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: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

 

 *یبالی*دختر و پسر وال

 

 .رفتمیرو قدم زنان راه م ادهیپ یشونه ام جابه جا کردم و تو  ی.....خسته و کوفته کوله ام رو رو

 .میدار ینسبتا خوب یسالمه و وضع مال ۲۶رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم  نیدیآ اسمم

و اونجا به  رمیم رانیهم به ا یموندگار شدم البته گاه کایامر یعنی نجایدرس هم به خارج از کشور اومدم و هم یبرا

 .زنمیپدر و مادرم سر م

شرکت واردات صادرات قطعات  هیخودم باشه؛  بیکردم تا دستم تو ج سیشرکت تاس کیبه کمک پدرم  نجایا

 . وتریکامپ

 یاقا کی مونیمدرنه؛مرب یلیداره و خ یخوب طیکالساش شرکت کردم. مح یقه دارم و توعال بالیبه وال یلیخ

 یباز یحرفه ا بایباالتر بردن و االن تقر یخوبم منو ب لول ها یدوست داره و به خاطر باز یلیو منو خ انسالهیم

 .دمیفکرا به خونه رس نیبا و هم امیب ادهی. امروز رو خواستم واسه تنوع پکنمیم

و شلوغه که  فیخدا انقدر کث شهیو هم هیادیاز سر من تنها ز یول هیطبقه  واحد بزرگ و خوب۲۰برج  هیواحد تو  کی 

 .شهیم داینشستن پ یجا برا هیبه زور 

 کاناپه لم دادم. یمبل پرت کردم و خودمم رو یواحدو باز کردم و کوله ام رو رو در

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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.  چشمامو رو هم گذاشتم تا کم کم خوابم دمیبا همون لباسا خواب نیعوض کردن لباسام رو نداشتم واسه هم حوصله

 که خوابم برد. شدیچ دمیببره و نفه

 شدم! داریب لمیزنگ موبا یبا صدا 

 پسر؟ ییکجا نیدیالو سالم آ –

 دونمیجان منم خوبم م ای+سالم پو

 ؟یخب، خوب لیخ–

 ؟یزنگ زد یداشت کاریحاال چ تی+ب خوب

کرد حاالم باخته شام همه رو دعوت کرده ، گفتم زنگ بزنم  یو جو برش داشت شرط بندلؤنارد یچیروتو برم ه _

 نه؟؟ گهید یایم ؛یایب

 د؟یریمن که حوصلم سر رفته حاال کجا م امی+باشه م

 کجا؟ یدیحال کنه فهم میبهش بد یرونیشام ا هی یرونیرستوران ا هی مشیببر میخوایم –

 نمتیبیباشه داداش شب م دمی+اره فهم

 دادا خدافظ یاوک-

 ی+با

 !دمیپوکیم ییخوب شد زنگ زد وگرنه از تنها اوف

 *یبالی*دختر و پسر وال

 

و  دکریبود مسخره ام م نجایا یدستمال بسته بودم به سرم اگه عل هیبه خونه سر و سامون دادم ؛  کمیشدم و  بلند

 .دیخندیهر هر م شستیم
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 بود. رانیو اکثرا ا ومدیم کایامر یبرادر بزرگترم بود و اونم گاه یعل

 هدف به صفحه اش نگاه کردم. ینشستم و ب یو یت یدم کردم و جلو یچا کمیکردم  زیکه خونه رو تم یوقت 

 بود که رفتم اماده بشم. ۷:۳۰ساعت هول و هوش  

 !ومدیداشتم که به صورتم م شیته ر یداشتم؛ کم یخوب افهیو ق پیت 

پولم رو  فیو ک لیعطر زدم، موبا یموهامم باال دادم و کم دم،یکتان پوش یجذب و شلوار مشک ینخود شرتیت هی 

 بود. یمشک BMW هی نمیرفتم. ماش نگیاپن چنگ زدم و به پارک یرو از رو نویماش چییبرداشتم و سو

 زدم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردم. استارت

 (ی)مربانیاوانس یاس اومد از طرف اقا هیچراغ بودم که  پشت

 کن نیتمر شتریمسابقه اخر هفته ب یبرا ایجان خواستم بگم که فردا هم باشگاه ب نیدیسالم ا - 

 منم جواب دادم 

 + چشم حتما 

 نشستم. یصندل یبا همشون رو یبچه ها رفتم و بعد از سالم و احوال پرس زی............. به سمت م 

 و گفت: دیبه سمتم چرخ ولتیو

 !یدیمن چقدر به خودت رس  یاوه خدا _

 دوستانه هم هست. یباالخره دورهم یول مهیشگیهم پی+نه ت

 اره درسته  _

 عقب. دیسرش و کش و

 گفت: یکه کنارم بود اروم به فارس ایپو نباریا

 چشمک بهش زدم و گفتم: هیکرده؟   ریگلوش گ یکیکه انگار  گمیم _
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 هنکی+اره مث ا

 دمیبعد خند و

 یرو دست لؤناردو ول میو خرج گذاشت میسفارش داد ایاشنا نبودن منو پو یرانیا یاومد و چون بچه ها با غذا گارسون

 خوش گذشت!  یلیخ

 .دمیو تمام حواسم به اون بود که تا سر بلند کردم رزا رو د گفتیداشت از خاطرت دانشگاهش م نیراب

 باشگاه بود. یها یاز نظافت چ رزا

و لبش هم متوسط بود.    کیکوچ ینیبلند و فر ب یو موژه ها یدرشت مشک یها بود؛ چشما یشرق هیدختر که شب هی

 !؟یرانیرستوران ا هی! اونم تو کرد؟یم کاریچ نجایاما اما اون ا

همراهش بود  انسالیم بایمرد تقر کیو  رفتیم یبه رزا دادم که با عجله داشت به سمت در خروج نیرو از راب حواسم

 !زدیو مدام اسمشو صدا م

اول  تا استراحت کنم رمیفردتا زودتر م نی.. رو به بچه ها گفتم که به خاطر تمرالیخیب یشده بود ول ادیز میکنجکاو

 من موافق شدن. ادیبا اصرار ز یمخالفت کردن ول

 رستوران خارج شدم و رفتم پشت رول نشستم. از

 استارت بزنم که چشمم به اون مرد و رزا افتاد. خواستم

 و رزا هم مقابلش جبهه گرفته بود! زدیمرد با خشونت سرش داد م اون

 تکون دادم و به سمت خونه حرکت کردم... . یسر

 

 )روز بعد(........

 

 بهت تو بزن دمیپاس م نیدیآ -ایپو
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 زدم. فیحر نیسرم و من محکم اونو تو زم یرو فرستاد باال توپ

 کنند! افتیبود که نتونستن در عیمحکم و سر یقدر به

 کرد و چند تا نکته رو بهم تذکر داد. قمیبه سمتم اومد و تشو انیآوانس یاقا

 .میاستراحت کن کمیتا  میبه سمت سَکو ها رفت نیتمر یاز کم بعد

 یرو قایچشمم به رزا افتاد که دق اوردمیم نییرو پا یکه داشتم بطر یاب خوردم؛ وقت یآب رو باال اوردم و کم یبطر

 مکث بر یبعد از کم نوشتیبرگه م یرو یزیدستش بود و چ یاونطرف سالن نشسته بود، برگه و خودکار یسکو

 !نوشتیم یزیو دوباره چ کردیبودن نگاه م نیما داخل زم یکه به جا ییو به بچه ها گشتیم

 شدم... . لمیباال انداختم و مشغول جمع کردن وسا یتفاوت شونه ا یب 

 شونه ام زد و باهام راجب مسابقه صحبت کرد. یاز پاسور ها به سمتم اومد و رو یکی لیدن

 مثل برادرم بود. ایو پو یبود، بعد از عل یخوب پسر

 .میهم به جمعمون اضافه شد و گرم حرف زدن شد ایکه پو کردمیصحبت م لیبا دن داشتم

 گذاشتم و گفتم: ایپو یپا یخسته بودم سرم رو رو کمی چون

 تا صبح خوابم نبرد! شبیکه چقدر خسته ام د یدونی+اخ نم

 که! یباز تو قرصاتو نخورد_

 ساعت بخوابم ۴ ای۳+به لطف اونا اگه 

 کپه ات رو بزار  ریخب االن بگ_

 خوابمیرو پات م کمیبعد  یادب، باشه تا باز ی+ب

 باوا مینیب نیشیوقت ب هی ینه بابا خسته نش_

 خسته ام بزار بخوابم ای+جان پو
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 تا منم بفهمم؟؟! دیصحبت نکن یبه فارس شهیم_لیدن

 کنهیداره التماس م ادیخوابش م یچیه _ایپو

 .میبه خنده افتاد لیچشمک بامزه زد که منو دن هیچشم غره بهش رفتم که اونم  هی

 ... .دمیجابه جا کردم و خواب ایپو یپا یبستم و سرم رو رو چشمامو

  ینییسکو  پا یو با مخ افتادم رو دمیوحشتناک اومد که از خواب پر یصدا هی هویعالم خواب بودم که  تو

 +اخ سرم

 خنده همه بلند شد ! یصدا هوی 

 بخندن. دمیآره با دنیخندیها داشتن بهم م یو نظافت چ یبوده! همه از جمله مرب اینکنم کار پو غلط

 داداش حواست باشه شصت پات نره تو چشمت_ایپو

 لبخند زدم  هی. از خنده اونا منم دیخند و

 شهیداره شروع م یباز  نیدیا ایب_لیدن

  ی+اوک

 .دمیبه داخل موهام کش یرفتم و دست نیسمت زم به

 کردم... . ییهم هنرنما نباریا 

 

 ۱۹:۱۷] 

#Part 4# 
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ها  کنیاز باز یکیو موقع فرود دست  دمیتور پر یدفاع رو یبود، درست ست دوم بود که برا یباز یوسطا بای....تقر

 .نیمحکم به صورتم برخورد کرد که دادم هوا رفت و افتادم زم

 .ومدیخون م یو کم کردیدرد م یام  بدجور ینیب 

 برم؛ نیزم رونیها دورم جمع شدن و کمکم کردن که بلند شدم و به ب بچه

 خیدستمال و  هیادامه بدن و خودش هم رزا رو صدا کرد تا  شونیکه بچه ها دورم رو خلوت کنن و به باز گفت یمرب 

 . ارهیبرام ب

 رو صدا زد و اونم رفت. یاز بچه ها مرب یکی. زاشتنیصورتم م یرو خیو  کردندیام رو پاک م ینیبا کمک رزا خون ب 

ام فشار  ینیب یدستمالو رو یبزاره وقت خیچشمم  ریداشت ز یو سع کردیبا دقت داشت خون رو پاک م یلیرزا خ 

 غر غر کردن  رلبیدردم اومد و شروع کردم ز یلیداد خ

 .دیخودتون زحمت بکش دییبفرما نیناراحت هست یلیاگه خ_رزا

رو هم کنارم گذاشتم و رفت اونطرف سالن نشست و با لج پاهاشو  خی یحاو کیدستمالو به سمتم پرت کرد و پالست و

 تکون داد.

 بود.! وونهی!  دختره دکردمیتعجب داشتم به حرکاتش نگاه م با

 یبود ول نی! آره همکردیم ادداشتیکردن داخل برگه ،انگار داشت حرکات بچه ها رو  ادداشتیدوباره شروع کرد به  

 اخه چرا ؟!!

 !ارمیسر از کارش در ب دیبا زنهیم مشکوک

و  بالیراجب وال زیکردم و آروم رفتم پشت سرش، سرم و خم کردم و به برگه نگاه کردم؛ همه چ زیرو تم صورتم

 حرکاتش بود.
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 کردم که به خودش اومد  یسرفه مصلحت هی 

 ؟یکنیم کارینظافت و جمع کردن توپ ها چ یجا یبگ شهیمزاحم شدم مادمازل م دی+ببخش

 تته پته افتاد  به

 من من داشتم،خب_

 ست؟ین نطوریا ینوشتیرو م بالیحرکات وال ی+داشت

 !ستین یکردن اصال کار خوب یفضول دیببخش_

 هی+شما فکر کن کنجکاو

 نوشتمیم بالیبله داشتم چند تا مطلب راجب وال_

 ؟ یرو دوست دار بالی+وال

 یلیاره خ_

 !؟یکنی+پس چرا تو کالساش شرکت نم

 ستیبه شما اصال مربوط ن دایشببخ یلیخ_

 کردم و رو بهش گفتم: ظیاخم غل هی نیهم یبرا ومدیطرز حرف زدنش و جبهه گرفتنش اصال خوشم ن نیا از

 !دمیرو شن دیکه کش یآه یرفتم موقع برگشت صدا گاهیو رومو برگردوندم و به سمت جا ی+هروجور راحت

 !کنهیم کارینداره که اون داره چ یاصال به من ربط 

 

 ۱۹:۱۷] 

#Part5# 
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 رزا فکرم رو مشغول کرده بود. یبچه ها رو تماشا کردم ول نیو مسابقه و تمر یصندل یرو نشستم

کرده باشه و نقاط ضعف مارو به  یکیدست به  گهید یها میرزا با ت نکهیفکر مثل خوره به سرم افتاده بود. فکر ا هی

 !گهیاونا م

 امیب رونیفکر مزخرف ب نیتا بلکه از ارو تکون دادم  سرم

 ها( داد زد: کنیاز باز یکی) تام

  ایاگه حالت خوبه ب نیدیا_

 ی+اوک

 رفتم. نیشدم و به داخل زم بلند

**** 

 بود! یباحال یاوه پسر چه باز _ایپو

 نیدیتو ا یخوب بود ، مخصوصا با ابشار ها یلیاره خ _لیدن

 .دیباوا ، شما بهتر بود دی+نگ

 تکون داد.  یزد رو شونه ام و سر لیدن 

 رهیخونه من، تنهام حوصله ام سر م میبر دیای+بچه ها ب

 !!لیدن گمیم م،یبه به پس بزن بر_ایپو

 بله_لیدن

 سرش به سنگ نخورده؟ نیدیا_
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 و گفت:اوه نه دیخند لیدن

 +عجبا 

 ... .میشد نمیلبخند زدم و همه سوار ماش هی

 داخل خونه  میو رفت میدیرس

 اس ختهیذره به هم ر هی دیها ببخش +بچه

 !یتو از همون اولم شلخته بود_یبه فارس ایپو

 دیصحبت نکن یفارس_یدن

 +چشم

 شب خونه من بودن.۱۲ساعت  تا

 . میدیو خند میو بپاش کرد زیبر یکل

 شرکت  میبر دیفردا با میرفع زحمت کن گیداداش ما د_ایپو

 خواب موندم دیشرکت بدون ومدمیمن ن دیدیاره اگه د_لیدن

 شرکت مونده یکارا ،یمونیکه خواب نم شاالی+ا

   سیرئ یبله اقا_ایپو

 و زدم پشت سرش دمیخند

 مارو باش سیرئ یهع یهع_ایپو

 +پاشو حرف نزن 

 دیخندیهم داشت م لیدن
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 گهید میجمع کن میپاش_ایپو

 شدن و به سمت در رفتن بلند

 حاال دی+باش

 یخوش گذشت فعال با یلینه ممنونم خ_لیدن

 خدافظ_ایپو

 نمتونیبی+خدافظ م

 کردم. یدم در باهاشون رفتم و خدافظ تا

 رو تخت افتادم. یچجور دمیخدا چقدر خسته ام ، نفهم یوا

**** 

 

 !!!هان!!!د؟؟ینکن یبا من کار ی+اه لعنت به شما مگه نگفتم قبل از هماهنگ

 .دمیم حیرادمنش من توض یاقا_یمنش

 .سادمیاومدم جلوش وا زیو از پشت م دمیموهام کش یال یدست یعصبان

 نیبد حیخانم توض نیبد حی+توض

 زایکار ن نیبابت دوستم هم اون واقعا به ا د،یببخش یبود ول یجلسات اضطرار هیرادمنش بابت قض یاقا_یمنش

 ...یبهتون بگم ول خواستمیداشت من م

 کنمیراجبش فکر م رونیب دیی! بفرمایخانم هارد ی+وا

  دیممنونم ببخش_یمنش

 از اتاق خارج شد. عیکردم اونم سر "در"دستم اشاره به  با
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 هراسون اومد تو اتاق ایاز رفتنش پو بعد

 رو سرت؟؟؟ ی!!! چرا شرکتو گذاشتشده؟؟یچ_

 هم قول استخدام داده یکیتورو خدا بدون اجازه من چند تا جلسه هماهنگ کرده تازه به  نی+اوف بب

 نه بابا جدا؟!_

 کنم؟؟ کاریدوستشو چ یزودتر انجام شه بهتره ول یچیاره حاال جلسه ه+

 میخوایروک بهش بگو کارمند نم یچیه_

 +اره 

 دینرم افزار هست که با یسر هیکه درخواستمو رد کرد و گفت که  نهیهم گفتم بش ایو به پو یرو صندل نشستم

 درستش کنه منم اصرار نکردم و رفت... .

 

 ۱۹:۳۷] 

#Part6# 

 

 

 بود.  یالملل نیشرکت ب هیاز جلسه ها امروز بود که قرار داد با  یکی

 تو شرکت مونده بودم. شتریساعت ب کیبود و  ۸:۰۰بود. ساعت  یخدا چه روز خسته کننده ا یوا

 .نیمز میبود بخور کید کردم و نزدبرخور یکیکه به  شدم،یاومدم و داشتم خارج م رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیک

  زهیم زهیدختره ر هی 

 اخ حواست کجاست؟ _یبه فارس دختر
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 دمیکردم فکر کنم اشتباه شن تعجب

 +بله؟؟!!

 تعجب کرد! دیمنو د ی!!! اونم وقتکنه؟؟یم کاریچ نجایا نیشد! ا شتریرو که بلند کرد تعجبم ب سرش

 !!د؟؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_رزا

 د؟یکنیم کاریبپرسم شما تو محل کار من چ دیمن با دی+ببخش

 محل کار شما؟؟!!_

 ؟یداشت ی+بله کار

 ه؟یرچطو سشیاخالق رئ یشده نه؟؟ راست لیاومدم تعط رید نکهیمثل ا یصحبت کنم ول سشیبا رئ خواستمیاره م_

 گرفتم و گفتم: یژست خاص هیزدم و  حیلبخند مل هی

 نجا؟یا یداشت کاریشده حاال چ لیشرکت هستم و تعط نیا سی+خانم بنده رئ

 .کردیتعجب داشت نگام م با

 ؟؟یینجایا سیتو؟تو رئ_

 به تته پته افتاد. ؟یداشت کاری+خدا قبول کنه بعله حاال چ

 استخدام اومدم یاوم برا یبرا_

ول قب تونمیاصال نم یول نهیا گفتی( می)منشیکه هارد یاَبروم باال رفت و کم کم اخمام رفت تو هم،پس اون یتا هی

 کنم.

 استخدامتون کنم. تونمیقول استخدام ندادم ، از طرف خودشون گفتن من نم ی+شرمنده من به خانم هارد

 دارم اجیکار احت نیمن به ا کنمیخواهش م_

 فعال گهید یجا هی دی+گفتم که، نه! بر
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 به التماس هاش گوش ندادم و منتظر آسانسور شدم. 

 از پشت کتم رو گرفت و گفت: اومد

 بزار استخدام شم  کنمیخواهش م_

 شده بود. سیفر و بلندش خ یشده بود موژه ها یاش بارون یمشک یلحظه مسخ چشماش شدم، چشما هی

 استخدامش کنم تونمیواقعا نم ی! ولکنه؟یم هیگر ینجوریاستخدام داره ا هیبه خاطر  

 شرمنده  تونمی+رزا نم

 .دمیرفتم داخل اسانسور دستم و به صورتم کش عیسر

 تونستمیکه م یکردم من غرورشو خورد کردم در حال کاریمن چ ایخدا یچشمامه وا یمظلومش هنوز جلو چهره

 شه استارت زدم و به ینجوریا خواستمینم دیرزا ببخش ن؛ینشستم تو ماش یمن هوف با کالفگ یقبولش کنم خدا

 سمت خونه حرکت کردم.

 رو برداشتم. تارمیبه سمت اتاقم رفتم و گ دمینه که رسخو به

 به سمت ساحل شروع به حرکت کردم. ادهیبود باهاش کار نکرده بودم؛ برش داشتمو و پ یچند وقت 

 .دمیرس قهیدق ۱۰نداشت، در عرض  یتا خونه فاصله ا ایدر

 زنگ خورد مامان بود، جواب دادم: لمیو دستم گرفتم ؛ خواستم شروع کنم که موبا تاریشن ها نشستم و گ یرو

 +جانم مامان

 پسرم یخوب زمیسالم عز_

 چطوره؟ یخوبه؟ عل ؟بابای+سالم خوبم فدات شما خوب

 ها یبپرس یحال هی یموقع زنگ نزن هیهمه خوبن _

 خوبه؟ زنمیبه بعد زود به زود زنگ م نیسرم شلوغ بود از ا کمیمامان جان  دی+ببخش
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 ؟یایب یتونین برات تنگ شده نمفدات شم مادر دلمو یاله_

 امیحتما م گهیدو ماه د هی+قربونت بشم 

 با بابات صحبت کن از من خدافظ ایدل ب زیباشه عز_

 +خدافظ

 حال شما چطوره؟ نیدیسالم اقا ا_بابا

 ی+سالم بابا شما خوب

 ره؟یم شیمنم خوبم کارا چطور پ_

  ی+خوبه همه چ

 ؟یالزم ندار یزیخدارو شکر چ_

 +نه دستتون درد نکنه

بود و نتونستم باهاش حرف بزنم و  رونیب یظاهرا عل رانیبا بابا هم صحبت کردم و بهشون قول دادم که برم ا کمی

 کردم. یمنم خدافظ اد،یب نجایبه ا یقرار بود به زود

 !ایامواج در یاسمون نگاه کردم، مهتاب بود و صدا به

هام که حاال  یانتخاب کردم و خوندم و فکرم رفت به گذشته، به عشق بچگ میاهنگ مال هیحرکت دادم و  دستمو

 خاطره برام مونده. هیو ازش  ستین

 خوبه؟بدون سرپرست! کنه؟حالشیم کاریاالن کجاست؟ چ 

 ...یهع  

! مکردیم نیتمر یحساب دیو پس فردا هم مسابقات بود.با میدار نیموندم به خونه برگشتم. فردا هم تمر ایلب در کمی

 نیاونجا تمر تونمیم نهیبود! اره هم بالیوال نیداشت که اونجا هم زم اطیح هیپس، صب کن باشگاه  ادیاالن خوابم نم

 کنم.
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رو برداشتم و به سمت باشگاه حرکت  نیماش چییعوض کردم، سو شرتییگرمکن و سو هیخونه و لباسم و با  رفتم

 کردم... .
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توپم رو تو  اط،یداخل ح دمیبلند اونجا باالرفتم و پر ینرده ها یو پارک کردم و از رو نیماش دمیاونجا که رس به

 تو مسابقه خودم رو نشون بدم! یحساب دیدستم جابه جا کردم ؛ با

 .کنمیاستراحت کنم بعد دوباره شروع م کمیساعت شد.    ۲کردم ،حدود  نیتمر کمی

 رفت. کنمیم نیمطمئن شد منم و دارم تمر یمن اومد و وقت یسر و صدانگهبان از  شیساعت پ کی

 خدا چه گرمم شد . یوا

 بودم! ییسگرمه هام رفت تو هم، به شدت گرما 

 استراحت کنم. کمیدر سالن بازه تا  نمیبب برم

 بلند شدم و به سمت سالن رفتم. نیزم یرو از

 اومد! شیسوال برام پ هی دمیبه سالن که رس 

 شاخ رو سرم سبز نشه شانس اوردم! دمیدیکه م یزی!! رفتم داخل سالن، با چبهیبرقا روشنه؟؟ عج چرا

 اسپک یکه وقت کردیم یسع ی!!! با سختکردیکار م بالیداشت وال کنه؟یم کاریداره چ نجای!!!! رزا؟!!!! ان؟؟یبازم ا 

 توپ به تور برخورد نکنه و دستشم به تور نخوره. زنهیم

 بود که به غرورش لطمه زدم! شیچند ساعت پ نیتو صورتش نگاه کنم   هم هشیروم نم اوف
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 .دیکش فیخف غیبه سمتم برگشت و ج دهیکفشم ترس یبه سمتش حرکت کردم؛ با صدا آروم

 بعد اخماش رفت تو هم  یمن تعجب کرد ول دنیبا د اونم

 کارا  نیام، منو چه به ا ینظافت چ هیباشم؟آره خب  تونمیهم نم نجایا یبگ ی؟!! نکنه اومد یخوایم یچ نجایا_رزا

 بابت شرکت هم متاسفم  ن،یکنم هم نیتمر کمی نجایباهات ندارم اومدم ا ی+نه من اصال کار

 یاستخدامم کن دمیهه اره نبا_رزا

 کردن. نیتوجه به من شروع کرد به تمر یب و

 متنفرم! یتوجه یب از

 کردن. نیکردم و اونطرف سالن شروع کردم به تمر ظیاخم غل هی

 استراحت هم گذشتم. ریخ از

 رزا گفت: هویکه  کردمیپرش م کمی داشتم

 رفت ادمی ایخدا یوا_

 بابا! وانستیبه سمت رختکن رفت!دختره د عیسر و

 از رزا نشد. یگذشت، خبر قهیدق ده

 نشده! شیزیچ نمیبب برم

 به سمت رختکن اروم درو باز کردم و رفتم داخل؛ شوک زده شده بودم  امشب چه خبر بود؟! رفتم

سمت من بود ،با چادر نماز  مرخشی! نکشهیدختر اخرش منو م نی! رزا و نماز خوندن؟؟!!!  اکردمیبه رزا نگاه م متعجب

 دعا کرد: یچقدر قشنگ شده بود!  متوجه حضور من نشده بود؛ دستاشو برد باال و به فارس

رو ندارم خودت کمکم  هیبق یطاقت تهمت ها و ترحم ها و ظلم ها گهید امیوضع در ب نیخودت کمکم کن از ا ایخدا_

 جلوم بزار. یراه هی ریکن خودت دستمو بگ
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 به سمتش قدم برداشتم و اروم اسمشو صدا زدم. متعجب

 با تته پتت گفت: ستادیبا تعجب به سمتم برگشت و بلند شد ا 

 ؟! یکنیم کاریچ نجایا  نجایو ات_

 گفتم: یفارس به

 ؟یصحبت کن یفارس یتونیم ؟تویهست یرانی+تو ا

 چشماش گرد شد نباریا

 ؟یهست یرانیتو هم ا_

 !میکردیبا تعجب به هم نگاه م هردو

 لبخند اومد گوشه لبم! هیکم  کم
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 لبخند اومد رو لبم هیکم کم  میکردی..........هردو با تعجب به هم نگاه م

 هم موندگار شدم. نجایهم گهیخوندم د نجایدرسم ا نجام،یهست ا یچندسال هی+من از تهران اومدم 

 لبخند زد و گفت : هی اونم

 هستم   نجایوقته ا یلیاومدم خ رانیمنم از ا_
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 و خانوادش کجان نجاینشدم که چرا اومده ا چیپا پ گهید

 هموطن داشته باشه هی+چقدر خوبه ادم تو غربت 

 خودشو جا به جا کرد و گفت: کمیکه معذب شد و  کردمیداشتم نگاش م ینجوریهم

 اره..اره چقدر خوبه _

که  یکوله پشت هیرو تو بغلش جمع کرد و نشست، منم به  دشیچادرسف نهیبه اونم گفتم که بش نویرو زم نشستم

 لم دادم شتریدادم البته ب هیاونجا افتاده بود تک

 ؟یکنیکار م نجای+خب از خودت بگو چرا ا

 واسه دراوردن درآمد_

 ؟یشینم تیاذ ادهیپسر ز نجای+ا

 نبود یراض سشیدنبال کار بودم اما ظاهرا رئ گهید یجا هیمجبورم البته  یچرا ول_

 و به زور خنده ام رو نگه داشتمپشت چشم نازک کرد  متوجه منظورش شدم  هیبعد  و

 ه؟ی+مدرکت چ

 چند ترم اخر رو نرفتم و مدرک نگرفتم یخوندم ول وتریکامپ_

 شرکت ما  یایب یتونی+خوبه م

  کنمیکار م نجایبار اومدم بسه، هم هی رینخ_

 گرفتیکوچولو داشت جبهه م هه

 یخود دان گهیحاال د یایگفتم که ب ی+هرجور راحت

 نه ممنون_

 ؟یکردیم نیتمر بالیوال یداشت نجای+خب حاال ولش کن چرا ا
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 گفت: ینه ول ایدل بود بگه  دو

تو کالساش شرکت کنم،  تونمینم ارمیمن خرج خودمو به زور در م یدوست دارم ول یلیرو خ بالیخب راستش وال_

  کنمیم نیو خودم شبا با خودم تمر کنمیم ادداشتیو  نمیبیها رو تو باشگاه م کنیحرکات باز

 ؟یندار یخواهر برادر ای+تو پدر مادر 

 انداخت  ریسرش رو ز یناراحت با

 نه خانوادم رو از دست دادم_

 + اوه متاسفم خدا رحمتشون کنه

 ممنونم_

 کنمیم نیتمر کممیبخوابم خسته شدم بعدش  کمی+خب من برم 

 !!!!؟؟؟یمونیم نجایا_

 +اره خب

 دیو رنگ از روش پر دیترس

 ! نجا؟یاخه چرا ا_

 نیتمر انجیتا صبح ا  نجایا امیحوصله ندارم برم خونه و دوباره صبح پاشم ب نجایا امیب دیدوباره با دیبا۸+فردا ساعت 

 برهیمن که خوابم نم کنمیم

 اها با..باشه_

 برو  ی+تو اگه خواست

 نجاستیا یطبقه باال نیخونه ام هم زهیمن؟ من چ_

 +عههه اهان باشه برو پس 
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 زم رفتن کردشد و ع بلند

 باشه خدافظ_

  ی+با

رم به نظ یلیرزا بود اون خ شیفکرم پ یکردن ول نیرزا رفت منم رفتم تو سالن و شروع کردم به تمر نکهیاز ا بعد

 !یک ادینم ادمی کنمیفکر م یهرچ یول یلیاشنا بود خ

............... 

 

 سِفته! نجایبدنم خدا چقدر ا اخ

 بود. ۷:۱۰کردم  ساعت  لمینگاه به ساعت موبا هیشدم و نشستم  بلند

  شهیم داشونیکم کم بچه ها پ گهیساعت د کیساعت  مین هی

پس چرا از اسکابر ها   کردیم زیو تم دیکشیم یرو ت نیها اومده بودن.  رزا داشت زم یجمع کن ها و نظافت چ توپ

م کردم  رفتم و به همه سال نیی(  از سکو پابالیوال نیکردن زم زیتم یبرا یبرق یا لهی!! )اسکابر:وسکنن؟؟یاستفاده نم

 گفت: یجد یلیتکون داد و به سمتم اومد و خ یرزا هم سر

 ؟یاوک میهم نبود شیپ شبیما د نکهیهستم و ا یرانیبفهمه ا یکس خوامینم_

 خودش فکرد کرده؟؟ شیپ یسر چ رهیدختره خ میا بهیقبول کردم پس ما غر منم
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 منو به خودم اورد ایپو ی.........صدا

 ؟یبدون ما خوش فیرادمنش حال و احوال شر یبه به اقا_ایپو

 ؟ی+سالم دلقک چطور

 چطورن؟ ازپامیلورازپام و د ستمیبد ن یهع_

  خوابمیدو شبه خودم م هی+خوبن 

 دکتره برو  شیسر پ هیعه چه خوب _

 برم دی+اره با

 .میرو شروع کرد یو باز نیتو زم میو رفت  میکم بچه ها اومدن و مشغول گرم کردن شد کم

 شه . افتیدر ومدیم شیو خوب بود و کم پ یقو یلیخ یلیاز نقاط قوت من اسپک هام بود که خ یکی 

  فیحر یها کنیزگرفت و با یادیشد اما توپ  فاصله ز افتیدر یکه به سخت فیحر نیمحکم خوابوندم تو زم دونهی

 ! یبود. اخ لیاز اونها دن یکیکه از قضا  دنیبهش نرس

سرش رو که باال اورد نگاش تو نگاهم   کردیم ادداشتیسمت  سکو ها رزا نشسته بود و بازم داشت  دیچرخ نگاهم

  دنیخندیاز کجا خورد تو سرم اخ اخ سرم  همه داشتن م دونمیتوپ نم هیرزا بود که  شیقفل شد حواسم پ

  قیحواست کجاست رف_جک

 تام شروع شد ... . سیبا سرو یلبخند اکتفا کردم  و باز هی به

 

 حوله انداختم دور گردنم؛ هی  میو نشست میها رفت یبه سمت صندل یاز باز بعد

 بود. یخسته کننده ا هیباز
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 بود  یاوه پسر چه باز_لیدن

 +اره 

 دیاشمطمئن ب  دیمسابقه فردا تمام تالش خودتون رو بکن یرابود ب یخوب یباز دیخب بچه ها خسته نباش_انیاوانس

 میشیکه ما برنده م

 بله_باهم همه

 کردم. یروبرداشتم و رو خودم خال یکمد اسپر یشدم و به سمت رختکن رفتم و لباسم رو عوض کردم از تو بلند

اخم کردم و از باشگاه خارج شدم  اون حرفش برام گرون تموم شد مگه  هیبهش  دمیخروج از باشگاه رزا رو د موقع

 .... هیرانیمن فضولم که برم بگم ا

شرکت رو انجام دادم   یجا کارا نیغذا خوردم و از هم کمیدوش گرفتم بعدش  هیاول رفتم و  دمیخونه که رس به

 زنگ زد  ایکه پو کردمینگات م یو یداشتم ت

 +هان؟!

 سالم  هیادب هان چ یب_

 +سالم بفرما

 و بهت بدم یخبر هیزنگ زدم  یندار اقتیخاک تو سرت ل_

 +خب؟

  ادیم ولتیبابا واسه مسابقه فردا و یچیبه جمالت ه_

 +نهههههه

 ارههه  خواستم بگم حواست باشه  کنه جون نچسبه بهت _

 خودت رحم کن حوصله اش رو ندارم ایخدا ی+وا
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 ؟یندار یبگم خب کار نویاره داداش زنگ زدم ا_

 +نه دستت درد نکنه

 یخواهش  فعال با_

 ی+با

 .ستین یشرق ییبایمثل ز یچیه یداره ول ییبایخوب و ز افهیدرسته ق ولتیباز که و یعذاب اله ایخدا هوف
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که  دیفرق دارن؛ مطمئن باش بامونیفقط رق  یباشگاهه ول یتو هیباز د،همونیکه استرس نداشته باش دوارمیام _یمرب

و  یپاس بد نیدیبه ا شتریکن ب یدفاعتون! تام سع یمخصوصا رو دیحرکاتتون تمرکز کن ی. رومیشیبرنده م

 دیبد ادیز یپاس سرعت دیکن ی! سع لیتو دن نیهمچن

 +بله  

رو در من به  یادیز جانیها کر کننده بود و ه یتماشاچ قیتشو ی. صدامیرفت نیها رو خوندن و به داخل زم اسم

 وجود آورده بود.

 .شدیمسابقه داخل باشگاه خودمون برگزار م 

 میست رو حتما ببر نیا دیست از ما جلوتر بود، با کیاونا  میبود! ت یسخت یلیخ یشروع شد ؛ باز یسوت داور باز با

 شتریب میکن یپس سع کننیم یخال شتریکه اونا وسط رو بکرد و گفت  مونییراهنما یاوت گرفت و کم میتا هی ی. مرب

 ... .میبرگشت نیبه زم هوقت تموم شد و دوبار  م؛یریرو نشونه بگ نشونیوسط زم
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 !!نیدیا ریبگ_

 +بفرست باال سرم

 !  نشونیتو زم دمیحاال!  توپ رو محکم کوب ۱،۲،۳

 به نفع ما تموم شد. ۲۵_۱۸ ازیست با امت نیاخر  ا ازیاز امت نمیا

 .میو نشست میرفت گاهیو به سمت جا میخارج شد نیزم از

 بعد. یتا باز دیاستراحت کن یکم  د،یست ، ست آخره تمام تالشتون رو بکن نیبود، ا یعال_یمرب

 از داور ها مشغول صحبت شد. یکیبه اونطرف رفت و با  یمرب

، رزا هم  دادنینظر م یو انگار که راجب باز زدنیا که داشتن حرف مه یافتاد به توپ جمع کن ها و نظافت چ چشمم

 از اونا بود. یجزع

 انجام بدم. یحرکات کشش کمیاونا شدم و رفتم تا  الیخیب 

*** 

 شده بود. ادیپنجم بود و استرس ما ز ست

 !فیحر میبه ت میمسابقه رو واگذار کن نیا دیبا نکهیا مثل

 بودم. دیداشتن تا برنده مسابقه بشن؛ کال نا ام یشتریشانس ب "۱۲"و اونا   "۱۰"از ما جلو تر بودن  ما  ازیدو امت 

رو متوقف کرد و گفت که  یاز داور ها با زدن سوت باز یکیشروع کنه که  سیرو با سرو یاونا اومد تا باز کنیباز

 ها رو صدا کردن. یمشکل داره و نظافت چ نیزم

 زیمن رو تم یکنار پا قایبود ورزا دق سیکه ظاهرا خ یکردن قسمت زیاومدن شروع کردن به تم گهید دختره هیو  رزا

 که سرش رو باال اورد و اروم زمزمه کرد: کردمیداشتم نگاش م کردیم
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تو  یابشار ها ،یبش دینا ام ازیکه با چند تا امت ینبود ی، ادم دمیتو رو د یمن باز دیشک نکن دیشیشما برنده م_

 ! یخوبن موفق باش یلیخ

 خارج شد. نیگفت و با اون دختر از زم نویا

 در من شکل گرفت. یقو یروین هیگرفتم انگار  هیحرفاش روح با

 زدم و تو دلم ازش تشکر کردم. کیلبخند کوچ هی

 شروع شد... . یسوت داور به خودم اومدم و باز یصدا با
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 سوت داور به خودم اومدم .  یبا صدا........ 

 هیو  دمیهم به من پاس داد پر لیپاس داد، دن لیکرد و به دن افتیخوب در یلیخ تریزد که پ سیاونا سرو کنیباز

 .میاختالف داشت ازیامت کیحاال  م؛یگرفت ازیامت هیرفت و  رونیاسپک محکم زدم که دفاع شد اما به ب

 یخوب افتیکردن اما در افتینسبتا خوب زد؛ در سیسرو هیو اونم  میچرخش انجام داد هیبزنه  سیرفت تا سرو ایپو

به خودم پاس داد و منم ابشار زدم و  میکرد و مستق افتیدر تریما بفرستن ، پ نینبود و مجبور شدن با پنجه به زم

 به نفع ما شد. ازیبار هم امت نیا

 بزنم  سیپشت خط تا سرو رفتم

و تام  لیاسپک زدن که منو دن هیرفتم  نیبه داخل زم عیزدم و سر یپرش سیسرو هیو  دمیکش قینفس عم هی

ندازم؛ ب یاشاره کرد تا جاخال ایبزنه پو سیرفت تا سرو لیدن  میکسب کرد ازیهم امت نباریو ا میو دفاع کرد میدیپر
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 پاس هیزد و بر خالف فکرمون  سویسرو اونمبزنه،  سشویسرو لیتکون دادم و دستمو پشت سرم بردم تا دن یسر

 یجاخال هیهم به من پاس داد و  ایپاس داد و پو ایپوشش داد و به پو نویخوب زم یلیخ تریدادن که پ یسرعت

 .دیخواب نشونیانداختم که تو زم

 یو مسابقه به نفع ما تموم شد با خوشحال میکسب کرد ازیامت سیزد و با همون سرو سیسرو ایاخر روهم پو ازیامت

 میرو بغل کرد گهیهم د

  یبود عال یعال_لیدن

  میو نشست میاومد گاهیسمت جا به

  دیخسته نباش نیخوب بود بچه ها افر یلیخ_یمرب

 ایها رو خوب واسه خودت حال کرد یاخر ازینهه خوشم اومد ازت امت_ایپو

 باهاش ؟؟ یدار ی+مشکل

 گفت بهت که معجزه کرد؟ یقربان رزا چ ریخ_

 به من داره  کاری+برو بابا اون چ

 بهش یبازیدلتو اخرش م دونمیمن که م ینره، ول ادتیرو  یشرط بند یاره جون عمت ول_

 رختکن  میبر ایباوا کم حرف بزن. ب مینیب نیشی+ب

  w.c مریبهت بگم االن م یزیچ هی دیبا میباهم بر سایوا یراست مینگفتم باشه بر یزیخب من که چ لیخب خ لیخ_

 تو برو لباستو عوض کن 

  ی+اوک

 اومد ولتیو یهنوز نرفته بود که صدا ایپو

 نیدیبود ا یعال یواااا_

 بعد خودشو پرت کرد تو بغلم و
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  یتو معرکه ا نیدیا_

 زد و رفت. طونیلبخند ش هی ایسرجام خشک شده بودم! پو ولتیاز حرکات و متعجب

 ؟یکنیم کاریچ نجایولت؟ایو ی+خوب

 ستادید و روبه روم اجدا ش ازم

 اومدم تماشا دیامروز مسابقه دار دونستمیم_

 من برم گهی+اها خب د

 کجا من تازه اومدم_

 یبرم با دیکار دارم با کمی+نه 

 کردم. یخدافظ یمهلت حرف زدن بهش ندادم و رفتم لباسم رو عوض کردم  و از بچه ها و مرب گهید

 کردم به سمتش رفتم و صداش زدم: داشیتا ازش تشکر کنم که پ گشتمیرزا م دنبال

 +رزا

 و نگام کرد برگشت

 بله!_

 میمسابقه رو ببر نیکمک تو بود که باعث شد ما ا ییجورا هیشده بودم  دیواقعا نا ام یداد هی+ممنون که بهم روح

 لبخند زد و گفت: هی

 نکردم که یکار کنمینه بابا خواهش م_

 ؟یرجبران کنم تلفن همراه دا خوامی+راستش م

 اره چطور _
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 +شمارتو بگو

 !؟یاخه واسه چ_

 بخورمش که بده کار دارم خوامی+نم

 +۱ ۵۸۰کن    ..... ادداشتیباشه _

 کن ویشمارمو س زنمیاالن بهت زنگ م ی+مرس

 باشه_

 گه؟ید یندار ی+کار

 اومد ولتیو یاومد جواب بده صدا تا

 ؟ یمنم سر راهت برسون شهیجان م نیدیا_ولتیو

 اه امیم نیبش نیبرو تو ماش چوییسو ریباشه بگ ولتیو ی+وا

 کرد و با عشوه رفت. زیاخم ر هی

 همسرتونه؟_رزا

 و گفتم: دمیخند

 میبود ی+نه قبال هم دانشگاه

 گهیاها باشه برو د_

 ؟یندار ی+کار

 نه خدافظ_

 ی+با
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 نشستم رفتم و درشو باز کردم و نی........ به سمت ماش

 ویو یبر یخواستی+خب کجا م

  گهیخونه خودم د_

  ی+اوک

  ؟یداشت کاریبا اون دختره چ_

 زدم و حرکت کردم استارت

 +کارش داشتم 

 بود جواب دادم ایزنگ خورد پو لمینگفتم . موبا یچیه گهیلبخند زدم و د هیحرص بخوره  نکهیا واسه

 کارت دارم میمگه نگفتم واسا باهم بر_

 شرکت اونجا بهم بگو  رمیمن دارم م ایب دیاخ اخ ببخش+

 یباشه با_

 رو قطع کردم  تلفن

 شرکت؟ یریم_ولتیو

 +اره
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 ویجلو خونه و میدیساعت بعد رس  مین

  دیی+بفرما

 نمتیبیم زمیممنون عز_

 ی+با

 راست رفتم شرکت ..... هی

 دو ساعته  ییکجا_ایپو

 اتاقم اونجا بگو میبر ایب یداشت یرو رسوندم حاال چه کار وی+رفتم و

 یاوک_

 داخل اتاقم  با دست اشاره به مبل ها کردم میرفت

 قهوه؟ ای یچا نی+بش

 اه ول کن باوو کارِت دارم _

 +خب ، منتظرم!

 راجبه شرکته_

 شده؟! یزی+چ

سفارش شده  یقطعه ها یقطعه اضافه فرستادن که اگه تو بار زدن برا۲۰ میقطعات وارد کرد یسر هی شیآره  ماه پ_

ه ک ادیکس نم چیمشکوک شدم ه یاومدن تو انبار  ول یقطعه ها بعد از بازرس میکن نیگزیتا رو جا۲۰افتاد اون  یاتفاق

چند تا اوردم تا  هیداشتن مشکوک بودن  رادیتا قطعه ا۲۰ اونکنم،  یبازرس کمیقطعه اضافه بده خودم رفتم تا  یالک

  ینگاه بهشون بنداز هیخودت هم 

 اته؟+همر
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 اره _

باهاش کار کردم  کمیبرداشتم و  شونویکیمن  زیبزرگ چند تا قطعه دراورد و گذاشت رو م کیپالست هی یتو از

 هیسرم و بهش تک زویشد دوتا دستمو گذاشتم رو م ی، متالش واریبه د دمشیبود بهم  محکم کوب ختهیاعصابمو ر

 دمیموهام دست کش یال یدادم و عصب

 رو   نجایا نیدیا_

اورد با تعجب داشتم به  رونیرنگ ب یقهوه ا کیبسته کوچ هیشده  یاز اون قطعه متالش ایرو بلند کردم پو سرم

 کیوچک یها کیمن داخل بسته پالست زیم یبسته رو باز کرد و گذاشت رو کردمیبسته بود نگاه م یدستش که حاو

 مواد مخدر بود

 من  یخدا ی+وا

  اریصداشو در ن نیدیا_

 ! نکنه شرکت )......(؟؟؟؟م؟؟یسفارش هارو گرفت نیشرکت ا+از کودوم 

 اره_

 غلطو کرده بودن   نیا گهیبار د کیقبال بهشون اخطار داده بودم    ی+اه لعنت

 سهیتنها راهش پل ای+پو

 !نیدیخطر داره ا_

  سیسر برو اداره پل هی یتونی+نه امشب اگه م

 !!؟یمطمئن نیدیا_

 +اره

 باشه فعال برم به کارم برسم_

 +باشه 
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 فعال _

 اومد داخل یرفت بعدش هارد ایکه پو یاحترامش بلند شدم و وقت به

 مهندس اجازه هست؟ یاقا_یهارد

 تو ای+ب

 . برگه ها رو امضا کردم شدیامضا م دیکه با  زیچند تا برگه گذاشت رو م هیاومد داخل و _

 شد؟یمهندس دوستم چ یاقا_یهارد

 سر کارتون  دییبفرما دیموضوع صحبت نکن نیشدن فعال راجب ا مونین پش+خودشو

 بله چشم_

از کارا رو انجام دادم و  کمیشرکت دردسر ساز نشه شانس اوردم.  یمواد ها شد  برا ریکه اون رفت  فکرم درگ یوقت

 رونیشام بهش بدم  هم خودم از فکر مواد ها ب هی رونیزنگ به رزا بزنم ببرمش ب هیبود  ۵:۳۰به ساعت نگاه کردم 

 رزا خوبه یهم برا امیم

 'گرفتم و بعد از چند تا بوق جواب داد شمارشو

 !دییبفرما_

 ی+سالم خوب

 ممنون شما؟_

 ؟یشناخت نمیدی+ا

 شما دیاهان بله خوب هست_

 رونیب میدنبالت بر امیحاضر باش م ۸+ممنون خواستم بگم ساعت 

 بابت؟ دیببخش_
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  یکه تو مسابقه بهم کرد یک+کم

 خوادینم ستینه نه الزم ن_

 فعال امی+حاضر باش م

 بهش اجازه حرف زدن بدم قطع کردم هوف......... نکهیبدون ا و

 شرکت بود ریاز شرکت خارج شدم و به سمت باشگاه حرکت کردم  تموم فکر و ذهنم درگ ۷:۴۰ ساعت

زدم و  گهیبوق د هیازش نشد  یاما خبر دیطول کش قهی. پنج دق ادیباشگاه دوتا بوق زدم تا رزا ب یجلو دمیرس

ر کرد به لبه د ریو پاش گ رونیمنتظرش شدم  سرم رو به سمت باشگاه برگردوندم که همون موقع رزا با عجله  اومد ب

به  د،یبه لباسش کش یدست هیو  دیکش قینفس عم هی، ستادیاما خودشو کنترل کرد؛ صاف ا  وفتهیبود ب کیو نزد

 نیاومد و نشست تو ماش نیسمت ماش

 کردمیباهاش صحبت م یفارس به

 +سالم مادمازل چه عجب !

  دیببخش_

 م؟ی+خدا ببخشه حاال کجا بر

 دونمینم_

 استارت زدم و حرکت کردم .........  دونمیمن م ی+ول
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دستمو  هیو  نییرو دادم پا شهیون. من که فکرم مشغول شرکت بود. ش......... تو طول راه، هم من ساکت بودم هم ا

رو  نمونیکردم . سکوت ب یم یام هم رانندگ گهیدست د هیدادم و پشت دستمو گذاشتم رو لبم  با  هیبهش تک

 شکستم

 سوال  بپرسم؟ هی+

 دییبفرما_

 ؟یپس چرا سر لخت یخونیو نماز م ی+تو اگه مسلمون

 ستمیخب راستش من سرلخت ن_

 تعجب نگاهش کردم! با

  یتو االن سرلخت ی+ول

 هیمصنوع ستیمن ن یموها نیا ستمینه ن_

 +اهااااا اخه تعجب کرده بودم و واسم سوال شده بود

  دادنیکار رو هم بهم نم هی نیهم  دنیفهمیگذاشتم اگه م سینفهمه مسلمونم کاله گ یکس نکهیا یبرا_

 حی+صح

 داشت یرانیا یرستوران که غذاها هیبه  میدیرس

 خارج ؟ ای میداخل رستوران باش یحاال دوست دار میدی+خب رس

 نداره یفرق_

 گهید یجا هی میبر رمیبرم غذا رو بگ نی+پس بش

 باشه_
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ستم ها رو تو د کیپالست یگرفتم  به بدبخت دهیو کوب مهیو ق یشدم و رفتم از رستوران قورمه سبز ادهیپ نیماش از

 و خودمم نشستم پشت فرمون  یاومدم. در عقب رو باز کردم و غذاها رو گذاشتم رو صندل نیجا دادم و به سمت ماش

 بر بدن میغذا رو بزن ایلب در می+بر

 م؟یمگه چند نفر_

 نفر ۲+خب معلومه 

 ؟ینفر انقدر غذا گرفت ۲واسه _

 . .... خورمیگرسنمه همه رو م یلی+تازه کمم هست نگران نباش من خ

 ت بود  چند تا پرژکتور اونجا بود که اونجا رو روشن کرده بود، خلو ایلب در میدیرس

 د؟ینیبش دیخوایکجا م_

 انداز اوردم صبر کن ریز هی!دوما مینینه بش دینی+اوال بش

 ها رو گذاشتم روش لونیانداز رو اوردم و پهن کردم و نا ریز

 گرسنمه یلیکه خ نی+بش

 کمی ادهیز نایا_

  هی+بخور غذا وطن

 اخه یول_

 نداره بخور ی+ول

 گهید کمیبا فکر به شرکت اشتهام کور شد   یخودمو گذاشتم جلوم و شروع کردم به خوردن گرسنه ام بود ول یغذا

 گوش دادم ایدر یکردم و به صدا یاش همش با غذام باز هیبق یخوردم ول یزورک

 دیحال ندار ادیشده؟ به نظر م یزیچ_
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 شرکتم یکارا ریدرگ کمی+نه 

 اها_

 تا غذاش تموم بشه شدم منتظر

 تشکر کرد  یشده و کل ریغذاش بود که گفت س یها نصفه

  نیتو ماش میو با رزا نشست نیو برداشتم و گذاشتم تو ماش راندازیو ز میجمع کرد ظرفارو

 بود ۹:۳۰تازه ساعت  میبودم کجا بر مونده

 ؟یشهرباز میبر یکه موافق گمی+م

 خب راستش ؟اومیشهرباز_

 تو حرفش و گفتم: اومدم

 یتا اومد مخالفت کنه صدا  یایدر ب ییمن عوض بشه هم تو از تنها یهم حال و هوا می+به نظر من که خوبه ، بر

 رو بردم باال. یقیموس

 گفت: یکه با سادگ میراه بود اواسط

 یاز وضعت معلومه پولدار یدار یقشنگ نیماش_

 نسبتا خوبه ،یلی+نه خ

 اوهوم_

 بود جواب ندادم  ولتیزنگ خورد و لمیموبا

 ول کن ولتی+اه و

 داره  یکار مهم دیشا_

 میدیرو بچسب که رس ی، شهرباز گهیچرت م زنهی+نه بابا زنگ م
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 اها_

 اول ترن خوبه؟ یشیسوار م ی+خب چ

 ادیز ستین ادمیبچه بودم  یلیخ یاومدم ول ومدم،یمن تاحاال ن_

 !!!!؟یومدی+ن

 نه_

 اول ترن می+اها خب باشه بر

..................... 
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 میبود سکته کن کیباحال بود جفتمون نزد یلی.ترن خ میبا رزا حال کرد یخوش گذشت  کل یلیخ ی.........شهرباز

 باحال شده بود، یلیعکسمون خ

 خودم.  یبرا یکیرزا  یبرا یکیکردم  یکپ عکسو

 .رهیگیخنده ام م نگاه کردن به عکس با

 صبح بود که خوابم برد. یدم دما بره،یامشب از اون شباست که خوابم نم اوف

............ 

 . ادیب یبود امروز عل ن؛قراریو رفتم تو ماش دمیخواب موندم !تند تند لباسم رو پوش یوا
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  یو زنگ زدم به عل دمیرس قهیدق۴۰خودمو رسوندم به فرودگاه در عرض  عیسر

 خواب موندم دی+الو سالم داداش ببخش

 سالم من جلو در هستم  _یعل

  دمتی+کجا؟ اها د

 و قطع کردم و رفتم سمتش تلفن

 +سالم دلم برات تنگ شده بود پسر

 میرو بغل کرد گهیهمد

 منم_

 جدا شد و گفت: ازم

 دارم  زیسوپرا هیبرات _

 دمیمن کنار رفت . در کمال تعجب مامان و بابا رو د یجلو از

 من  ی+او خدا

 کنان به سمتم اومد و محکم بغلم کرد  هیگر مامان

 دلم برات تنگ شده بود  زمیپسرم،عز_مامان

 رهیگینکن دلم م هیمن قربونت بشم مامانم گر ی+اله

 مامان جدا شدم  و به سمت بابا رفتم و مردونه باهاش دست دادم از

  یپدرم صفا اورد ی+خوش اومد

 گمیمخب به مامانت ن یلیخ_
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 و؟یچ_مامان

  دیکه خسته ا میبر م،یقربونت بشم بر یچی+ه

 خوشحال بودم   یلیاز اومدنشون خ مینشست نیداخل ماش میرفت

  زیخود خونه فقط سوال کردن، ازهمه چ تا

 پارک کردم  نویو ماش میدیرس

 میدیرس دیی+بفرما

 بود گهید یجا هیقبال  ؟یکن یم یزندگ نجایا_بابا

 بود عوضش کردم یقبل ابونی+اره خ

 طبقه چند؟_بابا

 دیفهمیم می+بر

 خداصبرت بده_یعل

 میدیخند همه

 امیببرشون منم چمدون ها رو برداشتم م ی+عل

 باشه داداش_

 اونم مامان و بابا رو برد. یو دادم عل دیکل

 هی دمیخواستم برم  داخل که د نگ،یقفل کردم حوصله ام نگرفت بزارمش پارک نویهارو برداشتم و ماش چمدون

نفر از داخل  هیظاهرا با من کار داشت چمدون ها رو گذاشتم جلو در و خودمم رفتم سمتش   زنهیداره چراغ م نیماش

 اومد رونیب نیماش

 د؟یی+بفرما
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 مشت حواله صورتم کرد  هیو  نیام رو گرفت و محکم کوبوندم به ماش قهی

 درد صورتم جمع شد از

 +اخ

م رو ا قهی میکنیباهات برخورد نم ینجوریاندفعه ا سیبه پل یدیمارو م یار جنس هابار اخرت باشه که ام_بهیغر مرد

 ول کرد.

شد و رفت  نیکردم  سوار ماش جهیهم زد که احساس سرگ گهیمشت د هیالکردار بد زد   کردیبه شدت درد م سرم

تلو تلو خوران به سمت خونه رفتم زنگ و زدم و  جهیخلوت بود با سرگ ابونینتونستم از خودم دفاع کنم  خ یحت

 واریدادم به د هیتک

 گهیباال د ایب ییتو نیدیبله ؟ا_یعل

  نییپا ایب عیسر ی+عل

 باشه_

............ 

 

 ۱۹:۴۰] 

#Part15# 

 

 

 در ظاهر شد  یجلو یبعد عل نی.......دو م

 یشد ینجوریپسر؟چرا ا یخوب شده؟یچ نیدیآ_
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 ؟ی، دستمال دار ستین یزیچ +خوبم

 سایاره وا_

 ومدیهمچنان  خون م یام رو پاک کردم  ول ینیگرفتم و باهاش خون ب یاز عل دستمالو

 باال ، بلندشو میبلند شو بر_

 هم چمدون ها رو اورد. یکمکش بلند شدم و به داخل اسانسور رفتم ، عل با

کردم و  یظیاخم غل  ومدیام خون م ینیو ب زدیم یبه کبود یاسانسور به خودم نگاه کردم، گونه ام کم ی نهیا تو

 بخواد دست رو من بلند کنه دارم براتون . یاز مادر زاده نشده کس دم،یموهام کش یدستمو ال

  دیرنگ از روش پر تیمن تو اون وضع دنیزنگ واحدو زد و مامان درو باز کرد ، با د یو عل میاومد رونیاسانسور ب از

 شده؟یفاطمه زهرا  چ ای_مامان

 .گمیداخل بهت م امینشده فدات شم بزار ب یزی+چ

  میو نشست میبه سمت مبل ها رفت یدر کنار رفت . با عل یجلو از

 دیتعجب کرد و پرس دیاومد و تا منو د رونیب ییاز دسشو بابا

 !!؟؟یشد یختیر نیپسر؟ چرا ا شدهیچ_بابا

 .نیمزاحم بود هم هی یچی+ه

 بده. حیدرست توض هیمزاحم چ_یعل

 کرد زیام رو تم ینیکنان با اب قند و دستمال به سمتم اومد و اب قندو به خوردم داد و با دستمال ب هیگر مامان

 وضع نیتورو تو ا نهیمرگت بشه نب شیمامان پ_

 کردم و رو بهش گفتم اخم

 نشده  موضوع شرکته  یزیخدانکنه ؛ چ ر،ی+عههه زبونتو گاز بگ
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 هیت چموضوع شرک_بابا

 .میشدن که چرا گفت یشیحاال ات میگفت سی،به پل میکرد دایتو قطعه ها مواد پ شیچند وقت پ یچی+ه

 کردینگاهم م یمامان هم با نگران کرد،یهم داشت فکر م یاخماش رفت توهم و عل بابا

 رو شکستم و جو رو عوض کردم نمونیب سکوت

 دیکن حال ونویدکوراس دیدار ییچه پسر کدبانو دینیبب یخیب نارویباوا قراردادو فسخ کنم حله  حاال ا دی+اه ول کن

 اصن

  یمامان لوس بارش اورد ینیبیم_یعل

 دمیاالن نشونت م نهی+عهه من لوسم بوز

 شد اغاز جنگمون... . نیبعد کوسن مبل رو به سمتش پرت کردم و ا و

 

****** 

  یاتاق بغل  میریهم م یتو اتاق من ،  من و عل دیی+مامان جان ، پدر گلم شما بفرما

  یاتاق بغل میرفت یرو تو اتاق خودم گذاشتم و خودمم با عل چمدونشون

 اد؟یخوابت م_

 خوابم ببره یبشه گاه یچجور گهید دارمی+نه باوا من تا صبح ب

 !ی، راست ادیمنم خوابم نم_

 +هوم

 ؟یکنیبگم مسخره ام نم یزیچ هی_

 +نه داداش بگو راحت باش
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 من عاشق شدم_

 خنده ریزدم ز دمیشن نویا تا

 هیطرف ک مینیبود حاال بگو ب ی+جوک خوب

 مهسا_

 +کودوم مهسا؟! 

 مهسا خاله مهناز _

 !؟یگیم ی+نههه ناموسا جد

 بهش بگم  یچجور دونمینم یاره ول_

 بگه هاول نظر خودشو بپرس به نظرم بعد اگه موافق بود به مامان بگو تا به خال ی+منم تجربه نداشتم کمکت کنم  ول

 کارو کنم . نیهم دیارع با_

 بود که خوابمون برد. ۵ کیو ساعت نزد میصبح باهم صحبت کرد تا

 رفتم رونیدوش گرفتم و از اتاق ب هیشدم و  داریب ۹ ساعت

  خوردنیو بابا تو اشپزخونه ،داشتن صبحانه م مامان

  ری+سالم صبح بخ

 رو دادن  جوابم

  نیبش ایب_بابا

  ی+اوک

 به من شدم  شونیرکیز ریز یخوردم که متوجه نگاه ها یداشتم صبحونه م زیم سر
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 شده؟! یزی+چ

 بشه یزیچ دینه چرا با_مامان

 برم باشگاه دیبا گهی+اها! دستتون دردنکنه من د

 بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و اماده شدم زیپشت م از

 دمیمامانو شن یاتاق که خارج شدم صدا از

 نیـــــدیا_مامان

 نجامیجانم مامان داد نزن ا+

 تلفن ! ایب_

 لبخند ژکوند رو لبش بود هیاز مامان گرفتم و اونم  لویموبا رفتم

 دیی+بله بفرما

 کمال تعجب رزا بود! در

 فکر کردن با شما کار دارم یتورو خدا من به اون خانم هم گفتم اشتباه گرفتم ول دیببخش یوا_

  کنمی+نه باوا خواهش م

 گرفتم یاشتباه ومدیاز دوستام زنگ بزنم که چرا امروز باشگا ن یکیبه  خواستمیم_

 +آهان بله

  دیبازم ببخش_

 +خدا ببخشه 

 خداحافظ_
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 ی+با

 ................هوف
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 ........هوف.

 ماشاهلل صداشم مثل خودش نازه_مامان

 تعجب به مامان نگاه کردم با

 !!ش؟یدید؟مگه  گهیم ی+چ

 اتاقت بود. واریاره مادر عکس خودتو خودش به د_

 کنار تختم زده بودم  واراتاقیبا پونز به د یشهرباز میعکس خودم و رزا که رفته بود یوا یا

 یشده فعال با ریبرم د دیاالنم با ست،ین دیکنی+نه اونجور که شما فکر م

 .کردم و به سمت باشگاه حرکت کردم...  یمامان خدافظ از

 پارک کردم و به داخل باشگاه رفتم. نویماش

 و گرم کردم  نیکردم و رفتم لباسامو عوض کردم . اومدم تو زم کیسالم و عل باهمه

 گمیم کیاون برادر خُلت رو تبر نیپدر و مادر و همچن یمبارک داداچ  ورود گرام دهیقدم نو رس_ایپو
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 +ممنون جناب  امار روزو بگو 

 !میدار دیجد کنیباز_

 هست حاال  ی+اه ک

 اوناهش _

 ساله اشاره کرد ۲۲پسر حدود  هیبا دست به  بعد

 بودمش دهیبار اول بود که د نکهیبهش نداشتم با ا یحس خوب دمشید یوقت یچرا ول دونمینم

 هست حاال؟ یچ یکه گفت اروی نی+اسم ا

 مکس _

 ه؟یچجور مینیب میکن یدست باهاش باز هی یاها موافق+

 فقماره داداچ موا_

تم .  گفکردیرزا هم متقابال اخم م دادیهم با نگاهش رزا رو قورت م یگه گدار یبد نبود ول شی، باز میکرد یباز باهاش

 ندارم ها؛ یحس خوب اروی نیبه ا

 گفت بهش؟! یجوابشو داد. مگه چ ظیبهش گفت رزا هم با اخم غل یزیچ هیکه رفت سمت رزا و  دمید

 باوا وللش

اومد کنارم  ایسره دادم باال، پو هیاب رو برداشتم و  یسکو ها نشستم وبطر ی. رومیکرد یباز بالیدست وال هی

 نشست 

 ؟یدیپسره مکس و د نیا_ایپو

 +اره

 رفت سمت رزا _
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  دمی+اره د

 س؟یبرات مهم ن_

 +چطور 

بهتره تو  و چون رابطه اش با تو میازش مراقبت کن دیرزا هم وطن ماست با کنهیم جادیرزا مزاحمت ا یاون برا_

  یکمکش کن یتونیم

 +حواسم بهش هست

 کنم یاورد ادیخواستم  یاوک_

 میکار دار یشرکت کل میبر میلباسمونو عوض کن می+بزن بر

 باشه_

 شرکت. میو رفت میاز باشگاه خارج شد ای...با پو

ا حتما تو باشگاه ج یاه لعنت ست،ین لمیموبا دمیکه د یانگار کالفه بود اومدم زنگ بزنم به عل یچرا ول دونمینم 

 گذاشتم.

 یهوا ن،ییرو دادم پا نیماش شهیکردم و به سمت باشگاه حرکت کردم ش یاومدم و با همه خدافظ رونیاتاقم ب از

اومد.   با لذت نفس  یاز گل ها م یخوب یکه پراز درخت و گله بو ابونیخ هیبود که از  یجور رمیبود و چون مس یخوب

 . دمیکش قیعم

ارک کنم که پ نویبن بست تا ماش هی یتو دمیچیباشگاه بودم پ کی. نزدمیکه باشگاه توش قرار داشت رس یابونیخ به

 نظرم رو جلب کرد . یزیچ

  ومدیدختر م یالتماس ها یشدم، رفتم جلوتر صدا ادهیپ نیدختر رو دوره کرده بودن ، از ماش هیتا مرد ۳

 دیدست از سرم بردار دیتورو خدا ولم کن_

 رزا بود!! یصدا صداش،صداش
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 مشت حواله صورتش کردم هیرو از پشت گرفتم و  شونیکی قهیرفتم جلو  عیمن!! سر یخدا

 کرد. یو التماس م  کردیسرم . رزا داشت با ترس نگام م ختنیسه تاشون ر هر

 چییاز پشت سو ضامن دارشو در اورد و به سمتم گرفت عقب عقب رفتم ، رزا پشتم پناه گرفت اروم یچاقو شونیکی

 چیو درو قفل کنه و تحت ه نیکنم اونم بره تو ماش یگفتم که من سرشون رو گرم م یدادم بهش و به فارس نویماش

 سیو زنگ بزنه به پل ادین رونیب یطیشرا

 کرد ، سرش داد زدمو بهش گفتم که بره  یاول قبول نم رزا

 زود برسن  سایپل دوارمی. ام نیبردم و سرگرمشون کردم و رزا رفت تو ماش ورشیسمت اون سه نفر  به

خون رو حس کردم با قدرت زدم  یسیبد سوخت دستم رفت سمت پهلوم خ یلیبودم که پهلوم خ ریدرگ باهاشون

 پاش و اون دو نفر رو هم از خودم دور کردم.............. ریز
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 از اونها رزا رو گرفت. یکیو اومد سمتم اما  دیکه دو دمیاومد رزا رو د سیپل نیماش ریاژ ی....صدا..

 .ادین رونیاحمق بهش گفتم ب دحتره

 م؛بادیداد بلند کش هیو همزمان خودم  دیچیپاش که از درد به خودش پ ریز دمیداشتن رزا رو ببرن که با پاکوب یسع

 اومدن مامور ها اونا فاصله گرفتند. چند تا مامور دنبالشون رفتن و دوتا هم به سمت ما اومدن .

  کردیم هیداشت گر رزا

 حالت خوبه اقا؟زنگ بزنم به اورژانس؟_مامور
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 +نه خوبم

 پرونده لیتشک یاداره برا دیایب دیشما با_

 ام؟یفردا ب شهی+م

 بله_

 .ارنیب رشونیرفتند،خداکنه گ نیکردن و با ماش ادداشتی ییزایچ هیدوتا مامور  اون

 کرد. یاز ترس هق هق م رزا

 تو اغوشم دمشیو گرفتم به پهلوم و اروم به سمتش رفتم و کش دستمو

 منو نیاروم باش، تموم شد بب شی+ه

 خواستنیم-منو-اونا داشتن_

 داخل میبر ایب شتمیمن پ نیاروم باش بب سی+ه

 .میبغلم جداش کردم و اروم به سمت باشگاه رفت از

  شترینتونستم تا رختکن ب  یوضع من همراهم اومد  رزا گفت که برم طبقه باال ول دنیبه سالن ، نگهبان با د میدیرس

 برم 

 دکتر ؟! میبر نیخوایم نیدیاقا ا_نگهبان

 دییخراش ساده است شما بفرما هی ستین یزی+نه دستتون دردنکنه چ

 مطمئن شد حالم خوب شد رفت  نکهیاز ا بعد

 شده فیکث نجایا ترسمیم رمیبندازم ز یاریپارچه م هی+اخ، رزا 

 .کردیداشت هق هق م هنوزم

  رمیاورد و انداخت ز راندازیز هیو  رفت
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  اریاز لباسامو برام ب یکیکمدمه، درش رو باز کن  دیکل نیا ای+ب

 که بهش گفتم انجام داد . ویکار همون

بود گرفتم و پاره کردم و به صورت باند بستم  ریرو در اوردم و گذاشتم کنارم لباس رو از رزا که حاال سر به ز لباسم

 که زخم شده بود ییدور کمرمو اونجا

 دیشما چرا اونجا بود د،اصالیشد ینجوریمنه که شما ا ریهمش تقص_

 اومد  شیصحنه ها پ نیا گهیبر دارم که د اومدم  نجایجا گذاشتم ا لمویبود مادمازل دوما،موبا فهی+اوال وظ

 شدیم یاالن معلوم نبود چ دیاگه شما نبود ونمیبه شما مد_

 که اوناهم مزاحمت شدن؟!! یرفتیموقع شب کجا م نی+ا

 دیتو خونه نداشتم ،رفتم خر یزیچ_

 ؟یدیفهم رمیگیبرات م یخواست یهرچ یگیبه بعد به خودم م نی+از ا

 انداخت نیینگفت و سرش پا یزیچ

 تو سکوت گذشت که دستشو به سمتم دراز کرد وگفت: قهیدق چند

  لتونهیموبا نیا دییبفرما_

 ازش گرفتم.   لویموبا

 داشتم  یتماس از عل۴و  ایتماس از پو ۳

 که با بوق اول برداشت یزدم به عل زنگ

 ؟یدیجواب نم زنمیزنگ م ییکجا_یعل

و واسه بگ دینگو  اگه پرس یزیبه مامان چ قمیفعال اومدم خونه رف خونه امیامشب ب تونمینم ستیحالم خوب ن ی+عل

 کار رفته
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 اونجاا؟ یچته حاالکه رفت_

 باوا اه  ستی+گفتم که حالم خوب ن

 بگو یداشت یخب کار یلیخ_

 یبا ی+اوک

 یبا_

 قطع کردم و گذاشتم کنارم  لویموبا

 تورو خدا دیببخش_رزا

 شون؟یشناختیاست .  م فهی+وظ

 اره _

 ام؟یمنم ب یخوایم س؟یاداره پل یسر بر هی یتونی+فردا م

 امیدستتون درد نکنه ،راستش من نماز نخوندم برم نماز بخونم ب رمینه خودم م_

 +دعا کن

 حتما_

 فکر کردم؟یکارو م نیبود بخاطرش ا گهید یکیرزا  یکه رزا نبود با خودم فکر کردم  اگه به جا قهیده دق نیا تو

 .کنمینم

 اومد قهیه دقاز د بعد

 ست؟؟یشما گرسنتون ن_

 +چرا اتفاقا

 باال ؟؟ دیایب دیتونیم_
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 .امیب دیاز اول تا اخر با گهیکنم د کاری+چ

 شدم و اروم اروم رفتم طبقه باال رزا اول داخل رفت و منم پشت سرش رفتم بلند

 اتاق هیساده و  لیبا وسا یخونه نقل هیبه خونه انداختم.  ینگاه کل هی

 درست کنم  یزیچ هیتا من  دینید،بشییبفرما_

 ؟یهوس تخم مرغ کردم بلد بیعج+

 اره درست کنم؟!_

 عوض کنم یکه اورد یزحمت ، منم برم شلوارم رو با گرمکن ی+ب

 باشه_

روبه روم برخورد کردم از درد  یعسل زیکرد به لبه در و تعادلم رو از دست دادم و با م ریسمت اتاق رفتم که پام گ به

 بلند زدم و خودمو رسوندم به تخت و نشستم دایفر هی

  دیترس دیاومد تو اتاق منو با اون وضع د عیسر رزا

 خودت کمک کن ایشد؟خدایحالتون خوبه چ نیدی!اقا اشد؟یچ یوا_

 کم صداش گنگ شد و از زور درد از حال رفتم.......... کم
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 شدم. داریب دیتابیکه از پنجره اتاق م یدی.......صبح با نور خورش
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 تکون دادم،رزا کنار تخت ، نشسته خوابش برده بود. یسر شبیاتفاقات د یاور ادی با

کنار تخت بود قرص رو  زیم یبسته قرص مسکن رو هیدستمال بود و سرشو لبه تخت گذاشته بود .  هیدستش  تو

 برداشتم و بدون اب خوردم.

 .که پانسمان شده بود.بدنم یرو دیچرخ نگاهم

 یفیلبخند داد . دست رزا رو گرفتم تو دستم؛چه دست نرم و لط هیبود محو شد و جاش رو به  میشونیپ یکه رو یاخم

 دمیدستمو کش عیشد ، سر داریکه تکون خورد و ب کردمیدستشو لمس م ینجوریداشت . داشتم هم

 ری+سالم صبح بخ

 به من کرد و بعد جواب داد جینگاه گ هی

 د؟یسالم حالتون خوبه؟درد ندار_

 شد! فیح یلیخ ی+نه ول

 شد؟ فیح یچ_

 +تخم مرغه! المصب فرار کرد

 کردیزدم و بهش نگاه کردم.با تعجب داشت منو نگاه م طونیلبخند ش هی

 اها _

 رفتم ونریو به ب دمیبلند شدو از اتاق خارج شد .منم اروم بلند شدمو لباسامو پوش بعد

 ن؟ییاز پله ها برم پا دیکمکم کن شهی+م

 من تازه صبحانه اماده کردم_

 ندارم لی+ممنون م

 خجالت گفت یباکم
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 ن؟ییپا دیبر دیتونیخودتون م_

 گفتم ینگاش کردم و الک زیام خباثت

 تونمینه نم کنهی+اخ اخ چقط پهلوم درد م

 . همش بهونه بودنییسمتمو کمکم کرد که برم پا اومد

 روشن کردم . نویپشت فرمون و ماش منشست

 د؟یکن یرانندگ دیتونیم_

 نشده که یزی+اره باوا چ

 دینگام کرد و پرس مشکوک

 کردیپهلوتون درد م دیشما که باال بود_

 شب زحمت دادم هی دیببخش گهی+اون موقع اون موقع بود .خب د

 از شما تشکر کنم دیمن با_

 ؟یبار یکار گهی+خب د

 نه به سالمت_

 ی+با

 زدم و به سمت خونه حرکت کردم... . استارت

 کردم. فیمامان تعر یبرا ییماجرا هی یخونه و الک دمیرس

بود سر بسته ماجرا رو بهش گفتم و مجبورم کرد که دکتر برم و حاال هم تا  شدهیچ شبید دیکه اومد و پرس یعل

 از شانس ما... . نمیبرم باشگاه  ا دیهفته نبا۲
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 رزا (.... زبان ....) از

از دوستش  شدیشد. روم نم یاون به خاطر من زخم ومده،نگرانشمیباشگاه ن نیدیهفته است که ا۲به  کینزد االن

 زنگ بزنم . دهیهم غرورم اجازه نم کشمی، هم خجالت م یبپرسم و از طرف ایپو

 که تازه وارد باشگاه شده بود به سمتم اومد. ارویکه همون  دمیکشیم یداشتم ت 

 بده لمیخواست دوباره شر و ور تحو یم اه

 زمیسالم عز_

 ها اه شهینم شیبرگردوندم حرف حساب حال رومو

 ندادم، دستشو گذاشت دور کمرم که با ترس به سمتش برگشتم و دستشو از دور کمرم باز کردم محلش

 !!شه؟؟ینم تی+دستتو بکش ، انگار تو حرف حال

 بودن ومدهیاز خدمه ن ریبه غ چکسیزود اومده بود و هنوز ه یلیخ

 یکن میحال گهیجور د هی یتونیتو م شهینم میحرف حال زمینه عز_

  یپست یلی+خ

 زدم و بدو بدو رفتم خونه ام . پسش

 دایگرگ صفت ها نجات بده .پشت در نشستم و اشکام راه خودشونو پ نیخودت کمکم کن منو از دست ا ایخدا

ند بود بل نیدیکمد ا دیکردم اروم شدم ،اومدم بلند شم که چشمم افتاد به گوشه درِ اتاق ؛کل هیکه گر کمیکردن. 

 شدم و برش داشتم...
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#part19# 

 

 

بود.بلند شدم و برش داشتم؛احتماال اون موقع که  نیدیکمد ا دیبلند شم که چشمم افتاد به گوشه در اتاق،کل اومدم

 از دستش افتاده. نیخورد زم

د چند مکث شمارشو گرفتم بع یبهش زنگ بزنم. با کم دینبود . بهتره به بهونه کل دیتو د ادیافتاده بود که ز ییجا هی

 دمیجذابش رو شن یتا بوق صدا

 !د؟ییبله بفرما_

 مزاحم شدم دیببخش نیدی+سالم اقا ا

 به به رزا خانم حال شما!_

 !د؟ی+ممنونم، حال شما چطوره؟بهتر شد

 به لطف خدا _

 !!دییای+دوهفته است باشگاه نم

  امیاره خدا قبول کنه پس فردا م_

 +بله. راستش زنگ زدم بگم که...

 از پشت تلفن اومد ادیداد و فر یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 :گفتیهم اومد که م گهینفر د هیخنده  ی! صدا گمیپدر سگ ولم کن م یولم کن سر جدت اااااخخخخ ا یعل یآ یآ_

 هان؟ یبه تو گفت به مهسا زنگ بزن یک یختیکه ر یاون کرم یعههه عمرا.تالف _

 ! کنمیخوردم ول کن دارم با تلفن صحبت م زیبابا چ_نیدیا
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 خانومه هم اومد هی یو همزمان صدا دیخندیبود م یطرف که فکر کنم اسمش عل اون

 دنیخند یشت خطه و با علپ اریول کن بچه ام رو، بزار بعد تلفن  یعل_

 گل کرد  شیزیداداشم کرم ر نیرزا شرمنده ا دیکوفت؛الووو ببخش_نیدیا

  دیجا مونده دنبالش نگرد نجایکمدتون ا دی+اهان،بله زنگ زدم خواستم بگم کل

 اگه دستم بهت نرسه سایوا ی! اه علیاه اونجاس؟ باشه دستت درد نکنه که گفت_

 شمیمزاحم نم گهیمن د دی+ظاهرا کار دار

 گه؟ی.خب امر د یشما مراحم ه،ینه بابا کار چ_

 خدافظ ستین ی+عرض

  یبا_

 داشت ها.! یریدرگ خود

 ... .نییاز توپ جمع کن ها صدام زد و منم رفتم پا یکی ایمار

 

 .نوشتمیمهم رو م یزایو چ کردمیو منم با دقت نگاشون م کردنیم یباز اونا

 یزنیحالم و بهم م یلعنت ن؛یرو زم ختینگاه به من کرد و از قصد اب دهانش رو ر هیکه مکس  دمیخودم د یچشما با

 .دمیکش نیزم یزانو زدم و دستمال و رو نیزم یکنم ،رو زیاونجا رو تم نی. مجبور شدم که برم و زم

 دمیشن صداشو

 کوچولو  یاخ_

 کنم؟ هیوقته شکسته شده چراگر یلیکردم و رفتم رو سکو نشستم،غرور من خ زیو تم نیکرده بودم،زم بغض

 اومد کنارم  ایمار
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 کردن  دایکارو کرد .اشکام راه خودشون رو پ نیاز قصد ا دمیمنم د_ایمار

 .بغلش کردم و تو بغلش زار زدم  شهیدرست م زیهمه چ زمینکن عز هیگر_

 هام اضافه شده! یهفته است به بدبخت ۲دارم  ی،خودم کم بدبخت ینیبیکه اوضاع منو م ؟توی+اخه تا ک

 اومدم که گفت: رونیکه اروم شدم از بغلش ب کمی.  دادیم میکرد و همش دلدار یپشت کمرمو نوازش م اروم

 ؟یکار کن گهید یجا یبر یتونینم _

 نکنیم ییتازه اگر هم بدن ازت درخواستا دنیمدرک نداره کار نم یچقدر دنبال کار گشتم؟ به کس یکنی+فکر م

 دیادامه ندادم خودش منظورمو فهم گهیکه...که ... از خجالتم د

 نگران نباش  شهیدرست م زیهمه چ_

 دوارمی+ام

 یشدیم تیاگه اون بود کمتر اذ برهیحساب م نیدیاز ا_

 نگاش کردم  متعجب

 !!!!!ا؟ی+مار

 یواه هیپسر خوب نیدیا. زاشتینم نیدیدر اصل ا ینی دیچرخیاون بود کمتر دورت م یوقت گهید گمیم ه؟راستیچ_

 همه رو داره.

 شناسنیهمش دو جلسه باهم بودن و همو م نیدی+مکس و ا

 کنهیم یحاال همون دو جلسه . چه فرق_

 بگم  ی+چ 

  شهیدرست م زینگران نباش همه چ_

 لبخند بهش زدمو سرم رو تکون دادم. هی
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 .دادیکردن من ادامه م تیجلسه گذشت و مکس به اذ چند

 کنه. یکار تونهیراحت شد که مکس نم المیاومد باشگاه انگار خ نیدیکه ا یوقت

 . ومدیبه سمتم م یتو هم و به بهونه ا رفتیم یبه طرز وحشتناک نیدیا ی،اخم ها شدیم کمیکه مکس نزد هروقت

 . مینک زیتم نویو زم میاوت گرفته بشه تا بر میتا هی میو منتظر بود مینشسته بود کاریب ایسکو ها با مار یرو

 حانهیهمون کار وق خواستیمن م ینه خدا یکرد؛واینگاه مسخره داشت نگاهم م هیتو چشم مکس شدم که با  چشم

 ای.خدا فهیکث نیو به داور دوم اشاره کرد که زم نیزم یرو ختیرو انجام بده ،نگاهم کرد و دوباره اب دهانش رو ر

 بالیرنگ وال یصورت نیبرداشتم و به سمت زم وبشه.دستمال ر دیخورد نشده بود که حاال با نیدیا یغرورم جلو

 .دمیکشیخجالت م نیدیخارج شدم ،از ا نیشدم . کارم که تموم شد بدو بدو از زم نیکردن زم زیرفتم و مشغول تم

هم اصال حواسش نبود و  ایسمتم و مار ادیمکس داره م دمیکه د کردمیرو جمع م یاضاف یتوپ ها ایکمک مار داشتم

 توپ ها رفت اونطرف سالن  هیبه دنبال بق

  دمینحسشو شن یصدا

 ! زمیعز_

 باعث شد حرفمو بخورم ییجوابشو بدم که صدا خواستم

 ! دییبفرما_نیدیا

 لبخند اومد رو لبم  هیبود. ناخوداگاه  نیدیپشت سر مکس نگاه کردم،ا به

 کار دارم شونیمن با ا_مکس

 !امرتون؟دییم بفرمامنم گفت_نیدیا

 داشته باشه یبه شما ربط کنمیفکر نم_مکس

 که به رزا ربط داشته باشه به منم ربط داره یهرچ_نیدیا
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 پوزخند مسخره زد و از ما دور شد هیتو هم و  دیاخماشو کش مکس

 اومد نیدیا یرفتنش نگاه کردم که صدا به

 بهش نداشتم یکثافط،از همون اولم حس خوب کهیمرت_

 .کنهیکمکم م نیدیکه ا گفتیراست م ایداد.  مار رونینفسشو ب یو حرص دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

 +ممنون از کمکتون 

 همون اخم و جذبه اش گفت: با

 کرد بگو .......... تتیاذ ایبهت گفت  یزیچ اروی نیهروقت ا_
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رو تماشا کردم .  شونینداشتم. نشستم رو سکو و باز  یرفت ، کار بالیوال نیمت زم....... ازم فاصله گرفت و به س

 هاشون. میت یبرم تو تونمیم یروز هیباالخره منم 

 با همه حرکات اشنا بودم. بایتقر نوشتمینم یزیچ گهید

 از همشون بهتر بود. بایتقر نیدینشون،ایدیا میت یتو

کنه و  افتیدر تونهیکه مکس نم دونستیزد؛میابشارهاشو طرف مکس م شتریب نیدیجالب بود،آ یلیخ میدو ت یباز

 باحال شده بود. یلیاش خ افهیبود ق شیشونیپ یکه رو ی.با اون اخمدادیحرص انجام م یکار رو از رو نیا شتریب
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بود که از دستش در رفت  ادیکرد اما قدرت توپ انقدر ز افتیرفت و در یابشار محکم زد ،مکس عقب عقب هی نیدیآ

 .نیرفت و مکس تعادلشو از دست داد و خورد زم گهیطرف د هیو توپ به 

 ذوق بلند داد زدم: با

 ـــنین،افریدیا نی+افر

 افتیزد که در ینسبتا خوب سیزد،سرو سشویسرو لیانجام دادن و دن نیچرخش تو زم هیبزنه  سیرفت تا سرو لیدن

ا دفاع کردن ام ایاومد.تام و پو نشونیدیا نیوتاه دادن که توپ با سرعت به طرف زمپاس ک هی یشد و بعد از پاس کار

 شد... . فیحر میت یبرا ازیرفت و امت نیزم رونیتوپ به دستشون برخورد کرد و به ب

 خارج شدن. نیاز زم شون،یروزیخورسند از پ تریو پ ل،تامیا،دنین،پویدیو ا دیرس انیبه پا یسوت داور باز با

 کنم............ یباز تونستمیکه منم م خواستیدلم م چقدر

 نیتمر وارید یبرداشتم و شروع کردم رو بالیتوپ وال هیشد ،  تیاز جمع یهمه رفتن و باشگاه خال نکهیاز ا بعد

 کردن .

 شروع کردم . افتیاز همه از ساعد و در اول

 نیدور،دور زم هیکردم.  نیدفاع تمر یحت زدن و اسپک زدن و سیتور سرو یپنجه کار کردم و بعد رو یکم بعد

 کنم. زیکنم و بعدش سالن رو تم نیبود که حدود سه ساعت تمر نیرفتم . کار هرشبم ا رجهیش

موهام  یتو یو رفتم خونه. کش موهام رو باز کردم و طبق عادت دست دمیکش یا ازهیصبح بود .خم قهیدق۱:۱۵

 ......دمیتخت خواب یو رو دمیکش

نه لعنتت ک دم،خدایاز خواب پر هوی! یوا امیلیکنار و یمن با لباس عروس مشک دم،یدیکابوس وحشتناک م هی داشتم

 که تو خواب هم از دستت ارامش ندارم. امیلیو

 فکر یو با کم دمیخودمو باد زدم و دوباره تو تخت دراز کش ینشسته بود. با دست کم میشونیپ یرو یسرد عرق

 کردن خوابم برد.

**** 
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 .دارشدمینماز ب یزود برا صبح

سه ماه  پس انداز  نیکه تو ا ییسر هم به بانک بزنم و پول ها هیو  یرو ادهیبودم که برم پارک پ دهیبرنامه چ امروز

 پول هام. هیبق یکردم رو بزارم رو

 کار کنه که.! تونهیساله که همش نم۲۱دختر  هیخودم گذاشتم،  حیتفر یبرا امروزو

. اگه به من بود که پول همون گرمکن رو هم دمیبود رو پوش دهیتولدم خر یبرا ایکه مار یخوردم و گرمکن صبحانه

 .کردمیپس انداز م

 یو به اقا نییهامو پام کردم و از پله ها اومدم پا یکردم ؛کتون سیکاله گ ریرو ز میبلند قهوه ا یموها

 جانسون)نگهبان باشگاه( سفارش کردم که حواسش باشه.

 خب! یزوده ول کمیصبح  ۵:۳۰شروع کردم به قدم زدن .ساعت، اروم

 .دمیتا رس دیطول کش قهیدق۲۰ا؛یاز همه رفتم لب در اول

 شده بود . بایز یلیخ ایبود و در دیساحل نشستم،موقع طلوع خورش یشن ها یقدم برداشتم و رو ایسمت در به

 به گوشم خورد. ینیدلنش یکه صدا کردمینگاه م ایداشتم به در ینجوریهم

 !زدیم تارینفر داشت گ هی انگار

.......... 
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 . چقدر به نظرم اشنا بود!خوندیو همراهش م زدیم تارینشسته بود و گ یدور تر  مرد کمیاطرافم نگاه کردم،  به

 .هی.کنجکاو شدم بدونم کخوندیاهنگ م یفارس به

 شدم و به سمتش رفتم و پشت سرش قرار گرفتم بلند

 که چشماتو یدوست دارم وقت_"مرد

 یخندیم ایدن نیا یبا من به درد ها یبندیم 

  یاز غمات دل کند یبگ شمیم اروم

 "دوست دارم میبه هم بگ ایب

 که صداش کردم کردیرو تکرار م کهیت نیداشت هم دوباره

 اقا! دی+ببخش

 و متعجب به سمتم برگشت دیاز خوندن کش دست

 بود!!! نیدیآ نکهیمن ا یخدا اوه

 کردیهم متعجب به من نگاه م نیدیا

 !!!؟؟یکنیم کاریچ نجایموقع و ا نیرزا؟!!تو ا_

 ؟یکنیم کاریچ نجای+سالم شما ا

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ی.نگفتنجامیهرشب ا بایخب من تقر_

 ه؟یکینزد نیاب و هوا عوض کنم ؛شما خونتون هم کنی ،اومدمحی+خب منم راستش امروز رو اختصاص دادم به تفر

 کال فاصله است  قهیاره پنج دق_

 ینرایا یقیوقت بود موس یلی.خدمیکه شما رو د هیشدم بدونم ک د،کنجکاویخوندیم یاهنگ به فارس دی+اها،داشت

 گوش نداده بودم
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 ؟یدوست دار یبرات بخونم،چ نیعه اهان .پس بش_

 نداره ی+فرق

 به اسم عاشقونه  خوند یفالح اریشاد از ماز بایاهنگ تقر هیفکر کرد و  کمی

 چطور بود؟_

 لبخند زدمو گفتم هی

  تارزدنتونیگ نیخوبه و همچن یلی+صداتون خ

 ممنون _

دن لمس کرد و شروع کر تارویگ یفاصله کنارش نشسته بودم. دستاش تار ها ینگاه کرد  با کم ایو به در دیآه کش هی

 به خوندن

 ریبخ ادشی میعاشقت شدم..بچه بود یروز هی_

 ریبخ ادشیخودت  یحالمو..حت دینفهم یچکیه

 بووود یدور یلیشهر خ هیشمــا  یخونه  ادمهی

 بوود ی..رفتنمونم زوردمتیدیبار م هی یسال

 آرزوم بوده اسم تورو صداکنمممم شهیچشمات نگاه کنمممم..هم یتو شدیروم نم ریبخ ادشی

 اومد و عشق منو ازم ربووووود  بهیتموم فکر من تو بوود.. تا اون غر یبودم ول یخجالت

 میدلدادگ نیو اخر ــنیخاطرات اول یا ـمیاسمون سادگ ی.. امیکودک ادگاری یا

 برااام..دعا کن از فکرت درام یعشق اول یا

 قراااار یقلب ب هیو آرزووو مونده  دیاون ام از

 (ادگاری_احمدوند ی)مهد
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 تو ذهنم پررنگ شده بود. یمیخاطره قد هیسوزناک خوند که ناخوداگاه اشکم در اومد  انقدر

 رو گذاشت کنارش و شروع کرد به حرف زدن تاریکرده بود. گ هیهم گر نیدینگاه کردم،خود ا بهش

سالم بود،اون دختر ۱۴بچه بودم  یلیتر بود .خ کیودم کوچسال از خ۵بود که  میدختر تو زندگ هیبچه بودم و ساده،_

 یو یت یخونه پا ی،تویسر هیم؛یداشت یهام بود. پدرش با پدرم همکار بود و رفت و امد خانوادگ یبچگ یهمباز

 نیتصادف از ب یداد که پدر و مادرش تو حیتوض موننشسته بودم که پدرم ناراحت با اون دختربچه اومد خونه، برا

خودمون نگهش  شیکه پ میگرفت می.تصمکردیخونوادش رو م یقرار یناراحت شدم؛اون دختر همش ب یلیرفتن.خ

 . میدار

 برد سمت چشمشو اشکشو پاک کرد  دستشو

اونو با خودش  خوادیپدرش اومد و گفت که م یبعد از چهلم پدر و مادرش،پسرعمو یما بود ول شیپ میماه و ن کیتا _

بر عهده نگرفته  تشویخانوادش مسئول یاز اعضا چکدومی. ه "ارش مهاجر"،  ادمهینوز اسمشو ببره اونور اب . ه

 یلیخ میماه و ن کی نی.تو امیمخالفت کن میتونستیپدرش . ما نم یهمون پسر عمو شدیبودن و حاال تنها وارثش م

 .ادمهیبهش عادت کرده بودم.اون روز که رفت 

 کرد و دوباره گفت مکث

.هنوز اون عروسک رو کردیکردم که فرداش چشمام درد م هیعروسکشو به من داد و رفت. شب انقدر گرتو فرودگاه _

 دارم،زدمش به سقف اتاقم.

ه ک یاون دختر ینی! زنهیخاطرات منه،مو نم قایدق نی!!! مغزم هنگ کرده بود.بهت زده بهش نگاه کردم؛اشدینم باورم

 ! .........مه؟یبچگ یهمون همباز نیدیا ینیمن بودم؟؟!!! گهیم نیدیا
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 ناراحتت کردم اشک تورو هم در اوردم یحساب دیببخش_

 کردم. هیگر یک دمی،اصال نفهم دمیبه صورتم کش یدست

حتت نارا ،یهست یانقدر احساسات دونستمینم دیتوعه و... اه اصال ولش کن.ببخش هیراستش ته چهره اون دختر شب_

 کردم

 کنمی+نه خواهش م

ز اون دردسرسا یفقط برا شهیمن عوض نم یاز زندگ یزینگفتم؛اگه اون بفهمه چ نیدیبه ا یزیپاک کردم.چ اشکامو

 نفهمه یچیپس بهتره ه شهیم

 هوا روشن شده گهیو د ۶:۳۰کنم ساعت یرو ادهیپ کمیبهتره برم  گهی+خب من،من د

 با مامان و داداشم اشنات کنم که،یخونه من نزد میبر ایب_

 س؟ی+پدرتون ن

 کارش یبرا رانینه برگشت ا_

 فعال خدافظ گهیوقت د هیکار دارم  باشه  کمی+اهان. نه ممنون برم 

 باش،خدافظ_

 نکهیطرف از ا هیمشغول بود و از  یلیبود رفتم. تو راه فکرم خ یکیکه اون نزد یفاصله گرفتم و به سمت پارک ازش

 .شدینم ینجوریوقت ا چیه دیخوشحال شدم.مامان بابا ، اگه شما بود یلیخ هیک نیدیا دمیفهم

 تو پارک قدم زدم و اون فکرا رو از خودم دور کردم. کمی

 نشده... . کیتا هوا تار گشتمیبرم دیبا گهیبودم ،د رونیخودم ب یخود غروب برا تا

 شام مختصر درست کردم وخوردم.  هیخونه و لباسامو عوض کردم و  دمیرس
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 کنم. یخونه تکون کمیسرگرم شم و فکرم به اون موقع برنگرده بهتره  نکهیا یبرا

 رو برداشتم؛ لمیزنگ خورد. دستمال رو کنار انداختم و موبا لمیکه موبا کردمیها رو پاک م شهیش داشتم

 اخمام رفت تو هم. امیلیاسم و دنید با

 ستیدست بردار ن دونستمیم یجواب ندم ول خواستمیم

 +بگو

 یستیکه سالم کردن هم بلد ن نمیبیم زمیسالم عز_لیو

 +سالم حاال کارت رو بگو

 یپریم ادینفر ز هیچه خشن !!کالغا خبر اوردن که دم پر _

 واضح تر بگو فهممی+منظورتو نم

 رادمنش  نیدیا یاره خودشه اقا نیدی،اها ا هیرانیبود؟همون پسر ا یاوم اسمش چ_

 پس احساس خطر کرده که امارش رو در اورده یلعنت اه

 یزیهم چ نیدیمنو ا نیب رمیواسه کارهام از شما اجازه بگ نمیبینم لیدل یول امیلیجناب و خوامیعذر م یلی+خ

  یکنیکه تو فکر م ستین یاون پسر نیدی.استین

بزنم   نیدیاقا ا نیهم به ا یسر هی دی. با "نیدیآ"هه   یکنیم تیازش حما یخوب دار شه؛یخوبه!داره جالب م_

 !یخوب تو گوشت فرو کن تو از اول تا اخر برا خودم نویا ی، ول کنهیم تیازت حما یاون چجور نمیبب

 بکن خدافظ  یخوایم یتو هم هرکار ستیدر کار ن یپنبه دانه. اجبار ندی+شتر در خواب ب

 طاقت ندارم. گهیخودت کمکم کن د ایقطع کردم. خدا لویموبا

 خوابم برد... . واریکردم و همون کنج د هینشستم و گر وارید وشهگ

 شدم؛تموم بدنم خشک شده بود . داریدر خونه ب یبا صدا صبح
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 خواب موندم! یوا یامروز باشگاه بوده!! ا یاون که اشکال نداره. وااا گهید استیسرم نبود، احتماال مار سیگ کاله

 که پشته دره نگاه کنم، اومدم تو. یبه کس نکهیو باز کردم و بدون ا در

 بود.! داریتا صبح ب شبیامروز خواب موندم اخه د دی،ببخش ایتو مار ای+ب

 رو صدا کردم و همزمان برگشتم. ای. مارومدین ییصدا

 بود که  نیدیا یوا یگفتم. ا یبلند عیه

 رفتم و گذاشتمش رو سرم سیبه سمت کاله گ عیسر

 تو دییبفرما است،یدا فکر کردم مارتورو خ دیببخش نیدیاقا ا ی+وا

 کردیمسخ شده و مبهوت به من نگاه م نیدیا

 +حالتون خوبه؟! 

 نداد جواب

 صورتش تکون دادم تا به خودش اومد  یجلو یدست

 هان؟!_

 +حالتون خوبه؟

 نگران شدم دیومدیامروز ن دمیمن؟ من اره خوبم، راستش د_

 داخل دیی+بله خواب موندم،بفرما

 قبول کرد! یقبول کنه ول کردمینم فکر

 باشه_

 داره ها! ومدیتعارف اومد ن گنیم
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 هاشو در اورد ، اومد تو و نشست رو مبل ی........ کتون

 حالم خوب نبود! نجایاون موقع که اومدم ا_

 نگفتم یزیکردم و چ سکوت

 ؟یترس ینم ییتنها_

 +نه عادت کردم

 .دمیخر وهیسر راه م روزیاماده کردم. خدارو شکر د یونه رفتم و چاسمت اشپزخ به

 و اوردم بهش تعارف کردم دمیها رو تو ظرف چ وهیم

 باشگاه تموم شده نه؟ می+تا

 هست یساعت مین هیاره _

 زنگ خور داره! نیزنگ خورد؛چقدر ا لشیموبا

 د؟ییبله بفرما_

_...... 

 نه گفتم که _
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 یبود چون به فارس یرانیبود ا یپاش مشت شده بود،هرک یتو هم. دست راستش رو رفتیبه لحظه اخماش م لحظه

 بهم ختیبهش گفتن که انقدر ر ی.معلوم نبود چزدیحرف م

 دادش لرزه به تنم انداخت یصدا

ا ب تونهیکرده م ا؟فکریفرض کردن پو ی. من چنیحاال بب کنمیمگه شهر هرته اونجا رو، رو سرش خراب م یچ ینی_

 هاش منو خام کنه؟؟ یده باز... نیا

_.... 

 در افتادن .  ی!با بد کسشهیم یاخرش چ نمیبب خوامیم،میدینزار بفهمه که ما فهم_

_...... 

 حوصله ندارم هیول کن اعصابم امروز خط خط_

_..... 

 نه حواسم هست ، امار لحظه به لحظه اش رو بده._

_.... 

 برو داداش خدافظ_

به موهاش  یدست یداد و گاه هیزانوهاش گذاشت و سرش و به دستش تک یتشو روقطع کرد. دو تا دس لشویموبا

 .دیکشیم

 گرفتمیاوقات لکنت م یکه گاه یبه شدت ترسو بودم جور من

 +حا...حالتون خ...خوبه؟؟

 بهم کرد و سرشو تکون داد ینگاه

 ؟یاریاب خنک ب وانیل هی شهیم_
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 چ..چند لحظه هی+بله 

 دینفس سر کش هیو براش اب اوردم، رفتم

 رفع زحمت کنم گهیممنون من د_

 حاال دیموندی، م دی+رحمت

عذب که م ستمی. تازه االنم تنها ندیسر به من بزن هی ستیشما هم بد ن مییبرم. حاال منو شما اکثرا تنها گهینه د_

 مامانم هست. د،یبش

 گهیوقت د هی+چشم حاال باشه 

 کردیهاشو پاش م یکتون داشت

 .رمیدارم بعد م یکار با مرب هیباشگاه نرفتن،مواظب باش!منم االن  یهنوز کل بچه ها_

 تکون دادم  یسر

 دست تنهان ایپِنه و مار ن،اخهییپا امی+پس منم با شما م

 باش_

 کنم. زیمنم رفتم سمت رختکن تا اونجا رو تم یرفت سمت مرب نیدی.آنییپا میخونه رو برداشتم و اومد دیکل

 !زیاز اونا بود .مردک پرو ه ینفر هنوز تو باشگاه بودن که مکس هم جزئ سه

 ها. یکردن صندل زیداخل رختکن و شروع کردم به تم رفتم

 و با وحشت برگشتم و نگاهش کردم دمینحسش رو شن یکه صدا کردمیکار خودمو م داشتم

  یبود دایامروز کم پ زم،یسالم عز_مکس

 قبع رفتمیجلو و من م ومدیم اون

 زنمیم غیوگرنه ج این کی+نزد
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 رهیخودت م یچون ابرو یکارو نکن نیاوه نه بهتره ا_مکس

 رونیب امیتقال کردم از حصار دستاش ب یبهم.هرچ دیعقب رفته بودم که به کمد برخورد کردم اونم اومد و چسب انقدر

 نشد.!

 شدیم کیکم کم داشت نزد صورتش

دادم تکون   یهولش م یپنج سانت بود. هرچ دیترس زبونم بند اومده بود،تموم بدنم سرد شده بود.فاصلمون شا از

 عقب دشیبود که کش نیدیکه مکس عقب رفت!نه،ا وفتادمیداشتم پس م گهیخورد؛دینم

 هاااان؟ یرزا نش کیاشغال مگه قبال بهت هشدار داده بودم نزد_نیدیآ

 .دیکشی.گوشم انگار داشت سوت مدمینشن یهچ گهیدزد و بعدش  ادیرو فر هان

 قرمز شده بود و افتاده بود به جون مکس تیاز زور عصبان نیدیکه ا دمیدیم فقط

 نره! رونیرختکن رو هم بسته بود تا صدا ب در

 بود و دست و پاهام سست شده بود! نییپا یلیخ ن؛فشارمیکمد سُر خوردم و افتادم زم کنار

 رفت. عیکه اومد داخل،فقط تونستم بهش اشاره کنم که نگهبان رو خبر کنه،اونم سر دمیرو د ایمار

 . کردیک فلجم م یترسو بودم به حد یلیهم خ یرفت!ازبچگ یم یاهیداشت س چشمام

 یکیمکس رو نکشه و تار نیدیکه به سمتشون اومد و اونا رو از هم جدا کرد تا ا دمیاخر نگهبانو د لحظه

 محض!...........
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 باعث شد دوبار پشت سر هم پلک بزنم. خوردیکه به چشمم م یمی......چشمامو باز کردم که نور مستق

که تو اتاق بود مشخص بود  ییو دم دستگاه ها دیسف یها واریبودم چون سرم دستم بود و از د مارستانیکنم ب فکر

 .مارستانیکه اوردنم ب

 پرستار داخل شدن هیهمراه  ایاتاق باز شد و مار در

 ؟؟ی!خوب؟یبهوش اومد زمیعز_ایمار

 و مکس؟؟؟!! نیدی+اره خوبم. ا

 مکس رو کشته بود.! نیدینگهبان جداشون کرد و گرنه االن ا_

 نجا؟؟یاومدم ا ی+من چجور

بغلت کرد گذاشتت تو  ،یصدات کرد جواب نداد یحالت بد شده مکس رو ول کرد و اومد سمتت،هرچ دیتا د نیدیا_

 !نجایو اوردت ا نیماش

 داد زدم بایتقر

 !!!!!یـــــــــــی+چ

  دیکن تیخانم سکوتو رعا_پرستار

 چک کرد و رفت زیچن تا چ هیبعد  و

 اخ دختر کر شدم_ایمار

 چشمک زد هیباز کرد و  ششوین بعد

 تو چشماش نگاه کنم؟! یخدا حاال من چجور یوا

 الن کجاس؟+ا
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 رهیگیم نایو ا وهیبرات ابم رهیگفت م_

 نگاش کنم؟؟ یخدا حاال چجور ی+وا

 نکرده که یکار_

 من... یول سین بیبراش عج دونهیکردن عادت کرده و محرم نا محرم نم ینوع سبک زندگ نیچون به ا ایمار

 که تو دستش بود اومدتو  لونینا هیبا  نیدیباز شد و ا در

 !حالت بهتره؟یسالم خوب_نیدیا

 +ب..بله خوبم

 پرستاره کارم داشت نیا نکهیمن برم مث ا_ایمار

 شده بود  ریاومدم بگم نه د تا

 نشست  یصندل یاومد و کنارم رو نیدیا

 باهات حرف بزنم خوامیرزا، م_

 !؟ی+چ...چه حرف

 یتو باشگاه کار کن خوادینم گهید_

 ؟؟یگیم یدار ی!!!چ؟یــــــــی+چ

 ینکیاونجا کار نم گتیباشگاه هم صحبت کردم که د سیرئ کنم؛بای+نگران نباش تو شرکت خودم استخدامت م

 اونجاست میمن خونه ام،زندگ نیدیا ؟یگیم یدار ی+چ

 خونت وقت گرفتم هیتخل یهفته برا هی_

 کنم؟؟ دایخونه پ یهفته چجور هی+اخه من تو 
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و  یبه تو هروقت تونست دمیدارم، اون رو فعال م گهیخونه د هی خونه خودم یپشت ابونیفکر اونجاشم کردم. خ_

 .یاونجا باش یتونیم یخواست

 کردم تو هم اخمامو

 واسه خودت. کنم؛ی+من صدقه قبول نم

 رمیگیش رو م هیکرا_

 اخه من به اون شغل عادت کردم و... ی+ول

 برد باال  کمیتو حرفم و صداشو  اومد

 یخوایم اورد؟؟بازمیسرت م ییچ بال یدونیبودم م دهیمن نفهم ست؟اگهین ادتیسر، مگه امروزو  رهیدِ دختره خ_

 ؟؟یاونجا بمون

  نییو انداختم پا سرم

 رسمیوقت به ارزوم نم چیه گهیکنم، د نیتمر بالیوال تونمینم گهی+اگه از اونجا برم د

 عوض شد و گفت لحنش

 چطوره؟ میکنیم نیتمر میریبعد از شرکت مهرشب  ؟یکنم چ نیخب،خب اگه من باهات تمر_

 دونمی+نم

 گهید اریبهونه ن_

 بگم باشه قبوله ی+چ

  یش تیرو بخور تقو وهیابم نیا ایحاال ب دت،یخونه جد میاریهاتو ب لیوسا ادیب نیماش هیزنگ زدم فردا _

 به زحمت نبوم ی+دستتون درد نکنه، راض

 خانم یشما رحمت_
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 پرستار رو صدا زد تا سرم رو باز کنه. نیدیرو گرفتم و ازش تشکر کردم. سرمم هم تموم شده بود. ا وهیابم

 اومده بود و مجبور شده که بره. شیبراش پ یکار ایمار نکهیا مثل

 میرفت نیدم ماش تا

 نیدی+اقا ا

 من راحت ترم ینجوریراحت باش ا نیدیبگو ا ه؟یچ نیدیاقا ا_

 نیدی+خب، خب ا

 بله_

 م؟یبر ادهی+پ

 حالت خوبه؟ ست؟یتو سختت ن_

 حالمم خوبه  ستی+نه سختم ن

 م،فقطیباشه بر_

 +بله؟

 ادیخوشت م نیرو نشونت بدم بب دتیخونه جد میاول بر ایب_

 +دوره؟

 ایدر کیخونه خودم، نزد ینه کوچه پشت_

 +اهان باشه

............ 
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 داد . حیهم راجب شرکتش توض نیدیو آ میرفت ادهینجا پ.........  تا او

 کوچه سرسبز و قشنگ بود! هی یخونه. تو هی یجلو میدیرس

 ناهاشی.امیدیخب رس_نیدیا

بته بود! بزرگ بود،ال ی. خونه قشنگمیدرو باز کرد و داخل رفت دیخونه اشاره کرد.ظاهرش که خوبه! با کل هیدست به  با

 متر بود . ۱۵۰حدود  کنمیمن بزرگ بود.فکر م یبرا

 بهتر از خونه خودم بود. یلیخونه رو نشونم داد؛خ یجا همه

 سمتش و گفتم برگشتم

 شه؟یاش چقدر م هی+خب کرا

 ژست جالب گرفت هیو  پشیچپ نگام کرد. دستشو کرد تو ج چپ

 !ه؟ی+چ

 نم؟؟یرو بب یک دیبا رمیبگ هیمن اگه نخوام کرا_

 گفتم: یتو هم کردم و جد اخمامو

 کنمی+از همون اولم گفتم که صدقه قبول نم

 کنمیخب ازحقوقت کم م لی،خیریگیاه دختر تو چه زود جبهه م_

 +چقدر؟
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 میبر ای،بیفهمینباشه بعدا م تیتو کار_

 میاومد رونیباال انداختم و از خونه ب یا شونه

 روبه روهه نیخونه من،هم میبر ایخب،ب_

 شمیمزاحم نم گهی+نه د

 کردم ششیپ ادیز فتوینت،تعریمامانم مشتاق بود بب_

 منو؟!! فی+تعر

 شد و گفت هول

 ه؟یاره خب،مشکلش چ_

 یچی،هیچی+ه

 مادمازل؟ میبر_

 +باشه

 !؟؟ی. اگه منو بشناسه چدمیترسیم کمیروبه رو شدن با خانم رادمنش  از

 توکل به خودت.......... ایخدا

 

 (.......نیدی......)آ

 .ادیردم تا خونه ام بک شیراض باالخره

 ... .هیعیاسترس داره،البته به نظرم طب کردمیاحساس م یچرا ول دونمینم

 پشت در خونه میدیرس
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 میدید،رسیی+ بفرما

باز کردم و تعارف کردم تا اول اون داخل بره. کفش هاشو در اورد و رفت تو، منم پشت سرش رفتم و درو با پام  درو

 بستم

 ؟یی+مامان!کجا

 مرتب باش! کمی کنم،پسریتورو جمع م یها یبله؟تو اتاقتم دارم گندکار_

 اوه  اوه

 میمهمون دار ای+مامان جان فعال ول کن ب

 رزا گل از گلش شکفت! دنیاومد. با د رونیاز اتاقم ب مامان

 نیبش ایب یسادیدخترم!چرا اونجا وا یسالم خوش اومد_مامان

 بعد با دست به مبل اشاره کرد. و

 اصرار کردن یلیخ نیدیمزاحم شدم، اقا ا دیس..سالم ببخش _رزا

 زمیعز یمراحم_

 امیمن لباس عوض کنم ب نی+رزا جان شما برو بشمن

 ب..باشه_

 اومدم. رونیو از اتاق ب دمیپوش دیشلوار سف هیبا  یمشک شرتیت هیتو اتاق و لباسم رو عوض کردم.  رفتم

 .نشستم رو مبل،کنار رزازدنیمامان و رزا داشتن باهم حرف م من،یتو نش رفتم

 کجاست؟ ی+مامان عل

  رونیرفته ب_

 شد و رفت تو اشپزخونه بلند
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 خوش به حالت ،یدار یمهربون یلیمامان خ_رزا

اش بباشگاه البته نگران ن ایشرکتم  ای یدونیخودت که م ستمیمن اکثر اوقات ن نجایا ایب ی+ممنون. هروقت تنها بود

 میکن نیتمر بالیوال میریاز اونورم که م یکه سرکار ۷:۳۰تا  یستیتنها ن گهیبه بعد د نیاز ا

 اره خب_

 کرد و مشغول حرف زدن شدن............. ییرایاومد و از رزا پذ مامان
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 کرد و مشغول حرف زدن شدن. ییرای......مامان اومد و از رزا پذ

 .. ..کردمیم شونیبررس دیبود که با ختهیبرام چند تا نرم افزار ر ایاونا سرشون گرمه لپ تاب رو اورد .پو دمید منم

 زدنینرم افزار ها که تموم شد سرم رو باال اوردم؛هنوز داشتن حرف م کار

 ها نجامی+پهههه بابا منم ا

 یزنیخب خودت حرف نم_مامان

 شدم +قانع

 دختر خاله ام بود. میزد . وصلش کردم، مر یریتماس تصو هیلپ تاب رو خاموش کنم که  خواستمیم

 سالم پسرخاله_میمر

 مامان و رزا نظرشون جلب شد و سکوت کردن  م،یمر یصدا با
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 ؟ی+سالم خوب

 یکنیاز ما نم یادی ،یایبه نظر شما بهتر م_

 +خب کار دارم!

 خاک تو سرت تکون داد. یبه معن دستشو

 کار؟ ایخانواده مهمتره _

 +هه خب معلومه،کار 

 لبخند حرص درار زدم هیبعد  و

 دلم واسه خاله تنگ شده بده بهش نمینحستو بب ختیر خوامیخاله نم ،بدهیندار اقتیکوفت ل_

 +باشه فقط قبلش

 هوم؟_

 بود! سِتی+راجب فِ

 زده گفت: ذوق

 خوب شدم نه؟_

 ! یچاق هم شد یلینظرم خ ،بهی+نه زشت تر شد

 هوا رفت! غشی.جدمیچشمک بهش زدم و قهقه خند هی و

 لبخند نشستم کنار رزا و رو بهش گفتم: هیلپ تاب رو دادم به مامان و با  عیسر

 ادیخوشم م یلیدختر خاله ام بود،مث خواهرمه. از حرص دادنش خ می+مر

 لبخند زد و گفت: هی
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 خوبه!_

 م؟یکن تشیاذ ی+موافق

 کار؟یمثال چ_

 !ه؟یعکس العملش چ نمیبب میما باهم ازدواج کرد گمی+بهش م

 یدار ی. دختر تو چکردمیداشتم نگاهش م ینجوریشده بود.هم یقرمز شد؛لپاش گل انداخته بود. چقدر خواستن رزا

 !شم؟یکه من انقدر جذبت م

 مامان به خودم اومدم یصدا با

 کنم؟یساعته دارم صدات م هی ییکجا نیدیا_

 +حواسم نبود

 داره کارتیچ میمر نیبب ای.بدمیبله د_

 تاب رو ازش گرفتم  لپ

 ؟یگیم ی+چ

 اریاز اون داف قشنگا با خودت ب دونهیخواستم بگم  یچیه_

 کنارمه! شیکی+اتفاقا 

 !نمش؟یجان من؟ بب_

 تو گلوش و به سرفه افتاد. دیتاب رو گرفتم سمت رزا که اونم دستپاچه شد و اب دهنش پر لپ

 .شدیدوتامون مشخص م ریکه تصو یبهش نشستم، جور دهیشدم و رفتم سمت رزا و چسب ندبل

 رزا همسرم. کنم،یم ی+خب معرف

 کرد. کیسالم عل میدوباره از خجالت قرمز شد و به زور با مر رزا
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 ؟یزن گرفت یک شوریب نیدیا یوا_میمر

 وقته یلی+خ

 ها دهیپس فردا غذا بهت مارمولک اب پز م خورنیسوسک موسک م نای! بابا اریها نگ یخارج نیمگه نگفتم از ا_

 کاستیامر میمق یرانیرزا ا وانه،ی+د

 د؟یمنو فهم یاالن همه حرفا ینیعه _

 +اره

 خب زودتر بگو _

 بعد رو کرد سمت رزا و گفت: و

 یبه پا االشیون باشه امبارکت شاالیا د؟ی. خوب دیهست یرانینگفته بود ا نیدیتورو خدا ا دی+سالم عروس خاله. ببخش

 . دیهم جوراب بپوشون

 اوضاع خراب شد. نکهیمثل ا اوه

 .دادیرو م میزده بود و جواب مر یلبخند مصنوع هی رزا

 گفتم: عیسر کنهیم دایپ خیب یلیداره خ گهید دمید

 نیکردم؛رزا دوستمه هم یشوخ هی هیحاال من  ایگرفت ی+اه باوا تو جد

 ؟یکرد ستگاهیا_

 +اره

 کردم و قطع کردم. یخدافظ عیو داد که من سر غیشروع کرد ج و

 رفع زحمت کنم گهیمن د_رزا

 .یشام بمون دیبا ،یاگه بزارم بر_مامان
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 هامو جمع کنم. لیبرم وسا دینه با_رزا

 شمیناراحت م یاگه بر ،گهیوقت د هی یبزار برا_مامان

 اخه یول_رزا

 تو حرفش اومدم

 گهی+بمون د

 باشه_

 اومد داخل یموقع عل همون

 یسالم بر همگ_یعل

 میسالم کرد همه

 هنوز متوجه رزا نشده بود! یعل

 رزا خانم دوست بنده م،یداداش مهمون دار ی+عل

 د؟یاوه سالم خوب هست_یعل

 سالم، ممنونم_رزا

  دینیبش دیید،بفرمایخوش اومد_یعل

 .میمشغول حرف زدن شد یون و همگهم رفت لباسشو عوض کرد و اومد تو جمعم ینشست،عل ریسر به ز رزا

 هم نشدن و باهم تو اشپزخونه رفتن فیمامان و رزا باالخره حر یبعد با تعارف ها قهیدق چند

 امروز شرکتت رفته بودم_یعل

 +خب؟ چه خبر بود اونجا؟
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 سه بارم داد؛دویچراغ سبز م یلیبود، خ ولتیدختره بود اونجا، فکر کنم اسمش و هیخوب بود فقط  یهمه چ یچیه_

 سراغ تورو گرفت.............
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......... 

مارو  کنه،اماریم یدهنمو وا نکنم ها،اون با شرکت ).....(همکار خوامیاستغفراهلل م ی+هه واقعا مسخره است.دختره 

 منو ببره!  یکارش منو خام کنه و ابرو نیبا ا خوادیبه اونا؛م دهیم

 ابا؟!نه ب_

 +اره

 !رون؟یب شیندازیخب پس چرا نم_

 مینقشه ها دار ای+با پو

 خطر نداشته باشه؟_

 +نه حواسم هست تازه رزا رو هم استخدام کردم

 عه خوبه پس_

 و اروم تو گوشم گفت: کمینزد اومد

 کرده ها ریداداش تو هم گلوت گ گمیم_
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 گفتم: دستپاچه

 +نه نه

 اون بود. شیتموم حواست پ زدیهم که حرف م یاز هول شدنت، وقت نیا_

 کردم و گفتم: یاخم

 ستین نطوری+نه ا

 .فهممیبرادرتم،عاشقم که هستم و کامال حالتو م گهیچرا؟من که د_

 دمیتو موهام کش یدست کالفه

 دونمینم دونمی+نم

 نگفت. یزیزد و چ حیلبخند مل هی یعل

 باشه پس... . گهیم یکه عل ینجوریا اگه

 بفهمه. دینبا چکسیخودش بفهمه؛ ه دینبا ستمیکه از رزا مطمئن ن یوقت تا

 م؟یشام امشب رو ما درست کن یحاضر_

 ؟ی+چ

 م؟یشام امشب رو ما درست کن یحاضر گمیم_

 م؟یدرست کن ی+اها باشه،حاال چ

 خانما انگشت به دهن بمونن! میدرست کن یخورشت هیباش  نویههه ا_

 +باشه موافقم.

 زدم: داد
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 ونهیشام امشب با اقا دی+خانما اشپزخونه رو ترک کن

 مارو! دیبه کشتن ند_مامان

 ها دیدست شما درد نکنه مارو دست کم گرفت_یعل

 .میکن فیو تعر مینیبب_مامان

 .میدرست کن مهیو ق ی. قرار شد خورشت قورمه سبزمیتو اشپزخونه و دست به کار شد میرفت یعل با

گل  شبندیپ هی کلیقد و ه نی. خنده هم داره دوتا مرد با ادنیخندیو م کردنیو به ما نگاه م ومدنیو رزا  م مامان

 .میاوردیخانوما رو هم در م یادا میکردیم یکه اشپز یببندن. در همون حال یگل

 یباشه خواهر مهیخانم حواست به ق یعل ی+وا

 هم صداشو نازک کرد و گفت: یعل

 باش عیها،سر ادیخانم االن غضنفر م نیدیا_

 و رزا از خنده غش کرده بودن. مامان

 و خنده غذاها اماده شد. یشوخ یبعد از کل خالصه

 کلفت و مردونه زدم یبا اون صدا غیج هی

 نمیچیخانم شما زحمتشو بکش منم سفره رو م ی!علمیساالد اماده نکرد ی+وا

 باشه_یعل

مشکوک به هم نگاه کردن؛انگار شک داشتن که ما غذا . هر دو ننیو به مامان و رزا گفتم که بش دمیرو چ سفره

 .میدرست کرد

 گذاشت. زیم یبدو بدو اومد و ظرف ساالد رو رو یعل

 .میکردیبا تعجب بهش نگاه م مینبود که،انقدر بزرگ بزرگ خورد کرده بود که همه داشت ساالد
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 چه وضعشه؟! نی+ا

 .ادیخب، خانما خوششون نم یول ذاشتمیبرگ کاهو م هیبه من که بود  گهیخوبه د_

 یبرا یو تکون دادم و اول از همه خودم شروع کردم به غذا خوردن.کم کم همه دست ب کار شدن و کم سرم

 واقعا خوش مزه شده بود. دن؛یخودشون غذا کش

 .میو قرار شد ظرف ها رو بعدا بشور میاز غذا مامان و رزا تشکر کردن و سفره رو جمع کرد بعد

 کردم و اونم شییساعت رزا فقط رفت تا نماز بخونه. به اتاق خودم راهنما کی نی. تو امیصحبت کرد یساعت کی هی

زده بودم رو برنداشتم. ولش کن  واریافتاد که عکس خودم و خودش رو که به د ادمیتشکر کرد. موقع برگشت 

 نداره که... .(( یاشکال

............. 

 

 ۲۰:۵۴] 

#Part28# 

 

 

 

....... 

 بود. یخوب یلیدستتون درد نکنه شب خ_رزا

 یموندیکاش م یا_مامان

 کار دارم. یفردا کل یبرم،برا دیبا گهینه د_رزا
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 شمیخوشحال م نجایا ایبه سالمت، دوباره ب کنم؛برویباشه مادر اصرار نم_مامان

 حتما فعال خداحافظ_رزا

 زمیخدانگهدارت عز_مامان

 خدافظ_یعل

 بود. مارستانیب نگیپارک یتو نیچون ماش میرفتیم ادهیپ دی. بارونیب میاز خونه اومد باهم

 که باالخره رزا سکوت رو شکست! میراه سکوت کرده بود ی. هردو تومیزنان به سمت خونه رزا حرکت کرد قدم

 خدا حفظشون کنه یدار یخانواده خوب_

 از خودته ی+خوب

 اورد و جواب داد: رونیب فشیاز ک لشوینگ خورد، موباتو سکوت گذشت که تلفنش ز قهیدق چند

 بله؟_

_..... 

 نداره یربط چیبه تو ه ام،یلیو نیبب_

_..... 

 من با تو ازدواج کنم! نیپنبه دانه، تو خوابت بب ندیهه شتر در خواب ب_

_..... 

 بکن  خوادیدلت م یهر کار ،یهرجور راحت_

 تلفن رو قطع کرد و

 تو هم بود یسمت خودم؛روبه روم قرار گرفت. اخمام حساب دمشیو دستشو گرفتم و کش ستادمیا
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 !!؟یازدواج کن یخوایم یبا ک ه؟ی+موضوع چ

 یشکیم..من با ه_

 بود؟ یچ یتلفن لعنت نی+پس ا

 مزاحم هی_

 بده حی+رزا توض

 نداره اخه یحیتوض_

 داد زدم و گفتم: سرش

 جرعت کرده مزاحمت بشه؟ ی+دِ داره، ک

 متقابال داد زد اونم

 راحت شد؟ التیمجبورم کنه باهاش ازدواج کنم حاال خ خوادینفر م هی_

 !!؟ی!ک؟یی+چ

 بابامه یاون پسرعمو ام،یلیو_

 به موهام زدم و گفتم: یچنگ یعصب

 ؟یدیفهم یجوابشو بد یندار یحق گهی+د

 گفت: یاروم یصدا با

 کنهیم دیاون..اون منو تهد_

 رسوندن بهت رو نداره. بیبکنه، جرعت اس خوادیم ی+غلط کرده،بزار هرکار

 و به راهش ادامه داد؛منم دنبالش رفتم. نییناراحت سرشو انداخت پا رزا
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 کرد. دنیکم کم شروع به بار بارون

 رزا انداختم یشونه ها یرو در اوردم و رو کتم

 یخودت چ_رزا

 یخوریسرما م ستم؛تویمهم ن ش،منی+ه

 کوچولو یچه هاگل انداخت،درست مثل ب لپاش

کردم؛ کارام دست خودم نبود،  کترشیو دستم رو دور شونه هاش حلقه کردم و به هودم نزد دمیخند اروم

ه بود ک نیرزا رو از دست بدم و با اون تلفن احساس خطر کردم. بارون شدت گرفته بود و من همه ترسم ا خواستمینم

 رزا سرما نخوره.

 نزاشتم اما رهیخورد تا ازم فاصله بگ تکون

 .یخوریکت بغلت کردم. هوا سرد شده سرما م یندارم که از رو تی!کاریخوری+دختر چقدر وول م

 نگفت و به راه رفتنش ادامه داد. یزیچ

 .میبود مارستانیب کیتر شده بود، نزد ادیشدتش ز بارون

 میشیم دهیموش اب کش میبر ادهیپ می. تا خود باشگاه بخواارمیب نگیرو از پارک نی+رزا من برم ماش

 باشه برو_

 رزا زدم رو ترمز یاوردم و کنار پا رونیرو ب نیماش نگ،یهامو بلند برداشتم و رفتم تو پارک قدم

 یشد سی+بپر باال مادمازل که خ

 سوار شد  عیسر رزا

 !یاوف چه بارون_

 شونه اش جا به جا کرد و خودشو جمع کرد. یرو رو کت
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 و انقدر سرد شده . میزییپا کیحاال خوبه نزد_

 رو به حرکت در اوردم. نیرو روشن کردم و ماش یبخار

 و برگشتم سمت رزا دمیرو کش یترمز دست میدیرس ی. وقتمیخود باشگاه سکوت کرد تا

 دتیخونه جد میرو ببر لتیتا وسا ادیب نیماش هی+زنگ زدم که فردا 

 رو جمع نکردم!! لمیمن که هنوز وسا یول یوا یا_

 .میامشب جمع کن میتونی+اوم خب م

 م؟یجمع کن_

 گهیکمکت د امیمنم م ؟یتونی+دست تنها م

 ان؟یب یپس فردا بهشون بگ یبرا شهینم دونم،ینم_

 +نه 

 چرا انقدر عجله؟_

 رو بهش گفتم: تیکردم و با جد اخم

 ی+دوست ندارم دوباره با مکس روبه رو بش

 و عوض کرد و گفت: حرف

 کمکم  ایباشه ب_

 دادم و گفتم حیهم زنگ زدم و براش توض یعل م؛بهیرو پارک کردم و با رزا به خونه اش رفت نیم ، ماشتکون داد یسر

 .!امیکه امشب خونه نم

.............. 
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 .میها رو جمع کرد لی........تا ساعت چهار صبح وسا

 رو مبل غش کرد . ییجورا هیمبل، رزا هم نشست روبه روم  یافتادم رو یاز زور خستگ 

 خدا چه خسته شدم یوا_

 مادمازل ی+خسته نباش

 تو زحمت دیشما هم افتاد دیممنون، ببخش_

 نفرم،جمع نبند  هی+سرکار خانم، من 

 زشته بگم تو_

 م؟یا بهی+نه مگه ما باهم غر

 .دیپتو کنار مبل هست اونو بردار هینه،من برم نماز بخونم شما هم _

 +باشه

ه پس رزا...... ا دمیکه امشب من فهم ییزایچ نی! با اومدیخوابم نم یخسته بودم ول نکهیرفت نماز بخونه منم با ا رزا

 .ستیولش کن االن وقتش ن

 .دمیشده بود عامل سردرد شد نیرفته بود بخورم و هم ادمی قرصامو

 .دخونیکه حاال معصوم تر از قبلش کرده بود، داشت نماز م دشیرفتم؛با اون چادر سفشدم و به سمت اتاق رزا  بلند

 بخونم. دینماز با یکه چجور ادینم ادمیوقت بود که نماز نخونده بودم! اصال  یلیخ
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 چرا من نخونم؟  خونه؟یرزا با عشق نماز م چرا

 خودم خنده ام گرفت. یحسود نیا از

 که نمازش تموم شد رفتم و روبه روش نشستم یکردم تا نمازش تموم شه. وقت صبر

 بده! ادی+به منم 

 و؟یچ_

 ندارم ادیبه  نیوقته نخوندم واسه هم یلی+نماز خوندن رو؛ خ

 دادن. ....... ادیلبخند مهربون زد و شروع کرد بهم  هی

کمکش تشکر کردم و دوباره رفتم رو مبل  نماز خودم احساس کردم سبک تر شدم. از رزا بابت نکهیاز ا بعد

 .دیو پتو رو کامل روش کش دیمبل روبه رو خواب یهم رو دم،رزایخواب

 ساعت گذشت ، واقعا کالفه شده بودم! مین هی. کردیدرد م یبیکردم بخوابم نتونستم. سرم به طرز عج یسع یهرچ

اب پر  وانیل هیاب   ریرفتم تو اشپزخونه. از شبسته قرص مسکن برداشتم و  هیپولم  فیشدم و رفتم از تو ک بلند

 کردم و قرص و باهاش خوردم.

 راه رفتم و سرم رو ماساژ دادم. کمیاشپزخونه  تو

 ینشستم و سرم رو رو یصندل یها بود افتاد. چشمام قرمز شده بود ؛ رو نتیکه کنار کاب یکیکوچ نهییبه ا نگاهم

 گذاشتم. نتیکاب

 !شدیداشت منفجر م سرم

 ایو برداشتم و زنگ زدم به پو لمیموبا

 دیچیپ یخوابالوش تو گوش یصدا

 بله؟_
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 نجاتم بده! ای+سالم پو

 شده؟یچ ییعه داداش تو_

 .شهیزده به سرم، سرم داره منفجر م یخواب ی+ب

 دکتر؟ میبر یخوایم_

 ایپو رمیمیکنم،دارم م یکار هیام بگو  یی+نه بابا جا

دکتر؟  میبر یخوایم رسهیبه ذهنم نم یزیچ گهید یشیماساژ بده خوب م کممیمسکن بخور  هی دونمیداداش نم_

 یرنده کن با دستمال ببند به چشمت فک کنم خوب ش ینیزم بیس یاهان راست

 بدخوابت کردم دی+اها باشه ببخش

 شد بگو شب خوش یزیزر نزن باوا چ_

 ی+با

 خدا سرم یوا

 خوب نشد. یماساژ دادم،بهتر شد ول گهید کمی

 دمیرزا رو شن یگذشت که صدا ینت،کمیو گذاشتم رو کاب سرم

 شده؟! یزیچ ن،یدیاقا ا_رزا

 ترکهی+آه سرم داره م

 د؟یدار یخواب یب_

 د؟یاریدستمال ب هیبا  دیرنده کن ینیزم بیس هیزحمت  یب شهی+اره، م

 باشه_

 مبل بخوابم. یام که برم رو ییدستمال اورد و خودش برام به چشمام بست و راهنما هیرنده کرد و با  ینیزم بیس
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 کم کم چشمام گرم شد. .............. د،منمیالزم ندارم رفت خواب گهید یزیچ دیفهم یوقت
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 هارو بار بزنه. لیو وسا ادیب نیماش ازدهیشدم.قرار بود ساعت  داری........صبح ساعت ده ب

 ز چشمام قرمز بود.هنو یبهتر شده بود ول سردردم

 نیخونه رو بردن و داخل ماش لیسوم وسا کیو با کمکشون  دیرس نیماش ازدهیرفتم اماده شدم؛راس ساعت  

 گذاشتن.

بود و االن اگه  داریتا صبح ب شبیدرست کردم. د نیزم یجمع کردن مبل ها،رزا رو بلند کردم و جاش رو رو موقع

 .شهیم داریاز سر و صدا ب ی. بهتره بخوابه ولشدینم داریب میاوردیبمب هم م

 نکردم. ..... دارشیشد و گفت که چرا ب داریرو برداشتند؛ رزا ب نیسنگ یها لیها رو بردن و وسا مبل

 .میانتقال داد دشیها رو به خونه جد لیدنگ و فنگ وسا یاز کل بعد

 !دیدیزحمت کش یلیدستتون درد نکنه خ_

 ؟یدزدیرا نگاهتو ماست. چ فهیوظ کنمی+خواهش م

 چشماتون قرمزه!! د،هنوزیترسناک شد کمیراستش _

 کمکت ادیبه مامان گفتم که ب ارم،یکه سر در نم نایو ا ونیمن که از دکوراس یحاال، راست شهی+اها خوب م

 !وفتنیکمک تو زحمت ب انیبهشون نگفتم که مبادا ب یزیچ شبید د؟منیچرا بهشون گفت یوا یا_
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 دنبالت که امیحاال هم که به مامان گفتم. از فردا هم م یهمه کار هارو انجام بد ییکه تنها شهی+دست تنها سخته نم

 !دیکنیشرکت با بچه ها اشنات کنم؛با خانم پارکر کار م میبر

 !سیرئ یباشه ممنونم اقا_

 و گفتم: دمیو چشمک زد منم خند دیخند طونیش

 صدام کن نیدینکن خانم، همون ا یطونی+ش

 رادمنش! یبله اقا_

 که باعث خنده اونم شد. دمیخند دوباره

 +چاکر شوما خانم مهاجر

 گفته باشم یلیفام ادینم ادمی_

 از کارهام مونده و انجام ندادم. کمیبرم، گهی+حاال بماند. من د

 بازم بابت کمکتون ممنون_

 من از محضر شما مرخص شوم؟ ستین یامر گهیاست.خب د فهینفرم دوما،وظ هی+اوال من 

 خدافظ ستین یعرض_

 +مواظب خودت باش خدافظ

 کارها دارم.! ولتیبا و یتو شرکت نداشتم ول یرفت،منم رفتم. کار نکهیموندم تا بره داخل خونه و بعد از ا منتظر

.................. 
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......... 

 نبالت؟!د امیب ییکجا وی+سالم و

 دم در منتظرتم ایمن شرکت هستم ب زمیسالم عز_

 اونجام  گهید نی+پنج م

 زمیباش عز_

 و قطع کردم و به سمت شرکت رفتم... . تلفن

 هین،یبود بخوره زم کینزد رونیب میبر میخواستیکه م یبار نی. فکرم رفت سمت رزا! اولرونیب ادیتا بوق زدم تا ب دو

 اخم کمرنگ هیمحو شد و جاش رو به  ومدیم نیکه با ناز و عشوه به سمت ماش ولتیو دنیلبخند رو لبم اومد که با د

 داد.

 بود. دهیپوش یشلوارک ل هیتاپ و  هیو باز کرد و نشست .  در

 ؟یخوب زمیسالم عز_

 ؟ی+خوبم تو چطور

 تو خوب شدم! دنیبا د_

 م؟ی+کجا بر

 شاپ خوب سراغ دارم یکاف هیمن _

 ی+اوک

.......... 
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 تو شهر چرخوندمش. کمیشاپ و بعد از اون  یکاف میرفت هم با

 که باهاش رقابت یشرکت سی)رئ "رابرت هود"  ی! صد در صد از ادماکردیم بیما رو تعق میرفتیهرجا که م نیماش هی

 ( بودن. میدار

 .دیشما بازنده ا نباریا دیهه کور خوند د؟یمنو خراب کن دیخوایدارم براتون، م ولتیرابرت،خانم و یاقا هه

 ویو گمی+م

 زمیجانم عز_

 هوم؟ چطوره؟ یهروقت که تو بگ ستین چکسیخونه من، ه میبر ای+ب

 لبخند دلبرانه زد و گفت: هی ولتیو

 زم؟یفردا خوبه عز_

 +اره خوبه

 مشتاقم با تو باشم یلیخ_

 +اره حاال بزار فردا

 خونه اش و خودمم برگشتم خونه. رسوندمش

 

***** 

 

 چوند؟یمامان و پ یخونه اماده اس؟ عل فه؟ینقشه ها رد ای+الو پو

 رو گذاشتم. نایدورب فه،یصب کن منم حرف بزنم. اره باوا رد یزنیاه چقد زر م_

 +االن زنگ زدم به رابرت و بهش گفتم واسه مذاکره،فردا تو خونه من، قبول کرد.
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 داداش نمتیبیخوبه،فردا م_

 ی+اوک

 فعال_

 +خدافظ

 وجب روغن داشته باشه... . میبراتون بپزم ن یآش هی

............. 
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 ..........)فردا صبح داخل شرکت(

 هستن. دیرزا مهاجر کارمند جد کنم،خانمیم ی+خب معرف

 دادم. حیرو براش توض یرو با تک تک کارمندها اشنا کردم و اتاق کارشو نشونش دادم و همه چ رزا

 بهش گفتم: اروم

 +رزا

 بله_

 شیفکر کنم بشناس "ولتیو". ستیهم هست که فعال تو شرکت ن گهینفر د هی+
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 دمشیاوم اره قبال د_

 !ستین یدم پرش نرو، ادم درست ادیاگر هم اومد،ز یول ادین گهید دی+شا

 اهان باشه!_

 ی+برو به کارت برس خانوم

 .دمیکارش،منم رفتم تواتاقم و به کارا رس رفت تو اتاق عیو سر نییو انداخت پا سرش

 هماهنگ کردم و به خونه رفتم. ایبا پو رون،یاز شرکت زدم ب ۳ساعت  راس

 اومد ولتیساعت بعد هم و مین

 !یخوش اومد زمی+سالم عز

 یسالم عشقم، مرس_

 کاناپه نشست. یداخل و رو اومد

 یدار یخونه قشنگ_

 دونمی+م

و هم رفته بود! ر یشلوارک که بهتره بگم شورتک ل هیتاپ دکلته کوتاه و  هینگاه به سر تا پاش کردم. لباسش کال  هی

 !هیعاد کایتو امر زایچ نیمتر پارچه هم کل لباسش نبود. البته ا کی

ها  یال با غربمن، ک یازش بگذره ول تونهینم یداره و هرکس یریچشمگ ییبایمنو خر کنه! درسته ز خوادیمثال م یول

 است. گهید زیچ هی یشرق ییبایز کنم،یحال نم

 نم؟یتو بش شیاونجا پ امیب_

پام نشست و دستشو انداخت دور  ی. اونم خوشحال اومد و روادیزدم و بهش اشاره کردم که ب یلبخند مصنوع هی

 گردنم.
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 هم! کیاز با اون بودن و انقدر نزد خوردینه از نوع لذت ، بلکه حالم داشت بهم م یداشتم ول دیشد یگرما احساس

 طور زمزمه وار گفت: به

 !نیدیا_

 +جانم؟

 کنارت باشم! شهیدوست دارم با تو باشم،دوست دارم هم_

 لبخند زدم و گفتم: هی

 برات دارم!! زیسوپرا هی+

 جدا؟ یوااا_

 !ارمیبرم برات ب نی+اره بش

 باشه باشه _

 خودمو باد زدم یو با دست کم ایرفتم تو اتاق و زنگ زدم به پو عیررو پام بلند شد و اونطرف تر نشست؛منم س از

 فه؟یرد یهمه چ ای+الو پو

 گذره؟یتو؟ خوش م یچطور_

 دیبلند خند یبا صدا بعد

 +کوفت!

 نییپا یایب یتونیم فهیاره رد_

  ی+اوک

 .بمیو قطع کردم ، خاموششم کردم و گذاشتم تو ج تلفن
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 !ایپو نیماش یپرش درست افتادم جلو هیو با  نییخودمو رسوندم پا یسمت پنجره رفتم و به بدبخت به

 نشستم. نیو تو ماش رفتم

 اوه اوه چه قرمزم کرده ؟یچطور_ایپو

 دیدوباره بلند خند و

 اه مردمی+زهر مار، بابا داشتم م

 تاب رو باز کردم و پوشه رو باز کردم و منتظر موندم لپ

 به رابرت دادم؛ امیپ هی

  دیاریب فیبازه تشر ۳+درِ واحد شماره 

 منتظر موندم و

منم چشم بسته به سمت رابرت رفت  نکهیبا تصور ا ولتیبه سمت مبل ها برداشت، و یداخل رفت و چند قدم رابرت

 هم متعجب چشماشو باز کرد. ولتیو شاد و خندون خواست بغلش کنه که رابرت بهت زده صداش زد و و

 !شدیو عکس گرفته م لمیتمام لحظات داشت ف از

 خونه رو ترک کرد . یباهم صحبت کردن و رابرت عصبان یکم

 اونم از خونه خارج شد. ستمیمن ن دید یخونه رو گشت و وقت یهم همه جا ولتیو

 !میکه بهشون رو دست زد دنیفهم

  هه

 ولیرفت ا شیطبق نقشه پ یهمه چ_ایپو

 رفت شی+چجورم پ

 میدیباهم خند و
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 فلش. هی یتو ختمشیکردم و ر رهیهارو ذخ لمیها و ف عکس

 ؟یکنیم کاریبا عکسا چ_ایپو

 میکنیم دشونیعکسا تهد نیکنن، با ا یهروقت خواستن غلط یچی+ه

 خوبه_

 باال  میبر ای+ب

 داغ کنم امیمنم ب ترسمینشده م ینه باوا اون خونه هنوز پاکساز_

ه زنگ زدم و گفتم ک یخارج شدم و به خونه رفتم با تلفن خونه به عل نیو زدم پشتش. از ماش دمیبلند خند یصدا با

 .دیایبا مامان ب یتونیکارم تموم شده م

 دوش گرفتم و بعد از اون تو خونه کِل و ول کردم.  هی

 جلسه اش بود و بعدش قرار نیربع به هفت بود!!! پاک رزا رو فراموش کردم مثال اول کیافتاد به ساعت، اوه اوه  نگام

 !بالیپارک واسه وال میبود بر

رو برداشتم و به سمت شرکت حرکت کردم. بهش اس ام اس دادم که بمونه تو شرکت  بالیو توپ وال دمیپوش گرمکن

 تا برم دنبالش.

 دمیمامان رو شن یکه صدا شدمیاز خونه خارج م داشتم

 به رزا جون سالم برسون_

 +چشم خدافظ

 فتم... .خونه خارج شدم و به سمت شرکت ر از

..................... 
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 نیاومد و داخل ماش نیبوق زدم که نگاش افتاد به من ، باعجله به سمت ماش هیبود؛ سادهیدر وا ی............رزا جلو

 و سالم کرد. دیکش قینفس عم هینشست. 

 ؟یدار شده؟عجلهی+سالم مادمازل چ

 نهیمن و شما رو باهم بب ستین ندیخوشا ادیز رون،گفتمیب ومدیدوستمه بعد داشت از شرکت م ،یمنش_

 هستن!! ی+فرهنگ اونا فرق داره،اونا غرب

 بهتره ینطوریخب،گفتم ا یول دونمیم_

 م؟یحاال بر یگی+اوف باشه شما درست م

 اره_

رزا  رو ندارم! بودن کنار یاون کالفگ گهیبا رزا روبه رو بشم کالفه بودم اما د نکهیسمت پارک حرکت کردم. قبل از ا به

 .دهیبهم ارامش م

............... 

 باشه یفنر دی+نه نه اشتباه نکن،بدن با

  ؟ینجوریا_

 تو جمع کن زنمی+االن بهتر شد،حاال اسپک م

 باشه_
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محکم زدم که  یلیخ دونهیکرد اما  افتیرو در اسپک محکم زدم که جمع کرد.چند تا اسپک محکم زدم که همه هی

 کنه! افتینتونست در

  زدیلب داشت غر م ریز

 زنهیاه چقد محکم م_

 .دادیداشت دستشو ماساژ م سادم،یسمتش رفتم و روبه روش وا به

 تو دستم گرفتم و خودم ماساژ دادم. دستشو

 .یعادت کن دیبا یول زنمیانقد محکم م دیبشن،ببخش یقو دیکوچولو با یدستا نی+ا

 بانمک شده بود! یلیهاش قرمز شده بود،خ گونه

 حاال تو اسپک بزن ای+خب حاال فسقل ب

 سرشو تکون داد. فقط

 به تور برخورد کرد یاونطرف تور رفتم و توپ رو براش فرستادم، اسپک زد ول به

 گهیبار  هی+

 زد که باز هم به تور برخورد کرد دوباره

 .یکه توپ رو رد کن یکن یسع دیبا یکوتاتره ول بالیخانوما تور وال یست،برایتو ن ری+اشکال نداره تقص

 باشه_

 هم زد اما موفق نبود که توپ رو رد کنه. گهید چندبار

کردم و دوباره براش فرستادم و  افتیو اسپک زد. اندفه موفق شد! توپ رو در دیتوپ رو باالتر فرستادم؛پر نباریا

 رد.هم توپ رو رد ک نباریا

 م؟یاستراحت کن کمی! نیافر ،یبود عال ی+عال
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 اره خسته شدم_

 .میکنیم نیو تمر نجایا میایم م،هرشبیکنیم نیتمر میدو ساعته که دار کیامشب بسه نزد ی+برا

 ممنونم از کمکت_

 !نمتیتو مسابقات بب یروز هی دوارمیاست ام فهی+وظ

 ارزومه نیممنون،راستش بزرگ تر_

 شک نکن شهی+براورده م

 اوهوم_

 لب گفت: ریو ز دیآه کش هی

 کاش همه مرد ها مثل تو بودن یا_

 گرفتم و فشار دادم دستشو

 +چطور؟

 مینیبش ایب_

 میکه اونجا بود نشست یمکتین یو تکون دادم و رو سرم

م کم ک یول کننیم زیبراش دندون ت ننیبیدختر تنها م هیکه تا  یهست ییتو هم از اون دسته ادما کردمیاول فکر م_

 اندفه شانسم خوب بوده! دی.شایبلکه کمکم هم کرد ینکرد زیمتوجه شدم نه تنها دندون ت

خوبه. راستش  یلیخ نیکج نشده،ا گهیراهت به سمت خالف و هزار جور مشکل د یول یتنها بود نکهی+تو با ا

 نگو. ی. اگر هم خواستیو بگ یبهم اعتماد کن دوارمیسوال بپرسم،ام هی خوامیم

 پرسم؟ب

 اره بپرس_
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 ؟یدراورد نجایکه سراز ا شدیچ ه؟یک امیلیو ؟یاومد نجایبه ا رانیاز ا یی+تو چطور شد تنها

 نه ایتو سکوت گذشت؛دو دل بود بگه  کمی

 ینظر اون بودم و تو خونه اش زندگ ری. کم کم بزرگ شدم، زکایبه کمک اون اومدم امر کنم؛منیشروع م لیاول از و_

 .رفتیاز منو پذ ینگهدار تیکه تو خانواده مسئول یاز اقوام من بود و تنها کس کردم،اونیم

 کرد. دمیکه من قبول نکردم،تهد یداد و وقت شنهادیبه من پ یسر هیو هوس بازه،  زیه یلیادم خ هی اون

داشتم، رفتم  یمیدوست صم هیسالم بود که از اونجا فرار کردم.  ۱۶نداشتم! هول و هوش  تیتو اون خونه امن گهید

 اونجا بودم. یخونه اونا و تا مدت

ه من خونه ب هیباشگاه کار کنم و همونجا هم  یبه من لطف کردن و گفتن که تو انیاوانس یشغل بودم که اقا هی دنبال

 که حقوق گرفتم اجاره اش رو بدم. یداد که کم کم وقت

 .کنمیبِل م کنمیکه باهاش ازدواج کنم وگرنه اِل م کردیم دیشد. تهد دایدوباره پ امیلیسال گذشت که سر و کله و سه

 که بود درسم و خوندم. یاما به هر سخت اوردمیوقتا بود که پول کم م یلیدرسم رو ادامه دادم و خ یبدبخت به

اما اشتباه  یهست هیو بق امیلیمثل و کردمیبا تو اشنا شدم .اول فکر م نکهیسر کردم تا ا داشیسال با تهد سه

 . کردمیم

................... 
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 شهیهم امیلیبودن! و امیلیو یاونا از ادم ها ،یباشگاه دوره ام کرده بودن و تو اومد کیکه چند تا مرد نزد یاون سر_

 نظر داره. ریمنو ز

 یزندگ یماجرا ریتو هم درگ خوامیهم داره؛نمچند وقت که باهات اشنا شدم،احساس خطرکرده و امار تو رو  نیا تو

 !نیگفتم که سبک تر شم فقط هم نیرو فقط واسه ا نای،ایمن بش

 که رفته بودم رو برگشتم. یو چندقدم راه رفتم و دوباره راه ستادمیبلند شدم و ا کالفه

 !یکه نبود ییاون روزها یکنم،تالفی!کمکت میهمون بچگ تم،ازیوقته تو زندگ یلیمن خ رزا

 .شهیدرست م ی+نگران نباش،همه چ

 تموم شده. دمیکه فهم ارمیب رونیرو ب گارمیتا س بمیکردم تو ج دست

 .امیب رمیبگ گاریبسته س هیباشه من برم از دَکّه تو پارک  شتیپ لمیتوپ و موبا نی+رزا ا

 !!!!؟؟؟یکشیم گاریتو س_

 امیتا ب نجایا نیام. بش یکه کالفه و عصب ییموقع ها شه،ی+نه هم

 باشه!_

 بهش زدم. قیپک عم هیتو راه روشن کردم و  شویکیگرفتم و  گاریبسته س هی

 که رزا نشسته بود و رو بهش گفتم: ییجا دمیرس

 کنه؟ینم تتیکه اذ د،دودشی+ببخش

 .یستیاجازه جواب دادم و گفتم ن یب دیزنگ زد،ببخش لتیخانومه به موبا هی زهینه راحت باش،اوم چ_

 بود؟ یک حاال ،ی+خوب کرد

 دونمینم_

 بود! ولتیازش گرفتم و زنگ زدم به شماره طرف که و لویموبا
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 ؟یدار کاری+چ

 بود؟ من واقعا دوستت داشتم! یچه کار نیا نیدیا_ولتیو

 گهید شیشناسیگوش کن قبال به رابرت هم گفته بودم،تو که خوب م نویهه،حاال ا ؟؟یعهه جدا؟ دوسم داشت_

 دن امروز!ش یجالب یعکسا ی! اوم راستنهیبینم یخوب جهیمنو شرکت مشکل درست کنه نت ینه؟گفته بودم بخواد برا

 من واقعا دوستت داشتم! یول نیدیا_

امروز رو هم  ی! ماجراکنمیدراز تر کنه قلم پاشو خورد م مشی+استپ استپ، مزخرف نگو به رابرت بگو پاشو از گل

 ت امضا کن خدافظ خودت برگه استعفات رو از شرک اینره فردا ب ادتی

 لب گفتم: ریو قطع کردم و ز تلفن

 کاراش منو خراب کنه! هه  نیبا ا خوادی+دختره کثافط م

 !؟زشتهیگیم هیچ نایا ن؟یدیا شدهیچ_

 خونه میبر ایب گمیبعدا م یچی+ه

 باشه_

.......... 

 بالیممنون بابت کمک هاتون، هم شرکت هم وال_

 کنمی+خواهش م

 !هیعال ونیمامانتون تو دکوراس قهیسل_

 مادمازل؟ ستین یا گهی. خب امر دامیروز م هی+عهه پَ حتما 

 ستین یعرض_

 نمت،فعالیبی+م
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 به سالمت_

 کردم و رفتم خونه. یرزا خدافظ با

که با رزا خوش گذشت؟ سالم  نداختنیبه من متلک م نیه نیو در هم کردنینگاه م یو یداشتن ت یو عل مامان

 و... . یرسوندیم

و به عروسک نگاه کردم.  دمیتخت دراز کش یسقف زده بودم رو برداشتم و رو یتو اتاق،عروسک رزا رو که رو رفتم

رو  مونیدور خاطرات بچگ هیکنار تخت گذاشتم و چشمام رو بستم؛ زیم یعروسک رو رو دم؟یفهم ریچرا انقدر د

 فکرا بودم که خوابم برد... . نیمرور کردم! تو هم

*** 

به قول خودمون جا  ایو عادت کرده بود  دادیرزا هم کارش رو خوب انجام م رفت،یم شیخوب پ زیشرکت همه چ تو

 افتاده بود.

 .میکردیم نیتمر بالیپارک و وال میرفتیبعد از شرکت م هرشب

 .میخوش بگذرون میاز اون شب گذشته و قراره امشب بر یماه کی

 !بالیکه همش کار و باشگاه و وال شهینم

 هم که رفته بود لیبود، دن دهیکه خسته بود و خواب اینگرفتن، پو لیمنم تحو رونیکه باهم رفتن ب یو عل مامان

 رزا !  هی موندیمسافرت، م

 اونم قبول کرد. رونیب میگفتم که بر بهش

 !یشهرباز یمثل اونسر اوردمش

 هیاش هم  زهیبود، جا یخور یجا که مسابقه بستن هیکه چشمم خورد به  میزدیگشت م یباهم تو شهرباز میداشت

 عروسک خرس بزرگ بود.

 +رزا اونجا رو نگاه، مسابقه اس
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 خب؟_

 میشرکت کن میبر ایب هی+خب چ

 من نه، خودت برو _

 !شهیخب باوا نترس صورتت خراب نم لی+خ

 م.و من تو مسابقه شرکت کرد میرو زدم باال و بعد رفت نمیپشت چشم نازک کرد  است هی

 هر شرکت کننده گذاشتن. مسابقه شروع شد! یجلو یظرف پر بستن هیاز پشت بستن و  دستامونو

 ملیبود! رزا داشت ف یوضع خراب هیاصن  خوردمیم یبا تموم صورتم بستن هینخورده ها حمله کردم به بستن مث

ده  کیتزد دمیرو تموم کردم. سرم رو اوردم باال که د یبستن دینرس قهیو از خنده غش کرده بود. به سه دق گرفتیم

 .خندنیو م کننیپونزده نفر جمع شدن و نگاه م

 نفر تموم کردم و برنده شدم. نیاول

 شرکت کننده ها وضعشون بهتر از من نبود.! هی؛بق دنیکه باز کردن و سرم رو که کامل اوردم باال همه خند دستمو

 .میکردن و رفت میو تقد خرس

 .دیخندیداشت م ینجوریهم رزا

 هارو پاک کنم. یکمک کن بستن ای+کوفت ب

 به صورتم. دیو دستمال و گرفت و کش دیخند

 .کردیشدم بهش که خندون داشت صورتم رو پاک م رهیخ

 .میپاک کرد یبا رزا به بدبخت شدی، حاال مگه پاک مداشتم یحال هی

 پسر بچه که هی. اون خرس بزرگ رو هم رزا داد به میهارو امتحان کرد لیوسا شتریو ب میشد رفت زیصورتم تم یوقت

 بود. یشهرباز یتو
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......... 
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 .ترسهیاز ارتفاع م کمیکه  دونستمی.ممیو سوار شد میگرفت طیبل میچرخ و فلک بود. با رزا رفت لهیوس نی............اخر

 و سمت راست شهر مشخص بود. ایداشت! سمت چپ رو به در یقشنگ یلیباال منظره خ اون

 . کردینگاه نم رونیاز ترس خودشو جمع کرده بود و به ب رزا

 ؟یترسی+کوچولو م

 نه_

 ؟یکنینگاه نم رونی+پس چرا به ب

  ینجوریهم_

ته، کل خونه فرق گل کاش ونیکال مامانم تو دکوراس نکهیچه قشنگه تازه خونه تو هم مشخصه اوه اوه مث ا نی+بب

 کرده!

 شد به اطراف یدادم که باالخره راض شیدوباره روشو برگردوند. انقد دلدار ینگاه کرد ول رونیو با ترس به ب دیخند

 نگاه کنه.

 کنم. تیبودم تا باهاش رزا رو اذ دهیماکس وحشتناک خر هی

 +رزا
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 بله؟_

 +اونجا رو نگاه چه قشنگه!

 کو کجاس؟_

 رو صورتم. دمیروشو برگردوند ماکسو کش تا

 .دیکش غیج هیو  دیمنو د هویتا ازم سوال کنه که   برگشت

 +پخ

 یادب یب یلیسکته کردم خ نیدیا،ایخدا یوا_

 که گفت: دمیخند

 کوفت_

 در انتظارمون بود که ............. یاتفاقات یبود ول یشب خوب خالصه

**** 

 رزا اومد:  یبه در خورد و صدا یبود. تقه ا توریشرکت بودم و حواسم به مان تو

 داخل؟ امیب تونمیم_رزا

 دیی+بفرما

 سادیوا زیم یو روبه رو اومد

 شده؟ی+چ

 قسمت رو بفهمم نیا تونمینم کنمیفکر م یمن هرچ_

 تو دستش و نشونم داد که مربوط به سخت افزار بود. برگه
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 من همه حواسم به اون بود. یکه کودوم قسمت رو مشکل داره ول دادیم حیبهم توض داشت

 با من دختر؟ یکرد کاریکردم؛چیداشتم نگاهش م ینجوریهم

 گفتم اصال؟ یچ یدیحواست به منه؟ فهم نیدیا_رزا

 ؟یبگ گهیبار د هی شهی+م

 رو ......... نجایا نیبب_

 داد و منم مشکلشو حل کردم... . حیتوض برام

 ؟یاز همون بچگ ؟یخودت کرد ریمنو اس یفکر و ذهنم شده بود رزا ! از ک تموم

ده بن نیهم هست هم ییبنده ات بود که به من فهموند خدا نیکمکم کن ؛ هم ایاز دستت بدم.خدا ترسمی! مترسمیم

 سال بسه،  کمکم کن.......... ۱۰منو؟  ینیبیکرد که من برات نماز بخونم، م یات کار

**** 

 گرفته بود. ادیخوب  یلی. خکردمیم نیتمر بالیو باهاش وال میرفتیرزا هرشب پارک م با

 !یگرفت ادیخوب  یلیخ دم،یم کی+بهت تبر

 یام بود یتوعه باالخره تو مرب یممنون، ازکمک ها_

 یکردم، تو استعدادشو داشت نی+من فقط باهات تمر

 شده گرفت جلوم و گفت: چیبسته کادو پ هی

 دییبفرما_

 ه؟یچ نی+ا

 !یادگاریحداقل به عنوان  یکمه ول یدیکه کش ییبابت زحمت ها دونمیناقابل،م هیهد هی_

 هست؟ یارزش داره حاال چ یکه از تو برسه کل یزیدختر چ ه؟یچه حرف نی+ا
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بود که به نظرم جذب  یل رهنیپ هیتوش بود؛درش اوردم و باال گرفتمش. راهنیپ هیکردم به باز کردن کادو   شروع

 بود.

 قشنگه دستت دردنکنه یلی+خ

 ادیخوشت ب دوارمیام_

 .یامشب بهت بدم که تو اول داد خواستمیبرات گرفتم م کیکوچ هیهد هی! منم هیعال نیا اد؟ی+خوشم ب

 من؟! یه؟برایهد_

 +اره

 دراوردم و دادم بهش  کیشده کوچ چیبسته کادوپ هیشلوارم  بیتو ج از

 ه؟یچ نهیا_

 ادیخوشت م نی+باز کن بب

 رو باز کرد و در جعبه رو باز کرد. کادو

 بود.  A.R   ریپالک زنج هی

 اسم خودم و رزا ! اول

............... 
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........... 

 به چه مناسبت؟ یول یقشنگه! مرس یلیخ یوا_رزا

 برات ببندمش ایخواستم بهت بدم،ب ینجوری+هم

 پشت سرش و گردنبند رو به گردنش بستم. برگشت به طرفم و گفت: رفتم

  یقشنگه مرس یلیخ_

 یتونیم نمیکن بب یباز ایب یکنیم یباز بالیخوب وال یلیرزا خانم حاال که شما خ میبگذر نایاز ا ی+قابل تورو نداره ول

 نه! ای یمنو شکست بد

 رادمنش یبعله اقا_

............. 

 .دمیمنم تخت گرفتم خواب لیشنبه است و تعط امروز

 عالم خواب بودم که مامان صدام کرد: تو

 جان پسرم، پاشو رزا اومده  نیدیا_

 .دمیفهمیاز حرفاشو نم یچیه بایبود، تقر نیسنگ یلیخ خوابم

 شدم. داریبار صدام کرد که اصال نتونستم ب چند

 خسته بودم. نیواسه هم م،یداشت ادیز نیباشگاه تمر یبود ول لیتعط شرکت

 بچه انگار رزا بود. صداش زدم: رم،دختریدختر بچه م هیدارم دنبال  دمیدیب م! خوادمیدیخواب م  داشتم

 ! سای+صبر کن رزا وا

 باش عینه سر_

 !!!!دمیاز خواب پر هویپوش اومد و اونو برد.  اهیمرد س هی هویکه  دیدویم یداشت با شاد سادم؛رزایگرفت و وا نفسم
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 +رزاااا

  ؟یدیخواب د شدهیچ ن؟یدیا یخوب یرزا؟ وا_

 بود نگاه کردم!! ستادهیزده و با تعجب به رزا که کنار تخت ا بهت

 ؟یکنیم کاریچ نجای+تو ا

قبلش مه لقا جون)مامانم( هم زنگ زدن و اصرار کردن که  نجایا امیتنهام، حوصله ام هم سر رفته بود گفتم ب دمید_

 منم اومدم. امیب

 +اها

 صدات کنم  امیمه لقا جون گفت که ب ؟یخوب_

 بود! ی+اره خوبم اوف چه خواب

  رونیب رمیمن م_

 امی+باشه منم االن م

  ییرایرفتم تو پذ دهیژول یسر رزا با همون موها پشت

 +سالم 

 باالخره؟ یشد داریسالم، ب_مامان

 +اره

 یبرق گرفته ها شد هیموهاتو درست کن شب_مامان

 +دستتون درد نکنه، چشم!

 راحتم ست،ین بهیرزا که غر_مامان

 +اون که صد البته 
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 زدمیداشتم با بابات حرف م شیساعت پ هی نیدیا_مامان

 +خب؟

 رانیا میبرگرد دیبا_

 زده گفتم: شوک

 ؟ی+اخه واسه چ

 خانم خاله بابات فوت کرده! حهیمل_

 .دیبگ تیاز طرف منم تسل دیبود خدا رحمتش کنه،شما بر یزن خوب یاخ ؟ی+چ

 یایزشته اگه توهم ن ؟یگیم یدار یچ_

 دارم! یکار و زندگ نجایمن ا ؟یشت چ+ز

 !شهیکه بابات ناراحت م یدونیم یایب دیشه،بایاصال نم_

 ؟ی+اخه شرکت چ

 دوستت و رزا جون هستن ایپو ،تازهیریم ونیروز در م هیتو که _

 بهتون.  دمیمن هرشب گزارش کار م دینگران نباش دیشما بر گنیمادرتون راست م نیدی. اقا اگمیم تیتسل_رزا

  یه شهیم دیکجاست؟ مثل جن ناپد ی+هوف باشه! عل

 رهیبگ تیلیرفته ب_مامان

 !!!!!م؟؟؟یبر میخوایم ی+اخه مگه ک

 فردا!_

 !!!؟ی+چـــــ
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 !میهست رانیو تا چهلم مرحوم ا میبر دیبا ،فردایزنیاه چرا داد م_

 +تا چهلم؟؟!

 !یموندیماه م۲ماه ۲ یومدیم شهیتو؟ هم یخوب_

 تونمیاالن نم ی+قبال اره ول

 گمیهم م ایراحت باشه به اقا پو التونیاگه واسه شرکت که خ_رزا

 نمت؟یماه نب۲ دمتیدیکه هروز م یمن یبرم. چجور خوامیدختر؟ واسه خودته که نم یکجا کار هه

 کردم که خودشم ناراحت و پکره! احساس

............ 
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 ره؟یگیم تیلیساعت چند ب ی+برا

 یشرکت بر یشب که تو هم فردا بتون ۱۲_

 +اهان

 دختر؟ نمتیدو ماه نب ی! چجوریشده بودم حساب پکر
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 .دادیمامان سر تکون م یتو خودش بود و فقط در برابر حرفا اونم

 گفتم: گفت،یداشت م مونیتو حرف مامان که از رسم و رسومات خانوادگ اومدم

 اشتها ندارم، فعال دیناهار هم صدام نکن یتو اتاقم،برا رمی+من م

 حوصله خودمم نداشتم... . یشدم و به اتاقم رفتم،حت بلند

 ستم.نش ششونیانقدر چشم و ابرو اومدن که پ یرفتم که اونم مامان و عل رونیشام ب یشب تو اتاقم بودم،فقط برا تا

 که رزا اروم گفت: کردمیرو نگاه م زیتو هم بود و داشتم م اخمام

 !ترسمیشبه م ؟یمنو رد کن یتونیزحمت م یوقته، فقط ب ریبرم د گهیمن د نیدیا_

 +کجا؟

 گهیخونه د_

 !نمتیقراره دو ماه نب گه،یرو بمون د ی+رزا شب اخر

 ؟یبرنگرد یبر یخوایمگه م_

 شرکت. میریحاال امشب رو بمون فردا صبح هم با هم م ی+چرا ول

 زشته اخه_

 .دیاتاق خودمم تختش دو نفره است با مامان اونجا باش ،یاتاق بغل میریم یمنو عل ؟ی+زشت چ

 ؟ینی ستیزشت ن دونمینم_

 گه؟ید یمونی+نه، م

 ندارم یباشه من حرف_

 مونهیم نجایمامان رزا ا ول،ی+ا
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 عه چه خوب !_

 یاتاق بغل میریهم م ی+اتاق من واسه شما منو عل

 باشه پسرم_

 بخواب! نیخودت رو زم مخوابیمن رو تخت م_یعل

 تو راحت باش خوابمی+من اصال نم

به  تاریهم گ لمینگاه کردم بعد ف لمیف کمی. ادیهم رفت تو اتاق منم که خوابم نم یگفتن،عل ریو رزا شب بخ مامان

 !ایدست رفتم لب در

 اهنگ هیو بعد  ییپاشا یاز مرتض یکردم و شروع کردم. اول اهنگ خداحافظ میرو تنظ تارمیشن ها نشستم و گ یرو

 خوندم نیاز جاست

 هست. یغم هیتو صدات  کنمیمن احساس م یقشنگه ول یلیصدات خ_رزا

 ؟یدیمگه نخواب یکنیم کاریچ نجای+تو ا

 منم اومدم. نجایا یکه اومد دمتیاز پنجره د یچرا ول_

 تو سکوت گذشت که گفت: قهیدق چند

 مزاحم خوندنت شدم! دیمزاحمم ببخش نکهیمثل ا_

 نی+بش

 نه مزاحمم_

  نی+بهت گفتم بش

 فاصله نشست کنارم، منم شروع کردم: با

 ستین گهید یایلیدل تو مث خ ستین گهید یو جا ییقلب من تو تو
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 اتیچقد افاقه کرده خوب نیبات بب مونهیقلب من م یباش یهرچ تو

 یتو قلبم ییتو میتموم زندگ یقلب من کم یگفته تو برا یک

 قلبتم ریو تو مس یقلبتم تو مقصد ریعمره تو دلم اس هی

 …تو قلبتم  یقلبم تو

 ایلیقلب خ یرو مونهیحسرتش م نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 ایریدست کم نگ نمونویحس ب ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

♯♪♪♫♫♪♪ 

 من فقط یکناره تو شده تنها آرزو بودن

 خسته ام ازت ینیبب رمویقلبمو ازت بگ یروز هیمحاله که  نیا

 از خودم رهیقلبمو بگ تونهیتو نم ریغ یشکیه

 عاشقت شدم شهیپر گرفتو تا هم نهیلحظه قلبم از تو س هی دمتید

 …عاشقت شدم  شهیهم تا

 ایلیقلب خ یرو مونهیحسرتش م نمونیحس ب قهیشدم عم عاشقت

 ایریدست کم نگ نمونویحس ب ییتو میتموم زندگ ستیمن که ن دست

 

♯♪♪♫♫♪♪ 

 عاشقت شدم(_یمیابراه مثی)م

 گذاشتم کنارم تارویو گ نییو انداختم پا سرم

 +رزا
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 بله_

 !شمیم وونهید نمتیماه نب۲کنم؟  کاری+من چ

 شهیمنم دلم تنگ م_

 و بلند کردم و بهش نگاه کردم. سرم

 نم؟یچشمارو نب نیدو ماه ا یچجور

 بلند شدم ستاد،منمینگاش کردم که معذب شد و بلند شد ا انقدر

 ؟یبر یخوای+م

 چرا خوابم گرفت! دونمینم هویاره _

 +رزا

 جانم_

............... 
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 +رزا
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 جانم!_

 دهنش و گرفت و گفت: یجلو هوی

 بله! ینیعه _

 لبخند زدم و گفتم: هی

 !یخوشگل شد یلی+چشمات خوابالوهه خ

 برم گهیمن...من د_

 و افتاد تو بغلم دمیتشو کشکه بره دس برگشت

 +کجا کوچولو؟

 !نیدیا_

 کارت دارم سای+جانم؟ وا

 صبحه بزار فردا بگو ۳ کار؟االنیچ_

 ستی+نه فردا وقت ن

 ستادیاومد و روبه روم ا رونیاغوشم ب از

 ؟یبگ یخوایم یخب چ_

 .گفتمیم دیبا یبگم ول دمیترسیم

 و گفتم: دمیکش قینفس عم هی

 رو بهت بگم. یزیچ هی خوامی+رزا م

 ؟یچ_
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. به همون ینکن یراجبم فکر خوب دمیترسیاز دستت بدم،م دمیترسیوقته، م یلی+م..من رزا من.. دوستت دارم! خ

 دوستت دارم! یپرستیکه م ییخدا

 .کردیمبهوت و متعجب به من نگاه م رزا

 ؟یت..تو چ_

 یبدم فقط تو قبول کن زموی+دوستت دارم، عاشقتم،حاضرم همه چ

 شد  ریو اشکاش سرازکرد  بغض

 نکن! هیتورو خدا گر دیرزا؟ ببخش یکنیم هی+چرا گر

 اش شدت گرفت هیحرفم گر نیا با

 نکن هینکن،تورو خدا گر هی+غلط کردم گر

 و گفتم: سادمیکرد اونطرف و پا تند کرد که بره رفتم جلوش وا روشو

 ؟یری+کجا م

 یدونیاز من نم یچیتو ه_

 رو پاک کرد و ادامه داد: اشکاش

 !نیدیبرم ا ؛بزاریدونیاز گذشته من نم یچیتو ه_

 نیمگه نه؟ مگه ا یمن یبچگ یهمون همباز ،تویمن یبچگ یرو!! تو همون رزا کوچولو یهمه چ دونمیمن م ی+دِ لعنت

 !!ست؟هــان؟؟ین

 کردیبه من نگاه م متعجب

بگو که احساسم  ی! رزا بگو، تو هم بگو که دوستم داریسالگ ۱۵هم دوستت داشتم،از همون  ی+رزا از همون بچگ

 ستیطرفه ن کی
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 برات دردسره یمن باش یتو زندگ یتونیتو نم_

 داد زدم سرش

 ؟؟ی! داریدوسم ندار ؟هــــــان؟ی+دردسر چ

 متقابال داد زد: اونم

 من! یتو هم برا یبرا شه،همیهمه دردسر ماگه بف امیلیو تونم،ینم یول یلیاره دوستت دارم!!خ_

 صدامو اروم تر کردم و گفتم: کردمیداشتم نگاش م ینجوریهم

  ستم؟؟یدو طرفه است؟ خواب ن ینی ؟ی! تو هم دوسم دار؟یتکرار کن!گفت گهیبار د هی+

 ! رزا رو بغل کردم و چرخوندمشدمیبلند خند دم؛یو خند دمیدست به صورتم کش هی

 زد: غیج

 نیبزارم زم نیدیا_

 و گفتم: دمیخند

 +عمرا

 دیخند خودشم

 و محکم بغلش کردم نیزم گذاشتمش

 ........ دمشیو فاصله رو کم کردم و بوس یاز من جدا ش زارمیوقت نم چیه گهی+د

 +ده سال بَسَم بود

 .یمن نه خانواده دارم نه اصل و نسب درست و حساب یول_

 !ی+خب به من چه مهم خودت
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 ام نهیس ینگاهم کرد و بعد محکم بغلم کرد و سرش و گذاشت رو کمی

 دستمو دورش حلقه کردم. منم

 .کردیم هیشد! سرش رو بلند کردم؛داشت گر سیخ شرتمیکردم ت احساس

 !نمت؟ی؟ببیکنیم هی+عهه عهه نگاش کن چرا گر

 ؟یچ یاگه ترکم کن ترسم،یمن م نیدیا_

 یکن هیگر نمینب گهیترکت کنم؟ د دینشنوم ها،من چرا با گهی+د

 باش_

 پاک کردم و به روش لبخند زدم اشکاشو

 نیدیا_

 +جانم

 فعال به مامانت،کال به خانوادت نگو_

 +چرا اخه؟

 .ستیبعدشم،خاله پدرت فوت کرده، درست ن کشمیتو صورت مامانت نگاه کنم،خجالت م شهیروم نم_

 +چشم سرورم

 دیخند

 +قربون خنده هات

 نییسرش انداخت پاشد و  قرمز

 چمدون ببندم. دیمنم بخوابم فردا با یخسته ا م،تویبر ی+لپ گل
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 .نییشد و سرش و انداخت پا ناراحت

.................... 
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 بردم سمت صورتش و چونه اش رو گرفتم و سرش و اوردم باال دستمو

مجبورم،دوماه کامل  یصدات ول دنیشن دنت،بهیچند وقت هم بهت عادت کردم، به د نیا اده،تویدو ماه ز دونمی+م

 .گردمیبرم کمیچهل و  ینیبعد از چهلم خاله  مونمینم

ت شرک یبر یخواست ینرو، زنگ زدم برات راننده هم گرفتم که وقت رونیهم اصال ب ییزنم،تنهایبهت زنگ م هرشب

 اصال صبر کن! ،یدیزنگ زد جواب نم  "امیلیو "زیهمه چ یاگر اون ب ،یراحت باش

 کارت و جدا کردم ودادم بهش میدراوردم و س بمیاز تو ج مویگوش

 خودتو بده به من میدستت باشه س نی+ا

 کارتشو داد بهم. میس یمخالفت چیه بدون

 زنمیفرصت که فعال شد بهت زنگ م نیو در اول رمیگیم رانیا می+اونجا س

 باشه_

 .میباهم حرف زد یو تو راه کل میرزا رو گرفتم تو دستم و به سمت خونه حرکت کرد فیظر یبرداشتم و دستا تارویگ
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................ 

به صورتم نوا دادم و بعد رفتم تو اشپزخونه. مامان داشت  کمیشدم.دست و صورتم و شستم  داریصبح ب ۸ ساعت

 کردیصبحونه اماده م

  ری+سالم صبح بخ

 صبحونه بخور نیبش ای،ب ریسالم مادر صبح بخ_

 نشده؟ داری+باش. رزا ب

 نه هنوز_

 میدور هم صبحونه بخور کنمیرو صدا م یشرکت بعدشم عل میبر دیکنم با دارشی+من برم ب

 باشه_
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 بود. دهیکنم.رفتم تو اتاق،رزا اروم خواب داریرفتم تا رزا رو ب اول

بالشت پخش شده بود. انقدر نگاش کردم  یتنش بود و موهاش رو یتاپ مشک هیتخت نشستم و نگاهش کردم.  کنار

نگاه به اتاق و بعد دوباره منو نگاه  هینگاه به من کرد و  هیتکون به خودش داد و چشماشو باز کرد.   هیشد.  داریکه ب

 پتو رفت! ریز عیکرد و سر
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 ؟یکنیم کاریچ نجایعههه تو ا_

 !دمید ویهمه چ یخودتو بپوشون خوادیتو هم نم نجامیوقته ا یلیخ یچیمنم خوبم! ه ریصبح تو هم بخ زمی+سالم عز

 !ی،نامحرمیدیدیم دیخب نبا_

 هست؟ ادتی یزیچ شبیتو از د نمی+بب

 جناب یفعال شما نامحرم یبله ول_

 ؟ینکرد یپس چرا اعتراض ایکه دستتو گرفتم و اون قضا شبی+د

 اون موقع تو حال خودم نبودم_

 صبحونه بخور. ایشرکت ب میبر میخوای. می+هوم باشه هرجور راحت

 !نیدیا_

 +جانم 

 ؟یناراحت شد_

 +اره

 !یخب اخه نامحرم_

 !یخفه شد رونیب ایپتو ب ریتو هم از ز رونیب رمینداره، منم دارم م ی+باشه اشکال

 .دمیو در  و محکم کوب رونیاتاق رفتم ب از

 نیدر ع یول کردمیرزا رو نگاه م یرکیرزیز زی.سر ممیتا صبحونه بخور میرفت یکردم و همگ داریرو هم ب یعل رفتم

 .کردمیهم م یکم محل یحال اخم داشتم،همه حواسم بهش بود. حواسم بهش بود ول

 داد زدمبه پام! بلند  دیکوب زیم ریاز ز یعل

 چته؟؟!! ی+هو
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 .کردندیبا تعجب نگام م همه

 .دمیشدم و رفتم تو اتاقم؛چمدونم رو بستم و لباسامو پوش بلند

 اومد تو اتاق و گفت: یعل

 داداش؟ شدهیچ_

 یچی+ه

 به من دروغ نگو نیدیا_

 .... نکهیا یبدون یخوایم وی+چ

 حرفام تموم شد گفت: نکهیکردم و بعد از ا فیرو براش تعر یچ همه

که همه مردمش ازاد هستن خودشو پاک نگه  یکشور نیدختر تو ا نیا نیبب نکهیا گم،دومیم کیاول بهت تبر_

خودتو بزار به جاش! تو  ن،یدی! درکش کن اشدهیمتوجه نم یکس نکهیحجاب داشته با ا شهیداشته به قول خودت هم

 .هیعیرفتارش طب نیکه ا یبهتر از من بدون دیبا

 ... .ستیکردن بد ن تیاذ کمیخب  یاروم شدم. حق رو به رزا دادم ول کمی یعل یحرفا با

 .میکردم و با رزا به شرکت رفت یو مامان خداحافظ یعل از

 کردم.  یکم محل ارهیکرد از دلم در ب یسع یراه هرچ تو

 شرکت، اون رفت سمت اتاق خودش ومنم رفتم سمت اتاق خودم. میدیرس

........................ 

 ........)رزا(........

 ! افتمی ارم؟یاز دلش درب یاقا! حاال چجور کنهیواسه من ناز م حاال

 !خورهیناهار م نیدیا گهیساعت د کیو  ۱۲:۳۰ساعت  االن
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رو  نیدیا ی( و بهش گفتم که هروقت خواست غذایهمون هارد ای ی)منشزابلیا زیرفتم و به سمت م رونیاتاق ب از

 ببره بده من ببرم،اونم قبول کرد...

دست  هیو  سادمیرفتم؛ پشت در وا نیدیاومد و غذاشو به من داد. با ظرف غذا به سمت اتاق ا زابلیساعت بعد ا کی

 به در زدم یو تقه ا دمیکش راهنمیبه پ

 دییبفرما_نیدیا

 دمیداخل، صداشو شن رفتم

 اتاق من  انیب نیهم هروقت سرشون خلوت شد بگ چریر یو اقا زیم یرو دیغذا رو بزار یخانم هارد_

 !سادمیو همونجا وا زیرفتم و غذا رو گذاشتم رو م زشیبه سمت م اروم

 .دیبگه که منو د یزیچ یاورد باال تا به منش سرشو

  ؟ییرزا؟! تو_

 !یدی+اره انقد حواست پرت بود نفهم

 

..................... 
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 ؟یخوایم یخب حاال چ_نیدیا

 نشستم و گفتم: زیم یجلو یرو صندل رفتم

 ؟ینی+بگم 

 جاش بلند شد و اومد کنارم نشست. از

 اره بگو_

 ارمینفر قهر کرده، اومدم از دلش درب هی+

 اهـــــان_

 ؟یکنیم ی+خب حاال آشت

 شرط داره_

 ؟؟ی+چه شرط

 اورد و به سمتم گرفت رونیحلقه ب هیکتش  بیتو ج از

 یتا همه بفهمن متعلق به من یدستت کن نویا دیبا_

 نگاه کردم!  نیدیزده به ا جانیه

 گرفت و حلقه رو کرد تو دستم. دستمو

 دستم کردم. نویمثل ا یکیاهــا حاال شد، منم _

 که درست مثل مال خودم بود دستش کرده بود. یبعد دستشو اورد باال و حلقه ا و

 و گفتم: دمیخند یدشا با

 ؟ی+حاال آشت
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 .......یآشت یاز اولم قهر نبودم ول_

............. 

 فرودگاه همراهشون رفتم. تا

 بره اه! دیحاال هم با گذرهینم نیدیشب هم از اعتراف ا کیبودم، کال  دپرس

 حالل کن. یدید یخوب ی، بد میریم میدار گهیما د زمیعز_لقا جون مه

 که دینکرد یکار یشما جز خوب هیچه حرف نی+ا

 کردم. یاقا هم خداحافظ یعل م؛بایرو بغل کرد گهیهمد

 پروازشون رو خوندن ! شماره

 و مه لقا جون رفتن.  یعل

 نگام کرد.  کمیو  شمیاومد پ نیدیا

 و گفت: دیرو بوس میشونیپ

  گردمیزود برم_

 تحمل کنم؟ شویدور یشدن. چجور ریسراز اشکام

 +زود زود برگرد

 باشه؟ گهینکن د هیچشم خانومم گر_

 پاک کردم. نمیتکون دادم و اشکامو با است سرمو

 شماره پروازشو اعالم کردن.  گهیبار د هی

 زمیاونجا هست، مراقب خودت باش عز یخواست یخونه امه هرچ دیکل نیبرم،ا دیبا گهیمن د_



 والیبالیدخترپسر 

 

 
139 

 

 +تو هم مراقب خودت باش

 دوستت دارم خدافظ_

 شو کرد اونور و به سمت پله ها حرکت کرد.چمدونشو گرفت ،رو دسته

 محو شد. دمینگاه کردم. انقدر نگاه کردم تا از د رفتنشو

 تا صلوات نذر کردم تا سالم برسه ... . ۱۰۰۰به خونه برگشتم.  یناراحت با

 

..................... 
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 )سه هفته بعد(

 !گذرهیم نیدیته از رفتن اهف سه

 .میکنیساعت باهم صحبت م کی کیو نزد زنهیهرشب زنگ م نیدیسه هفته، ا نیا تو

 همراهمه. شهی. اون گردنبند همکنمیبخوابم به عکسمون نگاه م خوامیم یدلم براش تنگ شده! هرشب وقت یلیخ

 جرعتشو نداشتم. شد؛منیقدم م شیاون پ دیاول با یوقت بود که دوسش داشتم ول یلیخ من
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 شد! ییهوی یچ همه

 !میماه از هم دور باش کیو بعد،  میشب احساساتتمون رو نسبت بهم بگ هی تو

 شد. ییهوی یهمه چ یلیخ 

استخدام به شرکتش  یاش و خون دماغ شد،برا ینیکه توپ خورد به ب یخاطرات رو مرور کردم. از اون روز همه

ن من داد م،نجاتیرفت یباهم به شهرباز م،یکه هم وطن هست میدیو فهم میدیتو باشگاه همو د نیتمر یرفتم،شب برا

با مکس  مه،دعواشیبچگ هیهمباز نکهیا دنیو فهم تارشیگ یو صدا ایشدنش،لب در یو زخم امیلیو یاز دست آدما

گرفته بود،نماز  یخواب یکه ب یباشگاه نمونم،شب اسباب کش یبه خاطر من، خونه خودشو به من داد تا تو

 یاستخدام من تو شرکتش،قرارمون برا ،یبا عل شیکردن دخترخاله اش، اشپز تیخوندنش،رفتن به خونه اش و اذ

اعتراف اون  ،یخور یرو داد به من،مسابقه بستن شرتشییکه بارون اومد و سو یاش،وقت هیبال،هدیاموزش وال

 جلو چشمم رد شدن!از  لمی)حلقه(، همه مثل فیاشت یشب،قهرکردنش،شرط برا

 بار نگاه کردم. نیکه موقع مسابقه ازش گرفتم و چند یلمیرو باز کردم؛اون ف یبرداشتم و گالر لمویموبا

 اتفاق افتاد؟ نهمهیا هوی یچجور

 بال؟یشد؟  باشگاه وال میوارد زندگ یکه تونستم بهش اعتماد کنم. چجور هینفر نیاول نیدیا

 زنگ خورد!  لمیفکرا بودم که موبا نیهم تو

 دادم نِ،جوابیدیا حتما

 ؟یخوب ؟ی+سالم چطور

 منم خوبم یسالم خانومم،شما خوب باش_

 ؟یگردیبرم یک نیدی+ا

 فه؟یرد یزودِ زود. اونجا همه چ_

 خوبه ی+اره همه چ
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 رزا_

 +جانم

 یاومد پشتم باش شیپ یقول بده هرچ_

 شده؟ یزی+چ

 نه نه نگران نباش_

 ؟ی+مطمئن

 اره_

 اقا،پدرت ،همه خوبن؟ یل+مه لقا جون،ع

 من اونجام گهیدو هفته و چهار روز د قایبرات تنگ شده. دق یلیخ زدل،دلمیهمه خوبن عز_

 ی+دو هفته؟! وا

 رفته یچشم رو هم بزار_

 +خداکنه 

 بوده؟! یو همسرش چ یکازال میک یها ادداشتیاز  یکی یدونیم_

 بوده؟ ی+نه چ

 او. دارید یبرا یساعت شمار یعنی. عشق یبکن ییاحساس تنها یبدون اون تو زندگ یعنیعشق _

 یمنتظر تلفنش باش یعنی+عشق 

 طونیش یا_

 دمیخند
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 نفر صداش زد. به نظرم اشنا بود. هیکه  کردمیباهاش صحبت م داشتم

 من خراب شده درستش کن. ستمیس ایـــن،بیــدیا_صدا

 اومدم_نیدیا

 بود؟ ی+ک

 خونه خاله  میبود،اومد میمر_

 شمی+اهان برو مزاحمت نم

 زنمیاز اون حرفا بودا،کارش که تموم بشه بهت زنگ م_

 +باشه برو به کارت برس،مراقب خودت باش به خانواده هم سالم برسون

 قربون شما _

 +فعال خدافظ

 دوستت دارم _

 !وونهیبعد قطع کرد،د و

 نهیدیو که قطع کردم همون موقع دوباره زنگ خورد. فکر کردم ا تلفن

 بعد تلفن کن. زمیبرو کارتو تموم کن عز ؟یزنیزنگ م یمگه نگفت نیدیجانم ا+

 !یکنیصحبت م یخوب فارس یلیخ_امیلیو

................. 
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 !یکنیصحبت م یخوب فارس یلیخ_امیلیو

 !!!!!ام؟؟؟یلی+و

 جانه؟ نیدیآ یفکر کرد شدیچ_

 !؟یکرد داشیپ یچجور نه،یدیخط ا نی+ا

 ستیاونش مهم ن_

 از سرم بردار... ؟دستیخوایاز جونم م ی+چ

 خوامیخودتو م_

 من نامزد کردم ،ی+ هه جاموند

 بدم؟هوم؟ نیدیخودم خبرشو به ا یخوایرو بهم بزن! م یست،نامزدین یمشکل_

 فاصله بندازه! نمونیب تونهیهم نم یچیو ه میعاشق هم نیدیخوب تو گوشات فرو کن،من و ا نوی+ا

 خنده مسخره کرد و گفت: هی

اون  نمیبب خوامیرسه،میبسته به دستت م هی گهید قهیفاصله انداخت! تا پنج دق شهیعاشق پ یاقا نیخود هم دیشا_

 نه! ای یزنیحرفا روم نیموقع هم ا

 الو الو   ؟یزنیحرف م یراجب چ ؟ی+بسته؟ بسته چ

 و قطع کرده بود. تلفن
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 نداشتم. یگرفتم،اصال احساس خوب یبد دلشوره

 خونه به صدا در اومد! زنگ

 بگه، رفت. یزیچ نکهیداد دستم و بدون ا کیبسته کوچ هیمرد  هیخونه رو باز کردم، در

 استرس بسته رو باز کردم؛چند تا عکس داخلش بود! دم،بایکش قینفس عم هیمبل نشستم و  یرو بستم،رو در

 بود. ولتیو و نیدیا یدم. همه عکسارو برداشتم و نگاه کر عکسا

 من! یو. خدا ن،باشگاهیشاپ،رستوران،ماش یکاف یتو ولتیو و نیدیا

!! نشسته بود نیدیا یپاها یبود، رو نیدیا شیبود، پ نیدیخونه ا یلباس نسبتا باز تو هیبا  ولتیاخر. . . و عکس

 فاصله اشون کم بود، هردوتاشون لبخند داشتن!

 .شناسمیم نویدیامکان نداره،من ا نیباشه! ا یساختگ دیسوءتفاهم باشه! اصال شا دی...شادیشا

 عکس! نیا یول نیدیبه ا چسبونهیخودشو م ولتیکه و دونستمیم نویقبل، ا یعکسا

 بوده مثل خوره افتاده بود تو ذهنم. گهید یکیقبل از من با  نیدیا نکهیام گرفته بود،فکر ا هیگر

 ...ریرو نگ دم،ارامشمیرسیمن تازه داشتم به ارامش م ایخدا

 خورد. نیساعت بعد عکسا س میفرستادم؛ن نیدیا یرسان تلگرام برا امیپ قیعکسارو از طر عیسر

 موقع زنگ زد همون

 !؟یبود فرستاد یچ نایرزا؟ا شدهیچ_نیدیا

 جوابشو بدم تونستمیکردم،نمیم هیگر فقط

 بهت داده؟ یعکسا رو ک نیا ،یدِ حرف بزن،نصف عمرم کرد_

  ی..با..ش ی..کردم..ادم..بدی...فک..ر..نمنیدی+ا

 یدوست دار ینکن تورو هرک هیرزا،تورو خدا گر دمیم حیمن برات توض_
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 +بگو...دروغ.هه 

 ستیبه خدا ن ستین یکنیکه تو فکر م یاونجور یاون عکس من بودم ول_

 به حرفاش گوش ندادم و تلفن رو قطع کردم. گهیام شدت گرفت و د هیحرفش گر نیا با

کردم. تا خود شب همونجا  هینشستم،سرم و گذاشتم رو زانوم و گر واریزنگ زد جواب ندادم. رفته گوشه د یهرچ

 کردم و همونجا هم خوابم برد. هینشستم و گر

 ...یو طوالن قیخواب عم هی

...... 

ضعف داشتم  ی.به قدرزدیاسمم رو صدا م یکنه و ه دارمیب داشت یهم سع یکیو  خورمیکردم دارم تکون م احساس

 چشمم و باز کردم و دوباره بستم و... . یکه به زور کم

 

................... 
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 شدم. داریسردرد و حالت تهوع ب یکم با

 ضعف کردم. ایدن اون قضااوم شینخورده بودم و با پ یزیچ ادیروز بود ز دو
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 !!دمیتخت د یو که باز کردم خودم رو رو چشمم

 پس...  دمیخواب واریگوشه د شبید من

 به اطراف نگاه کرد. دهیکه مرد سرشو بلند کرد و ترس دمیبلند کش غیج هیکنار تختم  یمرد دنید با

 بود!! نیدیا نکهیمن، ا یخدا اوه

 بود؟؟!! رانیاون که ا کنه؟یم کاریچ نجایاون ا یول

 ؟یکنیم کاریچ نجای! ان؟یدی+ا

 مردم و زنده شدم! یکه خواب بود یروز و نصف کی نیتو ا ؟دختریشد داریباالخره ب_

 ؟یکنیم کاریچ نجایاصال تو ا ؟یروز و نصف کی+

 بدم حیاومدم برات توض_

 اون عکسا دوباره بغض کردم.  یاداوری با

 .وفتمیگرفتم تا ن واریرفت و دستمو به د جیتخت بلند شدم. سرم گ یحرص از رو با

 . اشکامو با پشت دست پاک کردم و به سمت درب خروج رفتم.دادنیهم امون نم میلعنت یاشکا نیا

 بره. نجایاز ا نیدیا خواستمیندادم فقط م تیسرلختم اصال اهم نکهیظاهرم به ا به

 بدم حیبزار توض سایرزا، وا یریکجا م_

 گفتم: نیدیخونه رو باز کردم و رو به ا در

 مثل روز روشنه یچ ن،همهیدیا رونی+برو ب

تا ۲تونستم  یباز یو پارت ی. به بدبختدونهیرو م زیبپرس اون همه چ ایبرو از پو ایمن،ب زیاخه عز یگیم یدار یچ_

 بدم حاال برم؟ حیجور کنم،اومدم که توض کایامر تیلیب

 نداره، برو فقط برو یربط چی+به من ه
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 نیسوءتفاهمه هم هیقربون اشکات بشم _

 رونیاروم بشم، برو ب کمی دی+با

 رزا،خواهش کردم ازت_

 اروم بشم. کمی دیگفتم با نیدی+ا

 اخر برگشت و گفت: رون،لحظهیرفت ب تیعصبان با

اما حرف  یاز من ارزش داشت که حرف اونو باورکرد شتریاون حروم زاده ب ینیبود؟  نیتموم اعتمادت به من هم_

 منو نه؟

 بشه ریو بستم و اجازه دادم دوباره اشکام سراز چشمام

 اروم تر شم. کمی+من بهت اعتماد دارم فقط بزار 

 پاک کرد و گفت: اشکامو

 نکن کوچولو، من رفتم هیگر_

 .رونیگفت و رفت. پشت سرش رفتم ب نویا

 !ومدیبا سرعت به سمتش م یلیخ نیماش هیکه  نابویاونطرف خ رفتیم داشت

 گفتم: غیج با

 مواظب باش و.... نیدی+ا

 افتاده بود.  نیزم یمن رو نیدینگاه کردم... ا نیزده به زم شوک

 نفر به سمتش اومدن. چند

! زدیرف مکه االن داشت با من ح نیدیمن بود؟ ! نه ا نیدیا نیبه سمتش قدم برداشتم. دورش حلقه زده بودن، ا اروم

 خودش اشکامو پاک کرد. یاون االن با دستا
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 زدم پشت گوشم و کنارش زانو زدم موهامو

 یدیپاشو تازه از راه رس نیدیبه حرفات گوش بدم خب؟ ا دمیخونه ،قول م میبسه بلند شو بر گهید یشوخ نیدی+ا

 خونه. میپاشو بر یدیزشته خواب نجایا  یخسته ا

 جوابمو نداد. یدادم و صداش کردم ول تکونش

 نیدیا کنمیجان رزا پاشو،خواهش م نیدیا ؟یدیچرا جواب نم ن،یدیتورو خدا پاشو،تورو خدا ا نیدی+ا

 ..........نـــــــــیدی،آ

..... 

 من یخدا شد؟یچ نیدیبود. ا ستادهیکه کنار تختم ا دمیسوزش دستم بهوش اومدم. پرستارو د با

 زدم و گفتم: داد

 اون کجاست ؟  ن،یدی+ا

 رو از دستم جدا کردم  سرم

 دیخانم اروم باش شیه_پرستار

 ششیبرم پ دیبزار خوامیو م نیدی+من ا

 .رهیداشت جلومو بگ یسع پرستار

 اومد داخل یباز شد و عل در

 کجاست؟ حالش خوبه؟ شش،االنیخدا منو ببر پ ،توروی+عل

 .ههوشیفعال ب یرزا خانم اروم تر، بله حالش خوبه ول_یعل

 ششیبرم پ خوامی+اشکال نداره، م

 باشه باشه فقط اروم تر..._
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 رفت. رونیب یمن اومدم داخل با عل دید یهم داخل اتاق بود و وقت ایبرد تو اتاقش پو منو

 بهش وصل بود. میبود و چندتا س دهیاروم رو تخت خواب نیدیا

اون  یساعت باهاش حرف زدم ول کی کنار تختش نشستم و باهاش صحبت کردم؛ازش معذرت خواستم. یصندل رو

 .دادیجوابمو نم

 اومدم. رونیاز اتاق ب ناراحت

 ها رفتم و نشستم. یاز صندل یکیسالن نشسته بود. به سمت  یتو یصندل یرو ایپو

 .ستین دیکنیکه شما فکر م یاونجور دیباور کن یبوده ول یبحثتون سر چ دونمیرزا خانم، م_ایپو

 شروع کرد به حرف زدن و

.............. 
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و  نیدیآ یآبرو خواستنیو اونا م میبود که ازقضا ما با اون شرکت رقابت داشت گهیشرکت د هی یاز ادما ولتیو_ایپو

 .میدینقشه کش هیو  میدیفهم نیدیشرکت رو ببرن که منو ا

 .میرو خراب کن میکه باهاش رقابت داشت یشرکت سیرابرت رئ ولت،خودیو قیبود که از طر نیا نقشمون

 هم که از خداخواسته! ویرو اورد خونه اش،و ولتیو نیدیا
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 زنگ زد به رابرت و اونو هم به بهونه مذاکره به خونه اش دعوت کرد. یواشکی نیدیا

ته کار گذاش نیو از خونه خارج شد،منم دورب نییپا دیاومد تو اتاق و از پنجره اتاق پر ولت،یو یبرا زیبهونه سوپرا به

 .میازشون که هروقت خواستن دست از پا خطا کنن ما مدرک داشته باش رهیبگ لمیبودم تا عکس و ف

. دمیالبته بهتون حق م د،یو شما هم برداشت بد کرد دیهک شده بود که اون عکسا به دست شما رس نایدورب احتماال

 بود. نیتموم ماجرا هم

 اروم گرفتم! دمیرو شن ایپو یحرفا یوقت

 خوشحال بودم هم ناراحت. هم

زود قضاوت کردم و  نکهینداشته و ناراحت از ا یریتقص نیدیسوءتفاهم بوده و ا هیهمش  دمیفهم نکهیاز ا خوشحال

 بده. حیبرام توض نیدینذاشتم ا

 .نییسرم و انداختم پا یشرمندگ یرو از

 دمیبودم فهم قیکه باهاش رف یده سال نیا یتو نویا ،هیپسر خوب نیدیا_ایپو

 شرمنده اش هستم! یلی+خ

 کرد. ریاس تیلیتا ب۲بلند شده اومده!من رو هم به خاطر گرفتن  ایکه از اون ور دن زهیعز یلیخاطرتون واسش خ_

 لبخند گشاد زد و ادامه داد: هی

 کردن. ریو مجنون خوردن به پست ما ، ما رو هم اس یلیل هیخدا،  یهع_

 . نییخجالت سرم رو انداختم  پا از

 نجایا نیدیبود که من گفتم ا نی. شرطمون امیکرد یشرط بند گهید نجا،باهمیا میدرس اومد یبرا یوقت ریبخ ادشی_

ها رو ندارن! و  یشرق ییبایکنم،ز یها حال نم یو اونم گفت تو زودتر،چون من با غرب کنهیو ازدواج م بازهیدلشو م

 .دمیش خندحرف چقد به نیسر ا

 مکث کرد و ادامه داد کمی
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از  یموافقت کردم . عل نیخوب بود واسه هم بالمیوال کنه،منمیکار م بالیبعد درس وال گفتیخوب بود و م بالشیوال_

 نیکم کم با شما اشنا شد و ا گهی. بعد که اومد باشگاهو که د ومدیجا باهامون نم چیبود و ه ربرنجیهمون اولم ش

 داداش مارو داشته باش. نیا یاومد. زن داداش،هوا شیپ کیموضوعات رمانت

 اقا کجا رفت؟ ی+بله، عل

 تلفنش زنگ خورد رفت جواب بده._

 +اهان

 اومد و گفت: رونیب نیدیپرستار از اتاق ا هی

 رادمنش! ی+همراه اقا

 :میهمزمان گفت ایو پو من

 +بلهه

 به هوش اومده. مارتونیب_پرستار

 .میه داخل اتاق رفتو ب میبلند شد یخوشحال با

 و نگاشون کردم ستادمیمن همون پشت در ا یرفت جلو ول ایپو

 ؟یداداش خوب_ایپو

 باهم صحبت کردن کمی و

 دیچرخیهمش نگاهش سمت من م نیدیا یول

 و رفت. زارهی( گفت که راحتمون مگه،واالیمزاحمه)مزاحمه د دیهم که فهم ایپو

 من بود. ریهمش تقص دیببخش نیدی+ا

 نشستم یصندل یکنار تختش و رو رفتم
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 زود قضاوت کردم کمی. من...من ینبود نجایکردم االن ا یباهات رفتار نم ی+من اگه اونطور

 ! ستین یکنیکه تو فکر م یبه خدا اونجور ینداده بودم، ول حیمنم بود که از قبل برات توض ریتقص_

 ؟یبخشیرو گفتن؛ منو م یهمه چ ایاقا پو دونمی+م

 نه!_

 ؟ی+چــ

 بعد!!! یبوس بد هی دیبا_

 باوا مینیب نیشی+ب

 بخشمیزود وگرنه نم_

 !!نیـــدی+ا

 منتظرم_

 دمیکنار کش عیو سر دمیو اروم گونه اش رو بوس کشیزده رفتم نزد خجالت

 رمیگیرو بعدا م یحساب کرد . اصل شهیخب م یبود ول عیتند و سر نکهیبا ا_

 سکوت و شکست و گفت: نیدیرد و بدل نشد. ا نمونیب یحرف قهیچند دق یو برا میسکوت کرد هردو

 !کنمیم هیدارم که بعدا تصف امیلیخورده حساب با جناب و کمی _

 بود! امیلیو یهم که بهت زد،از ادما ینی+اون ماش

 کار احمقانه رو کرده؟ نیکه ا دهیکوچه رو ند ینایحرومزاده دورب کهیمرت_

 !ن؟ی+دورب

 گذاشتم! نیدورب هیخونه ات  یدرست جلو_
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 حالت بهتره؟ ؟یاونو ولش کن، خوب_

 .ستین یزیکه اونم دکتر گفت چ دهی+اره خوبم، فقط دستم شکسته و پاهام و سرم ضرب د

 من شد ری+تقص

 که خوبم ینیبیم زم،یسرت عز یفدا_

 !یبرگرد یزود نیکردم به ا ی+فکر نم

 خودم و به فرودگاه رسوندم یچجور دمینفهم دم،یات رو شن هیگر یصدا یوقت_

 +پس چهلم خاله ات؟

 یشمیکه االن پ ییفوت کرده،مهم تو گهیاون بنده خدا که د_

 لبخند زدم که گفت: هی

 رزا_

 +جانم

 !میهر دومون راحت تر  ینجوریا م؟یخبر بدم محرم ش نایتا اون موقع که به مامان ا شهیم_

 دونمی+م...من نم

 

..................... 
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 .میریمرخص شم م نجایا شناسمش،ازیهم هست که م ییحاج اقا هیمسجد هست، هی نجایا کینزد_

 .شنهادتیاز پ نمیشد! اون از شب قبل از پروازت ا ییهوی ی+چه همه چ

 و جلوت...فرشته کوچول هی؟یکردیم کاریچ یمن بود یاخه صبرم تموم شده،تو جا_

 رونیبهونه اومدم ب نیحرفشو ادامه بده که دکتر اومد و حرفش نصفه موند،منم به هم خواست

............... 

 ماه بعد( کی)

 گچ دستشو باز کرد. روزی. پرگذرهیماه از اون روز م کی

به قول معروف  ایرو بهم مَحرم کرد  نیدیهمون مسجد و حاج اقا منو ا میمرخص شد،رفت نیدیا نکهیروز بعد از ا چهار

 .مینامزد کرد

 منم کم کم اب شد. خیتندتر شده بود، نیدیا شیات

 هست. طونمیشوخ و ش یول ارهیو زود جوش م هیرتیرو دوست دارم. غ تشیشخص

 که گفتیالبته چون دستش شکسته بود فقط به من م م،یکنیم نیتمر بالیپارک و وال میریمثل قبل،هرشب م دوباره

 دو روز در هفته شرکت برم. زاشتیکنم. فقط م کاریچ

 من خونه اون. ایاون خونه من بود  ای هرشب

 مدیو روبِرتو خر یکازال میدفترچه از ک هیهم  شیبرم خونه اش ،چند وقت پ دیع یو قرار شده برا سمسِیکر کینزد

 .نیدیا ای گمیجمله اش رو م هیمن  ای شهیکه م یزیهرچ شهیاخه هم
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 کنه. دشییاز کارمندها( تا تا یکی) ویبه مت دادمیبرنامه رو که درست کردم رو م نیا دیست،بایاصال حواسم ن اخ

که رفت تو اتاق  دمیرو د امیلیگشتم،ویکه داشتم برم یو وقت ویرو دادم به مت USBرون،یشدم و از اتاق رفتم ب بلند

 !نیدیا

 !کنه؟یم کاریچ نجایمن اون ا یخدا

 .سادمیگوش وا نیدیو رفتم پشت در اتاق ا دمیدو

 رزا؟ شدهیچ_زابلیا

 سادمیگوش وا یچی+ه

 همونم خوبه. یول ومدیم فیضع صداشون

 ام؟یلیو یخوایم یچ نجایا_نیدیا

 !یباش سشیکه تو رئ خورهی،نمیدار یشرکت خوب یباهات صحبت کنم،اوم راست خواستمیم_لیو

 ؟یبگ نویکه ا یاومد_نیدیا

 نه اومدم راجب رزا صحبت کنم!_لیو

 پس بزار صداش کنم_نیدیا

 !ییتنها حایراجبش با تو صحبت کنم،ترج خوامینه م_لیو

 خودش باشه دیبا_نیدیا

 بود؟؟ کیاحساس کردم صداش نزد چرا

 !یکیفکر کنم که در به شدت باز شد و من پرت شدم تو بغل  شتریب اومدم

 درد گرفته بود . یلیام خ ینیب

 +اخ اخ
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 که درو باز کرد نگاه کردم. یو بلند کردم و به شخص سرم

 .کردیلبخند نگاهم م هیبود و داشت با  نیدیا

 که فقط خودم بشنوم گفت: یطور اروم

 فضول یکوچولو_

 بلند گفت: یبعد با صدا و

 یایصدات کنم تا ب خواستمیاتفاقا م زمیعز_

 و به داخل رفتم. دمیبه موهام کش یرو صاف کردم و دست بلوزم

 هم درو بست و اومد کنارم نشست. نیدیمبل رو به روش نشستم ا یکردم و رو لیسالم همراه با اخم به و هی

 میشنویخب م _نیدیا

اونو  کنمیرزا دخالت نکن، چون احساس م یرادمنش تو زندگ نیدیا کنم،جنابینم ینیمقدمه چ_لیو

 از سرش بردار! ش؛دستیدیدزد

 گفت: ینسبتا بلند یاش رفت توهم و با صدا افهیپاش مشت شد و ق یدستاش رو نیدیا

جناب  شیدیتو اونو ازم دزد شیسال پ ۱۰که  کنمیم یاداوریچون شوهرشم و حتما  کنمیدخالت م شیتو زندگ_

 ارش مهاجر! تیرانیبه اسم ا ایام،یلیو

 .ستادیهم ا امیلیو ن،یدیا ستادنیا با

سمت رزا  میموضوع رو ببر نیخوبه، چطوره ا بالتیوال دمی. شنمیکن یکار هی ای! بادیخوبه،داره ازت خوشم م_لیو

 هان؟!

 

.................... 
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 به رزا داره؟ یمن،چه ربط بالیوال ؟یچ ینی_نیدیا

 نباشه اینامزد باشه  خوادیاون،حاال م یبرنده شد رزا برا یهرکس_لیو

 بلند گفتم: یساکت ننشستم و با صدا نباریا

 ؟یکنیم نییکه واسه من نرخ تع ازمیپ ینیزم بی+مگه من س

 نمیبب خوامیم یاریدرم یباز رتیتو که انقد غ_لیو ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیام،ایلیحرف دهنتو بفهمه و_نیدیا

تا  یماه وقت دار کی! میت هیو تو هم  دمیم لیتشک میت هیخودم  یبرا ؟منیدیترس دمینه،شا ای ینگهش دار یتونیم

 !یاز دست دادن رزا اماده کن یخودتو برا

 واریاش رو گرفت و چسبوندش به د قهیبرد و ورشیبه طرفش  نیدیا

از من  چوقتیتو گوشِت فرو کن،رزا ه نویا م،یفهمیپَ حرف همو خوب م میهست یرانیا ارو،هردوتامونی نیبب_نیدیا

 یو براش هرکار مهیکه اونجاس همه زندگ یثابت کنم که اون دختر نکهیکه؟ فقط به خاطر ا تهیالح شه،یجدا نم

 مونهیرزا با من م بازم،بدون که من چه ببرم چه ب نویا ی! ولدمیمسابقه م کنم،باهاتیم

 نگاه کرد نیدیبه ا لکسیر یلیخ امیلیاش رو ول کرد اما و قهی

 دید میخواه _لیو

 اش رو صاف کرد و به سمت در اتاق رفت. قهی و
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  نمتیبیسالن)...( م گهیماه د کیانتخاب داور باتو و انتخاب سالن با من. _لیو

 رونیگفت و رفت ب نویا

 .رمیبم خواستیم دلم

 زدیو به موهاس چنگ م دیکشیم قینفس عم ی،عصب کردیم یداشت طول و عرض اتاق و ط نیدیا 

 کنن؟ انقدر کم ارزشم؟ یمن شرط بند یحد که رو نیحد؟ تا ا نیبدبختم نه؟ تا ا یلیکم شانسم نه؟ خ یلی+من خ

 مدیکوبیاش مشت م نهیو با دستام به س هیگر ریو زدم ز دیبه سمتم اومد و محکم بغلم کرد.بغضم ترک نیدیا

 ؟ چرا من انقدر بدبختم؟کردم ی+اخه مگه من چه گناه

 شیه_

 بد کردم؟ یام؟ به کس ی+من ادم بد

 یمن ،فرشتهیهست یاروم باش، تو ادم خوب شیه_

 رمیبم خوادی+دلم م

 گفتم منو از خودش جدا کرد و گفت: نویا تا

 یجونم ول متیاگه شده به ق یحت میشیباش که ما برنده م زم،مطمئنینباش عز یچینشنوم ها، نگران ه گهید_

 .دمیقول م ره،یتو رو ازم بگ زارمینم

 وقت ترکم نکن چیدوستت دارم،ه نیدی+ا

 "دوستت دارم" گهیم یصداش وقت دنیشن یعنیعشق _

 ...چقدر خوبه اون تورو بخواد!یعنی+عشق 

 و گفت: دیخند

 بخند حالم خوب شه گهیها،حاال د یوفتیراه م یطون،داریش یا_
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 زدم که گفت: یلبخند زورک هی

 یچ ینیخنده  گمیاالن بهت م ه؟یچ نیاه ا_

 شروع کرد به قلقلک دادنم.بعد منو گرفت تو بغلش و  و

 گرفته بودم. زدم،دلدردیم غیزور خنده ج از

 رفت. رونیب عیشد و سر د،هولید عتیرو تو اون وض نیدیمنو ا یما اومد تو وقت یاز سرو صدا زابلیا

 .میدیو خند مینگاه به هم کرد هی نیدیا منو

................. 
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 شرکت. رفتمیم دیبود که نبا یامروز،روز

 میذرراحتم،بگ ستیحاال که ن یبود ول یتنها تو خونه اش باشم چون برادرش عل تونستمینم لی. اوانیدیخونه ا اومدم

 درست کنم. یشام قورمه سبز یگرفتم برا میدوست داشت ،تصم یقورمه سبز یلیخ نیدیا

 هم درست کردم و گذاشتم تا دم بکشه. وفته،برنجیتا ب موندیم کمی دیرو درست کردم،فقط با یسبز قورمه

 زانو بود. یتا رو شیلباس قشنگ که کوتاه هیدم،یبه خودم رس رفتم

 .ختمیکرم و رژ لب زدم،موهامم دورم ر کمیهم فقط  شیارا
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 تو اشپزخونه و ساالد و مخلفات و اماده کردم . رفتم

 خوابم برد... . یچجور دمیاما نفهم ادیرو کاناپه بخوابم تا اون ب کمیگرفتم  مید،تصمیرسیم هگیساعت د مین

................... 

 (....نیدی....)آ

 میت هیصحبت کنم و  هیحرفه ا بالشونیو چند تا از دوستام که وال لیو دن ایزودتر از شرکت اومدم تا با پو امروز

 .میبد لیتشک

 .میکن نیماه رو تمر کی نیصحبت کردم و قرار شد ا باهاشون

 .رونیب می. قرار بود برم دنبالش بردادیجواب نم زدمیهم به تلفن رزا زنگ م یراه خونه بودم و هرچ تو

 نبود! یپارک کردم؛ رفتم دم خونه اش ول نویتو کوچه و ماش دمیچیپ

 دمیکش قینفس عم هی. نجاستیو برداشته بود! پس اکل ساختمون ر یقورمه سبز یاومدم خونه خودم. بو ینگران با

 و به داخل رفتم.

 !نجاستیفرشته کوچولو ا هی دهیخوب خبر م یبو ها نی+ا

 نداد یجواب

 ؟یی+رزا؟کجا

 .نیزم یمبل پرت کردم،کتم رو هم کنارش پرت کردم که افتاد رو یرو رو فمیک

 کاناپه خوابش رفته بود. یخورد به رزا که رو چشمم

 خسته بود، چون جواب نداد. نکهیمث ا یرفتم باالسرش و صداش کردم ول اروم

 مبل پرت کردم و با لباس تو خونه عوض کردم. یرو دراوردم و همونجا رو لباسم

 خانوم! یاشپزخونه رفتم و در قابلمه رو برداشتم؛اوم به به چه رد به
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 ا هم نگه داشتم.رز یو خوردم و برا دمیبشقاب واسه خودم برنج و خورشت کش دوتا

تخت گذاشتمش و پتو رو روش مرتب  یغرغر کرد. بغلش کردم ، بردمش تو اتاق و رو یو دوباره صداش کردم ول رفتم

 کردم. 

 .رفتمیاتاق م یکیبه اون  نیبخوابم واسه هم ششیتا قبل از ازدواج پ خواستیکه نم دونستمیم

 گاه کنم.ن یو یگرفتم ت میتصم ومد؛یسرشب بود و خوابم نم تازه

 شروع کردم به تخمه شکستن. لمیمبل نشستم و تخمه روگذاشتم جلوم و همراه ف یرو

 باعث شد خسته بشم و نشسته خوابم ببره. نیو هم دمینفهم لمیاز ف یادیز زیذهنم چ یها یریدرگ با

..................... 
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 شدم. داریباهم ب ومدیبرخورد محکم ظرف ها که از تو اشپزخونه م یبا صدا صبح

 روشن خوابم برده بود. یو یپخش و پالم و ت یلباسا نیهزاران پوست تخمه، نشسته و ب نیب یشدم؛همونجور بلند

 سمت اشپزخونه رفتم به

 من یبایز یبر بانو ری+سالم و صبح بخ

 .شستیمنو م شبید یاشت ظرفاکرد بهم و با اخم جواب سالمم رو داد! د پشت
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 و بستم رابیپشت بغلش کردم و ش از

 سرور من؟! شدهی+چ

 نشده شلخته خان یچیه_

 جــونم ی+ا

 خونه انگار زلزله اومده! نمیبیزحمت خونه رو جمع و جور کردم،صبح بلند شدم م یبا کل روزید_

 .کنمینم یشلخته باز یکارا نیاز ا گهیهمسرم،د خوامی+من عذر م

 و گفت: دیخند

 مرد باشه هی یخونه پر از نشونه ها یعنیگفتن، عشق  میاز قد_

 یهم عوضش نکن ایاونو با دن یعنی+

 .دیخند زیر زیبغلم کرد و تو بغلم ر محکم

 خودم جداش کردم و گفتم: از

 ؟یخندیبانو؟چرا م هی+چ

 کرد. راهنمیاشاره به پ هینگاه به من کرد و با چشم  هی

 شده بود. یکف راهنمیپ ی،جلونگاه به خودم کردم هی

 اورد باال، نشونم داد و فرار کرد. دستاشو

  ؟یکنیم یطونیواسه من ش ،حاالیفسقل سای+وا

 در و رفتم داخل یتو اتاق، خواست درو ببنده که پامو گذاشتم ال دیو پر دیکش غیج

تخت و منم روش خم شدم،خواستم  یکرد لبه تخت و افتاد رو ریپاش گ نکهیعقب تا ا رفتیو اون م رفتمیجلو م من

 دنیو شروع کرد به خند دشیکه کنار تخت بود رو برداشت و تو سرم کوب بالیکه توپ وال رمیگازش بگ
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 +اخ اخ،کوفت

 .دمینگاه بهش کردم و واسش خط و نشون کش هی

 مهمون چشماش شد. یکم خنده از رو صورتش محو شد نگران کم

 ؟یشد ینجوریمادمازل؟ چرا ا شدی+چ

 داد منم کنارش نشستم و بغلش کردم. هیباال و به تاج تخت تک دیکش خودشو

 برهیبرنده شه اونوقت منو با خودش م امیلیموقع و هینگران مسابقه ام، اگه _

م ماسبقه ه ،تویمونیو م یببرت. تو همسر من هست نکهیجرعت نداره بهت چپ نگاه کنه چه برسه به ا یش،کسی+ه

 میشینده مکه ما بر دمیبهت قول م

 اگه... یول_

 و گفتم: دمیو بوس سرش

 نجایا ارمیرو م ازتیموردن لیخونه خودت نرو،اعتبار نداره! وسا گهیتو د ،یراست میشی+بهت گفتم ما برنده م

 !خوادینه نه نم_

 امیم ریشبا د یکه گفتم،ول نی+هم

 چرا؟_

 میکن نیتمر میقرار گذاشت میت ی+با بچه ها

 ام؟یمنم ب شهیم_

 رهی+حوصلت سر م

 بالمینه اتفاقا عاشق وال_

 ای+چشم شما هم ب
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 ؟یبد ادیبه منم  ناتیتو تمر شهیستم،میتو ابشار زدن خوب ن ادیمن ز یراست_

 ام بشم یبالیقربون خانم وال ی+ا

 خدا نکنه_

 دمیم ادتی+چشم 

 چشماتو ببند_

 !؟؟ی+چــ

 چشماتو ببند_

 بستم. چشمامو

 دور گردنم بست یزیکردم چ احساس

 حاال باز کن_

بود و وسطش اول اسم خودم و  بالیتوپ وال هیگردنبند قشنگ بود که  هیباز کردم و به گردنم نگاه کردم. چشمامو

 خودش بود.

 زمیقشنگه عز یلی+خ

 خوشم اومد ، برات گرفتم یلیخ دمید نویا_

 تو بشم که ی+من فدا

 نیدیخدانکنه عه! ا_

 +جونم

 بهیما پر از فراز و نش یبه نظر من زندگ_

 بد؟ ایخوبه  نی+و ا



 والیبالیدخترپسر 

 

 
165 

 

 .شهیهم وجود داره که از بودنِ با تو حاصل م یارامش خاص هیب،یو فراز و نش شیتشو نیخوبه که کنار ا نیا_

 ارامش دور بودم نی+منم سال ها بود از ا

 ؟یمنو دوست داشت یتو از بچگ_

 ی+از همون بچگ

 و منم اونو محکم به خودم فشارش دادم... . دیبغلم خند تو

 

................ 
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 نیتمر بالیو خودم همش وال ویبود. شرکت رو که کال کنسل کرده بودم و سپرده بودمش به مت ناتیاول تمر هفته

 .کردمیم

 .میگرفتیهمو م یها بیو ع میکردیم یزو هرشب با بچه ها با رفتمیم شتریب باشگاه

 .دادمیرزا م یمن جونمم برا یکردم ول نیرفت بس که تمر لیتحل میچند روز انرژ نیا تو

 .میبریمسابقه رو م نیقول دادم که ا بهش

 .ننکیو تالش خودشونو م یو دارن سع دوننیم ریاز اتفاقات اخ یبچه ها پاسوز من شدن،تا حدود هیو بق لیو دن ایپو
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ل مث نمیرفتم،پس ا یادیز یموفق شدم. من مسابقه ها یکردم بهش غلبه کنم و تا حدود یسع یداشتم ول استرس

 اس. هیبق

 .زاشتمیغرور رو کنار م نیا دیبه خودم مغرور شده بودم و با کمی

 .کنمیخودم با رزا هم کار م ینایتمر یتو

 .کنمیم یهرکار یروزیپ نیبه خاطر ا من

 رانیبه ا سفر هیمشتاق بودن تا  یلیخ تریو پ ل،جک،تامی. دنرانیا ارمشونیب م،یبچه ها قول دادم که اگه برنده بش به

 !انیب

 ریخودت بخ ایمرتبط شدن! خدا یحاال،بدجور یو عشقم بهم مرتبط بشن ول بالیوال کردمیوقت فکر نم چیه

 بگذرون... .

 .میپرش و دفاع رو داشت نیتمر امروز

و  میردکیتوپ رو به فاصله دورتر پرتاب م نکهیا ای میکردیو دفاع م میزدیابشار م یو نوبت نیتو زم میسادیوا ۳به۳

 .میو توپ رو جمع کن میکه بهش برس میکردیم یسع دیبا

 میخسته شد نیو واسه هم میکرد نیساعت تمر۴

 سکو نشستم و گفتم: یرو

 امروز بسه  ی+اخ برا

 مردم یوا_لیدن

 رو بده یاون بطر ام،جکیلیلعنت بهت و_ایپو

 که انقدر زحمت دادم دی+ببخش

 یتو هم مثل برادرمون_تام

 گفت: ایرو به پو لیدن
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 رانیسفر به ا هیارزه، یعوضش م_

 که تا اون موقع ساکت بود گفت: جک

 ؟یهمه جا مارو ببره مگه نه دَن دیبا نیدیا یاره ول_

 اره_لیدن

............ 

 کنم. نیتمر شتریب کمیرفتن، من موندم تا  که بچه ها یوقت

زنه ضربه رو ب خوادینفر سوم که م یدفاع رو یاکثرا برا م،چونیتوپ رو دو ضرب رد کن میتونیگفت که م یمرب روزید

 گرفتن هست. ازیامت یبرا یشترینفر دوم هست و شانس ب یبرا یو دفاع کم کننیتمرکز م

 کردم. نیسانس اخر تو باشگاه موندم و تمر تا

 خونه. دمیبود که رس ۱۱ کینزد ساعت

 و انداختم تو در و رفتم تو دیکل

 جلوم دیکه پامو گذاشتم تو خونه،رزا مضطرب پر نیهم

 ؟یکجا بود ؟ینشده؟ چرا تلفنت رو جواب نداد تیزیچ ؟یخوب نیدیا_

 بودم.،باشگاه  امیم ریبود،گفته بودم که شب د لنتیرو سا لمیموبا دیدلم،ببخش زی+سالم عز

 کردمیاوف داشتم سکته م_

 رو گذاشتم کنار در و رو دستم بلندش کردم و رفتم سمت مبل،نشستم و رزا رو گذاشتم رو پام، میپشت کوله

 کردن با موهاش یگرفتم تو دستم و شروع کردم به باز موهاشو

 دونستیبه تو زنگ بزنه نم خواستیامروز مه لقا جون زنگ زد،اخه خط تو دستمه م_

 +خب؟
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و کرد تو مال خودت دایدادم،گفتم که خطم مشکل پ حیسر بسته براش توض کمیمن که جواب دادم تعجب کرد بعد _

 میحال و احوال کرد کمیبهم و  یداد

 +خوب عروس و مادرشوهر با هم حرف زدنا

 دیخند

 بود.  ایزنگ خورد،پو لمیموقع موبا همون

 از رو پام بلند شد و کنارم نشست. رزا

 گل کرده بود. شیطونیو رزا هم ش کردمیصحبت م ایبا پو داشتم
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تلفن رو  کردیم یو رفتم وسط حال،اونم اومد کنارم و همش سع ستادمیگل کرده بود. بلند شدم ا شیطونیش رزا

 .رهیبگ

 درست کرده بود لیبیبرده بود پشت لبش و س ام گرفته بود. برگشتم بهش نگاه کردم،موهاشو خنده

 +نکن توله

 شلوغه،فعال  یلیسرت خ نکهیمث ا_ایپو

 +نه الو الو
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 !طونیش یبوسه ساکتش کردم.فسقل هیخنده بلند رزا اومد. برگشتم و با  یصدا

........ 

 و عتیطب میاستراحت گذاشتم که اونم با رزا و بچه ها رفت یهفته رو دو روزش رو برا نیبود. ا ناتیدوم تمر هفته

 که داشتم قابل درک نبود. یو خوش گذشت اما نگران میعالمه هم عکس گرفت هیگردش،

 .کردیم مونیهمراه ناتمونیهم رزا تو تمر یو گاه میکرد نیرو هم سخت تمر یروز بعد پنج

 تو باشگاه. یتو پارک و گاه یگاه

رو تو شرکت باشم و بعد از اون  میمسائل مجبور شدم که حداقل نصف تا یه بود و به خاطر بعضشد ادیز یلیخ کارم

 و باعث شده بود کم حوصله بشم. اوردیبهم فشار م یخواب یطرف هم ب هیکنم، از  نیتمر بالیول

 ردمکیم یسع امام،یبش ریگذاشته بود و باعث شده بود هردوتامون گوشه گ ریرزا هم تاث یچند روزم،رو نیا یکالفگ

 .رونیب بردمشیو م دمیخریمختلف براش کادو م یخوشحالش کنم و به بهونه ها

......... 

 وقتم رو به رزا اختصاص دادم. شتریبود. ب سمسیکر گهیروز د دو

شن ج هیو  نجایا انیب ایو پو لیتر،دنی.قرار شده بود جک،تام،پمیبود دیو مشغول خر میگرفت سمسیدرخت کر هی

 .میریبگ کیکوچ

 ؟یکنیفکر م یساعت به چ کی_رزا

 +هان؟

 ؟یکنیخاموش نگاه م یو یبه ت_

 بانو؟ ی+اهان نه! اوه خانومم رو نگاه کن! چه کرد

 کردم؟! رییانقدر تغ شیارا کمیبا  ینی_

 خودمو دوست دارم! یمن همون رزا ی+اره ول
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 االن بد شدم؟_

 تره یاست،خوردن گهید زیچ هیاون رزا  یول یخوشگل تر شد ی+نه، خوشگل که بود

 چشمک زدم هی بعد

 که درخت خوب شده؟ گمیاهان،م زهیعه چ_

 و به درخت که گوشه خونه بود نگاه کردم. تعجب کردم! برگشتم

 من چقدر توپ! ی+اوه خدا

 !هیبالیهم وال سمسیدرخت کر یحت بالِیتوپ کوچولو ها توپ وال نیبله ا_

 ده!قشنگ ش یلی،خی+دختر تو فوق العاده ا

 یمرس_

 هیخوب هد یکه به دخترا یدونیسانتاکالوز)بابانوئل( برات کادو اورده! م ،دوستیبود ی+خب حاال چون دختر خوب

 !دهیم

 دوستش؟ هیدوست سانتاکالوز؟ک_

 رادمنش نیدیا گه،ی+پهههه خانم مارو باش،منم د

 د؟یهم با سورتمه و گوزن اومد ن،شمایدیاووو بله بله اقا ا_

 برات گرفتم! یچ نیبرو برگشت اومدم. حاال بب یبانو،اومدم از رشت اومدم ب ری+خ

 .رونیاز تو اتاق خرس و با عروسک سانتاکالوز رو برداشتم و اومدم ب رفتم

 .شدیبزرگ و بابانوئل نسبتا بزرگ. انقدر خرس بزرگ بود که صورتم مشخص نم یلیخ دیخرس سف هی

 مال منه؟؟!!! نای! انیدیا یوا_

 نهیراد یبرا +نه
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 ه؟یک نیراد_

 گهی+پسرمون د

 یمزه ا یب یلیخ_

 و عروسک هارو گذاشتم رو مبل . دمیخند

 رفت؟ ادمی یدی+اخ د

 و؟یچ_

 سایوا سای+وا

 ارهیتام زنگ زدم و گفتم که مشروب هاشو ب به

 گفت: یتلفن رو قطع کردم رزا عصبان نکهیاز ا بعد

 واقعا که ؟یدیسفارش الکل م یزنگ زد_

 ریسخت نگ ادیشبه ز هی+

 نیدینه ا_

 !شهینم یزیکه چ کیدو پ کیپ هیبا  گهیشبه د هی+رزا 

 نه الکل گارینه س یتو قول داد_

 کوچولو هی+

 یلب به الکل بزن دینه،اگه من و حرفام برات ارزش دارن نبا_

 +اخه، پوف باشه

 خوبه_
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که تموم بشه  گهیماهه د کینگفتم اخه تا محرم شدن و  یزنگ زدم به مامان و رابطه امون رو گفتم ول ی+راست

 ایقضا هیو بعدش بق میدیم بیترت یو اونجا مراسم خواستگار رانیا میریشاال،میا

 ؟یاگه مامانت قبول نکنه چ نیدیا یوا_

 هم خوشحال شد. یلی+اتفاقا خ

 !کشمیمن خجالت م یوا_

 بشم که می+قربون خانم خجالت

 

................ 
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 (سمسی)شب کر

 دیخوش اومد دیی+بفرما

 و تام به همراه معشوقه اشون اومده بودن. لیاومده بودن،دن همه

 جشن خوب اماده بود. هی یبرا یو همه چ میکرد نیرو با کمک رزا تزئ خونه

 رو به رزا گفت: ایپو
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کرده،تو خواب هم به سانتا جون سفارش کرده براش  زونیباال سر تختش جوراب او نیدیا دمیجان شن یابج_ایپو

 !ارهیکادو ب

 دنیگفت همه خند نویا تا

 داستان شما بود نه؟ نیا کنمیفکر م_رزا

 هستشو توف کن ؟حاالی+اهان خورد

 میمن تسل_ایپو

و  میگفتیم میباهم جور شده بودن و ماهم داشت یلیو رزا خ یو دوروث ایلیگرم شده بود و ام یلیخ مجلس

 .میدیخندیم

 شدم و به سمت پخش رفتم و روشنش کردم. بلند

 میگرم کن کمی دیپاش دی+پاش

 و برد وسط. دیرفت و دست جک هم کش ایاز همه پو اول

 .کردیو ناز م ومدیواسه جک عشوه م ایم،پویاز خنده روده بر شده بود همه

هم که تو باغ نبود و سرش تو  تریهم که باهم بودن،پ ایرفتن وسط. جک و پو یتام و دوروث ا،یلیو ام لیکم دن کم

 بود. شیگوش

 سمت رزا رفتم و گفتم: به

 سرورم؟ دیدی+افتخار م

 بله_

 .دنیبه رقص میوسط و اروم شروع کرد میگرفتم و رفت دستشو

 جلوش گرفتم یرزا زانو زدم و حلقه ا یپا یکه تموم شد،جلو اهنگ
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 زمیدوستت دارم همه چ+

دستش رو  ی. دستشو گرفتم و حلقه رو دستش کردم و روکردیدست و سوت زدن.  رزا متعجب به من نگاه م همه

 .مینشست میو رفت دمیبوس

 که تام مشروب هارو اورد زدمیحرف م لیو ما هم باهم.  داشتم با دن کردنیو خانوما باهم صحبت م رزا

 نیاز ا نمیا_تام

 و خواست به منم بده که رزا با اخم گفت: ختیر السیگ هیهمه  یبرا

 دیکن لیشما م خورهینم_

 یو نگفت یمتحول شد هویوا چه _ایپو

 محرومم  رهیالکل و غ دنی+فعال به گفته خانم از نوش

 لیاهاا بدبخت زن ذل_ایپو

 +ببند باوا

 .کردیکه نگام افتاد به رزا که با لبخند نگام م کردمیحسرت داشتم بهشون نگاه م با

 به حرفش گوش دادم! نکهیشدم از ا خرسند

 . میدیو خند میو گفت میبود داریو تا خود صبح ب میدیو رقص میزد یبود و کل یخوب شب

 مبل  خوابمون برد. یبچه ها رفتن منو رزا خسته رو نکهیاز ا بعد

 کرده بود. دنیشروع به بار یافتاد؛برف قشنگ رونیم از پنجره به بشدم. نگا داریزودتر از رزا ب ۱۰ ساعت

 که چندتا کادو توش بود! نهیکه چشمم خورد به شوم سیسرو رفتمیم داشتم

 اورده!!! هیواقعا سانتا کالوز برامون هد نکنه

 روشون بود. ادداشتی هیرفتم و کادو هارو برداشتم؛  نهیتعجب به سمت شوم با
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 به دو زوج خوشبخت! تر،یل،پینوئل و گوزن ها=جک،تام،دن ایاز طرف پو_

 خنده درِ جعبه بزرگ رو باز کردم. با

 من!!!! یخدا

 قشنگ!لباس رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم. یلیلباس عروس خ هی

 رگیو حالت پف مانند بود.)پسر است د شدیداشت و بعد ازاد م زیر یها نیو روش نگ شدیکمر تنگ م یتا رو لباس

 (�😁�درست بگه تونهینم

ند لبخند ژکو هی!دیسف راهنیپ هیو  یمشک دیکروات سف هیبود با  یکت و شلوار مشک هیجعبه دوم رو باز کردم؛ در

.لباس عروس رو تو تن رزا تصور کردم و داشتم واسه میکن منو رزا زودتر بهم برس یکار هیزدم،خدا جون نوکرتم 

 .کردمیخودم ذوق م

 مبل خوابش برده بود. ینگاه به رزا کردم که با کاله بابانوئل، رو هی

 

................... 
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 .دمیرو بوس شیشونیو اروم پ دمیسمتش رفتم و پتو رو روش کش به
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 .ییهارو گذاشتم سرجاش و رفتم دسشو کادو

 شد. داریبود که رزا ب ۱۱ یکاینزد ساعت

 میشه و باهم بخور داریصبحانه مفصل درست کرده بودم و منتظر بودم تا ب هی

 ریمن صبحت بخ ی+سالم خانم خوابالو

 مالوند و خوابالو جواب داد چشاشو

 جون نیدیا یبه چه کدبانو شد ر،بهیصبح تو هم بخ زمیسالم عز_

 و گفتم: دمیخند

 طونیش یِفسقل+برو دست و صورتت رو بشور 

 چشم_

 بال ی+چشمت ب

 نشست . زیدست و صورتش و شست و اومد پشت م رفت

 لقمه گرفتم و دادم دهنش براش

 ستمیبچه که ن نیدیعه ا_

 بهتره ینجوری+بخور حرف نزن، ا

 بلند شدم و بغلش کردم. میرو که خورد صبحونه

 دیکش فیخف غیج هیو  دیترس

 نیدیا نیبزارم زم_

 +نوچ 
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 و اونم رو پام نشست مینشست نهیو کنار شوم بردمش

 اورده؟! هیسانتاکالوز هد ه؟نکنهیکادو ها چ نیا_

 به ما زوج خوشبخت دادن! تریل،پیو گوزن ها=جک،تام،دن انوئلیپو ناروی+نه خانم،ا

 هست؟ یعه حاال چ_

 به لبش زدم کیبوسه کوچ هی

 دمی+االن نشونت م

 و لباسو گرفت دیکش غیج هیجلوش گرفتم،از سر ذوق  جعبه ها رو باز کردم،لباس عروس رو در

 خوشگله یلیخ نیچه قشنگه، ا نیدیا یوا_

 کردمیلبخند داشتم نگاش م با

 ه؟یچ یکیاون _

 واسه اقاتونه نی+ا

 اون جعبه رو هم باز کردم و کت و شلوار رو نشونش دادم. در

 میرو بپوش نایقشنگه پاشو ا یلیخ نمیا نیدیا یوا_

 االن؟ م؟ی+بپوش

 گهیاره اره پاشو د_

 خب  مادمازل لی+خ

 .میتا لباسا رو بپوش میو رفت میشد بلند

 نرویو از اتاق ب دمیدست کش هیبود و تو تنم خوب نشست. کرواتمو بستم و به موهامم  یو شلوار خوش دوخت کت

 رفتم.
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 رو مبل نشستم که صداش اومد کمیبود.  ومدهیهنوز ن رزا

 تو اتاق یایلحظه م هی نیدیا_

 +اومدم

 اتاق و باز کردم و رفتم تو در

 +جانم

و اونم به من نگاه  کردمیرو به روم نگاه م یبایداشتم به فرشته ز ینجوریکه بهش افتاد محوش شدم! هم چشمم

 .رونیب زدیم شیشدم، از بدنم انگار ات کشی. نزدکردیم

 دمیزمزمه اش رو شن یسادم،صدایروش وا روبه

 نیدیا_

 +جانم

 تت دارمدوس_

! دستشو کرد تو موهامو و حرکت داد. ازم دمشیدور کمرش حلقه کردم و لبامو گذاشتم رو لباش و با ولع بوس دستمو

 و زمزمه وار گفتم: شیشونیجدا شد. سرم و گذاشتم رو پ

 !یفرشته ها شد اد،مثلی+چقدر لباست بهت م

 م؟یمنو تو به هم برس شهیم ینی_

 +اره چرا نشه؟

 !ترسمیم ندهیمن از ا_

 من هستم نترس ی+تا وقت

 . دیکش قینفس عم هیداد و  هیتک بهم
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 دستمو دور کمرش سفت تر کردم. حلقه

 م؟؟یچرا نرقص میکه عروس دوماد شد م،االنیاهنگ بزار هی می+بدو بر

 حیکامال صح_

 .دنیبه رقص میسمت پخش رفتم و روشنش کردم،دست رزا رو گرفتم و شروع کرد م،بهیاتاق خارج شد از

 

....................... 
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 .میکرد نیتمر بالیوال یو فقط کم میبود یو خوش گذرون حیتفر یتو شهیهم سمسیطول کر در

 نیا دنیشنچون از اول تا اخر رزا مال اونه و چقدر اون روز با  میداده بود که تالش خودمون رو نکن غامیهم پ امیلیو

 حرص خوردم. غامیپ

 .میرو شروع کرد نایژوئن،تمر ۶دو روز بعد از  قایدق

 .میمسابقه اماده باش یتا برا میکنیهفته فقط ورزش و نرمش م نیاخر بود و تو ا هفته

 اماده بود . میت کامال

 گرفت! یکه پول هنگفت میداور انتخاب کرد هی یباشگاه به کمک مرب از
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 باشگاه)...( بود. یتو مسابقه

 استرس داشتم که اونم به کمک رزا کمتر شد. یکم

 بهتر از صدتا ارامبخش و قرص خوابه. یوجودش هست حت یکه تو یارامش

 .کنمیشبا قرص خواب هم مصرف نم گهیبودن رزا د با

 محو کنم. مونیزندگ یرو از تو امیلیبتونم و دوارمیام

و اصال اوضاع  شدیفکرم م هیختگی،هم سخت بود و هم باعث درهم ر دشیکه از طرف شرکت هم بهم وارد م یفشار

 نبود. یخوب

 

 

 

............... 
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 )روز مسابقه(

 .شدیهشت صبح مسابقه شروع م ساعت
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 به گرم کردن. میو شروع کرد نیتو زم میو رفت میباشگاه. لباسامون رو عوض کرد میدیرس۷:۳۰

 کسالت داشتم. کمی نیهم ینه رزا،برا دمینه من خواب شبید

 همراهمون اومده بود؛چقدر ازش ممنون بودم! یهم به عنوان مرب انیاوانس یاقا

 .خوندیلب دعا م رینشسته بود و ز انیبا استرس کنار اوانس رزا

 !مشکشتیزودتر از ما اومده بود. اگر دست من بود که م مشیو ت امیلیو

 .ستادنیسرجاشون ا نیتو زم همه

 .کردیرو پوشش بده و لباسش با همه ما فرق م نیزم تونستیخوب م یلیبود،چون اون خ برویل تریپ

 کرد. یهارو چک کرد واعالم امادگ نیاز داور ها دورب یکی

 .کردیپوزخند مسخره که رو لبش بود، به من نگاه م هیسکو نشسته بود و با  یکه رو امیلیافتاد به و چشمم

 کردم خونسرد باشم. یسع یول کردیم میعصبان داشت

 .میحاضر شد نیو اونا با لباس قرمز تو زم یبا لباس مشک ما

 نگاه به رزا کردم که همون موقع داور سوت شروع مسابقه رو زد! هی

 بزنه. سیاونا رفت تا سرو یها اری از

 کرد و پاس داد به تام و تام هم داد به من! افتیدر تریزد که پ یوب و قدرتمندنسبتا خ سیسرو

 ابشار محکم زدم که دفاع شد!! هی

 یلعنت اه

 بشه. ادیز ازیاختالف امت میکه نزار میکردیم یسع شد،امایما اکثرا دفاع م یها حمله

 به نفع اونا بود! ۲۰-۲۲ازهامون،یامت
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 وقت استراحت گرفت. هی انیاوانس یاقا

تر هستن. دفاع  یقو کردمیکه فکر م یاون د،ازیکرد یخوب در برابرشون باز یلیبچه ها اشکال نداره،خ _انیاوانس

 یمکث نکن ادیکن ز یموقع پاس دادن سع لی. دندیکن فیکه دفاعشون رو ضع دیکن یسع دیدارن و با ییقو

 بله چشم_لیدن

 بزن که به دفاعشون برخورد یجور نکهیا ایدفاعشون اسپک بزن  یبپر و از رو شتریب یتونیاگه م نیدیا_انیاوانس

 بره! رونیکنه و به ب

 +چشم

 .میست رو واگذار کرد نیا م،امایبرگشت نیاستراحت تموم شد و دوباره به زم وقت

 .دمینفس سرکش هیاب رو  یاب داد دستم؛بطر یبطر هیسکو نشستم،رزا اومد کنارم و  یرو

 +اوف خدا

 !نیدیا_

 +جونم

 !یینجایدوستت دارم،تو به خاطر من االن ا یلیخ_

 اش رو گرفتم و سرش و اوردم باال ن،چونهییکه کردم سرش و انداخت پا نگاهش

 !ستین یزیکه چ نیمن واسه تو حاضرم جونمم بدم ا ؟یخانوم فسقل ی+چرا ناراحت

 فقط برات دردسر درست کردم دمتیاز همون اول که د_

 ونه اش اوردم و با اون دستم دستشو گرفتمفشار به چ هی

 ته؟؟یدلدار ی+االن جا

 نگفت یزیو چ دیخند
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نگاه  هی. کردیکه داشت مارو نگاه م امیلیو خواستم عقب بکشم که از پشتش،نگاهم افتاد به و دمیرو بوس شیشونیپ

 دار زدم و از رزا فاصله گرفتم. یپوزخند معن هیبد از زور نفرت بهش کردم و 

 به چشمام دمیکش دستمو

 گفت: طونیش رزا

و من  ادیات خون ب ینیکه بعد توپ بخوره تو صورتت و از ب ینخواب نیتموم شده؟ مواظب باش وسط زم تیانرژ_

 بزارم. خیکنم و رو صورتت  زیمجبور شم تم

 !کردیبه اون روز که توپ خورد تو صورتم اشاره م داشت

 حق به جانب گرفتم و گفتم: افهیق

 رمیگیم یانرژ نیهم با ا یام،وسط باز یپر انرژ شِتمیپ +االن که

 که بهم داده بود اشاره کردم! یریبعد به پالک زنج و

 لبخند زد و دستشو برد تو موهام و درستشون کرد. هی

 تا صلوات نذر کردم. ۱۰۰۰ د،یکه ببر دوارمید،امیگیبله بله شما درست م_

 .ستادمیشدم و ا بلند

 نیتو زم میشده بود بر وقتش

 !میست رو بباز نیاگه ا یحت میشی+مطمئن باش برنده م

 اوهوم_

 نیداخل زم میسمت بچه ها تا بر رفتم

 هم بنداز یجا خال یفرصتشو داشت م،اگهیکنیضرب رد م ۳ ایضرب ۲ون،یدر م یکی ندفهیا نیدیا_ایپو

 ی+اوک
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 که رزا داد زد نیتو زم میرفتیم میداشت

 !نیدیا_

 سمتش برگشتم،لب زد به

 دوستت دارم_

 لبخند قشنگ زد! هیلبخند زدم و دست مشت شده ام رو به سمت قلبم بردم و به رزا اشاره کردم، اونم  هی

 .زدمیم سیسرو دیو من با میستادیا نیتو زم بیترت به

 پشت خط و توپ رو تو دستم گرفتم.  رفت

 کردن! افتیخوب زدم و اونا هم در یلیخ یپرش سیسرو هیسوت زد. توپ رو به باال پرتاب کردم و  داور

 

.................. 
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 .میست کم داشت نیتا بردن ا ازیامت کیبه نفع ما بود. فقط  ۲۴-۲۳ ازیو امت رفتیم شیداشت خوب پ یباز

انداختن که  یجاخال هیکردن و در اخر  یکردن و پاس کار افتیخوب زد.،در یپرش سیسرو هیرفت پشت خط و  ایپو

 توپ رو گرفتم،به تام پاس دادم و اونم دوباره به من پاس داد. عیسر
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 !میست هم ما شد نیو برنده ا دیخواب نشونیابشار محکم زدم که تو زم هیرو نشونه گرفتم و  نشونیزم یخال یجا

رزا فعال همسر منه و  یچه نخوا ینکنم و منم گفتم که چه بخوا هودهیبهم گفت که تالش ب امیلیاستراحت و وقت

 بکنه! تونهینم یغلط چیه

 .میرفت نیداخل زم ،یاز استراحت فن بعد

 شده بود. یرینفسگ یباز

 شده بود. ادیها ز ازیامت فاصله

 . میخسته شد یلیبه نفع اونا بود! خ ۱۵-۲۴

 نیو به خاطر هم میکن ضیکه تعو مینداشت رهیذخ اریخدا  ی. وامیکرد ست رو هم واگذار نیاسپک از طرف اونا ا هی با

 !میخسته شد یلیخ

بوسه ساکتش  هیبهش کردم و با  ظیاخم غل هیاصرار کرد  یلیخ گهید یجواب رد دادم و وقت یاصرار کرد ول رزا

 کردم.

 .میست رو ببر نیا دیهرطور که شده با یبود ول یادی. رو بچه ها فشار زمیببر دیست رو حتما با نیا

 بود! یکیفقط  ازمونیشده بود. اختالف امت رینفسگ یلیخ یچهارم بود و باز ست

 .دیخواب نشونیتو زم میخوب زدم که مستق یلیخ یپرش سیسرو هیو  ستادمیخط ا پشت

پوشش داد و به تام پاس داد. تام توپ رو به  نویابشار زدن که جک زم هیکردن و  افتیزدم که در سیسرو هی دوباره

 ازیامتشدن و ریاسپک زدم که غافلگ هیو  دمیخواست اسپک بزنه که نزد و پشتش من پر ایپرتاب کرد. پو ایسمت پو

 !میدست رو برد نیا ۲۵-۲۳و  میاخر رو کسب کرد

 بود. یازیامت ۱۵دستِ  هیشد که  دهیبه ست پنجم کش یباز

 استراحت کامل،کم بود. هی یبرا یاستراحت فن میو تا میمون خسته بودگرفتم. همه ا استرس

 !؟یبشه اما ک ضیتعو دیخسته شده بود و گفت که با یلیخ جک
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 استراحت کنه اما من شتریب یکنه تا جک کم یباز قهیچند دق یو فقط برا ادیجک ب یاصرار کرد که به جا یلیخ رزا

 مخالف صد در صد بودم.

 اول ی قهی؟ فقط چند دقچرا اخه نیدیاه ا_رزا

 که گفتم نی+نه رزا هم

 و گفت: ستادینداشت و با لجاجت جلوم ا دید ادیو برد اونطرف سالن که ز دیمنو کش دست

 !نیتو زم رمیمن م_

 !یری+نه تو نم

 رمیم_

 +گفتم...

 پاش بند شد و لبشو گذاشت رو لبم!! یاومدم جمله ام رو کامل کنم،رو تا

 !کردمیب نگاش مو متعج مبهوت

 .دمشیباز کرد و دوباره بست منم صورتش رو قاب گرفتم و چشمام و بستم و بوس چشماشو

 گفت: زدیکه نفس نفس م یجدا شد و در حال ازم

 باشه؟ نیجونم،برم تو زم نیدیا_

 که هنوز تو شوک بوسه اش بودم اروم گفتم: من

 +با...باشه

 راه گفت: یزد و محکم بغلم کرد  و بدو بدو ازم فاصله گرفت و به سمت بچه ها رفت،تو زیام طنتیلبخند ش هی

 جونم  نیدیا یماه یلیخ_

 بعد روشو برگردوند و رفت. و
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 دمیبه صورتم کش یدست

 سرتق گولم زد! ی دختره

 اب خوردم.  کمیبرداشتم و  یاب رو از کنار مرب یبه سمتشون رفتم و بطر لیاشاره دن با

شده نگاهش کردم و واسش  زیر یباال! با چشما دادیلبخند زده بود و ابرو هاشو م هی طنتیافتاد به رزا که با ش چشمم

 .دمیخط و نشون کش

 بود. نیرفتن به زم موقع

 !نیو همراه ما اومد داخل زم دیگرمکن پوش هیو  شرتییسو هی رزا

 شروع شد. یسوت زد و باز داور

تا اسپک بزنه اما  دیهم پاس داد به رزا که اونم پر لیو دن لیکرد و پاس داد دن افتیدر تریزدن که پ سیسرو اونا

 توپش از تور رد نشد!

 نییسرش و انداخت پا ناراحت

 بچه ها دیببخش_رزا

 !ستیتو مناسب ن یطور برا نیا ستیتو ن ریزم،تقصی+اشکال نداره عز

 

............... 
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 ازیامت هی،یجاخال هیکرد و پاس داد به رزا و رزا هم داد به من که با  افتیجک در نباریزدن و ا سیدوباره سرو اونا

 .میبدست اورد

 دادم تا رزا و جک جاشون رو باهم عوض کنن. یبه مرب ضیعالمت تعو هیبه نفع اونا بود که من  " ۱۰-۸"ازیامت

 باشه! نیکرد اما دوست ندارم تو زم یکه رزا خوب باز درسته

 دوباره شروع شد. یراحت شد و با سوت داور باز المیاومد خ نیکه به زم جک

 !بازمیاونوقت،رزا رو م میاریبدست ن ازی! اگه امتمیبود ۱۳و ما  ۱۴داشتم،اونا  استرس

 .کردیافتاد به رزا که مضطرب و نگران نگاهم م نگاهم

 پوزخند زد و سرش و تکون داد. هیام،یلیسمت و دینگاهم چرخ نشست. میشونیپ یسرد رو عرق

 دادم. یرو به باز حواسم

ک اسپ هیپاس داد به من و  افتیبالفاصله بعد از در لیمحکم و خوب زدن! دن سیسرو هی م؛یاونا بود سیسرو منتظر

 ما برخورد کرد!!! نیزدم اما،اما دفاع کردن و توپ به زم

 !ستادمیسرجام ا مبهوت

 .کردنینم یاونا هم خوشحال میت یشده بود! حت جادیباشگاه ا یتو ینیسنگ سکوت

 گفتم: رلبیز اروم

 +من نتونستم

 سوت داور سکوت سالن رو شکست! یصدا
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 سوت داور سکوت سالن رو شکست! یصدا

 رو به نفع ما اعالم کرد!!! ازیکه داور امت دمیو باال اوردم و درکمال تعجب د سرم

 برخورد دست به تور! یخطا_داور

 .میبه نفع ماست،دور هم جمع شد ازیامت نکهیاز ا خوشحال

 کردمیداشتم سکته م_ایپو

 نمونده شتریب ازیامت م،دویشد یحال مساو نی+منم،با ا

 !یاش دفاع نشفقط مواظب ب تانیاره کاپ_ایپو

 +کوفت

 !میمواظب باش شتریب دیبا میشانس اورد یول_تریپ

 سرجاهامون میبرگشت

 دوباره شروع شد. یزد و باز سیرفت سرو جک
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 !اوردینم ازیامت چکدومیه یبرا م،توپیکردیم یهرکار میاخر بود و دو ت ازیامت

 ویدیاونا درخواست و م،امایاخر رو به نفع خودمون کرد ازیضربه محکم از طرف من،امت هیو  یپاس سرعت هی دراخر

من مطمئنم توپ به انتن برخورد نکرد،اما با  یبرخورد توپ به انتن انجام شده! ول یچک کردن و ادعا داشتن که خطا

 اعالم شه! جهیقرار بودم تا نت یحال باز ب نیا

 .میو منتظر شد میاه کردسرمون نگ یباال توریبه مان یهمگ

 !میکرد یو شاد میخوشحال همو بغل کرد یخورد،همگ توریمان یکه رو یسبز کیعالمت ت با

 .میدیچرخیدور هم م یخوشحال از

 رزا،از اونا جدا شدم یصدا با

 !!نیدیآ_

 تو بغلم! دیبدو به سمتم اومد و پر بدو

 دنی.پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و اونم شروع کرد به خندمیدیگرفتمش و بلند خند محکم

 دی!برنده شددیشما برد نیدیا_

 قربونت بشم زم،ارهی+اره عز

 و تو چشماش نگاه کردم.  نیزم گذاشتمش

 اومد تو حسم! تیپاراز ایحال خودم بودم که پو تو

 بهمون یبد ینیریش دیکه با میفعال بر د،االنیواسه خونتون الو بترکون دیاهم داداش،بزار_ایپو

 !!ـــــــای+پو

 خب سگ نشو لیخ_
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 و از ما دور شد. دیخند بعد

 یو کمک ییبابت راهنما میو ازش تشکر کرد میرفت یو به سمت مرب میخارج شد نیرزا رو گرفتم و باهم از زم دست

 قبول نکرد و رفت! یول ادیکه بهمون کرد. ازش خواستم تا با ما ب

 افتاد. امیلیشمم به وبرم رختکن که چ خواستم

 امی+رزا تو برو من االن م

 ؟یریکجا م_

 دارم یکار هی+

 دوختم. امیلینگاه پر نفرتم رو به و بعد

 ؟یبهش بگ یخوایم یچ_

 امیم نجایا سای+وا

 رفتم. امیلیگفتم و به سمت و نویا

 به روش قرار گرفتم رو

 ؟یمنه گرفت یبرا نکهیا ینی،رزا ینیاش  جهی؟نتیدیاش رو د جهی+نت

 نباش الیخوش خ ادیز_

 دمیلب غر ریاش رو گرفتم و ز قهی

 !شهیبرات گرون تموم م یمنو همسرم بش کی+نزد

 اش رو ول کردم. قهیپوزخند زدم و  هی

 میدیبه هم رس_لیو
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همه  بدونه براش نکهیا یاثبات عشقم به رزا بود،برا یمسابقه هم برا نی،اینیبیبد م نمیبب میات و رو زندگ هیسا+

 ادیخوب تو گوشت فروکن! عزت ز نویا دمیبدونه جونمم براش م نکهیا یکنم،برایرو م یکار

 رفتم کردیفاصله گرفتم و به سمت رزا که با استرس داشت نگاهم م لیو از

 لبخند بهش زدم،با استرس گفت: هی

 ؟یبهش گفت یشد؟چیچ_

 بدونن دی+مردونه بود،خانوما نبا

 شیا_

 جونممم؟+

 گهید میبر هو،یکه، چقدر سرد شد  گمیم_

 برنده شدنمون رو بدم! ینیریش دیمادمازل که با میبر+

 

............. 
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 !ت؟یلیه؟بیاش چ ینیریش_رزا  
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 است گهید یچ هیواس رزا خانم  ی+اره ول

 ه؟یچ_

 گمینم+

 !نیدیا_

 +جانم!!

 گهیبگو د_

 من لباس عوض کنم،بچه ها منتظرن سایوا نجای،ایفهمیبعدا م فهی+نوچ ضع

 باشه_

 رستوران. میو لباسم و عوض کردم و به بچه ها گفتم بر رفتم

 رفتم. نیرزا رو گرفتم تو دستم و به سمت ماش م،دستیباشگاه خارج شد از

 نشست. لب تشکر کرد و رینه،زیرو براش باز کردم تا بش در

 و باهاش چشم تو چشم شدم. دمیرو د مشیو ت امیلیکه و نمیو دور زدم و خواستم بش نیماش

تارت و اس نیخدافظ( و بعد نشستم تو ماش ای ادیعزت ز ینیام گرفتم و بعد فاصله دادم) یشونیبه سمت پ دستمو

 زدم.

 که صدا به صدا نرسه یاهنگ رو بردم باال،جور ولوم

 با داد گفت: رزا

 وونهیکمش کن د_

 و گفتم: دمیخند

 +چرا؟امروز روز منه
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 دادم. شیافزا نیپامو گذاشتم رو پدال گاز و به سرعت ماش و

 و گفتم: نییرو دادم پا شهیکنارمون،ش دی. رسدادیچراغ م یو ه ومدیاز پشت سر م ایپو نیبوق ماش یصدا

 +چته

 ؟یزنیداداش شنگول م هیچ_

 +شنگول نزنم؟ امروز روز منه

 و گفت: نییعقب و داد پا شهیش تام

 ؟یکورس هست هیپا یهو_

 !دی+شد

 .میدم رستوران کورس گذاشت تا

 .ههه کوچولو!گفتیم راهیو بد و ب زدیم غیبود که ج دهیانقد ترس رزا

 رستوران ترمز کردم و زدم رو فرمون. یجلو

 کردمیداشتم سکته م یوا_رزا

 رو خورد. کیکه روده بزرگه کوچ نیی+خدانکنه،بپر پا

 دییشما مرد ها همتون شکمو_

 +دستتون درد نکنه

 .میشد ادهیپ نیماش از

 .میو همه باهم به داخل رستوران رفت دیهم رس اشونیپو نیماش

 بعد هم گارسون اومد و سفارش هارو گرفت و رفت... . نیو چند م میگرد نشست زیم هی دور
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 از غذا رو به همه گفتم: بعد

 !یاصل ینیریش به دی+خب خب نوبت رس

 یاصل هینیریش نیا یبرا رمیمیاخ اخ من م_ایپو

 زد پشت کله ش و گفت: دونهی لیدن

 !؟یکنیم کاریمن موندم بخوان خبر پدرشدنت رو بدن چ_

 کنه؟یم کاریبه نظرت چ_تریپ

 یخودکش_تام

 رهیگیم یفراموش یخوشحال یبه نظرم از رو_جک

 گمیاالن بهتون م_ایپو

 همه!!! یاونم جلو دنیو صاف کرد و شروع کرد به رقص راهنشیستاد،پیرو زد عقب و بلند شد ا شیصندل

 .میبود دهیخنده همه امون ترک از

 دنیخندیهم که تو رستوران بودن م ییکسا

 !کننینگات م یمردم چجور نیین،بیبش ری+خاک تو سرت بگ

 کرد. میکه تو رستوران خم شد و تعظ یبه کمرش داد و رو به کسان گهید چیپ هی

 .دیو خنده،نوبت به به اعالم رس یبعد از شوخ خالصه

 .دیشده ا رانیسفر به ا تیلیدستگاه ب کیبرنده  یهمگ دیکه بهم کرد یداداشام،به پاس از کمک ونی+اقا

 .مدیکشیمنم داشتم براش خط و نشون م زدیداشت غر م یه ایوسط پو نیا یخوشحال شدن ول همشون

 اورد. رونیب شیهم سرش رو از تو گوش تریو پ میرزا همه امون ساکت شد یسرفه  با
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 م؟یچرا تو رستوران نشست قایدق م،االنیما که غذامون رو خورد گمیم_رزا

 رو ب سمتم پرت کرد که خورد تو سرم! یجعبه دستمال کاغذ ایپو

 چته؟ ی+هو

 م؟یاالن چرا نشست گهید گهیخب،رزا خانم راست م ریبگ ادیذره  هی_

 داره؟ نیدیبه ا یچه ربط نیخب ا_جک

 یچیه_ایپو

 اهان_جک

 از من بلند شدن. تیهم به تبع هیو بق ستادمیشدم ا بلند

 ات! ینیریبابت ناهار و ش نیدیممنونم ا گهیخب د_لیدن

 .دی+من از شما ممنونم که کمکم کرد

 م؟یبر دیبا یخب حاال ک_تریپ

 اس گهیچهار روز د ی+برا

 اروم دم گوشم گفت: رزا

 چه زود واقعا!_

 +خوبه که 

 نگفت یزیباال انداخت و چ یا شونه

 میحرف بزن یفارس تونمیو نم میشناسینم ادیرو ز رانیخب پس خوبه فقط، ما ا_تام

 .میباهاتون هست ای+من و پو
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 با دست زد بهم و به خودش اشاره کرد و گفت: رزا

 منم که شلغم_

 .میدیحرفش خند نیامون با ا همه

 کردن و رفتن. یها خدافظ بچه

نشسته بود داشت به رزا نگاه  زیحساب کتاب غذا ها که پشت م م؛مسئولیتا پول غذا هارو حساب کن میرزا رفت با

 !کردیم

 کردم و رو بهش گفتم: اخم

 +حواست به کارت باشه 

 .میبعد پول رو تو صورتش پرت کردم و با رزا از رستوران خارج شد و

 

................... 
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 ****)رزا(****

 برنده شدن کرد و موفق هم شد. یهمه تالشش رو برا نیدیخوشحال بودم!ا یلیخ   
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 مسابقه داد. نیبه خاطر من تن به ا اون

 .یرو بهم داد نیدیا نکهیا ی،برایمهربون نهمهیا یشکرت برا ایخدا

! ست؟یحکمت ن نی! به نظر شما ادمید کایامر یرو اونم تو نیدیسال دوباره آ۱۰فکر کردم که چطور بعد از  نیا به

 !ستین یهرچقدر هم خدارو شکر کنم بازم کاف

 منو به خودم اورد نیدیا یفکرا بودم که صدا نیهم تو

 زم؟یعز یکنیم ریکجا س_

 .میکرد دایچطور همو پ نکهیبه ا کنم،ی+به گذشته فکر م

 !ادیرزا به چشم ن یزشت گهیبزارم سر راه رزا،د نویخوشگلم گفت ا دیخدا د گهیهووم! اره د_

 گفتم: یو حرص دمیکش غیج

 ــــنیدی+آ

 و گفت: دیخند

 .فهمنیم یبغل یناینکش دختر االن ماش غیجانـــــم،ج_

 !ادیتو به چشم ن یمن خوشگلم ،منوگذاشت سر راه تو که زشت دی+واقعا که،اتفاقا برعکس،خدا د

 خوشگله میاون که صد البته،تسل_

 مسخره کن ـــن،خودتویدی+ا

 میشاد ش کمیچشم،حاال اون پخش و روشن کن _

 +باش

 تاک شروع به خوندن کرد... . کیو روشن کردم و اهنگ بوو سرده از ت پخش

 !!ستادیا سیاداره پل یرو روبه
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 ؟یسادیچرا وا نجای+ا

 اورد. رونیفلش ب هیکاپشنش  بیعقب برداشت و تنش کرد،از تو ج یصندل یرو از رو کاپشنش

 ه؟یچ نی+ا

 اومدم! ینیبش نیساعت تو ماش میکار دارم،ن نجایا_

 ؟ی+اخه واسه چ

 گمیبرات م امیم_

 رفت!! سیشد و به سمت اداره پل ادهیپ نیماش از

 داشت؟ کاریچ ینیرفتنش نگاه کردم.  به

.... 

 نشسته بودم. نیساعت بود تو ماش مین

 نفر زنگ زد و شروع کرد به صحبت کردن. هیبه  ستاد،یدر ا یاومد و جلو رونیب سیبعد از اداره پل نیم چند

اومد،در و باز کرد و پشت  نیو به سمت ماش دیتو موهاش کش یو دست دیکش قینفس عم هیکه تموم شد  تلفنش

 فرمون نشست.

 

............... 
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 چه سرده! رونیاوف ب_نیدیا

 شده؟ی+چ

 شده؟یچ یچ_

 س؟یپل شیپ ی+چرا رفت

 امیلیو_

 فلش دستت بود! هیبه اون داره؟ تو  ی+وا چه ربط

 نبود؟ امیلیو یمگه اون از ادما ادته؟یاون موقع که من تصادف کردم و _

 +خب چرا

 تیو ازش شکا سیبردم دادم به پل لمویهست که تمام لحظات و ضبط کرده و حاال هم ف نیدورب هیخونه  یجلو_

 کردم!

 ؟؟یگفت یجد ؟ی+چ

 پ ن پ_

 یکرد تیشکا ی+اهان خوب شد رفت

 چونه ام و صورتم رو مقابل صورتش نگه داشت ریاورد و گذاشت ز دستشو

 کارو کردم؟ نیا یناراحت که نشد نمیبب_

 بخش زدم و گفتم: نانیلبخند اطم هی. نییگرفتم و اوردم پا دستشو
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 .یکم کرد میکه شرش رو از زندگ یهم کرد ی+نه چرا ناراحت شم؟ خوب کار

 زد! طونیلبخند ش هینگاهم کرد و بعد  رهیخ

 کردمیتعجب داشتم نگاش م با

 مادمازل؟ می. حاال کجا بردمیشدم بسه، وگرنه کار دست هر دومون م یبانو احساسات_

 بود! ینبود،جد ینجوریرو به روم نگاه کردم! قبال ا طونیش نیدیتعجب به ا با

 نیدیا گمی+م

 جوابم رو هم داد نیح نیزد و حرکت کرد،در هم استارت

 جانم؟_

 !یمتحول شد هویها، چه  ینبود طونیکه قبال انقدر ش گمی+م

 .شهیم طنتمیباعث ش نیکنار تو ام شادم و ا یوقت_

 مرد رو دوست داشتم. نیلبخند اومد رو لبم. چقدر ا هی

 م؟یریم می+خب حاال کجا دار

 دیخر_

 +وا چرا؟

 رن؟یم یچ یبرا دیخر_

 +اهان

.... 

 .میو به داخل رفت میشد ادهی. پدیمرکز خر هیبه  میدیرس
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 ! تو دست هردوتامون پر شده بود.دیخریو م دیدیکه م یهرچ نیدیا

 .سادیمغازه وا هی یجلو نیدیکه ا میرفتیتو پاساژ راه م میداشت

 میلباس گرفت یلیبسه خ میبر ایب شد؟ی+چ

 اون پالتو رو نگاه کن چه قشنگه!_

 قشنگ بود!  یلیخ گفتیکه پالتو بود کردم. راست م ییبه جا ینگاه

 و برد تو مغازه،اروم دم گوشش گفتم: دیمنو کش دست

 میبر ایب خوادینم نیدی+ا

 که گفتم نیحرف نباشه،هم سیه_

 ارهیمن ب زیفروشنده گفت که اون پالتو رو سا به

 پالتو رو اورد و منم رفتم تا پرو کنم. فروشنده

 خوب نشست. یلیام بود و تو تنم خ اندازه

 .میداریگفتم که اندازمه،اونم به فروشنده گفت که همونو برم نیدیاومدم و به ا رونیاتاق ب از

 .نیدیبود و دستم تو دست ا نییپا سرم

 .کردیداشت نگام م حیلبخند وق هیمرد فروشنده که با  یرو که باال اوردم نگام افتاد تو چشما سرم

 .نییو شرم زده سرم و انداختم پا یعصبان

 هم متوجه شد چون به فروشنده گفت که حواسش به کار خودش باشه و دست منو محکم فشار داد. نیدیکنم ا فکر

 .اوردمین خودم یبه رو یدردم گرفت ول کمی

 .میبه زور من، خارج شد دیحساب کرد و از اون مرکز خر پولشو
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 مظلوم نگاه کردم نیدیو به ا ن؛برگشتمیتو ماش میو سرد شده بود. نشست کیغروب کرده بود و هوا تار افتاب

 ؟یخوایم یزیچ ؟یکنینگاه م ینجوریرزا؟ چرا ا_

 ؟ییجا هی میبر شهیم ـــنیــدی+ا

 کجا؟_

 کودوم طرفه. گمیبهت م یاگه بر ینی دونمیم یچشم دونمینم قی+ادرسو دق

 یباشه فسقل_

 

 

 

........ 
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 به همون پارک مد نظرم. میدیرس نکهیکه کجا بره،تا ا کردمیحرکت کرد و منم با دست اشاره م نیدیا

 بود. یقشنگ یو جا کردیرود از وسط پارک عبور م هی
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 به هم و گفتم: دمیکوب دستامو

 جاست نیاره هم ی+وا

 بودم! ومدهیتا حاال ن هیقشنگ یجا_

 رود هم داره هی+اوهوم تازه 

 شو فقط قبلش... ادهیچه جالب!پ_

 +هوم؟

 و گفت: دیکش لپمو

 که گرفتم رو بپوش،هوا سرده. ییپالتو_

 +چشم

 بال یچشمت ب_

 دمیکش نییپا میشونیپ یکالهم رو تا رو دم،یپوش وریهمون پل یلبخند زدم و پالتو رو از کاورش در اوردم و از رو هی

 دستشو دور کمرم حلقه کرد. نمیدیبه قدم زدن،ا میشروع کرد نیدیو با ا میشد ادهیپ نی،از ماش

 سرد شده بود. یلیخ گفتیم راست

 رزا؟!_نیدیا

 +جانم

 ؟یمدوین رانیچند وقته ا_

 شیسال پ ۴/۵ ینیام،یلیماه قبل از فرارم از خونه و کیبار  نی+اخر

 کرده رییتغ یلیاالن خ_

 گفتم: طنتیش با
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 .کنمیبه شهر نگاه م ریدل س هی نمیشیم میریم گهی+حاال چند روز د

 زد و گفت: حیلبخند مل هی

 دارم! میزندگ یبرا ییفکرا و برنامه ها هی رانیا میبرگرد_

 ؟یی+چه فکرا و برنامه ها

 .ستادمیو منم روبه روش ا ستادیا

 ات یخواستگار میایرسما ب رانیا می! با مامان هماهنگ کردم،رفتیزندگ لیتشک_

 نگاه کردم! نیدیتعجب به ا با

 نییهول کردم،احساس کردم سر گونه هام داغ شد و سرم و انداختم پا کمی راستش

 اومد و گفت: نیدیخنده ا یصدا

 خانومم کشهیجونم چه خجالتم م یا_

 افتاد. میشونیپ یکالهم رو یکه منگوله ها نییانداختم پا شتریو ب سرم

 و همزمان بغلم کرد. دیدوباره خند نیدیا

 نهیبیم یکیزشته  نیدیا ی+وا

 دوست دارم اصال یبعدشم،زنم ستیکه براشون مهم ن ناینه،ایبب_

 اومد رونیتکون خوردم و از اغوشش ب کمی

 میزدیقدم م میداشت زهیکه چ گمیم م+اه

 خودم شروع کردم به راه رفتن و

 .میخودشو و رسوند بهم و شونه به شونه هم قدم زد نمیدیا



 والیبالیدخترپسر 

 

 
206 

 

 ریذخوب و دلپ یلیخ نیدیا یتو هوا دنیبهتره بگم نفس کش ایهم خوب بود  یلیسرد بود اما به نظرم خ نکهیبا ا هوا

 بود.

ده ش میبه پل که به خاطر وجود رود،پارک به دو قسمت تقس میدیتا رس می. انقدر راه رفتمیدو سکوت کرده بود هر

 بود و اون پل، پارک رو بهم وصل کرده بود.

رفته گ یادیز ییبایگذاشته بودن و ز ییبایز یرنگ یرنگ یو به رود که اطرافش رو چراغ ها میستادیپل ا یرو میرفت

 .میبود نگاه کرد

 رو شکست. نمونیسردمو تو دستش گرفت و سکوت ب یدستا نیدیا

ابراز  یبرا یجمله بهتر یباشه ول یتکرار یلیجمله خ نیا دی! شایزیاز هرچ شتریدوستت دارم ب یلیرزا،خ_

ندارم و باوارامش و فکر کردن به تو  یخواب یب گهیکه شبا د یبه حد رمیگینکردم. با بودنت ارامش م دایاحساساتم پ

 .خوابمیم

 

 

.......... 
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 .بزرگتر شدم دنبالت بگردم یگرفتم عشقتو تو قلبم نگه دارم و وقت میبعد از رفتن تو از خونه امون،تصم_نیدیا
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 حالم رو بدتر کرد. نیکنم و ا داتیدنبالت گشتم اما نتونستم پ ادیاومدم ز کایبه امر یوقت

م که کن داتیدوستت داشتم، اما بعد از رفتنت تالش کردم که پ یسخت باشه که من از هموم بچگ کمیباورش  دیشا

 کنم. داتیکردم بتونم پ یرو تو قلبم راه ندم. فکر نم یدختر چیگرفتم ه میبود. از اون موقع تصم جهینت یتالشم ب

ت . دسیتو همون باش کردمیفکر نم یهام،داغ دلم تازه شد. ول یبچگ یبه رزا ادتیتو باشگاه و شباهت ز دنتید با

سر موضوع  ومد؛مخصوصایها اطرافت، کفرم در م بهیغر دنیکنم. با د تیخودم نبود،همش دوست داشتم ازت حما

 بود! بیبهت داشتم که واسه خودمم عج یاحساس هیمکس. 

 ادته؟یرو  یاسباب کش روز

 +اره

دفتر خورد.احتمال دادم که دفتر خاطرات باشه.  هیبه  کردم،چشممیرو جا به جا م تلیمن اون موقع که داشتم وسا_

 رو خوندم. یبر داشتمش و بدون اجازه ات، همون شب همه چ

و روز بعدش که  اوردمیخودم ن یرو بهم دادن،اما به رو ایانگار دن یهام یبچگ یتو همون رزا دمیفهم یوقت یدونینم

 گوشه بزاره. هیو  ارهیرو دادم تا ب دت،دفتریخونه جد ونیدکوراس یمامان اومد برا

 موضوع،احساسم بهت چندبرابر شده بود. نیا دنیفهم با

 هام شده بودم. یبچگ یو رزا  دیجد یبود!من عاشق رزا یکه بهت داشتم چ ییکه اون احساسا دمیفهمیم حاال

رو همون  یو همه چ اوردمیطاقت ن نیهم همردم،واسیداشتم م دنتیغم دو ماه ند ران،ازیخواستم برگردم ا یوقت

 یبمون. از ب شمیپ شهی. همونتمیکه دارم رو مد یخوشبخت ونتم،احساسیشب بهت گفتم. رزا! ارامش االنم رو مد

نکن چون  غیوقت نگاهتو ازم در چیکردم. ه یاشتباه هیاگه  یتوجه نباش حت یبهم ب چوقتیمتنفرم،ه یتوجه

ه هم قبلش ب ایاومد،ب شیپ یمشکل مونینکرده تو زندگ یی. رزا اگه خدایمشک یتو اون چشما شهیخالصه م میزندگ

 . میبد حیتوض

 دارم. ازیبگو االن ن ،یمونیم شمیبهم بگو که پ یول دمیصدبار پرس نویا دونمیم رزا

.. 
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اشک تو چشمام  بودنش. از شوق حرفاش یخوشحال بودم. تو دلم خدارو شکر کردم برا ن،یدیا یحرفا دنیشن با

 نگاهش کردم و بعد محکم بغلش کردم. کمیبود.  یجمع شد.اشک شاد

 .مونمیم شتیپ مونم،یم شتیدوستت دارم، پ یلی.خدمیکه تاحاال د یهست یکس نیبهتر ن،یدی+ا

که منو از خوش جدا کرد و شونه  میتو اون حالت موند کمیدورم حلقه کرد و منو محکم به خودش فشار داد.  دستاشو

 هام رو گرفت.

 بشه؟ یچ یاالن دوست دار_

 خوبه یلی+برف بباره،خ

 ام افتاد! ینیب یرو دیسف زیچ هیتموم شدن جمله ام  با

 تعجب به باال نگاه کردم. با

 .ومدنیم نیبرف ، اروم اروم به سمت زم دیسف یها دونه

 بهم.باال و دستامو کوبوندم  دمیپر یخوشحال با

 .کردیبالبخند داشت نگام م نمیدیا

 من عاشق برفــــم!! ی+وا

 منم عاشق توام _

 .وونهیبه بازوش زدم بهش گفتم د یمشت

 

............. 
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 . کردیم دیاومد،همه جا رو سف یم ینجوریهم گهیساعته د کیشده بود. اگه تا  ادیبرف ز شدت

 اون سرما رو حس کنم. ادیز زاشتینم گهین،دیدیاغوش گرم ا یهوا سرد بود ول نکهیا با

 .کردیهمچنان منو نگاه م نیدیو به رودخونه نگاه کردم اما ا برگشتم

.... 

م؛ کرد نیدینگاه به ا هی. مینشسته بود مکتین هی یکرده بود. رو دی. برف همه جارو سفمیرو اونجا بود یساعت دو

 .کردنیم یبرف باز یبود که با شاد ییبچه ها شیاسش پحو

 لبخند زدم و بلند شدم. هی

 ازش فاصله گرفتم. دینفهم یحواسش پرت بود که حت انقدر

 پرتاب کردم که خورد تو صورتش! نیدیگلوله برف درست کردم و بعد به سمت ا هی

 زده برگشت و نگام کرد. بهت

 بود. ختهیموهاش ر یهم برف رو یشده بود و کم دیباحال شده بود! کل صورتش سف یلیاش خ افهیق یوا

 ضعف رفت. دلم

 و برفارو پاک کرد. دیصورتش کش ی. دستشو اورد باال و رودمیخند زیر زیر

 و گفت: ستادیبلند شد ا دفهی

 !دمینشونت م ؟یکنیم یخانم،حاال منو برف طونیش_
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 .دنیاوضاع خرابه، شروع کردم به دو دمیگلوله برف درست کرد ، منم د هی

 .میکه خسته شد میکرد یو برف باز میدیدو انقدر

 پر از برف شده بود. لباسامون

 کردم! شیبرف یلیمن خ یکرده بود ول مینگاه کردم؛مراعات منو کرده بود و کم برف نیدیا به

 لبخند کش دار زدم و ابروهامو انداختم باال و گفتم: هی

 ؟یشد یختیر نی+اووو جناب مهندس چرا ا

 کارو باهام کرد. نیموش کوچولو ا هی_

 ی+خودت

 موش کوچولو_

 ی،خودتی+خودت

 کوچولو_

 و اسمشو صدا زدم دمیکش غیج هی

 ـــــــنیــــــدی+ا

 جونـــــــم_

 ستمی+من کوچولو ن

 چشم_

 و دستامو گرفت تو دستش سادیوا کمینزد اومد

 دستات چه سرده _
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 کرد. "ها"دهنش و  یباال برد، گرفت جلو ودستم

 .دیام رو گرفت و کش ینیاش هم نوک ب گهیدست د هی با

 ؟یکنیم کاریچ یا ی+ا

 شانس اوردم. پاشو یخونه، سرما نخورده باش میات قرمز شده ، پاشو پاشو بر ینیب_

 میبعد بر میبمون گهید کمی+

 چپ نگام کرد و گفت: چپ

 باشه _

 دور دهنم. دیچیتر، شال گردن خودش رو انداخت دور گردنم و پ نییپا دیبعد دستشو به سمت کالهم برد و کش و

 که گفت: کردمیداشتم نگاش م ینجوریهم

 یخوریخب سرما م ؟یکنینگاه م ینجوری! چرا اه؟یچ_

 ؟ی+خودت چ

 .ستیمن سردم ن_

 باال و انداختم.  یا شونه

 .میرفت نیزدن و به سمت ماش قدم میگرفتم و شروع کرد دستشو

 از پارک رو اشغال کرده بود. یکه گوشه ا کیدکه کوچ هیو برد طرف  دیدستمو کش نیدیا دفهیراه،  تو

 خودش نگه داشت. یبرا شمیکیداد به من و  شویکیتا نسکافه گرفت؛  دو

 !چسبهیگرم م هیدنینوش هیسرد ،  یهوا نیبه تو ا به

 صورتم نگه داشتم. یرو ازش گرفتم و جلو وانیل
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 .کردیو صورتم رو گرم م خوردیگرمش به صورتم م بخار

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 ، دستت طال دیچسبیگرم و داغ م یدنینوش هیهوا  نی+اوم به به تو ا

 بعد شروع کردم به جرعه جرعه خوردن نسکافه ام. و

 نسکافه اش رو نگه داشته بود. وانیاش ل گهیدست د هیدستش رو حلقه که دور شونه هام و با  هیهم  نیدیا

 

 

................ 
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 .دمید نیدیا نیماش یکه جرعه اخر نسکافه ام رو تموم کردم و سرمو باال اوردم ، خودم رو جلو نیهم

 .امیاالن م نیبش نیبده به من برو تو ماش وانتویل_

 +باش

 جمع کردم. سردم بود. ینشستم و خودمو تو صندل نیتو ماش رفتم
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 .کردمی، به امروز فکر م کردمیبه امشب فکر م داشتم

چند  یو تونستم حداقل برا دمیبود چون به ارزوم هم رس ی، در کل روز خوب میرو پشت سر گذاشت ییپر ماجرا روز

 سنگ تموم گذاشت. مشیهم با ت نیدیکنم و ا یباز بالیوال میت یهم که شده تو قهیدق

 داشبورد بود زنگ خورد. یکه رو نیدیا لیفکرا بودم که موبا نیهم تو

 .شدیکه روشن و خاموش م ولتیبرداشتم ، چشمم خورد به اسم و لویموبا

 زده بود. خشکم

 در ارتباطه؟! نیدیهنوز با ا مگه

 دادم جواب

 زمیعز ن؟یدیالو ا_ولتیو

 !دیی+بفرما

 شما؟_

 !دیهمسر من زنگ زد یگوش +شما به

 کارش دارم. نیدیرو بده به ا یهمسرت؟ هه گوش_

 به من بگو ، بهش بگم. یدار یهرکار ؟یدار کاری+با شوهر من چ

 ؟یستیصدات چقدر اشناست! تو اون خدمتکاره تو باشگاه ن_

 ،کارتو بگو ستیمهم ن یلی+خ

 ؟یکنیباهاش حال م یریگیچقدر ازش م یشب ن؟یدیبه ا ی! هه باالخره خودتو چسبوندیپس خودت_

 زنگ نزن! نیدیبه ا گهیوقت د چیه ،یکن یاحترام یبه من ب یحق ندار گهی+خفه شو دهنتو ببند! اون شوهرمه! د

 رو قطع کردم. یگوش و
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 شده بودم؟ یام گرفته بود. چرا انقدر من نازک نارنج هیگر

 !هیگر ریز زنمیم یفرت شهیم یهرچ تا

 کنه! ریو تحقحق نداشت من اون

 .ستمیبه خدا ن ستم،یدختره ه..ر..ز..ه ن هی من

 اومد. نیدیکه ا کردمیم هیداشتم گر ینجوریهم

 بهت زده گفت: د،یرو د میو صورت اشک دیام رو شن هیگر یصدا تا

 !! دِ حرف بزن؟یکنیم هیگر ینجوریچرا ا شده؟یرزا؟ چ_

 ..نـی.. د ـی+ا

 شده؟یجونم؟ چ_

 ستمیدختر ه..ر..ز..ه ن هی+من.. 

 نییپا ارمیگفته تا فکشو ب یگفته؟ بگو ک یزیچ یمگه کس ؟یچ ینی_

 نکن. هیگر زمیرزا عز_

 رم؟یگیبا تو ام پول م نکهی+من از ا

 و چونه ام رو تو دستش گرفت دیلب غر ریز

 مزخرفاتو گفته نیا یدِ بگو ک_

 ؟یستیبود، جواب دادم بعد که گفتم کارش رو بگه تا بهت بگم گفت تو اون خدمتکاره ن ولتیزنگ خورد و ت،ی+گوش

 ؟یکنیباهاش حال م یریگیچقدر م یبهش؟ شب یباالخره خودتو چسبوند

 ام گرفت. هیگفتم دوباره گر نویا تا

 دمیرو شن نیدیا یعصب یصدا
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نکن فدات شم.  هیگر زمی.رزا عزرمیگیگِل م بهت گفته. دهنشو یزیچ نیگ.و.ه خورده همچ ز،یهمه چ یب یدختره _

 همه مث خودشن. کنهیکاره است فک م نیاون چون خودش ا

 دستش اشکامو پاک کرد. با

 نکن هی! گریکنیداغونم م یکنیم هیگر یوقت یدونینکن ، نم هیجون من گر_

 نکنم. هیکردم گر یسع

 گلوم رو قورت دادم. یرو غنچه کردم و بغض تو لبم

 +چشم

 چونه ام برداشت. ریلبخند زد و دستشو از ز هی

 

................. 
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 زد و حرکت کرد. استارت

 .دیفهم شدیداشت م یتو فکر بود؛ از اخماش که تو هم بود و صورتش که حالت گرفته ا اونم

 ... .یکه شب خوبم رو خراب کرد ولتیتو روحت صلوات و یا
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 **** 

 زنگ خورد. زیم یکه تلفن رو دادمیعقب افتاده رو سرو سامون م یشرکت بودم و داشتم کارا تو

 د؟یی+بفرما

 با شما کار دارن ، پشت خط هستن وصل کنم؟ یخانوم هیخانم مهاجر _زابلیا

 ی+اره، مرس

 بعد وصل شد هیثان چند

 سالم_

 بود!! ولتیو یصدا نکهی...ایا

 ؟یخوایم ی! چولت؟ی+و

 !ستیچشم پاک ن یکنیهم که فکر م یانقدر نیدیبگم ا خواستمینشو خانم مهاجر م یعصب_

 اعتماد دارم. نیدیاز چشمام به ا شتریمن ب ؟یما دخالت نکن یتو زندگ شهی+م

 یبا وفتهیب باش فشارت نشاپ )...(. مواظ یکاف ۵:۰۰تماشا کن! ساعت  ایب دمیامروز باهاش قرار دارم ، ادرس م_

 بوق تلفن... یبعد صدا و

 تعجب کرده بودم! ولتیو یحرفا از

 (وفتهی)مواظب باش فشارت نداد؟یم یاخرش چه معن حرف

هم  یانقدر نیدیبگم ا خواستمیفکر کردم. صداش تو گوشم اکو شد )م ولتیو یو کردم تو دهنم و به حرفا انگشتم

 تماشا کن(. ایب دمی(.....)امروز باهاش قرار دارم ادرس مستیچشم پاک ن یکنیکه فکر م

 من؟ یاز زندگ خوادیم یقرار داشته باشه؟ چ نیدیبا ا دیبا چرا

 . دمیعشق رو فهم نیری. تازه طعم شدمیرو فهم یزندگ یتازه چند وقته معنا من
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 زن؟یبهم بر مویزندگ خوانیم چرا

 .ولتیاز و نمیا امیلیاز و اون

 رو ندارم. گهید بتیمص هیتحمل  گهیم کن من دخودت کمک ایخدا

 رو از دست بدم، کمکم کن. نمیدی، ا مویزندگ خوامیمن نم ایخدا

 نه ! ای شهیزودتر از شرکت خارج م نیدیا نمیتا بب زابلیزدم به ا زنگ

 الو بله رزا جان؟_

 ؟رهیزودتر م ینی شه؟یاز شرکت خارج م یک نیدیا یدونی، م زابلی+ا

 کار داره. ییجا ۵اوم اره فکر کنم گفت ساعت _

 من یخدا اوه

 فقط بهش نگو باشه؟ ،ی+باشه مرس

 .گمیراحت نم التیخ_

 خدافظ ی+مرس

 بعد تلفن رو قطع کردم. و

 وفته؟یقراره ب یچه اتفاق گهیساعت د میبود. دو و ن ۲:۳۰ قایساعت نگاه کردم ، دق به

***** 

 به پنج بود. قهیبه ساعت نگاه کردم، پنج دق گهیبار د هی

 .نییپا دمیگردن رو محکم به صورتم بستم و صورتم رو باهش پوشوندم. کالهمم تا حد امکان کش شال

 و انتخاب کردم و نشستم. زیم نیتر یشاپ و گوشه ا یداخل کاف رفتم
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 ندم.مو ولتیو و نیدیقهوه سفارش دادم و منتظر ا هیبعد گارسون اومد و  یکم

 ازشون نشد. یخبر یاونجا موندم ول قهیدق ۲۰

 صورتم ظاهر شد! یشاخه گل رز قرمز جلو هیمنو سرکار گذاشته! اومدم بلند شم که  پس

 تعجب به شاخه گل نگاه کردم. با

 که شاخه گل رو گرفته بود نگاه کردم. یباالتر اومد وبه صاحب دست چشمام

 !!رونیاز حدقه زده بود ب چشمام

 !!!!؟امیلیو

 

.............. 
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 بهش نگاه کردم!! متعجب

 نجاست؟ینکرد پس چرا ا تیازش شکا نیدیا مگه

 دمیشن صداشو
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 گل  یگل برا_

 و نشست روبه روم دیرو کنار کش یصندل

 ؟یکنیم کاریچ نجای+تو...تو ا

 تا بگم ریگل رو بگ_

 دمیکش نییچونه ام پا ریرو ازش گرفتم و شال گردن رو تا ز گل

 بازداشتگاه باشم؟ دیاالن با یفکر کرد ؟یتعجب کرد هیچ_

 +اره

 زد و گفت: یلبخند

 شد اون پسره زنده موند نه؟ فیح یول رنمینتونستن بگ یکه هستم ول بیتحت تعق_

 بردار. میدست از سر من و زندگ یاشغال یلی+خفه شو، خ

 ارمیورو به دست ممن ت_

 خنده ریحرفش زدم ز نیا با

 باش الیخ نیبود، به هم یبامزه ا یلی+جوک خ

 !رانیا یریم یدار دمیشن_

 گرد شد. خنده ام رو خوردم و گفتم: چشمام

 ؟یدونی+تو از کجا م

 .دارمیمن دست از سرت برم بالیوال ی. فکر نکن با اون باززمیعز دونمیم زارویچ یلیمن خ_

 بود. زیم یدستام که رو یدستاشو گذاشت رو بعد
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 نداشتم. اضطراب داشتم. یخوب حس

 دستمو بکشم که نزاشت. خواستم

که  نیدیا یبرزخ یپوزخند زدم که همزمان چشمم خورد به چشما هیو دستمو ازاد کردم و  دمیمحکم تر کش نباریا

 بود. سادهیما وا زیحاال باال سر م

 :دیلب غر رینگاه کردم.ز نیدیبه ا متعجب

 بلند شو_

 .میزدیم یقشنگ یحرفا میداشت نیشما هم بش داریجان مشتاق د نیدیاوه سالم ا_امیلیو

 دستشو مشت کرد و چشماش و بست و گفت: نیدیا

 نشو هان؟ کی. مگه بهت نگفتم به رزا نزدختمیجا نر نیخفه شو تا خونتو هم یکیتو _

 به خدا... نیدی+ا

 ادامه بدم نزاشت

 :گفت یعصب

 نزن رزا حرف نزن حرف

 بلندم کرد. یصندل یو از رو دیبعد دستمو گرفت و محکم کش و

 گفت: امیلیو روبه

 رسمیحساب تورو بعدا م_

 . دیمنو دنبال خودش کش و

 !دمیرو د ولتیشاپ و یدر کاف یجلو

 اومد و گفت: نیدیسمت ا به
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 ه*ر*ز*ه* اس. هیدختره  نیمن که بهت گفتم ا نیدیاوه ا_

 ببند دهنتو تا گل نگرفتمش_نیدیا

 دوباره منو همراه خودش برد. و

 ام گرفته بود. هیگر

 نقشه بود. هیهمش  نایا

 باز کرد و منو هول داد تو و بعد خودش اومد پشت رول نشست. نویدر ماش نیدیا

 !ادیز یلیبود! خ یعصبان

 تو هم بود. یقرمز شده بود و اخماش حساب چشماش

 د.رو به حرکت دراور نیماش

 که تو فکر... یبه خدا اونجور نیدی+ا

 خفه شو حرف نزن_

 ...ی+ول

 .دیلرز نیماش یها شهیداد زد که ش یجور

 حرف نزن گمید مگه بهت نم_

 شدم الل

 .ختیریاشکام بود که م فقط

 و سکوت رو شکست دیچیپ نیهق هقم تو ماش یصدا

 .کردیم یوار رانندگ وانهید نیدیا
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 بود. ادیز یلیخ سرعتش

 کردمیم هیحرف زدن نداشتم وفقط گر جرعت

 ؟یدیفهم کشمیهرجفتمون رو م یکن هیاگه گر یعل ینکن، به وال هیگر_

 هق هقم رو خفه کردم. یدهنم و صدا یمحکم گذاشتم جلو دستمو

 .دمیترسیم ازش

 .زنیبر میلعنت یاشکا نیکردم نزارم ا یرو قورت دادم و سع بغضم

 .سوختیجلوشون رو گرفتم که چشمام م انقدر

 کرد و در اخر هم خاموش کرد. جکتیچند بار زنگ خورد که ر تلفنش

 .یزندگ نیلعنت به ا ،یاعتماد یشک و ب نی. لعنت به همتون، به اامیلیبهت و ولت،لعنتیبهت و لعنت

 خونه. یجلو میدیرس

 شد. ادهیپ نیپارک کرد و از ماش عیو سر نیماش

 و به داخل ساختمون برد. ونریب دیسمت در،محکم بازش کرد و منو کش اومد

 .شکنهیدستم داره م کردمیکه احساس م دادیدستمو فشار م یجور

 خونه رو باز کرد و منو هول داد تو. در

 سمتش، درو محکم بست. برگشتم

 ترسناک شده بود! یلیاز خشم قرمز شده بود، خ صورتش

 !دمیترسیم ازش
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 یشاپ رو برداشته بود. گلش گل رز بود خوشت اومد نه؟ گرما یخنده ات کل کاف ینبودم نه؟ صدا یمن برات کاف_

اون کفتار  ؟یمگه بهت نامحرم نبود؟ هــــــان؟ من چ ؟یدستش چطور بود؟ خوشت اومد؟ چرا دستشو پس نزد

 جواب بده یاز من بهتر بود؟ د لعنت ریپ

 چقدر سکوت کنم؟ چقدر؟ گهید رختنیم اشکام

 

 

 

............... 
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 گذاشتم دم گوشم و محکم فشار دادم دستمو

 .ادیهان؟ من روحمم خبر نداشت که قراره اون ب یکنیم ینجوری+بسه بسه چرا ا

 .دیکه زد تا چند لحظه گوشم سوت کش یمحکم یلیس با

 گذاشتم رو صورتم و بهت زده بهش نگاه کردم! دستمو

 انگار خودش باور نداشت که زده تو گوشم! اونم
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 گفت: اروم

 تو... یرو تو قلبم راه ندادم ول یدختر چیبه من دروغ نگو، من ده سال به خاطرت صبر کردم، ه گهید_

 نه مثل خودش. یبردم باال ول یرو چنگ زدم و صدامو کم زشیصورتم برداشتم و بول یاز رو دستمو

شاپ  یباهاش تو اون کاف ۵زنگ زد گفت ساعت  ولتیبه خاطر تو! و یشاپ، لعنت یاف+من به خاطر تو اومدم تو اون ک

 و تماشا کن. من گفتم که به تو اعتماد ایب ست،گفتیچشم پاک ن نیدیآ یکنیکه تو فکر م یگفت اونقدر ،یقرار دار

ه چ نمیبب خواستمیم ی. من بهت اعتماد داشتم ولدمکنجکاو ش ییجا یبر دیبا ۵گفت ساعت  یمنش یوقت یدارم ول

 هم اون شاخه گل رو جلوم گرفت. امیلی! اومدم و منتظرتون موندم که ووفتهیم یاتفاق

 تا بهت بگم. رینگرفت؟ گفت گل رو بگ سیگفتم مگه تورو پل بهش

 و گفتم: دمیرو محکم تر کش زشیبول

خنده مسخره بود من مسخره  هی اون دم؟یچرا خند یدونیبگه که چرا نگرفتنش. م امیلی+ من اون گل رو گرفتم تا و

 یو مسخره اش کردم. وقت دمیمنم خند دارمینبود و من دست از سرت برنم یچیه بالیوال یاش کردم. گفت اون باز

ن او یول رونیکردم دستمو بکشم ب ی. سعکنمیم انتیدارم بهت خ کردمیدستمو گرفت حالم بهم خورد احساس م

 یاونجور ی! وقتدمیبلند شم برم که تورو د خواستمیبود دستمو آزاد کردم. م یهرجور یمحکم تر گرفته بود ول

 یبودم همه چ دهی. تازه فهمرمیبرم بم خواستمینگاهت کردم تو نگاهت انگار حس تنفر بود اون موقع م یوقت دمتید

 . ستمینکردم من ول ن انتیمن بهت خ نیدی! آیتو بهم فرصت حرف زدن هم نداد نیدینقشه بود. آ

 !سوختیاشکام م یکرده بودم که جا هیگر انقدر

منو به خاطر کار نکرده ام مجازات  یحت یتو نزاشت یول میبد حیهم توض یاومد اول برا شیپ یهر مشکل ی+تو گفت

 حاال عاقل شدم. یول دمیکارو باهات کردم،اون موقع که عکساتو د نی! اره منم قبال ایکرد

 رو ول کردم و با دستام اشکام رو پاک کردم. زشیبول

 رو هاج و واج اونجا تنها گذاشتم. نیدیبود،رفتم و آ نیدیسمت اتاقم که کنار اتاق آ به

 اتاق رو بستم و به سمت کمدم رفتم. در
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 .میرو برداشتم و چپوندم تو کوله پشت لباسام

 کردم.رو پاک  رهیبگ یداشت لجوجانه صورتم رو به باز یکه سع اشکم

که محکم  رونیبود رو برداشتم و تو کوله گذاشتم و از اتاق زدم ب ریتحر زیم یشدم و عکس هامون که رو بلند

 بود. ستادهیدر اتاق ا یکه جلو نیدیخوردم به آ

 کجا؟_

 +خونه ام!

 .رونیب یخونه بر نیاز ا یحق ندار_

 برم خوامیم کشمیبرام جهنمه، عذاب م نجای+ا

 باش جانیتو هم یول رمیاگه من برات عذابم من م_

 .دیزدم و از کنارش رد شدم اما بازوم رو گرفت و کش پسش

 .ونریب ختیکنده شد و موهام ر سمیشد و کاله و کاله گ دهیموهام کش نباریو به سمت در رفتم اما ا دمیکش بازومو

 تو دستش بود  سینگاه کردم که کاله گ نیدیآ به

 +بدش به من

 گفتم بهت نرو_

 تو همون اشتباهاتت غرق باش جناب مهندس  ،یخودخواه یلی+خ

 برداشتم و گذاشتم رو سرم و موهام رو توش پنهون کردم. نیزم یرو از رو کالهم

 .رونیباز کردم و رفتم ب درو

 گره خورد. نیدیآ یآخر که خواستم در رو ببندم نگاهم تو نگاه اشک لحظه

 بود! مثل من. یبارون شیآب یچشما



 والیبالیدخترپسر 

 

 
226 

 

 

 

 

............... 

 

 ۲۱:۱۴] 

#Part67# 

 

 

 کردم. هیو گر دمیکردم تا خود خونه دو هیرفتم و گر نیی.............درو بستم و بدو بدو از پله ها پا

 خبر نداشت. امیلیکه من روحمم از اومدن و یاشتباه کرد. منو گناهکار دونست درحال نیدیآ

 ...اون منو زد!اون

 نکردم که. یکه کار من

 انداختم و داخل رفتم. دیبه خونه ام. کل دمیرس

 .دمیو به صورتم دست کش سادمیتو اتاق وا یقد نهییآ یطرف و رفتم سمت اتاق. جلو هیام رو پرت کردم  کوله

 کبود شده بود. یچپ صورتم کم سمت

 بودم. آشفته

کردم، به حال و روز خودم،به  هیتخت و گر یو خودمو انداختم رو زیم یرورو در آوردم ،کالهمم پرت کردم  پالتوم

 خودم. یبدبخت
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 کارو کردن؟  نیگذشته ، چرا ا یروز از اون مسابقه لعنت هی همش

منم زود قضاوت کردم، حاال  دمیرو د ولتیبود که عکساش با و یرو درک کردم مثل اون روز نیدیحال و روز آ من

 زود قضاوت کرد. نیدیهم آ

 اون حق نداشت منو بزنه! یول مونهیخودشم پش دونمیم

 سرما کردم و خودمو تو تخت جمع کردم. احساس

رو بردارم حاالم شوفاژ  لمیبودم و فقط اومدم خونه وسا نیدیآ شیچند وقت پ نیاصال حواسم نبود من تو ا یوا

 بزنم. خیتا فردا صبح  دیپس با کامل داشت که من بلد نبودم سیسرو هیبه  ازیخاموش بود ن

 بازم سرد بود. یتنم بود ول ادیلباس ز نکهیا با

 ... .دمیبه زور خواب یول ومدیکردم بخوابم. خوابم نم یرو خودم و سع دمیرو کش پتو

........ 

 انقد سرده؟؟ نجایسرده چرا ا یلیخدا خ یوا

 گرم شد!! یهوا کم هویانگار  یجمع کردم ول خودمو

 سمت منبع گرما  رفتم. به

 .کردیم شتریخواب بودم و اون گرما خوابم رو ب جیگ

 نشست. میشونیپ یرو یدور کمرم حلقه شد و بوسه ا یدست

 شدم. هوشیرو نداشتم و ب هیک نکهیکه قدرت فکر کردن به ا ومدیخوابم م یقدر به

 

 !کنهیخدا سرم چقدر درد م یوا

 تخت نشستم. یبه سرم زدم و تو یدست
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 .زیم یافتاد به ساعت رو نگاهم

 بره شرکت!! دیبا نیدیآ ۱۰:۱۵من ساعت  یخدا یوا

 فروکش کرد. جانین ه-او روزیاتفاقات د یآور ادی با

 ...ستمیتو خونه اش ن گهیکه د من

 اومدم. نییام رو پس زدم و از تخت پا یمنف افکار

 نماز مغرب و عشا و صبح رو نخوندم. اوه

 .دمیرو بردم تو دهنم و گز لبم

 هوف. یانداخت یبر روحت صلوات که منو از زندگ ولتیو

 

......... 
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 کشون رفتم تو هال. ازهیو خم نییشلوارم و که باال رفته بود رو دادم پا پاچه
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 !زدیم خیکه داشت  روزیکه خونه انقدر گرمه،د بهیعج

 به سمت شوفاژ ها رفتم ، دستمو گذاشتم روشون ، داغ بودن!  متعجب

 جواب سوالم رو داد. ومدیکه م یعطر یبو

 بوده! نجایا شبید پس

 .رهیگیکه زد رو نم یلیاون س یکارا جا نیا یول مونهیاز کارش پش دونمیم

 ...یلیاون س یبه اون در، ول نیا می، حاال بگ میکن یکیزودش با قضاوت زود من رو  قضاوت

 صبونه خوردم. کمیشدم و رفتم  بلند

 نداره خاموشش کردم. یخوب یبرنامه ها دمینگاه کردم و بعد که د ونیزیتلو یکم

 ما؟ یماجرا شدیچ

 عوض کرد. موینفر اومد و زندگ هی،  بالیباشگاه وال هی یدختر خدمتکار بودم تو هی من

 جا و مکان داد و منو تو شرکتش استخدام کرد.بهم  رم،یبگ ادیرو کامل  بالیکرد که وال کمکم

 کم کرد. یمتر ستیخونه ب هیفقط به اندازه  یول کنهیخونه رو از حقوقم کم م هیکرا گفت

 باشم. کیرو تجربه کنم و از غم و غصه دور باشم و لحظه هامو باهاش شر ینیریشد من حس ش باعث

 .رفتیسخت رو پذ بالیوال یباز هیوقت منت سرم نزاشت و به خاطر نشون دادن عالقه اش به من  چیه

 گفتم انجام داده و به خواسته هام گوش داده. یهرکار یخسته بوده ول یگاه نکهیا با

 باهام مهربون بوده و به اعتقاداتم احترام گذاشته. شهیهم

 نبخشمش؟  تونمیهمه، م نیا با

کارو باهاش کردم، من  نیهم یروز هیمنم  یبهم اعتماد نداره ول کنمیدرک کنم، درسته که احساس ماونو  تونمیم

 ... .دمشیبخش
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 . مونیزندگ یهم برا نیدیا یخودم هم برا یام رو جمع کردم و چادرم رو از سرم کَندم. دعا کردم، هم برا سجاده

 شدم و به سمت پنجره  رفتم و پرده رو کنار زدم. بلند

 .دیباریبا شدت م ونبار

 آسمونم مثل دل منه. نیا دل

 نگاه کردم. لیروبه روم گرفتم و به موبا ابونینگاه از خ میاس ام اس گوش یصدا با

 سمتش رفتم و برداشتمش. به

 ! نیدیاز آ امیپ هی

 کردم. بازش

 من؟!(( یهارا، پس چرا مانده غمت بر دل باران ابانی))شست باران همه کوچه خ

 !ده؟یم یچه معن امیپ نیا االن

 !!؟یخواه معذرت

 !نیدیبه سبک ا یگفت معذرت خواه دیبا

 هم اومد. گهید امیپ هیرو قفل کنم که  یگوش خواستم

 ...؟((یفهمیاز دل من م یبرو دیدل به جهنم اما تو نبا نیرفت از ا ی))هرکس

 بود. زیم یشدم به عکسمون که رو رهیلبخند زدم و نشستم رو تخت و خ هی

 منو اون با کاله سانتا کالوز )بابانوئل(. م،یگرفت سمسیکه کر یعکس

 !!ن؟یدیبا دلم ا یکرد چه

 اس ام اس بهش دادم. هیروشن کردم و  لویموبا
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 ...((سیبنو ابانیخ یدو سه شب پرسه زدن تو س،ینم باران بنو میبرا نباری))دکتر ا

 موقع جواب داد همون

 !رونیب یبر ییشب تنها یکنیغلط م_

 بسم اهلل برو بابا پرو! وا

 !رانیا میرو جمع کنم مثال قراره بر لمیخنده مسخره کردم و بلند شدم تا وسا هی

 کوفتم نشه! نیدیاگه مسافرتم به خاطر آ یول ران،یا میبر میخواستیخوشحال بودم که م انقد

 ... .دمیهم به خونه کش یدست هیرو جمع کردم و  لمیوسا

 زنگ زد. نیدیکه آ کردمینگاه م یو یت داشتم

 ؟۳نهیبدم؟ ندم؟ گز جواب

 فکر کردن جواب دادم یبا کل باالخره

  دیی+بله بفرما

 دنبالت. امیم میصبح پرواز دار ۵رو جمع کن ساعت  لتیوسا_

 و خشک؟ یانقد جد چرا

 رو جمع کرده بودم! لمیهم خودم وسا یگفتی+نم

  یبه هر حال گفتم که بدون_

 ؟یندار گهید یکار یخب گفت لی+خ

 مکث گفت: یو با کم دیآه کش هی

 رزا_
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 +بله

 خدافظ یچیه_

 من باشه قطع کرد. یمنتظر خدافظ نکهیبدون ا و

 ... .وونهید وا

 

................. 
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 .رونیهارو قفل کردم و چمدون به دست رفتم ب در

 نشسته بود و سرش و رو فرمون گذاشته بود. نیتو ماش نیدیآ

 نشستم. سرش و بلند کرد و نگام کرد؛ چشماش قرمز شده بود. نیو باز کردم و تو ماش نیماش در

 سالم کردم و اونم در جوابم سکوت کرد. هیلب  ریشدم و ز رهیو ازش گرفتم و به روبه رو خ نگاهم

 رد و بدل نشد. نمونیب یحرف چیه ریزد و حرکت کرد. در طول مس استارت

 اشه واال! فهیو برام آورد. وظ دیکش نیدیمنو هم آ یفرودگاه و زحمت چمدون ها میدیرس باالخره
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 .میدیخند ایپو یها یکار نیریو به ش میکرد کیهم اومده بودن؛ با همه اشون سالم عل تریل،تام،پیا،جک،دنیپو

........ 

 دیو با میدیرس رانیبه مرز ا گفتیمهماندار گوش دادم که م ینشسته بودم و به حرف ها نیدیکنار آ ما،یهواپ تو

 .میکن تیحجاب رو رعا

 شال در آوردم.  ریرو از ز سیام رو برداشتم و انداختم رو سرم و کاله گ یکاربن یشال آب میدست فیک یتو از

 سخت بود! یلیخ دم،کنترلشیچیرو دور سرم پ شال

 لبخند رو لبش بود. هیو  کردینگاه کردم، داشت منو نگاه م نیدیو به آبلند کردم  سرمو

 سرم درست کرد. یآورد باال و شال رو رو دستشو

 برگردوندم. سرمو

 اون کار زشتش رو فراموش نکردم. هنوز

............ 

 .دیآ یوطن م یبه به بو_ایپو

 !رانیا یبود اومد شیدو ماه پ نیخب حاال، هم لیخ _نیدیآ

 ؟ینکن عیضا یریمیتو م _ایپو

 اره _نیدیا

 !م؟یبگرد میبر _لیدن

 ب... _ایپو

 گفت: نیدیاومد حرف بزنه آ تا

 .میاستراحت کن مینه االن بر_
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 اوه اوه اره _تریپ

 م؟یخب حاال کجا بر _جک

 هتل گهیخب معموله د _تام

 خونه ما مینه بر _نیدیا

 ستنیخونه ننه بزرگت؟ اونا که رفتن اصفهان ن میریچرا نم نیدیآ _ایپو

 ادیب یاونجا.. زنگ زدم عل میاه اره اونجا هم خوبه پس بر _نیدیا

 که طبق معمول اونجا بوق بودم،مث جوجه اردک دنبالشون راه افتادم. منم

 . دیکشیدستمو گرفته بود و منو دنبال خودش م نیدیآ

 من گفت: روبه

 خونه مامان بزرگم میریخونه ما بعد م میریاول م_

 ان؟ی+بچه ها هم م

 رنیم یو عل اینه اونا با پو_

 از فرودگاه برد؟ یرو ک نی+آهان، ماش

 .نگیرو ببرن پارک نایزنگ زدم به دوتا راننده گفتم ماش_

 +اوهوم

 .میریبگ یهم تاکس نیدیو قرار شد پسرها رو ببره و منو آ میکرد کیاومده بود دنبالمون؛ باهاش سالم عل یعل

 رفت و بهش آدرس داد. یتاکس هیبه سمت  نیدیآ

 و راننده هم حرکت کرد. نیتو ماش مینشست
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 .دیرو پرس نیدیمنو آ نامهیهمون اول شروع کرد به حرف زدن و کل زندگ از

 نگاه کردم. رونیو به ب شهیدادم به ش هیو تک سرم

 کرده! رییتغ یلیسال خ ۴ نیتو ا تهران

 .زدیداشت حرف م زیر هیو راننده هم  میچراغ قرمز بود پشت

 .دادیاخم کرده بود و فقط سرشو تکون م نیدیآ

 ام گرفته بود. خنده

 برگشت و به من نگاه کرد و به راننده گفت: نیدیآ

 لحظه  هی دیببخش_

 به من گفت: یسیبعد به انگل و

_oh he' s talkati ve پرحرفه ( یلی)خ 

 دمیخند

 دست از سرش برداره. ارویصحبت کنه که  یسیانگل خواستیم

 ادامه دادم: منم

+yes he' s very talkati ve 

_pasadena i n southern cal i forniaاست!( یجنوب یایفرنی.)پاسادنا در کال 

 که گفت: دمیبلند خند یصدا با

 کوفت _

 ادامه داد  یسیبه انگل و
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 رزا_

 +جا..بله؟

 ؟یهنوز از دستم ناراحت_

 کردم و گفتم: اخم

 !یبدم بعد منو زد حیمن برات توض یتنزاش ی+حت

 به خدا دست خودم نبود، منو، منو بب..._

 حرفشو ادامه بده  نزاشتم

 گذاشتم رو لبش و گفتم: دستمو

  دمتیمن همون موقع بخش شی+ه

 زمزمه راننده اومد: یبگه که صدا یزیو خواست چ دیکه رو لبش بود رو بوس دستمو

 استغفراهلل _

 ... .میدیو خند مینگاه به هم کرد هی

 

.............. 
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 باغ بزرگ بود. هی. میدیرس باالخره

 .میانداخت و به داخل رفت دیکل نیدیآ

 خونه بود. هیبود که انتهاش  یبزرگ یلیخ باغ

 .میانداخت دور کمرم و باهم به سمت خونه رفت دستشو

 ! دیدار ی+چه خونه بزرگ

 و خم کرد و اروم دم گوشم گفت: سرش

 باشه خوبه؟؟ ینجوریخونه خودمونم هم_

 .نییو سرم و انداختم پا دمیکش خجالت

 .میو با هم به داخل رفت میدیرس

 خونه شده بودم! ییبایز محو

 د؟؟ییمامان کجا _نیدیآ

 .نییاومد پا چیمارپ یمه لقا جون اومد و بعد خودش از پله ها یصدا

 ؟یدورت بگردم اومد ی! الهن؟یدیا_لقا جون مه

 اومد و هردومون رو بغلم کرد. نیدیسمت منو آ به

 گرفت. لیتحو یادیگل پسرش و ز البته

 .دیخودتون حسودم
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 بود. یخون گرم و مهربون زن

 به من گفت: رو

 .دینیبش دیایب  یخوش اومد زم؟یعز یچطور_

 مزاحمتون شدم دی+ببخش

 زمیعز یمراحم_

 رو مبل. مینشست

 خونه من کجا! یکجا و مبال نایا یمبال هههه

 تعارف کرد. وهیبرگشت و بهمون م وهیظرف م هیلقا جون رفت و با مه

 نجایا یاومد  نیدیرزا جان چه خوب شد با آ _لقا مه

 نگفتم. یزیچ گهیلبخند اکتفا کردم و د هی به

 دم گوشم گفت: نیدیآ

 م؟یاستراحت کن میبر یخوایم_

 !ستمیمن که خسته ن یول دونمی+نم

 .میحداقل لباس عوض کن میبر ایباش ب_

 خونه مامان بزرگت چون بچه ها اونجان  میبر دیبا ؟ی+تو چرا انقد باهوش

 خب... لیهوف خ_

 اتاقشو بهم نشون داد.  نمیدیو آ میرو اونجا بود یدو ساعت خالصه

 اتاقش بود و من چقدر خر ذوق شدم. یوارایرو د مونیبچگ یعکسا
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 خونه مامان بزرگش... . میو بعد رفت میچرخ زد کمیتو شهر  نیدیو با آ میکرد یمه لقا جون خدافظ با

 قشنگ بود. یلیخ یداشت ول یمیمامان بزرگش طرح قد خونه

ولو شده  نیزم یهم رو بود، جک زونیلنگش از مبل آو هیهم  لیده،دنیکاناپه خواب یکه رو تریپ دمیداخل د میرفت

 دهیآشپزخونه رو بغل کرده بود و با دهن باز خواب زیهم م ایبود، پو دهیبود، تام هم پاهاش تو حلق جک بود و خواب

 بود.

 نبود یهم خبر یزنش و بغل کرده! از عل زیم یو بغل کرده بود که انگار جا زیم یجور

 بود. یوضع اسفناک هی

 خنده. ریز میکردم و باهم زد نیدینگاه به آ هی

 . شدمیم هوشیچرا من که داشتم از خواب ب دروغ

 .میبه طبقه باال رفت نیدیآ با

 تا اتاق بود. ۴ کال

 اتاق. هیداخل  میرفت

 داشت از جمله تخت دو نفره! یبود که همه چ نیاتاقش ا یخوب

 .دمیتوجه نکردم و خواب نیدیآ یروش و به خنده ها دمیپر دمیو عوض کردم و تا تخت و د لباسم

............ 

 .کنهیداره رو صورتم حرکت م یزیچ هیکردم  احساس

 نرفت. یکه بره کنار ول زیبردم باال و زدم رو اون چ دستمو

 .دمید یآب لهیکه دوتا ت هیچ زیاون چ نمیباز کردم تا بب چشمامو

 ن؟یدی+آ
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 فسقل ریشب بخ_

 ؟یکنیم کاریچ نجای+تو ا

 !میرانیما االن ا ومده؟یباال ن ندوزتیهنوز و_

 +ااهان ساعت چنده؟

 شب  ۱۰_

 اوه ؟یییی+چ

 پشت دستش صورتم و نوازش کرد و گفت: با

 ، اختالف ساعت! میدار دنیتا چند روز مشکل خواب_

 ن؟یدی+اوهوم. ا

 جونم؟_

 خونه؟یجوجه ات خروس م هیکه چ گمیم

 و گفت: دیبلند خند یصدا با

 !ه؟یاست. جوجه چ خونهیاون کبکت خروس م وونهید_

 ی+حاال هرچ

 !میچون هم اتاق خونهیکبکم خروس م_

 اخه؟ یواسه چ ؟ی+چ

 اتاق که اونم واسه منو توعه! هی مونهیم رنیتا اتاقه، بچه ها دو به دو تو هر اتاق م ۴کال _

 یزیچ گمی+اوم خب م
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 زه؟یچ_

 معذبم! ینجوری+هوف خب من ا

 کرد و گفت: اخم

 نداره! یمعن گهیمعذب بودن د میکنیهم ازدواج م گهیچند وقت د شاالیا میما به هم محرم_

 ابروهاش تا اخمش باز شه نیاشاره ام رو زدم ب انگشت

 خب کشمی+خجالت م

 یکنیعادت م زمیخجالت نداره عز_

 لبخند خوشگل زد که دلم براش ضعف رفت و محکم بغلش کردم. هیبعد  و

 آخ کتلت شدم دختر_

 نگفتم  یچیو ه دمیخند

 بلند شدم و رو تخت نشستم  عیکه به در خورد هولم کرد و سر یتقه ا یصدا

 با خنده بلند شد و به سمت در اتاق رفت. نمیدیآ

 . میبرن شهر و بگردن و گفت که ماهم آماده بش خوانیبود و گفت که بچه ها م ایپو

 شدم و موهام و بستم. بلند

 راحت شدم. سیاز شر کاله گ گهید شیاخ

 بود تنم کردم. دهیبرام خر نیدیکه آ ییمانتو از مانتو ها هیو  دمیشلوارم و پوش عی،سرییرفت دستشو نیدیآ تا

 خوشگل بود. یلیو خ خوردیم یبود که روش کمربند قهوه ا یکاربن یمانتو آب هی

 . دمیکه نه تنگ بود نه گشاد پوش یشلوار مشک هی
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 ام و  توش پوشوندم.موه یهم سرم کردم و به بدبخت یشال مشک هی

 .کردمیدرستش م دیو دوباره با شدیکج م همش

 نیو ا دکریداشت منو نگاه م نهیکه دست به س نیدیچشمم افتاد به آ نهییکه از تو آ کردمیبا شال کلنجار م داشتم

 .!!دهیمنو با شال د یکه همه دعواها دادینشون م

 زدم و گفتم: یلبخند دندون هی یماس مال واسه

 تو؟ یاومد ی+ک

 رو تنم کردم و منتظر جوابش شدم. پالتوم

 وقته بانو یلیخ_

 گهی+آهان آماده شو د

 پشت بغلم کرد و گفت: از

 کاراتم نیهم وونهید_

 دیسرم رو بوس یرو بعد

 +دوستت دارم

 منم_

 ؟یتو هم منو دوست دار ینی+

 !میهردوتامون منو دوست دار ینی گهینه د_

 و گفتم: دمیخند

  وونهی+د

 و رفت تا آماده بشه. دیچشمک زد و لپم و کش هی
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 مداد بود هیکرم و  هیرژ و  خی شمیبلد نبودم و کل لوازم آرا نایا شیچون آرا منم
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 ....ادامه

 بعلهه. دمیآماده شده که د نیدیآ نمیام اکتفا کردم و برگشتم بب یهمون زدن رژ صورت به

 چشم ازش بردارم. تونستمیکه نمشده بود  پیخوش ت انقد

 و شروع کرد به درست کردن موهاش. نهییجلو آ اومد

 تموم شدم خانم_

 +هان؟

 تموم شدم گمیم_

 کردم. تیبودم که االن رو دهیند پی+آهان اخه خوشت

 و گفت: دیخند

  خورمتینکن وگرنه م یزبون نیریانقد ش میبر ایب_

 .میو با هم از اتاق خارج شد دمیخند

 

.............. 
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 .یتهران گرد میباهم رفت یها آماده بودن و همگ بچه

 .میو نشست میانتخاب کرد زیم هیشاپ و  یکاف هیتو  میرفت

 شاپ بودن به ما بود! یکاف یکه تو یکسان ینگاه ها همه

 ما. یزوم کرده بودن رو ینجوریتا دختر بودن و هم ۳تا پسر و  ۲ یبغل زیم

 بچه ها بود. یغرب افهیواسه ق کنمی! و من فکر مدنید یکه انگار حور دخترا

 گفت: لیما و رو به دن زیاز دخترا اومد سمت م یکی

 ؟یدیم ییافتخار آشنا_

 گفت: یسیو بعد به انگل کردیمتعجب به دختر نگاه م لیدن

_oh sorry I  can' t speak Persian! 

 !؟؟ییچ _دختره

 .ستنیبلد ن یفارس انیم ایفرنیو جک و تام ( از کال تریو پ لی)با دست به دن نایخانم ا_ایپو

 جدا؟_دختر

 میاومد رانیبه ا یسفر کار هی یو برا میبود کایآمر میبله ما مق_ایپو

 من چه جالب!! یاوه خدا _دختر
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 رو به بچه ها گفت: بعد

_Hi  my name i s Mahsa. 

 خب... یشکسته گفت ولدست و پا  یلیخ

 ما نشستن. شیاومدن پ یرو صدا زد و همگ دوستاش

 بهمون خوش گذشت. یلیبود و خ یخوب یلیخ شب

 .ومدیخوابمون نم چکدومیخونه. ه میصبح بود که برگشت ۳ ساعت

 .میلباس عوض کن میهم رفت نیدیکه رفتن تو اتاقاشون منو آ پسرا

 ... .میدیو خند میگفت یو کل میبود داری، تا صبح ب رونیب میرفت میلباس عوض کرد نکهیاز ا بعد

 .شدیم یکم کم داشت برامون عاد یول میچند روز مشکل خواب داشت تا

..... 

رو  نیدیهم منو دعوت کرده و از اونجا که رابطه منو آ نیدیو مامان آ نهیدیتولد مهسا دختره خاله ا امشب

 .کردیعروس گلم و چقد منو خجالت زده م گفتیبه من م دونست،یم

 دخترم. گفتیرادمنش مالقات داشتم که الحمداهلل اون به من م یهم با آقا یدوبار

 قشنگ بود. یلیبود و خ یشمیلباس به رنگ سبز  دم؛یگرفته بودم رو پوش نیدیکه با آ یا دهیپوش لباس

 جمع شده بود و بعد دامنش ازاد بود. نهیس ریز از

 فر یبلد نبودم و فقط کم یخاص زیو پام کردم و بعد شروع کردم به درست کردن موهام که الحمداهلل چهام صندل

 طرف سرم جمع کردم. هیکردم و 

 نشده بود. بد

 نگاه کردم. نهییکردم و خودمو تو آ یساده ا شیآرا
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 شونه هام انداختم. یشال همرنگ لباسم رو هیلباس  یبودم باال یمنکرات لیدل به

 حاال بهتر شد. اهان

 !ستیآدم راحت ن ینجوریکردن مختلط گرفتن ا اشتباه

 اومد تو اتاق. نیدیباز شد و آ در

 م؟یخب خانومم بر_

 چشم ازش بردارم!! تونستمیجذاب شده بود که نم یبه قدر اوه

 بود. یسورمه ا یبا رده ها رهیبود و کرواتش سبز ت دهیکت و شلوار اسپرت پوش هی

 بود. ختهیر شیشونیرو پ کمشیداده بود باال و  موهاشو

 اخم به سمتم اومد و گفت: با

 رژت تو چشمه پاکش کن کمرنگ بزن._

 .گهی+نه خوبه د

 کمرنگش کن!_

 .گرفتیم رادیداشت ا یخودیب نیدیکم و ساده بود آ شمیآرا

 خوبه! ینجوریهم نیدی+نه آ

 !شهیم دایپ یبگ یتولد هرجور آدم نیگوش کن به حرفم رزا ، تو ا_

 +نه خوبه

 .دیکش قینفس عم هیو بست و  چشماش

 چرا؟ گمیمن م یهمه جذاب شد نی+االن تو ا
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 .زمیفرق داره عز یتو دختر_

 نداره اصال من... ی+نوچ فرق

 ادامه بدم. نزاشت

 دستش صورتم و قاب گرفت و لباشو گذاشت رو لبام. با

 پلک بزنم. تونستمینم یبود که حت ییهوی انقدر

 خشن بود. نیهمچ کمیدر تصرف لباش بود.  لبام

 کردم. شیبستم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و منم همراه چشمامو

 تو درگاه در ظاهر شد. نیدیباز شد و مامان آ هویکه در  میحال خودمون بود تو

 من... نیدیآ_

 حرفشو خورد و با تعجب بهمون نگاه کرد. دیما رو د تا

 .مردمیم از خجالت داشتم یوا

 .ومدیاشکم داشت در م گهی. دنییو انداختم پا سرم

 ؟یداشت یجونم مامان کار _نیدیا

 .دیایخواستم بهتون  خبر بدم که همه اومدن شما هم ب زهیمن چ _لقا جون مه

  میایما هم م دیچشم شما بر _نیدیا

 تکون داد و رفت. یلقا جون سر مه

 ریهمش تقص نیدیاه آ کنه؟یفکر م یکنم حاال؟ بدبخت شدم االن راجبم چ کاریچ ایآبروم رفت! خدا نیدیآ ی+وا

 توعه 

 اش و غر زدم نهیتو س دمیمشت کوب با
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 .ایب نییپا میبر ایاشکال نداره که مامانم از خودمونه ب زمیعز_

 مامانت نگاه کنم؟ یتو چشما ی+من چجور

 معلومه  فمونیاشکال نداره که فدات شم منو تو که تکل_

 ای+خدا

 .میو با هم از اتاق خارج شد دیدستمو کش نیدیآ

 بود!! یمن چقدر شلوغ شده بود! لباساشونم که همه منکرات یخدا اوه

 هم منو دونه دونه با اونا آشنا کرد. نیدیو آ میدستمو گرفت و با هم به سمت مهمونا رفت نیدیآ

 

 

.................. 
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 .میکاناپه نشست یرو باهم

 ان؟یشون هم م لی+دن
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 بام میریگفت م اینه پو_

 +آهان

بود به سمتمون  نیدیآ ییپسردا کنمیساله بود و فکر م ۲۰پسر شاد و شنگول حدود  هیکه  میزدیحرف م میداشت

 کاناپه نشست. یاومد و کنار من رو

 .دیتا در هم حل بش خوادیشتکار متالش و پ ی! فقط کمدایکنیبه به خوب حال م_

 ؟یدار یمهداد جان شما مشکل_نیدیآ

  نیدیتورو تحمل کنه آ خوادیم یچجور سوزه،یفقط دلم برا زن داداش م ینه چه مشکل _مهداد

 حاال که تحمل کرده_

 به من گفت: رو

 ؟یادگرفتی یفارس یزن داداش، حاال چجور کنمیمن بهت افتخار م_

 هستم یرانی+خب من راستش ا

  سیاوو _مهداد

 با رزا تنها باشم خوامیبرو م ؟یتو کار ندار _نیدیا

  دیبد دیند شیچ_مهداد

 پشت چشم نازک کرد و قر به گردنش داد و رفت. هی

 ام گرفته بود. خنده

 +بنده خدا 

 جانم؟_

 .نمیبیرو نم یعل یراست یچیه یچی+ه
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 نگاه به آشپزخونه بنداز  هی ینیبیم یدقت کن_

 و چرخوندم و به اشپزخونه نگاه کردم. سرم

 گاد! یما اوه

 شن؟یچرا دارن درهم حل م نایا

 .زدنیهم بودن و داشتن حرف م پیتو ک پیک یو عل مهسا

 نگاه کردم و گفتم: نیدیبه آ مشکوک

 مشکوکن! نای+ا

 مهسا رو دوست داره یعل_

 +جدا؟ چه جالب 

 بانو میبرقص کمیاره بلند شو _

 زشته  ستمین بلد ادیمن ز ی+ول

 نینداره فقط با من اروم تکون بخور هم ی+کار

  دنیرقصیکه داشتن م ییگرفت و برد وسط دختر پسرا دستمو

 حلقه کرد دور کمرم. به اطراف نگاه کردم. دستشو

 رو انجام بدم. کننیم هیکه بق یکردم هرکار یسع

 دستمم تو دستش گرفت. هیگذاشتم و  نیدیرو شونه آ دستمو

 .میو اروم تکون خورد دنیبه رقص میآهنگ شروع کرد با

پام و  یکیکرد به اون  ریخب از شانس خوبم اون پام گ یازم خواست بچرخم ول نیدیآهنگ بود و آ یاخرا بایتقر

 !وفتادمیداشتم م
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 و هوام. نیزم نیاحساس کردم ب یول وفتمیبودم تا ب منتظر

 مام بود.چش یدرست جلو نیدیآ یباز کردم؛ چشما چشمامو

 دستام که دور گردنش حلقه شده بود نگاه کردم. به

 بلند شد! هیدست و سوت بق یصدا

 !؟؟یچ وفتادمیبگم! اگه م تونستمینم یچیاز ترس ه سادم،یحرکت بلندم کرد و منم صاف وا هیبا  نیدیآ

 بود خانومم یلبخند مرموز گفت: عال هیبا  نیدیآ

 .میو به سمت باغ رفت میخارج شد تیجمع نیو از ب دیرو بوس میشونیبعد پ و

 و گفت: دیکش قینفس عم هی نیدیآ میکه وارد باغ شد نیهم

 هوا گرم بود اوف یلیداخل خ_

 بعد کرواتشو رو شل کرد. و

 هردوتامون رو ترسوند. نیدیپدر آ یصدا

  رونیتو خفه است اومدم ب یهوا دمیاره منم د_

 .رمیخنده ام رو بگ یلوداشتم ج یلب غر غر کرد و منم سع ریز نیدیآ

 بابا دیگیبله شما راست م _نیدیآ

 دخترم؟ ی! خب تو خوبگم؟؟یدروغ م یپ فکر کرد _رادمنش یآقا

 +ممنون 

  دیدیقشنگ رقص یلیخ_

 رادمنش بلند شد. یخنده آقا یکه صدا نییخجالت سرم و انداختم پا از
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 د؟یمامان باش شیپ دیشما االن نبا گمیم_نیدیآ

 وانخیکم کم م گهیخدا چقدر زود گذشت دوتا پسرام که د یکنه. هع دامیپ ادیخودش م ستمیمن ن نهیمامانتم بب_

 بدن  یزندگ لیتشک

 !د؟یدونیرو هم م یعل انیمگه جر_

 اره _رادمنش

 !گهیو به شما م زیمامان همه چ ادیآهان بله خوشم م_  

 

................. 
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 یرسم یخواستگار یبرا میایفردا م ینیبه هرحال دخترم بعد از تولد  _رادمنش یآقا

 !!!میرادمنش نگاه کرد یبا تعجب به آقا نیدیآ منو

 +ف...فردا؟

 بهتره دیهرچه زودتر بهتر شمام لفتش ند گهیاره د_

 حیصح_
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 خونه ندارم؟! نجایمن که ا ؟یچ ی+مکان خواستگار

 ماخونه _رادمنش

 اخه... ی+ول

 که گفتم  نیهم_

 پشت اش رو کرد به ما و رفت! لکسیر یلیبعد خ و

 که خندون بود کردم! نیدینگاه به آ هی

 بهش خوش گذشته یلیخ نکهیمثل ا نه

 خانوم خودم یشیرسما م یکم کم دار گهید_

 رو کردم بهش و شروع کردم به قدم زدن. پشتم

 بودن. شمیکاش االن پ یمامان بابام تنگ شده بود. ا ی+دلم برا

 منو ببره سر خاکشون. شیکه مث چند روز پ گمیم نیدیبه آ یحتما بعد مراسم خواستگار 

  شونینیبیتو نم یول شتنیاونا پ_

 ؟یکنی+بچه خر م

 نه به جون رزا_

 مشخصه یلی+خ

 جدا؟_

 +اوهوم

 دادم و به آسمون نگاه کردم. یا هیتک یدرخت به
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 دستش رو گذاشت رو درخت درست کنار سرم. هیو  سادیهم روبه روم وا نیدیآ

 نگاه کردم.  نیدیرو از آسمون گرفتم و به آ چشمم

 نیدی+آ

 جانم_

 کنم؟یفکر م یبه چ یدونی+م

 ؟یبه چ_

کس رو ندارم پدر و مادر که هردو تک  چیشما هستن، من ه یالی، خب همه از فام میریبگ یعروس می+اگه ما بخوا

 ! نشناسیو اونام منو نم شناسمشونیدور هم که اصن نم یالیفرزند بودن، مادربزرگ پدر بزرگ هم که فوت کردن،فام

 .میکه ما همو دار نهیمهم ا_

  زنن؟یکس و کاره؟ بهت سرکوب نم یکه دختره ب گنی+اونوقت خانواده ات نم

 ه؟یاال شما مشکلت چح کانیکه همشون آمر میگیم_

 یچی+ه

 خوبه_

 ...دیکرد و لبامو بوس کیو نزد صورتش

 و ازش جدا شدم. اوردمیکم کم داشتم نفس کم م گهید

 و چشماشو بست. میشونیپ یو گذاشت رو سرش

 .ادیپا داره م یکردم صدا احساس

 ناراحت و معترضش نگاه کردم و گفتم: افهیجدا شدم، به ق نیدیآ از

 ادیداره م ی+انگار کس
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 مهداد اومد! یکه حرفم تموم شد صدا نیهم

 یکه عل دیایالو ترکوندنتون باشه واسه بعد، ب هی. بقگردمیساعته دارم دنبالتون م کیشما بابا؟  دییاه کجا _مهداد

 و آوردن.. کیک کنه،یم یاالن خودکش

 ارمیب رتیمهداد فقط تنها گ _نیدیا

 !اد؟یعشقم دلت م یوا_مهداد

 که نه؟ چرا_نیدیآ

 !کردنیو مهداد داشتن باهم کل کل م نیدیا

 به سمت خونه اومدم. شهیتموم نم دمید منم

 .ستمین نشونیمتوجه نشده بودن که من ب هنوز

 نفر اومد! کی یپامو داخل نزاشته بودم که صدا هنوز

 !بایخانم ز_

 است. گهید یکیاطرافم نگاه کردم فکر کردم با  به

 اشم داغون بود. افهیبود که ق نایا ۲۶،۲۷مرد حدود  هی

 +من؟

 و شما؟ ارهیاسم من کام د؟یدیم ییبله افتخار آشنا_

 . نیدی+من..من اسمم رزاست نامزد آ

 از قصد گفتم. نویا

 هستم. یامم آهان من از دوستان عل ن؟یدینامزد ا_

 +آهان بله
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 !دیهست ییکایآمر دمیشن_

 اومد یعل یجواب بدم که صدا اومدم

 من با رزا کار دارم دیببخش  ؟یکنیم کاریچ نجایا ار؟یکام یعه خوب ؟یینجایاه رزا ا_یعل

 .ستادیا یو برد داخل و گوشه ا دیدست منو کش و

 ؟یاهلل چشه عل بسم

 کجاست؟ نیدیا_یعل

 دمیداخل که دوستتون رو د امیمنم حوصله ام سر رفت اومدم ب کردی+داشت با آقا مهداد کل کل م

 ! دختر باز و ...هیا ی. آدم خطررینگ لشیدوست من سمتت اومد تحو نیاگه ا نیاهان بب_یعل

 ؟یبهش گفت یعل ی+آهان! راست

 ؟یبه ک_

 هییخبرا دمی+مهسا! شن

 براش دارم.  زیسوپرا هیامشب  ینه نگفتم ول_

 حدس بزنم! تونمی+م

 و گفت: دیخند

 .ارمیو مهداد رو ب نیدیبرم آ سایوا نجایهم ،یهست یدختر باهوش_

 +باشه

 اومد. نیدیبا آ یتا عل دیطول کش قهیدق پنج

 به سمت آشپزخونه رفت. یاخم کرد و جوابشو داد و بعد عل نمیدیگفت و آ یزیچ هی نیدیدم گوش آ یعل
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 .مینشست زیم هیما و با هم دور  شیاومد دستمو گرفت، مامانش و خاله اش هم اومدن پ نیدیکه آ نیهم

 خانم فوق العاده مهربون بود درست مثل مه لقا جون. هیاش  خاله

همه حواسش به ما بود و با اشاره و اخم  یول زدیحرف م شیهم با پسر بغل دست نیدیو آ میزدیبا هم حرف م میداشت

 گفت که شالم کنار رفته و درستش کنم.

 بردم و شال رو مرتب کردم. دست

 نظر همه رو به خودش جلب کرد. یعل یقطع شد و صدا کیموز یصدا

 ؟یچ یعنیتولد  یبه قسمت اصل میرسیخب خب م _یعل

 کیآوردن ک _باهم همه

 .دیسخت در اشتباه _یعل

 خنده و غر غر همه بلند شد. یصدا

 چشمک بهش زد!! هیهم  یو عل کردینگاه م یکه کنار دوستاش بود با لبخند به عل یهم درحال مهسا

 داره..! به پس مهسا هم دوستش به

 

.............. 
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 .میاریو م کیبعد ک دیکادو هاتون رو رو کن _یعل

 داد زد: مهداد

 آقا  میدیکادو نم مینخور کیما تا ک_

 . میاریو م کیدرک ، باشه پس اول ک _یعل

 بزرگ و خوشگل و آوردن.  اریتولد بس کیک گهینفر د هیبا کمک  قهیتو آشپزخونه و بعد چند دق رفت

 با هم شعر تولد رو خوندن. همه

 دهنش و گرفت. ینگاه کرد و با دستاش جلو کیشگفت زده به ک مهسا

 (یعل - زمینوشته شده بود: ) دوستتدارم عز کیک یبود که باال نیا نکارشیا لیدل

 دست و سوت کر کننده بود. یصدا

 ؟یمن عل یاوه خدا_(نیدی)خاله امهناز

 لقا جون اروم بهش گفت: مه

 د؟یکنیقبولش م یبه غالم_

 نگفت. یزیو چ دیهم خند مهناز

 .میدستمو گرفت و به سمت مهسا رفت نیدیآ

  یصدساله بش شاالیتولدت مبارک ا زمی+سالم عز

 نیدیاز آ نیبهم فشار آورد واسه هم یکنجکاو یدونیبودم! م دنتیانقدر مشتاق د زم؟یعز یرزا؟؟!! خوب یوااا_مهسا

 انقدر خوشحال شدم. یاینه اونم گفت که م ای یایکه م دمیپرس

 زمیو گفتم: دل به دل راه داره عز دمیخند
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 فدات_

 نکن. تیداداش منم اذ نیاهم تولدت مبارک مهسا ا _نیدیا

 .نییخجالت زده سرش و انداخت پا مهسا

 .میستادیا یو کنار میمهسا هم آشنا شد یدوستا با

 و گفت: ستادیرو روشن کرد و کنار مهسا ا کیک یرو یشمع ها یعل

 آرزو کن تو آرزوهات لطفا منم باشم._

 .دنیحرفش همه خند نیا با

 !رنیگیکه خانواده هاشون راحت م خوبه

 دست و سوت سالن رو فرستاد رو هوا. یآرزو کرد و با شمارش شمع هارو فوت کرد و دوباره صدا مهسا

 .دیکادو ها رس نوبت

طال براش  سیسرو هی نیدیمنو آ م،یجلو و کادوهامون رو داد میرفت یکی یکیپدر مهسا کادوشو داد و بعد  اول

 .میگرفت

 بود! ینفر عل نیآخر

 جلوش گرفت و گفت: یمهسا زانو زد و جعبه انگشتر یپا یجلو یعل

 ؟یکنیبا من ازدواج م_

 . ادینم یکس حرف چیه

 ینگاهم به عل هینگاه به مامانش کرد و  هیمنتظر جواب مهسا بودن؛  همه

 بله_مهسا

 .دیدستشو بوس یانگشتر رو دست مهسا کرد و رو یحرف سالن شلوغ شد.عل نیگفتن ا با
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 .ومدنیواقعا به هم م کردم،یلبخند بهشون نگاه م با

 فتن وسط.هم دست مهسا رو گرفت و ر یآهنگ شاد گذاشتن و همه رفتن وسط عل هی

 د؟یدیافتخار م گهیمن بار د یبانو _نیدیا

 +حتما!

******* 

 کنم؟ کاریچ ایخدا یوا

 چته دختر اروم باش من مث برادر پشتتم._ایپو

 منم مث خواهرت_مهسا

 +اوهوم

 .گهید رونیب میبر_ایپو

 +باشه

 . میشون نشست نیدیخانواده آ یروبه رو قایمبل ها دق یو رو میرفت رونیاز اتاق ب ایپو با

 هم سمت راستم نشسته بودن. ایسمت چپم و پو مهسا

 دستمو گرفت تو دستش و فشار داد. مهسا

 من نشسته بود. یرو به رو قایکردم که دق نیدینگاه به آ هی

ماست مگه نه  تیمینشون دهنده صم نیو ا کنهیها فرق م یبا همه خواستگار یخواستگار نیخب ا _رادمنش یآقا

 دخترم؟

 ه+بل
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ات رو! دخترم  یبچگ انیکرد جر فیبرامون تعر نیدیآ شبیدلم د زیبزنم به تخته عروسم ماهه، عز _لقا جون مه

 ما هم مثل پدر و مادرت، رو ما هم حساب کن. م،یکرد داتیکه دوباره پ میخوشحال یلیخ

  امرزشیخداب میخوب بود یلیمنو پدرت باهم خ _رادمنش یاقا

 +ممنون 

 .کردیساکت بود و بهم نگاه م نیدیآ

که زودتر کار رو  میخوایاز اونجا که پسر ما دلباخته شما شده، م م،یخارج نش یخب از بحث اصل _رادمنش  یآقا

 .میکن کسرهی

 نیسنگ زیچ هیاش هم که  هی، مهر قیتحق میبر دیبا میدخترمون آرزو ها دار یواه واه واه چه حرفا ما برا _ایپو

 هم از خودتون. زیو همه چ هیزیجه

 جو از اون خشک بودن در اومد. ایحرف پو نیا با

 قبوله دخترم.  یهرچقدر که بگ هیمهر _لقا جون مه

مقدار هم پول پس انداز کردم و  هیمعصوم،  ۱۴ تیتا سکه به ن ۱۴باشه، نیام سنگ هی+راستش من دوست ندارم مهر

 ام  هیزیجه یبرا زارمیاونم م

 . میمطمئن باش که ما پشتت نویا _رادمنش یآقا

 د؟یاضافه کن گهید زیچ هیام  هیمهر یرو شهی+اوم م

 اره چرا که نه؟_

 .گمیم یمن چ نهیساکت کردم که منتظر بود بب نیدینگاه به آ هی

 ! بالی+توپ وال

 حرفم همه متعجب به من نگاه کردن. نیا با

 کم کم از حالت متعجب بودن در اومدن و با لبخند نگام کردن. ایو پو نیدیآ
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 نگفتن. یزیو مادرش و مهسا هم چ پدر

 

 

................ 
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 .دیو اتمام حجت کن دیحرفاتونو بزن دیبر دیبه رسم، بلند ش یول دیکه قبال حرفاتون رو زد دونمیم _لقا مه

 .میرفت اطشونیهم بلند شد و با هم به سمت ح نیدیو بلند شدم،آ نییو انداختم پا سرم

 خونه داماد! یجالب بود، خواستگار یلیخ

 .مینشست قیآالچ هی یتو

 گذشت! عیچه زود و سر_

 یلی+اوهوم خ

 مال خودم. یشیرسما شرعا قانونا قلبا م گهیخوشحالم، تا چندوقت د بیمن که عج_

 نییسرم و انداختم پا زده خجالت
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 می+اوم گفتن که حرف بزن

 و گفت: دیخند

چند وقته هم که  نیکه هستم تو ا ،عاشقمیدونیو خونه رو هم که م نیشغل و درآمد و ماش ،ییبا من که خوب آشنا_

 من حرفامو زدم. ؟یدار یتفاهم هاو اختالف ها مشخص شده؛شما حرف

وقت  چیبه قول خودت تفاهم ها و اختالف ها هم مشخص شده، دوست دارم ه یدونیمنو که م یزندگ ی+اوم ماجرا

 .میهم شد به هم بگ یراجب نماز خوندن هم فکر کن. هرچ یول کنمیاجبارت نم ،یبهم دروغ نگ

 گه؟یچشم د_

  میحرفامون رو قبال زد گهی+د

 ه؟یچ بالیو توپ وال هیمهر نیا هیفقط قض حیصح_

 و بهش نگاه کردم دمیخند

قمون هم نشونه عش ،یبود یبالیپسر وال هیدختر تو هم که  هیبود؟من که  یبالیوال مونییبود،اشنا یبالی+عشقمون وال

 باشه. بالیتوپ وال

 دیو لپم رو کش دیخند سرخوش

  یبالیدختر و پسر وال هی_

 +بله

 اومد.  کردنیصحبت م یسیچند نفر که به انگل یصدا

 !!!کردنیبودن و مارو نگاه م سادهیوا نهیکنار هم دست به س تری، تام ، جک و پ لیدن

 نبودن؟!  نیدیمگه خونه مامان بزرگ آ کنن؟؟یم کاریچ نجایا نایخاک به سرم ا یوا

 میمنتظر گهید دیحرفاتون رو بزن عیاوه بچه ها سر _لیدن
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 . دمیهارو نفهم یرانیا نیمن آخرش رسم ا_تریپ

 و گفت: نیدستش بود،زد زم بالیتوپ وال هی جک

 میکن یباز بالیوال میخوایکه ما م عتریفقط لطفا سر_

 من با جک موافقم_تام

 ... .دمیو خند میبه هم نگاه کرد نیدیآ منو

 ... . گهیرو انداختن دو ماه د یعقد و عروس خیجوابم مثبت خوشحال شدن و تار دنیفهم یو وقت میداخل رفت به

 سرشو تکون داد. نمیدیکرد و آ  نیدیاشاره به آ هی ایپو

 سیپ سیپ_مهسا

 +هوم؟

 مشکوکن نایا_

 آقا کجاست؟ ی. علکمی+اره 

 زنگ زدن بهش رفته اداره_

 +آهان

 یبری.بخش ساکردیکار م سیتو اداره پل یعل

 رفتن اطیبلند شدن و سمت ح نیدیو آ ایپو

 .اطیتو ح میرفتیزشت بود اگه م گهیکه مه لقا جون اومد و کنارمون نشست؛ د میبر میمهسا هم خواست منو

 .میو صحبت کرد مینشست کمی

 شون مشکوک نبودن؟ نیدیآ نی+مه لقا جون ا



 والیبالیدخترپسر 

 

 
265 

 

 مشکوک بودن! کمیواال چرا  دونمیمامان دخترم، نم یبهم بگ یتونیم یاگه دوست داشت_

 +چشم مامان جان

 چه خبره مینیبب اطیتو ح میبر دیپاش دیپاش_

 .میرفت اطیمهسا رو گرفتم و با هم به ح دست

 .کردنیدرست م بالیوال نیگچ دستشون بود و داشتن باهاش زم سهیک نیدیاومده بود و با آ یعل

 .کردنیرو به دو تا شاخه درخت وصل م بالیهم تور وال لیو دن ایپو

 .کردیهم طبق معمول با تلفن صحبت م تری، پ زدنیو تام هم توپ رو باد م جک

 تا کارشون تموم شد. میشد منتظرشون

 بود رو تکون داد. یلبخند زد و دستش که گچ هینگاه کردم، اونم  نیدیلبخند به آ با

 رادمنش کجاست؟ ی+اوم آقا

 رادمنش نه دخترم، اونم مثل پدرت، بابا صداش کن  یآقا _لقا جون مه

 +خب اوم بابا جون کجاست؟

 رفت لباساشو عوض کنه ادیاالن م_

 ن+آها

 کنه؟ یباز بالیوال خوادیم یک_نیدیآ

 باال و گفتم: دمیپر یخوشحال با

 +من من 

 امیمنم م_مهسا
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 منم هستم_یعل

 یمنم تماشاچ_مامان

 جون هم اومد و گفت: بابا

 امیمنم م_

 هم که بودن. لیو دن ایو پو تریو تام و پ جک

 کردن. یارکشی نیدیو آ یعل

 .میت هیو جک تو  لیو مهسا و دن یعل منو

 و باباجون هم باهم بودن. ایو پو تریو تام و پ نیدیآ

 !میهم شد بیرق ندفهیا نیدیآ منو

 شروع شد. یباز ایو با سوت پو میستادیا نیزم تو

 د.آبشار ز هی نمیدیداد و آ نیدیپاس کوتاه به آ هیهم  تریو پ تریکرد و پاس داد به پ افتیزد، تام در سیسرو یعل

اس پ هیپاس به مهسا داد و مهسا هم  هیبه جک؛ اونم  دیباال و دفاع کردم که به نوک انگشتام خورد و توپ رس دمیپر

 اروم به من داد.

 شون، دفاعشون جا موند. نیتو زم دمیچشمک زدم و توپ رو محکم کوب هینگاه کردم و  نیدیآ به

  نهی+ارهههه هم

 ... .میا شداز هم جد قهیرو بغل کردم و بعد چند دق مهسا

 بزنه نگاه کردم. سیسرو خواستیکه م نیدیو به آ ستادمیتور ا پشت

 لب زد: اروم

 دارم واست طونیش یکوچولو_
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 مثل خودش لب زدم و گفتم: منم

 رادمنش  یآقا مینیبی+م

 پرتاب شد. رونیبود که به ب ادیکرد اما انقدر قدرتش ز افتیدر لیفوق العاده محکم زد که دن یپرش سیسرو هی

 ادامه داشت. یباز

 .مهیو معلوم نبود طرفدار کدوم ت کردیم قیلقا جون همه رو تشو مه

 .میدیکشیهم واسه هم خط و نشون م نیدیآ منو

 بود و درست دهیهم نقطه ضعفم رو فهم نیدیداشتم و آ رادیتو آبشار و پاس بلند ا یگرفته بود. من هنوز کم حرصم

 .زدیکنم م افتیدرخوب  تونستمیهمونجا که نم

 .دیخندیو م کردینگاهم م نیدیآ

 بزنه. سیبابا بود که سرو نوبت

 پاس نداده بود. یکرد و هنوز به کس افتیهم با پوشش مناسب در یزد و  عل یمعمول سیسرو هی

 .دادیبه جک پاس م احتماال

 

............... 
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هم متعجب به من نگاه  نیدیاومدم و آ یعشوه خرک کمیو  نیدیآ یاستفاده کردم و زل زدم تو چشما ازفرصت

 .کردیم

 هم نشد. قهیدق کی نایا همه

 رزا ریبگ_جک

و حواسش به توپ نبود، توپ محکم  کردیبه من نگاه م نیدیاسپک محکم زدم و چون آ هیرو از جک گرفتم و  توپ

 تو صورتش خورد .

 حواسش و پرت کنم. خواستمینبود فقط م نیمن،! من قصدم ا یخدا اوه

 داد زدم: بلند

 نیدی+آ

 و منم کنارش نشستم؛ بچه ها همه اومدن سمتش  نیسمتش، نشست رو زم دمیدو

 زمیعز نیدیمن شد، ا ریهمش تقص دی؟ببخشیخوب نیدی+آ

 از رو صورتش برداشت  دستشو

 ومدیاش خون م ینیب از

 و صداش زدم: دمیترس

 .دیلعنت به من ببخش ؟یخوب ؟یشد یچ نیدی+آ

 نشده که  یزیچ زمیاروم باش عز_مهسا

 هیها چ یسوسول باز نیپاشو ا_یعل

 یزدیم غیاز درد ج یکوفت جا من بود _نیدیا
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 ام گرفته بود هیگر

 اش ینیب یشلوارم درآوردم و گرفتم جلو بیدستمال از تو ج هی

 دیببخش نیدی+آ

 ؟یهست ینگران چ زمینشده که عز یزیچ_

 شه ینجوریا خواستمی+به خدا نم

 زمیاروم باش عز سیه_

 ممنون بودم. یلیشون خ م،ازیموند اطیتو ح نیدیجون و بابا همه رو بردن تو خونه و فقط منو آ مامان

 اشکمو پاک کرد و گفت: نیدیآ

 ؟یایحاال واسه من عشوه م_

 خنده ام گرفت. هیبا گر همزمان

 من هدفم مهمتره +بله

 که هدفت مهمتره؟_

 +اوهوم

 ام رو گاز گرفت. ینیآورد و ب ورشی

 ولم کن  یا ی+ا

 ام رو گاز گرفته بود نامفهوم گفت: ینیکه ب ینجوریهم

 من هدفم مهمتره _

  نیییدیآ ی+ا
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 ام رو ول کرد و گفت: ینیب

 جونش؟_

 ام رو گرفتم و ماساژ دادم ینیب

 دردم اومد یادب یب یلی+خ

 منم دردم گرفت. ؟یمن چ _

رو بردن داخل که ما راحت  هیمامان جون و باباجون بق چارهیداخل زشته ،ب میحداقل بر ایکه نصفه موند ، ب ی+باز

 !میباش

 اخم گفت: با

 !یمنو تصاحب کرد یکه مامان بابا نمیبیم_

 ؟ی+به خدا خودشون گفتن چرا ناراحت شد

 کردم  یبابا شوخ دونمیم_

 داخل... . میو با هم رفتگرفت  دستمو

 

 

................. 
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جلد کالم اهلل  کی هیرادمنش به مهر نیدیآ یشما را به عقد دائم آقا لمیبنده وک ایسرکار خانم رزا مهاجر آ _عاقد

 اورم؟یدر ب بالیتوپ وال کیو  یسکه تمام بهار آزاد ۱۴شاخه نبات و  ۱۴و شمعدان  نهییدست آ کی دیمج

 نهیعروس رفته گل بچ _مهسا

ه ذکر شد هیرادمنش با مهر نیدیآ یشما را به عقد دائم آقا لمیبنده وک ایآ پرسمیبار دوم م یعروس خانم برا _عاقد

 اورم؟یدرب

 ارهیعروسم رفته گالب ب_مامان

 نگاه کردم. کردیرو پاک م شیشونیمضطرب که با دستمال پ نیدیروبه روم به آ نهییآ از

 اش رو خوندم. هیپام کردم و چند آ ینگاه به قرآن رو هی

و نگاه من دیاالن دار د؟ییحاال کجا دینیروز رو بب نیا دیدخترتون عروس شده؟ آرزو داشت دینیبب دییبابا کجا مامان،

 خوبه مواظبمه. یلیخ نیدیکه خوشبخت شم، آ دیبرام دعا کن د؟یکنیم

 دوستتون دارم یلیخ

 لم؟یوک پرسمیبار سوم م یعروس خانم برا _عاقد

 خوادیم یرلفظیعروس ز _ایپو

 . دنیحرف و زد خند نیا ایپو نکهیاز ا همه

طال بهم داد و خودش هم گردنبند و برام بست، گوشواره رو گوشم کرد و  سیسرو هیلقا جون اومد سمتم و  مه

 دستبند و انگشتر رو دستم کردم .

 لم؟یعروس خانم وک _عاقد

 .دمیکردم قرآن و بستم و بوس نهییآ یاز تو نیدینگاه به آ هی
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 جمع و پدر و مادرم بله ی+با اجازه بزرگترا

 رو با بغض گفتم بله

 اومد. دنیدست و سوت کل کش یو بعد صدا دمیو شن دیکش نیدیکه آ یقینفس عم یصدا

دست و سوت بود که سالن رو  یبله رو گفت و بعد دوباره صدا عیسر نمیدیهم وکالت گرفتم و آ نیدیاز آ عاقد

 فرستاد رو هوا.

 کاش..... یبودن ا نجایکاش مامان و بابام ا یا

 گفت. کیو بهمون تبر دیسجون به سمتمون اومد و صورت هردوتامون رو بو مامان

 و به سمتمون گرفت . میبود دهیخر نیدیتا حلقه که چند روز قبلش من و آ دو

 حلقه رو از تو جعبه اش برداشت و دستمو گرفت تو دستش. نیدیآ

 زده بود.  یحینگاه کردم. لبخند مل بهش

 گاهم باشه. هیکه قراره تک یشده مرد من کس نیدیآ حاال

 و بعد حلقه رو کرد تو دستم. دیبوس دستمو

 حلقه رو برداشتم و دست مردونه اش رو گرفتم و حلقه رو دستش کردم. منم

 کردن. یخوشبخت یو برامون آرزو دنیهردوتامون رو بوس یشونیو مامان جون پ باباجون

 با ظرف عسل به سمتمون اومد. مهسا

 . نیدیآقا آ ارمیسرت ب ییبال هی وهاهای

 .دنیو همه دست زدن و کل کش دیدستمو بوس نمیدیو آ نیدیکردم و گذاشتم دهن آ یعسل من انگشتم رو اول

 نوبت اون بود. حاال

 گاز محکم گرفتمش. هیرو گذاشت تو دهنم و منم  شیعسل انگشت
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 .دنیو کل کش دنیخند همه

 اروم گفت: نیدیآ

 نامرد حاال دارم واست خانوم موشه یا_

 .یریام رو گاز نگ ینیب یاون سر یخواستی+به من چه م

 گفتن و کادوهاشون رو دادن. کیاومدن و تبر همه

 آب تو دلش تکون بخوره مفهومه؟  یبزار دیدخترم رو سپردم دست تو نبا نیدیآ _جون بابا

 بله چشم_

  میدخترم ما مثل کوه پشتت_جون بابا

 +ممنون از محبتتون

 گفتن. کیتبر یکی یکیجون و باباجون که رفتن، بچه ها اومدن و  مامان

 موندن. رانیکه تا دو ماه رو کامل ا پسرا

 .میباهم تنها باش نیدیکرد تا من و آ رونیلقا جون همه رو از اتاق عقد ب مه

 شنلم رو کنار زد و بهم نگاه کرد. نیدیآ

 .مردمیاز خجالت داشتم م ن؛ییو انداختم پا سرم

  نمیمنو نگاه کن بب یکشیخجالت م یکوچولو از چ_

 و بلند کردم و به چشماش نگاه کردم. سرم

 یخانوم خودم شد یمال خودم شد گهید_

 من یمرد زندگ ی+تو هم شد
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 بغلم کرد و اروم زمزمه کرد. محکم

 .یهم من کت و شلوار داماد یدیباالخره هم تو لباس عروس پوش_

 +اوهوم

با  دیوم سرشو آورد جلو و لبامو بوسنگاه کردم. ار شیآب یاز خودش جدا کرد و صورتم و قاب گرفت، به چشما منو

 ولع با عشق .

 گاهم رو ! هیکردم شوهرم رو همسرم رو تک یکردم. همراه شیدور گردنش حلقه کردم و همراه دستامو

.......... 

 .میبه سمت باغ حرکت کرد گهیو باغ و هزار جور دنگ و فنگ د هیاز آتل بعد

 .دیبهم خند نیدیمختلط بود و چقدر من حرص خوردم و آ جشن

 .کردیم یآهنگ شاد گذاشته بود و سرخوش رانندگ هی نیدیراه آ یتو

 .شدنیم کیشر مونیو تو خوشحال زدنیها هم بوق م نیماش یبعض

 .دادمیاسترس دست گل و محکم فشار م از

 بودن. دهیبچه ها خر سمسیکر یبود که برا ییعروس و داماد همونا لباس

 داشت. دیرز قرمز و سف یگلم هم که گل ها دسته

 تو چشم نبود. ادیموهامم ساده بود و ز ونیو شن شیآرا

 مردها تو بهشته. یحور نیانقد خوشگل شده بود، انگار از ا نیدیآ نیا یا یا

 ؟یکنیفکر م یبه چ د؟یشینم ادهیخانوم پ_

 +هان؟ آهان چرا

 دستمو گرفت تو دستش. نیدیشدم و آ ادهیپ نیدیبه کمک ا نیماش از



 والیبالیدخترپسر 

 

 
275 

 

 .زدنیدست و سوت م یو ه رونیب ختنیاز باغ ر همه

 .میاسفند آوردن و بعدشم اجازه دادن ما وارد باغ بش کمیکردن و بعد  یگوسفند آوردن و قربون هی

 .میو نشست میعروس و داماد رفت گاهیسمت جا به

 کر کننده بود. کیموز یصدا

 .دنیرقصیبودن وسط و م ختهیر تیجمع نصف

 تو حلقشون بودن. ونمی. لباسا باز آقاکه ماشاا.. خانوما

 نداشت. یخب اونا نامزد بودن مورد یهم وسط بودن ول یو عل مهسا

 نفر بودن. هیوسط بود پسرا هم که هرکدوم با  نیدیدختر خاله ا میهم که با مر ایپو

........... 

 

 

 

........... 

 .میرقص دو نفره داشته باش هیازمون خواست  خواننده

 .میرقص رفت ستیبلند شد و دستمو گرفت و باهم به پ نیدیآ

 .میخوردیبا آهنگ تکون م اروم

 آهنگ بود. یاخرا

 نگاه کردم. نیدیآ طونیش یچشم ها به
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 که.... یخوایاگه م نیدی+آ

 .دیحرف زدن بهم نداد و لبامو بوس فرصت

 باهم گفتن: همه

 .االیعروس داماد و ببوس  االیعروس داماد و ببوس _

 .دنیو کل کش غیج رویو همه هم با تمام ن دمیرو بوس نیدیزده گونه آ خجالت

 گرفت. رادیبردار پدرم رو دراورد بس که ا لمیداشتم و ف یرقص تک هی

ن م یکه جا ظیغل شیدختره با لباس به شدت باز و آرا هیکه چشمم خورد به  نمیتموم شد اومدم بش نکهیاز ا بعد

 کرده بود . ظیاخم غل هیهم  نیدیبود و آ نیدیتو حلق آ باینشسته بود و تقر

 به سمتش رفتم. تیعصبان با

 تا متوجه من شد اخماشو باز کرد و گفت: نیدیآ

 خانومم یاومد_

 یبلند ش شهی+خانوم م

 پشت چشم نازک کرد و گفت: هی دختره

 نیبش گهیجا د هیهمه جا برو  نیا_

  نهینگ پا قزوس ستیکه رو ن رو

 !یعروسه نه هرکس گاههیجا نجایا نمیکنار شوهرم بش خوامی+م

 حاال انگار شوهرت رو خوردمش. شیا_

 .نمیبش خوامیحاالم پاشو م یخوردیم دمیرسیم ری+د

 شیا_
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 عشوه بلند شد و رفت  با

 نیدیحرص نشستم کنار آ با

 شوهرت به فدات _نیدیا

  نیپررو سنگ پا قزو ی+عه عه دختره 

 و دم گوشم گفت: دیخند

 حرص نخور خانومم_

 +اگه بزارن

 ! یدیخوشگل رقص یلیخ_

 گهید دمیشما رقص ی+برا

 نکن یطونیش_

 .دیلپم و کش بعد

هم کنارم  نیدیآ زهیرنگم مثل گچ شد گفتم اومده که مجلس و بهم بر دمشید یهم تو جشن بود و وقت امیلیو

 اش رو داد و رفت. هیکرد و هد یخوشبخت یبر خالف فکرم برامون آرزو یول دادیم یبود و بهم دلدار ستادهیا

...... 

 خونه بزرگ بود. هیخونه خودمون که  میدیرس نایاز شام و رقص و عروس کشون و ا بعد

 خونه. میکرد و با هم رفت یبا دوستاش و برادرش خدافظ نمیدیکردم و آ یاز مامان جون و باباجون خدافظ هیگر با

 لج کردم و حرصش دادم. نیدیخونه با آ ونیدکوراسسر  چقدر

 سرم و بلندم کرد. ریدستشم ز هیپامو  ریدستشو انداخت ز هی نیدیآ

 نیبزارم زم ؟یکنیم کاریچ نیدیآ ی+ا
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 حرف نزن ملکه عه_

 .ستادیرو تخت خودشم جلوم ا نشوندم

 ؟یریگیاره؟ دستمو گاز م گهید یکنیم یطونیحاال ش_

 بسم اهلل نیحس ای

 .میشونیتو پ دمیو عوض کردم و با دست کوب حرف

 شد؟یچ یدی+عه عه د

 شد؟یچ_

 میریبگ یرفت سلف ادمونی+نوچ 

 و گفت: دیخند

 از دست تو..._

**** 

 ( نیدی) ا

 

 +آخ آخ پدر سگ ولم کن

  شمیکیموهاتو ب امیدُفت ب یمَمَن _رها

 گفته! ی+عه پس مامان

 آله بوخودا_

 تم؟گف یعه عه دروغ نگو من ک_رزا
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 یاودت دُفت_رها

 +من دارم واسه مامانت

 .مینگاه کن ایداره ها ب بالیوال یتو؟ باز یخوب نیدیآ گمیم_رزا

 شدم و به رزا نگاه کردم. بلند

 یها اونوقت اونم تو دل مامان ینکن تیو اذ نیفقط حواست باشه راد میمامانتو بزن میبر ییبغل بابا ای+رها دخترم ب

 .کنهیم تیاذ

 ه؟یتو دل مامان یداداش_رها

 می+اره فدات شم حاال بزن بر

 میبل زنیب_رها

  دمیرو بغل کردم و دنبال رزا دو رها

 زد غیرها ج هویکه  مشیریبا رها بگ میاومد

 مامان؟ شدیچ _رزا

 گه.رو ب یبالیبالم قصه دخمل و پسمل بال خوادیدُفته بلم خونشون م ای( زنگ زد دُفت عمو پو می)مرمیآخ خاله مل_

 ؟؟؟ییییییچ_رزا باهم منو

 اودافظ میما که لفت _رها

 دمیرزا نگاه کردم و با هم خند به

 یبالیعشق وال هی یعنی عشق

 .یبالیدختر و پسر وال هی یعنی عشق
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 بود... بالیوال یکاش زندگ یا

 آن را پاس... یها یخوش تا

 آن را اسپک... ییجدا

 را خطا... ییوفا یب

 را اوت... غم

 !میکردیئن حساب ممحبت را پو و

 "یبالیدختر و پسر وال"

 انیپا

۹۶/۹/۱۰ 

 Nstخوشتون اومده باشه.  دوارمیام

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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