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 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ⇩خالصه 

هم  یداداش دوم کنهیم انتیکه نامزدش بوده بهش خ یداداش اول یول شنیم لوفریبه نام ن یدو برادر عاشق دختر

 یشتریکه بعدها مشکالت ب شهیموضوع با خبر م نیاز ا لوفرین یول کنهیکه داشته عشقشو پنهان م یبخاطر مشکالت

 نسبت بهش نداره. یچ عالقه ایازدواج کنه که ه یبا کس شهیمجبور م لوفری. و نادیبه وجود م

 

 خوش  انیپا

 …………………………داستان  ی ادامه………………

 

 

 سرم تو کتاب بود خسته شده بودم نقدریا نکهیاز ا کردیدرد م سرم

 ؟یناهار بخور یایب یخوای:دخترم نممامان

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  رمی:نه مامان سمن

 یدیخوشکلتو از دست م یچشما نیدرس اخه ا یرو یزاریوقتاتو م شتریکه تو ب شهینم ینجوریا ی:ولمامان

 نمونده تا خالص بشم. شتری:مامان چهارتا امتحان بمن

 .ی:باشه دخترم هر جور راحتمامان

 حالش بدتر شدکرده بود و از هم طالق گرفتن،مامان  انتیکه بابا به مامان خ یمثل قبال ها نبود از وقت گهید مامان

 کالس رفتمیم دیده صبح شد با ساعت

 کردم پام دیشلوار سف هیو  خوردیم یهفت قهیساده بود و  یلیبرداشتم که خ یا روزهیف یمانتو هیسراغ کمدم  رفتم

 یزد و گفت:دار یلبخند دیمنو که د دیدیمورد عالقش م لمیداشت ف ونیزیتلو یمامان جلو رونیاتاق اومدم ب از

 ؟یریم

 :اره من

 :به سالمت گلم.مامان

 ساعت تو راه بودم. کیتا دانشگاه  رونیزدم و از خونه زدم ب یحیلبخند مل هی

 رهیخودمو به کالس رسوندم با باز کردن در کل بچها و خود استاد بهم خ عیسر دمیبه کالس رس رید شهیهم مثل

 ؟یاومد ریبازم د لوفریکرد و گفت:ن یشدن،استاد اخم

 اد است دی:ببخشمن

 دو بار نیا یاومد ری:اون جلسه هم داستاد

 و گفتم: نییانداختم پا سرمو

 .شهیتکرار نم گهید دیببخش واقعا

 درسو گوش کن ی هیالاقل بق نیاز کالس رفته،حاال برو بش قهیده دق دوارم،چونی:اماستاد
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 بود. یشدم که کنار مهد کینزد یبود به صندل نییکه سرم پا نجوریهم

 بهم کرد و گفت: ینگاه هی

 ؟یاومد ریبازم که د خانم

 دوره کمی نجایکنم خونمون تا ا کاری:چمن

 باهات صحبت کنم خوامیم سایحاال درس و گوش کن بعد از کالس وا ستی:مهم نیمهد

 .کردمیگوش م نجوریاستاد هم یزدم و دفتر باز کردم و به حرفا یلبخند

  رونیب میساعت از کالس رفت کیاز  بعد

 باهات حرف بزنم. خوامیم مینیبش نجایا ایدستمو گرفت و گفت:ب یخودم غرق بودم که مهد یافکارها تو

 ؟یشده مهد یزی:چمن

  یشیخوشحال م یلیبهت بزنم خ خوامیکه م ی:فکر کنم با حرفیمهد

 ؟یبگ یخوایم یمن:خوب حاال چ 

 .نیکرد و گفت:بش ینگاه هیو بهم  یصندل ینشست رو یمهد

 نشستم  یمهد یروبرو یصندل یرو منم

  یناراحت ازم نش نیبهم قول بده بعد از ا یبگم ول زیچ کی خوامیم لوفری:نیمهد

 شده؟ یبگو چ ،حاالی:نه مهدمن

 هگید مینموده که ما اونا رو بد شتریقلب و خوب چهارتا امتحان ب میمن واقعا عاشقتم از صم لوفرین یدونی:میمهد

 خانوادم با بعد از امتحان خواستمیم میشناسیو خوب م گریهمد گهیو د میاالن چهار ماه با هم دوست م،یشیخالص م

 .تیخواستگار یبرا میایب

 گفتن؟ ی:خوب مامان و بابات چمن
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 .میکنیم یازش خواستگار هیدختر خوب میدیاگه د مینیدختر و بب دیشب شام با هی:گفتن یمهد

 خوبه که  یلی:واقعا؟!!!خمن

 میزدیو هر وقت حرف م میزدیازدواج حرف نم یدرباره  چوقتیچون آخه ه یشی:من فکر کردم حاال ناراحت میمهد

 .یکردیموضوع رو عوض م

 خوشحال شدم میلی:نه بابا  بر عکس خمن

 ؟یکنیقبول م یکنیم کاری:حاال چیمهد

  کنمی:معلومه که قبول ممن

و مامان بابا هم با تو  میخونتون که باهم حرف بزن میایادم  مشبش با خانو میکه داد مونی:بعد از امتحان آخریمهد

 آشنا بشن

 .کنمی:چه خوب باشه من با مامانم صحبت ممن

 به خونه رفتم خونه سوت وکور بود. یخداحافظ هیشدم و با  یسوار تاکس  میساعت از سرجامون بلند شد میاز ن بعد

 :مامان؟مامان؟من

 :جونم دخترم؟مامان

 ؟یی:کجامن

 :تو آشپز خونهمامان

  دخترگلم یچشماش برق زد  گفت: خسته نباش دیمنو که د  کردیپاک م یطرف آشپزخونه مامان داشت سبز رفتم

 :ممنون مامان،مامان!من

 :جانممامان

 بود  یپسر دوست شدم که اسمش مهد هیبهت گفتم با  ادتی:مامان من
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 :کدوم؟مامان

 ؟یاونجا باهاش آشنا شد رونیب میشام رفت یکه تولدت بود من و تو و مهد یرفته؟ اون هفته  ادتی: من

 اومد خب؟ ادمی:آها مامان

 

که  نجایا انیشبش خانوادشون م میامتحانمو که داد نیازدواج داد و گفت که اخر شنهادیبهم پ ی:خوب امروز مهدمن

 .میبا هم آشنا بش

 :واقعا؟مامان

 ذوق سرمو به عالمت مثبت تکون دادم با

آماده  زمونیتا اون موقع همه چ دیخوب با گهید ی!دو هفته هیمگه تا امتحان اخرتون ک ی:چرا زودتر نگفتمامان

 باشه.

 ؟یندار یمشکل یعنی!!یعنی:من

 داشته باشم؟ ی:نه دختر چه مشکلمامان

 .یشیفکر کردم حاال ناراحت م دونمی:نممن

 میمستق رون،منمیظرف گذاشت و از آشپزخونه رفت ب یرو تو یها یو از سرجاش بلند شد سبز زد یلبخند مامان

 رفتم تو اتاقم لباسمو در اوردم 

 میاز جام بلند شدم و به طرف اتاق مامان رفتم مامان هنوز خواب بود تصم ۷ یساعتها دمیصبح درست نخواب تا

 گرفتم امروز من صبحونه رو آماده کنم.

 بهم زنگ زد. یکه وارد شدم  مهد نیو به طرف اتاقم رفتم هم دمیو چ زیم

 چشم خوشکله؟ یکنیم کاری:چیمهد

 .کردمیداشتم صبحونه درست م ،یچی:همن
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 :واقعا؟!یمهد

 :بلهمن

 نه؟ تیخواستگار میایم میکه دار یخوشحال یلی:پس خیمهد

 .دمیدرست نخواب شبیمن د شهیباورت م یلی:خمن

 همش تو فکر تو بودم. دمیدرست نخواب شبیمنم د قای! دق؟ی:جدیمهد

 ؟ی:مهدمن

 ؟ی:جون مهدیمهد

 ترسمی: ممن

 ؟یترسیم ی:از چیمهد

 زارهینداشته باشن م یکه اگه مامان و بابام مشکل خاص یمامانم از بابام طالق گرفته خوب گفت یدونی: اخه تو که ممن

 .میما باهام ازدواج کن

 ندارن یکردم اونا مشکل فیبراشون تعر زوینترس من همه چ زمیو گفت:عز دیتلفن خند یپا یمهد

 .ی:واقعا؟چه عالمن

 یمشکل داشتم ول کمی کیزینمونده بود و من هنوز تو ف یزیبه امتحان چ گهیگذروندم، دو روز د یامروز رو به سخت 

 خوب حلش کردم

که به کمرم  یدیبود از درد شد ومدهین هنوز مامان از سر کار رونیاز اتاق اومدم ب کردیدرد م یبود کمرم بدجور شب

ر د یکه صدا رفتمیتخت ول کردم چشمام خمار بود داشتم خواب م یداشتم نتونستم منتظر مامان بمونم خودمو رو

  رونیاز اتاق اومدم ب دمیشن

 :سالم مامان خوشگلم امروز چطور بود؟من

 ادیبود نه کم و نه ز شهی:سالم مثل هممامان
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 بابا ی:امن

 کار کن شگاهیتو آرا ایب شهیموقعها که سرت خلوت م ی: دخترم بعضمامان

 دارم. کیزیامتحان ف گهیچون دو روز د تونمی:حاال فعال نممن

 .یتونی:حاال بعد امتحان که ممامان

 م؟یشام درست کنم بخور لوفریو گفت:ن رونیمامان به  طرف اتاقش رفت و لباسشو در اورد از اتاق اومد ب 

 .ادیخوابم م یلیبخوابم خ رمیبگ خوامیون م:درست کن چمن

 .دمیچراغ اتاق و خاموش کرد و گرفتم خواب عیاز شام خوردن،به طرف اتاق رفتم سر بعد

 بود  یبلند شدم مهد میگوش یبا صدا صبح

 جوابش دادم عیسر

 ؟ی:جانم مهدمن

 ؟ی:خواب بودیمهد

 شدمیم داریب دیبلخره با ستیو گفتم:مهم ن دمیبه موهام کش یدست هی

 رون؟یب میامشب بر زارهی: مامانت میمهد

 نداره ی:نه مشکلمن

 مونیشگیپارک هم ایپس امشب منتظرتم ب ی:اوکیمهد

 ی:باشه،فعال کار ندارمن

 خداحافظ زمی:نه عزیمهد

 از رو درس زدم یکامل یدور هی رو قطع کردم و دوباره یگوش

 ؟یالزم ندار یزیسر کار چ رمیدارم م زمی: عزمامان
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 هستم. یمهد شیپ ستمین یدید یاگه اومد رونیبرم ب خوامیم یامشب با مهد ی: نه مامان ولمن

 : باشه دختر گلم.مامان

گ رن شهیکه هم میمال یمانتو آب هیبود رفتم طرف کمدم  شیبه ساعت کردم ربع ساعت به ش ینگاه هیشد  عصر

م سرم انداخت دیشال سف هیو  دمیدم پا هم پوش یشلوار مشک هیزانو بود  یکه تا باال دمیبود پوش یمورد عالقه مهد

 گهید پسر هیبا  یمهد دمیخوب تا اونجا رس یول دیطول کش کمیتا پارک  رونیگرفتم دستم و از خونه زدم ب فمویو ک

 از سرجاشون بلند شدن. دنیشطرنج ها نشسته بودند منو که د زیم یرو

 بردارمه کاوه. نیا لوفریبغلم کرد گفت:ن یمهد نکهیپسر کنارش اصال نشناختم بعد از ا اولش

 زدم و دستمو بردم طرفش و گفتم: یلبخند

 .لوفرمیخوشحالم منم ن دنتید از

 .شناسمتونیکامال م گهید دمیشن یلیخ یشما از مهد یشما خوشحالم درباره  دنی: منم از دکاوه

 نگفت. یزیشما به من چ یدرباره  چوقتیه یجالبه مهد یلیبرام خ یزدم و گفتم:نظر لطفشونه ول یلبخند

 کنهیم زیطرف و سوپرا شهیهم ی:مهدکاوه

 :جالبهمن

 دلم برات تنگ شده بود. یبدجور نیبش ای:حاال بیمهد

 من نشسته بود. یهم کنارم نشست و کاوه هم روبرو یشطرنج نشستم مهد یها یاز صندل یکیطرف  رفتم

کاوه  یکردم ول یبعد از صحبت کردن ازشون خداحافظ  نداختیبهم م ینگاه یچشم ریاول تا آخرش کاوه ز از

 باهام صحبت کنه خواستیانگار م کردینگام م یجوری

 تو دلم نشسته بود. یهمش تو فکرش بودم بدجور یشدم ول ینزدم و سوار تاکس یحرف
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تخت دراز  یکردم و روبه ساعت کردم دوازده بود مامان هم خواب بود چراغ اتاق و خاموش  ینگاه هیاز خوندن  بعد

 دمیو خواب دمیکش

 رو برداشتم گفتم:بله  یاز خواب بلند شدم گوش میگوش یصبح  با صدا 

 اونجا  ای:من تو پارک کنار خونتونم بیمهد

 شده؟ ی:چمن

 اریکتابتم ب یخواست ایب ،تویچی:هیمهد

 .امی:باشه لباس بپوشم ممن

رفتم دست و صورتمو شستم،به طرف کمد لباسم رفتم لباسمو  ییتخت خواب بلند شدم به طرف دستشو یرو از

  رونیکتابمو تو دستم گرفتم و از خونه زدم ب دمیپوش

 زد و از سرجاش بلند شد. یلبخند دیها نشسته بود منو د یصندل یرو یمهد

 :سالممن

 ؟ی:سالم چطوریمهد

 ؟یخوب یتو چ ی:مرسمن

 اره ییجورای:یمهد

به درس خوندن،حواسم به کتابم بود که  میحرف زدن شروع کرد کمینشستم  یمهد یروبرو یصندل یرو رفتم

 دوست دارم. یلیزد و گفت:خ یلبخند هیچانه ام و سرمو اورد باال  ریدستشو گذاشت ز

چشماشو باز کرد چشماش از  یوقت یکنم مهد کاریچ دونستمیلبام دست و پامو گم کردم نم یلبشو گذاشت رو و

 از یحرف چیباز بود کاوه بدون ه نجوریرد نگاشو گرفتم کاوه بود خشکش زده بود دهنش هم رونیحدقه زده بود ب

 رفت  شمونیپ

 دیداداشت فهم میکن کاریچ یمهد ی:وووامن
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  نهیبیتازه م زارویچ نیا ستین یزی:چیمهد

 بده. شهی:اخه نممن

 دستمو گرفت و گفت:زود باش  یمهد

 :کجامن

 خونتون. رسونمتیما بعدش من خودم م یخونه  میری،میای:باهام میمهد

مست کرده و با  یمامانش و باباش گذاشته بود معلوم بود کاوه بدجور شیمنو پ ی،مهدیمهد یخونه  میرفت باهم

 بود  ختهیبهم ر یلیباباش دعوا کرده چون خونه خ

و  شناختیبودم مامانش که درست منو نم نایمامانش ا شیو دنبال کاوه رفت منم پ رونیاز خونه زد ب عیسر یمهد

 .زدیباهام اصال حرف نم

هاج و واج  نجوریبه طرفش رفتم کاوه هم عیسر یاستقبال مهد یو کاوه اومدن خونه من برا یساعت مهد کیاز  بعد

کردم و  یشده بود بهش نگاه دیخوب نبود صورتش مثل گچ سف یلیهم حالش خ یمونده بود مهد

 ؟شده یزی!چیگفتم:مهد

 نشده. یزیچ زمی:نه عزیمهد

 تعجب کرده بودم دیلرزیم نجوریبهش نگاه کردم دستاش هم یهم که وقت کاوه

 در رو باز کرد. یمهد یبابا خورد  در خونه زنگ قهیاز چند دق بعد

شده بود  ریاشک از چشماش سراز یکرده بودم مهد یمهد یهاج و واج نگاه نجوریها پشت در بودن من هم سیپل

 فرستادیصلوات م یلب ریز نجوریشده بود هم دیصورتش مثل گچ سف دیلرزیدستاش م

 هست؟ یلیخل یخونه  نجایا دی:ببخشسیپل

 :بله یمهد یبابا

 ساله رو به کشتن داده. ۲۱پسر  هیشما  یاز بچه ها یکیافتاده  یاتفاق بد هی شیپ قهی:تا چند دقسیپل
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 آروم باش تو رو خدا یخودشو نگه داره رفتم طرفش و گفتم:مهد تونستیو نم دیلرزیدستاش م گهید یمهد

 .میبریکنه که با اجبار اونو م میخودشو تسل دی:لطفا بهش بگسیپل

 کاوه گفت:من بودم جناب سربان. یریو گ نیح نیهم در

 بود. نییکاوه سرش پا میکردیم نگاه کاوه به تعجب مون همه

 ؟یکرد نکاروی: کاوه واقعا تو ادیسع عمو

 .کشمیکردم خودمم جرمشو م نکاروی:اره من اکاوه

 وارد خونه شدن و دور دست کاوه دستبند زدن و اونا از خونه بردن سیدوتا پل 

ها بره که مامانش دستشو  سیداغون بود و خواست به طرف پل یبود مهد ینگاهم به مهد نجوریبودم هم دهیترس

 سرجاش موند. یگرفت و مهد

 نیسوار ماش عیهم اعصابش خورد بود و سر یمهد یشد و رفت بابا نیکامل به من کرد و سوار ماش ینگاه هی کاوه

بود و لباش  هیپر از گر شیقهوه ا یبهم انداخت چشما ینگاه هیآروم نداشت  یشد و پشت سر اونا رفت.مهد

 .دیلرزیم نجوریهم

 برسونمت ایب لوفری:زود باش نیمهد

 .امیو م رسونمیو م لوفریگفت: مامان برو تو خونه من ن به مامانش انداخت و ینگاه هی

  کردیبه من نم یتوجه ا یهمش تو فکر بود حت یمهد میبا هم رفت بعد

 ؟ی:مهدمن

 :بلهیمهد

 شده؟ یزی:چمن

 :نهیمهد

 !ستیشده حالت خوب ن یزیچ هی:چرا من
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 .کنمیحس نم ینجوری:واقعا!؟چرا من ایمهد

  دهیبده صورتت مثل گچ سف یلیتو حالت خ ی:نه ولمن

 ؟یفهمیباشم داداشم قاتل شده م یچطور ی:توقع داریمهد

 شده؟ یبدونم چ شهی:ممن

 اتفاق بد افتاده  هی:یمهد

 کن؟ یخودتو خال یبگ شهیم ستیحالت اصال خوب ن ی:مهدمن

 خودمو نگه دارم. تونمینم ستیمن واقعا حالم خوب ن لوفریبهم کرد و گفت:ن ینگاه هی یمهد

 ها اومدن؟ سینزاشتم گفتم:چرا پل یحلم

 نفرو کشته هیبهم کرد و گفت:داداشم  ینگاه هی یمهد

 که معلوم بود خودش اعتراف کرد  نی:امن

 کنم. کاریچ دونمی:نمیمهد

 ؟یباش ششیپ دی:تو نبامن

 برم. دینبا شهی:نه،نه من اگه برم اونجا حالم بد میمهد

 داره هر چند که قاتله. اجیاون بهت احت یداداشت باش شهیپ دیتو با ی: ولمن

 .گفتیم ونیداشت هذ نجوریهم یمهد

 .وردمیاز حرفاش اصال سر در نم من

 دکتر؟! شیپ میبر یخوایم ستیتو حالت واقعا خوب ن یگرفتم و گفتم:مهد دستشو

 

 شده؟ یچ یاز اول بهم بگ شهیدستشو گرفتم گفتم: م  دیلرزیخونه  دستاش م تا
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 دیکل وردیسر در نم زدیکه م یمست بود که از حرفا نقدریا یمست بود رفته بودم دنبالش ول ی:کاوه بدجوریمهد

 ستینکن تو حالت خوب ن یگفتم رانندگ یلیکنه من بهش خ یخودش رانندگ خوادیو ازم گرفت و گفت که م نیماش

هش کنه ب یرانندگ یلیخ تونستینم کردیدرد م ینزدم و کنارش نشسته بودم سرش بدجور یگوش نداد حرف یول

شد  یچ دمیبعد نفهم میبا هم بحث کرد نیحرفمم گوش نکرد تو ماش کنمیم یخودم رانندگ سهیگوشه وا هیگفتم 

مرده وحشت کردم و  دمید یبود وقت یپسر جوون هیطرفش  میرفت میمونده بود نجورینفرو زد من و کاوه هم هیکاوه 

 خونه. میشدم و با کاوه اومد نیماش سوار عیکنم و سر کاریچ دونستمینم

 چقدر بد واقعا متاسفم. ی:ووامن

اتفاق  نیگفت که بخاطر ا یمهد یسال تو زندان بود و از اون طرف هم بابا ۴سال گذشت و کاوه  ۴از اون اتفاق  بعد

هم که  یو مهدکه کاوه هم باشه من از موقع تا حاال دانشگام تموم شد و قبول شدم  میندازیرو عقب م یخواستگار

ابم اعص کردیاز صبح تا عصر اونجا کار م نکهیا کرد،ازیگلف کار م هیدر  یدختر هیتو دانشگاه قبول شده بود و با 

 دور و برش بود. یچون دختره بدجور شدیخورد م

 …………………سال گذشت چهار……………………………

 دهیلباسمو پوش میرفتیروز به استقبالش مو هممون ام شدیروز چهارشنبه بود و کاوه امروز از زندان آزاد م امروز

 بودم.

 شد. رید گهیزود باش د لوفری:نیمهد

 :اومدم اومدم.من

 . میو به طرف زندان رفت میشد نیبا بابا و مامانش سوار ماش یو با مهد رونیاز خونه رفتم ب 

 رییواقعا کاوه بود؟ چقدر تغ نیخدا ا یوووا رونیکه در زندان باز شد کاوه از زندان اومد ب میساعت اونجا بود مین

وشش تو آغ عیبه طرفش رفت و کاوه رو سر عیتر شده بود مامانش سر پیمثل گذشته نبود بهتر و خوشت گهیکرده د

 .زمیتنگ شده عز یلیو گفت:پسر گلم دلم برات خ دیکش

 .دیلرزیم دیب مثل دستاش چون داشت بازم اضطراب یمهد یهم بغلش کردن ول یو مهد باباش

 کردم. یزدم و باهاش روبوس یمنم لبخند کردینگام م نجوریهم دیبه من رس یتوق
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بود اومد طرف  یپیخوشت  یپسر هیهم اومد  گهید نیماش هی.کردینگام م نجوریهم یچشم ریزد و ز یلبخند اونم

 مغازه رو ول کنم. تونستمیکردم نم رید کمی دیکاوه داداش ببخش یکاوه و گفت:ووا

 ؟یعل ی؟خوبیچشم آب یزد و گفت:چطور یلبخند کاوه

 .گمیم کیداداش تبر ی:سالمتیعل

 داداش یتشکر تکون داد و گفت:مرس یسرشو برا کاوه

 ؟ی:مهدمن

 :جانیمهد

 داداشته؟ یعل گمی:ممن

 نگفت یزیو چ نییسرشو انداخت پا یمهد

 ؟ی:چرا بهم نگفتمن

 کاوه هست. یمیاون دوست صم ستی:اون داداشم نیمهد

 :واقعا؟!من

 داداش. گنیبهم م نیتا حاال با هم دوست هستن بخاطر هم یچون اونا از کوچک زمی:اره عزیمهد

 : جالبهمن

 فشیتعر نجوریکه هم هیدختره همون نیا یو گفت:مهد یمهد یشونه  یاومد طرفمون و دستشو گذاشت رو یعل

 ؟یکردیم

 .مهیزندگ نی:اره،ایمهد

 اخم کرده بود نجورینگاهم افتاد به کاوه هم 

و باهاش  کنمیم یزد و گفت:به موقعشم ازش خواستگار یلبخند ید؟مهدینامزد کن نیخوایم ی:چه خوب کیعل

 .کنمیازدواج م
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 کاوه. یمیهستم دوست صم یمن عل دیببخش ی:ووایعل

 هستم. لوفریشما خوشبختم منم ن دنیاورد جلو منم دستمو جلو اوردم و گفتم: از د دستشو

 .گهید دیسوار بش دیبچها بر دی:زود باشهیخاله هان 

 .میشدن و از هم جدا شد یعل نیهم سوار ماش یو کاوه و عل میشد یمهد یبابا نیو مامانش سوار ماش ،بابایمن،مهد

 مگه مغازه داره؟ یعل گمیم ی:مهدمن

 چطور؟ ی:اهوم مغازه لباس فروشیمهد

مغازش چندتا لباس  میاومد اون روز رفت ادمی یمغازه لباس فروش یگیحاال که م دمید یجا هیبار  هی نوی: اخه امن

 .میدیازش خر

 ؟یری:حاال کجا میمهد

 ؟یریمغازه مامانم تو کجا م رمی:ممن

 گلف بهار منتظرمه. رمی:میمهد

 شد؟ یگفت:چ دیکرد و بعد از تشکر کردن به طرف مغازه رفتم مامان منو که د ادهیمغازه مامانم پ یمنو جلو 

 ؟یچیه یچ یعنینشد مامان: یچیو گفتم:ه دمیکش یقیمع نفس

 کردم و گفتم:آزاد شد. شینگاه هی

 یبه سالمت ی:ووامامان

 یمهد یمغازه بابا یلوکس اومد جلو نیماش هی کردمیبود نگاه م یمهد یبه مغازه روبرومون که مغازه بابا نجوریهم

هم درباره اون  یپاش بود مهد ریز ینیماش هیهروز  یدنبال مهد ومدیکه م شهیبود و هم یبهار بود بهار دختر پولدار

 حرفا. نجوریخوشکله و از ا هیکه دختر خوب گفتیم یلیجلوم خ
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رو بغل کرد و بعد  یمهد عیسر  یمعطل چیبهار شد بهار هم بدون ه نیو سوار ماش رونیاز مغازه باباش اومد ب یمهد

 رفتن.

 

رو خودم  یلیخ یاسترس داشتم ول  کمیخونمون  انیم یخواستگار یبرا   یمهد یروز گذشت و امشب خانواده  دو

 مسلط بودم.

و به قول  ومدیم یلیکه به تنم خ دمیرو پوش یو طال یمشک راهنیپ هی  رفتم سراغ کمدم شیبود ساعت ش عصر

 .ادیم یلیکنم به چشمام خ شیآرا یمهد

 .یخانم یماش برق زد و گفت:خوشکل شدچش دیمنو د یوقت یو خانوادش اومدن مهد یهشت مهد ساعت

 ریو فقط ز نییداغون بود چون همش سرش پا یزدم و ازش تشکر کردم کاوه هم باهاشون اومده بود ول یلبخند منم

 .کردینگام م یچشم

 میشروع کرد سخن گفتن:راستش ما اومد یمهد یاوردن بابا یبعد از چا مینشست اطیهم اومد و هممون تو ح مامان

با هم دوست هستن مطمئنم  یچند سال نایو از اون طرف که ا نیبد یدخترتون به پسرم مهد شهیکه اگه م نجایا

 .خوانیو م گریهمد

تا االن  نکهیمن واقعا به پسرتون اعتماد دارم از ا زدیپسر گلتون حرف م یدرباره  یلی:بله متوجم دخترم خمامان

 .خوامیم یقول از مهد هیمن  یداره ولو دوستش  ششهیدست دخترمو ول نکرده و تا االن پ

 باشه قبوله! یهر چ دیی:جانم بفرمایمهد

 یکیاون  یدونیچون خودت که م یتو همه جا بهش کمک کن یدستشو ول نکن یتا آخرش باهاش باش خوامی:ممامان

به خودم قول دادم که دست دخترمو رها نکنم و بزارم با  میکه من و باباش از هم جدا شد یمادرشه از وقت دونهی

 من دستشو ول فتهیدخترم ب یبرا یپشتشم هر اتفاق شهیمن هم یکه دوست داره ازدواج کنه که اونم تو شد یکس

دوست  یرو ندارم دوست ندارم دلش و بشکون یکس ایدن نیاون همه کسمه من جز اون تو ا کنمیرهاش نم کنمینم

بشه  دیناام خوامیدوست ندارم هروز به خودش لعنت بفرسته که چرا عاشق تو شده نم یاریدرب ندارم اشکشو

 !یو به قولت عمل کن یمراقبش باش دیپس با یدخترم بدست اورد دلکه  یهست یو تو تنها کس چوقتیه

 نکنم یپشتشو خال دمیقول م کنمی:چشم حتما به قولم عمل میمهد
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  زدیبود که هر شب بهم م یرفامامان معرکه بود همون ح یحرفا

 گمیم کیتبر گهی:خوب ددیسع عمو

 یول میخوشحال بود یلیهممون خ میدر اورد و حلقه رو تو دستمون کرد بشیبه طرفم اومد و حلقه رو از ج یمهد

به طرف کاوه رفتم حالش بعد بود  یبه بابا و مامان مهد یجز کاوه اون اصال حالش خوب نبود بعد از دست بوس

شد معلوم بود بغض کرده بود چون طرز  بلندبه خودش اومد از سرجاش  دیمنو د یپر از اشک بود وقت شیآب یچشما

 حرف زدنش بد بود.

 .دیخوشبخت بش شاهللیا گمیم کی:تبرکاوه

دستمو گرفت  یرفتم مهد یدکردم و به طرف مه یعاد یرو بوس هی عیکردم سر یزدم و باهاش روبوس یلبخند منم

 یبه بعد نامزدم نیاز ا گهیو گفت:د

  نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند 

 دلم  زیعز گمیم کی: تبرهیهان خاله

 .دیصورتم و گفت:عروس گلم به خانواده ما خوش آمد یاز دستاشو گذاشت رو یکیاومد طرفم و  و

 براتون بشم. یعروس خوب دمیقول م ی:مرسمن

 یمن تو آشپزخونه بودم که کاوه اومد تو آشپزخونه دستمو گرفت و گفت:مطمئن میخونمون بودن شام که خورد شام

 نم؟یبیمن خواب م ای یکنیازدواج م یبا مهد یدار

 گرفته بود از سوالش خندم

 نامزد داداشت شدم! گهیشده خواب کجا بود من د تیزی:کاوه چمن

 ینامزدش بش خوامیمن نم ی:ولکاوه

 ه؟یمنظورت چ:من

به من و کاوه کرد و  ینگاه هی یاز کاوه دور شدم مهد کمیاومد تو آشپزخونه من  یحرف بزنه که مهد خواست

 شده؟ یزیچ لوفریگفت:ن
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 .نیهم زدمی:نه فقط داشتم با بردار شوهرم حرف ممن

اومد  یرفت،مهد نیینزنه و سرشو انداخت پا یمجبور شد دهنشو ببنده و حرف یتعجب کرده بود ول یبدجور کاوه

 ینامزدم شد گهیخوشحالم که د یلیطرفم و دستشو گذاشت رو صورتم و گفت:خ

 .یکه مامانم بهت زده بهش عمل کن یحرفا دوارمی. امنطوریتکون دادم و گفتم:منم هم سرمو

 بهم زد و گفت:تو نگران نباش. یچشمک یمهد

 مامان رفتم تو بغل عیرفتن سر یوقت میشت سرشون بودبدرقه پ یرفتن ما هم برا یساعت بلند شدن برا کیاز  بعد

 هنگ کرده بود  گفت:دختر تو چت شده؟ مامان

 معرکه بود یزد یکه به مهد ی:مامان حرفامن

 گفته یزیدختر فکر کردم بهت چ ی:وووامامان

  هیچه حرف نی:مامان امن

 نیذره هم من به ا هیمجبور شدم قبول کنم واهلل  یبخاطر تو که دوستش دار شتریمن فقط ب لوفرین نی:ببمامان

 .کنمیاعتماد نم

 فکر نکن. ینجوریمامان ا ی:وووامن

 

 شینیبب زارمینم گهیکرد بخدا قسم د تتیذره اذ هیذره فقط  هی  نمیاگه بب ی:حاال خود دانمامان

بود و پر از ظرف بود  اطیح ییتو که یناهارخور زیکردم و به طرف اتاقم رفتم لباسمو در اوردم و به طرف م یا خنده

 .دمیچ ییظرفشو ییظرف بود رو جمع کردم و تو یرفتم و هر چ

با  نکهیاز ا شدیاعصابم خورد م یول گرفتمینم یجد یلیمن خ یتوجهش به من کم شد ول یآن روز به بعد مهد از

 میدشاپ نشسته بو یکاف ییو کاوه تو یکه من و عل یتا روز خوردیشبها هم با اون شام م شتریو ب رونیب رفتیبهار م

به من  نجوریاومد هم یکه مهد یاز اول تا موقع وهما کا شیهم از اون طرف که گلفش تموم شده بود اومد پ یمهد

 خانم خوشگله؟ یزد و کنار من نشست دستمو گرفت و گفت:چطور یاومد طرفمون لبخند یشده بود. مهد رهیخ
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 و دادم.زدم و با سرم جوابش یحیمل لبخند

 ؟یبود د،کجایابراز احساسات کن یتونیبعدا هم م گهی:خوب دیعل

 موقع نگهم داشت نیکجا باشم؟گلف بودم بهار تا ا یخواستی:میمهد

 ؟یتو نامزد دار دونهیبهم کرد و گفت:نه بابا مگه اون نم ینگاه یعل

 .دادمیم ادیبهش  نیکنه بخاطر هم یگلف باز ستیبلد ن یلیخوب خ یول دونهی:میمهد

 کنه چه جالب یباز ستی:خوب خودش تو رو اورده تو گلف بعد بلد نمن

 خبر توپ براتون دارم. هی الیخیرو ب نایکرد و گفت:حاال ا یزد و رو به عل یشخندین یمهد

 !؟یبا ذوق گفت:چ یعل

 .میکن یاونجا باز شیک میبر خوادی:بهار گفت چون مسابقه گلفمون روز پنجشنبه هست میمهد

 حاال؟ یکه چ :خبیعل

 و مخصوصا نامزد گلم. دیایب دیتونیشما هم م یعنی:یمهد

 شیک میبر میخوایم یجان مجان ی:ایعل

 ؟یایب دیکه رو به کاوه کرد گفت:پسر تو هم با یدر حال و

 :کجا؟کاوه

 با همون دختر پولداره. شیک میبر میخوایم یبابا تو مگه خواب ی:ایعل

 نییتکون داد و دوباره سرشو انداخن پا یسر کاوه

 .یایب دیدستمو گرفت و گفت:تو هم با یمهد

 .امیمن نم ی:نه مرسمن

 رمیمنم نم یایبابا اگه ن ی:ایمهد
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 :نه تو بخاطر من برنامتو خراب نکن.من

 .رمیواقعا نم یاینکن اگه ن تمیاذ لوفری:نیمهد

 مامانمو تنها بزارم. تونمی:نممن

 .یایفردا صبح باهام ب دیمامانت باشه لج نکن با دیکردنتم با حیتفر یعنی!لوفری:نیمهد

 .گهیم یمامانم چ نمیبب ی:باشه،ولمن

 رنگ کاوه چشماش همش به من دوخته بود  یآب ینگاهم افتاد به چشما 

  میکه بر میبلند شد قهیچند دق بعد

 . دیببخش ییبرم جا دیمن با رسونهیکاوه تو رو م لوفری:نیمهد

به پشت سرشم نگاه نکرد  یمنو ول کرد و رفت حت نطوریصحبت کردن به من بده هم یاجازه  نکهیدون اب یمهد

:من زد و گفت یخودشو به خستگ یبه کاوه کردم کاوه لبخند رو لباش نشست،عل ینگاه هیو  دمیکش یقینفس عم

 خداحافظ. گهیبرم د

 برسونمتون؟ یخوایرو به کاوه کرد و گفت:م و

 .برمشیخودم م کهی:نه خونشون نزدکاوه

 ه؟یفرصت استفاده کنم به کاوه بگم مشکلش باهام چ نیگرفتم از ا میتصم میمن و کاوه به راه افتاد 

 :کاوه؟من

 :بلهکاوه

 ؟یکنینگام م نقدری: چرا امن

 ؟ی:من؟کجا؟ککاوه

 ؟یناراحت شمیدارم عضو خانوادتون م نکهی:هروز،از امن
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 .هیچه حرف نی:نه بابا اکاوه

 ؟ی:خوب پس چمن

 .کنمی:دارم به چشمات نگاه مکاوه

 !ه؟یبهم کرد و گفت:چ ینگاه هیزدم  یلبخند

 ؟ی:مطمئنمن

 ......یلی:اهوم،راستش تو خکاوه

ن بدو عینداره سر یا دهیفا دمیو دکمه سبز زد منم د رونیآورد ب بشیزنگ خورد تلفنشو از ج شیموقع گوش همون

 بگه. یچ دونستیرفتم هاج و واج نگام کرده بود و نم ششیاز پ یمعطل چیه

 .ایفردا ب لوفریاومد طرفم و بازمو گرفت و گفت:ن عیسر 

 به حال تو داره؟ یچه فرق امین ای امی:خوب حاال بمن

 .ی:اخه دوست دارم تو هم باشکاوه

 اونوقت؟! یچ ی:واسمن

  ینجوریهم یچی:هکاوه

 .امیب تونمیبه مامانم داره اگه نزاشت نم یخودم مسلط باشم گفتم:بستگ یکه رو دمیکش ینفس

 :باشه.کاوه

 ؟یکنی:حاال دستمو ول ممن

 .دی:ببخشکاوه

باز کردم و وارد خونه شدم در  دیو به طرف در رفتم در با کل نییدور شد سرمو انداختم پا کمیزد و ازم  یلبخند هی 

 ی.ولدمیپرده رو  کش عیسر کردیهنوز اونجا بود داشت نگام م دمشیجره دبه طرف اتاقم رفتم از پن عیکه بستم سر

 ؟یکجا بود لوفریکرد و گفت:ن زتو فکرش بودم مامان اومد طرف اتاقم در و با نجوریهم
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 و داداشش یبا مهد رونی:بمن

 :خوش گذشت؟مامان

 :مامان!؟من

 :جانممامان

 ش؟یبرم ک یفردا با مهد یزاری:ممن

 اصال! ی:چــــــــــمامان

 مامان ی:وووامن

 اصال . شیک یمشکل دارم بعد بخام بزارم تو باهاش بر یمهد نی:من که گفتم با امامان

 

 بخاطر من برنامشو خراب کنه. خوامیرم،نمینم یایاگه ن گهیم ی:مامان توروخدا مهدلوفرین

 ؟یمراقب خودت باش یدیو گفت:قول م دیکش یقینفس عم هیچشماشو بست و  مامان

مامان گلم،نگران نباش حواسم  یو گفتم:مرس دمیبه طرفش رفتم و گونه اشو بوس یاز خوشحال هیراض دمیفهم یوقت

 به خودم هست.

 .یریگیاتاق جدا م هیخودت  یبرا دمیباشها بهت پول م کیبهت نزد ادیدختر خوشم نم نی:ببمامان

 مامان گلم بگه. ی:چشم حتما،هر چمن

 .زینمک نر نقدریگفت:حاال ا نییسرشو انداخت پا مامان

 باز گفتم:چشم. شین با

اشه صاحبتم روشن ب یب یگوش نیاونجا ا یرفت یراست ارم،اهای:زود باش لباستو عوض کن تا منم برم برات پول بمامان

 شماره تلفن اتاقت چندها؟ نیبگردم تو کدوم هتل بود نترنتیساعت تو ا مینه بخام ن
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 راحت. التی:چشم خمن

رو ازش در اوردم همشو تو ساکم  یو راحت یمدم رفتم چمدونمو از کمد برداشتم و چند تا لباس مجلسبه طرف ک 

 گذاشتم.

 قبل داشت. قهیبازم مامان همون اخم چند دق یمامان بدون در زدن وارد اتاق شد و پول بهم داد ول دینکش یطول

 :مامان؟من

 :بلهمامان

 ؟یاخم نکن نقدریا شهی:ممن

 :من اخم نکردم فقط دلم فکرته.مامان

 خوبه!! یلیاخه؟من که حالم خ یچ ی:واسمن

 دختر من به اون پسر.... یخوبه ول یلیحالت خ دونمی:منم ممامان

 اون واقعا دوستم داره منم دوستش دارم. یفکر نکن ینجوریا شهیمامان م یوسط حرفشو گفتم:وووا دمیپر

 .یبلند بش دیبح باحاال بخواب ص ریزم،بگیخوب عز یلی:خمامان

ند بل میهشدار گوش ی. صبح با صدادمیتکون دادم و به طرف تختم رفتم چراغ رو  خاموش کردم و گرفتم خواب سرمو

 ؟یداده بود:آماده ا امیبهم پ یشدم مهد

 شدم و جوابشو بهش دادم:اره آمادم. بلند

 دنبالت. میای:االن میمهد

 یزنگ خونه که خورد مثل برق به طرف در رفتم در و باز کردم مهد ادیبودم که ب یجمع کردم و منتظر مهد لمویوسا

 م؟یبر یزد و گفت:آماده ا یلبخند

 .امی:اره االن ممن

 گذاشت. نیچمدون از دستم گرفت و تو ماش یرفتم مهد یچمدونمو تو دستم گرفتم و به طرف مهد 
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 اد؟یداداش و اون دوستش م یبازومو گرفت و گفت:چرا نگفت مامان

 برم. یزارینم دونستمی:چون ممن

 ندارم. تیسفرت برات زهرمار نشه کار نکهیبخاطر ا یناراحتم ول یلی:االن از دستت خمامان

 نکن. تی:مامان!اذمن

  یکنیم تمیاذ یکه دار ییتو نی:امامان

 که با چشم و ابرو به طرف اونا اشاره کرد گفت:زود باش برو منتظرت هستن. یدر حال و

 میهم عقب نشست یجلو نشسته بودن من و مهد یرفتم کاوه و عل نیبه طرف ماش یبعد از خداحافظ گفتم و یا باشه

 !؟یکرد و گفت:چطور ینگاه هیبه پشت سرش  یعل

 :ممنون.من

راه  سیکه به پل میساعت تو راه بود میکردم ن یسالم هیبهم کرد منم  یسالم خشک و خال هیبدون نگاه کردن  کاوه

 یشد و در عقب رو برا ادهیپ نیمرد از ماش هیلوکس جلومون بود که معلوم بود مال بهار هست  نیماش هی میدیرس

جا کرد  یخودشو تو بغل مهد یمعطل چیبهار بدون ه فتشد و به طرف بهار ر ادهیپ نیهم از ماش یبهار باز کرد مهد

 کالس،پولدار،جوووون. کاوه دختره چقدر خوشکله،با نیبه کاوه کرد و گفت:اوه اوه بب ینگاه هی یعل

 پسر یزی:چقدر تو هکاوه

نشست و  نیاومد تو ماش عیسر یشد مهد رهیخ رونیو به منظره ب دیکش یقینفس عم هی دن،کاوهیخند دوتاشو

 .دیگفت:بچها حرکت کن

 گفت؟یداشت م یبهش کردم و گفت:چ ینگاه هی

 :برامون هتل و اتاق رزف کرده.یمهد

 :واقعا؟!من

 به عالمت مثبت تکون داد سرشو
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رگ و بز یلیافتاد به هتل خ م،نگاهمیشد ادهیپ نیو از ماش میپارک کرد جای نویشب بود ماش شیک میدیرس یوقت

و گفت:اوه  یمحکم زد تو دست مهد رونیاومد ب نیکه از ماش یعل رونیب میاورد نیها رو از ماش لیبود وسا کیش

 ستارست. ۵هتلو  نیپسر بب

ب زد و گفت: خو یشخندین یعل میبخواب میپارک چادر بزن ییببرنمون تو یتوقع داشت یفکر کرد ی: پس چیمهد

 پس خوشبحالت.

 کمکت کنم؟ یخوایکرد کاوه اومد طرفم گفت:م یچپ چپ نگاه عل یمهد

 ببرم. تونمینگاش کنم گفتم:نه خودم م نکهیا بدون

 رفت. یشد و به طرف مهد ادهیپ نیهم از ماش بهار

 .برتوشونیم انیچمدونها رو ول کن نگهبان ها م زمیجان عز ی:مهدبهار

 چاقو بردارم بکنم تو شکم بهار هی گهیم یبه مهد زمیکلمه عز یوقت خواستیم دلم

و کاوه هم از فرصت  یعل میهم به طرف اتاق رفت یتا از نگهبان ها اومدن و چمدونها رو بردن باال و من و مهد چند

بود محو نگاه کردن اونا بودم که  یا هیپا یبود و کاوه هم پسر یطونیپسر ش یرفتن عل ایاستفاده کردن به طرف در

 رو برداشتم مامان بود. یزنگ خورد گوش میگوش

 ن؟یی:کجامامان

 .میدیاالن رس نی:سالم مامان،هممن

 ؟ی:االن تو هتلمامان

 تو اتاق. برمیم لموی: اره دارم وسامن

 جداست؟ گهی:اتاقتون که دمامان

 ره مامان نگران نباش.:امن

 :باشهمامان
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 یدر به خودم اومدم در رو باز کردم کاوه بود بهم لبخند یبا صدا دمیبا مامان لباسهامو تو کمد چ یاز خداحافظ بعد

 ؟یزد و گفت:آماده ا

 م؟یبر میخوای:مگه کجا ممن

 بهت نگفته؟ ی:مگه مهدکاوه

 ؟ی: چمن

 دور هم. مینیبش ایکنار در میبر میخوای:امشب مکاوه

 نگفته. یزیبهم چ ی:آها،نه مهدمن

 رفته. ادشی:احتماال کاوه

 .امی:خوب پس برو تا من لباسمو عوض کنم ممن

 منتظرتم. نجای:باشه،من همکاوه

کم رنگ هم به لبم زدم در و که  یژرلب صورت هیلباس زرد رنگ از کمد برداشتم و تنم کردم و  هیبه طرف کمد رفتم  

 !یزد و گفت:خوشگل شد یلبخند دیدر منتظرم بود منو که دباز کردم کاوه پشت 

که خودش روشن کرده  شیآت یجلو یعل میدیبه ساحل رس ی.وقتمیتشکر تکون دادم و به راه افتاد یسرمو برا منم

 ؟یو گفت: داداش کجا هست یعل یشونه  یبود نشسته بود کاوه دستش گذاشت رو

 عشقم. شی:پیعل

 :کدومش؟کاوه

 :نهالیعل

 شد؟ یچ می:پس مرکاوه

 نهال سرتر از اونه الیخی:اونو بیعل



 با عشق یباز

 
29 

 

 !ه؟یکرد و گفت:چ یاخم یگرفته بود دوتاشون بهم نگاه کردن عل خندم

 یچیخندم گرفته بودم گفتم:ه یکه جلو یحال در

 خوب حق داره. یکرد و گفت:داداش تعجب کرده ول یبه عل ینگاه هی کاوه

 .ستیچه بزرگ براشم مهم ن کیچه کوچ گردهیم یبا هر دختر که هیپسر هی یبه من کرد و گفت:عل رو

 ؟یکنیم ی:تو هم باهاش همکارمن

 رو دارم  دونهیکرده بود گفت:فعال من  یکه اخم یبهم کرد و درحال ینگاه هی کاوه

 کجا؟ یمهد دیبگ شهی:ممن

 بهار شی:پیعل

 ؟یکرد یوگفت:باز تو دهن لق یمحکم زد تو بازو عل کاوه

 بهش دورغ بگم؟ یخوای:خوب میعل

 .کنهیم نیلبشو کج کرد و رو به من کرد و گفت: چون فردا مسابقه گلف داره،داره با بهار تمر کاوه

 بوده. ی:اها متوجه شدم انگار اومدن من الکمن

 .یتو اون خونه بدون مهد یموندیم دیواهلل با یاومد ی:نوچ نوچ اصال تازه خوب کردیعل

 .خوندیخودش م ی.و آهنگ برادنیمن و کاوه شروع کرد به رقص یاز سرجاش بلند شد و جلو و

 مست بشم خوامیم امشب

 دست بشم کی عاشق

 

 به کاوه کردم و گفتم:مسته؟ رو

 تکون داد. یسرشو به عالمت منف کاوه
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 اومد کنار من نسشت و گفت:خوش گذشت بهت. یعل

 به عالمت مثبت تکون دادم  سرمو

 دور شد. کمیکاوه بلند شد از سرجاش بلند شد و ازمون  یگوش یصدا

 .ینگ یزیبهم قول بده به کاوه چ یبهت بگم ول یزیچ کی خوامیم لوفریرو به من کرد و گفت:ن یعل

 شده؟ ی؟چی:چمن

 دوست داره. یلی:کاوه.....کاوه اون خیعل

 !؟یکه چشمام گرد شده بود گفتم:چ یحال در

 یول نزد یحرف یتو نامزد داداشش بود نکهیبخاطر ا یبهت بگه ول ادیب خواستیبار مدوست داره چند  یلی:اون خیعل

 دوست داره. یلیخ

 من نامزد داداشم دونهی:اخه چطور ممکنه اون ممن

من بهش اجازه ندادم االن  یعنینشد  یول گمیبهش م رمیگفت م ینامزد کن یتو با مهد نکهیقبل از ا لوفری:نیعل

 شدم رهیخ یگنگ شده بودم و فقط به عل مونمیپش یلیخ

همه  نینشست من هاج و واج نگاه کاوه کرده بودم پس بگو اون عاشقم بوده که ا یموقع کاوه اومد و کنار عل همون

 و حواسش بهم هست منو باش که فکر کردم باهام مشکل داره. کنهینگام م

 شده؟ یزیچ لوفریبهم کرد و گفت:ن ینگاه هی کاوه

 اد؟یچرا نم یفقط مهد ستین یزیگفتم:نه چ نییختم پااندا سرمو

 بهاره. شهیلبشو با دندون گاز گرفت و گفت:اون پ کاوه

 .ششیبرم پ خوامی:ممن

 گذره؟ یبهت خوش نم نجایبهم کرد و گفت:ا ینگاه هی

 نه. یلی:خمن
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 بهش خوش بگذره؟ لوفریکه ن میکن کاریکرد و گفت:خوب چ یبه عل ینگاه هی کاوه

 .میرقصینداره پسر جون براش م یو گفت:کار دیخند یعل

 نزدم  یزیچ یگی:نه بابا چرا چرت و پرت می!!علیزد یزیچ هیتو  لوفری:به قول نکاوه

 .یبرقص یخوایم نجوریواال چون هم دونمی:نمکاوه

  میبراش برقص گمیحوصله اش سر رفته م لوفرین یگی:خوب احمق جان میعل

 گهید دیبش الیخیو گفتم:بچها ب دمیخواست جوابش بده که وسط حرفش پر کاوه

 ؟یبهم کرد و گفت:مطمئن ینگاه هی کاوه

 :اره من

 ؟یبر یخوایکرد و گفت:کجا م ینگاه هی یاز سرجام بلند شدم عل 

 تو اتاقم. رمی:ممن

 .می:خب پاشو کاوه ما هم بریعل

 ؟یروبرو شدم من:تو کجا بود یچند قدم برنداشته بودم که بامهد میبا هم به طرف اتاقمون رفت 

 کنم. نیبا بهار تمر کمینبودم چون فردا امتحان گلف داشتم گفتم  شتیامشب پ دی:ببخشیمهد

 زد و گفت: پس بهار خانم کو؟ یشخندین یعل

 .دی:رفت خوابیمهد

 تو اتاقش؟ ی:تو هم باهاش رفتیعل

 نداشتم. یبرد باال گفت:شرمنده منظور میتسل یدستشو برا یعل میچپ چپ نگاش کرد یو مهد من

 شده؟ یزیچ لوفریاومد طرفم و دستمو گرفت و گفت:ن یبه طرف اتاق رفتم مهد یحرف چیبدون ه 

 رفتارت باهام بد شده. یلیخ ی:مهدمن
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 فهممی:من؟!چرا نمیمهد

 یفهمی:چون بهار هست نممن

 که نگاشم کنم در و بستم. یرف اتاقم رفتم در باز کردم و بدونبه ط عیمنتظر جوابش باشم سر نکهیا بدون

 

دست بزرگ بود، یبود و به اندازه کاف یکی ییرفتم حمام و دستشو ییشد از رختخواب بلند شدم به طرف دستشو بح

  دمیپوش دیلباس سف هیو صورتمو شستم و به طرف کمد رفتم 

زد و گفت:فکر کنم تو نامزد  یشخندین هیه با بهار روبرو شدم خواستم سوار آسانسور بشم ک رونیاتاق اومدم ب از

 ؟یباش یمهد

 به عالمت مثبت تکون دادم. سرمو

 ده؟ینم یتیاهم یلیبهت خ یمهد یکج کرد و گفت: توجه کرد سرشو

 دهیم تیبهم اهم یلیدهنمو قورت دادم و گفتم:بر عکس خ آب

 !؟ی:مطمئنبهار

 : کامال مطمئنم.من

 :چقدر اعتماد به نفست باالهه.بهار

 دوستم داره. یلیخ دونمیو گفتم: چون م دمیکش یقیعم نفس

اونجا بودن تعجب کردم  یو عل یسوار آسانسور شدم و به طرف رستوران رفتم کاوه و مهد عیآسانسور باز شد سر در

 میقا زدمیکه م یا لبخند ها. بغضمو بزارهیاالن برعکس شده انگار کمتر محلم م یول ومدیدنبالم م یمهد شهیهم

 .نیخانم بفرما بش لوفریکرد و گفت:به به ن ینگاه هی یکردم و به طرفشون رفتم عل

 .میبهم کرد و گفت:امشب جشن دار ینگاه یگفتم وبعد شروع کردم به خوردن صبحانه مهد ریاز  تک تکشون صبخ 

 !؟یچ ی:واقعا؟!حاال برامن
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 .رنیبگ یمراسم کوچک هیگلف  بخاطر خوانی:میمهد

 .میما هم هست یعنیوسط حرفشو گفت: دیپر کاوه

 که حس کردیکه جلوش بود سرگرم م یسرش با کتاب و لپتاب نقدریا یشدم مهد رهیخ یتکون دادم و به مهد سرمو

 که من اومدم  ستیکردم براش مهم ن

 .یبترکون دیامشب با لوفریبود متوجه شد و گفت:ن ینجوریکه با من ا یمهد یرفتارها از کاوه

 .ارمیرو در ب هایچشم بعض خوامی:حتما ممن

 ه؟یبهم کرد و گفت:االن منظورت ک ینگاه هی یمهد

 :بهار.من

 .یهست یدختر ساده ا میکلک ما رو باش که فکر کرد یخانم،ا لوفرین نیبلند شد و گفت:آفر یدست زدن عل یصدا

 اعتمادت باالست. نقدریخوب چه خوبه ا یفکر کردم ول ینجوریو گفت: واال منم هم دیخند کاوه

 .برمشیمثل من داره که همه جا با خودم م ینامزد هیچون  گهیبه کاوه کرد و گفت: بله د ینگاه هی یمهد

 درسته؟ ستیذره هم حواسش به نامزدش ن هی ی:ولمن

 استرس دارم. کمیفکر نکن بخاطر گلف  ینجوریلبشو کج کرد و گفت:ا یمهد

  لوفریاومد طرفم و گفت:ن یکه مهد رفتمیداشتم به طرف اتاقم م میو حرف زد میدوازده نشست یساعتها تا

 :بلهمن

 یاو سفارش دوتا چ میرفت یدستمو گرفت و با هم به طرف سالن غذا خور میحرف بزن کمی میبر ای:نرو تو اتاق بیمهد

 شده بود. رهیبه چشمام خ نجوریهم یمهد میداد

 ؟ی:مهدمن

 :جانمیمهد
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 شده؟ یزی:چمن

 .تیایدر یبه چشما کنمی:نه فقط دارم به چشمات نگاه میمهد

 قشنگه. یلیو سکوت کردم اون باز شروع کرد:چشمات خ نییانداختم پا سرمو

 ناراحتم یلیمن از دستت خ ی:مهدمن

 !؟یچ ی:واسیمهد

 بهت گفته؟ یرفته که مامان چ ادتی کنمیوقتها حس م یبعض ستی:حواست اصال به من نمن

  ستین ینجوری:نه ایمهد

 ؟یکنیسرد رفتار م ینجوریا یدار نجایا می:نکنه اومدمن

 دیدونم،شای:نمیمهد

طرف اتاق  میبه خوردن بعد از خوردن باهم رفت میرو برامون آورد،شروع کرد ینشد که گارسون چا قهیدق چند

 .شهیجشن شروع م گهیساعت د کیبرو لباست بپوش  لوفریرو به من کرد و گفت:ن یمهد

 دنبالم؟ یایم بمیاونا غر نی:باشه،فقط من بمن

 .کنمیم موی:سعیمهد

رو انتخاب کردم بعد از تست کردن لباس،  یمجلس یاز لباس ها یکیو  دمیکش یقیبه طرف اتاقم رفتم نفس عم 

که  خوردیو باالش دوتا بند ساده م خوردیم نیچ نیچ نشییرنگ که پا یلباس نارنج هیبپوشم  نویگرفتم هم میتصم

نشده بود فکر کردم هنوز  دایسرو کلش پ یدمه یبه ساعت کردم هشت بود ول یبود نگاه یعال یلیواقعا تو تنم خ

به طرف اتاق بهار رفته بود و بهار هم  یمهد شدمیم ونهیداشتم د دمیکه د یزیآماده نشده در اتاق که باز کردم  از چ

رفتم طرف  عیبغض کردم و سر بردیکار لذت م نیو از ا کردینم یهم حرکت یمهد  کردیجا م یخودشو تو بغل مهد

 یحرفا یسادگ نیبه هم یعنیشد  ریرسوندم اشک از چشمام سراز ییبه سرعت خودمو به دستشو ماتاق در و بست

کردم؟ سالهاست باهم  کارشیبهش اعتماد کنم مگه چ دیبه قول مامان نبا یعنیرفت؟ ادشیکه مامان بهش زده بود 

 ازش سر زد یاشتباه نیهمچ ییهویچرا  میدوست بود
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 یبه صورتم زدم صدا یآب را باز کردم و آب ریش سیچشمام سرخ شده و صورتم غرق خ دمید نهیخودمو تو آ یوقت

 .دمیکش ینفس راحت هیحس کردم مهد دیدر به گوشم رس

 م؟یبر یا زد و گفت:اماده یو که باز کردم کاوه بود لبخند در

 کجاست؟ ی:مهدمن

 

 .دونمیکرد و گفت:نم یاخم کاوه

 .ادیتا خودش ب مونمیم نجای:خوب من هممن

 دنبالت. امیخودش بهم گفت که ب یگفت:مهد دیکش یقینفس عم  کاوه

 ش؟یدیکه ند یاالن گفت نی:واقعا؟!تو که هممن

 بهم گفت. شیساعت پ کی ی:مهدکاوه

 خودمو گرفتم  یجلو یجملش داغون شدم بغض کردم ول نیا با

 .میبر ای:باشه بمن

م ه ینبود کاوه و عل یخبر یاز مهد یساعت اونجا بودم ول مین میرفت یبه طرف سالن غذا خور یرو بستم و دونفر در

داشتم بر یرفتم بشقاب سیشده بودم از سرجام بلند شدم به قسمت سلف سرو خوردن،گشنهیکه غذاشونو داشتن م

 سادیپوست به طرفم اومد و کنارم وا رهیپسر قد بلند و ت هیغذا بودم که  ختنیمشغول ر ختمیو چندتا قاشق ساالد ر

 !ییبهم کرد و گفت:سالم، چقدر تو برام آشنا ینگاه هی

ودمو صحبت کردن ندارم گفت:پس بزار خ لیمتوجه شد م یبهش کردم وقت ینگاه هیدهنمو قورت دادم و با زور  آب

 کنم من بهزادم بردار بهار. یبه شما معرف

 کامل بهش کردم و گفتم: اها خوشبختم. ینگاه هیبرگردونم و  سرمو

 د؟یکن یتر شد و گفت:شما حاال خودتون رو معرف کیبهم نزد کمی نییسرمو انداختم پا 
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 .یمهد لوفرم،نامزدی:نمن

 نامزد نداره. ی:واقعا؟!چه جالب،من فکر کردم مهدبهزاد

 داره. یدی:حاال که دنم

 ؟کردیم تتیبهش کرد و گفت:اذ ینگاه هیکاوه ازمون دور شد کاوه  دنیشد بهزاد با د کمیکاوه به طرفم اومد و نزد 

 کنه؟ تیاذ دیبهش کردم و گفتم:نه چرا با ینگاه هی

 .دونمی:نمکاوه

 سوال نپرس اعصاب ندارم نقدری:کاوه تو رو خدا امن

 .ستشین ی!مهددونمیو گفتم:نم دمیکش یاعصابت خورده نفس یچ ی:واقعا؟واسکاوه

 .ستشین یمهد ستشین یمهد یگیم یدار نجوریکرد وگفت:برو دنبالش هم یاخم کاوه

 !ه؟ی:کاوه تو مشکلت با من چمن

 ندارم. یمن با تو مشکل یچی:هکاوه

 دمیدیکه م یزیآن سرجام خشک شدم از چ هیرفتم خواستم به طرف سالن برم که  اطیزدم و به طرف ح یشخندین

 شریبودم که ز یدرخت کوچک هیکرده بود اعصابم خورد شد کنار  کینزد یخودشو به مهد یلیبهار خ شدمیم ونهید

آن کاوه اومد و دستمو گرفت و  کیکه  کنماز سنگ ها را برداشتم و خواستم به طرف اونا پرتاب  یکیپر سنگ بود 

 ؟یشد ونهید یکنیم کاریچ یدار لوفریگفت:ن

 :ولم کن بزار بزنمش خسته شدم خسته!من

 :اون سنگ و ول کن.کاوه

 شد نتونستم خودمو کنترل کنم ریاشک از چشمام سراز سادمیکاوه وا یروبرو  دیسنگ و از دستم کش یبدبخت هیبا  

  کنمیکت مبهم کرد وگفت:نگران نباش در ینگاه هیکردن کاوه منو بغل کرد و  هیو شروع کردم به گر

 ؟یزنیحرفا رو م نیکردم و گفتم:چرا ا بهش ینگاه هی
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 که اون نداره یدار ی،خوشگل،چشمایتو از اون دختر بهتر یبدون خوامی:مکاوه

کاوه  دمیبه دور و برم نکردم و کاوه رو بوس یکه گفته بود کاوه دوسم داره به ذهنم اومد  توجه ا یعل یحرفا ادی

و به طرف اتاق رفتم  دیکردم دستام لرز یچه کار دمید یمنو از خودش جدا کرد وقت عیشوکه شده بود سر یبدجور

 .سایوا گمیم لوفریسا،نیوا لوفریکاوه صداشو بلند کرد گفت:ن

کاوه به طرفم اومد  ستیهمرام ن دیتازه متوجه شدم کل دمیبه در رس ینزاشتم و به راه خودم ادامه دادم وقت محلش

 منه. شیپ دتیکل سایو دستمو گرفت و گفت:وا

ه ک نمیتو چمدون بچ لمویبه طرف اتاق رفتم خواستم وسا میدر خونه رو باز کرد و دوتامون وارد خونه شد دیبا کل 

 ؟یکرد یو گفت:تو باز قاط دیکاوه اومد چمدون از دستم کش

 برم. نجایاز ا خوامی:ولم کن ممن

 !یبر نجایاز ا یالک زارمی:نه من نمکاوه

 :چرا؟!من

 زود نقدریا یدر موردش بکن یو فکر بد ینیبب کردنیو بهار که داشتن با هم کار م ینداره مهد یلی:چون دلکاوه

 قضاوت نکن.

 چند نیا یکه مهد ینیبیخودت م یبا چشما یدار ،خودتیبد ادیبه من  خوادینم یکی:تو رو خدا ولم کن کاوه تو من

 .کنهیم یروز بهم کم محل

 .نمیتو رو هم بب خوامینم گهیکرد  نگاهم افتاد به چشماش گفتم:د کیگرفت و منو به خودش نزد دستمو

 ه؟ی:مشکلت با من چکاوه

شد و  کیها رو تا چمدون گذاشتم کاوه دوباره بهم نزد لی. زود وسانمیرو بب یکس خوامیدر کل نم یچی:همن

 ؟یشیم مونیارت پشک نیبعد از ا یهست یو نکن االن عصبان نکاریا لوفریگفت:ن

 بشه. مونیاز کارش پش دیاون دختره اون با شیرفته پ یبشم؟مهد مونیپش یچ ی:واسمن
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 یبه طرفم اومد وقت یبود کاوه ازم دور شد و از اتاق بدون نگاه کردن رفت مهد یمهد دیدر به گوشم رس یصدا

 ؟یکنیم کاریچ یدار لوفریکه تو چمدون بودن گفت:ن دید لمویوسا

 برم. نجایاز ا خوامی:ممن

 شده؟ ی:چیمهد

 .یچی:همن

 

 ؟یکنیجمع م لتوی:پس چرا وسایمهد

 برم. نجایاز ا خوامی:چون ممن

 کرده؟ تتی:کاوه اذیمهد

 نکرده ی:نه اون بنده خدا کارمن

 :نکنه من مقصرم؟یمهد

 :ارهمن

 :انوقت چرا؟!یمهد

 شهیپ یو رفت یتو سر قولت نمود یتو مراسم جشن ول می:چون من ساعت هشت تا حاال منتظرت بودم تا با هم برمن

 بهار.

 تکرار نشه. گهید دهیشرمنده قول م د،واقعایخودشو بهم چسبوند گفت:ببخش یمهد

 گرفتم. دهیبار تکرار شده من ناد ست،چندیبارت ن نیاول نی:امن

 .دیواقعا ببخش کنمیم یدارم ازت معذرت خواه لوفری:نیمهد

 گفتم:باشه. دمیکش ینفس
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 داشیپ یکنم ول یهمه جا دنبالش گشتم که بابت اون اتفاق ازش معذرت خواه  دمیاون شب تا حال کاوه رو ند از

 .دیکنار من خواب ینکردم،شب هم مهد

که دقت کردم کاوه بود از جام بلند شدم و  شتریب زدینفر حرف م هیداشت با  یشد از خواب بلند شدم مهد صبح

 ریزد و گفت:صبح بخ یبهم کرد و لبخند ینگاه هی یمهد نییرفتم پا عیسر

رو به کاوه کرد و گفت:برم  یمهد کردیبود کم نگام م نییدادم کاوه هم سرش پا رشویتکون دادم و جواب صبخ سرمو

 .ارمیکتاب رو برات ب

 .خوامیمعذرت م شبیباال از فرصت استفاده کردم و به رو به کاوه کردم گفتم:کاوه واقعا بابت د یرفت طبقه  و

 فراموشش کردم. شبید ست،منی:مهم نکاوه

 بگم اخه.... یشد چطور ییهویکه  ی:فقط خواستم بدونمن

 ؟یخوب گم،االنیم ستیو گفت:مهم ن دیوسط حرفم پر کاوه

 .ستمی: بدک نمن

فت:برو لباست عوض دستمو گرفت و گ یو کتاب رو به کاوه داد کاوه هم از اونجا رفت مهد نییاز پله ها اومد پا یمهد

 .میکن صبحونه رو تو باغ بخور

اومد تو گفت:هنوز از دستم  یتکون دادم و به اتاقم رفتم خواستم در اتاق و ببندم که مهد دییبه عالمت تا سرمو

 ؟یناراحت

 :نهمن

 .میکه صبحونه بخور نییپا ایب گنیبهم کرد و گفت:احتماال م ینگاه یتلفن زنگ خورد مهد یگوش

 مامانته! ایبهم کرد و گفت:ب ینگاه هیتلفنو جواب داد  

 گرفتم  یبه تپش افتاد تلفن و از مهد قلبم

 :الومن
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 کنه؟یم کاریاونجا چ ی:مهدمامان

 :سالم مامانمن

 کنه؟یم کاریاونجا چ یمهد گمی:با تو هم ممامان

 ؟یتو چطور ی:خوبم مرسمن

 هان؟ کنهیم کاریاونجا چ یمهد گمیم یکرد ی:دختر تو باز قاطمامان

 و جوابشو دادم. دمیکش ینفس رونیاز اتاق رفت ب یمهد

 :حالم خوب نبود.من

 ؟یتو باز  کار خودتو انجام داد شتیپ ادیب یمهد یندار ی:مگه من نگفتم حقمامان

 شمیحالم بده اومد پ دید ی:مهدمن

 هزار فکر به دلم راه دادم. شبیصاحبتو روشن بزار د یب ی:مگه من نگفتم گوشمامان

 خاموش شد. میشارژ با خودم نبردم گوش دی:ببخشمن

 .شهیمامان االن نگران م یبگ یبه فکر باش دیکه خاموش شد با خودی:بمامان

 :مامان من واقعا حالم خوب نبود.من

 :چرا حالت خوب نبود؟مامان

 بود حالم خوب شد. شمیکه پ یمهد یحالم بد بود،ول کمی:من

 د؟ی:کنارت خوابمامان

 .دیمبل دراز کش ی:نه رومن
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قد  یدختر روبرو شدم دختر هیبرم که با  اطیاز صحبت کردن با تلفن لباسامو عوض کردم خواستم به طرف ح بعد

دختر  یمرد هم کنارش بود که چمدونها هیکرده بود  یظیغل شیآرا هیکه موهاش تا آرنجش بود و  یبلند و مو مشک

 کنم اشتباه اومدم. کررو اورد و کنار من گذاشت دختر به دور و برش نگاه کرد و گفت:ف

 ؟یهست ی:مگه دنبال کمن

 کاوه من دوست دخترشم.-

 د؟یاسمتون بگ شهیگفتم:م دمیکش یقیعم نفس

 سحرم.-

 . ینامزد مهد لوفرمیزدم و دستمو اوردم جلو گفتم:منم ن یلبخند

 کاوه هست،درسته؟ داداش ی:فکر کنم مهدسحر

 :بلهمن

 !؟ینشد که کاوه اومد و دستشو دور کمر سحر انداخت و گفت:سالم عشقم چطور قهیدق چند

به طرف باغ رفتم  دمیکش یو از اونجا خارج شدم نفس نییسرمو انداختم پا وردمیکارا سردر نم نیکه اصال از ا من

و من یکرده بود وقت کینزد یخودشو به مهد شهیهار مثل همو بهار و بهزاد)بردار بهار( اونجا نشسته بودن و ب یمهد

 یزد و گفت:عجب یمتوجه حضور من شد و بلندشد به طرفم اومد لبخند یفاصله گرفت مهد یاز مهد کمی دید

 .یاومد

 ؟ی:کار دارمن

 .شهی:داره تموم میمهد

 اونجا. ایتو هم ب نمیشیشاپ م یتو کاف رمی:پس من ممن

 .امیاالن م سایلحظه وا هی:نه کارم تمومه یمهد

هم  یکاوه و دوست دخترش سحر هم اونجا بودند من و مهد و یعل میشاپ رفت یبا هم به طرف کاف دینکش یطول

 .میبود که داشت یشب نیبدتر شبیزد و گفت:د یلبخند یعل میبهشون ملحق شد
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 !؟یچ یسرشو تکون داد و گفت:واس یمهد

 خوش نگذشت. یلیخ دونمی:نمیعل

 خوش نگذشته. یلیهم خ لوفری:فکر کنم به نیمهد

 میسفارش بد یزیچ هی نیایو موضوع عوض کردم گفتم:خوب ب دمیکش ینفس

 میخورد ی:ما چیعل

 سرعت؟ نی:به امن

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد یعل

وه دور و و کا کردیکاوه لوس م یسرجاش بلند شد کاوه هم با سحر پشت سر او راه افتادن سحر که خودشو برا از

 .کردیبرش بود و اونو از خودش جدا نم

 .میبخور یزیچی:خوب الاقل ما یمهد

 

 به خودم اومدم  یمهد یفکر کاوه و کاراش بودم که با صدا تو

 .می:امشب مراسم داریمهد

 :دوباره؟من

 تو گلف برنده شدن. ایک شهی:اره امشب معلوم میمهد

رو انتخاب کردم  عصر  یلباس هیبه کمد کردم و  ینگاه هیتکون دادم و بعد از صبحانه به طرف اتاقم رفتم  سرمو

 دیمنو که د یرفتم مهد یو به طرف مهد دمیکش یشلوغ بود نفس یلیبه طرف باغ رفتم اونجا خ شیساعت ش

 !یخوشگل شد شهیچشماش برق زد و گفت:مثل هم

 .یشد پیم خوشتدادم گفتم:تو ه لشیتحو یلبخند
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اومد همه به پشت سرشو نگاه کردن دقت  یبیعج یکه صدا گفتنیکه تو گلف برنده شده بودند م یینام کسا داشتن

و سحر  یعل میشد کیبهشون نزد یکاوه هم نشسته بود من و مهد دنیرقصیو سحر داشتن م یعل  که کردم

شد و رو به کاوه کرد  اراحتن یلیخ یود مهدرفته ب جیخورده بود که سرش گ نقدریمست بودن کاوه ا یبدجور

 برو. نجایوگفت:کاوه زود باش از ا

 کیشد بعد از  ینجوریچرا ا شدیرفت اصال باورم نم یکه اصال تو حال خودش نبود دست سحر و گرفت و با عل کاوه

و کاوه رو به من  رونیاز هتل اومدن ب یکاوه و سحر و عل زدنیموضوع حرف م نیساعت که مهمون ها داشتن درباره ا

 ؟یایکرد و گفت:تو با ما نم

 .امیفردا باهاش م مونمیم یمهد شی:نه،پمن

 آبروت بره  هیبق یجلو خواستمینم دیکرد و گفت:داداش واقعا ببخش یو رو به مهد دیکش ینفس

 شت.گذ ریاومد گفت:به خ یشدن و رفتن بهار کنار مهد یسوار تاکس یتکون داد و کاوه سحر عل یسر یمهد

در منتظرم بود منو که  یمامان جلو دمیبه خونه رس یاصفهان وقت میو رفت میشد مایسوار هواپ یصبح با مهد فردا

 خوش گذشت؟ زمیعز یو گفت:وووا دیاومد طرفم و منو تو آغوشش کش دید

 بغض جوابش دادم :اره با

 وگفت:چته؟! دیکش ینفس مامان

 یچی:همن

 ات معلومه. افهیهست از ق تیزیچ هی:چرا مامان

تأسف تکون داد و گفت:من که بهت  یبرا یو بهار به مامان بگم مامان سر یدرباره مهد یشدم همه چ مجبور

 .خورهیگفتم بدردت نم یگفتم،من همون روز اول که باهاش آشنا شد

 :مامان اون منو دوست داره.من

 ن کنهینمذره هم نگات  هیاالن  ی:بس کن توروخدا،قبال حواسش بهت بود ولمامان

 کنم؟! کاریچ یگی:حاال ممن
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 .شدمی:من اگه جات بودم ازش جدا ممامان

لش و یالک امیبعد من ب کنهیم دایخودش کار پ یاون داره برا هیانصاف یواقعا ب نیا شمیجدا نم یالک ی:من از مهدمن

 واسه خودت؟! یگیم یکنم مامان چ

 مولیاز جاش بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت منم چمدونمو برداشتم و رفتم تو اتاقم،وسا یحرف چیبدون ه مامان

 یمامان اومد تو اتاقم  گفت:چ دمیتخت دراز کش یو لباسمو عوض کردم رو دمیاز چمدون در اوردم و تو کمد چ

 !؟یخورد

 جام بلند شدم و گفتم:اره از

 .یفکر کن یخترم هنوز فرصت دارد نیتخت نشست و گفت:بب یلبه  یاومد رو مامان

 !؟ی:در مورد چمن

 !یمهد ی:درباره مامان

 :مامان!من

 حق با من بود. یبگ خوامیداغونت کنه بعدها نم خوامیمن به فکر خودتم نم نی:ببمامان

 .خوادینم یجدا بشم مهد ی:مامان اگه من بخوام از مهدمن

هم خوشگله و هم  یگیبهار دخترم م شیپ بره کنه ولت  اونم از خداشه یچطور نیکن بب نکارویبار ا هی:حاال مامان

 آخه؟ کنهیرو ول م یبزرگ نیشانس به ا  یپولداره مهد

 نکن. تمیکردم و رو به مامان کردم و گفتم:مامان لطفا اذ بغض

 .یرسی:باشه اخر به حرفم ممامان

خوب نبود و تو اتاق نشسته  یلین تا شب حالم خکرد هیکه در و بست شروع کردم به گر نیهم رونیاز اتاق رفت ب 

 .دمیموقع خواب بود سرمو گذاشتم رو بالشت و گرفتم خواب گهیبودم شب هم که د

زنگ زد با ذوق جوابش  میبه گوش ی،روز سه شنبه بود که مهد دادیم تیواقعا کم بهم اهم یاز چند روز مهد بعد

 دادم.
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 !؟ی:سالم چطوریمهد

 ی:سالم،مرسمن

 .میریبهار جشن بگ یخونه  میخوایجمعه م گمی:میمهد

 رنیگی:چقدر جشن ممن

 .یاونجا تو هم باش برم خواستمی:تولده بهاره میمهد

 افتاد نامزدت هم هست؟ ادتیشد  یبهار حاال چ یخونه  یرفتیبدون من م شهی:تو که هممن

 باهات بحث کنم. دنبالت چون االن حوصله ندارم امیبگو جمعه ب یایب یخوایاگه م لوفری:نیمهد

 .امیقورت دادم و گفتم:باشه م یبدبخت هیبا  بغضمو

از بدنم خارج کردم و به طرف مغازه مامانم  ینیرو خاموش کردم و نفس سنگ یکنه گوش یخداحافظ نکهیا بدون

 رفتم.

 بازم ناراحتت کرده. یگفت:بزار حدس بزنم مهد دید افهیق نیمنو که با ا مامان

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم. 

 تو رو ناراحت کنه!! تونهیم یچطور ینیبی:ممامان

 رونیب میریدنبالم م ادی:جمعه ممن

 :کجا؟!مامان

 :تولد بهارمن

 .هی!عجب پسرکنه؟یدعوتت نم یتو و خودش تنها بر نکهیا یبرا یول کنهیدعوتت م زایچ نیا ی:اها برامامان

 کنم؟! کاریچ یگی:حاال ممن
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جمعه هم  رهیگیرو ازت م یو راحت مهد یدیتو عقب کش کنهیکه بهار فکر م یبه اون جشن بر دی:حتما باانمام

 .رونیب انیکه همه چشماشون از حدقه ب کنمیم شتیخودم آرا

 گرفته بود. خندم

 

 شیمامان هم با حوصله منو کامل آرا کردمیم شیدستش داشتم آرا ریمامان بودم و ز شگاهیتو آرا دیجمعه رس روز

ر رنگ پ یرژلب صورت هیموهامو کامل فر کردم و بردم باال  دمیپوش یبلند بنفش رنگ راهنیپ هی شیبعد از آرا کردیم

 .یموقعش بر گهیو گفت:خوب د دیکش ینفس امانبود م ۹به ساعت کردم  یهم زدم نگاه خوردیکه به صورتم م

  زیهمه چمامان ممنون بابت  ی:ووامن

 .دمیبخاطر تو انجام م دمیدارم انجام م ی:دخترم من هر کارمامان

 ؟یبه تاکس یزنگ بزن هی شهی:ممن

 .یشد یمامان اومد رو به رو گفت:دخترم عال یتکون داد و بعد از زنگ زدن به تاکس یسر مامان

 میبهار ن یشدم تا خونه  یکردم و سوار تاکس یاومد از مامان خداحافظ یزدم و ازش تشکر کردم تاکس یلبخند

 هی کیکاخ بود هم بزرگ و هم ش هیشب قایبود خونشون دق دهیچسب نیفکم به زم دمیرس یساعت تو راه بودم وقت

 کرد ادهیمنو دم در خونشون پ یقشنگ بود تاکس یلیکال خ کیحوض کوچ هیبزرگ داشتن و وسطش  یلیباغ خ

 خانم. در که شدم نگهبان اومد طرفم و گفت:سالم کینزد

 :سالم،اممم من اومدم تولد بهار جون.من

 بهشون اطالع بدم. دی:بله فقط بزارنگهبان

 خانم با لباس هیدر زدم  دیطول کش کمی شیاصل یخونه  دمینشد که در خونه رو برام باز کردن تا رس قهیپنج دق 

 خانم. دییزد و گفت:بفرما یلبخند دیجلوم روبرو شد منو که د دیو سف اهیس

 :ممنون من
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 یمهد کردیکه گذاشته بودند پرده گوش و پاره م یشلوغ آهنگ یلیخونه شدم خونه پر از پسر و دختر بود و خ وارد

 .شهیخوشحال م دنتیبهار از د دیگفت:خوش آمد یاومد طرفم و بدون رو بوس دیمنو که د

 .یاومد طرفم گفت: ممنون که اومد دیبهار منو که د میبه طرف جمع رفت باهم

 .یزدم گفتم:ممنون که دعوتم کرد یبخندل

 م؟یبرقص کمی میبر زمیرو گرفت و گفت:عز یلبشو کج کرد و دست مهد بهار

 .زمیهم سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:چشم عز یمهد

 زد و یکاوه بود لبخند دمیشانهمو لمس کرد برگشتم د یکیکه حس کردم  کردمیهاج و واج داشتم نگاشون م من

 ؟یایگفت:فکر کردم نم

 ؟یینجای:تو هم امن

 :اهوم،مگه بد کردم؟کاوه

 که حوصله ام سر نره. یالاقل تو هست هیچه حرف نی:نه بابا امن

 کرد گفت:چرا؟ یاخم کاوه

 .سادمیوا نجایها ا بهیبهار منم که انگار غر شیرفته پ ی:مهدمن

 !م؟یبرقص باهم یخوای:مکاوه

 :پس دوست دخترت کو؟من

 ؟یخوب نبود حاال نگفت یلیحالش خ ادی:نتونست بکاوه

 !؟یدهنمو قورت دادم و گفتم:چ آب

 م؟ی:باهم برقصکاوه

 به عالمت مثبت تکون دادم اونم دستشو به طرفم جلو اورد سرمو
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سام نفساش به نف یدستشو گذاشت دور کمرم و منو به خودش چسبوند حت میگرفتم و به قسمت رقص رفت دستشو

باال رفتن و بهار خودشو  ی طبقه به بهار با که  کردم یبه مهد یلحظه نگاه هی دنیبه رقص میشروع کرد  خوردیم

 شده؟ یزیجا کرده بود کاوه که متوجه شد گفت:چ یکامل تو بغل مهد

 برقصم. خوامینم گهید ی:نه،ولمن

 هم نشده! قهی:اما هنوز ده دقکاوه

 .کنهیبدنم درد م یلی: خمن

و بدون در زدن وارد اتاق  دمیکش یو به طبقه باال رفتم نفس نییازم دور کرد منم سرمو انداختم پا کمیخودشو  کاوه

از اتاق  زدیاز بهار جدا شد نفسم تند تند م دیتخت بودن منو که د یو بهار رو یمهد شدیبهار شدم اصال باورم نم

 نکنه. دایمنو پ یکردم که مهد میقا یاقات ییکردن خودمو تو هیشروع کردم به گر رونیاومدم ب

نبود کاوه در و باز کرد و اومد طرفم و  یاز مهد یکردن تا دو ساعت خبر هیمثل بارون شروع کردم به گر 

 دختر همه جا رو گشتم نگرانت شدم. ییگفت:کجا

 نجامی:امن

 ست؟یحالت اصال خوب ن لوفریشده ن یزی:چکاوه

 .یلیخوبه خ یلی:نه حالمم خمن

 گه؟ینم ینجوریات ا افهیق ی:ولکاوه

 اومد کنارم نشست و کامل روشو به من کرد و گفت:بهم بگو چته؟ کاوه

 .ستین میچیکه ه گمی:ممن

 !یناراحت یبخاطر مهد دونمیمن م لوفری:نکاوه

 !؟ی:خب که چمن

 ؟یدیو بهار و د ی:مهدکاوه
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 نفس بکشم کاوه منو بغل کرد و گفت:نگران نباش  تونستمیکردن نم هیو شروع کردم به گر نییانداختم پا سرمو

 کرد. انتیبهم خ ی:مهدمن

 نگو. یزیچ سسسی:هکاوه

 بده. یلی:کاوه من حالم خمن

 ببرمت خونه پاشو. ای:بکاوه

نزد  یو حرف نییسرشو انداخت پا دیاومدن منو که د رونیو بهار از اتاق ب یمهد میکه رفت نییو تا پا میهم بلند شد با

 و حواسش بهم بود. کردیبهم نگاه م نجوریکاوه هم  میشد یتاکس سوار  .بغض کردم و با کاوهومدیبه طرفمم ن یحت

اومد طرفم و  دینشسته بود منو که د اطیکردم و اومدم خونه، مامان تو ح یازش خداحافظ  میدیخونه رس تا

 دختر گلم اومد. یگفت:ووا

 .کنهیدوباره ناراحتت م یمهد دونستمیمنو گرفت تو بغل گفت:م کنمیم هیدارم گر دید یوقت

 .خوامشینم گهی:مامان من دمن

 کرده؟! کاری:باز چمامان

 کرد. انتی:بهم خمن

 کرده باهات. کاریپسر چ نیا نیبب ایخدا یدهنش گرفت و گفت:ووا یدستشو جلو مامان

 .ستی:مامان حالم خوش نمن

 تموم شد تموم. نیشیاز هم جدا م گهید ششیپ یبر یارند یحق گهی: ولش کن،ولش کن دمامان

 ازش جدا بشم. شهیدلم نم گهیکرد انوقت د یاومد ازم معذرت خواه دی:مامان شامن

 

و تو اتاق حبس  رونیاز خونه نزدم ب یبهم زنگ نزد تا چند روز یحت یمهد هست شب سه االن که  از اون شب بعد

 شده بودم.
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 ؟یبخور یچ یای:نممامان

 .خوامینم یزی:نه چمن

 نیاون سر قولش نبود تو رو به هم لوفرین ؟یکن هیگر نجوریو هم یباش دهیرو تخت دراز کش یخوای:همش ممامان

 ول کرد. یسادگ

 در موردش حرف بزنم. خوامینم گهی؟دیبس کن شهی:مامان ممن

 به هوا خوردن داشتم. اجیشد حالم خوش نبود احت ریاشک از چشمام سراز رونیاز اتاق رفت ب مامان

 دمیاومد طرفم برگشتم د یکیتو عالم خودم بودم که  رونیزدم ب یعوض کردم و از خونه بدون خداحافظ لباسمو

  ؟یشد و گفت:چطور کیزد و بهم نزد یهست لبخند یعل

 .ستمیبد ن ی:همن

 شده؟ یزی:چیعل

 حوصله ام سر رفته بود خواستم هوا بخورم. :نه فقطمن

 ای:بیعل

 ؟یبر یخوایکجا م نمیبب سایکردم و گفتم:وا ینگاه هیستمو گرفت د 

 کاوه شی:پیعل

 :مگه چه خبره؟من

 ده؟یبوکس انجام م یکاوه چطور ینیبب یخوای: نمیعل

 ؟کاوه؟ی:کمن

 زود باش. گهی:اره دیعل

 یرو میبه اتاق کاوه رفت میمستق  میوارد که شد میبزرگ رفت یلیباشگاه خ هیبه طرف  یو با عل دمیکش ینفس

 بود)مال بوکسه( دهیچینشسته بود و بلوز تنش نبود دور دستاشم از بند پ یصندل
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رق ب یلیخ یآب یبورش زده بود باال و چشما یبود موها رینظ یب کلشیچشماش برق زد ه دیباال بود منو که د سرش

 زدیم

 ؟یفت:علگ نییزدم کاوه سرشو انداخت پا یروبروش نشستم و لبخند رفتم

 :بله داداش؟یعل

 ؟یبا خودت اورد لوفری:چرا نکاوه

 داره؟ یبی:خوب مگه عیعل

 کنم؟ کاریمن چ فتهیبراش ب یاتفاق هیداره اگه  بیکرد صداشو بلند کرد گفت:معلومه که ع یاورد باال و اخم سرشو

 راحت باشه التیتو خ شهینم میزیزدم و گفتم:چ یلبخند

 ؟ شهینم میزیچ یگیچند آدم خطر ناک بعد م نیتو ب نجایا یکرد و گفت:دختر جون اومد ینگاه هی کاوه

 :نگران نباشمن

 یبوکس هم بلد دونستمیآب دهنمو قورت دادم و گفتم:نم رونیرفت ب یو از اتاق بدون حرف دیکش ینفس یعل

  نییزد و سرشو انداخت پا یلبخند کاوه

 ؟یگرفت ادی: از کجا من

 ؟یجدا شد یاز مهد دمیسرشو اورد باال و کامل بهم نگاه کرد و گفت:تو زندان،شن کاوه

 گفته؟ یگفتم: نه ک نییبهش کردم و سرمو انداختم پا ینگاه هی

 ن؟یگفت که از هم جدا شد یمهد ی:ولکاوه

 و بحثو عوض کردم. دمیکش یتو چشمام جمع شد نفس اشک

 ؟یبر یخوای:نممن

 ؟ی: جوابمو ندادکاوه
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 سراغشو نگرفتم. گهیوب از همون شب تا حاال د:خمن

  دیکش ینفس کاوه

 ؟یکلفتش گفت:کاوه آماده ا یمرد وارد اتاق شد و با صدا هیشد  خیتنم س یدر موها دنیکوب با

  امی:اره االن مکاوه

دستشو مشت  کردیکه دور دستش بود درست م یو داشت بند کردینگام م نجوریکاوه هم رونیاز اتاق رفت ب مرده

 زد  یمشت آروم دمیکرد و به صورت سف

 زدم و گفتم:نابودشون کن. یلبخند

 نجایکاوه برگشت و گفت:تو هم رونیمنم پشت سرش از اتاق رفتم ب رونیاز سرجاش بلند شد و از اتاق رفت ب کاوه

 اونجا برات بده. این سایوا

 بده؟ یچ ی:واسمن

دختر  نیآفر نیبش نجایو هم ریچرا بده حرفمو گوش بگ یدونیاز من م شترینکن خودت ب تیدختر جون اذ نی:ببکاوه

 خوب

 جورنیرفت که هم یسالن بود نشستم کاوه هم به طرف پسرها یکه جلو یسرمو به عالمت مثبت تکون دادم و صندل 

م بعد از تموم شدن اومد طرف ومدیخون م نجوریطرف کامل داغون کرد صورتش هم زدیمشت م کردن،خوبیشلوغ م

 و گفت:چطور بود؟

 بود ی:عالمن

دار اومدن  کلیه یکوتاه و دوتا از مرد ها مین شیمرد با ر هیکه  میبه طرف اتاق بر میزد و با هم خواست یلبخند 

 کرد و گفت:تکون نخور میطرفمون کاوه منو پشت خودش قا

 کاریچ نجایکرد و گفت:تو ا یشد کاوه اخم کیمرده بهمون کامل نزد کردمیداشتم نگاهشون م یچشم ریمنم ز 

 ؟یکنیم

 .یبود یزد وگفت:عال یلبخند مرده
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 ؟یکنیم کاریچ نجای:گفتم تو اکاوه

 کنهیبوکس کار م یو چطور نمیبب مویگفت:اومدم هم زندان بشیکرد تو ج دستشو

 حاال؟ ی:خب که چکاوه

 ؟یکن یخانم خوشگل معرف نیمنو با ا یخوایبهم کرد وگفت:نم ینگاه هی مرده

 حرف دهنتو بفهم یعوض نی: ببکاوه

 کاوه. یکنم اسم من فرهاد هم سلول یزد و گفت:خوب پس بزار من خودمو به اون معرف یلبخند

 نزدم. یو حرف نییسرمو انداختم پا ومدیاز رفتارش خوشم ن 

 هان؟ هیمشکلت چ یبگ شهیصداشو برد باال گفت:فرهاد م کاوه

 .یمنم شرکت کن یتو مسابقه ها یبتون دیفوق العاده بود شاشد و گفت:بوکست  کیبه کاوه نزد فرهاد

 :اصالکاوه

 ادخویکه م یبه فکر پول یپس ناز نکن  قبول کن  حت یایب یتو دوست دار دونمیکاوه،من م گهی:بس کن دفرهاد

  ادیب رتیگ

 میبر ایبهم کرد وگفت:ب ینگاه هیرفتن کاوه  شمونیدار از پ کلیو اون دوتامرد ه فرهاد

 

 بودن؟ یاونا ک یبگ شهینشست منم رو به روش نشستم گفتم:کاوه م یکاوه رو صندل  میطرف اتاق رفت به

 ؟یگی:فرهادو مکاوه

 :ارهمن

 و گفت:دشمنم نییسرشو انداخت پا کاوه

 ؟یکنیقبول م گهیم ی:دشمنت؟پس اگر دشمنته چرا هر چمن
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  که روحتم خبر نداره کنهیم یتره،کارا ی:چون اون از من قوکاوه

باس ل خوامیبهم کرد و گفت:پاشو برو م یاز اتاق بود رفت نگاه یکه گوشه ا یسرجاش بلند شد و به طرف کمد آهن از

 عوض کنم

پاکت بود در  هیهمون مرد به طرف اتاقش رفت و در دستش  قهیبعد از چند دق رونیاومدم ب یحرف چیاز اتاق بدون ه 

 .دادهیپول بوکس انجام م یکه معلوم بود کاوه برا ینجوریدر شدم ا کیو بست منم کنجکاو شده بودم و نزد

 میشد یدور شد و کاوه و من هم سوار تاکس کمیمرده از ما  رونیاز در دور شدم کاوه و اون مرد از اتاق اومدن ب کمی

برو  گهیبرگشت و گفت: خوب د میدیرس یتو فکرش بودم اون کامال تو دلم نشسته بود وقت یاز اونجا تا خونه بدجور

 خداحافظ 

 :خداحافظ من

در بزنم که مامان در و باز کرد  خواستمیم وردمیبا خودم ن دیافتاد کل ادمیشدم به طرف در رفتم  ادهیپ نیماش از

 منو تو بغلش گرفت  عیوسر

 تو؟ یدختر کجا بود ی:وووامامان

 خوردم. ییهوا هی:حوصلم سر رفته بود رفتم من

 ؟یدادیم یزیچ یخبر هی دیشونم گفت:نبا ییدور شد و محکم زد تو کمیم از مامان

 ندارم. یزیچ ی:مامان تو رو خدا فعال حوصله امن

 به طرف اتاقم رفتم و در وبستم،همش تو فکرش بودم بلند شدم ولباسمو عوض کردم  میخونه شدم مستق وارد

رفتم صورتمو کامل با آب شستم و به آشپزخونه رفتم مامان  ییشد از رختخواب بلند شدم و به طرف دستشو صبح

  شگاهینبود معلوم بود صبح زود رفته بوده آرا یصداش زدم ول ینبودش چند بار

 بود نشستم و صبحانه خوردم. دهیچ زیم یطرف بالکن رفتم سفره صبحانه رو  به
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ه بهون نیرفتم ا شگاهیبه طرف آرا  رونیزدم ب جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم و از خونه از

ود ب میروبرو یمن همه حواسم به مغازه  یول کردیاونجا مامان داشت کار م دمیرس ینم،وقتیبود که کاوه هم بب یخوب

 رونیب ادیاز اونجا ب دیکه کاوه شا

 لوفری:نمامان

 :بله مامان؟من

 :حواست کجاست؟مامان

 جای:همن

 ومد طرفم و گفت:پاشواز دو ساعت مامان ا بعد

 :کجا؟من

 ماست و ربع بخر  هی یسوپر نی:برو برام از امامان

زدم و از کنارش  یرفتم همون موقع با برادر بهار )بهزاد( روبه رو شدم لبخند یو ازش گرفتم و به طرف سوپر پول

 شهیگرفت و به طرفم اومد گفت:سالم،م نیاز ماش شویکیت نشیداده بود به ماش کهیبهزاد ت دنیگذشتم بعد از خر

 د؟یاسمتنو بگ

 د؟یاسمم بدون یخوایاومد که م شیپ ی:مشکلمن

 د؟ی:نه فقط لطفا اسمتنو بهم بگبهزاد

 ؟یچ  یکردم گفتم:واس یزیر اخم

 یگریتست باز یکه برا دیاسمتونو بگ شهیاگه م هیعال یلیکرد گفت:اندامتون خ یکامل از سر تا پام نگاه بهزاد

 .سمیتنو بنواسم

 خوادیزدم گفتم:نه ممنون نم یشدم دست و پامو گم کرده بودم لبخند گنگ

 !؟؟یخوای:واقعا نمبهزاد
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 .خوامی:بله نممن

 ن؟یخوایکه نم ی:مطمئنبهزاد

 .خوامیبستم و گفتم:واقعا نم چشمامو

 نی،جالب شما قبول نکردرو داره زایچ نیا یآرزو یزد وگفت:هر دختر یشخندین بهزاد

شماره زنگ  نیو به ا دیریبگ متنویشماره منه تصم نیکارت در اورد گفت:ا هی بشیکه از ج یکرد و در حال یمکث

 .دیبزن

 ؟یو ازش گرفتم و خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت گفت:آخر اسمتو بهم نگفت کارت

 هستم. لوفریلوفر،نیگفتم:ن دمیکش یپوف

ق به و با ذو یصندل یو گذاشتم رو کیرفتم پالست شگاهیشد منم با سرعت به طرف آرا نشیزد و سوار ماش یلبخند

 لوفر؟یشده ن یزیبهم انداخت وگفت:چ ینگاه هیطرف مامان رفتم مامان تعجب کرده بود 

 داد یگریباز شنهادینفر بهم پ هی:مامان من

 ؟یگفت یخوب تو چ یچه عال یزد وگفت:وووا یلبخند مامان

 شمارشو بهم داد. یبهش ندادم ول ی:فعال جوابمن

 ؟یشناسی:تو حاال اونو ممامان

 چون عالقه دارم. رمیمامان کار به اونا ندارم اگه بخام برم م یبردار بهاره،ول شناسمی: اره ممن

 .ستنیبرات مهم ن گهیکه اصال د ینشون بد یبه بهار و مهد دیبا یبر دیبا هیکارت عال نی:اره دخترم آفرمامان

 ها نشستم یصندل یتکون دادم و رو سرمو

 و قبول کنم بهش زنگ زدم بعد از چند تا بوق جواب داد شنهادیپ نیبود که ا یکامال قطع میتصم

 دیی:بفرمابهزاد
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 هستم  لوفریمن ن دی:سالم ببخشمن

 خانم لوفری:سالم نبهزاد

 خواستم بهتون بگم! یکه صبح بهم داد یشنهادی:راستش پمن

 ؟یکنیقبول م یکنیم کاری:چبهزاد

 : بله من

و از  دیگیم ئاتونویو جز لتیاونجا اسم و فام دمیکه بهتون م یبه آدرس نیای:چه خوب فردا حتما ساعت هشت ببهزاد

 .یگریبه تست باز دیکنیپس فردا شروع م

 

 .بزنم یگند هیآخر  دمیترسیاسترس داشتم همش م یلیخ میشد لباسمو عوض کردم و با مامان به راه افتاد صبح

 من. شیپ ایکه اون پسر بهت داد بعد از اونجا ب یتو هم برو آدرس شگاهیآرا رمیم نجایمن از ا زمی:عزمامان

 که گفته بود یشدم به طرف شرکت یدر اوردم،سوار تاکس بمیکه آدرس نوشته بود از ج یسرمو تکون دادم و کاغذ 

بزرگ که پشتش چند نفر خانم نشسته بود  زیم هیال با بود واردش شدم از پله ها رفتم با یبزرگ یلیرفتم شرکت خ

 ؟خانم دییزد و گفت:بفرما یلبخند دیروبرو شدم خانمه منو که د

 .نمیبهزاد و بب ی: راستش خواستم آقامن

 د؟ی:اسمتنو لطفا بگیمنش

 .شناسهیم دیهستم،به خودشون بگ لوفری:نمن

 .امیتا من بهشون اطالع بدم وب دیمنتظر بمون نجای:باشه،شما همیمنش

 درست شده بودن شهیاتاق ها از ش یاتاق رفت همه  هیاز سر جاش بلند شد وبه طرف  یمنش

 طرف نیخانمه برگشت و گفت:از ا قهیاز چند دق بعد
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سته نش وتریمرد که پشت کامپ هیبهزاد و میوارد اتاق بزرگ شد دینکش یطول میبه راه افتاد یسرش با منش پشت

 دیشد وگفت:خوش آمد کیبهزاد از سرجاش بلند شد وبهم نزد میشد کینزد بود

 :ممنونمن

 .دیجوکار بگ یآقا نیکامل به ا ئاتیجز دیخانم با لوفری:نبهزاد

 :باشه.من

 .یصندل یرو دی:بشنبهزاد

م بهم کرد وگفت:سال ینگاه هیمرده  رونیانداخت و با اشاره اونو برد ب یبه منش ینگاه هیبهزاد  یصندل یرو نشستم

 د؟یخوب هست

 :سالم،ممنونمن

 جوکارم یشد وگفت: من آقا کیبهم نزد کمی

 .لوفرمی:منم نمن

 دیبگ لتونیگذاشت جلوش وگفت:اسم و فام وترشویکامپ

 یمحمد لوفری:نمن

 جوکار:سنتون یآقا

 ۲۴:من

 د؟یبرادر دار ایجوکار:خواهر  یآقا

 : تک فرزندممن

 ت؟کارسیجوکار:باباتون چ یآقا

 از مامانم طالق گرفته. یعنی:بابا ندارم،من
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 ره؟یجوکار:مامانتون سر کار م یآقا

 داره. یشگری:بله،مغازه آرامن

 د؟یشوهر دار ایجوکار:شما نامزد  یآقا

 :نه مجردم.من

 دیامشب کامل حفظ کن نیبر دمیبرگه هم بهتون م نیا یباش نجایا دیخوب شما فردا ساعت ده با یلیجوکار: خ یآقا

 .دیآماده باش یفردا آماده  دیبا

 نجایکرد وگفت:تو ا یخواستم برم که  با بهار روبرو شدم اخم دمیکش ینفس رونیتکون دادم و از اتاق اومدم ب سرمو

 ؟یکنیم کاریچ

 اومدم. یگریتست باز ی:برامن

 انتخاب کنه. یگریباز  یتو رو برا ادیم یشرکت برو ک نی:گمشو از ابهار

 زدم وگفتم:داداشتون بهم گفته منم دست رد نزدم اومدم. یشخندین

رفتم مامان که منتظر  شگاهیشدم و به طرف آرا یسوار تاکس کردیکنارش رد شدم بهار که هاج واج داشت نگام م از

برم ۱۰ ساعت دیو منو بغل کرد منم سفت بغلش کردم وگفتم:فردا با رونیاومد ب شگاهیاز آرا دینشسته بود منو که د

 .یگریتست باز یبرا

 کنه کاریچ دونستینم یاز خوشحال مامان

 .یبد ینیریش دیخانم با لوفریانداخت و گفت:ن یمامان( نگاه ی)منشایرو

 امیبخرم ب ینیریش  یروبرو یبرم مغازه  نیسیوا قهیزدم گفتم:باشه چند دق یلبخند

م زد وگفت:به به خان یلبخند دیمنو که د زدیکاوه رفتم وارد که شدم کاوه داشت با باباش حرف م یطرف مغازه بابا به

 ورها؟ نیچه عجب از ا لوفرین

 ؟یدخترم خوب یبه کاوه انداخت و گفت:سر به سرش نذار ،چطور یکاوه نگاه یبابا
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  دیعمو سع ی:مرسمن

 بابا. یتر بگبه شمیپدر شوهرت م گهیمن د هیچ دیبابا عمو سع ی:ادیسع

 .یخبر یب یگفت:بابا تو هم که از همه چ نییزد وسرشو انداخت پا یلبخند کاوه

 شده؟ ی:مگه چدیسع

 از هم جدا شدن. یومهد لوفری:نکاوه

 .دونستمیگفت:شرمنده نم نییآدم اخمو و سرشو انداخت پا هیشد  لیبابا کاوه بود تبد یلبا یکه رو یلبخند

 نگفته بود؟ یزیبهتون چ ی:مهدمن

 نگفته بود یزی:نه چعدی

 اومدم. یا گهید زیچ یراستش من برا فهمنیکم کم همه م ستیمهم ن یلی:اها خمن

 دییکاوه سرشو اورد باال و گفت:بفرما یبابا

 خواستمیم یراشکی: چندتا پمن

  دمیزد وگفت:بزار حاال خودم بهت م یلبخند کاوه

 مامان شگاهیبه طرف آرا یشت توش و بهم داد منم بعد از خداحافظگذا یراشکیبرداشت و چندتا پ کیپالست هی 

 یبه خوردن ول میزدم وکنار مامان نشستم و شروع کرد ینشسته بودن منم لبخند یصندل یرو ایرفتم مامان و رو

 وارد مغازه باباش یمهد داشتیاز من برنم شوو چشما کردینگام م نجوریکاوه بود کاوه هم که هم شیحواسم پ شتریب

 بهم کرد وگفت:باز حواست کجاست؟ ینگاه هیمامان  نییوسرمو انداختم پا دمیکش یشد نفس

  جایه:وگفتم  زدم یلبخند

 .دونمیمن م گستید یجا هی:چرا حواست مامان

 برم خونه. دیخستم با کمیفقط  ستین یی:نه مامان حواسم جامن

 وم بشه بعدها تم یراشکیبزار پ یول میری:باشه ممامان
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ه مغازه ب ینگاه هیبرگشتم و  ادیباهام ب تونستیداشت و نم یپنج عصر بود خسته شده بودم  مامان هم مشتر ساعت

شده  یعصبان یمعلوم بود باباش بدجور کردنیو باباش داشتن دعوا م یکه توجه کردم مهد شتریکاوه کردم ب یبابا

 بود.

 

 مامان رفتم  شیبود که خسته بودم بلند شدم و پ شیش یها ساعت

 :مامان؟من

 :جانم دخترم؟مامان

 .رم،خستمهی:من ممن

 .میحاال باهم بر نیبابا بش ی:امامان

 مامانتم تنهاست یخونه اگه بر یبر ییبده تنها شهیوگفت:دخترم نم دیوسط حرفم پر ایحرف بزنم که رو خواستم

 پس بمون. ستیخوب ن

 هم معلوم نبود کجا رفت  ینشستم بعد از اون دعوا مهد یصندل یو رو دمیکش ینفس

                         ***** 

که بهم داده بودن انداختم کامل حفظ بودم مامان  یبه کاغذ ینگاه هیهشت بلند شدم و  یشده بود ساعت ها صبح

 زنگ خورد مامان بود دکمه سبز و زدم. میگوش رونیاز صبح زود از خونه زد ب

 :بله مامان؟من

 ؟یی:کجامامان

 :تو خونه هستم.من

 هم بپوش  یلباس مرتب هی شگاهیآرا ای:پاشو بمامان

 ؟یچ ی:واسمن
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 کنم  شتیآرا کمی خوامی:ممامان

  الیخی:اوووف مامان بمن

 اعصابمو خورد نکن. نجایا ایبابا زود باش پاشو ب ی:امامان

 .امیم ؟االنیزنیشه چرا داد م:باشه،بامن

که  یکبلند مش یمانتو هیو دمیدم پا پوش یشلوار مشک هیقطع کردم و از سرجام بلند شدم به طرف کمد رفتم  تلفنو

 یاونجا مامان داشت چا دمیرس یوقت رونیبرداشتم از خونه زدم ب فمیساده بود هم کردم تنم شالم کردم سرم و ک

 کنم. شتیآرا خوامیم نیبش نهیآ یجلو نیاونجا نش سایوا سایکه مامان گفت:وا نمیسالم کردم وخواستم بش خوردیم

نشستم مامان هم اومد جلوم  یصندل یبود رفتم  رو یبزرگ نهیآ یکه جلو یکوچک یشدم و به طرف صندل بلند

مامان  یرو روبه و  م بلند شدمکردن بعد از تموم شدن از جا شینشست مداد آبرو برداشت وشروع کرد به آرا

 راحت شد؟ التیگفتم:خوبه؟خ سادمیوا

 یخوشگل شد زمیعز ی:وووامامان

و بهار هم  رونیاز مغازه باباش اومده بود ب یکاوه مهد یبرداشتم چشمم خورد به مغازه بابا فمویزدم و ک یلبخند 

کردن و حرکت کردن رفتن،مامان  یروبوس گهیشد با هم د نیسوار ماش یمهد ینشسته بود وقت نیمنتظرش تو ماش

 .رسنیتر از تو م دکه متوجه شده بود اومد طرفم وگفت:زود باش برو االن اونا زو

زد  یکه کردم کاوه بود لبخند ینگاه هیخوردم  نیزم یکه محکم رو کردمیمغازه ها م یو تماشا رونیمغازه زدم ب از

 ؟یوبازمو گرفت ومنو اورد باال وگفت:چطور

 یرس:ممن

 ؟یرفتیم ی:کجا داشتکاوه

 یگریتست باز ی:برامن

 ؟یانتخاب شد یگری:مگه تو تست بازکاوه

 .شمیاگه خدا بخواد قبول م دمیتست م رمیامروز م ی:هنوز نه ولمن
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  ستین نجای:خوبه پس، پس بگو اصال حواست اکاوه

 تو بغلم؟ یاومد ینجوریتو که هم ای ستی:من حواسم نمن

 باز شرمنده. ین،ولیبود بخاطر هم می:خوب من حواسم به گوشکاوه

 نه. ایخوب بودم  یبعد خودت بهم بگ خوامیاونجا م یایبا من ب یخوایست،می:مهم نمن

 بهم انداخت و ینگاه هیکاوه  میباز همون شرکت رفت میشد یبه عالمت مثبت تکون داد و با هم سوار تاکس سرشو

 نجاست؟یگفت:ا

 : اره.من

 جوکار بود. یکه بهزاد وآقا یبه همون اتاق میرفت میمستق میم به راه افتادبا ه 

 یزد وگفت:به موقع اومد یلبخند دیخانم نشسته بود منو که د هیجوکار کنار  یبهزاد نبودش و آقا ندفعهیا یول

 .یشروع کن یتونیم

 یفحر چیاوردم باال کاوه نبودش بدون ه یتو ذهنم بود گفتم.سرمو وقت یبه کاوه انداختم و تا آخرش هر چ ینگاه هی

ول کرد و رفت منم به  دیکاوه منو که د کردنیوکاوه داشتن بحث م یشدم مهد کیکه نزد کمی رونیاز اتاق اومدم ب

 ؟یبهش گفت یاخم کردم وگفتم:چ یمهد شیپ رفتماون محلم نزاشت  یول زدمیصداش م نجوریدنبالش رفتم وهم

 .ی: تو هم عاشقشیمهد

 تو؟ یگیم ی:چمن

 معلومه. ی:کاوه که عاشقته تو هم عاشقش هستیمهد

 چرت وپرت نگو دست از سرش بردار. یکرد یباز تو قاط ی:مهدمن

مال کا گهیکردم و بدنبال کاوه رفتم کاوه که د یجوکار مغذرت خواه یبرداشتم واز آقا فمویطرف شرکت رفتم ک به

 بود دوتاشون سادهیوا یعل شیبرم تو راه پ شگاهیشده بود همه جا رو گشتم مجبور شدم برگردم و به طرف آرا بیغ

ه کرد وگفت:به ب ینگاه هیهم برگشت  یعل نییسرشو انداخت پا دیدکه بودن رفتم طرفش کاوه منو که د هیکنار 

 به ما افتاد؟ ادتیچه عجب  لوفریخانم ن
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 شده؟ یوگفتم:کاوه چ ششیبود رفتم پ نییسرش پا نجوریرفتم کاوه همکاوه  شینزاشتم و پ محلش

 بخورم. ییهوا هی امیحالم خوش نبود گفتم ب ست،فقطین یزی:چکاوه

 بود نه؟ ی: به من دروغ نگو بخاطر مهدمن

 با اون نداشتم. یاورد باال و گفت:نه مشکل سرشو

 .یگیبهم دورغ م ی:بازم دارمن

 با اون نداشتم حالم خوش نبود یمن واقعا مشکل لوفری:نکاوه

 گفت یا گهید زیچ یمهد ی: ولمن

 بهت گفت؟ یکرد وگفت:چ یاخم

 نی:معلوم بود با هم دعوا کردمن

 ؟یکن کاریاالن چ یخوایم ی:خب که چکاوه

 .یو رفت یول کرد ینجوریا ییهوی  فقط تعجب کردم که ادیاز دستم بر نم ی:من که کارمن

 

 برسونمت. ایصله بحث کردن ندارم باالن حو لوفرین نی:ببکاوه

 .ستمیچالق ن امیب تونمیگفتم:خودم م رونیب دمیبازومو گرفت بازومو از دستش کش 

 !یدبل یرانندگ دونستمیبهش کردم وگفتم:نم ینگاه هیشد  یعل نینزد سوار ماش یو حرف نییانداخت پا سرشو

 گرفتم. نامهیگواه روزی:دکاوه

 .گمیم کیبهت تبر ی:به به چه عالمن

 ی:مرسکاوه

 دوست دخترت کو سحر؟ ی:راستمن
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 ؟یریگیتو چرا همش سراغشو م گمی:مکاوه

 .مینخواست الیخی،بینجوریهم دونمی:نممن

 خوب بودم؟ یبهش کردم وگفتم:حاال نگفت ینگاه هی میدیرس یوقت

 ؟ی:چکاوه

 دادم؟یانجام م یگری:اونجا که داشتم نقش بازمن

  یبود ی:عالکاوه

 شد خوب بود؟ یاومد طرفم و گفتم:چ دیمامان منو که د شگاهیکردم رفتم تو آرا یوخداحافظ  تشکر کردم ازش

 :اره خوب بود خدا رو شکرمن

 باشه. یعال جشینت شاهللیا ی:ووامامان

 

و ر یزنگ خورد بهزاد بود گوش میگوش کردمیشب شام درست م یگذشت تو آشپزخونه بودم وداشتم برا یروز چند

 دادم.جواب 

 دیی:بفرمامن

 :سالم بهزادم بهزاد

 دییشناسم،بفرمای:بله ممن

 .دیقبول شد یگری:تو تست بازبهزاد

 :اها چه خوب.من

 شن؟ی:فکر کردم خوشحال مبهزاد

 .امیب خوامینم گهیشدم د مونیمن پش دیدونی:ممن
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 د؟یشد مونیپش ییهویشد  یچ نیتالش کرد یگریباز نیا یبرا یلیشما خ ی.....ولی:ولبهزاد

 .تونمیواقعا نم د،منی:ببخشمن

 .دیجوکار صحبت کن یشرکت و با آقا انیمکث کرد وگفت:باشه پس فردا ب کمی

 ؟یزدیحرف م یداشت یبهم انداخت گفت:باک یمامان رفتم مامان نگاه شیگفتم و پ یا باشه

 بهزاد  ی:با آقامن

 ؟ی:بهش گفتمامان

 ناراحت شد کمی:آره من

 .یدیاز دست م یرو دار یبزرگ نیآخه شانس به ا یکردیقبول م دی:بامامان

 اصرار نکن گهید کنمیگرفتم خواهش م مویتصم گهی:مامان من دمن

 

جوکار بود رفتم بهار هم  یکه آقا یبه اتاق دیطول کش کمیشرکت  تا رونیاز خونه زدم ب دمیشد لباسمو پوش صبح

 حالتون چطوره؟ لوفریگفت:خانم ن دیو در اتاق رو باز کردم منو که د دمیکش یاونجا بود نفس

 صحبت کنم یگریباز یدرباره خواستمیجوکار م ی:ممنون آقامن

 د؟ییجوکار:بفرما یآقا

 ادامه بدم. خوامینم گهیشدم د مونیپش یعنیکنم  یباز خوامینم گهی:من دمن

 ییهویشد  یچ دیتالش کرد یلیخ دیبش گریباز نکهیا یشما برا دیخوردیم یباز نیشما بدرد ا یجوکار:ول یآقا

 د؟یشد مونیپش

 شرمنده. تونمی:نممن

 گفت:بدرک یلب ریجوکار کرد و ز یو صورتشو به طرف آقا دیکش ینفس بهار
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دار روبرو شدم  کلیو ه پیمرد خوشت هیکه در و بستم با  نیهم رونینزدم و از اتاق اومدم ب یحرف یکردم ول یاخم

 خانم خانم برگشتم اومدطرفم وگفت:سالم گفتیم نجوریکه با صداش که هم رفتمیو داشتم م نییسرمو انداختم پا

 دیی:سالم،بفرمامن

  میدار اجیاحت یمنش هیبه  نجایما ا دیشما دنبال کار هست-

 ؟ی: چه کارگفتم

 د؟یکار کن شتریب وتریبا کامپ دیتونیم-

 نهیزدم گفتم:اره،رشتم هم یلبخند

 گمیکار رو براتون م  تحایمن توض نجایا نیایخوب فردا ب یلیخ-

 دادم اونم خوشحال شد حیمامان توض یرو برا یتشکر کردم و به طرف خونه رفتم همه چ ازش

 لوفریمامان اومد تو اتاق گفت:ن کردمیو جمع م فیکث یاتاقم بودم داشتم لباسها تو

 :بله مامانمن

 نهیهست اسمش حس یمرد هیمغازمون  ینفر اومده روبرو هی گمی:ممامان

 :مغازه داره؟من

 :آرهمامان

 هست؟ ی:چمن

  کنهینگام م یلیاون خ یدونیم یول ی:عکاسمامان

 اومد و تو دل مامان جا شد روزهیزدم گفتم: یطونیش لبخند

 ندارم ی:مرض باهات شوخمامان

 مامان جون نکنه اون از تو خوشش اومده! ی:پس چمن
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 .میثواب کباب شد یبجا یاومده تو محلمون ول دیجد هیهمسا هی بگم خواستم یکرد مونمیبابا پش ی:امامان

همش تو فکرش بودم و به فکر فردا که  ومدیذره خواب بچشمم نم هی یول دمیخواب رون،گرفتمیاتاق رفت ب از

 .نمیبهارو اون لحظه بب دادیم یچه حال یبرم شرکت ووا خواستمیم

 

از  مدیرس یول دیطول کش کمیتا شرکتم  رونیاز مامان از خونه زدم ب یو بعد از خداحافظ دمیشد لباسمو پوش صبح

 بهت بدم. حیچندتا توض خوامیتو اتاقم م میبر ایپلها رفتم باال همون پسر اومد جلوم و گفت:خدا رو شکر ب

 یبهم کرد وگفت:چا ینگاه هی دمیرس یوقت  به عالمت مثبت تکون دادم وپشت سرش به اتاقش رفتم سرمو

 ؟یخوایم

 :ممنونمن

 ه؟یزد وگفت:اسمتون چ یگذاشت جلوم لبخند یفنجون چا هی

 هستم. یمحمد لوفری:نمن

 منم جوادم -

 :خوشبختممن

 یول شمیدلخور م یانجام ند دمیکه بهت م یاول از همه مشخص کنم من اگه به دستورات زیچ کی دی:خوب بزارجواد

 هم کنار اتاق منه  ،اتاقتونیباش نجایا دیضمن صبحها سر ساعت هفت با ستم،درین یا نهیآدم ک

 .میبا دقت گوش دادم و با هم به اتاق که کنار اتاقش بود رفت دادیکه م یحاتیتوض

 

 و کامل بهم نشون داد  اتاق

 کردمیشرکت کار م نیمن تو ا نکهیاز اون طرف هم بهار از ا  کردمیگذشت و من تو اون شرکت کار م یروز چند

 ناراحت بود.
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 آقاهه. نیحس نیبهم کرد وگفت:نگاه کن ا ینگاه هیازه مامان نشسته بودم مامان شب  تو مغ 

 .خورهیبدردت م پهیخوشت یلیزدم گفتم:خ یشخندین هیپشت سرم نگاه کردم  به

 ؟یحرف زد یادی:دوباره تو زمامان

 ؟یریگی:پس چرا سراغشو ممن

 آقاهه که تازه اومده تو محلمون. نیحس نیا گمی:من سراغشو گرفتم اخه؟ممامان

 ؟ی:اووف مامان اعتراف کن که تو فکرشمن

 دارم؟!! یمگه من با تو شوخ زنمتایم امی:دختر ممامان

 دخترشه. نیاز پشت پنجره به مغازشون انداخت گفت:ا ینگاه هی

 :مگه دخترم داره؟من

 سراغتو گرفت. نجایدو بار اومد ا هیدختر خوشگل نبهی: اسمش زمامان

 شناسه؟ی:اون منو از کجا ممن

 کردم  ی:من تو رو معرفمامان

 ششیپ رمیم گهید قهیچند دق هی سای:وامن

 کن. یموهاشو درست کنه تو هم خودتو معرف نجایا ادیب خوادیفردا خودش م نی:بشمامان

به طرف خونه  رونیب میشب بود از مغازه اومد ۹ یساعتها یصندل یبه عالمت مثبت تکون دادم نشستم رو سرمو

 شده مامان؟ یزیبهش کردم گفتم:چ ینگاه هی دیتو راه مامان خند میرفت

 بهش دست داد؟ یچه حال یکنیکه تو اونجا کار م دیفهم یبهار وقت ی:ووامامان

 صورت کِش اومد  چی:همن
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دامو ص مینداشت کیکردم ک خچالیبه  ینگاه هیخونه رفتم طرف آشپزخونه  میدیکه رس دیطول نکش یساعت مین

 گشنمه؟ میدار یبلند کردم و گفتم:مامان شام چ

 آش رشته درست کنم. امیب خوامی:االن ممامان

 ؟یو بستم به طرف اتاقم رفتم مامان بدون در زدن وارد اتاق شد گفت:آش رشته دوست دار خچالی در

 .میوقته نخورد یلی: خمن

  ییبزار تو ظرف شو ظرفها رو نیا کمیتو هم  کنمیاالن درست م رمی:باشه ممامان

 .امی:باشه بزار لباسمو عوض کنم حاال ممن

مامان داشت آش  یصندل ینشستم رو  دمیچ ییعوض کردم به طرف آشپزخونه رفتم ظرفها رو تو ظرفشو لباسمو

 ه؟یبهم کرد گفت:چ ینگاه هی کردیدرست م

 آقا هم تو فکرته؟ نی:به نظرت حسمن

 خودم بزنمت  ومدمیتا ن رونیآشپزخونه برو ب نیاز ا لوفری:گمشو نمامان

 :باشه باشه غلط کردممن

 

 یبه مهد ینگاه هیبهار  دمیو بهار هم د یبه طرف شرکت رفتم وارد که شدم مهد دمیصبح شد لباسمو پوش فردا

 شد. داشیپ نیکرد گفت:اووف باز ا

روشن کرد  جواد بدون در زدن وارد اتاق  و وتریاتاقم نشستم و کامپ یو داخل شرکت شدم تو نییانداختم پا سرمو

 .اریقهوه ب هیمن و بهزاد  یتو اتاقم برا ادیبهزاد داره م یآقا لوفریشد  گفت:ن

 :چشم من

 یجلو زیجواد نشسته بود و جواد هم پشت م زیکنار م یصندل یدوتا فنجون قهوه بردم بهزاد رو هیبلند شدم و 

 زد وگفت:بفرما یخندلب دینشسته بود جواد منو که د پوتریکام
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اصال متوجه هم نشد که من براش قهوه  کردینگام م نجوریبهزاد هم یها رو جلوشون گذاشتم ول قهوه

 زیه کهیگذاشتم،مرد

دست مامان بود و مامان داشت  ریکه ز دمیآقا د نیدختر حس نبیرفتم تو مغازه مامان،ز میشد از شرکت مستق عصر

 نیکه بهت گفتم دختر حس یهست همون نبیز نیا لوفریبهم کرد وگفت: ن ینگاه هی کرد،مامانیموهاشو درست م

 آقا.

 هستم. نبیزدم و به طرفش رفتم اونم از سرجاش بلند شد ودستشو اورد جلو گفت:سالم من ز یلبخند

 لوفرمین  :سالممن

 :خوشبختم نبیز

 .نطوری:منم هممن

 .دیکه با هم دوست باش یخودتو کامل تو دلش جا کن دیدونه دوستم نداره تو با هی یجان،دخترم حت نبی:زمامان

 زد وگفت:باشه حتما. یلبخند نبیز

 خداحافظ رمیم گهیموهاش درست کرد از جاش بلند شد وگفت:من د نکهیاز ا بعد

 .مینیبیم گرویهمد شتریبه بعد ب نیرو به من کرد وگفت:از ا و

 کردم  یزدم و ازش خداحافظ یلبخند

  میبه بستن در به طرف خونه رفت مینبود شروع کرد یمشتر میتو مغازه نشست یساعت دو

  دمی:امروز کاوه رو دمامان

 :خب؟من

  یبرعکس مهد یول هیرو به من کرد و گفت:معلومه پسر با معرفت مامان

 .کنهیدرجه با اون فرق م ۱۸۰:کاوه من

 .دمیگفتم و گرفتم خواب ریراه برم از مامان شبخ تونستمینم یخونه از خستگ میدیرس یوقت
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 دلم. زیعز ریگفت:صبخ دیشدم مامان تو آشپزخونه بود منو که د داریب میگوش یبا صدا صبح

 ه؟یچ نایشده ا یزیمامان،چ ری:صبخمن

 مفصل بهت بدم. یصبحانه  هینشده خواستم  یزی:نه چمامان

 مامان گلم. یمرس ی:وامن

 

 یمگه مهد گمیبهم کرد گفت:م ینشست نگاه یصندل یاستکان اومد رو هیراحت خوردم مامان با  الیبا خ نشستم

 کنه؟یهم اونجا کار م

 :اره، بهار اوردتش من

 ا؟ی:محلش نزارمامان

 کار به کارشون ندارم. گهی:نه مامان من دمن

ه شدم و ب ینشد که  از مامان جدا شدم و سوار تاکس قهیچند دق میو با مامان راه افتاد دمیاز خوردن لباسمو پوش بعد

 زنگ خورد کاوه بود  میکه نشستم  گوش نیشرکت رفتم باال و به طرف اتاقم رفتم هم یطرف  شرکت رفتم از پلها

 :جانم کاوه؟من

 ؟ی:چطورکاوه

 .ی:مرسمن

 یایتم تو هم بگف میاونجا جمع بش یو مهد یتو مغازه بابام با عل میبر میخوایامشب م گمی:مکاوه

 .امی:باشه ممن

 ؟یندار ی:مشکلکاوه

 مشکل داشته باشم؟ یچ ی:نه واسمن
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 ؟ی:بخاطر مهدکاوه

 وقته برام تموم شده. یلی:نه خمن

 .ای:پس امشب بکاوه

 :باشه.من

 

و در مغازه رو باز کردم  دمیکش ینفس یبهار و مهد یکاوه رفتم همه اونجا بودن حت یشد به طرف مغازه بابا عصر

 .نیبش ایب یزد وگفت:خوش آمد یلبخند دیکاوه منو که د

 .ی:مرسمن

 دن،ازیکه دوباره شروع کرد به رقص یبود عل یهم کنارم بود بهار هم کنار مهد ینشستم مهد یعل یروبرو رفتم

 سرجاش بلند شد و ستار اورد و داد دست کاوه گفت:زود باش کاوه برامون بزن.

 نه حوصله ندارم.:کاوه

 نکن زود باش بزن. تیبابا اذ ی:ایعل

آقا اومدن و از اول  نیو حس نبیبعد از خوندن ز زدیم یگرفت کاوه شروع کرد به ستار زدن واقعا عال یستار و از عل 

لش هم منو کامل گرفت تو بغ نبینب،زیبعد از تموم شدن بلند شدم و رفتم تو بغل ز کردینگاه کاوه م نبیتا آخرش ز

 .یزد یعال یلیبه کاوه کرد گفت:خ یبود نگاه شککه پر از ا شیبا چشم قهوه ا نبیجدا شدم ز کمیازش 

 کرد چشماش برق زد از سرجاش بلند شد و رفت طرفش گفت:ممنون. نبیبه ز ینگاه هیبرگشت  کاوه

 .نبمیدستشو اورد جلو گفت:من ز نبیز

 شده بود دستشو اورد جلو گفت:منم کاوه هستم. نبیز یکه عرق چشما کاوه

 .نیبش ایو گرفتم گفتم:ب نبیز دست

 .میریبه کاوه کرد وگفت:با اجازت ما م ینگاه هی یو بهار از سرجاشون بلند شدن مهد یمهد مینشست نبیو ز من
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و اصال  کردیاه کاوه منگ نجوریکه هم نبیو بهار از اونجا رفتن ز یهم سرشو به عالمت مثبت تکون داد و مهد کاوه

 وبهار رفتن. یمتوجه نشده بود که مهد

 ه؟یاسمش چ یدختر مو نارنج گمیمحکم زد تو دستم گفت:م یعل

 نبی:زمن

 :خوشگلهایعل

 خودت. یبرا رشی:خوبه بگمن

 بود  نبیحواسش به ز یبه کاوه کردم همه  ینگاه هی

 لوفر؟یبه من کرد وگفت:چه خبر ن ینگاه هی نبیز

 چه خبر ،توی:سالمتمن

 ستین ی:خبرنبیز

 .مینیبب گرویهمد شتریب دوارمیبه کاوه کرد گفت:ام ینگاه هیاز سرجاش بلند شد و  نبیز مینشست یساعت دو

 زد وگفت:حتما. یلبخند کاوه

 .گفتیم ئاتشیو از جز زدیکاوه حرف م یدرباره  نجوریهم نبیبه طرف خونه تا خونه ز میرفت نبیو ز من

 ؟یدربارش حرف زد نقدریا یخسته نشد نبی:زمن

 تو دلم نشست. یلی:نه اون خنبیز

 :چه قدر خوب.من

 رمیگفت:خوب من م دیبه خونش رس یوقت نبیحواسمو دادم به ز یقورت دادم و همه  یبدبخت هیبا  بغضمو

 خداحافظ

 :خداحافظمن
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 گهید کردیم یانگار کاوه کم محل شدینم دایپ یخواس لیجواب بود و دل یهر کدومش ب یسوال تو ذهنم بود ول یلیخ

چند سال محلش درست  نیا دمیشا ایچند روز  نیمن مقصر بودم ا دیتموم شد شا کردیکه قبال بهم م یاون نگاه

 .زاشتمینم

 یوت یبیس هیرفتم کنارش نشستم و  دیدیمورد عالقش م لمیف ونیزیتلو یجلو شهیخونه مامان مثل هم دمیرس

 بشه؟ تموم قصد نداره لمهیف نیگاز بهش زدم گفتم:مامان ا هیبود  و  یگرد زیم یظرف برداشتم که رو

 ش؟ی:سالمت کو؟خوردمامان

 :سالم مامان.من

 نمونده. شتری:دو سه قسمت بمامان

 .نشسته کاریب گهی: انوقت مامان شبها دمن

 بدم. حیقشنگه بزار برات توض یلیقسمتاش خ نیقا،ای:دقمامان

سردش به من  یامشبش و نگاه یکاوه بود رفتارها شیمن همه حواسم پ یول دادیم حیداشت توض نجوریهم مامان

 .دید شهیتو چشماش م ینگاه معمول هی کردیهم نگام نم یچشم ریز یحت کردیکاوه مثل قبال ها نگام درست نم

 

از تو  یرفتم  نگاه ییدستشو طرف به شرکت از رختخواب بلند شدم رفتمیم شدمیبلند م دیبا یخسته بودم ول هنوز

با  شنییکه پا دمیپوش دیمانتو سف هیبه خودم  انداختم دست و صورتمو شستم و به طرف اتاقم رفتم از کمد  نهیآ

پام  به طرف آشپزخونه رفتم مامان تو بالکن  دمهم کر یسانت۹۰شلوار بلند  هیطرح داده بود و  یمشک ینوارها

 ؟یزدم و گفتم:تو فکر هست یفتم ولبخندبه طرفش ر خوردیم ینشسته بود و داشت چا

 ری:صبح بخمامان

 ؟یچرا تو فکر یمامان، نگفت ریبود گفتم:صبخ نییکه سرم پا نجوریو هم یصندل یرو نشستم

که ماه  گفتمیبه بابات م شهیبار خارج از کشور هم هیتا االن آرزوم بود برم  یاز کوچک شهیهم یدونی: ممامان

 تو دلم موند شهیهم نیو ا گفتینه م شهینداشت هم یادیپول ز نکهیبخاطر ا یخارج از کشور ول میعسلمون بر
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 ؟یبه فکر بابا افتاد ییهویشده  ی:چمن

 کرده امروز سالگرد ازدواج من و بابات بود. رییتغ یلیدخترم دور زمونه خ ی:همامان

 واقعا. ؟متاسفمی:جدمن

 یکرد او با حرفاش گولم زد وقت انتیاون متاسفم باشه؟اون به من خ دی!چرا نبا؟هان؟یمتاسفم باش دی:چرا تو بامامان

 سر کار تا نگو اون......اوووف. کردمیخونه من فکر م ومدیم ریکه شب ها د

 نیا کنمیرهات نم چوقتیپشتم و ه شهیبدون من هم شهیهم نویا یول ،ییتنها دونمیگرفتم و گفتم:من م دستشو

 یچون تو تا االن بدون پدر بزرگم کرد یزدیبه من م هشیهست که تو هم یحرفا

 ستیرئ  ییهویمثل تو بهم داد،حاال پاشو پاشو برو سر کار  یدختر گل هیکه خدا  ی،مرسیکه هست ی:مرسمامان

 .شهیناراحت م

 یبه مامان کردم که چشما ینگاه هیبه عالمت مثبت تکون دادم و به طرف در خونه رفتم شالمو کردم سرم و سرمو

 .رونیب برمتیچشماش گود شده بود بغلش کردم وگفتم:خودم امشب م ریپر از ناراحت بود ز شیقهوا

 یبرم تا شرکت تو راه تو فکرها ادهیپ دیبود دلم کش یعال یلیکردم امروز هوا خ یسرشو تکون داد ازش خداحافظ 

و به راهم ادامه  نییبابامه سرمو انداختم پا دمیبهش کردم د ینگاه هیجلوم  نینفر با ماش هیخودم غرق بودم که 

 نکن من باباتم. نکارویبا من ا لوفریدادم اومد بازمو گرفت گفت:ن

 دست از سرم بردار. یستیمن ن یبابا گهی:تو دمن

 یبگ ینجوریبه من ا ادیدخترم دلت م ی:ولبابا

 امروز سالگرد ازدواجتون هست؟ یدونستیکردم گفتم:م یاخم

ازش دور شدم و به طرف شرکت رفتم از پله  عیسر کردیهاج واج داشت نگام م نجوریبابا هم دمیکش بازمو از دستش 

 یصندل یروبرو شدم  محلش نزاشتم واز کنارش رد شدم رفتم تو اتاق و رو یبا مهد  دمیکه رس نیها رفتم باال هم

کنه  تیمامان و مامانو اذ شیبه سرش بزنه بره پ وقت هیبابا  دمیترسیبود خودمو رها کردم همش م زیکه پشت م

 به مامان زنگ زدم عیسر

 :سالم مامان؟من
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 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزی:سالم، چمامان

 .میبگرد رونیب میدنبالت بر امیامدم خونه اماده باش ب ی:نه مامان فقط خواستم بگم که وقتمن

 .یکه قبال گفت نوی:امامان

 نمتیبیعصر م الیخی...بادینم ادمی:واقعا؟اممم.....من

 :پناه بر خدا مامان

 مامان من برم خداحافظ گهی:خوب دمن

 :خداحافظمامان

به  نیپرونده ها رو بد نیخانم لطفا ا لوفریدختر مو زرد رنگ وارد اتاقم شد اومد جلو گفت:سالم ن هیموقع  همون

 جواد تا امضا کنه یآقا

 :باشه من

جواد رفتم جواد صورتش طرف پنجره  یبرداشتم  وبه طرف اتاق آقا زیم یمن پرونده ها رو از رو رونیاز اتاق رفت ب 

 من با در زدن اومدم داخل زدیبود و با تلفن داشت حرف م رونیب

 مزاحم شدم؟ دی:ببخشمن

 تو ایزد گفت:ب یلبخند جواد

 .دیامضا کن دیپرونده ها رو با نی: امن

 .یبر یتونیم لوفرخانمین یبهم کرد گفت:مرس ینگاه هیجواد  زیم یپرونده ها رو گذاشتم رو 

 رفتم تو اتاق. میمستق رونیسرمو تکون دادم و از اتاق اومدم ب منم

جمع کردم و به طرف خونه رفتم دوباره بابا  لموینبود انجام بدم  حوصله ام هم سر رفته بود وسا یکار گهیبود د عصر

م با ه ایب لوفریمن راهمو کج کردم اومد جلوم گفت:ن یشد و اومد طرفم ول ادهیپ نیاز ماش دیبابا منو که د دمیرو د

 .میحرف بزن
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 ندارم. یکار حرف انتیخ ی:من با بابامن

 با تو حرف داره. یلیبابات خ ی:ولبابا

 دور وبرم. این گهی:گفتم دست از سرم بردار دمن

 یبابات حق داره،چقدر تو سنگدل شد لوفرین ی:ولبابا

 یومدیم نکهیا یکاش بجا ؟یورفت یول کرد یتو که مامانمو به راحت ایردم بهش و گفتم:من سنگدل شدم ک رومو

 .یکردیالتماس مامانم م یرفتیم  یالتماس من کن

 کنم. ینداره برم ازش مغذرت خواه یلیدل میوقته از هم جدا شد یلی:من و مامانت خبابا

 :پس دور و بر منم خط بکش.من

 

 دیامو د افهیق یمن  به طرفم اومد وقت دنیرفتم داخل خونه مامان آماده نشسته بود وارد هال شدم مامان با د عیسر

 کرده؟ تتیدوباره اذ یشده مهد یگفت:باز چ

 کرده؟ تتیاذ یبا تو هم مهد لوفریو رفتم تو اتاقم مامان اومد تو اتاقم و گفت:ن نییانداختم پا سرمو

 :نه مامان من

 تخت مامان اومد کنارم نشست و گفت:پس چته؟ یتخت خودم هم نشستم لبه  یدر اوردم و انداختم رو رو مانتوم

 ؟یآماده ا ست،توین میزی:چمن

 م؟ی:آره برمامان

 .می:باشه بزار من لباسمو عوض کنم برمن

 هیکردم تنم و  یا روزهیلباس ف هیوبه طرف کمدم رفتم  دمیکش ینفس رونیسرشو تکون داد و از اتاق رفت ب مامان

بود سرشو تکون  سادهیمامان هم که آماده وا رونیو از اتاق اومدم ب دمیدم پا هم کردم پام شالمو پوش یشلوار مشک

 .میداد وگفت:بر
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ازش نبود دستمو دور دست مامان  یانگار خبر ینه ول ایبابا هستش  نمیهمه جا گشتم بب میدور شد کمیخونه  از

 م؟یحلقه کردم وگفتم:کجا بر

 !میبر ی:هر جا که دوست دارمامان

 م؟ی:امشب شب توئه پس بگو کجا برمن

 ا؟یکنار در می:برمامان

 میخوریم رونیب یشام هم دوست دار میبخور خرمیم یو چا کیشاپ هست برات ک یاونجا هم کاف می:برمن

  هیکاف یو چا کیک هیهمون  ستی:نه الزم نمامان

رو به مامان کردم وگفتم:تو  یصندل یرو میم،نشستیدیرس ایتا به در میساعت تو راه بود مین میمامان راه افتاد با

 .امیبخرم م یو چا کیشاپ ک یمن برم کاف نیبش نجایهم

زد وگفت:مثل  یلبخند مامان  دادم کیو ک یشاپ رفتم سفارش چا یسرشو تکون داد و منم به طرف کاف مامان

 .خورهیم ییکاکائو کیدخترم ک شهیهم

لومه خونه مع میده بود که مامان معلوم بود خسته بود دستشو گرفتم و گفتم:پاشو بر یساعت ها میخورد مینشست

  یخسته ا

 .میوگفت:آره پاشو بر دیکش ازهیخم اونم

 یبر دیبخواب فردا صبح با ریبهم کرد وگفت:تو هم برو بگ یمامان نگاه دیطول کش کمیخونه  میدیتا رس میراه افتاد 

 شرکت.

  دمیگفتم رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و گرفتم خواب ریتکون دادم و ازش شبخ سرمو

 یو به طرف اتاق مامان رفتم مامان تو اتاق نبود نگاه دمیلباسمو پوش یسر حال نبودم با بدبخت یلیشد امروز خ صبح

برم شرکت به طرف  ادهیله نداشتم پحوص رونیهم به هال انداختم اونجا هم نبود تو آشپزخونه هم نبود از خونه زدم ب

مو و از کنارش رد شدم باز نییسرمو انداختم پا کمیبابا،اومد نزد هرفتم که از طرف لنج برم شرکت نگاهم افتاد ب ایدر

 .میبا هم حرف بزن ایب لوفریگرفت وگفت:ن
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 شد؟ داتیدور و برم؟ چرا باز دوباره پ ای:مگه من نگفتم نمن

 من باباتم. لوفری:نبابا

 .یستین گهیاالن د یول ی:قبال بودمن

بالت دن امینم گهیبعد د میزنیبا هم حرف م قهیو رفتم دوباره اومد کنارم وگفت:الاقل ده دق دمیبازمو از دستش کش 

 .دمیقول م

 هدر نده. یندارم،تو هم لطفا وقتو الک ی:من با تو حرفمن

 دنبالت. امینم گهیحرفامو تموم شد د یوقتتو بده به من وقت قهیحرف دارم ده دق یلیمن با تو خ لوفری:نبابا

 .شهیناراحت م ئسمیشده ر رمید یلیچون خ سمیوا تونمینم یول دی:ببخشمن

 .رسونمتی:خودم بعدا مبابا

کردم  یکردم دستمو از دستش بردارم که کاوه اومد طرفمو و دو سه تا مشت زد به بابام سع یدستمو گرفت سع 

 نشد  یلو رمیجلوشو بگ

 :کاوه کاوه تو رو خدا ولش کن.من

 .ارمیدخلشو در م امیبگو که اخر م ئستیبرو به ر یفرهاد هست یارهایاز دست یکی دونمیمن م ی:عوضکاوه

 صدامو بلند کردم. زدی. نفسم تند تند ممشت زد گهید ییدو سه تا 

 :کاوه بابامو ول کن تو رو خدا ولش کن.من

کاوه  بلند بشه تونستیپهن شده بود و نم نیهم به بابام کرد بابا هم که رو زم ینگاه هیبه من کرد و  ینگاه هی کاوه

 !! دیهست لوفرین یشما بابا دونستمینم دیبازوشو گرفت و گفت:ببخش

بعد کاوه هم اومد کنارم  قهیدق ،پنجیآخر یبه طرف لنج رفتم نشستم صندل عیسر کردمیم هیگر نجوریکه هم من

 ناراحتم. یلیاالن از دست خودم خ یدونیباباته،م دونستمیمن نم دیواقعا ببخش لوفریوگفت:ن نشست

 از بابام متنفرم. گهیوقته د یلیست،خی:مهم نمن
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 :چرا اون باباته؟کاوه

 داشته. یدختر هیافتاده  ادشیحاال بعد چقدر  دمیچند ساله بابامو ند یدونیم ستیبابام ن گهی:دمن

  نییداغون بود سرمو انداختم پا یصورتش بدجور یول زدیبرق م شیآب یبه صورتش کردم چشما ینگاه هی

  خوامی:واقعا مغذرت مکاوه

 ه؟یزخم نقدریسرت اومده؟صورتت چرا ا ی:کاوه؟چه بالمن

 :با فرهاد در افتادم.کاوه

 داره؟یدست از سرت برنم یچ ی:واسمن

 خوادی:پولشو مکاوه

 ؟یاز دستش خالص بش یدی:چرا پولشو نممن

 که پول ندارم. نجاستی:مشکل همکاوه

 .کنهیبهت پول بده تو اون شرکت کار م تونهیداداشت نم یعنی:من

 شرکته. یبرا ارهیکه در م ی:اون پول نداره هر پولکاوه

 ؟یکن کاریچ یخوای:اوووف چه بد حاال ممن

 یبه فکر من باش خوادیتو نم یچی:هکاوه

 ؟یردک دامیپ ی:حاال چطورمن

 گید میدیکه تو رو د میشدیرد م نجایاز ا میداشت میبود یتو تاکس نبی:من و زکاوه

 هم باهات بود؟ نبیلحظه بغض اومد سراغم و گفتم:مگه.....مگه ز هی

 بودم. یمعرفت یچه آدم ب گهیتنهاش گذاشتم اومدم حاال تو دلش م گه،بدبختی:آره دکاوه
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 ده؟یاتفاق رو ند نی:مگه امن

 .دهی:چرا!فکر کنم دکاوه

 به دستش انداختم حلقه تو دستش بود  ینگاه هی

 ه؟یچ نیا یبگ شهی:کاوه ممن

 .یچیدستشو مشت کرد و صورتشو به طرف پنجره کرد وگفت:ه کاوه

 نگو  ی:الکمن

 :ازدواج کردم.کاوه

اج ازدو یبهش انداختم گفتم:با ک ینگاه هیاومده بود منو خفه کنه اشک تو چشمام جمع شد  یکیشدم انگار  جیگ

 ؟یکرد

 :سحرکاوه

 ؟یزود نی:به امن

 :آره.کاوه

 :آخه چرا؟من

 :سحر بارداره.کاوه

 شد؟ یچطور نیازدواج کرد یک ؟ی:چمن

 تنهاش نزاشت باهاش ازدواج کردم  طیبارداره تو اون شرا دمیفهم یوقت میازدواج کرد روزی:دکاوه

دارم از  نمیا یسادگ نیبه هم یعنیپدر  شهیاز حرفاش اون االن م وردمیو اصال سر در نم کردمیهاج و واج نگاش م 

درها برام بسته شده؟؟ بغض کرده بودم و  یبرام شده زهرمار چرا همه  یخدا چرا چرا زندگ یوا دمیدست م

رمنده وگفت:بازم ش بهم کرد ینگاه هیکاوه  میدیرس ینکنم وقت هیکاوه گر یکردم جلو یحرف بزنم سع تونستمینم

 بگم یچ دیبا دونمیبخاطر بابات واقعا نم
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 .یلیخ ستیکه مهم ن گمی:ممن

 دیلرزیبدنم م یکردن همه جا هیرفتم تو اتاق و شروع کردم به گر میشرکت مستق دمیرس یوقت نییاز لنج اومدم پا 

ذره محبت عاشقمه بلکه اون عاشق من نبوده و با سحر دوست بوده االن  هیفکر کردم با  نکهیو حالم خوش نبود از ا

رفتن نداشتم از جام بلند شدم  به طرف پله ها رفتم که  اهر یو اصال نا دیلرزیم یبابا دستام بدجور شهیکه داره م

 حالت خوبه؟ لوفریجواد اومد طرفم و گفت:ن

 برم خونه. خوامی:نه ممن

 .رسونمتیخودم م سای:واجواد

 .رمیخودم م ی:نه مرسمن

 .ارمیب ئچیبرم سو یصندل یرو نیبش یسیخودتم وا یرو پا یتونینم یتو حت شهیکه نم ینجوری:اجواد

 .میاصال حالم خوب نبود جواد اومد و بازمو گرفت گفت:پاشو بر یول یصندل یرو نشستم

آدرس خونه رو بهش  یبدبخت هیبا  میکرد و با هم به طرف خونه رفت نیمنو سوار ماش میرفت نیهم به طرف ماش با

 ریکه ز شیفرفر یاومد طرفمو و موها دیگفتم اونم منو رسوند مامان هم که معلوم بود از مغازه اومده خونه ما رو که د

لباش بود جواد  یلبخند بر رو زدیبرق م نجوریهم چشماشجواد سرخ شد و  دنیشال بود درست کرد گونه هاش با د

اومد طرفم  عیسر ستیحالم خوب ن دید یمامان وقت رونیب نیو منو آروم اورد از ماششد  ادهیپ نیاز ماش

 ده؟یشده؟چرا رنگت پر یدخترم چ لوفر،یلوفر،نیوگفت:ن

 داخل خونه. نشیلطفا ببر ستیخوب ن یلی:سالم،حالش خجواد

 دست وپامو گم کردم دمید ینجوریدخترمو ا ییهوی دی:سالم ببخشمامان

 .ستیداخل خونه حالش اصال خوب ن نیخانم رو ببر لوفرینداره فقط ن یبی:عجواد

 :باشه چشم.مامان

از پشت پنجره به جواد کرد گفت:اوووف ماشاهلل  ینگاه هیتخت و  یمنو گذاشت رو میبازمو گرفت وداخل خونه شد 

 دخترم مگه زن داره؟ گمیهم پولدار، م پیهست هم خوشت یپیپسر خوشت
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 :نه مامان.من

 ادیبه  زدیکه کاوه م یمن اشک تو چشمام جمع بود و از حرفا یول زدیداشت درباره جواد حرف م نجوریهم نماما

 .ستیبخوابم حالم خوش ن رمیبگ خوامیبه مامان کردم وگفتم:مامان م ینگاه هیاوردم حالم اصال خوش نبود 

 که حالتو خوب کنه. کنمیآش درست م هیبخوام من برات  ریبگ زمی:باشه عزمامان

 ینجوریکه ا یاز بدنم خارج کردم اون از مهد ینیبالشت و نفس سنگ یسرمو گذاشتم رو رونیاز اتاق رفت ب مامان

 دمشیکاش از اول عاشق کاوه نم شدمیدوست نم نایکه من دارم کاش با ا هیچه زندگ نیاز کاوه،ا نمیکرد ا انتیبهم خ

 فتادیاتفاق ها نم نیکاش ا

به ساعت کردم  یصبح بود نگاه امیموضوع کنار ب نیگذشت حالم خوب شد وبه خودم مسلط شدم که با ا یروز چند

نو بود م ونیزیتلو یمامان که جلو رونیبه تن کردم و از اتاق اومدم ب ینشده بود لباس ساده ا رید یلیبود هنوز خ ۹

 کجا؟ یریم یگفت:دار دیکه د

 :سر کار.من

 :دختر تو هنوز حالت خوب نشده.مامان

 .شهی: االن سه روز نرفتم سر کار آقا جواد ناراحت ممن

 دنبالت. ادیزنگ بزنم ب ی:حداقل بزار به تاکسمامان

 کنم و هوا بخورم. یرو ادهیپ خوامیم هیعال یلیهوا خ یزنگ بزن یبه تاکس خوادی:مامان من واقعا حالم خوبه نممن

 به خودت باشه لطفا. :باشه دخترم،پس حواستمامان

 ینگاه هیقرمز اومد جلوم  نیماش هیکه  زدمیداشتم قدم م رونیبه عالمت مثبت تکون دادم و از خونه زدم ب سرمو

 زد و گفت:سوار شو. یلبخند یهست عل یعل دمیکردم د

 بهم کرد وگفت:چطوره؟ ینگاه هیشدم  نشیزدم و سوار ماش لبخند

 باشه. ه،مبارکتی:عالمن



 با عشق یباز

 
85 

 

مونده بدم خواستم مغازمو  گهید ونیلیم کیهنوز  یدونیم یدوستم داد من پولشو دادم ول نی:ممنون راستش ایعل

 بفروشم. شهیدلم نم کنمیسال کار م شیدلم نشو اخه من اونجا ش یبفروشم ول

 اومد جمع کن بهش بده. رتیپول گ یکار کن هر چ یبفروش یستی:خوب مجبور نمن

 ؟یشد دایکم پ یلیوب چه خبر خکردم،خ نکاریهم دی:شایعل

 بودم. ضی:مرمن

 آدم؟ شهیم ضیمر یتابستون نی:نه بابا اخه تو ایعل

 

 خوش نبود. یلیبگم حالم خ ی:واال چمن

 :االن حالت چطوره؟یعل

 :خدا رو شکر خوبم.من

 که کاوه ازدواج کرده. یدی:شنیعل

 خودش بهم گفت. دونمیوگفتم: آره م دمیکش یاومد نشست تو گلوم نفس یبغض هیانگار  باز

 .سوزهی:بدبخت کاوه دلم براش میعل

 ؟یچ ی:واسمن

 :سحر بهش دورغ گفته.یعل

 ؟ی:در مورد چمن

هم کاوه بهش  یکرده وقت با کاوه ازدواج کنه رفته بچه رو سقط نکهیقبل از ا یباردار بوده ول یعنیش،ی:بارداریعل

 ج کرده.درخواست ازدواج داده اونم دهنشو بسته و باهاش ازدوا

 ده؟یزدم وگفتم:کاوه از کجا فهم یحرفش دلم آروم شد و لبخند نیا با
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که خانوادش  یخانواده سحر که بهشون بگن سحر با کاوه ازدواج کرده وقت شیپ رنی:کاوه و سحر با هم میعل

جلوش و دست سحر  ادیسحر م یتا کاوه رو بزنه ول رهیگیکاوه م یاسلحه رو جلو شهیم یعموش عصبان شنونیم

 ستیدر کار ن یبچه ا گهیدکتر م مارستانیب رنیم یوقت شهیزخم م

 رو داغون کنه؟ یکس یزندگ خوادیم یچ یاخه واس هی:اوووف بدبخت دلم سوخت، چه دختر احمقمن

 بگم. ی:واال چیعل

ئنم شد االن مطم دایپ یدیام هیشدم و از تشکر کردم به طرف شرکت رفتم بازم  ادهیپ نیتا شرکت رسوند از ماش منو

 ذره هم سحر و دوست نداره. هی گهیکه کاوه د

زد  یندلبخ دیبود با در زدنم سرشو اورد باال و منو که د نییبه اتاق جواد رفتم سرش پا میپله ها رفتم باال و مستق از

 .نیبش ایب دیوگفت:خوش آمد

 سر کار. ومدمیچند روز ن نیدایجلوتر و گفتم:ممنون، فقط خواستم بگم که ببخش رفتم

 ؟ینداره،حاال حالت چطوره خوب یبی:عجواد

 :خدا رو شکر خوبم.من

 سر کارت. یبر یتونی:خوبه مجواد

 به طرف اتاقم رفتم رونیاتاق اومدم ب از

  

گرفتم بلند بشم برم خونشون  میبه کاوه زنگ بزنم تصم خواستیدلم م نجوریشد همه کارهام کرده بودم هم عصر

ش مامان قهیشدم به طرف خونشون رفتم از پله ها رفتم باال در زدم بعد از چند دق یجمع کردم و سوار تاکس لمویوسا

 دییاومد دم در  گفت:سالم بفرما

 :سالم...اممم کاوه خونست؟من

 ن؟ی:بله خونست،کارش دارهیهان خاله

 .دیصداش کن شهی:اگه ممن
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 بده. نجایداخل ا دیی:شما بفرماهیهان خاله

کاوه از  یصندل یداشت رفتم نشستم رو یو چهارتا صندل یناهار خور زیم هیکه  یهال کوچک هیوارد خونش شدم  

 .یبار تو سراغمون گرفت هییزد گفت:عجب یلبخند رونیاتاق اومد ب

 ؟ی:خوبمن

 ؟یخوب یتو چ ی:مرسکاوه

 .ستمی:نه خوب نمن

 ؟یچ ی:واسکاوه

 بود خوب نبود یچند روز هی:حالم من

 ؟ی:االن بهترهکاو

 سحر.... دمیشن گمی:آره، ممن

 در موردش بدونم. یزیچ خوامیو گفت:لطفا دربارش حرف نزن نم دیحرفم پر وسط

 :متاسفم.من

 ینکرد یتو که کار یمتاسفم باش دیتو با یچ ی:واسکاوه

 :االن سحر کجاست؟من

 .یعل ی:خونه کاوه

 :چرا اونجا؟من

 که من باسحر ازدواج کردم. دونینم یزی:مامان و بابام چکاوه

چرا بهش  ؟یچیدوتا ابرمو انداختم باال و گفتم:واس وردمیسر در نم کردیکه م یبودم اصال از کارها کردهتعجب

 ؟ینگفت
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 .میازدواج کرد یبدونن چون من و سحر پناه یزیچ خوامی:شششش آروم، نمکاوه

 .یکنیم کاریچ یدار فهمی:از دست تو کاوه واقعا نممن

  یبهتره نفهم:کاوه

 م؟یکه شام بخور نجایا یمونیبه من کرد و گفت:دخترم م ینگاه هی رونیاز آشپزخونه اومد ب مامانش

 برم. دیمن با ی:نه مرسمن

 .میخوریشام با هم م یداره بمون یبی:خوب چه عکاوه

 .ششیبرم پ دی:نه آخه مامانم خونه تنهاست بامن

 :باشه.کاوه

 یو به طرف خونه رفتم وقت نییکرد از پله ها اومدم پا یبلند شدم به طرف در رفتم کاوه منو تا در همراه یاز صندل 

زدم و وارد خونه شدم مامان که تو دستش قابلمه بود منو که  یبود لبخند دهیبزرگ چ زیم هی اطیمامان تو ح دمیرس

 گفت:حواست کجاست دختر؟ دید

 ش؟ی:مامان خانم سالمت کو؟خوردمن

 ؟یخوشحال یلیشده امروز معلومه خ یچپ چپ نگام کرد و گفت:سالم چ مامان

  یلی: خمن

 مورد عالقتو درست کردم. ی:زود باش برو لباست عوض کن برات غذامامان

 ؟یدرست کرد ی:چمن

 .ی:خورشت سبزمامان

 یصندل یرفتم مامان رو اطیبه طرف ح رونیزدم و رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم و از اتاق اومدم ب یلبخند

 هیعال یلینشسته بود منم رفتم کنارش نشستم و گفتم:ممممم بوشم خ

 .زمی:بخور عزمامان
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ظرف ها رو گذاشتم تو  یو منم همه  میراحت خوردم و بعد با کمک مامان سفره رو جمع کرد الیبا خ نشستم

 .ییظرفشو

 ستیاز مامان ن یخبر دمید ازدهیتا ساعت  دمیرفتم خواببود اصال حال نداشتم از رختخواب بلند بشم گ لیتعط فردا

 برداشتم و بهش زنگ زدم موینبودش گوش یاز جام بلند شدم و خونه رو کامل گشتم ول

 ؟یی:مامان کجامن

 کجا باشم؟سرکارم. یخواستی:ممامان

 :آخه روز جمعه؟من

 

 کنم منم بلند شدم رفتم. شیبراش آرا نجایاز دوستامه اومده ا یکی ی:امروز عروسمامان

 .شتیپ امی:آها،االن منم ممن

 .ای:پس زود بمامان

 هیمامان  یمغازه  یها کینزد رونیرو قطع کردم دست و صورتمو شستم و لباسمو عوض کردم از خونه زدم ب یگوش

مغازه از همه سالم کردم و نشستم  دمیرس یکه با مامان بخورم وقت دمیچندتا خر فروختیم یراشکیبود که پ یدکه ا

 دمیخر یراشکیپ یدرست کن یچا هی شهیجان م ایمامان( کردم و گفتم:رو ی)منش ایبه رو ینگاه هی یصندل یرو

 .میبا هم  بخور یهمگ

 که نیبه خوردن هم میشروع کرد یازش تشکر کردم و سه نفر زیم یآورد و گذاشت رو یچا ینیس هیزد و  یلبخند

به من کرد و  ینگاه هی زد و از مامان و من سالم کرد یشد لبخند شگاهیوارد آرا نبیز میخورد هایراشکیپ

االن حالت چطوره  یبود ضیگفت مر زهازت نبوده مامانتم که اون روز اومدم مغا یخبر هیچند روز لوفریگفت:ن

 ؟یخوب

 ؟یکنیم کاری.تو چی:مرسمن

 ؟یندار یکاوه خبر از یراست یچیاومد کنارم نشست گفت:واال ه نبیز
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 خونش بودم. شبید ینه ول یلی:خمن

 .ایتو هم ب یبرم خونشون اگه خواست خوامیکار م ی:آها منم امشب برانبیز

 ؟یبر یخوایم یچ یواس ام،حاالیب تونمی:نه امشب نممن

 .کننیدارن با هم کار م یکه کاوه و داداش مهد یدی:شننبیز

 نگفت. یزی:واقعا؟ چرا کاوه چمن

 .کننیخوب دارن با هم کار م یمطمئن نبود ول یلی:چون خنبیز

 هست؟ ی:کارشون چمن

 ها هم بزارن تو مغازه باباشون که اونجا هم فروش بره.  ینیریچندتا از ش خوانیم یمثل باباش حت یپز ینیری:شنبیز

 :خوبه.من

به  یهم عالقه ا نبیکرد و رفت حس کردم ز یاز سرجاش بلند شد و ازمون خداحافظ میصبحت کرد نبیبا ز کمی

 زنهیاون حرف م یکاوه داره چون همش درباره 

مامان هم داشت  رفتمیخودم کلنجار م یکاوه هست  تو حال خونه برا یخونه  نبیکه االن ز دونستمیبود م شب

  کردینگام م یچشم ریو ز دیدیم لمیف

 بابا. یا نیرفت بش جی:دخترم سرم گمامان

االن از خونشون  یعنی ۹ دمیبه ساعت کردم د یخودمو کنترل کنم نگاه تونستمیاصال نم یمبل ول یرو نشستم

 .رفتیتو سرم و م ومدیکارشون تموم شده؟ هزارتا فکر م یعنیرفته؟ 

                          ****** 

 یلحظه هم از جلو هیهمش تو فکر کاوه بودم  یول دمیخسته بودم رفتم رو رختخواب گرفتم خواب یلیبود خ شب

 رو برداشتم یگوش نبیز دمیکردم د ینگاه هیزنگ خورد  میکه گوش رفتمی.داشتم خواب مرفتیچشمام کنار نم

 :بله؟من
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 ؟ی:چرا بهم نگفتنبیز

 ؟ی:در مورد چمن

 به گوش خورد هاشیگر یصدا

 :کاوه زن داره.نبیز

 ؟یدی:فهممن

 .ستیاصال حالم خوب ن مینیبب گرویهمد شهی:منبیز

 اونجا. امی:باشه، باشه برو تو پارک کنار خونمون منم ممن

 یور نبیبه طرف پارک رفتم ز رونیلباس ساده کردم تنم و از خونه زدم ب هیرو قطع کردم به طرف کمد رفتم  یگوش

 هیاز جاش بلند شد و به طرفم اومد منو گرفت تو بغل و شروع کرد به گر دیپارک نشسته بود منو که د یها یصندل

 ؟یکنیم هیگر یشده؟چرا دار یچ یبگ شهیزم؟مینب؟عزیاز خودم جدا کردم گفتم:ز نبیکردن ز

 لوفرین ستی:حالم اصال خوب ننبیز

 بهم بگو چته؟ یصندل نیرو ا مینیبش ای:بمن

اوه که ک یبه من انداخت و گفت:امشب رفتم خونه  ینگاه هی دیلرزیم یکه لبش بدجور نبیز یصندل یرو مینشست

 کاوه زن داشته باشه. کردمیمن اصال فکر نم یول میکار حرف بزن یدرباره 

 مگه؟ یدیفهم ی:چطورمن

 بهش بگم که یعنیکارمون تموم شد کاوه باهام اومد تا دم در منم خواستم حرف دلمو بهش بگم  نکهی:بعد از انبیز

شد کاوه هم  ادهیپ نیاز ماش یبلند یدختر مو مشک هیاومد جلومون بابا کاوه و  نیماش هیارم همون موقع دوستش د

 برم و کاوه زن داره. نجایگفت:که از ا مید من و کاوه تنهاید یباباش وقت کردیهاج واج داشت نگاه من و اون دختره م

کنم  کاریخدا چ یهم کاوه رو دوست داره ووا نبیز یعنی شدیاصال حالم خوش نبود باورم نم زدمیتند نفس م تند

پا  ریتا غرورتو ز گفتمیزود تر م دونستمیاگه م یدوستش دار دونستمیزدم وگفتم:نم یخودمو کنترل کردم و لبخند

 ینزار
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 .زنهیداره بهم زنگ م نجوریکنم هم کاری:حاال چنبیز

 .دارهیخودشه دست از سرم برنم ینیبیکرد وگفت:م یبرداشت نگاه فشیاز ک شویزنگ خورد گوش شیگوش

 من جواب بدم؟ یخوایقورت دادم و گفتم:م یبدبخت هیدهنمو با  آب

 :نه ولش کن.نبیز

 ؟ی:االن از دست من ناراحتمن

 شدم که بهش گفتم دوستش دارم مونیپش یول گهی:نه دنبیز

 .دونستمیمن نم دی:واقعا ببخشمن 

 .ستمیکه واقعا از دستت ناراحت ن گمیگرفت و گفت:م دستمو

 برسونمت خونه. ایسرجام بلند شدم ودستشو گرفتم و گفت:ب از

 .رمیمن خودم م نجاستیتو خونتون ا یبخاطر من از خونت دور بش خوادی:نه نمنبیز

 به عالمت مثبت تکون دادم  سرمو

 کردم. یازش خداحافظ و

 

 کینزد یبود اصال حوصله نداشتم برم خونه تو کوچه ها تو مغزم هک شده نبیز یاصال خوش نبود حرفا حالم

حرف دلشو به کاوه گفته بود، کاوه هم معلومه که  نبیشد ز ریاشک از چشمام سراز زدمیخودم قدم م یخونمون برا

را چ کنهیم یعشق باز نیچرا داره با ا کنهیم یچرا داره با من باز زنهیبهش زنگ م نقدریبهش عالقه داره که ا یلیخ

 چیه گهیقبول کنه که د خوادیتو قلبم نگه دارم واقعا نم نویا بخام یتا منم حرفمو دلمو بگم تا ک کنهینم یودشو خالخ

و  رفتیتو سرم و م ومدیمن بهش عالقه دارم هزار تا فکر م کنهیهنوز فکر م دیندارم؟شا یبه مهد یعالقه ا

 جواب بود یب شهینبود مثل هم یجواب چکدومشیه
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از سرتا پاش  ینگاه هی رونیاز جام بلند شدم و دست و صورتمو شستم مامان از آشپزخونه اومد ب عیشد سر صبح

 ؟یبا لباس خواب اومد ه؟چرایچه وضع نیکردم و گفتم:ا

 تو خونست؟ ی:مگه کسمامان

 خوب...... ی:نه ولمن

 ؟یریم یکجا دار یکنیعجله م نقدریحاال چرا ا یدختر هست یبابا بسالمت ی:امامان

 شده. رمی:سر کار،دمن

 ؟یشد داریموقع ب نیکه ا یدیساعت چند خواب شبی:اوووف نگاه کن دمامان

 جوابت بدم خداحافظ. تونمیبرم فعال نم دی:مامان من بامن

م روبرو شدم محلش نزاشت یگرفتم و رفتم شرکت از پله ها رفتم باال که با مهد یتاکس هی عیسر رونیاز خونه زدم ب 

  لوفرین لوفر،یبلند گفت:ن یصدا با  که تعجب کرده بود یو از کنارش رد شدم مهد

 ه؟یاز بدنم خارج کردم و گفتم:چ یاومد طرفم چشمامو بستم و نفس عیسر 

 حالت بد بوده؟ دمی:شنیمهد

 حالم خوب بوده سرت تو الک خودت باشه. ای:به تو چه که حالم بد بوده من

اول مانتوم رو باز کردم که جواد  یدکمه ها یصندل یگذاشتم رو فمویخودمو به اتاق رسوندم ک عیدور شدم سر زشا

 ر؟ید نقدریکرد و گفت:چرا ا یاومد تو اتاقم اخم

 .شهیتکرار نم گهید دی:سالم ببخشمن

 .زیم یبزار رو ریبگ یبیلپتاب ها رو روشن کن و پرونده هم از خانم نج ایلطفا ب میبا همون اخم گفت:جلسه دار جواد

 و به طرف خانم مو زرد رنگه رفتم  دمیکش ینفس رونیاتاق رفت ب از

 ؟یبینج ،خانمیبی:خانم نجمن

 .زمی:جانم عزیبینج خانم
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 ن؟یپرونده ها رو بهم بد شهی:ممن

 :باشهیبینج خانم

بزرگ بود همه لپتاب ها رو روشن کردم و  یلیرفتم که خ یبهم داد به طرف اتاق بود برداشت و زیم یها که رو پرونده

 جلسه است؟ نجایهمون موقع بهزاد)بردار بهار( اومد داخل و گفت:ا زیم یرو دمیتک تک چ یپرونده ها

 .نجاستیزدم وگفتم:بله ا یلبخند

 ؟یبه من کرد وگفت:چطور ینشست و نگاه یصندل یرو اومد

 :ممنون.من

 ن؟ینشد مونی:هنوز پشبهزاد

 ؟ی:در مورد چمن

 !یگری:بازبهزاد

 .رونیاز فکرش رفتم ب گهیگه،دی:نه دمن

 ؟یهست یراض یکه دار یشغل نی:االن از ابهزاد

 .میراض میلی:معلومه که آره خمن

 .یبر یتونیم لوفریگفت:ممنون ن یصندل یتکون داد جواد اومد داخل و نشست رو سرشو

 زمیکنار م یصندل یکه رو دمیرو دوباره د یبه طرف اتاقم رفتم مهد رونیو از اتاق اومدم ب سرمو تکون دادم منم

 برو. نجایکردم وگفتم:بلند شو از ا ینشسته بود اخم

 باهات حرف بزنم. خوامی:میمهد

 ندارم. ی:من با تو حرفمن

 .یگوش کن دیمن دارم پس با ی:ولیمهد



 با عشق یباز

 
95 

 

 .نمتیبب خوامینم گهیمزاحمم نشو بلند شو برو د نقدریحرفتو گوش کنم لطفا ا ستمی:مجبور نمن

 ؟یعوض شد یلی:خیمهد

 !!یکه عوض شد ییتو نی:بر عکس امن

 .یصندل یو نشستم رو دمیکش ینفس رونیبزنه از اتاق رفت ب یحرف نکهیجاش بلند شد بدون ا از

برداشتم و لپتاب خاموش کردم به طرف پله ها رفتم که جواد  فموینبود ک یبود کس یخال یلیشد شرکتم هم خ عصر

 صدام زد.

 لوفر؟ی:خانم نجواد

 .دییبرگردونم وگفتم:بفرما سرمو

 برسونمتون؟ نیخوای:مجواد

 .رمیم ادهی:ممنون خودم پمن

 .رسونمتونیخودم م ایب هیچه حرف نیبابا ا ی:اجواد

 برم. تونمیخودم م شمی:نه مزاحمتون ممن

  نیایاگه ن شمیتم م:ناراحجواد

وسط  دیپر رمیشد خواستم بگم خونه نم نیشدم اونم اومد سوار ماش نیسوار ماش رونیب میبا هم از شرکت رفت 

 دمیبهم بگ ستیالزم ن گهیحرفمو  گفت:خونتون بلدم د

 برم مغازه مامانم. خوامیبرم خونه م خوامی:برعکس نممن

 :مگه مامانتون مغازه داره؟جواد

 :بله مغازه داره.من

 تا برسونمتون اونجا. دی:آدرسشو بگجواد
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من  رونیجواد صورتش سرخ شد واز مغازه اومد ب دنیو کامل بهش گفتم اونم تا مغازه مامانم رسوند مامان با د آدرس

 ره؟یوگفت:داره م شمیاز جواد تشکر کردم  و به طرف مامان رفتم مامان اومد پ

 :ارهمن

 تو. میما بر ای:خب بمامان

 ه؟یک کهیمرد نیکاوه هست اومد طرفمو گفت:ا دمیبه گوشم خورد برگشتم د یهمون موقع صدا 

 ئسمهی:رمن

 سر کار؟ یری:مگه مکاوه

 ؟یدونستی:نممن

 ه؟ی:نه،حاال کارت چکاوه

 هستم. کننیکار م یکه بهار و مهد ی:تو شرکتمن

 :واقعا؟خوبه که.کاوه

 :کجاش خوبه؟من

 حواسم بهت باشه. ستمیحواسش بهت هست من که اونجا ن ی:الاقل مهدکاوه

 کنم چه برسه باهاش حرف بزنم. ینگاه مهد خوامینم گهید یمن حت یکرد ی:کاوه قاطمن

 

 ؟یولش کرد گهی:اوه پس معلومه که دکاوه

 وقته. یلی:خمن

 ؟یدار یخبر نبیشد گفت:از ز کیبود که به گوشم نزد یجور کمیاومد نزد کاوه
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 هیکردم که فقط باباش بود خودش نبود و  نبیز یبه مغازه بابا ینگاه هی ومد سراغم نتونستم نفس بکشما عیسربغض

 .دونمیگفتم:نم نییسرمو انداختم پا کردیبه کاوه انداختم که چشماش گرد بود و همش نگام م ینگاه

 ؟یزنی:با هم حرف نمکاوه

 .میزدیباهم حرف م میداشت شبید ینه،ول یلی:خمن

 زد؟یمن حرف م ی:درباره کاوه

 حرفا. نیو از ا یزن دار دونستیکه نم گفتی:آره،ممن

 بدونه. خواستمیبد شد،نم یلی:خکاوه

 :سحر چطوره؟من

 خداحافظ. گهی:خوبه، من برم دکاوه

 و رفتم تو مغازه مامان. دمیبه چشمام کش یشد.دست ریکه رفت اشک از چشمام سراز نیهم 

 شده  گفت:باز چته؟ افمیکه معلوم بود متوجه ق مامان

 خونه خستم. میبر ایب یچی:همن

 .رونیب میو از مغازه اومد میچراغ ها رو خاموش کرد 

                                ***** 

به  ادیبارون ب خوادیبود معلوم بود م یهوا ابر دمیکردم د رونیاز پشت پنجره به ب یبود از جام بلند شدم نگاه صبح

ت درس ییکاکائو کیبرات ک ریدلم صبح بخ زیعز یزد و گفت:وا یلبخند دیطرف آشپزخونه رفتم مامان منو که د

 کردم.

 مامان خوبم. ی:مممم مرسمن

 ؟یخوایم یو گفت:چا زیم یبرام اورد و گذاشت رو کیقاچ ک هیمامان  یصندل یبه طرف بالکن رفتم و نشستم رو 

 :آره من
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  میخودش نشست روبروم گفت:قربونت برم دختر گلم عشق زندگ زیم یت رواورد و گذاش یچا هی 

 شده؟ یزی:مامان!!؟؟چمن

 رم؟یقربون صدقت م نقدری:مگه بده امامان

 تعجب داره یخب..... جا ی:نه ولمن

 :تعجب نکن.مامان

 دم در رفتم مامان هم پشت سرم بود دمیاز خوردن از مامان تشکر کردم و لباسمو پوش بعد

 .ارمیبرم برات چتر ب سایاد،وایبارون داره م ی:ووامامان

م برم داشت ادهیپ یبارون ابونیخ نیتو ا دیکش لمیکردم،م یچتر اورد داد دستم منم از مامان خداحافظ هیبرام  رفت

به من کرد و با سرعت از  ینگاه هیبود  یقرمز اومد جلوم دقت که کردم مهد نیماش هیکه  کردمیدور و برم نگاه م

 یباهاش بد رفتار روزیهر چند د یکنه ول یالاقل تعارف رمیم ادهیمنم دارم پ هیهوا بارون دونستینجا رفت اون که ماو

 .کنهیم یکردم احتماال داره تالف

که با بهار دم شرکت بودن و بهار به  دمیهم د یمهد دمیرس یساعت تو راه بودم وقت میراهم ادامه دادم تا شرکت ن به

ز افتاد ا ادمینشستم  یصندل یو از کنارشون رد شدم به اتاقم رفتم و رو نییبود سرمو انداختم پا دهیچسب یمهد

 برداشتم و بهش زنگ زدم. مویگوش ستین یخبر نبیز

 ؟یچطور نبی:سالم زمن

 :ممنون نبیز

 ست؟یشده حالت خوب ن یزی:چمن

 لرزم گرفته. کمی:نه حالم خوبه فقط از حمام اومدم نبیز

 !نمتیبب خوامیمغازه مامانم؟م یای:عصر ممن

 .امیب کنمیم ی:باشه سعنبیز
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 یهوا خوب بود ول رونیاز شرکت رفتم ب شیش ینبود عصر ساعتها یامروز هم خبر میکرد یاز هم خداحافظ بعد

 دیمنو که د نبیز دنیخندیو م زدنینشسته بودند و داشتن حرف م نبیرفتم مامان و ز ادهیسرد بود تا مغازه مامان پ

 اومد. لوفرمیزد وگفت:به به ن یلبخند

 دن؟یخندیشده!!چرا م ی:سالم!چمن

 .نیبش ایدخترم تو هم ب ای:بمامان

 شده؟ یبه مامان کردم و گفتم:چ ینشستم نگاه رفتم

 ما رو خونشون دعوت کردن. دیشب ع دنیزحمت کش نبیز ی:بابامامان

 نمونده. دیتا ع یزیبگم چ نوی:اومدم انبیز

 :آهامن

 .میخونتون و زحمتتون بد میایالزم نبود ب میخودمون راحتر بود یتو خونه  یدونیم یول:مامان

 .نیایب میشیخوشحال م یمراحم هیچه حرف نی:نه بابا انبیز

 .دیآقا رو ببن نیحس دیتونیاونجا شما هم م میریزدم گفتم:اره مامان خوبه م یلبخند

 نازک گفت:سالم. ینفر داخل مغازه شد و با صدا هیتو هم گره داد  یبهم کرد و اخم یچپ چپ نگاه مامان

 ؟یسحر هست از سرجام بلند شدم رفتم طرفش گفتم:سالم سحر چطور دمید برگشتم

 :ممنون.سحر

 ه؟دوستته؟یک نیا لوفریزد وگفت:ن یهم لبخند مامان

 کرد و رفت. یکردم اخم کرده بود از سرجاش بلند شد و از مامان خداحافظ نبیبه ز ینگاه هی

 به من کرد وگفت:دوستته؟ یکه تعجب کرده بود نگاه مامان

 :نه مامان سحر زن کاوهس.من
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 ازدواج کرد؟ یگفت:کاوه ک کردیکه هاج واج داشت نگام م مامان

 بزنم. یسر هی امیمغازه است خواستم ب نیتو ا دمید شناسمیو م لوفریزد وگفت:من ن یلبخند سحر

 :آها چه خوب مامان

 لوفر؟یبه من کرد وگفت:خوب چه خبر ن ینشست و نگاه یصندل یرفت رو سحر

 کجاست؟ ،کاوهی:سالمتمن

 دنبالم. انیبودن بهش زنگ زدم که ب رونی:با داداشش بسحر

 :آهامن

 

مامان معلوم بود که از رفتارش و حرف زدنش  زدیحرف م نجورینشست و با مامان هم شمونیپ یچند ساعت هی

 ه مامان گفت:فکر کنم خودشونن!بود ک میحواسم به گوش ومدهیخوشش ن

به  یلبمو کج کردم و چتر گرفتم دستم سحر هم نگاه هیقرمزه که مال مهد نیماش نیخودشه ا دمیکردم د ینگاه

م خان یممنون گل یگفت:بابت همه چ شدیکه از سرجاش بلند م یبه من و مامان زد و در حال یپشتش کرد و لبخند

 ممنون. یبابت چا

و کاوه خودش یکنه.ول یکرد که باهاش روبوس کیشد سحر خودشو به کاوه نزد ادهیپ نیطرف کاوه رفت که از ماش به 

 ؟یکنیم هیچه کار نیسا،ایوا سایوگفت:وا دیعقب کش

 ریکردم گفتم:چقدر د یزدم و به طرف کاوه رفتم باهاش روبوس ینزد لبخند یو حرف نییسرشو انداخت پا سحر

 ن؟یکرد

 .نیهم کار داشت بخاطر هم یمهد دیطول کش کمیه،کارمون :شرمندکاوه

 نتیکه صورتش روبه طرف کوچه بود  لبمو کج کردم و گفتم:ماش یشدم مهد یمهد نیماش کیزدم و نزد یلبخند

 .ستین شیزینشده؟خدا رو شکر معلومه چ یزیچ

 شده؟ یکرد و گفت:چ یشدم کاوه اخم کینزد کمینزد و به کاوه  یحرف
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 :امروز صبح داداشتون از جلوم رد شدمن

 و هوا سرده. یبارون دونستیتعارف نکرد منم با خودش ببره م هی

 برسونمتون. نیخوایاگه م یتکون داد و رو به مامانم کرد وگفت:خاله گل سرشو

 .میریکرد و گفت:نه ممنون خودمون م یکرد و اخم یبه مهد ینگاه مامان

 .رسونمتونیم ایسرده بهوا  هیچه حرف نیبابا ا ی:اکاوه

 .گهیرو به بهار خانم م یهمه چ رهیم نیماش ییهویخواد،یزدم و گفتم:نه نم یشخندین

 .یشده بود گفت:ماشاهلل چقدرم اعتماد به نفس دار یکه معلوم بود کفر یمهد

 .کنمیفکر م نیمنم دارم به هم قای:دقمن

 بس کن لوفری:نمامان

کرد و  یکاوه اخم کردیبه سحر کرد که هاج واج داشت کاوه رو نگاه م یونگاه  کرد یکاوه از من و مامان خداحافظ 

 .نیبش نیبرو تو ماش یسادیوا ینجوریگفت:تو چرا ا

 ؟یشیدهن به دهن م نیو رفتن مامان محکم زد تو بازوم و گفت:دختر چرا با ا نینشستن تو ماش یدونفر 

 .شناسهیاز جلوم رد شد انگار تا حاال منو نم یچطور ین:ول کن مامان،خاک برسرش احمق امروز اگه بدومن

به مامان کردم وگفتم:چرا  ینشد نگاه کردمیقفلش م یهر چ نییپا دمیدر مغازه رو قفل کردم و کرکره مغازه رو کش 

 شه؟یقفل نم نیا

 :خراب شده.مامان

 برات درستش کنه. ادیآقا بگو ب نیآقا کردم و ابرمو انداختم باال و گفتم:به حس نیبه مغازه حس ینگاه هی

 اعصابم خورد شده. یدهمنو بستم فعال امروز به اندازه کاف یزد یحرف نیهمچ نبیز یجلو ی:زهرمار انوقتمامان

 ؟یچ ی:واسمن
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 سرو صدا راه انداخت بود. نجای)مامان کاوه( اومده بود اهی:امروز هانمامان

 ؟یچ یواس ی:وامن

 یدرباره  یهم رفته بود همه چ هیدوست هان زدی)مامان کاوه( حرف مهیهان یدوستا از یکیرفته بود با  ای:رومامان

مردم  تو کار یکه سحر زن کاوه است فقط خواستم خودش بگه بعد نگه مافضول دونستمیسحر و کاوه گفته بود من م

 هیگفته که سحر با کاوه ازدواج کرده هان کیرفته تبر خرهب یراشکیهم رفته بود تو مغازه اونا که پ ایبعد رو میکنیم

 همه برد. یمن تا تونسته فحش داد آبروم جلو شیاومد پ دهیفهم یهم وقت

 ونستی:زنه دمن

ده سر یلی!خییمامان گفت:چه هوا میدیرس یهم لغزنده بود وقت نیسرد بود زم یلیهوا خ میبه طرف خونه رفت باهم

 ارون بزنه.ب کشهیم لشیم ییهوی یتابستون نیاخه تو ا

 گهیزدم و گفتم:د یلبخند ونیزیتلو یلباسمو عوض کردم و رفتم تو هال مامان نشسته بود جلو میخونه شد داخل

 تموم شد. لمتمیف

 شروع کنه. یدیجد لمیف خوادی:آره،ممامان

 !شاینم داری:خوب پس برو بخواب صبح بمن

 شرکت. یبر دیبه خودت بگه که صبح با دیبا یکی:مامان

 تخت،خوابم سبکه. التیتو خ شمیم داری:من بمن

 .دوارمی:اممامان

وه به کا دمیترسیاز جاش بلند شد و به طرف اتاق رفت همه چراغ ها رو بستم و رفتم تو رختخواب دلم گرفته بود م 

 نبیز دمیترسیکاوه به من کم شده بود م یکاوه و توجه ها یاز اون طرف کاوه بهم بگه دوسم نداره  نگاها یبگم ول

 بشه. اونکه کاوه مال  دمیترسیخودشو کامل تو دل کاوه جا کنه م

شدم مامان خونه نبود دست و صورتمو شستم و به طرف آشپزخونه رفتم مامان صبحانه  داریب میگوش یبا صدا صبح

م و کمرنگ کردم تن یمانتو صورت هینشستم خوردم و بعد از جام بلند شدم به طرف کمد رفتم  زیم یگذاشته بود رو
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هست  یعل دمیکردم د یزنگ خورد نگاه میگرفتم دستم و شالمم کردم سرم گوش فمویشلوار چسبون ک هیبا 

 جوابش دادم.

 ؟ی:بله علمن

 ؟ی:چطوریعل

 !یاز ما گرفت ی:ممنون چه خبر سراغمن

 یزنیتلفن زد گفت:نه که تو دم به ساعت به من زنگ م یپا یپوزخند

 

 ؟یده زنگ زدش ی:خوب حاال چمن

 ؟یی:کجایعل

 :خونه هستم.من

 بهت بگم. یزیچ هی خوامیدنبالت م امی:خوبه،بزار بیعل

 :باشه منتظرم.من

 شدم رو نیو در و بستم سوار ماش رونیاومدم ب دیبوقش تا خونمون رس یقطع کردم بعد از ربع ساعت صدا تلفنو

 شده؟ یبهش کردم  گفتم:سالم،چ

 .میدر آورد یمهد نیماش یها کیالست میبا کاوه رفت شبی:دیعل

 ؟یچ ی:واسمن

 تو رو تا شرکت نرسوند  نکهی:بخاطر ایعل

 .ی:واقعا؟!چه عالمن

 .میکرد نکارویکه ما ا دونهیاون نم یزیچ هی:فقط یعل
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 :باشه باشه حواسم جمعمن

 نشیماش کیالستبود که  دهیتازه فهم یمهد میستادیا یوقت میرفت نایکاوه ا یروشن کردو به طرف خونه  نشیماش 

که خودشو زده بود به اون راه و رفت طرف کاوه  یعل میشد ادهیپ نیما هم از ماش زدیو داشت با تلفن حرف م ستین

 شده؟ یگفت:چ

 ها رو با خودشون بردن. کیکرد گفت:نامرد ها الست یبه عل یکنه نگاه یباز یمهد یهم خوب بلد بود جلو کاوه

به  یشده بود نگاه یهم که کفر یکه معلوم نباشه مهد نییسرمو انداختم پا گرفتمیکه از خنده داشتم دل درد م منم

 جلسه. رفتمیم دیکه من با یتو روز قایکاوه کرد و گفت:دق

 .یچقدر بد شانس یمهد یسرشو تکون داد و گفت:ووا یعل

کردو  یبه مهد یاهکاوه نگ کردیخبر نداشت داشت با تعجب به هممون نگاه م یزیچ چیاز ه یهم که مثل مهد سحر

 برسونمت شرکت. ایگفت:ب

 .رمیم رمیگیم یتاکس خوادی:نه نمیمهد

 خداحافظ. میبر دیبا شتیپ میبمون میتونینم دی:داداش ببخشکاوه

شه نبا عیدهنم که ضا یخودمو نگه دارم دستمو گذاشتم جلو تونستمیمن که از خنده نم میشد نیهممون سوار ماش 

 .رمیمیتند برو دارم از خنده م یعل کمی یگفتم:وووا  رمینتونستم خودمو بگ میدور شد یاز مهد کمی

سحر هم که تازه از موضوع با خبر شده بود گفت:شما پس  دنیبه خند میهممون شروع کرد میکه ازش دور شد کمی

 ن؟یکرد نکارویا

 شدم و کیکاوه نزد یبه صندل کمی میجلو بودن منم و سحر هم عقب بود یکاوه و عل میمحلش نزاشت چکدومونیه

 .نیبوس دار هیگفتم:شما حق 

 سحر هم که هاج واج مونده بود گفت:آخه چرا؟ دمیو کاوه رو بوس یعل صورت

 .یبدون یزیتو چ ستیالزم ن میدونیخودمون م لشیبه سحر کرد وگفت:دل ینگاه دیخندیم نجوریکه هم کاوه
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اش ه کیبهش زنگ بزنم بهش بگم الست سایبود گفتم:وا نابویهاش تو خ کیالست میرفتیم میراه که داشت تو

 دنبالش نگرده. یلیکه خ نجاستیا

رو  یخندشون تو تلفن نره  بعد از چند تا بوق گوش یو کاوه هم ساکت شدن که صدا یدر اوردم عل فمیاز ک مویگوش 

 برداشت.

 .نجاستیا نتیماش یها کیچندتا از الست گمی!می:مهدمن

 دنبالشون فعال کار دارم خداحافظ. رمی:باشه،خودم بعدا میمهد

 شد؟ یبه طرف من برگشت و گفت:چ یعل

 بوده بدبخت. ی:معلوم بود کفرمن

 دنیبه خند میشروع کرد دوباره

                       *** 

 .یبهم کردو گفت:خسته نباش یشرکت بودم حواسم به لپتابم بود جواد اومد تو اتاقم و نگاه تو

 .دیبهش کردم واز سرجام بلند شدم و گفتم:ممنون شما هم خسته نباش یاوردم باال و نگاه سرمو

 رنیجشن بگ خواستنیگرفته بودند م یپز ینیریو بهار که شغل ش یبخاطر مهد میفردا شب مراسم دار لوفری:نجواد

 .نیایشرکتم اونجا باشن گفتم بهتر شما هم ب یکه همه اعضا

 واقعا الزم نبود. ی:امممم ممنون ولمن

 .ادیهم دوستت فکر کنم فردا شب ب نبیز نیایب شمیخوشحال م هیچه حرف نی:اجواد

 . امی:باشه حتما ممن

 زنگ زدم. نبیبرداشتم به ز مویگوش رونیزد و از اتاق رفت ب یلبخند جواد

 ؟ی:سالم چطورمن

 جشن؟ میفردا شب بر دیکه با یدیبهت زنگ بزنم،شن خواستمیم قای:سالم، دقنبیز
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 االن آقا جواد اومد بهم گفت. نی:اهوم هممن

 ئسته؟ی:رنبیز

 ؟یای:آره،حاال تو فردا شب ممن

 .ستی:معلوم ننبیز

 .گذرهینکن بهمون خوش م تیاذ ایبلند شو ب نبیبابا ز ی:امن

 .کنمیم موی:سعنبیز

 من کار دارم. ی:باشه،فعال کار ندارمن

 :باشه خداحافظنبیز

 .دییزدم وگفتم:بفرما یاومد تو اتاقم از جام بلند شدم لبخند دیورق سف هیرو قطع کردم بهار با  یکه گوش نیهم

سه جل یو برا یترجمه کن یرانینوشته به ا یکه زبون فرانسو نویا خوامیم لوفریو گفت:ن زیم یرو گذاشت رو ورق

 .یاریفردا برام ب

 ستیه بهزاد )بردار بهار( اومد تو اتاقم گفت:بهار الزم نقورت دادم خواستم حرف بزنم ک یبدبخت هیدهنمو با  آب

 .میدیم گهید یها یاز منش یکیکنه به  نکارویا لوفرین

کنه،مگه  ترجمه یرانیبه ا یبلده زبان فرانسو کنهیکار م نجایکه ا یکس ادیدوتا ابرشو انداخت باال گفت:احتمال ز بهار

 لوفر؟ینه خانم ن

 .رسونمیتا فردا بدستتون م کنمیبلد نبود گفتم:بله بله حق با شماست،من ترجمه م یاز زبون فرانسو یزیچ نکهیا با

 کنمیاز شرکت اخراجت م یچون اگه بلد نباش ،یبلد باش دوارمی:امبهار

 .دمبهش زنگ ز عیسر هیعال شیزبان فرانسو نبیافتاد ز ادمیومد،ینفسم باال نم رونیاز اتاق با بهزاد رفتن ب بهار

 نب؟ی:زمن

 شده؟ ی:چنبیز
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 افتاده؟ یبرام اتفاق یکنی:تو رو خدا کمکم ممن

 شده؟ ی:چنبیز

 

 دمای ارمیسر در نم یلیترجمه کنم منم خ یرانیبهم داده که به ا یبرگه به زبان فرانسو هیبهار احمق اومده  نی:امن

ه با بهار تو هم ک رونیب ندازتمیآخه اگه نتونم از شرکت م یبرام ترجمه کن شهیخوبه م یلیخ تیافتاد تو زبان فرانسو

 .شیبشناس دیبا گهید یرفت و آمد دار

 .فرستمیبرات م کنمیلپتاب بفرست خودم ترجمه م قیبرام از طر ریعکس ازش بگ هی:باشه نبیز

 ممنون. ایدن هی نبیز ی:وووامن

 .میمن و تو دوست هست هیچه حرف نی:انبیز

 تلفنو قطع کردم برگه هم عکس گرفتم براش فرستادم.  

 گرفتم به طرف خونه رفتم در و که باز کردم مامان شروع کرد به صدا زدن  یتاکس هیجمع کردم و  لمویبود وسا عصر

 لوفر؟یلوفر،نی:نمامان

 :بله مامان؟من

 ؟ی:اومدمامان

 :آره.من

 قیبرام فرستاد از طر نبیز قهیلپتاب روشن کردم بعد از چند دقمانتوم  باز کردم و  یها دکمه رفتم تو اتاقم عیسر 

بهم کرد و گفت:امروز چطور  یلپتاب ازش تشکر کردم.لپتاب خاموش کردم و به طرف آشپزخونه رفتم مامان نگاه

 بود؟

 بگو فردا چطوره نه امروز! ی:همن

 :چرا؟مامان
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 شهیم عی:بازم بهار فردا ضامن

 ؟یچ ی:واسمامان

و  یه کنترجم یرانیبه ا دینوشته شده برام اورده گفته با یبرگه که زبان فرانسو هیزرنگه،  یلی:خانم فکر کرده خمن

 .کنهیاگه ترجمه نکنم اخراجم م

 ؟یکرد کاریگفت:خوب تو چ رونیکه چشماش از حدقه زده بود ب یدر حال مامان

 .شهیداغون م افشیق هنیبب یهم برام ترجمه کرد فردا وقت نبینب،زی:دادمش دست زمن

 شام بخور. ایب دوارم،حاالی:اممامان

                                **** 

تا شرکت راه افتادم  ادهیخوب بود پ ندفعهیهوا ا رونیلباس مرتب و ساده کردم تنم و از خونه زدم ب هیشد  صبح

که وارد اتاق شدم بهار اومد تو  نیتم همبه طرف شرکت رف نییسرمو انداختم پا دمیهم د یبهار و مهد دمیرس یوقت

 ؟یترجمه کن یتونست لوفریشد ن یاتاقم گفت:چ

هم اومدن تو اتاقم اونا هم منتظر بودند که من  یاول مانتوم رو باز کردم بهزاد و مهد یزدم و دوتا دکمه  یلبخند

 رونیبرام ترجمه کرد اوردم ب نبیباز کردم و برگه که ز پشویبود ز زیم یرفتم که رو فمینه،به طرف ک ایترجمه کردم 

کامل بهش انداخت معلوم بود از تعجب شاخ در اورده  ینگاه تکرد و برگه رو ازم گرف یدادم دست بهار،بهار اخم

 و بهزاد کرد و گفت:ترجمه کرده. یبه مهد ینگاه

 یکارت عال نیبهم کرد و گفت:آفر ینگاه بهزاد رونیهم پشت سرش رفت ب یمهد رونیاز اتاق بدون تشکر رفت ب 

 بود.

 بهار شاخ در اورده. یزنگ زدم و از تشکر کردم و بهش گفتم چطور نبیبه ز عیسر رونیو اونم از اتاق رفت ب 

و به  رونیاز شرکت زدم ب ستین یخبر دمیامشب که جشن هست رفتن خونه منم د یبود معلوم بود همه برا ظهر

از لباسها چشمم و گرفت رفتم داخل مغازه و  یکیکه  کردمیداشتم نگاه لباس ها م نیتریطرف بازار رفتم،پشت و

 زنگ خورد  میگوش دمیلباسو خر

 :بله مامان!من
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 ؟یی:کجامامان

 مغازه. ومدمی:بازار بودم داشتم ممن

 .ای:باشه فقط زود بمامان

 شده؟ یزی:چمن

 نشده. یزیکرد و گفت:نه چ یمکث

مامان نشسته بود  یشیآرا زیم  یداخل شدم سحر  پشت صندل یشدم به طرف مغازه مامان رفتم وقت یتاکس سوار

 .شمیم ونهیببر دارم د نجایاز ا نویبود اومد طرفم و آروم گفت:فقط ا یمامان هم که معلوم بود کفر

کن  زدوگفت:بازش یندمامان لبخ زیم یکه توش لباس بود گذاشتم رو کیبه عالمت مثبت تکون دادم و پالست سرمو

 توشه! یچ نمیبب

 در اوردم و به مامان نشون دادم  لونیرو از نا لباس

 .یاونجا بترکون یتونیم نیبا ا ی:ووامامان

 .گهی:آره دمن

 به من و مامان کرد وگفت:کجا؟ ینگاه سحر

 یاونجا باال انیهم م یکاوه و عل رنیبگ خوانیکه شرکت زدن جشن م ینیریش یو بهار برا ی:جشن،مهدمن

 دستگاها.

 به من نزد. یموضوع حرف نیکاوه در مورد ا یعنیامشب جشنه؟ دونستمی:واقعا من نمسحر

 :واقعا؟من

 .انیفقط م کننیشرکت کار م نیکه تو ا ییرفته،آخه کسا ادشیبه مامان کردم و گفتم:احتماال  ینگاه هی

 نشیبود که آست یلباس مشک هیکردم تنم  دمیخر که یمامان بودم به طرف خونه رفتم و لباس شیساعت که پ کی 

م ه یساپورت مشک هی ومدیم یلیخ میهم به لبام زدم که به چشم آب یرژلب قرمز هیزانو بود  یبود و تا باال یتور
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دم کوچه گرفتم وبه  یتاکس هی رونیزدم ب ونهبرداشتم و از خ فمویهشته ک دمیبه ساعت کردم د یونگاه دمیپوش

بودن و پولدار انگار من بودم  کیهمشون ش یول شدیم دایبود همه جور آدم توش پ یبزرگ یلیجشن رفتم،سالن خ

به  یو کاوه بودند رفتم،نگاه یکه پشتش عل یزیبه طرف م خوردیجشن ها نم نجوریبه ا افمیو ق پیت کمی نشویکه ب

امل بورشو ک یو موها ومدیم یلیبود که به پوستش خ دهیپوش یمشک راهنیپ هیزده بود  پیت یرکاوه کردم که بدجو

از  کمی یخواید،میخوش آمد لوفریزد وگفت:به به خانم ن یلبخند دیمنو که د یبود عل یعال پشیزده بود باال برحال ت

 ؟یها بخور ینیریش نیا

 ذوق گفتم:آره با

 بهش کردم وگفتم:سالم. یمن اومدم نگاه هم که حواسش به دستگاها بود و متوجه نشده بود که کاوه

 لوفر؟ین یزد وگفت:سالم چطور یاورد باال لبخند سرشو

 

 ؟ی:ممنون تو چطورمن

 !ی:خوبم،خوشگل شدکاوه

 یشد پی:تو هم خوشتمن

نشسته بودند به طرفشون رفتم و  یو صندل زیم هیبهم زد دنبال جواد بودم که با دوست دخترش پشت  یچشمک هی

 نبیشد و گفت:ز کیکه کاوه بهم نزد خوردمیم ینیریداشتم ش  یکاوه و عل شیبرگشتم پ یبعد سالم و احوال پرس

 اد؟یامشب نم

 .ادین دیشا دونمیبهش کردم گفتم:نم ینگاه 

 بهتم زنگ نزد؟ ی:حتکاوه

 امین دمیشا امیب دیزنگ زدم گفت که شا روزی:چرا بهش دمن

تم:تو به جواد کردم وگف یکردم و نگاه دایپ یبدبخت هیبا  یبهون هی نهیپر اشکمو نب یتا چشما نییسرمو انداختم پا 

 .ارمیبرات ب سای؟وایخورد نیاز ا
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 دمیبه پشت سرم کردم د یخورد و خوشش اومد نگاه نیاز ا کمیجواد رفتم جواد  شیاز اونجا خارج شدمو  پ عیسر 

ه هم ب یصورت فیک هیدورش انداخته بود  شوینارنج یلباس بنفش رنگ که به تن داشت و موها هیاومده با  نبیز

و کاوه پشتش بودند رفت  یکه عل زیم کینزدشده بود  یهم به صورتش زده بود عال یمیمال شیآرا هیدست داشت 

زش جدا ا کمیو بغلم کرد  زد یحیبهش زدم و بغلش کردم اونم بهم لبخند مل یشدم و لبخند کشیبغض نزد هیمنم با 

 ؟یشدم وگفتم:خوشگل شد

 .یخوشگل شد یلی:تو هم خنبیز

 .ی:مرسمن

 ؟یبخور ینیریش کمی یخوایبهش کرد وگفت:م ینگاه یبود عل نبیبه کاوه کردم که همه نگاهش به ز ینگاه

 .امیبهار وب شی:بعدا،برم پنبیز

 نبیبازو ز دمیبهش کردم د یرفت نگاه نبیو به طرف ز یو داد دست عل رونیکه تنش بود اورد ب دشیکاور سف کاوه

کاوه  زدنیخلوت منم پشت سرشو رفتم داشتن حرف م ییجا هیو برد  نبیو گرفته که باهاش حرف بزنه با زور ز

 نداره. یعالقه ا چیبه سحر ه گهیکه د کردیداشت اصرارش م

 گذاشت ریروم تحت تاث یلیخ یاون حرفا رو بهم زد یمن وقت نبی:باور کن زکاوه

 .یگیبهم دورغ م یدار یسادیوا ؟جلومیدورغ بگ یتونی:چقدر راحت منبیز

توجه بعد م ی.تو اون شب اون حرفا رو زدستین یکنیکه تو فکر م نطوریتکون داد و گفت:نه ا یبه عالمت منف سرشو

 عالقه دارم. یلیشدم که منم بهت خ

 از ذهنش فراموش کرده بود.شد انگار منو کامل  ریاز چشمام سراز اشک

 ؟یدورغ بگ یتونیکرد وگفت:چطور م یاخم نبیز

 .گمی:نه من بهت دورغ نمکاوه

شد انگار خدا خواست  دایسر و کلش پ یهمون موقع مهد دیبوس نبیبه دور و برش بندازه ز ینگاه نکهیبدون ا کاوه

 یمکث کرد و پشت سرشو نگاه کرد که من بودم ول دیصحنه رو د نیلحظه ا هینب،یاونو بفرسته اومد طرف کاوه و ز
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دشو خو عیسر نبیز یول دشیبوسیهنوز داشت م اوهو کاوه بود که ک نبینشون ندادم نگاهم به ز یعکس العمل چیه

 ؟یکنیم کاریچ یاز کاوه جدا کرد وگفت:دار

 کنم خراب شده؟ کاوه زد:کاوه،کاوه؟زود باش دستگاه فکر یفرصت استفاده کرد و صدا نیهم از ا یمهد

عکس  چیکاوه هم ه یمن رد شدن  حت یاز جلو میمستق یبود با مهد نییسرش پا نبیکرد،ز نبیبه ز ینگاه کاوه

سحر هم اومده بود و کاوه هم عصابش خورد بود و سر  رونیبغض رفتم ب هیاز اونجا با  عینشون نداد.من سر یالعمل

 کردیم یمعرف نبیبه پشتم کردم که سحر داشت خودشو به ز یاز اونجا رفتم نگاه عی.سرزدیسحر داشت داد م

تو ذهنم جواد  ومدیم ریبود همش اون تصو نییکه جواد و دوست دخترش اونجا بودند شدم سرم پا زیم کینزد

 حالت خوبه؟ لوفریبهم کرد وگفت:ن ینگاه

 برم. خوامی:ممن

 ؟یتو که تازه اومد ی:ولجواد

 موندم بهتر برم خداحافظ. شترمی:فکر کنم بمن

داشت مثل  نبیز میو از جشن دور شد میشد یو دوتامون سوار تاکس رونیهم پشت سرم اومد ب نبیاونجا رفتم ز از

 به من کرد وگفت:آبروم رفت. یو نگاه کردیم هیبارون گر

 .زدیحرف م نجوریاون داشت هم زدمینم یبود و حرف نییسرم پا 

 .دمیبوس دمیخودمم نفهم ییهوی یگیدورغ م یراحت نیبه ا یکه چرا دار گفتمی:من داشتم بهش منبیز

 .یگیو م نیهم یباشه از اول تا آخرش دار نبیبهش کردم وگفتم:باشه ز یاوردم باال نگاه سرمو

ولم  یسادگ نیبه هم یعنی.بغض اومد سراغم دمیکاوه رو بوس ییهویو من  میبود شیکه تو ک یافتاد به اون روز ادمی 

 فراموشم کرد؟آخه چرا؟ یعنیکرد؟

 ؟یکن یفکر هیو گفت:اما اگه تو هم  نییسرشو انداخت پا نبیکردم ز نبیبه ز ینگاه

 راحت باشه. التیخ کنمینم یفکر چیموضوع ه نی:من در مورد امن

 طرفم و ازم سالم کرد دختر صاف و ساده. ن،اومدیاز ا کشهیم ی:اوووف بدبخت دختره چنبیز
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 :اون سادست؟ اون صافه؟اون بدبخته؟من

 .نبیز یدونینم یچیتو ه 

 ؟یچ یعنی:نبیز

 مکاره. یسادست و ک یما تا برات بگم که ک یخونه  ای:بمن

 .میهم تا خونه رفت با

 

مثل بارون   نجورینفره و خودشو رها کرد و هم هیرفت طرف مبل  نبیز میبه طرف هال رفت میوارد خونه شد دوتامون

شد و  رهیخم شد و تو چشمام خ کمی نبیز نییمنم رفتم روبروش نشستم و سرمو انداختم پا ختیریاشک م

 کن فیگفت:خوب تعر

 کنهیسحر  ناراحت بوده و بچه رو سقط م یبا کاوه ازدواج کنه بهش گفته که بارداره ول خواستهیکه م ی:سحر وقتمن

که بچه سقط شده و سحر  دونستهیکه با من ازدواج کن  بدبخت کاوه نم گهیخونشون بهش م رهیکاوه هم فرداش م

 که سحر بهش دورغ گفته. فهمهیبعدا کاوه م صهخال کنهیو با کاوه ازدواج م بندهیو  دهنشو م گهینم یزیهم چ

 ؟دوست داشته یلیبوده احتماال کاوه رو خ ی:عجب چه آدمنبیز

 حرفاشو تو خودش شتریب یساده ا یلیکاوه دوستش نداره،اون پسر خ یبهش کردم گفتم:ول یاوردم باال نگاه سرمو

 حرفه. زه،کمیریم

 نداره من برم بخوابم؟ یبیکرد و گفت:ع نبیبه ز یاومد و نگاه مامان

 .نیهم میزنیحرف م میفقط نشست لوفریمن و ن دیخودتونه راحت باش یخونه  هیچه حرف نی:نه بابا انبیز

 .رمی:باشه پس من ممامان

 .هیمدل نیکردم گفتم:خالصه اخالق کاوه ا نبیبه ز یگفت و رفت نگاه ریشبخ نبیمن و ز از

 ؟یدربارش حرف بزن شتریب شهی:منبیز
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 دونمینم نیاز ا شتریب زهیچ دارهیکه عشقو تو قلبش نگه م ی:اون کم حرفه،فداکاره،و آدممن

 چرا به من گفت که دوستم داره. ی:ولنبیز

 ت ندهاز دست خواستهیم دی:شامن

 ده؟ی:پس چرا سحر و طالق نمنبیز

 سحر یتنهاش نزاره مخصوصا که خانواده  چوقتیفداکاره به سحر قبالها قول داده که ه یلی: من که گفتم اون خمن

 اونو تنها گذاشتن.

 عقب نرم و ادامه بدم؟ یگیم یعنی:نبیز

 هم نرو. یبرو دوست نداشت یتوهه دوست داشت میتصم گهید نیبهش کردم و گفتم:ا یاوردم باال نگاه سرمو

 .کنمیموضوع خودم فکر م نی:باشه،به انبیز

کرد و گفت:فردا شب که  یبهم نگاه نبیاستقبال تا دم در رفتم ز یسرجاش بلند شد و به طرف در رفت منم برا از

 ن؟یایم

 :حتما.من

 یلبه  یکردم تنم رو یلباس راحت هیردم و کردم و در و بستم به طرف اتاقم رفتم لباسمو در او یخداحافظ ازش

 هیاوردم بغض اومد تو گلوم شروع کردم به گر ادیبه  دیو بوس نبیکه کاوه ز یها ریتخت نشستم و دوباره همون تصو

 بودم چشمامو گذاشتم رو هم و خواب رفتم. پابالشت خسته بودم از صبح تا حاال سر یکردن.سرمو گذاشتم رو

 یاز سرتا پا یبه ساعت کردم ده صبح بود از رختخواب بلند شدم به طرف آشپزخونه رفتم نگاه یشد نگاه صبح

 یکمرنگ هم تنش بود و موها یلیخ یبلوز صورت هیزانوش و  یبود تا باال دهیدامن گلدار پوش هیمامان انداختم که 

کردم و به طرف بالکن رفتم و  یخمکرده بود،ا یمیمال شیآرا هیبرده بود باال که گردنش معلوم بشه و  شویفرفر

دل مامان،امشب چه  زیعز ریدونه مامان صبخ هی یکی ریبهم کرد و گفت:صبخ یمامان نگاه یصندل ینشستم رو

 ؟یگفت ه؟اگهیشب

 دهیهمون اخم گفتم: خب معلومه امشب ع با



 با عشق یباز

 
115 

 

  ؟یاعصابمو خورد کن یاول صبح نیا یخوایکرد و گفت:زهرمار م یاخم مامان

نش خو میبر میخوایامشب که م یمعلومه برا یکه بر لب دار یلبخندها نیو ا افهیو ق پیت نی:نه مامان جون فقط امن

 یخوشحال یلیخ

 .کنمیکار نم چیاون ه یمن برا ست،ین نطوریا رمی:نخمامان

 .میبنی:باشه امشب ممن

زدم  سبز یبود دکمه  نبید رفتم زلپتابم بو زیم یکه رو میزنگ خورد از سرجام بلند شدم و به طرف گوش میگوش

 .جواب دادم

 !نب؟ی:بله زمن

 ری:صبح بخنبیز

 .ریتو هم بخ:صبحمن

 .رمیدارم م ییآخه تنها یایبخرم گفتم تو هم باهام ب یامشب چ یبرم بازار که برا خواستمی:منبیز

 : باشه من

 خونتونم تو هم آماده شو. گهیشد من تا ربع ساعته د ی:عالنبیز

 :باشه.من

 بود؟ یکه تلفنو قطع کردم مامان اومد تو اتاقم گفت:ک نیهم

 نبی:زمن

 داشت؟ کارتی:چمامان

 بره بازار گفت تنهام منم باهاش برم. خواستی:ممن

 برو تا تنها نباشه. یکنیم ی:خوب کارمامان
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هم کردم پام  یتسان ۹۰شلوار  هیکه باهم مخلوط بود کردم تنم و  یو کرم دیسف یلباس ساده  هیبه طرف کمد رفتم  

 یکه رو شیدود نکیدر و باز کردم ع عیزنگ خونه رو زد سر نبیز قهیگرفتم دستم بعد از چند دق فممیو شال و ک

 ؟یابهم زد وگفت:آماده  یچشماش بود از رو صورتش برداشت لبخند

 م؟ی:آره آمادم برمن

 .می:برنبیز

 نب؟یبه موهاش کردم گفتم:ز ینگاه رونیب میهم از خونه زد با

 :بلهنبیز

 ؟ی:موهاتو رنگ کردمن

 بدم.مگه بد شده؟ افهیق رییتغ هیگفتم  دی:اهوم بخاطر عنبیز

 شده مبارکت باشه. یعال میلی:نه،نه اصال خمن

 :ممنون.نبیز

ون سرشو تک نبیکاوه هست ز دمیکردم د یدرش اوردم نگاه فمیزنگ خورد از ک میکه گوش میدیخریم ریپن میداشت

 ه؟یداد و گفت:ک

 :کاوه.من

 .شتمی:بهش نگو من پنبیز

 ؟یچ ی:واسمن

 بهتره زود باش جواب بده. ینجوری:انبیز

 

 سبز و زدم جوابش دادم. دکمه

 :جانم کاوه؟من
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 ؟ی:چطورکاوه

 ؟ی:ممنون،تو خوبمن

 :خوبم.کاوه

 ؟یشده زنگ زد ی:چمن

 کاوه رو بشنوه. یتلفن برد تا صدا کیگوششو نزد نبیز

 ه؟ی:امشب برنامتون چکاوه

 شام ما رو دعوت کردن. یاونا برا نایا نبیز یخونه  میبر میخوای:ممن

 من زده؟ یدرباره  یحرف نبیز یراست گمی:واقعا چه خوب مکاوه

 در موردش نگم. یزیداد که چ یبا سرش عالمت منف نبیجواب بدم که ز خواستم

 د؟یکنیم کاری.شما چمیدر موردت حرف نزد یلی:اممم خوب راستش خمن

 میما هم برنامه ندار یچی:هکاوه

 برم فعال کار دارم  ،منی:آها اوکمن

 شد؟ یبهم کرد وگفت:چ ینگاه نبیز فمیرو انداختم تو ک میکردم و گوش یخداحافظ ازش

 نه. ای میدر موردش حرف زد نهیبب خواستیم یچی:همن

 یگفت نویکه ا ی:خوب کردنبیز

داشت  نبیبه پشت سرم کردم ز یدادم نگاه ریو پن تزایپ ریتکون دادم و به طرف فروشنده رفتم و سفارش پن سرمو

  کردیموهاشو درست م نهیآ یجلو

 ؟یکشیدست م نقدریچرا ا یبابا خوب شد نبیز یمن:وووا 

 بد شدم. کنمیحس م دونمی:نمنبیز
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 .یخوب شد یلی:نه خمن

 یدستشو گذاشت رو نبیرم زبخ یکادو هیهست  دیکاوه که االن ع یبودم که برا نیتو راه فکر ا میرو گرفت ریپن 

 امشب شام درست کنم. یبرم خونه برا شم،یازت جدا م نجایشانه ام  گفت:خوب من از ا

 :باشه برو خداحافظ.من

 یقیموس لیکه وسا دمیمغازه د هیکه  رفتمیگرفت و سوار شد رفت داشتم راه م یتاکس هی نبیز میاز هم جدا شد 

داشت چشممو گرفت داخل مغازه شدم و  یستار قشنگ که رنگش قهوه ا هیبه همشون کردم  ینگاه فروختیم

معلوم  یلیپشت در که خ تمشو تو خونه نشستم کادو گرفتن گذاش دمیکاغذ کادو خر هیهمونجا هم  دمشیخر

 نباشه.

 !یمامان خانم خوشگل شد یبه مامان کردم گفتم:وووا ینگاه رونیآماده بودم از اتاق اومدم ب یبود آماده  شب

 .یتو هم خوشگل شد زمی:واقعا؟عزمامان

رو  در نبیز میدیرس یما بود.وقت یخونه  کینزد یلیخونشون خ میرفت نبیز یتا خونه  ادهیتکون دادم و پ سرمو

 .دییبفرما دیباز کرد و گفت:خوش آمد

چشماش برق زد  دیمامانو د یبود وقت نبیآقا هم پشت سر ز نیحس میو وارد خونش شد میزد یهم لبخند ما

 خانم. یگل دیگفت:خوش آمد

م مامان محک دیچیم زیداشت م نبیز مینشست یمبل دو نفر یرو میهم سرشو به عالمت تشکر تکون داد  رفت مامان

 کمکش کن. کمیزد تو دستم گفت:برو 

 کمکت کنم؟ یخوایم نبیسرجام بلند شدم و به طرف آشپزخونش رفتم گفتم:ز از

 تموم شد راحت باش. گهید ستی:نه بابا الزم ننبیز

ر بهت میغذامون خورد گهیآقا سکوت رو شکست و گفت:حاال که د نیحس میبه خوردن هممون ساکت بود مینشست 

 داشته باشم. یادگاری خوامیسر سفره م میریچندتا عکس بگ هی

ون آقا،خودت نیحس ستیتکون داد و گفت:نه نه الزم ن یمامان دستشو به عالمت منف یول میموافقت کرد نبیو ز من

 .نیریبگ یخوایاگه م



 با عشق یباز

 
119 

 

 بهتره. ینجوریداشته باشم ا مونیبا همسا یادگاری هی خوامیمن م هیچه حرف نیبابا ا ی:انیحس

مامانم که کنار اون  کیاومد نزد  عینگه داشت سر هیپنج ثان یکرد و برا مشیتنظ ییجا هیاورد  نشویدورب رفت

 و نیآقا بلخره دورب نیو حس میازش دور کرد ما هم عکس گرفت کمیمامان تعجب کرده بود و خودشو  رهیعکس بگ

 .میکن یخاموش کرد و اومد نشست گفت:خوب حاال باز

 گرفته؟  تیبه باباش کردگفت:بابا شوخ ینگاه نبیز میمردیم میکه از خنده داشت نبیو ز من

 .میبر میبلند بشهم که سرخ شده بود از خنده گفت:خوب  مامان

 .هیبه من کرد وگفت:عل یبرداشت نگاه شویزنگ خورد از سرجاش بلند شد و گوش نبیز یموقع گوش همون

خوب انگار  یگرفته ول یامشب پارت یبه من کرد وگفت:عل ینگاه یصندل یاز قطع کردن اومد نشست رو بعد

 م؟یما بر یخوایتنهاست م گهی.مومدنیاز مهموناش ن چکدومیه

 .میریم می:اگه دوست دارمن

 .میشنیخانم تو خونه م یمن و گل دیگفت:خوب شما دوتاتون بر دیآقا وسط حرفمو پر نیحس

خستمه از صبح  یلیآقا من خ نیاز سرجاش بلند شد گفت:نه حس عیسر کردیکه هاج و واج داشت نگاهمون م مامان

 تا حاال سرپا هستم بهتر برم خونه.

اخه  مونمیبابا م شیمن پ لوفریاومد کنارم گفت:ن نبیسرش به طرف در رفتم ز به طرف در رفت من هم پشت 

 تنهاست.

ن م شیپ یبمون یخوایبرو با دوستات خوش باش م هیچه حرف نیکردگفت:نه دخترم ا نبیبه ز یآقا نگاه  نیحس

 چرا؟برو با دوستات.

 !!دی:خوب شما تنها هستنبیز

 برو خوش باش. شمیپ ینداره تو بمون یلی:تنها باشم دلنیحس

 اونجا. میبریماسک ها هم م نیبه من کردگفت:خوب پس ا ینگاه
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ماسک رو گذاشتم رو  میرفت یعل یبه طرف خونه  میشد یبه عالمت مثبت تکون دادم و دوتامون سوار تاکس سرمو

 بود اصال نبیبه ززده بود همه نگاهاش  یپیدر باز شد کاوه بود چه ت قهیبعد از چند دق میصورتم و زنگ خونه رو زد

 .ادیگفت که کاوه نم یبهش کرد و گفت:عل ینگاه نبیز میتوجه نکرد که منم اومدم ماسک و از صورتمون برداشت

 .می:ما هم تازه اومدکاوه

 .میدوتامون وارد خونه شد 

 

کردم وارد حالش  یو داخل خونه شد منم با کاوه روبوس نییانداخت پا عیمعلوم بود بغض کرده بود سرشو سر نبیز

 یزیچ یخبر هیکردگفت:به به دخترها هم اومدن  نبیبه من و ز یرنگ وارد شد نگاه یآب راهنیپ هیبا  یعل میشد

 .میکشتیپاتون گوسفند م یتا جلو نیدادیم

 م؟یبهت خبر بد یچطور یدیتلفنت جواب نم یکرد آروم زدم تو شونه اش گفتم:وقت یطرفم و با من روبوس اومد

 انگار خوب شلوغ شده. یول ستیخونتون ن یکس یتو که گفت یشو کج کرد گفت:علسر نبیز

 :خوب راستش کاوه و سحر هم تازه اومدن.یعل

 .یبود دایکم پ دیخوش آمد لوفرین یمنو بغل کرد گفت:وووا کیسحر که معلوم بود مست بود اومد نزد 

 نبیرفت ز نبیطرف ز رمیگینم لشیتحو یلیخ دیاز خودم جداش  کردم سحر د کمی دادیمشروب م یدهنش بو 

 نشه. کیسحر که بهش نزد ی نهیس یدستشو مشت کرد گذاشت جلو

 !دینیبش نیایب نیسیوا نجایا نیخوایم نجوری:خوب حاال همیعل

 ه؟یک نیآروم زد تودستم گفت:ا نبیز میبه طرف مبل رفت نبیمن و ز 

  نبهیز نیا مانیمان،ایا نیا نبیمن:ز 

 از سرجاش بلند شد و دستشو اورد جلو گفت:خوشبختم. مانیا

 د؟یهست ی.شما دوست علنطوری:منم همنبیز
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 هیگفت:اره دوست عل  دمیحرفش پر وسط

ا که درو باز کرد چندت نیرفت هم یعل دیبعد زنگ خونه به گوش رس قهیچند دق میمبل نشست یرو میرفت دوتامون

هم اومدن  گهیدو نفر د میکرد یما هم خودمونو بهشون معرف میشستاز دوستاش که دختر بودن هم اومدن و همه ن

 نجاست؟یمگه کاوه هم ا یزرد رنگش هم دورش بود اومد تو گفت:عل یداشت و موها یدختر که قد بلند یآخر

ه داد ب کهیکرد و ت یهم اخم نبیکرد، ز نبیبه ز یکاوه هست کاوه  هاج واج نگاه یدوست دختره قبل نیبود ا معلوم

تو هم گره داد و  یکاوه همون حالت مونده بود و اخم یکرد ول یکاوه شد باهاش روبوس کیبل اون دختره نزدم

 جاش بلند شد گفت:سالم من سحرم زن کاوه. ازکه سحر  نهیما خواست بش کیکرد دختره اومد نزد یبه عل ینگاه

 که معلوم بود شاخ در اورده بود گفت:اوه پس کاوه هم ازدواج کرد و به ما خبر نداده. دختره

 .میریپس از االن جشن بگ شهیم دیع گهید قهیبلند گفت:دوستان تا چند دق یاومد وسط با صدا یعل

 ؟یکنیم کاریچ یخودشو کنار زد و گفت:دار عیکاوه سر یکاوه شد که ببوستش ول کینزد سحر

 .یچی:هسحر

 هیشیریشد گفت:چه س کیبهم نزد نبیز

 :بدبخت.من

بهش کرد گفت:چرا رنگ موهاتو عوض  یهم خودشو کامل به من چسبوند سحر نگاه نبینشست ز نبیز شیپ اومد

 ؟یکرد

 .ینجوریکه صورتشو رو به من کرد گفت:هم یدر حال نبیز

به  عیفرصت بود سر نینداشت به طرف آشپزخونه رفت کاوه هم که منتظر ا یبعد از اون صحنه حال خوش نبیز

 آشپزخونه شدم  کیطرف آشپزخونه رفت از جام بلند شدم و نزد

 قشنگ شده. یلی:موهات خکاوه

 .کنهینم یو اصال به کاوه توجه ا کنهیم هیداره گر نبیبود ز معلوم
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ه بود زد لوفریکه ن یحرفا شبیذره تا د هی ینشو حت کینزدبهم  گهی:دنبی! زنبی؟زیبا من حرف بزن یخوای:نمکاوه

  مونمیپش یلیصحنه خ نیاالن با ا کردمیم تتیداشتم حما

 م؟یبر یخوایبهش کردم گفتم:م یمن که دست پاچه شده بودم نگاه رونیآشپزخونه اومد ب از

 .میگذرونیو خوش م میمونیم ری:نخنبیز

 دیگفت:بچها االن ع رفتیراه م جیمست بود و گ یلیکه خ یطرف مبل نشست منم رو مبل کنارش نشستم عل رفت

 شهیم

 شمردنیتا ده م کیبلند از  یهمه با صدا 

منم از جام بلند شدم به طرف کاوه  گفتنیم کیتبر گهیتو بغل همد رفتنیشد و همه م دیشماره ده گفتن ع نیهم

 بود و بغلش کردم گفتم:امسال سال توهه. سادهیوا زیرفتم که کنار م

 .دوارمی:واقعا؟!امکاوه

 باش. دواری:اممن

 گفتم. کیگفت منم بغلش کردم و بهش تبر کیهم اومد تو بغلم بهم تبر نبیرفتم ز نبیبه طرف ز 

 .نیبش ایب میکن یباز میخوایگفت:م کمونیاومد نزد یعل

قرمز رنگ هم دستش داشت  سهیک هیبود و  سادهیوا یبه عالمت مثبت تکون دادم و به طرف مبل رفتم عل سرمو

 میکنیدر اومد ازش سوال م یگذاشتم اسم هر ک نیشماها رو نوشتم و تو ا یبه همه کردگفت:من اسم همه  ینگاه

 که سوال یبخوره اگه دورغ بود  اون بمشروپر  وانیل هیاون طرف  دیکه سوال کرده بود راست بود با یاگه حرف کس

 بخوره  دیکرده با

 گذاشته بود. زیم یمبل لم داده بود و دوتا پاشو رو یموافقت کردن و چند نفر اسمشون در اومد کاوه هم که رو همه

 

 یلیخ بازنده بود و شهیکه مثل هم یمبل نشستم عل نییو رفتم پا نییبود سرمو انداختم پا نبیز شینگاهاش پ همه

 اسمت در اومده. یبه من کرد و گفت:نوبت توهه که از من بپرس یمست بود نگاه
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 ؟یاومد ایلحظه،ممممم،تو ماه خرداد بدن هی:بزار من

 .ی:بازم باختم،درست گفتیعل

 نوش جون کن. ول،حاالی:امن

 بپرسه. لوفریکه از ن هی:حاال نوبت علسحر

 بهش کردم  یگذاشتم رو صورتم نگاه ماسکمو

 ؟یرو دوست دار یز مهد:هنویعل

 .رمیحالتو بگ ومدمیکردم و ماسکمو از صورتم برداشتم و گفتم:بخور تا ن اخم

 ه؟یبه همه کرد و گفت:حاال نوبته ک یپر مشروب خورد نگاه وانیل هی یعل

 .نینکرد یبارم باز هیو کاوه هست دوتاتون  نبیکرد گفت:نوبت ز نبیبه ز ینگاه سحر

 کنم. یباز خوامیو گفت:نه من نم نییبهش کرد و سرشو انداخت پا ینگاه نبیز

 یمامانه گوش دمیبهش کردم د یزنگ خورد نگاه مینشسته بود گوش نجورینشون نداد و هم یعکس العمل چیه  کاوه

 رفتم دکمه سبز و زدم  یبود برداشتم و به طرف اتاق عل ونیزیتلو زیم یرو که رو

 :جانم مامان؟من

 تو؟ یی:کجامامان

 .گهیهستم د یعل یکجا باشم؟خونه  یخواستی:ممن

 کنه؟یم کاریموقع دختر تو خونه پسر چ نی:نه بابا،تا امامان

  ازدههینده ساعت تازه  ریمامان گ ی:وووامن

 .یموند ی:بلند شو بسته به اندازه کافمامان

 نزن تو ذوقم. نقدریخونه بزار امشب خوش باشم ا امینرفته بعد من بلند بشم ب چکسی:مامان اخه همن
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 .یمشروپ بخور وانیل هی ییهوی اینکن یرو ادهیز ی:باشه بمون، ولمامان

 :نه مامان حواسم به خودم هست.من

داشت با باباش  شیپ قهیهم تا چند دق نبیاونجا ز مینشست یساعت کیرو قطع کردم به طرف هال رفتم  یگوش 

 داده. ریوقته،بابا هم بهم گ رید میبر میمنو گفت:بلند ش کیاومد نزد زدیحرف م

 .می:باشه برمن

 کاوه؟ یریگفت:تو کجا م یکه عل کردمیجمع م لیداشتم وسا میدوتامون از جامون بلند شد 

 دخترها رو برسونم. رمیکردگفت:م نبیبه ز ینگاه دهیکتشو پوش دمیبهش کردم د ینگاه برگشتم

 .میریخودمون م ستیبابا الزم ن ی:امن

 وقته  ری:نه دکاوه

هم پشت سر من نشست اول منو تا دم در خونه  نبیمن جلو کنار کاوه نشستم و ز رونیب میاز خونه اومد ینفر سه

 ونمدینم یول دمیخر یکادو هیبهش کردم وگفتم:اممم برات  یحرف بزنه نگاه نبیبا ز خواستیرسوند معلوم بود م

 بهت بدم! یک

 .یبخر یزیالزم نبود چ لوفرینبابا  ی:اکاوه

 بخرم. هیهد هیبرات  دیکش لمیم ییهوی دونمی:نممن

 بهم بدش ممنون. ی:باشه هر وقت تونستکاوه

 اومد طرفم و گفت:خوش گذشت؟ عیشدم به طرف خونه رفتم در و باز کردم مامان سر ادهیپ نیماش از

 :اره خوب بود من برم بخوابم،خستمهمن

 چرا؟ یبخواب یبر یخوایم لهیبابا دختر فردا که تعط ی:امامان

 خستمه لطفا. یلی:مامان خمن

 :باشه برو بخواب.مامان
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 رفتم رو تخت سرمو گذاشتم رو بالشت چشمامو بستم و خواب رفتم. 

رفتم دست و صورتمو شستم و  ییبود از جام بلند شدم به طرف دستشو  ۱۱:۳۰به ساعت کردم  یشد نگاه صبح

 خانم. یگل ریبهش کردم گفتم:صبح بخ ینگاه خوردیم یان رفتم مامان نشسته بود و داشت چمام شیپ

 گلم ری:صبح بخمامان

 م؟یبخور یدار ی:مامان چمن

 درست کنم؟ مرویبرات ن یخوای:ممامان

 :نه دوست ندارممن

م کردم و نشست یبودم نگاه دهیکاوه خر یکه برا یرفت منم رفتم تو اتاق کادو خچالیاز سرجاش بلند شد به طرف  

 برات کره و مربا گذاشتم ایب لوفریتخت همون موقع مامان اومد تو اتاقم  گفت:ن یرو

 .امی:باشه مامان ممن

 ه؟یچ نی:امامان

که مال کاوه بود تو دستشه دست و پامو گم کردم اب دهنمو قورت دادم گفتم:مال  یکادو دمیبهش کردم د ینگاه

 .ستیمن ن

 ه؟یک :پس مالمامان

 .دهیکاوه خر ینب،برای: ماله زمن

 توهه؟ شی:چرا پمامان

 !!یپرسیباباش نفهمه داده دست من،اووف مامان چقدر سوال م نکهیفکر کنم بخاطر ا دونمی:نممن

 بخور. ی:پاشو برو چمامان
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و نشستم به خوردن بعد از خوردن بلند شدم به طرف  دمیکش یاز سرجام بلند شدم به طرف آشپزخونه رفتم نفس 

 ایحرف زد  نبیکه کاوه با ز شبینداشت اعصابم خورد بود هم بخاطر د یزیروشن کردم انگار چ ونیزیهال رفتم تلو

 .کردینم یبهم هم توجه ا گهید نکهینه هم ا

 ادم.بود جواب د یلپتابم بود برداشتم عل زیم یکه رو میزنگ خورد از جام بلند شدم به طرف اتاق رفتم گوش میگوش

 ؟ی:بله علمن

 :سالم.یعل

 چرا صدات نگرانه. یشده عل یزی:چمن

 اتفاق بد افتاده! هی:یعل

 شده؟ شیزیچ ؟کاوهی:چمن

 سحر... ی:نه کاوه حالش خوبه ولیعل

 .نمیدرست حرف بزن بب ی:سحر چمن

 کرده! ی:سحر خود کشیعل

 ؟ی:چمن

 و دکترم مارستانیب برهیاونو م عیکاوه( سر ی)بابادیعمو سع یکنه ول یخودکش خواستهی:آره،قرص خورده میعل

 .دهیمعدشو شست و شو م

 .امیتا ب یمارستانیخدا چه وحشتناک،کدوم ب ی:وووامن

 ادمیکه   مدیلباس پوش یهول هولک نقدریبرداشتم تا دم در رفتم ا فمویو ک دمیتلفنو قطع کردم لباسمو پوش عیسر

 مامان خبر بدمرفت به 

 

 به من کرد و گفت:کجا؟ ینشسته بود نگاه ونیزیتلو یمامان،مامان جلو شیپ رفتم
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 .مارستانیب رمی:ممن

 چرا؟ مارستانی:بمامان

 .کنمیم فیبرم بعدا که اومدم برات تعر دی:مامان من بامن

 نبیکه  حرکت کردم ز نیدر و بستم هم رونیکردم و از خونه اومدم ب یدم در باهام اومد ازش خداحافظ تا

 لوفر؟ین یشد گفت:سالم چطور کینزد کمیخوشحال بود  یلیخ طرفم اومد

 :ممنون.من

 بهم زنگ زده؟ ی:بگو کنبیز

 ؟؟ی:کمن

 از سحر جدا بشه. خوادی:کاوه!گفت منبیز

 .مارستانهیگفتم:سحر تو ب نییانداخت پا سرمو

 اونجا؟ ان؟چرامارستیگفت:ب رونیچشماش از حدقه زد ب نبیجملم ز نیبا ا 

 کرده. ی:خودکشمن

 ؟یچ ی؟واسی:خود کشنبیز

 شده؟ یچ نمیبب رمیدارم م دونمی:نممن

 ام؟یمنم ب یخوای:منبیز

 .کنمیم فیبرات تعر امیمن بعدش م نیتو خونه ما بش برو شهیناراحت م ،سحریای:نه تو بهتر نمن

هست جوابش  یعل دمیکردم د یزنگ خورد نگاه میبه طرف خونه ما رفت حرکت کردم که گوش یبا ناراحت نبیز

 دادم.

 ؟ی:بله علمن
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 ؟یی:کجایعل

 .مارستانیب امی:دارم ممن

 شده. یچ دمیم حیشما برات توض یخونه  امیخونه منم م رنیو کاوه دارن م خواد،سحری:نمیعل

 کاوه؟ یخونه  امیمن ب ستی:الزم نمن

 .خوادی:نه نمیعل

 :باشه پس خداحافظ.من

 شد؟ یشد گفت:چ رهیبهم خ شینگران یدر و باز کرد و با اون چشمها نبیطرف خونه رفتم زنگ و زدم ز به

 .نجایا ادیداره م ی:علمن

 اد؟ی:خوب؟کاوه هم منبیز

 خونه. رهیاون با سحر م ادی:نه نممن

ود گفت:چرا پر اشک ب شیقهوه ا یکه چشمها نبیوارد خونه شدم مانتو شالم در اوردم و به طرف هال رفتم ز 

 ومد؟ین

 ارم؟یبرات ب یزیچ یخوایاتش،می:االن ممن

 .خوامینم یزی:نه چنبیز

 د؟یشده به منم بگ یاومد تو هال گفت:اخه چ مامان

 کرده. ی:مامان سحر زن کاوه خودکشمن

 ؟یچ ی؟واسی:چمامان

 شده. یکه چ میفهمیم ادیم یعل دونم،االنی:نممن
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دم خو سایاز جاش بلند شد بره در باز کنه که مامان گفت:وا عیسر نبیز دیبعد زنگ خونه به گوش رس قهیدق چند

 .نیتو بش کنمیدر باز م رمیم

 ایناراحت بود آب دهنمو قورت دادم گفتم:ب یلیخ دمیکه د افشیاومد ق ینفره نشست عل هیمبل  یرفت رو نبیز 

 شده؟ یبگو چ

 نب؟یز ی:چطوریعل

 .ستمیبهش نگاه کرد گفت:فعال خوب ن یچشم ریکه حالش خوب نبود ز نبیز

 شده؟ یچ یبگ شهیم یگفتم:عل دمیحرفشو پر وسط

 کرده؟ یکه سحر خودکش دونهیم نبیمبل دو نفر نشست و رو به من کرد و گفت:ز یرفت رو یعل

 کرده؟ یبگو چرا سحر خودکش دونهی:آره ممن

 یشده قرص خورده که بهونه خوب ونهید نمیا میشیگفت:کاوه بهش گفته که از هم جدا م نییسرشو انداخت پا یعل

 باشه کاوه ازش جدا نشه.

 .دونستمیاشک تو چشماش پر شد و گفت:اوووف بخاطر من شد م نبیز

 به تو داره؟ یبهش کردم گفتم:چه ربط ینگاه

 .شمیجدا م :کاوه خودش بهم گفت که ازشنبیز

 بهت گفت؟ شبیکردمو گفتم:د بغض

 :نه صبح بهم زنگ زد.نبیز

 نقدریاز سحر جدا بشه ا خواستیم یوقت طیشرا چیگفت:کاوه اصال شانس نداره تو ه دیوسط حرفمون پر یعل

 خوشحال بود.

 باشه. نییسکوت کنه سرش پا دیبا طیتو همه شرا سوزهی:بدبخت دلم به حال کاوه ممن

 واقعا اونو دوست داره فکر نکنم ازش جدا بشه. م؟سحریکن کاری:حاال چنبیز
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 هست. ونهیکنه د نکارویا میهر کس کشهیخاطر عشق خودشو نمب ی:کسمامان

 کردهیم یهم نکرده داشته نقش باز ی:متاسفانه اون خودکشیعل

 ؟یدونی:تو از کجا ممن

 .کشهیبخاطر عشق خودشو نم یکس یبه قول خانم گل گهید دونمی:میعل

 :االن کاوه و سحر رفتن خونه؟من

 )مامان کاوه( از خونه رفته. هیهان خاله  :اره تازهیعل

 رفته؟ یچ ی:اون واسنبیز

کاوه( هم از سحر دفاع  ی)بابا دیکاوه و عمو سع کننیبا سحر باهم جر و بحث م هیکه معلومه خاله هان نجوری:ایعل

 زنهیاز خونه م شبید هیبعد خاله هان کردهیم یو داره نقش باز گفتهیاون داشته دورغ م گهیم هیخاله هان کننیم

 .رونیب

 شده. ی:اوووف چه خر تو خرمن

 ول کنه. یسادگ نیفکر نکنم کاوه رو به هم شه،سحریبدترم م نی:از ایعل

 شد؟یم یچ مردیبود گفت:اگه م نیینداشت و سرش پا یکه حال خوش نبیز

بخاطر عشق خودشو  یکس گمیم ،یچ یگیم یتو دار یچ گمیمن دارم م نبیبابا ز یکرد گفت:ا یاخم مامان

 .کشهینم

دوتا دستاش گرفت و دو سه قطره اشک  نیسرشو ب نبیخونه خورد مامان از سرجاش بلند به طرف در رفت ز زنگ

 تا آروم بشه. دمشیدستمو گذاشتم رو کمرش و آروم مال ختیر

 بود؟ یبلند گفتم:مامان ک یصدا با

 باباته. نبی:زمامان
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رفت طرفش و نشست کنارشو  دید طیشرا نیادخترشو تو  یکه وقت نیآقا وارد هال شدن حس نیمامان و حس 

 شده؟ یدختر گلم چ نبیگفت:ز

 بابا. یچی:هنبیز

 کنه؟یم هیگر نبیشده؟چرا ز یبه مامانم کرد و گفت:چ ینگاه نیحس

 ناراحته. نیهم بخاطر هم نبیز مارستانیکرده رفته ب یباشه زن کاوه خودکش یچ یخواستیم یچی:همامان

 کرد و گفت:مگه کاوه زن داره؟ یاخم

 میکه مامان داد هممون الل شد یسوت نیا با

 

 .دونستهینم نیآروم گفتم:مامان آقا حس نییانداختم پا سرمو

 نبیبه ز یتعجب کرده بود اخم یهم که بدجور نیاز هال رفت  حس عیسر کردیکه هاج واج داشت نگاش م مامان

 ؟یکرد و گفت:چرا بهم نگفت

 .ستی:بابا االن حالم خوب ننبیز

 خونه. می:بلند شو برنیحس

آقا از جاشو بلند شدن به طرف در رفتن منم پشت سرشو به طرف در رفتم مامان اومد طرفشون  نیو حس نبیز

 ن؟یریم نیگفت:دار

 . میریم میبه صورت مامان انداخت گفت:آره دار زشیغم انگ یبرگشت نگاه نبیز

 .رمیتون منم دارم مهم اومد و گفت:با اجاز یعل

 ؟یریبهش کردم وگفتم:تو کجا م ینگاه

 برم. دیاومدم اونم بدبخت کار داره با مانی:مغازه گذاشتم دست ایعل

 :باشه پس خداحافظ.من



 با عشق یباز

 
132 

 

                          ***** 

ف م به طرزنگ خورد از سرجام بلند شد میگوش گشتمیخودم م یبرا نستایبود سرم با لپتاب گرم بود و تو ا شب

 تیعموق نیتو ا یباهاش حرف بزنم ول خواستیاصال دلم نم نبهیز دمیکردم د یتخت بود نگاه یرفتم که رو لمیموبا

 تنهاش گذاشت دکمه سبز و زدم. شدینم

 :سالم.من

 لوفر؟ین ی:خوبنبیز

 حالت خوبه؟ ی:خوبم تو چمن

 شم؟یپ یاینه  م یلی:خنبیز

 شده؟ یچ شت؟چرای:پمن

 درد و دل کنم. یبا کس خوادیدلم م ستی:حالم خوش ننبیز

 .امیم گهید قهی:باشه چند دقمن

 ینشسته بود و داشت موها شیشیآرا زیم یجلو یصندل یرو قطع کردم به طرف اتاق مامان رفتم مامان رو یگوش

  کردیکه از حمام اومده بود سشوار م

 من:مامان؟ 

 :جونم دخترم؟مامان

 .نبیز یخونه  رمی:من دارم ممن

 ؟یچ ی:واسمامان

 .امیحالش بده بهم گفت که ب کمی نبی:زمن

 :باشه برو مامان
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م شلوار تنگ ه هیو  دمیبود پوش یهفت خهیتور بود و باالش  نشییرنگ که پا یلباس قهوه ا هیطرف کمد رفتم  به

زنگ  دیطول کش قهیتا اونجا چند دق رونیگرفتم دستم و از خونه زدم ب فممیکردم پام و شال هم سرم کردم و ک

مبل نشسته بود و دوتا پاش تو بغلش  یرو مه نبیآقا اومد در و باز کرد ازش سالم کردم ز نیخونشون زدم حس

 تو اتاق. میبر ایب دیاز جاش بلند شد گفت:خوش آمد دیگرفته بود منو که د

هم که اصال حال  نبیتخت نشستم ز یرو رفتم و انداختم گردنم  تو اتاق مانتو رو در اوردم و شالمم دور میرفت باهم

 بهم نگاه کرد  گفت:بهتم زنگ زده؟ یچشم رینداشت ز یخوش

 ؟ی:کمن

 :کاوهنبیز

 .ستیمعلوم بود حالش خوب ن زدینم حرف باهام درست  خوب یزدم ول یزنگ هی:نه منم بهش من

 من مقصرم. کنمی:اوووف حس منبیز

  ؟یباشمقصر  دیتو با یچ یفکر نکن واس ینجوریا نبی:زمن

 مقصر بوده. نبیز گهیسحر حاال با خودش م دونم،ی:نمنبیز

 مقصر خوده سحره نه تو ستین ینجوری:نه امن

 پر رنگ یدفتر کوچک که رنگ قهوه ا هیرو باز کرد  یرفت و کشو دوم رشیتحر زیاز جاش بلند شد به طرف م نبیز

 ه؟یچ نیکردم و گفتم:ا یتخت اخم یداشت از کشو در اورد و دادش دست من و خودش نشست رو

 .اریب ۸۰ ی:بازش کن صفحه نبیز

 یداشت اندام خوب یدم پشت یمرد قد بلند و موها هیبا  نبیعکس بود که ز هیاوردم  ۸۰ یکردم و صفحه  بازش

 بهش کردم و گفتم:برادرته؟ یبودند. نگاه سادهیموتور قرمز رنگ وا هینداشت و پشت  یآنچنان کلیه یداشت ول

 بوده. میاز  دانشگاه یکی نی:نه انبیز

 :بوده؟!!من
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 گهید یمن جز اون کس میبود یتو خارج بودم اونم اونجا بود دوتامون هم شهر یدوستم داشت وقت یلی:اون خنبیز

 اون یول دمیدیاونو از چشم برادر م شهیباهام خوب بود من هم یلیخوب بودم اونم خ یلیبا اون خ شناختمیرو نم یا

 که تصادف کرده و جونشو از دست داده. دیسبعد از چند روز بهم خبر ر دونستمینم نویعاشقم بود و من ا

 تصادف کرده؟ یخدا چه وحشتناک چطور ی:وووامن

 موتور قرمز که تو عکسه تصادف کرد. نی:با همنبیز

 که اون دوست داره. یدیفهم ی:تو چطورمن

دوست  یلید بهم گفت که داداشم تو رو خخواهرش فرداش اوم کردنیم ی:کل خانوادشون تو خارج زندگنبیز

 چون اگه اونجا رانیگرفتم برگردم ا میتصم نیهمه بدنم به لرزش افتاد بخاطر هم دمیحرفو شن نیا یداشته. وقت

 .شدمیو دوباره داغون م ومدیخاطرات به ذهنم م نیمونده بودم ا

 چقدر بد دلم سوخت،خدا رحتمش کنه ی:ووامن

 بستم و دادم دستش دستشو گرفتم و گفتم:نگران نباش  دفترو

 نه ای یبار نگفتم عاشقم هیکه  دونمیمن هنوز خودمو مقصر م یول گذرهیموضوع م نیماه از ا ۳:االن نبیز

 .یشیم تیاذ شترینرو تو فکرش ب گهی:دمن

از بدنش خارج کرد و  یفسکرد و ن یرفت و نگاه ریتحر زیاز جاش بلند شد به طرف م نبیزنگ خورد ز نبیز یگوش

 گفت:کاوه هست.

 و گفتم:خب جوابش بده. نییسرمو انداختم پا عیبهش کردم و سر یاومد سراغم نگاه بغض

 .یباهاش صحبت کنم بهتر تو باهاش صحبت کن خوامی:نه نمنبیز

 خودت باهاش حرف بزن. خوادی:من؟نه نممن

 :بلند شو بهش بگو که از دستش ناراحتم.نبیز

 گرفتم و دکمه سبز و زدم. شویجام بلند شدم و گوش از
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 نب؟ی:زکاوه

 .لوفری:کاوه منم نمن

 نب؟یبه ز یرو بد یگوش شهی:مکاوه

 

 باهات حرف بزنه. خوادینم نبی:اممم راستش زمن

 ؟یچ یکرد و گفت:واس یمکث

 :از دستت ناراحته.من

  کنهیم یکار نیحر همچکه س دیبه فکرم نرس یبگو من حت خوام،بهشی:بهش بگو معذرت مکاوه

  گمی:باشه بهش ممن

 گفت؟ یسرشو تکون داد و گفت:چ  نبیبهش کردم ز یرو قطع کردم نگاه یگوش

 کرد ی: ازت معذرت خواهمن

 .ستیبرام مهم ن گهی:دنبیز

سحر از عمد  یدیخودت که شن یبش الیخیبهتر ب کنهیم یاون داره ازت معذرت خواه یلجباز یلیتو خ نبی:زمن

 کرد که کاوه ولش نکنه.

 کنم. کاریچ دونمی:نمنبیز

 من برم، مامان خونه تنهاست. گهی:خوب دمن

 :باشه.نبیز

بود مامان معلوم  کیبه طرف خونه رفتم در خونه رو باز کردم خونه تار رونیکرد از خونه اومدم ب میتا دم در همراه 

  دمیسرمو گذاشتم بالشت خوابوارد اتاق شدم لباسمو عوض کردم  دهیبود خواب
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 شدم داریصبح زود ب             

به ساعت کردم هشت بود  ینگاه رونینشد که از حمام اومدم ب یا قهیبه طرف حمام رفتم دوش گرفتم، ده دق 

 ؟یریم یدر اتاق بستم مامان اومد به طرفم گفت:دار دمیلباسمو پوش

 :آره مامان.من

 ؟یخورد میزی:چمامتن

 .خورمیتو راه م خرمیم رمیم دهیکش یراشکیپ لمی:نه ممن

 :باشه پس خداحافظ.مامان

گفت:سالم دخترم خوش  دیمنو که د دیکاوه( رفتم عمو سع ی)بابادیبه طرف مغازه عمو سع رونیاز خونه زدم ب 

 دیآمد

 .خوامیم یراشکیچندتا پ هی:سالم،من

 .اریب یراشکیبرو چندتا پگفت  یچ یدیبه شاگردش کرد و گفت:مگه نشن ینگاه دیسع عمو

 یلیچون خ ادیبدم م دیعمو سع یاز کارها کمیبرام پر کرد و اورد. یراشکیپ کیپالست هیو  نییسرشو انداخت پا اونم

  هیآدم بداخالق

 بهش کردم گفتم:کاوه چطوره؟ یدادم و نگاه پولو

 :خوبه خدا رو شکر.دیسع

 ناراحت شدم. یلیکرده خ یسحر خودکش دمیفهم ی:وقتمن

 .شهیخوبه و خوبترم م یلی:خدا رو شکر اونم خدیسع

 .دوارمی:اممن
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 هی زده بود پیاومد جلوم ت یبیگرفتم رفتم شرکت از پله ها رفتم باال که خانم نج یکردم و تاکس یخداحافظ ازش

رنگشم دورش زرد  یهم کرد پاش موها یساپورت مشک هیزانوش بود  یبود که تا باال دهیرنگ پوش دیبلوز سف

 .هجواد کارت دار یبرو آقا لوفریبهم کرد و گفت:ن یانداخته بود نگاه

 داره؟ کارمی:چمن

 داره. کارتیچ نیداره برو تو اتاقش بب کارتیچ دونمی:من نمیبینج خانم

نشسته بود و همه حواسش به لپتاب بود در زدم و وارد  زیپشت م یصندل یجواد رفتم جواد رو یطرف اتاق آقا به

 .دیبهم زد و گفت:خوش آمد یاتاق شدم لبخند

 !دی:ممنون خسته نباشمن

 :ممنون.جواد

 .نیگفت که کارم دار یبی:خانم نجمن

 .میریشاپ جشن بگ یکاف میبر یبا بهزاد و بهار و مهد میخوای:آره، امشب مجواد

 ؟یچ ی:جشن؟واسمن

 .میریاونجا جشن بگ میخوایرتبه اول اوردن م یپز ینیریو بهار تو شرکت ش یمهد یدونستی:مگه نمجواد

 به من داره؟ ی:خوب چه ربطمن

 .شمیخوشحال م ی:دوست دارم تو هم اونجا باشجواد

 .دیبگ کیو بهار تبر یاز طرف من از مهد دیشما خوش بگذرون امیب تونمی:امم راستش من نممن

 .رسونمتیم میشاپ برگشتن یکاف میریبابا بعد از شرکت با هم م ی:اجواد

 اونجا ندارم  نجایحوصله ا یلیندارم خ نی:نه،نه من مشکل ماشمن

 .ی:باشه هر جور دوست دارجواد
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 ومدیذره هم از من خوشش نم هیبا بهار روبرو بشم اخه اون  خواستیذره هم دلم نم هیاصال  رونیاتاق اومدم ب از

کاوه بود دلم  شیرها کردم همه فکرم پ یصندل یبه طرف اتاق رفتم خودمو رو مینیهم بش یچه برسه روبرو گهید

 بهش زنگ بزنم؟؟؟ یچ یسوا رهیگینم لمیاون درست تحو یوقت یبهش زنگ بزنم ول خواستیم

خارج کردم و  از بدنم ینفس ونیزیتلو یبه طرف خونه رفتم مامان نشسته بود پا رونیعصر شد از شرکت زدم ب 

 م؟یدار یگفتم:مامان شام چ

 ش؟ی:سالمت کو خوردمامان

 ؟یدار ی:سالم.شام چمن

 .میندار یچیخودت درست کن ه یبرا یدوست دار ی:هر چمامان

 برم بخوابم. خوامیصبح تا حاال سر پا هستم م ۸درست کنم از  یخستم حوصله ندارم چ یلی:اوووف مامان من خمن

 ؟ینیبیبهار هم م سایسا،وای:وامامان

 که شرکت زدن هم رتبه اول  اوردن و امشب جشن گرفتن. ینیری:اره، تازه شمن

 :بهار تو هم دعوت کرد؟مامان

 من نخواستم برم. یول امیآقا جواد دعوتم کرد و گفت ب ی:نه ولمن

 .یکرد یتو حسود کنهیاون فکر م یحاال که نرفت یرفتیم دی:بامامان

 که دوست نداره باشم. ییبرم جا تونمیست داره فکر کنه من نمدو ی:مامان بزار هر چمن

 ؟یبخور یزیچ یخوای:باشه نممامان

 .رمی:نه سمن

 .:باشه پس برو بخوابمامان
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تخت نشستم و تو فکر رفته بودم سرمو  یکردم تنم لبه  یلباس راحت هیطرف کمد رفتم لباسمو عوض کردم و  به

شدم از جام بلند شدم و  داریب میگوش یهمش تو فکر کاوه بودم.صبح با صدا ومدیخوابم نم یگذاشتم رو بالشت ول

 دست و صورتمو شستم رفتم تو آشپزخونه

 

 دختر گلم  لوفریگفت:به به ن دیکه د منو

 هست؟ یچرا فقط دوتا فنجون چا یبه پا بود ول افتیشده قبال ض ی:مامان چمن

 درست کنم. یزی:امروز اصال حوصله نداشتم چمامان

 یکه حوصله پختن ندار یدیآقا رو د نی:اها خوب احتماال حسمن

 اورد به زبونش. نیبزنمت دوباره اسم حس ومدمی:گمشو برو تا نمامان

 آقا. نیحس یگفتیپسر خاله دختر خاله قبالها م نی!چقدر زود شدنی:اوه حسمن

 .یکنیاعصابمو خورد م یلی:خوب تو خمامان

پر  فنجون هیتوش نقش داشت گرفتم دستم و  یبنفش رنگ ینگ که گلهار دیسف یقور هیو یصندل یرو نشستم

 .از اتاقدمیشنیم یصداها هیبود خوردم به طرف اتاق رفتم لباسمو عوض کردم  زیم یکه رو تیکردم با بسکو یچا

زد و  یلبخند دیرفتم کاوه منو که د ونزدم و به طرفش یلبخند زدیمامان دم در با کاوه داشت حرف م رونیاومدم ب

 گفت: خانم حالل زاده.

 :سالم من

 .ری:سالم خانم صبح بخکاوه

 ری:صبح تو هم بخمن

 .اریبده به کاوه ب خواستیم نبیکه ز ی هیبرو هد لوفری:نمامان

 ده؟یخر هیمن هد یبرا نبیه؟زیبهم کرد و گفت:هد ینگاه کاوه
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 بده نتونسته. دیشب ع خواستهی:آره بدبخت ممامان

 لوفره؟ی:پس چرا دست نکاوه

 .نهیباباش بب خواستهی:نممامان

مگه  اریهمون ستار براش ب هیبرو اون هد یسادیچرا مثل مجسمه وا لوفرین یبه من کرد و گفت:وا ینگاه مامان

 چقدر ذوق کرده. ینیبینم

 !!!دمیخر هیرفته؟من که بهش گفته بودم برات هد ادشی یعنیبه کاوه کردم  ینگاه

شد خودمو درست راست کردم و ستار که کادو کرده بودم از کمد در  ریطرف اتاق رفتم اشک تو چشمام سراز به

 ی هیهد نیبراش همچ نبیز شدیاوردم به طرف در رفتم که مامان و کاوه اونجا بودن دادم دستش،کاوه که باورش نم

 اومد. رمیبود که گ ی هیهد نیاول نیبه من کرد گفت:ا ینگاه دهیخر

 دوست داره. یلیمعلومه که خ نبی:زمامان

 .یکردیدخالت م دیاز بدنم خارج کردم و گفتم:مامان نبا یشده بودم نفس یکفر

 .گرفتیتو اون کمد بمونه خوب خاک م خواستیم یکردم اخه تا ک کاریبابا مگه چ ی:امامان

 .میتا باهم بر شرکت یبر یخوایاگه م لوفریبهم کردو گفت:ن یکاوه نگاه نییانداختم پا سرمو

 میبردارم بر فمویک سای:وامن

کاوه از اول تا آخرش فکر  میراه رفت ادهیکردم و با هم پ یاز مامان خداحافظ رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب فمویک 

 .مینیبب گرویهمد شتریب دیکردم و گفتم:برنامه بزار یبود تا لنجر منو رسوند ازش روبوس نبیز

  ادیبگو ب نبیبرنامه بزارم تو هم به ز کنمیم ی:باشه سعکاوه

به اتاقم  دمیرس دینکش یشد، تا شرکت طول ریکردم وسوار لنجر شدم اشک از چشمام سراز یخداحافظ عیسر ازش

 بود نبیبرداشتم ز فمیزنگ خورد از ک میرفتم گوش

 نب؟ی:بله زمن
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 ری:صبح بخنبیز

 ری:صبح بخمن

 شده چرا صدات گرفته است؟ یزی:چنبیز

 .ستین میزیه چ:نمن

 تهران. رمی:من دارم منبیز

 ؟یچ ی:تهران؟واسمن

 .گردمیبعد برم مونمیدو روز م هیاومده مجبورم برم تهران  شیبرام پ یکار هی:نبیز

 :آها خوبه بهت خوش بگذره.من

 حالت خوبه؟ لوفر؟توی،ن:ممنوننبیز

 :آره خوبم چرا خوب نباشم؟من

 هیجوریصدات  ی:ولنبیز

 راحت باشه حالم خوبه. التی:خمن

 کنم فعال خداحافظ. ی:باشه من خواستم ازت خداحافظنبیز

 :خداحافظ.من

چند ساعت تو  هی رهیسراغشو نگ نقدریبود که کاوه ا یبهونه خوب نیا رهیرو قطع کردم خدا رو شکر داره م یگوش

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو اکردم و گفتم: یاومد تو اتاقم اخم یگرم بود که مهد میشرکت موندم سرم با گوش

 :سالم یمهد

 ؟یکنیم کاریچ نجای:گفتم امن

 فقط با من. ای یکنیصحبت م ینجوری:با همه ایمهد
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 سرجام بلند شدم و گفتم:فقط با تو  از

 ؟یومدین شبی:چرا دیمهد

 :کجا؟من

 یجواد گفت که حوصلشو ندار یول یایشاپ فکر کردم تو هم با جواد م یکاف می:من،بهار،بهزاد و جواد رفتیمهد

 .ادیکه من باشم ب ییجا ادی:خوب چون بهار جونتون خوشش نممن

 .یومدیم یاون داشت کاری:تو چیمهد

 ؟یکن کاریچ یخوایم امی:حاال دوست نداشتم بمن

 .یباشه هر جور دوست دار یچی:هیمهد

کردم  یخال یو همه عقده هامو سر مهد میعصبان یلیخ دمیتازه فهم رونیزد و از اتاق رفت ب یپوزخند یمهد 

 .ختمیدوتا دستام گرفتم نتونستم خودمو کنترل کنم و دو سه قطره اشک ر نیو سرمو ب یصندل ینشستم رو

خودم راه  یتو راه داشتم برا رونیجمع کردم و از شرکت اومدم ب لمویانجام بدم وسا گهینبود د یبود کار عصر

 لوم.قرمز اومد ج نیماش هیکه  رفتمیم

 

 برسونمت؟ یخوایگفت:م نییاورد پا نشویماش شهیبود برام بوق زد  ش یکه کردم مهد دقت

 :نه الزم نکرده.من

 ؟یبر ادهیهمه راه پ نایا یخوای:میمهد

 تو نشم. نیسوار ماش یبرم ول ادهیپ دمیم حی:آره ترجمن

 .یکرد وگفت:باشه هر جور راحت یخنده ا یمهد

 دمیکردم د ینگاه برمو دور کردم سالم داد رفت به طرف مغازه مامانم رفتم سحر هم اونجا بود وارد شدم گاز

 کجاست؟ ایبه مامان کردم و گفتم:مامان؟رو ینگاه ستشیمامان( ن ی)منشایرو
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 .رونی:امروز تولدشه با خانوادش رفتن بمامان

 :واقعا چه خوب.من

 لوفر؟یبه من کرد و گفت:چه خبر ن ینگاه سحر

 .ی:سالمتمن

 به سحر انداختم وگفتم:حالت چطوره؟ ینشستم نگاه یصندل یرفتم رو 

 .ستمیبد ن ی:هسحر

 .یهممونو ترسوند یانجام ند گهیها د یمسخر باز یکارا نیکن از ا ی:سعمن

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیگفت:ا یلب ریکرد و ز یمامان اخم 

من هنوز دوسش  دیکه کاوه فهم نی،همیبترس خوادیکرد و گفت:تو نم یاخم کردیکه هاج واج داشت نگاه م سحر

 هیدارم کاف

  یزدم گفتم:چه دوست داشتن یپوزخند

 زد و گفت:سالم. یلبخند دیبا کاوه روبرو شدم منو که د رونیکه از مغازه زدم ب نیاز جام بلند شدم هم 

 .میبر میخوایاد؟میب یگیبه مغازه انداخت و گفت:به سحر م یکردم  نگاه یزدم و باهاش روبوس یلبخند

 من سرشو اورد باال. یبود با صدا نییشدم سحر که سرش پا شگاهیبه عالمت مثبت تکون دادم و وارد آرا سرمو

 :سحر کاوه منتظرته!من

 شویکرد مامانم جواب خداحافظ یبه مامانم کرد و ازش خداحافظ یاز جاش بلند شد و مانتشو تنش کرد و نگاه سحر

رفا ح نیا لوفریکرد و گفت:ن یاون دوتا رفتن مامان اخم ی.وقترونیرفت ب شگاهیمحلمم بزاره از آرا نکهیداد بدون ا

 ؟یزنیم هیچ

 زدم؟ ینشستم گفتم:چه حرف یصندل یکه رو یحال در

 .کردیها نگات م ونهید نیکرده بدبخت مثل ا کاری:اخه به تو چه که اون چمامان
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  یمامان تو چقدر باحال یو گفتم:وووا دمیخند

 ؟یکنیمسخرم م ی:دارمامان

 .کردیها داشت نگام م ونهید نیواقعا مثل ا یزد یفقط خوب حرف ی:نه بابا چه مسخره امن

                               **** 

وق ب یکه با صدا رفتمیداشتم راه م  رونیو از خونه زدم ب دمیچند لقمه صبحانه خوردم ولباسمو پوش هیبود  صبح

 .ریزدم و گفتم:صبح بخ یبهش کردم لبخند ینگاه یعل

 شو. ر،سواری:صبح بخیعل

 ؟یبهش کردم و گفتم:خوب یشدم و نگاه نیماش سوار

 :نه.یعل

 :وا چرا؟من

 .کنهیسحر اعصابمو خورد م ی:کارایعل

 شده.بهت بگم که منم اعصابم خورد  یگیم یخودکش ی:اگه درباره من

 خورد بشه!! شتریاعصابت ب گهیحرف د دنی:فکر کنم با شنیعل

 کرده؟ کاری:باز چمن

بگن  رنیبگ باال سرشونو بتونن  تا خانوادشم نیریبگ یبراش عروس دیبزنه که با دی:خانم تونسته مخ عمو سعیعل

 .میدخترمونو شوهر داد

 رن؟یبگ یعروس خوانی:واقعا؟ممن

 : آره.یعل

 گفت؟ ی:کاوه چمن
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 حرف بزنه. تونهی:اون بدبخت که نمیعل

 باهاش ازدواج کنم بهش بگه دوستش ندارم. خوامیحرف بزنه بگه نم تونهی:مگه زبونش موش خورده که نممن

سحر رفت چه  میشیکاوه به سحر گفت از هم جدا م یدیمگه ند دادیبود که انجام م یراحت نی:خوب اگه به همیعل

 .کنهینم نکارویهم ا ونهیبه پا کرد واال د یالمشنگه ا

 .کشهیبخاطر عشق خودشو نم یزد کس ی:مامان خوب حرفمن

 بگم واال ی:چیعل

 گهیر دبا خانواده سح میکار کن هی دیکه با گهیم دیکه عمو سع نجاستی:مشکل ایبه باباش بگه عل دی:خوب کاوه بامن

 .میمشکل نداشته باش

 اومده. رمونیگ ی:عجب چه بدبختمن

  سوزهی:دلم به حال کاوه میعل

  نطوری:منم هممن

 ؟یای:تو میعل

 :کجا؟من

 بزنه؟ دیکه سحر تونسته مخ عمو سع یجشن ی:برایعل

 کاوه رو تنها گذاشت شهینم طیشرا نیتو ا امی:آره ممن

 مسافرت. هی یبر یخواینگو بگو م یزیچ نبی:به زیعل

 :مسافرت؟مسافرت چرا؟من

 .رازیاونم تو ش نایخانواده سحر ا یخونه  میبر میخوای:خوب میعل

 از اصفهان رفته. یعنی ستشین نبی:زمن
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 :واقعا؟برگشت خارج؟یعل

 مشکالت دور باشه. نیتا از ا نجایا امینم یچند روز هیگفت  یکار هی ی:نه رفته تهران برامن

 .شهیداغون م رنیگیم ی:بهتر اگه بفهمه کاوه با سحر دارن عروسیعل

 .مینگ یزی:همون بهتر چمن

 کردم و وارد شرکت شدم از پله ها رفتم باال که  با بهزاد روبرو شدم یتا شرکت رسوند ازش خداحافظ منو

 زد و گفت:سالم حالت چطوره؟ یبهم لبخند بهزاد

 جوابش دادم. یسرسر

 :خوبم من

 :بد نباشه.بهزاد

 ؟یکردم گفتم:بابت چ یزیر اخم

 کرده! یسحر خودکش دمی:شنبهزاد

 ن؟یدی:شما از کجا فهممن

 گفت  ی:مهدبهزاد

 .رهیدهنشو بگ یگفتم:آخر نتونست جلو یلب ریو ز نییانداختم پا سرمو

 قشنگه. یلیکه اورده بودش باال گفت:چشمات خ یچانه ام و در حال ریدستشو گذاشت ز بهزاد

 و گفتم:ممنون من برم. دمیعقب کش کمیبهش کردم و سرمو  ینگاه

 رفتم و وارد اتاقم شدم عیسر 

 لوفریبهزاد بهم لبخند زد و گفت:ن دمید یدختر هیبهزاد کنار  رونیجمع کردم و از شرکت رفتم ب لمویبود وسا عصر

 نامزدمه. نیا
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 .ی:واقعا؟!چه عالمن

 یچسبون هم پاش بود همه  یسانت ۹۰شلوار  هیبود و  دهیزانو پوش یمانتو کوتاه تا باال هیبه نامزدش کردم که  ینگاه

زد و گفت:سالم من ونوس  یسرش کرده بود لبخند یور انداخت بود و شالشو شکل قشنگ هی شمیقهوه ا یموها

 هستم.

 .لوفرمیزدم و دستمو اوردم جلو گفتم:منم ن یلبخند

 خانم. لوفری:خوشبختم نونوس

 .نطوری:منم هممن

 م؟یبر زمیبود گفت:عزکه دستشو دور کمر ونوس انداخته  یدر حال بهزاد

 .میزد و گفت:اره بر یحیلبخند مل ونوس

 یخوب یبو هیکردن و رفتن منم به طرف خونه رفتم لباسمو در اوردم وارد آشپزخونه شدم  یخدحافظ دوتاشون

 ؟یکنیدرست م یدار ی!چیبه مامان کردم و گفتم:ممم چه بو ینگاه ومدیم

 :حدس بزن.مامان

 :حوصله ندارم بگومن

 .ی:ماکارونمامان

 ؟یتا بنا گوش باز شد:حاال چرا ماکارون شمین

 منم هوس کردم می:خوب اخه چند روزه نخوردمامان

 بود  یماکارون میآقا هم خورد نیحس یکه خونه  ی:شاممن

 ؟ی:زهرمار دوباره اسم اون رو اوردمامان

 ؟یباز نکنه باهم قهر هی:چمن
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 رستوران. میبر لهیفردا که تعط یایب گهیامروز امده م ی:نه بابا چه قهرمامان

 .یرفتیخودم و گرفتم  گفتم:خوب م یجلو یگرفته بود ول خندم

 :الزم نکرده.مامان

 .رازیش رمی:من فردا ممن

 ؟یچ یراز؟واسی:شمامان

 رنیبگ یعروس خوانی:کاوه و سحر ممن

 ؟یبر یخوای:تو ممامان

 .زارمیتنها نم طیشرا نی:صد در صد،کاوه رو تو امن

 بابا. ی:امامان

 ه؟ی:باز چمن

 ؟یتو نر شهی:نممامان

 دعوتم کرده دوست دارم باشم. یول کنم وقت طیشرا نیتو ا تونمی:نه مامان کاوه رو نممن

 نکهیا ؟شرطمیشرط هیبه خود گرفته بود و انگشت اشارشو اورده بود باال گفت:به  حتینص یا افهیمامان همچنان ق 

  ادیب خوادیهم م یمهد دونمیو من م یریاتاق جدا بگ هی

 :باشه مامان حواسم به خودم هست.من

 جمع کن. نای:خوب برو لباست امامان

 مامان. یا دونهیو گفتم:تو  دمیکردم و محکم گونه اش را بوس بغلش

                                  ** 
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 قرمز نیماش هیو کاوه بودم  یمنتظر عل اطیجمع کردم  چند لقمه صبحانه هم خورده بودم تو ح لمویبود وسا صبح

مجبور شدم از  کنهیم یا گهیمامان حاال فکر د دونستمیمحلش نزاشتم م یلیبود خ یدر خونمون مهد یرنگ جلو

 شو. وارو گفت:س نییاشو اورد پا شهیبرم ش نشیجام بلند بشم و به طرف ماش

 کجاست؟ ی:علمن

 دنبال تو. امیبه من گفت که ب ی:جاشون پر بود علیمهد

 دنبال من؟ یایتو گفت که ب ؟بهیتعجب گفتم:عل اب

 :بله سوار شو.یمهد

 دوست پسرش شدم. نیپرو بودم سوار ماش گهیبعدا بهار خانم م تونمی:شرمنده نممن

 راحت باشه  التیبگه تو هم خ یزیبه بهار چ خوادینم ی:کسیمهد

 عقب باز کردم و نشستم  نیبه عالمت مثبت تکون دادم و در ماش سرمو

 عقب؟ یگفت:چرا رفت برگشت

 جلو؟ امیب ی:توقع داشتمن

 .ستیبرام مهم ن ی:هر جور دوست داریمهد

 برات مهم باشه. دمی:نبامن

کاوه اومد طرفم و چمدونم که  میدیرس یوقت میساعت تو راه بود میو روشن کرد به طرف فرودگاه رفت ن نیماش

که  یش بود از صورتش برداشت  گفت:سالم،مرسکه رو چشم شیدود نکیو ع رونیبود اورد ب نیصندوق ماش

 .یاومد

 تنهات بزارم. طیشرا نیکردم و گفتم:دلم نشود تو ا یزدم و باهاش روبوس یلبخند

نشسته بودند ازشو سالم کردم اونا هم جواب سالمم دادن سحر هم که  یصندل یبه طرف مامان و باباش رفتم که رو 

ه برسون خواستیرفتارش م نیکرد و ازش سالم کرد مثال با ا یصورتشو طرف مهد دیخوشحال بود منو که د یبدجور

 رفتم و باهاش سالم کردم یکه هنوز ازم دلخوره به طرف عل
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 گهید می:بچه ها ساعت دوازدهس بریمهد 

و عمهم تنها بود و کاوه سحر هم پشت سرمون بودند  یمهد میکنار هم نشست یمن و عل میرفت مایهمه به طرف هواپ 

 ومد؟یکرد و گفت:چرا بهار ن یبه مهد ینگاه یهم جلو نشسته بودند عل هیو خاله هان دیسع

 .ادیشد و آروم گفت:از سحر بدش م یعل یصندل کینزد یمهد

 اد؟یاز سحر خوشش م یزد گفت:ک یشخندین یعل

کاوه و  گرفتم یاتاق تک هیمن  میو به طرف اتاق رفت میهتل گرفت هی میدیرس یوقت میبود مایربع ساعت تو هواپ تا

که اصال از سحر خوشش  هیاتاق.خاله هان هیهم  هیو خاله هان دیاتاق عمو سع هیهم  یو مهد یاتاق عل هیسحر هم 

 بود. همنبود اخمش تا آخرش تو یراض یعروس نیو اصال از ا ومدینم

نگ بود در اوردم و به مامان زنگ ر یآب فیکه تو ک مویتخت گوش یتو اتاقم لباسمو عوض کردم و نشستم  لبه  رفتم

 زدم.

 :سالم مامان.من

 ؟یدی:سالم دخترم رسمامان

 .دمی:آره رسمن

 ؟یکرد کاری:اتاق چمامان

 دونه گرفتم  هی:من

 :خوبه خوش بگذره،مراقب خودت باش.مامان

 :چشم.من

 میارد لوفریبهم کرد و گفت:ن یدر و باز کردم کاوه بود نگاه  دیرو قطع کردم شب بود زنگ اتاق به گوشم رس یگوش 

 ؟یاینم میشام بخور میریم

 :چرا منتظر تو بودم.من
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 می:خوبه،برکاوه

 

 بهش کردم و گفتم:کاوه؟ یاتاق و بستم و با کاوه سوار آسانسور شدم نگاه در

 :بله؟کاوه

 ؟یهست یراض رهیبگ خوادیکه سحر م یعروس نی:از امن

 گفت:نه. دیکش ینفس کاوه

 برگزار بشه؟ یعروس نیا یزاری:پس چرا ممن

 .میمشکل نداشته باش نایبا خانواده سحر ا گهیکه د گهی:بابا مکاوه

 ؟یکن یباهاش زندگ یخوایچرا م یدختر رو دوست ندار نیا ی:کاوه منو نگاه کن تو وقتمن

 موضوع حرف بزنم. نیدر مورد ا خوامینم گهید میبر ایگفت:ب رونیاز آسانسور اومد ب عیآسانسور باز شد سر در

بزرگ گرد نشسته  زیم هیوسحر هم اونجا دور  یعل ،یمهد ه،یخاله هان دیعمو سع میشد یسالن بزرگ غذا خور وارد

بعد از شام همه سوار  کردیهم همش نگام م ینشستم مهد یکنار مهد میبودند من و کاوه هم بهشون ملحق شد

 یو مهد یبه عل ینگاه دیپریم نییباال و پا فردا یبح تا حاال  براسحر که از ص میو به طبقه سوم  رفت میآسانسور شد

 روزه. نیفردا بهتر یکرد و گفت:ووا

 نیروزه بر نیبود  گفت:آره فردا بهتر یعروس نیکه موافق ا دیاز اونجا رفت عمو سع عیکرد و سر یاخم هیهان خاله

 نیتا فردا سرحال باش دیبخواب

 و چشمامو بستم وبه خواب رفتم. دمیتخت نشستم  آروم دراز کش یگفتم و به طرف اتاقم رفتم  لبه  ریهمه شبخ از

 ه؟یکردم و گفتم:چ یبود اخم یزنگ اتاق از جام بلند شدم در و باز کردم مهد یشده بود با صدا صبح

 ؟ی:خواب بودیمهد

 :به تو چه.من
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 تاالر میبر دیبا گهی:آماده شو دو ساعت دیمهد

 :باشه.من

 هی دمشیو پوش رونیرنگ که پشتش تور بود از کمد اوردم ب یلباس مشک هیدر و بستم شروع کردم به آماده شدن  

هم رو سرم گذاشتم شالمو کردم سرم و  ونیتل پاپ هیو  ختمیکفش پاشنه بلند براق هم کردم پام و موهامو دورم ر

 سادهیوا نیکنار ماش دیو عمو سع یعل نییپا رفتمآسانسور شدم و  رون،سواریگرفتم دستم از اتاق اومدم ب فممیک

 یخوشگل شد لوفریچشماش برق زد و گفت:به به خانم ن دیمنو که د یبودند عل

 سحر کمک الزم داشته باشه. دیسحر؟شا یخونه  یببر یتونیمنو م ی:علمن

 :آره دخترم برو.دیسع عمو

 زنگ میدیرس یوقت میتا اونجا ربع ساعت تو راه بود میرفت نایسحر ا یو به طرف خونه  میشد نیسوار ماش یو عل من

 یداشت و قد نسبتا کوتاه یدیکه صورت سف ریزن پ هیخونه رو زدم بعد از دو سه تا زنگ در خونه رو باز کردن 

 داشت بهم لبخند زد و گفت:سالم دخترم.

 الزم داشته باشه. یسحر کمک دیشا نجایسحر هستم اومدم ا یاز دوستا یکی لوفرمی:سالم من نمن

  دیخوب منم مادر سحر هستم ناه میلیاها خ-

 :خوشبختم.من

 . نی:همچندیناه

که به تن داشت واقعا خوشگل شده  دیکرد سحر تو اون لباس سف ییوارد خونشون شدم مامانش منو تا اتاق راهنما 

زدم و  یبودند لبخند ششیسه تا از دوستاشم پ زانوش بود دو نییلباس بلند که باالش تور بود و تورش تا پا هیبود 

 .یگفتم:خوشگل شد

وازم ل زیم یگذاشتم رو فمویبهم کرد وارد اتاقش شدم و ک یتشکر خشک خال هینگرفت  لمیاصال درست تحو سحر

به سحر کرد  یداشت اومد دم در و نگاه یداشت و قد بلند دیسف شیکه ر رمردیپ هیکه نشستم  نیهم شیشیآرا

 کلک تو کارش نباشه. ییهویگفت:کاوه 

 .ستین یآدم نیکردم گفتم:کاوه همچ یبهم بر خورد اخم یبدجور
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د زر نیماش هیبودم از پنجره منتظر کاوه بودم  ششیساعت پ میکردن ن شینزد و شروع کرد به آرا یهم حرف سحر

معلوم بود از  یخوب بود ول شیبود ظاهر دهیپوش رنگ یکت و شلوار مشک هیرنگ اومد دقت که کردم کاوه بود که 

 اومد. هبه سحر انداختم و گفتم:کاو یدرون داغونه.از جام بلند شدم نگاه

دستشو تو دست  عیدر خونه رو باز کردند کاوه پشت در منتظر بود سحر سر رونیب میاز اتاق اومد عیو سحر سر من

و سوار  نییشدن منم از پله ها اومدم پا نیو سوار ماش نیین پاخونه رفت یکاوه گره داد و کاوه و سحر از پله ها

داشت نگام  نجوریانداختم که هم یبه مهد یاهکاوه بود نگ شیبود من همه حواسم پ یشدم کنارم مهد نیماش

 کردم و گفتم:چته؟! یاخم کردیم

 .ی:خوشگل شدیمهد

 :اهلل اکبر،سرت تو الک خودت باشه.من

فتم کاوه بود ر شیپ یشدم و به طرف تاالر رفتم عل ادهیپ نیاز ماش عیسر میدیرس یسمت پنجره کردم وقت صورتمو

 شده؟ یچ یطرفش و گفتم:عل

 مست کرده. ی:کاوه بدجوریعل

 .شهیم یزیخدا حاال آبرو ر ی:ووامن

 نشون نده. یعکس العمل چی:فعال هیعل

 شما حالتون خوبه؟ هیکردم و گفتم:خاله هان هیهان به خاله یه،نگاهیکنار خاله هان یصندل یرو نشستم

 :نه کجام حالم خوبههیهان خاله

 شده؟ یزی:چمن

 بدم. دیدختر چشم سف نیپسرمو به ا ستمین ی:من اصال راضهیهان خاله

 سحر عاشق کاوهس. دیفکر نکن ینجوریا هی:وا خاله هانمن

 ذره هم سحر رو دوست نداره. هیکاوه  ی:ولهیهان خاله

 ؟ی:مطمئنمن
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 .خوابنیکنار هم نم خوابهیتخت م نییکاوه شبا پا گمی:آره مطمئنم که مهیهان خاله

 

گذاشتن که عروس وداماد برقصن  یمیآهنگ مال هیبعد  قهیچند دق هی یصندل یاومدن نشست رو یو عل دیسع عمو

حواسش به کاوه نبود،سحر و کاوه از جا بلند شدن و شروع  ادیمست بود و سحر هم اون قدر ز یکاوه که بدجور

 م؟یبا هم برقص یایم لوفریاومد طرفم و گفتم:ن یعل دنیکردن به رقص

 ندیبه رقص میو شروع کرد میدستشو اورد جلو منم دستشو گرفتم و از جام بلند شدم به طرف قسمت رقص رفت 

 .چسبونهیسحر خودشو به کاوه م یبه کاوه کرد و آروم گفت:نگاش کن چطور ینگاه یعل

 :بدبختمن

 کاوه شیپ میبر ایب یآروم گفتم:عل رفتیبه کاوه کردم که کج راه م ینگاه میدیرقص کمی

 میرفت یو مهد یمن و عل  سهیخودش وا یرو پا تونستیمست بود که نم نقدریاونم ا میبه طرفش رفت یو عل من

در هم کرده بود اومد طرفمون و  یسحر که اخم یبعد  بابا قهیچند دق یصندل یرو  مشیو آروم گذاشت مشیگرفت

 .تمهمونا رف یتو خونه آبرومون جلو نیصاحب فلک زده رو ببر یب نیگفت:ا

دستشو گرفت و اونو عقب  یمهد یسحر رفت که بهش حمله کنه ول یدر هم کرد و به طرف بابا یظیغل یاخم یعل

 .یصاحب عوض یکشوند و گفت:خودت ب

که کاوه  دیخدا رو شکر کن دیسحر کردم و گفتم:درست صحبت کن یاونو از اونجا برد منم رو به بابا عیسر یمهد

 .کنهیم خراب سرتون رو  تاالر و نیواهلل اگه بفهمه صد در صد ا دینفهم یزیچ

کرد و  یاخم ینشستم مهد یهم بهمون ملحق شد کنار مهد دیرستوران عمو سع میرفت یو مهد یبا عل عیسر

 فحش بخوره؟ نقدریا دیچرا فقط خانواده ما با دونمینمگفت:

 !!گفتیم ینبود داشت چ شیکه حال یعوض نیکرد و گفت:ا یبه مهد یهم که هنوز اخمش محو نشده بود نگاه یعل

 بزنه. یحرف نینداشت به کاوه همچ ی:اخه اون حقیمهد

 خوب من جوابش دادم. ی:ولمن
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 ؟یگفت یبهم کرد و گفت:چ ینگاه یعل

  الیخی:بمن

که در آسانسور باز شد با کاوه  نیجام بلند شدم به طرف آسانسور رفتم سوار آسانسور شدم طبقه سوم زدم هم از

 پر مشروب بود  یبطر هیروبرو شدم که تو دوتا دستاش 

 من:کجا؟ 

 .نییپا رمی:مکاوه

 .امی:منم باهات ممن

 یکاوه هم بدجور میر داشت کنار هم نشسته بودطبقه که استخ نیآخر میو رفت میدوتامون سوار آسانسور شد 

 که یبهم کرد و گفت:سحر روز یسرشو اورد باال نگاه کردمیبود منم همش نگاش م نییمست بود و سرش همش پا

 احمقا حرفشو باور کردم  نیا گارجز اون دوستم نداره منم ان یبهم گفت کس مارستانیکرده بود تو ب یخودکش

 .یکردیحرفاشو باور م دی:نبامن

 .هیآدم نیهمچ دونستمی:نمکاوه

نداد  نشون یعکس العمل چیکم شد خواستم ببوسمش اونم ه نمونیفاصله ب واشی واشیشدم که  رهیبهش خ نقدریا

از اول تا آخرش داشته حرفامون  یمهد دمیبه دور برم کردم د یمجبور شدم خودمو جمع و جور کنم نگاه یصدا عل

سبز  ؟جاتیکجا بود یکرد و گفت:مهد یمهد هب یاومد و نگاه یگوش داده  عل میم بدانجا میخواستیکه م یو کارها

 .یکله پاچه خوردم عال هیرفتم 

  نجاستیبرگشت به من و کاوه هم نگاه کرد و گفت:وا کاوه که ا 

 یلیاومدن طرفمون منم که دست پاچه شده بودم از جام بلند شدم و دست کاوه رو گرفتم وگفتم:خ یو عل یمهد 

 .سهیخودش وا یپا یرو تونهیمسته نم

 ایچرا خشکت زده زود باش ب یکرد و گفت:مهد یبه مهد ینتونست بلندش کنه نگاه یلیرفت دستشو گرفت خ یعل

 کمک.
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به من کرد و کتشو در اورد گذاشت کنار و دست کاوه رو گرفت و با  یبا خبر شده بود اخم یهم که از همه چ یمهد

 بودم محکم دهیترس یپرت شد تو استخر من که بدجور ییهویمست بود که  نقدریا یلبلندش کردن و یکمک عل

 .ستیخوب ن یلیحالش خ ارشیو گفتم:برو ب دیخندیکه م یزدم تو دست عل

 .ادیبهم کرد و گفت:بزار حالش جا ب ینگاه یعل

 خم شد و گفت:شاه داماد حالت جا اومد؟ کمی یمهد

 تو آب؟ نینداختیم ینجوریداماتونو ا دیشده سرشو تکون داد و گفت:با یچ دیکه تازه فهم کاوه

 باال. ایانگار حالت جا اومده دستتو بده ب گهیکرد و دستشو روبه کاوه دراز کرد و گفت:خوب د یخنده ا یمهد

رده خنده مواوردش تو استخر منم از  دیباال کاوه دستشو کش اریاونو ب یمهد نکهیا یبجا یهم دستشو گرفت ول کاوه

 .امیهولم داد تو آب و خودشم کت و جورابش در اورد و گفت:االن منم م یبودم همون موقع عل

 .نجایا ایکاوه اومد طرفم و گفت:ب میکردیشنا م میو داشت میزد تو آب هممون تو آب بود رجهیش و

با  نرویب میاز استخر اومد میودکه تو آب ب قهیدستمو گرفت و سرمو کرد تو آب بعد از چند دق یاولش فرار کردم ول 

برداشت و دو بار زد  بشیاز ج سشویکاوه کارت خ میطبقه سوم دم در اتاق کاوه بود میرفت سیخ یهمون لباس ها

 نایا یهدم شیپ امیم شهیکرد و گفت: باز نم یجواب نداد خنده ا یول

رفتم تو اتاق حوله رو از تو  عیوکاوه رفتن تو اتاق منم سر یو مهد یعل میرفت یو مهد یو همه به طرف اتاق عل 

 حمام برداشتم و شروع کردم به خشک کردن.

 

از سر تا پام کرد  یبود نگاه یبه طرف در رفتم درو باز کردم مهد دیخشک کردم  زنگ خونه به گوشم رس موهامو

 شده؟ یکردم و گفتم:چ یاخم

 :مزاحمت شدم؟یمهد

 شده؟ یچ یگی:ممن
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 میندار یچون کاوه هم هست حوله اضاف یول میندار شتری:کاوه اومده تو اتاق ما،ما هم خودمون دوتا حوله بیمهد

 .رمیازت بگ یکیاومدم 

 ارمیبرم برات ب سایوا نجای:باشه، هممن

برگشتم تو اتاقم نگاه کردم  ستین یمهد دمیکردم د رونیتو راه رو ب یحوله برداشتم نگاه هیبه طرف حمام رفتم  

 دونه بالشتم بردم. هیزد و گفت:  یکردم و به طرفش رفتم بهم لبخند یاخم سادهیکنار تختم وا یمهد دمید

 :باشهمن

 شده؟ یشدم و گفتم:چ کشیسر به سرش بزارم نزد کمیخواستم  کردیهمش نگام م 

 یبودشده  یعال یلی.ختیآب یمخصوصا چشما یخوشگل شد یلی:امشب خیمهد

 :واقعا؟!من

 ه؟یشدم و گفتم:چ رهیخ شیقهوه ا یشد سرمو بردم باال و تو چشما کینزد یلیخ بهم

 .کنمیچشمات م ی:دارم نگاهیمهد

 بازم ببخشمت؟ ی:دوست دارمن

 .یلیشد و گفت:آره خ کینزد یلیاز دستش افتاد و بهم خ واشی واشیبالشت رو  یمهد

 ؟یامشب بهت فرصت بدم و جبران اون روزا بکن هی ی:دوست دارمن

 :آره یمهد

 م؟یامشب ببخشمت و با هم باش نیامشب فقط هم ی:دوست دارمن

 .یلی:خیمهد

خودتو  یچجور ینیبیم یکرد دستشو رد کردم و گفتم:عوض کیدوتا دستش گرفت و لبشو به لبم نزد نیب صورتمو

 ؟یبه من چسبوند

 نه؟ یکرد ی:باهام بازیمهد
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 ؟یبهم دست بزن زارمیم ی:فکر کردمن

 بود یباز ،همشیزدیگولم م ی:داشتیمهد

 .شهیباورت م یارزش متنفر شدنم ندار یکنم حت یکه باهات باز ی:تو اخه ارزش ندارمن

 یبرداشت و گفت: گولم زد نیکرد و بالشت از رو زم یاخم

ا بهار ب یرفت نیبخاطر هم یفروشیآدمارو م یمهد یهست ینجوریا ،تویاز خودتم دفاع کن یتونینم یحت ینیبی:ممن

 .یداد حیمنو به بهار ترج ستمین هیمن باهات پا یدید

 :بهار از تو بهتره!یمهد

 کنه؟یم کاریبه نظرت چ یهست یآدم نیبفهمه تو همچ ی:آره،اخ اخ وقتمن

 موضوع با خبر بشه. نیاز ا دی:بهار نبایمهد

 .یگی:آره راست ممن

ه بهت اگ یهست یآدم نجوریتو ا کردمیبهت اعتماد م دینبا گفتیطرف در رفت،رفتم جلوش  گفتم:مامانم راست م به

 و فردا هم با بهار. یگذروندیامشبو با من م دادمیفرصت م

 :بکش کنار.یمهد

 .دمید یکردیتو بغل بهار خودتو جا م یچطور من تو رو اون روز که تو تولد بهار ی:مهدمن

 !یکن یحسود یدار ،حقیکه گرفت یا افهیق نیبا ا یدار ؟حقمیکنیحسادت م یدار :االنیمهد

و حوصلت لوفری:بکش کنار نیکه شناختمت مهد کردمیذره هم برام مهم نبود تازه خدا رو شکر م هی شهی:باورت ممن

 ندارم.

 نه؟ یشبو با من بگذرون یحوصله داشت ی:ولمن

که  ینجوریخودشو جمع و جور کرد ا یکنار و در رو باز کرد سحر دم در بود با در باز کردن مهد دیمحکم کش دستمو

 کرد و گفت:دنبال کاوه بودم! یبه مهد یدست پاچه شده بود نگاه یبود سحر که بدجور دهیفهم یمعلوم بود همه چ
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 اتاقه. نیکرد و گفت:تو ا یاخم یمهد

 از اونجا رفتن یو مهد سحر

                               ** 

رفتم سوار  رونیلباسمم کردم تو چمدون از اتاق اومدم ب یلباس ساده و مرتب کردم تنم و همه  هیشد  صبح

از همه جدا بود به  شهیهم مثل هم هینشسته بودند خاله هان زیرفتم همه دور م یآسانسور و به سالن غذا خور

 بهم کرد و گفت:ساعت خواب خانم یطرفشون رفتم کاوه نگاه

 ری:صبح بخمن

  ری:صبح تو هم بخکاوه

 به من کرد و گفت:سالم. یکه خواب خواب بود نگاه ی،علیکنار عل نشستم

 ا؟ی:سالم،خوابمن

 نزاشت بخوابم. ونهید یمهد نی:آره ایعل

 نبه کاوه کرد و گفت:کاوه بابا و مامانم اومد یسحر اومدن سحر نگاه یمامان و بابا 

 کیاونا هم بهمون نزد میهم از سرجامون بلند شد یو مهد یبهشون کرد و از سرجاش بلند شد منم و عل ینگاه کاوه

 ریبه هممون کرد و گفت:صبح همه بخ یشدن  بهمون لبخند زدن مامان سحر نگاه

 .میداد رشویو جواب صبح بخ میهم سرمونو تکون داد ما

 خبرمون نزار. یبهمونم زنگ بزن ب یریو گفت:دخترم اونجا مسحر شد و اونو بغل کرد  کینزد مامانش

 :چشم مامان.سحر

خواهش  هی هیخاله هان یهم تشکر کرد ول هیو از خاله هان یکاوه تشکر کرد بابت عروس یسحر هم از بابا یبابا 

 بهشون کرد. یخشک و خال
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 میو به شهر خودمون)اصفهان( رفت میشد مایو سوار هواپ میگرفت یسحر از اونجا رفتن ما هم که تاکس یو بابا مامان

 یاومد طرفم و منو بغل کرد و گفت:ووا عیسر دمیرس یتاب نشسته بود و منتظر من بود وقت یرو اطیمامان تو ح

 دختر گلم اومد،خوش گذشت بهت؟

 :خوب بود.من

 شد؟ یکن چ فیبرام تعر نجایا نی:بشمامان

سرشو  ومدیذره از سحر خوشش نم هیکردم مامان که اصال  فیبراش تعر ازیا پت ریتاب نشستم و از س یرو رفتم

 .سوزهیگفت:دلم به حال کاوه م نییانداخت پا

 .یلی:آره،خمن

 اومده بود خونمون. نبیظهر ز روزی! دی:راستمامان

 :واقعا؟من

 از تهران اورده بود. ی:آره برات سوغاتمامان

 : کجاست؟من

 ناراحتم. یلیاز دستت خ ی:اون تو اتاقته بعدا برو نگاش کن ولمامان

 ؟یچ ی:واسمن

 ؟یبود دهیتو خر دهیخر نبیستار که من فکر کردم ز نیا یبه من بگ دی:اخه دختر تو نبامامان

 ؟یدی:بلخره فهممن

 بودم. دهینخر یزیکاوه چ یتعجب کرده بود گفت من برا نبیگفتم که ستارو به کاوه دادم ز نبی:اره به زمامان

 خستمه. یلیبرم بخوابم خ خوامیو موضوع رو عوض کردم:م نییانداختم پا سرمو

 برو بخواب. زمی:باشه عزمامان
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بهش کردم و از  یرو نگاه یبود سوغات شمیلوازم آرا زیم یرو نبیز یطرف اتاقم رفتم در رو باز کردم سوغات به

و ت ییدستبند خوشگل طال هیگردنبند و  هیبود درش و باز کردم  یزرد رنگ کیجعبه کوچ هیدرش اوردم  لونینا

 برداشتم و بهش زنگ زدم  فمیکاز  مویبود گوش یاش عال قهیسل شهیهم نبیجعبه بود خوشم اومد. ز

 نبی:سالم زمن

 ؟یچطور زمی:سالم عزنبیز

 تشکر کنم. یکه بهم داد ی:ممنون،بابت سوغاتمن

 :خوشت اومد؟نبیز

 یلی:خمن

 .ادیخوشت ن کردمیرو شکر همش فکر م :خدانبیز

 بود ممنون. ی:نه عالمن

 .کنمی:خواهش منبیز

المپ  دمیو تو کمد چ رونیکه تو چمدون بود اوردم ب یکردم و لباسامو عوض کردم و همه لباسها یخداحافظ ازش

 .دمیخاموش کردم و گرفتم تخت خواب

                            ** 

 و از خونه دمیلباسمو پوش عیچندتا لقمه خوردم سر هیشد از رختخواب بلند شدم و دست و صورتمم شستم  صبح

گرفتم و رفتم شرکت از پله ها رفتم باال و به طرف  یمامان معلوم بود صبح زود از خونه رفته بود تاکس رونیرفتم ب

 خاموش کرد  شویگوش عیسر دیاقش شدم منو که ددر زدم و وارد ات زدیحرف م یاتاق جواد رفتم جواد داشت با گوش

 شرکت. ومدمین روزید دیجواد واقعا ببخش ی:سالم آقامن

 شده؟ یزیباشه چ ریخ ستی:سالم،مهم نجواد

 .رازیبود مجبور شدم باهاشون برم ش یبردار مهد ی:عروسمن
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 ازدواج کرد؟ ی:واقعا داداش مهدجواد

 :بله.من

 سر کارت. یبر یتونی:خوبه مبارکه،مجواد

 یاز رو دی)مو زرد رنگه( روبرو شدم منو که دیبیکه پام گذاشتم تو اتاقم با خانم نج نیهم رونیاتاق اومدم ب از

 یبلند شد و گفت:سالم خانم محمد یصندل

 د؟یخوب هست یبی:سالم خانم نجمن

 کنن. زیرو تم نجای:ممنون،به کارگرا گفتم ایبینج خانم

 ممنون یلیزدم وگفتم:خ یلبخند زدنیبرق م واریدر و د دمیت دبه دور بر اتاق انداخ ینگاه

 .زمیعز کنمی:خواهش میبینج خانم

ن روش لتیگرم بود اسپ یلینشستم و دو سه تا دکمه مانتو هم باز کردم خ یصندل یرفتم رو رونیاتاق رفت ب از

 دیدر زدن به گوشم رس یکردم و لپتابم هم روشن کردم و شروع کردم به کار کردن سرم با لپتاب گرم بود که صدا

 ورا؟ نیچه عجب از ا مخان نبیزدم و گفتم:به به ز یلبخند نبهیز دمیسرمو بردم باال د

 :سالمنبیز

 ؟ی:سالم خوبمن

  زمیعز ی:مرسنبیز

 نجا؟یا یشد اومد یکردم و گفتم:چ بهش ینشست نگاه یصندل یاومد رو 

 .کنمیکار م نجایبه بعد ا نی: از انبیز

 ؟یانجام بد یخوایم یچه کار ،حاالی:واقعا؟!چه عالمن

 لباسه  ی:آخه رشتم طراحنبیز

 ؟یطرح بکش نجایا یبرا یخوای:ممن
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 .نجایخوشش اومده بود کارمو انداخت ا یلی:بهار از طرحم خنبیز

 .گمیم کی:خوبه، هت تبرمن

 کاوه بوده؟ یوگفت:شنبه عروس نییسرشو انداخت پا نبیز

 گفتم:آره دمیکش ینفس

 ؟ی:چرا بهم نگفتنبیز

 .یشیناراحت م دونستمی:چون ممن

  یکنینم میرو از من قا یچیبه بعد ه نیاز سرجاش بلند شد و به طرف در رفت و گفت:از ا نبیز

                            *** 

در زدم و  رفتیشد لپتاب خاموش کردم و به طرف اتاق جواد رفتم جواد هم از سرجاش بلند شده بود و داشت م عصر

 ن؟یندار یزیچ یرم؛کاریجواد من دارم م یزدم وگفتم:آقا یوارد اتاقش شدم لبخند

 .دیبر دیتونیبهم زد و گفت:نه م یلبخند

 .ستین یا نهیرحم و ک یبود  معلوم بود آدم ب یجواد مرد واقعا دلسوز و مهربون 

 لوفریجواد صدام زد:خانم ن رونیاتاق اومدم ب از

 د؟ییبهش کردم و گفتم:بفرما یو نگاه برگشتم

 تا برسونمتون؟ نیخوای:اگه مجواد

 .رمیخودم م ستی:نه الزم نمن

 .رسونمتونیخودم م ایخونه ب رهیم ادهیپ یآخر شب نیا یبابا ک ی:اجواد

 دیمامان با د شهیو جواد منو تا خونه رسوند،مثل هم میشد نیبه عالمت مثبت تکون دادم و با هم سوار ماش سرمو

 جواد گونه هاش قرمز شد.
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 کرد یشدم و ازش خداحافظ ادهیپ نیاومد دم در من از ماش عیسر

زدم و  یکاوه هست لبخند دمیرنگ درش اوردم د یقهوه ا فیاز ک دیبه گوشم رس میگوش زنگ  رفتم داخل خونه 

 دکمه سبز و زدم.

 :جانم کاوه؟من

 ؟ی:چطورکاوه

 ؟یخوب ،توی:مرسمن

 لوفر؟ی:ممنون نکاوه

 :جانم.من

 .یایما جمع هستن گفتم تو هم ب ی:فردا همه خونه کاوه

 .امی:باشه حتما ممن

 اریهم با خودت ب نبیز یتونیاگه م ی:راستکاوه

 .ادیفکر نکنم ب یول کنمیم مویو گفتم:سعاومد سراغم آب دهنمو قورت دادم  بغض

 :باشه،تو حاال اصرار کن.کاوه

 :باشه،خداحافظ.من

اس لب هینشستم لباسمو در اوردم و  نهیرو به  آ یصندل یقطع کردم چشمام پر اشک شد رفتم تو اتاقم و رو یگوش

کردن با در زدن مامان  هیبغضم بزرگ بود که نتونستم خودمو نگه دارم و شروع کردم به گر نقدریا دمیپوش یراحت

مامان وارد اتاق شد و  کردمیموهام رو صاف م تمشانه رو برداشتم که مثال داش عیاشکامو پاک کردم و سر عیسر

 ؟یبخور یایگفت:شام آمادست م

 ؟یدرست کرد ی:چمن
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 درست کردم. یونی:برات برمامان

 .امی:واقعا؟االن ممن

بهش کردم و  یسفره قشنگ درست کرده بود چشمام برق زده بود نگاه هیبا مامان به طرف آشپزخونه رفتم مامان  

 ؟یرو خودت درست کرد نایگفتم:مامان واقعا ا

 راحت بخور. نی:آره بشمامان

به مامان  یسرسر ریشبخ هیخسته بودم  که  نقدریا خوردن از بعد خوردن به  و شروع کردم یصندل یرو نشستم

 .دمیگفتم و گرفتم خواب

 

ر دا پیز یمانتو مشک هیاز جام بلند شدم و دست و صورتمو شستم به طرف کمد رفتم  یبدبخت هیشد با  صبح

و از خونه  کنمیبا شالم ست م شهیهم کردم سرم و کفشمم مثل هم میشال قرمز مال هی دمشیانتخاب کردم و پوش

 .رسمیسر موقع نم چوقتمیرفتم و ه ادهیتا شرکت پ رونیزدم ب

                           *** 

 به عیگرفتم سر یتاکس هیبود همه کارهامم کرده بودم لپتاب و خاموش کردم و  ۶:۳۰به ساعت کردم  یبود نگاه عصر

 شهیو در خونشون باالش شگفت از خونه ما بزرگتره  شهیم یکاوه رفتم خونشون چندان بزرگم نبود ول یطرف خونه 

به  برداشتم و فمیرو از ک یگوش عیزنگ نزدم سر نبیافتاد به ز ادمیبود در زدم  یساده ا دیسف نشییگلدار و پا ی

کردم کاوه سرشو تکون داد و  یزدم و باهاش روبوس یزنگ زدم همون موقع کاوه در رو باز کرد لبخند نبیز

 ه؟یگفت:ک

 .نبی:زمن

 رو برداشت  یبهم زل زده بود بعد از چند تا بوق گوش نجوریبرق زد و هم چشماش

 لوفر؟ی:جانم ننبیز

 :سالممن
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 ؟ی:سالم خوبنبیز

 نجا؟یا یایکاوه هستم تو م یمن خونه  نبیز گمی:ممنون، اممم ممن

 امیب خوامی:آه نه نمنبیز

  ادیاصرارش نکردم چون دوست نداشتم ب یلیخ

 :آها باشه پس خداحافظ.من

 .ادیلبمو کج کردم و گفتم:منتظرش نباش نم ادیبه کاوه کردم که منتظر بود بهش بگم م یکردم نگاهرو قطع  یگوش

بهم کرد و گفت:اوه اوه چه خبره؟ چرا همه  یو نگاه رونیو رفت تو هال سحر از اتاق اومد ب نییانداخت پا سرشو

 جمع شدن؟ نجایا

 ش؟ی:سالمت کو؟خوردمن

 سرشو اورد باال گفت:سالم ییبا پرو سحر

 ؟یکردم و گفتم:سالم چطور یبه عل ینشسته بودند نگاه زیو کاوه و دور م یعل  میو سحر با هم وارد سالن شد من

 :سالم خوشگل خانم.یعل

فت به طرف در ر عیکه تو آشپزخونه بود با در زدن سر هیخاله هان دیرفتم کنار سحر نشستم زنگ خونه به گوش رس 

شده بود و رفت کنار  زیسوپرا دیمنو د یاومدن طرف ما بهار وقت ومدیتا هالم م یبهار و مهد یز کرد صدادروکه با

 اش گذاشت و گفت:اوه امشب جمعمون جمعه. گهید یپا ینشست و پاشو رو یعل

 .ستین نبیز یبه بهار کرد و گفت:ول ینگاه یعل

باال لباسمو عوض  رمیبه بهار کرد و گفت:من م ینگاه یمهد کردینگاه م یکه اصال چشممو نداشت همش به مهد بهار

 .امیم کنمیم

زد و سرشو به عالمت مثبت تکون داد سحر از جاش بلند شد و به طرف بهار رفت و کنارش نشست  یهم لبخند بهار

 بهت نشون بدم؟ مویآلبوم عروس یخوایو گفت:بهار م
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 .اری:آره آره ببهار

و کاوه از سرجاشون بلند شدن و رفتن تو آشپزخونه سحر آلبوم  یسحر از جاش بلند شد و به طرف اتاق رفت.عل 

گفت:دخترک    یلب ریکه از اول تا آخرش اخم در چهرش بود و ز هیرنگشو آورد و به طرف بهار رفت خاله هان دیسف

 .دیچشم سف

 

با من مشکل  شهیبه بهار کرد و گفت:امم اون هم یو نگاهبود خودشو مظلوم کرد  دهیحرفاشو شن یکه همه  سحر

 داره.

 شیبهش کردم و گفتم:کارات چطور پ یسرشو تکون داد و آلبوم رو باز کرد کاوه اومد و کنار من نشست نگاه بهار

 ره؟یم

 گفت:خوبه خدا رو شکر. یحوصلگ ینداشت و ب یحال خوش ادینم نبیز دیفهم یاز وقت کاوه

 و گفت:کاوه؟ نییاومد پا یمهد 

 :بله؟کاوه

 زیتبر یبر دی:فردا بایمهد

 ؟یچ ی:واسکاوه

 ه.بد ادیسرشو بهشون  یها رو بفروشن تو برو باال ینیریش توننیدرست نم ی:چندتا دکه اونجا ساختن ولیمهد

 برم؟ دی:حاال چرا من باکاوه

 شرکت و ول کنم و برم. تونمیخوب من که نم یکنیخدا چقدر سوال م ی:ایمهد

 .شهیتنوع هم برات م هیبهار:خوبه که،برو کاوه  

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد و از سرجاش بلند شد و رفت کاوه

 لوفر؟یشده ن یزی:چیعل
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 نشده. یزی:نه چمن

 .ستین نجای:آخه حواست اصال ایعل

 .:نه من حالم خوبهمن

 ن کردم و گفتم:با اجازتون من برم.به همشو یاز سرجام بلند شدم و نگاه ۹:۳۰کردم  میبه ساعت گوش ینگاه

 ؟یبهم کرد و گفت:کجا دختر؟تو که تازه اومد ینگاه یعل

 ۹:۳۰شده ساعت  ری:نه دمن

  متیبزار برسون سایمن اومد طرفم و گفت:وا یخداحافظ دنیکه تو آشپزخونه بود با شن کاوه

 .میاز سرجاش بلند شد و گفت:بزار با هم بر یعل

بهم کرد و  ینگاه یشدم عل نشیسوار ماش رونیب میاز خونه زد یبه عالمت مثبت تکون دادم و دو نفر سرمو

 چته؟ یبگ شهیم لوفریگفت:ن

 .ستین میزی:چمن

 .گهیم یا گهید زیات چ افهیق ی:ولیعل

 گه؟یم ی:چمن

 :بخاطر کاوه هست؟یعل

 به اون نداره. یو گفتم:ربط نییبهش کردم و سرمو انداخت پا ینگاه

 .دیرنگت پر یدیاسمشو شن یوقت ی:ولیعل

 :نه کار به اون ندارم.من

رفتم داخل اتاق مامان اومد تو اتاق و گفت:کجا  عیمامان سر یتا خونه رسوند ازش تشکر کردم و رفتم داخل با صدا 

 ؟یبود
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 کاوه. ی:خونه من

 ؟یدادیبهم خبر م دی:نبامامان

 حواسم نبود. دی:ببخشمن

بالشت و خواب  یتخت نشستم و دو سه تا دکمه اول مانتوم باز کردم سرمو گذاشتم رو یلبه  رونیاق رفت بات از

 رفتم.

                                ** 

لباس ساده خوش رنگ کردم تنم اصال حوصله نداشتم صبحانه بخورم از  هیشد دست و صورتمو شستم و رفتم  صبح

داشت با تلفن حرف  یمهد دمیرس یساعت راه بود وقت میتا شرکت ن رونیخونه زدم بکردم و از  یمامان خداحافظ

 و  کمیبهار اومد نزد کردیو همش بهم نگاه م زدیم

 : کاوه رفته؟گفت

 :فکر کنم امروز صبح رفتهمن

 هم باهاش رفته. نبی:زبهار

 رفته؟ یچ ی:واقعا؟اون واسمن

 تنها باشن. یدو نفر خوانیم دیشا دونمی:نمبهار

 تنها باشن؟کاوه زن داره. خوانیدو نفر م یچ یعنی:من

 که کاوه اونو دوست نداره. یدونیاز من م شتریخودت ب ی:خوب زن داشته باشه ولبهار

 .کنهیالمشنگه بپا م  زیو کاوه دو نفر رفتن تبر نبیاگه سحر بفهمه ز ستین نطورمی:امن

 .ستیود باال گفت:مهم نکه دوتا شانه اشو انداخته ب یدر حال بهار

 اونجا نداره؟ یکه کار ز؟اونیگفته بره تبر نبیبه ز ی:کمن

 :من گفتمبهار
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 ؟یچ ی:آخه واسمن

 :چون اونا حق دارن با هم تنها باشن.بهار

برداشتم و  فمیاز ک مویگوش یصندل یبه اتاقم رفتم و نشستم رو عینتونستم نفس بکشم سر دیلرزیم یبدجور دستام

خاموش بود نتونستم  شیخاموش بود مجبور شدم به کاوه زنگ بزنم اونم گوش شیگوش یزنگ زدم ول نبیبه ز

رفتم مجبور بودم منتشو بکشم در  یدشده بودم از سرجام بلند شدم و به طرف اتاق مه یخودمو کنترل کنم کفر

 چه عجب؟! لوفریبه خانم نتعجب کرد و گفت:به  دیسرش با برگها گرم بود سرشو اورد باال منو که د یزدم مهد

 ز؟یبا کاوه رفته تبر نبیچرا ز ی:مهدمن

 ؟یاومد نی:آها،بخاطر ایمهد

 :جوابمو بده؟من

 اونو فرستاده؟  یک دونمینم یچرا رفته!!حت نبی:منم خودم تعجب کردم که زیمهد

 فرستاده؟ دوست دخترت بهار. یک یدونیزدم گفتم:م یپوزخند

 ممکنه! بهار.... ریغ ؟ی:چیمهد

 معلومه. ارهیلج منو در ب خوادیو گفتم:بهار م دمیحرفش پر وسط

 ؟یکنیم یحسود یشد و گفت:واقعا دار کیاز سرجاش بلند شد و بهم نزد یمهد

 شنیم ونهید زیرفتن تبر ییو کاوه با هم تنها نبیبفهمن که ز نبیز ی:نه، فقط اگه سحر و بابامن

 و کرده. نکاریچرا ا نمیبرم با بهار حرف بزنم بب دی:بایمهد

 کرده. نکاروینداره بگه فقط بخاطر لج من ا یخاص لی:دلمن

رفت طرف بهار و بازوشو محکم گرفت و  عیسر یمنم پشت سرش رفتم مهد رونینزد و از اتاق رفت ب یحرف یمهد

  زدنیحرف م یگوشه ا هیداشتن 

 جوابش دادم عیبود سر نبیزنگ خورد ز میکه پام گذاشتم تو اتاق گوش نیهم
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 نب؟ی:زمن

 :سالمنبیز

 شده؟ یزی:چمن

 . نجاستیبشه؟کاوه هم ا یچ  یخواستی:منبیز

 بهت زنگ زدم بگم که کاوه هم اومده. دونم،ی:ممن

 کنم؟  کاریبده اگه بابام بفهمه چ یلیحالم خ لوفری:اووووف ننبیز

 جان. نبی:نگران نباش زمن

 .امیب رمیبگ طیعصر بل ۷ ی:مجبورم برانبیز

 .کنهیبهتره اگه سحر بفهمه المشنگه بپا م ینجوریا یکنیم یب:آره کار خومن

 .دهیجواب نم زنمیبه بهار هم زنگ م کنم،یم شیکار هی:باشه نبیز

 .ایکاراتو انجام بده ب عی:اونو ول کن امروز سرمن

 ؟یندار ی:باشه کارنبیز

 :نه خداحافظ.من

 دیلرزیرو قطع کردم دستام م یگوش

 زنگ خورد کاوه بود جوابش دادم. میدوباره گوش 

 :جانم کاوه؟من

 ؟ی:زنگ زده بودکاوه

 هم اومده؟ نبیکه ز یدونی:آره،ممن
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 دمشید مای:آره تو هواپکاوه

 .گردهیبرم ۷گفت که عصر ساعت  نبی:خوب زمن

 اد؟یگفته ب نبیرفته به ز یموندم ک نی:فعال من تو اکاوه

 :معلومه،بهار.من

 کنه؟ نکارویا یچ یاخه واس شه؟ی:بهار؟مگه مکاوه

 .ادیکارشو انجام بده و ب خوادیم نبیفقط ز دونمی:نممن

 .امیمنم امروز کارامو انجام دادم ب دی:اره شاکاوه

 خوبه اخه اگه سحر بفهمه.. ینجوری:اره امن

 و گفت:اوه اوه مکافات اونو دارم. دیحرفم پر وسط

 .شهیم ونهید زیتبر نیرفت یی:اره اگه بفهمه شما دوتا تنهامن

 .کنمیم شیکار هی:حاال کاوه

رو قطع کردم و همش تو فکر بودم نتونستم خودمو کنترل کنم از سرجام بلند شدم به طرف اتاق بهار رفتم در  یگوش

 به گوش دادن. سادمیکنجکاو شدم و دم در وا زدنیو بهار داشتن حرف م یاتاق بهار باز بود مهد

 ؟یزنیجوش م نقدرینداره ا یلی:آخه دلبهار

 ؟یکرد نکارویا یچ یواس یگینم لشی:چرا دلیمهد

 یلیخ دنیتو طرح کش نبیگفتم بره در ضمن ز نیدارن صحبت کنن بخاطر هم اجیو کاوه احت نبیز دمی:آخه دبهار

 .دهیماهره حتما کارارو انجام م

 بهار،اخه سحر اگه بفهمه... ی:ولیمهد

 گهید کنمیم یکاوه اومد ازش معذرت خواه یحاال وقت فهمهینخواد نمبفهمه  گه،بخوادیبس کن د یمهد ی:وووابهار

 بس کن.
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از اونجا دور شدم بغض اومد طرفم از دست بهار  عیسر دیتق تق کفشش به گوشم رس یسرجاش بلند شد صدا از

م نشستم خان نیزم ینداشت همونجا رو سادنیاعصابم خورد بود نتونستم خودمو کنترل کنم پاهام طاقت وا یبدجور

 حالت خوبه؟ لوفریاومد طرفم و بازمو گرفت و گفت:ن یبینج

 برم تو اتاق. خوامی:آره، ممن

 .نیتو بش  ارمیآب م هیکرد و گفت:برات االن  یتا اتاق رسوند و بهم نگاه منو

 دوتا دستام گرفتم  نیب سرمو

 مرم و گفت:حالت االن خوبه؟ک یآب برام اورد و گذاشت جلو و دستشو گذاشت رو وانیل هی یبینج خانم

 :آره خوبم ممنون.من

 خونه؟ یحرف بزنم بر ئستیبا ر یخوای:میبینج خانم

 .ستی:نه الزم نمن

اتاق رو ترک کرد من که حالم خوش نبود تا عصر با خودم کلنجار رفتم ساعت  زشیبا چهره غم انگ یبینج خانم

جمع کردم و رفتم تو اتاق جواد، جواد با  لمویفرودگاه وسا رهیم گهیساعت د کیتا  نبیز ادیبود احتمال ز شیش

 حالت بد بوده؟ دمیلبش نشست و گفت:شن یمن لبخند بر رو دنید

 .ستین یخاص زیچ ی:بله،ولمن

 :االن حالت چطوره؟جواد

 ن؟یندار یبرم اگه کار خوامی:خدا رو شکر خوبم با اجازتون من ممن

 شرکت. ایفردا ن ی،راستیبر یتونی:نه مجواد

 ؟ یچ ی:برامن

 چشمات گود شده. ریچند روز ز نیاخه ا یو استراحت کن یراحت بخواب یریبگ خوامیبده م یلی:چون حالت خجواد
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حالم  نمیبب ونیزیتلو نجوریو هم نمیاگه تو خونه بش هیخوب یسرگرم هیشرکت  امیبهتره اگه ب ینجوری:نه ممنون امن

 شهیبدتر م

 .ی:باشه هر جور راحتجواد

کردم وگفتم:بکش  یجلوم سبز شد اخم یکه مهد نییاز پله اومدم پا رونیکردم و از اتاق اومدم ب یخداحافظ ازش

 .یکنار مهد

 گفت که حالت بد بوده! یبی:خانم نجیمهد

 ؟ی:خوب که چمن

 مارستان؟یب میبر یخوای:میمهد

 .کنهیپاره م کهیبهار بفهمه هم منو و هم خودتو ت ؟یگرفته مهد تی:باتو؟ شوخمن

 .ستین یخاص زیتا بدونه چ میری:خوب با اون میمهد

 .یبه فکرم باش یکیتو  ستی:الزم نمن

 ؟یحال افتاد نیاز کنارش رد شدم صداشو بلند کرد و گفت:بخاطر کاوه هست که به ا 

اون روزم بهت  یزنیم یحرف نیبارت باشه که همچ یو اخر نیاول نیا نیبب یکردم و رفتم طرفش و گفتم:مهد اخم

 گفتم سرت تو الک خودت باشه.

نخ سوزن اونم  هی یتو اون گوشت فرو کن کاوه از تو بهتره تو حت نویمن:ا یشد ی:اوه با اسم کاوه چقدر جدیمهد

 .ستیاون مثل تو بدقول و هوس باز ن یستین

 دمیو کاوه اونجا تنها هستن رس نبیز نکهیخورد بود هم بخاطر بهار و هم از ا یراهم ادامه دادم اعصابم بدجور به

و دور تا  رفتمیتو حال با خودم کلنجار م نجوریجواب نداد هم یزنگ زدم ول نبیز به و  لباسمو در اوردم عیخونه سر

آقا  نیبه حس ادمی گرفتیو تخمک پوست م دیدیم لمیمامان هم نشسته بود و ف دمیچرخیخودم م یدور حال برا

 بهش زنگ زدم بعد از چندتا بوق جواب داد. عیافتاد سر

 .دیی:سالم بفرمانیحس
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 هستم. لوفری:سالم نمن

 خانم حالت چطوره؟ لوفری:آها سالم ننیحس

 

 :ممنون، شما حالتون چطوره؟من

 شده؟ یزیباشه چ ریخ ستم،ی:خدا رو شکر بد ننیحس

 ای اصفهان گردهیامروز عصر برم نبیز نمیانگار جواب نداد،خواستم بب یزنگ زدم ول نبیز ی: راستش من به گوشمن

 نه.

 گفت کارام تموم نشده. مونهیم زیتو تبر ی:نه دخترم انگارنیحس

 شد؟ یچ:گفت و کرد  بهم یاشک تو چشمام جمع شد مامان نگاه 

 مزاحمتون شدم. دیآقا ببخش نیو گفتم:آها، ممنون حس دمیکش ینفس

 دخترم. کنمی:خواهش منیحس

با آب دهنم قورت دادم و از سرجام  یبدبخت هیبغضم با  زمیاشک بر ریدل س هی خواستیرو قطع کردم دلم م یگوش

  کنمیجمع م فیکث یلباسها رمیبلند شدم و گفتم:م

ود گرفته ب میتخت نشستم گر یلبه  یبه طرف اتاقم رفتم و رو میسرشو به عالمت مثبت تکون داد مستق مامان

مامان زود در  یخودمو جمع و جور کردم ول عیدر سر یبا هم هستن با صدا نبیکه کاوه و زفکر بودم  نیهمش تو ا

 ؟یجمع کن فتویکث یسهالبا یخوایم یمگه نگفت ؟ینشست نجایرو باز کرد و گفت:دخترم چرا ا

ام شده بود اومد طرفم و کنارم نشست  افهیسرمو ببرم باال مامان که متوجه ق تونستمیبود و نم نییهمش پا  سرم

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یگفت:چ

 سرهم کردم یزیچ هیصورتم مجبور شدم  یدستشو گذاشت رو 

 .کنهیهست اعصابمو خورد م یچند روز هی:بهار من
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 کرده؟ کارتیچ ؟یچ ی:واسمامان

 کار کنه که اعصابم خورد بشه. هی خوادی:همش ممن

 اخه ارزششو داره؟ ؟یکنیم هیگر ین داربابا تو بخاطر او ی:امامان

 باهاش کلنجار برم. نقدریواقعا ا تونمیرو مخمه نم یلی:خوب خمن

 یتو رو نداره پس چشما اقتینکن اون ل هیگر  یستیکه براش ارزش قائل ن یکس یبرا چوقتی:دخترم همامان

 خوشگلتو بخاطرش پر اشک نکن.

کردم و بردم تو لباس  دایپ فیتکون دادم و از سر جام بلند شدم به طرف کمد رفتم چهار پنج تا لباس کث سرمو

 .ییتو لباس شو میختیمامان هم چندتا از لباسشو اورد و همش ر ییشو

                                 *** 

 نرویاز خونه زدم ب دمیردم و لباسمو پوشنداشتم چندتا لقمه صبحانه با زور خو زویچ چیبود اصال حوصله ه صبح

کنار  زدم و رفتم یلبخند هیعل دمیکردم د یبوق مجبورم کرد به طرفش برگردم نگاه یکه صدا رفتمیداشتم م ادهیپ

 شرکت. سونمتسوار شو تا بر ریو گفت:صبح بخ نییاشو اورد پا شهیش نشیماش

 . رمی:سالم خودم ممن

 سوار شو. ایزود باش ب یکنیبابا چقدر تعارف م ی:ایعل

 .ستایبهم کرد و گفت:حالت اصال خوب ن یاشو بردم باال نگاه شهیشدم ش نشیماش سوار

 :نه من حالم خوبه.من

 :اووف یعل

 شده؟ ی: چمن

 :اون از تو اون از کاوه اون از سحر.یعل

 شده؟ ی:مگه چمن
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ذره  هیکاوه  نهیبیشته، سحر هم چون مچرا سحر رو نگه دا ستی:تو که همش حالت بده، کاوه هم که معلوم نیعل

 .ستیوقت خونه ن ریکجاست تا د ستیشبا معلوم ن زارهیبهش محل نم

 ره؟ی:واقعا؟مگه کجا ممن

که  کنهیشب کار م ۱۲تا  یاخه کدوم شرکت گهیبه نظرم دورغ م یول کنمیوقت کار م ریشرکت تا د رمیم گهی:میعل

  کنه؟یتا اون موقع کار م نیا

 ؟یدیازش فهم ی:حاال تو چمن

ر رو سح رفتمیدرباره دکه ها صحبت کنم تو راه که داشتم م یکه با مهد دیعمو سع یخواستم برم خونه  شبی:دیعل

مشروب  یدهنش بو میشد نیبا هم سوار ماش یوقت یاز کارمنداش بود ول یکیخودش  یبه گفته  دمیمرد د هیبا 

 .دادیم

 کرده. یرو ادهی:پس زمن

 :چه جورم.یعل

 شرکت؟!! ی:واقعا براش متاسفم حاال چرا نرفتمن

ا اون ت رسونمتیبعد م دیمغازه عمو سع میبا هم بر ایاالن ببرمشون،ب نیهم دیهست که با ینیریچندتا ش هی:یعل

 شده باشه. ریموقع فکر نکنم د

 به عالمت مثبت تکون دادم. سرمو

شدم و به  ادهیپ نیبودند از ماش سادهیدم مغازه وا دیسحر و عمو سع میدیرس یوقت دیطول کش کمیاونجا  تا

شو بود و موها دهیپوش یمانتو خاکستر هیو  دهیساپورت چسب هیاز سرتا پا سحر انداختم که  یطرفشون رفتم نگاه

 سحر؟ یریگفت:کجا م وبهش کرد  ینگاه یکرده بود عل ظیغل شیآرا هیدورش انداخته بود و 

 برم شرکت. خوامی:سالم، مسحر

 ؟یبر یخوایوضع م نیدوباره از سر تا پاش انداختم و گفتم: با ا یگاهن

 به خودش کرد و گفت:مشکلش کجاست؟ ینگاه سحر
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 یبیزده چه ع پیبه خودش ت کمیحاال  یبهتر دخالت نکن زمیکرد و گفت:عز یاخم دیحرف بزنم که عمو سع خواستم

 داره.

 ز؟یکه کاوه رفته تبر یدیبهم کرد و گفت:شن یسحر نگاه نییانداختم پا سرمو

 .دونمی:آره ممن

 هم اونجاست. نبی:زسحر

به سحر انداختم و گفتم:آره  ینگاه رونیب بود زده کاسه از چشماش دوتا اونم  کردم یبه عل یکرده بودم نگاه تعجب

 کار رفتن. یدوتاشون برا یول

 

 کنن؟یدارن کار م یجواب داد،مطمئن نبی:اخه امروز صبح به اتاقش زنگ زدم زسحر

شد  افمیکه متوجه ق ینگفتم عل یزیو چ نییکنم سرمو انداختم پا کاریچ دونستمیتو چشمام جمع شده بود نم اشک

 ببرم؟ یها رو بد ینیریش شهیم دیموضوع رو عوض کرد و گفت:عمو سع عیسر

اومدن  دیو عمو سع یکه عل دینکش یهم پشت سرش رفت  طول یسرشو تکون داد و رفت  تو مغازه عل دیسع عمو

 و برده. نبیکاوه منو ببره ماه عسل ز نکهیا یبجا الیخیزد و گفت:بر هر حال ب یسحر بهم لبخند

 برسونمت شرکت؟ یخوایکه به سحر اخم کرده بود گفت:م یدر حال یعل

 موهامو درست کنه کمی)مامان من( یبرم مغازه خاله گل خوامی:نه ممنون مسحر

نتونستم خودمو  دیلرزیکه همش دستم م م،منیشد نیسوار ماش یو من و علسرشو به عالمت مثبت تکون داد  یعل

 .شهیدرست م یدستمو گرفت و گفت:نگران نباش همه چ یزل زده بودم به روبروم عل نجوریکنترل کنم و هم

م با بهار روبرو شد دمیکه رس یآخر یشدم رفتم از پلها باال به پل ادهیکردم و پ یشرکت منو رسوند ازش خداحافظ تا

 زد و گفت:چه خبر از کاوه؟ یلبخند

 :بهار حوصلتو ندارم من
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 در یصدا ختمیکردم و چند قطر اشک ر مینشستم و صورتمو پشت دستام قا یصندل یکنارش رد شدم رفتم رو از

شدم  از سرجام بلند سادهیچهارچوب در وا نیجواد ب دمیپاک کنم دستمو برداشتم د عیمجبور شدم اشکاموسر

 جواد. یآقا دییگفتم:بفرما

 حالت خوبه؟ لوفری:نجواد

 :بله خوبم.من

 ؟یکردیم هیگر یداشت ی:ولجواد

 جواد. ی:من حالم خوبه آقامن

 .یاریخواستم برامون قهوه ب میجلسه دار یخوب ما تو اتاق آخر یلی:خجواد

 :چشم حتما.من

 ممنون. یلی:خجواد

پر فنجون قهوه کردم و به طرف  ینیس هیو از سرجام بلند شدم و به طرف کافه رفتم  دمیکش یاز اتاق رفت نفس 

رنگم کنار فنجون ها  یمشک یو پرونده ها دمیکه جلسه داشتن رفتم فنجون قهوه ها رو تک تک چ یاتاق آخر

 ؟یشد گفت:امروز خوشگل شد کمیبهزاد وارد اتاق شد و نزد دمیچ

 بهزاد  یابهش کردم و گفتم:سالم آق ینگاه

 :سالم حالت چطوره؟بهزاد

 :ممنون شما حالتون خوبه؟من

 شه؟یبرگزار م نجای:بله، جلسه ابهزاد

 :بله.من

 .یباش یقشنگ نیفردا هم به هم یتو مهمون دوارمیبهم کرد و گفت:ام ینشست و نگاه یصندل یرفت رو بهزاد

 فردا؟  یتعجب گفتم:مهمون با
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دعوت  انیب خوانیخانواده ما که مامانم و خواهرم و اون دوست پسر مرموزش م ی: فردا جواد شما رو به مهمونبهزاد

 .کنهیم

 به من داره؟ یشما چه ربط ی:آخه خانوادگمن

 .گهی:جواد بهت مبهزاد

 .حالل زادست ینیبیکرد و گفت:م یبهزاد نشست بهزاد بهش نگاه یجواد وارد اتاق شد و کنار صندل دینکش یطول

 که شما... گهیبهزاد م یبه جواد کردم و گفتم:آقا یزدم و نگاه یپوزخند

 .یایحتما ب دیجواب رد نده تو با کنمیخواهش م لوفریو گفت:ن دیحرفم پر وسط

 که. ستمیهست من عضو خانوادتون ن یخانوادگ یمهمون نیجواد ا یآقا ی:ولمن

 جبرانش کنم. یجور هی خوامیمنم م یکار کرد یلیمن خ یتو برا یشرکت که هست نیعضو ا ی:ولجواد

 هیچه حرف نیبابا ا ی:امن

 .یباش دی:به هر حال فردا شب باجواد

 .امیم یخوای:چشم حاال که شما ممن

 .کنهیغوغا بپا م ادیب خوادیهم م لوفریبه جواد کرد و گفت:اوه اوه اگه بهار بفهمه ن ینگاه بهزاد

 .شهیخراب م شیمهمون گمیم نی:منم بخاطر هممن

 .یایب دیفردا حتما با ینگران باش خوادیگفت:تو نم کرد و یاخم جواد

فنجون قهوه از  هیبهزاد نشست من براش  یروبرو یصندل یکرد و رفت رو یمن اخم دنیوارد اتاق شد و با د بهار

 یبه جواد کردم جواد اخم یبرداشت نگاه یا گهید یقهوه رو پس زد و قهوه  یبرداشت که بزارم جلوش ول ینیس

 .یبر یتونیم لوفریکرد و رو به من کرد و گفت:ممنون ن

 باهام لجه. یلیاز سر تا پاش فحشش دادم اخه خ دمیتا اتاق که رس رونیتکون دادم و از اتاق اومدم ب سرمو

 زنگ زدم بعد از چندتا بوق جواب داد. نبیبرداشتم و به ز مویگوش
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 سالم نبی:الو زمن

 ؟ی:سالم چطورنبیز

 شده؟ ی:باز چمن

 اتفاق بد افتاده. هی:نبیز

 ؟ی:چمن

 :فکر کنم تا االن هم المشنگه بپا کنه.نبیز

 شده؟ یچ نمی:بابا درست حرف بزن ببمن

اقمو ات یبه کاوه زنگ بزنه بعد ما شماره  خواستهیم یعنی خوابمیکه من م ی:سحر! امروز صبح زنگ زده به اتاقنبیز

تو  شبیمن د کنهیشماره ها رو اشتباه گرفتن حاال سحر فکر م نیحاال اونا ا ۲۳۴هستم کاوه  ۲۳۳اشتباه شده من 

 بودم. دهیاتاق کاوه خواب

 ن؟یدیکنار هم نخواب شبی...... دیعنی:من

 نه. ــــــــــگمی:منبیز

 و گفتم:سحر بهم گفته بود. دمیراحت کش ینفس

 بود؟ یوراش چط افهی:خوب قنبیز

 براش مهم نبود. ی:انگارمن

 

 کنم؟ کاریچ دونمی:اووف نمنبیز

 ؟یبرگرد یخوایم ی:کمن

 :شب ساعت هشت اصفهانم.نبیز
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 من برم؟ یندار ی:آها.خوب کارمن

 خداحافظ زمی:نه عزنبیز

 

                                 * 

به طرف مغازه مامانم رفتم وارد مغازه اش  رونیجمع کردم و از شرکت زدم ب لمویتو شرکت نبود وسا یبود کس عصر

نشسته بود و دستشو گذاشته  یصندل یشلوغ بود رفتم طرفش مامان رو یشدم مامان معلوم بود امروز سرش بدجور

د من چشماش برق ز دنیبرگردوند و با د رفمصورتشو به ط عیشانه اش سر یدستمو گذاشتم رو شیشونیپ یبود رو

 .یخسته نباشزدم و گفتم: یلبخند

 :ممنون دخترم،امروز خوب بود؟مامان

 خبر خوب دارم. هی:اهوم،برات من

 ؟ی:خبر! چه خبرمامان

 جواد منو دعوت کرد به رستوران. ی:آقامن

دخترم من  یشد و گفت:وووا کیاومد بهم نزد رفتیم نییحرف صورتش قرمز شد و باال و پا نیا دنیبا شن مامان

 .پسر عاشق توهه نیا دونستمیم

 داره؟!! ی:مامان اخه چه ربطمن

 :نه دخترم اون واقعا عاشقتهمامان

 مامان اون خودش دوست دختر داره. ی:وووامن

 یحرف خشکش زد خودشو درست راست کرد و گفت:مطمئن نیا دیبا شن رفتیم نییباال و پا نجوریکه هم مامان

 دوست دختر داره؟

 مینایبهار ا ی:بله مطمئنم،چون با خانواده امن
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 ؟یایتو هم ب خوادیم دیفهم یکرد وقت کاریبهار چ ی: چه بد،راستمامان

 کنن. زشیسوپرا خوانیکه معلومه م ینجوریدونه،ای:فعال نممن

  کنهیخوشگلت م یلیباال خ برمیفردا بعد موهاتم م یبپوش برا یاون لباس مشک گمی:خوبه،ممامان

 .کهیبپوشم هم پوشش خوبه و هم ش یهفت قهیاون لباس  گمی:آره منم ممن

 :باشه.مامان

 اومده! نبیز یکرد و گفت:انگار نیاز پشت پنجره به مغازه حس ینگاه مامان

وارد  نبیکاوه و ز میسادیدم در وا میو کاوه با هم اومدن من و مامان رفت نبیز دمیکردم د یرو زدم کنار نگاه پرده

گوشه  هیمنم  کردنیشوکه شده چون همش داشتن بحث م یآقا بدجور نیشدن معلوم بود حس نیمغازه حس

خشکم زده بود و  ینجوریمن هم یبه طرفشون رفت ول عیبود سر دهیبودم اوضاع خرابتر شد مامان که ترس سادهیوا

نم م نییبهم کرد و سرشو انداخت پا یاعصابش خورد بود نگاه رونیاومد ب نیبود کاوه از مغازه حس نییسرم همش پا

هم  نبیبه طرف مغازه اومدن ز نبینشه مامان و ز ریتو چشمام حلقه زده بود سرمو بردم باال تا سرازکه اشک 

 هیچرا خشکت زده؟ برو  لوفریبهم کرد و گفت:ن یذره محلش نزاشتم مامان نگاه هی اصالاعصابش خورد بود منم 

 .اریب نبیز یآب برا وانیل

کرد و  نبیبه ز یمامان نگاه خت،یریاشک م نجوریکه اعصاب نداشت و هم نبیآب پر کردم و دادم دست ز وانیل هی 

 خورد شده. ییهویجان،اعصابش  نبینداره ز یگفت:اشکال

 کنه؟یم تیاذ نقدریندارم پس چرا ا یرابطه ا چیمن که بهش گفتم با اون ه ی:اخه خاله گلنبیز

 .شهیخوبش م زمینداره عز یبی:عمامان

 حساسه. یالک یلیاون خ مونهیم ینجوریتا آخرش باهام هم گهی:نه بابام دنبیز

 .ستیبدجنس و خود خواه ن ادیآقا هم اون قدر ز نیحس نبیبابا ز ی: امامان

 !نشی:پس شما هنوز نشناختنبیز
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شد و رفت بغض کردم چون همه  یکه در چهره اش بود سوار تاکس یاز پشت پنجره کردم کاوه با اخم ینگاه

 خونه. میرو ببند بر نجایا یزود باش چراغها لوفریبهم کرد و گفت:ن یود مامان نگاهب نبیز شیحواسش پ

 خونه. رمیمن م خوادی:نه نمنبیز

 .زنمیبا بابات حرف م رمیما منم م یخونه  یایحرف نزن فعال م یالک نبی: زمامان

 نبیمن و ز میخونه شد یراه یمغازه رو بستم و سه نفر یسرشو تکون داد و از سرجاش بلند شد منم چراغها نبیز

کرد و رفت من طاقت  یحرف بزنه از ما خداحافظ نبیز یبا بابا خواستیمامان هم که م میمبل نشسته بود یرو

 هنیاز حالم با خبر شده بود دست به س هک نبیخورد بود ز ینداشتم،اشک تو چشمام جمع شده بود اعصابم بدجور

 راستشو بگو! گمیم زیچ کینشست و گفت:

 بهش انداختم و گفتم:بگو یگاهن

 ن؟یداشت ی: تو و کاوه قبال ها با هم رابطه انبیز

 .میو گفتم:نه نداشت نییانداختم پا سرمو

 ؟ی:مطمئننبیز

 :آرهمن

 ؟یگیگذاشت و گفت: چرا دورغ م گشید یپا یگرفته بود پاهاشو رو یزیتمسخر آم ی افهیکه ق نبیز

 ؟ی:چمن

 من ناراحت نشم. یخوایفقط م یگیدورغ م ی:دارنبیز

 گم؟ی:من دارم دروغ ممن

 .یدوست دار یلیمعلومه؛ معلومه کاوه رو خ یلی:آره ازت خنبیز

 مراقب حرف زدنت باش. نبی:زمن

 .یفتگریم شیآت یداشت زیتبر میرفت ییمن و کاوه تنها یدیفهم یمعلومه وقت ی:مراقب حرف زدنم هستم، ولنبیز
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 .یزنیم یحرف نیآخرت باشه همچ یاوردم باال و گفتم:دفعه  حتیبه عالمت نص دستمو

 .ختمیرینشستم و مثل باران اشک م یصندل یسرجام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم رو از 

 آقا اومدن خونه. نیمامان و حس قهی. بعد از چند دقومدیکنم نفسم باال نم کاریچ دونستمینم

 

ب  عذا یلیکه کرده خ یبود و معلوم بود از کار نییآقا سرش همش پا نیحس واریدادم به د هیطرف هال رفتم و تک به

 خونه. میدخترم بلند شو بر نبیکرد و گفت:ز نبیبه ز یوجدان داره  نگاه

 برگردم خارج. خوامیدر هم کرد و گفت:نه بابا من م یاخم نبیز

 برگرد. کنمیخواهش م یمنو تنها بزار یتونی:نه دخترم تو نمنیحس

 .ستیاز دستت ناراحت ن گهیبابات د نیبب نبیبابا ز ی:انماما

 و گفت:باشه سادیوا نیحس یاز سرجاش بلند شد و شالشو سرش کرد و روبرو نبیز

 .یبه مامانم کرد و گفت:ممنون بابت همه چ یکه دستشو کرد بود تو دست باباش،نگاه یدر حال 

 یکرد و نه خداحافظ یهم از من نه معذرت خواه نبیآقا از خونه رفتن، ز نیو حس نبیهم سرشو تکون داد ز مامان

مبل رها کرد  یکرد و اومد تو هال و خودشو رو شونیاز دستش ناراحت شدم مامان تا خود دم در همراه یلیکرد. خ

 تموم شد. نمیو سرشو برد باال و گفت:خدا رو شکر ا

 .یکردیدخالت م دیو گفتم:نبا نییانداختم پا سرمو

 با هم قهر باشن؟ ینجوریدوتا هم نیدخالت نکنم؟ بزارم ا یچ یعنیبابا  ی:امامان

 .ختمیریتخت نشستم و اشک م یلبه  یرفتم تو اتاقم رو عینگفتم و سر یزیچ

                                  ** 
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 داشتم ادهیچون پ دیطول کش کمی دیتا دم مغازه عمو سع رونیلباس ساده کردم تنم و از خونه زدم ب هیبود  صبح

شدم و  کشینزد کردیو داشت پوالشو حساب م یصندل ینشسته بود رو دیوارد مغازش شدم عمو سع رفتمیم

 ریگفتم:صبح بخ

 گفت:سالم  یکرد  و خشک و خال یمن اورد باال اخم یبا صدا سرشو

 ن؟یبهم بد یراشکیچندتا پ شهیزحمت م یزدم و گفتم:ب یلبخند

 .اریخانم ب یبرا یراشکیکرد و گفت:برو چندتا پ یبه منش ینگاه دیسع عمو

 شده؟ یزیچ دی:عموسعمن

 شده باشه؟ یزیچ دی:مگه بادیسع عمو

 .دیکردم که شما ناراحت بش یکار هیانگار من  دیزنیحرف م یجوری:نه اخه من

ت پر گذاش کیپالست هیبود  یکه پسر واقعا خوب یسرمو تکون دادم منش نینکرد ی: نه دخترم شما کاردیسع عمو

 .دییبهم کرد و گفت:بفرما یو نگاه زیم یرو

رو کامل خوردم و وارد  یراشکیپ  تا اونجا دیطول کش کمیکردم و رفتم تا شرکت  یزدم و ازشون خداحافظ یلبخند

ز ا دینشسته بود منو که د یصندل یرو یبیکه پام گذاشتم تو اتاقم خانم نج نیشرکت شدم از پلها رفتم باال هم

 .گمیم کیسرجاش بلند شد و گفت: تبر

 ؟ی:بابت چمن

 ( دعوت کرده.لشونی) بهار و بهزاد فامیشام با خانواده رودان ی:آقا جواد شما رو برایبینج خانم

 :آها من

 سرم شلوغه شرمنده. تونمیبهزاد من نم یبه آقا نیبد یتونیپرونده ها رو م نیا ی:راستیبینج خانم

 پرونده ها رو گذاشتم عیبود برداشتم و به طرف اتاق بهزاد رفتم بهزاد تو اتاقش نبود منم سر زیم یها که رو پرونده

 کاریچ نجایکرد و گفت: تو ا یمن اخم دنیکه با نامزدش ونوس روبرو شدم ونوس با د رونیخواستم از اتاق برم ب

 ؟یکنیم
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 یومنم گذاشتم ر ستشیبهزاد ن یانگار آقا یولبهزاد  یبه آقا دادمیم دیچندتا پرونده بود که با دی: سالم ببخشمن

 .زشونیم

 .دیبر دیتونیشما م گم،یخودم بهش م زمی:آها باشه عزونوس

بهش  ینگاه یپسر هیبه ونوس کردم و به راهم ادامه دادم محکم خوردم به  یپشت سرم نگاه رونیاتاق اومدم ب از

 ؟یبهم زد و گفت:سالم چطور یکاوه هست لبخند دمیانداختم د

 :سالممن

 نشده؟ تیزی:حالت خوبه؟ چکاوه

 :نه بابا.من

 بهت بگم؟ یزیچ کی خواستمیم لوفری:خدا رو شکر، نکاوه

 :بگو!من

 .یبهتر بدون ینه ول ای دمیکه درست شن ستمیمن خودمم مطمئن ن نی:ببکاوه

 رو بدونم؟ ی:چمن

 ؟یبود دهیمن خر ی:تو اون روز اون ستار رو براکاوه

 ؟یدیقورت دادم و گفتم:آخر فهم یبدبخت هیدهنمو با  آب

 بهم گفت نبی:زکاوه

 برات مهم نبود. گفتمیکه فکر کنم اگه هم م یبود نبیغرق ز نقدریتو ا یبهت بگم ول خواستمی:من ممن

 همون موقع که مامانت داده بود. ،یگفتی:بهتر بود مکاوه

 مامانم بگم. یجلو تونستمی:نممن

 جلسه دارم. یخوب من برم، با مهد یلی:خکاوه
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 : خوبه من

 شم.بپو یبزنم و چه لباس یپیفکرم به امشب بود که چه ت یرها کردم همه  یصندل یطرف اتاقم رفتم و خودمو رو به

بلند خوشگل کردم تنم و موهامو دورم  یلباس مشک هیگرفتم و رفتم خونه با کمک مامان  یتاکس هی عیشد سر عصر

و شالمو سرم کردم رفتم رستوران جواد، بهزاد،ونوس و مامان بهزاد اونجا بودند منم بهشون ملحق شدم و از  ختمیر

 دیبود گفت:با ایمامان بهزاد که اسمش ثر  میادتک تکشون سالم کردم و کنار جواد نشستم هممون سفارش شام د

 .انیو بهار هم ب یمهد میبزار

زدم و  یاش داغون شد لبخند افهیمن ق دنیخوشحال بود با د یلیمدن بهار که خو بهار او یمهد قهیبعد از چند دق 

نشست و گفت: من فکر کردم  یصندل یناراحت شده بود رو یلیاز سرجام بلند شدم و ازشون سالم کردم بهار که خ

 هست یفقط خانوادگ

 .نیبهمون عضو شده هم لوفریبهش کرد و گفت: فقط ن ینگاه جواد

 وع رو عوض کرد.موض عیسر بهزاد

 م؟یشام بخور گهید میتونیخوب م یلی:خبهزاد

 

 .یبهتره بهشون بگ زمیحلقه کرد و گفت:عز یمهد یبه خوردن شام بعد از شام بهار دستشو دور بازو میکرد شروع

 شده؟ یزیباشه چ ریانداخت و گفت:خ یبه مهد یخانم نگاه ایثر

 به هممون کرد و گفت:من امروز به بهار درخواست ازدواج دادم. یزد و نگاه یلبخند یمهد

 جواب داد گفت:و منم قبول کردم. عیهم سر بهار

ت من که توقع داش یگفتم مهد کیخوشحال  به طرفشون رفتم و بهشون تبر افهیگفتن  من با ق کیبهشون تبر همه

نگ ز میگفتم گوش کیوجه نشد که من بهش تبرتعجب کرده بود و اصال مت یاالن ناراحت بشم وبهار هم که بدجور

شروع کردم به الو  ومدیازش ن یصدا یول دهبود دکمه سبزو زدم منتظر بودم جواب ب یبهش انداختم عل یخورد نگاه

گوش دادم به آهنگ خوندن کاوه،بعد از  خوندیکاوه بود که با ستار آهنگ م یفقط صدا ومدینم یالو گفتن بازم صدا
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به همه  ینگاه فمیرو خاموش کردم و گذاشتم توک یگوشمو داغون کرد گوش میبوق بوق گوش یصدا قهیچند دق

 زنگ خورده بود. میگوش دیزدم و گفتم:ببخش یره شدن لبخندیکردم که همشون به من خ

حلقه کرده بود به من  یبهار هم که دستشو دور دست مهد رونیب میاز خوردن شام هممون از رستوران اومد بعد

 تو جمع خانواده ما نباش یبعد یسر کنمیشد و گفت:خواهش م کینزد

 برسونمت ایب لوفریشد و گفت:ن کیزدم و نگاهمو ازش گرفتم جواد بهم نزد یپوزخند

رفتم تو  عیازش تشکر کردم و داخل خونه شدم سر دمیبه خونه رس یشدم وقت نیتکون دادم و سوار ماش سرمو

 بهم کرد و گفت:خوش گذشت؟ ینگاهاومد تو اتاقم و  عیاتاقم مامان سر

رفتم تو بغل مامانم  و صورتشو  عیمن زده بود سر یکاوه اون آهنگ رو برا نکهیخوشحال بودم بخاطر ا نقدریا

 و گفتم:سالم مادر خوبم. دمیبوس

 ؟یشده؟ نکنه مست کرد ی:باز چمامان

 مستم؟ یعنیدور و برت  امیم کمی هیچه حرف نی:نه مامان امن

 د؟یبهار تو رو د نمیبگو بب الیخیب نارویا دونم،حاالی:واال نممامان

 به مامان کردم و گفتم:اهوم یتخت و نگاه یلبه  یرو نشستم

 کرد؟ کاریچ دیتو رو د یوقت نمیدرست حرف بزن بب لوفریبابا ن ی:امامان

 .یاریکه فکر کنم شاخ در ب گهید زیچ هیصورتش کِش اومده بود تازه  یچی:همن

 ؟ی:چمامان

 آقا به بهار درخواست ازدواج داده. ی:مهدمن

 واقعا؟ ؟ی:چـــــمامان

 : بهار هم جواب رد بهش نداده.من

 کنه. انتیتو به بهارم خ هیمثل قض یبعدها مهد دیشا لوفرین گمیگفت: م دنیشروع کرد به خند مامان
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 رو از دست بده کنه. یبزرگ نیشانس به ا  ی:فکر نکنم مهدمن

 ؟یچ ی:واسمامان

که بهش رو کرده باشه رو  یشانس نیپس فکر نکنم ا یشغل خوب هیرو برده تو  ی:چون بهار هم پولداره و هم مهدمن

 از دست بده.

اون از باباش که بد اخالق بود اونم از  میخدا رو شکر از دست خانوادشون راحت شد الیخیب یول دمی:اره شامامان

 در موردش نگم. یزیر چمامان بدجنسش اونم از دوتا پسراشون که بهت

  دمیو لباسمو عوض کردم و گرفتم خواب دمیکش یمنم نفس راحت رونیمامان از اتاق رفت ب 

شد از سرجام بلند شدم و دست و صورتمو شستم به طرف آشپزخونه رفتم مامان معلوم بود صبح از خونه زده  صبح

ه عوض کردم و از خون عیخوردم و لباسمو سر یاگذاشته بود نشستم با چ یشکالت کیک هی زیم یرو یول رونیبود ب

و به طرف شرکت رفتم از پلها رفتم باال و  رفتمگ یتاکس هیبرم شرکت  ادهیامروز اصال حوصله نداشتم پ رونیزدم ب

نداشتم جوابش  لیبود اصال م نبیدرش اوردم ز بمیزنگ خورد از ج میمانتوم رو در اوردم چون بلوزم بلند بود گوش

 از بدنم خارج کردم و دکمه سبزو زدم  ینیبدم نفس سنگ

 نب؟ی:بله زمن

 :سالمنبیز

 :سالممن

 ؟ی:خوبنبیز

 ؟یخوایم ینه،چ یلی:خمن

 کنم. یبابت اون شب ازت مغذرت خواه خواستمی:منبیز

  یدی:خدا رو شکر فهممن

 .گفتمیداشتم م یچ دونستمیمن اون موقع اعصابم خورد بود نم لوفرین نی:ببنبیز

 .دمتیخوب باشه بخش یلی:خمن
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 ؟ی:االن کجا هستنبیز

 کجا باشم؟ یخواستی:شرکت ممن

 .نییپا ایب یهستم خواست نیی:اها چه جالب من طبقه پانبیز

 شلوغه. یسرم بدجور امیب تونمی:فعال که نممن

 :چه بد فکر کنم االنم مزاحمت شدم نه؟نبیز

 ی:نه بابا چه مزاحمتمن

 برو به کارت برس خداحافظ. شمیمزاحمت نم گهی:اها، باشه دنبیز

 :خداحافظ.من

 .ریبهم کرد و گفت:سالم صبح بخ یرو قطع کردم بهزاد داخل اتاقم شد نگاه یگوش

 ری:سالم صبح شما هم بخمن

 بهتون خوش گذشت؟ شبی:دبهزاد

 :بله خوش گذشت.من

 .نیایوقت با خانواده ما نم چیه گهیباهات حرف زد گفتم د یبهار اون جور ی:اخه وقتبهزاد

 بود؟ ومدهیباباتون ن شبیچرا د ی:نه بابا،راستمن

 شده؟ یزیدر هم کردم و گفتم:چ ینزد اخم یو حرف نییسرشو انداخت پا بهزاد

 از دستش دادم. شیماه پ ۴:بابام بهزاد

 

 .گمیم تیچه بد واقعا متاسفم، بهتون تسل ی:وووامن

 :ممنون.بهزاد
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 دیخشبهزاد واقعا بب یاتاقمو ترک کرد از سرجام بلند شدم و به طرفش رفتم و بازوشو گرفتم گفتم:آقا یبا آروم بهزاد

 ناراحتتون کنم. خواستمیمن نم

 رهیگیدلم م کنهیدر مورد پدرم صحبت م یبود آروم سرشو اورد باال و گفت:نه بابا کال هر کس نییکه سرش پا بهزاد

حالت خوبه؟چرا  زمیشد و دست بهزاد و گرفت و گفت:عز کیدادم ونوس بهمون نزد به عالمت مثبت تکون سرمو

 ؟یشد ینجوریا

» بود نوشته بود نبیاومد ز امیکه برام پ یصندل یبه طرف اتاقم رفتم نشستم رو عیبه من انداخت منم سر ینگاه

 «میبا هم حرف بزن کمیشاپ  یکاف میبر ایجان امشب ب لوفریسالم ن

 و جواب مثبت بهش دادم. دمیکش ینفس

د و بهم ز یبود لبخند نبیدر  سرمو اوردم باال ز یبرم که باصدا نبیجمع کردم که به طرف اتاق ز لمویشد وسا عصر

 .یغالم نزار ییهویکه  امیگفت:خواستم زود ب

 من بد قولم؟ یکنیحاال فکر م نبی:دستت درد نکنه زمن

 .یرفت یلم کردگفتم و یایم یدار رید دمید ی:واال وقتنبیز

 .میبر ایب ریبه دل نگ یلیخ الیخیکرد و به طرفم اومد دستمو گرفت و گفت:ب یا خنده

 .ستمین یا نهی:من آدم کمن

 .دونمی:منبیز

 یچ یکردم و گفتم:واس نبیبه ز یاخم میاز شرکت دور شد کمی رونیب میاز شرکت زد یو دو نفر دمیکش ینفس

 شاپ؟ یکاف میبر میخوایم

 باهات حرف بزنم. میبود زیدر مورد خودم و کاوه که تو تبر خوامی:منبیز

 م؟ینداشت یرابطه ا چیما با هم ه ی:مگه نگفتمن

 .میکه با هم حرف نزن شهینم یلیدل یول میندار یرابطه ا چیمن گفتم ه لوفریبابا ن ی:انبیز
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و  یبود و صندل یبه رنگ قهوه ا وارهاشیکه د میدیرس کیکوچ یلیشاپ خ یکاف هیتا به  میساعت تو راه بود ربع

 یشلخته ا ینداشت و موها یگارسون که قد آنچنان بلند هی مینشست یصندل یرو میاز جنس چوب بود رفت زشیم

بهمون زد و  یداشت لبخند یکوچک رچهدفت هی گشیو در دست د یخودکار آب هیداشت به طرفمون اومد در دستش 

 فقط. میدار نو،ی،قهوه،نسکافه،کاپوچیچا د،یگفت:خوش آمد

 .میخوریبه من کرد و گفت:دوتامون نسکافه م ینگاه نبیز

 .خورمیم یچا هیدوست ندارم بجاش  یلیمن نسکافه خ زمیجان عز نبیابرومو انداختم باال و گفتم:ز دوتا

 .نیاریلطفا ب یچا هیخانم هم  نیا ینسکافه و برا هیمن  یبه گارسون کرد و گفت:برا ینزد و نگاه یحرف نبیز

ون برات گهید قهیسفارش ما رو در دفترچه نوشت و سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:باشه تا چند دق پسره

 .میاریم

 نم؟یکن بب فیکردم و گفتم:خب تعر زیدور شد چشمامو ر کمیسرش تکون داد گارسونه ازمون  نبیز

 بهمون خوش گذشت. یلی:اون شب خنبیز

 ن؟ی:حرف زدمن

 سال رفته بود زندان؟ ۴کاوه   یبهش گفتم،راست میمن گفت منم در مورد زندگ یبرا شی:اهوم، اون از زندگنبیز

بهش گفته بود که  یپس چطور میحرف نزن یموضوع با کس نیکرده بودم اخه کاوه به ما گفته بود در مورد ا تعجب

 چهار سال رفته زندان؟

 و گفته.رو به ت نایدر هم کردم و گفتم:کاوه! ا یاخم

 در موردش حرف نزد یلیخ ی:آره، ولنبیز

 ؟یبهش گفت تیدر مورد زندگ یاش تو چ هی:آها،خوب بقمن

 چیهم بود که بهم عالقه داشته و از دستش دادم. اونم بهم گفت که به سحر ه یا گهیپسر د هی:بهش گفتم نبیز

 یدارم ول میهدف تو زندگ یلیحرفا و گفت که من خ نیبهش دورغ گفته از ا یلینداره چون اون خ یخاص یعالقه 
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 چهار سال زندان رفتم نیا یگفت که وقت و ارمیب ریگ یکه بتونم در آمد خوب ستمیخوش شانس ن یلیخ یمثل مهد

 حرفا. نیآرزو هام به باد رفت از ا

 ن؟یحرف زد نی:شما دوتا فقط در مورد هممن

 ر رو دوست نداره.بهم برسونه که سح خواستیم شتری: فقط بنبیز

 کرده. نکارمی:فکر کنم انبیبشه ز کیبهت نزد خواستهی:اها، پس ممن

 ؟ی:مثال چه کارمن

 :همون شب بهم اجازه داد ببوسمش.نبیز

و  یپر اومد طرفمون چا ینینزدم گارسون با س یو حرف نییکنم سرمو انداختم پا کاریچ تونستمیکردم نم بغض

دستش کرد و گفت:امشب  یدستمو تو نبیداغ گذاشتم که ز یاستکان چا یگذاشت دستمو رو زیم ینسکافه رو رو

 .کنمیمن حساب م

 .کنمیخودم حساب م خوادینم نبیبابا ز ی:امن

 .یشب دعوت من بش هی:نه دوست داشتم نبیز

 .....ینجوریخوب ا ی:ولمن

 امشبه. هیناز نکن حاال  لوفریو گفت:ن دیحرفم پر وسط

 .یدعوت من بش دیشب هم با هی یادم و گفتم:باشه ولتکون د سرمو

 خوب. یلی:خنبیز

ش جواب دیمامانمه با دیانداختم و گفتم:ببخش نبیبه ز یمامانمه نگاه دمیدرش اوردم د فمیزنگ خورد از ک میگوش

 بدم!

 سرشو تکون داد، دکمه سبزو زدم  نبیز

 :جانم مامان؟من
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 ؟یی:سالم، کجامامان

 شرکتمون. کیشاپ نزد یاومدم کاف نبی:سالم، با زمن

 .دمیترس یکرد رید دمی:آها، آخه دمامان

 هستم. نبیراحت با ز التی:نه خمن

 .نیایب نیریبگ یتاکس هی نیایب نیبلند نش ادهیشبه پ کیدختر االن ساعت هفته عصره االن نزد نی:باشه، ببمامان

 راحت  التی:باشه مامان خمن

 :خوب خداحافظ.مامان

 :خداحافظ.من

 گفت؟یم یزد و گفت:چ یلبخند نبیز

 .یشگیهم ی:حرفامن

 

 میشاپ اومد یو از کاف میاز سرجامون بلند شد قهیخوردم بعد از پنج دق یقلوب چا هیرو برداشتم و  یچا استکان

 یورمامان  دمیبه طرف هال رفتم د ومدین ییوارد خونه که شدم صدا میو به خونمون رفت میگرفت یتاکس هی رونیب

نازک  ینفر هیپاتو  هیخاموش کردم و از تو اتاق  ونیزیهم روشن بوده تلو ونیزیو خوابه و تلو دهیمبل دراز کش

 چراغها رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم سرمو گذاشتم دمیبرداشتم و روش کش

 بالشت و خواب رفتم. یرو 

                                  ** 

زنگ خورد  میشد با زنگ هشدار بلند شدم قطعش کردم دست و صورتم شستم و لباسمو عوض کردم گوش صبح

 زدم و جوابش دادم. یکاوه هست لبخند دمیکردم د ینگاه

 :جانم کاوهمن
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 :سالمکاوه

 شده؟  یزی:سالم ،چمن

 ؟ی:خوبکاوه

 :ممنون،کاوه؟من

 :جونمکاوه

 شده؟ ینجوریشده؟ چرا صدات ا یزی:چمن

 .ستیحالم خوش ن شمیپ یای:مکاوه

 شده؟ ی:چرا؟ چمن

 تا برات بگم. شمیپ ای:بکاوه

 ؟ی:کجا هستمن

 :چهار باغم.کاوه

 .امی:باشه االن ممن

 یستاک هی رونیپر رنگ به لبم زدم و از خونه اومدم ب یرژلب صورت هیشالمو سرم کردم و  عیقطع کردم سر مویگوش

نشسته بود رفتم طرفش و نشستم  یصندل یکاوه رو دمیرس یساعت تو راه بودم وقت میگرفتم و رفتم چهار باغ ن

 بهش انداختم و گفتم:سالم. یروبروش نگاه یصندل یرو

رنگشو به من دوخت  یآب یمن سرشو اورد باال و چشما یبود و متوجه نشده بود که من اومدم با صدا نییپا سرش

 .یزد و گفت:ممنون که اومد یلبخند

 ات زرد شده؟ افهیشده؟چرا ق یزی:چمن

 :حالم بده.کاوه

 ؟یچ ی:واسمن
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 :سحر!کاوه

 کرده؟ ینکنه کار نمیکاوه درست حرف بزنم بب ؟ی:سحر چمن

 که من چهار سال رفتم زندان. دهی:سحر فهمکاوه

 ده؟یفهم ی:چمن

 : آره کاوه

 نگه یبه کس ی:خوب بهش اعتماد دارمن

 .میشیم چارهیب یاگه لج کنه هم من و هم مهد نجاستی:مشکل اکاوه

 داره؟ یبه مهد ی:چه ربطمن

 چون اون روز کنکور داشت من جاش رفتم زندان. یمقصر بود ول یرفته که مهد ادتیمگه  لوفریبابا ن ی:اکاوه

 ؟یتو مقصر نبود یعنی! ؟ی:چمن

 ؟یدونستی:تو نمکاوه

 مقصره.  یکه مهد دونستمی:نه اصال نممن

 خدا  ی:اکاوه

 تو  ایاون شب  کردهیم یرانندگ یواقعا مهد نمیدرست حرف بزن بب نی:کاوه ببمن

بحثمون شد  نیکرد تو ماش یکه من مستم خودش نشست رانندگ دیفهم یوقت ی:اون شب من مست بودم مهدکاوه

 که اون اتفاق افتاد.

 به من گفته. گهید زیچ هیبه من نزده اون  یحرف نیهمچ یمهد شه،یاصال باورم نم شهیخدا باورم نم ی:وووامن

 اون روز و اون شب تو رو از دست بده. خواستی:خوب چون نمکاوه

 االن قاتله؟ یمهد یعنی:من
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 .دمی:نه من قاتلم و جرمشو کشکاوه

 ؟یمهد ای ی:کاوه تو قاتلمن

 :من.کاوه

 یش کنکور داشته تو بجاش رفتچون فردا یکرده بوده ول یرانندگ یقاتله اون شب مهد یمهد ،یگی:دورغ ممن

 زندان که اون بتونه فردا کنکورشو بده مگه نه؟

 اون شب دستاش یمهد دونستم،آخهیاز بدنم خارج کردم و گفتم:م ینینزد نفس سنگ یو حرف نییانداخت پا سرشو

 .خورهیاصال بهت نم یستیکه تو قاتل ن دونستمیبود منم م دیصورتش مثل گچ سف دیلرزیم

 بس کن. کنمیخواهش م لوفری:نکاوه

االن که  یول یتو اونو زد کردمیفکر م شیپ قهیتا چند دق یشده؟ خوب که گفت یبه چ یچ دمی:نه حاال فهممن

 راحتر شد المیمقصره خ یمهد دمیفهم

 بسه لوفری:نکاوه

 دونه؟یرو م هیقض نی:سحر امن

 .دونهیرو م ی:همه چکاوه

 ده؟یفهم ی:چطورمن

تو که اونو  شنوهیم یسحر هم تصادف زدیسرم و از گذشته حرف م یمبل خواب بودم بابا اومد باال یرو شبی:دکاوه

 .دیفهم یهمه چ نیبخاطر هم هیفضول یلیدختر خ یشناسیم

 قاتله؟ یمهد دونهیاالن م یعنی:من

 :آره.کاوه

 چه بد  ی:وووامن

 پخش کنه. ییبره جا ترسمی:مکاوه
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 باهاش حرف بزنم؟ یخوای:ممن

 .گهیم یهر کس ای نبیبه ز کنهیلج م ینجوری:نه اصال اکاوه

 زندان. یچهار سال رفت یگفت نبی:فعال خودت که به زمن

 .نیزدم فقط هم نیپسر رو با ماش هی:من فقط گفتم چهار سال رفتم زندان و کاوه

 که داداشت ینگ یو به کس یریدهنت بگ یجلو یچند ماه تونست نیتو ا یموندم چطور نیمن تو کف ا یدونی: ممن

 داداشت بره زندان  یزاشتیم دیزندان، تو با یسال رفت ۴قاتله تو بخاطر داداشت 

 کردیدانشگاه و جبران م رفتیم دیقبول بشه و دوباره با تونستی:اون موقع تو دانشگاه نمکاوه

 شاخ در اوردم. شه،ی:کاوه هنوزم باورم نممن

 نبود  یا گهید یزیکردن چ نینجیقشنگت جز س یبابت همدرد در موردش بحث کنم ممنون خوامینم گهی:دکاوه

 .دی:ببخشمن

 بهار. یخواستگار میو مامان بر ،بابایبا مهد میبر میخوای:فردا شب مکاوه

 زدم و گفتم:اها خوبه،مبارکشون باشه یلبخند

 ؟ی:ناراحت که نشدکاوه

 بهار. یبره خواستگار خوادیکه م ستیاصال برام مهم ن ی:نه بابا چه ناراحتمن

 

 موقع هم وقتتو تلف کردم. نیتا ا دیبرم سر کار تو هم برو. ببخش گهی:خوبه، من دکاوه

 .میشدم با هم صحبت کرد ه،خوشحالمیچه حرف نی:نه بابا امن

 نمتیبیزد و گفت:م یبرام گرفت لبخند یتاکس هیسرجاش بلند شدمنم از سرجام بلند شدم  از

 .نطوری:منم هممن
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 شدم و به شرکت رفتم یتاکس رسوا

و خواستم از کنارش رد بشم که بازمو گرفت و گفت:فردا  نییبهار جلوم سبز شد سرمو انداختم پا دمیرس یوقت

 !میخواستگار ادیب خوادیم یمهد

 ؟ی:خوب که چمن

 به تو عالقه نداره یمهد گهی:دبهار

 ؟یکنیفکر م نطوری:امن

 :مطمئنم ازش.بهار

 .ی:خوشحالم بهش اعتماد دارمن

 .میخواستگار ادیکه فردا م یبهتره ناراحت باش ،یخوشحال باش ستی:نه الزم نبهار

 حاال دستمو ول کن، کار شه؟یباورت م تیخواستگار ادیب خوادیکه م ستیکردم و گفتم:اصال برام مهم ن زیر چشمامو

 دارم. یو زندگ

 خسته یاز بهار و از مهد گهیو به راهم ادامه دادم از پلها رفتم باال و به اتاقم رفتم د رونیب دمیاز دستش کش بازمو

من هنوز به  کنهیاونم از بهار که فکر م دیسال رفت زندان و ککشم نگز ۴که برادرش بخاطرش  یشدم اون از مهد

 عالقه دارم. یمهد

 دمیکش یبود چشمام بستم نفس نبیکردم ز یدم نگاهدر منو از فکرام در اوم یخودم غرق بودم که با صدا یفکرا تو

 حالت خوبه؟ لوفریاومد طرفم و گفت:ن عیشده بود سر رهیزده بهم خ رتیکه ح نبیو چشمامو باز کردم ز

 نجا؟یا ی:خوبم تو چرا اومدمن

 کنم. یخواستم ازت خداحافظ ،یچی:هنبیز

 ؟یچ ی:واسمن

 :شوهر عمه ام فوت کردهنبیز
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 .گمیم تیچه بد بهت تسل ی:واقعا؟ وووامن

 کنم. ی:ممنون،اومدم ازت خداحافظنبیز

 خدا به بابات و عمه ات صبر بده. شاهللیا زمی:باشه عزمن

 :ممنون.نبیز

نه من عمه دارم  نکهیجالبش ا یو اتاق رو ترک کرد ناراحت شدم ول نییناراحت کننده سرشو آورد پا افهیبا ق نبیز

 نه خاله که بخام خدا رو شکر کنم که اونا کنارم هستن

                                *** 

کردم و رفتم تو اتاقش  یزود اومده بود خونه اخم ندفعهیو به طرف خونه رفتم مامان ا رونیشد از شرکت زدم ب عصر

بلند شد و اومد طرفم و گفت:سالم  یصندل یدر از رو یدر و باز کردم مامان که مشغول خوندن کتاب بود با صدا

 دختر گلم.

 شده؟ یزی:سالم مامان؟ چمن

 باشه؟ یچ خوادی:نه ممامان

 ....یول یایساعت هشت ب دیتو با یزود اومد یلی:اخه خمن

 هم نبود اومدم. یو چشماشو گذاشت رو هم و گفت:خسته بودم مشتر دیحرفم پر وسط

 ؟ی:شام خوردمن

 بخور. نیه برات شام درست کردم تو آشپزخونه هست برو بش:آرمامان

 بخواب. ری:تو هم پس بگمن

 :باشه، شب خوش.مامان

 ری:شبخمن
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 یپر غذاها زیم هیبالکن  ییتخت و به طرف آشپزخونه رفتم تو یطرف اتاقم رفتم لباسمو در اوردم و انداختم رو به

 مامان. یا دونهیزدم و گفتم:تو  یرنگارنگ بود لبخند

 و شروع کردم به خوردن غذا. یصندل یرو نشستم

گذاشتم و چراغ آشپزخونه رو خاموش کردم رفتم به طرف اتاق،مامان جلوم  یظرفشو ییاز خوردن ظرفها رو تو بعد

 ؟یدیمگه نخواب ؟یایم ینجوریچرا ا دمیقلبم و گفتم:مامان ترس یو دستمو گذاشتم رو دمیسبز شد ترس

 ؟یشام خورد منی:خواستم ببمامان

 .یدیخوابی:آره،تو ممن

 خوابمی:باشه ممامان

 یگفتم و وارد اتاقم شدم چراغ رو خاموش کردم. لبه تخت نشستم و تو فکر کاوه رفتم همش تو اون شب ریبخ شب

بهم بگه که  خواستیفقط م شیچشم ریز یاون نگاه دمیفهم یوقت داره گفت که دوسم یعل یوقت دمشیکه بوس

  زدیدوستم داره ته دلم غنج م

تخت خواب بلند شدم و به طرف  یاز رو یبدبخت هیشد اصال حوصله نداشتم بلند بشم و برم شرکت با  صبح

 دمیمامان تو اتاق نبود رفتم تو آشپزخونه د یرفتم دست و صورتمو شستم و رفتم طرف اتاق مامان ول ییدستشو

 مامان جون. ریدادم و گفتم:صبح بخ هیتک واریزدم و به د یلبخند نهیچیم هیصبحانه ته یمامان داره برا

 دختر گلم. ریبهم زد و گفت:صبخ یلبخند

 ؟یکنیم کاریچ ی:دارمن

 کنمیم هیصبحانه ته یجنابعال یدارم برا ینیبی:مگه نممامان

 من؟ یبرا یعنیبهش کردم و گفتم: یو نگاه کشیرفتم نزد 

 جن و روح. ی: ن پ برامامان

 .یبامزه ا یلیمامان خ ی:وووامن

 بخور. نی:بشمامان
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 فوت کرده. نبیز یمامان،شوهر عمه ا ی:راستمن

 

 ؟یزودتر بهم بگ دیدختر تو نبا یوووا ؟یدستش زد تو اون دست راستش گفت:چ یکیبا اون  مامان

 آقا بهت گفته. نی:خب فکر کردم حسمن

 سر کار. ومدین روزیآقا د نیپس بگو چرا حس ی:وامامان

 گفت شوهر عمه اش فوت کرده. دمیکه پرس لشیعمه اش دل شیبره پ خوادیگفت م شمیاومد پ روزید نبی: زمن

 .گمیم تیو ازش تسل زنمی:باشه خودم بعدا بهش زنگ ممامان

 :از طرف منم بگو.من

 شرکت رفتم  گرفتم و یتاکس هی رونیاز خونه زدم ب دمیکردم به خوردن صبحانه بعد بلند شدم و لباسمو پوش شروع

ار چه نیبودن بهزاد ب  ومدهیو نه بهار ن یبرام جالب بود چون امروز نه مهد یلیخ اتاقم تو رفتم و باال رفتم پلها از

 ر.یبهش زدم و گفتم:صبحتون بخ یلبخند سادیچوب در وا

 ریبهزاد:صبح بخ

 یلیامروز خ کنهیبود طرفو بد نگاه م یزیپسر ه یلیخ ومدیلبخند اتاق رو ترک کرد اصال ازش خوشم نم هیبا  بهزاد

جمع کردم و لپتابمو خاموش کردم از پلها رفتم  لمویکار نبود انجام بدم جواد هم که از صبح تا عصر نبودش وسا

هم  نبیکجاست همشون رفتن خونه بهار ز نمیبب بزنمنبود که بهش زنگ  یرفتم خونه امشب هم کس ادهیو پ نییپا

 .ستین یکجاست ازش خبر ستیمعلوم ن یعل ستشیکه ن

 .کردم تنم یلباس راحت هیبود به طرف اتاقم رفتم و لباسمو کامل در اوردم و  ومدهیخونه مامان هنوز ن دمیرس یوقت

 شدم و گفتم:سالم مامان. کیزدم و بهش نزد یگذشت که مامان اومد خونه لبخند یساعت کی

 یتو هوا و گفت:ووا دیمن پر یشدم با صدا کیده بود من بهش نزدکه حواسش به خودش بود و متوجه نش مامان

 اخه؟ یایم ینجوریدختر چرا ا

 ؟یدی:ترسمن
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 ؟ینیبیمگه نم دمی:معلوم که ترسمامان

 :شرمنده.من

 :دشمنت.مامان

 ؟یآقا زنگ زد نیگفتم:به حس واریدادم به د هینفره منم تک هیمبل  یدر اورد و وارد هال شد و نشست رو کفششو

 :آره مامان

 گفت؟ ی:چمن

 بدم. شیدلدار یلیمنم نتونستم خ کردیم هی:داشت گرمامان

 ؟یبغلش کن ینه؟ که بتون ستین شتیپ ی:اخمن

 ؟یچرت و پرت رو گفت نی:زهرمار، دوباره امامان

 .ییبرم ظرفها رو بزارم تو ظرفشو د،ی:ببخشمن

 .میکن زیخونه رو تم کمیبعد با هم  ارمیبزار منم لباسم در ب سا،یوا سای:وامامان

 خب. یلی:خمن

کرد تنش و اومد کمکم  یلباس راحت هیمامان هم  دمیچ ییظرفشو ییبود تو فیظرف کث یتو آشپزخونه هر چ رفتم

 ییرایو رفتم تو پذ رونیکرد از اتاق اومدم ب زیرو تم یرایکردم مامان هم هال و پذ زیمن آشپزخونه و اتاق ها تم

 درست کنم؟ ییچا هی یخوای:مامان مگفتمشدم و  کیبهش نزد کردیم زیرو تم ید یال س زیم داشت  مامان

  زمیبهم زد و گفت:اره عز یلبخند کردیدرد م یکه کمرش بدجور مامان

که باهاش  ینشد که مامان وارد آشپزخونه شد و کهنه ا هیرو گذاشتم رو گاز چند ثان یطرف آشپزخونه و کتر رفتم

ن استکا ییتو یچا رونیب ادیب فشیکث یفشارش داد تا آبها کمیآب قرارش داد و  ریزکرد  زیرو تم ید یال س زیم

 .رهیگیم یخانم داره چا هیهان دیو عمو سع یمهد یاحتماال بهار االن جلو یمامان:ووا ختمیر



 با عشق یباز

 
205 

 

شام  یبرا نایا یاونا رسمشون با ما فرق داره مهد گرنیجلوشون نم یچا چوقتیه ی:مادر گلم، خانواده رودانمن

 دعوت شدن.

مبل دو نفر  یمامان رو مینشست ییرایپذ ییتو میرفت رونیب میرو برداشتم و با مامان از آشپزخونه اومد ینیس

خانم  ایثر یکه جلو دهیپاشنه بلند پوش یکرده و کفشها شیخانم صدتا آرا هینشست رو به من کرد و گفت:االن هان

 .ارهیکم ن

 .زنهیم یقشنگ پیت یلیخ ایکارم کرده،چون ثر نیهم ٱ:اره احتمالمن

 به خودش برسه. دیکه پولداره چرا نبا یکس گهی:معلومه دمامان

 .یخانم هم خوشگلتر ایتو بغل مامان و سفت بغلش کردم و گفت:به هر حال بهت بگم که تو از ثر رفتم

 : قربون دختر گلم برم.مامان

 :خدا نکنه.من

                            *** 

انداختم  میبه ساعت گوش یخواب راحت رفتم از رختخواب بلند شدم و نگاه هیبود  لیشد چون امروز تعط صبح

امان م ییرایشرت کردم تنم و رفتم پذ ویس هیبود  یانداختم هوا بارون رونیبه ب یبود از پنجره هم نگاه ۹:۳۰ساعت 

 دختر گلم. ریبهم زد و گفت:صبخ یلبخند کشیزدرفتم ن خوردیلم داده بود و داشت پسته م ونیزیتلو یجلو

 ؟یصبحانه خورد ر،ی:صبح بخمن

 :نه نخوردم منتظر تو بود.مامان

 .میصبحانه بخور رونیب میطرفش و کنارش نشستم و گفتم:چه خوب بلند شو بر رفتم

 .میصبحانه بخور رونیب میبر میکه من و تو بلند ش ستیهوا آنچنان خوب ن زمی؟عزیکه نکرد یقاط لوفری:نمامان

صبحانه هم  میزنیقدم م یبارون یهوا ریز رونیب میریم لهیداره اخه؟ امروز تعط یبیمامان چه ع ی:وامن

 نکن. تیاذ گهی.پاشو دمیخوریم

 تو خونمون. مینیبش زارهیخدا نم ی:امامان
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 :پاشو مادرم.من

 .یزنیم یحرف نیهمچ رونیب یبر یخوایمن مادرم مادرم نکن که هر وقت م ی:برامامان

 :چشم، بلند شو.من

 لباس ساده کردم تنم. هیاز سرجاش بلند شد و به طرف اتاقش رفت منم به طرف اتاقم رفتم و  مامان

 

مخلوط شده بود تنم کردم شالمم کردم سرم و  نشیهم ب دیمانتو قرمز کم رنگ که سف هیدم پا و  یشلوار مشک هی

 سرد بود یلیمانتو بافت کرده بود تنش هوا خ هیمامان هم  رونیب میاومد  گرفتم دستم و از خونه با مامان فمویک

 کیرستوران ش هیتو  یصبحانه عال هی میو رفت رونیب میاز کوچه اومد دیلرزیم نجوریبود که دست مامان هم یجور

 م؟یراه نر کمیبه مامان انداختم و گفتم:اگه صبحانه ات تموم شده  ینگاه میخورد

 .میبهم انداخت و گفت:باشه، بلند شو بر ینگاه مامان

 میرفت یعل یدستمو دور دست مامان حلقه کردم و به طرف کوچه  رونیب میو از رستوران اومد میسرجا بلند شد از

که چند تا از  یاومده بود که چشمم خورد به عل ایاونجا بدنکه  گفتیمامان هم داشت در مورد آب و هوا مشهد م

ع دستمو از دور دست مامان برداشتم و به یسر کردنیم نیکردن و داشتن سوار ماش ریرو دستگ یها عل سیپل

 طرفش رفتم.

 برنش؟یدارن کجا م یوا یمامان:ا

 شده؟ ی،چیعل ی:علمن

امان گرفتم م یتاکس هیکردم و  یشد اخم سیپل نیسوار ماش بود جوابم نداد و یبود و صورتش زخم یکه عصبان یعل

 تو نرو  لوفریخودشو به من رسوند و گفت:ن عیسر

 شده. یچ نمیبرم بب دی:نه مامان بامن

رو  یاسم عل سهایپل یکیشدم از  سیوارد اداره پل عیسر دمیرس یوقت دیطول کش کمیشدم تا اونجا  یتاکس سوار

 گرفتم.
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 .نجایاالن اوردنش ا نیهستم، هم یآقا من دنبال عل دی:ببخشمن

 .نیاگه اونجا نبود بهم اطالع بد دیکن یچک هی ۱۲۸:اتاق سیپل

 :باشه،ممنون.من

 منو به خودش جلب کرد. یعل یکه صدا کردمیم دایرو داشتم پ ۱۲۸پله رفتم باال و اتاق  از

 احمق جون ستی:سحر نامزد من نیعل

 یبه عل ینشسته بود نگاه یعل یبود روبرو یمشک یموها  داشت و یمرد که چهره خوب هیبا  یعل دمید  برگشتم

 ندونه. یزیبهم زد و گفت:کاوه چ یکه متوجه شده بود من اومدم لبخند تلخ یکردم عل یانداختم و اخم

 .دیباش رونینشسته بود از سرجاش بلند شد و گفت:خانم خواهشا ب یکه کنار عل سیپل

 برداشتم و به کاوه زنگ زدم. ومیرو بست گوش در

 لوفر؟ی:جانم نکاوه

 سیاوردن اداره پل یعل ای:کاوه بدو بمن

 ی:چکاوه

 اومدن از در خونه بردنش  سهای:پلمن

 شده؟چرا؟ ی:چکاوه

  ایتو رو خدا زود باش ب سم،کاوهیاالنم تو اداره پل دمیکه من د بردنشیخونه م یاز جلو دونم،داشتنی:من چممن

 ؟یکالنتر برنش؟کدومیکجا م سایوا قهیدق هی سایسا،وای:واکاوه

  هیعل یخونه  کیکه نزد یکالنتر نی:هممن

 .امی:باشه،باشه دارم مکاوه
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موندم ربع ساعت بعد کاوه از پلها اومد باال همون موقع مرده از اتاق  یو دم در منتظر عل فمیرو گذاشتم تو ک یگوش

  شنمیبب رفتمینامزد داره نم دونستمیاگه م شناسمینم یت حساب:دخترو درسگفتیم سیپل یاومد و داشت برا

 نه؟یکرده؟ا کاریچ ارویشده؟ ی:چکاوه

 داغون کرده  نویا نی:زده ماشمن

 کرده  نکارویا یتو ک یگیم یدعوا کرده؟نه بابا،چ نی:با اکاوه

 دختره بوده انگار هیپته گفتم:سر  تته

 بوده؟ نیا میدیکه د ی:پس اونکاوه

 :اهوممن

 هیقض گفت یزایچ هی مینداد حالشم خوب نبود نصفه ن حیکامل توض یگفت ول یزایچ هی شبیدونستم،دی:من مکاوه

  کنهینم یچه کارا یوجو مین یرو کامل باز نکرد عل

داره واقعا؟خودتو  رزه؟ارزششویاخه م شعوریکنه پسر احمق ب کارتیاز پنجره بهش انداخت گفت:خدا بگم چ ینگاه

 درسته؟ نیانداخت اخه واقعا ا ریوسط گ نیخودش بدرک ما هم ا ی؟عالفیعالف کن

زنگ خورد جز  می.گوشدادمیبه حرفاش گوش م نجوریشده بودم فقط هم رهیبه کاوه خ یشده بودم همونجور گنگ

 آخه زنهیکه زنگ نم یگوش نیبه ا گهید یمامان کس

 :جانم مامان؟من

 ؟یی:کجامامان

 سی:اداره پلمن

 بسه:برگرد خونه مامان

  نجاستی:مامان نگران نباش کاوه هم اومده هممن

  کنهینم رییرو تغ یزیاومده اون اومده چ نی:امامان
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  شهیم یچ نمی:حاال بزار ببمن

 زود برگرد خونه لوفرین نی:ببمامان

 خوب باشه  یلی:خمن

به  ینشسته بودن پسر نگاه سیقطع کردم وارد اتاق شدم که کاوه و اون پسره و پل یرو بدون خداحافظ یگوش

 ی چون من وقت واسه نیکه الزمه انجام بد یلطفا هر اقدام دمینم تمیمن خواستمو گفتم رضا نیکرد گفت:بب سیپل

 تلف کردن ندارم 

  دهیپسر تو رو با دوست دخترش د نی:برادر اکاوه

 هان؟ یدخالت نکن ادیتو ز خوادیکاوه گفتم:کاوه م یگذاشتم رو شانه  دستمو

 :تو دخالت نکناوهک

 باهاش نکردم  میکار چیه میدید گرویدختر دو بار همد نیفقط ا ده؟هان؟منید یزد گفت:مگه چ یپوزخند پسر

 باش گه،ساکتی:بسه دکاوه

 رونیب میبر ای:کاوه....اممم....بمن

نامزد  تمدونسیم دیاز کجا با شناختمشیمنم نم یقرار بزار خوادینم گهیبلند کرد گفت:دختر گفت د کمیصداش  پسر

 دوستته 

 گهید دهیبچه دوست دختروش با تو د نیاون پسره ا یبه من گوش بده تو خودتو بزار جا طونمیداداش ش نی:ببکاوه

 گهید یکردن ول میتو؟؟حاال با هم بحث یدار یشده مشکل یرتیوسط غ نیهست ا میرتیهم نباشه،بچه با غ یحرف

 گه حرف بزنن،رابطشون تموم شد رفت.یتو رو دختر نگاه کنه چه برسه با هم د ستیحاضر ن گهید خواتشینم

 

 نداشت شروع نشده تموم شد  یپسر دوتا شانه اشو رو انداخت باال گفت:خدا رو شکر با منم رابطه ا

 چیکه ه یگیمامور متشخص م نیتو هم به ا میشیم یهمه چ الیخیما ب ستین یمشکل ی:باشه حاال هر چکاوه

  دمیخسارتتم هر چقدرم باشه بهت م یندار یتیشکا



 با عشق یباز

 
210 

 

 کرده  یکار هی هوی:ناراحت شده من

أمور م کنه،جنابینم دایمشکل پ یبا کس یسادگ نیبه ا هیرتیغ میلیخ یبا صبر و حوصله  یبچه  یلیخ ی:علکاوه

 شه؟یخسارتمو چقدر م

 تومن ۵۰۰:مأمور

  ستین یمشکل کنمیخوب من پرداختش م یلی:خکاوه

 نیست،ببیگفت:مسئله پول ن کردیم شیکه اشاره به صورت زخم یدر حال پسر

 هینامه رو بده قض تیتوهم رضا میدیمثل اولش،ما خسارت تو رو م شهیم فیشه،ردیاون حل م ستین یزی:اون چکاوه

 رو تمومش کن بره 

  ایدیبهش نم یزی:کاوه چیعل

 یعل ستین ی:نه مشکلکاوه

  کنمی:من خودم حلش میعل

  ستین یشکل:مکاوه

  رونیب امیزندان بعدشم م رمیچند روز م هی:یعل

  زنمیبهت زنگ م کنمی:من پولو حاضر مکاوه

 سرشو تکون داد گفت:باشه پسر

 سیگفت:شمارت بنو رونیکاغذ اورد ب هی بشیاز ج کاوه

 اسم و شمارشو نوشت اسمش ساسان بود  پسره

 که؟ یندار ی:مشکلکاوه

 :باشهساسان
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 هم کنه از اونجا رفت  یمعطل نکهیا بدون

 ؟یزنیزنگ م ی:به کمن

 ی:مهدکاوه

 پسر؟ یکجا یاز چندتا بوق گفت:مهد بعد

تو دردسر  گمیتومن،پسر م ۵۰۰دارم، اجیبه پول احت عیسر یلیافتاده خ یاتفاق هی یعل یپول الزم دارم برا کمی

پولو  یمهمه از حساب من بده مگه بهم نگفت یلیزندان خ ندازنشیبعد م شهیم یدادگاه یافتاده گرفتنش اگه پولو ند

 یضیمگه تو مر ؟پسریچ یعنی رشیصبح زود برو بگ اخوب فرد یلیگه،خیپس انداز کن خوب از اون پول بده د ریبگ

تلفن صحبت  یپا تونمینم نجایا کنمیباهات صحبت م امیخدا خونه باش م یا یجدا شد یچطور ینامزد کرد روزید

 کنم.

                             *** 

جواد هم زنگ زدم گفتم امروز  یبه آقا رونیدم پا،پام کردم و از خونه زدم ب یشلوار مشک هیو  یزود مانتو آب صبح

 شرکت  امینم

ازشون نبود  یخبر یول میهم از زندان اوردن منتظر کاوه و اون پسره ساسان بود ینشستم عل سیتو اداره پل رفتم

 دادگاه  میگفت:بر دیرو کش یعل یبود بازو یحوصله ا یکه مرد ب سمیپل

 انیم نیاجازه بد گهید کمی:من

 کردم کاوه اومد  ینگاه برگشتم

 دادگاه  برنشی:کاوه ممن

 کاریچ نجایشدن مونده بودم جواد ا سیمأمور شد جواد و ساسان هم وارد اداره پل کیدر هم کرد و نزد یاخم

 کرد؟یم

 جواد ی:سالم آقامن

 سالم دادن تکون داد  یبرا یسر
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 حل شد  هیقض رمیپس بگ تمویشکا خوامی:امممم.....من مساسان

 ؟یکرد گفت:مطمئن یبه کاوه و عل ینگاه سیپل

 :مطمئنم ساسان

 :بنجب داداش کاوه

 ومدیبود و از دماغش خون م یبه کاوه کرد و دوباره نگاهش انداخت به ساسان که صورتش زخم یدوباره نگاه سهیپل

 شده؟ یگفت:صورتت چ

 با تته پته گفت:تو باشگاه وزنه افتاد  ساسان

  میبر دیبا میکه ما کار دار یدونیم نیزده بشه زود انجام بد ی:جناب سربان هر امضاکاوه

 ؟یندار یا گهید تیشکا یبه ساسان انداخت گفت:مطمئن یدوباره نگاه سهیپل

 :نه ندارمساسان

 برداشت به سحر زنگ زد  بشیاز ج شیکاوه گوش رونیب یهمگ میاومد سیپل یاداره  از

 قهیچند دق میکنیخونه صحبت م امینشده م یزیخونه،نه چ امیاالن م نینرو من هم یتو؟جا ی:الو سحر کجاکاوه

  رسمیم گهید

 سایکاوه گرفتم گفتم:کاوه تو رو خدا وا یشد بازو یسوار تاکس کاوه

  لوفری:ول کن نکاوه

رو  یگوش نایکاوه ا یرفتم طرف خونه  میگرفت یتاکس هیراه افتاد  نیکه ماش کردیرو باز م یداشت در تاکس یعل

 برداشت به سحر زنگ زدم 

 :جانم؟سحر

 فرار کن  عی:سحر سرمن

 ؟ی:چسحر
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 نمون اونجا دهیرو فهم ی:کاوه همه چمن

 نفس نفس سحر به گوشم خورد  یصدا

 خونه گفتم فرار کن ادی:کاوه داره ممن

 یرو بهش گفت که جلو هیزنگ زد و قض دیهم به عمو سع یرو خاموش کردم عل یبزنه گوش یبزارم حرف نکهیا بدون

  رهیکاوه بگ

 ه؟یبرگشت گفت:ک یبود عل نبیزنگ خورد ز میگوش میرفتیم میراه داشت تو

 نبهی:زمن

ود ب دهیه هم که تازه رسبودن کاو سادهیدم در وا دیو عمو سع هیخاله هان میدیشد که رس قهیکردم چند دق جکتشیر

 نکن بگو چت شده؟ میکاوه گرفت گفت:کاوه عصبان هیخی دیعمو سع میدیمثل برق به کاوه رس یمن و عل

 نشده  یزینشده برو اونور چ یزی:چکاوه

 شو باشه  الشیخی:داداش ارزششو نداره ولش کن بزار بره بیعل

 باهاش ندارم  یگفتم که کار دی:اه ولم کنکاوه

 کاوه گرفت گفت:کاوه تو رو خدا یدوباره بازو یعل

 باهاش ندارم پسر یگفتم که کار ی:علکاوه

 :کاوه من

 :سحر رفته دیسع عمو

 :هولم داد افتادم بعدم فرار کرد هیهان خاله

 کنمیم داشی:باشه فرار کنه بلخره پکاوه
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 حال خودش  ولش کن به شهیبشه؟باز شرح م یکه چ یکن داشی:بابا ولش کن برادر من پیعل

 دختره؟هان؟ نیکرده ا کاری:چدیسع عمو

فرار  ن؟بایدیدر موردش بشنوم فهم یزیچ خوامینم گهیکلمه هم در موردش حرف نزن،د کی:بابا حرف نزن کاوه

 یودموج شناسمشینم گهیگفتم من د یبهتون چ یدیبهش نداشته باشم،فهم یکار گهیکردنش باعث شد که من د

 نداره تموم شد رفت  یمن جا یبه اسم سحر تو زندگ

 درسته  نی:آره هممن

 تموم شد  گهی:دکاوه

 ؟یریپشت سرش رفت گفت:کاوه کجا م یازمون دور شد عل کمی کاوه

  گهید نیتنها باشم بر خوامیم کنمیخواهش م گیراحتم بزار د کمیداداش  نی:ببکاوه

 :ولش کن دیسع عمو

  شاهللی:خدا نابودش کنه اهیهان خاله

 ماله سحره؟ نایا چمدون کنار در بود اشاره کردم گفتم:اسه ت دو

 به عالمت مثبت تکون داد  سرشو

  ارمشی:من میعل

 به سحر زنگ زدم  میشد نیسوار ماش میبرداشت لشویوسا

 :الو سحر

 ؟یی:سحر کجامن

  سمین جای:هسحر

  یبا خودت نبرد لتوی:وسامن
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 :کاوه کجاست؟سحر

 نگران نباش کنهیآروم شد بلخره فراموش م یتنها باشم ول خوامیگفت م دونمی:نممن

م که استخدام خواستمیدادم من فقط م حیهم قبال توض یندارم به عل یمن گناه دیتو رو خدا بهش بگ لوفری:نسحر

  خورمینبود قسم م یا گهید زیچ نیاز ا ریکنه به غ

  میاریب لتویوسا یبا عل خوامیم یی:تو بگو کجامن

 قدرنینکردم که اون ا یمن کار لوفریچون بهم اعتماد نداره،ن کنهینکردم اون حرفمو باور نم انتی:من به کاوه خسحر

  دیتو رو خدا بهش بگ هیعصبان

  میزنیبعدم با هم حرف م ارمیم لتویبعد وسا یی:بگو کجامن

 زیم هیرد که شدم سحر پشت از صندوق عقب برداشتم به طرف رستوران رفتم وا لشویبهم اس ام اس زد وسا آدرس

 از سرجاش بلند شد  دیگوشه از رستوران نشسته بود منو که د

  ریبگ ایخونمون بعدا ب برمیهم م هیاز چمدونات بق نمی:امن

 نداشتم  یمن با اون رابطه ا خورمینه؟قسم م یکنی:باشه،تو هم حرفمو باور نمسحر

حرفا ندارم االن  نیبه ا ینداره کار یبه من ربط یکرده بود یکارایحرفاتو گوش کنم،قبال هم  ومدمی:سحر من نمن

  نینرسونه فقط هم بیتو آس ایوقت کاوه به خودش  هیکه  میفکر باش نیبه ا دیفقط با

 یمهمون نیحاال بر رونیب رمیکاوه م یمن از زندگ نیشد که آرزوش داشت یهمون دیکن ی:الزم نکرده فکرسحر

 بخاطرش  دیریبگ

 ؟یگیم یدار ی:معلومه چمن

 به طرف کاوه رفتم  عیسر دمیوارد رستوران شد ترس یعل یموقع کاوه با سر و صداها همون

 آره؟ نیدی:برام نقشه کشسحر

  کنمی:کاوه خواهش ممن
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  دی:کمک کمکم کنسحر

 سحر شد بازشو سفت گرفت گفت:نگران نباش،نترس کیمنو کشوند عقب و نزد کاوه

 نکردم  ی:من کارسحر

 تسین نیباهات ندارم قسطم ا یکار چیبخاطرت برم زندان پس نترس ه ینلرز،تو ارزش ندار دیمثل ب نقدری:اکاوه

 نگران نباش 

که بخاطرم  یپول طالها رشیو گذاشت تو دست سحر گفت:بگ رونیاورد ب دیپاکت سف هی بشیاز ج کاوه

  ریبگ ایندارم ب یاجیبهشون احت گهید رشونیبگ یکن یبه من خوب یخواست ،مثالیفروخت

 بلند شد  غشیفشار داد که سحر ج یبدجور دستش

 گفتم  یبهت چ یدیفهم یریاز من فاصله بگ گهید خوامیم نمی:بعد از اکاوه

 :تو رو خدا گوش کن سحر

 یدینش شناسمیبه اسم سحر نم یکس گهیبشنوم د خوامیصداتم نم گهیکلمه هم حرف نزن خفه د کی:شششش کاوه

 میکنیزودتر تمومش م دمیدادخواست طالق رو م رمیم ؟االنیدیفهم نیفقط هم میشیگفتم  از هم جدا م یبهت چ

 یخوب جمع کن بهت چ حواستو یمن مرد ینشو واسه  یورا آفتاب نیا گهی؟دیدیشن یعوض یاعتراض چیبدون ه

  شناسمشینم گهیوجود نداره من د گهیسحر د گمیم

 نیبه هم یتونیشن؟نمیم یچ دونمیکه م یدور شد سحر اشکاشو پاک کرد گفت:رازها کمیحرف کاوه ازش  نیا با

 کنار  میبزار یراحت

  یگیم یچ گهیکردم گفتم:سحر بس کن د یاخم

 دوباره رفت طرفش  یبرگشت و دوباره به طرفش رفت عل کاوه

 میبر ای:کاوه بیعل

  نمیبب ساینگو وا یزیچ قهیدق هی ی:علکاوه

 :کاوه ولش کن بره من
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 من کامال خونسردم اره خونسردم  لوفریلحظه ن هی:کاوه

 سحر بلند شد  غیکه ج یموهاش کرد و فشارش داد جور یال دستشو

چهار سال رفتم زندان بخاطر همه  ادیمدت در نم نیتو ا کمیکه ج یکه من یفکر کرد نیدختر جون به ا نی:ببکاوه

 که ایدن یهر جا یکن یکه منو شاک یکن یکنم؟هان؟کاریرو فراموش م یکسگذشتم حاال اشتباه  میاز زندگ یچ

 یول برو یبر یخوایم یهر جا کنمیکنم؟میکنم،نمیم لیبه جهنم تبد اتویدن کنمیم داتیپ یطور هیبلخره  یباش

 یسحر اگه اشتباه هیطرف قض هی نمیفکر کن ا نجاشمیبه ا دمیبرات آرزو،قول م شهیاون موقع مردن م کنمیم داتیپ

 جلودارم یچیه گهید یبگ یخبردار شده اگه اون رازو به کس یزیاز چ یاگه بفهمم کس کنمیم اهیس اتویدن یکن

 یخوایحاال هر جا م یخبردار بشه با من طرف یاگه کس شهیدفع م نجایراز هم نیا یچیگفتم ه یچ یدیفهم شهینم

 پس حواستو جمع کن. یریبم دیفقط با گهیاون موقعس که د کنمیم داتیبرو بازم پ یبر

  نیموهاش برداشت گفت:آفر یاز ال دستشو

  میبر ایکاوه گرفت گفت:ب یبازو یعل

 سحر  یبا منم طرف یکن تیبه بعد اگه کاوه رو اذ نی:از امن

 .رونینگاشم کنم اومدم ب نکهیرستوران بدون ا از

 

 نمونخو یایبهم کرد گفت:م یبرگشت نگاه یشدم عل نیماش سوار

 .امی:آره ممن

که حرف  میبود یکاوه همش ساکت بود فقط من و عل یشب شده بود ول میروشن کرد به طرف خونش رفت نیماش

  کنمیدرست م یچا هیبهم کرد گفت:االن  ینگاه یعل شدیکاوه بخنده نم کمیکه  میکردیم میهر کار میزدیم

 کمکت امی:منم ممن

 یا هقیده دق کردمیرو روشن کرد و شروع کرد به استکان اوردن منم کمکش م یکتر میهم به طرف آشپزخونه رفت با

 بازم تو سکوت بود   میکنار کاوه نشست میشد که آماده شد رفت



 با عشق یباز

 
218 

 

 یکن فیخون خودتو کث خواستمیبود که نم نینگفتم بخاطر ا یزیبه کاوه کرد گفت:اگه چ ینگاه یعل

که  یبرخورد کرد یمنطق نقدریا یکرد دمونیخار کردم رو سفبهت افت گهیبار د هیامروز  ینطور،ولی:منم هممن

 نمونده  یباق یچیه یقبل یکه کاوه  ینشون داد

 :ههه جو نده بابا کاوه

  یبخاطرش خراب کن تویدختر اصال ارزش نداشت که زندگ نیخوب حق با تو بود ا گمی:راست ممن

 زود دورغ هاش برمال شد  یلیخوش شانسم خ یلی:آره واال بخدا خکاوه

 کارم رفته باشه بازم کارش اشتباهس،چون دورغ گفته  یواسه  نکهی:آره بابا ایعل

 کرد یباز لمی:برامون فکاوه

 دقل بازو دورغو بود  نقدریدختره ا میدیفهمیم دیکجا با ،ازیلمی:اونم چه فمن

  یاز شرش خالص شد یداداش راحت شد ی:راحت شدیعل

  یت شدراح گهی:آره دمن

 ییطال یمدت وقت گذاشتم سالها نیکه ا فیح یول کردمیرو تموم م هیهمونجا قض یگفتی:اگه همون روز مکاوه

  یچیعمرم رفت اونم بخاطر ه

  رونیرفت ب تیاز زندگ شهیهم یسحر برا گید الیخیبهترم شد ب یلیخ ینطوری:ایعل

 نفوذ بد بزنما نکنه بازم حامله باشه؟!!! خوامی:نممن

 ؟سحر؟ی:ککاوه

من صد در صد  یعنیباشه  یزیچ نیممکنه همچ ریکرد گفت:غ یبه عالمت مثبت تکون دادم کاوه خنده ا سرمو

 مطمئنم 

  دیخوابیم نیشبا رو زم نی:منم مطمئنم چون ایعل

 ؟یدونی:تو از کجا مکاوه
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 :مامانت گفت یعل

از بدنم  ینینفس سنگ یمهد دنیاز سرجاش بلند شد به طرف در رفت با د یعل دیزنگ خونه به گوش رس یصدا

 خارج کردم 

  نیبش ایا،بیب ی:داداش عقب موندکاوه

 شده؟ ی:چیمهد

 بهم کرد گفت:سالم  ینگاه یمهد

 جوابش دادم:سالم  یخشک و خال منم

 از جواد؟ ایمامانم  ؟ازیدیشن یاز ک نمی:بگو ببکاوه

 :جواد؟یمهد

 نگه  یزیچ ید گفتم به کس:من به جوامن

 ه؟یربطش به جواد چ نمیلحظه صبر کن بب هی:یمهد

 که اصال هنگ کرده بود  یمهد میبهش گفت یچ همه

  شهینم الیخیزود ب نقدریگفتم،ا یک نیبب شهیدختره برامون دردسر م نی:ایمهد

  ستین یمشکل گمیم یساعته دارم چ کی:پس من کاوه

 م؟یکنیم کاریچ شهیم ی:حاال چیمهد

  دمیم م؟طالقشیکنیم کاری:چکاوه

 باشه  نیکارت هم نی:فردا اولیعل

  کنمیکارو م نی:اره همکاوه

  یریطالق بگ ینزنه که نتون بشیغ ییهوی یعنیدم دست باشه  دیهم با ی:از طرفمن
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لش بدکار نمونم اگه ح اروی نیبه ا نکهیراحت باشه تنها مشکل من ا التونیبکنه خ تونهینم یغلط چی:نه بابا هکاوه

 راحت باشه  التونیخ ستین یمشکل گهیبکنم د

  رمیگیفردا بانک اون پولو م رمی:باشه نگران نباش من میمهد

 رسهیخبرش م گهیدو روز د یکیبفروشم  نیحرف زدم ماش مانیبا ا کنمیمن خودم حلش م ستی:نه الزم نیعل

 مضخرف نگو  یگیم یدار ی:چکاوه

  کنمیکردم خودمم حلش م یغلط هی:داداش من یعل

 هان؟بخاطر من  یکرد ی:باشه بخاطر ککاوه

 نداره  یربط یبه مهد ی:ولیعل

 کاوه تو دست من پول داره  م؟اصالی:مگه من و تو داریمهد

 مهندس؟ یخوبه؟مشکلتون با بهار حل شد آقا ینجورینگران نباش ا گهید میخوب حله حلش کرد یلی:خکاوه

  ستین یفعال حله مشکل میزنی:حاال بعدا حرف میمهد

 زدم یپوزخند

 

 براش گفتم  ازیتا پ ریخونه از اون طرف هم مامان ذوق داشت بدونه که چه خبر شده نشستم از س دمیکه رس نیهم

 آبرو  یکرده ب نکارویا ن،پسیچشم رو بب یدختر ب یوا ی:وامامان

 بوده  یحتما کار میگفت مینگفت یزیهم بخاطر کاوه چ یو عل گه،منی:آره دمن

  شدیبلخره معلوم م مونهی:نه بابا ماه که پشت ابر نممامان

 :حق با شماست من
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 گشتهیواسه خودش م دیجد یجا هیدنبال  ستین یدیدوستش ندارن به کاوه هم که ام نجایا دهی:آره دمامان

 ؟یفهمیم

  نطورهی:آره هممن

 بده  یلیخ یآبرو یه آدم،بخوب بزار را یکاش خدا آدما ی:وووامامان

 کاراش خجالت بکشه  نیبا ا دیاز دست نداده اون با ی:کاوه که آبرومن

 مهمه  نیچند کاوه هم خودشو تو دردسر نداخته هم شه؟هریم شی:هه خجالتم حالمامان

  شیدیدیم دیبرخورد کرد با یمنطق یلیمامان خ قای:دقمن

 رو؟ نایا یداد ؟خبریزنگ زد نبیتو به ز گمی:ممامان

 ؟یبگم؟مگه تو بهش گفت یچ ی:نه برامن

 گفتم  ی:چرا....من کلمامان

 خبردار شده  گهی:خوبه دمن

سحر رو  یبعدم بهش زنگ نزد یکرد جکتشیبزن گفت امروز بهت زنگ زده تو ر یزنگ هیدخترم تو هم  ی:ولمامان

 زنگ زده  دهید دنیدرحال دو

 فقط به کاوه مربوط باشه  زنهیزنگ نم گهی:واسه کار دمن

 :ولش کن بابا مامان

 نداره که  یا گهیکار د کنهیاز کاوه خبر داشته باشه با من رفاقت م نکهیا یمامان،فقط برا نطورهیهم قای:دقمن

 لوفریتو جوابش بده ن ی:ولمامان

 ده اتفاق هم خوشحال ش نیکامال مشخصه،حتما از ا زیندارم همه چ یکار یمن با کس دی:ببخشمن

 ناراحت شد  زم،طفلکی:نه بابا عزمامان
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 به کاوه  چسبونهیکرده اون از خداش بود از فردا خودشو م یباز لمی:فمن

                               ** 

هم صحبت کردم داشتم مانتو  ایبا رو کمیطرف مغازه مامانم، میرفت رونیب میشد آماده شدم با مامان از خونه زد صبح

 اومده  دیگفت:خانم عمو سع ایتنم که رو کردمیم

 دم در  میبود با مامان رفت سادهیوا کیپالست هیبا  دیعمو سع برگشتم

 خانم  یگل ری:صبح بخدیسع عمو

  دیید؟بفرمایسع ی:آقامامان

  یراشکیذره پ هیداشتم  یعرض کوچک هیمزاحمتون شدم  زه،منی:من چدیسع عمو

  نیدی:ممنونم چرا زحمت کشمامان

که گفته  یکنم بابت حرفا یمعذرت خواه خواستمیخانم من م یگل ،امممیچه زحمت کنمی:خواهش مدیسع عمو

 اد؟یم ادتونی نیداد حیکه راجب کاوه توض یزایچ نویبود

 :بله مامان

 کنه،بایصحبت م لوفریبا ن نکهیا یواسه  دین،شایشناسیاز من م شتریشما کاوه رو ب ن،معلومهی:حق داشتدیسع عمو

 افتاده  یبد یکه برامون اتفاق ها دایجد یدونیم هیکم حرف یبچه  زنه،کاوهیمن که حرف نم

 با خبرم  یاز همه چ دیسع یآقا دونمی:ممامان

 فا لط میکمکش کن میسیپشت کاوه وا مویدست به دست هم بد یهمگ یایب یدونیم زوی:خوب اگه همه چدیسع عمو

طالق که تموم بشه کاوه  یکارا یول دینگران نباش دمیانجام م لیبا کمال م ادیاز دست من بر ب ی:خب اگه کارمامان

 دردسر تموم بشه بره  یب یکه همه چ میکنیدعا م یعنی شهیسبکتر م

 درست کنم  یدختر هم هست اونجا رو چطور ی:درسته خانواده دیسع عمو
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 خوادیم یا گهید یعمش کس ایباش عموش به مامانش،با دونمینم کردیم نجاهایفکر ا دیسحر با دایببخش ی:وامامان

  دیفکر نکن زایچ نیبه ا گهیبگه،د یچ

اتفاق ها خوب  نیهم ا یباهاتون صحبت کنم از طرف خواستمیم ینطوریمدت هم یعنی ن،منیگی:راست مدیسع عمو

 بگم؟ یاممم چطور زاشتینم

 فهممی:ممامان

  خوامی:بازم ازتون معذرت مدیسع عمو

  ادینم شیپ یکدورت گهید شاهللیسرتون سالمت ا ستی:مهم نمامان

  ریبخ شاهلل،روزی:ادیسع عمو

  ری:روز شما هم بخمامان

 مامان جون یرفت به طرف مامان رفتم بغلش کردم گفتم:فوق العاده ا دیکه عمو سع نیهم

 

به طرف کاوه  رونیجلسه داشتن از اتاقم اومدم ب یامروز دو نفر یروز گذشت امروز روز پنجشنبه بود کاوه و مهد دو

 سرگرم بود و متوجه حضور من نشده بود  لشیزده بود رفتم کاوه با موبا پیجلسه ت یکه امروز برا

  ریمن:صبح بخ 

 .ریتو بخ لوفر،صبحیبهم کرد و گفت:به به خانم ن یسرشو اورد باال و نگاه کاوه

م به  کُتش یدست کمیموهاش کرد و  نیگرفت و دستشو ب لمیدرست تحو کردم اونم یزدم و باهاش روبوس یلبخند

 گفت:چطور شدم؟  دیکش

 .یشد یعال شهی:مثل هممن

 هیدو برادر با هم  میخوایم میحرف بزن میخوایها م ینیریاون ش یدرباره  یاالن من و مهد یدونیزد و گفت:م یلبخند

 میریجلسه بگ
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 .هی:عالمن

 دور لبت؟ هیچ نیدر هم کردم و گفتم:کاوه ا یشده بود اخم یاز لبش زخم یبه دور لبش کردم گوش ینگاه

 ؟ی:چکاوه

 زخمه نیا نیزخمش و گفتم:هم یگذاشتم رو دستمو

 درد داره. یلی:نکن، که خکاوه

 باز یدر افتاد یشده؟ با ک ی:چرا؟؟چمن

 برد باال و گفت:ساسان. سرشو

 هللشایبه کاوه کردم و گفتم:ا یخود داشت محلش نزاشتم و نگاهناراحت کننده به  افهیکه ق کمونیاومد نزد یمهد 

 یداشته باش یخوب یجلسه 

 وارد اتاق شدن منم رفتم تو اتاقم. یبهم زد و با مهد یچشمک کاوه

ناراحت بود  یلیاش که انداختم خ افهیبه ق یبه طرفش رفتم نگاه عیسر رونیاومد ب یبود  کاوه از اتاق مهد عصر

 ؟یرو گرفت افهیق نیشده؟چرا ا یزیکردم و گفتم:کاوه؟چ یاخم

 .ستیبزار تنها باشم، حالم اصال خوب ن لوفری:نکاوه

 یشد؟ مهد یچ یامد یتو اتاق مهد یخوب بود رفت یلیتو که ظهر حالت خ ست؟یحالت اصال خوب ن یچ یعنی:من

 گفته؟ یزیبهت چ

 زنگ زدم. یاتاقم و به عل به حرفم نکرد و به راهش ادامه داد رفتم تو یا توجه

 ی:الو علمن

 لوفر؟ی:بله نیعل

 ؟یی:کجامن
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بعد از جلسه حالش گرفته  یشده؟من:واال،ظهر قبل از جلسه حالش خوب بود ول ی:مغازه رو تازه بستم،چرا چیعل

 ه؟یبه تو بگه مشکلش چ دیشا ششیپ یشد خواستم بر

 ناراحتش کرده. ی:احتماال مهدیعل

 گفتم  نوی:اره منم هممن

 یمانند داشت و رنگ قهوه ا یکه شکل لوز میواریبه ساعت د ینگاه یصندل یرو قطع کردم و نشستم رو یگوش

کارامو انجام دادم لپتابمو خاموش کردم و  یهمه  شیتا ش شیش شدیتا ساعت م گهیساعت د کیداشت انداختم 

 زنگ زدم.  یو به علبرداشتم  فمیاز ک مویگوش نییچراغ اتاقمم بستم از پلها اومدم پا

 ؟ییسالم کجا ی:علمن

 .مینشست یرستوران هی:سالم،تو یعل

 .شتونیپ امی:کدوم رستوران بگو تا بمن

 رستوران با کالس هیکه گفت  یگرفتم رفتم همون رستوران یتاکس هیرو قطع کردم و  یبهم داد گوش قیدق آدرس

رفتم داخل هر  یشکل هم داشت وقت یدر قهوا هیبود و دور تا دور  رستوران با چوب کار شده بود و  کیکوچ یول

اون آخر نشسته بودند بهشون  یصندل یهم رو هو کاو یدورش بود عل یو چهار تا صندل زیم هیاز رستوران  یگوشه ا

 .نیبش ایاخت و گفت:ببهم اند یعصر خودشو داشت نگاه یناراحت افهیشدم کاوه که همون ق کینزد

 شده؟ یچ یبگ شهیکردم و گفتم:کاوه م یاخم

 ناراحتش کرده. یبهت گفتم مهد یدیکه کنارم نشسته بود سرشو به عالمت تاسف تکون داد و گفت:د یعل

 گفته؟ یبه کاوه چ ی:مگه مهدمن

 سر دکه ها بود و از وقتش یو باال کردیاون شرکت کار م ی....کاوه که از صبح تا شب برایو گفت:ه دیکش ینفس یعل

 گرفت. ینجوریحاال جواب تشکرات داداششو ا گذشتیم

 کرده؟ کاریچ ی:خب مهدمن

 .رونی:کاوه رو از شرکت انداخت بیعل
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 ؟ی:مهدمن

 ی:بله خود مهدیعل

انداخت  کردیکه از صبح تا شب کار م یاخه امکان نداره، داداش خودشو از شرکت ؟یچ یعنی شهی: باورم نممن

 رون؟یب

 نطورهیهم قای:دقیعل

 .شدمیناراحت م یلیبودم خ ،منمیرو گرفت افهیق نی:پس بگو چرا امن

 نگفت؟ یزیبهت چ گهیبه کاوه انداختم و گفتم:د ینگاه

 چیبهم انداخت و گفت:ه ینگاه یچشم رینداشت ز یکه اصال حال خوش کاوه

 شده یچ میبدون دیبا میما دوستات م،خوبیا بهیانگار ما غر یزنیحرف م یجوری:کاوه من

 .ی:بهتر ندونکاوه

 نداره. یدر کل به من ربط یعنی:اها گرفتم،من

 حوصله حرف زدن ندارم. ستینزدم حالم اصال خوب ن یحرف نی:من همچکاوه

 

 .میشروع کن یکاریخودمون  نیایانداختم و گفتم:خب ب یبه عل ینگاه

 .الیخیزد و گفت:ب یشخندین یعل

 گفتم. یجد ی:علمن

 ونمیلیم کی یبرج یکنیتو همون شرکت کار م یریول کن تو رو خدا، تو که م لوفریکرد و گفت:ن ینگاه کاوه

 هم که مغازه داره. یعل یریگیم

 من همه پوالمو فعال جمع کردم و..... کنم،یبا شما کار م رونیب امی:خب از شرکت ممن
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منم مغازم  ادیم رمونیپول گ یزیچ هیو ت میکار کن یکیخب اگه شر گه،یو گفت:راست م دیوسط حرفم پر یعل

 .میریگیم کتریمغازه بزرگتر و ش هیبا پولش  فروشمیم

 .الیخی:بچها بکاوه

 .نمیهر روز بهار اخمو رو بب دیعالقه ندارم تو اون شرکت کار کنم با یلیقبول کن، بخدا من خ شیکیکاوه  ی:وووامن

 کردن  یبا هم خنده ا یو عل کاوه

 یعل نیماش دمیبه دور و برم انداختم د ینگاه رونیب میاز رستوران اومد یوقت میو بعد بلند شد میساعت نشست کی

 کجاست؟ نتیماش ؟پسیمن:عل ستشین

 بخاطر اون اتفاق اومد. یعنیخواد،یم نشویو گفت که ماش شمیصاحبش اومد پ روزی:دیعل

 :چه بد.من

اراحت بود کاوه ن نقدریا میتنها بود یبود بعدش من بودم که با کاوه دو نفر ینفر عل نیخونه اول میرفت ادهیپ ینفر سه

زدم و گفتم:نگران نباش، اگه داداشت به فکر تو بود تو رو از  یلبخند دمیرس یوقت کردیبه من نم یکه اصال توجه ا

 .رونیب داختیشرکت نم

 و دمیکش یعالقه نداره باهام حرف بزنه نفس یلیخ دمیفهم یوقت سادیسرشو تکون داد و به همون حالت وا کاوه

 شب خوش من برم خداحافظ. گهیگفتم:خب د

 .سایلحظه وا هیکه برم بازمو گرفت و گفت: برگشتم

 :جانم؟من

 .یشمی:خوشحالم هنوز پکاوه

 داخل خونه شدم  یحرف چیو بدون ه نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

به مامان زدم و  یمامان به خودم اومدم لبخند یاوه غرق بودم که با صدااون حرف قند تو دلم آب شد تو فکر ک با

 گفتم:سالم مادرم.

 .نجاستیا نبیآقا و ز نیآروم اومد کنارم و گفت:حس مامان
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 اومدن؟ نایا یک ؟یور به اون ور شد:چ نیام از ا افهیق

 ایبرو لباست عوض کن ب ش،یساعت پ می: نمامان

کنار هم نشسته بودند  یمبل دو نفر یآقا رو نیو حس نبیتو اتاقم و لباسمو عوض کردم رفتم تو حال که ز رفتم

 مبل یزدم و ازشون سالم کردم و کنار مامان رو یآقا از سرجاشون بلند شدن لبخند نیو حس نبیز دنیمنو د یوقت

 ؟یدایزد و گفت:چه خبر؟کم پ یلبخند نبینشستم ز یسه نفر

 .یما رو فراموش کرد یمعرفت یکه ب ییتو نی:واال امن

 .:بخدا بخاطر عمم سرم شلوغ بودنبیز

 از سرجاش بلند شد و به طرفم اومد و کنارم نشست و گفت:چه خبر از کاوه؟ نبیز

 .یاز بدنم خارج کردم و گفتم:سالمت ینیسنگ نفس

 .یزنگ زدم جوابم نداد دم،بهتید دنی:اون روز سحر رو در حال دونبیز

 :سحر از کاوه جدا شده.من

 ؟یچ ی؟برایزد و گفت:چ یکه چشماش برق زد لبخند نبیز

 کرده.  انتی:سحر به کاوه خمن

 .گفتیم یزایچ هی:اون روز هم مادرت نبیز

                               *** 

زنگ  که خوردمیمو داشتم صبحانه  دمیشرکت لباسمو پوش میقول داده بودم که با هم بر نبیبه ز شبیشد د صبح

و  دمیبه طرفش رفتم صورتشو بوس شستیبه مامان کردم که داشت ظرفها رو م ینگاه دیخونه به گوشم رس

 اومد. نبیگفتم:مامان من برم ز

 حواستون به خودتون باشه. نیریم ادهی: باشه دخترم، پمامان

 :چشم،خداحافظ.من
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داشت پاش بود موهاشو کامل  رهیبه رنگ ت یو شلوار یکرم ریمانتو حر هیبا  نبیطرف در رفتم در و که باز کردم ز به

 ؟یصورتش برداشت و گفت:سالم چطور یاز رو شویدود نکیسرش بود ع یشال نازک هیباز کرده بود و 

 م؟ی:سالم،برمن

 .می:برنبیز

اش که فوت  در مورد شوهر عمه نبیتا اونجا ز میتا شرکت رفت ادهیپ نبیو درو بستم و با ز رونیخونه اومدم ب از

 زدنیبودند و داشتن حرف م نیکه کنار ماش دمیو بهار رو د یمهد میدیرس یکرد وقت فیکرده بود برام کامل تعر

 ست.ین الشمیخ نیبرادرش ع نمیگفتم:ا یلب ریسرمو تکون دادم و ز

 ؟یگفت یزیبهم کرد و گفت:چ ینگاه نبیز

 نگفتم. یزی:نه چمن

در به گوشم خورد جواد دم  یرفتم تو اتاقم و لپتابمو روشن کردم صدا میباال و از اونجا از هم جدا شد میپلها رفت از

 زد و گفت:اجازست؟ یبود لبخند سادهیدر وا

 جواد یآقا دییسرجام بلند شدم و گفتم:بفرما از

 هیو اون اتاق آخر یایبح زود بژاپن قرار دارم خواستم فردا ص یرهایاز وز یکیجلسه مهم با  هی:ممنون، من فردا جواد

 .یکه بزرگه رو آماده کن

 :چشم حتما.من

 شد؟ یکاوه و سحر چ هیقض یکنم، ول یفضول خوامینم ی:راستجواد

 .شنی:از هم جدا ممن

 ادین شیپ یساسان هم هست خواستم مشکل ی:آها،اخه فردا تو جلسه آقاجواد

 ندارم. ی:نه من با اون مشکلمن

 خب. یلی:خجواد



 با عشق یباز

 
230 

 

 ادهیخودم پ یداشتم برا رونیعصر شد از جام بلند شدم و از شرکت زدم ب یدادم به صندل کهیت رونیاتاق رفت ب از

 که به مغازه مامانم برسم. رفتمیم

 

نشسته بود و داشت مجله  یصندل یهم تو مغازش نبود مامان رو ایرو یتو مغازش نبود حت چکسیه دمیرس یوقت

 :مامان؟وارد مغازش شدم و گفتم خوندیم

 .زمیکه با مجله سرگرم بود به همون حالت گفت:سالم عز مامان

 .ستشین تمیمنش یمغازه؟ حت ومدهین ی:چرا امروز کسمن

 ساعت چنده؟  یدونیم زمی:عزمامان

 انداختم و گفتم:خوب ساعت تازه شده هشت میبه ساعت مچ ینگاه

 صبح تا حاال سر پا هستم گه،ازی:خب دمامان

 کنار مامانم یصندل یکه رو یحال در

 گفتم:آها،پس امروزم سرت شلوغ بوده. نشستم

 .ادیبهم انداخت و گفت: نه اون قدر ز ینگاه شیقهوه ا یبا چشما مامان

 یوقت میتا خونه رفت ادهیو پ میو در مغازه بست میچراغها رو خاموش کرد میو بعد بلند شد مینشست قهیدق چند

از  پتو نازک هیرفتم  دیمبل و خواب یدسته  یسرشو گذاشت رو ریدون شبخمامان خسته بود که ب نقدریا میدیرس

لباسمو کامل در اوردم گذاشتم تو کمد و رفتم  وو چراغها رو بستم به طرف اتاقم رفتم  دمیکمد برداشتم و روش کش

و به طرف  دمیپوش یلباس راحت هیموهامو کامل سشوار کردم و  رونیدوش گرفتم و اومدم ب هی عیحموم سر

اعت به س یکردم نگاه زیبرداشتم و همه جا رو کامل تم یبود جارو دست فیکف آشپزخونه کث کمیآشپزخونه رفتم 

برداشتم و به  زیم یاز رو مویفکر بودم به کاوه زنگ بزنم گوش نیهمش تو ا ومدینم خوابمبود اصال  ۱۰کردم ساعت 

 یو رفتم تو اتاقم رو دمیکش ینفس زیم یرو گذاشتم رو یاد گوشجوابم ند یکاوه زنگ زدم، دو بار بهش زنگ زدم ول

 دم،یتخت گرفتم خواب

 جوابش دادم. عیشدم کاوه بود سر داریب میگوش یشد با صدا صبح
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 :جانم کاوه؟من

 ؟یزنگ زده بود شبی:سالم،دکاوه

 .یجوابم نداد ی:آره،دو بار زنگ زدم ولمن

 حالم خوب نبود. یلیخ دی:ببخشکاوه

 را حالت خوب نبود؟ بخاطر موضوع کار؟:حاال چمن

 بحثم شده بود. یبا مهد شبی:نه دکاوه

 :واقعا خوب چرا؟من

 .یعل یخونه  ای:بکاوه

 :باشه.من

و بدون صبحانه خوردن به طرف خونه  دمیرفتم دست و صورتمو شستم و لباسمو پوش عیرو قطع کردم سر یگوش

آپارتمان رفتم باال و زنگ خونه رو زدم بعد از چند تا زنگ کاوه اومد در رو باز کرد  یاز پلها دمیرس یرفتم وقت یعل

 تو. ایزد و گفت:سالم، ب یلبخند

 ؟کجاست یبه دور و برم انداختم و گفتم:پس عل ینگرفت نگاه لیکردم درست تحو یخونه شدم باهاش روبوس وارد

 :اون تو حمامه.کاوه

 .امیبه خودش کرد و گفت:برم لباس بپوشمو ب یه نگاهنشستم کاو ینفر هیمبل  یرو رفتم

هم به ساعت کردم که هنوز  ینشستم و نگاه قهیبه عالمت مثبت تکون دادم  کاوه به طرف اتاق رفت چند دق سرمو

 یدو لبخن کمیبود اومد نزد دهیکه پوش یشلوار مشک هیرنگ و  یآب راهنیبا پ یوقت بود عل یلیخ ۱۰نشده بود تا  ۹

 ؟یاومد یزد و گفت:تو ک

 هست. یساعت می:نمن

 شد؟ یچ شبید یاومد کنار من نشست و گفت:اگه بدون 
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 شد؟ ی:چمن

 ...ی:کاوه و مهدیعل

 دعوا کرده یبا مهد شبیتلفن بهم گفت د یو گفتم:آهاآره، کاوه پا دمیحرفش پر وسط 

 میاورد ی:اهوم، بزار بهت نشون بدم چه سر مهدیعل

 رشیتا پول گ کردیسرکار و براش کار م رفتیحقشه داداش خودشو که هروز م ادیسرش م یمن:حقش بود، هر چ 

 .رونیاز شرکت انداخت ب ادیب

 .ریبه من کرد و گفت:بگ یرنگشو برداشت و نگاه ینقره ا نیدورب زیم یاز رو یعل

 ه؟یچ نی:امن

 .که بعدها خودشو نزنه به اون راه میگرفت یاز مهد یلمیف هی:یعل

 سادهیوا یسوت و کور ابانیخ هیو کاوه تو  یکه باز کردم مهد لمویف نیو ازش گرفتم و روشنش کردم اول نیدورب

 یمهد به یبود صداش که بلند کردم کاوه نگاه دهیخواب ابونینفر که مثال خودشو به مردن زده بود وسط خ هیبودن و 

 نیدوباره ا خوامینم دمیر رفتم چهار سال زجر کشبا هیمن  کنمیکرد و گفت:داداش تو روخدا تو برو زندان خواهش م

 دوباره برام پرونده باز کنن خوامیبرام، نم فتهیاتفاق ب

و  کردیبود نگاه م ریبود و به کاوه که اشک از چشماش سراز دهیخواب نیزم یکه هاج و واج به پسر که رو یمهد

 .یجرمشو بکش دینه من پس خودت با شیخودت افتاده ندازش گردن من تو کشت یکه برا یکرد و گفت:اتفاق یاخم

 یچه تله ا دیفهم یپسره از سرجاش بلند شد  مهد خت،یریشد و فقط اشک م خکوبیحرف سرجاش م نیبا ا کاوه

 .یستیبرادر من ن گهیکرد و گفت:تو د یبه مهد یبراش درست کردم کاوه نگاه

فرداش کنکور داشت چهار سال جرم  نکهیم و گفتم:خاک بر سرش، داداشش بخاطر اتکون داد یبه عالمت منف سرمو

 .از داداش خودش پشت کرد یچجور نیرو به گردن گرفت حاال بب یمهد

 رفته بود زندان. یکه کاوه بخاطر مهد دونستمیازم گرفت و گفت:منم درست نم نیدورب یعل

 کاوه گفت؟ ؟یدی:پس از کجا فهممن
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 نگم. یکرد که به کس دمیو تهد شمیکرده اومد پ انتیکاوه بفهمه سحر بهش خ نکهیگفت، قبل از ا :نه سحر بهمیعل

 :اونم خوب پرو شده.من

ه ک مینگاه کن یدست جمع نیخواستیکرد و گفت:م ینگاه یبه من و عل یچشم ریکرد و ز یو اخم رونیاومد ب کاوه

 غافل نمونه یکس

 .ستمین بهیکردم و گفتم:کاوه من غر یاخم

 .دونمی:مکاوه

 

 ام. بهیانگار من غر یزنیحرف م یجوری:پس چرا من

تاده اف شبیکه د یاتفاق نیا یول نم،یبینم بهیوقت تو رو غر چیشد و گفت:من ه رهیاورد باال و تو چشمام خ سرشو

 یبود پس بهتره دلخور نش یمسئله خانوادگ

 ؟یبلند بش یخوایکرد و گفت:نم یبه عل یدادم کاوه نگاه هیبه مبل تک 

 و از سرجاش بلند شد و گفت:آمادم. دیکش ینفس یعل

 تو هم برسونمت سر کار. ایبهم انداخت و گفت: ب ینگاه کاوه

و کاوه هم پشت سرم اومدن کلًا  یبه عالمت مثبت تکون دادم و از سرجام بلند شدم به طرف در رفتم عل سرمو

 خوامیمن ریرو نگ افهیق نیا نقدریبه کاوه زدم و گفتم:ا یلبخند میتا لنجر رفت ادهیو پ رونیب میاز خونه اومد یهمگ

 درازتر کرده. مشیپاشو از گل یداداشت به اندازه کاف یشرح درست کنم ول

 شده برو. ریعوض کرد:د عیتکون داد و بحثو سر سرشو

 بهش زدم و گفت:خداحافظ. یلبخند

 قشنگه یلیهست که خ اچهیدر هی نشیکتمون ببهم زد،منم سوار لنجر شدم و به طرف شرکت رفتم شر یچشمک

 شترینجر ببا ل یبا لنجر ول میکی میبر میتونیم ادهیپ ای نیبا ماش یکیاون شرکت  مینداره تا بر شتریدو راه ب یعنی

آروم  یهم با موج ها ایو در یبود هوا عال وبخ یول دیطول کش قهیشرکت تا اونجا ده دق دمیرس یوقت ده؛یم فیک
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کرد و گفت:مگه  متشیبه ساعت گرون ق یکه وارد شرکت شدم  جواد به طرفم اومد و نگاه نیهم گذشتیداشت م

 ا؟ینگفتم زود ب

 .کنمیجلسه رو اماده م رمیجواد،االن م یآقا دی:ببخشمن

،خانم رفتم یبیعالمت مثبت تکون داد و از پلها رفت باال منم پشت سرش رفتم باال به طرف اتاق خانم نج هی سرشو

 در زدم و گفتم:اجازست؟ دیرسینشسته بود و به کاراش م زیپشت م یصندل یرو یبینج

 زم؟یبهم زد و گفت:بفرما عز یمهربون لبخند

 ؟یجلسه امروز بهم بد یکه برا یپرونده ها شهیاتاقش شدم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم:م وارد

چندتا  هیکه چندتا کتاب و برگه اونجا جمع بودند رفت و  یاز سرجاش بلند شد و به طرف قفسه ها یبینج خانم

 .دییو به طرف من گرفت و گفت:بفرما رونیپرونده از قفسه اورد ب

 هست؟ یکرد و گفت:مشکل یبهم نگاه یبیشدم خانم نج رهیرنگ خ یسرمه ا یکردم و به پرونده ها یاخم

 ن؟؟؟یو گفتم:فقط همتکون دادم و پرونده ها رو ازش گرفتم  یبه عالمت منف سرمو

 بهم کرد و گفت:آره،چطور؟ ینگاه یبینج خانم

 .چ،ممنونی:همن

 دلم. زیعز کنمیپررنگ تر کرد و گفت:خواهش م لبخندشو

شده بود پرونده ها هم  دهیچ زیم یکه جلسه بود رفتم دو سه تا لپتاب رو یبه اتاق آخر رونیاتاقش رفتم ب از

 آمادست؟ یکنارشون گذاشتم و لپتاب ها رو کامل روشن کردم جواد وارد اتاق شد و گفت:همه چ

 جواد. یزدم و گفتم:بله آقا یلبخند

 .یبر یتونی:خوبه، ممنون مجواد

 وارد شرکت ریا وزبود ب یمرد که کامال ژاپن هیژاپن و  ریبعد وز قهیچند دق رونیتکون دادم و رفتم از اتاق ب سرمو

 .اریب یبهم انداخت و گفت:براشون چا یشدند جواد هم دم در اتاق استقبالشون کرد نگاه
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ل بودند و گ کیو ش دیکه رنگش سف یبه عالمت مثبت تکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم و با استکان ها سرمو

 ینیس ییاستکان پر کردم و گذاشتم تورو که دم داده بودمو تو  یو سبز روش نقش داشت برداشتم و چا یصورت

واد ج یآبرو  نکنم و یکه گند کار زدمیبود با خودم داشتم حرف م نییبه طرف اتاق جلسشون رفتم سرم پا یکیش

که به تن داشت جلوم سبز شد از پاش گرفتم تا به سرش  یو شلوار و کت مشک یمشک یبا کفشها یهم نره مرد

 م زد و گفت:سال یلبخند نییو سرمو انداختم پا دمیکش یتازه متوجه شدم ساسانه نفس دمیبه صورتش رس یوقت

 به عالمت سالم دادن تکون دادم سرمو

 جلسه است ؟ نجایبه اشاره اتاق جلسه گرفت و گفت:ا دستشو

 تکون دادم و گفتم:بله سرمو

در اتاق باز کردم و اجازه دادم اول ساسان وارد اتاق  ومدیازش خوشم نم یلیباهاش حرف بزنم خ خواستمینم اصال

هست صبحت  یک دونمیژاپن و اون مرد که نم ریبا وز یساسان وارد اتاق شد با زبون ژاپن یبشه و بعد خودم وقت

تو اتاقم  رونیجواد از اتاق رفتم ب یو ابرو چشمرو جلشون گذاشتم و با  یو چا نییمنم سرمو انداختم پا کردیم

ژاپن و اون مرد از  ریجواد با وز رونیژاپن و جواد و اون مرد از اتاق اومدن ب ریگذشت که وز میساعت و ن کی نشستم

رم بود سرگ شیبا گوش یصندل یاز سرجام بلند شدم و به طرف اتاق که جلسه بود رفتم ساسان رو نییپلها رفتن پا

 بهم انداخت و یساسان نگاه ینیرو گذاشتم تو س یخال یکه در دستم بود استکان ها ینیکردم و س یا فهتک سر

 ؟یاخمو هست نقدریگفت:چرا ا

 

 به شما مربوط باشه. کنمیبهش انداختم و گفتم:فکر نم ینگاه

خم ا ستین فیح یناز نیصورت به ا دیاخم کرده باش خورهیداد و گفت:اخه به شما نم هیتک یکامل به صندل ساسان

 د؟یکن

 اخم نکردم. گهیبهش زدم و گفتم:خوب شد؟؟ د یددهنمو قورت دادم و لبخن آب

 .شهیم یعال یلیخ دیبخند شهیشد،اگه هم یعال یلی:بله خساسان

 شتریب شمیرو گرفتم دستم هم زمان ساسان هم از سرجاش بلند شد و گفت:خوشحال م ینیتکون دادم و س سرمو

 .میبشناس گرویهمد
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 شمارم. نمیاورد و به طرفم گرفت و گفت:ا رونیکارت ب هی بشیاز ج و 

 ن؟یاشتباه گرفت نیکه شما بود یمنو با دخترا دیزدم و گفتم:ببخش پسش

 !دمیکرد گفت:منظورتون نفهم یکوتاه یا خنده

 نیدیو شمارتونم بهم م نیسادیو االن راحت جلوم وا نیکه شوهر داشت رابطه داشت یبا دختر شی:تا چند روز پمن

 م؟یا بشکه با هم آشن

حر س دونستمیو گفت:من نم دیکش یقیعم یو نفس بشیاوضاع بدتر شده کارتشو گذاشت تو ج دیکه د ساسان

 نگفته بود. یزیشوهر داره اون به من چ

 .یحرف نیهمچ یشده برا رید گهیکردم و گفتم:د یمصنوع خنده

 موضوع به شما مربوط داشته باشه. نیا کنمیتکون داد و گفت:منم فکر نم سرشو

 خوب نبود. ادیکار شما هم اون قدر ز یول ست،یتکون دادم و گفتم:بله به من مربوط ن یسر

رو گذاشتم سرجاش و به طرف اتاقم  ینیو رفتم آشپزخونه و همه استکان کامل شستم و س رونیرفتم ب عیاتاق سر از

حواسم با  یصندل یش نزاشتم و داخل اتاقم شدم و نشستم رواش دپرس بود محل افهیکه ق دمیرو د یرفتم مهد

زدم و از سرجام بلند شدم  یدر منو به خودش جلب کرد سرمو اوردم باال جواد بود لبخند یلپتاب گرم بود که صدا

 د؟؟ییگفتم:بفرما

 ممنون. زی:بابت همه چجواد

 .کنمیتکون دادم و گفتم:خواهش م سرمو

 تو اتاقم تا حقوقتو بهت بدم. ای:فردا حتما بجواد

 .مای:چشم،حتما ممن

 دمیکش یقینفس عم رونیزد و از اتاق رفت ب یلبخند جواد

                           ********** 
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جلوم سبز شد در عقب  یتاکس هیکه  رفتمیبه طرف خونه رفتم داشتم م رونیزودتر زدم ب کمیشد از شرکت  عصر

 سوار شو. ایهم انداخت و گفت:بب یبود نگاه نبیباز شد ز

 بهم زد و گفت:چه خبر؟ یحیزدم و رفتم کنارش نشستم لبخند مل یلبخند

 ی:سالمتمن

 خونه. میتا با هم بر سهیگفتم وا یریم ادهیپ یدار دمی:دنبیز

 :ممنون.من

 از کاوه چه خبر؟ ی:راستنبیز

 .یو گفتم:سالمت دمیکش یقیعم نفس

 ره؟یگیاز منم م ی:سراغنبیز

 .نهی:فکر نکنم، از اون روز که با بابات جر و بحث کرد فکر نکنم بخاد تو هم ببمن

ر پولو د خواستمیکه م نیدر اوردم هم مویپول فیک فمیاز ک میدیرس یشد وقت رهیخ رونیتکون داد و به ب سرشو

 از قبل دادم. یتو پول بد ستیدستم و گفت:الزم ن یدستشو گذاشت رو نبیز ارمیب

 به تو بدم؟ دیت دادم و گفتم:آها، پس بادهنمو قور آب

 شو. ادهیپ ست،ی:الزم ننبیز

 بزار پولتو بدم. شهیکه نم ینجوریبابا ا ی:امن

 .یکنیم تیاذ یراننده هم دار یآقا گهیبرو د شمیناراحت م یکرد و گفت:اگه داد یاخم نبیز

 بهش کردم و گفتم:بازم ممنون. یو نگاه فمیگذاشتم تو ک مویپول فینکردم و ک اصرار

جواب  یمامان زدم ول یخونه نبود چند بار صدا یشدم و به طرف خونه رفتم کس ادهیپ یتکون داد از تاکس سرشو

 برداشتم و به مامان زنگ زدم. مویگوش فمینداد چراغها رو روشن کردم و ازک

 ؟یی:الو مامان کجامن
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 .گهید شگامیکجا باشم؟ آرا یخواستی:ممامان

 خونه؟ یاریب فیتشر یقصد ندار یعنی:خب من

تو برو غذاتو بخور برات تو  امیم نایا ۷:۳۰درست باهات حرف بزنم تا ساعت  تونمیدارم نم یفعال مشتر لوفری:ن مامان

 مکروفن گذاشتم.

 :چشم.من

و  دیبشقاب پر برنج سف هیرو قطع کردم و لباسمو کامل در اوردم و به طرف آشپزخونه رفتم مامان تو مکروفن  یگوش

 گذاشته بود از مکروفن درش اوردم و شروع کردم به خوردن. مهیکاسه پر خورشت ق هی

                            ***** 

به طرف  ادهیمامان تا دم مغازه رسوندم و بعد خودمم پ رونیب اومدم  مامان با  و از خونه دمیشد لباسمو پوش صبح

 زنگ خورد شماره بود جوابش دادم. میکه گوش  رفتمیشرکت م

 د؟یی:بله بفرمامن

 :سالم خانمکاوه

 ؟یی:کاوه تومن

 :اهومکاوه

 ؟ی:خط عوض کردمن

  یعل یخونه  ای:نوچ، پاشو بکاوه

 ؟یچ ی:واسمن

 باش. شمونیپ ینجوری:همکاوه

 ؟یعل یخونه  امیکنم ب یهمه راه ط نایا دیشرکت حاال با رسمیم گهید قهیبابا تا پنج دق ی:امن

 الیخی:خب پس بکاوه
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 گ؟یهمد یخونه  نیریاول صبح م یچ یعنیعصر،  نی:برنامه اتونو بندازمن

 :االن من دو روزه نرفتم خونه.کاوه

 ؟ی:بخاطر مهدمن

 .نمینحسشو بب ختیر خوامی:اره، نمکاوه

 .کنهیخونه،تو خونه هم المشنگه بپا م ینرفت یکرد ی:خب کارمن

 ییجا رونیب میدنبالت با هم بر امیب کنمیم یعصر سع شمیممزاحمت ن گهی:اهوم،خب دکاوه

 ؟؟یچ ی:پس علمن

 ادیبشه و ب الیخیب تونهیخان هم امشب با دوست دخترش قرار داره نم ی:علکاوه

 بزن. یزنگ هی یکردم و گفتم:باشه،عصر اومد یکوتاه ا خنده

 :چشمکاوه

 

طرف  به رمیبرم تو اتاق جواد و حقوقمو بگ دیافتاد با ادمیو به طرف شرکت رفتم تازه  فمیگذاشتم تو ک مویگوش

 ینگاه کرد در زدم و وارد اتاق شدم جواد به صندل رونیاز ب شدیم شتریبود ب شهیاتاقش رفتم چون در اتاق ها با ش

 یلبش نشست و نگاه یبر رو یمن لبخند دنیخوند با دیبرگه بود که داشت م هیداده بود و تو دست راستش  هیتک

 دیبهم کرد و گفت:خوش آمد

 مزاحم شدم؟ دیزدم و گفتم:ممنون،ببخش یلبخند

 ی:نه چه مزاحمتجواد

 .رمیحقوقمو بگ امیکه امروز ب نی:راستش گفتمن

 پر رنگ تر کرد و گفت:حقوقتو تو اتاقت گذاشتم  لبخندشو

 ازتون ممنون. یلیییتکون دادم و گفتم:خ سرمو
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  کنمیتکون داد و گفت:خواهش م سرشو

 پول با کاوه و نیخواستم امشب با هم رمیذوق داشتم که حقوقمو بگ کمیو به طرف اتاقم رفتم  رونیاتاق اومدم ب از

 ونیلیم کیگذاشته بود بازش که کردم  زمیاز م یرنگ گوشه ا دیپاکت سف هی دمیرس یوقت رونیمامان برم شام ب

در   یکردم به کار کردن سرگرم کار بودم که با صدا شروعو لپتابمو باز کردم و  فمیک ینقد تو پاکت بود گذاشتمش تو

 نیا ینتویم زمیعز لوفریبهم زد و گفت:ن یحیبود و لبخند مل سادهیچهار چوپ در وا نیب یبیسرمو اوردم باال خانم نج

 بهزاد  یبه آقا نیپرونده ها رو بد

 .نیزدم و از سرجام بلند شدم و گفتم:البته، پرونده ها رو بهم بد یلبخند

 . کنمیعجله داشت پرونده رو گذاشت دستم و گفت:جبران م یلیکه خ یبینج خانم

ا که ب رونیمُحلَت بهم نداد حرف بزنم پرونده ها رو گرفتم دستم و از اتاق اومدم ب یحت رونیاز اتاق رفت ب عیسر و

 یداداشش افتاده بدجور که با یداشت محلش نزاشتم معلوم بود با اون اتفاق یداغون افهیروبرو شدم که ق یمهد

 شیتوقع داشت دلدار کردیشده بود و داشت منو نگاه م خکوبیکه هنگ کرده بود سرجاش م یداغون شده مهد

ه کرد بلک انتیکرد بهم خ تیحقش بود اون واقعا منو اذ یتعجب کرده بود ول یلیعکس العملم خ نیبا ا یبدم ول

 نامزدم بود

من  دنیو در زدم و وارد شدم بهار با د دمیکش یطرف اتاق بهزاد رفتم مامان بهزاد و بهار تو اتاقش بودن نفس به

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفت:تو ا

پرونده داده که بدم به شما، فکر کنم  نیا یبیبهزاد خانم نج یو به بهزاد نگاه کردم وگفتم:آقا نییانداختم پا سرمو

 .دیو امضا کنچندتا برگها ر نیا دیبا

 زد و گفت:باشه یلبخند پررنگ بهزاد

 شدم. خکوبیتکون دادم و خواستم برم که با حرف بهار سرجام م سرمو

 ؟یایکه به تو گفته بود ب ادیب تونستهیمگه خودش نم یبی:خانم نجبهار

سرشون شلوغ بود، بخاطر  یبیخودمو کنترل کردم و گفتم:خانم نج یهمون جا صدتا فحشش بدم ول خواستیم دلم

 من اومدم. نیهم
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 ابروهاشو انداخت باال و نگاهشو از من گرفت. دوتا

 .رونیو از اتاق اومدم ب دمیکش ینفس

                             ***** 

 برداشتم و به کاوه زنگ فمیاز ک مویگوش نییجمع کردم و لپتابمو خاموش کردم و از پلها اومدم پا لمویشد وسا عصر

 بوق جواب داد. نیزدم با دوم

 لوفر؟ی:جونم نکاوه

 ؟یی:سالم،کجامن

 :کارت تموم شد؟کاوه

 ؟یی:اهوم،مگه تو کجامن

 اونجا. امیتا ب سایوا یخوایاگه م ی:مغازه بابام، ولکاوه

 اونجا. امیخودم م رمیگیم یتاکس هی ستی:نه،نه الزم نمن

 :باشه،منتظرتم.کاوه

شسته ( اونجا نشی)منشایمامان با رو دمیرس یگرفتم رفتم مغازه مامان، وقت یتاکس هیو  فمویگذاشتم تو ک مویگوش

 دلمم اومد  زیعز یزد و گفت:ووا یزدم و رفتم تو مغازه مامان لبخند یلبخند زدندیبودند و داشتن حرف م

از سرجاش بلند شد و گفت:برم خونه که  ایگرفتن،رو لمیسالم کردم دوتاشون درست راست تحو ایمامان و رو از

 .رونیامشب ببرتم ب خوادینامزدم م

 دستتون درد نکنه. د؟یبهمون بگ دیهم که نامزد کرده نبا ای:به به خانم رومن

 تو باشه دخترم. یعروس شاهللیزد و به طرفم اومد و گفت:ا یلبخند ایرو

 خوشحالم یلیمان کردم و گفتم:امروز خرو به ما ایزدم و ازش تشکر کردم بعد از رفتن رو یلبخند

 ؟یچ ی:واسمامان
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 جواد امروز حقوقمو داد ی:آقامن

 ون؟یلیم کی:مامان

 .رونیشام ب میامشب تو من و کاوه با هم بر خوامی:آره، ممن

 کاوه؟ یچ یکرد و گفت:کاوه؟واس یاخم مامان

 شام همه دعوت من بشن. ینجوریخب گفتم ا یول میبگرد می:صبح بهش قول دادم که امشب برمن

 آماده شدن. یبلند بشم برا یانگار دیتکون داد و گفت:خب پس با سرشو

منم  کردیم زیرو تم شیآرا لیو وسا زیبه عالمت مثبت تکون دادم مامان از سرجاش بلند شد و داشت م سرمو

 بوق جواب داد نیبرداشتم وبه کاوه زنگ زدم اول فمیاز ک مویگوش

 لوفری:بله نکاوه

 .یایگفتم تو هم ب رونیب میبر میخوای:کاوه من مغازه مامانم هستم،منم

 .امی:باشه االن مکاوه

دختر و مادر با هم برن شام  یامشب هی شدیبود اومد طرفم و گفت:نم دهیرو قطع کردم مامان که مانتوشو پوش یگوش

 رون؟یب

 

 .رشی:نه، من به کاوه قول دادم زشته بزنم زمن

 تکون داد و شالشو کرد سرشو گفت:پاشو. سرشو

 و به طرف مغازه رونیاز مغازه باباش اومد ب نبیگرفتم دستم  رفتم دم در همون موقع ز فمویسرجام بلند شدم و ک از

 زود باش. کمیاصال حوصلشو نداشتم صدامو بلند کردم گفتم:مامان  ومدیما م

 .بندمیدختر دارم چراغها رو م سای:وامامان

 حوصلشو ندارم نجایا ادیم نبیمامان االن ز:اه من
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 خب. سای:وامامان

چاقو بردارم بکنم تو شکم  هیهمونجا  خواستیزد و وارد شد دلم م یبود لبخند دهیکامل به ما رس گهیکه د نبیز

 .میمامان که کاراش تموم شده بود گفت:بر نجایموقع بلند شده اومده ا نیکه ا نبیز

 شد. ریو آروم گفتم:د نییانداختم پا سرمو

 لبخندشو پررنگ تر کرد و گفت:سالم. نبیز

 .میجواب سالمشو داد یو مامان هم با لبخند زورک من

 .دیبندیمغازه رو م نیدار یبه دور و بر مغازه انداخت و گفت:انگار ینگاه نبیز

 ...میبر میببند میخوایره مآ یعنیجواب نه بده با چشم و ابرو من گفت:اممم، واال....نه.... خواستیکه م مامان

 یخانم یاومد ریو گفتم:د دمیحرفش پر وسط

  گهیوقت د هیزد و گفت:آها، پس بزارمش  یلبخند نبیز

 سرم خلوته. ا،یسرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:فردا ب مامان

 .نیبه خاطر هم ی:باشه، اخه خواستم موهامو مثل قبال فر کننبیز

 .کنمیم درستش مخود ای:آها، فردا بمامان

 یسنف کردیکردم اونم داشت به کاوه نگاه م نبیبه ز ینگاه ومدیکاوه به طرفمون م دمیانداختم د رونیبه ب ینگاه

 من برم. نیندار ینگاهشو از کاوه برداشت و نگاهشو به من دوخت و گفت:خب پس کار دیکش

 نییکاوه سرش پا یبه طرفش رفت ول نبیز رون،یاز مغازه اومدم ب عیرفت و به طرف کاوه رفت سر رونیاز مغازه ب 

 ؟یزد و گفت:سالم، چطور یلبخند نبیز زاشتیبود و محلش نم

 خبر  چیبود گفت:سالم،ه نییکه سرش پا نجوریهم کاوه

 لوفر؟یبه چشمام دوخت و گفت:چه خبر ن شویآب یاز کنارش گذشت و به طرف من اومد چشما عیسر

 .یو گفتم:سالمتکردم  یزدم و باهاش روبوس یلبخند
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 ؟یخاله گل نیبه مامان کرد و گفت:خوب ینگاه

 پسرم. یلبش نشست و گفت:مرس یلبخند بر رو مامان

 ن؟ییپا یبکش نویا یتونیبه اشاره کرکره مغازه کرد و گفت:م دستشو

 یو نگاهشو به من دوخت و گفت:خوب خانم نییپا دیسرشو به عالمت مثبت تکون داد و کرکره مغازه رو کش کاوه

 م؟یحاال کجا بر

 تو و مامان هم دعوت من. م،یخوریشام م نمیشیم یفست فود هی میری:ممن

 م؟یدعوت تو باش میکه بخوا میمگه پول ندار شه،یکرد و گفت:نه نم یاخم

 .رمیبگاونم قسمت شده با شماها  میریامشب جشن بگ خوامی:نه کاوه،امروز حقوقمو دادن ممن

و با کالس که فست فود داشت  کیرستوران ش هیو به طرف  میگرفت یتاکس هیهمه اصرار کاوه قبول کرد و  نیا بعد

 میدیکه رس دیطول نکش قهیو کاوه هم جلو کنار راننده نشسته بود چند دق میمن و مامان عقب نشسته بود میرفت

کل که به ش دیسفره سف هیگرد خوشگل  زیه میکه  یو صندل زیبه طرف م  میرفت کیبه طرف رستوران ش یسه نفر

و کاوه  میمن و مامان کنار هم نشست مینشست یصندل یهم دورش بود،رو یقلب روش نقش داده بود و چهار صندل

 دیو سف یگارسون  مرد با لباس مشک هیتو چشمام گره داده بود  شویآب یمن نشسته بود و چشما یهم روبرو

 رسهیکاوه باز نم یبه پا یبود خوشم اومد ول یکیمنو هم تو دستش بود پسر ش تامون اومد و دوبه طرف  دهیپوش

 دیآمد رخوشیبه هممون کرد و گفت:سالم، شبخ ینگاه

 ییونای تزایتا حاال پ چکدومونیه میکرد ستیبه ل ینگاه  میگذاشته بود برداشت زیم یکه رو یو منوها میکرد سالم

خوب ارزش خوردنشم داشت  یگرون بود ول کمیهر چند  میبخور یونانی تزایسه نفرمون پ میگرفت میتصم مینخورد

 ست؟یگرون ن کمی لوفریکرد و گفت:ن شیشونیپ یرو یکاوه اخم

 که بخام نخرم؟ هیتومن چ ۲۰تکون دادم و گفتم:اخه  یبه عالمت منف سرمو

بزرگ سبز رنگ به طرفمون اومد و سه تا  ینیکه گارسون با س دینکش یداد طول هیتک یکج کرد و به صندل لبشو

ه بود نوشابه هم گذاشت  یبود و تو سه تا کاسه هم سس کچاپ بود و سه بطر ینیس ییبزرگ تو یونانی تزایبشقاب پ

 نوش جونتون د،ییرمابه هممون زد و گفت:بف یو لبخند دیچ زیم یتوش بلخره همه رو رو
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 ممنون. یلیه بود رو به گارسون کرد و گفت:خسرخ شد یزد و صورتش که بدجور یلبخند مامان

 نیخوایزد و گفت:نم یلبخند کردیمنو داشت نگاه م یچشم ریدور شد کاوه که ز کمی زمونیتکون داد و از م سرشو

 تا سرد بشه؟ نیزاریم نجوریهم نش؟یبخور

منو نگاه  یچشم ریبه خوردن کاوه که ز میدر سکوت شروع کرد یتکون دادم و شروع کردم به خوردن سه نفر سرمو

خالصه بعد از خوردن مامان سکوت شکوند و گفت:خوبه که شما دوتا مثل  نییزد و سرشو انداخت پا یلبخند کردیم

 .نیخواهر و برادر

 

 ریز نییپا میو بعد دوتامون سرمون انداخت میکرد ینگاه گهیبه هم د میو کاوه که از تعجب شاخ در اورده بود من

رو گرفته بود  تزایقاش پ هیکه  نجورینشسته و هم شیشونیپ یرو یظیبه کاوه کردم که اخم غل ینگاه یشمچ

 هست. یمیدوست صم هیمن  یبرا لوفریدستش گفت:ن

زدم و نگاهمو از کاوه گرفتم و شروع کردم به خوردن بعد از  یلبخند یزد منم که از خوشحال تزایبه پ یگاز هی و

 ؟یبه من کرد و گفت:تموم کرد یخوردن کاوه نگاه

 به مامان کردم و گفتم:مامان؟ یتکون دادم و نگاه سرمو

 من به خودش اومد و گفت:جانم؟ یکه تو فکر بود با صدا مامان

 ؟یرو خورد تزای:پمن

 موند بخورمش تمومه. گهیکرد و گفت:دوتا د تزایبه پ ینگاه مامان

 شده؟  یزیکردم و گفتم:مامان چ یو شروع کرد به خوردن اخم نییانداخت پا سرشو

 دلم  زیو گفت:نه عز نییبهم کرد و دوباره سرشو انداخت پا ینگاه مامان

 ی:اخه تو فکر هستمن

 فقط خستمه. کمی زمی: نه عزمامان
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خسته  یهم به اندازه کاف یبهم کرد و گفت:خب فکر کنم خاله گل یکه تا اون موقع سکوت کرده بود نگاه کاوه

 !!میکرد

و  رونیشب باهات اومدم ب هیپسرم، برعکس خوشحال شدم  هیچه حرف نینشست و گفت:ا شیشونیرو پ یاخم مامان

 شام خوردم.

 و گفت:خب برم حساب کنم؟ دیسرشو تکون داد و نگاشو از من دزد کاوه

 در اوردم و به طرفش گرفتم فمیزدم و پولمو از ک یلبخند

 کرد و دستمو پس زد و گفت:نه،نه امشب به حساب من. یاخم کاوه

 هیاز قبل دوست داشت شام  لوفرین ه،یچه حرف نیو گفت:نه پسرم ا دیحرف بزنم که مامان وسط حرفمون پر خواستم

 و برو حساب کن. ریپولو بگ گهیحاال قسمت شده امشب بشه حاال د رونیشب تو رو ببره ب

 .گهیجلوش گرفتم و گفتم:برو د پولو

مامان تند دوتا  کردیو پول و ازم گرفت و به طرف صندوق رفت تا اون موقع که کاوه داشت حساب م دیکش ینفس

 م؟یبهم انداخت و گفت:بر یکه جلوش بود برداشت و دور دهنشم پاک کرد نگاه یخورد و دستمال تزاشمیقاش پ

 به عالمت مثبت تکون دادم. سرمو

 لت.پو هیبق نمیا ایشد و گفت:ب کیشت سرم بلند شد همون موقع کاوه بهمون نزداز سرجام بلند شدم مامان هم پ و

کرد و  شیگوش یبه صحفه  یدر اورد و نگاه بشیکاوه زنگ خورد از ج یزدم و پول و ازش گرفتم گوش یلبخند

  هیبه من کرد و گفت:عل ینگاه

 زد و گفت:سالم رسوند. یبا هم صحبت کردن خالصه بعد از صحبت کردن کاوه لبخند قهیچند دق هی یکاوه و عل 

 زد و گفت:سالمت باشه. یحیمل یلبخند مامان

 گفت؟ یتکون دادم و گفتم:چ سرمو

 حرفا. نیو از ا میخواست بدونه کجا یچیگفت:واال ه میشدیخارج م میکه از رستوران داشت یحال در
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 نکهیا برخالف ندفعهیا یول میو مثل قبل نشست میگرفت یتاکس هی میرفتن خسته شدراه  کمیتکون دادم و  سرمو

بهم  ینگاه یچشم ریکاوه راحتر بود ز یبرا یانگار ینجوریپشت سر راننده نشسته بودم ا نمیپشت سر کاوه بش

من و مامان دم در  میشد ادهیپ یسه نفر موندم در خون میدیرس یباهام حرف بزنه،وقت خواستیبندازه معلوم بود م

رفت مامان  یکه تاکس یوقت زدنیم یحرفا هیراننده و  نیو کاوه هم که سرشو کرده بود تو ماش میبود سادهیوا

 پس؟ یکرد و گفت:تو چ یدستشو به اشاره تاکس

 .کهینزد رم،خونمونیم ادهیبه مامان کرد و گفت:پ ینگاه کاوه

اهم ب کمیبرو خونه من و کاوه  یخوایامان زدم و گفتم:مامان تو اگه مبه م یقصد داره باهام حرف بزنه لبخند دمیفهم 

 خونه. امیبعد م میزنیقدم م

 .ستیکه چشماش برق زده بود گفت:نه الزم ن کاوه

 ست؟یانداختم باال و گفتم:واقعا الزم ن ابرمو

 کاوه جان. رم،خداحافظیبه کاوه کرد و گفت:باشه،پس من م ینزد مامان نگاه یو حرف نییسرشو انداخت پا کاوه

 ایشانه ام و گفت:زود ب یبهم کرد و دستشو گذاشت رو یکرد مامان نگاه یسرشو اورد باال و با مامان خداحافظ کاوه

 خونه.

از  میسکوت کرده بود هیمن و کاوه فقط درچند ثان میبه عالمت مثبت تکون دادم و با کاوه به راه افتاد سرمو

 بگه سکوت شکوندم و گفتم:کاوه؟ خوادیم یه چکه داشتم بدونم کاو یکنجکاو

 :جونم؟کاوه

راحت حرفتو  یتونیم میتنها هست نجایاالن ا یحرف بزن ییباهام تنها یخوایتو رستوران حس کردم م ی:انوقتمن

 یبزن

 بگم؟ یچ خوامیمن م یکه بدون یچوندیمامانتو پ نی:بخاطر همکاوه

  ییجورای:من

 من واقعا خسته شدم. لوفریو گفت:ن دیکش ینفس کاوه
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 ه؟یبهش کردم و گفتم:خسته؟منظورت چ ینگاه

 خسته شدم. یزندگ نی:از اکاوه

 ؟یچ ی:واسمن

 باهام قهر کرده. یزندگ نیا یدرست بشه انگار خوادینم یزندگ نیا یدونم،انگاری:نمکاوه

 :بخاطر داداشت؟من

 :هم اون هم فرهاد.کاوه

 فرهاد از کجا در اومد؟ نمیبب سایکردم و گفتم:وا یاخم

 بهم کرد و گفت:فرهاد دشمنم. ینگاه

داشت و داشت من  گاریافتاد اون همون مرده بود که دوتا باد ادمیکه فکر کردم  کمیبرام آشنا بود  یلیفرهاد خ اسم

 کرد؟یم دتیهست که اون روز داشت تهد یافتاد،اون همون ادمیکردم و گفتم: یاخم کردیم دیو کاوه رو تهد

 بابت اون راحته. المیسرشو تکون داد و گفت:فعال خ کاوه

 

 راحته؟ التیکردم و گفتم:مگه کجاست که خ یاخم

 :زندان.کاوه

 ن؟یآشنا شد گهیبا هم د ی:چجورمن

 :تو زندان. کاوه

 ن؟یاز اونجا با هم آشنا شد یعنی:من

 .میشد گهی:آره،و از اونجا هم دشمن همدکاوه
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بهش کردم و گفتم:ممنون  یو نگاه سادمیزدن کاوه منو تا خونه رسوند دم در وا قدم کمی نییانداختم پا سرمو

 .رونیشام ب میبر یامشب اومد

 .یازت تشکر کنم که امشب دعوتم کرد دیبهم کرد و گفت:برعکس من با ینگاه یچشم ریز

 کردم. یتکون دادم و ازش خداحافظ سرمو

                              **** 

بود امروز چون پنجشنبه بود  ۷:۳۰کردم ساعت  میبه ساعت گوش یرختخواب بلند شدم و نگاهشد از  صبح

رفتم دست و صورتمو شستم و به طرف  ییهم برم از رختخواب بلند شدم و به طرف دستشو ۸:۳۰ساعت  تونستمیم

 یرمک وانیل هیبود و در دستش  ورششِلِنِ قرمز رنگ د هینشسته بود و  یصندل یآشپزخونه رفتم مامان تو بالکن رو

 مامان جون. ریشدم و گفتم:صبح بخ کشینقش داشت نزد یمشک یرنگ که با شکل گلها

 دخترم. ریشد و گفت:صبح بخ رهیمن برگشت و بهم خ یبود با صدا رونیکه نگاهش به ب مامان

 ؟یقهوه درست کرد یکه در دستش بود اشاره کردم و گفتم:انگار وانیبه ل دستمو

 درست کنم. دیکش لمیوقته قهوه نخوردم امروز م یلی:آره،خانمام

 کردم و گفتم:مامان تو حالت خوبه؟ یرو عقب زدم و روش نشستم و بهش نگاه یصندل

 : آره دخترم حالم خوبه.مامان

 .کنمیفکر نم نطوریمن ا ی:ولمن

 لکسیبخور برو شرکت چقدر رصبحانه  هی نمیکرد و محکم با دستش زد به شانه ام و گفت:پاشو بب یاخم مامان

 نشسته.

 م؟یبخور یدار یزدم و گفتم:چ یلبخند

 ؟یخوریدرست کنم م مرویو گفت:ن یصندل یاز سرجاش بلند شد و شِلِنِ دورشو برداشت و گذاشت رو مامان

 .خوامینم مرویتکون دادم و گفتم:نه ن یبه عالمت منف سرمو
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درست کرد  یتخم مرغ هیبار  هیکه بودم مامان  کیازش داشتم کوچ یاخه خاطره بد ومدیبدم م یلیتخم مرغ خ از

نخ مو بلند توش بود از اون موقع تا حاال  هی نشیمنم با ذوق و شوق از مدرسه اومدم و شروع کردم به خوردن که ب

  میآدم بد دل کمی زدمیدرست راست بهش لب نم

 .یبخور با چا باز کرد و گفت:پس مربا و کره خچالیکرد و در  یاخم مامان

تکون دادم و از سرجام بلند شدم و به طرفش رفتم و گفتم:باشه، تو برو آماده شو من خودم صبحانه خودمو  سرمو

 .کنمیدرست م

 یجیباز کردم و کره و مربا هو خچالیرفت در  یحرف چیبه عالمت مثبت تکون داد و از آشپزخونه بدون ه سرشو

به ساعت انداختم که  یهم دم کردم و شروع کردم به خوردن بعد از خوردن نگاه یچا زیم یگذاشتم رو رونیاوردم ب

ه مامان ک کردمیاتاقم رفتم داشتم لباس انتخاب م فکردم و به طر زیتم زویبود موقعش بود بلند شم و آماده بشم م ۸

 لبش بود  گفت:من رفتم. یرو یدر زد و وارد اتاق شد لبخند

 ،خداحافظ.تکون دادم و گفتم:باشه سرمو

 م؟یبا هم بر سمیوا یخوای:ممامان

 تکون دادم و گفتم:نه تو برو. یبه عالمت منف سرمو

م به کمد انداخت یمعلوم بود که مامان رفته نگاه دیدر خونه به گوش رس یصدا رونیتکون داد و از اتاق رفت ب سرشو

ردم رنگ هم تنم ک یشلوار مشک هیو  دمیساده بود پوش یتور بود و باالش مشک نشییرنگ که پا یمانتو مشک هیو 

 ادهیچون پ دیطول کش کمیتا شرکت  رونیب زدمگرفتم دستم و از خونه  فمویهم کردم سرم و ک یشال ساده ا

زدم و  یجلوم سبز شد لبخند نبیشرکت ز دمیرس یو هوا خوب بود آسمون صاف بود وقت رفتمیم

 .ریگفتم:سالم،صبخ

 شدیداشت از جلوم رد م نجوریکه هم نبیداد تعجب کردم ز یدر هم کرد و جواب سالممو خشک و خال یاخم

 شده؟ یزیبازوشو گرفتم و گفتم:چ

 .ستیتکون داد و گفت:حالم خوب ن سرشو

 شرکت؟ ی: پس چرا اومدمن
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 .بهتر بود ینجوری:انبیز

طرفم و  اومد یبیکه خانم نج رفتمیال داشتم به سمت اتاقم مکنارم رد شد دوتا ابرومو انداختم باال و از پلها رفتم با از

ظر هست که منت یک یعنیاتاقت نشسته و منتظر تو هست تعجب کردم  ییخانم تو هیبعد از سالم کردن گفت که 

گرم سر لشینشسته بود و با موبا زیکنار م یصندل یسحر رو ممنه؟به طرف اتاق رفتم در و که باز کردم شاخ در اورد

که در رو محکم  نیهم ادیکردم و در اتاق رو محکم بستم که به خودش ب یهنوز متوجه حضور من نشده بود اخم بود

و  فشیخاموش کرد و گذاشت تو ک شویزد و گوش یبرداشت و به چشمام دوخت پوزخند یبستم نگاهشو از گوش

 .ریو گفت:صبح بخ ردبهم ک ینگاه

 ؟یکنیم کاریچ نجایکردم و گفتم:ا سیخ لبمو

 ؟یزنیحرف م ینجوریا ئستمیکرد و گفت:تو با ر یاخم سحر

 .مینجوریگفتم:فعال با تو ا زیم یگذاشته بودم رو فمویکه ک یتکون دادم و در حال یبه عالمت منف سرمو

( یبیاون خانم مو زرده)خانم نج یول یاش و گفت:خواستم برم اتاق مهد گهید یپا یو پاشو گذاشت رو دیکش ینفس

 اومدم تو اتاقت. ییتو شناسمیکه م یمنم چون تنها کس اجازه نداد

 حاال؟ ی:خب که چمن

 ؟یمهد شیبرم پ یدیبابا اجازه م ی:اسحر

 ؟یمهد شیپ یبر یخوایم یچ ی:برامن

 .هیبه تو مربوط باشه،مسئله خانوادگ کنمی:فکر نمسحر

 .یستیعضو اون خانواده ن گهید ه؟؟؟تویکج کردم و گفتم:مسئله خانوادگ لبمو

 من هنوز از کاوه جدا نشدم. یباشه، ول نطوریا دیسرشو تکون داد و گفت:شا سحر

 

 .یشیازش جدا م یبه زود ی:ولمن

 در هم کرد و گفت:حوصله ندارم باهات جر و بحث کنم. یاخم
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 یمهد شیسرجاش بلند شد و گفت:با اجازه من رفتم پ از

 .نمیبب سای:وامن

 نمیبب دیبلند نشو برو با ینجوریبهش انداختم و گفتم:هم یشد و به طرفم برگشت نگاه خکوبیحرفم سرجاش م با

 نه. ایباهات صحبت کنه  خوادیم یمهد

شدم  یاتاق مهد کی،نزدیمهد شیذره هم عالقه نداشتم برم پ هیطرف در رفتم سحر هم پشت سرم اومد اصال  به

 یو گفت:آفتاب از کدوم طرف در اومده،اومد دیکش ینفسمن  دنیداشت با د یدپرس افهیق میکه با هم روبرو شد

 نجا؟یا

 .نجاستی:سحر امن

 انداخت  گفت:آها، پس سحر اومده. یبه پشت سرم نگاه یمهد

 م؟یبا هم حرف بزن یفرصت دار قهیکرد و گفت:چند دق یبه مهد یاومد کنارم و نگاه سحر

 :آره برو تو اتاق.یمهد

 .امیکردم و گفتم:بزار منم ب یرفت اخم یبه طرف اتاق مهد یحرف چیبدون ه سحر

 :نه الزم نکرده برو به کارت برس.یمهد

 خطرناک. یلیسحر خ ؟یکردم و گفتم:مهد یاخم

 :مگه چاقو داره که خطرناکه؟یمهد

 کنه که.... دتونیتهد تونهیاون م ،ی:منظورمو نگرفتمن

 .یکنبهتره دخالت ن لوفریو گفت:ن دیوسط حرفم پر یمهد

و داشتم به طرف اتاقم  دمیکش یچاقو بردارم بکنم تو شکمش نفس هیهمونجا  خواستیبه طرف اتاقش رفت دلم م 

ه چسبوندم ک واریرفتم خودمو کامل به د یکه داشتم نتونستم تحمل کنم به طرف اتاق مهد یاز کنجکاو رفتمیم

 .ومدیباز بود صداهاشون کامل م میمعلوم نشه در اتاق ن
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 ؟یخوایم ی:چیمهد

 :پول.سحر

 !!!!!!؟یخوای:پول میمهد

 :آرهسحر

 :مگه من بانکدارم که به تو پول بدم.یمهد

مورد  در یو هر چ سیبلند بشم برم اداره پل شمیمنم مجبور م یو گفت:خب اگه تو به من پول ند دیکش ینفس سحر

 تو و کاوه هست بگم.

 به پول نداره. یربط چیموضوع ه نی:ایمهد

 .یو بهم پول بد یمقدار به فکرم باش هیآبرو خودت و داداشت نره بهتره  یخوایاگه م دونمینم گهی:من دسحر

 ؟یخوایو گفت:چقدر م دیکش ینفس یمهد

 بهار منو به خودم اورد. یموقع صدا همون

 .دهیو سحر رو گوش م یمهد یو حرفا سادهیفال گوش وا لوفریخانم ن نمیبی:به به مبهار

که  یخواستم برم که محکم بازومو گرفت و گفت:کارا نیینداشتم بزنم سرمو انداختم پا یبهش کردم و حرف ینگاه

 .کنهیاعصابمو خورد م یکنیم

 کردم که اعصابت خورد شده؟ کاریکردم گفتم:مگه من چ یزیر اخم

سالم به  هیتعجب کرد و من و بهار  دنیبا د خواستیسحر چقدر پول م دمیموقع سحر در رو باز کرد آخر نفهم همون

 شده بود کرد و رهیکه دم در به من و بهار خ یبهار کرد بهار که بازو منو تو دستش گرفته بود رو شل کرد و رو به مهد

 م؟یبا هم حرف بزن کمی یوقت دار زمیگفت:عز

 تو. ایو گفت:اره ب نییانداخت پا سرشو

 تم.به طرف اتاقم رف یبه سحر و بهار و مهد یحرف چیه بدون
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 هیکه حوصله ام سر رفته بود قبول کردم که برم  ییشد به مامان قول داده بودم بعد از شرکت برم مغازه از اونجا عصر

دادم و  یآقا هم انداختم که اونم بسته بود پول تاکس نیبه مغازه حس یگرفتم به طرف مغازه مامان رفتم نگاه یتاکس

کردم و  ینشسته بود و با مجله سرگرم بود تک سرفه ا یصندل یوارد مغازه شدم مامان رو یشدم وقت ادهیپ

 گفتم:سالم.

 دلمم اومد. زیعز یبهم کرد و گفت:وووا یدست از مجله خوندن برداشت و نگاه مامان

 شده؟ یزینشستم و گفتم:چ کنارش

 نشده؟ ی: بگو چمامان

رفته بود تو  نیزنه مامان کامل روشو به طرف من کرد و گفت:امروز آقا حسدر هم کردم که مامان حرفشو ب یاخم

 بخاطر همون موضوع.... زدیآقا داشت با کاوه حرف م دیمغازه سع

 و گفتم:کدوم موضوع؟ دمیحرفش پر وسط

 نبیز یو کاوه رفتن مسافرت بعد که اومدن کاوه با بابا نبیکه ز یهمون موضوع گهیبابا همون موضوع د ی:امامان

 دعوا کردن.

 اومد خوب؟ ادمی:آها من

پسر ساده  یدونیکرده بود کاوه هم که خودت م یآقا رفته بود و از کاوه مغذرت خواه نیحس گه،امروزی: خب دمامان

 .دشیبخش هیو خوب

ده که اصرار باباش کر نیبخاطر هم رونیکه من با کاوه رفته بودم شام ب گرفتهیم شیداشته آت شبید نبیبگو ز پس

 کنه. یاز کاوه مغذرت خواه

 .و آروم گفتم:آخر کار خودشو کرد دمیکش ینفس

 ؟یگفت یکرد و گفت:چ یاخم مامان
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برداشت مامان سرشو تکون داد و گفت:اره  یقدم هیآقا خودخواه  نیکه الاقل حس ،خوبهیچیخودم اومدم گفتم:ه به

 کرد یخوب کار

که کرده بود گفتم و بعد از  یدهایدرباره پول و اون تهد یمروز که سحر اومده بود و با مهدمال ا یا هیمنم قض خالصه

 یدرباره کوچک گهیبا هم د میدستم دور دست مامان حلقه بود و داشت میو به طرف خونه رفت میساعت بلند شد کی

و مانتو شالمو در اوردم نشستم لبه تخت و تو فکر  تمخونه به طرف اتاقم رف میدیرس یوقت میزدیمن حرف م یها

به  میفکرا بودم که گوش نیتو هم کنهیکاوه منو به کل فراموش م گهیو کاوه با هم باشن د نبیکاوه فرو رفتم که اگه ز

 زدم و جوابش دادم. یبود لبخند یانداختم عل میگوش یبه صحفه  یدرش اوردم و نگاه فمیصدا در اومد از ک

 

 م:سالمن

 ؟ی:سالم خوبیعل

 !یشده زنگ زد یچه خبر؟ چ ستمیبد ن ی:همن

 ؟یای:فردا دادگاه کاوه و سحره تو میعل

 :کجا؟؟من

 :دادگاه کاوه و سحریعل

 ست؟ین ام؟؟زشتی:بنظرت بمن

 زشت باشه؟ دی:نه چرا بایعل

 :ساعت چنده؟من

 اونجا باش. ازدهی:یعل

 در مورد سحر بگم. یزیچ هیاومد خواستم  ادمیخب که  ی:علمن

 بخوابم. رمیبگ خوامیخستمه م یلی:االن نگوفردا بگو،خیعل
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 .گمی:باشه، پس فردا بهت ممن

 .نمتیبی:فردا میعل

 :خداحافظ.من

 رو قطع کردم. یگوش

                            **** 

کرده بودم از  میتنظ ۱۰ساعت  یرو مویبابت شرکت راحت بود گوش المیخ کمیبود  لیشد چون فردا هم تعط صبح

شم به طرف آشپزخونه رفتم  داریآب به صورتم زدم تا کامل ب هیرفتم  ییرختخواب بلند شدم و به طرف دستشو

 هیتک واریخودمو به د خوردیو تخمک م ودلم داده ب ونیزیتلو یمبل جلو ینبود به طرف هال رفتم مامان رو چکسیه

من به خودش اومد و گفت:دختر چرا مثل  یبود با تک سرفه ا ونیزیواسش به تلودادم و نگاش کردم مامان که همه ح

 ؟یشیجن جلوم ظاهر م

 مادر ری:صبح بخمن

 .ریشد و گفت:صبح تو هم بخ رهیخ ونیزیو به تلو دیمحو شد و نگاهشو از من دزد واشی واشیکه در هم بود  اخماش

 دادگاه. رمیم ازدهی:مامان من ساعت من

 بهم کرد و گفت:دادگاه چرا؟؟ ینگاه عیدر هم کرد و سر یاخم دوباره

 .رهیگی:امروز کاوه از سحر طالق ممن

 به تو داره؟ یچه ربط ،یبسالمت رهی: خوب بگمامان

 بهم زنگ زد گفت دوست داره منم باشم منم قبول کردم. یعل شبی:دمن

 .ششونیبلند شو برو پ یتو خونه شب دوست داشت نیدادگاه بش یبر ی: الزم نکرده بلند بشمامان

 قول دادم. ینرو من به عل ایبرو  یگیکه م ستمیبچه ن کنم؟ی:مامان ؟! خواهش ممن

 تو کار مردم. یکن یفضول ادیکه خوشم نم یدونیاحتماال م یستی:خب اگه بچه نمامان
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نم قبول م ایگفته ب ی؟علیگیبهم م ینجوریا ادیدلت م کنم؟یم یگرفتم گفتم:من فضول یمظلوم افهیکه ق یحال در

 نه؟ ای امیکردم مگه من گفتم اجازه هست ب

 ؟یای: از کجا معلوم کاوه دوست نداشته باشه تو بمامان

 پس معلومه دوست داره منم باشم. شهیبا خبر م یعل کنهیم یچون کاوه هر کار ام،یکه دوست داره من ب دونمی:ممن

 .بخور برو یزیچ هیپاشو  عیسر یبرد و گفت:خب اگه دوست دار ونیزیزد و دوباره چشماشو به طرف تلو یشخندین

 مامان. یدونه  هیزدم و بغلش کردم گفتم: یلبخند

لباس ساده تنم کردم  هیخوردم و  یبرام درسته کرده بود با چا شبیکه مامان د کیک کمیبه طرف آشپزخونه رفتم  

شدم و بعد  کیو کاوه هم اونجا بودند بهشون نزد یعل دمیرس یکردم به طرف دادگاه رفتم وقت یو از مامان خداحافظ

 رنگ یآب یها یصندل یتو دادگاه و رو میرفت ینفر هخوشحال بود،س یلیبه کاوه انداختم خ یاز سالم کردن نگاه

ز ا یبازم خبر یبود ول ازدهی یساعت ها کینشد نزد داشیو سحر پ شدیم ازدهیساعت  گهیساعت د مین مینشست

 رفتیخودش راه م یکالفه شده بود از سرجاش بلند شد و از آخر راه رو تا اول راه رو برا یسحر نشد کاوه که بدجور

داره سحر قصد ن یانگار گمیکردم و گفتم:م یانداختم که اونم اخم کرده بود تک سرفه ا یبه عل ینگاه ودو تو فکر ب

 !ادیب

 .داره ینقشه ها هی: آره انگار،احتماال باز یعل

 ؟ی:مثال چه نقشه امن

 واال  دونمی:نمیعل

نبود خالصه  یاز سحر خبر یهم تو اتاق منتظر بود ول یقاض ینشد حت داشیپ یول میسادیوا قهیدق ۱۱:۲۰ساعت  تا

ود معلوم ب مینشست نیو تو ماش رونیب میاز دادگاه اومد یو من و عل لیکالفه شده بود با اصرار وک یکاوه که بدجور

 ینشسته بود منم عقب پشت سر عل یو کاوه هم کنار عل بودراننده  یبوده عل دیکه اورده بودند مال آقا سع ینیماش

 نشستم.

 دختر کجاست؟ هان؟ نی:اخه اکاوه

 :خب بهش زنگ بزن.من
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 صاحابشو برداره. یب یدوست نداره گوش یانگار یبار بهش زنگ زدم ول ۷:االن کاوه

 تو کله اشه ینقشه ها هیکاسه است  مین ریز یکاسه ا هی:باز یعل

 ؟یکردم و گفتم:مثال چه نقشه ا یاخم

 .گفتمیکه م دونستمیاگه م دونمی:نمیعل

درباره پول حرف  یافتاد که سحر با مهد روزیبه د ادمی میحرف نزد چکدموننیه یو تا خونه عل میدیکش ینفس

انداخت و  یبود و تو فکر بود نگاه یعصب یو به طرف کاوه رفتم کاوه که بدجور میشد ادهیپ نیاز ماش زدنیم

 ه؟یگفت:چ

 .یمهد شیسحر اومده بود پ روزی:دمن

 خودشو به طرف من کرد و گفت:خب بعدش؟ کامل

 سیاداره پل شیپ رمیمنم م یخوب گفت اگه پول ند یول خواستیچند م دونمینم قیخواست،دقیپول م ی:از مهدمن

 .گمیدرباره اون شب م یهر چ

گفته  یداره مهد ینقشه ا هیگفتم  یدیبود گفت:د دهیکه همه حرفامون شن یدر هم کرد و تو فکر رفت عل یاخم

 .سیاون بلند شده رفته اداره پل دمیپول نم

 بهش پول داده یکه سحر کرد مهد یدیتهد نیا ست،باین نطوری:نه امن

 به سحر پول داده؟ یکه مهد ی:از کجا مطمئنیعل

کنه ن یطونیبه سحر پول داده سحر ش یاگه مهد نکهینداده مهم ا ایپول داده  ستیمهم ن نیفعال ا گه،ی:مطمئنم دمن

 مال اون شب رو بگه؟ یو هر چ سیبره اداره پل

 

 دنبالمون بودند. سهایتا االن پل گفتیو گفت:نه اگه م دیوسط حرفمون پر کاوه

 کنه. کاریچ خوادیم ستیدادم و گفتم:معلوم ن هیتک نیو به ماشتکون دادم و خودم سرمو
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و  کرد یگوش یبه صحفه  یدر اورد و نگاه بشیاز ج شویگوش ،یبه عل میشد رهیزنگ خورد من و کاوه خ یعل یگوش

 زنگ زده!  نبیهم به ما کرد و گفت:چتونه؟ ز ینگاه

 که اسم یعکس العمل چیکاوه هم ه نییبرداشتم و سرمو انداختم پا یو دست از نگاه کردن به عل دمیکش ینفس

 هی میخونه بر مینر نیخوایو گفت:م بشیگذاشت تو ج شویبعد از صحبت کردن گوش یعل وردیبود ن دهیشن نبیز

 ؟ییرستوران جا

 حوصله رستوران داره آخه. ی:ول کن بابا،ککاوه

 .امیم میهم گفت هر جا باش نبیعوض بشه ز یهوا هی رونیب میبر رهی:اخه تو خونه حوصلمون سر میعل

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:بنظر من که خوبه. یسر

 میرفت یهم سوار شد و سه نفر یباز کرد و سوار شد،در عقب و باز کردم و سوار شدم عل نینزد و در ماش یحرف کاوه

 مینشسته بود یاومد خالصه چهار نفر گهید قهیزنگ زد اونم تا ده دق نبیهم به ز یعل میشاپ نشست یکاف ییتو

اخم کرده بود و تو  یکاوه بدجور میگفت هممون ساکت بود نبیز یکه امروز اتفاق افتاده بود رو برا یهم هر چ یعل

 دادگاه  ادیسحر بلند شه ب دیچرا نبا شه؟یسکوت رو شکوند و گفت:آخه مگه م نیا نبیفکر بود بلخره ز

 .گهیداره د ینقشه ها هیفتم:خب چون در هم کردم و گ یاخم

 ر،یبه خودت سخت نگ نقدریکاوه و گفت:داداش ا یشانه ا یدستشو گذاشت رو یو باز سکوت کرد عل دیکش ینفس

 .میبگو انجام بد ادیاز پس ما بر م یاگه کار کنم،یدرکت م دونمیم

ر شد که سح یچ یعنی دونمیشد و گفت:نم رهیخ یو به عل دیکش یچانه اش بود رو برداشت و نفس ریکه ز دستش

 !!؟ادیب دینبا رمیطالق بگ یدختر عوض نیامروز من از ا دیبا ومد،اخهین

بود  زیم یکه رو شویاومد گوش امیکاوه پ یگوش یکه برا میهممون تو فکر بود نییو سرشو انداخت پا دیکش ینفس

ه کار خودت دونستمیم دونستم،یآشغال م یگفت:عوض یلب ریتر شد و ز ظیاخمش غل هیبرداشت و بعد از چند ثان

 حدس زدم.

 شده؟ یکردم و گفتم:چ یاخم

 شده؟ ی:چیعل
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 .کشمتیاز سرجاش بلند شد و گفت:م کاوه

جمع  لمونویوسا عیسر میبود دهیترس یلیهممون خ رونیشاپ رفت ب یگوشش و از کاف یگذاشت رو شویگوش 

 .دادیفحش م یلب ریو ز زدیزنگ م نجوریکاوه هم میکاوه رسوندبه  عیخودمون سر میو به طرف در رفت میکرد

 شده؟ یچ یگیدستشو محکم گرفت و گفت:داداش م یعل

 ده.کر نکارویسحر از عمد ا شیرفته پ یعوض نیپرت کرد و گفت:بب یبه طرف عل شویوگوش دیکش ینفس کاوه

 یتنش بود انداختم عل یداشت و کت و شلوار مشک شیمرد که ر هی شیکه سحر پ یبه عکس ینگاه یکنار عل رفتم

 ست؟یهمون فرهاد ن نینم،ایبب سایگفت:وا

 به عکس دقت کردم تازه متوجه شدم فرهاده. شتریاسم فرهاد اورد ب یوقت

 کنه؟یم کاریچ نیا شیبه کاوه کردم و گفتم:سحر پ یکردم و نگاه یاخم

 .ارهیسحر تا لج منو در ب شید فرهاد رفته پلحن حرف زدنشو تند کرد و گفت:بخاطر من،از عم کاوه

 فرهاده؟ نیبه عکس کرد و گفت:ا یو نگاه دیکش یرو از دست عل یکه تا اون موقع ساکت بود گوش نبیز

 به عکس کرد و ینگاه نبیشد باز ز رهیو به کاوه خ دیدزد نبیسرشو به عالمت مثبت تکون داد و نگاهشو از ز یعل

 فرهاد رفته زندان. نیگفت:مگه نگفت

 .یبپرس یتونیبعدا هم م ست،یحرفا ن نیا یفعال جا نبیکردم و گفتم:ز یاخم

 س؟یاداره پل میبر یخوایطرف کاوه گفتم:م رفتم

 مرده فرهاد؟ نیا شیسحر رفته پ یچ ی:واسنبیز

 بس کن. نبیبا هم گفتم:ز یمن و عل ییهوی

 .نمیو گفت:بده بب دیرو از دستش کش یت و گوشرف نبیسرش داغ کرده بود به طرف ز یکه بدجور کاوه

اخه  یکرد و گفت:داداش چقدر تو ساده ا یاخم یداده بود زنگ زد عل امیدوباره به همون شماره که فرهاد بهش پ و

 جواب تلفن تو رو بده؟ یچ یواس
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که فرهاد و سحر  یاون رستوران میرو روشن کن بر یلعنت نیماش نیزود باش، زودباش ا یدر هم کرد و گفت:عل یاخم

 بار اونجا رفتم جاشو بلدم. هیرفتن 

و به موهاش چنگ  کردیموهاش م یکاوه همش دستشو ال میپشت نشست میهم رفت نبیطرف در رفت من و ز به

 ینیشیم نیایکرد و گفت:الزم نکرده شماها ب یکاوه اخم میشد ادهیهممون پ میدیبه رستوران رس یوقت اوردیم

 .میایب مویتا ما بر نجایهم

رفتن  کیش یرستوران نسبتا بزرگ و مجلس هیبه  یبه راه افتادن و دو نفر یمنتظر حرفمون باشن با عل نکهیا بدون

 .نیرو بب یهم اومد نشست و گفت:اووف بدشانس نبیشدم ز نیو سوار ماش دمیکش ینفس

جلو باز شد دوتا مرد با کت و  نیکه در دوتا ماش میتو سکوت بود قهیشدم چند دق رهیخ رونیتکون دادم و به ب سرمو

من و  یشروع کرد به رانندگ میکیاسحله گرفت جلومون و اون  یکیکه تن داشت سوار شدن اون  یشلوار مشک

 .میو جرئت حرف زدن نداشت میهم گنگ شده بود نبیز

 

ود ب ابانیرنگ هم اون طرف خ یمشک نیماش هیبردند  یو خلوت کیتار ابانیخ ییکه ما رو تو میتو راه بود قهیدق ده

و از  دمیکش یشدن و ما رو به أمون خدا ول کردن نفس نیماش یکیشدن و سوار اون  ادهیپ نیاون دوتا مرد از ماش

به همه جاش فکر  یبرداشته بودند انگار نیماش کو حفظ کنم که پال نیشدم و خواستم پالک ماش ادهیپ نیماش

بود از ترس داشت  رونیهم که ب نبینکردم ز دایگشتم پ میدنبال گوش یم  هر چرفت فمیکرده بودند به طرف ک

 ؟یهست یبهم کرد و گفت:دنبال چ ینگاه کردیسکته م

 .ستین میم،گوشی:گوشمن

وق زنگ زد بعد چهارتا ب یدر اورد و به عل فشیاز ک شویبرداشت گوش فشویو به طرف در رفت و ک دیکش ینفس نبیز

 حرفاشونو بشنوم. تونستمیبلندگو بود م یرو جواب داد چون رو یگوش یعل

 ن؟ییشماها کجا نبی:زیعل

 یعل به طرفمون اومدن یبا تاکس یکاوه و عل قهیبعد از چند دق مییآدرس رو داد که کجا یحد هیهم تا  نبیز

 نجا؟یا نیشده چرا شماها اومد یخودشو به ما رسوند و گفت:چ
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کاوه محکم دستشو به صندوق عقب برد و دو سه تا لگد  میداد حیرو توض یهمه چ یعل کاوه و یهم برا نبیو ز من

 گفته که شما رو از ما دور کنن. اراشیرو کرده به دست نکارایا یبهش زد و گفت:باز اون عوض

 .خارهیتنش م یانگار کهیمرت نیداد و گفت:ا هیخودشو به صندوق عقب تک نبیز

  خارهیم میو گفت:بدجور دیکش ینفس یعل

 میرب یخوایبه کاوه کردم و گفتم:م ینگاه میکردیحرکت م میو داشت میطرف در رفت و سوار شد هممون سوار شد به

 س؟یاداره پل

 اونجا. میهست بر سیاداره پل نجایکرد و گفت:داداش ا یبه عل یسرشو تکون داد نگاه کاوه

 یعل ارهیاونجا دووم ب تونستیکالفه شده بود نم یکاوه که بدجور میشد ادهیپ یچهارنفر میرفت سیبه طرف اداره پل 

 که اعصاب تو رو خورد کنه. کنهیاز عمد م ار،فرهادیبه خودت فشار ن نقدریبغلش گرفت و گفت:ا ریز

 .یبهش کرد و گفت:عوض یدر اورد و نگاه بشیاز ج شویاومد کاوه گوش امیکاوه پ یگوش یموقع برا همون

 بهش کردم. یو نگاه دمیرو از دستش کش یگوش

 «س؟یاداره پل ی،رفتیکن دامیپ ینتونست حاال»

 پاهه؟یداره ما رو م نیبه کاوه کرد و گفت:ا ینگاه نبیکنارم بود و همشون خونده بود ز نبیز

 یتکون دادم و گفتم:انگار سرمو

 ایب یکردم و گفتم:اخه چرا رفت یفت اخمر رونیب سیو از اداره پل دیرو از دستم کش یگوش یحرف چیبدون ه کاوه

 .میکن تیازش شکا

آدم  که به ذهن کنهیم یفرهاد کارا میکن تیاگه شکا نجاستیتکون داد و گفت:مشکل ا یسرشو به عالمت منف یعل

 خطور نکرده.

 میاومد رونیب سیهم از اداره پل نبیو من و ز دمیکش یبه طرف در رفت نفس 

منم معلوم  یگوش ینشد، حت رمونیدستگ یچیه یشب ول ۱۰به ساعت کردم و گفتم:ساعت  یاز سوار شدن نگاه بعد

 کجاست احتماال مامان صد بار زنگ زده. ستین
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 احتماال فرهاد گرفته. تویشد و گفت:گوش رهیبرگشت و تو چشمام خ کاوه

 بوده. شمیپ میمن که گوش ی:اخه چجورمن

 ؟یکجا گذاشته بود نیفکر کن بب کمی:کاوه

 مویو گوش کردمیو من داشتم با مامان صحبت م میکه نشسته بود یشاپ یافتاد به کاف ادمیکه فکر کردم  مکی

 احتماال همونجا ولش کردم. زیم یگذاشته بودم رو

 شاپ ولش کردم. یدر هم کردم و گفتم:احتماال تو کاف یاخم

کوچه به اون  نیو از ا میخوردیکه دور م قهیشد بعد از چند دق رهیو به روبرو خ دیو نگاهشو از من دزد دیکش ینفس

 .باشن رونیتا آخر شب ب ستیوگفت:بهتر دخترا رو برسونم خونشون خب ن دیکش یپوف یعل میرفتیکوچه م

  میکاوه باش شیپ میدوست دار ،ی:الزم نکرده به فکرمون باشنبیز

 موافقم. نبی:منم با حرف زمن

 :الزم نکرد.کاوه

م تو سر یتار مو از دوتاتون کم شد چه خاک هیود باش دوتاشونو بفرست خونشون اگه کرد و گفت:ز یبه عل ینگاه

 ببر خونه. نارویزود باش ا ه،یلیکرده خودش خ دیکه شما رو با اسحله و دور کردن از ما تهد نیکنم؟ هان؟ هم

 یکرد و رفت ول یرو رسوندن خونه و از هممون خداحافظ نبیز قهیشدم بعد از چند دق رهیخ رونینزدم وبه ب یحرف

کرده  یآقا از کاوه مغذرت خواه نیحس نکهیبعد از ا کردمینگرفت بلکه من فکر م لشیکاوه درست راست تحو

باز  نیفکرا باشه نوبت من شد در ماش نیا توفکر نکنم کاوه  طیتو اون شرا یول شهیدوست م نبیاحتماال کاوه با ز

 خبر نکن. یافتاد ما رو ب یبه کاوه کردم و گفتم:اتفاق یاهکردم و نگ

 یکردم و به طرف خونه رفتم مامان رو یشد از دوتاشون خداحافظ رهیبه عالمت مثبت تکون داد و به روبرو خ سرشو

زدم و خواستم سالم کنم که دستشو اورد جلو و  یداشت لبخند شیشونیپ یرو یظیتاب نشسته بود و اخم غل

 بهتره. ینزنگفت:حرف 

 منتظر شدم مامان حرفشو بزنه. 
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نگ دو بار ز یخاموش کرد تیجوابمو بده چرا گوش زنمیبهت زنگ م یتاب بلند شد و گفت:مگه من نگفتم وقت یرو از

 هم خاموش بود، هزارتا فکر به دلم راه دادم. گهید یکی یجواب نداد شیکیزدم 

 شاپ ول کردم. یکاف یتو مویتاب نشستم و گفتم:گوش یو رو دمیکش یپوف

 خونه؟ نه؟ یاومد یبلند شد الیخی:تو هم بمامان

 

 گهیکنم صدتا اتفاق افتاد د کاری:خب چمن

 شده؟ یشد و گفت:چ رهیاومد کنارم نشست و تو چشمام خ مامان

 نیخدا از دست ا یداد و گفت:ا هیدادن مامان خودشو به تاب تک حیدادم بعد از توض حیرو براش کامل توض یچ همه

 سحر خودش کم بود فرهادم اومد روش

اصال حال و حوصله اش نداشتم مامان با در زدن وارد اتاق شد  یشرکت ول رفتمیم دیشدم با داریزود ب کمیشد  صبح

 صبحانه بخور. ایزد و گفت:ب یلبخند

 بهش کردم و گفتم:مامان؟ ینگاه

 : بله؟مامان

 به آقا جواد زنگ بزنم. خوامیبده م توی:گوشمن

 ؟یچ ی: واسمامان

 برم سر کار رید کمی خوامی:ممن

 کاوه. شیپ یبر خوادیخدا دختر ول کن نم ی:امامان

 .زارمیکاوه رو تنها نم طیشرا نی:نه مامان تو امن

 ی،ولایبرگشت و به طرف من گرفت و گفت:ب یبا گوش هیو بعد از چند ثان رونیو از اتاق رفت ب دیکش یپوف مامان

 کارت اشتباهه.



 با عشق یباز

 
265 

 

 رو از دستش گرفتم و به جواد زنگ زدم بعد از چند تا بوق جواب داد. یبه حرفش نکردم و گوش یا هتوج

 دیی:بفرماجواد

 جواد سالم  ی:آقامن

 د؟یی:سالم، بفرماجواد

 .لوفرمی:نمن

 لوفر؟ی:آها،بله خانم نجواد

 .امیم رید کمی شهیاگه م رمیازتون اجازه بگ خواستمی:ممن

 :چرا؟جواد

 .امیزود ب تونمیبرم نم دیافتاده با یاتفاق هیاز اون طرف  ن،بعدیازم دزد موی:اخه گوشمن

 برسون. ۱۱خودتو تا ساعت  ی،ولی:باشه هر جور راحتجواد

 :چشم.من

 کاوه. شیپ رمیم گهیلبه تخت نشسته بود بردم و گفتم:من د یرو سمت مامان که رو یگوش یاز خداحافظ بعد

 بخور. میزیچ هیحداقل  یرو از دستم گرفت و گفت:باشه برو،ول یو گوش دیکش ینفس

 .رمیخوام،سینم یزی:نه چمن

رت کفش اسپو هیجلو سبز شد از پاش گرفتم  نبیگرفتم دستم در خونه که باز کردم ز فممیکردم سرم و ک شالمو

شنگ ق یلیخ رشیود حرتنش ب یبلوز مشک هی رشیکه ز ریمانتو حر هیپاش بود  یمشک نیشلوار ج هیرنگ و  یکرم

ست بود سرش  فشیرنگ که با کفش و ک یشال کرم هینقش داشت  زیر دیسف یبود بنفش بود که توپ توپها

زد و  یشدم لبخند خکوبیکردم و همونجا م یزده بود،اخم پیچشماش بود به هر حال ت یرو شمیدود نکیبود،ع

 .ریچشماش برداشت و گفت:صبح بخ یاز رو شویدود نکیع
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 نیا یعجب اومد ر،چهیلبش نشست و گفت:صبح تو هم بخ یرو یو ازش سالم کردم مامان لبخند دمیکش ینفس

 ؟یبود دایطرفها؟کم پ

امروز سرم خلوت  دادم،حاالیانجام م دیاز کارا بود که با یلیپر رنگ تر کرد و گفت:واال سرم شلوغ بود خ لبخندشو

 شرکت. امیم ریبود اجازه گرفتم گفتم د

 کاوه؟ شیپ یبر یخوایکردم و گفتم:م یاخم

تا  میباش نجایهم زنگ زدم گفت هم یبه عل میبه عالمت مثبت تکون داد و گفت:بله، اممم خواستم با هم بر سرشو

 دنبالمون. ادیب

 .یایتو ب خوادینم میریاومد م یعل م،هروقتیهست اطیبه مامان انداختم و گفتم:مامان ما تو ح یو نگاه دمیکش یپوف

 .ارمیب یزیچ هیبراتون  دی:خب بزارمامان

 .رمیخوردم فعال س یزد و گفت:نه ممنون من چ یلبخند نبیز

 .ارمیب یزیتو چ یبرا یخوایبهم کرد و گفت:م ینگاه مامان

 .خوامیتکون دادم و گفتم:نه نم یبه عالمت منف سرمو

 یانگار خواستیم نبیز قاینشست دق هم اومد و کنارم نبینشستم ز یصندل یرو اطیتو ح رونیخونه اومدم ب از

اوه من دور و بر ک نکهیا یفقط برا دونستمیکاوه و رو تنها بزاره من که م خوادیمثال نم طهایشرا نیتو ا اره،یلجمو در ب

 انداخت فشمیکرد و از سرجاش بلند شد و ک ینگاه نبیزمنو به خودم اورد  یبوق عل یاورده صدا فشینباشم تشر

 اومد،پاشو. یرو کولش و گفت:عل

هم پشت سرم نشسته بود  نبینشستم و ز یمن جلو کنار عل میشد نیسوار ماش نبیسرجام بلند شدم و با ز از

به در  شروع کرد نبیز میو به طرف خونه کاوه رفت میشد ادهیپ یسه نفر میدیرس نایکه به خونه کاوه ا دینکش یطول

بعد از  میپشت سر هم زنگ بزن نجوریهم میمجبور نیبخاطر هم کننیدر باز م رید کمیزدن و زنگ زدن راستش 

  ری:صبح بخنبیدر رو باز کرد ز هیچقدر خاله هان

  ری:صبح بخمن

 دیید،بفرمایخوش آمد ی:ووواهیهان خاله
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 زدم و گفتم:کاوه هستش؟ یلبخند

  ادیب گمیپر رنگتر کرد و گفت:اها،االن بهش م لبخندشو

 گفت:کاوه؟ کردیکه صداشو بلند م یحال در

 .میمنتظرش نیی:ما پایعل

عد ب میسادیمنتظر وا نییهم پا یو عل نبیباز گذاشت و به طرف اتاق کاوه رفت من و ز میتکون داد و در رو ن سرشو

 کاریچ نیشما دار ارمیبابا اصال سر در نم یو گفت:ا نیینداشت از پلها اومد پا یانچنان خوب افهیکاوه که ق قهیچند دق

 م؟یبا هم باش دیبه بعد همش با نیا ن؟ازیکنیم

 هم خوبه  یلیندارم،خ یتی:واال من که شکانبیز

 مگه نه؟ میکن دایفرهاد پ میتونیراحت تر م ینجوریا می:پس دوتا دوتا برکاوه

  نیتو ماش شنیدر هم کرد و گفت: تز نده ب یاخم یعل

 :برو باباکاوه

 میگذاشته؟االن دار ادداشتیاسم و آدرسش بده مگه برامون  دیبا یچ یفرهاد برا نیدها:آخه شماها چقدر سامن

 م؟یکن دایپ میخوایرو م یبشه چ یاونجا که چ میریم

   یفهمینم کنهیم یردپا بزاره داره باهامون باز خوادیفرهاد عمدا م گهی:راست میعل

 هیآسمون به حالش گر یکه مرغ ها کنمیم یباز هیو گفت:من با اون  شدیم نیکه داشت سوار ماش نجوریهم کاوه

  ینیبیکنن حاال م

 .میهم پشت سرش سوار شد نبیو ز یشد من و عل نیماش سوار

 

  رونیب میاومد سیاز اداره پل مینداشت یمدرک چیچون ه یول سیاداره پل میرفت دوباره

 ثبت کنن بفرستن که  نکهیبدون ا توننی:آخه چطور ممکنه؟نمنبیز



 با عشق یباز

 
268 

 

  ادیاز دستش بر م یآدم هر کار نیشده! ا ینیبی:حاال که میعل

  میکن تیازش شکا دیبا گمی:من که منبیز

 گهید ارهیدر م یباز ونهیبازم د نیبشه؟ا یکه چ میکن داشیپ می:واال اشتباه خودمونه دنبال فرهاد بگردمن

  رونیاورد ب بشیکاوه زنگ خورد از ج یگوش

مواظب  یخوب بابا جون سالمت باش یلیشده؟کجا اومدن؟اومدن مغازه؟اممم خ یچ شناسمیم ؟ارهی:بله بابا؟چکاوه

 دینگران نشو خودتو ناراحت نکن،خب....اممم..کجا با ستین یمشکل یعنینشده  یزیچ ستین یزیخودت باش،نه چ

 خداحافظ میدنبال مغازه ا میگردیم ابونایتو خ گهید میرونیب ی!!با علمیباش

 بود بهت گفتما رفتن مغازه  کهیکرد گفت:اون مرد ینگاه یعل رو قطع کرد و به یگوش

 ی:لعنتیعل

 ه؟یک گهید کهی:اون مردنبیز

  ستین یخاص زیدوسته چ هی:یعل

  میفقط کم داشت نوی:همکاوه

 ه؟یدوست ک نیا ی:نه جدمن

 دوست  هیکه  می:گفتکاوه

  می:آها ما هم باور کردمن

نم استراحت ک کمیخونتون منم برم  نیشما بر گمیم یمن برم جد دیبزار دیبا شهینم ینجوریبچها ا دینی:ببکاوه

 داغون شدم  شهیکه نم ینجوریا

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م یاریخوب باشه،چرا جوش م یلی:خیعل

 ا باب یا دیراحتم بزار کمیتو رو خدا  گهید نیزارینم یول کنمیمنم دارم فکر م کنمیم یکارای ی:اگه اجازه بدکاوه

  یگیکه تو م یخوب باشه همون یلی:خمن
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 کجا برسونمت  ای:باشه بیعل

 خداحافظ رمیم ادهیمن پ دیبر نی:شما سوار شکاوه

 :خداحافظیعل

 :خداحافظنبیز

 بهار بلند شد یشدم صدا ادهیپ نیکه از ماش نیگرفتم به طرف شرکت رفتم هم یتاکس هی خالصه

 سر کار  یایم ئساتیاز ر رتریکه د نمیبی:مبهار

 نیسرم با لپتاب گرم بود که جواد ب نجوریباال مانتو باز کردم لپتاب روشن کردم هم ینزاشتم رفتم طبقه  محلش

  دمیچهار چوب در د

 حل شد؟ ،مشکالتتی:خوش آمدجواد

 :اممم،خوبه من

  ستیکه ن یبد زی:چجواد

 شد  ریز چشمام سرازنتونستم اشک ا یموهام کردم که خودمو کنترل کنم ول یال یتو گلوم بود دست بغض

 شده؟ یچ لوفر،شششش،باشهی:نجواد

 دیشده؟بگو شا یچ لوفریجواد:ن گمیم یجد ستین یمهم زیچ یخورده،ول یلیاعصابم خ دی:تو رو خدا ببخشمن

 بتونم کمکت کنم 

 وردمیرو م یمسائل شخص دیرم،نبایمسائل وقتتو شما رو هم بگ نیبا ا خوامیجواد نم یآقا کنمی:نه خواهش ممن

  دیببخش یلینتونستم خودمو نگه دارم خ یدونم،ولیشرکت م

  گهیبگو د لوفری:نجواد

 وارد اتاق شد  یموقع مهد همون

 شده؟ یزیچ هی:چیمهد
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 کاوه تو دردسر افتاده  ینه ول ایبرات مهم  دونمیصورتم برداشتم گفتم:نم یاز رو دستمو

 تازه بگو  زیچ هی:یمهد

 :بفرما من

  هی:پس معلومه مشکل خانوادگجواد

 کرده؟ کارینشست گفت:باز چ یصندل یکه رو یدر حال یمهد

 فرهاد آزاد شده  اروی نی:امن

 ؟ی:چیمهد

حاال هم  دهیپولشو باال کش کنهیفکر م هیعصبان یلیلو داده،مطمئنم از دست کاوه خ سیکاوه اونو به پل کنهی:فکر ممن

  رهیانتقام بگ خوادیم

 ؟یدیم:از کجا فهیمهد

 بوده  ششیکاوه که سحر هم پ یعکس فرستاده برا هی:من

 ؟سحر؟ی:چیمهد

  کنهیم کیکاوه رو تحر یمنو ه شیزنت پ گهیدادگاه،همش م ادیاون نزاشته سحر ب ادی:اهوم،به احتمال زمن

 :آها پس غرفه ها هم اون خراب کرد یمهد

 یگیم یتو چ گمیم ی:من چمن

 

 حیتوض یعل ینبود داشتم برا یفقط اومده بودن از کاوه خبر نبیو ز یخودمون عل یخونه  دمیشد برنامه چ شب

 صحبت کردم  یکه صبح با مهد دادمیم

غرفه ها هم اون خراب  گهیانوقت اون م کنهیفرهاد دنبال داداشته براش دردسر درست م گمی:من دارم بهش ممن

 کرده 
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 :بزدل یعل

 اومدن نشستن  چیدوسان ینیس هیو مامان با  نبیموقع ز همون

  ینبیز ی دونهی:یعل

 نشست  یزد و کنار عل یلبخند نبیز

  نهیبیرو نم یزیبجز پول چ ضهیبخدا که مر ضهیمر یمهد نیا کنهیفکر م یچجور ینیبی:ممن

 کنهایاشتباه هم نم نی:البته همچیعل

 بابا  ی:امن

 فرهاد غرفه ها خراب کرده  دیخب شا یکار ساسانه ول گمی:آخه ما همش میعل

 :حتمانبیز

  یدیانگار خودت د ایگیم یزیچ هیتو هم  نبی:زمن

 کرد  یکارایکه چ میدیخب د ی:ولنبیز

 بیبعدشم به آدماش دستور داده بچها رو تعق دهیآدم تو زندان نشسته فکر کرده نقشه کش نیبنظر من ا ی:ولمامان

 واال  دونمیکنه نم

 بلند شدم  نبیهمزمان با ز دیزنگ خونه به گوش رس یصدا

 :کاوه اومد نبیز

  کنمیجون،خودم باز م نبیز نی:تو بشمن

 تو  ایدادم گفتم:ب لشیتحو یلبخند دمیناراحت کننده کاوه رو د افهیکه در باز کردم ق نیطرف در رفتم هم به

 کردم  یکردم و با کاوه روبوس از بدنم خارج ینیهم پشت سرم بود نفس سنگ نبیکه برگشتم ز نیهم

 ؟یخوب نمتیزم،ببیعز ی:خوش آمدمن
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 :خوبم کاوه

 کرد  یهم به طرف کاوه رفت و باهاش روبوس نبینشد که ز هیثان دو

 نگرانت شدم  یلی:خنبیز

 شد گفت:من حالم خوبه رهیخ نبیبا تعجب به من و ز کاوه

  نالیپاتوق اون ز ی:رفتمن

  ادیخبر م شیکیهم سر زدم حتما از  گهید ی:اره رفتم به چند جاکاوه

 ه؟یک نالی:زنبیز

 نیبنظر من آدماش هم یممکنه از فرهاد خبر داشته باشه،ول کنهیکج رو برگزار م ینفر که مسابقه ها کشت هی:من

 اطرافه 

 تو حال  میبا هم رفت یهمگ

 :سالم کاوه

  هیاضطرار یجلسه  ن،امروزیبش ایجمع شده ب ،باندمونی:خوش آمدمامان

  دنیبه خند میبا هم شروع کرد یهمگ

 :از دست شما کاوه

 تو دهنش کرده بود گفت:بفرما  چیساندو هیکه  یدر حال یعل

 :بخور دادش،بخور کاوه

 از خوردن مامان شروع کرد به حرف زدن  بعد

از امروز  یبود ول لمیبود چقدرش ف یچقدرش واقع دونمینم گهیبهتون بگم د خواستمیم یزیچ هیبچها  ی:امامان

ونه رو خ نکهیبعد ا یعنی شهیوقت پ یلیاتفاق مال خ نیا یسحر به من زنگ زده بود ول نیصبح فکرمو مشغول کرد ا

 ترک کرد 
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 گفت؟ ی:چکاوه

  کنهیم یداره با من باز یگرفته ک یخونه رو ک نی:بهم گفته بود امامان

 :کدوم خونه؟یعل

من  یراکاوه ب دیبا یچ یواس گفتیاون م یشوهرت گرفته ول دیبراش خونه گرفته بود بعدش من گفتم شا یکی:مامان

 رو سرش قطع کردم  یگوش دمیاز حرفاش نشن زیچیه ره؟منمیهمه پول بده برام خونه بگ نیا ره؟چرایخونه بگ

 دستش بود  یمیدسته گل قد هیبار هم اومد محل کار من  هی:نبیز

 ده بود محل کار تو؟:سحر اومکاوه

  یبرام فرستاد نارویچرا ا گفتیدسته گل خشک شده اومده بود م هی:اهوم،با نبیز

 فرهاد  نیا هی:عجب بابا چه جونوریعل

 میبفهم می:پس از قبل اومدنش آشکار کرده ما نتونستکاوه

 سحر خونه گرفته گل فرستاده  یمامان:برا 

  کهیاون مرد شیخودش رفته بوده پ یهم بهتون بگم سحر به خواسته  یزیچ هیمخ سحر رو زده، ینجوری:آره ایعل

 :اعصابم خورده بسه کاوه

  شمیساکت م گهی:باشه باشه دیعل

 هم بشنوم  اروی نیاسم ا خوامینم گهید ی:حتکاوه

 شد  هیهههه هم قاف میبمون ششیپ دینبا هیآدم روان نی:امامان

 شما ی:بامزیعل

  هگی:من با اجازتون برم دکاوه

 :کاوه خب نرو من
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 قدم بزنم  کمیهوا بخورمو  رونیبرم ب کمی:نه من کاوه

 چطوره؟ رونیب می:باشه،پس با هم بریعل

 دیبر هی:فکر خوبمامان

  ادیحالمون جا م کممی:اره نبیز

 برم قدم بزنم  خوامیمن م دی:نه شماها برکاوه

 میدار اجیکاوه جان ما هم اعصابمون خورد شده ما هم احت ییجا هی میریبعدشم م میزنیقدم م گهی:خوب با هم دمن

 خب

 

کاوه هم نگاه مسخره  ادیبخرن ب یآب معدن هیهم رفتن  یو عل نبیز مینیقدم زدنامون شد تو پارک بش نیا خالصه

  دیخندیم نجوریو هم کردیم یعل یهایباز

 ماسک رو از صورتت بردار  نیا شیمثل کاوه پنج ساله پ یشیم یخندیم یبخند باشه وقت ینجوریهم شهی:تو هممن

 :مگه من ماسک دارم؟کاوه

 نجایگفتم:هم گذاشتمیصورتش و قلبش م یکه دستمو رو یدر حال یپنهان کن یخوایم ،احساستوی:اره دارمن

 )اشاره به قلبش( نجای،همیماسک دار

 اومدن کاوه هم که اصال محلم نزاشت  یو عل نبیموقع ز همون

 سال بود بخدا  شینما نیبهتر نیکه ا خورمی:پسر قسم موهکا

 :مسخره نکن یعل

  لوفری:پاشو ننبیز

 شد؟ ی:چمن

 تو بخر  میبخر مینتونست ی:آب معدننبیز
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 بابا  ی:امن

 بخکویصحنه سرجام م نیا دنیکه با د خوردمیقلوب م هیتو راه داشتم  دمیخر یآب معدن هیشدم رفتم مغازه  بلند

صحنه  نیلحظه هم ا هی تونستمیگنگ شده بودم اصال نم دیبوسیداشت م نبیاز دستم افتاد کاوه ز یشدم و آب معدن

در  دنیخونه حالم اصال خوش نبود با کوب میرفت میشد نینشستن سوار ماش کمیخالصه بعد از  نمیبب نبیرو با ز

 مامان اومد طرفم 

 ن؟یکرد کاریچ لوفری:نمامان

ودم که نتونم از خ یناتوانم تو باعث شد نقدریتوهه که ا ریتو تقص یکرد ینطوریبلند کردم گفتم:تو منو ا صدامو

 دفاع کنم 

 ؟ی:تو چته مشروب خوردمامان

 زجر بکشم  دی:همش بامن

صدامو دوباره بلند کردم  شدیم ریبازم اشک از چشمام سراز زدمیآب به صورتم م یرفتم هر چ ییطرف دستشو به

  .خورمیمحبت گول م نیوار دوسم داشته باشه با کوچکتر وانهیکه د میاحمقا منتظر کس نی:هنوزم انگار اگفتم

 دمیمحل مامان بزارم رفتم تو اتاقم گرفتم خواب نکهیبدون ا رونیکه اومدم ب ییدستشو از

 رهیخ نهیتم و به آنشس یصندل یو رو شیآرا زیم یاز جام بلند شده بودم رفتم جلو یگوش یشده بود با صدا صبح

شده و  ریسراز میچشمم بود با اشکها یتا حاال رو شبیکه از د یچشمام گود شده بود و همه خط چشما ریشدم ز

به صورتم زدم و همه  یآب هیرفتم  ییدستشوبلند شدم و به طرف  یصندل یکرده بود از رو اهیس یصورتم را حساب

و  دمیکش یقیچشمام بود باز چشمام پر اشک شد نفس عم یهم پاک کردم بازم اون صحنه جلو شبید یشهایآرا

به طرف  رونیاومدم ب ییبه صورتم زدم حوله رو برداشتم و صورتمو خشک کردم و از دستشو یآب هیدوباره 

شدم و آروم  کیزدم و بهش نزد یانواع صبحانه ها گذاشته بود لبخند رامپر ب زیم هیآشپزخونه رفتم مامان 

 .یگفتم:خسته نباش

 دخترم  یزد و گفت:مرس یلبخند

به خوردن مامان که همه نگاهش به من بود  مینشستم و با مامان شروع کرد یصندل یزدم و رو یتلخ یلبخند

 .یبازم الغر یول یخوریم یهمه چ نیگفت:ا
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 بهش کردم و گفتم:حاال مگه بده الغر بودن؟ ینگاه یچشم ریتکون دادم و ز یسر

  یدختر خوشگل و خوش اندام بود هیمن  یبرا شهیهم زم،توی:نه عزمامان

 .یهست ایمامان دن نیبهتر دونم،تویپر رنگتر کردم و گفتم:م لبخندمو

رف اتاقم رفتم و منم ظرفها رو کامال شستم و به ط میکرد زیکامال تم زویکه تموم شد با کمک مامان م صبحانمون

عد رنگ تنم کردم و ب یلباس ساده قهوه ا هی نمیدوست بب هیبشم و کاوه رو فقط از نظر  شبید الیخیداشتم ب یسع

 دیتا اونجا طول کش کمیتا لنجر رفتم چند روز بود با لنجر به طرف شرکت نرفته بودم،  ادهیاز مامان پ یاز خداحافظ

 کنار  مشد شونیکیدوتا لنجر بود سوار  ندفعهیا یلنجر بزرگ بود ول دونهی شهیشلوغ بود هم یبدجور دمیرس یوقت

بود و متوجه نشده بود که من کنارش نشسته بودم خالصه تا  رونیهمه حواسش به ب رزنینشسته بودم پ رزنیپ هی

 رنگ لوکس که نیماش هیو بهار هم کنار  یمهد دمیرس یامروز شلوغ بود وقت یچون بدجور دیطول کش کمیشرکت 

شرکت وارد شرکت شدم و از  رمیدارم م رید کمی دمیبه ساعت کردم د یبودند نگاه سادهیداشت وا یگریقرمز ج

 ممفیتا دکمه مانتومو باز کردم و ک هاتاقم دو س ییو بهارم پشت سرمون اومده بودن رفتم تو یپلها رفتم باال مهد

 بود نبینشسته بودم لپتابمم باز کردم که با در زدن سرمو اوردم باال ز یصندل یو رو زیاز م یگذاشتم گوشه ا

 زدم و گفتم:سالم. یزورک یلبخند یهم نداشتم ول نبیحوصله ز

 و گفت:حالت خوبه؟ کتریزد و اومد نزد یلبخند

 :آره خوبممن

 یکرد هیهفته کامل گر هی یگود شده انگار نقدریچشمات ا ری:خب چرا زنبیز

 دلم. ریزد ز چیاون ساندو شبیفقط د یا هیچه گر :نه بابامن

 هست شبیرو بهونه نکن،بخاطر د یزیچ یکرد و گفت:الک ینشست اخم زیکنار م یصندل یکه رو یدر حال نبیز

 نه؟ یدپرس شد یدیبا اون صحنه د یوقت یول یخوب بود یلیمگه نه؟ چون قبلش خ

 به تو و کاوه نداره. ی:نه ربطمن

 هیحالت بد بود خواستم بدونم مشکلت چ یتا حاال بدجور شبیهر حال از د ست،بهیو گفت:مهم ن دیکش ینفس

 به من نداره. یربط یانگار
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 گفتم. لشویزدم و گفتم:دل یحیسرجاش بلند شد لبخند مل از

 چیله هشدم اصال حال و حوص رهیدادم و به سقف اتاق خ هیتک یخودمو به صندل رونیرفت ب یحرف چیاتاق بدون ه از

 یمنو با مهد یو وقت شدیم رهیبهم خ یفکر کردم که کاوه چجور ینداشتم چشمامو بستم و به لحظه ها یزیچ

 .ارهیرو سرم در ب ینوبت اون شده بود که تالف یانگار شدیچقدر داغون م دیدیم

 

زدم و صدامم صاف  یلبخند یدرش اوردم با اسم عل فممیزنگ خورد از ک میتو فکر فرو رفته بودم که گوش نجوریهم

 کردم و دکمه سبزو زدم گفتم:سالم.

 ؟ کاوه کجاست یدونیتو م لوفریو گفت:ن یسالم سرسر هیبود با  دهیپشت تلفن ترس یعل یصدا

 شده؟ یکجاست؟ مگه چ دونمیکردم و گفتم:نه نم یاخم

 کرده. نکارویا یو گفت:فرهاد، فرهاد عوض دیتلفن کش یپا ینفس

وه سره کا یبگو فرهاد چه بال یکرده؟ عل کاریگفت:فرهاد چ دیلرزیکه بدنم م یشدم و درحالبلند  عیسرجام سر از

 اورده؟

 برم. دیبا گمیبعدا بهت م لوفری:نیعل

 ارهیسر کاوه م یبال هیفرهاد آخر  دونستمیم دمیرو قطع کرد ترس یاجازه صحبت به من بده گوش نکهیبدون ا 

ترس همه وجودمو گرفت دو سه بار هم به  گهیخاموش بود د شیگوش یشماره کاوه رو گرفتم و بهش زنگ زدم ول

 دمیترسیاز اون طرف هم م یبزنم ول گزن هیخونه خاله هان خواستیرو جواب نداد دلم م یگوش یزنگ زدم ول یعل

 بهم زنگ بزنه. یعل شدم و منتظر شدم تا الیخیب نینگران کنم بخاطر هم یکه اونا رو الک

 یدوباره زنگ زدم ول یرو برداشتم و به عل ینگران شدم گوش یبود بدجور ازدهیساعت گذشت و ساعت هم  کی

ناراحت کننده  افهیبا ق نبیحال ز نیح نیکاوه خاموش بود تو هم یگوش یجواب نداد دو بار هم به کاوه زنگ زدم ول

 شده؟ یچ لوفریبه طرفم اومد و گفت:ن

 شده؟ یچ یردم و گفتم:چک یاخم
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 یبرا یاتفاق هی ادیهم که صحبت کردم گفت احتمال ز یخاموشه با عل شیگوش زنمیبه کاوه زنگ م ی:هر چنبیز

 کاوه افتاده.

 ؟یچه ساعت ؟یبهش زنگ زد یشدم و گفتم:ک رهیسرجام بلند شدم و به طرفش رفتم به چشماش خ از

 بود که باهاش صحبت کردم. ۹:۳۰ ی:ساعتهانبیز

 کرده!  ینشستم و گفتم:احتماال باز فرهاد کار زیکنار م یصندل یو رو دمیکش یپوف

اوه و از ک یخبر یظهر بود ول کیکنارم نشست و به طرف اتاقش رفت، ساعت  یساعت میداد ن هیتک یبه صندل نبیز 

 بوق جواب داد. نیچهارمزنگ زدم با  یبرداشتم و به عل موینبود دوباره گوش یعل

 لوفر؟؟ی:بله نیعل

 سرش اومده؟ یکاوه چه بال ؟یدادیجواب نم تویشده؟ چرا گوش یچ نمیبگو بب ی:علمن

 سحر فوت کرده؟ یبابا شبیکه د یدونستیتو م لوفری:نیعل

به خودم اومدم و گفتم:نه  یعل یاومد با صدا ادمیبود  شونیسحر همون که تو عروس یکرده بودم بابا تعجب

  دونستمینم

 سحر. یجنازه بابا یبره تشح رازی:خب االن کاوه بلند شده رفته شیعل

 ده؟یجواب نم شویچرا گوش چیه نیبلند شده رفته؟ حاال ا یچ یکردم و گفتم:واس یاخم

 بوده. مای:چون تو هواپیعل

 ؟ییو گفتم:خب تو کجا دمیکش یپوف

 .رازی:شیعل

سرش  یشده؟ کاوه بال یبگو چ یعل راز؟یش یرفت یچ یگفتم:واس دیلرزیکه دستام م یسرجام بلند شدم و در حال از

 اومده؟

 عکس از قبر فرستاد روش اسم کاوه نوشته بود. هیواتساپ  قیشماره ناشناس برام از طر هی:امروز صبح فرهاد با یعل
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 کشه؟کاوه رو ب خوادیم ؟یچ یعنیو گفتم: دمیحرفش پر وسط

 .سادیوا یبرم تاکس دیمن با لوفری:احتماال، نیعل

 .کنمیخبر نزار خواهش م یتو رو خدا ما رو ب ی:علمن

 :باشه.یعل

سرجام  از ارمینتونستم تحمل ب یکردم ول میدستام قا نیو آروم سرجام نشستم سرمو ب دمیرو قطع کرد ترس یگوش

م کردم و گفتم:خان یبیبه خانم نج ینبود نگاه یرفتم در اتاقشو که باز کردم کس یبلند شدم و به طرف اتاق مهد

 کجا هستن؟ یآقا مهد یدونیشما م یبینج

 بهزاد و بهار خانم تو جلسه هستن. یبا آقا زمیلبخند پررنگ گفت:عز هیبا  یبینج خانم

 :جلسشون کجاست؟من

 اتاق دوم  ی:برو راه رو آخریبینج خانم

 زدیبود که م یمهد یهمشون حواسشو به حرفا دمیرس یتشکر تکون دادم و به راهم ادامه دادم وقتبه عالمت  یسر

 چیتا مطمئن بشم که کاوه ه زدیمامانش زنگ م ایبه کاوه  دیمجبور بودم اون لحظه جلسه رو خراب کنم چون با

دنبال کرد و آخر چشمش به  ینگاه مهد ردشد بهار  رهیمن حرفشو قطع کرد و بهم خ دنیبا د ینشده مهد زشیچ

کرد و  یظیو اخم غل رونیاز اتاق اومد ب یمغذرت خواه هیبا  یمهد دیکرد و نگاهشو از من دزد یمن خورد اخم

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفت:تو ا

 سحر مرده؟ یبابا یدونستیم ی:مهدمن

 :آرهیمهد

 که یاز قبر یعکس هیسحر حاال از اون طرف هم فرهاد  یجنازه بابا یتشح یبرا رازی:خب کاوه بلند شده رفته شمن

 که مراقب کاوه باشه. رازیهم پشت سر کاوه بلند شده رفته ش یفرستاده عل یعل یاسم کاوه روش بوده رو برا

 به من داره؟ یاالن چه ربط نی:خب ایمهد

 اره؟یسر کاوه م یفرهاد چه بال ستیاصال برات مهم ن یعنی:من
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 که االن تو جلسه نبودم.:اگه مهم بود یمهد

 از کاوه دارن؟ یخبر نیبه مامان و بابات بزن بب یزنگ هی:تو رو خدا من

 بده؟ ایکاوه حالش خوبه  یکه بدون نجایا یاومد یهمه راه بلند شد نای:ایمهد

 .یانجامش بد یتونیکه نم هیزنگ زدن چ هیبابا  ی:امن

 ماجرا مسخره نداز. نیوسط ا ی:خودت زنگ بزن، منو الکیمهد

 سرش اومده. یچ داداشت ستین التمیخ نیبه عالمت تأسف تکون دادم و گفتم:واقعا برات متاسفم که ع یسر

 شده؟ یزیچ زمیشد وگفت:عز رهیخ یو به مهد سادیوا یو کنار مهد رونیاز اتاق اومد ب بهار

 :باز کاوه تو دردسر افتاده.یمهد

 کاوه کاوه از صبح تا شب فقط اسم کاوه تو گوشمه. نینگ نقدریکرد و گفت:اه ا یظیاخم غل بهار

 

 .میبه جلسمون برس میبر ایب ستیمسئله به تو مربوط ن نیا زمیگفت:عز دیکش یقینفس عم بهار

نبود داداشش تو دردسر  الشمیخ نیشوکه شدم ع یو بهار وارد اتاق شدن اصال بدجور یمهد یحرف چیه بدون

 د.هم نش یخبر چیاعصابم خورد شده بود ه یدادم به صندل هینشستم و تک یصندل یافتاده به طرف اتاقم رفتم رو

 میکاوه بود ای یکه از ساعت سه تا حاال کنارم نشسته بود منتظر زنگ زدن عل نبیچهار من و ز یتا ساعتها خالصه

 یرو برداشتم و با اسم عل یگوش عیسکوت آروم رو شکوند سر نیا یشگو یبود که صدا ۴:۳۰ یساعتها کینزد

 شدم و گفتم:خودشه. رهیرو بشنوه خ یکه منتظر بود اسم عل نبیو به ز دمیکش ینفس

 شد رهیاز بدنش خارج کرد و دوباره چشماشو باز کرد و بهم خ یبست و نفس چشماشو

 ی:علمن

 لوفری:سالم خانم نیعل

 شد؟ ی:چمن
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 .شمهی:کاوه االن پیعل

 رو بهش بده. یو گفتم:خدا رو شکر گوش دمیتلفن کش یپا ینفس

 گوشش برد و گفت:کاوه؟ عشقم؟ کیرو ازم گرفت و نزد یگوش عیسر نبیکاوه رو بشنوم ز یکه خواستم صدا نیهم

م عشق قدرنیکه تو دستم بود بزنم تو تخم چشمش که ا یخودکار آب نیبا هم خواستیدلم م وردیعشقم که م اسم

گرفتم و خواستم با کاوه حرف بزنم  نبیرو از ز یگوش عیبا کاوه سر نبیعشقم برام نکنه،بعد از تموم شدن حرف ز

 سرشو تکون داد و گفت:قطع کرد. نبیکه ز

 باهاش حرف بزنم؟ خوامیمنم م یکردم و گفتم:چرا بهش نگفت یاخم

 خب! دونستمی:نمنبیز

 از دست تو. نبی:اووف،زمن

 میبر میخواینداره امشب م یبیع دادم،حاالیواهلل بهت م یباهاش حرف بزن یخوایم دونستمیبابا،باور کن نم ی:انبیز

 .شینیبب یتونیخونش م

                            ****** 

به مامانمم خبر دادم که نگران نباشه خالصه  میرفت نایکاوه ا یو به طرف خونه  میگرفت یتاکس هی نبیبود با ز شب

که  شیشگیدر رو برامون باز کرد اخم هم دیباال و با زنگ زدن عمو سع میاز پلها رفت میدیرس یوقت قهیبعد از چند دق

 .دیبود محو شد و گفت:سالم خوش آمد شیشنونیپ یرو

 نبیز لیمن گرفت نه تحو لیاست نه تحودرست ر دیعمو سع میگرم وارد خونه شد یسالم احوال پرس هیهم با  ما

 میمرد دلسوز و خوش زبون بود وارد خونه که شد هی یبداخالق بوده ول شهیهم شهیشگیاخالقش هم نیخب ا یول

اومدن؟ خوش  ایک نیو گفت:به به بب دکر یرنگ که در دست داشت بهمون نگاه یقابلمه زرشک هیبا  هیخاله هان

 دیآمد

 یکرد و گفت:هنوز کاوه و عل هیبه خاله هان ینگاه نبیز میتو هال خونش رفت یو همگ میهم با لبخند جوابش داد ما

 ومدن؟ین

 .میرسیم گهیکه زنگ زد گفت تا ربع ساعت د دیعمو سع یزم،ولی:نه عزهیهان خاله
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درست کرده  هیخاله هان کردم که انواع غذاها زیبه م ینشست نگاه یصندل یلبخندشو پر رنگتر کرد و رو نبیز

 ن؟یبهش کردم و گفتم:شام درست کرد ینگاه

هم درست  یونیبر کمیکنار دلمه  نیایشام درست کردم چون کاوه گفت شماها هم م کمی زم،ی:آره عزهیهان خاله

 کردم.

 زدم و گفت:الزم نبود بخدا. یلبخند

 .میدرست کن یزیچ هی نیایالاقل شماها م میما که مهمون کم دار هیچه حرف نی:اهیهان خاله

به  زنگ خونه یگذشت که صدا یربع ساعت انیب یتا کاوه و عل مینشستم و منتظر شد یصندل یرو یلبخند هی با

خودشو تو بغل کاوه جا کرد کاوه  عیعجله داشت به طرف در رفت و با باز کردن در سر یکه بدجور نبیز دیگوش رس

 نباش. زم،نگرانیکرد و گفت:خوبم عز یاخم

دوتا دستش گرفته بود گفت:حالت واقعا خوبه؟  نیداشت و صورت کاوه رو ب یناراحت کنندا افهیکه ق یدرحال نبیز

 !دمیترس یلیخ

 خوبم نگرانم نباش. زمیکه عز گمی:مکاوه

 کرد که اونم چشماش پر اشک بود و گفت:پسرم حالت خوبه؟ هیبه خاله هان یاز دو سه تا پله که اومد باالتر نگاه 

 :اره مادرم خوبم.کاوه

 هم هست. لوفریمن چشماش برق زد و گفت:به به خانم ن دنیخونه شد با د وارد

 بود گفتم:حالت خوبه؟ نییکه سرم پا یزدم و درحال یلبخند

 به عالمت مثبت تکون داد و گفت:خوبم ممنون. سرشو

 لوفر؟ین یشانه ام و گفت:چطور یمن دستشو گذاشت رو دنیهم وارد خونه شد با د یسرشم عل پشت

 شده؟ یکه چ یکن فیبرامون تعر ازیتا پ ریاز س دیبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:با یسر

برامون انجام داد  یکه عل یها یخنده دار و شوخ یحرفا کمی نکهیزد و سرشو تکون داد خالصه بعد از ا یلبخند

 شده؟ یچ نمیروبه کاوه کرد و گفت:حاال بگو بب دیعمو سع



 با عشق یباز

 
283 

 

 و گفت:فرهاد برام تله گذاشته بود. نییسرشو انداخت پا کاوه

 ؟ی:واقعا؟؟چه تله ادیسع عمو

هش ب یوقت دمیقبر د هینبود فرهاد رو کنار  چکسیجنازه ه یرفتم قبرستون تا برم تشح رازیرفتم ش ی:وقتکاوه

 زده بودند پس لیشد منو با ب یکه مثال اسم منو نوشته بود متوجه نشدم چ یشدم فرهاد دستشو به قبر کینزد

 داد اتمبعد متوجه شد کجام و نج یخاک بودم که عل ریشدم ز داریب یسرم،وقت

 ادیاتفاق سرت م نیا دونستمیبلند شد و گفت:اگه م یصندل یو از رو دیکوب زیم یمحکم دستشو رو دیسع عمو

 .یبر زاشتمینم چوقتیه

 .د دستشو گرفتکه کنارکاوه نشسته بو نبیطرف اتاق رفت،ز به

 

 االن حالت چطوره؟ زمیشد و گفت:عز رهیچشماش خ تو

شام  زیسر م نیبر نیبلند بش گهیاز سرجاش بلند شد و گفت:خوب د هیبه عالمت مثبت تکون داد خاله هان سرشو

 همه شام براتون درست کردم سرد شد. نایا

من  میدورش بود نشست یتا صندل شیکه ش میشکل رفت یضیب  زیلب هممون بود به طرف م یکه بر رو یلبخند هی با

از اتاق اومد  قهیهم بعد پنج دق دیمن عمو سع یو کاوه هم روبرو نبیز یروبرو یو عل میکنار هم نشست نبیو ز

کنار من نشست و تو  ادیهم با لبخند قشنگ که من از لبخنداش خوشم م هیو کنار کاوه نشست خاله هان رونیب

درست کرده  هیکه خاله هان یو هممون از غذا دیما چ یروبرو زیم یرنگ داشت که رو دیسف تا ظرف شیدستش ش

 یونیدوست داشتم فقط بر شتریب یونیدلمه چون بر شمیکیو اون  یونیبر شیکیفقط دو نوع شام داشت  میبود خورد

 کجاست؟ یکرد و گفت:پس مهد هیبه خاله هان یگاهن نبیخوردم بعد از خوردن ز

 یحرف چینشسته بود کرد و بدون ه شیشونیپ یهم به کاوه که اخم رو یکرد و نگاه نبیبه ز ینگاه هیهان خاله

 کردیم یذره هم لب نزده بود باز هیکه  یکه داشت با غذا یو در حال دیکش یکاوه نفس نییسرشو انداخت پا

 .نجایا ادیوقته نم یلیخ یگفت:مهد

 سرشو تکون داد نبیز
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 ؟که ینخورد یزیموضوع هم عوض کنه گفت:پسرم چ نکهیا یکاوه کرد و برا یبه ظرف غذا ینگاه عیسر هیهان خاله

 ندارم. لیتکون داد و گفت:م یبه عالمت منف سرشو

 فمیزنگ خورد از ک میکرد گوش یکاوه و بهش نگاه یشانه  یهم دستشو گذاشت رو یداد عل هیتک شیبه صندل 

 و جوابش دادم. دمیکش یمامان بود نفس کردم یدرش اوردم و نگاه

 :بله مامان؟من

 ؟یی: کجامامان

 .نایکاوه ا یخونه  رمی:گفتم که ممن

 ؟ییایب ی:قصد ندارمامان

 .امیبعدشم بلند شم ب دمیبابا مامان تازه رس ی:امن

 .یفتیراه ب کیکوچه تار نیتنها هم تو ا ادهیپ یخوایم ایبلندشو ب یهم موند یادی:فکر کنم زمامان

 خونه باشم گهیتا ربع ساعت د کنمیم ی:باشه سعمن

 خداحافظ اینکن ری: دمامان

 ؟یبر یخوایبهم کرد و گفت:م ینگاه کاوه

 ؟یایبرم مگه تو م خوامیکردم و گفتم:من م نبیبه ز یبه عالمت مثبت تکون دادم و نگاه سرمو

 بمون. کمیتو  زمیجان عز نبیوسط حرفش و گفت:ز دیپر هیکه خواست دهن باز کنه خاله هان نیهم

 خونه. رمیبعدش م مونمیم کمیبهم کرد و گفت:تو برو من  یبهش زد و نگاه یلبخند نبیز

از جاش بلند شد و  عیبه طرف در رفتم که کاوه سر دیبرداشت که در خونه به گوش رس مویتکون دادم و کف یسر

 .کنمیباز م سا،خودمیگفت:وا

بهش کردم و  ینگاه رفتیداشت م یحرف چید و بدون هکر یدر رو باز کرد اخم یشدم کاوه وقت خکوبیم سرجام

 بود؟ یگفتم:ک
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 .چکسی:هکاوه

که  کمی وردیداشت بال در م یاز سرجاش بلند شد و به طرف در رفت چشماش برق زده بود و از خوشحال هیهان خاله

 یتو بغل مهد عیخودشو سر هیرفتم خاله هان یو به طرف جا کفش دمیکش ینفس هیمهد دمیدر شدم د کینزد

 انداخت و گفت:پسر گلم اومده

کتاب و چندتا از لباساش برداره به طبقه باال  خواستیبهونش که مثال م یبرا یکرد مهد یاحوال پرس کمی یبا مهد 

 ادیکردم کاوه هم گفت که تا دم در باهام م یخداحافظ هیهم  هیبابت شام تشکر کردم و از بق هیرفت منم از خاله هان

و به طرف هال که عمو  نییاز پلها اومد پا یمهد  زدمیحرف م اشتا باه ومدیکاش تا دم خونمون م یا نباشم ولتا تنه

 ؟یارد کارمیچ ؟یکرد و گفت:مامانت گفته کارم داشت یبه مهد ینگاه دیمبل نشسته بود رفت عمو سع یرو دیسع

 من و بهاره یعروس گهیماه د کیو گفت:کرد  دیو عمو سع هیبه خاله هان یآب دهنشو قورت داد و نگاه یمهد

 نیع یکمرم ول یبهم کرد و دستشو گذاشت رو یلحظه گنگ شدم کاوه هم نگاه هیحرفش خشکم زد و  نیا با

 هیو به طرف در رفتم کاوه هم پشت سرم اومد و ازش  دمیکش یازدواج کنه نفس خواستینبود که م الممیخ

 نییاز اشک بود از پلها اومد پا رکه پ یناراحت کننده و چشما افهیبا ق یمهد نییکردم از پلها اومدم پا یخداحافظ

 که به حرفاش گوش کنه گرفتیرو م یمهد یسرش بود پشت سرش اومد و بازو  شیهم چادر گل گل هیخاله هان

 کارت دارم سایلحظه وا هی:پسرم هیهان خاله

کارم،اصال وجود ندارم همتون دور و بر اون  چیه نجایپسر جونت من ا شیپ ؟برویبگ یخوایم یمامان؟چ هی:چیمهد

 .کنمیم یدارم زندگ کیآپارتمان کوچ هیمن تو  یول یهست

 نه من زهیشماها عز یکه اشکاشو پاک کرد گفت:اون برا یدر حال و

من هم تو رو  یتو هم پسرم زدلمینگو،دورت بگردم،عز ینجوریکه غرق اشک شده بود گفت:پسرم ا هیهان خاله

 تچوقیمن ه یعنی،یستیتنها ن چوقتیدلم تو ه زینگو قربون اون اشکات بشم،عز ینجوریدوست دارم هم کاوه رو ا

 دلم. زیعز زارمیتنهات نم

به  یتیاهم چیه شیواهلل نه بابا و نه کاوه نه دوروبرا یتکون داد و گفت:تو فقط به فکرم یسرشو به عالمت منف یمهد

 .دنیمن نم
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هم م زارنیاگه اونا محلت نم زمیدوتا دستاش گرفته بود گفت:پسرم عز نیرو ب یکه صورت مهد یدر حال هیهان خاله

 من که هستم قربونت بشم. ستین

 شد رفت. نیو سوار ماش دیرو بوس هیخاله هان یشونیو پ دیکش ینفس یمهد

 

 به خودم اومدم. هیخاله هان یبودم و سرجام خشک شده بودم با صدا دهیکه تا اون موقع همه حرفاشون شن من

 خونه؟ چرا خشکت زده؟ ی:تو مگه نرفتهیهان خاله

 رمیزدم و گفتم: االن م یحیمل لبخند

ه ک نیهم دمیبه راه افتادم تا خونه رس ادهیاز بدنم خارج کردم و پ یخونه رفت باال نفس یتکون داد و از پلها سرشو

 لبخند پررنگ گفت:دختر گلمم اومد. هیباز کردم مامان اومد سمتم و با در خونه رو 

 سرمو گذاشتم یخسته بودم که وقت نقدریا میو حرف زد میکه با مامان نشست کمیزدم و ازش سالم کردم  یلبخند

 بالشت خواب رفتم. یرو

                          ****** 

از اتاق اومدم  دارشمیمجبور شدم ب یبخوابم ول خواستیاز خواب بلند شدم هنوز دلم م میگوش یشد با صدا صبح

کردم  ینبود تو حالم نگاه یبه صورتم زدم و به سمت آشپزخونه رفتم کس یآب هیرفتم  ییو به طرف دستشو رونیب

 شهیاز دوستاش عروس یکیکه فردا  گفتیهم م شبیاخه د شگاهینبود معلوم بود مامان صبح زود رفته آرا یبازم کس

رفتم گ یتاکس هیتنم کردم و دو سه تا لقمه کره و مربا خوردم و  کیش یلباس ساده ول هیکنه  ششیزود بره آرا دیبا

 هیوش بود و زان یبلوز بلند که تا باال هینشسته بود و  زیکنار م یصندل یرو نبیز دمیبه اتاقم رس یرفتم شرکت وقت

 .ریبهم انداخت و گفت:صبح بخ یرنگ هم تنش بود نگاه یشلوار مشک

 .ریشدم صبح تو هم بخ زیابرمو انداختم باال و گفتم:سوپرا دوتا

 ؟یبر یخوایم ییپر رنگ تر کرد و گفت:امشب مگه جا لبخندشو

 ندارم برم. ییتکون دادم و گفتم:نه جا یبه عالمت منف سرمو
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 .یایما هستن خواستم که تو هم ب یشام خونه  یو دوست دختر عل یتو،کاوه،عل ،امشبی:چه عالنبیز

 ؟یکنیم کاریبابات چ ی:باشه،ولمن

 .نمایبرن س یامشب با خاله گل خوادیکه معلومه بابا م ینجوری:انبیز

 !!!؟؟؟نمایزدم  گفتم:س یپوزخند هیکرده بودم  تعجب

 گفته. ینجوریبه عالمت مثبت تکون داد و گفت:واال بابا ا سرشو

 .ی:خوبه،پس فکر همه جاشو کردمن

 نه؟ گهید ییای:پس امشب منبیز

 .امیهشت م یتکون دادم و گفتم:تا ساعتها سرمو

 .نمتیبیگفت:پس امشب م رونیب رفتیکه از اتاق م یزد و از سرجاش بلند شد و درحال یلبخند

پرونده مونده بود که اونم کاملش کردم   که آقا جواد گفته بود براش انجام دادم دو سه تا یده کارها یساعتها تا

 زدنیو ساسان داشتن حرف م یجواد که کنار پله مهد یتو اتاق آقا رفتمیپرونده ها رو گرفتم دستم و داشتم م

با ساسان که دشمن  یکه معلوم بود مهد ینجوریا گنیم یکردم بشنوم چ زیشدم و گوشمو ت خکوبیسرجام م

 یشده بود کردم و چشم غره ا رهیکه به من خ یبه مهد یکردم و نگاه یظیغل یشدن اخم کیکاوهس با هم شر

ونده پر کنه،یداره با داداشش مبارزه م ونستیواقعا د نیبراشم رفتم به طرف اتاق جواد رفتم اعصابم خورد شده بود ا

همون موقع  رونیتشکر جواد از اتاق اومدم ب هیبا  زدنیجواد با بهزاد داشتن حرف م ذاشتمجواد گ زیم یها رو رو

 یو در حال نییسرمو انداختم پا سادیکردم و خواستم راهمو کج کنم که دوباره جلوم وا یجلوم سبز شد اخم یمهد

 کنار؟ یریتر شده بود گفتم:م ظیکه اخمم غل

 ؟یگرفت افهیق یچرا اونجور ی:انوقتیمهد

 ؟یبا داداشت مبارزه کن یخوایزل زدم و گفتم:م شیقهوه ا یچشما تو

 کرد و گفت:متوجه نشدم؟ ی زهیر اخم

 ؟یشد کیبا ساسان که دشمن کاوه هست شر یچ ی:واسمن
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.. متوجه ی...چیعنی.....؟یگفت:چ کردیهاج و واج نگام م نجوریو هم رونیکه چشماش از حدقه زده بود ب یدرحال

 .شمینم

کردم و بهش نگاه کردم و گفتم:ولم  یزدم و از کنارش رد شدم به طرفم اومد و بازمو تو دستش گرفت اخم یپوزخند

 کن.

 .نمیبده بب حیدرست توض فهمیمن نم نمیبب سای:وایمهد

کاوه و  نیموضوع باعث شد ب نیکرده و ا انتیسحر به کاوه خ یعنی:ساسان و سحر قبال با هم دوست بودند من

ز به با یم،ولیبود یعل یخونه  یچون کاوه بهت گفته بود وقت یدونستیم نویو تو هم ا ادیب شیپ یساسان دشمن

 یشد کیباهاش شر یلجش رفت

سه تا شرکت بزرگ داره که  یتو دب یگیکه تو م یساسان نیبازمو که تو دستش بود رو شل کرد و گفت:اولن ا یمهد

نگفته اگه  یزیساسان دوست پسر سحر بود بهم چ نکهیمرده،دومن کاوه در مورد ا نیپولدارتر یدب نیتو هم

 ....نکهیبشم و ا کیباهاش شر رفتمیصد در صد نم دونستمیم

و ت شناسمیمن تورو خوب م ی،مهدیدادیانجام م نکارویا یرفتیباز م یدونستیو گفتم:اگه هم م دمیحرفش پر وسط

 . یتا به هدفت برس یفروشیآدم ها رو م یهست یآدم نیهمچ

شده بود و هاج و واج داشت نگام  خکوبیسرجاش م یاجازه بدم حرف بزنه به طرف اتاقم رفتم مهد نکهیا بدون

 .کردیم

به طرف خونه  رونیبرداشتم و از شرکت با اجازه جواد اومدم ب فمویبود ک شیبه ساعت انداختم  ش یشد نگاه عصر

 کیمبل نشسته بود بهش نزد یمامان خونه بود اونم آماده رو دمیرس یقشنگ تنم کنم وقت کیلباس ش هیرفتم که 

 شدم و گفتم:به به پرنسس خانم چه خوشگلم شده.

 نکن. شترشیب یکیخورده تو  یلینشست و گفت:زهرمار اعصابم خ شیشونیرو پ یاخم

 اعصابت خورده؟ یچ ینشستم و گفتم:واس کنارش

 .نمایآقا برم س نیدوست ندارم با حسذره هم  هی: اصال مامان

 به فکرته. یلیآقا خ نیکردم و گفتم:خوبه که حس یا خنده
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 .به فکر من باشه نیذره هم دوست ندارم حس هیرفت باال و گفت: غمیکرد و با دستش محکم بازمو گرفت که ج یاخم

بودم گفتم:شاهزاده اومد  دهیکه بازمو تو دست مامان بود و من از خنده پوک یدرحال دیخونه به گوش رس زنگ

 ؟یبر یخواینم

شالشو کرد  ظشیاز بدنش خارج کرد و دستش که دور بازمو بود رو شل کرد و از سرجاش با همون اخم غل ینفس

 یآقا چشماش برق زد و گفت:گل نیسرش و به طرف در رفت منم پشت سرش به طرف در رفتم با در باز کردن، حس

 خانم 

 آقا  نیبا کالفه گفت:حس مامان

  نیخوشگل شد یلیآقا:خ نیحس

  دینیبیمنو م نیباره دار نیانگار اول نیگیم نی:همچمامان

  دیدرخشیم گهیجور د هیامروز  یآقا:ول نیحس

  شمیتو رو خدا من مثل هم دینکن شیادیآقا ز نی:نه بابا حسمامان

 گفتم:خوش بگذره بهتون  دمیکش ینفس

 ما  یتا خونه  میتو هم برسون یاگه حاضر یجان،راس لوفریآقا:ممنونم ن نیحس

  رمیمن حاضرشم خودم م دی:نه شما برمن

  ایو تنهاش نزار نبیآقا:ز نیحس

 منتظره یتاکس گهید دیبر دی:نگران نباشمن

ه بود نگاه کرد و رفتن،در خونه رو بستم و به آقا که غرق مامان شد نیبرام رفت و به حس یچشم غره ا هی مامان

ن عادت ک لوفریاخم نکن ن ینطوریحرف زدم:ا یلب ریبه خودم کردم و ز ینشستم نگاه نهیآ یطرف اتاقم رفتم جلو

صحنه ها رو تا آخر  یتونیبگذره،م ینطوریهم ماتچش یجلو دیهم با گهیشب د هی هینطوریهم شهیبه بعد هم نیاز ا
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 یعنی یدیآخه تو منو اصال ند ؟کاوهیقدر دور عادت کن نیو هم یباش کینزد نقدریهم ا یتونی؟میعمرت تحمل کن

  یکنیم یازم دور یفقط بخاطر مهد ینیبیکه منو م دونمی؟میدیاصال منو نفهم

 نبیکه در خونه ز نیهم دمیداشت ربع ساعت نشد که رس یکم یفاصله  نبیتا خونه ز نجایاز ا رونیخونه زدم ب از

 اومد. یکیلبش نشست و گفت:بلخره  یرو یزدم در که باز شد کاوه بود لبخند نایا

 ش؟یکردم و گفتم:سالمت کو؟خورد یزدم و باهاش روبوس یلبخند

 تو! ای:سالم،بکاوه

 یمجبور شدم برگردم و نگاه نبیز یکه وارد خونه شدم با صدا نیپررنگ تر کردم و وارد خونه شدم هم لبخندمو

 .دیلبش نشست و گفت:خوش آمد یرو یلبخند کردیتو آشپزخونه بود و داشت ساالد درست م نبی. زبهش انداختم

 کجاست؟ هیپررنگتر کردم و گفتم:پس بق لبخندمو

 کاوه جوابمو داد. نبیز یبجا

 .رسمیکه زنگ زدم گفت که االن م ی:به علکاوه

بود و داشت  سادهیکه تو آشپزخونه وا نبیز یروبرو یصندل یکه رو یتکون دادم و مانتو در اوردم و در حال سرمو

ر و دستشو دو سادیوا نبیبهمون ملحق شد و کنار ز هینشستم کاوه هم بعد از چند ثان کردیساالد درست م زیم یرو

 دستشو به کاسه که نبیاز بدنم خارج کردم ز یرو کامل به خودش چسبوند نفس نبیز یعنیحلقه کرد  نبیکمر ز

 هیگرجه گرد شکل از کاسه برداشت و به طرف دهن کاوه گرفت کاوه هم  هیساالد فصل درست کرده بود برد 

اومد تو گلوم  یبغض بزرگ هیبود رو خورد  نبیکه تو دست ز یزد و دهنشو باز کرد و گرجه ا نبیز یبرا یچشمک

آب  هی هشیم نبیگرفته بود گفتم:ز میکه گر یدم و در حالکر نبیبه ز ینکنم نگاه هیکنم که گر کاریچ دمینفهم

 .یاریب

 رونیروش نقش داشت اورد ب یقرمز و صورت یرنگ که گلها یپارچه آب کرم هی خچالیتکون داد و از تو  یسر نبیز

 اورد و جلوم گذاشت و گفت:بفرما. رونیب نتیساده هم از تو کاب ینیچ وانیل هیو 

بره  نییاز گلوم پا یبغض لعنت نینفس خوردم که حداقل ا کیپر آب کردم و تا آخر  وانیل هیآب و برداشتم و  پارچه

 ؟یتنشه بود یبدجور یکاوه که تا اون موقع تعجب کرده بود گفت:انگار
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 یبر هشیم زمیبه کاوه کرد و گفت:عز ینگاه نبیز دیزنگ خونه به گوش رس زیم یگذاشتم رو وانیکج کردم و ل لبمو

 اخه دستم پره. یدر و باز کن

ر دخت هیو  یسالم کنم عل یزد و به طرف در رفت منم از سرجام بلند شدم که با احترام با دوست دختر عل یلبخند

 شمیقهوه ا یهم پاش کرده بود و موها یسانت ۹۰شلوار  هیبود و  دهیپوش یرنگ گل گل دیلباس سف هیکه  گریکامال ج

کرده  یساده ا شیبه خودش جذب کنه اومد آرا مالکا تونستیرو م یسبزش که هر پسر یبود و چشما ختهیدورش ر

ه زد و ب یکردن هم  نداشت لبخند مهربون شیبه آرا اجیاحت گهیو خوشگل بود که د دیسف یبود چون به اندازه کاف

 طرفم اومد.

  نی:خوش آمدنبیز

 :ممنون یعل

  لوفریکرد گفت:چه خبر ن یبه طرفم اومد و باهام روبوس یعل

 جون  ی:علمن

 رفت گفت:ممنون بابت دعوتتون  نبیبه طرف ز ینیریجعبه ش هیکه با  دختره

 یدی:چرا زحمت کشنبیز

 

 که داشت گفت:سالم،من درسا هستم. یکه دختره با مهربون یپررنگ کردم و با دختره دست دادم در حال لبخندمو

 دختر هی لوفره،ین نیکه دستشو دور کمر درسا بود گفت:ا یدر حال یزدم و خواستم دهن باز کنم که عل یلبخند

 فضول  یلیخ

 دنیجملش شروع کرد به خند نیاز ا بعد

 .ستمیفضولم ن یکنیکه تو فکر م ادیکج کردم و گفتم:اون قدر ز لبمو

 خانم. لوفریزد و گفت:خوشبختم ن یندشد درسا لبخ رهیو به درسا خ دیزد و چشماشو ازم دزد یپوزخند
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ا با درس یکه چجور کردیم فیهم تعر یو عل مینشست کمی نکهیتکون دادم و منم جوابش داد خالصه بعد از ا سرمو

 یهمه جفت شدن ول شهیدورش مثل هم مینشست میبود دهیبا کمک من و درسا چ نبیشام رو که ز زیدوست شده م

و کاوه هم کنار هم  نبیهم نشستن و ز نارو درسا ک یعل ز،یها نشستم که اونم رأس م یاز صندل یکی یمن تنها رو

 نبیز شیخدا یخوشمزه کباب و مرغ دهن هممون آب افتاد ول یهم از بو زیاول نشستم م یصندل یرو یمنم تک

هم  ارمیم کیک زیاخه هم ژله بود هم گفت که بعد شام هم دسر چ دهیزحمت کش یلیمعلوم بود از صبح تا شب خ

ساالد فصل  دمیم حیکه من ترج یبود و هم ساالد فصل دهیخر رونیکبابش ب دونمیمرغ و کباب که صد در صد م

 میهممون مشغول خوردن شام بود یرازیبخورم تا ساالد ش

 دست پختت حرف نداره  یدونیبود م یخوب بود عال یلیخ نبیز ی:وایعل

 :نوش جونتون نبیز

  نبی:آره واقعا خوشمزه بود زدرسا

 خوب باشه  دمیکردم با یهمه تو آلمان زندگ نی:انبیز

 :دستت درد نکنه من

 ماشاهلل  بارهیهنر م هی:از هر انگشتش کاوه

 شمایلوس م یکن فیتعر گهید کمی:نبیز

  ؟یستی:مگه نیعل

هم  پیپسر خوشت هی یاون  بزرگ شرکت به ؟تویتو هنوزم دوست پسر ندار لوفریبهم انداخت و گفت:ن یدرسا نگاه 

 ست ه پیخوشت یعنیبه کاوه کرده بودم لبخندمو کمررنگتر کردم و گفتم:هست، یکه نگاه یدرحال شه؟ینم دایپ

 یکرد و بدجور یدر هم کرد و به من نگاه یشدم به کاوه اخم رهیخورده بود خ زیم یکه محکم رو یوانیل یصدا با

 ؟یکرد ینجوریبهش کردم و گفتم:چرا ا یکرده نگاه یکالفه شده بود حس کردم حسود

دستشو تو دست کاوه کرد و  نبیشد ز رهینامعلوم خ زیچ هیو به  دیاز بدنش خارج کرد و چشماشو ازم دزد ینفس

 شده؟ یزیچ زمیگفت:عز
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جب به تکون داد و به ظرف غذاش نگاه کرد و شروع کرد به خوردن تا اون موقع هممون متع یبه عالمت منف سرشو

 که ناراحت بشه  شهیحرف باعث م نیا دونستمیمنم که قند تو دلم آب شده بود  م میشده بود رهیکاوه خ

رفها و ظ میکرد زیو کامال تم زیم نبیخوشمزه بود با کمک ز یلیبعد از شام که من فقط کبابش خوردم چون خ خالصه

مبل سه نفر نشسته  یهم رو ینفر نشستم درسا و عل هیمبل  یو به طرف حال رفتم  رو میدیچ ییهم تو ظرفشو

 قهیهم بعد از چند دق نبیبود نشسته بود ز شیشونیپ یکه رو یظیمن و با همون اخم غل یبودند و کاوه هم که روبرو

 یو چا وهیو م کیک زیتو دستش بود بهمون ملحق شد خالصه بعد از خوردن چ کیک زیبشقاب بزرگ که چ هیبا 

 شیکاوه مجبور شد پ نبیرفتن، با اصرار ز یبرا میشب بود که هممون از سرجامون بلند شد ازدهی یساعتها گهید

منو تا خونه رسوند بعد از  یو عل رونیب میو درسا با هم از خونه اومد یو منم با عل نباشهبمونه که تنها  نبیز

 بود وردهین فشیشدم و به طرف خونه رفتم هنوز مامان تشر ادهیپ نیاز ماش یخداحافظ

                               ***** 

 کمی تونستمیبود برگشت امروز پنجشنبه بود و م شیشونیپ یکه رو یبا اخم ۱۱:۳۰ یساعتها شبیشد مامان د صبح

که کره مربا که مامان برام گذاشته بود خوردم  یو درحال دمیلباسمو پوش رفتیتو خونه هم حوصلم سر م یبرم ول رید

مامان تا مغازه رسوندم به طرف  نکهیخالصه بعد از ا میبزن مینداشت یتا دم مغازه مامان حرف میان به راه افتادو با مام

االن زنگ بزنم کاوه و باهاش صبحت  خواستیبودم و تو فکر رفته بودم دلم م یرو ادهیرفتم در حال پ ادهیشرکت پ

از بدنم خارج  یخاموش بود نفس شیگوش یزدم ول در اوردم و بهش زنگ فمیاز ک مویبود گوش یقطع میکنم تصم

از پلها رفتم باال و به طرف  دمیتو راه بودم و به شرکت رس یو به راهم ادامه دادم تا برسم شرکت ربع ساعت مکرد

 یداشت اخم یناراحت کننده ا افهیو ق سادیچهار چوپ در اتاق وا نیکه جواد  ب کردمیاتاقم رفتم داشتم لپتاب باز م

 شده؟ یزیجواد چ یکردم و به طرفش رفتم و گفتم:آقا

 گم کردم. موی:گوشجواد

 .شهیم دایپ دیابرومو انداختم باال و گفتم:نگران نباش دوتا

جواد گرفت و  یچشما یجلو شویاپل جواد اومد طرفش و گوش یموقع بهزاد که پشت سر جواد بود با گوش همون

 کردم. داشیپ یدیگفت:د

 زد و بهزاد تو بغلش گرفت و گفت:دمت گرم. یخوشحال یاز رو یلبخند جواد
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 دایگفتم پ یدیبه جواد کردم و گفتم:د یو نگاه رونیمنم از اتاق اومدم ب بشیازش گرفت و گذاشت تو ج شویگوش

 .شهیم

 ادتی یول زیم یرو یگذاشت تویتو اتاقم گوش یکه از خنده صورتش سرخ شده بود گفت:صبح که اومد یدر حال بهزاد

 .شیرفت با خودت ببر

 شد. دایزد و گفت:خدا رو شکر که پ یلبخند جواد

 

 ؟یدایکم پ لوفریبهم انداخت و گفت:چه خبر ن ینگاه بهزاد

 .یزدم و گفتم:سالمت یلبخند

 .ادیهم بگو ب لوفریبه ن رونیب میریشبا که م گمیبه جواد کرد و گفت:م یکنارم و نگاه اومد

 .مونهیم ادمی یبعد یسر یگیکون داد و گفت:راست مسرشو به عالمت مثبت ت جواد

 .ستین اجیاحت یبه بهزاد کردم و گفتم:ممنون ول ینگاه

مرد که برام  یهمون موقع صدا نییشد که مجبور شدم سرمو بندازم پا یشد جور رهیبهم خ نجوریزد و هم یلبخند

شتم تا برگ دمیشن نیشرکت بش نیوارد ا یالک یتونینم گفتنیم نجوریآشنا بود با دوتا از نگهبان ها که هم یلیخ

 یهم رو یظیاخم غل هیبود  یعصبان یدجوربود ب دیهست که از تعجب داشتم شاخ در آوردم عمو سع یک نمیبب

 یهدباز م یانگار یمهد شیکه از جلوش برن کنار و بره پ کردینشسته بود و داشت به نگهبان ها اصرار م شیشونیپ

و اون دوتا نگهبان رفتم اون دوتا نگهبان دست  دیدهنمو قورت دادم و به طرف عمو سع دست گل به آب داده آب

 نید،ایسید،وایسیوا ونیبه طرف نگهبان رفتم و گفتم:آقا عیسر نییکه از پلها ببرنش پا دندرو گرفته بو دیعمو سع

 امونهیاز اشنا یکیآقا 

 فرلویشد و گفت:ن رهیتو چشمام خ دیعمو سع نییرو ول کردن و از پلها رفتن پا دیدوتا نگهبان دست عمو سع اون

 کجاست؟ یدخترم بگو مهد

 کجاست؟ یمهد دیدونیجواد م یبه جواد کردم و گفتم:آقا ینگاه

 :جلسه داره.جواد
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  ششیپ دیبر دیتونیجلسشون که تموم شد م دیکردم و گفتم:جلسه دارن بزار دیبه عمو سع ینگاه

 باهاش خوامیپسر آدم فروش کجاست م سام،اونیوا نجایهم ا قهیپنج دق تونمیدخترم من اصال نم نی:ببدیسع عمو

 .ادیکه هست بهش بگو که ب یحرف بزنم هر قبرستون

 ششیپ دیکه جلسشون تموم شد بر یتا وقت دیگفتم که جلسه دارن جلسشونم مهمه بزار دی:عمو سعمن

که  بعدش دیآب قند بهتون بدم بخور هیتو اتاقم  دیایبود گفتم:شما ب دیعمو سع یکه دستم دور شانه ها یدر حال 

 .....دیاومد بر یمهد

 .ششیخودم برم پ دینگو بدرک بزار یبگ یخوایاگه نم نیو گفت:بب دیحرفم پر وسط

 نیدیآها،دو گفتم: دمیکش یو باهاشون دست داد نفس رونیبا چند نفر آدم اومدن از اتاق ب یازم دور شد مهد کمی

 هم اومد. یمهد

 یشده بود و اشک تو چشماش جمع شده بود و به مهد خکوبیکه سرجاش م دیشدم عمو سع کینزد دیبه عمو سع 

کرد و گفت:تو  یاخم دیرفت عمو سع دیکرد و به طرف عمو سع یبا اون چند نفر آدم خداحافظ یشده بود مهد رهیخ

 ؟یبزرگ کردم که به داداش خودت هم رحم نکن ینجوریتو رو ا ؟منیهست یچطور آدم ؟هان؟یهست یچطور آدم

 تو اتاق. میبر ایب ستیجاش ن نجایزد و گفت:بابا ا یلبخند زورک یمهد

 نیا سوخت دیعمو سع ی.دلم برابردیرو تو اتاق م دیرو تو دستش گرفته بود و کشون کشون عمو سع دیعمو سع بازو

با بابات  چ،چرایه یکنیحاال به داداشت رحم نم کنهیودشم رحم نمخ یاخه چرا به بابا هیهم چه جونور یمهد

 کرده. یغلطا هی یمهدزد و گفت:باز  یاومد کنارم و پوزخند ؟بهزادیکنیرفتار م ینجوریا

شده تا صاحب کل  کیپول به بهار نزد یبرا یکه مهد گفتیم دمیبار ازش شن هیبود اخه  یمخالف مهد شهیهم بهزاد

ذره تو رو  هی نیشده برسونه که ا یوار عاشق مهد وانهیبه بهار که د یجوریداره  یسع نیپوال بشه بخاطر هم نیا

 .کنمیفکر م نطوریدوست نداره و به پول چشم دوخته منم که هم

هم پشت سرش  یو مهد رونیاومد ب یکه داشت از اتاق مهد یظیاخم غل دیگذشت که عمو سع یساعت مین خالصه

 عیسر یبود رفتم مهد دهیرنگش پر یکه بدجور دیمنم به طرف عمو سع زدیباباش م یصدا ینجوریهم ونریاومد ب

 ؟یکن کاریچ یخوایو گرفت و گفت:االن م دیبازو عمو سع
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 تموم شد تموم. ستمیتو ن یبابا گهیمن د یستیپسر من ن گهی:تو ددیسع عمو

 ؟یتا حاال تو پدر من بود ی:از کیمهد

خود  نیا شدیشده بود و نفسش بند اومده بود و منم که اصال باور نم خکوبیسرجاش م دیکه عمو سع یحال در

 ریز یمهد فتادیکه داشت م یقلبش گذاشت و چشماشو بست و در حال یدستشو رو دیشدم،عمو سع رهیخ هیمهد

ز ا شویگوش عیبهزاد سر شنوهیصدامونو نم یانگار یول میبغلش گرفت منم به طرفش رفتم و چندبار صداش زد

 عیرو به خونه بردن منم سر دیآمبوالنس اومد و عمو سع نکهیدر آورد و به آمبوالنس زنگ زد، خالصه بد از ا بشیج

 دادم. امیجواب نداد بهش پ یدوبار بهش زنگ زدم ول دادیجواب نم یروشن بود ول شیبه کاوه زنگ زدم گوش

 .«ستیخونه،بابات حالش خوب ن ایب عیسر کاوه»

اومد و دو نفره با  عیقرمز رنگش هم سر نیهم با ماش یرفتم مهد دیگرفتم با اجازه جواد به خونه عمو سع یتاکس هی

کرد  نهیرو معا دیخالصه دکتر هم عمو سع کردمیفقط تحملش م ومدینم گهیباال اصال ازش خوشم د میهم از پلها رفت

مبل دراز  یکه رو دیاز غرق اشک بود و به عمو سع رتشصو شهیهم مثل هم هیخدا رو شکر حالش خوب بود خاله هان

م دکتر بابا یبه طرف حال اومد و گفت:آقا عیسر یشده بود مهد رهیسرش خ یبود و دستشو گذاشته بود رو دهیکش

 حالش خوبه؟

 دکترم سرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:خدا رو شکر حالش خوبه. یآقا

 

 یستیپسرم ن گهید رون،تویخونه برو ب نیگفت:گمشو از ا یمهد دنیبا د دید عمو سعکر دیبه عمو سع ینگاه یمهد

هم پشت سرش با همون صورت  هیخاله هان رونیاز خونه رفت ب یحرف چیآب دهنشو قورت داد و بدون ه یمهد

 حالتون خوبه؟ دیشدم گفتم:عمو سع کینزد دیو به عمو سع دمیکش یرفت نفس یبه دنبال مهد سشیخ

 نیبرو سرکار الزم نبود بخاطر من ا یخوایسرشو به عالمت مثبت تکون داد گفت:خوبم دخترم،تو اگه م دیعس عمو

  یایهمه راه ب

 .ستیزدم و گفتم:مهم ن یحیمل لبخند

 رفت و کنارش نشست و گفت:بابا حالت خوبه؟ دیناراحت کننده اش وارد خونه شد و به طرف عمو سع افهیکاوه با ق 



 با عشق یباز

 
297 

 

و  یزنیم ینیریش هی ییاورده بود باال گفت:از فردا خودت تنها تیکه انگشتشو به اشاره نصح یدر حال دیسع عمو

 .یفروشیم

 .هکنیم نکارایکه اونم ا نیلج یاومد و گفت:شماها همتون با مهد دیبه طرف عمو سع شیا هیبا صورت گر هیهان خاله

که داشت با دستمال اشکاشو  یکرد و در حال یطرفدار بود زیاز پسر جونش که مقصر همه چ شهیمثل هم هیهان خاله

 یاونا بگن مهد یو هر چ ستینگفت دست خودش ن یمگه مهد ن،بعدشمیشد شیگفت:همتون بر عل کردیپاک م

 مجبوره قبول کنه.

 یهمه پسر جونش خطا کرده بازم ازش طرفدار نایکه ا هیچاقو بردارم بکنم تو شکم خاله هان هی خواستیم دلم

 .کنهیم

 ؟یشرکت مهد یکرد و گفت:بابا مگه تو رفت یاخم کاوه

 ینیریخودت جدا ش گمیم نیهم برداشته بخاطر هم یپز ینیریسرشو تکون داد و گفت:همه دستگاه ش دیسع عمو

 درست کن و بفروش.

له خدا رو شکر من و خا یبزنتش ول تونهیبره و تا م یسرش داغ کرد و از سرجاش بلند شد که به سمت مهد کاوه

 .میجلوشو گرفت هیهان

استراحتش کرده بود  دمیعمو سع میناهار خورد نکهیموندم خالصه بعد از ا هیخاله هان یبود من ناهار هم خونه  عصر

با استقبال دم در خونه  یعل میدیرس یوقت یعل یخونه  میعصر اومده بود با هم رفت ۷که از ساعت  نبیبا کاوه و ز

ت و گرف لمیکردم اونم درست راست تحو یباهاش روبوس ونفر به سمتش رفتم  نیزدم و اول یمنتظرمون بود لبخند

من و  مینشست زیدور م یو نوشابه داد و همگ چیسفارش ساندو یساعت بعد عل کی میبا هم وارد خونه شد یهمگ

کرد و  یمون شوخباها کمی یعل نکهیخالصه بعد از ا میو به حال رفت میبرداشت وانیهم چندتا ظرف و ل نبیز

کاوه رو  یگوش نبیکه ز میبود چیگفت،در حال خوردن ساندو یکاوه هم در مورد امروز به عل وسرکارمون گذاشت 

بغلش کرد  عیو سر دیگوشش کاوه  خند یرو رهیگیم شویگوش یدر اوردن کاوه که چجور داٱگرفت و شروع کرد 

دست از بغل  کاوهزنگ خورد  میو شروع کردم به خوردن گوش نییبغض اومد سراغم مجبور شدم سرمو بندازم پا

 ؟یبد مویگوش شهیم یکردم و گفتم:عل یبه عل یشد نگاه رهیبرداشت و بهم خ نبیکردن ز

 نگاه کرد و گفت:بهزاده میگوش یبرداشت و به صحفه  زیم یاز رو مویگوش یعل



 با عشق یباز

 
298 

 

 رو برداشتم و از سرجام بلند شدم و یه بود گوشنشست شیشونیپ یبه کاوه کردم که اخم رو یبه سمتم گرفت نگاه و

 به طرف آشپزخونه رفتم و دکمه سبز زدم

 :سالمبهزاد

 د؟یی:بفرمامن

 حالش خوبه؟ یمهد ین؟بابای:خوببهزاد

 :بله حالش خوبه،خدا رو شکر من

 یو به طرف آشپزخونه رفت و در حال رونیبهونش بود از حال اومد ب دونمیموقع کاوه با دو سه تا از ظرفها که م همون

بهش کردم که اخم کرده بود بهزادم از پشت  یهمه نگاهش به من بود نگاه ییظرفشو ییتو گذاشتیکه ظرفها رو م

 لوفریلوفر،نین گفتیم نجوریتلفن هم

 بهزاد ی:بله آقامن

 !ی:اووف فکر کردم قطع کردبهزاد

 لحظه حواسم پرت شد. هی:نه،من

 به کاوه کرد و گفت:کاوه حواست کجاست؟ یوارد آشپزخونه شد و نگاه گهیهم با دو سه تا ظرف د نبیز 

شد منم بعد از صحبت کردن بهزاد  رهیبود خ ییکه تو ظرفشو یبهش کرد و سرشو تکون داد و به ظرفها ینگاه کاوه

هم پشت سر من  نبیکاوه و ز که بهتون بگم اصال درست راست هم باهاش حرف نزدم برگشتم و به طرف حال رفتم

اخمو داشت  نیکاوه که همش هم شستمن یعل ینفر روبرو هیمبل  یرو  منم یمبل سه نفر یاومدن نشستن رو

 گفت؟یم یچ ارویبهم کرد و گفت:اون  ینگاه

 نه؟ ایبدونه حال بابات خوبه  خواستیم یچی:همن

 .ریبه طرفم پرت کرد و گفت:بگ دیکل هی یشد عل رهیخ نبیو به ز دیازم دزد چشماشو

 ه؟یچ نیتو هوا گرفتم و گفتم:ا لدیک

 خونست. یدای: کلےعل
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 به من؟ یداد ؟چرای:خب که چمن

 .دیبه خونم بزن یسر هی نیایب دیشماها با نایمامانم ا شیزنجان پ رمیهم دادم هر وقت م نبی:به کاوه و زیعل

 رمیم مگرفت طیبه کاوه کرد و گفت:فردا بل ینگاه یعل فمیگذاشتم تو ک دیبه عالمت مثبت تکون دادم و کل یسر

 مامانم. شیزنجان پ

 ؟یایم ی:ککاوه

 .امی:آخر شب شنبه میعل

 تکون داد و گفت:باشه. سرشو

منو زودتر رسوند  شهیو کاوه مثل هم میبه طرف خونه رفت نبیبا کاوه و ز میموند یعل یخونه  نکهیبعد از ا خالصه

 ؟یکرد و گفت:کجا بود یکه وارد شدم مامان اخم نیکردم و به طرف خونه رفتم هم یخونه.  ازشون خداحافظ

 راحت شد؟ التیخ یعل یشب هم خونه  نایا هیخاله هان ی:ظهر خونه من

 ؟یهست یکدوم قبرستون یبزن یزنگ هی دیو اونجا نبا نجایا یرفت یکرد جای:بمامان

 

 رفت خبر بدم. ادمی دی:ببخشمن

 گهیشد و گفت:فردا د رهیبهم خ سادیچهارچوپ در وا نیرفتم تو اتاق مامان هم پشت سرم اومد تو اتاق و ب عیسر

 شرکت نه؟ یرینم

مانتوم رو باز  یو داشتم دکمه ها زیم یگذاشته بودم رو فمویکه ک یتکون دادم و در حال یبه عالمت منف سرمو

 شگاه؟یآرا یایا من ممامان دوباره ادامه داد:خب پس فردا صبح ب کردمیم

 .زنمیم یسر به خونه عل هیقبلش  یام،ولیبهش کردم و گفتم:آره م ینگاه

 : انوقت چرا؟مامان
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 هی ستیداده که هر وقت ن دیهم کل نبیبه من و کاوه و ز نایمامانش ا شیزنجان پ رهیفردا صبح م ی:خوب علمن

 یخونه  میفردا بر دیگفتن شا ومدمیم نبیتو راهم که داشتم با کاوه و ز ادین شیپ یکه مشکل میبه خونش بزن یسر

 .یعل

 اد؟یهم م نبی: زمامان

 .امی:گفت که نممن

من دوست ندارم فردا تو خونه تنها  شیپ شگاهیآرا ایبه اونجا بزن بعد بلند شو ب یسر هیخب باشه، یلی: خمامان

 .یباش

 که بغلش کردم گفتم:چشم مامان خوشگلم. یزدم و به طرفش رفتم و در حال یحیمل لبخند

 تنم کردم  یلباس راحت هیمنم در اتاق رو بستم و لباسمو در اوردم و  رونیزد و از اتاق رفت ب یلبخند

                           ***** 

پرده ها رو کنار  یشدم مامان همه  داریبود ب سادهیسرم وا یباال یصبح یمامان که از کله  یشده بود با صدا صبح

 کنار؟ یشده؟ چرا پرده ها رو زد یصورتم گرفتم و گفتم:چ یتو چشمام بود دستمو جلو دیزده بود نور خورش

 از رختخواب دل بکنن بلند بشن. ی: خواستم جنابعالمامان

 دهنمو قورت دادم و از سرجام بلند شدم و گفتم:مگه ساعت چنده؟ آب

 .نجایتو مغازه باشم نه ا دیاالن من باشده  ۹ یفهمیشده م ۹: ساعت مامان

 گفتم یمنو از رختخواب بلند کرد یجوریبالشت و گفتم:اوووف مامان  یو دوباره سرمو گذاشتم رو دمیکش یپوف

 صبحه. ازدهیحاال ساعت 

رم ب خوامینگفتم فردا م شبیگرفت و گفت:پاشو تنبل مگه من د یشگونین هیپام و  یدستشو گذاشت رو مامان

 .یایب دیتو هم با شگاهیآرا

 .میری:خب ممن

 : پس پاشو زود باش،تازه صبحانه هم برام نخورده.مامان
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 رونیاومدم ب ییکه از دستشو نیاز رختخواب بلند شدم و دست و صورتم شستم، هم یبدبخت هیو با  دمیکش یپوف

 ؟یخوایم یمامان جلوم سبز شد و گفت:صبحانه چ

 دیشا یعل یخونه  رمیبعدش م خرمیم یراشکیچندتا پ هی دیمغازه عمو سع رمی،میصبحانه درست کن خوادی:نممن

 .میخوریم گهیکاوه باشه با همد

 :باشه،زود باش آماده شو.مامان

تا مغازش رسوندمش  رونیب میبا مامان از خونه زد رونیلباس ساده تنم کردم و از اتاق اومدم ب هیطرف اتاقم رفتم  به

 و بهار یاولش مهد یکه صحفه  ینشسته بود و به مجله  دیوارد شدم عمو سع یرفتم وقت دیبه طرف مغازه عمو سع

ه شده بود ک رهیبهم خ نجوریکه هم دیو به عمو سع وردمیبه رو خودم ن یتعجب کردم ول کردیکنار هم بودند تماشا م

 دییکرد و گفت:بفرما ینگاه کردم اخم سادمیوا یمدل نیچرا ا

 بهتر شده؟ ن؟حالتونی!خوبدی:سالم عمو سعمن

 :بله دخترم حالم بهتره.دیسع عمو

 زدم و گفتم:خدا رو شکر. یلبخند

 ؟یاومد یچ یباشه واس ری:خدیسع عمو

 .خواستمیم یراشکی:چند تا پمن

هتون پول مفت که ب ن،واالیاریخانم ب یبرا یراشکیچندتا پ هی دیکرد گفت:زود باش اراشیبه دست ینگاه دیسع عمو

 .میدینم

ت هم در دس کیپالست هیرفت و  ینیریش یوبه طرف قفسه ها نییسرشو انداخت پا یحرف چیبدبخت بدون ه پسر

 ن؟یخوایچند م دیبهم کرد و گفت:خانم ببخش یرو بزاره توش نگاه یراشکیاش بود که پ گهید

 :چهارتا بده.من

 زیر مکه به دور و ب نجوریهم کیپالست ییبرداشت و گذاشت تو یراشکیبه عالمت مثبت تکون داد و چند تا پ سرشو

به عمو  یو بهار بود نگاه یکه صحفه اولش عکس مهد یبودم دوباره چشمم خورد به اون مجله ها رهیخ دیعمو سع

 هست؟ یچ یاسو یعکسا بهار و مهد نیشده؟ ا یزیچ دیکردم و گفتم:عمو سع دیسع
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 شده. ریکه االن زنج شوینیریتکون داد و گفت:بخاطر ش سرشو

مت به س عیسر یگذاشته بود برداشتم و بعد از خداحافظ زیم یکه پسره رو یکیابرومو انداختم باال و پالست دوتا

تا  ادهیجلد کاملشو بهم داد و پ یسوپر دمینوشته خر یکنجکاو شدم چ یمجله که بدجور هیرفتم  از اونجا  یسوپر

بود مطمئن بودم که کاوه اومده شروع کردم به  ۱۰:۳۰انداختم ساعت  میبه ساعت مچ یرفتم نگاه نایا یعل یخونه 

درش اوردم و در خونه رو  فمیبهم داد از ک یعل شبیرو که د لدیباز نشد ک یدر چیه یدر زدن و زنگ زدن خونه ول

 یپشت اطیبه طرف ح ومدیم یپشت اطیتو ح یصداها هیکردم و  یباز کردم وارد خونه شدم خونه سوت و کور بود اخم

ودمو صحنه نتونستم خ نیرفتم با ا یپشت اطیلبم بود به طرف ح یکه لبخند رو یکاوه اونجاست در حال ماالرفتم احت

وارد شدم باورم  ۹۰ یلحظه  قایبود و من دق دهیرو بوس نبیشد دوباره کاوه ز ریکنترل کنم اشک از چشمام سراز

خودمو  و دمیکش ینفس رونیانداخت ب قلبشمنو از  یسادگ نیمنو فراموش کرد به هم یسادگ نیبه هم یعنی شدینم

 .رونیاز خونه اومدم ب عیجمع جور کردم که متوجه حضورم نشن و سر

 

 دیاب نکهیخسته شدم از ا گهید ختمیکه در خونه رو بستم نتونستم خودمو کنترل کنم و دو سه قطره اشک ر نیهم

از بدنم خارج کردم و اشکامو پاک  یببندم نفس زیصحنه ها روبرو بشم و چشمامو در مقابل همه چ نیهر روز با ا

گرفتم  میبود که اون دوتا با هم باشن تصم وربرام زجر آ یعل یقدر راه رفتن و دور شدن از خونه  نیکردم هم

و بندازم تو در برم تو که  دیاگه بخام کل  سادمیوا یعل یدم در خونه  رمیتو اون لحظه مچشونو بگ قایبرگردم و دق

دست از کارشون بردارن شروع کردم به زنگ زدن خونه دو سه  گهیهست نه پس بهتره زنگ بزنم تا د عیضا یلیخ

موهاش بود  یکه دستش ال یدر حال زدیبود و نفس نفس م دهیاش ترس افهیکاوه در رو باز کرد ق مهم در زد یبار

 لوفر؟یگفت:ن

 د؟یکنیکردم و گفتم:چرا درو باز نم یاخم

 در زدم. یه شدم ادامه دادم:دو سه بارکه وارد خون یدر حال 

 .دمیدینشن دیدر خونه رو بست و به طرفم اومد و گفت:ببخش کاوه

 نجاست؟یا یک دم؟مگهیدی:نشنمن

که اخم  نبیز یبا صدا ستمیبا خبر ن یزیاز چ یعنیخودمو به اون راه زدم که  نجاستیا نبیز دونستمیم بلکه

 نشسته بود به خودم اومدم. شیشونیپ یرو یظیغل
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 .نجامی:من انبیز

 .ریصبح بخ نب،یابرمو انداختم باال و گفتم:آها ز دوتا

 و گفت:سالم. دیبرام رفت و چشماشو ازم دزد یغره ا چشم

 نبیبه کاوه و ز یاومدم نگاه یبود اوه اوه فکر کنم خوب موقع دهیشده بود که بلوزش وارونه پوش رهیبه کاوه خ 

 :اممم فکر کنم بعد موقع مزاحم شدم.کردم  گفتم

و ت نبیمن و ز ،یکرد و گفت:نه بابا چه مزاحمت نبیبه ز یکاوه نگاه یسرشو به عالمت مثبت تکون داد ول نبیز

 .میخوندیمجله م میداشت یپشت اطیح

 هست؟ یکه مال بهار و مهد یلبم نشست و گفتم:همون یرو یطونیش لبخند

 .قایکرد و گفت:آره دق یا خنده

 ن؟یمگه صبحانه خورد میکه باهم بخور دمیهم خر یراشکیچندتا پ هی:چه خوب من هنوز نخوندمش من

 .میجواب داد:خورد عیکاوه سر یبجا نبیز

واقعا بد موقع اومدم  یبابا انگار یآب دهنمو قورت دادم و گفتم:ا نییبه کاوه کردم که سرشو انداخته بود پا ینگاه

 .رمیاالن م نیهم

 ؟یبر یخوایحاال هم م یهمه راه اومد نایا یبر ستیکرد گفت:نه بابا الزم ن ینگاه کاوه

 یهم بهم کرد و اخم یشده بود و نگاه رهیو به کاوه خ رونیکردم که چشماش از حدقه زده بود ب نبیبه ز ینگاه

 قهوه؟  ای ارمیب یچا نیکاوه لبخندشو کمررنگتر کرد و گفت:خب دوست دار شیشونیپ ینشست رو

 ؟یچا ایقهوه  یخوایم یکه دستشو به سمت من گرفته بود گفت:تو چ یحال در 

 .خورمیم ی:من چامن

شده بود کاوه محلش نزاشت و به سمت  رهیتو همون حالت به کاوه خ نبیز یسوالو کرد ول نیهم هم نبیز به

وم سبز جل نبیکه ز رفتمیم یپشت اطیها رو برداشتم و داشتم به سمت ح یراشکیپ کیآشپزخونه رفت منم پالست

 لوفریشد و گفت:واقعا که ن
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 .یینجایتو هم ا دونستمیلبم بود کمررنگتر شد  گفتم:من نم یکه رو یلبخند

 .یزدیزنگم م هیحداقل  نجایا یایب یبلند بش کشهیم لتیم ییهوی دونستمی:منم نمنبیز

 .رمیم شمیبعد بلند م مونمیم کمینداره  یبیخب ع یول ام،ین ای امیکه ب یزدیزنگ بهم م هی دیکه با ییتو نی:خب امن

هم بهش بکنم از کنارش رد شدم و  ینگاه نکهیاز بدنش خارج کرد و از جلوم رفت کنار تا رد شم منم بدون ا ینفس

 زیم یکه رو یمجله ها نبیز مینشست یصندل یهم پشت سرم اومد و دو نفر رو نبیرفتم ز یپشت اطیبه طرف ح

بود گفتم االن پاره  یجور زدیورق م محکمو بهار و محکم  یمهد ید نگاه کردن عکسهابود رو برداشت و شروع کر

با  نبیهنوز ز ختمیکه قند تو دلم آب شده بود که االن برنامشون بهم ر یاز بدنم خارج کردم و در حال ینفس شهیم

 مدم.بهش کردم و گفتم:اوووف چقدر بد موقع او ینگاه زدیداشت ورق ورق م شیاخم افهیاون ق

لبمو کج کردم و گفتم:اوووف  رهینه تازه خانم برام چشم غره هم م ینداره بمون ول یبیداشتم االن بگه ع توقع

 دیتا شماها راحت باش خورمیمامانم م شیپ رمیم خوامیصبحانه نم الیخیب

ت ندارم من گفتم دوس کنهیبخور بعد پاشو برو االن کاوه فکر م تویچا نیمحکم دستمو گرفت و گفت:فعال بش نبیز 

 در موردم فکر کنه. ینجوریعشقم ا

با  خواستیدلم م گفتیعشقم و جونم که م نینشستم ا یصندل یگذاشتم و راحت رو فمویبرداشت منم ک دستشو

 وانیکاوه با سه تا ل شهیآدم خشن م هیپشتش  یول کنهیم نیریکاوه خودشو ش یجفت پا برم تو حلقش چقدر جلو

برداشتم و از تشکر کردم کاوه  رو یرو سمت من گرفت منم چا یبود به طرفمون اومد چا ینیس یرنگارنگ که رو

 .زمیعز یرو برداشت و گفت:مرس یبا عشوه چا نبیهم گرفت ز نبیز یجلو

که  میخوردیبودم م دهیکه من خر یها یراشکیو پ یچا میداشت نبیز یجواب تشکرشو داد و نشست روبرو اونم

 ؟یخوایم یبهم کرد و گفت:بازم چا ینگاه نبیز

 بهش کردم. یپرو شدم نگاه یلیخ گهیدوتا ابروشو برام انداخت باال که بگم نه و بلندشم برم،منم که د و

 

 .نیبرم که شماها راحت باش خوامیگه،می:نه دگفتم

 یخورد یراشکیپ دونهیفقط  ینخورد یزیکرد و گفت:تو که چ یاخم کاوه
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م ه نبیزدم و از سرجام بلند شدم ز یکاوه کرد که کاوه مجبور شد دهنشو ببنده منم لبخند تلخ یبرا یاخم نبیز

در  مم،دیرفتیم میداشت نبیمن و ز یکاوه زنگ خورد ول یاز سرجاش بلند شد که منو تا دم در خونه بدرقه کنه گوش

 ؟؟!!کرد گفت:کجا؟ یاخم نبیبه طرفمون اومد ز دهیکاوه با کت پوش سادمیخونه وا

 تست کنن. میکه خودمون درست کرد یها ینیری:امروز چند نفر اومدن که از شکاوه

 چرا؟ یصورتش کِش اومده بود گفت:اخه روز جمعه ا یکه بدجور نبیز

کردم و رو به کاوه گفتم:خب  سینزد من که قند تو دل آب شده بود لبمو خ یدوتا شانه ها انداخت باال و حرف کاوه

 ره؟یم شیکارت چطور پ

 . رهینگ دمیشا رهیبگ دیشا میزد ینیریتکون داد گفت:فعال که ما خودمون جداگونه ش سرشو

 تست اومدن؟ یآدم ها واس نی:امن

 نه. ای ادیخودشون درست کنم که خوششون م یجلو دی:اهوم،باکاوه

 درست کرده. یچیآقا کاوه چ نمیمنم تست کنم بب اریمنم ب یبرا یهر وقت درست کرد ،خبی:چه عالمن

 تو چشمام گره داد و گفت:حتما. شویآب یاز سر تا پام کرد و چشما ینگاه

 ؟یایم یبه کاوه کرد و گفت:ک یکالفه شده بود نگاه یکه بدجور نبیز

 .شهیتموم م یکارم ک دونمی:نمکاوه

 .امیتنها بمونم پس منم م نجایا تونمی:خب من که نمنبیز

 و گفت:باشه،پس برو آماده شو. سرشو به عالمت مثبت تکون داد کاوه

 .سادمیبه کاوه کردم و گفتم:من دم در وا ینگاه

بعد چند  ادیو کاوه هم ب نبیو دم در منتظر شدم تا ز رونیاز خونه اومدم ب دیتکون داد و نگاهشو از من دزد سرشو

 هنگ یلجم دستشو تو دست کاوه گره داد و جلوم راه رفتن کاوه که بدجور یبرا نبیهم اومدن ز نبیکاوه و ز هیثان

 شد رهیخ نبیکرده بود فقط به ز
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 کارن؟یب انیم شنیو گفت:اخه روز جمعه چرا بلند م دیکش یکاوه پوف 

 یراحت استراحت کن یتونیاومده بعدها م رتیشغل خوب گ هیکه  یخدا رو شکر کن دیو گفتم:تازه با دمیکش ینفس

 داره؟ یبیچه ع یکار کن کمیحاال  یلو

 قهیکه زدم براشون اصال مهم نبود چون من پشت سرشون بودم هر دق یحرف یسکوت کرده بودند انگار دوتاشون

خودمو کنترل کردم  یلیخ یبه دستشون که تو دست هم گره خورده بودند بغض اومد سراغم ول خوردیچشمم م

 یراب یچشمک هیلوس کرد کاوه  وهکا یخودشو برا نبیکرد ز یکرد و باهاش روبوس نبیکاوه رو به ز میدیرس یوقت

 .دیدوتاتون بر گهیبه من کرد و گفت:خوب د یزد نگاه نبیز

 .لوفریشانه ام و گفت:خداحافظ ن یدستشو گذاشت رو 

اخمو رو داشت  افهیکه هنوز همون ق نبیز میبه طرف مغازه رفت نبیکردم من و ز یو ازش خداحافظ دمیکش ینفس

 ؟یمامانت شیگفت:تا عصر پ

 :اهوم.من

 :باشه خداحافظ.نبیز

 من دنیاجازه بده منم جوابش بدم به طرف مغازه باباش رفت منم به طرف مغازه مامانم رفتم مامان با د نکهیبدون ا 

 دلم. زیلبش و گفت:سالم عز ینشست رو یلبخند

 .یدار یمشتر ی:اوه انگارمن

 .یکمکم کن دیگفت:آره تو هم با کردیدستش بود و داشت موهاشو درست م ریز یمشتر هیکه  یزد و در حال یلبخند

که کاوه اونجا بود همش اون  دیشدم به مغازه عمو سع رهینشستم و خ یصندل یرو یحوصلگ یو ب دمیکش یپوف

ها رو  یاز مشتر یکیکه مامان  قهیبعد از چند دق شدیتموم نم یو کاوه جلوم بود انگار نبیصحنه بوس کردن ز

 لوفریکارشو تموم کرده بود اومد طرفم و گفت:ن

 بهش کردم که حرفشو بزنه  ینگاه

 .یشد رهیخ رونیو به ب ی:چته؟انگار برج زهرمار نشستمامان
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 .ستین چمی:همن

 بهم بگو؟!! گهیم گهید زیچ هیات  افهیق ی: ولمامان

 باحاله. یلیخ یدیو بهار رو د یمجله مهد یدوباره ادامه داد:راست یصندل یرو نشست

 مامان به خودم اومدم غیج یمن همش فکر کاوه بودم با صدا یول گفتیداشت در مورد مجله م نجوریهم مامان

 لوفر؟ی: نمامان

 :بلهمن

 .فتمیخودم م یناراحت تو به فکر بدبختا افهیخب منم با ق یرو گرفت افهیق نیهم نجوری: اه چته هممامان

 شد و گفت:بهم بگو چته؟ کیمامان بهم نزد دمیمامو ازش دزدو چش دمیکش یپوف

بهش گفتم مامان محکم زد تو  نبیکاوه و ز نیامروز صبح ب زیکنم و همه چ یخودمو خال یجور هیشدم  مجبور

 ؟یزدیبهشون م یزیچ یزنگ هی دیدستم گفت:دختر نبا

ر بخاط کردیاصال به ذهنمم خطور نم نایا یعل یخونه  رهیم شهیصبح بلند م یکله  نبیز دونستمی:خب من نممن

 .دهیبهم فحش م نجوریتو دلش داره هم نبیناراحتم، االن احتماال ز نمیهم

 تو فکرش. یبر خوادیکن نم ،ولیرفتیکه نم یدونستیهم هست اگه م نبیکه ز یدونستی: ولش کن تو نممامان

 یاومد مامان مجبور شد بلند بشه و به مشتر یمامان مشتر یشدم دوباره برا رهیدوباره خ رونیو به ب دمیکش ینفس

بود که بعدش کاوه  یدیباز ام یبرسه خالصه مامان شروع کرد به درست کردن موهاش منم که تو حال خودم بودم ول

 مامان به خودم اومدم. یبا صدا میگردیرون میب میریو هم با هم م دهیها رو بهم م ینیریهم ش شمیپ ادیم

 

 نتظر شدم تا حرفشو بزنه.بهش کردم و م ینگاه

 ریسشوار بگ نیکمکم ا ای:بلند شو بمامان
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دم زده بو پیکاوه ت یبرا یمانتوم و شالمو در اوردم و به طرف مامان رفتم امروز بدجور یحوصلگ یو ب دمیکش ینفس

زرد رنگ  یرو از دست مامان گرفتم تا مامان موها م،سشواریمن و کاوه با هم تنها باش ستیقسمت ن یانگار یول

ه ک یو معطل من نشه،سشوار ادیکاوه بود که ب مغازهحواسم به  ینشسته بود فر کنه من همه  نهیآ یکه جلو یخانم

 یکرد و سشوار رو گرفت جلو یسر خانمه مامان اخم یجز رو رفتیهمه جا م خوادیتکون م نجوریتو دستم بود هم

 ومدهیبه مغازه کاوه نگاه انداختم هنوز کاوه ن رونیزدم و دوباره به ب یبه مامان کردم و لبخند یخانمه نگاه یموها

که االن تو هوا گرفته بودمش  یبهش کردم و سشوار یمامان مجبور شدم خودمو جمع و جور کنم نگاه یصدا ابود ب

 کیپالست هیا کاوه ب دمیانداختم د رونیبه ب یبه سمت مو خانم بردم تا کامل مامان کارشو تموم کنه دوباره نگاه

 کردم و گفتم:کاوه اومد. امانبه م یلبم نشست و نگاه یرو یلبخند رونیاز مغازه اومد ب ینیریش

 .یاز پشت پنجره به کاوه انداخت و گفت:بسالمت ینگاه مامان

 .ارهیکه خودش درست کرده م یها ینیری:االن برامون از اون شمن

 یرفته بود نفس نایا نبیدوباره به کاوه انداختم که به سمت مغازه ز یو به کارش ادامه داد نگاه دیکش ینفس مامان

بعد کاوه از مغازه اومد  قهیچند دق هیبراش مهم تر شده بود  یاز همه چ نبیز یانگار نییو سرمو انداختم پا دمیکش

من  ریبگ نویان اسشوار به سمت مامان گرفتم و گفتم:مام عیسر کردیهم داشت در مغازه باباشو قفل م نبیو ز رونیب

 رفتم.

 لوفری:نمامان

 معطلم بشن. خوامیبرم نم دیاومدن با نایا گه،کاوهی:اه مامان بسه دمن

 .ریسشوارو بگ نیکمکم ا ایگرفت و گفت:دخترم ب ایدوتا ابرشو انداخت باال و سشوار سمت رو مامان

به مامان انداختم و گفتم:مامان من  یسرم کردم و نگاه عیمانتوم کردم تنم شالمم سر عیرفتم و سر یسمت صندل به

 خونه. امیکردم نگران نباش تا شب م ریبا بچهام اگه د

هم بهم بزارن به طرف  یمحل نبیاومد گلوم کاوه و ز عیشدم بغض سر خکوبیبرداشتم که برم که سرجام م فمویک

ن که با هم تنها باش دهیکش شونلیامروز دوتاشون م یهم به مغازه نکردن انگار ینگاه مین یرفتن و حت یعل یخونه 

همچنان بغض تو گلوم  یول نییتا بغضم بره پا دادمقورت  یبدبخت هیو من انگار براشون مزاحم بودم آب دهنمو با 

 قولش؟ ریکاوه زد ز یعنیکرده بود اخه چرا  رهیگ
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رفتم و نشستم  یو گنگ شده بودم به طرف صندل جیکه گ نجوریو مانتو و شالمو در اوردم و هم دمیکش ینفس

د انداختم که رفته بودن رونیاز پشت پنجره به ب یدوباره نگاه زمیاشک بر خواستیبغض کرده بودم دلم م نجوریهم

دوسه قطره اشک   شهیهم مزاحمشونم نم چکسیهخونه تنها  هیتو  شهیو هم کاوه م نبیز یبرا یاالن امروز روز خوب

 نبینه از کاوه بود و نه از ز یگذشت خبر یدادم و چشمامو بستم دو ساعت هیپنجره تک ی شهیو سرمو به ش ختمیر

 و برنامشونو خراب کنم. یعل یبلند شم برم خونه  خواستیدلم م شدمیم ونهیمن تو همون حالت داشتم د یول

م شد خسته میبر میبود گفت:اه بلند بش ومدهین یهم هست مشتر یساعت کینشسته بود و  یصندل یمامان که رو 

 نشستم. نجایهمش ا

 خونه. میبلند شو بر لوفریبه من کرد و گفت:ن رو

 سادمیبه مامان دم در مغازه وا یدهنمو قورت دادم و از سرجام بلند شدم مانتو و شالمم کردم سرم و بدون نگاه آب

ه ک یمغازه  دنیشد و با د ادهیپ یآقا از تاکس نیآقا سبز شد حس نیمغازه حس یجلو یتاکس هی ادیتا مامان هم ب

 رهیآقا که متعجب به در مغازه خودش خ نیحس مکردم و به طرفش رفت یشد اخم خکوبیقفل شده بود سرجاش م

 من به خودش اومد. یشده بود با صدا

 آقا؟ نی:حسمن

 لبش نشست و گفت:سالم دخترم. یرو یبهم کرد و لبخند یآقا نگاه نیحس

 شده؟ یزی:سالم، چمن

 ه رو زود بسته.مغاز نبیز ی:انگارنیحس

 د؟ی:مگه شما کجا بودمن

 .و برنامون کنسل شد مارستانیاز دوستام حالش بد شد رفت ب یکیخب  یول رونیب می:با دوستام رفته بودنیحس

 به طرفمون اومد و گفت:االن حالش چطوره؟ دیکه تا اون موقع همه حرفامون شن مامان

 شیخونه پ دیخاموش بود کل شیزنگ زدم گوش نبیهم به ز یکنم اونوقت کاری:خوبه خدا رو شکر،حاال من چنیحس

 .نبهیز

 ! نبه؟یز شی:آها،پمن
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قا آ نیکه خواستم دهن باز کنم حس نیبه ذهنم خورد هم یو بهش بگم بره ترقه ا چونمشیپپ یچطور دونستمینم

 کجاست؟ نبیاصال ز یتو چرا باهاشون نرفت رونیبا تو و کاوه بره ب خوادیگفت که م نبیگفت:ز

 نبیاز ز دیما تا من برم کل یخونه  دیشما هم با مامان من بر رمیبگ دیبرم کل تونمیتر کردم و گفتم:راستش من م لبمو

 .رمیبگ

 کجاست؟ نبیآقا گفت:دخترم ز نیشده بود حس رهیکه هاج واج بهم خ مامان

 

 ادیبگم که درست از آب در ب یچ دونستمیشده بودم نم گنگ

 .گهید یعل یبا هم رفتن خونه  نبیکجا باشه؟کاوه ز یخواستیمامان:م 

آقا و مامان گرفتم مامان که متوجه  نیکردم و رومو از حس یو به مامان اخم میشونیپ یآروم گذاشتم رو دستمو

 . کنمیمن اشتباه فکر م دیاونجا نباشن شا دمیکه داده بود شد گفت:شا یسوت

 رمیکرد و گفت:آها پس من م یآقا اخم نیجمع کرد حس شدیبود نم ختهیکه ر یروغن گهید دنیشروع کرد به خند و

 اونجا باشن. دیشا رمیگیم دیو کل یعل یخونه 

بعدش  رمیگیم دیکل رمیمن خودم م د،یشما زحمت بکش ستیآقا کردم و گفتم:نه الزم ن نیبه حس یو نگاه دمیترس

 ما تا من برگردم. یخونه  دیشما هم با مامان بر امیم

 .شمیخانم نم یمن مزاحم گل گهیشده بود به من گفت:نه د رهیخ نجوریبه مامان که هم یآقا نگاه نیحس

 .نیایب شمیم ،خوشحالیمراحم هیچه حرف نیشد و گفت:نه بابا ا رهیآقا خ نیو به حس دینگاهشو از من دزد مامان

 .میبا هم بر ایب لوفریآقا سرشو تکون داد و گفت:پس ن نیحس

 .امیم ادهیمن خودم پ دیشما بر خوادی:نه،نه نممن

 ؟یبود تو کرد یچه کار نیشد مامان محکم زد تو دستم و گفت:دختر ا یتکون داد و سوار تاکس سرشو

 کاوه رو تو دردسر بندازم. تونستمیبابا مامان ول کن حاال تو برو،من که نم ی:امن
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 یکاوه زنگ زدم گوش یبه گوش نجوریهم یعل یشد رفت منم از مغازه مامان تا خونه  یو سوار تاکس دیکش ینفس

کاش  یمال کاوه روشن بود شروع کردم به زنگ زدن چهار پنج بار زنگ زدم ول یکه معلوم بود خاموش بود ول نبیز

 بار زنگ زدم کاوه شیبود که بگم ش نیبا چهارم مشد دیبودم کامال نا ام یعل یخونه  یکهاینزد گهید  دادنیجواب م

 جواب داد.

 کالفه بود یبدجور کاوه

 لوفر؟ی:بله نکاوه

  که من جلوشو گرفتم نجایا ادیکه مغازه درش قفله خواست بلند بشه ب دید یآقا زود اومده مغازه وقت نی:کاوه حسمن

 :واقعا چه قدر زود اومده.کاوه

 بفرست تا برم. دی:آره،االن من دم در خونتونم خواهشا کلمن

 :باشه،خداحافظ.کاوه

 یور یظیکه اخم غل نبیو کاوه دم در بودند ز نبیز دمیرس یعل ینشد که به خونه  قهیرو قطع کردم چند دق یگوش

اه همه ر نایرفتم و گفتم:چرا ا نبیاومد و کاوه هم در خونه رو بست به طرف ز رونینشسته بود از خونه ب شیشونیپ

 .دمیبات مبا هب رمیو بده به من،من خودم م دیکل ؟یایب یبلند بش یخوایم

حتما  میودب ییجا ای رونیما ب یبه بابام بگ یتونستیگفت:نم رفتیکه داشت راه م یصداشو بلند کرد و در حال نبیز

 م؟یهست یعل یخونه  یگفتیم دیبا

 .دیبابا من که نگفتم،مامانم از دهنش پر ی:امن

 :منم باور کردم،آره.نبیز

 ؟یکنیم یچه رفتار نیا نمیبب سایزده بود به راهش ادامه داد دستشو گرفتم و گفتم:وا یکه پوزخند یحال در

 .یاریامروز از دماغمون در ب یخواستینه؟م ی:از قصد گفتنبیز

 رو بکنم؟ یکار نیهمچ دیبا یچ یمنو،من واس نی:ببمن

 .دونمیکرد و گفت:واال نم یاخم نبیز
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 کار اشکال داره؟ نیا ییهمه راه رو اومدم تا به شماها کمک کنم حاال کجا نیمن ا نبی:منو نگاه کن زمن

 .یریجلومونو بگ یتونینم میبکن من و کاوه دوست دختر دوست پسر یخوایم ی:هر کارنبیز

تونو بابات مچ نکهیا یاومدم تا به شماها کمک کنم برا نجایخودت نباف من تا ا یحرف واس یخانم الک نبیز نی:ببمن

 .گمیم یچ یفهمیم فتهیکاوه ب یبرا یاتفاق خوامیمن نم فتهیبراتون ن یاتفاق خاص نکهیا ی. برارهینگ

 ما رو بسه اه. قهیول کن  ا،یبه خودت ب کمیبخاطر کاوه  یبخاطر کاوه اومد ،یدی:خودت دنبیز

 من خرو باش نبیتو ز ی ونهیاجازه صحبت کردن بهم بده به راهش ادامه داد صدامو بلند کردم و گفتم:د نکهیبدون ا 

 کمک کنم یبه ک خواستمیکه م

                             **** 

دم در  یو حت زدیبهم زنگ م یخانم که متوجه شده مقصر خودشه چند روز نبیاز اون موضوع گذشت ز یهفته ا هی

 ادیبزنم و صدتا بهونه پکه باهاش حرف  رفتمینه دم در خونه م دادمیمن نه جواب تلفناش م یول ومدیخونمون هم م

دلم براش تنگ  یلیخ دمیند یهم کاوه هم حت فبگه از اون طر نبیسر هم کنه و به ز یزیچ هیتا مامان  کردمیم

نبودم فقط کمکشون کردم صبح روز  یزیچیبهش زنگ بزنم چون من مقصر ه دادیغرورم اجازه نم یشده بود ول

مم زده بودم شال پیت یبودم تنم کردم بدجور دهیبازار خر میرفت شبیکه با مامان د زیلباس تر و تم هیشنبه بود 

هفته که لنجر  کیبعد  خواستیدلم م یلیچشمم گذاشتم به طرف لنجر رفتم خ یمو رویدود نکیسرم کردم و ع

 یلهاکه از پ نبیکه چشم خورد به ز کردمیم ایبود سوار شدم و داشتم نگاه در دهیکش لمیم ینرفته بودم برم بدجور

 نبیکردم ز ایبه طرف در موو رو دمیکش ینفس سادیگرفته بود به طرفم اومد و جلوم وا یمظلوم افهیلنجر باال اومد ق

 .ریبهم کرد و گفت:صبح بخ ینگاه

 .ریاز بدنم خارج کردم و گفتم:صبخ ینفس

 ای یخواب ای گفتیمامانت م یهم اومدم دم در خونتون ول یدو سه بار یحت زنمیزنگ م یلیبهت خ ی:چند روزنبیز

 .یتو حموم ای یستین

 لوفرین خوامیاومد کنارم نشست و گفت:مغذرت م نبیشدم ز رهیخ ایو به در دمیکش ینفس
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 ناراحتم. یلیاز دستت خ گمیکردم و گفتم:رک بهت م نبیبه ز یاز بدنم خارج کردم و نگاه ینفس

 .خوامیدهنشو قورت داد و گفت:مغذرت م آب

 بودم. یعصب یلیدستم و گفت:اون روز خ یدستشو گذاشت رو نبیشدم ز رهیدوباره خ ایتکون دادم و به در سرمو

 ؟یکردیم یعقده هاتو رو من خال دیبا یبود ی:خب عصبمن

 .گهیبودم،ببخش د ی:باور کن عصبنبیز

هت رفتارم ب نیکه بخام قهر کنم فقط با ا ستمیمن باهات قهر نکردم چون بچه ن نیدهنمو قورت دادم و گفتم:بب آب

 .ینشون دادم که چقدر دلمو شکوند

 .خوامی:مغذرت منبیز

 یاز رو مویدود نکیونوس نامزد بهزاد از بهزاد جدا شده ع یمرد بود انگار هیکه تو دست  ینگاهم خورد به روزنامه ا 

 ز هم جدا شدن.وقته ا یلیکه متوجه شد گفت:خ نبیشدم بهش ز رهیچشمم برداشتم و خ

 ؟ی:کمن

  شیچهار روز پ هی:نبیز

 بود؟ یچ لشیتکون دادم و گفتم:دل سرمو

 برداشت و سمت من گرفت و گفت:بخون. فشیاز تو ک یروزنامه ا نبیز

سرگرم خوندن بودم که  ختهیبهم ر یبهار و بهزاد خواهر برادر نیب یرو ازش گرفتم و نشستم خوندم انگار روزنامه

  بوده تو بخاطر هم ٪۲۰گفت:فکر کنم  نبیز

 ؟یکن میعصب یخوایو گفت:اه دوباره م نبیز نهیکردم و روزنامه رو جمع کردم و پرتش کردم تو س یاخم

 .دی:باشه،بابا ببخشنبیز

 سرشو کج کرد و تو چشمام نبیبه شرکت نمونده بود ز یزیشدم چ رهیخ ایو رومو ازش گرفتم و به در دمیکش ینفس

 نه؟ گهید یستیو گفت:ناراحت نشد  رهیخ
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با تو قهر کنم فقط خواستم با رفتارام بهت  ستمیشدم و گفتم:گفتم که من بچه ن رهیرنگش خ یقهوه ا یچشما تو

 برسونم کارت اشتباه بوده.

 یدو سه تا پله رفتم باال که با صدا میبا هم به طرف شرکت رفت میدیرس یداد وقت هیتک یزد و به صندل یلبخند

 شدم. خکوبیسرجام م نبیز

 ی:راستنبیز

که در مورد  نایخونه کاوه ا رنیم نایشد و گفت:امشب خانواده بهار ا کیکه از پلها اومد باال و بهم نزد یدر حال 

د چن ،اخهیایگفتم تو هم ب میبگرد میامشب بر میختیحرف بزنن کاوه هم امشب سرگردونه ما هم برنامه ر یعروس

 .یدیکاوه هم ند یروز

 م؟یریبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:باشه با هم م وسرم

 .یعل یخونه  ایکارت تموم شد ب یتو هم وقت رمیزودتر از شرکت م کمی:نه من نبیز

خودمو رها کردم تو فکر امشب بودم که بلخره  یصندل یتکون دادم و به راهم ادامه دادم از پلها رفتم باال و رو یسر

 به خودم اومدم. یبیخانم نج یبا صدا نم،کهیبیکاوه رو م

 ؟یجواد بد یپرونده ها رو به آقا نیا یتونیم زمی:عزیبینج خانم

 زدم و گفتم:حتما. یلبخند

بهزادم بود در زدم و وارد اتاق شدم بهزاد مثل  شهیها رو گرفتم دستم و به طرف اتاق جواد رفتم از پشت ش پرونده

 دیزدم و به طرف جواد رفتم و گفتم:ببخش یکردن سرتا پام لبخندشروع شد و شروع کرد از نگاه  اشیزگریه شهیهم

 خانم..... یول یچ یواس دونمیپرونده ها رو دادن البته خودمم نم نیجواد ا یآقا

 گفتم. یبیوسط حرفم و گفت:آها،من به خانم نج دیپر بهزاد

 برم. گهیزدم و گفتم:آها،پس من د یلبخند

 شدم. خکوبیبهزاد سرجام م یکه با صدا رونیب رفتمیاز اتاق م داشتم

 ؟یایتو م رونیب میبر میخوایامشب من و جواد م لوفرین ی:راستبهزاد
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 من امشب برنامه دارم. گهیروز د هی نشینداختی:اممم بد شد کاش ممن

 فردا؟ مشیبه جواد کرد و گفت:بنداز ینگاه بهزاد

 یبرنامه ا گهیکه د م،فردایریمن کرد و گفت:باشه فردا م به یشد بهزاد نگاه رهیتکون داد و به بهزاد خ یسر جواد

 ؟یندار

 .رونیتکون دادم و از اتاق رفتم ب یبه عالمت منف سرمو

                                ***** 

ابمو نداشتم لپت یکار انچنان یتاهفت هم بمونم ول تونستمیجمع کردم م لمویبود که وسا شیش یبود ساعتها عصر

 درش اوردم شماره بود جوابش دادم. فممیزنگ خورد از ک میگوش نییخاموش کردم و از پلها اومدم پا

 دیی:بفرمامن

 لوفر؟ین یسالم،خوب-

 شما. دی:ببخشمن

 گرفتم. یچون شمارتو از عل ینشناس یالبته حقم دار یشناسیو گفت:منو نم دیخند

 ؟یهست یک یبگ شهی:ممن

 تم.:درسا هسدرسا

 .وردمیکه بجا ن دی:آها،درسا حالت چطوره ببخشمن

 گرفتم. ینداره من شمارتو از عل یبی:عدرسا

 ؟یزنگ زد یچ یواسه  ،حاالیکرد ی:خوب کارمن

 نهکیم دیکه بهش زنگ زدم گفت بازاره داره خر نبیکاوه هست ز شیهم پ یتنها نشستم  عل یعل ی:من خونه درسا

 .شمیپ یایب شهیکه گفتم بهت بگم اگه م یفقط تو موند

 .امیهمون طرفا االن م ومدی:حتما،اخه منم داشتم ممن
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 پس منتظرتم. ی: چه عالدرسا

 خبر نشه  یگرفتم رفتم تو راه هم به مامان زنگ زدم که ب یتاکس هیرو قطع کردم و  یگوش

ز سب یدر رو باز کرد و چشما عیدرسا سرهم نشد  قهیبا در زدن پنج دق دمیرس یعل یشد که به خونه  یساعت ربع

  دیخوشگلش تو چشمام انداخت و گفت:خوش آمد

 ومده؟ین یبه اطراف کردم و گفتم:کس یزدم و وارد خونه شدم نگاه یلبخند

 .میایم گهیساعت د میگفت تا ن یعل ی:نوچ،ولدرسا

مبل رها کردم درسا اومد روبروم  یکه به طرف هال رفتم مانتوم در اوردم و خودمو رو یتکون دادم و در حال سرمو

 .دمتیوقته ند یلینشست و گفت:خ

 

 نطوری:منم هممن

 میتصم میواقعا دق کرد گهیبود من و درسا هم که د یو از عل نبینه از کاوه و نه از ز یخبر مینشست یساعت کی

کاوه  یونه که به خ دینکش یطول میمانتوم کردم تنم و با درسا به راه افتاد نایه اکاو یخونه  میبر میبلند بش میگرفت

 میبه طرفشون رفت میبود دهیترس یمن و درسا که بدجور ندبود سادهیوا سیپل نیدم در خونشون دوتا ماش میدیرس

 شده؟ یکردم و گفتم:چ یجلوم سبز شد اخم یهمون موقع عل

 .سیاداره پل برنیرو دارن م یمهد لوفری:نیعل

 ؟یچ ی:اخه واسه من

 شد و نیسوار ماش ینگاه چیبود بدون ه شیشونیرو پ یظیشد کاوه هم که اخم غل نیتکون داد و سوار ماش سرشو

 هیشد الحمد اهلل خاله هان سیپل نیو سوار ماش نییکه دو طرفش بودند اومد پا سیهم از پلها با دوتا پل یرفتن مهد

بود رفت از اون طرف هم بهار و بهزاد  یعصب یرکه بدجو دیچادرشو کرد سرش و با عمو سع شیاشک یهم با چشما

شدن رفتن من و درسا انگار برگ چغندر اونجا  نیاز ما سوار ماش یو بدون نگاه نییهم از پلها خونه اومدن پا

 رمیکردم و گفتم:درسا من م به درسا یگنگ شدم نگاه میشده بود رهیخ نایها به ا ونهید نیو مثل ا میبود سادهیوا

 هم زنگ بزن بگو برنامه کنسل شد نبیبه ز یهم برو خونه عل تو سیاداره پل
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که به  دینکش یرفتم طول سهایگرفتم و به دنبال پل یتاکس هی عیبه راهش ادامه داد منم سر ادهیتکون داد و پ سرشو

 یچه غلط نجایمن گفت:تو ا دنیدم بهار با دتا بفهم موضوع از چه قراره وارد اتاق که ش دمیرس سیاداره پل

 .نجایا یاومد یبلند شد یچ ی؟هان؟واسیکنیم

 رو سرت. یو گذاشت سیبازو بهار رو گرفت و گفت:بهار چه خبرته اداره پل بهزاد

 نجا؟یاومده ا یچ یدختر واسه  نیا نمیبه بهزاد کرد و گفت:ولم کن بب یاخم بهار

و  دیکش یو در اتاق رو بست و نفس رونیو دم در منتظر شدم بهزاد اومد ب رونیاز اتاق اومدم ب عیشده بودم سر گنگ

 ...نیهست بخاطر هم یعصب کمیرو به من کرد و گفت:شرمنده، بهار 

 بدونم چه خبر شده؟ شهیم یست،ولیو گفتم:مهم ن دمیحرفش پر وسط

مال انگار قبالها  یزیچ یتصادف هیمال  هیقض دونمیم که ییتا جا یشده، ول یچ دونمی:خودمم درست راست نمبهزاد

 بوده.

ه خاموش بود ب شهیمثل هم یبرداشتم و به کاوه زنگ زدم ول فمیاز ک مویدادم گوش هیتک واریتکون دادم و به د سرمو

 یخوایمشد و گفت: کیپرت کردم بهزاد بهم نزد فمیتو ک لویو موبا دمیکش یپوف کردیم جکتمیر زدمیکه زنگ م یعل

 برسونمت خونه؟

 .رمیم رمیگیم یتکون دادم و گفتم:نه ممنون خودم تاکس یبه عالمت منف سرمو

ا رفتم ب یعل یگرفتم و به طرف خونه  یتاکس هی رونیاومدم ب سیاجازه حرف زدن بهش بدم از اداره پل نکهیبدون ا 

 تو ایو گفت:سالم،ب دیکش یمن پوف دنیدر رو باز کرد با د عیسر نبیدر زدن ز

 ومدن؟یبهش کردم و گفتم:ن ینگاه

 فکر کردم کاوه هست. یزنگ زد یتکون داد و گفت:وقت یبه عالمت منف سرشو

 کردم و گفتم:درسا کجاست؟ نبیبه ز یدهنمو قورت دادم و وارد خونه شدم نگاه آب

 نجامیخواست دهن باز کنه که درسا به طرفم اومد و گفت:ا نبیز
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کردم درسا اومد کنارم نشست  میمبل رها کردم و سرمو تو دستمام قا یرفتم خودمو روزدم و به طرف هال  یلبخند

 برم فرودگاه. دیبا گهیساعت د کیو گفت:من تا 

 ؟فرودگاه یچ یشدم و گفتم:واسه  رهیخوشگل سبز رنگش خ یبود برداشتم و تو چشما میدستام قا نیکه ب سرم

 ؟یدونی:مگه نمدرسا

 دونم؟یرو نم یدادم و گفتم:چتکون  یبه عالمت منف سرمو

 درسا جواب داد. یبجا نبیز

 :درسا خانم ما خلبانهنبیز

 ؟یشدم و گفتم:تو واقعا خلبان رهیکه چشمام برق زده بود بهش خ یزدم و درحال یلبخند

 تکون داد و گفت:اهوم. سرشو

 .ی:چه عالمن

 . نییزد و سرشو انداخت پا یمهربون یلبخند

زنگ  یلباسشو تنش کرد که بره فرودگاه صدا ادینم یعل دید گهیدرسا هم که د مینشست یساعت ده شب سه نفر تا

کرد و  یاخم نبیچهارچوپ در ظاهر شد ز نیب یدر رو باز کرد عل عیسر نبیز میخونه هممون به طرف در رفت

 گفت:پس کو کاوه؟

 :خونه هست،اومدم شما هم ببرم اونجا.یعل

 بردارم. فمویک سایوگفت:وا دیکش ینفس نبیز

 تو هم آماده شو. لوفریبه منم کرد و گفت:زود باش ن ینگاه یعل

 . میفتر نبیدوتا رو تنها بزارم به طرف هال رفتم و مانتو تنم کردم و با ز نیا نکهیا یبه طرف درسا رفت منم برا یعل 
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باال و با در زدن کاوه  میاز پلها رفت میرفت نایکاوه ا یفرودگاه به طرف خونه  میدرسا رو رسوند نکهیبعد از ا خالصه

 یگاران یول میتا با کاوه درد دل کن نجایما رو اورده ا یلبش بود من که فکر کردم عل یدر رو باز کرد لبخند رو عیسر

 خوشحال و خندونه. میلینه کاوه خ

 لبم و گفتم:سالم. ینشست رو یلبخند

 .دمتیمعرفت،بعد چقدر د یخانم ب لوفری:به به نکاوه

 یخودشو برا شهیهم که مثل هم نبیگرفت و ز لمیکردم اونم درست راست تحو یطرفش رفتم و باهاش روبوس به

 فکرت بودم. یلیدلم خ زمیخودشو انداخت تو بغل کاوه و گفت:عز عیسر کردیکاوه لوس م

 زد و گفت:نگران نباش. یلبخند

 نبود. چکسیه یانگار میوارد خونش شد یهمگ

 

 کردم و رو به کاوه گفتم:پس مامان  بابات کجاست؟ یاخم

 .گهیهستن د یمهد شی:پکاوه

 زیهم به م ینگاه دهیبه مهموناش رس یبدجور هیخاله هان یابرمو انداختم باال و به طرف هال رفتم انگار دوتا

ا رو عقب زد و ه یصندل یکیزد و  یطونیانداختم به به انواع شام هم درست کرده کاوه لبخند ش شونیناهارخور

قسمت بود  یدرست کرد ول یخانواده رودان یبراهمه شام رو  نیخانم ا هیکرد و گفت: هان نبیروش نشست و روبه ز

 .میما بخور

 یغذاها نیمن همچ یبرا چوقتیگاز بهش زد ادامه داد:ماشاهلل مامان ه هیکه سمبوسه رو برداشته بود و  یدر حال و

 دهید یها هیچه ته نیعروس خانمش بب یبرا یول کنهیدرست نم

غذا  یدار ینشست نجایتو زندان تو ا ؟داداشتیبدونم چرا خوشحال شهیکنارش نشستم و گفتم:کاوه م رفتم

 ؟یخوریم

 رنگ دیکه به بشقاب سف یظرف و درحال یو سمبوسه که تو دستش بود رو گذاشت رو نییسرشو انداخت پا کاوه

 .شهیدرست م یشد بود گفت:فردا همه چ رهیخ
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 اومدن خونتون؟ سهایپل ییهوی:چرا من

ده نه کر نکارویا یزدم گفته که مهد نیکه پسرشو با ماش یاون خانواده ا شیبلند شده رفته پ ی:چون سحر عوضکاوه

 کرده. تیمن،اونم بلند شده رفته شکا

 ه؟سحر رفته گفت یدونیشد و گفت:از کجا م رهیکه دستاشو بهم گره داد و به کاوه خ نبیدهن باز کنم که ز خواستم

 دونستیرازو م نی:چون سحر اکاوه

 برمال شده. یچون به اندازه کاف ستیراز ن گهید نیدادم و گفتم:فعال که بهتون بگم ا هیتک یو به صندل دمیکش ینفس

به سه تامون که به  یزد و نگاه یگاز هیسس قرمز بهش زد و  کمیکرد و دوباره سمبوسه رو برداشت و  یاخم کاوه

 د؟یخانم بخور هیهان یغذا یخوایکرد و گفت:نم میشده بود رهیکاوه خ

 زدیخانم صدا م هیمامان خودشو با هان شهیهم

 نبیبهش حمله کردم ز ایوحش نیبود چشمام برق زد و مثل ا یونیبه ظرف کردم که توش بر یو نگاه دمیکش ینفس 

 دوست دارم جرمه؟ یونیبر هیتعجب کردن آب دهنمو قورت دادم و گفتم:چ یهم که بدجور یو کاوه و عل

م ه یهم دوتا دونه سمبوسه خورد و عل نبیخوردم ز یونیبشقاب بر هیبه سمبوسه زد منم  گهیگاز د هیدوباره  کاوه

به  کاوه دستشو دیدر به گوشمون رس یکه صدا میدرحال خوردن بود یخورد و همگ هیخاله هان یدلمه ها کمی

عروسش درست کرده  یکه برا یباال که چرا شام رهیم غشیخانم ج هیعالمت سکوت اورد باال و گفت:االن هان

 .میخورد

 یآب یبه طرف هال اومد و با چشما هیخاله هان دمیخندیم یرکیز ریز نجوریخندمون گرفته بود و هم نبیو ز من

 یاشک هر چ یبود با قطرها شیشد و صورتش که پر آرا رهیکاوه بود بهمون خ یرنگ چشما قایخوش رنگش که دق

 شیخدا سیاداره پل یرفت شتیآرا نیبا ا یبلند شد هیچه وضع نیگونه هاش نشسته بود، اخه ا یخط چشم بود رو

 !!!؟یدیخجالتم نکش

 میبخور کمی میغذا به مشامون خورده بود مجبور شد یزد و گفت:شرمنده،بو هیبه خاله هان یلبخند نبیز

 راحت باش. زمینداره عز یبیتکون داد و گفت:ع یسرشو به عالمت منف هیهان خاله

 ن؟یبخور یزیچ نیخوایکرد و گفت:شما نم هیبه خاله هان ینگاه یعل



 با عشق یباز

 
321 

 

 :نه،نوش جونتون.هیهان خاله

  میشده بود جیباال ما هم که گ یو رفت طبقه  نییسرشو انداخت پا هیهان خاله

ه سحر ب یکه از سحر جدا نش یزدم و گفتم:تا وقت ینداشت لبخند یحال خوش یبه کاوه کردم که اونم انگار ینگاه

 دهیادامه م شیلجبازا

 .می:من و سحر از هم جدا شدکاوه

 ؟ی:چــــــــــمن

 سرشو تکون داد و گفت:سه شنبه اون هفته از هم جدا شدن. یکردم عل یو عل نبیبه ز ینگاه

 شدم؟ بهیمن غر گهیداده بودم گفتم:دستتون درد نکنه،د هیتک یبه صندل نهیکه دست به س یکردم و در حال یاخم

 متوجه شدم. روزیوسط حرفش و گفت:منم د دیپر نبیخواست دهن باز کنه که ز یعل

شدم واقعا دلم تو اون حالت براش  رهیبود و تو فکر بود خ نییابرمو انداختم باال و به کاوه که هنوز سرش پا دوتا

شانس نداره و از اون طرف داداش بدجنسش هم داره باهاش  چوقتمیو ه خورهیسوخت از همه طرف داره ضربه م

شروع کرده بود به زنگ زدن بلند  ۱۱:۳۰با زور مامان که از ساعت  میخالصه تا ساعت دوازده نشست کنهیم یباز

بود اومد طرفم و  شیشونیپ یرو یظیوارد خونه شدم مامان اخم غل یه وقترو رسوند خون نبیو ز ،منیعل میشد

 ؟یگفت:تا االن کجا بود

 :اوووف مامان ول کن تو روخدامن

 ؟یباش شیدوم دیباشه که تو با رونیب دی: اخه کدوم دختر تا دوازده شب بامامان

شدم خوب دوست دارم با  یتر گُنددخ هیسالمه  ۲۴سالم خوب  ۱۸من دختر  یانگار یزنیحرف م یجوری:مامان من

 دوستام برم بگردم خوش بگذرونم.

 چته؟ نمیبگو بب یشد داریاز دنده چپ ب ی:اوه انگارمامان

 .گمیو گفتم:بزار لباس عوض کنم بهت م دمیکش ینفس
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ردم و تنم ک یلباس راحت هیرو در اوردم و  یرونیلباس ب ارمیتکون داد و  از جلوم رفت کنار تا برم لباسمو در ب سرشو

ردم ک فیرو براش تعر یکامل همه چ ازیتا پ ریکنار مامان که منتظر من نشسته بود رفتم و از س رونیاز اتاق اومدم ب

 .ارهیشورشو در م یلیخ هدار گهیهم د یمهد نیو گفت:ا دیکش یمامان نفس

 برم بخوابم. یدیو گفتم:حاال اجازه م دمیکش یا ازهیخم

 ؟یخوای:شام نممامان

 

 شام خوردم. هیخاله هان یتکون دادم و گفتم:نه،من خونه  یبه عالمت منف رموس

 تکون داد و گفت:پس برو بخواب. سرشو

که خواستم چشمامو ببندم مامان بدون در زدن وارد اتاق  نیتخت گذاشتم هم یگفتم و بدن خستمو رو یریشبخ

 بهش کردم تا حرفشو بزنه. یشد نگاه

 .یبه فکر تولدتم باش دیکم کم با لوفرین ی: راستمامان

 .گهی:دو روز دمن

 .دمیو گرفتم تخت خواب دمیکش یا ازهیخم 

                             **** 

 مجبور بودم از تخت دل بکنم یبخوابم ول رمیبگ خواستیشدم دلم م داریاز خواب ب میهشدار گوش یبود با صدا صبح

لباس خوشگل  هیهم خوردم  یصبحانه مفصل هیو دست و صورتمم شستم  رونیو برم آماده بشم از اتاق اومدم ب

 بود یتا شرکت رفتم چون هوا امروز عال ادهیپ رونیاز مامان زدم ب یخداحافظ هیساده هم تنم کردم و از خونه با 

 نشستم. یصندل یشرکت رفتم باال و به طرف اتاق رفتم دو سه تا دکمه اول مانتوم رو باز کردم و رو یاز پلها 

                              *** 
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ساعت هفت بهزاد دم در  میو دور هم باش نمیشاپ بش یکاف میبا بهزاد و جواد و دوست دختر جواد بر میدیچ برنامه

رنگش که  یخوشگل مشک نیسوار ماش نییپا میجمع کردم و با هم از پلها رفت لمویبود منم وسا سادهیاتاقم وا

 اد؟یمبهش کردم و گفتم:جواد با ما ن یگرونه شدم نگاه میلیخ دونمیم

 دنبال دوست دخترش. رهی:نه مبهزاد

 یباغم داشت که رو یبزرگ بود حت یلیخ میشاپ با کالس رفت یکاف هیشدم به  رهیتکون دادم و به روبروم خ سرمو

 قهیقشده بود تا چند د رهیبهم خ نجوریبهزادم روبروم نشست و هم میو نشست یصندل زیطرف م میرفت مینیتخت بش

 دمناراحت ش یلیو گفتم:خ دمیکش یشد بود پوف رهیحوصلم سر رفت بهزادم که همش بهم خ میسکوت کرده بود یا

 ؟ی:بابت چبهزاد

 نی:که از ونوس خانم جدا شدمن

 یمنو و بهار دشمن نیاحترام گذاشتم چون ب مشی:آها،اون خودش خواست ازم جدا بشه و منم به تصمبهزاد

 نداختیم

 :چه بدمن

 ن؟یخوایم یرفت بپرسم چ ادمی دیببخش یابروشو انداخت باال و گفت:وا بهزاد

ون طرفمون گارس ادیبود برد باال و اشاره کرد که ب سادهیوا یبزرگ زیکه دستشو به طرف گارسون که کنار م یحال در

 ن؟یدار لیم یچ دییابه طرفمون اومد و گفت:بفرم کیدفترچه کوچ هیهم با 

 ؟یدار لیم یچ زمیبهم کرد و گفت:عز ینگاه بهزاد

 لیم یچ دیکه داده بود شد گفت:ببخش یشدم بهزاد که متوجه سوت رهیهاج واج بهش خ نجوریکردم و هم تعجب

 ؟یدار

 .هیافک یاریشدم و گفتم:شربت پرتقال ب رهیبود خ سادهیکه جلومون وا یو به گارسون قد بلند دمیازش دزد نگاهمو

 خورمیقهوه م هی:منم بهزاد

 .ارمینوشت و گفت:چشم،االن م میدوتا سفارشمون که خواست نیا گارسون
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اومد طرفمون اوه اوه جواد امروز  فشمیبعد هم جواد و دوست دختر ظر قهیبزرگ رفت چند دق زیبه طرف همون م 

جواد نشست  یزده خالصه اون دوتا هم بهمون ملحق شد و دوست دخترش روبرو پیت یلیدوست دخترش خ یبرا

 زد و گفت:سالم من آوا هستم یلبخند

 .لوفرمیزدم و گفتم:منم ن یلبخند

 .مهیکه بهت گفتم منش لوفرین نیا زمیلبش و گفت:آوا عز ینشست رو یهم لبخند جواد

 :بله متوجه شدم.آوا

 .زنهیدر مورد شما حرف م یلید خرو به من کرد و ادامه داد:جوا و

 چانه ام بود گفتم:آقا جواد لطف دارن. ریکه دستم ز یبه جواد کردم و در حال یلبم و نگاه ینشست رو یلبخند

در مورد  یکرد و گفت:راستش من وقت یکوتاه یشد آوا خنده ا رهیجواد و دوباره به آوا خ یلبا ینشست رو یلبخند

 .کنمیم یواقعا حسود گهید زنهیحرف م نقدریشما ا

 . دیشروع کرد به خند و

داره صداش انگار اردک هنوزم  یخوب یداره نه صدا یدختر سبکه حالم بهم خورد نه چهره آنچنان نیچقدر ا اه

شده بود گفت:آوا خانم ما االن  رهیآوا خ یبه سبک باز نجوریبهزاد که تا اون موقع ساکت بود و هم دیخندیداشت م

 میشاپ هست یتو کاف

 .رمیخودمو بگ یاومد از حرفش رک بهش زد آوا با حرف بهزاد دهنشو بست و گفت:شرمنده،نتونستم جلو خوشم

امشب هم  یخوایبهزاد کرد و گفت:بهزاد م یبرا یبود هر چند نه چهره داره نه صدا بلکه جنبه داره جواد اخم معلوم

 .یباش یعصب نجوریهم دیکه نبا یامزدت جدا شدول کن تو روخدا حاال از ن یبد ریبه همه گ نجوریهم

 یجا مویو زندگ میتو زندگ ادیم گهیدختر د هیبه من کرد و در خطاب جواد گفت:نگران نباش،کم کم  ینگاه بهزاد

 .کنهیونوس پر م

لبخند من از صدتا  نیا یزدم ول یبهش کردم و با چشمک زدنش لبخند یشده بود نگاه رهیبه من خ نجوریهم و

نباشه چقدر مرد  رهیبهم خ نقدریچاقو بردارم بکنم تو چشمش که ا هیهمونجا  خواستیفحشم بدتر بود چون دلم م

 .دبهزا نیدست ا دهیونوس برسه چقدر بدبخت زجر کش ادیخدا به فر هیزیه
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 میو من و بهزادم شروع کرد شربت و قهوه اومد طرفمون آوا و جواد هم سفارشون دادن ینیس هیگارسون با  خالصه

 .کنمیخودم حساب م یامشب دعوت من هست لوفریلبش نشست و گفت:ن یرو یبه خوردن بهزاد لبخند

 .کنمیزدم و گفتم:نه ممنون من خودم حساب م یلبخند

 تو حساب کن خوبه؟ ییجا میرفت یبعد یسر میبا هم دوست گهیما که د ؟یتعارف کن یخوایبابا هر روز م ی:ابهزاد

 

 زدم و گفتم:باشه،ممنون. یلبخند

عد ب قهیبهم خورده بود تا چند دق گهیحالم د زدیچشمک م هی کردمیکه بهش م یشد هر نگاه رهیبهم خ نجوریهم باز

سفارش آوا و جواد هم اومد و اوناهم شروع کردن به خوردن آوا خانم هم که ماشاهلل معلومه هم شکمو هست و هم 

نگفت  نینه هم به ا هی یهاست چون حت لیزن ذل نیجواد هم معلومه از ا دهیخر یعالمه چ هی ستیبراش پول مهم ن

 آوا هم میو شربتش خورد خالصه بعد خوردنمو که من و بهزاد تموم کرده بود یک،قهوه،بستنیاونم نشست راحت ک

 چقدر خوردم! یشکمش و گفت:ووا یداد و دستشو گذاشت رو هیتک یبعد از خوردن به صندل

 ؟یهمه رو خورد نایزدم و گفتم:واقعا ا یوزخندپ

 تا جواد جون سفارش بده. یخوایم ؟اگهیخواستینکنه م دیببخش یوا ی:اآوا

 ممنون. زمیام مچاله شده بود گفتم:نه عز افهیکه ق یدرحال

هم دلم  ذره هی میبود نایکنار ماش میحرفاشون درباره شرکت بود بلند شد شتریو جواد و بهزادم ب میکه نشست کمی

 خونه؟ دیشما منو برسون شهیبه جواد کردم و گفتم:آقا جواد م ینگاه نمیبش نیماش هیبا بهزاد تو  خواستینم

جواد برسونتت من خودم در خدمتم خودم  یچ یوسط حرفشو گفت:واسه  دیخواست دهن باز کنه که بهزاد پر جواد

 .رسونمتیم

 .رمیبا جواد م دیمن راهتونو کج کن بخاطر خوادیزدم و گفتم:نه ممنون،نم یلبخند

 هیچه حرف نیبابا ا یگفت:ا کشوندیخودش م نیکه دستمو گرفته بود و منو به طرف ماش یاومد طرفم و در حال بهزاد

 .رسونمتیمن خودم م
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همش دعا دعا  میرفت میکرد یبشم از جواد و آوا بد صدا هم خداحافظ نیزدم و مجبور شدم سوار ماش یلبخند

و  دیکش یبهزاد پوف کردیهمش نگام م یرکیز رینکنه چون ز یمنو برسونه خونه کار نکهیکه بهزاد جز ا کردمیم

 تو چطور؟ ومدیخوشم ن یلیگفت:از دوست دخترش خ

 .یخوب دختر با جنبه ا یول ومدی:منم خوشم نمن

دختر زشت گرفته،اصال  دوست هیرفته  ییهوی یپولدار یپیخوشت نیاخه پسر به ا سوزهی:دلم به حال جواد مبهزاد

 بوده. قهیبد سل شهیجواد هم

 .میحرف بزن ینجوریپشت سرشون ا ستیکردم و گفتم:خوب ن یا خنده

 .بندمیدهنمو م گهید دیگیزد و گفت:بله شما درست م یلبخند

تاب  یرو اطیشدم مامان تو ح ادهیپ عیسر میدیبه خونه که رس قهیشدم بعد از چند دق رهیخ رونیزدم و به ب یلبخند

 دنیچهره اش نشسته بود خواست دهن باز کنه که با د یاخم رو شهیمن اومد طرفم و مثل هم دنینشسته بود با د

به طرفش رفت بهزاد هم با  عیلبش و سر یرونشست  یلبخند پررنگ و مهربون هیبهزاد اخمش محو شد و بجاش 

ر منم پشت س نهیخونه بش ادیبه بهزاد تعارف کرد ب نجوریشد و با مامان سالم کرد مامان هم ادهیپ نیاحترام از ماش

خالصه  نهیبش ادیب کردیو اصرار م گرفتیم دیهمشو ناد یول ادیکه ن گفتمیبا چشم ابرو بهش م نجوریبهزاد بودم و هم

مبل منم نسشتم کنارش بهزاد شروع کرد  یخونه و نشست رو ادیکرد ب یچونه زدن مامان بهزاد و راض المهع هیبا 

 نیریمامان ش یچرا خودشو برا کنهیم فیازم تعر نجوریداره هم یچ یکردن من به مامان معلوم نبود واسه  فیتعر

 بود بلند شد و رفت. شمونیکه بهزاد پ کمی کنهیم

                              ***** 

 میهم بود شیاوه که پو ک یو عل نبیهم با ز شبیو امروز چهارشنبه تولدم بود از د گذشتیروز از اون شب م دو

و  گرفتم یمنم از جواد بخاطر تولدم مرخص میریو اونجا جشن بگ یعل یاز دوستا یکیتو باغ  میبر میدیبرنامه چ

از تهران اومدن  نایگفت سرم شلوغه و مامانم ایهمش م ادیبهش گفتم ب یامروز کامال شرکت نرفتم جواد هم هر چ

امروز  هیشدم قض داریصبح ب ۹ یساعتها دم،یاتم بهت م هیو هد امیبهزادم که گفته بود حداقل م نیخونم بخاطر هم

لباس خوشگل تنم کردم که باالش  هیمامان گفتم مامان هم قبول کرده بود  یبرا رمیبا دوستام جشن بگ میخوایکه م

 کمیموهامم  یکامل اتو صاف کرد و البا هم مخلوط بود مامان هم موهامو  دیبنفش و سف نشمیبود و پا دیسف ریحر

 رفتم و دکمه سبز و زدم. میبه طرف گوش یخوشگل شده بودم با زنگ زدن عل یلیرنگ بنفش زد که از نظر مامان خ
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 :سالممن

 .رونیب ایدم خونتونم بدو ب لوفری:نیعل

 .امیخب االن م یلی:خمن

 .رمیرو قطع کردم و رو به مامان کردم و گفتم:مامان من دارم م یگوش

 : باشه دخترممامان

 .دونمی یکیدوتا دستاش گرفته بود گفت:تولدت مبارک دختر  نیکه به طرفم اومده بود و صورتمو ب یدر حال 

 مامان. یلبم گفتم:مرس ینشست رو یلبخند

 .نمیتو رو بب یوقت نخام غصه ها چیو ه نمتیبخندون ب شهیو هم یسال عمر کن ۱۲۰ شاهللی: امامان

 مامان. ینیزدم و گفتم:تو بهتر یلبخند باز

 .یمامانت دونهی یکی: تو هم مامان

 گهیجدا کرد و گفت:خوب د کمیاز آغوش گرمش جدا بشم مامان منو از خودش  خواستیبغلش کردم دلم نم سفت

 هم منتظر نزار. نایا یبرو عل زمیعز

ا بودند ب سادهیوا نیو درسا کنار ماش یرفتم  عل یو به طرف عل دمیتکون دادم و کفش پاشنه بلندمو پوش یسر

 تولدت مبارک. زمیعز یبغلم و گفت:وووا دیپر عیمن درسا سر دنید

 .شهیم ریخانم ما هم داره پ لوفریسرشو تکون داد و گفت:ن یعل

 یستین ریکردم و گفتم:نه که تو پ یاخم

 بزار فکر کنم؟ شه؟یزد و گفت:االن چند سالت م یپوزخند

 

 سال. ۲۵ رمیدارم م یاریبه مغزت فشار ب ستیکج کردم و گفتم:الزم ن لبمو
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 تو و کاوهس نیبهم کرد و گفت:فقط دو سال ب ینگاه یچشم ریتکون داد و ز سرشو

کردم و گفتم:پس  یبرم انداختم اخمهم به دور و  یکردم و نگاه نیبه ماش یکه اسم کاوه رو به زبون اورد نگاه نیهم

 کاوه کجاست؟

 کجاس  دونمیدوتا شانه هاشون انداخت باال و گفت:نم یعل

 هم اومدن نشستن. ینشستم درسا و عل یباز کردم و عقب پشت عل نیتکون دادم و در ماش سرمو

خوشگل بود دو سه تا هم  میلیبود و خ یبزرگ یلیباغ بزرگ باغ خ ییما رو برد تو یعل قهیبعد از چند دق خالصه

ود که ب یکیکنار کلبه کوچ کمیاستخر کوچ هیاز چوپ ساخته شده بود  یهم داشت که کنار هم بودند و انگار قیآالچ

 قیاز آالچ یکیتو  میبود عاشقش شدم نشسته بود یچه باغ خوشگل شیخدا یبچها بود ول یو برا خوردیبدرد ما نم

هم که سفارش  یسرگرم بودم عل میبا گوش نجوریچانه اش بود منم هم ریزها درسا روبروم نشسته بود و دستش 

ساعت من و درسا  مین یو نه عل نبیبود نه کاوه نه ز ومدهین چکسیه ارهیرفته بود ب میداده بود شبیکه د کیک

رجام و از از س دمیکش یعصر بود پوف شیبه ساعت کردم ش ینگاه ستین یخبر یانگار یول میدنشسته بو نجوریهم

 ؟یریکرد و گفت:کجا م یبلند شدم درسا اخم

 ندارم برم. جایتکون دادم و گفتم:ه یبه عالمت منف سرمو

شد توقع داشتم االن تو  ادهیپ نیاورد و از ماش فشیتشر یدرسا بعد از ربع ساعت عل یاومدم نشستم روبرو دوباره

س پ یو از سرجام بلند شدم و به طرفش رفتم و گفتم:علکردم  یاومده بود اخم یدست خال یباشه ول کمیدستش ک

 کجاست؟ کیک

 !لوفریگرفته بود گفت:شرمنده ن یمظلوم افهیکه ق یو درحال نییسرشو انداخت پا یعل

 شده؟ یشدم و گفتم:چ کیکردم و بهش نزد یاخم

 کتیموهاش کرد و گفت:داشتم ک یدستشو ال یشد عل رهیخ یموقع درسا هم بهمون ملحق شد و به عل همون

 پخش شد. نیزم یکه از دستم افتاد و رو وردمیم

 بود گفتم:حواست کجاست؟ ظیکه اخمم غل یکرده بود و در حال تعجب

 .یبود سرشو تکون داد و گفت:دست پا چلفت سادهیوا نهیهم که دست به س درسا
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 ؟یدست پا چلفت میما شد گهید به درسا کرد و گفت:دست درد نکنه یسرشو اورد باال و نگاه یعل

 و به طرف من گرفت رونیاورد ب کیعقب ک یرفت و از صندل نیبه طرف ماش 

 از دست تو  یعل یلبم:وووا ینشست رو یلبخند کیک دنیشده بودم با د جیکه اصال گ من

 حواسم هست. یدیزد و گفت:د یلبخند یعل

  نیآفر زمیعز یکرد و گفت:ووا یخنده ا درسا

د ش یچ میمن دست پا چلفت یاالن نگفت نیمگه تو هم نمیبب سایشد و گفت:وا رهیهاج واج به من و درسا خ یعل

 پس؟

 .یستیهم ن یتو اصال دست پا چلفت زمیشد و گفت:نه عز کینزد یزد و به عل یلبخند مهربون درسا

 که آب نشه. خچالیببرم تو و  کیبه من کرد و گفت:بزار ک یزد و نگاه یهم لبخند یعل دیرو بوس یصورت عل و

درسا هم اومد روبروم نشست بعد  یصندل یرفتم و نشستم رو قیبه عالمت مثبت تکون دادم و به طرف آالچ سرمو

 هم بهمون ملحق شد یعل قهیاز چند دق

ت تو دس دمیهم به دست درسا انداختم د یانداختم تو دستش حلقه بود نگاه یبه دست عل ینگاه مینشسته بود 

 .نیبهشون کردم و گفتم:نامزد کرد یدرسا هم حلقه هست نگاه

 ؟یبهش نگفت یبهم نگاه کردن و درسا گفت:عل دوتاشون

 رفت بهت بگم. ادمید،یببخش یزد و گفت:ووا شیشونیمحکم با دست راستش به پ یعل

 ن؟ینامزد کرد یواج بهشون نگاه کردم و گفتم:ک هاج

 .شبیزد و گفت:د یلبخند مهربون درسا

 :به به مبارک باشه.من

گرفتن نشستم دوباره روبروشون  لمیکردم دوتاشون درست راست تحو یطرفشون رفتم و باهاشون روبوس به

 شاهللیا تونیعروس میدیند تونیگفتم:حاال که نامزد
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 کرد. زیمنو سوپرا شبید یزد و گفت:عل یلبخند درسا

 کنه. زیما هم بلده دخترها هم سوپرا ی:به به پس آقا علمن

 .کنمیعشقم همه کار م یشد بود گفت:برا رهیخ نجوریکه به درسا هم یدر حال یعل

در مورد نامزد و  میداشت قهینزد چند دق یو حرف نییهست سرشو انداخت پا یهم که معلوم بود دختر خجالت درسا

در اورد و  بشیاز ج شویگوش یعل میاکت باشس میزنگ خورد مجبور شد یعل یکه گوش میزدیحرف م یعروس

 اومده. هم به من کرد و گفت:کاوه هست،احتماال یکرد و نگاه شیگوش یبه صحفه  ینگاه

گوشش و با کاوه حرف زد چند  یرو گذاشت رو یگوش یشدم عل رهیرنگش خ یآب یتکون دادم و به چشما سرمو

 پیمنم که ذوق زده شده بودم به طرف در رفتم کاوه با ت نگذشت از سرجاش بلند شد و به طرف در باغ رفت هیثان

 .دیگفتم:خوش آمد وزدم  یمن گره داد لبخند یتو چشما شویآب یخوشگلش وارد باغ شد و چشما

 .یاز سرتا پام کرد و گفت:خوشگل شد یکرد و نگاه یزد و باهام روبوس یلبخند کاوه

 .یزدم و گفتم:مرس لبخند

کاوه از سرجاش بلند شد و  دنیکه درسا نشسته بود درسا با د قیطرف آالچ میرفت یبعد از احوال پرس خالصه

 ومده؟ین نبیبه دور و برش کرد و گفت:ز یباهاش سالم کرد کاوه نگاه

 .ادیتکون دادم و گفتم:نه،فکر کردم با تو م یبه عالمت منف سرمو

 .ادیمگفتم خودش با باباش  گهیبخرم د هی:نه من خواستم برم برات هدکاوه

 

 ؟یدیخر لوفرین یبرا هیهد یاز من ذوق زده شده بود به طرف کاوه رفت و گفت:چ شتریکه ب درسا

 داشت و به طرف من گرفت یصورت ونیپاپ هیکه روش  رونیرنگ اورد ب یجعبه مشک هی بشیاز ج کاوه

 هست؟ یبهش کردم و گفتم:چ ینگاه 

 :بازش کن.کاوه
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مام خوشگل بود چش یلیکه پالکش شکل قلب بود خ ییبه رنگ طال یگردنبند هیرو گرفتم و درشو باز کردم  جعبه

 و سمت کاوه گرفتم و گفتم:تو بنداز گردنم. رونیبرق زده بود از جعبه اوردمش ب

بهم کرد من پشتمو بهش راه کردم تا راحت  ینگاه یچشم ریلباش و گردنبند ازم گرفت و ز ینشست رو یلبخند

 .ادیبهت م یلیگوشم شد و گفت:خ کیوه گردنبند انداخت گردنم و نزدگردنبندو بنداز گردنم کا

 بود. یعال یا هیزدم و رومو طرف کاوه کردم و گفتم:ممنون،هد یحرفش به دلم خنج زده بود لبخند نیا با

هم بهمون ملحق  یها نشست منم رفتم کنارش نشستم درسا و عل قیآالچ ریز یصندل یتکون داد و رفت رو سرشو

 گهیداشت گفت:خب د جانیه یلیبود درسا که خ سادهیمن وا یکنار کاوه نشسته بود و درسا هم روبرو یشدن عل

 .میجشن و شروع کن

 .ادیهم ب نبیز دیبه درسا کرد و گفت:بزار ینگاه کاوه

 اد؟یب خوادیم یو گفت:اوووف ک دیکش یپوف درسا

 کرد و گفت:حالل زادست. یخنده ا یعل دیدر باغ به گوشمون رس یصدا

نگاهاش بودم و منم  نیشده بود منم عاشق ا رهیبهم خ نجوریهم یچشم ریطرف در باغ رفت کاوه هم که ز وبه 

به طرفمون  نبیهم نشد که ز هیچند ثان دیما هم رس شیآقا تا پ نیو حس نبیز یبودم صدا رهیبهش خ نجوریهم

 ینب خودشو تو بغلم انداخت و گفت:وووایبگم ز ییاومد منم با احترام از سرجام بلند شدم و ازشون خوش آمد گو

 تولدت مبارک. لوفرین زمیعز

 زدم و گفتم:ممنون. یلبخند

 تیهد نمیگرفت طرفم و گفت:ا لوینا نبیرنگ بود ز یصورت لوینا هیدستش  تو

 .زمیعز یمرس یپررنگ تر کردم و گفتم:وووا لبخندمو

و تو شد کاد نمیرنگ بود اخه ا یبود که توش دوتا گوشواره نقره ا کیجعبه کوچ هیازش گرفتم بازش که کردم  لوینا

 ؟یاریب یکادو نیهمچ دیبا یهست میمیشد کادو تو که دوست صم نیا شینه خدا ؟یمن اورد یبرا

 خوشگله. یلیزدم و گفتم:ممنون خ یاخمم گرفتم و لبخند یزور جلو با
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از لوس کردن  شهیکاوه لوس کرد کاوه هم  مثل هم یخودشو برا شهیزد و به طرف کاوه رفت و مثل هم یلبخند

آقا به  نیحس یشده بودم با صدا رهیخ نجوریمنم با بغض بهشون هم کردیم یو باهاش همکار ومدیخوشش م نبیز

 خودم اومدم.

 آقا:سالم دخترم. نیحس

 .یشدم اومد ن؟خوشحالیآقا،خوب نیتکون دادم و گفتم:سالم حس سرمو

 .یخوشحال شدم دعوتم کرد یلیزد و گفت:من خ یآقا لبخند نیحس

قا آ نیشدم حس رهیخ کردیآقا که به دور و برش نگاه م نیبه حس یچشم ریو ز نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

 خانم کجاست؟ یکرد و گفت:دخترم پس گل یاخم

 .امیشدم و گفتم:سرش شلوغ بود گفت نم رهیخ دشیرنگش و چروک یقهوه ا یاوردم باال و تو چشما سرمو

 .ارمیو ب کیبهم کرد و گفت:برم ک ینگاه یابروشو انداخت باال و از درسا و کاوه هم سالم کرد عل دوتا

همون ب کیبا ک یبعد عل قهیدق آقا رفتم چند نیو حس نبیبه عالمت مثبت تکون دادم و به طرف کاوه،درسا،ز سرمو

رنگارنگ و  یشمع ها دنیدرسا هم شروع کرد به چ میبود قیآالچ هی ریکه هممون ز زیم یملحق شد و گذاشتش رو

به و هم به کل ینگاه ستشیکاوه ن دمیبه دور برم انداختم د یهم شروع کردن به تولد تولد خوندن نگاه یو عل نبیز

شده بود خواستم برم طرف کاوه که درسا مچ  رهینشسته بود و به آب استخر خ استخر یاستخرم کردم کاوه لبه 

 مونوکیبرو ما هم ک خوادیکه روشنش کردم فوت کن بعد هر جا دلت م یشمعها نیا ایدستمو گرفت و گفت:کجا؟اول ب

 .میبخور

 .ارمیو گفتم:برم کاوه رو ب دمیدستمو از دستش کش مچ

 ؟ینشست نجایشدم و گفتم:چرا ا رهیبه طرف کاوه که نشسته بود لبه استخر رفتم کنارش نشستم و بهش خ 

 اومد؟ کیبهم کرد و گفت:مگه ک ینگاه کاوه

 ؟یتنها نشست نجایاونجا،چرا ا ایبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:پاشو ب سرمو

چند روز  نیو گفت:ا نییسرشو انداخت پا ادیدش بکردم که به خو یشده بود بهش اخم رهیبهم خ نجوریهم کاوه

 تنگ شده بود. یلیدلم برات خ دمتیدرست راست ند
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 .نطوریحرفش دوباره به دلم خنج اومد دستشو گرفتم و گفتم:منم هم با

تو  یرنگشو تو چشمام گره داد چشماش خاص بود وقت یآب یلبش و چشما ینشست رو یحرفم لبخند نیا با

ولد امشب ت نمیشده بودم کاوه لبخندشو پررنگ تر کرد و گفت:پاشو بب رهیخ ایانگار به در شدمیم رهیچشماش خ

 بهت خوش بگذره. یلیکه خ میکن کاری دیتوهه با

 میکه همه اونجا بودند رفت قیبه طرف آالچ یزدم و از سرجام بلند شدم اونم از سرجاش بلند شد و دو نفر یلبخند

 شده؟ یزیچ نبیکردم و گفتم:ز یبود خودمم اخم شیشونیپ یرو یظیلاخم غ دمیکردم د نبیبه ز ینگاه

 حالت خوبه؟ زمیبغلش کرد و گفت:عز عیتکون داد و به طرف کاوه رفت و سر سرشو

که روش عکس خودم روش بود رفتم درسا دور تا  کیزدم و به طرف ک یکرده پوزخند یحسود یبدجور دمیفهم

 خوب حاال آرزو کن و شمع ها هم فوت کن. یلیزد و گفت:خ یشمع گذاشته بود درسا لبخند کیدور ک

 زدم و چشمامو بستم و آرزو کردم. یلبخند

 

روز کاوه بفهمه که من چقدر دوستش  هیبود که  نیبود و آرزوم ا دهیکه کاوه برام خر یگردنبند یگذاشتم رو دستمو

 ها پشتش هستم یسخت یتا از دستش ندم و تو همه  دمیم مویدارم و همه زندگ

 .سایوا لوفریزد گفت:ن یادیباز کردم و خواستم فوت کنم که کاوه فر چشمام

 شده؟ یبهش کردم و گفتم:چ یبود نگاه دهیترس یلیصدا زدنش خ لحن

 بوم هست. کیک نیشد و گفت:تو ا رهیخ کیشد و به ک کیبهم نزد کاوه

پخش  یجایهمه  میشد میقا زیم ریمحافظت از من افتاد روم و دوتامون ز یمنجفر شد و کاوه برا کیموقع ک همون

 دوتا دستاش گرفت و گفت:حالت خوبه؟ نینخوره کاوه صورتمو ب بیشدن که بهشون آس

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:تو.....تو حالت خوبه؟ سرمو
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ا و اقا،درس نینب،حسیشده بود و ز یکیکامال ک زیتکون داد و از سرجاش بلند شد منم از سرجام بلند شدم م سرشو

به طرف کاوه رفت و گفت:از  یعل میبود زیم ریز قیفقط من و کاوه تو آالچ یرفتن انگار رونیب قیهم از آالچ یعل

 بوم هست؟ کیتو ک یدیکجا فهم

 کرده؟ نکارویا یبه کاوه کرد و گفت:اخه ک ینگاه نبیز

 .ی:فرهاد عوضکاوه

هم به طرفش  یو عل نبیبه طرف در باغ رفت من و ز رونیاومد ب قیداغ کرده بود از آالچ یکه سرش بدجور کاوه

ا کاوه ب سایرفت جلوش و گفت:وا یو به راهش ادامه داد عل کردیما رو گوش نم یحرفا یول میریکه جلوش بگ میرفت

 .میبا هم بر ایکجا،ب یبر یخوایم دونمیم سیاداره پل میریهم م

نگران کردم  یاز اونجا هم به مامانم زنگ زدم مامان هم الک میرفت سیو به طرف اداره پل میشد نیسوار ماش یهمگ

عد نفر بودم رفتم ب نیمن اول کردیم یداشت از تک تکموم بازجو سیداشتم پل اجیبهش احت طیواقعا تو اون شرا یول

دخترم حالت  یطرفم و گفت:وووامن اومد  دنید اگرفته بود ب یناراحت کننده ا افهیمامان که ق یاز بازجو

 مارستان؟هان؟یب میبر یخواینشده؟نم تیزی؟چیچطوره؟خوب

 تکون دادم و گفتم:نه مامان حالم خوبه. یبه عالمت منف سرمو

به دخترم  نقدریا نیکرد و گفت:خسته نشد یاخم دونستیشد مامان که همش کاوه رو مقصر م یهمه بازجو از

 د؟یرسوند بیآس

 من نبوده. ریتقص ی،ولیشده بود گفت:شرمنده خاله گل رهیکه هاج واج به مامان خ کاوه

 .دنیخدا رو شکر به هدفشون نرس یبرسونن ول بیکردن،خواستن به دخترم آس ینجوری:به هر حال دشمنات امامان

 حالش خوبه. لوفری:بله خدا رو شکر نکاوه

 وبه.وسط حرفشونو گفتم:البته به لطف کاوه حالم خ دمیپر

 خونه. میبهم کرد و گفت:پاشو بر یو نگاه دیکش ینفس مامان

 .یکمکم کرد نکهیبه کاوه کردم و گفتم:ممنون،بابت ا یتکون دادم و نگاه سرمو
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 زد و گفت:االن حالت خوبه؟ یتلخ لبخند

 شدم. خکوبیدرسا سرجام م یتکون دادم و خواستم برم که با صدا سرمو

 .یمن و عل  هیهد نمیبدم ا سیاداره پل یتوهم تو هیشد و گفت:قسمت بود هد کیبهم نزد درسا

 رنگ بود به طرفم گرفت بغلش کردم و گفتم:ممنون. یآب لویکه تو نا هیهد

غر جونم  نجوریتا خونه هم سیمامان از اداره پل میرفت میشد یو سوار تاکس رونیب میامد سیبا مامان از اداره پل و

 نقدرین اچو گرفتمیم دهیرو نشن نایمن ا یباهاش بگردم ول دیکه کاوه خطرناکه و نبا کردیم تمیصحن نجوریو هم زدیم

 ول نکنم. روکاوه  یول رمیمرگم م یتا لبه  یعاشقش بودم که حت

                              ***** 

منم  یبرا یجالب بود که مهد یلیو بهار بود برام خ یمهد یاز اون موضوع گذشت و فردا هم عروس یهفته  کی

هر تو کل ش نشیریقبول شد و ش پختیکه خودش جدا م ینیریهفته هم کاوه تو ش نیکارت دعوت فرستاده بود تو ا

 برم مراسم جشنشون  دیسه با یپخش شد و امروز ظهر هم ساعتها

م و مانتو شالم تنم کردم و ساده تنم کرد یلباس مشک هیو به طرف کمد رفتم و  رونیدو از حموم اومدم ب یساعتها

اومد طرفم و  نبیشرکت شلوغ بود ز دمینشد که رس قهیبه طرف مراسمشون که تو شرکت بود رفتم چند دق

 !!!ر؟یگفت:چقدر د

من که ساعت دو شروع کردم به آماده  یول گهیهست راست م ۳:۳۰ساعت  دمیانداختم د میبه ساعت مچ ینگاه

 شد. ۳:۳۰ساعت  ییهویشد  یشدن چ

 کجاست؟ ست،کاوهیمهم ن نیزدم و گفتم:ا یلبخند

 ومده؟یگفتم:کاوه هنوز ن کردمیکه به دور برم نگاه م یحال در

 تکون داد و گفت:نه بابا اومده اوناهاش. یبه عالمت منف سرشو

 یبود داشت با عل رشیهم ز دیسف راهنیپ هیبود و  دهیرنگ پوش یکت و شلوار مشک هیبهش کردم که  ینگاه

 .امیبهش بکنم ب یکردم و گفتم:بزار برم سالم نبیبه ز یلبم و نگاه ینشست رو یلبخند زدیحرف م نجوریهم



 با عشق یباز

 
336 

 

 من چشماش دنیکه متوجه من شده بود با چشم ابروش به کاوه رسوند که من اومدم کاوه با د یطرفشون رفتم عل به

 خانمم اومده لوفریبرق زد و گفت:به به ن

 .گمیم کیبرکردم و گفتم:ت یروبوس باهاش

 کردم و گفتم:پس کو درسا؟ یبه عل ینگاه نییبه عالمت تشکر تکون داد و سرشو انداخت پا سرشو

 تهران. رفتیم دی:درسا امروز پرواز داشت بایعل

 کرد؟ کاریقبولت کردن چ ینیریتو ش دیفهم یوقت یبه کاوه کردم و گفتم:مهد یتکون دادم و نگاه سرمو

 شد. عینداره انجام بده،فقط ضا ی:کارکاوه

 

 

 ما رو دست کم گرفته. یزد و گفت:مهد یپوزخند یعل

 کلیو قد از اون مرد بهتر بود هم ه کلیکنار کاوه بود کاوه از لحاظ ه دیسف یشهایبا ر رمردیپ هیشروع شد  مراسم

 یکه تموم شد مهد گفت اندازه قد کاوه هست جشنشو شهیم یعنیخوبه  یلیداشت و هم قدش قد منم خ یعال

 میودب سادهیشرکت وا نییباال ما پا رفتیم کتشر یبه خودش گرفته بود و از پلها یناراحت کننده ا افهیکه ق دمید

 جواد به خودم اومدم. یکه با صدا کردمیرو دنبال م یبزرگتر بود با چشمام داشتم مهد نشییچون پا

 خانم. لوفری:نجواد

 پیبود ت دهیرنگ پوش دیسف راهنیپ هی رشمیتنش بود و ز یبه جواد که کت و شلوار خاکستر یو نگاه برگشتم

زدم و  یخفن زده بود و دستشو دور دست جواد حلقه کرده بود لبخند پیت هیزده بود آوا خانم سبک هم  یخوب

 !نیاومد یک دمینفهم دیببخش ن؟یجواد خوب یگفتم:سالم آقا

 .مینجایهست ا یساعت میوسط حرفش و گفت:ما ن دیآوا پرخواست دهن باز کنه که  جواد
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که داشت با آسانسور  یزدم و چشمامو از دوتاشون برداشتم و به مهد یکرد لبخند یبه طرفم اومد و باهام روبوس و

چند روز  نیدلم برات تنگ شده بود آخه ا لوفرین یآوا محکم زد به شونم و گفت:وووا کردمیباال نگاه م رفتیم

 .دمتیند

دادم و  لشیلبخند تحو هیبا زور  خندهیزود م یحرف هیاه حالم بهم خورد چقدر سبکه با  نیشروع کرد به خند و

 .دمتونیوقته ند یلیگفتم:آره،واال منم خ

 م؟یبر زمیبهش کرد و گفت:عز یو نگاه دیاش که تموم شد به جواد چسب خنده

بود که  یمهد شیحواسم پ یکردن رفتن همه  یخداحافظ هیهم سرشو به عالمت مثبت تکون داد و از من  جواد

 شرکت رفتم باال و یکجاست از پلها ستیچون کاوه هم معلوم ن ارهیکاوه ب ایسر خودش  یکار هیحالش بد بود نکنه 

بود پشتبون دکمه رو زدم و سوار آسانسور  کوچک آسانسور انداختم رفته ریبه تصو یبه طرف آسانسور رفتم نگاه

 شدم و کیحالش خوب نبود بهش نزد دمیشده بود د رهیخ رونیپشتبون که به ب یرو لبه  یشدم و رفتم باال مهد

 نجا؟؟؟یا یاومد یچ یواس یگفتم:مهد

 :مگه برات مهمه؟یمهد

 .ی:خب فکر کردم با کاوه در افتادمن

 .یهمه راه رو اومد نایبگو بخاطر کاوه ا نویزد و گفت:آها خوب پس ا یپوزخند

بهش کردم با اخمم دستش که  یسفت بود که اخم نقدریو خواستم برم که بازمو تو دستش گرفت ا دمیکش ینفس

بخاطر  یدوست داره،من دوست داشتم و هنوزم دوست دارم ول یلیدور بازو سفت گرفته بود شل کرد و گفت:کاوه خ

 کاوه از تو دور شدم.

 ؟یکردم و گفتم:چ یکه گفت کاوه دوسم داره تو ذهنم هک شد بهش نگاه یش اخمم محو شد و همون قسمتحرف با

 هیاون  یول ادینداشت من با زور بهش گفتم ب یاصال حال خوش تیخواستگار امیمن دارم م دیفهم ی:کاوه وقتیمهد

 .میذره دوست نداشت من و تو باهم ازدواج کن

 االن؟ یلبم و گفتم:خوب که چ ینشست رو یلبخند دونستمیتو دلم آب شد کاوه دوستم داره م قند

 بوده ازت جدا شدم واهلل دوست داشتم. ونتیکه بخاطر کاوه که د یبدون خوامی:میمهد
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دوست  ،پولشویتو رو خدا ول کن تو بهار رو دوست داشت ی؟مهدیزدم و گفتم:تو دوستم داشت یپوزخند

 طرفش. یاومده بود رفت رتیگ یخوب نیبه ا ،فرصتیداشت

به خاطر کاوه تو رو ول کردم  گمیاخه؟؟؟من م یگیم یو صداشو بلند کرد و گفت:تو چ شیشونیپ ینشست رو یاخم

 ؟هان؟یفهمیاخه،اون شب تصادف بخاطر تو شد م یاریاز خودت در م یبخاطر پول بهار رفتم طرفش چ یگیبعد تو م

بخاطر من اون  یچ یعنیاجازه حرف زدن بهم بده از اونجا رفت تک تک حرفاش تو مغزم هک شده بود  نکهیا بدون

 یداشتم نامزد یمن با مهد کردیم یواقعا کاوه حسود یعنیخراب شد  ینجوریا شویاتفاق افتاد بخاطر من زندگ

 ونریب رفتمیشدم و از شرکت داشتم م نسورسوار آسا شدیتکرار م نجوریهمه حرفاش تو مغزم هک بود و هم کردمیم

 ؟یرفتیم یزد و گفت:کجا داشت یکه با کاوه روبرو شدم کاوه لبخند

 حالت خوبه؟ لوفریکرد و گفت:ن یبهش زل زده بودم اخم نجوریشدم و هم رهیرنگش خ یآب یچشما تو

 ره خوبم.از بدنم خارج کردم و چشمامو باز کردم  گفتم:آ یخودم اومدم چشمامو بستم و نفس به

 کجاست؟ نبیو ز یبه دور رو برم کردم و گفتم:عل ینگاه

 میبر یایمن حوصلم سر رفته م گمیهم عمه اش اومده با باباش رفت خونه م نبیمغازش،ز رفتیم دیکه با ی: علکاوه

 م؟یبخور یزیبا هم چ ییشاپ جا یکاف

 لبم و گفتم:آره،منم حوصلم سر رفته. ینشست رو یکه بهم داد قند تو دلم آب شد لبخند یشنهادیپ از

تو  جورنیهم یمهد یگرفت کاوه کنار راننده نشست و منم پشت سر کاوه نشسته بودم حرفا یتاکس هیزد و  یلبخند

شد که ن قهیهست بهش بگم که دوستش دارم چند دق یفرصت خوب میگرفتم حاال که تنها میتصم شدیذهنم تکرار م

اشت تن د یو شلوار مشک راهنیمرد که پ هی میبود وارد که شد یشاپ بزرگ باکالس یکاف میدیشاپ رس یکاف هیبه 

که زده بود  یبا لبخند نجوریبود و هم دهیکاوه رو ند یمن چشماش برق زد و انگار دنیبه طرفمون اومد با د

 .دیگفت:سالم خانم،خوش آمد

 .دیکرد و بازمو گرفت و به طرف خودش کش یاخم کاوه

 

 م؟ینیگوشم کرد و گفت:کجا بش کیسرشو نزد کاوه
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 .هست یخال یزد و گفت:اونجا جا یکه مرده لبخند گشتمیم یدو نفر خال یو صندل زیم هیچشمام داشتم دنبال  با

بود که سفارشمونو  سادهیکاوه نشستم مرد هم وا یروبرو میرفت یو صندل زیبه طرف م یزد و دو نفر یلبخند کاوه

از  بعد میکاوه شوکه شده سفارش که داد دنیبدبخت فکر کرده تنها اومدم با د کردیهم بهم اخم م نجوریو هم میبد

ه بود و ب نییکاوه سرش پا یشده بودم ول رهیبه کاوه خ نجوریاورد من هم یو شربت پرتقال یبرامون چا قهیپنج دق

 سکوت رو شکست. نیحاکم بود بلخره کاوه ا نمونیسکوت ب یا قهیشده بود چند دق رهیخ شیچا

 به فکرمه. یلیخ نبی:زکاوه

 بهش زل زدم. نجوریکردم و هم بغض

 فرشتست. هی ده،اونیم تیاهم یلیه،بامعرفته،خیخوب اد،دختریازش خوشم م یلی:خکاوه

 یکه مهد یمن حرفا یول کردیم فیتعر نبیداشت از ز نجوریهم نییدهنمو قورت دادم تا بغضم از گلوم بره پا آب

ها  یسخت یگرفتم بهش بگم چقدر دوستش دارم و تو همه  میتصم شدیدوسم داره تو ذهنم تکرار مزده بود که 

 زیم یکه رو شویکاوه گوش باشمکاوه مجبور شدم ساکت  یگوش یپشتش باشم خواستم دهن باز کنم که صدا

 .هیبه صحفش کرد و گفت:عل یگذاشته بود برداشت و نگاه

م ه یبهم کرد و گفت:االن عل یکاوه بعد از تموم شدن حرفش نگاه نییدادم و سرمو انداختم پا لشیتحو یلبخند

 .ادیم

 از بدنم خارج کردم تا حرف دلمو بهش بگم بهش زل زدم و گفتم:کاوه؟ یتکون دادم و نفس سرمو

 شد که حرفمو بزنم. رهیبود با صدام سرشو اورد باال و تو چشمام خ نییپا سرشو

 رو بهت بگم. یزیچ کی خوامیقورت دادم و گفتم:مدهنمو  آب

 ؟یبگ یخوایم ی:چکاوه

 .یلیدوست دارم....خ یلی:کاوه من....من خمن

که داره عشقشو بهم اعتراف کنه  یشد منتظر بودم که االن اونم فرصت رهیحرفم سرشو اورد باال و تو چشمام خ نیا با

 نگو. یزیچ گهیتو رو خدا د لوفریکرد و چشماشو بست و گفت:ن یبر خورده اخم یلیبهش خ یانگار یول
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 ؟یفهمیجمله رو بهش گفتم:کاوه من واقعا دوست دارم م نیتو چشمام جمع شد و دوباره هم اشک

 ادامه نده گهیبس کن،د گمیم لوفری:نکاوه

شد و  یحضور عل لبش نشسته بود کاوه هم متوجه یرو یشده لبخند کیکه بهمون نزد دمیرو د یموقع عل همون

شده بود رو پاک کردم  ریو اشکام که سراز نییمتوجه نشه منم سرمو انداختم پا یصورتشو از من برگردون تا عل

 که متوجه حالمون شده بود گفت:شما دوتا چتونه؟ یعل

 رونیقلبش بکاوه دوباره هم صحبت بشم کاوه واقعا منو از ذهنش و  ای یو با عل نمیلحظه هم اونجا بش هی تونستمینم

ناراحت شد اشکامو  یلیخ یبهش گفتم دوسش دارم توقع داشتم خوشحال بشه ول یسردش وقت یکرده واقعا نگاها

بهش  یتوجه ا یصدام زد ول یکاوه دو سه بار رفتمو کاوه بکنم از اونجا  یبه عل ینگاه نکهیپاک کردم و بدون ا

گفت کاوه دوسم  یپس چرا؟چرا مهد شدیدوباره تو ذهنم تکرار م یمهد ینکردم و به راهم ادامه دادم حرفا

در  فمیاز ک مویتصادف رخ داده گوش نیبخاطر من ا شدیداره؟چرا گفت اون تصادف بخاطر من شد هنوز باورم نم

 شده؟ یبده که چ حیتا برام توض زدمزنگ  یاوردم و به مهد

 بوق جواب داد. نیچهارم با

 :بله؟؟یمهد

 تصادفه چرا بخاطر من بوده؟ یبهم بگ شهیم ی:مهدمن

 ؟یزنگ زد نیو گفت:بخاطر هم دیکش یتلفن پوف یپا

 :آره،تو رو خدا بگو.من

 بدم. حیخونم تا برات توض ایبگم ب تونمیتلفن که نم ی:پایمهد

 .ستمی:آدرس خونت بلد نمن

 .ایزود ب فرستمیم امی:االن برات پیمهد

شدم و به طرف  یاومد سوار تاکس امیپ هیبرام  هیرو قطع کردم و منتظر آدرس خونش شدم بعد از چند ثان یگوش

 هکردیم یزندگ کیآپارتمان نسبتا کوچ هیچند روز تو  نیبعد از اون دعوا از خونه رفته ا یرفتم مهد یمهد یخونه 
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 یانگار یداره ول یخوشحال افهیداره االن ق یعروسدر رو باز کرد فکر کردم بخاطر فردا که  یبعد پنجتا در زدن مهد

 تو ایزد و گفت:ب یلبخندتلخ ستینه حالشم آنچنان خوبم ن

 ست؟ی:بهار نمن

 تو. ایتخت ب التیتکون داد و گفت:خ یبه عالمت منف سرشو

بود که آخر  کمیهال کوچ هی خوردیحمامش که با هم بودن م یراهرو داشت به اتاقش و دستشو هیخونش شدم  وارد

نفر نشسته  هیمبل  یهم روبروم رو یمبل سه نفره مهد یوارد هالش شدم و نشستم رو خوردیآشپرخونه م هیهالم 

 هشیم ینکردم و چشمامو بستم و گفتم:مهد کردیکه بهم م یبه نگاها یبهم زل زده بود اصال توجه ا نجوریبود و هم

 من شد؟ چرا اون تصادف بخاطر ؟یکن فیاون شب و برام تعر

 ش؟یبه چهار سال پ میبرگرد یخوای:االن میمهد

 کردم تا حرفشو بزنه. یبه عالمت مثبت تکون دادم و بهش نگاه سرمو

 :کاوه اون شب مست بود،بخاطر تو.یمهد

 ؟یچ ی:واسمن

 روخب من و تو  یبهت بده و راز دلشو بهت بگه ول تویهد ادیاون شب ب خواستیبود م دهیخر هی:کاوه برات هدیمهد

اون روز مامان بهم زنگ زد و  کردیدعوا م نجوریشد و رفت خونه با بابا هم الیخیبعدم ب دهید دنیدرحال بوس

 مست بود. یلیرفتم دنبال کاوه،کاوه خ امیگفت:بلند بشم ب

 

من تو فکر اون لحظه بودم  یول دادیم حیداشت توض نجوریهم یشد و تو فکر فرو رفتم مهد ریاز چشمام سراز اشک

نداشت با  یصحنه ا نیحقم داشت مست بشه چون انتظار همچ میدیبوس گریکه همد دهید یکه کاوه من و با مهد

 به خودم اومدم. یمهد یصدا

 تو حالت خوبه؟ لوفری:نیمهد

 شدم و گفتم:آره خوبم. رهیگونه هام نشسته بود پاک کردم و بهش خ یکه رو اشکام
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 مچ دستمو گرفت و گفت:کجا؟؟ ید شدم  مهدسرجام بلن از

 خاموشه،از اون طرف هم مامانم نگرانمه. میخونه گوش رمی:ممن

عقب و  دمیخودمو کش کمیبهم زل زد  جوریخودش گرفت و هم یاز سرجاش بلند شد و منو روبرو یمهد

 تو رو خدا بزار برم. یگفتم:مهد

 گوشم کرد و گفت:بخاطر کاوه تو رو ول کردم. کیخودشو بهم چسبوند و سرشو نزد یمهد بازم

 :از دوتاتون متنفرم.من

 ؟یفهمیوار دوسش داشتم گذشتم م وانهیکه د یمن بخاطر داداشم از عشقم از کس لوفری:نیمهد

 کجاست؟ ییبود گفتم:دستشو نییکه سرم پا یو درحال رونیب دمیاز تو بغلش کش خودمو

 .یو گفت:راه رو اخر دیکش یبهم زل زده بود نفس نجوریهم یمهد

شد تو  ریوارد که شدم در رو از پشت قفل کردم اشک از چشمام سراز دمیرس ییطرف راهرو رفتم و به دستشو به

 یمهد رونیاومدم ب ییبه صورتم زدم و از دستشو یپر از اشک بود آب میآب یبه خودم انداختم چشما ینگاه نهیآ

 بهش کردم. ینگاه یبود با حرف مهد نییبود منم سرم پا نییبود و سرش پا سادهیوا ییدستشو یروبرو

 :حالت خوبه؟یمهد

 .شهیمثل قبل نم یزیچ چیه گهی:از امروز دمن

 .ستین یشما دوتا راه فرار نیتا آخر عمر ب دونمیم زویچ کینطور،یمنم هم ی:واسیمهد

که در خونه رو  نیهم رونیبرم بکردم و خواستم از خونه  یبهم کرد اخم یشدم اونم نگاه رهیحرفش بهش خ نیا با

 نجایکرد و گفت:چه خبره؟ تو ا یکاوه اخم دنیهم اومد کنارم با د یباز کردم با کاوه که دم در بود روبرو شدم مهد

 ؟یکنیم کاریچ

 نگرانت بود. یلیمامانت خ لوفریکرد و در خطاب اون گفت:ن یبه مهد ینگاه کاوه

نگرانت شدم فکر کردم  یلی:منم خدادیبهش نکردم کاوه داشت ادامه م یذره هم نگاه هی یو حت نییانداختم پا سرمو

 سرت اورده. یفرهاد بال
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 بگو؟ ؟یبگ تویاصل لیزد و گفت:بهتر دل یپوزخند یمهد

 منتظره. نییپا یکرد و گفت:عجله کن تاکس یگوش نکرد و بهم نگاه یمهد یبه حرفا کاوه

کاوه شد  کینزد یبگم به راهم ادامه دادم و دکمه آسانسور رو زدم.مهد یزیچبهش  نکهیبهش کردم و بدون ا ینگاه

 نجا؟یاومده ا لوفرین یدونستیم نکهیا ؟منظورمیدونستیرو م نجایو گفت:آدرس ا

 :نگران شدم اومدم.کاوه

 یاومد یمنه ول شیپ لوفرین یدونستیم ومدهین لوفریسر ن یبال یدونستیو گفت:م دیموهاش کش یال یدست یمهد

 .یبدو بدو اومد یوردیمنه طاقت ن یخونه  یدونستیچون م

 دهنتو تا دندوناتو خورد نکردم. ،ببندیعوض نیکه معلوم بود کالفه شده بود گفت:بب کاوه

 ؟یهنوز عشقتو ابراز نکرد ه؟؟ی:چیمهد

ه توج نکهیا خودشو کنترل کرد آسانسور اومد باال بدون یلیخ یحمله کنه ول یسرش داغ کرد خواست به مهد کاوه

م به پشت سرم کن ینگاه نکهیمنتظر بود بدون ا رونیب یتاکس نییبهشون کنم وارد آسانسور شدم و رفتم پا یا

ذهنم هک شده بود بلخره به خونه  وت یمهد یحرفا ینداشتم همه  یشدم رفتم. اصال حال خوش یسوار تاکس

 دیاخاموشه ب تیکردن که چرا گوش تینصح کمینشسته بود بعد از  شیشونیاخم رو پ شهیمامان هم مثل هم دمیرس

 .دمیگرفتم خواب یدادیبهم خبر م

                           ***** 

 بلند یو اول صبح میکه حاال دعوتمون کردن حتما بر نایا یمهد یعروس یشده بود مامان که اصرار داشت برا صبح

پشت سر هم  نجوریکامال خوشگل کنه از اون طرف هم بهزاد از صبح همامشب خودشو  یتا برا شگاهیشد رفت آرا

 .گذرهیو امشب بدون تو بهم خوش نم یایب دیکه امشب با زنهیزنگ م

 یول مرفتیور م نجوریهم میخونه نشسته بود و همش تو فکر کاوه بودم که چرا اون عشقشو بهم ابراز نکرد با گوش تو

از بدنم خارج  یزنگ خورد بهزاد بود نفس میتو فکرش بودم که گوش نجوریکاوه بود هم شیفکر رو ذهنم پ یهمه 

 کردم و دکمه سبز زدم.

 :بله؟من
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 .فرستمیم وی:شب برات کشتبهزاد

 ؟ی:کدوم کشتمن

 .دیسابق با مامانت سوار بش ی:همون کشتبهزاد

 .امیگفتم که نم یممنون ول یلی:خمن

 .یایب دیبا یدونم،ولیکرد و گفت:م یا خنده

 . ستیبهزاد من واقعا حالم خوب ن ی:آقامن

 من بتونم سرحالت کنم. دی:امم شابهزاد

 .امیب تونمیواقعا نم ین،ولیممنون،شما واقعا لطف دار یلی:خمن

 گفتم. یبهزاد من جد یو گفتم:آقا دمیکش ینزد نفس یحرف

 برقصم؟  یبا ک دی:پس من بابهزاد

 اومدن ندارم  طیمن واقعا شرا ی:ولمن

  یآماده بش ی:دو ساعت وقت داربهزاد

 :بهزاد؟؟من

ناراحت  ییایاگه ن نیاسکله،بب ادیم یکشت گهیساعتم بهش اضافه کردم سه ساعت د کیخب سه ساعت، یلی:خبهزاد

 ناراحتم. یومدیچون تو ن گمیو به همه هم م شمیم

 امیو گفتم:باشه م دمیکش یتلفن پوف یپا

  هیده بود گفت:عالبود خوشحال ش معلوم

 .ادتیاز لطف ز ی:مرسمن

 .گذرهیخوش م یلیخ یای:من از تو ممنونم چون اگه ببهزاد
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 .نمتیبی:پس ممن

 :فدات.بهزاد

 

شدم و به فکر روز تولد بودم که بهم  رهیبهش خ نجوریکه کاوه روز تولد بهم داده بود گرفتم دستم و هم یگردنبند

نم رنگ ساده ت یلباس مشک هیبلخره از سرجام بلند شدم و به طرف حمام رفتم دوش گرفتم و  ادیبهم م یلیگفت خ

 زدمیم پیت یک یبرا کردمیم شیآرا یک یبرا شیکردن نداشتم موهامو ساده بردم باال خدا شیکردم حوصله آرا

 نداره  یتو قلبم جا گهیکه د یمهد یبرا

 اسکله مامان امروز میو بر ادیب ینشسته بود و منتظر بود که تاکس مبل یگذشت مامان خانم هم آماده رو یساعت دو

 یساده ول شیآرا هیبود موهاشم از پشت بسته بود و  دهیسبز رنگ گلدار پوش راهنیپ هیخوشگل شده بود  یلیخ

کله، اس میو رفت میشد یسوار تاکس یتاکس وقب یبا صدا میخوشگل کرده بود خالصه تا ساعت پنج تو خونه بود

ه شروع کرد ب یشدم و کشت یبود با کمک مرده سوار کشت سادهیمرد هم کنار در وا هیمنتظر ما بود  یبزرگ یکشت

 کردن بهزاد فیکه حرکت کرد مامان هم شروع کرد به حرف زدن و تعر نیحرکت کردن هم

 یصوصخ یبا کشت مینیبب میتتونسیما کرد تو خوابم نم بیچه نص نیصد هزار مرتبه شکرت بب ایخدا ی: وووامامان

 ؟یکردیتو فکرشو م لوفر؟؟ینفر مگه نه ن کی یعروس میبر

 :نه اصال.من

موهامون بهم  یوقت هیبره  واشتری کمیمرده بگو  نیگفت:به ا زدیکه دستش به موهاش م یکرد و درحال یاخم مامان

 .خورهیم

 .یکشیبه موهات م یدست هی میبش ادهیو گفتم:حاال پ دمیکش ینفس

 و نگاه کن. تیجمع یاز االن شلوغه،وووا نیمامان که تعجب کرده بود گفت:اوه بب میشد کینزد یبه عروس گهید

 ست؟ین فیدندونام کث نیبهم کرد و گفت:بب ینگاه 

 بهم کرد و یتکون دادم دهنشو بست و نگاه یکردم و سرمو به عالمت منف یبکنم نگاه یباز کرد که نگاه دهنشو

 نم؟یبب گفت:مال تو رو هم
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 .میرسیاالن م گهی:اه مامان بس دمن

 .گهید نمیبابا بزار بب ی:امامان

 .ستین فیکث یکرد و گفت:نه انگار یباز کردم تا نگاه کنه نگاه دهنمو

 کردم و گفتم:از دست تو مامان. ایو صورتمو سمت در دمیکش یپوف

همه  میشد ادهیپ یتا بزرگ وقت ریبگ کیاوه اوه واقعا حق با مامان بود شلوغ بود از کوچ میشد ادهیپ یاز کشت خالصه

ز لبش نشست و گفت:تازه ا یرو یکه اومد استقبالمون بهزاد بود لبخند یکاوه تنها کس یحت نبیز یبودن درسا عل

 کرد. دایپ یبرام معن یاالن عروس

 زهگینه ککشم نم دمیکه بهش کردم د ینگاه پرونهیم یزیچ هیان بودم االن مام دهیکرد ترس یاومد باهام روبوس 

 .دیخوش آمد یلیاز مامان گفت:خ یاز من و سالم و احوال پرس یبهزاد بعد از روبوس

 :ممنون.مامان

 بهم قهیهر دق یچشم ریکاوه ز میو درسا بود بر ینب،علیکاوه،ز یکه روبرو  زیم هیکرد به طرف  مونیبهزاد راهنما 

 یواس یهمه المشنگه که بپا کرده باز بلند شده اومده عروس نیبعد از ا دونمیونوس هم اونجا بود نم یحت کردینگاه م

کرد کاوه  نکارویمنم براش دست تکون دادم درسا هم هم دبهم دست تکون دا یز،علیکنار م میبود سادهیوا ؟یچ

 ه.بش خکوبیمامان مجبور شد سرجاش م یکه با صدا رفتیهم بهم بکنه م ینگاه مین نکهیبدون ا نجوریداشت هم

 :سالم کاوه.مامان

 خانم. یاز سر تا پا مامان کرد و گفت:سالم گل ینگاه کاوه

 .یشد پی:چقدر خوشتدادیشدم مامان داشت ادامه م رهیخ ایو به در دمیهم به من کرد نگاهمو ازش دزد ینگاه 

 .نیممنون لطف دار یلی:خکاوه

 . نیخوشگل شد یلیامان کرد و گفت:بنظر من شما هم خبه م یکاوه نگاه 

 . زمیعز یذوق زده شده بود گفت:واقعا؟؟لطف دار یکه بد جور مامان
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 یرفت همون موقع بهزاد اومد طرفم و نگاه شمونینشد که کاوه از پ هیچند ثان یرکیز ریشد البته ز رهیبهم خ دوباره

 .برمیم دخترتونو کمیبه مامانم کرد و گفت:با اجازه 

جواد و دوست دختر سبکشم  میشد یخودمو ازش جدا کردم و با بهزاد راه کمیدستشو دور کمرم حلقه کرد من  

 یکردم بهزاد دوباره دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:عروس یکه باهاشون سالم احوال پرس کمیاونجا بودند 

 .مینیبش میبر ایشروع شد ب

ستن با هم نش نبیاونور ترم کاوه و ز کمیو  میکه کنار هم بودن من و بهزاد کنار هم نشست میها رفت یسمت صندل به

عروس با داماد اومد بهار  قهیمامان هم پشت سرم نشست خالصه تک تک مهمان ها اومدن نشستن بعد از چند دق

 یمهد ینگاهم به عروس انیم یلیبهم خ وتاشونزده بود د یعال پیهم کنارش بود و ت یخانم چه خوشگل شده مهد

 بهش کردم تا حرفش بزنه. ینگاه و بهار بود که مامان صدام زد

 تو باشه دختر گلم. یعروس شاهللی:امامان

 یحاضر با مهد ایکه آ دیپرسیبراش رفتم و صورتمو سمت عروس و داماد کردم عاقد داشت از عروس م یغره ا چشم

 جانیبود معلوم بود اصال ا نییبه کاوه کردم که همش سرش پا یاد نگاهازدواج کنه بار سوم بهار خانم جواب بله رو د

از سرجام بلند شدم  و به طرف باغ  شدمیم فهداشتم کال گستید یجایروحش  یول نجاستیانگار جسمش ا ستین

دوباره تو ذهنم تکرار شد  یمهد ینفسم بند اومده بود حرفا خوردمیآب م نجوریبودم و هم سادهیوا زیرفتم کنار م

 .سادهیکه روبروم وا دمیبره همون موقع کاوه رو د نییباز دو سه قلوب آب خوردم تا بغضم پا

 

 ؟یسادیوا نجایسکوت رو شکوند:چرا ا نیبالخر کاوه ا میگفتینم یزیچ دوتامون

 .یحرفا بزن نیاز ا یتو که بلد کنهیم ی:چه فرقمن

 مامان که هممون دور شیبزنه از اونجا رفتم مهمونا رفته بودن تو سالن منم رفتم پبهش اجازه بدم حرف  نکهیبدون ا 

د کاوه هم بع میو کاوه همه نشسته بود نبی،درسا،من،مامان،زیه،علیهان د،خالهیعمو سع میبزرگ نشسته بود زیم هی

بهم  ینگاه چیچرا ه دونمیجز من نم کردینگاه م مهمن نشست به ه یبهمون ملحق شد و روبرو قهیاز چند دق

 به کاوه کرد ینگاه یداشت عل یناراحت کننده ا افهیکاوه همش ق شدینم رهیهم بهم خ یچشم ریز هی یحت کردینم

 مگه مجلس ختمه؟؟  ه؟؟یچه وضع نیبهمون خوش گذشت اخه ا یلیخ  تو یو گفت:داداش عروس
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 داشتیشده بود و چشم ازم برنم رهیبهم خ رنجوینگاهم خورد به بهزاد که هم کردمینگاه م نجوریدور برم هم به

 چیاون ه یول کردمیبه کاوه نگاه م قهیهر دق نییبدم و سرمو انداختم پا لشیتحو یلبخند هی یمجبور شدم زورک

سرو  هینشد که  قهیاز سالن خارج شد پنج دق یحرف چیبلخره از سرجاش بلند شد و بدون ه کردیبهم نم ینگاه

از سالن خارج شدن منم که کنجکاو شده بودم از سرجام  عیسر یو مهد شیبهار با اون لباس عروس ومدیم یصدا

 شده؟ یبلند شدم و خواستم برم که مامان مچ دستمو گرفت و گفت:چ

 نشده یزی:چمن

رد و ر کبه پس یبود کاوه اخم سادهیکنار کاوه وا رایگ یو چشما یمشک یپسر با قد بلند و موها هیطرف باغ رفتم  به

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفت:تو ا

 خواهرم. یبود کرد و گفت:اومدم عروس سادهیوا یبه بهار که کنار مهد ینگاه پسر

هم داره که  گهیبرادر د هیبهار  شدیاز اونجا رفت منم که شوکه شده بودم باورم نم هیموضوع خانوادگ دیکه د کاوه

لباس زرد رنگ بلند تن داشت موهاشم کامل فر کرده  هیبود  دهیپوش یاومد کنارم لباس خوشگل نبیپنهون کرده ز

 برو دردسر درست نکن. نجایبود گفت: بابک از ا هشده بود بهزاد که اخم کرد رهیشد و به اونا خ کمیبود نزد

 خواهرم. یعروس امیخانوادم حق دارم ب نیزد و گفت:دردسر؟من عضو ا یپوزخند بابک

 شده؟ یچمحکم زد به شانه ام و گفت: نبیز

 برادر داشته به اسم بابک. هیبهار  یکردم و در خطاب اون گفتم:انگار پیباز به پسر خوشت ینگاه

 هم که مثل من تعجب کرده بود. نبیز

 شده؟ یبهم کرد و گفت:چ یهم بهمون ملحق شد نگاه ینشد عل هیثان چند

کاوه  میو به طرف خونه رفت مینموند شتریب ۱۲طرف سالن بعد از شام تا ساعت  میرفت یبراش گفت و سه نفر نبیز

 نشد. رشیدستگ یزیچ یهم بهش زنگ زد ول یمعلوم نبود کجا بود عل زدیهم از اون موقع که با بابک حرف م

                               **** 

 دم،خدایگرفتم امروز  گرفتم تا دل ظهر خواب یشرکت چون از جواد مرخص رمیخدا نم دیشده بود امروز به ام صبح

 .یایب ستینداشت و گفت:مهم ن یشانس هم بده جواد هم مشکل
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کرد از سرجام بلند شدم و دست و صورتمو  دارمیشدم اونم مامان ب داریبا زور ب دمیساعت دوازده گرفتم خواب تا

 یکاف رنیو درسا م یبا کاوه و عل نبینداشتم امشب هم ز ییصبحانه توپ خوردم تا شب حوصله جا هیشستم و 

با  نجوریو من و مامان هم میبود نشستهده تو خونه  یتا ساعتها امیخب من جواب رد دادم گفتم نم یشاپ ول

نفر بود  هینحره  یصدا میشوکه شد شهیشکستن ش یبا صدا میکردیخودمونو سرگرم م مینگاه کردن داشت ونیزیتلو

اق ات شهیها ش ونهید نیبهار داشت مثل ا میصدا برام آشنا بود از سرجام بلند شدم و با مامان به طرف در رفت یلیخ

 کرد و گفت:دختر چه خبرته؟ یمامان اخم شکستیمن و مامان رو م

 هی:و گفت زدینحره م نجوریدستش پر خون بود هم دمیبه من و مامان کرد و به طرفم حمله اورد عقب کش ینگاه بهار

 ؟یچ یواس یخونه مهد میرفت یبلند شد یشب قبل از عروس

که مامان هولش داد  ارهیبهار باز بهم حمله خواست ب شهیکه گفتم االن گلوش پاره م زدیم ادیفر یجوریرو  یچ یواس

 و گفت:مراقب کارات باش

 کرده یچه کارا یبا مهد ستیمعلوم ن یمهد یبلند شده رفته خونه  یزد و گفت:دخترت قبل از عروس ادیفر بهار

همون موقع بهزاد  دنیبهار رو شن یبودن و  حرفها سادهیشده دم در وا یهم که شوکه شده بودند که چ نبیو ز کاوه

ازمون کرد و رفت مامان محکم زد به  یمغذرت خواه هیخانم هم  ایبردن ثر یبدبخت هیو مامانش اومدن و بهار رو با 

 ؟یکردیم کاریچ یمهدخونه  یبهار و مهد یعروسشونه ام و گفت:تو شب قبل از 

 منم رفتم. اینشده گفت ب یزی:بابا چمن

 :پس چرا بهار المشنگه بپا کرد؟مامان

 نکردم. یکار یگفته؟من اون شب با مهد یبهش چ یمهد دونمینم دونم،ی:من نممن

 با حرف کاوه سرم داغ کرد. 

 .نیبا هم رابطه داشت دی:شاکاوه

 یبهش زدم کاوه که شوکه شده بود نگاه یلیس هیکالفه شده  بودم به طرفش رفتم و  میشونیپ ینشست رو یاخم

ناراحت شد  یلیهم معلوم بود با حرف کاوه خ نبیاجازه حرف زدن بهش بدم وارد خونه شدم ز نکهیبهم کرد بدون ا

م فکر کنه چطور دلش اومد در مورد ینطوریبود کاوه باشه چجور دلش اومد ا سادهیکه جلوم وا یاون شدیباورم نم

 تخت نشسته بودم و اشک تو چشمام جمع شده بود. یقلبمو بشکونه لبه 
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از رختخواب بلند شدم و خواستم از اتاق برم  یحوصلگ یسر رفته بود با ب یلیبود امروز جمعه بود حوصلم خ صبح

 ردم.رو باز ک امیکردم کاوه بود پ یگاهبرداشتم ون یشیلوازم آرا زیم یرو مویاومد. گوش امیپ میگوش یکه برا رونیب

تو چشمات نگاه کنم  خوامیدوست دارم،امروز م یلیخ یلیرو اعتراف کنم من خ یزیچ کی خوامیم لوفر،منین سالم»

 «چهار باغ اونجا منتظرتم. ایو دوباره بهت بگم چقدر دوست دارم ب

شماره کاوه هست  نیخب ا یزده ول یحرف نیکه کاوه همچ شدیزده شده بودم هم خوشحال بودم و هم باورم نم ذوق

رفتم و دست و صورتمو شستم مامان  ییکرده ذوق زده به طرف دستشو یچه اشتباه دهیفهم شبیاحتماال از کار د

پام کردم و شالمم سرم  یسانت ۹۰شلوار  هی دمتنم کر یلباس کالباس هیهنوز خواب بود به طرف کمد رفتم و  یانگار

تو  بود دهیکه کاوه برام خر یچهار باغ همش ذوق زده شده بودم و گردنبند رفتمیگرفتم داشتم م یتاکس هی کردم و

 زنگ خورد شماره ناشناس بود دکمه سبز رو زدم. میتو فکر بودم که گوش خوندمیرو م امیاون پ نجوریدستم بود و هم

 :بله؟؟من

 دیلرزیبود صداش م کاوه

و  یه علب ارهیسرتون ب یبال خوادیکه برات اومده فرهاد نوشته م یامیبرگرد اون پ کنمیخواهش م لوفریلوفر،نی:نکاوه

 داده امیهم پ نبیز

 نیگفتم برگرده اشک تو چشمام جمع شده بود حدس زدم کاوه به هم یگفتم و به تاکس یباشه ا هیکردم با زور  بغض

 نجوریبود هم شیشونیپ یبود و اخم رو سادهیوا طایبا بغض برگشتم خونه مامان تو ح گهیحرف دلشو بهم نم یسادگ

 مامانم زدم تا در باز کنه. یبغضم و اشک تو چشمام صدا یرو قطع کردم و با صدا یگوش زدیداشت بهم زنگ م

 :مامان؟؟من

 بهم قبلش خبر بده؟؟ یریهان؟ مگه من نگفتم هر جا م یبود یبا اخم اومد طرفم و گفت:تو کدوم قبرستون مامان

 در رو باز کن. نیبغض گفتم:مامان ا یو با صدا نییشد سرمو انداختم پا ریچشمام سراز از اشک

 نیمبل خودمو رها کردم و سرمو ب یو رفتم داخل خونه به طرف هال و رو نییدر رو باز کرد سرمو انداختم پا مامان

 شده؟ یبود ناراحتم نشست و گفت:چ دهیکردم مامان اومد کنارم و فهم میدوتا دستام قا
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 .ستین میزیمامان کردم و گفتم:چ یو نگاه رونیشده بود اوردم ب میدستام قا نیو سرمو که ب دمیکش ینفس

  ست؟ین میزیچ یگیبعد م یکنیم هیگر یدار ست؟؟ین تیزی:چمامان

 بود گفت:به مامانت بگو. دهیکه دستمو گرفته بود و منو تو بغلش کش یدر حال 

و دوباره  دیبلند شدم رفتم بغضم ترک شیامیپ نیداده و من عاشقشم و بخاطر ا یامیپ هیبهش بگم کاوه  تونستمینم

 ؟یگیکردن مامان موهامو نوازش کرد و گفت:دخترم نم هیشروع کردم به گر

 ینیتوه نیزد و بهار همچ یحرف نیکه کاوه همچ شبیگفتم:بخاطر د رونیپاک کردم و از بغل مامان اومدم ب اشکامو

 اعصابم بهم خورد. کمیبهم کرد 

 .یگیدروغ م یبه چشمام کرد و گفت:راستشو بهم بگو دار ینگاه مامان

 .نهیو گفتم:باور کن هم نییانداختم پا سرمو

 یکنیم هیگر یا گهید زیچ هیبخاطر  ستین نیا دونمی: من که ممامان

 زده بود گفت:به مامانت بگو. یکه لبخند مهربون یو در حال 

 شد،اون عشقمو گرفت یناراحتم اون باعث همه چ نبیدهنمو قورت دادم و گفتم:از دست ز آب

 : عشقت منظورت کاوه هست؟مامان

و تته پته  کردمیشدم هاج واج بهش نگاه م رهیحرفش سرمو اوردم باال و تو چشماش خ نیبود با ا نییپا سرم

 .من.... ستیاخه؟؟....عشقم که کاوه ن یگیم یگفتم:مامان چ

 یسرپ چیبه ه یکنیکه به کاوه م ینگاه یکه تو عاشق کاوه هست دونمیو گفت:بهم دروغ نگو،من م دیحرفم پر وسط

  یکردینگاش م یداشت یچجور دمیرستوران د میکه با کاوه رفت یاز  اون شب یکنینم

 .یعاشقش دونمی،میکاوه رو دوست دار دونمیکه از سرجاش بلند شده بود گفت:من م یدر حال و

 شدم از سرجام بلند شدم و صدامو بلند کردم و گفتم:آره عاشقشم،مگه جرمه عاشق شدن؟ کالفه
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مامان زنگ خورد  یکردن  گوش هیکردم و شروع کردم به گر میدوتا دستام قا نیدوباره نشستم سرجام و سرمو ب 

 رو برداشت و گفت:بله؟  یگوش یمامان با کالفه ا

 شده مامان؟ یبه مامان کردم مامان خشکش زده بود و الل شده بود از سرجام بلند شدم و گفتم:چ ینگاه

 .ی.....عللوفری:نمامان

 ؟یچ ی:مامان علمن

 .یخدا،عل ی:وامامان

 شده؟ یچ ی:مامان علمن

 شده؟ یکردم و گفتم:مامان چ شیا هیگر یبه چشما یرو قطع کرد نگاه یگوش مامان

 زنگ زد نبی:زمامان

 :خوب؟؟!!من

 خدا. ی...وای.....امممم...علی:علمامان

 کردن  هیشروع کرد به گر و

 زنگ بزنم؟ ایشده  یچ یگی:مامان ممن

 گفته مرده. نبیکه ز ینجوریخورده،ا ریت ی:علمامان

 گرفته مامان ؟ تیتو چشمام جمع شده بود بغض کردم و گفتم:شوخ اشک

 مرد یعل ه؟ی: بنظرت شوخمامان

 خدا. یشد و گفت:وا ریکلمه آخر حرف مامان اشک از چشمام سراز با

 و به طرف در خونه رفتم. رونیهال اومدم ب از
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بودن از درسا که اشک  سادهیهمه تو سرد خونه وا شدیباورم نم میداده بود رفت نبیکه ز یمامان به طرف آدرس با

مامان و داداش  یکرده بود همه اونجا بودن حت میدوتا دستاش قا نیکه صورتشو ب یشده بود تا مهد ریچشماش سراز

 ریکه االن  ز یزل زده بود به عل نجوریساده بود و همیوا شستنیرو داشتن م یکه عل یکاوه هم که دم در اتاق  یعل

که  یونا شدیشانه اش اشک تو چشمام جمع شده بود باورم نم یبود رفتم کنار کاوه دستمو گذاشتم رو دیمالفه سف

که  دوتا نیکنه؟ ا کاریخدا درسا چ یرفت وا شمونیاز پ یعل شدیباشه باورم نم یهست عل دیاون مالفه سف ریاالن ز

 ؟یتحمل کن بدون عل یکنن اونا چجور کاریچ یخدا مامان و داداش عل یوا ختنیبرنامه ر یلیخ شونیعروس یبرا

 کنمیهست حال کاوه اصال خوب نبود درکش م دیمالفه سف هی ریسالش االن تو سرد خونه ز نیکاوه؟ دوست چند

 سفت بغلش کردم و گفتم:کاوه کردیم هیگر نجوریمنو بغل کرد و هم عیکاوه زدم کاوه با صدام برگشت و سر یصدا

 رفت. شمونیاز پ ی....عللوفری....نلوفری:نکاوه

و  رونیاز بغل کاوه اومدم ب کردنیم هیشد همه اونجا داشتن گر ریاز چشمام سراز یاشک یحرفش قطره  نیا با

که  یبه عل نجوریشد بغض کردم. هم ریاشک باز از چشمام سراز شستنیرو م یشدم که داشتن عل یاتاق کینزد

نداره به طرفش رفتم و  یحال خوش ونمبه درسا کردم که ا یمالفه بود نگاه ریخوشگلش بسته بود و ز یآب یچشما

 رفت شمیاز پ یعل شهیباورم نم لوفریشه،نیو گفت:باورم نمبغلش کردم اونم سفت بغلم کرد 

 .گمیم تیگونه اش بود پاک کردم و گفتم:تسل یکه رو یاشکها یاز خودم دورش کردم و دستمو رو کمی

 شد ریکردن باز بغلش کردم اشک از چشمام سراز هیکلمه به هق هق افتاد و دوباره شروع کرد به گر نیا با

                              **** 

 چکدومونیرفت ه شمونیاز پ یکه عل یباهمون قهر کرده بود از وقت یزندگ نیهفته از اون موضوع گذشت و ا سه

 نیبا ا خواستیکه مثال فکر کردم کاوه فرستاده بود فرهاد بوده م یامیاون پ یانگار مینداشت یحال آنچنان خوش

 از یبیآس چیه چکدومونیخورد ه ریکه ت انسبد ش یجز عل یبکشونه ول یجایرو  یو عل یو مهد نبیمن و ز امیپ

 یعل یکه از کاوه داشت رو یزد فرهاد دشمن رشیفرهاد ت یاون روز عل میداغون شد یاز درون یول میظاهر نخورد

وم بود معل یعلفرهاد که از زندان فرار کرده بود و قاتل  گذرهیکرد و اونو کشت از اون روز به بعد که سه هفته م یخال

چشماش خون  میرو خاک کرد یعل نکهیرفته از اون طرف هم کاوه بعد از ا رانیکه معلومه از ا ینجوریا بودنبود کجا 

هفته که با  کیندارم درسا هم بعد از  یسه هفته هست ازش خبر قایدنبال فرهاد بود دق یانتقام عل یشده و برا

و کاوه از هم  نبیو از اون طرف هم ز مونهیخانوادش م شیتهران و پ رهیم یچند روز هیبود گفت  نایا یخانواده عل

 یها تنهاش نزاره از وقت طیشرا نیهنوز دوست داشت با کاوه باشه و تو ا نبیخواست واهلل ز نویجدا شدن البته کاوه ا
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هم  یمهد مونمیم نایاخالم  شیاهواز و پ رمیگفت م یچند ماه یجمع کرد و اونم برا الشویاز کاوه جدا شد وسا نبیز

 یافتاد که مهد یکاوه و مهد نیب یعل یبعد از خاک سپار یدعوا هیاونم البته  ومدیاتفاق دور و بر کاوه ن نیا طربخا

 قاینبود و دق هیو خاله هان دیدور بر کاوه و عمو سع یول دمشیدیتو شرکت م یعنینبود  داشیاز اون موقع تا حاال پ

تو دل من و  یجوری خواستیدور و برم بود و خودشو م یلیخخودشو از اونا دور کرده بود از اون طرف هم بهزاد 

هست؟ از اون طرف هم جواد و آوا خانم سبک با  یچ یکاراش واس نیخونمون معلوم نبود ا ومدیمامان جا بکنه شبا م

 . میآوا و جواد جشن گرفت یرستوران و برا میرفته بود یبا بهزاد چهار نفر روزید یعنیهم نامزد کردن 

 لوفر؟ی:نمامان

 از رختخواب بلند شدم و گفتم:بله مامان؟ یحوصلگ یب با

 شرکت؟ یبر یخوای:مگه نممامان

 ندارم. یکار آنچنا رمیم ری:امروز دمن

 .میوقته دست به خونه نزد یلیخ میکن زیخونه رو تم نیا کمی:به هر حال پاشو مامان

کردن مامان هم داشت جارو  یریکهنه برداشتم و شروع کردم به گدگ هیزدم و به طرف آشپزخونه رفتم و  یلبخند

گذاشتم مامان هم که ظرفا رو کامل شسته  یهم برداشتم و همه رو تو لباسشو فیکث یبعد از اون لباسها دیکشیم

م و گفتم:من تخم مرغ دوست کرد یمتو دوتا دستش تخم مرغ هست اخ دمید کردیبود داشت صبحانه درست م

 ندارم.

 .کنمیخودم درست م یکنم،برایتو درست نم ی:برامامان

برم  میخواستم قبل از صبحانه خوردن لباسمو بپوشم که بعد مستق رونیابرمو انداختم باال و از آشپزخونه رفتم ب دوتا

 شلوار بلند پام کردم شالم و دمیکمرنگ نقش داشت پوش یقهوه ا یبا گل ها نشیرنگ که پا دیمانتو سف هیشرکت 

ه ک کیآشنا بود نزد یلیبرام خ ومدیم یخوب یرفتم بو پزخونهبه طرف آش  رونیگرفتم دستم و از اتاق اومدم ب فممیک

که چشمام برق زده بود و خوشحال بودم  یکاکائو گذاشته بود در حال کیچند تا قطعه ک یظرف هیشدم مامان تو 

 گفتم:مامان؟!!!

 

 مگه نه؟ یکاکائو نخورد کیوقته ک یلی:خمامان
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بعد از خوردن از  خوردمیرو م کیکه داشتم ک یعقب و با ذوق دمیرو کش یتکون دادم و صندل دییبه عالمت تا سرمو

دادم با  حیترج نیگرفتم رفتم هوا سرد بود بخاطر هم یتاکس هیاز مامان  یسرجام بلند شدم و بعد از خداحافظ

ا شکل تنش بود و شالشو ب یکه مانتو کوتاه مشک ونوسباال که با  رفتمیدم از پلها داشتم مبرم،وارد شرکت ش یتاکس

 یبود باهاش روبرو شدم لبخند دهیبه خودش رس یلیهم پاش بود خ ۹۰دور سرش درست کرده بود و شلوار  یقشنگ

 ینجوریکه ا هیمشکلش چ نیاز کنارم رد شد تعجب کرده بودم ا یبدون حرف ظشیاون با اخم غل یدادم ول لشیتحو

چهار چوپ در  نیجواد ب نمیکه خواستم بش نیاتاق شدم و دو سه تا دکمه اول مانتو رو باز کردم هم دوار کنه؟یاخم م

 جواد. یآقا ریدادم و گفتم:صبخ لشیتحو یلبخند سادیوا

 ری:صبح بخجواد

 یبیدارم لپتاب ها رو خانم نج جلسه ۱۱:۳۰گفت:ساعت  کردینگاه م متشیگرون ق یکه به ساعت مچ یدر حال 

 لپتاب ها رو روشن کن. ۱۱:۳۰گذاشته خواهشا تا قبل از 

 راحت. التونیبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:چشم،خ سرمو

با لپتاب  قهیدق ۱۱:۲۰نشستم تا ساعت  یصندل یاز بدنم خارج کردم و رو ینفس رونیزد و از اتاق رفت ب یلبخند

که جلسشون بود رفتم اوه اوه همه اونجا نشسته  ینشد که از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق هیسرگرم شدم چند ثان

ساسان هم اونجا  ی)مامان بهزاد و بهار( جواد و حتای،بهار،بهزاد،ثریهم هست مهد یمهم یلیجلسه خ یبودن انگار

کرد و  یمن اخم دنیدم بهار با دزدم و وارد اتاق ش یلبخند شناختمیهم بودن که البته نم گهید یبود و دوتا آقا

 ؟یکنیم کاریچ نجایگفت:تو ا

 .ستیکه کنارش بود دست بهار رو گرفت و گفت:بهار االن جاش ن بهزاد

 و دمیکش یشد نفس رهیخ کردینگام م یرکیز ریکه ز یو به مهد دیبرام رفت و چشماشو ازم دزد یچشم غره ا بهار

 .یبر یتونیم لوفریداد و گفت:ممنون ن لیبهم تحو یهمه لپتاب اونجا رو روشن کردم جواد لبخند

 نیاونجا بودن واهلل همونجا با هم بهیکه آقا جواد و اون دوتا آدم که غر فیح رونیزدم و از اتاق اومدم ب یلبخند

 و بلندش آبرومو برد. غشیج غیج یصدا نیتو حلق بهار که با ا رفتمیلپتاب م

 یتو اتاقم نفس ادیساسان داره م دمید رونیاز جلسشون گذشت بعد از جلسه همه از اتاق اومدن ب یساعت کی تا

شدم با در زدن  رهیننوشته بودم خ میزیبود و چ دیکه االن سف یو چشمامو از روش برداشتم و به برگها دمیکش

 ساسان سرمو اوردم باال.
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 :اجازه هست؟ساسان

 .دییکردم و گفت:بفرما اخم

 ؟یکنیاخم م شهیاتاق شد و گفت:تو هم وارد

بهتر از  دیازم بپرس بیغر بیعج یسواال نیخوایساسان اگه م یشدم و گفتم:آقا رهیرنگش خ یقهوه ا یچشما تو

 چون کار دارم. رونیب دیو بهتر از اتاق بر دمیاالن بگم که من جواب سواالتون نم نیهم

 هیامشب دعوتون کنم به  خوامینشسته بود گفت:خوب م زیکنار م یصندل یکه رو یزد و درحال یپوز خند ساسان

 د؟یهست یشام راض

 کردم و گفتم:نه متشکرم. یاخم

 و.... رونیب میشام بر یداره دو نفر یبیچه ع دیقبول کن کنمیخانم خواهش م لوفری:نساسان

خونه  رمیهم م یلوغه وقتسرم ش یمن امروز به اندازه کاف یساسان ول یوسط حرفش و گفتم:شرمنده آقا دمیپر

 خستمه.

 ؟ی:خوب فردا چساسان

 یدوستا میمن و شما بتون کنمیکه مثل خودتون باشه؟؟ فکر نم یدنبال دختر دیبهتر بر کندیساسان فکر نم ی:اقامن

 میباش یخوب

 فعال. ،یکه از سرجاش بلند شد گفت:باشه هر طور راحت یزد و در حال یتلخ لبخند

 زنگ خورد میگذشت که گوش یا قهیشدم پنج دق رهیاز بدنم خارج کردم و به لپتاب خ ینفس رونیاز اتاق رفت ب 

 دکمه سبز و زدم و گفتم:بله مامان. کنمیم کاریبدونه دارم چ خوادیم شهیمامان بود مثل هم

 .دیلرزیتلفن صداش م یپا مامان

 لوفری:نمامان

 شده؟ ی:مامان چمن
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نگ ز نبیخواستم به ز مارستانیب میبریآقا رو م نینس اومده فعال داره حسبده آمبوال یلیآقا حالش خ نی:حسمامان

 .ادیب یبگ یبزن

 تا اصفهان میرو از اونجا بکش نبیز میبابا مامان چرا بخوا ی:امن

 زود باش زنگ بزن. ارهیاسم دخترشو م نجوریآقا هم نی:حسمامان

 بوق جواب داد. نیزنگ زدم با سوم نبیرو قطع کردم و به ز یگوش

 افتاد منم هستم. ادتیخانم گل چه عجب  لوفری:به به ننبیز

 ؟ی:سالم چطورمن

 ؟یشده زنگ زد یخوبم، چ ی:مرسنبیز

 بابات... نبی:اممم زمن

 شده هان؟ شیزیچ ؟یوسط حرفم و گفت:بابام چ دیپر

 زدیاسم تو رو صدا م نجوریهم مارستانیب مشیبریم میبد بود ما هم دار یلی:خب راستش بابات حالش خمن

 .امی:باشه،باشه،االن منبیز

گرفتم رفتم  یتاکس هیرو قطع کرد منم از اون طرف از جواد اجازه گرفتم و  یبزاره حرف بزنم گوش نکهیا بدون 

 یمامان باال دمیرس یکرد وقت میبده راهنما رشیخ خدا اونم کجاست  آقا نیاتاق حس دمیاز پرستار پرس مارستانیب

 بود هوشیکه دور و برش ب یآقا هم با دستگاها نیآقا بود و حس نیسر حس

 شده؟ یمامان شدم و گفتم:چ کینزد 

 آقا قند خون داره. نیگوشم شد و گفت:حس کینزد آروم

 دونهیآقا هم م نیشدم مامان آب دهنشو قورت داد و گفت:دکتر گفت،خود حس رهیکردم و هاج واج بهش خ تعجب

 بدونه. نبیدخترم ز خوامینم گهیم یول
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 یاز اون طرف هم منم رفتم سوپر میآقا بود نیحس شیپ ینشستم تا دو ساعت یصندل یابرمو انداختم باال و رو دوتا

ل آقا ز نیبه حس نجوریکنارش بودم مامان هم که هم کمیاومد بخوره  هوشیبراش کبود آناناس گرفتم که هر وقت ب

باباش به  دنیگرفته بود با د یافه ناراحت کننده ایچوپ در ظاهر شد و ق چهار نیب نبیزده بود که همون موقع ز

 حالت خوبه؟ یطرفش رفت و دستشو تو دستش گرفت و گفت:بابا

 کرد و گفت:آره دختر گلم. نبیبه ز یآقا چشماشو باز کرد و نگاه نیحس

با هم حرف بزنن من و مامان  نبیزآقا و  نیحس کمیکه  رونیاز اتاق ب میبر میمحکم زد تو دستم که بلند بش مامان

ا آقا ت نیکه حاال حس کردیآقا مامان اصرار م نیو حس نبیحرف زدن ز کمیبعد  رونیاز اتاق ب میو رفت میبلند شد

ر سکوت کردم سوا نیبگم نه بخاطر هم تونستمینم کهما منم  یخونه  ادیب نبیز گذرونهیم مارستانیامشب تو ب

 ؟یدیبهم کرد و گفت:کاوه هم د ینگاه نبیز میدوتامون پشت نشسته بود میبود یتاکس

 .دمشیتکون دادم و گفتم:از اون روز به بعد ند یبه عالمت منف سرمو

 .شیخوب خاموش بود گوش ی:منم دو سه بار بهش زنگ زدم که حالشو بپرسم ولنبیز

 شدم. رهیخ رونیازش برداشتم و به ب نگاهمو

 براش تنگ شده. یلیدلم خ یدونی:منبیز

 مگه جرأت دارم بگم. یبهش کردم، منم دلم براش تنگ شده بود ول ینگاه

مم خود یو برا ختمیبشقاب ر هی نبیز یپنج عصر بود مامان آش درست کرده بود برا یساعتها میدیخونه رس یوقت

 دیتختم خواب یتاق روساعت تو ا کی یبرا نبیبه خوردن بعد از خوردن ز میتو بالکن شروع کرد یدو نفر ختمیر

دنم از ب یزنگ خورد بهزاد بود نفس میاز حمام اومدم گوش نکهیدوشم گرفتم بعد از ا هیمرتب کردم  کمیمنم خونه رو 

 خارج کردم و باهاش حرف زدم.

 :بله بهزادمن

 ؟ی:سالم خوببهزاد

 :ممنون.من

 !ی:زود از شرکت رفتبهزاد
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 .اومد مجبور شدم برم شیبرام پ یکاری:آره من

 ؟یی:االن کجابهزاد

 :خونهمن

 .میبخور یشام توپ هی یتو کشت رونیب میاالن بر نیخوب آماده شو هم یلی:خبهزاد

 فردا یباشم بزارش برا ششیپ خوامیدوستم اومده م یعنیامشب  تونمی:اممم راستش نممن

 ؟یایب یدی:قول مبهزاد

 .دمی:قول ممن

 ریشبخ شمیمزاحمت نم گهیخوب د یلی:خبهزاد

 .ری:شبخمن

برداشتم سشوارم برداشتم  یلباس خونگ هینشه  داریاز خواب ب نبیرو قطع کردم و آروم وارد اتاق شدم که ز یگوش

 نهیدست به س دمیرو د نبیز نهیکه از آ کردمیلباسمو تنم کردم و بعد موهام داشتم خشک م رونیو از اتاق اومدم ب

 کردم؟ دارتیو گفتم:ب دمبهش کر یشده بود برگشتم و نگاه رهیبود و بهم خ سادهیوا

 .مارستانیبرم ب خوامیمن م لوفریزم،نیتکون داد و گفت:نه عز یبه عالمت منف سرشو

 شیپ میریم یباش و استراحت کن فردا صبح با هم دونفر نجایامشب ا یتو که تازه از اهواز اومد ؟؟یچ ی:واسمن

 بابات.

 رستمفیمامانتم م مونمیامشب اونجا م ششیامشب پ رمیباشه م مارستانیبابام تو ب برهی:نه امشب خوابم نمنبیز

استراحتم کردم  رمیاالن من م یسر بابام بود ول یبده همش باال رشیخسته هست خدا خ یلیخ دونمیخونه چون م

 خونه. رمیصبح هم با بابا م

 یدادم و گفتم:باشه،هر طور راحت لشیتحو یتکون دادم و سشوارو خاموش کردم و لبخند سرمو

از  یبعد از تشکر و خداحافظ نبیاومد و ز یساعت تاکس میزنگ زد و بعد از ن یزد و با تلفن خونه به تاکس یلبخند

 خونه رفت.
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                           **** 

ا در زدن ب کردمیم پیود تاکه جواد بهم داده ب زیبود تو شرکت نشسته بودم و با لپتاب سرگرم بودم و چندتا چ صبح

 .ریدادم و گفتم:صبح بخ لشیتحو یچهار چوپ در بود لبخند نیسرمو اوردم باال بهزاد ب

 .رونیب میکه بر یبهم قول داد ر،امشبیبود گفت:صبح بخ بشیکه دستش تو ج یزد و درحال یلبخند

 م؟یریزدم و گفتم:حاال کجا م یلبخند

 .میخوریهمونجا هم با هم شام م یکشت میریگرفتم امشب ساعت هشت از شرکت م ی:کشتبهزاد

 :باشه.من

                            *** 

ود با ب سادهیاونجا وا دیبزرگ سف یکشت هی میرفت یبه طرف کشت میبود نیهشت با بهزاد که سوار ماش یساعتها

 یحثجر و ب هیبا بهزاد  یبود و حت دهیفهم یمهد نجایا میایب میقبلشم که خواست میو رفت میشد یبهزاد سوار کشت

 میدبو نشسته  سرد یتو هوا زیم یمنم با بهزاد رو ادرو حرکت د یمرده کشت رونیبا بهزاد برم ب دیشد که چرا من با

کرد و سرشو انداخت  یگشنم بود شروع کردم به خوردن بهزاد خنده ا یلیبود خ زیم یشام هم حاضر آماده رو

 ؟یخندیقاشق پر تو دهنم بود گفتم:چرا م هیکه  یبهش کردم و درحال ینگاه نییپا

 گشنته؟ یلی:معلومه خبهزاد

 اشیگر زیقاشق پر سوپ تو دهنم کردم بهزادم بلخره دست از ه هیبه عالمت مثبت تکون دادم و دوباره  سرمو

شد و  رهیتو دستش گرفت و بهم خ رو  بود زیم یبرداشت و شروع کرد به خوردن بعد از خوردن دستم که رو

 یخوشگل شد یلیگفت:امشب خ

 هیرو بهت بگم  یزیچ کی شهیبهزاد دستمو محکم گرفت و گفت:م نییدادم و سرمو انداختم پا لشیتحو یلبخند

 هست؟ شنهادیپ

 !!د؟ییتکون دادم و گفتم:بفرما سرمو

 د؟یهمسرم بش شهی:مبهزاد
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 .رونیکه زد شاخ در اوردم چشمام از حدقه زده بود ب یحرف از

 

 بود؟ یبهزاد....منظورتون چ ی.....آقادیپته گفتم:ببخش تته

 !؟یباهام ازدواج کن شهی:مبهزاد

برداشت و  اشیگر زیبا چشم غره ام دست از ه رونیکه چشمام گرد شده بود دستمو از دستش اوردم ب یحال در

 من واقعا عاشقت شدم. لوفرین یول د،یبود گفت:ببخش نییسرش پا که نیهم نییسرشو انداخت پا

بهزاد بهم بگه دوسم داره  نکهیا یبجا خواستیچشمام اومده بود دلم م یکاوه جلو ریتو چشمام جمع شد تصو اشک

 بهزاد که متوجه حالم شده بود گفت:ناراحتت کردم؟ گفتیکاوه بهم م

 .نینکرد یون دادم و گفتم:نه،شما کارتک یزدم و سرمو به عالمت منف یتلخ لبخند

 .دمیرو م ایبدست اوردنت دن یمن واقعا دوست دارم،برا لوفریدستمو گرفت و گفت:ن بهزاد

شدم  رهیرنگ بهزاد خ یقهوه ا یو تو چشما رهینگ میگر گهیاز بدنم خارج کردم که د یدهنمو قورت دادم و نفس آب

و  یتو چشمام نگاه کن یبخا دی،شایاز ته دل عاشقم باش دیشا ،یداشته باش یتو به من عالقه ا دیو گفتم:بهزاد،شا

 .....دیدوست دارم،شا یبهم بگ

که دستمو تو دستش گرفته بود و تو چشمام زل زده بود گفت:اره من واقعا به تو  یوسط حرفم و در حال دیپر بهزاد

 یجلو یلیخ یبهت بگم چقدر دوست دارم ول تمخواسیوقته م یلیوار عاشقت شدم، خ وانهیعالقه دارم،از ته دل د

 گرفتم امشب بهت بگم به خودم قول دادم. میخودمو گرفتم و تصم

 بگه؟؟ دیکاوه بهم بگه دوسم داره بهزاد با نکهیا یبجا دیعاشقم باشه؟؟ چرا نبا نیا دیکردم چرا با بغض

 یتونیم ؟یدستمو رها نکن طیشرا چیتو ه یتونیم ؟یدرکم کن طیشرا یتو همه  یتونیبهش کردم و گفتم:م ینگاه

  ؟یهام و خندهام بش هیگر کیشر

قه عال چیمن واقعا دوسش نداشتم بهش ه یسرشو به عالمت مثبت تکون داد ول گفتمیکه من م یبا هر جمله ا بهزاد

 میاومد یبلخره من و بهزاد از کشت سادیتا اون موقع وا یکشت کردمیدوست نگاش م هیاز چشم  شهینداشتم هم یا

د از زنگ خور میبه راه افتادم که گوش یخداحافظباشه منم بعد از  یتو کشت گهید کمی خواستیبهزاد م یول رونیب
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رفت جوابش بدم با ذوق دکمه  ادمی رفتمیم نییباال و پا نجوریکه داشتم و هم یدرش اوردم کاوه بود از خوشحال فمیک

 سبز و زدم.

 :الو کاوهمن

 لوفری:نکاوه

 ؟ییکجا ستین داتیکاوه پ ییکجا لوفری:جون نمن

 و بهت بگم زیچ هی خوامی:مکاوه

 :بگومن

 دوست دارم. یلیخ یلی....من...اممم من خلوفری:نکاوه

پالک گردنبند قند تو دلم آب شده بود  یشد و دستمو گذاشتم رو ریاز چشمم سراز یخوشحال یحرفش قطره  نیا با

 .دادیکاوه هنوز داشت ادامه م

 حرفمو بهت بزنم. نیعاشقت شدم و هنوزم هستم خواستم آخر دمتیبار د نی:من از اون روز که تو پارک روز اولهکاو

حرف آخرم؟  یچ یعنی ه؟یشده بودم گفتم:کاوه منظورت چ جیکه گ یجمله آخرش لبخندم محو شد و درحال نیا با

 ؟ییکاوه کجا

 یخورده؟نکنه بال ریکه تو تلفن اومد وحشت کردم نکنه ت یریت نیاول یانداز ریجز ت ومدین یصدا چیه گهید یول

نشسته بودم و  نیزم یرو دمیشنینم یا گهید زیچ یانداز ریجز ت یول زدمیکاوه م یصدا غیسرش اومده؟ با ج

 شده؟ یبگو چ لوفریشده؟ ن یچ لوفریبه طرفم اومد و گفت:ن یهمون موقع مهد زدمیکاوه م یصدا نجوریهم

 :کاوه....من

 درست راست بگو؟ ی:کاوه چیمهد

 خدا نه. ی:کاوه فکر کنم....وامن
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اشک از  دینشن یزیچ یکاوه زد ول یصدا یرو ازم گرفت و سمت گوشش برد اونم دو سه بار یگوش عیسر یمهد

رفت و  نیزم ینفسم بند اومده بود که سرم رو رفتیم جیگ یبد شد سرم بدجور یلیشد حالم خ ریچشمام سراز

 دمینفهم یزیچ گهید

درسا اونجا بودن  ی،حتیه،مهدیهان د،خالهیچشمام باز کردم دور و برم شلوغ بود تو اتاق کاوه بودم عموسع یوقت

 یکاوه؟ کاوه کجاست؟ چه بال دیکردم و گفتم:عمو سع دیتخت بلند شدم و رو به عمو سع یبه کاوه افتاد از رو ادمی

 سرش اومده؟

 .فتادهیبراش ن یاتفاق چیتخت ه التیشانه ام و گفت:خ یبه طرفم اومد و دستشو گذاشت رو دیسع عمو

 کنمی:باور نممن

 رو یهال بود رفتم گوش ییتو یناهار خور زیم یکه رو میتخت بلند شده بودم و به طرف گوش یکه از رو یدر حال و

 .زنهیبابا داره زنگ م سایوا لوفری:نکرد و گفت یاخم یخاموش بود مهد یبرداشتم و به کاوه زنگ زدم ول

 هی یتوجم به بله گفتن کاوه بود ول یرفتم همه  زدیکه داشت به کاوه زنگ م دیبه طرف عمو سع یتوجه به مهد یب

 دیرو از عمو سع یگوش عیسر دمیکاوه رو شن یبعد از حرف زدن با اون مرد صدا دیاومد عمو سع گهید یکی یصدا

 حالت خوبه؟  زمیو گفتم:کاوه؟ عز دمیکه کنار گوشش بود کش

 ؟ییتو لوفری:نکاوه

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:آره خودمم. ختمیر یاشک از خوشحال یا قطره

 :نگران نباش حالم خوبه.کاوه

 و گفتم:خدا رو شکر. دمیکش ینفس

 برم خداحافظ دیخوب من با یلی:خکاوه

گرفتم و  دیرو سمت عمو سع یو گوش دمیکش یرد نفسبدم قطع ک شویبزاره منم جواب خداحافظ نکهیبدون ا و

 .مریخودمو بگ ینتونستم جلو دمیاسم کاوه شن یوقت د،یعمو سع دیصورتمو مظلوم کردم و گفتم:واقعا ببخش

 دخترم ستیزد و گفت:مهم ن یلبخند
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 افتاد به درسا ادمیرفت  یناهار خور زیرو گرفت و به سمت م یگوش و

 

و سبز خوش رنگش ت یاورد باال و چشما عیشونه اش سرشو سر یبود دستمو گذاشتم رو نییطرفش رفتم سرش پا به

گوشش گفتم:دلم برات تنگ  ریبغلش کردم و ز عیکنه سر هیگر خوادیم یچشمام دوخت چشماش برق زده بود انگار

 شده بود.

 تنگ شده. یعل یمن دلم برا یجمله منو سفت بغل کرد و گفت:ول نیا با

درسا  کممیشد  ریاشک از چشمام سراز یاشک تو چشمام جمع شد و بغض کردم قطره ا دمیشن یکه اسم عل نیهم

 نکن درسا جون. هیچشم اونم پر اشکه دوباره بغلش کردم و گفتم:گر دمیرو از خودم جدا کردم د

 شت؟یپ امیامشب ب شهی:مدرسا

 ما. یخونه  ایامشب حتما ب زمیزاز خودم جداش کردم و سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:آره ع کمی

 نجایو گفت:امشب شام ا کمونیاومد نزد هیگونه اش بود پاک کرد همون موقع خاله هان یاشکش که رو یا قطره

 ؟یمونیم

 خونه. میریم هیو گفتم:نه خاله هان دمیخواست حرف بزنه که پر درسا

  دیهم شام نخورده باش هیخاله هان یخونه و خونه  نیبر شمیناراحت م یلیکرد و گفت:خ یاخم هیهان خاله

 .ارمیتا من شام ب دینیبش زیپشت م نیزد بود گفت:بر یکه لبخند مهربون یدر حال و

اصال جواب  دیعمو سع یکرد ول هیو خاله هان دیاز عمو سع یخداحافظ هیهم  یمهد مینشست زیو درسا پشت م من

 دشیبدرقش کرد و بغلش کرد و بوس نییتا پا هیخاله هان یاز دستش ناراحته ول یلینداد معلوم بود خ شیخداحافظ

بشقاب پر خوردم درسا هم  هیاورد منم  مهیدست از پسر جونش برداشت و شام خوشمزاش پلو ق هیخالصه خاله هان

ر تشک دیو عمو سع هیمنم بعد از خوردن از خاله هان دینداشت فقط دو سه تا قاشق خورد و کنار کش یاصال حال خوش

 بهش کردم تا حرفشو بزنه. یصدام زد با صداش برگشتم و نگاه دیو خواستم برم که عمو سعکردم 

 ؟ییایاستقبال کاوه تو م میری:فردا مدیسع عمو
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 .امیزده بودم گفتم:البته که م یلبخند پر رنگ هیکه  یکردم و درحال ذوق

 صبح اونجا باش. ۹خوب ساعت  یلی:خدیسع عمو

د و تاب نشسته بو یمامان رو شهیمثل هم میرفت میگرفت یتاکس هیکردم و با درسا  یزدم و دوباره خداحافظ یلبخند

درسا اخمش محو شد و  دنیبگه که با د یزیخواست بهم چ خوردیتاب م نجورینشسته بود و هم شیشونیپ یاخم رو

 !!! درسا خانم گل گلها.اومده یک نیبب یلبش نشست و به طرف درسا رفت و گفت:ووووا یرو یلبخند

 د؟یخوب هست یزد و گفت:سالم خاله گل یحیدرسا لبخند مل

 بهتر شد. میلیحالم خ دمی:بله دخترم،تو رو که دمامان

 :نظر لطفته درسا

و  کنهیم کاریچ یتو خلبان نکهیدرسا درباره ا کمیخونه خالصه بعد از  میدر خونه رو باز کرد و من و درسا اومد مامان

                            که دو بار رفته لندن  دمیبه کجا صحبت کرد،تو حرفاش شن رهیاز کجا م

                                ** 

بود درسا ساعت هفت رفته بود فرودگاه چون امروز پرواز داشت منم ساعت هشت بلند شدم و بعد از صبحانه  صبح

 یورت یمانتو سرمه ا هیبزنم  پیبعد چقدر براش ت نمیبیخوردن لباسمو تنم کردم خواستم حاال که کاوه رو امروز م

از مامان به  یهم پام کردم و بعد از خداحافظ یسانت ۹۰گلدار که به رنگ قرمز بود شلوار  یبلوز مشک هیتنم کردم و 

اونجا بودن منم بهشون ملحق  یو مهد دیعمو سع میدیرس یتو راه بودم وقت یساعت میطرف فرودگاه رفتم تا اونجا ن

ساعت  کیمنتظر کاوه نشسته بود خالصه تا  یصندل یهم رو دیشده بود و عمو سع رهیهمش بهم خ یشدم مهد

 یآب راهنیپ هیشده بود  گرمیچه ج نمیپشت پنجره بب تونستمیفرود اومد کاوه رو م مایبلخره هواپ میبودمنتظر کاوه 

 کنیبورشم همش برده بود باال و ع یبود موها یگریج پیت یلیهم پاش بود که خ یتنش بود و شلوار مشک کیش

که کاوه  یکلمه به کلمه حرفا دادبه راهش ادامه  یتوجه ا چیبهم کرد و بدون ه یهم رو چشمش بود نگاه یدود

دار و  کلیمرد ه هیکاوه و  رونیب میاومد باز قند تو دلم آب شده بود از فرودگاه اومد ادمیبهم زده بود به  شبید

در  ییگرفته الاقل از تنها دیدوست جد هیبود خدا رو شکر  سادهیدرشت کنار کاوه وا یمشک یو چشما پیخوشت

 .ادیم

 .دیبهش کردم و گفتم:خوش آمد یزدم و نگاه یرو بغل کردن لبخند گهیو کاوه همد دیعموسع میشد کشونینزد
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وجه ت یبود ب دایرنگش کامال پ یآب ینور آفتاب چشما ریاز چشماش در اورد ز شویدود نکیداد و ع لمیتحو یلبخند

 .سریهست کم انی) همون مرده( شا شونیکرد و گفت:بابا ا دیبه عمو سع یبه من نگاه

 زد و گفت:خوشبختم. یلبخند انیهست شا انیشا سریکم پس

 نایشا سریکاوه و اون کم میبش نیسوار ماش مینگفت خواست یزیهم به من کرد و چ یهم دست داد نگاه یبا مهد و

بودم همه توجم  نیرفت شرکت سوار ماش نشیهم جدا گونه با ماش ینشستم و مهد دیبا هم رفتن منم کنار عمو سع

 شده؟  مونیبود؟ نکنه پش یتلفن گفت چ یکه پا یپس اون حرفا زاشتیمحلم نم به کاوه بود چرا

 به خودم اومدم. دیعمو سع یصدا با

 شرکت؟ یری:مدیسع عمو

 ست؟ی:بله،اگه زحمتتون نمن

 .ی:نه دخترم چه زحمتدیسع عمو

 شدم. رهیخ رونیدادم و به ب لشیتحو یلبخند

 

که وارد اتاقم شدم  نیمنو رسوند وارد شرکت شدم هم دیعمو سع نکهیخالصه بعد از ا میتو راه بود یساعت مین تا

تا به  کردم ینزده بود تک سرفه ا یآنچنان پیبود ت دهیبه خودش نرس یلیمنتظر من بود انگار خ یصندل یرو نبیز

  ب؟نیزدم گفتم:ز یشد لبخند رهیسرشو اورد باال و تو چشمام خ عیبود با تک سرفم سر نییسرش پا ادیخودش ب

 ری:صبح بخنبیز

 شده؟ یزیر،چی:صبح بخمن

 استقبالش. ی:کاوه اومده؟رفتنبیز

 ؟یدی:از کجا فهممن

 استقبال کاوه. یبهم گفت که رفت یشرکت خاله گل می:صبح به خونتون زنگ زدم که با هم برنبیز
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 دیپرس نبیکردم که اگه ز دیاخر بهش گفت خوب که بهش دو بار تاک رهیخودشو بگ یاخر مامان نتونست جلو اوووف

 کرد یباز لجباز یول یجوابش بد یکجام چ

 کاوه،رفتم استقبالش. شیابرمو انداختم باال و گفتم:آره رفتم پ دوتا

 :حالش چطوره؟نبیز

 :خوبه خدا رو شکر من

 ذره شده. هی:دلم براش نبیز

 .نطوری:منم همدیاز دهنم پر ییهویتکون دادم که  سرمو

خوب منم  زه؟یداده بودم تته پته گفتم:چ یشد منم که چه سوت رهیتعجب کرده بود هاج واج بهم خ یبدجور نبیز

 .نیدلم براش تنگ شده هم دمشیوقته ند یلیخ

 بود گفت:با اجازه من رفتم. نییکه سرش پا نجوریو از سرجاش بلند شد و هم دیکش ینفس

 :بسالمت.من

 شد.ناراحت کنندش از اتاق خارج  افهیبا ق نبیز

خوب  یکاوه تنگ شده به هر حال عاشقشم ول یچقدر زود بهش بر خورد خوب منم انسانم دل دارم خوب دلم برا اه

 .میدوست هست هیمن و کاوه  نبیاز نظر ز

 تونستمیکه م یزیبهش بدم تنها چ یا هیهد هیاون روز  یگرفتم برا میکاوهس تصم یسالگرد آزاد گهیروز د دو

 یقهوه ا یمقوا هی یریمقوا باشه عصر بعد از شرکت رفتم لوازم تحر یعالمه عکس کاوه رو هیکه  هیهد هیبهش بدم 

ود تا خ قایبود چسبوندم به مقوا دق یادگاریداشتم و  یعکس با کاوه و عل یهر چ دمیخر یکیرنگ و دوتا چسب مات

رو چسبونده بودم صبح بود  یلکاوه و ع یعکسا یبود و همه  یبزرگ یچون مقوا دیکاوه طول کش یروز سالگرد آزاد

گفت بخاطر فرهاده دوتا  دیبار عمو سع هیبودن  سادهیوا یعاد یشدم که دوتا مرد با لباسها نایکاوه ا یخونه  کینزد

زدم و  یمرده شدم لبخند کینزد رنشیشد بگ دایدور و برا پ نیکه اگه فرهاد ا زارنیم یلباس عاد اب سیپل

 خونه هست؟ ر،کاوهیگفتم:صبح بخ

 .ستشیتا حاال ن شبی:نه از دسیپل
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 .امیبزارم ب شویهد نیگفتم:پس من برم ا کردمیکاوه تو دستم بود و به مرد اشاره م هیکه هد یدر حال 

شاخ در اوردم اصال انتظار نداشتم که  دمیچهار چوپ در د نیبا در زدن سحر رو ب یخونست ول هیکردم خاله هان فکر

 تو. ایزد و گفت:ب یشکسته لبخند یتو گچ بود انگارپاشم  نمیسحر رو بب

 ؟یکنیم کاریچ نجایخونه شدم و گفتم:تو ا وارد

 بهم نزنه. یبیتا فرهاد آس نجایمحافظت از من منو اورده ا ی:کاوه براسحر

که سحر سر  یبالها یعنیمهربون شد؟  نقدریا ییهویبه سحر کمک کنه چرا  دیبا یچ یکردم اخه کاوه واس تعجب

 رفته؟  ادشیکاوه اورده 

 :االن کاوه کجاست؟من

 .ستین داشیرفت االنم پ نجایکه منو گذاشت ا شیروز پ دونم،دوی:نمسحر

 :عجب.من

 ه؟یچ نیکرد و گفت:ا هیبه هد ینگاه سحر

در اوردم و  لویتکون نخورده بود مقوا رو از نا یزیچ چیندادم و وارد اتاق کاوه شدم اتاقش مرتب بود ه جوابش

کاوه درست  یسحر وارد اتاق شد و گفت:برا شدیجا نم زیم یبزرگ بود که رو نقدریتخت چون ا یگذاشتمش رو

 ؟یکرد

 به عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:امروز سالگرد آزاد شدن کاوه هست. سرمو

د که من با کاوه آشنا بو یروز قایو گفت:دق نییسرشو انداخت پا زدیسحر جمع شد چشماش برق م یتو چشما اشک

 نابود شد میکه زندگ یشدم همون روز

 .ینکن شیرو کاوه خال ،بهتریزدم و گفتم:تو خودت مقصر بود یپوزخند

چرا همتون  د؟یکنیشد صداشو بلند کرد و گفت:چرا همتون منو مقصر م ریبهم کرد اشک از چشماش سراز ینگاه

 کردم؟ کاریاخه مگه من چ د؟یبنیفقط منو بد م

 .گردهیشده زمان به عقب برنم رید گهینبر باال د یکردم گفتم:سحر صداتو الک یاخم
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از  یخبر دمیبه دور و بر خونه کردم د ینگاه رونیفلجش از اتاق کاوه اومد ب یاونم با اون پا رونیاز اتاق اومدم ب 

 کجاست؟ هیبه سحر کردم و گفتم:پس خاله هان ینگاه ستین هیخاله هان

 ه.:از خونه رفتسحر

 ؟یچ ی:واسمن

 بده از خونه رفت. یبه کس یخبر نکهیبدون ا ومدیمن اومدم،با من کنار نم نکهی:بخاطر اسحر

 نکرد؟ یکار دیعمو سع د؟ی:عمو سعمن

 .میکرد که توقع نداشت یکار هی:چرا بر عکس سحر

 کرد؟ کاری:چمن

 رو پاره کرد بعدشم همش گذاشت تو چمدون براش فرستاد. هیخاله هان یلباسها ی:همه سحر

 کجا رفته؟ هیخاله هان یدونی:ممن

 و بهار. یمهد شی:رفته پسحر

 ومدمیخونه داشتم م یاز پلها رونیاز خونه اومدم ب یخشک و خال یخداحافظ هیابرمو انداختم باال و بعد از  دوتا

 شجکتیر نیبهزاد نداشتم بخاطر هم یاد بود اصال حال حوصله درش اوردم بهز بمیزنگ خورد از ج میکه گوش نییپا

مگه  ست؟یازش ن یکاوه بودم چرا اصال خبر فکرو تو  رفتمیراه م نجوریخودم هم یبشه واس الیخیکردم تا ب

 کجاست؟ 

 شد و برگشت طرف من. خکوبیروبرو شدم صداش زدم با صدام سرجاش م هیفکر فرو رفتم که با خاله هان تو

 

 ن؟یکه از خونه رفت دمیدادم گفتم:شن لشیتحو یلبخند

 .یکرد و گفت:به تو چه اخه،فضول مردم یشد و اخم رهیبهم خ هیهان خاله

 چه طرز صحبت کردنه؟ نیکه بازوشو گرفتم گفتم:ا رفتیداشت م هیشدم خاله هان رهیتعجب بهش خ با
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 کنمینشو خواهش م یتابآف نقدریدختر جون لطف کن دور و بر من و پسرام ا نی:ببهیهان خاله

 یکردم؟ نکنه باز کاوه و مهد کارینشم؟ مگه چ یدور و بر پسراش آفتاب یچ یعنی وردمیسر در ن زدیکه م یحرفا اصال

باشه تا سه روز  هیخاله هان زدیحرفا رو م نیبود و ا سادهیکه االن جلوم وا یاون شدیبا هم دعوا کردن؟  اصال باورم نم

 شد؟ یحاال چ دیدیمنو دختر خودش م شیپ

 یپوف زدیاز پنجره اتاقم نگاه کردم بهزاد داشت با مامان حرف م ومدیم یصداها هیبود تو خونه نشسته بودم  شب

 زد و گفت:حالل زادست. یمن لبخند دنیرفتم بهزاد با د اطیو به سمت ح رونیو از اتاق اومدم ب دمیکش

 شدم. کشیزدم و نزد یلبخند

 شام دعوت کردم. یمن بهزاد و برا لوفرین یخوشحال بود گفت:وووا یلیکه خ مامان

مامان رفتم و صورتمو  یبرا یدعوت کنه به شام چشم غره ا نویا دیتعجب کردم چرا با دن،اصالیشروع کرد به خند و

 سمت بهزاد کردم ومجبور شدم لبخند بزنم

 .میامشب با آقا بهزاد شام بخور میشی:خوشحال ممن

 منو آقا صدا نزن،باهام راحت باش بهزاد. گهیبار د نیسوم نیزد و گفت:ا یلبخند

 لیشروع کرد به کباب درست کردن مامان هم داشت وسا اطیخالصه بهزاد تو ح نییزدم و سرمو انداختم پا یلبخند

و  دیچیم زیم یمامان داشت ظرفها رو رو رفتمیبه مامان براش چشم غره م یمنم با هر نگاه کردیشام رو درست م

 .نیراه انداخت یبهزاد جان چه بو یکه در اومد گفت:وووا کردیبهزاد م ینگاه یرکیز ریز

 .شهیزد و گفت:داره کم کم تموم م یلبخند بهزاد

 :برنجم پختم،گفتم فقط تنها کباب نباشه.مامان

 پر رنگ تر کرد و گفت:دستتون درد نکنه. لبخندشو

شده  رهیمامان خ یمنم انگار برگ چغندر اونجا نشسته بودم و به رفتارها رونیرفت ب اطیزد و از ح یلبخند مامان

 ؟یاریبشقاب م هی لوفریبهم کرد و گفت:ن یمامان باز اومد بهزاد نگاه هیبودم بعد از چند ثان

  دیلحظه صبر کن هیارم،یگفت:من م دیاز سرجام بلند بشم که مامان پر خواستم
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 .دییبه طرف بهزاد گرفت و گفت:بفرما برداشت و زیم یبشقاب رو از رو هی و

از  کمیبهم کرد و گفت:دخترم زود باش  یبشقاب مامان نگاه یزد و شروع کرد به گذاشتن کباب ها رو یلبخند اونم

 بهزاد. شیپ ایسرجات بلند شو ب

 کرده. رمیکباب س نیا یبه بهزاد زد و گفت:بهزاد جان بو یاز بدنم خارج کردم مامان لبخند ینفس

مامان چقدر بهزاد براش با ارزش شده مامان باز  یاز کارها وردمیاصال سر در نم دنیوباره شروع کرد به خندد و

 شروع کرد.

خونه دست به  نیوقت بود تو ا یلیخوب شد خ د،چهیکشیدرست کنم تا فردا صبح طول م خواستمی:اگه من ممامان

 خوب شد. یلینزده بودم،خ دیو سف اهیس

 نیبابا ا یبه مامان زد و گفت:ا یشدم بهزاد لبخند رهیدوباره از بدنم خارج کردم و دوباره هاج واج به مامان خ ینفس

 . دیگندش نکن نقدریا گهیه،دیچه حرف

خودش واسه ما کباب درست  یما داره با دستها یاومده خونه  یجان بزرگ کنم،بهزادی:معلومه که گندش ممامان

 .کنهیم

بابا  یمامان صداشو بلند کرد و گفت:ا دمیبراش رفتم و چشمو ازش دزد یچشم غره ا هیکرد منم  بهم ینگاه هی و

 ما. شیپ کمی ایاز سرجات بلند شو ب کمی لوفرین

بگم با  یعنیکه با بهار داشته  یمشکالت هیو به طرف اتاقم رفتم امروز تولد بهار خانمه و بهزاد بخاطر  دمیکش یپوف

 یدر اوردم و به کاوه زنگ زدم ول بمیاز ج مویتخت نشسته بودم گوش یمشکل داره به تولد بهار نرفته رو یمهد

 تلفن اومد. یپا دیعمو سع یدازنگ بزنم ص نایکاوه ا یخاموش بود مجبور شدم به خونه 

 د؟یی:بفرمادیسع عمو

 .لوفرمیمن ن دی:عمو سعمن

 :شناختم بگودیعموسع

 دم،خونست؟:راستش نگران کاوه شمن
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 :نه دخترم،من اومدم نبودش دیسع عمو

 .ستیدر دسترس ن شمی:گوشمن

 . ستی:آره ندیسع عمو

  فتاده؟یکه ن یاتفاق دی:عمو سعمن

ما هروزش ترسناکه تا  یبه بعد برا نیاز ا ست،ین یگفت مشکل خاص زدمیحرف م انیشا سری:االن با کمدیسع عمو

 .مینشه ما شب و روز ندار دایپ یاون فرهاد عوض

 .دیبزار انیمنم در جر نیگرفت یاگه خبر خوب دم،لطفای:فهممن

 دخترم. ری:باشه،شبت بخدیسع عمو

 .ری:شب شما هم بخمن

 مامان بلند شد یقطع کردم صدا مویکه گوش نیهم

 دخترم؟ ییکجا لوفری:نمامان

.بعد از خوردن شام بهزاد بلخره از سرجاش بلند شد که بره مامان رونیاز بدنم خارج کردم و از اتاق اومدم ب ینفس

مامان حواسش به بهزاد هست  نقدریبهزاد در خونه رو باز کرد منم تعجب کرده بودم در حد بنز چرا ا یرفت جلو و برا

 ممنونم. زیبود،راستش واقعا بابت همه چ یممنونم، شب واقعا عال یلیزد و گفت:خ یبهزاد لبخند

  نجایا نیایب دیخوش گذشت،هر وقت دلتون خواست بلند بش یلیه،خیچه حرف نیبابا ا ی:امامان

 زد و گفت:قربونتون برم. یباز لبخند بهزاد

 ذره هم عالقه نداشتم. هیکنم واهلل  یکرد مجبور شدم باهاش روبوس یاومد از من روبوس و

 

 . نیخوب یلیخ شیر یب ینطورینا،ایودزشت ب شیهمه ر نیبهزاد جان چقدر اون روز با ا ی: وووامامان

 ؟یدیبهزاد رو از کجا د یقبل افهیکردم و گفتم:مامان جون ق یاخم
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  ؟یگی:منو ممامان

 دمکریم دیشما خر یها کیداشتم نزد شیبهم کرد و گفت:چند وقت پ یبه بهزاد کرد بهزاد نگاه ینگاه هی عیسر و

 .دمیرو د گهیکه همد

 باهاش روبرو شدم من بهت گفته بودم مگه نه؟ کردمیم دیداشتم خر یتته پته گفت:اره درسته وقت مامان

 ی:نه اصال بهمم نگفتمن

 شیعالمه ر هی رمردهایمثل پ دمیبهت نگفته باشم؟ بهت گفتم که بهزاد جان رو د شهیمگه م لوفریمن ن یمامان:خدا 

 .ستین ادمی دونمیکه گفتم،نم ادمهیمن  یمن ول یزشت شده بود گفتم،نگفتم؟خدا میلیگذاشته بود خ

فت شد و ر نیسوار ماش یخالصه بهزاد بعد از خداحافظ نییبهزاد آبروش نره سرمو انداختم پا ینگفتم که جلو یزیچ

 به خودم اومدم. نبیز یکه با صدا رهیگیم لیتحو نقدریمامان بهزاد و ا نقدریتو فکر بودم چرا ا نجوریهم

 لوفر؟ی:ننبیز

 میگفتم:فقط تو رو کم داشت یلب ریبهش کردم ز یو نگاه برگشتم

 یجان خوش آمد نبیز یرفت و گفت:وووا نبیکه انگار امروز از دنده خوب بلند شده ذوق زده به طرف ز مامان

 .زمیعز

 ممنون. یلی:خنبیز

 تموم شد؟ یزود نی:جشن تولد به امامان

 شد و گفت:نه من زود اومدم. اطیوارد ح نبیز

 .نیبش ایبهش زدم و گفتم:ب یبهم کرد لبخند یاهنگ

کرد و گفت:از جشن تولد بگو کجا  نبیبه ز یمامان نگاه مینشست من و مامان هم روبروش نشست یصندل یرو نبیز

 بود؟

 بزرگ  یلیکالپ خ هی:نبیز
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 هم که تولد بهار اونجا بود  شیپ یبابا دفعه  ی:امامام

 کرده بود. یزیرو برنامه ر یهمه چ ی:راستش مهدنبیز

 .ستیبلد ن گهید ییزدم و گفتم:بفرما،معلوم شد اون جا یپوزخند

 شده بود. ریغافل گ یچشن تولد اونجاست،بدجور دونستی:کاوه هم نمنبیز

 کردم و گفتم:کاوه هم اونجا بود؟  یکاوه که اومد به دلم خنج اومد اخم اسم

 اومده بود. گهیدختر د هی:اهوم،با نبیز

دم ش رهیخ نبیبه ز نجوریچاقو برداشته بود و تو شکمم فرو کرده بود نابود شدم و هم هی نبیانگار ز شیآخر ملهج

 ؟یوسط حرفمونو گفت:با ک دیمامان پر

و با  دشونید هیکه خاله هان گشتنیم ییجا هیهم وارد شدن داشتن دنبال  شناختم،بایمن دختر رو نم دونمی:نمنبیز

 یچ یعنیبود  نییپا نجوریو با عجله دست دختر رو گرفت و رفت.سرم هم دیبلند گفت کاوه کاوه اونم ما رو د یصدا

 آزار بده؟  منو خوادیکنه؟م تیمنو اذ خوادیم ؟یچ یعنیکاراش واقعا  نیا

 از دوستاش بوده. یکی دیگفت:شا میدلدار یکه متوجه حالم شده بود برا مامان

 شهینم گهیگه،دیکاوه عادت کن؟ کاوهس د یکارا نیبه ا یگفتیجب نکردم خودت مگه نم:راستش من اصال تعنبیز

 .دهیدلش بخاد انجام م یکرد هر کار شیکار

 ختسویشدم دلم به حال خودم م رهیخ نجوریهم نبیکنم فقط به ز یکار تونستمیتو چشمام جمع شده بود نم اشک

 اومد و اشک منو نکهیبعد از ا نبی.خالصه زکنهیحال م گهید یاون با دخترها یداشتم کاوه منو بخاد ول دیکه هنوز ام

بود که به هق هق  دیشد میگر نقدریا کردمیم هیرگ نجوریبودم و هم دهیدر اورد رفت منم تو رختخواب دراز کش

 افتادم با در زدن مامان خودمو جمع و جور کردم.

 موش کنم.چراغ رو خا ؟خواستمیدی:من فکر کردم خوابمامان

 .دمیخوابیپاک کردم و گفتم:آره خاموش کن داشتم م اشکامو
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طرف حق داره  هیاز  دونم،امایمن خوب م دونمیمن م نجا،ههیتو رو ناراحت کنه اومده بود ا نکهیواسه ا نبی:زمامان

  هینطوریتا آخر عمرشم هم گهیکاوه د نیا

موضوع  نیبا ا دیبا اشمیمامان باز ادامه داد:اطراف شدیم ریاز چشمام سراز یقطره اشک زدیکه مامام م یحرف هر

 شو. الیخیکاوه رو ب گمیم شهیعادت کنن،منم هم

 .گهیجملش سرم داغ شد و صدامو بردم باال و گفتم:مامان بس کن د نیا با

طرف هم به  هیاز  ینجا،ولیپاشود اومد ا یتو رو ناراحت کنه چطور نکهیا یبرا نیحسوده بب نبیباز ادامه داد:ز مامان

 .ارهیبال رو م نیبه اون پشت کرد؟ راستش سر تو هم هم یکرد چطور نکارویا نبیبا ز یچطور گمیخودم م

که صدام  یتو دلم از سرجام بلند شدم و در حال کردیخنجر م هیمامان انگار داشت  یداغ کرد حرفا یبدجور سرم

 یا گهیکاوه با کس د گه،اونیداره دروغ م نبیست،زین یا گهید ست،کسین یا گهیبلند کرده بودم گفتم:کس د

 .کنهیم ینزنه ازم دور بیبه من آس نکهیا یبفهم کاوه منو دوست داره،برا نویا رهینم رونیب

تخت خواب دراز  یو دوباره رو دمیاز اونجا رفت منم محکم در و کوب عیصدام وحشت کرده بود سر یکه از بلند مامام

کاوه جز من با کس  گهیداره دورغ م نبیکه ز کردمیم نیکردن همش به خودم تلق هیو شروع کردم به گر دمیکش

ود چون حس نبیمن مطمئنم ز کنهیم ینزنه ازم دور یبیفرهاد بهم آس نکهیرابطه نداره،من مطمئنم بخاطر ا یا گهید

 شده بود اصال صبحدم،یهم گرفتم خواب یبهم گفت.همش تو فکر کاوه بودم که چشمامو گذاشتم رو نارویبود اومد ا

رو  باهام خوادیچرا نم کنهیباهام م نکارویبرم دنبال کاوه بهش بگم چرا ا خواستیبرم شرکت دلم م خواستیدلم نم

بشه و به بگه چقدر دوسم  رهیو تو چشمام خ سهیجلوم وا ادیراست باشه من که بهش گفتم دوستش دارم چرا اون نم

 کنه؟ تمیاذ خوادیداره چرا م

 

که به  زدمیخودم قدم م یداشتم برا رونیلباس و از خونه اومدم ب دنیردن صبحانه شروع کردم به پوشاز خو بعد

 و جوابش دادم. دمیکش یدرش اوردم بهزاد بود نفس فمیزنگ خورد از ک میشرکت برسم که گوش

 :بلهمن

 ری:صبح خبهزاد

 ری:صبح شما هم بخمن
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 ؟؟یی:کجابهزاد

 جوابتون بدم. تونمینم یلیخ رمیم ادهیشرکت االن هم دارم پ رمی:دارم ممن

 .زنمیبد موقع زنگ زدم بعدا بهت زنگ م یانگار دمی:آها باشه فهمبهزاد

 :باشه،خداحافظ.من

 :خداحافظ.بهزاد

اد به بهزاد افت ادمیتو فکر بودم که  قهینشستم ده دق یصندل یگذشت که از پلها رفتم باال و رو یساعت میشرکت ن تا

 و بهش زنگ زدم. رونیاوردم ب فمیاز ک مویگوش عیسر

 :سالم بهزادمن

 ی:سالم بلخره زنگ زدبهزاد

 ؟یداشت کارمی:حاال چمن

 افتتاح کلوپ. یدنبالت برا امی:شب ساعت هفت آماده باش مبهزاد

 ؟یای:تو هم ممن

 دنبالت؟ امیکجا ب ؟یبر ییبزارم تو تنها شهی:صد در صد مگه مبهزاد

 .نمیبیم گرویهمونجا همد یبرم خونه اگه خواست خواستمی:راستش من بعد از شرکت ممن

 شرکت دنبالت. امیست،می:نه الزم نبهزاد

بزرگ در دستش وارد اتاقم شد حوصلشو نداشتم واقعا از دستش ناراحت بودم دلم  فیک هیبا  نبیموقع ز همون

 جواد تو اتاقشونن؟ یگفت:آقا سایزد و جلوم وا یاش پوزخندبزنم تو چشم یخودکار آب نیبا هم خواستیم

که اصال حوصله نداشت  نبیز زنمیحرف م یبه عالمت ساکت اوردم باال و بهش اشاره کردم دارم با گوش خودکارمو

 انه؟یبرد باال و گفت:آقا جواد وقت دارن  کمیصداشو 

 لحظه  هیبه بهزاد گفتم: یلب ریز
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 رو از دهنم دور کردم و گفتم:بهار خانم تو اتاقشون. یگوش کمی و

حظه ل هی نبیو به طرف اتاق جواد رفت کالفه شدم صدامو بردم باال و گفتم:ز رونیتوجه به حرف من از اتاق رفت ب یب

 نه. ای یکنیصبر م

عدا بهت گوشم کردم و گفتم:بهزاد من ب کیرو نزد یشد و برگشت طرف من گوش خکوبیحرفم سرجاش م نیا با

 .زنمیزنگ م

 :باشه خداحافظ.بهزاد

 .ششهیجواد وقت ندارن بهار پ یشدم:گفتم که االن آقا نبیز کیرو قطع کردم و از سرجام بلند شدم و نزد یگوش

 :خوبه خوب،منم بخاطر کار اومدم.نبیز

 .یکنیلحظه صبر م هی نبیدوباره به راهش ادامه داد بازوشو گرفتم و گفتم:ز و

 پسش زد و گفت:از سر رام برو کنار. هیثان یکیم که دور بازوشو گرفته بودم کرد و تو به دست ینگاه

ها ا ؟هان؟یبکن یخوایم کاریصدامو بلند کردم و گفتم:تو چ کمیدوباره به راهش ادامه داد پشت سرش راه رفتم و  و

 .یبا من مبارزه کن ینطوریا یخوایآره تو م

 به تو اعتماد ادینه؟کاوه ز یبه خودت اعتماد دار یلیخ نکهیزد و گفت:مثل ا یبهم کرد و پوزخند یو نگاه برگشت

 بنفس داده.

 زشته. یلیخ نکارتیکردم و گفتم:بدون که ا یاخم

 شده؟ یکرد و گفت:چ نبیبه من و ز یبهار نگاه رونیموقع جواد و بهار از اتاق اومدن ب همون

واد ج یجلو نکهیا یو برا زدیباهام حرف م یچطور شیپ قهیچند دقداد و انگار نه انگار تا  لیبهم تحو یلبخند نبیز

 .یشیم یزود عصبان یلیشانه ام و گفت:خ یکنه به طرفم اومد و دستشو گذاشت رو ینیریو بهار خود ش

 لوفرهیرو به جواد و بهار کرد و گفت:ن نبیز کردیکه م یاز کارا وردمیشده بودم سر در نم رهیواج بهش خ هاج

 .دهیاون به من دستور م نیشماها به من دستور بد نکهیا یگه،بجاید



 با عشق یباز

 
378 

 

ه ب یاز بدنش خارج کرد و نگاه یشده بودم بهار نفس رهیخ نجوریهم نبیکه تا اون لحظه گنگ شده بودم و به ز من

 تو اتاق. ادیمزاحم شما نشه بهش گفتم ن نکهیو گفتم:من فقط بخاطر ا نییجواد کرد سرمو انداختم پا

 جون. نبیز ایزد و گفت:ب نبیبه ز یبه من لبخند توجه یب بهار

 ؟یدیکرد و گفت:بازم طرح کش نبیبه ز ینگاه جواد

 .نمیبش کاریکردم نخواستم ب یطراح کمی:آره نبیز

 .میکن ینگاه هی ایبهش زد و گفت:کنجکاو شدم ب یلبخند جواد

 .اریسه تا قهوه ب لوفریگفت:ن کردینشسته بود و به من نگاه م شیشونیپ یرو یکه اخم یدر حال بهار

 دهنمو قورت دادم و گفتم:حتما. آب

 بهم کرد و گفت:مال من تلخ باشه لطفا. یبرگشت و نگاه نبیز

 نجورینباشه اخه جواد هم هم نیریخود ش نقدریچاقو بردارم بکنم تو شکمش که ا هیهمون موقع  خواستیم دلم

.بلخره سه نفرشو وارد اتاق شدن و رفتن منم به راهم ادامه دادم و خواستم برم تو اتاقم که کاوه کردیچپ چپ نگام م

 :کاوه زدمباال به طرفش رفتم و صداش  ادیکه داره از پلها م دمیرو د

 کجاست؟ یکه کاوه اخم کرده بود گفت:اون عوض یحال در

 .دونمیگرفتم گفتم:نم بازوشو

 ؟یآروم باش کمی شهیشدم و گفتم:م کیدبهش نز دیاز دستم کش بازوشو

 کجاست؟ ی:اون عوضکاوه

 :کاوهمن

 شده؟ یبود گفتم:گردنت چ یکه اون دنبال مهد یدور گردنش قرمز شده درحال دمیبه گردنش کردم د ینگاه

 کجاست؟ یتوجه به حرفم گفت:مهد یب اون

 شده؟ ی:گردنت چمن



 با عشق یباز

 
379 

 

 نشده  یچی:هکاوه

 ایزد و گفت:اتفاقا منم منتظرت بودم ب یپوزخند یکاوه و من ظاهر شدن مهد یخانم جلو ایو ثر یموقع مهد همون

 .نمیبب

رفت و با دو سه تا مشت سوار آسانسور شدن رفتن باال تو  یداغ کرده بود به طرف مهد یکه سرش بدجور کاوه

 و از پلها شرکت رفتم باال. دمیدو کردنیم یمشت مال گرویهمون آسانسور داشتن همد

 

 یاز پلها رفتم باال و به طرف پشتبون رفتم مهد عیرفتن پشتبون سر دمیکوچک آسانسور کردم د ریبه تصو ینگاه

بدتر نکنه  نیصورتشو از ا یبه طرف کاوه رفتم تا به اندازه کاف ومدیپهن شده بود و از دماغش خون م نیزم یرو

 .کنمیفلج م تویتلفن خود زندگ هی امن ب یکاوه،ول یزنیزد و گفت:تو با زورت حرف م یپوزخند یمهد

 .:کاوه تو رو خدا بس کنگفتمیم نجوریبدتر کالفه شد و خواست دوباره بهش حمله کنه که جلوشو گرفتم و هم کاوه

کالفه بود  یرفت و دوباره دو سه تا مشت بهش زد جلوش گرفتم کاوه که بدجور یتوجه به من به طرف مهد یب یول

 .ارمیرو بدست م یچ ارم،همهیمن دو برابرشو بدست م یکه دار یزیصداشو بلند کرد و گفت:هر چ

 .یگفت لوفریعشقتو به ن ،یزد و گفت:تازه شروع کرد یتو همون حالت باز پوزخند یمهد

ه اگ دونستمیم دیموهاش کش یکاوه بود کاوه دست ال شیحواسم پ یمن همه  یاومدن پشتبون ول نبیو ز جواد،بهار

 آروم بهش گفتم:کاوه تو رو خدا ول کن،بخاطر من ول کن. کنهیحمله م یجلوش نباشم دوباره به مهد

برداشت و به راهش ادامه داد منم  یمهد یکه گفتم دست از نگاه کردن و چشم غره رفتن برا یجمله اخر نیهم

 که بازوشو گرفتم  میدور شد کمیاز شرکت  رونیپشت سرش باهاش اومدم ب

 .میحرف بزن مینیبش ییجا هی میارم بربرد فمویک سایوا قهیدق هی:کاوه من

 یخوش رنگشو تو چشمام گره داد دوباره چشمم خورد به گردن قرمزش دست بهش زدم ول یآب یو چشما برگشت

 کرده؟ نکارویبهش کردم و گفتم:فرهاد ا یاشک تو چشمام جمع شد نگاه دیعقب کش کمی

 کرد و گفت:دست نزن،به من دست نزن. یاخم کاوه
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 منه؟ ؟بخاطریزنینم یبره که دوباره بازوشو گرفتم و گفتم:چرا با من حرف خواستیم 

 نشو. کیبه من نزد گهینداره،د یبه تو ربط یچینداره،ه یربط چی:نه به تو هکاوه

 ؟یدیخنجر کرد تو دلم دوباره کاوه ادامه داد:از من دور شو،فهم هیانگار  شیاخر جمله

سد  هتونینم گهید ینه؟کاوه مهد یزنیم یدار تیحرفات بخاطر عصبان نیاتکون دادم و گفتم: یبه عالمت منف سرمو

 .یستیراهمون بشه،تو به اون بدهکار ن

 .ریاز من فاصله بگ لوفری:نکاوه

  ترسمینم یچیشدم و گفتم:باور کن از ه رهیکه دور بازوش بود شل شد و تو چشماش خ دستم

 وزنم،منیباهات حرف م گهید جوری یبفهم یخوایحاال که نم نیکه چشماش پر اشک شده بود گفت:بب یدر حال کاوه

 نشو. دواریام یخودیگفتم؟ب یچ یدی،فهمیندار ییمن جا یتو زندگ ریراحت بزار از من فاصله بگ

 ؟یزنیحرفا رو م نیگفتم:چرا ا رفتیکه کاوه داشت م یشد درحال ریاز چشمام سراز اشک

 همه دردسر خسته شدم  نیابلند کرد و به طرفم اومد گفت:چون از  صداشو

رو ازش گرفتن کاوه دو سه قطره اشک  ایدن یرو از دست داده انگار یکه عل نیهم دمیداشت واقعا بهش حق م حقم

 زخم نیا نیرو بب نجایکه دور گردنش زخم شده بود گفت:ا یقرمز  شد دستشو گذاشت رو همون ریاز چشماش سراز

 .ستمین یکنیکه تو فکرشو م یمنه با من تا آخر عمر خواهد بود من اون آدم

 یمنو دوست دار ی:ولمن

 حرف آخرمه. نیا یول خوامیبا تو باشم مغذرت م خوامی:من نمکاوه

 هیحرفش  نیبا ا کردمیشدم و با چشمم دنبالش م رهیخ نجوریبه راهش ادامه داد و رفت منم تو اون حالت بهش هم و

 نیاشکه کنار م یولش کنم بره به طرف مرد خواستیتنهاش بزارم دلم نم خواستیغض بزرگ تو گلوم نشست دلم نمب

 و بده. چیبود رفتم  گفتم:سو

 خانم. لوفریبهم کرد و گفت:ن ینگاه مرد

 بده. چویبلند کردم و گفتم:سو صدامو
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 :ازتگفتمیم یلب ریز نجوریکه کاوه سوار شد رفتم هم یشدم و دنبال تاکس نیو ازش گرفتم و سوار ماش چیسو

 .کنمینم کشم،ولتیدست نم

 شیگوش یزنگ زدم ول کردمیدوباره همون جملها تکرار م زدمیتو دستم بود و به کاوه زنگ م میکه گوش یدرحال 

 هقیچند دق شد و به طرف هتل رفت ادهیپ یبود دنبالش کردم از تاکس یکه ساکت ییجا هیخاموش بود بالخر تا 

غضم ب نییتو دست دختر بود اومد از هتل پا ستشدختر که د هیبا  ومدیتنها ن ندفعهیا یول ادیتا ب سادمیهمونجا وا

کردن کاوه و اون دختر داشتن سوار  هیو شروع کردم به گر رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهیصحنه د نیبا ا دیترک

 نشون نداد و سوار یعکس العمل چیه یبهم کرد ول یکاوه زدم با صدام کاوه برگشت و نگاه یکه صدا شدنیم نیماش

 دکمه سبز و زدم. بهزاد بود میگوش یتوجه  به صحفه  یخورد ب نگز میگوش نیماش

 نییپا ایدم شرکتم ب گهید قهی:سالم من ده دقبهزاد

 در حق دیشا ارمیلج کاوه رو با ازدواج با بهزاد در ب ستمخوایازدواج داد م شنهادیکه بهزاد بهم پ یافتاد به روز ادمی

کرده حداقل با ازدواج کردن جبران کاراش بکنم آب دهنمو قورت  یبهم خوب یلیاون خ یکنم ول یانصاف یبهزاد ب

 ؟یکنبا من ازدواج  یخوایدادم و گفتم:بهزاد تو واقعا م

 شده؟ یچ لوفریکرد و گفت:ن یمکث بهزاد

 ؟یبا من ازدواج کن یخوایفقط سوالمو جواب بده واقعا م کنمی:خواهش ممن

 خدامم هست. خوام،ازی:خوب معلوم که مبهزاد

 .خوامیپاک کرد و گفتم:منم م اشکامو

 تلفن گفت:عاشقتم یکه معلوم بود خوشحال شده بودپا بهزاد

 

 .خوامیاالن م نیهم میتلف کن یوقت نکهیزود بدون ا یلیخ یباز پاک کردم و گفتم:ول اشکامو

 .یخودم بزن یجلو دیحرفا رو با نیدنبالت فقط ا امیاالن م نیکرد و گفت:باشه هم یمکث بهزاد

 .رمیشرکت،خونه نم رمیاالن م نیو گفتم:باشه،فقط من هم دمیکش یاوردم باال و نفس سرمو
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 تو حالت خوبه؟ لوفریکرد و گفت:ن یباز مکث بهزاد

از  یتخوبم،راس یلینشه و گفتم:خ ریاشکم سراز گهیکه د دمیکش یگونه هام بود پاک کردم و نفس یاشکام که رو باز

 رفتن به کلوپ هم منصرف شدم.

 خوب. یلی:خبهزاد

ه تو بگ دیسرم داد بزنه؟ چرا با دیاز قلبش نداره واهلل چرا با یجا گهیمطمئن شدم واقعا کاوه منو د یاز خداحافظ بعد

 یعشق چیه یدنبالم ول فتادیم خواستمیاون واقعا اگه م نم؟یبب گهیدختر د هیمن اونو با  دینداره؟ چرا با یجا میزندگ

 اونم در مورد خودم. دمیازش ند

از جواد دوباره سوار  یو معذرت خواه یبرداشتم و بعد از خداحافظ فمویشدم وبه طرف شرکت رفتم ک نیماش سوار

کردم کاوه بود  میگوش یبه صحفه  یزنگ خورد نگاه میم همون موقع گوششدم به طرف خونه رفت نیهمون ماش

 بلند شد بازش کردم  اممیپ یقطعشم کردم صدا یجوابش ندادم و حت

 «فراموشش کن. ستین یکار شدن نیا لوفریما وجود نداره ن نیب یزیچ یکنم،ولیدارم از تو محافظت م »

که محکم خوردم به سطل زباله مامان هم که از  کردمینم یبه رانندگ یو اصال توجه ا خوندمیقسمتو م نیهم داشتم

 یردک کاریحالت خوبه؟ با خودت چ لوفریلوفر،نیو گفت:ن دیاتفاق برام افتاده به طرفم دو نیبود ا دهیفهم یسوپر

 دخترم.

 .یترسوند یلیمنو خ زمیعز یووا ؟یشد مامان باز ادامه داد:دخترم خوب ریاشک از چشمام سراز باز

 هریمامان خ یناراحت کننده ا یشالم از سرم افتاده بود و تو چشما کردیموهام م یو دستشو ال دمیبوسیم نجوریهم

 گرفتم با بهزاد ازدواج کنم. میشدم و گفتم:مامان تصم

 ؟یگیم یجد لوفرین ی: ووواگفت کردیم یحرفم که چشماش برق زده بود و خوشحال نیبا ا مامان

 .کنمی:مامان من با بهزاد ازدواج ممن

 یاشک ذوقه ول نیا کردیمامان که همش فکر م کردمیم هیگر نجوریشد و هم سیخ سیجمله صورتم خ نیبا ا یول

 نشده هان؟ تیزیشدم مامان منو تو بغلش گرفت و گفت:دخترم چ ادهیپ نیگذشته از ماش ایتو دلم چ دونستینم

 قربونت بشم.
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 .کنمیکه دارم با بهزاد ازدواج م کردیم یخوشحالپشت سر هم  نجوریهم و

 یبهم زد برا یکه کاوه چه حرفا یا هیشده بودم و قض رهیخ یها یبه قال نجوریمبل هم یشب شد من رو خالصه

 .کردیم فیاز بهزاد تعر نجوریو هم هیبهزاد واقعا عال نکهیکردن و ا تیمامان گفتم مامان هم شروع کرد به نصح

 ٱبعد اون یگرفت یدرست میکه چه تصم یفهمیبعدا م یول یکنیناراحت م یخودیخودتو ب یتو االن دار لوفری:نمامان

 کشهایطول نم یلیخ گمیکه م

 بعدش به من کنهیدخترم بهزاد تو رو خوشبخت م لوفریکه دستشو تو دستم گرفته بود باز ادامه داد:ن یدر حال و

 نایا یهمه  دونمیبه مرور زمان م یجان ول لوفرین هیاالن تو فکرت چ دونمیم گهید دونمیمامان حق با تو بود م یگیم

 بدون. دارهکه تو رو دوست  یقدر اون گنیم شهیهم یکنیرو فراموش م

 یحرفا یمامان دوختم ول یقهوه ا یبرداشتم و چشمامو تو چشما یقال یجملش دست از نگاه کردن به گلها نیا با

تو  یول گفتمیهمه به تو م نایمن ا نیمش تو فکر کاوه بودم مامان باز ادامه داد:ببو ه دادمینم تیذره اهم هی زدیکه م

خودت اون دخترو  یباشه تو خودت با چشما یهر چ حالبه هر  یدیخودت د یبالخر خودت با چشما یدادیگوش نم

 خودش بهت گفته که تو رو دوست نداره تو رو خدا..... مونهینم یسوال برات باق یالاقل جا یدید

 .گهیوسط حرفش و کالفه گفتم:باشه مامان،باشه،بس کن د دمیپر

 اد؟یب یو از سرجام بلند شدم مامان مچ دستمو گرفت و گفت:قرار بود ک دمیکش ینفس دیزنگ خونه به گوش رس 

 :بهزاده.من

 به صورتت بکش یدست هیتو برو  کنمیصبر کن من باز م یت:ووواچشماش برق زد و از سرجاش بلند شد و گف مامان

 دورت شالتم درست راست بکن سرت. زیموهاتم بر

توجه به حرف مامان که گفته  یبرداشتم و سرم کردم و به طرف در رفتم ب یجا کفش یو شالمو از رو دمیکش یپوف

بود و تو دوتا دستش دوتا  سادهیرنگ وا یمشک بود به سر وضعم برسم در خونه رو باز کردم بهزاد با کت و شلوار

 هیافتتاح یپر رنگتر کرد و گفت:برا خندشودادم اونم با لبخندم لب لیبهش تحو یدسته گل قرمز بود لبخند

 بکنم. یعرض ادب هیخدمتتون  امینرفتم،گفتم ب

 تو. ایب یزدم گفتم:خوش آمد یبهش لبخند باز
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به مامان انداخت مامان به خودش اومد و  یکنه بهزاد نگاه کاریچ دونستینم یبه مامان کردم که از خوشحال ینگاه

 .دییگفت:بفرما

 یدر رفت کنار تا بهزاد وارد بشه منم از در رفتم کنار تا بهزاد داخل بشه بالخر بهزاد وارد خونه شد و نگاه یاز جلو و

 ماله تو. نیدسته گل قرمز رنگ به طرفم گرفته بود گفت:ا هیکه  یبهم کرد و درحال

بهزاد بالخر  کردیاعصابمو خورد م اشیزگریبازم همون ه دمیدادم و چشمامو ازش دزد لشیتشکر تحو یبجا یلبخند

 مادر زنم. یدست گل قشنگ برا هی نمیبه مامان کرد و گفت:ا یدست از نگاه کردن برداشت و نگاه

 ممنونم. یلیچشماش برق زد و گفت:خ مامان

 

 دییبه بهزاد کرد و گفت:بفرما یبه من و نگاه یشد مامان نگاه رهیلبخندشو پررنگتر کرد و دوباره به من خ بهزاد

 .دییبده،بفرما نجایداخل ا

گل قرمزو مامان  نطور،دستیزد و وارد هال خونه شد منم پشت سرش وارد هال شدم مامان هم هم یلبخند بهزاد

 یبود گذاشت داخلش مامان نگاه دهیکه بهزاد خر یتنگ آب پر کرد و دسته گلها هیازم گرفت و رفت تو آشپزخونه 

 زود براتون شام درست کنم؟  یلیخ نیخوایم ارم؟یبراتون ب نیدوست دار یچ ن؟یدار لیم یبه بهزاد کرد و گفت:چ

نه  مگه میریگجشن ب رونیب میبر میخوایم دیش م،حاضریمونیزد و گفت:نه اممم امشب تو خونه نم یلبخند بهزاد

 لوفر؟ین

 زدم و گفتم:بله. یتلخ لبخند

 زود آماده شو. لوفریبه من کرد و گفت:پس ن ینگاه مامان

خوش رنگ تنم  یلباس آب هیشد  ریتوجه به بهزاد از سرجام بلند شدم و وارد اتاقم شدم باز اشک از چشمام سراز یب

 ندیبا بهزاد روبرو شد بهزاد با د رونیکه از اتاق اومدم ب نیهم کردم هم شیکردم و مانتوم هم تنم کردم شالمم و آرا

باکالس و  اریرستوران بس هیرون و بهزاد خان هم ما رو برد تویب میمن از خود به خود شد و بالخر از خونه اومد

ه ک یبهم کرد و گفت:راستش روز یبهزاد نگاه میو سفارش شام داده بود مینشسته بود زیدور م یسه نفر یمجلس

 بود یمشکل هی نیا یبود، ول ایرو هیمن  یواسه  لوفرین نشون داده بودم لوفریمن احساسمو به ن یاومد یگریباز یراب

 من. یبرا
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 بهزاد. میبهش کردم و گفتم:ما هر دومون مشکل داشت ینگاه

شده  رهیبهم خ نجوریدرش اوردم بهزاد و مامان هم فمیزنگ خورد از ک میتکون داد گوش دییبه عالمت تا سرشو

 به بهزاد کردم و گفتم:جواده. ینگاه هیک نیبودن بب

 شد دکمه سبز و زدم. رهیپر آب خ وانیزد و دست از نگاه کردن برداشت و به ل یلبخند بهزاد

 جواد یآقا دیی:بفرمامن

 لوفر؟ی:چه خبر نجواد

 ن؟یشما خوب ی:سالمتمن

 .ستمیمن اصال خوب ن ی:ولجواد

 :چرا؟من

 با تو کار کنن. خوادینم گهیبودم با بهار حرف زدم به من گفت د هیح:االن تو افتتاجواد

زدم و  یپوزخند کنهیم نکارویحسادتشم ا یاز رو کنهیم یکار نیتعجب نکردم مطمئن بودم آخر بهار همچ اصال

 گفتم:تعجب نداره که.

با  خوامیخواستم بهت اطالعات بدم،نم یول دمیرو نم یکار نیمن اجازه همچ یزنه،ولیفردا باهات حرف م ی:مهدجواد

 .ایفردا سر کار ن یخوایاگه م نیهم یحرفا ناراحتت کنن،برا نیا

 جواد فردا نشد پس فردا. یو گفتم:آقا دمیکش یپوف

 تو رو اخراج کنه. تونهینم یکس یمن ی:نه تو منشجواد

 ممنونم. یلیخ یبهم خبر داد نکهیا دم،ازی:باشه فهممن

 .یداشته باش یشب خوب میزنیباشه بعدا باهم حرف م:بهش فکر نکن جواد

 .دیداشته باش ی:شما هم شب خوبمن

 منو از کارم اخراج کنن. خوانیم یکردم و گفتم:بهار و مهد یرو قطع کردم وبه مامان نگاه یگوش
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 داریخوب شده از دنده خوب دوباره ب نقدریچرا مامان ا خندنیم نایوا چرا ا دنیو بهزاد شروع کردن به خند مامان

 اخراجم کنن.  خوانیچرا االن خوشحاله که م یشغلو از دست بد نیا دینبا گفتیشده مگه خودش نم

 کنن؟؟یم کاریشما رو بدونن چ هیاون وقت اگه قض دمیترس یبه بهزاد کرد و گفت:وووا ینگاه مامان

 ینشون ندم به سالمت یعکس العمل چیگرفت مجبور شدم هبهزاد دستمو تو دستش  دنیدوباره شروع کرد به خند و

 .ادین شیپ یکه مشکل کردمیبا زور تحملش م زدمیبا زور لبخند م یزنش بشم ول خوامیم

 .ادیکه اصال خوششون نم یدونیبه مامان کرد و گفت:م یخندشو قطع کرد و نگاه بهزاد

 .ستیبرام مهم ن چکدومشونیو گفتم:ه دمیکش ینفس

 عاشقتم. نیشد و گفت:واسه هم رهیحرفم لبخندشو پر رنگتر کرد و تو چشمام خ نیبا ا بهزاد

 دستم که تو دستش بود سفت گرفت گفت:عاشقتم. و 

چلو مرغ سفارش داد بهزاد هم چلو کباب منم چلو  شهیبرامون اومد مامان مثل هم میکه داد یسفارش شام بالخر

 بکنم. یدرخواست هیقبل از خوردن شام ازت  خوامیم قاشق بخورم که بهزاد گفت:فقط هیکباب خواستم 

 هی بشیسکوت کردم و بهش نگاه کردم تا حرفشو بزنه بهزاد از ج نیبخاطر هم هیدرخواستش چ دونستمیکه م من

 یلیخ زدیبرق م نجوریتو جعبه بود و هم ییدار طال نیحلقه نگ هیو درشو باز کرد  رونیجعبه قرمز رنگ اورد ب

کاش  دادیبهم م یحلقه ا نیکاوه همچ شکا گفتمیتو ذهنم م نجوریو هم کردمیبه حلقه نگاه مخوشگل بود همش 

 ؟یکنیبهم کرد و گفت:باهام ازدواج م یبهزاد نگاه دادیاون ازم درخواست ازدواج م

افتاد به  ادمیشدم بهزاد منتظر بود من جواب بله رو بهش بدم  رهیرنگ بهزاد خ یقهوه ا یکردم و تو چشما یمکث

 به بهزاد زدم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم:بله. یبهم زد و قلبمو شکوند لبخند یحرف نیظهر کاوه که همچ یحرفا

 و دستمو گرفت رونیبهم زد و حلقه رو از جعبه اورد ب یبهزاد لبخند رفتنیم نییباال و پا یو مامان از خوشحال بهزاد

وچک به ک یبوسه  هیکرد و  کیبهزاد دستمو به لبش نزد ومدیم یلیدستم خ تا حلقه رو تو انگشتم بزارم انگشتر به

 دوست دارم. یلیدستم کرد و گفت:خ

 .ونمدی یکیشروع کرد به دست زدن و گفت:مبارک باشه دختر  یمامان هم از خوشحال نییلبخند سرمو انداختم پا با

 سرد شد. ن؟یغذا بخور نیخوایزدم و گفتم:نم یلبخند باز
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 یزور هیبا  یبعد از خوردن شام بهزاد من و مامان گذاشت خونه معلوم بود دوست نداشت ازش جدا بشه ول خالصه

که  شدیتخت نشسته بودم به فکر امروز بودم که چقدر اتفاق پشت سر هم افتاد باورم نم یفرستادمش خونه لبه 

 از قلبش ندارم. یجا گهید شدیبوده باورم نم نیکاوه حرف آخرش ا

                            *** 

 نکهیاز مامان به طرف شرکت رفتم خواستم قبل از ا یتنم کردم و بعد از خداحافظ یا روزهیلباس ساده ف هیبود  صبح

جلوم سبز شد  یلوکس مشک نیماش هیکه  رفتمیم ادهیمنو اخراج کنن خودم استعفا بدم داشتم پ یبهار و مهد

 شو. ارزد و گفت:سالم،سو یهزاد بود لبخندب نییاومد پا شیدود ی شهیش

 :سالم.من

 برم شرکت. خوامیشدم گفتم:م نیکه سوار ماش یدر حال و

 ؟یچ ی:واسبهزاد

 خودم استعفا بدم. خوامی:راستش ممن

 :باشه.بهزاد

 .یایمنتظرتم تا ب نییشرکت پا امیمنو تا دم شرکت رسوند و گفت:من نم بهزاد

شرکت رفتم باال و به طرف  یشدم و به طرف شرکت رفتم از پلها ادهیپ نیتکون دادم و از ماش دییبه عالمت تا سرمو

حرف  یبا گوش ای شهیمثل هم کنهیم کاریکه جواد داره چ دید شدیم شهیش یجواد رفتم از پشت درها یاتاق آقا

داد و  ملیتحو یلبخند دنمیبا د و وارد اتاقش شدم دمبا لپتاب سرگرم بود در ز ندفعهیبا لپتاب سرگرمه ا ای زنهیم

 ریگفت:صبح بخ

 .ریزدم و گفتم:صبح شما هم بخ یلبخند

 شرکت. ای:مگه نگفتم نجواد

 منو اخراج کنن خودم استعفا بدم یبهار خانم و مهد نکهیجواد خواستم قبل از ا ی:آقامن
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 .یبه خاطر اون دو نفر استعفا بد زارمی:نه من نمجواد

 با بهزاد ازدواج کنم. خوامیهم م یتو شرکت کار کنم و به زود خوامینم گهیجواد من د یآقا ی:ولمن

 د؟یازدواج کن نیخوایم یجمله آخرم چشماش برق زد و گفت:جد نیا با

 .میزدم و گفتم:بله،فردا وقت گرفت یلبخند

 زود؟ نقدری:وا چرا اجواد

 .میرو نگرفته زود ازدواج کن یعروس نیا یجلو یتا کس می:گفتمن

 کج کرد و گفت:باشه،به هر حال مبارک باشه. لبشو

 :ممنونمن

 وبخکیبهار سرجام م یکه با صدا نییپا رفتمیاز جواد داشتم از پلها م یاستعفامو نوشتم و بعد از رو بوس خالصه

 کارت داره برو تو اتاقش. یزد و گفت:مهد یشدم و برگشتم طرفش بهار پوزخند

نشسته بود وارد اتاق شدم و  یصندل یرو یرفتم مهد یو دوباره از پلها رفتم باال و به طرف اتاق مهد دمیکش ینفس

که از کار بهار به شدت تعجب کرده بود  ینشست مهد یبهار هم وارد اتاق شد و کنار مهد سادمیجلوش وا

 .میگرفت یمیتصم هیما  لوفریگفت:ن

 نگاه کردم تا حرفشو بزنه. بهش

 .میتو رو اخراج کن میخوایم ه،راستشیجد ونممی:تصمیمهد

 من اخراجم؟ گهیاالن د یعنیزدم و گفتم: یلبخند

 .رونیب یاز شرکت ببر فتیو تشر یسیاستعفاتو بنو دیو فکر کنم با یزد و گفت:بله تو االن اخراج یپوزخند بهار

 ؟یخندیم یکرد و گفت:از چ یکردم و دوباره بهشون نگاه کردم بهار اخم یا خنده

 .نیایم گهیزدم و گفتم:زن و شوهر خوب به همد یپوزخند

  رونیبزنن از اتاق اومدم ب یاجازه بدم حرف نکهیبدون ا و



 با عشق یباز

 
389 

 

 زدم و گفتم:استعفامو دادم. یبود لبخند سادهیمنتظرم وا بهزاد

ن جشن رستورا میامشب بر یبود گفت قبل از عروس نجایجواد ا شیپ قهیتا چند دق ی،راستیکرد ی:خوب کاربهزاد

 .میریبگ

 .میشد نیسوار ماش یزدم و دو نفر یلبخند

                             *** 

خالصه مامان هم  ادیامشب ب دیبراق خوشگل تنم کردم اصرار رو اصرار که مامان هم با یلباس مشک هیبود  شب

هم زده  یخوب پیبهزاد بود تبه طرف در رفتم و در رو باز کردم  دیدر به گوش رس یشروع کرد به آماده شدن صدا

 .میدادم و گفتم:ما آماده ا لشیتحو یبود لبخند

 .میبر ای:پس ببهزاد

بزرگ جواد از قبل سفارش داده بود  زیم هی میرفت شبیو به طرف همون رستوران د میشد نیسوار ماش ینفر سه

 کیتبر زمیعز یآوا اومد کنارم نشست و گفت:وووا میبا جواد و اون نامزد سبکش آوا نشست زیدور م یبالخر سه نفر

 خوشحال شدم. یلیخ یکنیازدواج م یعشقم گفت دار یگم،وقتیم

 شما. یعروس شاهللیدادم و گفتم:ممنون آوا جان،ا لشیتحو یلبخند

ه ک نمیبابا ا یبود ا یدرش اوردم مهد فمیزنگ خورد از ک میتشکر بهم کرد بعد از خوردن شام گوش هیزد و  یلبخند

 ومیدکمه قرمز زدم و گوش مونهیپش یلیاحتماال خ زنهیاز عصر تا حاال داره زنگ م نجوریهم دارهیدست از سرم بر نم

 بود؟ یبهم کرد و گفت:ک یمامان نگاه فمیگذاشتم تو ک

 بگه. کیتبر خوادیبود احتماال م نبیو اعصاب همه خورد بشه مجبور شدم گفتم:ز هینداشتم بگم مهد دوست

 .یدادی:خوب جوابش منماما

 :حوصلشو نداشتم.من

مامان  میبود سادهیبهزاد من و مامان رو رسوند دم در وا رونیب میاز رستوران اومد دنینشستن و خند کمیاز  بعد

 .یشیتنهامون گذاشت بهزاد دستشو تو دستم کرد و گفت:فردا رسما زنم م میما راحت باش نکهیا یبرا
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ه تا بخواب دیخانم هم با ،عروسیبش داریتا صبح زود ب یبهتر زود بخواب نیبخاطر هم گهیزدم و گفتم:آره د یلبخند

 بشه. داریفردا بتونه سر حال ب

 .یزد و گفت:باشه،پس خوب بخواب یلبخند

 شد و رفت. نیسوار ماش یکرد و بعد از خداحافظ میشونیبه پ یبوسه  هی

 

 یمن بجا یول رفتیم نییباال و پا نجوریهم یشدم مامان از خوشحال داریب خواب از و داد مامان غیج یبا صدا صبح

ه ک یکوتاه دیلباس سف هیو مامان امروز صبح رفته بوده بازار و برام  کردمیم یداشتم عزادار رمیجشن بگ نکهیا

تل گلدار  هیاال و کردم و با کمک مامان موهامم کامل بردم ب نمبود لباسمو ت دهیتا زانو بلند خر نشمییباالش تور بود پا

 بهزاد زود اومده؟ نقدریکرد و گفت:وا چرا ا یمامان اخم دیدر به گوش رس یسرم کردم صدا دیسف

بهزاد نبود دقت که کردم درسا بود دم در منتظر بود برگشتم و  دمیکش یسرک هی رونیطرف پنجره رفتم و از ب به

 به مامان کردم و گفتم:درسا هست ینگاه

و تو راه  رونیاز بدنش خارج کرد و به طرف در خونه رفت منم پشت سرش از اتاق اومدم ب یبا اسم درسا نفس مامان

لبخند مهربون وارد خونه شد و از من و مامان سالم کرد و بعد از  هیکه در باز شد درسا با  نیبودم هم سادهیرو وا

تو  دستم میتخت نشسته بود یلبه  میاتاق تنها باش تو سامن و در یا قهیچند دق هیمامان گذاشت تا  یاحوال پرس

 ؟یکنیازدواج م یدار دمیزد و گفت:شن یسبز خوشگلش تو چشمام دوخته بود لبخند یدست درسا بود چشما

 ؟یچ یو گفت:آخه واس دیکش یتکون دادم درسا پوف دییدهنمو قورت دادم و سرمو به عالمت تا آب

 کنم. بود که با بهزاد ازدواج نی:قسمت امن

 لوفری:ندرسا

 ؟یرفت یچه راه اشتباه یدونیشدم درسا ادامه داد:م رهیبود اوردم باال و تو چشماش خ نییاسمم سرم که پا با

 ه؟یتکون دادم و گفتم:منظورت چ سرمو

 هیحتما  یبفهمه تو با بهزاد ازدواج کرد یچپ نزن،بهار با تو مشکل داره وقت یعل یخودتو به کوچه  لوفری:ندرسا

 .کنهیالمشنگه بپا م
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 تکون دادم و گفتم:فکر کنم تا االنشم المشنگه بپا کرده. سرمو

 .گمیم یچ یستیاصال متوجه ن لوفری:اوووف ندرسا

ه دوسم دار یلیبهزاد خ رهیما بگ یجلو تونهینم یمن و بهزاد کس یکار از کار گذشته،امروز عروس ی:چرا متوجم،ولمن

 و....

 ؟یم دوسش داروسط حرفم و گفت:تو ه دیپر

وست با تو هم بهزاد و د لوفرینگفتم درسا دستش که تو دستم بود محکم گرفت و گفت:ن یزیو چ نییانداختم پا سرم

 ؟یدار

ندارم  ایدوسش دارم  دونستمیخودمم نم یبگم نه حت ایبگم بگم اره  یچ دونستمیتو چشمام جمع شد نم اشک

ندارم  یعالقه ا چیذره هم به بهزاد ه هیبود که  دهیسرمو اوردم باال و تو چشماش نگاه کردم درسا از چشمام فهم

  ؟یکنیباهاش ازدواج م یاز بدنش خارج کرد و گفت:پس چرا دار ینفس

د سو استفاده بهش بگم؟بگم بخاطر کاوه دارم از بهزا یچ نییدهنمو قورت دادم و دوباره سرمو انداختم پا آب

 بگم بهش آخه؟ یکنم؟چیم

 ه؟ن یکنیبا بهزاد ازدواج م ینشست و گفت:بخاطر کاوه دار شیشونیپ یرو یدستشو از دستم برداشت و اخم درسا

 درسا.... یدونیشدم و گفتم:م رهیدرسا خ یعصبان یجملش سرمو اوردم باال و تو چشما نیا با

 ؟یکنیم نکارویبا خودت و کاوه ا یچرا دار ؟یچ یو گفت:آخه واس دیحرفم پر وسط

 گذاشت جلوم. واروید نیمقصره اون ا ستم،کاوهی:من مقصر نمن

 .یکن ازدواج یبهش ندار یعالقه ا چیکه ه گهید یکیبا  دیتو با خوامتینداره چون کاوه گفته نم یلیدل لوفری:ندرسا

 وقت دستمو رها نکنه. چیداده هباشه قول  شمیپ طیدوسم داره،قول داده تو همه شرا یلیبهزاد خ ی:ولمن

 ؟یبا کاوه باش یخواینم شه؟آخریداغون نم شه؟کاوهیم ی:آخرش چدرسا

 هیو ول کرد رفت با  نبیکه ز نیبود هم گهیدختر د هیمن دستشو تو دست  یخواست،جلو نوی:کاوه خودش امن

 اون.... یول کنهیعشقشو بهم اعتراف م ادیالاقل م نبیمن فکر کردم بعد از ز گهیدختر د
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 .نییو سرمو انداختم پا دمیکش یپوف

 .یکنیازدواج م یو گفت:کاوه بهم گفت دار دیاز سرجاش بلند شد و دور تا دور اتاقم چرخ درسا

 یروشن شده خوشحال شدم ول دیام هیشدم حس کردم ته ته دلم  رهیجملش سرمو اوردم باال و تو چشماش خ نیا با

و دوباره ادامه  سادیجلوم وا نهیجمله ها نخورم درسا دست به س نیگول ا خودمو کنترل کردم تا دوباره یلیخ

 یکنیبا بهزاد ازدواج م یداد:اون بهم گفت دار

 کنم؟یمن دارم ازدواج م دهیپته گفتم:اون از کجا فهم تته

 بهش گفته. یصد در صد مهد یدونم،ولیتکون داد و گفت:نم یسرشو به عالمت منف درسا

 نجا؟یا ییای:کاوه به تو گفته بمن

 ینعیجمله رو گفته  نیا یمطمئنم وقت یول نجایتکون داد و گفت:نه،خودم اومدم ا یباز سرشو به عالمت منف درسا

 .شتیپ امیبلند شم ب نکهیا

منظورش  یشد آب دهنمو قورت دادم و گفتم:مطمئن هست ریاز چشمام سراز یتو دلم آب شد اشک خوشحال قند

 ؟بوده نیا

نشو کاوه گفت بهتره ازدواج کنه  دواریام یول یجملم خوشحال شد نیبا ا دونمیاومد کنارم نشست و گفت:م درسا

 تو بهتره. یاو و هم برا یهم برا

 زد؟ یحرف نینشست رو گلوم آب دهنمو قورت دادم و گفتم:واقعا همچ قایدق یبزرگ بغض

اج با بهزاد ازدو لوفریبهم گفت گفت بهتره ن یجمله ا نیهمچ قایسرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:دق درسا

 بیآس خوامیدردسر دارم نم یلیکه من خ گفتیهست،م ششیپ طیتو همه شرا کنهیکنه چون بهزاد خوشبختش م

 حرفا. نیو از ا نهیبب

 شد. ریدوباره از چشمام سراز اشک
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 طیشرا یدوسم نداره بخدا تو همه  گفتینم با اون دختره،اگه بهم رفتیبود گفتم:اگه نم نییکه سرم پا یدرحال

 شیکه براش پ یمشکالت بشه پس بهتره من با بهزاد ازدواج کنم اونم ینجوریاون خودش خواست ا یبودم ول ششیپ

 اومده غرق بشه.

گلدار اتاقم دوخت مامان بدون در زدن وارد اتاق شد  یها یو دست از نگاه کردن برداشت و به قال دیکش ینفس درسا

که درسا  کمینفهمه خالصه بعد از  یزیو خودمو مرتب کردم که مامان چ دمیکش میخس یبه چشما یدست عیرس

 گرفتم میتصم رسهیم گهید ی قهیدق نجکرد و رفت بهزاد هم از اون طرف گفت که تا پ ینشست خداحافظ شمیپ

 بوق جواب داد. نیبرداشتم و به کاوه زنگ زدم با پنجم شیلوازم آرا زیم یاز رو مویحرف آخرمو به کاوه بزنم گوش

 :بله؟!کاوه

 حرف آخرمو بهت بزنم خوامی:کاوه ممن

ذره  هیه ک یو گفتم:کاوه من امروز دارم با کس دمیکش یمنتظر بود تا حرفمو بزنم،نفس یانگار ومدین یتلفن صدا یپا

بودمش،کاوه  دهیبه چشم شوهرم ند چوقتیکه ه یکسبا  کنمینداره ازدواج م یهم بهش عالقه ندارم و تو قلبم جا

و تو چشمام زل  یتو با دو جمله قلبمو شکوند یول کردمیها دستتو رها نم یمن واقعا دوست داشتم و تو همه سخت

 .یندار یعالقه ا چیبهم ه گهید یگفت یزد

زدواج امروز مگه قرار ا لوفرین لوفر؟ین یچ یعنیتلفن گفت: یشد کاوه تته پته پا ریجملم اشک از چشمام سراز نیا با

  ؟یکن

لبخند پررنگ وارد  هیتلفن و قطع کنم مامان با  یوحرف یخداحافظ چیدر اتاق مامان مجبور شدم بدون ه یصدا با

 دخترم؟ یاتاق شد و گفت:آماده ا

 .زدمیم یزیرژ لب چ هیبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:فقط کاش که  سرمو

 شیکمرنگ برداشت و لبم زد خوشگل شده بودم چون آرا یرژلب صورت هیرفت و  شمیلوازم آرا زیبه طرف م مامان

 ومدیبهم م یلیکمتر و لباس ساده خ

شده  یواقعا کفر یخوشگل شد گفتیم قهینظر داشت و هر دق ریبهزاد با در زدن وارد خونه شد از سر تا پام منو ز 

ه و ب میشد نیسوار ماش یخودمو گرفتم بلخره سه نفر یجلو یلیخ یبهش بگم ول یزیچ هی خواستیبودم دلم م
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دعوتش کرده بود و آوا خانم اومده  شبیاز د نآقا که ماما نیجواد و حس میدیکه رس نیهم میطرف دفتر ازدواج رفت

 مراسمون  میخواست میاز سه نفرشو هممون وارد دفتر ازدواج شد یبود بعد از سالم و احوال پرس

زرگ دفتر ب هیکه اخوند وارد شد و کنار بهزاد نشست  مینشسته بود قهیدو سه دق میدعوت نکن یباشه و کس خلوت

ذره هم بهش  هیکه  کنمیازدواج م یدارم با کس شدیقرمز هم تو دستش بود اشک تو چشمام جمع شده بود باورم نم

 آخوند به خودم اومدم  یعالقه ندارم با صدا

 د؟یازدواج کن یبهزاد رودان یبا آقا دیهست لیما یمحمد لوفریخانم ن ای:آآخوند

 مکث کردم باز اخوند ادامه داد  یا هیچند ثان تا

 د؟یازدواج کن یبا بهزاد رودان دیهست لیما ایآ یمحمد لوفرین گم،خانمی:بار دوم مآخوند

گرفت و نگران بود دستمو  یلیبود و هم خ دهیترس یلیمکث کرده بودم و به فکر کاوه بود بهزاد که خ بازم

 حالت خوبه؟ زمیعز لوفریگفت:ن

نه دلشو  یبا کلمه  خواستمیشدم چشماش خندون بود دلم نم رهیبهزاد خ یقهوه ا یبه خودم اومدم و تو چشما باز

 بهش زدم و گفتم:حالم خوبه. ینقش بر آب کنم لبخند شنشویریش یاهایبکشوند و رو

 آب دهنمو قورت دادم و گفتم:بله. کردمیکه نگاه آخونده م یدر حال و

 گوشم شد و گفت:عاشقتم. کیکلمه ام دستمو محکم تو دستش فشار داد و آروم نزد نیبا ا بهزاد

ند لبخ هیخنجر تو دلم فرو کردم اشک تو چشمام جمع شد و با زور  هیعاشقانه  یکردم انگار بهزاد با هر کلمه  بغض

مامان شروع کرد به  رونیب میزن بهزاد شدم از دفتر ازدواج اومد ٱرسم گهیو د میامضا کرد نکهیبهش زدم بعد از ا

 نیر از اپ گه،لباسمیبه مامان کرد و گفت:بسه د یلبخند نگاه هیسر من و بهزاد بهزاد با  یرو ختنیر ینیرینوقل و ش

 دون دونها شد.

 نشه. یبه اخم و ناراحت لیلبتون هست تبد یکه رو یخنده  نیا چوقتیه شاهللیکرد و گفت:ا یخنده ا مامان

تازه  یدخترتو خوشحال کن نکهیا یپسر رو دوست داره تو بجا نیانگار واقعا دخترت ا یگیم یجوریمامان  اخه

من به کاوه عالقه داشتم  یدونستیازدواج کردم خودت م زیمرد ه نیمن فقط به فکر تو بودم که با ا یناراحتشم کرد

ذره هم بهش عالقه ندارم تو  هیهستم که  یمرد لبغ تو امشب حاال کاوه هست شینگاهام و فکر و ذهنم پ یو همه 
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آوا به خودم اومدم محکم زد به دستم و  یکه با صدا کردمیبه دور و برم نم یفکر فرو رفته بودم و اصال توجه ا

 خونه بخت. یریم یدار گهیگفت:د

 .خورهیچقدر سبکه حالم ازش بهم م خندهیم قهیهر دق نمیاه ا دیشروع کرد به خند و

 

 بهزاد به خودم اومدم یصدا با

 م؟ی:بربهزاد

 .میزدم و گفتم:بر یلبخند

 به مامان کردم و گفتم:مامان زود باش. یبرگشتم و نگاه میشد نیماش کینزد

 بهم نگاه کرد و گفت:اومدم. شیخوشحال یچشما با

از  میمن و مامان تنها باش نکهیا یاقا داده بوده اومد طرفم بهزاد برا نیبه حس فشویو ک ینیریکه نوقل و ش یدرحال و

تو  دونمیم زم،منیکه اون شب بهت زدم فراموش نکن عز یحرفا لوفریزد و گفت:ن یرفت مامان لبخند شمونیپ

 یکن رو من حساب یتونیکنارتم م شهیهم منافتاد  ینکرده برات اتفاق یاگه خدا یول یشیخوشبخت م یلیخ

 دخترم.

جملش تموم شد خودمو تو بغل مامان حس کردم مامان هم منو سفت بغل کرد و بعد از  یتو گلوم نشست وقت بغض

دخترمو  زارمیوگرنه من نم دیفتیراه ب دیبوسه به گونه هام کرد و برگشت به طرف بهزاد و گفت:زود باش هیبغل کردن 

 .یببر

 کرد و گفت:از دست شما. یخنده ا بهزاد

هر سه نفرشون برامون دست تکون  میشد نیدوتامون سوار ماش میرفت نیدستمو گرفت و دو نفر به طرف ماش و

  میدادن ما هم براشون دست تکون داد

 میو به سمت اتاق رفت میاتاق گرفت هی یو مجلس کیش یلیهتل خ هیبهزاد خان ما رو اورد تو  دنیبعد از رس خالصه

بهزاد دستمو گرفت و منو به سمت اتاق برد  میکه وارد اتاق شد نیبود هم یظره قشنگمن یلیبود خ ایاتاق رو به در

 به دور تا دور خونه کرد و گفت:خوشت اومد؟ ینگاه دبهزاد بود بهزا یو دوتا دستام تو دستا سادمیروبروش وا
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 نجایا میکن دایخونه پ یباز ادامه داد:تا وقت ،بهزادیصندل یبه عالمت مثبت تکون دادم دسته گلو گذاشتم رو سرمو

 .میمونیم

 بهش زدم و گفتم:قشنگه. یلبخند

 .یخوشگل یلیکه غرق من بود گفت:تو هم خ بهزاد

 ایخدا یوا یکردم و گفتم:ا دایپ یبهونه ا هیکرد و خواست ببوستم  کیمنو به خودش نزد و

 شده؟ یکرد و گفت:چ یاخم بهزاد

 دادم دست مامان ارمیرفت ب ادمی میگوش موی:گوشمن

 .ارهیگفتم:بزار به مامان زنگ بزنم تا برام تلفنمو ب رفتمیکه به طرف تلفن م یدر حال و

و االن ما ت یگوش الیخیو گفت:ب زیم یکه بهزاد اومد طرفم و تلفنو ازم گرفت و گذاشت رو گرفتمیشماره م داشتم

 ؟یهست یمنتظر تماس کس کار؟یچ یخوایم یم،گوشیماه عسل

 دادم و گفتم:حق با توهه. لیبهش تحو ینداشتم لبخند یراه چاره ا یباهاش تنها باشم ول خواستینم دلم

دور کرد و  زیاز م کمیبهزاد و دوباره دستشو تو دستم کرد و منو  یلبا ینشست رو یجملم لبخند نیا با

 نگاه کنم. ریدل س هیزنمو با  خوامیم سایوا ینجوریگفت:ا

انداخت و خودشو به من  یبراش انجام بدم بهزاد از سر تا پام نگاه خواستیاون دلش م که یمجبور شدم هر کار منم

و گوشم شد و گفت:ت کیکنم همش دنبال بهونه بودم که از دستش فرار کنم بهزاد نزد کاریچ دونستمیچسبوند نم

 !یلرزیم یدار

ش و قلب یاورد باال دستمو گذاشت رو چانه ام گذاشت و سرمو ریبهزاد دستشو ز نیینگفتم و سرمو انداختم پا یزیچ

 زنه؟یم یقلبم چطور نیگفت:بب

 زده؟ خیچقدر  نین،ببیگفت:دستامو بب کردیکه دستمو تو دستش م یدرحال و

 سرده. یلیزده ها خ خیآن گفتم:واقعا دستات  هیراه حل بودم خواست ببوستم که  هینداشتم بگم دنبال  یزیچ



 با عشق یباز

 
397 

 

و انواع شام بود رفت و  ینیریکه پر از ش یزیکه به م یزد و در حال یخودمو ازش دور کردم بهزاد لبخند کمی و

 م؟یجشنمونو شروع کن ستیگفت:بهتر ن

زاد نکنه،به چمیسوال پ نجوریموضوع باخبر نشه و هم نیبود که بهزاد از ا نییتو چشمام حلقه زده بود سرم پا اشک

 !یبخور یآب هیبهتره  یاسترس دار یلیخ یبه طرفم گرفت و گفت:انگار آب برام پر کرد و وانیل هی

دوباره دستشو تو دستم کرد و  زیم یازش خوردم و گذاشتم رو کمیآب و ازش گرفتم  وانیزدم و ل یلبخند

 دل من. زیعز یلباس خوشگل نیا ییگفت:چقدر تو تو

عاشقونش از صدتا فحشم بدتر بود دوباره خواست  یتو قلب انگار حرفا کردیخنجر م هیانگار  زدیحرفا رو م نیا یوقت

 بود دستمو به تاج گل اشاره کردم و گفتم:االن یخوب یبهونه  کنهیم تمیبه تاج گلم افتاد که داره اذ ادمیببوستم که 

 .ارمیکن درش ب برص قهیدق هیسر درد گرفتم  کنهیم تمیداره اذ نیا

هم بهونه بود هم  نیرفتم و شروع کردم به در اوردن تاج البته ا نهیرف بزنه به سمت آاجازه بدم ح نکهیبدون ا و

  امیمن برم و ب یشد و گفت:تا تو تل و از سرت بردار کمیبهزاد نزد نهیبهزاد اشک چشمامو نب نکهیا

 هیکردم به گر شروع رمیخودمو بگ یجلو تونستمیشده بود نم ریاز اتاق رفت اشک از چشمام سراز یوقت بهزاد

 کردن.

زل زده بودم و به فکر  ایمن همش به در مینشسته بود ایده بود که من و بهزاد لبه در یشب بود ساعتها خالصه

 زد یبهزاد لبخند کردیبه دور و برش نم یبهزاد خان هم جز زل زدن به من توجه ا نجایا امیبودم که با کاوه ب یروزها

 عشق من. کنمیو گفت:کنارت احساس آرامش م

 لوفر؟یبه چشمام کرد و گفت:تو حالت خوبه ن یباز تو چشمام جمع شد بهزاد نگاه اشک

 دهنمو قورت دادم و گفتم:من حالم خوبه نگران نباش. آب

تنهات نزارم من به  چوقتیکه ه دمیبهت قول م شهیما تازه داره شروع م یدستشو تو دستم کرد و گفت:زندگ دوباره

 .یتو هم به من اعتماد کن خوامیماعتماد دارم  یلیتو خ

 

 دادم و گفتم:بهت اعتماد دارم. لشیتحو یلبخند
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 .یلیخوشبختم خ یلیبهزاد نشست سفت دستمو گرفت گفت:خ یلبا یرو یحرفم لبخند خوشحال نیا با

 بهزاد که از حالم با خبر زمیاشک بر ریدل س هی خواستیکنم واقعا دلم م یکار تونستمیتو چشمام جمع شد نم اشک

 .یرو فراموش کن یتا مهد کنمیم یهر کار دمیبهت قول م لوفرین یوا یشده بود گفت:ا

که نه تو قلبم نه  خورمیکه دارم قسم م یشدم و گفتم:به هر چ رهیتکون دادم و تو چشماش خ یبه عالمت منف سرمو

 وجود نداره. یبه اسم مهد یتو ذهنم کس

امل به منو ک نیبخاطر هم رهیخودشو بگ یجلو تونستیبهزاد نشست،معلوم بود نم یلبا یرو یللبخند خوشحا هی باز

 نجوریازش دور کنم و هم کمیخودمو  کردمیم یگردنم من سع یرو زیر یخودش چسبوند و شروع کرد به بوسه ها

 .کنمیکنم خواهش م یدر حق تو هم نامرد خوامیبهزاد من نم ی:ولگفتمیم

 .یزیچ چیبدونم،ه یزیچ خوامیبهم کرد و گفت:نم ینگاه بهزاد

از قبل منو به خودش  شتریاون ب یازش دور کنم ول کمیکردم خودمو  یشد و باز سع ریاز چشمام سراز اشک

 کردم قانعش کنم یچسبوند سع

 .کنمی:بهزاد خواهش ممن

 .چسبوندیتو بغلش م شتریبه حرفم نکرد و منو ب یاون توجه ا یول

به حرفام  یچراغها رو بست امشب واقعا شب بهزاد بود توجه ا یتخت نشسته بودم بهزادم همه  یاق روتو ات خالصه

باشه. وارد اتاق شد کنارم نشست دستشو تو دستم کرد  نمونیب یرابطه ا خوامیکردم قانعش کنم نم یسع کردینم

 زیر یشد شروع کرد باز به بوسه ها رهیچانه ام گذاشت و سرمو اورد باال تو چشماش خ ریبود دستشو ز نییسرم پا

 هیلباسمو تا  پیز دیموهام کش یال یدست هیگردنم تو همون حالت موهام که باال بسته بودم هم بازش کرد و  یرو

 .تونمیتر بازش کنه که دستشو گرفتم و گفتم:نم نییبازش کرد خواست تا پا ینصفه ا

 ؟یکرد و گفت:چ یاخم

 .تونمینم دیگفتم:ببخش شدمیاز بهزاد دور م کمی یباال و درحال دمیکش لباسمو پیسر جا بلند شدم ز از

 ؟یتونینم یچ یعنی:بهزاد

 .کنمیبهش کردم و گفتم:درکم کن خواهش م یشد نگاه ریاز چشمام سراز اشک
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 یبشم مشکل کیبهت نزد یبهم کرد و گفت:باشه،حاال که دوست ندار یو از سرجاش بلند شد و نگاه دیکش یپوف

 .ستین

 .یگفت:خوب بخواب رونیب رفتیکه داشت از اتاق م یدر حال و

 ؟یریگرفتم و گفتم:کجا م دستشو

 .شمیبخواب مزاحمت نم ریراحت بگ نجایهم ا خوابم،تویاتاق م یکیتو اون  رمی:مبهزاد

 .یبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:هر طور راحت یجملش دستم که دور مچ دست بهزاد بود شل شد و سر نیا با

 تخت یلبه  یکه در رو بست رو نیگفت و رفت هم یخشک و خال ریشبخ هیناراحت بود  یلیکه معلوم بود خ بهزاد

 دهیاالن فهم یعنیچشمام بود  یخوش رنگ کاوه جلو یآب یچشما نجوریو هم ختمیاشک ر ریدل س هینشستم و 

ه؟! ن ایداده  یامیپ  ایبهم زنگ زده  ونمکنارم نبود که بد میستم؟گوشیمال اون ن گهیکه د دهیمن ازدواج کردم فهم

 .کنهیم کاریداره چ هیتو چه حال نمیبب زدمیحداقل کاش من بهش زنگ م

ل خوشگ ریشد بازم تصو ریچشمم سراز یبالشت اشک از گوشه  یتو فکر بودم که سرمو آروم گذاشتم رو نطوریهم

 پیزدناش خوشت پیگرمش لبخند قشنگش ت یدستا دشیپوست سف شیآب یچشمم بود اون چشما یکاوه جلو

دوسم داره به ذهنم  چقدربهم بفهمونه  کردیکه باهام خوب بود تالش م یهمش تو ذهنم بود روزها کلشیبودنش ه

 کردم که خوابم برد. هیگر نقدریباهاش بد بودم ا نقدریکه چرا ا فرستادمیبه خودم لعنت م قشیاومد هر دق

دم و کر یلباش نشسته بود اخم یرو یشدم لبخند داریسرم نشسته بود ب یبهزاد که باال یشده بود با صدا صبح

 گفتم:ساعت چنده؟

 .ریبا همون حالت گفت:صبح بخ بهزاد

 ساعت چنده؟ ر،ی:صبح بخمن

صبحانه توپ  هی نییپا میپاشو بر ۱۰:۳۰گفت: کردیدستش نگاه م یرو متشیگرون ق یکه به ساعت مچ یدر حال بهزاد

 گردش. میبر م،بعدشمیبخور

 .دیشما بگ یدادم و گفتم:پس اجازه بده لباسمو عوض کنم بعد هر چ لیبهش تحو یلبخند
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رفتم دست و  ییمنم از رختخواب بلند شدم و به طرف دستشو رونیرفت ب یحرف چیزد و از اتاق بدون ه یلبخند

بود رفتم از قبل به مامان گفتم صبح  زیکه رو م یبه طرف چمدون مشک رونیاومدم ب ییصورتمم شستم و از دستشو

 هیهم پام کردم موهامو کامل صاف کردم  یمشک نیشلوار ج هیو  رونیرنگ ساده اوردم ب یبلوز آب هیاره،یچمدونموب

 ؟یکمرنگ هم سرم کردم بهزاد با در زدن وارد اتاق شد و گفت:آماده ا یلیخ یشال آب

 دادم و گفتم:بله. لشیتحو یلبخند

 .میفم دراز کرد و گفت:پس بربه طر دستشو

بهش  یبهزاد همش به من زل زده بود نگاه میو سوار آسانسور شد رونیب میاز اتاق اومد یگرفتم دو نفر دستشو

 ه؟یکردم و گفتم:چ

 .یخوشگل شد یلی:خبهزاد

 .یشد پیدادم و گفتم:تو هم خوشت لشیتحو یلبخند

 یلیرستورانش خ نییپا میلباش و سفت دستمو گرفت از آسانسور اومد ینشست رو یحرفم لبخند نیبا ا بهزاد

 که بهار جلومون سبز شد. میکردیم دایخوردن صبحانه پ یبرا یو صندل زیم هی میبود داشت کیش

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایکرد و صداشو کلفت کرد و گفت:تو ا یبهزاد اخم سادیمن و بهزاد وا یزد و اومد روبرو یپوزخند

 ماه عسل؟ نیهمون پوزخند گفت:االن شما دونفر اومد با بهار

 صداشو کلفتر کرد و گفت:جواب منو بده؟ بهزاد

 کرده. تی:مامان ازت شکابهار

 کرده،  تیمادر بهزاد از پسر خودش شکا شدیباورم نم میجملش من و بهزاد از تعجب شاخ در اورد نیا با

 تته پته گفت:انوقت چرا؟ بهزاد

شرکتم که  یپولها هیبق نکهیا شیو دوم یازدواج کرد یدختر موذ هیبدون اجازه من و مامان با  نکهیا لی:به دلبهار

 ین ولبه حساب م یزیکه تو حساب تو هست بر یپولها هیاز قبل بابا ازت قول گرفته بود بق یعنی شدیمال من م دیبا
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نم م یپولها ی هیبهت تذکر داده بود که بقمامان قبال  یکنیم دیخانمت خر یاز حساب من برا یو االنم دار یختینر

 کنه. تیبود ازت شکا دهیحاال هم وقتش رس ینکرد یتوجه ا یول یبد

 .یتا روزمونو خراب کن یهمه راه اومد نایا ینداره بلند شد یلیدل میاالن تو ماه عسل هست شه،مای:باورم نمبهزاد

 .یخودت و هم زنت گولمون زد فته،همیاتفاق ب نیکه ا یازدواج نکن یخواستی:مبهار

 تو رو گول زدم؟ یوسط حرفشون و گفتم: من ک دمیپر

 کاوه. یمامان حت یمن مهد یگول زد ه،هممونیزیچ هیدفتر ازدواج خودش  میایب یکه نزاشت نی:همبهار

 کردم و گفتم:کاوه مگه اومده بود دفتر ازدواج؟ یخنجر کرده بودن تو قلبم اخم هیاسم کاوه انگار  با

 موفق نشد. یول رهیتو و بهزاد بگ یعروس یمثال جلو خواستی:مبهار

بود بهزاد دستمو گرفت و  یراه هیکاش  دونستمیکاوه اومده کاش م شدیتو چشمام جمع شد باورم نم اشک

 .دیببخش یبرم کالنتر دیمن با زمیگفت:عز

که در آسانسور باز شد  نیتکون دادم و بهزاد و بهار از اونجا رفتن منم با اون حالم  سوار آسانسور شدم هم سرمو

 .یدر زدم در باز نکرد یتو هر چ یبود ؟کجایینجایدختر گلم ا یزد و گفت:وووا یمامان جلوم سبز شد لبخند

امان م میکه وارد شد نیهم میصبحانه بخور نییاپ میگفتم:رفت کردمیکه داشتم با کارت در خونه رو باز م یدر حال 

خدا نگاه کن  یووا کهیبزرگ ش یلیخ یماشاهلل عجب اتاق قشنگ یبه دور تا دور اتاق انداخت و گفت:وووا ینگاه

 هست چقدر قشنگه ماشاهلل. ایاتاق رو به در

شد و  ییمد مامان وارد دستشوبهار که گفته کاوه هم اومده بود به ذهنم او ینشستم و حرفا یبه اروم یصندل یرو

  لوفریو رو به من کرد و گفت:ن رونیاومد ب قهیبعد از چند دق

 .دارمیرو هم برم نایکه چندتا صابون و شامپو کوچک در دستش بود گفت:ا یحال در 

چقدر اتاقت  ینیبیم لوفرین ینگفتم و نگاهمو ازش برداشتم مامان که از اتاق خوشش اومده بود گفت:ووا یزیچ

 .میشد لمیتو ف یخوشگله ماشاهلل هزار ماشاهلل انگار تو زن ها

 به حرفش نکردم و گفتم:مامان اصال بهم زنگ نزد؟ یا توجه



 با عشق یباز

 
402 

 

 دخترم؟ ی:کمامان

 :کاوهمن

 گهیتو د یفهمیم یتو شوهر کرد ؟دخترمینشسته بود گفت:هنوز تو فکرش یصندل یکه رو یو در حال دیکش یپوف

 باشه. تیت به زندگحواس یشوهر دار

 جوابمو بده بهم زنگ نزد؟ کنمیالتماست م کنمی:مامان خواهش ممن

 اخه. یدار کاری:نه دخترم،نه تو با اون چمامان

 شده؟ یو چشمامو ازش گرفتم مامان دستمو گرفت و گفت:چ دمیکش یپوف

چشمامو ازش گرفتم و گفتم:کاوه اومده بود دفتر  عیبه مامان انداختم و سر یشد نگاه ریاز چشمام سراز اشک

 دنبالم تا ازدواج نکنم. ادیب خواستیازدواج م

 بهت گفته؟ نویا یکرد و گفت:ک یاخم مامان

 :بهار من

 به همشون دروغ گفته. نبیز یو گفت:انگار دیکش یپوف مامان

 کرده؟ یچه غلط نبی!! ز؟یکردم و گفتم:چ تعجب

 هم به بهار و کاوه گفته. یگفته مهد یبه مهد نبیز دونمیواال فقط م دونمی:نممامان

نکن دخترم،من  هیکرد و گفت:گر یمامان اخم دادمیفحش م نبیبه ز نجوریلب هم ریشد ز ریاز چشمام سراز اشک

 کاوه اصال نرفته اونجا. گنیو هم بهار داره دروغ م نبیهم ز دونمیم

 پس چرا اسمشو اورد؟ دهیاگه بهار کاوه رو اونجا ند یبد میدلدار خوادیکردم و گفتم:نم یاخم

آخر خودشو رسونده  یلحظه  میکه اومده بود،فرض کن میخدا خودت کمک کن،فرض کن یکرد و گفت:ا یاخم مامان

 کرد؟یم یبود اخه چه فرق
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صرف من گفتمیاد مهمون موقع به بهز کردمیداغ کرده بود صدامو بلند کردم و گفتم:اون موقع با بهزاد ازدواج نم سرم

 شدم.

و گفت:پس خدا رحم کرد،چرا از قبل کاوه فکرشو نکرده بود؟چرا دوست داشت  شیشونیپ ینشست رو یاخم مامام

 زود دست به کار نشد؟چرا بهت زنگ نزد؟ یتو ازدواج کن خواستیو نم

 شه.ب مونیپش دیتم شالحظه صبر کردم گف نیشد اشکامو پاک کردم و آروم گفتم:من تا آخر ریاز چشمام سراز اشک

صداشو بلند کرد و گفت:برو بابا تو هم اون فقط بلده دردسر درست کنه ذهنتو مشغول کنه تو رو خدا مگه  مامان

اد باش به فکر بهز کمی!یکنیم یمنو عصبان یالک یالک یممکنه؟دار ؟مگهیآخر عقد و بهم بزن ی ه؟لحظهیشدن نکاریا

دختر؟بهزاد به تو اعتماد کرده تو هم به  ستین یبد نکاریخوره؟ایلطمه نم شیبه نظرت گناه نداره به نظرت به روح

 نکن. یخاطر کاوه در حق بهزاد نامرد

 همش تو فکر کاوه بودم. نداختمیپشت گوش م گفتیم یهر چ مامان

 

ازدواج تو و بهزاد و بهم بزنن  یجوری خوانیبهار و مامانش م گمیم یگوش کن چ لوفریدستمو گرفت و گفت:ن مامان

 .گهید دونمیمن م

 کارو بکنن. نیزودتر هم شاهللیبهش کردم و گفتم:ا ینگاه

 سادهیبود رفتم اونجا وا ایدر به رو که بالکن طرف به و  بزنه از سرجام بلند شدم یاجازه بدم مامان حرف نکهیبدون ا و

در  یباز ونهید یتو رو خدا خودتو جمع و جور کن،اگه بخوا لوفریکرد و گفت:ن یبودم مامان هم اومد کنارم مامان اخم

 .رمیگیحالتو م یاریب

 بهم کرد و گفت:بهزاد اومده. یمامان نگاه دیموقع در خونه به گوش رس همون

زار ب لوفریو به طرف در رفتم خواستم در باز کنم که مامان گفت:ن رونیبه حرفش نکردم و از بالکن اومدم ب یا توجه

 .نجایبهزاد نگه مامانش همون روز اول بلند شده اومده ا رمیدستم مثال دارم م رمیبگ فمویک
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براش رفتم و در اتاق رو باز  یچشم غره ا سادیدر وا یکولش و جلو یانداخت رو فشویرفت و ک فشیبه طرف ک و 

م در دست دختر،دختره ه یشیبلند براق در دست و چمدون آرا یلباس مشک هیمرد پشت در با  هیزن و  هیکردم 

 .هشما اومد یها برا هیهد نیخانم ا لوفرین ریزد و گفت:صبح بخ یلبخند

 دییتخت بفرما یرو دیدادم و دستمو سمت تخت دراز کردم و گفتم:بزار لشونیتحو یلبخند

در دستش بود مرتب گذاشت  یاز در رفتم کنار تا وارد اتاق بشن مرد و زن وارد اتاق شدن مرده که لباس بلند مشک و

رد و در او لونیاز نا یجعبه مربع شکل مشک هیتخت در خونه رو بستم و به طرفشون رفتم دختر رو به من کرد و  یرو

 خودشون انتخاب کردن. قهیسلها رو با  هیهد نیبه طرف من گرفت و گفت:بهزاد خان ا

 لبم نشست و گفتم:ممنونم. یرو یلبخند

 . میتا به شما کمک کن میهست نجایخانم ما ا لوفریفت:نزد و گ یلبخند دختره

 متشکرم. ستیپر رنگتر کردم و گفتم:الزم ن لبخندمو

 .کنمیهستم خودم کمکشون م نجایداد و گفت:راستش من ا لیبهشون تحو یلبخند مامان

 یبه طرفم اومد و نگاه مامان رونیمامان داد و بعد از تشکر کردن با اون مرده از اتاق رفتن ب لیتحو یلبخند دختره

 هست! یچ نمیبازش کن بب لوفریکه تو دستم بود کرد و گفتم:ن یمربع شکل یبه جعبه 

ود توش ب یو دو تا گوشواره گلدار نقره ا یگردنبند براق نقره ا هیاز بدنم خارج کردم و در جعبه رو بازم کردم  ینفس

 یخواستیمامان محکم با اون دستش به دستش چپش زد و گفت:خدا نکشتت حاال م ادهیز یلیخ متشیمعلوم بود ق

 .یازدواجم نکن

 .ونتهیپسر د نیا لوفریتخت نشستم مامان باز ادامه داد:ن یبه حرفش نکردم و رو یا توجه

 نه.ش کلباسه حس کردم االناست مامان غ دنیکرد چشماش برق زده بود با د یبه لباس مشک یبرگشت و نگاه مامان

 ینیبیکه بهزاد چرا تو رو انتخاب کرده،صبر کن م فهمنیاومد کنارم نشست و گفت:امشب که جشنه همه م مامان

 خودت.

 بکنم. نکارویا تونمیاز بدنم خارج کردم و گفتم:من نم ینفس
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 .کنمیم یلباس من موهاتو فرفر نیبه حرفم نکرد و گفت:بخاطر ا یتوجه ا مامان

 با بهزاد حرف بزنم. دیم:مامان من باتکون دادم و گفت سرمو

 شانس بهش بده،کار احمقانه نکن دختر. هی؟یشد ونهیبلند کرد و گفت:نه،مگه د صداشو

 تو رو خوشگل کنم. ومدهیکه اون ن یپاشو آمادت کنم پاشو تا وقت لوفریموهام کرد و گفت:ن یال یدست مامان

زنگ خورد بهزاد بود دکمه سبز و زدم و  میکردن گوش شیمامان شروع کرد به درست کردن موهام و آرا خالصه

 جوابش دادم.

 :بله بهزادمن

 .امیم ریمن جلسم، د لوفریگفت:ن دیلرزیصداش م یکه انگار بهزاد

 کردن؟ تیشده عصبان یجوری:واقعا؟صدات من

 .فرستمیراننده م هیبگم االن برات  یزیچ هی خواستمیم زهیذره چ هی:آره،آره بهزاد

 ؟ی:پس تو چمن

اول  یلو نمتیبیاونجا م امیامشب آماده کنم بعد م یخودمو برا دیبرم خونه با دیسر با هیکرد و گفت:من  یمکث بهزاد

 برم خونه. دیبا

 اونجا با مامان و خواهرت تنها باشم. خوامیو گفتم:پس زودتر از من اونجا باش نم دمیکش یپوف

 کردن  شیاز حد عصبان شیمعلوم بود ب دیلرزیم یصداش بدجور بهزاد

 :باشه.بهزاد

 اومده؟ شیپ یمشکل لرزهیم یلی:صدات خمن

 رو قطع کرد. یتوجه به حرفم گوش یب یاومد انگار یبوق پشت گوش یصدا

 کردن. دشیراه انداختن حتما تهد یچه دعوا نیاالن بب یوا یبهم کرد و گفت:ا ینگاه مامان
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 و گفتم:اره مامان. دمیکش یپوف

 زد و گفت:زود باش لباستو بپوش  یلبخند مامان

 یداص دنیبعد از پوش  دنیتخت بود رفتم و شروع کردم به پوش یکه رو یسرجام بلند شدم و به طرف لباس مشک از

 به تن یبود و کت و شلوار مشک سادهیدر وا یجلو یمرد قد بلند مو مشک هیمامان در رو باز کرد  دیدر به گوش رس

 خانم رو ببرم. لوفرین ر،اومدمیو گفت:سالم عصر بخبه مامان زد  یداشت لبخند

 .ادیزد و گفت:االن م یلبخند مامان

 .میتا بر دیزد و گفت:اگه آماده هست یصداشو بلند کرد و صدام زد به طرف در رفتم و مرد لبخند و

 .رمیبه عالمت مثبت تکون دادم و رو به مامان کردم و گفتم:من م سرمو

 گرفت و گفت:با بهزاد خوب باش باشه؟دستاش  نیصورتمو ب مامان

برام در عقب و باز کرد و من عقب نشستم خودشم نشست  نییپا میهتل اومد یتکون دادم و با اون مرد از پلها سرمو

 .کردمینم رونیبه ب یکردن تو فکر کاوه بودم اصال توجه ا یبه رانندگ

 

وته درخت و ب نیب کیقسمت تار هیفرمونو کج داد و  ییهویکه  رفتیم میداشت مستق نجوریهم میجشن بود کینزد

 .نیریاشتباه م یفکر کنم دار دیکردم و گفتم:ببخش یاخم میها رفت

 گمیشد صدامو بلند کردم و گفتم:آقا با توهم م خیکارش مو به تنم س نیقفل کرد با ا عیسر نینگفت و ماش یزیچ

 .یریاشتباه م یدار

 .ه شوو صداشو بلند کرد و گفت:خف برگشت

 یب یگرفتم و با زور خواستم بازش کنم ول نویدر ماش ی رهیکردم و دستگ یوجودم رفته بود اخم یتو همه  ترس

 رو باز کن. یدرد لعنت نیبود داد زدم و گفتم:ا دهیفا

 یگلوله تو مغزت خال هی یوحشتناکش اصلحشو به طرفم گرفت و گفت:اگه دهنتو نبند یو با همون چهره  برگشت

 .کنمیم
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 گهیمرد د هی میدیرس کیجنگل دور و تار هیگذشت که به  یساعت مین فتهین یاتفاق چیترس دهنمو بستم که ه از

 یبدجور رونیاورد ب نیعقب رو باز کرد و بازمو تو مشتش گرفت و با زور منو از ماش نیاونجا منتظر بود در ماش

 کجا؟ نیببر نیخوایم نود؟میکنیم کاریچ نیبودم صدامو اروم کردم و گفتم:دار دهیترس

 عشقت. شیزد و گفت:پ یپوز خند مرد

 ه؟ی:عشقم کمن

سر فرهاد  یشدم دقت کردم کاوه اسلحشو رو کینزد یندادن وقت یجواب یول دمینزدن دوبار ازشون پرس یحرف

 کیبلند منو نزد یمجلس یفرهاد بلند شد که اسم منو اورده بود اوناهم با زور با اون لباس مشک یگذاشته بود صدا

 کاوه زدم یکاوه بردن صدا

 :کــــــــــاوهمن

 لوفریگفت:ن نییمن اسلحشو آورد پا دنیبهم کرد با د یبرگشت و نگاه کاوه

و ،تکن کیدوباره اسلحشو اورد باال و به سمت فرهاد گرفت فرهاد که لب و دماغش پر خون بود گفت:زود باش،شل و

 که ازدواج کرده. لوفرمی،نیاز دست دادن ندار یواسه  یزیچ

 .دونستمیدونستم؛نمیشد صدامو بلند کردم و گفتم:کاوه من نم ریاز چشمام سراز اشک

 .رهیمیهم م لوفرین یزد گفت:اگه منو بکش یپوزخند فرهاد

صدامو بلند کردم  ارمینخواستم به خودم ب یبودم ول دهیسرم قرارش داد ترس یاسلحشو آورد باال و رو بشیاز ج مرد

 .کشهیتو رو م یگفتم:کاوه اونو ول نکن،اگه ولش کن و

 محکم صورتمو فشارش داد و گفت:خفه شو. مرد

 .یبرگشت و صداشو بلند کرد و گفت:بهش دست نزن عوض کاوه

 ادمیچانه ام بود برداره دستشو برداشت و دوباره چشمم خورد به فرهاد و کاوه، ریچرخوندم تا دستش که ز سرمو

 افتاد به امروز که بهار گفت کاوه هم اونجا بوده.
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با اون  دونستمینداشتم،اگه م ی:من از اومدن تو خبردیشد ناخواسته از دهنم پر ریدوباره از چشمم سراز اشک

 .کردمیازدواج نم

 کجاست؟ کشمش،دلبریچشمات م یگفت:جلو دیوسط حرفم پر عیسر فرهاد

 .ادیچه سر دخترت م یدونی،نمیرو ول نکن لوفری:اگه نکاوه

  میخبر بود یفرهاد خان ما هم دختر داشته و ما ب دمیفهم

 ادیم لوفریسر ن یچه بال ینیکه اصال ترس نداشت گفت:منو بزن تا بب فرهاد

 .ترسمینم یچیبلند کردم و گفتم:کاوه من از ه صدامو

 انتخاب کن. لوفرین ایواست مهمه  یانتقام،عل ایزد و گفت:عشقت  یباز پوزخند فرهاد

اشک  نییشده بود همون لحظه آروم آروم اسلحشو آورد پا رهیبه من خ نجوریشده بود هم جیکه معلوم بود گ کاوه

 دونستمیزد و گفت:بازم من برنده شدم،م یهنوز عاشقمه فرهاد لبخند دونستمیشد م ریاز چشمام سراز یخوشحال

 برات ارزش داره. لوفرین

 .دیرو ول کن لوفری:ناشکاشو پاک کرد و گفت کاوه

 :اول تو اسلحتو بندازفرهاد

 .دیکرد و گفت:آزادش کن اراشیبه دست یاسلحشو ول کرد فرهاد نگاه واشی واشی کاوه

 دستمو ول کردن کاوه اومد طرفم منم به طرفش رفتم و گفتم:دوست دارم کاوه. اوناهم

 هقیپنج دق میافتاد نیزم یمن دونفرمون رو یمحافظت از من افتاد رو یبلند شد کاوه برا کیشل یموقع صدا همون

 بود نگاه کرد تعجب کردم و گفتم:مرد؟ نیزم یخورده بود و رو ریکه کاوه برگشت و به فرهاد که ت دیطول نکش

 کرد؟ کیشل یداغ کرده بود صداشو بلند کرد و گفت:ک یهم که سرش بدجور کاوه

 گهید سیو چند تا پل انیشا سریهمون موقع  کم گفتیجمله رو م نیکنم حدود چهار و پنج بار کاوه هم فکر

گم خدا ب ؟یکرد کاریهم که اعصابش خورد بود گفت:کاوه خدا لعنتت کنه،پسر تو چ انیشا سریشدن کم کمونینزد

 نکنه. کارتیچ
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 نکرده. یکاوه کار خورمینکرده،قسم م یکاوه کار دینکرده،باور کن یو گفتم:کاوه کار سریطرف کم رفتم

 .دیلحن صداشو عوض کرد و گفت:خانم محترم توروخدا تمومش کن انیشا سریکم

ستم :من نتونستم،نتونگفتیم ختیریکاوه هم که اشک م گفتمیذره هم باور نکرده بازم پشت سر هم م هی دونستمیم

 .رمیرو بگ یانتقام عل

بهشون بگو بهم  سریاومدن طرف کاوه دور دست کاوه دستبند زدن کاوه صداشو بلند کرد و گفت:کم سیپل دوتا

 دستبند نزنن.

  ش؟یفرهاد گفت:خدا لعنتت کنه کشت یجسد مرده  دنیبود اومد طرفمون با د دهیکه ترس یموقع مهد همون

 نکرده. یبلند کردم و گفتم:کاوه کار صدامو

 ؟یکنیم کاریچ نجای:تو اکاوه

کرد اون به ما  نکارویداداشت ا یدادیانجام م دیکه تو با یهم لحن صداش عوض کرد و گفت:از اول کار انیشا سریکم

 .نجایا میایزنگ زد تا ب

 کرده. بی:بابا گفت که تو رو تعقیمهد

 .دیببر عیهم صداشو بلند کرد و گفت:کاوه رو سر انیشا سریکم

 

 نکرده و .... یکاوه کار دیذره هم که شده گوش کن هیتو رو خدا  سریطرفش گفتم:کم رفتم

 اون دیشما هم بر دییجرمه بفرما یصحنه  نجایا یبد حیرو توض یچ یخوایو گفت:خانم محترم م دیحرفم پر وسط

 طرف.

 اجازه بده حرف بزنم به راهش ادامه داد. نکهیبدون ا و

ومد دار ا کلیو ه یمرد قد بلند هی ییبازجو یبرا یاتاق ییهر کدوممون برده بودن تو میبود سیما تو اداره پل خالصه

 شده؟ یچ نمیبده بب حیخوب توض یلیت و گفت:خروبروم نشس
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 .زدی:اسلحه مال کاوه نبود،اون اصال اسلحه نداشت فقط معلوم بود با دستاش مشت ممن

 شده. دییاسلحه اثر انگشتش تأ یرو یزد و گفت:ول یپوزخند مرده

 شدن به اون دست زده و اثر انگشتش مونده. ریبا هم درگ یوقت دیمال اون نبود،شا ی:ولمن

 داد و گفت:خب ادامه بده. هیتک شیبه صندل نهیدست به س مرده

 خود کاوه بود. یاصل یتله  یمن تله گذاشته بود ول یتکون دادم و گفتم:فرهاد برا سرمو

 .نشینشد ببر رمونیدرست راست دستگ یچیکه کنار در بود کرد و گفت:ه سیبه پل ینگاه مرده

اجازه بده حرف بزنم پروندشو گرفت دستش و از اتاق خارج شد منم از سرجام بلند شدم و از اتاق  نکهیبدون ا و

و از  دمیکش یقرمز شده بود نفس یکاوه خورد که چشماش بدجور یخوش رنگ آب یچشمم به چشما رونیب  اومدم

ه پشت ک یبه مرد کنهیم تمیداره واقعا اذ هم بلند یلباس مشک نینشستم تازه متوجه شدم ا یوقت رونیاونجا رفتم ب

 .ارهیمن به مامانم زنگ بزنم برام لباس ب نیتلفن و بد شهیگفتم:م ومدیم نجوریسرم هم

 مامان و زدم بهش گفتم که یگرفتم و شماره  لویو به سمتم گرفت موبا رونیاورد ب لشیموبا بشیزد و از ج یلبخند

دام ص یوقت دیلرزیبود دستاش م دهیترس سیپل یاومد اداره  عینشد که سر قهیهستم اونم سه دق سیتو اداره پل

شده؟ قربونت بشم چرا  یچ زمی:دخترم عزگفتو  دیتو آغوشش کش عیسر منو و طرفم دیدو دیلرزیصداشم م زدیم

 کشوندنت؟ نجایتا ا

 .کنمیم فیدادم و گفتم:آروم باش برات تعر لشیتحو یگرفتم و لبخند دستشو

 فیتعر مامان یبرا ازیتا پ ریکه توش لباسام بود برداشتم و لباسمو عوض کردم و از س لونینا میبه اتاق رفت ینفر دو

 باز کاوه تو رو انداخت تو دردسر! یدیشد گفت:د ریکردم مامان اشکاش که سراز

راننده  هیت بهزاد نبود که زنگ زد و گف نیمگه ا ؟یدونیکردم و گفتم:مامان چرا همش کاوه رو مقصر م یاخم

بهزاد بخاطر جون خودش از من  یوسط ماجرا ول وردیمنو نم چوقتیاونم با زور فرهاد اگه کاوه بود ه فرستمیم

 گذشت و گذاشت اگه هم شده بهمم صدمه بزنن.

بهزاد بدون در  دهیسکوت کرده بود از سکوتش معلوم بود که بهم حق م ختیریاشک م نجورینزد و هم یحرف مامان

 زم؟یحالت خوبه عز لوفریاتاق شد و به طرفم اومد و گفت:ن زدن وارد
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 ؟یو از سرجام بلند شدم و گفتم:خوبم تو خوب دمیکش ینفس

ا دستاش دوت نیصورتمو ب رونیکه از بغلش اومدم ب دیطول نکش هیمنو کشوند تو بغلش دو ثان یحرف چیبدون ه بهزاد

 .ادیسرت ب یاتفاق دمیترس یلیقرار داد و گفت :خ

شده بود  رهیاخم کرده به بهزاد خ افهیبا ق نجوریاز بدنم خارج کردم و چشمامو ازش گرفتم به مامان که هم ینفس

تا  نیمجبور لوفریبا در زدن همون مرد وارد اتاق شد و گفت:خانم ن هیاز دست بهزاد عصبان یبدجور یکردم انگار

 کنن. ییازتون بازجو خوانیبازم م دیبمون نجایفردا صبح ا

 به عالمت مثبت تکون دادم. وسرم

شما  مونمیم لوفرین شیخانم من پ یبه مامانم کرد و گفت:گل یبهزاد نگاه رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیبدون ه مرده

 خونه. نیبر نیخوایاگه م

 نیتو ا خوامینم مونمیدخترم م شیبهزاد داد و گفت:نه پسرم من پ لیتحو یلبخند هیاخمش محو شد و  مامان

 تنهاش بزارم. طیشرا

 نشست. یصندل یتکون داد و رو یسر

کامل بهشون گفتم که  ازیتا پ ریکردن منم از س ییو کاوه بازجو یاز من و بهزاد و مهد میبود سیصبح تو اداره پل تا

کاوه ثابت موند بهزاد اومد طرفم  یخوش رنگ آب یچشما یچشم رو رونیاومدم ب ییاز بازجو یوقت ستیکاوه قاتل ن

 .زارمیتنهات نم گهیو منو تو بغلش گرفت و گفت:د

 کردم و گفتم:بهزاد تو رو خدا ول کن. یاخم

 .زارمیتنها نم طیشرا چیزنمو تو ه چوقتیه ی:تو عشقمبهزاد

شده  یعصب یشده بود معلوم بود بدجور رهیبه من و بهزاد خ نجوریکاوه که هم یعصبان یافتاده به چهره  نگاهم

 رفت سیاز اداره پل یحرف چیصحنه بدون ه نیازم جدا شد کاوه با ا کمیهولش دادم  کردیمنو بغل م هیبهزاد هر ثان

 کنمیبرم بغلش کنم  بهش بگم هنوز بخاطر تو جونمو فدا م خواستیتنگ شده بود دلم م یدلم براش بدجور رونیب

را چ میخوایم گرویهمد یباشه وهلل وقت نمونیب وارید نیهست هر چند خودش خواست ا نمونیب وارید هی یانگار یول

 مامان به خودم اومدم. یخودم غرق بودم که با صدا یتو افکارها فتهیاتفاق پشت سر هم ب نقدریا دیبا
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 خودم. شیپ ای:دخترم امشب بمامان

 خودم. شیپ ادیم لوفرین یکرد و گفت:نه خاله گل یاخم بهزاد

 .کنمیدخترم باشم،خواهش م شیامشب پ خوامیکرد و گفت:م یاخم مامان

 

 من امشب تنها باشم؟ یعنیبهم کرد و گفت: ینگاه بهزاد

 زود برگردم هتل. دمیمامانم فردا صبح قول م شیپ رمیمن امشب م زمیزدم و گفتم:بهزاد عز یزورک لبخند

 داد و گفت:باشه. لیبهم تحو یلبخند

داشتم  یخواب یتا حاال چشم رو هم نزاشتم از کمبود ب شبیمنم که از د میبود سیتو اداره پل ۱۱:۳۰ یساعتها تا

ه ک نیگرفت و من و مامان رو رسوند خونه هم یتاکس هی بهزاد  کارامون تموم شد نکهیخالصه بعد از ا شدمیم ونهید

 کمرم مردمیکردم واقعا خسته بودم از سردرد داشتم م هاتخت ر یبه طرف اتاقم رفتم و خودمو رو دیپام به خونه رس

 بالشت و خواب رفتم. یاز بدنم خارج کردم و سرمو گذاشتم رو یکرد،نفسیدرد م یبدجور

 یبود برداشتم و به صفحش نگاه کردم بهزاد بود از رو زیم یکه رو مویشدم گوش داریاز خواب ب میبا زنگ گوش عصر

 تم دکمه سبز و زدم.تخت نشس یتخت بلند شدم و لبه 

 ؟یخوب زم؟ی:سالم عزبهزاد

 ؟ی:سالم خوبم ممنون،تو خوبمن

 ؟یاستراحت کرد یحالم جا اومد،تو چ کمیاستراحت کردم  کمی:آره بهزاد

 شدم. داریاالن ب نی:آره هممن

 دنبالت. امیفردا بزار خودم ب یکه مزاحمت بشم ول زنمیبهتم زنگ نم یندارم حت تی:خوبه،من امشب کاربهزاد

 :باشه.من

 من برم. یندار یکار گهی:خوب دبهزاد
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 :نه خداحافظ.من

بود که  یبود که منو فروخت اون آدم یبهزاد اون آدم شیذره هم دوست نداشتم برم پ هیرو قطع کردم،اصال  یگوش

 مامان به خودم اومدم. یگولم زد با صدا ادین شیخودش پ یبرا یمشکل نکهیاز ا

 ؟یشد داریمگه ب لوفری:دخترم نمامان

 .دارمی:آره مامان بمن

 یبه طرف هال رفتم مامان جلو رونیبه صورتم زدم و اومدم ب یآب هیرفتم  ییسرجام بلند شدم و به طرف دستشو از

 ؟یدیمامان،خوب خواب دونهی یکیمن گفت:سالم دختر  دنیلم داده بود با د ونیزیتلو

 :اهوم.من

 گرمش کن بعد بخورش. کمیبرات شام درست کردم تو مکروفن هست برو  زمی:قربونت بشم عزمامان

 ؟یدرست کرد ی:چمن

 ی:ماکارانمامان

بوق  یکه صدا دیطول نکش قهیدق کیگرم بشه  کمیزدم و به طرف آشپزخونه رفتم دکمه استارت رو زدم تا  یلبخند

وارد آشپزخونه شد و  قهیو شروع کردم به خوردن مامان هم بعد از چند دق رونیبوق بلند شد از مکروفن اوردمش ب

 داد و گفت:خوشمزست؟ هیها تک نتیکاب یلبه 

 مامانم خوشمزه نباشه یغذا شهیگفتم:مگه م کردمیتو دهنم م یقاشق پر ماکاران هیکه  یدرحال

 بود زنگ زد؟ بهزاد بود؟ یو گفت:ک رنگشو تو چشمام گره داد یقهوه ا یزد و اومد روبروم نشست چشما یلبخند

و نگاهشو از من  دیکش یتو دهنم کردم مامان پوف یقاشق پر ماکاران هیبه عالمت مثبت تکون دادم و دوباره  سرمو

 شده؟ یبهش کردم و گفتم:چ یشد نگاه رهیخ رونیگرفت و به ب

 .یبهزاد و ول کن دیتو نبا زمیعز لوفری:نمامان
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 هیآب گرم به دستم داد  وانیل هیحرفش شروع کردم به سرفه کردن مامان از ترسش از سرجاش بلند شد و  نیا با

 یگناه چیبهزاد ه یبگ یخوایکاوه مقصره؟م یبگ یخوایشدم و گفتم:بازم م رهیقلوب خوردم و تو چشماش خ

 کنه؟ نکارویاون مجبور بوده ا یبگ یخواینداره؟م

دخترم بهزاد تو رو دوست داره اون  نیخودش رفت و نشست گفت:بب یه طرف صندلو دوباره ب دیکش ینفس مامان

تو  خوامیچون نم یسالم کن یبا کاوه حت زارمیعالقه داره من اگه هم بگم از بهزاد جدا بشو نم یلیواقعا به تو خ

 .یکاوه غرق بش یدردسر ها

که از سرجام بلند شدم  یداد و در حال یخراش بدجور یو قاشق رو محکم به بشقاب زدم که صدا دمیکش یپوف

بفهم من نه تو قلبم نه تو ذهنم  نویمامان ا میچقدر دوست دار گرویکه من و کاوه همد یقبول کن یخوایگفتم:تو نم

 خوامیمن بهزاد و نم یقبول کن یخوایکردم چرا نم اجمن فقط به فکر تو بودم که با بهزاد ازدو ستیبهزاد ن یبرا ییجا

 .خوامینم یفهمیم

تو رو دوست داره دخترم باهاش  یلیآب دهنشو قورت داد و آروم دستمو تو دستش گرفت و گفت:بهزاد خ مامان

 یباز ینجوریپسر ا هی یدخترم،گناه داره با زندگ یزمان بگذره توهم عاشق بهزاد بش کمی دینکن شا یباز ینجوریا

 .یکن

 ستم؟مامانیگرفته گفتم:من گناه ندارم؟ من آدم ن یصداکه بغض کردم بودم با  یتو چشمام جمع شد در حال اشک

با زور باهاش ازدواج کردم بخاطر تو با بهزاد ازدواج کردم  گمیم یدارم جد خوامیتو رو خدا بس کن من بهزاد و نم

 تونهیهمه دردسر نم نیکاوه با ا یدید یوقت هکه حواسش به من باش یداماد یخواستیچون تو داماد پولدار م

طرف بهزاد چون  یخرج من کنه رفت تونهیکاوه پول نداره نم یدید یسراغ بهزاد وقت یحواسش به من باشه رفت

 پس بزار تموم بشه. میشیمن و بهزاد خوشبخت نم چوقتیکه ه یدونیخودتم خوب م یخواستیم یداماد نیهمچ

از بهزاد جدا  دمیفت:نه،نه اصال اجازه نمکه صداش بلند کرده بود گ یکرد و از سرجاش بلند شد و در حال یاخم مامان

 یخوایحاال م ینکن تو دو روز شده که با بهزاد ازدواج کرد یکار احمقانه ا لوفرین دمیاجازه رو به تو نم نیا ،منیبش

 دختر؟ یشد ونهید یازش جدا بش عیسر

 .کردمیبا بهزاد ازدواج م دینشستم و گفتم:همون اول کار نبا یصندل یشد رو ریاز چشمام سراز اشک
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 یکاوه شو دخترم،اگه کاوه دوست داشت تا االن که حت الیخیکرد ب شیکار شهینم گهیکه شده د ی:کارمامان

 نسبت به تو نداره. یعالقه ا چیاون ه یول ارهیدنبالت بود تا بدستت ب یازدواجم کرد

 نکن. نکارویان تو روخدا با دخترت اکه تو چشماش زل زده بودم گفتم:مام یپاک کردم و در حال اشکامو

 نکن. یلجباز نقدریگوش بده من به فکر توهم،ا گمیکه م یزیچ هی لوفریتر کرد و گفت:ن ظیاخمشو غل مامان

 گفت:غذاتو کامل بخور،باشه دخترم؟ زدیم یکه لبخند مهربون یاز حرف آخرش اخمش محو شد و در حال بعد

از آشپزخونه رفت آروم  یحرف چیمامان بدون ه ختمیریاشک م نجوریبودم و هم سادهیوا یتو همون حالت قبل من

 خوردن نداشتم. اقیشدم اشت رهیخ نجورینشستم و به غذام هم یصندل یآروم رو

و چراغ آشپزخونه  خچالیرو گذاشتم تو  یکردن بشقاب ماکاران هیبا اشک و گر یصندل یرو یساعت مین

 شدم. خکوبیمامان سرجام م یبا صدا تو اتاقم که رفتمیبستم،داشتم م

 ؟یخوابی:امشب کنارم ممامان

 مبل نشسته بود سرمو به عالمت مثبت تکون دادم. یپاک کردم و به طرفش برگشتم مامان رو اشکامو

 و هفت سال هست شیش کنمیحس م یدونیو گفت:م دیبوس مویشونیمامان پ دمیتخت تو بغل مامانم دراز کش یرو

  یدیکه تو بغلم نخواب

 بهش کردم و گفتم:مامان یشد نگاه خیتنم س یافتاد به بابام موها ادمی

 :جانممامان

 ن؟یباهم آشنا شد ی:تو و بابا چجورمن

 ؟یپرسیم یچ یبهم کرد و گفت:واس ینگاه

 !!؟یبا بابا آشنا شد یبدونم چجور خوامی:ممن

دوسم داشت بابات نوزده سالش بود منم  یلیعاشق بابات بودم اونم خ یکرد و گفت:من از کوچک یمکث کوتاه مامان

 نیمنره دانشگاه بخاطر ه گهیگرفت د میتصم پلمشیتفاوت داشت بابات بعد از د نمونیسال ب کیسالم فقط  جدهیه

باباتو  نکهیا یبرا نمشیراحتر بود بب یلیبرام خ میبود نآپارتما هیمن و بابات چون تو  کردیکار م کیبا باباش تو مکان
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که بابات  گذشت یدوسال دمیدیم گرویهمد یواشکیمن و بابات  نمیکه برم فقط باباتو بب وردمیهزار تا بهونه م نمیبب

 وناا یقبول کردم فردا شبش بابات اومد خونمون و با مامان و بابام صحبت کرد ول یبهم درخواست ازدواج داد وقت

بوده و دانشگاه نرفته بود و خرجش از  یفرار از سربازکه  یپسر هیکه  کردنیتصور م ینجوریقبول نکردن چون اونا ا

 نکهیاز ا میفرار کن میگرفت مینبودن که من با بابات باشم تصم یبابات راض یپول باباش بوده،از اون طرف هم خانواده 

 یزیچ چیه گهیرسونم که چقدر عاشق اون پسرم بعد از فرار کردن دیدارم به خانوادم م کردمیحس م کردمیفرار م

که تو  یشد و به من و بچه ا شیوارد زندگ یزن هیکه بعدها  کردیشرکت کار م هیتو  یسالگ ۲۴مثل قبل نشد بابات 

کاغذ جلوم گذاشت که  هیشد  داشیگذشت که پ ینشد هفت ماه داشیپ گهیشکمم بود تنها گذاشت و رفت د

 هگیچرا هم بهش نگفتم و امضا کردم و ازش جدا شدم بابات از اون روز به بعد د هی یمنم حت رهیازم طالق بگ خوادیم

 .یلیبهم زد خ یبد یضربه  یلیخ یداشته باشم ول خواممیازش ندارم و نم یهنوزم که خبر دمیند

 ؟یکنیم هیگر یبهش کردم و گفتم:دار ینگاه کنهیم هیآخر مامان معلوم بود داره گر ی جمله

 ریگفت:زود باش دخترم،بگ کردینگاه م شیکه به ساعت گوش یزد و در حال سشیبه صورت خ یدست عیسر مامان

 شبه. ازدهیوقته ساعت  ریبخواب د

 خوامیدوست دارم و م تینها یگوشش گفتم:مامان من ب ریمامان و تو بغلم کشوندم و ز عیو سر دمیکش ینفس

 هست. یمن دلگرم یبه تو هست و وجودت برا یدر زندگ دمیو بعد از خدا ام یکنارم باش شهیهم

بهت  طیشرا چیتنهات نزارم تو ه چوقتیه دمیدخترم بهت قول م لوفریمنو از خودش جدا کرد و گفت:ن کمی مامان

 .دمیقول م

 نهکیم کاریو منم جز تو فکر کاوه،کجاست چ کردیم یتکون دادم مامان رو تو بغلم گرفتم مامان با موهام باز سرمو

 چشمام بسته شد. واشی واشیتو فکر غرق بودم که  دیرسیه ذهنم نمب یزیچ

                          *** 

سرمو از رو  ستشیمامان ن دمیبه دور و برم انداختم د ینگاه دمیمامان از خواب پر یخنده ا یشده بود با صدا صبح

 یخنده  یصدا نجوریهم ینبود ول یباز کس یکردم ول یباز نگاه دمیمالیکه چشمامو م یبالشت برداشتم و در حال

خودمو با  رونیکه خواستم از اتاق برم ب نیو هم دمتخت خواب بلند ش یاومده از رو یانگار کس شدیمامان بلند م

ه از هم یخوب بود ول یپام بود و بلوزم از لحاظ پوشش یبزرگ صورت یروبرو شدم شلوار راحت نهیظاهر شلخته تو آ
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سافش کردم در اتاق رو که باز کردم مامان جلوم سبز  کمیبود که تو هوا بود شانه رو برداشتم و  خنده دارتر موهام

 .ریزدم گفتم:صبح بخ یلبخندشد 

 :دخترم بهزاد اومده.مامان

 ۹ساعت  دمیکردم د یواریبه ساعت د یچقدر زود بلند شده اومده نگاه رونیجملش چشمام از حدقه زد ب نیا با

 چرا؟ نجایبلند شده اومده ا یزود نیکردم و گفتم:صبح به ا یاخم نجاستیتا حاال ا یاز ک ستیخدا معلوم ن ایصبحه 

 .گهیم زشویبعد سوپرا ادیهم ب لوفرین گهیبرات داره م یزیسوپرا هی:مامان

 .میبر ایو گفتم:باشه ب دمیکش یا ازهیخم

 ؟یت برسبه سر و وضع کمی یخوایمامان محکم بازومو گرفت و گفت:نم 

 :نه.من

 

بکن تنت حاال شوهرت اومده  یلباس مرتب هیبه موهات بزن  یدست هینکن بلند شو برو  ی:نه نکمه،تنبلمامان

 .رهیم دهیجلوش ظاهر نشو بدبخت طالقت م ینجوریا

 کارم بکنه. نیهم شاهللیزدم و گفتم:ا یشخندین

م ه نقدریبه سر و وضعت برس ا عیبرو سر رمیگیکه حالتو م اریدر ن یباز ونهید لوفریکرد و گفت:ن یاخم مامان

 نکن. میعصبان

ساده تنم کردم موهامم کامل  کیلباس ش هیبه طرف اتاقم رفتم لباسمو در آوردم و  عیدهنمو قورت دادم و سر آب

من از  دنینفر نشسته بود با د هیمبل  یسرم انداختم به طرف هال رفتم که بهزاد رو یشال تور هیصاف کردم و 

گوشم شده بود گفت:دلم  کیکه نزد یدر حال زادتو بغلش گرفت به عیسرجاش بلند شد و به طرف من اومد و منو سر

 برات تنگ شده. یلیخ

 دلت برام تنگ شده؟ یزود نیا م،بهیدیروز ند هیکردم و گفتم: یسرفه ا تک

 سال گذشته  کیروز انگار  هیتکون داد و گفت:همون  سرشو
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نشد که مامان هم بهمون ملحق شد  هیبهزاد بود چند ثان یدادم و به طرف مبل رفتم که روبرو لشیتحو یلبخند

 زتیآقا داماد سوپرا نمیحاال بگو بب یگرفتیسراغش م نجوریدخترم که هم نمیخوب ا یلیزد و گفت:خ یمامان لبخند

 هست؟ یچ

 .لوفریمخصوصا ن نیشیحال مخوش یلیخ دیبشنو یوقت دونمیلبخندشو پر رنگتر کرد و گفت:م بهزاد

 ه؟یچ زتیپر رنگتر کردم و گفتم:خوب سوپرا لبخندمو

 شمال. میریو گفت:امشب م رونیرنگ اورد ب یکوتش سه تا پاکت آب بیاز ج بهزاد

 نییباال و پا دیپریم یکه صورتش قرمز شده بود و از خوشحال یجملش مامان شروع کرد به دست زدن و در حال نیا با

 شکرت ایخدا یگفت:وووا

حاال با شوهرت  ایشمال ب یبر یدوست داشت نقدریا یدیبه آرزوت رس یدید لوفریبهم کرد و گفت:ن ینگاه مامان

 .یریم

 که من دوست دارم برم خارج از کشوره  ییاز بدنم خارج کردم و گفتم:مامان شمال نبود که اونجا ینفس

 .میریاونجا هم م یزد وگفت:بزود یلبخند بهزاد

 هی یشما هم هست لوفریجز من و ن یبه مامانم کرد و گفت:خاله گل یزدم و چشمامو ازش گرفتم بهزاد نگاه یلبخند

 شما هم گرفتم. یهم برا طیبل

 ممنون پسرم. یلیشده بود گفت:واقعا؟؟؟ خ خکوبیسرجاش م یکه از خوشحال مامان

صبحانه مفصل تو  هی میآماده شو بر ینخورد یچیفکر کنم صبحانه ه لوفریبهم کرد و گفت:پاشو ن ینگاه بهزاد

 .میباش مایتو هواپ ۵:۳۰فرودگاه که  میبر دیبا ۵جمع کن که عصر ساعت  التویبعدشم وسا میبخور یکشت

زدم و از سرجام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم مامان هم پشت سرم وارد اتاق شد و گفت:خاک بر سرت  یلبخند

 .ختهیبرنامه ر نقدریماه عسلتون ا یبرا نیبب یازش جدا بش یخواستینگاه کن چقدر بفکرته،بعدش م

 لباسمو عوض کنم؟  یزاریمامان رفتم و گفتم:م یبرا یغره ا چشم
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از  دیطول نکش قهیمرتب تنم کردم چند دق رونیلباس ب هیلباسمو در اوردم و  رونیتکون داد و از اتاق رفت ب سرشو

 ؟یایب یخوایکردم و گفتم:تو هم م یبود اخم سادهیدم در خونه وا دهیمامان هم لباس پوش رونیاتاق اومدم ب

 .دیبر دیبعد هر جا خواست شگاهیآرا نیبرسون شهی:نه دخترم،فقط منو اگه ممامان

 الیخودم و هم خ الیکه هم خ برمتیم نیداد و گفت:چرا که نه حتما خودم با ماش لیبه مامان تحو یلبخند بهزاد

 راحت باشه. لوفرین

 .میخوب پس بر یلیلبخندشو پررنگتر کرد و گفت:خ مامان

 .میرفت یبه طرف کشت یرسوند بعد دو نفر شگاهیمامان رو تا آرا بهزاد

 .شیقهوه ا یکه با حرف بهزاد نگاهم افتاد تو چشما خوردمیداشتم کره مربا م میبود یکشت سوار

 تو هم عوض بشه نه؟ ییشمال حال و هوا می:فکر کنم بربهزاد

 وقته مسافرت نرفتم. یلیتکون دادم و گفتم:خوبه،خ یسر

شروع شد از نخ موهام تا نوک پاهام  اشیزگریبه من زل زده بود باز ه نجوریخورد و هم شویقلوب چا هیزد و  یلبخند

طرف  به یاز کشتبعد  میبود یتو کشت ازدهی ینگم.تا ساعتها یزینظر داشت منم مجبور بودم سکوت کنم و چ ریز

ن ماما میخورد میبا مامان نشست کیرستوران ش هی میتبهزاد و خودمو جمع کردم ناهار هم رف یو لباسها میهتل رفت

 یبهزاد داشت رانندگ یراننده  میبود نیبود که سوار ماش ۴:۳۰ یجمع کرد ساعتها الشیوسا یهم از اون طرف همه 

 یرو میدیگذشت که به فرودگاه رس یساعت مین میعقب نشسته بود بهزاد هم کنارش بود من و مامان هم کردیم

کاوه  یمنم دو سه بار به گوش دیخسته بود تو نماز خونه گرفت خواب یلینشسته بودم مامان هم که خ هفرودگا یصندل

 نداد یجواب یشمال ول رمیدادم که دارم م امیخاموش بود بهش پ یزنگ زدم ول

 و میشد مایسوار هواپ یبهزاد سرگرم بودم بعدش سه نفر یو با حرفا میخودم با گوش یبرا ۵:۳۰ یتا ساعتها خالصه

 کیش یلیهتل خوشگل بهزاد از قبل گرفته بود هتلش خ هی میدیکه رس میدو ساعت تو راه بود میبه طرف شمال رفت

و که ت یتا وقت میگوشمال من و بهزاد بود  شمیکیمال مامان بود  شیکیو بزرگ بود دوتا اتاق هم گرفته بود که 

ع کاوه تا اون موق دیافتاد شا میبه گوش ادمیکه  دمیچیخاموش بود،تو اتاق داشتم لباسامو تو کمد م میبود مایهواپ

حدسم درست بود دو بار بهم زنگ زده شمارشو گرفتم  یخونده از حالت پرواز درش اوردم انگار امامویپ

 جواب داد. بوق نیوبعدازچهارم
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 :الو کاوهمن

 ؟ییکجا لوفری:نکاوه

 کردم و گفتم:شمال یمکث

 ماه عسل؟ ی:رفتکاوه

 گفتم:اره دمیتلفن کش یپا ینفس

 ؟یزنگ زد یداشت کارمی:حاال چکاوه

 .یدیجواب نم تیاصال گوش یصدات بشنوم ول خواستمیتنگ شده،م یلی:کاوه دلم برات خمن

 .میستیکه ن کاریب گهید می:کار دارکاوه

 :خوبه.من

 کنه؟ینم تتیبهزاد اذ لوفری:نکاوه

 به کارم نداره. ی:نه،اون بنده خدا کارمن

 من برم. یندار یخوب کار یلیکرد و گفت:خ یمکث

 :باشه خداحافظ.من

ه نشست شیشونیپ یرو یظیبود و اخم غل سادهیچهار چوپ در وا نیکه برگشتم بهزاد ب نیرو قطع کردم هم یگوش

شدم گنگ شده بودم نتونستم  رهیبهزاد خ یعصبان یشدم و تو چشما خکوبیکه داشتم سرجام م یبود از ترس

چهره خندون و  هیشد به  لیتبد دبهزا هینشد که چهره عصبان هیشدم دو ثان رهیبهش خ نجوریبزنم فقط هم یحرف

 اومد طرفم و منو تو بغلش کردم،بهزادیمن اشتباه فکر م یعنی دهیمن و کاوه نشن یحرفا یعنیخوشحال تعجب کردم 

 ؟یدیرو چ الیمنو از خودش جدا کرد و گفت:وسا کمیکشوند مجبور شدم بغلش کنم بهزاد 
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شد و گفت:چشمات امروز  رهیبه من خ نجوریتخت نشست و هم یلبه  یبه عالمت مثبت تکون دادم.بهزاد رو سرمو

 .زنهیبرق م یلیخ

 :واقعا؟من

 خوشگله. یلی:چشمات خبهزاد

و تو بغل من  یبش یهمه چ الیخیامشب ب شهیم یکه بهزاد منو کامل به خودش چسبونده بود ادامه داد:چ یحال در

 ؟یباش

 .ستیازش جدا کردم و گفتم:بهزاد لطفا االن جاش ن کمیدهنمو قورت دادم و خودمو  آب

مگه من اجازه ندارم بهت دست  یشیازم دور م قهیتو هر دق یباهات باشم ول خوامیمن واقعا م لوفری؟نی:پس کبهزاد

 ستم؟یبزنم؟مگه من شوهرت ن

 :بهزاد من مشکلمو گفتم پس درکم کن.من

 !؟یمنو درک کن یخوایم ی:تو کبهزاد

 دنیچهار چوپ در ظاهر شد با د نیو به طرف در رفتم مامان ب رونیاز اتاق اومدم ب عیسر دیدر به گوش رس یصدا

 ده؟ی؟ چرا رنگت پرشده یمن گفت:دخترم چ دهیترس ی افهیق

 شده؟ یزیچ نجایا ینشده؟ تو چرا اومد یزیتکون دادم و گفتم:چ یبه عالمت منف سرمو

 م؟یشام بخور میبر نیخوای:نممامان

 بهزاد هم پشت سرم اومده بود 

 .میایم میشی:چرا االن آماده مبهزاد

از اونجا رفت منم در اتاق رو بستم و رو به بهزاد کردم و گفتم:بزار لباسمو  یحرف چیتکون داد و بدون ه یسر مامان

 .میریعوض کنم بعد با هم م

ت از چوقتیتو گوشت فرو کن ه شهیهم نویاز کنارش رد بشم که بازومو محکم تو دستش گرفت و گفت:ا خواستم

 .شمیجدا نم
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 .یکنیم یر خوبلبخند پنهان کردم و گفتم:کا هیکردم با زور بغضمو با  بغض

 میلباس مرتب ساده تنم کردم و با بهزاد رفت هیو به طرف اتاقم رفتم  رونیبازومو از تو دستش اوردم ب عیسر و

 یمن لبخند دنیمامان با د میپشت پنجره نشسته بود من و بهزاد هم بهش ملحق شد یصندل یرستوران مامان رو

 .گشنمه یلیکه من خ نیخوب سفارش بد یلیزد و گفت:خ

که مامان  میغذامون اورد،در حال خوردن بود ینیس هیکه گارسون  دینکش یطول میغذا سفارش داد مونینفر سه

 بازار؟ میدخترم فردا بنظرت بر لوفریسکوت رو شکوند گفت:ن

 ه؟یبه بهزاد کردم و گفتم:تو نظرت چ یتکون دادم و نگاه یسر

 یشیتو هم تو هتل تنها م امیقرارداد ببندم تا ظهر هم نم یلیوک هیبرم با  خوامیمن فردا م د،چونی:به نظر من بربهزاد

 .شهیمنم راحت م الیبازار خ یاگه با مامانت بر

 به مامان کردم و گفتم:باشه  یبه عالمت مثبت تکون دادم و نگاه سرمو

 قاشق پر سوپ خورد  هیزد و  یلبخند مامان

شسته تخت ن یلبه  یم،رویو به طرف اتاقمون رفت میگفت ریشبخاز مامان  میباال رفت یاز خوردن شاممون سه نفر بعد

 ؟یدیمن گفت:چرا نخواب دنیبودم که بهزاد وارد اتاق شد با د

 شانه ام را انداختم باال گفتم:منتظر تو بودم. دوتا

 بفکر خونه گرفتن گهید میاز ماه عسل اومد نکهیاومد کنارم نشست و دستشو تو دستم کرد و گفت:بعد از ا بهزاد

 .میکن یکه همش تو هتل زندگ میتونینم میریبگ یخونه ا  هی دیشم،بایم

 تکون دادم و گفتم:باشه  یسر

 ؟یبخواب یخوایو گفت:نم دیتخت دراز کش یاز سرجاش بلند شد و رو بهزاد

 .خوابمیاتاق م یکیتو اون  رمیبهش کردم و گفتم: من م یو نگاه برگشتم

 ؟یتو اون اتاق بخواب یبر یخوایم یلیبهزاد نشست و گفت:به چه دل ینشویپ یرو یظیغل اخم
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خوابم ب شتیپ تونمینم یعنیتته پته بهش گفتم:خوب.....من.... دیلرزیم یبد بود دستام بدجور یلیصداش خ لحن

 دارم تنها باشم. اجیهنوز احت یعنی

 هیتو  ینداره بر یلیدل یخوابیمن م شیامشب پ اریدر ن یالک یبهونه  لوفریتر شد و گفت:ن ظیبهزاد اخمش غل باز

 ؟یدیفهم یبخواب گهیاتاق د

 دهنمو قورت دادم و گفتم:اما بهزاد.... آب

 .یخودم بخواب شیپ دینکن با تمیوسط حرفم گفت:اذ دیصداشو بلند کرد و پر بهزاد

صورتم  یشد و دستشو گذاشت رو کیبهم نزد کمیو مجبور شدم کنارش دراز بکشم بهزاد  دمیکش ینفس

 ؟یدیگفت:امشب چشماتو بهم م

 شه؟یم یبستم و گفتم:اگه ندم چ چشمامو

 .شمی:ناراحت مبهزاد

 از صبح تا حاال سر پام. ادیخوابم م یلیمن خ یبخواب شهی:بهزاد ممن

 

 که چشماشو ازم گرفت گفت:باشه،شب خوش. یکرد و در حال یاخم کوتاه بهزاد

 .ری:شبخمن

 گذاشتم رو هم و خواب رفتم. چشمامو

                           *** 

صورتم بود دستمو گذاشتم  یرو میمستق دیشده نور خورش داریتخت نبود معلومه از صبح ب یبود بهزاد رو صبح

 به دور و یو از سرجام بلند شدم نگاه دمیچشمام مال یبه صورتم بشه دو سه بار دیصورتم تا مانع نور خورش یجلو

به هال و آشپزخونه هم  ینگاه رونیاومدم ب اتاقتخت خواب بلند شدم و از  یبرم انداختم بازم بهزاد نبود از رو

 یاز رو مویگوش ل؟یوک شیبلند شده رفته پ یصبح یکله  یعنیبره؟  تونهیکجا م یعنیازش نبود  یانداختم بازم خبر

رفته نکنه بخاطر  یخبر چیبدون ه یعنیخاموش بود پناه بر خدا  شیبرداشتم و بهش زنگ زدم گوش شیآرا زیم
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 هیدوتا شانه ام را انداختم باال و به طرف کمد لباس هام رفتم  یحوصلگ یب یشده؟ از رو ناراحت شبمید یرفتارها

 ایه مامان ایاحتماال  دیدر به گوش رس یور صدا هی ختمیساده تنم کردم موهامم صاف کردم و ر یلیخ یلباس مشک

 ۹۰شلوار  هیشدم  خکوبیم رجاممامان س پیت دنیکه در باز کردم با د نیبهزاده هم کردمیبهزاده همش فکر م

پر  یلیخ یشال کرم هیزده بود باال و  شمیفرفر یزانوش تنش بود موها یرنگ تا باال یمانتو کرم هیپاش بود  یسانت

 م؟یداد و گفت:بر لمیتحو یرنگ که موهاش معلوم نباشه سرش بود لبخند

 :کجا؟من

 بازار. میمگه نگفتم بر ؟یزود نیرفت به ا ادتیکرد و گفت: یاخم

 کجاست؟ یدونیبه دور و بر راه رو انداختم و گفتم:بهزاد م ینگاه

 ست؟ین نجایبه اتاق انداخت و گفت:مگه ا یتکون داد و نگاه یبه عالمت منف یسر

 .دهیجواب نم زنمیزنگ م شمی:نه،به گوشمن

بازار  میربعدش ب میصبحانه بخور هی نییپا میبر ایکه گفته ب لهیهمون وک شیرفته پ دیزد و گفت:شا یلبخند مانما

 .خوامیمغازه م یهم برا شیآرا لیچندتا وسا هیالزم دارم  یچ یلیکه من خ

رفتم گ فممیبه لبم زدم ک یکمرنگ صورت یلیرژلب خ هیتکون دادم و به طرف اتاقم رفتم شالمو سرم کردم و  سرمو

هتل  نیتا حاال تو عمرم همچ یکرد و گفت:ووا یکه مامان خنده ا میسوار آسانسور بود رونیدستم و از اتاق اومدم ب

 باره. نیاول ومدمین یها

 زدم و گفتم:خدا رو شکر  یلبخند

ه که و انواع صبحان مینشست یو صندل زیپشت م رونیب میاز آسانسور اومد یلبخندشو پر رنگتر کرد و دو نفر مامان

 .طرف بازار میرفت میگرفت یتاکس هیو  رونیب میبعد از خوردن صبحانه از هتل اومد میخوشمزه باشه انتخاب کرد

ود ب دهیخر یکه فکرش کن یزایو چ ف،یمامان انواع شال،بلوز،کفش،ک میسه ظهر تو بازارها بود یتا ساعتها خالصه

 دهیمغازه خر یبرا لیعالمه وسا هیاز اون طرف هم  دهیخر لیوسا نقدریبازار که ا ومدهیدو سال هست ن یانگار

زنگ هم نزد همش دعا  هی یبهزاد بود حت شیپ میدل نگران یطرف هتل من همه  میرفت میگرفت یتاکس هیخالصه 

 موینبود گوش یکس یکه االن هتل باشه به طرف اتاقم رفتم در رو که باز کردم دو سه بار صداش زدم ول کردمیدعا م

مبل نشستم تو فکر بودم  ینداد در اتاق رو بستم و رو یجواب یدر اوردم و بهش زنگ زدم بالخر بوق خورد ول فمیاز ک
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م لب یرو یاز خوشحال یکاوه بود لبخند یبود که بهزاد باشه ول نیا دمیبرداشتم ام عیزنگ خورد سر میکه گوش

 سبزو زدم و جوابش دادم. ینشست دکمه 

 :کاوه؟من

 ؟ی:سالم خوبکاوه

  یتو چجور ی:مرسمن

 د؟ی:منم خوبم، هنوزم شمال هستکاوه

 :آره من

 من جوابت ندادم. یول یزد یحرف هی روزید لوفری:نکاوه

 ؟ی:چمن

 ینم ولتنتو حس ک یبو خوادیکنم،دلم م نمت،بغلتیبب خوادیدلم م یلیدلم برات تنگ شده،خ یلیمنم خ لوفری:نکاوه

 بشم. کیکنار تا بخام بهت نزد رهیاز جلوم نم یلعنت وارید نیا یانگار

 کاوه به خودم اومدم. یکنم همش تو فکر بودم که با صدا کاریچ دونستمیاشک تو چشمام جمع شد نم یخوشحال از

 ؟یهست لوفری:نکاوه

 .یشیهم از ذهنم پاک نم قهیدق هی خوامتی:آره....کاوه باور کن هنوز دوست دارم هنوز ممن

 .نطورینم هم:مکاوه

 از کاوه بودم. یحرفا نیتکون بخورم چون منتظر همچ تونستمینم یشد از خوشحال ریاز چشمام سراز اشک

 من برم؟!! یکار دار ی:انگارکاوه

 :نه،نه کار ندارم من

 برم دی:به هر حال من باکاوه
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 :باشه،خداحافظمن

بهزاد،آب دهنمو قورت دادم و تو  هیعصبان یکه برگشتم دوباره چشمم خورد به چهره  نیرو قطع کردم هم یگوش

 ؟یزدیحرف م یتر کرد و گفت:با ک ظیشدم بهزاد اخمشو غل رهیخ شیعصبان یچشما

 ...بهزاد...من...بازهیپته گفتم:چ تته

کاوه اخماش در هم  یرفت با شماره  نیو به قسمت مخاطب دیاز دستم کش مویبه حرفم نزاشت و گوش یمحل بهزاد

 ؟یزنیحرف م یدار یعوض نیند کرد و گفت:تو هنوز با ارفت و صداشو بل

 من کجام. نهیدهنمو قورت دادم و گفتم:خوب زنگ زد بب آب

 یهم داشت روزید دمیشن یکه عاشقش دمیدم،شنیتو و کاوه رو شن یبه من دروغ نگو،من همه حرفا لوفری:نبهزاد

 ؟یدست خودت کرد چهیمنو باز لوفرین یزدیباهاش حرف م

 .ستین یکنیکه تو فکر م نجوریشد گفتم:باور کن ا ریاز چشمام سراز اشک

 ؟یاز قبل بلندتر کرد و گفت:تو هنوزم عاشق کاوه هست صداشو

 

 :آره من عاشق کاوه هستم.من

بود گفت:پس  نییکه سرش پا یمبل نشست در حال یجملم بهزاد اشک تو چشماش جمع شد و آروم آروم رو نیا با

 ؟یکردچرا با من ازدواج 

 یازدواج کنم که هم از لحاظ پول و هم لحاظ اخالق یپسر هیمامانم آرزو داشت من با  نکهی:بخاطر مامانم بخاطر امن

 نسبت به تو ندارم با زور باهات ازدواج کردم. یعالقه ا چیخوب باشه،بهزاد من ه

 حقم نبود نیشکست،واقعا ا یلیشد و گفت:دلم خ رهیسرشو آورد باال و تو چشمام خ بهزاد

 :متاسفم.من

 دم؟یحرفت من طالقت م نیبا ا یکنیاز بدنش خارج کرد و از سرجاش بلند شد و گفت:فکر م یقینفس عم بهزاد
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 ذره هم بهت عالقه نداره. هیکه  یدختر رو تو خونه نگه دار هی یتونی،نمی:مجبورمن

 نویا دمیتو گوشت فرو کن من طالقت نم نویا لوفریکه صداشو بلند کرده بود گفت:ن یکرد و در حال یظیاخم غل بهزاد

 .یکنیم یمن زندگ شیبفهم تو پ

ا تو ب خوامینم گهیمن د ی،ولیبرداشتم و گفتم:هر طور راحت زیم یاز رو مویتکون دادم و گوش یبه عالمت منف سرمو

 کنم. یزندگ

منو به طرف خودش کشوند و اومد طرفم و بازومو محکم گرفت و  عیکه بهزاد سر رفتمیبه طرف در اتاق م داشتم

 .یگفت:خودت خواست

هن پ نیزم یمحکم بود که رو نقدریبه صورتم زد ا ینیسنگ یلیکه از بهزاد خوردم همون لحظه بود س یلیس نیاول

چند قطره  هیهم  نیزم یبار از دهنم خون اومد و رو نیبهم زد ا گهید یلیس هیشدم بهزاد دست بردار نبود و دوباره 

نه؟ اگه من  یاون عوض شیپ یبر یخوایگفت:م فتباال ر غمیکه ج دیبهزاد اومد طرفم و موهامو کش ختیر یا

 ادیسرت م یچ یفهمیگذاشتمت انوقت م

تا  بود و با سه نیسنگ یلیبهزاد دستش خ یکه نزنه ول کردمیبهم زد من همش التماسش م گهید یلیس هیدوباره  و

متوجه شده بود چون پشت  یمامان انگار دیزنگ خونه به گوش رس یهمون موقع صدا رفتمیداشتم از حال م یلیس

من اشک تو چشماش جمع شد و به  دنیبا د انبهزاد به طرف در رفت و در رو باز کرد مام زدیصدام م نجوریدر هم

 نجوریش و همپا یسرمو گذاشت رو سشیمامان با صورت خ رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیطرفم اومد بهزادم بدون ه

 ؟یروز افتاد نیسرت اورده؟چرا به ا ییدخترم چه بال ی:وواگفتیم

هم  یچشمام رو رو واشی واشیکه  کردمیحس نم یزیچ گهید رفتیم یاهیحرف بزنم چشمام س تونستمینم

 گذاشتم.

 کردیم مسرم داشت چک یپرستار هم باال هیسرم بود سروم بهم وصل بود و  یچشمامو باز کردم مامان باال یوقت

 لوفریسرم گفت:دخترم ن یشدم اومد طرفم و دستشو گذاشت رو داریب دید یچشمامو کامل باز کردم مامان وقت

 تا به حسابش برسم. بگوسرت اورده؟هان؟به مادرت  ییقربونت بشم بهم بگو بهزاد چه بال زمیعز

 کرده؟ کاریچ ینیبیکردم و گفتم:سر و وضعم نم یا سرفه
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که دست روت  یگفت یچ لوفریگفت:ن زدیم سشیبه صورت خ یکه دست یاشک تو چشماش جمع شد در حال مامان

 بلند کرد؟

 و بهش گفتم. قتی:حقمن

 انمارستیبهتر از قبل بودم تا شب تو ب یول رفتیم یاهیخوش نبود چشمام س یلیچشمامو بستم حالم خ عیسر 

 یاصفهان بهزادم از اون طرف دو سه بار سع میدش گرفت که برمن و خو یبرا طیبل هیبودم از اون طرف هم مامان 

رو جواب دادم و نه مامان  ینه من گوش یهم زنگ زد ول یپنج بار هی یمامان اجازش نداد حت یکرد وارد اتاق بشه ول

دستشو  مامان مینشسته بود نیسمت هتل تو ماش میرفت میگرفت یتاکس هی رونیب میاومد مارستانیاز ب یشب وقت

 .یخوابیخودم م شیاتاق من پ ییتو یایکرد و گفت:امشب م یبوسه ا هی میشونیپ یانداخت دور گردنم و رو

ال ح دنیداخل هتل بهزاد به طرفمون اومد با د میرفت یشدم وقت رهیخ رونیبه عالمت مثبت تکون دادم و به ب سرمو

کرده بود  یظیکه اخم غل یبراش رفتم مامان در حال یتوپ یو چشم غره ا دمیمن خواست بغلم کنه که عقب کش

تو  میدیدرخواست طالق م عیسر میدیرس یوقت واصفهان  میریفردا م ،مایدور و بر دخترم باش یحق ندار گهیگفت:د

 ؟یدیفهم یدور و بر دخترم باش یحق ندار گهی،دیریاز دخترم طالق بگ دیهم با

 .دیباهام نکن نکارویاشک تو چشماش جمع شد و گفت:ا بهزاد

 .یدور و بر دخترم باش خوامینم گهید یدیکه شن ینی:هممامان

 باال. یطبقه  میرفت میسوار آسانسور شد یدو نفر و

 فیرمامان تع یمن و بهزاد افتاد برا نیب یبزارم هر اتفاق تونستمیچشم رو هم نم یمامانم بودم ول شیتا صبح پ شب

ازدواج  یبا اون عوض دیو گفت:حق با تو بود نبا دیتو آغوشش کش عیکردم بعد از تعرف کردن مامان منو سر

نجات از جون خودش تو رو وسط  یبهزاد برا یول ارهیماجرا نم نیتو رو تو ا چوقتیکاوه ه یگیم ،راستیکردیم

 .دمیقول م دمیانجام م یگفت یاالن هر کار یبه حرفات نکردم ول یماجرا آورد دخترم من توجه ا

  دمیکش یسحرفش نف نیا با

 و به میسوار اتوبوس شد یجمع کرد ساعت هشت صبح دو نفر المویوسا یشد مامان رفت تو اتاق بهزاد و همه  صبح

 یتخت و از صبح تا شب ازم پرستار یمامان منو آروم گذاشت رو میدیتا ساعت دوازده که رس میطرف اصفهان رفت

 ده.صبح روز بعدشم قول داد که بره درخواست طالق ب کردیم
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 یکه سرم اومده بود و اتفاق ها یها یبودم و تو فکر فرو رفتم از بدبخت دهیتخت دراز کش یگذشت رو یروز چند

 برداشتم و زیم یاز رو مویبه خودم اومدم گوش میزنگ گوش یکه با کاوه افتاده بود تو فکر بودم که با صدا یخوب

 دکمه سبزو زدم. عیلبم نشست سر یرو یکردم کاوه بود با اسم کاوه لبخند میگوش یبه صفحه  ینگاه

 :سالم.کاوه

 :سالممن

 !یدایپ ؟کمی:خوبکاوه

 حالم بده  کممی گهیبگم سرم شلوغه د یچ ی:همن

 افتاده؟ یباشه اتفاق ری:خکاوه

 شم؟یپ یای:ممن

 ...لوفری:امم نکاوه

 .ایحوصلم سر رفته حداقل تو ب ستیکاوه مامانمم خونه ن کنمیوسط حرفش و گفتم:خواهش م دمیپر

 .امیم گهید قهیچند دق هیکرد و گفت:باشه، یمکث

 :منتظرتم.من

کردم صورتم هنوز کبود  نهیبه آ ینشستم و نگاه یشیآرا زیم یتخت بلند شدم جلو یرو قطع کردم و از رو یگوش

دن کر دیبرداشتم و شروع کردم به سف زیم یاز رو یکیپنکبهزاد بود  یدستا یچشمم و دور لبم هنوز جا ریبود و ز

مرتب کردم و شالمم سرم  کمیبهش زدم لباسمم  یاشونه  هیموهامو کامل باز کردم و  ادین دایصورتم تا کبودها پ

درست  یچا هیکاوه  یبرا میمبل نشسته بود یرو ینشد که کاوه با در زدن وارد خونه شد دو نفر قهیکردم چند دق

 سر صورتت اومده؟ یبهم کرد و گفت:چه بال یخوردن نگاه یقلوب چا هیکردم کاوه با 

 خوردم به در. ستین یزیلبمم بود پر رنگتر کردم و گفتم:چ یکه بر رو یلبخند

 منم باورم شد. ی:تو گفتکاوه
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 کاوه گمی:راست ممن

 دست روت بلند کرده؟ ی:به من دروغ نگو نکنه اون عوضکاوه

 ؟یم عوض:کدومن

 شرف. ی:همون بهزاد بکاوه

 .ستین نطوریکه چشمامو ازش گرفته بودم گفتم:نه ا یدهنمو قورت دادم و در حال آب

 :تو چشمام نگاه کن و دوباره بگوکاوه

 چشماش نگاه کردم و گفتم:کاوه تو رو خدا بس کن تو

و  ینتو چشمام نگاه ک یتونینم ینیبی:مشده بود گفت رهیبهم خ نهیکه دست به س یداد و در حال هیبه مبل تک کاوه

 .یجمله رو بگ نیدوباره ا

 شمیازش جدا م یبه کار بهزاد نداشته باش به زود ی:کاوه تو رو خدا کارمن

 بلند کنه. یدست رو ک فهمهیتکون داد و گفت:حالشو که گرفتم م یسر کاوه

از جام بلند شدم و به  عیاجازه صحبت کردن به من بده از سرجاش بلند شد و به طرف در رفت سر نکهیبدون ا و

 خودت دردسر درست نکن. یبرا کنمیطرفش رفتم گفتم:کاوه خواهش م

 یلیس ارم،همونیکه رو صورتت هست سرش در م یها یکبود نیا یبهم کرد و گفت:نگران نباش تالف ینگاه کاوه

 .ادیبهش بزنم تا حالش جا ب یمشتها هیمن که به تو زده  یها

 رمیگیفقط ازش طالق م یکن نکارویا ستیگرفتم و گفتم:الزم ن دستشو

 از خونه رفت  یحرف چیتکون داد و بدون ه یبه عالمت منف سرشو

 .دادیجواب نم زدمیبهش هم زنگ م یاز کاوه نبود حت یگذشت خبر یساعت دو

 .یزدم و گفتم:خسته نباش یمامان لبخند تلخ دنیو با د رونیدر از اتاق اومدم ب یصدا با

 زد و گفت:روز دادگاه مشخص شد. یلبخند
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 .شدم تا حرفشو بزنه رهیبه مامان خ نجوریکه داشتم هم یخوشحال از

 نمونده یزی:سه شنبه روز دادگاه هست چمامان

 یحرف چینداشت بدون ه یمامان حال خوش یخوشحال بودم ول یلیخ شمیاز دست بهزاد راحت م گهیدو روز د فقط

 ناراحت کننده افهیکه به ق یبه طرف اتاقش رفت من وارد اتاقش شدم مانتوشو در اورد لبه تختش نشستم و درحال

 شده؟ یزیشده بودم گفتم:مامان چ رهیاش خ

 یزیچ هی خوامیکه دستشو تو دست من کرد گفت:م یاز بدنش خارج کرد و کنار من نشست و در حال ینفس مامان

 .کنهیبهت بگم که ناراحتت م

 ؟ی:در مورد چمن

 :پدرت.مامان

 شده؟ یو چشمامو از مامان گرفتم و گفتم:چ دمیکش یاسم پدر نفس با

  یگفت:پدرتو از دست داد کردیکه اشکاشو پاک م مامان

به مامان زل زدم مامان باز اشکاش پاک کرد و گفت:بابات سکته  نجوریجملش اشک تو چشمام جمع شد و هم نیا با

 کرد. یقلب ی

 ؟یدی:تو از کجا فهممن

 :تو روزنامه خوندم.مامان

بودم هر  یشدم هر چند از دست بابا عصبان رهیمامان خ یقهوه ا یتو چشما نجوریشد و هم ریاز چشمام سراز اشکام

 داشیپ گهیدور و برمون د ایکه بهش گفتم ن نیهم کردیآدم حساب نم سالها اصال منو نیداشتم که ا نهیچند ازش ک

حاال که از دستش دادم  تونمینم یبشم ول یعصبان ستشخوب به هر حال بابام بود به هر حال هر چقدر از د ینشد ول

 مامان به خودم اومدم. یو بگم بدرک تو فکر بودم که با صدا زمیاشک نر

 م؟یبر یخوایجنازشه م حی:فردا تشمامان

 .هیکاف ختمیقدر که براش اشک ر نیو نبوده،هم ستیتکون دادم و گفتم:اون پدر من ن یبه عالمت منف سرمو
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 .زمیعز یشانه ام و گفت:هر طور راحت یدستشو گذاشت رو مامان

مدم و در خونه به خودم او یبا صدا رونیاز اتاق اومدم ب یحرف چیپاک کردم و از سرجام بلند شدم و بدون ه اشکامو

 ؟یکرد هیکرد و گفت:گر یاخم دمیخودم د یبه طرف در رفتم در و که باز کردم کاوه روبرو

 بهزاد؟ شیپ یزدم و گفتم:رفت سمیبه صورت خ یدست

 .دمیسرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:حسابشو رس کاوه

 ش؟یزد یتونست ؟تایکرد کارشی:چمن

 .قای:دقکاوه

 رفتم. اتیو به طرف ح دمیکش یپوف

 

 نداز تو دردسر یشدم گفتم:کاوه تو رو خدا خودتو الک رهیبه کاوه خ نهیکه دست به س یتاب نشستم و در حال یرو

 .کنهیم تیازت شکا رهیم شهیم ونهیبهزاد د ییهوی

 .ینه اون عوض ییکنه تو تیبره شکا دیکه با ی:بر عکس کسکاوه

 و چشمامو ازش برداشتم. دمیکش ینفس

 م دست بهزاد بود.:گردنبندتکاوه

و به طرف من گرفت اصال حواسم به  رونیگردنبند که روز تولد بهم داده بود آورد ب بشیبهش کردم کاوه از ج ینگاه

تو چشمام جمع شد از  یاز سرجام بلند شدم و گردنبند گرفتم دستم اشک خوشحال دنشیگردنبند نبود با د

نو تو بغلش بودم که کاوه م هیکرد چند ثان مم کاوه هم سفت بغلکه داشتم به طرف کاوه رفتم و بغلش کرد یخوشحال

 ؟یاز خودش جدا کرد و گفت:جواب سوالمو نداد

 بود؟ یکردم و گفتم:سوالت چ یاخم

 ؟یکرد هی:چرا گرکاوه
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 و گفتم:بابام از دست دادم  دمیکش ینفس

شده بود پاک کرد  ریصورتم و اشکام که سراز یشد کاوه دستشو گذاشت رو ریاشک از چشمام دوباره سراز 

 .شتمیگفت:نگران نباش من پ

 جملش دوباره بغلش کردم و گفتم:بابت گردنبند هم ممنون. نیا با

 .دمیگوشم گفت:من بخاطر تو جونمو م ریاومد ز کاوه

 .میمامان به خودمون اومد یصدا با

 آقا کاوه! نجاستیا یک نیبب ی:وووامامان

 نیگفت رفت لوفریاخه ن دیشما هم هست دونستمینم دیو به طرف مامان رفت  گفت:سالم،ببخش زد یلبخند کاوه

 .رونیب

 پسرم. ستیزد و گفت:مهم ن یلبخند مهربون مامان

 به کاوه کردم و گفتم:کاوه ینگاه

 :جونمکاوه

 .شمی:سه شنبه از بهزاد جدا ممن

 .یاونجا تنها باش خوامیدادگاه نم میریبا هم م ه،پسیکاوه نشست گفت:عال یلبا یرو یپر رنگ لبخند

 برسم. شگاهیبرو دادگاه تا منم به آرا لوفریپس پسرم تو با ن ی:خوب چه عالمامان

 زد و گفت:باشه. یلبخند کاوه

                             *** 

لباس  هیدگاه دا میاومده بود دنبالم که با هم بر ۷:۳۰روز گذشت دادگاه ساعت هشت صبح بود کاوه ساعت  دو

 کردمیدادگاه همش دعا دعا م میرفت میشد یگرفتم دستم و با کاوه سوار تاکس فمیساده تنم کردم ک یلیخ یمشک

هشت  ساعت میتو دادگاه نشست یدو نفر میدیرس هتا به دادگا میساعت تو راه بود میو ازش جدا بشم ن ادیکه بهزاد ب
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 یول دادگاه ادین ارهیدر ب یباز ونهیوقت به سرش نزنه بخاد د هیکه  دیلرزیبدنم م ینبود همه  یاز بهزاد خبر یشد ول

کل خانواده اومدن با  یشد پشت سرشم بهار و مامانش هم بودن انگار داینشد که بهزاد سر و کلش پ قهیچند دق

دوست نداره  ذره هم هینگاهش به من بود معلوم بود  یبهزاد همه  شمیکه من از بهزاد جدا م نیبب ودشونخ یچشما

 ازم جدا بشه 

 کاوه به خودم اومدم. یصدا با

 زل زدناشم اضافه شده. نیکه دوست داشت کرده بس نبود ا یبهت زل زده،هر غلط نجوریهم ی:عوضکاوه

 .شمیکاوه رو گرفتم و گفتم:نگران نباش بالخر ازش جدا م دست

 تو. میو دستمو سفت گرفت و گفت:بر دیکش ینفس

 نشد که بهار و بهزاد هم اومدن  هیچند ثان میشد وارد اتاق ینفر دو

  رونیب میاز بهزاد جدا شدم و با کاوه از دادگاه اومد خالصه

 خانم. لوفری:مبارک باشه نیمهد

 طرفش میجمله من و کاوه برگشت نیا با

 میبودش و ما خبر نداشت یمهد 

 نه؟ یریجشن بگ یخوایزد و گفت:احتماال امشب م یپوزخند یمهد

 .رمیجشنم بگ دید،شایزدم و گفتم:شا یشخندین

 نداره. یبه تو که ربط میرینگ ای میریکرد و گفت:حاال جشن بگ یاخم کاوه

 بهت بگم  یزیچ هی خوامیم لوفریتکون داد و گفت:ن یسر یمهد

 بهش کردم تا حرفشو بزنه. ینگاه

 .چوقتین،هیرسیبهم نم چوقتی:تو و کاوه هیمهد
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ندوناتو د ومدیچشمام گمشو تا ن یاز جلو یتو گلوم افتاد کاوه که کالفه شده بود گفت:مهد یجملش بغض بزرگ نیا با

 خورد کنم.

من پشت راننده نشسته بودم و  میشد یسوار تاکس یاز اونجا رفت دونفر یحرف چیزد و بدون ه یشخندین یمهد

به  یبود و توجه ا رونیهمش به منظره ب نگاه من کردیبهم م ینگاه هی قهیکاوه جلو کنار راننده نشسته بود و هر دق

 یرو که باور ندار یمهد یشد و اومد طرفم و گفت:حرفا ادهیپ یکاوه از تاکس میدیرس یوقت کردمیکاوه نم ینگاها

 نه؟

هست بهم  نمونیکه ب یرابطه ا نیحاال که از بهزاد جدا شدم ا دوارمیتکون دادم و گفتم:ام یبه عالمت منف سرمو

 نخوره.

 .یبه بعد مال خودم نیزد و گفت:نگران نباش تو از ا یلبخند

 تخت نشستم  یوارد اتاق شدم و لبه  یلبام بعد از خداحافظ ینشست رو یجملش لبخند نیا با

                             *** 

به  میزیچ گزروندمیاوغاتمو با کاوه م شتریشده بود ب شتریماه گذشت و کاوه روز به روز توجش بهم ب کیاون روز  تا

بهم درخواست ازدواج بده از  نیشب ولنتا خوادیکاوه م کردمیحس م ریچند روز اخ نیبود ا دهینرس نیروز ولنتا

داشت  یدور و برم هست از حسود یلیکاوه خ دیهمف یوقت نبیبخوابم از اون طرف هم ز تونستمیاسترس شبا نم

 کنه. من و کاوه رو خراب یرابطه  کردیم یو سع دیترکیم

 

دم و تخت بلند ش یاحتماال مامانه از رو دیبودم با لپتابم سرگرم بودم که در خونه به گوش رس دهیتخت دراز کش یرو

 یواز ر شویدود نکیع نبیدادم ز لشیتحو یلبخند یحوصلگ یو ب دمیکش یپوف نبیز دنیبه طرف در رفتم با د

 :سالم.فتمن گره داد و گ یرنگش تو چشما یقهوه ا یچشماش برداشت و چشما

 ومده؟یداخل خونه کرد و گفت:مامانت هنوز ن ینگاه نبیهمون لبخند جواب سالمشو دادم ز با

 شده؟ یزیتکون دادم و گفتم:چ یبه عالمت منف سرمو

 شتی:اومدم پنبیز
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 افتاده؟ یباشه اتفاق ریدوروبرم خ یایم نجوریهم یما رو آدم حساب کرد نمیبی:به به ممن

 آدم فروش؟ میشد گهیکرده بود گفت:دست درد نکنه حاال ما د یظیکه اخم غل یدر حال نبیز

 .یگذرونیم نجایوقتاتو ا شتریشده ب یچ یدادینم اممیپ هی یحت شیماه پ کیواال تا  دونمی:نممن

 داره بعد چقدر به دوستم سر بزنم؟ یبیکه دوتا شانه اشو انداخته بود باال گفت:چه ع یدر حال نبیز

با کفش پاشنه بلندش وارد خونه شد و  نبیداخل بشه ز نبیفاصله گرفتم تا ز کمیاز بدنم خارج کردم و از در  یسنف

 کرده بود گفت:از کاوه چه خبر؟ زونیآو یکه شال و مانتوشو سر چوب لباس یدر حال

 ی:سالمتمن

 نجایا ادی:امروز هم منبیز

 نجایهمه راه اومده ا نایفقط بخاطر کاوه ا دمیفهم

 .یهمه راه اومد نایبخاطر کاوه ا یومدیبخاطر من ن یدیدادم گفتم:د هیتک واریبه د نهیبه س دسته

 تا برم خونه؟ یریبگ رادیا نقدریا یخوایاگه م لوفریبابا ن یبهم کرد و گفت:ا ینگاه نبیز

 یزدم و گفتم:شوخ ینگفتم که فردا برام نشه شرح با زور لبخند یزیچ یبمونه ول شمیذره هم دوست نداشتم پ هی

 تو. ایب رینگ یکردم،جد

 اد؟یم یبهم کرد و گفت:مامانت ک ینشست و نگاه ینفر هیمبل  یرو نبیز میوارد هال شد ینفر دو

 ؟یریگیسراغ مامانمو م نقدریا یچ ی:واسمن

 باهات حرف بزنم. خواستمی:منبیز

 بود گفتم:خوب بگو نبیز یروبرو قایکه دق یمبل سه نفر یرو نشستم

 اد؟یمامانت االن نم ی:مطمئننبیز

 .یجون به لبمم کرد گهیتکون دادم گفتم:بگو د یبه عالمت منف سرمو
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 .شهیداره از بهار جدا م یدهنشو قورت داد و گفت:مهد آب

 ؟یچ یکردم گفتم:آخه واس یاخم رونیاز حدقه زده بود ب چشمام

 کرده انتیبه بهار خ ی:مهدنبیز

 ؟ی:چــــــــــمن

 یخترد هیبعد از جلسه که  یفاصله مهد نیتو ا رازیش رنیبا مامانش م شهیبلند م یهفته  کی:متاسفانه بهار نبیز

 کنهیو هم از اخالق شروع م پیو ت افهیهم از ق ادیخوشش م یاز مهد دایآ نهیبیتو جلسشون بوده اونو م دایبه نام آ

  کنهیم انتیچند روز به بهار خانم خ هی نهکیفرصت استفاده م نیهم از ا ی،مهدیمهد یجلو یبه عشوه گر

 د؟ی:خوب بهار از کجا فهممن

 گهیبه بهار م رهیم شهیاونم بلند م نهیبیرو با هم م دایو آ یشرکت مهد یها یاز منش یکی:نبیز

 بپا کرده یالمشنگه ا هیگفتم:بدبخت بهار،احتماال  دمیکش یپوف

 افتاده  یچه اتفاقات یبدون یستیتو شرکت ن گهیتو د لوفری:ننبیز

 ؟یدی:حاال تو از کجا فهممن

  شنیو بهار دارن از هم جدا م یمهد دونمیکه م ییتا جا دم،فقطیفهم یجایاز  گهی:دنبیز

 خودشون؟ یرفته خونه  یاالن مهد یعنی:من

 دی:شانبیز

از سرجام بلند شدم و  عیسر وردمین یچیه نبیز یافتاد برا ادمیبرداشتم  نبیو چشمامو از ز دمیکش یپوف باز

 .ارمیم ییچا هیاصال حواسم نبود،االن برات  نبیز دیببخش یگفتم:ووا

 یدم دادم طول نبیز یبرا یچا هیبه طرف آشپزخونه رفتم و  عیداد منم سر هیتکون داد و به مبل تک یسر نبیز

خورد و  یقلوب چا هیبعد از تشکر  نبیجلوش گذاشتم و دوباره روبروش نشستم ز یاستکان پر چا هی دینکش

 .یدیگفت:فقط کاوه نفهمه از زبون من شن
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 تخت،اوووف بدبخت کاوه التیتکون دادم گفتم:خ سرمو

 ؟یچ ی:واسنبیز

خودشون دوباره با کاوه جر و بحث  یبلند شده رفته خونه  یدونفر با هم مشکل دارن حاال که مهد نی:خوب امن

 کننیم

 هست. یعصب یجر و بحث با کاوه داشته باشه،به اندازه کاف یحال و حوصله  ی:فکر نکنم مهدنبیز

کاوه  به عیاز خونه رفت منم سر یخداحافظ هیبلند شد و به طرف در رفت با  نبیز قهیتکون دادم و بعد پنج دق یسر

 تلفن اومد. یبوق صداش پا نیزنگ زدم با پنجم

 لوفری:جونم نکاوه

 ؟یی:سالم کجامن

 کنمیار م:تو مغازه بابا دارم ککاوه

 ؟یدار ی:امشب کارمن

 :نه،چطور مگه؟کاوه

 .مینیبب گرویهمد شهی:ممن

 دم خونتون  امی:باشه،ساعت هفت مکاوه

 :باشه.من

 نبیتخت نشستم و تو فکر فرو رفتم با در زدن مجبور شدم از سرجام بلند بشم احتماال باز ز یرو یاز خداحافظ بعد

 نب؟یز یول کرد یزیقبل از در باز کردن گفتم:نکنه چ کنهیول م یزیچ هیما  یتو خونه  شهیهست الحمداهلل هم

 بود؟ نجایا نبیکرد و گفت:مگه ز یمامان روبرو شدم اخم افهیکه در باز شد با ق نیهم

 :سالمت کو؟من

 برسم سایگفت:وا شدیکه وارد خونه م یو در حال دیکش ینفس مامان



 با عشق یباز

 
439 

 

 خونه شد گفت:جواب سوالمو بده وارد

 بود نجای:آره امن

 رفته؟ ادتینه؟نکنه  یکرد یرای: پذمامان

 دادم خورد. ییچا هیتخت  التیگفتم:خ یحوصلگ یب با

 .یهست یسیعجب دختر خس یکردیهم تعارف م وهیمحکم زد به شانم گفت:خوب بهش م مامان

 بود. یادیز یلیهم خ یمامان تو رو خدا ول کن همون چا ی:وامن

 

 یصندل یوارد آشپزخونه شد منم پشت سرش وارد آشپزخونه شدم و رو یحرف چیکرد و بدون ه یاخم مامان

داره از بهار جدا  یمهد یدیگفت:شن دیچیم خچالیکه کرده بود  تو  یدایکه داشت خر ینشستم،مامان در حال

 شه؟یم

 ؟یدی:تو از کجا فهممن

 ؟یدونستی:مگه تو هم ممامان

 یرودان یخانواده  شهیبهش زل زدم مامان باز ادامه داد:خوب معلومه تو روزنامه پخش م نجورینگفتم و هم یزیچ

 .شهیدخترشون داره از شوهرش جدا م

 !!!؟یو گفتم:پس تو روزنامه ها خوند دمیکش یپوف

 کجا بشنوم ی:پس دوست داشتمامان

ش لبخند به طرف هیه کاوه اومد با ک دیطول نکش قهیمنتظر کاوه شدم ده دق اطیلباس تنم کردم و تو ح هیشد  عصر

اوه ک یارزششو داشت با عشقت راه بر یسرد بود ول یلیهوا خ میبه راه افتاد ادهیپ یدو نفر یرفتم و بعد از روبوس

 ؟شهیاز بهار داره جدا م یمهد دمیکردم گفتم:شن خارجاز بدنم  یحالش آنچنان خوش نبود و همش تو فکر بود نفس

 گفت:خوب؟ بهم کرد و ینگاه کاوه
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 اومده خونتون ی:انگارمن

 ؟ی:تو روزنامه خوندکاوه

بودن هم از لحاظ پول و خونه هم از لحاظ  یخانواده معروف ی: همه جا پخش شده،به هر حال خانواده رودانمن

کرد  انتیبهش خ یچطور نیبب یمهربون یخوشگل نیبهار رو ول کرد دختر به ا یبود مهد فیبزرگ ح یشرکتها

 حرف بهزاد راست بود.

 گفت؟یم ی:بهزاد مگه چکاوه

داداشت چه  دونستیهمش چشمش دنبال پول اونا بود بهزادم م یمهد خواستیبهار رو بخاطر پول م ی:که مهدمن

 .ومدیازش خوشش نم نیبخاطر هم هیجونور

 م؟یو بهار حرف بزن یکه در مورد مهد یهمه راه اورد نای:منو اکاوه

 که با من کرد سر بهار هم آورد. یبازم همون کارا یجون تو جونش کن گهید هیمدل نیخوب داداش تو ا ی:نه بابا ولمن

 بدونم. یزیتو چ یدر مورد خاطرات قبل خوامیمن نم لوفری:نکاوه

 خوب باشه. یلی:خمن 

 یاهنگ دیلرزیبدنم م یجا یسردم شده بود همه  گهید یلیمن خ یول میرفتیراه م میتو سکوت داشت یا قهیدق پنج

 خونه. میسرده بهتر بر یلیبه کاوه کردم و گفتم:هوا خ

نوز ه یوارد خونه شدم ول یخونه بعد از خداحافظ میرفت میشد یسوار تاکس یگرفت و دو نفر یتاکس هیتو راه  کاوه

از  رنهیم نفر حرف هیداره با  یمامان بلند شد انگار یکه صدا وردمیداشتم مانتوم در م کردمیهوا رو حس م یسرد

بغلش کردم و بعد از سالم و احوال  عیلبام سر یرو نشستدرسا لبخند  دنیبه طرف هال رفتم با د رونیاتاق اومدم ب

 ؟یکنیم یبا کاوه در مورد منم صبحت زهیزدم و گفتم:درسا چ یروبروش نشستم لبخند یپرس

 گمینم یزیناراحتش نکنم چ نکهیا یکه منم واس کنهی:اخه کاوه موضوع رو باز نمدرسا

 .ششونیپ یبگو که رفت یعل یاز خانواده  کمی ،خوبیکرد ی:آره خوب کارمن

 لوفریسبز رنگ خوشگلشو تو چشمام دوخت و گفت:ن یو چشما زیم یگذاشت رو شویاستکان چا  درسا
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 لوفری:جان نمن

 ادیبهم گفت که از من خوشش م انیشا سری:کمدرسا

 ه؟یکلک،خوب حاال تو نظرت چ یمحکم زدم رو پاش گفتم:ا وردمیم داشتم بال در یخوشحال از

دم آ یلیداره،خ یا هیجذب هینسبت بهش دارم، یحس خوب هیه،مهربونه،سالمه،یخوب یلیآدم خ انیدونم،شای:نمدرسا

 .زمیرو دور بر یعل یخاطره  تونمینم یاونه،ول هیشب طمیشرا یلیاد،خیخوشم م ه،ازشیخاص

 .تیتو زندگ ادیب دیبا یکیکه  ،معلومهیتا آخر عمرت عزادار باش یخوایتو که نم زمیو گفتم:عز دمیکش ینفس

 جوابشونو بدم؟ یچ کننیبدم؟برداشت بد م یرو چ هیبق شه،جوابی:آخه نمدرسا

 توهه. یزندگ نیا یکنیم یزندگ یدار انتیاطراف ی:مگه برامن

در موردم  دونهیبگم؟اونم خدا م یچ کاوه به مهمتر همه از  قبول کنم انیشا شنهادیبهش فکر کن پ ی:آره ولدرسا

 تونمینم شنمیبب دیاما من نبا تیتو زندگ ادیم یکیبالخر  دونمیبهم گفت:من م کنه،خودشی!قبول نمکنهیفکر م یچ

همش  یعنی رونیب امیاز فکرش ب تونمینم شهینم ورمجوابشونو بدم هان؟خودمم با یساده،چیکنار تو وا یکس نمیبب

ون خودم چ ترسمینکنه بره و تنهام بزاره نکنه وسط راه ولم کنه م گمیبعدش م یول یتونیدرسا قبول کن تو م گمیم

  کشمیترسم هستم خجالت م نیمتوجه ا

ه اگ یول رهیاون بگ یجا تونهینم چکسیکه ه دونمیبودم م یتو و عل یرابطه  انیکه در جر می:درسا جان من کسمن

طرف  یعنی کنهیخودشو پر م یرو پر کنه اون جا یعل یبخاد جا ستین یمعن نیبه ا تیتو زندگ ادیروز هم ب هی

 فته ینم یاتفاق چیه ادینم شیپ یبا خبر باشه مشکل یمقابلت از همه چ

  رمیبگ میتصم تونمینم لوفریدرسا:اوووف ن

 شده؟ یداغون درسا گفت:چ ی افهیق دنیموقع مامان وارد هال شد با د همون

 .نیهم میشد یاحساسات کمیمامان جون فقط  یچی:همن

 آدم شما رو تنها گذاشت مگه نه چرا آخه؟ شهیهم نم قهیبچها دو دق ی:ووامامان

 من زودتر برم گهیزد و گفت:خوب د یلبخند درسا
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  میشام بخور گهیبا هم د دیدخترم؟غذا درست کردم با یگیم یدار ی:چمامان

 برم. دیبا یاگه اجازه بد یممنون ول یلی:خدرسا

  میشام بخور گهیبا هم د نیدرست کردم سوپ پختم پاش شه،بادمجانی:نه اصال نممامان

 برم بهتره  ی:دستون درد نکنه ولدرسا

 ....شمای:درسا بخدا دلخور ممامان

 .مونهیاگه بخاد خودش م ستین بهیدرسا که غر یکنیاصرار م نقدریوسط حرفشونو گفتم:مامان جان چرا ا دمیپر

 ؟یشیم یچرا حاال عصبان زمی:باشه عزمامان

 

نرو تو  نجوریبرو دست و صورتتو بشور ا زمیمامان رو به درسا کرد و گفت:درسا جان عز میبا هم بلند شد هممون

 برو قربونت برم. ابونیخ

ش و پالتوش کرد تن رونیاومد ب ییاز دستشو قهیرفت خالصه بعد چند دق ییتکون داد و به طرف دستشو یسر درسا

هوا  گهیبهمون کرد و گفت:خب برو تو د یتا درسا کفششو بپوشه درسا نگاه میبود سادهیمن و مامان هم پشت در وا

 سرده.

 .میریزدم و گفتم:باشه م یلبخند

  ریشبتون بخ گهیکفشش گفت:خوب د دنیبعد از پوش درسا

 باشه؟ شمونیپ ایب زم،بازمی:به سالمت عزمامان

 :باشه.درسا

 درسا زدم. یکه مامان رفت صدا نیهم

 :درسامن

 بهم کرد تا حرفمو بزنم. یبرگشت و نگاه درسا
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 شهیهم یعل یباش خاطره  ،مطمئنیخودت مهم ستیمهم ن انتیبه خودش مربوطه،فکر اطراف یهر کس ی:زندگمن

 مونهیهمراهت م

  ریبگ میفکر کن بعد تصم ت،خوبیتو زندگ ادیب دینفر آخر با هی یباز ادامه دادم:ول دمیکش ینفس

 زد و گفت:ممنونم یلبخند

 شد و رفت. نیدرسا سوار ماش یبغلش کردم بعد از بغل کردن و خداحافظ عیاومد طرفم سر و

آب و قرص اومد طرفم و  وانیل هیمامان با  کردیدرد م یگذشت که حالم آنچنان خوب نبود گلوم بدجور یساعت چند

 میبخواب میریراحت بشه بعدش بگ المیقرصتو بخور خ نیشو اپا لوفریگفت:ن

آب ازم گرفت و  وانیمامان ل نییرفت پا عیقلوب خوردن سر هیقرص تو دهنم انداختم  هیآب ازش گرفتم و  وانیل

 بخواب گهیگفت:خوب حاال د

 نیا،ایشیم ضیمر یبهم کرد و گفت:دختر دار یشدم مامان نگاه رهیبالشت گذاشتم و به سقف اتاق خ یرو سرمو

  خوادایاستراحت م یضیمر

 یتکون دادم و گفتم:باشه،مرس یسر

 :پس خوب استراحت کن باشه دخترم؟مامان

 ری:باشه مامان جان تو برو، شبخمن

 دخالت نکن باشه؟ ادیبه کار درسا هم ز ی:راستمامان

 :مگه من دخالت کردم؟من

و رو مقصر ت شهیم یزیچ هینکرده بعدا  یقرار نده،خدا رشیخودش،تو تحت تأث یبرا رهیبگ می:بزار خودش تصممامان

 باشه؟ دهیقرار م

 :باشه.من

 تخت بعد از روشن کردن یبرداشتم و گذاشتم رو زیم یبه طرف لپتابم رفتم از رو رونیکه مامان از اتاق رفت ب نیهم

 ؟یداریتو چرا تا االن ب نمیبلبخند گفت:سالم،ب هیزدم با  okبرام ارسال کرده دکمه  یریکاوه مکالمه تصو دمید
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 ؟یبرد،چطوری:راستش خوابم نممن

 ؟ی:خوبم،توخوبکاوه

 تب دارم  کمی میضی:منم خوبم،راستش مرمن

 ؟یخوریم ؟دارویرفت ضم؟دکتریمر یچ یعنی:کاوه

 دارو ها اثر کرده  یبد هست ول کمی:نه خوبم نگران نباش البته حالم من

 خودت باش ،مواظبیشیبهتر م شاهللی:اکاوه

 ی:مرسمن

 بخواب ریوقتم شده برو بگ رید یضیتو که مر نی:خوب ببکاوه

 :نه من حالم خوبهمن

  شهیحالت خوب نم یتا نخواب ادیمعلومه که خوابت م گهینم نویچشمات ا ی:ولکاوه

 .رمی:باشه ممن

 .ی:خوب بخوابکاوه

 نطوری:تو هم هممن

 .ری:شبخکاوه

چشمام بود.از سرجام بلند شدم و  یخوشگل کاوه جلو یدادم هر لحظه چهر هیتک واریخاموش کردم و به د لپتاب

هتر گفت ب شهیحالم بهتر شد م کمیتا صبح  دمیچراغ رو خاموش کردم و گرفتم راحت خواب زیم یلپتاب گذاشتم رو

 تخت بلند شدم  یشدم با در زدن مامان از رو شبیاز د

 خوبه.برات  دمیآشپزخونه برات آش خر ای:پاشو بمامان

کاسه پر آش جلوم بود با نون  هیبه دست و صورتم زدم به طرف آشپزخونه رفتم  یآب نکهیتکون دادم و بعد از ا یسر

 سادمیوا شگاهیدم در آرا میرفت شگاهیو با هم به طرف آرا میآماده شد یشروع کردم به خوردن بعد از خوردن دو نفر
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ه بود که دور کمرش بست یشبندیکه دقت کردم کاوه با پ کمی ششیباباش هست برم پ ینیریکه اگه کاوه تو مغازه ش

 کاوه شیپ رمیبه مامان کردم و گفتم:مامان من م یبامزه شده بود نگاه یلیبند خ شیبا اون پ دمید

 اونجا؟ یبر یخوایم یالک یچ یدخترم واس یوا ی:امامان

 ماش برق زد و به طرفم اومد.من چش دنیبه حرفش نکردم و به طرف مغازه رفتم کاوه با د یا توجه

 :سالم.من

 ؟ی:سالم،خوبکاوه

 شدم. رهیتکون دادم وتو چشماش خ یسر

 :حالت بهتر شده؟کاوه

 به عالمت مثبت تکون دادم  سرمو

  نی:فردا روز ولنتاکاوه

 دونمی:ممن

 .مینیبش یباغ هیتو  میفردا از عصر بر ختنی:خوب بچه ها برنامه رکاوه

 هستن؟ ای:کمن

 .انیشا سرینب،کمی:من،تو،درسا،زکاوه

 :به به پس همه هستن.من

 .ستین یعل یگفت:فقط جا نییکه سرشو انداخته بود پا یتکون داد و در حال یسر کاوه

 جاش هست. شهیو گفتم:اگه اونم نباشه تو قلبمون هم دمیکش یکه اورد نفس یعل اسم

 کار دارم. یلیبرم خ دیتکون داد و گفت:من با یسر

 نمتیبی:باشه تو برو فردا شب ممن
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 :منم.کاوه

شدم تو فکر فردا بودم که بهم  رهیخ نجوریپشت پنجره نشستم و به کاوه هم یصندل یرفتم رو شگاهیطرف آرا به

همه  یره؟جلویگیجشن م یکه چجور دیرسیجور وا جور به ذهنم م یاتفاق ها نجوریهم دهیازدواج م شنهادیپ

  رفتیو م ومدیکنه هزارتا فکر م زیمنو سوپرا خوادیم یبگه؟ چجور خوادیم

ا از هو میبه طرف خونه رفت ادهیپ یدو نفر شگاهیبعد از تموم شدن آرا میمامان نشست شگاهیتا عصر تو آرا خالصه

 یب نقدریچرا ا یدیکرد که چرا لباس کم پوش تمیمامان هزارتا نصح دیلرزیهم سردتر شده بود همه بدنم م شبید

مبل  یخودمو گرم کردم مامان هم اومد رو کمی ورفتم  یخونه به طرف بخار میدیکه رس نیحرفا هم نیفکرم از ا

 نشست

 

 .فتهیب خوادیخوب م یلیاتفاق خ هیکنارش نشستم گفتم:فردا  رفتم

 ؟یبهم انداخت و گفت:چه اتفاق ینگاه مامان

 .دهی:فردا کاوه بهم درخواست ازدواج ممن

غلم ب عیکنه سر کاریچ دونستیکه داشت نم یاز خوشحال رفتیم نییحرفم مامان چشماش برق زد و باال و پا نیا با

 کنهیدخترم داره ازدواج م یکرد و گفت:وووا

بعد از حمام موهامو با اتو کامل صاف کردم با کمک  دمیبلند شدم رفتم حمام کامل به خودم رس ازدهیساعت  صبح

درسا  نیبوق ماش یو آماده شدن صدا دنیبعد از پوش میمدل مو خوشگل انتخاب کرد هیلباس خوشگل و  هیمامان 

 میوارد باغ که شد میدرسا شدم و با هم به طرف باغ رفت نیکردم و سوار ماش یاز مامان خداحافظ عیبلند شد سر

بزرگ هم وسط بود  یلیساختمان خ هیخوشگل بود همه جا پر از درخت بود و  یلیخ رونیچشمام از حدقه زده بود ب

هم که زودتر از ما اومده بود اومد طرفمون  انیشا سریخوش رنگ سبز بود کم یدور تا دورش پر از چمن ها

  دیگفت:خوش آمد

 استقبالمون کنه. ینجورینفر ا هیزد و گفت:چقدر خوبه  یلبخند درسا

 سریانداختم و گفتم:کم قیور آالچبه دور تا د ینشستم و نگاه یصندل یبزرگ رفتم رو یلیخ قیآالچ هیطرف  به

 ؟یباغ و از کجا آورد نیا انیشا
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 :داشتمانیشا سریکم

 ؟ی:داشتمن

 باغ و داشتم. نیا یسالگ ۱۷باغ و به نامم کرد من از  نیکه پدر بزرگم  فوت کرد ا یاز وقت یعنی:اهوم،انیشا سریکم

 مبارک باشه. ی:به به چه عالمن

 .ارهیم وهیهم اومده داره براتون م نبیز یزد و گفت:راست یلبخند

 به وهیظرف بزرگ م هیبا  نبیکه ز دیطول نکش قهیشدم دو دق رهیخ زیو به م دمیکش یکه اورد پوف نبیز اسم

 .دیطرفمون اومد و گفت:خوش آمد

 خانم. نبیز ییدایپ زم،کمیعز یزد و گفت:مرس یلبخند درسا

 .میکار دار گهیکنم د کاری:چنبیز

 ومده؟یانداختم و گفتم:کاوه هنوز ن انیشا رسیبه کم ینگاه

 .ادیم گهیوسط حرفش و گفت:من بهش زنگ زدم گفت تا ربع ساعت د دیپر نبیخواست حرف بزنه که ز سریکم

ر کت و شلوا هیشد  دایگذشت که سر و کله کاوه  هم پ یشدم.ربع ساعت رهیتکون دادم و به ساختمان بزرگ خ یسر

بورشم کامل برده بود باال اومد طرفمون از سرجام  یبود موها رشیهم ز دیسف راهنیپ هیرنگ به تن داشت و  یمشک

 هیبه طرف ساختمان رفتن تا بق نبیسر و زینشست کم یصندل یرو یبلند شدم و به طرفش رفتم بعد از روبوس

 زدمیحرف م انیشا سریبا کم شبیبه درسا کرد و گفت:د یکاوه نگاه ارنیب زهایچ

 کاوه انداخت و گفت:خب؟!!!! به ینگاه درسا

 بهت عالقه داره؟! یانگار سری:کمکاوه

 ؟یاز دست من ناراحت ؟االنیچ یعنیگفت:خوب  دادیکه آب دهنشو قورت م یدر حال درسا

 ےلبود ع نیمنظورم ا یکس باش چیبا ه یندار یحق گهینبود که تو د نیاون روزم ا یحرفا یبدون خواستمی:نه،مکاوه

 .ینکن پاک قلبت از رو
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 جاش تو قلبمه و خواهد بود تا آخر عمر. شهیاون هم کنمینه تو ذهنم و نه تو قلبم پاک نم یعل چوقتی:من هدرسا

که دوستش  یکس ،بایباش یبا هر کس یدار نویحق ا ه،تویبرام کاف یاز ذهنت پاکش نکرد دونمیکه م نی:همکاوه

 وقتچیخودته من ه یخودته زندگ میتصم نی،ایباهاش باش یتونیم یعالقه دار نایشا سریاگه به کم یداشته باش

 ؟یدخالت کنم متوجه که هست یا گهید یکس ایتو  یتو زندگ تونمینم

 یرو دوست دار انیشا سریبه درسا کرد و گفت:اگه واقعا کم یشد کاوه نگاه ریکه اشک شوق از چشماش سراز درسا

 موضوع ندارم. نیبا ا یبهت بگم که من مشکل یکشیو به خاطر من عقب م

از سرجاش بلند شد و به طرف کاوه رفت و اونو  عیلبام نشست درسا سر یرو یخوشحال یحرفش منم لبخند نیا با

و  بنیدر دست ز یبزرگ چا ینیس هیبا  نبیو ز انیشا سریکه کم کردمیاونا رو تماشا م یبغل کرد منم با خوشحال

و هم ت یاتفاق چیکه ه ینیریو ش وهیبه طرفمون اومدن خالصه بعد از خوردن م سریچندتا بشقاب و چاق در دست کم

که کاوه  دیطول نکش قهیدرسا شدم دو دق نیبغض بزرگ سوار ماش هیمنم با  میرفت میبلند شد فتادیسه ساعت ن نیا

 ه؟یبهم کرد و گفت:چ ینگاه وردمیدرسا شد از تعجب داشتم شاخ در م نیسوار ماش

 ؟یدرسا شد نیتو..سوار ماش یچ ی:تو..واسمن

 بده ول کنم برم. ینجوریاز خانمم بکنم بعد برم ا یخداحافظ هی یآخر سر نیبرم شمال گفتم ا خوامیم زهی:چکاوه

 دیبهم درخواست ازدواج بده شا خوادیشدم انگار نه انگار م رهیخ رونیکردم و نگاهمو ازش گرفتم و به منظره ب بغض

 یو گفتم:تا ک دمیکش ینفس نداختیبهم م ینگاه قهیشدم اونم هر دق رهیخ رونیمن بد متوجه شدم با بغض به ب

 ؟ییاونجا

 روز ۲۰ دیشا دونمی:نمکاوه

 روز درد ۲۰کردم و گفتم: اخم

 ؟یم کنبدرق یخوایم ینجوریا یزنیم هیچه حرف نیبهم انداخت و گفت:وا ا ینگاه کاوه

 ؟یروز شمال باش ۲۰ دیبا یچ ی:اخه واسمن

 شمال باشم. یلیدوست ندارم خ یلیمنم خودم خ ادهی:خوب کارم زکاوه
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د کاوه صداش بلن ینشد که گوش قهیشدم چند دق رهیخ رونیقورت دادم و دوباره به منظره ب یبدبخت هیدهنمو با  آب

 نیما رو بب یخدا بد شانس یبه فرمون زد و گفت:ا یشد دکمه سبز زد و بعد از حرف زدن محکم ضربه ا

 شد؟ ی:چمن

 .رهیبگ یاتوبوس پره مجبور شده برام کشت گهی:مکاوه

 گفتم:بهتر. یلب ریز آروم

 ؟یگفت یزی:چکاوه

 نگفتم. یزی:نه چمن

 

 نشد؟ یزیدرش اورد مامان بود:چ فمیبلند شد از ک اممیپ یصدا نیماش تو

 بشه. میزیچ خوادیانگار نم داستیکه پ نطورینشد،ا ری:نخمن

بهم انداخت و گفت:درسا بعدا  یخاموش کرد و نگاه نیماش سادیکنار اسکله وا نیکه ماش دیطول نکش قهیدق چند

 .برهیم نشویماش ادیم

 یچراغها میسوار که شد میدیبزرگ رس یلیخ یکشت هیبه طرف  یشدم دو نفر ادهیپ نینگفتم و از ماش یزیچ

 بهش انداختم گفتم:چه خبره؟ یرو نور بارون کرده نگاه یکشتروشن شد انگار  یکشت

 اینشست رو لباش گفت:ب یمهربون لبخند

 یهاپر از گل یکف کشت دمیرو د کردیکه اصال نه تو خوابم و نه تو ذهنم خطور نم یزیباال چ میرفت یکشت یپلها از

م ه یقرمز بود و دور تا دور کشت یکامال بزرگ وسط بود که اونم دور تا دورش پر از گلها یو صندل زیم هیقرمز بود و 

ه کاوه ک یآب یقشنگ شده بود نگاهم افتاد تو چشما یلیبود خ دهپر از نور بود کامال همه جا رو با گل و نور پوشن

اون واقعا بفکر  کنمیفکر نماشتباه  دونستمیشده بود اشک ذوق تو چشمام جمع شده بود م رهیبهم خ نجوریهم

 مبارک. نیزد و گفت:ولنتا یحواسمو دادم به کاوه لبخند یبود،بازم همه 

  ونهی:دمن
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لحظه رو  نیکه کاوه لباشو گذاشت لبام چشمامو بستم تا ا دیطول نکش هیدو ثان نهیتا اشکمو نب نییانداختم پا سرمو

بهم کرد و گفت:چقدر خوبه که تو رو دارم،چقدر خوبه  ینگاه میکه به خودمون اومد دینکش یطول نمیبا کاوه بب

 .یدوسم دار

 المیخیخوبه که ب یلیگرم بود باز ادامه داد:خ یلیبدنش خ یبغلش کردم دما عیاومد طرفم و منو بغل کرد سر 

 دوست دارم. یلیخ زمی،عزینشد

 .شمینم التیخیب چوقتیگفتم:ه رونیبغلش اومدم ب از

 زایچ یلیاز روز منو عوض کرد خ شم،عشقینم دمتیبار تو پارک د نیکه اول یاون دختر الیخیب چوقتی:منم هکاوه

و که قلبمو ببخشم،ت یکرد یدلمو پاره کنه،تو کار یها رهیتو چشمامو باز کرد موفق شد زنج یها یداد،لجباز ادیبهم 

 یدونیم کنمیبزرگ شده االن که بهت نگاه م گهید وهپر کنم،من بزرگ شدم کا مویزندگ یتا قسمت خال یکرد یکار

 هی خوامیکه باهاش خوشبخت باشم م یمال من بشه؟تا آخر عمرم تا حد شهیدختر م نیا ایکنم؟خدایفکر م یبه چ

بدون اون  شم،آرهیاندازه اونو خوشبخت کنم چون من بدون اون خوشبخت نم نیتا ا شهیباشم م یآدم خوب

 .دمیفهم رید یلیخ دمیفهم رید کمینو یا شم،البتهیخوشبخت نم

ال م ستیفقط مال من ن نجایدستمو گذاشت سمت قلبش گفت:ا شدیم ریاشکام سراز گفتیکه کاوه م یجمله ا هر

صبحا چشمامو با تو باز کنم شبها چشمامو  خوامیم،میآدم کامل هی تو با من  پر از تو شدم گهیمن د یعنیتو هم هست 

تا آخر  یعنیبرامون نوشته  نویسرنوشت ا یتو باش کشمیکه م ینفس یروزم تو باش یشبم تو باش خوامیبا تو ببندم م

   کنمیموضوع فکر م نیمن همش به ا میهم باش شیعمرمون پ

 ؟یبا من ازدواج کن یتو دوست دار لوفریکرد و گفت:ن یمکث

 دم بهش زل ز نجوریقفل زده بودن به دهنم تا حرف نزنم هم هی یگنگ شده بودم انگار گهید

 آدم گفتم؟! یمثل بچه  یدیباز زد و گفت:د یلبخند کاوه

 گفتم:بله عینکردم و سر یا توجه

 مثل قبل نگفتم؟ نکهی:بله؟!!!بله به کدومش؟؟اکاوه

 .کنمیتکون دادم و گفتم:نه منظورم اون نبود آره باهات ازدواج م یبه عالمت منف سرمو
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 دوست دارم یلیگوشش گفتم:خ ریبه طرفش رفتم و بغلش کردم اونم سفت منو بغل کرد ز عیسر و

 تو رو دوست دارم. یلی:منم خکاوه

 توش بود ییدرش که باز کرد دو تا حلقه ساده طال رونیجعبه قرمز رنگ آورد ب هی بشیازش جدا شدم کاوه از ج کمی

 خوشگله یلیدم و گفتم:خبهش کر ینگاه زدیقشنگ بودن از اون دور برق م یلیخ

 :واقعا؟کاوه

منم دستمو به طرفش گرفتم تا حلقه  رونیشدم کاوه حلقه رو از جعبه آورد ب رهینگفتم و دوباره به حلقه ها خ یزیچ

 یحلقه را کرد دستم منم حلقه اونو دستش کردم رفتم طرفش که ببوسمش که صدا نکهیرو دستم کنه بعد از ا

  نبهیش کرد و گفت:زیگوش یبه صفحه  یرفت و نگاه شیف گوشبلند شد کاوه به طر شیگوش

 بگه. خوادیم یباز چ دونهیگفتم:جواب نده خدا م دمیکش یپوف

 به حرفم نکرد و دکمه سبز زد  یا توجه

 !!!!؟یشده؟چــــــــــ یباشه چ ری:الو،خکاوه

 شده؟ یبهش کردم و گفتم:چ یو نگاه برگشتم

 ؟یگیم یدار ی!!!تو چنب؟ی:زکاوه

 ؟یگینم یزیشده؟چرا چ یشده؟چ ی:کاوه چمن

 رو زده! یبهم کرد و گفت:بهزاد مهد ینگاه کاوه

درسا  نیسوار ماش عیبعد سر میگفت که برگرد یشدم. با عجله کاوه به صاحب کشت رهیگنگ به کاوه خ نجوریهم منم

پشت سرش با اون کفش پاشنه  رفت باال منم مارستانیب یکاوه با عجله از پلها میرفت مارستانیو به طرف ب میشد

 نبینشستم ز نبیرفتم کنار ز نبیان،درسا،زیشا سرید،کمیسع ه،عمویبلندم رفتم باال همه اونجا بودن خاله هان

 ن؟یکرد رید نقدریبهم کرد و گفت:چرا ا ینگاه

  میبود ای:آخه تو درمن

 کرد و گفت:بهزاد و گرفتن؟ سریبه کم ینگاه کاوه
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 هم دنبالشن  سهای:نه بهزاد فرار کرده،پلسریکم

 به پاش ریبهزاد ت یروش بود انگار دیمالفه سف هیتخت افتاده بود و  یجنازه رو هیانگار  یاتاق عمل باز شد مهد در

 زده.

 

  یرفت و گفت:مهد یبه طرف مهد کاوه

بود کاوه رفت  هوشیهنوز ب یمهد میکردن رفت یرو بستر یکه مهد یو به طرف اتاق میاز سرجامون بلند شد هممون

کاوه  شیشدم حواسم همش پ رهیتخت بود خ یکه رو یبه کاوه و مهد نهیمنم کنار در دست به س یسر مهد یباال

 یکرد و به دست کاوه هم نگاه یاخم نبیزکه حلقم بود انداخت  یبه دست ینگاه و  به طرفم اومد نبیبود که ز

 یبه مهد یشروع شد کاوه نگاه یمهد یسرفه ها رونیگرفت و از اتاق رفت ب فشویاش داغون شد ک افهیانداخت ق

 بهت بدم؟سردته؟ یخوایم ؟آبیکرد و گفت:خوب

 .شهیم ه،خوبیهوشیاز بدنش خارج کرد و گفت:اثرات ب ینفس انیشا سریکم

 ؟ی؟خوبی:مهدکاوه

 گفت:نمردم؟!!! زدیکه پوزخند م یکاوه دوخت و در حال یتو چشما شویقهوه ا یچشماشو باز کرد چشما یمهد بالخر

  یندار ی:خدا رو شکر نه با دکترتم حرف زدم گفت که مشکل خاصکاوه

  رمیمن بم یخواستیتو م یچشماشو بست و گفت:ول یمهد

 ؟یخول شد یگیم یدار ی:چکاوه

 آب  ریز یسرمو بکن یخواستیم یتو منو بُکش یخواستیم شی:چند روز پیمهد

دوباره ادامه داد:بهزاد خواست کار تو رو تموم کنه نتونست،متاسفم  یشدم مهد رهیخ نطوریکردم و به کاوه هم اخم

 که نمردم 

بحث عوض کرد  سریشد کم رهینامعلوم خ یجا هیبرداشت و به  یاز بدنش خارج کرد و نگاهشو از مهد ینفس کاوه

 .رنیازت گزارش بگ خوانیم سهایگفت:خودتو جمع و جور کن پل



 با عشق یباز

 
453 

 

 جورم :من جمع و یمهد

 انیخسته نکن بعدا م ،خودتویاستراحت کن دیبا گهید کمی:نه انیشا سریکم

 :گرفتنش؟)بهزاد(یمهد

 رشیگ ی:نه هنوز پانیشا سریکم

 :پس فرار کرده یمهد

سرفهاش وحشتناک بود کاوه  ندفعهیشد و شروع کرد به سرفه کردن ا رهیچشماشو باز کرد و دوباره به کاوه خ یمهد

گرفت کاوه  یپر آب کرد و به طرف مهد وانیل هیبود رفت  یکه کنار تخت مهد یزیاز سرجاش بلند شد و به طرف م

به  ینگاه هیکه تو دسته کاوه بود شوکه شد و  یحلقه  دنیبا د یبرد مهد یمهد یچشما یکه دستشو جلو نیهم

ز و پس زد و گفت:ا وانینشست و ل شیشونیپ یرو یظیت منم بود اخم غلحلقه که تو دس دنیدست منم انداخت با د

 .نمتونیبب خوامین،نمیبر نجایا

ا درس رونیبعدش اومد ب قهیکاوه هم پنج دق رونیاز اتاق اومدم ب سمیلحظه وا هیکه اصال دوست نداشتم اونجا  منم

 شد؟ یکرد و گفت:چ نبیبه ز ینگاه

 دیحلقشونو د ی:مهدنبیز

 ن؟یبه من کرد و گفت:نامزد کرد ینگاه زدیکه چشماش برق م یدر حال درسا

 کیتبر زمیبه طرفم اومد منو تو بغل گرفت و گفت:عز یبه عالمت مثبت تکون دادم درسا با خوشحال سرمو

 باشه گم،مبارکتونیم

 مبارک باشه. یزد و گفت:به سالمت یلبخند مهربون هیهم  انیشا سریکم

 ستیم:فعال جاش نزدم و گفت یتلخ لبخند

 امشب  هیکرد و گفت:چه شب سریبه کم ینگاه دیترکیداشت م یکه از حسود نبیز

داده به  ریبدبخت زورش گرفته گ دادمیفحشش م تونستمیواهلل تا م رمیدهنم بگ یاز بدنم خارج کردم تا جلو ینفس

 من 
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هت زنگ بعد ب نیبر لوفر؟شماینمونن بهتره،باشه ن نجایکاش دخترا ا گمیبود آورد باال گفت:م نییسرشو که پا کاوه

 .زنمیم

منه  یخورد بود از بد شانس یلیتو راه اعصابم خ میرفت میشد نیسوار ماش یتکون دادم و بعد از خداحافظ سرمو 

 میتو خاطراتمون بود،خواست ینجوریو گفتم:امشب هم ا دمیکش ینفس میشب با کاوه خوش باش هی مینتونست گهید

  مایشب شاد باش هی

 نیا دیکنینامزد م نیشما دار دونستیم یبهزاد لعنت نینه؟انگار ا کنهیم یلجباز ایزد و گفت:دن یشخندین نبیز

 باورم شد. یمهد نینفر گهیدفعه د

 لوفریبه کاوه و ن یربط چیه انیجر نیکرد و گفت:ا یخودمو گرفته بودم درسا اخم یجلو یلیخ یشده بودم ول یکفر

 کرده! نکارویچرخ بهزاد کرده بود ا یچوب ال یمهد نکهیا نب؟بخاطرینداره ز

نامزد  شیفکرشو بکن شوهر قبل خندمیاما از حرص م خندمیم یهم تروژد یزد و گفت:هه هم کمد یپوزخند نبیز

 اون با داداش اون زده  یدرست شب نامزد شویقبل

 .کنمیجان خواهش م نبی:زدرسا

 باشه. ندهیخوب از آ یلیخبر خ هی تونهیم نیبه حرف درسا نکرد و گفت:ا یتوجه ا نبیز

از بدنم خارج کردم و گفتم:بسه  یچشمامو بستم و نفس زدیحرفو م نیسرم داغ کرد از حرصش داشت ا یبدجور

 بسه تمومش کن  نبیز گهید

 گهیگفتم؟خالصشو گفتم د ی:مگه چنبیز

 جدامون کنه  تونهیهم نم یکس میکنیازدواج م گهیدمن و کاوه با هم  فتهیهم ب ی:هر اتفاقمن

 .گمینم یچیه گهیخوب من د یلی:خنبیز

معلوم بود  کردیطرز حرف زدنش اعصابمو خورد م دیترکیداشت م یآخرمو زدم و دهنشو کامل بستم از حسود حرف

 هیبودم که درسا دستمو گرفت و  رهیخ رونیبه منظره ب نجوریهم وردمیباز به رو خودم ن یول شدیم ونهیداشت د

 افهیکه ق نبیشدم نگاهم افتاد به ز ادهیپ نیکردم و از ماش یاز درسا تشکر و روبوس میدیرس یبهم زد وقت یلبخند

  خوامیمعذرت م لوفریگرفته بود:ن یمظلوم
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 خوادینب،نمیز یبگ یزیچ خوادیکردم و گفتم:نم یاخم

 شد آخر حلقه دستت کرد؟ یدختر گلم چ یوا یو گفت:وا رونیکه وارد خونه شدم مامان از خونه اومد ب نیهم

 

 به طرف مامان گرفتم و گفتم:آره دستمو

 ؟یکنیم هیگر یتو دار لوفریکرد و گفت:ن یشد مامان اخم ریبغلم کرد اشکام از چشمام سراز یاز خوشحال مامان

 :مامانمن

 لوفر؟یشده دخترم؟ن ی:چمامان

  فتهیاتفاق بد ب هی دی:همش بامن

 شده باز؟ ینشده حرفتون شد؟چ یزی:بازم چمامان

 ارمیواقعا سر در نم دونمینم زهیچ هی اینشونست  هی نی:امن

 فهم؟ینم ؟منیگیم یدار ی؟چی:چه نشونه امامان

 خورده! ریت یو گفتم:مهد دمیکش ینفس

 ؟یگفت:چ رونیکه چشماش از حدقه زده بود ب یحال در مامان

 .امیم مارستانیرو زده،االن هم دارم از ب یگفتن بهزاد مهد می:تا حلقه ها دستمون کردمن

 پناه بر خدا االن حالش چطوره؟ ی:وووووامامان

  شهینم زشیچی:خوبه،اون همن

 داد حیافتاد براش توض یامشب که چه اتفاق ها یدو شب با مامان درباره یتا ساعتها خالصه
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اوه بهم ک ینیریش یافتاد که چه حرفا شبیبه د ادمیکه تو دستم بود افتاد و  یشدم چشمم به حلقه ا داریکه ب صبح

مامان زدم:مامان؟مامان  یاز رختخواب بلند شدم و صدا عیسر دمیاز هال به گوشم خورد ترس یوحشتناک یزد صدا

 شده؟ یچ

بهم کرد و  یاز بدنم خارج کردم مامان نگاه یبود نفس یرنگ یبه طرف هال رفتم کل هال پر از بادکنک ها و

  ریصبح بخ یگفت:وووا

 ه؟یچ نای:مامان امن

 لوفر؟ی:خوشت اومد نمن

 نیخداجونم شکرت که ا یکرد و گفت:وووا میشونیپ یرو یطرفش رفتم و سفت اونو بغل کردم مامان بوسه ا به

 یبهم داد وییدختر گر

 دارم. یمامان نیر منم همچباز تو چشمام جمع شد و گفتم:خدا رو شک اشک

 نکن  هیمن گر یدختر ابر بهار ی:وووامامان

 باال یکنیتو منو پرت م نیرو زم فتمیو ب فتهیبرام ب یازت ممنونم من اگه اتفاق یلیمامان بخدا خ ی:وووامن

 ؟هان؟یکنیکارو با من نم نیبکنم مگه تو هم ستمیبلد ن یا گهیدلم،من مامانتم خوب کار د زیعز ی:ووامامان

 ی!تو که براهیکار یاالن  نوبت اصل لوفریزد و گفت:ن یشدم مامان لبخند رهیبهش خ نجوریپاک کردم و هم اشکامو

 .نییپا شهیم ریدختر؟اشکات مثل آبشار سراز یکنیم کاریچ ینیبب نویاگه ا یکرد هیهمه بادکنک گر نیا

 زیو گفت:سوپرا رونیآورد ب زیم ریاز ز یدو تا پاکت آب عیسر و

 ه؟یچ نی:امن

 :باز کنمامان

 ؟یسفر گرفت طیبل یکردم و گفتم:وووا یاز مامان گرفتم و نگاه پاکتو

 شد به طرفش رفتم و گفتم:مامان جونم ممنونم ریدوباره به قول مامان اشکام مثل آبشار سراز و
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 میکاوه رو دار مونیندگعوض شده بازم تو ز زیدخترم همه چ یماه عسل ول نی:گفتم بعد از ازدواج با کاوه برمامان

 .نیبر دیتونیم یهر وقت دوست داشت یعنی ینیبیآزاده م خشمیتار نیبب

 دخترم یکرد و گفت:ووا یشدم مامان اخم رهیبه مامان که لبخند بر لباش داشت خ میا هیگر افهیهنوز با همون ق من

 شده تو؟ اعصابت خورده شده بخدا؟ ؟چتیکنیم هیچرا گر

  شهیباورم نم میازدواج کن گهیبا هم د شهیواقعا م یعنی:من

 نیکرد گهیحلقه دست هم د گهید د،شمایکنیجان البته که ازدواج م لوفرین یگیم هیچرت و پرت ها چ نی:امامان

 مصممه زیخودشم با اون همه سوپرا ؟یفهمیم

 بود مامان یخوردن مهد ری:اون قبل از تمن

حرف بزنه سر حرفشم  یدخترم؟کاوه وقت یشناسیه کاوه رو نممگ گه،توید شهیبابا باشه اونم خوب م ی:امامان

 حرفش؟ ریتا حاال شده بزنه ز مونهیم

  دیدزدیخورد همش چشماشو ازم م ریت یمهد نکهیبعد از ا شیدیدیو م شبید دی:آخه بامن

ر شب ه نهیصبح ها  چشاشو باز کنه تو رو بب خوادیکه م یحساس نباش ،تازه مگه نگفت نقدریلطفا ا لوفری:نمامان

 ی،حرفازمیعز گهیم یچ ریتقد نینوشته شده باشه همونه دخترم بب یشونیرو پ یبا تو ببنده هر چ بندهیچشاشو م

 ؟یخوایم یچ گهیبهت زده د یقشنگ

 کنم؟ کاریتموم بشه اون وقت چ یهمه چ یبخاطر مهد ترسمیم یقبول دارم،ول نایا ی:همه من

 :نترس تو به حرف من گوش بده تو به کاوه اعتماد کن دخترم مامان

 ینشسته بود از تاکس ایو به کاوه زنگ زدم کنار در دمیبغلم کرد بعد از صبحانه خوردن لباسمو پوش عیبعد سر و

شدم و  کشیشده بود نزد رهیخ نجوریهم ایو به در کردیهم بهم نم یشدم و به طرفش رفتم کاوه اصال نگاه ادهیپ

 فتم:کاوه؟گ

 مجبور شدم خودم زنگ بزنم یو گفتم:بهم زنگ نزد دمیکش یبهم زل زد نفس نجوریبهم انداخت و هم ینگاه

 که فکرم راحت بشه  نجایو گفت:من اومدم ا دیکش ینفس کاوه
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 نه؟ یدیدهنمو قورت دادم و رفتم کنارش نشستم نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:اصال نخواب آب

  نجایرفتم خونه صبح شده بود رفتم خونه دوش گرفتم و لباسمو عوض کردم اومدم ا ی:نه وقتکاوه

 هیبکن  روزمونینگاه به حال روز د هیدور شده نه؟ یلیخاطرات ما خ یول نجاستیهنوز ا یشبیمال د قیقا نی:امن

 نگاه به االن 

 منم ندارم  یحوصله ندار دونمیزدم و گفتم:م یشخندیشد ن رهیخ ایبه در نجورینزد و هم یالم تا کام حرف کاوه

 :نه من امممم نه که حوصله نداشته باشم دارم اما کاوه

 بکشم  ارنبیا ارویمن فکر کنم اون  دهیبه لبم رس دهیرس نجامیلبش گفت:تا ا یکه دستشو گذاشته بود رو یدر حال و

 .شهایسر تو خراب م آخر  کنمینرو سراغش خواهش م یکه آروم نشد ی:کاوه جان تا وقتمن

 زدن انگار به منم زدن. یکه به مهد یرین؟تیکشیماجرا نم نیمنو وسط ا یپا یجوری شهی:خوب مگه همکاوه

 شدم رهیخ ایازش گرفتم و به در نگاهمو

 

 .شمیمشکالت له م نیا ریبار ز نیا رینداره بکشم کنار ز ی:من اگه بگم به من ربطکاوه

 بارتو سبکتر کن  نیا کمی نکهیمنظورم ا زم؟منیعز ی:مگه تا االن له نشدمن

 دونمیم کننیم تتیدارن اذ ریت هیحلقه ها مثل  نیرو بهش نشون دادم و گفتم:ا حلقه

کن تو تا ن نکارویا گهیتو؟اصال د یکنیم یدار کاریکه کاوه دستمو گرفت و گفت:چ ارمیحلقه رو از دستم در ب خواستم

 داده باشم؟ یبه کس یتا حاال شده من قول الک زده باشم؟نه یحاال شده من حرف الک

 نبود  زایچ نی:نه منظورم قول از امن

 میما بهم وفادار یعنیحلقه که تو دسته توهه دست منم هست  نیا گمیدارم م یچ نیکرد و گفت:گوش کن بب اخم

که تا آخر عمر باشه تا  میکرد م،دستمونیدستمون نکرد میاریروز از دستمون درش ب هی نکهیبه فکر ا ؟مایدیفهم

 نیبعد ا شمینم الیخیب میکنیول نم گرویددست هم یول میشیدوباره روبرو م یچه مشکالت دونهیخود مرگ،خدا م
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حلقه از  نیفته،ایب خوادیم یهر اتفاق نیبعد ا میرو با هم جشن گرفت شبیکه د میما بود نیا ستین یراه برگشت گهید

 ؟یدیفهم ادینم رونیدستمون ب

 بغلش کردم اونم سفت بغلم کرد. عیخوشم اومد و سر یلیحرفش خ از

 

 شروع کردن به حرف زدن دهیکه نرس سریکاوه و کم میشاپ نشست یتو کاف انیشا سریبا کاوه و کم شب

 نهزیخودشو م یمن نزدمش بابا کدوم آدم گهیراه انداخته بود بدبخت م دادیداد و ب شیدینه جون من د شیدی:دکاوه

 نیا یشد جون من تو حرفا یبعدش چ دونمید،نمیاصلحه رو گذاشت کف دستم و ماشرو کش گهیم ونمدیآخه؟نم

 ؟یبهزاد احمقو باور دار

کرد و  یکاوه اخم رفتیکه جلوش بود ور م یبا قهوه ا نجوریکاوه نبود و هم یکه اصال حواسش به حرفا سریکم

 ان؟یشا سریگفت:کم

 ....کنم،امای:باور نمانیشا سریکم

همون گزارش  یدیکش یزایچ هیکه  یمن اون گزارش همون نم؟بدهیگزارش بهم بده بب ؟؟؟؟اونی؟چی:اما چکاوه

  گمیجرمو م

  یتو که سر رشته ندار ی:اون کار شناسانیشا سریکم

 :حاال تو نشونمون بده کاوه

 یزنیهستا چقدر حرف م نیتایشب ول یبابا به سالمت الیخی:بانیشا سریکم

  میریکه شبانه روز جشن بگ ستیقرار ن میجشن گرفت نویولنتا شبی:ما دمن

 رمیاصلح رو از بهزاد بگ خواستمیم گهیم یما نزاشت دوباره ادامه داد:راستش مهد یبه حرفا یباز محل کاوه

اورد کنارم  یصندل هینشست و مامان هم  سریموقع مامان و درسا اومدن بعد از سالم کردن درسا کنار کم همون

کنم تو خونه آخه؟دوروزه تو جشناتون ما  کاریکرد و گفت:منم خودم خودمو دعوت کردم چ ینشست مامان خنده ا

 .نیدیرو راه نم
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 .خوامیواقعا شرمنده مغذرت م میهست ریدرگ ریچند روز اخ نیبخدا ما هم ا می:شرمنده اکاوه

 ونمدیمن مشکالتتو م زمیعز یشناسینگفتم تو که منو م یزیمن که چ یریگیبابا چقدر زود به خودت م ی:امامان

 دلم  زیعز میمادر پسر شد گهیما که د شمیناراحت نم زایچ نیپسرم من از ا کنمیخوبم درک م

 :قربون شماکاوه

  میکن یروبوس میخوایم نمیگفتم اما به تو که نگفتم پاشو بب کیتبر لوفری:من به نمامان

 یکردن و بعد نشستن درسا رو به من کرد و گفت:خوب عروس یبلند شدن و با هم روبوسو کاوه با هم از سرجا  مامان

 ه؟یک

 روزها اگه خدا بخاد نی:راستش اگه قسمت باشه همکاوه

 بگذره  دیزمان با کمی یازدواج کن نکهیتازه طالق گرفته واسه ا لوفری:آخه نمامان

 نداره. یرابطه ا گهیشرف که د یاون ب م؟بایصبر کن دیبا یچ ی؟واسیچ یواس گهید نیکرد و گفت:ا یاخم کاوه

اشته ارتباط د یبا کس دیمدت نبا هی یفرق داره واس کمیمسئله  نیوسط حرفشو گفت:البته ا دیپر انیشا سریکم

 باشه 

 ؟یچ یفرق داره؟اخه برا یچ یعنیکرد و گفت: ظیاخمش غل کاوه

 ستمیده حامله نب یدکتر گواه نکهیبعد ا میزمانشو کم کن یعنی میریاز دادگاه حکم بگ دیامممم با نیپته گفتم:بب تته

 ....میتونیانوقت اممممم م

 گهید دیبش الیخیب ،حاالیریگیرو م یگواه یریوسط حرفم و گفت:تو هم زود م دیپر مامان

 ستین یزی:آره چدرسا

 آشغال کهیمرد ومدینم فشیموضوع اسم کث نی:کاش الاقل سر اکاوه

 و دست کاوه رو گرفتم. دمیکش ینفس

                              ** 
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خدا رو شکر  ستمیبده که حامله ن یدکتر که گواه شیرفتم دادگاه بعد از حکم رفتم پ ۹شد صبح زود ساعت  صبح

 به مامان زنگ زدم. یمثبت بود از خوشحال جهینت

 دادن  :مامان جون مجوزمن

 :واقعا مبارک باشه مامان

 یبا کاوه ازدواج کن یتونیمجوز م نیگفت با ا یضقا ی:آقامن

 نوشته؟ نویهم قای:دقمامان

 خوشحالم فعال کار دارم خداحافظ یلینوشته،من خ نوی:آره مامان جونم هممن

 خداحافظ زمی:باشه عزمامان

اول  میرو مشخص کن یعروس خیتار میبر عیسر میگرفت میخوشحال شد تصم یلیخبرم به کاوه هم دادم اونم خ نیا

 مینازدواج ک میتونستیراحت م یعنیبود که مثبت بود  جشیمهم نت یدرد داشت ول یلیسوزنه خ میخون داد میرفت

 بهم کرد و گفت:حالت خوبه؟ یکاوه نگاه رونیب میاومد مارستانیاز ب

 اما االن خوبم نگران نباش نییپا ختیر یدست و دلم هور ییهوی:اره خوبم من

 یکه بخور رمیگیم ینیری:االن برات شکاوه

  ستین یزیخواد،چی:نه نممن

  دیرنگت پر یوخت هی یدیآمپول و د ی:وقتکاوه

 بد زد  یلیخانمه خ یدونیم ترسمی:کاوه من از آمپول نممن

  یدیلرزیم ی:دورغ نگو از ترس داشتکاوه

  ترسمینم گمی:ممن

  یمشخص کردن عروس یدفتر ازدواج برا میزد و دستمو گرفت خالصه رفت یلبخند

 اسفند خوبه؟ ۲۶بهم کرد و گفت: ینگاه مرده
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 خوبه؟ ۲۶به کاوه کردم و گفتم: ینگاه

 ه؟یچه روز ۲۶، دونمی:نمکاوه

 :اممم روز چهارشنبه است من

 :باشه خوبهکاوه

 یزد و گفت:بسالمت یلبخند مرده

 ممنون  یلی:خمن

بعد از تموم کردن نگاهش کردم و  مونهیاسفند عروس ۲۶ه زنگ زد و گفت ک سرمیبه کم میاز دفتر ازدواج اومد یوقت

 گفت؟ یگفتم:چ

 کار داشت نتونست صحبت کنه  یچی:هکاوه

 نگفت؟ یزیچ یوووا یهورا یعنی:من

  یگفت وووا قایزد و گفت:چرا کرد دق یلبخند کاوه

  دنیبه خند میدوتامون شروع کرد و

  دهیاون که قشنگ واکنش نشون م میخونه به مامانم بگ می:برمن

موهاشو با دستاش  قایگفت:اره دق کنهیموهاش م یدستشو ال یشروع کرد به ادا در اوردن مامان که چجور کاوه

 کنهیشونه م

  ارهیبال در م یاز خوشحال یوووووووا گهی:ممن

 م؟یخورب ییچا مینیبش ییجا هی میبر میکن کاریبهم کرد و منو کشوند تو بغلش گفت:چ ینگاه

 کار دارم  یلیخ شهیم رمونینه د ی:وووامن

 ؟ی:چه کارکاوه
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 شام. یما برا یخونه  نیای:امشب همه ممن

 

که بد  یباش شمیپ کمیتازه تو هم  گهیکار کن د نیاستراحت کنن تو هم هم خوانیتا بعد از ظهر م الیخیبابا ب ی:اکاوه

 .ستین

  زنهینشده اخه از صبح تا حاال داره زنگ م ونهیکه تا د نبیز شیمن برم پ یو گفتم:باشه ول دمیبوس صورتشو

 بابا منتظر بمونه  الیخی:بکاوه

 ما رو با هم یتابلو نکنه اما وقت شویحسود خوادیبارم کنه م یزی:آره بزارم منتظر بمونه اون دنبال بهونست چمن

 .شهیم ونهید نهیبیم گهید

 بکنه. یحسود گهیتموم شده رفته فکر نکنم د هیقض نی:اکاوه

و بده البته ت ریبه آدم گ یالک خوادیگرفت همش م شیآت یکل دیحلقه منو تو رو د یباش وقت الیخ نی:اره تو هممن

 یآدم چه حس دونمیبار رفتم م هیکه اون رفته  یالبته راه کنهیم یباز لمیتو ف یچون برا گمیم یمن چ یفهمینم

  زدمیکاش اون موقع م یول زنمیالبته من زخم زبون نم شهیم شیآدم حسود یلیداره خ

ن تو او یدستاتون تو دست هم وقت شیدیبوس یبغلش کرد یچشم خودم ه یو گفتم:چند بار جلو دمیکش ینفس

 کاوه. ینگرفت نبیز یبار هم دست منو جلو هی یحت دمیبود خودم د نبیدست دور گردن ز یبود یعل یخونه 

 زنم؟یحرف م یمن دارم با ک دیاخم کردم و گفتم:ببخش نهییالم تا کام حرف نزد و همش سرش پا 

  دادیآنتن نم دی:ببخشکاوه

  دونمیم دهیبه نفعت نباشه آنتن نم ی:آره وقتمن

 هان؟ یحساس نقدریدستشو انداخت دور گردنم و منو کشوند تو بغلش گفت:تو چرا ا کاوه

 کن کاوه پس زدم و گفتم:ولم  دستشو

 که؟ یدعوت نکرد نایا نبی:واسه شام زکاوه
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 :معلومه که نهمن

 ازش ادیخوشت م کنمی!!حس می:آها فکر کردم دعوتشون کردکاوه

 سر به سرم نزار  نقدریا اریدر ن ی:کاوه تو رو خدا مسخره بازمن

 یصداش زدم اومد طرفم بعد از روبوس دمید یرو ادهیتو پ مامانو میخودمون شد یخونه  کیراه رفتن نزد کمی 

  ادیمهمون دارم دامادم داره م یعصر گهیکنم د کاریبخرم خونه کار دارم چ یچ یبرم سوپر دیگفت:با

  میاسفند وقت گرفت ۲۶ ی:مامان جون ما برامن

 زمیعز کنهیار نمکه شرمنده از صبح تا حاال هزارتا جا رفتم اصال مغزم ک زارنیخدا حواس واسه آدم نم ی:ووووامامان

 یبه سالمت شاهللیدلم ا

 میبر میبود صدام زد مجبور شد سادهیکنار مغازه باباش وا دمیو د نبیکرد  ز یاومد طرفم باهام دوباره روبوس و

 زدم و گفتم:سالم یطرفش لبخند زورک

 ن؟ی:سالم،کاراتونو کردنبیز

 اسفند هم وقت گرفتن ۲۶افتاده رو غلتک واسه  زیزد و گفت:همه چ یلبخند مامان

  گمیم کی:عجب،خوشحال شدم تبرنبیز

 کرد یکرد با کاوه هم روبوس یاومد طرفم باهام روبوس و

 حواست باشه  مینگفت یجون به کس نبی:فقط زمن

 گفتم یبابا من به مهد یلبشو غنچه کرد و گفت:ا نبیز

 ؟ی:چمن

  نریسراغ کاوه رو گرفت بهش گفتم رفتن وقت عقد بگ یوقت یه کسب نینگ نیخوایم دونستمی:من نمنبیز

 االن تو مغازه باباست؟ یمهد یچ یعنیکرد و گفت: نبیبه ز ینگاه کاوه

 باباته شهی:اهوم اره پنبیز
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 جون  نبیجلو رفت تا بره مغازه اخم کردم و گفتم:دستت درد نکنه ز عیسر کاوه

 دیبگ نیخوایکه نم دونستمیمن نم لوفریصداشو بلند کرد و گفت:بابا ن نبیبه راهم ادامه دادم ز و

 نشسته بود گفت:به به شاه داماد اومد  دیکه کنار عمو سع یمهد میکاوه شد یبابا یوارد مغازه  یوقت

 ؟یشده چرا راه افتاد ی:چکاوه

 به من کرد و گفت:عروس خانم هم که اومده  ینگاه یمهد

 در اومده؟ :آفتاب از کدوم طرفکاوه

 بگم  کی:اومدم تبریمهد

 با ادب رمیم گهیو گفت:من د دیکش یپوف کاوه

  سایاخم کرد و گفت:کاوه وا دیسع عمو

 رونیکرد و از مغازه اومد ب یکم محل کاوه

هوا  دیچ اطیبزرگ تو ح زیم هیسر پا بود و  ۹تا  ۵کاوه،مامان از  دیعمو سع هیهمه اومدن خاله هان ۹شد ساعت  شب

 درنقیبه مامان کرد و گفت:چرا ا ینگاه هیخاله هان مینشست زیهمه دور م یبود بعد از احوال پرس یعال یلیهم که خ

 دستتون درد نکنه  نیدیزحمت کش

 بره  شیپ یخوش ریبه خ یهمه چ شاهللی:نوش جونتون امامان

  شاهللی:ادیسع عمو

 جون  لوفریاز سرجاش بلند شد اومد طرف گفت:ن هیهان خاله

 و من  دیکوچولو از طرف سع هیهد هی نمیدر اورد گفت:ا فشیاز ک یجعبه قرمز دراز هیکه  یدر حال و

 ممنون  یلیخ نیدیچرا زحمت کش ی:وامن

 بود و هم خوشگل  فیهم ظر زدیدستم کردم از اون دور برق م یوقت دستبند
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 زمیعز ی:چه زحمتهیهان خاله

  نیدیزحمت کش یلیخ ی:وامامان

  ادیخوشت ب دوارمی:امهیهان خاله

 حرف نداره قتونی:محشره،سلمن

 به طرف کاوه گرفتم و گفتم:کاوه نگاه کن دستمو

 قشنگه  یلیبه دستبند کرد و گفت:خ ینگاه کاوه

 ممنونم  یلیکردم و گفتم:خ هیبه خاله هان ینگاه

 از شما هم ممنونم  دیکردم و گفتم:عمو سع دیهم به عمو سع ینگاه هی

 کنمی:خواهش مدیسع عمو

  دمکریاسممو عوض م یزدیگفتم:اگه زنگ نم یلب ریبود ز نبیبه صفحش کردم ز یبلند شد نگاه میگوش یصدا

 خونه شدم و دکمه سبز زدم  وارد

 نبی:بله زمن

 ؟یدی:اخبارو دنبیز

 میکه امشب مهمون دار یدونیم نمیبب ی:آخه چجورمن

 بردار بهار  ادتهیبابک  نیا شنیناراحت م اینبود شرمنده به هر حال به اونا نگ ادمی:اها اخه نبیز

 :خوب؟من

 سهام داشته به نام بابک کرده  ی:بهزاد هر چنبیز

 ی:خوب بسالمتمن

 فهمنیروزا همه م نی:همنبیز
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 فعال خداحافظ یجون ممنون که خبر داد نبی:باشه زمن

 :باشهنبیز

 

 ضیمر ضهیگفتم:مر یلب ریز رفتمیم اطیکه به طرف ح نجوریرو قطع کردم و هم یگوش

 گفت؟ یشد؟چ یبهم کرد و گفت:چ یشدم کاوه نگاه اطیح وارد

 حرفا نیسهامشو به نام بابک کرده از ا یبهزاد همه  گهینگفت،م یزی:چمن

 فته سهام به هر حال پول خودشو از بهزاد گر نیباشه آخه بابکم حق داره تو ا نطوریا دمی:باهیهان خاله

 یچ یواسه  یمهد یظلم کردن ول یلیخ یآره اونا در حق مهد کردیدخالت م یمهد دی:خوب به هر حال نبامامان

 رفت به بابک گفت نصف سهام مال توهه.

 به بابک بگه؟ خواستیم یدخالت نکنه پس ک یاگه مهد رهی:اون کار درست کرد بابک حقش بود پولشو بگکاوه

 یظلم کرد بازم کاوه داشت ازش طرفدار نقدریدر حق کاوه ا یبلکه مهد کردیم یطرفدار یداشت از مهد همش

 نداشت آخه  یربط یبه مهد گهیصدامو بلند کردم و گفتم:مامان درست م کردیم

 نکن باشه  رشیگفت:تو رو خدا کاوه تو خودتو درگ شهیاوضاع داره خراب م دید مامان

  دهیگوش م یک یول گمیم نویش نزاشتم گفتم:منم همبا همون اخم بهم زل زده بود محل نجوریهم کاوه

  لوفری:نکاوه

کاوه سرمو اوردم باال تو چشماش نگاه کردم کاوه باز بهم اخم کرد محلش  یکه با صدا کردمیم یبا غذا باز داشتم

ا چه ماجر نیکاوه است؟ا یدعوا نیا گم؟مگهیدورغ م دیشما بگ دیکردم و گفتم:عمو سع دیبه عمو سع ینزاشتم نگاه

 به کاوه داره آخه؟ یربط

ت منم هس یدعوا یجورایاما  ستیکاوه ن یدعوا یگیبدم م حیخوب برات توض تونمیانگار من نم نیمن بب زی:عزکاوه

 تیاذ رهیباهاش درگ ارویاما  ستیاصال برام مهم ن یمهد تشیمنم هست واقع یبگم اره دعوا خوامیم یکه چ یدونیم

 کاریچ تیوضع نیمن تو ا وبخواسته از منم دفاع بکنه خ شهیم یا نهیک یشده چون آدم زخم
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 نویتماشا کنم ا نمیگوشه بش هیبرم  تونمیخورده من نم ریاز بهزاد ت یبزارم؟مهد الشم؟تنهاشیخیبکنم؟هان؟ب

 ونمیگوشه بش هیبرم  تونمیگول خورده من که نم یهستم؟مهد یآدم نینگاش کنم؟من همچ نمیبرم بش یخوایم

 کنمینم نکارویازدواج کنم اصال ا خوامیحاال که م ستمین ین آدمیبشم آخه من همچ الشیخیب تونمینگاش کنم نم

که تو  یاون کار تونمیمن نم کنمینم نکارویاز من نداشته باش واقعا ا یانتظار نیاصال همچ چونمیرو بپ یکس هیبخام 

  کنمینم یانجام بدم من پشت دادشم خال یخوایم

دلت  یهر کار زم،برویعز میخواینم یزیقورت دادم و گفتم:ما چ یبدبخت هیتو چشمام جمع شد بغضمو با  اشک

 کن خودتو اشکال نداره  ریبکن درگ خوادیم

 بحث ها آخه واقعا؟ نیا یحرفاست؟جا نی:آخه حاال وقت اهیهان خاله

 زود باش اریو بغذا ر هیبرو از تو فر بق لوفریکارش ن یبابا تموم شد رفت پ ی:امامان

و کامل  رونیاز فر اوردم ب یبه کاوه کنم از سرجام بلند شدم رفتم تو آشپزخونه مرغ سوخار ینگاه نکهیا بدون

 کاوه برگشتم طرفش یتو ظرف بزرگ تو فکر بودم که با صدا دمیچ

 تو هم بهم حق بده یول یدلخور شد دونمی:مکاوه

 جلوت نگرفته برو،برو خودتو بنداز تو دردسر یانجام بده کس یدوست دار ی:بهت حق دادم گفتم که هر کارمن

 نکن  تیاذ لوفری:نکاوه

 یطرفدار زدیداشت از پشت بهت خنجر م شیماه پ کیندارم کاوه برو با همون داداش جونت که تا  تی:من کارمن

 کن.

 .ستمیاومد طرفم و گفت:من مثل اون ن دیکش ینفس

 .ادیاخم نکن بهت نم نقدریبغلم کرد و گفت:تو هم ا عیزدم چشمام ازش گرفتم کاوه سر یپوزخند

بهم زل زده بود دستشو گذاشت رو صورتم  نجوریهم سادمیموندن دم در با کاوه وا شمونیپ ۱۱ یساعتها تا

  یگفت:نتونستم بهت بگم چقدر امشب خوشگل شد

به خودم اومدم کاوه  یمهد دنیشدم که با د کشینزد یلیخشدم تا ببوسمش  کینشست رو لبام بهش نزد یلبخند

 شهیباز م یبحث مهد ایموند خاطراتم  ینجوریاز شانسم امشب هم ا نمیکرد ا یبه مهد یهم برگشت و نگاه
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 یگاهن دمیاز کاوه عقب کش کمی شهیمثل جن جلومون ظاهر م دنیموقع بوس ای میشب خوب داشته باش هی میتونینم

 ؟یکنیم کاریچ نجایکردم و گفتم:تو ا یبه مهد

 تموم شد؟ ی:مهمونیمهد

  میبا هم بر ایب رمیسرشو به عالمت مثبت تکون داد و گفت:من دارم م کاوه

 با هم رفتن. ینگفت و دو نفر یزیچ یمهد

                                *** 

بگه من و درسا تو خونه نشسته  یباشه ا هید شام دعوت کرد مامان هم مجبور ش یآقا مامانمو برا نیشب حس فردا

لباس  نیا دیاومد جلومو گفت:ببن رهیت یلیکه مامان با لباس قرمز خ میکردیلباس عروس انتخاب م میداشت میبود

 شد آره؟ یمجلس یلیخ

 خوشگله مامان جونم شهیبه لباس کردم و گفتم:مثل هم ینگاه

 مبل نشست  یو رو دیکش یپوف مامان

 کهی:هم سادست هم شدرسا

 گمیبرم به جونم خودم راست م خوادی:بخدا اصال دلم نممامان

  یشام بخور یریم نیبا عمو حس یاول که دار یانگار دفعه  یدینشون م یدار تیمامان چقدر حساس ی:ووامن

 میواخیم یما آخه چ یمنم مجبور شدم قبول کنم ول میحرف بزن رونیب میاخه گفت بر کنهیفرق م ندفعهی:آخه امامان

  فتهیکه تو ذهنم باشه اتفاق ب یزیهمون چ ترسمیاخه م میبگ میدار یچ گهیبه هم د میبگ

 دی:به نظر من راحت باشدرسا

درست  کنهیداره خفم م سادهیوا نجایاومده درست رو دلم هم یزیچ هیانگار  یجوریراحت باشم دلم  تونمی:نممامان

 مثل بختک 

 خودمون یجلو یلیخ یاز خنده ول میبود دهیو درسا پوک من
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  میکه نخند میگرفت

 نرو  یمامان تو هم خب نرو حاال که دوست ندار ی:وامن

 که نرم بهش قول دادم زشته نرم تا حاال چند بار دعوتم کرده من جواب رد دادم. شهی:آخه نممامان

 

 اومدش ایمچالش گفت:ب افهیمامان با همون ق دیدر به گوش رس یصدا

 یلیما یلیخ کنهیمامان اون موقع فکر م یباز کن خوادی:تو نممن

  کنهیداره مسخرم م یچطور ینیبیبه درسا کرد و گفت:م ینگاه مامان

ود آورده ب فیخانم هم که تشر نبیتنش بود روبرو شدم ز یکت و شلوار مشک هیآقا که  نیرو که باز کردم با حس در

به مامانم انداخت و گفت:امشب  یآقا نگاه نیحس رونیمانتو شالش کرد سرش اومد ب عیمامان زدم اونم سر یصدا

 خانم یگل نیخوشگل شد یلیخ

 میخودمون گرفت یجلو یو درسا خندمون گرفته بود ول من

 آقا ممنون  نیبا همون اخم گفت:ممنونم حس مامان

مجله  میزدیخودمون حرف م یهم اومد خونمو سه تا دختر تو خونه واسه  نبیرفت ز میمامانو بدرقه کرد خالصه

 گلخوش یلیخ نیا لوفرین یبهم کرد و گفت:وووا یلباس عروس گرفتم دستم شروع کردم به نگاه کردن درسا نگاه

 نمی:ببمن

 ست؟یقشنگ ن نایمجله رو طرفم گرفت و گفت:ا درسا

  نجایا یایم یشیچرا بلند م رهیگیکه زورت م اخه تو دادیحسود هم با زور داشت نظر م نبیز

 خوشگله یلین؟خی:انبیز

 عالمت بزار به مامانم نشون بدم  نوی:امن
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 زمی:باشه عزدرسا

 کوتاست کمیچون قدت  یعنی شهیتو خوب نم یمدل واسه  نیبه نظرم ا یول نیمدل ها بب یهمه  یخوای:اگه منبیز

 مسهیبد وا یلیخ دهیخوب دامنش خوب نشون نم

 بپوشه ها  خوادیداره کفش پاشنه بلند م ی:نه بابا تو هم،چه ربطدرسا

  ادیبه تو م یمدل نیلباس عروس زشت بهم نشون داد و گفت:به نظرم ا هیو  دیرو از دستم کش مجله

برداشتم و به  مویمنم گوش دادمیم حیتوض نجوریداشت واسه خودش هم نبیزدم و محلش نزاشتم ز یشخندین

 دمدا امیمامان پ

 «خبر مامان جون؟ چه»

  ادیاخه لباس بلند به تن تو نم شهیتو خوب نم ی:دکولته برانبیز

  ادیابرومو انداختم باال گفتم:لباس عروس بهم نم دوتا

 بپوشنه  راداتیلباس انتخاب کنم که ا هی کنمیم یداره من فقط سع ی:چه ربطنبیز

باز ادامه  نبیز ترکهیم یداره از حسود دهیخود درسا هم فهم میکردیبهش نگاه م میداشت نجوریدرسا هم منو

 به کاوه برسه  یجوری دیبلندها باشه اخه قدش با نیاز ا دیداد:کفششم با

کرد و گفت:شما چرا با علم و اشاره حرف  یاخم نبیتکون دادم ز یتکون داد و منم سرمو به عالمت منف یسر درسا

 د؟یزنیم

 بود؟ یچه خبره شامشو چطور نمیام اس زدم بب به مامانم اس ستین یزی:چمن

  رونیب رهیاولشه که با بابام م یمگه دفعه  یبدون یخوایم یچ ی:واسه نبیز

 خوب......به هر حال  ی:نه ولمن

  دیکنیاز من پنهان م یزیچ هی نیبه هر حال؟شما دار یچ یعنی:نبیز

 فرق داره  ایبا قبل خوردهیشام  نی:آخه ادرسا
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 ؟یچ یعنی:نبیز

 ازدواج بده شنهادیبه مامانم پ خوادی:امشب بابات ممن

 ؟یاز کجا در اورد نویا لوفری:ننبیز

 احساس کرده ینجوریمامانم ا دونمی:نممن

 حرف بزنم یخصوص ییباهاتون تنها خوامی:آخه بهش گفته مدرسا

 گفتیبود بابام اول به من م یزیلطفا اگه چ دی:بچه ها چرت و پرت نگنبیز

 اول جواب عروس خانمو بشنوه  خواسته دمی:شامن

 یشدن کار نیا رینگ افهیق نقدریا نبیبابا ز یبهش کردم و گفتم:ا یگرفت نگاه افهیساعت برامون ق میتا ن نبیز

  ستین

 ؟یگیمن خواستگار بد م یصداشو بلند کرد و گفت:تو به بابا نبیز

 زدم؟ یحرف نیهمچ یک ؟منیزاری:چرا حرف تو دهن آدم ممن

  دیدر به گوش رس یصدا

 زود اومدن نقدری:امکان نداره ادرسا

 ستنی:نه بابا خودشون نمن

 ملیکردم اونم قشنگ تحو یزدم و باهاش روبوس یسرجام بلند شدم و به طرف در رفتم کاوه پشت در بود لبخند از

 گرفت 

 ست؟یخونتون ن یکس سای:واکاوه

 ستی:نه مامانم خونه نمن

 ؟ی:اه جدکاوه
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 شاخه گل قرمز تو دستش بود. هیتش کردم به دس ینگاه

 مال منه؟ نای:امن

 نمشیاالن چشم به راهمه برم بب هیدختر همسا ی:نه واسه کاوه

 .نمیگرفتم گفتم:بده بب شگونین دستشو

 خوشگلن یلیبوش کردم گفتم:خ کمیبهم داد  گلو

  نمتیبرم خونه بب نکهی:خواستم قبل اکاوه

 گذاشتم رو صورتش اونم دستمو گرفت بوسش کرد  دستمو

 یرینم رونیلحظه هم از فکرم ب هی یکرد یخوب یلی:کار خمن

 زد و منو کشوند تو بغلش  یلبخند

 شده؟ یزد و گفت:چ یچشمک کاوه

 سفر  میسفر گرفته که بعد ازدواج بر طیبرامون بل میکه حلقه ها دستمو کرد یروز یمامان فردا گمی:ممن

 قعا چقدر خوب :واکاوه

 ماه عسل میری:اره بعد از ازدواج ممن

بهشون کرد و گفت:به به سالم  یاومدن کاوه نگاه نبیطرفش تا ببوسمش دوباره از شانس گندم درسا و ز رفتم

 دخترا 

 دی:سالم خوش آمددرسا

 :ممنون کاوه

 هم اومد  انیشا سریبه درسا کردم و گفتم: کم یاومد نگاه انیشا سریکم 

 اضافه شد  نمیکم بود که ا نیو گفت:هم دیکش ینفس کاوه
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  گهیتو د میبر ای:بمن

  رمیم گهیحاال د گهید دمتید نمی:نه من اومدم تو رو ببکاوه

 خوب  یلی:خمن

 وارد خونه شد  سریو رفت کم نییبکنه سرشو انداخت پا یسالم ایبکنه  سریبه کم ینگاه نکهیبدون ا کاوه

 ؟نی:شما مگه با هم نبوددرسا

 می:چرا با هم بودانیشا سریکم

 ن؟ی:پس چرا جدا جدا اومدنبیز

  هینطوریبه بعد ا نی:از اانیشا سریکم

که  میلباس عروس کرد ینگاه مجله ها قهیچند دق هی میخونه شد منم در خونه رو بستم و با هم وارد هال شد وارد

 شه؟یحل م یگفت:خوب با نگاه کردن مجله ها لباس عروس سریکم

 کارمون را ینطوری:خوب امن

 

 شهیم حتر

 گشت  دی:نه بابا تک تک مغازه ها بادرسا

 :مغازها رو؟تک تک ؟سریکم

 :اهوم درسا

 یبهم کرد و گفت:مهد یزنگ خورد نگاه سریکم یگوش

 تو دهنم گذاشتم بیقاچ س هیو  دمیکش ینفس
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از کاوه دور باشه چون  خواستمیمباهاش حرف بزنم  خواستمیرستوران م ادیزنگ زدم ب یشده بود به مهد صبح

طول  قهینشستم چند دق یصندل یحرف بزنم گوش بده رو یبا مهد دیشا دهیکاوه حرف منو گوش نم دونستمیم

 لنگش اومد روبروم نشست. یشد با اون پا دایهم سر و کلش پ یکه مهد دینکش

 :سالمیمهد

  ی:خوش آمدمن

 باشه؟ ری:خیمهد

 بکنم  یصحبت هیباهات  خوامیوقته که م یلی:راستش خمن

 شنوم،بگوی:میمهد

 ن؟یدار لیم یچ دیمرد قد بلند جلومون ظاهر شد و گفت:خوش آمد هیموقع  همون

 نیاریآب پرتقال ب هی:یمهد

 زد و گفت:حتما  یلبخند

اله س کیتا  یرفتنامون گذشته ول رونیب ییجالبه نه؟انگار چند سال از دوتا یلیبهم کرد و گفت:خ ینگاه یمهد

  میدست تو دست هم بود شیپ

مبارزه  شتریدست از سر کاوه بردار اون از من از تو از همه داره ب کنمیازت خواهش م یو گفتم:مهد دمیکش ینفس

من  سخت نکن بخاطر شویزندگ نیاز ا شتریب کنمیگذشته اشو رو جبران بکنه خواهش م یسالها نکهیا یبرا کنهیم

 نکن  تشیاذ

 بخاطر تو افتاده؟ مونیاتفاق زندگ یهمه  که یمتوجه ا لوفری:نیمهد

 .میبر شیپ یخوب ریبه بعد متفاوت باشه بزار من و کاوه مس نیخوب پس بزار از ا یلیو گفتم:خ دمیکش ینفس

 د؟ی:ببخشیمهد

 میردمبارزه ک یلیخ ،یمهد میدستمون نکرد یراحت نیانگشترها به ا نیما ا ی؟ولیکنیفکر م یتو چجور دونمی:نممن

  میپس داد یادیز یامتحان ها
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 نشدن؟هان؟ یا شهیکل کمی:مجادله کردن و امتحان پس دادن به نظرم یمهد

 پس یکاف یتاوان پس بده دوتامون به اندازه  ینکرد اگر قرار باشه کس یچکاریتو بازم ه ی:کاوه با وجود کارامن

  میداد

 است. یا شهیرفت اتفاقا اونم کل ادمی:آهان!!تاوان دادن اونو یمهد

 شینیبیکه هرگز مناسب خودت نم میدختر میاحساسات میا شهیکل یکنیکه تو مسخرش م میزی:آره من همون چمن

 شهیکه هم هیبخاطر کاوه است،چون اون کس ستیتو بخاطر من ن ینکارای،ایدونیخودت نم قیال چوقتیکه ه میکس

  یباش یتونستینم چوقتیکه ه ی،کسیکردیبا حسرت نگاش م

 آب پرتقال گذاشت رفت. وانیاومد و ل ینیس هیبا  مرده

 توروخدا دست از سرمون بردار  کنمیبهت التماس م ینکن مهد تمونی:اذمن

 کنم؟یخودتو تکرار م یمنم حرفا یدین؟دی:من بدبخت شدم که شماها خوشبخت بشیمهد

ا م رینرفته تقص شیاگه کارت خوب پ یداد لیخودت تشک یدور از محله برا یلیما خ یدور از همه  یزندگ هی:تو من

  یخودت راهتو انتخاب کرد یفقط خودت نایا یباعث همه  ستین

 ونیبهش مد شهیهم یمن از بچگ یکه تو عاشقش یکاوه ا نیا لوفر،ی:من اون راهرو بخاطر شما انتخاب کردم نیمهد

 تو ذهنم شهیتو هم لوفریزدم ن یکار دست به هر یعنی یبود شهیبودم هر جا که رفتم اونم کنارم بود تو هم که هم

  یبود

  یمهد ی:تو منو ترک کردمن

بودم  ونیبهش مد شهیو من هم یبود یکه برادرم عاشقش بود چون تو باعث همه چ یبود ی:چون تو همونیمهد

  نیفقط هم شهیدرست م یاگه از تو بگذرم همه چ کردمیحماقت فکر م یخوب منم از رو

 گهید یکیکه خودش مرتکب شده گردن  یچون اون اشتباه یمثل کاوه بش یتونینم چوقتیتو ه نیهم ی:برامن

که دوسش داره  یتاوان پس بده با زن گهید یکیکه خودش مرتکب شده  یبخاطر اشتباه دهیاجازه نم دازهینم

  کنهیو فروش نم دیقلبشو ابزار خر کنهیحسابشو صاف نم

 درک کردنش برات سخته  دونمی:میمهد
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 یکه آرزوشو داشت یتو بود بخاطر زندگ انتیمن و تو بخاطر خ ییدنبال بهونه نگرد چون جدا انتتیخ یراب ی:مهدمن

 تونمیبدون تو من م یدیکه د یوقت یپشت سرتم نگاه نکرد یحت ،یمهد یچشم به هم زدن منو ترک کرد یتو

 نایا یرفته؟اگه همه  ادمی یکنیفکر م شدمتو جذاب  یافسرده نشدم اون موقع برا ختمیادامه بدم دنبالت اشک نر

 شدمیو مهتاج تو م فیزن ضع هیاون موقع بود که  م،یکردیازدواج م گهیبا هم د میشدیاگه ما از هم جدا نم شدینم

تا آخر عمر احساس  یچ یعنی یعشق واقع دمیفهمیاونوقت هرگز نم کردمیم مویاشتباهه زندگ نیبزرگتر یعنی

ر کن باو یول کنمیبودم قبول م یعصبان یلیمن خ مونیاول جدا یبوده روزا یچ لشیدل یتح دونمینم کردمیم یپوچ

دم خو یپا یگرفتم چجور ادی ینجوریچون ا یدر حقم کرد یبزرگ یاصال تو با ترک کردن من خوب ستمیاالن اصال ن

 یدیفهم یتو وقت گن،یم یبه چ یعشق واقع دمیخودمو شناختم خودمو کشف کردم فهم سمیوا

 ستین ینجوریدوست داشتن ا یول یمربوط به منه تو درونت بزرگش کرد یو چقدر دوست دارم هر چکاوه ر من

 یمهد

 حق با تو بود ی:کاشکیمهد

ما  یوقت یکه دوست دارم چون تو از همه متفاوت تر بود کردمینبوده من فقط فکر م ینطوریمن ا ی:حداقل برامن

تو با  یداشتیمحکم و مصمم برم یقدم ها یداشت یهدفها یالگو داشت  یتو آرزوها داشت میدیخندیم مویگفتیم یالک

  یمحله بود نیخروج من از ا طیتو بل یول کنمیباور کن افتخار نم زنمیحرف م ینجوریا یوقت یبرنامه بود

 ؟یدوسم نداشت چوقتی.....هیعنی:یمهد

  می:اون موقع ها بچه بودمن

 ؟ی:کاوه رو چیمهد

 یفقط آرزو ینخا یچیبخاطر خودت ه یعنیاون باشه عشق  یجونم برا یعمر دارم همش مال اونه همه  ی:هر چمن

 منیهم یبرا شهینم یهر کس بینص یعشق نیکه چن فهممیاالن م یعشقت داشته باش یبرا یو خوشبخت یخوب

 بدست اوردنش تالش کردم اگه کاوه از دست ب یبرا شهیهم

 

  دم
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 نیهم یبرا میشد یکیچون ما با هم  ستیبزرگتر از  عشق ما ن یا گهید یو نه کسنه ت دمیاز دست م خودمم

 ما رو از هم جدا کنه  تونهینم چکسیه

  کنهیکاوه با تو ازدواج نم دیکنی:شما ازدواج نمیمهد

 ؟یریجلومونو بگ یخوای:تو ممن

 زنمیمن گردنمو م نی:اگه ازدواج کردیمهد

تو از حسرت گردن میما ازدواج کرد نکهیکه از سرجام بلند شدم گفتم:پس بعد ا یبرداشتم و درحال زیم یاز رو فمویک

 .میکنیچون من و کاوه با هم ازدواج م یمهد یزنیم

 

که  یه اصبح با بوس دمیصحبت کردم گرفتم راحت خواب یتلفن کمینرفتم با کاوه هم  ییاونجا رفتم خونه تا شب جا از

بالشت  یسرم از رو زدیرنگش که برق م یآب یدم نگاهم افتاد تو چشماکرد از خواب بلند ش میشونیکاوه رو پ

 ؟یاومد یبرداشتم و گفتم:کاوه؟ک

 االن  نی:همکاوه

 روزیعشقت کنارت باشه،د یکنیچقدر خوبه چشماتو باز م یعنیشه،یگذاشتم رو صورتش و گفتم:باورم نم دستمو

 ؟یکاراتو کرد

 فکراشو بکنه  دیبا یبه بعد اون بهزاد عوض نی:اهوم،از اکاوه

 ؟یچ یعنی:من

 فرار کرده  ستین داشیپ ارویشدن انگار  ییتا حاال بازجو روزیاز د نایمامانش ا ی؟راستیچ یعنی ی:چکاوه

  شهی:باورم نممن

 زده و فرار کرده  ری:تکاوه

  گهیدورغ م دونهی:مامانش حتما جاشو ممن
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ما حت یعوض نیا شهیمعلوم نم یعنیظاهر نشه  دینقششو بکشه بعد ظاهر بشه شا خوادی:امکانش هست اول مکاوه

  کنهیفرار م

 دهیحتما خودشو لو م ندفعهیکرده باشه ا یکار نی:اگه همچمن

 کنه مرده رشیدستگ سیپل نکهیکرده باشه حتما از ترس مرده قبل از ا یکار نی:اگه همچکاوه

به موهات بکش صورتتم بشور پاشو  یدست هی:به هر حال تو هم پاشو گفت کردیموهام م یکه دستشو ال یدر حال 

 زود باش کنهیاالن مامانت فکر بد م

 گفتم:فکر بد کنن  دمیبوسیکه گردنشو م یزدم و در حال یشخندین

  سای:اه واکاوه

سرفه  نیا یهمه  دونستمیتخت خواب بلند شد م یاز رو عیمامان بلند شد کاوه هم سر یسرفه ا یموقع صدا همون

 تو  ایمامان جون ب ایزدم و گفتم:ب یشخندیهاش نقشه است ن

 ایب یخاله گل ای:بکاوه

 بلخره لبخند نشست رو صورتمون خدا رو شکر  یوارد اتاق شد و گفت:وا مامان

  کنهیم داشیبعد پ کنهیخرمونو گم م یخوشحال کردن ما ه یبرا یعنی:خدا رو شکر قربون خدا برم کاوه

  زمیعز یبه کاوه زدم و گفتم:از پس تو ماه یچشمک هیمنم  دیشروع کرد به خند مامان

  یدی:فدات بشم من خوب خوابمامان

 اونم چجور  گهید دهی:آره بابا چشماش پوف کرده خوابکاوه

  میبخور گهیبا هم د ایب میهندونه هم دار میدار رینون دارم پن ارمیب یچا خوامیبچها م نیخوب زود باش یلی:خمامان

 تو رو تخت من بخواب. یخوایبه کاوه کردم و گفتم:م یکه رفت نگاه یوقت مامان

  شمیهم بلند نم گهیساعت د ۴۸بخوابم  نجای:من اگه اکاوه

 ؟یشینم داریاگه من بوست کنم ب یزدم و گفتم:حت یکنارم نشست لبخند اومد
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  نمینشونم بده بب ی:چجورکاوه

 ؟یدیفهم ینجوریفتم:او گ دمیطرفش و صورتش بوس رفتم

 نشونم بده  گهیبار د هی:امممم....متوجه نشدم کاوه

 چند بار  ندفعهیا یول دمیصورتشو بوس دوباره

 خوب باشه متوجه شدم یلی:خکاوه

اصرار  هیخستش بود با  یلیکاوه خ یهم بود از اونم سالم کردم ول هیشدم خاله هان  اطیو وارد ح دمیپوش لباسمو

 ینگقش یبود و فکرها دهیقشنگ خواب یلیبهش زل زده بودم خ نجوریبخوابه منم هم رهیتاب بگ یحداقل رو میگفت

  زنهیاصال حواسم به مامان نبود که داره صدام م زدیبه ذهنم م

 شده؟ ی:چمن

 ستایراحت ن نجایا دیخوابیاون تو م رفتیم زمی:عزمامان

  دینکن دارشیب گهید دهی:خوابمن

  شهیتاب بد م نیا ی:اخه گردنش رومامان

  دهینداره الاقل تو آرامش خواب بی:عمن

 کاوه بلند شد  یگوش یصدا

 .ومدیتلفنش دلش م یول یکن دارشیب ومدیتو دلت نم ای:بمامان

 تلفن از جا بلند شد و دکمه سبز و زد  یبا صدا کاوه

  امیشده؟باشه باشه قطع کن منم االن م ی:بله؟چرا مگه چکاوه

 شده؟ ی:کاوه چمن

 رو گرفتن  ی:مهدکاوه
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 پناه بر خدا  یوووووا ی:اهیهان خاله

 یول میهم ساعت پنج عصر بلند شد اومد خونمون هممون منتظر کاوه بود دیاز کاوه نبود عمو سع یشب خبر تا

 نبود خودم مجبور شدم بهش زنگ بزنم  یخبر

 :بابا هم مگه اونجاست؟کاوه

 شما  شیپ ادیخواست ب مینگرانه به زور نگهش داشت یلیخ دیفقط عمو سع نجاستی:آره امن

 نجایا نیایب نیخوایم یآخه صبح تا شب خانوادگ ادیب خوادیم یچ ی:واسه کاوه

  میهم نگرانه ما هم نگران دیخوب عمو سع گهید ادیب مینشو نزاشت یعصبان زمی:باشه عزمن

 نیتو آروم باش بش گمیم یصد نفر گوش کن چ نفر منتظر باشه چه هیچه  نجاستیا سرمیکم نجامی:بابا من اکاوه

 یدیشن شهیبابامم هول نم یسرجات اگه هول نش

 خوب باشه  یلی:خمن

 گناه رو نگه یکه آدم ب شهینم کننیبلخره که ولش م امیم دارمیرو برم یپرس و جو هم تموم بشه من مهد نی:اکاوه

 شهیم دایپ میدارن اون بهزاد عوض

  زمیعز شاهللی:امن

 باشه؟ دیبرم نگران من نباش گهیمن د شهیکنن خود به خود حل م دایپ یسر نخ هی:کاوه

 نمتیبیم زمی:باشه عزمن

 :خداحافظکاوه

 ؟یشد باهاش حرف زد یاومد طرفم و گفت:چ دیرفتم عمو سع اطیرو قطع کردم و به طرف ح یگوش

 .میبه عالمت مثبت تکون دادم و گفتم:کاوه گفت که نگرانش نباش سرمو

 بابا  ی:ادیعس عمو

 .گردمی:گفت که زود برممن
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 .ادیزود ب میندار یخوب باشه ما حرف یلی:خمامان

باغ هم جشن  هی تو  انتخاب کردم ینمونده منم بلخره لباس عروس مونیبه عروس گهید یزیشب هم گذشت چ اون

 رونیبا مامان ب میشب رفت هیاز اون طرف هم  میهمه پخش کرد یو برا میهم انتخاب کرد یکارت عروس میریگیم

 انتخاب کرد. شیکیتا بلخره  دیمامان صدتا لباس پوش یانتخاب لباس برا یبرا

 

لباس  نبیکه ز یور به اون ور شد در حال نیاز ا افمیق دمیلباسو د یپورو لباس وقت یرفتم برا ۹زود ساعت  صبح

 روش بود گفت:قشنگه؟ یزشت یلیطرح خ هیرو جلوم  گرفته بود و  یعروس

 شده؟ یشکل نیچرا ا گهید هیچ نی:امن

 نیا ؟چرایکرد یکار نیچرا همچ نبیز شهیبهش کردم و گفتم:باورم نم ینگاه  هی دمیعروس از دستش کش لباس

 نب؟یز یکارو کرد

 شده. کیش یلینظر من که خ ومد؟بهی:چرا خوشت ننبیز

 آخه؟ یکرد نکارویآخه؟ چرا با لباسم ا هیچ نینب؟ایز یکنیمن دخالت م یتو کارا ی:آخه تو به چه حقمن

 تر نشده؟ کیخوشگلتر نشد درسا؟ش ینجوری:خواستم کارتو بندازم جلو،انبیز

 ونریبرو ب نبیچشمام گمشو ز یزود از جلو نمیگفتم:برو گمشو بب کردمیکه دستمو به طرف در اشاره م یحال در

خانم  نبیو بهزاد دشمن منن تا نگو ز یمهد  ن فکر کردمم نمیاتو بب افهیق خوامینم گهید یدیفهم ایاصال ن ممیعروس

 از همه بدتره 

 بکن برو به جهنم  خوادیدلت م ی:نمک نشناس هر غلطنبیز

 :خدا لعنتت کنه دختر من

 میدرسا نگاه کن لباس عروس یبهش کردم گفتم:وا ینگاه هی نهیآ یاز اونجا رفت لباس عروس رو بردم جلو نبیز

 نبیشد خدا لعنتت کنه ز یچه شکل نیبب

 اشتباه از من بود  خوامیمظلوم گفت:من واقعا مغذرت م افهیبود با ق یخانم هیکه  فروشنده
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 قشنگه  لوفرین ستیها هم بد ن نقدری:ادرسا

پوشم اگه من ب نکهیقبل از ا دهیمنو پوش دتش،لباسیگفت،گفت پوش یکه چ یدیبلند کردم و گفتم:درسا شن صدامو

  ضهیدختره مر نیدختره بخدا ا ماریب گه،ید خوامشیهم باشه نم ایلباس عروس دن نیبهتر

 قول دوزمشیدوباره براتون م کنمیمن درستش م نیبب خوامیدوباره اومد طرفم و گفت:واقعا ازتون معذرت م خانمه

 .دمیم

باس ل گهید یکیشماست بله،چرا  ریتقص خوام،همشیتر شده بود گفتم:الزم نکرده خانم نم ظیکه اخمام غل یحال در

 من بپوشم،بپوشه؟ نکهیمنو قبل از ا

که از تُرک اومده واقعا محشره بزار بزار  میدار یمدل عال هی نجایمن شرمندم ا نیزد و گفت:بب یلبخند تلخ خانمه

 کنمیبهت نشونش بدم خواهش م

 بخدا شکونمیم نجایرو ا یزیچ هیوگرنه  میبر ایبه درسا کردم و گفتم:درسا ب ینگاه

 بشه زتیحاال سا میمغازه ها هم گشت یهمه  میفقط دو روز مونده اومد یتا عروس لوفریجلومو گرفت و گفت:ن درسا

 یکن کاریچ یخواینشه م

 خانمه برگشتم طرفش یکه با صدا  شدمیم ونهید داشتم

 !!!!لوفر؟ین-

  لوفریبهش کرد و گفت:ن یو خوشگل اورد جلوم درسا هم نگاه دیلباس عروس سف هی

 کار شده  یپارچش،برشش،عال هیبهم کرد و گفت:واقعا مدله خاص ینگاه خانمه

که من انتخاب کردم هم قشنگتر  یاز اون لباس یزدم واقعا فوق العاده بود حت یبهش کردم و به پارچه دست ینگاه

 بود

 شدم. داریمامانم ب یروز گذشت صبح با صدا دو

 ریصبخ من یگالب ریمن صبخ یهندونه  ریمن صبخ بیس ریمن صبخ یشفتالو ریمن صبخ ینگتوت فر ری:صبخمامان

 ؟یجوش زد هیچ گهید نینکنه ا کارتیخدا بگم چ یییا یوا ی....اریشاتوت من صبخ
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 شده؟ ی:چمن

 انگار خط بالشته نم،نهیبب سای:وامامان

 عسل من ری:اوووف مامان، صبخمن

 مبارکش باد  شاهللیعروس چقدر قشنگه ا یدوباره شروع کرد به شعر خوندن:وووا مامان

قد ع زیچشمام ببندم باز کنم سر م خوامیبخدا م سهیمیداره قلبم وا جانیو گفتم:مامان از ه دنیکردم به خند شروع

 تورو خدا زمان زود بگذره  شهینم ینشسته باشم ول

 دخترم بعدش یلذت هر لحظه رو ببر دیتو االن با کنمیباش خواهش م کسلیر کمی لوفرین نیمنو بب ی:وووامامان

 گفتم؟ یچ یدیرو فراموش کردم فهم یمن همه چ ادینم ادمی یزیمامان من چ ینگ

 خوب همشون حرکات آهسته باشن باشه! یلی:خمن

 :اهوم مامان

 ؟یگیهه؟چرا نم ۹از سرجام بلند شدم و گفتم:مامان ساعت  رونیبه ساعت کردم چشمام از حدقه زد ب ینگاه

  ادهیهنوز فرصت ز لوفریبابا هول نکن ن ی:امامان

نه؟  یبخواب ینتونست جانیمعلومه بخاطر ه یوووا نمیبب سایاز سرجام بلند بشم که بازمو گرفت و گفت:وا خواستم

 لوفریون ماسک دور چشم درست کردم نچشمام یتحت کنترل منه هول نکن واس یاصال هول نکن همه چ یول

ت چشمامون تو خودتو بسپار دس ریز میزنیم میصبحانه خورد نکهیگفتم کم گفتم بعد ا یهر چ هیچقدر عال یدونینم

 نباشه. یاصال کار شمیمادرت با بق

 زدم و گفتم:متعلق به شمام عسل خانم  یلبخند

اس ام اس از طرف  هی لمیبا روشن شدن موبا وردمیاسم کاوه رو م یلب ریرفتم ز زیسرجام بلند شدم و به طرف م از

 کاوه اومد.

 :اس ام اس زده من

 دخترم  ادهیکارمون ز کنمیبزار کنار خواهش م لتویموبا لوفرین ی:وامامان
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 باز کردم. امویبه حرف مامان نزاشتم و پ یمحل

 ؟یکنیامروز با من ازدواج م ری:صبخکاوه

 :بلهمن

 رمیاجازه بگ ی:پس بزار از زن قبلکاوه

 بهم نزنم  تویشدم بهتر زندگ مونیصبر کن من پش ری:نخمن

 مامان بلند شد. یصدا

 گهید ایب لوفری:نمامان

 :اومدممن

کردم  یصاف هیشلختمم  یتنم کردم موها کیلباس ش هیبه صورت و دستم زدم و  یآب هی ییطرف دستشو رفتم

حانه که صب نیلبم و گفتم:اوووه ا ینشست رو یبود لبخند دهیرنگارنگ چ یسفره انواع صبحانه ها هی اطیمامان تو ح

  افتهیض ستین

 :مخصوص امروزهمامان

 خورم؟یبار صبحانه م نیآخر نکهیا ی:چرا برامن

 زنمتایآخر آخر نکن بخدا م نقدریا لوفرین ی:وووووامامان

 

تنهاش  برمیمامانم با خودم م شهیمامانمو بردن دلم براش تنگ م اوردن دختر ریزدم و گفتم:نون و پن یشخندین

 .زارمینم

  زنمتایم لوفرین کنم،نکنینم هی:من که گرمامان

 ؟ی؟خوردیخوریدوتا آرام بخش م ی:گفتمن

  شمیم یبازم احساسات ی:آره دوتا خوردم ولمامان
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 و گفتم:اوووه قربونت برم  دمیمامان کش لپ

  لوفرین یتا امشب سر پا یرینداشته باش تو بخور جون بگ یکارا کار نی:تو به امامان

  چرخونهیور اونو م نیسرشو ا نجوریو هم رسهیو به موهاش م ادیناز م نجوریهم دمیبهش کردم د ینگاه

 ؟یکنیم کاریچ یکردم و گفتم:مامان دار یاخم

 شالمو کردم سرم عیسر رهیگیعکس م رنجویآقا داره هم نیحس دمیعکس گرفتن  به گوشم خورد برگشتم د یصدا

 آقا  نیآقا کرد گفت:از دست شما حس نیبه حس ینگاه هیمامان هم 

 ریآقا:صبخ نیحس

 ری:صبح بخمن

 یکه تو دوست داشت ییاون کتاب عکسا اونا نیع رهیبهم کرد و گفت:گفتم لحظه به لحظه عکس بگ ینگاه مامان

 اومد  یول ادینتونه ب دیبود شا اد؟گفتهیم ادتی

 باشن  یعیطب گوراتونیشد و گفت:خواستم ف اطیآقا  وارد ح نیحس

 نیآقا واقعا حرف ندار نیحس ین،وووایریعکس بگ هیهم  نجایا نیایآقا ب نیحس نیایاشاره به من کرد و گفت:ب مامان

 تشکر کنم ازتون  یچجور دونمیمن نم یعنیشما 

 مچکرم،ممنونم  یلیآقا زدم و گفتم:خ نیبه حس یلبخند 

 سرما خورده ادیهم نتونست ب نبیگه،زیبهتر د نیجان، کل روز رو با شمام چه از ا لوفرین کنمیآقا:خواهش م نیحس

  یعروس ادیاگه خوب شد شب م شاهللیهم قرص خورده ا یکل دهیحاله خواب یب کمی

 از دستش ناراحت بودم یچون بدجور دینگز ککمم

 م؟یکارو کن نیآره؟هم میمثل هروز نرمال به کارامون برسآقا  نیحس میکن کاری:چمامان

 نطورهیهم قایقا،دقیآقا:دق نیحس
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صبحونمونو  هیعیدرست مثل کتاب عکس شده بخور دخترم کامال طب لوفرین یشروع کرد به ناز کردن:وا مامان

  میبخور

 سرش اومده؟ یبهار چه اتفاق نیدیآقا دست از عکس گرفتن برداشت و گفت:شن نیحس

 شده؟ یکردم و گفتم:نه چ یاخم

 آقا:بهار خوب حامله بود! نیحس

 :واقعا؟چقدر خوب مامان

 :خوب بعدش؟من

 روزتونه خرابش نکنم. نینگم بهتره امروز بهتر الیخیب ندهیآقا:خبرم ناخوش نیحس

 شده؟ یچ دیبگ شهیآقا م نیبابا حس ی:امن

 رده با بچش از پشتبون پرت ک یمهد یبهار جلو روزیآقا:د نیحس

 ؟ی:چــــــــــــــــــــمن

 صحنه نابود شده. نیبا ا یچقدر بد احتماال مهد یوا ی:امامان

 .نیتو روزنامه ها نوشته فکر کردم شما هم خوند یآقا:آره بدجور نیحس

 .می:نه ما چند روزه که سرمون شلوغه اصال به اخبار گوش ندادمامان

 .کردیناراحت شدم،حداقل به اون بچه رحم م یلیچقدر بد خدا به خانوادش صبر بده،خ ی:وامن

کرد،داداشش از اون طرف قاتل شد، تو شرکتم بر شکسته شدن خوب  انتیاز اون طرف بهش خ ی:بدبخت،مهدمامان

 کرده  یخودکش ادیموضوع کنار ب نیشده نتونسته با ا ونهیدختره بدبخت د

 هم اصال حال نداشت باهام حرف بزنه شبیموضوع با خبره اخه د نیبابا احتماال کاوه از ا ی:امن

 .میباش یامروز به فکر عروس دیبا میما ناراحت بش دیامروز نبا ی.ولدی:آره شامامان
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ساعت  میصورتم تا ن یتکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم خالصه مامان شروع کرد به ماسک گذاشتن رو سرمو

نشد که درسا و مامان  قهیصورتمو شستم مامان به طرف در رفت چند دق عیدر سر یتو آرامش نشسته بودم با صدا

 وارد آشپزخونه شدن 

  نیبب تویدسته گل عروس لوفری:نمامان

 خوشگل بود  یلیبه گل عروس کردم خ ینگاه

 خوشگل شده  یلیخ ی:وووامن

 کردم یسرجام بلند شدم و با درسا روبوس از

 اضره؟ح نیماش گمیزم،میعز دیخوش آمد یلی:خمن

  نهیهم کنار ماش انیشده شا یعال کننی:آره دارن آمادش مدرسا

 خوب  یلی:خمن

  دیریآقا عکس گلم بگ نیآقا کرد و گفت:حس نیبه حس ینگاه مامان

 .یگیآقا:آها.....آها راست م نیحس

 .یاماده بش دیبا گهید زمیتا موهاتو درست کنم عز نیبش ایب زمیعز لوفریبهم کرد و گفت:ن ینگاه مامان

به درسا کردم و  ینشستم مامان هم شروع کرد به درست کردن موهام نگاه یصندل یتکون دادم و رو سرمو

 درسا؟ ادیم یک نیگفتم:ماش

  یکه گفت ی:اممم همون ساعتدرسا

گوشم طرف  یبرداشت و به طرف بالکن رفت من همه  زیم یرو از رو یآقا گوش نیزنگ خورد حس نیآقا حس یگوش

 آقا بود. نیحس

 شده؟ یچ یعنیبابا  یبهم کرد و گفت: ا یآقا نگاه نیحس

 شده؟ یزیکردم و گفتم:چ یبزنه از آشپزخونه خارج شد اخم یحرف نکهیبدون ا و
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آقا  نیکه حس دیطول نکش قهیشده چند دق یبگه چ ادیحرفش تموم شد ب یآقا وقت نیکه حس میمنتظر بود هممون

 آقا؟ نیشده حس یزیبهش کردم و گفتم:چ یوارد آشپزخونه شد.نگاه

 نشده  یزیگفت:نه چ زدیم یکه لبخند مهربون یحال در

 افتاده؟ ی:اتفاق بدمن

 نشده  یزیچ گمیم یآقا:نه،نه جد نیحس

 ؟یبد لمویموبا شهیبه درسا کردم و گفتم:درسا م یآقا باورم نشد نگاه نیحس یحرفا

 رفتم و به کاوه زنگ زدم  نیبه قسمت مخاطب عیبرداشت و به  طرف من گرفت  سر زیم یاز رو لمویموبا درسا

 :الوکاوه

  ستیازت ن یاز صبح تا حاال خبر ییو گفتم:کجا دمیکش یراحت نفس

 شده مگه؟ یچ گهیکارام د ریکرد و گفت:درگ یمکث کاوه

 زنت نه؟ یکیاون  شیپ ینرفت یعنیزدم و گفتم: یشخندین

 

 خنده مامان بلند شد  یجمله صدا نیا با

 لوفری:از دست تو نمامان

 کرد و گفت:نه نرفتم  یباز مکث کاوه

 گهید شمیخوب منم نگران م ی:کاوه جان از صبح تا حاال جواب اس ام اس منو ندادمن

 نجایبرو به کارات برس منم دارم بخاطر تو ا زمیخوب عز یلیاز بدنم خارج کردم و گفتم:خ ینفس دمیازش نشن یحرف

 مثل پرنسس ها نشستم مامانم و درسا هم مثل پروانه ها دورمن. شمیحاضر م

  هیعال یلی:باشه خکاوه
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 برو به کارات برس  زمیعز شمیمن مزاحمت نم یزنیموذب حرف م یجورایکنارت نشسته  یکی:فکر کنم من

 :فعالکاوه

 قطع کردم و دستمو دادم به درسا تا برام الک برنه  مویگوش

و گفتم:مامان هر چقدر  دمیکش یموهام تموم شد مامان اومد جلوم نشست تا رژلب بزنه بعد از رژلب نفس خالصه

  ستیحالم خوب ن شمیزده م جانیمن ه گذرهیم

  رونیبده ب لوفر،بکشیبکش ن قی:نفس عممامان

  دادمیمنم پشتش اون کارو انجام م دادیم ادینفس بهم  دنیکش یادا نحوریهم مامان

 رفت  جیسرم گ یوا:ومامان

 کردم و دوباره به مامان زل زدم  یا خنده

 ؟یدعوتش بکن یعروس یخوایفکرت عوض نشده؟نم نبیراجب ز لوفری:نمامان

 ؟یکشیم شیچرا بحثشو دوباره پ ادین یعنی ادیب خوادیبار گفتم نم هیکردم و گفتم:مامان جان  یاخم

 خوادیاونم حتما م یعنی کننیداره با درسا پچ پچ م ینیبیناراحته مگه نم چارهیآقا ب نیدخترم اما حس دونمی:ممامان

 دخترم  دیکن یآشت

 مامان  خوادی:نممن

 ش شد اونم مفت بتینص نشیبهتر ایخراب کرد ب تویداره خوب شد لباس قبل یحکمت هی یزیدخترم هر چ ی:ولمامان

کنده  که برام یکه لبخند به لبم نشسته بود گفتم:آره خودش افتاد تو چاله ا یبه لباس عروس کردم و در حال ینگاه

 بود 

 یریکل روزش وقت ما کرده تو م چارهیب ینیبیآقا مگه نم نینگو تو رو خدا بخاطر حس ینجوریا لوفرین گهی:نه دمامان

  لوفرین شمیچشم تو چشم م نایمدت با ا هیاما من 

  یمامان وووا یو گفتم:وووا دمیبمشت کردم و به پاهام کو دستامو



 با عشق یباز

 
491 

 

آقا دعوتش کن باشه  نیاما بخاطر حس ادیبهش زنگ بزن دخترم اون نم یتا خط چشمتم بکشم،ول ایجلو ب ای:بمامام

 لطفا؟ زمیعز

 موقع درسا وارد آشپزخونه شد همون

 یخوشگل شد یلیخ محشر شده شتیبهم کرد و گفت:آرا ینگاه درسا

  گهیپاشو د ؟یپس چ کنمیم شیبه درسا کرد و گفت:تو هم آرا ینگاه مامان

 شده؟ ی:چدرسا

 یو دعوت کنه عروس نبیز خوادی:ممامان

بوق قطع شد لبمو کج کردم و گفتم:بفرما زنگ زدم  نیزنگ زدم با سوم نبیاز بدنم خارج کردم و به ز ینفس

 کرد  شهینم شیکار گهیکرد د کتیجیر

  یو زد:اشکال نداره تو زنگتمامان

  ببخشم خواممیعنوان نم چیبه ه دمشیحرفشو نزن باشه من نبخش گهیلطفا د زنمایزنگ نم گهیمامان د ی:ولمن

 باشه،حاال برو لباس عروستو بپوش ی:ووامامان

ا اون درسا هم ب ومدیم یلیبه تنم خ یبود ول نیسنگ کمیساعت شد که لباس عروس رو با کمک درسا تنم کردم  مین

چقدر  یاز سرتا پام کرد و گفت:وا یمامان نگاه رونیشده بود از اتاق اومدم ب رهیسبز و براقش به لباس خ یچشما

 خوشگل شده دخترم چه عروس شده ماشاهلل 

 یخوشگل شد یلیخ ی:وادرسا

 آقا:بزنم به تخته نیحس

 تموم شد مگه نه؟ زیهمه چ ی:وامامان

 ن؟یحاضر ش نیخوایبهشون کردم وگفتم:شما نم ینگاه

 گهید میشیما حاضر م زمی:تو نگران نباش عزدرسا
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 نشده ازش  یاما خبر امیکرده گفته بود م ریخانم د هی:هانمامان

  انیاالن م گهید رنی:خب مامان جون اونا هم درگمن

  دیدر به گوش رس یصدا

 ینیبی:اومد،حالل زادست ممامان

 .کنمی:من باز مدرسا

 :آها درسا جان اومدن تو بسم اهلل بگن مامان

 بهشون  گمی:باشه مدرسا

 درجه عوض شده،االن مثل فرشته ها شده بزنم به تخته  ۱۸۰که  نمیبیخانم م هی:االن هانمامان

 آقا کرد و گفت:احمد اومده. نیحس اریبه دست ینگاه مامان

 ؟یکنیم کاریچ نجایشده پسرم؟ ا یکرد و گفت:چ یآقا اخم نیحس

 نداره من اونجا بمونم  یا دهیفا گهی:آقا گفتم که رفت دداحم

 کاوه تموم شد؟ ی:چرا؟مگه عکسهامن

 شد رفت  نیسوار ماش ییهویعکس بندازم  نسادی:اصال وااحمد

 :کجا؟من

 بعدشم سوار شد و رفت  کردیداشت صحبت م یکیبا  قایدق دونمی:نماحمد

 زد؟یحرف م ی:با کمن

 نیاز ا شتریب گهیشد و رفت د نیبعدشم ناراحت شد و سوار ماش کردیبا اون خانمه که صحبت م دونمی:نماحمد

 .دونمینم

 افتاده  یاتفاق هیگفتم: دیلرزیبدنم م یکه همه  یسرم برداشتم و در حال یعورسمو از رو تور
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  لوفرین ی:وامامان

 تو چشمام جمع شد اشک

 افتاده  یاتفاق هی:من

 بد به دلت راه نده  لوفرین ی:وامامان

 بدش به من  شتهیآقا:اون عکسا پ نیحس

کرد  باز نویدورب نمیاقا منم رفتم طرفش تا عکسارو بب نیو داد دست حس رونیاورد ب نشویدورب فشیاز تو ک احمد

بود دقت که کردم دختر فرهاد بود دلبر  نیو قد بلند کنار ماش یمشک یدختر با موها هیبه عکس کردم  ینگاه

 حیشروع کرد به توض هیخاله هان رفتمیور به اون ور م نیهم اومدن منم تو سالن از ا دیو عمو سع هیصه خاله هانخال

 رفته  یدادن:احتماال کاوه دنباله مهد

 هیرگ لوفرین یبهم کرد و گفت:وا یمامان نگاه دادمیگوش م هیخاله هان یو به حرفا ختمیریکه مثل بارون اشک م منم

  شهیخراب م شتینکن دخترم آرا

 رشهیگ یپ انی:نگران نباش شادرسا

 درسا نه یدونستیبهش کردم و گفتم:تو هم م ینگاه

 

 ؟یزنیبه کاوه زنگ م یبهم کرد و گفت:دار یبرداشتم و به کاوه زنگ زدم مامان نگاه زیم یاز رو مویگوش

 بوق جواب داد. نیندادم و رفتم تو اتاقم با دوم جوابش

 :جونم؟کاوه

 ؟یی:کاوه کجامن

 .کنمیم فی:من اومدم....دارم کارارو ردکاوه

 بلخره کار خودشو کرد نه؟ ی:مهدمن
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 :جانم؟کاوه

 مکردیکه اشکامو پاک م یدر حال یمن رد بش یجنازه  یاز رو دیگفته بود که با یگفت مهد رویهمه چ هی:خاله هانمن

  کنهیم تونهیم یهر کار میما ازدواج نکن نکهیا یگفتم:گفت برا

 باهاش حرف بزنم  دی:نه من باکاوه

 که کرده پس یتو رو خدا حماقت نکن بزار تاوان کارا ؟نه؟کاوهیمهد ای لوفرین ای یگیم یکردم و گفتم:بازم دار اخم

 بده،بزار پس بده 

 :حتماکاوه

 کاوه کنمیخواهش م رهیماست نزار امروز از دستمون بگ یزندگ نیا نی:ببمن

 تونهی:نمکاوه

  کنمیکاوه خواهش م رهیروز قشنگو ازمون بگ نی:نزار امن

کردم  رید مکیدنبالت  امیب تونمیمن نم یگفتم؟ راس یبهت چ یدیشن رهیاز ما بگ تونهینم یامروز رو کس لوفری:نکاوه

  ونمرسیخودمو م عیسر یهند یها لمیف نیسر سفره عقد مثل ا امیراس م هیدنبالت  امیبرم لباسمو بپوشم بعدش م

 نرو  یمهد شی:پمن

 کجاست! دونمی:من که نمکاوه

 باشه؟ نمتیبی:درست سر وقت اونجا ممن

  امی:باشه مکاوه

 ؟یشی:بعدش از من که متنفر نممن

 از جونم  زتریعز یکَسٍ من نیزتریازت متنفر باشم؟تو عز تونمی:اخه من چطور مکاوه

 دوست دارم  یلی:خمن

 نمتیبیم لوفری:منم دوست دارم،نکاوه
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سرم  یرو قطع کردم اشکامم پاک کردم و به طرف حال رفتم مامان تور عروس رو رو یو گوش دمیکش یراحت نفس

 یبا چشما هیعروس هم اومده بود خاله هان نیرفتن ماش اطیگذاشت خالصه همه سر جاشون بلند شدن و به طرف ح

  یبه لباسم زد و گفت:ماشاهلل خوشگل شد یدست یا هیگر

  هیامروز روز شاد کنمینم هیمنم گر دینکن هید،گرینکن هیکرد و گفت:گر یاخم مامان

عد از ب نجایا یایبه عنوان زن کاوه م نیبعد از ا لوفریبهم کرد و گفت:ن یهم رفتن مامان نگاه دیو عمو سع هیهان خاله

دختر  شهیتو هم شهیعوض نم یزیچ هیاما فقط  شهیعوض م یهمه چ شهیخونت عوض م شهیعوض م تیزندگ نیا

  فراموش نکن نویکنارته ا شهیپشت و پناهته هم ریش هیمثل  شهیباشه؟مامانت هم یمونیم یمن باق دونهی یکی

 که چشمام پر از اشک شده بود سرمو تکون دادم و مامان تو بغلم گرفتم  یحال در

  دیهست یخوشبخت نیا قیشما ال یدلم خوشبخت بش زیعز لوفری:نمامان

 شد  رمونیدخترم بجنب د رلوفیبلند شد:ن هیخاله هان یصدا

که پام  نیمنتظر من بودن هم اطیعروس رو گرفتم دستم تا بتونم راحت راه برم به طرف در رفتم همه تو ح لباس

نقل و نبات عمو  ختنیهم پشت سرم شروع کردن به ر هیکف زدن بلند شد مامان و خاله هان یصدا اطیگذاشتم تو ح

 یکه صدا کردمیتور عروس رو درست م تمداش دیطول کش کمیبشم تا باغ  نیهم کمکم کرد تا سوار ماش دیسع

 بلند شد  سیپل ریآج

 شده؟ ی:چمامان

رد مثل ک ستیا عیسر نیماش دیلرزیبدنم دوباره م یهمه  دنیما رد شد قلبم شروع کرد به تب یاز جلو سیپل نیماش

 شدم و به طرف کاوه رفتم  ادهیپ نیبرق از ماش

 صدامو بلند کردم و گفتم:کاوه دیلرزیکنه تنم م کیطرف خودش گرفته بود تا به خودش شل اصلحش رو به یمهد

  سایوا لوفری:نکاوه

 دمیکه فهم یگفت:از روز ختیریاشک م نجوریکه هم یشدن مهد رهیخ یشدم همه به کاوه و مهد خکوبیم سرجام

 متنفرم ،ازتیریعاشق توهه تو رو دوست داره،دوست داشتم بم لوفرین

 که اصلح رو به طرف کاوه گرفته بود گفت:ازت متنفرم  یدر حال و
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 اسم کاوه نمیصحنه رو نب نیکه ا بستمیکه چشمامو م یودر حال نیبهش زد منم پهن شدم رو زم کیدو سه تا شل و

 .وردمیبه زبون م

اصلحرو  انیشا سریکم کردینگاه م یو سالم به مهد یبه گوشم خورد چشمام که باز کردم کاوه سع سریکم یصدا

  فتیهان؟راه ب یمهد دمیم یمن بهت فشنگ واقع یرو از پشت بست گفت:فکر کرد یگرفت و دست مهد

  کردیم هیو به طرف کاوه رفتم بغلش کردم اونم سفت بغلم کرد و گر دمیکش یراحت نفس

ماه عسل  میبر میتموم بشه بره و بعدش مستق میریبگ یجشن کوتاه هیدفتر ازدواج و  میبر میگرفت میتصم خالصه

به  قهیهر دق فتهیب یاتفاق بد هی دمیترسیبازم م ومدیمن اصال خواب به چشمم نم یول میگذروند میبدخت هیشب با 

 موضوع راحت بشه. نیاز ا المیکه خ زدمیکاوه زنگ م

 

به موهام  یتخت بلند شدم دست یز روا دیبه اتاقم تاب دیکه نور خورش نیشب تا صبح چشم رو هم نزاشتم هم از

 با مامان روبرو شدم. رونیاومدم ب ییکه از دستشو نیو دست و صورتمم شستم هم دمیکش

 ؟یشد داری:بمامان

 :اهوممن

 کنم. دارتیب امی:اها،خواستم بمامان

 گهیشدم د داری:بمن

 !یچشم رو هم نزاشت ؟معلومهیکه تو گرفت یا افهیچه ق نیا نمیبب سای:وامامان

 فتهیافتاد امروزم ب روزیکه د یاتفاق ها نیدوباره هم دمیترسیبخوابم؟همش م تونستمیم ی:آخه چطورمن

 کنه. یکار تونهینم گهیراحت باشه د التیرفته زندان خ گهید یبابا دخترم مهد ی:امامان

 دفتر ازدواج میبر دیبا ۱۰بخورم برم لباسم بپوشم ساعت  یزیچ هی:باشه من من

 .زمی:باشه عزمامان
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 تنم کردم موهامم با ومدیکه تا زانوم م یساده ا دیلباس سف هیتو دهنم کردم و به طرف اتاقم رفتم  یرینون و پن هی

 یبود صدا ۹:۳۰هم به صورتم زدم مامان هم کامل آماده شد ساعت  میمال شیآرا هی ختمیاتو صافش کردم و دورم ر

که در رو باز کردم کاوه رو با کت و  نیهم میطرف در رفت هو ب میموش کردچراغها رو خا عیسر ومدیبوق تا اتاقمم م

 بهم زد و یبورشو کامل با ژل صاف کرده بود لبخند یشده بود موها پیخوشت شهیروبرو شدم مثل هم کیشلوار ش

 ؟یگفت:آماده ا

  میبهش زدم و گفتم:آمادم بر یلبخند

 کیپشت سرمون اومدن دفتر ازدواج نزد هیو خاله هان دیمامان هم با عمو سع میرفت میشد نیو کاوه سوار ماش من

 یرو مینصفشونم تو دفتر ازدواج منتظرمون بودن وارد سالن محظر شد میدینشد که رس قهیخونمون بود چند دق

ز چند تا ا ،وانیشا سرید،درسا،کمیسع ه،مامانم،عمویهمه اونجا بودن:خاله هان میمهمونا نشست یروبرو زیو م یصندل

 یبعد اومد لبخند قهیشلوغ نبود همه نشستن آخوند هم تا چند دق یلیاقوام مامانم و اقوام کاوه اونجا بودن خالصه خ

 اورم؟یشما رو به عقد دائم کاوه در ب لمیبنده وک ایآ  لوفریبهمون زد و گفت:خانم ن

 و گفتم:بله زدم یبه کاوه کردم کاوه هم منتظر بله گفتن من بود لبخند ینگاه

به  شما رو لمیبنده وک ایکاوه  آ یبه کاوه کرد و گفت:آقا یکف زدن بلند شد حاال نوبت کاوه بود آخوند نگاه یصدا

 اورم؟یدر ب  لوفریعقد دائم ن

 بهم کرد و گفت:بله ینگاه کاوه

 یکردم و دادم دست کاوه کاوه هم نگاه یامضا هیکف زدن بلند شد دفتررو جلوم گذاشتن تا امضا کنم  یصدا دوباره

 بهم زد  یچشمک هیبهم کرد و 

 .کنمیفراوان شما رو زن و شوهر اعالم م یخوشبخت ی:با آرزوآخوند

رفتم تو بغل کاوه سفت بغلش کردم  میکرد یو باهم روبوس میکف زدن بلند شد از سرجامون بلند شد یصدا دوباره

 همون موقع چراغها خاموش شد  میکرد یاز همه تک تک روبوس نییپا میمدشناسنامه هم بهمون داد و از پلها او

 شده؟چه خبره؟ ی:چکاوه

 به گوشم خورد. نبیز یصدا
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 منتظر بود یلیخ زیسوپرا نیمنه،ا ی هیهد نمی:انبیز

ممون بعد تموم شدن ه رفتنیدانشگاه م یو کاوه بود که برا یاز عل یلمیف هیبزرگ گذاشتن  یلیپرده خ یرو لمیف هی

 ؟یاز کجا اورد نویکردم و گفتم:ا نبیبه ز یگرفت نگاه مونیگر

 کردم. دایپ میخونش بفروش میخواستیم یبود که وقت یعل لیوسا نی:از بنبیز

 ویدیو نیکارش اشتباس اومد با ا دینبود خودش فهم یدشمن گهیهم د نبیمن و ز نیطرفش و بغلش کردم ب رفتم

جاش  ریبخ ادشی میواقعا ازت ممنون نبیمچکرم ز یلیکرد و گفت:خ نبیبه ز یکاوه هم نگاه کرد یمغذرت خواه

 .هیخال

خونه گرفته بود  هی رازیجمع کردم کاوه تو ش المیبه طرف خونه رفتم همه وسا رونیب میاز دفتر ازدواج اومد خالصه

 ۴ پروازمون هم ساعت میبود نایا هیخاله هان یدم در خونه  میکن یزندگ رازیش میمستق میبعد از ماه عسل بر میگفت

اقوام )یفیشر یبه کاوه کرد و گفت:دست آقا ینگاه هیخاله هان میکردیم یاز تک تکشون خداحافظ میظهر بود داشت

 برامون فرستاد. نی( درد نکنه ماشنایکاوه ا

 بود که سقف نداشت  یها نیماش نیبود از ا یعال نیماش واقعا

  میبه زحمتش نبود ی:آره واقعا راضکاوه

 مشونیسونیبر میتونستی:نه که ما نمدیسع عمو

  دیخبر نزار یما رو ب دی:زود زود زنگ بزندرسا

  میایکه م تونی:عروسمن

 کردم  یرفتم و از اونم روبوس هیطرف خاله هان به

 )درسا( منم باش یمراقب امانت دیدست داد و گفت:مواظب خودتون باش سریهم با کم کاوه

 راحت برو به سالمت التی:خانیشا سریکم

 شهیآخه نم ینجوریپسرم ا میومدی:کاش ما هم تا فرودگاه مهیهان خاله

 منم راحترم  ینجوری:مامانم فرودگاه رو دوست نداره امن



 با عشق یباز
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 قربونت بشم. یدوتا دستاش گرفت و گفت:اله نیصورتمو ب مامان

 .دیباش گهی:مواظب همددیسع عمو

 باشه؟ دی:نگران نباش،مواظب خودتون باشکاوه

 کردم  یمن از مامان خداحافظ شتریب یول میکرد یو خداحافظ یهمه تک تک روبوس از

  میبنیم گرویماه بعد همد هیناراحت نشو دخترم  ی:وووامامان

 .میایم دیماه بعدشم من و سع هی:هیهان خاله

  میایم دی:ما هم اگه خدا بخاد عدرسا

  میبر ایب زمیعز لوفرین دیخوش آمد نیای:باشه بکاوه

 کنه یکه اون رانندگ میراننده مخصوص هم گرفت هیشدم کاوه هم اومد کنارم نشست  نیماش سوار

 رفتم تو بغل کاوه نشستم  میما هم پشت نشست 

 هیتوپ نی:چه ماشکاوه

 شد  تو راه همش داشتم گ ریبه حرکت در اومد منم اشکام سراز نیماش میکرد یهمه خداحافظ از

 

  کردمیم هیر

  رونایب ندازمتیم نیماش ؟ازیکن هیگر یخوایچقدر م لوفری:نکاوه

 .میکنیم هیهم گر یبه بعد فقط از حسرت دور نی:از امن

 نکن  هی:بخاطر اونم گرکاوه

 .دمشیزدم و بوس یلبخند

 



 با عشق یباز
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 .انیپا

 

 جان نی:شبنم آهنسندهینو

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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