
 نقاب من

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقاب من

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 نقاب من

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

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

 

 یکخن میتختم بود و همراه نس یکه باال دمیبنفش رو د ویمشک ریحر یسرم  پارچه ها یبزور چشمامو باز کردم باال

 میشده بود ساعت هشت و ن رمید یلی.خدمیساعت از جا پر دنیبا د دمی..چشمامو مالدیرقصیم دیچیپیکه تو اتاق م

 تو سرم و گفتم: دمیکوب تاماس..با دو تا دس هیو پنج دق یاالن نه و س یکالس داشتم ول

 بدبخت شدم االن البد استاد... یوا-

نگاه  هنییآ یبه سر و صورتم زدم و خودمو تو یرفتم آب ییادامه ندادم پتو رو کنار زدم و بطرف دستشو گهید

بود   دهیکش ی..صورتمم  کمیقلوه ا یصورت ی..لبادیبه سف لیمتما یخالص..پوستم گندم یمشک ی.چشماکردمیم

.با نیینرده نشستمو سر خوردم پا یبدون غر زدن از اتاق خارج شدم و بسرعت نور رو یشگی...بر خالف عادت هم

 رفتیساعت زود تر از من م مین شهی.اون مگه کار نداشت!همنیپدرام حس کردم آب شدمو فرو رفتم تو زم دنید

 و گفت: دیکه غش غش خند دیتو چشمام د یچ دونمیشرکت! نم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 .یشد داریگآلره خانم.چقد زود از خواب ب ریصبح بخ-

 و منگ نگاهش کردمو گفتم: جیگ 

 دمیخوا رید یلیخ شبیشده حاال چکار کنم؟د ریکالسم د-

کرده بودم هر بارم با  بتیغ الونیدستام پنهون کردم.تا االن پنج بار تو کالس و یمبل و صودتمو ال یرو نشستم

که  دمیپدرامو شن ی.صداکنهیم رونمیبرم از کالس ب نبارمیبهونه!مطمئنا اگه ا گفتیمختلف که استاد بهش م لیدال

 :گفتیم

 صبحانه بخور ایپاشو دختر.پاشو ب-

مادر و پدر مهربونم منو  میبودمو تو سن دو سالگ یچون من پرورشگاه یمن بود البته نه واقع ییپسر دا پدرام

 ایوقته که از دن یلیقبول کردن پدر و مادر پدرامم خ یپدرام و رو به فرزند نیهم یبرا شدنی..اونا بچه دار نمدنیخر

ته که خواس تنخواسیهم م گهیدختر د هیگفته مامانم  هچون ب دنیکه پدرام شش ساله شد منو خر یرفته بودن.وقت

امو منو پدر یوقت گفتیشد م ازین یب ایاز دن دیمنو خر یوقت گهیخانم که مادر بنده اس م بایهاشون کامل بشه.فر

 شدم و گفتم: جانیربط فکر کردم پر از ه یموضوع ب نیبه ا یحرف پدرمم بود.وقت نیداره غم نداره ا

 داداش امیاالن م-

 زد و گفت: یلقمه رو گرفت سمتم لبخند هیپدرام  یصندل ینستم رو ی.با خوشحال

 یواسه خواهر نمیا-

من بدون توجه  یخوردن صبحانه پدرام از در مورد کالسمو درسام حرف زد ول انیرو ازش گرفتم و خوردم.تا پا لقمه

 گفتم: دمویپرتغالو نوش وهیبه حرفاش آبم

 م؟یبخون غهیص میریم یک یپد-

 لوس کرد و گفت: خودشو

 غرغرو مث تو داشته باشم.. یخواهر خوادیم نم!من که دلشیا-

 منم اداشو دراوردمو گفتم: گهیم یبه شوخ دونستمیم
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 تو تخم چشات یبذار دیمث من خو هرت باشه با یدلتم بخواد دسته گل شیا-

 با همون حالت گفت: دوباره

 خوادیدلمم نم شیا-

 ...تیمحرم یبرا میکن غهیص میریافتاد که فردا م ادمی..تازه دمیخند هردو

 نی.اول آموزش هم با خودم گفتم که من ازدیخورد بادم خواب الونیتخت اما تا چشمم به و یرو دمیپر یخوشحال با

 چون امو با اخم گفتم: ریکالسو تا اخر برم.دستامو گذاشتم ز هیشانسا ندارم که 

 من یتف تو شانس سگ-

 بالشتو گفتم: یسرمو گذاشتم رو کالفه

 یسر کن یتو خونه ات شال و روسر سیقرار ن گهیخوشحال باش که د نی.ازالونیو الیخیباه اصال ولش کن -

 نکهیخاموش کردم قبل از نویرفتم تلوز کردیتماشا م ونیو رفتم تو هال...پدرام داشت تلوز دمیفکر از جا پر نیهم با

 گفتم: یغر بزنه جد

 ..پاشورونیبرم ب خوامیمن م-

 کرد و گفت: اخم

 حساس بود.. تیموقع ی؟لعنتیخاموش کرد ونویاه چرا تلوز-

 نگفتم پدرام ملتسمانه گفت: یزیچ

 رونیب میاگه ببره بر دمیتورو خدا قول م یگل-

 روشن کردم نشستم کناز پدرامو مشغول تماشا شدم... ونویتلوز

اع درم اوقات و اوضپ یبرا دونمیکه نبازه اگرنه م کردمیبود خدا خدا م مشیفعال به نفع  ت جهیهشتاد بود نت قهیدق

داره.کار خدا آخرش به  قتیحرفشم حق نیو ا شهیبهم وبقول خودش اگه نبره سگ م زهیریو اعصابش م مونهینم
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بودمش. با عجله  دهیخوشحال ند نقدی. تاحاال اارهیبال در ب خواستینفعش تموم شد. پدرام اونقد خوشحال بود م

 گفت:

 صورتمو قرمز کن زووود ایزود باش ب-

 چند سالته پدرام کوچولو؟- 

 صورتمو گفت: یشد رو خم

 چه خبررررره نیبب رونیسالمه حاال هم پاشو زود منو درس کن تا ببرمت ب شیمن ش-

صورتشو به رنگ قرمز اونطور که  قهیدق ستیتو اتاقمو بعد از ب میاز جا کنده شدم با پدرام رفت یخوشحال با

امال ک رهنشیکه با شال و پ دیپدرام کفش قرمزشو پوش میامده رفتن شدبعد که  هیکردم..چند دق ینقاش خواستیم

 ست شده بود.بند کفشمو بستمو گفتم:

 یبودتم مثل جن شد دهیند ینجوریچه خبرته..تاحاال ا-

 توجه به حرفم بطرف در رفت و گفت: یو ب دیخند

 ...میزود باش بر-

 ونیو لباس بگو تا رنگ تخت خواب و دکوآس نیماشقرمز بود از  زشیهمه چ شهیهم نی.امیقرمزش شد 206 سوار

دسته  یها و عکس ها کنیاتاقش پر از عکس باز یها واریچراغ خواب و آباژورشم برنگ قرمز بود و د یاتاقش حت

 ...یمیت یجمع

 گفت: زدیو بوق م رفتیکه با سرعت م یداد به من درحال شالشو

 رونیشالو ببر از پنجره ب-

 صورتشون یبود که همه رو تیشلوغ و پر از ازدحام جمع ابونی...خدادمیتکون م رونیو شالو ب نییرو اوردم پا پنجره

 یقرمز که آرم روش بود رو پوشونده بودن بعض یبا پاچه ها نشویها ماش یبودن اونم برنگ قرمز.بعض دهیکش ینقاش

 هی میدوس داشتم بر ومدینم خوشم یب!اصال از شلوغیو غر بیعج یها هم مثل ما شال داشتند و همراه کاله ها

 وندخیکه م یآهنگ که رپ انیظبتو برد باال و م ی.پدرام صدامیباش نیو ماش  کیدبش و خلوت نه همش تو تراف یجا

 ....دیکشیم یداد و هورا از خوشحال
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*** 

 و گفت: دیتو بغل مامان و خودشو لوس کرد مامان خند دیپر پدرام

 تو.. یپدرام کوچولو مامان-

زد پس گردنشو  یکیدست بردار نبود.بابا  اشیو بچه باز یاز لوس باز یسالش بود ول 24 نکهیبا ا دمیباهم خند همه

 گفت:

 ..نهیبگو دَ دَ بابا بب-

 خنده ها بلند تر شد پدرام اخم کرد و گفت: یصدا نباریا

 سالمه ها 26 د؟منیگیگالره هه نم نیبچه به ا دیگیچرا به من م-

 زدمو گفتم: یسوت

 مستیسنم کمتر باشه بچه تر از تو ن ی.درضمن من هرچسین شتریسالت ب 24اصلش  یگیم ادیچقد ز نیاووووووو بب-

 که.

 سیبند ن ییحاال دو سال ب جا-

 یانگار عالمه ا 26با اعتماد  به نفس نگو  نقدیپس ا-

 دستشو حلقه کرد دور کمرمو گفت: مامان

 دخترک نازم گهیراس م-

 پدرامو نوازش کرد و گفت: یمامان طرف من بود و بابا طرف پدرام.بابا موها میکردیکه م ییها یتو شوخ شهیهم

 من قربون پسرم برم که عالمه اس یاله-

 واسم زبون دراورد منم در جوابش گفتم: یواشکی پدرام

 عالمه تو چقدر با ادبه نیبابا بب-
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 ؟یپس چ-

 واسم زبون دراورد عالمه کدخدا-

از شب ادامه  یو بعدش دوباره به گل گفتنا و گل شنفتنامون تا پاس میساکت شد یهمگ الیزمان شروع سر تا

 .میها بلند شد و هرکدوم به سمت اتاقامون رفت ازهیخم ی.کم کم صدامیداد

*** 

 با تعجب رومو برگردونمو گفتم: دمیبودم که پدرامو د نهیخودم تو آ یمشغول برس میشگیعادت هم طبق

 ؟یه با اجازه وارد اتاق شنداد ادتی ی..کسیپد-

 شده بود گفت: رهیکه به چشمام خ یدرحال

 شهیسرم نم زاینچیمن ا-

 :دمیغر

 ...یپد-

 گفت: تمیتوجه به شکا یب

 ؟یکنیچکار م ی.تو عروس بشیخواهر یخوشگل شد یلیخ-

 نگفتم فقط مظلومانه نگاهش کردم پدرام دلش ضعف رفت و گفت: یزیچ

 نگام نکن گربه چموش یاونجور-

 :دمیکردم و بازم نال اخم

 رون؟یب یریم یپد-

 گفت: ییکمال پررو در

 نچ-
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 ادب! یچه ب-

 م؟یازدواج کن میبر ارنیب فیتشر خوانیعروس خانم نم-

 گفتم: دمویخند

 ازدواج؟-

 بله..ازدواج-

 دهیپسش زدم و رفتم مشفول رژ لبم شدم اونم اومد باالس سرم هنوز کامل نمال کنهیم یداره باهام شوخ دونستمیم

 بودم که رژ لبو تو دستم نگه داشتو گفت:

 عروس خانم گهیبسه د-

 کردمو گفتم: اخم

 بذار کارمو کنم مزاحمم نشو یپد-

 گفتم بسه. -

 نکن تمیاذ یپد-

 ؟یچ یبرا شیپس آرا یتو که خشگل هست-

 نه؟ ایکنار  یریم یپد-

 نه-

 گفتم: رونویب دمی.دستمو از دستش کش ومدیخوشم م شییپررو نیاز یگرفت ول حرصم

 ها! یبد یبخود ریگ یحق ندار یشیپدرام داداش که م-

 .یکن شیآرا نیاز شیب ادی.خوشم نمیمیچون آبج دمیم-

 نگاهش کردمو گفتم: مظلومانه
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 پدرام؟-

 دلش ضعف رفت و گفت: بازم

 گردونمیباشه برت م ظیو غل ادیز نمیاگه بب یکن ول شیگاهم نکن؟ باشه آران یاونجور گمیمگه نم-

ه رژ ک ی..کمخوردمیحرص نم نقدیا ومدیزور بگه.اگه زودتر دستم م تونهینم گهیجون نقطه ضعفش دستم اومد..د اخ

 کنه گذاشتمش کنار و گفتم: تیخودش شکا  نکهیزدم قبل از

 ؟یداداش میبر-

  میبر-

 ما دنیبودن با د ستادهیدر ا ی. مامانو باباهم که آماده شده بودن و جلومیاومد ییگرفت و باهم از پله ها پا دستمو

 بابا گفت: دنیخند

 دختر و پسر خودم برم یمن فدا یاله-

 دستشو جلو آورد و گفت: جانیمامان با ه میومدیم نییپا مویپله ها بود یرو هنوز

 .ارمیب نویتا دورب دیسیا...همونجا ودیصبر کن دیصبر کن-

 تادسیپله ها ا نییما شد پا کیرو آورد و نزد یعکاس نیکه با خودش دورب دینکش یبسرعت به اتاق رفت طول مامان

 چشمش و گفت: یگرفت جلو نویدورب

 نمیبب نیبخند-

 و مامان گفت: میلبخند زد هردو

 .دو.سهکی-

 و عکسو گرفت و گفت: 

 من یقربونتون برم عسال-

 :گفتم
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 خدا نکنه مامان گلم.-

 بابا گفت: دمشیتو بغلش و بوس دمیناخودآگاه پر و

 ازدواج کنن که . خوادینم دییایخب حاال زود ب-

 کرد ... دییو حرف بابا رو تا دیخند پدرام

 که خودمو خودش بشنوه گفت: یلب آروم طور ریرو خوند.پدرام ز غهینشست کنارمو عاقد شروع کرد ص پدرام

 یروس کم داشتلباس ع هی-

 خندم رو گرفتمو گفتم: یگرفت بزور جلو خندم

 ...ــــسیهـ-

 

**** 

 گفتم: دمویبود از جا پر دهیتخت خواب یکه نگاهم بش خورد پدرام بود که کناز رو یزیچ نیباز کردم اول چشمامو

 تو اتاقم؟ یچرا اومد  یپد-

 نشست و گفت: دمیمالیکه چشمامو م یدرحال

 دوس دارم-

 زدم: غر

 تورو خدا... یپد-

 خبر خوب و داغ بهت بدم. ی خوامیغر نزن م-

 ؟یچه خبر-

 ذوق گفت:  با
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 جشن یامشب بابا همه رو دعوت کرده برا-

 تعجب نگاهش کردمو گفتم: با

 ؟یچـــــــــــ-

و هم ت خوامیبرم لباس بخرم م خوامیسپرده بهم خودمم م دیخر کمیمامان  رونیب می.االنم پاشو بریدیکه شن نیهم-

 باهم یباش

دوباره غر زدم بازم همون  ؟یپدرام گفت:چ دمیکه خودمم نشن یدستام پنهون کردم و غر زدم طور یال صورتمو

 و گفت: دیپدرام دستامو کنار کش زدمیغر م دمیشنیکه خودمم نم یو غر زدم جور دیسوالو پرس

 .یکنیغر غر م یچ نمیدرس بگو بب-

 گفتم: یکالفگ با

 رو ندارم یاصال حوصله جشن و شلوغ-

 ؟یحوصله ندار یگیاونوخ تو م رهیگیخوشحال باش بابا بخاطر منو تو داره جشن م وونهید-

 نموند دوباره غر بزنم دستمو گرفت و از تخت بلندم کرد و گفت: منتظر

 .میزود باش حاضر شو تا بر-

 و سر و صدا رو ندارم یحوصله ندارم حوصله شلوغ-

 .اگه دوسیرو داده به من.گفتم تو هم باهام باش دایخر ستیرو حرف بابا بحرفم که.مامان ل تونمین که نمم زمیعز-

 این ییایب یندار

 ؟یپد-

 جانم؟-

 ..میقول بده زود برگرد یول امیمن بات م-

 دمیچشم  قول م-
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 چون ام برداشت و هردوتا دستامو گرفت و گفت: ریز دستشواز

 ها یخوریمنو با نگاهت م یدار ؟هنوزیشیحاال حاضر نم-

 زدمو گفتم: یلبخند

 آماده بشم. یباشه اگه تو بذار-

 هیغرغر  یکنه که نگو...با کل دارمیاز خواب ب یکس ادیبدم م نقدیول کرد و بدون حرف از اتاق خارج شد.اه ا دستامو

سراغ لباس  میبعد رفت مویم دادمامانو انجا یدای...اول خرمیهمراه پدرام به بازار رفت دمویمانتو و شلوار پوش

دست پدرامو تکون  یمردونه فروس هیچشمم خورد به  میرفتیمتو بازار دور  مویکه دست تو دست هم بود یها..درحال

 دادمو گفتم:

 ..گاین یپد-

 مغازه اشاره کردمو ادامه دادم: به

 اونجا میبر یخوایم-

 میچشم بر-

ساله باشه فروشنده اش بود و با ورود ما خوش امد  24-23 دخوریپسر جوون که بش م هی میمغازه رفت داخل

 گرفت طرف منو گفت: نشویو ساده بود آست   دیاز بلوز ها رفت که سف یکیگفت..پدرام بطرف 

 ؟یچطورهآبج نیا-

 ساده ست هاااا...-

 فت:آورد و گ یمشک ونیپاپ هیرنگ همراه  یکت مشک هیاومد  رونیب زیبگه پسره از پشت م یزیپدرام چ نکهیاز قبل

 هم همراهش هست. نایا-

 رو گرفت و گفت: ونیکت و پاپ پدرام

 برم پروو کنم؟-
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 برو..-

ها نشستم چشمم خورد به پسره که تو  هیاز چها پا یکی یاز اتاقک ها  و مشغول پروو شد منم رو یکیتو  رفت

 زد و گفت: یلبخند دیمنو متوجه خودش د یشده بود وقت رهیچشمام خ

 ؟یخوشگل یلیخ یدونستیم-

هم  یکار دمیچسبیشو م قهی رفتمیلندهور اگه پدرام نبود م یعوض کهیداشت!مرت ییتعجب نگاش کردم عجب رو با

 رو گرفت سمتم و گفت: یمن فحشش بدم اومد به طرف کاغذ نکهیتعجب داشته باشه..قبل از ینداشتم که جا

 خانم خوشگله... ایب-

 چشمش پاره کردمو گفتم: یازش گرفتم همونجا جلو کاغذو

 ه؟یاون که همراهمه ک یفکر کرد-

. پسره پشت سرهم التماس چوندیبزنه که پدرام از پشت مچ دستشو گرفت و پ یحرف  خواستیتوجه بحرفم م بدون

 :گفتیو م کردیم

 دستم ی..ول کن دستمو آخ...غلط کردم..آیآخ...آ-

 براش سوخت رفتم سمت پدرامو گفتم:افتاد دلم  هیدستشو فشار داد تا پسره به گر نقدیا

 بدبختو ولش کن شیپدرام ولش کن...تورو خدا کشت-

 آخر دستشو ول کرد و با خشونت گفت: در

 ...کنمیآدمت م یدیابله به نامزد من شماره م-

 که جلوشو گرفتم و گفتم: واریبچسبونتش به د خواستیگرفت م گردنشو

 .رمیم کنمیول م یبخدا پدرام اگه ادامه بد-

 بم انداخت  و بعد به پسره اخرش گفت: ینگاه پدرام

 ...یعوض یدیک به نامزد من شماره م یکنید آخه  تو غلط م-



 نقاب من

 
15 

 

 ملتمسش گفت: یبا نگاها پسره

 غلط کردم ولم کن.. کنمیخواهش م-

بدون حرف دستمو گرفت و  نیانداخت کف زم انهیکالفه دستشو از گردن پسره جدا کرد کتشو دراورد و وحش پدرام

 از اونجا دور شد...

 دستمو ول کرد و گفت: مینشست نیماش تو

 یزحر مارم کرد دمویخر-

 اخه به من چه؟خودش اول شروع ک...-

 به فرمون و داد زد: دیهنوز کامل نگفته بودم که محکم کوب جملمو

 کن شیبهت که کم آرا گمینم شهیبس کن گالره.مگه من هم-

مو پدرام که حال دیبزنمو دوباره سرم داد بزنه ناخودآگاه بغض کردم و چونه ام لرز یحرف دمیترسیاختم ماند ریز سرمو

 چون امو گفت: ریزد دستشو برد ز یلبخند تلخ دید

 .زدمیسرت داد م دیناراحتت کردم نبا دیببخش-

 گونم سر خورد با شصتش اشکمو پاک کرد و گفت: یرو اشکم

 نکن. هیناراحتت کنم.حاال گر خواستمی.گفتم که نم-

 اشکال نداره. ینه داداش-

 . اشکم دم مشکم بودگرفتیم میگر عیسر یخودیب زیچ هیدل نازک بودم سر  یتو ذاتم بود..از بچگ نیا

 بعد نوازششون کرد و گفت: دیبوس چشمامو

 نازت اشک بباره ها... یازون چشما نمینب گهید-

 زدم دوباره ادامه داد: یلبخند
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 یآبج میکن دیخر گهید یجا میبر ایحاال ب-

 نگه داشت و گفت: کیپاساژ ش هیروشن کرد و براه افتاد ...دم  نویماش

 ؟یخرج کن قهیسل یدیحاال افتخار م-

 زدمو گفتم: یکج لبخند

 یداداش میبر-

 اشاره کرد و گفت: یمردونه فروش هی..پدرام به  میو بطرف پاساژ  رفت میشد ادهیپ نیحرف هر دو از ماش نیو دمبال ا 

 ؟ یاونجا آبج میبر-

 ... میذوق گفتم بر با

 نرهیپر رنگ تنگ با پ یشلوار سرمه ا هی! ومدیکه پروو کرده بود بهش م یچقدر لباس کردمیتعجب نگاهش م با

 م:تگرد نگاهش کردمو گف ییشده بود..با چشما دهیپوش یمشک ونیاش با پاپ قهیکه  دیسف یسه ربع نیآست

 ...ادیبهت م یلیخ یپد یوا-

 از سر تا پاه کرد و با ذوق گفت: گهینگاه د هی پدرام

 واقعا؟.-

 ؟یاسپرت بزن پیت ای یکت بردا ییخوایم ای؟یداریبرم نوی.پس هم گهیآره د -

 چشم. گمیم گهید زیچ یخوبه البته اگه تو بگ نینه هم-

 قشنگه نیا گمی..من که میخودت بپسند ینه داداش هرچ-

 نیباشه پس هم-

 یراه رفتن نداشتم چشممو دوختم به کفش پاشنه ده سانت ینا هید کردیتا با فروشنده حساب کنه پاهام درد م رفت

 گفتم: دمویزانوم کش یرو یبودم دست دهیکه پوش
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 ..یآ-

 یمو که روپاهاش نشست دست ی!کنارم روزدیشد اونکه داشت با فروشنده حرف م داشیپدرام از کجا پ دونمینم

 زانوم بود گرفتو گفت:

 شده مهربونم؟ یچ-

 یجلو ارهیاز دلم در ب خواستیحتما م زدیباهام حرف نم ینجوریا چوقتیلحن حرف زدنش خندم گرفت.اون ه از

 خندمو گرتمو گفتم:

 پاهام درد گرفته.. کمیفقط  سین یزیچ-

 زم؟یبغلت کنم عز یخوای.میراهو اومد نقدیفدات شم..بخاطر من ا-

 گرد نگاهش کردم و گفتم: ییچشما با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یپد-

 جان دلم؟-

 شده رید گهید میبر ایب یچیه-

 ...میاومد رونیدستمو گرفت و همراه هم از پاساژ ب شهیهم مثل

**** 

 

 هیو حواسش بهم بود... داشتیلحظه هم ازم پشم برنم کی یپدرام حت دمیخرامیمهمونا م نیب دیلباس بلند سف با

که  مخوردیداشتم شربت م ادیتا خودش ب سمیگوشه وا هیدوستش که صداش زد بهم گفته بود که  شیپ لحظه رفت

 از پشت بازومو چنگ زد  و گفت: یکی

 تر از جونم زیبودمت عز دهیخوشگل ند نقدیتاحاال ا-
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به منو داشت و من چقدر  دنیرس یسع شهیمامانم اونکه هم ییمن آرشام بود نوه دا یخدا ینگاهش کنم وا برگشتم

به  هینداشتم به پدرام  یسع چوقتیمن ه یباهاشون خوب بود ول مونمیبشر متنفر بودم.برعکس روابط خونوادگ نیاز

 ...با بهت گفتم:شهیریمزاحم س هی نیمامان بگم که ا

 ؟یکنیچکار م نجایتو ا-

 خواستم از جلوش رد بشم که سد راهم شد و گفت: نسادمیجواب وا منتظر

 آ آ-

 برم خوامیکنار بکش م کلتویه-

 ؟یکنیم نکاریدختر؟اروم تر..من که دوستت دارم چرا ا یریتند م نقدریچرا ا-

 با خودم گفتم االنه کردیپدرام پشتش بود و داشت منو آرشامو نگاه م نهیچشمم روز بعد نب یحرص هلش دادم ول با

دست آرشامو با خشونت گرفت و باهم از پله ها باال  دهیعق نیخالف ا یکنه!ول یزیکه دعوا را بندازه عابرو ر

ا عجله از ب نداختنیکه  متلک م ییتوجه به پسرا یخفه اش کنه!ب ایکتکش بزنه! ایخدا نکنه بکشدش! یرفتند...وا

 :ومدیکه صداشون م یپله ها باال رفتم و گوشمو چسبوندم به اتاق

 : مگه من بهت نگفتم دس از سرش بردار؟پدرام

 پرستمشیبا تمام وجودم  ؟منیدیحق نداره رو حرفم حرف بزنه فهم چکسمی:اون مال منه هآرشام

 ...شیبپرست یکه بخوا یکنیتو غلط م-

 شیخواستگار مییایهم قراره ب گهیبا تو داره؟چند وقت د یچه مشکل هیقض نیپدرام ا نیبب-

 نیا دمیکشینفسم نم یحت خوردمینه تکون م زدمیخدا تمام وجودم تو حالت بهت خشک شده بود نه پلک م یوا

 ادامه ندادم و ادامه دادم به گوش دادن حرفاشون... گهی...دادیب خواسیم شعوریآشغال ب

 تقال کن یخوایخواهرم مال تو باشه حاال هرچقدرم که م دمیکه داشته باشه اجازه نم یهر مشکل-

 برادر.. هیبلکه  یبرادر خون هیته باشه نه به برادرش داش یعشق من نسبت به گالره ربط کنمیفکر نم-

 فقط خدا کنه که خف اش نکرده باشه... ومدیم رونینا واضح از اتاق ب یشد که صداش خفه شد و صداه یچ دونمینم
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 اون گاله تو؟ ندمیخودم بب ای یبندی:مپدرام

 مال من شهیکه گالره مال من م رسهیم یروز هیبه تو ندارم پدرام  یمن کار -

جشن زحر مار گالره و من بشه چون ارزش  نیا خوامیکه نم فیح کنمیم یکیادامه نده آرشام اگرنه دهنتو با خون -

 نداره

 زمیریبه پاش م امویبرم تو جشن داد بزنم که دن وتمیمن با تموم وجودم عاشق گالرم اگه الزم باشه م-

 مونمیروابط خونوادگ یکنم حت یاشته باش نذار کاربه گالره ند یبشه حرف گوش کن و کار یارشام نذار اخالقم عن-

شن پس  نذار ج میکنیمث دو تا مرد صحبت م میما دار نی...ببیش کشینزد گهید باریاگه  کشمتیچون م زهیبهم بر

 خراب شه خب؟

 -ه؟؟یخب؟پس بگو مشکلت با منو گالره چ میکنیمث دو تا مرد صحبت م میدار ما

 ...یاز زبون خودش بشنو یتونی یاگه باور ندار ؟یفهمیداره مکه گالره دوستت ن نجاسیمشکل ا-

 من که دوستش دارم من که عاشقشم... خوامشیمن م یبدرک..بدرک که دوستم نداره ول-

 و ام داشت باال نهیپدرام گشوه شد قلبم تو س یدر بود که در با دستا یرد و بدل نشد گوشم هنوز رو یصحبت گهید

کم !پدرام دستمو محهیعکس العمل آرشامو پدرام چ نمینتونستم بب یحت ریاز خجالت سرمو انداختم ز رفتیم نییپا

 رفتم طرف پدرامو گفتم: دمیلرزیب خودم م اشتمو با خشونت گرفت و بردم تو اتاقمو درو قفل کرد..از ترس د

 چت شده؟-

 ود گفت:شده ب رهیکه به چشمام خ یتوجه به سوالم فقط نگام کرد.درحال بدون

 من با تو چکار کنم دختر؟-

 نگاه کردم تو چشمشو گفتم: منگ

 ؟یچکار کن-

 سوالمم نداد جواب
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 پدرام؟-

 لب گفت: رینداد. فقط ز یجواب بازم

 به حسابش برسم. دی. باکنهیم وونمیآرشام داره د نیا-

 ولش کن اون آشغالو.. همه ت جشن منتظرموننـــــا...-

 میریباشه...م-

 شده. رون؟گرممیب میبر یپد-

 فت:گ رونیکه برم ب رمیرو بگ رهیشد از ته دلم خوشحال شدم تا خواستم دستگ الیخیتخت و ب ینشست رو یوقت

 گالره خوادیتو رو م یهرزه عوض یاون پسره  ؟یازدواج کن یخوایتو م ت؟یخواستگار انیب خوانیم-

 

 که دوستش یبا کس چوقتیه کنم؟منیمن قبول م یکه به درک فک کرد ادیازدواج کنم پدرام..اون م سیمن قرار ن-

 ...چوقتیه کنمیندارم ازدواج نم

 

 کنار من شونه هامو محکم گرفت تکون داد و گفت: اومد

 شه؟ینم یمطمئن باشم خواهرم عاشق کس-

روهم  ؟منیاخه ک ؟دیشده شده بود عاشق؟ازدواج؟ کس وونهیکنم د گفت؟فکیداشت م یچ نیگرفته بود ا خندم

 گفتم: یواسه خودش؟ جد گفتیداشت م یچ نیوزده سالمه من هنوز بچه ام ارفته  ن

 ..سیپدرام داداش...من قرار ن-

 گفتم: یشتریب تیکردم روشو با جد دیشو تاک هیبق

 به ازدواجم فکر کنم... یحت-
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 که رو خواهرش حساسه. هیرفتار از هر داداش نیباور کن دوستت دارم باور کن نگرانتم ا-

 زدمو گفتم: یلبخند

 جونم یممنون داداش-

 نییاومدم پشت سرمم پدرام اومد دستمو گرفت و با هم از پله ها پا رونیداشت ب یخفقان آور یاز اتاق که فضا و

 در گوشم زمزمه کرد: میدیبه پله اخر که رس میرفت

 یبشه خواهر کتیاشغال نزد نیمثل ا ادیب یهر هرزه ا ذارمیتنهات نم گهید-

 ..یممنون پد-

 ...میشدیرد م نشونیاز ب مویشکافتیم تویهمراه هم جمع و

*** 

 اجاق روبه پدرام کرد و گفت: یرو ذاشتیکه غذا رو م یدرحال مامان

 تو اتاق کارت دارم... ایدقه ب هیپدرام مامان -

 رونیبعد پدرام از اتاق ب هیشدم...چند دق لمیف یتوجه به مامانو پدرام که رفت طرف اتاق مامان مشغول تماشا یب

 گفتم: دیکه رس لمیحساس ف تیچشم دوخت.به موقع ونیمبل نشست و بدون حرف به تلوز یاومد و کنارم رو

 چکارش کرد؟ یدید یپد-

ز تو ا دمیگرفته تو دهنش کنترلو کش ونویشده و کنترل تلوز رهیجا خ هی دمیکه نگاهش کردم د ینداد.وقت جواب

 :دمیو نال رونیدستش ب

 پدرام؟-

 نگاهم کرد و گفت: جیکه به خودش اومد گ پدرام

 بله؟...جانم؟-

 کردم خودمو انداختم تو بغلشو گفتم: اخم
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 حواست کجاس؟-

 گفت: کردیکه موهامو وازش م یحال دو

 کار کرد؟ ی..خوب چزمیعز دیببخش-

 حالت قهر گفتم: با

 ..یچیه-

 صورتمو مظلومانه نگاهم کرد و گفت: یشد رو خم

 کردم ازت. یمن ک عذر خواه یگل-

 نگاش کنم گفتم: نکهیا بدون

 ؟یکردیفکر م یبه چ-

 .یچیه-

 ؟یچیه-

 .یچیه-

 ؟یچیپس ه-

 ..یچیه-

 داد زد: مامان

 شد. یچ میدی..نفهمیچیه یچیه یهع گهید دیاَه بس کن-

 و گفت: یخند یواشکی پدرام

 .یچیه میبجون آبج-

 ؟یچیآهـــان پس ه-
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 یچیه-

 .ادیخب بسه کن االن مامان دوباره صداش درم یلیخ-

 میشد لمیف هیبق دنیمشغول د یو بدون حرف 

ش عاشق یلیکه خ بایمتن ز هیپفک گذاشتم تو دهنم چشمم افتاد به  هی خوندمیدوستامو م یکه پست ها یدرحال

 شدم:

 ..یکه داشته باش داداش

 یبخور ییهوا هی رونیخستش ببرتت ب نکهیهست که آخر شبا با ا یکی

 ...یکه داشته باش داداش

 لذت ببره یجم بخور یتونینم نکهیدستاتو گره بزنه به هم تو بغلش و از ا ادیهست ب یکی

 ...یکه داشته باش داداش

 پررنگه کم رنگش کن لدفن یادیکم ز یبده که روژت  ریهست بهت گ یکی

 ...یکه داشته باش داداش

ونم بگه دِ آره ا یخوشگلم چپ نگاه نکنه ملتففففف؟تو ام بگ یبه آبج یکه کس رونیبرو ب یجور هیهست بگه  یکی

 آرررههه یبکش غینشد ملتففففففف؟ تو ام ج

 ...یکه داشته باش داداش

 اونروز برسه که از شرت راحت شم ی؟کیخوایم یبگه باز چ یزنیبهش زنگ م یهست وقت یکی

 ...یکه داشته باش داداش

 ت حساس باشهشه...رو یرتیهست که واست غ یکی

 .یرو دار ایانگار دن یداداش که داشته باش خالصه
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پدرام...من عاشق داداشم بودم عاشق حساس  یاش کردم و فرستادم برا یو آخرش کپ تشیپ ریگذاشتم ز کیال هی

بودم و اندازه مامانو بابام دوسش داشتم بخصوص  اشیباز یهاش بودم عاشق وحش یبودناش بودم عاشق لوس باز

 جادیا تینداشت باالخره تو دلم محبوب مه یخب فرق یول سین ی. درسته که خونرونیب زنهیم رتشیکه رگ غ نروزایا

 بود که عاشق برادرم باشم. یمن کاف یبرا نیکرده بود و هم

شدم!دلم براش تنگ  ریجوگ نقدیمتنو خوندم ا نیشد که ا یچ ایخدا ومدیرفته بود شرکت و تا شب خونه نم پدرام

که گفت جلسه داره و سرش شلوغه.حاال که دلم براش تنگ شده  فیح یول ششیاالن برم پ نیشد دوس داشتم هم

 دربست گرفتم و رفتم ابونوی...رفتم لب خشدمو بسرعت نور آماده  دمیفکر از جا پر نی..با اخرمیم هیواسش هد رمیم

 دنشیقرمز بود و مطمئن بودم با د شهیلباس قرمز بخرم رنگ مورد عالقه اش هم هیداشتم واسش  میپاساژ.تصم

 باشم... یا گهیاونکه هزار تا لباس قرمز داره!پس بهتره بفکر د ی.ولشهیخوشحال م

اومد درش اوردم پدرام بود  بمیاس ام اس از تو ج یگوشواره ها و النگو ا شدم که صدا دنیمغازه مشغول د ی تو

 دلم خواهر خودم زیچشمات برم عز یتو بشم گل من عروسک ناز من فدا یمن فدانوشته بود:

 یزیجوابشو دادم:خدا نکنه داداش گلم..همه جوره برام عز دمویخند

 یقرمز بخرم...به مغازه بزرگ یگرفتم واسش عروسکا میاز کناز اون مغازه رد شدم نصم بمیگذاشتم تو ج مویگوش

خرس گنده و بزرگ قرمز پشمالو  هیبود.رفتم ته سالن قسمت عروسک ها  یاسبابازعروسک و  یایکه پر از دن دیرس

 :دمیدر جواب شن دمویپرس وشندهاز فر متشویق زدیبود داشت بهم چشمک م اهیقلب س هیکه تو دستش 

 تومان 5/55-

 یلیدراوردم و گرفتم تو بغلم اما ازمنم رد کرده بود خ خیاز تو م متشیتوجه به ق یبود ب گریج یلیبود خ یهرچ

و  دیکش یتا شد و قدش هنوز از من باال تر بود.فروشنده اومد سمتم سوت نیزم یبزرگ و گنده بود زانو هاش رو

 گفت:

 ن؟یبخر نییخوایواقعا م-

 ببرم... یچطور دونمیبله..فقط نم-

 دادم:ادامه  کردیهه فقز به منو عروسک نگاه م فروشنده

 فیبدون تخف دمیبهش تعلق م متشیاز ق شیب ارهیواسم تا خابون ب نویا ادیب یکیاگه -
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 پشت سرش انداخت و داد د: یزد نگاه یلبخند فروشنده

 .امیاصـــــــغـر حواست به مغازه باشه من زود م-

 ازم گرفت خواست بره ک گفتم: خرسو

 کجا؟من هنوز کارم تموم نشده-

رور  یکمش ونیبزرگ بود و به پاپ بایبه شکل قلب که تق یکیخشگل انداختم  یبه جعبه ها ینگاه ستادیجاش ا سر

 جعبه اش بود رو برداشتمو گفتم:

 ...برمیهم م نویا-

ت سگگ داش هیبراق که کنازش  یکفش مشک هیاونجا  یکفش فروش هیرفتم سمت  میفروشنده از مغازه خارج شد با

بهاش حساب کردم...فروشندهه خرسو گذاشت کنار  متشویگذاشتم تو جعبه و قو مردونه بود رو برداشتمو  کیو ش

امان م ستندیمامانو بابا ن دمیفهم دمیرس یراه افتاد به سمت خونه.وقت یباهاش حساب کردم تاکس نکهیمن بعد از ا

رسو کنم...خ زیاپدرامو سوپر نکهیبود واسه ا تیموقع نیو بابا هم شرکت بود پس بهتر یمهمون رفتیکه طبق روال و

ها  هیگوشه تختش گذاشتم جعبه هم کناز قرار دادم...با سرعت رفتم تو آشپزخونه و بسته شکالتو آوردم و کناز هد

 ویزنگ خورد شرظ بستم که پدرامه و همونم بود گوش میتختش نشسته بود که گوش ی.روادیتا ب کردمگذاشتمو صبر 

 برداشت پدرام گفت:

 زمیالو سالم عز-

 یسالم داداش-

 ؟یآبج ییکجا-

 ؟یخونه ام..پد-

 جانم ؟-

 خونه؟ ییایم یک-

 زم؟یچطور عز امیساعت نه شب م من



 نقاب من

 
26 

 

 من تو خونه تنهام حوصله ام سر رفته... ینطوریهم یچیه-

 شرکتو کردم یکارا یبعدش وقت شهیشروع م گهیساعت د مین یفدات شم.تازه جلسه تموم شده جلسه بعد یاله-

 ..میآبج شیپ امیم

 من مردم که.. ییایمن تنهام تا تو ب یپد-

 ها یکنیتکرار نم گهیحرفا رو بشنوم د نیبس کن..من زنگت نزدم ا یگل-

 گفتم: دمویخند

 داداش دیببخش-

 ؟یباش شمیدمبالت حداقل پ امیب یحاال دوس دار-

  رهیحوصله ام سر م شترینه اونجا ب-

 کن زیکن برقص...رمان بخون ..اتاق منو تم شیآرا یکن الک یواسه خودت دلبر کمی..نیبب لمیف نیخب بش-

 گفتم: دمویمنم خند  دیخند

 ییپررو یلیخ-

 دونمیم-

 از حد شیب-

 خبر دارم-

 ؟یپد-

 ؟یجان پد-

 یباش شمیچکار کنم؟دوس دارم پ گهید-

 زم؟یعز یندار یکار گهیخوشگل خودم.د یتر از تو آبج شیمنم ب-
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 شه؟یشروع م هگیساعت د میجلسه ن یگیمگه نم-

 خونه. امیکنم اونوقت شب زود تر م یاگه االن پرونده ها رو برس یچرا ول-

 ؟یزود برگرد یدیقول م-

 دمیقولت م یاره خواهر-

 خداحافظ -

 یخداحافظ خواهر-

 شد که خوابم برد.. یو ک یچ دونمیقطع کردم و گذاشتم کناز خرس.اونقد فکر کردم تا نم ویگوش

خدا تمام نقششه هام نقش بر آب  یپدرام جا خوردم وا دنی.با د دمیگذاشت از جا پر میشانیپ یکه رو یبوسه ا با

 افزود گفت: یهاش م ییبایتخت نشست دستمو گرفت ازون لبخندا زد که به ز نییشد..پا

 ؟یو منتظر موند یدیزمحت کش نقدیدورت بگردم...بخاطر من ا یاله-

 و گفتم:به خودم دادم یکش و قوص هی دمیمال چشمامو

 یبد یلیخ یپد-

 نم؟یریچرا ش-

 ؟یوارد اتاق شد یچرا در نزد-

داده بودم تو اتاقش  یخدا جون چه سوت یب دور و برم اداختم. وا ینگها هیتر شد  دیگرفت و خنده اش شد خندش

 چرا در نزده!لبمو گاز گرفتمو گفتم: گمیبودم بد م دهیخواب

 خوابم برده! نجایاصال هواسم نبود ا دیببخش-

 گونه امو گفت: یرو دیکش دستشو

 سرت... یفدا-
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 ذوق گفتم؟ یها و با کل هیکردم به هد اشاره

 گرفتم یواست چ نی؟ببیدوستشون دار-

 کفشو دراورد و گفت: یاز لنگه ها یکیگرد شده  ییجعبه رو باز کردمو گرفتمش سمت پدرام ..با چشما در

 ؟یمهربونم چه کرد یوا-

 ؟یدوسش دار-

 هیعال نیا زمیعز یدی...ممنون که زحمت کشیلیخ-

 کفش رفت سمت خرس با تعجب گفت: دنیاز د بعد

 ؟یآورد نویچطور ا-

 .ارهیبه فروشنده اش گفتم واسم ب-

 و گفت: دیکش یقینفس عم دیرفت تو بغل خرس و روش دراز کش رجهیش

 !!!یچه لطافت یوا-

 شکالتو برداشتمو گفتم: جعبه

 ..ییایصب کردم تا تو ب یول خواستیدلم م یلی...خمیرو باهم بخور نایا ایب یداداش-

 ؟یدی.گرسنه خواب-

 .مشیکنار هم بخور خواسیدلم م ینه ول-

 شکالت دراورد و گذاشت تو دهنم و گفت: هی

 تو اتاقم.. امیبه بعد بدون اجازه تو ن نیباشه از ادمی ی...راستیکرد رمیواقعا غافلگ -

 به کفتشو گفتم: زدم

 لوس نشو یدپ-
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 …میباهم مشغول خوردن شکالت ها شد موینگفت یزیچ گهید

رژلب قرمز  هی نیهم یکردن نداشتم برا شیبه صورتم وقت آرا دمیسرعت ضد آفتابمو از تو کشو دراوردم و مال با

و از پدرام یهم برداشتم صدا وهیبسرعت نور از اتاق خارج شدم به آبم فمویگذاشتم تو ک ملویو خط چشمو ر یشیآت

 :گفتیکه م دمیشن اطیح

 شد... ریزود باش د یگل-

 اومدم اومدم-

 ب حرکت دراورد و گفت: نوینشستم پدرام ماش نیهال و قفل کردم و داخل ماش در

 سال شیبعد از ش یچه عجب!اومد-

 م؟یریحاال کجا م-

 کوه با بروبچ-

 بروبچ؟-

 دوستام...گالره؟-

 جانم؟-

 بروباشه؟ ییکن نه جا یبدون اجازه من نه کار کنمیفقط خواهش م-

 کردمو گفتم: اخم

 بهم خوش بگذره؟ یبذار شهی؟میپد-

 گالره. سیبه ضررت ن گمیکه من م ییزایچ یآره ول-

 زد و گفت: یبم انداخت لبخند ینگاه

 ؟یخوشگل تر شیچقد بدون آرا ینیبیم-
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 دراوردم و گفتم: فمیرو از تو ک زایچ هیو رژلب و بق نییزدم پا نویماش نهیچکار کنم!آ گهید نویخدا ا یوا

 داشته باشم یمیمال شیآرا خوامیمن م-

 و گفت: دیکش یآه

 تو رو خراب کنم... یرژ لبا دیاصال من با-

 خنده گفتم: با

 کنمینگات م سمیمیمنم وا-

 که کمرنگ و تو چشم نباشه. یبزن رژ لبم طور کمی ملیخط چشم که اصال و عبدا..ر-

 چون امو گرفت و آروم گفت: رینگفتم با قهر رومو اونور کردم پدرام ز یزیچ

 گالره به من نگاه کن.-

 .خوامینم-

 .ذارمیکارا بشدت ب نیکه از یدونیخواهرم تو چشم باشه م خوادی..بخدا دلم نمزمیعز-

 .بذار دلم خوش باشه.یکنیم نکارمیتو ا رونیمن هروقت خواستم برم ب-

 دمب ریکه بهت گ یکنیم ی.خو خودت کارسین شیبه آرا یازین یحرفا خوشگل نیاز ا شتریب گمیمن که م زمیعز-

 شه؟یم یچجور ینیبزنم بب یتو اصال گذاشت-

 چونه ام برداشت و گفت: ریاز ز دستشو

 ..یزنیم یچجور نمیبزن بب-

شد!روبه پدرام  یچیزدم و خط چشمم که ه نمیکه خودم بب یطور ملمیخواسته اش رژ لبمو کمرنگ زدم ر طبق

 کردمو گفتم:

 چطوره؟-
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 ؟یخوشگلتر یدی؟دینکرد یرو ادهیشد که ز یحاال چ-

 بعد گفتم: یشونه اش گذاشتم و کم ینگفتم سرمو رو یزیچ

 م؟یرسیم یداداش ک-

 حوصلت سر رفته؟ زمیعز میرسیم گهید قهیدق 40-

 آره-

 زود میرسیفدات شم م-

 رد و بدل نشد... نمونیب یحرف گهید

*** 

 و گفت: ستادیدستمو محکم گرفت ا میرفتیکه از کوه باال م یحال در

 که بهت اخطار دادم ناراحت نشو باشه؟؟؟ یپس وقت زمیعز-

 باشه -

 پدرام روبه دوستاش کرد و گفت: یبعد از سالم و احوالپرس میدیتا به بچه ها رس میو دوباره حرکت کرد  

 گالره جان.. زمیخواهر عز-

 یکرد آخر سر دوس دختراشونم رو معرف شونیاز دست دادن باهاشون پدرام اشاره کرد به تک تک پسرا و معرف بعد

وسط راه باهم عکس  ایلیتا قله کوه..خ میباهم راه افتاد یکوتاه همگ یکرد و باهاشون دست دادم.بعد از استراحت

که دستم تو  یا پپدرام داشته باشم درحالب لعکس خوشم هیمنم دلم خواست  اوردنیدرم یو مسخره باز گرفتیم

 دستاش بود دستاشو تکون دادمو گفتم:

 پدرام؟-

 جان پدرام؟-

 عکس بندازم با تو. خوامیمنم م-
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 گوشم گفت: کینزد

 بگو خب! میندازیبهتر عکس م یجا هی میریبعدا م ادیخوشم نم-

 و گفتم: نیحرص پامو کوبوندم رو زم با

 اَه خب!-

 ره؟گال یکنیچرا لج م-

 پدرام یدینم تیچون اصال بحرفام اهم-

 تکه سنگ نشست و گفت: هی یبعد که خسته شد و رو یتوجه بحرفم دستمو محکم تر گرفت و راه افتاد...کم بدون

 ؟یدس به آب دار-

 تو برو نمیشیم نجاینه..من ا-

 تو رو بحال خودت تنها بذارم؟ شهیاست مگه م هیکوهپا نییپا ییهه مزخرف نگو گالره.دستشو-

 مگه من بچه ام؟-

 یبله که بچه ا-

 که دستمو از پشت گرفت و گفت: رفتمیاون از کوه باال  م الیخ یچپ نگاهش کردمو ب چپ

 کجا؟-

 بهت بگم؟ دیمگه با-

 ؟یدیفهم یبر ییبدون من تنها جا ذارمینکن گالره..من نم یلجباز-

 گفتم: دمویاز دستش کش دستمو

 برم بهت اطالع بدم. ییهرجا نمیبیپدرام الزم نم-
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و رو هم ت ییدستشو رمیتو گوشت فرو کن..االنم م نویا یبر ییتنها و بدون من جا ذارمیخاکم که باشم نم ری.گالره ز-

 برمیبا خودم م

 رمیبهم دستور نده من هرجا دوس داشته باشم م کنمیپدرام خواهش م-

 ؟یجنازه ام رد بش یاز رو یخوایم-

 و گفتم: نیزم دمیکوب پامو

 پدرام تورو خدا.-

 .دستمو از دستشییسمت دستشو بردی..دست من تو دستش بود و داشت منو م نییگرفت و بردم از کوه پا دستمو

 و گفتم: رونیب دمیکش

 ام؟یباهت داخلم ب یخوایول کن پدرام.نکنه م-

 ؟ییایم-

 !تیترب یپدرام.ب-

 و گفت: دیخند

 ؟یدیفهم یرخویاز جات جم نم-

 گفتم: ضیغ با

 باشم. نجایا خوامیلحظه هم نم هیبرم خونه   خوامیاه من م-

 ؟یشد زم؟خستهیچرا عز-

 برم خونه خوامیاز دست تو خسته شدم م-

 شد و گفت: رهیذوقش خورد.تو حالت بهت بهم خ تو

 ؟یخسته..تو خسته شد-



 نقاب من

 
34 

 

 رمیحاال هم زود منو ببر خونه اگرنه خودم م امیجا نم چیبا تو ه گهیآره من د-

 شد دستامو گرفت و گفت: کمیقدم نزد هی

 ؟یاز من خسته شد-

 گفتم: یجد دادیم لیدلیو ب یخودیب ریگ یدمبالم بود و هع نمیا رفتمیهرجا که م ینیبودم  یعصب

 خودم برم؟ ایخونه  میبریم-

 گالره جواب منو بده-

 .ادیاره خسته شدم ازت بدم م-

 و گفتم: دمیکش میشونیبه پ یدست نیهم یبودم برا یعصب کمینگفته بودم فقط  یجد نویا

 نه؟ ایخونه  یبریپدرام منو م-

 نگاهم کردآب دهنشو غورت داد و گفت: سرد

 .میبر-

کنم عقب  تشیاذ کمی نکهیا یرفت و داخل نشست منم برا نیبار ول کرد و بطرف ماش نیاول یبرا دستمو

بابت خوشحال  نینزد و من از یحرف چیراه افتاد.تو راهم ه عیتعجب داشت که مخالفت نکرد و سر ینشستم.جا

ه ب نکهیبازش کردم و بدون ا روچرخوندم تو د دویشدم کل ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه میدیبودم.خونه که رس

رفتم سمت کمد  میکرد.مستق که پدرام کجا رفت و چکار دمیهم نفهم گهیپشت سرم نگاه کنم رفتم تو اتاقم.د

 ... دمیلباسامو عوض کردمو خواب

شده بودم  نهییآ یبود از کنده شدم و رفتم جلو 8به ساعت انداختم: ینگاه دمیاز جا پر لیزنگ هشدار موبا یصدا با

رفتم کنارش نشستمو  خوردی.پدرام داشت صبحانه منییبه موهامو رفتم پا دمیکش یشونه سرسر هیها. تیم نیع

 یجور هی دیرو نداشتم با یهمه دلخور نیا اقتط گهیجوابمو داد.د یخشک و خال شهیسالم کردم اونم بر خالف هم

 ...اوردمیاز دل درم

 پدرام؟-
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 بله.-

 گفتم: یبت چ ادتهیراستش...راستش اونروز تو کوه -

 .ادمهی -

بخش .منو بزدمیاون حرفو م دینبا دونمیبودم فقط.م یعصب از دستت کمیراستش اون حرفو از ته دلم نگفتم پدرام.-

 نگفتم خودمم ناراحت شدم. یواقعا جد

 گفت: کردیم یکه با چنگالش باز یدرحال

 .هیپا افتاده ا شیپ زیچ نیتو عادت کردم ا ی.من به رفتارادونمیم-

 ؟یبخشیمنو نب یبگ یخوایم ینی-

 بم انداخت و گفت: یسرد نگاه

 یکه خب حقم دار ی.فقط حرف دلتو زدیش دهیبخش یکه بخوا ینکرد یتو که کار-

.حاال شمیاز داداشم خسته نم چوقتیبودم.من ه یعصب کمی.گفتم که از ته دلم نگفتم فقط یدیآزارم م یپدرام دار-

 منو ببخش.

 شد دوباره مظلومه نگاهش کردم پدرام گفت: رهیتو چشام خ فقط

و  ریباور کن اون همه گ یول یازم خسته شد دمیشن یشدم وقت ببخشمت ناراحت ینکرد یگفتم تو که کار-

 چپ به خواهرم نگاه کنه. ی.دوس ندارم کسدمیبهت نم یخودیرو ب تیحساس

 پدرام. سیهم خوب ن یادیز ستیاون همه حسا یممنون ول-

 که رو خواهرش حساس نباشه؟هوم؟ یدیبرادر د هیتو بگو چکار کنم؟تو -

 انداختم ادامه داد: ریز سرمو

 هس؟ یزیچ هیبرات نداره گالره حتما  یضرر تیهمه حساس نیبخدا ا-

 یداداش دونمیم-
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 دادم ناراحت نشو خب؟ ریپس هروقت بقول خودت بهت گ-

 باشه.-

 ...دیگرفت و بوس دستمو

 لباسام از هوش رفتم ... ضیصبحانه خوردم رفتم کالس و دو ساعت بعد برگشتم خونه و بعد از تعو نکهیاز بعد

 کردیهوا حالمو عوض م کمیخب... یپارک باال شهر. هرچند من بزور اومده بودم ول میاونروز رفت یفردا

شا تما شونویفرش نشسته بودمو باز یمن تنها رو یکردن بودن ول یباز بالیمسغول وال هیآرشام بابا و بق پدرام

 ه داد زد و گفت:بزن سیسرو خواستیکه م یآرشام درحال کردمیم

 ؟یکن یباز ییایگالره نم-

 صدام خوب برسه داد زدم: نکهیا یبرا منم

 نه.-

 هگید یواسه خودم دور بزنم...اونور تر خوانواده ها کمیو رفتم  دمیاب خوردم کفشامو پوش کمی.شیادامه داد به باز و

باال زدم  یآب نشستم پاچه شلوارمو کم یهم نشسته بودن و مثل ما مشغول صفا کردن بودن.رفتم کنار جو یا

 ینرفته  و آزاد نبودم.برا ییوقت بود تنها جا یلی.خخوندمیشعر م دادمویپاهامو بردم تو آب واسه خودم تکون م

و اونور  نوریا ختمیریبعدم آبو م خوندمیشعر م دادمویکردم پاهامو محمک تکون م یتو آب خال مویتمام انرژ نیهم

از صدام خسته نشه.داشتم واسه خودم  اینشه  سیخ یکس شدیباعث م نیواده ها فاصله داشتمو اخدا رو شکر با خون

 سرمو گفت: یاومد باال یکیکه  خوندمیشعر م

 !یدار یقشنگ یچه صدا-

!با ردکیچکار م نجایا نی.اییایآر  ایبود عرش الونیهمکالس من تو کالس و نیمن ا یخدا یتا نگاهش کنم.وا برگشتم

 تعجب نگاهش کردمو گفتم:

 ؟یکنیچکار م نجایتو..تو ا-

 گفت: زدیکه پاچه هاشو باال م یکنارم درحال نشست
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 گردش! میمثل شما اومد-

 زد و گفت: یلبخند ایعرش دمیدهنمو غورت دادمو نگاهم ازش دزد آب

 درسته؟ دیاسم شما به گوشم خورده فکر کنم گالرام باش باریمن -

 گالره.-

 باهاتون خوشحالم. ییهستم از آشنا ییایآر ای.منم عرشخوامیم اوه عذر-

 .شناختمیبله من شما رو م-

 با شما آشنا شم؟ شتریب شهیم-

بود معلومه که منطق خوب سرش  نیآروم و مت یفرد ایعرش ومدیخوشم م تشیاز شخص یداشت!ول ییرو عجب

 نکهیزدم قبل از ی!لبخند محویکه عال پشمیکه چقدر با ادب و خوش رو بودوت دمشیچند بارم سر کالس د شهیم

 بگم خودش گفت: یزیچ

 یقیساله دانشجو دانشگاه آزاد رشته حقوق عالقه مند به موس  25-

 -یقیعمران عالقه منده موس یسالمه  دانشجو دانشگاه آزاد رشته  مهندس19

 مردم داره که همه عاشقشن؟ نیب یتیچه محبوب یقیواقعا موس-

رفت...بحث که به خواهر  ادمی ویکه همه چ می.... اونقدر گرم گفت و گو شدگفتیداختم. واقعا راست مامو باال ان شونه

کردم و رفتم سمت  یازش خداحافظ کنهیام م چارهیافتاد برگردم پدرام ب ادمیشد تازه  دهیو برادر و خونواده کش

اومد تو حلقم.نکنه اونا دارن در به در دمبالم  بمحس کردم قل سیفرش ن یرو چکسیه دمیمنزل خودمون.تا د

 گالسیتا م زدهیمن!س یخدا یبرش داشتم  و روشنش کردم وا عیسر فمیکه جا گذاشته بودم تو ک ممی!گوشگردنیم

که  دینکش یقطع کرد طول ویکرده بودم.زنگش زدم اول گوش رهیداشتم همشم مال پدرام بود که اسمشو هاپو ذخ

 خودش زنگ زد:

 تو دختر؟ ییگالره کجاالو -

 اونور تر خب کمیمن اصال حواسم نبود.رفته بودم  دیپدرام ببخش-
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 دم؟گریدارم در بدر دمبالت م یدونی؟میرفت ینرو.باز تو سرخود پا شد ییمگه من به تو نگفته بودم بدون من جا-

 کجان؟ هیپس بق ییفرش نشستم تو کجا ی.من االن رودیاه پدرام ببخش-

 .دیهم رفتن خر هیبق میگردیدمبالت م میمنو ارشام دار-

 منزل.منتظرتونم. دییایب-

 فت:بود گ یعصب یلیربع بعد آرشام و پدرام اومدن پدرام که معلوم بود خ هی.فمیقطع کردمو گذاشتم تو ک ویگوش

 دختر؟ رهیتو حرف تو کلت نم-

 با مزلمون فاصله داشت.پدرام با تعجب نگاهم کرد و گفت: کمیکردم جوب آب ک  اشاره

 ه؟یبدون اجازه من؟اون پسره ک-

 ازش؟ یدونیم یبود.تو چ الونیاون همکالسم تو کالس و -

شد  کمیگفت.پدرام نزد یزیچ هیلب  ریموهاشو نفسشو فوت کرد.آرشام به پسره نگاه کرد و ز یدستشو برد ال کالفه

 و گفت:

 هان؟ دیگفتیبهم م یچ-

 شونه هامو باال انداختمو گفتم: الیخیب

 میزدیحرف م یقی..از موسیچیه-

 تو رو باور کنم؟ یحرفا دیمن چرا با-

 دس خودته. اریاخت یهم باور نکن یتونیم-

 استخونم تو دستاش پودر بشن: کردمیکه هر آن فکر م فشردیهامو گرفت تو دستش اونقدر محکم م شونه

 بهم خبر بده هان؟ یریکه م یمگه من بهت نگفتم هرگور-

 .حاال هم ولم کنزمیبهم بر توینخواستم باز-
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.واقعا فکر کنم کردمیآخ و اوخ م دمویمالیدستم شونه امو نگه داشتم و م هیشونه هامو ول کرد و پس زد.با  محکم

گوشه  هیبه  یبتوجه به درد من, عص یپدرامم ب دمیمالیگوشه نشستم و شونه امو م هی کردیدرد م یلیشکسته ان!خ

من بره بره به جهنم.پدرام که به روبروش  شیاز پ اربدرک بذ یرف.ا یشده بود.آرشامم معلوم نبود کدوم گور رهیخ

 شده بود گفت: رهیخ

 ..میگفت یصبحانه چ زیسر م روزیرف د ادتی نکهیمث ا-

 .یحرفمو باور کن یخوایکه نم ییتو نینرفته پدرام.ا ادمیمن -

 ؟یگیاز کجا بدونم راس م-

 .یمشکل خودته که بهم اعتماد ندار گهید نیا-

 یصدام بزن یتونستیم-

با قهر رومو اونور  دیمنو متوجهه خودش د یحوصله بحث کردمو باهاش نداشتم وقت گهیچپ نگاهش کردم د چپ

 گفت: دیپوشیکه کفشاشو م ینشستم.پدرام درحال نهیکردمو دست به س

 قبلش بهم اطالع بده. یریکه م ییهرجا گمینباش من م یه کز کن و با کسگوش هی گمیمن نم-

 چشم! یگیاونوخ تو هم م-

 صالحت باشه چرا که نه هی نمیاگه بب-

 .سیبه صالحم ن یب صالحمه و چ یچ دونمیخودم خوب م ستمیپدرام من بچه ن-

 .یدیبهم خبر م یپس هرجا رفت-

بسته لواشک و آلوچه دراورد و بمن داد و بدون  هیپاکت دستش بود پاکته رو داد به پدرام پدرام  هیاز راه اومد  آرشام

بود!پس چرا  دهیآرشامو نچسب قهی رزیمگه پدرام د نکهیهمراه آرشام رفتن.اول از همه متعجب بودم واسه ا یحرف

دارن!تو  فیپررو تشر نقدیر نداده که ابش نیو احساس به ا وحر هیال هیخدا  نکهیباهم خوب شدن!دوم ا نقدیحاال ا

پدرام از راه  وخی.اول ترسم شد که ششیپ ایواسم دست تکون داد و گفت که ب ایکه عرش دمیچرخیافکار خودم م

که بهش اطالع بدم  سیهم ن نجایبشر داشته باشم؟درضمن ا نیاز دیبا یبعد با خودم گفتم من چ ترس ینرسه ول
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 تنها نباشم.کفشامو ششیبرم پ کمیبرگرده پس بهتره  یک سیوش شد.معلومم نه یب یشارژ یکه از ب ممیگوش

 قاچ هندونه کهدستش بود و به من داد و گفت: هی..ایعرش شیو رفتم پ دمیپوش

 واس شما.. نمیا-

 زد و گفت: یلبخند کج ایکردمو هندونه رو ازش گرفتم عرش یتشکر

 م؟یهمقدم بش کمی نیدیافتخار م-

 دور نباشه. ادیز یحتما ول-

 سرشو تکون داد به آخر رودخونه اشاره کرد و گفت: ایعرش

 تا اونجا چطوره؟-

 خوبه-

 و با ذوق گفت: ستادیا ایعرش میزدیهم با هم حرف م یو گهگاه دمیدیها رو م یو ماه میشدیکناز رود خونه رد م از

 ارم؟یب مویریگیچطوره برم قالب ماه-

 بودن نگاه کردمو گفتم: دایپ که خوب تو اب یخاکستر یها یماه به

 .می.بهتره برگردمیدور شد یلیخ گهینه د-

 م؟یدیما که هنوز ب مقصد نرس یول-

 جواب دادم: ینگران با

 .ادیداداشم ب ترسمیمن م-

 هاشو باال انداخت و گفت: شونه

 ...لتهیهرجور م-

 گفت: ایعرش میعوض کرده بود رمونویمس مویگشتیکه برم یدرحال
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 دیرسیکاش زودتر بفکرم م-

 تجربه نکردم ویریگ یآره من تاحاال لذت ماه-

 باال انداخت و گفت: طنتیبا ش ییتار ابرو هیبعد  دیخند فقط

 ؟یدوس دارم بدونم چند تا خواهر و برادر دار یاگه فضولما!ول دیببخش-

 ؟یندارم تو چ شتریداداش ب هی-

 خواهر داشتم که مرد هیمنم تک فرزندم البته...-

 چه بد! یآخ-

 نبود که مرد. شتریسالم ب 5اره -

ب منزلمون برگشتم هنوز  ایبا ارش ی... بد از خداحافظگفتیاون از خواهر و خونوادش م میگشتیبرم نکهیا یط

 هنکیو بد از نویتو ماش می.گذاشتمیرو جمع کرد المونیو وسا میبود جز مامان. با مامان کمک کرد ومدهین چکسیه

 .میخونه شد یاومدن راه هیبق

. 

**** 

مامان و  یخودیب یمایتصم نیاز ا خورمیچقد دارم جوش و حرص م ینیبیم یخدا جون خودت که دار آخه

ه روز .قرار شد واسه سگفیبه بابا نم یزیبازم چ میبا آرشام و خونوادشون باش ادیز ادیخوشم نم دونهیبابا.پدرامم که م

به  مزدیدلمو م دیبا ومدیاز همسفرامون خوشم نم نکهیبرم با ا خواستیخوب دلم م ی!ولیشمال اونم با ک  میبر گهید

 نیا نهی.آره همینداشته باش شونیبه کار یو کار یباش ریسر به ز دیبا ادیاصن گالره خانم تو اگه از آرشام بدت ب ایدر

 هدارم.حدود سه ساله نرفته بودم شمال  حاال ک نایبه ا یمامان بفهمن تو دلم چه نفرت ایبابا  دیراهه شا نیبهتر

من هنوز سردرگم تو افکار خودم  یساکشونو آماده کرده بودن ول بایشد!پدرام و مامان تقر یچ نیبب میبر میخواست

 گفت: یکیسالم و عل چیبدر زد و وارد شد پدرام بدون ه ی.پدرام تقزدمیدست و پا م

 .یخواهر جون چرا هنوزجمع نکرد-
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 ممنون منم خوبم شکر خدا یلیسالم.خ کیعل-

که من روش حساس بودم و  یزیرف اونم چ ادشی یمهم یلیخ زیچ هیخندش گرفت و تازه متوجه شد که  پدرام

 هشیخب چه م یمحدود ول یمدت یالبته برا شدمیبا تمام وجود ازش متنفر م دادیکه در مقابلم بهم سالم نم یکس

 ازش نداشتم.پدرام یا نهیداشتم ک دوستشتو اتاقم منم چون  ادیثل بز سرشو بندازه و بکرد پدرام که عادت بود م

 انداخت و گفت: ریسرشو ز

 دلم امروز حال و احوالت چطوره؟ زیسالم عز دیببخش-

 ؟یتو اتاق ؟باز اجازه نگرفت یو اومد یباز مث بز سرتو انداخت-

 کنارمو گفت: نشست

 یحساس یفدات شم که رو همه چ یسالم نکنم.اله میبه آبج کنمیغلط م گهید دیببخش-

 کردمو گفتم: اخم

و  یاجراشون کن دیبا یتو داداشم یدارم و تا وقت یشه من چجور اخالق عن تیحال خوادیبرو من با تو قهرم.انگار نم-

 .یبهشون احترام بذار

 و گفت: دیخند

 ه؟یسالم کردن اصل چندم قانون گل نیا-

 پررو نشه گفتم: نکهیا یراب یلحظه خندم گرف ول هی

 ؟یمن گوش کن یبه حرفا یخواست یبرو بابا تو ک-

 شده بود گفت: رهیکه به چشمام خ یدرحال

 .کنمیتو گوش م یکه زندم به حرفا یمن تا وقت-

مانتو مو از تو کمد  یکه چوب لباس ها یرو عوض کنم رفتم سمت کمد لباسام درحال یبحث علک نیا نکهیا یبرا

 گفتم: اوردمیدرم
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 لباس عوض کنم. خوامیم رونیبرو ب یکنیحاال اگه بحرف  من گوش م-

تو ساک که پدرام بدون حرف از اتاق  ذاشتمیتخت داشتم لباسامو م یکمد بر داشتم گذاشتمش رو یاز رو ساکممم

خدا از  یوا می.لباسامو که گذاشتم تو ساک رفتم سراغ گوشدمیبسته شدن در فهم یاز صدا نویخارج شد و من ا

 :داشتبر ویزنگش زدم بعد از چهار بوق گوش عیداشتم سر سکالیهفت م ایعرش

 ...دییبله بفرما-

 منم گالره-

 ؟یجواب نداد تویچرا گوش ینشناختمت.راست دیببخش ییا وا تو-

 چون نتونستم.حالت چطوره؟-

 .چه خبر؟ستمیبدک ن یهع-

 بت بگم ؟ یچ هی یراست-

 ؟یچ-

 شمال میقراره بر-

 گفتم: اوردمویطاقت ن گهینگفت د یزیشد.چ الل

 هان چت شد ؟-

 شمال  میریم رازیشنبه از ش یعنی گهیاخه ما هم تا هفته د-

 زده گفتم: ذوق

 مینیرو بب گهیهمد تونمیاوا واقعا؟.م-

 .میومدین حیتفر ی.اخه ما هم براکنمینه فکر نم-

 ن؟یاومد یچ یپ برا-
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 ادیچون بابام زود م میممکنه وقت آزاد داشته باش ریجنوب .غ میداشت  بعدشم قراره بر قیبابام اونجا کار و تحق-

 .قاشیرسوندن تحق یتهران برا

داشت  یانتظار شدی.باستانشناس بود که تاحاال چند بارم خارج از کشور رفته بود.پس نمدونستمیباباشو خوب م کار

اراحتو براش صدامو ن یناراحت نشه علک نکهیا یبرا ینداشتم ول ایعرش نیدر مقابل ا یمنم حس مینیرو بب گهیتا همد

 غمدار نشون دادم:

 بد شد! یلیخ فیاِ واقعا؟ح-

 گفت: زدیبا همون لحن که غم تو صداش موج م اونم

 چقد دلم برات تنگ شده. یدونیناراحتم گالره.نم دنتیمنم از ند-

 ادیصداش در م یمن برم االن پد یندار یاگه کار ایآره منم.عرش-

 تعجب گفت: با

 ؟یپد-

 گفتم: دمویخند

 .گمیپدرامو م-

 لوازم یرو گذاشتم تو ساکم هر چ خواستمیم حیدو هفته تفر یکه برا ییتمام لباسا ایبا عرش یاز خداحافظ بعد

 میبر گهیربع د هیعصر بود قرار شد  7به ساعت انداختم  یهم خواستم برداشتم و چپوندم تو ساکم.نگاه یشیآرا

در خونه منتظرم بود و در عجب بودم که چرا  یجلوپدرامم  نیی.زود اماده شدمو رفتم پامیمامانو انجام بد یدایخر

 ریاخالقش تعغ نروزای.اصن انییپا امیکه زود ب کردیم دادیبار از همونجا داد و ب کیهزارو  نوقتایصدام نزده اخه تو ا

 در نمونیب میحرف میتو راهم ساکت بود میشد نی.با پدرام سوار ماشسین یروزیکرده انگار اون پدرام شوخ و بامزه د

 رو رو ایکه اسم عرش دمیچرخیکنم.تو افکار خودم م دایپ تیحالک یتا من از فضول شدیباعث م نیو بدل نشد و ا

ه پدرام ک بمیتو ج ذاشتمیم ویگوش الیخیام به تاپ و توپ افتاده بود داشتم ب نهیس ی.قلبم تودمید یصفحه گوش

 گفت:

 ؟یدیچرا جواب نم-



 نقاب من

 
45 

 

 من من گفتم: با

 چون...چون... دمینم ینی.دمیجواب؟چرا م-

 پشت تلفن؟ هیگالره؟اون ک یچون چ-

 تو ذهنم مشغول دروغ گفتن شدم که گفتم: یالک

 هان.چون..چون دوس..چون من با دوستم قهرم بهاش لج دارم-

 حساسش نکنم افزودم: نکهیا ینگاهم کرد که انگار شک داره برا یجوری

 یروز آشت هیروز قهره  هیالمصب. هینجوریا شهیهم-

گاه کردم ن رونیو به مناظر ب دمیکش یقیگوشم گذشته.نفس عم خیخطر از ب  نکهیا یعنیسکوت کرد.و سکوت  بعدم

مامانو  یادیو همونجا خر میدیکه به بازار رس دینکش یساعت میبکشم.به ن رونیبتونم خودمو از افکار درهمم ب دیتا شا

له حوص یکرد.منم ب قمونیتشو یخوشش اومد و کل بموناز حسن انتخا یخونه.مامان حساب میو برگشت میانجام داد

رف مزخ شنهادیپ دیاصال حوصله اشو نداشتم.اصن من خر احمق چرا با یول ایبه عرش زدمیزنگ م دیرفتم تو اتاقم با

من دوباره  ؟اصنیمیبه من بگه شکل آبج ادیب دیبه من چه؟اصن چرا با .اون خواهرش مردهکردمیقبول م نویا

 یول گفتمایم یا گهید زیبا خودم چ روزیاونم بدون مشورت؟حتما با مشورت پدرام.هه تا د گرفتم میتصم یسرسر

ه ک کردمیهم به پدرام فکر م گهیطرف د هیکه کرده بودم بود از  یو غلط ایعرش ریطرف ذهنم درگ هی!از نیحاال رو بب

عالمه جوش و حرص خوردن از  هیواسه  دموخو دیکه با کردمیفکر م نیبه ا دیطرفم با هی.از کنهیاگه بفهمه چکار م

 یمسخره آرشام که از نظر من بوقم نبود ول یها و متلگ ها کهی.واسه تکردمیآرشام و خواهرش آتوسا آماده م نیا

پدرام و بحرص دراوردن  یجلو یچسک یطرفم ناز و عشوه ها هی.از شهیورده مباشه خ ی!هرجورگهیخب حرصه د

گه از }اگفتیجمله افتادم که م هی ادیچه برسه بخوام حرص بخورم که ارزششو نداشت  نداختمیمن. من نگاه سگم نم

ه ب رهیدادم و خ رونینه!(نفسمو صدا دار ب ایارزششو داره  نیسر تا پاش بنداز بب هینگاه  یاول  یدلخور شد یکس

 ساکم موندم...

*** 

 مکنیحرص نخورم .اخرشم سکته م نقدهیچکار کنم ا نکهیا یبرا گرفتمیداشتم اذا م یلحظه ا دیرفتن رس لحظه

 فیبچه هاش تعر تیو شخص تیاز ترب یرو دس بابام .اتوسا و ارشام کم بود ماماشونم اضافه شد که هع مونمیم
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دو هفته  نیبهمون صبر بده تو ا دابنده خدا.خ دونمینم گهی.من که تا دم سکته رفته بودم مامانو دکردیم

شد و ارشامم که  ادهیپ نیما پارک شد.طبق معمول اتوسا با غرورش از ماش نیماش یجلو نیاقا رام نی.ماشااااایخدا

 نی.اکردیم ینشده داش کله خور ادهیمول پهم طبق مع هینگاه چندش اورش از اول تا اخر رو من ثابت بود.خاله اس

برخالف همه مهربون و خونسرد بود  نیا چارهی!بکنهیم یباهاشون زندگ یسوخت ک چجور نیوسط دلم بحال اقا رام

اتوسا و  یکردم برا ی.با همشون سالم خشک و خالکنهیم یمعلوم بود اونم ار رفتار زن و بچه هاش داره خودخور

ود .تا شده ب رهیجا خ هیبود و به  ستادهیگوشه ا هیسالم گفتمو رفتم کناز پدرام که  هیشب زیچ هیزبون  ریارشامم ز

 پدرام گرفت و گفت: یدهنم باز شد آتوسا با ناز و عشوه اومد جلو دستشو جلو

 !یپکر زمیسالم عز-

پکر شده  یلی.پدرام خبار اتوسا نیاول یتوهم باهاش دست داد و بهونه سردرد رو اورد راس گف برا یبا اخما پدرام

 بود اتوسا گفت:

 :؟ارمیقرص ب هیواست  یخوایم-

 ستادمیپدرام ا یارشام.رفتم جلو شیرفت پ کنهیم یبهش کم محل دیسرشو به نشونه نه تکون داد اتوسا که د پدرام

 به نگاهم دستاشو فشردمو گفتم: فتهیتا نگاهش ب

 دلخوره؟ یشده؟داداشم از کس یزیچ یپد-

 گفت: ستیحالش خوب ن دادیزد که نشون م یمحو و تلخ لبخند

 سردرد دارم. کمینه.گفتم که -

  یتاحاال سردرد دار روزیتو که از د-

 حرفشو باور ندارم دوباره همون بلخندو زد و گفت: ینیاز تمسخر گفتم که  نویا

 ؟یباور ندار-

 نازک کردمو گفتم: یچشم پشت

 یکنیم یورخودخ یهس.دار تیزیچ هی دونمیمن ک م-
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 التماسانه بهش چشم دوختمو ادامه دادم: بعد

 ه؟یبگو چ یجون گل-

 و مقاومت کرد: اوردیکم ن بازم

 بگم... یگالره.من با چه زبون یبریحوصلمو سر م یدار-

 ساکت شد منم از حرفش اخم کردم و گفتم: دیکه رس نجایا به

 ؟یبگ یا گهیبزبون د یخوایمن زبون نفهمم که م ینی-

 بود که من همه... نیرو بزنم.منظورم ا یحرف نیمن  غلط بکنم همچ-

 وسط حرفش: دمیپر

 کالم و سالم هیبدونه چمه. یکس خوامیبگو نم کالمیبس کن پدرام.-

مو که هس.شونه هامو باال انداخت هینیخب!هم ی.قبول دارم حرفام بچگون بود ولگهیم یچ نمیبب ستادمیمنتظر ن گهید

.تو طول راه پدرامو خسته تر و میکردنو سوار شدن تا از تهران خارج بش یهم خداحافظ هیقشدم.ب نیسوار ماش

 اش نبردن!... افتهی ریبه اخالق تعغ یو بابا پ نشده بودا.موندم چرا ماما شیزیچ هی نی.واقعا ادمیآشقته تر د

زد و  یشدن من شده بود لبخند داری.پدرام که متوجه بدمیپدرام خواب یپاها یکه رو دمیبزور باز کردم و د چشمامو

 گفت:

 .ریصبح بخ-

 به یک کش و غوص ینبودن.درحال نیخوابم برده بود مامان و بابا هم تو ماش نیب دور و بر انداختم تو ماش ینگاه

 گفتم: دادمیخودم م

 مامان و بابا؟-

 .میچالوس کینزد گهیاستراحت کنن.د کمیرفتن -

 باهاشون؟ یچرا تو نرفت-
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 سرم درد...-

بود باور  نجایاگه خرم ا دونهیباشه چون خودشم م دهیاز دهنش پر شیشگیکه بهونه هم دمیحرفشو خورد فهم هوی

 زدمو گفتم: یشخندین کردینم

 سردرد. گهیبله د-

 نازک کردمو ادامه دادم: یچشم پشت

 نا محرم؟هوم؟ میتاحاال ما شد یاز ک-

که خونواده مون  ییشد و رفت سمت جا ادهیپ نیبگه از ماش یزیچ هنکیغورت داد  بدون ا یدهنشو به سخت آب

 بابا بلند شد: ینشسته بودن صدا

 اِ پس گالره کو باباجون؟-

 ادیاالن م-

با همه سالم  نکهیشدم.بعد از ادهیپ نیاز ماش دمویکش یا ازهیفرش و مشغول عصرونه خوردن شد.خم ینشست رو و

 یکردم نشستم کنار پدرامو خودمو مشغول  عصرونه خوردن کردم.اونقدر بفکر فرو رفته بودم که متوجه نشدم ک

کنار رودخونه  دمیو اونورمو نگاه کردم د نوریک ا کمی سین رامیپد دمی. دمینشست نیداخل ماش یتموم شد و همگ

ه کنم تا بلک شیگرفتم کم محل میومد رومو برگردوندم و تصمکه ا ی.وقتادیو داره م شورهیداره دست و صورتشو م

شدم چون هم  ادهیپ نیاز ماش یزد و نه من...با خوشحال ی.تا خود جاده چالوس هم نه اون حرفادیخودش بحرف ب

ر چندش او یاتوسا و نگاه ها یگفتنا شی.بدون توجه به اکردمیفکر نم یا گهید زیو چ هیبق هب گهیآزاد بودم هم د

شده باشم اره من  وونهیفکر کنم د اوردمیسرخپوست ها رو از خودم درم یدار و درخت و صدا یارشام رفتم ال

.دستامو محکم از هم باز دنامیوار  دور خودم چرخ وونهیو مراتع د ایخاطرات شمال جنگل و در وونهیشدم د وونهید

خدا رو  دمویدویم یگاه دمویچرخیخطر ناک باشه فقط م وخیکردم و شروع کردم بدور خودم بچرخم.برامم مهم نبود 

که انگار تازه از  ییدخترا نیع دمیکشیم غیج دمویدویفقط م زدی.بدون توجه آرشام که داشت صدام مزنمیصدا م

 مچ دستم تو دستاش گرفت و گفت: دوودمیکه م یقفس جدا شده باشن!درحال

 سایوا-

 و گفتم: دمیکش رونیاز دستش ب عیبا اخم نگاش کردم دستمو سر 
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 ولم کن.-

 صدات زدم. نقدیا یسینمیچرا  وا-

 ؟یچکارم دار-

 حرف گوش کن کمی نجای.گفتم مواظب باش خطرناکه ایچیه-

 خوامینم-

 نکن یباش.لجباز یدختر خوب-

 ب تو چ.-

دور شدم دلم  زدم و بدون حرف ازش یشخندیب اون داره؟ن یزدم تو ذوقش. بدرک اصن چه ربط یحساب دمیفهم

عاشق جنگل بودم...فکر کنم  میبدووم و بچرخم از اول بچگ یتموم کنم.دوس دارم تا اخر ه نیوقتمو با ا خواسینم

انم نگر نایبودم.فکر کنم االنم مامان و ا هکرد هیتخل مویانرژ یمزاحمم نشه.حساب یشکیدور شده بودم که ه نقدیا

بار  نی.آخرکنمیبمونم از ترس سکته م گهید کمیاگه  شدیم کیت تارشدن پس بهتر بود برگردم هوا هم کم کم داش

از کدوم طرف اومدم بدنم  سین ادمیکاش پدرام باهام بود.اصن  شدیم کیرفتم.هوا داشت تار نیو بطرف ماش دمیدو

حد و مرز نداشت.قدم هامو آروم کردم  یکیو تار ییکنم چون ترسم از تنها هیگر خواسیم دلمو سردم شد  دیلرز

 سپارمیخودمو بهت م ایکه طبق معمول خاموشه.خدا شممی.گوشدمیدیرو نم ییجا چیشده بود و ه کیچون هوا تار

نبودن و صدامو  چکدومیکمکم کن.خودمو محکم بغل کردمو شروع کردم به صدا کردن پدرام مامان و بابا. ه

وحشت دارم خدا جون بدادم برس.هق  یکیمن از تار ایخودت کمکم کن خدا ایاافتادم خد هی.کم کم به گردنیشنینم

 یبرا.بردیو منو تا مرز سکته م خوریتکون م زیچ هیدرخت و بوته ها  یانگار البال دمیشنیم ییکه صداها کردمیهق م

ودمو خ یکردم چون نتونستم جلو هیصدا قطع شد دوباره گر ی! ولهیچ ازصدا  نمیخفه شدم تا بب ستادمیچند لحظه ا

رو  ییجا چیبود ه کیتار کی.خدا جون  کمک کن.جلوم تارکردمیبازم صداهه اومد.کاش ب آرشام گوش م رمیبگ

 :دمیزبون باز کردم و داد کش دمیدینم

 پــــــــــــــــــــــــــدرام...مـامــــــــــان..بـابـــــــــــا-

 :شدیم دهیشن که به زحمت دمیپدرامو شن یصدا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یـــــــــیگــــــــالره کجـــــا-
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 گهید دیرسیتر ب گوش م ادیز یه بیغر بیجیع یصدا یول سین نجاهایصداش معلوم بود که دور دوراس اصن ا از

ط وس زدمیم خیکردن.داشتم از سرما  هیبودم نشستمو شروع کردم گر ستادهیزبونم بند اومد و الل شدم همونجا ک ا

 یکیاربخوام تو ت نکهیمرگ کردم تاا یآرزو طاون لحظه فق شدیم شتریو ب شتری.بدنم لرزشش هر لحظه بهیتابستون

بود  دهیفا یب یصدامو بشنوه.ول یتا بلکه کس کردمیم هیتنها باشم.زانوهامو بغل کردمو از ته دل زار زدم بلند گر

 یبا ترس و لرز طور شهیم کتریو نزد کیصداهه نزد کردمیحس م نباری..امردمیم دیبا ومدیاز گلوم در نم گهیصدام د

 گفتم: دیلرزیمکه صدام 

 ی...هس..تتتتیتو...تو ک-

 :دمیدر جواب شن و

 جوجو یبچرخ یواسه من اشراف سیالزم ن-

 .با هزار تا زحمت گفتم:ومدیم رونینفس تندم از دهنم ب یالل الل...فقط صدا گهید ناباریا

 ؟ییتو..تو ک-

 یمن هرک-

کلفتش.اب دهنمو غورت دادم و خفه شدم  یکه مرده و مذکر باصدا دمیفهمیاما خوب م نمیصورتشو بب نتونستم

 نقدیا شنیکه حس کردم استخون هام دارن پودر م یزانوهام بود گرفت و محکم فشرد طور ی.مرده دستامو که رو

و با طناب بست در دهنمم چسب بزرگا زد تا خفه بگم دستام یزیچ نکهیقبل از دمیکش یخفه ا غیدردم گرفت تا ج

 زد و گفت: ی.مرده قهقه اارمینا واضح از خودم در ب یحال فقط تونستن صداها نی.با ارمیخون بگ

 ؟یزرنگ یلیخ یفکر کرد-

 نفهم بود که نتونه نگاهمو بخونه...بغلم کرد و نقدریتونستم ملتمسانه نگاهش کنم و بفهمونم که ولم کنه اما ا فقط

ا بلکه ت زدمیو خدا رو صدا م کردمیم هی.فقط گردادیم گاهیس یبو گندو یکه کلهم بو نشیگذاشتم صندوق عقب ماش

بچرخم؟ چرا  یاشراف سیبود؟چرا گف الزم ن یک یعوض نیا ؟اصنینجاتم بده...عوض یعوض نیاز دست ا نهیمنو بب

ظبتو باال برد و گذاشت  یلندهووور صدا کهیمرت زدمیاصن با من چکار داشت؟ همونطور که زجه م ؟هینگف که چه خر

بشه چون باند صندوق عقب بود.اونقدر صداشو برد باال که کر شدم با دستم در دو تا گوشمو محکم  تیتا گوشم اذ

 ...فرستادمیم لواتگرفتمو ص
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 گفت: یصندل یرو دیتمرگیم یدر حال یبه صندلجونمو بست  یبرام نمونده بود بدن ب یینا گهید

 دوستت دارن! یلیبودم خونوادت خ دهیبودمت.شن دهیوقته ند یلیخ-

 گفتم: بزور

 ؟یهست یتو ک یآشغال عوض-

 باز کرد و گفت: ششوین

 هستم. یمن هر ک-

 کهیرتم نیکه فقط ا یکارگاه بودم کارگاه چوب بر هیبهش دادم.تازه بدور و برم نگاه کردم.انگار تو  یفحش هیلب  ریز

 دمیگوش خراش مرده رو شن ینبود.صدا یبه پشت سرم نگاه کردم کس ی.به سختومدینم گهید یتوش بود چون صدا

 که گفت:

 ؟یزحر مارت کن ارمیآب ب ؟یخوایم یزیچ-

ه ام هنجر گهیکه د فیباهام حرف بزنه!ح ینجوریبهم از گل نازک تر نگفته چطور تونسته ا ینادون.تاحاال کس ابله

تا کجا!اونموقه تا حاال داره  ییپررو گهیبهش. د دادمیم یحرف بزنم اگرنه فحش ناموس تونستمیزخم شده بود و نم

از جا بلد شد انتظار داشتم  دمیکه دارم بهش فحش م دی!صد رحمت به آرشام. ا...فهمکهیمرت کنهیمث بز نگاهم م

 آب آورد با خشونت بهم داد و گفت: وانیل هی میپشت سر زیم یاز رو  یولبزنه تو گوشم  یکی

 !یزنیزر م یچ نمیبخور بب-

 و گفتم: دمینفس نوش کی آبو

 تو زر نزن من بلدم چطور صحبت کنم.-

 زد و گفت: یشخند ین

 ..نمیبگو بب-

 خودمو دراورد و ادامه داد: یادا بعد
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 !یکنیصحبت م یچ-

 م:نگاهش کردمو گفت ضیغ با

 نه من. یحرف بزن دیکه با ییتو نیا-

 بگم؟ یچ-

 هان؟ یدیچرا منو دزد ؟یهالکم کرد ؟چرایبگو با من چکار داشت-

 و گفت: زیم یرو نشست

 ؟یدیبهت بگم فهم دونمیالزم نم-

 و گفت: دیبه نشونه نه تکون دادم مرده خند سرمو

 .یدار یزیماشاال زبون تند و ت-

 .ادیتا چشمت در ب-

 .یطرف یبا ک کردمیم تیبزنم اگرنه حال بیبهت آس دیکه نبا فیح-

 طرفم؟ یبا چه خر-

 شد تو چشمامو گفت: رهیخ کمینزد اومد

 یخونوادتو عزا دار نکن وخیحواستو جمع کن جوجو.-

خودت  یدونیخودت م ایخدا جون چقد نگرانم شدن خدا یخونوادم؟مگه اونا خبر دارن؟وا دیتو دهنم ماس حرف

 شکه شدم گفت: دیکه د کهیکمکم کن.مرت

 .ارهیکه خونوادت اون مجسمه رو ب یتا وقت میببن جوجو... فعال در خدمتت هست-

 نگاهش جیفک کنم عقلشو از دست داده بنده خدا. گ کنه؟یم نکاریا نیبود؟ چرا ا یچ کوفت گهید مجسمه؟مجسمه

 کردمو گفتم:
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 ه؟یمجسمه چ  ه؟یموضوع چ-

 نامردت بپرس یبابرو از با-

 ..فهممیچ خبره من ک نم نجاینامرد؟بابام؟ا

 کردم آخه ینداره.منو آزاد کن من چ گناه یبوده به من ربط یشما هرچ نیب -

 دور شد بدون جواب! نجایزد و از یشخندین

**** 

اما از خوردن  داوریواسم نهار و شام م کهیاون کارگاه بودم به گمونم هفت روز!هر روز مرت یکه تو شدیم یرو چند

تا فحش بارونش کنم  ذاشتیتو حلقمو م ختیریم اوریهم آب م شهیصبحانه و عصرونه محروم بودم.بدرک! هم

 یلوج تونستمیکه نم کردیم فیجک تعر اسمو شدیپررو م نقدریموقعا هم ا ی.بعضرفتیو م زدیآخرشم فقط قهقهه م

تو وجودم   یچ دونمی.نمگفتیهاش م ییکه چقد از تنها گفتیم اوردیاوقات که واسم غذا م ی.گاهرمیخنده مو بگ

هم  وقتا یمهربون بود.بض یلیدوسش دارم چون خ یلیخ کردمیاوقات حس م یخونگرمه بعض یلیکه خ گفتیبهم م

و منم اسمشو گذاشتم  گقتیبهم نم لشویوقت اسم و فام چی.هشدمیمون میو پش کردمیمرگ م یبراش ارزو

 یچ یبرا رفیم ادمیوقتا  یکه بعض کردیباهام خوب رفتار م نقدریصدام کنه.ا نویکه هم گفتی.خودشم مکهیمرت

 ترخد هیپسر و  هی.اونطور که خودش گفته بود گرفتیاش م هیو گر گفتیوقتا هم از خاطراتش برام م ی!بعضنجامیا

 اهیه و داره سشد اهیس شیزندگ گفتیم شهیوقت نگفت چرا!هم چیداره دخترش که گم شد پسرشم فرار کرده اما ه

حاال ک  دیکش یقیشکست خوردم...نفس عم یکه دخترمو گم کردم نابود شدم و از زندگ یازون موقع شهیترم م

 گفتم: یپس با زبون نرم نجایچرا منو آورد ا نمیزبونش بشمو بب ریاز ز دینرم شده با دمیفهم

 هفته اس از خونوادم دورم. هیعذاب بکشم؟من  یو باعث شد نجایا یخب چرا منو آورد-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 داره. یلیدل یحتما -

 بدونم؟ دینبا-

 نه-
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 چرا اخه؟-

 .یبدون دیچون نبا-

ه ک روزیگذشت تا  بیترت نیهم بد گهینگفتم..چند روز د یچیه گهینداره. پس د یا دهیالتماس کردن فا دمیفهم

 گفتم: زدمیس نفس مکه نف یاخر همه اون فحشا وقت اوردمیتاقت ن گهید

مجسمه و کوفت و زحرمار  هی؟قضیبا من چکار دار ؟اصنیآورد نجایچه مرگته ک منو ا سیمعلوم ن یعوض کهیمرت-

 .کنمیهالکت م ای یحرفیم ایداره؟  یبه من خاک بر سر چه ربط

 لب زمزمه کردم: ریک آروم شد ز یزد و وقت یا قهقهه

 چه مرگشه! یلندهور معلوم ن کهیمرت-

تو  ؟یبا خوانوادت آشنا بش دی!چرا نباهیبابات ک یبفهم دی.چرا نباگمیبهت م یبدون یخب حاال که دوس دار یلیخ-

 واست روشن بشه! انیجر دیبا گهیسالته د ستیماشاال ب

 داد زدم: بایتقر

 .ید بگو لعنت-

 شد و گفت: رهیچشام خ تو

ه بوده که هجد یزیچ نیهمش راسته و ا یدروغه ول حرفام یفکر کن دی.شایباور کن دیبا گمیرو ک م یزیهرچ نیبب-

 سال خونوادت از دونستنش محرومت کردن.

 بگوشم.-

نکرده بودن.منو بابات دوست  دایهنوز تو رو پ دیشا میوقته که دوست بود یلیدختر خوب!من و بابات خ نیبب-

به  میردبیداشت و باهم از بندر و جنوب بار م یلیپدرتم تر کردمیکار م یلیتر هی.اونساال من پشت میهم بود یمیصم

 یلیخ یلیقهوه خونه خ هیاستراحت به  یبرا میگشتیشب که از جنوب برم هی.مینقاط مختلف کشور.همکار بود

 بیو غر بیو فضاش برامون عج میرفتیقهوه خونه م نیبود که به ا یبار نیاول نیکه تو جاده بود.ا میرفت یمیقد

 ییو چا دنیکش ونیکه تنها دو تا مرد صحابش بودن!با پدرت فربد مشغول غل یمیکهنه و قد یلیخ یلیبود!خ

 داریتهران.صبح زود تر از همه من ب میتا صبح زود برگرد میشب رو هم همونجا بخواب هو قرار شد ک میخوردن بود
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اومدم و رفتم  رونیب از قهوه خونه یهوا خور یهوا روشن شده بود.برا بایشدم ساعت چهار صبح بود و تقر

ر و کنجکاو ت رفتمیداشت پر از دار و درخت کاج و گردو.کم کم جلو تر م یبزرگ بای.پشت قهوه خونه باغ تقررونیب

 ی.کاغذدیکشیقرار داشت که مث آهنربا منو به سمت خودش م یاهیکلنگ و پاکت س یی.کنار درخت گردوشدمیم

 یلیساله!. خ ستیو ب ستیکنار درخت گردو دو نجاسیبود:هم پاکت قرار داشت درش آوردم که فقط نوشته یتو

که  یبدون سر و صدا کلنگ و درآوردم و مشغول کندنش شدم طور نیهم ی.براهیچ نمیمشتاق شده بودم که بب

 یوقت یسنگه ول کردمیبرخورد اولش فکر م یمحکم زیکه کلنگ به چ زدمی.داشتم کلنگو به خاک مدینفهم چکسیه

داشت و ازونا بود که  یادیقدمت ز خوردیکه بهش م یمیمجسمه بود.مجسمه قد دمیدرش آوردم د یادیبا زحمت ز

برم تو قهوه خونه مجسمه رو تو  نکهیبود.چاله رو دوباره پر از خاک کردم .قبل از یوارگذاشتن روش کار دش متیق

از  یکی .رفتم داخلمیکن مین تقسخودمو نیثروتو ب نیگرفتم که به پدرتم خبر بدم و ا میکردم.تصم یجاساز نیماش

بودم منم بهش گفتم که  کجاکه  دینشست  و پرس خیمن س دنیشد با د داریبود ب یاون مردا که اسمش پارسا اهراب

 هیسوو ت میصبحانه خورد نکهیشد بعد از داریدروغ قانع کردم.کم کم فربدم ب نیو اونو با هم کردمیم زیتم نمویماش

 یخبر کردم اونم مث من از خوشحال انیجر نی.باباتو ازمیو از قهوه خونه دور شد نامونیتو ماش میرفت میحساب کرد

تهران قرار شد مجسمه رو بدم به بابات  میبرگشت یوقت دیبابات مجسمه رو د میستادیا نمطمئ یجا هیبال دراورد و 

ا ب مویفروشیم میرو گذاشت متیکه ق نیفروشه  بعد از قهیدوست داره که مطمئن و عت هیچون اون گفته بود که 

 یدادم.بعدش هرچ اباتبه ب یمجسمه رو دو دست الیخ نی.منم با هممیسازیخودمون م یرو برا یزندگ نیپولش بهتر

 گهینداشتن.د یازش خبر انمیخاموش بود.اطراف دمیزنگیم شیبه گوش مینشد ازش.هرچ یمنتظرش شدم خبر

از اعتمادم سوئاستفاده کرد و فرار  یراحت نیکردم.من به بابات اعتماد کردم و اونم به هم یتیبودم چه خر دهیفهم

 گهیبودم ازش. د خبری. دوسال گذشت و منم هنوز بشیسال پ یو خورده ا ستیبه گردهیموضوع برم نیکرد.ا

و بابات زدمیل قدم مکه تو جنگ شیشدم.چند هفته پ الیخیب نیهم یوجود نداره برا یکه فربد و مجسمه ا دمیفهم

و که حتما ت دمیو فهم یکه تنها بود دمیشدم تو رو د مونیپش یول ارمیبال رو سرش ب نیبدتر خواستیدلم م دمید

.حاال هم ازش مونهیدخترت مهمون من م ارهیو به بابات گفتم که تا مجسمه رو ن دمتیدزد نیهم یراب یدخترش

کور  یول شمیشده! فکر کرده من همون االغ چند سال پ دهیگفت که مجسمه دزد شیچند روز پ یول سین یخبر

 مجسمه رو بدست من نرسونه تو... گهیماه د کیخونده.اگه اون تا 

قبال  من یبابا ینیداشته باشه. قتیحق نایهمه ا شدیزد.باورم نم یبه نشونه تاسف تکون داد و لبخند تلخ سرشو

 دیچرا من؟چرا من با ایبهم نگفت؟!خدا یزیدرموردش چ چکسی!فرار کرده! پس چرا هدهیراننده بوده!مجسمه دزد

زنده  دیکنن؟شایمنو زجر کش م یچجور عدشنرسه ب کهیمرت نیاگه مجسمه دست ا یعنیتقاص کار بابامو پس بدم؟

 گفت: دیمنو د یکه نگران یوقت کهی.مرتسپارمیخودمو به خودت م ایجوونمرگم کنن!خدا ایبگورم کنن!
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داشته باشه.دعا کن دوستت داشته باشه و از فکر چند  رتیغ ینگران نباش خانم کوچولو.فقط دعا کن که بابات کم-

 .یباش زی...فقط دعا کن که براشون عزیدختر پرورشگاه هیبگذر..بخاطر  اردیلیصد ت

مطمئنم بابام مجسمه رو  ؟منینیبیمنو م ای؟خدایشنویصدامو م ایم؟خداینجوریکه من ا دونستیاز کجا م نیا ایخدا

نجاتم بده  ترسمیم نجایمن از ا ایمنو نجات بده!خدا ایخدا ترسمیم ای!خداترسمیمن از مرگ م ایمطمئنم.خدا ارهیم

 :دمی! نالایخدا

 کردم؟ یتقاص کار بابامو پس بدم؟ مگه من بد دیچرا من؟چرا من با-

 به نشونه نه تکون داد و گفت: سرشو

 قانونه. هی نیا-

گورمو گم کردم.فقط خدا  ییبرم خونه.من غلط کردم من غلط کردم باز تنها خواستیو چشام جمع شد.دلم مت اشک

 گفت: تابهیداخل ما نداختیکه تخم مرغ رو م یبده...درحال لشیکنه بابام مجسمه رو تحو

 یول.کردمیارشو تموم مزود تر از تو ک اوردمیم ری.مثال اگه داداشتو گکردمیهالکت م نایزود تر از یاگه دختر نبود-

 .یدار یبیفرق عج گهید یو برام از دخترا یکه تو دختر فیح

حق  یلب بهش فحش دادمو ول ریاز چهل سال سن داره نکبت...ز شیساله اس.ب سیانگار جوون ب یعوض کهیمرت

 کرده بود... انتیبابام در حقش خ رهیداره که انتقام بگ

****** 

اد در افت ادمیکه  رونیخواستم برم ب دمی!تعجب کردم چشامو مالشهیکه چشامو باز کردم باال سرم نبود مث هم صبح

بود رو  که کنار رختخوابم یآب پرتغال رونیفکر فرار بسرم نزنه.نفسمو فوت کردم ب وخیقفله البت واسه من قفله که 

و دمبالش  زدمیصداش م کردمیو اونورو نگاه م وریا مویرفتیکه راه م ی.از جا کنده شدم درحالدمینفس نوش هی

 یول دمیدیدرس کردن کنار اجاق گاز م مرویاونو مشغول ن شدمیم دارینبود ازش!هر صبح که ب یخبر یول گشتمیم

گشنم بود خدا رو شکر از قبل واسم درس کرده بود.خواستم بخورمش که چشمم  یلینبود.رفتم کنار گاز خ نباریا

.واست غذا هم درس گردمیکه کناز گاز قرار داشت برش داشتم روش نوشته بود:تا ساعت دو برم یذخورد به کاغ

 کردم.
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رفته.تازه حاال ساعت نه بود کو تا ساعت دو!بعد از  یکدوم گور یمجاله کردمو انداختم سطل آشغال.معلوم ن کاغذو

 میداشتم که برم.تصم ییجا هیاقل سر رفته بود کاش حد ی.حوصلم حسابدمیرختخوابم دراز کش یتو مرویصرف ن

 ...دمیرفتم و سرک کش یچوب بر یها اهگرفتم که برم کارگاهو سرک بکشم.از جا کنده شدم و بطرف   دستگ

 شد و گفت: کمیباز کرد نزد ششویمشغول کردم تا اومد.ن یساعت دو خودمو علک تا

 از جونه. شیارزشت ب نکهینه مث ا-

 نگاهش کردمو گفتم: جیگ

 ؟یچارزش -

بودم اخالقش  قیعمر با بابات  رف هیشده؟من  دهیکه دزد گهیگفتم دروغ م یدیشده مجسمه رو بده.د یبابات راض-

 که گآلره اش سالمه. نهیبب دیبا گهیم یخوب دستمه.ول

بابا  یعنیده؟یخدا صدامو شن یعنیخوشحال بودم که حد و مرز نداشت  نقدریقلبم اومد تو دهنم.ا جانیشدت ه از

 گفتم: یشده؟ با خوشحال یراض

 اد؟یم یک-

 فردا عصر-

**** 

 شد کمیدوباره شون خوشحال بودم که مرز نداشت.پدرام نزد دنید یبرا نقدریشدن.ا ادهیپ نیو پدرام از ماش بابا

 اومد جلوشو گرفت و گفت: کهیخواست بغلم کنه که مرت

  ادیآ آ.اول مجسمه رو رد کن ب-

 گفت: کهینگاهم کرد و بدون توجه به مرت یبا نگران پدرام

 ؟یآبج ی...خوبزمیگالره...عز-

تو  دمیداد.اونم  طناب دور دستمو باز کرد.اول از همه پر کهیمرت لیدر صندوق عقب رو گشود و مجسمه رو تحو بابا

 بغل بابا و گفتم:
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 بابا جونم.-

 ؟یقربونت برم عسل بابا.خوب-

 مییبابا یمرس-

شو .محکم فشردم سرامیب رونیدوس نداشتم از بغلش ب یگرم بود که حت نقدریرفتم تو بغل پدرام.آغوشش ا بعدش

 شونه امو گفت: یگذاشت رو

 ؟یآبج یدلم.خوب زیفدات شم عز-

 داداش دلم تنگ شده بود واستون.-

 د و گفت:اوم رونیدور تر از ما رفتن و مشغول صحبت کردن شدن. پدرام از بغلم ب کهیبا مرت بابا

 .شتریب یلیخ شتریمن ب-

 ؟یدونیتو م ه؟یمجسمه چ هید؟قضیبود پدرام؟ چرا منو دزد یاون ک-

 دهنشو غورت داد و گفت: آب

 بعدا خب؟ یباشه برا-

 بشنوم. خوامیاالن م نینه هم-

 ادیب خواستی. مچارهیب زنهیتو له له م دنیمامان داره واسه د یدونیبدم..نم حیخونه واست توض میریب دمیقول م-

 بابا اجازه نداد. یول

 هنوزم سخت مشغول صحبت کردنن به پدرام گفتم: دمیبه بابا انداختم د ینگاه

 شدم؟ تیچقد اذ یدونیدم؟میچقد اون شب ترس یدونیم-

 و گفت: دیامو بوس گونه

 یاکه  ولخطرن یلیدور نرو دختر جنگل خ یلیخودت شد من ک بهت گفتم خ ریتغص یدردت بخوره تو جونم...ول-

 .یکه نداد یگوش نداد
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 :دمیپرس ینگران با

 مامان خوبه؟-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

  د؟یکش یچه عذاب یگمشد یوقت یدونی...خوب؟ م-

 نشست و حرکت کرد بسمت خونه.... نیتو ماش گهید قهی.بابا ده دق میشد نیو با پدرام سوار ماش دمیکش یاه

که مهمونامون زنگ خونه رو بصدا دراوردن و مامان  فیح یبمونم ول شتریب خواستیاومدم.دلم م رونیبغل مامان ب از

مجبور شد که بره و درو باز کنه.آرشام و آتوسا باهم وارد خونه شدن ناچارا جلو رفتمو سالم کردم آرشام دستمو 

 نشنون گفت: هیکه بق یمحکم فشرد آروم طور

 .زمینگرانت شده بودم عز یلیفدات شم.خ یاله-

زوده که حرص بخورم  یلیخودمو هالک کنم تازه  نوزده سالمه خ نایکه واسه ا فمیحرص بخورم.من ح ومدیم فمیح

کاناپه نشستم.اونم اومد کنار آتوسا  ینگاهش کردم و رفتم رو ضیپسش زدم با غ نیهم یبشم.برا ریدروغ بشنوم و پ

 نکهی.نه ادادمیسا  رو هم بزور جواب مآتو یکرده بودم که جواب سواال ضیغ نقدرینگاهم کرد.ا رهیونشست و خ

گفتم و  یشیهم اون داداش جونش که بخوره تو سرش...ا نیسر به تنش نباشه.هم ا خوامیدوسش دارم م یلیخ

 شده بود گفت: میحوصلگ ینگاهمو ازشون گرفتم.پدرام که متوجه ب

 ؟یاتاقت بخواب یبر یخوایزم؟میعز ییگالره جان..خسته ا-

 از خدا خواسته بلند شدم و گفتم: منم

 .یخسته ام داداش یلیآره خ-

 نهی.اگه حوصلمم سر بره بهتر ازنجایبهتر که اومدم ا یول ومدیکردم و به اتاقم رفتم.اصال خوابم نم یجمع خداحافظ از

راوردمو اتوسا باشم.شال و مانتومو د یعلک یو چندش آور آرشام و ناز و عشوه ها زیه ینگاها یکه اونجا جلو

شونه هام انداختم  یاز باسنمم رد کرده بود رو رو انتس شیش ایپنج  بایبلندمم که تقر یکمد.موها یگذاشتم تو

برقصم و واسه خودم ناز کنم.رژ لب  ییتناه کردیهوس م هویدلم  گهیقر دادم...دختر بودم د یو علک نهیآ یرفتم جلو

بودم واسه خودم  ستادهیا نهیآ یادامه دادم.جلو دنمیو به رقص بود و رنگش تو دل برو بود رو زدم غیکه ج یصورت
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.بالفاصله بعد از در زدن وارد اتاق شد ستمیتق در باعث شد از جنب و جوش با یکه صدا دمیرقصیو م خوندمیم شعر

 گفتم: ضیرفتم و با غ ی. چشم غره انی! از خجالت آب شدم رفتم تو زمکردیچکار م نجایآرشام ا

 ؟ینداده در بزن ادتی یکس شعوریب-

 جلو اومد و گفت: یقدم

 خانومم یبد ادمیتو  خوامیم-

صورتش  یشدم با تمام قدرتم دستمو بردم باال و رو کشیاخر. جلو تر رفتم تا نزد میس هیزدم  گهید ندفهیا

 :دیصورتش و نگاهم کرد و نال یموند دستشو اروم گذاشت رو یصورتش باق یخوابوندم...رد انگشتام رو

 الره...گ-

 .رونیگمشو برو ب-

محکم زده  نقدریا یعنیخدا من چکار کردم.صورتش سرخ و کبود شده بود!  یصورتش برداشت...ا یاز رو دستشو

 گرد شده نگاهش کردم و آروم گفتم: یبودم؟ با دهن باز و چشا

 ..یوا-

 زد و گفت: یلبخند

 .زمیچشمات عز یفدا-

 و گفت: دیفرستادم تو دهنم آرشام خند لبامو

 ..فقط اومدم باهات چند کلمه حرف بزنم.زمیاجازه وارد اتاقت شدم عز یب دیببخش-

 دیسر تق بودم با یادیحرف بزنه.منم ز ینجوریبود ا دیموجود بع نیآرشام بود!چه با ادب حرف زد از نیبابا ا نه

ت...آب دهنمو غورت دادم نداش یتیچقدر لوسه هرچقدم واسم اهم گفتیم ینجوریزر بزنه ا یچ نمیبب ذاشتمیم

 روبروش نشستم و گفتم: واونم اومد.شالمو سرم کردم  نهیتخت بش یرو ادیتعارفش کردم تا ب

 .شنومیم-
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دلمو بهت  نینداره چون من قبل از یکه هست به من ربط می! هرچهیمشکل تو با من چ دونمیمن نم نیبب-

ازم  ؟چرایدیدوستت دارم؟چرا آزارم م یکنیبا تمام وجودم.چرا باور نم خوامتیعاشقت شدم.گآلره م یعنیدوختم.

 ی...من...من تو رو خواستگارم؟کم دارم؟چون دوستت دارم جرم کردم؟خطا کرد یزیمن چمه؟چ ؟مگهیکنیفرار م

 ندارن با ازدواج ما.    یکردم پدرام و مامان و باباتم مشکل

 زده نگاهش کردم و گفتم: بهت

 .یجا کرد یب یلیتو خ-

 نگاهم کنه گفت: نکهیدستمو محکم گرفت بدون ا یاز جا بلند شم ول خواستم

 !هیبدونم مشکلت با من چ خوامیم-

 و گفتم: رونیب دمیاز دستش کش دستمو

 .ادیکه ازت خوشم نم یدونیم-

 و گفت: دیچیجلوم پ یول رونیسمت در تا برم ب رفتم

 بگو. نویکم دارم؟فقط ا یمگه من چ یکه چرا دوستم ندار اریقانع کننده ب لیدل-

 قانع کننده. لیدل نمیدوستت ندارم...ا-

 گفت: شونیپر

 آخه چرا؟-

 گفتم: یجد

 .زنمیم غیکنار ج یاگه نر-

 بود که گفت: دهیکنار و من رد شدم هنوز پام به پله نرس اومد

 بهت خواستیبود که بابات م یزیسوپررا نی.امیعقد کن گهیخونوادت با ازدواج ما موافقت کردن.قراره دو هفته د-

 بگه.
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بدنم تو حالت بهت خشک شده بود نفسم سخت بود که بکشم.برگشتمو نگاهش  یجام خشک شدم.همه اجزا سر

 کردم بزور آب دهنمو غورت دادم و گفتم:

 ؟یچ-

 موند و گفت: رهیشد تو چشام خ کمینزد

  یقراره خانوم خونه ام بش-

ا هم پدرام.باب یحت کردمیم یمحل یهفته بود که به همه ب هیرو هم محکم بستم... پسش زدم و رفتم تو اتاقم د محکم

نه!نظر منو چرا  ایهستم  یمن راض دینپرس یداشتم.اخه حت یشتریگفته بود و من عذاب وجدان ب زویسوپرا

 خوامیبه بابا بگم نم یمن چجور کردم؟یم واجکه دوستش نداشتم ازد یبا کس دیمن با یعنیاخه؟ پرسنینم چکدومیه

باغو هم اماده کرده بود  یحت یعروس یکرده بود برا دیخر یبهش بگم دوستش ندارم؟بابا کل یازدواج کنم؟چجور

بهش نداشتم  یحس چیازدواج کنم که عاشقش نبودم و ه یبا کس خواستمیارزو داشتم نم یجشن عقد.من کل یبرا

ازدواج  گهی...تا دو هفته دیبود...عشق من...خاونم خونه من بش بجونم افتاده یمث چ مآرشا یبجز تنفر.جمله ها

صبر و طاقت در چه حد؟...صورتمو  ایخدا م؟یمگه دار شهیمن زن آرشام بشم؟اونم شوهر من؟مگه م ی....وامیکنیم

 ویکه آرشام زنگم زد گوش کردمیبشم.هنوز هق هق م یکردم بلکه خال هیگر ریدل س هیدستام گرفتم و  نیب

 برداشتمو گذاشتم در گوشم:

 الو خانومم؟-

 صدامو صاف کنم گفتم: کردمیم یک سع یدرحال

 هیچ-

 شده عسلم؟ یچز- 

 گفتم بگو.-

 .میحلقه بخر میدمبالت بر امیبگم آماده شو ب خواستمی.مزمیعز دیببخش-

 گفتم: ی؟ با کالفگ رونیحوصله داره بره ب یدارم من!حاال ک یچه شانس ایخدا یا

 ندارم.حوصله -
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 !مایکنیازدواج م گهیهفته د هی؟یک ؟تایهنوزم حوصله ندار-

 لب گفتم: ریز

 بدرک. یا-

 حرف گفتم: نیا بدمبال

 گفتم حوصله ندارم. کنهیسرم درد م-

 .یبهونه رو آورد نیهم روزمی؟دیاخه تا ک-

 کمیو  رونیحال حاضر شدم تا برم ب نیبا ا یحوصله نداشتم ول نکهیقطع کردم و در اخر خاموشش کردم با ا ویگوش

درام پ شیداشت مامانم رفته بود خونه دوستش باباهم پ فیموقع بود چون پدرام که شرکت تشر نیقدم بزنم. بهتر

 یلعقد انجام بشه و نیا دیکنم نبا یکاری دیبا خودم باشم.با کمیزدم تا  رونیبود.فقط من تنها بودم پس از خونه ب

 خوردیکه تاب م یرنگ یاسی  مکتیباشم...لب ن نجایو گور کنم.اصن پرورشگاه بهتر بود تا ا خودمو گم ؟خوبهیچجور

 هی. هکنیرو حل نم ی.مشکلکنهیرو دوا نم ی.دردکنهیرو درس نم یکار هیگر یکنم ول هیگر خواستمینشستم.دلم م

 ؟بابایاخه چجور یعقد انجام بشه ول نیبکنم تا نذارم ا یغلط هی دیکه دوسش ندارم.با یبا کس مهیگه عروسیهفته د

بابا رو به  یعابرو ؟آخرشیکردن فقط من موندم. خوبه عقدو بهم بزنم.. آخرش چ داشونویهمه کارا رو کرده همه خر

 دیبا؟نیدوسش ندار یبگ دی...تو نبادینپرس تواز اولش نظر منو بپرسه.حاال که نظر خواستی.خب بدرک مدمیباد م

ا برگردم خونه ت دیبا شهیبه خودم اومدم که داره شب م رفتمیکه با خودم کلنجار م نطوریم....ه؟یستین یراض یبگ

که آخر پارک بود  یبلند شدم و بسمت خونه رفتم...راهمو کج کردم سمت دکه ا مکتین یمث اونشب نشده...از رو

رو  شهیبغل من بود..ش قایهمون بغل بوق زد دق ینیکه ماش کردمیداشتم پولشو حساب م دمیخر یراشکیاونجا به پ

 داد و گفت: نییپا

 سوار شو.-

 شدم بعد از سالم گفت: نیکردم پولشو دادمو سوار ماش ریرفت که د ادمیبود.بازم  پدرام

 نرو؟ ییمن نگفتم بدون من جا ؟مگهیکنیچکار م نجایتو ا-

 گفتم: یخشک و خال یلیخ



 نقاب من

 
64 

 

 ؟یدار یدلم خواست.مشکل-

 ب گفت:جا خورد و شکه شد با تعج یحساب

 خواست؟ یدلت چ-

 که خواست. یهرچ-

 خواست؟ ینشد...دلت چ-

سکوت کردم  دید یقوز باال قوز.وقت شهیجواب ندادم چون حوصله شو نداشتم.اونم حاال واسه حال خرابم م گهید

 ادامه داد:

 ؟یکجا بود-

 بدم. حیتوض نمیبیالزم نم-

 .ینیالزم بب دیبا یچه نخوا یچه بخوا-

 جواب دادم: یجد یلیخ

.حاال .اونروزا گذشت و رفتینیبب یخودیب ریبم دستور و گ یکه بخوا ستمیدختر دوازده ساله ن گهیپدرام.من د نیبب-

 تو کارام دخالت کنه یساله دوست ندارم کس ستیشدم گآلره ب

 زد و گفت: یشخندین

 رو بت بگم. یدونیرو که نم ییحرفا یسر هیگالره اومدم دمبالت تا  نیبب-

 ندارم. دنشونیبه شن یازین-

 زد و گفت: داد

 نکن. ازین ازیواسه من ن  یه-

 چینگفتم چون زبونم بند اومده بود.بدون ه یچی.الل شدم و ه دیزد که بدنم لرز ادیبه تنم راست شد.انقدر بلند فر مو

 جاده خلوت رو شکافت و رفت... یحرف
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 پارک خلوت نگه داشت و گفت: هی کنار

 شو. ادهیپ-

ود ها ب یکیکه همون نزد یمکتین یشدم درو که بستم دستمو محکم گرفت و بردم رو ادهیگوش کردم و پ بحرفش

 و گفت: دیکش یقیکوتاه نفس عم ینشوند خودشم کنارم نشست بعد از مکث

 .دمیکشیسرت داد م دینبا خوامیمن معذرت م-

 :ادینگفتم تا خودش بحرف ب یچیه بازم

 ...یخبر یت در مورد گذشته که تو بهس زایچ یسر هی... نیبب-

 خودمو دراورد و ادامه داد: یادا بعد

 .یبشنو نمیبیکه الزم م-

 داد: ادامه

ه که شد یراننده بوده و چجور هیبابا قبال  یدونستیبوده و چکار کرده.تو قبل نم یکه بابا ک یدونیخودت خوب م-

 بوده... یدوست بابا ک  یدونیشرکت....اما نم هی سیشده رئ

 کردم و گفتم: نگاهش

 بوده؟ یک-

 بوده گالره. تیاصل ی....اون مرد...اون مرد باباگمیمقدمه م یب-

داره؟  تیواقع دم؟نکنهیبود که از دهن پدرام شن یچ نایا شدمیکردم داشتم خفه م یجمله سرفه ا نیا دنیشن با

که  ینتونم نفس بکشم.پدرام کم شدیباعث مکرده که  ریتو گلوم گ یزیچ هی کنمیحس م کردمیپشت سر هم سرفه م

 گرد شده نگاش کردم. ییپشت کمرم زد آروم شدم و با چشا

 دهنشو غورت داد و گفت: آب
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وسط و ت کنهیم دایساله پدرشو پ نیبوده که ارث چند یهمون ییایبابات بوده...هومن آر ییایاره بابات بوده. هومن آر-

 .شهیم دهیشوهر عمه من دزد

 امو چشمامو بستمو و گفتم: قهیشق یدو تا دستامو گذاشتم رو کف

 شدم... جیمن گ-

 از سرم جدا کرد و گفت: دستامو

 .یحرفامو هم بشنو هیبق دیبا نیبب-

 داد: ادامه

قرن  هیبا  گردهیبرم انیجر نیتاجر شهر. ا نیتاجر شهر بوده...فکرشو بکن بزرگتر نیپدر بزرگت اونساال بزرگتر-

ا ب شهیجونش در خطر بوده  و هم شهیکه داشته هم یمتیز ازدواج هم نکرده بود.اونروزا بخاطر مجسمه قکه هنو شیپ

رن به ق گردهیراهزنش بشه...مجسمه بازم برم یمبادا کس که بردهیشهر و اونشهر م نیپارچه هاشو به ا یادیامکانات ز

 یها متیها هم با ق یلیخ یداشته.حت یادیحرفا که خاطر خواهان ز نجوریو ا انیدوره هخامنش یعنی شیپ یها

نگهش داره.کم کم پدربزرگت ازدواج  خوادیکه م گفتهیبخرنش که پدر بزرگت نفروخته و م خواستنیم یهنگفت

 هیصمادربزرگت و ی...وقتشهیبود که پدربزگت توسط راهزنا کشته م ومدهین ای.هنوز هومن بدنشهیم ارو بچه د کنهیم

 یسل هان یبرا دینامه نوشته بود که مجسمه رو نگه دار تیپدربزرگت تو وص زهیریاشک م یلیخ کنهیم داینامه شو پ

 رانیشمال ا  یامن تو یجا هیکه مجسمه رو  گفتیام...م جهیامو نوه نت جهینت یپسرم و نوه ام برا یبعد از من برا

ه بعدشم بچ گرهیو زن م کنهیکار م شهییسال بعد که هومن بزرگ م نیکنه.چند داشیهومن پ دیکرده که با یمخف

دوستش داشتن تا  یلیکس بود.اونا خ نیتر زیکه واسه پدر و مادرت عز ایبنام عرش ارنیم ایپسر بدن هی شهیدار م

تو  نباریکردنش نشدن.دوباره بچه دار شدن ا دایپدر و مادرت قادر به پ گهیو د شهیگم م ایعرش یاتفاق روزی نکهیا

 و پدرت رهیم ایمادرت از دن ییایم ایبدن نکهی...به محض ایکرد جادیا یدلگرم هیمادرت که واسه پدر و  یاومد ایبدن

که شوهر عمه من  شهیدو سالت م یشیم...تو بزرگ و بزرگتر  دهیم لیخونه همون پرورشگاه تحو میتیتو رو به 

مواظبت بود که مبادا  یلیخ شهی.مامان همکنهیمن بزرگت م یو پا بپا خرهیسالم بوده تو رو م شیکه من ش یهنگام

طور که بود.همون زاریو از تو ب یمرگ مامانت تو بود لیکه دل گفتیچون بابات م ارهیسرت ب ییکنه و بال داتیبابات پ

مراقب رفت و امدات بود منو  شهیو هم گرفتیرفت و برگشت مدرسه ات م یرو برا سیسرو تیمجهز تر یدونیم

ونروز ا نکهینره و...تا ا ییجا چیکه مراقبم باشه بدون تو ه گفتیبهم م شهیکه خودش نبود هم کردیم ییمعمور وقتا

براش که گفت اگه  ینبود زی.متاسفانه اونقدر عزدتتیکرد و دزد داتیپ یاومد پدرت اتفاق شیشمال پ یشوم تو
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ز . بابا فربودم مجسمه رو به هومن داد و تو رو اگفتیبه بابا فربود م نویالبته ا کشمیمجسمه بدستم نرسه دخترتونو م

 یماس نیتو کرشمه ست نه گالره.ا یبگم اسم اصل نمی...البته ایاز مجسمه بود شیمرگ نجات داد چون تو براشون ب

 یگالره تهران ای ییای.کرشمه آرردهک دایبوده که مادرت برات پ

 یلیخ یلیپدرام سخت بود خ یبود.باور حرفا یچ نبود باورش سخت تر از همه یکردن فیمن اونموقع توص حال

دارم تو بغل پدرام  دمیبودم!!!!!!فقط بخودم که اومدم د یبود من ک یبود پدربزرگم ک یپدرم ک نکهیسخت.ا

 :گفتیکه م دمیپدرامو شن یاز کار افتاده بود صدا گهی...مغزمم دلرزمیم

 آروم باش دختر خوب.-

 بگو که همه حرفات دروغ بوده بگو-

 نوازش کرد و گفت: سرمو

 ...همش قتهیهمش حق-

 مکث آروم گفتم: یچشمامو بستم و بعد از کم دمیکشیبزور م قمویکه نفس عم یدرحال

 م؟؟؟؟؟یتاجر شهر...من..من ک نی...پدربزرگم بزرگترییایکرشمه آر-

 شیشناسیب مخو یلیکنم. خ یرف معرف ادمیرو  ؟؟؟؟داداشتمیدونیم-

!امکان نداره اون داداشم باشه...آره خودشه خودشم بهم گفت؟یرو م الونیکالس و یتو ایعرش یعنیخدا جون  یوا

 یداره فعال سواال یلیدل هیچرا نگفت گم شده؟اونم حتما  یخواهر دار بنام کرشمه که مرده ول هیگفته بود که 

 بدونم: دیهس که با یمهمتر

 ؟یدونیرو از کجا م نایپدرام تو ا-

 پوف کرد و گفت: نفسشو

 رو داداشت برام گفت. نایهمه ا-

 تعجب گفتم: با

 !ایعرش-
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اما رابطمون کمرنگ تر شده نسبت به قبل...اون  میالبته هنوزم هست میبود یمیدوست قد ای...من با عرشایآره عرش-

شد  گم یوقت  ایو کجاس... عرش هیمن حاضر نشدم بهش بگم که خواهرش ک یپارسال بهم گفت ول بایرو تقر نایهمه ا

ته داش یابج هیکه  دونهیحد م نی.فقط در ایزنده ا دونهیمن یباوره که تو مرد نیبه ا ای.عرشیکه تو شکم مادرت بود

 اونم مرده.

 

 پدرام راسته... یقبول کنم که همه حرفا دیحفظ کنم.با مویبود که خونسرد نیام بر ا یسع

دور از چشم مامان که تو آشپزخونه بود و بابا که تو  عیمامانو بدم هم نداشتم سر یجواب سواال نکهیحوصله ا یحت

 یاتختم و به حرف یولو شدم رو ارمیلباسامو درب نکهیرفتم تو اتاقمو درو هم قفل کردم.بدون ا عیاتاق کارش بود سر

 یبابام بود!!پس چرا حاضر نشد خودشو معرف کهیاون مرت یعنیم...یدرم  و مادر اصل...به پتمیپدرام فکر کردم...به هو

 زاریه از بچش بک شهیم دایپ ایبابا تو دن هیمرگ مامانشو بچش بدونه؟ لیکه دل شهیم دایپ ایدن نیبابا تو ا هی یعنیکنه!

چرا من  ای...خداکشدش؟یره و بگه که مکه بخواد بچشو بفروشه؟بخواد براش شرط بذا شهیم دایپ ایبابا تو دن هیباشه؟

روت که منو به پول و ث هینشد؟ شانسم گفت که بابا فربود آدم خوب دایپ اتیتر از من تو دن چارهیاخه؟ آدم بدبخت و ب

اگه  االن یکنیبازم شکرت که نگاهم م ایعوض کنه.خدا ایمن براش مهم بودم که حاضر نشد منو با دن نقدرینفروخت.ا

 و با ارزش متیمجسمه گرون ق هیدخترو به  هی شدیحاضر م ی.کفروختیمجسمه م هبابا بود منو ب یجا گهید یکس

دخترو از  نی:من اگفتیبابا بود م یبجا گهید یشو عوض کنه؟ اگه کس ایبا پولش دن تونهیکه م یعوض کنه؟ مجسمه ا

 ایدن هینشدن منو با  حاضررو دارم که  ایدنبابا و مامان  نیمن بهتر یحرفا...ول نیسر راه اوردم. ارزششو نداره و از

 :گفتیتق در اومد بابا بود که م یکه صدا کردمیمانتومو باز م یعوض کنن...داشتم دکمه ها

 بابا؟ یخواب زمیدخترم...دخترک عز-

 تو... اینه بابا جونم ب-

 و به بابا خوش اومد گفتم.بابا کنارم نشست و گفت: دمیکش یگشوده شدن در نفس راحت با

 بابا چطوره؟ زیعز-

بابت داشتنش خوشحال بودم.بابا هم گونه  یلیخود شدم بغلش کردمو صورتشو بوسه بارون کردم چون خ یخود ب از

 و گفت: دیامو بوس
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 زمیمرگت بشه عز شیبابا پ یاله-

 کردمو گفتم: اخم

 ه؟یچه حرف نیاِ بابا ا-

 و گفت: دیخند

 عروش بشه. خوادیدختر گلم برم که م یفدا-

فتنش...تا گ یفرصت بود برا نیرفته بود که بگم االن بهتر ادمیبه باد رفت.اصال..اصال موضوع ارشامو  امیخوشحال تمام

 گفت: دیچهره منو د ریخواستم لب تر کنم بابا که تعغ

 زم؟یشده عز یزیچ-

 بابا؟-

 جان دل بابا...-

 .موقعی نیبش یعصب دی...شادیرو براتون بگم؟شا زیچ هی شهیم-

 ...یبگ یخوایم یچ زمیبگو عز-

 انداختمو گفتم: ریز سرمو

 ...یبهتون بگم ول خواستمیوقته که م یلیبا آرشام ازدواج کنم چون دوسش ندارم.خ خوامیمن نم ییراستش بابا-

 کردم بابا گفت: مکث

 ؟یدار یچه مشکل گهی...دزهیریبپات م اشویفته تمام دنک ؟اونکهیخب بابا جون چرا آرشامو دوسش ندار-

 باال آوردمو گفتم: سرمو

چون من از آرشام  میشیخوشبخت نم میاگه ازدواج کن دونمینسبت به آرشام ندارم.م یعالقه ا چیمن...من ه-

 متنفرم بابا.
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 آروم گفت: یلحن با

 ؟یازدواج کن یخوایم یپس با ک-

 گفتم: یجد

 که دوستش ندارم. یازدواج کنم بخصوص حاال  با کس خوامیو نم کنمیمن اصال به ازدواج فکر نم-

 دهنشو غورت داد و گفت: آب

 ...دمیعالمه واسه ازدواجتون زحمت کش هیبابا جون من  یول-

 .گمیم یمن چ نینیبب نی...اصن نگفتنیدیآخه شما قبلش نظر منو نپرس-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ...مینکرد نکارویکه ا میباباجون...ما اشتباه کردآره -

 نگام کرد و گفت: ملتمسانه

 ؟یباهاش ازدواج کن یخواینم یمطمئن-

 جواب دادم: یجد

 .کنمینسبت بهش ندارم ازدواج نم یعالقه ا چیکه ه ینه بابا جون...من با کس-

 ادامه دادم: دمیبابا رو که د سکوت

 ن؟یچکار کن نییخواین؟میحاال بابا شما موافقت کرد-

 زد و اظهار کرد: یتلخ لبخند

رو  متونیمن نم ینداره باهاش ازدواج نکن.ول ی.حاال هم اشکالکردمیم یکار دینه...اشتباه از من بوده و حق با تو...نبا-

 دارم ازت... یخواهش هی.فقط خورهیبهم م یدر رو به خونواده آرشام بگم که همه چ

 گفتم: یخوشحال با
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 ون؟باباج یچ-

 راحت بگو)نه(... یازدواج کن یخوای.اگه نمیعقدتو بهم بزن دیبا-

 وسط...سرمو تکون دادمو گفتم: نینشه ا یزیگفت!  فقط خدا کنه عابرو ر نویچه جالب...پس بابا هم هم اِ

 باشه -

رو  یدم هنذفربودم عوض کر دهیخر ایکه تازگ یزد و از اتاق خارج شد...لباسامو با تاپ و شلوارک صورت یکج لبخند

تخت خواب بنفشم تنگ  یرفتم تو تخت خوابم.اخ ک چقدر دلم برا رجهیگذاشتم المپو خاموش کردمو ش میتو گوش

 شهویب یکردمو همراه با لبخون یعالقه مو پل ردبودم...آهنگ مو دهیکارگاه خواب یپتو تو هی یرو یشده بود بسک

 شدم:

 منم عاشق تو... یخیچقدر تو -

 بدلم دلتووووو... برسون

 خودتو... بــــرســـون

 بــرامـ... ـــنـهیــــریوقتا ش یگــاهــ ـ دروغ

 بـــرامـ... ــنهیا ـیزندگـــــــ همهـ

 ...ـــامـیکوتــاه نم خــواااامیم نویهم منـمـ

 دروغ قشنـگ چشماتـ... ـهی

 بگم به چشــماتـ؟... یبگــو چ تـو

 نفس بـکشمـ؟ شـهیپامـو پسـ بکــشم؟مــگه مــ  ـیچـجور

 خوبه چشـماتـ... ینچوریرنــگ غـروبـ چشـمـاتـ؟چقـدر ا چرا

 زلـزلـه تــو تـنمهـ... تب

 عاشـقمهـ... یانـگار چشمـات
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 ...یحالـا عمـر مـن دمـتیدـ بــاری

 ـ؟یزنیچشـمات چـرا حرفـ م بـا

 ...یدل بکنـ ینر

 بــرام بخـدا... یذارینـم هــوااااس

 ما؟ ـیـایتهـ دن شهـیمـ یچـ

 هـنوزم تـو بـا اون چـشمات؟؟؟؟ یـگیم یدار یچـ

 دروغ قشــنگه چـشـمات... هی

 احمدوند( ی)آهنگ چشمات از مهد

... 

**** 

 واستخی.دلم منمشیبازم بب خواستیداداشمو بشنوم.دلم م یصدا خواستمی...دلم مگرفتمیرو م ایشماره عرش عیسر

 براش بگم... زویچهمه 

 .ایالو سالم عرش-

 !یاز ما کرد یادیسالم گالره چه عجب -

 تند گفتم: تند

 .نمتیاالن بب نیهم خوامیدلم برات تنگ شده.م-

 تعجب گفت: با

 ...یدلت برا ؟یچـــ-

 .نمتیبب دیاالن با نیآره هم-
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 کجا گالره؟-

 پارک دم خونتون.  میریم-

 شده ؟ یزیچ-

 منم اومدم. رونیب ایاالن ب نی.پس  همنمتیبب خوامینه فقط م-

 باشه خداحافظ-

 .قرار مالقت رو به پدرام گفتمو قرار شد تا منو برسونه....بمیگذاشتم تو ج ویقطع کردمو گوش ارتباطو

بود.لب پارک نگه داشت  کیبودن و رامون بزد اورانیچون اونا هم ن میدیتا به پارک در خونشون رس دیربع کش کی

که شدم سالم کردم و  کینشسته و منتظر من بود.نزد یمکتین یکه رو دمیرو د ایونه کرد و رفت...عرشکاراشو به

 یقلوه ا یبود دماغ سر باال  و لبا یمشک ودمنظر گرفتم...چشماش مثل خ ریصورتشو ز ینشستم کنارش.تمام اجزا

ن م دنیگرد بود...با د ین  کمصورتش برعکس م ی.ولدادیتکونش م میرنگ بود که نس یمثل خودم.موهاشم طالئ

 اجازه بدم حرف بزنه گفتم: نکهیزد سالم کرد و قبل از یلبخند

 ...یدونیهست که نم ییزایچ هی ایعرش-

 ؟یچ-

 باعث تعجبت دنشونیشن دیکه شا زایچ یلیاز گذشته و حال...خ ییروحمونم خبر دار نبود...حرفا دیکه شا یزایچ-

 بشه...

 شده؟ یچ یبگ یخواینم-

 بنام کرشمه که مرده؟ یداشت یخواهر یگفت ادتهی-

 گفت: مشتاقانه

 خب خب!!-

 دهنمو غورت دادمو گفتم: آب
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 اون زنده اس...-

 کرد و گفت: یمسخره ا ی خنده

 ...یداشت میکار یگفته بود ی...راستهیکاف گهید یخب شوخ یلیخ-

 گفتم: لکسیر

 یدونینم یزیخواهرت زنده اس.اون نمرده تو درموردش چ اینه عرش-

 گالره؟ یگیم یچ-

 .یکه بشنو دهیو حاال وقتش رس یدونیکه نم ییزایچ-

 دستاش گرفت بعد نگاهم کرد و گفت: نیب سرشو

  یکنیجون به لبم م یدار-

 گفتم: دمویکش یقیعم نفس

 ...من ازش خبر دارم.ایخواهرت زنده اس عرش-

منتظرش  نکهیا یکه حرفمو بزنم.منم برا زدیاد مچشماش د دمیعالمه  انتظار رو د هینگاهم کرد تو نگاهش  جیگ

 نذارم گفتم:

 .شناسمیرو خوب م ییای.من کرشمه آرشناسمیمن خواهرتو م-

 تو چشاش جمع شد و گفت: اشک

 ؟یگیاز کجا بدونم راس م-

 ویآخر که همه چ یباشه برا یکنم.ول هیاون گر یام گرفت...بغض کردم...دوس داشتم پا به پا هیاشکش منم گر با

 تو گلوم رو غورت دادمو گفتم: کردی...لبامو فرستادم تو دهنم بغضمو که داشت جا خوش مدیفهم

 بخدا ازش خبر دارم باور کن.-



 نقاب من

 
75 

 

 پاک کرد ملتمسانه گفت: اشکاشو

 اون ...اون کجاس؟تو رو خدا بهم بگو.-

 ادامه داد: یاز مکث بعد

 ...یهر شرط کنمیباشه قبول م یبخدا هر شرط-

 .سیالزم ن یشرط-

 داد زد: بایتقر

 ؟یلعنت یزنید پس چرا حرف نم-

 گتم: کردمیکه هق هق م یام گرفت در حال هیگر گهید ندفهیا

 خواهرت...خواهرت روبروته....-

سرشو ...کنهیداره بهم نگاه م دمیچشمامو آروم باز کردم د دمینشن دنشوینفس کش یصدا یبسته بودم.وقت چشمامو

 به نشونه نه تکون داد و گفت:

 نداره... قتیبگو که حرفات حق یگیامکان نداره...نه نه...بگو که دروغ م-

نفس  قلبش و نفس ی...دستشو گذاشت روهیعکس العملش چ هیبق نمیتو دهنم تا بب دمیتکون دادم لبامو کش سرمو

 آروم شد گفت: یوقت زدیاونم نفس نفس م کردمیم هیحالشو بپرسم.فقط گر تونسمینم هیوسط اونهمه گر زدیم

 ؟ییباور کنم کرشمه من تو یچطور-

 گونه امو پاک کردمو گفتم: یرو یاشکا

 درسته؟ یبنام پدرام تهران یدوست دار هیتو -

 دادم: ادامه

اومدم مامان مرد.باباهم منو گذاشت پرورشگاه و  ایدن ی...وقتایپدر بزرگو بابا رو گفت برام.عرش اناتیاون تمام جر-

 .یتو داداشم دونستمینم روزی.باور کن من تا ددیم منو خرپدرا یشوهر عمه 
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 و گفت: دیدستاشو عقب کش  عیسر یول رهیدستامو بگ خواستی...آورد جلو مدیلرزیم دستاش

سر کنم؟چرا من  یخبریعالم ب ینگفت؟چرا گذاشت تو یزیپدرام داداش توعه؟؟؟!!!!پس چرا بمن چ یعنی...یهنی-

 ..؟دونستمینم یچیه

 خواسته خودم بهت بگم... دیشا دونمیبخدا نم-

 شد و گفت: رهیچشام خ تو

 کرشمه شهیباورم نم-

 یاون کامال ب یول کردمیم هیشدمو تو بغلش رفتم...دستامو دور شونه اش گرفته بودمو گر خودیخو آگاه از خود ب نا

و از بغلش جدا کرد و .منکردیکم کم باورش شد و محکم فشرم مدام اسممو زمزمه  و سرمو نوازش م یحس بود ول

 گفت:

  یشمیکه تو پ کنمیباور نم-

 فشردمو گفتم: دستاشو

 باور کن داداش...-

وار  وونهیکه خودش مطلع بود اونم د ییو همه و همه رو براش گفتم بجز اونا دیبابا منو دزد نکهیا اناتیتمام جر بعدم

شونه اش برداشتمو نگاهش کردم.  یمو از رو...آخرش که تمام حرفامو زدم سرکردیداغش نوازش م یسرمو با دستا

 و گفت: رسرشو باال آو دیمنو متوجه خودش د یبود وقت نییسرش پا

 احمق بودم.؟ نقدری! ؟چطور ا یمیآبج دمیفدات شم .من چطور با اون همه شباهتت نفهم یاله-

کرده  ریرو که چند وقت بود ذهنم رو دگ یدرد و دل کردن سوال یو بس.بعد از کم نیجوابش فقط لبخند زدم هم در

 :دمیرو پرس

 ؟یداداش-

 جان دلم؟ یا-

 ؟یکردیچکار م یکجا بود یکردیم یزندگ ی؟چجور یکردیم یزندگ یک شیپ یتو اونروز تاحاال که گم شد-
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 فوت کرد و گفت: نفسشو

سرم  یزی.بچه بودم چمشهد که گم شدم  میگم شدم پنج سالم بود.اونرور با مامان و بابا رفته بود یوقت-

م. بشم.اونشب رفتم تو حر داینشد که پ یمامانم.ول شیکه منو ببره پ کردمیالتماس به امام رضا م ی...اونروزا هشدینم

 شدیبزرگ و خلوت م ی.تو اون فضاخوندیو قرآن م دکنار درگاه نشسه تو یمسن بایمرد تقر هیخلوت بود فقط  یلیخ

 ی..چهره شو خوب تو ذهنمه.صورتش برق خاصزدیو گفتم که گم شدم اونم فقط لبخند م  ششیرفتم پ دیصداشو شن

که  یخانم مسن هیکنار  رونیقرآنش تموم شد منو برد از حرم ب نکهیکنارش نشستم بعد از کردیداشت که آرومم م

و منو  نشدیبچه دار نم دمیگرفتن منو ببرن خونه..کم کم بزرگتر که شدم فهم می...اونجا تصمودزنش ب کردمیفکر م

باورم شده بود که اونا پدر و مادر  گهی.دکردمیم یتاب باز اطیکردن.خونه شون بزرگ بود و من اکثر اوقات تو ح دایپ

ه ب ریلوازم التحر نیتر دیو جد نیردوستشون داشتم اصال کمبود محبت نداشتم هر سال با بهت یلیمنن و من خ

.هرسالم با نمرات کردیبرابر م نیو عالقه منو بدرس خوندن چند کردیخوشحال م یلیمنو خ نیا رفتمویمدرسه م

هوشان شرکت کرمو دوم شدم بابا هم برام  زیشاگرد اول کالس بودم ...شونزده سالم که شد ت شهیکه داشتم هم یعال

 حقوق یعنیقم دوستش داشتم و قول دادم که دانشگاه برمو تو رشته مورد عال یلیکه خ دیلکسوز خر نیماش هی

تا  دیخر اورانیخونه برام تو ن هیرو عوض کرد  نمیکارمم رو کردم بابا بجاش برام ماش نی.همرمیدکترا رو بگ یدرجه 

ونجا نحو ساخت تا ا نیبه بهتر روتا  اوقات فراقتم رو اونجا بگذرونم. دفترمم  دیباغ بزرگم   برام خر هیمستقل باشم 

 یمن تو تهران زندگ شیکم نداشتم که مادرم برحمت خدا مرد.بابامم اومد پ یچیه میمشغول بکار شم.کال تو زندگ

 ...میکنیم یزندگ میکه دار هیسال شیکرد و باعث شد نه اون تنها باشه نه من االنم ش

تعجب  ی...جاایاز عرش نمیاز بابا...ا نمیاز من...ا نیا میشده بود دهیخدا چه سرنوشت شدا!هممون از هم پاش یا

 ی.... در جوابش فقط تونستم لبخند تلخکردنیم یاز اعضاش واسه خودشون زندگ کیهر میخونواده بود هیداشت 

 پامون گفتم: ریز یهاچمن  یمونده بود رو رهیکه نگاهم خ یبزنم...درحال شخندین هیشب

هرکدوم دارن  یدیشد؟د دهیخونواده از هم پاش هیچطور  یدی....دستین شتری...دو روز بکهیکوچ یلیخ ایدن ایعرش-

 کنن؟یم یواسه خودشون زندگ

 دو روز تمومه کرشمه... یرحم...چشم بهم بزن یو البته ب کهیکوچ یکه فکرشو کن یاز اون شیآره...ب -

 لب باز کردم و گفتم: یطوالن ی...بعد از مکثدمیکش یقینفس عم فقط

 ا؟یعرش-
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 جانم؟-

 .نمشونیبب خوامی؟میکن یبات معرفبا شیپ یمنو ببر شهیم-

 چرا که نه؟ زمیباشه عز-

 یرنگ یدر مشک ی...جلومیرو رفت یبزرگ ابونیتا آخرخ میرد شد ابونیحرف دستمو گرفت و با هم از خ نیا بدمبال

 و گفت: ستادیا یبزرگ

 ...نجاسیما ا یخونه -

 وارد خونه بشه گفت: نکهیرو تو در چرخوند و بازش کرد قبل از دشیکل

 ...زمیتو عز ایب-

 و یرز صورت میمر یاز گل ها  اطیعمارت بود ...دور تا دور ح هی بایگفت تقر شهیبزرگ بود م اطشونیشدم...ح داخل

م ه یبون هیسا ری...زخوردیقرار داشت که لق م یدیگوشه هم تاب سف هیشده بود. یبنفش گلکار یوحش یپونه ها

پدرام خونه و همه  یبودم بسک یپارک شده بود.آخ چه چقدر عاشق رنگ بادمجون یرنگ یونبادمج یمازرات نیماش

ود با ب یبود برعکس خونه ما که ساختمونش مشک دیداشت...عمارتشونم کال سف یرو قرمز کرده بود برام تازگ زیچ

 هیا ب کردینشسته بود و ما رو نگاه م یصندل یتراس رو یتو یمرد ریقرمز سرخ ...به باال نگاه کردم پ یسنگ نما ها

د مرد شده بود به باال نگاه کر ریکه تازه متوجه پ ایروزنامه بود...عرش گشمیدست د هیدستش فنجون دستش بود تو 

 و گفت:

 مـــایسالم بابا...مهمون دار-

 و گفت: دیمرد خند ریپ

  دییبفرما-

 گفت: ایعرش میرفتیال مبا یطالئن یبا دسته ها دیسف یکه از پلکان ها یدرحال

 .هیکردم آدم خوب یکه باش سالها زندگ یباور کن کس-

 سالها سالم باشه. شاالیا-



 نقاب من

 
79 

 

 ممنون...-

روشن بود کنار اتاق  بایتقر یاتاق قهوه ا ونیبه در زد و وارد شد منم همراهش داخل اتاق شدم... دکورآس یتق ایعرش

وشو قفسه بود که پتو ر ینفره هم روبرو هیتخت خواب  هیباش باشه.مال با کنمیقفسه پر از کتاب ها بود که فکر م هی

 یاگهوار یصندل یمرده رو ریباز شد...پ ایسر تخت خواب بود که درش توسط عرش یباال قایبود تراس هم دق دهیکش

 گفت: یبعد از سالم و داحوالپرس ای...عرشخوردیم یینشسته بود و چا

 که منتظرن. میدار ژهیمهمون و هیباباجون -

زد سالم کرد و  یمن لبخند دنیخارج شد.با د ایبلند و از اتاق همرا عرش یصندل یزد و از رو یلبخند باباجونش

 .منم نشستمو سالم کردم گفت:نمیبش یصندل  یگفت که رو

 ؟یکن یمهمونمون رو معرف  یخوای...پسرم...نمایاقا عرش-

 من نشست و گفت: یکنار بابا روبرو ایعرش

 که گفتم مرده... یکرشمه اس ...خواهرم همون شونی...اکنمیمقدمه عرض م یاجون بباب-

رد...تا ک ییرایشکل ازم پذ نیبراش گفت تا مفهومش  شد و بعد با بهتر زویباباجونش همه چ یاز تعجب و سواال بعد

د .البدادمیبه پدرام خبر م دیرفت با ادمیکه اصن  میگرم صحبت کردن شده بود نقدریشب اونجا بودم ا یها مهین

 فمیاز تو ک مویگوش کردمیم یسع دادمیگوش م درجونپ یکه به حرفتا نطوری...همچارهیب میچقدر زنگ زده به گوش

 کنم که بابا صحبتشو قطع کرد و گفت: دایپ

 ؟یگردیم یزیباباجون دمبال چ-

 .گردمیم میبله دمبال گوش-

 یکیاز بابا  شیکیپاسخ سه تاش مال مامان بود  ینج تا تماس بپ دمیروشنش کردم د یکردم وقت دایپ مویگوش

 گفتم: گرفتمیکه شماره پدرامو م یاز پدرام.اوف البد همه نگرانم شده بودن درحال گشمید

 بزنم به برادرم. یزنگ هیبا اجازتون -

 که تا االن سکوت کرده بود گفت: ایزد عرش یتیلبخند رضا باباجون
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 بمون. نجایامشبو ا ری.ازشون اجازه بگشنینگرانت م یآره بهتره زنگش بزن-

 :دیچیپدرام تو گوشم پ یخواستم نه و نو بکنم  صدا تا

 تو؟ ییالو گالره کجا-

 نفهمن جواب بدم: هیکه بق یکردم خونسرد و طور یچش بود؟سع نیتند و بلند حرف زد که شکه شدم ا نقدریا

 ... یسالم پدرام.من خونه -

 شد؟ تیخونه.حال ییایم یشیگم عیسر-

 یجلو نیاز شتریب دیباهام حرف بزنه.نبا ینجوریدومم بم وارد شد.بغض به گلوم چنگ انداخت انتظار نداشتم ا شکه

 و به بحث ادامه دادم: اطیکردمو رفتم تو ح یباشم پس با چشم معذرت خواه ایمنتظر باباجون و عرش یچشما

 شده پدرام؟ یزیچ-

 ؟یدیدمبالت.فهم امیدارم م رونیب ایب-

 ناله گفتم: با

 ؟یزنیپدرام چرا سرم داد م-

 باال داد و گفت: شتریب صداشو

 .کنمیاون خونه رو رو سرتون خراب م امیم یستین نمیبب امیحرف نزن فقط اگه ب-

 زدیمحرف  ینجوریباهام ا یبهم بر خورد که نگو آخه تاحاال پدرام اگه کس نقدریحرف ارتباطو قطع کرد.ا نیا بدمبال

که  ؟منیچه نقش ینقش دارم.ول انیاون جر یشده که منم تو یزیچ هیبقول خودش پس ختما  کردیآوار م اشویدن

 نمیهم یبرا ذاشتمیو باباجونش رو منتظر م ایعرش نیاز شتریب دینداشتم...نبا یبه کس ینکردم و کار یتاحاال کار

از خونشون خارج شدم.هنوز در کوچه شون رو نبسته  یآوردم و بعد از خداحافظ یبهونه کار هیوارد شدم  عیسر

ن م یعنیبه هوا رفت دو تا هم بوق زد که  کاشیالست غیج یکه صدا دیجلوم ترمز کش یپدرام طور نیبودم که ماش

مث  بودم. منم دهیکه ترس رفتیحرکت کرد. اونقدر تند م عیدرو بستم سر نکهیسوار شدم به محض ا یسوار شم.وقت

 :دمیخودش داد کش
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 راه برو. واشی یعوض-

 نشون ندادم با همون لحن گفتم: یعکس العمل چیه دمیکه د بعد

 ؟؟؟؟یشد یچت شده تو؟چرا وحش-

 دهنشو غورت داد داد زد: آب

 و اونور. نوریا یبدون اجازه شوهرت بر یبکن جایتو ب-

 بودم؟خواستم جوابشو بدم که گفت: خبریبود که من ازش ب یک گهیچشه؟شوهرم د نیا ایشوهرت؟خدا

که بدون اجازه شوهرش بره خونه  یدیرو تاحاال د ی.چه زنرونیب یپاتو از خونه بذار ذارمینم گهیخونه د برمتیم-

 به؟یمرد غر

.تو نهیهم یبرا زنهیچرت و پرت رو م یحرفا نیدوباره مست کرده! بگو چرا ا نیچهارمم وارد شد.آره پس...ا شوکه

 یچیخورد نکنم تو طول راه ه شتریاعصابشو ب نکهیا یخودشو شوهر من کرده بود!چه خنده دار!برا عالم هپروت

جا ک ایخدا یعنی رفتیم گهیور د هی اشتخونه نبود ک.د رینبود اصن مس شناختمیکه من م یریمس ینگفتم ول

 داد زدم:  زم؟یتو سرم بر یحاال چه خاک فهمهینم یچیپدرام االن مسته ه ن؟یا رفتیم

 ...ــســــــــــــــایپـــدرام وا-

 ی.طولفرستمیگوشش بدهکار نبود.خدا بدادمون برسه اونوخ تاحاال دارم سالم و صلوات م یکردم ول نکارویهم بازم

 نیکه باعث تعجبم شد ا یزیبودوچ یمیخونه قد هیکه فقط آخرش  دیرس یکوچه خلوت و بن بست هیکه به  دینکش

د و ش ادهیپارک کرد و پ دیپورشه سف هیپشت  نویمدل باال پارک شده بود پدرام ماش ینایهم ماش بود که پشت سر

 میدیبازوشو گرفتم و رس ریکمک بهش ز یبرا رفتیهم کردم. تلو تلو راه م نکارویشم هم ادهیبه منم دستور داد تا پ

 بلند شد: فونیمرد از پشت آ هی یکه صدا دینکش یپدرام زنگو زد طول یآب یبه در آهن

 بله...-

 گفت: بزور

 باز کن کامران...-
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 هی اطیبود  و آخر ح یمیقد یبا سنگ فرشا کیکوچ یلیخ اطیح هی.اولش میدرو باز کرد و وارد شد کامران

پدرام  یجشن شبانه باشه ول زدمی.حدس مومدیخوش و بش مردم و آهنگ م یبود که توش صدا یا گهیساختمون د

 شده دهیچ یدور خونه مبلمان  بود عیبزرگ و وس یلیخ میک...با پدرام وارد خونه شد رفتیجشنا نم نیاز چوقتیه

ا اومدن ما ب دندیرقصیکه وسط م ی.اون دختر و پسردندیرقصیاون وسط م ایهمونجا نشسته بودن و بعض ایبود که بعض

شلوار  هیملوسش خوشم اومد ناز و  افهیکه منم از ق یدل از رقص کندن و بطرف ما اومدن.دختره خوشگل بود طور

 هید بو پی.پسره هم خوشتکردیم انینما یکمرش رو به خوب یکه گود دیتاپ سف هیبود با  دهیپوش یتنگ زرشک

 نکارویما که شدن  سالم کردنو دست دادم منم به احترام هم کی.نزدیبود با شلوار مشک دهیسبز پوش شرتیت

 با ناز به پدرام گفت: دیکش رونیپسره ب یکردم.دختره دستشو از بازو

 زم؟یشده عز یزی؟چیپدرام-

 و با پسر و دختره دست داد و گفت: دیکش رونی!اوهو ...پدرام دستشو از دستم بزمیعز

 خوبم...-

 یکسیکنار ما اومد و و یسکیو ینیس هیساله با  یس بایتقر یکرد و اونا رو بمن. دختر یمعرف هیبعد منو به بق و

نداشت.باهمون  یا دهیفا کردمیبهش گوشزد م میخورد هرچ  شهیم اما پدرام دو تا شمن نخورد یتعارف کرد ول

 …شدم رهیازون مبال نشستم و به رقص دختر پسرا خ کدومی یمنم رفتم رو دنیدختر و پسره وسط رفتن و رقص

 بایتقر یسرپ هیگفت برگشتم  و نگاهش کردم... یکنارم نشست و چ یکی دمیبفکر فرو رفته بودم که نفهم نقدریا

با  دسوزونینافذ که تا عمق وجودمو م یآب یشده بود با چشما رهیهت ساله کنارم نشسته بود و بمن خ شیو ش سیب

رده بود ک انیرو نما شیکلیبود که عضالت ه دهیقرمزم پوش شرتیت هیخوشحالت بود  یلیخکه  یرنگ یتونیز یموها

 خوشگل بود.گفتم: یلی.المصب خیسرمه ا بیج شیبا شلوار ش

 ن؟یگفت یزیشما چ-

 هزار برابر کرد . گفت: شوییبایزد که ز یلبخند

 ن؟یاومد یگفتم شما با کس-

 گفتم: دیرقصیپدرام اشاره کردم که داشت وسط م به

 بله با برادرم.چطور؟-
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 هاشو باال انداخت و گفت: شونه

 اسمتونو بپرسم خانوم؟ شهیگفتم...م ینطوریهم-

 تم:لرزونم گف یبود اصن؟ با صدا یک گهید نیبشم و برم؟ا الیخیب ذاشتیتو صداش داشت که نم یچه جاذبه ا ایخدا

 من...من گالره هستم.-

 ...زیسالمه از تبر 28خوشمرامم  ارشیک ارشمیبا شما خوشبختم...منم ک ییآز آشنا-

ها.فقط سرمو تکون دادم و  هیب آدمعج کنهیم یخودشو معرف یسرسر ینجوریگفت که اصل بده؟هم نیبه ا یک اقا

 گفت: ارشینگفتم ک یزیچ

 گالره خانم؟ نیدیافتخار رقص رو م-

 گفتم: عیپسره دست بردار نبود.؟سر نیخدا چرا ا یا 

 ...ستمیاِ نه نه...من رقص بلد ن -

 نیهم دوس داشتم برقصم اما با ا یلیبودم خ دهیاموزش رقص سالسا تانگو و باله رو د بارمیبودم چقدرم بلد بودم. بلد

 !بازم اصرار کرد و گفت:شهیکه نم

 .خوادیرقص که بلد بودن نم کنمیخواهش م-

 هیاهنگ عوض شد و  میکه وارد شد نیچی.هممییرقص رفت ستیآگاه از جا بلند شدم بازومو گرفت و باهم به پ ناخود

 بود داد زد: سادهیجاش اومد.مرده که کنار اکو وا گهیاهنگ د

 وسط... انیسالسا ب یطرفدارا-

 ریپشت سر هم گ یالک یک...ه کنهیولم نم گهید نهیاگه پدرام بب یبرقصم باهاش.ول خوادیخدا جون چقدر دلم م یا

که همه داشتن نگاهمون  یطور میدیرقصیم ارشیهم کردم. با ک نکارویبرقصم هم خواستیدلم م ی.ولدهیم چیسه پ

 گوشم زمزمه کرد: کیدنز ارشیاز پدرام نبود!تو فکر پدرام بودم که ک یخبر یول کردیم

 ...یستیکه رقص بلد ن-
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 ...دینداشتم بش بگم اونم فقط خند یزیشرم نگاهش کردم چون چ با

*** 

 یاز همه خدحافظ یالک یالک ینطوری...منم هم کردنیم یجشن بود همه داشتن از هم خداحافظ یآخرا گهید

ه صورتم ب یتا آب ییافتادم اصن نبود رفتم دستشو ارشیک ادی هویمثال... ستمیکه بگم تازه وارد نمث پدرام  کردمیم

 شواریک رونیصورتمو خشک کردم تا درو باز کردم که برم ب یبا دستمال کاغد کردیبزنم...آبش سرد بود و آرومم م

عوض کرد  ینیریلبخند ش هیبهتشو با  عی. سرمینیانتظار نداشت همو بب نکهیاونم شکه شده بود مثل ا دمیپشت در د

 بعدش گفت:

 ؟ یریم یدار-

 ؟یریبله..شما نم-

 قبلش... یول رمیدارم م گهیچرا منم د-

 حرفشو خورد با تعجب گفتم: هیبق

 ؟یقبلش چ-

 شماره امو بهتون بدم ... خواستمیقبلش م-

من دوس  ی. ولکردیقبول م عیجز من بود شمارشو سر گهید یمطمئن بودم اگه دختر شیآب یپررو! با اون چشما چه

ث و بعد م کننیپا له م ریعابروشونو ز  ینجوریشکست خورده دچار شم. اونا هم اولش ا ینداشتم به سرنوشت دخترا

دراورد بهم داد کارتشو گرفتم و خوندم.اوهو  بشیفرصت کنم برم کارتشو از تو ج نکهیشن....قبل از مونیسگ پش

 که بغلمون بود و گفتم: یدارن! کارشو انداختم سطل آشغال فیته بود مهندس تشرکه نگف نیا

 با شما خوشبختم... ییبهش ندارم بحرحال از آشنا یازیمن ن یمهندس...ول یممنون آقا یلیخ-

و  از کنارش رد شدم عیبهت زده شده بود...سر ایدهنشو باز کرده بود  ایحتما  نمیعکس العملش رو بب نسادمیوا یحت

 نیبود واسم ا بیکه عج یزی.چمیخودمون شد ینایو هرکدوم سوار ماش میبا پدرام و دوستاش از جشن خارج شد

 نم چش شده...با سماجت گفتم:یکه بب یاز فضول مردمیبود که پدرام بلخند به لب بود داشتم م

 بذارم؟کف دست بابا  ویخب خوش گذشت آقا پدرام؟حاال حقته برم همه چ -
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 گفت: ملتمسانه

بود سهامدارا از سر و کول هم باال  ختهیشرکت بهم ر ی.کارازمیبخاطر رفتارم عز دی...ببخشکنمینه خواهش م-

 کردم... یخال دونمی یکیکه سر  دیشده ببود.ببخش یاعصابم عن رفتنیم

 :کنم با اخم گفتم  تشیاذ شتریب نکهیا یبشر؟برا نیا یبرا دونهی یکیتاحاال شده بودم  ی!از کدونهی یکی اوهو

 فیخونه به بابا بگم کجا تشر میدیرس یوقت دمی.بهت قول مکنمیم تویرازدار گهی....نه دبخشمیمن نه تو رو م-

 .یداشت

 برم جشن. خورمیغلط م گهینگو...د کنمیخواهش م-

کرد و  زیبمن کرد چشماشو ر وستادروبشیگفتم پدرام پشت چراغ قرمز ا ینچ یبه نشونه نه باال بردم و با لجباز سرمو

 گفت:

 .یناراحت ش دیبهت کگفته بودم نبا یشناسیدلم...تو که اخالق منو م زیعز کنمیخواهش م-

 زبون گفت...بعدشم بلخند زد و گفت: ریز یلعنت هیبه فرمون و  دیکار قبلمو تکرار کردم پدرام مشتشو کوب بازم

 زم؟یرنگارنگ بخرم عز یها هیواست هد ایبازار؟ میبر ای؟یبخور یببرمت بستن یخوای؟میچکار کنم که منو ببخش-

ه الزم بود...آخرش ک نکاریکردنش ا هیتنب یبه بابا بگم اما برا رمی.درسته که نمسادمینچ کردم و سر حرفم وا بازم

 هیت که رف نییو پا ستادیا یبستن وهیمغازه ابم هیو کنار  دیچیپ یابونیتو خ یکیچراغ سبز شد راه افتاد  همون نزد

بطرفم  شویکینشست  نیشده تو ماش نیخوشگل و تزئ یفیق یبعد با دو تا بستن قهی...ده دقمیبخره باهم بخور یزیچ

 گرفت و گفت:

 ...ی...نه نه گالره قشنگتره گالره خانمیواس کرشمه خانم نمیا-

 کردمو رومو برگردوندم و گفتم: یفیظر اخم

 .شهیچون در هر صورت به بابا گفته م ینکن منو خر کن یسع کنمیکوفت نم نایمن از-

 .یمنو ببخش دیکردم تو با یمن که عذر خواه نیتورو خدا...ثان دییواال کوفت نه و نوش جان بفرما-

 ...دمیو اگه نبخش-
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 ...یچیه گهیکه د یدینبخش-

 بگو بدرک...-

 نه؟ ای یکنیاِ گالره بس م-

 نه.-

 پررو-

 پررو تو...-

 فت و گفت:رو گر یبستن

 ...کنمیاصن خودم نوش جان م-

 رو ازش گرفتم و با اخم گفتم: یبستن

 هو هو هو...پررو نشو بده بمن...-

 ...میو به خونه رفت میمون رو تموم کرد یرو دستم داد همونجا بستن یو بستن دیخند

**** 

 هی یموهامم رو سرسر دمیپوش یشلوارک سرمه ا هیبا  یربع هی نیتاپ آست  هی عی. سررونیاز حموم اومدم ب 

 من بطرفم اومد و گفت: دنی...مامان و بابا آماده رفتن شدن مامان با دنییو رفتم پا دمیسشوآر کش

 ییایب خوادی.اگه دلت مدمیاز دوستامون موند یکیخونه  یدید دمیشا میگردیبرم ریجشن د میریم میما دار زمیعز-

 که حوصلتون سر نره. رونیب دیا پدرام بر.خودتون بیچیاماده شو اگرم نه که ه عیسر

 گفت: خوردیم پسیمبل نشسته بود و داشت چ یکه رو پدرام

 .رونیب میریباشه مامان ماهم م-

 پدرام نشستمو گفتم: شیبا مامان و بابا پ یسرمو تکون دادم بعد از خداحافظ منم
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 ؟یپد میبر مییخوایکجا م-

 بدر انداخت و گفت: ینگاه

 رفتن؟-

 آره.-

 گفت: رفتیکه به اتاقش م یمبل بلند شد درحال یکنار گذاشت از رو پسویچ

 .یشبیجشن د میبرو حاضر شو بر-

 پدرام. امیمن نم-

من باهاش حرف زدم و گفتم که مواظبتم اونم گفت ککه اشکاال نداره حاال هم بلند  یی...اگه نگران باباییاینم خودیب-

 جشن. میریم ییایبا من م یشیم

 ؟یکه مواظبم باش یکجا بود شبی:آره جون عمت. دلب گفتم ریز

 داد: ادامه

 .گشونید یکیخونه  میری.م میریاون خرابه هه نم گهید ندفهیا-

 زیر یالکه گ یسرمه ا یمانتو هیبا  یخیتنگ   یشلوار ل هیکمدم  یگفتم و به اتاقم رفتم تا حاضر بشم...از تو یشیا

 دیفشال س هیرو با تاپ و شلوارکم عوض کردم   دیرسیمچم بود قدشم تا زانوم م یتا تا باال نشمیداشت آست هیسف

فر خورده  یحساب دمیرو به مژه هام زدم د ملممیزدم ر یرژ لب قهوه ا هی دمیداشت رو پوش یسرمه ا یکه لبه ها

 هیخوشگل شده بود  یرفتم.پدرامم حساب نییرو برداشتمو پا فممی... کزنهیبود و مطمئن بودم پدرام سرم غر م

من از  دنیرو ژل زده بود. با د شونشمیپر یموها ومدیبهش م یلیبود که خ دهیپوش یشوار ل هیبا  یسرمه ا رهنیپ

چش  نیا دونمیکم نداشتم نم یچیه دمیبه سر و روم انداختم د ینگاه هیبهت زده نگاهم کرد.منم  ستادیحرکت ا

 بود!سرشو کج کرد و گفت:

 گالره؟ یکار کردبر من! تو چ یوا-

 .نینکردم که...فقط حاضر شدم هم یمن..من کار-
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 برقصم. تونمیامشب من از دست تو نم-

 زدم و گفتم: یاما خودمو به نفهم دمیمنظورشو فهم کامال

 چرا خب؟-

گذاشت و  ینجوریبود که ا دهیرو ند شمیتکون داد و از کنارم رد شد.تعجب کردم اصن فک کنم آرا سرشو

 ....میخونه رو خاموش کردم و همراه پدرام از خونه خارج شد یرفت.خوب چه بهتر.المپا

بود که بروبمون  یرنگ بزرگ رعیت ی.در خونه قهوه امیشد ادهیلوکس پارک کرد و همراه هم پ یدم در خونه ا نویماش

نها و ت شدیم دهیها پوش زهیسنگ ربزرگ بود کلش با  کردمیکه فکرشو م یاز اون شتریب یلیخ اطشیباز شد...ح

.به محض میکردیم یروش مسافت رو ط میشتبود که االن دا یدیسف یسنگ فرش ها دیرسیکه به عمارت م یراه

.کثافت چقدر فتمیبود پس ب کینزد جانیجلو آومد.از ه ییخوش آمد گو یبرا ارشیهمون ک میوارد شد نکهیا

گاه ن ندفهینبود ا شبشید لهیو پر از ح  یو موز زیانگار اون نگاه نگاه ه کردینگاهش فرق م یشده بود.ول پیخوشت

ه ک دیمن تعجب کرده بود نوبت بمن رس دنیاز د یلی.اونم خدیکشیآهنربا بخودش م مثداشت و آدمو  یمعصومانه ا

 مینیشچه خونه و ما یباشه.عوض ارشیصاحب جشن ک کردمیشد.فکر نم رهیتو چشام خ کمیباهاش دست بدم اولش 

 میودب ارشیفقط منو پدرامو ک نجایبود ا بی...عجگهیهم خونه داره د نجایحتما ا زه؟یداره!مگه اون نگفته بود که تبر

 یساببتن داشت و ح یدیخوشگل که لباس بلند سف یلیدختر خ هی میمبال نشست یرو نکهیهم نبودن. بعد از هیبق

ود ب ارشیک یاز دوس دخترا یکی نمیتعجب کردم حتما ا یلیاومد و سالم کرد خ نییکرده بود از پلکان ها پا شیآرا

 من اومد و گفت: شیرو گرفت پ ترهدست دخ دیمنو د یکه نگاها ارشی...کگهید

 هست... ایمیخواهرم  ک شونی.گالره جان اکنمیم یمعرف-

لبخند زدم و باهاش دست  هیاشم کردم خونسرد ب یبراشا!سع کنمیم ییخواهرش بود!من چه فکرا نیاووووو پس ا 

 کرد و گفت: ایمیدادم بعد روبه ک

 مخه... یگالره خانم خواهر پدرام ب شونیجان...ا ایمیک-

 کرد و گفت: یپدرام اخم میدیباهم خند یهمگ

 مخ؟ یب میتاحاال ما شد یاز ک-

 ...یاومد ایکه بدن یاز همون روز-
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 هم اخم کرد و گفت: ایمیک

 ...یخم یمخ؟ اصن خودت ب یب یگی! چرا به عالمه من مارشیاِ ک-

 و گفت: دیخند ارشی!  کادیبدم م ایعشوه باز نینشست کنار پدرام و لوسش کرد.اه چقدر ا بعدم

 ...وخی دیخخ حاال همو نخور-

 تم:بود!عجب! شونه هامو باال انداختمو گف نیروشونو اونور کردن...پس  عشق پدرام ا یبه شوخ ایمیو ک پدرام

 ان؟یمهمونا م یپس ک-

 آروم گفت: ارشیک

 ؟یکنیبشه...لباساتو عوض نم داشونیپ دیبا گهیاالنا د-

 گفتم: یخشک و خال یلیخ

 نه...-

 منتظرش نذارم گفتم: نکهیا یبرا لشهیحتما دمبال دل دمینگفت فهم یچیه یخورد ول جا

 ...ادیچون خوشم نم-

دختره وارد خوونه شد   هیرو آوردن.. فشونیقرن مهمونا تشر هینگفت... باالخره بعد از  یچیخورد بازم ه کهی

کوتاه کوتاه مثل  ومدیاز موهاش خوشم ن یاش خوشم اومد چشماش سبز بود ول افهیبود از ق پیخوشگل و خوشت

 دست داد و با ناز و عشوه  گفت: ارشیپسرا بود....با ک

 ؟یسالم گلم خوب-

 خشک گفت: یلیبدختره اندخت و خ ینگاهم کرد بعدم نگاه یگبا کالف ارشیک

 خوبم...-
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ش زده همونجا خشک چارهیب یپسر بودن...دختره  شونیشتریمهمونا که ب هیبق شیتعارفش کنه رفت پ نکهیبدون ا و

نا مهمو ییچه مرگشه...بعد از خوش آمد گو نهیبهش محل هم نذاشت بب یحت ارشیاما ک کردیرو نگاه م ارشیبود و ک

 :تمن نشست تا خواست حرف بزنه دختره کنارش نشست و گف شیاومد پ

 ارشم؟یشده ک یزیدلم...چ زیعز-

 ییتوجه نشون دادم اما خدا شاهده تو دلم چه غوغا ینکردمو خودمو خونسرد و ب یینگاهم کرد اما من اعتنا دوباره

دلم خنک  شدیخب باعث م یند که کچل بود ولدختره رو از ته بکشم هرچ یموها خواستیبه پا شده بود ..دلم م

 هیزدم و به بق یشخندی!نوخیسگ دارت  یچشا اب ارشویک ی!نخورزهیریچطور داره عشوه م نیهرزه بب یشه.دختره 

 گفت: هیکه معلوم بود از دست دختره عصب ارشیحرفاش گوش دادم ک

 نشده. یزینه چ-

 اخم کرد و گفت: دختره

 !ینبود ینجوری!تو که اارشیک یبد یلیهان؟خ یبگ یبه ک یخوایم یگیبه من نم-

 سرشو تکون داد و گفت: ارشیک

 شهره. یکنیتولد خواهرمو زحرمارم م ینشده حاال لطف کن و برو دار یزیگفتم که چ-

 گهیمتنفر بودم خصوصا حاال که د نایشراره و شهره و ا یاز اسما شهیهم یپس اسمش شهره بود! اه چه اسم زشت اِ

 گفت: شدیمبل بلند م یکه از رو یختره درحال...دیچیه

 .نیحاال بب کنمیباشه من تا نفهمم چه  مرگته ولت نم ادتیخان  ارشیباشه ک-

 یب یکرد دختره  شینگفت البته خوب کار شیچیه ارشمیناز کرد ک یعلک یمسخره چقدر علک شیو رفت...آخ 

 روبم کرد و گفت: ارشیشعور رو...ک

 گالره... دیواقعا ببخش-

 نگاهش کردم بعد حرفشو عوض کرد و گفت: ضیغ با

 گالره خانم...-
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 داد: ادامه

 ...دیشه واقعا ببخش ینجوریا خواستمینم-

 گفتم: الیخیب

 ن؟یکن یداشت که از من عذر خواه یچه لزوم-

شو دست یچجور نیلو بدم بره..تو رو خدا بب ویبود همه چ کینزد ی...واشونشیپر یموها یدستشو فرو برد تو کالفه

 گفت: ارشی...کمیاریهم به ما بده طاقت ب یصبر هی ای.خداکردیم وونهیفرو برد تو موهاش!آدمو د

 من... نینه بب-

 زد و گفت: یلبخند ایمیحرفشو بخوره.ک هیبق ارشیما شد و باعث شد که ک کینزد ایمیک

 م؟یبرقص میبر ییایداداش م-

 اومد و گفت: یپسر هیدست بردار نبود همون لحظه  ایمیک یداد ول یجواب منف ارشیک

 خانوم؟ ایمیک-

 رقص رفتن. ستیبرگشت و نگاهش کرد و با پسره به پ ایمیک

 رفت... یگفت و بعد از معذرت خواه یزیپسره اومد در گوشش چ هیلب تر کنه که  خواست

عا واق یعنید که منو عاشقش کرده بود...تو چشماش بو یچ دونمیواقعا نم دونمیاز ته دل زار بزنم.نم خواستیدلم م 

بود من کردم؟  یچه کار نیکه هزار تا دوست دختر داشت؟ ا یعلف هرزه؟ عاشق کس هیمن عاشق شدم؟ عاشق 

ز رو ا ییدستشو یجا عیبترکه...سر خواستیچون بغض به گلوم چنگ انداخته بود و هر آن م شدمی...داشتم خفه م

شانسه ما  نمیا ایگره خورد به خودم...خدا نهییخنک به صورتم زدم چشمم تو آ یو رفتم.آب  دمیپرس یکس

چه تو  هیچ نیراحتن ؟ا نقدریچرا؟ چرا مردا ا ومد؟آخهینم رتیبدبخت تر از من گ یم؟کسیبخته ما دار نمیم؟ایدار

 ادیبرعکس مردا... قایبا محبتن با احساسن دق نقدریتو وجود زناس که ا ی. چالیخی...بتاحساس...راح یوجودشونه؟ب

ز همه ا ی...ولسین دیچرا چون ازش بع گهیبهش نم یکنه کس یاگه کار بد طانی:شگفتیمامان افتادم که م یحرفا

ته فرش گفتی...مامان راس مسیبکنه  مورد دوس داشتن ن یفرشته ها انتظار دارن که خوب باشه...فرشته اگه کار بد

شم داشت با چ ارشیرفتم.ک رونیب ییو از دسشو دمیکش یقیحرف که افتادم نفس عم نیا ادیمنظورش از دخترا بود.
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 کردم یاصن...سع ارشیک الیخی؟بیلعنت یمنو بسوزون یخوایآخه؟ م یبمن دار کاریدربدر چ ی.اگشتیدمبالم م

ومد تا ا میقبل یندارم نشستم سر جا شیبه کار یکار یعنیچشمش رد شدم که  یغرورمو حفظ کنم با تکبر از جلو

 رو صورتم خم شد و گفت:  زدیکه نفس نفس م یدرحال

 تو دختر؟ ییکجا-

 نگاه کردم و گفتم: هیکردم نگاهش نکنم پس به رقص بق یدهنمو غورت دادم سع آب

 چطور؟-

 کنارم نشست و گفت: داشتیکه چشم از چشمم برنم یحال در

 .گشتمیداشتم دمبالت م-

 ؟یدار کارمیچ-

 م؟یباهم حرف بزن شهیم-

 گفتم: یخشک و خال یلیخ

 نه.-

 بازم تعجب کرد و گفت: چارهیب

 چرا آخه؟-

 .خوامیچون نم-

 کردم یمن که عذر خواه-

 نگاهش کردم و گفتم: یجد

 نداره. یشما بمن ربط یچون کارا یکن یعذر خواه سیمنم که گفتم الزم ن-

 ببره تو موهاش نگاهش نکردم... بخواد دستشو نکهیا الیصورتشو نفسشو پوف کرد منم بخ یرو دیکش دستشو
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***** 

بابا  حتما دونمیم گهید میکردیبا آرشام عقد م میرفتیم دیروز بعدش با یعنیهمون شب شب چهارشنبه بود  یفردا

 یاومدم و گونه مامانو که رو نییبودم...از پله ها پا یبابت خوشحال و راض نیبهشون گفته و عقدو بهم زده.چقدر از

 کار من خندش گرفته بود گفت: نیگفتم مامان که از ا ریو صبح بخ دمیمبل نشسته بود رو بوس

 شده دختر گلم مهربون شده! یچ-

 مهربون بوده مامان. شهیدخترتون هم-

 و گفت: دیخند

 زم؟یدختر مهربون خودم...داداشت کو عز یفدا-

 دارن. فیخواب تشر -

 و گفت: دیگونه امو بوس مامان

 خبر دارم واست... هیدخترک مامان -

 زد گفتم: جانیه

 ؟یییییییییییچ-

 من تعجب کرده بود گفت: جانیاز ه اونکه

 .شیک میسفر زنونه بر هیخانم و دخترش  هیقراره با اس-

تعجب کرده  یمونده بودم اونم حساب رهیلبام محو شد...به مامان خ یفروکش شد...لبخندم بسرعت رو جانمیه تمام

 گفت: بود و

 شد دخترکم؟ یچ-

 گفتم: عیسر

 ...ادیمن ازشون خوشم نم یدونیمامان تو که م یول-
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 زد و گفت: یلبخند

 .میاریالزمه که از دلشون در ب یمامان جان...چون تو  ازدواجتو با آرشام بهم زد-

 لحظه چشمامو بستم بعد باز کردم و گفتم: هی یبرا

 ام؟یکه منم ب یندار یمامان انتظار -

 اخم کرد و گفت: مامان

 ییهم تو خونه تنها شهیخانم ناراحت م هی. چون هم آسییایب دیتو هم با رمیمن م ی! وقتهیچه حرف نیاِ مامان ا-

 مشهد... رنیم نیبرنامه دارن..بابا هم با آرشام و آقا رام رونیب رنیچون پدرام و دوستاش م

 حرف دلمو گفتم: گهید ندفهی.ایعوض کهیزن ادیب بذار ناراحت شه تا چشمش در شهیبدرک که ناراحت م یا

 متنفرم زارمیو بچه هاش ب هیمن از خاله آس یدونیمامان تو که م-

تو  یبحسا یشیتو عروسشون نم دنیشن یچون وقت ییایب دیتو با یباش ول زاریب یخوایباشه دخترم هرچقدر که م-

 مسافرت. رونیب میبر میگرفت میتصم میاریاز دلشون در ب نکهیا یذوقشون خورد من و باباتم برا

نگفتم سکوت کردم و باهاش  یچیپس ه کنمیناراحتش م دونستمینخواستم حرف رو حرف مامان بزنم چون م گهید

 یمک نییپا ومدیشد داشت از پله ها م دایتا اتمام برنامه سر و کله پدرام پ قایدق …شدم ونیتلوز یمشغول تماشا

 ت:و گف دیپف کرده شو مال یچشما

 مامان حوله من کو؟-

 و گفت: دیخند مامان

 سالم پسرم/ کیعل-

گفت و سوالشو تکرار کرد مامان  ریشده بزور سالم و صبح بخ داریبزور چشماشو باز کرد معلوم بود از خواب ب پدرام

 در جواب سوالش گفت:

 حموم؟ یبر ییخوایم-
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مامان  گهیبرم حموم د خوامیدور خونه خدا  بگردم ...خب م کمیبرم حج واجب  رمیحوله دورم بگ خوامیپ ن پ م-

 شد سوال؟! نمیا

 روشو برگردوند و گفت: مامان

 ...دونمینم-

باشه...پدرام از  یمسخره مامانو کنه هرچندم که شوخ ینجوریدرست نبود پدرام ا یول دمیترکیاز زور خنده م داشتم

 و گفت: دیاومد گونه مامانو بوس نییپله ها پا

 یمامان گل دیدور مامانم بگردم...ببخش یلها-

 پدرامو پس زد و گفت: یبا کتفش دستا مامان

 خب لوس نشو فقط... یلیخ-

 روبه من کرد و گفت: دیگونه شو بوس بازم

 ؟یدیتو ند یگل-

 گفت: رفتیکه بسمت پله ها م یکردم...پدرام درحال یهامو باال انداختم و نچ شونه

 ...گهیپس حتما تو اتاقمه د-

 مامان با کنترل کانالو عوض کرد و گفت: 

 شده ینجوریباباش لوسش کرده ا یننر...بسک یپسره -

 خندمو گرفتمو گفتم: یجلو

 ...کنهیم یاونم شوخ یخب مامان درسته ول-

 بحثو عوض کنم افزودم: نکهیا یبرا بعد

 ساکمو ببندم؟ یمامان من ک-
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 ...میریاالن برو ببند چون فردا بعد از  ظهر م نیهم-

پس لبسامو دراوردم و تو وان حموم  گرفتمیدوش م دیاز جا کنده شدم و رفتم تو اتاقم...اول با یحرف بدون

که  دینکش یطول ختمیاز کف رو داخل وان ر یکمی...دمیخوابیتو وان م یوقت کردینشستم.آخ که چقدر آرومم م

افتادم چقدر دلم براش تنگ شده بود  ارشیک ادی تا گلوم باال اومدن...چشمامو بستم آخ آخ آخ  یرنگ یحباب ها

 یست ول گهید یهزار تا دخترا یبلکه برا ستیاون متعلق بمن ن یچشما دونمیچون م کردمیفراموشش م دیبا یول

 یفراموشش کنم...چشما شدیم یقلبم بروبش پر زد و رفت چجور دمشیهمون اول که د ؟یآخه چجور

 رونیاز  حموم ب عیرفت تو حمومم سر ادمیغرقش شدم که  نقدری!!!....اکلشیو ه پیت ی...واشیتونیز ی...موهاشیآب

 رونیب دیخر یبعد از ظهر برا دیظهر بود طبق معمول با ازدهی.ساعت دمیاومدم موهامو خشک کردمو لباسمو پوش

منو  رفتنیخودشون م یخوانواده بود پدرام و بابا برا یتمام اعضا یمامان نبود بلکه برا یفقط برا نباری.امیرفتیم

ها تن میریجا م هیمن نذاشتم. حداقل  یول انیو آتوسا هم ب هیالبته مامان خواست آس میرفتیخودمون م یمامانم برا

 یول رهیبگ یشلوار و ماکس خواستی. مامان ممیتو پاساژ رفت دامونیخر یعصر شد و همه برا ی...تو چشم بهم زنمیبر

لباس  یبه مغازه ها کیو هر میلحظه از پدرام و بابا جدا شد ون...هم استمخویکوتاه م  یمن  فقط لباس مجلس

 ...میرفت یفروش

**** 

خودشون  یپدرام و بابا هم تو اتاقا کردیخودشو نگاه م نهییو تو آ دیپوشیشده بود .مامان داشت لباسشو م شب

و جذابش کرده بود.موهاشو  ومدیبهش م یبود حساب دهیکه خر یرنگ یاسی ی...ماکسدنیپوشیداشتن لباساشونو م

 زد و گفت: یچرخ ختیشونه هاش ر یاش بود رو رو نهیکه تا س

 چطوره؟-

 و گفتم: دمیکف دستامو بهم کوب دو

 .ادیبهت م یلی...خهیمامان عال هیعال-

 زد  لباسمو از تو جهبه دراورد و گفت: یلبخند مامان

 ...یشیم یتو چه گل نمیبپوش بب-
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ام بود تا سر زانو ه یکرده بود.رنگش مشک انینما یحساب کمویو کمر بار ومدیبهم م یلیخ مدیلباسمو پوش همونجا

 نیبا ا یمخالفت چینداشت.مامانم ه یپوشش چیاش ه هیبق پوشوندیامو م  نهینداشت فقط تا س قهیو  نیآست یبود ول

و جشن بپوشم...بابا و پدرامم به اتاق مامان   یمهمون وکه حتما ت کردیم قمیلباسم نکرد اتفاقا خوششم اومد و تشو

کت و شلوار  هیشده بود  پیخوشت یپدرامم حساب میتعجب کرده بودن.از حق نگذر یما حساب دنیاومدن و با د

با کراوات  یطوس راهنیپ یشده بود کت و شلوار مشک پیو کراوات قرمز...بابا هم خوشت دیسف راهنیبا پ یسرمه ا

 دور منو مامان زد و گفت: یچرخ با...بایمشک

 امشب... نیچه خوشگل...چه خوشگل شد-

 فرو برد و گفت: بشیدستاشو تو ج پدرام

 چشمتون نکنه. یماشاال کس نیاز ماهم رد کرد نمیبینه م-

 بابا رو گرفت  و آروم گفت: یدستا مامان

 ...زمیعز یتو هم خوشگل شد-

 گفت: بابا

 ...ترسمیم-

 ؟یازچ-

 از دستتون بدم نینکن وونهیرو د گهید یمردا وخی شیک نیکه بفرستمتون بر نیاز-

 بابا روبه من کرد و گفت: دنیو پدرام غش غش خند مامان

 دخترم؟ گمیدروغ م-

 ...یینه بابا-

 هر سه تون بشم. یمن فدا یاله-

 بازومو گرفت و گفت: پدرام
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 اما حاال زننیچشمک م ای کننیداشتم که چرا چپ نگاهش م و اون دعوا نیبا ا شهیکه با گالره بودم هم یمن هروقت-

 سرش باشه یباال خوادیم یک دونمینم گهید

 :گفتم

 بزرگ شدم... گهیکه من د دونهیاونم نم-

 نداره و هنوز فنج کوچولوئه. دهیکه بزرگ شدنش فا دهیاونم نم-

 رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 ...مهیحال زیهمه و خودم بزرگم و همه چ یبرا یخودش کوچولوئم ول یمن برا دونهیاونم نم-

 ...دونهیاونم نم-

 و گفت: دیکامل نگفته بود که بابا خند جملشو

 چه؟ یعنی...دونهیاونم نم دونهیهمش اونم نم گهید دیبس کن-

اسم لب ضیبعد از تعو میو بعد از رفتن پدرام و بابا مشغول عوض کردن لباسامون با مامان شد  میدیباهم خند یهمگ

 ...دمیخواب یکه تو دو دهفته مسافرت الزم داشتم رو بستم و از زور خستگ یزیبه اتاقم رفتم و ساکمو با هرچ

 :گفتیمامان که م ییبا  صدا صبح

 شداااا.. رید گهیپاشو د یپاشو مامان...گل یگل-

 تختم برخواست و گفت: یشدم از رو داریشدم...مامان که مطمئن شد ب داریب

 ....مایریم می...زود پاشو دارزمیسالم عز-

دست و صورتمو شستم تند تند  ییو رفتم دستشو دمیشدم چشمامو مال ایجوابمو جو یوقت دمیازش پرس ساعتو

ذاشت و گ نیاز پدرام نبود بابا ساکمو گرفت تو ماش یخبر یول نییلباسامو عوض کردم ساکمم رو برداشتم و رفتم پا

 گفت:

 اونا زود تر از ما با دوستاش رفتن باباجون.-
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 شد و گفت: نیسوار ماش مامان

 منتظرنا.... هیبق میبر نیزود باش-

 کرد  و گفت: ادیز کمیظبتو  یبحرکت دراورد صدا نویماش یدر صندوق عقب رو بست و سوار شد.وقت بابا

 .زنهیدو هفته...من ک دلم براتون لک م-

 گفت: مامان

 .زمیع نطریمنم هم-

 روبه منو مامان کرد و گفت: میدیمنو... آخرش که رس یو بعدشم گونه ها دیبابا دست مامانو بوس 

 دایباش گهیشما رو دارم غم ندارم.مواظب همد یمن تا وقت-

 شکلو دراورد روبه من گرفت و گفت: یمربع کیجعبه کوچ هیاز تو داشپورت  بعد

 دخترم... ایب-

 تعجب گفتم: با

 ؟یبابا هیچ نیا-

 . تو رو از مامان جدا دادم.تهیپول خرج نیا-

 دمیکه توش بود بهت زده شدم گونه بابا رو محکم بوس یادیتوشو نگاه کردم از مبلغ ز یرو با تشکر گرفتم وقت پاکت

 و گفتم:

 فداتون شم بابا جون ممنونم ازتون. یاله-

رمون منتظ نیکه دم ماش میخانم و آتوسا رفت هیسها بسمت آ ی...بعد از خداحافظدیهم محکم منو بغل کرد و بوس بابا

بود  نیاون سرسنگ می.با آتوسا عقب نشسته بودمیو حرکت کرد مینشست نیداخل ماش یبودن...با سالم و احوالپرس

الل  ینطوریغرروشو بشکنه و بگه چه مرگشه ک...خدا کنه تا آخر هم تونهیتر.واال...آدم نم نیمنم ازون سرسنگ
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نم... زنگش بز شهینم نجایا یباش داداشمه.ول یحداقل هرچ دادمیبهش خبر م یافتادم کاشک ایعرش ادی ییهویبمونه. 

 گفته باشم گفتم: یزیچ هیمثال  یعلک نکهیا یبرا

 مامان؟-

 قطع کرد و گفت: هیکه جلو نشسته بود صحبتشو با اس مامان

 بگو مامان.-

 ساعت چند رفت؟ قایپدرام دق-

 ساعت هفت -

رو  یعلک یسواال نیبمن بگه آخه چ مرگته ک ا سین یکیور رفتم. میمثل آتوسا با گوش یگفتم و علک یآهان هی

  نکهیا یداره بلدهحرف بزنه .برا یبشر کم بشه فکر نکنه فقظ خودش گوش نیا یبا خودم گفتم:چون رو ؟بعدیپرسیم

 ...کردمیم یباز بردیریحال انگ تو گوشم گذاشتم  و آهنگ گوش کردم و در همون مویخودمو سرگرم کنم هنذفر

 رهیکه تا بند عباسو م گفتیهم خسته بود و م هیاس کیشب شده بود و هوا تار میبندر عباس بود کینزد بایتقر

از ترس پس افتادم.داشتم تا مرز  یبیمه یکه با صدا دمیکشیم ازهیتا فردا.داشتم خم کنمیاونوقت اونجا استراحت م

 هی...اسگهید میشد.حتما تصادف کرد نیصداش بلند و ترسناک بود که باعث توقف ماش یلی.خرفتمیسکته رو م

 یهمون لحظه صدا میشد ادهیانداخت منو مامان و آتوسا هم پ ینگاه نیشد و به ماش ادهیپ نیبسرعت نور از ماش

ه اش کف داغون شده بود چراغاش شکسته شده بود و خورد نیگفتنامون شروع شد چون کامال سپر ماش نیه

 دایجا پ چیشناختش چون شب بود و ه شدیشد نم ادهیپ نیبو از ماش ینبود ک علومبود. مرده  که م ختهیر ابونیخ

 صحنه گفت: دنینبود با د

 ... یوا-

به   هیکرد؟اسیچکار م نجاینه!اخه اون ا ایبود شک داشتم ود خودش بود  ارشیک نیع نی...صداش عیواقعا وا یوا

 خودش که اومد گفت:

 ن؟یکرد کاریچ دینیاقا بب یوا-

 بود  ادیخانوم خودتون سرعتتون ز-
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اومد  سیماشن پل هیکه  دینکش یتعجب بودم که الل الل شده بودم.طول نقدریبود ا ارشیک دمیفهم گهید ندفهیا

م موهاش هیچقدر کالفه و عصب نیخود خودشه بب قای...آره دقنمیباعث شد که چهره اش رو بب سیپل نیماش یچراغا

تو  رهیمن خ ینگاه کرد تا نگاهش افتاد رو واس...با نور چراغ تک تک ما ر ختهیبهم ر ینجورینشده هم گریکه ج

 ! ارشیلب گفتم:ک ریچشام بود دهنش از بهت باز شده بود منم آب دهنمو غورت دادم و ز

 پسره با ناز گفت: هی دیکه فهم آتوسا

  نیو خدا داغونش کردتو ر دینیاقا بب-

 جونم یلب اسممو صدا زد.دوس داشتم برم جلو و بگم ا ریمن برداشته نشد.دهنشو بست  ز یا رو ارشینگاه ک یول

.مامان داشت نگاه داشتیو چشم ازم برنم گفتینم یچیه زدنیو مامان صداش م هیهم اس یهرچ شد؟یمگه م یول

ونه. بد یزیچ یکس خواستی.دلم نمشهرفتم کنار تا متوجه ن عیبمن که سر دیرسیداشت م کردیدمبال م ارشویک

نگ و م جیگ ارشیهنوزم ک یول دنیشدن و شروع کردن به سوال پرس ادهیپ نیاز ماش سایبخودش اومد که پل ارشیک

رد که قبول ک هیاجازه نداد.اس هیاس یزنگ بزنه به بابا ول خواستیم کردیم هیبود و داشت گر دهیمونده بود.مامان ترس

 نینذاشت و گفت که تازه ماش ارشیک یرو هم بده ول ارشیک نیماش هید خواستیتازه م گرفتهو خوابش  رفتهیتند م

اه برد   گ ریرو به تعم هیآس نیماش ارشیبندر عباس روز بعدش ک میگاه. مشکل که حل شد  رفت ریتعم برهیما رو هم م

 لشیواسه من دل یکنه ول ین کاریهمچ یبود که کس بیو اتوسا عج هیکرد.واسه مامان و اس ریو با خرج خودش تعم

.مامان میهم کرد کارویهم میکرده بود بمون یمعرف ارشیرو که ک ییهتال نیاز بهتر یکیمعلوم بود.اونروز قرار شد تو 

 رو ابرا راه گهیرفا...اتوسا هم که دح نیو از یرو بزده چ نیکه اگه کلک باشه و بخواد ماش گفتنیسره م کی هیو اس

روشن بود مامان  ونی! ...تلوزکردیم کاریچ نجایا نیمن فقط تعجب کرده بودم که ا ی...ولارشیواسه ک  رفتیم

 خاموش کرد گفتم: ونویتلوز

 مامان؟ یچرا خاموش کرد-

 مبلو گفت : یکنترلو پرت کرد رو-

 .شهیبرق مصرف م یخودی...داره بینیبیچون اصلن نم-

 استخویحوصلم سر رفته بود دلم م یحساب یشده  و تو فکر بودم ول رهیخ گهید یجا هیمن فقط به  گفتیراس م اره

 نقدریبابت ا نیآتوسا جونش قبول نکرد و منم از یول ادیگفت که آتوسا هم ب هیکنم. آس یو هوا خور رونیب کمیبرم 

از  و دمیپررو... مانتومو پوش یدختره  سیمزاحمم ن نیا .چه بهتر کهفتمیبود پس ب کیخوشحال شده بودم که نزد
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 دمیبودم که د ومدهین رونیخونه خودمون تنگ شده بود! هنوز از هتل ب یزدم. آخ که چقدر دلم برا رونیهتل ب

من خشکش زد  دنیبا د یحرفش تموم شد  اومد تا سوار آسانسور شه ول یوقت زنهیداره با مهماندارا حرف م ارشیک

 داد و با من من گفت: یلب سالم ریشدم و سالم کردم اونم ز کینزد قدمیشد... خکوبیهمونجا م

 ...یرو...آوردم ول نتونیراستش...من ماش-

 ؟یچ یول-

 رو بهم داد و گفت: نیماش چیتر شد سوئ کیتکون داد بهم بزد سرشو

 بابت تصادف... دیببخش-

که  یدرحال کنهیم یحاال داره عذر خواه نیداشت ریشما تقص گفتیها! همونشب مشده  شیزیچ هی نیا نکهیمثل ا نه

 اظهار کردم: رمیخندمو بگ یجلو کردمیم یسع

 ن؟یکنیم یتصادف شد شما چرا عذر خواه نیخاله من بود که خوابش برد و باعث ا نیا خوشمرام؟! ا یوااا آقا-

 زد و گفت: یلبخند

 شد. رید نیماش یاگه کارا دیبحرحال ببخش-

 :دمیکه از همون شب تصادف ذهنمو مشغول کرده بود رو پرس یاز تشکر سوال بعد

 خوشمرام؟  یاقا-

 جانم..-

 حرفشو عوض کرد و گفت: بعد

 بله...-

 :گفتم

 شمال؟ نینرفته بود هیمگه شما با پدرام و بق-
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و بود بپرم ت کیکه نزد دیاش کشموه یتو یرو بپرسم.دست یسوال نیاز سوال من جا خورد انتظار نداشت همچ انگاز

 ! گفت:یبغلش عوض

 راستش من جزوشون نبودم...-

 یول رفتم رونیاز هتل ب یندونستم و بعد از خداحافظ زیخوب نبود بپرسم چرا! موندن رو جا گهید رونیدادم ب نفسمو

 ...شدمیرو رد م ادهیپ یفرو کردم و  از کناز هتل تو بمیهنوزم همون وسط مونده بود!دستامو تو ج ارشیک

**** 

اله خ گفتینم یچیبود و ه یبهم خوش گذشت چون آتوسا سرش تو گوش یلیکه خ میرفت شیهمون رور به ک یفردا

 حرص خواستمیبودم تا م شیکه تو ک یی.همون روزادمیشنیکه صداشون رو نم زدیحرف م چارهیهم با مامان ب هیآس

مله ج نی(البته خودم به باور ایناراحت کن وکه ارزش نداره خودت کهیکوچ نقدریا ای)دنفتادمیجمله م نیا ادیبخورم 

عصر که شد  روزیبرام... شیبود رو آت یجمله آب نیهم بهش اعتقاد داشتم.ا یلیبودم و ساخته بودمش خ دهیرس

.منو آتوسا هم دوچرخه میهم شد تا شب تو اسکله بود نیاسکله ...هم میگرفتن که بر میتصم هیمامان با خاله آس

 که خاله صدا زد: میکردیم یباز ستیو تو پ میکرده بود هیکرا

 شد... رید میبر دییایبچه ها ب-

ون صبر کنن ملتمسانه نگاهش گهید کمیبهشون بگم که  خواستمیرفتم م نایدوچرخمو گذاشتم و بطرف مامان ا عیسر

 کردم و گفتم:

 ...نیصبر کن گهید کمیمامان تو رو خدا -

نشد که  یکنم. آخرش هم راض شیتا بلکه راض کردمیو پشت سر هم التماس م اوردمیمامان کم نم یاعتراض ها با

 با موافقت خاله گفت: یبمونه ول

 با تو هااااا. دونمیمن م یبرنگرد گهیاگه دو ساعت د یول نیباش نجایشما ا میریپس ما م-

 و صورتشو بوسه بارون کردم. مامان که خندش گرفته بود گفت: دمیخوشحال شدم مثل بچه ها باال پر مشیتصم از

 ای یشیکشته م یکن ریدختر...بحرحال اگه د یکرد میبس کن گالره تف مال-
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شدم آتوسا  یرفتم دوچرخه ام رو برداشتم و مشغول باز ستیبه پ یمنم خنده ام گرفت.بعد از خداحافظ شیشوخ از

تو جنگل ها بود مخصوصا تو  دنیمثل دو ی.لذت دوچرخه بازکردمیم یبازمنم واسه خودم  کردیم یواسه خودش باز

که  دمیچرخی. داشتم واسه خودم مکردیم وممو آر  شدیآرامش بخش قلبم م ایدر یکه صدا نجایمثل ا یآزاد یفضا

کنه  یکه خداحافظ دیچرخیدوچرخه شو گذاشت کنار و رفت بطرف هتل...هه  زبون تو دهنش نم یآتوسا بدون حرف

شعر خوب  هینداشتم.شونه هامو باال انداختم و واسه خودم  یینداشت چون ازش توقا یتیالبته واسه منم چندان اهم

هم که مونده بودن رفتن و من  ییشده بود اون دو سه تا یخال ستیپ بایدوسش داشتم. تقر یلیاز حافظ خوندم که خ

 هی.شروع کردم بقدادیم یفیمنو من و خودم...عجب ک یی.تنهابودم.. ییلحظه ا نیتنها بودم.اخ که چقدر منتظر همچ

خفه  غیج هیشد متوقف بشم.  اعثو ب دیچیپسر مثل شبه جلوم پ هیرو نخونده بودم که  تیهنوز دو ب یشو بخونم ول

 چکسیمتاسفانه ه دیخندیو اون فقط م دمیو پسره از ته دل قهقهه زد منم از ته دل به فحشش کش دمیهم کش یا

ه چ خواستیم دونستمیشد نم کمینزد ستین یکس دیفهم یبه دور و برش انداخت وقت یا نبود. پسره نگاهاونج

 دیحرکت دستمو گرفت و کش هیکه با  رفتمیبشه!  داشتم عقب عقب م گلنکنه مثل اونشب تو جن ایبکنه.خدا یغلط

زنم که ب غیج خواستمینداشت م یا دهیفا کردمیتقال م یباز کرده.هرچ ششویچطور ن نیبب یعوض یتو بغلش.پسره 

 و گفت: دیخند

 خوشگلتو ببو... یاون لبا خوامینترس خانوم خشگله...فقط م-

 و گفت: دیاز پشت گردنشو چسب یا گهیپسر د هیهنوز کامل نزده بود که  حرفشو

 !یعوض یکنیتو غلط م-

ه دستامو از دور کمرم برداشت و با خود خودش بود.پسر یبود اره صدا ارشیک یخدا..به گوشام شک داشتم.صدا یوا

..منم همون وسط نشستم و دیدویراه دمبالش م مهیتا ن ارشمیزد و فرار کرد و ک دشویق عیسر یشد ول زیگالو ارشیک

 یسردم شده بود صدا یلیشد! خ خیو مو به تنم س دیلرزیبودم بدنم داشت م دهیترس یلیاز ته دلم زار زدم چون خ

بدادم برسه و نجاتم بده... همون لحظه کش موهام پاره شد و باعث شد موهام از  یکردم تا کس شتریهامو ب هیگر

 و دمیترسیم یلیخ دمیترسیدر حد مرگ از دعوا م کردمیم هیتوجه به موهام فقط گر یب یول زهیبر رونیشالم ب

که  دید ارشیبمونم.ک ییجاغلط بکنم تنها شب  گهیمن د رفتمیاونوقت تا مرز سکته رفته بودم کاش با مامان م

بطرف من اومدم  و  عیسر کنمیم هیکه من دارم گر دینگاه به عقب کرد و د هینداره دست برداشت.. یا دهیفا دنیدو

 و گفت: دیوار دستشو به گونه هام کش وونهیجلوم نشست د قایدق

 .زمینکن عز هینکن...گر هیگر-
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 از دستاش یکیطاقتشو از دست داد با  ارشیک ختمیریو اشک م کردمیم هیمن هنوزم مثل بچه ها مظلومانه گر یول

 دستشم موهامو نوازش کرد و گفت: یکیدستمو محکم گرفت با اون 

 نکن فدات شم هیدلم گر زیکرد که بخواد... عز جایاون ب-

 ت:گونه هام بود رو پاک کرد  عاشقونه زل زد تو چشمام و گف یموهام برداشت اشکامو که رو یاز رو دستشو

 نکن. هینکن عسلم گر هیدلم فدات شم گر زی...عززمیعز-

 گفتم: کردمیکه هق هق م یدرحال

 !ترسمیمن م -

کنم  مینتونستم عالقه مو ازش قا گهینبود منم د لیدلیبودم دوستم داره پس اونهمه محبت و نگاه ها ب دهیفهم گهید

 خواستیبرداشت و بغلم کرد دلم م نیزم یحرکت منو از رو هیبا  ارشیچون اون زود تر از من اعتراف کرد...ک

 و گفت: دیچشمام کش یرو و...اشکامو پاکرد دستششدیکه نم فیح یهمونطور بغلش بمونم ول

 .اااینکن هیگر گهیپس د نمیاشکاتو بب خوامینم گهی. دزمیفدات شه عز ارشیک یاله-

ا ته نبود ت ارشیاگه ک شییآروم گرفته بودم خدا گهینم دگونه هامو نوازش کرد...م نشیکاپوت ماش یگذاشت رو منو

 کردم لبخند بزنم گفتم: یسع دمی. دماغمو باال کشدنیفهمیم ویو همه همه چ کردمیم هیخونه گر

 ممنونم ازت.-

  زمیعز کنمیخواهش م-

 و  و با بهت گفتم: دمیکش رونیاز دستش آروم ب دستمو

 تو ...تو ارشیک-

 داد و گفت: رونیصدا دار ب قشویعم نفس

منو چه به  گفتمیبا خودم م شهیعاشقت شدم...اولش باور نکردم هم دمتیکه د یاز همون لحظه...همون لحظه ا-

 ی... اونشب وقتخوامتیو من با تمام وجودم م یکه باور کردم... باور کردم که تو عشق من دینکش یطول یول ؟یعاشق

اگه شماره رو قبول  دیبه تو شکل گرفت.شا سبتا بود که عشقم ناونج ادته؟یرو  یشمارمو بهت دادم قبول نکرد
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 حتما شماره کننیکه شماره قبول م ییباور بودم که دخترا نیبه ا شهیچون هم شدمیعاشقت نم چوقتیه یکردیم

و  یکه شمارمو قبول نکرد یبود ینفر نیدوستن.راستش تو اول گهید یها یلیو با خ کننیرو قبول م گهیها د یلیخ

ات شدم دلم  فتهیش یو منم حساب یستین خودیهرزه و ب یتو ازون دخترا دمی.کم کم فهدمنو جا ز یحساب نیا

 تدنیرس یو منم برا یتو قبول نکرد یطاقت از دستم در رفته بود ول گهیهمونجا حرف دلمو بزنم چون د خواستیم

 ساده و یدوست هی نبدون همشو نویا هستن که من باشون دوست بودم اما ییاز دخترا یلیشدم. خ زیوسوسه برانگ

 یلو کننی. معموال آدما عشق رو با مامان و باباهاشون تجربه مدونستمیکلمه م نیدو روزه بودن .من عشق رو پوچ تر

 و ایمینه از دوس دخترام نه از بابام نه از مامانم نه از ک ومدیخوشم نم چکسیتجربه من بشه.از ه نیمن نخواستم ا

و  اههیتو س یشد و عاشقت شدم. چشما ریشد که دل به تو بستم قلبم به قلبت زنج یچ دونمینم یدوستام ول هیبق

 هیمتفاوت دور و پرم بودن.اما تو  یخوشگل و رنگارنگ با چشما یکه هزار ها دخترا یداره درحال هیبرام از بق یفرق

دلتنگت بودم دوس  شهیمه یچرا ول دونمیبرام با ارزش تر بود و هست. نم ایبرام چشمات از همه دن یبود گهید زیچ

دلم خود به خود برات  ینشسته بود شمیاگه بگم تو جشنم که پ شهی...مال من...باورت نمیداشتم تو مال من بش

ل شانس  بمن گ گهی. دزمی! عاشق نجابتت شدم و عاشقت موندم عزینکرد یول یانتظار داشتم نگام کن شدیتنگ م

ذوق زده و  نقدریبا شما تصادف کردم ا یاتفاق گشتمیبرم یقتکار داشتم و شیک یکرد من قبل از شما چنروز

 زیبرنگشتم تبر گهید شیک نیریم دمیفهم ی. وقتفتمیپس ب ابونیبود همونجا وسط خ کیخوشحال ودم که نزد

 واستمخیم نمتو رو تنها بذار خواستمینم یبود ول ختهیکار رو سرم ر نقدریتا آخر سفرتون همراهت باشم.ا خواستمیم

 بتونیتعغ میاز همون لحظه که تصادف کرد یعنی شهیهم نمیهم یتنها بذارم برا مویمو عشقمو زندگیهست

بدون تو  یلحظه ا ذاشتدلمینم یحس محرک هی یول دادمیاحمقانه رو انجام م نکاریچرا ا دونمی...نمکردمیم

 ارامشداشته باشه

تعجب کرده بودم که حد نداشت! پس حدسم درست از آب درومد هم من  نقدریباز مونده بود! ا یدهنم اندازه چ 

 لبخند عوض کردم و گفتم: هیمن... بهتمو با  وونهیبودم هم اون عاشق و د ارشیعاشق ک

 ارش؟یک-

 صورتم شد لبخند زد و گفت: کینزد

 جانم.... یا-

 تو..تودوستم... یعنی..یعنی-

 گفت:دماغشو و آروم  یاشاره شو گذاشت رو انگشت
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 آره عشقم...معلومه که دوستت دارم-

 بدم... لشیتحو نیریلبخند ش هیتونستم  فقط

*** 

 :دیدو ساعت بشه برگشتم خونه مامان که معلوم بود نگران شده بود پرس نکهیشب قبل از همون

 ؟یومدیچرا با آتوسا ن ا؟یمگه من نگفتم زود ب-

 تفاوت و آروم باشم گفتم: یکردم ب یسع

و خالصه مشغول  دمیاونو د ش؟یکه گفتم اومدن ک ادتهیهامو  یاز همکالس یکی...ر ضمن کردمیم یچون داشتم باز-

 و سالم برگشتم. حینشده من صح یزی.حاال هم که چمیو گپ بود یباز

 مدویمن خوابم نم ی...ولدیگفتن رفت و خواب ریبعد از شب بخ دیکش یقیکه انگار باورش شده بود نفس عم مامان

وق ذ یو کل گرفتمیم یعاشقمه انرژ گفتیم یدوستم داره...وقت گفتیم یو حرفاش بودم وقت ارشیهمش بفکر ک

که عاشقش  شدیمنم باورم نم ی! حترونیبچقدر اونموقع که پسره اومده بود رگ گردنش زده بود  زمی...عزکردمیم

رو به دل هامون  یعشق واقع هیو بجاش  میرو کنار گذاشت دیترد نیهردومون ا یشده باشم اونم باورش نشده بود ول

هام در مومد  ازهیخم یصدا گهیهم...د وونهی...عاشق هم دارشیبود!...من و ک نیری.جدا چقدر شمیکرد هیهد

  دزیتو چشماش نفرت موج م کردینگاهم م ضیموند...داشت با غ خیآتوسا س یرو نگامبرم بخوابم که  خواستمیم

 نی یمعن یعنیدر بدر شدش!  یصحب شده شو برد تو گوش یزد و سر ب یشخندین هی دیجه خدش دمنو متو یوقت

زد!  نیکه ا زدیزل نم ینجوریا یچکسیاز پسرا تاحاال تو چشم ه ری! اون تاحاال بغیچ شخندشیبود! ن ینگاش چ

عشقه و بس...خوابم  ارشویبود. فقط ک یشونه هامو باال انداختم و بطرف تختم رفتم اصن بمن چه منظور مسخرش چ

شدم که مامان داشت  داریب یخوابم برد...صبح وقت ارشمیک الیو با فکر و خ دمیکنار مامان دراز کش یول ومدینم

داشتن حاضر  هیتخت نشستم مامان اتوسا و اس یرو خیو س دمش داریشم.ناچارا ب داریکه ب خواستیو م زدیصدام م

 بزور روبه مامان گفتم: شدنیم

 مامان؟ نیریمکجا -

 دکمه اخر مانتوش رو بست و گفت: مامان

 .ییای...پاشو اگه مدیخر میریم میدار-
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 رشایک شیبرم پ خواستیتا مطمئن شدم رفتن.دلم م دمینداشتم برم.سردرد رو بهونه کردم و دوباره خواب حوصله

صبرم نکردم صبحونه بخورم  یرفتم حت رونیحاضر شدم و از هتل ب عیتنگ شده بود براش پس سر یچون دلم حساب

 :دمیدرست پست سرم شن رو ارشیک یصدا یک زدمینداشتم...تو باغچه ها داشتم قدم  ییچون اشتها

 گالره من...-

 یبود و لبخند به لب داشت.. منم لبخند ستادهیدست گل رز جلوم ا هینگاهش کردم آره خودش بود که  با  برگشتمو

 دادم و گفتم: لشیتحو

 سالم...-

 گل رو روبم گرفت و گفت: دست

 ...میبه تنها عشق زندگ میتقد-

 ذوق کردم دسته گل رو ازش گرفتم و گفتم: یکل

 ..یمرس-

 گفت: ارشی. کشدمیخسته نم میگل رز و مر یتک تک گل ها رو بو کردم... واقعا که از بو و

 زم؟یعز ارمیهرصبح واست گل ب یخوایم ؟یدوسشون دار-

 .زمیعز اسیدن هی شمیپ ییایکه خودت هرصبح ب نیهم ارشیک یتو خودت گل-

 اخم کرد دسته گل رو ازم گرفت و گفت: یبه شوخ ارشیک

 ؟یدیمن؟چرا همش به اون گال چسب شیپ ییایخب اگه من گلم چرا نم یلیخ-

 یجد یلیاومد خ رونیازون لحن شوخ ب ارشیک میباهم تا لب اسکله همقدم شد دیاونم خند دمیغش خند غش

 گفت:

 ...تیخواستگار امیب خوامیم-
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اونهمه ذوق و  لیتحو یبود و فقط لبخند تلخ یجد ارشیچرا ک دونمینم یخوشحال بودم که حد نداشت ول نقدریا

 عوض کرد گفتم: ی. خندم جاشو با بهت غم دارومدیاگه  جدا م کردمیبا  کله  قبول م ینی! دادیم جانمیه

 ؟یستیچرا خوشحال ن ارشیک-

 و گفت: ایشد به در رهیهمون حالت خ تو

 با دختر عموم ازدواج کنم که من دوسش ندارم. دیمن فقط با گنی.مستنین یچون مامان و بابام راض -

ونم ا خواستیکنم دلم م فیگذشته ام رو براش تعر گفتیبود که بم م یچه حس دونمیمثل اون ناراحت شدم نم منم

ند لبخ هیکردم آخرش فقط  فیبراش تعر ازیتا پ ریاز س انویبود! پس همون موقع جر یبودم بابام ک یبدونه من ک

 گفت: ارشیگرفتم ک لیتحو

 یبود یمن عاشقت شدم حاال هرکس نکهیمهم ا یو همه کسم شد ایگالره.مهم حاالته که دن سیبرام گذشته مهم ن-

 .یهست ایو 

 گفتم: دیترد با

 تو نظرت عوض نشد که من پرورش... ینی-

 لبم گذاشت و گفت: یحرفمو نزده بودم که انگشت اشاره شو رو کامل

 نگو... یچیه سیه-

 داد: ادامه

همه وجودم  امیهمه کسم همه دن زمیهمه چ یمن یهمه هست یکه هست ی. تو هرکیام بد بگ  قهیبه سل خوامینم-

 .گمیاز گذشتت نگو همونطور که من نم گهید یچیگالره.پس ه ییتو

 لبم برداشت  و گفت: یوم انگشتشو روآر دیسکوتمو د یوقت

 اسمت قشنگ بود...کرشمه خانوم. یول-

 آره قشنگ بود...-
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 اسم صدات بزنم؟ نیبه ا  شهیهم یدوس دار-

 زدم و گفتم: تیاز رضا یلبخند

 .زننیهمون گالره صدام م هی.بقیزنیکه اسممو صدا م یباش ینفر نیباشه.دوس دارم اول-

 و گفت: دیخند

 یبدرک. چ یاگه قبول نکردن ا یچیاگه قبول کردن که ه کنمیچشم کرشه خانوم.بحرحال من با خونوادم صحبت م-

 از تو مهمتر؟

 گشاد شده نگاهش کردم و گفتم: ییبا چشما 

 ...ی...تو مخوایخوایم یجد یجد ارشیک-

 بنشونه مثبت تکون داد و گفت: سرشونه

 بگذرم. میطر تو از خونوادم از همه چبخاطر تو...فقط بخا خوامیم زمیآره عز-

بگذره.  شیبخاطر من از همه چ خواستیآخر...م میزده بود به س ارشیک یراس راسک ینی دمیلحظه خجالت کش هی

 آورد: رونیمردونه و جذابش از منو از افکارم ب یصدا م؟یمگه دار شهیآخه مگه م

رد  هم که باشه ینداره که بخوام به تو نرسم. از هر چ یلیدل یرفتیتو به زانو درآوردم.تو هم اونو پذ یمن قلبمو جلو-

 .یاز هرچ شمیم

 زیر زیر زمیکنم و نمک بر تشیاذ کمی ستیبد ن یبودم.ول رفتهیمنم با کله بقول خودش قبلشو پذ گفتیآره راس م 

 و گفتم: دمیخند

 ارش؟یک-

 جون...-

 ؟یزنیم یاگه من زنت بشم منو با چ-

 گفت: نیو مثل آرم دیخند اونم
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 بزنه که من بزنم.هان؟ تو بگو... ادیدلش م یاخه قربونت برم ک-

 لوس کردم و گفتم: خودمو

 ...شمیاگه بشم کشته م شمینم ارشیمن زن ک-

 شد و گفت: کمینزد ارشیخنده ک ریز میگتم و هر دو زد نویا

 خانوم خونه ام... یبش دیبا-

 و اگه نشم...-

 مطمئن باش. یشیم-

 خب اگه نشم...-

 مثال فکر کرد و گفت: یکم

  یکه بش کنمیم یکار-

و جلو و دستام ادیب خواستیم ارشیبود...تمام حواسم رفت سمت ک یکاف گهید ینگفتم شوخ یچیه  گهید ندفهیا

 و گفت: دیعقب کش عیاما سر رهیبگ

 .زمیدست بزنم عز یبهت حت کنمیکه جرئت نم یپاک و زالل نقدری.تو اشمیم وونهیدارم د-

 دمیبه صفحه نگاه کردم د یزنگ خورد.وقت میخواست لب تر کنه گوش ارشیتا ک یجوابش فقط لبخند زدم ول در

 که قشنگ بغلم بود  با تعجب گفت: ارشیافتاده ک میهاپو همون پدرام رو گوش

 ه؟یهاپو ک-

 و گفتم: دمیخند

 پدرام.-

 رو گذاشتم در گوشم و گفتم: یوقتش بود که جوابش رو بدم گوش گهیقهقهه سر داد د  اونم
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 الو پدرام؟-

 .یسالم خانوم-

 ؟یاز ما کرد یادیچه عجب -

 ...یکنیم ادی یلیکه تو خ ستین-

 خب حاال.چه خبر؟-

 .واال خبرا دس شوماس.یسالمت

 خبر داغ دارم گالره. هی یخبر. راست چیماهم ه-

 بود گفتم: نییانداختم که سرش پا ارشیبه ک ینگاه

 ؟یچ خبر-

 خبر نداره. یشکیهنوز ه ایبگ نایو به مامان ا یبنداز نییمثل بز سرتو پا یبگم نر-

 .ی. در ضمن بز هم خودتگهیباشه بگو د-

 ازدواج کنم. ایمیبا ک خوامی....  مگمیباشه خانوم خانوما م-

نم کرده باشه فک ک ریته گلوش گ یزیبه سرفه افتاد انگار چ ارشیگفت ک نویاما خدا شاهده تا پدرام ا یچیکه ه من

شد؟ ناچارا  ینجوریا نیکه ا هیخبر بوده خب مگه خبر بد نیشد حتمانم واسه ا ینجوریکه ا دیشنیپدرامو م یصدا

پدرام گوش  ی. به صدادادیاون جواب نم یشده ل یچ دمیلب ازش پرس ریزدم پشت کمرش تا بهتر شد اروم ز یکی

 :گفتیکردم که داشت م

 الو...الو گالره...الو. کننیحرف بزنم مطمئنا اونا هم قبول م نایبا بابا ا امخویبرگشتم م یحاال وقت-

 و منگ گفتم: جیگ

 هان؟....بله...بگو بگو.-

 هو؟یچت شد -
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 ه؟یخودش راض ایمی.حاال کیچیه-

 اون که با کله قبول کرد.-

ال برم دمب دونستمیکه اونور قرار داشت. حاال نم یآب ریبسمت  ش رفتیاز جا بلند شد داشت م ارشیگفت و ک نویا

 پدرام گفتم: یدمبال حرفا ای ارشیک

 باشه؟ رمیگیپدرام من بعدا تماس م-

 هم برسون. هیباشه سالم به بق-

 باشه خداحافظ.-

 ...با تعجب گفتم:زدیکه داشت آب بصورتش م ارشیبطرف ک دمیدو عیقطع کردم و سر ویگوش

 ؟یخوب ارش؟یشد ک یچ-

 جا بلند شد و گفت: از

 خوبم فقط...فقط..-

 ؟یفقط چ-

 اونا باهم ازدواج کنن... دیفقط..فقط  نبا-

رو  آب ریخوب بود! دوباره نشست کنار ش نکهیا ؟ییهویچش شد  نیا ای.خداگفتیرو م نایو ا زدینفس نفس م داشت

 گفتم: یتو صورتش با نگران ختیتو مشتش کرد و ر

 ارش؟یچرا ک-

  صدامو بردم باال یکم دادیشدم چون بحرفام گوش نم یعصب گهی. دختیریو آب به صورتش م زدینفس نفس م فقط

 ابو محکم بستم و گفتم: ریش

 ـــــــارش؟یکـــــ-

 خودش اومد  و  گفت: به
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 هان بله؟-

 درهم رفته گفتم: یاخما با

 ؟یدیچت شد؟ چرا بحرفم گوش نم گمیم-

 کرد لبخند بزنه گفت: یپاک کرد سع صورتشو

 .یچیه زمیعز یچیه-

 شد. تیزیچ هیچرا تو -

 من از جا بلند شد و گفت: همراه

 ...ـیعز یچیه-

 و گفتم: دمیحرف پر وسط

 .رمیم ایچت شد  یگیم ای-

 دزیتو چشماش موج م یبیچش شد. تو چشمام زل زد غم عج نمیبب ترسوندمشیم دیخب با ینگفتم ول یجد نویا

 ناراحت بود صداشم گرفته و پر از غم بود: یزیانگار از چ

 باهات حرف بزنم. دیبا-

 هو؟ی یشد ینجوریچرا ا ؟یچرا؟ درمورد چ-

 با سماجت گفتم: مردمیم یداشتم از کنجکاو میو نشست میرفت مکتیباهم بطرف همون ن 

 ...گهیحرف بزن د ارشیک-

 مقدمه گفت: یب

 باهم ازدواج کنن...اصال...  دیاونا نبا-

 الت  تعجب گفتم:ح تو
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 چرا آخه؟ اونا همو دوس دارن ک...-

 خشم پنهانشو نشون داد گفت: صورش

 .یخبر یهست که تو ازشون ب ییزایچ هینه... گمیم-

خبر...   یخبر ب یاز غافله عقب باشم؟ بازم ب شهیهم دیخبر باشم؟ چرا من با یب یاز همه چ دیچرا من همش با ایخدا

 گفتم و اظهار کردم: یشیا هی

 ؟یزیچ چ گهید-

 به نشونه تاسف تکون داد و گفت: سرشو

 یوقتشه که بنشو گهید یول گمیبهت م نویمتاسفم ا-

 ادامه داد: دیکه د سکوتمو

 جاسوسه. هیکرشمه...داداشت   ستین یکنیکه تو فکر م یداداشت...داداشت اون-

 گشاد کردم با دهن باز گفتم: چشمامو

 ؟یییییییییییچ-

 لحظه چشماشو بست و گفت: هی

 وطن فروش هیجاسوسه  هیآره  خان داداشت -

 جاسوس و دونهیکنه. اصال نم یکار نی! عمرا اگه پدرام همچارشیراست گفتن ک ایبه دروغ  ایگوشام شک کردم  به

 تکون دادم و گفتم: یغلطا کنه. سرمو به نشونه منف نی! اونوخ چه برسه بره ازیچ ینی یوطن فروش

 ...اتویچرند نیاز گهی...دارشیک کنهیکارا نم نیخان داداش من از-

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 رو برات بگم تا هیکل قض دیبا ؟یاگه دروغ بگم...اصن خودت بگو من به تو دروغ بگم واس چ غمبریپ هی ریبه پ-

 .کنهیغلطا نم نیبعدش بگو خان داداشم از یبفهم
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از غافله عقب موندم.  یخسته شدم بسک گهیبه آب داده! د یپدرام چه دسته گل گهیشده! د یچ هگیخدا د یوا

 گفتم:

 خب بگو.-

 تاسف گفت: با

 ...یباور کن گمیکه م ویهر چ دیمحضه با قتیحق گمیکه م یکرشمه هرچ نیبب-

 داد: ادامه

منو پدرام رشته هامون  میبود یمیصم یلیو خ میوقته با پدرام آشنا شدم...تو دانشگاه باهم آشنا شد یلیمن خ-

که مربوط  گهید یاز شباهتا یلی... و خمیعمران ...هردوتامون اهل کوشش و درس خوندن بود یبود مهندس یکی

 یپدرام با آدما میدیکه م میک کنکور بودینزد بایتقر گذشتیم مونیبه درس و دانشگاه. سه سال از دوست شدیم

 دهیفا یب یشده! ول یخواستم بفهمم که چ یلی. خستیاصال هم حواسش به من ن هکنیرفت و آمد م یبیو غر بیعج

  ایدر دسترس نبود  زدمیزنگ م لشیبه موبا ینشد هرچ داشیپ گهیبود. پدرام تا کنکورم بزور موند بعدش رفت و د

اخالق و رفتارش عوض  دمید میدیتا اومد ...تو دانشگاه همو م دیبودن. دو ماه کش خبریخونشونم رفتم همه ازش ب

 نیدوستاشو...ا هیتر شده بود ...رفت و آمداش با من...خوش و بش گفتناش به بق دیشده دل به درس خوندنش شد

لب  یاطبق معمول پ نرفتم خونشو رمیبگ مویکنجکاو ینتونستم جلو گهید روزی شدیبود که باعث تعجبم م یزیچ

 بود رو گهید یکه با  دور و پر ادما یق و رفتارشو از اون موقعاخال ریتعغ لیتاپش بود رفتم کنارش نشستم و دل

 بهم گفت... یچ شهیباورت نم یول دمیپرس

 تعجب گفتم: با

 گفت! یچ-

 اخبار و اطالعات یعنی کردنیم یجاسوس رانیا یبودن که برا سیو انگل کایآمر یگروه تو هیگفت که اون آدما جزو -

گروه عضو  نیتو ا ادیب یتازه ازم خواست که منم جزو گروهشون بشم و افزود که هرک بردنیم کایآمر یرو برا رانیا

حال قبول نکردم چون واسم سخت بود که وطن  نیبا ا دنیرو نقد نقد بش م اردیلیپنج م کینزد یادیبشه مبلغ ز

بجو آ یسکیو یکوفتا نیو اونا منو به خوردن از رفتمیشبانه م یوقتا هم باهاشون جشن ها یلیکنم.  تازه خ یفروش

 ناریورق ب هی عیسر نکهیا یمست باشم. برا خوانیم یچ یبرا دمیفهمیم قایو من دق کردنیم قیتشو زایچ نیو ا

و پدرام هنوزم مشغول تو اون گروه  گذشتیاتفاق م نیتموم شه... چند سال از یامضاش کنم تا همه چ منمجلومو و 



 نقاب من

 
117 

 

 کردنیو اقامت م ومدنیم یبدمدت محدود هیرو بکشه که بق ییبود که نقشه برج ها نیاش ا فهیبود وظ یکوفت

کنه و آماده کنه واسه  دییاونا رو تا ات دادیم سشونیو به رئ دیکشیکه عضو همون گروه بودن...نقشه ها رو م ییکسا

 باعث نیو ا کنهیرد م عیرئسشون سر دهیم سشونیو نشون رئ برهیاز نقشه ها رو م یکیکه  شبیساخت و ساز....

جشن  یبار تو رو تو نیاول یکه من برا فتهیم یاتفاق همون شب نیبشه ا یعصب یکه پدرام حساب شهیم

اون  یزحمت بخرج داده بود.سه ماه رو یاون نقشه حساب یچون برا شهب یحق هم داشت که عصب چارهی.بدمتید

چکار کرده اون مست کرده بود  دیوش اب سرد رفت تازه فهمد هی یبود.  وقت داریپروژه کار کرده بود و شب و روزم ب

ته کش بشهگفته بود که اگه ازدواج کنه و اگه ازدواجم کرد بچه دار  سشونمیشرکت دعواش شده بود رئ سیو با رئ

 میدوس داشتن و تصم یلیازدواج کنه چون اونا همو خ ایمیبا ک یهم ترس داشت که چجور یلیخ چارهی...بشهیم

که عاشق پدرام بود و  ایمیدست خودمون نبود ک میناراحت شد یلیخ میدیفهم ایمیمنو ک یدواج کنن وقتداشتن از

ازدواج  نیخواهرش با ا ذاشتیمن بود نم یجا میهرک دمبو ایمیباهاش ازدواج کنه منم باالخره برادر ک تونستینم

 پدرام ازدواج  کنه دیاونا ازدواج کنن اصال نبا دیگفتم که نبا نمیهم یبرا…کنه

 

ازدواج کنه کشته  نکهیقبل از کنهیداره م یخدا بازم؟؟؟ اگه مامان و بابا بفهمن پدرام چه غلط یخـــــــدا!...ا یا

که گفت دو ماه  ینفهم! پس بگو اون دفعه ا ی. پسره کردینم نکاریچشمش کور از اول ا یپدرام. ول چارهی...بشهیم

ود ب یچه پسر خوب ارشی! به خدا اگه دستم به دستش نرسه...پس کیرفت عوض یورخارج معلوم نبود کدوم گ رمیم

دم منو به خو ارشیک یعاقبت کار پدرام نفهم! صدا نمینکرد.ا نکارویکه ا دونستیم یزیچ هیکه  قبول نکرد حتما 

 آورد:

 کرشمه؟؟؟-

 و منگ گفتم: جیگ

 هان بله بله...-

 زم؟یشد عز یزیچ-

 .دونمیاره نم یعنینه...-

 شده کرشمه؟ یچ-
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 کردم و گفتم: نگاهش

 .ستمیاگه بهش نرسم پدرام ن گفتیگفته بود م ایمیتاحاال پدرام چند بار از عشقش به ک ارش؟یک میحاال چکار کن -

 خواهرم با پدرام ازدواج کنه دمیبحرحال من اجازه نم-

 خوادیلحن صحبت کردنش بهم بر خورد انگار پدرام مرض داره...البته  مرض که داره. ببحرحال داداشه دلش نم از

باعث شد از افکارم  میگوش ی. صدادادمیرو بهش نم یکار نیخواهرش بدبخت شه...منم اگه جاش بودم اجازه همچ

 زد و گفت: یشخندین ارشی..پدارم بود کرونیبپرم ب

 خان داداشته؟-

 بودم گفتم: جیگ

 آره خودشه..حاال چکار کنم؟-

 آرومم کرد گفت: یطیبود که تحت هر شرا یطور لحنش

 مثل قبل باهاش برخورد کن یدیبو ببره که تو فهم نیبه ا دیک...فقط نبا فتادهین ی...اصال اتفاقزمیآروم باش عز-

 خب؟!

 جواب دادم: ویتکون دادم و گوش سرشو

 الو گالره...-

 رام.بله سالم پد-

 .معرفتیب شدمیداشتم کم کم نگرانت م یممنون که زنگ زد یلیبه سالم...خ-

 نبود.... ادمیاصال  دیاِ ببخش-

 گفتم: یکردم بحثو عوض کنم علک یسع

 .دمیخر زیعالمه واست چ هی  یپد-

 گفت: یشوخ به
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 دروغ نگو! -

 مسخره...-

 نه  مس گاوه...-

 ..گهیبسه د-

 گلرنگه... ستینه بس ن-

 باو حال ندارم برو -

 منم آشپز خونه ندارم.... یاگه تو حال ندار-

 بس کن. درامیپ-

 ...کنمینه گلرنگ م -

 .یچقدر تو لوس -

 نه من لوچهلم...-

 ...اوردیدر م یبچه ها مسخره باز نیع گفتمیبهش م یگرفته بود هرچ خندم

 باشه بگو چ خبرا.-

 امن و امان. یسالمت-

 اندختم و گفتم: ارشیبه ک ینگا

 چ خبر. ایمیاز ک-

 .رسونهیخوبه اونم سالم م یسالمت-

 و اونور. نوریا یبر ینکنه حاال هردم پاش تییهوا-

 و گفت: دیخند
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 .اریدر ب ی...خودت برو زنگش بزن خواهر شوهر بازدونمینم گهیمن د-

 و گفتم: دمیهمراهش خند منم

 باال سرش. امیکنه م تییتو هم بگو که اگه هوا یباشه  ول-

 :گفتیکه م دمیرو ازون ور شن ایمیک یصدا

 .یدی...اه چقدر لفتش مگهید ایپدرام زود ب-

 اروم گفت: پدرام

 باشه اومدم...-

 بعد خطاب بمن گفت: 

 ...یبار یکار یباشه آبج-

 نکشتت. ایمیناقال... برو تا ک یا-

 و گفت: دیخند

 !!!ایهم دار یزیت  یماشاال بزنم به تخته چه گوشا-

 .ینکرد شیکه هست...حاال هم برو تا عصب نیهم-

 .یباشه  پس فعال با-

 .یبا-

وت ... تو سکگهیم یچ نمیبود بب ریکه سرش ز ارشیقطع کردم نگاهمو چرخوندم بسمت ک ویحرف گوش نیا بدمبال

 شد بود. دستو جلوش تکون دادمو گفتم: رهیبهم خ

 !ارشیک-

 بود سرشو تکون داد و گفت:اومده  ایدن نیانگار تازه تو ا اونکه
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 گفت؟یم یهان...چ-

 برن نهار بخورن فکر کنم. خواستنیدر چه حاله گفت خوبه م ایمیک دمیزنگ زده بود . ازش پرس ینطوریهم یچیه-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 عنوان. چی...بهرهیازدواج شکل بگ نیا ذارمیمن  نم-

که ازدواج  شهیوار همو دس دارن اخه چطور م وونهیفروکش شد... اونا د جانمیخنده رو لبم محو شد...بازم همه ه بازم

 نکنن و بهم نرسن؟!

*** 

از پدرام و فکرش عذاب  ای شدیم ارشیخاطره با ک هیدو هفته تموم شد که هر صبحش برام   یبرهم زن چشم

من  یوزار نیبهتر دیدو هفته شا نی.... تو اکنهینم کنهیدر انتظارشونه...ازدواج م ندهیتو ا یچ دونستمی.نمدمیکشیم

.اون محبت هاشو مثل باران بر سر گذشتیخوش م یلیبودم بهم خ ارشمیکه با ک ییروز! وقتا نیبدتر ای دیمحسوب م

 که مامان ییوقتا ای کردیو منو خوشحال م دیرنگارنگ و متنوع خر یها هیواسم هد یدو هفته کل نیتو ا ختیریمن م

غرق  ایمیتو فکر پدرام و ک نقدریهم ا ی... گاهایبدر میزدیو م میکردیم هیکرا قیواسه خودمون قا میرفتینبودن م نایا

هم خودم بعدا  یبه مامان و بابا بگم ول ویبه سرم که برم همه چ زدی.چند بارم مرفتیم ادمی یکه همه چ شدمیم

 بکنم.... نکارویا ذاشتینم ارشیهم ک شدمیم مونیپش

*** 

و به  باالسر تلفن رفتمیم کردمی...هرصبح هم تا چشمامو باز ممیبرگشته بود شیکه از ک شدیم یهفته ا هی بایتقر

که بدون  دمی....امروز صبح که از خواب پا شدم پدرام و باال سرم دمیزدیو ساعت ها باهم حرف م زدمیزنگ م ارشیک

 :دمیپرس دمیو مالکه چشمام ی. کمکردیسرم نشسته بود و بمن نگاه م یباال یحرکت چیه

 تو؟ یکنیچکار م نجایا-

 گفت: یسرم بلند شد  بالشت کنارمو محکم کوبوند تو سرمو با خوشحال یمثل جن از باال هوی

 آوردم. ییچ خبرا نیپاشو پاشو...پاشو بب-

 و گفتم: دمیاز دستش کش بالشتو
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 ولم کن حوصله ندارم.  یپد-

 نشست و گفت: کنارم

 !؟یچه خبر یمثل آدم بگ چرخهیتو...زبون تو دهنت نم یزنیضدحال م نقدریکه ا یریمرض بگ-

 بزور باز کردم و گفتم: چشمامو

 خب بگو خبر مسخره تو.-

 .یخواستگار میموافقت کردن قراره پس فردا بر ایمیبا مامان و بابا حر زدم اونا با ازدواج من و ک-

 گفتم: رتیلب تختم نشستم با ح خیپا شدم و س یچ نیع

 ؟یییییییییییییییییچ-

 جونم...ازدواج کنم. ایمی...قراره...من...با...کیچیه-

. حاال اگه پدرام بفهمه که رهیگیازدواجشونو م ی.! حتما جلوشهیم یبفهمه چ ارشیاگه ک یعنی...یوا ی...ایوا یا

 لب گفتم: ریغورت دادمو  ز یآب دهنمو به سخت اریاخت ی. بارهیبا ازدواجشون مخالفه دما از روزگارش در م ارشیک

 نه.... یوا-

 نگاهم کرد و گفت: موشکوفانه

 شده گالره؟ یزیچ-

 به چپ و راست تکون دادمو گفتم: سرمو

 نه نه...-

 ؟یستیخوشحال ن-

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 چرا خوشحالم...-
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 ...گفت:چارهیذوق کرد ب یکل

... مراسم ینیریمهمونا...گل و ش ستیل هیهاش با توعه...انتخاب کردن کارت دعوت...ته تیگالره تمام مسئول-

 ...انتخاب تاالریپاتخت

 زدم و گفتم: یسوت

 ؟؟یدوزیو م یبریواسه خودت م یدار یاوووووووو هنوزم نه بداره نه به باره چ-

مجبور شدم از تخت دل بکنم  دیکش دستمو دینقش بر آب شه! خند خوادینقشه هاش م نیخبر نداشت همه ا چارهیب

 نگاهم کرد و گفت: نهییتو آ شمیارا زیم یصندل یمنو نشوند رو فتمیو دمبالش راه ب

 ...نمایبیخراب شده از چشم تو م نمیبب یبا توعه. اگه تو عروس شگاهمیانتخاب آرا-

... پدرام با دستش اشیمیبه ک دنیواسه رس کنهیبحالش سوخت بدبخت چقدر خوشحاله و داره لحظه شماره م دلم

 صاف و صوف کرد و گفت: یکم نیشونه ام برداشت انداختشون پا یموهامو از رو

 خونه شون. میحاال هم حاضر شو قراره بر-

 نگاهش کردم و گفتم: نهییتو آ از

 م؟یریم یحاال ک-

 گفت: کردیم یکه با موهامو باز یدرحال

 ...گهیاالن د نیهم-

رمو اونجا بودن ناچارا س ایمیخونشون  ک رفتمیاگه م یعنی گشتیو حاال هم برنم زیتبررفته بود  ارشیک متاسفانه

 تکون دادم و گفتم:

 .شمیباشه من حاضر م-

 و گفت: دیدسته از موهامو باال آورد همونجا بوس هی

 حاضر شم. رمیپس منم م-
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آشنا  شتریب ارشیدوس داشتم با خونواده ک یاومدن رو نداشتم ول رونیموهامو ول کرد و رفت..اصال حوصله ب 

م به خود ینگاه هیکردم...بار آخر  شیآرا کمیبدمبال اون  دمیمانتو و شلوار دروردم و پوش هیشم...رفتم سراغ کمدم 

 ...نییانداختم و رفتم پا نهییتو ا

 گفت: کردیکه کمر بندش رو باز م یهمون خونه توقف کرد...درحال یجلو نیماش 

 که زنداداشت منتظرته... نییپا ایبدو ب-

 شدم و گفت: ادهیپ نیاز ماش 

 داشته باش پدرام... ایح کمی-

 شد زنگ در خونه رو فشرد و گفت: ادهیپ نیماش از

 به چشم... یا-

 اومد: ایمیک یصدا

 ؟ییپدرام تو-

 نه من عمشونم...-

 مزه... یب-

با لبخند جلو اومد با من  دست داد و تو  ایمی.... کمیحرف در خونه رو باز کرد و با پدرام وارد خونه شد نیهمراه ا به

خواهر داده! چقدر  هیخدا بم  کردمیکه بغلش کردم حس م ی...واقعا چقدر اغوشش گرم بود! وقتدیآغوشش کش

 اومدم و گفتم: رونیمهربون و خونگرم بود....از بغلش ب

 ...تدمیخوشحالم د-

 ...زمیعز نطوریمنم هم-

 زد و گفت: یسوت پدرام

 رو... گهیهمد دینخور-
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 و گفت: دیخند ایمیک

 ؟یکرد رید نقدری... چرا امیخورینم رینخ-

 مبل ولو کرد و گفت: یبمن کرد خودشو رو یاشاره ا پدرام

 پا شد. رید یجناب عال -

 با لبخند نگاهم کرد و گفت: ایمیک

 سرتون... یفدا -

 رفت و گفت: بطرفآشپزخونه

 ن؟یدار لیم ی... چییقهوه...نسکافه...شربت...چا -

 زود تر از من گفت: پدرام

 نداره... یواس من فرق-

 ؟یگالره تو چ-

 نسکافه بخورم. دمیم حینداره اما ترج یمنم فرق-

 کنار مبل خودشم نشست یعسل یرو گذاشت رو ینینسکافه  از اشپزخونه خارج شد...س ینیس هیبعد با  قهیچند د 

 و گفت:

 شه... داشیپ ارشمیاالناس که ک-

بدمش االن  دهیهفته بود ند هیکه   ارشیبود همونجا قش کنم! ک کینزد یوا ارش؟؟؟؟یک ؟؟؟؟؟یچـــــــــــ؟ـ

 زمیسوپرا خواستیفداش شم البد م ینگفت!؟ اله یزیپس چرا بخودم چ نجا؟یا ادیب خوادیم

 یپدرام چ دمیبودم که نفهم هفرو  رفت ارشی!! البد از منم خوشحال تره...!  اونقدر تو فکر کــــــزمیکنه...عـــز

 گفت... گفتم:

 هان...بله؟-
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 لب و لوچه شو کج کرد و گفت: 

 ...میزنیصدات م میسه ساعته دار ؟یبازم حواس پرت شد-

 تفاوت باشم... یکردم ب یسع

 حواسم پرت شد دیببخش-

کننده...بازم  رهی...بازم خریوارد شد....بازم نفس گ ارشیبود که ک حرفم تموم نشده هنوزم

 دیده بود...بخودش که اومد د رهیمن جا خورد... جلو تر اومد  هنوز بمن خ دنی...خوشگل....اونم از دی...عالپیخوشت

 زد دستشو فشرد و گفت: ی...لبخنددهیداره با پدرام دست م

 ؟یسالم  چطور-

 حواست کجاس؟ -

 و گفت: دیگونه شو بوس باری ایمی...ک ایمیبا رفت تو بغل کبعدش  

 دلم واست لک زده بود! ؟یاومد یسالم داداش...ک-

 و گفت: دیبوس شویشونیموهاش پ یرو دیدستشو کش ارشیک

 ...منم دلم برات تنگ شده بود.زمیفدات شم عز-

 از اون بطرف من اومد همونطور که تو چشام زل زده بود دستشو جلو آورد و گفت: بعد

 ...زیسالم  گالره عز-

 زدم و گفتم: یفشردم لبخند دستشو

 سالم...-

 

 مبل و  نشست و گفت: یانداخت رو فشیدراورد همراه با ک شویچرم یکت قهوه ا ارشیک
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 جمتون جمه... نمیبیم-

 گفت: ایمیروبه ک بعد

 نه؟؟ گذرهیبدون ما خوش م یآبج-

 اخم کرد و گفت: ایمیک

 بگو... نویبرو باو توهم همش ا-

 جنبه... یب-

 شد و گفت: یمن هنوز تو شک بودم... پدرام جد یول دنیو پدرام هردو خند ایمیک

 ...میدرمورد ازدواجمون باهم حرف بزن مییخوایم-

 شد و گفت: یازون حالت شوخ فاصله گرفت صداش ابر ارشیک

 !نیشما دو تا که قرار شد ازدواج نکن-

 گفت: ایمیک

 .سیهم جلو دارمون ن یچی...همیکنیچرا داداش...ماباهم ازدواج م-

ن چو هیمنظورش چ دمیمن خوب فهم ینگه. ول یزیلب گفت که جلو من چ ریاشاره کرد و ز ایمیبه ک یواشکی پدرام

و پدرام نگاه  ایمینگاه کردم که داشت به ک ارشی...کالفه به کارمیمن از حرکاتش سردر ن خواستیاون م

 ریبهم که ساکت باشم...پس سرمو ز ندنگاهمو که حس کرد نگاهشو بمن دوخت   با حرکت لب فهمو ینی...سنگکردیم

 ...گهیم یچ ارشیک نمیانداختم بب

 بدونه ک... دیباره با گالره صحبت کردم...باالخره اونم خواهرته با نیپدرام من در ا-

 بگه... من من کرد و گفت: یچ دونستینم چارهیشرمنده بمن نگاه کرد...ب رامپد

 ...گالره...گالره ک....یول-

 و چکار کرده.... هیبرادرش ک دونستیم دیآره گالره خواهرته اونم با-
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 پس اظهار کردم: گفتمیم زیچ هی دیوسط من با نیانداخت...ا ریبا شرم نگاهم کرد و سرشو ز پدرام

 .یبهم اما نگفت یگفتیم دی...باشناختمتیم نایزود تر از ا دیپدرام من با-

نم شرمنده اش نک شتریب نکهیا یبگه اما برا یچ هی خوادیم دمیبود...از حرکات لبش فهم ریکرد فقط سرش ز سکوت

 گفتم:

...تو خودت اعتمادتو یا گهیتا کس د دمیفهمیاز زبون خودت م دیمن با یپدرام تو برادرم یک شده ول هیحاال کار-

 سوال. ریز یبرد

 گفت: کردیباال آورد تو چشمام نگاه نم سرشو

 .گفتمیبهت زود تر م دی. حق با توئه من باخوامیمن...من معذرت م-

 کرد و گفت: ارشیموقع سکوت کرده بود روبه ک نیک تا ا مایمیک

 ؟یتو از کجا به گالره گفت-

 بگه گفتم: یزیچ نکهیقبل از  عینگاهم کرد سر ارشیبود حس کردم ک ریز سرم

کار داشتن منو و مامان و آتوسا و خاله هم اومده  شیتو ک ارشیاقا ک نکهی....مثل امیدیرو د گهیهمد شیاونروز تو ک -

 ...حیتفر میبود

 گهیخب  یرو بگم ول قتیانتظار نداشت حق کردینگاه کردم داشت با تعجب نگاهم م ارشیباال آوردم و به ک سرمو

 گفت: ایمی....کشدینم نیبهتر از ا گهیگفتم د

 ن؟یدید شیرو تو ک گهیشما همد یجد یجد-

 سرشو تکون داد و گفت: ارشیک

 بود... یما اتفاق دنیاره خب د-

 با تعجب گفت: پدرام

 گالره؟ یچرا زودتر نگفت-
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 نبود... ادمیچون -

 اورد و گفت: ارشیشربت واسه ک وانیل هیبه آشپزخونه رفت  ایمیک

 .میرو بکن یعروس یکارا دیکم کم با گهید-

 گفت: یفیگرفت و با اخم ظر ایمیرو از دست ک وانیل ارشیک

 !؟ خطر داره اگه پدرام ازدواج کنه.سین تونی...چرا حالدیشما ازدواج کن ذارمینه من نم-

 دخالت کرد و گفت: پدرام

 ضر مفت زده... یعوض کهینداره اون مرت یخطر چینه ه -

 مبل نشست و گفت: یرو ایمیک

 ...گهیگفته د یچ هیشده  یاون عصب گهیاره راس م-

 شمرده شمرده گفت: خوردیکه شربتش رو م یدرحال

 ن؟یدی...فهمدی...شما...ازدواج کندمیمن...اجازه نم-

 کم کم خشم پنهانش رو نشون داد و گفت:  پدرام

 .میکنیمو ازدواج  میرسیما بهم م ارشیچرا ک-

 و پدرام بدهکار نبود... ایمیک یگوشا یگفت و گفت ول ارشیک نقدریا 

د رفته بو ایمی....کدیو خر رکیس  میو بعدشم با موافقت همممون قرار شد عصر بر میموند نایا ارشیهم خونه ک نهار

که مطمئن شد همه رفتن روبه من  ی... وقتمیحمام بود و فقط من و پدرام تنها بود ارشیاتاقش تا حاضر بشه ک

 نشست و اروم گفت:

 هان؟! یدید ارشویتو کجاک-

 بار گفتم بازم بگم؟ هی-
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 راستشو بگو...-

 .دمیرو تو بازار د ارشیک شیک میرفته بود نایما با خاله ا نکهیراستش ا-

 زد و گفت: یشخندین

 ک محاله باور کنم.  یگینگو راس م-

 هامو باال انداختم و گفتم: شونه

 ینکیم یکار ی.خودت ازم مخفیمن مجبورت نکردم ک باور کن یباور نکن یتونیاز مشکل هات...م کهید یکی نمیا-

 ؟یطلبکارم هست

 ....هیمعلوم بود که  عصب ینگفت ول یچیداشتم اما اون ه یجواب دندون شکن هی انتظار

**** 

 سال بعد(( کی)) 

بازم بخرم اما   خواستیرفته بودم اما دلم م دیخر ایمیها هم همراه ک یلباس داشتم تازگ یلیدر کمدمو باز کردم... خ 

ن بود یعروس یکارا ریکه درگ ارشیرفتن هم نداشتن...مامان  و بابا و مادر و پدر ک رونیوقت ب چکدومیمتاسفانه ه

 ایعرش دیکشیبودن دمبال لباس عروس و کارشون تا شب طول م امروز با پدرام رفته  ایمیبود ک زیکه تبر ارشیک

 بپوشم نه کدوم یچه لباس دونمیوسط موندم فقط. نه م نیرفته بود اروپا دمبال باباش ...حاال من بدبخت ا ایتازگ

و  زدیذهنمو مشغول کرد که درست وسط کمد داشت بهم چشمک م یلباس حساب هی.... اما یچیبرم نه ه شگاهیآرا

 چیدمباله داشت بازوهامم ه کمیبود بلند بلند که  یداشتم! لباس شب دیمن هنوزم ترد یکه بپوشمش ول فتگیم

مان اخرش ما دمیترسی... میو مجلس کیبود مدلش ساده بود  اما ش انیکمرم نما یفرو رفتگ قاینداشت و دق یپوشش

 ینظر هی ادیخودش نم ی...خب چکار کنم وقتمعلوم بود یلباسو بپوشم چون هم کمرم هم بازوهام به خوب نینذاره ا

 انگار  پوست ومدیبهم م ی....لباسو از تو کمد در آوردم و تنم کردمش حسابگهیبده؟ حتما لباس خودشم بدتر منه د

بشه اما دلم  دهیچیموهام پ دی.... اصلش بارفتیم یو سورمه ا یمشک یها ریبه جنگ با پارچه و حر دمیسف

همش ال دست و پامه و مزاحم.  ؟یچکار کن یخوایتلفن م میهمه س نی.... اخه خنگ خدا تو اباز بذارمشون خواستیم

 نیا بلند قشنگه اما نه در یشسته بشه. موها قایتا دق کردمیحموم دو تا بسته شامپو استفاده م رفتمیهم که م یوقت

 مثل مادر قایبزرگ بشن دق نکهیا یکوتاشون کنم. من برا ومدیم فمیح یاز حد رد کرده بود . ول یلیخ گهیحد... د
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باز  شهیرو نم نای.... بحرحال ازیهر روز حنا  و خالصه هزار نوع چ یحمام ها یتیتقو یبراشون بودم...چقدر غذاها

 کهنیا ای چونمشونیندارم که بپ نیجز ا یآره چاره ا هیتا امشب که عروس رمیبحالشون بگ یفکر هی دیگذاشت با

 کوتاهشون کنم...

 گفت: کردنیکه موهاشو درست م یبا لبخند در حال ایمیک  دمید نهییآ یآخر خودمو جلوبار  

! یکوتاه کرد یچقدر قشنگ تر شد نیداشت موهات....حاال بب کروبیبلند؟! اه اه هزار نوع م یبود اون موها یچ-

 ....ریهرچندم ک هنوز هم بلنده و دست و پا گ

 و گفتم: دمیکش  رشونیز یاز موهام....دست کردنیم تیگرفته بود همه داشتن شکا خندم

 اووو باشه بابا حاال ک کوتاه کردم.-

 لب غر زد: ریز

 ؟یک تو دوس دار هیاسکاج ها چ میس نیا دونمیمن نم-

 کرد و گفت: ینگاه ایمیبه ک نهییتو آ یفیبا اخم ظر شگرهیآر

 خراب شدااااا شتیغر نزن ارا نقدریعروس خانم خاهشا ا-

 و گفت: دیموهام کش ریز یسر من دست یکه الهام اسمش بود اومد باال  شگرهیآرا شاگرد

 ؟یشونه شون کرد-

 آره.-

 اتو؟؟ ایکنم  سیبابل-

 منظورمو؟ نیشیفر باشه. متوجه م نشییپا یاتو ول-

م ه سرشو به نشونه مثبت تکون داد اتو رو زد به برق و شروع کرد دسته دسته موهامو اتو بکشه.... تو خواب الهام

 ی. امشب  شب عروسشدیتو خونه بدون اون باشم؟ دلم براش تنگ م یچطور دونمیپدرام ازدواج کنه نم روزی میدینم

 نیچون ا قبل با ا شهینداشت مثال خواهرش عروس یذوق چیه ارشیبود همه در تکاپو بودن اما ک ایمیپدرام و ک

جز  گهید یمرامش بودم االن هرک نیعاشق ا یعنی کردیحال تو جشن شرکت م نیبا ا یازدواجشون مخالف بود ول
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 هیو بق شگریکردم که داشت با کمک آرا ایمیبه ک ی! ...نگاههیشب عروس رفتیم یاون بود معلوم نبود کدوم گور

 ما ک ؟یاون بچش چ شه؟یم یچ چارهیب ی ایمیک فیتکل ؟یبچه دار بشن چ روزیاگه  یعنی دیپوشیلباسش رو م

با خنده دستش رو جلوم رژه داد و  ایمیبار نرفتن ک نرفتن. ک ریازدواج غلطه ز نیک ا میتو گوششون خوند یهرچ

 گفت:

 ؟یکنیفکر م یهان ب چ-

 زنداداش! ادی...چقدر لباس عروس بت میچیبه ه-

 و گفت: دیرو پوش دشیپاشنه بلند سف کفش

 .ادیکوتاه بهت م یتو هم موها زمیعز یمرس-

 ومدیبهم م یلیام بود خ یشانیسرم که تا پ یگذاشت رو ینقره ا فیتاج ظر هیو رومو اونور کردم... الهام  دمیخند

که محشر شده بود موهامم همونطور که خواستم درست شده  یمشک یها ریبا حر یمخصوصا با اون لباس سورمه ا

 وشو گرفتم و گفتم:ک جل هزد به لبام . خواست فر مژه بزن یرژ لب کتاباس هیبود...الهام 

 .هینه نه همون رژ لب کاف-

 اوا چرا؟؟!!-

 بود... یهمون کاف یمرس-

 از سر تا پا بهم کرد و گفت: ینگاه زیم یرو گذاشت رو فر

 یکشیجشنو مثل آهنربا بخودت م یمطمئنا پسرا یشد یعال-

 دهیحاال کار ندارن که ر گنیم ینطوریآخرش ا یرفتیم یشگاهی! اعتماد به نفسش تو حلقم جدا ک هر آرااوپس

 فکر بد نکنن برام. دستشو فشردم و گفتم: وخیخندمو گرفتم ک  یمثل آدم درس کرده باشن! جلو ایباشن توش 

 ممنون از زحماتتون. یلیخ-

 خواهش.-

 برداشت: ویبرداشتم و شماره پدرامو گرفتم بعد از سه بوق گوش مویگوش دمیمانتومو پوش 
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 الو گالره.-

 کارت تموم شد؟ سالم پدرام-

 ؟یتمومه. شما چ گهید قهیآره ده د-

 ماهم تموم شد...-

 ادامه دادم: زدیاداختم که داشتن دستشو الک م ایمیبه ک ینگاه

 کار داره. گهیکوچولو د هیهنوز  ایمیفقط ک-

 شه؟یکارش تموم م یک-

 باش. نجایا گهید قهید سی. تو بگهیرب د هیظاهرا -

 م هستنا.ه نایا لمبرداریباشه پس ف-

 که عروس خانم گرمشه. ینکن ریفقط د انمیبله در جر-

 ایمیک چارهی.ب کشهیروز طول م سیب امیم گهید قهید سیقطع کرد.پدرام اگه بگه ب ویگفت و گوش یلب باشه ا ریز

 انگشتشو الک زد و گفت: نی... الهام اخرشهیخدا بدادش برسه داره از گرما ذوب م

 ان؟یم یاقا داماد ک-

 ...گهید قهید سیب-

 و گفت: نهییا یبلند شد رفت جلو یصندل یاخماشو توهم کرد از رو ایمیک

 ...نیتو زم رمیتا اونوخ که من م-

... شهیمانتو مسلما گرمم م هیباد بزن رو دستش داد تا خودشو باد بزنه.... منم گرمم شده بود با اون لباس بلند و  الهام

داشت چقدر خوشگل و ناز شده بود!   الهام و مونا گوشواره ها رو  یرینفس گ ییبایانداختم واقعا ز ایمیبه ک ینگاه

 یاورد جلو ویفقط گوش اوردین نییزنگ خورد سرشو پا ایمیک یگوشش کن که گوش زیتا آو ایمیبردن سمت ک

 :دیصورتش نال
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 ...ایکرد دایتوهم وقت پ ارشیاخ ک-

 روبه من گرفت و گفت: شویگوش بعد

 جواب بده... تونهیبگو نم ارشهیجواب بده ک ایگالره ب-

 از دستش گرتفتم و با لبخند جواب دادم: ویگوش

 بله؟-

 کرد گفت: دایبعد که صداشو پ یحتما انتظار نداشت من جوابشو بدم کم دیکردم حرف تو دهنش ماس حس

 پس ... ؟ییگالره تو-

 جواب بده... تونهینم ایمیسالم.ک-

 بداد من برسه.... دیحتما آره؟ امشب خدا با یشدخوشگل  ؟یخوب زمیسالم عز -

 نشنون گفتم: هیکه بق یلب اروم طور ریکردم نخندم ز یگرفت سع خندم

 بحرفم. تونمینم شگاهمی... تو ارااینگو ک یچیه-

 ه؟یآتل نیریم شگاهینداشتم  فقط خواستم بپرسم بعد از آرا یخب باشه من کار-

 گفتم: کردیانداختم که داشت موشکوفانه نگاهمون م ایمیبه ک ینگاه

  هیآتل رنیم ارنیب فیبله اقا داماد تشر-

 شه؟یتموم م یکارت ک شمیمزاحمت نم زمیباشه عز-

 بایتمومه تقر -

 ؟یندار یدلم کار زیباشه عز-

 نه ممنون-

 خداحافظ-
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 خداحافظ-

 با خنده گفتم: دکریکه داشت اخ و اوخ م ایمیقطع کردم سپس دادم دست ک ویگوش 

 ؟یشد یهان چ-

 و گفت: دیگوششو مال الله

بود فک کنم داره  یام چهار تا سوراخ داشته باشه همون دو تا کاف چارهیگوش ب ومدیبدم م شهی...اه من همیچیه-

 .ادیخون م

 گفتم: دمیجلو الله گوششو گرفتم و اروم مال رفتم

 .ادی. فقط االنش درد داره.گوشواره ها چ بت میکنیعادت م زمیعز شهی. خوب مادینه خون نم-

 گوش یضرر داره برا یکنیبدبخت ها رو سوراخ م نینقدرای.موندم تو چطور ایمرس-

 اخم و تخم  یبخوا شهیهم درد نداشت در ضمن تو اگه هم یچیسوراخشون کردم ه یسالگ ازدهیمن از -

 فکر کن بحال داداش بدبختم. کمی شهیکه نم یکن

 و گفت: دیخند

 اخالقش نیخونه بابام با ا فرستتمیم یک اون بفکرمه. روز اول ستیباشه باشه  ن-

 سرش و گفت: یشو اندخت رو یجوابشو بدم که مونا تند تند روسر خواستم

 بردار اومدن. لمیدوماد و ف -

ها  از پله لمبرداریف هیشنلشو بپوشه...پدرام همراه  ایمیسرم و کمک کردم تا ک یبسمت شالم اندختمش رو رفتم

حض به م یبزنه ول یحرف کردیاخماش توهم بود که ادم جرئت نم نقدریبود...ا یدنیپدرام د افهیق یعنیاومدن  نییپا

و شلوارش بی... جلو تر اومد دستشو کرد تو جماشاخ یرو نشوند جا ینیریخورد لبخند ش ایمیچشمش به ک نکهیا

 رو گرفت و با لبخند گفت: ایمیومد جلوتر دست کمونا و الهام داد ا لیرو تحو یادیمبلغ ز

 خانومم! یچقدر ناز شد یوا-
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 دیخندیم دیبا شهیهم ومدی...خوشم مدیخند زیر زیاندخت و ر نییاز خجالت سرشو پا مردی! داشت مزمیعز یاخ

رام موفقه.... پد شهیبخنده هم شهیکه هم یادم گنی. مخندهییبروش م ایکه دن نهیبرا هم طیشرا نیتو سخت تر یحت

 فموی....منم کگرفتیم لمیسرشون که داشت ف پشتهم  لمبرداریو ف رفتنیدست تو دست هم از پله ها باال م ایمیو ک

خفقان  یازون فضا کشهیخنک....ادم نفس م یخنک هوا یهمراهشون باال رفتم...اخ اخ هوا هیبرداشتم و بعد از تصو

 ...  رونیب ادیاور م

**** 

همشون بتمرگن سر جاشون تا خودم  خواستیکه تابحال نشسته بودن رفتن وسط... دلم م ییاز دختر پسرا یتعداد  

 دنکریو درخواست رقص م دنیچرخیم ارشیکه مثل پروانه دور ک دمیدیرو م یی. دختراشدیکه نم فیح یبرقصم...ول

نداشت که  یتین. اصالنا هم اهماو شیپ نمن بود و تمام حواس م شیپ ارشیبرامم مهم نبود چون تمام حواس ک

گه م یمال خودمه! ول ارشیبکوبم تو مخشون و بگم ک یکیبرم  خواستی! فقط دلم مکردنیم یدخترا براش خودکش

 ومدیکه داشت م ارشیرو که پوس کنده بودم رو گذاشتم تو دهنم نگاهم سر خورد سمت ک یاریخ الیخیب شد؟یم

چونه اش  کردی...فک کنم همون شهره سد راهش شد با بغض نگاهش میدختر هیکه  نهیبطرفم. خواست کنارم بش

 یچ غلط نجایپررو ا یبگه دختره  ین یکیمنم ازون بدتر...آخه  کردیبهت زده بهش نگاه م ارشی...ک دیلرزیم

 سکوت سرشو به نشونه افسوس تکوت داد و گفت: ی! بعد از کم؟یکنیم

 .ینامرد نقدیا ستمدونی! نمیهمه چ ریز یبزن یبخوا کردمیفک نم-

 کرد با نفرت زل زد و تو چشاش و گفت: دایکه خودشو پ ارشیک

 ؟یفهمیساده بود م یدوست یبرو کنار شهره. قرار ما -

 بستم. یخال یتا تهش هستم آخرشم گفت یاولش گفت سین ادتی...یدروغ بگ یممکنه بخوا رینه نه....غ-

 سبزش حلقه زد  و با التماس ادامه داد: یتو چشما اشک

 یی. پاتوق بدون تو صفارنیگیهمه سراغتو م پ؟یتو اک یومدیچند وقته ن یدونینکن...م یتو رو خدا بچگ ارشیک -

 ...اینداره ک

 بس کن شهره!-
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 بغضش شکشت وسط هق هق هاش گفت: هوی

 هیبا  یدار یقبول کن یخوایدارم؟  چرا نم دوستت یفهمیعاشقت شدم؟ چرا نم یفهمیچرا نم ؟یفهمیچرا؟ چرا نم-

 ؟یکنیم یدل دختر باز

شد با دستاش پسش زد کنارم نشست آروم  یعصب ارشی...ککردمیخوب حس م نویآروم باشه و من ا کردیم یسع

 گفت: یدستاشو دور شونه هام حلقه کرد و با لبخند مهربون

 ومم بشه.خان گهیگالره نامزدمه قراره تا چند وقت د نیا یراست -

 یحرف نیجا خورده بود! انتظار نداشت همچ چارهیب یلیخ فتهیبود همونجا پس ب کیاما اون شهره نزد یچیک ه من

 گفت: لرزون ییکرد با صدا دایبعد که خودشو پ یکم دیتپیم نییاش از زور خشم باال و پا نهیبزنه مثل من! قفسه س

 !ارشیمحاله باور کنم ک-

 زد و گفت: یشخندین ارشیک

 کردم حاال هم شرتو کم کن لدفن! ی. من نامزدمو بهت معرفینکن ای ینداره که باور کن یبمن ربط-

من  یگاه ارشیسمت ک رفتیهم نگاهش م ی. گاهتونستینم یبگه ه یزیچ ی خواستیم یشد ه رهیبهم خ یکم

توجه به حضورش نگاهم  یب ارشیکه محکم دورم حلقه شده بود.ک ارشیک یشونه هام و دستا نیهم تماس ب یگاه

 کرد و گفت:

 دلم برات تنگ شده بود. زم؟یعز یخوب-

نگم. شهره نفس  یچیشهره سو استفاده کرد و اشاره کرد که ه یلب اسمشو صدا زدم اونم از بهت و سردرگم ریز

 اشکاشو پاک کرد و گفت: دیکش  یقیعم

 مطمءن باش یدیباشه که خدا تقاص پس م ادتی. خوب ارشیاقا ک میرسیبهم م یباشه باشه. روز-

 گفت: یبا لحن با مزه ا ارشیچقدر شکست...چقدر ساده رفت...ک چارهی! بیراحت نیرفت بهم 

 ؟یحال کرد-

 دستاشو از دور شونه ام جدا کردم و با اخم و تخم گفتم: عیافتادم. سر ادشی تازه
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 ؟یبود کرد یچه کار نیا ارشیک-

 و گفت: دیخند

و دور همه رو  ادیخوشم نم چکدومیکه از ه یدونیاز حد پرروعه اما م شیب یکی نیا نی...البته ببخشزمیبدرک عز-

 !دمیخط کش

 ؟یفهمیم ی...تو دلشو شکوندکنهیفرق م نیا ارشیک-

 !گفتیداشت م یکه چ یدیبازم بدرک. خودت د-

 یبرا .مونهینم کاریبشکنه خدا ب دختر یبودم اگه دل  دهی...شندهیبازم جواب م دونستمینگفتم چون م یچیه گهید

 داره و یکه دل شکسته چه حال کردمیتجربه نکرده بودم اما خوب درک م نکهیبا ا دمیترسیم نیاز شتریب نیهم

 چقدر بده.

 زد: صدام

 ؟یکرشمه خوب-

 شد گفت: یکه صداش ابر یبا افسوس طور دید مویک ناراحت ارشیفقط لبخند مسخره بود ک جوابش

 ک من تو رو دارم. دیفهمیم دیحاال حاال ها دست بردار نبود اون با کردمینم نکارویکرشمه...باور کن اگه ا-

 یعس بودمیشاد م دیجشن با نیدرحال بحث کردن باشم تو ا اینداشت ناراحت باشم  تیجشن برادرم بود خوب مثال

رو ترک کرد  نجایمتوجه شد و آروم ا رشایک شدیم کمونیداشت نزد ایمیکردم خودمو خوشحال نشون بدم چون ک

 اروم گفت: رفتیک م یدرحال

 کارت دارم. دیاتاق سف ایبعدش ب-

 با خنده گفت: ایمیرو پر کرد.ک ارشیک یو جا دیبهم رس ایمیوقت نشد بپرسم چرا چون ک گهید

 ن؟یکردیباهم بلغور م یباز شما دو تا چ-

 و گفتم: دمیخند همراهش
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 .یمیجون ک یچیه-

کاسه خونه بود! آخرشم  هیچشماش  کردیجوابمو بده اما چشمم خورد به آرشام که داشت نگاهم م خواستیم

لحظه آرامش ندارم؟ حاال  هیجشن من  نیدلم بذارم؟ چرا تو ا یکجا گهید نویحاال ا ایگفت ... خدا یچ ایمیک دمینفهم

 کمی خواستیچقدر دلم م ییرفتم سمت دسشو وکردم از جام بلند شدم  یعذر خواه ایمی.  از ککشمیازش خجالت م

 کهنیبخاطر ا دیبه خودم نگاه کردم گونه هام گل انداخته بود شا نهییتو آ شد؟یتو صورتم اما مگه م زمیبر خیآب 

کارم داشت خواستم  ارشیرفته بود که ک ادمیواال! چشمامو بستم اصال  دونمی...نمنکهیبخاطر ا ای دمیخجالت کش

از کجا دراومد  نیخوردم که حد نداشت.ا کهی نقدری... اسادیشدم...قلبم از حرکت وا خکوبیم جابرگردم که همون

 گفت: یداد و با لبخند چندش آور هی! درو پشت سرش بست پشت در تک؟ییهوی

 یدونیم کنم؟یمرگ م یبدون تو آرزو مویلحظه به لحظه زندگ یدونیچقدر دلم برات تنگ شده بود؟ م یدونیم-

 خوامت؟؟؟یم یلیخ یلیخ

 گفتم: ضیو نا توان نبودم با غ فیها هم ضع نقدریاما من ا فتادمیپس م داشتم

 !نمتیبب خوامیبرو کنار آرشام. نم-

 پر از التماس شد ... چشماش

 اد؟یاز من بدت م نقدریمرتکب شدم ک تو ا ییکردم؟ چ خطا یآخه من چ گناه-

 گفتم برو کنار.-

 ؟یباهام کرد نکاروی...چرا ایرسوندیمنو به آرزوم م یداشت ؟یمفهم یشدیخانومم م یتو داشت-

 نیبکم داشتم ب نویهم گهی. بله دفتهیبهش بدم که در باز شد و باعث شد آرشام کنار ب یجواب دندون شکن خواستم

 هیگر نمویهمونجا بش خواستیدلم م کردی! داشت با خشم به من و آرشام نگاه مرونیزده ب یگردنشو چطور یرگا

!  شهیکردم استخون هام داره پودر م حسکه  نقدریشانسم. دستمو با خشونت گرفت و محکم فشرد ا نیاز کنم

 دستمو با خشم ول کرد و گفت: ستادی... دم در ادیتو اتاق سف رفتیناچارا دمبالش راه افتادم داشت م دیدستمو کش

 ؟یبکن یاونجا چ غلط یرفت-

 انداختم و گفتم: ریز سرمو
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 شد. داشیاون پ هوی ییرفتم دسشو-

که جلو تر  اومد رفتم عقب  دمیلرزیباز کرد هلم داد تو اتاق درو پشت سرش بست و قفل کرد داشتم از ترس م درو

شده بود. دستاشو  کینبود چون اون کامال بهم نزد یراه فرار گهید واریبه د دمیبازم آروم آروم جلو اومد که چسب

 د...و تو چشام زل ز واریگذاشت دو طرف د

 !یازدواج کن یخواستیم ینگفته بود-

بودم ن ینبودم که بترسم آدم یاز جشن داداشم...اون همه حرفامونو گوش کرده بود. سرمو باال گرفتم من آدم نمیا ایب

 یکردم حت فیواسش تعر انویرک جر یلیندارم! خ یهم باک یچیک خجالت بکشم...نه نه اصال من محکمم از ه

انگار ...شونشیپر یتو موها دیگفتمم که دوسش نداشتم و اون دست بردار نبود. اخرش فقط کالفه شد دستشو کش

. در اخر ازم دور شد دستاشو گذاشت دو طرف کمرشو نفسشو فوت کرد  شمیداغون م نکارشیبود که با ا دهیاونم فهم

 و گفت:

انگشتش بهت بخوره. در  یشه حت کیبهت نزد ذارمینم گهید ی...ولیگیراست م دونمیدارم م مانیمن به تو ا زمیعز-

 .یکه دوست ندارم تو چشم باش یدونیضمن اون لباستم رو عوض کن خودت  م

 فتم:گ کردمیکه تنم م یکتمو برداشتم درحال یرفتم سمت چون لباس یراحت شد حداقل...با خوشحال المی...خشیآخ

 چشم اقا.-

تو در  دویکه کل یرفتم سمت در اونم همراهم اومد درحال دمیکتمو پوش یمهمون لبهاش شد وقت یتیرضا لبخند

 گفت: ارشیک چرخوندمیم

خودش کرده. اگه قبول  ریوقته منو اس یلیست که خ یدختر هیکه  گمیزودتر بهشون م زیتبر رمیبعد از جشن م-

 .اهیاگه قبول نکردن بدرک س یچیکردن که ه

 باز کردم و با لبخند ازش دور شدم... درو

**** 

 یتیو پدرام سرد بود واسه شونم اهم ایمیبا ک ارشی...اما هنوزم رفتار کگذشتیو پدرام م ایمیک یاز عروس یماه کی  

رفتم. اخ ک چقدر  رونیپا کردم و از خونه ب مویقهووه ا ی...کفش چرمدنیرس خواستنیکه م یزینداشت چون ب چ
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 دیوقته ک با خودم تنها نبودم شا یلیقدم بزنم خ ییتنهابارونو کرده بود دوس داشتم  یبود...دلم هواهوا دو نفره 

که تونست منو عاشق خودش  یارشیدروغ بود.اون ک ارشیک یحرفا یکه همه  امیبا خودم کنار ب تونستمیم ینجوریا

 گهیازم.گفت که د دهیبر گهیگفت که د میکه شده بود تموم زندگ یارشیکنه پشت پا زد به تموم حرفاش..اون ک

بالشت هق هق  ریو ز دادمیشکسته شدن قلبم شد اهنگ هرشبم که گوش م یصدا یراحت نیو به هم رهدوسم ندا

 !زنه؟یافتادم که چقدر دلواپسش بودم چقدر نگرانش بودم چقدر نگران بودم که چرا زنگ نم یاونروز ادی.کردمیم

 دمیشا ایباهام سرد شد؟  نقدریا کهمگه من چکار کردم  نه؟یه نخواسته باشه منو ببنکن رهیتهران و م ادیم نهمهیا

عاشقتم  پرستمتیحرفاش اقتادم...م ادیبراش بس بود.... میمدت که باهم بود نیهم دیشده...شا مونیخودش پش

همه حرفاش  شهی...باورم نمرمیمیبدون تو م چمیبدون تو ه یدلم زیعز خوامتیم یلیخ یزیدوستت دارم برام عز

بودم  من شیکسش تو زندگ نیتر زی...اون بهم گفته بود که عزیهمه چ ریبزنه ز وادبخ روزی شهیدروغ باشه! باورم نم

 یکه تو اسکله بودم اومد نجاتم داد بغلم کرد اعتراف کرد...باورش برام از همه چ یفقط من...اخ از همه بدتر اونشب

اول  داریمن ک از همون د ؟یفراموشش کنم؟ اما چطور تونمیل بکنم؟ مازش د تونمیمن م یعنیسخت تر بود...

ازدواج کنه البد با همون دختره زشته ک اسمش  خوادیازش دل بکنم؟ اون بهم گفته که م یعاشقش شدم چطور

 نیخودش کرد و ا چهیکرده بود...منو باز یباز لمیمن با شهره جونش ف یجلو یشهره بود...حتما اونشب تو عروس

 یفکر ب یاراده ب یب  ستمین ی.. دخترمیتا بفهمه من ک ارمیحالشو جا م روزیخودم  مونهیتقاص نم یارشم بک

برات دارم حاال صبر کن.منم  ارشی...آقا کانتیباهاش چکار کنم در عوض اونهمه دروغ اونمه خ دونمیمنطق...حاالم م

دانشگاه  اصالنم حوصله  رفتمیم دیداشتم هم با الونیاشتباه کردم که عاشق تو هرزه شدم...امروز هم کالس و

کنم باهاش درد و دل کنم خودمو  دایپ ویکی  خواستمیتو بارون قدم بزنم... م خواستمینداشتم فقط م چکدومشونویه

دربست گرفتم آدرس خونشونو به راننده دادم که  هیسر راهم  نیهم ینبود برا ایبهتر از عرش میشکیکنم و ه یخال

آب  سیخ کنهینگاه م ینجوریچرا ا دمیحاال فهم تمب سر و روم انداخ ینگاه ی...خوردیمنو م نهییو آداشت از ت

 نکهیا یبشه.برا سیباعث شد که همه جونم بخصوص شالم خ نیبودم و ا اوردهیشده بودم چون از خونمون چتر ن

که پشت چراغ  ینایبه ماش کردمینگاه م رفتنیو م ومدنیشدم...به رهگذرا ک م رهیخ رونیسرگرم بشم ب مناظر ب

اونهمه  ونیم ابونیها  چتر بدست وسط خ ی!!!... بعضییعجب هوا یشد عجب بارون یکیبودن مثل ما...عجب تراف

و لچ شده بودن...به   سیهم ک مث من چتر نداشتن خ ایبعض  شدنیک پشت چراغ متوقف شده بودن رد م نایماش

د گذاشته بو مکتین یادیز یهارو بود که با فاصله  ادهینور تر از ما بود به پنگاه کردم که دو متر  او ابونیاونور خ

دم ش ادهیشد که پ یچ دونمیهنگ کردم نم یحساب دمیک د یزیکه با چ زدمیم دیها رو  د مکتین یکی یکیداشتم 

بز شد چراغ س کشوندیمنو بسمتش م یبیعج یروین ی یبسمتش برم ول خواستمیحرکاتم دست خودم نبود انگار نم

اون  یسرش بودم ول یباال قایبود مجبور شد که بره... دق دهیمن هنگ بدترهم ک  هیرفتن راننده تاکس نایو همه ماش
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سردش  یآب یبود از تو چشما ختهیبود موهاش همش بهم ر یاصال حواسش بمن نبود....آخ آخ چقدر داغون و عصب

باال  شولب گفت: آخ خدا جون.... سر ریو ز دیکش یقینفس عم کردیم هیانگار داشت گر ی...آخکردیم دادیب یکالفگ

 دنمویمن خشکش زد...هنگ کرد...بهت زده شده بود...انتظار د دنیدستاش ک با د یبذاره ال خواستیآورد م

مکث آب دهنشو غورت داد  یهمچنان چشماش اندازه گردو گشاد شده بود دهنشم باز بود بعد از کم ینداشت... ول

 اومد... بمرو ل یشخندیدهنشو بست و آروم اسممو صدا زد...کنارش نشستم ن

 نه؟ ینیبب نجایخودتو ا چهیباز یانتظار نداشت هیچ-

نگاهمو ازش گرفتم  گهینم یچیه میدیتو چشام زل زده بود د سوزوندیکرد ازون نگاا ک تا عمق وجود آدمو م نگاهم

 :آرومش گفت یبا صدا

 ؟یکنیچکار م نجایکرشمه ا-

 ...وقتینشم  تونیبرم؟! مزاحم وقت شر هیاگه مشکل یمنم  مثل تو اومدم هوا خور-

 جوابمو بده که از جا بلند شدم و گفتم: خواست

 برات... شهیبد م ننیمحترمتون منو تو هو باهم بب یبرم اگه  دوست دخترا گهیمن د-

 برم ک  مچ دستمو گرفت و گفت: خواستم

 کرشمه باهات حرف دارم... نیبش-

 گفتم: یظیو با اخم غل دمیکش رونیمحکم از دستش ب مچکو

 ندارم. یحرف چیبکش دستتو...من با تو ه-

و  یشد ادهیپ نیشد ک مث بز از ماش یتو سرت مثال چ ایخاک دو دن یجواب نشدم راهمو گرفتم و رفتم...ا منتظر

اما مطمئن بودم خود خودشه پس  دمشیدی...دوباره مچ دستمو از پشت گرفت.نم ؟یهان ک چ شش؟یپ یرفت

 برگشتمو کالفه نگاهش کردم و گفتم:

 .گمیچته؟ ولم کن م-

 آروم مچ دستمو ول کرد و گفت: گمینم یچیه دیبود پر از التماس و خواهش پر از تمنا...د نگاهش
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 ....دیکشرمه..با یحرفامو بشنو دیباهات حرف دارم...با-

 با خشم گفتم: 

 من با تو... یول-

 و با همون لحن گفت: شوینیادامه بدم انگشت اشاره شو گذاشت سر ب نذاشت

 نگو. یچیه سسییه-

مونده  رهیتو چشام خ ارمیمجبور شدم سرمو باال ب نمشیبب نکهیا یهم بود .برا یصورتامون روبرو قایدق ستادیا کنارم

 بود نگاهمو ازش گرفتم و گفتم:

 بگو چون  وقت ندارم... عیحرفتو فقط سر شنومیم-

 باهات قدم بزنم؟ شهیم-

 خشم و تعجب گفتم: یکم با

 ...شهینم ریبود حرفت؟ نخ نیهم-

 ...نیخواهش بود هم یفقط  نینه ا-

 کوتاه اومدم و باهاش همقدم شدم  و حرفاش گوش دادم... نیهم یبرا کردیبود که آرومم م یحرف زدنش جور لحن

 ...رابطه منو تو مثه عسل و خربزسهیچ یدونیم-

 .ادمه داد:دشیاز تز جد نمی..امیکه شد میخربزه نبود گهی..بله دهه

 که به نفع هردومونه. ییایکنار ب عتیواق نیبا ا دوارمیباهات باشم کرشمه..ام تونمیمن نم-

 گفتم: یو  محکم و جد ستادمیجام ا سر

 ه؟یحرف حسابت چ ارشیاقا ک ومدمیچرت و پرتا باهات ن نیا یمن برا-

 ادامه داد: امیقدم زدنش ادامه داد منم مجبور شدم باهاش راه ب ب
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 .میراحت کنم... من دوستت نداشتم.اصال منو تو واسه هم ساخته نشد التویپس بزار خ نهیحرف حسابم هم-

 نه؟یا ریهام ساخته شدم مگه غ ییدوس دخترات منم با تنها یتو برا گهیآره د-

 :شهیکه داره خشم پنهانش اشکار م دیفهمیم شدیمن کالفه شده بود از صداش م یها کهیاز ت انگار

راستش...راستش من دوستت نداشتم  میهم ساخته نشد یاصال برا میمن گفتم اشتباس که منو تو باهم باش -

 ؟یدیفهم

 خشم گفتم: با

رو خوب  نایات شدم؟ بله من ا چهیباز نکهیا ؟یکرد یآشغال باهام باز کهیت یمثل  نکهیبفهمم هان؟ ا دیبا ویچ-

...من احمق ساده رو بگو ک باور کردم تو یمن دراورد یعاشقا رو برا یادا یو علک یفهمیک نم ییتو نیا فهممیم

 ه؟یچ یدونیم یول شناختمتیم دیچرندتو باور کردم....از اول با ی...من بدبخت حمالو بگو ک حرفایعاشق من

 ...یبدبخت کرد یپس بگو منو هم مثل اون دختره  یبود بکاریمن بود ک ساده بودم و توهم فرنشخناتمت اشتباه از 

 شده بود ادامه دادم: ادیفر بایصدام تقر گهید ایآخر زدمیخشم نفس نفس م از

سراغ  یریو م یکنیم یبعدشم با دلش باز یکنیساده دل و احمقو عاشق خودت م یاول  دخترا یدار یچ کار خوب-

داره تو تقاص همه  ییدل دختر چه زجرا هیشکستن  یدونی...نمیدونیرو نم یزیچ یک  نجاسیمشکلت ا ی... ولهیبق

 .تهحق نشس یمطمئن باش... خدا اون باال جا یدیپس م روزیدال رو  نیا

. ..شدینم ابونیکنم اما وسط خ یدق سرمو روش خال خواستیبزنم دلم م ادیبازم فر خواستیکرده بودم دلم م بغض

 حرفمو بهش زدم: نیو سر باز کرد وسط هق هقام آخر دیو ناخود آگاه بغضم ترک دیچونه ام لرز

 ،مبارکت باشه اقا.... یدلمو شکوند -

ه هم گهیتموم شد و رفت. د یهمه چ گهید ارشیک یب ارشیپشت سرمم نگاه نکردم ک ی...گذاشتمو رفتم حتنیهم

 کنه... یبه خدا بود ک تالف دمیفقط ام دیخودش رس انیبه پا یچ

**** 

 ویحال همه چ نیبا ا یخسته بود ول یفداش شم  تازه از کانادا برگشته بود و حساب ی. الهختیریمن اشک م یبه پا پا

دوشم برداشته  یاز رو یبار کردمیشدم..احساس م یبراش گفتم تا خال ویهمه چ ازیتا پ ریکردم. از س فیبراش تعر
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گم!  ب یحرف دلمو به ک  دونستمیخدا بودم که بهم داد بهم رسوند اگه اون نبود منم نبودم نم ونیرو مد ایشد....عرش

 زد و گفت: ی...آخر حرفام لبخند تلخدمشیپرستیاز پدرام دوستش داشتمو م شتریرو ب ایعرش

 ؟یکنیم تیشکا ؟یچکار کن یخوایحاال م-

پامون ب  خواستیباهاش برخورد کنم دلم نم یا گهیجور د خواستیدلم م ینبودم ول ادشی! من اصال تیشکا اوه

 یزیفکرامو براش گفتم اونم ک انگار چ نیبهش وارد بشه پس هم یضربه محکم روح ی خواستمیبکشه م نایقانون و ا

 افتاده باشه گفت: ادشی

 دوستت داشت؟ یگفتیعاشقت بود؟ مگه نم یگفتیمگه نم-

 هامو باال انداختمو گفتم: شونه

 ...کردیاظهار م ینجوریاون ا یول دونمینم-

 فرق داشته؟ هینگاهش به تو با بق یبفهم یتونیم نیک باهت داشته رو بگو بب ییکرشمه خوب کاراشو بهم بگو رفتارا-

 کنمیبا خونوادم صحبت م گفتیم شهیهم دیپرستیاره خوب ظاهرا عاشقم بود دوستم داشت بقول خودش منو م-

باطنش معلوم نبود چجور بود مطمئنم  یعاشقونه ول یدادن اگه ندادن بدرک و هزار تا حرفا یاگه  با ازدواجمون اوک

 حرفاشو پس گرفت. ابونیامروز تو خ یهم زده شک نکن.ول گهیچرتو پرتا رو ب هزار تا دختر بدبخت د نیا

 ؟یمطمئن-

 آره-

 ترشیب راهی یضربه بهش بزن  یخوایمدوستت داشت و عاشقت بود توهم اگه  میگیخوب از قرار معلوم حاال م یلیخ-

 نداره.

 گفتم: موشکوفانه

 ؟یچراه-

 کرد و خونسرد گفت: سیبا زبونش خ لبشو



 نقاب من

 
146 

 

بهش  کهنیبدون ا یباش یا گهیپسر د هیبا  مدتی دیک خودش دلتو شکوند با یهنوطور یدلشو بشکون دیبا نکهیا-

 اگرنه هم ک شهیاونقت اگه واقعا عاشقت بود ک داغون م یقراره ازدواج کن ویکه نامزد یخودش بفهمه بعدم بگ یبگ

 ...میبکن یا گهیفکر د هی دیاونوقت با یچیه

که  یبود و بس! خوشحال شدم اما نه اونطور نیتنها راهش هم گفتیراس م قایدق د؟یخوب چرا بفکر خودم نرس چ

 بره گفتم: ادمیغمام از 

 کنه؟ یک نقش باز میاریاما حاال پسر از کجا ب-

 گفت: یلحن با مزه و مشت هیزد و  با  یلبخند

 ...یخودم نوکر شمام آبج -

 و گفتم: دمیخند

 عکستو شونش دادم. باریمن خودم  شناسهیتو رو م ارشیاخه ک یول-

 بتونه کمکمون کنه... دیبود شا نجایاالن ا نیپسر عمه دارم اتفاقا هم هی...یسرت آبج یفدا-

 گفتم: یخوشحال با

 کنمیم یانتقامم هرکار یمن برا  ادی؟پس بگو ب یجد-

 رو یگوش ارویکه  دینکش یگرفت  طول یبرداشت شماره ا شویگوش زیاز جا بلند شد  رفت طرف م یخوشحال با

 برداشت...

 الو سالم داداش-

 خوبم یمرس-

 ...نجایا ایدواره ب شهیاومد اگه م شیواسم پ یکاریاره -

 ...یفهمیم ایحاال تو ب-

 ...گمیرو برات م یخونمون همه چ ایب شهینکن از پشت تلفن ن یطونیش نقدیا-
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 خداحافظ ایب ینه نه زود-

 مبل خودشم همونجا نشست و گفت: یقطع کرد و با خنده پرتش کرد رو ویحرف گوش نیا بدمبال

 ...یابج ادیاالن م-

کل خونه رو برداشت  فونیآ یکه صدا دینکش یطول ارهیاز جا کنده شد و رفت که شربت ب  اینشستم عرش منتظر

گل کرد رفتم تو تراس .درو آروم باز  میحس فضول ایعرش یدرو باز کرد فک کنم همون پسره بود پسر عمه  ای.عرش

از پهنا تو حلقم! عجب  کلشیو ه پی...اوپس!! تشدیو بد م دیدیمنو م رفتمیاگه جلوتر م سادمیکردم و همونجا وا

شلوار  بود با دهیروشن پوش یآب راهنیپ یرو یکت طوس  هی بینبود قد بلند بود و خوشت یکلیالمصب! ه هیا کهیت

...داخل پهیخوشگل و خوشت یلیازون دور مشخص نبود اما معلوم بود خ افشیق زدیم ینفت یکه آب یسرمه ا نیج

 که دمیشنیرو م کشونیسالم و عل یاومدم دروشو بستم و سر جام نشستم صدا رونیب اساز تر عیعمارت شد سر

 یداشت مشک یخشگل یچه چشما ییییییمن همونجا خشکش زد وا دنیقطع شد...همون پسره درو باز کرد و با د

زرگ لباشم متوسط بود نه ب ومدیصورتش م بیداشت ک به ترک ییمتوسط و کوچولو ینیخوشگل بود ب یلیبود اما خ

 داد زد: ایخطاب به عرش هویلب جوابمو داد بعد  ریاز جام بلند شدم و سالم کردم اونم ز عی.سرکیو نه کوچ

 خونه؟ یتو دختر آورد ایعرش-

 ادامه داد: شدیکه نگاهش از روم برداشته نم همونطور

 یپست و رذل باش نقدیا کردمیواقعا متاسفم واست..فکر نم-

 بود اشاره کرد و با خنده گفت: ریکنار مبل به من ک سرم ز یعسل یرو گذاشت رو ینیاز پله ها باال اومد س ایعرش

 کنم... یرف معرف ادمی دیاوه ببخش-

 تو که... یچرا دختر آورد -

 و با خنده گفت: دیحرفش پر وسط

 خواهر گلم کرشمه اس...-

 شربت رو دستم داد و گفت: وانیل ی ایخورد با لبخند سرمو باال آوردم عرش کهی پسره
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 ...مانیپ  میروان یاونم پسر عمه -

 ایکردم اونم با بهت جوابمو داد عرش یبود با لبخند آروم سالم کردم و اظهار خوشبخت مانیپ فشونیاسم شر پس اِ

 زد پس کله شو گفت: یکیشد  کشینزد

 هان چرا ماتت برده پسر؟-

 من نشست و گفت: یزد و روبرو یبه خودش اومد لبخند مانیپ

 کردمایم ییگو چه فکرا.منو بنجاسیخواهر ت ا یخاک تو گورت کنم چرا نگفت یا-

 رو به من کرد و گفت: یبا حالت شرمندگ بد

 ..شرمنده..نیشما باش کردمیفکر نم یول دونستمایم ینی..نیشد دایشما پ دونستمیواقعا.ن دیببخش-

 زدم و گفتم: ییدندون نما لبخند

 .ادیم شیمشکالت پ نی.باالخره اکمیخواهش م-

 گفت: گشوید یپا یپاشو انداخت رو هی مانیبسه..پ ینیانداخت که  مانیکه پ ینگاه هی ایعرش

 ...یکارم داشت یخب گفت-

 ازون لحن شوخ فاصله گرفت و گفت: ایعرش

 خواهرمه... یکارم درمورد زندگ-

وش ت یک نگران یبا  لحن مانینگاش کنم پ شدیانداختم چون روم نم ریموشکوفانه نگاهم کرد منم سرمو ز مانیپ

 گفت: زدیموج م

 شده؟ یزیچ-

 داره... اجیراستش خواهرم به کمکت احت-

 ...میتیباشه در خدم یهرکمک-
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روح کوچولوئه شکست خوردشو آروم  تونهیک م یزیو تنها چ شیشکست خورده تو زندگ هیخواهرم  مانیپ نیبب-

 کنه انتقامه...

 با تعجب گفت: مانیپ

 ؟یخب چجور انتقام-

منم تا آخر  دهید بیدلمو شکسته و روحم آس یم افزود که حسابکرد و اخرش فیتعر ارشویداستان منو ک ایعرش

که غم توش موج  یبا لحن مانیآخرش ک حرفاش تموم شد پ کردمیفرش نگاه م یکرم قهوه ا یبود و به گال ریسرم ز

 گفت: زدیم

 کنمیم دیک بگ یدستش بشکنه من هرکار یچه بد...اله یآخ-

 گفت: ایعرش

 ؟یهرکار-

 یهرکار-

 مطمئن؟-

 مطمئن...شک نکن...-

سرمو اوردم  عیسر نیهم یبرا کردنیداشتن بمن نگاه م ییهردو مانیو پ ایبزنم عرش یدید هیباال آوردم تا  سرمو

 گفت: ایکردم تا سرگرم بشم عرش یو با انگشتام باز نییپا

 ...رمیبگ پس کهیبا کمک تو انتقام خواهرمو ازون مرت خوامیم  یکن یبراش نقش نامزدشو باز مییخوایم-

 تعجب گفت: با

 نامزد؟ من؟-

که  یاظهار کن دیمدت با هی....فقط یکمکش کن یتونیمطمئنم که م یتو بود دیک به ذهنم رس یاره تو...تنها کس-

که خبرش به گوش اون برسه و داغون بشه. اگه واقعا  یطور یکنیبعدم باهاش نامزد م یکرشمه رو دوسش دار
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 نکهیبراش...شمام بعد از میکنیم یا گهیفکر د هیاگرنم که  شهیبوده که  داغون مکرشمه رو دوس داشته و عاشقش 

 ...میشیازتون ممنون م ایدن هیو ما  شهیکارت تموم م یضربه رو بهش وارد کرد

و از خجالت اب بشم... فقط با انگشتام که عرق کرده  ارمیسرمو باال ب دمیترسیاما م نمیعکس العملشو بب خواستمیم

که احساس کردم گردنم داره  یبود.طور نییاز حد پا شیب گهی.سرمم ددادمیو آب دهنمو غورت م کردمیم یبود باز

 گفت: یبعد از مکث مانی. پخورهیجر م

 شروع شه؟ یباز نیا دیبا یاز ک-

وابشو منم ج دیبا لبخندش تمام خجالتم پر کش کردیم تیباال....بعله داشت بنده رو رو ارمیسرمو ب تونستمیم االن

 آرومم گفتم: یبا صدا ایعرش یدادمو و بجا

 االن... نیاز هم-

 و گفت: دیمالیپر رنگ تر شد دو کف دستاشو بهم م لبخند

 چکار کنم؟ دیخو  من آمادم با-

 و گفت: دیخند ایعرش

 ...شییخوایو م یکه کرشمه رو دوس دار یاظهار کن دی...خب بابا من ک بت گفتم بایبرگ چغندر باش دیبا-

 انداختم و گفتم: ریسرمو ز کشمیحس کردم خجالت م دوباره

 کرد. شیکه تو زندگ هیکار نیکه بفهمه شکستن دلم بدتر یعالقه تو نشون بد یجور دی...بادیبا-

 و اظهار تاسف کرد... نییسرشو انداخت پا مانیپ ندفهیحرفم ا نیا با

*** 

ا ب مانیمنو پ یمامان و بابا هم از نامزد یحت کردیم یمثال نقش نامزدمو باز مانمیپ  گذشتیازون ماجرا م یماه هفت

 رفیم ایمیبعدم ک دنیفهمیم ایمیپدرام و ک یعنیبود  دهیو خونوادشم رس ارشیخبر بودن و تا االن خبرش به گوش ک

ک  ازونچه شیب مانیپ میاز حق نگذر یبود...ول دهیال ترکیما مثل بمب تو فک و فام یخبر نامزد گفتیم هیبه بق

فکر  ارشیبه ک گهید کردمیم یمدت سع نی.تو ا شستیکه به دلم م یمهربون و خوب بود طور کردمیفکرشو م
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م و روانشناسا بهتر تونست ایو عرش مانیافسرده شده بودم اما به کمک پ بایسخت بود.تقر یلیینکنم.اولش برام خ

م اد هیبا  دیجد یزندگ هیشروع کرده بودم. دویجد یزندگ هیاون ماجرا تموم شد و رفت.االن واسه خودم  باور کنم که

 میبر میقرار گذاشته بود مانی...امروز با پسهینویواسم م یسرنوشت چ نمیبودم تا بب دهیچسب مانوی. و فعال پدیجد

 نیو ا.هرچند تنهیاونجا باشه و مارو بب ارشیکه ک دمکریفقط دعا دعا م میدعوت بود نایتا شب که خونه پدرام ا رونیب

زدم شلوار و  دید نهییآ یبار خودمو جلو نیبود...اخر یا گهید زیچ هیامشب از نظرم  ی.ولدیچند ماهه کم مارو ند

هم زده  یتل گل دار خوشگل طوس هی دمیرنگ بود پوش یکوتاهم که تا سر زانوم بود و طوس یشال قرمز با مانتو 

 برهیو یبود و بس. صدا ملیبا ر یشیرژ لب قرمز آت هیفقط  شممیبودم آرا ختهیصورتم ر یموهامو کج تو وبودم 

 برداشتم و جواب دادم: مویباشه گوش مانیکه پ زدمیدراومد حدس م میگوش

 جانم؟-

 منتظرتم... گهید ایب یریخانوم خانوما چقدر ور م-

 .امیچشم االن م-

 یکردم کفش عروسک یرفتم از مامان و بابا خداحافظ نییاز پله ها پا عیسر فمویکقطع کردم انداختمش تو  ویگوش

منتظرم نشسته بود با  نشیتو ماش مانیزدم...پ رونیو از خونه ب دمیمانتوم بود رو پوش نیک مخصوص ا مویطوس

اال ظبتو ب یصدا یشکیهم یروشن کرد درو خودش برام باز کرد  نشستم و بعد از سالم و احوالپرس نویمن ماش دنید

 صداشو کم کرد و گفت: یکمیبعد  یبردم کم

 !یخانوم خانوما چ خوشگل و تو دل برو شد-

 ..یمرس-

 نه؟ ای ادیم ارشیامشب اون پسره...اهان ک یدونینم یراست-

 مو باال انداختم و گفتم: شونه

 ...نهیکه باشه و منو تو رو بب کردمیفقط صب تا حاال دعا م دونمینم-

 گفت: جانیو ه یافتاده بود با خوشحال ادشی یزیچ یر ک انگا بعد

 دارم... زیواست سوپرا یخانوم-
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 و گفتم: دمیدو کف دستامو بهم کوب یخوشحال با

 ؟؟؟؟یچ ؟یییییجد-

 گممممینچ نم-

 ...گهینکن بگو د تیکرشمه اذ جان

گه کوچه و همونجا ن هی یتو دیچیپ میرو رد کرد کیتراف مکهیباال برد   و گفت ک  صبر کنم بعد از نشویماش سرعت

 داشت با تعجب گفتم:

 کجاس؟ نجایا مانیپ-

شم...با تعجب به اطرافم  ادهیشد و گفت ک منم پ ادهیپ نیحرفم بود کمربندشو باز کرد از ماش نیمنتظر هم اونکه

 م؟:گفت که از پشت  چشممو با دستاش بست میبود کینزد بایخونه تقر هیبسمت  رفتمیهمراش م کردمینگاه م

 ه؟یچ نکارایا مانیاِ پ-

 ...یفهمیبرو جلو م-

حرفا...داشتم همونطور  نیو از ستین یزیکه نترس چ گفتیبهم م یاونم ه رفتمیو جلو م داشتمیترس قدم بر م با

 یزیچ ایافتاده باشه  یزیاومد که انگار چ یآروم یصدا هیهم کرفتم بعد  نکارویهم سمیکه گفت وا داشتمیقدم بر م

 خورده باشه گفتم: ییبه جا

 بوووووود؟ یصدا چ مانیپ-

 خنده گفت: با

 .فتهینم یاتفاق بد چیه زمینترس عز-

 :گفتم تیببرم باال با عصبان شتریپله ست منم مجبور شدم  پاهامو ب نجایسه قدم که برداشتم گفت ک ا دو

 جون به لبم... مانیپ-
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 هیهنگ کردم...جلو روم  یحساب دمیک د یزیاز چ یچشممبرداشت و باعث شد ساکت بشم ول یاز جلو دستشو

ت گل رز قرار داش هیشمعدون و قرآن که باز بود و وسطش  نهییآ ناتیشده بود با انواع تنقالت و تزئ دهیسفره عقد چ

 گفت: کنهیبا لبخند نگام م دمیکه د مانیبود با تعجب برگشتم سمت پ یخال یباالشم دو تا صندل

 ...میبده محرم بش ییسر پا نیبفرما بش زمیخب عز-

 گرد کردم و گفتم: چشمامو

 !مــــــــانیپــ-

ناراحت؟  ای بودمیخوشحال م دیحاال با یمن هنوزم تو بهت بودم...وا یها نشست ول یازون صندل یکی یو رو دیخند

 از تو اتاق دراورد و گفت: یمسن بایمرده تقر هی ا؟یچکار کنه خدا خواستیم مانیپ

 ...نینیبش نییخب بفرما-

 اروم در گوشم گفت: مانیو خشک سر جام نشستم پ رفتم

من و تو باشه اگه  نیب ییتماس ها هی دیبا زمیعز رهینم شینقشه پ یدور نهمهیبا ا ینطوری...ایخانومم بش دیبا-

 ه؟یچه نامزد نیا گنینم کنن؟یبهمون شک نم ینطوریا رمینتونم دستتو بگ

 در گوشم گفت: شدیو زشت م هیضا یلیخ ینطوریا گفتیشده بودم راست م رهیگل وسط قران خ به

 ...زمیعقده عز هی-

 رو خوند... غهیک اونطرف تر بود نشست  و ص گهید یصندل ی یلبم اومد عاقد اومد رو یرو یلبخند ناخودآگاه

 یعنی! اد؟یبه سر سرنوشتم م یحاال چ ایشد شوهرم. خدا مانمیپ یواقعن یعنیشدم  مانیشد و رفت...من زن پ تموم

کنار کدوماش  شم؟یخوشبخت م یکنار ک رسم؟یبه خواسته ام م رسمیمن به ارامشم م ایا شه؟یم یچ یباز نیآخر ا

 من آرومم؟

**** 

 شنیمت ماشبود  انگشت اشاره ام رو بس نجایا ارشمیک نیدر خونشون متوقف شد خوشبختانه ماش یجلو نیماش

 گرفتم و گفتم:
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 .نجاسیحتما ا نشهینگاه کن...اون ماش مانیپ-

 گرفت و گفت: دستمو

 ازش ببرم... یحال هی-

 میخواستیهمونموقع که م نهیاما چشمم روز بعد نب میوارد شد ایمیدر خونه رو زدم و بعد از باز شدن در توسط ک زنگ

 ارشی. نگاه کمیبهت زده شده بود مونییهر سه تا ارشیهم ک مانیاز در خارج شد...هم من هم پ ارشیتو خونه ک میبر

 یرنف نیاول کردیم تیرو مانویهم پ یگاه مانیمنو پ ستطرف تماس د خوردینگاهش سر م یمن بود گاه یرو شتریب

فشرد و روبه من  شتریبعدشم دستمو ب دیحال و احوال پرس یبود که سالم کرد و به خوب مانیکه به خودش اومد پ

 ت:گف

 تو؟ یرینم زمیعز-

تر به  یطوالن نباریا ارشیلو نده...ک کردیم یو سع گرفتیخندشو م یانداختم ک داشت جلو ینگاه مانیپ به

 :گفتم یخشک و خال یلیخ کیسالم و عل یلب اسممو صدا زد بجا ریشد و ز رهیهم بود خ یستایدستامون که تو د

 برو کنار.-

زدم  ی... لبخنددمشیرو د ادهیک تو پ یحرفم نگاهم کرد بازم نگاهش پر از خواهش شد مثل همون روز شوم نیا با

 تکون دادم و گفتم: یمحکم فشردم کم مانویحاال وقت ضدحال زدن بود دست پ

 کنم.... یرفت معرف ادمی دیاوه ببخش-

 انداختمو گفتم: مانیبه پ یعاشقونه ا نگاه

 ...مانهیپ زمینامزد عز  شونیا-

 گفتم: مانیروح باشه خطاب به پ ینگاهم سرد و ب کردمیم یکردم سع ارشیروبه ک بعدم

 ؟یبرادرزن پدرام ,...شناخت ارشیاقا ک شونمیا-

 کرد بعدم روبه من گفت: یدست داد و اظهار خوشبخت ارشیلبخند دستشو آورد جلو و با ک با

 قشنگم؟ همه منتظرن... میبر-
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 میبر-

مخصوصا  مناویهمچنان نگاهش سمت من بود داشت با حسرت به پ یدر کنار رفت ول یاز جلو ارشیحرف ک نیا با

و از ر ییدستشو یجا دیلرزیبد که هر ان ممکنه بترکه  چونش داشت م ی...بغض کرده بود ازون بغضاکردیمن نگاه م

 یکردم بعد از سالم و احوالپرس یوبوسو ر دمو پدرام دست دا ایمی...با کییرفت سمت دستشو عیو سر دیپرس ایمیک

بعد  وارد شد ییچا ینیلبخند به لب با س ایمیبعد ک یکه جلومون بود...کم یمبل دونفره  یرو مینشست یشگیهم

 ییاز دسشو ارشیاما هنوزم ک میمبل کنار پدرام و مشغول گپ و گفت و گو شد یتعارف کرد نشست رو نکهیاز

 رهیخ یدختره  یکنیتو م هیچ نفکرایا یاریحرصشو درب یاومد نجایاصن ا ارشیالکیخیب ابود ...باب ومدهین رونیب

 نکهیشام رو بکشم منم همراهش رفتم تا کمکش به محض ا رمیرفت سمت اشپزخونه و گفت ک م ایمیسر...؟ک

ده مون رهیخ بهمداد و همچنان  هیاومد دور بست و تک رونیب ییاز دسشو ارشیپامو بذارم تو آشپزخونه ک خواستمیم

...با لخند رفتم تو آشپزخونه و بشقاب و الشیکرده باشه ...بابا بخ هیچشاش کاسه خون شده بود انگار ک گر یبود  ول

که  مدیرو شن ایمیک یاخر صدا یگذاشته بود رو برداشتم و رفتم لحظه  نتیکاب یرو ایمیقاشق و چنگال ها رو ک ک

 :گفتیم

 ...زمیزحمت نکش عز-

 رج شدم و گفتم:آشپزخونه خا از

 ؟ینه بابا چه زحمت-

زد خل تو نام یشدم اخه دختر مونیپش یول کنهیم تیرو رو یک نمینگاه کنم بب ارشیبه ک خواستمیلحظه م همون

 زیم ی...بشقابا رو گذاشتم روزمیاونوخ اونم مشکوک بشه و بگه هنوز براش عز ینگاش کن یک ه سیدرستش ن یدار

شام... اوناهم بعد از  زیسر م انیمردا زدم ک ب یاصد میرو آورد زایچ هیدوغ و نوشابه و بق ایمیبا ک یوقت یغذا خور

داده بود به در و  هیامشب چشه؟ هنوزم تک ارشیک نیخدا ا یها نشستن ا یصندل یک تموم شد اومدن و رو یبحث

اقا  نیفره نشستن اما هنوزم اکه پچ پچ کردن باهم اومدن و سر س یکم ارشیک شیرفت پ ایمیک کردینگاه م نیبه زم

 مرگشه گفت: هی نیا دیفهم ایمیک کردیم یبود و با غذاش باز هکالف ارشیک

 ؟یداداش؟ غذا رو دوس  ندار هیچ-

 لبش اومد و گفت: یرو یتلخ لبخند

 نه خوبه...-
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تا خواست  دیدست از عذا خوردن کش ارشیک نکهینزن تا ا یحرف چکسیموقع ه نیو تا ا میسر غذا ساکت بود همه

 گفت: نیرو به همه حاضر مانیاز جاش بلند بشه  که پ

 ...میامروز منو کرشمه عقد کرد یراست-

 دمت مانیاقا پ ی...ادیکشیصورتش تو حالت بهت خشک شده بود گمونم نفس نم یشد همه اجزا خکوبیجاش م سر

 گفت: زدن با تعجب یحرف هی... باالخره اقا افتخار دادن و یزد یگرم عجب ضد حال

 ن؟یشما...شما باهم.... عـ...عقد کرد-

 گفت: ارشیبا لبخند به ک مانیپ

 ...میدفتر و با اجازتون عقد کرد میرفت نجایا مییایب نکهیبله قبل از-

 پدرام با تعجب گفت: دیغذا تو گلوش پر ایمیک

 ...یگوسفند هی یگاو هی نیاِ چرا زود تر نگفت-

 گرد شدش گفت: یبا چشما ایمیک

 خواهر شوهرم رففففففت شیآخ شهیباورم نم یوا-

 محکم زدم به کتفشو گفتم: یکیاخم کردم  یشوخ به

 پررو... یییاو-

از جا بلند شد بعد از عذر  تیو  با عصبان دینگاهشو دزد عیسر ارشینگاهم رفت سمت ک  دیزخندیر زیر  مانیپ

نشستم  حاال  مانیرفتم کنار پ زیا و جمع کردن مآورد و از خونه خارج شد. بعد از تموم شدن غذ یبهونه کار یخواه

 نگاهش کردم و گفتم: جانیگرم بود با ه شیوشتو آشپزخونه بود پدرامم سرش با گ ایمیوقت تشکر بود چون ک

 ...یبود یدمت گرم عجب رو مخ مانیپ ییییواا-

 ابروشو باال داد و گفت: یتا هیگرفت. یحق به جانب افهیق

  مانیپ گنیبه من م-
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 زل زد تو چشمامو گفت: یصورتم شد با خمار کینزد

 ...یخانوم فهیوظ-

 ...یمانیپ یمرس-

 یک سع ییبا صدا دیکش یمبل و نفس راحت یخودشو پرت کرد رو ایمیو ازم فاصله گرفت ک دیمو آروم بوس گونه

 توش باشه گفتم: یمثال شرمندگ کردمیم

 ...یزنداداش تو زحمت افتاد دیببخش-

 ...هیچ حرف نینه بابا ا-

 کنار گذاشت و گفت: شویگوش پدرام

 ه؟یوضع کاراتون چطور مانیخب چ خبر؟ اقا پ-

 سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت: مانیپ-

 میوارد کرد دیجد یدستگاها نیار چ روزیداغونه بخدا..د-

از اتاقا .وارد شدم درو  یکیاز جاش بلند شد و رفت بسمت  ششیاشاره کرد که برم پ ایمیمردا که شروع شد ک بحث

 تخت نشست و گفت: یرو دیکش یبستم نفس راحت

 .کننیم یخودیهمش بحث ب رهیاه حوصلم سر م-

 ...گهید نینجوریاره مردا ا-

 شد و گفت: یجد ایمیکنارش نشستم ک رفتم

 ؟یگینم یبگم  قولت قوله که  اگه بهت بگم  به کس زیچ هی...کرشمه نیبب-

 قول...-

 که داشت الک  سبزشو پاک بکنه گفت: یداخت درحالان نییپا سرشو
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 راستش...راستش من حاملم.-

 ناراحت؟  با تعجب گفتم: ای بودمیخوشحال م دیاالن با یعنیاز تعجب چهار تا شد... چشام

 ؟ییییییچ-

 من...حامله ام....االنم... چهار  ماهمه.-

 دهنمو غورت دادم و گفتم: اب

 که واسه پدرام خطرناکه. یدونیم د؟یشماها؟ مگه قرار نبود بچه دار نش دیکنیم هیچ نکارایا-

 گفت: خونسرد

 زده  یزر هیلندهور مست بوده  کهیبابا اون مرت-

 نکرده... ییخدا فتهیب یاتفاق ترسمیبخدا من نگرانتونم م-

 زد  دستامو فشرد و گفت: یلبخند

 رهیپدرام تو اون گروه نم گهیبکنه. د ی/ اون غلط کرده کار؟ینه بابا چ اتفاق-

 آخه... یول-

راورد بزرگ د لونیینا هیاز تو کمد  فتمیو از جا بلند شد منم مجبور شدم ساکت بشم و دمبالش راه ب دیکش دستمو

 با تعجب گفتم: نمیو نشست منم رو مجبور کرد که بش نیزم یگذاشتش رو

 ه؟یچ نایا-

 آورد و گفت: رونیلباس خوشمل و ناز بچگونه ب هی

 بچمون... یلباسا-

 شونم رو در آورد و نشونم داد با خنده گفتم: هیذوق بهش نگاه کردم بق با

 ؟یچرا حاال گرفت هیچ تشیجنس یعمه فداش شه...حاال معلوم ن یاله یآخ-
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خدا  بخرم حاال تا معلوم بشه زیم زیجوجوم چ یحوس کردم برم برا دمید یسمونیس هینداره  یدختر و پسر فرق-

 تا معلوم شه. سین شتریب گهیماه د هیبزرگه 

 .یاریپسر خوشگل ب هیکه   شاالیا-

 ت...دختر یخواستگار ادیپسرم ب یاریدختر ب هیخدا کنه پسر باشه بعدشم تو  گفتمیآره اتفاقا منم ب پدرام م-

 زدم ب کتفش و گفتم: یکی دمیخند

 .دمینم لیبرو بابا من دختر به فام-

 دلت بخواد گل پسر من دومادت بشه. شیا-

 عروست بشه ... زمیدخترک نازم عز خوادیدلم نم-

 یکنیدخترم دخترم م یستیبرو بابا دلت خوشه حاال خوبه حامله ن-

 ...یکنیک پسرم پسرم م سیتوهم هنوز مشخص ن-

 یبغلش کردم آخ آورد که دل منم براش ضعف رف کفشو ازش گرفتم و محکم رونیکفش کوچولو ناز ب هیآخر  در

 میتو ناز بود...داش گولیژ یلیقربون صدقه لباساش رفتم خ ی...کلشدیکوچولو و ناز بود انگشتمم توش جا نم یلیخ

 بلند شد: مانیپ یکه صدا میزدیدرمورد بچه حرف م

 کــرشـــمـــــــه....-

 زدم: داد

 ...میینجایبله ما ا-

 گفت: یبا نگران ایمیک

 .کشمیجالت مهاااا خ ینگ مانیبه پ-

 ماهته. 4 یداره نا سالمت یبرو باو چ خجالت-

 من گفت: دنیبا د مانیپ زدیو پدرام دم در داشتن حرف م مانیپ رونیب میتند لباسا رو جمع کرد و باهم رفت تند
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 تو دختر؟ ییکجا-

 بابا اومدم...-

و پدرام داخل  ایمیک یو تعارف ها یانخدات...بعد از خداحافظ ریبه پدرام زدم اونم با لبخند سرشو ز یچشمک بعد

 تند تند کمربندشو بست و گفت: مانیپ مینشست نیماش

 ؟یچرا چشمک زد نمیبگو بب طونیش یدختره  یا-

روشن کرد و براه افتاد  از سر کوچه ک رد  نوی...ماشدیتعجب کرد و خند یرو براش گفتم و اونم کل ایمیک یحاملگ

 یبنفش غیبدون توجه به اون ج کردیدود م گاریول نشسته بود و سکه گوشه جد اشیچشمم خورد به ک میشد

 با تعجب گفت: مانیپ دمیکش

 ؟یدیدختر خوب؟ جن د هیچ-

 ها یازش گرفت یحال کردم چ حال یلیخ مانیپ یوا-

 و گفت: دیدستمو گرفت  بوس دیخند

 قابل خانوم خشگلمو نداشت...-

 برام نا آشنا بود با تعجب گفتم: رفتیک م ییجا کنهینم یخونمون رو ط ریمس دمیکه گذشت د یکم

 ؟یریکجا م مانیپ-

 .گهیخونمون د-

 !یریک تو م سین نجایخونه ما ا یول-

 دندون ب جگر خوش مزت بذار... دقهیعشقم -

 ...گهینه بگو د -

 ...شهینچ نم-

 جان کرشمه بگو...-
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 ابروشو باال انداخت  خودمو لوس کردم با ناز گفتم: طنتیش با

 م؟یریکجا م یگینمبهم -

از تو  رو موتشیخونه متوقف کرد بعد ر هیجلو در   نوی. ماشمیدیبزرگ رس یلیکوچه خ هیبه  یربع هی.بعد از دیخند

 داشپورت برداشت درو باز کرد و گفت:

 یبه خونه من خوش اومد-

 بون پارک کرد کمربندشو باز کرد و گفت: هیسا هی ریبرد داخل ز نویماش بعد

 شه؟ینم ادهیخانومم پ-

 هیعمارت  هیبود  یلیکوچولو خ یاندازه خودمون و دورش گل و درخت ها بایتقر اطشیشدم ح ادهیباز کردم و پ درو

از پله ها باال رفت   میبود... باهم وارد خونه شد ارشیمدلش مثل خونه ک بایهم داشت که کرم رنگ بود تقر یطبقه ا

اخم کردم دکور اتاقشم مثل پدرام خان قرمز بود با  دمیدک  یزیاز چ منم همراهش باال رافتم در اتاقشو باز کرد

 ام گفت: افهیق دنید

 رو؟ نجایا یدوس ندار زمیعز هیچ-

 چرا قرمز؟ -

 و گفت: دیتخت دراز کش یخودش رو یصندل یدراورد اندخت رو کتشو

 میسیبا افتخار پرسپول-

 پدرامم اتاقش قرمز بود و حال بهم زن... -

 سرشو گفت: ریشد دستشو گذاشت ز یجد

 ؟یکش سهینکنه تو ک-

ز قرم زامونیپدرام همه چ نیاز دست ا می...خونه که بودخورهیتو ذوقم م یلیخ گهید یول میسیمنم پرسپول رینخ-

 بود فقط اتاق خودم بود که بنفشه...
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 سرش نفسو فوت کرد و گفت: ریزد هردو تا دستاشو کرد ز تیاز رضا یلبخند

 .میخوندیم یعاشقونه کر یحرفا یتو گوش هم بجا شهیهم دیراحت شد.اگرنه با المیخ شیاوخ-

 روش افتاده بودم با تعجب گفتم: قایاالن دق یاخم من دلش ضعف رفت منو محکم کشوند سمت خودش طور دنید با

 ! بذار بلند شم...مانیاِ پ-

 .شهینوچ نم-

 تعجب گفتم: با

 !مانیپ-

 ....یبغل بنده بخواب دیجون دلم...امشب با-

 منو ببر خونه. رینخ-

 خودم... شیپ نجایا ایخودته حاالم برو لباساتو عوض کن ب یهم خونه  نجای.اای.مثال زنمشهینوچ نم-

تاپ  هی ستیلباسم مناسب ن دمیکه د کردمیمانتو مو باز م یگوشه داشتم دکمه ها هیگفت و چشمک زد رفتم  نویا

 سیخب اون نامحرم ن یباشم ول ینجوریا مانیپ یجلو شدیاصال پوشش نداشت روم نمبودم که  دهیپوش یدور گردن

 گفتم: نیهم یاتاپش باز بود بر یلیخ سیدرست ن مینجوریخب ا یباالخره شوهرمه ول

 بهم؟ یبد یلباس ندار مانیپ-

 س؟ین رتیمگه لباس ز ارم؟ینه گلم من لباس دخترونه از کجا ب-

 گفتم: یعلک نیهم یبشم برا الیخیو ب امیب کردیهس مجبورم م گفتمیداد اگه م یریچ گ نیخدا حال ا یا

 گوشش پاره شده... هینه -

 حاال چکار کنم؟-

 ...دونمینم-
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 لباس خودمو بهت بدم؟ یخوایآهان م-

 با تعجب گفتم:-

 !سیاون اندازم ن یلباس خودتو؟ ول-

 شبو باهاش بخواب. هیاشکال نداره حاال -

گل و گشاد که دکمه داشت و تو دل باز بود بهم داد  دیلباس سف هی...ارهیگفتم و منتظر شدم لباسو ب یباشه ا ناچارا

 یکردم و رفتم باال یچوب لباس زیخدا حاال شلوارو چکارش کنم؟ مانتو رو آو یا دمیمانتومو دراوردم و لباسو پوش

 از سر تا پا بهم انداخت و گفت: ینگاه هی مانیتخت پ

 ؟یچپس شلوارت  -

 ...اوردمیبا خودم لباس م نجایا ییایم یگفتیکاش م ی...ولدونمینم-

 و گفت: دیخند

 ؟یمحرمم ش یخوایم یدونستیاخه تو از کجا م-

 دستشو دمیرسیسرم تا شونه اش م قایانداختم از جاش بلند شد اومد روبروم دق نییهام گل انداخت سرمو پا گونه

 زد و گفت: یلبخند کج مانیپ میشده بود رهیهم خ ی...تو چشاارمیچونه مو مجبورم کرد سرمو باال ب ریگذاشت ز

 .یتا راحت باش ارمیشلوار م هیفدات شم...االن واست  یاله-

ت با داش دیسف یآورد که کنارش خط ها یشلوارک مشک هی... ارهیگفتم و منتظر شدم تا شلوارو ب یممنون هیلب  ریز

 تعجب نگاهش کردم شلوارکو ازش گرفتم و گفتم:

 شلوارک؟-

 نکردم... دایپ نیاره بپوشش راحت تر از-

 بهم انداخت  و گفت یتخت نگاه یتخت رفتم اون گوشه ک قبال بودم  شلوارمو عوض کردم و رفتم باال یرو دیخواب

 ؟یسادیچرا وا گهید ایب -
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تا   یورچج دونستمیاصال روم نبود نم دمیخوابیمرد م هیبود که تو بغل  یبار نیاول نیانداختم راستش ا نییپا سرمو

 صبح بخوابم...با شرم گفتم:

 خب کشمیراستش...من...من خجالت م-

 سر داد  منو محکم بغل کرد و به خودش فشرد وسط خنده هاش گفت: یا قهقهه

. یخانوم یاز من خجالت بکش دیشوهرتم نبا گهیمن االن د ؟ی...که چزمیبودنت شم عز یاون خجالت یفدا یاله-

 .زمیراحت بخواب عز

 باال آوردم و گفتم: سرمو

 تموم بشه یضربه بهش وارد شد همه چ یقرار شد وقت میک منو تو تا آخر بمون سیقرار ن یول-

 کرد و گفت: اخم

 ...کنمیولت نم گهیچون من د یتا آخرشم هست یتو زن من-

 اخه... یول-

 لبمو گفت: یگذاشت رو دستشو

و ت کردینم تیاگه معرف امیعرش ونیفکر نکن...من داشتن تو رو مد زایچ نیبه ا زمیحاالم بخواب عز یول یب یول-

 .یاالن بغل من نبود

 شو گفت: نهیسرمو فشرد به س بعد

 ...یمال خودم شد گهیتو د کنمیولت نم گهیمن د-

 بالشت و گفت: یبهم داد چقدر آغوشش گرم و نرم بود سرمو گذاشت رو یارامش خاص هی

 خانومم؟-

 بله؟-

 باشه؟ یفکر کن ارشیبه اون ک خوامینم گهید-
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 رو برم... یکه تا اخر باز نمیمن بهش فکر نکردم فقط بفکر ا-

 ؟یفکر نکن گهید زیبه چ نیجز ا یدیقول م یمنم باهاتم ول-

 ؟یمثال ب چ-

 زم؟یفکر نکن باشه عز ارشیکال به ک ای یباهاش بود یزمان هی نکهیب ا-

 نگاهش کردم و گفتم: یبرم دلم براش ضعف رفت با لبخند مهربون رتشیقربون اون غ یآخ

 باشه  -

 گفت: کردیسرمو نوازش م یکه موها یشد بود در حال رهیلبخند بهم خ با

 یبش نکارهیا دیگفت با ایک عرش یوقت گهیعاشقت شدم د دمتیکه د یدوستت دارم...از همون لحظه ا یلیخ-

 قلب ناز کوچولوت بشکنه... ایبشه  تیو اون روح کوچولوت اذ یبش تیاذ ذارمیهم نم گهی... داوردمیداشتم بال در م

گاز اه کرد و بهم نگ ی. و با خمار دیبتونم عقب بکشم با خشونت لبامو بوس نکهیقبل از کردمیبا لبخند نگاهش م  فقط

 لبمو گفتم: یکشدار از لبام گرفت. دستمو گذاشتم رو

 ...مانیاخ پ-

 جون دلم؟-

 ؟یریگیچرا گاز م-

 ...یو شکر داره بهم مزه داد. خوشمزه هم هست ریلبات ش-

 و گفت: دیغر بزنم  که با دستاش آروم لبمو مال خواستم

تو  خوشمزه یلبا لهیآب نبات و عسل  تعط ینیریقند نبات شکر ش لیاز قب ییها یخوراک یهروقت تو  خونه باش-

 نشیگزیجا شهیم

 گفتم: یاخم بامزه ا با

 بخورم؟ یپس من چ-
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 خنده گفت: با

 چکار؟ یخوریقند و نبات م ینیریشمام منو بخور اصال تو خودت ش-

 گفتم: یچ مهربون و با مزه اس و البته باحال! با لحن بچگونه ا یاخ

 دوس دالمممم ینیریموخوام...من ش ینیریمن ش یول-

 و گفت: دیگونه هام کش یرو دستشو

 دوس داله... یخانومم بشم که همه چ یفدا یاله-

 دماغشو به دماغم چسبود و نوازش کرد و گفت: بعد

 ؟یاعتراف کن یخواینم یخانوم-

 رو اعتراف کنم؟ یچ-

 برداشت و گفت: دماغشو

 ...یدوستم دار نکهیا-

 کرد  و گفت: یاخم مانیتار ابرومو باال بردم  پ هی طنتیپررو!.با ش چ

 گستاخ... یدختره  یا-

 و گفت: دیبعدش خند یلباش گذاشتم اول شکه شد ول یبوسه کوچولو رو هیزدم و  یلبخند

 ...یکوتاه بود خانوم نیا-

 خب چکار کنم؟-

 بگو دوستت دارم...-

 خنده گفتم: با

 .گمینم-
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 بگو.-

 گممممییییین-

 نکن... تیکرشمه اذ گهیبگو د-

 گفتم: غیبغلش کردم و با ج محکم

 دوســتـــــــت دارممــم... -

 داد زد: بایتقر اونم

 ...ییییییییییییمیزندگ-

 دماغش فشار دادم و گفتم: یبعد دستمو بردم رو دمیخند باهم

 ...مانیپ ادیمن الالم نم-

 ...میکن کاریچ یگیم-

 گو خوابم ببره.ب ییواسم الال ایاوممممممممم آهان ب-

 .یبش داریب دیحاالم زود بخواب ک فردا با ؟یمگه بچه ا طونیش یدختره  یا-

دستشو انداخت دور کمرم سرشو هم فروبرد تو گردنم    دیاتاقمو خاموش کرد و خودشم کنارم دراز کش چراغ

بکنم...االن اگه خونه خودمون  یکاری خواستیدلم م ومدیتا خوابم ببره اما اصال خوابم نم کردمیموهاشو نوازش م

 گفتم: آروم گرفتیخوابم م ینجوریا خوندمیلب تابمو رمان م یپا رفتمیم میبود

 مان؟یپ-

 فرو برد و گفت: شتریب سرشو

 جونم؟-

 ...دیحوصلم پوک ادیمن خوابم نم-
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 ...میکار دار یفردا کل برهیگلم بخواب خوابت م-

نبود به مامان بگم ک  ادمی...آخخ اصن کردمیسرشو نوازش م یو موهاچشام باز بود بود  ینگفتم ول یچیه ناچارا

 از جا بپره با تعجب گفت: مانیاز جام بلند شدم که باعث شد پ هوی مانیخونه پ رمیم

 هو؟یشد  یچ-

 ...شنیاخه نگران م نجامیزنگ بزنم به مامانم بگم ا خواستمیم دیببخش مانیآخ پ-

 گفت: دهینشون م یاالن چ عکس و العم دیفهم شدیبود و نم کیتار اتاق

 دارن؟یب یمطمئن ؟یزنگ بزن یخوایحاال م-

 .دارنیاره ب-

 زنگش بزن.. رونیبرو ب یراحت باش یخوایم زمیباشه عز-

 یبرداشتم و از اتاق خارج شدم وقت زیم یاز رو مویبا خنده گوش رونیبرو ب گهیسر و صدا نباشه م خوادیم طونیش یا

 شکه دمیک د یزیباز کردم اما با چ امویاسو مس اول پ یپاسخ داشتم با  یچهار تا تماس ب دمیقفلشو باز کردم د

 لبخند فرستاده بود برام): هیبود.فقط  ننوشته یزیبود بهم اس داد بازش کردم..چ ارشیشماره ک نیشدم ا

پاسخم دوتاش مال  یک جوابشو بدم ...تماس ب میدیارزششو نم یپاکش کردم حت عیلبم اومد سر یرو یشخندین

 گرفتم به مامان زنگ بزنم... میمامان دوتاشم برا بابا بود تصم

 ؟یالو گالره خودت-

 یسالم مامان-

 ؟یکنیچکار م ییمگه کجا ؟یدیجواب نم تویچرا گوش یسالم دخترم جون به لبم کرد-

 خنده گفتم: با

 برات. گمیمامان دندون ب جگر بذار م-

 دادم: ادامه
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 دیاومد ببخش ادمی دمیخوابیداشتم م رمینبود باهاتون تماس بگ ادمی دیببخش نممایاالن خونه پ-

 ...میخبر بد سیب پل میخواستیم گهینشد ازت! د یخبر میداریدختر تا االن ب یبابا...ما رو نگران کرد یا-

 بابا خوبه؟ یمامان خوب دیببخش-

 مادر؟ ی...تو خوبمیاره هممون خوب-

 قربونت منم خوبم...-

 د؟یکنیم کاریخوبه چ مانیپ-

 ...دیشما افتادم ببخش ادی هوی میدیخوابیم میداشت گمیممنون خوبه م-

 نجاها؟یا نیایفردا نم گهیخواهش دخترم.بابات م-

 .شاالیا مییایچرا مامان م-

 یخسته ا ادیحتما.حاالم برو بخواب خوابت م نییایب زمیباشه عز-

 چشم مامان.سالم به بابا برسون.-

 ری.شبتم بخبوستتیو م رسونهیچشم.اونم سالم م-

 شب خوش.-

ناز  خوابهیم یبود چقدر وقت دهیآروم خواب مانیو رفتم داخل اتاق...پ دمیکش یقیقطع کردم و نفس عم ارتباطو

و بود سرش دهیاون هنوزم معصومانه خواب یبغلش ول یرفتم تو رجهیگذاشتم تو شارژو ش ویگوش  زممممی...عزشهیم

 چشمامو باز کردم  کنهیم یداره با موهام باز یکی نکهیدم تو گردنم و با نوازش موهاش خوابم برد....با احساس افرو بر

 ...کنهیبا عشق داره نگاهم م مانیکه پ دمیو د دمیمال یاول کم

 ...ریسالم عشقم صبحت بخ-

 و گفتم: دمیهم کش یا ازهیخم هی دمیمحکم کش دستامو

 ..ریسالم صبح بخ-
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 ؟یدیخانومم خوب خواب-

 آره...-

 با خنده گفت: مانیپ ومدیخوابم م یلیتخت خ یدوباره افتادم رو یول ستادمیناچارا ا دیمحکم کش دستامو

 اد؟یهنوزم خوابت م-

 اوهوم.-

 کارخونه هااااا رمیتو خونه؟ من دارم م یتنها بمون یخوایم -

 خودم و گفتم: یرو دمیرو کش پتو

 بمون نرو... شمیپ ادیخوابم م-

 و گفت: دیبوس نویشونیپ

 .گردمیکه نرم... بمون تو خونه من ساعت دو ظهر برم شهینم یخانوم-

 شد که خوابم برد... یچ دمیسرمو کچ کردم و نفهم نیهم یکه حوصله غر زدن نداشتم برا ومدیخوابم م نقدریا

 خواستمیداشتم م یخاص جانیه جوری یچرا ول دونمیداد بزنم نم خواستیدلم م دمیدویم ایبسمت در یخوشحال با

ند و بل ی. موج هایبود و عصب نیخشمگ  ایدر دمییدویم ایبسرعت بطرف در نیهم یبزنم و خدا رو صدا بزنم برا غیج

از  یکیکه  دمییدویداشتم م الیخی..  اما من ب یوممتو طعمه  د ایب گفتیانگار م بردیترسناکش آدمو تا مرز سکته م

 صداشو بشنوم داد زد: نکهیا یبرا دمیرو جلو روم د یآب یبرگشتم دو تا چشما یپشت دستمو گرفت وقت

 نرو خطرناکه...-

 و گفتم: دمیخند

 برم... خوامیولم کن م-

 خطرناکه... گمیم یبر ذارمینم-
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دستمو از دستش  عیسر نیهم یبرا ششیکه برم پ زدیبود و داشت صدام م ایکردم که وسط در مانیبه پ ینگاه

تو دهنم منم  ومدیو م شدیقوطه ور م ایهم آب شور در یآب تا چون ام اومده بود  و گاه دمیدو ایو بسمت در دمیکش

اونم منو  تو بغلش دمیپر یکرده بو با خوشحال زکه آغوششو برا با رفتمیم مانیو بسمت پ دمیخندیم کردمیفقط تف م

کمرشو محکم  نیهم یبرا شدمیمن تو آب غوطه ور م یول نیزم یگذاشتتم رو نکهیتا ا زدیو قهقهه م چرخوندیم

 اومد پشت سرمو منو کشوند سمت خودشو گفت: هی...همون چشم آبدمیخندیحال هردومون م نیبا ا یول دمیچسب

 ...میبر دیبا-

تو گوشم  هیشم آبآخر همون چ یجمله  زدمیعرق شده بوده بود فقط نفس نفس م سی...تمام بدنم خدمیخواب پر از

 :دیچیپ

 ...میبر دیبا میبر دیبا میبر دیبا-

اون مرده چشم  ایبودم اون در دهیمن خواب د دمیبود.. حاال فهم یچشماش آب ادمهیفقط  سین ادمیصورتش  هیبق

بود بود حاال حموم کجاس که  میو ن کیتخت بلند شدم ساعت    یخواب بود...پتو رو کنار زدم و از رو هیفقط  هیآب

 ادیتخت گذاشتم تا خودش ب ین درش آوردم و رویهم یشده بود برا سیهمش از عرق خ مانمیپ یبرم حموم؟ لباسا

 مونیتو وان بش نکهیحموم و توالت تو اتاقش بود چراغ حمومو روشن کردم و رفتم تو حوصله ا هیبکنه... شیکاری

دور خودم   مانویناچارا حوله پ ارم؟یحاال حوله از کجا ب رونیم و اومدم بدوش گرفت هی عیسر نینداشتم برا هم

 زیچ هی مانیبپوشم؟ از تو کمد پ یموهام گذاشتم ...حاال لباس چ یکه اونجا بود رو رو گهید هحول هی دمیچیپ

باز کرم  خچالویگشنم بود از اتاق خارج شدم و بسمت آشپزخونه رفتم در  یلی... خگهید پوشمیم دارمیبرم

لواشک  یمعده خال باحاال خوب نبود  یول ییآخ جون لواشک ترش البالو ییییخوشمزه ا یزایاوووممممم چه چ

 دیبدنم خشک شده با گهیهم خوردم حاال د گهید وانیل هیو خوردمش... ختمیر وانیدرآوردم تو ل رویبخورم پاکت ش

ردم باز ک گشوی!  در دنیاز کردم...اوپس چقدر لباس داره اب شویبرم لباسامو عوض کنم...رفتم تو اتاقش در کمد چوب

م و لبااسا گ نی...آخ آدم تو ادمشونیساده و پوش دیبلوز سف هیرنگ درآوردم با  یسشلوار طو هیاونم کلهم شلوار بود 

که کل خونه باهم  دمیکش غیج هیرفتم تو هوا  دمیکه د کردمیبلوزو صاف م قهیگشاده داشتم  نقدریا شهیگور م

...با دیپکیم شتدا رهیخندشو بگ یجلو تونستیاصال نم دیچیتو گوشم پ مانیپ یخنده ها یتو هوا...صدا میرفت

 حواله کتفش کردم و گفتم: یمشت محکم تیعصبان

 ...دمیترس بونهید-

 خندشو بزور گرفت و گفت: یجلو
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 ...یخانوم دیببخش-

 دست بدل شده بود با اخم گفتم: گهیتخت د یرو دیخنده خوابتخت خودشم از زور  یآروم گذاشت رو منو

 خنده داره میترسوند گهیآره د-

 ...دیخندیم زیر زیهنوزم ر یکرد و خندشو جم کرد ول یا سرفه

 پررو؟ یخندیکوفت چرا م-

 کرد و گفت: یسرفه ا دوباره

 .یباحال شد یلیتو اون لباسا خ زمیعز...عز دیببخش-

 ن؟یهم-

 ...خندمینم گهید دمیبهت خند یخانومم بامزه ا-

 دهنش و گفت: یگذاشت جلو دستشو

 اوم بسته شد...-

 با حالت قهر رومو برگردوندمو گفتم: گرفتیبازم خندش م یول

 ادب... یمن باهات قهرم برو ب-

 پشت بغلم کرد و گفت: از

 .یتوشون گم شداصال  یتو اون لباسا باحال شد یلیخ یدونی...اخه مزمیعز دیببخش-

 ...گهیخب نخند د-

 چشم -

 و منو هم رو خدش خوابوند دستشو انداخت دور گردنمو گفت: دیخواب بعد

 خب حموم خوب بود؟-
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 ...یشما خال یآره جا-

 مانیواقعا خاک تو مخت از خجالت لپام گل انداخت دوباره پ ؟یداد یآخرش سوت یدیخاک تو گورت کنم د یا

 با خشم گفتم: دنیشروع کرد به خند

 ...گهیکوفت حواسم نبود د-

 زد خندشو جمع کرد و گفت: مهیتخت خودشم روم خ یگذاشت رو منو

 ...میدوباره بر یخوایم -

 نگاش کردم با خشم گفتم: یکالفگ با

 .گهیبابا ول کن د دیحواسم نبود از دهنم پر مانیپ-

 م؟یورما بخ یدرس کرد یحاال نهار چ ؟یزنیچرا کتکم م زمیباشه عز-

 .یچیه-

 ؟یچیه-

 ...یچیه-

 ؟یشد داریب یمگه ک ؟یچیچرا ه-

 ...شیساعت پ مین-

 ر؟ید نقدریا -

 خب چکار کنم خوابم برد؟-

 گفتم: دیو کنارم دراز کش دیمو بوس گونه

 ؟یکنیلباساتو عوض نم مانیپ-

 خستم... یچرا ول-
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 خب عوض کن بعد بخواب...-

 جا بلند شد کتشو درآورد و گفت: از

 خانومم بگه... یهرچ-

 از چهار چوب در رد بشم که گفت: خواستمیم 

 خانوم؟-

 جانوم؟-

 م؟یاریلباساتو از خونتون ب میبر یخوایم-

 طرفشو گفتم: برگشتم

 ...خوابمیخونه خودمون م رمیم گهینه د-

 شد چون امو گرفت و اروم گفت: کمینزد

 ...زمیعز نجاسیخونه تو ا یول-

 منم آروم گفتم: میشده بود رهیم خه یباال آوردم تو چشا سرمو

 برم  خونمون دیبا گهینه د-

 آخه چرا؟-

 .دونمیخب...نم-

 ؟یبمون  شمیپ شهیهم شهیم-

 گفت: زدیکه خواهش توش موج م یسکوت کردم با صدا فقط

 زم؟یعز یمونیم-
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اتاقم تنگ شده بود.دلم  یبهش بگم؟ هم دوس داشتم بمونم هم دوس داشتم برم خونه خدمون دلم برا یچ ایخدا

داشتم.هم خوب بودم و هم  یبیحس عج ششیپ دمیکه خواب میشب هی نیتموم دخترونه هام لک زده بود.هم یبرا

 و گفت: دیدو کف دستاشو بهم کوب دیبد..سکوتمو د

 ...یمونیپس م-

 :دمیبگم بغلم کرد غر یزیچ نکهیاز قبل

 ؟ یکنیم بغلم ییهویچرا  گهید نیمنو بذار زم یمانیاِ پ-

 لبهامو گفت: یبوسه کوچولو گذاشت رو هی

 دوستت دارم... یدلم زیعز-

صورتش کنار زدم  یموهاشو از رو نشیس یپاهاش بودم سرمو گذاشتم رو یکاناپه منم رو یزدم نشست رو یلبخند

 و آروم گفتم:

 مان؟یپ-

 جونم؟-

 نجا؟یا ارمیب لمویوسا میبعد از ظهر بر-

 و گفت: دیبوس مویشونیپ

 م؟یاالن بر نیهم یخوایاصن م یچشم خانوم-

 ...میریبخواب بعد از ظهر م ینه االن خسته ا-

 محکم به خودش فشرد و گفت: منو

 عسلم... ینیریقربون خانوم با منطقم بشم چقدره تو ش-

 ؟یجد-

 ...یاره جد-
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 دس بزنم؟؟؟؟ هیبرات  یدوس دار الونیکالس و رمیوقته که م یلیخ مانیپ یراست-

 گفت: یتیباز شد با لبخند رضا صورتش

 ؟یچرا زود تر نگفت ؟یجد-

 آخر بلوزشو که باز مونده بود رو بستم و گفتم: دکمه

 نبود. ادمیآخه  -

 م؟یما بخور یدیم زیچ یحاال  زمیسرت عز یفدا-

 گفتم: یناراحت با

 ...کردیمامانم درس م شهیغذا در کنم هم ستمیمن که بلد ن یول-

 و گفت: دیخند

 م؟یاماده بخور یغذا دیبا شهیمه یعی-

 یانگشتاتم باهاش بخور ارمیم رمیگیم ادیاز مامانم  یخونمون اوقت من همه چ یبرینه تو منو م-

 .میما انگشتامونم رو باهاش بخور یریبگ ادی یزیچ هیهم  یجمع کن زاتویخونه مامانت هم تو چ میخب حاال بر-

 لوس کردم دستامو انداختم دور گردنشو گفتم: خودمو

 اقامون االن خسته اس. یول-

 و با لحن من گفت: دیمو بوس گونه

جم  زاتویخانوم کوچولوش در رفته حاالم پاشو حاضر شو ببرمت خونه مامانت چ دنیبا د شیاقاتون االن خستگ-

 ؟ی...اوکنجایا یاریب یکن

کم نداشت تازه  یعوض ارشیاز اون ک یچیه مانیرفتم تو اتاقم...حقا که پاومدم و  رونیدادمو از بغلش ب یاوک هی

و که داره تو ر میعال پیکه داره ت افهیکه داره ق نی..پول که داره ماشدیارز یم ارشیبهترم بود.سگش به شرف اون ک

هه  م؟یمنو تو باهم ساخته نشد گفتیولت کرد چرا م چرااگه عاشقت بود  ارشیاون ک ؟یخوایم یچ گهیدوس داره د



 نقاب من

 
177 

 

 یمرد زندگ مانی...اما پگفتیچرت و پرت م یسر شهره آورده بود به اونم حتما کل یرو کرده که بال یحتما همونکار

 دوس دخترم هی چارهیب مانیدوست شده بود اما پ گهید یتا االن با هزار تا دخترا شدمیم ارشیبود مطمئنا اگه زن ک

دم حاضر بودم جونمم ب نکهیبودم با ا ارشیعاشق ک نکهیبا ا نجاسیا بیعج یبوده... ول طونیخب بازم ش ینداشته ول

بودم و هستم.خودمم به  ارشیکمرنگ تر کنم..ما عاشق ک ادشویمدت هفت هشت ماهه تونستم  نیواسش،اما تو ا

به اونم دل ببندم... سر شالمو  ارشیبجز ک ستمتون میتو زندگ یاما با وارد شدن مرد کنمیموضوع اعتراف م نیا

 نویتلوز دنمیبا د مانیپ شیپ نیینگاه به سر و صورتم انداختم و رفتم پا هی نهییآ یشونه ام. رفتم جلو یانداختم رو

 خاموش کرد و گفت:

 م؟یبر-

 ...میبر-

 نشویکمربندشو بست ماش مانینشستمم...پ نشیو تو ماش دمیخونه خارج شد منم دمبالش راه افتادم کفشمو پوش از

کنار در خونه نشسته بود و  قایدق ارشیکه چشمم خورد به ک زدیم موتویروشن کرد و از خونه خارج شد داشت ر

 :ام گفت افهیق دنیبا د مانیپ کردمیمبغلش بود با تعجب داشتم به صحنه نگاه  نشمیماش کردیدود م گاریس

 شد کرشمه؟ یزیچ-

 تعجب کرده بود با بهت گفتم: یاونم مثل من حساب ارشیبه ک دینگفتم رد نگاهم گرفت و رس یچیه

 کنه؟یچکار م نجای...انیا-

انداخت دور و از جاش بلند شد  گارشویبعد س یصدامو بشنوه اول شکه شد ول ارشیبود و باعث شد ک نییپا شهیش

 گفتم: مانیپمن نگاهمو ازش گرفتم و روبه  یمونده بود رو خینگاهش س

  کنه؟یچکار م نجایا نیا-

 و گفت: شهیکرد به ش اشاره

 بدش باال...-

در زد ب یمن تق شهیسمت ش ادیکه داره م میدیم شهیاز پشت ش شهیم یچ نمیرو باال دادم و منتظر موندم بب شهیش

 و گفت:
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 زم؟یکرشمه؟ عز-

 و گفت: نییمنو داد پا شهیشد ش یعصبان مانیحرف پ نیا دنیشن با

 ؟یچکار دار هیچ-

 :ک کالفه شده بود گفت انیمیپ کردمینگاهشو حس م ینیبود اما خوب سنگ نییسرم پا کردیهنوز بمن نگاه م یول

 ؟یچکار دار نجایا گمیم ارشیآقا ک-

 گفت: مانیتوجه به پ بدون

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یدونیم ؟یدلم خوب زیعز-

دوستم نداره و ما  گهیمگه نگفت د نیشد؟ا داشیاز کجا پ نیو دار ا ریگ نیدلم بذارم؟ اخه تو ا یکجا نویا ایخدا

شده بود  یکفر یانداختم که حساب مانیبه پ یحرفا؟ نگاه نیو راه ما از هم جداسو ا میواسه هم ساخته نشد گهید

 داد زد:

 ؟یبا خانوم من چکار دار گمیبا توام م-

 جلو آورد و گفت: صورتشو

 دوباره دستاتو لمس کنم  خوادیدلم م-

 و گفت: دیچسب ارشویک قهیشد رفت اونطرف  ادهیپ نیاز ماش مانیبر من...پ یوا یا

 کنم؟ تیحال دیبا ای تهیبچه...اون شوهر داره حال یزنیحرف م ینجوریبار آخرت باشه با خانومم ا-

 گفت: مانیبهم انداخت بعد روبه پ یروح نگاه یساده و ب ارشیک

 جوجو... یزنیدهنت حرف مگنده تر از -

 گفت: یشخندیباال زد با ن ناشویشو محکم تکون داد بعد ول کرد آست قهی مانیپ

 ؟یتو عوض ای زنمیهه من گنده تز ار دهنم حرف م-
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 که دورمون جمع شده بودن گفتم: یشدم بدون توجه به مردم ادهیخواست بزنه تو صورتش که پ بعد

 ...میبر ایولش کن ب مانیبس کن پ-

اد و د نییپا ناشویلباش آست یاومد رو یشخندین مانیزخم پ یرو یو نمک مانیپ شیآت یرو یحرفم شدم آب نیا با

 گفت: ارشیروبه ک

 .کشمتیشک نکن که م یبش یآفتاب نطرفایا گهید بتاری...فقط باریآشغال هرزه اگه -

 و گفتم: دمیکش دستشو

 عابرومون رفت... مانیپ ایب-

کبود شده بود.از  یبه صورتش انداختم..صورت قشنگش کم یبار اخر نگاه ی.براارشیصورت ک یانداخت تو یتف

د..اخ دهنش بو شوینیب کینزد ییجا مانمی.اب دهان پکردهیسرش درد م ای دهینخواب شبویمعلوم بود د شمیاب یچشا

پدال گاز فاشار  یمحکم رو درنگ پاشو بدونو  میشد نیکه چقد داغون شده!.لعنت به من خودخواه.. باهم سوار ماش

 لب ریو ز دیکش یقیشده بود...نفس عم یعصبان یبگم چون حساب یزیجرئت نکردم چ یداد  و ازونجا دور شد حت

 لب باز کردم و گتم: میدیبه خونه رس یوقت ارشیشروع کرد به فحش دادن ک

 ...وقتیچون مامان و بابا  یکن آروم باش یسع مانیپ-

 با بغض گفت: دیحرفم پر وسط

 ره؟یدستاشو بگ خوادیگلم؟ م گهیبه خانومم م هییسر و پا یهر آشغال ب یآروم بشم وقت تونمیم یچطور-

 موهاشو نوازش کردم و گفتم: نمیس یگذاشتم رو سرشو

 نکرده. یغلط نیکس همچ چیه زمیآروم باش عز-

 دادم: ادامه

 شک نکنن خب؟ نایبه دست و صورتت بزن مامان ا یاب هی اطیحاالم تو ح-

 گفت: یبرداشت و با لبخند سرشو
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 کرشمه... یزیعز یلیخ یزیواسم عز-

 گفت: فونیپشت آ دنمیزنگ رو زدم و منتظر موندم مامان با د میشد ادهیپ نیباهم از ماش دمیبوس سرشو

 ...زمیتو عز ایب-

 که اونطرف خونه قرار داشت اشاره کردم و گفتم: یآب ریبه ش میباز کرد و باهم وارد خونه شد درو

 ...ایبرو اونجا صورتتو بشور زودم ب-

بغلم کرد و سالم و  ییبود با خوشرو تادهیمامان که کنار در منتظر من ا شیآب  منم رفتم پ ریطرف ش رفت

که از پله ها باال  یرحالبابا رفته بود شرکت و خونه نبود د میکرد منم جواشو دادم باهم وارد خونه شد یاحوالپرس

 مامان گفت: رفتمیم

 کجا رفت؟ مانیپس پ-

 رفت صورتشو بشوره...-

 زیرفتم تو اتاقمو درو بستم آخ ک چقدر دلم واسه اتاقم تنگ شده بود اتاق بنفش عز عیجواب نموندم سر منتظر

 یور خودم زدم و ولو شدم رود یچرخ هیبودم.  واریدرود نیخونه نبودم اما دلتنگ ا شتریشب ب هی نکهیخودم!با ا

رفتم سراغ کمدم  دمیکه دراز کش کمی ومدیم نجایو مامان تا ا مانیپ کیسالم و عل یتخت گرم و نرمم ..صدا

تخت برداشتم تموم  یممکنه جا بشه! ساکمو از باال ریرو بذارم تو ساک غ نایمن ا یاوخخخخ چقدر لباس چجور

تو اتاقم گذاشتم که داشته باشمشون رفتم سراغ  شونمیسر هیرو برداشتم  خواستمیرو که م یمانتو شلوار و شاال

 رو یسر هی...امیلباس راحت موندیساک حاال م یرو برداشتم و چپوندم تو دیرسیکه فکرم م ور یهرچ شمیلوازم ارا

ازم م لومخصوص ساک گذاشت یجا هیرو برداشتم و  ممیمجلس یلباس ها یساکم حت یکه الزم داشتم رو گذاشتم تو

  دیپوکیداشت م بختهم برداشتم...ساکه بد گهید یرایچ یسر هیدندون و  ریحوله مسواک خم لیاز قب مویشخص

 شده؟! داد دم: نیسنگ نقدریا یعنیجا نداشت...خواستم ساکو بلند کنم که کمرم از درد خم شد  گهید

 مانیپ-

القه هم م هیمامان رو بسته بود به کمرش  یآشپز شبندیخندم گرفته بود پ افشیکه وارد اتاق شد از ق دینکش یطول

 دستش بود  با تعجب گفت:
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 ؟یشد یچ

 که منتظر من بود تا جواب بدم... دمیسرش مامانم رو د پشت

 ...نییپا یاریساکمو ب ییایبابا گفتم ب یچیه-

 و گفت:  دیخشم کش یاز رو یقیعم نفس

 ساکتو ببرم؟ امیکه ب یسکتمون داد  ن؟یهم-

 گفت: رفتیم رونیاز اتاق ب یطرف ساکم با زور بلندش کرد درحال اومد

 ن؟یتوشه ا یچ-

 و رفت: نییپله ها رو گرفت و رفت پا  مانیراحت شده بود زود تر از پ الشیکه خ مامان

هم  یخانوم شما هزار تا خرت و پرت داره که برداشته باور کن مادر اگه بپکه از بمب اتم نیپسرم تعجب نکن ا-

 بدتره...

 و خطاب بمن گفت:  دیدستشو مال نیزم یساکو گذاشت رو مانیخنده .پ ریز میزد مونییهردو مانیپ منو

 آره کرشمه؟-

 گفت: مانیخنده سرمو تکون دادم پ با

 ...یکن گونیاتاقمو کنف ییایحاال ن-

 ...زمیجمشون کردم عز نیهم یاتفاقا برا-

 نم همراهش رفتم و گفتم:اخم کرد و رفت تو آشپزخونه م یشوخ به

 شما دو تا؟ نیکنیم کاریچ-

 و گفت: تابهیتو ما ختیروغن رو ر مامان

 دمیغذا درس کردن نشون اقاتون م میدار یچیه-



 نقاب من

 
182 

 

 کنارشو گفتم: رفتم

 هوم؟ رم؟یبگ ادیمگه من قرار نبود  من -

 با لحن شوخش گفت: مانیپ

 .رمیبگ ادیحاال بنده مجبور شدم  یریبگ ادی ییایب یشما افتخار نداد-

 و گفتم: دمیخند

 غذا درس کن.. شهیتو هم مانیپ یجد-

 ...نمیبب ریبگ ادی نجایا ایب االیبرو بابا پررو نشو -

 مامان گفتم: روبه

 ن؟یدیم ادمی یچ یخب مامان گل-

 ؟یدرس کن یبلد ییتو چه غذا نمی...اصن صبر کن ببیخالصه همه چ مهیفسنجون مرغ و خرشت ق یقرمه سبز-

 فکر کردم و گفتم: کمیمثال  یعلک

 بلدم... یلیآهان خب من خ-

 با تعجب گفت: مانیپ

 ؟یبلد یچ  ؟یجد-

 نیاز ییو غذاها یو سبز ریخب من تخم مرغ با رب و انواع ساالد ها بلدم تخم مرغ با نون و ماست تخم مرغ با پن-

 لیقب

 زد پس کله امو گفت: یکی دیخندیکه م یدرحال مانیپ

 .وونهید یکرشمه  یا-
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دوس داره همون  یچرا ول دونمینم زننیبود که کرشمه صدام م نیابن حرفش مامان اخم کرد حتما هم بخاطر ا با

شمه رو کر ایو عرش ارشیو ک مانیافراد از جمله پ هیبق یول زننیمامان و بابا گالره صدام م ایمیگالره بمونم  پدرام و ک

 :گفتیم هاز افکارم خارج شدم ک مانیپ ی...با صدادنیم حیترج

 ن؟یکجا رفت یکرشمه خانوم یییییاو-

 گفت: شدیکه از آشپزخونه خارج م یدستکشو گذاشت کنار اجاق گازو و درحال مامان

 دستامو بشورم... رمیبچه ها من م-

 آروم گفت: مانیپ ینگفتم ول یزیچ نیهم یبرا هیعصب کمی دونستمیم

 هو؟ی شد یوا چ-

 دماغمو و آروم گفتم: یاشاره مو گذاشتم رو انگشت

 ...سیه-

 شد؟ یخب چ -

 منو کرشمه صدا نکن بگو گالره باشه؟ یمامانو بابام هست شیپ یوقت گمیجان م مانیبابا پ یا-

 کرشمه نبود؟ تیمگه اسم اصل -

 بشه. عیگالره گالره نکن که ضا یواست حاالم ه دمیم حیتوض-

 ...یچشم خانوم-

 یهمچنان اخماش تو هم بود.اله یشد ول دایکه سر و کله اش پ دینکش یو ادامه بده اونم طول ادیصدا زدم تا ب مامانو

 هی...خب باالخره مامان هم افتخار دادن و کنهیاخم م یزیچ نیحساسه. با اول نقدریقربون مامان خودم برم که ا

نکن...قرمه  نکارویبکن ا نکارویک ا زدیهم غر م مانیپ منوداد تا در نبودش درس کنم همراهش سر  ادمیرو  ییزایچ

بابام  یجا یول دیهم چسب یلیخوشمزه شده بود خ یلیحرف نداشت خ میدرس کرد مانیکه منو مامان و پ یسبز

وس د یلیخونه منم با کله قبول کردم چون خ میبرگرد گهیقرار شد که د مانیبود. بعد از صرف شدن نهار با پ یخال

 بودم... نایو ا ونیدکورآس دمانیعاشق چ یاز بچگ نمیاونجا انتخاب کنم و بچ اتاقموداشتم 



 نقاب من

 
184 

 

**** 

 داد زدم: کردنیم زونیکه مانتو هامو تو کمد آو یدرحال

 ...ــمـانیپـ-

 زدیداشت نفس نفس م دیرس یبود وقت دهیترس یطفلک ومدیکه به حالت دو از پله ها باال م دمیشنیپاهاشو م یصدا

 :دیپرس یو با نگراناومد روبم

 ؟یدینکنه دستتو بر ؟یدیشده؟ سوسک د یزیافتاده؟ چ یشد کرشمه؟ اتفاق یچ-

 وسط خنده هام جملمو درست بگم گفتم: کردمیم یکه سع یخنده و درحال ریزدم ز یگرفته بود پق خندم

 کجا بذ...بذارم؟ شمویلوازم ...لوازم آرا گمینه...نه بابا...م-

 زد پس کله امو گفت: یکیاخم  با

 ؟یداد زد نی! تا مرز سکته رو رفتم ...فقط بخاطر همیا بونهید یلیخ-

 اش اونموقع باحال شده بود! با خنده گفتم: افهیچقدر ق دمیخندیبه دلم گرفته بودم و م دست

 ییخودت منو ببخش آقا یواریحاال به کوچ یصدامو بشنو ینییداد زدم که اون پا -

 به زخمت گفت: گرفتیجلوشو م یبخنده ول خواستیم اونم

 ...گهید میشد کیما کوچ یشما بزرگ یلیخ-

 بله گلم من بزرگ بودم-

 خنده گفت: با

 .کنمیدرستت م یباش شمیپ گهی! تو چند روز دیگستاخ یلیخ-

 ؟یکنیم کارمیمثال چ-

 صورتمو گفت: یدستشو گذاشت کنار سرم خم شد رو هیتخت خودشم  یکرد گذاشتم رو بغلم
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 یدختر نباش گهیکه د یهمون کار-

گونه هام گلگون شده  زدمی.حدس منیبود اب بشم بروم تو زم کی.خدا شاهده از خجالت نزددمیکامال فهم منظورشو

 ..لبامو فرستادم تو دهنمزدیتوش موج م ییکه پررو یینشم تو اون چشا رهیاوردمتا خ نییبطرف پا یباشه..سرمو کم

 و رو عوض کنم.:کردم ج یو سع

 

 نم؟یبچ زامویچ هیبق یزاریم-

 نچ -

 چرا ؟ -

 .یخانوم میبخواب دیبا یفعال من خستم تو هم بدتر من ینیبعدا بچ دیبا-

 ...امیخب تو بخواب منم بعدا م-

 تار ابروشو باال انداخت و گفت: هی

 اون خواب حرومم باشه...بدون تو....-

 .گهید امیم نمیمونده بچ گشید کمیخب پس صب کن -

 نچ نچ گفتم راه نداره.-

 :دمینال

 ...گهینکن د تمیاذ مانیپ-

 ...زمیکنم عز یکار نیچیمن غلط بکنم بخوام هم-

 چقدر لحن صحبت کردنش مهربونه!  با لبخند گفتم: زمیعز یآخ

 اومممممم خب باشه...-
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 خودش گذاشت محکم بغلم کرد و گفت: یروم بلند شد منو رو از

 بخدا...بهت عادت کردم بدجور برهیبازوم نباشه خوابم نم یروشب سرت  هیاگه  -

 خوشحالش کنم گفتم: ومدیبدم نم نیهم یحرفاش بودم برا نجوریا عاشق

 ...برهیخوابم نم یاگه بغلم نباش نطوریمنم هم-

 یبود سرمو گذاشتم رو یو عال ییای...تو آغوش گرم و نرمش واقعا رودنیکنار اون خواب یول بردااااایخوابم م البته

باورم بشه که اون شده عشق دومم رفتاراش حرکاتش لحن حرف زدناش همه و  دیبا دمیکش یقینفس عم نشویس

تازه بهترم بود ...واقعا من چقدر احمق  شتازون آشغال هرزه کم ندا یچیه یهیه مانیهمه برام لذت بخش بود پ

بود که آدمو  یهرچ کرد؟یتو چشاش بود که آدمو جذب م یتو صداش بود؟ چ یبودم که عاشق اون شدم؟ چه جذبه ا

اون حرفش افتادم تو  ادیکردن درست مثل من...  تیکه خر دنیفهمیبعدش همه دخترا م یول کردیمثل خر عاشق م

تو  صداش خوب ؟یرو خورد کرد آخرشم بمن گفت:حال کرد چارهیب یغرور  و دل دختره   یوقت ایمیجشن پدرام و ک

هم گفته بود.از  گهیبد بخت د یواسه هزار تا دخترا نوی...البد ای...حال کردی....حال کردی.حال کردچهیپیگوشم م

 نه؟بخدایبب یینمایس لمیو ف ااونج ادیاز دوست دختراش گفته باشه ب یکیرو به  ادهیاونروز تو پ دمیکجا معلوم؟ شا

 یمبازم زخ یفراموشت کردم ول یبرام تلخ شد یبرام مهم بود نکهیبا ا بخشمتیبخدا نم بخشمتینم ارشیقسم ک

 ییتو قلبم جا گهیتو د نکهیا یعنی نیو ا کنمیدارم درمونش م مانیجاش مونده که با کمک پ یکه به قلبم زد

 به خودم اومدم: مانیپ ی. با صداشهیهم ی شهیهم ی...برایندار

 ه؟ینظرت چ-

اره دوب مانی! پمان؟یبگم به پ یو کارشم حاال چ ارشیاونوخ من بفکر ک خونهیسه ساعته داره برام روزه م نیخدا ا یا

 گفت: کنمیفکر م گهید یچ یدارم ب  دیفهم مانیحرفشو تکرار کرد.به خودم اومدم پ

 ؟یکنیفکر م یکرشمه به چ-

د اخم کر تیبا جد مانیلب باز کنم و بگم؟ چرا الل شدم؟ پ تونمیخدا چرا هنگ کردم؟ چرا نم ینگفتم. ا یچیه بازم

 و گفت:

 مگه من نگفتم به اون فکر نکن؟-

 حاال قفل زبونم باز شد گفتم: آهان



 نقاب من

 
187 

 

 ...نیبخدا هم یارشیکه تو چقدر بهتر از ک کردمیفکر م نی...داشتم به امانینه نه پ-

 باور کنم؟ یانتظار دار-

اعتمادشو نسبت بهم  گهید یعنیح بود بود؟ واض یحرف چ نیبودم! منظورش از دهیند ینجوریا مانویخدا تاحاال پ یا

عش بگو قان یزیچ هی! یکنیفکر م یکرشمه...بازم که دار یستیخاک تو سرت کنم که آدم بشو ن یسوال...ا ریبردم ز

 ...شهیبهت مشکوک م شتریب ینجوری.اگهیکن د

 اگه با اون... کردمیبود که من کنار تو خوشبختم.داشتم فکر م نیتمام فکرم ا مانینه بخدا پ-

اونوقت  ؟یدیفهم یجلوم از پسرا حرف بزن ادیمن.خوشم نم یاون اون نکن اسمشو هم نبر جلو یکرشمه ه نیبب-

 ؟یکنیمردم  فکر م یاونوخ تو به پسرا گفتمیتاحاال من داشتم از احساسم به تو م

 گفتم: یروش بلند شدم و جد از

 مکنیمشکل خودته.در ضمن خواهش م یکنی. باور نمکردمیم تو فکر یها یگفتم من فقط به خوب بارمی مانیپ-

 درموردش حرف نزن. یدونیرو که نم یزیچ

رو که  یزیچ یکس ومدیخوشم نم شهیخب حقش بود. از هم یگفتم و از اتاق خارج شدم. درسته تند رفتم ول نویا

بود  که االن مال من یقبول کنه؟...رفتم تو اتاق دیراسته چرا نبا یوقت یول زیچ هیباور نکنه حاال اگه دروغ بود  گمیم

 و با خودم گفتم: دمیکش یقیو درو بستم نفس عم

 .خوادیو معذرت م ادیخودش م شهیدرس م یفردا همه چ-

 نایکه روش عکس جن و روح و ا یدیزانوم بود و تاپ سف یکه تا باال یشرتک کوتاه  ل هیسراغ کمد لباسمو با  رفتم

عرق نکنم و گرمم  نکهیا یبودم و موضوعاتش برام جالب بود. موهامو برا زایچ نیعاشق ا یچگ.از بدمیداشت پوش

 تحملش یافتادم آخ که چقدر عاشقشون بودم ول ندمبل یاون موها ادی.دیرسینشه همشو بافتم که تازه تا کمرم م

 شد که خوابم برد... یچ دونمیسخت بود...پتو رو کنار زدم و نم یلیخ

باشه آره نگاش کن خود  مانیپ زدمیشدم حدس م داریب کنهیم یداره با موهام باز یکی نکهیاحساس ا با

 :دمیخودشه...نال

 ولم کن بذار بخوابم.-
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 مو نوازش کرد و گفت: گونه

 انا؟یبشه اح داریب خوادیخانوم من نم-

 دنیپسش زد  با د مانیپ عیسر یول دمیجوابشو بدم پتو رو خودم کش نکهیافتاد بدون ا ادمی ارشیک انیجر تازه

 گفت: گهیم یچ نمیمنتظرم بب دید یوقت کردینگاهم م یتیاش کپ کردم. داشت با اخم جد افهیق

 .یبشنو دیهست که با ییحرفا یسر هیکرشمه  نیبب-

 برو باو حوصله ندارم-

 داد و گفت: تکونم

 بکن یدوس دار یبعدش هرکار یبحرفام گوش کن دیبا شهینچ نم-

بود انگار قاتل عمش بودم.چرا گفت  یتو صداش بود! انگار از دستم عصبان یتیجد هی یچرا ول دونمی! نمچرا؟؟

و گلم و فالن و فالن چرا تو جمله هاش  زمایبود؟ اصن اون عز یحرف چ نیبکن؟ منظورش از یدوس دار یهرکار

خودمو با  یرو دمیم پتو رو کشحال رفتم تو جلد گالره باز نیبا ا یمحکم باهام برخورد کرد؟! ول نقدینبود؟ چرا ا

 خفه گفتم: یصدا

 برو واسه عمت حرفاتو بگو.-

ر پتو رو محکم ت ندفهیبود که حقش بود...واال!... ا یتعجب کرد.هرچ نکهیا ایبهش برخورد  اینگفت فکر کنم  یچیه

 کنار زد و گفت:

 پاشو. رو حرف من حرف نزن! یعنیپاشو  گمیبت م ایومدیخونه خاله ن-

 ! بازم از رو نرفتم و با خشم گفتم:زنه؟یباهام حرف م ینطوری!!!! وا چرا ا

 ! مثل آدم بگو بلند شویکنیم ینجوریکه ا ستمیقاتل بابات ن-

 گفت: ادیآروم جلوه ب کردیم یکه سع یداد جور رونیاز زور خشم ب نفسو

 صحبت کنم. خوامیمن لدفن از خواب بلند شو چون باهات م ی.گل من.عشق من.زندگزمیعز-
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 گفتم: دمیمالیکه چشمامو م یجام نشستم درحال سر

 حاال شد.-

 گفتم: کردیتر م یکفر شتریمنو ب نینشون نداد و ا یعکس العم چیبزنه اما ه یداشتم حداقل لبخند انتظار

 حرفتو. شنومیم-

 .شهینم نجایا-

 .شنومیگفتم م-

 .شهینم نجایمنم گفتم ا-

 پس کجا؟؟-

 رونیب میریم-

 ینداشن. ناچارا از جام بلند شدم و بسمت کمد لباسام رفتم وقت یا دهیبشر فا نینبود کل کل کردن هم با ا یا چاره

خدا  ی...ازدیغم توش موج م ایدن هیکه  یبمن با چشما رهیبرگشتمو نگاش کردم خ خورهیاز جاش تکون نم دمید

 ربون باشه گفتم:و مه مآرو کردمیم یکه سع یچشه! با لحن آروم سیکنه معلوم ن ریبخ

 لباس عوض کنم... خوامیم رون؟یب یبر یخواینم-

شده که  یچ نمیتنها گذاشت...دوس داشتم بب یسوال و کنجکاو ایدن هیاز اتاق خارج شد و منو تو  یحرف بدون

 ایداره  یمشغله کار دمینکردم!!! شا ینگفتم کار یزینکردم چ ییرفتارش باهام سرد شده.آخه من خطا نقدریا

که تا زانوم بود رو  مویسورمه ا یانتو. مکردمیحرفا خودمو سرزنش م نیکارخونه اش خراب شده...با هم لیوسا

که  ی.شالدمشیداشت رو از تو کمدم درش آوردم و پوش یو مدل خاص گشتیبرم نشییکه پا یخی یشلوار ل دمیپوش

برق لب زدم و از اتاق خارج  هیفقط  کردن نداشتم شیبودم رو سرم کردم اصال حوصله آرا دهیهمرنگ شلوارمم خر

ون کردم تا آقام یسلفه مصلحت هیمن اومدم.  دینفهم یتو فکر بود که حت یمبل نشسته  و حساب یرو مانیشدم...پ

 کرد و گفت: تمیبه خودش اومد از جاش بلند شد و رو

 ؟یآماده ا-
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 زدم و گفتم: یشخندین

 بنظر خودم که آمادم. -

دلش از کجا پره  دمیفهمیم دیبا اورمیرو ن یدرآورد... طاقت اونهمه سرد بشیاز تو ج چشوییازم برداشت سو چشم

شده  رهیهم خ یش سرمو باال آوردم... هردو مون تو چشا نهیس یدستمو گذاشتم رو ستادمیجلوش ا نیهم یبرا

 که صدام پر از بغض باشه گفتم: یآروم  طور میبود

 گفتم؟  یکردم؟ چکار کردم؟ چ ییمگه من چ خطا مان؟یپ یکنیم ینجوریچرا؟ چرا باهام ا-

 موند بعدش با همون لحن سردش گفت: رهیتو چشام خ یکم اولش

 باهات حرف بزنم. دیبا-

شده! نکنه بخاطر جر و بحث  یجوریا نیواقعا بغض کرده بودم که چرا ا گهیگذاشت و رفت. د یسادگ نیو رفت...بهم 

 لویگفتناش گلم گفتناش قربون صدقه هاش ک زمیبا عز شهیبداخالق نبود! هم نقدریکه ا مانیبود!؟ پ ارشیظهر سر ک

ج از خونه خار عیپشت سرم براش حرف زده؟  سر یکی کنهشده. ن ینجوریچرا ا دونمی. نمکردیقند تو دلم آب م لویک

تا  نیهم یابر کردمیخورد م ششیغرورمو پ دینبا گفتمیم یزیچ نیاز شتریب دینبا گهینشستم د نیشدم و تو ماش

بشم منم بحرفش گوش دادمو  ادهیو البته خلوت بود نگه داشت و گفت که پ یدبش و عال یپارک مورد نظرش که جا

گوشه نشسته  هیبودن که باهم  ییاز پسرا یلیراه افتادم خ رفتیجوجه دمبالش هرجا که م هیشدم و مثل  ادهیپ

 نداشت برام: یتیکه البته اهم دیرسیبه گوشم م اشونمیبعض یها کهیت کردنیبودن و به من نگاه م

 خانوم خشگله... یا کهیعجب ت-

 خام خام بخورم من... گرتویج یوا-

 ؟یخانوم ییافتخار آشنا-

 ؟یشماره بدم زنم بش-

اما منتظر حداقل  دادمینم یتی.منم اهمدادینم یتیبهشون اهم مانیکه اصال پ گهیو خالصه هزار تا چرت و پرت د 

از  یکی یگوشه پارک رو نیبودم. اما اون دستاشو مشت کرده بود فقط...باالخره اقا خلوت تر مانیعکس العمل پ

 بگم که گفت: یزی! خواستم چزنهیها نشست.حاال موندم چرا حرف نم مکتین
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 !هینجوریهمش هم-

 ه؟ینجوریهمش ا ویچ-

ثل م یدوستش داره و بعد از مدت یلیشه و خ وونهیبعدم اظهار کنه که د نهیدختر خوشگلو بب هیپسر  هی نکهیا-

 هس مثل من. یتو خون هر پسر نی.  ارونیآشغال پرتش کنه ب

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 مان؟یپ هیمنظورت چ-

...همتون نیعروسک؟ شما دخترا ارزششو محبتو ندار هیچ یدونیمنظورم واضحه منم از همون پسرام. اصن م-

تو  ی...ولشهیم یواسمون تکرار میکرد یمدت که باهاش باز هی دیعروسک هی...شما مثل فففیکثثث یفهمیم نیفیکث

م کنم حرفام تتیاذ ومدیکرشمه. دلم نم کردیم وونهیتو جذبه نگاهت بود که آدمو د یچ دونمینم یواسم فرق داشت

 شیمن باشه اما ذهنت پ شیپ دیچون وجودت شا ستمین گهیعاشقت بودم اما د دیهمش دروغ محض بود. اولش شا

 که شکوندتت... ینفر هیکه مثال عاشقت بوده  ینفر هی گسینفر د هی

 لرزون و بغغض آلودم گفتم: ی. با صدااوردمین طاقت

 ...منم بهم گفتم کهیلیخ یشوریب یلیخ  یتوهم ازون دسته هرزه ها باش کنمی...اصال باور نممانیپ کنمیباور نم-

 .کردمیفکر نم ارشیبه خوده ک اونشب

که نشنون صدامونو.با تعجب نگاهم کرد  میشده بود.خداروشکر اونقدر ازونا دور بود ادیبه فر لیصدام تبد ایاخر 

 دیتپیم نییباال و پا نمی..از زور خشم قفسه س کردمیکه من باور نم ینطوریرو بهش بگم هم نایانتظار نداشت ا

 یبدم که دستاشو آورد باال  داشت رو شفحش خواستمیخواستم برم که دستمو محکم گرفت برگشتم طرفش م

 نیتو هوا موند و همونجا متوقف شد... چشمامو باز کردم و اول یا گهیکه  دستش توسط دست د امدیصورتم فرود م

بود و دستشو نگنه داشته  ستادهیا نمایکه کنار پ دمیرو د یآب ینگران و عصب یکردم  دو چشما تیکه رو یزیچ

به  ینگاه مانینداره؟ پ یمگه کار و زندگ کنه؟یچکار م نجایا نیا  ارشی..کارشیشده.ک بسام ح نهیبود...نفس تو س

 انداخت و با خشم گفت: ارشیک

 بچه... یکنیهه..جوجو رو برم چ غلطا م-

 زد و گفت: یشخندین ارشیک دیکش ارشیدستشو محکم از دست ک بعد
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 ذارم؟یمگه من م ؟یدست روش بلند کن یتونیم ی. فکر کردیکردیم یکه تو داشت یهمون غلط-

 ت:وگف دیچسب ارشویک قهیمثل اونروز  مانی. االنا بود که دعوا درست بشه پکردمیتعجب به هر دوشون نگاه م با

 کنمیم خوادیکه دلم م یمراقب حرف زدنت باش. اون زن منه هرکار  -

 دندوناش ادامه داد: یال از

 استخوناتو خورد کنم؟ نجایحاال حقته هم -

 هلش داد و گفت: ارشیک

فهم  ری. شذارمیکرشمه بلند بشه زندت نم یرو گهید باری...فقط باریدستت  نمیبکن فقط اگه بب یخوایم یهرغلط-

 شد؟؟؟

 باشن؟ یچه گاو یاونوخ جناب عال-

 کوچولو... یزنیحرف م یادیز یدار-

 خواست جوابشو بده که رفتم وسطشونو داد زدم: مانیپ

 ترو خدا دیبس کن-

 شده بود گفت: یکه کفر مانیپ کردیدادم هردوشون با تعجب نگاهم م نیا با

 ...کردمیم تیخوشگلم خونه منتظرن  اگرنه حال یها یکه حور فیخانوم ح نیبب -

. ناگهان چون ام شروع کرد به یبغض و ناراحت ایدن هی ارشویدور شد...حاال من موندم و ک نجایگفت و بسرعت از نویا

چرا ازون  دم؟یکردم...چرا از اول نفهم هیدستام گرفتم و گر نینشتم و سرمو ب مکتیهمون ن یرفتم رو دنیلرز

 ییفاحشه ها شیبدبخت باشم؟ شوهرم رفت پ دیبا نقدریچرا؟ چرا من ا ای؟ خدا دمیاش نفهم انهیو موز زیه ینگاها

 و با بغض گفت: دیشونه هام  و مال یکنار حس کردم دستاشو گذاشت رو ارشویکه االن تو خونه بودن!...حضور ک

  یکن هیگر رمیمینکن. بخدا م هینکن...گر هیگر-

 خشم طرفش برگشتم و گفتم: با
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غرورمو  دیکنیم یچرا سع ن؟یدل صاف و ساده ندار کدومیهمتون...چرا  ؟یفهمیم نیشما پسرا همتون مثل هم-

 از شوهرم...بخدا من طاقت ندارم نمیاز تو ا نیا ن؟ینابودم کن ن؟یخوردم کن ن؟یبشکن

 ...کردمیناله م ییجورایو  زدمیحرفامو ملتسمانه م ایآخر

 نکن.بزار باهات حرف بزنم. هی. تورو خدا گرزمیفدات شم من غلط بکنم بخوام عذابت بدم عز یاله-

 توعه همش... ریهمش تقص نمتیبب خوامینم گهیبرو گمشو د-

 با تاسف گفت: دیگونه اش چک یقطره اشک از رو هی

 نکن. هیتو رو خدا گر زمیمن اشتباه کردم عز دونمیگلم...م دونمیم-

 رفته همه حرفاتو؟ ادمی یگفتم گمشو برو از جلو چشمم.فکر کرد-

 کنمیبدم خواهش م حیصت بده تا توضچرا  بهت دروغ گفتم. فقط بهم فر گمیبدم بهت م حیواست توض یاگه بذار-

 بحرفام گوش کن...

 زدم: داد

 منو تنها بذار... ارشیبشنوم ک یچیه خوامینم-

 به دور و بر انداخت که خلوت بود و گفت: ینگاه

 دمیم حیاونجا من توض ایببرمت خونه ام...ب خوامی. مذارمیتنها نم نجایمن تورو ا-

شکستن قلبم  یهنوز جاش هست...صدا یکه به قلبم زد یصداتو بشنوم. زخم خوامینم گهیگفتم تنهام بذار. د-

 که شکست و خورد شد. میغرور لعنت یخورد شدنم صدا ی...صداچهیپیهنوز تو گوشم م

 گفت: ختیریاونم آروم آروم اشک م  دیترک بغضش

 بشم. یت بگم تا خالبدم...بذار به حیبخدا من از تو بدترم باور کن حالم بده بذار توض زمیعز دونمیم-

 گفتم: یجام بلند شدم و جد از
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. فقط نمتیبب خوامینم گهیبسه د یزد شیآت مویزندگ نکهیندارم. هم یحرف چیباهات ه گهیمن د ارشیاقا ک نیبب-

 نحستو بشنوم که برام زجر آوره یصدا خوامیبرو تانهام بذار نم

ون اما من بد زدیو صدام م ومدیاون هنوزم دمبالم م یرفتم ول رونیازون پارک ب عیسر گهیم یچ نمینموندم بب منتظر

کرار کرد ت نکارویبازم ا دمیجوابشو نم دید شهیزد به ش یسوار شدم تق نکهیگرفتم به محض ا یتاکس هیتوجه بهش 

 با خشم به راننده هه گفتم:

 ؟یسادیاقا برو چرا وا-

برنگشتم پشت سرمو نگاه کنم.  یو ازونجا دور شد. حتپدال گازفشار داد و حرکت کرد  یپاشو گذاشت رو راننده

 یبو نکهیو من اجازه دادم تا خوب صورتمو بشورن اما به محض ا خوردیگونه هام سر م یفقط قطره قطره اشکام رو

 حالم بد شد... دیبه مشامم رس گاریس

 د؟؟یخانوم..خانوم خوب-

ا ...از جام بلند شدم اممارستانهیب نجایا دمیدکتر فهم هی و چند تا پرستار و دیفیاتاق س دنیباز کردم با د چشمامو

 پرستاره دوباره گفت: دمیسرم تو دستمه دوباره خواب دمیفهم یوقت

 د؟یخانوم شما خوب-

 گفتم: بزور

 کنم؟یچکار م نجایمن...من ا-

 گفت: یبا لبخند محو دکتر

 ...نجایا نیحالتون بهم خورد اومد نیبود یشما تو تاکس-

شد  یچ دونمیاومد فقط لحظه آخر نم ادمیو اشکاش...همه و همه رو  ارشیو حرفاش...ک مانیافتاد...پ ادمیتازه  آخ

 همون راننده از فکرام خارج شدم... یکه حالم بد شد...با صدا

 دکتر حالشون چطوره؟-

 شد... یکه چ نیخوبه فقط بگ-
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 شد که از حال رفت. یچ دونمیعدش نمنشستن اولش حالشون خوب بود اما ب نیاومدن تو ماش عیراستش سر-

 به سرم ور رفت و گفت: کمیتکون داد و اومد بطرف من  میسرشو به نشونه تفه دکتر

 ببرنتون؟ انیب نیرو ندار یشما کس-

دوس دختراش بود؟ به مامان و بابا؟؟ نه نه اصال اونا اگه  شیکه پ مانیبه پ نجام؟یمن ا گفتمیم یحاال به ک ایخدا

 ناچارا گفتم: شهیبفهمن بد م

 دکتر ینه اقا-

 به دروغ اضافه کردم: بعد

 .ستنین نجایخوانوادم رفتن ا-

 گفت و با راننه هه خارج شد پرستار اومد طرفمو گفت: یزیچ هیدر گوش خانوم پرستار  دکتر

 بهتون بگم.. یراستش چجور-

 گفتم: یناراحت با

 افتاده؟ یشده اتفاق یچ-

 گفت:اب دهنشو غورت داد و  پرستار

 نیراستش شما باردار-

 باردار شهیکه باعث شد بدبخت بشم؟ باورم نم ی...من..من حامله ام؟ اونم از کسکردمیزده به پرستار نگاه م بهت

 بدبخت باشم؟  دیبا نقدریچرا ا کردمیم مویشد؟ من داشتم زندگ ینجوریچرا؟ چرا ا ایشدم...خدا

*** 

کجا رو دارم برم؟؟ برم  گهی. شوهرم که ولم کرد و رفت دیسردرگم ایدن هیخارج شدم حاال من موندم و  مارستانیب از

باهاش درد و دل کنم و  یکل تونمیکمکم کنه م تونهیم یلیاون داداشمه خ هیخوبه هرچ ایخوبه؟ آره عرش ایخونه عرش

هنوز الت ها و  دمیترسیقدم بزنم اما م ادهیخسته...دوس داشتم پ یلیخستم خ نکهی..امیبگم...از زندگ مانیاز پ
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ه ب کردمیرو دادم. تو راه به بچم فکر م ایگرفتم آدرس خونه عرش یتاکس هی نیهم ی...براابوننیهرزه تو خ یپسرا

اگه بمونه و  باشه؟ تونهیم یکه گناه بچه چ کردمیفکر م نینکبت بارم به ا یتو زنگ ادیگناه ب یموجود ب هیقراره  نکهیا

 جون به موجود تونمیم یعنی ؟یبوده باباش چکاره بوده...اگه سقتش کنم چ یبزرگ بشه بعدش بفهمه مامانش ک

 کنمیو بزرگش م ارمیم ایکنم؟آره من بچمو بدن جادیا یبزرگش کنم و واسه خودم دلگرم ایرو نجات بدم؟  چارهیب

...برگه انهیبچم در جر یآدم پس فطرت تو رگا هی شوهرمکه خون  سیداشته باشم واسمم مهم ن ایحداقل اونو تو دن

 نگه داشت بعد ایدر خونه عرش یجلو یاومد...تاکس نییاز گوشه چشمم پا یدوباره نگاه کردم و قطره اشک  شویآزما

داختم ان کینگاه به کوچه سرد و تار هی یاگه خواب باشه نصب شب شمیشرمندش م ایشدم خدا ادهیپولش پ هیاز تصو

 رو فشار دادم و منتظر شدم... فونیزنگ آ عیسر

 ؟ییکرشمه تو-

 درو باز کن یآره داداش-

خواب آلودش اومد  یبا چشما ایباز شد و من داخل شدم در آخرم درو بستم و بسمت عمارت راه افتادم عرش در

 گفت: یسمتم و با نگران

 زم؟یعز یکرشمه خوب-

بد  دادینشون م نیخونه خاموش بود و ا یالمپا میداخل شد شهیهم یتکون دادم و بعد از سالم و احوالپرس سرمو

 سرخم گفت: یچشما دنیبا د ایعرش میمبل نشست یموقع اومدم. رو

 کو؟// مانیپ ؟پسیکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیشده؟ا یچ ؟یکنیم هیچرا گر ؟یخوب یآبج-

 هق هقام گفتم: ونیباالخره سر باز کرد م بغضم

 داداش بدبخت شدم...نابود شدم.-

 شو گفت: نهیس یاومد کنارم نشست سرمو گذاشت  رو ایعرش

 کجاس پس؟ مانی؟پیکنینگرانم م یشده دار یچ زمیبگو عز-

  یدادم و آخرشم گفتم حامله ام و خودمو حساب حیتوض ویهمشو..همه چ یدادنش ول حیبرام سخت بود توض نکهیا با

و   خوردیو افسوس م ختیریمن اشک م یهم پا به پا ای. عرشخوردمیکردمو  راحت شدم اما بازم افسوس م یخال
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 دادیفحش م مانیو به پ کردینوازش م هاموکه مو یحساب کرد. درحال مانیکه چرا رو کمک پ کردیخودشو سرزنش م

 گفتم:

 بنظرت بچمو سقت کنم؟ ایعرش-

 چارهیها...بذار باشه بچه ب یسقطش کن یسرت به سنگ نخوره بر وقتی-

دندوناشو بهم فشرد و  ای...عرشخواستمیسقتش کرد اما من بچمو م شدیتازه دو ماهم بود ممن  گفتیراس م آره

 گفت:

 ... رمیبگ مانیپ نیمن از یحال هی-

 روبه من گفت: بعد

گفته تو فقط حرص نخور خواهش  یحتما مست بوده چرت و پرت زنمیحرف م مانیخودم با پ زمینگران نباش عز-

 درست بشه. یهمه چ دمی. قول مزمیحرص نخور برات بده عز کنمیم

 پر التماسم گفتم: ییکردم و با چشما نگاش

 شهیداره نابود م می. زندگایکمکم کن عرش کنمیخواهش م-

 و گفت: دیبوس سرمو

 .دمیقولت م شهیدرس م ی. همه چزمینگران نباش عز-

 مست مانمیپ دیشا گفتیس موار شدم. را دینکبت بارم ام یدرصد هم به زندگ هی یراحت شد حت المیحرفش خ با

 از جاش بلند شد و گفت: ای. عرشگهیم ینبود چ شیکرده بود و حال

 .یبخواب دیبا گهید زمیعز-

 مزاحمت شدم. خوابتو بهم زدم بد شد دیداداش ببخش یراست-

 و گفت: دیجلو دستمو گرفت بوس اومد

  زمیحرفو نزن عز نیا-
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 یلیاتاق رو برام اماده کرد خودشم رفت تو اتاق خودش تا من راحت باشم...خسته بودم خ هی ایباال عرش میرفت باهم

 یمن چ اونوقت  ؟یاالن اگه حرفاش راست باشه چ یعنی...کردمیفکر م مانیبخوابم فقط به پ  تونستمینم یخسته...ول

حرفش افتادم که  ادی هویکنم؟ برنگرده اونوقت چکار  گهیاگه بره و د ه؟یگناه من و بچم چ شه؟یم یبچم چ شم؟یم

 بالشت یفکر بغض به گلوم چنگ انداخت و رو نی( با ابرهیبازوم نباشه خوابم نم یشب سرت رو هی)اگه گفتیم

 یبالشت خال ریخودم بغضمو ز یول دادیرو با جون و دل گوش م هیکه هق هق بق یبودم اون یروزیکردم...  شیخال

! همش فکر و ذهنم بردیچرا خوابم نم دونمینم یکردم سرمو باال آوردم خسته بودم ول هیکه گر ریدل س هی... کردمیم

...دستمو شه؟؟یتموم م یچجور شه؟یم یآخرش چ یعنیبه سرنوشتمون... مونیبود...به زندگ مانیبچه و پ شیپ

دخترونه هام  یایبود!..غرق دن ردهآروم الال ک نجایا مانیشکمم و نوازشش کردم. االن بچه منو پ یگذاشتم رو

ساله لوس  جدهیاون دختر نوزده ه گهیعشوه هام از همه و همه..من د میاز تموم لوس باز گرفتمیفاصله م دیشدم.با

 یخداحافظ شیصورت یایاز دن لیزن حامله که بخاطر هزاران دالل هیزن شدم. هی گهیباباش و داداشش نبودم.من د

 ..که بخوابم. کردمیم یو سع دمیو پتو رو رو خودم کش دمیکش ی.. اهبود دهیرحمش خواب وت نشیکرده بود و االن جن

 خیبلند شدم و س عینبود پس سر ی.االن وقت لوس بازدمیچشمامو مال  زدیکه مدام اسممو صدا م ایعرش یصدا با

 زد و گفت: یلبخند اینشستم سر جام. عرش

 .ریصبحت بخ یسالم ابج-

 .ریصبح شمام  بخ-

 کنار تخت برداشت و گفت: یعسل یاز رو شویگوش

 ؟؟ی. حاضرگهیم یچ نمیبب مانیبزنگم به پ خوامیم یراست-

 داداش. بزنگش. خوادینم یحاضر نکهیا-

 بوق بخوره  زود گفتم: نکهیگرفت  قبل از مانویپ یشماره  عیسر ایعرش

 .فونیآ یبذار رو-

 برداشت... ویبعد از پنج بوق گوش فونیآ یگذاشت رو ویگوش ایعرش

 : الو سالم.مانیپ
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 : سالم و درد...ایعرش

 ا؟یعرش یشده اول صب یزیچ-

و انتقامشو  یسرم رو کمکت حساب کردم خواهرمو دادم دستت که بر ریاز تو بپرسم. خ دیکه من با هیسوال نیا-

 ؟یبه کرشمه زد هیحرفا چ نیا ؟یکنیم هیچ نکارایا یریبگ

 مکث گفت:داداش تو رو خدا ببخش حالم خوب نبود. یاز کم بعد

 آخرشم حالم خوب نبود. گهیآره د-

 حاال کرشمه کجاس؟-

 خوشگلت. یها یحور شینداره. تو برو پ یبه تو ربط-

 چرت و زیچ هیحالم خوش نبود  شبیگفت:تو رو خدا بگو کجاس. بخدا به قران قسم د مانیقطع کنه که پ خواست

 خدا...پرت بش گفتم اگرنه ب

 ؟یکه حالت بد بود. مگه من نگفتم ازون زحر مارا کوفتت نکن یکنیتو غلط م-

زنگش  یهرچ شمیشد بخدا. حاال تو رو خدا بگو کرشمه کجاس دارم نگرانش م یاتفاق شبیداداش د دیببخش-

 .دهیجواب نم شویگوش زنمیم

 .یریسراغ کرشمه رو بگ خوادیدلنگرونت نشن حاال نم وخیکه  اتیحور شیفعال برو پ -

 حالم خوش نبود.حاالم بگو زنم کجاس. شبیپر از خشم شد: گفتم د صداش

بخدا  .یکور خوند  نیبب ش؟یبکش یبزن یکرشمه سو استفاده کن یباش. بهت بگم بازم از سادگ الیخ نیبه هم -

 .کردمیم اهیاگرنه روزگارتو س یخواهرمو بدبخت کرد یپاشد گمیبت نم یچیبخاطر عمه ست که ه

 باشه باشه من غلط کردم فقط بگو حالش خوبه؟-

 بد. اینداره حالش خوب باشه  یتو که واست فرق کار؟یچ یبدون یخوایمثال م-

 نگرانشم. غمبریبه پ ریبخدا نگرانشم به پ یزد: د گفتم بگو لعنت داد
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 یکه کرد یکران یمک بکرشمه هم تموم شد ممنون از ک هیپسر عمه. اون انتقام کوفت تیبرو دمبال زندگ-

 .نینه نه قطع نکن باشه من بد من خر من سگ من گاو. فقط بگو حالش خوبه هم-

 .یکه کرد یتو فکر کن حالش خوب باشه با کار-

 .ایلب گفت: آه خدا ریز

 .اتیبرو خوش باش با حور مانیاقا پ شمینم فتونیمزاحم وقت شر گهیخوب د یلیخ-

 ردم.افتاد چکار ک ادمیشدم تازه  دارینبوده. صبح که ب یخبر شبیپروندم. بخدا د یزیچ هی شبید گمیبابا من م یا-

کاناپه کنار تخت. خودشم نشست و صورتشو  یقطع کرد و پرتش کرد رو ویگوش ایخواست ادامه بده که عرش دوباره

 ...گفتمیم یزیچ هی دیوسط من با نیدستاش گرفت.حاال ا نیب

 .ختمیتو بهم راعصاب دیداداش تو رو خدا ببخش-

 نگاهم کنه گفت: نکهیا بدون

 آدم بشه.  مانیتا پ یمونیکرشمه تا چند هفته خونه من م نیبب-

 ...شمیآخه مزاحمت م-

 .یشما مراحم زمیعز رینخ-

 هدونیناراحت؟ فقط خدا م ایخوشحال باشم  دیبغض؟  با ای هیگفت و از اتاق خارج شد...خب حاال چکار کنم؟ گر نویا 

رو ازون  ایعرش یکن.خودت کمک کن حرفش راست باشه. صدا ریخودت بخ اینه! خدا ایراست بوده  مانیحرف پ

خودمو صاف و صوف کردم رفتم  نکهیبعد از نهییآ یصبحانه بخورم. رفتم جلو امیکه ازم خواست ب دمیشن نییپا

! میدخونه درندشت بو نیو ات ایفقط منو عرش قاتشیطبق معمول رفته بود مسافرت بخاطر تحق ایعرش ی. بابانییپا

 :من نشست و گفت یهم روبرو ای. عرشارنیصبحونه رو ب لینشستم و منتظر شدم تا خدمتکارشون وسا یصندل یرو

 کرشمه. سیحرص نخور برات خوب ن نقدریخواهشا ا یریتا جون بگ یبخور یمقو یزایچ دیبا یتو االن حامله ا -



 نقاب من

 
201 

 

اره قبرستون! خدمتک ای بودمیم ابونیتو کوچه خ دیاالن با دونمیرو نداشتم نم ایتکون دادم. واقعا من اگه عرش سرمو

و  زیم یبود رو گذاشت رو نایو ا ریقند و نبات تخم مرغ پن ریش ییرو که توش چا یبزرگ ینیبود س الیکه اسمش سه

 . عرشا ادامه داد:دنشونیشروع کرد به چ

 ؟یدوس دار مانویسوال...تو پ هی مونهی. فقط مادیتا ب ییکجا گمیم مانیپ به هفته سه–بعد از دو -

 یدوس داشتم ول مانوینداشتم بهش بدم. من واقعا پ یچون جواب ری! سرمو انداختم زگفتم؟؟یم یچ دیخدا حاال با یا

 زد و گفت: یلبخند ایبهش بگم. عرش دمیکشیخجالت م

اش حساب بر هیمدت فقط تنب نی. اما بدون اشتیپ ادیب گهیدو سه هفته د گمی. من به مجنونتون میلیباشه خانوم  ل-

پر  ییبوده  مست که نکرده بود فقط دلش از جا یببهت زده همش علک شبیکه د ییحرفا مانی. مطمئن باش پشهیم

ه . اگیبهش فرصت دوباره بد دیشده با یچون حق داشته و عصب یریبگ یجد دیکرده تو هم نبا یبوده سر شما خال

 .یبرات خواهر کنمیم گهیفکر د هیاگه نه هم که  نیخوشبخت بش شاالیدرست شد که ا گهید

 تشکر کنم که گفت: خواستم

 .یو بهش بگ ییایبهش نگفتم گذاشتم خودت ب تویدر ضمن من موضوع حاملگ-

 و گفتم : دمیتو بغلش  گونه شو بوس دمیآگاه پر ناخود

 جونم. یدوستت دارم عرش یلیخ ییایتو بهتر داداش دن-

 و گفت: دیخودش فشرد سرمو بوسبه  منو

 خودم.. یقربون ابج-

 گفتم: گرفتمیکه لقمه م یدرحال ختمیو کره تو بشقابم ر ریپن یاومدم کم رونیبغلش ب از

 داداش.-

 جون داداش.-

 نجام؟یکه من ا فهمهینم مانیپ یعنی-

 هم زد و گفت: شییچا وانیل یتو ختیقاشق شکرشو ر هی
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 کجاس! دونمیکه نم کنمیاظهار م ای سین نجایکرشمه ا گمیم دیبفهمه؟ اگرم پرس یچ ینه برا-

**** 

اس و مس چرت  ای رفتیهر روز باال م میبه گوش مانمیپ یبودم تعداد زنگ ها ایبود که من خونه عرش یسه هفته ا دو

 نیودم که همکار داشت و من تو خونه تنها ب ییرفته بود جا ای...امروز عرشکردیم یو اظهار دلتنگ فرستادیو پرت م

وقته که رفته بود و االن صد در صد برگشته  یلیچون خ هباش ایعرش زدمیخونه بلند شد .حدس م فونیآ یاالن صدا

 ایرفتم و دکمه گشوده شدن در رو فشردم و منتظر شدم تا عرش فونیرفتم سمت آ نییبود. اروم آروم از پله ها پا

ر د یجلو قایجا خوردم! دق مانیپ دنیدرو باز کردم اما  با د نیهم ی..برا شوازشیامروز برم پ خواستیباال. دلم م ادیب

چکار کنم فقط  درو  بسرعت بستم اما  دونستمیبهم زل زده بود. هل شده بودم نم نهیبود و دست به س ستادهیا

درو هل داد محکم  مانینداشت  پ یا دهیفا زدمیزور م میدر و باعث شد در بسته نشه هرچ یپاشو گذاشت ال مانیپ

 و در باز شد. با خشم گفتم:

 .رونیبرو ب ؟یکنیچکار م نجایتو ا-

خورد. راه  واریچون پشتم به د دمیبه ته خط رس گهیجلو...د ومدیاون م رفتمیکه من عقب م یجلو. هر قدم اومد

چقدر دلم  دونهی. خدا ممیهم زل زده بود یآوردم باال ...تو چشا یلیسرمو خ نمشیبب نکهیا ینداشتم. برا یفرار

 خشم گفتم: اتو چشمام نفرت موج بزنه ب کردمیم یبراش تنگ شده بود اما سع

 رونیبرو کنار. از خونه مون برو ب-

 چونه امو گرفت و گفت: ریدستش ز یکیدرست کنار گوش من. با اون  واریدستشو چسبوند به د کف

تا تو رو  دمیکش یچقدر در بدر یدونیتم؟ مچقدر دمبالت گش یدونیچقدر دلم برات تنگ شده بود ؟ م یدونیم-

 کردم؟ داتیپ

 .نمتیبب خوامیبدونم فقط برو ..ازت متنفرم. نم خواممینم دونمینه نم-

 کج کرد و گفت: یکم سرشو

 نه...من اومدم دمبال خانومم کجا بذارم برم؟-

 ...خوردهیتو رو خدا برو حالم ازت بهم م مانیپ-
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 :گفتیشونه هامو گرفته بود و م یبا نگران مانیعق رو بزنم پ نیو باعث شد اول دیچیدماغم پ یعطرش تو یتازه بو اه

 ؟یشد یچ ؟یکرشمه خوب-

همش واسه  دونستمیعق زدم. م یشد و حساب یمعدم خال اتیتمام محتو ییسمت دستشو دمیتوجه بهش دو بدون

بدم. راه افتادم سمت اتاقم اما باال  مانویپ یواسم نمونده بود که  راه برم چ برسه جواب سواال یرمق  گهی.دارمهیو

م اما بهتر بش کمیو چشمامو بستم تا  دمیکش رازبرام سخت بود رفتم بسمت مبل همونجا د یلیرفتن ازون پله ها خ

 . آخرش طاقتمو از دست دادم و  داد زدم:دیپرسیحالمو م یدست بردار نبود و ه مانیپ

 .مانیولم کن پ-

ش از وانوینداشتم ل نیجز ا یآب واسم آورد داد دستمو گفت که بخورم. چاره ا وانیل هیسمت آشپزخونه  دیدو عیسر

 و گفت: نیزم یازم گرفت گذاشت رو وانویگرفتم و تا ته خوردم. ل

 ؟یخوب -

 .رونیگفتم برو ب-

 . من اومدم دمبال تو.شهینم-

 فقط برو. مانیتو رو خدا برو پ-

 پر التماس شد... چشماش

 برم؟ شهیکردم مگه م داتیهمه مدت پ نیبذارم و برم؟ بعد ا شهیاخه مگه م-

 بازم اعتراض کنم که گفت: خواستم

کرد  وتیطرفدار ارشیاونشب ک نکهی...ازدادیعذابم م یکردیفکر م ارشیتو به ک نکهیبخدا اونشب حالم بد بود. از-

مت که گ یبود؟ شب میشب زندگ نیبدتر اونشب یکنیعذابم داد...باور م یباهام تند رفتار کرد نکهیعذابم داد...از

من اشتباه کردم راجع به  شدمیم نیبهت بد ب دینبامن بود  ریهمش تقص دونمینکردم.اره م داتیپ گهیکردم و د

کرشمه خونه بدون تو سوت و کوره. خودمم از  تهمت بهت عذاب وجدان  رمیمیتو...تو رو خدا منو ببخش. بدون تو م

 بهت. شدمیم نیبد ب دینبا دونمیداشتم م
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فکر  ارشیحرفا آماده کرده بودم. نه..من به ک نیا ینگفتم چون خودمو برا یچیبسته بودم و ه چشامو

 با التماس گفت: مانی..پکردمینم

 نکنم منو ببخش. نکارویا گهید دمیکرشمه. قول م کنمیخاهش م-

 کردم با بغض گفتم:بود. چشمامو باز  یکاف مانیعذاب دادن پ گهیاالن وقت ببخش بود. د دیشا

 که حاال هم من عذاب بکشم هم تو؟ یباور نکرد کنمیبهت گفتم من به تو فکر م یاخه چرا؟ چرا وقت-

 کرد و گفت: بغلم

کردم. حاال  یتیچه خر فهممینداشتم اما حاال م یاونموقع بهت اعتماد کاف دیشا زمیعز کنمینم نکارویا گهید-

 آره؟ یبخشی. منو مبردیخوابم نم ینبود شمیکه پ ییشبا دونهی. خدا مرمیمیمن بدون تو م فهممیم

 زدم و گفتم: ی... لبخندیبچم ی.تو بابایزیچون دوستت دارم و برام عز بخشمیمن تو رو م مانمیپ آره

 .یبهم بد یقول هی دیبا یبش نیبهم بد ب دینبا گهیاما د بخشمتیم-

 گفت: یلمهمون لباش شد با خوشحا یباز شد لبخند گنده ا صورتش

 باشه قبوله... یهرچ -

 یگدروغم ن نکهی.و مهمتر از همه ایبهم اعتماد داشته باش دیبا ینکن ینیبد ب یطیکه تحت هر شرا یقول بد دیبا-

 دور خودش چرخوندم و گفت: یبغلم کرد کم دیامو بوس گونه

 ...شرطاتم مثل خودت مهربونه فدات شمیچشم خانوم-

بگه  یزیچ خواستیم یهمونجا خشکش زد ه مانیمنو پ دنیداخل شد اما با د ایموقع در خونه باز شد و عرش همون

 با خنده گفت: مانی...پتونستینم یه

 کردم؟ داشیآخر پ یدیداداش؟ د هیچ-
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 که دیرس یهمون موقع یاخه بد شانس شدمیگذاشت. داشتم از خجالت سرخ م نیو منو زم دیگونه امو بوس دوباره

ه  تنمه.. باالخر می.تازه هواسمم نبود که چه تاپ آزاد و بازچرخوندیبودم و اون منو م مانیتو بغل پ یگنده ا نیمن به ا

 با بهت گفت: ایآقا عرش

 نجا؟؟یا یاومد یت...تو ک-

 االن. اومدم خانوممو ببرم... نیهم-

 روبه من گفت: بعد

 ؟یدرو باز کرد یکرشمه با چ اجازه ا-

 بود گفتم: ریکه سرم ز یهمنطور

 بود. مانیپ دونستمینم یتو باش کردمیاخه...اخه فکر م-

 گفت: یاستاد محکم و جد مانیپ سیتو ف سیاپن آشپزخونه اومد ف یها رو گذاشت   رو وهیم پاکت

 یها ی.تموم رفاقت و دوستبخشمتینم گهی.دیاما اگه بفهمم دست از پا خطا کن دمیخواهرمو بهت م دفهیا-

 کنار. زارمیم ویدگخانوا

 باهاش ندارم. یداداش من که گفتم اشتباه کردم حاالم اومدم دمبالش تا ببرمش. شمام نترس کار--

 روبه من گفت: بعد

 ...میبر ایکرشمه ب-

 اونم با لبخند جوابمو داد: گهیم یچ نمینگاه کردم بب ایبه عرش منتظر

 برو کرشمه خانوم.-

از خونه  مانیبه پ ایعرش یو هشدار ها یرفتم بغلش و صورتشو بوسه بارون کردم و بعد از خداحافظ یخوشحال با

 ...میخارج شد

 گفتم: دمیخوابیتخت خوابم م یکه رو یدرحال
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 من؟ یتو خونه  یاوردیرو ن گهید یمطمئن باشم زن-

 بغلم کرد و گفت: دیکرد اومد کنارم دراز کش یاخم

 . منو هم بخاطر رفتارم ببخش.زمیچرت و پرت گفتم عز من که بهت گفتم اون شب-

 تو گردنش فرو بردم و گفتم: سرمو

 .مانیبرات تنگ شد پ یلیدلم دخ-

 و گفت: دیچند بار با عطش بوس گردنمو

 شتریب یلیخ یلی...خشتریمن ب-

*** 

. االن ماه چهارمم بود و هنوز جرئت نکرده میدونستیقدر همو م شتریبهتر شده بود و ب مانیروز اخالق منو پ ازون

جون فسن یعنی مانیمورد عالقه پ یکنم. غذا کسرهیکارو  خوامیخدا امروز م یاریبگم که حاملم اما به  مانیبودم به پ

رو برداشتم اول رفتم سراغ کمد ها  ی. دستمال کهنه انمک زشیتم دیرو درست کردم حاال نوبت خونه بود که با

داشتم بر نتیها...حاال نوبت گل ها بود. پارچ رو از تو کاب نتیو کاب زریو فر خچالی ینهار خور زیم ونیزتلو زیبعدش م

آب دادم و  یکه گوشه و کناره سالن قرار داشت و بهشون حساب ییو رفتم سراغ گل ها ختمیتا سرش توش آب ر

ه تا ک یشلوارک تنگ ل هیباال تو اتاقمون خونه برق افتاده بود. خودمم رفتم  یکردم حاال حساب زیهاشونو تم رگب

ونه تاپم بودم. موهامو ش نیعاشق ا یعنی دمیرو پوش یتلگرام یها کریکه پر بود از است دیتاپ سف ایزانوم بود  یباال

 یگلسر رز زرد رو به سمت راست موهام زدم تا با شکلک ها هی. ختمیکردم بعد از ژل زدن اتوشون کردم و اطرافم ر

که  یلمیر هیبا  یرژ لب صورت هیفقط  کردیکامل م پمویهم که ت یشیزرد بود ست بشه. آرا شونیشتریتاپم که ب

. زدمیبرق م یکم نداشتم و حساب یچیبود....حاال منم از خونه ه دادیمژه هامو حالت دار و بلند نشون م یحساب

از سرکار برگشته بود. با  مانیدر اومد حتمانم پکه زنگ خونه بصدا  دادمیقر م یواسه خودم علک نهییتو آ تمداش

 زیم یرو یوارد بشه شمع ها نکهی. قبل از ادیبله خودش بود. درو باز کردم و منتظر شدم ب فونیعجله رفتم سمت آ

 ...مانیمتعجب پ یو بسته شد و حاال صدا زکه با دمیدرو شن یرو روشن کردم تا فضا رو شاعرانه کنه.صدا

 رو باش... نجایا ییییییوا-

 داد زد: بعد
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 کـرشــمــــــــه...-

ه ک یاز خونه ا ایاز من بگه  دونستی. دهنش باز مونده بود. بدبخت نمسادمیو جلو روش وا رونیاشپزخونه اومدم ب از

 از دستش گرفتم و با ناز گفتم: فشویزدم و رفتم بسمتش. کتشو در آوردم ک یبراش درست کردم! لبخند گنده ا

 .مزیسالم عز-

 به کل خونه انداخت و گفت: یبست نگاه دهنشو

 یوا نجا؟یتو...چرا ا-

. خودمم نهیکشوندم و وادارش کردم که بش زینجاتش بدم دستشو گرفتم  و بسمت م یاز سردرگم نکهیا یبرا

 روبروش نشستم و گفتم:

 مان؟یپ یخوریچرا نم-

 شده بود گفت: رهیکه بهم خ یبرداشت همونطور قاشقشو

 !یکن وونهید چارمویدل ب یخوایچ خبره؟؟! نکنه م نجای....چقدر خونه قشنگ شده!! ایگل شدچقدر خوش-

 و گفتم: دمیخند

 قصدمه حاالم بخور که تازه اولشه. نیاتفاقا هم-

بعد از غذا که محفل عاشقونمون شروع  یپس باشه برا شدیبد م یلیکه حاملم خ گفتمیوسط غذا اگه بهش م االن

 ....شهیم

 خوشمزه بود...اونم با تو. یلیخ یخانوم یمرس-

 قابل آقامونو نداشت. زمیخواهش عز-

از پشت بغلم کرد و دستمو  زیم یبلند شد و اومد طرفم. بشقابو که دستم بود رو گرفت و گذاشت رو یصندل یرو از

 و گفت: دیفشرد. گردنمو بوس

 ...یمن یایتموم دن-
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 وباره برداشتم و گفتم:...بقشقابو ددیو بازم گردنمو با عطش بوس 

 .یمنو خورد گهیخب د-

حاال بعدا جمع کن تا نرفته بره  یظرفا رو جمع کن دیکاناپه...اَه کرشمه حاال که نبا یخنده ازم دور شد و رفت رو با

که  انمیبحالت دو از آشپزخونه خارج شدم و نشستم کنار پ زیم یبشقابا رو گذاشتم رو عی...سرنهیبب یاخبار ورزش

ر تو بغلش دستامو دو دمی. خزدمیرو بزنه از دستش کش ترلدکمه قرمز رنگ کن نکهیلو برداشته بود قبل ازکنتر

 بگه گفتم: یزیفرصت کنه چ نکهیلباش نشوندم قبل از یبوسه کوچولو رو هیگردنش حلقه کردم و 

 کارخونه چ خبر؟؟! زمیعز-

 محکم تر به خودش فشرد و در گوشم زمزمه کرد: منو

 .شهی. مثل همزمیخبر عز چیه-

 گفتم: طتنتیش با

 دارم... یخبر هیمن  یول-

 ذوق و شوق گفت: یکل با

 بد؟ ایخوبه -

 اوممممم خوب.-

 ؟یچ خبر-

 ...گمینم-

 ...گهیبگو د-

 اگه نگم؟؟!-

 !یکنیجون به لبم م یبگو دار مانیجون پ-

 گفتم: یمکث کردم و تو چاش زل زدم با خوشحال یکم اولش
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 ایشیم ییبابا یدار مانیپ-

 گردو چشاش گرد شد... تو بغلش رها شدم...تو حالت بهت گفت: اندازه

 !یگیدروغ م یبگو که دار-

 .من حاملممانیپ یشیبابا م ی. دارگمینه نه بخدا دروغ نم-

که از زور  یمبل بلند شد و منو دور خودش چرخوند در حال یمحکم بغلم کرد و از رو هویبعد  دیکش یراحت نفس

 گفت: دیکشیداد م یخوشحال

 ...شمیدارم بابا م یوااااااااااااااااااا-

 اما من حالت تهوع داشتم بزور گفتم: کنهیداره واسه خودش حال م نیخدا ا یوا 

 .ارمیدارم روت باال م نیمنو بذار زم مانیپ-

عق محکم زدم تا ولم کرد.  هی. اخرش ایخونه عرش ی.مثل اونروز توچرخوندمیو فقط م کردیاون بحرفام گوش نم اما

م سر یاومد باال مانیعق زدم....پ یحالم بهمخورد بسک گهیکه خوردمو باال اوردم. د ییو تمام غذا ییرفتم تو دسشو

 دوباره پسش زدم و گفتم: یول

 ...یدیبرو کنار بو م-

قط ف ی. علکارمیتو معدم نبود که باال ب یچیه گهید ایشد...آخر یخال ییمعده ام تو دسشو اتیو دوباره تمام محتو 

 گفت: یسرمو با نگران یبا شال و مانتوم اومد باال  مانیکه اونم دست خودم نبود. پ زدمیعق م

 دکتر؟؟ میبر یخوایم ؟یکرشمه خوب-

 بلند شدم دستمو به کمرم گرفتم و گفتم: بزور

 ...شمینه نه خوب م-

و رفت ت عیمبل نشوندم خودشم سر ی. رورونیب امیبو گندو ب ییگرفت و کمک کرد که بتونم ازون دسشو کمرمو

م بدتر و حال ارمیدوباره باال ب دمیترسیقورت خوردم م هینبات برگشت و داد دستم...بزور  ییچا وانیل هیآشپزخونه با 
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 ییبودم تا بونبود چون با دستم در دماغمو گرفته  آوردنهم خوردم اما خبر از باال  گهیبشه.به اصرارش چند قورت د

 مبل نشست و گفت: نییکنارم پا دیکش یقینفس عم مانیرو حس نکنم. پ

 زم؟یعز یخوب-

شکمم و  یدستشو گذاشت رو مانی. پکردیراحت کنم اما هنوزم دلم داشت درد م الشویسرمو تکون دادم تا خ فقط

 گفت:

 بهم خورد؟؟ یحال مامانت بخطر تو فسقل یدیقربونت بره د یبابا یاله-

ه ک یبچه بود!! واقعا چطور تونستم اونروز به شوهرم بد بگم؟ شوهر نیچقدر عاشق منو ا مانیگرفته بود... پ خندم

 با خنده گفتم: مانیشکمم درست بغل پ ی...دستمو گذاشتم رود؟یپرستیعاشقه خانومشو م

  یمثل بابات نباش یول ییایب ایخدا کنه به دن-

 ...شمیاونوقت من بات قهر م اینر ی. به مامانکنمیمخودم بزرگت  ایب ایبدن یینه بابا-

 گفتم: یلحن بچگونه ا با

 دوستت ندالم... گهید یکن نکاریاگه ا ؟یبابات و مثل اون باش شیپ یبر یخوایم ؟یآره مامان-

 .کنهیغر غر م رزنایمثل پ شهیولش کن مامان غرغروتو هم-

 .یباش یخودم...خدا کنه دخمل مامان شیپ ایب ینه مامان-

 با عشق بغلم کرد و بسمت اتاقمون رفت با خنده گفت: کردیکه خندش گرفته بود و بزور خندشو جمع م مانیپ

 که پسره جوجومون. شاالیا-

 انداخت دور گردنشو گفتم: دستمو

 مان؟؟یپ یجوجومونو بکش یمنو ننداز-

 و گفت: دیتخت خودش کنارم خواب یمنو گذاشت رو دیمو بوس گونه

 ...هیشنگچه حس ق-
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 ؟یچه حس-

 ...اتیبچت از عشقت باشه. اونوقت اون دو تا بشن تمام دن نکهیا-

 نیداشتم مانع ا هشیکه  یعشقم نبود اما عالقه ا مانیصورتمو کنار زدم..درست بود پ یکه اومده بود جلو موهامو

 حرفم نشد.  گفتم:

 قشنگه... یلیاوهوم خ-

 م؟؟یبذار یخب عشقم اسم جوجو رو چ-

 هامو باال انداختمو گفتم: شونه

 !سیمعلوم ن تشیهنوز که جنس-

 ؟یاگه دختر بود چ یبگو اگه پسر بود چ ؟یدار تشیخب چکار به جنس-

 گفتم: نیهم یبه پسر فکر نکرده بودم برا یغزاله  ول ایکرده بودم اگه دختر بود اسمشو بذارم غزل  فکر

 غزاله. ایاگه دختر بود غزل -

ه اگه پسر بود باش گمی.مثال من مادیباشه که بهش ب زیچ هی دیبه اسم منو تو داره؟ با یچه ربطهمون غزاله  ایغزل -

 پونه. ایپژمان و اگه دختر بود پژوا 

 دوس دارم. یلیدو تا اسمو خ نیتا حاال ا یخب من از اول بچگ-

 ؟؟یپونه و پژمان دوس ندار یعنی-

 بهش فکر نکردم. دونمینم-

 اومده باشه مثل برق گرفته ها گفت: ادشی یزیچ هیکه  انگار

 ه؟یچ ایمیاسم بچه پدرام و ک یراست-

 و گفتم: دمیخند
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 ه؟یدختر از کجا بدونم اسمش چ ایپسره  دونمیاصال نم ؟؟یبه بچه اونا دار کاریتو چ-

 ا؟یمیچند ماهشه ک-

 ؟یپرسیم یچ یماهشه...برا شیفکر کنم ش-

 باشه... یکیمثال بچه هامون بزرگ شدن و عاشق شدن اسماشون قشنگ و  وخی. گفتم ینطویهم یچیه-

 گفتم: دیزدم پس کله اش که اونم خند یکیخنده  با

 .دمینم لیباشه اقا. من دختر به فام ریخ یدیخواب د-

 دختره؟ یدونیاونوقت تو از کجا م-

 …گفتم ینطوریحاال هم-

 :دمیپرس یبا  نگران کردیکه سنگو آب م دیکش یآه

 ؟ییشده آقا یچ-

 بهم انداخت و گفت: ینگاه

. کردمیمرگ م یکه هر لحظه بدون تو رو ارزو ییبازوم نبود...شبا ی...سرت رویافتادم که کنارم نبود ییشب ها ادی-

 دوستت دارم.  ایدن هیدوستت دارم.  یلیکرشمه من خ

 شو گفتم: نهیس یتم روالبته منم ازون بدتر. سرمو گذاش دهیکش ی... معلومه چقدر سختزمیعز یآخ

 ...مانیمنم دوستت دارم بابا پ-

 ....سوزوندیداغش بودن که لب و گردنمو م یو  دوباره بوسه ها 

**** 

 ...ممممممماااااااااااااااااااااااااااااانییییییپ-

 همونجا داد زد: از
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 جووووووووونممممممم-

 استکان ها گفتم: یتو ختمیریرو م ییکه چا یدرحال 

 سرم رفت. کمش کن-

 ؟؟ینیبب ییایداره نم یباز -

 فقط کمش کن سرم رفت امیچرا م-

 با خنده گفت: پدرام

 حساسه. یکن باز ادشینه نه ز-

زد  یلبخند ایمی. کزیم یرو بردم و گذاشتم رو ییچا ینیبه پدرام رفتم که حساب کار دستش اومد. س یغره ا چشم

 و گفت:

 زم؟؟یعز یدیچرا زحمت کش-

 نشستم و گفتم: کنارش

 عمه چطوره؟ یجوجو ی. راستزمیخواهش عز-

 شکمشو گفت: یبود دستشو گذاشت رو ونیکه حواسشون به  تلوز مانیزد بعد دور از چشم پدرام و پ یلبخند

 نداره. یبیخوبه فعال ع-

 سنو؟ ینرفت ایتازگ-

 پسملمون سالم سالمه.   گفتیچرا م-

 بخور سرد شد توییخدا رو شکر خب حاال چا-

 گفت: دیکوبیداد پدرام بلند شد که مشتشو بهم م هوی دیرو برداشت و نوش ییلبخند فنجون چا با

 گـــــــــــــــل....-
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 و پدرام دو کف دستاشونو بهم زدن و باهم گفتن: مانیپ بعد

 ...ـــــــــولیا-

 بلند شد: ایمیک داد

 !دیکوفت بچم ترس-

 رو کرد به پدرام و گفت: یبا خوشحال مانیخنده پ ریز میحرفش هممون زد نیا با

 ...داااایمال نیبه زم منصورویخوب پوزه عل یول-

...من که واقعا سرم یکردن از خوشحال دادیکرد و دوباره  شروع کردن به داد و ب دییتا یحرفشو با خوشحال پدرام

 یفت و روگ یشیا ایمیسر جاش...ک ادیبمون باعصا کمیتا  مانیتو اتاق مشترک منو پ میرفت ایمیبا ک دیترکیداشت م

 گفتم: دادمیکه شونه هاشو ماساژ م یالنشستم درح ششیدستاش گرفت. رفتم پ نیتخت نشست و سرشو ب

 کرد؟ شهیم کارشونی...چگهیمردن د-

 خدا شفاشون بده به حق پنج تن. شاالیاره ا-

 اشاره کرد به شکممو گفت: ایمیخنده ک ریز میگفت و باهم زد نویا

 .شداااایخوب م بودیاگه بچتون دختر  م ییخدا یول-

 اخم کردم و گفتم: یشوخ با

 مخصوصا تو... دمینم لیبابا  دختر به فام-

 ؟یبچت نگرفت یلباس برا یدلتم بخواد پسرم دومادتون بشه....راست ششششیا-

 پسر... ایدختر باشه  سینه معلوم ن-

 خواد؟یم یچ مانیپ-

 بچم دختر باشه. خوادیمنم با حرفش موافقم اما دلم م هیسالم باشه کاف گهینداره م یاون براش فرق-
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 .گهیخب آره راس م-

 ن؟یذاریم یاسمشو چ یراست-

 )ک( باشه. دیبا گمی)پ( باشه منم م دیاول اسمش با گهیواال...پدرام م دونمینم-

 اول اسمش)ک( باشه... دمینم ریگ ادیمن ز یول مانیاخخخ درست مثل منو پ-

 پ....  گهیچرا من دوس دارم ک باشه اما  پدرام سرتق م-

دختر دوس داره بشه  گهیم یپژمان ول مانیغزاله بشه اگه پسر بود به خواسته پ ایقرار شد اگه دختره غزل  یول-

 پونه.

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 کنه... ریخدا ختم بخ-

 بلند شد: مانیداد پدرام و پ یبگم بازم صدا یزیخواستم چ تا

 کرد. شیبابا خوب کار ولی: امانیپ-

 .رهیگیداره خطا م یه یالک یالک شوریرو داره ب یلیداور خ ی: ولپدرام

 نگرفت پدر سگ. گرفتیم یپنالت دی:اونوقتم که بامانیپ

 ندن  یتمومه فقط دعا کن سوت یباز گهید قهی: ده دقپدرام

 ...شهیم یاگه ببره چ گمایپدرام م ی: ولمانیپ

 ...میسر تا پا  قرمز بپوش دیفقط با میصورت ندار یرو ینقاش یحاال وقت برا-

 ...گهیکرشمه بلده د -

 مال اولشه. جانشیتموم شه. شور و ه کشهیساعت م میکه ن میبابا وقت ندار-

 یکاله و شالتو آورد یشد راست فیح یآره ول-
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 .چسبهینم دهیرمزه. از تو سفچون ق میریمن م نیاره آوردم با ماش-

 خب باشه. یلیخ-

 و گفت: دیخند زیر زیر ایمیک

 کنه. ریرو هم بخ نایا ریخدا ختم بخ-

 خنده... ریز میزد یبلند یو هردومون با صدا 

و پدرام  رفتن بقول خودشون  مانی. پکردمیو پدرام خوردن و جمع م مانیرو که آقا پ ییو لواشک ها وهیپوست م 

داشتم خونه که آروم و  یهم رفته بود خونه خودشون...حاال خونه غرق سکوت بود واقعا چه آرامش ایمیک یپرچم باز

 با هدفونو از تو لمویاز جمع کردن ظرف و ظروفا  موبا د.بعخواستیو آروم م نیدلنش کیموز هیسر و صدا بود! دلم  یب

رپ و پاپ! بچه  یگذاشت تا آهنگا میآهنگ مال دیبا نیواسه جن گنیگذاشتم. م میمال کیموز هیاتاق آوردم و 

کردن آهنگ  سر هدفونو گذاشتم دو طرف شکمم که مثل  یدروغ! بعد ار پل ایراسته  دونمینم گهید شهیم یمنطق

م ....از فکر خودم خندگهی. فکر کنم تا اونوقت بپکم دیماهمه  خدا رحم کنه به نه ماهگ شیبادکنک باد کرده مثال ش

 یفداش شم. چقدر دوست دارم چشاش خاکستر کنهی. االن بچمون داره آهنگ گوش مدمیخند زیر زیگرفت و ر

 موهاشو دوس یول  شهیم تبچه زش ینجوریباشه ا یمثل برف! نه مثل من گندم دیسف دیباشه رنگ پوستشم سف

بذارم؟؟  یخدر نازمو چبچه !...حاال اسم د نیبشه ا ییچه هلو ییخودم و باباش باشه. وا نهویع یپر کالغ یدارم مشک

 از پژوا دوست شتریمن پونه رو ب یپژوا ول ایحرف نداره اون گفته دوس داره پونه باشه  مانیپ قهیاووومممم آهان سل

وشحال خ یلیخبر خ نیا دنیبا شن مانیشو همون پونه خوبه . مطمئنم پ یخیدارم قشنگترم هست البته. حاال غزلو ب

! وروجک مامانه  خورهیم یی... با تکون خوردن بچه تو شکمم از افکارم بسرعت خارج شدم. اخ که چه تکوناشهیم

 دیچرخیدر م یکه تو دیلک ی. با صداگرفتیراستم زد که خودمم دردم م یبه پهلو یضربه محکمتر نباری...  اگهید

 یلیتو دستام بود خ ایانگار دن دنشید نداشت. با دیکل گهید یبود چون جز اون کس مانیخوشحال شدم. حتما پ

مبل انگشت  یپرت کرد رو فشویآروم بطرفم اومد ک مانی. پنهیدخترشو بب یکارا تونهیخوشحال شدم که اونم م

 دماغمو آروم گفتم: یاشاره مو گذاشتم رو

 .خورهیداره تکون م ایب ایب-
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انوم  ز یپاههام زانو زد و دستشو گذاشت رو یشد جلو کمینزد یجون یبا لبخند ب مانیشکمم پ یگذاشتم رو دستمو

 گهید فیکه سرشو گذاشت دو تا ضربه خف نیشکمم تا ضربه ها رو حس کنه. هم یبعد سرشو آروم  گذاشت رو

 منو باباش کرد. گفتم: یرو مهمون لبا یبطرف نافم اومد که لبخند

 طونتو؟یدختر ش ینیبیم-

و  یاما من...جز خستگ دیدیمن م یرو تو چشما یوج شور و خوشحالاون م میشد رهیهم خ یباال آورد تو چشا سرشو

موهاشو نوازش کردم  یلبام محو شد دستمو گذاشتم رو ینشدم. لبخند رو ایجو یا گهید زیچ یحوصلگ یدرد و ب

 گفتم:

 شده؟ یزیچ مانیپ-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 نشده. یچیه زمینه عز-

 بچت... ینیبب یستیخوشحال ن ؟یچرا ناراحت-

باعث شد سکوت کنم.  دستاشو دور شونه هام حلقه  نیپاهام بلند شد و کنارم نشست و ا یادامه بدم از جلو نذاشت

 شونه ام و گفت: یکرد سرشو گذاشت رو

 .نیخسته ام هم کمینه نه مهربونم. فقط -

 تونستم کمکت کنم. دیخب بگو شا ستم؟ی. مگه من زنت نیگیشده به من نم تیزیچ هیچرا تو -

 و گفت: دیمو بوس گونه

شده.  ینجوریباور کن پدرامم ا میکه خسته شد میبا پدرام و بچه ها دور زد نقدرینشده. ا یچینه عشق من ه-

 ...یلیخستم خ یلیکرشمه خ

 م؟یبخواب میبر یخوایم-

 گفت: کردمیخوب حس م یلیخ نویلباش نره من ا یلبخندش رو کردیم یباال آورد سع سرشو

 اد؟یتو خوابت م-
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 که تنها نخوابه گفتم: مانیپ یاما برا ومدیکه نم هرچند

 .ادیآره منم خوابم م-

 با خنده گفتم: دیاز جام بلند بشم که بغلم کرد و خند خواستم

 .نمیسنگ نینشو! منو بذار زم بونهید مانیپ-

 :و گفت دیگردنمو بوس رتیکه از پله ها باال م نطوریآورد جلو هم سرشو

 بابا فداش بشه. یاله شهیم تیجوجومون اذ ینجوریا یاز جات جم بخور دی. تو نباشهینه نم-

شکمم و با لحن  یسرشو فرو برد تو گردنم دستشو گذاشت رو دیتخت خودشم کنارم خواب یخوابوندم رو اروم

 گفت: یبچگونه ا

 کرده؟ کاریدختر بابا امروز چ-

 گوش داده. کیدخترتون امروز موز-

 ؟ییآره بابا-

 ادامه داد:  دمیخند

 ! ینکن تیاون مامان ناز خوشگلتو اذ نقدریا ییایب ایبشه بدن یبابا جون  ک-

 لوس کردم و گفتم: خودمو

 مان؟؟یبابا پ-

 جون بابا...-

 و گفتم: دمیبغلش خز تو

 اسم جوجومون شد پونه.-

 زد دوباره سرشو برد تو شکمم و گفت: یباز شد لبخند صورتش
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 برات قصه بگم؟ یدوس دال یین پونه بابا بشم. باباقربو-

 آروم زدم پس کله شو گتم: یکی

 االن که بچه نمتونه گوش کنه. مانیپ-

 یبرا هدیخوند؟  آهنگ گذاشت؟ بچه گوش م ییقصه گفت؟ الال دیواسه بچه ها با ی. مگه تو کتابا نخوندتونهیچرا م-

 .شهی.حاال پس فردا که رفت دانشگاه و مدرسه اونوقت معلوم مدهیمف ندشیآ

 !یخونیاز من کتاب م شتریتو که ب-

 .دونستمیرو من از قبل م ناینه عشخم ا-

 ؟یواسه پونه قصه بگ یخوایحاال م یقصه نگفت چوقتیخب حاال. واسه من ه-

 هم تو گوش کن هم پونه بابا. خوبه؟ گمیخب من م-

 گوش دادم... مانیکج کردم و به  قصه پ سرمو

ش اول عاشق داریبا همون د نفریبود که  یخانوم خشگل مشگل هینبود!  چکسیخونه ما ه ینبود تو یکیبود  یکی-

 پونه کوچولو قصه ما تموم شد... ذارنیاسمشو م شنیبعد ها بچه دار م کنهیو باهاش ازدواج م شهیم

 ما... وسط خنده گفتم: مانیآقا پ نینشبود قصه دل نمیخنده ا ریزدم ز یپق

 بشنوه و بهد ها بره دانشگاه؟ خواستیکه بچه م نتیبود قصه دلنش نی. هممانیپ یا بونهید یلیخ-

 و گفت: دیمن خند همراه

 .گهیبلد بودم د نویکنم؟ من هم کاریخب چ-

 گفتم: یشکمم و با لحن بچگونه ا یگذاشتم رو دستمو

 ؟فدات شم یکنیم کارینبودم چ شتیپ یمامان روزی. بلد نست قصه بگه که! اگه بونتوید یبابا نیولش کن ا-

 بلد یا گهیکنه بدبخت کاره د کاری! خب چزنهیزنا غر م ریبابا قربونت بره با اون مامان غرغروت که همش مث پ-

 !س؟؟ین
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 اخم کردم  و گفتم: یشوخ با

 ومد؟یمگه خوابت نم ؟یاصن تو مگه خسته نبود-

 .میدیبابا؟ باشه ما که خواب زنهیغر م رزنایپنگفتم مث -

 بالشت و چشاشو بست.... یگذاشت رو سرشو

**** 

تحملش کنم بشدت مرگ دلدرد داشتم.  تونستمیدل درد داشتم که نم نقدریبزنم. ا ادیاز ته دل فر خواستیم دلم

م! بکن ی. حاال موندم چه غلطشدیدفترش نبود خوب م ایکارخونه بود من تو خونه تنها بودم حداقل اگه  عرش مانیپ

 دیاگرنه با ستی. حاال خوبه نه ماهم نکردمیمرگ م یو آرزو سوختیکه دل خودم واسه خودم م دمیکشیم ییآها ها

زنگ خورد. خدارو شکر  میهمونموقه گوش دمیکش غیپهلومو ج یکه بد موقع وقتشه. دستمو گذاشتم رو دمیفهمیم

اب و دار جو ریگ نیتو ا ویاز جام بلند بشم و گوش تونستمیبود اگرنه چطور م خدا رو صد هزار مرتبه شکر که بغلم

 باشه جواب دادم: یصاف و عاد کردمیم یکه سع ییبا صدا عیافتاد سر میرو گوش ایمیبدم؟؟! اسم ک

 الو.-

 گفت: ینگران با

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 و گفتم: دمیبزور کش قمویعم نفس

 خوبم...-

 شده. یها! بگو چ یستیگالره خوب ن-

 داده بمن گفتم: یریچه گ نمیا اه

 نه نه خوبم.-

 تونستم کمکمت کنم. دیشده شا ی. بگو چیستیخوب ن یعنی یستیخوب ن گمیمن م ینه وقت-
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نبود بغضمو که بر اثر دردم تو گلوم جا  یا گهید یدارم چون جز اون کس یاالن وقتش بود که بهش بگم چه درد دیشا

 منظورمو خوب برسونم گفتم: کردمیم یکه سع ییخوش کرده بود رو شکستم  و با صدا

 من...من دلم...دلم درد.... ایمی...کـیک-

 گفت: یادامه بدم با نگران نذاشت

 دکتر؟ میبر یخوایم کنه؟یدلت درد م-

 .ستیخونه ن مانیبکن پ یکاریتو رو خدا -

 ...ایبزنگم به ک یخوای. مستیپدرامم خونه ن زمیعز-

 و گفتم: دمیچه برسه به خودش. وسط حرفش پر خوردی! اصن حالم از اسمش بهم مارشیبگه ک خواستیم حتما

 ..آژانسزنمیخونمون...زنگ م اینه نه ب-

 گفت: تند

 باشه باشه من اومدم.-

آه و ناله ام فکر  یام دشوار بود!خودش قطع شد. صدابر ممیدرد داشتم که لمس کردن دکمه قرمز رنگ گوش اونقدر

نکنه  ای. خداکردیدل و پهلوم بشدت درد م شدی...نمشدیاز جام بلند بشم اما نم خواستمیرفت.م هیکنم تا خونه همسا

برم درو  یحاال چطور ایبصدا در اومد .خدا فونیزنگ آ یخودت کمکمون کن.صدا ایخدا فته؟یب یواسه پونه ام اتفاق

و  رفتمینداشت چون من داشتم از حال م یا دهیپشت سر هم زنگ زد اما فا یبراشون باز کنم؟ دوباره زنگ زد ه

 شکونده شدن در بود.... یصدا دیکه به گوشم رس یدرآخر تنها صدا

 در و یها ییاهیچشمم س یو جلو دیچرخیدور سرم م یرنگ دی. اتاق سفرفتیم جیگ یباز کردم سرم حساب چشمامو

 :گفتیکه م دیبه گوشم رس ایمیشاد و شنگول ک ی. صداشدیبدل م

 دکتر بهوش اومد دکتر بهوش اومد....-

 که به سرمم ور رفت گفت: یکم ستادیسرم ا یرنگش اومد و باال دیکه دکنر با لباس سف دینکش یطول

 خانوم؟ یخوب-
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تلخ  تلخ شدیاما دهن باز نم رهیم جیگم سرم گب خواستمی. مکردمیتکون دادن سرمم دشوار بود. فقط نگاهش م یحت

 گفت: یبا نگران میشانیپ یسرم دستشو گذاشت رو یاوم باال ایمیبود. ک

 زم؟؟یعز یگالره جان خوب-

 گفتم: بزور

 مان؟؟یپـ...پ-

 زد و گفت: یمحو لبخند

 . نگران نباش.رهیرفته داروهاتو بگ-

 :دمیپرس عیبابت راحت شد سر هیاز  المیخ

 بچم...-

 اونم خوبه.-

 .رفتیم ادمیهست دخترمم حالش خوبه کال دردام از  مانمیپ دمیشنیم یراحت شدم. وقت کامل

اومد بطرفم دستمو تو دستش فشرد و با  ایمیپاکت دارو ها رو داد دست ک عیزدم. سر یجونیبلخند ب مانیپ دنید با

 گفت: ینگران

 ؟یدلم خوب زیعز-

 دیام رو بوس یشانیپ مانیو دختر نازمون. پ مانیهمراه دکتر و پرستار اتاقو ترک کردن حاال من موندم و پ ایمیک

 دوباره تکرار کرد:

 ؟یعشق من خوب-

 گفتم: یحال یتکون دادم و با ب سرمو

 درد داشتم. یلی...خمانیپ-

 و گفت: دیمو بوس گونه
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 .یکه تو درد داشته  باش وی. دوست ندارم اونروززمیبشم عزمرگت  شیمن پ  یدورت بگرده. اله مانیپ نیا یاله-

 ؟یتنهام نذار گهید شهیم-

 گفت: یلحن عاشقونه ا با

 .یتا تو خوب باش شتمیپ شهی. همذارمیتنهات نم گهیآره عشقم د-

 م:و گفت دمیحال دستامو دور گردنش حلقه کردم گونه شو بوس نیبراش ضعف رفت. سرم تو دستم بود اما با ا دلم

 .مانیدوستت دارم پ یلیخ-

 محکم به خودش فشرد و گفت: منو

ود منو هم ب کیشدم! نزد یچه حال مارستانیآوردنت ب دمیشن یوقت یدونی.نمزمیعز شتریب یلیخ یلیخ شتریمنم ب-

 تخت بخوابونن. یمثل تو رو

 باشه؟ یمنو دخترتو تنها نذار گهیقول بده د مانیپ-

 عد ازم جدا شد و کمرمو بغل کرد و گفت:به شکمم انداخت ب ینگاه

 من؟ طونکیآره ش یکرد تیاذ یلیبابا قربونت بره. مامانتو خ یاله-

 شکمم بود ادامه داد: یکه سرش رو یاز مکث بعد

 .نیامیکه شما تموم دن نیدونیتنهاتون نذارم. آخه نم گهید میمنم به مامانت قول م-

 نوازش کردم و گفتم: موهاشو

 مان؟یپ-

 جون دلم؟-

 ها دم در منتظرنا... چارهیب ؟یپاش یخواینم-

 شکمم برداشت و گفت: یاز رو سرشو
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 بگه... یمامان یهرچ-

ما بلند شدن و بطرفمون اومدن. پدرام  دنیها نشسته بودن با د یصندل یبا پدرام رو ایمیو درو باز کرد. ک دیخند بعد

 بغلم کرد و گفت:

 ؟یشد یچ ؟یآبج یخوب-

 حال دخترم نکهیا دنیو شن مانیپ دنیاما با د رمیبود بم کیحالم بد بود که نزد نقدریروبه موت بودم. ااومد  ادمی

 خوبه خوب خوب شدم. با لبخند گفتم:

 خوبم داداش خوبم.-

 ایاومد بطرفم     پدرام ازم جدا شد و اجازه داد عرش عیسر دیچونه اش لرز دنمیوارد اتاق شد با د ییهویهم  ایعرش

 . محکم منو به خودش فشرد و گفت:رهیتو بغلم جا بگ

 فدات شم؟ یشد یدلم...مهربونم چ زیعز-

 و گفتم:  دمیخند

 بود  یعیخوبم. دردم طب یخوبم داداش-

 شونه ام برداشت   و گفت: یسرشو از رو دیکش یقیعم نفس

 چطوره؟ ییجوجو دا  ؟یآبج یحاال خوب-

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوب خوبه. شییدا یایبلطف احوالپرس-

 شد؟ یاوفف خدا رو شکر.حاال اسم جوجو چ-

 پونه.-

 مخه... یب مانیپ نیا قهی. نگو که سلهیاسم قشنگ-

 و گفتم: دمیخند
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 !!مان؟یپ ای یمخ یتو ب دمیآخر نفهم-

 و گفت: ایشد انگشت اشاره شو زد به سر عرش کمونیبا لبخند نزد مانیپ

 مختو. یکه داداش ب ینیبیم-

 رو فرو بردم تو گردنم و گفتم: ایسر عرش یشوخ به

 نکن داداشمو. یییاو-

 با خنده گفت: مانیزبون درآورد پ مانیواسه پ ایعرش

 دارم برات کرشمه خانوم.-

از بغلم جدا شد و اجازه داد ماامان و  ایتو بغلم رها شد...عرش ایلبم محو شد سر عرش یمامان و بابا لبخند رو دنید با

 ....کردنیو سرزنش م مانیمنو پ یو ه شدیخوبم باورشون نم گفتمیم میکنن. هرچ هیلم و گرتو بغ انیبابا ب

**** 

همراه   مارستانیکه فضاش بکل خفقان آور بود مرخص  و خوب خوب شدم.االن که از ب مارستانیاز اون ب باالخره

تو  مانی. همراه پمیورو رستوران بخورنهار  میقرار شد بر ایبهتر شده بود. به اصرار عرش یلیخارج شدم حالم خ هیبق

 نشستم و بعد از بستن کمربندم گفتم: نیماش

 مارستان؟؟یبتو خبر داد من حالم بد شده بردنم ب یک مانیپ-

 پدال گاز فشر و حرک کرد جواب داد: یچرخوند و روشنش کرد پاشو رو نیتو ماش چویلبخند سوئ با

اشغاله. منم اومدم شرکت و  گفتیم زدیزنگش م میبود هرچ ومدهیزنگم زد چون هنوز پدرام از شرکت ن ایمیک-

 .مارستانیبعدش پدرامم خودش اومد ب خوردهی

 داد؟یجواب نم شویگوش گهیم ایمیک یگیمگه نم مارستانم؟یمن ب دونستیاون از کجا م-

 .گهیاسش زده د ایمی. حتما کدونمیواال هنوز خودمم نم دونمینم-
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چقدر زجر آور بود! در  ییافتادم...خدا دمیکشیکه تو خونه م ییدردا ادیشدم. رهیخ رونیگفتم و به مناظر ب یآهان

چجور  نشی):! ببهیز دست اون فسقل کشمیم یکه هرچ یپونه مامان نی. از دست ادمیکشیحد مرگ داشتم عذاب م

پس  یدیمنو سکته م گهیدو ماه د ؟یمامان ییایا بیبشه تو بدن یدرد بکشم. ک دیحاال من با دهیتو شکمم راحت خواب

 لبخندم گفت: دنیبا د مانی...پایشیمادر بزرگ م یفردا ب

 هان؟ یتو اون سرت دار ییچه نقشه ها ؟یفکریم یبه چ یخانوم-

 و گفتم: دمیخند

 مادر بزرگ بشه. یو بچت ب رمیبود بم کیچطور منو تا مرگ برد؟؟! نزد یدید دقهی نیتو ا گمی...میفسقل نیبه ا-

 پام و گفت: یمحکم زد رو یکیبا اخم  پدرام

 چرت و پرت نشنوما. یحرفا نیاز گهید-

 با خنده گفتم: گهیم نویا دونستمیم

 واال بوخودا.-

 کرشمه؟-

 هوم.-

 .ادیکه خوشم نم یدونیحرفا رو م نینزن ا گمیم-

 گرفتم و گفتم: دستشو

 .ییچشم آقا-

 ...دیگرفت و چند بار پشت سر هم بوس دستمو

 د از گرفتن سفارش ها گفت:بع گارسون

 ن؟یندار لیم یا گهید زیچ-

 هممون خطاب به گارسون گفت: یبه همه کرد  و بعد از سر تکون دادنا ینگاه پدرام
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 نه ممنون.-

و اطرافو نگاه کرد با سماجت  یداد به صندل هیتک یحوصلگ یبا ب ایدور شد. عرش نجایسرشو تکون داد و از گارسون

 :دمیپرس

 شده؟؟! یزیچ یداداش-

 زد و گفت: یتلخ لبخند

من  دیحاال حاال ها بمون نییخوایاز موکالم اومده دفترم منتظرمه اگرم م یکی می. گفتم اگه بشه زود بخورزمینه عز-

 برم.

 اد؟یب گهید وقتی یبش بگ شدیحاال نم-

 شد. ینه ناگهان-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 داداش؟ ادیب یبعدا بهش بگ شهی. حاال نمایب ییخوایم کوه اگه میری. ما بعدش مزمیعز لتهیهرجور م-

 دفتر باشم. گهیساعت د کیتا  دیداشته حتما با یوقت قبل رهیموکلم کارش گ ینه آبج-

 .یراحت یهرجور یباشه داداش-

 رو مخ شده بود گفت: ینگاهشو ازم گرفت.  پدرام که حساب یلبخند مهربون با

 .نمیحتما بب دیچون )نود( داره با میبر خوادیکوهم نم میبچه ها زود بخور-

که  یبا حرف نمکدون ایمیمسخره اش بدم که ک یبا اون شوخ ی. خواستم جواب دندون شکنکنهیم یشوخ دونستمیم

 بود رو برداشت و گفت: زیم یرو

فهم  ری. شتیگچتو مالج  زنمیم نیبا هم یچرت و پرتا رو بزن نیحرف فوتبالو نود و ا گهید باریپدرام بخدا قسم اگه -

 نه؟ ایشد 

 خنده گفتم: ریهرسه شون زدن ز ایعرش مانویپ پدرام



 نقاب من

 
228 

 

ا ما رو ! شما تکننایم کاریچ نیحاال بب رونیب میبدبخت بعد چنوقت اومد گهیباز شد؟؟ راس م شتونیکوفت! چرا ن-

 نه؟ دیستیدست بردار ن دیسکته ند

گرفته بود و داشت با حرص  یموضوع رو جد ایمیک چارهیپنهانش کنم. ب کردنیم یخندم گرفته بود اما سع خودمم

 خندشو گرفت و گفت: ی. پدرام جلوکردیپدرامو نگاه م

 خانوم خودم بشم من. یفدا-

 زد تو سرشو گفت: یکیبا خنده  مانیپ

 ریبگ ادی.زنمیکرشمه رو دور م یچطور نیکنم. منو بب لتیخاک تو اون سر زن ذل-

 گفت: یفیاخم ظر با ایجوابشو بدم که عرش خواستم

 !مانیدرست حرف بزن پ یییاو-

 :گفتم

 .مانیخونه...دارم برات اقا پ میبر-

گرفتن سفارش ها هممون  لیگارسون با سفارش هامون اومده بود. بعد از تحو گهیخنده. د ریهمشون زدن ز نباریا

 بخوردن.... میشروع کرد یبدون حرف

 

وز . واقعا رمیدیخندیو م میگفتیچرت و پرت م یو پدرام کل ایمیو با ک میرفتیاز کوه باال م مانیدست تو دست پ 

نداشت اگرنه حاضر  دنیواسه دو ییکه کوه جا فیبود چون هم حالم خوش بود هم کوه خلوت خلوت بود.ح یخوب

 غروب کرد و پشت کوه پنهان شد. دی. خورششدیم کیبدووم. هوا داشت کم کم تار یحت نممیوزن سنگ نیبودم با ا

گذشت که صداشونو پشت سرم  یاما مدت دمیحرفیو درمورد اسم بچه باهم م میرفتیجلوتر از مردا م ایمیحاال منو ک

. حداقل کردمیحضورشونو خوب حس م بیو حواسش نبود اما من غ زدیداشت واسه خودش حرف م ایمی. کدمینشن

 گفت: ایمی! پس کوشن؟؟! خواستام برگردم عقب که کایب تونهیکه م اشونقدم پاه یاگه حرف نزنن صدا

 گالره حواست هست؟-
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 شوهرا کوشن؟ گمیم-

 ...گهید سادنیوا جایحتما -

 .ادینم ییصدا چیاما حاال ه کردنیصدامون م سادنیمینه اگه وا-

نگاه کرد و  بوهم برگشتو عق ایمیاز مردا نبود اصال پشت سرمون نبودن! ک یسکوت کرد برگشتم عقب. بله اثر  ایمیک

 :دیپرس یمتوجه غبتشون شد. با نگران

 پس مردا کوشن؟-

. نشدن دایاما هنوزم مردا پ دید ییزایچ هی شدینشده بود و م کیقدم جلو تر رفتم و صداشون زدم هوا کامال تار چند

 «:با ترس گفت ایمیکم کم نگرانشون شدم. ک گهید

 سر بسرمون بذارن؟ خوانیکجا رفتن؟ نکنه م یعنی-

 .سیخوب ن یموقع ها شوخ نیکه تو ا دونهیم مانینه پ-

 قلبم از جا کنده شد: دمیکه شن ییبدم اما با صدا شیدلدار خواستم

 گل گآلب! یبه به...خانوما-

 گفت: ایمیبود که ما رو ترسوند. ک بیمرد قر هی یصدا نی...انیترس به عقب برگشتم. ا با

 شما؟!-

 گفت: یشخندین با

 .شهیمعلوم م یهمه چ دییایحاال ب-

 جواب داد: یبا سرتق ایمیکوه راه افتاد. ک یباال بسمت

 اقا... مییایجا نم چیما ه -

 برگشت و نگاهمون کرد و گفت: مرده
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 .نیچون مجبور دییایب دیبا-

 :گفتم

 .میشناسی. ما اصال شما رو نممییاینم ییجا چیگفتم که ما ه-

 ممد...-

 بود گفت: ستادهیکه درست پشت سرمون ا گهید یصدا هیبود؟؟!  یک گهیممد د وا

 .نیفتیراه ب-

 قدم رفت عقب و گفت: هیبا ترس  ایمیبودن؟؟! ک یک گهید نایا سایاومد تو دهنم. خدا قلبم

 ن؟ییخوایم یاز جون ما چ د؟یهست یشمـ...شما ک-

 گفت: ممد

 .شهیمعلوم م یهمه چ فتیراه ب-

 که دستش بود اشاره کرد و گفت: یبه تفنگ بعد

 .نیشیخالص م نیاگرنه باهم-

. میراه رفتن نداشت ینا چکدوممونیه ایمی. نه من نه کومدیو ممد پشت سرمون م میدمبال اون مرده راه افتاد ناچارا

 ایجو یو چکار دارن جواب نیک میدیپرسیازشون م می.هرچدیترسیهم دلش .بدتر م ایمیمن که پهلوم درد گرفته بود ک

خلوت و سرد بود. چند نفر هم اون باال  یو حساب رفتیراه نم مکوه که مورچه ه یکردن تا باال تی. ما رو هدامیشدینم

 خودت بهم رحم کن! نکنه دوباره بابام باشه.... ایوسطشون بود! خدا کیکوچ شیآت هیبودن و 

 ایمیلب پرتگاه بسته بودن. ک قیهاشون دق یبه صندل مانوی. پدرام و پنمیصورتشونو بب تونستمیدرست م حاال

 نایبستن؟ چکار به شوهرم دارن؟ ا مانمویچرا پ یو از حال رفت. وا نیزم یپدرام نشست رو دنیهمونموقع با د

اومدن! با  کایریاز آم نکهیو معلوم از ودب یتو گروهشون بود. همه چهره ها غرب یبودن که پدرام عوض ییهمونا

گونه  یور دمی. پابپاش نشستم و با بغض دستمو کشختیریکه دهنش بسته بود و اشک م نمایسرعت رفتم بطرف پ

 شو گفتم:
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 ؟یکجا رفت زم؟یچکارت کردن عز ؟یشد یچ مانمیپ-

کردن .با  هیو شروع کردم به گر دی. بغضم ترکشدیناواضح از دهنش خارج م یحرف بزنه و فقط صداها تونستینم

 خشم برگشتم طرف همونا و گفتم:

 .گمیم دیآزادشون کن  د؟یدار کارشونیچ-

و  شد کمینزد یشخندیشد و با ن انینما یسکته رو زدم...آرشام از پشت درخت نکهینزدن تا ا یچحرفیه چکدومیه

 گفت:

 .زی!...گالره خانوم عزنجاسیا یک نیبه به بب-

 م:! کمکم کن بتونم مقاومت کنم...آب دهنمو غورت دادمو گفتشمیخدا دارم سست م یوا

 .میتو رو خدا بذار بر ؟یبه ما دار کاریگفتم چ-

 داد و گفت: نییباال و پا ابروهاشو

 ....شهینه خانوم کوچولو نم-

 و پدرام زد و گفت: مانیدور پ یچرخ

کنن اما کو گوش شنوا؟؟... اقا پدرام  یچیاز دستورات سرپ دیخطا کنن. نبا دیمن بهشون گوشزد کردم که نبا-

 کرده... ریحاال هم مثل خر توش گ میمرتکب شد که از قبل اخطارشو داده بود یاشتباه

 گفتم: ضیبا غ دیدیرو نم گهید یبودم و چشمم جز اون کس مانیوسط فقط نگران پ نیا

 .گمیاونو آزادش کن بت م ؟یبست مانمویپرا پ-

 . گهید خورهیتو رو م تیاونم داره چوب خر یخانوم -

 . گفت:میهم بود سیتو ف سیشد ف کمینزد

 یباهام ازدواج کن عاشقتم؟ نگفتم؟ کم گفتم؟ بد گفتم؟ چجور ایچقدر بهت گفتم دوستت دارم؟ چقدر بهت گفتم ب-

 گهید یکیبا  یرفت یو حرف گوش نداد یها...اما تو هم مثل اون  پدرام خر شد ینیبیخانومم شو بد م ایبت گفتم ب
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 ست؟یمثل قبلنا ن گهید شه؟یدرست نم گهید نهغرورش بشک یوقت یفهمیغرور مردو؟ م یفهمی... میازدواج کرد

م؟ که من عاشق تو بش ینداشت اقتیاونقدر ل دی...شایدیشکسته دنشو نشن یکه صدا یکر بود دیچرا ...شا دونمینم

همه دختر  نیا یحساب کهیبمن بگه مرت سین یکیشدم. اخه  یخاک تو سر من بکنن که اومدم عاشق توعه عوض

هرزه  آشغال نیبمن بگه بابا ول کن ا سین یکی!ینفهم شد نیعاشق ا یچرا رفت ختهیر تخوشگل دور و پر رنگارنگ

 ...زنهیالس م یو ناهرک یرو که با هرک

تف انداختم تو  هی ضیمحکم تو گوشش خوابوندم. با غ یکیو  اورمی...طاقت اونهمه چرت و پرتاشو ناوردمین طاقت

 صورت نحسش و گفتم:

 آشغال... یگیم یچ یبفهم دار-

 یو پدرام که با چشما مانیزد. رفت بطرف پ یشخندیصورتشو ن یبهم نگاه کرد. دستشو گذاشت رو متعجب

 تکون داد و گفت: یهردوشونو گرفت کم ی. دسته صندلکردنیبهم نگاه م سشونیخ

 .ییانیبدتر ا دمیحاال دکه  ینبود شوریب نقدریا شناختمتیکه من م ینجوریخانوم کوچولو. ا ی...بد کردیبد کرد-

 یپدرامو پرت کنه ته دره و بکشتش. رو مانویپ خواستیبه گوه خوردن افتاده بودم....اون م گهی. ددمیترس یحساب

 گفتم: هیزانو نشستم و با گر

 به اونا نداشته باش تو رو خدا... یغلط کردم آرشام. کار-

 داد و گفت: نییباال و پا ابروهاشو

 کن. یتمومه گالره خانوم. از شوهرت و اون داداش احمقت خداحافظ گهید-

 کرد و گفت: مانیپ روبه

 ؟یندار تیداداش وص-

و چسب دور دهنشو باز  انیازونا اشاره کرد و گفت که ب یکینا واضح ازش دراومد. ارشام به  یدوباره صداها مانیپ

 داشت نفس نفس مانیچسب دور دهنشو باز کردم. پ بکنن خودم با سرعت رفتم بطرفش یکار نکهیکنن اما قبل از

 گونه شو گفتم: یرو دمی. دستمو کشزدیم

 ..آروم باش.مانیپ-
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 .مرمینکن م هی. گرزمیکرشـ...کرشمه قربون چشمات برم عز-

 و درست حرفمو بزنم: رمیمو بگ هیگر یجلو کردمیم یفشار دادم سع دستاشو

 نها نذار نرو تنهامون نذار...منو پونه رو ت مانیپ-

 اش فشرد و گفت: نهیبه س سرمو

ش .مواظب دخترم باش و بزرگزمینکن عز هیگر نمینکن عشق من...قسمتم نبوده دخترمو بب هینکن خانومم گر هیگر-

 کن...

 . نرو.امیمنم باهات م ی...اگه برمانیپ رمیمیمن بدون تو م-

 پس فطرت دهنشو دوباره با چسب بست و با خنده گفت: وونیبزنه که اون ح یحرف خواست

 اوه اوه چقدر شاعرانه...-

 مانیکنم من بدون پ یزندگ مانی. طاقت نداشتم بدون  پختمیریخنده. اما من همچنان اشک م ریزدن ز همشون

 چشمام کشته شد.... یجلو مانیرو هل داد بطرف دره و پ ی. ارشام با خنده دو تا صندلرمیمیم

*** 

چ  نمیدرست بب تونستمیتار شده بود و نم زی. همه چدیچرخیکه دور سرم م دمیرو د یرنگ دیباز کردم اتاق سف چشم

 یکه شوهر ب یچشمام...صحنه شوم یاومد جلو  مانیکردم چشمامو بمالم اما صحنه شوم کشته شدن پ یخبره! سع

اه ...آخه گنیفدات شم که بخاطر من مرد یاله نمایهالک و بعد کشته شد. پ شوریب اریابله تمام ع هیگناهم بدست 

تو  دن؟یکش شیبه ات مویزندگ ییوونایچه ح ینیبب یستیچرا ن ؟یستیچرا ن ؟ییکجا ایوسط؟ خدا نیبود ا یتو چ

 هیگر ختمیریاشک م یچرا؟ چرا وقت ای! چرا خدایبهم نکرد یکمک چیدرست شد که تو توش ه یطوفان میزندگ

 نیکردم که سرنوشتم ا ییمگه من چکار کردم چه خطا ؟یبحرفام گوش نداد کردمیم تالتماس زدمیزجه م کردمیم

 ینیبیم یدار ؟ینکرد ییایبهشون اعتن یکه التماست کردم ول یمن ینیبیم ینه؟؟! دار یکنیبهم نگاه م یشد؟ دار

ون! قهرم همت متونمن با ه یستیمن ن یتو خدا گهید ستمیبنده تو ن گهیخدا جون من د یبنده تو؟ ول نیبدبخت تر

هام  ییرحمت...با همتون قهرم با هــمــتـــــون...فقط خودمم و تنها یب یایهم با خودت هم با مردمات هم با دن

 رو حواله شکمم کردم یمشت محکم هیبچمو...با گر یحت نمیبب خوامینم چکسویه گهیدوس ندارم. د چکسویه گهید
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چه, ب کشمیبشه. من تو رو م میوارد زندگ هید یهام کس ییر از خودمو تنهایغ خواستمیتکرار کردم. نم نکارویو بازم ا

 :گفتمیدندونام م یال خوردیبه شکمم م میدر پ یپ یکه مشت ها ی. درحالذارمینم یبش میوارد زندگ ذارمینم

 !کشمتیبچه,م کشمتیم-

 بسرعت اومد طرفمو مچ دستمو محکم گرفت با خشم و بغض گفت: ینفر هی 

 .نکاروینکن ا نکن کرشمه-

بکوبم  تخواسیبود.  دلم م دهیفا یکه ب رونیداشتم دستمو بکشم از دستش ب یاما سع هیک نمیبب اوردمیباال ن سرمو

 یصدا یاز همه....حت خوردیبکنم. حالم از همه بهم م نکارویداشت نذاره من ا یتو اون صورت مرده که همش سع

ضربه زدم تو شکمش و دوباره  یاوردم با ضربه محکمی! آخر طاقت ندیچیپیمرده هم برام زجر آور بود و تو گوشم م

 بکارم ادامه دادم هنوز ضربه دومو نزده بودم که دوباره دستمو گرفت و داد زد:

 !ستیبهم کمک کنه اصال حالش خوب ن ادیب یکی, بابا, ارشیدکتر, ک-

ون از یکی هیگر یقمو حمله ور شدن بطرفم. صداکه پنج تا مرد همراه با دوتا خانوم هجوم آوردن تو اتا دینکش یطول

ا من با ام نیک نمیسرمو بلند کنم و بب خواستیهمه صداها آشنا بود. دلم م یعنی...یلیبرام آشنا بود خ یلیخانوما خ

 شیکیبابام بود  شیکی دمیکه حاال فهم گهیو چند تا مرد د دکترهمه قهر بودم و برام دردناک بود نگاهشون کنم... 

 نیدکتر بود باهم دوتا دستامو محکم گرفتن و ا گشمید یکی ارشیک گشمید یکیبچمو بکشم  ذاشتیکه نم ایعرش

 نتنم. اَه لعبک یکار تونستمینم گهیکه مامان آورد بستن به تخت د یباعث شد نتونم بچه رو بکشم...دستامو با طناب

 ! دکتره با سماجت گفت:خورهیبه همتون...لعنت به همتون که حالم ازتون بهم م

 ...دقهی ری! آروم بگیدختر خوب آروم باش, بچتو کشت-

رو  یبود. آخر دکتر کار خودشو کرد و آمپول بزرگ دهیفا یاما ب رونیبکشم ب یزور زدم دستمو ازون طناب لعنت نقدریا

 دمینش ارشویک یصداها  هیگر یاز صدا ریشدم فقط درآخر بغ هوشیکه ب دینکش یکه دستش بود به دستم زد. طول

 روبه دکتر گفت: یکه با بغض و نگران

 شه؟یخوب م یدکتر ک یآقا-

 ...دمینشن ییصدا گهیو د 
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سرم ,  یاومد باال ایبهتر بود. عرش یلیها نبود! حداقل االن حالم خ جهیاز سردرد و سرگ یچشامو باز کردم اما خبر 

 و گفت: دیکش میشانیدستشو به پ

 .مانیپ شی...پاشو لباساتو بپوش ببرمت پزمیفدات بشه عز ایعرش یاله-

که  گهیو چند نفر د ای...با کمک عرششتیپ امی, من با دخترت مزمیعز شتیپ امیمن دارم م مانمیپ آخ

عشقت داره لباس عزاتو  ینیکه بب ییکجا مانمی. آخ پدمیپوش مویشلوار, مانتو و شال مشک شناختمشونینم

 کردیم هیرگ یکه ه گهیه خانوم دیو با  ای....عرشیستی. نزمیسر سنگ قبرت عز امیب خوامیم ینیبب یستی! نپوشه؟یم

 بودند همه... دهیپوش یتخت بلند بشم و راه برم. همه مشک یبغلمو گرفتن و کمکم کردن از رو ریز

*** 

 و گفتم: دمیکرده بودمو به سنگش مال سیسنگ قبرش نشستم...دستمو که خ کنار

 شهیکه هم یستین گهیخونه؟ چرا د ییاینم گهیمنو دخترت؟ چرا د شیپ ییایدلم برا تنگ شده بود...چرا نم مانیپ-

 ...یچرا؟؟ چرا رفت ؟یدوستم دار یبم بگ

 و به هق هق افتادن زجه زدم: دیترک ایمن و همه اون دور و بر بغض

 ؟یچـــرا تنـــهامـــون گـــذاشتــ ؟یچــــرا رفـــت-

شونه هامو ماساژ دادن... واقعا درکشون  هیبودن اومدن بطرفم و با گر مانیپ یالیفام دمیکه حاال فهم تا خانوم دو

من  یروزی کردیفکرشو م ی...کنجایا شمیم وونهیبود که منو درک کنه؟ حال منو بفهمه؟ دارم د نجایا یاما ک کردمیم

 یدگتو زن گهی...نه نه خدا دایکه وابستش شده بودم. خدا یکس میکه شده بود تموم زندگ یرخت عزا شو بپوشم کس

ه و نگاهم کن ادیبود که ب یبود پس؟ ک ی....آخه کزنمیصداش نم گهی, منم دکنهینگاهم نم گهینداره, اون د ییتو جا

 مواخینم گهیداشت! من د یچارگیو ب یکه همش بدبخت یاز زندگ دمیبر گهیداغون شدم بابا...داغون داغون د نهیبب

برو  گهیو دوستم داشته باشه م نهیمنو بب یکس نجایمعنا نداره. بخدا اگه ا مانمیبدون پ یزندگ گهیکنم. د یزندگ

 مانیدوستم نداره....امروز مراسم ختم پ نجایا یهم خودت! آخه کس میبرو به جهنم تا هم ما راحت بش گهی...مریبم

من  مانمیبود درست مثل حال خراب من...پ ریو دلگ یابر هوابود.  زمیدخترم,شوهر عز ی, بابامی, زندگمانیبود, پ

 بکشمش.. بخدا تا ابد مواظب خواستمیشده بودم و  وونهی.لعنت به من که دکنمیو بزرگش م ارمیم ایبدن تویادگاری
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در ! چقینیخوردنشو بب ریش ی!چقدر آروزو داشتشینیتا بب ینموند یحت زمیپونه ات هستم فقط بخاطر تو... عز

, اخه میتیپدر,  ی, بشهیو پونه ات بدون بابا بزرگ م ی! رفتمیاتیما همه دن یگفتیو م یرفتیصدقه پونه مون م ونقرب

من پونه ات رو فقط به عشق تو بزرگ  یتو بزرگ بشه؟ باشه ول یپونه ات ب یچطور دلت اومد منو تنها بذار زمیعز

که تو خونه  یروز نیداشتم تو ذهنم مرور شد...اول مانیپ که با ییخاطره ها یتمام یچرا ول دونمی...نممانیپ کنمیم

 شیپ میکه کنارش خوابم برد, روز بعدش که رفت یشب نی, اولمیعقد کرد میکه رفت زشی, سوپرامیدیهمو د ایعرش

 که خسته از یخونه,شب میو رفت میکرد یآشت ایکه باهاش سر اونشب خونه عرش ی, روزمیگرفت ادی یمامان آشپز

که  یی, شباگفتیباحال و خنده دار م یکه واسه پونه قصه ها ییدادم,شبا مویو من بهش خبر حاملگ مدسرکار او

ط منو فق رونیو نگرانم شده بود بعدش همه رفتن ب مارستانیکه حالم بهم خرد رفتم ب ی, روز خوندیم ییبرامون الال

مه دادناش و ه یکردناش دلدار هیم بود وگریشب زندگ نیکوه که بدتر یو اونشب شوم تو میخودش تو اتاق تنها بود

 گفت: هیخرما ها رو جلوم گرفت و با گر سی, دکمیاومد نزد ایمرور شد.عرش قهیدق کیو همه تو ذهنم بمدت 

 .یبخور آبج-

 سی..د.کردیفکرشو م یخرما و حلواشو بخورم؟؟! آخه ک ایبپوشم  مانمویپ یرخت عزا یروزی کردیفکرشو م یک یعنی

 رو پس زدم و وسط هق هقام گفتم:

 .خوامینم-

 گفت: فشردیکه دستمو م یسنگ قبر, کنارم نشست درحال یرو گذاشت رو ینیکرد, س ینچ ایعرش

 . حداقل واسه پونه بخور.ینخورد یچیدلم بخور قربونت بشم...بخور دو روزه ه زیعز-

 خرما رو برداشت و بطرفم گرفت, دستشو پس زدم و گفتم: هی

 بخورم؟ مانمویپ یخرما رو بخورم هان؟ چطور بتونم خرما نیمن ا تونمی...چطور مخورمینم اینمخورم عرش-

 لبشو گاز ایهق هقاشونو بردن باال و سر تاسف تکون دادن. عرش یو زجه شد...همه صدا ادیبه فر لیصدام تبد ایآخر

 گرفت  و گفت:

بوده.  نیقسمت ا زمی...عزیشکست خورد تیتو زندگ نقدریکه اقربونت بشم  ی. الهزمیفدات بشم عز ینه جونم اله-

. بخدا اگه ستیخانوم حامله اصال خوب ن هیواسه  نیا ینزد یچیدو روزه لب به ه ؟یدیآخه چرا خودتو عذاب م
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ور تو فدات شم. بخ یازش مواظبت کن دی, تو باهتو شکمت مانیپ ی. پونه زمیعز یکنیناراحت م مانتویپ ینخور یزیچ

 بخور. یزیچ هی مانیرو خدا تو رو پ

گاز  هی. خرما رو ازش گرفتم و بزور دهیبهش نرس یچیتو شکممه و االن دو روزه ه مانمیپ ی...پونه گفتیم راست

شد که خرما تموم شد. دهنم تلخ تلخ بود و فکر  ینجوریهم زدم. ا گهیهم چند گاز د ایکوچولو زدم. به اصرار عرش

 خواست از جاش بلند بشه که دستشو گرفتم و گفتم: ای. عرشارمیکه بخوام باال ب کنمیم

 حالم... ایعرشـ...عرش-

ه ک مانیبا خواهر پ ایعق محکم زدم که توجه همه بسمتم جلب شد...عرش هیحرفمو بزنم و همونجا  هیبق  نتونستم

که زحر  ییهمون خرما ییه بغل بود...تو دسشوک ییبغلمو گرفتن و کمکم کردن برم تو دسشو ریاسمش پوپک بود, ز

 دمیکه د یزیاومدم از چ رونیبا کمکشون ب ی. وقتزدمیعق م یوقت فقط علک هیمارم کرده بودم همش اومد باال و بق

, بابا, که مامان نجاسیدور برش شلوغ بود! تعجب ا یلیبود که خ مانمیاونطرفتر پ یهم کم گهیقبر د هیتعجب کردم...

! دنکریم هیدور اون قبر جمع شده بودن و گر شناختمشونیکه نم هیو بق ارشی, کایمی, خود کایمیک یبابامامان و 

وسش د یلیکه خ میقبر برادرم بود, برادر نا تن نی...آره ادمیپس زدم و خودم جلو تر رفتم تا به قبرش رس نودستشو

 وهی!! حاال هم من ب؟؟؟یهمه آوارگ نیا یچارگیهمه ب نیا یهمه بدبخت نیپدرامم کشته شد؟؟! اخه ا یداشتم...وا

 نای..نگاه کن! خدا نه تنها بمن نگاه نکرده بلکه به انیبببود... شیماه, ماه آخر باردار نیکه ا چارهیب یایمیشدم هم ک

 ,دیلرز یچرا ول دونمی...نمدیقبرش حک شده بود بدنم لرز یعکسش که رو دنیهم نگاه نکرده.جلو تر رفتم با د

. دمیلرزیم یحساب یول دونمیبود...نم دهیرس انیعمر منم به پا دمیدردو نداشتم! شا نهمهیطاقت ا دیدم. شاسست ش

 روبه بابا گفت: تمیوضع دنیبا د ارشیک

 کرشمه...کرشمه-

 هیدوشم انداخت و محکم منو به خودش فشرد.گر یدر آورد و رو شویمشک ینگاهشو چرخوند سمت من...بارون بابا

ر پدرام سر قب یکه باال ایمی.چشمم خورد به کدمیلرزیچرا فقط م دونمینم ی. هوا سرد نبود ولدمیلرزیفقط م کردمینم

 :زدیزجه م هینشسته بود, با گر

 ؟؟یفدات شم؟ چطور دلت اومد تنهامون بذار یچرا رفت ؟یپدرامم کجا رفت-
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 ایمیک بغل ریز گهید یاقا هیبا  ارشیکرد. ک گفت و بابا هم با تکون دادن سرش اونو قبول یزیدر گوش بابا چ ارشیک

خورد و ناخوداگاه با قدم  هیکه بلند شد چشمش خورد بمن. نگاهامون گر نیرو گرفتن و کمکش کردن بلند بشه... هم

 :تگف هیبا گر ایمیتو بغل هم... ک میدیلرزونمون پر یها

 م؟یشد  وهیب یدید م؟؟یبدبخت شد یدیکرشمه د یوااااا-

و  ارشیاومد و با کمک ک رونینگفتم. از بغلم ب یزی...محکم به خودم فشردم و چدیلرزیبدنم نم گهید دیترک بغضم

به  . در آخر بابا خطابارشیک نیتو ماش نمیهم بمن کمک کردن تا بش ای, بابا  با عرشنینشست تو ماش گهید نفری

 گفت: ارشیک

 مواطبشون باش.-

وزم هن ایمینداشت. ک ی,واسمم فرق کنمیم کاریو چ میریکجا م دونستمیسرشو تکون داد و حرکت کرد. نم ارشیک

بچش کشته شد. لعنت به تو  نیکه تو کوه افتاد زم یحق داشت چون همونموقع چارهی. بکردیم هیو گر زدیزجه م

 از . چرا؟ چرایعوض یتو که آوارمون کرد همرگ ب یکرد چارمونیبه تو که ب نی, نفریآرشام که هممونو بدبخت کرد

گرم و سرد شدن رفتاراشونو با پدرام  هویاز  دیمن احمق با اس؟ییکایگروهه آمر سیهمون رئ نیا دمیاول نفهم

 ین کز خواستمی! من ساده رو بگو که مدمیرو نفهم یسادگ نیبه ا زیکه نفهم بودم و چ نجاسی. اما مشکل ادمیفهمیم

 یکف دستتون.فکر کرد ادیتا حساب کار ب رمیگیآرشام. من انتقاممو از تو و اون خواهر...هم م یبشم! هه کور خوند

ق بکنه ح هیخوابش برد! حق داشت گر چارهیکرد تا ب هیگر نقدریداد زد, ا نقدریا ایمی...کمونه؟یجواب م یکارتون ب

 که چارهیجلو چشاش کشته شد, اون بچه ببود که  یباشه...عاشق شوهر یشاک ایو داد بزنه حق داره از دن غیداره ج

 ونی, تخت, دکورآسیسمونیچقدر براش لباس گرفته, س دهیزحمت کش نهمهی! ا؟؟یبوده چ یاالن تو نه ماهگ

کوه,  یکه بالفاصله ازون اتفاق شوم تو شهیتلخ...حداقل دلم خنک م یخاطره  هی شهیاتاق...همه و همه براش م

اما کار از کار گذشته بود!  مارستانیو پدرامو هم بردن ب مانیپ ی. حتکننیم امسرشونو همشونواد زنیریم سایپل

 ینکرد! فقط چوب منو خورد که آرشام عاشقم بوده و من باهاش ازدواج نکردم. برا یینکرد خطا یمن که گناه مانیپ

دون تو زن نقدری.حاال اکرد؟ اون آتوسا بدشکل هم حبس ابد افتاد.. شهیم یچ گهیبود د وونهیکشت. د مانمویپ نیهم

 بهم انداخت و گفت: ینگاه نهییآ یاز تو ارشی. کادیآب خنک بخورن تا نفسشون باال ب

 ؟یکرشمه خوب-

 بود.... ارشیک ریتقص نایا یهمه  دیداشتم بهش بگم؟ شا یشدم...چ رهیخ رونیازش گرفتم و به ب نگاهمو
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سه ماه  نیچقدر تو ا دونهیاومده بود و االن دو ماهش بود. خدا م ایبدن زممی...پونه عزگذشتیازون ماجرا م یماه سه

 هی بشیتو ج کردمیو بو م داشتمیکمدش بر م یاز تو مانویپ یکه لباسا شایجور و واجور افاد! چند وقت پ یاتفاقا

 کردم که نوشته بود: دایکاغذ پ

 هیبهت نگفتم چند وقت نایکه زود تر از دی. ببخشزمیدوستت دارم عز یلیمن, خ یفرشته من, عشق من, تموم زندگ-

رد داغونم ک ینکردم اما تلفن بعد یتوجه چی, اولش هکننیم دمیتهد یه یو علک زننیبهم م یمشکوک یکه تلفنا

.کال همه مشخصاتتو میداشت یکرشمه, اون گفت قبال زنت که گالره خانوم باشن, نامزد من بود و باهمم رابطه جنس

, پارک میو رفت میاتفاق افتاد که تو اون شب باهم دعوا کرد یوقت نیهم روش...اولش ا گهیچرت و پرت د یداد با کل

که اونشب بهت گفتم همهش دروغ  ییتر از جونم, من اون چرت و پرتا زیاومد و ازت دفاع کرد, عز ارشیبعدش اون ک

اونا  .من همهکنمیشتباه فکر مکه دارم درموردش ا دونستمیفرشتس..نم هیخانومم  دونستمی...من که نمدبو یو علک

 ی!اونشب رفتم خونه ولکنمیفرشته خانومو داغون م هیدارم روح کوچولو  دونستمیرو گفتم تا داغونت کنم اما نم

و  ایعرش شیکه به خودم اومدم رفتم پ شو عکساتو نگاه کردن.چند روز بعد هیخوابم نبرد. فقط کارم شده بود گر

تو و اون  اناتیکردم. بعدم جر یغلط نیدعوا کردن که چرا همچ ینا هم منو حسابگفتم و او ویپدرام بشون همه چ

. زمیزع سمینویم هیبا گر نویبهت بگم.من ا دیهست که با یمهمتر زی...چزمیعز میآرشامو برام گفتن تمامشو...بگذر

, زمیپونه ام بدون من بزرگ بشه...عز نکهی,ازنمیبب امویتموم دن ستمین نکهی, ازنمیپونه مو بب ستمین نکهیاز هیگر

بوده و خالصه همه و همه رو براش خوب  یپدرت ک یبود یهرگز بهش دروغ نگو که تو ک یکنیپونه رو بزرگ م یوقت

. هم واسش مادر باش هم پدر. کنبزرگ  تی. پونه امو با تربیبهش راستشو بگو تا راست بشنو شهیکن..هم فیتعر

 نی, تمام اون زمنمونی, ماشمیکردیم یتوش زندگ یخونه ا نیهم یبرا نیداشته باش یدخودتو دخترم کمبو خوامینم

دلم قربون شکل ماهت برم, بعد من حتما حتما  زیزدم بنام تو و پونه.عز مویکه توش خاطره داشت ییها و باغ ها

 شهی, حس خوب بودنت, همادتی یبزرگ بشه. حتما ازدواج کن و منو فراموش کن ول رپد یازدواج کن. نذار دخترم ب

 گوشه قلبم هست 

مو  هنی...ورقه رو فشردم به سیبدختم کرد نقدی. دمت گرم که ایکه برام نوشت یاز سرنوشت یروزگار...مرس یهــــ

چشاش   ادمهیخوب  یشدم. االن خواب بود ول رهیو بهش خ دمی...پونه ام خواب بود. کنارش خواابختمیآروم اشک ر

 یمن بود,برا یباشم که تمام زندگ یکس خونه نکهیبود! برام سخت بود از یخودمون مشکو موهاش درست مثل 

که هوا  یقفله تا وقت شهیهم ی. اون خونه درش براکنمیم یکل لوازممو آوردم خونه مامان و بابا و اونجا زندگ نیهم

 یو حرف ها میرفتیخونه راه م اطیهوا قدم زنان تو ح نیکه تو هم یبشه و بارون بباره...درست مثل اونروز یابر
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هم  گهیها هم همشون پخش  شده بود تو اتاق مشترکمون بود...دو  سال د نی., سند خونه باغ و زممیزدیعاشقانه م

گرفته حرفاشو درست تلفظ کنه.البته  ادیو پونه ام االن دو سالش تموم شده و تازه  گذشتیم بیترت نیبه هم

رو که خواب بود دست مامان  پونه. کردمیکه هواشو من با جون و دل تنفس م هیهمونروز قای...امروز دقاشیبعض

دادم.  هیو به پشت در تک دمیکش یقیرفتم. درش که باز شد نفس عم مانمیبرداشتم  و به خونه پ الونمویسپردم و

 باهم شهیکه هم یتاب یدوشم برداشتم و رو یاز رو فویبزنم. ک الونیو مانیپ ادیهوا به  نیدوس داشتم االن , تو ا

. شروع کردم بزدن..هر دیچسبیم الونیدو نفره واقعا و یهوا نی...تو امانیو بدون پ هانشستم..تن میشدیسوارش م

 ...ومدیم نییقطره اشک از گوشه چشمم پا هی زدمیکه م یتار

 تاپ تاپ قلبت نذاره؟ یبخاب یشده بخوا-

 داره؟یکه ب ای دهیاونم خواب ایخدا یکن فکر

 ؟ینیصد هزار نقشه بچ یریبگ یخوابیب شده

 ؟ینیکه اونو فردا بب یبهونه باش دمبال

 ..یریبم یآرزو کن یداریشب تا سحر ب شده

 ؟یریپس بگ ناتوینفر شهیصبح که م یدمدما

 ؟ینیبش نهییمن جلو آ یبا خاطره  شده

 ؟؟؟ینیدستامو بب یتن لب هات جا رهیبگ هُر

 ...سرت رو  رو شونه من....یداریتو ب ارزومه

 من... هیتو گر ی,خنده زییپا یبارون, تو ریز

 ...یذاریدارم وا نشه چشمام تو خوابم که پا م دوست

 ...یداریخوابتم قشنگه چه برسه به ب یحت

 مختیریو اشک م دادمیگوش م یمرده بود حساب مانیپ ایکه تازگ یی(...همون روزاییایحی دیاز مج یداری)آهنگ تو ب

ه ب ینجوریا دی., شادمیو گوش م زنمیخونه سازشو خودم م نیتو ا امیم هینجوریکه هوا ا ییفقط وقتا گهیاما حاال د
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مخصوص و راه افتادم سمت در  فیک یرو گذاشتم تو الونیکه تموم شد و نی.همشدیمرور خاطراتش از ذهنم پاک م

بود, پونه هم بغلش خواب  تادهیکنار در ا ارشیهنگ کردم...ک دمیکه د یزیبازش کردم از چ نکهیاما بمحض ا یخروج

 زد و سالم کرد. با لبخند جوابشو دادم و گفتم: یلبخند دنمیبود.با د

 ؟یپونه رو چرا آورد ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 که دستش بود رو باز کرد و گفت: یلبخند اومد جلو, پونه رو بدستم داد چتر با

 !ادیون ب, االناس که بارنجایا ایب-

 بگم گفت: یزیچ نکهیکه دستش بود باهاش همقدم شدم. قبل از یرنگ یچتر مشک ریکنارش, ز رفتم

 سازتم که حرف نداره. ؟یدار یقشنگ یصدا یلیخ یدونیم-

 تعجب گفتم: با

 ؟یدونیتو از کجا م-

 .ومدیپشت در بودم قشنگ صدات م-

 واقعا؟-

 یزنیقشنگ م یلیآره خ-

 صاف و صوف کردم و گفتم: دهویچیرنگ پونه رو که دورش پ یصورت پتو

 ...نجایا یاومد یواسه چ ینگفت-

من خاموشه ب تیمواقع گوش نیکه تو ا دونستی, مکنهیم هیشده و داره گر داریخانوم زنگم زد و گفت پونه ب بایفر-

 .دیگشنه خواب چارهی. بنجایزنگ زد منم رفتم خونتون پونه رو گرفتم و آوردم ا

 و گفت: دیکش یقینفس عم ارشی. ککردمیخاموش م مویگوش نجایا ومدمیم ی, من وقتگفتیراس م اره

 ؟یزنیم الونیو و نجایا ییایوقته م یلیخ-

 انداختم و گفتم: ریز سرمو
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 .نجایا امیهوا م نیتو ا شهیمرد هم مانیکه پ یاره. ازون موقع-

 دادم: ادامه

 ؟یومدین نیچرا با ماش-

 .رسونمتی؟بعدش خودم م میبر ادهیتا خونه منو پ یقدم بزنم.حاضر کمی خواستی! دلم مینطوریهم-

 :دمیکه تو ذهنم جرقه زد رو پرس یدلم گرفته و دوس داشتم قدم بزنم. سوال یلینبود. خودمم خ یبد فکر

 ؟یتو مگه قرار نبود ازدواج کن ارشیک-

 شد و گفت: رهی. تو چشام خستادمی, ناچارا منم استادیا

 ازدواج نکردم. چوقتیمن ه-

 ...میدر سکوت باهم تا دم خونشون همقدم شد نیهم یبپرسم چرا! برا خواستمینم گهید

 یکه راض دادمیتکونش م یفقط علک خوادیم ریبگم پونه ش ارشیبه ک شدی, روم نمکردیم یقراریب پونه

 پونه رو ازم گرفت و گفت: شعیقراریب دنیبا د ارشی.کشدینم

 بدش من...-

 :گفتیآورد و با خنده بهش م یم نیی...پونه رو باال و پاکنهیچکار م نمیرو بهش دادم و منتظر موندم بب پونه

 نکن پونه کوچولو. هینکن فدات شم. گر هی...گرزمیجونم عز-

قربون  نقدریا ارشیبودااا ک بی! عجدیخندیو پون هم پشت سر هم م گفتیرو به پونه م نایداشت ا ارشیک اههه

 دور, دور خودش چرخوند بعد محکم بغلش کرد و گفت: هیصدقه پونه بره!!در آخر پونه رو 

 عمو... زیعز-

 گفت: زدیکه نفس نفس م یدرحال ارشیور رفت. ک ارشیو به گوش  و دماغ ک دیخند پونه

 باالش انداختم. یبسک دی! نفسم برطونهیچقدر دخترت ش ییوا-
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سن,  نی. تو اگهههیزد...بچه بود د غیو ج دیو کش ارشیک ینیخونشون.پونه محکم ب میدیربع قدم زدن.رس هیاز  بعد

 و گفتم: دمیهم بزنن مخصوصا دخترا! خند غیج دیبا دنیکه انجام م یبعد از کار شهیبچه ها هم

 .میرفت زحمت کن دیبا گهی...ما دیخب مرس-

 کنم. یبازم با پونه باز خوامی...منیریحاال م نیبمون ن؟یکجا بر-

 ان... بونهید نایا گنی. باور کن همه مکنهینگاهمون م ادیو م رهیم یوسط کوچه که هرک نمیا ؟یواا مگه بچه ا-

 ماشن گفتم: یبعد از روشن کردن بخار میشد نشی.سوار ماشدیهم کش یا گهید غیج هیو پونه  میدیخند هردومون

 کرد. خیدخترم  شیاوخ-

 بحرکت درآورد, گفت: نویزد و ماش یلبخند ارشیک

 کنم. ادشیاگه سردتونه بازم ز-

 .میرسیاالن م ینه مرس-

 دادم و گفتم: نشییباال و پا ی. کمخوادیم ریهم ش یکردن! اه حاال چه موقع هیپونه شروع کرد به گر یوا یا

 .زمیعز میرسیاالن م یجونم مامان-

موذب  یکم دیکه د ارشی..کرییییش خواستیم ری.شدکریام اشاره م نهی. داشت به سکردیشو قطع نم هیبازم گر یول

 بدم گفت: ریجلوش بچه ش تونمیشده نم

 سم؟یوا جای ییخوایم-

 .میرسیاالن م گهینه د-

 رو تو بغلم تکون دادم و گفتم: پونه

 نکن. هینکن فدات شم گر هیگر یجونم مامان-

 و گفتم: دمیکش یقیارومتر شد و دستشو تو دهنش کرد.نفس عم پونه
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 که! رهیگیاروم نم دقهی-

 و بال. طونیمثل خودت ش گهیآره د-

که  تگفیبرام م مویهفت سالم که بود مامان خاطرات بچگ شیش ادیم ادمی. گفتیراست م ییجورایگرفته بود,  خندم

 نگه داشت و گفت: فروختیدست فروش که باقاال م هیبودم...کنار  طونیچقدر ش

 .رمیباقاال بگ رمیمن م -

قربونش برم که  ی.الهدی.عههه پونه مونم که خوابفروختیمرده رفت که باقاال م ریشد و بطرف پ ادهیپ نیماش از

شست و ن نیبا دو تا ظرف باقاال برگشت تو ماش ارشیبدم.ک رشیخونه ش دمیرس نکهیبمحض ا دی,بادهیگرسنه خواب

 گفت:

 بخوره؟ تونهیپونه نم-

 دهیپونه که خواب-

 شغول خوردنش شد...رو داد دستم و خودشم م ظرف

, شیافتادم که تو اسکله ک یاونشب ادیشد...همون لحظه  یباهاش مشغول باز نشویکاپوت ماش یرو گذاشت رو پونه

رور عشق اولم بود, به م ارشیبود که پونه نشسته بود! درسسته ک نجایکاپوتش..درست هم یبغلم کرد و گذاشتم رو

اده افت ادشیکه بعد اونهمه سال تازه ب هیروز نین اولی.., اکیکوچ یهاله  هی یزمان عشقش تو قلبم کهنه شد..اندازه 

 بودم....پونه رو از بغلش گرفتم و گفتم:

 ممنوم ازت...-

 مواظب جوجه خانومت باش.-

 خنده گفتم: با

 باشه حتما.-

 یموقع خداحافظ شهیعاشق پونه بود! هم نقدریا ارشیچرا ک دونمیکرد...نم یو ازمون خداحافظ دیپونه رو بوس گونه

وندم و در چرخ یتو دوی! شونه هامو باال انداختم, کلدیپرسیحالشو م شتریب گهید یوقتا ایمواظب پونه باش  گفتیم
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لحظه چشمم خورد به  پنجره اتاق بابا که پشت  مونبعد از باز شدنش وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم. ه

کرد و با  رونکایدستمو بردم باال و براش تکون دادم, اونم هم دنشی...با دردکینگاه م رونویپنجره اتاقش نشسته بود و ب

کاناپه  یسستم وارد خونه شدم. مامان رو یاشاره فهموند که وارد خونه بشم.پونه رو بخودم فشردم و با قدم ها

 گفت: ی. با باز و بسته شدن در, نگاهشو چرخوند سمتمو با نگرانکردیتماشا م ونیبود و تلوز نشسته

 تاحاال؟ نیدخترم؟ پونه خوبه؟ کجا بود یخوب یوا-

 گفتم: اوردمیکه کفشامو در م یزدم درحال یلبخند

 اومدم. ارشیخوبم مامان جان خوبم. با ک-

مانتومو باز کردم  ی, پونه رو دادم بغل مامان , خودمم کنارش نشستم..دکمه ایشوت کردم بسمت جا کفش کفشو

 گفتم: زدمیکه تاپمو باال م یدرحال

 ارش؟یبه ک نیمامان شما پونه رو داد-

 نبود. گهید یچون بابا حاال اومد کس  زمیآره عز-

ا . خدخوردیم ریدلم داشت با ولع ش زیدادم. عز ریدستمو بهش ش یرو از بغل مامان گرفتم سرشو گذاشتم رو پونه

بردار نبود. مامان کنترلو گذاشت  اما هنوزم دست دیچقدر گرسنه اش بود!. کم کم چشاشو بست و خواب دونهیم

 کنارمو از جاش بلند شد و گفت:

 ارم؟یبرات ب یخوریم یچ وهیدخترم م-

 مامان.  کنهینم یفرق-

رو  ینیو قهوه برگشت. س وهیم ینیکه با س دینکش یبا لبخند سرشو تکون داد و بطرف آشپزخونه رفت. طول مامان

 کنارم نشست و گفت: زیم یگذاشت رو

 نشده؟ ریهنوز س -

 به صورتش کردم و گفتم: ینگاه

 گرسنه بوده. رونیکه رفتم ب ینه بچم. ازون موقع-
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!آروم دیرو برداشت  و مشغول پوس گرفتنش شد. همون موقع پونه خانوم دست برداشت و خواب یسرخ بیس مامان

 پتوش خوابوندم و گفتم: یرو

 .دیباالخره خواب-

 رو که پوس کنده بود رو دستم داد و گفت: یبیبا لبخند س مامان

 ...گهیپونه ست د-

 چه خبرا مامان؟-

 ؟یکرد ری...چرا دسین ی.خبرزمیعز یسالمت-

قدم زدم تا خونشون؟اصال من چرا  ارشیبه مامان بگم که با ک یخدا من چجور یکردم..وا ریافتادم که چرا د نیا ادی

و نتونستم خودمو  دمیمن بازم اونو د یوا یگربه کجا رفت؟؟!..ا یایبه خودم اجازه دادم که باهاش قدم بزنم؟پس ح

دمش عاجز شدم از رد کردن درخواستش..روبه مامان کردم و یبار د نیاول یکه برا یکنترل کنم..بازم مثله اون شب

 گفتم:

 در خونشون. مییایب ادهیپ میمجبور شد نیواسه هم ارهیب شویرفت ماش ادشی ارشی..کزهیامم..خب چ-

 .یومدیاژانس م زم؟بایعز یخب چرا اژانس نگرفت-

 اراده گفتم: یو ب عیسر

 جا مونده بود. ارشیپونه خونه ک یهمراهم نبود.بدشم پتو میاخه گوش-

 تعجب گفت: با

 پونه رو برده خونش؟ ارشیمگه ک-

 خدا بازم من سرخود و بدون فکر حرف زدم؟؟من من کنان گفتم: یا

 .مانیخونه پ ومدهیکه ن میمستق.گخیخب..اره د-
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 دروغن...بعد از ایراستن  دونستمیکه خودمم نم یینشون داد که قانعش کردم با حرفام.حرفا نیگفت و ا یاهان مامان

م تو اتاق بنفش خود یعنیبود  یکیو تشکر از مامان, پونه رو برداشتم و رفتم تو اتاقم. اتاق من و پونه  وهیخوردن م

که براش آماده کرده بودمو  ییگذاشتم, همونمقع لباسا وابشتخت خ ی.. پونه و آروم تویبود که حاال شده صورت

دم فقط خسته بو بردیخوابم نم کردمیم یتختم اما هرکار یرفتم تو راسیخسته بودم که  نقدیتنش کردم.  خودمم ا

 :گفتیافتادم که م ارشیحرف ک ادیخسته! 

 ازدواج نکردم! چوقتیمن ه-

 لشویدل خواستیبزنه. چقدر دلم م یبدش حرف کردیجرئت نم گهیتو صداش بود! آدم د تیو قانع تیجد چقدر

بود  یازدواج نکرده!چرا تاحاال تنها مونده.مگه قرار نبود با همون دختره..اامم چ یچ یبپرسم. بپرسم چرا و برا

ازدواج  زدیو نجابت حرف اولو م یپاک ازکه  یدختر اهاشین دختر رواسمش..اهان النا..مگه قرار نبود با همو

 دهیزد داغون و ناکار کرد هنوزم بهش حس دارم؟؟چرا ناد ویاونروز غرورمو قلبمو همه چ نکهیکنه؟..اصال چرا من با ا

ربه ... با ضدونمیکردن...نم یخنث گرویکه تو وجودمه همد ییبا حس لعنت اشیاون بد دمی...شاهاشویگرفتم اون همه بد

 آرومش یبود منو نجات بده! بابا پشت در بود که با صدا یکی. خدا رو شکر دمیکه به در خورد از افکارم پر کش یا

 گفت:

 دخترم؟؟ یباباجان خواب-

 یچه بابا نی! دلم ضعف رف. بببودیحتما)دخترم(م دیبا گفتیکه بهم م ییقربونش برم که همش تو جمله ها یآخ

 گفتم: ی...با مهربوندارم من یخوب

 تو اینه باباجونم ب-

 ! بابا با خنده کنارم نشست وگفت:ای! کرشمه چه مهربون شداوهو

 ...ایباباجون؟ مهربون شد یخوب-

 اخم کردم و گفتم: یشوخ با

 مهربون نبودم باباجون؟-

 و گفت: دیخم شد و گونه مو بوس بابا
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 ...یخوب و مهربون شهیتو هم-

 بود. بودم, هستم و خواهم-

 و گفت: دیخند بابا

 اما من باور نکردم. یگستاخ یلیخ گفتیم مانیمرز پ ایگستاخ...خداب یدختره  یا-

 زدم و گفتم: یدوباره لبخند نیهم یبرا نیرو بلم محو شد..دوس نداشتم دوباره بزنم تو فاز غمگ لبخند

 نظر لطف شوماس.-

تو خودم  ادیخودش گفته بود منم دوس نداشتم ز نوی. اشدیمحو م ادمیداره مثل برق و باد از  مانیخاطارت پ گهید

 انداخت و گفت: ریباشم... بابا سرشو ز

 .زمیناراحتت کنم عز خواستمیبابا ببخش نم-

 زدم و گفتم: ییباال آورد, لبخند کج سرشو

 .دیباباجون. خودتونو ناراحت نکن ستین یمشکل-

سهام  ی, حتشهیم ختهیبه حساب تو ر مانیپ یکه تمام حسابا شد بگم دهیکش نجایدخترم حاال که بحث تا ا-

 کارخونه که االن کلش واسه توعه. 

 نیا مانیداشته باشم.. موندم چطور پ یکارا دخالت نیتو ا ادیبدم م نقدمی..اگهینکرده بودم د نجاشویخدا..فکر ا یوا

 گفت: شیشگیآخه!... بابا با لبخند هم کردهیم تیریکارخونه رو مد

 کنم. شنهادیبهت پ یاومدم راه حل نیهم یبرا ادیبدت م دونمیآره دخترم م-

 م:گفت یکه نگفتم. با خوشحال یبد زیچ دعیکه ششن دیشن الشیخی!! باو بد؟؟یبابا صدامو شن یعنی یییه

 ؟ییبابا یشنهادیچه پ-
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 یتونیم ینگهش دار یاگرم دوس داشت ای. یاز شرش خالص ش ینجوریو ا یکارخونه و سهامشو بفروش یتونیم-

ود اگه ب شنهادیپ هیفقط  نای.البته اگهیبه کس د یبد تشویریمد ای یو کارخونه رو اجاره بد یفقط سهامتو بفروش

 .یقبول نکن یتونیم یدوس نداشت ای ینخواست

 گرفتم بگم: میلحظه تصم هی..گفتی! بابا راس مد؟؟یچرا بفکر خودم نرس یوا

 داشته باشم یکارا دخالت نیتو ا خوامیندارم چون نم ی. من حرفنیبکن نیدونیکه شما صالح م یبابا هرکار-

 گفت: رفتیکه بطرف پونه م یاز جاش بلند شد و درحال دیسرمو بوس بابا

 .یحاضر باش دیچند امضا با یاما توم برا کنمیمن کاراشو م زمیبابا عز-

 , گفت:کردیکه گونه هاشو نوازش م یدر حال دیپونه رو بوس یشونیبا لبخند پ بابا

 دلم. زیبابا قرربونت بره عز یاله-

 و گفت: دیکوچولوشو باال آورد و بوس دست

 .شهیم داریب ییبرم االن پونه ا گهیبابا جون من د-

 .ییبابا یمرس-

باشم راحت  انیسهام و ا یتو کارا نکهیحداقل از فکر ا شیتو هوا واسم بوس فرستاد و از اتاقم خارج شد.اوخ بابا

تخت بلندش کردم تو بغلم  یشده. بطرفش رفتم, از رو داریو نق زد. فکر کنم ب خوردیداشت وول م ییشدم. پونه ا

 آرومش کنم گفتم: کردمیم یکه سع یفشردم و درحال

 نکن فدات شم. هینکن عسلم گر هی, گریجونم مامان-

 ریدادم..آروم گرفت با ولع ش ریتختم نشستم, تاپمو دادم باال  و بهش ش ی. روخواستیم رینداشت پونه ش دهیفا

خودم بود.نفس  هیاش شب دهیکش یبود. فقط چشما مانیپ نهویع قای! دقشدیناز م دیخوابیم ی. چقدر وقتخوردیم

 دمش, آروم خوابونخوردیم ریکه ش مونطور.هدادمیسر م دشیسف یکوچولو یگونه ها یو دستامو رو دمیکش یقیعم

مامان قربونش بره.  یاله یسرم.اوخ ریو دستمو گذاشتم ز دمیتخت, خودمم که بهش وصل بودم کنارش خواب یرو

مامان!  گفتیم یکرد تو دهنشو ه غی! حاال دستشو با جدیخوردن کش ریباز کرد و دست از ش شویمشک یچشما
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غلش ب عیبخدا! دوباره گفت مامان. دلم براش ضعف رفت, سر رفتیبود! آدم سرش م داریب یوقت دیکشیم غیچقدر ج

 :گفتمیبا خنده م کردمیم نشییکه باال و پا یکردم و درحال

 جون دلم فدات شم.-

کنه. وسط تخت  یباز ارمیب اشویاسباب باز کمیبرم  دارهی. حاال که بزدیو منو صدا م دیخندیپشت سر هم م پونه

ابلد فقط چهار دست و پ نهیبش تونستیچون هنوز کامل نم فتهیونور گذاشتم تا نو ا نورینشوندمش دوسه تا بالشت ا

از تو  بود نای,لگو و ایکه پر بود از عروسک, ,بارب اشویرفتم...سبد اسباب باز اشیبود راه بره.بطرف کمد اسباب باز

شو  .سبددیکش یبنفش غیو ج دیذوق کرد و دو کف دستاشو بهم کوب یکل دنشونیآوردم. پونه با د رونیکمدش ب

ه به در ک ی.با ضربه ادیکشیم غیو ج کردیم یبا  عروسکاش باز شتری. پونه بختمیتخت و بهمشون ر یکردم رو یخال

 از پونه برداشتم و گفتم: مخورد چش

 .دییبفرما-

 بپرسم گفت: یزیچ نکهی. قبل ازرونیلبخند به لب وارد خونه شد. حاضر شده بود که بره ب مامان

 .غاشیج نیخونه رو برد تو هوا با ا کنه؟ی کاریپونه چ-

 و گفتم: دمیخند

 کنم مامان؟ کارشیچ یگیم-

 و گفت: دیسر پونه رو بوس مامان

 کرد؟ شهیچه م گهیمامان نوه گلمه د زیفدات شم عز یاله-

 ..گفتم:هییزده بودا.انگار خبرا میپیاز سر تا پا بهش انداختم.چه ت ینگاه

 ؟یریم ییمامان جا-

 زد و گفت: یلبخند منظور دار مامان

 بگو. یالزم داشت یزی.. اگه چمیکن دیخر کمی میریم می. با بابا دارزمیآره عز-

 نه قربونت.-



 نقاب من

 
251 

 

 از عروسکاشو بطرفم گرفت و دوباره گفت: یکیاز اتاق و بعد از خونه خارج شدن و رفتن.پونه  یاز خداحافظ بعد

 ماما..ماما!-

از مامان  نی...اخوندیخروس م یاز مامان اونم از بابا که کپکش حساب نیاره بهش دادم.اازش گرفتم و دوب عروسکو

 واال.. بهیخوشحال و شاد و سرحال بودن؟؟!!عج نقدی..!حاال چرا اخوندیخروس م یاونم از بابا که کپکش حساب

*** 

 برداشتم طرفش و به زیخورد. خزنگ  می, مامان و باباهم هنوز برنگشته بودن که گوشکردیم یهنوزم داشت باز پونه

 بود... ایمیصفحش نگاه کردم...ک

 جونم؟ یمیالو ک-

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 ؟یممنون تو چطور-

 . دختر کوچولوت خوبه؟ستمیبد ن یه-

 به پونه انداختم و گفتم: ینگاه

 .رسونهیاره خووبه سالم م-

 گفت: یبا لحن جد ایمی. ک میدیخند باهم

 خونمون؟ کارت دارم. ییایگالره م-

 ندارم. نیماش دی, رفتن خرستنین نجایآخه مامان و بابا ا-

 حاال؟ ییایدمبالت م امیاشکال نداره خودم م-

 تخت نشستم و گفتم: یداشت؟؟!رو کارمیمگه چ وا

 .شمیاالن حاضر م نیباشه پس من هم-
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 خدافظ. یفدات شم مرس-

 خدافظ.-

 برداششت و گرفت تو دهنش. عیرفت بغل پونه و پونه اونو سر یتخت...بد شانس یقطع کردم و انداختمش رو ویگوش

 رفتم سراغ کمد لباسام از توش عینکنه عوضش با لگو ها مشغولش کردم.خودمم سر هیاروم ازش گرفتم تا گر لویموبا

لباساشو عوض کردم. پتو رو دورش  شیساعت پ دوتنم کردم. پونه هم  یشال مشک هیبا  یمانتو و شلوار لجن هی

که جلو در  دمیرو د ایمیک نیدرو باز کردم ماش نکهیگرفتم و بعد از کاله سر کردنش از خونه خارج شدم. بمحض ا

 ایمیو قربون صدقه رفتن ک یشگیهم یشدم و بعد از سالم و احوالپرس نیخونه پارک شده بود. با لبخند سوار ماش

 یخونه همراه با شمع ها واریو عکس پدرام به در و د ی.طبق معمول هنوزم پارچه مشکمیرفت خونشونپونه به  یبرا

 و گفتم: دمیکش یقیبود.نفس عم یمشک

  ؟؟یکنیم یعذادار یهنوزم دار ایمیک-

 درآورد و گفت: شویو شال مشک مانتو

 آره -

 مبل و گفتم: یرو گذاشتم رو پونه

 یستیدست بردار ن نکهیخوب..مثه ا-

 هیا ب  ایمیپام و مشغول تکون دادنش شدم تا بخوابه...ک یبالشت گذاشتم رو هیاشپزخونه رفت. پونه رو با  بطرف

 قهوه به اتق برگشت و گفت: ینیس

 ؟یدار دنشویشن یآمادگ زمیخب عز-

 مهمه؟؟! نقدریباشه که ا تونهیم یچ یعنی یییوا

 ؟یمیک هیدرمورد چ-

 ...چشاشو بست و گفت:دیکش یقیعم نفس

 ...ارشیک-
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 رفت تو هم... با همون حالت گفتم: اخمام

 ندارم. دنشونیبه شن ازیمن ن ؟یبه خودش بگ یریخب چرا نم-

 زد و گفت: یلبخند کالفه

 به تو مربوطه...تمامش. شینه نه...زندگ-

به قلبم فرود  یریو ت کردیاخمامو کمرنگ تر م زدیکه م ییبهش نگاه کردم تا بحرف اومد...هرکلمه از حرفا منتظر

 ...ومدیم

 ییها یچارگیو ب ی.سر آغاز همه بدبختدیتو رو تو اون جشن د ارشیکه ک شهیشروع م ییعشق ازونجا نیداستان ا-

 دیتحد یکه پدرام توسط ارشام احد یعاشق شد...شب ارشیکه ک یبود...شب یهمش تو اون شب لعنت میدیکه کش

...گفت که شمارشو ویبمن گفت همه چ وی...اونشب همه چارشیر وقت کس میریندارم م یشد...خب حاال به پدرام کار

موضوع شهره  یشد...حت ارشیتو عمر ک یرقص نیباتریرقص جذاب و ز نیو ا نیدیگفت که باهم رقص یقبول نکرد

اشق ع ارشی. ککردینگرانتر م ارشویک نیا یدادینم یتیاما اهم یدادیبحرفاشون گوش م یرو گفت که تو اونجا بود

 یحرفا. اون بهم گفت چشما نیو ا یمنو چه به عاشق گفتیبا خودش م شهی. همشتعشق شک دا نیبود اما به ا

از همه  ارشیک یناز و کرشمه اش و همه و همه برا دنشینگاه کردنش خد یداره حت یگالره با همه چشما فرق خاص

عشق رو  نیاباورش شد عاشق شده و  ارشیکه ک تا اسمون فرق داشت...و اما شب دوم نیدور و پرش از زم یدخترا

ن چو کردیبود که اون فکر م نجایو فقط دمبال تو بود...اما مشکل ا دیکه دور همه دخترا رو خط کش ی. شبرفتیپذ

 یو عصب ختهیبهم ر نیهم یبرا یو عاشقش نبود ی, دوستش نداشتیکردیو بهش نگاه نم یشمارشو قبول نکرد

 ارشی. بار ها و بار ها به کیشد که دوستش ندار ورمبا یکنیم یکم محل ارشینسبت به ک دمیمنم که د ی. حتشدیم

 :گفتمیم

 اون دوستت نداره. یشدیعاشق م دیعشق اشتباهه. تو نبا نیا ارشیک-

 :دیتوپیبا خشم بهم م شهیاون گوشش بدهکار نبود و هم اما

 .دوارمیطمئنام اونم دوستم داره  من بهش امعشق...م یفهمیدرست حرف بزن..اون عشق منه م ایحرف نزن  ای-

...اون شب خورهیبرگه برگشت م نکهینداره باورش نشد که نشد...تا ا دهیفا میگفتیبهش م یو هرچ یهرچ خالصه

که  ی...بعدش شمارو برد هتل و شب بعدش...شبنیتصادف کرد ارشیکه با ک ینه؟ اونشب ادتهی شویک یتصادف...تو
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ه که اعتراف کرد ک یو بغلت کرد و....شب ادکه اومد نجاتت د یبود...شب شیزندگ یشبا نیاز بهتر یکیبقول خودش 

باباتو همه و همه رو براش   انیکه جر ی...اما صبح روز بعد...روزیرفتیرو پذ یعشق آتش نیکه تو ا یعاشقته...شب

و  عاشق ارشینه تو نه ک نیدونستیاگه م دیشا ه؟یک ارشیبابا من و ک یدونیآره؟؟ تو م ادتهیاون  ی...اون چیگفت

 دیاون مجسمه رو فهم یبود که پدر بزرگتو کشت, جا یمن همون پارسا اهراب یمن ...بابا ی...آره بابانیشدیگرفتار م

 نیمه یتو برش داشت. اونروز بابام متوجه نشد که بابات مجسمه رو برداشت برا یاصل یبرش داره اما بابا خواستیم

نه بتو دیشا نکاریعوض کرد و گذاشت خوشمرام تا با ا لشوینگفت...خالصه بابام فام یچیازونا ه یموقع خداحافظ

 گفت ویرفت و به بابا همه چ یبعد از مدت ارشیوجه نتونست موفق بشه.خالصه ک چیکنه اما به ه دایمجسمه رو پ

 نیمحکم خوابوند تو گوشش و گفت که ا یکیشد  یتو رو...اونقدر گفت و گفت تا بابام عصب یداستان زندگ یحت

 یچیالل الل شد و ه ارشی. ککشهیو عاشقش نباشه...تو رو م رهیکه اگه عشقشو پس نگ فتعشق اشتباهه بعدشم گ

 بود: نیکه اکتفا کرد ا یاخر به تنها جمله ا ینگفت فقط لحظه 

 ارم.بنام پارسا خوشمرام ند یمن اگه به کرشمه نرسم پدر نیبدون نویا-

 پارچ شربتو که جلو دستش بود پرت کرد روبشو گفت: باباهم

 .کشمشیدختره رو م یبش کشینزد گهید باری. بخدا قسم اگه بفهمم فقط یعوض یپسره  یتو غلط کرد-

 اخر داغونش کرد: یجمله  نیفقط هم شدیاخر که از د خارج م یلحظه  ارشیک

 ....کشمشی, دختره رو مکشمشی, دختره رو مکشمشیدختره رو م-

حاال که عاشقت کرده بهت  تونهیکه چرا نم کردیم هیو گر ختیریخونه خارج شد و تا طول پارک رو فقط اشک م از

 ارشیتو گذاشته بود که اگه اون مامورا تو رو با ک یدرست شده بهت برسه. بابا مامور برا یبرسه...حاال که همه چ

که بهت زد  ییرو تموم حرفا ادهیتلفن باهات در تماس بود. او روز تو پ قیرفقط از ط نیهم یبرا کشتتیم نهیبب

 هریکشته شدنتو بگ یحرفاش تو رو از خودش متنفر کنه تا جلو نیبا ا خواستیم ارشیهمش دروغ بوده همش...ک

شد که تو با  یچ دونمیپاهاش له نکرد...نم ریحال عشقشو ز نیبا ا یو عاشقت بود ول خواستتیوار م وونهی.اون د

 یبود...اونجا بود که داغون شد و برا ارشمیک ادته؟؟یخونمون رو  یاومد مانی...اونشب که  با پیکردنامزد  مانیپ

 یگفتیم مانیکه به پ یو حس کنه. وقت نهیبب مانیبغل پ تویخوشحال شدیشکست خورد...باورش نم شیتو زندگ نیاول

 یازدواج کرده بو نکهیقبل شد...گالره با ا زداغون تر ا نیباهم عقد کردگفت  مانی, از همه بدتر اونوقت که پزمیعز

به تمام معنا شده  یروان هینشه.داداشم بخاطر تو , رهیو بهت خ رهینگاهشو ازت بگ تونستیهنوزم نم ارشیاما ک

عث که با نیشما بود نیا گفتیبودو شکست, م زیم یکه رو یلیبود.اونشب بعد از رفتن شما اومد خونه و تمام وسا
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 خورد یعصب یبار رفت روانپزشک و دارو ها نیبخاطر تو چند ؟؟اونیفهمیشده بود م ی...کال روانمشد من نابود بش

 سرش... یفدا گفنیم شهیبازم هم یول

باور کنم عشقم بخاط من  تونمیبود و بس. چطور م ختنیاشک ر کردمیکه تاحاال م ی...فقط تنها کارختمیریم اشک

 شده؟؟! داد زدم: داغون نقدریا

 ...بـــگـــــــوایمیک یگیدروغ م یبگو دار-

 زد و گفت: یشخندین ایمی. ککردیو بهت زده بهم نگاه م دیزدم که پونه ترس یداد چنان

 و بهت دروغ بگم؟ ارمتیراه ب نهمهیا یچ یمن برا -

توجه به پونه به اشکام اجازه  یب کرد؟؟یم هیدلم بذارم که پشت سر هم گر ی...حاال پونه رو کجاهیگر ریزد ز پونه

 فت:گ کردیو آرومش م دادیکه تکونش م یپاشو درحال یخوابوند رو یبطرف پونه رفت با بالشت ایمیدادم...ک دنیبار

...هر روز و هرشب فقط بخاطر تو شدینکرد اون لحظه به لحظه داغون تر م یاثر چیهم ه یعصب یخالصه دارو ها-

هاش  یگوونید یپا می.ما گذاشت دیخوابیمثل گدا و گشنه ها م ید شبها هم تو کوچه بغلو دمبالت بو کردیم بتیتعق

که  ینشباو یخبر دار بشه و بدادت برسه...فکر کرد عیرس فتهیب یکه اگر واست اتفاق دیخوابیاما اون فقط بخاطر تو م

 یبود که جلوشو گرفت؟؟ ک یبردتت تو پارک و چند تا چرت و پرت بارت کرد بعدم خواست بزنه تو گوشت ک مانیپ

 شاریگالره ک ؟؟یبش تیبود که نذاشت اذ یکرد؟؟ ک تویبود که اونشب طرفدار یداشت؟؟ ک شهیبود که هواتو هم

دوس داشت  یلی...خیو رفت ینذاشتکه بهت زدمو بهت بگه اما تو  ییتمام حرفا یعنی ویهمه چ شباون خواستیم

چند بار  یدستش بهتون نرسه حت چکسیکه ه ییخونه نبود تو رو برداره و ببرتت جا مانیکه پ یتو خونتونو وقت ادیب

گرفته بود بدزتتو ببرتت خونه خودش  میات شده بود که تصم وونهید نقدریاون ا میگرفت اما ما نذاشت مویتصم نیا

برگرده به روال خودش و اما  ی...تا همه چ یریطالق بگ مانیو از پ یباهاش ازدواج کن یباشکنه که تو مجبور  یکار

کرد آخرشم فقط  فیتعر ویپدرام اونشب بعد از پارک اومد تو خونه و همه چ خوردویم یلیاون بازم از دست پدرام س

 :زدیکه تا دو هفته جاش مونده بود پدرام با خشم سرش داد م کردنوش جان  یلیس هی

 .کنمیخودم قبرتو م یاریسر خواهرم ب ییبال یخواهر من شوهر داره متاهله ..تو اگه بخوا یآشغال عوض-

 گذاشت: ریغامگیپ یجوابشو نداد بابا رو ایزنگ زد اما ک ارشیتا بابا به ک رفتیم شیپ ینجوریهم خالصه
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و ت یبا کرشمه ازدواج کن یتونیه تو مبهت بگم ک خوامیبهت بدم..م یخبر خوامیخونه م ایدلم...ب زیپسرم...عز-

عذر  وامخیجواب بده م وی. تو رو خدا گوشیکه من اشتباه کردم و نذاشتم بهش برس دی.. بابا ببخشی. تو آزادیتونیم

 ...خوامیبشم...م یبگم حرفمو تا خال خوامیکنم...م یخواه

ن شه داغو یگوش یکه هم باعث شد کل اجزا واریبشدت پرت کرد تو د شویگوش ارشیکامل نگفته بود که ک جملشو

ه که کار از کار گذشت دیشنیخبرو م نیا دیحاال با یعنیحقم داشت که بشکنه... چارهیترک برداره. ب وارید نکهیهم

ه ک یاونروز ادته؟؟یکه دلت درد گرفته بود و  یوزکه عشقش بچه دارم شده بود!!گالره ر دیشنیحاال م دیبود؟؟! با

من اونموقع از کجا  یو من زنگت زدم؟؟ تاحاال با خودت فکر کرد یمردیم یبود تو از دل درد داشتخونه ن مانیپ

چته؟؟  یکه بهت زنگ زدم و وادارت کردم بگ دونستمیکه من از کجا م یچت شده؟ تااال با خودت فکر کرد دمیفهم

ازش  ی... هرچدیکشیهم م ایک یدیکشیکه تو م یهر لحظه درد قای. دق دیکش ریقلبش ت ارشیهمونموقع  ک

 :گفتیشده فقط م یچ میدیپرس

 گالره ام... گالره ام...-

شده...آره گالره  یچ نمیمن زنگت زدم تا بب نیهم یبرا گفتیبهش دروغ نم ایچشه چون احساس ک میدیفهم گهید

 یرفت ی...وقتیارشیک ونیمد تویتو زندگ شد؟؟یم یچ وفتاد؟؟یم ینبود چه اتفاق ارشیاگه ک یفکر کرد چیخانوم ه

شده؟؟  یچ رونیاون ب یدیشد؟؟ فهم یچ یدیفهم میتنها گذاشت مانیتو رو تو اتاق با پ یو ما همگ مارستانیب

اما با  دمونیم شتریب دیسرم رفت...در اصل با ریز یشیآروم م مانیبا وجود پ نکهیحالت بده...از دیدیم نکهیاز ارشیک

هم واسش م یباش مانیتو بغل پ نکهیا گهیکه حالت خوبه...د نهیبب ستخوایتو خودشو مرخص کرد واقعا م یمرخص

و حالت خوبه اونم خود به خود خوشحال  یخوشحال دیدیم نکهی! همنیکه حالت خوبه هم نهیبب خواستینبود فقط م

 حالت خوب بود حال اونم خوب بود. یعشقتو فراموش کرده باشه هااا نه فقط وقت نکهی. نه اشدیم

 هق هقامو باال بردم زجه زدم: یبه هق هق افتادم...صدا گهید

 ...ایمیک کنمیباور نم-

 شو با بغض گفت: نهیس یبطرفم اومد سرمو فرو برد تو نیبود گذاشت زم دهیرو که خواب پونه

 .زمیمحضه عز قتیهمش حق-
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داشت!  یاز خود گذشتگ مهنهیبخاطر من ا ارشمیتو گردنش فرو بردم و از ته دل زار زدم...عشقم...ک شتریب سرمو

باور کردم  شویمن حالم خوب بود اونم حالش خوب بود! من احمق حمال بودم که دروغ اجبار یصبور بود! وقت نقدریا

 و رفتم ازدواج کردم...ازدواج کردم تا خودمو بدبخت کردم...ادامه داد:

 مانیبا پ یکه تو داشت ی...وقتدیزه به کوه رسکه اون تا میکوه بود ی..اونوقت ما باالدیتر از ما رس رید کمی یول --

 دید یاول اومد سر تو وقت سایپل دنی... با رسسیو زنگ زد به پل دیاون صحنه رو د ارشی, کنیزدیآخرتونو م یحرفا

شدم و اونوقت بود که  هوشیپدرام ب دنیاول از همتون با د دمچون خو دونمینم شویاونم از هوش رفت...بق یهوشیب

ز تو ا شتریب یاون حت نکهیخوشحال بود اما غافل از مانیبا رفتن پ ارشیکه ک یفکر کن دیبچم از دستم رفت...شا

 یدیکشیکه م ییزجرا نهمهیزنده بمونه تا شاهد ا مانیو ناراحت بود...اون حاضر بود بهت نرسه و پ ختیریاشک م

نباشه...  یکه خورد یو شکست ییاما شاهد اونهمه دردا نهیزنده باشه و تو رو بغلش بب مانینباشه...حاضر بود پ

 یو واسه خودت دلگرم یخوشحال دیدیم یخوشحال بود وقت ارشمیاومد...ک ایباالخره اون ماه گذشت و پونه ات بدن

 تو بود... یحال از خوشحالو خوش گفتینم یچیاما بازم ه خواستتی...هنوزم عشقتو فراموش نکرده بود هنوزم میدار

ا ب زدمیو نفس نفس م  کردمیم هی...از شوق بود که گراوردمیرو ن  یباور نکردن ی...طاقت اونهمه  حرفااوردمین طاقت

 گفتم: یخوشحال

 ...ارشیک ـیک-

 گفت: یبا شوق خاص ایمیک

 .یدوستش دار یو بهش بگ ییایهنوزم منتظرته...هنووزم چشم براهته تا ب ارشتیاره ک-

 فرستادم تو, از جام بلند شدم و بطرف پونه رفتم بغلش کردم و گفتم: لبامو

 جبران کنم.. یچجور دونمیازت ممنونم نم ایمیک-

*** 

کنار اومدم.دوهفته بد  یکنر اومدم..با همه چ ارشیکناراومدم..با موضوع ک مانیبا خودمو پ نکهیهفته بعد از دو

 روشن کردم.. میخودمو با زندگ فیتکل نکهیاز

 خدمتکارش اومد... یکه صدا  دینکش یلب گفتم و زنگو فشردم. طول ریز ییاهلل ا بسم
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 نییبفرما-

 لطفا. دیدرو باز کن -

 یو با قدم ها دمیکش یقی..پونه رو محکم به خودم فشردم و وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم...نفس عم

! هیچجور دنمیعکس العملش با د نمیانداخت. دوس داشتم بب سست وارد عمارتش شدم...کم کم بغض بگلوم چنگ

 خدمتکاره جلو اومد و گفت:

 ن؟یداشت یکار-

 کجان؟ ارشیاتاق ک-

 ن؟یدار کارشیچ-

 و گفتم: دمیکش یداد نسباتا بلند دیداشتم که آخر آمپرم چسب جانیه نقدریا

 بهت گفتم اتاقش کجاس. ؟یدینباشه چکارش دارم فهم تیتو کار-

 دهنشو غورت داد و گفت: آب

 باشهیب باال تو  اتاقشون عکس  خودش م-

! چپ چپ نگاش کردم و بسرعت نور از پله ها رفتم. ه؟؟یچه خدمتکار نی! اخه اسین یهم درس حساب اشیجمله بند 

عکس که  یبه تموم اتاق ها انداختم تا چشمم خورد به اتاق آخر یاون اشاره کرد که در اتاقش عکس خودشه...نگاه

 به در زدم و وارد اتاق یخودت بسم اهلل...تق اروم دیمبه ا ایبرداشتم. خدا زیبود. بطرفش خ دهیدر چسب یباال ارشیک

رد نگاه هم نک ی...حتدیکشیم گاریبود و س دهیتخت دراز کش یبود که رو ارشیکردم ک تیکه رو یزیچ نیشدم...اول

 آروم و لرزونم گفتم: یو با صدا دمیکش یقیاراشه.... نفس عمخدمتک کنهیاومده تو اتاقش! حتما فکر م یک نهیبب

 !ارشیک-

 زنهیچرا حرف نم نیشد...وا ا گارشیگذرا بهم انداخت  و مشغول س یوارد اتاقش شده!! نگاه یمتوجه شد کس تازه

 آروم و مردونه اش گفت: یخواست صداش بزنم که با صدا نه؟؟یمنو بب خوادینکنه نم گه؟ینم یزیچرا چ

 !یکرد ریوقته که منو اس یلی. خیامیوقته که تو رو یلی..خ-
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...جلو تر رفتم, پونه اهاشمیگونم...پس اون فکر کرده من تو رو یو سر خورد رو دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 تخت و گفتم: یسر و صدا گذاشتم رو یرو اروم و ب

 من... ستمین اهاتیمن تو رو ارشیک-

 که اونور بود و گفت: یپرت کرد تو سطل اشغال میمستق رشوگایادامه بدم, س نذاشت

 ؟یو باور کنم که هست شمیپ ییایچرا نم ؟یدیعذابم م نقدری. چرا ایمن یای. تموم دنزمیدوستت دارم عز-

 کنارش نشستم و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 هگیاومدم بهت بگم که د مونمی. اومدم بهت بگم تا آخرش باهات منجامیمن ا ستمین اهاتیبخدا من تو رو ارشیک-

 .ذارمیتنهات نم

 جاش نشست, با دستاش صورتمو  قاب کرد و گفت: سر

که  یدر صورت یشمیچطور باور کنم پ ؟؟یریو م شمیپ ییایکه هر روز و هرشب م یدر صورت یشمیچطور باور کنم پ-

 ؟ یو رفت یقبالنا تنهام گذاشت

 ه ام کرد با شصتش نوازشش کرد و گفت:به چون ی...نگاهدنیام شروع کرد به لرز چونه

 ات بدم قشنگم؟ هیباشم که گر یآخه من ک ؟یکنیم هیبخاطر من گر یدار زم؟یعز یکنیم هیگر یدار-

ش دارم من دوست کردی, باور نمششمیمن پ کردیباور نم ارشیکردن...ک هیو شروع کردم به گر دیحرفاش بغضم ترک با

 ...ستمیمن اونقدا هم عاشقش هستم و حاال حاال هم دست بردار ن یول

 .ستمین اهاتی. باور کن من تو روشتمیباور کن من پ ارشیک-

نگ گوشه از شالمو چ هی..ستمین اشیو تو رو ششمیعطرمو بو کنه و بفهمه که پ خواستی, انگار مدیکش یقیعم نفس

 ...دیکشیزد و محکم بو م

 کرشمه من برگشته...عشق من برگشته.-

 صداشو باالتر برد و گفت: دیکش یبو محکم دوباره
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 برگشته...عشق من برگشته. امهیکه تموم دن یکس-

 زد: داد

 کــرشمـــــه مــن بــرگشتـــــه-

 هیشده بود و داشت گر داری.برام مهم نبود که پونه بکردمیم یاز زور خوشحال هیو گر ختمیریفقط اشک شوق م منم

اخت بهم اند ینگاه زدینفس نفس م ارشی. کدمیکشیو عاشقانه عطر تنشو بو م ختمیریفقط داشتم اشک م کردیم

 کج کرد و گفت: یسرشو کم

 نکن. هیگر رمیمینگام نکن م یدلم اونجور زیقربون اون چشمات برم عز-

منو  ای...خدایکنینگاهم م نکهیدمت گرم از ایم...خدانکش ادیو فر رمیبگ غموییج یگاز گرفتم تا جلو نموییپا لب

 ارشی. کیلیدوستت دارم خ یلیخ ایببخش که فراموشت کردم. خدا ایببخش اگه گناه کردم اگه بد کردم. خدا

 انداخت و گفت: ینگاه کردیم هیزد به پونه که داشت گر یلبخند

 !کنهیم هیچطور داره گر نیبب -

بطرف پونه رفت و بغلش کرد.لبامو فرستادم تو دهنم و منتظر بهش نگاه کردم.پونه رو از تخت جدا کرد و در  خودش

 :کردیزمزمه م دادیکه تو بغلش تکونش م یحال

 نکن قربونت بشم. هیدلم گر زینکن عز هی, گرییجونم بابا-

ونه .اون به پکردمینگاش م یو تعجب یشکا یاشک تو چشام همراه با تعجب جمع شد..با چشا ییکلمه بابا دنیشن با

اه افتاده تو دلم ر یناگفته نماند که کاخونه قندساز ارش؟البتهیجناب ک نیندارن ا فیپررو تشر کمی؟ییبابا گفتیم

 بود.

 با سماجت و تعجب اوردمیطاقت ن گهیتخت و لبخند زد د ی, آروم اونو گذاشت رودیپونه تو بغلش خواب نکهیاز بعد

 گفتم:

 تو...تو به.. ارشیک-

 گفت: ییپررو یو با لبخند و مقدار دیحرفم پر وسط
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 باشه جز خودم. تونهینم یوقتشه که پونه بابا داشته باشه و اون کس-

 چشام کردم. یاخم چاشن یعشق جان!..کم نیدارن ا فی..چه پررو تشربهبه

 از عشق بهش انداخت و گفت: زیلبر ینگاه

 .ذارمیواسش کم نم یاز پدر یچیبه خدا قسم ه یدرست..ول ستیپونه ماله من ن-

 آورد اومد سمتم, دو رونیازش ب یرفت...جعبه انگشتر زشیبگم که از تخت بلند شد و بطرف کشو م یزیچ خواستم

تخت نشسته بودم, چشاشو بست جعبه رو باز کرد, گرفت  یمن که رو یپاهاش , درست روبرو یزانو نشست رو

 فت:گ یسمتمو با لحن عاشقونه ا

 بانو؟ یکنیبا من ازدواج م-

که تموم وجودمو مثل خوره فرا گرفته بود. چشمامو بستم نفسمو تو  یاز احساس زیشدم...لبر جانیاز عشق و ه زیلبر

 لرزونوم گفتم: یحبس کردم و با صدا نهیس

 آره..آره-

..با .ه؟یازدواجم راض بخشه؟بهیمنو م مانیپ ینیکردم؟ کاریخدا من چ یییدادم و چشمامو باز کردم.وااا رونیب نفسمو

 از تو جعبه مخمل قرمز دویدرخشیم یرنگو که روش الماس ییشده بود...کنارم نشست انگشتر طال رهیلبخند بهم خ

 رنگ در آورد, دستمو گرفت و گفت:

 .خورمیوقته دارم حسرتشو م یلیکه خ یزی..چیوقتشه خانومم بش گهید-

 کرد گفتم:انگشترو تو انگشتم  نکهیاز بعد

 نجا؟یا امیمن م یدونستیتو از کجا م-

 زد و گفت: لبخند

 که قرار بود روز بعدش برم با بابا صحبت کنم اما بابا... دمیخر یانگشترو اونروز نیا-

 لبشو گفتم: یاشاره مو آروم گذاشتم رو انگشت
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 .ارشیبرام گفت ک ویهمه چ ایمی! کسیه-

 اندازه چردو گشاده کرد و گفت: چشاشو

 ا؟یمیک-

برام  وی. اون همه چیخورد یعصب یو دارو ها یدیگفت. گفت که چقدر در نبود من زجر کش ویآره...اون همه چ-

 گفت.

 بود؟؟ یبابام ک یدیبهت زدم آره؟؟ فهم یرو علک ادهیمن همه اون حرفامو تو پ یدیپس فهم-

 به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم: سرمو

 گفت. ازویتا پ ریاره اره...اون از س-

 و گفت: دیاز زور خشم کش ینفس

 .ستیمن ن یبابا گهیاون ادم د یول-

 کردم و گفتم: یفیظر اخم

 یباباتو ببخش دیبا ی...اگه منو دوس دارگهیبد نشو د ارشیک-

 همون حالت گفت: با

 هم به اسم اون ندارم. ییمن دوستت دارم بابا -

 کردم و گفتم: زیر چشمامو

 بخاطر من... کنمیخواهش م ارشیک-

 با التماس گفتم: شهیداره نرم م دادینشون م نیبهم اندات و ا یشکاک نگاه

 ارش؟یباشه  ک-

 شد. یبدبخت نهمهیو ا ییجدا نهمهیاخه اون باعث ا-
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 ...پس ببخشش باشه؟میدیحاال که بهم رس-

 فرستاد تو دهشو گفت: لباشو

 باشه پس فقط بخاطر تو.-

دلش ضعف رفت سرشو بسرعت آورد جلو خواست لباشو بچسبونه به لبام که  ارشیتکون دادم ک یبا خوشحال سرمو

شده  رهیک به لبهام خ یداغم کرد. درحال یکه حساب دیکش یقیشد.نفس عم مونیکم, پش یمتریلیاون فاصله م نیب

 بود گفت:

 پاک باشه و پاک بمونه. دیعشق با نی...اتونمینه نه نم-

 :دمینال

 !ارشیک-

بهم  ارشیاومد سراغم..االن .منو ک یبد یلیحس خ هیگر گرفتتم.. ییهویداغ شدم.. یحساب یول دتمینبوس نکهیا با

 نیا تو ینیکجا رف؟ امیداغ کردم..اخه شرم و ح نقدریو من ا دیلبامو ببوسه و نبوس خواستی.تازه اون ممیمحرم نبود

خودت منو ببخش.تو چشام زل زد و  ایشدم؟؟..خدا فلغا مانیاز پ نقدیچند لحظه که افسارم دست خودم نبود ا

 گفت:

 ...ارشیک زی, همه چارشی, نفس کارشی, عمر کارشیجون ک-

انداختم که با اون چشماش زل زده بود  ارشیبه ک یگرمم بود.نگاه یلیبهتر بشم.خ کمیتا  دمیکش یقیعم نفس

 .کردمیم تیحد و فاصله رو رعا کمی دیانداختم.با ریبهم.سرمو ز

 ارشت؟؟یاخه؟از عشقت؟از ک یکشیخجالت م یاز ک-

 مونده بود...اروم گفتم: رهیتو چشام  ینبود و بدون حرکت الشیخ نیبصدا در اومد اما اون ع ارشیک یگوش

 ...تیگوش ارشیک-

 و گفت: دیخند

 که! زارهیچشمات نم-
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د. وشونصورتشو پ ینگاه کرد و اخم شیرفت و به صفحه گوش شی! بطرف گوششدیم گریج دیخندیم یوقت چقدر

 لب گفت: ریخواستم سوال بپرسم که ز

 محل. یخروس ب-

 گذاشت در گوششو گفت: شویگوش

 الو؟-

 اخه؟ یبزنگ دیمحل حاال با یخروس ب-

 خنده گفت: با

 خفه بابا-

  ایح یب یا-

 .دهیاره پونه خواب-

 ایمینباشه ک تیتو کار-

 شووورررر یب ییپررو یلیخ-

 گفت: دیخندیکه م ی. درحالوترشیکامپ زیم یگذاشت رو شویکرد و گوش یخنده خداحافظ با

 گفت؟ یچ یدیپررو فهم یدختره -

 تعجب گفتم  با

 گفت؟ یچ-

 شم؟؟یگفت دارم دوباره عمه م-

 یجلو دیدخنیکه م یکنم. در حال کارتیچ دونمیاگه دستم بهت نرسه م یمیانداختم..ک نیییگاز گرفتمو سرموپا لبمو

 پاهام نشست و گفت:
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 . آخه مگه عمه شدن بده؟ زمیبرم عز تی...قربون خجالتیدلم زمیعز-

 زدم تو سرشو گفتم: یکی

 .ارشیاقا ک ییایو تو هم چقدرم با ح-

 سر داد .گفتم: یا قهقهه

 کوفت...-

 .میکنی.خودمون دوباره عمش مهیخجالت نقدریقربون خانومم بشم که ا-

 انداختم و گفتم: نییدوباره پا سرمو

 ادب! یب ارشیک-

 بطرف پونه رفت و گفت: یبا اخم بامزه ا ارشیشد...ک ختهیدرهم آم میپونه و گوش هیگر یبگه که صدا یزیچ خواست

 ...هیخروس ک نیدخترمونو ساکت کنم توم برو بب رمیمن م-

 دادم  گفتم: ارشیک لیتحو یچشم غره ا دمیصفحه د یاسم مامانو رو یرفتم, وقت میو بطرف گوش دمیخند

 ..یخروس خودت-

 منتظر جواب بشم جواب مامانو دادم: نکهیا بدون

 .یالو سالم مامان گل-

 ؟ییسالم دختر گلم کجا-

با من من  کنه؟یدرموردم فکر م یچ ارشمیبگم اخه؟ بگم خونه ک یکجا دلم بذارم؟؟! حاال به مامان چ گهید نویا یوا

 گفتم:

 خب من...من من.-

 با خنده گفت: مامان
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 .مییایم همونجا باش ماهم االن-

ام ام ای یییییی!! هدنینکنه فهم ؟؟یعنیگفت؟؟! گفت همونجا؟؟! منظورش از همونجا کجاس  یابوالفضل مامان چ ای

 هشتم! گفتم:

 کجـ کجا؟-

 اونجا صبر کن. ییایم یاالن همگ ؟یستین ارشیمگه خونه ک زمیعز-

 خدا خودت رحم کن... گفتم: ایاونجا؟  مییایم یبود همگ یمنظورش چ ییییییه ییییییوا

 با..باشه.-

نه رو حرکت پو هیمنتظرشو بهم دوخت. با  یچشما ارشی.کنمیقطع کردم و فشردم به س ویگوش عینشدم و سر منتظر

 ایچکارم کنه؟؟  خوادیم یعنیچسبودم . واریبه د شتریو خودمو ب دمیبرداشت...ترس زیتخت و بطرف خ یگذاشت رو

 زل زد تو چشامو گفت: یگذاشت با خمار شمدرست بغل گو واریدو کف دستاشو کنار د شاریخدا خودت رحم کن...ک

 بود ؟ یک-

 غورت دادم و گفتم: یدهنمو به سخت آب

 مامانم.-

 داشت؟ کارتیچ-

 اونجا. مییایم یمن خونه توعم, گفت که االن همگ دونستی...اون مارشیک-

 ه شونه اش کردم و گفتم:حوال یمشت محک هیخنده و دست بدل شد... ریزد ز هوی

 مگه جک گفتم؟ ؟یخندیچرا م-

 همونجا نگه داشت و گفت: مشتمو

 ؟یدیکه ترس نهیدورت بگردم بخاطر هم یاله-

 انداختم و گفتم: نییپا سرمو
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 بد بکنه. یخب آره..چون ممکنه دربارم فکرا-

 گفت: متفکرانه

 ؟ییچه فکرا-

 .کنمیمن تو خونه تو چکار م نکهیا-

 برداشت کرده بود گفت: گهید جوریکه منظورمو  ارشیک

 خب مگه من چمه؟-

 زدم و گفتم: یلبخند کالفه

 م؟؟یکه منو تو...تو خونه تنها باش کنیم ییاونا بنظرت چه فکرا ارشیک-

 داره! یبیچه ع میخب تنها باش-

 غر زدم:  تیعصبان با

 گم؟یم یچ ینمفهم یچیبس کن چرا ه ارشیاِ ک-

 باال برد و گفت: میشونه تسلدستاشو بن  دیخند

 .یشیبا نمک م یلیکنم چون خ تتی؟؟ فقط خواستم اذ یزنیچرا کتکم م میبابا تسل-

 گفتم: رفتمیکه بطرف پونه م یو درحال دمیخند ناخوداگاه

 تکرا نشه ها. گهید-

 زد و گفت: یلبخند

 هیبا  ایمیمن و خونواده عموم و ک ی, مامان و بابات, مامان و باباایگفت که همه و همه از جمله عرش ایمیک زمیعز-

 .میکن یو اونجا عروس زیتبر میو دو هفته بعدش بر میتا عقد کن نجایا انیعاقد م

 انداختم و گفتم: نیی. سرمو پاکردمیفکر م ی! منو بگو به چمییایم یپس بگو چرا مامان گفت همگ ییییییه



 نقاب من

 
268 

 

 ن؟یکردیم یقبلش خواستگار دیمگه نبا-

دو خونواده عروس و داماد باهم  تیبعدشم با صالح شهیم نییتا هیمعمومال مهر یتو مراسم خواستگار زمیعز-

 ییهم تمام اموال و دارا هتویاعالم کردن بعدشم مهر تشونوی! ماکه خونوادمون از قبل صالحنیهم زننیحرفاشونو م

 هامه به اضافه شاهرگ گردنم.

 گردنش اشاره کرد و گفت: یسرشو کج کرد به رگا ارشیم...کتعجب بهش نگاه کرد با

 .چرخهیکه فقط بخاطر تو خون توشون م گمیرو م نایا-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ...چرخهیخون منم به عشق تو تو رگام م-

*** 

 چارهیرفت. پونه ب نییبا سرعت از پله ها پا کردیم یکه تاحاال داشت با پونه باز ارشیبصدا در اومد. ک فونیآ زنگ

که  یخونه رو شکافت بغلش کردم و درحال یاشش تمام فضا هیگر یکه صدا دینکش یتعجب کرده بود طول یحساب

 گفتم: دادمیتکونش م

 نکن. هینکن دختر گلم گر هی. گرزمیجون دلم عز-

 تخت بود رفتم و گفتم: یکه رو یبلکه بدترم شد. بطرف عروسک ومدیاش بند ن هیگر

 چقدر خوشجله. نینگاش کن بب-

عالمه آدم تو خونه جمع  هی, اوه اوه اوه نییپونه رو با همون دو سه تا عروسک سرگرم کردم و خودمم رفتم پا باالخره

من و  یخونواده پنج نفره که فک کنم خونواده عموش بودن با مامان و بابا هیبا  ارشیک یشده بودن! مامان و بابا

ه چشمش ک ینفر نیرفتم اول نییاز پله ها پا عیسمت مبل. سر رفتنیپک دم در بودن و داشتن مبا پو ایو عرش ایمیک

 ومدی. آروم آروم مکردمیبودم و با تعجب نگاش م ستادهیپله آخر ا یبود. اومد جلو, هنوز رو ارشیک یبهم خورد بابا

 یدوبغض آل یستاد تو دهشو با صدا, لبشو فردیمن که رس کیو بغض کرده بود.نزد کردیجلو و با التماس نگاهم م

 گفت:

 د...دخترم منو ببخش.-
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انداختم واقعا زبونم بند اومده  نییجلب شد. سرمو پا یینمایس لمیف نیجمله رو که گفت توجه همه بسمت ا نیهم

 و گفت: ستادیاومد بغل بابا ا دیبه دادم رس ارشیبگم. در همون لحظه ک یچ دونستمیبود نم

 هیکه من بدون گالره بودم واسم  یساده طلب ببخش کنه. چاهار سال دیببخش هیپررو باشه که با  دیبا یلیآدم خ -

 همون ایمن به عشقم  یشدم و شکست خوردم فقط بخاطر تو که قبول نکرد ریعمر من پ هی ؟یفهمیعمر گذشت م

 ین چکه م یفهمینم یچیتو ه نه نه ؟یفهمیم یدیبه گه کش مویتمام جوون دیتهد هیکه با  ییآرزوم برسم.بخاطر تو

 32روز افتادم.پدر من, من االن  نیکه حاال به ا ی. تو اصال حال و روز منو درک نکرددمیکش ییچه دردها دمیکش

پس چرا  ؟یاز عمرم به فنا رفت....تو مگه پدر نبود داتیو دو سال.. چهار سال بخاطر تهد یس ؟یفهمیسالمه م

ه پدر؟؟ به چ یگیآخه تو به خودت م ؟ینیپسرتو بب یخوشبخت یخواستیبرسه؟ چرا نم زوشبچت به آر ینذاشت

. اگه یدونینه نم ؟یچ یعنیپدر  یمعن یدونیاصن م ؟یرو  رو خودت گذاشت ایاسم دن نیمقدس تر یاجازه ا

 بشم و ... ریمن چهار سال پ یذاشتینم یدونستیم

 :دمیکه کالفه شده بود غر ارشیبه ک خطاب

 بس کن! ارشیک-

 گفت: ی. با لحن شرمندگکردیو نگاه م ارشیو ملتمسانه ک ختیریفقط داشت اشک م پدرش

نو ...تو رو خدا مرمیانتقام اشتباهمو از تو بگ خواستمیکه م مونمی...منم بخاطر اشتباهم پشدونمیپسرم م دونمیم-

 .یتو گوش نداد یول ایبهت گفتم ب یلیشدم خ مونیکه پش یببخش. بخدا منم عذاب وجدان داشتم وقت

 با خشم گفت: ارشیک

 ؟یفهمیبود آره؟؟ اونوقت گالره  شوهر داشت و بچه دار شده بود م یک یدونیم یشد مونیپش یاونوقت که جنابعال-

انگشتشو به  ارشیکه ک ارمیدرش ب ی. خواستم از شرمندگختیریانداخته بود و اشک م ریشرمنده سرشو ز پدرش

 روبه باباش تکون داد و گفت: دیمنظور تهد

ه باشه فقط بخاطر گالر ادتی...زنمیو دوباره پدر صدات م بخشمتیپدر, فقط فقط بخاطر گالره اس که م یآقا نیبب-

 .گذرمیو از اشتباهاتت م دمتیبخش

 گفت: کردیسرشو نوازش م یکه موها یبغلش کرد , درحال ارشویبسمتشون اومد , ک ارشیک مامان
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 .یدیممنون که باباتو بخش ایدن هیبشم مادر, قربونت یاله-

 بمن کرد و گفت: یاشاره ا ارشیک

 .دتشیبخش شینیبیکه م یمامان, اون خانوم دمشیمن نبخش-

ه بگم ک یوسط چ نی, حاال موندم من اگفتیلب ماشاال م ریو ز کردیتازه نگاهش بمن افتاد. با بهت نگاهم م مادرش

 گفتم: یزونلر یلب با صدا ریختم جلسه بشه! ز

 ســـ سالم.-

 به شونه اش فشرد و گفت: شتریحرکت منو تو آغوشش فرا گرفت.سرمو ب هیو با  دیکش یقینفس عم مادرش

 مادر؟ یخوب زمیفدات شم عز یاله -

 ممنونم...-

.کال خونواده  خودش و میو مشغول گفت و گو بود میمبل نشته بود یبه همه حاال رو ییاز سالم و خوش آمد گو بعد

 تگفیم ارشیک یدختر عموش)النا(, که بابا کردمیخوب و خوش برخورد بودن. منو بگو که فکر م رینظ یعموش ب

و خوش برخورد  یعال یاز نظر همه نظر یعنینه!   ماحسود بود...ا ایباهاش ازدواج کنه, چقدر مغرور و خودخواه  دیبا

 ارشیو روبه ک زیم یقهوه رو گذاشت رو ینیبود, س سایکه اسمش پر شهیری. اون خدمتکار سکردیباهام برخورد م

 گفت:

 آقا؟ دیندار یا گهیامر د-

 پاهاش نشوند و گفت: ی, بغل گرفت, روکردیپونه رو که داشت انگشتاشو تو دهنش م ارشیک

 نه ممنون.-

 دور شد... نجایسرشو تکون داد و از سایپر

******* 

 :گفتیم هیپشت سر هم با گر یو ه کردیم یتاب یب ارشیبغل ک پونه
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 .ری...شریش-

 گونه پونه رو نوازش و بوس کرد و گفت: ارشیک

 برو بغل مامان. ییجونم بابا-

 با نگرانش گفتم: ارشیرو ازش گرفتم و روبه ک پونه

 .نیتو ماش میبدم. زود بر رشیش تونمیاالن نم-

 روبه فروشنده هه گفت: ارشیک

 .میداریبر م نویپس هم-

ازدواج  ارشیدارم با ک نکهیهام در رفت و از فکر ا یسمت حلقه ازدواجمون...تموم خستگ دیدوباره چرخ نگاهم

هاش از مغازه خارج  کیجعبه حلقه رو از فروشنده گرفت و بعد از تبر ارشیشد. ک جانیوجودم پر از شور و ه کنمیم

 گفتم: ارشیروبه ک ختیر بهم ی.اعصابم حسابرفتیم ی. پونه هم داشت رو اعصاب سگم اسکمیشد

 تو اعصابم. دیتو سطل زباله ر کنمیپرتش م ای ریپونه رو بگ نیا-

 کرد, پونه رو ازم گرفت و گفت: یفیاخم ظر ارشیک

 کرشمه خانوم ایحرفا رو بزن نیا یحق ندار-

!  هنوزم داشت رهیهمش داره از سر و کول آدم باال م شهیکه تو بغل آدم نم دقهیگفتم و شالمو صاف کردم.  یشیا

 و گفت: دیگونه پونه رو بوس ارشی. کگفتیم ریش ریو ش کردیم هیگر

 خو! خوادیم یم یبچم م-

 اشاره کرد و گفت: ابونیپونه ساکت شد! به اونطرف خ دمید هوی

 عروسک.-

. پونه هم که عاشق کردیم ییخودنما یو عروسک بود که حساب یمغازه پر از اسباب باز هینگاه کردم... اونطرفو

 زد و گفت: یلبخند ارشیعروسک. ک
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 ؟ییایبا ما م ای نیتو ماش یریم زمیعز-

 گفتم: نیهم یحس راه رفتن نداشت برا گهید پاهام

 .نینه شما بر-

 :زدمیغر م رفتمیم نیکه دست به پام گرفته بودم و بطرف ماش یتکون داد و با پونه ازم دور شدن...درحال سرشو

 صداش. نیکرد با ا هیگرفتنه؟؟ سرم رفت به فنا از بس گر یم وقت اسب بازاَه آخه حاال-

حال اومدم. حس کردم  شششششییییچرخوندم و بعد از باز شدن در, سوار شدم....اوخ نیتو قفل ماش چوییسو

فته دو ه موتایبود که عقد کرده بود یچند مدت هی ارشیکه روش نشسته بودم!...منو ک یتموم درد پام رفت تو صندل

و  میرسبهم ب ارشیمنو ک کردیفکرشو م یک آخه...شدینحو اجرا م نی, بقول باباش به بهترزیتو تبر مونیعروس گهید

گفته  یک م؟؟یرو واسه خودمون بساز یزندگ نینبود بهتر ارشیبچه که از ک هیبا  کردیفکرشو م ی! کم؟؟یازدواج کن

دل  زی! اتفاقا برعکس...پونه عزده؟؟ینم تیاره و بهش اهمدوس ند سیپونه رو چون که مال خودش ن ارشیکه ک

پونه  یها رو برا یمارک لباس و اسباب باز نیبهتر شهیدوسش داشت و عاشقش بود. هم یبود و حساب ارشیک

ا و پونه ب ارشیمثل االن...ک شدیم میوقتام بهش حسود یکه گاه دیرسیمثل بچه خودش بهش م یو حساب گرفتیم

ت صندوق عقب گذاش روها  لونی....ناومدیم نیبود بطرف ماش یکه معلوم بود پر اسباب باز یبزرگ مشک لونیدو تا نا

 و خطاب بمن که االن پشتم بهش بود گفت:  دیکش یقیو خودشم همراه پونه داخل ماشن نشست, نفس عم

 م؟؟یدیخر یما باهم چ یگیخانومم نم-

 گفتم: یحالت قهر شونه هامو باال انداختم و با لحن بچگونه ا با

 ...یاما واسه من مامان نیخریم زیواسه خودتون چ نیریشما دختل و پدل خودتون م-

 گفتم: یعلک یباال و با بغض ساختن دمیدماغمو کش مثال

 ...نیخریمین یچیه-

 ارشی, کدمیکش یقیشدم...نفس عم نشیبغلم کرد و تو آغوشش فرا گرفت...غرق لذت شدم...غرق عطر دلنش محکم

 :دمی. نالدیو بو کش دیسرشو فرو برد تو گردنم, چند بار با عطش بوس

 !ارشیاِ ک-
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 و گفت: دیبوس گونمو

 ...زمیجون دلم عز-

 میدینیشینفس همو م یو صدا میشده بود رهیبهم خکه  یموندم...بعد از مدت رهیباال آوردم و تو چشاش خ سرمو

 گفتم:

 !ستیمعاشقه ن یکه جا ابونیخ زمیعز-

 زد و جواب داد: یلبخند

 هست. یهمه چ یتو کنارم یهست...وقت زمیهست عز-

 و ناخودآگاه خودمو پرت کردم تو بغلش و گفتم: ناگهان

 .یلیدوستت دارم ...خ یلیخ-

که از لذت نبود بلکه از عشق  ی...بوسه ادیبوسیلبامو و م یکه کرد شکه شدم....با سرعت لباشو گذاشت رو یکار از

 یتسخ نیو ا  میدیکش یسال براش سخت یکه سالها  ی...بوسه امیبود که االن هردمون توش غرق شده بود ینیآتش

آزاد شدم  یهلش دادم و وقت یش, کم نهیس یرو اشتمنفس کم آورده بودم, دستمو گذ گهیبود!......د نیها چقدر شر

 گفت: یبگم با خمار یزیچ نکهیو قبل از میکشد یقینفس عم

 .خوامتیم یلیخ یلیخ-

و آرومم  شستیتو دلم راه افتاده بود دروغ نگفتم! چقدر حرفاش بدلم م یاگه بگم کارخونه قند ساز ییییوا

 گونه هاشو و گفتم: یجلو که دستامو گذاشتم رو ادی!..خواست دوباره بکردیم

 خلوتمونم بذار. یبرا شمیکمیخونه  می! بهتره بردنایم ریبهمون گ انیاالن م ارشیک-

 دستام و گفت: یدختره چه پرروئه! دستاشو گذاشت رو گهیزدماااا االن م یچه حرف ییوا

ابود شدم؟ چقدر غذاب چهار سال برام حسرت شدده بود, ن نیبوسه ها که تو ا نیا یبرا یدونیطاقتم...م یب یلیخ-

خوردم؟ اونا  یعصب یدوباره دستاتو لمس کنم چقدر دارو ها نکهیا یبرا یدونیم دم؟یکش یچقدر سخت دم؟یکش

و به روح و جسم خستم آرامش ببخشه...اره  نهآرومم ک تونهیم یچ دونستنی...اونا نمهیدرمون دردام چ دونستنینم
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خودم که بحرفام گوش داد و منو به عشقم  یو خدا دونستمی...فقط خودم مشهیفقط با تو دلم آروم م دونستنیاونا نم

 دردامو آورد... یرسوند و دوا

بود! دستشو فشرد و  دهیعذاب کش ایمیک یاز گفته ها شتریب یفداش شم اون حت یتو چشام جمع شد...اله اشک

 گفتم:

 یشد تیاذ یلیخ دونمی,مدونمی...مزمیفدات بشم عز-

 لبمو آهسته گفت: یگذاشت رو انگشتشو

 فدات شم نه تو. دی! اون منم که باسیه-

 گفت: دیخندیکه م یدرحال ارشیفرا گرفت...ک نویماش یپونه کل فضا هیگر یبگم که صدا یزیچ خواستم

 .موندینم یشبمون باق یبرا یچیو ه میموندیم نجایتا صبح ا دیکرد اگرنه با هیخوب شد پونه گر-

 حواله بازوهاش کردم و گفتم: یمحکم مشت

  ارشیعههه ک-

 دستمو همونجا نگه داشت و گفت: مچ

 !؟؟یمحکم زد یلیاالن مثال خ-

 گفتم: یغنچه کردم و با لحن بچگونه ا لبامو

 خو من زور آقامونو ندالم!-

 گفت: دیبوسیکه پشت سر هم م ی, دستمو برداشت و درحال دیخند

 خانوم کوچولو. یوقتشه شمام مثل اقاتون زور دار بش گهید-

 داد: ادامه

 شنیکوچولوت شکننده و سست م یاون استخون ها یباشگاه تا عضالتت تنبل نشه چون اگه ورزش نکن برمتیم-

 .فهیضع یواسم غذا بپز یتونیاونوقت نم
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 گفتم و با خنده روبمو اونور کردم و گفتم: یشیلب ا ریز

 .یفیم پس توئم ضعا فهیاگه من ضع-

 روشن کرد و براه افتاد...... نوی, ماش دیخند

 یفقط براش عروسک گرفته. کفش ,لباس ها کردمی...منو بگو که فکر ممیدیم ارشویپونه و ک یدایذوق خر با

لباس  هی... چشمم خورد به گهید یزایچ یو کل دیجد یدخملونه خوشجل, کاله, جوراب,عروسک ها یعروسک

کفش دوزک بود, کال لباسش تو  یو شلوارش, دست و پا نی...کالهش کال خود کفش دوزک بود, مدل استیکفشدوزک

وسش ذوق کردم اصن!  یکار گذاشته شده بود. کل یمشک یکفدوزک, دکمه ها یمشک یخال ها یدل باز بود و بجا

ودش خ وونهیبود که آدمو د کوشولو موشولو یآفتاب نکیع هیو حرف نداره!... رهینظیب ارشیک قهیسل دونستمینم

ود که ب یساده کرم رنگ یپالتو هیبود که  گهیلباس د هی!!! دوباره نکیع نیبود ا یگریچه ج یدونیاصن! نم کردیم

نگ و ر ی, چکمه هاشم شکالتیو شلوار کتون چسبون قهوه ا یحالت کلوش داشت با کاله کرم قهوه ا بایتقر نشییپا

 یابر سیکه گفتم و چند تا امثالش مال االنش ن یلباس نیا ی...ولشدیدخترم محشر م گهههههیساده بود که د

ذوق کرده بود, همه لباسا رو از دستمون گرفت و  ی...پونه که واسه عروسکاش کلشهیکه اندازش م شهیم شیکسالگی

 گفت: یبا لحن بچگونه ا ارشیتکرار کرد...ک نکارویرو سرش و دوباره ا ختیر غیبا ج

 دخترمونو؟ یلباسا یدیپسند یانمام-

 رفتم تو بغلشو گفتم: رجهیش

 .ییبابا هیعال-

 ,گفتم:دیمو بوس گونه

 ؟یخریمین نای, باسه من ازارشیبابا ک-

 نوازش کرد و گفت: موهامو

 بزور بخوابونمت. ومدمیتا ن یبخواب یریبگ دیبا ی. تو االن خسته اخرمیواسه توئم م زمیچرا عز-

 و گفت: ارشیهم خودشو پرت کرد تو بغل ک پونه

 یی..باباییبابا-
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 هردمونو بخودش فشرد و گفت: ارشیک

 ...ییجونم بابا-

 و گفتم: دمیکش یبنفش غیکند. ج نیزم یگفت و سردومونو از رو نویا

 .رهیگیکمرت درد م نیمنو بذار زم ایک یوا-

 یسر داد, ما رو آروم خوابوند رو یقهقهه ا ارشی...کدیخندیم ارشیک یو پا به پا کردیکه واسه خودش حال م پونه

 تخت و گفت:

 .رمیمی, نفسه, عمره  که من براشون مگرهیدختر خوشگل دارم مثل مامانش خوشگه, ج هیجانممم... یا-

چه مهربون شده...صد البته مهربون بود.پونه از ما دور شد و چهار دست و پا بسمت عروسکاش  ارشمیک یاوخ

 و انداختم دور گردنش و گفتم:رفت...دستام

 م؟یبخر مویلباس عروس میریم یک-

 زد و گفت: یلبخند

 ...گهیهروقت عشقم بگه د-

. و منم اونقدا هم عشق بهش داشتم که دیلبام فشرد و بوس یبکنم بسرعت لباشو رو یکار ایبگم  یزیچ نکهیاز قبل

برام بس نبود!  دمشیبوسیاما خودم هرچقدرم که م دونمی...حس اونو نمدمشیکردم و بوس شیبا جون و دل همراه

 گفت: یفاصله داد و با خمار هاملباشو با یلحظه ا ارشی! کگرفتمیداغش جون م یانگار با بوسه ها

 ...خوامتیم یلیخ-

..واسم جالب تر سوزوندنیداغش بودن که لب و گردنمو م یجمله رو بکنم دوباره بوسه ها نیمنم اظهار ا نکهیاز قبل

 ...کردیقند تو دلم آب م لویک لویکه ک گفتیم ییزایچ هیو  داشتیلباشو بر م یا قهیبود که بعد از پنج دق نیاز همه ا

هرا باال,ظا دادی, آروم چشامو باز کردم.. پونه نق نق کنان داشت لباسمو مارهیداره لباسمو در م یکی نکهیاحساس ا با

 ...دوباره برگشتم, بمحضدهیخواب ارشیک میدیبه پشت سرم انداختم و د ی. نگاهکردیم یقرار یکه ب خواستیم ریش

 ایومالس نیچقدر گرسنه بود که ع زمینه رو تو دهنش گرفت...عزیلباسمو دادم باال, پونه بسرعت اومد جلو و س نکهیا
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خواب از سرم  گهی.دبردیخوابم نم کردمیم یبالشت اما هرکار یبچم! دوباره سرمو گذاشتم رو خورهیم ریداره ش

تخت بلند شدم و بسمت آشپزخونه  ی,از روارشی, آروم گذاشتمش کنار کدیپونه خواب نکهیبود...بعد از دهیپر

, قند و شکر و خچالیتو  یها یشکه شدم. تمام ظرف و ظروفا, خوراک دمیکه د یگرسنم بود.از صحنه ا یلیرفتم...خ

 اقیشده بود االن دق ختهیها آب انار و تمشک ر نتیدر کاب یه بود!!روشد ختهیهمه و همه کف آشپزخونه ر ینیریش

رو  نجایا ادیب یحاال ک دهیرو...اه اه همه جا رو به گه کش نهپو نیکنه ا کاریخدااااااااااااااااااااا چ یردش مونده بود!! ا

 درآومد: ارشیخوابآلود ک یکنه آخه؟؟؟ صدا زیتم

 کــرشــمـــه؟؟-

 گفتم: کالفه

 هــــــــــــــــــان؟-

 یداص ا؟یپونه رو من بکشم خوبه عا نیا ایدستام گرفتم.خدا نینشستم و سرمو ب یصندل یفقط رو دمینشن یصدا

 ینفساش اومد...برگشتم و با چشما ی...بعد از چند لحظه هم صداومدیم نییکه از پله ها پا دمیشن ارشویک یقدم ها

بطرفم اومد.  عی, سردیچشامو د نکهیا بمحضاما  کردیزخونه رو نگاه منگاش کردم...داشت با بهت آشپ یاشک

 دستاشو دور شونه هام حلقه کرد و در گوشم زمزمه کرد:

 گهیکردن نداره .بچه س د هیگر نکهیکنه قربونت برم. ا زشیواسمون تم سایبه پر میدیکه! م فتادهین یاتفاق زمیعز-

 زود... نمیاشکاتو بب خوامیصورتتو بشور نم عی. حاال پاشو و سرکنهیرو م نکارایا

 فرستادم تو دهنمو گفتم: لبمو

 کف آشپزخونه ختهیها رو ر یرو..همه خوراک نتایکاب نیآخه بب-

 و گفت: دیزد گونه مو بوس یلبخند

 ...گهید کنهیم زشیتم ادیم ساینداره پر یاشکال-

 غر زدم: شدمیبلند م یکه از صندل یتکون دادم, درحال سرمو

 کنم. کارشیپونه رو چ نیا دونمیاَه من م-

 تو بغلش و با اخم گفت: دیحرکت منو کش هی...مچ دستمو از پشت گرفت, تو دیشن ارشیک نکهیا مثل
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 ها..من پونه رو دوس دارم. یحرفا رو بزن نیدخترم ا یبرا نمینب-

 از من؟؟ شتریب-

 و با لبخند گفت: دیکش یقیعم نفس

 .زمیاز تو دوس ندارم عز شتریکس رو ب چیو ه زیچ چیمن ه-

 بخورم من!! دستامو دور گردنش انداختم  و گفتم: شویمهربون گریج ییییییوا

 .ییدوستت دارم آقا یو هرچ یاز هرک شتریمنم ب-

 گاز کوچولو گرفت و گفت: هیدر آخر  دیمو بوس گونه

 طاقتشونو ندارم. یدونیتو که م زم؟یعز نمیاشکاتو بب یذاریچرا م یاگه دوستم دار-

 تو اتاق. با خنده گفتم: ییکه دستم دور گردنش بود, بغلم کرد و بردم بسمت دسشو یهمونجور

 اااایندازیمنو م ایک-

 دم:ز غیام پشتش بود!! ج نهیشونه اش بود و کله و س یبودم که شکمم رو یجور یعنیانتقال داد به شونه اش,  منو

 !ــــــــــــارشیکـ-

 و گفت: دیخند

 نگو بذار ببرمت صورتتو بشورم کرشمه کوچولو. یچیه سیه-

 زدم تو کمرشو گفتم: یکیدستم  با

 .ستمیمن کوچولو ن ارشیک-

 .یمنو پونه ا یمامان مهربون کوچولو هی...تو یهست زمیچرا عز-

ا ملق شم بهرلحظه ممکنه کله  کردمیترسناک بود حس م یلیرفت تو هوا...خ غامیج گهید رفتیپله ها که باال م از

 آروم گفت: ارشی.کنیزم فتمیمخ ب
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 .شهیم داریاِ کرشمه ساکت پونه ب-

 با لحن خودش گفتم: منم

 .زنمیم غیاگرنه ج نیپس منو بذار زم-

 گفت: رفتیو داخلش م کردیرو باز م ییبه اتاق...همونطور که در دسشو میدیرس

 بذار صورتتو بشورم.-

تش دس هیقرارم داد که االن کمرم تو  یآبو باز کرد...حاال طور رینگفتم و گذاشتم تا صورتمو بشوره...ش یچیه گهید

, تو ارشیگرم ک ی! آب سرد, دستاداداااایم یفیچه ک یییی...وادیپاشیداشت آب به صورتم م گشیدست د هیبود و با 

 قاب کرد و گفت:دستاش  باخوب صورتمو شست با لبخند صورتمو  نکهیبغلش...بعد از

 .یشیم تینه خودت اذ نمیبیخب حاال نه من اشکاتو م-

 یوقت شدمیعاشقش م شتریمهربون و خونگرمه...چقدر ب شهیهم یچشاش زل زدم...جدا چقدر دوس داشتم وقت تو

 گفتم: ی!!! با لحن عاشقونه انمیاشکاتو بب خوامینم گهیم

 دوستت دارم. یلیمن خ ارشیک-

 میردکیتخت, کنار پونه...عاشقونه بهم نگاه م یخارج شد و آروم خوابوندم رو ییلبخند دوباره بغلم کرد...از دسشو با

 و گفت: دیوار دستاشو به گونه هام کش وونهی...دارشینه ک زدمی. نه من لبخند ممیدیشنینفسامونو م یو صدا

 عشقم؟-

 جونم؟-

 کج کرد و با بغض گفت: یکم سرشو

و  یکه داغونم کرد...من عاشقت بودم,اما...اما تو رفت ییازون فاصله ها شتریب یدوستت دارم حت یلیخ منم زمیعز-

 و بعد... یازدواج کرد

. مشیداغون م نمیبیاشکاشو م یوقت کردمیمنم حس م یچرا ول دونمیقربون اشکاش برم. نم ی...الهدیترک بغضش

 ادامه داد:
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ر ... واسم دردناک تیدیخوابیو م یتو بغلش بود یآرامشه برات, وقت نهیکنارش ع میریم یواسه من زجرآور بود وقت -

 ومانیپ امیب تونستمیو االن ازش بچه داره...من م گشید یکیعشقم کنار  میدیم یبود. دردناک بود وقت یاز هرچ

 تممتونسیمه..مبچتون سقت بشه کرش ای رهیبگ طالقاون ازت  ای یریتو ازش طالق بگ ایکنم که  یکار ایبکشم 

 دردا رو نیدفه به سرم زد که ببرمت خونه و خودم ..باردارت کنم..من فقط فقط بخاطر تو تموم ا هی یبزدمت و...! حت

 ی...واسم دردناک بود وقتنمیاشکاتو بب ای زهیبهم بر تیزندگ خواستمیتحمل کردم و دست به خطا نشدم چون نم

تو رو  گهید یکس یوقت شدمینابود م دمیکشی, عشقم. طاقت نداشتم, درد مزمیگلم, عز گفتیو بهت م ودعاشقت ب

 و من کتکامو از پدرام خوردم, نیرفت نکهی, بعد ازایمیک یخونه  نیاومده بود مانی...اونشب که با پزدیعشقم صدات م

 زدم... غیدستمو ت یرفتم خونه...رفتم تو حموم و رگا

هاش هنوز بود! بهشون اشاره  هیها و بخ غیت یمن دورش بگردم...جا یاله یباال زد...وا نشویاورد جلو, آست دستشو

 کرد و ادامه داد:

خراش  هینداشت!فقط  ینبود...اصن درد یچیه یتو بغلش میدیم نکهیا ی, به پاهیو بخ غیت یاون دردا یاما همه -

 !نیکوچولو بود هم

 ام فشردم و گفتم: نهی, دستشو به سکردمیم هیکه گر ی...درحالدیمنم ترک بغض

 ...زمیعز رمیبرات بم یاله-

 بود گفت: یکه هنوز بغض ییپاک کرد و با صدا اشکامو

 نکن. هی. تورو خدا گرنمیاشکاتو بب رمیمینکن خانومم که م هینکن عشقم,گر هیگر-

 داد: ادامه

 .نمیبیاشکاتو م یوقت کشمیبخدا درد م-

 خواستمی...مرمیاز عشقم انتقام بگ مانیبا پ خواستمینکنم...خاکتو سر من که م هیگر گهیگاز گرفتم تا د نموییپا لب

 هیکردم...آخرش فقط  فیانتقامم ازدواج کردم رو تعر یبرا مانیعشقمو نابود کنم! با هق هق تمام ماجرا که با پ

 لبخند دردناک زد و گفت:

 دیاصال با کردمیبابام گوش م یبه حرفا دیمنه...نبا ریها همش تقص یها و سخت ییجدا نیتموم ا دونمیم زمیعز-

 ؟یدونیم یزیچ هیبهون نرسه...اما  یتا دست احد و ناس دمتیدزدیم
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 ؟یچ-

 هنیامتحان خدا از ما بوده که بب نیکرده. اصن ا شتریها, عشقمونو نسبت بهم ب ییو جدا یسخت نیهمه ا نکهیا-

آخرتمون خوبه  یکه هم برا میاومد رونیامتحان سربلند و موفق ب نی... و خوشبختانه ما ازمیچقدر صبر و تحمل دار

 کرده مگه نه؟ شتریعشقمنونو ب نکهیهم ا

 برم. با لبخند گفتم: شیمن قربون روشن فکر یاله یییوا

که  کردمینسبت به خدا عوض شد, همش فکر م دمیمرد...د مانیک پ یفراموش کردم وقت یمن خدا رو وقت ارشیک-

از بنده  چکدومیه یخدا مهربونه و بد دونستمی...اما نمدیو االنم به خواسته اش رس خوادیو نابود شدنمو م یاون بد

 ...میو عاشق بش میو ما  دوباره بهم برس رهیبم مانیحمکتش بوده که پ نیا دی...شاخوادیهاشو نم

**** 

 و خطاب به دخترا گفت: دیخدور دورم چر هی شگرهیکپ کردن...آرا دنمیو النا, هردوشون با د ایمیک 

 چطوره؟-

, بعد از مکث دیکش یخفه ا غیج هیدهنشو و  ی, دستشو گذاشت جلودیبود که به خودش رس ینفر نیاول ایمیک

 گفت: یکوتاه

 !زمیعز یخوشگل شد یلیخ یگل ییییییوا-

 تشکر کنم, النا با لبخند گفت: نکهیو قبل از دمیدور خودم چرخ کمی

 فدات شم. یکنیم بونهیمنو د یبابا امشب پسر عمو-

 و گفتم: دمیخند

 بود. بونهیاون که د-

 اخم کرد و گفت: یبه شوخ ایمیک

 نه داداشم. یا بونهیخودت د ییییاو-
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 بهم انداخت و گفت: یاز سرتا پا نگاه النا

 گالره.حواست به اخر شبم باشه هاااا یناز شد یخعل-

چشمم خورد به خودم...خود  نهیی.دوباره تو آدیچیپ شگاهیخنده شون تو کل ارا یبهش رفتم.صدا یغره ا چشم

مزون تهران  نیاز بزرگ تر ارشینباشم اما ماه شدم مـــــــــــاه...لباس عروس دمباله دارم که با ک فیتعر

دوخته شده بود...گل  یو طوس دیسف یاه دیهمراه با مروار یزیر یها یاش سنگ کار نهیس ی, جلومیگرفته بود

و هزار برابر خشگل ترش  دیبخشیم یدمباله و تورش داشت که به لباس ابهت خاص یهم رو یزیر یلیخ یها

از موهامو فر  یتاج گلدار بود و بغل گوشام تکه ا هیرو باال جمع کرده بود, دورشم  ممیبلند مشک ی....موهاکردیم

 یقط چشا. فومدیمن اصال از لنز خوشم نم یو النا گفتن لنز بذارم ول ایمیو ک شگرهیآر ی...حتنییبود پا ختهیکرده و ر

دختر از  یبرا یمشک یبابا بخدا چشما ؟؟یکه چ ذارنیلنز م رنیهمش عروسا م هیعشقهههه واال بوخودا! چ ویمشک

 با لبخند گفت: شگرهیخوشمل تره.. آرا یهررنگ

 ...ادیخب کفاشتم بپوش تا اقا داماد ب-

سر قبر  میبر ییخودمون دو تا ارشی. قراره منو کلمبرداریالبته بدون ف نجاسیا گهید قهیگفته بود تا پنج دق ارشیک

وار دوستم داشت و عاشقم  وونهید مانی! پشه؟؟یعشقش داره عروس م نهیمرزدش! االن کجاس که بب ای...خدا بمانیپ

و بابا بازم رفتم ت یخنده هاش تنگ شده!...ا یچقدر دلم برا یوا.دیخندیم یو کل دیدیپونه رو م مردیبود...اگر االن نم

 النا بلند شد: جانیپر ح یفاز غم!!! اهلل الکبر...صدا

 اومد. ایبدو پاشو ک یگل-

دم که ش یکیبسرعت وارد اتاقک کوچ ایمیو ک شگریلبمو گاز گرفتم...با کمک آرا عیاشکم روونه بشه و سر نذاشتم

 آخر گفت: یبودم. درو بست و لحظه  شگرهیدست آرا ریهفت ساعت ز کینزد

 !امیبمون تا ب نجایهم-

ز رفت تو هوا...ا قهیپنج دق یبرا شگاهی( بلند شد و آراارشیو لولولو دخترا و مامانا) مامان من و ک ارشیسالم ک یصدا

لرزون اما  ی! آب دهنمو غورت دادم و به صداسوختیم چارهیب مانیپ یطرفم دلم برا هیطرف  خوشحال بودم از  هی

 ش دادم:گو ارشیخوشحال ک

 گلـ...گالره کجاس؟ -
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 گفت: یبا خوشحال شگرهیآر

 .رونیب ایعروس خانوم ب-

ه االن چ ایک یعنیخدا  ایدرو فشردم... رهیلرزونم بسمت در رفتم و دستگ ی...آروم و با قدم هادمیکش یقیعم نفس

 کهنیاز دمیترسیشده؟؟! چشمامو بستم و محکم درو باز کردم و خودمو نشون دادم...هنوزم چشمام بسته بود. م یپیت

 گفت: یلرزون یبا صدا ارشی.کوفتمیو همونجا پس ب نمیبب ارشویبازشون کنم, ک

 گلـ...گالره من!-

که جلو پام بود! کم کم  دمیو دو واکس خورده ش یمشک یو چشامو باز کردم...اول کفشا دمیکش یقینفس عم دوباره

کنده تر  وونهید یزیاز هرچ شتریکه ب شیآب ی, کروات قرمز و در آخر...چشمادیسرمو آوردم باال...شلوار و کت سف

 گردو شده گفت: یبود! با دهن باز و چشا

 ؟؟؟یتو...تو گالره ا-

 گفتم: غیفرستادم تو دهنم...آمپرم رفت رو هزار! با ج لبامو

 آرررههههههههه-

 یرز قرمزو ازش گرفتمو دستامو دور گردنش انداختم...برام مهم نبود که کس یو گال دیسف یگلو با دسته  دسته

 ...دستاشو آورد محکم در شونه ام حلقه کرد و گفت:خواستمیم ارشمویفقط ک نجاسیا

 ...زمیعز ییتو شهیباورم نم-

*** 

 اننیبهش اطم ارشیفقط ک میزیاشک نر یکه هرکدوممون قطره ا میل دادبهم قو میوارد بهشت زهرا بش نکهیاز قبل

و درد و دل کنم و پونه رو نشونش بدم....دست تو دست  یو منم ازش عذر خواه کنهیبده که بعدش منو خوشبخت م

و  یدتو لباس داما ارشیتعجب کنن...ک دمیبا گهی!آره دکردی...همه با بهت داشتن بهمون نگاه ممیوارد شد ارشیک

خاطر  اننیدستمو فشرد و با اطم ارشی...کمیرفتیم مانیو بسمت قبر پ میمنم تو لباس تور عروس, تو بهشت زهرا بود

 گفت:
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رشو و دخت میحرف بزن مانیبا پ می...ما فقط اومدیو بغض کن یریشبمونو فقط عزا بگ نیبهتر ستیقرار ن زمیعز-

 ...مینشونش بد

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 باشه...باشه.-

ه از توره ک یمشک یبود...با لباس عروسک ارشیباشه...پونه تو بغل ک دایآوردم جلو تا کمتر موهام پ گهید باری شنلمو

بود که چشم همه رو  یتل قرمز رنگ خوشگل هیموهاشم  یقرمز دورش...رو ونیحالت کلوش داشت با پاپ نشییو پا

و با  دیچیخانوم جلومون پ هیکه بسرعت  میبود برشق کینزد بایتقربسمت خودش جلب کرد... ارشیاز منو ک شتیب

 گفت: ییخوش رو

 داشتم! کیخواهش کوچ هیفقط  رمیگیکه وقتتونو م دیسالم ببخش-

 بهم انداخت و با تعجب به دختره گفت: یاول نگاه ارشیک

 ؟یچه خواهش-

 به پونه کرد و گفت: ینگاه دختره

 رم؟یعکس بگ هیدختر کوچولو  نیاز ا شهیم-

ت و به پونه انداخ یبا لبخند نگاه ارشیازش بگذره...نگفتم؟؟!... ک تونهینم یمن گفتم که پونه خوشگله و هرک اوا

 گفت:

 .ریبگ-

 چشمشو و گفت: یآورد جلو, گذاشت رو شویعکاس نیبروم زد و منم جوابشو دادم...دورب یلبخند دختره

 .رشیقشنگ بگ-

 تو بغلش صاف و صوف کرد و گفت: کمیرو  پونه

 خوبه؟-
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 داد: ادامه

 باشه ها. دایپ نیفقط ا-

 سرشو تکون داد و گفت: یکم دختره

 باش.-

 کنار برد و گفت: نوینشون داد که عکسو گرفت...دختره با لبخند دوب نیدورب کیچ یصدا و

 . خدا حفظش کنه.هیواقعا چه دختر خشگل-

 گفت: ارشیمن.ک یبجا ندفهیا

 نم؟یعکسو بب شهیممنون...م-

ه ...فقط پونمیدیعکسو د نویتو دورب میهردومون خم شد ارشیجلو آورد...منو ک نشویسرشو تکون داد و دورب دختره

 گفت: ارشی!..کارشیک دیکت سف قهیو  نیآست کمیبود و  دایپ

 .میما بر نیندار یممنون اگه کار یلیخ-

 گفت: شدیدور مکه ازمون  یسرشو تکون داد و درحال دختره

 وقتتونو گرفتم. دیممنونم ببخش-

 تیتا اذ خوابوندمشیتو مواقع حساس م شهیهم رمیبراش بم یانداختم...اله یبود نگاه دهیپونه که خواب به

 و گفت: دیدست پونه رو بوس ارشینکنه.ک

 !کننایرو چشمش م گرطالیج نیآخر ا-

تم پونه رو دس ارشیقبرشو پوشونده بود! ک ی...خاک صفحه میبراه افتاد مانیزدم و دواره باهم بسمت قب پ یلبخند

 آب رفت... ریداد و بسمت ش

ا ام یو فراموشم کرد یزود بعد از من ازدواج کرد یلیخ یبگ دینه! شا ای یازم دلخور دونمی...نمزمیعز مانیسالم پ-

 ینی...دخترت پونه رو آوردم...اوردم تا ببمونهیگوشه قلبم م شهیهم ادتیو اسم و  ادتمیب شهیبدون که هم نویا
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هستم و  تیادگاریکه تا اخر عمرم مواظب  یبدون خوامی! میتا حسرت بخور اوردمشیاما ن یکن فیدخترتو و ک

! مانی..پ.کنمیامکانت بزرگش م نیو با بهتر کنمیم تشیترب یخوای...مطمئا باش همونجور که خودت مکنمیبزرگش م

خود پونه هم دوستش داره و وابسته  یداره مطمئن باش. حت یمهربون و خوب یبابا هی! اون تسیپونه ات االن تنها ن

 یبیآس ایبشه  تیاذ ذارمیپونه باشه و جاتو براش پر کنه. نم یبابا برا نیبهتر تونهیم ارشیکه ک یدونیاش شده...م

 داشته باشه... یکمبود ای نهیبب

و بعد از فاتحه خوندن بسمت قبر پدرام  ختیر مانیسنگ پ یرو شویسطل پر از اب بسمتمون اومد...کم هیبا  ارشیک

 به سنگ پدرام و با بغض گفتم: دمیداداشم نبودم...دستمو کش ادیرفت...آخخ اصن 

و دوباره  ایمیک شیپ ییایتا ب ییاومده؟  کجا ایپونه بدن ینیتا بب ییکجا ؟ییفدات شم کجا یاله ؟ییکجا یداداش یه-

قدر داداش...چ یبود نجایو االن ا یرفتینم ی...کاش تو اون گروه کوفتیرفتیکاش نم ن؟یاز اول شروع کن تونویزندگ

 یغر زدنات و همه و همه...پدرام یهات...برا یو دلنگرون یدلتنگ یهات...برا تیحساس یدلم برات تنگ شده...برا

و عشقتو  یچطور رفت یدیاون روزا رو؟؟ چه پر خاطره بودن هر لحظه شون!! چه پر احساس و زود گذر بودن...د ادتهی

 روزگــــار... ی...هــــشینیحداقل بب ادیب ایتا بچتون بدن ینذاشت ی؟؟حتیتنها گذاشت

 مانیکنار قبر پ رشایبه پشت سرم انداختم, ک ی...بخودم اومدم و نگاهکردیکه دل سنگو هم آب م دمیکش یآه

 افتادم: نشیریش یحرفا ادی... زدینشسته بود و حرف م

 ...یخوریروژ لبتو کم بزن اگرنه کتک م یگل-

 ینیبیکن اگرنه بد م شیکم آرا-

 کشمتیخط چشمتو پاک کن اگرنه م-

 مزیدلم برات تنگ شده عز یلیخ یداداش ی...پدرامشدیم نیکه تو دلم ته نش گهید نیریش یهزار تا حرفا یییوا

 نی...اون  بخاطر انطوریهم مانمیخاکه! در حقت ظلم شده داداش! در حد پ ریهام االن ز یی... اون همدم تنهایلیخ

خاک...اما  ریرفته ز نیبخاطر هم مانینکردم! پ اجمن باهاش ازدو یعاشقم بوده ول یکشته شده که اون آرشام عوض

 .توی, هم سادگیخوردخودتو  تیتو هم چوب خر ؟یتو چ

 یلبام محو شد...وا ینبود اما تا برگشتم,لبخند رو گهید یکس ارشیشونه هام گذاشته شد, جز ک یرو یدست

د! با بو ایرو هی, حتما کردمیدستاش اما حسشون نم ی...با لبخند نشست کنارم, دستمو گذاشتم رومانی! پمان؟؟یپ

 بغض گفتم:
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 ...تو...تو!مانیپ...پ-

 گرفت و گفت: یشتریشدت ب لبخندش

 ...زمیخوشحالم عز-

بود؟! چرا  یذهنم تنها گذاشت...منظورش از خوشحالم چ یعالمه عالمت سوال تو هیشد و منو با  بیگفت و غ نویا

دوبارم بوده  یمنظورش از خوشبخت دیانداختم،شا مانیبه قبر پ یغمناک بود؟!...نگاه یرفت؟! چرا صدا یاومد و زود

 !...دمش جیمن کال گ دونمی...نمدونمیخوشحال بوده نماز پونه  ای

 که  یهمه تو هتل منتظرمون بودن...وقت گهید م،یرفت نیو پونه بسمت ماش ارشیاز درد و دل ها و گله کردنا با ک بعد

 نویدر ماش ارشیمنو سرحال کرده بود. ک نیو خوشحاله و ا هیاونم با ازدواجم راض کردمیحس م زدمیحرف م مانیپ با

 باز کرد و گفت:

 قولت فراموش نشه ها. زمیعز-

 بعد از بستن در گفتم: نویتو ماش نشستم

 ؟یچه قول-

 گفت: یرانندگ نیپدال گاز فشرد و در ح یرو پاشو

 باشه؟ میشبمونو خراب کن ستی. قرار نیبهش فکر نکن گهید نکهیا-

 تکون دادم و گفتم: سرمو

 .ییچشم آقا-

 و گفت: دیگرفت و بوس دستمو

قربون آقا گفتنت بشم که قند تو  یدور چشات بگردم، اله یخانومم بشم، اله یفدا یقربون صدات برم، اله یاله-

 دور... یفدات شم، اله یکنیدلم آب م

 و گفتم: دمیخند
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 .یریکه همش قربون صدقه ام م یاوردیتو که جونتو از سر راه ن ارشیک-

 زد و گفت: یلبخند

ر بخاط خندمیبخاطر توعه،م زنمیبخاطر توعه، حرف م رمیبخاطر توعه، راه م کشمیم که نفس یدونینم زمیآخه عز-

 ....زمیتوعه عز یبخاطر توعه، اصن همه جونم برا کنمیم هیتوعه،گر

**** 

 ارهیتا واسمون قهوه ب نییرفته بود پا ارشی.کرفتمیلباسم ور م یتخت نشسته بودم و به گل ها یلباس عروس رو با

و  دمیکه با عشقم رقص یشبه! شب نیعمرم هم یشبا نیاز بهتر یکی گمیپونه هم طبق معمول خواب بود...بجرئت م

هارو با افتخار  تیجمئ ارشیکه دست تو دست ک یکردن، شب مونیهمراه غاشونیهمه با دست و سوت و ج

 ی...خب حاال حرف آخرم مهییایشب رو نیو االن...امشب هم میکه سال ها انتظارشو داشت یشب م،یشکافتیم

 یآرزوم رسوند نیممنونم. حاال که منو به بزرگتر تیممنونم، از مهربون تیممنونم، از صبور تیاز بزرگ ایمونه....خدا

پونه بزرگ بشه و باعث  م،یبش ریهم پ یپا به پا یو بذار یهوامونو داشته باش خوامی...ممهم ازت دار گهیخواهش د هی

سرمون باشه  یاش باال هیسال سا یتا سالم باشه و سال ها یباش زمیمواظب شوهر عز خوامیافتخارمون شه، م

 ): یاز همه چ یمرس ایو...خد

 .انیپا

 1394/7/24: روز

 30/13:ساعت

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

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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