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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 خالصه رمان:  

 . رهی نم شی طبق خواسته ما پ شهی هم  یخوش داشته باشه و همه چ انیکه پا س یهمه رمان ها قرار ن

 یها یروزگار باهاش باز یهاش معروفه ول طنتیکه به ش  یداستان ما اسمش نفسه.نفس دختر
 که ..  کنهیم
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 .نیش ینم مونیپش گهید دی خودتون بخون  شویبق 
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 : مقدمه

 ی فهم یحس باران را نم ینباش  عاشق

 ی فهم یرا نم ابانیخ  کیقفس با  فرق

 در جاده ها،اما   یرو  یم ینباش  عاشق

 ی فهم یرا نم زانی فصل برگ ر یمعنا

 معناست  یرنگ و ب یب   ی،زندگینباش  عاشق

 ی فهم یدرون چشم انسان را نم درد

 از اسرار پنهان است  ییایشعرها دن  در

 ی فهم یپنهان را نم ،دردینباش  عاشق

 ی و بهار،حت  زی فصل پا ینباش  عاشق

 ی فهم  یفصل زمستان را نم ییبایز

. 
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 ها.  یها و بد ینام خالق خوب به

 

 

و با ذوق    دمیکش  یغیج  ماین یک با صدا دمیجویبسته بودمو داشتم با استرس ناخونامو م چشامو
تو بغل   دمیو پر دمیکش یغ یدوباره ج ادیز  یرتبم از خوش  دنیبه صفحه لپ تاب نگاه کردم.با د

  شدینمنبود.باورم  یزی کم چ زیتبر یاونم تو دانشگاه سراسر یبابا.اوردن رتبه سه رقم 

در اومده بود  زی خوش و بش با خانواده گرام رفتم اتاقو به هلنا زنگ زدم .اونم از دانشگاه تبر  یکل بعد
بود و االن   زیتو دانشگاه تبر ی ما خوندن رشته پزشک یهردو یاخه ارزو کردیخوشحالم م  شتریب نیو ا

دم و به بو دهیش با هلنا حرف زدم رو تخت دراز ک  نکهی.بعد امیبود دهیهردومون به ارزومون رس
 اومد تو.  مای ک در باز شد و ن   کردمی فکر م ندهیدانشگاه و ا

 تو؟؟  یایم  ن یپا  یسرتو انداخت لس یمگه طو یییهو -

 کم نداره  یزیچ  لهیاز طو نجای+ واال ا

اگه  دیک د  مایک کنار تختم بود.ن   یشدم نگاش کردم و اروم دستمو بردم سمت روفرش زی ر یچشا با
هم قرض گرفت و   گهید ین دو پا داشت دو پا ایمعلوم نبود زنده بمونه  موندیم گهید قهیدق کی

و   شد انی نما مایسر ن نباریبکشم دوباره در باز شد و ا  یاز رو اسودگ  یک خواستم نفس  نیالفرار.هم 
 . یحرص نوش جان کن یگفت: بدو حاضر شو ک امشب قراره کل 

 ه در بسته زدمو بلند شدم تا حاضر شمب یبزنمش .لبخند  دیترسیم چارهی زود در رفت.ب بعدم

. درسته میخدا در حال کلکل کردن بود شهیسال سن داشت و هم  ۲۴داداش خله بنده بود ک  ماین
 . کردمی عوضش نم ای با دن  یول میدیپری مث پت و مت بهم م

 دمی . اصال نفهم رمی م ای ینی بعد پا قهیتا دو دق ایداد زد :   مایحاضر شده بودم ک ن   بایتقر گهید
داشت    مایک ن  یاخه با سابقه ا نی پا دمیبرداشتم دو فوی و ک  یشالو سرم کردم و گوش یچجور

نشسته پشت   لکسیر یل یخ دمید نی ماش دمیرس ی.وقترهیم  یجد یجد یعنی رمیبگه م دونستمیم
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نشستم و  با حرص  زدمیبودم ک نفس نفس م  دهی.اونقدر دوکنهی داره با لبخند ژکوند نگام م نوفرمو
با   ه؟یچ  چارهی گناه در ب یترکیاز حرص م  یتو دار یکه دوباره صداش اومد: روان دمیدرو محکم کوب
:" تمبود گف دیک واقعا از من بع  یلوس یکنه با صدا زدم که باعث شد با تعجب نگام  یارامش لبخند

 ومدیچشاش داشت از حدقه در م گهیشه د ادیز شی " دوتا پلکم زدم تا اثر بخش یداداش د یببخش
  فمیمظلوم نگاش کردم ک باالخره باور کرد و تا خم شد بغلم کنه از فرصت استفاده کردم و با ک  یکمی

  هیتک شدیم  دهیخالدونم د هایک تا ف  یلبخند هیخسته شدم  با  گهیاونقدر زدم تو سرش ک خودم د
 زل زدم بهش   ویدادم به صندل

گفت:" دارم برات صب کن " دوباره  کردی د و همونطور ک حرکت ماز شک در اوم قهیچن دق بعد
تو کوچه عمو   دیچ یپ دمیک د میتو راه بود یا قهیدق ۱۰ساکت نشستم سر جام.   نباریا گهیو د دمیخند

 ان؟ینگاه کردمو گفتم: مگه بچه ها هم م زدی زنگ م  یکیک داشت به  مای. به ننایا

 + اره

 زدبه سرم   یثیو در جا فکر خب  دمیرو د مایو س  نایک س میخونشون بود کینزد

  ادیزد و سرعتشو ز  یچشمک هیبود قصدم چ دهیاونم که فهم ؟؟یا هیپا یجون  مای: نما ی سمت ن برگشتم
 یبود با صدا یزد رو ترمز و اون بدبختا ک سرشون تو گوش ییهوی میدی بهشون رس   یکرد وقت

هم ک بدتر از من   مای خنده ن  ریزدم ز یپق  دمید افشونویق  یباال. وقت دنیدو متر پر کای وحشتناک الست
 ولو شده بود از خنده.   یرو صندل

سوار شده بودن و هر لحظه امکان بود   گهیکه د یزور خندمو جمع کردم و به اون دو تا ببر وحش به
افتاد به جون  هم نایو داد و س غی شروع کرد به ج ما یک س  دینکش هی. به ثانکردممنفجر شن نگاه 

 (. کمیکوچ ودنبال سحر )دختِر عم  می حرکت کرد و رفت  ماین  یمسخره باز یبدبخت.باالخره بعد کل یماین

 م؟؟ یگفت: خب بچه ها کجا بر ماین

 یی گفتم: شهرباز  عیسر من

   نمایس میبر م،یو گفت: برو بابا توهم مگه بچه شد   بشی گذاشت تو ج شویگوش  نایس

 پاساژ  میبر ری اومد: نه خ تیهم پاراز مایس



 یی به وقت تنها

6 
 

 از پاساژ و اونجور جاها   خوردیاه حالم بهم م اه

 جان یکه دلم لک زده واسه ه یشهرباز میریکه قربونش برم مث خودم بود برگشت گفت: م ماهمین

با تاسف نگامون کرد و گفت: الحق ک خواهر و برادر هردوتون خل    نایمث بچه ها ذوق کردمو س من
   نیو بچه ا

از   ی.همگمیدیساعت رس میبرو بابا تکان داد.باالخره بعد ن  یدستشو به معنا مایو ن دمیدخن من
 . جانی ه یبه سو شیو پ  میشد ادهیپ  نیماش

 .میامتحان کرد باریهمشونو  بایما تقر یها شد ول  نیسوسول که فقط سوار ماش سحر

  مای ک ن کردمی نگاه م کردنیم یک تاب باز  یکیکوچ ینشسته بودم و داشتم به بچه ها  مکتی ن رو
 !؟یگرفته ا  کهی کوچ یآج شدهی: چ  شمینشست پ

 فقط خستم  ی+ نه با چه گرفته ا

 م یبرگرد میبخور یزیچ هی میباشه پس بر -

 شکر کردم.   یبار صدم خدارو بخاطر همه چ  یبه روش زدم و سرمو گذاشتم رو شونش و برا یلبخند

  دیکم کم با گهیبود و د ۱۲بود.ساعت   مای کافه ن هیاز اون روز گذشته بود و امروز افتتاح یهفته ا کی
 . شدمیحاضر م

آماده  ۲.باالخره ساعت  کردمی شال درست م  ریلختمو ز یموها کردمیزمزمه م وی کا آهنگ همونطور
 یبودم همراه کالج ها دهیپوش مویمشک  نیو ج  یبلند خردل یو مانتو یبزرگ مشک یشدم.روسر

 چیکردم سو  یخدافظ نایبا مامان ا نکهی.بعد از ارونیبرداشتم و از اتاق زدم ب   ممیمشک فی.کیمشک
ودم فرستادم که باز موهام  برا خ نهی از آ یشدم و چشمک  نی .سوار ماشاطیبرداشتم و رفتم ح  نویشما

.دوباره درستش کردم و پامو رو پدال  خوردیسر م  یبود ک ه نیلخت هم ا یموها هیسر خورد اه بد
تو  یا قهیدق  ۲۰کافه. یبه سو شیکردم و پ  ادیاهنگو ز یصدا  رونیک از خونه زدم ب  نیگاز فشردم هم 
ک داشتم به سمت کافه رفتم و دروباز   یشدمو با اعتماد به نفس ذات  ادهی.پ دمیراه بودم ک رس

ک با   دمیرو د  مای .نومدیم رونمیبودن و سرو صدا تا ب یهمه مشغول کار نجایکردم.اوه اوه چه خبره ا 
 .شمی پازشون معذرت خواست و اومد  دنمیبا د مای به سمتشون رفتم و ن  زدیچند تا پسر حرف م 
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 .پس مامان بابا کجان؟ یاورد فی .چه عجب باالخره تشر َبهه سالم خواهر گلم -

 ی خداتو شکر کن  یبر دیکردم با یرو نوران نجایکه اومدم و ا نی + سالم برادر خلم هم

 ومدن؟ یچرا ن نایمامان ا ی: نگفت دی رفت  دوباره پرس یو به سمت ورود دیخند

   انی + بعد از ظهر م

باشن: سالم   ما ین  یحرف زدنشون حدس زدم دوستالحظه چن تا دختر و پسر اومدن ک از طرز  همون
 ؟مبارکه یداداش چطور

 ی مرس ؟فداتیتو چطور ی+ مرس

 د؟یکن ی نم  یمعرف مای: آقا ند یاز دخترا پرس یکی

 ینگاه کردم اونم قرمز شده بود .خنده  مایگرفته بود به زور جلو خودمو نگه داشته بودم و به ن  خندم
 کرد   یرفت نفس جان خواهر بنده و اونارم تک تک معرف ادمی دیکرد و گفت: اوه ببخش یزیر

 . نیاکتفا کردم و گفتم:سالم خوشبختم خوش اومد یلبخند به

به خودش زحمت نداد    یو حت  دیباریم افشیغرور از ق شونیک ی یبا لبخند جوابمو دادن ول همشون
 رفتم. یا گهیتفاوت به سمت د  یباال انداختم و ب یتکون بده. شونه ا یسر

( به خودم  ما ین  یاز دوستا یکی)نامزد ترایم یکه با صدا کردم ینشسته بودم و داشتم فکر م زی م پشت
 ن؟ ی اریقهوه ب هی شهیم  زمی عز  دیاومدم: ببخش

 براتون.  ارنیبچه ها ب گمیاالن م دیببر  فیچشم شما تشر -

مجبور   لیدل  نیها هم سرشون شلوغ بود به هم یک یزده بود و اون بشیکه غ مای گفت و رفت.ن یممنون
که  نینشسته بود.هم ارهیبودم اسمش مهد دهیبغل همون پسر مغروره که فهم  ترایشدم خودم ببرم. م

. با  ومرو مانت هزیک باعث شد قهوه بر  یدستشو باال اورد جور اریمهد زیخم شدم قهورو بزارم رو م
 یبود دارم برات پسره  ی.پس عمدکنهیبا پوزخند نگاه م دمیگرد شده نگاش کردم که د یچشا
واقعا دستش   دیتو ببخش یشدی چ یدادم: وا تراینگاهمو ازش گرفتم و به م ترایم ی.با صدایعوض

 خورد . 
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.  کنمیمزخرفش زد. با حرص گفتم: خواهش م ینگاه کرد که باز از اون پوزخندا اری به مهد یچپک  بعد
خدا جونم   ولیباشه" ا ادی شکرش ز اری هم واس من ب نی ری قهوه ش هیگفت:" اریخواستم برگردم ک مهد 

کنن  آمادهبرگشتم و به بچه ها گفتم دوتا قهوه  عیزدم و گفتم چشم. بعد سر یعاشقتم .لبخند ژکوند
 . نیحاال بب ستمینفس ن رمی.اگه من حال تورو نگارهیبرام ب  یا گهیان زنگ زدم که مانتو دو به مام

 خانم قهوه ها آمادس  -

 برم ی + ممنون خودم م

  یراه ختمیر یم ادیچون اگه ز ختمی ر کمیتو قهوه) البته  ختمیپودرو در اوردم و ر  فمیگرفتم و از ک  قهورو
کارم تموم شد دوتا قهورو گذاشتم تو  نکهی(بعد خوب همش زدم تا معلوم نشه. بعد اشد یم مارستانیب

اونو   ترایم  یاهموقع اشتب هیرفتم.خودم قهوشو برداشتم و دادم بهش تا  زشونیو به سمت م  ینیس
  ریز  ینشون دادم ول ینشستم و خودمو مشغول گوش زی .پشت مدادم و برگشتم ترارمی.قهوه مبرنداره 
 هیبهش نگاه کنه  نکهیبدون ا زدی ک حرف م ی.قهورو برداشت و همونجوردمی پای م ارویدمه یچشم

  زیوللل ری.اییسمت دستشو دیقرمز شد و  دو هویک   دیخندینفس همشو خورد.داشت بلند م 
 اومده بودن.  نا یچون مامان ا یو رفتم سمت ورود دمیخند

ک باالخره   گشتمیم یبستم دنبال گوش  یشدم.همونطور با چشا داریب میگوش زنگ  یبا صدا صبح
 ی پبداش کردم جواب دادم:چته اول صبح

 زر نزن کارتو بگو  - یخرسم رد کرد  گهیتو؟بابا تو د یدی+ باز خواب

 ؟ یش داری ارامش بخش من ب ی+ بده خواستم با صدا 

 اد یقطع کنم؟خوابم م ای ینال یهلن م -

 تو خونه  دمیپوک رونیب می بر ای ب گمی+باشه بابا.م

برم   تونمیگفتم:هلن سرما خوردم نم  نیپاساژ واس هم  برهی باز من بدبختو م دونستمیجد سادات م  ای
 خونمون  ایتو ب  رونیب

 اونجام  گهید ن یم ۱۰.باشه پس   میدید تورم  هیضی+ااا خدارشکر باالخره ما مر



 یی به وقت تنها

9 
 

 میقطع کرد.هوففف خواب نازمو خراب کرد.چشامو بستم  ک دوباره گوش  یبدون خدافط  بعدم
نگاه کنم جواب دادم:هاااا باز چته   یبه گوش  نکهیبدون ا ن ی. فک کردم بازم هلناس واس هم خوردزنگ
 االغ 

 انگار بد موقع مزاحمت شدم  دیاز جام و صاف نشستم : ببخش  دمیمرد پر هیخنده  یبا صدا که

 صداش آشناس  ه؟چقدریک نیا یرم آبروم رفت ول خاک تو س یوا یا

 شما؟  دیشرمنده فک کردم دوستمه.ببخش -

 رضام یو گفت:عل  دیخند  باز

 رضا؟؟ ی+ عل

 بابا پسِر عمو شهرام  -

  یو قرار بود واس کارش چن روز کردنیم  یمامانه ک تو تهران زندگ یافتاد پسرعمو ادمیاالن  اهاااا
 و بمونه خونه ما. زی تبر ادیب

 نشناختمتون.  دین؟ببخشیا اها خوب+ اه

 دو ساعته جلو در منتظرم  ؟بابایدرو باز کن یخواینمکنم ی خواهش م -

 +بله؟

مجبور شدم به شما زنگ  نیزنگ زدم گفت کافس واس هم مای خونتون نبود به ن  یزدم کس فونویا-
 بزنم 

 ام ی+آها باشه االن م

 کردم و درو باز کردم. دور به خونه نگاه  هیسمت در. دمیبلند شدم لباسامو عوض کردم و دو  عیسر

  ۳۵ با یمرد تقر هیبرعکس انتظارم   یساله باشه ول ۲۵ ۲۴پسر  هی کردمیبودمش فک م دهیحاال ند تا
 ساله با دو تا چمدون اومد تو ۳۶
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و منم همونطور ک    ن؟یبود یت:منتظر کسگف  رضای.علآفون اومد یکه دوباره صدا مینشسته بود تازه
  رفتمیم

 .ادی در جوابشو دادم: بله قرار بود دوستم ب سمت

 خرس جان؟   یخودم.چطور هیلحظه هلنا در آسانسورو باز کرد و اومد تو:بهه سالم بر خرس قطب  همون

 م یتو بعد حرف بزن  ای ب  زمی+هلنا جان عز

بود ک مهمون  دهیهلنا نفهم  نیشت واس همندا د ید ییرای بود ک به پذ  یخونه ما جور هیورود
 اومده؟ یخر هیاورد و گفت: نکنه باز  نیپا  کمیبعد صداشو  ؟ی.گفت:اوهو چه با ادب شدمیدار

نشسته بود.باز گفت: اه بابا گمشو   یبه ورود  کینزد یل یچون خ دیشن  رضایالبته مطمعن بودم عل که
 چشم ابرو .....  یه نمی اونور بب

 ن؟ یو گفت:سالم خوب  دیخند رضای حرف تو دهنش موند.عل رضایعل  دنیبا د ک

 با اجازه   نیو گفت:ممنون خوش اومد نیهم سرشو انداخت پا  هلنا

  ینی ریو ش یچا ضاری به عل نکهیشد.بعد ا  رضایباعث خنده منو عل نکارشیرفت اتاقم ک ا  عیسر بعد
تو اتاق مهمان    دیتونیم دیهلنا شما هم راحت باش  شیمن با اجازتون برم پ دیتعارف کردم گفتم:ببخش

 کنم راه خستتون کرده باشه.فک  نیاستراحت کن

 ممنون. شمیم هوش ی اره واقعا دارم ب -

رفت سمت اتاق مهمان و منم اتاق خودم.تا درو پشت سرم بستم هلنا مثل بمب انفجار شد و   اون
زنگ زدم.بعد دو بوق جواب داد: الو + و داد باالخره ساکت نشست و منم به مامان  غیج  یبعد کل

 یسالم مامان چطور

 ؟ یدخترم تو چطور یسالم مرس -

 مهمونتون اومده ها نیپس ا نیکجا مامان خوبمی +مرس

 ام یم االن ینگفت +ااا چرا زودتر 
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 باشه  -

 .وفتادی نم عادت از سرم  نیچرا ا دونمیقطع کردم.نم ی بازهم بدون خدافظ و

ک هنوز   یی و از اونجا دمیرو تخت خوابش برده.منم رفتم کنارش دراز کش دمید هلنا نگاه کردم ک  به
 خوابم برد.  یزود ومدیخوابم م

بلههه باز هلنا فلششو به باند وصل کرده و صداشم تا   دمیکه د دمیلند آهنگ از خواب پرب یصدا با
و اومد سمت من و   دیکه خند کردمینگاش م  گرد ی .خوابالو با چشارقصهی آخر بلند کرده و داره م

 .ید یبسته هرچقدر خواب گهیگفت:پاشو پاشو د

در باز شد و مامان اومد تو:   هویکه  میدیو خند میدیاز خدا خواسته بلند شدم و باهم اونقدر رقص منم
 .ادی صداتون تا سر کوچه هم م شدهیچخبرتونه چ

تاسف تکون داد و رفت.خالصه بعد   یاز رو یخنده.مامانم سر ری ز میزد هویو  می هلنا بهم نگاه کرد منو
.هلنا رفت  کردینگاه م ونی.مامان تو آشپزخونه بود و باباهم تلوز نیپا میرفت یباز وونهیساعت د مین

مزاحمتون    حاز صب دیببخش ایخسته شد یگفت:خاله جون  کردی که بغلش م یپشت مامان و همونطور
 شدم.

زنگ   ی.راستنیندار یدخترم تو و نفس ک برام فرق  هیچه حرف  نیو گفت :ا دی هم گونشو بوس مامان
 . انیهم شب ب نایزدم مامانت ا

 ی+ فدات شم خاله مرس

 هااا چخبره بابا  شهیم میداره حسود گهید یاو یکردم و گفتم: او زیر چشامو

 تو بغلش. میدیبا خنده دستاشو واس ما باز کرد و ما دوتاهم پر مامان

 

 هفته بعد  دو

نداشت که.کالفه کنترلو   میخوب یها الی اه سر کردمینشسته بودم و فقط کاناالرو عوض م ونی تلوز جلو
 مااااین مااایپرت کردم اونور و داد زدم: ن
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سر و وضعش نتونستم خودمو کنترل کنم و بلند   دنی.با د رونی ب دیدو  مایدر اتاقش باز شد و ن هوی
 . دمیخند

که  ییلنگش پاش بود.موها هیکه فقط  یطرفش کال رفته بود باال .جوراب  هیکه  یچهارخونه ا شلوارک
  یعنی نایگردو شده بود.رنگشم ک شده بود گچ.ا هیک شب  ییپخش شده بود تو صورتش و چشما
  یک  یاول صبح شدهیگفت:ها چته چ زدی م جیگ.اون که هنوزمدهیبدبخت خواب بود و با داد من ترس

 .همرد

 حوصلم سر رفتهههههههه  -

 +خو به من چه

 بابا  دمیپوک گهیهفتس موندم خونه د هی زنمتااای م شمیپا م ما ین -

 حرفشو تکرار کرد تا به من حدص بده:خو بازم به من چه   دوباره

نگاش کردم و تا خواستم بزنمش دستاشو اورد باال و گفت:باشه اقا نزن باشه پاشو حاضر   ی چپ چپ
 رون ی ب  میشو بر

 عاشقتم ک  وللی+ا

با   اهیر بودم.سارافون سساعت بعد حاض  مین  بای تقر و رفت اتاقش.منم بدو بدو رفتم اتاقم و دیخند
زدم و    ی.سوت رونی هم از اتاقش اومد ب مای.در اتاقو باز کردم که همزمان ندی و شال سف  اهیشلوار س

 گفتم: جووون بابا. 

دستامو باز   ارهیب  نویبودم ک ماش  مای .جلو در منتظر نرون ی ب میباهم از خونه زد  مویدیخند هردومون
 قسمت همه یآزاد شاالیننه ا کردم و به حالت مسخره گفتم: آزاد شدم 

 بپر باال  رهینگ  تی : حاال حس خوانندگگفتیک م  ماین یو صدا  نیبا بوق ماش که

 خودم اومدم و با خنده سوار شدم.اونم حرکت کرد.  به

 زنگ خورد.  ماین هیگذشته بود که گوش یساعت ربع

 الو-
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....+ 

 ن؟ یشما کجا میرسیم میدار-

....+ 

 اوک حله فعال-

...+ 

 !!ه؟؟ی :کدم یپرس یکنجکاو با

 )دوستش( بود  ریام-

 م؟ یری+مگه با اونا م

 م یاره گفتم جمع ش -

 +اها اوک

لحظه  هی ک  میمنتظر اونا بود نما یس ی.ورودمیشد ادهیپارک کرد و پ نوی.ماشنما یس میدیرس باالخره
ک کجا    ومدیسمتمون آشنان.هرچقدر فک کردم به ذهنم ن  انیک م  یاحساس کردم پسر و دختر

 ما و سالم کردن شیاومدن پ دمیکه د کردمی.داشتم فک مدمشونید

 ؟ یجان شما خوب  ن؟نفس ی خوب مای+سالمم آقا ن

شناس واس  آ دیکردگفتم شا ی باهاش گرم احوال پرس   مای.چون نشناسهیکجا م منو از  نیجان؟؟؟ا
 ن؟ی زدم و گفتم:ممنون شما خوب یلبخند نیهم

 . زمی عز ی+مرس

 چارهی هم فقط سرشو تکون داد.انگار الله ب پسره

 کو؟  ریخانم پس ام   ترای: منیک نایافتاد که ا ادمیتازه  مایحرف ن با

 پارک کنه نویرفت اون سمت ماش   نیجا پارک نبود واس هم ادیاالن م-
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 +آها

قهوه افتادم  ادی.اریمهد الد؟اهاااای ؟میبود؟مهد ی.اسمش چتراسیپسر الله همون داداش م نیا پس
 .شده بودا یچه حال  چارهی.خخخ ب دمیخند  نیو سرمو انداختم پا 

 . ومدیبودم که اشک از چشام م دهیبود و اونقدر خند یکمد  لمشی.فتو  میهم اومد و رفت ری ام خالصه

 

معلوم بود    نیفقط ا یکی .تو تار کنهی رو پام داره حرکت م یزی س کردم چاحسا هو یکه  میبود لمیف غرق
  ترایسوسک چندشم شد.به کنارم ک م  دنیروشن کردم و با د موی .فلش گوشرهی داره راه م یزیچ هیکه 

 کنهی م کاری چ نجایا نیچشام گرد شد.وا ا کردیکه با پوزخند نگاه م اریمهد دنیبا د   یبود نگاه کردم ول
و داد  غ ی ج وارم یلوسارو در م یننشسته بود؟ پس کار خودش بود هه فک کرده ادا ریام شیمگه پ

 اقا دارم برات.  یکور خوند کنمیم

و اونم بدو بدو رفت بعد با پوزخند   نیدستمال گرفتم و سوسکو برداشتم گذاشتم زم مای آرامش از ن با
  هیزدمو به بق  یاره مث خودش پوزخنددوب کنهیبا تعجب داره نگام م دمینگاه کردم که د  اریبه مهد

بود ک  نیا شیوگرنه همه فکر و ذهنم پ  دیدیم لمویدر اصل فقط چشام ف یکردم ول نگاهلممیف
 افتمممیکنم که باالخره  یتالف  یچجور

که اول از همه نشسته بود بلند شد همه منتظر من بودن  مای.ن  میرفتیم میشده بود و داشت تموملمیف
 بند کفشم باز شده.  امیمن ب  نیخم شدم و گفتم:شما بر یمن الک  یکه بلند شم تا رد شن ول

به پاش و اونم که حواسش نبود و از  دمیکه بعد من بود تا خواست رد شه پامو محکم کوب  اریمهد
بود با ضربه من هل شد و پاش خورد به پله و  کیچپله کو  هیها  یهم چون بغل صندل  گهیطرف د

و  دنیصحنه بلند خند  نیا دنیبودن با د سادهیما وا کیکه نزد یشد دوسه تا دختر نیپخش زم 
باعث   دنمی خند  نیهم دمیترک  هوی  ترایشد. از خنده قرمز شده بودم و با حرف م  یعصبان  شتریب  اریمهد

 بخند راحت باش   یشیبا غضب نگام کنه:نفس جون االن خفه م  اری شد تا مهد

به  دی کافه و شب اونقدر خسته شده بودم که تا سرم رس میرفت  مای و با ن می از اونا جدا شد خالصه
 گرفت.  بالش خوابم 

 شدم  داریب  یخوابیکه پاشو چقدر م  زدیداد م شهیمامان که مث هم یبا صدا صبح
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.اخ اخ سرم نابود شد.با دستم سرمو گرفتم  نهیکه خوردم به آ ییسمت دستشو رفتمی بسته م یچشا با
 . رونی.بعد لباسامو عوض کردم و رفتم بییو رفتم دستشو

خونه چطول   یرفتم آشپزخونه و گفتم:سالممم بر اهال منم خوردنیو بابا داشتن صبحونه م مامان
 گذره؟یم ن؟خوشیمطول

 بابا صبحونتو بخور  طونکی ش نیبش  ایو گفت :ب دیخند  بابا

 +چشمممم سرورم 

 خم شدم  میبه حالت تعظ و

 :خرس کو؟ دم یاز مامان پرس بعد

 مثال داداش بزرگترته ها هی چه حرف  نیااا دختر ا -

ادب شده؟نفس خانم   یمامان چه ب ینیب یاومد:م شدی ک وارد آشپزخونه م ماین یموقع صدا همون
 نمی زود باش با احترام صدام کن بب گهیمراس 

 صبحونتو بخور   ایولش کن ب نو یا زمی عز  ایبه من نگاه کرد مامان هم گفت:ب یبا لبخند ژکوند بعد

 اصال با همتون قهرم  ؟؟باشهیی ریگیطرف اونو م  گهی +مامااااااننننن حاال د

 ناا ینداشته باش یکارمن طونکیگفت:با ش  کردیکه با خنده نگامون م  بابا

 خودم  شی پ نی بش ای نفس بابا ب  ایگفت:ب رو به من دبع

من باعث خنده همشون شد خودمم  نکاریبابا که ا شی دراوردم و رفتم پ مایبچه ها زبونمو برا ن مث
 خندم گرفته بود 

رفت کافه و بابا شرکت و مامان  ما یو بعدش ن میخنده نوش جان کرد  ویصبحونه رو با شوخ خالصه
 تنها موندم.هوفففف و منه بدبخت بازم  شگاهیهم رفت آرا

رفتم  عیشده سر  رمی روز د  نیاول دادیساعت که نشون م دنیبلند شدم و با د  میگوش یبا صدا صبح
 میبا مقنعه مشک موی مشک یدست و صورتمو شستم با عجله مانتو شلوار رسم نکه یو بعد ا ییدستشو
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روز   نیتا هم  روندمی م ی.با سرعت وحشتناکرونی برداشتم و از خونه زدم ب نویماش  چیو سو  مدیپوش
 نهیدور به آ  هیشدم  ادهیپ نکهیدانشگاه.قبل ا دمیساعت رس  میضد حال نزنن.باالخره بعد ن  یاول

شدم   ادهیپ خوندم یم  ویالکرس تیلب آ ریکه ز ینگاه کردم وموهامو درست کردم بعد همونطور نیماش
هلنا   وزهن  یو به سمت کالسم رفتم.درو باز کردم و وارد کالس شدم.اکثر دانشجو ها اومده بودن ول

اول رفتم. خدارشکر هنوز   فیبه سمت رد  نیبود واس هم یخال   یاول صندل فیبود. فقط رد ومدهین
  ۴ه در باز شد و  ک زدمیم دی.داشتم کالسو درسهی بود.به هلنا اس دادم و اونم گفت داره م ومدهیاستاد ن

کم  نو یهم اخد یکرد؟وایم  ی چه غلط نجایا نیتا پسر اومدن تو .تا برگشتن سمتم خشکم زد.ا
و با پوزخند گفت :َبه نفس  کیبا تعجب بهش زل زده بودم که اومد نزد یداشتم.همونطور

 .میدر اومد  یهمکالس کهنم یبیم کنمیخانم.سالم عرض م 

بود که  یا بهیپسر غر نیو اول  وردیحرصمو در م یبدجور  یکینینداشتم ا یکه با پسرا کال کار یمن
 خودخواه یدوس داشتم خوردش کنم پسره 

 بله متاسفانه  اریزدم وگفتم:سالم آقا مهد یمث خودش پوزخند منم

  یحرفا بود اومد نشست صندل نیاون پروتر از ا یول گمشوی عنیبا حرص سرمو برگردونم که  بعد
  اریاز مهد  فتونویتعر یل یاز دوستاش گفت :خانم خ یکیکنارش نشستن.  بیاشم به ترتو دوست  میکنار
   میبود دهیشن

شده بودن خفه شدن و مث   عینگاش کنم فقط پوزخند زدم.اونام که ضا نکهیا بدون
  بینبود. استاد شروع کرد به حاضر غا یاز هلنا هنوز خبر یول نشستن.همون لحظه استاد اومدادم

 فر ینفس آزاد  خانم-کردن.

  اری مهد ی: آقا  اریبه مهد د یرس  نکهیتا ا یبعد یبلند کردم و استادم رفت سراغ اسم ها  دستمو
 ی خیمشا

 بود.همون لحظه در زده شد. یخ ی مشا شیل یفام پس

 . دی:بفرمااستاد

 موندم.  کی تو تراف دی باز شد و هلنا اومد تو :سالم استاد ببخش در

 +اسمتون؟
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   یهلنا عباد -

  رید به کالس من دیاز جلسات بعد حواستون باشه نبا  ینداره ول یرادیچون جلسه اوله ا نی+بفرما
 . نیبرس

 چشم  -

 یخواب موند  ای یبود کی .به پهلوش زدم و آرام گفتم: تو ترافشمیاستاد رد شد و اومد پ یاز جلو بعد
 خرسه؟ 

 .می دی.و اروم خندکی+ هم خواب موندم هم تراف

بچه ها   دی خسته نباش  گفتیاستاد که م یخالصه دو ساعت کالس خسته کننده تموم شد و با صدا 
از  میبا دو سه تا از دخترا.داشت اری مهد پیاک  موی.تو کالس فقط ما بودرونیکالس رفتن باز  یکیی کی

 زر زد : نفس خانم  اریکه باز مهد می شدیپسرا رد م یجلو

 یییییی خیمشا یگفتم: بله آقا یبا کالفگ زنهیباز داره پوزخند م دمینگاش کردم که د برگشتم

 صدام کنه. کمی گفتم تا بفهمه دوس ندارم بااسم کوچ دهیکش شویل یعمد فام از

 ن ینگا بنداز هیخونه مانتوتونو  نیبگم رفت فقط خواستم یچی+ه

چقدر   هیک  نیپسره؟نفس ا ضهی .هلنا گفت:وا مررونیکالس رفتن باز  دنویون بلند خندهمش هم بعد
که به  یآدامس دنینگاه کردم و با دبه مانتوم  عیجواب هلنارو بدم سر نکهی.بدون ازدیراحت حرف م 

هروقت   دونستمیکه مقرمزم  یکل وجودمو گرفت.با چشا  ت یبود عصبان  دهیسمت چپ مانتوم چسب
  نیسمت ماش   دمی( به هلنا نگاه کردم و دو گفت یم  ماین نویو ترسناک)البته ا شهی بشم قرمز م یصبان ع

  رمیگیداره انگار آشغال حالتو م ی ریخود درگ  یبهش:روان دادمیلب فقط فش م ری.زهلنا هم دنبالم 
 و .......  یعوض

 داغون به خونه رفتم. یرو رسوندم خونشون و با اعصاب هلنا

که مامان  وردمی.داشتم کفشامو در ممیبود انگار مهمون داشت ادیرفتم تو.سر و صدا ز  و باز کردم و در
 از دانشگاه  ؟چخبریاومد:سالم دخترم خوب 
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 وفتادین  یاتفاق خاص  چی؟هیتو خوب  ییشهال  یمرس-

 )اره جون عمم(  

 نجان یا نایتو عموت ا ای ب زمی+باش عز

بهم   دیطرفم و مثل چسب چسب د یدو مای.تا پاموگذاشتم تو حال سششونیتکون دادمو رفتم پ یسر
.هلش دادم و با  چکهی آب داره از صورتم م کردیچندشش کرد که احساس م  یو اونقدر از اون بوسا

 یلهم کرد نمیگمشو اونور بب مای چندش گفتم:اهههه س

 نگام کرد و گفت:از خداتم باشه من بغلت کنم یچپ چپ

 خوادی+حاال که نم

 ؟ یرفتم سمت عمو:سالم عمو جونم چطول  دبع

 طونک؟ی ش  یرو موهامو گفت:فدات شه عمو تو خوب دیدستشو کش عمو

 منم خوبم  نیشما خوب باش ی س یو گفتم:م دمیخند

لباسامو  با بلوز شلوار ساده عوض کردم به حال  نکهیسالم دادم و رفتم اتاقم.بعد ا هیبه بق بعد
.آروم سرمو بردم  کنهی چت م نایبه اسم ت یداره با فرد دمیکه د مشدیرد م  نایبرگشتم.داشتم از پشت س

هم دنبالم  گفتم:بچه تو رو چه   نایو س  میدیدو یگرفتم و همونطورکه م شویاز پشت گوش هوی و  کینزد
 کارا؟برو به درسات برس کوجولو   نیبه ا

و    دیپریم ن یباال پا یه دمیبه عمو نشون م  ویشیمن االن گوش نکهیهم ازترس ا نای .سدمیخند بعد
 بده  ویبده:نفسس نفس جون من گوش  ویگوش گفتیم

 بده رمی گیدستم نم یگوش  گهینفسسس بخدا د-

  تیو گفتم:افر نای نگاه کردم بعد رفتم سمت س کردنیکه داشتن با خنده نگامون م هیو به بق دمیخند
 سرجات .  نیپسر خوب حاال برو بش 

 سالشون بود.  ۱۷عمو شهرام بودن که  یدوقولو ها مایو س  نایدادم دستش.س شویگوش بعدم
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جذابتره دعوا   یک نکهیهم  داشتن سر ا مایو س  نای و مامانم با زنعمو .س  زدیبا عمو حرف م  بابا
کار صبحشو   یبود که چجور اریمهد شی بود.منم همه فکر و ذهنم پ ومدهیهم هنوز ن مای.نکردنیم

 کنم.  یتالف

 مین یکمک سفررو بچ  ایگفت:نفس دخترم ب  ی مامان که م  یصدا با

 میو تا خواست میدی.با هم سفررو چهم به دنبالم  مایخودم اومدم و رفتم آشپزخونه کمک مامان و س به
که جمعتون جمعه  نمیبیبود.از همون اول ک اومد تو شروع کرد: سالممم م مایزدن.ن  فونوی آ مینیبش

 فقط گلتون کم بود که اونم اومد.

 نم یب یخل م  دونهیفقط  نمی بی نم یگرد شده نگاش کردمو گفتم:وا کو من که گل یبا چشا من

 خنده ریزدن ز  هیحرفم بق نیا با

 رفتن.  نایبود که عمو ا ۱۲و ساعت   میشامو با خنده خورد خالصه

  یک دمیکه نفهم کردمیمفکر  اریکار مهد یبودمو داشتم به تالف دهیرو تخت دراز کش   یبا خستگ منم
 خوابم برد. 

 اجازه هس؟ یاومد تو:خواهر مایکه در باز شد و ن خوندمیکالس نداشتم تواتاق داشتم درس م  امروز

تو    ایاره اره بگفتم: یبودمش.کتابو بستم و با نگران  دهیمظلوم و آروم ند ینجوریچشه.تا حاال ا ماین وا
 شدهیچ نمی بب

من  یبا صدا نمونی و معلوم بود که کالفس.سکوت ب نی و کنارم نشست.سرشو انداخته بود پا اومد
 ا یکن یم نگرانمیشده.دار  ینحوریا طونمی ک داداش ش شدهیچ نمی بگو بب یشکسته شد:داداش

  شی اشک یچشا دنیاشکاش بود.د ختنیچشاش پر بود و هر لحظه امکان ر  شدینمکرد.باورم  نگام
ناراحت شه.باالخره لب باز کرد و آروم گفت:نفس   یزینبود که واس هرچ یکس  مایحالمو داغون کرد.ن 

 مردا دل ندارن؟ کنه؟مگهینم  هیمرد که گر گنیچرا م

 ده شیاخه اول بگو چ یکنه .ول  هیگر تونهیم ی+چرا قربونت برم هر ادم

 و گفت:نفس من دوسش داشتم نیانداخت پا  سرشو
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 ی نصف جونم کرد نمیاه د بگو بب  یدوست داشت ویک  ماین  یگیم  ی:چدم یگرد شد.با تعجب پرس چشام

.بهش  تونم یبدون اون نم دمیفهم  نکهیدخترا بود تا ا ه یو بق مای سحر برام متفاوت تر از س ی+از بچگ
 ...  یگفتم عاشقشم ول 

 ما؟ ینی چ  یول-

 باهاش ازدواج کنه خوادیم شهی+امشب خواستگار

بگم بغلش کردم و   یچ دونستمیرو صورتش.اصال نم  ختنیباالخره بغضش شکست و اشکهاش ر بعد
 یکرد اروم شد .سرشو گرفت باال و گفت:نفس  هی گر کمی نکهیاونم بعد ا

 +جونم

 شد؟ یچ ینی بب ی بهش زنگ بزن  شهیم-

 +چشم 

 زم ی عز یمرس-

 برداشتم شماره سحرو گرفتم.بعد دو بوق جواب داد:الو ویزدم و گوش  یلبخند

 ؟ یخوب  زم ی+سالم عز

 ی از ما کرد یادیعجب  ؟چیتو خوب یفدات شم مرس -

.تو که قبول تی خر شد اومد خواستگار  یکی باالخره  دمیشن  ی خی ب ناروی.حاال ا وونهید هیچه حرف نی+ا
 طون؟ یش  هی.نکنه خبریخواستگار ادی ب  یکس یکردینم

 وقته دوسش دارم  یل یو گفت: خب راستش خ  دیخنر

قطره   هیخشک شد.چشاشو بست و دستشو گذاشت رو قلبش.  مایو نگام رو ن  دیرو لبم ماس  لبخند
 زمیعز یو گفتم:خوشبخت ش  دمیگرفته بود.به زور خند می.خودمم گرد یاشک از چشمش چک

 خوشگلم   یمرس-
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   میزنیفعال برم بعدا حرف م زننی منو صدا م ی+سحر

 باشه حانم فعال -

 یی مای.هنوز چشاش بسته بود.صداش کردم:نما ی ن شیقطع کردمو رفتم پ ویگوش

 نداد جواب

 یداداش-

 وقته دوسش داره؟ یلیگفت خ  یدینفس؟د یدیباز کرد وگفت:د چشاشو

 ینجورینداره که ا نویگذاشتم رو صورتش و گفتم:اخه نفس فدات شه بخدا عشق ارزش ا دستمو
 . تیکه تموم نشده.پس فراموشش کن و بچسب به زندگ  ای.خب سحررفت؟دن یش

 خنده ی داره م گعید یکی  شی پ نمیبب  تونمی+نم

 ی بتون دیبا-

 دوساعت باهاش حرف زدم تا آروم شدو به اتاقش رفت.  خالصه

 

داغون  الویخ یمنه ب  شیکه ناراحت یداداش کردمیمن هنوز داشتم به داداشم فک م یرفت ول اون
 ومدیاذان که از مسجد سرکوچه م یصبح شد.با صدا یک  دمیبود که اصال نفهم   ریکرد.اونقدر ذهنم درگ

شروع   وچرا ناخودآگاه بلند شدم و وضو گرفتم بعد جانماز و پهن کردم   دونمی به پنجره نگاه کردم.نم
کردم به نماز خوندن.نمازم ک تموم شد سجده کردم و از خدا خواستم که مواظب داداشم باشه. سرمو  

 بلند کردم که با مامان چشم تو چشم شدم.لبخند زد و گفت:چرا نفس مامان دلش گرفته؟

به مامان زل زدم   میاشک ی.با چشادادم به تختم و سرمو بردم عقب   هیتک  یپر شد و همونطور چشام
 دختر مامان؟ شدهیکه اومد رو تخت نشست:چ 

 برا پسرت دعا کن.   یگذاشتم رو پاش و گفتم: مامان سرمو

 افتاده؟ یچش شده ؟ چه اتفاق مای نفس ن شدهی نگران شد:چ صداش
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بگم تا خودش   تونمیم رازش دونستم و نمازم نخوا ک بگم چون داداشم محر ی بعض گفتم:مامان با
 ره ی گیم ایمامان براش دعا کن.پسرت ناراحت شه دخترتم دلش از همه دن یبخواد ول

اصرار   میبگ یا گهیکس د ای امکان نداره به مامان  میبهم بگ ویراز هیاگه ما  دونستیکه م مامان
هس   یکه هر مشکل شاالیگفت:ا کردی که موهامو نوازش م ینکرد.دستشو گذاشت رو سرم و همونطور

 .نگران نباش شهیحل م

 قهیدو سه دق نیو اونم رفت تا بخوابه.منم بعد نماز آروم شده بودم واس هم میباهم حرف زد کمی
 .بعد خوابم برد 

و   .سالم کردمخوردنیداشتن صبحونه م ی .همگرونیشدم و از اتاق رفتم ب داریبود که ب ۱۱ساعت  صبح
و خواستم  دمیکش  ی.آه گرفتی نگاه کردم که ساکت داشت لقمه م ماینشستم.به ن ماین  شیرفتم پ

 ساکتن؟ لیفام یکه زلزله ها شدهیبابا بهش نگاه کردم:چ  ینون بردارم که با صدا

 ی چی :ه میو همزمان گفت  می کرد ینگاهبهم   مایمنون

شد.بعد  صبحانه من رفتم اتاق تا حاضر   الیخ یب  میزنیحرف نم  دید یذره نگامون کرد وقت هی باباهم
بردارم که  نویماش چی.خواستم سورونی زدم و از اتاق رفتم ب یساده مشک  پیشم برم دانشگاه.دوباره ت

 برمت ی گفت:نفس صب کن خودم امروز م ماین

بود واس   نمونی ب یبد  یلی.سکوت خمیبه راه افتاد قه یدق ۱۰شدم.بعد   مایگفتم و منتظر ن یا باشه
شروع به   نیتو ماش  یپژمان زکو یو روشنش کردم.صدا نویدستمو بردم سمت پخش ماش  نیهم

 خوندن کرد. 

 من تازه شروع شد  یای تو سخت بعد

 شد ینفر نبود بپرسه که حالم چ هی

 ی از من گرفت موی همه زندگ تو

 یبود یمعرفت تو ک  یب یا

 آره حالم بده شمیپ یستیکه تو ن  نیبده از ا حالم
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 نره آره حالم بده  ادشیآدم از  شهیم مگه

 حالم بده  آه

 نره ادتی ویکه رو دلم گذاشت وینره زخم ادتی

نگاه کردم که پخشو  مایآهنگ قطع شد به ن یصدا هو یداده بودم که  هیپنجره تک شهیبه ش سرمو
مو حس کرد و  نگا ینی.با تعجب نگاش کردم کع سنگدیکشی م گاریس یخاموش کرده بود و عصب

 ی کن ینگام م ینفس چرا اونجور هینگاه کرد :چبهم 

 ی +از کِ 

 و گفت:چن روزه  نیانداخت پا  سرشو

واس حرفات   شهیباهام دردودل کن هم  اینکش.هروقت دلت گرفت ب  تیبخاطر خواهر  مای+نکش ن 
 نکش.  ویکوفت  نیا یسرتاپا گوشم ول 

  ادیو من پ سادیجلو دانشگاه وا نی ک همون لحظه ماش دمیکش ی.اهنگفت یزی نگام کرد و چ فقط
 دنبالم و رفت  ادیگفت که کالسم تموم شد م یشدم.بعد خدافظ 

 هلنا بهش نگاه کردم  ی.با صدامیرفت اطی که تموم شد با هلنا به سمت ح کالس

 +ها چته

 ی ستی نفس تو چته چرا امروز سرحال ن -

 هلن  یخی+ب

 چته گمیو درد.م یخ یب -

 ؟ یخفه ش  شهیند گفتم:هلن مبل  یصدا با

سوار   یحرف چیواقعا دست خودم نبود.هلنا بدون ه یسرش داد زدم خودمم ناراحت شدم ول نکهیا از
که بودم گرفتهمیاورد.تصم  فیکه باالخره آقا تشر سادمیوا   مایشد و رفت.منم همونجا منتظر ن  نیماش
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  شبه د یخودمم دپ شده بودم.باکنمبهش کمک  نکهی کنم.عوض امثل قبل  شویکنم روح یسع گهید
 ی با لبخند درو باز کردم و سوار شدم :سالم سالممم داداش خلم چطول مطول  نی واس هم  کردمیمکمک 

 ی خواهر  یتو جطور ستمیزد و گفت:بد ن   یتلخ  لبخند

 . میعال دم یو گفتم:حاال که داداشمو د دمیبوس گونشو

حالش بهتر شده   مایو ادا اطوار ن یشوخ   یخونه.بعد کل می دیرس قهیدق ۱۰کت کرد.بعد زد و حر  یلبخند
 .میبود .با سر و صدا وارد خونه شد

   ییییی دد  یییییینننن؟مامیی.کجا  ییشالاامممم دد  یییی+شالاااامممم مام

 جونننن.  ددددیییییشهالاااا جوننننن سععع-

کرد و گفت:چخبرتونه باز   ی ما اخم دنیو مامان با د رونیب  و بابا از اشپزخونه با عجله اومدن مامان
 ن یبرنداشت اتونی بازم دست از سر خل باز نیرو سرتون.بزرگ هم شد  نیخونرو گذاشت

 من کار نداشته باش بزا خوش باشن خب  ی و گفت:شهال خانم با بچه ها دیهم خند بابا

زد و گفت:لباساتونو    یو منم بابا.مامان لبخند دیخم شد مامانو بوس  ماین ومید یخندهمزمان  ماین منو
 ناهار حاضره  نیای ب دیکنعوض 

 به چشمم ی:امیگفت همزمان مایمنو ن دوباره

 یو گفت:جونم هماهنگ دیخند  بابا

لباسامو با تاب شلوار ساده عوض کردم برگشتم حال.همه سر  نکهیاتاقمون بعد ا میرفت  دمویخند  دوباره
مامان توجهم بهش   یبه غذا خوردن که با صدا مینشستم و شروع کرد ماینش ی ه بودن .منم پسفر

 ن ی اماده باش هام ی: بچه ها شب مهمون  میبه مامان زل زد  مایجلب شد و با ن 

 گفتم:کجا؟  من

 اونجا   میزد گفت همه برعموت زنگ نیسحره واس هم هی+خونه عموت.امروز خواستگار
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به   یمخلوط شد.بابا ه  مایتوسط دست ن وانیشکستن ل   یسرفه من با صدا یتو گلوم و صدا دیپر غذا
نگاه کردم.انگار    مایحالم خوب شد و به ن قهیبهم.باالخره بعد چن دق دادیو مامان هم آب م زدیپشتم م

  رفته ستشتو د شهیچند قسمت ش  یشده بودن.نگام به دستش افتاد وا مایمامان بابا تازه متوجه ن 
رو گرفتم تو دستم.با  مای رو اوردم و دست ن هیاول یجعبه کمک ها عی.سر ومدیبود و خون از دستش م

دستش معلوم بود.به چهرش نگاه کردم.رنگش گچ شده بود و به   یخ یدستش بازم  یوجود خون رو
ال ب نیا کهمن .فداش شمکردی .انگار درد دستشم حس نمییصدا نی رو به رو زل زده بود بدون کوچکتر

هارو در اوردم و رو زخمش دستمال گذاشتم  شهیو آروم اروم ش  نیسرش اومده.حواسمو دادم به موچ
 ییگرفتم و بلندش کردم و بردمش دستشو ماروینی دستمال پر خون شد.بازو دهینکش هیثان هیبه  یول

 پانسمان کردم. ورو شستم  مای.مامان و بابا هم دنبالم.اونا تو شک رفتار ما بودن هنوز.دست ن

 

 شد. رمونید گهید  ای اومد:نفسسسسس ب نیمامان از پا  یصدا

 +اومدم اومدم

شده بود و   نیسوار ماش مای.نمی بابا بر نی.قرار بود با ماش رون ی ب دمیانداختم و دو نهیاخرو به ا نگاه
  شی.مامان رفت جلو و منم عقب پداده بود بابا هم پشت فرمون نشسته بود هیتک  شهیبه ش سرشو 

و منم به  کردیکه داشت به سحر فکر م  مای.نبود   نیسنگ  یل یخ  نینشستم.بابا حرکت کرد.جو ماش ماین
.قبل می دیچرا ساکتن.باالخره رس دونستمیمامان بابا رو هم نم  کردمی فکر م مایو رفتار ن  یخواستگار

  امی خودم ب  یبرسه که با پا یروز  کردمی و اروم گفت: فکر نم نگام کرد   یاشک یبا چشا مایشدن ن ادهیپ
 عشقم.  یبه خواستگار

 دونهیدستمو بردم سمت صورتش و اون  عیزد به دلم.سر شیو آت   دیقطره اشک از چشمش چک هی
 اشکارو . نیا زی جون نفست نر  یاشکو با انگشتم گرفتم و گفتم: داداش

رو فشردم و چشممو به   مای حرفمو خوردم و دست ن هیبق  گهید نیش ادهی پ گفتیبابا که م یصدا با
.همشون جلو در منتظرمون  میرفت  نای.باهم به سمت خونه عمو امیشد ادهیآروم باش بستم و پ یمعنا

 و.اول بابا بعد مامان رفتن تو پشت سر اونا هم منیبه در اصل میدیو رس میگذشت  اطیبودن.از ح
چون جلوتر از من بود اول اون سحرو   مایبه سحر.ن  میدیتا رس  میکرد یاحوال پرس نای.با عمو اما ین
  یآروم طور  مای.نیبا غم و سحر با شرمندگ  مایبودن و بهم زل زده بودن.ن سادهیهم وا ی.رو به رودید
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: دخترعمو مواظب سحر من و احساسش   گفتمی دیبودم شن کشیک نزد  یکه فقط سحر و من
داشته باشه.سحر   اقتشوی گرفت لکه سحرمو ازم  یخداکنه اون ینداشتم ول اقتشو یل  دیباش.من شا

امروز   یباال دخترعمو نا سالمت  ریزد و گفت: سرتو بگ  یهم لبخند تلخ  مای.ن نیسرشو انداخت پا 
 ی خوشحال باش  دیبا تهیخواستگار

منم  ی.چشماییرایو رفت سمت پذ دنیبودنشو فهم یکرد که همه مصنوع  یخنده کامال مصنوع  بعد
.کم کم عمو شهرام  ششینفره نشست و منم پ  ۲مبل  نی زدم و دنبالش رفتم.رو اول یپر شده بود.پلک 

در  قهیدق  ۵زدن.زنعمو رفت درو باز کرد.بعد  فونویگذشته بود که آ یساعت مین  بایهم اومدن.تقر نایا
پدر مادر پسره باشن.بعد از اونا   دی اومدن تو که حدس زدم با یزن و مرد مسن  هیباز شد و اول  یاصل
داد دست سحرو اومد سمت ما .نگاه   نوی ریپسر جوون اومدن .پسره گل و ش  هی دختر جوون و  هیهم 

  ماین یو دستشو جلو دیخشک شده بود.پسر رس  دیرسی که پسره داشت بهمون م  مایسحر رو من و ن 
 ن؟ یدراز کرد :سالم خوب

دست دادن با پسره باال  ی برا  دیلرزیکه م ینگاه کردم که کامال واضح در حال دست داداشم به
 شروع شد.  یالک ی نگفت فقط سرشو تکون داد.همه نشستن و صحبتا  یچی.هومدیم

سحر جان و آرش برن   نیفر اگه اجازه بد  یآزاد یآرش)پسره( گفت :خب آقا یکه حرف زدن بابا  کمی
 حرفاشونو بزنن یجا هی

 کن  ییراهنما  اطی:بله حتما.سحر جان بابا آقا ارشو به سمت ح نی شاه عمو

 : چشمسحر 

.دستاش مشت  هیچه حال دونسیبراش خدا م  رمی بم ینگاه کردم.اله  مای.به نرونی هردو رفتن ب بعدشم
 هیمن  خوامی عذر م  دیبلند شد و گفت:ببخش هوی که  کردمی نگاش مبود.داشتم نی و سرشم پاشده بود 

 اومده با اجازتون برم   شی برام پ یواجب کار  

 : برو پسرم نی شاه عمو

خفه   گاری اگه تنها باشه خودشو با س  دونمیم تنهاش بزارم  تونستمی.نم ارهی نتونسته بود طاقت ب گهید
 برم.  مایمنم با ن نیبلند شدم و گفتم:عمو اگه اجازه بد عیسر نی.واس هم کنهیم
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از  می.داشترونیب میاز خونه اومد مویکرد یمحلش ندادم.خالصه خدافظ ینگام کرد ول  ی چپک  ماین
ما خنده رو   دنی.سحر با ددندی خندی.هردوشون بلند ممیدیکه سحر و ارش رو د میشدیرد م  اطیح

 ن؟ یریو گفت: اا م دیلبش ماس 

 .میبر دیاومده با شیپ  یکار هیسحر جون  گهی و من گفتم: اره د نیشو انداخت پا سر ماین

 به سالمت  زمی +باشه عز

 رونیب  میاز خونه زد بعد

  یول شهیداره از شهر خارج م دمیگدشته بود که د یساعت  میحرکت کرد.ن مای شدم ن نیسوار ماش تا
روشن کنه.تا فندکو خواس روشن کنه   گاریدوباره س  خواسیکجا.بهش نگاه کردم که م دمیفهم ینم

 دستشو گرفتم و گفتم : مرگ نفس روشن نکن.

 م؟یری م میزدم وگفتم:حاال کجا دار ی. لبخندرونیپرت کرد از پنجره ب   گاریگفت و س یهوفف

 خوب  یجا هیزد و گفت:  یتلخ  لبخند

 بود.   یگوش دادم.آهنگ خوب خوندیکه م ینیمگنگفتم و به اهنگ غ یچیه گهید منم

 کوله بار دردم  من

 قد من بد اورد  یک

 خنجر از پشت   دوباره

 دل کم اورد  دوباره

 گم یبه آسمون نم موی ستارگ یب من

 بس یمن غر احساس

 گمیم ی چ دونهیم یک

 نمونه باهام  یکس خوادی زمونه م اصن
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 پاهام  رهیکه درد بگ زنمیقدم م اونقد

 ش یحال  شهینم یخونه غرورم کس  من

 شه سقف خونه  خراب

 گهیشو د ادهی+ پ

  ی نصف شب  مایگفتم:ن  ما یشدم و رو به ن ادهیتو چالوس .پ   ماسین  یالیکه و نجاینگاه کردم.اا ا رونیب به
 نجا یا یچرا اومد

 دنبالم  ایزد وگفت :ب یلبخند تلخ  دوباره

 کی.نزدالیرد کرد و رفت پشت و  ویبرعکس انتطارم در ورود یول  یسمت در ورور رهی کردم م فک
  نیهمچ  دونستمینم نیبودم واس هم ومدهینورنی.تا حاال ادمیرو د یرنگ یکه در سبز میدرختا شد

.با  بالمنظره رو به روم چشام شد اندازه توپ بسکت  دنی.با درونی ب میدر وباز کرد و رفت  مایداره .ن یدر
 به خودم اومدم.  ماینی که با صدا کردمیوم نگاه مبه رو به ر  جانی تعجب و ه

 قشنگه نه؟ -

 ههه ی ذوق گفتم: عال با

بون روشو گرفته بودن  هیکه درختا مثل سا کیکوچ یا اچهیبلند و سبز بود  با در یجا پر از درختا همه
 هیشد.به   مایحواسم جمع ن هویدرست کرده بود. یرو اب افتاده بود و منطره فوق العاده ا شونیو سا
کرده  رستدرخت د یکه باال  یکلبه چوب هیبه  دمیزل زده بود.رد نگاهشو گرفتم که رس  یدرخت

که معلوم بود بغض داره    مایکه گداشته بودن رفت باال و منم دنبالش.رو به ن یبا نردبان   مایبودن.ن
 نجا؟ یا یدرست کرده؟واس چ  ی رو ک نجایا مایگفتم: ن

کلبه  هیگفت کاش .بهممیکرد  دایپ  نجارویبدر پارسال با سحر ا زدهیست و گفت:س نش یا گوشه
 شد محل ارامشمون  نجایاون موقع به بعد ابود.منم بخاطرش درست کردم.از  نحایاهم

 نیادم رفته غمگ هیکه بخاطر  س ی چشات ن فیرفته اخه ح گهیمن فدات شم داداشم اون د ی+اله
 ادتهی.شمی نم طونکتونیش گهیدمنم ی باش نی.اگه تو غمگطونهیش  ماین دنیبه د مایشه؟ما عادت کرد

به خودم رفته؟خب داداشم بازم مثل قبل شو تا    اتی طونی ش  یگفتی؟م یمن طونکی نفس تو ش یگفتیم
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 یداغون شدماا.پاشو داداش دمیند طونمویش  یمای.دو سه روزه داداش نمیکن یطون ی باهم ش  ارهدوب
 . میبل ش دوباره مثل ق دیپاشو که با

آروم   نیهم خواب واس هم نای.چراغا خاموش بود و مامان اخونه میاز اونجا دل کند و رفت ماین باالخره
وچشامو   دمی لباسامو عوض کردم رو تخت دراز کش نکهیتو اتاق خودمون.بعد ا می صدا هرکدم رفت  یو ب

 خوابم برد. قه یبعد چند دق یبستم و به امروز فکر کردم ول

  ویهشدار گوش یاصال ک  نمیبب  سایگذاشته؟وا یاهنگو ک  نیشدم.اه ا داریب میگوشزنگ ی با صدا صبح
  وی.با حرص چشامو باز کردم تا گوش زاشتیآهنگ م نیمگه ا یول ومدیمفعال کرده بود؟هنوز خوابم
ا  .بکشمتتتتتتیم  مایو نشستم رو تخت.ن   دمیساعت از جام پر دنیبا د یبردارم صداشو خفه کنم ول

هم مثال  مایو صدا داد.ن واری .درو محکم باز کردم که خورد به دمایحرص بلند شدم و رفتم اتاق ن
بود و   دار یوگرنه ب کنهی م یکه داره نقش باز دونستمی م یول کردی و با تعجب نگام م دهیازخواب پر
 منتظر من. 

 ی کنی م نیچرا همچ  ی+ چته روان

نصف  یاالغ مگه مرض دار یعقده ا یپسره  ؟آخهیدونی نم  یعن یکنم؟ی م نیبهش: چرا همچ دمیتوپ
 .یکرد دایفضول پ  یتو یعوض کردم ول   مویگوش . خسته شدم از بس رمز یشب

 ما یگفتم:فقط دعا کن دستم بهت نرسه ن  سمتش و همزمان  دمیدو بع

تا دور خونرو  .حاال اون بدو من بدو.دور نیو رفت پا رونی ب دیفرز تر از من بود و از اتاق دو  ماین ی ول
  نکهیتا ا زدمش ی و م  دمیکشیموهاشو م ی.هنیزم میتا باالخره گرفتمش و هردومون افتاد میدیدو

و خودش بلند شد االن جاهامون    نیهم از فرصت استفاده کرد و منو انداخت زم مای اوردم نکمنفس 
بودم که اشک   دهیحساس.اونقدر خند داایکه شد عوض شده بود اون شروع کرد به قلقلک دادنم منم

 .ومدیماز چشمام 

 ییییی ..... تروووخداا.......بب...بسسس.....کک....کننن ..ووا مای ....مااا....نین یی+ وا

خنده دو نفر    یبا صدا هوی.که نیکنار هم رو زم میکه هردومون نفس نفس زنان افتاد میدیخند اونقدر
 و دستمو گذاشتم رو دهنم. دمیکش یین یمامان بابا ه دنیباال.با د می دیهردومون دو متر پر
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به  نیکه مثل سگ و گربه افتاد شده یباز چ نیبرنداشت  کاراتون ن یدست از ا دی:شما دوتا بزرگم شد بابا 
 جون هم  

 د ینگاه کردمو گفتم:از اقا پسرتون بپرس  مایافتاده بود با حرص به ن ادمیکه تازه  من

تا واس نماز بلند  فعال کردم  شوی شه؟بده هشدار گوش داریخواستم واس نماز ب:ااا بابا مگه بده که ما ین
 شه؟

 نگاه کردم.  ما یو من چپ چپ به ن  دنیمامان و بابا دوباره خند ماین حرف  نیا با

 گعید کردمی م یاتاق و مامان بابا هم رفتن تا نمازشونو بخونن.منم هرکار می هرکدوم برگشت خالصه
امکان نداشت دوباره خوابم ببره.بلند شدم و   گهیدشدمیم  داریبود اگه ب  ینجوریا شهیهم بردی نم خوابم

افتاد  ادمیاومدم  دمبرداشتم و شروع کردم به خوندن.با قار و قور شکمم بخو یس یپل یکتابخونه رمان از
بود بلند شدم و    ۸که اصال متوجه ساعت نشده بودم.ساعت گشنم.اونقدر غرق کتاب شده بودم 

هنوز خواب    ماین  یول  کردی آشپزخونه .بابا رفته بود سرکار و مامان هم داشت آشپزخونه رو مرتب مرفتم
 بود.

 ر ی+سالم شهال خانوم صبح شما بخ 

 ر ی فتم نگو شهال.بعدشم صبح توهم بخو گفتم:دختر مگه صد دفعه نگ دی.خنددمشیهم بوس بعد

 ی خودم  یی+ شهال

   دیکرد وخندنگام  چپ

 کو؟  مای+ن

  نیندار  ویزندگ   نیتحمل ا بدون من دونمیمعشقم دونمینه؟م یبدون من بمون  قهیدو دق یتون ینم -
 .میدار ادی که طرفدار ز میخب چه کن یول

 از نفس و سقف گذشته گهی+اعتماد به آسمونت تو حلقم.واس تود

 اشاره کرد و گفت: بفرما نگفتم؟ شیخورد.به گوش  زنگ  شیموقع گوش همون

 یی رفت سمت دستشو زدی همونطور که با تلفن حرف م بعد
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نداشتم.وارد  نویماش  یحاضر شدم و با آژانس رفتم دانشگاه.امروز اصال حوصله  عیصبحانه سر بعد
تو    یو حساب  نیکه هلنا روش نشسته بود.سرشو گرفته بود پا یمکت ی دانشگاه شدم و رفتم سمت ن

 یبلند گفتم :خانم عباد یفکر بود.با صدا

سمت   می غر زدن رفت یندادم.بعد کل تی و به فحشاشم اهم دمی.خنددیکش یبلند  نی و ه دیترس که
 هم وارد کالس شد.  یکالس که همزمان با ما استاد طاهر

زود   نی .کالسا که تموم شد هلنا داداشش اومده بود دنبالش واس هم میکالس داشت ۶ساعت  تا
داده بود و  هیتک نشیافتاد که به ماش اریها که چشمم به مهد یسمت تاکس رفتمی رفت.منم داشتم م

که   متکون دادم و خواستم بر یسالم.منم سر یدستشو اورد باال به معنا دی.تا نگاهمو دکردی بهم نگاه م
 صدام کرد: نفس خانم 

 ی خیمشا یحرص برگشتم و گفتم:بله اقا با

 برسونمتون نفس خانم   دینداد و گفت:بفرما یت یحرفم اهم به

 رم ی و گفتم:ممنون خودم م  دمیکش یپوف

 د یبفرما میریمس همپس  ترایمشی پ رفتمیاتفاقا منم داشتم م هیحرفا چ نی+ ا

 یریکه گفت:مگه من رانندتم که م نمی بو باز کردم خواستم بشچرا ناخودآگاه قبول کردم.در عق  دونمینم
 عقب؟ 

 ی+فعال که هست

 ن یزد و گفت: باشه خانم من راننده شما بفرما بش یلبخند

  نیو ا  اری.مهدارمی.چشام گرد شده بود و کم مونده بود دو تا شاخ دربدر جلورو باز کرد  بعد
که گفت:نفس ترم اول  میراه بود ن ی.بمیلبخند؟با تعجب سوار شدم و حرکت کرد نیو ا  اری حرکتا؟مهد

 گه؟ید یبود

 نشدم.  یچرا عصبان دونمینم یچه زود پسرخاله شد ول  نیا هوففف

 + بله شما چطور؟ 
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 ترم اخرم  -

 +اها

 زده نشد .  نمونیب   یحرف میتا برس گهید

 شدم.خواستم برم که صدام کرد: نفس   ادهیکردم و پ  یخدافظ

 : بله از پنجره نگاش کردم  برگشتم

 +مواظب خودت باش 

نه به اون موقع  شهیم  شیزیچ هی نی.او من مات و مبهوت موندم   رونی گاز از کوچه رفت ب هیبا  بعد
  ز یتکون دادم و رفتم تو.درو باز کردم و با داد گفتم:سالمممم عز ینه به االن.سر  دادیسالمم نم یکه حت

 د یایب  نیدردونتون اومدد.خوشگلتون اومدد.بدو

 .اون مگس کشو بده فک کنم مگس اومدهادیوزوز م  یاومد: ااا مامانن صدا ماین یصدا

  هویآروم اروم رفتم سمتش و  نیبود.واس هم  یلم داده بود که پشتش به ورود  یرو مبل ما یتو.ن رفتم
 دست به زنم داره ینیب یمامان م ییی و صداشو دخترونه کرد گفت:وا دیزدم پشت گردنش که از جا پر

همه جام   گهید زنهیشده.همش م اهیس  نیا شیدر اورد و گفت:من شب و روزم پ هیگر یادا بعد
 کبوده از دستش. 

 نونه.ز یها دادیشروع کرد به داد و ب  و

هم  مای .خود ن نیرو زم  میما بابا و مامان هم اومده بودن و هممون از خنده ولو شده بود یصدا با
 خندش گرفته بود. 

 مردم از خنده  ماین ی ریبم ی+وا

 گهید نیخدااا من از دست ا ی.ار ی بم گهیچنگ زد به صورتش و گفت:خدا مرگم بده حاال هم م دوباره
 خسته شدم 
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سمت اتاق تا لباسامو عوض کنم صدامو مردونه   رفتمیکه م  یشدم و با خنده هلش دادم و در حال بلند
 که هس  نهیهم نمیکردم و گفتم:حرف نباشه ب

  شیخندشون بلند شد.زود لباسامو عوض کردمو برگشتم پ یزدم و درو بستم که صدا ی چشمک بعد
 نا یمامان ا

 یییی +ماماننننننن مام

 ی زنیدختر چرا دادم هیچ -

 ره ی میم یگشنگ +دخترت داره از 

 ساعت بعد شامه  ک ی گهیبردار بخور د زیچ هی+خب برو خودت 

 شن یملت از دستش راحت م هی: چه بهتر ما ین

 تون یهمه مهربون نیواقعا از ا ی+مرس

 دلبندم  کنمیگفتن:خواهش مباهم  هردو

 بابا چه هماهنگ ولیتعجب نگاشون کردم و گفتم:ا با

به  کردم گرم کردم شروع نکهیناهارو در اوردمو بعد ا یغذا خچالیو منم رفتم از  دنیخند هردوشون
 خوردن 

 

  یباحال لمیف  یلی.خمیکردیگذاشته بود نگاه م مایکه ن یینمایس لمیبابا نشسته بودم و به ف شیپ
 خاموش شد.   ونیتلوز هویکه و منم غرقش شده بودم  دی رسیحساسش م  یداشت به جاها گهیبود.د

 خاموش کرد   نویا ی+اههههه ک

نگاش   تی .با عصبانسادهیو کنترل به دست باال سرم وا طونشی ش یبا چشا ما ین  دمیشدم که د بلند
 نکن م یکنترلو بده من عصبان مای کردم و گفتم: ن

 االن دهیگفت:نچ فوتبال م لکسیباال و انداخت و ر ییابرو
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 روشن کرد و زد شبکه سه  ونویتلوز بعد

 میکردیوتکرار م نکارویا ی.هازم گرفت و زد فوتبال  مای.دوباره ناز دستش گرفتم و زدم به فلش  کنترلو
  هیبرزخ یکه با چشا میو سرمونو برگردوند میبهم کرد ی.با تعجب نگاه سی کنترل ن میدید هویکه 

  مای.من و نه یاوضاع خطر یعن ی کردی م نگاه ینجوریا ی.اوه اوه مامان وقتمیمامان رو به رو شد
.در اتاقو پشت سرم بستم و رو  میزد میج  هیثان کیو در عرض   میهمزمان آب دهنمونو قورت داد

اومد جلو چشم.با تعجب چشامو باز و بسته  اریچهره مهد هوی.چشامو بستم که دمیتخت دراز کش
از جلو چشم رد  لمیف هیکه باهاش بودم مثل  یلحظات  کمکردم دوباره لبخندش اومد جلو چشم.کم

که تا حاال به  ی .واس منادی بوجود ب یحس  زاشتمی م دیشد.سرمو محکم تکون دادم تا از سرم بره.نه نبا
امکان نبود .اصال من و عشق نه  نینداشت ا یمعنفکر نکرده بودم و عشق برام  یجنس مذکر چیه

 کلنجار با خودم خوابم برد.   یمحاله.بعد کل

 .رونی ب میکه بر میگذاشته بودهلنا قرار  بان یهم واسم یکالس نداشت امروز 

و   یو گوش  میمشک فیو بعد برداشتن ک  دمیپوش اهمویقرمزم و شال س یبا مانتو کت اهمویس شلوار
 .رونیتم باز اتاق رف چیسو

 من رفتممم   یی+مامانننن بابا

 بدون سوال گفتن:   نیقبل بهشون گفته بودم واس هم از

 +برو به سالمت  

 +باش مواظب خودت باش 

.خانم دمیرس  قهی دق ۱۰شدم و به سمت خونه هلنا رفتم.بعد  نی .سوار ماشرونیگفتم و رفتم ب  یخدافظ
 بهش زنگ زدم  یبود.با کالفگ ومدهیطبق معمول ن

 +بله

  یهست ی بله و درد کدوم گور -

 کن اومدم+خودتو کنترل 
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که در خونشون باز شد و خانم  دادمیهلنا.با حرص داشتم بهش فحش م یریبم یهم قطع کرد.ا بعد
 . یعروس  رهیکرده بود که فکر کردم م  شیآرا یفرما شد.جور فیتشر

 و باز کرد و سوار شد. در

 ؟یدینازک کرد وگفت: خوشگل ند  یکه پشت چشم کردمی تعجب نگاش م با

 .دمیبودم که به لطف شما د دهیند ین یعروسک چ یول  دمی+چرا خوشگل د

 : رم ی زد که باعث شد گوشامو بگ  یغیج

 یبد  ییل یخ م؟نفسینیعروسک چ  من

 ه یچه لحن گهید نیا یچندش گفتم:اههه هلنا ببند اون دهنو حالمو بهم زد با

 که خودمم چندشم شد زننی حرف م یلوس چجور یدخترا نمیگفت:خواستم بب یو عاد دیخند

 . دمیخند  شی وونگینگاش کردم بعد به دبا تعجب  اول

 م؟ ی+خب حاال کجا بر

 پاتوق  میبر  -

 .م یبزن بر ولی+ا

 ۱۷#پارت  

  یو بعد مدت میکرد دایپ  شیکه سه سال پ ی. رستورانم یرستوران رفت یو به سمت ورود میشد ادهیپ
شد پاتقمون.تا خواستم درو باز    نجایدوست باباس و از اون موقع به بعد ا نجایکه صاحب ا میدیفهم

 یها یما گفت:به به مشتر  دنی.با درونی)صاحب رستوران( اومد ب یفتح یکنم در باز شد و اقا
 شما؟پدر خوبن؟   نی.خوبیدائم

 .بله خوبن یفتح یزدم و گفتم: ممنونم اقا یلبخند

 +سالم برسون 
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 رسونمیم  تونویچشم بزرگ -

 تو  دی+بفرما

نشسته  یافتاد که دختر پسر  مونیشگیهم  زی.نگام به م میزدم و با هلنا وارد رستوران شد یلبخند
 ما.  یبودن جا

 نیک گهید نایاهه ا -

 گهید زیم م یامروزو بر هی  ایاشکال نداره ب  میدینخر  زوی هلنا نگاه کردم و گفتم:خب ما که م به

که کنار پنجره بود و خلوت هم بود.دستمو گذاشته  میرفت  یزیتکون داد.به سمت م یسر یناراحت با
نکنه   شدهیچ یهلنا به خودم اومدم:تو هپروت  یکه با صدا کردمینگاه م رونیچونم و به ب  ری بودم ز

 ؟ یعاشق شد

شدم:هلنا خفه شو صد دفعه  یعصبان رهی خندم بگ نکهیا ی بجا نباریچرا ا دونمیخنده.نم  ریزد ز  یپق بعد
 شم یگفتم من عاشق نم

 ی ریگیکرد و گفت:خب حاال چرا پاچه متعجب نگام  با

.قهرمون میبود ینطوریا شهی.همه صدام کرد نگذشته بود ک قهی.دو دقحوصله نگامو برگردوندم  یب
 یی :نفسد یکشیطول نم قهیاز دو دق  شتریب

 +ها

 نفس جان -

 +بلههه 

 نفسم -

 گهی+د بنال د

 ؟ یجانم بگ   یریمیکرد و گفت:منگام  ی چپک

 خندش گرفته بود. اره.اونم یو سرمو تکون دادم به معنا دمیخند
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 م؟یبخور یخب حاال چ -

 خوام ی+من کباب م

 .ادیدادم و به گارسون اشاره کردم که ب  تکونیسر

 در خدمتم دی+بفرما

 ده یدوتا کوب -

 ؟ یدنی+نوش

 ی دوتا نوشابه مشک -

 نیبا تعجب زل زده به پشت سرم.وا ا دمیبپرسم که د یتکان داد و رفت.برگشتم از هلنا سوال یسر
پسر در حال وارد شدن تا  ۳که باز بود و  یبه در ورود دمیچش شد؟رد نگاهشو دنبال کردم و رس 

و   جب.با تعکردی م کاری چ نجایا ن یخود خدا ا  ایضربان قلبم رفت رو هزار. هیپسر وسط دنیبودن.با د
ابروش رفت باال و به سمت   هی.دیکه مارو د کردمیچرا داشتم بهشون نگاه م دونمیکه نم یاسترس

.با صداش به خودم اومدم:سالمم نفس خانم  زیبود به م دهیرس گهی.دقلبم یوا  اینی لعن  ایاومد.ن ماز یم
 ورا نیا .از یو خانم عباد

  یحرف  دید  ی.وقتدمشیکه د یفقط سرمو تکون دادم درست مثل دفعه اولبا اخم سالم داد.منم هلنا
 کنم.گفت:با اجازتون رفع زحمت  میزنینم

 د ی.بفرما کنمی:خواهش م هلن

به صورتم و سرمو گذاشتم رو   دمیکش زد؟دستمویقدر تند مرفتن.دستمو گذاشتم رو قلبم چرا ان و
  ینجوری ا هوینفس چرا  شدهیهلنا اومد:چ  ینشست رو سرم و بعد صدا یدست قهی .بعد چند دقزیم

 ؟یشد

 نه؟ یزد و گفت:دوسش دار یکه لبخند دیتو چشام د یچ  دونمیکردم و بهش نگاه کردم.نم بلند  سرمو

 گرد شد.نه نه من دوسش نداشتمم  چشام

 +معلومه که نه



 یی به وقت تنها

38 
 

 یدار -

 + ندارممم

 گمیم یدار-

 ندارم  ی عن ی+هلنا گفتم ندارم 

 اون اومد تو ذهنت  یکه تا گفتم دوسش دار ی.دارگمیم  وی ک یدیکه فهم یدار-

 نه یبود؟وا اریمنظور هلنا ، مهدکجا معلوم اصال از  گفتیشدم.راس م خفه

زد و گفت: بهش بگو نزار از   یهلنا صورتمو اورد باال .نگاش کردم.لبخند یدستاگرفتم تو دستام.  سرمو
 دستت بره 

ما بودن برگشتن   کیکه نزد ییداد و اونا یبد یصدا یکه صندل  یجت بلند شدم.جور مثل
  شی غرورمو پ رممیبم  ؟؟منیگیم ی دار یگفتم:معلومه چ.رو به هلنا گفتم نشستم  یدیسمتمون.ببخش 

 کنمی خورد نم کهی اون مرت

 عشق معنا نداره  ش ینفس غرور پ  ی+ول

 خوام ی دوما عشقه بدون غرورو نم ستمیمن اوال که عاشقش ن  -

 +واست متاسفم 

 .می.غذاها رو اوردن و تو سکوت خوردنگفتمی زیچ

 

 نیهلنا که مثل تلنگر بود ا یبا وجود حرفا یول  خواستیرو رسوندم خونشون.دلم آرامش م هلنا
.صداشو بلند  دمیکردن به آهنگ مورد نظرم رس نیباال پا کمی نبود پخشو روشن کردم بعد  ری امکانپذ

 اد یکردم و سرعتمو ز

 شد  ینجوریکه ا شدیچ دونمینم

 شم یپ یستیکه چن روزه ن  دونمینم
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 ی که فقط بدون گم یم نارویا

 شمیم وونهید واشی واشی دارم

 دوبارت   دنیبه عشق د  یک تا

 رم یکوچه ها خسته بشم بم تو

 دنبال تو بگردم دیبا  یک تا

 رمی سراغتو بگ دیبا یک از

رو زمزمه  خوندی از دل من م یسچی طل رضای قسمتو که انگار عل نیدادم به دستمو با اهنگ ا هیتک  سرمو
 کردم: 

 بشه  سیخ منی نبود چشما قرار

 بشه سی ن قرار  ینبود هرچ قرار

جلو   اریمهد یبشه.همش لبخند و اخما ینجوریقرار نبود ا یسرمو گذاشتم رو فرمان.لعنت دموکرترمز 
 چشم بود.

 تموم شه ینجورینبود ا قرار

 اخر  یها هیثان ادیم ادتی

 یبه زود امیاما م رم ی م یگفت

 اشکامو  ین یبستم تا نب چشمامو

 یوا کردم و رفته بود چشمامو

 نبود منتظرت بمونم قرار

 بود  ریآروم.ذهنم درگ یل یبرعکس خ رفتمیبا سرعت نم  گهید نباریا یول و دوباره روشن کردم  نیماش
واسم ارزش نداشت و کال   یپسر چیکه ه ی.سردرگم بودم.من وفتهی قراره ب  یچه اتفاق دونستمینم
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آخرش   کردمی که فکر م یهرچ تو فکرم بود.به یشبانه روز ارینداشتن االن مهد یتیپسرارو واسم اهم
 زدم. زنگ مایو حوصله خونرو هم نداشتم.به ن شدم یخونه م کینزد گهی.داریبه مهد  دیرسیم

 +ها چته

 یی ماین-

 شده؟  یزیصداش عوض شد:جانم چ لحن

 نه-

 مه یو ن ۹ ؟ساعت ییکجا ؟اصالی+خب پس چرا زنگ زد 

 رون؟ یب  یایم-

 +کجا؟ 

 میبگرد نیبا ماش  میبر-

 +باشه  

 منتظرم  نیپا-

 +اومدم

 شد.  نی و سوار ماش رونیاومد ب  ماینشد که ن قهیدق ۵به خونه و   دمیموقع رس همون

 +سالم خواهر خلم 

 سالم داداش خلم  -

 ی +چطور

 گذره یم-

 شده؟ یزی+چ
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 گمیبعدا م-

من  باالتر از خونمون بود و  ابونیکه دو سه تا خ  یشگیپارک هم یتکون داد و حرکت کردم.جلو یسر
 پارک کردم.  نجایا میومدیم  گرفتیهروقت دلمون م ما یو ن

 ما دلش گرفته؟ ی بهم کرد و گفت:اج ینگاه  ماین

 +هممم

 شد منم دنبالش.  ادهی زد و پ یلبخند

 مینشست  یمکتیو رو ن م یکه وسط پارک قرار داشت رفت  یبه سمت حوض باهم

 

 . مای.سرمو گذاشتم رو شونه ن

 ی+داداش

 جانم -

 ؟یعاشق شد یدیکجا فهم+از

شب و روز   گهیکه د دمیفهم  یگفت:خب وقت قهیاز سوالم جا خورده.بعد چند دق دونستمیکرد.م سکوت
 کنم.فکر  یبه کس تونستمیاون نمبود و جز تو فکرم 

 . مایافتاد رو دست ن  اریقطره اشک بخاطر مهد   نیبستم و اول چشامو

 ما ی+ن

 جانم -

 +فک کنم عاشق شدم 

 خنده ری بلند زد ز هوی از شونش برداشت و  سرمو

 ندارم ک  ی+مرض.شوخ
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 کرد و گفت:اخه خنده داره تو و عشق؟ جمع   خندشو

 د یدوباره خند بعد

 دوسش دارم  یشد و از ک یچجور دم یخودمم نفهم  ماینگاش کردم و گفتم:ن چپ

 ؟ یشد و گفت:ک  یجد هوی

 ار ی و آروم گفتم:مهد  نیانداختم پا سرمو

 ار؟؟ یگرد شد:کدوم مهد چشاش

 ر ی+برادر زن دوستت ام

 .یدیگفت: تو اونو مگه چن بار دتعجب  با

 مه یپر شد و گفتم:همکالس چشام

.بعد چن لحظه اخماش رفت تو هم و اری.اون تو هذم حرفم و من تو فکرمهدمیساکت شد هردو
 گفت:نفس 

 +جان

 ؟یدار دوسشی مطمعن -

 شده مهمتر از خودم  اریمهم نبود االن مهدواسم یپسرچیکه ه ی+من

 ده یکه نشون م سین  یاون  اریتورو نداره نفس.مهد اقتیل اریمهد-

 ؟ یچ یعنی+ 

 ؟؟یزدتو باهاش حرف -

 می+نه همش باهم دعوا داشت

 ؟ یعاشقش شد یپس چجور -
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 دونم ی+نم

 یگشتی دنبالش م شهیکه تو هم  سین  یاون اریمهد -

 +دست خودم نبود 

 دنی.با دنی دیم ونی.مامان و بابا داشتن تلوزمیو برگشت میشد  نیسوار ماش میحرف زد   کمی نکهیا بعد
 نمونه.احوالتان؟خوش گذشت؟  یما بابا گفت:سالم خواهر برادرا

تو آب .تو وان دراز   ختمی ر ویآروم گفتم و رفتم حمام.وامو پرآب کردم و شامپو بدن شکالت  یسالم من
 داشتم. ازی آرامش ن نیو چشامو بستم.به ا مدیکش

 ی تو حموم  رون؟دوساعتهیب  یاینم  ؟؟چرای:نفس نفس خوب دم یاز خواب پر ماین  یصدا با

 خوابم برده بود. امیو گفتم: االن م دمیبه چشام کش یخاک تو سرم خوابم برده بود.دست یوا

.به پنجره نگاه دمینرمم خز یپتو  ریلباسامو عوض کردم ز نکهی.بعد ارونیگرفتم و رفتم ب یدوش  عیسر
 رفتم  یخبر  یزدم و به عالم ب یرعد و برق اومد.لبخند یکردم همون لحظه صدا 

. 

 هاا شهی م رتی+ نفس پاشو د

 شو هنوز زوده اصال ساعت چنده؟ الیخ یچشامو باز کنم گفتم:مامان جون من ب نکهیا بدون

 میو ن ۷+ 

 باشه -

و با   ییسمت دستشو دمیحد ممکن باز شد و دو نیچشام تا اخر  هویگذشته بود که ن هیدو ثان  یول
خنده مامام اومد.بدو بدو حاضر شدم و رفتم  یعجله دست و صورتمو شستم.درو که بستم صدا

  دمیتو هوا فرستادم و دو یتو آشپزخونه بودن براشون بوس نایشده بود.مامان ا رمی د یلی.خ نیپا
 . نیماش  تسم

 .با عجله رفتم سمت کالس و درو زدم. دمیو ربع رس ۸باالخره ساعت   دیشد کیتراف با
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 د ی+بفرما

 باز کردم و رفتم تو. درو

 +سالم استاد

 چه وقت اومدنه؟! نیسالم خانم ا-

از بس خوش گذشته  نیاستاد فک کنم با شاهزاده سوار بر اسبشون اومدن واس هم دی+ببخش
 کردن. ریخاطر د ن ی دن به همبهشون اصال متوجه گذر زمان نش

 کزادین  یزدم و گفتم: آقا یبود.پوزخند  اریمهد یاز دوستا یک یگفته بود نگاه کردم. نویکه ا یاون به
 .نیدانشگاه هست یکه راننده دخترا ستنیهمه که مثل شما و دوستاتون ن

 به هدر نده ها رانندهنیوقتتو بخاطر ا یاخر نشسته بود گفت:نفس  فیحرفم هلنا که رد  نیا با

 .دنیو بچه ها هم بعد اون خند دیهم خند بعد

 تا خواست جواب بده رو کردم به استاد و گفتم: استاد اجازه هس؟  دیترکیم که از حرص  کزادین

 تکرار نشه گهید دی+بفرما

 ادامه داد. سش یهلنا نشستم.استاد هم برگشت سمت تابلو و به تدر شیتکون دادم و رفتم پ یسر

 کرد.ابروهاشو انداخت باال و لبخند زد.  رمیبرگشت و غافل گ هویکه   کردمینگاه م  اریمهد به

 !کارا؟نیو ا اری شد.مهد گردچشام

 . دمیاز درس نفهم ی چ یتا اخر کالس ه گهی د یازش گرفتم و به تابلو نگاه کردم ول نگامو

 بابا همه رفتن پاشو   ای: نفس تو هپروت ی خال یکه دو ساعته زل زدم به تابلو  دمیهلنا فهم  یصدا اب

 دوتا از بچه ها.  یکیو   میهمه رفته بودن فقط ما بود گفتینگاه کردم راس مدور و برم  به

 سلف می+پاشو بر

 م یاوک بر -



 یی به وقت تنها

45 
 

نفره نشست و منم رفتم واس   ۴ زی به سمت سلف.هلنا پشت م م یو رفت میهلنا از کالس خارج شد با
 هلن. شیهردومون قهوه سفارش بدم.قهوه هارو گرفتم و برگشتم پ

 ی خرس قطب   یکنی م کارای +خب چخبر چ

   یسالمت یچ یه -

 بود.  مایزنگ خورد.س میلحظه گوش همون

 +ها بنال 

 ادب  یسالم ب -

 +سالم با ادب

 ! ای زنگ نزن اصال ایخونمونا ! یایموقع ن هی -

 . رمی بخدا درگ مای+س

 ؟ یایامروز م  -

 برم  تونستمیخونه.پس اره م رفتم یکالس داشتم و بعدشم که م ۴تا  امروز

 ام یم ی+اوک

 ن یافر-

 ی وقتمو گرفت  یل یخ گهیگمشو د +خب

 ی بزن از خداتم باشه با من حرف  -

 خدافظ گهی .برو دستی+حاال که ن

 یبا کهی ندار اقتیل-

 . کالسمیبرگشتمیقهوه هارو نوش جان کرد  نکهیقطع کردم.بعد ا و
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. 

 اطی تو ح  مکتی.هلنا هنوز امتحانشو تموم نکرده بود.رو ن رونیدادم به مراقب و رفتم ب ورقمو
  انیبه پا تی بود که ترم اول و با موفق نیاز ا مینشستم.هم خوشحال بودم و هم ناراحت.خوشحال 

.عادت کرده  دمشیدینم گهیترم اخرش تمام شده بود و د ارید که مهدبو نی از ا میرساندم و ناراحت
سحر هم   یمدت عقد و عروس  نیتو ا  ی.راستمیهر روز با کل کالمون کالسو شروع کن نکهیبه ا بودم

بودم که هر روز   دهیفهم گهیموضوع کنار اومده بود. منم د نیبا ا با یهم تقر  مایباهم برگزار شد و ن 
چون  دمهمچنان سکوت کرده بو  یمحاله ول  و فراموش کردنش  شمیم  اریعاشق مهد  روزی از د شتریب

بود.اصال فازش   اریبود رفتار مهد بی مدت برام عج نیکه تو ا یزیبود.تنها چ  یزیغرورم مهمتر از هرچ 
 تفاوت. یروز ب  کیو  یروز عصب   کیروز مهربان و   کیو  طونی روز شوخ و ش  کیمعلوم نبود.

 +سالم نفس خانم 

نشسته بود.دستمو  مکتیسمتش . کنارم رو نو برگشتم دمیکش ینیه کمیصداش از نزد دنیشن  اب
 ار یبله اقا مهد میترسوند یگذاشتم رو قلبم و گفتم:وا

 .شهیزد .معلوم بود امروز روز خوش اخالق  ابشی کمیاون لبخند ها از

 بترسونمت خواستمینم  دیببخش-

 ن؟ یداشت ی+اشکال نداره کار

 کافه ....  یاری ب فیتشر  ۵امروز ساعت  شهیبگم اگه م خواستمی... راستش مزهیامم... چ -

 بگم. یچ  دونستمی.نمسهیخدا االناس که قلبم وا یوا

 ن؟ یاینفس خانم م-

 زد و بعد از تشکر رفت.  یبگم فقط سرمو تکون دادم.اونم لبخند نتونستمی چیه

 بود.  اریپسر دانشگاه مهد نیپتری به جرئت بگم خوشت تونستمیرفتنش نگاه کردم.م  به

 زل زدم.  شی خال یدوساعته به جا  دمیهلنا فهم  یصدا با

 نفس خانم بخدا رفتاا-
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 +گمشو بابا 

 گفت یمی چ-

 گمی+نم

 ی گیم-

 +نوچ 

 م یکنف یو تعر مینیبب -

 .گفتمیخودم م ای دی فهمیخودش م  ایو ازش پنهون کنم. یزیچ تونستمینم گفتیم راس

 +باشه بابا 

 گفتم یدید-

 ن؟ ایبگم  یزاری+حاال م

 اره اره بگو  -

 کافه   ای ب  ۵ساعت  گفتی+م

 گرد شد:نههه  چشاش 

 باال انداختم شونمو

 که شهیاصال نم  شعینمکافه؟باورم  ایبه تو بگه ب  ادیمغروره دانشگاه بپسر  -

 شده.  ینیب ی+ حاال که م

 عجببب -

 +هلنا

 هان-
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 بگه؟ خوادیمی +به نظرت چ

  دونمینم-

 کوفت ی+ا

 دونم ینم  یبگم وفت  یخب چ-

 تو حرف نزن اصال  یچی+ه

 و حرکت کردم.  میهلن هم دنبالم.سوار شد نیشدم و رفتم سمت ماش بلند

 بود.  بیعج  کمی نیرو رسوندم خونشون و خودمم رفتم خونه.همه خونمون جمع بودن و ا هلنا

 که جمعتون جمعه فقط دسته گلتون کمه که اونم اومد نمیبی+ به به م

 یشهرام با خنده:دختر تو ک باز سالمتو خورد عمو

 بزرگوارش   یفر به عمو یو گفتم:سالم و درود نفس آزاد دمیخند

دادمو  ینظامبودن جلوشون سالم  نشستههمشیکه پ رفتم سمت بابا بزرگ و مامان بزرگ  بعد
 داره؟یپا به کامه؟عشقتون  ین؟زندگ ین؟خوش ی.خوبفریخاندان آزاد رگ بز ی گفتم:سالاام بر عاشقا

 یچطور نم یبب   نجایا  ای.ب زی برکم نمک و گفت:دختر  دیخندبزرگ بابا 

 دمیگفتم:حاال که شما دوتا عاشقو د شدیم دهیدتا دندونام  ۳۲که  یکنار اقا جون و با لبخند نشستم
 اقا جون توپم توپ 

 گفت:خداروشکر  و اقا جون دنیخندهمه

  یاقا جونت نشست شیانقدر پ گهی(با لبخند گفت: بسته دمیگفت یم یکه بهش مام )مامان بزرگم  یمام
 .نمیببمن  شی پ ای ب کممی

 به چشم. یو گفتم :ارو چشمگذاشتم دستمو

 گفتم:آق جون با اجازه رو به اقا بزرگ  بعد
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  گفتمیخودمون بشنو فقط کهیجور شهیهم مثل  رو شونش. آروم سرمو گذاشتم ونشستمی مام  شیپ
 : 

 ؟ یعسله مام  نیری + اوضاع خوبه ش

 دعا کن.  برامی اره مام-

 خبرم؟ی شده که ب یزی+چ

 بگم. ویهمه چ برگشتم دمیبره قول م شی خوب پ ی. تو برام دعا کن همه چیکیش یپرم یم امروز ی مام-

 . دونستیهمه کارامونو م بایو تقر میبود یم یصم  یبا مام ماید منو نبو ینجوریا شهیهم

 . دمیبوس هوی مختص خودش زد که دلم واسش ضعف رفت.گونشو  یلبخندا از

 شهیخوب م یکه همه چ شاالی+ا

 برم؟  یاسترس اومد سراغم.االن چجور ۴ساعت  دنیبه ساعت کردم و با د ینگاه

  یچجور یقرار دارم االن من وسط مهمون  ۵ساعت  ی مام یو گفتم:واکردم  نگاهی استرس به مام با
 برم؟ 

 . کنمی + بزا من حلش م

  یخدا منتظره گفته بود اومدن ؟بندهیری بگ موی خانم امانت  هیاز سم  یریگفتم: نفس جان مادر مبلند  بعد
 رفت.  ادمی ازش  رمیبگ

 زده از جام بلند شدم و گفتم:چشم قربان. ذوق

 اهمی رو تاپ س دویرسیمو کت بلندمو که تا زانوم دم یپوش  اهموی س نیج تاق.شلوار ا دمیدو بعد
واس  نبودم  شی . اهل آرارونی از اتاق اومدم ب کردمیممرتب رو سرم  اهمویشال س کهی و در حال دم یپوش
بهش   آرومو  دمیو محکم گونشو بوس یسمت مام.رفتمامی در ب یروح  یزدم تا از ب یتنها کرم نیهم

 عاشقتم بخدا  یگفتم:مام

 و گفت:مواظب خودت باش دخترم.  دیکشرو سرم  یدست
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 زدم و گفتم: چشم یلبخند

 +برو به سالمت. 

 ک یبود و خداروشکر چون تراف ۵ربع به   کی.ساعت رونی کردم و از خونه زدم ب یهم خدافظ هیبق از
 . دمیبود به موقع رس کینبود و کافه نزد

  کردمیم یلرزون که سع یدوباره استرس گرفتم و با پاها  اریمهد دنیکافه رو باز کردم و رفتم تو.با د در
 محکم باشه به سمتش رفتم.

 از جاش بلند شد دنمید با

 +سالم 

 سالم. -

 . مینشست هردو

 ن؟ ی+خوب

 برم دیوقت ندارم با ادیکه من ز نیزودتر کارتونو بگ شهی.اگه می مرس-

 د؟ یدار لیم ی :چموقع گارسون اومد همون

 ن؟ یخوایم ی :چ ار یمهد

 +قهوه تلخ 

 بگم که..... خواستم یکرد و گفت : خب ...م یسرفه ا اریقهوه سفارش داد و گارسون رفت.مهد خودشم

 

  ویو بعد دوباره گوش  اریرو شماره مهد رفتیدستم م  یتو دستم ه یتخت نشسته بودم و گوش رو
در   یگفت اونم دوسم داره و اگه من خواستم مدت اریکه مهد ی هفته از اونروز  کیکنار.االن  زاشتمیم

گفت   یمخالفت کرد و م یکه اولش کل  مایحرف زدم. ن   یو مام  مایگذشته.همونروز با ن م یارتباط باش 
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مدت خودش  نیکه تو اکردم یآور ادیبهش  یبعد وقت یحرفا ول  نیو از ا یشناس یرو نم  اریمهد
 قبول کن  یگفت اگه واقعا دوسش دارهم یشاهده عذابم بوده قبول کرد.مام

برداشتم و دوباره    ویبگم که قبول کردم.اونقدر گوش ار ی تا من به مهد میتو اتاق بود مایهم با ن االن
 .یام بده خستمون کرد یپ بار ی ای شو  الشیخ یب ایکالفه گفت:اهه بابا  مایانداختم اونور اخر سر ن 

  ینوشتم :سالم من حرف   اریبرداشتم و واسه مهد ویگوش یینها میچپ نگاهش کردم و با تصم چپ
 .که احترام خط قرمز هام نگه داشته بشه یبه شرط یندارم ول 

 .ست ین  یمعلوم بود که راض افشی نگاه کردم.از ق  مایو به ن رونی سندو زدم.نفسو دادم ب و

 نشم. مون یکه پش دوارمی+ام

 نکنم. مونتیپش  دمیقول م یداداش مایپر شد.:ن  چشام

چقدر در اون حال موندم کع با   دونمی.نمبرام باز کردم و منم از خدا خواسته رفتم بغلش دستاشو
 .نوشته بود:مطمعن باش خانوم خانوما.یسمت گوش  دمیپر بای و تقر دمیاز جام پر میگوش یصدا

 . دوارمی:امنوشتم

. 

. 

لبخند به لب  هیاومد که هرثان یفت و بجاش نفس مهربون اومد.نفس همان روز نفس مغرور ر از
 شروع شد.  یروز همه چ همانداشت.از 

نه  ی ندهیغافل از آ  یول نمیزم یدختر رو  نیخوشبخت تر کردمیبودم احساس م  اریکه با مهد ییوقتا
 چندان دورم. 
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 ماه بعد. ۵

 

 شدم. داریب  میاس ام اس گوش یبا صدا صبح

,از  ی,و من ه یخندیاومد رو لبم و اس ام اس رو باز کردم :از ته دل م یلبخند اریاسم مهد دنید با
 عاشقت شوم ,تولدت مبارک عشقم   دیاول با

 . کیتبر نی شد.اول قتری عم لبخندم

 .همه تو حال بودن. رونیبو رفتم فرستادم یزود جواب  براش

 . منیسفت بغلم کرد و گفت: تولدت مبارک بهتر دنمیبا د  ماین

 جذاب من  ی+مرس

.تولدت  یرد کرد تمیدهه زندگ نیمن دوم طونِک ی کرد و گفت:ش.بابا هم بغلم میو از هم جدا شد دیخند
 مبارک 

گفت : بدو برو حاضر شو که  مایننم یبشو تا خواستم دمیدوباره هر سه تاشونو بوس  یخوشحال با
 .ببرمت دور دور  خوامیم

و با   دمیو شلوار قرمز و پوش اهی. شال قرمزمو با مانتو ساتاق میو دو بهم  دم یمثل بچه ها کوب دستامو
  یجلو دمیدر زدن رفتم تو که د .بدونمای اتاق نو رفتم رونیباز اتاق زدم  اهمیس ک یکوچ فیبرداشتن ک 

 شهیباهاش کردم.هم یحموم حساب  هیو  دمی.از پشت عطرشو قاپزنهیو داره عطر م  سادهیوا نهیآ
 مردونه بودم. یعاشق عطر ها

 ؟هاانن؟؟یآدم ش یخوایم یبا حرص گفت: تو کِ   ماین

 . شنینمزدمو گفتم:فرشته ها که آدم  یحرص درآر  لبخند

 . یمن لیتو عذرائ ی گی+اره راس م
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 م یکرد یخدافظ نای.باهم از مامان ارونی نگذشته از اتاق اومد ب هیهم دو ثان مای.ن رونی و رفتم ب دمیخند
 . میشد نیو سوار ماش 

 خان داداش؟؟ میری + خبب کجا م

 بگم  شهینم -

 +چرا؟

 چون گفتن نگم-

 بگو  گهینکن د  تیاذ مای+ اااا ن

 نوچ -

 شو  ادهیپ میدی گفت :رس قهیدق ۱۰قهر رومو برگردوندم.بعد  با

 که  دیسف ییالیو ی.خونه  خونه داشت  کیکه فقط  میبود ینگاه کردم.تو کوچه ادور و برم  به
 م یناشناس قدم برداشت یو به سمت خونه  میشد  ادهیپ ن یماش فوق العاده بود.از شی نماکار

 

سطل آب  دنیکه با دنگاه کردم سرم  یبه باال گردیزدم.با چشا   خی هیدر ثان میباز کرد ویدر اصل  تا
نگاه کردم که زود  مایبه ن  ضیبا غ شد و برگشتم   یبرزخ شده بودم چشام  ختهیکه روم ر یسرد

 س یکار من ن مایدستاشو اورد باال و گفت:به جون س

  کهیدر حال  شناختمیکه نم  یخواستم جوابشو بدم در خونه باز شد و هلنا و دوستامون و چن تا پسر تا
 . خوندنی.همزمان تولدت مبارکم مرونیبه دستو دوره کرده بودن و اومدن ب کیک  اریمهد

 ییی مرس  اریمهد یو گفتم:وا کردم  نگاهار ی ذوق به مهد گذاشتم رو دهنم و با دستمو

 زد و گفت:قابل شما رو نداره خانم  یلبخند

 . دمیفهم شویکه بعد ها معن یداشت.برق ی ب یبرق عج هیچشاش نگاه کردم.چشاش  به

 خرس جونم   یشد ریپ  گهیخودشو پرت کرد تو بغلم و گفت : د هلنا
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 سالو تموم کردمااا  ۲۰هنوز  رهیگفتم:ااا کجام پ دمویخند

و صد   جانی داخل خونه چشام گرد شد و با تعجب و ه دن یتو که با د میرفت یبا خنده و خوش  خالصه
  دونمیچشاش رو به رو شدم.نم  یکردم که با همون برق نا آشنا نگاهار یمختلف به مهد یتا حس ها

  مخونه با نظ یوارایعکسام که رو د یآور ادیبا  یولبهم القا کرد   یبرق چشماش حس بد نیچرا ا
  ییسمت عکسازدم و نخواستم که روزمو خراب کنم.با شوق رفتم یق یشده بودن لبخند عم زی آو یخاص 
کوچک و بزرگ سه تاشون که از همع  یهمه عکس ها  نی و کجا گرفته شده بود. از ب ی کِ  دونمیکه نم

گرفته شده  یمک یبحر درس بودم  قا یو کالس وقتبزرگتر بودن نظرمو جلب کرد.عکس اولو ت
اومد رو   یعکس سوم لبخند دنی.با د میبود که تو پارک گرفته بود اریبود.عکس دوم عکس من و مهد

رو گرفته  مایبودم و با دست چپم دست ن ستادهیا نشونی.من ب مای و ن اریو مهد نفره من  ۳لبم .عکس 
  یول  رهیبگ خواسینم  مایعکسو ن   نی.امیدیخندی.هر سه تامون م اریدست مهدبودم و با دست راستم

 کرده بودم. شی به زور راض

که   نیاورده بود عوض کردم و برگشتم پاکه  هلنا از قبل  برام  ییلباسامو با لباسا نکهیباال و بعد ا رفتم
 وسط. ختنی همه بچه ها ر

  ۲۰و خودشم کنارم نشست.به شمع  زی و اورد گذاشت رو م  کیک اریبزن و برقص مهد یبعد کل  خالصه
 سایبلند گفت: نه نههه وا مای شدم و تا خواستم فوتش کنم ن رهی خ کی رو ک

 مای+چته ن

 انداخت باال و گفت:اول آرزو  ابروهاشو

رم بود چون کنا شنوهیم  اریمهد دونستمیکه م ی جور  یزدم و چشامو بستم .آروم ول یلبخند
 نکنمونم یپش  ایگفتم:خدا

آن  هی.دمیکه پوزخندشو با برق چشاش د اریسمت مهدباز کردم و شمع رو فوت کردم.برگشتم چشامو
 نفسم  گفت :تولدت مبارک لب  ریزد و ز  یپوزخندشو جمع کرد  و لبخند عی سر اریترس اومد سراغم.مهد

 بود  میتولد زندگ نیبهتر نیا ارمیمهد ی+مرس

 .نگفتمیزیچ  یشد ول شتریکه ب  ییبرق چشم ها دمید
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 . نگفتمیزی چ یپوزخند محسوسشو ول دمید

  ای گفت:نفس ب اریکه مهد مای نن یسمت ماش رفتمی.داشتم مرونیب میاومد ال یبود که از و ۶  ساعت
 . رسونمتی خودم م

 بزا برا بعد  میگفت: نه خونه مهمون دارمن  یبجا مای ن بگمی زیچ خواستم تا

 خونه   رسونمشیمخودم  تکون داد و گفت : خب  یسر

 ار یکالفه گفت : زود ب  ما ین

 شدم و حرکت کرد. اری مهد نیماش سوار و رفت.منم  نشی رفت سمت ماش بعد

 خانما؟ گرفت و گفت:خوش گذشت خانم  دستمو

 روزام بود.  ن ی ز بهترا ی ک ی هیگفتم:خوش گذشت چ  وزدم ی لبخند

 +خداروشکر. 

 تو سکوت گذشت که گفت : نفس؟  کمی

 +جانم

 باشه یماه واسه شناختت کاف  ۵ گهیکنم د ؟فکیواس خواستگار  امیب  یک -

 ترسوندم ی م نیشده بود و ا شتری نگاه کردم.برق تو چشم هاش دوباره بحرفش شوکه شدم.بهش  از

 

 ک دوسش دارم  یخوشحال بودم که باالخره به اون  ی لیخ.  انیو خونوادش ب ار یقرار بود مهد امروز
و   دمیپوش اهمیبا شال س مویبلند شدم تا لباسامو بپوشم.کت دامن اسپرت سبز لجن ۵.ساعت رسمیم

در   یازمسخره ب یتو اتاق و ه دنیپر نای و س مایبود که درو زدن.س ۶کردم.باالخره ساعت  شی آرا یکم
 نکهیو بعد ا رونیکرد و رفتم ب .باالخره بابا صدام رونیبا لگد هردوشونو پرت کردم ب  نکهیتا ا وردنیم

افتاد.با اون کت شلوار اسپرتش فوق العاده شده  ار ی.نگام به مهدما ین شی اوردم نشستم پ یچا
 بابا.  طرفزد و سرشو برگردوند  یلبخند هیگره خورد.به چن ثانبود.برگشت و نگامون بهم 
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 کن  ییرو راهنما اریبابا به خودم اومدم :نفس جان دخترم اقا مهد یصدا با

 .خدا داغون بود شهیاتاق من که همرفتم  مایشدم و به سمت اتاق ن بلند

 . دیکه خند میباز کردم و وارد اتاق شد درو

 ؟ یخندیتعجب نگاش کردم:وا چرا م با

 م؟ یحرف بزن ی+ما االن از چ

  نکهیتا ا میحرف زد  یالک یساعت می.ن میما حرفامونو زد دونستنی.اخه اونا که نمخندم گرفت  خودمم
 .رونیب م یوقت تموم شد و رفت

 . میهفته جوابشونو بد نیرفتن و قرار شد آخر ا یخیخانوده مشا بود که  ۸ ساعت

 ...  نکهید تا اراحت شده بو  الشیخ   مای.نخوب بود   اری.مهدمیخوب بود هممون خوشحال بود زیچ همه

تلفن و جواب  سمتدمینبود جوابشو بده.دو ی.انگار کسدمیتلفن از خواب پر یصبح با صدا فردا
 فر؟ یآزاد یدختره بود :سالم منزل اقا هی یدادم.صدا

 +بله امرتون؟

 یو اقاخانم  و گفتن که بهتون بگم هرچه زودتر  سی.حال عمتون خوب نعمتون هستم هیمن همسا -
 بهشون بگن. ایآخر نیا خوانیکه مدارن یانگار کار واجب  ششونیبرن پ   فریآزاد

 .کنهینم  یکه روستا زندگمن یدادم: عمه   جوابی جی بود؟با گ یک گهید عمه

 فر یآزاد یاقا یعمه  -

 . گفتیبابا رو م یعمه  دیشا اها

 . ششونیپ انی هرچه زودتر ب گمیبابا ممن امروز به +باشه چشم

 ممنون خدانگهدار -

 +خدافظ
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 بود؟  ی : کمامان

بود گفت   یخانوم هیباال انداختمو گفتم: یمامان که تازه وارد حال شده بود.شونه ا سمتبرگشتم
 نه یهرچه زودتر شمارو بب  خوادیبابا خرابه و م یبهتون بگه حال عمه 

هم که رفته بود کافه و من تنها موندم   مایکه چمدوناشونو بستن و رفتن.ن  دینکش یو بابا طول  مامان
 ار ی.بعد به مهدشمیپ  ادیزدم به هلنا و گفتم بواقعا حوصلم سر رفته بود زنگ  گهیخونه.بعد از ظهر د

 زدم. زنگ

 سه تا بوق خورد تا با خنده جواب داد : سالم خانم خانما احوال شما؟  دو

 م یماهم خوب ن یشما خوب باش  ی:مرساومد رو لبم  یلبخند

 جاننم  یا -

 که باالخره قطع کردم.  میحرف زد  اری با مهد  یساعت می.خالصه نمیدیخند هردو

  یکه چ کردمی بودمو فکر م سادهی وا جیبپذم.وسط آشپزخونه گ یزیشدم تا القل واس ناهار چ  بلند
 .ردم شروع ک نیدرست کنم واس هم  یگرفتم قورمه سبز میبپذم.باالخره تصم

 غذا و روغن بره. یغذا حاظر شد رفتم حموم تا قبل اومدن هلنا بو یوقت

  فونیکج کردم سمت ا رمویزد مس فونیسمت حال که آ رفتمی و داشتم م دمیپوش اهمویشلوار س  تاب
 سادم یدر منتظرش وا یهلنا درو باز کردم و جلو دنیو با د

 

 معرفت  ی+سالم ب

 تو   ایب  یمن؟حاال هرچ ای یمعرفت یگمشو بابا تو ب -

 نگام کرد و رفت سمت اتاقم.  ی چپ چپ

 ر ی نگ یزیچ یاصال اجازه ا ااای+راحت باش 

 برو بابا تکون داد و وارد اتاق شد.منم با خنده دنبالش رفتم. یتو هوا به معنا دستشو
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تلفن   یخونه رو پر کرده بود.صدا خنده هامون کل  یو صدا  میحرف زد یبا هلنا کل  یدو ساعت یکی
 رفتم سمت تلفن و جواب دادم :الو  دمیخندیاومد همونطور که م

 ن؟ یدار یچه نسبت  فریآزاد یبا آقا شما   دی+سالم ببخش

 من دخترشونم چطور؟ -

 . مارسانیب  دیاری ب فیهرچه زودتر تشر دی+ با

 شده؟ ی.به زور گفتم:چدیرو لبم ماس خنده

 و همسرشون تصادف کردن  فریآزاد ی+اقا

 . کردیم  یممتد تلفن اعصابمو خط خط یبوق ها  یو صدا نیبه دست افتادم زم یگوش

 هنوز نصفش موند... ایتو ب یکجا موند +نفسس 

  میشندینم ی چ یمن ه یول گفت یم  ییزایچ هیو سمتم دی دو عیمن قطع شد.سر دنیحرفش با د هیبق
 فقط

 بگم. یزیچ د یچرخینماصال زبونم  کردمیمنگاهش   ساکت

 کردن. دن یشروع به بار یکه هلنا زد به خودم اومدم و اشکام رگبار یل یس با

 شدهیچ  دیپرسیهلنا که م ی.اصال هم به حرفادمیدم دستم بود پوش یسمت اتاق و هرچ دمیدو
 هلنا هم دنبال من. رونیبرداشتم و از خونه زدم ب   نویماش چی .سودادمینم یتیاهم

 .  روندمیم  یسرعت وحشتناک با

 اخه  شدهیبگو چ ی+بابا نفس نصف جونم کرد

 گفتم: بابا و مامان تصادف کردن. هق هقم ونیم

 ییییی +چ

 خودت کمکمون کن.   ای.خداختیری اشک م اروم اروم  هلنا هم گهی شد حاال د  شتریبمیگر
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 . رشیسمت پذ دمی.دو مارستانیب میدیرس

 کجان؟االن اوردنش تصادف کردن  فریاقا و خانم آزاد دی+ببخش

 دنبالم دیآروم گفت:بفرما یل یو خ نیسرشو انداخت پا پرستار

 راه افتاد.  یبه سمت بعد

که مثل  یدنبالش که با وارد شدن به اتاق میرفت  هیتو دهنم.با استرس و گر  ومدیداشت م قلبم
که پرستار و دوتا   یی.هلنا دستمو گرفت و با کمک اون به سمت بالنکاردهادیسردخانه بود پاهام لرز 

من  یکهه.... مامان بابا  نننی ...انایلرزونم گفتم:ا یبودن رفتم.با صدا سادهیباال سرش وا گریمرد د
 سستتتننن؟؟ ین

 ن کنهو گفت:متاسفم خدا رحمتشو  نیاز مردا سرشو انداخت پا یکی

خوشگلم    یمامان و بابا دنی.با دنی پا دیو کش  دی.پرستار دستشو اورد باال و پارچه سفرونی رفت ب و
و    دمیداد هلنا رو شن ی.لحظه اخر صدانیرفت و افتادم زم  یاهی آوار شد رو سرم.چشام س  ایانگار دن

 ....مطلق  یکی تار

. 

. 

اتاق   دمیکه د یزی چ نی.اولپلک هامو با چسب بهم چسبونده بودن.باالخره چشامو باز کردم انگار
که باعث شد  دمیمامان و بابام. سرمو از دستم کش  یاورد.وا ادمیرو به  زیبود که همه چ  یدیسف

 بابود داداش گلم.  ماینشسته بود و سرش رو دستم بود از جاش بپره .ن  یکه کنار رو صندل  یپسر
باور   چکدوممونی.هم یختیری شد و محکم بغلم کرد.هردو تو بغل هم اشک م شتری هق هقم ب مایندنید

چقدر گذشته بود   دونمی.نممیرو از دست داد  زانمونیعز هی ثان کی .که در عرض می که تنها شد میکردینم
 دوباره به خواب رفتم. مای که تو بغل ن

. 

. 



 یی به وقت تنها

60 
 

دو رگم گفتم :  یپوش بودن.با صدا ی.هردو مشک دمیم د رو باال سر  مایو باز کردم که هلنا و ن  چشام
 ششونیمنو ببر پ  ماین

 

  مای.نرونی من اشکاشو نتونست کنترل کنه و رفت ب  دنی و هلن هردو به سمتم برگشتن.هلنا با د ماین
 . میریصب کن حالت خوب شه چشم م یشد و گفت:خواهر کمینزد

 .ششونیبرم پ خوامیم+من خوبم 

 مرخصت کنه چشم. ادی بزا دکتر ب شهیاالن که نم  زمی اخه عز -

بره.دستمو گرفتم  جیگسرم  یا هیکه باعث شد ثان دمیکشبلند شدم و سرمو محکم از دستم  تی عصبان با
  نکهیسمتم و کمکم کرد.بعد ا اومدرم ی خودم م ادین دیکه د مایبه لبه تخت و آروم رفتم سمت در اتاق.ن

 . میشد نیسوار ماش  میکرد هیتسو

 . ختمیریداده بودم و آروم اشک م  هیبه پنجره تک سرمو

 ؟ ی+خوب

 که تصادف کردن شدیچرا؟چ ماینه ن -

 واس هردومون.  رم ی .بمختیرینگاه کردم.مردونه اشک م  بهش

 بوده  ی+انگار عمد

 ؟؟؟؟؟؟ یچ  یعنیگرد شد :  چشام

  نایاز رو به رو به سمت بابا ا ینیافتادن تو جاده ماش یشده بود و وقت یدستکار نیاز قبل ترمز ماش -
  گرفتیاومده و بابا تا خواسته سرعتشو کم کنه چون ترمز نم  رفتنیم یادی ز بای که با سرعت تقر

 نتونسته کنترل کنه و افتادن تو دره .

  یدشمن یمهربون من ک با کس یاخه.مامان بابا یچ یعنیپر کرد. نویماش یهقم فضا هق
 حق ما نبود. نیا ااااااایدانداشتن.خ
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  دهیک هردو کنار هم دراز کش زانمی و به سمت عز میشد  ادهی.پمیدیچقدر گذشته بود که رس دونمینم
  زدمیم  غیشد. ج شتریخوشگلم هق هقم ب یبابا دنیکنار زدم.با د دویلرزونم پارچه سف  یبودن.با دستا
دستاشو  ممحک  مایچقدر درهمون حال بودم که ن  دونمیشده بودم.نم  وونهیانگار د کردم ی و صداشون م

  ناموی بهتر ع یتش سادمویوا یکنار ی و بلندم کرد.حال مخالفت نداشتم پس بدون حرفگذاشت رو شونم 
رد   لمیفقط خاطراتمون جلو چشم مثل ف دمینفهم یچیمراسم ه هیاز بق گهی.دخمی و اروم اشک ر دمید
  ایب ی:خواهرکردم یمنگاه سنگ قبرها  یبه خودم اومدم. به نوشته رو ماین یبا صدا نکهیتا ا شدنیم
 همه رفتن.  میبر

 باهاشون حرف بزنم.  خوامی م امیمن م ن یشما بر  ماینه ن-

 مونمی+ پس منتظرت م

 سنگ قبر نگاه کردم. یرو یتکون دادم و کنار قبراشون نشستم و به اسم ها یسر

 ^  ی^ _ ^شهال امان فریآزاد انی. ^ شا

  یگفتینفسمم؟مگه نم شیپ شهیهم  یگفتیصدامو؟مگه نم  یشنوی؟مییرو اسم بابا:بابا دمیکش دستمو
نفست   نی .پاشو ببترکهیدل نفست داره م نیپاشو بب ییره؟بابای بهم اگه دل نفس بابا بگ  زمی ریم ارویدن
دلم برات تنگ شده پاشو .پاشو بازم بهم بگو   یی.باباسی ن ششینفس شده.نفسش پ یب

موها کم شه من  نیتار مو از ا هیکن بازم دستتو بکش رو موهامو بگو  تیازم حما  بازم.طونکیش
 دست به موهام نزن.   دمیتو پاشو قول م ییو تو.بابا دونمیم

م چرا.چرا هردوتون باه گهیتو د  ییلرزونمو بردم سمت اسم مامان.:مامان شهال یدستا
به   هیشوخ دونمیم یره؟مامانیم ینفس بدون شماها م نی ره؟نگفتی مینفس م   نی.نگفتنیگذاشتتنهام 

  وی زندگ نیتنهام.بدون شماها ا یل یخ  ی.مامانشمیپ نیبرگرد ییبرداره دوتا اشی بابا بگو دست از شوخ 
 خوام ینم

کردم که دوتا از   کار یچ.مگهیری گیمازم  یدار ویتقاص چ ااایقبرشون.خدارو سنگ هق هق افتادم با
رو    مایکه گلوم به شدت سوخت.دست ن ی.از ته دلم خدارو صدا کردم جوریباهم ازم گرفت   زامویعز

 میهاا پاشو بر شهی حالت بد م  یخواهر گهینشست :بسه دشونم
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بلند شدم و به سمت   ماینکردم و دستشو گرفتم با کمک  قرمزش نگاه  یبه چشا میاشک  یچشا با
 . میرفت  نیماش

اصال حال و   رونیو هلنا اومدن صدام کردن نرفتم ب  مایمراسم سوم مامان و بابا بود.هرچقدر که ن امروز
به خاطره   تونستمیمبهتر  ینحوریدادم تو خلوت خودم بمونم.ا یم هیو نداشتم.ترج نیحوصله پا

  ییآشنا یرو به روم زل زده بودم که در باز شد و صدا واریچقدر به د دونمیمون فکر کنم.نمها
 ما چطوره؟  گفت:سالممم نفس خانم

از   هیبغلش و از ته دلم زار زدم.زار زدم واس حال دلم زار زدم واس مهربون دمیدو اریمهد دنید با
 بابام.دست رفته مامان 

 گهید نکنهی و گفت:گر  نی.سرشو انداخت پامیگذشت که با دستش جدام کرد .رو تخت نشست ی کم
 .منم واقعا متاسفم خدا رحمتشون کنه.شنیاونا که زنده نم هینفس با گر

بود  ادیز یل یبرقش خ نباریا یول دمیسرشو اورد باال همون برقو تو چشاش د ی.وقتگفتمی لب  ریز ممنون
 نفسم از ترس بند اومد. یا  هیثان یکه برا یجور

 

هم هرچقدر زنگ   شیبودم.به گوش دهیند ارویمهد گهیچهلم مامان و بابا بود.از اون روز به بعد د امروز
 نیانداشتم .از دانشگاه هم و یچیحوصله ه گهیروزا افتضاح بود.د  نیا میخاموش بود.حال روح زدمیم

 نیهم ا مای ن مهربونم. یگرفته بودم.در عرض چهل روز هم عشقم رفت هم مامان و بابا یترمو مرخص
ترمز   یبوده و ک  یواسه ک نیکه ماش میبود  دهی.هنوز نفهمتصادف مامان بابا بود  یمدت دنبال کارا

  روز ۴۰بس بود  گهی.درونیگرفته بودم باالخره از خونه برم ب  میکرده بود.امروز تصم یدستکار نویماش
 . زدمیحرف م  اریو با مهد رفتمیم  دیبس بود ضعف.با گهیتو اتاق موندن.د

  ار یو به سمت شرکت مهد رونیپوش از خونه زدم ب  یسر تا سر مشک  ۸راس ساعت  صبح
 ادهی پ نیشرکت منتظرش بودم که باالخره اومد.از ماش یشرکت. جلو  ادیم ۹ساعت  دونستمیروندم.م

 سمت خودم. دمیگرفتم و کشسمتش.از پشت بازوشو  دمیشدم و دو

چهل روز   ن ی.تو ایها و غم هام کنارم باش یشده تو؟مگه قرار نبود تو شاد ؟چتیی+معلوم هس کجا
 ی د حرف بزن لعنت یزده بود؟هاا؟چرا الل شد بتیداشتم کجا غ ازیکه بهت ن
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 به سمت آسانسور رفت منم دنبالش.  یحرف   چیبدون ه ساکت

 خاموشه؟  تیگوش ؟چرایبود ؟کجایگینم  یچ ی چرا ه اری+مهد

کرد و رفت  .در اتاقشو باز  رونیزد و از اسانسور رفت ب  یکرد .بعد چن لحظه پوزخند نگامبرگشت 
 و درو بستم. برم. رفتم تو  منمی عنی نیتو.درو پشت سرش نبسته بود ا

 تموم شد خانم کوچولو یند کنار لبش با تمسخر گفت:باالخره بازهمون برق چشاش و پوزخ  با

 ه؟ یچ انی؟جریباز ؟کدومیچ یعنیو واج نگاش کردم. هاج

  یگرفت و از صندل قشوی.اریبا سرعت اومد سمت مهد مای باز شد و ن یبد یموقع در با صدا  همون
از  ی.چمونیتو زندگ  یبود؟چرا مثل بختک افتاد یناموس دردت چ یبلندش کرد .داد زد:آشغال ب

از   یخوایمی چ گهیخواهرم.د ازنمیخاک.ا  ریز شی.اون از مامان بابامون که فرستادیخوای جونمون م
که  میکرده بود کارتیکثافط.اخه مگه ما ج یخوایم یباز چ یدی.تو که به خواسته هات رسمونی ندگز

 . ییبدبختمون کرد

.   کردی م یبدتر عصبان  ماروی، ن  اریمهد یلکس ی ر یول  اریرو صورت مهد دیکوب دو تا مشت محکم و
 نجا؟ ی.مغذم قفل شده بود.با داد گفتم:چه خبره ادمیفهم ی نمی چیه

کارمندا هم نگامون  ی.همه کردمی م هیبلند گر یو با صدا نیهق هقم بلند شد.نشسته بودم زم بعد
و اومد کنارم و    اری انداخت رو صورت مهد یمن تف هیبا گر  مایمهم نبود.ن برامی چیه گهی.د کردنیم

  یعنی؟ شدهیتروخدا بگو چ ی.بازوشو گرفتمو گفتم:داداشختیریبغلم کرد.مردونه اشک م
که اشتباه   ؟بگو یکه اونارو نکشته؟نه داداش اری خاک؟مهد  ریز  یمامان بابامونو فرستاد اریمهدی گیمیچ
 ثابقه.  اریمن همون مهد ار ی .بگو که مهدکنمیم

به خودم اومدم و از جام   سی پل ریآژ ی.با صداگفتینمیچ ی هم ه مای.نهق زدم  یبلندتر یصدا  با بعد
  نیماشسوار  یو بردن.لحظه آخر وقت  اریتو اتاق و مهد ختنی مامور ر یکه کل دینکش  هی.به دو ثاندمیپر
شبا آروم  تونمیم گهیبرگشت سمت من و با همون پوزخندش گفت:حاال د  اریمهد شدنیم

 فر.  ی.خداحافظ خانم نفس آزادبخوابم

 نگاه کردم  شدیکه هر لحظه دورتر م ین یو به ماش نشستمن یرفت. رو زم و
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 تو عشق

 بود که خداوند با قلب من کرد !  ییبایز  یشوخ

 !!!!یبود اّما شوخ  بایز

 . . .  حاال

 !  یریتقص یب تو

 است !  ری تقص  یتو هم ب یخدا

 . . . ! دهمیتاوان اشتباه خود را پس م من

 یی تنها نیا تمام

 « بود  یگرفتن آن شوخ ی» جدّ  تاوان

 

  یلیخ  اری.دلم برا مهدشدم یتر م ریگوشه گ روزی از د شتریاز اون روز گذشته بود و هر روز ب یهفته ا کی
 اومد تو. مایتنگ شده بود.امروزم طبق معمول رو تخت نشسته بودم که ن

 یکالنتر میبر  دیپاشو حاضر شو با ی+خواهر

 شده؟  شیزی چ اریشده؟مهدی.با هول گفتم:چرا چدمیفنر از جام پر مثل

 باهات حرف بزنه  خوادیم ارگفتهیمهد میبر  دینه بابا با-

نشسته بودم و  اریمهد یرو به رو  یدم که تو کالنتربه خودم اوم   ی.وقتدمیپوش  یچ دمینفهم اصال
 .ختمیری آروم اشک م

 . یبفهم ویوقتشه که همه چ گهید کنمی+خب حس م 

 شنوم یگرفتم گفتم: م یصدا با
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به   دشیجد  کیبه عنوان شر ویمرد هیسالم بود بابام  ۵که من  یزد و شروع کرد:درست وقت   یپوزخند
شد.بعد از   ک یفر شر یآزاد دیبه نام سع ی.بابا با فرد یبود ومدهین  ایخونمون دعوت کرد.تو هنوز به دن

گذشت تا    روالسال به همون  ۵هردو خانواده توپ توپ بود. یاونروز کارخونه رونق گرفت و وضع مال
  شیحال روح   شتریبا هر روز ب حوصله بود .از اونروز بود که با یروز بابا که اومد خونه کامال ب  کی نکهیا

  کیفقط   شدهیچ دیمامانم ازش پرس  یداغون برگشت خونه و وقت یروز بابا با وضع   کی.شدیبدتر م
 .میکلمه گفت بدبخت شد

که بابا مست بوده سهم کارخونشو به اسم خودش کرده و   یوقت  فریآزاد یکه اقا میدیاونروز فهم  یفردا
سند و مدرک داشت   فریچون آزاد کنهیم  تیبابا بهش شکا می.وقترونیکارخونه انداخته ب بعد بابارو از 

و ندارشو   دارکه داشت مجبور شد همه  ییها یدادگاه حق و به اون داد.بعد اون بابا بخاطر بده
  شتریب  یاز زمان کارخانه مونده بود رو پرداخت کنه.بابا چن ماه که ییها  یبفروشه تا بتونه بده

کرد.بعد فوت بابا هنوز چهلمش نگذشته بود که چون  ی تحمل کنه و سکته قلب   تویوضع نینتونس ا
بودم با داداش  دهساله مون  ۱۵منه  گهیبابا.حاال د ش ی وابسته بابا بود اونم رفت پ دایمامان شد

قبول کرد و ما  ینداشت مارو به فرزند یبابا که فرزند  یاز دوستا یکی دوقولوم.همون روزا بود که
  یمامان و بابا خودکش یسالمون بود که داداشم از غم دور ۱۶.درست میعمو رحمان بزرگ شد شیپ

و   گذشتنی.روزها مرمی بگ زامویهمان روز بود که قسم خوردم انتقام خونه عزکرد و منو تنها گذاشت.از
آشنا   مایبا ن   یروز کامال اتفاق کی سالم بود  ۲۰ ی.وقتشدمیمبا فکر کردن به انتقام بزرگ  هیمن هر ثان

شد. از اونروز رفت و   میکس یو ب  یکه باعث بدبخت  هیپسر کس ماینن یکه ا دمیو فهم ریام قیاز طر شدم 
  نی تو بهتر دمیمونروز فهم تو رو اورد تو جمعشون.ه مای روز ن کی نکهیشد تا ا  شتر یآمدم باهاشون ب

قبول کرد من رو به عنوان برادرش به   ترایچقدر  التماس کردم تا م  دونهیانتقام.خدا م یبرا یا نهیگذ
  شنهادیبود.بهت پ منی فرصت برا نی بهتر  نیشدم و ا یکنه.از شانس خوبم با تو همکالس یشما معرف 

باشه به دوستم گفتم تا پدر   یعی کامال طب یهمه چ نکهیا یبرا  بعددادم و تو رو  عاشق خودم کردم 
کنن.اول قبول  یو خودشون رو پدر مادر من معرف  یخواستگار انی کنه که باهام ب یمادرشو راض

از دخترا گفتم تا زنگ   یک یاونروز به  یقبول کردن.فردا  یتراش لیالتماس و دل   یبعد کل  یول  کردنینم
 یپدرمادرت حرکت کنن ترمزشونو دست کار نکهیخودمم قبل ابهت بگه.  رفاروبزنه به خونتون و اون ح

که خودت  شمیعمو رحمان افتادم دنبال پدر مادرت و بق یها نیاز ماش یکی کرده بودم و با 
اگه   یحت سی برام مهم ن یچیه گهیرفت خداروشکر.حاال د  شیطبق خواسته من پ ی.همه چیدونیم

 خانم کوچولو.  یده نباش سا نقدریکه ا یگفتم تا بدون  نارویاعدام شم.ا
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که  شدینمهمه حرف برام سخت بود.باورم  نیهق هقم کل اتاقو برداشته بود.هضم ا یرفت. صدا و
 از اعتمادم سو استفاده شده باشه. نقدریا

 #پارت آخر 

 سال بعد ۵

 بود.  مایخورد.نزنگ م یشدم که گوش ی خارج م   مارستانیب از

 +جانم داداش

 ؟ یخوب -

 ؟ یداشت  ی.کاری+مرس

 خونه .کارت دارم  یای بگم زودتر ب خواستمیاره م -

 .امی+باشه داداش االن م

شدم و به سمت خونه رفتم. درو باز   نی.سوار ماشدادنیرو نشون م ۹ساعت نگاه کردم.عقربه ها  به
 و داخل شدم. کردم 

 پس؟   ییما؟کجای+ن

 اتاق  ایب -

  یتو دستش.دلشوره اومد سراغم.نکنه اتفاقاتاق شدم.رو تخت نشسته بود و سرشو گرفته بود  وارد
 افتاده؟کنارش نشستم و با دستم دستشو از صورتش برداشتم.

 ما؟ ین شدهی+چ

 .ی،کالفگ یت،ناراحتی نه،عصبانی ،کیکرد.نگاش چن تا حس مختلف داشت.نگران نگام

 گفت:آزاد شد  آروم

 آزاد شه؟ یزود نیبه ا شدیشک نگاش کردم.مگه م با
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 شه؟؟ییگفتم: مگ....مگهه...م یلرزون یصدا با

 + با پول آره. 

به زندان  نکهیرفتم اتاقم.بعد ا یحرف چیکه قاتل پدر مادرم و احساسم آزاد شده.بدون ه شدینم  باورم
سال به خودم اومدم و  ۲بعد  نکهیبودم تا اسال تحت نظر روانپزشک  ۲ دمیافتاد و همه ماجرارو فهم

.به همه یتدار یبه کس  ازیموفق شدن ن یهمه ثابت کنم که براگرفتم دوباره بلند شم  و به  میتصم
گرفتم که  ادی خوب  یضربه خوردم ول  یل یدرسته خ اریادامه داد.بعد مهد شهیهم م ییثابت کنم تا تنها

 گهیهم شد.از اونروز به بعد د نطوریگرفتم که تنها به راهم ادامه بدم و هم ادیاعتماد نکنم. یبه کس
و   میداشت زیکه تو تبر یزیرچبود متولد شد.ه یآدم آهن مایکه به قول ن یفسمرد و ن طونی نفس ش

با کار   ی تهران مشغول شدم و خودمو حساب یها مارستانیاز ب  یک یتهران و تو  میو اومد میفروخت 
بود که بهم  یمثل تلنگر ماین هیامروز خبر آزاد یوقت فکر کردن نداشتم ول گهیکه د یکردم جورسرگرم 

 وارد شد . 

همه ساعت   نیا منی عنیاذان به خودم اومدم. یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم
 ی کردم؟وایمفکر 

گرفتم   ی.تاکسنداشتم  نوی.امروز اصال حوصله ماشرونیخوندمو بعد حاضر شدن از خونه زدم ب   نمازمو
قدم بزنم اصال حالم   یکم خواستمی .مشدم ادهیپ  مارستانی مونده به ب ابانیخ کی .مارستانیبه مقصد ب

 یابا صد  هویو پدرمادرم بود.تو فکر بودم که  اری گذشته و مهد ریخوب نبود.همش ذهنم درگ
  یمعلق شدم و صدا نیاسمان و زم نیب هیاز ثان  یبه خودم اومد و در کثر ین ی وحشتناک ترمز ماش

از جلو چشمام رد  یلمیمثل ف میزندگ  یلحظه ها یکه کل منطفه را در برگرفت.همه  یانفجار
  یلبخند یظاهر شد.به سخت  کردندیمپدر مادرم که با اشک نگاهم  یشدن.چشامو بستم که چهره ها

 مطلق.  یاهی زدم و س  روشونبه 

. 

رم بودن و نظاره گر  بودم و مامان و بابا هم کنا  ستادهیا  کردنیکه جسد منو حمل م  یتیجمع کینزد
 جسد من بودن. عیتش

که تنهات گذاشتم  ی.ببخش داداشزدی مردانه اش آتش به دلم م ینگاه کردم که با اشک ها ماین به
 .ببخش خواهرتو 
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بود و به آنها زل زده بود دادم.آخ که  ستادهیا تی که دورتر از جمع یاریگرفتم و به مهد مای از ن نگاهمو
 رید گهید یول  شتیپ ومدمیو م شدمیم داریب شدیتنگ شده بود کاش م نگاه نیا یچقدر دلم برا

  ای.خداکردیم  هیبلند گر یشد.عکسمو تو بغلش گرفته بود و با صدا دهینگاهم سمت هلنا کش نباری.ابود
 اون اشکارو ک  زینر یقبول نمبکردم.هلنا خواهر ارویمهد شنهادیعقب.کاش پ  گشتیکاش زمان بر م

 اشکاتو ندارم.  اقتی مِن گناهکار ل 

 .خواستمینبود که من م  یی، زندگ یزندگ نیا

 

 . دمیتلخ زدم و به سمت جسدم حرکت کردم و آرام دراز کش  یلبخند

. 

 آروم عسل بانو  بخواب

 نجا یتو ساکته ا  یک ب 

 انگار  یراحت شد یول

 ا ی  ُدن ِیرحم   یب نیا از

 !ره؟یم ادش یدرد و  نیا یک--غصه  یآروم و ب  بخواب

 ست ی ن نیآخرت ا سکانس

 رهی گ یجاتو نم  یکس

 عسل تو آسمون خوابه --ساکت زمان آروم  نیزم

 رفته از امشب  ستارش

 تابه  یم گهید یجا

 یآزاد آزاد گهیپروانه ها حاال د مثل
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 یداد یآدما باعشق دوباره زندگ  یلیخ ب

 و بابونه  اسی یسرخ گال یگال الال

 خونه؟! یاین گهیک تو د  شهیباورش م نویا یک

 شت یپ  نجایتو عطرت ا  نجایا زنهیقلبت م تو

 ده یم یزندگ  یصدا نت یری اسم پاک و ش تو

 

 ان یپا

۱۳۹۹.۲.۲۹ 

m.sohrabi 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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