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دادمو از سالن   ل یلرزون برگه جواب روتحو ی جواب دادم با پاها ی سواالروباچه حال بد یباق
 خانوم محجبه جلوم روگرفت  هیخارج شدم که 

 _دخترم چطوربود 

بهم نگفته   یکس دمی مامان ونشن ی صدا  گهید دو ماهه که قیبزرگ ترشد وحالم بدتر دق بغضم
 دخترم  

 نگاهم کرد یبددادم که حالم بدشده بالبخندمهربون فکرکردازمون

 توکل به خدا نگران نباش  زمینداره عز یبی_ع

لحظه حس کردم مامان   هیهوا بغلش کردم حس کردم شوکه شد اما برام مهم نبود   یب
اما   کردنینوازشم م دنیپرسیسوال وم  نیوازم ا  نجابودنیاالن ا خواستیجلورومه بدجور دلم م

 که به خودم مسلط شدم ازش جداشدم  قهینبودن بعدازچنددق چکدومیه

 زده لب زدم  خجالت

 ازدست دادم ارمو یلحظه اخت  هی  خوامی_معذرت م

 بهم زد یلبخندمهربون

  زم یز نداره ع ی_اشکال

 لب زد عیسر دنمیفاصله گرفتم وبه طرف شادمهر رفتم باد ازش

 _چطوربود

 _افتضاح 

 ی که توکرد  ی،بااون همه تالش  شهی_مگه م

 _اره افتضاح اسون بود
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 نگاهم کرد  باحرص

 گرفته  تیمزه من نگرانم بعدتو شوخ ی_ب

 زدم که بالبخندنگاهم کرد  یلبخندکمرنگ

 گهی د ی_تک رقم

 ی _تک رقم

راست به اتاقم رفتم حاال وقت دارم که براشون   هیخونه  میسرتکون دادو باهم برگشت نانیبااطم
 کنم  یکه ازدست دادم عذادار یزندگ  ی کنم وقت دارم که برا یعذادار

  زمویبدم همه چ زموینداره حاضرم همه چ یدرمان  چیکه ه هیدرد ن یبدتر نیبودم وا  دلتنگ
بازم توبغلشون فرو برم و   رمیوبعد بم  میعت بازکنارهم باشسا کی  ی همه داروندارمو فقط برا

بود واالن   یکه وجودشون برام ضرور ییباتمام وجودحسشون کنم دلتنگم دلتنگ ادما
  هی کنمیحس م لرزهی تمام تنم م  نمشونیبیهرگزنم گهیکه د کنم یفکرم  نیبه ا  یندارمشون وقت

که همه توباغ   ی نگاه کردم عکس سه نفره ا می به گوش شهیم ختهیتوسرم ر   خیپارچ اب  
   میلواسون گرفت

 به اندازه خدا براشون تنگ شده   دلم

  نمشونیبب  شهیامیخدا

با   کننینگاهم م شونیشگیبابامامان که هردوبالبخندهم دنیکردم روح ازتنم جداشد باد حس
 خودموپرت کردم توبغل بابا  دمییبه طرفشون دو یدلتنگ

 ی برات تنگه ،چرا منوتنهاگذاشت یل یدلم خ یی_بابا ،بابا 

 د یسرم کش ی مهربونش رورو دست

 زدلمینکن عز یتابیب زاد،انقدریپر می شتی_ماپ
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 کنم  یبدون شما زندگ  خوامیمن نم  نیمنم ببر شهیم یی_بابا 

هرلحظه   میما کنارت زادبدونیزوده پر  یلی ماخ شیاومدن پ ی االن برا نونگویا گهید  شششی_ه
  می خوریوغصه م رهیگی مادلمون م باره یهرلحظه که چشمات م یکنیوبازم  ی بندی که چشماتو م

 یبجنگ یزندگ  ی و برا یباش ی قو دی دخترکم با

 شم یپ نی خوادبرگردی،دلم م خوادیمفهمومه دلم بودن کنارشماروم یبرام ب ی_بدون شما همه چ 

توکل کن به خدا وبه   نیهم میاریباربتورومستقل  میخواست  کمیفقط   زمیعز  میجانرفت چی_ماه
 با قدرت ادامه بده   تیزندگ 

 به مامان نگاه کردم  دی نگاهش کردم که صورتمو بوس سیخ ی باچشما

 ی _مامان توچطوردلت اومد منو تنهابذار

 به روم زد  ی لبخند شهیمثل هم مامان

 ره ی تقد وفته یب داتفاق ی زابایچ یبعص ستیدست مان یچ زادهمهی _پر

 ازشماباشه ییدجدای با  رمنی _چرا تقد

 ست یحکمت ن یکارخدا ب چی نباش ه دی انقدر ناام ششی_ه

 نوازش کرد   صورتمو

 هو یشد  زادچتیتوروخدا پر   زادپاشویزاد،پری _پر

 روبازم چشمام روبازکردم  یتکون دست باحس

 کنارم حسشون کردم شه یبود مثل هم تی خواب باشه مثل واقع شدکهینم باورم

 ل شادمهر پرت کردمتوبغ خودمو

 وقت  نهمهیبعدا  دمی_شادمهر ،بابامامانم ود
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 شون یدیکه د  ی کرد یتابی_انقدر ب

 _دلتنگشونم 

 دونم ی_م

 توبگو  کارکنمی_چ

   یصبرکن  دی _فقط با

 تونم ی_نم

 م یبزن رونیب یچرخ هی  میبر   ،پاشویبتون دی با ی_سخته ول

فقط   نکهیباا  میحرف همراهش ازخونه خارج شد  یداشتم که ب اج یرفتن احت رونیبه ب اونقدر
 اروم  یلیارومم خ کردمیخونه حس م می برگشت یاروم شدَم وقت یلیخ یول  می زد ابوناچرخ یتوخ

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

 چقدراونروزاخوشبخت بودم و قدرندونستم   کردمی بودنگاه م جمیکه توپ ییبه عکسا  باغم

 اپن   ی روپرت کرد رو دیواردخونه شدوکل یشادمهرکه عصب دنیباد

 شده   یزی_سالم چ

 نگاهم کرد تیوعصبان  باحرص

  شهیم ی_که رتبه ات تک رقم 

 مگه  شدهیچ گمیم نوی_هنوزهم هم

 بلف نزن خواهشا  ی روانجام بد یکار یتونینم ی_وقت

 دادم یتومن مطمئنم که ازمون و عال یگیم ی_چ
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 شده  یچهاررقم یرقم  ک ی ی گندرتبه ات به جا یخانوم عال ی ،گندزد ی_هه عال

 ست یممکن ن  نیکه زده ناباوردست روقلبم گذاشتم نه ا یباحرف

 لب زدم  یناباور با

 _اخه چطورممکنه  

 ازخودت بپرس   گهینود ی_ا

 جلوم باخنده گفت  دی حس پرت شدم رومبل که پر یب

   ی_دخترگل کاشت

 نگاهش کردم  بابهت

 _شادمهر مگه دستم بهت نرسه 

   ستادیبود قلبم از ترس وا  یعجب االغ شعوریدنبالش ب دمییبلندشدم ودورتادور دو ازجام

 د ی_نفهم دلم ترک 

 باالداد ابروهاشو

 ی توهم منوترسوند ادتهی_حقته 

 ی کرد ی_تالف

 _اره چجورم،چقدرم مزه داد 

 شادمهر یشعوریب یلی_خ

 ازحرفش خنده ام گرفت  دونمی _ممنون ازلطفت خودمم م

 _حاال رتبه ام چندشد 
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 ی وفتیپس م یاالن ازخوشحال گم ی_نم

 نکن  تی اذ  گهی_عهههه بگود

 بده تابگم  ی_مژدگان

 نم ی_باشه چشم حاالبگوبب

 ک ی _

 عه  نمیروبزارکناربگوبب ی_چرت وپرت باز

 ک ی  گهی _گفتم د

 ک ی  یچ یعنی_

 شده   کی رتبه ات   گمیزادم یپر  ی _چقدر خر

 اونقدر گشادشده بود که حدنداشت  ادیازتعجب ز چشمام

 شادمهر   یگیم ی_چ

 نگفتم رتبه ات روگفتم  یزخاصی_چ

 شه ی_باورم نم

 شد   زونی او لباش

 ن یبب تی بروتوسا یخب حاالکه به من اعتمادندار لهی_خ

 نگاهش کردم یباناباور

 شهی_شادمهر باورم نم

 بهم زد   ی لبخند
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  ی ایازپسش برب یانقدر خوب بتون شدی،باورم نم ی رومو واقعاکم کرد دبگم ی_منم،اما با 

 بود  نیانجام بدم هم تونستمینروزامیکه ا ی_تنهاکار

 نجا یا انیباهات ب مصاحبه ی برا گه ی_فکرکنم چندروزد 

  خوامینم داکنهی نجاروپیتوا  رازمنویبه غ چکسیه چکسیه خوامی_نه نم

 _اما 

 حلش کن  یجور هی_

 ی گیم یچ  یفهمیرتبه اول امسال و من پنهان کنم توم ی_اخه چجور

 شهیباپول اگه مسئله حل م یحل شه هرجورکه ممکنه هرجور  دی فقط با  یچجور دونمی_نم
 حلش کن 

 یروحل کن یباپول همه چ ی خوای_پوووف توهم که فقط م

 مصاحبه کنم خوامی_نم

 کنم یدامیپ یراه ه یخب خودم  لهی_خ

 ی _مرس

 خواما یتوپ ازت م ینیر یش  هی_درعوض 

 هیاوک  ی که بخوا ی_هرچ

 ی _هرچ

 _اهوم  

 _باشه پس قول بده 
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 _قول 

 بکنم   تونم یکارمی چ نمیخب پس فعالمن برم بب لهی_خ

  نیباا  تونمیباشه تکون دادم که ازخونه خارج شد بارفتنش سرجام نشستم م یبه معن یسر
 که اوردم هرجاکه دوستدارم درس بخونم   ی رتبه ا

  دی کردیم  فیک  یلیخ دمطمئنمی دی روزم نی وا نیتوچشمام پرشد مامان بابا کاش بود اشک
  ن ی مطمئنم کاش بود

به اتاق   یاشک بود ازجام بلندشدم وبه طرف اتاقم رفتم وارد اتاقم شدم نگاه کل سیخ صورتم
که وسط اتاق بود   ی تخت دونفره سورمه ا ی سورمه ا  نیزا یبا د یاتاق پنجاه متر هیکردم 

که سمت چپ   ی وکرم کاناپه ال مخمل سورمه ا یوقشنگ صورت زیر ی باگال  ی وفرش سورمه ا
که  ی بزرگ قد نهیکه گوشه اتاق بود ا سیبود سرو  نچی ا۴۰  ونی زی تلو هیقرارداشت وروبه روش 

سه   ی بود تمام عکسا ی پرده هم سورمه ا یحت یسمت راست بود وکمدلباسام کنارش همه چ
 دادم   دنی وبه اشکام اجازه بار   دمی کشی عکسام ی اتاق بود باغم دست رو وارید ی نفرمون رو

 نشستم وچشمام روبستم   روکاناپه

  چکسیکنارت نباشه ه چکسیسخته که ه  یلینداشتم اما خونواده امو داشتم خ یچیه کاش
 که ازخون خودت باشه   یکی  خوادتیواقعا م ینباشه که بدون

  چکسیکه ه ن یگیواقعاراست م وفتمیحال ب نیروزبه ا هی  کردمی فکرنم چوقتیروزگار ه یهع
  یچیه گهیبه خودم نگاه کردم د  نهیرفتم توا  نهیدم وبه طرف اازفرداش خبرنداره ازجام بلندش 

به دستام نگاه    ختهیدورم ر ختهیوموهام بهم ر دهیگودافتاده رنگم پر  رچشمامیقبل نبود ز هیشب
چرا اما همش کف   دونمینم کنهیعرق م  شهیوازدست دادم هم  میکه همه چ یازوقتکردم که 

  هیبکنم درکمدم روبازکردم  یکار تونمیاما نم زنهیحالمو بهم م نیدستم عرق کرده اس ا
پول   فیام انداختم ک  ختهیبهم ر ی موها  ی رورو یشال مشک  دمیپوش یمانتووشلوارساده مشک

شدم بعداز قفل کردن خونه کفشام روپام کردم وبه طرف    رج روبرداشتم و از اتاق خا چمیوسوئ
  فروختیتارمی رفتم که گ یبه طرف فروشگاه رونیشدم وازخونه زدم ب نیرفتم سوارماش نمیاشم
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تنگ   نیج هی که همسن شادمهربود و ی روپارک کردم وارد فروشگاه شدم فروشنده مرد نیماش
 داشت به طرفم اومد   یاما خوب یمعمول  افهیتنش بود وق  یمشک شرتیت هیو

 کمکتون کنم  تونمیم دی خوش اومد  یلی_خ

 دادم  سرتکون

 نم یبب تونمیکه موجوده روم یتاریگ  نی_بهتر 

 ن یخوایخودتون م ی _برا

 خوامیبرادرم م ی _نه برا

 کنن یکارم ی _حرفه ا

 کنهیکارم ی _فوق العاده حرفه ا 

 گردم یمن االن برم دی نیچندلحظه بش هی_

که بادوتا   دمدای مبل چرم نشستم که ازم دورشد منتظرپام روتکون م ی دادم و رو سرتکون
ازجاش   تارهارویازگ  یکی بودبرگشت  تاردستشونیمخصوص گ  فیپسرهمسن خودش که ک 
   ی وقهوه ا  تاربزرگیگ هیدراوردوبهم نشون داد 

 کوک شده  نیغمگ ی کارها  ی کارمونه که برا نیازبهتر  یکی  نی_ا

 شادمهر  ی برا یادگاری  دیفقط لطفا پشتش حک کن خوام ینومی_خوبه هم

 _چشم مبارکتون باشه

 دادم که ازم دورشدن  سرتکون

 بلندشدم وبه طرف صندوق رفتم  ازجام

 _چقدر شد 
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 تومن 20_قابل شمارونداره

بودم ازفروشگاه   دهی که خر یتاریدادم وکارت روبه طرفش گرفتم بعدازپرداخت مبلغ باگ سرتکون
  دمی خونه که شدم دوبرگشتم خونه وارد ابونازدمیچرخ تو خ هی نی خارج شدم برگشتم توماش

 نشسته ومشغول خوردن تخمه اس tvی شادمهر روکاناپه جلو 

 _سالم

 د یبه طرفم چرخ  سرش

 _سالم 

 شد ی_چ

 حل شد  یچی_ه

   ی_چطور

 باپول نشه حلش کرد  ستین ی_باپول،کار

 جا شانس اوردم هی_خب خداروشکر پس 

 _حاال وقت عمل به قولته 

 تکون دادم وبه طرفش رفتم کنارش نشستم  یسر

 ی خوا یم ی_خب حاالچ

ساک کادوبه   هی برگشت   قهینگفت از جاش بلندشد وبه طرف اتاقش رفت بعدازچنددق یزیچ
 لب زد  یطرفم گرفت متعجب نگاهش کردم که بامهربون

 رش ی_بگ

 روازش گرفتم  ساک
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 ه یچ نی_ا

 ی فهمی_بازش کن م

 قرمز با غم نگاهش کردم   کیتون هی   دنی که داخل ساک بودروبازکردم باد ییدادمو کادو سرتکون

 که نرفته   ادتی ی _توقول داد

 انقدربه فکرمه قلبم پرشد از حس خوب  نکهیازا

  یکه به فکرم  ی _ مرس

که   یبه خاطراموال دی نبا یات باش ندهیبه فکرا  د یبا گهی ازاالن د  ی کرد یعزادار  ی_بسه هرچ
اون زمان   ی شده باش یکه کس خوره یبه دردت م یاموال زمان ن یا یمغرورش دهی بهت ارث رس

 ییدارا یهم دار  گهید ییبگه فقط پول داره وبس چون توبه جز پول تودارا تونهینم یکس
  یتوخودت ییدارا التتهیتحص و ت ییتوشغلته دارا

 گم یم یچ یفهمیم

 مثبت تکون دادم  یمعن سرموبه

 دونم ی_م

 ات باش   ندهیبه فکرخودت وا   کنهیروعوض نم یزی چ چیکه ه یغصه خوردن ی _پس به جا

 شد یکنکورارشدتوچ ی_باشه ،راست

 س   گهی _چندروزد

 انتخاب رشته کنم  دیبا  ی،اومم راست  ی_به سالمت

   یدوست دار یلیروخ ی _اره توخودت چه رشته ا

 ی _داروساز
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 هی_رشته خوب

 شد   تی تاپموبرداشت روشن کرد و واردسا لپ

خودت کدوم   کننی روهوا قبولت م یدولت ی همه دانشگاه ها ی که توارد  ی رتبه ا نی _خب باا
 یکنیدانشگاه انتخاب م

 _دانشگاه تهران  

  گهی شدم د رفته ی که دوست داشتم روانتخاب کردم وپذ یتودانشگاه خواستمیکه م ی ا رشته
 نگاهش کردم یدانشگاهم نداشتم باقدردان ی برا ینگران چیه

 ازت ممنونم  ی بهم کمک کرد ی که کنارم بود یی روزا نیا ی همه  ی_بابت همه چ

 سرش وخم کرد  یاش گذاشت وکم نهیروروس دستش

 به من بانو  دی_لطف دار

 بلندشدم بالبخندازجام

 گردم ی االن برم نیلحظه بش هی_

  نیگرفتم و ازخونه خارج شدم ازداخل ماشنگاهم کردکه بالبخندازش فاصله  ی باکنجکاو
به   ی لبخند کنهینگاهم م ی باکنجکاو دمیوبرگشتم داخل به اتاقم رفتم که د تارروبرداشتمیگ

 طرفش گرفتم  تارروبهی روش زدم و گ

 گشادشده نگاهم کرد  ی باچشما

  ی کارکردی_چ

 بهش زدموگفتم  ی لبخند
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  هیعنوان  نوبهیپس ا  شهینم اجبرانیهدا نیباا ی که تااالن برام انجام داد ییکه کارا دونمی_م
 ازم قبول کن  یادگاری

کردخوشحال   شترخوشحالم یب یزیصورتش ازهرچ  ی لبخندرو زدیبرق م یبیجورعج  هی  چشماش
 دراورد و شروع کردبه نواختن  فشیرواز ک  تاریبودم که تونستم خوشحالش کنم گ

 اشک توچشمام رو  رهشویروسرم م زنهی _بارون م

 تودلم گرفته راه صدام و  حرف

 حال خراب شبامو  ینیبب یستین

 دلتنگ واسه توشب قدم زدنامون  بارون

 دوتامون   نیافتاده فاصله ب حاالکه

 ربارون یز  میکه باهم نمیبیم شباخواب 

 توگذشته وخاطره هامون   جاموندم

 فاصله داغون    نیشدم ازا   برگردکه

 ازچشمات  رمی میتوم یب من

 رم یادلگیحاالکه دلم ازتوخاطره داره ازدن ادگارهی ات اشکام  روشونه

قشنگش که تموم شد چشمام روبازکردم که بالبخند  ی روبسته بودم وغرق شدم توصدا  چشمام
 نگاهم کرد 

 ازت ممنونم   یل یات خ هی_بابت هد 

 نشست  لبخندرولبم

 نکردم که قابله تورونداره  ی_کار
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 ترشد  قیکردولبخندش عم تارنگاهیپشت گ به

 واز   تاریعمرم وازتوگرفتم ،اون گ ی ها یادگار ی  نیازبهتر  یکی_

 نیی ادامه نداد وسرشو انداخت پا حرفشو

 ی _ازک 

 پرشده بهم نگاه کرد ی اوردباالباچشما سرشو

 _ازعشقم گرفته بودم

توچشمش   ی اشکا  نیباغم گفت ا   ینجوریاشدن که اگرفت مطمئنم ازهم جد  شیبراش ات  قلبم
 ده ی نم یخبرخوب

 _خب االن کجاست 

 زد  یلبخندتلخ

 دونم ی_نم

 ی چ یعنی_

 فقط اومده بود منوله کنه بره   نکهیا یعنی_

 _چرا 

امااشتباه فکرکرد عاشقش شدم واون   شمیعاشق نم کردیمن قلبم ازسنگه فکرم کردی _چون فکرم
 ی دیبود که د یتار یهمون گ شیادگاریمنو گذاشت ورفت 

 د یتوچشمام جوش اشک

 کنه یکارمیکه چ ی _االن ازش خبرندار
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 نگاهم کرد  باغم

 قم یرف نی عقدکرده با بهتر دونمی_فقط م

 سخته   یلیخ ن یمن ا  ی خدا ی وااا

 بالسرت اومده  نی که ا شهی_باورم نم

 د لبخندز باغم

 دونم ی_م

 ی دیفهمی _پس خوب دردموم

دارم  یروانشناس  سانسیجانموندم تالش کردم و االن ل می بارفتنش من اززندگ  ی_اره ول
  دی دم،شایروزاروگذروندم مثله تو امابازم جنگ نی ارشدهم شرکت کنم،اره من بدتر ی برا خوامیوم

واسه    هیبهم شب یلیخ مونیبهت گفتم زندگ  ادتهیبودکه بهت کمک کردم  ن یبه خاطرهم
هردومون پدرومادرمون ازدست   م یازعشق روتجربه کرد ییدجداهردوتامون در  ناستیهم
 گذشته منه بهش عمل کن   ی بدون تجربه  زنمیم یپس اگه حرف  میداد

 نگاهش کردم که بهم لبخندزد  باغم

معتقدم اگه خداازم عشقمو پدرمادرمو   نی خورد من به ا دغصهینبا یکه ندار ییزا یچ ی _برا
پس   خندمیومنم ازته دل م شهیکه ارامش قلبم م  دهی بهم م ییزایچ هی روز  هیگرفت قطعا 
 کنم  شرفتیصبرکنم وپ دی تااون روز با

مطب بزنه وبه کارش  هیخودش  ی برا تونهیم گهی د کردمیحس م زدیحرف م چقدرخوب 
حکمت خدابود که   نایا ی بهش همه اروم شدم بالبخندزل زدم  بیمشغول شه باحرفاش عج

  کردمیاعتمادنم چکسیکه به ه یروبسپارم دستش من   یمن به شادمهراعتمادکنم تااالن همه چ
 ن حکمت خداست  ی به شادمهراعتمادکردم وبدون شک ا
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از اتاق   نکهیخت بود اشاره کردازجاش بلندشدوقبل ازا که برام گرفته بود روت ی شادمهر به لباس
 خارج شه لب زد

 امنتظرتم ی_زودب

  کیتون هی بود رو تودستم گرفتم    دهی که برام خر یک یدادم که ازاتاق خارج شد تون سرتکون
که دکمه خورده بود ازجام بلندشدم و به طرف حمام رفتم   یمچ ی نا یاست ری کارشده حر

که   یاب سردگرفتم ازحمام خارج شدم ولباس ی ا قهیدق دوش ده  هیواردحمام شدم و 
رو باحوله خشک کردم   سمیخ ی موها  یباشلوارجذب مشک دمبود رو تنم کر  دهی شادمهربرام خر

به   ستادمیا نهیا ی نداشتم موهام نم دار بود که ازاد رهاشون کردم جلو دنی حوصله سشوارکش
 دمیرو برداشتم وبه لبام کش زیم  ی بود رژ قرمز رو دهی رنگ پر یلیخودم نگاه کردم صورتم خ

ظاهرصورتم روعوض کرده شادمهر   یرژ کل هی نیهم  کردمیبازم به خودم نگاه کردم حس م
بجنگم لبخندزدم وبه خودم  م یزندگ  ی برا دی با شهیعوض نم یزیباغصه خوردن چ گه یراست م

 دست روقلبم گذاشتم   نگاه کردم نهیتوا

اما به   سوزهی قلبم به خاطرازدست دادنتون م شهیو هم نجاستیجاتون تاابد ا  ییبابا  یمامان
که برام   ییارزوها ی همه  ی دبرای دیکه برام کش ییزحمتها نهمهیخاطرشماهم که شده به خاطرا 

  نی باا خوردنی که همه حسرت شادبودنش وم یهمون  یقبل زادیبشم همون پر  خوامیم دیداشت
   کنمی م یازدست دادن شما عزادار ی برا شهیتفاوت که توقلبم هم 

روپاک کردم ولبخندزنون ازاتاق خارج شدم به طرف سالن رفتم که   دیکه روگونه ام چک یاشک
دستش بود رفتم جلوش   دشی نشسته بودوماگ سفtv ی شادمهر که روکاناپه جلو دنیباد
 ه بالبخندنگاهم کردمنم باهمون لبخندبهش نگاه کردم ک  ستادمیا

 هرگزبرات تکرارنشه  گهیروزا د ن ی وا ی به بعدفقط بخند نیازا  دوارمی_ام

 دوارم ی _منم ام

 استراحت کنم  کمیمن برم   گهیمهم تره،خب د  یزیازهرچ دواربودنی _خوبه ام
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 _باشه 

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

داشتم   جانی دانشگاه تاصبح خوابم نبرده بود ه رمیکه م هیروز نی امروز اول ستادمی ا نهیا ی وجل
رستوران ها همه وهمه ارو   تی ر یکارا مد  ی مدت همه  نی توا کردمیفکرشو م شترازاونچهیب

کاش تک فرزندنبودم کاش واقعا   دی رسی وبه درس خودش هم م کردیم تی ر یشادمهرمد 
بابرادردنداشته ام نداره اون درحق من    یچون فرق ستی مهم ن ادهمیشادمهربرادرم بود البته ز

انجام بده   بهیغر  ی برا یکس  شهی دامیکم پ یلیدوره زمونه خ نی که توا یکرد کار یمردونگ
همه   عیسر یل یخ کردنکارونیوبره اماا  رهی راحت هرچه داشتم ونداشتم وازم بگ ی لیخ تونستیم

سشوار رو روشن کردم ومشغول خشک کردن   مفصلدوش  هیارو به خودم برگردوند بعداز
موهام شدم بعدخشک کردن موهام روفرق بازکردم وبافتم مانتو اسپرت سبزم روباشلوارهمرنگ  

کرم ضدافتاب رنگ پوستم روبه صورتم زدم   یرو سرکردم کم می مقنعه مشک دمی جذبش پوش
روبه اندازه به موژه هام زدم گونه    ملی ر دمیپشت چشمام کش یودنباله دار  فیخط چشم ظر
  دمی خوشرنگ به لبام کش یرژ مات گوشت هیو دراخر  دمیبه گونه ام کش  یکمرنگ اجر

پولم رو داخل کوله ام  فیوک  یباعطرموردعالقه ام دوش گرفتم کوله ام روبرداشتم وگوش
  ومدیزاتاق خارج شدم خونه غرق سکوت بود دلم نگذاشتم و ا بمیرو داخل ج چی گذاشتم سوئ
وازخونه خارج شدم   دمی رو پوش م یلج دار مشک یکتون شتربخوابهیب  کمیبذار  دارکنمی بشادمهررو

  یروروشن کنم که حس کردم کس نیشدم خواستم ماش نی رفتم وسوارماش نی به سمت ماش
 کرد یمشادمهر متعجب نگاهش کردم که باخنده نگاهم   دنی کنارم نشست باد

 ی _تومگه خواب نبود 

 دبخوابم یروز ارشدمه چرابا  نی_نوچ امروز اول

 ی _مگه قبول شد

 باالرفته نگاهم کرد  ی باابروها

  ی قبول ش یتونیفقط خودت م ی _فکرکرد
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 نبود   نی_منظورم ا 

 ،اره قبول شدم وبااجازه شما هم دانشکده شمام  دونمی_م

   شدیگشادترنم نی ازا چشمام

   یکنینگاهم م یچرااونجور هی_چ

   یبهم نگفت یچی_پس چراه

 کردم  زتیسوپرا گهی_خب د

 وونهی_د

 به من  دی_لطف دار

روروشن کردم و ازخونه خارج شدم به طرف دانشکده حرکت   ن ینگاهش کردم و ماش باخنده
 م ی دی ساعت رس  میکردم که بعد ن

وکف دستم   د یلرز ی استرس مدستام ازشدت  می شد ادهیپ نی روپارک کردم وباهم ازماش نیماش
 عرق کرده بود

 زاد یپر ی_خوب

 که نگران دستمو گرفت  دید  یتوصورتم چ  دونمینگاه کردم نم بهش

 ده ی چراانقدررنگت پر  هویشد ی_چ

 نگاهش کردم متعجب

 _من حالم خوبه  

 _ازدستات مشخصه
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 نگاهش کردم خجول

 شداخه توکه حالت خوب بود ی_چ

 ترسم ی_استرس دارم م

 نگاهم کرد  بااخم

 ی ترسیم ی_ازچ

 دارم ی بیدلشوره عج هیفقط   دونمی_نم

  گهیتفاوت مثال د کمیمثل مدرسه اس فقط با  نجامیا  وفتهیب ستیقرارن  یاتفاق خاص چی_ه
  طیمح  ناهمیرازای به غ ی ایکه قطعاتوازپسش برم ادترهیوحجم درسات هم ز   ی پوش  ینم فرمیونی

  ینگران چ گهیپس د یجنبه دار  دونمیکه م ازت شناخت دارم یدانشکده مختلط که اونقدر
 ی هست

 نجابودن یدارم کاش بابامامان ا ی بد  ییحس تنها  هی_

 نگاهم کرد  باغم

 به خاطراوناهم که شده اروم باش باشه  کننی_خدارحمتشون کنه اونااالن دارن نگاهت م

وبه همراه شادمهرواردمحوطه دانشکده   دمیکش یقی باشه تکون دادم نفس عم یمعن سرموبه
 قشنگ    ی سبز ودرختا  ی شدن وفضا دهیکه چ ییها مکتیبزرگ با ن یل یخ اط یح هی  می شد

 که شادمهرلب زد داکردمیوجو کالس مربوط به خودم روپ باپرس

 شد بهم زنگ بزن خب  یبرم سرکالسم هرچ گهی _منم د

 _باشه مممنون که حواست بهم هست 

 م ی_چاکر 
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  یو اروم درب کالس روبازکردم چندفر دمیکش یقیگرفت بازاسترس گرفتم نفس عم  فاصله ازم
همه   زادکهیهمون پر یقبل  زادیکردم بشم همونپر یتوکالس بودن پنج تا پسر وسه تادختر سع

اول نشستم کوله ام روکنارم   فی و رد داشتم ی باغرور قدم برم خوردن یسرمغروربودنش قسم م
کنارم نشست   یبود که حس کردم کس  میهدف سرم توگوش یب رداشتمروب  می گذاشتم وگوش

که صورت  زجثهیر  ی دختر سبزه رو  هی  دنی اروم نگاهش کردم باد یلیباشم خ ی کردم عاد یسع
 داشت وبانمک بود لبخند رولبم نشست که لبخندم روبالبخندجواب داد ی ا دهیکش

 _سالم من درسام 

 زادمی_خوشبختم منم پر

من دلوبه   یاما اوناروشون نشد ول می اشناش شترباهاتیب م یار دوستد قامی_خوشبختم،منورف
 اومدم  ازدمویدر

 _چراکه نه  

  یعمل ینیبا صورت گرد و ب یتوپربود وگندم یکیکه  گهیطرف دوستاش به دوتادخترد  برگشتم
درشت سبزولب ودهن کوچولو   ی باچشما دیباسفیبود و تقر  یاشون که تپل گهید  یکیو

 ب زدم لبخندرولبم بزرگ ترشد ول

 وشما  زادمی_من پر

 زودتر گفت  تپلوئه

 _منم تمنام

 تودستم گرفتم وفشردم  یتپلش وکه به طرفم گرفته بودروبه اروم دست

 _من عسلم 

 هم دست دادم وبه بغل خودم اشاره کردم  باعسل
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 دینیمن بش  شیپ نی ای_ب

هرکدوم    می شد یمیزود باهم صم یلیدادن وهرسه نفراومدن کنارم نشستن خ سرتکون
  کمی و دیکش ی بلند  غیاز پشت سرمون تمنا ج یکی باپخت  هویکه  م یگفتیازخودمون م  میداشت

به خودم اومدم وبرگشتم   عیسر شهیمثل هم  میبود  دهیخودشوپرت کردبه جلو همه امون ترس
  ی وچشما یی لخت خرما ی وموها یمردونه وگندم صورت ا ب یکلی پسر ه هی دنیبه عقب باد

  یشیمردونه و ته ر ی و لبا کی صاف وکوچ ینیتوشه  وب  یغرورخاص هیکه  ره یت ی درشت قهوه ا
 نگاهش کردم یکه جذاب ترش کرده بودعصب

 ی کنیم یچه غلط ی دار یفهمیم چی_ه

بمونم ازجام   ی ذره ا نکهیمردونه وپرش بهم گره خورد ازجاش بلندشد که بدون ا ی ابروها
 ستادم یبلندشدم وا 

 ی گفت ی_چ

 نوگفت یا ی ا رکننده یتحق یلی حالت خ هیبا

 تراز قبل نگاهش کردم ی جد که

 یهم دار یی _مشکل شنوا

 گرفت که ازدرداخمام رفت توهم  شگونیازپهلوم ن عسل

 ی نیبیوگرنه بدم یبدون_جوجه کوچولو بهتره حدخودتو

 به خودم گرفتم ولب زدم ی مسخره ا افهیق

 به خودم نمیر یحرف نزن االن م ینجوری،توروخدا ا  نایمامانم ا ی _وااا

 ازحرص قرمز شد انگشتش روبه طرفم گرفت  صورتش 

 ی زنیبزرگ ترازدهنت زرم ی_دار
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 نه من  ییتو خورهیکه بزرگ ترازدهنش گوه م ی_اون

 چه  تونهی و م ستاده ی پسر روبه روم ا  هیبرام مهم نبود که  اصال 

 نبودم ی چیبودم که متوجه ه یبکنن اون لحظه اونقدر عصب یغلط

بکوبه توصورتم که زودتراز اون محکم زدم توصورتش اونقدرمحکم که صورتش به    خواست
 سمت راست کج شد ودستم به ذوق ذوق افتاد انگشتم روبه طرفش تکون دادم 

 ی دیفهم  کنمیبخواداون دستت هرزبپره قلمش م گهید کباری_

 رون یاز کالس زدب یحرف چی نگاهم کردوبدون ه نهیباحرص وک  فقط

 کنن ینگاهم م یحالت هیکالس پراز دخترپسرشده وهمه دارن با  دمینشستم که د  سرجام

 تو  یدار ی دلوجرئت زادچهی_پر درسا

 بهش زدم  یلبخندکمرنگ

   ستین ای گوه باز نیا ی بدونه کالس جا دی _با

 کنه  ی_نکنه بخوادتالف تمنا

 بهش زدم یالیخیب لبخند

 بکنه  یغلط چی _نگران نباش ه

 ی_مطمئنعسل

 _اهوم 

   می نیبش می تونیکه اشاره کردم می ازجامون بلندشد عیاستاد سر ی صدا دن یباشن
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رن خوش   یکت شلوارطوس ک یش  یلیوخ یجوگندم ی مرد چهل وخورده ساله باموها هی
مردونه   ی صاف و مردونه وال ین یپرمردونه وب ی دارو ابروها هیتنش بود وصورت زاو  یدوخت

 کردن خودش  یخوشم اومدکه شروع کردبه معروف افشیوق لی وقد بلندوچهارشونه ازاستا

هستم    یتوکل ثمیمن م میکنارهم داشته باش  یعال  یلیترم خ هی دوارمی _سالم بچه هاام
  لیتبد تیبه واقع یزمان نیوا  می باهم داشته باش یلحظات خوب  دوارمیترم شما ام  ن یاستادا

  دیکن بتیغ ذارم یکه امتحان م یتوزمان  دی وجه نبا چی به ه دیکن یکه شما بامن همکار شهیم
که من بخوام    ستی مدرسه ن نجامثلی،ا هیکالس ی امتحان ها نی ازهم ماچون نصف نمره ترم ش

  هیشده  دیامتحان اماده باش ی وهرجلسه برا شهیپس هم دی ان دارامتح  یبهتون اعالم کنم ک 
 رنخواهدبودی تاث یازاون نمرات ب چکدومیوه  کنمیسوال هم باشه امتحان روبرگزارم

   دی کاربذار نیهم ی رورو قواتونتمام  دپسیبخون دودرسیتالش کن  دکهی نجااومدیا

خب  کردنیها با استرس به استادنگاه م شتربچهیتوسکوت کامل فرورفته بود وب کالس
نداشتم که سرجاش   یجهت ترس نی من ازا یشد ول یکه زدته دل بچه ها خال ییباحرفا 

 نشست و لب زد 

 کردن خودتون یبه معرف دیاول شروع کن ف ی رد نی_خب ازهم

 ازهمه ازجام بلندشدم ولب زدم  اول

 دهستم ی زادتوحی _پر

 نم یبه نشونه مثبت تکون دادو بادست اشاره کردبش یسر

 د یپس شما همون رتبه اول امسال کنکورهست دی_خوشبختم خانوم توح

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم

   دیبدرخش نجاهمیمثل اون ازمون ا  دوارمی_ام

 _ممنونم استاد  
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  یکردن بعدازاتمام معرف یدونه دونه بچه هاخودشون رومعرف کردکهیهاباتعجب نگاهم م بچه
 استاد روبه همه گفت 

  ادداشت یرو گم یسرکالس م یهرچ کنم یدمیتاک  گمیم ی اماهرچ کنمینم یمعرف ی _خب من کتاب
   دینیبیاش روم جهیخودتون نت دیکن یچون همه اش مهمه واگه کوتاه دیکن

چون   میصداش رو ضبط کن د یمعلومه با رکهنجویا میطرف  یبداخالق یلیپس بااستاد خ پووف
 م یکن ادداشتی گهیم یهرچ  عیکه سر ستیاونقدر دستمون تندن 

 بچه هابه اعتراض بلندشد  ی همه  ی ورفتنش صدا  دیخسته نباش با

 است بابا وونهید میکن ادداشت یهمه ارو یچطور  شهینم نکهی_ا

 نگاهم کرد تمناباتعجب

 ی _واقعا تورتبه اول کنکور

 به تعجبش زدم  ی لبخند

 خوره ی_اره بهم نم

 اخ جونن  میخرخون دار قیرف هی می_خب خداروشکر پس همه واحداروپاس 

 د یکوبی بهش نگاه کردم که باذوق دستاشوبهم م باخنده

  ییسه تا می رو بشنو ی استادبعد ی حرفا می تابتون  می بخور یزی چ هی می بر نی ایخب ب لهی_خ
اسم   دنیروشن شدباد می که گوش می وبه طرف بوفه دانشکده حرکت کرد  می ازکالس خارج شد

 جواب دادم  عیشادمهرسر

 _جانم 

 یی _کجا
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 م ی بخور یچ  هی م یاومد  قامی_بارف

 رستوران   رمی _باشه مراقب خودت باش من دارم م

 افتاده  ی_اتفاق

 روچک کنم  ییزایچ  هی_نه نگران نباش قراربودامروزبرم اونجا 

 خب مراقب خودت باش  لهی_خ

 بعد دانشکده بروخونه نطوری_باشه توهم هم

 _باشه خدافظ 

 _خدافظ 

 نگاهم کردن باخنده لب زدم  ی روقطع کردم که بچه هاباکنجکاو  یگوش

  کیبا ک  رکاکائویمون شو هرچهارتا  میبود همه وارد بوفه شد  یک  گمیداخل بهتون م  می_بر 
 م ی ونشست  میداخل بوفه روانتخاب کرد  ی زایازم یک ی و  میگرفت یشکالت

 بود  یک  نم ی_خب بگو بب

 _داداشم بود 

 گفت  ی ذوق بامزه ا  هیبا تمنا

 _اخ جون شوهرمم جورشد  

که عسل ودرسا بااخم نگاهش کردن منم   دمیشدم وازته دل خند ی غرق لذت وشاد ازحرکاتش
 بااخم به اونانگاه کردم

 دش یزنیبانگاهتون م دی چرا دار هی_چ
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 بااخم گفت  عسل

  هیشوخ یدونی نم ی توکه تازه بهمون اضافه شد یول هی که حرفاش شوخ می دونی _اخه فقط مام
   هیجد یکنیوفکرم

 جواب دادم بااخم

 یباش گرانخوادنیپس نم فهممیم ی روبا جد ی_منم فرق شوخ

 حرفم انگار منم عضوگروهشون شدم که لبخندزدن  نیباا

  یهم اومدن وبعدمعرف گهی د ی به کالس و استادا  میهامون برگشت ی خوراک بعدازخوردن
 خودشون وکتاباشون رفتن  

 باالخره تموم شد به بچه هانگاه کردم خب

 م ی نهار بخور میبر  هی_نظرتون چ 

من به   نیموافقتش واعالم کرد وبعداز اون عسل ودرساهم قبول کردن همه باماش  عیتمناسر 
  ی بانما ک یدنج وش ی فسفود  هی می خوب اون دورواطراف رفت یلیخ ی ها ی ازفسفود  یکیطرف  

  می شد ی وارد فست فود می شد  اده یپ نی ازماش یروپارک کردم وهمگ نیماش  ی ا شهیکامل ش
  شهیزگردشیم ه ی  می گوشه رفت ی زایام  یکیکرد به سنت    تازه  حمورو تاریگ نی اروم ودلنش ی صدا

پسرجوون بودبه   هیخدمت که   ش یکه پ می نشست یهمگ  یچرم قرمز مشک ی ها یبا صندل ی ا
 طرفمون اومد 

 د یدار  لیم یچ دی خوش اومد  ی ای_خ

 بچه هانگاه کردم   به

 و دلستر لطفا ینیزم بیباساالد س  تزامخصوصی_پ
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گوشت وقارچ با نوشابه وساالد سفارش داد ودرسا   ی تزایهم مثل من سفارش داد عسل پ تمنا
 ومخلفات سفارش داد بارفتن گارسون تمنا گفت  یپپرون

 _من هنوزاسترس اون پسره ارودارم 

 مثبت تکون داد یهم سرشو روبه معن عسل

 سناک بود تر یلینگاه کردکه واقعا خ یجور هی  رفتیداشت م یوقت زادیگهپر ی _راست م

 کارکنهیخواچی_مثالم

 کنهی م یمطمئنم تالف یول دونمی_نم

 نمی شیکارنمیمنم ب مونمیم شی _منتظرتالف

 شتره یپسرازورشون ب یدونی م وفتی درن زادباهاشی _پر

 بکنه یکار تونهینم د ی_نگران نباش

بعدازمدتها کامل غذام روخوردم  م یومشغول خوردن شد  م یساکت شد   ی غذا همگ بااوردن
 بغض کنم واشک توچشمام باشه  نکهیبدون ا

 ششون یغذا به طرف صندوق رفتم و حساب کردم وبرگشتم پ بعدازخوردن

 انه ی_تموم شد  

 _اهوم  

 م ی بر نی_پس پاش

 به طرف صندوق برن که نذاشتم  خواستن 

 م یبر  نی ای_ب
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 که م یحساب نکرد  ی_ول

 _حساب شد 

 حساب کرد  ی_ک 

 با تعجب نگاهم کردن  نی ندمچ همه

 ی نکاروکردی_چراا

 شم یناراحت م دکهیمگه ،حرفشم نزن کارکردمی_چ

به اصرار همه اشون رو رسوندم دم درخونه هاشون   می شد نی لبخندنگاهم کردن که سوارماش با
  یداره ودوتا برادربزرگترازخودش داره که زنوبچه دارن وزندگ  یعسل پدرمادرفرهنگ دمی وفهم
 دارن یخوب

 ترداره  کیخواهرکوچ ه ینوازنده اس که وضعشون خوبه و  هیدختر   تمنا

 خواهربرادر داره   هی پدرش خلبان ومادرش مهمانداره و درسا

خونه سوت وکور   دن ی درخونه ارو بازکردم باد نکهیهمه اشون به خونه برگشتم هم بعدرسوندن 
  گفت ی م ومدبهمی بالبخندم شهیمامان توخونه پر بودبازمثل هم ی غذا ی دلم گرفت کاش االن بو

همه   تونستمیکاش م گشتیکاش زمان به عقب برم دادم ی ومن باعشق جوابشوم  یخسته نباش
 م روبه عقب برگردون یچ

رو پراز قهوه   م ی قهوه سازروروشن کردم وماگ مشک طرف اشپزخونه رفتم وارد اشپزخونه شدم به
  ی کیمن  یزندگ  تیتلخ بود مثل واقع دمی ازقهوه ام نوش یکردموکم کیروبه لبم نزد وانیکردم ل
  نجابهیبدنگاهم کردفکرکنم ا یل یپسره امروز خ نیدادم ونشستم ا زروعقبیم ی ها یازصندل

   نشهیپسره جانش نیسلحشور ا  ی جا

 بکنه   تونهینم یغلط چ ینشست ه پوزخندرولبم
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 کنارم بهش نگاه کردم شادمهربالبخندبرام سرتکون داد  یکس باحس

 _سالم خانوم دانشجو حالت چطوره 

 نشست  لبخندرولبم

 روانشناس   ی _خوبم اقا

 _خب خداروشکر چخبرا  

 برات بگم   یازچ ادهی_خبرکه ز 

 که اتفاق افتاده  ی_هرچ

 کنم  فی تابرات تعر  نیابشیخودت ب  ی زبرای قهوه بر وانیل  هیخب پس   لهی_خ

 روپرقهوه کردوکنارم نشست  دشیدادوماگ سف سرتکون

 _خب بگو 

 داکردم یپ قی_رف

 _واقعا 

 _اهوم سه تا تمنا عسل درسا 

 _چه خوب  

  ن ی خوب یلیخ ی _اره هرسه تاشون دخترا

 شد یچ گهی_خب د

 _دعواکردم 

 ؟ یچ  ؟واسهی؟باکی_چ
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 بزنه تودهنم که من زودترزدمش   خواستیپسره م هی_با

 زادی پر ی کارکردی _توچ

 که چند لحظه بدون حرف بااخم زل زدم توچشماش  نوگفتیا ینگران تی با عصبان اونقدر

 اره یسرت ب  ییممکنه چه بال  یدونی تو م ی کارکردی_چ

 ؟   یی_مثال چه بال 

 یبکنه اخه توچراانقدر کله شق  تونهی غلطا م یلی_خ

 بکنه  یکار تونهیپس نم یبکنه توکنارم  تونهی نم یکار چی_ه

 ؟ ی کارکردیچ  گهی _هووف خب د

 ی چی_ه

  ی روزد ی_البته گنداصل

 ست ین ی جد ی کنی_اونقدرکه فکرم

 یفهمیکه خودت نم  ی اونقدر جد هی_جد

 فهمم یکه نم  هی_منظورت چ

 قبول کن  ی اشتباه کرد ست ین یوقت قلدرباز  زاداالنی _پر

 _اشتباه نکردم ازحقم دفاع کردم 

 تو  شهینم تی_حرف حال

 _نچ 

 کنه ی م یمطمئن باش اون تالف ی واسه خودت شردرست کرد ی_هووف اول کار
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   کنمی_منم منتظرم ،ازحقم دفاع م

 زادددددددددددددد ی _پر

 نگاهش کردم  باترس

 اشاره اش روبه طرفم گرفت  انگشت

 یشیرنمیباهاش درگ  گهی_د

 مونم یکارنمیکردب تم ی اگه اذ  ی_باشه ول

  تینداشته باش اگه دوتامتلکم انداخت ساکت باش اگه بازادامه داد واذ  ی_توبهش کار
 ساکت نمون   گهیکرداونوقت د

 _باشه 

کردم و همه   کیروبه لبم نزد  وان ی ل یبلندشدوبه طرف اتاقش رفت بارفتنش عصب ازجاش
 دم ی اروسرکش

وازجام بلندشدم واز اشپزخونه   زگذاشتمیم ی رورو  وانیتلخ قهوه اخمام رفت توهم ل ازطعم
  یطوس شرتیت هیخارج شدم به طرف اتاقم رفتم ووارداتاق شدم لباسم روعوض کردم و

شدم دست وصورتم روشستم و   سی موهام روبازکردم واردسرو دمیباشلوارهمرنگش پوش
  یلی خارج شدم وخودموپرت کردم روتخت چشماموبستم وخ سیباحوله خشک کردم ازسرو 

 زودخوابم برد 

 زاد ی _پر

 روتخت نشستم  عیشادمهرسر  دنیرواروم بازکردم باد چشمام

 شده ی_چ

   می غذابخور  اباهمی_نترس صدات زدم بگم ب
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 ام ی_باشه االن م

شدم بعدازشستن دست   سی ومدم وارد رو ا  نییدادوازاتاق خارج شد ازتخت پا  سرتکون
وموهام روبرس    ستادمیا نهی ا ی وخارج شدم جل  س یمربوطه ازسرو ی وصورتم وانجام کارا

اش رشته باعث   ی محکم بستم لباسم رومرتب کردم وازاتاق خارج شدم بو یو دم اسب دمیکش
که همه خوش کنارهم توخونه مامان   وفتمیب شیپ  وقتچند ادی شدچشمام روبادردببندم و 

روزاروبرگردونم به عقب اشکام که  تونستمیکاش اونروزا برگردن کاش م می جون جمع بود
شادمهرکه مشغول    دنی روباحسرت بازکردم وارد اشپزخونه شدم باد دچشمامی روگونه ام چک

   دمونشستمیهارو عقب کش یاز صندل یکیزدم و  یخوردن اش بودلبخندتلخ

   ی_خوب

  ی قاشق رو که خوردم صدا نیمثبت تکون دادم و کاسه اش روبرداشتم واول یروبه معن سرم
اون   یوقت شهیچه زجراورم مونهیکه برامون م ییخاطره ها یگاه دی چیمامان توگوشم پ

  شیمثل چندوقت پ گهیقاشق به قاشق اش رو خوردم د لیم یاروم وب ستنیکنارت ن گهیافرادد
 وم بودوبس فقط بغض مهمون گل  خوردمینم یبا خوشحال

 زاد یپر  شدهی_چ

 شادمهرنگاه کردم  به

  می روز رفت هی هنوز مامان وباباداشتم    یوقت  شیافتادم ،چندوقت پ ادگذشتهی  ستین یزی_چ
وفق مرادم بود    یشادبودم همه چ یلیخونه مادرجونم اش رشته درست کرده بود اون روز خ

  اداونیکاسه اش  نیا دن ی االن باد رفت ی کنارنم چکدوممونیخونواده ام وداشتم خنده ازرولب ه
 سربازکرد  دلم روزافتادم و زخم 

 شمال سرخاکشون  می بر ی خوای_م

 پرشد سرم روبه چپ وراست تکون دادم چشمام

 برگردم تونم ینم گهیاگه برم د  دونمی م ستی_نه،االن وقتش ن
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   تهلی _هرجورم

 tvحرف ازاشپزخونه خارج شدم وبه سمت  بدون 

  ییروروشن کردم اما اصال حواسم به محتواش نبود رفتم به روزا tvکاناپه نشستم و  ی رو رفتم 
زمان   نی که مهراب کنارم بود چقدر مدت زمان عشقمون کم بود چقدر وابسته شدم بهش توهم

دلم براش   د یلرز ی قلبم م کردیبهم نگاه م  یوقت رفتی دلم براش ضعف م دیخند یم ی کم وقت
اونقدر   رمی خودموبگ ی بخوام بهش زنگ بزنم اما بازور جلو اریاخت یکه ب درتنگ شده اونق یلیخ

  یواون همون حرف  رهی گیجلومو م زیچ هیاما   نمشیوبب  کی نیبرم کل خوادی دلتنگشم که دلم م
رو شکست    میی که باعث شد حس کنم غروربابا یبود که مادرمهراب تواتاق عقدگفت همون 

بود که  یعشق  نی مهراب ودوست دارم چون اول رهی گیم شی قلبم ات وفتمی بابام  ادنگاهی  یوقت
قلبم   وفتمیم ادشی  یکه وقت یعشق نی ،اول کنم یعوضش نم ایکه بادن یعشق نی تجربه کردم اول

  خوامیعذاب بکشه نم نیشترازای ب خوامینم ششی برم پ تونمیا نمازعشقش ام شهی زمیلبر
   شترکنم یدردشو ب

 افتاد  یاتفاق م  گهیجورد هی  یکاش همه چ یول

  نیرفت وافتادم روزم جیسرم گ هوی یچراول دونمیقدم روبرداشتم که نم نی بلندشدم اول ازجام
 طرفم  دیی افتادنم شادمهر دو ی ازصدا

 کنارم نشست  نگران

 خوبه  زادحالتی پر شدی_چ

سرتکون دادم که ازجاش بلندشدوبه طرف اشپزخونه رفت اومدم ازجام بلندشم که   حالیب
  هیدادم که شادمهربا  هیوکالفه خودموبه کاناپه تک یشدم عصب نیرفت وپخش زم جیبازسرم گ

 روبه طرفم گرفت  وانی اب قند کنارم نشست ل وانیل

  ی شد   ینطوریا یخوری انقدر غصه م ی _بخور حتماافت فشارکرد

 بهش زدم ینیغمگ لبخند
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 _شادمهر 

 نگاهم کردوگفت  یبانگران

 _جانم  

 خدا تورو برام فرستاد  می کس یکه تواوج ب کارکردم یچ دونمی_نم

  رمی قراربگ یط یشرا نی اگه توهمچ کردمی فکرنم چوقتی من ه ستیحکمت ن یکارخداب چی_ه
 که خدابخواد  شهیم یادهمونیب نمیخدا بخواد اسمون به زم یقبول کنم کمکت کنم اما وقت

 داداش یکه کنارم ی_مرس

  ی بادستا م ی کردیبهم نگاه م یحال خاص  هیبودکه بهش گفتم داداش هردوبا  یبار ن یاول نیا
د  اروم ازگوشه چشمم سرخور یازش خوردم قطره اشک سمج یروازش گرفتم وکم وانی لرزون ل

 که شادمهرباانگشت شصتش اونوپاک کرد وبهم لبخندزد 

 استراحت کن   کمی_پاشوبرو 

دروبستم   نکه یاروم وارداتاقم شدم هم ی دادمو به کمکش ازجام بلندشدم وباقدما سرتکون
خودم  ی زانوهام گذاشتم وزارزدم چقدرتنهام چقدردلم برا ی سرخوردم پشت در سرم رورو

   سوزهیم

ربع گرفتم واماده   هیدوش   هیصبح فکرکردم و بغض کردم بعداذان صبح وخوندن نماز  تاخود
  یباشلوار مشک یبادمجون یکت ی مانتو  هیبستم   یدانشگاه موهام رو نم دار دم اسب ی شدم برا

پشت   یودنباله دار فی صورتم زدم خط چشم ظر ضدافتاب به یوکم دمی پوش یومقنعه مشک
و   یروبه لبم زدم باعطرم دوش گرفتم وکوله ام روبرداشتم گوش می اجرورژ مات   دمیچشمام کش

 دم ید  نهیدردست به س ی روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم که شادمهر وجلو  چی سوئ

 یکاردار گهیدوساعت د هیفکرکردم  ی _چه عجب اومد

 ر ی_صبح بخ
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 نه؟  ی دی نخواب شبی،د   ری_صبح شمام بخ

 باشم  ی کردم عاد یسع

 دم ی خوب خواب می لیگفته اتفاقاخ ی_ک 

 قرمزت معلومه خانوم خوش خواب  ی _ازچشما

 انداختم   ن یی که گفتم سرم روپا یاز دروغ باخجالت

 نشده  رمونی تاد می ابری خب ب لهیروند ،پوووف خ نی به ا ی ادامه بد ی خوایم ی_تاک

به طرف   اد یوباسرعت ز  می شد  نی سوارماش عیسر می دادم و باهم ازخونه خارج شد سرتکون
  می روپارک کردم و باهم وارد دانشکده شد نیبه دانشگاه ماش دنی دانشگاه حرکت کردم بعدرس

 که روبه من گفت 

گفت محل سگ   یهرچ یستی نمیبااون پسره دهن به دهن وا  کنمیسفارش نم گهی_خب د
 بخوابه خب  شتیتا عصبان ی دیبهش نم

 _باشه 

 _قول بده 

 دم ی_قول م

 _بگوبه جون من 

 قسم بخورم   خواستینگاهش کردم چرام باتعجب

 گه ی_قسم بخورد

 _اخه

 _اخه نداره قسم بخوره
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 دمیکش یقیعم نفس

 دم یگفت جواب نم ی_به جون توهرچ

 حاالبرو   نی_افر 

 دست تکون دادوازم دورشد   بالبخندبرام

 بود  یک  نیزادای _پر

 ابروباالدادم طنتیدرسا عسل وتمنا لبخندزدم وباش دنیبرگشتم به عقب باد دهی ترس

 گه ی_حاالد

 بگو تو موهاتو نکندم  زادی _عه پر

 خب بابا داداشم بود لهی_اوووو خ

 _جون من 

 نگاه کردم  نوگفتیبه تمنا که انقدربامزه ا باخنده

 _جون تو 

 بابا  هیگر ی_چه ج

 _تمناااا 

 نگاه کردم  کردنیعسل و درساکه باحرص به تمنا نگاه م  به

 واسه خودش   هیگری داداشم ج گهید گهی خب راست م هی_چ

 بااخم لب زد عسل

 جون   زادی _خداحفظش کنه برات پر
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 د ینگران یچراالک نی هست ییچجوردخترا دونمیمن م  د ینکن تی انقدر تمنارو اذ  زمی _قربونت عز

 وونس ی _تمناد

 لبخندبه درساچشم دوختم  با

 روراست وصافه  ی ادیفقط ز   ستین وونهی _تمناد

   نیی بدو ادسرکالسیشداالن استادم رمونیبچه ها د  ی _واا

گرفت نتونستم خودمو کنترل   ییرپا ی برام ز یکی که  مید ی دوو یسمت کالسمون م هرچهارنفربه
جون   یب  ی ا مردونه ی خنده ها ی که باصدا دی شدم حس کردم کمرم ترک  نی کنم وپخش زم
 زدم توگوشش تمام تنم پرشد از نفرت   روزیکه د یهمون کس  دنی سربلندکردم باد

  دی سف شرتیت هیوتمنا بهم کمک کردن ازجام پاشو به اون اشغال با نفرت نگاه کردم   عسل
دادهدبود    هیوارتکیباد  ریخوش دوخت ومارک تنش بود با تحق یوشلوارمشک  یوکت مشک

 شلوارش بود وبهم پوزخندزد بیودستاش توج

قسمم روبشکونم اما   خوامیدنمیچ یکه امروز خوردم توگوشم پ یبرم طرفش که قسم خواستم
موضوع ردبشم ازشدت حرص وبغض ناخونام روتوکف دستم   نیتفاوت ازکنارا یب تونستمینم

نگاه   یکه فقط به کس نگاهش کردم یجور دمیکشیباچشمام براش خط ونشون م کردمیفروم
که  می عسل وتمناودرسا واردکالس شدم سرجامون نشست همراهکه ازش متنفرم اروم به  کنمیم

 تمنا باترس لب زد 

 _حالت خوبه  

 مثبت تکون دادم  یروبه معن سرم

 خوردن ساده بود  نیزم ه یفقط  ستی ن یزمهمی_اره خوبم نگران نباش چ

 شد  دبوف دافتای کوچولو کوره راهش ودرست ند ی_اوخ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

حس کردم تمام تنم   گفتیباادااطوار م نویچهره خندونش که ا دنیبرگشتم به عقب باد باخشم
بشکنمش    خوامینگم قسم خوردم نم یزیلبموبهم فشاردادم تاچ ادیازحرص ز سوزهیداره م

   خوامیادنمی سرش ب ییبال  خوامیکه دارموخوردم نم ی قسم جون تنهاکس

ضبط   ی رو رو می اومد و شروع کرد به درس دادن گوش یحرص سربرگردوندم که استادتوکل با
که   می و واقعا خسته شده بود زدی بند حرف م هی دادمی صداگذاشتم وبادقت به حرفاش گوش م

  می که گفت کالس روتموم کردو ازکالس خارج شد گوش ی دی بعداز دوساعت باخسته نباش
 روبرداشتم که تمناگفت 

 م یبخور یچ هی  می_خب بر 

 ام یب تونمینم کنهی_من واقعا کمرم دردم

 واقعا   ی _وا

 توکالس باشم  دمیم حی_خوبم فقط االن ترج 

 گردمیاالن برم رمی گی_برات مسکن م

جلومه سرم   یکه حس کردم کس زگذاشتم یم ی دادم که ازکالس خارج شدن سرم رو رو سرتکون
بهم زد وانگشتش روجلوم   ی درهم شد پوزخند افمیچهره منفورش ق دنی روباالاوردم که باد
 گرفت وتکون داد 

اونوقت   یغلطابکن  نیازا ی بخوا گهی کباردیاگه  ی روزکردیکه د یتقاص غلط نیجوجه ا  نی_بب
  ندفعهیا ستمین  ی باراخرت باشه چون من ادم مهربون وبخشنده ا گذرمیمثل امروز ساده ازت نم

 ینی بیچون بدم وفت یدرن یپناه نی بامن ،ارم یکنی که فکرشم نم ارم یسرت م ییبال  هی

زنگ   می بگم فقط نگاهش کردم که گوش  یزیاما نتونستم چ خوردیخون خونمو م تیازعصبان
 جواب دادم عیاسم شادمهرسر  دنیخورد باد

 _جانم داداش 
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 گه یم یچ قت ی،رف  یزادخوبی _پر

  ی_ک 

 دخترتپل بود   هیکه   دونمی_اسمشونم

 بهت گفت  ی_تمنا چ

 گرفت  ییرپای_اون اشغال برات ز 

 یچی نگفتم ه یچینگران نباش ،سرقولم موندم وه ستین یزی_چ

 کنم یبهم زنگ بزن خودم ادبش م کنهیم ی رو ادهیداره ز  ی دی_اگه د

 باشه  یازیفکرنکنم ن   ی_باشه ول

 ی _مطمئن

 _اره 

 دنبالت  امی_باشه کالست تموم شد م

 _باشه  

 ال _فع

 _خدافظ 

وچشمام روبستم   زگذاشتمیم ی سرم رورو کنهیهنوز داره نگاهم م دمیروقطع کردم که د یگوش
 دردکالفه ام کرده بود

 زاد ی _پر

 تمنا لبخندزدم  دنیسرم روبلندکردم که باد اروم
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 _عسل ودرسا کجان 

 انیب دکننی _رفتن خر

 شادمهر شی پ ی_تو رفت

 کردم ی نگرانت شدم کاربد یلی_اره اخه خ

 _نه اشکال نداره 

 اب خوردم یازمسکن هاروباکم ی کیاب ازش گرفتم و یقرص روبه همراه بطر بسته

 _ممنون تمنا جان 

 _قابل تورونداشت  

کاش قسم   کردی م تمیدردحرفاش اذ  میشترازدردجسمیعسل ودرسا کنارم نشستن ب بااومدن
که االن به اندازه من اونم حرص بخوره بااومدن استادمتمرکزشدم   کردمیم  ینخورده بودم کار

   کردمیم یرودرسم تندتند نکته بردار

خونده  باحرص برگشتم به   یکه توش درس  م هیمثل کودکستان  نجامیفکرکرده ا ُس ی رزابنوی_م
 برام باالانداخت  ییعقب که با خنده ابرو

کالس هم    نیم ادامه دادم که باالخره دومبرگشتم وبه کار هینگاهش کردم بعدازچندثان فقط
 به تمنانگاه کردم رفتیضعف م  یتموم شد دلم ازشدت گرسنگ

 _تمنا 

 گفت  عیسر  مهربون 

 _جانم 

 ره ی دلم ضعف م  یبخر  یزیچ یکیک   هیبرام   ی بر شهی_م
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 رم ی_اره االن م

 رودراوردم وبه طرفش گرفتم که بااخم نگام کرد ۵۰روبازکردم وتراول  فمیک 

   هیچ نی_ا

 شهی_خب بدون پول که نم

 شش یبخرم ا کی ک  هی_نگران نباش اونقدرپول دارم برات  

به حرص خوردنش نگاه کردم که ازجاش بلندشدوازمون فاصله گرفت عسل بالخندلب   باخنده
 زد

 داره  یخاص  ی عادتا هی_تمنا

 بامزه اس  یلی_خ

 _اهوم 

  دونهی خدام مونیم یازخودراض ی پسره   نی و دعواکردن باا اهیتمنا زل زدم به تخته س تااومدن
برگردم طرفش وتف کنم   خواستیدلم م کردمیکارمیاگه قسم نخورده بودم االن باهاش چ

حرف بزنه الل شم که  نطوریباهام ا کنهیکه جرات م  هیک  کنهیفکرم کنهیدمیتوصورتش منوتهد 
که  دمیکش ی قیباعث بشه انقدر حرص بخورم بااومدن تمنا نفس عم هنخورم ک  یقسم گهید
 روبه طرفم گرفت    رکاکائوی ش یصبحانه بابطر  یشکالت کیک 

 یااجی_ب

 هاروازش گرفتم  یبالبخندخوراک

 _ممنون 

 _قابل تونداره نوش جونت 
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  هویکه  می کرد همه کنارهم مشغول خوردن شد رکاکائوپرتی وش  کیطرف عسل ودرساهم ک  به
  ختیافتاد ور رازدستمی به باسنم خورد اونقدر محکم که به جلو پرت شدم وش یلگدمحکم

 زدم ینفس نفس م ت ی رومانتوم ازعصبان

 هو ی  شدی_عه عه چ

بگم ازکنارش ردشدم ازش   یزیچ نکه یچهره منفورش با حرص ازجام بلندشدم وبدون ا  دنیباد
متنفرم بادووبه طرف   نیازارم م یشترازمر یب یحت انقدرمتنفرنشده بودم  یازکسمتنفرم تاحاال

  زکردن ی روبازکردم و مشغول تم رابیش ستادمیروشور ا  ی شدم جلو سی رفتم واردسرو سیسرو 
به خودم نگاه کردم ازت   نهیبود باخشم توا  سیخ زشدامایلباسم تم ساعت  می لباسم شدم بعدن

 متنفرم   یپناه نیمتنفرم ارم

خارج شدم به طرف کالس حرکت کردم که متوجه خنده   سی روتنم کردم وازسرو مجبورلباسم
خنده داره بغض کرده   یلیخنده دارهست خ طم یبچه هاشدم حقم داشتن بخندن واقعاشرا

که اروم باشه باتنفر به   رو روهم فشردم کردچشمامینگاهم م یواردکالس شدم تمنابانگران
کردم زل زدم توچشماش تمام   کردنگاهی م رنگامیبود و باتحق اختهکه پاروپاش اند یپناه نیارم

سرشو بکوبم   خواست یوتوچشماش نگاه کردم وسرجامنشستم دلم م ختمی تنفرم رو توچشمم ر
   نیکف زم زهیکه مغزش بر  زاونقدرمحکم یروم

بودم که  یو بتونم خوب درسام روبفهمم اما انقدر عصب کردم اروم باشم  ی استاد سع بااومدن
بچه هادارن از    دمیبه خودم اومدم که د یدرس دادوقت یاستادچ دمینفهم  دی لرزیدستام م

 رمق ازجام بلندشدم وروبه بچه هانگاه کردم  یب  شنیکالس خارج م

   رمیزودم ستیحالم خوب ن  کمی دامروزی خونه ببخش رمیم   گهی_بچه ها من د

 شه یحالت خوب م یزادمطمئنی _پر

 شم یخوب م دی _اره نگران نباش

  ی_مراقب خودت باش شماره ماروهم که دار
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 مثبت تکون دادم یمعن سرموبه

 م یا یبهمون زنگ بزن م یازدارین ی _هروقت حس کرد

 _باشه ممنون خدافظ 

از بس امروز حرص خوردم و خودمو   دی لرزیدانشکده شدم پاهام م اط یدورشدم وارد ح ازشون
 نگم   یز یکنترل کردم که چ

 خوبه   زادحالتی _پر

 کردم   کردنگاهی نگاهم م یشادمهر که بانگران به

 م یبعدحرف بزن  میاالن بر  شهی_م

 _اره حتما 

 روبه طرفش گرفتم   نیماش چی سوئ

 ست یمن حالم خوب ن نی _توبش

  نیماش عیکه سر  می شد  نی ارماشسو  میتکون داد ازدانشکده خارج شد  یروبانگران سرش
 م ی روروشن کرد وازدانشکده دورشد

 شنوم ی_خب م

 نگاهش کردم  یوناراحت  باحرص

 دن یشن ی برا ست ین ی زخوبی_چ

 گفته   یبدونم چ خوامیم دونمی_م

   دیگرفت افتادم کمرم ترک   ییرپای _اول صبح که برام ز
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 نگاهم کرد  بابهت

  ی_چرا زودتربهم نگفت 

 بهت   گفتمیم ی_چ

 غلطا نکنه ن ی ازا گهی نصفش کنم تاد امیب  یگفتی_م

   دکردیتوکالس منوتهد  ی وقت ینگفتم حت یچیکه خوردم ه ی_به خاطرقسم

 کرد؟   دتی ؟تهد ییی_چ

 کرد دمی_اره تهد 

 ی به من زنگ نزد ی جاکردی_توب

 که به توداده بودم دهنم بسته بود  یامابه خاطرقول ومدمی_من خودم ازپسش برم

 انقدر نامرده  دونستم ی _من نم

ازپشت لگدزدتوباسنم   خوردمیرمیوش  کیبهم ثابت شد که داشتم ک  یزمان شی _نامرد
بهش   یزیرولباسم امابازم نتونستم چ ختیر  رکاکائویانقدرمحکم که پرت شدم به جلو تمام ش 

 بگم  

 د یپارک کردوکامل به طرفم چرخ  ابونیکنار خ نیماش

 خواسته امروز کرده که یفکرکرده هرغلط  یچ زویهمه چ یمردک ب ی کردینصفش م ی زدی_م

طاقت حرص خوردن ندارم کمرمم داره   گهیخونه امروز انقدر حرص خوردم د م یبر  شهی_م
 م ینمسئله بک  نیا  ی برا یفکر  هیمسکن بخورم تاخوب شم بعد هیخونه  میازدرد بر  شهیمنفجرم

 مارستان یب  میباشه بر  دهید  بیکمرت اس دی شا  شهینم ینطوری_نه ا

 وندارم   نوراونورشدنیخسته ام طاقت ا  یلیخ مارستانی _خواهشا منو نبر ب
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 که شهی_اخه نم

 خونه   می _شادمهربر

 خب   لهی_خ

شدم   ادهیپ  ن یبه خونه اروم از ماش  دنی روروشن کردوبه طرف خونه حرکت کرد بارس نیماش
لباسام روعوض کردم وروتخت   عیراست وارداتاقم شدم سر هیواردخونه شدم  عیوسر 

رومخم بود ازجام بلندشدم واز اتاق خارج شدم   یوبدجور  دیکشیرمی کمرم ت دمیدرازکش
اب خوردم خواستم   یبرداشتم وباکم ی ه مسکن قویوارداشپزخونه شدم و ازجعبه قرصا 
 نگاهم کرد  ازاشپزخونه رج شم که شادمهرنگران

 ی درددار  یلی خ دهی _رنگت پر

 گه یخوردم د نیزم هیکمرم نشکسته که  شمی استراحت کنم خوب م کمی _نگران نباش 

 انداختت  نی بد زم وونی_اون ح

 کنهیم یتالف  دونستمیفکرکرده بودم م  نجاهاشیمن به ا ستی_مهم ن

 کردبه خودم بگو خب  تتی اگه بازاذ  شعوری _غلط کرده مردک ب

 _نگران نباش 

   یشیبااستراحت خوب م ی_مطمئن

 روبه راه  ی _مطمئنم،همه چ

 باش خب  تینباش فقط به فکرسالمت یچی_ نگران ه

 _باشه ممنون 

 و چشمام روبستم   دمی شدم وبه اتاقم برگشتم اروم روتخت درازکش  ازاشپزخونه
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 *********** 

وکالفه ام کرده بعداون موضوع   دهی روبر  شم یکه اسا یه پنا نیگاه ارم یگاه وب  ی تایبگم ازاذ  یچ
  کنمیاما من فقط دربرابرکاراش سکوت م دهیمختلف ازارم م قینشد و همش ازطر  الیخیبازم ب

ترم به سرعت گذشت و من مثل   کی  ه یروز ازم خوردبراش کاف نیکه اول یل ی ومعتقدم همون س
  رسه یخب زورش نم یتامنوکناربزنه ول کنهیم یهم هرکار نی کالس شدم و ارم ولنفرا شهیهم

 ی که بو کردمیم ادداشت یضبط شده جلسه قبل استادبودم و  ی مشغول گوش کردن صحبتها
باالرفته   ی با ابروها نیروحس کردم صورتم از شدت بدبودن بو توهم رفت که ارم ی بد

 کرد نگامروگرفت وبا خنده  شینیواردکالس شدو بعدب 

 _کارتوبوده مگه نه 

 نگاهش کردم  بابهت

 کارمنه ی_چ

 ادیکه م ی بد ی بو نی_هم

 ازجام بلندشدم  باخشم

سکوت کردم از  ی کرد یهرکار ی رفتارزشتت ادامه بد نی به ا ی خوایم ی تاک گهی _بس کن د
  یپناه ن یارم ی باشه اقا ی که تودانشگاه برام ساخت ییگرفته تا حرفا  نمیپنچرکردن ماش

همه اوناهم   کردن ی نگاهم م ینگاه گذراانداختم همه بچه ها با بهت و نگران هیدوروبرم   به
به  ی زیچ یسرم اورده ومن دم نزدم وحت ییچه بالها  یپناه نیارم  دونستنی خوب م

  ض یباعث شد دوهفته تمام مر  رکهی بگ یروزسردزمستون هیتو نمیشادمهرنگفتم ازپنچرکردن ماش
وپام   نیاستادابخورم زم ی وباعث شد جلو کردمیعبورمکه   ییتوجا زباشم تا گذاشتن پوست مو

رو از پشت قفل کنه   سیپول داد درب سرو  یکیو به   سیکه رفتم سرو   یتا وقت نهیضرب بب
به   یگل دچهی بود با   ومدهین ینگران ی اگه تمنا برا دونمی بودکه توعمرم گذروندم نم یروز نیبدتر 

تا   کردیروقبول نم یچی بخورم معده ام ه  یزیاب چ بجز تونستمیتا سه روز نم گرفتمیسرم م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  نیگرفتم چرا چون اقا ارم شی بارگرفتم و باخوردنش ات ن یاول ی که ازسلف برا ییاون غذا
 بود   ختهیفلفل ر ی ادیتوغذام مقدارز 

  نیدربرابر ا  گهیکه خواست سرم اوردو من فقط نگاهش کردم اماد ییسه ماه هربال  ن یتوا
 که بخوام ازش بگذرم ستی ن یزیچ  رهی ابروم م ام یکوتاه ب اگه امیکوتاه ب تونمی مسئله نم

 با بغض توچشماش زل زدم ستادمیروبه روش ا قایطرفش قدم برداشتم دق به

همه بچه ها معذرت   ی من ازت جلو یمن وبشکن یتونست  ی تو برد یپناه نی ارم ی _باشه اقا
 که بهت زدم  یلی بابت س خوامیم

 پرم نگاهش کردم   ی باچشما

 چوقت یه بخشمتینم ی که امروز بهم زد یبه خاطر تهمت چوقت یه ی_ول

پوشک مخصوص سگ که پربود از   دنیرفتم وخواستم درشو ببندم که باد فمیطرف ک  به
که داشت   نیبه ارم  ینگاه ربودیکه سراز ییروگونه ام با اشکا  دی زدم واشکم چک غیمدفوعش ج

عوض شد   یکه حالت نگاه کردنش به کل دی توچشمام د یچ  نمدویکردم نم کردنگاهی نگاهم م
و روبرداشتم وبادوو از کالس خارج شدم   زبودیم ی که رو  می شنگاهش نکردم گو گهی امامن د

شدم و باسرعت   نی وازدانشکده خارج شدم سوارماش  ستادمیهرچقدر که تمنا صدام زد نا
  گهیبرام دردسردرست کرد د یبس بود هرچ   هیرگری شدم زدم ز  یمشغول رانندگ  یوحشتناک

  گهیدارمو عوض کنم د شترک که م ییتمام کالسا  دی با  نمشیلحظه هم بب هی یحت خوامینم
  هی می گوش ستمی عواقبش هم وا  ی پا  دیبودکه خودم درست کردم با  یباز نی ا نمش یبب خوامینم

 که ازبغض گرفته بود جواب دادم یی وکالفه ترم کرده بود باصدا خوردیسره زنگ م

 _بله  

 تو  یی،صدات چراگرفته کجا   یزادخوبی _پر

 بهت نگفته  یزی_شادمهرباورکنم که تمناچ
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  یزیالبته هرچ گفتیافتاد روتمنا به شادمهرم یکه م  یهراتفاق ومدیازش ن ییصدا  چندلحظه
 حالم بدباشه ومن به پاکومهربون بودن تمنا شک ندارم  یل یخ شدیکه باعث م

   شدهیچرا مگه چ رون یب ی _تمناخانوم فقط بهم گفت حالت بدشد ازدانشگاه زد

   ستیحالم خوب ن کمی   ستی ن یزخاصی_چ

 _توکه صبح حالت خوب بود 

 بدم  حیروتوض یبعدابرات همه چ شهی_م

 نگرانتم  یلیمن خ ییبگواالن کجا ی_باشه ،ول

چندساعت    هی  خوامیفقط م رمیهم نم  ی بد ی جا گهی خونه اماچندساعت د  امی_نگران نباش م
 خلوت کنم 

 فقط مراقب خودت باش وزودبرگردخونه    کنمی_باشه درکت م

 _باشه خدافظ 

بامن نداره اما چندماه که  ینسبت چی پسر ه نی ا هیرگریبلندزدم ز ی روقطع کردم وباصدا یگوش
  نیز اول توتمام ا انگارکه ا مهیکه انگاربرادرواقع شهیشده تمام کس وکارم چنان برام نگران م 

لحظه تنهام نذاشته   هی نمشیاما با رفتن بابامامان تونستم بب یسالهاداشتمش اما نامرئ
 کنارم بوده وهست  یطیتوهرشرا 

  نیپولم رو برداشتم و از ماش فیروپارک کردم ازداشبرد ک  نیبه کافه موردعالقه ام ماش دن یبارس
  ی با نما کیکافه کوچ هیاشکم روبادستام پاک کردم و وارد کافه شدم  سیشدم صورت خ ادهیپ

ساخته شده که حالشون بده ساکت ساکت همه   ییاون کسا  ی نجابرایا کردمی حس م یمشک
  یصندل ی رفتم ورو  می شگیزهمی به طرف م ازدارهیبدش ن  طی ادم تو شرا  هیکه  هیهمون یچ

همه با   ه یرگری ز یزنی م یوقت کنه ینم باتعجب نگاهت یکس نجاینشستم وازته دل زارزدم ا
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  خندهیبهت نم چکسیه کنهیسرزنشت نم  چکسیه  کننینگاهت م یکه دار یهمون حس
 دمی خدمت مهربون اونجاروشن شیپ ی صدا  قهیبعدازچنددق

 _حالتون خوبه 

اما فوق العاده   یمعمول افهیشادمهرق  باهمسنیپسر تقر  هیروباالگرفتم وبهش نگاه کردم  سرم
 مهربون بود 

 _ممنون 

 د ی لرزیگرفته بودوم صدام

 د ی ندار اجیاحت یزی_چ

 لطفا یشگی_همون هم

 زد  یلبخندکمرنگ

 ارم ی_االن براتون م

  دکردی تشد  تاربغضموی گ ی گرفت صدا شتردلمیکه پخش شد ب یکه فاصله گرفت با اهنگ ازم
  شدروتودستمی گفتم ماگ که بخارازش بلندم  رلبیز یرنگ قهوه ممنون  یباقرارگرفتن ماگ مشک

 ی قهوه لبخند  یسوختم اما به خوردن ادامه دادم تمام وجودم پرشد ازتلخ  دمی گرفتم و سرکش
پولم رو بازکردم  فیباتموم کردن قهوه ام حس کردم اروم ترشدم ک  نشستقهوه رولبم   یبه تلخ

گشتم    ابونایتاشب توخ نیگذاشتم و از کافه خارج شدم برگشتم توماش   زیم ی وپول رو رو
در خونه اروبازکردم شادمهرمثل جت   نکهیساعت نه بود که برگشتم خونه خسته و داغون هم

 جلوم دی پر

 ی _تااالن کجابود

 ه ینگران وعصب یلینگاه کردم که معلوم بود خ بهش
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 یبهم اعتمادکه دار ابوناگشتمی_کافه ،بعدشم توخ

 لب زد یحرفم عصب نیباا

  هو ی_چرا حالت بدشد 

 خواست ابرومو ببره امانتونست نذاشتم   یروان هی_چون 

 ی_ک 

 ست یحالم خوب ن  مینیبش م یبر  شهی_م

 زل زده بودبهم   می کاناپه نشست ی داد وباهم رو سرتکون

  نیارم نکهیخوردم به خاطرا ی د ی به اون شد ی چرادوهفته تمام تب کردم و سرما یدونی_م
دانشکده بچه هاهم که رفته بودن و اونقدرهواسردبود    ی ومدی ن نموپنچرکرداونروزتویماش یاهپن

  هیتا  میندار  ن یماش  گفتیم زدم یزنگ م یبه هر آژانس زدی که پرنده هم جلودانشکده پرنم
اخربود اما   نیماش یابم کرده بود بخار سیبارون خ  نیبرم توماش دممجبورش گهی ساعت د

فرستاد   نیاژانس ماش هیباالخره   میگرمم نشد چون سرما توتنم نشسته بود بعدازدوساعت ون
 وبرگشتم خونه 

 د ی چراپام ضرب د یدونیاصالم

 زل زده بودبهم نگاه کردم  یپربه شادمهرکه عصب ی باچشما

تاد که  سوال ازاس دنیپرس ی پوست موزانداخته بودمنم انقدرعجله داشتم برا  رپامی _چون ز
 به استادنگاه کنم   تونستمیطرف ازخجالت نم هیدردپام  نیمتوجه نشدم خوردم زم

اگه   دمیچقدرحالم بدشد چقدرترس یدونیروقفل کنه نم سی پول داد که پشت درسرو یکی به
  یگفتیبهم م ادتهیبخورم   یزیچ  تونستمیسه روزنم  ومدیسرم م ییچه بال   دونمی تمنا نبود نم

 بهم    ختهیمعده م ر گفتمیم شده یچ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

وتحمل   نمیگفت که نتونستم بش ی زی چ گهینگفتم اما امروز د یچیوه ناکناراومدمیا ی  باهمه
 رفت یبچه هام ی ابروم جلو زدمینم یکنم اگه حرف

  گم یروم زنهیوحال ادموبهم م  ادیکه ازفاضالب م یی وحشتناک بداومد ازاون بوها  ی بو هی
پوشک   دمی نگاه کردم د فمی به ک  یبه من گفت وقتکارتوبوده ،شادمهر  گهیبعداون به من م

طاقت ندارم   گهی د کنمیکه بااون مشترک دارمو عوض م ییتمام کالسا فمهیسگ توک  هیپرشده  
بود که  یوگذشتم فقط به خاطر قسم وقول  ناکناراومدمیاگه باهمه ا دبکشهی که بازبرام نقشه جد

گذشته   گهی بمونه درهرصورت که د ادشیاوردم که   یبه سرش م ییبه تودادم وگرنه منم بال 
 بهم کمک کن که کالسامو ازش جداکنم 

 بهش بدم  یاساس یگوشمال هید یمن با یخب ول لهی_خ

 _شادمهرحاالتوبهم قول بده 

 نگاه کرد  بهم

 ی _چه قول

اون ادم   یربشیلحظه هم باهاش درگ  هی  یحت خوامینم یندار ی_قول بده که اصال باهاش کار
 ست ین

 دمیخب قول م لهی_خ

 یندار  شی _بگو به جون من قسم که کار

 حسابشوبرسم  ی خوای_چرا نم

 روندارم  ی تازه ا  یریدرگ  ی _حوصله 

 باهاش ندارم  یکار چی_باشه به جون توقسم که ه

 وازجام بلندشدم لبخندزدم
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 بمون خب  نجایهم گردمی لباسم وعوض کنم برم رمی _من م

 _باشه منتظرم

ساک    هیدادم وازش فاصله گرفتم وارداتاقم شدم ولباسام روعوض کردم مانتوم رو تو سرتکون
 انداختم و انداختم توسطل زباله کنار در  

 روبرداشتم وازاتاق خارج شدم به طرف شادمهررفتم وکنارش نشستم  لپتابم

 _خب شروع کن 

منو که مشترک بود   ی دانشکده شدو همه کالسا تی دادو لپتاب روروشن کرد واردسا سرتکون
 لبخندرولبم نشست  یعوض کرد باتموم شدن همه چ یپناه نیباارم

 ی بااون ندار  یکالس مشترک  چی ه گهی_د

 _ممنون 

 بهت بدهکارم یمعذرت خواه  هیم من  نکرد ی_کار

 _چرا؟ 

 ی دیکشی _اگه من ازت قول نگرفته بودم توانقدر عداب نم

 م ی همکالس ییتجربه شد برام تابدونم تو دانشگاه باچه کسا هی  نمی_بهش فکرنکن ا

 دونم یکرده م تتیاذ  یلی_خ

گرده من   نی،زم   دهی که سرم اورده عذابش م ییشترازبالهایکه ب شهیدامینفرپ هی_مطمئن باش  
 دارم  نیقی  نیبه ا

 م ینهاربخور  م ی_پاشو بر 

 ؟ ی _نهاردرست کرد
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 _بله  

 _واقعا 

 خوره یبهم نم هی_چ

 نه تشوبگم ی _واقع

 _ممنون واقعا 

 کنم ی_خواهش م

 براخودم  مییچه کدبانو نیدستپختموبخوربب می ابری_حاالب

اشاره   میو به طرف اشپزخونه رفت م یازجامون بلندشد  رخندهیز  میحرفش هردوزد نیباا
درست کرده بود   مهیق  دیزچی م ی غذارورو یصندل  ی سرتکون دادمو نشستم رو نمیکردبش

 باتعجب نگاهش کردم که لبخندزد

 ادگرفتم ی هم  ییزایچ ه یسرزدم  ی_انقدر تورستوران به همه چ

 _چه خوب 

 انه یطعمشم مثل ظاهرش خوبه  نیخوبه ،خب مشغول شوبب یلی_اره واقعا خ

 _باشه 

قاشق روکه تودهنم گذاشتم   نیاول ختم یبرنج ر ی وخورشت هم رو  ختمیخودم ر ی برنج برا یکم
  ی بعد ی مزه خوب خورشت باعث شدچشمام روبالذت ببندم وغداروبالذت بخورم قاشق ها 

 زود غذام تموم شد بالبخندنگاهش کردم  یلیخ خوردمی روتندتندوبااشتها م

 شده ممنون واقعا   ی_عال

 بخوام   یزیچ هیازت  خوامینوش جونت،م کنمی_خواهش م
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 ی_چ

 ی ایکه توهم بامن ب خوامی م یمهمون می ب بر_بادوستام قراره امش 

 زدم ش یهمه مهربون نیبه ا ی لبخند

  تیزندگ  یهمه چ یگذشت تی زندگ  ی تهران ازهمه  ی که بامن اومد ی_منوببخش ازوقت
ودورهم   یر ی بگ یحقه توئه که بادوستات مهمون نی تامن دوباره سرپاشم ا ی روفراموش کرد

خونه بمون وبه درسام برسم درسام فوق   دمیم حیاما ترج شنهادتیپ ی ممنون برا  دیجمع ش
چندتا   ونی بخوام م ستین ادراحتیداره بعدشم ز   زفراوونتمرک  ازبهیشده ون ن یالعاده سنگ

شب    هی خوادیتوبروبهت خوش بگذره نگران من هم نباش دلم م  نمیبش بهی مردغر
 ی ونه باشخ ۱۲انقدرلوسم نکن فقط قول بده بعد هیچطور  نمیوتنهابگذرونم بب

 ی _مطمئن

 _تاحاالانقدرمطمئن نبودم 

 خب باشه   لهی_خ

 اتواتاقم یب یداشت  یبرم استراحت کنم کار گهی _من د

 _باشه 

چشمام روبستم   دمیبلندشدم وازاشپزخونه خارج شدم وارداتاقم شدم و روتخت درازکش ازجام
 رواز کنارتخت برداشتم  می باعث شدچشمام روبازکنم گوش می گوش ی که صدا

 ه _بل

 حالت بهتره  یخوب ی_سالم پر

 تمنا   ی_سالم ممنون توخوب 

 ی_من خوبم توچطور
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 _خداروشکرخوبم االن خونه ام

 نگرانت بودم ی لی_خداروشکر خ

 ام یازپس خودم برم ستم یدختر؟ بچه که ن ی_نگران چ

که چقدر دوست   یدونی گرفت م شی دلمون ات متی دیامروز چقدر حالت بدبودکه ماد یدونی_نم
 م یدار

 ن یکه به فکرم ی_منم دوستون دارم مرس

بسه   یستیبهش گفتن ادم ن قاشی رف یبودن حت یعصب نی بچه ها چقدرازدست ارم یدونی_نم
 ی کرد تشی هرچقدر اذ  گهید

 ن ی نگفت یزیشماکه چ ستی_مهم ن

 م یبهش بگ یزیچ م ی _نه ازترس نتونست

 خوردممن ازش شکست  دفکرکنهیبذار  دیکرد  ی_خوب کار

   گرفتیهمش سراغتوم ی_استاد توکل

 د یبهش گفت ی_چ

نزد   بتیبودن غ بیکه غا ییامروز واسه بچه ها یخونه ،حت  یحالت خوب نبودرفت می _گفت
 م یر یسفارش کرد ازت خبربگ می لیبه خاطرتوبود خ میدونیماکه م

 _استادلطف داره  

 بعد ازکالس رفت   قهیچنددق یتورفت نکهیبعدازا   ادیاستادب نکهیقبل ازا نمی_خودارم

 چخبر  گهی_خب د

 حالت چطوره  نمیزنگ زدم بب ی_سالمت
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 بهترم  یلی_خوبم خ

 دانشکده  ی ای _فردام

 امی_اره چران

 که نهی_نه منظورم ا 

 _نگران نباش  

  کنمیم یدارم برات کپ یمن ازشون کپ ی بود به من داده بود  فتیکه توک   ییجزوه ها  ی_راست
 دم یفردابهت م

   ی_مرس

 ارمیبرات ب ی خواینم فتوی_ک 

 _نه بندازش دور 

 _چرا  

   ستیقابل استفاده ن گهی نجسه د فی_اون ک 

 یاج یندار یکار ی _باشه هرجورتوبخوا 

 به خونواده سالم برسون بازم ممنون بابت تماست  زمی_نه عز

 نکردم توهم به خونواده سالم برسون خدافظ  ی_کار

 منظورش شادمهره  دیشا  رخاکن یز گهیروقطع کردم خونواده من که د یگوش

 فکرکردن شدم وچشمام روبستم  الیخیفکررولبم نشست و ب  نیازا ی لبخند

 چشمام گرم شده بود که چند تقه به درخورد چشمام روبازکردم ولب زدم  تازه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 اتوشادمهر ی_ب

 اتاق شد  وارد

 ی _عه خواب بود

 ی داشت یرکا شده یبودم چ  دهی_نه درازکش

 خوب بپوشم  زیچ  هی یکمک کن خوامیازت م  تش ی_اره واقع

 خب   لهی_خ

 اومدم  نیی پا ازتخت

 پ یخوشت ی اقا می_بر 

 د یسف یاب ن ی زایاتاق باد  هی می وارداتاقش شد می به طرف اتاقش رفت می ازاتاقم خارج شد باهم

 کمدشروبازکردم به لباساش نگاه کردم درب

 د یدار یدورهم ک یوپ  کیهمه ش انهیوراحته  یجمع خودمون هی نمی_خب اول ازهمه بگوبب

 ازبچه هاست  یکیبزرگه تولد  بایتقر یدورهم هی_

 _اهان  

 برداشتم  یوتک کت مشک یزرشک شرتیبا ت یشلوارتنگ کتون مشک هیلباساش  نیب

 هم بپوش  چرمت و یکفش مشک ناروبپوشی_ا

 ی _مرس

 کنم ی_خواهش م

 رفت   ادمی ی _واا



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 و ی_چ

 _هنوزبراش کادونگرفتم 

 نگاهش کردم باخنده

  یذار ینودم قهیبده ها همه کاراتودق یلی_خ

 رفت   ادمی_

 م یر یبراش بگ یچ   هی می باهم بر شمی خب اماده م لهی_خ

 خودم رمیگیم ی چ هیبراش   شمیمزاحم تونم گهی_نه د

 ام یاالن خودم باهات م شهی_نوچ نم

 یاستراحت کن ی خواستی_شرمنده م

  ییجا ربهیبارم تو ازم کمک بگ  ه یمن ازت کمک گرفتم  شهیخب انقدر تعارف نکن هم لهی_خ
 که خورهیبرنم

 م بوده  فهیکردم وظ ی_من هرکار

 شم یاماده م ستااالنی امه وا فه یبرات انجام بدم وظ ی_پس منم هرکار

 _باشه 

باشلوارهمرنگش تنم   یمانتو جلوباز مشک  هیخارج شدم به اتاق خودم برگشتم  بالبخندازاتاقش
  هی امیدرب یروح  یب نی ازا نکهیا ی عطربه خودم زدم وبرا ی سرکردم وکم یرنگ  یری کردم شال ش

 به لبم زدم ی رژ قهوه ا

من از   دنیروبرداشتم و ازاتاق خارج شدم شادمهرمنتظرروکاناپه نشسته بودباد چمیوسوئ فیک 
 روپرت کردم سمتش که گرفتش  چی سوئ  میجاش بلندشد باهم ازخونه خارج شد 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ندارم  یمن حس رانندگ  نی _توبش

   رونیروروشن کردوازخونه زدب نیدادوپشت فرمون نشست منم کنارش نشستم وماش سرتکون

 م ی_خب االن کجا بر 

رو   نی ماش می د یرس قهیدق ستیروبهش دادم که بعداز ب  کی خاص وش یل یپاساژ خ هی ادرس
  لیطبقه اول فقط لباس و وسا   م یو وارد پاساژ شد   می پارک کرد شیاختصاص نگیداخل پارک 

 مردونه بود طبقه دوم اجناس زنونه 

   کردمی مغازه هابادقت نگاه م به

 ه یچجور ادم قتیرف نم ی_خب بگو بب

   یچ یعنی_

 ه یاش چطور قهیسل یعنی_

 سخت پسند و مدروزه  یلی_خ

 _اهوم 

 نگاه کردم  یبابندچرم یصفحه گرد مشک  متیساعت اصل گرون ق به

 اد یخوشش ب ن ی_فکرکنم ازا

 ساعت نگاه کرد به

   خرمش ی_فوق العاده اس واسه خودم م

 ر ی بگ هیهد  نوبراشیخب واسه خودتم بخر اما ا لهی_خ

 باشه   تهنوداشیاونم ا  خوامی_نوچ نم
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 چطوره  کنمیدامیبهترشوبرات پ  هی_

 _قول؟ 

 _قول 

 کوفتش شه  مشیریبراش بگ  می _باشه بر

 _عه نگو ،مبارکش باشه

رونشون دادم ساعت روبرامون اورد به   می خواستیکه م یو به فروشنده ساعت می مغازه شد وارد
 ساعت نگاه کردم 

 کارفوق العاده اس  نی_ا

 د یکادوش کن شمی_ممنون م

 _چشم االن  

   شهی_چقدر م

 ون یلیم۵_قابل شمارونداره 

 م ی پول روحساب کرد و باساک کادوشده ساعت از مغازه خارج شد شادمهر

 ببر  هیهد هی_خب ازطرف منم براش 

 ست یازنی_ن

که  ییاز رستورانها هماهنگ کن هر غذا  یکی_بهشون زنگ بزن بگو غذاسفارش ندن با 
 اره یکه خواستن سفارش بده براتون ب  ی که خواستن به هرتعداد یخواستن هرچندنوع 

 بعدشام  یدورهم هی شام بده  خوادی_نم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 خب  ی اروبد هیهد ن ی ا ی خوای_بهش زنگ بزن بگو خودت م

 ی نکاروبکنیا  ستی الزم ن زادواقعا ی _پر

 ر ی_خودم دوست دارم لطفاتماس بگ

 _باشه  

 روبرداشت وروگوشش گذاشت  شیکه گوش نیتوماش می و برگشت می ازپاساژخارج شد باهم

 ی _سالم داداش خوب

 _........ 

 ی دیچندتاغذاسفارش م  ی شام بد ی داداش خواستم بگم اگه بخوا ی_مرس

 _........ 

 کادوتولدته   نی ا دونمی_م

_..... 

حرفا قربونت    نینزن ازا  گهید هیچه حرف نیبرام بفرست ،ا   ی خوای_باشه داداش چند نوع غذا م
 خدافظ 

 _خب

 شد   ی_اوک 

 امشب برو   نی_خداروشکر خب منوبرسون خونه خودت باماش

 رمی خودم م نی _باماش

 که الزمم بشه   رمی نم ییبرو چون من امشب جا ن ی_باا
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 _ممنون 

 _حرفشم نزن

 روروشن کرد و من ورسوندخونه خودشم رفت تواتاقش تااماده شه بره   نیماش

روخاموش کردم و چشمام   میگوش  دمیم ولباسام روعوض کردم وروتخت درازکششد  وارداتاقم
 روبستم 

شدم    سیمطلق فرورفته بود ازجام بلندشدم واردسرو یکی که کل اتاق تو تار دارشدمی ب یوقت
خارج شدم برق اتاق روروشن   س یمربوطه ازسرو ی بعدازشستن دست وصورتم و انجام کارا 

وبافتمشون ازاتاق خارج شدم به   دمیوموهام روبازکردم وبرس کش ستادمی ا نهیا ی کردم جلو
پس  هیخال  دمیبه درزدم اما جواب ندادوارداتاق شدم که د ندضربهطرف اتاق شادمهررفتم چ

 رفته 

تم قهوه ساز رو  ازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم ماگ مخصوصم روبرداش  لبخندزنون
خودم   نکهیکاناپه نشستم باا ی روپر کردم ازقهوه ازاشپزخونه خارج شدم رو  وانمی روشن کردم ول
چونه ام   ممی تی واقعا  کنمیکه حس م هیشب نیامشب اول مونم یاما االن پش یگفتم بره مهمون
  ت یحما  سرم اورده ازم ییچه بالها یپناه نیارم د ی فهمیاگه بابا بود م  دنی شروع کردبه لرز

  نیشترازا یب  نکهیبه خاطرا  یکه ازخودم دفاع کنم پشتم گرم بود به وجودش اما حاال چ کردیم
  نیبه همچ  یراض دیتوح زادیپر کردمنیفکرشوم ینکنه کالکالسام رو عوض کردم هه ک  تمیاذ 
که دادم دهنم بسته شد ازجام   یاما به خاطرقول  ستادمی ا ین میارم ی شم بازم جلو یکار

که مخصوص عکسامون بودروبرداشتم و   یکنارتخت فلش ی بلندشدم به طرف اتاقم رفتم ازکشو
  ییاخ بابا  هیرگری زدم ز ی ها ی وها د ی سه نفره منومامان وبابابغضم ترک  ی عکسا دنی بادtvزدم به

راونروزا کنارهم بانازمامان تنگ شده چقد ی ها هچقدردلم براتون تنگه چقدر دلم واسه خند
روبرداشتم   می گوش تی وچشم زد اخ خدا دلم تنگه اندازه بزرگ  مونیخوشبخت یک  می شادبود

افتاد قلبم مچاله شد چقدر دلم واسه   می وشماره باباروگرفتم عکسش که روبک گرند گوش
  غیج دادیجواب نم یکسو خوردیم  یرو دم گوشم گذاشتم امافقط بوق خال  یتنگه گوش دنشید

 زدم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 خونه رسمی دخترم بگو االن م امیبردار،برداربگودارم م یی_بابا ،بابا 

   هیرگر یزدم ز ی ها ی دوهایبغضم ترک   باشدی_مشترک موردنظردردسترس نم

نفس بکشم چرامنومحکوم   تونمیبدون شمانم ن یدونستی شماکه م ن ی_چرامنوتنهاگذاشت
   ییجدا دبهیکرد

ازجام بلندشدم وبرگشتم تواتاقم   سوختی کردم چشمام م هیها باخودم حرف زدم وگر  ساعت
 وبابغض چشمام روبستم   دمی روتخت درازکش

  دادیساعت که چهارصبح رونشون م  دنی چشمام رووحشت زده بازکردم باد میگوش  ی باصدا
 روبرداشتم شماره ناشناس بود   یگرفتم گوش یبیدلهره عج

 ولمس کردم لرزون  اتصال ر ی بادستا

 _بله 

 ی د ی _سالم خانوم توح

 هیک  گهی د نیا

 د یی_بفرما 

 _ من هاکانم،شادمهر اومده خونه 

 سرشادمهراومده   ییرفت چه بال  نفسم

 د ی چندلحظه اجازه بد  هی دونمی_نم

ازاتاق خارج شدم به طرف اتاق شادمهررفتم بدون درزدن وارد اتاق   نییپا  دمی پر تندازتخت
  قیتووجودم تزر کبارهی ارامش به  دمیتنه لخت که غرق خواب بود د  میشدم که شادمهررو بان

 شدازاتاق خارج شدم ودرب روبستم 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 افتاده یچطورمگه اتفاق خاص دهی _بله خواب

 مست کرده بود نگرانش شدم  کمی_نه فقط  

 درحد اوردوزکردنه ظورتونامنی  کمی_

 بگم  ی_چ

 بده  یجواب منودرست حساب  یچ یعنی بگم  ی_چ

 چرامست کرد اصال 

 باشه تو  ومدهینکنه ن دمیترس ینبودمن تادم خونه اوردمش ول ادخوبی_حالش ز

 چراخورد  ی_نگفت

 بخوره  کمیخواست   هی_خب مثل بق

 نخورده تاخرخره مست کرده چرا  کمی_

   دونمی_نم

 یبگ ی اخوینم یدونی_م

 نگرانتون کنم خوامی_نم

 اونجا  امیب ای  یگی_م

 دعواش شد  یک ی _شادمهر امشب با

 ؟   ی_باک

 ی پناه نی_ارم

 یییی _ک 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 نش یشناسی_م

 کردی کارمی_اون اونجاچ

 سپهر دوستمونه که امشب تولدش بود ی ازمهمانها یکی_

 رشدن ی _خب چرا باهم درگ 

 ختن یخودش شروع کردبه کرم ر یبهش نداشت اون عوض ی_شادمهراصال کار

 کارکردمگه ی_چ

 شما  دی ازکجافهم دونمی_نم

 رو ادامه نداد حرفش

 ؟   ی_من چ

 بهش گفته شما پدرومادرتون فوت شده  یک  دونمی_نم

 پرشد   چشمام

 به اون داره   یچه ربط نی_خب ا

که   یپسر هیبا یکس یب ی که ازرو ی میتیدختر  هیشما   گهی _اومد به شادمهرگفت که همه جا م
 به اسم برادر  دیکنیم یخونه زندگ  هیباهاتون نداره تو ینسبت چیه

 لب زدم یعصب

  ی ا ینداره که من چه زندگ  یربط چکسی به ه کنمی دمیتاک  چکسی_بذاربره به همه بگه به ه
 بتازونه خوادیتاکجام نمیدارم بذاربب

 د ی دعواراه ننداز گهیتوروخدا شماد  دی _خانوم توح



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

   دیروبهم گفت  یندارم ممنون که همه چ یوقته که بااون اقا کار  یلی_من خ

 کنم ی_خواهش م

 _خدانگهدار 

  نیارم دم یکش یقیروقطع کردم وبه طرف ترانس رفتم واردترانس شدم نفس عم یگوش
رم دا ی ا یبره به همه بگه که من چه زندگ  یپست تره خب که چ کردمیکه فکرشوم یزیازاونچ
 خوادبکنه یکارم ی چ نمیداره بذاربب یچه ربط یبه کس

  نی ا دی با ی شادمهر کباب شد امشبم به خاطروجودمن براش زهرمارشد چطور ی برا دلم
 روزاروبراش جبران کنم 

  یحام هیبدون   تونمیخونواده ش اما نه نم شیبرگرده پ تونهیم گهیبهش بگم که د دبهترهی شا
 کنم  یزندگ 

 توترانس موندم وفکرکردم تاخودصبح

 ی کنیکارمی نجاچی_ا

 به طرفش  برگشتم

 _حالت خوبه 

 بهم زد ینگران لبخند

 کنه  تتیافتادکه فکرکنم اذ  ییاتفاقا هی_من خوبم اما 

 دم یوازدوستت شن زی_نگران نباش من همه چ

 ی_ک 

 _اسمش هاکان بود 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 روگفت  ی_همه چ

 روگفت  ی _اره همه چ

 _منوببخش که نتونستم سرقولم بمونم 

 نکن  تی نداره خودتو اذ  ی_اشکال

 _اگه همه بفهمن که تو  

بهم کمک    ی کنارم موند یچشم داشت چیه یوب ی کرد یو تومردونگ ممی تی،که من   ی_که چ
  ینداره زندگ   یربط چکس یجهنم بذار همه بفهمن به ه زنن،بهیبهم انگ خراب بودن م ی کرد

   هیمن چجور

 ی _مطمئن

 بهت بگم  یزیچ  هی خوامیم ی_اره ول

 ی_چ

 خوادبکنه یم یاخرش چه غلط نمیبب خوامی م رنشو یدرگ  نیباارم  گهیوجه د  چی_به ه

 _هووف باشه 

 دانشکده  م یاماده شو بر  گهی_خب د

 _باشه 

که   ی هست یمن دلم به توگرمه توتنهاکس ی مست کرد  ومدکهیاصال خوشم ن ی_راست
 پاشم یفروم  گهیمن د ی کارابکن ن یازابعدخدادارم بعدتو هم اگه 

 نخورم گهید  دمی_قول م

 ی _مرس
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 ازتو   ی_مرس

رنگ   یازکنارش عبورکردم به اتاقم برگشتم دست وصورتم روشستم مانتو کالباس لبخندزنون
تنم کردم   یوشال مشک  یکارشده بود باشلوار مشک نشیو است  قهی زیر ی که با شکوفه ها یخنک
و رژ مات همرنگ   دمیپشت چشمام کش یودنباله دار ف یکردم و خط چشم ظر یکامل شیارا

رو برداشتم وازاتاق خارج شدم شادمهر   میدوش گرفتم کوله وگوش باعطرممانتوم روبه لبام زدم 
 تعجب کرد  دنمی منتظرم بود باد شهیمثله هم

 به روش زدم ی لبخند

 شده شادمهر  رمی که د می_بر 

 م ی_بر 

به   ییمن پشت فرمون نشستم وباسرعت باال  می شد  نیوسوارماش می ازخونه خارج شد باهم
 م ی شد ادهیپ ن ی روپارک کردم وازماش ن یبه دانشکده ماش  دنی سمت دانشکده حرکت کردم بارس

 سفارش نکنما  گهی _شادمهر د

 نباش قول دادم  یچی_نگران ه

 _فعال خدافظ 

  ییرفتم کالس پرشداز بچه ها  دمی فاصله گرفتم و وارد دانشکده شدم به سمت کالس جد  ازش
استاد تمام تنم به لرزه   دنیتااومدن استاد منتظرنشستم که باد شناختمیونم  چکدومیکه ه

مگه   نجاباشهیمهراب سلحشور ا  شهیچشمام نقش بست باورم نم ی افتاد تمام اونروزا جلو
 کرد یکارمینجاچینبود ا  صابمغزواع یرشته اش جراح

 غرق سکوت شد  کبارهیبرگشت طرف بچه ها کل کالس به  بااخم

 یمن جراح یتون رشته تخصص  یمی_سالم من مهراب سلحشورم استاد موقت درس ش
  یترم عال هی   دوارمی ترم باشمام ام نی دانشکده ا ادیز  ی مغزواعصابه اما خب به خاطراصرارها
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  تونی ریادگ ی مهمه اگه بدونم که شما واقعا    یریادگ ی  یزیرچشترازهیبرام ب  میروکنارهم بگذرون
  ندهیچون درا  دیر یادبگیبرام مهمه پس خوب  یریادگ ی  ستیمهم ن رام،نمره ب۲۰برام  ۱۵درحد 

ازشما   ستی ل هیشماست خب من  ی وچشم مردم به کشف ها دیکارکن  دینچندان دور با  ی 
 ستهیلطف کنه ازجاش بلندشه و با  خونمیروکه م یدارم اسم هرک 

 گانهی _سرکارخانوم 

براش تکون داد وشروع کردبه    یسرد سر  یلیدختر محجبه ازجاش بلندشد شد مهراب خ هی
 مختلف بچه ها  ی خوندن نام ها

که به وضوح   یینگفت وبعد باصدا  یزی مهراب چ قهیچنددق ی اما برا دیچقدر طول کش دونم ینم
 لب زد  دیلرز یم

 د یزادتوحیپر  _سرکارخانوم

که هرلحظه امکان داشت رسوام کنه توچشماش زل زدم  ییبلندشدم با چشما ازجام
 ست ی دست مان زیچ چ یاما انگار ه نمشینجاببیکه ا شدیمنم هنوزباورم نم  شدیانگارباورش نم

 شد و به زور لب زد نیی گلوش باالپا  بکیس

 د یبر  د یتونی دمییبفرما   رسهیم انیمعارفه به پا  نیجلسه با هم نیا خوامی _من ازهمتون عذرم

ازکالس خارج شدن منم   لشونی ازجاشون بلندشدن وبه همراه وسا ی ها با خوشحال بچه
 حرکت کردم که جلوم روگرفت  یلرزون به طرف درب خروج ی باقدما

 صحبت کنم   دباهاتی _توبمون با

 استاد  ی_ول

   نمتیبب خوامی_به من نگو استاد به من نگاه کن م

 به جزمنومهراب توکالس نبود  چکس ینگاهش کردم ه سمیخ ی باچشما
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 یدونیازت نداشتم م ی نشونه ا چی چقدر دنبالت گشتم اما ه یدونی م ؟ی؟چرا رفت  ی _کجا رفت
 ی شد بیغ  هویچرا  دمیکش یچ

 به هردومون عذاب بدم  نیشترازایب  خواستمی_نم

 ی زد شمیات شتریب  نکارتیچقدر داغونم چرا باا  تی من ازدور  یدونستی_توکه م

  ی دونی م یهان چ یدون ی م ی_توازمن چ

بغلش کنم  نکهیا  ی برا دیکش یاشک بود دلم براش پرم سی وصورتم خ دی لرزیام م چونه
 تواغوشش گم شم 

چقدر دم خونه اتون رفتم اما   یدون ی م یمنوکشت ی سوزوند  دشدنتی ناپد  هویمنو با   زادتوی _پر
 ت یخبر  ینداشت من مردم ازنبودت از ب ی ازت خبر چکسیه

مدت   هی ی شمال قرارشد برا می رفت شیی فردا دمتی_منم مردم بعداونشب که توبهشت زهرا د
گرفتن پرونده ام و ثبت نام   ی پدرمادرم به خاطرداغون بودن حال وروزم برا  میکن یاونجازندگ 

برگردن   خواستنیم یوقت نکهیخوب بود تاا ین تهران بدون من همه چتومدرسه شمال اومد
شبه  هی کس شدم  یشبه ب ه یشبه ازدست دادم   هیهردوشون و  منتصادف کردن مهراب 

و   چکسیونداشتم ه چکسیکه عاشقشون بودم ه ینه توروداشتم نه پدرمادر گهینابودشدم د 
که خواستم    یاهام اومدتهران هرکارکردو ب یازپسر دوست باباخواستم بهم کمک کنه مردونگ

برادرکنارم موند و کمکم   هیاگه اون نبود من االن دق کرده بودم ومرده بودم مثل  یوکرد هرکار
  ی منوشادمهرکنارهم زندگ  دونهی ادرسشوبه جزمنوشادمهرنم چکسیخونه گرفتم که ه هیکرد 
 خواهربرادر  هیمثل   میکنیم

 کرد یبهت زده وناباورنگاهم م ی باچشما

 خم شدکه زودتراز لحظه بغلم کرد ومنوتواغوشش گرفت  زانوهام

  هیهردومون که تقاص  ی برا رمیبم   ی دیچندوقت انقدر عذاب کش نی توا دونستم ینم می _زندگ 
 م ینفرت بچگانه ارو داد 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 هی نفرت بچگانه چ هیبهت نگاهش کردم منظورش از تقاص  با

 رو نوازش کردولب زد سرم

که  ییازاونجا شونیازدواج کردن ورفتن سرخونه زندگ  می زد شهاب و مر  بتیتو غ نکهی_بعد ا 
رفتن اما نشد   یزود خواستن بچه داربشن اما نشد هرجاکه بگ یلیشهاب عاشق بچه اس خ

  یمشکل چی سالم بودن هردو بدون وجوده نینمونه نادره که درع هی  نی ا گفتنیدکترا م
که اونقدر لجباز ومغروربود   یمیحالش بدبود مر  یلیخ  می مر ونروزابچه داشته باشن ا  وننتینم
روز بهم زنگ زد زنگ زدوازم خواست   هی نکهیتاا دگرفتهی شد  ی و افسردگ  کردیم  هیهمه گر ی جلو
  یینکنه بال  دمیاونقدر حالش بدبود که ترس ششیبرم پ عیبعد بذارم وسر  ی دارم وبرا یهرکار

  دی منو د یرولغوکردم و به سرعت به خونه اشون رفتم وقت امتمام کاره نیبنابرا ارهیسرخودش ب
گودرفته بود نگاهم کرد   ادیز ه یکه ازگر ییکردن دستام روگرفت وباچشما  هیشروع کردبه گر 

زدم که حس کردم تمام   ی ماجراروبرام گفت تمام تنم از حرص ونفرت پرشد چنان داد یوقت
  شگاهیمنو تو موافق نبوده به مسئول ازما ازدواجکه با  ییه دراومد بهم گفت ازاونجا خونه به لرز

 برعکس کرده    شارویپول داده و جواب ازما

بابامامان تصادف کردن وفوت   دمی که فهم یبود مثل روز ی قطع شد شوک بد کبارهیبه   نفسم
 بامنومهراب بکنه   یکار نیساده بخوادهمچ  یلجباز هیبه خاطر می مر  شدیکردن باورم نم

  یعنی و شادبوده   دهی بهمون خند م یمر  م یکه منوتو جون داد ییتمام اون روزا یعنی_مهراب  
  یچیبه خاطره یعنیوغصه خوردن   دنیوپوچ اونقدر عذاب کش  چیبابامامان من به خاطره

 مردن  

 بتونه بکنه  یکار نیهمچادم   هی شهیباوربود مگه م رقابلیبرام غ شدمی م وونهید  داشتم

 _جانم ،جان توروخدا اروم باش  

بوده به   یلجباز هیروزا به خاطر  نیا ی همه  دمی فهم ی اروم باشم وقت ی_مهراب چطور
 بابامامانم مردن  یچیخاطره
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 بابامامانم وازدست بدم یچیبه خاطره  دیچرامن با  یکشی خداااا چرامنونم اخ

بچه تو بغلش   هیدستش گرفت و منو مثل   هیخودموبزنم که مهراب نذاشت دستامو با  خواستم
 پنهون کرد 

عشقم   یچیبه خاطره دمیفهم یوقت   دمیکش یمن چ  یدونی تونم  ریتوروخدا اروم بگ ششی_ه
   شدیم یمعن  یبرام ب یازت نبود زندگ  یواثر گشتمیم  کردمی که فکرشوم ییهرجا  یو ندارم وقت

 درداروم شه   نیبامردنم ا  دی _خدا منو بکش شا 

که اصال وجودنداشت غصه خوردن پابه   یزیمردن،به خاطرچ یچیبابا مامانم به خاطر ه اخ
که اصال  می سوخت یزیچ  ی دروغ بوده مابه خاطر هی  نایمن نابودشدن اما همه ا ی پا

 ی سوزوند  شونیمنو بادور ی چرا من بسم نبود بابامامانمو گرفت  ایوجودنداشته خدا 
   نیدروغ ازب هیر به خاط  میکه همه چ دبفهممی وحاالبا

   رفته

 مهراب روتودستم گرفتم   دست

 یدروغ بوده بگو که همه چ دمیکه شن ییزای_مهراب بزن توگوشم بزن توگوشم وبگو که همه چ
 دروغ بوده 

  یحال اسفناک  می زدیزارم یکالس خال ی روگونه ام گذاشت واشکام رو پاک کرد هردوتو دستشو
دلم   ا یپاشونه خدا یبدن ادم رو ازهم م ی سرطان تمام سلول ها هیاونقدر اسفناک که مثل بود 

 شم یم  وونهی دارم د ایخدا  ترکهیداره از غصه م

 لب زد  یگوش دنی روبرداشت باد میمهراب گوش  خوردیزنگ م بمیتوج می گوش

 _شادمهره جواب بده نگرانت شده 

 روبرداشتم  یلرزون گوش  ی بادستا
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 _الو 

 وگفته  انیجر  نیچراصدات گرفته ارم شدهیزادچی _پر

 دم ی _نه ،مهراب ود

 _........ 

 شم یپ ی ایب شهی_م

   ییقاکجا ی_باشه االن دق

 _هنوزتوکالسم 

 ام یخب همونجابمون من االن م لهی_خ

 _باشه  

 روقطع کردم به مهراب نگاه کردم  یگوش

واردکالس شدبه   یدرب کالس بازشد و شادمهربانگران قهینشستم بعدپنج دق کنارمهراب
 طرفمون اومد  

 ی _خوب

 _نه داغونم 

 شده ی_چراا چ

 م ی بوده که منو مهراب باهم نباش می نقشه مر نایا ی همه   شهی_باورت م

  شهیمگه م یچ یعنی_
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  ینابود کرد منو کشت ارزوهامو عشق می که تمام زندگ   اده ینسبت به من اونقدر ز می _اره تنفرمر
 اروازم گرفت  که داشتم و همه 

 طرف شادمهررفتم وخودمو پرت کردم تواغوشش هق زدم و ادامه  دادم به

ازم نفرت   نکهیشدم فقط به خاطرا  م ی تیدروغ   هیمردن ،من به خاطر  یچی_بابامامانم به خاطره
 د یبه گندکش  موی داشت کل زندگ 

 منوبه خودش فشارداد  محکم

 خب اروم باش   لهیخ شششی_ه

  ی همه  نمیبب خوامینم دارشم یدردازخواب ب  ن یهرروزباا خوامیزنده بمونم نم خوامینم گهی_د
رفت   میزندگ  ی ادم همه   هیمن پدرومادرشون کنارشونن اما من به خاطر نفرت  ی همسن وساال

 رمیبم خوامیروهوا ،م

 خونه میابر یبسه ب  شششششی_ه

 نگاهش کردم کردبابغضیکردم که باغم نگاهم م اومدم به مهراب نگاه  رونیب  ازاغوشش

 ی ا گهی نگاه د  نکهیچنگ زدم دست شادمهرروگرفتم وبدون ا  نی روازروزم فمی ازش گرفتم ک  چشم
االنه که   کردمیحالم اونقدربدبود که هرلحظه حس م می به عقب بندازم ازکالس خارج شد

  می دستشودورکمرم حلقه کرد ازدانشکده خارج شد دکهی انگارشادمهر فهم نیزم وفتم یب
 حرکت کرد  عیسرکه شادمهر می شد نی سوارماش

به   میزندگ  نکهیبافکربه ا گرفتمیم شی داشتم ات  می گفتینم یچیه چکدومیه هیرگر یز زدم
زخم تازه اس که هنوز  هی ی نمک رو  ختنیمثل ر  دبرامینفر ازهم پاش  هی  یخاطرخودخواه

 و وحشتناک!!!! سرنبسته اونقدر دردناک 

  نیشدم خواستم درب خونه اروبازکنم که خوردم زم ادهیپ نیجون ازماش یبه خونه ب  دنیبارس 
  می و منو ازجام بلندکرد کشون کشون وارد خونه شد ربغلموگرفتی طرفم ز دییشادمهر دوو 
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سکوت خونه  غمیج دمیدستم وتوموهام فروکردم ومحکم موهامو کش میروکاناپه نشست
 اروشکست 

 به مهراب   می _لعنت به همه امون به من به مر

اتفاق منم من باعث مرگ   نیا  یمقصر اصل  یوبه خودم اشاره کردم ول نهیبغض وک  با
به خاطرمن اتفاق افتاد ،لعنت به    یپدرمادرمم من باعث شدم اونا عذاب بکشن من ،همه چ

 من  

ادم انقدر پست شه که به خاطر اروم   هی شهیور مبلندشدم وشروع کردم به راه رفتن چط ازجام
 روبه گندبکشه گریادم د هی یگرفتن خودش زندگ 

بگم به طرفم اتاقم رفتم وارداتاقم شدم و در اتاق    یزی چ نکهیبدون ا شدمی م وونهید  داشتم
  کمی خوامی نداره چراتام یمن تموم ی روقفل کردم پشت دراتاق نشستم و زارزدم چرا دردا

همه   نیکه مستحق ا کارکردمیچ کارکردمی مگه من چ وفتهیاتفاق بدتربرام م هی  امیاربکن طیباشرا 
 دردم 

توسرم   قتی حق نیا  یخوردوقتینگاه کردم حالم ازخودم بهم م  نهیبلندشدم به خودم توا  ازجام
برداشتم و پرت   ز یم ی عطرم رو ازرو شهیکه من باعث مرگ پدرمادرمم ش  شهیمثل پتک اوارم
  شهی خوردشد وکف اتاق پرشد ازخورده ش یوحشتناک  ی باصدا نهی ا  نه،یکردم به طرف ا

 در  دبهی کوب شادمهرمحکم

درو بازکن  نیا  شکنمیدرو به واهلل م  زادبازکنی پر ی دروچرا قفل کرد زادجان یزاد،پری _پر
 ادزی پر یاریسرخودت ن  ییبال  کنمی دارم سکته م یبازکن لعنت زادددددددیپر

زدم چرانگرانمه همون بهترکه خودم وخالص کنم زنده بودن من چه   شیبه نگران ی پوزخند
االن   کردمی کل کل نم ضی مر ی زدم اگه بااون عقده ا   شی وات می داره من خودم زندگ  ی ا دهی فا

بچگانه ام باعث   ی که من با کارا  کنمیفکرم  نیبه ا ینبودم وقت  م یتی پدرمادرم کنارم بودن االن 
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  شهیبا غم خواستم به طرف تختم برم که پام رفت روش رمی گیم شیشدم ات ممرگ پدرمادر
 در  دنیزدم که شادمهرشروع کردبه کوب یفیخف غینفس ازدرد بنداومد ج

همه   ییهویکه انقدر   شرفیسراون ب ییبال  هی رمی درو ،م نیا ابازکن ی،ب ی کارکردی زادچیزاد،پری _پر
 درو  نی ا ابازکنیب ارمایروبهت گفته م یچ

خوردشده    نهیا  دنی وارد اتاق شدباد  عیلنگون به طرف دررفتم و درروبازکردم شادمهر سر لنگ
 نگاهم کرد یکه نگران وعصب دی د یچ  دونمی کرد نم یظیاخم غل

 هیچرا فرش خون ی کارکردیچ  ی سرخودت اورد ییبال   زادچهی،پر اخدا ی_

 فرش بود   ی خون رو ی ادیفرش نگاه کردم که مقدارز به

  شهی_رگ نزدم نگران نباش پام رفت توش

 پاتو   نمیبب نیبش اروکاناپهیب  یعل ای_

 ست ی_مهم ن

 باال   دی زد که ازترس شونه هام پر ی داد چنان

   یستی ول کن ن ی ومنم سکته ند  ی روکاناپه تا خودتوبه کشتن ند نیابروبشی_گفتم ب

 پام زانو زد وپام روتودستش گرفت وبه پام نگاه کرد  ی نشستم که جلو روکاناپه بابغض

 ببرمت دکتر  دیبا   ادیازدستم برنم یکار قهیعم یلی_نه خ

 شم یخوب م دمی بعد شستشوم ارمیارودرم شهی خودم ش خوادی_نم

 ممکنه عفونت کنه قهی _نفهم زخم پات عم

 تنهاباشم  خوامی م رون ی برم ب خوامینم  ستی_برام مهم ن
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اومد   ی وقت  ومدین ومدیمهراب کاردارم ن  نیباا  ،منی _اره تنهاباش تنهاباش تاخودتوبه کشتن بد
 ی شدیپام ی رو یبهم توتازه داشت خت یمارور  یزندگ  یمثل سونام

 کرد  رونمیو  گهیدردد هیکه دوباره  شدمیمن تازه داشتم روپام گفتیم راست

 شادمهر   ستی_حالم خوب ن

  میکنیم ی دگ یمسئله رس نیپات مداوا بشه بعد به ا مارستان یب می بر  دی ا اول ب یول دونمی_م
 باشه 

 رون یبرم ب خوامی_نم

   ی؟تاک  رونیب یبر ی خواینم یچ یعنی هاننن؟   یچ یعنی_

   می بر پاشو

 کنم ی_شادمهردرکم کن خواهش م

  یتونیداره ،بدبخت پات عفونت کنه بعدپاتوقطع کنن م یبستگ ت یبه زندگ   نیا  کنمی_درک نم
 ی خودتوببخش

 طاقت ازدست دادن پاموندارم  گهیتنم به لرزه افتادد بافکربهش

 م ی _باشه بر

  می حال به کمک شادمهر ازخونه خارج شد نیبلندشدم که دردتامغزاستخونم نفوذ کرد باا ازجام
به   می دیرب رس هیحرکت کردبعد   مارستان یبه طرف ب یی شادمهرباسرعت باال می شد نی سوارماش

  یشدم وبه سخت ادهیپ نیپارک کرد به کمکش ازماش  نگیپارک  ی روتو نیماش مارستانیب
  یوگفت پرستار به اتاق انیازپرستارارفت و جر یکیشادمهربه طرف  هک  می شد مارستانیواردب

 که پرستار گفت  میاشاره کرد به همراه شادمهروارد اتاق شد 

 کنم یاالن دکتر وصدام نیبش یاون صندل ی _رو
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به طرفم   یدکتر همسن استادتوکل  هی هینشستم که بعدازچندثان یصندل  ی دادمو رو سرتکون
 کرد یاومد به پام نگاه

 اتفاق برات افتاد نیا ی_خب دخترم چطور

 رفت توپام  شه ی_حواسم نبود ش

 بخوره  هیدبخیبا  قهیخب زخمت نسبتاعم نطوری_که ا

 به شادمهرنگاه کردم که به دکترنگاه کردوگفت  یبانگران

 تحمل کنه تونهی چون نم  دیبزن یحس یدکتر لطفا براش ب ی _اقا

 یباهاش دار ی_شماچه نسبت

 _برادرشم 

 زنم یم یحس  ی_باشه نگران خواهرت نباش براش ب

اروازپام دراورد نفسم ازدردبنداومد   شه یمخصوصش ش له یهاش رودستش کردو باوس  دستکش
زدو پام   ی حس یوبعدب زکردیکننده پام روتم  یکه با مواد ضدعفون دیچکیعرق از سرو روم م

 کرد وپانسمان کرد روبه شادمهر لب زد هیروبخ

  نیبابتاد  نطوری که خوب شه هرروز پانسمانش عوض شه وهم یتاوقت _خب کارش تموم شد
 شستشوبشه  لی وگاز استر

 دکتر  ی _چشم اقا

   دی که عفونت نکنه چرک خشک کن ده روز هرهشت ساعت بهش بد اط یاحت ی _برا

 ممنون  یلی _چشم خ

 باش   شترمراقبیتوهم ب کنم،دخترمی_خواهش م
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 _ممنونم 

شادمهربه طرف صندوق رفت وبعدحساب    میاق خارج شد کمک شادمهرازجام بلندشدم وازات به
روپارک کرد   ن ی داروخانه ماش دنی به طرف خونه حرکت کرد باد  میخارج شد  مارستانیکردن ازب
که  ییزا یچ سهی باک قهیشد بانگاهم رفتنش رودنبال کردم که بعدازچنددق ادهی پ نیوازماش

 ن ی ماشبود برگشت تو اجیاحت

 ی _خوب

 _اهوم 

واردخونه   اط یشدم وبااحت ادهیپ ن یبه خونه ازماش  دنیبارس مینزد  یبه خونه حرف دن یتارس
 به اتاقم رفتم که شادمهرپشت سرم اومد  می شدم مستق

 ا یکنم بعدب زیرو تم نجایتامن ا ن یبش رونی_بروب

 خواد ی_نم

عقل   یکه نگو اول ازهمه ازدست اون پسره ب میپاتم ناقص کن ،انقدر عصب یکی _اره بزن اون 
  نی بگه معلومه بها وی بگذره بعدهمه چ  ذاشتیم کمی دی نبا گفتیروم یهمه چ  دیاخه امروز با 

که حدنداره   م ی سرش پزشکه خاک توسرش ،ازدست توهم اونقدرعصب رهی،مثال خ یوفتیروزم
 رفته حرفامو  ادتی ی وفتیحال وروزب  نی به ا د یچرا با  ننها  یفیچرا انقدر ضع

دروغ ازدست دادم  نیداغون شد من پدرمادرمو به خاطرا  روروشدیدروغ ز  هیبه خاطر  می _زندگ 
 به خاطر منه نایهمه ا

براشون   ی دادی پدرمادرت کم شه توجون م ی تارمو هی  یخواستی_اره به خاطرتوئه اما توکه نم
تاوانشم داده خدا به خاطر   هیکه مقصراصل یکس یستیتوباعث مرگشون ن  یستیپس تومقصرن

که به  یز یهمون چ دی وبه گندکش شیزندگ  دیتو به گندکش یندگ که درحق توکرد وز یظلم
اون   کنهینم  عیرو ضا یحق کس چوقت یخودش اتفاق افتاد خدا ه ی دروغ به تونسبت داد برا

 روبه برادرش گفته   یبخشش همه چ ی که االن برا نیبه توبدکرد چوبشم خورد اونقدر بد وسنگ
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 کنم ی_دارم دق م

واروم  یبه خداتوکل کن دی فقط با گذره یم گهی بدد ی روزام مثل روزا نیسخته اماا  یلیخ دونمی_م
   یباش

  چیه یکه مثل بابام تونستم ب ی بود یگاه هیدوست دارم توبعدپدرم تنهاتک یلی_شادمهر خ
 کنم  هیبهش تک ینگران

 کنم نجارومرتبیتامن ا  رونی ب ابرویخب ب لهی_خ

کاناپه   ی دادم و ازاتاق خارج شدم شادمهر باجاروخاک انداز به اتاق برگشت رو سرتکون
 زودچشمام بسته شد  یلیوخ دمی درازکشtvی جلو

 یشی م تی نجااذ یپاشو بروتواتاقت بخواب ا زادجان یزاد،پری _پر

 شادمهر خواب الود لب زدم   دنیچشمام روبازکردم باد اروم

 _تموم شد 

 شد پاشو  نجاخشکی_اره بروتواتاقت کمرت ا

  گهی روتکون دادمو اروم ازجام بلندشدم وارداتاقم شدم وخودمو پرت کردم روتخت اماد سرم
  یاومد کاش همه چ یتلخ مثل اوارروسرم خراب شد اشکام بندنم ی ها  تی خوابم نبرد واقع

 کابوس بود   هیاتفاقا  نیا ی دروغ بود کاش همه 

نذاشتم نه دانشگاه   رونیمن پامو ازخونه ب گذشتی م یزاون روزلعنتهفته به سرعت ا  سه
 یبدبوداونقدر بدبود که حت  یلیفقط توخونه بودم حالم خ گهید ی جا چی نه ه رفتمیم

  ی مشت ارام بخش و گوش کردن اهنگ ها هیکرد کارم شده بود خوردن  شهیهم نم فش یتوص
و اونم    د یکشی مراه من عذاب ممدت ه نی توا ادمهر ش کردیکه بدتر حالمو خراب م یرپ

  یوقت وب ی ها  هیگر  ی پا ارمیسرخودم ب ییازخوردوخوراک افتاده بود همش مراقبمه نکنه بال 
  یلیبعدتموم شدن کالساش خ یدانشگاه ول رهی به اصرارمن اون م دهی م میودلدار  نهیشیوقتم م
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  ی تامبادا حالم بدشه  رو زنهیبهم زنگ م کباری ساعت  کی هر  ستیکه ن  می زودخونه س وقت
 قهوه ام تودستم بودکه شادمهرواردخونه شد  ی حاو ینشسته بود و ماگ مشک  tv ی کاناپه جلو

 ی _سالم خوب

 _سالم ممنون 

  یزیبانشستن وغصه خوردن چ ی وغصه خورد ی کرد هیازبس فرت فرت گر ی _خسته نشد
 زاد یپر شهیدرست نم

 ست یاصال روبه راه ن دانشگاه حالم امیفعال ب تونمی نم یول دونمی_م

 خب   لهی_هووف خ

 نشست  کنارم

 ا یبدجوربهش وابسته شد  یخور ی_چقدر قهوه م

 ده ی_بهم ارامش م

 زاد یپر یری گیبه خودت سخت م یلی_خ

 بخوام   یزیچ هیازت   خوامیسخت هست،م  رمیگی _سخت نم

   ی_چ

   نمشونیبرم بب خوامیبابامامانم تنگ شده م ی شمال دلم برا  می_باهم بر 

 شه ی_حالت بدترم

 بدتر که با ارامبخش ارومم   نی_ازا

 م ی ریخب باشه فردام لهی_خ
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 _ممنون 

 ست ی_تشکرالزم ن

 اونجا  می ریبدونه م یکس خوامی_نم

 راحت  التی_خ

 یبرام اهنگ بخون شهی_م

برگشت کنارم وشروع کرد   تارشی مثبت تکون داد وبه طرف اتاقش رفت باگ یروبه معن سرش
 به خوندن 

 ا یلحظه بانبودنت کنارب هیمن  نشدکه

 ابخوامیدن نی ازا یزیجز بودن توچ نشدکه

 سردسرنوشت  ی توروازم گرفت دستا دست

 من نفس بکش  ی و توجا  رمیمی واسه تو م من

   دینفهم چکسیحالموه بعدازتو

 د یتوازچشم من د  یخال ی اجایدن نیا

   شناسمیخودمم نم یحت بعدازتو

 گفتنشم سخته واسم   نیمن وا شیپ ی ستیتون

  ی کردم صبح باچشما هیشب کنارشادمهرنشستم و اون برام خوند ومن به حال خودم گر کل
روتنم کردم وازاتاق خارج شدم   اهمیس ی دست لباس توکوله ام گذاشتم ولباسا هیپف کرده  
شادمهربابسم    میشد   نیوسوارماش  مینگاهم کرد باهم ازخونه خارج شد  نی غمگ دنمی شادمهرباد

گرفته   یشترازهروقتی روروشن کردوبه سمت شمال حرکت کرد دلم ب نیشما میاهلل الرحمن الرح
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شد   ادهیرستوران نگه داشت وخودش پ ی بودم بعدازچندساعت شادمهرجلو زانمیبود دلتنگ عز 
 ی غذاروازش گرفتم وبرا  ل یم ین گرفت بروبه طرف م یکیبا دوتاپرس غذابرگشت و 

بتونه بخوره چندقاشق به زورخوردم وخوردنم روانقدرطول دادم که غذاش روتموم   نکهیا
 دم یکردباتموم کردن غذاش منم دست ازخوردن کش

 _بابت غذاممنون 

 ی چلوکباب دوست نداشت  ی نخورد یزی توکه چ ی_نوش جونت ول

 ی ر یقهوه بگ ه یبرام  شهیبخورم م  تونمی نم ادیمن ز یبود ول  یعال میلی_خ

   رمیگ ی_باشه االن برات م

قهوه اروازش گرفتم که   وانیقهوه برگشت ل ی حاو وانی ل هیبا  هیشدو بعدازچندثان ادهیپ نیازماش
دادم وچشمام   هیتک شهیوحرکت کرد قهوه ام روکه خوردم سرم روبه ش نینشست توماش

همون خونه    دنی چقدرگذشت که باد دونمیفکرکردم که کنارم بودن نم  یروبستم به خاطرات
 ازجنس درد وغم  بخندل هیلبخندرولبم نشست  

سرخاک   می ریم  می استراحت کرد نکهیخسته ام بعدا یل یداخل که خ میشوبر  ادهیپ گهی_خب د
 باشه 

   ستین ی _باشه عجله ا

 وروبه شادنهرلب زدم دمی کش یقیمنفس ع می واردخونه شد  باهم

کنارم   ی کمکم کرد ی چرا ،چون تواوج دردوغم توپناهم داد یدونیخونه ام ،م نی_من عاشق ا 
 ی موند

 تو  میخونه ام ،بر  نی_منم عاشق ا

 فوق العاده خوشگل وساده   یول کیکوچ یلیخونه خ هی می واردخونه شد  باهم
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 ست ین نجااونقدربزرگیدا ی_ببخش

که ازسرم برداشتم   یسرب وشال نیاست کی تون هیرودراوردم وبا  نشقشنگهمانتومی_اتفاقاهم
 ستادمیجلوش ا 

 خودم تو،تواتاق بخواب  ی برا ارمی_خب من برم تشک وبالشت ب

 _باشه ممنون 

 برگشت  یدرنگی باتشک وبالشت سف قهیدادوبه طرف اتاق رفت بعدازچنددق سرتکون

 _برواستراحت کن 

فرش   هینفره کنج اتاق بود و   هیتخت  هیکه  یاتاق دوازده متر هیرد اتاق شدم دادم وا سرتکون
 زودخوابم برد  یلیبودم خ ده ی نخواب شبیوچون د  دمیقرمز روتخت درازکش یمتر شیش

 زاد ی _پر

 شادمهرچشمام روبازکردم  ی باصدا

 م ی برگرد می رفت سرخاک زودتربر  شهیشب بشه نم م ید یخواب ی لیخ گهی_پاشو د

 _باشه 

 بلندشدم  ازجام

 کجاست  سی_شادمهر سرو 

 ازاتاق سمت چپ رونی_ب

 _ممنون 

  م یمشک ی مربوطه برگشتم تواتاقم لباسا ی شدم بعدازانجام کارا سی خارج شدم واردسرو ازاتاق
 روتنم کردم وازاتاق خارج شدم 
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 م ی_خب من اماده ام بر 

 م ی_بر 

وزرد    دیته گل بزرگ رز قرمز سفدس هی  ستادی ا یگل فروش  هی ی جلو می ازخونه خارج شد باهم
سنگ   ی وخودموپرت کردم رو دیسنگ قبرشون بغضم ترک   دنی سرمزارشون باد م یورفت می د یخر

 قبر بابا 

  موندمیاما باورکن اگه م راومدمید  یلیخ دونمیدمیببخش  دنت ی اومدم د یخوب یی_سالم بابا 
  دی مجبورشدم برم حالتون خوبه مامان خوبه ،خوشبحالتون کنارهم نجایدل بکنم ازا تونستمینم
باعث   دونمی م یخودمو ببخشم وقت یمن چجور ییبابا   کنمی دق م تونیمن دارم ازدور یول

کاشتم باعث شد شماروازدست بدم   میکه من تودل مر  یمن بود نفرت انهاحمق ی مرگ شماکارا
 براتون تنگه یلیمهراب وازدست بدم دلم خ

 دم ینگ قبرروبوس س ی رو

 دم یسنگ قبرمامان کش ی رورو دستم

واقعا حال   یول  دنتونید راومدمی د یلیخ یحقم دار ی ازم دلخور دونمیم یخوب ی_سالم مامان
مامان من شماروکشتم من قاتل   زنهیخوب نبود مجبورشدم برم مامان دلم برات پرم میروح

 خودتون   شیدپی کنم کاش منم ببر یدرد زندگ   نی باا  یشمام چطور

که  یبعدرفتن شماتنهاکس  ومدی سرم م ییاگه شادمهرنبود من چه بال  دونمینم ییبابا  یمامان
که هرگزنداشتم وحاال   هیداد شادمهربرادر یکنارم موند شادمهربود شادمهربهم دوباره زندگ 

 دارمش

 ب زدکه شادمهر ل ختمیسنگ قبرشون ر ی اومدن گالرو رو یبندنم اشکام

 م ی پاشوبر ششونیپ می ایبازم فردام هیامروزکاف ی خب برا لهی_خ
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کنارشادمهرنشسته   نیزم ی خونه رو میدادم وازجام بلندشدم وبه همراه شادمهربرگشت سرتکون
 شماره تمناتماس رووصل کردم دنی روشن شدباد میبودم که گوش

 _الو 

  ی ومدیسه هفته اس دانشگاه ن   ی دینم تو ی تو چرا جواب گوش ییکجا  یخوب زادی_سالم پر 
 ی چرا کالستو عوض کرد یراست

 داشته باشم  یریدرگ  یپناه نیباارم  گهی د خوامی_نم

 دانشکده دلمون برات تنگ شده   زادتوروخدابرگردی _پر

   گهیچندوقت د هیاالن نه  ی ول گردمی_باشه برم

 ی ازدرساعقب افتاد یلی_االنم خ

 دارمی ترم ودوباره برم نیا  ستی_مهم ن

 ی ووف چراانقدر لجباز_هو

 ست ی_حالم اصال واسه دانشگاه اومدن خوب ن 

 ی پناه نیارم ی _چرابه خاطر کارا

 م یشخص  ی_نه به خاطر زندگ 

 م ی خب زودبرگردمامنتظرت لهی_خ

 ی به فکرم شهی_باشه ممنون که هم 

 جواب بده  ت ی_لطفا به گوش

 _باشه حتما  
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 یندار  ی_خب فعالکار

 بازم ممنون زمی _ته عز

 خدافط  زنمی_بازم بهت زنگ م

 _خدافظ 

 شادمهربالبخندلب زد دمیروقطع کردم که د یگوش

 هی مهربون یلی_دخترخ

 نگاهش کردم یباالرفته ولبخندکمرنگ ی باابروها

 _ازچه نظر 

 لب زد  دستپاچه

 گم یم ی_کل

 نکنه ازتمناخوشت اومده  نمی_شادمهر راستشوبگوبب

هردوتاخوش قلب ومهربون   انیبهم م  یلی بم نشست اتفاقاخرول ینگفت که لبخندبزرگ  یزیچ
 ن یبهترازا  یچ

 بذارتاازدستت نرفته  شی _زودترپاپ

 قبول نکنه  دی _شا

 کنه یباشه قبول م ی _اگه قصدت جد

 ه ی_قصدم جد

 برو باهاش حرف بزن می برگشت  نکهی_خب پس بعدا
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 یندار هیقض   نیباا  ی_تومشکل

 ن یایبهم م ی لیخ شمیخوشحال م میلیه خباشم ،معلومه که ن دداشتهی با ی_چه مشکل

 _ممنون 

 وسرتکون دادم  لبخندزدم

 * نی*ارم

برعکس   کردمی که م یاما هرکار  وفتهی بامن درب دیتونستم کردم تابفهمه نبا یهرکار بعداونروز
ترم   یعصب نی وا دمی د یم نهیپرازنفرت وک  کردتوچشماشی فقط نگاهم م گفتی نم یچیروزاول ه

فشرده   یخوشحال شم قلبم از ناراحت  نکهیا ی کرد به جا هیجلوم گر  یاونجور نکهیبعدا کردیم
اونطورخوردش کردم نه تنهاخوشحال نشدم بلکه   نکه یمرگم شده بود اماازا  هچ دونم ی شد نم

  رون یازکالس خارج شد منم نتونستم بمونم وازکالس زدم ب نکهیخودم ناراحت شدم بعدا
رفتم دانشگاه سرجام نشستم   یصبح وقت  اگشتمابونیازدانشکده خارج شدم وتاشب توخ

به اجبار  یاومدن اماخودش نه عصب  قاشیرف ومدیاما کالس پرشد اما اون ن ادیومنتظرشدم ب
  ومد یادامانیزل زده بودم ومنتظربودم که ب شیخال ی سرجام نشستم اما تموم مدت به جا

که دارن   دمی رو د قاشیکالس تموم شداز جام بلندشدم وازکالس خارج شدم که رف نکهیبعدا
 دم یروشن شونیکی  ی ازکنارشون گذشتم که صدا ی عاد یلیخ زننی حرف م

 کالساش روعوض کرده   زادکلیپر  یعوض نی_به خاطرا 

کرده   نیگز یکه بامن کالس داشته اروحذف کرده وجا یمشترک   ی مشت شد پس واحدها دستام
 بودم اونقدر که نتونستم بمونم وازدانشکده خارج شدم   یعصب ادیانقدرازمن بدش م یعنی

  یچیه شترمواقعیوب  کردیم یبهم دهن کج شیخال  ی جا رفتمی سرکالس م بعداونروزهروقت
که   گذشتی از رفتنش ازکالس م ی هفته ا ک ی زدمیزل م  شیخال ی وبه جا دمیفهنیازدرس نم

 که سرجاشون نشستن  دمی رو ناراحت وکالفه د قاشیرف



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  یعوض نی دانشکده مگه کالساش روعوض نکرده نکنه بازا ادیشده که نم  یچ یعنی ی _وا
 کنهی م تشیاذ 

همون موضوع   ی زادفردایباهاش نداره بعدشم پر  ی کار گهیکه د نیا یگ یم ی_نه باباتمنا چ
  یلیکه خاموشه من خ شمیوشنداره گ  نیبه ا یزد پس ربط بش یاومد دانشکده امابعدش غ

 نگرانشم 

 شده  یچ یعنی_

 بهش ندارم  یکار گهیمن که د اددانشکدهیچرانم

 کنه ی م فیرورد شیانتقال ی کارا ددارهی _شا

 ی چ ی برا ی_انتقال

 دانشکده بدش اومده  نیدکالازا ی _شا

 خدانکنه  ی _وا

 انقدر ازمن متنفرشده ؟  یعنی،  یواسه چ رهیبگ ی؟انتقال یچ

دختربود ومن   هیسرش اوردم اون   ییکه چه بالها کنمیفکرم نیکه به ا یوقت   ادیبدم م ازخودم
 یکه کل ییچرا انقدر ازکارا  دونمیکردم درحقش ،نم ی مرد زوراون کجا زورمن کجا من نامرد  هی

حالمو   تونهیفقط له کردن غرورش م کردمیوفکرکردم ناراحتم چون فکرم ختمیبراش طرح ر 
  کنمیدارم خودمو سرزنش م ومدنش یاالن به خاطرن چیخوب نشد که ه حالم خوب کنه اما 

بگم که اون   ترسهیدمی شا ومده یکه من اونشب با شادمهر کردم ن یی،نکنه به خاطردعوا
کنم که  یدکاری لعنت به من چرابا ستنین یباهم ندارن وخواهربرادرواقع ی نسبت چی وشادمهره

  رمی شماره اشو بگ دشی جد ی ها  یاز هم کالس تونمب  دی دانشکده شا ادیبه خاطرحفظ ابروش ن
عذابش بدم ازجام بلندشدم   گهید ستیوراحت کنم که قرارن الشیصحبت کنم وخ  دباهاشیبا

واردکالس شدم که پربود از دخترپسربه   داکردمیوازکالس خارج شدم باپرس و جو کالسش روپ
 محجبه رفتم   ی تراازدخ یکیطرف  
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 بپرسم   یسوال هیازتون  تونمیم د ی_سالم ببخش

 به من نگاه کنه لب زد نکهیازجاش بلند شدوبدون ا بامتانت

 امرتون  دیی_بفرما 

 د ی هست یهمکالس  دی زادتوحی_شماباپر 

 بله چطور   نی گیکه تازه اومده توکالسمون روم ی فکرکنم همون دختر  د،اوممی زادتوحی _پر

   دی دار ی_ازش خبر

 به یبرامون عج یلیخ  نیوا  ومدین گهی_نه بعدهمون روزاول د

   دی ازش ندار ی ز یچ ی_شماره تلفن

 نداشتم  یصحبت شونی_نه من با ا 

 یلیبراش دارم که خ یامانت هیازش داشته باشه من   یزی چ یکه شماره تلفن ستین ی_کس
 دستش برسه   دزودبهی با هیضرور

 ومد یسرکالس ن  گه یکالس اول هم د نکردبعداز یصحبت  چکسیچون باه کنمی_فکرنم

 باشه ممنون  نطوری_که ا

  تونمی اومد م ادمی  هویکه  زدمیقدم م اطدانشکدهیحوصله توح یازکالس خارج شدم ب دیناام
بود به سرعت ازداشکده خارج شدم وسوار   یچیبهترازه نی ا رمی شماره شادمهر رواز سپهربگ

  نیرنگم شدم به طرف خونه سپهرحرکت کردم توراه به خودم فکرکردم من ارم یمشکیبوگات
به خواست پدرم عمل کنم کنکوردادم   نکهیا ی برا یدندان پزشک هرشت سانس یفوق ل یپناه

داشته   یاروسازد التیبود که من تحص نی روانتخاب کردم چون باباعاشق ا یورشته داروساز 
رودم در  نی برداشتم ماش  میبه خونه سپهردست ازفکرکردن درباره خودمو زندگ  دنی باشم بارس
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شدم   ادهیپ نی کردازماشیم یتوش زندگ  ییبزرگ که به تنها ییال یخونه و هی خونه اشپارک کردم 
 خواب الودش اخمام روتوهم برد  ی صدا نی واف اف روفشردم بعدچندم

 اتو یب  نی ارم یی_بله،عه تو

سنگ فرش شده که سمت   اط یح  هیبازشد وارد خونه شدم   کی ت ی نگفتم که دربا صدا یزیچ
شده بود   دهیسطش چ یو باصندل  دیگردسف زیم اط ی استخر مجهز قرارداشت وسط ح هیچپ 
تنه برهنه وشلوارک به طرفم اومد   می گذشتم وباکفش واردخونه اش شدم که بان  اط یازح عیسر

 وباهام دست داد

  یدار ی ادیحوصله ز هیدوباره درس خوندنت واسه چ فهمم یواقعانم یدانشگاه باش دیالن با _توا

 بخوام یزی چ هیاومدم ازت  ومدمیحرفان نیا  دنی _سپهر واسه شن

 بخواد  یزیچ ردستاشی ازماز نیاقاارم شهی_نه بابا مگه م

 ی کنارومثل ادم جواب سوالموبد یچرت وپرت گفتن وبذار شهی_م

 شدونگاهم کرد  نهیبه س دست

 ی خوایم  ی_جونم داداش چ

 ی_شماره شادمهرودار

  ک یزدوخورد کوچ هیاون گفت   یکی  ی توگفت یکیشو لطفا کشش نده اونشب   الیخیب نی_ارم
بااون   یواسه خودش بعدشم توچه دشمن هیشد بزرگش نکن شادمهرم مثل خودت کله خر

هست   یوشادمهر اون دخترهرچ  نی ب انی ،جر یبزن نشیزم ی خوایم ینطور یکه ا یدختردار
  یچرا ول دونمیروش حساسه نم می لیخ دونهیم اشواقعا شادمهر اون ومثل خواهرنداشته 

 بوده توبگذر  ینکن هرچ یباز هی ریخودتودرگ  یروش تعصب داره پس الک یلیخ
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  ندفعهیاماا ارمیسرش م ییلج کنم چه بالها یاگه باکس دوننی نگاهش کردم همه شون م ی جد
اما   دونمیبرگرده دانشکده چراشو خودمم نم زادی شادمهروواسطه کنم تاپر  خوامیم کنهیفرق م

 که شده  یمتیبرش گردونم به هرق د یبا

 به سپهرانداختم   ینگاه بااخم

 شماره اشو بهم بده   گمی _بهت م

 نیمن نگرانتم ارم یشربه پاکن خوامینم دمی_نم

 بااون ندارم بادختره کاردارم یکار یباش  خوادنگرانمیم_ن

 مگه  شده ی_چراچ

 دارم سپهر   یگرفتار ی_انقدر سوال نکن شماره اشو بده برم کل 

   شدهی _خب توبگوچ

 دانشگاه   ومدهیهفته اس ن هیکه من سرش اوردم  یی_دختره به خاطربالها

 پس چته  کنهیتورواروم م نکهی_خب ا

به گوشش برسونم که  خوامیخونواده اشوم انیبرم بگم به بچه ها جر نکهیبه خاطرا ترسهی_م
 بسه  گهیادب شده د یراحت باشه برگرده سردرسش به اندازه کاف الشیخ

   هیهمش مسخره باز انهی  یگیم ی _جد

 اد ینزن وشماره اروردکن ب ی ادیپس زرز  ستمین ی_من اهل مسخره باز 

   سیخب بنو  لهی_خ

شدم وباهمون شماره تماس   نمیسوارماش رون یوازخونه اش زدم ب ردموک یس  می ارو توگوش شماره
فرمون زدم وبه طرف خونه حرکت کردم  ی مشتم رو رو  یخاموش بود عصب  شی گوش یگرفتم ول
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  نیاز بهتر  یک یتو  ییاروپا  ی برج به شکل برجا هی ستادمیکه همش مال من بود ا یبرج ی جلو
 ازجاش بلندشد  دنمی برج شدم که مسئول برج باد یوارد الب  نگیتوپارک رو نی نقاط تهران ماش

   ی_سالم جناب پناه

 _سالم 

  ستادیاسانسورا  قهیروفشردم که بعدازچنددق۵۰طرف اسانسوررفتم و وارداسانسورشدم شماره  به
  هیوبازشد ازاسانسور خارج شدم با اثرانگشت کناردر درب خونه بازشد وارد پنت هوس شدم 

   د یسف ییاروپا  دمانیوچ  لیوسا نی وبه روز تر  نیرپنت هوس با مجهزت 

   دهیارامش م دبهمیسف رنگ

 چرمم نشستم ودوباره شماره شادمهرروگرفتم امابازم خاموش بود   درنگیروکاناپه سف حوصلهیب

 جواب نداد   یافتاده تاشب بارها بهش زنگ زدم امکس  ینکنه اتفاق چرا

هردوشون    ومدنیکه خاموش بود سه هفته ازن ی شده بود هرروز زنگ زدن به شماره ا  کارم
  یبودن وقت زادیهمه نگران پر   قاشیواقعا نگرانشون بودم نه تنهامن بلکه رف گهی د گذرهیم

   شمیاتفاقم ازخودم متنفرم نی که من باعث ا کنمیفکرم

 & زادی&پر

  گهی د یکنارم بود ول شهی وشادمهرهم هم زدمی مامان بابا وباهاشون حرف م  شی پ رفتمی م هرروز
اگه  یجبرانشون کنم ول  تونمیازدرسام عقب افتادم که م یکل نجاشم یتاا دبرگردمی با هیکاف
باباحرف زدم باشادمهربه طرف   ربامامانی دل س هی نکهی بعد از ا  یبرام سخته شب اخر شترشهیب
  کی ش یلیشده بود وخ  دهیکنارساحل چ یزوصندلیکه م یران ساحلرستو هی ایرستوران کناردر هی

 که گارسون به طرفمون اومد  می ونشست می انتخاب کرد زاروی م یکی بود وقشنگ 

 د ی دار لیم یچ د یخوش امد  یلی_خ

   موی مخصوص ،ساالدو دلستر ل ینیزم  بیس  یوقارچ ،قارچ تنور تزاگوشتی_پ
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 _وشما 

 نطور ی_منم هم

 تکون دادوازمون دورشدبه شادمهرنگاه کردم  یسر

 تهران   می بهتره برگرد گهی_فکرکنم د

 _حالت بهتره 

 _اره  

 ی گرفت یمیمهراب چه تصم ی _درباره 

  خوامیکه هنوزم عاشقشم اما نم کنم یازهم جداست انکارنم مونیوقته زندگ  یلی_منومهراب خ
  دمی فهمیدمیبهش جواب مثبت دادم باانتقام خواهرش بشم ازاولم اشتباه کردم که  ری دوباره اس

حق  د یروازدست دادم عشقم وازدست دادم شا نامیزتریانتخابم عز  ی من برا هیچه ادم م یکه مر
 شم ینم دهیسوراخ دوبارگز  هیتموم شده منم از  یهمه چ گهید  هرصورتدر مهی بامر

ازش   ی که بخوا ستین یزیچ زادعشقی ،پر یوعشقتو تودلت بکش شی نیهرروزبب یتونی_م
 ی جواب دلتوبد یتونینم چوقتیه یباشه ول ی کارعاقالنه ا د یشا  ینکاروبکنیچون اگه ا یبگذر

عشق روتجربه کنم   تونمیهرگز نم  گهیکه رو عشقم چشم بستم د نی_اره مطمئنم که بعد ا
واسه هردومون الزمه اونقدرعاشق   می تصم نیا یعاشق بشم ول  تونم ی نم گهیکه د دونمیم

  نیروندارم من توا  ی ا گهید ی طاقت بال  گهیخودمم د  ادی سرش ب ییستم که نخوام بال مهراب ه 
 ادی سرم ب  ییبال  گهید خوامینم دارمون  چکسی جزتو ه گهیادیدن

   کنمی خب درکت م لهی_خ

به خوردن غذانداشتم امابه   یلیاصالم  می مشغول خوردن شد  می غذامون سکوت کرد بااومدن
که دستم بودرو   ییتزا یتکه پ کردیم یخوردم شادمهرهم مثل من باغذاش باز یاجبار کم

 انداختم تو ظرف ولب زدم
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 م ی وفتیصبح راه ب  میاستراحت کن کمی خونه  میپاشوبر  می نشست ی_پاشو شادمهر منو تو الک

 _باشه 

 خونه   می وبرگشت می شد نیوارماشس م یگذاشت وباهم ازرستوران دورشد  زی م ی رو رو پول

روخواب   ربرگشتیتهران کل مس م ی برگشت میروجمع کرد لمونی زودصبح شد و تمام وسا یلیخ
همراه   نیبه خونه امون بعد ازپارک کردن ماش  دنینکردبارس  یاعتراض چی بودم وشادمهرهم ه
 شادمهرباخنده بهم نگاه کردوگفت  می کاناپه نشست ی و خسته رو  میشادمهرواردخونه شد 

   ی دیسره خواب هی_توچرا چشمات بازم خماره توکه تاتهران  

 خسته بودم ی لیخ یول  دی_ببخش

 نداره   یبی_ع

 روبرداشتو روشنش کرد  شیشلوارش گوش بیازج

 حرف نزدم  چکسیخاموشه باه یگوش نی _سه هفته اس که ا

 زل زد  ش یبه گوش باتعجب

 شده ی_چ

 زنگ زده  یلیخ یلیشماره ناشناس خ هی_

 هیک  نی بب ری شماره ارو بگ  نیباهات داره هم ی _حتماکارمهم

 خب   لهی_خ

 رودم گوشش گذاشت  یاروگرفت وگوش شماره

 د ی افتاده که چندبارزنگ زد می _سالم شماره شما توگوش
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..._.. ... 

شماره منو به تو نامرد داده هانن   یک  گمیشماره من و بهت داده؟م یداره ک  ی_به توچه ربط
باهات ندارم ،نه توگوش کن   یحرف  چی اقاپسرمن ه  نی؟ بب ی به من زنگ زد یی اصال باچه رو

 ی دیفهم  م یشماره ت افتاده روگوش نمینب گهید

 با تعجب نگاهش کردم زیخاموش کردوپرت کردروم  تیروباعصبان یگوش

 بود   ی_شادمهرک 

 نگام کرد  اخمبا

   یپناه نی_ارم

 زنگ زده به تو  ی_واسه چ

 اومده  شی پ یدانشگاه چه مشکل نیایچرانم گهی پررو زنگ زده به من م کهی _مرت

که به توزده من   یپس اروم باش ،فکرکرده ازحرف ی خب اروم باش توهم که جوابتوداد لهی_خ
 لیدل هی درباره من فکرکرده اگه جوابشوندادم فقط  ی پسرچ نیودانشکده نرفتم ا  دمی ترس

بره   ترسونهیم یترسوام من وازچ  یل یفکرکرده من خ نی ا یکه به تودادم ول  یداشت قول وقسم
نداره پاشوبروتواتاقت   یربط ی احد چیمن به جزخودم به ه یزندگ  هوبگ  تی به همه واقع

 استراحت کن  

  دمیمنم به اتاقم رفتم وروتخت درازکش دادوازجاش بلندشدوبه طرف اتاقش رفت سرتکون
 وچشمام روبستم  

 زاد ی_ پر 

 نگران ترشدم  یشادمهر عصب  دنی چشمام روبازکردم باد باترس

 شده ی_چ
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 داکرده ی _رستورانت وپ

 ی_ک 

 گه یمردک د  نی_ا

 ن ی_ارم

 _اره 

 _خب کدوم رستوران 

 هی_زعفران

توروبه جون تمنا توروبه خاک   ی،ول  امیبگو ب ادزرزرکردی ز ی دی د ا،یخب بروحلش کن ب لهی_خ
 باهاش بحثم نکن فقط بگوبره  ایپدرمادرت قسم دعوانکن

 خب باشه   لهی_خ

 _منتظرخبرتم 

ازکجا اومد ازجام بلندشدم وبه زورخودمورسوندم به   دونمیکه نم ی شادمهر بادلدرد بارفتن
  نتیابسازروروشن کردم اب که جوش اومد ماگم رو پرکردم ازابجوش و ازک  ی اشپزخونه چا

ذره هم دردم خوب نشد دل   هینبات انداختم داخلش وشروع کردم به خوردن اما  کهیچندتات
باهم خوردم اما   ی که به مسکن ها پناه بردم وچهارتامسکن قو ییشد تاجا   دترازقبلی دردم شد
اشپزخونه نشسته بودم وازدرد توخودم   کی رو سرام شدیحالم بدترم گذشتیکه م ی هرساعت

 رخونه بازشد وشادمهرصدام زدکه د دمیچیپیم

 یی زادکجا یزاد،پری _پر

 تواشپزخونه  دییبگم فقط ناله کردم که دو  یزی چ نتونستم

 هو یشد یچ ی خوب زادیپر  ،ی اعلی_
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  کنهی دلم دردم دونمی_نم

 ن ی بش رونیب می خب بلندشو بر لهی_خ

 ازجام بلندشم   تونم ی_نه نه نم

 ی چ یعنی_

 رمیمی_دارم ازدردم

 ی شد ینجور یا هوی_اخه چرا

 دردمنم شروع شد  ی توکه رفت دونمی_نم

  یتوخواهرم می باهم نداشته باش ینسبت  چیوه میاگه ازخون  هم نباش یحت  یزادتوخواهرمنی _پر
 خب

 دونم ی که خودمم م ییزا ی_اخخخ،االن وقت گفتن چ

  دمیلحظه نفسم رفت خجالت کش هیگرفت ومنوبغل کرد   رزانومی دادودستش رو ز سرتکون
 بهم دست نزده بود    ی ت تاحاالجز باباومهراب کسبدترازخجال

 نشست  نیزم ی کاناپه خوابوندوخودش کنارم رو ی فکرابودم که منو رو ن یتوا

   ادیدکترب زنم ی_االن زنگ م

 شم یم خوادخوبی_نم

   ی ازدردکبودشد نی_اره واسه هم

 کن  ف یگفت برام تعر یچ  نمیبب نی ابشیب شمی_شادمهر خوب م

 حرفاس  نی_االن وقت ا 
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 گفت   یبدونم چ خوامی_اره م

 ی چی_ه

 _شادمهررر 

 سرجاش نشست ونگام کرد بااخم

 دانشگاه  ی ومدین یدار  قیبچه هااز حقا دنی که ازفهم ی_اون فکرکرده توبه خاطر ترس

 ؟اخخخخی گفت  ی_خب توچ

 اریدرن یبده بذارزنگ بزنم انقدر کله شق باز یل یخ زادتوحالتی _پر

 ی جواب داد یتوچ گهی_بگو د

  میربط چیدانشکده ه ومدهیاحوال بود ن ض یمر  کمیمدت   نی ا ی _منم گفتم که اشتباه فکرکرد
  نی نداره نه اون ونه من ا چکسیازه یترس چینداره بعدشم اون ه یگ یکه تو م یزیبه چ
  شدینداره                        باورش نم یربط گهی د  ی بچه ها ای به تو زادپس ی منوپر یزندگ 
   یبکن ی خوایکارمیچ نم یبب خوامیبه همه م یبگ یبر یکه دوستدار  یهرچ یتونیگفتم م نکهیتاا

 نگفت  یزی_خب چ

 _نه فقط از رستوران رفت 

  شدمیرنمیاشتباه ازخودم بود اگه باهاش درگ  ترسونهیکه منو م  هی_به جهنم که رفت فکرکرده ک 
 وفتاد یاتفاقا نم نیا

  شدیپررونم ینجور یا  یبهش نداشته باش یکار گهیکه د دادمی _نه اشتباه ازمنه اگه من قسم نم
 من اشتباه کردم ی کردیم دادبینوبا یا

 خب انقدرحرص   لهی_خ
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 گه ی دردازکجااومدد نی ا یییییا

 _خطرناک نباشه 

 ی _نه باباچه خطرناک

 ه یپزشک بگه مشکل ازچ هی دی با شهینم  ینجوری_هووف ا 

 روگرفت  ی شماره ا یروبرداشت با نگران شی گوش

 خونه ام ی ا یسرب هی  یوقت دار  یخوب مانی_سالم پ

 نزدم که ادامه داد یمخالفت کنم که بااخم نگام کرد حرف خواستم

 ست ی خوب ن میخودتوبرسون حال ابج عیسر  یلی_قربونت پس خ

 شم منتظرم،فعال   فدات

 روقطع کردوبه من نگاه کرد  یگوش

 _مطمئنه نگران نباش

   ستمی _نگران ن

  ی _پس چرا مخالفت کرد

 تمونو یوضع یدونی_خب توکه م

روکردم   یفکرهمه چ  یعنیباتو اومدم  یمن وقت زادی پر  یهست ی چشه ،نگران چ تمونی_وضع
 ال یخیب یمسائل ن یبازم به فکرا  یریمی ازدردم یاالن تودار

برام نظر    دونمی چون خودم توروبرادرم م ستمیم نسبت منو توروبفهمن نکه مرد نی_من نگران ا 
 کنن  دا یخونه امو پ المی که  فام نمیمن نگران ا  ستیمهم ن هیبق
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 ی نکاروکردیچرا ا دمیاخرش نفهم داکننی_خب پ

 بهم ترحم کنن  خوامیبعد رفتن بابامامانم اوناروداشته باشم نم خوامی_نم

 ومورداعتماده من، پزشک  یمیصم ی ازدوستا یکی مان یخب ،نگران نباش پ لهی_خ

 کنم ی منم بهش اعتمادم ی_باشه اگه توبهش اعتماد دار

   هویبود  ی چه درد  گهید نی ا ایخدا  ومدی باالنم ازدردنفسم

پسر که  هی  قهیاف اف که بلندشد شادمهرازجاش بلندشدودروبازکرد بعدازچنددق ی صدا
 داشت وارد خونه شد  یداشت وتپل بود چهره خوب  یقدمتوسط

 ااهلل ی_

 ره یمیکه داره ازدردم مانیپ اتو ی_ب

 ه یمشکلش چ نمیبب می_بر 

 ازجام بلندشم  تونستمیازدردنم

 درازبکش   یخوادبلندشی_نم

 نگام کردکه معذب ترشدم  رهیکه خ مدیسرجام خواب باخجالت

 ه یمشکلش چ  مانیپ  شدی_خب چ

 کردو لب زد  ی تک سرفه ا مانیپ

  کنهیکدوم قسمت معده اتون دردم قای_خب دق

 روبهش نشون دادم که بااخم لب زد کردیکه دردم یقسمت بادستم

 شروع شد  ی_ازک 
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 شه یم یساعت هی_

 اورژانس نی_خب چراهمون موقع زنگ نزد

 داداش  شدهی_مگه چ

االن زنگ بزن اورژانس تا   نیهم سشهی اپانت ادیبه احتمال ز   دهی که نشون م یقسمت  نی_خب ا
 رنشده ید

 وحشت زده نگاهم کرد ی باچشما شادمهر

 ست ین یچ ی بگو ه یه ایزبونم مودراورد، ب گمیاومدم بهش م ی_ازوقت

 ومده یسرش ن ییبال  هیبروزنگ بزن تا ست ین _االن وقت سرزنش کردن

 رفت روهوا   غمیکه ج دشدی لحظه درداونقدر شد هی

 ،اروم باش نفس بکش   یاعلی_

 تونم ی،نم  ییییی_ا

ام کرد ودستور    نهیدکترمعا  مارستانی منتقل شدم به ب عی سر یلی اورژانس نفسم رفت خ تااومدن
  یطرف استرس وحشتناک هیبوداز  دهی طرف درد امونموبر هیداد منومنتقل کنن به اتاق عمل از 

الزم روانجام دادومن منتقل شدم به اتاق عمل با   ی تمام وجودم ودربرگرفته بود شادمهرکارا
 شدم   هوشیکم کم ب یهوش یب ی ودار قیتزر

 لب زدمشادمهر اروم   دنیچشمام روبازکردم باد بادرد

 _شادمهر  

 سرش رواوردباال  عیسر

 _جانم 
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 _درددارم 

 گه یخب عملت کردن دردداره د هیعی_طب

 شم ی مرخص م ی_ک 

 _فردا ظهر 

 کنهیخفه ام م نجایا ی خونه هوا می زودتربر شهی_نم

 ادین ش یپ یوقت مشکل هی  یتحت مراقبت باش دی _نه با

 کن  صمیبرو ترخ ادینم شیپ  ی_مشکل

 نجابمون یامشب وا هیگوش کن  زادحرفی _پر

 کن  صمی_حالم خوبه پاشو بروترخ

 زادددددی _پر

 برم   اخودمی  یریم  خورهیبهم م مارستانی ب یحالم ازهرچ نجابمونمیا خوامی_نم

 رم ی خب االن م لهیاخه،خ ی_هووووف ،چراانقدر لجباز

 کنارمه یچشمام روبادردبستم که حس کردم کس بارفتنش 

 ه چطور دحالتونی _خانوم توح

 سرتکون دادم یدکترجوون دنیروبازکردم باد چشمام

 _خوبم 

 د ی نجابمونی_خداروشکر ،بهتره امشب ا

 برم خونه ام دمی م حی_ترج
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 ممکنه خطرناک باشه   نکارتونیا ی_ول

  دیپس لطف کن هیالک نیشترازا یموندن منم ب رگذشت ی به خ یخداروشکر که همه چ ستی_نه ن
 د یکن صمیترخ

 د ی کنیروقبول م تشی_خودتون مسئول

 _بله 

 خب باشه  لهی_خ

 کرددادورفت ینگاهم م یروبه شادمهرکه عصب صی ترخ برگه

 رب برگشت کمکم کرد لباسام   هیرفت وبعد  رونیهم ب شادمهر

  مارستانیتوب موندمی وم کردمیکه بهتربودبه حرفشون گوش م دمیکنم واونموقع فهم روعوض
 نگاه شادمهر رو روخودم حس کردم ینیگازدردلبم رو گازگرفتم که سن

 یدار رون یب ی نرفت مارستانیحرف گوش کن توهنوزازب یعنی حرف گوش کن  گمی بهت م  ی_وقت
 ی شی خونه که بدترم  می بر  یریمیازدرد م

 خوبم  یانقدر حرف نزن م یبر  شهی_م

 ازگازگرفتن لبت معلومه   ی خوب یلی_هه اره خ

 هیعی_خب تازه عمل کردما دردش طب

 شهی که تازه عمل م یکن کس صمیترخ یکه بازور گفت ی تازه عمل کرد یدونی _خوبه م
 بعدعمل بره خونه نکهیکنه نه ا داستراحتیبا

خراب شده نباشم   ن یرو تحمل کنم اما توا نی شترازا یحاضرم دردب  کنهیم تم ی اذ  نجای_ا
 متنفرم  یفهمیمتنفرم م مارستانیازب
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 تتو بده من _دس

همچنان لبم   ادیازدردصدام درن نکهیا ی وبرا داشتمی قدم برم یمحکم گرفت به سخت دستمو 
اونقدر دندونم روتوگوشت لبم فشاردادم که طعم خون رو تودهنم حس کردم  گرفتمیروگاز م

 که دست شادمهر روول کردم می بود مارستانیب اط یخارج شدم توح مارستان یباالخره از ب

 نگاه کرد  بهم

 ی_چ

 صورتم حرفشوخوردونگران نگاهم کرد  دنیحرفشوادامه بده که باد  خواست

 ی شد ینطوری،توچراا   یزادخوبی _پر

 ام یراه ب تونمینم  گهیاردینوبیو ماش_بر

 ام یمن االن م ن ی _باشه ،باشه توبش

چندلحظه حس   نی برگشت توا نیباماش قهیوبعدچنددق اط یح یبه طرف درب خروج دییدو
طرفم دستش دورم حلقه کرد  دییشدو دو   ادهیپ نیازماش هیکردم تمام تنم ازدرد درحال فروپاش

 شد وبه طرف خونه حرکت کرد نی کردخودشم سوارماش نیسوارماش اط یو منو بااحت

  گهیبعدچهارساعت عمل م ی_خاک برسرمن ،من احمق چراحرف توروگوش کردم اخه ک 
به حرفت   د یکه من مقصرم من احمق نبا  یستیکن چرامن خرقبول کردم مقصرتون صمیترخ

 کردم یگوش م

 کردم  بادردنگاهش

 یتمومش کن شه ی_شادمهر م

  هیخونه اگه   برمتیرنگ به روت نمونده بعدمن دارم م یریمیازدردم یروتموم کنم دار  ی_چ
 کارکنم ی هانن چ  کارکنمیچ  ادمنیسرت ب ییبال 
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 بده   یلیتوروخدا فقط بس کن من حالم خ شمی_نگران نباش خوب م

 مارستان ی ب می برگرد ی خوای_م

 خونه می_نه خوبم فقط توروخدا زودتر بر 

نکن حالت    هینکن گر هینکن غلط کردم گر هیگر دیببخش دی خب باشه اروم باش ببخش لهی_خ
 ست یخوب ن

  دهیترس یشادمهربدجور ومدیسکسکه افتاده بودم نفسم باالنم ادبهیز  هیخودم نبود از گر دست
 چشمش به من  هیچشمش به جلوبودو  هیبود و

  شنای هات بازم هینکن بخ هیاشتباه کردم گر دمنیببخش  یخواهر زادجان یزاد،پری _پر

که باالخره   گفتمینم یچیازترس ه کردامایدردم ردلم یبود و بدجور ز  ده یهق امونموبر  هق
 به خونه  می دیرس

زانوهام خم   ادیازدردز داشتمی که برم یشدم هرقدم ادهیپ نیبود خودم تنها ازماش ی هرسخت به
به خونه درخونه بازبود واردخونه   دم یرس نکهیاما باهمون حال به راه رفتن ادامه دادم تاا شدیم

تحملم تموم شد داشتم   گهیوارداتاقم شدم افتادم د   نکهیراست به اتاقم رفتم هم هیشدم و 
 وچشمام روبستم که درب اتاق بازشد  دمیکه بودروتخت درازکش یهرجور  دادمی جون م

 زاد ی _پر

 به طرفم اومد  یتوخودم جمع شده بودم باترس ونگران نیبده که ازدرد مثل جن اومدادامه

 ازهراااا یازهرا، ی_

 دردنگاهش کردم  با

 شادمهر  شدهی_چ

 لحظه به لباسات نگاه کن   هی_
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 به شادمهرنگاه کردم ده یترس ی لباسم باچشما ی سیخ دنیبه لباسم نگاه کردم باد بااخم

 ه یچ ن ی_شادمهر من ،من که کنترلموازدست ندادم پس ا

 ی فهمی_دست بزن به لباست م

 شهی چندشم م تونمی_نم

 لحظه دست بزن هی_

  غیخون رودستم ج دنی بود چسبوندم به دستم نگاه کردم باد سیکه خ ییلرزونم به جا  دست
 زدم

 شادمهر خون  ی _خوننننن وا

 طرفم منو توبغلش گرفت  دیی شادمهردو

   مارستانی ببرمت ب دی هات بازشدن با  هیبخ ستی ن یزی نکن چ هیخب گر  لهیخ ششی_ه

 بودم دهیترس یبدجور کردمیهق م هق

 نکن  هی گر   شتمینکن ،من پ  هیگر ایشی نکن بدترم هیگر   ششششی_ه

 رم یمی کردم شادمهر من م یزی_خونر 

 که محکم منو توبغلش فشرد  زدمیلباسش چنگ م به

دستت و بده من   گهید شهیم نی هم یکنینکن حرف گوش نم هینشده انقدر گر  یزیچ گمی_م
 اروم بلندشو 

و   دمیکش غیکه ج دمی کش یریچنان ت  ردلمیگذاشتم تاخواستم ازجام بلندشم ز   دستموتودستش
 دم یرو تخت دراز کش

 ی ،وااا ی _وااااا
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ازخونه خارج شدومنو   عیزدو منو بغل کردوبادوواز اتاق خارج شد سر رزانوهام یروز  دستش
  هیحرکت کردم بعد  مارستانینشست وبه طرف ب نی خوابوند وخووش توماش نی توعقب ماش

 شد  مارستانیدوباره منوبغل گرفت وارد ب مارستانی به ب می دیع رسرب

 هاش بازشده  هیکمکم کنه بخ ادیب یکی _پرستار 

 ازپرسنل به طرفمون اومد  یکی

اتاق   هیجاکردوارداتاق شد  شادمهر منو توبغلش جابه  ادیاالن دکتر م ییاتاق روبه رو نشی_ببر 
شادمهرمنو روتخت گذاشت دستموتودستش   دی تخت تک نفره سف هیبا  یمتر  ستیب  کیکوچ

 گرفت 

   کنهیحلش م  ادیهات بازشدن االن دکترم هینشده فقط بخ یچی_نترس ه

 باشه تکون دادم که دکتروارداتاق شد  یروبه معن سرم

    شدهی_چ

 هاش بازشدن   هی_تازه عمل کرده بردمش خونه بخ

 طرفم قدم برداشت  به

 شن یهاش بازم هیداده خب معلومه بخ صی اجازه ترخ ی عقل ی_کدوم دکترب

 برادرم نبود  ای  رپزشکیدکترخودم اصرارکردم تقص ی _اقا

 یدار ی_پس قصدخودکش

 برم  دیکن ه ی_نه لطفا زودتر بخ

 خب لهی_خ
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  هیبعداز  شترنبودیب دمیکه کش ی کردن دردداشت اما از درد هیرو بازکرد وشروع کردبه بخ لباسم
 هم نگاه کردولب زد تموم شد ب  قهیده دق

هات عفونت نکنه   هیهات روبازکن مواظب باش بخ هی بخ ایروزب ستی کن بعدب اط یاحت یلی_خ
 دار  زنگهشیهرروز پانسمانت روعوض کن وخشک وتم

 _باشه ممنون 

 کنم ی_خواهش م

 نهیشادمهر هز   میاومدم و ازاتاق خارج شد  ن ییدکتر باکمک شادمهرازتخت پا بارفتن
 م یخارج شد  مارستانی اروپرداخت کرد ازب

   ارمیوب نی من ماش  نجابمونیزادهمی _پر

 _باشه 

جونم   یب ی رفتم وبادستا  نیتابرگشت اروم به طرف ماش ستادمیرفت همونجاا  نی طرف ماش به
 روبستم که شادمهرباسرعت کم حرکت کرد   نی روبازکردم واروم نشستم درب ماش نیدرب ماش

 ی _االن خوب

 کردم  تتیاذ  یلیوببخش خ _بهترم ،من

 حرفانزن نیازا  شششی_ه

 همش برات دردسربودم وبس   یکنارمن یازوقت گمی_دروغ که نم

 توخوب شو برام بسه  ستین یبه عذرخواه یاز یپس ن ادهیزازیچ ن یخواهربرادراا نی_ب

 بهم زدوبه ساعتش نگاه کرد  ی نگاهش کردم لبخندخسته ا بابغض
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تا   م یکنیم فی تا ظهر بعدم ک  میخوابیصبح فکرنکنم بتونم برم دانشگاه امروز ،بهتر م۵_ساعت 
 فردا چطوره   شاالیا

 _خوبه 

 شم که لب زد ادهیپ نیبه خونه خواستم ازماش دن یبارس

 ام یتاب نی_بش

وبازکرد دستموگرفت و لب   نیودورزد و درب ماش نیشدوماش  ادهیپ نیدادم که ازماش سرتکون
 زد

 شو   ادهیحاال اروم پ _خب

 شدم دستشو دورکمرم حلقه کرد ادهیپ  نیاروم ازماش اروم

 _همه وزنتو بنداز رومن 

 راه برم  تونمیخوادمی_نم

 که بهت گفتم وانجام بده   ی_کار

  م یکه گفته بودروانجام دادم و باهم واردخونه شد  یاجبارکار به

حواسم بهت باشه توهال برات رخت خواب   نکهیا ی برا   یبخواب نیزم ی مدت رو  نی _بهتره ا
 کنم یپهن م

 نکن  تی شادمهر خودتواذ  خوادی_نم

 بکن  یخواست یبعد هرکار  یهاتو بکش هیبخواب تا بخ ن یروز رو زم ستی_ب
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باتشک    نیبگم منوروکاناپه نشوند وخودش به طرف اتاقم رفت بعدچندم ی زیچ نذاشت
  ی پتو رو کنارکاناپه پهن کرد بالشتم رو روبرگشت تشک و یرنگ ی دونفره وپتو گلبافت سورمه ا

 تشک گذاشت دستم روگرفت ولب زد

 بخواب  ای_خب برو لباس عوض کن ب

وشلوارک عوض کردم   یبلند نخ  راهنی پ هیدادم واروم اروم وارداتاقم شدم لباسم روبا سرتکون
از   یی که شادمهر باتشک پتو دمی وازاتاق خارج شدم به طرف رخت خواب رفتم وروش درازکش

 د یمن پهن کرد و خودشم درازکش ی درراستا یول ی اد یاتاقش خارج شد تشکش رو بافاصله ز 

 ی _دردکه ندار

 _خوبم 

 ادیهات فشارن هی_خداروشکر ،درضمن روبه باالبخواب که به بخ

 _چشم 

 بال  ی_ب

ان چهره نگران مهراب جلوچشمام نقش بست   کی و به سقف زل زدم   دمی باال درازکش روبه
درست نفس بکشم دلم براش   تونستمیرحمانه توگلوم فرو کردنم یروب زشیت ی بغض چنگاال

نبود ومنو مهراب االن عقدکرده   شتریدروغ ب هی نایا ی بود کاش همه  شمی کاش پ دی کشیپرم
  گهید ی رو هی  یکاش زندگ  دمیکشیبابا کنارم بودن وانقدر دردنم نماما  می وکنارهم بود می بود

نه عشقم کنارمه نه پدرومادرم   خوامیکه من م ستین یاون یچیاما ه دادی اش روبهم نشون م
که  یکه شده برادرم برادر یخودم وشادمهر ی ندارم جز خودم وخدا ایدن  نیوتوا   چکسیه

  ردلمیز  دنیرکشیکه چشمام گرم خواب شد بات دمچقدرفکرکر دونمی تره نم یواقع  یازهربرادرخون
تشک نفس   زی مالحه تم دنی هام بازشده باشه دوباره اماباد هیبخ دمی ترسیم   دارشدمی هراسون ب
شادمهر کنجکاوشدم که   یتشک خال  دنی باد دمیودوباره روتشک دراز کش دمی کش ی اسوده ا

 خارج شدو به طرفم اومد  شبندازاشپزخونهی کجاست که با پ
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 سوپ پختم  برات ا ی پاشو برو حمام کن بعد پانسمانت وعوض کن ب ی دارشدی_ب

 باالانداخت  یینگاش کردم که ابرو باخنده

 کنم  یاشپز ادیبه من نم  هی_چ

 که نخندم  کردمی زورجمع م لباموبه

 نچ   تشوبگم ی _واقع

 یدار ی چه برادرنمونه ا  یفهمیپختم بعد م  یچ ن یبب ای_حاالتوب

 ست ی ن یکه شک نی_درا

   گهی_برود 

 خب لهی_خ

 کنم که صدام کردازجام بلندشدم خواستم تشکم روجمع  اروم

 ی برو تا دوباره کاردست خودت نداد ایب یکنی کارمی_چ

 _اخه

 بهت بگم  مارستانهایب  برمتیهات بازشه من نم هیبخ گهی د ندفعهیا ی_اخه چ

  الیخیاما ب بره یونگران ترازقبل هرجاکه الزم باشه منوم  گهیدروغ م دونستمینگاه کردم م بهش
وارداتاق شدم لباسام روبرداشتم و وارد حمام شدم   اط یشدم به طرف اتاقم رفتم وبااحت

رب ازحمام خارج شدم   هیاروم وبادقت خودم روشستم بعد یلیوخ ستادمی اب ولرم ا ردوشیز
  دمیپوش یبود وباشلواردمپاگشادمشک ده یکشmکه  ی نایسبز با نگ شرتیت هیلباسم روکه 

 هیکه بخ  ینشستم سشوارروبه برق زدم و قسمت شم یزارای م یدلروصن ستادم یا  نهیا ی وجلو
  سیبالوازم الزم پانسمانم رو عوض کردم موهام روخ زکردمیخورده بودروکامالخشک وتم
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شادمهر که   دنی بازگذاشتم اروم ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم باد
 که برگشت طرفم   رخندهی کنارگازبود خنده ام گرفت وزدم ز

 ی خندیم ی_به چ

 _به تو 

 _مگه دلقکم  

 ی اداشپزباشیبهت م یلیخ ی_نوچ ول

نشستم   یصندل ی پختم بابغض رو یچ نیبب ارمیسوپ وب نیمسخره کن بش ی _حاالتوه
م چقدر جاشون کنارم  افتادم که مامان برام سوپ درست کرده بود چقدر دلتنگشون  یادروزی

  یهم ازخونوادت باگذاشتن سوپ جوخوشرنگ یسخته هم از عشقت جدابش یلیخ هیخال
روتودهنم گذاشتم طعم فوق العاده اش باعث   پقاشق سو ن یازگذشته هادست برداشتم و اول

 به شادمهر نگاه کنم  ن یشد باتحس

 خوشت اومد  شدی_چ

 _بادستمال دوردهنموپاک کردم ولب زدم 

 یکن  یانقدرخوب اشپز شهینم اورمه،بی_عال

 رودوست دارم یالبته من خودمم اشپز گهی د نهیرستورانا ا تی ر یمد   ی ای_خب ازمزا

 _واقعاخوشمزه اس 

 _نوش جونت بخور 

 ی _مرس

 محتواداخل کاسه هاروخوردم   بااشتهاکل
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 خوشمزه بود  یلی_دستت دردنکنه خ

 هستا  ی خوای_نوش جونت بازم م 

 ممنون  رشدمی س گهی_نه د

 خب برواستراحت کن  لهی_خ

 دانشگاه  می _باشه فقط بگم ازفردا بر

 _خطرناکه  

 _مراقبم 

 شم ینگرانت م  شتر ی ب یگیم نوکهی_ا

 شم یپ یکه بشه هست یهرچ ی_نگران نباش توکنارم 

 خب لهی_خ

 لذت بخش ها  نی روزم دنیبرعکس تصورم خواب  ی_پس من فعالبرم دوباره درازبکشم ول

 _اره خوبه  

رو انتخاب   ی و ی روبرداشتم وشبکه جم تtvکنترل  دمیخارج شدم ورو تشکم درازکش ونهازاشپزخ
خوشم   لمیازف ی لیشدم وخ لمیف دنی استانبول ظالم درحال پخش بود مشغول د الیکردم سر

 اف اف باعث شد متعجب سرم روبرگردونم   ی بودم که صدا لمیاومد غرق ف

 ی بود ی _شادمهر منتظرکس

 خارج شدوبهم نگاه کرد  ازاشپزخونه

 _من؟ نه بابا 
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   هی_پس ک 

 م ی فهمی_االن م

 شدلب زدم کسرهیاف اف  ی طرف اف اف رفت بعدچندلحظه صدا  به

 شادمهر  هی_ک 

   داکردهی پ ینجاروچجوریاشغال ا نی_ا

 شادمهر  شدهی،چی_ک 

 مردک   نی_ا

 هیک  نمی_درست حرف بزن بب 

   نی_ارم

 ییی _چ

 داده کارکار هاکانه   جاروبهشنیادرس ا یشرفی_کدوم ب

 دم یدروسرم رفت ازبس صداشوشن نی خب بازکن ا لهی_خ

 _بازکنم 

بازکن    ستین ینگران ی پس جا گهیکنارم د یکه بعدشم توهست خوادبکشتمونی_اره نم
 گه ی م یچ نمیادببیب

 خب لهی_خ

  شرتیو جذاب ت  کیش شهیوارد خونه شد مثل هم  قهیخونه اروبازکردکه بعدازچنددق درب
 ی زودکل خونه اروپرکرداز بو  یلیعطرش خ ی جذب کتون بو یوشلوارمشک ی سورمه ا

 ستاد یعطرشمتنفرم از وجودش  متنفرم بهم نگاه کرد که شادمهرجلوش ا
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 روبه توداد نجایادرس ا ی_ک 

 نگاهش روازمن نگرفت  یبه شادمهرکرد ول ینگاه مین

 ی دونیکه جوابش وخودت م یپرس یروم یزی _چرا چ

 ادی بسازم دوتاهاکان ازش درب یهاکان هی_پس هاکان گفته من 

 طرفم اومد که ازجام بلندشدم   به

 ستاد ی روم ا روبه

به   ومدنی به ن یازیبگم پس ن یبه کس دونمیکه من م یز یچ ستیگفتم قرارن  نمی_من به ا 
   ستی دانشکده ن

 بهش چشم دوختم  پوزخندزنون

من   یشخص  یزندگ  یتوبه بچه هابگ نکهیازترس ا  ی مگه نه؟واقعافکرکرد ی_جوابتم گرفت
 ی دانشکده ،هه واقعاساده ا ومدمی ن هیچجور

خونواده ام پدرمادرم   شیسه هفته ارو شمال بودم پ نی من ا ی کرد الیجناب اشتباه خ نه
که   نهیبه خاطرا ومدمیاگه امروزم ن دی اونجا دفن شدن برام سخت بود زود برگردم وطول کش

 دادم استراحت کنم  حیوعمل کردم ترج سمیاپاند  شبید

 درهم نگاهم کرد  ی بااخما

 کنن یکه مرخصش نم کنهیکه تازه عمل م ی_کس

 _به اصرارخودم مرخصش شدم 

 ی _واسه چ
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من به خاطرترس   یپناه ی داشته باشه خوب گوشاتو بازکن اقا یبه شماارتباط کنمی_فکرنم
رواگه دوست   یدونیکه ازمن م یهرچ کنمی دمیدانشکده تاک ومدمیمدت ن نیازتونبوده که ا

  کننی فکرم ی درباره من چ هینداره که بق یتی اهم چی من ه ی بروبه همه بگو برا یدار

 ی برات ضررداره مثال تازه عمل کرد  نی_سرپا نمون بش

ازرفتارش نگاهش کردم که به مبل اشاره کرد روکاناپه نشستم و اشاره کردم  یاخم وگنگ با
 نهیرومبل تک نفره روبه روبش

 د یی_بفرما 

 نگاهم کردکه چشمام روفشردم که لب زد تیوعصبان شادمهرباتعجب

 اقهوه ی ی _چا

 گفت که خنده ام گرفت   یوزور یعصب انقدر

 با اخم نگاهش کرد  نیارم

 زحمت ی_قهوه ب

 ینطورداداشی_منم هم

ازم بارفتن   رهی اومده که آتوبگ ی بفهمونم اشتباه نی روگفتم که به ارم یداداش  ی دیتاک یلیخ
 کرد ی رو پخش م لمیکه ادامه فtvشادمهربه اشپزخونه زل زدم به 

 و اونوتوخونه ت راه یاعتمادکن  بهیپسرغر ه یبه  ی_چطورتونست

 ی بد

 نگاهش کردم ی جد یلیخ
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کنم   هیباعث شد بعدپدرمادرم به شادمهرتک دمیکه ازش د یتیانسان شیمردونگ   تشی_شخص
برام    ستیکه خونمون فرق داره و مشترک ن ستیمنه برادرمنه برام مهم ن  یشادمهر تمام زندگ 

 قبول دارم  شتریب یکه من اونو ازهربرادرخون نهیمهم ا  می ندار ینسبت خون ستیمهم ن

تربود حرفشوخورد معلومه شادمهر همه   یبگه که بااومدن شادمهرکه عصب یزیچ  خواست
  ه یعصب یوبدجور  دهی روشن نیارم ی حرفا

   دیی_بفرما 

فنجون قهوه اروبرداشت وتشکرکرد    نیگرفت که ارم  نیارم ی ازقهوه اروجلو ی حاو ینیس
فنجون قهوه ارو به طرفم گرفت وخودشم کنارم نشست وفنجون   نیتوجه به ارم یشادمهرب

 ن ی وبااخم زل زد به ارم زگذاشتیم ی رو رو ینیوقهوه اش روتودستش گرفت وس

   دی ازقهوه اش رونوش یبه منوشادمهرکرد وکم ینگاه نیارم

 کردم که شادمهر نگام کرد  کیام رو به لبم نزد قهوه

   ینیادبشیز  دی_تونبا 

 رون یب  نجایگمشوازا یپناه  ی اقا نکهیا  یعنی دمی منظورشوفهم خوب

 کردم  کردنگاهی که بااخم نگاهمون م نیارم به

 _خب بهتره که من برم

 اصال ناراحت بشم نگاهش کردم  نکهی بدون ا ی عاد یلیخ

که   یهرچ کنمی م دی ،بازم تاک میهم نش یوباعث ناراحت م ینیهمونب چوقتیه  گهی که د دوارمی_ام
   ستیبگو برام اصال مهم ن هی بروبه بق ی دوستدار

 نگام کرد  بااخم

 بگم تااالن گفته بودم   خواستمی_اگه م
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   ستین ی من مسئله ا  ی برا انگفتنیدرهرصورت گفتن  دی_گفتم که راحت باش 

تفاوت بهش نگاه کردم که ازخونه خارج شدبارفتنش   یب هیمعلوم بود چقدرعصب ازنگاهش
 شادمهر کنارم نشست 

 گفت یم ی چ نی_ا

 _چرت وپرت 

 که حض کنه  ارمیسرهاکان ب   ییبال  هی_

 اروانجام بده  گهیم   نیکه ارم یباهاش نداشته باش اونم مجبورشده کار ی_کار

 داده  نی رو به ا نجای_غلط کرده ادرس ا

 نکن   تیانقدر خودتو اذ  الیخیبکنه ب تونهیکارمیچ ادی ب نجاخبیادایکه بازب یهست ی_نگران چ

 _هووووف 

 دم ی وکالفه بود زودتراز اون خواب یشادمهرعصب تاشب

ربه گرفتم بعدخشک کردن وعوض کردن   هیدوش  هیبه اتاقم رفتم و  دارشدم ی زودترب صبح
موهام رو برس   دمی پوش یبا شلواردمپاگشاد طوس  یطوس یمانتو جلوباز صورت هیپانسمانم 

رو برداشتم وازاتاق   میرنگم روسرکردم کوله و گوش یشال صورت   شیو بافتم بدون ارا دمیکش
 دربود لبخندزدم ی اماده جلو  کهشادمهر  دن یخارج شدم باد 

 ر ی_صبح بخ

 ستا ین یدانشکده اجبار ی ایب یتونی م یحالت خوبه مطمئن ری_صبح توام بخ

 بااستادا صحبت کنم یکل  دی که با م ی_نگران نباش حالم خوبه بر 

 گن ینم یزی_نگران استادانباش چ
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 بدشد  یلیخ ی_ول

 نداره  یخلوت کردن برات الزم بود اشکال نی_ا

 م ی _اهوم بر

شدم که شادمهرباسرعت کم به طرف دانشکده   نیسوارماش اط یبااح می ازخونه خترج شد باهم
 شدم  ادهیپ نی به دانشکده اروم از ماش می دی ساعت رس  می حرکت کرد بعدن

 شادمهر  رمیم گهی _من د

 _کالست تموم شد بهم خبربده 

 _باشه 

دردداشتم اماقابل تحمل بود وارد دانشکده   کمی تم واروم وارد دانشکده شدم فاصله گرف  ازش
 تمنالبخندزنون به طرفشون رفتم  دنی شدم که باد

 _سالم بچه ها 

 تو  یی_سالم معلوم هست کجا تمنا

 ناخوش بودم  کمی_

 شده ی_چراچدرسا

 عمل داشتم  شبی _پر

 شده یچ ی _واعسل

 ست ین یزخاصی بودچ سمی _اپاند

 یاستراحت کن دخونهیبا یینجا ی_پس االن چراا 
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 امروزبهترم اومدم  ومدمین نیروزبخاطرهمی_خوبم د

 زد   بتیسه هفته غ   شدکهیچ  ی_خداروشکر راست

 _ماجراش مفصله 

 گهی _خب بگودتمنا

 م ی هم بخور ی زیچ هیو  مینیجابش  هی  می بر ی_باشه ول

 م یخب بر  لهی_خ

  میانتخاب کرد زی م هی یچوب ی کافه کوچولو بانما هی می طرف کافه داخل دانشکده رفت به
 وچشمام روبستم  دمیکش یقی نفس عم می ونشست

 پدرمادرم توتصادف ازدست دادم قبل از کنکور   شی_من تک دخترم ،چندماه پ

 ست یمگه شادمهر برادرت ن یچ  یعنی_تمنا

 زدم  ی تمنالبخند به

پدرمادرمه،بعدمرگ پدرمادرم ازش کمک خواستم   ی قا یرف نی تر یمیازصم یکی_شادمهرپسر 
   ستادیبرادرکنارم ا هیکردوقبول کردومثل  یواونم مردونگ

 نگرفتن  یازت خبر  ی_بستگانت چدرسا

 _خودم نخواستم کنارم باشن بعدرفتن پدرمادرم برام سخته که اونا کنارم باشن  

 _چه وحشتناک عسل

 زدم یلبخندتلخ

  هیکه ازش جداشده بودم از یطرف درد عشق  هیعمرم بوده وهست ،از ی روزا ن یبدتر_اونروزا
 طرف ازدست دادن کل خونوادم 
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 ازعشقت  ی _جداشدتمنا

  می ،برادراون اومدخواستگار رستانی تودب می داشتم که هردوازهم متنفربود یهمکالس هی_اره ، 
منم موافقت کردم   کردن دش ییخونوادمم تا یوقت ومدی برعکس خواهرش ازداداشش خوشم م

 که جشن عقدم بود بهمون  یانجام شد روز یباهاش ازدواج کنم همه چ

اون   می بچه داشته باش  میتونینم میچراچون اگه ازدواج کن میباهم ازدواج کن م یتونیکه نم گفتن
 دم یلحظه حس کردم مردم مرگ وجلوچشمام د

 گرفتم و هق زدم تمام اون لحظه ها جلوچشمام نقش بست  دستاموجلوصورتم

ماباهم ازدواج   طی شرا نینبودن باا  یهم مهراب اما خونواده مهراب راض کردمی م هی_هم من گر
که ازصورتش مشخص   یپدرمنم اونقدر رومن حساس بود که دستموگرفت وباتمام غم میکن

  دمی دیوم  رشدنشونین کردم پخونه افسرده شدم داغون شدم وداغونشو  میبود باهم رفت
پدرمادرشادمهر که ازبابام خواستم پرونده ام   شی م شمال پیبکنم رفت یکار تونستمیونم
توشمال ادامه بدم که تصادف کردن وفوت شدن بعدرفتن اونا اگه شادمهرنبودمن   ارهیب رهیروبگ

 ردسرپاشم برام برادرتربود کنارم موند وبهم کمک ک  یاالن مرده بودم شادمهرازهربرادر

 بغلم کرد  تمنا

 م ی کرد یاداوریکه اون روزاروبرات  دی برات ببخش  رمی_بم

  ن یهمه ا نایهمه ا یکه بفهم نهیسخت ترازاون ا  یونداشته باش  چکسی سخته که ه یلی_خ
 وحشتناک به خاطر نقشه ونفرت خواهرمهراب بوده   ی روزا نیدردا ا

 ییی _چ

 که نقشه بوده  ی دی _توازکجافهم

 ی چ رمی توتقد  دونمینداره نم  یمن تموم ی چرادردا دونمی_نم

 دمش ی که دوباره د نوشته
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 وو ی_ک 

 _مهرابو 

 ی _کجا چطور

منتظراومدن   دمی سرم اورد وعوض کردن کالسام رفتم سرکالس جد نیکه ارم یی_بعداون بال 
  دی ارفه خودمون رسبه مع نکهینگفتم تاا  یزیاستاد بودم که بااومدن مهراب شوکه شدم اماچ

شوکه شده    دنمی درست بوده باشه انقدر ازد شدیانگاراونم باورش نم دیبه اسم من رس  یوقت
از کالس خارج شم که نذاشت وبهم گفت که  خواستمیکردم لیوتعط کالس عیسر  یلیبود که خ

  کنهینامزدداشت باهمون ازدواج م میمن درست کرده مر  ی شده که برا یگرفتارعذاب می مر
  گهیبارداربشه  به مهراب زنگ زده وم تونهینم کننیکه م یهرکار شهیباردارنم ی ودرکمال ناباور

چه   نکهیمنم ازا گهیبودروبه مهراب م دهی منو مهراب کش ندهیا ی که برا ی وبعدنقشه ا  شمیاپیب
 م ی م به خاطر نفرت مرچقدر سرمون بالاومده اون م ید یسرم اومدگفتم وهردوفهم ییبال 

 بکشمش  داکنمی پ می _من دوست دارم مرتمنا

   رروکردی منو ز یوزندگ  نده یچون اون تمام ا انهی  بخشمشیبگم م  تونمیبگم نم  یچیه تونمی_نم

روز به توتهمتش   هیسرخودش اومد که  ییکه اونم تاوان داده وهمون بال  هیکاف نی _همعسل
 روزد

 گذره ینم شی بنده ا چیاز حق ه چوقتی_خداهدرسا

 دارم  نیقی  نی_به ا

 اد یکه االن استادم میبر   میپاش گهی_خب د

 به بچه هالبخندزدم میبعدحساب کردن از کافه خارج شد  عیسر  یلیخ

   دی برم مراقب خودتون باش گهی _من د
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 خودت باش    شترمراقبی_توبتمنا

 زم ی_باشه عز 

م وسرجام نشستم که همون لحظه  شدم واردکالس شد  یفاصله گرفتم و وارد سالن اصل  ازشون
اونم لبخند زدوبعدبه   دنم یلبخندرولبم نشست که باد ی استاد توکل دنیاستاد واردکالس شد باد

 همه اجازه نشستن دادبهم نگاه کردوگفت 

 ی چراکالس توعوض کرد  دمتیچندجلسه اس ند  دیتوح ی_خوب

اومد که باعث شد کالسم   شی پ یمشکالت هیکسالت داشتم واهلل  کمیممنون استاد  یلی_خ
 ن ییخوشحالم که بازاستادم شما یلی خ یروعوض کنم ول

 _کسالتت االن برطرف شده 

 _بله خداروشکر 

 نداره فقط خودتو برسون به مباحث  ی_خب خداروشکر مشکل

 راحت  التونی_چشم خ

   می_خب شروع کن

کردم   رهیو همه صحبتهاش رو ذخ  کردمیشروع کرد به درس دادن ومن بادقت گوش م  یتوکل
  تی سکوئیروبازکردم  ب فم یاز کالس خارج شد ک  ی دیباخسته نباش م یساعت ون کی بعد   میتوگوش
  دتوگلومی پر وه ی جلوم ابم یپناه نیارم دنیباد  هویخوردم مشغولدخوردن بودم که  وهیبا ابم

نگاه کردم که   نیبه ارم کردیهام هم دردم هیبخ ی وسط جا نیا و  کردمیپشت سرهم سرفه م 
  ییباالخره خوب شدم باچشما نیبزنه پشتم که نذاشتم وبعدپنج م  کردخواستینگام م دهی ترس

 که به خاطر سرفه اشک جمع شده بود نگاهش کردم 

 ی _خوب
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 ازلحنش  ومدیاصال خوشم ن نوگفتیا ییونااشنا  بیحال غر  با

 _ممنون امرتون 

 بهت بگم  یز ی چ هی خواستم ی_م

 باشماندارم   یحرف چی _من ه

 مهمه  یلی_خ

 بذارم انیحراست ودرجر  شمیمجبورم دیبازم اصرارکن نی _اگه بخوا

   رونیحرفم دستش مشت شد وازم فاصله گرفت واز کالس زدب نیباا

ام  نهیفتن سقصدشکا   دنشیمن باد  چارهیمهراب تمام تنم سردشد قلبم اخ قلب ب بااومدن
کردم بهش نگاه نکنم   یبهش نداشتم سع  دنیرس ی برا یراه چیروداشت عاشقش بودم وه
که گفت سرجام   ی دییبابفرما  کردمی نگاهش روحس م ینیسنگ هیاروم ازجام بلندشدم مثل بق

 نشستم  

 د ی بد ح یرو توض دی کرد بتیچندجلسه غ نکهیا  لیدل دی _خانوم توح

نکرده بود   نطورنگاهمیا  کماهیتواون  چوقتینگاهم کرد ه تینگاه کردم با اخم وعصبان بهش
 هه 

 نگاهش کردم  بااخم

 _کسالت داشتم 

 نگاهش کردم یباال و با ناباور دی که زد شونه هام پر ی باداد

کسالت دارم ومنم   دی کلمه بگ هی که  ستیخاله ن نجاخونهیا رونی دبیازکالس من بر  دیی_بفرما 
 موردمتنفرم   یب بتینم من از غقبول ک 
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بلندشدم کوله ام روبرداشتم وخواستم ازکالس برم   دازجامی لرزیکه م ی باچونه ا یحرف چیه یب
 لب زد یقبل  ی که باهمون تن صدا رونیب

 نمتون یازجلسه بعد سرکالسم نب گهی د دی بردار گهید  یکی واحد رو با  نی_ا

حرف زده باشه با   ینطوریکه مهراب بامن ا شهیبود باورم نم دنی هرلحظه اماده بار چشمام
ادامه دادم ازدانشکده خارج شدم هق   دنمییبه دو کردامابازمیدلم دردم رونی دووازکالس زدم ب

باحرص برگشتم طرفش اشکام   نیارم ی صدا  دنی باشن شدیم  یوصداش توسرم پل کردمیهق م
 دمروپس زدم ونگاهش کر

  رمیبگ ی دانتقالی نکنه با یاری مونده که سرم ب ییچه بال  گهی د یردای_چرا دست ازسرم برنم
تا انجام بدم   ی خوایم یراحت شه بابا غلط کردم باهات درافتادم بس کن اصال بگوچ التیتاخ

  یش یم یجلوهمهبگم غلط کردم راض یتاتو دست ازسرم بردار

 رو خاموش کردم  میبگه که اجازه ندادم وازش دورشدم گوش یزیچ  خواست

 لب زدم  هیباگر

 اد یاگه ازم برب کنمی م فراموش

 اد یتو به حرف ب ی عکسا اگه

 ادیوسط تابستون برف ب اگه

  شینشستم سرم روتودستم گرفتم و به حرفاش فکرکردم ات مکتیروبه روم شدم ورون واردپارک 
ازنظراون تموم شده مگه من   یهمه چ یعنیتوصداش   یحس یو ب یرحم یگرفتم ازب

  وونهیدارم د کنم یدارم دق م تونم ی خدا نم تونمینم امیباهاش کنارب  دی پس با خواستمینونمیهم
  هیفقط با  امیباغم بعض ا ی با ترحم بعض ایبعض کردنیم  ههمه بهم باتعجب نگا شمیم

 گذشتنیلبخندازکنارم م
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تکون دادم و  نی ماش ی دستم روبرا ستادمیا  ابونیبلندشدم ازپارک خارج شدم  کنارخ  ازجام
  دن یشدم باد   ادهی پ نیازماش نکهی شدم و ادرس خونه اروگفتم و برگشتم خونه هم نی سوارماش

نگاهش کردم به طرف خونه رفتم خواستم درب خونه اروبازکنم که   یزاریکالفه بانفرت وب نیارم
 اه کردم نگ هشجلوم وگرفت ب

 رونی ب ی از دانشکده زد یکرده که اونجور تت یاذ  یک  شدهی_ چ

 ی خوایازجونم م ینجاچی ا  ی اومد ی_واسه چ

 ی کن هیباعث شد گر یجواب منوبده ک  گمی _بهت م

 س یبه پل زنمی بروکنار وگرنه زنگ م کنهیمن توروخوشحال نم تیوضع نی _به توچه مگه ا

 رم یباعث اشکات شدنم یک  یزنگ بزن تانگ ی خوا یکه م ی_به هرک 

 بستم که دادزد عیبازکردم واردخونه شدم درروسر عی هلش دادم و درب خونه اروسر بادستم

 جواب منوبده  گمی _بهت م

 _بروگمشو  

 نشستم وازته دل زارزدم نیواردخونه شدم رو زم بادوو

روعوض کردم خداروشکر  ساعت که اروم شدم ازجام بلندشدم ووارداتاقم شدم لباسام   هیبعد
 چشمام روبستم وغرق خواب شدم    دمینشده بود روتخت درازکش یزیهام سالم بود وچ هیبخ

 زاد ی _پر

 باترس به شادمهرنگاه کردم دمی پر ازخواب

 _نترس منم 

 شده ی_چ
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 رون یب ی ازدانشکده زد هی_چرا امروز باگر

 ست ین یزی_چ

 شده یچ  نمی_بگو بب

 _شادمهر 

 الودصداش زدم بغض

 _جانم 

 حق ندارم برم سرکالسش  گهیگفت د  رونی _جلوهمه سرم دادزدجلوهمه بهم گفت ازکالس بروب

 ی_ک 

 _مهراب 

 ترشد  چشمام

 دوسم نداره  گهی تموم شد د یهمه چ گهی_د

 نکن هیخب گر  لهی_خ

  وانیل هیکه به سکسکه افتادم شادمهرازاتاق خارج شدوبا یتازمان کردمیم  هیسره گر  هی امامن
 دهنم گرفت  ی اب روجلو وانی اب برگشت ل

 _بخور 

 (خوامی..وام)نمخی_نم...

 بخور   گمی _بهت م

 نگاه کرد یازاب روخوردم اروم شدم که بهم بامهربون یاجبارکم به
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 نکن خب هیگر گهی _بسه د

 _باشه  

 گرفت  لبخندزدوبغلم 

که بااون داشتم روحذف   ی واحد گذرهیازاونروز که مهراب اونطور جلوهمه خوردم کردم ی کماهی
  خواستیوم ومدیم رفتمیکه م ییهرجا  ن یمشغول خوندن درسام شدم ارم  ی جد یلیکردم و خ

بازم برام دردسردرست کنه  خوامیحوصله اش رونداشتم نم  ذاشتمیبهم بگه امامن نم یزیچ هی
دانشکده بودم که حس   اط یبعدتموم شدن کالسم کوله ام روبرداشتم وازکالس خارج شدم توح

اصال نگاهش   گهیاما نگاهش نکردم بعد اونروز د هیک  دونستمیم کنهی نگاهم م یکردم کس
رش  عط ی شد از بو نی سوارماش یک ی شدم که   نمیتفاوت ازکنارش گذشتم سوارماش یب کردمینم
 نگفتم  یزیخودشه اما چ دمیفهم

  یبگ  ی زیچ ی خوای_نم

 که اونروز سرم دادزد بشم خودخودش   یکردم منم بشم همون یسع

 توش نبود لب زدم یحس چیکه ه ییباصدا 

 د یرودار ی_مگه انتظارحرف

 زادی پر یشناس یرفتارنکن که انگارمنو           نم یحرف نزن ،طور ینطوری_بامن ا 

 م؟ یشناسیو م_مگه منو شما هم 

 به من نگاه کن   گمی _بهت م

سردم زل زدم  ی گرفتم به حرفش گوش کنم باچشما م یکه تصم نوگفتیا یعصب انقدر
 شترشد یب تشیتوچشماش اونقدر تلخ وسردنگاهش کردم که عصبان

 ی نطوررفتارکنیبامن ا ی_حق ندار
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 شما؟؟؟   دی_ببخش

که زددستم ازشدت ترس   ی بودتاخشمش فوران کنه با داد یکلمه کاف ه ی  نیکردم هم حس
 مشت شد 

 حرفتوتکرارکن  یگفت ی_چ

  رونیتوکالس شماقدرت ب دیبش ادهیپ نمیلطفاازماش  گمی م نویهم یهم بپرس گهی_اگه صدبارد
 قدرت رودارم  نی لحظه من ا نینجاوتوا یوا د یکردن من رو داشت

 رم ی_نم

 جناب سلحشوربزرگ  نجایکشم ا بشم وبرم حراست وب  ادهی_مجبورم نکن پ

 و   یمسخره باز  نیکن ا  زادبسی _پر

نفرت   هیکه خواهرت به خاطر  نطوریشو ،هم ادهیپ هی مسخره باز ی_ازنظرتو خونوادت همه چ
 منوازم گرفت خونواده اموبه کشتن داد   یکل کل تمام زندگ  هیبچگانه 

ازم به   یدلخورباش یحق دار یناراحت باش یتوحق دار میباهم صحبت کن دی زادبای _پر
 ی خب توبود ی ومدیخاطراونروز اما خب به منم حق بده سه هفته تمام سرکالسم ن

 ی کردیکارمیچ

 شو  اده ی_گفتم پ

ذره   نکهینگاهم کرد بدون ا تیشد وبا اخم وعصبان ادهیپ نیروگفتم که ازماش نیا یعصب اونقدر
 ازکنارش فاصله گرفتم  ادیز روروشن کردم وبا سرعت نی صبرکنم ماش ی ا

که سرکالس باهام کرد بازم توصورتش نگاه   یفکرکرده درباره من فکرکرده بعداون کار یچ
 هه   زنمی بهش لبخندم یناراحت چ یه یوب کنمیم
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  یکی تو  کی جشن کوچ هیشادمهر قراره  ژهیتولد تمناست ومنو عسل ودرسا به و امشب
امشب قرارشد منو   ی عاد یلیرو شادمهر هماهنگ کرده بود و خ یهمه چ  می ری ازرستورانهام بگ

 شام رستوران   میتمنا وعسل ودرسا بر 

درب خونه اروبازکردم واردخونه شدم به طرف   نیواردخونه شدم وبعدپارک کردن ماش  عیسر
که   یوکفش مشک فی مانتو قرمز باشال همرنگ وشلوارک   هیموردنظرم وکه   ی اتاقم رفتم و لباسا

دوش مفصل گرفتم و   هیرو روتخت انداختم واردحمام شدم و  م یبود  دهیجور خر  هیرهرچهارنف
بود روتنم   یمچ  نشیکارشده بود و است دی سف ی دایکه بامروار ریقرمز حر  زی شوم هیبعد ازحمام  

روتنم کردم وبا سشوارموهام روخشک کردم وبعدهمه اش رو بااتوصاف   می کردم شلوار مشک
رو به صورتم زدم   مم یصورتم شدم کرم گر   شیتافت به موهام زدم و بعدمشغول ارا یکردم کم

کردم رژگونه قرمزم   یرو توموژه هام خال ملیر دمیپشت چشمام کش یفیخط چشم کوتاه وظر
و به خودم    دمی رو به لبام کش عمیمات ما یشیماهرانه وکم به گونه ام زدم رژ قرمز ات یلیروخ
  دمی رو لبم نشست مانتوم رو پوش فمیتعر نیازا ی العاده شدم لبخند نگاه کردم فوق  نهیتوا

  دی طالسف فیگردنبندظر  هیکادو تمنا که  رفتموشالم روازادانه روموهام رهاکردم باعطرم دوش گ 
برداشتم وازخونه زدم  فمیروبه همراه ک  می و گوش  چیگذاشتم سوئ فمیکه اول اسمش بود روتوک 

 جواب داد عیسر توراه به شادمهرزنگ زدم   رونیب

 شد ی_شادمهرچ

 اماده اس  ی_همه چ

   ی_مطمئن

 نباش  یچی_نگران ه

  ی اماده ا  ی_خودت چ

 _اره 

 امی_خب پس من دارم م
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 امنتظرتم ی_ب

 _باشه فعال 

زدم که  ی که منتظربود تک بوق دنشی روقطع کردم و به طرف خونه عسل رفتم باد یگوش
 سوارشد  

 _سالم

 ی _سالم خوب

 _خوبم 

 _درسا منتظره 

 ادی_نه اون خودش م

 رشد ی که د میخب پس بر  لهی_اهان خ

پارک کردم وبه   نگیروداخل پارک  ن یماش مید یرس قهیطرف رستوران حرکت کردم وبعد ده دق به
  یبا ناباور دنمی دربودن باد ی که جلو  ی که خدمه ا  می رفت ی همراه عسل به طرف درب ورود

 نگاهم کردم 

 د ی خوش اومد نیخوب  دی _سالم خانوم توح

 _سالم ممنون 

  یشادمهر که تک کت مشک دنی باد خواستم یبودکه م یهمون یهمه چ  می رستوران شد  وارد
 بودلبخندرولبم نشست  دهیبه خودش رس  یتنش بود وحساب یرنگ

 اقا  دهیچخبره چه به خودشم رس   نی_سالممم بب

 _خوب شدم 
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  ی_عال

 _نکنه ناراحت بشه 

 باشه واال  دخوشحالمی _چراناراحت بشه با 

 وونهی_د

 درسااومده   یراست ی کارکردیچ نم یبب می _خخ خب بر

 _اره اونجانشسته 

 م ی که اشاره کرد رفت ییسمت جا به

 ی _سالم خوب

 یتوخوب  ی _سالم مرس

 _خوبم خداروشکر 

 زنگ خورد م یکه گوش می ومشغول صحبت شد  می نشست کنارهم

 _بله 

 ست ی ن چکسیاخه ه لهی انگار تعط یرستورانتونم ول ی من روبه رو زادجونم ی_سالم پر 

 م یتورستوران اتومای_ب

 _عه واقعا 

 م یمنتظرت   ایب زمی_اره عز 

 _باشه اومدم 

 شد  کمونی تند نزد ی که تمنا وارد رستوران شدوباقدما میزل زد ی تامون به ورود هرسه
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 _سالم

 ن یبش ی _سالم خوش اومد

تمناشوکه   می زدی اهنگ تولد بلند شد سه تامون براش دست م ی نشست که صدا کنارمون
 ی رو رو ک یبه طرفمون اومد ک  یتولد قلب شکالت کی شادمهربا ک  کردکهی بهمون نگاه م

 ولب زد   زگذاشتیم

 _تولدتون مبارک 

 بهش زد   ی با بهت به شادمهرنگاه کرد که شادمهرلبخند تمنا

 فوت کن _خب تمنازودباش وارزوکن و شمع تو

کادوم روبه   می زدی بالخند چشماشو بست وبعدچندلحظه شمع روفوت کردهمه دست م تمنا
 طرفش گرفتم 

 ناقابله  یلی_خ

 هیچ  گهیکادود ی دیهمه برام زحمت کش نی ا  یپر یمرس ی _وا

 _مبارکت باشه 

 ش یبود و درسا پک کامل لوازم ارا دهیخر  فیبراش ک  عسل

م کرد با ارامش چشمام رو روهم فشردم که جعبه شادمهراشاره کردم که بااسترس نگاه به
 روبه طرف تمناگرفت  ییکوچولو 

روبهتون بگم تمناخانوم   یزیچ ه ی  خوامیم یول انهی نکارهست یا  ی برا یزمان درست دونمی_نم
 د ی کنیبامن ازدواج م

 رانداخت ی قرمزشدوباخجالت سرش روبه ز یتمنا در ان صورت
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 گهی_تمنا جواب بده د 

  ییبه من نگاه کردوبعدبه شادمهر جعبه اروازدست شادمهرگرفت وانگشتر طال  تمناباخجالت 
 دار رو تودستش انداخت  نیرنگ نگ

 _بااجازه بزرگترابله 

 م ی زدی و لبخندبراشون دست م یامون باخوشحال  همه

به هممون خوش   می کرد فی ک  یکل می وخورد  میشام چنجه سفارش داد  کی ک  بعدخوردن
 مه به شادمهر وتمنا  ه شترازیگذشت ب

کردم و  یمنم بابچه هاخداحافظ ادخونهیرفتن شادمهرقرارشدتمناروبرسونه وبعدب موقع
خوشحال   تی نهایشادمهرب ی برا هیرگر ی شدم وبه طرف خونه حرکت کردم توراه زدم ز نی سوارماش

  زدیبه دلم چنگ م بیعج یحس  هیاما  دمیبود که بعدباباد  ی مرد  نیبودم چون اون مردتر
 درداوره  یلیلحظه هاروتجربه کنم برام خ نیا  نارعشقمک  تونمینم چوقتیه نکهیا

راست به اتاقم پناه بردم بعدعوض کردن   هیپارک کردم و عیروسر نیبه خونه ماش دن یبارس
   دمیروتخت درازکش شمیلباسم و پاک کردن ارا

سال به سرعت ازدانشگاه   ک ین وکنارهم خوب بود گذشتی از عشق تمناوشادمهرم یچندوقت
  یمن کار  ادامای بدشون ب اازمیل یشدخی باعث م نیاومدنم گذشت نفراول کالس بودم وخب ا

جلوم   نیازدوستان ارم  یکیباهاشون نداشتم بعدتموم شدن کالسم ازکالس خارج شدم که 
 ستادیا

 نگاهش کردمومغرورلب زدم نهیبه س دست

 _امرتون 

 د یبدون دی اومده که حتمابا شیکارمهم پ هی  یشدم ول  احمتوندمزیببخش  دی _سالم خانوم توح

 شده ی_چ
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  امیازمن خواست ب دی بهتون بگه شمااجازه نداد یز یچ  هی خواستیم ی چندبار ن ی_واال ارم
 دیبه حرفاش گوش کن  دیای ب دبامنیازشما خواهش کنم که لطف کن

 خوام ی_نم

 د ی خانوم توح کنمی_خواهش م

 وکجا  یخب ک  لهی_خ

 کافه دانشکده  نی االن توهم نی_اگه بشه هم

 موهام روداخل شالم فرستادم   بادستام

  ت یاگه بخواد اذ  امیکوتاه نم گهید  ندفعهیبهتون بگم که ا ی،ول گهی م یچ نمیبب  میخب بر  لهی_خ
 کنه 

 اس  گهید  یز یچ هی هی_نه قض

 دوارم ی_ام

نشسته برامون سرتکون داد ازش   دمیکه د می واردکافه شد می به طرف کافه حرکت کرد کنارش
که انقدر مسخره   خوادبگهیم یکردم اروم باشم وبفهمم چ یپووف سع ستیول کنمم ن زارمیب

 ودوستش وواسطه کرده  ارهیدرم یباز

 ازجاش بلندشد ولبخند زد   زیبه کنارم دن یبارس

 ی _سالم ممنون که اومد

 لم دنبا نیوفرستاد قتونیکه رف هیچ هی_سالم اومدم بدونم قض

 گم ی م نی_بش
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ازمون دورشد زل زدم  قشیونشست که روبه روم نشست ورف دمی روعقب کش یصندل
 توچشماش 

 شنوم ی_خب م

 دهنشو قورت داد ودستاشو توهم قفل کرد مضطرب بودنش کامال مشخص بود اب

 م یبهم نگاه کن مینیبش م ی فقط اومد د یبگ یز یچ نی خوای_خب نم

 گارسون قهوه سفارش دادم اونم قهوه سفارش داد  بااومدن

 نگاهش کردم که لب بازکرد  حوصلهیگارسون ب بارفتن

 ادتهی روز وکه  نی_اول

 نگاهش کردم  بااخم

 _اونروز انقدر ازت متنفربودم که حدنداشت  

کردم اروم باشم تافکرنکنه   یسع یمتنفرشدم ول شترازشیب زدیانقدر راحت حرفشو م نکهیا از
 داره حرفاش روم یریتاث

چرا    دونمینم  یول ی بود یتودختر سرسخت ارمیکنم که به زانودرت ب یگرفتم هرکار   می_تصم
که اون بالروسرت   ی،تااونروزی نشون نداد یواکنش چیه گهیکردم د کهم یبعداونروز هرکار گهید

اشک توچشمات   دنی خوشحال باشم ازد نکهیاوردم و اشک توچشمات قلبمو سوزوند برعکس ا 
 ی تمام کالسا دمیبعداونروز فهم ر ید یلیربودخی بکنم د یکار نکهیا ی برا یگرفت ول شیلبم اتق

  یلیخ قاتمیزدرفی توذوق م یبدجور تیخال ی وجا ی تونبود گهید ی مشترکمون روعوض کرد
خوشحال   ی ستیتون  نکهیبه من دارن اما منم ازا یکه چه حس دمیشنیدلتنگت بودن ومن م

به   دی که باشادمهرداشتم فکرکردم شا ییدعوا عداون ب ی ا یدانشکده هم نم دمیفهم  نکهینبودم تاا
  ن یوبارهابهش زنگ زدم امادردسترس نبود وا داکردمی خاطراون مسئله باشه شماره شادمهر وپ
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که   دمی فهم داکنمیتاباالخره تونستم ادرس خونه تو پ ی ومدی سه هفته ن کردیترم م یواقعا عصب
   ی ومدین یچ ی برا

 شد   لیتنفربه عشق تبد یازک   دونمی باورش برات سخته اما نم دونمیم

 کردم قلبم نزد جمله اش توگوشم اکوشد   حس

 شد   لیعشق تبد  تنفربه

ازحالت شوک دراومدم   عیبشنوم اما سر یپناه نی رو اززبون ارم یزیچ  نیچن  شدینم باورم
 بااخم لب زدم 

  یزیچ  نیباهمچ ی که بخوا ی تومنواونقدراحمق فرض کرد خودم متاسفم ی _واقعا که برا
 یپناه  نیارم یواقعاتاچه حدپست یمنوگول بزن

 نگاهم کرد  باتعجب

 داشتم؟  ی ؟من چه قصد  ی_چ

  خوامی،من که بهت گفتم معذرت م دتهی جد  یباز نی ا دونمینم ی من خرم،فکرکرد ی _فکرکرد
  ی خوایم ندفعهیاماا  ی اومد گهینقشه د هیمنکه بهت گفتم تمومش کن التماست کردم حاالتوبا

 نه  یکال نابودم کن

 که باورت بشه کارکنمی روندارم بخدا که عاشقتم چ ی قصد نیمن همچ زادبخدای _پر

وابرم   یروصندل حال یاونقدر صداقت که باعث شد ب دمیصداقت د   لمیبرخالف م توچشماش
 بشه که ازش متنفره  یعاشق کس دی عاشق من بشه اخه چرا چرابا نینداره که ارمامکان  نیا

چشمام   ادی ز  یگرفتم از داغ شی که حس کردم ات دمی سفارشامون قهوه داغ رو سرکش بااوردن
 رو روهم فشردم 

   ی_خوب
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هم بهش اضافه   نی بس نبود اونهمه دردوعذاب حاال ارم هیچه امتحان گهید  نی خدا ا ی وا ی وااا
 خسته شدم خسته   ا یخداشه 

 روچنگ زدم ولب زدم فمیک  دی لرزیکه م ییبلندشدم بادستا ازجام

من   ینش تی اذ  نیشترازا یبگم که ب نوبهتیا خوامیاما م ی چرا توبه من عالقمندشد دونمی_نم
 عاشق  

قلبم تند   دنشی برگشتم باد ی ادی ادامه بدم که حس کردم کتفم شکست وبا شدت ز تااومدم
 که توکافه نشسته بودن زل زدن به من  ی که زد تمام افراد ی شروع کردبه زدن که بادا

 ی گفت یزادتوچی؟پری گفت ی_چ

 بااخم به مهراب نگاه کرد  نیارم

 یزن یسرش دادم یداره اصال شما به چه حق ی_به شماچه ربط

 ترشد   ی مهراب جر نی حرف ارم نیباا

  چکسی منه فقط من،ه یزندگ  یفهمیعشق منه  مال منه م ینیبیکه االن م  یکس نی_ا
 عشقمه   نیواخر  نیبارعاشقش شدم اول نیحق نداره عاشقش باشه چون من اول چکسیه

 مهارش کنه توصورتم دادزد  کردی م یکه سع یبغض با

به من   زادعشقتی؟پر  یدوسش دار یگی م نیچقدر عاشقتم به ا یدون ی_بعدتو ،توکه م
 اره  نقدربودیهم

 لب زدم دی لرز یکه م ییحالشو نداشتم باصدا  نیا  دنیطاقت د  هیرگریمهراب زدم ز یتاب یازب

 منو  ی مهراب زودقصاوت کرد یکنی _به روح پدرمادرم اشتباه فکرم

 بود ودلخور یحرف حس کردم اروم شد اما هنوز عصب نیا دن یباشن
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 یزنی حرف م یچرا درباره عشق وعاشق  یکنی کارمینجاچیا  نی باا نجا ی_پس تو ا

  یبوده اما ازوقت  نتونیب یتوگذشته چ دونمی چون منم عاشقشم نم نجایا اد ی_من بهش گفتم ب
  یچ نیبوده تموم شده گوش کن بب ی هرچ یعنیازتونبوده پس  یحرف  شناسمشیکه من م

 ی هرکار کنمیبه دست اوردنش م ی برا یمن اونقدر دوسش دارم که هرکار  گمیم

 زدم غیخواست به طرفش هجوم ببره که ج مهراب

مال هم   ستیکنارش باشم هرگزقرارن  ستیهرگز قرارن دونمیکه م می مرد نی_اما من هنوزعاشق ا 
بهت    ادداشتمیمهراب ب نکهیقبل ا چکسیه رهیمهراب وبرام بگ ی جا تونهی نم چکسیه  میباش
به هم   دنی عشقارس ی که کنارمه اماهمه  یادم نیم عاشق هم گهید یکی منم عاشق  گفتمیم
 رم یکه بم یتاوقت کنمیعشق سرم نی باهم رماما من تااخرعم ستین

بادوو از کافه خارج شدم و زدم  یبه طرف درب خروج دمییدو  گنیم ی چ  نمیبب صبرنکردم
بدم   یسخت  نی تاوان به ا د یکردم که با یمگه چه گناه ادیبالست سرمن م  یچراهرچ هیرگر یز

  یفرمون گذاشتم وهق زدم جون رانندگ  ی روزدم سرم رو رو یشدم وقفل مرکز  نی سوارماش
نشده اما اونقدر حالت بده که   تی چی ازاون تصادفاکه ه کردمتصادف  کردمیرونداشتم حس م

 ی مرد یکنیحس م

 روبرداشتم وشماره شادمهرروگرفتم  می گوش

 _جانم 

 _شادمهر 

 شده یچ یزاد،خوبی _پر

 رم یمی م ادارمیا،بی_ب

 یی االن کجا شده یابوالفضل چ ای_

 ای_دم دانشگاهم فقط ب



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ام یخب اومدم صبرکن االن م لهیخب ،خ لهی_خ

 هام ه یگر ی پرشدازصدا نی گفت چون اونقدر حالم بدبود که کل ماش  یچ دمینشن گهید

مهراب   دنیسرم رو ازفرمون جداکردم باد نی ماش شهیروش دنی چقدرگذشت اما با کوب دونم ینم
 زدم  غیج نیرو ماش دی کوبیکه نگران م

 رو  یچکیه   خوامیچکسونمیه  گهی _بروو فقط برو د

 دادزد  یدربه سمت خودش عصب دن یکردبه کش شروع

 ست ی المصبو بازکن حالت خوب ن  نی_بازکن ا 

 خوام ی_نم

وازدست دادم و   ارمی اخت هوازکجااومدیحالت تهوع    نیا  دونمی حرفموادامه بدم نم نتونستم
 شترشد یکه داشتم ب یت یکه خودم زدم هق هق ام ازوضع یتمام لباسم پرشداز کثافت

 شه یکردبه مشت زدن به ش شروع

 یفهمی حالت بده م ی،روان  زادیارو بازکن درو بازکن پر  شهیش ن یا شکنمیم  یعل ی _به وال

دست   دنی از د یغیخورد شد ج شهیش  شهیوبازنکردم که باتمام قدرت مشت زد توش قفل
رو برداشت قفل رو   چ یاورد وسوئ ن ی توجه به حالم دستش رو داخل ماش یزدم که ب شیخون

 شد   نیبازکرد وسوارماش

 زدم و خودم وازش دورکردم  غیبغلم کنه که ج  خواست

 _به من دست نزن  

 لباسم اشاره کردم به

 یشیم  فیتوهم کث فمی_کث
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و   دیبه طرف خودش کش ی ادیز زدمنوباقدرتیم ی کبود ادبه یز  یکه ازقرمز یوصورت  تیعصبان با
مسکن    نیتر ی رفتم تواغوشش انگاربهم قو  ی بودم اما وقت طی شرا نی بغل کرد اون لحظه توبدتر

مواد   دن ی ن مواده اما بادکه توکمپ درحال ترک کرد میکردن مثل معتاد  قیجهان رو تزر
 بازوهاش فشرد ولب زد  ونی محکم منو م کنهی و بازمصرف م  ارهیطاقت ب تونهینم

   کنمیکارمیچ دمی نفهم میزندگ  دی ،ببخش  دی_ببخش

 نگاه کردم بهش

 _دستت ،دستت داغون شد 

 د ی گونه ام کش ی رو ی سالمش اشکا  بادست

 نشده  می زینگران نباش من چ دنتیلحظه نفس کش هی  ی تارموت فدا هی ی فدا   می زندگ  ی _همه 

 هق زدم  کردیخون چکه م ازدستش

 ی سرخودت اورد یی_مهراب چه بال 

 نکن  هیگر   شششی_ه

 اش فشرد  نهیروبه س سرم

 تانباشم که مسبب اشکات باشم   رمی،بم رهیاشکات بم ی _مهراب برا

 _نگو، نگو ،مهراب نگو ،توروخدا نگو 

که مسبب تمام دردات  نهیرایمگه غ ی وازدست داد تی من تمام زندگ که به خاطر نهیا رهی_مگه غ
توازپدرمادرت  چوقتیکه من خونواده اتوازت گرفتم اگه من نبودم ه نهیرازای منم مگه غ

 ی شدیجدانم

   دیکش شیبه ات  گهید یکی منو  یتونبوده زندگ  ری_تقص
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 منم مننننن  شی مسبب اصل ی_ول

 رو روصورتش گذاشتم  دستام

 خودتو مقصرنکن   یمن ندار ی تودردا ی ریتقص چی _تو ه

 م یشادمهر ازهم جداشد  بااومدن

 ی شکل نیا  زادتوچرایچراشکسته ؟پر شهیسردستت اومده مهراب ؟ش ییبال  نجاچخبره،چهی_ا

 دستش وداغون کرده  مارستانیب  مشی پشت فرمون ببر نی _شادمهر بش

 خب   لهی_خ

 دمهر پشت فرمون نشست و حرکت کرد عقب نشستم وشا عیسر

 شده   یچ ی_نگفت

 کنم یم فیبعدابرات تعر  ستی_شادمهر حالم خوب ن

شدم درب طرف مهراب بازکردم ودست سالمش   ادهیپ  نیازماش عیسر مارستانی به ب دنی _بارس
 روگرفتم  

 مهیوخ یلی شو مهراب ،وضع دستت خ ادهی_پ

 کرد  بالبخندنگام

 شرط  هی_به 

 نگاهش کردم بابغض

 ومده ی سرت ن ییبال   هیزودتربگو تا  ی_چ

 یکنی _بامن ازدواج م
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 کردم   دنگاهشیلرز یکه م ی من بودم و مهراب با چونه ا  ستادوفقطیکردم زمان ازحرکت ا  حس

 رممکنه یغ ن یا  یدونی_خودتم م

  مارستانیحرکت کرد خواست از ب  مارستانیب ی شد وخالف جهت ورود اده یپ نیازماش بااخم
 شه که شادمهرگفت خارج 

   ی فرصت به خودت بد ه ی  ستی زادبهترنی _پر

 غم بهش نگاه کردم که بالبخندنگاهم کرد با

برو باهاش خوشبخت   کنهیروبرات پرم ی که ازدست داد ییزا یتمام چ ی _برو دنبالش ،مهراب جا
 شو 

و باعث   شتربودینه زورقلبم ب گفتیبه حرف شادمهرگوش کنم وعقلم م  گفتی بهم م  قلبم
ازدست    خوامینم گهیبار ازدست دادمش د هی می شدباتمام توانم بدووام دنبال تمام زندگ 

 عادالنه باشه که داشته باشمش   ن یا کنمیفکرم می دیکه کش ییهای بدمش باتمام سخت

که ازشدت نفس نفس زدن بنداومده بود   یینفس نفس افتاده بودم با صدا  ادبهیز ازسرعت 
 دادزدم 

 ستا ی وا  _مهراب جون من

توبغلش دستاش   دمی به طرفش وپر  دمیی و برگشت به طرفم که دو ستادیسرجاش ا  مهراب
 حلقه شد دورکمرم 

 منوتوروازهم جدانکنه   یچیه  گهی_قول بده که د

 ره یجزمرگ نتونه منوتورو ازهم بگ  یچی ه دمی_قول م

 روتودستم گرفتم  دستش

 ی دست نشد یتا ب م یابر ی_ب
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   ی _جوابموکه نداد

   کنمی_باشه باهات ازدواج م

 ی دی_قول م

 داره  یزی خونر یلی داخل دستت خ میبر  ا ی_اره فقط ب

 ازدردگفت که نگران تر لب زدم یدست منوبه خودش فشرد که اخ باهمون

 م ی ابری_مهراب توروخدا ب

دست غرق خون مهراب به  طرفمون اومد   دن یپرستارباد مارستانیزوربردمش داخل ب به
 ومهراب روباخودش برد

شونه شادمهرگذاشتم که پرستار به طرفمون   ی سرم رو رو  می نشست یصندل ی شادمهر رو منو
 اومد 

 سلحشور  ی _همراه اقا

   میبلندشد  ازجامون

 _بله منم 

ارو  نامه  تیبشه لطفا رضا  یدجراحی عتربای حادوخطرناکه وهرچه سر یلیدستشون خ تی _وضع
 د یامضاکن

 که شادمهر منوکنترل کرد  وفتادمی م داشتم

 اروم باش  ششی_ه

 وضع دستش خطرناکه یلیخ گهی_م

 تا عمل وشروع کنن  ی بد ت یرضا عتریسر دی _االن با 
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 نامه اروامضاکردم تیلرزون به طرف پرستاررفتم و برگه رضا ی باقدما

 برگه به طرفم گرفت  هی

 یحسابدار دی نوببری_ا

 _شادمهربرگه اروگرفت وروبه من لب زد 

 ام یتاب نی_برو بش

 _باشه 

دادکنارم   لیبرگشت وبه پرستارتحو   دیرب شادمهر با رس هینشستم که بعد یجون روصندل یب
عملش سه ساعت طول   کردمیم هیبندگر  هینشست که مهراب رو بردن اتاق عمل ازشدت ترس 

 طرفش  دمییبااومدن دکتر دو دیکش

 وره _دکتر حالش چط 

 زبود یام تی وخطررفع شد عمل موفق نی اما خب شانس اورد مارستانیب نش یاورد رید یلی_خ

 بود لب زدم دهیروش خواب هوشیکه مهراب ب یتخت بااوردن

 اد یبهوش م ی_ک 

   گهی_حداکثردوتاسه ساعت د

 شه یمثل قبل م شهی_دستش خوب م

 بود  زیام ت ی_اره دخترم انقدر نگران نباش گفتم که عمل موفق

 _ممنونم دکتر 

 بهم زدوازکنارم گذشت شادمهر شونه ام رو دربرگرفت ولب زد  ی لبخند
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 نگران نباش  شه ی_حالش خوب م

 شادمهرنگاه کردم  به

عاشقشم ذره   نکهیکه قبول کردم دوباره کنارش باشم به ا انهیکردم شادمهر  یکاردرست دونمی_نم
  دی جد یباز  هی یکه بودنم کنارش باعث شه دوباره هردومون قربان ترسمی شک ندارم اما م ی ا

 م یبش

خوب فکرکن   ی زایبه چ  االیفکروخ ن یا ی برسونه به جا ب یبخواد بهتون اس ی کس گهی_فکرنکنم د
نره که من کنارتم  ادتی نوی،بعدشم ا  یرسیقت مدردوغم ورنج به عش نهمهیبعدا نکهیبه ا

   وفتهی که ب یهراتفاق

 حرفوبهم زد   نی شادمهرا نکهیرولبم نشست دلم قرص شد ازا  لبخند

 فیسرووضعم اسفناک بدبود لباسام کث ادیکه مهراب بهوش ب م یومنتطربود م ینشست یروصندل
 شد ازجام بلندشدم   ناباعثیبود وهمه ا 

 گردم ی برم کنمی خونه لباس عوض م رمی_شادمهرمن م

 امیمنم باهات ب ی خوای_م

 هروقت مهراب بهوش اومد بهم خبربده  نجابمونی_نه توا

 _باشه  

خاطر   نیدست شادمهربود به هم نی ماش چی خارج شدم سوئ مارستانیفاصله گرفتم واز ب ازش
 برگردم خونه  یگرفتم به تاکس میتصم

ساعت    میشدم وادرس روگفتم بعدن نی سوارماش دستای دست تکون دادم که ا نیماش هی ی برا
برداشتم ودرب خونه  فمیرو ازک  دیشدم کل ادهیپ  نیاروحساب کردم وازماش هیکرا دمیرس

راست به   هیگذشتم درب خونه اروبازکردم وارد خونه شدم و  اط یاروبازکردم واردخونه شدم وازح
وخوب   ستادمی اب سرد ا ردوشی شدم ولباسام روتوسطل زباله انداختم ز م اتاقم رفتم واردحما
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روشن   میکه گوش دمی پوش عیازحمام خارج شدم لباسم روسر قهیدق ستی خودموشستم بعدب
 جواب دادم عیشماره شادمهرسر  دن یشدباد 

 _جانم شادمهر 

 ره یگیهمش سراغ توروم ای_مهراب بهوش اومده ب

 وفتم ی _باشه االن راه م

 ا یخودت باش عجله نکن_مراقب 

 _باشه  

 فیتنم کردم شالم رو روسرم مرتب کردم ک   یمشک دی مانتو سف هی عیروقطع کردم وسر  یگوش
روبرداشتم وازاتاق خارج شدم شماره اژانس روگرفتم ازخونه خارج شدم که   می پول وگوش

  دمی ساعت رس  میرودادم بعدن مارستانیشدم وادرس ب  نیسوارماش ستادیدرب ا  ی جلو نیماش
 شادمهر به طرفش رفتم   دنیشدم که باد  مارستانیبادوو وارد ب

 شش یبرم پ تونمی_م

 _اره برو 

  یچیدستش و باندپ ی بود وسرم تو  دهیمهراب که روتخت درازکش دنی شدم باد وارداتاق
 دستم گرفتم که چشماش رواروم بازکرد  ی دستش کنارش نشستم ودست سالمش رو تو

   ی _اومد

 تکون دادم یوموسرم روبه ار لبخندزدم

 ی بهتر ی_خوب

  ی بعد تو من به معنا زاستیچ یلی گفتن خ ی زمان برا ن یبهتر  داالنی م،شا یعال ی_االن که توکنارم
  یلینبود خ قمیداغون بودم واگه رف ستمیزنده ن گهیحس کردم د یواقع ی مردم به معنا  یواقع
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  دادمی تو جون م یداشتم ب رفتی فروم رتوقلبمیمثل ت دنتی اون روزا ند  ردم یمی زود توخونه م
خودمو   یچجور دونمی شدم نم ی بهم زنگ زد وگفت عکسامون اماده اس چه حال هیل ات یوقت

برگشتم خونه هرکدوم   ست ین فیکه اصال قابل توص  یباگرفتن عکسامون باحال  هیرسوندم به اتل
  دنیباد یکه کل یستیکنارم ن نکهیازا  شدازنبودتی م شترفشردهیقلبم ب  دمید یعکساروکه م
جات اونقدر   زدمی و زارم کردمیساعت مکث م  کی یهرعکس رو می وبخند م یکن فیعکسامون ک 

به اجبار تودانشکده مشغول به   نکه ی،تاا یزی چ چیباه  شدیپرنم  یزیچ چیبودکه باه  یبرام خال
انجام بدم همش حس   یکار چیه  تونستمیاونقدر شوکه بودم که نم دمیتورو د  یکارشدم وقت

  یاثر چیزد من دربه در دنبالت بودم وه بتیتوهم  امانبود اما بعداونروز توغ هی نی ا کردمیم
  دمی خوابیسه هفته هردوروز دوساعت م  نیتوا  یبعدسه هفته برگشت نکهی تاا کردمیدانمیازت پ

 یازت ادرساما نه  گشتمیدوباره دنبالت م کردینم می چشمام همراه گهید  نکهیاونم به خاطرا
  دنت ید یدون ی اب شدم م هسه هفت  نیتوا  ییکه بخوام ازت بپرسم کجا  ی داشتم نه شماره ا

 یاب بدن ول یبطر هیروزه اب نخورده  نیوچند ابون یکه توب یبود که به کس نیمثل ا
  رونیروداشتم که ازاب افتاده بودب یحکم ماه رن یاون اب روبخوره ازدستش بگ خوادیتام
من   دنینکنه د نکهینبود که بهش کمک کنه برگرده به اب داغون ترازقبل شدم چون فکرا  یوکس

 ازنبودت دمیکش ی چه درد یدونیکردنمینابودم م ی باعث شد تو فرارکن

 رواروم تودستم فشردم   دستش

 هانن ی اجلوهمه سرم دادزددلخورم چر  یلیکه سرم اومده منم ازت خ  یی_جداازتمام بالها

 غم نگام کردو گفت  با

 منو  یبخشیکه دلت وشکوندم م خوامی_معذرت م

   میبودکه داشت  یطیبه خاطرشرا می کرد یهردومون هرکار  دونمیچون م  دمتی_بخش

  ی شاد نیا دوارمی ام هیقلبم پرازشاد  کردمیبعدمدتها حس م میکرد ی هم نگاه م هردوبالبخندبه 
 زودگذرنباشه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

کاناپه   ی مهراب مرخص شد من به همراه شادمهربرگشتم خونه کنارشادمهررو نکهیبعدازا
 نشستم  

 _شادمهر 

 _جانم 

 عشق دادم نی به ا گهیفرصت د هیکردم که  ی _به نظرت کاردرست

سرش   ییکه تونبودت چه بال  ادهیعالقه مهراب به تواونقدر ز دمیمدت فهم نی توا زادمنی _پر
حق شماست که   نیا  دید یعذاب کش یلیروگذرونده هردوتون خ یوحشتناک ی وزااومده چه ر

 د ینیروبب یخوش زندگ  ی رو

 نی_به نظرت پدرمادرم راض

توبشه   یکه باعث خوشحال  یکه هرچ  دونمیدارم وم امرزشناختی_اونقدر ازعمو وخاله خداب
 کنهیاوناروهم خوشحال م

 _واقعا 

 تراحت کن اس  کمیبرو یالک ی االیفکروخ ی _اره به جا

 دم یدادم وازکنارش بلندشدم وارداتاقم شدم وروتخت درازکش بالبخندسرتکون

 ماه بعد   کی

 *مهراب* 

  دنیشده بودم بارس بهیکامال باهاش غر  گهی شدم که بعداون اتفاقا د ی خونه ا یراه بعدمدتها
 شدم اف اف روفشردم   ادهیپ ن یرو دم در خونه پارک کردم و ازماش ن یبه خونه ماش

 هی_ک 
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 منم که باالخره لب بازکردم  شدیمامان لبخندرولبم نشست انگارباورش نم ی صدا دن یباشن

 ن یخوای_سالم مهمون نم

 یی _مهراب پسرم تو 

 یکنی_اره مادر حاال دروبازم

 ی خوش اومد اتوپسرمی_ب

که  یم تازمانبه سرعت وارد خونه شدم باخودم عهدکرده بود یخونه که بازشد بادلتنگ درب
 اط یعهدم هم موندم به سرعت از ح ی خونه نذارم وبه پا نیدوباره به عشقم نرسم پاموتوا 

اول ازهمه مامان به طرفم اومد ومن روتوبغلش    دمی گذشتم که دم درمامان وبابارومنتظرد
 فشرد 

 دلتنگت بودم یلی،مهراب خ زدلمی _سالم عز

 رونگذروندم  یخوب ی _منم روزا

   دونمی_م

 نم یبب ی سال وخورده ا  کی منم پسرموبعد  ی دی اجازه م _خانوم

 چقدر دلتنگشم   یدونی_توکه م

 _خب منم دلتنگشم 

 اجبارمامان منوازخودش جداکردوتوبغل مردونه باباجاگرفتم  به

 م ی بدکرد یلیما درحقت خ دمیالبته بهت حق م یازمنو مادرت گرفت ی_بدانتقام

 باهاتون صحبت کنم ی_اومدم درباره مطلب 

 داخل می ابریخب ب لهی_خ
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 م ی مبل نشست ی و رو  می همراه مامان باباواردخونه شد به

 دنمون یبه د ی ا یوب  یماروببخش ی که حاضرشد شدهی_چ

 مرتبطه  میبگم اونقدرمهمه که به مرگ وزندگ  خوامیکه م یزی چ نی_ا

 ی کنینگرانم م یمهراب دار  شدهی_چ

 داکردم یپ زادروی _پر

 حالش چطوره   یگی م ی ،جدیی_چ

 پدرمادرش وازدست داده   ده یعذاب کش  یلیخ می _اونم به خاطر نفرت بچگانه مر

 یمهراب اخه چطور یگیم ی_چ

 _توتصادف  

 من حال خودش چطوره  ی خدا ی _وا

   رهیانتظارم یخونوادش روازدست داده چه حال وروز شیکه تمام زندگ  ی_ ازدختر

 بالروسرش اورده  نیا  می مر دونهی_م

 روبهش گفتم  ی _اره همه چ

 مامتنفره  ی _حتما ازهمه 

   دیازدستش بدم ،اومدم که کنارم باش خوامینم گهی باهاش ازدواج کنم د خوامی_م

 باهات ازدواج کنه  شهیزادحاضرمیکه افتاده پر  ییبااتفاقا یکنیاما فکرم هیخوب یلیزاددخترخی _پر

 برامون نکشه   ی نقشه ا گهیصحبت کنم که د م ی بامر دی _اره،فقط با

 گه یادبش کرد که د یدفعه جور هینباش خدا همون  می_نگران مر 
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 ارو ازهم بپاشونه  یکس یبخواد زندگ  کنهیجرات نم هرگز

 د ینکن دمی ناام گهیدفعه د  نی ا دوارمیام سپارمی اش روبه شمام هی_خب پس بق

 راحت پسرم  التی_خ

 بعدمدتها اونشب کنارمون غم وجودنداشت   می نگاه کرد  بالبخندبهم

 خوشش روبهمون نشون داد  ی رو یزندگ  گهیود

 * زادی*پر 

  یقدنودمشک یجلوباز باشلوارمچ یمانتوکوتاه بادمجون هیبه سرم زد برم قدم بزنم  بعدمدتها
عطرم روتوتنم   دمیپشت چشمام کش یفیسرم کردم خط چشم کوتاه وظر یوشال بادمجون

 شد  یپل  یزمان وسفی اهنگ  رونیروتودستم گرفتم واز خونه زدم ب می کردم گوش یخال

 بردار برو   ی خوایدل واسه تو هر جا م نیا ایب

 تورو  خوادیانتخابشو کرده فقط م دلم

 

 تابم  یعشق جذابم چند ساله ب ی آ

 به خوابم  ی ایشبا ب  یآره بگ هیبهم  که

 

 ساحل آرومو  هیبارونو  نم

 از ته دل باشه  ی ها خنده
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 ی چرا انقده محبوب یچقد خوب تو

 بگم عاشقتم االن جاشه  خوامیم

 

 روزامو با تو دارم  نی تر ییایرو

 نفس از ته دل دوست دارم  عشقم

 

 یهمه رو دار  اسیدن  ی تو یخوب یچ هر

 یخبر دار ی عاشقمون کرد یبدجور

 

 روزامو با تو دارم  نی تر ییایرو

 ز ته دل دوست دارم نفس ا عشقم

 

 یهمه رو دار  اسیدن  ی تو یخوب یچ هر

 یخبر دار ی عاشقمون کرد یبدجور

 

 داره عشقت کنارت باشه  یحال خوب چه

 رو شونه هات بذاره سر
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 اره یاسمتو به زبون ب  یه

 داره یچه حال ینجوریا یزندگ 

 

 داره  یحال خوب چه

 نم نم و آروم  بارهیم بارون

 

 هر دوتامون  ی خوبه جا چه

 دنجه توو قلبامون  ی گوشه  هی

 

 روزامو با تو دارم  نی تر ییایرو

 نفس از ته دل دوست دارم  عشقم

 

 یهمه رو دار  اسیدن  ی تو یخوب یچ هر

 یخبر دار ی عاشقمون کرد یبدجور

اخم کردم   ستادی جلوم پام ا یرنگ  یمشک یمازرات هو یکه  کردمیاهنگ رو زمزمه م نیا اروم
 دم یروشن یی اشنا ی توجه بهش به راهم ادامه بدم که صدا  یوخواستم ب

 _خانوم کوچولوم  
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زده بود وبالبخند به طرفش برگشتم   هیتک نیمهراب که به ماش دنیبه طرف صدا باد برگشتم
کنم  یمدت بدون مهراب زندگ  نهمهیزل زدم توصورت مثل ماهش واقعاچطورتونستم ا 

  قیبهت تزر  یدرمان یمی که بعد ش ه یقو یلیمسکن خ هی م مهراب مثل چطورتونستم نفس بکش
تمام دردام خوب   کنم یحس م  نمیبیاما مهراب وکه م قهیعم یلیدردام خ یتااروم بش کننیم
 کنن ی دامی پ امیالت شنیم

 وبالبخند ولحن دلبرانه لب زدم ستادمی به طرفش قدم برداشتم کنارش ا اروم

 ی ازماکرد ی ادی_ سالم اقا مهراب چه عجب 

 چال گونش ضعف رفت  دنی شد دلم ازد انیترشدو چال گونش نما  قیعم لبخندش

 ادتم یبعدمرگمم هرلحظه به  ینباشم من حت ادتی شهی مگه م ی_توعمرمن

 یازمرگ حرف نزن شهی_م

 کنم  تونی همراه دی دی _چشم ،حاال به بنده افتخارم

 شرط   هی_اوممم بذارفکرکنم،به 

 ی _چه شرط

 م یباهم قدم بزن یکن ارک نجاپینتوهمی_ماش

 _توجون بخواه  

شدوبه طرفم اومد دستم رو تودست   ادهیپ نیرو پارک کرد ازماش نیشدو ماش نی سوارماش
 مون یشد اغاز خوشبخت نیوا می مردونه اش گرفت وباهم قدم برداشت

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

دوبه جرئت   نیا  انیچقدر بهم م کردمی بودم و به شادمهر و تمنانگاه م ستاده ی ا کنارمهراب
من هستن ومن عاشقشونم دست مهراب دورکمرم حلقه بود ومن چه   یافرادزندگ  نی زتریازعز
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ازدست دادم خدا مهراب وبهم برگردوند وقت رقص   یی زایچ ی همه  ی جا  نکهیازا بردمیم یلذت
کنم به   شترذوقیباعث شد ب ن یو ا  می ساقدوش عروس وداماد بود بساقدوشا شد منومهرا

روبه همه گفته   زی نگاه کردم شادمهرازاولم همه چ کردنیپدرمادرشادمهر که بالبخندبهم نگاه م
 امیراحت باشم وباخودم کنارب بود وهمه درکم کرده بودن وقبول کردن که تنهام بذارن تا

و به   ستمیاما االن اصال ناراحت ن شدمیدلخورم  یلیچندوقت قبل بود خ داگهی شا
ازکجاسروکله اش   دونمیکه نم یازاضطراب کمی  نکهیا ی متشکرم برا   شترازشی ب نکار شادمهریخاطرا

 بودکم کنم به مهراب نگاه کردم ولب زدم داشدهیپ

 گردم ی رمب  رمیچندلحظه م ه ی_مهراب من 

بهم زد دستش اروم ازدورم بازشد بالبخندازش فاصله گرفتم به طرف اتاق پروو   یلبخندجذاب
  پوربودیلباس بلند قرمز که باالتنه اش کامال گ  هیرفتم وارداتاق شدم وبه خودم نگاه کردم 

شده   فیباالدرست کرده بود و دوطرف کنارصورتم و  ونی موهام روشن شدیشکم ساده م  ی وازرو
که  یزیچ  نی شتریماهرانه انجام شده بود وب یلیخ  شمیسرم بود ارا ی رو یکی چبود و تاج کو
   ربودینفس گ یلیاندازه قرمزم بود که خ شیرژزده ب ی توچشم بودلبا

ز ازاتاق  مخمل قرم  ینگاه روانداختم وبااون کفش پاشنه ده سانت نی اخر نهیخودم توا  به
 پروخارج شدم کنارمهراب نشستم که مهراب لب زد

  ی اماده ا زدلمی_عز

  می رقص که اماده بودرفت ستی وبه طرف پ می دادم که هردوازجامون بلندشد بالبخندسرتکون
 شد   یچراغاخاموش شد واهنگ معجزه عشق عارف پل

 عطر  نینفس هات ، خوشبو تر  عطر

 چتر  نیباتر یموهات ز   ی  چتر

شدم که   رهیادامه دادم به مردجذابم خ نمیومسلط به رقصد  دمیاروم چرخ د ی ه رسک  نجاشیا به
 ترشده بود  یخواستن  یلیخ یلیقرمز خ راهنی و پ یامشب تو اون کت شلوارمشک
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 توو باد  رقصهی َلختت م ی موها

 اد یبه چشم نم  تو غم ها ، ش  یپ

 قرص  کامل  هیماهت   صورت  

 ساحل  دهیبه جز تو ند  ایدر

 و بس  یعشق تو هست ی  معجزه 

 برات رفت دلت باهام هست  دلم

 نقص   ینقص  ب یب ایدن یبا من تو

 رقصه یَلخت  تو توو باد م ی موها

 ی خندیکه م یوقت شمیعاشقت م من

 ی بندیشهرو م ه ی  ی خندیکه م یوقت

 نقص   ینقص  ب یب ایدن یبا من تو

 رقصهینم یچکیتو با سازه من ه  جز

 آرومه آرومه   امیدن یبا من تو

 تو معلومه  ش  ی ام از حاال پ ندهیآ

 هر روز  بوسهیگوشمو م  صدات

 صد دفعه در روز   شمی تو م  محوه

 کنارم که خوبه حالم  یهست تو

 عالم از غم عالم  هی دورم
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 ده یخوبه عشقت به من رس چه

 ده یکش یبه ک  یهمه خوب نیا

 خوامیتو نم یرو ب یزندگ  نیا

 امیبخت  بلندم کوتاه نم از

 نقص   ینقص  ب یب ایدن یبا من تو

 رقصه یَلخت  تو توو باد م ی موها

 ی خندیکه م یوقت شمیعاشقت م من

 ی بندیشهرو م ه ی  ی خندیکه م یوقت

 نقص   ینقص  ب یب ایدن یبا من تو

 رقصهینم یچکیتو با سازه من ه  جز

 آرومه آرومه   امیدن یبا من تو

 تو معلومه  ش  ی ام از حاال پ ندهیآ

  می خارج شد  ست ی بالبخند ازپ زدنیباتموم شدن اهنگ چراغاروشن شدوهمه برامون دست م 
   می وکنارهم نشست

 مال من باشه  اتی_خانومم مگه قرارنشدهمه دلبر 

 نگاهش کردم طنتیباش

 نه یرا ی_مگه غ

   ستم ین  یوضع راض نیاالن همه زوم شدن روتو ومن اصال ازا ی_ول
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 روتودستم گرفتم ولب زدم دستش

 ست ین یتوکاف  ناواسهیا زنهیتوم ی قلبم فقط برا نهی بیمن فقط توروم ی که چشما  نهی_مهم ا

 زل زدتوچشمام باعشق

 زوداونروزبرسه  خوادیدلم م یل یمنوتوبود خ ی_کاش امشب شب عروس

 _اونم به موقعش  

همه   ی زهایم ی صرف شام سرجاشون نشستن ورو  ی تمنا وشادمهر همه برا عدرقصب
 کردکه یکه خودم سفارش دادم به خواست و اصرارمن شادمهرقبول نم ییازغذاها همانهاپرشدیم

گوشت، زرشک پلوبامرغ، ساالد،نوشابه ،دوغ   ی ،جوجه، کباب تکه ا ی،سلطانی اری،بخت چنجه
 ،ماست، ژله 

خودم توظرفم گذاشتم و اروم مشغول خوردن   ی از جوجه کباب برا یرو برداشتم وکم ظرفم
و خوش   میکرد فیک  یکل یشدم که مهراب هم مشغول شد بعدصرف غذا تا اخرجشن عروس

دست تودست مهراب به طرف شادمهرو تمنارفتم وباعشق   دی هارس هیزمان دادن هد  می گذروند
 زدم ولب زدم  شادمهرزل   ی به هردوشون نگاه کردم توچشما

خوش قلب ومهربونم   قیرف زمیعز ی برات خوشحالم که کنارتمنا یلیخ یاز وجودم  کهیت هی_تو 
 ادیکه ازش خوشتون ب دوارمی ناقابله ام یلیخ ه یهد  نی ا یخوشحال

 گرفت ولب زدروتودستش   شادمهردستم

 زم یعز  یمرس  ی_توخواهرکوچولوم

کادوروبه طرفش گرفتم سند سه تا از رستورانهابود که به اسم شادمهرشده بودوفقط   جعبه
شادمهر تودفترخونه مونده بودوتمام،درب جعبه اروبازکرد وبعدچندلحظه بابهت نگاهم   ی امضا
 کرد
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 ی کارکردی زادتوچی _پر

 ناست یشترازا ی ب  یلیتو خ  اقتی_ل

 _اما 

 کننیارو که ردنم هی_امانداره هد 

 بگم ممنونم  تونمی_فقط م

وهمه با   دی سسرتکون دادم بعداز دادن کادوها نوبت به پرت کردن دسته گل ر بالبخندبراش
گل رو به حالت   چندباردسته  نکهیکه تمنا بعدازا  هیک  ی عروس بعد مینیبب  می شوق منتظربود

  ستادهیکه ا  ییخواست پرت کنه به طرفمون برگشت واروم اروم به طرف تمام دخترا یشینما
 غیدسته گل رو داد به من کل سالن رفت روهوا ازسوت وج یناباور ال اومد ودرکم  می بود

روبه   م یبود دهی خر شی وقتپ یل یکه خ یوهمون لحظه مهراب جلو پام زانو زد جعبه انگشتر 
 سمتم گرفت 

 یکن ی _ بامن ازدواج م

دهنم گرفتم وسرتکون دادم که بازسالن رفت روهوا دستم   ی گرفته بود دستام رو جلو بغضم
  دوبعدی نه اش گرفت و انگشتر رو تو دستم فروکرد پشت دستم روبوسروتودست بزرگ ومردو

 د ی منو توبغلش کش

 ی چ  چینتونه ماروازهم جداکنه ه یچ  چی ه دمی_قول م

  یقلبم پربود ازخوش کننیمامان باباکنارمن وبالبخندنگاهمون م کردمیلحظه حس م اون
وبعد مهراب   می کردوارامش به همراه مهراب شادمهرو تمناروتادم درخونه اشون بدرقه 

اماخاله عمو   ستیکنارم ن ی شادمهر گهیکه ازامشب د ی منورسوند دم درخونه ام خونه ا
  عیچون خودم ازشون خواستم بالبخندبرگشتم طرف مهراب وسر   شمیپدرمادرشادمهر اومدن پ

واردخونه   عیهنوزتو شوک کارمه پس سر  دمیکه د نییپا  دمیپر  ن یواز ماش  دمی گونه اش روبوس
 شدم که خاله به طرفم اومدوبغلم کرد 
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 فقط لبخندرولبات باشه  گهی به بعد د نیازا  دوارمی_ام

 خاله جونم   ی_مرس

 ی فرق  چیه یبرامون باشادمهرندار  ی فرق  چی_دخترم توه

  دی نم که درکم کردنبودم واقعاازتون ممنو نجاکنارتونی،واقعا اگه شادمهرنبود منم االن ا دونمی_م
 باشه  دشادمهرکنارمی و اجازه داد

پس   یکشیعذاب م یدار م ینیبب می تونستینم یزی _توبه اندازه شادمهربرامون عز
 روانجام بده   یگیکه توم یهرکار م یازشادمهرخواست

 عمو فرورفتم ولب زدم توبغل

 ستادن ی بابامامانمکنارا  کنمیکنارتونم حس م ی_وقت

 لب زدم یکردن که باخستگ هردوبالبخندنگاهم

 ر یبخوابم شب خ رمی منم م گهی_خب د

 خانوم  رعروسی_شبت بخ

مسائل روهم نداشتم به   نیواونقدرخسته بودم که حال فکرکردن به ا دمی عمورونفهم منظور
 وارد اتاقم شدم لباسام روعوض کردم وروتختم ازحال رفتم  عیخاطرسر  نیهم

 وخواب الولب زدم  دارشدمیب ازخواب میگوش  ی باصدا

 _بله 

 هنوز  ی_موش موشکم خواب 

 خسته م یلی _مهراب خ

 روکنسل کنم  یهمه چ یعنی رونیب ی ایامروزباهام ب  ی برا یتونیکه نم ی انقدر خسته ا  یعنی_



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 روتخت نشستم ولب زدم عی کنارش باشم سر  یکل  تونمیامروزم نکهیحرفاش و ا  دن یباشن

 باشه ادنبالمیفقط خودت ب امیب تونم ی_نه بابا ،معلومه که م 

 دنبال  امیم9_باشه عشقم پس ساعت 

 _باشه منتظرتم  

 دارشدم یخاله ازخواب ب ی روقطع کردم ورو تخت ولو شدم چشمام غرق شد که باصدا یگوش

 م یورنهاربخ  می خوایپاشو شادمهر وتمنا اومدن م ایکنی پاشو دخترم ضعف م زادجان یزاد،پری _پر

 ام ی_باشه خاله االن م

مربوطه لباسم رومرتب کردم واز اتاق   ی رفتم بعدانجام کارا س یبلندشدم وبه طرف سرو ازجام
 لبخندرولبم نشست  کردنیشادمهر وتمنا که بالبخندنگام م  دن یخارج شدم باد 

 ن ی_سالم عروس خانوم واقا داماد خل چطور

 کردم  یوباهردو رو بوس  ستادمی ا کنارشون

   ی تااالن خواب بود مدی_شن

 شدم  هوشیب گهیخونه د دمیقردادم رس شبی_اره ازبس د

 نهاراماده س  نیای _بچه ها ب

  زیم ی رو  ی غذا دنیباد میوکنارهم وارد اشپزخونه شد  م یتامون ازجامون بلندشد  هرسه
  ینشستم و همگ یصندل ی موردعالقه م رو ی ارغذایبا ماست وخ اپلو یلوب شترشدیلبخندرولبم ب

لبخند ازلبامون   ی ولحظه ا می کنارهم خوش گذروند یبعدخوردن نهار کل  می مشغول خوردن شد 
ربه گرفتم و بعد   هیدوش  هیبود که ازشون جداشدم ووارداتاقم شدم 8:30ساعت   شدیجدانم

برداشتم   د ی رنگم روبا شال وشلوارسف یومانتو کالباس ستادمیکمدا  ی ازحمام خارج شدم جلو
موهام شدم بعدخشک کردن موهام ،موهام رو بافتم   دنی ت گذاشتم و مشغول سشوارکشروتخ
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 دمیرنگم روبه لبام کش یکالباس رژو  دمیپشت چشمام کش فی خط چشم کوتاه وظر هیو 
روبرداشتم   م یباعطرم دوش گرفتم و لباسام روتنم کردم شال رو ازادنه روموهام انداختم گوش

 انداختم که دراتاقم بازشد به خودم  نهیونگاه اخر روتوا

 دخترم مهراب اومده منتظرته  زادجانی _پر

  ام ی_باشه خاله االن م

همشون     ی همشون زل زدن به من  لبخندمهمون لبا دمی سرعت از اتاق خارج شدم که د به
   کردمیهمشون وکنارم داشتم احساس ارامش م نکهیازا

 فعال خداحافظ   رمیم گهی _من د

 لب زد یبالبخند جذاب شادمهر

 _خوش بگذره بهتون 

 _ممنون 

زده ودست    هیتک  نیکه به درب ماش دمشی درب خونه اروبازکردم د نکهیخارج شدم هم ازخونه
  شی افتاب نکیبود و ع  دتنشیسف  شترتیت  هیبا یشلوار جدب کتون مشک  هی  ستادهیا نهیبه س

 باالسرش 

 سمتش رفتم  بالبخندبه

 _سالم

 یخوب  ی_سالم خانوم

 وخوب نباشم  نمیتوروبب شهیگه م_م

 زبون   ن یری ش ی _کوچولو
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 شدم که اونم پشت فرمون نشست  نینگاهش کردم و سوارماش یبادلبر 

 _مهراب  

 _جان مهراب ،جونم عمرم 

 م ی بر میخوا ی_کجام

 ی فهمی_خودت م

 روروشن کرد وحرکت کرد   نی نگاهش کردم ماش  ی روباالداد که باخنده وکنجکاو ابروهاش 

 خونه اشون باتعجب نگاهش کردم دن یباد  قهیدق ستی بعدب

 نجا یا  می_مهراب چرااومد 

 یفهمیتوخودت م می_بر 

مهراب اف اف روفشردبعدچندلحظه درب خونه   می شد ادهیپ نینگفتم وباهم ازماش یزیچ
 لب زد یبازشد مهراب دستش روپشت کمرم گذاشتوبامهربون

 داخل  یبر ی خوای_خب خانومم نم

بزرگ خاطرات جلوچشمام   اط ی اون ح دن یاروم وارد خونه شدم باد  ی دادم و باقدما سرتکون
  ی مخصوصا مادرشو حرفا انهی خونواده ش رودارم   دنی تحمل د  دونمی نقش بست هنوزنم

  شمیازهمه متنفرم ادیم ادمیبابارو  ی بغض توگلو یوقت  ارمی ادمیمادرش که اونروز توتاالر به 
 خودم یحت

 که دستم روتودستش فشردولب زد  ختمیر دبهم یکردم مهراب فهم سح

 ببخششون خوامیسخته اماازت م دونمی_م

 پرشده زل زدم توچشماش  ی باچشما



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 تواغوشش فرورفتم  که

  رهی پذیرو نم چکس ی که جز اغوش مادرش اغوش ه  ی نوزاد کردمثلیارومم م بیعج اغوشش
دفن کنم   نجایرو هم دنفرتمیرو تومشتم فشردم وچشمام روبستم با  راهنشی پ فمیظر ی بادستا

ارامش به   نکهیمن هستن نه ،به خاطرا دنیبخش قی اوناال نکهیببخشمشون نه به خاطرا د یبا
و   می بعدهاباعشقم دچار مشکل وعذاب بش شهینکه نفرت باعث میا ی من وعشقم برگرده برا

به   نی تا بتونم کنارعشقم ازا رهیدالمون اروم بگبخشمشون تا  یم کنهیهردومون رو نابودم نیا
  گفتیسراسرارتمش روتجربه کنم مطمئنم اگه بابا هم بود بهم م یبعد خوشحال باشم وزندگ 

قلبم اروم   کردمی حس م د یر یوعشقت اروم بگ تببخش، ببخش که خود یاگه واقعاعاشق مهراب 
که  یپدرمادرت رو وهرکس دمیرو بخش می،مر  دمشونی ازاون نفرت نبود _بخش یخبر گهیشده د

 دم یبهمون ظلم کردروبخش

 ازاغوشش جداکرد وتوچشمام زل زد که ادامه دادم  یمنوکم مهراب

تابه قلبامون ارامش برگرده که فقط    دمیباشن بخش دنیبخش  قیاونا ال نکهی نه ا  دمشونی_بخش
باشه نفرت قلبمونو سنگ   ی رت ،هرچقدرم که عشقمون قوتوقلبمون عشق ومحبت باشه نه نف

  خوامیونم نیمن ا  می بهم ندار یعشق چیه گهیکه د رسهی م یو روز کنهیرحممون م یب کنهیم
 عشق باشه نه نفرت  بمفقط توقل  خوامیمن م

ازت ممنونم که تنهام  ی عشق داد ن یبه ا  گهیفرصت د هیممنونم که    زادی_ازت ممنونم پر 
  ی وترکم نکرد  ینذاشت

 روتودستم گرفتم ولب زدم دستش

 _پدرمادرت منتظرمونن

تمام وجودم سراسرارامش بودوبس   م یخونه حرکت کرد  ی باارامش به طرف ورود کنارهم
جز جداکردن   ی ا جهینت چیکه ه یبا نفرت  خوامینم هیکاف گهی د می دیکش یسخت یلیهردومون خ

رو   یبازم خوشبخت خوامیکنم م  یزندگ  خوامینابود کنم م موی ه خودمو وزندگ من ازعشقم ندار
 حس کنم  
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  دیلبخند ازلبم نرفت با  دمیوشهاب رو د  میپدرومادر مهراب مر  می دیخونه که رس ی ورود به
خونواده هم باشم بالبخند به همشون   نی عشقمم که شده عاشق ا ی لحظه به بعد برا نیازهم

 نگاه کردم ولب زدم 

 م _سال 

 د ی به طرفم اومد ومن رو به اغوش کش یبا مهربون مادرمهراب

   ی خوش اومد زمی _سالم عز

 _ممنون  

 باپدر مهراب دست دادم که نگام کردولب زد بعدمادرمهراب

 به جمع ما دخترم   ی _خوش اومد

   ی_مرس

 برم که خودش زودتربه طرفم اومد ومنوتوبغلش فشرد  می به طرف مر  خواستم

که به خاطرمن   دونمیم ی دیعذاب کش یلیکه خ دونمی بدکردم ،م یلیدرحقت خ زادمنی _پر
 منو   یبخشیم یمنوببخش خوامیاماازت م ی چقدر درد وتحمل کرد

 دم یاشکش کش سیگونه خ ی دستم رو رو  بالبخند

   دمتی_بخش

کنارمهراب نشستم که دستش   می و وارد خونه شد  میکرد  یسالم واحوال پرس ی به گرم باشهاب
 دورکمرم حلقه شدو دم گوشم لب زد 

 _عاشقتم به موال 
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عسل توسلول سلول تنم   ینی ر یکه به ش یبود که وجودم پرشه از حس  یحرفش کاف نیهم
 شد  ری سراز

 چشمام رو بازوبسته کردم ولب زدم بالبخند

 شتر ی_من ب

 مهراب منورسوند خونه م ی کرد یو صرف شام منومهراب ازشون خداحافظ  بعددوساعت

 ********** 

صورتم مونده بودکه بعد از سه ساعت اجازه   کاپی نشسته بودم و فقط م شگریارا ردستیز
  ینگاه کردم به خواست خودم قرارشد جشن عقدوعروس نهیدادازجام بلندشم به خودم توا

  زیر ی این یام معلوم بود وبانگ  نهیکه خط س یپرنسس قهیا ب دی تو لباس سف می برگزارکن یکیرو
صورتم   ی رو ی فوق العاده ا شی لباس مثل ملکه هاشده بودم ارا ن یتواکارشده بود نگاه کردم 
وماهرانه انجام  قیدق یلیکه خ  یچشمها وخط چشم شیارا  شترازهمهیانجام شده بود که ب

که با   ییبود و لبا شترکردهیام روبچشم تیکمرنگ پشت چشمام جذاب یل یخ هیشده بود و سا 
  یلیکرده بود و تاج خ نونیشن ن ییمدل پا  متوچشم بود همه موها یبدجور یشیرژ قرمز ات

 روموهام گذاشته بود  یمدل پرنسس  فی ظر

 نمت یبرگردبب ی_پر

 دهنش گذاشت ولب زد  ی دستاش رو رو دنمیطرف تمنابرگشتم که باد به

 ی نازشد  یلیخ ی _وااا

 ی خوب شد یلی_توهم خ

 مهراب    چارهی_ب

 به بازوش زدم  یاروم مشت
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 تمنا یشعوریب یلی_خ

   گمی _واال خب راست م

 طرفم اومد  شگربهیجوابش روبدم که ارا خواستم

 اقادامادمنتظرته زمی_عز

 تمنانگاه کردم ولب زدم به

 سر    رهی دختره خ رسمی _بعدا حساب توروم

 کردشنلم روبپوشم   کمکم

  دارومیکوبیم شهیسالن رفتم قلبم تندترازهم یفاصله گرفتم وبه طرف خروجازش   بالبخند
جداب   بیکه عج د یسف راهنی وپ یمهراب تواون کت شلوارمشک دن یدرسالن روبازکردم باد 

کرده بود و موهاش رو روبه    غیت شیترش کرده بود دلم براش ضعف رفت صورتش روش
که دستم   میهم بود  دن ی افتاده بود هردومحو د شیشونیپ وباالزده بودکه چندتا تارازموهاش ر 

 گل رزقرمز روبه طرفم گرفت  ددستهی روگرفت وبوس

 م یبه ملکه زندگ  می _تقد

دسته گل روازش گرفتم دستش روبه طرفم درازکردکه دستم روتودست بزرگ ومردونه   باعشق
بلندبود   یلیلباسم خ میقرمزش رفت  یبه دستم دادو اروم به طرف مازرات یش گداشتم فشاراروم

مهراب   نیبه ماش  مید یباالخره رس رفتمیراه م یبااون کفش پاشنه ده سانت یو به سخت یو پف
درب   نیکامال نشستم توماش یوقت  نی توماش نمیزکردوبهم کمک کرد بشبا امروبر نیدرب ماش

 شد   نیرودورزد وخودش هم سوارماش نیروبست وماش نیماش

 کردوگفت  کردنگاهمی که جذاب ترش م ی بالبخند

 ارم یتااخر مراسم دووم ب ی_چطور
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 کردم  بانازنگاهش

 _نمودونم که

 ات یدلبر  نیباا یکن  وونهی د نی شترازایمنوب ی خوای_قربون حرف زدنت بشم من م

 مثبت بازوبسته کردم   یروبه معن چشمام

 _باشه خانوم خانوما 

مختلف    ی عکس باژستا یول  می رفت هیرو روشن کرد و حرکت کرد اول ازهمه به اتل نیماش
بعد   کردیولمون نم دادمیروانجام نم خواست یکه م ی بردارنبود وتاکار لمبرداردستی ف می گرفت

وبه   می شد  نیسوارماش  میدست ازسرمون برداشت واجازه دادبر دارلمبری عکس ف یگرفتن کل
شدهدبود وفوق العاده   دهیقشنگ چ یلیباغ که خ هی  می دی رس الخرهبا میطرف باغ حرکت کرد 

  نی شد ودرب ماش ادهیپ نیهمه شروع کردن به دست زدن مهراب ازماش نمونیبود باورود ماش
پدرمادر مهراب بالبخند برامون   ستادمی شدم وکنارمهراب ا ادهیپ نیروبرام بازکرد اروم ازماش

هام همه بودن   ییعسل و درسا خاله ودا روتمناهمه بودن خاله وعمو شادمه زدنیدست م
که چشمام پرشد ازاشک وبغض بدجور به گلوم   ادیبود اونقدر ز یمامان وبابام خال ی جا بیعج

 باظرف اسپند به طرفمون اومد وبرامون اسپنددودکرد  چنگ زد خاله 

 متوجه حالم شد  عیسر   یلیخ مهراب

 م یزندگ  ی_خوب

همه هستن مهراب اما   ینیبیهمه هستن م  هیخال  یلی_کاش امشب کنارم بودن جاشون خ
   ستنیباباومامانم ن

 شد و کمرم رونوازش کردولب زد  نیی گلوش باالپا  بکیس

 خوشحالن   یتوخوشحال نکهیاوناازا زاد، ی_اوناکنارمونن پر 

 ولب زدم  دمیکش یقیعم نفس



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _مطمئنم که کنارم هستن  

همون   دنیباد  می وسرجامون نشست می مهراب روفشاردادم وباهم از کنارمهمانها گذشت دست
 موقت خونده بود با بهت و ذوق لب زدم غهیکه برامون ص ییحاج اقا 

 ند خو غهیحاج اقابرامون ص ن ی هم ادتهی_مهراب  

 نگاهم کرد  مهربون 

نقش داشت   یلی. حاج اقا تو سرپاشدنم خادمهیبره اره  ادمیمویروززندگ   نیبهتر  شهی_مگه م
بهم کمک کرد   یلیحاج اقا خ ومدیسرم م ییچه بال   دونمی به حاج اقا نگفته بود نم قمیاگه رف
اون   ادتهی انهی یخوشبختش کن یتونیم یکه بدون شمیپ ی که اومد ادتهی اونروزو  گفتیبهم م

  چیه یخوب اومده اما نگفتم که ب یلی برات گرفتم بهت گفتم که استخاره ت خ هک  ی استخاره ا
  ی،وقت یبه عشقت برس کنهیصبورباش مطمئن باش خدا کمکت م یبهش برس یتونی م یمشکل

  یدونینم خونهیبهم گفت خودش خطبه عقدمون روم میبهش گفتم که قراره باهم ازدواج کن
 دچقدر خوشحال بو

 پررنگ ترشد که حاج اقا لب زد لبخندرولبم

 میکن یخطبه عقد روجار  دی _خب اگه اماده ا

قند قران رو    دنیی رنگ رو گرفتن وتمناهم شروع کرد به سا د یوعسل دوطرف پارچه  سف درسا
 به مهراب لبخندزدم  نهیسفره عقد برداشتم وازا ی از رو

   می_بسم اهلل الرحمن الرح

 فرج روخوند  ی دعاکوثرروخوند وبعد  سوره

 ...... یسنت انکاح

 عقدروخوند ولب زد خطبه



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

معلوم شماروبه   ه یدبامهریدهی بنده وکالت م  ابهیا دیتوح زادی مکرمه عروس خانوم پر زهی_دوش
 اورم یمهراب سلحشوردرب ی وابد  ی شگیعقد دائم هم

 اره ی_عروس رفته گل بتمنا

بنده وکالت   ابهی ا دیزادتوحیمکرمه عروس خانوم پر زه یدوش کنمیباردوم عرض م ی _برا
 اورمیمهراب سلحشوردرب ی وابد یشگیمعلوم شماروبه عقد دائم هم هیدبامهر یدهیم

 اره ی_عروس رفته گالب بتمنا

بنده وکالت   ابهی ا دیزادتوحیمکرمه عروس خانوم پر زه یدوش کنمیبارسوم عرض م ی _برا
  اورمیمهراب سلحشوردرب ی وابد یشگیهم معلوم شماروبه عقد دائم  هیدبامهر یدهیم

 خواد یم ی رلفظی_عروس ز تمنا

 طون یش ی تمنا  دمی کالفه نگاهم کردکه اروم خند مهراب

  سی سرو هیبه طرفم گرفت   یلیجعبه قرمز رنگ مخمل مستط  هیبه طرفمون اومد  مادرمهراب
 بود  زکارشدهیر ی نایطالبانگ

 لم ی_عروس خانوم وک 

 به مهراب نگاه کردم ولبخندزدم دمیرو بستم وبوس قراون

مجلس   ی بزرگترا  هیوبرادرم شادمهر و بق ستن ین اتیدح ی_بااجازه امام زمان وپدرمادرم که درق
 بله

 شروع کردن به دست زدن  همه

 _مبارک باشه انشاال 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  می د یهول بودنش خند نیهمون دفعه اول بله اروداد همه به ا دمهراب ی مهراب که رس نوبت
بعد امضا کردن دفتر تمنا ودرسا حلقه هامون رواوردن مهراب حلقه ارو توانگشتم فروکردو  

 د ی پشت دستم روبوس

عسل باظرف عسل   غیحلقه ارو تودست مهراب کردم وبازکل باغ پرشد ازدست وسوت وج منم
 به طرفمون اومد 

ردم مهراب انگشتش رو توعسل فروکردوبه طرف دهنم گرفت عسل روانگشتش روخو اول
ازدرد سرخ شده همه   دمیمحکم گازگرفتم که د  رونیوتاخواست انگشتش روازدهنم بکشه ب

باالخره انگشتش روول کردم وانگشتم رو توعسل فروکردم    رخندهی وزدن ز  هیچ هیقض دنیفهم
 کنه ینگاهم م طنتیباش دمیکه د

   یبکن نکاروبامنیا ادی_توکه دلت نم

بکشم باترس ولرز انگشتم رو   غیازچشماش معلوم بود االناست که ج ینگفت ول یزیچ
 و ول کرد   دیحس نکردم به جاش انگشتم رو بوس ی درد چیتودهنش گذاشتم اما ه

 کردوگفت  ک یرو به گوشم نزد سرش

 کنم  تی جوجوم و اذ  ادیمن دلم م  ی _فکرکرد

 نه تکون دادم  یروبه معن سرم

اروم  د ی منو مهراب رس یعت نوبت رقص تکرقص شلوغ شد و بعدچندسا ستیکم پ کم
 شد  یپل یانتخابم بهنام بان ییکه اهنگ تو می رقص شد ستیواردپ  میازجامون بلندشد 

 منو تو نداره   گهیجورم با دلت د یجور هی

 باره  هی یتو فقط آخه زندگ  زمی بخند عز  قرارهیکه ب یدل نیا  کنهیهواتو م همش

 نجا یاز ا م یتا بر  ایفکرشم نکن ب  گهینه د ایکل دن الهیخیمونم ب یکنارت م خودم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 ا یدر  مویکه فقط منو تو باش ییجا  هی می بر

 جوابم  یبهت بگم , بگم که عاشق شدم نکن یدارم دوست دارم با چه زبون دوست

 انتخابم  ییانتخابم آره تو  ییتو  انیهم ب ایدارم دوست دارم تمومه دن دوست

 به مهراب اشاره کردم  دم یرقصی هنگ اهنگ مو اروم وهما  دنی کردم به چرخ شروع

 نبودم ینجوریآدمو تا حاال ا  رهی گیبرم و چشات م ینکن یکار هیواسمو  یری نگ خودتو

 وجودم  ی همه  ی شده خونه ت شد گهیقلبم د  وونتیرو گونت شدم عاشقو د یکه چال دار تو

 جوابم  یبهت بگم , بگم که عاشق شدم نکن یدارم دوست دارم با چه زبون دوست

 انتخابم  ییانتخابم آره تو  ییتو  انیهم ب ایدارم دوست دارم تمومه دن دوست

که زمان صرف غذاشدو بعد   می سرجامون نشست زدنیشدن اهنگ همه برامون دست م   باتموم
وبه طرف   می شد نی جشن تموم شد سوارماش گهی د م یکرد  فیک  یوکل دم یرقص یغذابازم کل

 م ی حرکت کرد مشیبود دهیکه چ ی خونه ا

 عمارت کوچولو   هیبه   می دیرس  قهیدق ستی بعدب

 که عمو دستم رو تودست مهراب گذاشت ولب زد  م ی ستادیا کناردرخونه

مراقبش باش مراقب   یلیبه تو خ  سپارمیزادروبعدخدامیاالن به بعد پر  نی _مهراب جان ازهم
   نیعشق باش نیا

 مردونه باعمودست دادولب زد  مهراب

 کنارش باشم وتااخرعمرخوشبختش کنم  شهیکه هم دمی _قول شرف م



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

بغلم کردکه    هویمهراب   می درب خونه اروبست نکهیهم  میباهمه وارد خونه شد   یبعدخداحافظ
منو اروم   می وارد اتاقمون شد یودستام دورگردنش حلقه شد که باسرخوش دمیکش ی خفه ا غیج
 ده ازگلبرگ گذاشت وخودش کنارم نشست ش   نیتخت تزئ ی رو

 فقط توروداشته باشم   یوبدم ول میحاضرم همه چ یدونی_م

 غرق شدم که منومحکم توبغلش گرفت و وجودم گرم حضورش شد   توچشماش

 ********* 

 ولب زد دی بانوازش موهام چشمام روبازکردم زل زدم بهش که گونه ام روبوس صبح

 ی _خوب

 _اره خوبم 

 د یکش یروحشتناکیازروتخت بلندشدم که کمرم ت اروم

 _اخ 

 لب زد یرودورکمرم حلقه کردوبانگران دستش

 اخه   ی چراتنهاازجات بلندشد ی_خوب

 زانوم بردومنو بغل کرد وروتخت گذاشت   ر یرو ز  دستش

 بازوم رونوازش کردوگفت  یازجام بلندشم که بامهربون خواستم

   امی_بخواب تاب

حضورش روکنارم احساس کردم دستام رودورکمرش    نکهیه سقف تاادادم وزل زدم ب سرتکون
 حلقه کردم وخودمو تواغوشش پنهون کردم



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

حمام   یخانوم کوچولو اروم ازجات بلندشو بهت کمک کنم بر  ستینکن برات خوب ن طنتی_ش
 وان اب روبرات پرکردم 

 مهراب روگرفتم واروم ازجام بلندشدم . دست

 ها  ه دی پر یلیرنگت خ یزادخوبی _پر

 لبخندرولبم نشست باارامش نگاهش کردم  شینگران نهمهیازا

   شمی_نگران نباش خوب م

   دی_ببخش

 گردشده نگاهش کردم  ی باچشما

 نکن من حالم خوبه یعذرخواه  لیدل ی_ب

  یلیگوشه اتاق خواب روبرام بازکرداروم وارد حمام شدم ودرب حمام روبستم خ  سیسرو  درب
شامپومخصوص بدن رو داخل   ی دردم رو اروم کرد، کم یاب داغ حساب دمیاروم تووان درازکش

کنارمهرابم غرق   نکهیچشمام روبستم وازا ختمیر دی وسف  یرزصورت ی اب وان که پربودازگلبرگا
برسه که برگردم بهش وحاال کنارمه.                          یروز کردمیملذت شدم هرگزفکرن 

 دمیشن  رونی نگران مهراب رو از ب ی حرکت بودم که صدا یچقدر تو وان ب دونم ینم

 حالت خوبه  زادجان یزاد،پری _پر

 گفتم   اروم

 _خوبم مهراب 

 یازندارین  یزی،به چ ی_مطمئن

   یدست لباس روتخت برام بذار هی یکن یلطف م_نه فقط 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 _باشه خانومم 

وبعدشستن موهام تنپوشم روتن کردم وازحمام   ستادمی اب داغ ا ردوشی خارج شدم ز ازوان
  یلیخ کنهیرو م  یلبخندرولبم نشست مردمهربون من فکرهمه چ یاتاق خال دن یخارج شدم باد 

  د یسف یتاپ گردن هیبشم لباسام رو که عاشقش   شترازقبلیب شهی باعث م ن یوا  کنهیمراعاتم وم
موهام روباسشوارخشک کردم و برس   ستادمی ا ی قد نهیا  ی جلو دمی کوتاه بود پوش یودامن ل

پشت چشمام   ف یخط چشم کوتاه وظر هیروموهام زدم  یونیپاپ یل  یتل کش هی دمیکش
کردم وبانازاز   یرو به لبام زدم عطرشکالتم رو روخودم خال عمیما  یلیاکل ی ورژ سرخ اب دمیکش

 عمارت  نیزا ی کل د زدمیمبودم چرخ  دهیکه چ یاتاق خارج شدم توعمارت

هربخش ازعمارت  میسپرده بود  ی کارحرفه ا نی زا ید  هیروبه  یبود وهمه چ  ییطال  دیسف
  ی مخمل قهوه ا ی شده بود بخش مهمانها با مبال   نی زایود  یکه بود طراح ییمخصوص جا 

دستبافت پهن شده بود پرده ها   یشمی ابر یمتر  ش یفرش ش  هیشده بود و ده ی سوخته چ
  ی د ی بودن و ال ا زونی سقف او ی رو  بایوز  بزرگ ی لوسترا یبودن و سلطنت ی قهوه ا دیسف

 نصب شده بود   واری د ی رو نجیشصت ا

  شیدستبافت ش ی شمیفرش ابر یسلطنت ییطال  دیسف  ی کارشده بود مبال  ییطال  د یسف هال
  ی رو نچیهفتادا ی د ی ال ا ییطال  دی سف یسلطنت ی وسط هال پهن شده بود وپرده ها  یمتر
 شده بود   دهی چ ییبا یز ی مجسمه ها وارهایشده بود  و کنار د وارنصبید

بود   ل یبه رنگ است یبرق لی تمام وسا ل،یبه رنگ است  نیزا یبزرگ و فول امکانات با د  اشپزخونه
 برند بود   ن ی از بهتر یوهمه چ

اروم ازپشت به   یلیخ دمیغذاد دنی رفتم که مهراب رو مشغول چ یطرف سالن غذاخور به
 کمرش گذاشتم   ی طرفش رفتم دستام رو ازپشت دورکمرش حلقه کردم وسرم رو رو

 عشقم   ی ،بو ادیم  میزندگ  ی _بو

 م نازکردولب زدطرفم ومنو توبغلش گرفت موهام روارو برگشت 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کنمی سکته م شمیپ ی ای م ینجوریا یگی_نم

 ابروباالانداختم  سرتق

 _خدا نکنه 

 ابروش روباالداد ی تا هی

 تونم؟؟؟ ی_نم

 _نوچ 

 _اونوقت چرا 

 اد ی_چون دلت نم

 قلبش گذاشت   ی رورو دستش

 ی دیازکجافهم طونیش ی _ا

 گه ی_خب د

 ن یابشیخب ب لهی،خ می _جون دلم زندگ 

 ن ی _نوچ اول توبش

   یچ یعنی_

 گم یکه بهت م ینیهم یعنی_

 نکن   یطونیش  نیبش یجان خانومم ضعف دار ی_پر

 نم یشیمنم نم ینین،تاتونش ی_اول توبش

 خب ازدست توخانوم بال  لهی_خ



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

  ییپاش نشستم و زل زدم توچشماش باچشما  ی رو دونشست یهارو عقب کش یازصندل یکی_
 کرد زدنگاهم ی که برق م

 نشستم   ی دی_د

 دورکمرم حلقه شدوبالبخندلب زد دستش

 شروع کن  ،خبی درست انتخاب کرد یلی_اره جاتم خ

،مربا   ی اب پرتقال ،قهوه ،چا             ر،ی ش ی مقو لی شده نگاه کردم پربود از وسا دهی زچیم به
تخم   سی ،سوس مرو ی،عسل ،تخم مرغ اب پز ،ن ،گردوی ا رخامهی،حلوا،کره ،پن ج یالبالو،مرباهو
   کی مرغ ،پنک ک 

 م یمگه ماچندنفر  ی دی_اوووو چه خبره مهراب چراانقدر تدارک د

 دستش روفروکردتو موهام    یاروم به

 که نرفته  ادتی  یش تی دتقوی _ با

 نهمه یا گهی_د

 _اره 

از نون سنگگ تازه باحلواو کره   ی لقمه ا دمی ازاون رونوش یگرفتم وکم  رروتودستمی ش وانیل
خودم گرفتم    ی مروبرایلقمه از ن هی روخوردم  ریاز ش ی ا  گهی جرعه دوگردوگرفتم تودهنم گذاشتم 

درحال   گهیلقمه ازش خوردم د هی رو به اصرار مهراب   زبود یم ی که رو یهرچ بیترت نیوبه هم
 دمبو دنیترک 

 مهراب بذارازروپات بلندبشم   ترکمیدارم م ی _وا

 ی رشد ی س یمن راحتم ،مطمئن ن ی_نچ بش

 شام هم بخورم    یاحتیبتونم نهار گهی فکرنکنم د ترکمیدارم م گه ی_اره د



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کنهیمسکن وبخور دردکمرت رواروم م  ن یاای_ب

رومبل نشستم ومهراب هم کنارم  می مسکن به کمک مهراب باهم وارد هال شد  بعدخوردن
 شونه اش گذاشتم ولب زدم ی نشست سرم رو رو

 _مهراب 

 _جان مهراب 

 دوست دارم  یلی_خ

 ترسم ی وقتام یبعض ادکهیاونقدرز شتری_من ب

 _نتلس من کنالتم)نترس من کنارتم( 

 من  ی _قربون حرف زدنت برم من خانوم کوچولو

 کردم بالبخندنگاهش 

ساعت   می دی رس یوقت م یبه طرف بام تهران رفت نیو باماش می دی چهاربود که لباس پوش ساعت
 به قدم زدن  می هفت بود کنارهم شروع کرد

 مسافرت  می بر  خوادی_مهراب دلم م

 م ی _توجون بخواه فقط کجا بر

 مشهد   می_اومم بر 

 _چشم  

 روزمشترک منومهراب بود  ن یاول نی ا دمی وخند م یگفت می قدم زد یکل

 *مهراب* 



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

سرش افتاد روشونه ام بهش نگاه کردم صورتش غرق خواب    هویکه  می نشست کمیزاد یاصرارپر به
اروم گونه اش   هیپوچ وتوخال هیمعن یبرام ب  یبدون اون زندگ  کنمینم اعوضیدختروبادن ن یبود ا
  دکهیحرکت کردم انگارفهم نیبردم وبغلش کردم وبه طرف ماش رزانوهاشیدستام روز  دمی روبوس

و پشت   نیگذاشتمش توماش  نارومیبه ماش دن یام بارس نهیسرش رو چسبوندبه س هتوبغلمه ک 
پارک کردم و   اط یروتوح نیبه خونه ماش  دنیحرکت کردم بارس یفرمون نشستم وباسرعت کم

دونفرمون   ی بغلش کردم به طرف اتاقمون حرکت کردم اتاقمون پربود ازعکسا اط یاروم بااحت
وحشتناک   ی خداروشکرکه اون روزا دمی وازته دل خند مخوش بود یکه کنارعشقم کل ییعکسا 

  ی تخت گذاشتمش واروم لباساش روبالباسا ی ه ارامش بهمون برگشت روگذشت خداروشکر ک 
و   دمیعوض کردم وکنارش درازکش یراحت ی خودم روهم بالباسا ی عوض کردم لباسا یراحت

 بغلش کردم 

 * زادی*پر 

بازوش بود و دستاش حصارتنم خواستم   ی سرم رو دارشدمی زودترازمهراب ازخواب ب صبح
 تاش رو دورم تنگ ترکرد  که حلقه دس  امی ب رونی ازبغلش ب

 روروجک ی _اروم بگ

 یی برم دستشو خوامیم یولم کن شهی_مهراب م

 حرفم دستاش روازدورم بازکردولب زد نیباا

 ا ی_زودبرگرد

 ن ییپا  دمی ازتخت پر عیسر

 باش الیخ نی_به هم

اوردم وبراش دست تکون دادم که ازتخت   رونیچشماش بازشد که زبونم روب  نوگفتمیتاا
 انداخت  رمیتااومدم فرارکنم گ نیی دپای پر
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 اره  یمال  یم  رهی من سرمن ش ی _خانوم کوچولو

 بانفوذنگاه کردم  توچشماش

 _اره 

 یچ  یعنینکار یتاوان ا دمی _االن بهت نشون م

افتادم   بودم که به نفس نفس  دهی روتخت پرت کردوشروع کردبه قلقلک دادنم اونقدر خند منو
 جونم دستاش روگرفتم  یب ی بادستا

 _توروخدا مهراب بسه 

 د یوکنارم درازکش دی اموبوس ربودگونهی اشک سراز ادیچشمم از خنده ز  ازگوشه

  زصبحانهیم هیازاتاق خارج شدم وارد اشپزخونه شدم و   سیرب ازجام بلندشدم وبعدسرو  هیبعد
  یخونه شروع کردبه زنگ خوردنگوش یو مشغول درست کردن غذا شدم که گوش دمی دونفره چ

 روبرداشتم وجواب دادم

 _بله 

 ی خوب ی_سالم پر

 شادمهرخوبه  یتوخوب  یمرس زمی _سالم عز

 مهراب خوبه چخبرا  یتوخوب می _خوب

 واسه نهار کنمیدارم فسنجون درست م یچیه تی _سالمت

 _زنگ زدم شام دعوتتون کنم خونه ما  

   هیا مگه خبر _چر

 نیفهمیخودتون م نی ای_ب
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   شده ی_تمنا استرس گرفتم چ

 نه یروبب خوادتومهرابیهست که م یک ی فقط   وفتادهین ی _نگران نباش اتفاق بد

 ؟ ی_ک 

 ی فهمیم اخودتی_ب

 گهی _تمنابگود

 یفهمیامشب  م نی ای_ب

 خب باشه   لهیخ کنم ی_هوووف من که تاشب دق م

   زمی عز یندار ی_کار

 _نه به شادمهرسالم برسون خدافظ 

 فعالخدافظ  بوسمت ی_توهم به مهراب سالم برسون، م

  ی توفکرا نهیوبب  خوادمنومهرابیکه م هیک  یعنیروقطع کردم ومشغول شستن ظرفاشدم  یگوش
 د ی ام روبوس قهیازپشت دستش دورکمرم حلقه شدوکنارشق هویمختلفم غرق شده بودم که 

 خانومم غرق فکره  شدهی_چ

 طرفش  مبرگشت 

 م ی _امشب خونه شادمهر دعوت

 _چه خوب 

 نه یتوروبب خوادمنویم یکی  گهی_تمنام

 ی_ک 
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 دونم ی_نم

  گهی د هیک  میفهمیشب م  میامون بخور  اصبحونهیخب ب لهی_ خ

 کنه یاخم کرده داره نگام م دمیکه د نمیبش یدادم وخواستم روصندل سرتکون

 شده مهراب  یزی_چ

 یکنیفکرم ی_خودت چ

 شده یچ  نمی_خب بگوبب

 پاش اشاره کرد  به

 رفت  ادتی  نجاستی_جات ا

 ره یگیپات دردم نم ی_سنگ

 وبکن   گم یکه بهت م ی_تونگران من نباش کار

 نشو  ی خب بابا انقدر جد لهی_خ

به روش زدم    ی لبخند دی بهم زدوگونه ام روبوس ی بلندشدم وروپاش نشستم که لبخند ازجام
 م ی ومشغول خوردن صبحانه شد

کردم که  یازجام بلندشدم وخودموسرگرم اشپز دمی از خوردن دست کش عیر س یلیخ
 ولب زد  دیمهراب هم دست ازخوردن کش قهیبعدچنددق

 گردم یبرم کینیکل  رمیسرم هی_دستت دردنکنه عشقم من  

 _باشه مراقب خودت باش 

 _چشم فعال خدافظ 
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 _خدافظ 

خونه تموم شد   زکردن ی مخونه شدم و بعد سه ساعت ت زکردن ی مهراب منم مشغول تم بارفتن
سربه   هیربه گرفتم وارد اشپزخونه شدم و هیدوش   هیلباسام روبرداشتم و واردحمام شدم و 

کم کردم وازاشپزخونه خارج شدم رومبل   یلیروخ رشیغذاهازدم خورشت جاافتاده بودز 
استقبال ازجام بلندشدم وبه طرفش   ی برا  عیبازشد سر خونهزل زدم که درب tvنشستم وبه

 دستام رودورگردنش حلقه کردم  دمییدو

 م ییاقا  ی_سالم خسته نباش

 عشقم  ی _سالم مرس

 نم یچیزنهارومی منم م یلباسات وعوض کن ی_تاتوبر

 _باشه خوشگلم  

که  دمیچ  قهیزنهارروباسلیوازش جداشدم به طرف اشپزخونه رفتم وم  دمی وساش روب  گونه
 م ی مهراب وارد اشپزخونه شدوهردوکنارهم مشغول خوردن شد 

  رمیزود اضافه وزن بگ  یلیفکرکنم خ یکه دار یدستپخت ن ی_باا

 نگفتم  یزیبهش نگاه کردم وچ بالبخند

ومن به اتاق برگشتم ومشغول  نهارروشست  ی غذابه اصرار مهراب ،مهراب ظرفا بعدخوردن
چهارخونه   راهنی رنگ با پ ی شدم کت شلوار سورمه ا می که قراربودامشب بپوش ییاتوکردن لباسا 

 ی زرشک ی قهوه ا

بود بودم که مهراب   یزرشک ی سارافون چهارخونه قهوه ا هیخودم که  ی اتوکردن لباسا مشغول
 د یوارداتاق شدوروتخت درازکش

 نا ی_تموم نشدا
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 _نه هنوز 

 نگفت  یزیچ

مرد رودوست   ن یلباسابه مهراب غرق خواب نگاه کردم ولبخندرولبم نشست چقدر ا بعداتوکردن
 داشتم  

  نیشدم باا ی زدی  کیازاتاق خارج شدم وارداشپزخونه شدم ومشغول درست کردن ک  اروم
  زمی ری گردوم ی زدی کیتفاوت که من داخل ک 

نشستم ومنتظر پخته   یداخل فرگذاشتم و خودم روصندل ختمیروتوقالبش ر ک یموادک  نکهیبعدا
اشکالت  ب کا یک  ی ورو  دمیظرف قلب شکل چ هیرو داخل  کایبعدپخته شدن ک  کاشدمیشدن ک 

 کردم  نیی تز یرنگ سی اب شده و اسمارت

مهراب که  دن یازاشپزخونه خارج شدم و برگشتم به اتاقمون باد  فیکث  ی ظرفا بعدشستن
  یمهمون ی که برا ییدستاش گرفته بودخنده ام گرفت اروم لباسا ونیمن م ی بالشتم روبه جا

برداشتم وازاتاق   میمشک یرسارافونی وسارافونم روباز ی مشک  یانتخاب کرده بودم جوراب شلوار
ساعته   کی دوش   هیهم وجودداشت واردحمام شدم و   گهیحمام د هیخارج شدم تو راهرو  

 گرفتم ازحمام خارج شدم و به اتاق برگشتم   یحساب

 م ی بر می_مهراب پاشو اماده ش

_......... 

 گه یپاشو د یی_اقا

 _....... 

حمام تواتاق رفتم وشامپو مخصوصش روبرداشتم اروم به تخت  به طرف  شهینم ینطوریا نه
بسته ش که محکم   ی توچشما خت یر  کمشی  ختمیسرش ر  ی شدم و شامپورو رو  کینزد

 روتخت نشست  هوی چشماش روفشردو 
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 _اخخخخ چشممم  

 که اون چشمش روبازکردولب زد رخندهیز زدم

 _کارتوئه  

ومنو توبغلش   نیی پا  دیکه پر  دمییاتاق دو  یزورخنده ام روخوردم وبه طرف درب خروج به
 گرفت 

 اخه یطونی_دختر توچرا انقدر ش 

 خب ی خودت مجبورم کرد   ی دارنشدیصدات کردم ب  رخودتهی_تقص

 باالرفته سرتکون داد  ی ابروها با

 نطور ی_که ا

 شه یحس کردم لپم داره کنده م شدی بفهمم چ تاخواستم

که گازگرفت گذاشتم ازدردچشمام   یمتقس ی که ولم کرد دستم رو رو دمیکش ی بلند غیج
 پراشک شده بود  

 ی زادخوبی _پر

   نهیاشک چشمام وبب خواستینگاه نکردم دلم نم بهش

 _به من نگاه کن  

 مقاومت کنم که به زوربادستش سرم رو بلندکردتوچشمام زل زد  خواستم

 دردت گرفت  یلی_خ

 _نه خوبم 
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 دم کر یچه غلط نمی_پس چراچشمات پرشده دستت وبردار بب

 نشده  یچی _بروحموم مهراب ه

 کردم  یچه غلط نمیدستتو بردار بب گمی _بهت م

 قرمز شد  تیصورتش از عصبان دنشیزور دستم رو ازگونه ام برداشتم باد  به

   ستی ن یزی چ یگی_لپت سوراخ کردم بعدتو م

 نگاهش کردم دهی رودهنش که ترس د یکوب محکم

 ارم یبالروسرت ب نی _خاک توسرمن ،چطوردلم اومد ا

 _مهراب من خوبم  

  دبود ی نگفت وبدون حرف وارد حمام شدازجام بلندشدم وبه صورتم نگاه کردم صورتم سف یزیچ
وپنهون کنم اخخخ   نی ا یمهراب بود االن من چجور ی دندونا ی جا یشکل  رهی قسمت دا هیو 

 مهراب ازدست تووو 

  فی خط چشم ظر هیصورتم شدم   شی بعد مشغول ارا ی حوکردن کبودکردم باکرم پودرم شروع
که مهراب ازحمام خارج شد   دمیبه لبام کش یرنگ ی ورژزرشک دمیوکوتاه پشت چشمام کش

 بهش نگاه کردم

 باشه   تی _عاف

   کنهی_جاش دردم

 گفت که دلم سوخت براش چقدر به فکرمه  نو یا یبا نگران اونقدر

 _نه 

 _واقعا 
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 رشده ید یلیتوکه خ_اهوم بپوش لباسا

 خب   لهی_خ

  ستی بعدب  می وبه طرف خونه شادمهر رفت  میشدن مهراب باهم ازخونه خارج شد  بعداماده
  کی ت ی و اف اف روفشردم که درب باصدا می روپارک کرد نی به خونه اشون ماش می دیرس قهیدق

باهامون   یکه شادمهر و تمنا به سرعت به استقبالمون اومدن و به گرم می بازشدواردخونه شد 
خنده رولبم   ستادمی شوکه سرجام ا  نیارم دنیباد م یاشون شد  خونهکردن وارد  یاحوالپرس

  رچشماشیو ز  دهی شده صورتش رنگ پر یشکل  نیچراا  کردیکارمینجاچیا نی خشک شد ا
 گودرفته بود زل زده بود به صورتم  

 د یدواج کرد_پس باهم از

 توصداش بغض بود که دلم گرفت  اونقدر

 ومد یانقدر ازمن بدت م یعنی_

 نجاچخبره ی_ا

 به طرف تمنا وشادمهر  برگشتم

 شونه ام روفشردولب زد  شادمهر

 نتت یباربب  نیاخر ی ازم خواست برا رهیم  رانی دنبالت بود امشب داره ازا یلی_خ

 کردم  تتیاذ  یل ی_منوببخش من خ

مهراب بغلم کرد حس کردم روح ازتنم رفت   ی بگم که به طرفم اومد وجلو یچ دونستم ینم
   کردیداشت خفه ام م دی رسیخواستم ازبغلش خارج شم اما زورم بهش نم

 قرمزشده بودنگاه کردم تی پرازاشک شده به مهراب که از شدت عصبان ی باچشما

 _مهراب 
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 _جان ،جانم 

 کنهی_کمکم کن داره خفه ام م

 دادزد  تیوازم جداکردوباعصبان نیارم هویطرفمون اومد و  به

 ی دیفهم یشی م کی _باراخرت باشه که به ناموسم نزد

 به مهراب زدولب زد  ی پوزخند نیارم

 _ناموس تو تاابد عشق منه تاابد  

 گفت  یمن نگاه کردو بامهربون به

  ی برگرد یتونینترس من بازم عاشقتم خب م یچیازه وفتهیکه ب می به فکرتم هراتفاق شهی_هم
 بهم 

ش نشست   نه یکه روس دمیکش غی ازترس ج نیکه مهراب توصورتش زد پرت شدروزم یبامشت
 وعربده زد 

   ی_عوض

  ی کنارزدن مهراب نداشت به معنا ی برا یتالش چ یهم ه نیوارم  زدشیسرهم م  نطورپشتیهم
 زدم غیکه ج کشتشیداشت م یواقع

 کن   _مهراب توروقران ولش

طرفم   دییروکنارزدودو  نیافتادم که ارم نیو روزم دی لرز ی نگاه کرد ازشدت ترس زانوهام م بهم
 ومنو توبغلش گرفت ولب زد

 غلط کردم دی،ببخش دی ،ببخش  شششی_ه

 د یلرز ی عرق شده بود و تنم به شدت م سی دست خودم نبود تمام تنم خ اما
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 اروم باش خب  زادتوروخدای _پر

 دم ینفهم  یزی چ گهیاما چشمام بسته شد و د دمیشنیروم صداش

اشک رو   کردیمهراب که هراسون نگاهم م  دنی سوزش دستم چشمام رواروم بازکردم باد باحس
 د یبالشت چک  ی ملحافه رو

 م ی نکن غلط کردم ،غلط کردم زندگ  هی_گر 

 دم یترس یلی_خ

   دی_ببخش

  یخواستیم ی کردیبس کن گوش نم گفتمیچراهرچقدرم ی دیشنی_مهراب ،چراصدامونم
 بازم طعم ازدست دادنتوبچشم   یخواست ی،م  شیبکش

 کنار دمی مهراب خواست بغلم کنه که خودموکش کردمیهق م هق

 غم نگاهم کرد با

 چشم ازش گرفتم بااومدن پرستارلب زدم یبا دلخور که

 مرخص شم  تونمیم ی_ک 

   ی_سرمت که تموم شه مرخص

  ومدینگفتم که از اتاق خارج شد به سرمم زل زدم واشکام بندنم یزیچ گهیدادم و د  سرتکون
 سرمم تموم شد خودم سرم روازدست دراوردم که دستم پرشدازخون   کساعتیبعد  

 زاد ی پر ی کارکردی_چ

به مهراب نکردم وازجام بلندشدم از اتاق خارج شدم وبه طرف صندوق رفتم بعدحساب   یتوجه
 حرکت کردم که مهراب دادزد ابون یه طرف خخارج شدم بادوو ب مارستانیکردن ازب
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 ستا ی زادوای _پر

  نی نشستم توماش یحرف چیه  ستادبدونی جلوپام ا  نشیکه ماش ستادمی ا یچرا ول دونم ینم
 خونه  میوباهم برگشت

که مهراب وشادمهروتمنا واردخونه شدن مهراب کنارم  گذشتیروز از قهرم بامهراب م سه
 نشست ودستم روگرفت  

 ی که منوببخش کارکنمیزادچی _پر

 نگاه کردم بهش

   یتوبهم اعتمادندار نکهی؟ا  کنهیم  تمیاذ   یلیخ ی چ یدونی_م

 وزدهی حرف نیهمچ ی_ک 

 ی شد ینم یاون عصب ی باحرفا ی_اگه داشت

 برگردبهش   گفت ی داشت جلومن بهت م زاداونی _پر

 خواستمش یهانن مگه من م  خواستمشی_مگه من م

 که منوتوبغلش گرفت خواستم پسش بزنم که محکم تربغلم کرد  هیرگر یز زدم

 نکن  هیگر   گهی_حق باتوئه من اشتباه کردم فقط توروخدا د

 شادمهرکه اشاره کردقبول کنم نگاه کردم و دستام دورکمرمهراب حلقه شد  به

  م یبر  یگرفتم همگ میکردم تصمکه  یی_قربونت برم که انقدر دلت نازکه،خب به خاطرجبران خطا 
 مشهد چطوره 

 زد  دولبی سرتکون دادم که گونه ام روبوس یباخوشحال

 م ی_فقط زودترچمدونتوببندکه امشب پروازدار
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 بلندشدم ولب زدم ازجام

 کن بهم  اکمکی_تمناب

 ا لب زدکه تمن م یهمراه تمناوارداتاق شد  به

 شه یم ینطوریا م یدونستیمانم زادتوروخداماروببخشی _پر

 بهش فکرنکن  گهی_د

اماده   یساعت هشت همگ دمیداخلش چ ازدارمروین کردمی که فکرم یروبرداشتم هرچ چمدونم
کنار مهراب نشستم وتمناوشادمهرکنارهم سرم روگذاشتم   مامنیتوهواپ می به طرف فرودگاه رفت

 خسته م یم االن حساب ده ی چندروز خوب نخواب  نیروشونه مهراب وچشمام روبستم ا

 زاد ی _پر

 زورچشمام روبازکردم به

 شده ی_چ

 م ید ی_بلندشو رس

وخوردم   دمیماروند یخوابالوبودم درست پله هواپ کم یکمک مهراب ازجام بلندشدم هنوز  به
 کمکم کردازجام بلندشم  عیمهراب سر نیزم

 که نشد  تی زی چ ی_خوب

 ست ی ن یزی_نه خوبم چ

 حرم می اول بر شهی_م

 کرد  نگاهم

   شهیاستراحت کن بعد چشمات درست بازنم می _اول بر
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 _خوبم به خدا خوبم 

 خب باشه  لهی_خ

وقته    یلیبغض چنگ زدبه گلوم خ  شییگنبدطال  دنیحرم باد  می ورفت  میگرفت نی ماش هی
 به مهراب نگاه کردم نمشیخوادببیوقته که دلم م  یلیدلتنگشم خ

  رم یفعالم گهی _من د 

 _مراقب خودت باش 

 نطوری_توهم هم

اون لحظه که   م یبهمون اجازدادن واردحرم بش یبعدازبازرس می بانوان رفت یطرف بازرس  باتمنابه
 هواشکست  یوارد حرم شدم بغضم ب

باالخره   ادیز  تی ام گذاشتم وبه اقا سالم کردم به همراه تمنا تواون جمع نهیس ی ورور دستم
وچشمام روبستم واشکام روگونه    حیصورتم وچسبوندم به ضر  میدست بزن حیبه ضر می تونست

 ام سرخورد  

تاحاجت   یکه ازت بخوام ،ازت بخوام که برام دعاکن شتیمهربون،اومدم پ  ی اقا، سالم اقا سالم
  ی برا خوادی منوعشقم فاصله بندازه دلم م نیب یزیچ  ینذار گهید خوامی اقا ازت م ی دلمو بد

 کنم   یزندگ  یکنارش باارامش وخوشبخت شهیهم

 کردم وازامام رضا خواهش کردم که تمنا دستموگرفت وگفت  هیگر  اونقدر

 م ی ایبازم م می ابریشادمهرزنگ زد گفت منتظرمونن ب  ی_اج

  هویکه  م یبود  ستادهیتوصحن ا  می دادمو وازجام بلندشدم وهمراه تمنا ازحرم خارج شد سرتکون
مهراب لبخندزدم امامهراب بااخم نگاهم   دنیدستم وگرفت برگشتم باد یحس کردم کس

 کردوگفت 
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 که انقدر چشمات قرمزشده  ی کرد هی_چقدر گر

 رومحکم تودستش فشرد  که دستم دیبهم گفت انگارفهم نو یکنارشادمهروتمنا ا دمیکش خجالت

 حرم می ایشب بازم م میاستراحت کن کمیهتل  می بر گهی_خب د

دست تکون دادو ادرس هتل   نی ماش هی ی مهراب برا  می واز صحن خارج شد می داد سرتکون
 ومهراب جلونشست   می روگفت منو تمنا وشادمهرعقب نشست

  یلیهتل خ ه ی می شد   ادهیپ نیاروحساب کردازماش هیبه هتل مهراب کرا  می د یرس قهیدق بعدپنج
  قهیمهراب به طرف مسئول هتل رفت وبعدچنددق می وارد هتل شد یمشک  دی سف ی بانما کیش

 به طرفمون اومد 

 واحدامون اماده اس  م یبر  نی ای_ب

  ستادی روفشرد بعدچندلحظه اسانسورا۷که شماره  می وارد اسانسورشد میطرف اسانسور رفت  به
ازکارتهارو به   یکی دوتا واحد بافاصله نسبتا خوب وجود داشت مهراب  می شد   ازاسانسورخارج 

 طرف شادمهرگرفت  

 کارت اتاق شماست  نی_ا

شصت   تی سو  هی می تمنا وشادمهر دست تکون دادم وبه همراه مهراب وارد واحدمون شد ی برا
  خچال ی یزنهارخوریو م  ی قد نهیوا  شیزارای و م کی کوچ ی د یال هیبا دوتا تخت دونفره  یمتر
 ازبود یکه ن یزی وهرچ  کیکوچ

 چمدونها روکنار تخت اول گذاشت وبهم نگاه کرد  مهراب

 دلم برات تنگ شده   یچندساعت کل نی _بپر بغلم که توهم

سرم رو   دمیتاپ شلوارک عوض کردم روتخت کنارش درازکش هیرولبم نشست لباسام روبا  لبخند
 اش گذاشتم و چشمام روبستم   نهیس ی رو
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 در اروم چشمام روبازکردم  ی که باصدا می خواب بود غرق 

 _مهراب 

 _جانم 

 زنن ی_درم

 هیک   نمیبب رمیخب توبخواب من االن م لهی_خ

 روبستم که مهراب ازجاش بلندشدوبه طرف دررفت  بازچشمام

   م یایم گهیرب د  هیخب  لهی_باشه فعال خوابه ،خ

 کنه یم یحس کردم داره باموهام باز بعدچندلحظه

 ی دارشیب ی خوایمهراب نم ی_زندگ 

 چشمام روبازکردم که لب زد  اروم

 انه ی می ماهم بر میچرخ بزن هی می بر گنی_شادمهروتمنام

 شم ی_االن اماده م

واز  دمی شدم چندمشت اب سرت به صورتم پاش سی ازروتخت بلندشدم وواردسرو اروم
وباحوله ام دست وصورتم روخشک کردم چمدونم   ستادمی ا نهیا ی خارج شدم جلو سیسرو 

بود   یرژ قرمز و خط چشم هم کاف هیتنم کردم   یباشال وشلوارمشک یتونی مانتو ز هیروبازکردم  
 تنش بود   یباشلوارکتون مشک یتونی ز شرتیت هیبرگشتم به طرف مهراب که 

 ی _خب خانومم اماده ا

  می رودوربازوش حلقه کردم واز اتاق خارج شددادم که بازوش روبه طرفم گرفت دستم  سرتکون
  دنمونیکه نشسته بودن باد مید ی که شادمهروتمنا رومنتظر د می هتل شد  ی وبااسانسور واردالب
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و به اصرارمنو تمنا   می ازجاشون بلندشدن وبه طرفمون اومدن به همراه هم از هتل خارج شد
مختلف   ی به بازار بادقت به مغازه ها می دیرس قهیدق ست ی بعدازب می به طرف بازاررضارفت ادهیپ

و مهراب    مید یخر یم یاز لباس گرفته تا خوراک ومدی که خوشمون م یوهرچ  می کردی نگاه م
تا دوازده شب طول   دکردنمونیخر  گفتنینم یزیوچ کردنی وشادمهرهم فقط باخنده حساب م

نگه داشتن   ی برا  یی جا گهیمهراب وشادمهر د ی دستا که میدست برداشت دنیازخر  یزمان دیکش
 نداشت  دی خر ی ساکا

 دلم گذاشتم ولب زدم  ی رو رو دستم

 هتل  می بعدبرگرد می شام بخور   می گرسنه امه بر یلی _مهراب خ

  یهمگ میکرد  زهاروانتخابیازم یکیو  می زشدیتم یل یوخ ک یاما ش کیرستوران کوچ  هیوارد
 مهراب باخنده نگام کردوگفت   می کباب سفارش داد

   ناید یتوبازاربود وخر ی_هرچ

 اش بمونه واسه فردا هی_حاال بق

  هی  هیگر ی که صدا رخنده ی ز می بلندزد ی شادمهر ومهراب وارفت منوتمنا باصدا افهیحرفم ق نیباا
پسرکوچولوکه   هی  دنی بچه توجه امون رو به خودش جلب کرد به طرف صداسربگردوندم باد

هفت ماهش باشه نگاه کردم اونقدر نازبودکه حدنداشت تپل مپل و   ش ی ش خوردیبهش م
بچه   کردنی م یرفتم که سع ی ازجام بلندشدم وبه طرف زن ومرد  اوردیکوچولو دلم طاقت ن 

 ولب زدم  ستادمیارواروم کنن کنارشون ا

 کنهیم  هی_سالم ،چراگر

 نگاهم کرد   یجوون باکالفگ زن 

 فکرکنم لج گرفته  دونمی_نم

 به من  نشی لحظه بد  هی شهی_م
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 دادوبچه ارو گذاشت توبغلم  سرتکون

رب توبغلم خوابش برد بالبخنددست   هیکردم به تکون دادن بچه واروم نازکردنش بعد شروع
 وگذاشتمش توبغل مامانش  دمیتپل وکوچولوشو بوس 

 ساکتش کنم   یچجور دونستمی_واقعاازت ممنونم نم

 فعال   رمیم گهیبااجازه تون من د ن ی مراقبش باش شتری ب  کنمی_خواهش م

ازطرز نگاه   یچرا ول  دونمینم  کنهی جورخاص نگاهم م هیمهراب   دمیسرجام که د برگشتم
اماتااخر مدت زمان خوردن غذامهراب   می بااوردن غذامشغول خوردن شد روروشدی کردنش دلم ز

  میوبااژانس برگشت می ارج شدهمونطور نگاهم کرد بعدخوردن غذاوحساب کردن ازرستوران خ
موهام   دنی م به اتاقمون لباسام روعوض کردم ومشغول برس کشی هتل خسته وکوفته برگشت

 زد  ستادولبیشدم که مهراب کنارم ا

که  ی بچه ا ه ی ی انقدر مهربون  برا دمی د یوقت دمیفهم  نوامشبی،ا یشیم  یخوب یلی_تومادرخ
 یلیکه از وجودته خ ی قطعا به بچه ا  یکنیوبهش محبت م یذاریوقت م یشناسیاصالنم

به خاطرداشتن   کننیمطمئنم که همه به بچه هامون حسادت م ی کنیمحبت م  شتریب
 مثل تو  یمادرخوب

که ازخجالت  رنگ گرفته بود نگاهش کردم که به طرفم اومدومنوبه اغوش   یباصورت
 شکمم گذاشت ولب زد ی رو رو  ددستش یکش

   شهیم میود_به بچه امون حس

 تعجب نگاهش کردم که شکمم رونوازش کرد و ادامه داد با

 و هرلحظه کنارته کنهی _که نه ماه تووجودت رشد م

   ییکه ثمره عشقمون بچه ها کنمیفکرم  نیبه ا یوقت شمیچقدر غرق لذت م یدونینم
 یی که مادرشون تو  ییازوجودتو هستن  بچه ها



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 کردم  یتواغوشش مخف خودمو

  یوبعد کل  می کرد ارتیز  ریدل س هیو  می به همراه مهراب وشادمهروتمنا اول حرم رفت صبح
 تهران  ی برا می هتل صبح پروازداشت می وشب خسته وکوفته برگشت  میکرد فیوک   مید یچرخ

  کردیم   ینیرودلم سنگ یغم هیکه بهم گذشت   یبود درکنارهمه خوش بیغر  یلیخ حالم
حرم حالمو   امیب تونمی نم گهیفکرکه ازفردا د  نیم وا شد  نجاوابستهیبه ا بی دوروز عج ن یتوهم
 توگلوم نشست مهراب روصدازدم هویکه  یدرحال مرتب کردن چمدون بودم بابغض کردیبدم

 _مهراب 

 _جانم 

 ی بد  یقول هیبهم   شهی_م

   ی_چ

 مشهد   یاریدفعه منوب هی_که هرسال  

 چشماش گذاشت ولب زد ی رو رو دستش

 چشمم   ی _به رو

 _قول 

 _قول مردونه 

 اروم گرفت و تونستم برگردم تهران  دلم

که کم   یواز ازدواج منو مهراب سه سال به سرعت گذشت سه سال  گذشتنی به سرعت م روزها
که هم   یسه سال  امیازپسش برب شدبتونم یمهراب کنارم بود باعث م نکهینبودازمشکالت اما هم
  ی غم داشت هم شاد
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  می چه حس بهم دار  میکرد یکه هردوفراموش م م یبود یاوقات اونقدر ازدست هم عصب یبعض
 دم ی خندیروزام نیوباهم به ا می شدی اما باالخره اروم م

  می لیفارق التحص ی به خودم استراحت بدم برا  کمیدادم  حیمدرک ارشدم روگرفتم ترج نکهیبعدا
دادم که شادمهر وتمنا درساوعسل وخونواده مهراب بودن  بیترت کی جشن کوچ هی

  جی سرم گ  یه تونستمیکه بخوام کارم روانجام بدم نم کردمی م یوپدرمادرشادمهر اما هرکار
بودم باالخره به   یانجام بدم کالفه وعصب یچکاریه تونمینکه نمیازا شدمی م حالیو ب رفتیم

  مین دادمی که انجام م یهرکار  بتیاهزارتامصبود تونستم کارام روانجام بدم اما ب یهربدبخت
جونم   دمیکارام برسم به غذادرست کردن که رس هیتا بتونم پاشم وبه بق شستمیم حالیساعت ب

 ی حضورداشتم تمام بو یمرغ فروش ی بپزم و مرغ درست کنم انگار تو چهی باالاومدتاتونستم ما
کردم وبه خودم   هیازصبح تنهابودم وتاتونستم گر کردیبود جونم به لبم م  می نیتوب چهیمرغ وماه

  ی جشن گرفتن ازکجا اومد انقدرحالم بدبود که نهارهم نخوردم بارنگ رو نی لعنت فرستادم که ا
زرشک   چهی پلوباماه یغذادرست کردم باقال چندنوعکاراروانجام دادم  ی باالخره همه   دهی پر

 ،فسنجون    هیپلوبامرغ الو

  دهیکه خر یلباس  عیربه گرفتم و سر هیدوش  هیساعت به اومدن مهمونا مونده بودکه  هی  فقط
لباسم که   پیکردم نشد ز یکارشده اما هرکار یاسمون یبلند اب راهنیپ  هیبودم روتنم کردم 

 وروتخت نشستم  دمیکش یغیازکنار پهلوم بود روببندم کالفه ج

اف   ی صدا دنی بود که بهش دچارشدم باشن یضیچه مر  نیمن که چاق نشدم پس ا یچ یعنی
  تورافیبازبود ازاتاق خارج شدم وبه صفحه مان پشیکه ز  یرو سرم و بالباس دمیاف محکم کوب

  کیخوشگل وش یلیدر روزدم بعدچندلحظه واردخونه شد خ عیدرسا سر دنی اف نگاه کردم باد
 چشماش گردشد وباتعجب گفت  دنم یبزنه که باد یحرف استبالبخندبهم نگاه کردوخو

 شده    یزیزادچی _پر

 یچ ،مثال ی _خوش اومد

  ی شد یشکل نی _چراا
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 افتضاحم نه؟؟؟  یلی_خ

 ه یرگر یز زدم

 کرده لب زد هول

 ی بندیلباستونم پیچرا ز دهیرنگت پر  کمی_نه نه،فقط 

 شهیصاحاب بسته نم  یب  ن یا کنم یم  ی_هرکار

 انه یببندمش   تونمی م نمیبب ستای خب صاف وا  لهی_خ

 لباس روببنده  پیکردنتونست ز  یهرکار ستادمی خواست درسا صاف ا به

 ولب زدم  دمیهق دماغم روباالکش باهق

 زم یتوسرم بر ی_حاالمن چه گل

 ی دیخر  یلباس ومگه ک  ی _ا

 تنگ شده  هوانقدربرامیچرا    دونمیاتفاقابرام گشادم بودنم  دمینوخر یا  یوقت ش یماه پ هی  نی_هم

 ی تااالن انقدر چاق شد شی ماه پ هیاز یعنی_وا ، 

 تکون دادم یچارگ یروبا ب سرم

 م یبکن می تونی کارمیچ مینیبب  می ابریکردن ب هیگر  ی خب به جا لهی_خ

 بپوشم اخه یمن چ کارکنمی به نظرت امشب وچ میکاربکنی_چ

 نگران نباش  م یابر ی_ب

زانوبود   ی بنفش که تارو راهنیپ هی درب کمد روبازکردم وبه لباسام نگاه کرد  می طرف اتاق رفت به
 وساده ساده بود روبه طرفم گرفت 
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 ساده اس درسا   یلیخ نوبپوشمی_ا

 خب  میکنی دامی پ گهید یکیساده ترقشنگ تربپوش اگه بدبود  ی_هرچ

 نداشت وخداروشکر اندازه ام بود  پی لباس ز نی روتنم کردم ا راهنیاجبار پ به

 بهتره    مید یکه خر  ینیخوبه ازا میلی_خ

لبام رو   خواستمیکه من م ستین یبهتره اما اون ی چینگاه کردم ازه نهیبهم خودم توا باغم
 روهم فشردم تابغضم سربازنکنه  

 کن  شی ارا کمی  نیابشی_ب

باعث   یشیمواد ارا ی کنه بو شمیارا  خواستینشستم اما تا درسا م یصندل  ی دادم ورو سرتکون
 مانعش بشم  شدیم

 ی ستی هنوزاماده ن انیاالن مهمونا م انهیکارموبکنم   یذاریزادمی _پر

 ده ی میبد ی چه بو نیانقضاشون گذشته بب خی تار  شمیفکرکنم لوازم ارا کارکنمی_خب چ

 گرفتم که بوکردوباتعجب گفت  شینیپودر روبه طرف ب کرم

 خوشبوئه  یلیخ نکهیا  دهی بدم ی _وا،کجاش بو

  هیتااومد موهام رو   دیکردبه موهام که رس شمیارا یدرساکم  یبود به هر جون دادن یهرجور
 زهره ترک شد  چاره یکه ب دمیکش یغ یکنه چنان ج ونیساده شن  یلیمدل خ

 ره ی گیم شیسرم داره ات  ی خدا موهام وا ی ،وا یییی_ا

 بهم نگاه کردولب زد دهی ترس

 نکردم هنوز یراخه من که کا یکنی م ینجوریشده توچرا ا  زادچتی _پر

 ی د یموهاموکش یلی_خ
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 کارموشروع کنم  کردم ی_نه به خدا تازه داشتم موهاتوجدام

 کنهیدردم ی لیسرم خ زمیهمه موهامو اتوبکش بر  ال ی خیدردم گرفت ،ب ی لیخ یول دونمی_نم

 _باشه 

اومدن شادمهروتمناوپدرمادرباهم عسل بعد   یکی ی کی  بیموهام مهمونا به ترت بعداتوکردن
  ی سالم واحوالپرس  حالیب یلیخ دنشونی اومدن باد یودراخر خونواده مهراب هرکدومشون که م

   دی مهراب اومد وگونه ام روبوس نکهیهمشون رومتعجب کرده بود تاا نیو ا  کردمیم

 بودم که درسا وتمنا وارد اشپزخونه شدن  تواشپزخونه

 ی زادخوبی _پر

  یی رایشماهاازمهمونا پذ شهیروانجام بدم م  یکار چ یه تونمی نم ستیحالم اصال خوب ن_نه 
 واقعا شرمنده ام دیکن

 مهراب کاراروبسپاربه ما   شی _باشه گلم توبروپ

رمق به طرف مهمونارفتم وکنارمهراب نشستم مهراب دستش دورشونه ام   یدادم وب سرتکون
 کرد کیحلقه شدومنو به خودش نزد

 خوشگل خودم چطوره  _حال خانوم

 ست یمهراب اصالحالم خوب ن ستمی _خوب ن

 نگاهم کرد  نگران

 شده ی_چراچ

 اره یفقط داره ازپادرم م دونمی_نم

 منوها  یترسونیم ی_دار
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 م یجشن وتموم کن  نیزودترا  شهیخسته ام م یلی _مهراب خ

 ی توبخوا ی_باشه ،باشه هرچ

وهمه به طرف سالن    ننیروبچ زشامی نه شب بود که مهراب به درسا وعسل وتمناگفت م ساعت
امابافشردن دستم تحمل کردم  رروشدی دلم ز زی م ی رو ی غذاها دنی باد  می رفت یغذاخور

  ختم یخودم ر ی ساالد برا   ینشستم همه مشغول خوردن شدن ومن فقط کم هیوکنارمهراب وبق
 وشروع کردم به خوردن

 ی خورینم یچ یچراه زادجانی _پر

 بخورم تونمی_نم

 _چرا  

 زنه یحالموبهم م  زدارهیروم ی _غذاها

 ی شد ی نطوریهوای_اخه چرا

 م یزنیبعدادرباره اش حرف م  دونمی نم دونمی_نم

 یغلط دچهیاگه اونانبودن من امشب با  دونمیشام روجمع کردن نم زیغذابچه هام بعدخوردن
  کیک  حالیمهمونا ب ی کای وتبر کیبااوردن ک  شهیجونم داره ذره ذره اب م کردمی حس م کردمیم
  ی که ازمون خداحافظ ستین ادخوبیبودن حالم ز  دهی انگارهمه فهم کیو بعدخوردن ک  دمی بر

 طرفم  دیی جون افتادم که مهراب دو یکاناپه ب ی خونه رو شدن  یکردن ورفتن باخال

 اخه ی شدیجان چ زادیزادپریابوالفضل پر  ای_

 م ی بخواب می بر شهیم  ادیمهراب خوابم م_

 شه ی_اره قربونت برم اره چرانم
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منوروتخت گذاشت دستش روگرفتم و وادارش کردم روتخت    میکردو وارداتاقمون شد  منوبغل
  چسبونهیبچه که به مادرش م هیاش گذاشتم وخودم رو مثل  نهیدرازبکشه سرم روروس
 چسبوندم به مهراب 

 امشب اصال حالت خوب نبود  زادی پر ست ی_حالت خوب ن

 ی_مهراب تومنودوسم دار

 دوست نداشته باشم  شهیمگه م یمی _معلومه که دوست دارم ،من عاشقتم توتمام زندگ 

  دونمی توبغلش اروم بودم نم ب یاش فشردم و چشمام روبستم عج نهیس شتربهیسرموب
 و بابغض مهراب روصدازدم   دمی پر هوازخوابیخوابم برد اما شدکهیچ

 _مهراب 

 لب زد یچشماش روبازکرد و با نگران عیسر

   شدهی_جانم چ

 خوادی_دلم اش رشته م

 نگام کرد باتعجب

  خرمیبرات م رمی صبح م ستیبازن ییساعت پنج  صبح  خانومم االن که جا زادجانی _پر
 حاالبخواب 

 که هراسون کنارم نشست  هیرگر یبخوابه زدم ز تاخواست

 ی خوابیم یبعدتو دار خوادیدلم اش رشته م گمی_مهراب م

   ارمیرمی شده برات اش رشته گ ینکن من هرجور هی_باشه باشه قربونت برم توگر



 

 

 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

پنج  صبح مهراب روفرستادم دنبال آش رشته تامهراب برگرده من هزارباربهش زنگ زدم   ساعت
وظرف اش رشته  ظرف اش رشته وارداتاق شد کنارم نشست  هیساعت مهراب با  میباالخره بعدن

ازش تشکرکنم تندتندپشت سرهم شروع کردم به خوردن اش رشته   نکهیاروگرفت طرفم بدون ا
خفه شدم که مهراب شروع کردبه ضربه زدن به پشتم بعدچندلحظه   مداشت  دتوگلومیکه پر

 خوب شدم که مهراب نگران لب زد 

 ا یشدیخفه م  ی_اروم بخور داشت

که ازخوررن اش رشته بهم دست داده   یلحظه خوش هی  نیبود تا هم ی کلمه کاف هی نیهم
که انگارمهراب باهام دعواکرده مهراب بهت زده   کردمی م هیچنان گر  هیرگر یبره وبزنم ز  نیبودازب

 با هق هق لب زدم کردکهی نگاهم م

 من ....خرسم   یعنی...ی...چ یعنی_

 نبود  نی_نه بخدامن منظورم ا

 زدم غیج

   ی شدی خفه م یاروم بخورداشت ی _خودت گفت

 ره ی جونم م کردمیحس م زدمیکه توسرم م ی ضربه ا هیکردم به زدن توسرم هر  شروع

چم    دونمی گرفتم نم  یضیچه مر دونمی نم ستیخب دست خودم که ن ی ،ول والمی_اره من ه
 شده  

  هوشیب نکهیکردنم ادامه داشت تاا هیوتاصبح گر تونستیکنه نم کرداروممی م یهرکار مهراب
 شدم 

  یو کل خونه اروگشتم و وقت نییازتخت پا  دمیپر  ستیمهراب کنارم ن دمی د دارشدمی ب یوقت
داره که   تیبراش اهم شترازمنیب  کینیکل یعنی چرا رفته  هیرگریزدم ز  ستی مهراب خونه ن دمید
 نموند  شمیامروزوپ هی
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 امیبه خودم ب تونستمیچرااون لحظه نم دونمیاما نم گمیدارم چرت م دونستمی م خودمم

  دنمیکردم مهراب که وارد خونه شدباد  هیسره گر  هیدرخونه نشستم و  ی ادجلویمهراب ب  یتاوقت
 جاخورد

 ی نجانشستیا  زاد،توچرای _پر

 اروازسرگرفتم  هیگر دوباره

 هم داره   یت یتواهم ی _مگه برا

 نشست ولب زد کنارم

 ه مهمه معلومه ک  یگیم یدار ی_چ

 ک ینیکل ی_پس چرا امروز رفت 

 ک ینیکل  رفتمیدمی داشتم با ی_خب چندتاجراح

 شم یپ یحالم بده چرانمون ی دی ند ،مگه یدوست دار شترازمنیضاتوبی_تومر

 که منو توبغلش گرفت  هی رگریزدم ز ی ها ی ها

 نکن   هیگر   دخوشگلمی ،ببخش  دی_ببخش

 شده  ینطوریزادچراا ی پر ادیداره سرم م ییچه بال  ایخدا

 وکمک کردازجام بلندشم روکاناپه نشستم  ربغلموگرفتیز

 وبه طرفم گرفت که نگرفتم  وانیل شمیاب قندبرگشت پ وانیل هیبا  که

 خوادیم رپستهیدلم ش خوامی_نم

 ارمی_باشه خوشگلم تواروم باش من برات م
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  رپستهیبرگشت چنان بااشتها ش رپستهیوباش رونی دوباره رفت ب ومدهیمهراب هنوزن چارهیب
 نگو   کهخوردمیاروم

  هوچمینگران شده بود خودمم نگران بودم  یلیکم شده بودکه مهراب خ  ی به حد غذاخوردنم
 شده بود اخه  

 لب زد  دنمی دکترباد مارستانیب م ی اجبارمهراب رفت به

 ادیغذابدت م  ی _خب دخترم به من بگو ازبو

 غذابخورم  تونم ی که نم ی _اره به حد

   یکنیمختلف هوس م ی زای_چ

 خوادیاالن دلم لواشک م نیادمثالهمیز  یلی_اره خ

 رولبش نشست  لبخند

 ی شد انهیعادت ماه یبارک  ن ی_اخر

 ن ییسرم روانداختم پا  باخجالت

 وقته عقب انداختم  یلیخ دونمی_نم

 ا یروانجام بده ب شی ازما نی_خب ا

 گرفتن به مهراب نگاه کردم یاورژانس شیدستوردکتر ازم ازما به

 رم یمی_مهراب نکنه دارم م

 نگاهم کرد  اخمو

 ایحرفابزن  نینشنوم ازا  گهی_د
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نگاهم کردکه دکترصدامون کردبه همراه مهراب وارداتاق   مونیکه پش دنی شروع کردبه لرز لبام
 دکتربه هردومون نگاه کردوبالبخند لب زد می شد

 د یشیدپدرمادرمیبهتون دار گمیم  کی_تبر 

 من   دم ی شن یلحظه حس کردم قلبم نزد چ هی

طرف   هیخوشحال بودم واز تینهایطرف ب هیسخته از  یلیباورش برام خ  شمیدارم مادرم من
 که توصدام مشخص بودلب زدم  یتودلم خونه کرد که حدنداشت باغم یغم

 _چندوقتشه دکتر 

 _سه ماه وسه هفته 

  میخارج شد  مارستانی و ازب می شکرکردازدکترت کردی مهراب نگاه کردم که با ذوق نگاهم م به
 د یکه مهراب گونه ام روبوس میشد  نیواردماش

 م یشیبابامامان م می دار زادمنوتوی _پر

 نگاهم کرد  یروگونه ام بانگران دی دادم واشکم چک سرتکون

 ش ی خوای_نکنه تونم

 نگاهش کردم   باغم

مامان بابام تنگ شده اگه   ی دوسش دارم ،مهراب دلم برا شترازخودمینخوامش ب شهی_مگه م
 کاش  ی ا نجابودنیکاش ا دنیشنیخبروم نیبودن وا  نجایا

 ********** 

  یمنومهراب کل  نمیدخترم اتاقش روبچ ی حالم بهترشده بود وتونستم برا  گهی ماه پنجم د بعد
 که حدنداشت   ادی اونقدر ز میاومدنش ذوق داشت ی برا
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 ی ملود ی لباس وعروسک برا یوهمه توخونه امون جمع بودن تمنا بازم کل ماه اخربودم ی اخرا
  دیلحظه حس کردم تمام تنم ازدرد لرز هیکه  ختمی ری م ی بودداشتم چا دهی کوچولومون خر

 به طرفم  دیی افتادمهراب باوحشت دو ن ی روزم ی چا ینیشدوس یخال رزانوهامیز

 دمیازدردکش یغیج که

   ادی_مهراببب داره م

 که شادمهر دادزد میهمه هول کرده بود  نیبودبخوره زم کی که نزد دیی چنان به طرفم دو مهراب

مانتوشال اورد   هیتمنا برام   اریمانتوشال براش ب  هیتمنا برو   دی بابا شماکه بدترهول کرد ی _ا
تو   نمیمک کردبشکه مهراب ک  میشد  اط یلباسا به همراه مهراب وشادمهر وارد ح دنی بعدازپوش

 شادمهرپشت فرمون نشست ومهراب کنارمن نشست  نیماش

افتادم دست مهراب رو تودستم گرفت   هیروروشن کردوحرکت کرد ازدرد به گر نی ماش شادمهر
 ولب زدم

 _مهراب  

 _جان ،جانم  

 هم مادر یتوهم براش پدرباش نمشی_قول بده اگه نشد که بب

 پرشده دستم روفشرد  ی باچشما مهراب

 حرفانزن    نی زادازای_توروخداپر 

 _مهراب بهم قول بده 

 تونم یبدون تونم امی بدون توازپسش برب تونم ی من نم دمی_قول نم

ابم   سهیپاره شدن ک  دنی پام روون شد بافهم نیازب ی زیبزنم که حس کردم چ یحرف خواستم
  ستی روند بعد ب مارستانیطرف ببه   ادیگفت باسرعت ز ییازهرا یزدم که شادمهر یبلندتر غیج
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  مارستانیطرف ب دبهییشادمهردو می دی ساعت گذشت رس ست یکه حس کردم ب قهیدق
اومدن ومنو روتخت گذاشتن وبه طرف   ن یبعد چندتاپرستارباتخت به طرف ماش قهیوچنددق

 دمینفهم یچ ی ه گهیروداد ود نی دستورسزار  دنمیاتاق عمل بردن دکترباد

بود مهراب کنارم نشسته   ده یچی نوزاد اروم چشمام روبازکردم درد بدجور توتنم پ هیگر   ی باصدا
 لب زدم  حالیبودب

 _مهراب  

 سرش روبرگردوندبه طرفم   عیسر

 _جان مهراب  

 _بچه ام حالش خوبه

 _دخترمون منتظرمامانشه ،مادرشدنت مبارک عشقم 

بود چونه ام شروع   دهیخوابنوزادکوچولو توش  هیتخت کوچولوچرخ دارکه   هیپرستار با بااومدن
کوچولوش رو تودستم   ی مهراب بچه ارو گذاشت کنارم اروم بغلش کردم ودستا دنی کرد به لرز

 دم یواروم دستش روبوس دی گرفتم اشک روصورتم چک

 نگاه کردم ولب زدم ی ملود به

 کوچولو  ی ملود  ی منو بابات خوش اومد ی_به زندگ 

 دیکننگاه  نی_خب مامان بابا حاالبه دوربتمنا

   کیو چ می نگاه کرد نیروتواغوشم گرفتم وکنارمهراب به دورب ی ملود

   دمیرس یودرد حاالکنارعشقم وثمره عشقم به خوشبخت یسخت بعداونهمه
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 ان یپا

 یغالم ی ازاقا کنمی کردن تشکرم میرمان هم همراه نیکه توا یزانی ازهمه عز انیودرپا
 سم یفرصت رودادن که بتونم بنو   نیکه بهم ا  کنمی تشکرم

  م یو انشاهلل تورمان بعد  دیمنوببخش دوارمی تورمان وجودداشت ام یاضعف یهر اشکال  اگه
   کنمیجبران م

 همتونم  عاشق

 فاطمه بامداد                                                               

  

 میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانکده محفوظ میباشد .  رمانکدهاین رمان رمان اختصاصی سایت 

 مراجعه کنین .   رمانکده سایتبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

  
 ( برای عضویت روی ایکون های زیر کلیک کنید  )
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 فاطمه بامداد   – عشقاستخاره 

 رمان های پیشنهادی ما: )روی عکس کلیک کنید ( 
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