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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 

 

 

  کردیم ییبدجور خودنما   یکی اون تار یاز دور تو یدنینوش شهیپناه بردم ش  کمی دوباره به اتاق سرد تار
*" کردم جام ب دست به سمت تراس رفتم  یدنیازنوش  زی به سمتش رفتم سرش رو باز کردم جام رو لبر

 تلخم ینگذشت که دوباره خاطره  یز یهم گذاشتم چ  یبود آروم پلک هامو رو دمید یکل شهر تو
تلخ تلخ بود اما نه به  دمیچشم هامو باز کردم جام همشو سر کش یچشمام زنده شد عصب یجلو

گرفتم هوا   یروشن کردم کام ی گار یوسط تراس گذاشتم س  زیم یجام رو رو  میزندگ هیتلخ یاندازه 
پاهام له کردم   ری رو ز  گاریس دیرسیقلبم نم  یسرد که کل بدنم سر شده بود اما به سرد نقدریسرد بود ا
 فرو رفتم یق ینگذشت که ب خواب عم یز یتخت رها کردم چ یاتاق خودمو رو یبرگشتم تو

 

داشت به  ن  یمن تازگ یسردرد ها برا نیاز خواب پا شدم ا یصبح بود که با سردرد بد  شیش  ساعت
سرمه  راهنی زدم به سمت کمدم رفتم پ رونی دوش گرفتم از حموم ب یا قهیسمت حموم رفتم  ده دق

http://www.romankade.com/
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رفتم موهام  نهییلباسام رو تنم کردم به سمت آ  نکهیبعد از ا دمیکش  رونیب می همراه شلوار مشک  یا
 یش هام و روعطرم رو برداشتم پشت گو  شهیرو..رو به باال شونه زدم ساعت مارکم رو دستم کردم ش 

گردنم و لباسم عطر زدم بعد از برداشتن کت و تمام مدارکم از اتاق   یمچ دست هامو چند بار هم رو
  ن یماش ربوت سوا مین یکفش سورمه ا دنیخوردم و بعد از پوش ری زدم چند تا لقمه نون و پن رونیب

 رو زدم با سرعت به راه افتادم   موتیشدم ر

 

 *دای*آ

 

واجب   یکار ها  سیدر هم رفتم سرو یبرداشتم با اخم ها نمیری مامان دست از خواب ش یغرغر ها با
 رو ک دانشگاه رو اختراع کرد  یخدا لعنت کنه کس  یعن یرو انجام دادم 

 من کشفش کردم المصب ریدانشگاه هم اختراع شد چه باحال چقدر د مگه

تنم کردم مقعنم رو هم سرم کردم   میهمراه شلوار خوشگل مشک  یمشک یها هیبا حاش  یا روزهیف مانتو
کمرنگ هم زدم برگشتم  یرژ صورت  هی ملیاول از همه کرم پودر زدم بعدم ر ستادمیا نهییآ یرو ب رو

 دایآ ن(...می هم خودت فتهی شدم من )خودش یگر یجونم چه ج ینگاه کردم ا نهیی آ  یعقب خودم رو تو
  یکیاز   یکی خونواده گرم و شوخ طبع دوتا داداش دارم  هیتو   یساله ترم دوم دارو ساز  20 یاز ین

گرد با   یهااااااا صورت  خوردهیقد کوتاه  خوردهیاز خودم بگم الغر اندام  نیرو وللش بزار  نایخوشملتر ا
بلند   یو موها کیچ تا کونسب یکوشولو لبا ینیدرشت سبز ب  یچشما یهشت ی ابرو ها دیسف یپوست
مامان ده متر  یرنگ کردم...با صدا  کننی ک همه فکر م  یروشن طور  یقهوه ا  دیرسی کمرم م  ریکه تا ز

داشتم از کنار اتاق   رونیبرداشتم از اتاق زدم ب یاز عسل میباال تند تند کوله ام رو همراه گوش دمیپر
هنوز خوابه دوتا لگد   نیدانشگاه ا ممن اول صبح پا شم بر  هیبا خودم گفتم خدا راض شدمیرد م نیآر

دادش در اومد با خنده تند تند پله ها رو پشت سر گذاشتم رفتم تو  یمحکم ب در اتاقش زدم که صدا
 نیدینامردا همه مشغول بودن ...آ دمیصبحانه د زی پشت م نیدیآشپزخونه که مامان و بابا رو همرا آ

تره   کیدو سال ازم کوچ نکهیبا ا خونه یکنکور م اسهسالشه داره و 18هم  نیسالشه دندانپزشکه آر 25
 یبلند یهستن... با صدا کلیفداشون بشم جفتشون خوشگل و خوش ه خورهیها اما اصال بهش نم
 داد زدم:سالااااااام 
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فقط بابا بود که با خنده اونور  دیتو گلوش مامان هم از ترس دو متر پر دیپر  ییچا نیدیآ چارهیب
 ی کن یسالم م  ینجور یا یبا اخم گفت:مگه مرض دار  نیدی آ کردی داشت نگاهم م

 یداداچ دیتا گوشام باز کردم و گفتم:ببش شموین

محکم زدم پس   دونهیرفتم کنارشو   ستیآدما ن هیشب  شی چ یقربون خلقتت ه ایلب گفت:خدا ریز  آروم
 نم یپاشو منو برسون دانشگاه بب االی  ایگفت یچ دمیشن  شعوریکلش با اخم گفتم:ب 

 توام یاخم نگاهم کرد و گفت:مگه من راننده  با

 عشقم  یستیباز گفتم:کم از اون ن شی ن با

 زدلمی پس خودت برو عز  استی نجوری_عه ا

 ها شهیم  رمی د میب فدات پاشو بر نی رو پاهاش و گفتم:غلط کردم آر نشستم

 برگشتم سمتش نیآر یصدا با

 ب در اتاقم یزنی م کنهی بزار اخه احمق مگه دلت درد م هی_از جون خودت ما

 ی دلت بخواب ری من زود پا شم تو س ستیانصاف ن  نی و گفتم:خب ا ستادمی ا نیدیترس پشت آ با

  یبهش انداختم اسم )بزغاله(رو  یشروع کرد ب زنگ خوردن نگاه میبزنه ک گوش یحرف  خواست
 د یچی پ یگوش یتو  غشیج یک اتصال رو زدم صدا  نیهم کردیم  ییصفحش خود نما

تو   دهیرات نم یمظفر  گهیواقعا د یای ب  رید نباریا شهی کالس بر گزار م گهیساعت د مین  وووونهی_د
 کالس 

خداروشکر مامان و   دیکال خواب از سرش پر نیزدم که آر یبلند غ یقطع کردم و ج ویخنگا گوش مثل
  نیبرسم ا  ریپاشو منو برسون دانشگاه د یدوست دار  یتورو جون هر ک  نیدیگفتم:آ غیبابا نبودن با ج 
 درس رو افتادم 

 گه یدور شدم و گفتم:توروخدا پاشو د نیدیاز آ کردنی با خنده بهم نگاه م نی با تعجب و آر نیدیآ

 ی خندیموش بخورت چقدر قشنگ م شیرو بوس کردم گفتم:ووووو   نیآر یگونه  بعدم
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آشپزخونه رو   یها نتیقهقهه اش کاب  یصدا  رهیخودشو بگ یهم نتونست جلو نیدیحرفم آ نیا با
 م یبابا بر می لرزوند )خخخخخ(از جاش بلند شد و گفت:بر

 دور وراست  نیعشقم آقا گرگه هم ای شدم و گفتم:مواظب خودت باش زونیآو  نیخنده از گردن آر با

 نکن  یطونیش  نقدر یلپمو گاز گرفت و گفت:برو بچه ا محکم

احمق لپ خوشملمو   قتیعت یگذاشتم رو لپم و گفتم:سگ تو روح خودتو اون دوست دخترا دستمو
 یکند

منتظر   نی پام کردم و تو ماش  موی ال استار مشک  یزدمو فرار کردم کفشا  یغیسمتم که ج ادیب  خواست
رو بهش  ونیکه راه افتاد گر نیکفش هاش سوار شد هم  دنینشستم اونم بعد از پوش نیدیآ

 ندازه یدرس منو م نیواقعا ا گهید نباری ا یبرسم مظفر  ریبگازون بخدا د نیدیگفتم:آ

دانشگاه ترمز   یبه کالس مونده بود ک جلو قهیفشار داد ده دق شتریپدال گاز ب یپاش رو رو دیخند
 داداش برو بسالمت  تمیبردم داخل و گفتم:مرس   نیماش  شهیسرمو از ش نییپا  دمیپر نی گرفت از ماش

 دارم برات  یبوس ی رو م  نینامرد فقط آر یو گفت:ا دیخند

 کردم *" اونم بوسم کرد و گفت:برو مراقب خودت باش  زونیآو شهیو خودمو از ش  دمیخند

 _چشم توام مراقب خودت باش 

 زد و رفت با دو خودمو ب کالس رسوندم  ینم بوقدور شدمو واسش دست تکون دادم او ازش

 

 *دامون* 

 

 یفرهاد ی مسئول دانشگاه گفتم:خب آقا یفرهاد یاز جام بلند شدم و رو به آقا دمیرو سر کش مییچا
 د یبا من ندار یکار  گهیمن برم د

 ی _نه پسرم موفق باش یفرهاد
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هم   یبه سمت کالس راه افتادم از ده متر  رونیزدم ب  دیلب گفتم از دفتر اسات ریز   یخشک ممنون  یلیخ
محکم خودمو به  ینشوندمو با قدما میشون یپ یرو ی اخم  دیرسی سر و صداشون به گوش م یصدا

  یاز دخترا با لحن چندش یکیتعجب کردن  دنمیدرو باز کردم بچه ها از د ییهوی پشت در رسوندم 
 دنیجد  هی:شما دانشجوت گف

 ر ی شد و گفتم:خ  ظتریغل اخمم

  یگذاشتم همه با چشما میگذاشتم کتم رو هم پشت صندل زی م یرو  فمویرفتم ک زمیبه سمت م بعدم
  یهستم از امروز من جا یان یو گفتم:سالم من استاد ک ستادمیرو ب روشون ا کردنیگرد شده نگاهم م

  لو چند تا نکته خدممتون بگم او میار هم داشته باشکن یخوب   یروزا  دوارمیهستم ام یمظفر  یآقا
و سر و صدا   یموقع درس دادن مسخره باز  ادیکالس دوم  بدم م نی ایب رید ادی اصال خوشم نم نکهیا

  دیپاش یکی  یکیسر کالس االن هم  ادیک سر کالس من خواب باشه همون بهتر ک ن  یباشه سوم کس 
 دیکن  یو خودتون رو معرف 

نگاهم  زدی برق م  یکه از خوشحال  ییاز دخترا هم با چشما یشوک حرفام بودن بعض  یتو ای بعض هنوز
 کردیم

 کردن  یدونه پاشدن و خودشونو معرف  دونه

  ای..نفس شادمهر..رویرضو  ی..عل یغالم انی..کیفرامرز  ای..دن یخسرو  شیای..ن یمی عظ فرهاد
 .. یاز ین دای..آی..الهه مرادیفی ..فرشاد شریاضیر  ی..مجتبیعلو رضایراد..عل

  یب  کردی م ییصورتش خودنما  یتو یبدجور  شیسبزوحش یانداختم چشما یاز ی ن دایبه آ ینگاه
 کنن  یتفاوت منتظر اون سه نفر موندم ک خودشونو معرف

 .. یموسو ازی ..نیار یخشا الدیافشار..م دیفرش

 با همتون خوشبختم بچه ها  یی_از آشنا

  هیشد همون چشم سبزوحش دهینگاهم به سمتش کش یدختر  یداگفتن با ص ینیهمچن  ینفر  چند
 بود

 ان؟ ینم یاستاد مظفر  گهید یاستاد واسه چ دی_ببخشیاز ین
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 فوت کردن شبیخشک گفتم:متاسفانه د  یلیخ

 کف پاش گفت:دروووغ  فتهی بود ب  کیک نزد ییچشما با

 دارم؟  یکردم وگفتم:من با شما شوخ یاخم

 منو بخور  ای لب گفت:حاال ب ری کرد و ز یاخم اونم

رو به بچه ها   یز یچی یادآور ی خواستم درسم رو شروع کنم که با  دمی گفت اما من شن  آروم
هستش و گفتن که بهتون بگم اگه   یگفتن فردا صبح مراسم خاکسپار  یفرهاد یآقا یگفتم:راست

 رن یهم م گهید  یچون ترم ها  نیببر فی تشر نینداشت  یمشکل

 خوانیسرما م نیاخه اول صبح تو ا یگفت:خدا رحمتت کنه مظفر  ونیزه گرهمون چشم سب  دوباره
 خب  بندمیم خیمن  یخاکت کنن که چ

بود اما باز اخم کردم و   بیعج  یل یسال خندم گرفت خ  کیبعد از  دنیها آروم شروع کردن خند بچه
از بچه ها که  یکی  یبا صدا دادمی بود داشتم بدون وقفه درس م یشروع کردم درس دادن دو ساعت

 نیجلسه بعد ا دیخسته نباش  یگذاشتم و گفتم:همگ  زیم یاستاد وقت تمومه کتاب رو رو گفتیم
 ز ی کوئ روفصل 

  یبعد از خداحافظ رونیاز کالس زدم ب و کتم رو برداشتم   فیتفاوت ک یاعتراضشون بلند شد ب یصدا
رو لبم نقش    یاز کنار چند نفر رد شدم ک با صداشون پوزخند رونی از سالن زدم ب یفرهاد یبا آقا
 بست 

 داره ی*اوه چه ابهت

 نجاست یا دی*اره استاد جد

 *بسه بچه ها مبارک زنش

شاگرد گذاشتم با سرعت    یصندل  یو کتم رو رو فیرو زدم سوار شدم ک موتیپررنگ تر شد ر پوزخندم
از   میزنگ گوش یکار عقب افتاده داشتم با صدا یبه سمت شرکت راه افتادم کل رونی از دانشگاه زدم ب

زنگ خورد   گهیکردم رد تماس دادم چند بار د یبه صفحش انداختم اخم یاومدم نگاه رونی افکارم ب
 اتصال رو زدم یک عصب 
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 ؟یخوایم  یچ نیدارو هی_چ

 ؟ یم داداش خوب_سالنیدارو

 ؟یخوا یم ی_خوبم بگو چ 

 باهات حرف بزنه خوادی_دامون مامان م

 مرد شیسال پ  کی_بهش بگو دامون 

رو   تای آز انتی چرا خ رهیباهاش حرف بزن آروم بگ قهی_بس کن دامون توروخدا بسه فقط چند دق
 ؟ینداز یگردن مامان و بابا م 

 که حس کردم حنجره ام زخم شد دمیکش یا عربده

 اونا بود ری اره تقصر مامان بابا بود همش تقص  اااااری_اسم اون *" رو ن

 کردی به اجبار اونو نامزدت م  دیکه نبا دهی_باشه داداش باشه داد نزن مامان خودش فهم

 به نفس نفس افتاده بودم   تیاعصبان  از

 میبهت سر بزن  میای ب نیلی_باشه با مامان حرف نزن حداقل آدرس خونت رو بده منو آ نیدارو

 به سر زدن شما ندارم خداحافظ  ازیگفتم:من ن یاز حد سرد شیزدم و با لحن ب  یپوزخند

  نیهام رو ماساژ دادم ماش قهیشق  دیکشی م ری بهش اجازه بدم حرف بزنه قطع کردم سرم ت نکهیا بدون
 فکر کردم  شیسال پ کیفرمون گذاشتم به   یرکت پارک کردم سرمو روش  نگیپارک یرو تو

 پوووف   کاریچ خوامی سالمه زن م26بابا مامان جان دست از سرم بردار من همش  ی_ا

 زوده   یگیسنت م  نیسالم بود با مامانت ازدواج کردم بعد تو با ا 18_پسرم من بابا 

 کنمیحاللت نم رموی ش  ی_دامون بخدا قبول نکنمامان

 کن  یگفتم:باشه مامان جان قرار امشب رو اوک یعصب

 تفاوت بودم  یخوشحال بودن اما من ب یل یمامان و بابا خ  ادمهی
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  نیکتمو برداشتم از ماش ارشیک دنیفرمون بلند کردم با د یخورد سرمو از رو شهیکه به ش یضربه ا با
 به سمتش رفتم باهاش دست دادم رونی زدم ب

 قرمزن یلیشده دامون چشات خ  یز ی _چارشیک

شده  یز ی پشت سرم راه افتاد و گفت:با توام ها چ  ارشی زدم و به سمت اسانسور رفتم ک  یپوزخند
 دانشگاه چطور بود؟ 

 چشمام پر شد از سرما بهش زل زدم و گفتم:فقط به خاطر تو قبول کردم بدک نبود دوباره

 ی که رفت یدادا مرس تو بشم یو گفت:فدا  دیزد و سرشونه ام رو بوس یلبخند

گفت   یاز جاش بلند شد خوش آمد  دنمیبا د یاومدم منش رونی زدم و از آسانسور ب  یجون  یب  لبخند
دوباره  ارشینشستم سرمو ماساژ دادم ک زمیمنم در جوابش فقط سرمو تکون دادم پشت م

 ؟ یشون یپر  یلیدامون خ شدهی:چد یپرس

 روز خوشم داشتم؟ هیسال  کی نی_مگه من تو ا

 یو گفت:االن داغون تر  نییسرش رو انداخت پا  ارشیک

  نیکردم ک گفت:خب با مامانت حرف نزن حداقل بزار دارو فیرو واسش تعر  نیتماس دارو انیجر
 شت یپ انیب  نیلیآ

 ارن یم کننیمن اگه آدرس رو بدم که مامان رو هم بلند م زی _اخه عز

 شرکت بود  لیکه پسر عموم  وک دوستم بود بل  نینه تنها بهتر ارشیک

 _تو دلت واسشون تنگ نشده؟ارشیک

گفتم:نه    یزدم و با سنگدل یپوزخند یتنگ نشده باشه اللخصوص واسه اون وروجک ول  شدیم مگه
 ندارن یتیاصال واسم اهم

 منم برم به کارا برسم  ارهیمش رمضون واست قهوه ب  گمیگفت:باشه داداش االن م آروم

 ی لب گفتم:اوک  ریز
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چشمام    یجلو یشب خواستگار   قایچشمامو بستم دق زیم یسرمو گذاشتم رو ارشیاز رفتن ک  بعد
بهش   قهیچم شده بود هر پنج دق دونمیآورد رو به روم نشست نم  ییچا نکهینقش بست بعد از ا

  یلیجواب بله رو داد خ یودم وقتنگاهمو کنترل کنم بدجور جذبش شده ب تونستمینم دوختمیچشم م
که اجازه نداد هه گفت چند ماه نامزد   میعقد کن میخواست میزود نامزد کرد  یلیخ  دمخوشحال بو

عاشقش شدم   یواقع یبه معنا بستمی از قبل بهش دل م شتر یمن هر روز ب  میآشنا بش شتریتا ب  میباش
منم   شدیبود همش موقع حرف زدن مظلوم م یعاشقمه دختر ساکت و معصوم کردیاونم ادعا م
  یماه کم کم بهم ب شیبعد از ش کشهی خجالت م کردمیشده بودم فکر م  تشیمعصوم نی عاشق هم

که با   باری  اوردیبهونه م هی رونیب  میبر  ایب  گفتمیدرس دارم م گفتیم زدمیزنگ که م  کردی م یتوجه 
پسر چند    هیدست تو دست  ظیغل  شیبا آرا دمشیدر رستوران باز شد درستوران  میرفته بود  ارشیک
اما بعدش گفت من دوستت ندارم همش دروغ   دیرفتم سمتش اولش ترس شستندور تر از ما ن زیم

  ینگذشت که خبر عروس  یز یرو بهم زد چ  یبود من عاشق فرزادم به پسر رو به روش اشاره کرد نامزد
بعد از اون شرکتم   دمیدیاون نابود شدم همشم از چشم مامان بابا مکردنش اومد داغون شدم بعد از 

شد   لیدامون سنگدل و سرد تبد هیخوشقلب به  طونیجدا گرفتم دامون ش نهرو عوض کردم هم خو
 تفاوته  یکه راجب به همه ب 

 بابا جان؟   یشونم سرمو بلند کردم مش رمضون با لبخند گفت:خواب بود  یرو  ینشستن دست با

 زدم و گفتم:نه چطور؟   یجون  یب  لبخند

 ی_اخه چندبار صدات کردم جواب نداد

 ن؟ یدار ی_حواسم پرت بود بله کار 

 زت یگذاشتم رو م ارمیجان گفت واست قهوه ب   ارشی_ک

 به قهوه انداختم گفتم:دستتون درد نکنه ممنون ی_نگاه

 _سرت درد نکنه باباجان

 حال قهوه ام رو مزه مزه کردم  یب رونیبه دست زد ب  ینیس
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 *دای*آ

 

 شی سرد وزغ یبا اون چشما هیکردم و گفتم:حاال فکر کرده ک ی اخم یان ی از رفتن استاد ک بعد

 یوزغ   یچشما یگیخوشرنگش م یبه اون چشما ادی _اخه دلت مالهه

 _خا به من چه 

 _برو بابا 

به دست   چیدانشگاه الهه ساندو اط ی کولمو بلند کردم رفتم تو ح دمویکرده بودم خند شیحرص  نکهیا از
 ؟یر ی نشست و گفت:فردا م  مکتین  یکنارم رو

 ؟ یسرده اما اره تو چ نکهیگفتم_با ا ونیگر

بود اما  ری سخت گ یلیقبل تا اون جلسه ما رو درس داده درسته خ یباالخره جلسه ها  رمی_منم م
 میباهم داشت یخوب  یروزا میخودشم داشت از حق نگذر  یها یمهربون

گرفتم و گفتم:اره مادر خدا از گناهاش   مینی ب یکردمو مقنعمو جلو سیبار با تف گونه هامو خ چند
 بگذره به حق پنج تن 

 رو بخور سرد شد   چتیخنده و گفت:زهرمار ساندو ریاز حرکاتم بلند زد ز  الهه

 زدم بزرگ هااااااا  چمیدوگاز بزرگ به سان هی دمویخند خودمم

 قورتش بدم الهه با خنده گفت:بابا چته گشنه اروم تر  تونستمیبجومش و نه م تونستمیکه نم یطور 

 و گفتم:مرگ تو صبحونه نخوردم بس که با اون دوتا ارازل سرو کله زدم  دمشیزور جو با

 ارازل؟  یگیم نی دیحرفم الهه اروم گفت:به آقا آ  نیگفتن ا با

 نگاهش کردم و گفتم:آره چطور؟  مشکوک

 بخدا   نطوریکرد و گفت:هم  هول
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 یکن یخب بابا چرا هول م  یلیو گفتم:خ  دمیخند

شدم بعد از تموم   چمینگفتم و مشغول خوردن ساندو یز یچ گهینگفت منم د یز یزد و چ یلبخند
 ما یدار کالس  یسطل پرت کردم رو به الهه گفتم:پاشو االن با باقر  یکاغذش رو تو چمیشدن ساندو

 م یاسکلش کن خوردهی میرو عشقه بر ی_جووون باقر الهه

در ضرب گرفتم بعدم  یبا دستام رو میستادیدرکالس که ا یسمت کالس جلو میخنده راه افتاد با
  یصدا هوی تو کالس بلند داد زدم برپا همه تند از جاشون پا شدن  دم یپر نییپا  دمیرو کش رهیدستگ

  یبرپا یخودکارشو برداره که با صدا  خواستی م زی م ریز نیفرد دمیبلند تق به گوشم خورد نگاه کردم د
  یییشد آآآ  داتیدستشو گذاشت رو سرش و گفت:باز پ زی به م خورهیسرش محکم م شهیمن بلند م
 مامان سرم 

  نیبود بترکم از خنده فرد کی رو جمع کنه خودم که نزد  نایا ادی ب یک یاز خنده حاال  دیکالس ترک هوی
  یشونیدادم کتاب وسط پ یکه کتابشو بلند کرد پرت کنه طرفم در کالس باز شد منم جا خال نیهم

با   ستادبود وسط ا  ستادهیسرجام نشستم حاال الهه ا دم یآخش با دو پر یخورد با صدا یاستاد باقر 
جلسه از کالس  نیاصال ازتون انتظار نداشتم ا یبهش انداخت و گفت:خانم مراد یاخم نگاه
 رون یب گهیتا دو جلسه د دیمحروم 

 خانم محترم   روونی دهن باز کرد استاد داد زد:ب الهه

  برهیاز خنده و رهی جلو دهن منو بگ  ومدیم دیبا یک یانداخت حاال  نیبه منو فرد  ینگاه  یبرزخ افهیق با
ساعت درس داد و گفت:امروز بدجور سردرد دارم خانم   کیهم بدتر از من حدود  نیفرد رفتمیم

 هم که بدترش کردن یمراد

خود استاد هم به خنده افتاد  یکه بچه ها و حت دمیخند  نقدریخنده ا ر یتحمل کنم بلند زدم ز نتونستم
 خدانگهدار  هیکاف نجایتا ا دیبعدم گفت:بچه ها خسته نباش 

  یمحکم پس گردن دونهیو شترق  نیرفتم پشت سر فرد  دنیپرسیدورشو گرفتن سوال م ینفر  چند
 ه؟یزدمش با اخم نگاهم کرد که بهش گفتم:ها چ 

 ی شعور یب یل ی_خ
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 کبود بشم دیحاال من با یکرد نکارویدرضمن اخه چرا ا تهیگرام یکه اون عمه   شعوری_ب

 شمیو گفت:اصال نترس منم همراهت کبود م  دیخند بلند

  میباهم فرار کن رونی ب میکه از در زد  نیهم ایمنتظرمونه ب  رونیاالن ب نیا نی گفتم:بب  دمویخند منم
 چطوره؟ 

 دمت گرم بدو  هی_عال

قرمزم   شرتی نکردم سو یمنتظر ما بود منم نامرد نهیدست به س یبرزخ افهیکه گفتم الهه با ق همونطور
زانو هام   یدستامو رو  اطیندو وسط ح یبدو و ک یالفرار حاال ک نیون دادمو همراه فردرو جلوش تک

 م یکرد داینجات پ نجایبا خنده گفتم:تا ا زدمی گذاشتم نفس نفس م

 بگذرونه  ری که هالک شده بود گفت:اره بعدش رو خدا بخ نمیفرد

 ستش؟ی فرشاد ن یدر کار ندارم چون کالسام تموم راست یبعد گهی_من که د

 _خوشبحالت اونم رفته بود با نامزدش حلقه بخرن 

 ده یترش ی_ا

 ده یترش گنیو گفت:به دخترا م  دیخند بلند

 ست  دهیانگار ترش کنهیرفتار م   یجور یفرشاد  نیاما ا دونمی_م

ور گردنم بستم کوله ام رو هم  د شرتمویسو یناینگفت نفسم اومد سر جاش است یز یو چ  دیخند  بازم
 عشقم بوس بوس   یالهه اومد بهش بگو زشت خودم یانداختم رو کولم و گفتم:فرد

 و گفت:باشه  دیخند نیفرد

 خدافظ یاله  ی_فدام بش

 _عمت بفدات 

با   مویگوش داشتمیرو اروم قدم بر م ادهیزدم تو پ   رونیدستمو تکون دادم از دانشگاه ب  دمویخند بلند
 کردم  یهامو در اوردم و اهنگ مورد عالقم رو پل یهندزفر 
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 کل کل الکالم  هی بی سالم عالم عالم حب ی...ه

 به تو دل ندم شهیالمدام مگه م  هیسالم عالم عالم انت روح یه

 ی الی حب الخ  ی ه یانت التال یال یحب الخ یه یالتال  انت

 ی و الحک یانتقال یسالم ال ال ال اترک  یبی حب ایزدم   ایبه در دلمو

 نه نه نه زمیعز یذار ی که تنهام م  یگیم یه

 هیایال ال ال او ی بی حب الکی انا اترک الخ یغم ستین  یتو که باش  ینه نه عمرم نه

 

 کل کل الکالم  هی بیسالم عالم عالم حب  یه

 به تو دل ندم شهی المدام نه نم هیسالم عالم عالم انت روح یه

 ی الی سحره ل یه یانت فقال یه  یالی سحره ل یه یانت فقال یه

 ی الیندارم خ  یکه تو باش یوقت

 نه نه نه زمی عز یذار یکه تنهام م یگ یم یه یو الحک  یانتقال  یال ال اترک ال

 هیایال ال ال او ی بی حب الکی انا اترک الخ یغم ستین  یتو که باش  ینه نه عمرم نه

 ی الراس  هینت روح یالبک القاض ای یمن واست  یپا یخواستیکه م تو

 ی الراس هیروح   یاالبک القاض ای یخسته شدم منه احساس گهید ایب

 ی الی حب الخ  ی ه یانت التال یال یحب الخ یه یالتال  انت

 سالم...  یبی حب ایزدم   ایبه در دلمو

 (  ی)اهنگ سالم از ساس
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و اونور پرت   نوریدر هال کفشاهامو ا یجلو  دمیبا خونه رو دو اطی رو باز کردم فاصله ح اطیدر ح  دیکل با
 اهل خونه دخترتون اومدهههه یکردم در هال رو باز کردم بلند داد زدم:آهاااا

 رو سرت   یباز تو صداتو گذاشت داااایداد مامان از آشپزخونه اومد:آ یصدا

 یییردنته ماااامسالم ک یمقابل خودش داد زدم:بجااااا منم

 سالم  کی_عل

زدم تند   یطانی که به سرم زد لبخند ش یپس حتما تو اتاقشه با فکر  ستین نیاز آر یتو هال خبر  دمید
 ی بدبخت شد نیگفتم:آر دهیترس افهیدر اتاقشو باز کردم با ق هویتند پله ها رو باال رفتم 

 دا؟یآ شدهیگفت:چ زدی م یدیاز ترس که رنگش به سف اونم

 یاور ی رتبه ن _کنکور

 تر از قبل گفت:بگو بخدا  دهیترس

 گمی_به جون اصغر بقال سر کوچه راس م 

 کتابشو پرت کرد و گفت:بدبخت شدم  زیترسش دوباره نشست پشت م  از

به   یافتاده باشه با چشما شیمتعجب بهم زل زد بعد انگار که دوهزار افهیاز خنده با ق  دمیترک هوی
 سا یوا یخون نشسته گفت:جرات دار 

و   زدی تو اتاقم زود درو قفل کردم از پشت در چندبار با مشت به در م  دمیپر دمویکش  یغیج
 ؟ یکن یم تمیکه اذ یض ی:اخه مگه مرگفت یم

که بخواد جوابش   یاصال هنوز کنکور نداد یدیفهمیکه م یگفتم:اخه تو اگه مغز داشت دمویخند بلند
 چندماه مونده تا کنکور  نیفکر کن بب هخوردی یداداش ادیب

 یایکه م رونی _دارم برات باالخره ب
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عوض کردم بعد از مرتب   یلباسامو با تاپ شلوار باب اسفنج  دمویاز زدن حرفش رفت دوباره خند بعد
  یرو میامن و امانه د بدو که رفت دم یفهم یوقت رونیکردن موهام قفل درو باز کردم اول سرمو بردم ب

 ن ییپله ها نشستم بعدم دستامو باز کردم و سر خوردم پا  لهیم

 داره  یچه حال  وووهووووی_

  دمیپارچ آب فهم  هی ندیمواجه شدم با د نیآر طونی ش افهی پله ها با ق ن ییپا  دمیکه رس نیهم
رو   خیشدن آب  یبرا خودش آب ببره باز بره تو کتاباش غرق بشه اما من زود اومدم با خال   خواستیم

  ریزاونم بلند زد  دنیپر نییکردن و باال پا غی ج  غیاز سرماش همون وسط شروع کردم ج کلمی سر و ه
 به اون در نیخنده و گفت:ا

دنبالش   غی منم با ج  کردی و الفرار حاال اون فرار م رونیب دیال پرشدم افتادم دنبالش زود از در ه  یعصب
بود   خی خ ی کرد و افتادم تو استخر آبش   ریگ یکه پام به سنگ میدیچند بار دور استخر چرخ دمیدوئیم

  نیو نه اون آر االخودمو بکشم ب تونستمیاز سرما نه م خیاتاق پر از  هیانداختنم تو  کردمی حس م
بعدم فرار   دیدستمو کش نیکه آر بستمیم خیواقعا داشتم  گهید دیخندیسمتم فقط قاه قاه م ومدیم

لرزون رفتم  یدستامو دور خودم حلقه کردمو با پاها زدمی کرد کنار استخر نشسته بودمو نفس نفس م
اون کباب   یکه من بجا شزد تو صورت یک ی دنمیمامان با د خوردی داخل از سرما دندون هام بهم م

 دم ش

 فکر  یب یچه وضعشه دختره   نی_خاک عالم امامان

 فکر گفتنشو  یب  ای نمیبب  شوینگران  دونستمینم  کردمی گشاد شده نگاهش م ی اون حال با چشما تو

 یدقم داد یبزرگ بش یخوایم یاخه تو ک  یشیم  ضی _برو زود لباساتو عوض کن االن مرمامان

 بود  نیآر ری و گفتم:تقص  دمیکش یخفه ا  غیج

تو اتاقم زود لباسام رو در آوردم وان رو پر از آب گرم کردم نشستم توش با گرم شدن تنم آرامش   رفتم
ممکنه سرما   ری سرما غ نیبهمن ماه تو ا یاخه وسط ها خورمیصد در صد سرما م دونستمیگرفتم م

  میتن  ولهبعد از زدن شامپو ح ستادمی دوش وا ریاومدم ز رونیساعت بعدش از وان ب  مینخورم حدود ن 
هاش تا انگشتام  نیکه آست  یبلند بافتن نیبلوز آست هی نکهیزدم بعد از ا رونی رو بستم از حموم ب
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که سرم به بالشت خورد   نیرو تختم و هم  دمیبا شلوار گرمکن بدون خشک کردن موهام پر  دیرسیم
 فرو رفتم یق یبه خواب عم

که خواستم تکون بخورم کل تنم شروع کرد به   نیاز خواب قشنگم دل کندم هم یدست یتکون ها با
باال سرم   یبا مهربون  نیدیکه منو از خواب لذت بخشم جدا کرد انداختم آ یبه شخص  یدرد کردن نگاه

 گفتم:ها بگو یظیو اخم غل یبا لحن طلبکار  کردی بود نگام م ستادهیا

 یشام بخور  یایکردم ب  رت دا یاومدم ب نکهیا یادب بجا  یب هی_ ها چ

 _مگه ساعت چنده؟ 

 9_مادمازل ساعت 

 ام یخب االن م یلیخ   12گفتم حتما ساعت   یگفت نی_اووو همچ

زد با زور از جام بلند شدم دست و صورتمو شستم کل استخونام درد  رونی و از اتاق ب دیخند  آروم
حال رفتم تو آشپزخونه و پشت   یآرومو ب  یل یسرما خوردم آخرش خ نیخدا خفت کنه آر یا کردیم
 نی خوایخواستم آدم باشما خودتون نم بارینشستم همه با تعجب نگام کردن که گفتم:ها  زیم

 میعادت کرد طونیش یدایو گفت:ما به آ دیخند  بابا

آدم  خوادی پس نم میروزمون رو شب کن اتیهمش با دلقک باز میگفت:ما عادت دار دیپر  نیآر هوی
 ی باش 

توئه االن   ری نکن دخترمو تقص تیاذ  نی و گفت:آر دیگرد شده نگاهش کردم که مامان خند یچشما با
 ساکت شده سرما خورده دختر قشنگم

 گفت  دیپر نیدیخواست دهن باز کنه که آ نیآر

 زنگ زدم جواب نداد نگرانت شده بود دایالهه زنگ زد گفت هرچقدر به آ یدیآ ی_راست

 دومن مگه شمارتو داره؟ دای نه و آ یدی_اولن که آ

  زهیچ یعنی زهی کرد و گفت:چ ی کردمو مشکوک نگاهش کردم که سرفه مصلحت زی چشمامو ر بعدم
 ی دونیم
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 زه یچ گهیم یه گهیخب بگو د  زهیگفت:چ طونی ش  نیآر هوی

 به من زنگ نزد که  یدون ی_عه منیدیآ

 ؟ یدونی_په تو از کجا م

 زه یچ دا یآ یدونی_اخه منیآر

 نشو بچه جواب بده یز ی چند لحظه چ کیگفتم:ال دمویمنم باهاش خند دیبلند خند بعدم

 گفت:به تلفن خونه زنگ زد نیدینثارم کرد و آ یادب یب  نیآر

 هم که گوشامون دراز  نی_آها به تلفن خونه زنگ زد منو آر

 میهم نصب کرد  دیو گفت:آره ورژن جد  دیباز بلند خند نیآر

 م یمامان ساکت شد یکه با صدا  میدیجفتمون خند  یالک یها الک  وونهید مثل

 پسرمو شامتو بخور مامان جان   نینکن تیاذ گهی_اه بسه دمامان

  زنتیبابا م  ی کن  فیبندت کو االن لباساتو کث  شیمادر بخور فداتشم پچشمک زدمو گفتم:بخور  نیآر به
 ها

برسونمت   نیخوایخانم شما که باز از من م دایگفت:باشه آ نیدیو آ دیاز قبل بلند تر خند نیآر
 یدانشگاه اوک

 گفتم:منت نذار بابا  دمویخند

نصف غذام رو خوردم بشقاب رو هل دادم جلو سرم درحال   مینگفت یز یچ گهیو د دنیخند همه
رو باز کردم چندتا قرص   خچالی..بلند شدمو در شهی از بدنم بخار بلند م کردمی بود حس م دنیترک

بخوابم شب    رمی کوشولو سرما خوردم م هیخوردم و رو به همشون گفتم:من  یمسکن و سرما خوردگ 
 ک یش

 رونیاز آشپزخونه زدم ب بعدم
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زانو تا ده  ییزانو از باال یتا باال یواسه  فردا لباس در آوردم..مانتو مشک  ستادمویکمدم ا  یروبه  رو
گوشه  دمیکش رونیب  یشال ساده مشک هی ی مشک نی شلوار ج یمشک  پوریسانت مونده به مچ پاهام ک

چنده اونم   اعتام به الهه دادم که فردا مراسم س یپ هیگذاشتمشون خداروشکر فردا کالس نداشتم  یا
 کردم بعدم الال کردم میسر ساعت هشت تا مویگفت ساعت دهه گوش 

دست  نکهیمراسم زود پاشدم بعد از ا یادآور یخواستم خاموشش کنم اما با   میآالرم گوش یصدا با
و موهام رو فرق   نهییا یبافت تنم کردم بعدم شروع کردم به اماده شدن رفتم جلو هیصورتمو شستم 

  یخط چشم هیبا عطرم دوش گرفتم   فمیوسط شل بستم شالمو سرم کردم بعد از بستن ساعت ظر
انداختم  یبرق لب برگشتمو به خودم نگاه  هیهمراه   کردی سبزم رو درشت تر م یدم که چشمایکش

شالگردن   الی خیب حال بود   یب خوردهیسرخ بود صورتمم   مینیبهتر شده بود اما نوک ب  شبیحالم از د
  اتاقمگذاشتم و از  بمیج یرو هم تو میدستم انداختم گوش یبزرگمو دور گردنم تاب دادم و پالتوم رو رو

  یبر  یخوای شال م  نیبا ا یراست ادی بهت م  یتعجب کرد و گفت:چقدر مشک دنمیبا د نیزدم آر رونیب
 دانشگاه؟

از استاد هامون فوت کرد  یکیگفتم:کالس ندارم  دمویشدم لپشو کش  کشیزدم نزد  یجون  یب  لبخند
 برم مراسمش  خوامیم

 صبح؟  نی تعجب کرد و گفت:مراسمش االنه به ا دوباره

 مراسم رمی سر خاک خانوم جون بعد م رمینت کار دارم بعدش م   ی_نه ساعت دهه من جلوترش کاف

 مراقب خودت باش  یخواهر  یزد و گفت_اوک  یلبخند

  یکتون ی دادن به مامان کفشها حی و توض ری از خوردن چند لقمه نون و پنلب گفتمو بعد   ریز یچشم
 فداتشم یخانم شد  پیت نیگفت:چقدر با ا دنمیرو پام کردم بابا با د میمشک

 زدم  رونیگفتمو از خونه ب یا خدانکنه

 

 *دامون* 
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اماده  نکهیبعد از ا دمیکش رونیرو ب  میهمراه بلوز مشک  یحموم در اومدم کت و شلوار اسپرت مشک  از
به دست از اتاق    یعطر زدم گوش یقرار گرفتم موهام رو شونه زدم ساعتم رو بستم کم  نهییا یشدم جلو

رو   میدود نکیرو زدم ع  موتیشدم و ر  نیچرم سوار ماش ی مشک  یکفش ها دنی بعد از پوش  رونی زدم ب
 کردم  ی ردمو اهنگو پلبه چشمام زدم و به سمت بهشت زهرا راه افتادم دستمو به سمت ضبط ب 

 خاطرتت  تموم

 منه  یچشما یاشکا

 نم یخواب بب  دیبا گهید

 منه  یتو دستا دستات

 کنم ی روزها رو سر م یبدون با عکس تو ه اما

 به من یکرد یبد  یلیخ

 من ولت کنم  محاله

 رو بگم میگال کدوم

 عمر از تو دلخورم  هی

++++ 

 خورم ی رو نکن من غصه هات رو م  زیچ چیفکر ه تو

 غم نشونه کرد یخدا دل من رو برا   بازم

 هم برو مثله همه تنهام بزار و بر نگرد  تو

 هنوز من چشم به در  اما

 تو من در به در یب  یستین

 تو تنهام  یکه ب  ینی بب یستین
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 دسته گرمت تو اوج سرما؟  کو

 ییجدا روز کردمی نم فکر

 یی ایمن تنها ن  دنید به

 م رو بهش فروختم عشق ساده

 سوختم یبد جور  دمشید یوقت

 یکردیتو دستش نگاه م دستات

 ی رفتی م یکاشک 

 ینکرد ایح

++++ 

 ر یسراغم رو نگ گهیدلم گرفت ازت د  یلیخ

 ر ی ازم بگ نمیا ایعکس ازت دارم ب هی فقط

 کجام  یدون یقدرم رو اما نم یفهمی روز م هی

 ام یب نورایواسه غربتم محاله ا رمی بم

 عمره بغضه تو گلوم  هی

 تو صدام  یآه سرد هی

 نبود نیا ینواز  مهمون

 امیخدا ، دارم م خاااااک

 رم یدارم م گهیکه د من

 نزد   یرفت و حرف دینگ
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 باشه  خدانگهدارت

++++ 

 ازت  دیدلم رنج  گرچه

 من رو یحرفا ادیب  ادتی

 تنها  یتنها

 من رو  یاشکا

 کار نکردم  یبرات من چ آخه

 کردم ی م دعات یدادیم زجرم

 همه غصه هات رو خورده  چشات

 مردم ی من م یکردی تب م تو

 هستم  یمن همون  ادیب  ادتی

 شستمیم داریشب ها تا صبح ب  که

 یکردیتو دستش نگاه م دستات

 ی رفتی م یکاشک 

 خراطها(  دیاز مج یی)اهنگ روز جدا

سر راه تاج  کرده بود دستمو بردم گلوم رو ماساژ دادم ضبط رو خاموش کردم  ریگلوم گ یتو یبد بغض
 نیحدود ده م  دمیواسه مزار خر یسفارش دادم و بهشون آدرس خونه مرحوم رو دادم خودمم گل یگل

ها   برق نی از بس شلوغ بود گل به دست از ب یبدبخت ی بهشت زهرا پارک کردم البته با کل  یبعد جلو
عقب محکم خورد بهم هول  ادیقدم ب هیکه خواست  نیبلند شد هم  یشدم خانم یقبر  کیگذشتم نزد

 کرد و گفت:شرمندم آ.. 
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از   نکمویآشنا بود محو چشماش بودم ع یل یخ  شیوحش  یچشما دیبرگشتنش حرف تو دهنش ماس با
 چشمام برداشتم که به خودش اومد  یرو

 پشتمه  یاستاد متوجه نشدم کس دی_ببخش

حال    یصورتش ب  یود ولبا مزه کرده ب افشویسرخ سرخ بود که ق شی نیشدم نوک ب  رهی بهش خ قیدق
که کرد خندم گرفت پس بگو   یاالن خانمانه تر بود با عطسه ا کردیفرق م  یل یخ  روزیبا د پشیبود ت

  نیماب ی ظیخندم رو گرفتم اخم غل  یجلو هیمال سرما خوردگ شین یب ی صورتش و سرخ  یحالیب نیا
  یاز یخانم ن کنمیخورد که گفتم:خواهش م   یشدم تکون رهی روهام قرار گرفت دوباره به چشماش خیاب
 د ییبفرما  ادی م شیپ

گرد شده نگاهم کرد و   یاز لحنم تعجب کردم چه برسه به اون بدبخت با چشما خودم
 گفت:ها؟..آ..آها بله

افتادم اونم شونه به شونه  راه  تیتوجه بهش به سمت جمع یاز خنگ بودنش خندم گرفته بود ب واقعا
نداشتم انگار اونم  ثی حرف و حد دنیکنارم باشه حوصله شن  خواستیدلم نم داشتیام قدم بر م 

  یادآور یباال انداختم با  یراه افتاد شونه ا گهیقسمت د هی داشت چون ازم دور شد و از  یحس  نیهمچ
حتما االن بابا و   شهیادم بلند مبودن آه از نه مونیقبل  یها هیاز همسا یمرحوم مظفر  یآقا نکهیا

چشمام گذاشتم اخم  یرو رو  نکمیبرگردم اما زشت بود دوباره ع  خواستیمامان هم اومدن دلم م
رو   ومشدم مرح  کیکه نزد تی به جمع  داشتمیمحکم گام برم یلی دو ابروم قرار دادم و خ نیب  یبزرگ

قبر گذاشتم خم شدم   یخاک کرده بودن به سمت پسراش رفتم و با گفتن غم آخرتون باشه گل رو رو
  تی فاتحه خوندم کنار جمع نکهیخاک زدم و شروع کردم به فاتحه خوندن بعد از ا  یو دو انگشتم رو رو

بود   یاحترام یباما  دادیقلبمو آزار م  بیهاشون عج هیو گر غی ج یگرفتم صدا ن ییو سرمو پا ستادمیا
سرمو بلند    گفتیم تی که داشت تسل  ییآشنا یبا صدا رفتمیم  کردمویول م دهینکش قهیکه به ده دق

 نگاهم به پشت سرش افتاد  هیکردم دوباره همون دختر چشم وحش

که  فتهیخورد و خواست ب  یکنارش نشسته بود اومد جلو که پاش به سنگ بزرگ روزیبود که د یهمون
دهنش  یشد که شال گردنشو جلو  دهیاز دخترا دستشو گرفت نگاهم دوباره به همون دختره کش یکی

که   یخودمم خندم گرفته بود با دست خندهیگرفت و پشتشو کرد و از شونه هاش مشخص بود داره م
رو از   نکمیع ن ی دارو دنیتر شد و برگشتم طرف شخص مقابلم با د ظی شونه ام قرار گرفت اخمم غل یرو
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رو    عیسر یل یکه زودتر به خودم اومدمو خ میشد رهیخ گهیبه همد یچشمام برداشتم چند لحظه ا یرو
 با اجازه هیخونه کمک بق  رمیغم اخرت باشه من م شاهللیبه پسر بزرگ مرحوم گفتم:داداش ا

 پاک کرد و گفت:زحمت نکش دامون جان اشکشو

 باهم میخورد یباالخره نون نمک   ستی زدموگفتم:زحمت ن  یتلخ  لبخند

 کنم یجبران م اتونیتو شاد شاهللیزد و گفت:ممنون ا  یجون  یب  لبخند

 یصدا  داشتمیرفتم قدم هامو بلند برم  یبا سرعت به سمت خروج دمویکش یشونه اش دست به
 نکهیکردم نه ا  شتریاما من سرعتم رو ب اوردی که مدام اسممو به زبون م دمیشنیرو پشت سرم م نیدارو

ادم دلش واسه داداش اونم  شهینه فقط ترس شکستن بغضم رو داشتم وگرنه مگه م نمشینخوام بب
داشت دستمو به سمتش بردمو ماساژش دادم با زدن   یقل خودشه تنگ نشه گلوم درد بد که یکس
 میراه افتادم ن یمظفر  یخونه آقاشدمو بعد از زدن استارت با سرعت به طرف   نیسوار ماش  موتیر

رو قفل کردم راه افتادم داخل   نی شدم ماش ادهی پ نیدر خونه پارک کردم از ماش یساعت بعدش جلو
اون سه تا فقط برادرش رو شناختم جلو رفتم و بهشون   نیبودن از ب ستادهیدر سه نفر ا یوخونه جل

که الزم داشته   یت دادم و گفتم هر کمکدس شناختمیگفتم داخل شدم با چندتا از پسرا که م ت یتسل
تا موقع ناهار... پامو داخل    خوانیباشن من درخدمتم اونا هم تشکر کردن و گفتن فعال کمک نم 

که به چشمم اومد بابا بود هنوز متوجه من نشده بود اما من همچنان بهش   یکس نیاول شتمگذا
که چقدر  یشده بودن وا دیسال...چقدر موهاش سف  کی  نیشده بود تو ا  ریشده بودم چقدر پ  رهیخ

 دنمینگاهم شد که سرشو بلند کرد با د ینیواسه آغوش پدرانش انگار متوجه سنگ کردی م یتاب یدلم ب
با   دمی دیچشماش م یشد از اون دور هم برق اشک رو تو  نیتعجب کرد اما کم کم صورتش غمگ

 دنیبا د  ستادمیا تی شامو پام کردم و دور از جمعنگاهمو از بابا گرفتم دوباره کف میزنگ گوش یصدا
 اتصال رو زدم ارشیاسم ک

 ا ی _جانم ک

 توو  یی_دامون کجا

 یبرم خاکسپار  خوامیفوت کردن م ممونیقد ی ها هیاز همسا یکیگفتم:گفته بودم  متعجب
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از   گهیساعت د مین  ایربع به دوازدهه پاشو ب  هی_بابا مراسمش ساعت ده بود االن 
 واسه بستن قرار داد انیب  خوانی(مشرکت)......

  دمیرس ریاگه د ای گفتم:اومدم ک می شون یزدم رو پ  یکیقرارداه مهم ببندم  هیامروز قراره  نکهیا یادآور ی با
 نمت یب یسرگرمشون کن م

رفتم و رو به   ونیبه سمت آقا بمی انداختم تو ج مویبزنه گوش یا گهیاجازه بدم حرف د نکهیا بدون
خدمت    تی دارم انشاهلل بازم واسه عرض تسل یکارمهم  هیشرمنده من  یمظفر  یبرادرش گفتم:آقا

 خدانگهدار  رسمیم

 خداحافظ  میکن یجبران م اتونیتو شاد شاهللی_دشمنت شرمنده ا

 ستادمیسر جام ا ییآشنا یرو زدم با صدا نیماش موتیکه ر نیهم رونی دو از خونه زدم ب با

 _دامون بابا 

که قراره باهاش قرار داد  یشماره همون کس دنیزنگ خورد با د لمیخواستم برگردم دوباره موبا تا
 خشک و سرد جواب دادم  یلیکردمو و اتصال رو زدم خ  یاخم  میببند

 د یی_بله بفرما 

 ر ی روزتون بخ  یانی ک ی_سالم آقا

 ن ی_سالم خانوم همچن

 کنم  یادآور ی_تماس گرفتم قرار داد امروز رو 

 به خاطر دارم  ی_بله خانوم اله 

 آقا دامون میشرکت هست گهید  قهیدق ستی_پس ما ب

 گفت که باعث شد از قبل سرد تر جواب بدم   یرو با عشوه ا دامون

 ی _خدانگهدار خانم اله
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شدم   نیسوار ماش کیصدا کنه نه اسم کوچ  لیکردم که متوجه بشه منو به فام د یتاک  یاله یعمد رو از
  دایکه از کنار بابا گذشتم اشکام دونه دونه راه خودشون رو پ نیراه افتادم سمت شرکت هم  و با سرعت
درد ها   نی ردامون با بدت کنهینم هیو اروم گفتم دامون که گر  دمیبه چشمام کش یدست یکردن عصب 

 نهیکل وجودم پر شد از ک هویحرفا   نیبا ا کشهیم  یساله داره دلتنگ کیهم مواجه شده دامون  
کردن مامان گفت که   یاما اونا هم در حقم بد ادهیچشمام خشک خشک شد غرورم ز یحوضچه 

 دهش لیبابا هم در مقابل حرف مامان سکوت کرد چرا اون دامون شوخ شاد تبد کنهی حالل نم رشویش
 اصال  هیم بودن چگر هیمعن  دونهیگرم بود االن نم شهیکه هم یکس یا نهی دامون سنگدل ک هیبه 

اومدم به  رونی ب نیبه خاطرات تلخم زدم و از ماش  ی شرکت پوزخند نگیپارک یخودم تو دنید با
  یخوابی به خودم انداختم از ب  ی نگاه نهیی آ یسمت اسانسور رفتم بعد از بسته شدن در اسانسور تو

نداشتن سرد سرد   یبرق چیه گهید میخاکستر یقرمز بودن چشما یچشمام حساب یدیسف شبید
با خنده   گهیچند مدته که صورتم د دمیچند مدته که نخند انیکش نم گهیلبام چرا د یبودن راست

 پوزخند بود تا لبخند هه  هی شب   شتریزدم که ب ینداره لبخند ییآشنا چیه

سر   یرفتم داخل که با بلند شدن منش  دمید یمنش زیم  شیپ  ارشویرفتم ک رونیاسانسو ب  ستادنیا با
 زم ی زد و گفت:سالم به داداش عز یلبخند دنمیبا د دیهم به طرفم چرخ رشایک

 ا ینگاهش کردمو گفتم:سالم ک تلخ

 کنه؟ ی خوبه؟سرت درد نم  ؟حالتی_خوب 

اون اخالق سگم رو کنترل   تونمینکن که نم یلطفا واسم دلسوز  زارمی از ترحم ب ای زدمو گفتم:ک   یپوزخند
 کنم

چرم کنار    یمبل ها یپوزخندم پررنگ تر شد به سمت اتاقم رفتم کتمو رو کردیتعجب بهم نگاه م با
 هیبود قشنگ  دمیتو د رونیب یپرت کردم تلفن رو برداشتم مشغول زنگ زدن شدم کل فضا  زمیم

 زهجا ا نکهیتلفن رو برداشت بدون ا  دمیکه د نیو کل سالن بود هم یدر اتاقم رو به منش یباال نی دورب
 ارهیبه مش رمضون بگو واسم قهوه ب یخشک بهش گفتم:خانم عظم  یلیبزنه خ  یبدم حرف

جلوم ظاهر    شیمشک یدستام گرفتم چشما نی بهش محلت بدم قطع کردم سرم رو ب نکهیبدون ا  بازم
 د ییدر اتاقم اروم گفتم بفرما یچند بار پلک زدم با صدا یشد عصب 
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که خواستم قهوه رو   نیلب گفت و رفت هم  ری ز یدیرمضون بعد از گذاشتن قهوه ام خسته نباش مش
اشتباه   یرو با عروس  نجایانداختم هه فکر کنم ا ینگاه رونی به ب توریدر اومد از مان یبخورم دوباره صدا

 د ییگفتم:بفرما یجد یدو ابروم قرار دادمو با صدا  نیب  یظیگرفته اخم غل

ما باهم   نیچه عجب افتخار داد ی ان یاومد داخل و گفت:سالاام جناب دامون ک یخره امس یخنده  با
 م یبازم مالقات کن

 ی سالم خانوم اله کیزدمو گفتم:عل یدستشو سمتم گرفت پوزخند بعدم

مبل نشست بدون  نیکترینزد یزد رو   یلبخند ارهی خودش ب  یبه رو نکهیمبل اشاره کردم بدون ا به
شربت   نیبه مش رمضون بگ  یمی تماس گرفتم و گفتم:خانم عظ   یمیوباره با عظ نظرشو بپرسم د نکهیا
 ارنیب

 _چشم

 یپالتو هی زانو بهتره بگم بلوز  یتا باال  غیج  یصورت  یبهش انداختم مانتو یرو گذاشتم و نگاه  تلفن
از نظرمن   دیشا دنشیاز د شدیکه همش عمل بود هه چندشم م  افهیهم انداخته بود روش ق یمشک

  دب یالبته واسه همشون متاسفم حساب  دنیشرکتش واسش جون م یتو دمیبد بود اما از چند نفر شن
  یان مش رمضون شربت خانم رو آورد شربتش رو مزه مزه کرد و برگشت سمتم و گفت:آقا قهیسل
شرکت   هیچ  دیدونیبا شرکت شما ببندم اخه م یقراره قرار داد نکهیخوشحالم از ا  یلیواقعا خ  ی انیک

 شهینم  یهر کس  بیو نص  هیشما شرکت معروف

زودتر قرار داد بسته بشه  یاگه بشه هرچ نیکنه خشک گفتم:لطف دار رییحالت صورتم تغ نکهیا بدون
 کار دارم  ییمن جا

 د یی_اوه حتما بفرما

افتخار قرار    یمعروفه که بقول خودتون به هرکس یشرکت داروساز  هیشرکت ما  د یدون ی_همونطور که م
 دم یداد بستن رو نم 

 هیبود که   نیشما فکر کردم بخاطر ا شنهادیپ یاگه رو نکهیادامه دادم:و ا شهیداره باز م  ششین دمید
 کردن  یونیاز بزرگان پا درم  یسر 
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اونم با   می بستقرار رو   کردیسرم درد م ینگفت حساب  یز یکرد و چ یجمع شد و اخم  یبه کل  لبخندش
  رونیجلف نباشه کتمو برداشتمو از اتاق زدم ب   نقدریکرد و رفت خب به درک خواست ا یاخم خداحافظ 

دور شده   ت بود که از شرک یا قهی ده دق یاروم شروع کردم به رانندگ رونیاز شرکت زدم ب نکهیبعد از ا
وسط   دیپر  یک ی هویکه  دادمیهام رو ماساژ م قهیبودم دوباره سرم شروع کرد به درد کردن داشتم شق

و داد   نیاومد در شاگرد رو باز کرد خودشو پرت کرد تو ماش دمیجاده هول کردم محکم زدم رو ترمز د
 زد آقا جون مادرت برو 

از قبل تعجب کردم   شتریب دنشیبا د  فتمی راه نچرا  نهی شوک زده نگاهش کردم اونم برگشت که بب اول
عقب    شهیخورد شدن ش یکه با صدا میشده بود رهی خ گهیبهمد ینجور یاونم بدتر از من بود هم

 میدور شد یحساب  یپدال فشار بدم وقت یپامو رو ام ی زد باعث شد به خودم ب یبلند غ یج  نیماش
 اد زدممتوقف کردم و با اخم برگشتم سمتش و د یرو کنار   نیماش

 نیبود جفتمون رو به کشتن بد   کیچه وضعشه خانوم محترم نزد نی_ا

به سمت در شاگرد  یانداختم عصب نمیخورد شده ماش  شهیبه ش  ینگاه رونی زدم ب نیاز ماش  بعدم
 ی کرد  کاری چ نی رفتم درو باز کردم و داد زدم:بب

تر   نیی اروم شدم و ولوم صدام رو آوردم پا  خوردهی خوردیم  تیصورتش که از ترس به م دنید با
 ی از یخانم ن  هیچه کار نیا ییگفتم:خدا

من رفتم خونه با پدرم در   نیاومد و گفت:من شرمندم استاد شمارتون رو بد رونیب  نیحال از ماش  یب
اصال   ایآشنامون درستش کنن    شیپ  نیببر گمیرو م ن یو ماش   رمی گیباهاتون تماس م زارمیم ونیم
 کنمی من بعدا پولشو پرداخت م رگاهیتعم نشیاالن ببر نیهم نیخوایم

سرد   یل یبده خ  یادیحالش ز  دمیخراش هم برداشته بود د خوردهیانداختم که  نیبه ماش  ینگاه
 برسونمتون خونتون  دییبهش گفتم:الزم نکرده بفرما

 م استاد واقعا ممنون نیکرد  یبهم لطف بزرگ نیهم که کمکم کرد نجای_نه ممنون استاد تا هم 

 یان یکردمو گفتم:ک  یاخم

 نگاهم کردو گفت:ها جیگ
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 هستم  یانیاستاد...ک  نینگ نقدری_ا

 .. ری و گفت آهان بازم ممنون خودم م دیخند شی از خنگ خودش

 ن یندادمو گفتم:سوارش اجازه

 هی یبعدش جلو  نیده م دمی آدرسش رو پرس نکهیمحکم گفتم که با ترس سوار شد بعد از ا نقدریا
بشه  ادهی پ نیاز ماش  نکهینگه داشتم قبل ا چک یدرش پر شده بود از گل پ  یکه باال ییالیخونه و

  دابابا رو ص نی ازتون تشکر کنم اجازه بد یچجور  دونمی بخدا نم یان یک یآقا دی گفت:استاد اوه ببخش
 خسارتش رو پرداخت کنن  انیبزنم ب 

 ن یشکسته هم  شهیفقط ش ستین یاز ی کردم و گفتم:ن یاخم

درست   نکه یبعد از ا  نیبهم بد ی حداقل شماره کارت  دیشرمندم نکن  نیاز ا شتری گفت:توروخدا ب وبارهد
 جبران کار امروزتون  یپا  دیبزار  نویا دیارینه ن کنمیشد من مبلغ رو پرداخت کنم خواهش م 

 رم یگیباهاتون تماس م نیخب شمارتون رو بد یل ی_خ

..._0912 

 رمی گی_باهاتون تماس م

 داخل  دیی_بفرما

 _تشکر خدانگهدار 

 _بازم ممنون خداحافظ 

 لب گفتمو راه افتادم  ری ز یکنم ی م خواهش

 

 *دای*آ
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که پامو   نیهووووف در هال رو باز کردم داخل شدم هم  شدمیخدا اگه استاد نبود بدبخت م یوا
سرمو  به اطراف انداختم برگشتم پشت   یشدم داخل متعجب نگاه دهیکامل کش هویگذاشتم داخل 
  یغیج زدمی صداش نم ییسال ازم بزرگتر بود  اما بازم دا  شیمهرشاد که همش ش  دنینگاه کردم با د

  شییییشدم چندتا ماچ گنده رو لپش کاشتمو گفتم:ووووو زونیاز گردنش آو دمویکش یشحال از خو
 جوجووو  یالمصب چقدر ناناز شد یکن یم کار ی چ نجایمهرشاد تو ا

 فسقل یچقدر خانم شد یقربونت برم اله  یو گفت:توام خوشگل شد  دیخند بلند

 و گفتم:آقا جون کجاست؟  نییپا  دمیاز بغلش پر زود

 د یخسته بود رفت خواب  یزد و گفت:حساب یلبخند

 ؟ یچرا خبر نداد نی قاطر بالدارتون نشست رو زم یک یفداش بشه راست نیآر ی_اله

 و گفت:قاطر بالدااار  دیع کرد خندبلند شرو  یاول با تعجب بعد با صدا مهرشاد

 _اوهوم

 شد  ییهوی زمی _عز

 رانیتو ا  گفتنیآقا جون م یمار یمهرشاد و آقا جون رفته بودن آلمان واسه ب ییدا شیسال پ دو
تا االن که  رانیبرگرده ا تونهیگفته بودن حالش خوب شده م شمیچندماه پ هیدرمانش کرد تا   شهینم
 تو اتاقشه؟   نیزدمو گفتم:آر یکردن لبخند رمی غافلگ یحساب  نمیبیم

 خونه ی_اره داره م

 ام ی من برم لباسامو عوض کنمو ب ی_اوک

 _باشه فسقل برو 

بعد رفتم داخل بازم سرش تو کتاباش   ستادمیا نیدر اتاق آر یکردم جلو ی کیپله ها رو دوتا  دمویخند
 دا؟ یآ شدهیت:چگف دویشروع کردم به هق هق کردن از جاش پر  یبود بغلش کردمو الک 

کنارم نشست و گفت:توروخدا حرف بزن جون به   دهیبلند کردم ترس  شتریصدامو ب  نیرو زم نشستم
 ی لبم کرد
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 اومدن دنبالت  یآگاه ؟ازیکرد کاریتو چ  نی_آر

 دا؟ یآ یگیم ی دار  ی؟چییییتعجب نگاهم کرد و گفت:چ با

 یچجور دلت اومد وا نیآر یوا  یرسونی اونو به قتل م  یش یم ریدرگ  یکی با  یتو وقت  گنیم دونمی_نم
 ن یآر یوا نمیدارم که سرتو باال)دار(بب نویا دنی تحمل د یمن چجور 

و با   دیصداش زد ترس نیدیکه خودشم اشکش در اومده بود همون موقع هم آ کردمی ناله م نیهمچ
درشو قفل کردم داشتم واسه  تو اتاقمو  دمیآوردم فلنگو بستم پر ری منم فرصت گ  رونیرفت ب  یت ینارضا

  هموهامو شونه زدم خوب ستادمیا نهییآ  یجلو کردمیلباسامو عوض م خوندموی لب آهنگ م ری خودم ز
 خوردم کار خودشو.. شبیکه د  یینبود داروها حالی صورتم اونقدار هم ب

کردمو دستم گذاشتم رو قلبم صدامو انداختم رو   یباال اخم دمیکه به دراتاق خورد ده متر پر یلگد با
 ندازهیداره جفتک م یشعور یسرمو گفتم:کدوم ب 

 اخمم باز شد  نیداد آر یصدا با

 نم یدرو باز کن بب  کردمیالمصب داشتم سکته م یباف یکه م ییچه دروغا نی_ ا

 ی خور یتو منو م یجون نی_نه آر

 کنم  کارتیچ دونمیبخدا دستم بهت برسه م دایآ گمی_باز کن م

 کممیش یها گشتم با صدا تیسا یتو یا قهینثارش کردمو لب تابمو برداشتم چند دق ییبابا  برو
لب   گذرمیبگذرم از شکمم نم ی خو ضعف کردم از هرچ هیروش از جام بلند شدم چ  دمیدستمو کش
  نییااز پله ها سر خوردم پ رونیگذاشتمو قفل در اتاق رو باز کردم از اتاق زدم ب   رمی تحر زی م یتابمو رو

  جاتیدختر   هیچه کار نیکارم آقا جون که رو مبل نشسته بود گفت:ا نیبا ا دمیآخراش رو هم پر
 ها  شکنهیم

 دمش یگردنش حلقه کردم چندبار پشت هم بوس یاز پشت دستمو تو دمیکش ی بنفش غی ج  دنشید با

 ی از دلتنگ دیترکیآقا جون دلم داشت م ی_وااا

 بچه تنگ شده بود  نیگفت:منم دلم واسه ا دی رو بوس میشون یتو بغلش پ دیمنو کش دیخند
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 کج کردمو گفتم:من بچم؟  لبامو

 ی _اره باباجان هنوزم بچه ا

 طون؟ یش یچندتا تور کرد نمیآقا جون بگو بب  الی خی_حاال ب 

 ؟ ی سوال نگاهم کردو گفت:ها چ عالمت

 ؟یخوشگل بود چندتا رو واسه خودت انتخاب کرد یها ی_آقاجون منظورم از اون حور 

  ییییییگفتم:آآآآآ دمویکش یغیج   نیحرفم منو از رو پاهاش هل داد که با پشت افتادم رو زم نیا با
 ی آقاجون داغونم کرد

 ی کنی م ای شوخ نیسنم از ا نیمن با ا یکشی_دختر تو خجالت نم 

 آقاجون مامانم کجاست؟  یزدمو گفتم:بابا مگه چند سالته راست ییدندون نما لبخند

 هاتون اومده مامانتم رفت جلو در   هیاز همسا یکی_واال 

در قابلمه رو برداشتم   یجونم قرمه سبز  یلب گفتمو رفتمو تو آشپزخونه سمت گاز رفتم ا ری ز یآهان
 نم یبرو اونور بب  ایزن بچه بمامان محکم زد رو دستمو گفت:ناخنک ن

جانم آش رشته  یگفتم:ا دمشوی آش تو دستش از دستش کش یکاسه  دنیشد که با د  زونیآو لبام
 واسش دمیمنم که جون م

 و چندتا قاشق پشت سر هم خوردم که گفت:چته دختر آروم باش   زیپشت م نشستم

 ه؟ یآش به مناسبت چ نی_اوووووم چه خوشمزست بعد ا

 _تولد عمت 

 که دلم درد گرفت  دمیخند نقدریخنده ا ریحرف بلند زدم ز  نیا با

 ا ی_مامان راه افتاد

 ی کن دایاگه خدا بخواد توام شفا پ شاهللیبخور ا هیآش هم نذر نی_خبه خبه ا
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 دم یبخدا کل محل رو آش رشته م یکرد دایاگه تو شفا پ دایآ یعنی_نیدیآ

کردن  دایواسه شفا پ   ستین  یک یداغونت  افهیونور با اون قبرو ا ای نگاهش کردمو گفتم:ب برگشتم
 خودت آش بده عقب افتاده

 گرد شده گفت:من عقب افتادم؟  یچشما با

 ؟ یدونست یواقعا نم یعنی_

 کرد و گفت:برو بابا  یاخم

  یهم خوردم بعد پا شدم قاشقمو پرت کردم تو گهیمشغول خوردن آشم شدم چند قاشق د دمویخند
 نستاگرامیا یبرداشتم و تو مویمبل نشستم گوش یو رو  ختمی ر کسیم یواسه خودم کاف  نکیس
رو مزه مزه  کس ی م یکردم کاف کیرو به لبم نزد  وانیکنجکاو روش ضربه زدم ل یج یپ دنیبا د گشتمیم

 لمیف هیپستش  نیده تا پست داشت اول(تنها کاره ی جش باز شد )خخخخخ اونم مثل من بی کردم پ
طرف باهم   یهمراه صدا  تاریگ یکه صدا  خوردمی م کسموی م یرو زدم منتظر موندم داشتم کاف  یبود پل

شد المصب چقدر    یچشمام اندازه نعلبک شیتصور دنی با د  یداشت لعنت یخوشمل یچه صدا دیچ یپ
شوک صداش بودم   یکردم هنوزم تو کیرو نگاه کردم ال  لمیپشت سر هم ف  ندبارچ خوندیقشنگ م
قبل   یبا عکسا یخودش بود عکس آخر  یعکسا  شیزدنش گذاشته بود بق  تاریهم از گ گهید لمیدوتا ف

اما   یهمراه اخم بزرگ نیسردش زل زده بود به دورب یاون عکساش با چشما  ی متفاوت بود تو یلیخ
خانم مسن هم کنارش نشسته   هیتنها هم نبود  چشماش براق بود نداشت یاخم  چیعکسش ه نیا

اومدم چند روز   رونیب  جشی کردم از پ کیشونش تمام عکساش رو ال یبود که سرشو گذاشته بود رو
خوشمل بود)موهام رو محکم بسته بودم که   یلیعکس از چشمام گرفته بودم از نظر من که خ هی شیپ

ها  یکم چتر  یییلیهم به مژه هام زده بودم بعد خ  ملی خمار بشه ر و دهیباعث شده بود چشمام کش
باز عکس    مهیچشمام گرفتم و از چشمام به حالت ن کی رو نزد  نیبودم دورب خته یر میشون یپ یرو رو

که   امیب رونی ب نستایکرد خودش بود خواستم از ا کیکه ال ینفر  نیگذاشتم اول  جمی پ یگرفتم(اونو تو
 جلب کرد  ومعکسم توجه   ریکامنت ز

 ...دهیتر نشون م ی...چشمات از قبل وحش 

 رو لبم جاش خوش کرد جواب کامنتشو دادم یخودم بخوام لبخند نکهیا بدون
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 ...ست یشما ن یچشما ییبای به ز نی...لطف دار

 قیبه عکسم دق یرفتم گالر  هی چشمات وحش  گفت یبود که م  یکس  نیدر اومدم اول نستایاز ا بعدم
  رفتیچشمام رژه م یکه جلو یشده بودن با دست  یوحش نیتو ا یحساب  گفتیهم نم خودی شدم ب

 سرمو بلند کردم 

 ی زنیساعته لبخند م مین یکن یفکر م یبه چ  یفسقل غرق نش یی_کجامهرشاد

پررنگ تر شد و از جام پا شدم کمک مامان بدم بعد از خوردن ناهار دوباره قرص خوردم   لبخندم
 خوابم برد   دینکش قهیتخت به پنج دق یکردم رو برگشتم اتاقم خودمو پرت

 بسته جواب دادم یبا چشما ی دستمو بردم سمت گوش یعصب  میزنگ گوش یصدا با

 د یری بودن و هستن بعدا تماس بگ دنی_مشترک مورد نظر در حال تمرگ 

جواب  ی ون یزنگ خورد با حالت گر  میکه باز گوش شدی تق قطعش کردم چشمام داشت گرم م بعدم
 دادم

 زم؟ یمرضت رو درمان کنم هوم عز امیب  هینظرت چ_

 دنیبلند شروع کرد خند یصدا با

  نمیریحاال برو من به خواب ش یخندیتو موش بخورت چه قشنگ م یبود یک ی_جوووون خوشخنده  
 دمیدیرو م  میادامه بدم بابا داشتم خواب عروس

 

 *دامون* 

 

 ی نیب ی که از حسرتش خوابشو م یدیترش  نقدریا یعنیشدو گفتم:اوه  طونی چرا لحنم ش  دونمینم

 د؟ یعروس خانم خوابت پر شدیگفتم:چ دمویاومد که باز خند ییشد بعدم صدا ساکت

 ن؟ ییکه پر از تعجب بود گفت:س..سل..سالم استاد شما ییصدا با
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 لبم جا خوش کرد  یرو  یلبخند پهن ناخواسته

 ن؟ ی_سالم بله خودم هستم خوب

 د؟ ی_ممنون شما خوب 

اگه مزاحم شدم   دینزد نیهم به ماش یادی باهاتون تماس گرفتم بگم که خسارت ز یاز یخانم ن_تشکر 
 ست یواسه پرداخت ن یاز ین چیه نکهیا

 کنمی م زی االن وار نیمبلغ رو همراه شماره کارتتون من هم نی_نه نه استاد بگ

 خدانگهدار   ستین یاد ی_گفتم که خسارت ز

اونم   دمیسال از ته ته دلم خند کیبود من بعد از    بیبزنه قطع کردم عج یاجازه بدم حرف  نکهیا بدون
  دمیکش یزدمو پوف   یمنو خندونده بود دوباره لبخند یفنچ چجور  هی نیبب مای بلند مثل قد یبا صدا
خمار تر   لاز قب ینه تنها وحش دادی تر نشون م  یواقعا وحش نستایکه از چشماش گذاشته بود ا یعکس 

هم قرار  یاه (پلک هامو رو  الیخی ب یکن ی به اون و چشاش فکر م یهم شده بود)اه دامون تو چرا دار 
هم  یل یدلتنگترم خ شهیاسم وروجک حس کردم از هم دنیبازشون کردم با د میگوش  یدادم که با صدا

 دلتنگ اتصال رو زدم 

 _اووم..سالم داداش نیلیآ

 ؟ یدار  یچرا غرورم تمام نقشه هام رو بهم زد بازم سرد جواب دادم:سالم کار  دونمینم

 خواهرفداتشه  یبده گفت:خوب یتیبه حرفم اهم نکهیا بدون

 ؟ یگفتم:خدانکنه تو خوب اروم

 ار یرستوران جون من نه ن میامشب بر ی ای_االن که داداشم خوبه منم خوبم دامون م

 من..  شهی_نم

 _جون من 
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 نمی دارو امیخب ساعت هشت رستوران الماس باش منم م  یلیگفتم:خ  دمویموهام کشتو  یدست کالفه
 اد؟ یم

 _نه

 نمت ی بی م ی_اوک

خسته بودم بلند شدم   یاما االن حساب  بردیبودم خوابم نم  داریاالن ب  نیتا هم شبیقطع کردم د بعدم
ساعت هفت بود که با   دمیاتاقم بلوزمو در اوردم شلوارمم با شلوارک عوض کردم بعدم خواب یرفتم تو

دوخت    خوشگرفتم حوله رو دور کمرم بستم بلوز   یا قهیاز خواب پا شدم دوش ده دق میآالرم گوش
 نهییا یبعد از اماده شدن جلو دمیکش رونیرو هم ب  ممیهمراه شلوار کتان اسپرت مشک یمشک

  یرنگمو رو یرنگم عطر زدم کت بادمجون  ییموهام رو شونه زدم بعد از بستن ساعت طال ستادمیا
  لماسرو زدم با سرعت به سمت ا  موتی ر رونی پورشه از هال ب چیدستم انداختم بعد از برداشتن سوئ

به   یرو گرفتن که پارک کنن نگاه  نیماش چیاومدن سوئ دمیساعت بعدش رس میراه افتادم حدود ن
به هشت بود کتم رو تنم کردم با غرور و محکم داخل شدم با باز    قهیاختم خوبه هنوز پنج دقساعتم اند

دو نفره   زیم  یبه اطراف انداختم رو  ینگاه گرانیتوجه به د ینگاه ها برگشت سمتم ب  یشدن در همه 
سرشو   دمیکه رس  زیبه م داشتمیافکارش غرق بود گام هام رو محکم برم یهم تو ینشسته بود حساب 

  یق یاز جاش بلند شد خودشو پرت کرد تو بغلم دستامو دورش حلقه کردمو نفس عم دنمیبلند کرد با د
 کنن یدارن نگاهمون م مینیزود ازش جدا شدم و گفتم:بهتره بش یل یخ دمیکش

شد و   سی چشماش خ  میشد رهیخ  گهیبهمد یا قهینشست منم متقابل اون نشستم چند دق سرجاش
گفتم:بعد از    ی دلم گرفت دستمو بردم جلو اشکاشو پاک کردمو با ناراحت زشیاشکاش شروع کردن به ر

 لطفا زهرمارش نکن  دمیرو د گهیمدتها همد

 ن یینگفت و سرشو انداخت پا یز یچ

 خانم سفارش بده  نی لی_خب آ

 _اوممم...برگ مو 

 نیخوش اومد  یلیاومد گفت:خ  قهیواسه گارسون تکون دادم بعد از دو دق یتکون دادمو دست یسر 
 ن یدار لیم  یچ زانیعز
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 دسر هاتون نی..همراه چند نمونه از بهتریار ی_تشکر برگ مو..کباب بخت

 د؟ی دار لیم یچ  یدنیزد وگفت:بله نوش یلبخند

 انداختم که گفت:دوغ  نیلیبه آ ینگاه

 _دوغ..دلستر تلخ 

 گفت:حتما  یداد و بعد از زدن لبخند سرتکون

 ؟یبود گرفت و گفت:حالت خوبه داداش  زیم یدستمو که رو نی لیرفت آ بعدم

 به ترحم ندارم  ازی زدمو گفتم:ن   یپوزخند

 دم یمن فقط حالتو پرس ستیکرد و گفت:کدوم ترحم دامون بخدا ترحم ن تعجب

 نداشته باشه  یکن چشمات برق دلسوز   یسع یپرسیحالمو م   یدار  ی_پس لطفا وقت

بودم متنفرم از   زاریاز ترحم ب  شهی و رفتم که دستامو بشورم هم دمیکش رونیدستمو از دستش ب بعدم
بهم انداخت و    یتر شد بعد از شستن دستام برگشتم سر جام نگاه قیهه پوزخندم عم یدلسوز 

 دامون  دیگفت:ببخش

 نداره تیواسم اهم گهینگاهش کردمو گفتم:د سرد

 هیکردم اونم با  یتشکر  زیم  دنینه که با اومدن گارسون ساکت شد بعد از چبز  یحرف  خواست
 دم یکه زد از غذا خوردن دست کش یبا حرف  میرفت مشغول خوردن شد کنمی خواهش م

 ی رفت یزود ول کرد  دنشیاما تو با د دهی _بابا گفت امروز تورود

باشه بهم  ده یابروهام قرار گرفت و گفتم:اولن که من از قصد نرفتم دومن اگه بابا جونت د نیب  یاخم
 از شرکت ها حرف زدم  یکی خودش با صاحب   یزنگ زدن من جلو

 کنهی رو م تی تابی ب  یلی_دامون مامان خ

 هی ختمیلقمم رو با زور قورت دادم واسه خودم دلستر ر خواست یآغوش مامانمو م شتر یاز قبل ب قلبم
 قلپ خوردمو گفتم:چه خبر از جفتم 
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 ماهه کهیت هیخانمش خوشمله که نگو  نقدریگفت:نامزد کرده ا یبا شاد  هویزد و  یلبخند

  نکهیبود همش حرف بود با ا یهاشون همش الک  یاوه چه بد پس اون دلتنگ دیکردم دلم رنج حس
خوشبخت   شاهللیزدمو گفتم:مبارکش باشه ا  ینامزد به درد اومده بود اما لبخند تلخ یقلبم از کلمه 

 بشه

 شاهلل ی_ا

 نامزد کرد  ییهوی  نقدریا شدی_چ

 زد  ششویتحمل کنم اخرش زبونم کار خودشو کرد ن نتونستم

 کنم یحاللت نم   رمویش  یمامان گفت قبول نکن  نمیبدکار*" ست ا نمیانتخاب مامان جونته ا نمیا نمی_بب 

 بود نیو گفت:انتخاب خود دارو نییسرشو انداخت پا ناراحت

 _خوبه 

نامزد کرد   نکهیناراحت شده بودم نه بخاطر ا یحساب  ن یدارو ینامزد دنیبا شن مینگفت یز یچ گهید
از   نیلیتوجه به آ یخبر نداشتم غذا به کامم زهر شده بود ب   یچی من جفتش بودمو از ه نکهیبخاطر ا

 ی خوشبخت بش  گهیسالم برسون بگو جفتت م نیجام بلند شدم و گفتم:به دارو

:اقا  گفت یتوجه بهش که م یو ب زیم  یسمت صندوق دار چندتا تراول انداختم رو  دمویراهمو کش بعدم
پام آوردن بعد از سوار شدن با سرعت سمت   یلورو ج نمیماش رونیپولتون از رستوران زدم ب  یاضافه 

 خونه راه افتادم 

 

 *دای*آ

 

شده   رمیبه ساعت انداختم اوه اوه د یشدم نگاه داریب نمیری مامان بود که از خواب ش یبا غرغرها  بازم
)خخخخ(تند تند آماده شدم پله هارو دوتا  شهیم رمید شهیمن هم  ستین یتازه ا   زیچ نیبود البته ا

 بود ستادهیدر هال ا یمامان واسم لقمه گرفته بود منتظر جلو نییاومدم پا یکی
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 راه بخور  یتو نویا ای _بمامان

 مهرشاد کجاست؟   یمامان راست ی_مرس

 یی_دختر چندبار بگم بگو دا

 رو زبونم حاال بگو کوش  چرخهی _نم

 ن برگشتن خونه آقا جو شبی_همون د

 یمن رفتم بابا  ی_اها اوک

زود برو کمکش که   تهییزود برگرد امشب تولد دا یکالس نداشت ادیاگه ز ی_مراقب خودت باش راست
 نجا یا یار یآقاجون هم ب دیبا

 نجا؟یا ارمیچرا آقاجون رو ب ستی_وا مگه تولد ن

 _فقط جوونا هستن 

 جون چشم  یجونم یزدمو گفتم:ا یلبخند گنده ا یخوشحال با

 قهیشده حدود ده دق  رمیگرفتم و بهش گفتم که زود بره د نیراه ماش نیب رونیاز خونه زدم ب  بعدم
پولشو حساب کردم با دو خودمو به در کالس رسوندم فقط دعا دعا   ستادیدانشگاه ا یبعدش جلو

  یاز سر آسودگ ینفس شی خال  زیم دنیباشه در زدم بعدش درو باز کردم با د ومدهیاستاد ن کردمیم
 رفتم سمت الهه و گفتم:سالم زشتو  دمیکش

 ؟ ی_سالم خوب 

 ؟ ی_قربونت تو چطور 

 _منم خوبم 

نشست البته    زشی م یرفت رو ر یاومد داخل بعد از سالم و صبح بخ  یانیکالس باز شد و استاد ک در
که االن  میدو شنبه ها و چهار شنبه ها کالس داشت ی  با مظفر خخخخ قبال ش ینه ها صندل  زشیم
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بعد از   ختمی گریکه من م شیشونی اخم داشت رو پ نی..مثل روز اول همچیانیاستادمون شده ک  گهید
 گفت:خب داوطلب هست؟  یبا لحن خشک ابی غ ورحض

از   نهیصورتم گرفته بودم که منو نب یجلو یگندتون بزنن تنبال کتاب رو یعنیساکت شده بودن  همه
بعد دستمو بلند کردم به  دمی رس  زشیبخت بدم اسم منو صدا زد با استرس بلند شدم به سمت م 

  زشیکنار م دنینشونه خاک تو سرتون طرفشون تکون دادم که اوناهم اروم اروم شروع کردن خند
 ا ی سخت نپرس زتی ل کنه گفتم:استاد جون عزکه خواست سوا نیهم ستادمیا

 ی خنده اونم چشماش خنده داشت اما لباش اصال اه بابا بخند خو چقدر مغرور  ری ها بلند زدن ز بچه

 ایواسه سخت بودن  یترس گهید نیشما اگه خونده باش   یاز یدرضمن خانم ن  هی_بچه ها کافی انیک
 د ینبودنش ندار

 نیبپرس  یگفت:اوک الی خیب

داشتم  کی تا ساعت  شبید ترسمیههههههه فکر کرد من م دیپرس یسوال سخت هیکرد بعدم  یتعجب 
جواب  شوی کیکه  دیهم پرس گهیاروم اروم شروع کردم به جواب دادن پنج تا سوال د خوندمیدرس م

  یکیخواست درس بده که   دیاز بچه ها هم پرس فتهیاه مغرور خودش نمیندادم بعدم اشاره کرد که بش
ساعت رو موضوع آزاد   مین نیا نیای کالس مونده ب انیساعت تا پا میها گفت:استاد فقط ن بچه زا

 م یباش

:استاد شما  د یاز دخترا ازش پرس یک ی هویقبول کرد  یکردن اونم با اخم بزرگ دییبچه ها حرفشو تا  همه
 متاهل؟  ای نیمجرد

 داشته باشه  یمن به شما ربط  هیشخص  یشد و گفت:فکر نکنم زندگ ظتری غل اخمش

رو به همون دختره گفتم:نفس جوووووون   دنیبچه ها هم پشتم خند دمیخنده بلند خند  ریزدم ز یپق
 هستشو تف کن زمی عز  شیخورد

 پرسه یعادتشه از همه استاد ها م  نیا نیرو به استاد گفتم:ناراحت نش بعدم

اسم طرف   دنیاستاد زنگ خورد اونم با د یش گو دمیخندی از خنده خودم قاه قاه م دیکالس پاچ  دوباره
 زد و جواب داد یلبخند
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 معرفت  ی_به سالم داداش احوالت ب 

 ......... 

 _مچکرم چه عجب؟ 

 ......... 

 _اوووم امشب اره وقتم آزاده

 ......... 

 ست؟ی_باشه باشه حتما فقط آدرس همون قبل

 ......... 

 ساعت چند؟  یراست یراست  نمتی بی _باشه پس شب م

... ..... 

 نمت ی بی م ی_اوک

ساعت بعدش از کالس   میکرد ن یکه باز اخم کردنیقطع کرد همه بچه ها کنجکاو نگاهش م بعدم
  یدو ساعت بعدش کالس اخر  شدیبرگزارم گهیساعت د میهم داشتم ن گهیدوتا کالس د میزد رونیب

  یکه بهش گفتم:ال خوردیم شییالهه داشت چا  مینشست میسلف باهم صبحونه گرفت میمنو الهه رفت
 ام یرو نم یکالس آخر  مهییدا لدامشب تو

 ی نامرد چرا دعوتم نکرد ی_ا

 دم یفهم  امی صبح که خواستم ب  نی_بخدا خودم هم 

 جواب داد  دهیدر آوردم شماره مهرشاد رو گرفتم المصب هنوز به دو بوق نرس مویگوش بعدم

 دا ی_جانم آ

 یتولدت با  ارمیمن دوستمم با خودم م ی_مهر 
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  نکهیمشغول شدم بعد از ا یبا تک خنده ا کردیتق قطعش کردم الهه با تعجب به رفتارم نگاه م بعدم
اسم طرف هول  دنیالهه زنگ خورد با د یکه گوش می زدیباهم حرف م  میداشت رونیب میاز سلف زد

  یزنگ خورد لبخند هول  شی بهم انداخت و قطع کرد متعجب نگاهش کردم که باز گوش ینگاه یهولک
عادتا نداشت   نیکف پاهام الهه که از ا فتهی بود چشام ب کیازم دور شد جواب داد از تعجب نزد دز

نکردم باهم به سمت کالس   یداد ک توجه  لمیتحو یبرگشت دوباره لبخند مسخره ا  قهیبعد ده دق
به  دنی خندیو م  زدنیاونا هم دست م خوندنیداشتن آهنگ م نیکردم فرشاد و فرد درو باز میرفت
 ده یما برگشتن رفتم کنار فرشاد محکم زدم پس کلش و گفتم:سالم ترش  تسم

 ده ینترش یچول شد و گفت:سالم آمون بر تو ا افشی زدم ق ییلبخند دندون نما  بعدم

من  یم سمت بچه ها و گفتم:خل و چل هابا خنده برگشت دنیکالس هرهر شروع کردن خند دوباره
 حالشون چطوره؟ 

خودکار با خنده نگاهشون کردم که نگاهم به دختر   یکی کرد ی کتاب پرت م یکی داد یم یفحش هی یهرک
  یرفتم سمتشو گفتم:سالم تپل کردی داشت..با خنده به حرکاتمون نگاه م یبامزه ا افهیافتاد ق یتپل مپل 

 دانشگاه؟ نیا یاومد دایجد

 عمته یاومدو با مشت زد به بازوم و گفت:تپل  دهی بزنه که فرشاد ترش  یزد خواست حرف یلبخند

 یدرد بازوم رو گرفتمو گفتم:سگ تو روحت فر  با

 کردم   فیکه ازش تعر وونهیهمون د  دایآ لوینامزدم..ن لو یانداخت دور همون تپلو گفت:ن دستشو

م با باز شدن در اومدن استاد سر جام نشستم بعد از لب گفت  ریز  یدست و دادم خوشبختم باهاش 
بچه ها کتاب رو بست و   دی شروع کرد درس دادن دو ساعت بعدش با خسته نباش  ابی حضور غ

 رم ی گیم زی کوئ ندهیگفت:جلسه آ

الهه گفت که همون شب  رونیشونم از کالس زدم ب  یجمع کردم کوله ام رو انداختم رو  المونیوسا
 در آوردم به مهرشاد زنگ زدم مو یزد به سرم گوش یرو ادهی منم هوس پ ادیم

 هی_باز چ 

 خونمون  می ردی گیخونتونم به آقاجون بگو آماده باشه باهم برم گهید قهی_ده دق
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 خونمون  میگردیباهم برم  یچ یعنی_

 وسط مجلس جفتک بندازم  امیکه با مانتو شلوار و مقنعه ب  ی_خنگولم انتظار ندار 

 یبا نمتیب یخب بابا م  یل یو گفت:خ قهقه اش بلند شد یصدا

 ی با  شییی_ا

 بعد زنگ رو فشردم  قهیده دق بمی انداختم تو ج مویخنده گوش با

 _بله

 منتظرشم ادی اگه آقا جون آماده ست بگو ب دامی_آ

 هست؟  نی ماش  ادیب گمی_االن م

 خب ادیب  نی_آره با قاطر تو اومدم زنگ بزن ماش 

 ن ییپا ادیخب آقا جون هم االن م  یلیگفت:خ  دویخند

بغلش از گردنش   دمیرفتم سمتشو پر دمیبرگشتم آقاجون رو آماده د اطی در ح یموندم با صدا منتظر
 کمرم شکست  نیی پا ایشدم که با اعتراض گفت:بچه ب  زونیآ

 آقاجونم  یگفتم:خوب  دمویخند

 ؟ ی_خوبم تو خوب 

 _قربونت خوبم 

 قهیدق  ستیدر جلو رو باز کردم آقاجون سوار شد منم تند رفتم پشت نشستم ب نیاومدن ماش  با
شدم و درو واسه آقاجون باز کردم بعدم رو به راننده گفتم:منتظر   ادهی خونه نگه داشت پ یبعدش جلو

 گردم یمن برم  دیبمون

 *چشم خواهر
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  دمیتا در هال رو دو اطیح  نیباز کردم اول آقاجون رفت داخل بعد من درو بستم فاصله ب دیبا کل درو
 اون ارازل کجان؟  یدر هال رو باز کردم بلند سالم کردم به مامان گفتم:مام

هم تو اتاقشه داره  نیآر تییبعد از مطب رفت کمک دا نیدیادب آ یب هیکرد و گفت:ارازل چ یاخم
 ادش یهمون شب م خونهیدرس م

 خودشو با درس کشت کور نشه نی گفتم_بابا ا دمویخند

 خونن یهمه مثل خودتن درس نم ی_خدانکنه فکر کرد

همراه  ش ینگفتم رفتم باال لباس واسه شب برداشتم کفش و لوازم آرا یز یچ گهیآقاجون د یصدا با
 تو  ای مثل آدم در زدم که گفت:ب نی گذاشتم رفتم سمت اتاق آر یبا کالس  لکسینا  یتو وراالتمویجعبه ز

 شت بغلش کردم محکم بوسش کردمو گفتم:قربونت برم داداش قشنگماز پ رفتم

 دا؟یآ یخوا ی م یکرد اما زود اخم کردو گفت:چ تعجب

 بخدا خواستم حالتو بپرسم  یچ ی گفتم:ه دمویخند

 یزد بغلم کرد و گفت:آدم شد یجاش بلند شد لبخند  از

 یبا ای منتظرمه شب زودتر ب نیخوب باهات حرف بزنم ماش یندار  اقتی زدمو گفتم:ل  نشیبه س یمشت
 ی با

 گفت:باشه خانم چشم خدانگهدار دویخند

پولشو حساب کردمو    دمیرس نکهیکه سوارم کرد بعد از ا ییزدم و گفتم برگرده همون جا  رونی خونه ب از
 زنگ بود یبود که دستم هنوزم رو یا قهیدق کیزنگ گذاشتم  یدستمورو

 دم یاز جا پر نیدیداد آ یصدا با

 زنهی زنگ م ینجور یداره ا ی_کدوم خر 

 زدمو گفتم:عمته باز کن درو  ییدوندن نما لبخند
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برخورد   واریباز شد بازم با دو خودمو رسوندم به در هال محکم بازش کردم که به د یکی ت یبا صدا در
 که باعث شد لبخندم پهن تر بشه  دنی کرد بدبختا با ترس پر

 ااااا یعشقووووول نی_سالااااام چطور

 ی داخل روان  یایم ینجور یا یکرد و گفت:دختر مگه مرض دار  یاخم نیدیآ

 که عمه جانته ینازک کردمو گفتم:روان  یچشم پشت

 ادامه دادم:عشق من حالش چطوره؟ کردیرومو کردم سمت مهرشاد که با خنده نگاهمون م بعدم

 نم یبغلم بب  ا یگفت:ب دو یخند بلندتر 

  نیگذاشتم با دو خودمو پرت کردم تو بغلش چند دور تابم داد و گذاشتم زم ن یزم لکسمو یو نا فیک
 یخوایعموووو حتما م یر یتولد بگ یخوایاالن م یسن خرو دار  زممممی گفتم:عز دمویدوتا لپشو کش 
 ی آهنگ هم بزار 

 لپممممم دای_آخ آخ آ

 گهید کنم کاریمن چ نیکرد زیول کردمو گفتم خب خودتون که همه جا رو تروتم   لپاشو

 ا یو دن  انایبرو تو آشپزخونه کمک د زمی _عز

 گهید ن یچه خر نای_ا

 هوشنگن ییرفته بابا دخترا دا ادتیهم  تییکردو گفت:دخترا دا تعجب

از اتاقا گذاشتم که   یک یدر برداشتم بردم تو  یاز جلو لکسمویو نا  فیها خخخخ ک گهیراست م اوا
 نیبافت کلفت که آست هیمانتوم رو در آوردم با  دیخودم صاحبش شده بودم خخخخ پرو هم خودتون

 هم ایدن کنهی داره ساالد درست م  اناید دمیداشت عوض کردم رفتم تو آشپزخونه که د یسه ربع یها
  نیهم اندازه آر ای زرگتر بود دنسال ازم ب 4انایبلند سالم کردم که برگشتن سمتم د نهی چی ها رو م وهیم

سه تا ماچ برگشتن سر کارشون دست به کمر   یبود با لبخند اومدن سمتم و بعد سالم احوال پرس
 قا؟یدق هیگفتم:کار من چ

 برو تو کار ژله ها زم ی_عزاناید
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 نجان یا دایآ ای_ب ایدن

رفتم کنار مهرشاد   رونیاز آشپزخونه زدم ب  کردمیم نشونیتزئ  دیظرف خوشمل بود که قطعا با یکل رفتم
 زد یداشت با تلفنش حرف م

 انی و داداشت هم بگو بزار ب  یداداش به آبج نی_ببمهرشاد

 ....... 

 _اره از طرف من دعوتشون کن قربات فعال 

 دایسمتم و گفت:بله آ برگشت

  یکه بهت بگم اون پرتغال  بود گفتم یمن رفتم آشپزخونه به پودر ژله ها نگاه کردم چندتا پرتقال  نی_بب 
 ه؟ینظرت چ  زمیپوست پرتقال بر یها رو تو

االن ساعت چهاره مهمونا ساعت   نیبد انا یکار ژله ها تموم شد زود کمک د دایفقط آ هی_اوم آره عال
 ها  انی هفت م

 _باشه 

عد  کردم ب یتو آشپزخونه چندتا پرتقال در آوردم از وسط نصفشون کردم با قاشق توشونو خال  برگشتم
گذاشتم تمام ژله ها کارشون تموم شد   خچالی یرو تو وهیشده بودن به آبم   لیپودر ها که االن تبد

شد   مومو ساالد هم ت  وهیم نیبود که تزئ  شی تو ساالد کمک کردم ساعت ش انا یبه د زی رفتم پشت م
  یجید یاومدن چند تا پسر مشغول نصب کردن باندا یک  نایاوه اوه ا رونیب می خسته از آشپزخونه زد

بودن که همشونو امتحان کردن متوجه شدم دود  ییزای چیبودن چندتا هم رقص نور و چندتا هم 
  شفر هیهم  نشونیبود ب  شی آت یتا هال شعله ها  اطیبشه امشب از در ح یاوه اوه چ هیمصنوع

گرفتم موهام رو با سشوار  یدوش یسرسر  که صاحبش شدم یقرمز...تند تند راه افتادم سمت اتاق
رنگ پا پام   یا شهیش یتنم کردم جوراب شلوار  دمویکش رونی ب  لکسیخوب خشک کردم لباسمو از نا

  شیگذشت کار موهام تموم شد رفتم سراغ آرا یا قهی کردمو شروع کردم به اتو کردن موهام ده دق
زدم رژ لب   ملیبه مژه هام ر دمیکش  یک یبه صورتم زدمو پنکک زدم خط چشم بار ی...کرم پودر ردنک

به رخ  شتریگونه هام رو ب یبه گونه هام زدم که برجستگ  یبه لب هام زدم رژگونه مات  یقرمز رنگ
هم   یفیرو دستم کردم گردنبند ظر   میها مکش نیبا نگ یی زدم دستبند طال یکم یل یخ  هیسا دیکشیم
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رو پام کردم   یده سانت یم رو با پاشنه هاگردنم انداختم با عطرم دوش گرفتم آخر از همه کفش ها
زانوم   یداشت که تا رو ییکمربند طال هیساده  یل یخ یبرگشتم عقب به خودم نگاه کردم لباس مشک 

 دهیخوشگلم که اتو کش یروشون بود موها  یناز  ونیپاپ  هیکه  یمخمل یمشک یکفش ها دیرسیم
گرفتم از اتاق   یبرداشتم چند تا سلف  مویگوش  دنیرسیباسنم م یساده رهاشون کرده بودم تا رو ودمب

آهنگ کر   یصدا دادیرو نشون م ستیانداختم اوه اوه هفت و ب میبه ساعت گوش ینگاه  رونی زدم ب
به   یادیزپله جمع  نیآخر یرو نیی کنند بود حتما تا االن مهمون ها هم اومدن اروم از پله ها رفتم پا

تفاوت چشم  یمن شدن ب ی  رهی برگشت خ با اومدن من سرشون سمتم یچشمم خورد چند نفر 
هوشنگ بود به سمتش رفتم از   ییپسر دا الی که مشغول صبحت کردن با دان نی آر دنیچرخوندم با د

غار باز   یدهن اندازه   هویبهم انداخت بعد  یتفاوت  یشونه اش زدم برگشت اول نگاه ب  یپشت رو
 ندمو

 ؟ ییتو دای_آ

 _نه روحشم 

 تو زلزله یت:چقدر خوشگل شدانداخت دور کمرمو گف  دستشو

 جناب  دنیند  نیشما غرق درس بود ینازک کردمو گفتم:بودم ول یچشم پشت

 ی گ ی*" و گفت:اره تو راست م دیخند

چشماش تکون دادمو  یجلو ی دست کردی داشت نگاهم م رتی انداختم هنوزم با ح ینگاه الیدان به
 ؟یاخو ییگفتم:کجا

 ؟ یزد و گفت:س..سالم دختر عمه خوب یهول  لبخند

 ؟ ییپسردا یشما خوب  ی_مرس

 شد و گفت:ممنون  رهیچشمام خ  به

  یاز مبل ها نشستم ب یکی یبرداشتمو رو  ییرو از دور کمرم باز کردمو رفتم ّآب آلبالو  نیآر دست
نصفشون مشغول صحبت کردن نصفشونم  دنیشدم نصفشون مشغول رقص  رهیحوصله به جمع خ 

کردن شمارش بهش   دایدنبال اسم بزغاله گشتم بعد از پ میت کردن سرمو گذاشتم تو گوشدرحال کوف 
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بوق خورد و قطع کرد تعجب کردم دوباره شماره رو گرفتم باز قطع کرد تعجبم چندبرابر   ندتازنگ زدم چ
  یلیبزغاله خ یکن ی من قطع م یرو تو رو یگوش گهیکردم:حاال د پ یکردمو واسش تا یشد اخم
 کنم  زیمهرشاد باعث شد گوشامو ت  ی(با صدایکثافت

 چه عجب  قیشف  قی_به به رف مهرشاد

با دوست دخترش اومد لبام   نمیمهرشادم چقدر آدم دور خودش جمع کرده حتما ا نیا پووووووف
مهرشاد بود که  یتور کنم امشب...همه با جفتشون اومدن دوباره صدا ویشدن پس من ک زونیآو

 اومد

 ن یخانم خوشحالم کرد  نیلیآ  نیخوش اومد  یل ی_شماهم خمهرشاد

اسمم توسط   دنیبا شن  فتهیپس ب یکه گفتم االنه از ذوق مرگ گفتیرو م  نایا  یبا خوشحال  نیهمچ
 مهرشاد لبامو کج کردم 

 ییجان دا دای_آمهرشاد

االنم باز حتما  یدیخر ازم کار کش  یمهرشاد سه ساعت اندازه  هیبرگردم گفتم:باز چ  نکهیا بدون
 بغلم  ریز  یهندونه بزار  یخوایم

 هیجان گلم هندونه چ ییرو به روم بدبخت با خجالت همراه خشم گفت:دا اومد

هستن که  قمیرف  نیبهتر شونی ا زمیاز قبل کج شدن خواستم دهن باز کنم که گفت:عز شتریب  لبام
 میاز هم دور بود یآقاجون چند مدت یمار ی بخاطر ب

 یباسنم قرار گرفتن لبخند مسخره ا یحوصله از جام بلند شدم که موهام مثل آبشار دوباره رو یب
شد چشماش   یدوتا سکه پنجاه تومن  یچشمام اندازه  دنشیبا د  ارویزدمو برگشتم سمت همون 

صورتم کنار زدم خواستم   یاما لباش نه آب دهنم رو با صدا قورت دادم موهام رو از جلو دیخندیم
 که زدم رو جمع کنم که باز مهرشاد حرف زد  ییفاحر

 بنده یساله   نیهم دامون دوست چند شونیجان ا دایخواهر زاده ام هستن آ دای_دامون جان آ
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هم قرار گرفت   یداشت )دامون(واقعا قشنگ بود همزمان باهم دستامون جلو یاسم قشنگ چه
ستش گذاشتم بدن سردم از دستاش  د یکه زودتر به خودم اومدم و دستمو تو میجفتمون تعجب کرد

 دیکوب ی م نمیس یقفسه  واریگرفت گرمم شده بود قلبم تند تند خودشو به درو د ی بی حرارت عج

 خانوم  دای_خوشبختم آدامون

 استاد  نیزدمو گفتم:همچن یقشنگ اسممو صدا زد لبخند یل یچرا حس کردم خ دونمینم

آقا    نیاستاد صداتون کنم همچن دی از کالس نبا رونی رفت ب  ادمی دیفشار دادن دستم گفتم:اوه ببخش  با
 ن یخوش اومد  یلیخ  یلیدامون خ

مهرشاد دستامون از هم  یچشماش به وجود اومد با صدا یتو  یشد برق قشنگ شتریدستش ب فشار
 جدا شد 

 ن؟ یشناسیرو م گهی_شما همدمهرشاد

 بنده هستن  یدانشجوخانوم   دای_بله آدامون

 که کنارش بود نگاهم به طرفش برگشت  یدختر  یصدا با

 هست  میخوشگل هی*_چه دانشجو

 نیخوش اومد  یلیشماهم خ  زیخانم عز   نیزدمو گفتم:لطف دار یقشنگ  لبخند

 خواهر دامون نمی لیجان منم آ دایآ یگفت:مرس ییسمتمو بغلم کردو با خوشرو اومد

 ی متقابل اون فشارش دادمو گفتم:خوشقلبم خواهر  منم

 ن ی_همچن 

 میاز هم جدا شد نیدیآ یصدا با

از  کشمیم یخدا من چ یا زنهی م شیداره کجا رو آت   ستیباز معلوم ن  یدیرو ند  دایآ یی_دانیدیآ
 زلز... نیدست ا



 سرنوشت دامون

50 
 

زدمو  یبا تعجب نگاهم کرد با زور لبخند دیخشم برگشتم سمتش که حرف تو دهنش ماس با
 ی خور یچرا حرص م  زمی عز نجامیگفتم:هم

 من بود  رهیبهش رفتم بدبخت هنوز خ یچشم غره ا بعدم

 ؟ ی خودت دای_آنیدیآ

 _نه عمتم

دامون با اخم داشت   دمیبلند شد برگشتم سمتشون که د  نیلیخنده مهرشاد و اون دختره آ یصدا
داداش  نی دیگفتم:آ لیدل  یب هویچرا   دونمیزد که نم یپوزخند بزرگ دیدنگاهمو   یوقت کردینگاهمون م
 بزرگم هستن 

 جان  نیدیگفت:خوشبختم آ نی دیحرفم اخماش باز شد و رو به آ  دنیشند با

 شی خانوم بچن که بخوان آت  دایگفت:مگه آ زدیخنده توش موج م یکه رگه ها ییبا صدا بعدم
 بسوزونن 

روزم از دستش آرامش نداره   هی  نیبود بدبخت آر شی باهاش دست داد گفت:کاش فقط آت  نیدیآ
 کنهی م یطون ی که ش نقدریا

 اعتراض صداش زدم  با

 ن ییییی دی_آ

 مگه دروغه هی_چ

 که بدبخت شده از دستش نیآر  یشیخودتم کالفه م ین یبب اشویطونیرو به دامون گفت:اگه ش  بعدم

 به تو چته پررو گهینم یز ی چ نیآربهش انداختمو گفتم: ینگاه یعصب

آبروم رو برد با    شعوریب دادمیبرگشتمو سرجام نشستم با حرص پشت سر هم پام رو تکون م  بعدم
تر شده بود کت و   پی قشنگ ترو خوشت شهیانداختم امشب از هم یکنارم بهش نگاه ینشستن کس
  یچرم مشک یبود کفش ها دنیکه درحال ترک  یخوشرنگ همراه بلوز چسبون مشک یشلوار شکالت 
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که اون زودتر به خودش اومد و با   میبود رهیخ گهیبه همد نطوریهم  ییبزرگ طال هساعت مارک صفح
 تلخه شهیگفت:حرف حق هم طنتیش

بهش انداختم اسم فرستادنده  ینگاه میاس ام اس گوش یبه جهت مخالفش برگردوندم با صدا  سرمو
امش رو باز   یحرف بزنه با تعجب پ  تونهینشسته مگه نم شمیکه پ  نیاخمالو(امنو متعجب کرد)استاد 

 کردم 

ام   یشده بود با پ وونهیدوباره قلبم د رهی بود که بدنم گر بگ یکاف نی...همیاز یخانم ن نی شد بای...ز
 خانوم... الیذوق مرگ نشو آ  نقدریشدم...حاال ا یحرص  شیبعد

 ...داستیهمون عمته اسمم آ الی...آ

 بهش انداختم لباش کش اومده بود معلوم بود خندش گرفته  ینگاه گشتمبر 

 ...یچشم وحش ی...اوک

لبم نشست صحفه  یگوشه   یکی حرارت بدنم رفت رو هزار من چه مرگم شده بود لبخند کوچ  بازم
شدن دستم متعجب به همون شخص نگاه   دهیرو خاموش کردم غرق افکارم بودم که با کش میگوش

 نی گفتم:فکرشم نکن آر ستادمویاز حرکت ا دیکشیمحکم دستمو به طرف وسط م  نی کردم آر

 ن یگفتم:مرگ آر دویکش ششیبه ته ر یدست

بودم همه کنار   ستادهیحرکت ا یحاال من وسط ب  یجیو رفت طرف د دینگاهش کردم که خند یحرص
رو ازم   وانی که مهرشاد اومد ل  کردمیم یدستم باز  یتو وانیب با لمن بودن معذ ی رهی بودن خ دهیکش

 ییعشق دا یگرفت بعدم با خنده گفت:موفق باش 

 برقصم  یکفشا چجور  نیگفتم:خدالعنتتون کنه من با ا ونیگر

 یبا یبا شهیزد:مثل هم ییدندونما لبخند

 کنه میهمراه ادیب  تونیکیحداقل  رسمیگفتم:به حساب تک تکون م یحرص
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  ری گشاد نگاهش کردم که بلند زد ز یبا چشما یاهنگ عرب  یصدا  دنیتوجه به حرفم رفت با شن بدون
که دهن باز کردم داشتم حرفش  یهمون موقع قایهم غش کرده بودن دق  نیدیخنده مهرشاد و آ

 متوجه شدم اهنگ قطع شده  زدمیم

 ی گذاشت یبوقلمونه که عرب  نیا یمگه عروس ابوی ی_هوووو

بودم هم خندم   دهیهم خجالت کش  دنیخندی خنده اومد همه بلند بلند م یوم شدن حرفم صداتم با
 خب   یلیخب خ  یلیاروم گفت:خ  ن ی واسشون چشم غره رفتم خواستم برم کنار که آر یگرفته بود حرص 

توجه به اطرافم حواسمو  یلبم نقش بست ب  یرو یآهنگ مورد عالقم لبخند محو یبلند شدن صدا با
البته اولش  میدیرقصی م نیآهنگ منو آر نیبا ا شهیهم  دنیدادم به رقصم با مهارت شروع کردم رقص

 ن یمن بعد آر

 

 شمیم وونهیکه د  ینجور یا یکن ی م کاریچ

 کمترش کن کمی  تویدلبر ایب

  نذار عاشقت شم نی از ا شتریعاشقه ب دلم

 باورش کن   ایقلبم ب  رهیم داره

 ه دل بردن واسه تو مردندار یحد

 چه بده حالم  یوا یعالم ا ی همه

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحال نصفه کاره  یخستم از حالت چشمت و حاال گهید

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحال نصفه کاره  یخستم از حالت چشمت و حاال گهید
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چرخ زد بعد رو به روم قرار گرفت شروع   هیاومد وسط اول دورم  نیکه آر دادمیخودمو تکون م  تمیر با
 کرد زمزمه کردن

 چشات  ختهیبهم ر مویو زندگ  مونمیو ا نیزلزله قلبم و د نیا لرزونهیم

 ... کردیاون با کلمات به من اشاره م دمویرقصی...باهم م

 

 خوادی م یز یمث تو داشته باشه مگه چ یکس نکهیا  ریغ یزندگ  یآدم تو هی

  داره دل بردن واسه تو مردن یحد

 چه بده حالم  یوا یعالم ا ی همه

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحال نصف کاره  یخستم از حالت چشمت و حاال گهید

داشت   یک یلبخند کوچ  هیزدم که نگاهم به دامون افتاد با  کیچرخ کوچ هی دیکه رس  نجای...به ا
 ...کردینگاهمون م

 

 اره یقراره داره کم م  یطاقت نداره دلم ب گهید دلم

 باحال نصف کاره  یخستم از حالت چشمت و حاال گهید

 میعاشق و معشوق کردیفکر م  دیدی مارو م یبلند شد حاال هرک  غی دست و ج یکه تموم شد صدا آهنگ
  یچشماش برق دنمونیکنار مهرشاد با د میدست تو دست هم رفت میخواهر برادر دونستنینمبدبختا 

 شهیمثل هم  نیبود یزدو گفت:عال 

 م ینباش یعال شهی:مگه مم یو گفت میبهم انداخت ینگاه  نیآر منو

 مهرشاد جفتک انداخت وسط حالمون  باز
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 نفس راحت بکشه هی تونه ینم دایخواهر زادم همون که از دست آ نی آر نمی_دامون امهرشاد

  دمینخر یچ ی واسه مهرشاد ه نکهی ا یادآور یبا  هویکاسه چرخوندم  یچشمامو تو دمویکش یپوف کالفه
  نیدست آر دیزدمو با ببخش یشدن لبخند هول رهی که همشون با تعجب بهم خ  ستادم یا خیسرجام س
 دایمتعجب نگام کرد و گفت:چته آ دمیرو کش

 چه کنم  رمیکادو بگ  نهیبوز نیرفت واسه ا  ادمی نیآر ی_وا

 نداره  یبی و گفت:ع دیبا دهن باز نگاهم کرد بعد خند  اول

 ن؟ ی آر یچ  یعنیو گفتم: نیبه زم  دمیکوب پامو

 رفت  ادمی نداره بگو  یب ی _خب ع

 رهی آبروم م رمی _نخ

 خب بزار فکر کنم یل ی_خ

   کردمیدستش فرو م یکالفه ناخن هامو تو یمنم ه کردی بقول خودش داشت فکر م یا قهیدق چند
 گفت یهم نم یز یچ

 ؟ یر یبعدش براش کادو بگ میخودش بردار  لیاز وسا یز یچی  میبر هینظرت چ دای_آ

  دمیدستشو کش هویهم نبودا  ی چندتا فحش آبدار بهش بزنم که با خودم فکر کردم بد فکر  خواستم
 سمت پله ها با دو بردمش باال 

 ی تند راه بر   نقدریکفشا ا نیبا ا ی تون یبابا تو چطور م یدستمو کند  دایآ ییی_آ

 نداشته باش  زای چ نیباال کار به ا  ای_ب

هاش اوه اوه چقدرم که آقاجونم منظمه  یس راحتتو اتاق آقاجون رفتم سراغ کمد لبا دمشیکش
بعد   رونیب  دمشیکش  یطانیخورد با لبخند ش یز یکه نگاهم به چ گذروندمینظر م ری داشتم لباسا رو ز

 رونیفکر از سرت بنداز ب  نیبدش به من ا  دایبا تعجب گفت:آ نیآر گشتمیدنبال کاغذ کادو م

 رون یکردن کاغذ کادو گفتم:اصن برو ب  داینثارش کردمو بعد از پ ییبابا  برو
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تخت   ریرفتم تو اتاقم ز  رونی کردم اروم زدم ب چشی کادو پ سینا یلیمنم خ رونیزور هلش دادم ب  با
لبخندم بزرگ بود که هر لحظه منتظر جر خوردن   نقدریا نییلبخند بزرگ رفتم پا  هیکردم با  مشیقا

رفتم   دگرم گرفته با همون لبخن نی لیکه بدجور با اون دختره آ دمیادو ددهنم بودم از دور مهرش
 بشم من مییسمتش دستمو انداختم دور گردنشو گفتم:قربون دا

 ؟ یجان خوب  دایبرگشت و گفت:آ متعجب

 ی عااااال  ییدا می_عال

 هول کردمو زود رفتم کنارش  نیآر یدو برابر شد باصدا تعجبش

 شهیم ی نجور یا یطانی کار ش هی بعد از  دایآ یدون یواقعا هنوز نم یعنی یی_دا

  یانجام بدم که عال یکار  هی دی با شهیهم یعن ی نیییدرازم پهلشو چنگ زدمو گفتم:آر  یناخن ها با
 باشم 

 نگاهم کرد و گفت:حتما من بودم که... یجور ی

 زنهی نوشاد داره صدات م نکهیمثل ا زممممممی _عز

نفس   ششی ند طرف نوشاد اونم بهش اشاره کرد که بره پشانس خوبم همون موقع که سرشو چرخو از
  یشد یمی خورد...چه زود صم  رهی سرمو چرخوندم که نگاهم تو نگاه مشکوک دامون گ دمیکش ی قیعم
 ...نمیدامون دامون...به تو چه برو بب  یه

  یکیکردمو رفتم پشتش   یاخم  دنیخندیبود بلند بلند م ستادهیا نیدیبه الهه افتاد کنار آ نگاهم
هول کرد و گفت:عه الهه  هوی دنمی با اخم برگشت با د نیدیگفت که آ یمحکم زدم پس کلش آخ بلند

 جان   دایآ نایخانم ا

 گشت یرو به من گفت:دنبالت م بعدم

 الی خیبلندتون معلوم بود از رد دادن به تماس هام معلوم بود ب یزدمو گفتم:اره از خنده ها  یپوزخند
 کن  ییرایجان ازشون پذ نیدیآ یخوش اومد  یلیوووون خ الهه جو
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هست اما خب متاسفانه اعتماد نداشتن   ییزایچ نیدیخودشو آ  نیب دونستمیزدم م هیرو با کنا حرفام
 م یوسط بترکون میبر انید یرفتمو گفتم:ه انایبه سمت د الیخ ینگفته بودن ب  یز یبهم هنوز به من چ

 انیگفت:ده بار نگفتم نگو د یحرص

 ندازه یوسط قر تو کمرم داره جفتک م   میخب حاال بر یل ی_خ

 که یا هیدبش بزاره پا  یآهنگ خارج  هیبگم   یجی خنده و گفت:بصبر برم به د ری زد ز بلند

 اتم برو  هیزدمو گفتم:چهارپا یض یعر  لبخند

  دایاومد گفت:آ قهیپنج دقمشغول حرف زدن شدن بعد از  ی جیزد و رفت سمت د یلبخند پهن  اونم
که ما   یاون  یول  ذارهیم  یساعت وقت شامه گفت بعد از شام چندتا خارج نیگفت عمو بهش گفته ا

 م یرو بهش گفتم بگه فقط ما دوتا با خود عمو وسط باش میخوایم

 ی مرس یگل ی_اوک

شده بودن   دهیچ بیغذا به ترت یها  زیهمه رو به صرف شام دعوت کرد م یجیبعدشم د قهیدق چند
 کرده بود  نی قشنگ تزئ  یلیخ  انایکه د  ییمخصوص و ساالد ها یها یدن یمخصوص و نوش یدسر ها

چه بهتر هوا آزاد تر واال بخدا بشقابمو پر از برنج کردم چندتا جوجه هم  شدی م  لیم اطیح یتو غذا
  نی شروع کردم تند تند غذا خوردن)شکمو خودتون ییرو انتخاب کردم تنها  زیم نی کنارش گذاشتم دورتر

 تو گلوم   دیغذا پر یفرد یصدا  دنینخوردم گشنم خو(با شن  یچی از صبح ه

 ها  یومالمثل س یخور یغذا م  ینجور یا ی*عادت دار 

بسه  یچندتا محکم زد پشتم که حس کردم کمرم خورد شد دستمو به نشونه  کردم یشدت سرفه م به
 د یکش یق ی که از چشمم افتاده بود رو پاک کردم نفس عم ییباال بردم اومد رو به روم نشست اشکا

 ن؟یشیمثل جن ظاهر م  نی_شماهم عادت دار

 یی جورای_

 نخوردم  یچ یبده منم از صبح ه یل ی_خ
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اما لباش نه مشغول غذا خوردن شد منم از قبل ارومتر شروع کردم خوردن با   دنیخند چشماش
 هم کرد  یاخم بزرگ د یدست از غذا خوردن کش دمیکه پرس یسوال

دو ابروتون   نی..بکنهیبابا آدم خوف م  دیبه ظاهر همش اخم  یحت  دی_شما تا حاال هم شده بلند بخند
 ها فتهی مخط 

  دنمویخند  اقتیل چکسیاما بعدها متوجه شدم ه دمیخندی م ادیسرد شد و گفت:اره قبال ز چشماش
 نداره

اون بود   نباریشدم ساکت مشغول غذا خوردنم شدم که ا  مونیاز سوالم پش دادیغم م  یزدنش بو حرف
 سوال کرد

از دستتون  نیآر گفتیم تونییکه دا یهمون  طور  دیباش   طونیش یادیز  دیبنظرم شما با  ی_ول
 نه؟ اینفس بکشه درسته  تونهینم

 گفته ایچ گهیگفتم:مهرشاد د دمویخند

 نگفته هاتونیو خرابکار اتونی طونی بجز ش یز ی_چ

  طونمی من فقط ش رمی اولش شک داشتم اما االن مطمئن شدم نخ گهید شعورهی کردم و گفتم:ب  یاخم
 کنم ی نم یخرابکار 

 یبه گوشه   یکه با انگشت شستش ه شدنیم دهیباال کش لباش داشتن به دن یچشماش خند بازم
 د یکشی لبش م

 د؟یت یچه عجب کنار اون نس  دمی_دوستتون رو د

 تا من  گذرهی خوش م  شتریب نیدیکردمو گفتم:کنار آ یاخم

 ال یخ ی_ب

اونم تموم   ایبعد از تموم شدن غذام بلند شدم که گو میتکون دادم دوباره جفتمون مشغول شد  یسر 
 قهیهم من ساکت بودم هم اون حدود ده دق مینشست یمبل  یسمت داخل رو میکرد هم قدم راه افتاد

  یج یبه سمت د زدیکه داشت با مهرشاد حرف م  دمیرو د انایبعد همه دوباره تو سالن بودن از دور د
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دوست    یبای رقص ز دنیشما رو به د زی :دوستان عزدی چی پپسره بود که تو سالن  یرفت بعدم صدا
 کنم یخانم دعوت م  انایخانم د  دایصاحب مجلس مهرشاد جان وآ   زمونیعز

انگار..استغفراهلل   گهیم نیزدن حرفاش لبام خود ب خود کج شدن و چشام چول شدن همچ با
 گهیزد به پهلوم و گفت:خره بلند شو د نیهمونجور نشسته بودم که آر

 پهلوم سوراخ شد  یوحش ی_هو

 انایسمت چپش هم د ستادمیبلند کرد رفتم وسط کنار مهرشاد ا میو دستاشو به نشونه تسل دیخند
دوستاش داد و به دوستش  از یکی مهرشاد کتشو در آورد به دست  کردنیبود همه منتظر به ما نگاه م

سه   رفتگ تمیاشاره کرد که اونم آهنگ رو پخش کرد تمام حواسمو دادم به آهنگ بدنم همراه با اون ر
 میدیرقصی تامون هماهنگ م

 

Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Gangnam style 

 گانگنامه  لشیاستا

A girl who is warm and humanle during the day 

 یایکه کل روز عشوه م یدختر 

 از دستاشو برد تو موهاشو خودشو با مهارت تکون داد...  یکی  سادیبا عشوه جلوتر از ما وا انای...د

A classy girl who know how to enjoy the freedom of a cup of coffee 

 از قهوه خوردن لذت ببره )راحت و آزاده ( یچه جور  دونهیکه م  یباکالس دختر

A girl whose heart gets hotter when night comes 

 شهیجذابتر م رسهیشب م یکه وقت یدختر 
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A girl with that kind of twist 

 رهیو راه م دهیکه قر م یدختر 

 ...دوباره چند قدم با رقص رفت جلو موهاشو تکون داد بعدم برگشت کنار ما... 

I’m a guy 

 پسرم  هی من

 مهرشاد رفت جلو... نباری...ا

A guy who is as warm as you during the day 

 که مثل تو کل روز جذابه  یکس

 زد...  یچرخ  تمیو خودشو تکون داد با ر دیدستشو تو موهاش کش یلی...خ

A guy who one-shots his coffee before it even cools down 

 خوره ی قهوه اش سرد بشه اونو م نکهیکه قبل ا یکس

A guy whose heart bursts when night comes 

 زنه یقلبش تند م  شهیشب م یکه وقت یپسر 

 ...نشویتکون داد س یشی قلبش گذاشت به حالت نما ی...دستشو رو

That kind of guy Beautiful, loveable 

 ی خوشگل و دوست داشتن  یاون پسرا از

و به خودش اشاره کرد باعث شد اروم اروم بخندم بعدم   دیخودش کش یرو ی زد و دست ی...چشمک
 برگشت کنار ما... 

Yes you, hey, yes you, hey 
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 تو آره تو  یه

  غ یکه باعث بلند شدن ج شدیم 18حرکاتم مثبت  یگاه م یدادی..سه تامون خودمونو هاهنگ تکون م
 ...شدیدختر پسرا م

Beautiful, loveable 

 ی هست  یکه خوشگل و دوست داشتن تو

Yes you, hey, yes you, hey 

 تو آره تو  یه

Now let’s go until the end 

 م یتا تهش بر ایب

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Eh- S….. Lady, Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه یبچه  دوست پسرت خانوم خوشگله  یه

Eh- S….. Lady oh oh oh oh 

 خانوم خوشگله یه
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 ...نوبت من بود با ناز سرمو بلند کردمو چشمامو خمار کردم رفتم جلو...

A girl who looks quiet but plays when she plays 

 شهیم طونیش  فتهیپاش ب  یکه ظاهرا ساکته ول یدختر 

 و مهرشاد بلند شد... انا یسوت د یاتکون دادم که صد تمیزدمو کمر و باسنمو با ر  یطونی...لبخند ش 

A girl who puts her hair down when the right time comes 

 رو شونه هاش  زهی ریکه به موقع موهاشو م یدختر 

 رو شونه هام... ختم یبلند کردمو مثل آبشار ر سی...موهامو نا

A girl who covers herself but is more s.e.x.y than a girl who bares it all 

 گس ید یبازم جذابتر از دخترا  یول پوشونهیکه خودشو م  یدختر 

 همراه بوس فرستادم...  یخودم اشاره کردمو چشکم به

A sensable girl like that 

 هیکه منطق  یدختر 

 ..منو گرفت. ی...برگشتم عقب که مهرشاد جا

I’m a guy 

 پسرم  هی من

 ...میخوردی هم همراهش تکون م انایگرفتن منو د تمی...شروع کرد به ر

A guy who seems calm but plays when he plays 

 شه یم طونیش  فتهیپاش ب  یکه که ظاهرا ساکته ول یپسر 

A guy who goes completely crazy when the right time comes 
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 ارهیدر م  یباز  وونهیکه به موقع د یپسر 

 هم خندشون گرفته بود... هیخنده بق ریدر آورد که زدم ز  یباز  وونه ی...چندتا حرکت د

A guy who has bulging ideas rather than muscles 

 باحال داره  یها دهیعضله ا  یکه به جا یپسر 

That kind of guy Beautiful, loveable 

 ی خوشگل و دوست داشتن  یاون پسرا از

Yes you, hey, yes you, hey Beautiful, loveable 

 یهست یتو آره تو که خوشگل و دوست داشتن یه

Yes you, hey, yes you, hey 

 تو آره تو  یه

Now let’s go until the end 

 م یتا تهش بر ایب

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Eh- S….. Lady, Oppa is Gangnam style 
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 گانگنامه  یبچه  ددوست پسرت خانوم خوشگله  یه

Eh- S…..Lady oh oh oh oh 

 خانوم خوشگله یه

کنار   میکارمون برگشت نیبعد از ا  میزل زد گهیبه کمرمون بهمد میوسط دستامونو زد  میرفت انای...منو د
 ...میرو تند کرد تممونیمهرشاد هاهنگ ر

On top of the running man is the flying man, baby baby 

 زم یعز کنهی که پرواز م هی از مرد دونده کس  بهتر

I’m a man who knows a thing or two 

 ام ی بر م  یکه از عهده هر کار  میمرد من

On top of the running man is the flying man, baby baby 

 زم یعز کنهی م که پرواز هی از مرد دونده کس  بهتر

I’m a man who knows a thing or two 

 ام ی بر م  یکه از عهده هر کار  میمرد من

You know what I’m saying 

 گمیم  یکه چ یدون یم

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست

Oppa is Gangnam style , Gangnam style 

 گانگنامه  یبچه  پسرت دوست
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Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه یپسرت بچه  دوس

Eh- S….. Lady, Oppa is Gangnam style 

 گانگنامه یبچه  دوست پسرت خانوم خوشگله  یه

Eh- S….. Lady oh oh oh oh 

 خانوم خوشگله یه

 یلبخند زدم قفسه  موینگاه کرد گهیدست و سوت بود که بلند شد بهمد یتموم شدن آهنگ صدا با
گرفتم که گفت:مثل   نیاز آر مویگوش دمیکنار کش دمویکش  یقی نفس عم شدیم نیی تند تند باال پا  نمیس
 یبود  رینظ یب شهیهم

 عجقم یگفتم:لطف دار  دمویذوق گونشو بوس با

 ی خواهر  یدیقشنگ رقص یل ی_خنیدیآ

 محشر بود دای_آره آالهه

 دونم یسرد گفتم:خودم م یلیخ

 ی رقصیقشنگ م یل یخ وونهیرد و گفت:دبا ذوق بغلم ک  نیل یرفتم کنار آ بعدم

 نه یبی چشات قشنگ م ی زمی گفتم:عز دمویخند

 بهش انداختم یتو دستم نگاه  یگوش دنیلرز با

 خانم...  دایبود آ بای...ز

تفاوت   یب دمیزدم نگاهش کردم المصب انگار نه انگار خودش بود بهم گفت قشنگ رقص  یبزرگ   لبخند
رو اوردن  ک یتا ساعت دوازده بزن و بکوب بود که ک یال یخ یمنم خودمو زدم به ب  کردی نگاه م هیبه بق

  خوندنیعکس خودشو انداخته بودن خوشمل شده بود همه دورش جمع شده بودن تولدت مبارک م
  کیچندتا خدمتکار اومدن ک دیرو بر کیعر تولد خوندن باالخره شمع هارو فوت کرد و ک ش  یاز کل عدب
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تخت برداشتمو دوباره  ریرفتم باال کادو رو از ز الیخی رو برداشتن و رفتن حاال نوبت کادو ها بود ب
 دا یگفت:نه آ دشوی ازم کش  نیآر زی که خواستم کادو رو بزارم رو م نی هم نییبرگشتم پا

با اخم گفتم:به تو چه بچه پررو ازت   دمیکادو رو از دست کش ومدیدم هم خوابم مخسته بو هم
 بزرگترما 

 داره  ی_خب چه ربط 

  دیبعد نوبت رس  قهیکادو ها گذاشتم حدود ده دق هیبارش کردم کادومو کنار بق ییحوصله بروبابا یب
 بازش کن   ییخودت تنها  یییییییمن زود گفتم:داااا یبه کادو

 دا یمخالفت کردن اونم اومد بازش کنه که گفتم:جون آ همه

ساعت بود به به   یپول  فیست کمر بند ک هیبود که  نیاز آر  یبعد یزدم کادو ی شد لبخند بزرگ یراض
بود با باز کردنش دهن همه باز   یبزرگ یل یخ یکادو هم از دامون بود جعبه   نیخوشمان امد آخر

بود که از پشت    ایعکس از خودشو مهرشاد کنار در ه یر مونده بود اللخصوص من که شده بود غا
 دیگیاالن م دونمیداده بودن و مشت هاشونو بهم زده بودن جفتشونم اخم داشتن )م هیتک  گهیبهمد

خودمون( مهرشاد از    یکرده بود همون طراح ینقاش  نویکه تعجب نداره اما خب خوده دامون ا نیا
 جاش بلند شد و محکم دامون رو بغل کرد 

 با ارزشه  میلیقشنگه خ ییییل ییداداش خ ی_مررررررسمهرشاد

 زد و گفت:قابل تورونداشت  یلبخند محو دامون

  ینامرد ی ول  دمیکشی م ی ازهیخم ینشسته بودم ه ینشست منم گوشه ا  جای  یهرک کیاوردن ک  با
نخورم واال بخدا(کم کم همه  کموی ک ادی خوابم م یوقت  شهینم لیب دلتا اخر خوردم)خ کموی نکردم ک
 شب خوش  یخواهر  دیمنم اصال زحمت ندادم بلند شم الهه اومد و گفت:ببخش رفتنیداشتن م

 یحوصله گفتم:خوش اومد یب

منم اونقدرا باهاش خوب باشم    ستین  ازی اعتماده پس ن یبهم ب یناراحت شد رفت حقشه وقت اونم
هم هنوز نرفته بودن چندتا   نیلیالبته دامون و آ م یبود نیدیو آ نیبودن فقط منو آرهمه رفته 

 کردن بودن   زیخدمتکارم درحال تم 
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 جون دایآ یخسته ا  ی_انگار حسابنیلیآ

 داغ داغه ابوی نیدست رو دلم نزار که از دست ا نیلی_آه آ

 دیدامون هم خند دی اگه فکر کن دیونیالبته مد دنیغش غش شروع کردن خند همشون

 ی ر یساعت دو نصف شب کجا م  گهی_دامون بمون د مهرشاد

 سرجام نشستمو گفتم:ساعت دو نصفه شبه؟  خیس

 _آره چطور؟ مهرشاد

 اد یخوابم م  نقدریچرا ا گمی مهرشاد م یر ی _درد بگ

 خنده   ریزدن ز  دوباره

 میلباساتو بپوش بر  نیلیآ میزحمت داد یهم حساب  نجایتا ا گهید می_نه ممنون بهتره بردامون

 د ینی رو بب دایآ یکادو  دی_نه نه صبر کننیآر

 کنهینم  نکاروینشستمو گفتم:نه مهرشاد ا خی س دوباره

 کنم  نکارویهم خوامی_چرا اتفاقا م مهرشاد

  داااااااای داد زد:آ دیآقاجون رو د ژامهیپ ینگفتم اونم بازش کرد وقت یز یچ  گهیگرفته بود د خندم
 یییییییی خر  یییییلیخ

 دنیکم کم همشون شروع کردن خند دمیخندیشوک بودن فقط من بودم که بلند بلند م یتو همه
 کرد یمهرشاد همچنان با اخم نگاهم م

  شیکه ساعت ش یکارا رو بکنم انتظار نداشت  امیب یخوا ی بعدم ازم م یر یگیتولد م  ییهویخو  هی_چ
 بازار  رفتمیم

 ی عنیقانع نشده بودم  نقدریتا حاال تو عمرم ا ی_اوک مهرشاد
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  یا قهیگفتمو بعد از دوش ده دق یر یرفتن شب بخ  نیلیدامون و آ  نکهیخنده باال گرفت بعد از ا  دوباره
 رو تخت و به خواب رفتم دمیلباس تنم کردم پر یزود

 

 *دامون* 

به  دایکه آ ییاون کادو یادآور یخونه بازم با  رسوندمیرو م نی لیآ دیفرمون نشسته بودم با پشت
چقدر خوشگل شده بود امشب رقصش باحال بود اما   نی ا هیعجب آدم رهیگیمهرشاد داده بود خندم م

کردنش  یادآور یدرونم دست از  یتو هم با صدا  رفتیاخمام م هویکه  د یرقص یم یجور ی یگاه
رفته همشون مثل   ادتی یکن ی دختر فکر م هیبه  ی..دامون معلوم هست چت شده دار تمبرداش

وجدانم  نباری..اکنهی نم شونیراض ی کی باطن پستن  ینرفته که همه به ظاهر مظلومن ول ادمیهمن..نه 
زود قضاوت نکن..بازم اون صدا جوابشو داد:همه مثل  ستیکه مظلوم ن دایبود که گفت:دامون آ

 مجنس اوناست.. هم ه دایهمن آ

 گفتم:خوش گذشت بهت؟  نیلی نشونم به آ ییصدا گهی د نکهیبخاطر ا نشونی شدم از جنگ ب  یعصب

 رم ی رو بگ دایرفت شماره آ ادمی یداداش یخوب بود ول  یلیزدو گفت:آره خ یلبخند

 اخه؟ تهی_شماره اون واسه چ

 اد ی دلت م ی_عه دامون دختر به اون ماه

 اد یدلم ن دی_چرا نبا

به مهرشاد بگو شمارشو   شهیاگه م  یزنی خب من تا فردا هم باهات حرف بزنم تو حرف خودتو م یل ی_خ
 بفرسته

 آقا مهرشاد؟  ا یمهرشاد  دمیکردمو گفتم:نشن  یاخم

 ر یرفت از آقا مهرشاد بگ ادمی  یداداش زهیمن من کنان گفت:خب چ با

 کنم ی _بهش فکر م
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خونه   دمی که رس نیشدم بره داخل بعدش رفتم همکردم منتظر  ادهیجلو خونه پ نویلیبعد آ قهیدق ده
  گارمیشراب رو همراه پاکت س  شهیلباسام رو درآوردم رفتم حمام دوش گرفتم حوله رو تنم کردم ش

  یرگروشن کردم کام بز یگار یس دمی همشو سر کش ختمیجام واسه خودم ر هیتراس  یبرداشتم رفتم تو
  خیهوا سرد بود صورتم درحال  یفرستادم تلخ تلخ بود اما دوست داشتن  رونیازش گرفتم دودش رو ب 

 یخنک بود نه هوا مینس هیمن فقط  یهوا واسه  نیسرد بود که ا نقدر یزدن بود اما قلبم ا
  دمبخن داد یاون دختره خندم گرفته بود اما غرورم اجازه نم یاز خنگ باز  ی...امشب حسابخبندونی
تعجب کردم که چشام  نقدریخودم ا دنیبا د نهییآ یش کردم رفتم جلو خامو گارمویبابا س الی خیب

نکنه اون دختر   هیچ لشیاومد رو لبم اصن دل یلبخند ک نیشده بودن قد گردو من لبخند زده بودم ا
..بازم اون صدا اومده بود سمتم اخم یکنی م کاریچ یدااامووون بسه دار  سیییی لب...ه نیباعث ا
از   میبود که با آالرم گوش مین شی تنم کردمو بخواب رفتم ساعت ش یابروم قرار گرفت لباس نیب  یبزرگ

لباسام   دمیکش رونیهمرنگش ب  یرو همراه بلوز سورمه ا  یا رهیت یخواب پا شدم کت و شلوار سورمه ا
شو  به سمت ک ببندمگرفتم کروات   میرو تنم کردم با دستام به موهام آب زدم بهشون حالت دادم تصم

عطر زدم ساعتمو   شهیکرواتمو بستم مثل هم دمیکش رونی اسپرت ب یکروات مشک هیکرواتام رفتم 
  رونیاز خونه زدم ب  یمردونه چرم مشک یکفش ها  دنیپوش چیدستم کردم بعد از برداشتن سوئ

به احترامم بلند شد   یپارک کردم داخل که شدم منش نوی شرکت ماش   نگیبعدش تو پارک قهیدق ستیب
تکون   یگفت سر  ینیپوزخندم هول شد خوش اومد دن یبعد با د  ینگاهم کرد ول رهیخ  رهیخ اولش 

تماس گرفتن شمارو به صرف ناهار   یخانم اله  سیدادم رفتم سمت اتاقم خواستم درو باز کنم گفت:رئ 
 رستوران...دعوت کردن 

داشت منو دعوت کردن به چه مناسبت برگشتم سمتش  یابروهام قرار رفت چه معن نیب  یبزرگ اخم
 و با ترس آب دهنشو قورت داد دیکه رنگش پر

 ؟ ی_نگفتن به چه مناسبت

 س یرئ ری _خ

بهم  کهی زن  نیحالم از ا  بیاتاقم درو هم محکم پشت سرم بستم عج یتکون دادمو رفتم تو یسر 
ردم شروع کردم به مرتب کردن رو روشن ک   وتریگذاشتم کامپ میکتمو در آوردم پشت صندل خوردیم

ها گرم بود    لی سرم تو پرونده ها و فا یبه چشمام زدم حساب موی سیطرح پل نکیها ع  لی از فا یبعض
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ترق و تروقش بلند شد   یگذر زمان از دستم در رفته بود با زنگ خوردن تلفن گردنمو بلند کردم که صدا
 تلفن رو برداشتم  دمیبه گردنم کش یدست

 _بله؟

 وقته رستوران منتظرتونن  یلیبازم تماس گرفتن گفتن خ  ینم اله خا سی _رئ

 _مگه ساعت چنده؟ دم یپرس جیگ

 ده کم کی_

  رونی هم برداشتم زدم ب چمویلب گفتمو بلند شدم کتمو برداشتم سوئ ریز یا یباال اوک  دنیپر ابروهام 
  یدعوت کردنش چ اوردمی بودن ازشون سر در نم  بیعج  یاله نیا یراه افتادم سمت رستوران رفتارا

کردم به   ررستوران پارک کردم کتمو تنم کردم کرواتمو سفت ت یبعد جلو قهیبود پوووووف حدود ده دق
کردم   داشینگاه ها به سمتم برگشت چشم چرخوندم که پ یداخل رستوران رفتم وارد که شدم همه 

 سالم کرد  یشد و با لبخند مسخره امحکم به سمتش رفتم از جاش بلند  یبا قدم ها

 سالم  کی_عل

 از اومدنتون آقا دامون شدمیم دیداشتم ناام گهیواقعا د نی_خوشحالم کرد

  یاحترام ی گفتم:من اهل ب  دمویرو کش  یشده بودم صندل  یباز اسممو به زبون آورده بود عصب نکهیا از
 یییی خانم اله ستمین

 کرد و نشست  یگفتم که اخم ظیرو غل یاله

 د؟ یناهار رو بگ نیمناسبت ا نیخوای نم ی_خب خانم اله 

 شتر یب ییگفت:واسه آشنا یچراغون یزد و با چشما  یلبخند

 زدم در جوابش گفتم:عجب   یپوزخند

 د؟ یدار لیم یغذا چ الیخ یرو ب  نای_حاال ا
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مورد عالقمه ام رو   یغذا رمی از دستش بگ ای بهش بندازم   ینگاه نکهیمنو رو سمتم گرفت بدون ا بعدم
 گفتم

 ی ار ی_کباب بخت

 رو کرده بودم  یار ی زد و گفت:اوه چه جالب منم هوس کباب بخت  یچندش لبخند

  ییصدا دید  یبگم که وقت یز یبا اومدن گارسون منتظر شد چ  کردمی دور و اطراف رو نگاه م تی اهم یب
 ابروهام قرار گرفت  نیب یکه زد بازم اخم بزرگ  یخودش سفارش ها رو داد با حرف ادیازم در نم 

 دامون یترشد پی _خوشت

 بشه رهی بهم خ یادیز نیو همچن  یصدا بزنه خانم اله  کیمنو به اسم کوچ یکس  ادی_خوشم نم 

 ی پ یباز خوشت یبپوش   یتو هرچ ستیشدن ن  رهی به خ  یاز ی_ن

 د ینش یمی _لطفا صم

بعد شروع کردم غذا خوردن با   دمیسر کش یآب انوینگفت قبل از غذا ل یز یچ گهیاومدن گارسون د با
آب خوردم   خوردهیاسم طرف تعجب کردم  دنیبه صفحش انداختم با د ینگاه میزنگ خوردن گوش
 بعد جواب دادم

 _بله

 انشاهلل؟  دیخوب یان یک یگفت_سالم آقا یکالفه ا یصدا با

 لحنش خندم گرفت  از

 _دامونم

 گفت:هان جیکرد و گ مکث

 کش اومد گفتم:دامونم لبم

 ی _خخخخ آها داوود
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 خانم دامونم الیگفتم:نه آ نیکنه بخاطر هم شبویحرف د  یتالف خوادیم  دمیفهم

 عمته الی_آ

 داد زد بعدم

 نداره یحرف بزنه به من ربط  نیبا ا ای_مهرررررررشاد خودت ب 

 خانم گوشم کر شدا آروم تر   دایبابا آ ی_ا

داده فردا با   ریمهرشاد گ نیشلوارتون ا  دیدستم به دامنتون اوا ببخشتر از قبل گفت:آقا دامون  کالفه
با   ن یای ب رمیکوه خودش شارژ نداشت به من گفت باهاتون تماس بگ م یجون بر  نیل یشما و آ

 کوه لطفا  یکوه ب نیبگ  نیخودشون حرف بزن

 ها کنهی بهتر از کوه مهرشادم عقلش خوب کار م یگل کرد و گفتم:چرا که نه چ طنتمی حس ش هوی

  یبزکوه یحت یاخه مرد حساب  گمی م یهرچ یفهمی..نمگهید یشعور یگفت:توام مثل مهرشاد ب یحرص
 کوه جان عمت قبول نکن  رنی سرما نم  نیها هم تو ا

 دنیخودمو کنترل کنم اروم شروع کردم خند نتونستم

 ا ی _خب شما ن

 اووووف  کنهی گاو مجبورم م نیا امی اگه ن ی_د المصب حت

 م یجلو خونه مهرشاد نی لیمن که قبول کردم پس فردا ساعت پنج با آ گهید دونمی_من نم

 ی _خاک تو سر جفتتون با

  دونمینم دنیشروع کردم خند ز ی ر زی ها بازم ر ونستیقطع کرد  واقعا د  وینداد حرف بزنم گوش اجازه
 اشتهام بازه باز شده بود با اشتها شروع کردم غذا خوردن دونمیاما م شدیچ هوی

 بگن دامون دیخانم با الیبگم دامون بعد اون آ شه ی_چطور من نمیاله

 داینه آ الیدرضمن آ یداره خانم اله یگاهیجا یکردمو گفتم:هرکس یاخم الی بهش گفت آ نکهیا از
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 گهی دم از جام بلند شدم و گفتم:دغذامو خور هیکردم با اخم بق شویچرا طرفدار دونمینم خودمم
 ی خانم اله  دیمنو دعوت نکن یی مناسبت ها نی واسه همچ چوقتیه

شدم راه خونه رو در   نی سوار ماش رونی به طرف صندوقدار رفتم پول غذامو حساب کردم زدم ب بعدم
 که جواب داد گفتم:سالم وروجکم  نیگرفتم هم نویلیدر آوردم شماره آ مویگرفتم گوش  شیپ

 شما؟  *سالم

رو بده صاحبش درضمن خانم نسبتا   یگفتم:گوش  یجد ی با صدا بهیغر یصدا نیا دنیاز شن  متعجب
خانم نسبتا   ی اوک زنهی زنگ نم یو ک زنهی زنگ م  نیلیآ هیبه گوش ینداره که ک یربط  چیمحترم به شما ه

 محترممم 

 دمی رو بهش م یجواب داد:اال..االن گوش دهیترس

 با ذوق جواب داد  نی لیآ قهیاز چند دق بعد

 _سالم عشق من 

 شما  پرسهیتو از من م یکه بجا ه یصاحاب نداره اون ک ی بود جواب داد با کدوم اجازه مگه گوش ی_ک

 زن داداش بود  زمی عز  یشد یعصب نقدری_نفس بکش بابا چرا ا 

زن داداش صداش   نیلیآ شهیافتادم که هم یاون عوض ادهی شدم  یعصب  شتری کلمه ب نیا نیدیشن از
 زد یم

 ؟ی_دامون صدامو دار 

 ؟ یگفت  یز ی_چ

 دی بهش بدبخت رنگش پر یگفت  یچ  زمیبود عز نی نامزد دارو گمی_م

 ه؟یگفتم:نظرت راجب کوه چ دیکه پرس یاز سوال الی خیب

 درسته ایبار با رو نیا  یآره؟ول  ییسه تا نیبا دارو مایزد وگفت:مثل قد  یغیج  یخوشحال با
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منه  ادیبه  نی بود درضمن مگه دارو ایمثل قدم شهینم  چوقتیه  یمکن گفتم:گاهحالت م  نیسردتر با
 گردش خودشو نامزدش باشم  ادیکه من به 

 ی گفت:پس با ک  آروم

 دا ی_مهرشادو آ

 یگی خوشحال شد وگفت:جون من راس م  دوباره

 ؟یا هی_اره وروجک حاال پا

 خورهیتکون نم نیاون ماش  امی ام اصن اگه من ن هی_چرا که نه صد در صد پا

 همه راهو نیا رهیم  یخانم ک  نیل یشو آ ادهی_اووو پ 

 یحق ندار   نیلیدنبالت آ امیفردا ساعت پنج م ای وروجک لباس گرم بپوش یکه گفتم:ه  دیخند بلند
 چکس ی ه یدیشن  ا یاری با خودت ب ویکس

 خب چشم  یل ی_خ

 یندار  یبال کار  ی_ب

 واسم یرو گرفت  دای_نه...عه چرا چرا شماره آ

 رفت  ادمی_نه 

 گهید ری _زنگ بزن بگ

 ازش  ریفردا بگ  الیخ ی_ب

 زم یباهاش برنامه بر  خوامیم  نیلی_جون آ

 نمت یبیم گهید یا لهیپ  ی_اوک

 امش کن یمنتظرم ها واسم پ یبا ی_عاشقتم با

 حوصله گفتم:باشه خدافظ یب
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مبل پرت   یپارک کردم داخل خونه که شدم خودمو رو نگیپارک  یوت  نویقطع کردم ماش نکهیاز ا بعد
 رو گرفتم  دایکردم شماره آ

 _هوم

 نداره؟ یرادی ا نیلیشمارتو بدم آ  خوامی_سالم م

 رفت  ادمی رم ی خواستم ازش بگ شبی_نه باو بهش بده د

 ی جیگ  شهیگفتم:تو هم اروم

 ن یگفت  یز ی_چ

 _نه خدانگهدار 

 _شرت کم 

 بچه پررو   دمای_شن

 دم یام کردم بعدم با همون لباسا خواب یپ   نیلیزرت قطع کردم شمارشو واسه آ بعدم

حس    کردمیسر درگم به اطراف نگاه م  دمیدیدستامو نم یبود که حت  کیتار  نقدریا کی سالن تار هی
  راه واریقدم برداشتم با کمک د  واریزدم با خوردن دستم به د یکالفه چرخ  سنیگونه هام خ  کردمیم
در باشه چندبار دستامو روش حرکت دادم که  دادمیخورد احتمال م یمحکم  زیدستم به چ رفتمیم

سالن بود که از انتهاش   هیبازم  ومدیم یدر باز شد نور  نیی پا  دمشیدر به دستم خورد کش ی رهیدستگ
بوش بد بود که   نقدریدماغمو گرفت ا یگند یکه رفتم بو  رونیتند تند قدم برداشتم ب  شدینور پخش م

بود  می رنگ روز نامزد  یبه خودم انداختم همون کت و شلوار نبات ینگاه زدمیپشت سر هم اوق م 
نگاهمو از خودم برداشتم به طرف   یکس یقهقه  یهمون ساعت دستم بودم همون کفش ها با صدا

 زدم یند بل  ادیاون صحنه دردآور بود خونم به جوش اومد فر دنیصدا با د

 تاااایآز

  نیسرمو ب  دیلرزیبودم تنم م شونیپر دیچک یاز سروصورتم عرق م دمیاز خواب پر دمیکه کش یداد با
رستوران جلو چشام نقش بست    یهم گذاشتم همون روز تو یدست هام گرفتم پلک هامو که رو
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از   سیخ  یشون یپ یرو یبود دست  یکی گند سرمو بلند کردم خونه غرق تار یبعدش اون خواب و بو 
گرمم بود که تو اون سرما   نقدریحموم رفتم ا میچراغا رو زدم بعدم مستق دیبلند شدم کل  دمیعرقم کش

رفتم تو اشپزخونه    دمیچ یاز التهابمو کم کرد حوله رو دور کمرم پ  یبا آب سرد حموم کردم آب سرد کم
  یعنی دادیو نشون مر میدرست کردم نگاهم به ساعت خورد ساعت سه و ن یواسه خودم قهوه ا

هوا  یزدم پرده رو کنار زدم که متوجه تارک  رونیمتعجب از آشپزخونه ب دمیساعت خواب کیهمش 
چشمام نقش بست   یدوباره خوابم جلو دمیشدم اووووه تا ساعت سه بامداد خواب بودم چقدر خواب 

  ادیپام کردم  یشلوارک هیاتاقم فقط  یرفتم تو رونی کالفه به آشپزخونه رفتم قهوه ام رو خوردم زدم ب
دوباره   بردیخوابم نم گهیتا زمان بگذره د کردمیصبحونه درست م هی رفتمی کوه افتادم بهتر بود م

رو    یبرق ی کتر  کردمی سال باالخره داشتم واسه خودم صبحونه درست م کیبرگشتم آشپزخونه بعد از 
 یرو ستمگذاشتم نش زی م یمربا عسل رو در آوردم نون ها رو هم رو ریپن  خچالی یبه برق زدم از تو

بازم واسه   می گرفتم مثل قد میگذشت آب هم جوش اومد تصم خوردهیهم گذاشتم  یچشمامو رو زیم
اپن   یفالسک رو هم رو ختمیواسه خودم ر وانیل هیرو درست کردم بعدم  ییدرست کنم چا ییکوه چا

گذر  واسهگرفتم   میصبحانه ام تموم شد تصم  نکهیبحانه ام بعد از اگذاشتم شروع کردم به خوردن ص 
گذاشتم بعد دوسه تا  خچالی  یعسل مربا رو تو ریظرف رو هم بشورم اول پن  کهی زمان اون چند ت

تخمه    نتیکاب  یافتاد تو ادمیکه  رون ی شده بود رو شستم خواستم از آشپزخونه بزنم ب  فیکه کث یظرف
و ده   هاربه ساعت انداختم چ یدر آوردم اونا رو اپن گذاشتم نگاه چندتا پفک هست همشون رو

اتاقم کوله ام رو برداشتم تخمه پفک ها رو   یمونده بود رفتم تو یل یهنوز خ  دادیرو نشون م قهیدق
به شارژ زدم صفحه اش که روشن شد خواستم باز خاموشش   مویمبل نشستم گوش یگذاشتم توش رو

 از مهرشاد توجهمو جلب کرد یام یکنم که پ

  یکور خوند یول  یاز نو بساز  تویو زندگ یکن رییتغ یقصد ندار  نکهیمثل  ا یکرد ریی تغ یلی...دامون خ
فردا  خندونهی م که همه رو یتو باش  نیبازم ا کنمی م یکار  سازمتیهم باشه منم تورو م یاگه زور  یحت
 ... قیرف  نمتیبیم

چرا لبخندم کنار   دونمیگذاشتم تا شارژ بشه نم  یعسل یرو رو یزدم گوش   یکش اومدن لبخند بزرگ لبام
رنگو    یزرشک شرتیرو داشتم هم مهرشادو برگشتم تو اتاقم ت  ارشیچقدر خوب بود که هم ک رفتینم

 میکلفت مشک  شرتیهم در آوردم سو موی اسپرت مشک ی کفش ها دمیکش رونیب  یهمراه شلوار مشک
بعدش   قهیتخت گذاشتم ده دق یداشت رو هم کنارشون رو یبا رنگ زرشک یانگلس یکه نوشته ها ور

رفتم موهام رو شونه زدم   نهییآ یرو به رو دمیآماده شدم اول جورابام رو پام کردم بعدم لباسام رو پوش
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کاله دارمو هم  شرتیرفتم ساعت اسپرتمو دستم کردم سوعطر تلخ سردمو برداشتم باهاش دوش گ
  ر یانداختم کوله رو همراه فالسک و ز میکوله پشت یچرممو برداشتم تو یمشک ی دستکش ها دمیپوش

 یخورد هوس کردم اونم تو  بالیگذاشتم برگشتم که نگاهم به توپ وال  نیماش  یانداز برداشتم تو
بعد از چک  دمیکش زی شارژر رو هم از پر  دمیکش رونی ارژ باز ش  مویهال گوش یگذاشتم رفتم تو نیماش

سوار شدم بعدم   دمیالمپا رو خاموش کردم بعدم در هال رو قفل کردم کفشهامو پوش یکردن گاز همه 
  رونیبهش زدم که اومد ب  یدر بودم تک زنگ یبعدش جلو قهیحدود ده دق  نیل یراه افتادم دنبال آ

 گفت:حال داداشم چطوره؟ دیگونمو بوس

 ؟ ی_ممنون تو خوب

 ی عال هی_عال

 _خداروشکر 

 راه هم باهاش تماس گرفتم ن یسرعت راه افتادم سمت خونه مهرشاد ب  با

 _جانم دامون

 که؟ نی_آماده ا

 _آره داداش 

 رم یهممون باهم م یار یب  نیماش خوادی مهرشاد نم  نی_خب بب

 ها  هی_اوم فکر خوب

 دنبالش؟  میبر دیبا ای خانم اونجاست  دای_اوهوم فقط مهرشاد آ 

 نجاست یو گفت:نه ا دیخند

 نمت یبی پس م ی_اوک

 ی _با

 بهش انداختم  ینگاه نیل یآ یصدا با
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 بخدا عاشقشم هیدختر ماه یل ی_خ

 ؟ یییییبا زن داداشت زمممممی عز یگیم وی زدمو گفتم:ک   یپوزخند

 گمیرو م  دایگفت:آ ریو دلگ  نییکه زدم سرشو انداخت پا یطعنه ا از

 یگی شدم آروم گفتم:فکر کردم زن داداشتو م مونی که کردم پش یفکر  از

 ست؟ ی _مگه زن داداش تو ن

 _مگه من داداش هم دارم؟ 

 برگشت سمتم گفت:اون جفتته داداش  ناباور

 ندارم  ی جفت گهی_جفتم بود د

 دامون؟  یچ یعنی_

اگر من   یحاال حت شیواسه خواستگار کردیاگه بود منو حداقل خبر م  ستیداشم ندا گهیاون د یعنی_
 رم یدارم م گفتی اما حداقل م ومدمینم

 تو؟  یسنگدل شد نقدرینکن توروخدا چرا ا ینجور یدامون داداشته ا ی_اره حق با توئه ول 

مامان  ش یمقصر اصل  یدونینبودم خودتم م ینجور یا  یدونیخودتم خوب م ی خواهرم  ن یلیآ نی_بب 
 باباست 

 _اره اما...

 حرفا کامم تلخ بشه نیبا ا خوادی بشنوم دلمم نم یز ی چ خوادی_دلم نم

 کنه؟ ی _اومدن حرف مامان بابا کامتو تلخ م

 ن یلیبشنوم آ  خوامینم یز یچ گهید کنه ی _اره بدجورم تلخ م
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خونه مهرشاد نگه داشتم بهش تک    یجلو نینگاه کرد بعد از چند م رونیتکون داد ناراحت به ب  یسر 
 رونیهم اومد ب نیل یشدم آ ادهیپ  نیاز ماش رونی اومد ب لیعالمه وسا هیزدم که اول مهرشاد با  یزنگ

 رفتم سمتش بغلش کردم

 ر ی بخ باتونی_به سالم داش دامون گل صبح زمهرشاد

 ر یزدمو چندتا زدم پشتش گفتم:سالم صبح توام بخ  یمحو لبخند

پف کرده با کوله اش اومد   یبا اخم و چشما دایگذشت آ قهیکرد چند دق کی هم سالم عل ن یلیآ با
 خواب آلود گفت:سالم  رونیب

شروع کرد   زیر  زی ر نیل یبهش گفت که آ یگوشش چ  ریز  دایآ دونمیرفت سمتشو بغلش کرد نم  نیلیآ
  دمیخی می خو بر رونی علف بزنه ب  سنیوا نجایکه هم نیخوای و دادم که گفت:نمجواب سالمش دنیخند
 ش ییییمزخرفتون ا یزهای برنامه ر نیبا ا

  ی عنیتوجه بهمون رفت پشت نشست  یخنده ب ریزدن ز نیل یبهش نگاه کردم که مهرشاد و آ متعجب
که با خنده   میرو تو صندوق جا داد لی هم رفت کنارش با مهرشاد وسا نیلیآ  میقشنگ پشت صندل
  رهیپاچه بگ خوادیفقط دلش م یکن  دارشیاز خواب ب یوقت نطورهیهمش ا  دایگفت:دامون جان آ

 ن یکرد داریب نمی ریچرا منو از خواب ش  گهیم  یکن  دارشیها هروقت ب یناراحت نش 

  ریدلگ الی خی زدم گفتم:ب یک یکوچ یلیافتادم که بهش زنگ زدم لبخند خ  یاون روز  ادی حرفش  نیا با
اروم باهم حرف   دایو آ نیلیسمت کوه آ میکمر بندمو بستم راه افتاد میبا هم سوار شد یواسه چ

  اعتنگاهم به س کارکننی معلوم نبود قراره چ دیخندیم ن یلیشده بود و آ طونی ش افش یق دایآ زدنیم
سگ تو روحت مهرشاد اخه بخدا   یعن یاروم گفت: دایآ دادی رو نشون م قهیقد ستیخورد ساعت پنج ب

 رم یم میها هم هنوز حرکت نکردن ما از االن دار یاالن بزکوه

 خوشملم  یبز تو قاطر  یگی م  یدار  زمی_عزمهرشاد

 بگو گهید باری  یعبض شعوری:ب دیموهاشو از پشت کش دویکش  یغیج دایآ

 جان با دامون بودم  دایبابا با تو نبودم آ یگفت:ا یبا صورت جم شده ا مهرشاد

 اره یگرفتمو گفتم:که با من بود شگونیخنده متعجب برگشتم سمتش بازوشو ن ری بلند زد ز دایآ
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 گفت:باعمم بودم ولم کن جون عمت  ونیحالت گر مهرشاد

کوه از  م یدیبود که رس  شیشساعت  نیزدم هم یخنده منم فقط لبخند ریبلند بلند زدن ز همشون
باال   نیاز ا دیخورد با درد آب گلوش رو قورت داد و گفت:با دایآ افهیکه نگاهم به ق میدر اومد نیماش
 م؟ یبر

 گفت:اره  دیکوب گه یباز کرد دستاشو محکم بهمد ششوین نیلیآ

 نفله  ست یبرگشت سمتشو گفت:ذوق کردنتم مثل آدما ن دایآ

 چشات افتاد کف پات  دمیزد و گفت:شوخ  یبهت زده برگشت لبخند  نیلیرو به آ بعدم

  دیاریدرشون ب کننیم  یدارن تو صندوق خودکش الیتر رفت دستشو تو هوا تکون داد داد زد:وسا جلو
 ی با یبا

به مهرشاد انداختم که با دهن باز داشت به رفتن  یگاهبا دو رفت جلو از کوه باال رفت برگشتم ن بعد
 کرد ینگاه م

 تو  رهی_ببندش مگس م 

 _در رفت مهرشاد

 میدرهم رفت یاونم در رفته با اخما دمید میاما تا برگشت  نیلیآ میباهم داد زد هویتکون دادم که  سرمو
دستم بهت نرسه خدا کن   نکهیمگر ا  دایگفت:آ یباال مهرشاد حرص میها رو برداشتم راه افتاد لیوسا
 مت ینگر

 میکن یحمل م  میگفتم_حاال تا فردا حرص بخور اول آخرش منو تو دار اخمو

 _پووووووف دااااااامون 

 _درد چته؟

 دستم شکست  میرسی _چرا نم

 مونده مهرشاد خان  یل ی_خ
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م  اومده باشه برگشت سمتمو گفت:هنوز ادشی یز یچ یانگار که  یجمع شد ول شتریب  صورتش
 ش؟ یخوایم

 ؟ یگ یم ویکه گفتم:ک گهیم ویک دونستمیم

 تا ی_آز

  تفاوتیصادق ب  یل یخانم درواقع خ تاینگفت آز نکهیاز ا  اوردمی نشدم چرا جوش ن یچرا عصب  دونمینم
 کردم ی بهش فکر نم گهیوقته د  یلیوقته واسه من مرده خ یل یخ  تایگفتم:آز

 گهید یخودم قی زد و گفت:رف یلبخند

 بابا  میباحال گفتم:نوکر میافتاد لیاوا ادی هوی

 داداچ  میبا تعجب نگاهم کرد بعدش گفت:چاکر اول

 ق یرف  میشدمو گفتم:خاک پات خم

 خنده   ریز میبلند زد مویانداخت گهیبهمد ینگاه

 خاله و عمو؟دلت تنگ نشده؟  شی پ یبر  یخوای_نم

نرفته   ادمیراستشو گفتم:من هنوز    نبارمیا گفتمیدروغ م ن یل یآ نیو دارو ارشیکه به ک شهیهم  برعکس
و   کردمینه من نامزد م ستادیا یاگه بابام در مقابل مامان م  زدیمهرشاد اگه مامانم اون حرفو بهم نم 

 ی ل یدلم تنگه مهرشاد خ ییییلیجواب سوال دومتم بدم که خ  دمیدیم یانت ینه خ

بود بدون   ق یرف  هیواقعا  ترحم نداشت اون هیزد مقابلش لبخند زدم چشماش مثل بق  یگنیغم  لبخند
کرد   کاریچ تایآز دیفهم یواسه درمان آقاجونش رفته بود خارج وقت  یوقت یپا به پام بود حت یدلسوز 
 واقعا کنارم نشسته کردمیکه حس م زدی باهام حرف م نقدریداد ا میدلدار

 _مهرشاد؟ 

 _جانم 

 نامزد کرد  نی_دارو
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 ی گیگفت:دروغ م  یتعجب و خوشحال با

 _نه بخدا 

 نه ناراحت   یخوشحال باش  دیکه جفتت نامزد کرد با نیخره ا یگی با غم م  نوی_خب چرا ا

  یجفتم حت   نکهیناراحتم از ا دمیوقته نامزد کرده اما من فقط چند روزه که فهم ی لیخ  نکهی_ناراحتم از ا
 تعارف به جفتش نکرد  ه ی شیواسه خواستگار

 باشه  یجور ن یا نیدارو کردمیگفت:فکر نم  یناراحت با

 ال یخ یب یاما ه کردمی _منم فکر نم

 کنه؟ ی نم تتیکه سر کالس اذ دایناراحت نشم بحثو عوض کرد:آ نکهیراحت بخاطر ا  یلیخ

 می_نبابا البته فعال فقط دو جلسه کالس داشت 

 گفت:مراقب خودت باش داداش  دویخند

 گفتم:چطور؟  متعجب

 رو جون به لب کرده  ایل ی_اخه خ

از بستگانمون  یک ینبودم  رانیکه ا یدامون موقع یخندش بلند شد با خنده ادامه داد:وا یصدا بعدم
  رمیو م رانیا گردمیو احترام بزارم خالصه منم برم  امیواسه مراسم ب  کنهیبابام اجبارم م کنهی فوت م

با   شهیلحظه حواسش پرت م هی  ومدیداشت با تاج گل م یکی  یبعد روز مراسم خاکسپار   میخونه آج
 میخواست یخنده که همه برگشتن سمتش حاال م  ر ی زد ز  نیهمچ دایاقا آ ن یرو زم  فتهی تاج گل م

 غش کرده بود از خنده شدیساکت نم میساکتش کن

  یهم باهام اومد نصف شب  دایولش شب برگشتم خونه خودمون آ نویکه ادامه داد:حاال ا دمیخند اروم
چرا امروز دختر خواهرت مراسممو بهم زد   گفتیبود م ستاد یروح اومد داخل باال سرم ا دمیبود که د
 خنده  ریزد ز هویبودم به خودم که   دهیحاال من ر

کرده بود که فقط چشاش   دیخودشو سف نقدریزبون نفهم ا یدایتعجب نگاهش کردم که گفت:آ با
 دهیکش یه بود چشاشم خط چشم گنده اسرخ کرد غیرژ ج  هیگچ لباشو با  هیمعلوم بود شده بود شب 
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  زپاره پاره کرده بود بعدم روش سس قرم یچی رو با ق دی تمام سف یمالفه  هی ال یخ یرو ب  نایبود حاال ا
  سیمتر سوس هیرو داشته باش   نجایکرده بود دامون جون من ا یبود کنار لبشم با سس رنگ ختهیر

 ختمی گر یعنیبود  ستادهیباال سرم ا کرده بود  یدور گردنش انداخته بود ساطور رو هم سس

که خودم تعجب کرده بودم چه  دمیخندی بلند بلند م نقدریخنده ا ری تموم شدن حرفش بلند زدم ز با
اما کم کم خوشحال شد اونم پا به پام   کردی برسه به مهرشاد بدبخت مهرشاد اولش با تعجب نگاهم م

مهرشاد   میخندمون رو تمام کرد قهیبعد از پنج دق  ومدیجفتمون از چشامون اشک م زدیقهقه م
ناله کنه به دستام درد گرفتن تند تر   یه نکهیگرفته بود بدون ا یخوشحال شده بود از خنده هام انرژ 

  یجفتشون داشتن سلف میدیرس ی عالمه خستگ هیبعد از  کردمی م شیمنم با لبخند همراه رفتیراه م
غرق   نقدریسمتشون اونا ا میرفت میها رو گذاشت لیهم وسا یمنو مهرشاد رفت تو یاخما گرفتنیم

زد  ی پس گردن هیبه هرکدوم  سادیعکس بودن که متوجه ما نشدن مهرشاد پشت سرشون وا
رفتن توهم   شتریشد اخمام ب دهی مهرشاد نگاهشون سمت من کش دنیجفتشون با اخم برگشتن با د

 اره  دیکن ی فرار م گهیشدم و گفتم:حاال د کشونیاروم اروم نزد

 نه ما  نی زور دار ن یجواب داد:داداش خب شما مرد نیلیآ رفتنیهم عقب عقب م  اونا

 نطور ی_که ا

 خورمون یاالن م ریگفت:توروخدا داداشتو بگ  نیلیبه آ دایشدم که آ  کی بهشون نزد شتریب

  دونمینم نییافتاد پا یم دادیادامه م  گهید خوردهیکرد نگاهم به پشتش خورد  شتریقدماشو ب دایآ
رو برداشت که داد    یقدم آخر   دنیتمام وجودم پر از ترس شد دستام شروع کردن لرز هوی شدیچ
 دم یکش

 مرراااقب بااااااش  داااااای_آ

نگاه   نییبه خودم اومدم با دو خودمو رسوندم به لبه کوه به پا نیل یآ غیج یشده بود با صدا  رید یول
 دم یشن غشویج یبرگشتم که صدا دهیترس دمشینبود با تعجب خوب نگاه کردم بازم ند یکردم خبر 

 _مهرشاااااد دااااامون 

سمت لبه کوه به اطراف نگاه کردم نگاهم بهش خورد   دمی اسمم تمام تنم گر گرفت دوباره دو دنیشن  با
 شده بود نگران داد زدم زونی آو یچوب هیبه  هیبا ترس و گر که
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 باال  ارمتی تکون نخور باشه صبر کن م داای_آ

بودم که   دهیترس  نقدریطناب داشت ا شهیهم میخوشبختانه کوله کوه نورد میسمت کوله پشت دمیدو
 یهم صدا نیلیاروم باشه آ خواستی و ازش م زدیحرف م  دایباز کنم مهرشاد با آ  پشویز تونستمینم

 که ساکت شد  دمیسرش کش یرو باز کنم داد  یپیز تونمینم  نکهیاز ا یمخم بود عصب یهق هقش رو

 ن ییییل ی_دهنتو ببند آ

جلوم   شیسبز وحش یسرجاش چشمامو که بستم چشما ادی چشمامو بستم تا تمرکزم ب یلحظه ا یبرا
  دمیز کردم طنابو در آوردم دورو با پی هول کردم تند ز غشیج یظاهر شد چقدر قشنگ بودن با صدا

 باشه  رشیبگ فرستمیبه من گوش بده طناب رو م دایسمتش طنابو باز کردم رو بهش گفتم:آ

 افتم یدستمو ول کنم م تونمیدامون نم  تونمیداد زد:نم هیگر با

 رش یاروم بگ دایطناب رو پرت کردم و گفتم:آ ادیبود اشک خودمم در ب کینزد

و داد زد:دامون  دیکش یبلند  غیخورد اروم ترک برداشت ج  یاز دستاشو برداشت که چوب تکون یکی
 شهههه ینم

مهرشاد    یمهرشادم مثل من بود با صدا خواستمیراه چاره م کردم ی ها به اطراف نگاه م وونهید مثل
 بهش نگاه کردم 

 باال   ارمشیم رمشیگیم نیی پا  رمی درخت من م نیبه ا  دی_طناب رو ببن

با   دمیچیطناب رو دوبار دورش پ   دمیطنابم بزرگ و کلفت بود به سمت درخت دو کردمی م روشکرخدا
محکم که به   نقدریبگه طنابو دور شکمم محکم کردم ا یز ی مهرشاد چ نکهیقبل ا  میمهرشاد سفتش کرد

 باش  نیل یداد زدم:مهرشاد مراقب آ نییشکمم درد اومد اروم رفتم پا

 دایبده آشدم گفتم:دستتو  دایآ کینزد

 شهینم تونمیکرد:نم  هیگر بلند

 تو فقط دستتو بده تالش کن   دایآ شهیگفتم:م نگران
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  غیاز قبل ترک برداشت ج  شتریاز دستاشو برداشت که چوب ب  یکی  هیسمتش دراز کردم با گر دستمو
دستاشو محکم دور گردنم  دی لرزیم  دیمحکم تو بغلم گرفتمش مثل ب دمیدستشو کش دیکش یبلند
گوشش زمزمه  یسرش زدم اروم تو یرو یمحکم کمرشو گرفتم بوسه ا کردی م هیبود گر دهیچ یپ

  ری باال خودتو سفت بگ میخودمونو بکش دینکن که با ه یجواب نموند حاال گر ی ب  الشتت یدیکردم:د
 ییدایدستامو از دور کمرت باز کنم باشه آ  دیچون با

بود اروم سرشو تکون   دهیدستاشو محکم تر کرد پاهاشو دور کمرم حلقه کردم محکم بهم چسب  ی حلقه
عمر   هیبعد از  دنیکشی هم از باال طنابو م نیلیمهرشاد آ میدیداد با دستام اروم اروم خودمونو باال کش 

هم محکم بغل   داین آیزم یباال دور از لبه پرتگاه نشستم رو  دمیبا پاهام خودمونو کش میدیبه باال رس 
 دایآ  یو مهرشاد گفتم:خوب نیلیتوجه به آ یب  کردیم هیبود اروم گر دهیکرده بودم اونم سفت بهم چسب

 ؟

 میمهرشاد به خودمون اومد یتکون داد گردنمو محکم گرفت با صدا  سرشو

 دورت بگردم  نمتی بب یخوب دای_آمهرشاد

 بغل مهرشاد  دیاومد پر رونی از بغلم ب دایآ

 اگه دامون نبود.. دمیترس  یل یخ  دمی_مهرشاد ترس

با   شدیقلبم مچاله م کردی کردنش بند دلمو پاره م هیگر یچرا صدا  دونمیاش اوج گرفت نم  هیگر دوباره
بلند   کردی م هیدهنش گرفته بود اروم گر یافتاد که دستاشو جلو نیلیهاش نگاهم به آ هیگر یصدا

 دم یسرت داد کش دینکن وروجک ببخش  هیگذاشتم گفتم:گر نمی س یشدم سرشو رو

 ...دای هق هق گفت:اگه آ با

 نشده که تموم شد  یز یچ سیییییی _ه

رفتم سمتش بدون    کردی اومده بود داشت اشکاشو پاک م رونینگاه کردم از بغل مهرشاد ب  دایآ به
  یابصورتتو بشور حس دایآ ایدر اوردم سرشو باز کردم رو بهش گفتم:ب  یآب یبطر  دمیحرف دستشو کش

 چشاشت سرخ و باد کردن
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رو صورتش   ختیدستاشو پر اب کرد ر ختمیدستاش اب ر یاومد سمتم رو نییانداخت پا  سرشو
 ایبزنم چشاشو بست رو به آسمون زمزمه کرد:خدا  یکی باعث شد لبخند کوچ دیکش یق ینفس عم

 ممنونم ایشکرت خدا

  یبسته چشاشو باز کرد رو بهم گفت:مرس یچشما سی با صورت خ یشکل  نیجذاب شده بود ا  چقدر
 من زنده نبودم االن دیشا دیآقا دامون اگه شما نبود

 دایبود آ فمی کردمو گفتم:خدانکنه درضمن وظ  یاخم

مهرشاد   ن ییزد سرشو انداخت پا   یلبخند دیمنو آقا صدا نزنه خودشم فهم گهیکه د دایعمد گفتم آ از
 وض کردجو رو ع  یانداز  رو پهن کرد با شوخ ریز

  میرفت یوقت شاهللیا دایما رو قال گذاشت نیل یرفته که چجور خودتو آ  ادمیفکر نکن  دایآ نمیبب   دیای_ب
 د یرو حمل کن نایا دی با ن یلیخودتو آ نییپا

 میمثل شما قاطر نیلیلباس نقش بست گفت:مگه منو آ یرو یلبخند پهن  دایآ

  دیبازم خودتو مهرشاد با یول  دمیخب بابا شوخ یلیسمتش که دستاشو برد باال و گفت:خ  برگشتم
 د یرو حمل کن نایا دیقاطر بش 

 خنده ریکردم که بلند زد ز یاخم

 فهمه ینم ن یا ای_دامون بمهرشاد

 ادف  یب  ی_خودت

توپ با تعجب   یکه با تعجب نگاهم کرد چشاش شده بودن اندازه  دمیلحن با مزه اش خند  به
 ؟ یدیگفت:تو االن خند

 زدمو گفتم:خب آره  یلبخند

 باور کنم؟  یعنی_

 ن ی_اره بب 
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فداتشه  نیلیآ  یگوشم گفت:اله ریخودشو پرت کرد بغلم ز هیبا گر نیلیخنده که آ ری زدم ز  دوباره
 بخند  شهیهم

سمتش با   میمهرشاد برگشت ی زدم اونو از خودم جدا کردم اشکاشو پاک کردم با صدا یبزرگ   لبخند
 د یتعجب کرد نقدریکه ا خندهی چجور م  ابوی نیبابا مگه ا  دینکن  شیلبخند گفت:هند

 د یپرت کردم روش که بلند خند یبطر 

 من گشنمه نجا یا نیای_واال بخدا خنده خندست بمهرشاد

 دیجذاب خند نیاروم گفت:اره خنده خندست اما ا یل یاز کنارم رد شد خ دایبا خنده رفت آ نیلیآ

گرفتم  میزدم به سمتشون رفتم تصم  یلبخند بزرگ ستادمیحرفش تمام تنم داغ کرد همونجا ا نیا با
هم از کوله  نی لیبود آ ختهیر ینشستم مهرشاد چا راندازیز  یامروزو خوب باشم کفشامو درآوردم رو

  کایک نی رفت ا نیبوش به دماغم که خورد لبخندم از ب رو برداشت   کیدر آورد در جعبه ک کیاش ک
همه رو بخوره چرا   خوادیدلش م دنشونیبوها فرق داره چرا ادم با د یمال مامانه چرا بوش با همه 

 برگشتم به گذاشته  زننیواسم چشمک م  نقدریا

 ...فلش بک... 

 خواماااای م کای _ماماااان من از اون ک

 ی زن یچرا داد م  امانی_مامان

 خوام ی خوشمزه ت م  یها کیجون من از اون ک ی مام_خب 

 م یخوریکنار هم باهم م ادیکرد و گفت:بچه صبر کن بابات ب یاخم

 خوامی بابا من االن م ی_ا

  ییبا ترش رو ختیهم واسم ر  یچا یدست شیپ یگذاشت تو دیواسم بر یبزرگ  کهیبا غرغر ت  مامان
 کوفت کن  ای گفت:ب

 جونم  یگفتم:عاشقتم مام دمیخنده گونشو محکم بوس با
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 دی زد سرمو بوس  یلبخند

 حال……

 سرمو بلند کردم  نیل یآ یصدا با

 گه یدامون بردار د یی _کجانیلیآ

 دوست ندارم  کی دهنم گذاشتمو گفتم:ک یتو یقند

 ی مامان رو دوست داشت یها کیتعجب گفت:تو که ک  با

 اد یخوشم نم  یکی ک چی_از ه

بهم انداخت و مشغول خوردن شد   یگذشته افتادم جعبه رو وسط گذاشت مهرشاد نگاه ادیکه  دیفهم
پام نگاه کردم چقدر از باال    ری به شهر ز ستادمیپرتگاه ا یرو برداشتم ازشون دور شدم لبه  مییچا

پس   ماصال حوصله حرفاتو ندار نی ل یتو هم گفتم:آ دمیاخمامو کش یکس یقدمها یبود با صدا کیکوچ
 نکن   تیخودتو اذ یخودیب

مهرشاد تعجب کردم خواستم دهن باز کنم  دنیکه رو شونه ام نشست برگشتم سمتش با د یدست با
خاله رو دوست   یکایک نیچقدر ا دونمیرو به سمتم گرفت بعدم زمزمه کرد:م کی که مهلت نداد ک

منو تو   کیبفهمه ک  نیل یآ زارمیکه تنهات بزارم مطمئن باش نم رمیبخور منم م نویپس ا یو دار  یداشت
 ی شکمو خورد

  یدوست نی اون منم لبخند زدم سرمو بلند کردم از خدا بابت همچ یزد با خنده  یتک خنده ا بعدم
و   کیطعمو دوست داشتم با ولع ک نیرو مزه مزه کردم چقدر خوشطعم بود چقدر ا  کیشکر کردم ک
ه  یفقط  رکتیاومد دا یکیکه شدم  نیزدم آنال نستایتو ا  یدر آوردم چرخ مویخوردم گوش میهمراه چا

 متن فرستاد

 

 مثل هوا در کنار تو ام 

 کنم یرا تنگ م   یکس ینه جا
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 ند یب  یمرا م یکس نه

 

اسم  ی اما نه پست و نه حت جش ی پ یرفتم تو دهیغم م یمتنش بو کنمیچرا حس م نیبود ا یک
باال انداختم و به سمت   یشونه ا ال یخی بود ب  یک یعنیبود   بیداشت فقط چندتا عدد بود عج یدرست

بهشون نگاه   دمیانداز دراز کش ری ز یرو  کردنیم یبچه ها رفتم کنارشون نشستم داشتن ورق باز 
ظاهرش   یول  خندنیم نقدری کرده که چشاش ا کاری خورد معلوم نبود چ  داینگاهم به آ کردمیم

را نگرانش شدم چرا خودمم چ شدیم  یچ نییافتاد پا  یافتادم اگه م شیپ قهیچند دق  ادیخونسرده 
بشه چرا   شیزی چرا اونقدر سفت گرفته بودمش که مبادا چ دمشیکنم چرا بوس هیگر خواستیدلم م
  نقدریچرا ا شهیم  دهیگر گرفتم چرا ناخودگاه نگاهم مغزم به طرفش کش دمیآقا شن ناسممو بدو یوقت

 چرا واقعا؟ هیچشماش وحش

شد   رهی نگاهم شد سرشو بلند کرد بهم خ  ینیمتوجه سنگ دم یپرسیبود که از خودم م ییها سوال
مثل  میاون دوتا به خودمون اومد یخنده  یکه با صدا مینگاهمون رو نداشت   دنیجفتمون قصد کش

 کنمینم یگفت:نامردا باز  یکفر  دا یسو استفاده کرده بودن دست رو بردن آ دای آ یاز حواس پرت نکهیا
 اصال

 ی حواستو جمع کن  یخواست  زمی :عزنیلیآ

  خواستینگاهم کرد دلم م زونیآو یبا لبا  دایباال آورد آ کی با خنده انگشت شصتو به نشونه ال مهرشاد
شدم   یکه زده بود عصب یگفتم..از حرف یاالن من چ یییییییییسرمو ببرم جلو محکم ببوسمشون..چ

 چطوره؟ لیاسم فام دیاینخواد گفتم:ب  یالک یزای باز دلم چ  نکهیبخاطر ا

 گفت:با م  دایکه آ گفتیم یحرف  هی یموافقت کردن هرک همشون

 میدیتمام مهرشاد هممون دست کش یبا صدا میتکون داد یسر 

 نم یبب دیبگ االیبا خباثت گفت:اسم  مهرشاد

 :مهرانا نیلیآ

 :مهرا دایآ
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 _ماکان

 اسم خودشو نوشته بود  مهرشادم

 ل ی_خب فاممهرشاد

 ی _مرادنیلیآ

 ی دی_مجدایآ

 ی _مژگان

 ی _موسومهرشاد

 وانیبه ح دیکه رس میگفتی م میداشت ینجور یهم

 _مار نیلیآ

 _مهرشاد دایآ

  زدمیبلند قهقه م یخنده من بودم با صدا  ریکه زد ز  ینفر  نی اول میبا تعجب نگاهش کرد هممون
بود که بلند شد بعدش   دایخود آ  یبعدم صدا دمیخندی غش غش م  نیزم یسرمو گذاشته بودم رو 

  دون یبدو ک یپا به فرار گذاشت حاال ک  دایمهرشاد افتاد آ یسرمو بلند کردم نگاهم به نگاه برزخ نیلیآ
 میکناااار ترمز برد دیبرگشت سمت ما دادزد: بر دایکه آ دنیدنبال هم دو نقدریا

با پرت شدنش تو بغلم خندم قطع شد اومد از بغلم فرار کنه که سرش   یول کنهیم  یدم شوخکر فکر
 دمااااغم  یآآآآ یزدمو دماغمو گرفتم:آآآآ  یخورد به دماغم داد

هول کرد  دایآ گهید شدینم نیاومد داماغمو نگاه کنه که انگشتش خورد تو چشمم بدتر از ا ینگران  با
زل زدم چشاش برق   گهیرفت جفتمون بهمد ادمیدستاش گرفت خودمم هول کردم درد  نیصورتمو ب 

  شتاونم دستاشو بردا میاهم مهرشاد نگاهمونو از هم گرفت یگرفته با صدا شی معلوم بود گر زدنیم
بلند شدم توپو برداشتم  نییسرشو انداخت پا دیخجالت کش  دایآ کردیمهرشاد با اخم نگاهمون م

 یباز   نیایب  ایبال ی گفتم:وال
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چندبار توپ رو   دایاول برا اونا بود آ سیسرو میت هیاونا هم تو  میبود میت هیشدن منو مهرشاد تو  بلند
 دایپاس داد به آ نیلیبعد محکم اسپک زد مهرشاد دفاع کرد بهم پاس داد ردش کردم آ نیزم  دیکوب
  یباز   یعال  دناونا بر چیبه نفع اونا بشه اخرشم دو ه چیه  کیآبشار زد باعث شد  دیهم پر دایآ
هم رد کرده بود  نیلیآ نیاما ا کنهی نم  یباز   نیلیبهتر از آ  یدختر  چیه کردمی فکر م شهیهم کردیم
رو جمع    الیهمونطور که داشت وسا میکردیبا تعجب نگاهش م نیلیمنو آ کردی م یخوب باز   یلیخ
با چندتا از استان ها مسابقه دادم البته  ستمیبالی وال یسالگ 15من از  دیجواب داد:تعجب نکن  کردیم

 دمیمدال هامو نشونتون م روزی شاهلل یاز طرف مدرسه ا

نگاهش کردم به کمک مهرشاد رفتم بعد از جمع   نیتکون داد رفت کمکش منم با تحس یسر  نیلیآ
  دیبر دیخوایم ینجور یسمتش گفت:هم میصدامون زد رفت دایکه آ نییپا  میبر میخواست الیکردن وسا
 نمیبب دیای ب یبدون سلف 

 در اومد  نی ل یمهرشاد پشت بندش آ یکه صدا میگرفت یچهار نفر  یسلف  چندتا

 میبر دی_بسه بابا چه خبره بامهرشاد

 ی از ده تا گرفت  شتری_واال بخدا بنیلیآ

 ؟ یبرگشت سمتم گفت:توام خسته شد دایآ

 داشته باشه یداره که خستگ ی_نبابا مگه عکس چ

  شهیگفت:م ستادیهم گذاشت سرم کنارم ا شرتمویکاپشنشو گذاشت سرش اومد سمتم کاله سو کاله
 ؟ یاخم پر جذبه بکن  هی

 نگاهش کردم که گفت:خوااااهش  متعجب

گرفت بعدم   یسلف  هیکرد  یاونم اخم ستادیارم اابرو هام قرار دادم کن نیب ینگفتم اخم بزرگ  یز یچ
قلبم به سمت مهرشاد رفتم سبد و  یتوجه به صدا زدن ها یب  زدیرفت اخمامو باز کردم قلبم تند تند م 

  لیوسا نیی پا میدیاون دوتا رس  یبعدش با غر غرها قهی دق ستیب  نییپا میبرداشتم رفت مویکوله پشت
صندوق عقب جا    یها رو تو ل یمنو مهرشاد باهم وسا نیماش  یگذاشتن رفتن تو نی زم یها رو رو

 گفت:من گشنمه دایروشن کردم راه افتادم که آ  نویماش میبعد سوار شد میداد
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 _منم نیلیآ

 دامون برو رستوران...  نیخب غر نزن  یلی_خ مهرشاد

 داش  ی_اوک

  یآهنگ منم با صدا یبلند شدن صدا  کردم با یکردم دستمو طرف ضبط بردم آهنگو پل شتریب  سرعتمو
 آهنگ غرق شدم 

 

 

 د یکه سنگدله شا یکس

 مهربون بوده  یروز  هی

 اعتمادش   شکستن

 جوون بوده  یلی خ یوقت

 جنگه یاندازه که م هر

 ست یبس ن  کنهیحس م   بازم

 ش ییتنها دهیتبع  مثل

 ست ی ن چکسی ه منتظر که

ال دیشا  برگشت   یپ 

 عمدا خراب کرده خودش

 باخته دیبار با سف  هزار

 انتخاب کرده اه  یس
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 دل بسته یبه هر ک  دیشا

 ده یرنج   یبدجور  ازش

 د یکه سنگدله شا یکس

 د یش رو نبخش گذشته

 تو حرفاش  رحمهیب اگه

 و مرموزه ریمه گ اگه

 شبه ، تو شب  هیچشماش  تو

 سوزه یجنگل داره م هی

 نه یفرارش از ا بازم

 نهیمعلوم نشه غمگ که

 بهش دروغ گفتن اونقد

 نه یعاشقانه بدب  به

ال دیشا  برگشت   یپ 

 عمدا خراب کرده خودش

 باخته دیبار با سف  هزار

 انتخاب کرده اه  یس

 دل بسته یبه هر ک  دیشا

 ده یرنج   یبدجور  ازش

 د یکه سنگدله شا یکس
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 دهیش رو نبخش گذشته

 سنگدل( ییآسرا دونی)فر

دلسوز   ینگاه کردم که باز از اون نگاه ها نیلیبه آ  کردی نگاهم م رهی افتاد که کنجکاو خ دایبه آ نگاهم
 یهمه چ شهیمهرشاد بود که اروم زمزمه کرد:درست م نیا دایشدم شد یبهم انداخت عصب 

بود   یکار  ن ی بزرگتر نیبود ا دهیضبط رو بر یمهرشاد صدا روندمی با سرعت م ینگفتم فقط عصب  یز یچ
 کع

ظهر رو   ک یرستوران ساعت  مید یساعت بعد رس  میبهم کمک کنه حدود ن تونستیاون موقع م تو
به  دنشونیپارک کردم رفتم داخل چشم چرخوندم با د نو یشدن منم رفتم ماش اده یاونا پ دادینشون م

  یبه منو نگاه نکهینشستم سرشون تو منو بود بدون ا دایآ یسمتشون رفتم کنار مهرشاد رو به رو
مورد عالقم رو سفارش دادم   یون تکون دادم همشون سفارش دادن منم غذاواسه گارس یدست دازمبن

راه افتادم دست و   ییگذاشتم به سمت دستشو یدر آوردم پشت صندل شرتمویبا رفتن گارسون سو
در آوردم صورتمو خشک کردم از   بمی از ج یدستمال دمیموهام کش  نیب ی صورتمو آب زدم دست

  یو دختر   نیدارو دنیسرمو بلند کردم با د کردمیخشک مداشتم دستامو   رونی بزدم  ییدستشو
انداخته بود به دختره دقت  نیی خندون بود اون دخترم سرشو پا نیدارو یسرجام خشک شدم لبا 

  نکهیمثل ا کردیبود که حجابشو کامل تر م  شی و حجاب کامل و اون چادر مشک  یدختر معمول هیکردم 
رنگش همانا اخمم پررنگ   دنیکه سرشو بلند کرد سر بلند کردنش همانا پر شدنگاهم   ینیمتوجه سنگ

نامزدش باشه سرشو   دیهمون دختره که فکر کنم با دنیبا د   نیشد با ترس بهم چشم دوخته بود دارو
شاخ در   دنشونیبچه ها با د شی تفاوت با اخم برگشتم پ  یب نهیبب   رموینگاه خ نکهیبرگردوند قبل ا

نمونه غذا سفارش داده بودن تازه نصفشونم خورده بودن بازم داشتن با ولع   ندآوردم همشون چ
 متعجب سر جام نشستم گفتم:خاک تو سرتون گشنه ها خوردنیم

 دنیحرفم مهرشاد غش غش شروع کرد خند نیزدن ا با

 به تو چه تو با کالس بخور  م ی_خب گشنه امهرشاد

بعدم اروم شروع کردم غذا خوردن وسط  دمیسر کش ختمیواسه خودم ر یآب وانیتوجه بهشون ل  یب
جواب   خواستیبهش انداختم شماره تلفن خونه بود دلم نم  یزنگ خورد نگاه میغذا بودم که گوش
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آب خوردم رد تماس   یبا زور قورتش دادم بعد کم دادیم  یتلخ یدهنم بود مزه  یکه تو یبدم لقمه ا
 کردم  یاخم نیلیآ یبا صدا دمدا

 زنه ی داداش تازه مامان زنگ زد گفت بهت زنگ م ی_راست نیلیآ

گفته  دایمهرشاد و آ  یاز عمد جلو دونستمیبه مامان خبر داده تا بهم زنگ بزنه و م  نیلیآ دونستمیم
بهش انداخت و گفت:عه   یزودتر نگاه نیلیآ میکه من معذب بشم و جواب بدم با زنگ خوردن گوش

 مامانه

 شد  یمامان بود که باعث بغض گنده ا یم گذاشت صدارو کنار گوش یاتصال رو زد گوش  بعد

 _دامون مادر مامان

 دهنمو قورت دادم تا بلکه بغضم برطرف بشه برطرف نشد بلکه چند برابر شد با زور گفتم:سالم آب

 ماهت مادر سالم دار وندارم سالم دورت بگردم  ی_سالم به رو

من قطع   نی ندار یگفتم:اگه کار  دمیکشموهام  نیب یبود که بلند شد کالفه دست شیگر یصدا  بعدش
 کنم

 کشم یکه نم  ییچه دردا یدونیچقدر دلتنگتم م یدونی مادر م  یزود نی_به ا

  دیاز دست مامان از دست سرنوشت با زور گفتم:سالم بابا رو برسون نیلی بودم از دست آ  یعصب
 خدانگهدار 

  یآب وانیو مهرشاد ل  کردیم هیداشت گر نیلیخاموش کردم مشغول خوردن شدم آ مویگوش بعدم
 گفتم:ببر صداتو نیلیآ نیف  نیف یبا صدا  کردیبود که با تعجب نگاهم م دا یآ نیا ختیواسش ر

گوشم   ریها رفت مهرشاد بود که قصد اروم کردنمو داشت اروم ز ییجاش بلند شد به سمت دستشو از
  یناراحت باشه قراره تا شب خوش بگذرونم دامون خان عصب  نمیباشه ها نب  یب داداشم عص نمی گف:نب

 خوف کرده یچجور  دای آ نی بب نمیچرا...سگرمه هاتو باز کن بب یشیم

 یافتاد رو ی کس هیتا خواستم باهاش حرف بزنم سا  کردی افتاد که با ترس نگاهم م دایبه آ نگاهم
 غذامو خوردم هیتوجه بهشون بق یو همون دختر ب   نیدارو دنیسرمو بلند کردم با د زمونیم
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 _سالم نیدارو

هم به جمعمون اضافه شده بود  نی لیکرد آ کیباهاش سالم عل یعصب یبلند شد با صدا مهرشاد
نه  حرف بز  دایآ دادیاجازه نم نکهیشدم از ا یعصب  کردیم ی و اون دختره معرف نی رو به دارو دایداشت آ

خودش زبون داره  دایسرمو بلند کردم با خشم نگاهش کردمو گفتم:آ زدی حرف م  دایآ یخودش بجا
 زم ی کنه عز یخودشو معرف   تونهیخودش م ینداره که تو زبونش بش  ازین

 کرد  یتعجب خودشو معرف ی با کم دایآ

مهرشاد و   یهستم خواهر زاده  دایمنم آ یشما خانم   ن یو همچن یان یک یخوشقلبم آقا یل ی_خدایآ
 جان  نیلیآ یدامون جان و دوست چند روزه  یدانشجو

دامون جان صدام زد خوشحال بودم خوشم اومده بود لبم کش اومده بود انگشت شصتمو   نکهیا از
جفت من   نم یا زمیرو به همون دختر کرد و گفت:عز نیکنم دارو یر یلبم تا از لبخندم جلوگ یرو دمیکش

 دامون 

 ترس برگشت سمتم و گفت:خوشبختم آقا دامون  یبا کم دختره

 ا ینامزدم رو نمیبا ذوق گفت:دامون ا نیدارو

 خانوم   ایرو ن یجان خوشبخت بش ن یزدم وگفتم:بعله متوجهم دارو یبزرگ   پوزخند

بود رو به  ستادهیاز حد مهرشادم به احترامشون هنوز ا ش یبا تعجب ب  دایآ کردیبا غم نگاهم م نیلیآ
 بخور سرد شد   نی مگه گشنه ات نبود خب بش دایگفتم:آ دایآ

نشست اروم مشغول خوردن شد نوشابه و ساالد رو به   دا یبود با برخوردن به اونا آ  یحرفم مساو نیا
بود زبونم آماده شده بود   بیه کرد عجبا تعجب به رفتارم نگا نیکرد دارو یطرفش گرفتم که تشکر 

  خرشمبندازه منم نتونستم کنترلش کنم آ کهی ت خواستی فقط م ستادیا یزدن تو دهنم نم شیواسه ن
 زد بد هم زد  ششوین

 گهید یکن یکه دعوتم م یواسه عروس شاهللیجان ا نی_دارو

 ی به دعوت شدن ندار  ازیداداش ن  یچه حرف نیگفت:ا یناراحت با
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 ت ی عروس  امی من فقط با کارت م  ینجور ینگو ا نیزدمو گفتم:اوه دارو  یپوزخند

باز دهنش بد موقع باز   نیلیاز قبل ناراحت تر شد دست نامزدشو گرفت و خواستن برن که آ نیدارو
 شد

 ی شهرباز  می بر میخوایما م  یشهرباز   نیایب  دمیشب بهتون خبر م نی _دارونیلیآ

 شمیمزاحمتون نم_نه نیدارو

 ار یجون من نه ن هیچه حرف نی زودتر گفت:ا نیلیبگم چه خوب که آ خواستم

 خودشون  زیگفت باشه بعدم رفتن سر م یبه من انداخت با ناراحت   ینگاه نیدارو

 سر خود مهمون دعوت نکن  چوقتیحالت ممکن گفتم:ه نیکردم با سردتر زیدستمال دور لبمو تم  با

 کنمیهوا بخورم خودمم حساب م رمی منتظرتونم م رونی جام بلند شدم و گفتم:ب از

رفتم کنار   رونیبرداشتم بعد از حساب کردن غذا ها ب  شرتمویبزنن سو یاجازه بدم حرف نکهیا قبل
  بامیج یتودور گردنم بستم دستامم  شرتمویسو یها نی آست ستادمیدرخت بود ا ری که ز یحوضچه آب
از احساس حرف   یقلبم کلمه ا یحت زدی حرف نم گهیفکرمم د  یشدم به حوضچه حت  رهیگذاشتم خ

مهرشاده  نکهیپشت سرم با فکر ا یسکوت خوشحالم با قرار گرفتن کس نی و من چقدر از ا  زدینم
 چکدومشونی با ه  خوامیبفهمن نم   خوانیمهرشاد همشون قصد دارن منو زجر بدن چرا نم  یدیگفتم:د

  ینجور یبهش گفتن که ا  یچ ستیمعلوم ن  کردینامزدش با ترس نگاهم م یچجور  یدیحرف بزنم د
 نکنه من ترسناکم هوم؟  ای ترسهیازم م

 با تعجب برگشتم سمتش دایآ یصدا با

 اونا ترسناکن  یست ی_نه ترسناک ن دایآ

  ارمیچرا جوش نم  ستمین یعصب  دمیپس چرا االن که فهم زدمیم دایحرفامو داشتم به آ یهمه  یعنی
 هیقشنگ یو گفت:حوضچه  ستادیکنارم ا  گمینم  یلب لعنت ری ز شهیچرا مثل هم

 شد  رهی نگاهش کردم سرشو بلند کرد بهم خ جیگ

 ؟ یکرد یخال نیلیبودنتو سر آ ی_چرا عصب 
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 انجام نده یبدون اطالع من کار  نکهیا ایدهنشو بد موقع باز نکنه  چوقتیبفهمه ه دی_چون با

 ی گفت ینم  یز یمهرشاد بهش چ یکاش حداقل جلو ی_درسته ول

بابا من   میفکر کنم گفت:من خستم نکنه قرار تا شب بگرد نیاز ا شتریاجازه نداد ب زدیحرف م   یمنطق
 اااادیخوااااابم م

بغلش لباش   ری نشست منم رفتم کنارش دستاشو زده بود ز یمکت ی ن یحرکتش خندم گرفت رفت رو از
 بود ونزیآو

 ی _حاال چرا غمبرک زد

 ست یول کن ن  ارهیتا پدر منو در ن شناسمیمهرشادو م نی_خو من ا

 یکرد بلند شد رفت سمت خونواده ا یذوق یز یچ دنیبا د دیبگم که سرش چرخ یز یبهش چ  خواستم
 اروم صداش زدم 

 ی ر یکجا م دااااای_آ

 االن امی_بصبر م

بوسش    یبچه بدست اومد کنارم ه  یبا لبخند بزرگ قهی بعد از چند دق زدی با خونوادهه حرف م داشت
 تو دامون فداتشه یجوجه چقدر خوشمل ی:واااگفت یبا ذوق م کردیم

 ی _خودت فداش 

 خب حاال  یل ی_خ

  یبچه رو گذاشت بغلم اخم هوی یباهاش گرفت چندتا هم تک  یدر آورد چندتا عکس سلف  شویگوش
 ؟ یکنی م کاری کردمو گفتم:چ

 رم یازتون عکس بگ خوامیبزرگتر شد و گفت:بخند م لبخندش

 بچهه رو ور دار   ایب نمی بب نی_بش

 نکن توروخدا از اون لبخندا بزن  تی_عه اذ
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 گفتم:کدوم لبخندا؟ متعجب

 ی ش یتر م ی_همونا که باهاشون خوردن

 زهی خنده دستشو زد رو دهنشو گفت:چ ری که زد اولش با تعجب نگاهش کردم بعد بلند زدم ز یحرف با
 رم ی عکس بگ خوام یم رشیدرست بگ 

گرفته  نیی خجالت زده سرشو پا دایآ کردنیچند نفر داشتن نگاهمون م دمیخندی داشتم بلند م هنوزم
جه رو بلند کردم لپمو به لپش  نکردم اون جو تشیاذ نی از ا شتریبلده خجالت بکشه ب  نمیا یعنیبود 

  ری :بگفتنبراق شدن با گ میخاکستر یلبخند از ته دلم زدم مطمئن بودم االن چشما هیچسبوندم بعدم 
 گه ید

شد با اهم من به خودش اومد چندتا عکس پشت هم گرفت   رهی به چشام خ دنمیبلند کرد با د سرشو
سه نفره گرفت همون موقع هم اون  یسلف  هیاومد کنارم نشستم انگشت اشاره رو سمت ما گرفت 

به احترامشون از  دایشدن کوچولو رو دادم دست آ کیمادر پدرش بهمون نزد دی خندی کوچولو داشت م
  ییداد دست مادرش رو به پدرش با خوشرو دیهم پاشد بچه رو محکم بوس  دایشدم آ پاجام 

 ن یخوشگله رو چند لحظه به ما قرض داد نی ا نکهیاز ا یگفتم:مرس 

 با اجازتون  هیچه حرف نیا کنمیبچه_خواهش م  پدر

 که خانمش زد ضربان قلبم رفت رو هزار تنم گر گرفت  یدست دادم با حرف  باهاش 

 د یخوشبخت بش شاهللیا دیمشخصه تازه عروس دوماد دیایم گهیبهمد  یلی:خ مادربچه

 خدانگهدار   ادیبهتون م یلیخبرگشت سمت من ادامه داد:پدر شدن  بعد

انداختم  ینگاه  دایبه آ دیکوب یم نهیلب گفتم تنم داغ داغ بود قلبم محکم خودشو به س ری ز یخداحافظ 
مهرشاد و   یبود با صدا نییاز من نداشت گونه هاش سرخ شده بودن سرش پا  یاونم دست کم

رفتار کرد من چرا از حرف اون خانم خوشم اومد چرا  یعاد یلیو خ  دیبه شالش کش یدست نیلیآ
نگاهش کردم   جیصورتم تکون خورد گ یکه جلو یبا دست شمیم وونهیخدااا دارم د ینشدم ا یعصب

 داداش ییمهرشاد با خنده گفت:کجا

 ی گفت  یز ی_چ
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 ستش یما استراحت کنم بابا هم ن یخونه  میجواب داد:بچه ها خستن بر  دیخند  بازم

 همونجا  میبر کتره ی ن نزد_نه خونه م

 سوار  نی_باشه دخترا بر

 

 دای**آ

 

آبرو واسه   یاخه روان یار ی که تو دلته رو به زبون ب یمگه هرچ وونهیدختر اخه د  یچقدر احمق  دایآ یوا
 خدااااا  یدختر ا یاحمق  قدریچرا ا یخودت نذاشت 

بود زدم اخه فکر رفت سمت چند    یچه حرف نیبودم ا یخودم دعوام شده بود از دست خودم عصب  با
 خب بابا.. یلی..خداااااایااااههه آ دیخندیچقدر قشنگ م ییخدا شیپ قهیدق

کرد با   میرو سمت من تنظ نهییبه بحث خودمو درونم خاتمه دادم دامون آ گهیاومدن پسرا د با
خنده هاش    یکی  یشدم از ک یخجالت یمن از ک  نییزده سرمو انداختم پانگاهم کرد خجالت   طنتیش

چسبوندم چشامو بستم فردا کالس دارم   شهیشدم سرمو به ش ینجور یواسم جذاب شده بود چرا ا
کم کم داشت خوابم   خونمیم ی کلمه خوندن خخخخخ من اصن ک هیاز  غیدارم اما در  همامتحان 

همراه   یتعجب کردم ول نگیپارک  یخودمون تو دنیباز کردم با دچشامو  نیماش ستادنیکه با ا بردیم
چقدر بزرگه نگاهمو   نی بب اطوی جووونم ح یا رونیب میزد  نگیاز پارک ییاومدم چهارتا نییپا  نیلیآ

بهشون  ی خشک بودن چرا کس  نایافتاد چرا ا دهیخوشک یکه نگاهم به درختا و باغچه  مچرخوند 
  کردمیداخل حس م میخوفناک بود دامون در هال رو باز کرد باهم رفت اطشی ح  نقدریچرا ا دیرس ینم

از اتاق ها رو   یکی مهرشادم رفت   ییرفت دستشو نیلیدلم گرفت آ  هویغم  ینفرت داره بو یخونه بو
 بخوام   رمیبا گفتن:من م وبرداشت 

 الال تنها  رمیهم از باال داد زدم منم م ن یلی رو ترک کرد آ جمع

خونش واسم  یمبل انداختم خودمم نشستم فضا ن یکتری نزد یوله ام رو روموندمو دامون ک من
  یکه رو یزدن سرمو بلند کردم نگاهم به تابلو عکس بزرگ  دینکردم واسه د یکنجکاو یبود حت  نیسنگ
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  یبجا دیشده بود شا  رهی خ  نیبه دورب ینصب بود افتاد عکس خودش بود با غرور پوزخند بزرگ  وارید
نگاهمو از عکسش گرفتم از جام بلند شدم نبودش   دمی شده بود ترس رهی خ نی با نفرت به دورب   رورغ

 دم یدنبالش گشتم که صداشو از آشپزخونه شن 

 ؟ یخور ی_قهوه م

 یبرم تو رونی نگاهش کردم بعد تند تند سرمو تکون دادم بهتر بود از اون سالن ترسناک ب جیگ
 شدم   رهیم قفل کردم به دستام خه ینشستم دستامو تو  یصندل یآشپزخونه رو

 شده؟  یز ی_چ

 _ها نه نه

 نشست  زیتعجب سرشو تکون داد پشت م با

 ی ناراحت کنمی _حس م

غم  ینفرت داره بو یچرا بو کنهی م یدهن باز کردم با بغض گفتم:چرا خونه ات به ادم دهن کج هوی
خنده   یخونه سال هاست صدا نیا کنمینفرت دارن چرا حس م  نقدریاون عکست چشمات ا یچرا تو
 ده یچی توش نپ

سرمو بلند   دمیبه گلوم کش یدست کردیم تمیاذ دایشد  یول  دونمیبود نم  یوسط چ نیبغضم ا حاال
و گفت:فکر کنم قهوه   دیکش یقیدستاش گرفته بود نفس عم  نیانداختم سرشو ب  یکردم بهش نگاه 

 آماده باشه 

نتونستم تحمل کنم   کردیم تمینگم اما بغضم داشت اذ ی ز ی بزنه بهتر بود چ یحرف  ادخویکه نم دمیفهم
گذاشت نگاهش   زی م یدامون برگشت قهوه رو رو ومدنی م نیی پا یگر یپس از د یک یاشکم  یقطره ها

 ؟ یکن یم هیکه بهم خورد با تعجب گفت:چرا گر

 _دلم گرفته

 ه ینه گر کنهیدرددل م رهی گی_ادم دلش م

 ادم من فرشته ام  یگیم ی_دار 
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 حرفم لبش کش اومد وگفت:اوه نبابا  نیا از

 گم ی_جون تو راست م

از قهوه ام  یرو برداشتم کم وانی ل چوندمیپ  وانیقهوه اش رو مزه مزه کرد دستمو دور ل دیخند صدایب
 کردم و گفتم:چقدر تلخه یخوردم تلخ تلخ بود اخم

  ای یخور ی رفت ازت بپرسم تلخ م  ادمی  رمخو یچون خودم تلخ م دیبلند کرد وگفت:اخ ببخش سرشو
 ن یریش

مشغول خوردنش شدم اوم چقدر   ختمیقهوه ام ر یشکر تو یاز جاش بلند شد شکر رو اورد کم  بعد
 خوب شده یل یخ  یزدمو گفتم:مرس یداشتا لبخند ولیخوشمزه ست ا

 زد گفت:نوش جان  یک یکوچ  لبخند

دلم  دهیچی پ یل یبود خ بی واسم عج  یلیبشر خ  ن یا هیرد و بدل نشد زندگ  نمونیب  یحرف گهید
:چرا اون باغچه اون  دمیافتادم پرس اطشیح  ادیسوال کنم اما دوست نداشتم دخالت کنم  خواستیم

 خشک شدن؟  دایدرختا خشکن جد

 خشک بودن  نجای_نه از همون اول که اومدم ا

 شن؟ دلت نخواست باغچه و درخت هات سبز ب چوقتی_ه

 اگه بخوامم وقتشو ندارم  ی_نه حت

 بپرسم  گهید ی کی شهیم دمیسوال پرس ادیز دونمی_م

 زد گفت:راحت باش  یمظلومم پوزخند افهیق به

 ؟ یکن یم  یزندگ نجایا ی:از ک دمیبود اروم پرس یجور یپوزخندش بدم اومد   از

 ساله کیجواب داد:  یبا تلخ دیکش یق یعم  نفس

 کردم  یاگه فضول دیلب گفتمو ادامه دادم:ببخش ری ز یآهان

 کنم ی _خواهش م
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قهوه ام رو خوردم از جام   هیممکنه بق  ریغ دونستمیبدونم اما م شی از زندگ شتریب   یلیخ  خواستیم دلم
 که سگ نداره؟ اطتیپا شدم و گفتم:بابت قهوه ممنونم ح 

 نه نداره  کنمیبهم بندازه جواب داد:خواهش م ینگاه  نکهیا بدون

  یلیخ شدنیسبز م  نایشدم اگر ا رهیگذاشتم به منظره خ  بمی ج یزدم دستامو تو رونیساختمون ب  زا
از درختا   یک ی  ریرو ز لنگیآب به سمتش رفتم آب رو باز کردم ش  لنگیش دنیبا د شدیقشنگ م
چند  دنیمکیبمونه همشو م ن یزم یآب رو کمی دادنیاجازه نم یتشنه بودن که حت نقدریگذاشتم ا

 گهید نکهیتشنه بودن خوشحال بودم از ا یهمشون تشنه  دادمیبود که داشتم به درختا آب م یساعت
 منو به خودش جلب کرد  نیلیآ یگذاشتم که صدا یدرخت آخر  ریرو ز لنگی ش ستنیتشنه ن

 خانوم خانوما   نی_آفر

 لبخند برگشتم سمتو گفتم:تشنه بودن  با

 زد و گفت:اره مثل دامون   یتلخ  لبخند

 ؟ی چ یعن ی:دم یپرس جیگ

 نیآغوش مامان باباست اما مثل ا یو گفت:دامونم تشنه   دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره
 دهیدرختا به ظاهر نشون نم

بود اخمش    ستادهیا نهیبزنم که نگاهم به پشت سرش افتاد مهرشاد با اخم دست به س  یحرف خواستم
مهرشاد   دنیبرگشت با د رمینگاه خ دنیبا د نیلیدهنمو بزور قورت دادم آترسناک بود آب  یبدجور 

 ن ییرنگ به رنگ شد سرشو انداخت پا

 کرد؟ ی م کارتیمن دامون بود چ یکه االن اگه جا یدونی_ممهرشاد

 که بغضش گرفته بود گفت:مهرشاد تو... نیلیآ

 دنبالم کارت دارم  ای تر شد و گفت:ب ظی غل اخمش

 زدنیحرف م یم یهم آره چقدر صم نایکردن نکنه ا ینجور یچرا ا نایرفتنشون دهنم باز موند وا ا با

 توش  رهی_ببندش مگس م 
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گذاشتمو با اخم برگشتم سمتش  زدی قلبم که تند م ی دستمو رو دمیصداش از جام پر نیدیشن  با
 ترسه یادم م یشی ظاهر م هویگفتم:چرا 

 ی آب داد  نایشاره کرد:با کدوم اجازه به انگاهم کرد و به درختا ا نهیبه س دست

 ؟ یرو تحمل کن یتشنگ قهیچند دق یتونیگفتم:تو م  ییاما با پررو دمیبودنش ترس  یهمه جد نیا از

 تشنشون بود  توننینم ناهمینگاهم کرد ادامه دادم:ا رهیخ

 یمتور قرمز خوشگل گوشه  هیخورد  نگی برگردوندم به سمت ساختمون راه افتادم نگاهم به پارک رومو
 دادیباز شد جون م شمینکرد ن  یوقته ازش استفاده ا یل یبود که پر از خاک شده بود قطعا خ   نگیپارک

به ساعتم انداختم ساعت هشت رو   یاما خب..پووووف به راهم ادامه دادم نگاه یواسه متور سوار 
  سیچقدر نا کنمی ت به همه جا نگاه مگل کرد از پله ها رفتم باال با دق میحس فضول هوی دادینشون م

که توجه کردم   شتریاما ب دمیاولش ترس دمیشن ییکه صدا شدمیرد م یداشتم از کنار اتاق نجایبود ا
بزنن اما   ی حرف محرف زدنشون قطع شد منتظر موندم باز یصدا  هویداخلن  ن یل یمهرشادو آ دمیفهم

  یصحنه  دن یبعد محکم درو باز کردم با د  نییپا دمیدر رو کش ی رهیانگار قصد نداشتن اروم دستگ
که برخورد کرد هول کردن از هم  واریدر به د یبا صدا دنیبوسی همو م یجلوم خشکم زد داشتن لبا

  ی به خود پوزخند بزرگ دشده بود خو رهی بهم خ دهیبود که ترس نیلیجدا شدن نگاهشون به من افتاد آ
 لبم نقش بست  یگوشه 

 به کارتون نی من رفتم برس ن یاثر کرده بهت راحت باش  یاون دو سال بدجور  نمیبیم ییدا ولی_ا

هست   یز ی چ نشونی ب یعنی دمیواقعا من درست د یعنی اومدم  نییدرو بستم از پله ها اروم پا بعدم
پله بودم که دامون  نیآخر یدستم کنار لبم بود اخمام هم درهم رو کنمیکه فکر م  ییمثل زمانها

 ا یگفت:بدجور تو فکر

 خوان؟ یهمو م  نایاز دهنم ول شد:ا هوینگاهش کردمو  جیگ

 ا؟ ی تر از من نگاهم کرد و گفت:ک جیگ

 چول کردمو گفتم:عمه هامون لبامو
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مبل شوت   یخودمو رو دمویکش ینگفت خب به درک که جواب نداد پوف کالفه ا یز یکرد چ یاخم
 کردم دامون خواست بره باال که هول کردمو داد زدم

 _نهههههه 

 نه؟ یخورد و گفت:چ  یتکون 

 زه یچ یدون یم یعن ی زهی_اوم چ

 مثل احمقا رفتم سمتش و شروع کردم به چرت و پرت گفتن  کردی اخم داشت نگاهم م با

از   تفاوتیب  کردیم مقدر دان نگاه یشد مهرشاد با نگاه دهیپا نگاهم جفتمون سمتش کش یصدا با
 بهت گفتم چرت بود بفرما برو  یکنارشون رد شدمو رو به دامون گفتم:هرچ

 ... نیلیمنو آ دایبهم انداخت رفت باال مهرشاد با من من گفت:من..من آ  یتعجب نگاه با

دخالت   تونیتو زندگ خوامینداره منم نم یبه من ربط  چکسیه هیسمتشو گفتم:مهرشاد زندگ برگشتم
 کنم

بعد دامون   قهیبهش زدم چند دق ی برداشتم  گاز  یب یس زی م ینگفت از رو یز یچ  نییانداخت پا  سرشو
افتاده به جمعمون اضافه شد  ریز  یبا سر  نیلیبهش انداختم لباساشو عوض کرده بود آ یاومد نگاه

ال  زدم دامون رد نگاهمو دنب بمی به س  یزدمو گاز محکم یباد کرده ش افتاد لبخند کج ینگاهم به لبا
 هم شد یاخماش تو دایباد کرده ش شد چون شد یلبا یکرد انگار اونم متوجه 

  یهم هول کرده بود ه نیلیآب دهنشو با صدا قورت داد آ دیدامون رنگش پر یاخما  دنیبا د مهرشاد
دامون با  زدم ی گاز م بمیوسط فقط من بودم که از خنده پشت سر هم به س نیا  دیچرخی دور خودش م

 گه ید می بر نی هست یت:منتظر چگف  شی عصب یصدا

گذاشتم کوله ام رو   یدست ش یپ  یتو بموی س هیبعدشم مهرشاد باق رونیزودتر از همه زد ب نیلیآ
پوفش بلند شد پشت سرم راه افتاد بعد از قفل   یبه سمت در هال راه افتادم صدا  تفاوتیبرداشتم ب

باال انداختمو پررو پررو در جلو رو   یزد شونه ا نویماش  موتی انداخت ر نیلیبه آ ی کردن در هال نگاه بد
 ه؟ یگفتم:ها چ ییباز کردم نشستم کنارش با تعجب برگشت سمتم که با پررو
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کوله   پی ز میزد رونی دم از خونه که بحرف سوار ش ینگفت اونا هم ب یز یبا تاسف تکون داد چ یسر 
 ؟یخور ی طرف دامون گرفتمو گفتم:م دونهیام رو باز کردم لواشک در آوردم 

 ختمیشک نگاهم کرد که گفتم:سم که توش نر با

سمت مهرشاد گرفتم برگشتم  یزد و لواشک رو ازم گرفت برگشتم سمت اون دوتا لواشک یکج  لبخند
 کنه ی گفتم:نکن خواهر جان بدتر باد م طنتیبا ش   دییجویداشت لبشو م نی لیسمت آ

لواشکو بهش دادم با خنده صاف نشستم دامون مشکوک به   دمویهاش قرمز شدن اروم خند گونه
  شیاحوال پرس  یبعد صدا قه یچند دق شی هول کرد شروع کرد ور رفتن با گوش کردی نگاه م نیلیآ
 ومدیم

 ؟ ی_سالم مامان خوب

...._ 

 دامون موندم...  شیشب پ  دی_نه مامان شا

 خونه  برمتینصف شبم که شده م یساعت سه  ستمیو محکم گفت:بچه ن  دی حرفش پر نیب دامون

 کردیمامانش توجه م ینگفت به حرفا یز ی چ نیلیآ

...._ 

 میمنتظر  یشگیهم یشهرباز  میریم میاونجاست بگو ما دار نی_اگه دارو

...._ 

 _چشم مامان خدانگهدار

که داداششو و  خواست یفکر کردم چرا نم میکنار دست بیعج  هیچسبوندم به زندگ  شهیبه ش سرمو
  یکن یدعوتم م تی چرا بهش گفت عروس ای نداختیم کهی نامزدش با ما باشن چرا اونقدر به داداشش ت 

اون که  دمیترسیدامون که ترس نداشت پس چرا من نم   دیترسیاز دامون م ایچرا اون دختره رو گهید
معلوم  دای درونم به خودم اومدم..آ یدارم با صدا یفاقا بنظر من کنار اون آرامش خاصنداره ات یرست
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..با  قتهیحق  هی نیا ستیدلم بود که با تشر جواب داد..دروغ ن نیدختر..وتنها ا یگ یم یهست چ
 ن ییپا دمیرباز کردم پ  نویدر ماش  امیب  رونی افکار ب نیسرمو محکم تکون دادم تا از ا نیماش ستادنیا

 

 *** 

شروع کردم قدم زدن هنوز   یزدم با اخما رونی شونه ام انداختم از خونه ب یرو مویکوله پشت  یخستگ با
  رونی اصرار داشت زود زود از خونه ب نقدریچرا مامان ا دونمیتا دانشگاه وقت داشتم اما نم  یساعت کی

تکون دادم  یتاکس واسه یرو نداشتم دست  یرو ادهیباال انداختم حوصله پ  یشونه ا الی خیبزنم ب 
دره چپ کرده بود اروم   یتو ینی افتادم..ماش شبمیخواب د ادهیگذاشتم  شهیش  یکه سرمو رو نیهم

دود کرده بود هوا گرگ   نیماش دیرسی ها بود که به گوشم م زهیسنگر یصدا داشتمیبه سمتش قدم برم
به داخل   ستمزانو هام نش ی قلبم شروع کرد به تند تند زدن رو دمیکه رس  نی بود به ماش شیو م
  دیچکیخودم خشکم زد از سرش خون م  یبچگ هیشب ی دختر بچه ا دنیانداختم با د ینگاه  نیماش
 ومد یم یناله ا یبه عقب رفتم صدا دهیترس

خوابو   نی.. من بارها ا دمیکش یبلند   غیشروع کردم به هق هق کردن با تمام توانم ج  هیگر ری زدم ز هوی
 دم یخوردم گنگ پرس یراننده تکون  یبودم با صدا دهید

 ن یگفت  یز ی_چ

 م یدیرس گمیساعته دارم م کی_خانم راننده

:خانم  گفت یتوجه به صداش که م یزدم ب رونی ب  نیبهش دادمو از ماش یلب گفتم پول ریز  یدیببخش
 پولتون  هیبق

 که با دو خودشو بهم رسوند  دمیالهه رو د داشتمیدانشگاه شدم اروم قدم برم  وارد

 صبر کن داااای..آدای_آالهه

 ؟ی و گفت:ازم ناراحت  دیکش  یق ینفس عم ستادی با نفس نفس کنارم ا ستادم یجام منتظر ا سر

 نگاهش که شروع کرد حرف زدن جیگ
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بهت بگه    خواستیم نمیدیآ شدی بهت بگم اما روم نم خواستمیم یمتوجه شد دونمیبخدا م دای_آالهه
 من...  دایآ کنهیم گهیفکر د هیراجب من  دایاالن آ گفت یاما م

  گرفتنیم یجرم  هیاگه به  نویچقدر زود اعتراف کرد ا دمیشن ینم یز یاما من چ زدیسر هم حرف م پشت
 زدمو گفتم:بسه الهه  یلبخند شیخنگ نیبه ا کردی زبون باز م  دیتهد نی قطعا با اول

 راه افتادم به سمت کالس  بعدم

 ؟ یستیازم ناراحت ن یعنی_الهه

 اما واسه جفتتون خوشحالم نی_نه درسته شما بهم اعتماد نداشت

 ست ین  ینجور یا دای_نه آالهه

 ی ال الیخ ی_ب

برگه   یبعد وارد کالس شد بعد از سالم و احوال پرس یا قهیکالس منتظر استاد نشسته بودم دق یتو
 دمیکش رونی ب نمی نوشته بودمو اروم از آست شبیکه د یی ها یامتحان رو جلومون گذاشت تقلب  یها

سوال پنج رو    ونیبرگشتم سمت صدا فرشاد گر  سیپ سی پ یشروع کردم تند تند جواب دادن با صدا
برگه  یو تو ستنیمهم ن کردمی ل نگاه کردم که فکر مسرمو رو برگردوندم به دوتا سوا دادیم نشون
دستم گرفتم کوله پشتمو برداشتم  یاز جام پا شدم خودکارمو تو شمیم 18  الیخی ننوشتم ب میتقلب

 ینامرد یلی لب گفت:خ ریبرگمم دستم گرفتم نگاهم به فرشاد افتاد که ز 

ت کردم تو بغلش بعد از دادن برگه ها رو پر  شدمیبرگش گذاشت از کنارش که رد م یسرشو تو بعدم
گرفتم برگردم خونه   میبود تصم ومدهین  یزدم خداروشکر امروز استاد باقر  رونیبرگم به استاد از کالس ب

بودم که دلم  خونه یکایتا خوده خونه راه برم نزد خواستیتنم بود دلم م یتو روزی د هیهنوزم خستگ
بکار   ییدلم رخت شو یانگار تو  دیکوبی م نمیس یخود به خود شور زد قلبم تند تند خودشو به قفسه 

کردم بهش فکر نکنم در خونه رو باز کردم خودمو به در هال رسوندم   یبود آب دهنمو قورت دادمو سع
کردم درو باز کردم که   که نگاهم به دو جفت کفش افتاد متعجب سرمو بلند ارمیخواستم کفشامو درب

 ی بهش بگ یخوای م یمونا حاال چجور  یچ یعن ی:گفت یآقا جون بود که م یصدا

مامان  هیگر  یصدا  نباریبگن ا خواستنیم  یبود چ یآقا جون منظورش با ک یعن یده برابر شد  تعجبم
 بود که بلند شد 
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 شه یم نهوویبفهمه د  دایبهش بگم اخه رضا آ  یمن چجور  دونمی بابا نم دونمی_نممامان

بهم بگن با    تونستنیرو نم  یبود که من خبر نداشتم چ ی لبام خشک شده بودن چ زدی محکم تر م قلبم
 به گوشم خورد صدا از درونم بود ضربان قلبم کند شده بود یز یشکستن چ یبابا صدا یصدا

  دایکه اونو پ میگ یم میستین شی که ما پدر مادر واقع می گیبهش م زدلمی _مونا جان اروم باش عزبابا 
 نهی رو بب  شیخودش انتخاب کنه حق داره پدر مادر واقع   میزاریم میکرد

 بود که خونه رو لرزوند  نیداد آر یصدا

 بابااااا  ییچ یعن ی_نیآر

رسوندم پشت سرم درو محکم بستم شروع   اطی اونجا نموندم با دو خودمو به در ح نیاز ا شتریب گهید
 نقدریزودتر ازشون دور بشم ا یهرچ دیکه با دونستمیم ی برم ول  خوامی کجا م دونمینم  دنیکردم به دو

  یرو داختمان  یاشکامو پاک کردم بهع اطراف نگاه دهیترس  دمید یبی مکان غر ه یکه خودمو تو  دمیدو
کردم که سرم درحال   هیگر نقدریکردن ا هیپاهام گذاشتم شروع کردم گر ینشستم سرمو رو  یجدول
منو سر راه گذاشته باشن نکنه مامان   میواقع یمن دخترشون نبودم نکنه مامان بابا یعن یبود  دنیترک

  یکی من دختر  بودمحق داشت من که دخترش ن زدی راحت حرف م نقدریمنو نخوان چرا بابا ا گهیبابا د
  نجایا دادیانداختم ساعت سه ظهر رو نشون م  میبه ساعت مچ  ینگاه  دمیکه خودمم االن فهم گمید

الهه هم که  شدیمهرشاد که نم  شی برم پ یک  شیفکر کردم که االن پ یخلوت بود کم  یهم حساب
تاج    تمرو نداش یخونشون بجز الهه هم کس یخودشون فعال خونه خالشون بودن واسه باز ساز 

که به سرم   ی با فکر  هوی  ختنیریبه لبام چسبوندم اشکام دونه دونه تند تند پشت سرش هم م مویگوش
بزنه با   یحرف  نکهیبوق برداشت قبل ا نیروشن کردم شمارشو گرفتم با سوم  مویزد تند صفحه گوش 

 گفتم:الو دامون هیگر

 شده یز ی گفت:سالم چ  متعجب

 حرف بزنم  ونستمتینم  دیچی پ یم یگوش یهق هقم بود که تو یصدا  تنها

 دختر؟  یکنیم هیبگو چرا گر یز ی چی دایآ شدهی_چ

 ؟ ییگفتم:دامون کجا هیگر با
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 نه؟ ای  شدهیچ یگی_شرکتم م

 شت ی پ  امیب  خوامی م یادرس شرکتت رو بد شهی_م

 فتم ی_برو خونه خودمم االن راه م

 از من نگو یز ی قطع کنه که با التماس گفتم:اگه مهرشاد بهت زنگ زد چ خواست

 ی دیسکتم م یدار  انهی شدهیچ یگی_م

 گم یبهت م دمتیبه مهرشاد نگو من خودم د یز ی _توروخدا تو چ

 اونجا منتظرتم  ای ب کنمی خونم رو اس م قی_باشه باشه االن آدرس دق

افتاد که  یانداختم نگاهم به آژانس یراف نگاهجدول پا شدم به اط یلب گفتمو از رو  ریز یا باشه
تند نشستم آدرس خونه   ستادنشیسمتش دست تکون دادم با ا دمیدو شدیداشت از جاده رد م

خونه نگه داشت پولشو حساب کردم زنگ رو فشردم   یساعت بعدش جلو  میدامون رو دادم حدود ن 
باز شد درو باز کردم داخل شدم نگاهم که بهش افتاد دوباره اشکام راه   یک یت یهمون موقع در با صدا 

سمتش ناخوداگاه خودمو پرت    دمیدو هیبا گر ومدیکردن با عجله داشت به سمتم م دایخودشونو پ 
کردم کمرمو   هیبلند گر نشیدم سرمو گذاشتم رو س کردم تو بغلش دستامو محکم دورش حلقه کر 

منو سکته  ی اروم باش دختر خوب دار  سییییی گوشم گفت:ه ری گرفت شروع کرد نوازش کردن اروم ز
 اشکا رو  نیا ز ی نر زمیداشتم اروم باش عز یخونه چه حال  دمیتا رس یدون یم ایدیم

اشکام بند اومده بودن نفس   کردیقشنگش بهم آرامش منتقل م  یمحکم گرفته بود با صدا کمرمو
هام فرستادم اروم ازش جدا شدم دستاش کم کم شل شد ازم جدا   هیتنشو به ر یبو دمیکش ی قیعم

داخل باهم حرف   میبا دستاش صورتمو قاب گرفت سرشو جلو آورد اروم گفت:بر ستادیشد رو به روم ا
 م هوم؟ یبزن

اشکمو با انگشت شستش پاک کرد دستمو  یتکون دادم جا  یاومد سر  نییپا  یبا لجباز   یقطره اشک
که تو دستش بود   یمبل نشوند خودشم کنارم نشست دست یگرفت همراه خودش بردم داخل منو رو
 یی دایآ یکن فیتعر یخوای رو نوازش کرد با نگاه ارومش گفت:نم

 زنه؟ یمصدا   ییدایکه منو آ هیبار ن یچندم نیا نمیاصال صبر کن بب  زدی قشنگ اسممو صدا م نقدریا چرا
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 شدم اروم زمزمه کردم  رهیچشاش خ  یتو

 ی زن یقشنگ اسممو صدا م یل ی_خ

به  یلبش نشست با انگشت شستشو ه یگوشه  یجا خورد اما کم کم چشاش برق زد لبخند  اول
 د یکشی گوشه لبش م

پسر   هیهمراه  ییخانم اقا هیسرمو چرخوندم  دمید مارستانیب یهشت سالم بود خودمو تو ادمهی_
بودن خانمه   بهیواسم غر شناختمی رو نم چکدومشونیه  ستادنیخودم کنارم ا ی و سال هابچه هم سن

شروع کرد حرف زدن اون اقاهه هم رفت دکتر خبر کرد چند نفر   یبازم با خوشحال  یچشما دنیبا د
نگاهش کردم من   جیگ هیاسمت چ یگیدخترم م  دیاز اونا ازم پرس  یکیکردنم بودن  نهیمعا حالدر
رفتن اون خانمه   رونی ب  ادینم ادمیاسم خودم دکترا که متوجه شدن  یحت یچ ینبود ه ادمی  یچیه

هم داداشمه اون  شی االنم حافظمو از دست دادم به پسر کنار نییگفت که دخترشم از پله ها افتادم پا
تا بتونم دوباره بهشون  سخت بود  یلیداداش بزرگتر از خودمم دارم خ هیاقاهه هم بابام گفتن که 

  یخون یدره با سر  یچپ شده بود تو نیماش هی یکه تو  دمیدیرو م  یخواب دختر  لیعادت کنم اوا
  بهکه  یبود زمان  شیدوسال پ دمی خواب رو د نیکه ا یبار  نیاخر دمیاش رو ند افهی ق چوقتیبود ه

 نیاز ا  ری غ کردیو حرف رو عوض م   دیپری رنگش م نمی ب یرو م   یخواب  نیمامان گفتم مدتهاست همچ
و  دادیخودشو مشغول کار نشون م شهیرو نشونم بده اما هم میبچگ یعکسا خواستمیازش م شهیهم
  رو صورت اون دختر  نباریا یول دمی که دوباره همون خواب رو د شبیآلبوم ها رو گم کرده تا د  گفتیم
مامان  دنیکش غی بود خودم رفتم باال سرش شروع کردم ج میبرابر اصل هشت سالگ یکپ  قایدق دمید

کالسم تموم شد برگشتم خونه متوجه  یکرد و اصرار داشت زودتر برم دانشگاه وقت دارمیامروز زودتر ب
  رونی زدم ب هخونه نموندم از خون  یتو   شتریب نهی که حق داره پدر مادرش رو بب گفتنیحرفاشون شدم م 

  میتصم یذهنم شکل گرفت  یتنها تو تو رفتمیچه پس کوچه ها راه متو کو شی ساعت پ مین  نیتا هم
 گرفتم بهت زنگ بزنم و االن که کنارتم 

  نشیس یسرمو گذاشت رو  هویدستاشو بلند کرد اشکامو پاک کرد  کردینگاهم م  نیغمگ یچشما با
 کارش هق هقم سر گرفت  نیموهام کاشت با ا یرو یبوسه ا

  کسالی قا ینبودم دق رحمیهم ب چوقت ی ه کردمی اخم نم  چوقتی مغرور نبودم ه  چوقتی_من هدامون
و خوش خنده بودم عادت داشتم   طونی ش یل یبزرگ بودم اما خ نکهیهام با ا طنتی اوج ش یتو شیپ

  تگف  نکهیکالفه ام کرده بود تا ا  ری زن بگ  ریداده بود زن بگ ری بود مامان گ یهمه رو بخندونم چند مدت
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بابا اون   ادمهی کن  یمنم قبولکردمو گفتم قرار فردا شب رو اوک کنمی حاللت نم  رموی ش یر یاگه زن نگ
به مامانم نگفت بزار به   یطرفمو نگرفت حت  یزره ا ینگفت حت یچی موقع رو حرف مامان حرف نزد ه

 زدهمون شب عاشقش شدم زود نام  گمیدروغ نم یخواستگار   میانتخاب خودش باشه فردا شبش رفت
رستوران اونم اومد   میشب که با پسر عموم رفت هیهمش  اوردیت دختره بهونه مچند ماه گذش میکرد

منو   گفتیاون رو دار بود و م زشونی رفتم سر م میوقت گهیپسر د یالبته نه تنها بلکه دست تو دست 
پسره ازدواج   ونرو بهم زد و با ا یکه کنارشه رو دوست داره خودشم نامزد  ینیدوست نداشته و نداره ا

سخت   دمی چشی بارم بود طعم عشق رو م  نیاول خواستمشیداغون شدم من عاشقش بودم م  دایکرد آ
بعد از ازدواجش خونه جدا گرفتم شرکتمو عوض   کنهیداره ازدواج م یکه دوسش دار  یاون ینیبود بب 

قلب شکستم   صراونا مق دونستمیرو مامان بابام م   یکارتمو هم عوض کردم مقصر اصل میس یکردم حت 
  نو یا دیپریکه به ظاهر مظلوم بود اما درعوض باهمه م  ی دختر  هیخواستگار میرفت  قیبودن بدون تحق 

  نقدریا ومدیخنده به لبم ن  گهید چوقتی از اون روز به بعد ه دمیفهم  شونیهمسا یچندبار از متلک ها
مهم نبود نسبت   رامب دنشونید زاشتی لبام م یمامانم فقط پوزخند رو یها هیشدم که گر رحمیب

با حرفاش ارومم  شهیهم دادی م میازم دور بود اما دلدار نکهیشدم مهرشاد با ا  تیاهم ی بهشون ب
 شمیپ انیاصرار داشتن ب نطوریهم هم نی لیآ ارهیم ریشمارمو گ نیچطور دارو دونمینم نکهیتا ا کردیم

  یخونم گذاشت بابا رو تو یتو شود که پابو یبار  نیاول روز یهم د نیلیاجازه ندادم آ چوقتیاما من ه
که مهرشاد   دمیبود خند  یزمان کسالی بعد از   دمیمامان رو ند شهیم یکسالیاما  دمید یمراسم مظفر 

 یکه اون روز زد یبا حرف  کردیم فی تو واسم تعر یاز کارا

شد  میچرا به اون دختره حسود ایقلبم به درد اومد   شیزندگ   دنیدردآور بود چرا با شن شیزندگ چقدر
دستامو   ختی ریفرو م یگر یپس از د  یکی چشمم انگار قصد خشک شدن رو نداشت اشکام  یچشمه 

 ت ی تو زندگ یدیچقدر درد کش رمی بم یدور گردنش محکم حلقه کردمو گفتم:اله 

با  چرا اون حرفا رو بهت زدم اما  دونمیگفت:خدانکنه نم یاز خودش جدا کرد با لبخند تلخ منو
 گهینکن د هیگفتنشون اروم شدم حاال گر

 .. یانیک یتو به آقا یها هیرستوران کنا  ی..اون روز توزهی_چ

 کنمی م فینداد حرف بزنم گفت:اول اشکاتو پاک کن واست تعر اجازه

  یچیسه ماهه نامزد کرده اما به من ه نیو گفت:دارو دیتند اشکامو پاک کردم به حرکاتم خند تند
  گفتیاگه نم نیل یاونبارم آ یتعارفم نکرد واسه خواستگار  یحت  میمنو اون جفت هم نکهینگفت با ا
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به  یچ دونمینم  نیاز ا ریغ اوردین  شیاز نامزد یاما اسم میحرف زد  یبارها باهم تلفن دمیفهم ی من نم
 زنهی با ترس بامن حرف م نقدریاون نامزدش گفتن که ا

 دلش بخواد  می ل یکردمو گفتم:خ یاخم

 د یو لپمو محکم کش دی حرفم بلند خند نیا با

 گه؟ید یمون یم نجایا زهی م زهی_ر

 عمته  زهی م زهیتر شد و گفتم:ر ظیغل اخمم

 رم ی بمونم بعدش م نجاینداره دو روز ا یرادیگفتم:اگه ا یو با شرمندگ   نییانداختم پا سرمو

 بمون  خوادیدختر خوب تا هرچقدر دلت م هیچه حرف نی_عه ا

 شمیمزاحمت نم   ادی ز ینگاهش کردمو گفتم:مرس یخوشحال با

بهش    یدر آورد نگاه  بشیاز ج شویزنگ خورد گوش  شی کردو خواست جوابمو بده که گوش یاخم
 شد و گفت:مهرشاده  رهی انداخت سرشو بلند کرد بهم خ

 نجاما یمن ا یکردم زود گفتم:توروخدا نگ  هول

هم  میبهش بگه کنجکاو یچ خوادی مهرشاد م نمیلب گفت جواب داد کنجکاو بودم بب   ریز یا باشه
 باعث شد بچسبم بهش گوشمو به گوشش بچسبونم 

 _الو داداش سالممهرشاد

 ؟ ی_سالم مهرشاد خوب

 ؟ یتو خوب  ستمی_بد ن

 _قربانت 

 باهات تماس نگرفت؟  یندار  یخبر  دایاز آ گمی_م

 شده؟ یز یگفت:نه چ یبهم انداخت با تعجب ساختگ  یبرگشت نگاه دامون
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  نکهیمثل ا می زدیموضوع حرف م  نیراجب ا میشدن امروزم خونشون داشت دایخونوادش پ قتشی_حق
  میزده هرجا که الزم بود رو گشت بش یغ میچند ساعت دهی از دانشگاه برگشته بود حرفامون رو شن یوقت

 کجا رفته  ستینداره معلوم ن چکسویاما نبود بجز الهه دوستشم ه

گوشمو از رو گوشش برداشتم از جام بلند شدم کوله  دونست یم میاز زندگ ییزایچیدامون هم  پس
توجه به اشاره   یب  کردی به منم اشاره م یه زدی رو گرفتم دامون تند تند داشت باهاش حرف م میپشت

 ی ادهخونو نایا دونستیبا خبر بود م یاز همه چ یزدم وقت رونیمحکم از اونجا ب  یکردناش با قدمها
رو    اطینبود در ح  یمهرشادم بود پس اعتماد بهش کار خوب مهیو البته دوست صم  ستنیمن ن هیواقع

 با اخم گفت:کجا؟  دیکوب رو محکم اطی شدم داخل در ح دهیگذاشتم محکم کش رون ی باز کردم پامو که ب

 نداره   یاومد گفتم:به تو ربط نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک

 شش یپ  یبر  یکه بخوا یدار  می مگه کس دایآ یر ی باز شدن بازوهامو گرفت با غم گفت:کجا م اخماش 

زدن اروم   غ یبدون ج  شهیبرعکس هم دمیکش  رونیگرفتم بازوهامو از دستش  شیحرفش آت نیا با
 یتو نویا شهینم  لیدل  یتنهام ول یتنها ششیندارم که برم پ  چکسویمن ه یگ یگفتم:اره تو راست م

 ی کن یو واسم دلسوز  یسرم بکوب 

 من...  کنمیم  یمن دلسوز  دایآ یگیم  یتعجب لب زد:چ با

واستون دردسر   ینجور ینباشم ا  نجایبهتره من ا یانی ک یآقا الی خیندادم حرف بزنه و گفتم:ب  اجازه
 شمیمزاحمتون نم شهیدرست نم 

 ی ر یجا نم  چیتو ه  نمیکرد و داد زد:بس کن بب یاخم

درش رو باز کرد منو   ستادیا یاتاق ی باال رو به رو میبردم داخل از پله ها رفت دیدستمو محکم کش بعدم
 هل داد داخل خودشم اومد تو

حاال هم   یینجایکه برم به مهرشاد بگم تو ا شهینم لیاما دل ستنیتو ن یکه اونا خونواده  دونمی_اره م
 ؟ یاوک رونی ب یپاتو بزار  دمیوگرنه اجازه نم  ششونی پ یبر  یکه بخوا یتا موقع یمون یم نجایهم

 دختر خوب  نی تکون دادم که گفت آفر یسر 
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که پر از گرگه   یشهر  نیرو نداشتم تو ا ییجا چیه رفتمیحق با اون بود اگه م  رونی از اتاق زد ب بعدم
بلوز   هیمانتوم  ری تخت گذاشتم مقنعمو در آوردم مانتمو هم باز کردم ز یرو موی گرسنه ست کوله پشت

بود  دهیهال رو مبل دراز کش یرفتم تو نییپله ها رو پا  رونیبودم از اتاق زدم ب  ده یسه ربع پوش نیآست
 و اروم گفتم:دامون نییتم پاسرمو انداخ ستادمیچشاش گذاشته بود باال سرش ا یساعدشو هم رو

نگاهم  رهی خ رهی خ  دیمنو سر لخت با بلوز شلوار د یبهم انداخت وقت یبرداشت با اخم نگاه ساعدشو
 ؟ یخوایم یز ی کرد اخماش باز شدن و گفت:چ

 درست کنم؟ یدوست دار   ی..شام چ زهی _اووم..چ

 ؟ یدرست کن  یتعجب سرجاش نشست و گفت:مگه تو بلد با

 :ارهگفتم دمویخند اروم

 ؟ینخوردم بلد  یقرمه سبز   کسالهیچونه اش گذاشت و گفت: ریز یدست

 ذوق سرمو تند تند تکون دادمو گفتم:اوهوم با

 .. شهینم ی زد و گفت:اگه زحمت یلبخند

  دایآشپزخونه پ نیتو ا یز یندادم حرف بزنه راه افتادم سمت آشپزخونه از اونجا هم داد زدم چ اجازه
 شه؟یم

 خانوم   ریمثل من داد زد:نخ اونم

بلوزشو   دمی کش ین یکردمو برگشتم که محکم خوردم بهش ه یدستمو به کمر زدم اخم  ستادمیجام ا سر
شد بعد   رهی سرشو بلند کرد تو چشام خ دمیکش یغ یمحکم گرفتم که تعادلشو از دست داد افتاد روم ج

 ؟یکرد و گفت:کور  یاخم

 ی ها دستپاچلفت  یتو افتاد یبودم گفتم:نبابا طلبکارم هست رشیکه ز همونطور

 تو بودا ری تر شد و گفت:عه عه تقص ظی غل اخمش

 _من پشت سرم که چشم ندارم حاال هم پاشو خفه شدم 
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زدن بود  یدرحال بندر  المیخی قلبم برعکس ظاهر ب دمیکش یقی نفس عم دیروم بلند شد دستمو کش از
 داغ کرده گفتم:چکار کنم حاال یباشه با گونه ها دهیدامون صداشو شن  دادمیاحتمال م

 س ی بنو ستیتو ل کنمی_تا من لباسمو عوض م 

  یزدمو از رو  یگذاشتم اوووف لبخند نمیآتش یگونه ها یرو یلب گفتم اونم رفت باال دست ری ز یاوک
  ستیرمان بود تا ل هیشب شتریکه ب  ستیبرگه برداشتم شروع کردم نوشتن بعد از کامل شدن ل زیم

  لمایفتو  هیما شب  نقدریشروع کرد غر غر کردن چرا ا دیرو کش  ستیدامون ل هوی بهش انداختم  ینگاه
درونم   یها یبا تشر   رونیب زنهی اونم با غرغرم سهینوی م  ستیکه زنه واسه شوهرش ل  یزمان میشد

  یپوف کالفه ا دمیکوب  میشونیفکرا برداشتم پاک خل شدم رفت با دست محکم به پ  نیدست از ا
 رو روشن کردم  یو یت  دمیکاناپه دراز کش یرو دمویکش

 

 *دامون* 

  ستیل هیکه  هیخال یحساب  زرمی و فر خچالیبود  دهیاونم فهم  نکهیکردن بودم مثل ا دیخر مشغول
بعد از حساب کردن به طرف    داشتمیبرم لیبود داشتم تو فروشگاه وساساعت  میبلند باال نوشته ن

تخمه گرفتم کارتمو به طرف فروشنده گرفتم بعد از حساب  پسی سوپر مارکت رفتم چندتا پفک و چ
 گذاشتمیها م لیوسا هیصندوق کنار بق یرو تو لیزدم داشتم وسا  رونی ب یپر از سوپر  یبا دستا ردنک

در آوردم   بمیاز ج  مویها رو جا دادم در صندوق رو بستم گوش لونیزودتر نا میام گوش یپ یکه با صدا
 ام رو باز کردم  یپ

خودم کردم که لعنت بر    یتو مسخره باشد اما من دلتنگم دلتنگ تو ول یبرا یدلتنگ دیکه شا دانمی*م
 خودم باد* 

حرفا بود شماره رو خاموش   نیتر از ادرهم به شماره نگاه کردم زود شماره رو گرفتم اما زرنگ یاخما با
  یام یپ ن یبود چرا همچ  یک یعن یباز کردم با سرعت به سمت خونه راه افتادم   نویکرده بود در ماش

  لیکردم وسا پارک نگی پارک یتو نو یباال انداختم ماش یداده بود چرا زود شمارشو خاموش کرد شونه ا
با لبخند اومد    دمیرو..روبه روم د دایمو کردم که آآوردم در صندوق رو بستم پشت رونی رو از صندوق ب

 ی سمتمو گفت:سالم خسته نباش 
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داخل اول   میها رو باهم برد لیلب گفتم کمکم کرد وسا   ریز  یلبخندش اخمام از هم باز شد ممنون با
دادم دست   هیمورد نظر رو کنار گذاشت به اپن تک لیگذاشت بعدم وسا زریو فر خچالی یهمه رو تو

رنگ   دبلن یتر شده بود نگاهم به موها یخواستن  یشدم تو اون بلوز قرمز حساب رهیبهش خ  نهیبه س
از  شهیلبم جا خوش کرد هم یگوشه   یپوزخند ومدیم دش یبه صورتش سف  یکرده ش افتاد حساب 

 ومد یبدم م کننی که مو رنگ م یمجرد یدخترا

 شدن؟  یرنگ نی تا ا یخرج کرد_چقدر 

 شد  رهیکردن گوشت برداشت بهم خ  کهی تعجب دست از ت با

 رو؟  ای_چدایآ

 پوزخند به موهاش اشاره کردم  با

 شدن؟  یرنگ  نیتا ا یچقدر خرج کرد گمی_موهاتو م

 روشون کار کرد   ینکردم خدا واسه ساختنشون حساب یزد گفت:من خرج  یلبخند

 ؟ یچ  یعنینگاهش کردم و گفتم  جیبه کارش ادامه داد گ  دوباره

 نکردم موهامو خدا رنگ کرده  ی_گفتم که من خرج

خوشرنگ بودن   یلیخ  دمیند یرنگ نیخودشن تا حاال مو ب ا یباور کنم موها تونستمیرقمه نم چیه
ش  دوستش بعد از رنگ کردن موهاش..موها کردیم ف یداشت واسه مامان تعر نیل یآ باری ادمهی

دستم گرفتم  یموهاش رو تو نیی به سمتش رفتم پا یشدن با کنجکاو  میگرفتن ضخ یحالت خشک
چم   دونمیموهاش رو بو بکشم نم  خواستینرم دلم م یلی لمس کردن نرم نرم بودن خ  دماروم شروع کر

  یستزدم د  رونی با اکراه موهاشو ول کردم از آشپزخونه ب  کردی با تعجب به حرکتام نگاه م دایشده بود آ
 یزدمو تو یاومدن داشت لبخند رونی انگار قصد ب دیکوبی م نمیمحکم خودشو به س دمیقلبم کش یرو

 ی زنی م واریخودتو به در و د  قراریب نقدری:آروم باش چرا اگفتمدلم 

 دمیکه به دلم زدم تعجب کردم انگار عقلمو از دست داده بودم تو دلم به خودم خند  یاز حرف خودم
بود که کوه باهم گرفتم  یتعجب کردم عکس همون روز   یعکس دنیبا د نستایبرداشتم رفتم ا  مویگوش
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شکلک   مکه نوشته بود ه یمتن شی نبود..پ یاخمالو کوه جاتونم اصن خال  ینوشته بود..منو آقا رشمیز
 نگاه کردم چ خوب در اومده بود نگاهم به کامنت ها افتاد قیگذاشته بود به عکسمون دقخنده 

 ...یکرد داشیاز کجا پ گرویج نیا دای...جووووون آ

 بانو... ی...خودت خوشگلتر 

 ...چشاشو عشقه...

 باشه..  ادیاقاهه واست ز نی ا یکن یفکر نم  زمی..عز

 رو شد  روی دلم ز یکامنت دنید با

 ... داریعشقتون پا نیای بهم م  زمی...عز

  شیشونی پ یشدم رو رهی جمله قشنگ بود دوباره به عکسمون خ نیچهار بار مرورش کردم چقدر ا سه
  نستایکردم از ا کیلبم جا خوش کرد عکسو ال یرو یبود لبخند  طنتیاخم داشت اما چشاش پر از ش 

که فوتبال پخش    یکانال دنیبا دکردم  نییرو روشن کردم کانال ها رو باال پا  یو ی اومدم ت رونیب
عرضه   یب  گهیبزن د زدمیداد م  یفوتبال بودم هر از گاه  دنیکنترل رو کنار گذاشتم مشغول د کردیم

غرق حرص خوردن درحال فحش   شتریبدجور غرق فوتبال بودم البته ب دادمیپامو تند تند تکون م 
راه   ییغذا ساکت شدم تمام حواسم رفت سمت آشپزخونه عجب بو یدادن بودم که با خوردن بو

به مشامت نخورده بود از ته دلم نفس   یخونگ یغذا  یدامون چند وقت بود بو یبود راست ختهاندا
  کردی نشسته بود داشت ساالد درست م زی بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم پشت م دمیکش ی قیعم

غرق ساالد درست کردنش بود صورتش با نمک شده بود  شدم بهش  رهی از فرصت استفاده کردم خ
صورتش   یچندتا از تار موهاش رو کردی ها رو خورد م ارین ابروهاش بود با دقت خیب  یاخم باحال

نگاهم شد سرشو بلند کرد طلبکار گفت:ها   ینیجذاب بشه متوجه سنگ  شتریب  شدیافتاد بود باعث م
 ؟ یکن ینگاه م یچته به چ

 کش اومد لبم شیی پررو نیا از

 ی ز یتو غذا نر یز یچ وقتیکه  ستادم یا نجایا یچ ی_ه

 ی فهم ی بهت شام ندادم خودم تنها خوردمش بعد م یباشه آقا دامون وقت  استی نجوری_عه ا
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 ی کشی شکممو وسط م یبابا چرا پا ی_ا

 با تعجب بعد با خنده گفت:شکمو  اول

بردارم که محکم    ارینشستم خواستم خ زی پشت م دیبهتره بگم لرز  ایرو شد  رویکلمه دلم ز  نیگفتن ا با
عقب با اخم نگاهش کردم اونم با اخم نگام کرد و گفت:ناخنک نزن   دمیزد پشت دستم دستمو کش

  فا یگذاشت با صدا خچالی یچپ چپ نگاهش کردم کار ساالدش که تموم شد بلند شد ساالد رو تو
 شد  دهیاف نگاه جفتمون به سمتش کش

 نبودم ی_من که منتظر کس 

و   دایچشام قرار گرفت تند برگشتم سمت آ یمهرشاد جلو  ری جام پا شدم به سمت اف اف رفتم تصو از
 برو باال دایگفتم:آ

 بزنه که گفتم:زود باش مهرشاد اومده یتعجب نگاهم کرد خواست حرف با

  رهنمیبه پ ی و زدم دستاز رفتنش مطمئن شدم در یدستاشو شست تند تند رفت باال وقت دیپر رنگش
بهم   یلباسا شونیپر ی افهیبا ق ستادمیکردم در هال رو باز کردم کنار در منتظرش ا یسرفه ا دمیکش
 مهرشاد؟  هی چه شکل نیاومد رفتم سمتش گفتم:ا ختهیر

 ست یکه ن ستیو رو کردم ن  ریدامون تهرانو ز ستشینگاهم کرد و گفت:ن  نیغمگ

 شهیم داشی_آروم باش مرد پ 

  یآب رو دستش دادم کم وانیرفتم کنارش ل ختمیواسش ر  یآب وانیداخل ل می نگفت باهم رفت یز یچ
هاش رو ماساژ داد آروم شروع کرد حرف زدن:درسته اون حافظشو از دست داده  قهیاز آب خورد شق

  نیآر نیدیآ یاما اندازه  ستیبهش نگفتم درسته بچه خواهرم ن یز یچ میماهم اشتباه کرد یبود ول
 در گوشش  زنمی م نیکنم همچ داشیدامون پ یدارم بخدا وا دوسش

سرشو بلند کرد با تعجب   هویبارش کنم که  یابروهام قرار گرفت خواستم حرف نیب  یبزرگ اخم
 ده؟ یچی خونه پ یغذاست تو یبو نیگفت:ا

سرم جرقه زد با من من گفتم: آ..آره  یتو یفکر  هوینگاهش کردم  رهیخ  رهیبگم خ   یچ دونستمینم
 کرد بهش گفتم غذا درست کنه  زیخانم اومد خونه رو تم   یکبر 
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 شد زود بحث رو عوض کردم رهیبهم خ   مشکوک

 خانم نشدما  نیلیتو آ  ی_مهرشاد خان فکر نکن اون روز متوجه 

 ن یی کرد و سرشو با شرم انداخت پا یا سرفه

 ستمیهم ن  رتی غ یاما ب نیعالقه دار گهیبهمد دونمی_م

 سرشو بلند کرد و گفت:دور از جون داداش  تند

 رن ینزار عشقتو ازت بگ  چوقتیارهیبدستش ب  یزدمو گفتم:مهرشاد اگر واقعا دوسش دار  یلبخند تلخ

و گفت:ازم قول گرفته تا  دیشونه ام رو بوس  یکامم تلخ بود که مهرشاد محکم بغلم کرد رو نقدریا
 نرم  شیبه خواستگار ی که تو نباش یموقع

 مهی_تو با آقا جونت حرف بزن تا اون موقع هم خدا کر

بعد بلند شد و گفت:اگه   قهیداد چشاشو بست چند دق  هیزد سرشو رو به مبل تک  یجون  یب  لبخند
 باهات تماس گرفت خبرم کن  وقتی

 حاال  یموندی _حتما م

 داداش یبرم مرس دی_نه با

 _قربانت 

 به سمتش رفتم  سنیکه چشاش خ دمیپله ها د یرو رو دایکه برگشتم آ یکردم موقع شیدر همراه تا

 ه؟ ی_بازم گر

و    یهاش عصب هیبا گر دیرنجیاشکاش دلم م دنیپاک کرد به سمت آشپزخونه رفت چرا با د اشکاشو
آشپزخونه   یداغون کنم دستامو مشت کردم رفتم تو  شویباعث و بان خواستیدلم م شدمیکالفه م

زدم رفتم کنارش برنج رو از دستش گرفتم   یبود لبخند دهیچ قهیرو با سل  زیم  دیکشی داشت غذا رو م
خواستم شروع   دمیواسه خودم غذا کش میهم نشست یاونم قرمه رو گذاشت رو به رو زیم یرو اشتمگذ

 ختمی برنجش ر یخورشت هم رو  دمیش برنج کشواس  دهینکش یچ یکنم که متوجه شدم هنوز ه
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  دونهی نیدهنم گذاشتم مزش فوق العاده بود هم یقاشق رو تو نیکرد اول یبهم انداخت تشکر  ینگاه
 صدا نگاهش کردم  دنیبود اشتهام چندبرابر بشه با شن شدهقاشق باعث  

 _بد شده؟ 

شده  ی زدم گفتم:عال یشده لبخند یخوشمزه ا یچه غذا دونستیاون که نم دمیسوالش خند به
 خوب شده   یلیخ

 زد و گفت:نوش جان  یکم جون لبخند

لبم کردم که با    کیرو برداشتم نزد وانیل ختمیدوغ ر یولع شروع کردم به خوردن واسه خودم کم  با
 صداش متوقف شد 

 ؟ یکن ی _کمکم م

 ؟ یگفتم:کمک واسه چ یگذاشتم با کنجکاو زی م یرو رو وانیل

 میواقع یکردم مامان بابا  دای_پ

 شم یتا اخر عمر ممنونت م یرو هم بگ شونیلیکردم که گفت:بخدافام یاخم

حق  نیدامون ا کنمی دستاش گرفت و گفت:خواهش م نی بود رو ب زی که رو م یتر شد دست  ظیغل اخمم
 نم یرو بب میمنه که خونواده واقع

دستشو فشردمو گفتم:باشه حاال غذاتو   نمیاشکاشو بب  خواستی دلم نم دیگونه ش چک  یرو  یاشک قطره
 بخور 

 ؟  یگی_واقعا راست م

 زدمو گفتم:آره بخور  یلبخند

ظرفا رو   میرو جمع کرد  زیولع شروع کرد به خوردن بعد از خوردن شام بلند شدم کمکش کردم م با
 دم یظرفا رو آب کش  ستادمیگذاشت شروع کرد به کف زدن رفتم کنارش ا نکیس یتو

 _دامون
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  دم یگل کرد با دستم آب پاش طنتمی ش  کردی شد با خنده داشت نگاهم م یمتش که صورتم کف س برگشتم
که  میبه خودمون اومد یوقت کردمیم س یمنم اونو خ کردی م یآغاز کارمون بود اون منو کف   نیروش ا

  ریز میانداختم جفتمون زد گهیبهمد ینگاه دهیموش آب کش یاونم کپ  یآدم برف  یمن شده بودم کپ 
به لباساش انداخت و گفت:لباسم که ندارم    ینگاه رونی ب میتموم شدن ظرفا از آشپزخونه زد خنده با
 چه کنم

 هیتوجه بهش رفتم باال به سمت کمدم رفتم لباسام رو عوض کردم و  یبهش انداختمو ب ینگاه
بود  ستادهیهنوز سر جاش دست به کمر ا نییرفتم پا دمی کش  رونیب  یهمراه گرمکن مشک  یآب  شرتیت

 با تعجب به لباسا انداخت   یرفتم کنارش لباسا رو جلوش گرفتم سرشو بلند کرد نگاه

 سرد یهوا نیتو ا یخور یسرما م یبمون   نایبا ا دمیاجازه نم یرو بپوش   نایهم  دیبا ستین ی_چاره ا

  یظرف بزرگ خال هی یو پفک رو تو سپ یرو ازم گرفت رفت باال که تنش کنه منم چندتا  پاکت چ  لباسا
موندم  دای زدم منتظر آ ونیزیگذاشتم بعد فلش رو به تلو یعسل  یهال ظرف رو رو یکردم برگشتم تو

  تداش یگوش خوادیم یچ گهید نیبابا ا یبهش انداختم ا ینگاه میبا زنگ خوردن گوش ادی تا ب
 که اتصال رو زدم  کردیم  یخودکش

 ؟ ی_سالم دامون جان خوبیاله

 دییبفرما   ی_سالم خانم اله

 نما ی_اوه چه خشن زنگ زدم دعوتت کنم س

 داره؟  یلیزدمو گفتم:چه دل  یپوزخند

 گذره یداشتع باشه کنار تو خوش م لی دل دی_حتما که نبا

 لطفا  دینش یمی _خانم محترم زود صم

 نده ریدامون گ ی_وا

 اد یاومد با خنده گفت:دامون بهم م دایآ یخواستم جوابشو بدم که صدا  یعصب
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واسش بزرگ   نقدریا یول موندنیلباسام دلم ضعف رفت اره بهش م یتو دنشیسمتش با د برگشتم
 از دهنم در رفت  هوی یخانم اله یبودن که توشون غرق شده بود با صدا

 خوشگلم یشیتر م گریبرو اونو بپوش ج  ادیبهت م شتری_نه خانومم اون ست قرمزه ب 

 ی گونه هاشم گل انداخته بودن خندم گرفته بود حساب  کردی با دهن باز داشت نگاهم م دایآ بدبخت

 یدار  یکار مهم تر  نکهی_مثل ایاله

 ی خمار کردمو گفتم:اره بدجور توام که مزاحم  لحنمو

 _خدافظ 

 نیی با اخم سرشو انداخته بود پا دایده آخن  ریقطع کرد بلند زدم ز وینداد حرف بزنم گوش اجازه

 بزنم شرمنده   یحرف   نیمجبور شدم همچ ییدایآ دی_ببخش

 بلده خجالت بکشه  نمیجان ا  ینگاهش به گردنم بود ا یبلند کرد ول سرشو

 کنم واست  فیتعر نیبش  ای_ب

 کنارم نشست منم شروع کردم حرف زدن اومد

رستوران  کنهی دعوتم م باریهوا برش داشته  نمیبستم ا باهاش قرار داد شهیریس  یلیخ  هیخانم هی_بابا 
 بگم نویدعوتم کنه منم مجبور بودم بهش ا خواستیم نمایاالنم که واسه س شتریب  ییاشنا یبرا

پخش کردم   یکمد لمیف هیپاهاش  یبرداشت گذاشت رو  یعسل یلب گفت ظرف رو از رو ری ز یآهان
که غش کرده بود به نصفه   دایآ دم یخندیهم م میخوردی هم م میبود دنیمشغول د یجفتمون حساب 

برگشت    زیم یظرف رو گذاشت رو دایآ هویسوار موتور بودن  یکه دختر پسر  میبود دهیهاش رس 
 یشو توام منو ببر موتور سوار   دسمتم گفت:بلن

 تعجب نگاهش کردم که گفت:بلند شو جون من با

 حال ندارم بخدا   ی_بچه شد

 خوادی م یمن دلم موتور سوار  گهی_پاشو د
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 تمامه گهید نهیاز کارمندام منو بب  یک ی وقتیبعد اگه   یبلندشم برم موتور سوار  کلمی ه نی_من با ا

  یاتاقم لباسام رو با لباسا یشد از جام بلند شدم رفتم تو رهی خ لمیبه ف نهیلوچ کرد دست به س لباشو 
 دایآ  مایو گفتم:قهر ندار نیی برگشتم پابرداشتم  دایهم واسه آ شرتیسو  هیعوض کردم  رونیب

 ی موتور سوار  رمیخودم تنها م  یآماده نش گهید قهیخانم..درضمن اگه تا پنج دق

 بغلمو گفت:عاشقتممممم   دیاز جاش بلند شد پر یخوشحال با

  یز یچ یگرفت تمیگفتم:باز که ر دمویروش کش  یدست زدیقلبم تند م  نقدریاز پله ها رفت باال چرا ا بعدم
 بود  ینگفت که از خوشحال 

 م یرو بهش دادمو گفتم:بدو بر  شرتیسو نییبعد اومد پا قهیپنج دق قیدق

در آوردم گفتم:درو   نگیموتور از پارک سادیمنتظرم وا دی اسپرتشو پوش  یکفشا  رونیتر از من زد ب  جلو
 زحمت یب  یکن ی باز م

رو بست سوار شدم بعد از    اطیح  گفت و در رو باز کرد موتور رو که در آوردم اونم در یکش دار  چشم
 روشن کردنش برگشتم سمتو گفتم:بانو بپر باال 

 دم یباالخره به آرزوم رس  یگفت:وا جانیذوق اومد پشتم سوار شد با ه با

کردم که داد زد:بابا موتور   شتریسرعتمو ب خوردهیکه افتادم زود دستاشو دور شکمم حلقه کرد  راه
 بگازون دامون گهیسرعتش خوبه د کلتیس

 زه یم زه یر  نیمتقابال گفتم:پس محکم بش دمویخند

کردم   شتریروندم رفتم سمت اتوبان سرعتم رو ب  یشتر یدستاشو محکم تر کرد منم با سرعت ب ی حلقه
دستاشو آورد باال   دایآ کردنیهمه با خنده نگاهمون م دیچی پی زدن صداش م غی اونم شروع کرد ج

 کتفام رو گرفت ازجاش بلند شد 

 دا یآ یکن ی م کاری_چ

 خدا جوووووون   دهیم یچه حال یو گفت:وا   دیخند بلند
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با   نییپا دی پر دایآ میدیبه خونه که رس میزدی چرخ م رونی سرجاش نشست حدود دو ساعت ب  دوباره
شدم که از دور با صورت    یتوجه زنکه خواستم موتور رو ببرم داخل م یرو باز کرد موقع  اطیدر ح  دیکل

  متوجه بهش موتور رو برد یمتوجه من شد پشتشو بهم کرد ب میوقت کردیداشت نگاهم م دهیپوش
خوش گذشت   یلی بود خ  یدامون عال ی:وازدی حرف م  جانی و با ه داشتیباهام قدم برم دایداخل آ
 ییییی مرس  یمرس

 خانم خانما  کنمیگفتم:خواهش م دمویخند

 ی خوب   یلیگفت:خ  دیاومد لپمو بوس هوی

زود خودشو روسوند به در هال موتور رو    نییتعجب نگاهش کردم که هول کرد  سرشو انداخت پا با
پشت سر هم  یه یدلم رفته بود رو بندر  نیلپم بازم ا یگذاشتم دستمو گذاشتم رو نگیپارک یتو

  بهرفتم در هال رو باز کردم اصال   یکرد پس وقت  کارونیا  یاز خوشحال دایکه آ دونستمیم کردیضعف م
 اوردم یروش ن

باهم  میاز شرکت برگشتم ناهار خورد نکهیبعد از ا یکن یدرست م یناهار مشت هی خانم فردا  دای_خب آ
 هوم؟  کنمیم دایمامان بابات رو پ  میریم

 کنمی چشم درست م یگفت:مررررررس دیدستاشو بهم کوب یخوشحال با

سرمو تکون دادم باال رفتم لباسام رو عوض کردم تنها فقط شلوارک پام کردم به    دمویحرکاتش خند به
شدم هنوز مردم درحال    رهیپام خ ری شلوارکم گذاشتم به شهر ز بیج یسمت تراس رفتم دستامو تو

ادت  شرابم افتاد ع شهینگاهم به ش کردنی ها عبور م ابونیها با سرعت از خ  نی رفت و آمد بودن ماش 
بهش لب بزنم چرا  خوادیچرا دلم نم شدیباال بزنم پس االن چ  کیپشت پ  کیداشتم هر شب پ

رفته جلو تر    ادمیقلبم  یچرا سرد  کنمی حس م شتریچرا االن سوز سرما رو ب  ای کنم ی روشن نم گارمویس
  رهی خ شدکه از دهنم خارج  یفرستادم به بخار  رونی بالکن گذاشتم نفسمو ب ی له یم یرفتم دستامو رو

که   ییتو نیبود...نه دامون تنها ا یدلسوز  یاز رو دیکمک کنم شا دایچرا قبول کردم به آ یشدم راست
داشتم بهش کمک   یدلسوز  چیمن بدون ه گفتیوجدانم راست م  نباری...ایندار  یبهش حس دلسوز 

نبود   منون هنوز حواسش به شد ا دهینگاهم به سمتش کش یبا باز شدن در تراس اتاق بغل  کردمیم
  سمین زدنی لباسام تنش بودن چقدرم که تو تنش زار م دنیرسی باسنش م یموهاشو باز کرده بود تا رو

نگاهم شد اما  ین یصورتش پخش شدن موهاش رو کنار زد انگار متوجه سنگ یموهاش رو  دیوز  یآروم
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دراز  نکهیاتخت نشستم قبل   یواتاق در تراس رو هم باز گذاشتم ر یبرگرده برگشتم تو نکهیقبل ا
رو باز   دایام آ  یتلگرام تل رو بازکردم وارد شدم اول پ  یام ها  یپ  دنیبه شارژ زدم با د موی بکشم گوش

 کردم 

 ... گردمیو برم رمیفردا تا بازار م  من

 مراقب خودت باش  یزدمو زود جواب دادم:اوک یلبخند

مراقب خودت باش   گفتمینم یدختر  چیبه ه نیلیبجز آ  ادمهیاز کلمه اخر تعجب کردم  خودمم
رفت جاشو به  نی رو باز کردم بازم همون ناشناسه بود  لبخندم از ب یام بعد یلبخندم پررنگ تر شد پ 

 اخم داد

 ن یفقط هم رم یخرد و خم ستین میزیچ

 ن یفقط هم رم یتو بم  یمانده است ب کم

 هنوز  یگذشتم ول ستیهرچه هست و ن  از

 ن یفقط هم  رمی تو گ یچشمها درعمق

 

  یعسل یرو   مویگوش دمویکش یکرده بود خاموش کرد پوف کالفه ا یشماره رو گرفتم اما بازم زرنگ زود
از خواب پا شدم چرا مثل هربار با   میفرو رفتم با آالرم گوش  یق یگذاشتم چشامو بستم به خواب عم

حوله   فتمگر یا قهیبود حولمو برداشتم به حموم رفتم دوش ده دق ب ینشدم عج داریسردرد از خواب ب
زدم   رونی از اتاق ب  دمیکشی موهام م یزدم همونجور که دستمو تو  رونی رو دور کمرم بستم از حموم ب

نگاه کردم از ترس افتادن محکم گردنمو گرفته   متعجب به رو به روم یپله ها محکم خوردم به کس نیب
 یچشما میبود شده رهیخ گهیخورد که دستامو دور کمرش حلقه کردم جفتمون بهمد  یکی کوچ  زیبود ل
  نمیس یرو نیی شده بودن نگاهش اروم اروم اومد پا یاالن خمار خواب بودن بدجور خواستن شیوحش

به خودم انداختم اوه حوله رو فقط دور کمرم بسته بودم هول کرد زود ازم جدا شد   یقفل شد نگاه
  نجاستیا  دایبود آ رفته ادمیزدم به کل  یتک خند دموی موهام کش نیب یتند پله ها رو باال رفت دست

زودتر برگردم لباس تنم    یچشام نقش بست بهتر بود هرچ یسرخ از خجالتش جلو افهیزدم که ق  یپلک
رو هم در آوردم   میکروات سورمه ا دمیکش رونی ب  یهمراه بلوز مشک یرنگ یت شلوار سورمه ا کنم ک
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رفتم  میزدم مستق  رونیب  تاقشروع کردم به آماده شدن بعد از بستن ساعتم با عطر دوش گرفتم از ا
 یا قهیرنگا رنگ افتاد عجب سل زی ساز رو به برق بزنم که نگاهم به م ییآشپزخونه خواستم چا یتو

  یتا اخر خوردم کفشا شهینشستم برعکس هم زی از صبحونه ش پشت م نمیداشت اون از شامش ا 
 چرمم رو پام کردم داد زم یمشک

 من رفتم خداحافظ دای_آ

شرکت پارک   نگیپارک یبعدش تو نیم 15با سرعت به سمت شرکت راه افتادم   موتیاز زدن ر بعد
که   زدیداد م افمیام افتاد ق افهیبه خودم انداختم نگاهم به ق یکردم بعد از سوار شدن آسانسور نگاه

 ستادنیابرو هام نبود با ا نیخورد چرا اخم ب میشونینگاهم به پ دونستمینم لشمی سر حالم دل یحساب 
از جاش بلند شد بعد از سالم  یمی ابرو هام قرار دادم وارد دفتر که شدم خانم عظ  نیب  یآسانسور اخم
 گفتن بهتون بدم  ی انیک یهستن که آقا دیجد یچندتا پرونده از دارو ها سی کردن گفت:رئ

بعد پرونده ها رو آورد سخت مشغول مطالعه بودم   قهیاتاقم حدود پنج دق یتکون دادم رفتم تو یسر 
ه ساعتم انداختم نه رو نشون  ب یلب گفتم نگاه   ریز یبود که الزم داشتم خداروشکر  ییهمون داروها

رون  یپرونده ب یدو ساعت مشغول خوندن بودم با زنگ خوردن تلفن سرمو از تو قیدق یعنی دادیم
 جواب دادم دمویکش

 ی م ی_بله خانم عظ

 آوردن  فیتشر  یخانم اله  سی _رئ

 داخل  ادی ب نیکردمو گفتم:بگ  یبزرگ اخم

 س ی_چشم رئ

 ام دادم یپ دایدر آوردم به آ مویگوش زود

 لطفا..  دمیکه بهت م  ی آدرس  نیبه ا ایاالن ب نیهم شهیاگه م دای..آ

 د ییکنار گذاشتم خشن گفتم:بفرما مویدر گوش یصدا با

 وارد شد یلبخند مزخرف با



 سرنوشت دامون

127 
 

 ؟ ی_سالم دامون جان خوب 

 د یصدا نزن کیسالم خانم محترم من چندبار بگم منو به اسم کوچ کی_عل

 اخه پررنگتر شد و گفت:چرا  لبخندش

(روش خود زه ی م زهیبه صفحه ش انداختم )خانم ر یزنگ خورد نگاه میجوابشو بدم که گوش خواستم
تازه قطع   نیمن هم  یبزنه گفتم:سالم بانو  یحرف نکهیزدمو جواب دادم قبل ا یلبخند کردیم  یینما

 کردما باز دلت تنگ شد؟

دل   یجانم دامون فدا یحرکتش خندم گرفت با خنده گفتم:ا  نیاز ا زدینم ی حرف یبود حت  ساکت
 کت یکوچ

راجب دارو ها   میخوایم شمهیکه باهاش قرار داد بستم پ یهمون خانم  زمی نزد که گفتم:عز یحرف   بازم
 م یحرف بزن

 صداش در اومد باالخره

 ی با یاونجام با گهید  قهیده دق نیبب شتهیافتاد پس اون عجوزه پ  می_اهان االن دوهزار

خب خانومم قهر   یل یشروع کردم حرف زدن:خ یالک  یحرکتش خندم گرفت ول   نیقطع کرد از ا زرت
 زم یعز اینکن باشه ب 

 خدانگهدار  بوسمتی اروم ادامه دادم:م بعد

لبو شده بود خندم گرفته بود از جاش   هیبود االن شب دهیشن  یشد خانم اله  خواستمیکه م یز یچ همون
 بلند شد گفت:بهتره من برم 

برسن   یراجب دارو ها باهاتون حرف بزنم قراره به زود  خواستمیم  یجبهه گرفتم:کجا خانم اله زود
 رم ی تماس بگ خواستمیخودم م

راجب دارو ها شروع کردم به حرف زدن داشتم   دمویکش رونی ب یتکون داد و نشست پرونده ا یسر 
 ست یکه متوجه شدم اصال تو باغ ن دادم یم حی اسش توضو

 حواستون با من هست؟!  ی_خانم اله 
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 د ییکرد سرشو تند تند تکون داد و گفت:بله بله بفرما هول

 دلم گفتم اره جون عمت  یزدمو تو  یپوزخند

  نرایا یدارو ها تو نیو گفت:ا دیحرفم پر  نیخوب گوش داد ب نباریدادن ا حیشروع کردم توض  دوباره
 درسته؟ شنیصادر نم

 گهید یاز دارو ها از کشورها یبعض  نیبخاطر هم  ادی امکانات داره اما نه اونقدر ز نجای_درسته ا
 شن یم یدار یخر

 نشستم جواب دادم زمیلب گفت با زنگ خوردن تلفن از جام بلند شدم پشت م  ری ز یاهان

 _بله

 ...گمیم یهستن هرچ دایآ گنیاومدن م یخانم  سی _رئ

 تو  ادی ب نیندادم حرف بزنه و گفتم:بگ  اجازه

 تو ایزدمو گفتم:ب  یدر لبخند یتلفن رو گذاشتم سر جاش با صدا بعدم

 ی سرشو آورد داخلو گفت:دال اول

گفت:سالم اقاهه  دیپاهام نشست و بوس یزد با دو اومد سمتم رو یکوتاه غ ی کامل اومد تو ج بعد
 بود  دهیدلم تنگول

لپشو محکم گاز گرفتمو گفتم:سالم   دمویبود اروم خند یگر یتر بود واسه خودش باز طونی از من ش نیا
 ما یزدیحرف م  میدلت تازه داشت یخانومه دامون فدا

 ر یگفت:چندبار بگم گاز نگ نمیس یدستش زد رو یک یلپش گذاشت با اون  یاخم دستشو رو با

پاهام   یافتاد از رو یزور خودمو کنترل کرده بودم که نخندم سرشو تکون داد که نگاهش به خانم اله با
 و دستشو سمتش دراز کرد   ستادیبلند شد و رفت سمتش رو به روش ا

 درسته؟  نیباش یخانم اله  دی_شما بادایآ
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دست داد  یلبخند ساختگ یشده بلند شد با حرص ول  یحرص  یکه معلوم بود حساب  یاله  خانم
 وشما؟  زمی گفت:درسته عز

 زم؟یزد و گفت:معلوم نبود عز یخند شین دایآ

 د یکن  یمعرف شهیازتون کم م یز یگفت:نه چ  یکه اله دمی حرکتش خند نیرو با طعنه گفت به ا زمیعز

تا االن متوجه شده  کنمی فکر م زمی گفت:اوه عز رونی ب دیکش  یو دستشو از دست اله   دیبلند خند دایآ
 زم ی...من خانومشم عزنی باش

لرزون    یشده بود با صدا  یکی  واریرنگش با گچ د دمیرو د یوضوح رنگ به رنگ شدن خانم اله  به
 ن؟ یشما خانوم دار ی انی ک یگفت:آقا

با عشق بهش نگاه   دمویدستمو دور کمرش حلقه کردم گونشو بوس ستادمیا دا یجام پا شدم کنار آ از
 شهیم یرسم  هیمیرس گهیچند مدت د شاهللیم:خانومم که هست اما اکردمو گفت

رو بفرستم   لمیکه وک دیری تماس بگ دنیدارو ها رس یان یک  یبا اجازه آقا دیگفت:خوشبخت بش اروم
 داروها  لیواسه تحو

 تکون دادمو گفتم:حتما خدانگهدار  یسر 

زود  دایآ رونیلب گفت از اتاق زد ب  ری ز یشد خداحافظ  یخدانگهدار که گفتم قهوه ا نیبا ا قشنگ
برداشت و   زمیم یاز رو فشوی مطمئن شد که رفت ک   یشد وقت  رهی خ رونیبه ب شهیرفت از پشت ش

 باهام؟  یندار  یمنتظرمه کار  نیماش گهیگفت:دامون من برم د

 ت باش برو مراقب خود  ییدایآ یزدمو گفتم:نه مرس یلبخند

 نطور یزد و گفت:توام هم  یلبخند متقابال

پرونده   نی ا ری ز ادیزنگ زدمو گفتم که ب ارشینشستم به ک زم یبا لبخند پشت م   رونی از اتاق زد ب بعدم
بدون در زدن   زدی امضا م رشیز دی شرکت هم با لی شرکت بلکه وک سی ها رو امضا کنه چون نه تنها رئ

 لهینه طو ستایاتاق رئ  یاومد  شی اومد تو سرمو بلند کردمو گفتم:گاوم
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حاال زود بگو کجا ها رو امضا کنم   سمیاتاق رئ امیبدون در زدن ب خوادیو گفت:شتر دلم م  دیخند بلند
 ختهی کار رو سرم ر یلیبرم خ  دیبا

موند با   رهی گردنم خ ینگاهش رورو جلوش گذاشتم اونم زود امضا کرد سرشو که بلند کرد   پرونده
 تعجب گفتم:ها چته

 ه؟ یچ نیزد و گفت:ا  یمشکوک لبخند

روشن کرد گذاشت رو   شویبا انگشت اشارش به گردنم اشاره کرد متعجب نگاهش  کردم که گوش بعد
بود که   ییجا  قا یدق نیکف پاهام ا فتهیبود چشام ب  کیو گرفت سمتم نگاهم به گردنم خورد نزد  نهییآ
دم به  یرو دستم منم حواسم پرت بود کش ختیهول کردمو گفتم:عه تازه جوهر خوردکارم ر دیبوس دایآ

 گردنم

 شتر  یروش خر خودت  یدیزد و گفت:عجب چه قشنگم کش  یطونی لبخند ش

 نیاز ا  شتریکه ب  دمیبرداشتم به گردنم کش یدستمال دمو یکش یپوف کالفه ا  رونی از اتاق زد ب بعدم
 رو روشن کردم و فلش رو بهش زدم  ستمیم سرسوا نش

 *چند ساعت بعد*

ورود   یاجازه  دمیبهش کش یخشک شده بود دست  یتق تق در سرمو بلند کردم گردنم حساب یصدا با
 دادم

 من برم  نیاگه اجازه بد سی :رئی میعظ  خانم

 یم یخانم عظ  دیی_بفرما

رو   لمیوسا دادیبه ساعت انداختم ساعت دو رو نشون م یرفت نگاه   رونی ب دیاز گفتن خسته نباش بعد
با   شبیکه د  یزدم متوجه همون زن شدم همون  رونیرو برداشتم از شرکت که ب  چمی جمع کردم سوئ

  فشارگاز   ینگاهم بهش خورد زود فرار کرد پامو رو دید  یشده بود االنم وقت رهی بهم خ دهیصورت پوش
  دمیدو رونی زدم ب  نیرفت توقف کردم از ماش  کیکوچه بار هی یتو یدادم دنبالش حرکت کردم اما وقت

دو و وراست پس   نیکرد مطمئن بودم هم میقا ییبهش برسم خودشو جا نکهیدنبالش اما قبل ا
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  نوم یدور و ورم وگرنه اون رو نمتینب  گهی؟دیپایمنو م  یدار  شبیچرا از د یهست  ی:کدمیغر یعصب
 ی ن یبیم

 یبعدش تو  نیشدمو با سرعت به طرف خونه روندم ده م  نیسوار ماش رونی از کوچه زدم ب بعدم
غذا که به مشامم  یکتمو برداشتم در هال رو باز کردم بو رونی زدم ب  نیخونه بودم از ماش  نگیپارک

که بلوز خودم   دمیرو د دایآشپزخونه آ یکاناپه انداختم رفتم تو یبه لبم آورد کتمو رو یخورد لبخند
دادمو با  هی به ستون تک شستیموهاش رو باال بسته بود داشت ظرف م روزشهیبا شلوار د یتنشه ول

 کدبانو  یلبخند گفتم:خسته نباش 

 استاااااد یزد و گفت:شمام خسته نباش   یخورد و برگشت سمتم متقابال لبخند یتکون 

 کنم؟  لیم  یلب گفتم ادامه دادم:خب امروز قراره من چ ریز  یممنون

 استاد  نینیب ی بعد خودتون م نمیچی رو هم م  زیم  ی_تا شما لباسات رو عوض کن

عوض کردم دست و صورتمو آب   یتکون دادمو پله ها رو تند باال رفتم لباسام رو با لباس راحت یسر 
رنگا   زینگاهم به م زاشتی م زیم یهم داشت دوغ رو رو  دایآماده بود آ زیزدم دوباره رفتم آشپزخونه م
 زد یبه منه گرسنه چشمک م یرنگ افتاد زرشک پلو بدجور 

 یوقت دمیعالمه واسش غذا کش هیبشقابش رو برداشتم  داینشستم بعد از نشستن آ زی م پشت
 همه رو بخورم   نیا تونمیجلوش گذاشتم گفت:چه خبره نم

 ی ا زهیم زهی ر نقدریکه ا یخور ینم  نمی_بخور بب

کمکش کردم باهم   شبیبازم مثل د میسکوت غذامون رو خورد یتو دمیا کشواسه خودم غذ بعدم
ظرفا   نکهینبود بعد ا دایشدن آ سی از کف زدن منو خ یخبر   شبیبرعکس د یول  میظرفا رو شست
 ساز رو به برق زد   ییچا دایتموم شدن آ

 تو یدنبال خونواده  میریم میخورد   ییچا نکهی_خب حاال نوبت منه بعد از ا

 م یریباهم م نیاز خواب پا شد یوقت یکن ی استراحت م یر یم یشما خسته ا رمی زد و گفت:نخ یلبخند

 کنه ی کم نم  یز یاستراحت چ  یکم یکه خسته ا زننیبزنم که گفت:چشات داد م  یحرف خواستم
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 ؟ یاوک میر یم میشد  داریزدمو گفتم:باشه پس ب یلبخند

 ی اوک زد و گفت: یلبخند بزرگ  اونم

کانال ها رو باال   دمیمبل دراز کش  یرو روشن رو ونیزیهال تلو یاز جام پا شدم رفتم تو ییاز چا بعد
واسه ساعت   مویبودم اول گوش ونیزی تلو رهی همون کانال موندم خ یرو یلمی ف دنیکردم با د نییپا
 شد  نیبود که پلکام سنگ لمیف یتوجه کردم نصفا لمیکردم بعد به ف میتا شیش

نگذشت که   یز یخودم جمع شدم پاهام رو باال آوردم دستامو هم به پاهام زدم چ   یحساس سرما تو با
 با گرم شدن بدنم باز به خواب رفتم

با   هویکه بلند شدم  نیو پتو رو کنار زدم هم  دمیچشمام رو مال یچشمامو باز کردم کم  میآالرم گوش با
سردم   یدار ی خواب و ب نیافتاد که ب ادمی  دمیشدم من که بدون پتو خواب  رهیتعجب برگشتم به پتو خ
بعد از شستن دست و صورتم  سی زدمو رفتم سرو یلبخند خواب آلود داستیشده بود پس حتما کار آ
تنم کردم ساعتم  ریس یسورمه ا  نیهمراه شلوار ج یکاربن یبلوز آب  هیاتاقم  یو مسواک زدن رفتم تو 

هال خواستم داد   یزدم رفتم تو رونیشونه زدم از اتاق ب  ی رو دستم کردم موهام رو هم به حالت قشنگ
  یکاربن یساکت شدم پشتش بهم بود مانتو بلند تا مچ پا آب دایآ دنیاماده بشه اما با د دایبزنم که آ

که به   یکاربن  یآب یو روسر  یمشک یدست فیهمراه ک یساپورت مشک  یبرجسته مشک یهمراه گل ها
جفتمون    نکهیبدون ا مینگاه کردم ما ناخوداگاه ست کرده بود پمیبسته شده بود به ت یشکل قشنگ 

دلم ضعف رفت خط   شدرشت یچشما دنیمتوجه حضورم شد و برگشت سمتم با د میخبر داشته باش 
بود  دهیباش کشل  یرو ی رژلب زرشک دادیبود که چشماش رو بزرگتر نشون م دهیکش یچشم بزرگ

  هی میست کرد  میخودمون بخوا نکهیبدون ا دهیجذاب شده بود متوجه شدم که اونم فهم یحساب 
کمرنگ بود که با خودم گفتم توهم زدم با صداش به خودم   نقدریلحظه حس کردم لبخند زد اما ا

 زدنش برداشتم  دنیاومدم دست از د

 م؟ ی_بر

  باری ادمهی فرش روندم  شگاهینما  نیبه سمت بزرگتر میزد  رونی تکون دادم باهم از خونه ب یسر 
بزرگ هم مال اون باشه   شگاهینما نیا دادمیتاجر فرشه احتمال م نیمهرشاد گفت تو اون موقع بزرگتر

  شمیحس ش شهیمثل هم  کردمیهمونطور که فکر م  میشد  کینزد شگاهیگذشت که به نما یساعت مین
 نصب شده بود شگاهی در نما یکه باال یگفته بود تابلو بزرگ رستد
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 فرش فرهمند... شگاهی...نما

پاش بود رو   یشده بود دستش که رو دیافتاد معلوم بود استرس داره چون رنگش سف  دایبه آ نگاهم
 یدستم فشار دادم که برگشت نگاهم کرد چشاش اماده  نیبود دستشو ب خی خهیدستام گرفتم  نیب
 ؟ یتو اوک  دونمویمن م ی کن هیکردمو گفتم:گر یبودن اخم دنیبار

رو گرفتم باهم  دایدست آ نیبعد از قفل کردن ماش  رونیب  میزد  نیسرشو تکون داد همزمان از ماش تند
به دستش وارد    یکی ر کوچدستمو محکم فشار داد منم فشا دایآ میکه وارد شد ن یداخل هم میرفت

حرف   ییداشت با خانم آقا میرفت  یبه طرف مرد مسن   داینسبتا شلوغ بود با آ یبزرگ  شگاهیکردم نما
بعد که  قهیچند دق میکرد و خوش آمد گفت ماهم متقابال سالم کرد یمتوجه ما شد سالم یوقت زدیم

 د یباش یاز انتخابتون راض  دوارمیدر خدمتم ام دییاونا رفتن با لبخند برگشت سمتمون گفت:بفرما

 میمزاحم شد یا گهیامر د یما برا ی _ممنون ول

 د یی_بفرما

 فرهمند هستن؟  ی_آقا

 _خودم هستم

 باشه  دا یپدر آ خوردیشدم بهش نم رهی بهش خ قیدق

 _با فرهمند بزرگ کار داشتم

 هاشون رفتن شگاهیاز نما یکی د یدرحال حاظر به بازد شون ی_اوه بله افرهمند

کدوم شهر   شگاهینما نیا دیبگ شهیاما م پرسمیم دیجلوتر گفت:ببخش  دایبزنم که آ  یحرف خواستم
 هستن

 _ خوزستان فرهمند

 دی لطف کن شهیرو م شگاهی_آدرس اون نمادایآ

 _بله حتما فرهمند
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 م یکه تا خوزستان بر یخوایو گفتم:نم  دایشروع به نوشتن کرد برگشتم سمت آ یبرگه ا یرو بعد

 خوزستان رمیم  رمیگیم  تی_چرا اتفاقا بل دایآ

 گردهیبرم مونهیصبر کن تا آخر عمرش که خوزستان نم یتو دانشگاه دار  دایآ یگ یم یگفتم_چ یعصب

از دانشگاه هزار برابر مهم تر   میپدر مادر واقع دنیچکار د  خوامیشد و گفت:دانشگاه م رهی چشام خ به
 خوزستان  رمی امروز م نیاتفاقا هم 

 خواستم جوابشو بدم که همون مرده برگه رو به سمتمون گرفت   یعصب

 ممنون خدانگهدار یل ی_خ

 جناب  کنمی _خواهش مفرهمند

 ؟یبر  یخوایواقعا م دایبعد از سوار شدن گفتم:آ میزد رونیب  شگاهیاز نما دمیرو کش  دایآ دست

 _اره

 _باشه 

گرفتم اجازه ندم تنها بره خودمم  میراه افتادم تصم  یفروش  یرو روشن کردم به سمت بستن  نیماش
  خوادیتنها باشه دروغ چرا دلم نم خواد یچرا دلم نم  دونمیمنم راحت تره نم  الیخ  ینجور یا رمیباهاش م

  یبستن دنیهم شده با دکه واسم م بهیمنم کنارش باشم عج  رهی هرجا که م خوادیازم دور باشه دلم م
 زه یم  زهیر  نییبپر پا چسبهی م شتریتو زمستون ب یگفتم:بستن  داینگه داشتمو به آ یفروش 

با گرفتن بازوم با    هوی میبرس یفروش یتا به بستن میگذشتیم ی از پارک دیشد با  ادهیپ  نیاز ماش  دیخند
بهم   نیهم بخاطر هم دایآ زننیم دنیرو د دایآ کلیدارن ه یز ی دوتا پسر ه دمیتعجب برگشتم که د

از   لتماسوفشار داد نگاهم به چشماش خورد ا شتریبازوم رو ب دایخواستم برم سمتشون که آ دیچسب
  ز یم یرو  میرو گرفتم باهم وارد شد دایکردمو کمر آ یچشماش خوندم به اون دوتا پسر اخم بزرگ یتو

سفارش    دایبه انتخاب آ  یشکالت یتن خلوت بود دوتا بس نباریا شهیبرعکس هم  مینشست یدو نفره ا
  رونیب  شیدست فیرو از ک یشد گوش  دهینگاهم به سمتش کش دایآ یبا زنگ خوردن گوش میداد
 دیام رو د رهی نگاه خ یکرد و صفحه ش رو خاموش کرد وقت یشد اخم رهیبه صفحه ش خ  دیکش

 گفت:مهرشاده 
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  میهامون رو آوردن جفتمون شروع کرد یبعد بستن  قهیشدم چند دق رهی تکون دادم به دستام خ یسر 
 کنهی م یداره باز  شیخوردن فقط با بستن  یانداختم که متوجه شدم بجا دایبه آ  یخوردن نگاه

 ما یکن  دیخر م یبر دیزود بخور که با یی داینباش آ یچینگران ه  ینگران نقدری_چرا ا

 ؟یواسه چ  دی_خر

 گهی_واسه تو د

 گرفتم  یرون یبا دو دست ب  ی_امروز رفتم دو دست راحت

 ما یبمون میخوای _نوچ کمه ده روز م

 باز شد و با تعجب گفت:ده  روووووز  دهنش

من دو بار   میگردیهم خوزستان رو م میکنیم دایهم اونجا خونوادت رو پ رم ی م می_اره حاال که دار
هم البته االن  هیقشنگ یگذشت و جاخوش   یلیگرم بود اما خ نکهیمسافرت رفتم خوزستان با ا

 ی زمستونه گرم ن 

 ان؟ یدارن  تی واسه امشب بل نمیبب زنمی_اما و اگر ندارم زود بخور االن به دوستمم زنگ م

 زد و گفت:ممنونم دامون یلبخند

 بچه  نمی_بخور بب

راه افتادم سمت   میرو خورد مونی بستن  نکهیا خوردبعدیبا اشتها م   نباریو شروع کرد به خوردن ا دیخند
و    ارشیاز دوستام فقط ک کسالیراه هم به اشکان دوستم زنگ زدم البته بعد از اون   نیپاساژ ب  ن یبهتر

واسمون نگه اره   تیل مهرشاد مونده بود گفته بود که واسه ساعت دوازده پرواز دارن منم گفتم دوتا ب
خودم   ی قهیداشت به سل یک یش ی هامانتو  میها شد یاز مانتو فروش  یکیرو نگه داشتم وارد   نیماش

قبول نکردم   کنهیاصرار کرد که خودش حساب م یهرچ  یشهرزاد  یو زرشک یدو دست مانتو کرم
و   فیدونه هم کی یکرم نیج هیهمراه دوتا ساپورت   کیو شال هم گرفتم سه تا تون یچندتا روسر 

لباس مردونه که دستمو به طرف  ن یگرفتم واسش خواستم ببرمش سمت ماش دیکفش ست سف 
رنگ پشت   یبلوز طوس هیکنم خودش با مرده صحبت کرد و ازش خواست  ی کار  نکهیکشوند قبل ا

 تنم یبه خودم انداختم تو نهییآ  یاز تو یاتاق پرو نگاه یبعدم منو هول داد تو ارهیرو در ب نیتریو
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  جانی با ه دایدل کندم درو باز کرئم که آ نهییتق تق در اتاق پرو از آ  یدرحال جر خوردن بود صدا
داد و   یبع رنگ زرد کمرنگ همراه کت مشک گهیبلوز د ه یبعد  یشد یو گفت عال  دیدستاشو بهم کوب

 چطوره؟  نمی بپوش بب  نبارمیگفت:ا

اش حرف   قهیزدمو اون دوتا رو امتحان کردم سل  یباز کردم که در اتاق پرو رو بست لبخند  دهن
 زد و گفت:فوق العاده س یچشماش برق دنمیردم که با دنداشت در رو باز ک

  ضیها در رو بستم بعد از تعو وونستید نمیول کرد رفت با تعجب به حرکتش نگاه کردم ا بعدم
به طرف فروشنده گرفتم  دمیکش رونی گذاشتم کارتم رو ب ز ی م یلباس رو رو رونیلباسها از اتاق پرو زدم ب 

 با لبخند گفت:مبارکتون باشه خانمتون حساب کردن پاکت گذاشت و یکه لباس ها رو تو

  نیرو کنار ماش دایآ رونی لبم اومد پاکت رو برداشتم زدم ب یرو  یلفظ خانمتون خوشم اومد لبخند از
 نکن  بتیج  یمرد باهاته دست تو هیبه سمتش رفتم و گفتم:تا  رفتیور م شی که با گوش دمید

 منم واسه تو تازه هنوز واست شلوار نگرفتم یگفت:تو واسه من گرفت بشویگذاشت تو ج  شویگوش

 ها رو پشت گذاشتم و گفتم:شلوارام اندازه تار موهامه  لباس 

  میخوریم  رونی نشست پشت فرمون نشستمو گفتم:خوب خانم خانما شام رو ب  نیتو ماش دویخند
 ؟ یاوک  میکنی رو جمع م المونی خونه وسا  میبعدم رفت

 ی _اوک

 ؟ یر خو یم ی_چ

 تزا ی_اووووووم پ 

 می_پس بزن بر

  ریحواسمو دادم بهش ز دایآ  یزنگ گوش یهمون پاساژراه افتادم با صدا یسمت فست فود به
 جواب داد شویبهم انداخت و گوش یحواسم بهش بود نگاه یچشم

 ده ی_سالم ترش دایآ

...._ 
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 تپلت خوبه؟  ؟خانم یتو خوب  ی_مرس

 ه؟ یپس منظورش از خانم تپلت چ  دهیکه تازه بهش گفت ترش  نیا

  یسگ آب ه یکه شب ییتو نیا ینیبب  نهیی تو آ خوردهیبهتره خودتو  یو گفت:اوه فر   دیبلند خند یصدا با
  رم یبعد م  زنمی اول به آمبوالنس زنگ م رونیبرم ب  خوامی م  ینه من..من اونقدر جذابم که وقت یمونیم
 رونیب

...._ 

  یبا ناراحت   هوی گهیبهش م یکه طرف چ دادیافتاد که خنده از رو لباش رفت گوش م دایبه آ نگاهم
 ادی نکن بدم م ایشوخ نیگفت:فرشاد از ا

به گوشم خوده بود با   ییاسم واسم اشنا بود انگار جا نیابروهام قرار گرفت چقدر ا نیب  یبزرگ اخم
  یرو داشته باشه اصال چ دایداشت شماره آ یتر شد چه معن ظیشاگرد خودمه اخمم غل نکهیا یادآور ی
  یرگ رو نشده بودم مطمئن بودم اال   یعصب نقدریچرا ا دونمینم  گرفتیتماس م دایکه با آ خواستیم
 با اخم به طرفش برگشتم دایآ یباد کرده با صدا میشونیپ

 ؟ یشینم ادهی پ ما یدی_آقا دامون رس

با خشم  هوی میدیرس یبودم که خودم خبر نداشتم ک  یعصب  نقدریانداختم ا یجلوم نگاه  به
 ه؟ یگفتم:فرشاد ک

 زنه؟ی بهت زنگ م یواسه چ کهی خواست حرف بزنه داد زدم:اون مردت یتعجب نگاهم کرد وقت با

رو آورده بود   شیدعوت کنه گفت کارت عروس  شی و گفت:بخدا زنگ زد منو واسه عروس  دیترس
 ام ی ب تونمیمنم گفتم نم شهیم زنگ زد که بگه اخر هفته عروسخونمون که بهش گفتن من مسافرتم االن

سرش داد زدم  لیدل یبود واسم که ب ب یراحت شد خودمم عج المی خ خوردهی  شهیگفت عروس یوقت
 زدی حرف م گهیپسر د هیبا  نکهیچرا جوش آورده بودم از ا دونمینم  ینداشت ول   یواقعنم به من ربط

 می زدم بر اگه داد دیخب ببخش یل یاروم گفتم:خ
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داخل بعد از   میزدم باهم رفت نویشد قفل ماش  ادهی پ نکهی بعد ا ستادمیمنتظرش ا رونیزدم ب   نیماش از
شده بود دستاشو گرفتمو آروم   رهیسفارش دادن نگاهم بهش خورد که ناراحت به دستاش خ 

 د یگفتم:توروخدا ناراحت نباش ببخش

 بکشه که محکمتر گرفتمشون   رونی سرشو بلند کنه خواست دستاشو از دستام ب نکهیا بدون

 نگاهم کن دای_آ

 نگفت سرشم بلند نکرد  یز ی چ باز

 با توام ها بلند کن سرتو  ییدای_آ

 باشه؟  زهیم زهی ر دیشدم گفتم:ببخش رهیبلند کرد تو چشاش خ  سرشو

 گه یکردمو گفتم:بخند د یتکون داد که اخم سرشو

 حاال شد  ولیزد که گفتم:ا یلبخند

به خوردن  میبا ولع شروع کرد میپررنگتر شد با اومدن گارسون دستامونو از هم جدا کرد لبخندش
که  نیافتاد که ماکس زده بود هم یسرمو بلند کردم نگاهم به دختر  کردیم ین یسنگ یبدجور  ینگاه

که از  هیچشماش آشنا بودن نکنه همون نقدریزود نگاهشو پس گرفت چرا ا کنمی دارم نگاهش م دید
نبود   یچی داده باشه اما ه یام ی پ دیانداختم که شا می به گوش  ینگاه فتهیداره دنبالم راه م شبید
شدم   رهیسرمو بلند کردم بهش خ  دایآ یرک یز  ریخنده ز یوردن شدم با صدادوباره مشغول خ الی خیب
سمتم گرفت   شویشد گوش  شتریخندش ب  دنینگاهمو د  یوقت دیخندی بود اروم اروم م  شیگوش رهیخ

  نینگاهم به اخر دنیعکسمون رو د ریز  یدادم پس الن کامنت ها ینگاهمو از چشماش به گوش
 کامنت خورد 

 ... زمی ...جوووووون همه جاش مثل بازو هاش عضله ست عز

 دم یادب بودن واقعا خندم گرفته بود اروم خند یب  ای بعض چقدر

 هم توجه نکن  زایچ نینکن دختر خوب به ا  یطونی _ش

 کنم ی م ی_سع
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انداختم  یبه ساعتم نگاه میزد رونی ب یاز فست فود میشاممون رو که خورد  دمیحرکتش خند نیا به
رو جمع   لمونیزودتر وسا دیبا سرعت راه افتادم سمت خونه با دادیساعت نه رو نشون ماوه اوه 

 ادمیکه  ذاشتمیچمدون م یرو تو  لمیداشتم وسا میخونه بود  یساعت بعد تو میحدود ن میکردیم
به   دمیکش رونیتخت ب  ری از ز یو نه چمدون از جام پا شدم چمدون  دمینه ساک خر دایواسه آ مداو

افتاد سر پا   دایدر شدم خواستم در بزنم که نگاهم به آ ک یباز بود نزد  مهیرفتم درش ن دایطرف اتاق آ
سمت   فتر  دمید نکهیشدم تا ا رهی بهش خ نقدریا زدیبلندش رو شونه م یبود و داشت موها ستادهیا

و در   دمیکش خوردی تکون م جانیتند قلبم از ه  یکه بخاطر تپش ها یا نهیس یرو  یهاش دست لیوسا
با   یتضاد قشنگ یعسل  ری حر نیانداخته بود ا یر ی سرش شال حر یوارد شدم رو دشییزدم با بفرما

  یسر سرخ شده و  ینگاهش کردم با گونه ها جیکرده بود با صداش گ جادیروشنش ا یقهوه ا یموها
 ؟یافتاد گفت:کارم داشت نییپا

 بهت بدم  نوی_نه نه اومدم ا

نصف راه با صداش  رونی کرد برگشتم که برم ب یزد و تشکر  یبه چمدون اشاره کردم لبخند بعدم
 متوقف شدم

 _دامون

 گرفته تمیصدا نزن قلبم جنبه نداره باز ر  ینجور یا یزن یقشنگ صدا م نقدر یالمصب چرا ا اخه

 _جا...بله 

 رم یاتاق بگ یجور چ  ستیمن شناسنامه ام همراهم ن  میکن  کاریشد و گفت:اونجا چ  رهی بهم خ یکم

 نباش  یز یکنه تو نگران چ فیخونه واسمون رد هی گمیدارم م یدوست هیهتل من  میری _نم

 زد و گفت:ممنونم بابت تمام کمک هات   یآرامش بخش لبخند

 صدام بزن   یداشت یکردمو گفتم:نشنوما زود جمع کن کار  یمصنوع اخم

آروم   یکوب ی خودتو محکم م نقدریچرا ا ی لعنت رونی اونجا نموندم از اتاق زدم ب شتریتکون داد ب یسر 
  یتماس گرفتم بعد از کل لیبرداشتم با سه  مویبلند خودمو به اتاقم رسوندم گوش یباش آروم با گام ها

د ممنون یمنم که با نی..امیاونجا بمون میتونیخودش هست م یگفت که خونه مجرد یاحوال پرس
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از   یو نه خبر  شدینه خنده به لبم باز م گذشتیم گهی اگه چند ساله د دیاگه اون نبود شاباشم  دایآ
به ساعت انداختم اوه  یچمدون رو بستم نگاه پی هامو جمع کردم ز لیبا لبخند وسا گرفتمیدوستام م

زدمو بعد از چک   یمردونه ا پیگفتم که آماده بشه خودمم ت دایبه آ میوقت ندار گهیساعت د کیاوه 
 یزد نگاه رونیهم ب دایاومدن من آ رونی همزمان با ب رونیچمدون به دست زدم ب  زیکردن همه چ
صندوق جا   یو تو  نییشدم چمدونش رو گرفتم همراه چمدون خودم بردم پا  کشینزد میبهم انداخت

 رابی رو س نا یباز ا ادیآبود معلوم بود   سیخ  نیدادم برگشتم برم داخل که نگاهم به درخت ها افتاد زم
آب حموم    ر یبرق رو زدم بعد از چک کردن ش دیگاز و بستم کل ری خونه ش یزدمو رفتم تو یکرده لبخند

رو    نیماش  نکهیبعد از ا میشد نیدرا رو قفل کردم سوار ماش  رونی ب میزد دایو آشپزخونه با آ سی و سرو
  میو ن ازدهی اه افتادم سمت فرودگاه ساعت ر بسم اهلل هیرو هم قفل کردم بعدم با    اطیدر ح  رونیبردم ب 

خودمم   نهیگفتم بش دایسالن به آ یتو میفرودگاه گذاشتم باهم رفت نگیپارک  یرو تو  نیبود که ماش
 از آب زرشک رو مزه مزه کرد  یکرد و کم  یرفتم دوتا آب زرشک گرفتمو برگشتم تشکر 

 دایواسه پ کردمیفکر نم  چوقتیسفر خوزستان داشته باشم اما ه هی خواستیدلم م شهی_همدایآ
 خوزستان بزارم  یکردن پدر مادرم پامو تو

لبش بود دستمو دور شونه هاش گذاشتم و   ی گوشه  یشدم لبخند تلخ  رهی بهش خ برگشتم
 گفتم:ناراحت نباش 

 قبولم نکنن  ترسمیم ستمیشونمو گفت:ن  یگذاشت رو سرشو

 زه یخاله ر نمیحاال آب زرشکتو بخور بب  گشتنیکه دنبالت نم کردنی بولت نمکردمو گفتم:اگه ق یاخم

  مایهواپ یبعد تو قهیزدمو منم آب زرشکمو خوردم چند دق یشروع کرد خوردن لبخند دویخند  زیر
 مینشسته بود

 ره؟ یم ادش ی اد؟منوی سراغ من نم گهیکنه د دایپدر مادرشو پ دایاگه آ یعنی

نفسمو آه   دیتپ یکند داشت م یییل یبود که قلبم خ نیفکر دلم گرفت بدتر از اون ا نیچرا از ا دونمینم
فکرا رو نکنم من عادت دارم به تنها   نیهم فشار دادم بهتر بود ا یفرستادم پلک هامو رو رونی مانند ب
  دهیترس دایآ  گرفتیداشت اوج م مایحق منه با گرفتن دستم چشمامو باز کردم هواپ  ییتنها نیبودن ا

 فکر کن  یخوایکه م ی ز ی بود دستاشو محکم فشار دادم اروم گفتم:چشماتو ببند به اون چ
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 میاس ام اس گوش یزدم با صدا یشونه ام گذاشت لبخند یکم فشار دستاش کم شد سرشو رو کم
 ام نا آشنا  یصفحش رو روشن کردم و باز هم پ

و کل   نمی سرد بب  یهوا نیا انیهستم که تو را م  نیام باز منتظر ا ستادهیبالکن اتاقت ا ری ز ی...ساعت
 ... یتنم از بودت گرم شود ول

شماره اش رو   دهیبه من م ییام ها  یپ نی چرا همچ ه یک نیا ایرو به لبم چسبوندم خدا  یگوش تاج
اما در اون زن مزخرف بودم که باز از خاموش بودن شماره منو با خبر کنه  یصدا دنیگرفتم منتظر شن

که به خواب رفته بود رو   ییدایاومد آ  ینم  دنشیجز نفس کش ییصدا چیکمال تعجب جواب داد ه
ام هات   یپ  نیا یکردمو گفتم:معن ی رفتم اخم یبهداشت  سیدادم به طرف سرو هیتک  یبه صندل 

 ؟یخوای از جونم م یه؟چیچ

تماس رو قطع کردم   دمویموهام کش یتو یکالفه دست ومدیبود که م دنشینفس کش یفقط صدا بازم
به   نهییآ یاز التهاب صورتم کم شد تو یکم  دمیآب سرد رو باز کردم چندتا مشت به صورتم پاش ریش

  سیاز سرو دمیبه موهام کش یام ها داشتم دست ینسبت به پ  یشدم چرا حس بد رهیخودم خ 
صورت    دنیبد با د ین حساخورد تمام او  یتکون دایکه نشستم آ  یصندل یزدم رو  رونی ب  یبهداشت

گونه اش کاشتم چقدر  یرو یاراده خم شدم و بوسه ا  یزدم ب   یرفت لبخند  نیاز ب  دایغرق خواب آ
  خواستیدختر نگاهم به لباش افتاد که موقع خواب غنچه شده بود...اوف دلم م نیبود ا  نیریش

 دمیبود اروم خند جبیخودمم تعجب کردم ع دنیفکر ابروهام باال پر  نیمحکم ببوسمشون...با ا
کردم    داریرو ب دایفرودگاه اهواز نشست آ یتو مایبعد هواپ قهیدستام گرفتم چهل دق نیدستشو ب

گرفتن چمدون ها از فرودگاه   لیبعد از تحو دمیشد با لبخند دستشو کش رهیخ رونیناباور از پنجره به ب 
 دنیبا تعجب برگشتم با د یاسمم توسط کس دنیا شن رفتم که ب سیسرو یبه طرف تاکس میدز رونیب

ناباور   ستادیرو به روم ا یشدم وقت  رهی اومد خ یکه گل به دست و لبخند به سمتمون م  یمرد
 ل ی گفتم:سه

 بغل عمو  ای داش ب  میپات ری گفت:خاک ز مایمثل قد بازم

معرفت   یب  ییرو بغل کردم چندتا پشت سر هم زد پشتم و گفت:کجا  لیسه  دمویلفظ عمو خند از
 ی نامرد  یلیخ
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شدم خواستم بگم شرمنده که بازم   رهی و ازم جدا شد شرمنده تو چشاش خ د یشونه ام رو بوس  یرو
 ذهنمو خوند 

 _دشمنت شرمنده برادر لیسه

 اشزن داد یبرگشت و گفت:به خوزستان خوش اومد دایبه طرف آ لی زدم سه یلبخند

گرفته بود اگه  تمیدل المصبم باز ر نیبود ا یخوشم اومد لفظ قشنگ  دیکلمه دلم لرز نیا دنیشن از
اما قصد جمع   دمیلبم کش یرو یدست شدیجوره جمع نم   چیاالن نزن لبخندم ه گفتمیدست من بود م

از   قرمز یبا لپا نداختنیلپاش گل م یادیز دایانداختم جد دایبه آ یشدن نداشت برگشتم نگاه
 ممنون  یلیخجالتش اروم گفت:خ 

 میداشته باشه اخه جفتمون دست تو دست هم بود دای از منو آ یتصور  نیحق داشت همچ  لیسه
 ن؟ یحاال چرا واسه ماه عسل خوزستان رو انتخاب کرد  نمیبب نیگفت:خب بگ لیراه سه  نیب

  امیآرزوم بود ب  شهیشهرا خز شدن هم هیگفت:شمال و بق  یطون ی با ش دایبزنم آ  یحرف  نکهیا قبل
 نجا یمنو به آرزوم برسونه ماه عسل آوردتم ا نکهیخوزستان دامونم بخاطر ا

 یهمسر   یگفت:مرس  یساختگ ی بهم انداخت و با خوشحال طنتی با ش ینگاه

 خانومم کنمیگفتم:خواهش م  دمویکردم نتونستم تحمل کنم اروم خند یگرفته بود هرکار  خندم

 میشد ادهی آپارتمان نگه داشت باهم پ هی یبعد جلو قهی دق ستی م خندش گرفته ببود اون مشخص
 هفت رو فشرد   یدکمه طبقه  میبه طرف آسانسور رفت میچمدون ها رو هم در آورد

 رسونمیتک بزن خودمو م  هی نه نگو فقط  یخواست  ی_داداش هرچلیسه

 چشم حتما  یز ی_عز

گردش   یبرا نیو گفت:من برم داداش شمام خسته ا ومدیبا ما ن لی سه یول میاومد  رونی اسانسور ب از
هم   خچالیبزنگ   یکرد ریگ  ییاگه جا یول  یشناس یهم که خودت کل خوزستان رو مثل کف دستت م

 فعال  ستین  دیبه خر ازیپره ن
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و کفشاش رو در آورد   دیکش یا ازهیخم دایانداختم و درو باز کردم آ دیواسش تکون دادم کل یدست
  دایگذاشت چمدون رو برداشت رفت داخل منم تقابال همون کارا رو کردم رفتم داخل آ یجا کفش یتو
 دمیدخن   گذروندینظر م   ریبود و خونه رو ز ستادهیخسته بود اما وسط هال دست به کمر ا  نکهیبا ا

که زود لپشو ول  دیکش  یغیلپشو محکم گاز گرفتم ج  ستیحواسش ن دمید  یوقت  ستادمیکنارش ا
 ی کن یم  داریاالن مردمو ب سییییییی کردم دستمو رو لبم گذاشتم و گفتم:ه

 یر یگ یگذاش رو لپشو با اخم برگشت سمتم و گفت:چرا گاز م دستشو

 گل نکنه تیطون ی حس ش یبه کمرم زدم و گفتم:تا شما باش  دستامو

 تر شد و گفت:دلم خواست اصال دلتم بخواد ظی غل اخمش

 واست دلتم بخواد_منم دلم خ

 یکن یمنو تکرار م  یباز کرد و گفت:حرفا دهنشو

 تکون دادمو گفتم:اوهوم  سرمو

و گفت:پس دلت خواست گاز   دیکش ی از سرش در آورد افتاد به جون موهام محکم موهام رو م شالشو
 ی گرفت

 آآآآآخ ول کن یموهامو کند داااایآ یدستاشو باز کنم:آآآآ کنمیم یسع

 زد و گفت:نموخوام نموخوام  یطان ی ش  لبخند

  یمحکم ببوسمشون وقت خواستیدلم م شدنیلباش که چجور موقع گفتن نموخوام جمع م دنید با
خونه چرخوند نگاهش به  یتو ی لباش شدم کم کم دستاش شل شد موهام رو ول کرد سر  رهیخ دید
قول  شدیچ  نیگفت:بب  ونیبرگشت سمتمو گر دیلپش کش یرو یافتاد رفت سمتش دست یقد نهییآ
 مونه ی جاش م دمیم

بوسش   مونهینم رمی وگفتم:نخ دمی خم شدم و لپشو بوس  نمیس یکوچولوش زد رو یبا اون دستا بعدم
 شهیکردم خوب م 

 ی زنیبچه گول م یگفت:دار  نهیکرد و دست به س یاخم
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زدمو اروم   یعطرش دماغمو پر کرد لبخند یبو دمیکش  یقیگوشش بردمو نفس عم  کینزد سرمو
 حرص نخوره  نقدریکه ا کنمیخاله سوسکه رو آروم م  هیدارم  زنمیزمزمه کردم:نه بچه گول نم

خورد که عقب گرد کردم نگاهم به صورت خجالت زده اش افتاد  یدماغمو به گوشش زدم تکون  بعدم
 ک یشب ش زهیم زهی تر شد و گفتم:برو بخواب ر  قیلبخندم عم

از اتاق ها رفتم حوله ام رو برداشتم به  یک یاز اتاق ها رو برداشت با لبخند به   یکی تکون داد و  یر س
  یهمراه گرمکن طوس یرنگ یمشک  یاومدم رکاب  رونیگرفتمو ب یا قهیدوش ده دق هیحموم رفتم 

  زرعد و برق ا یرفتم با صدا  یقیبه سمت تخت رفتمو خودمو پرت کردم روش به خواب عم  دمیپوش
زود از جام پا   کردی م سیرو خ   نیبه پنجره انداختم که باز بود بارون داشت زم  ینگاه دمیخواب پر

به خونه انداختم با    ینگاه رونیاز اتاق زدم ب یبود با احساس تشنگ یشدم پنجره رو بستم چه بارون 
زد که کل  یق ردم رعد و برپر آب خو وانیآب رو در آوردم دوتا ل  خچالیآشپزخونه رفتم و از  دنید

مبل نشسته  یرو  یکی اون تار یافتاد که تو داینگاهم به آ رونی شد از آشپزخونه زدم ب دیآسمون سف
با تعجب به سمتش رفتم و بازشو گرفتم با ترس چشاشو    دیلرزیو م دادیبود گوشاش رو محکم فشار م

هق هق کرد   بلندو محکم گرفت با هق هق خودشو تو بغلم پرت کرد گردنم دیمنو د یباز کرد وقت
 دایآ  شدهیگفتم:چ دهیترس

 ترسمیدامون م ترسمی_م

تخت   یدور کمرش حلقه کردم به خودم فشارش دادم بلندش کردم بردمش سمت اتاقش رو دستمو
 بخدا  ترسمیدستمو گرفت و گفت:توروخدا نرو م هیخواستم برم با گر یگذاشتم وقت

 دم یزدمو کنارش دراز کش یلبخند

 من هستم  گهینکن د هیخب گر یل ی_خ

 نگاهم به لباساش افتاد  دیلرزی پنهون کرد هنوزم م نمی س یتو سرشو

صبح   یبود کم کم چشمام گرم شد به خواب رفتم دم دما دهیباز خواب یموها ی تاپ بند یراحت شلوار
 از قبل بغل کردم رو محکم تر  دایآ دمو یجفتمون کش یبا احساس سرما پتو رو رو
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بود   یدرحال خودکش  دایآ یانداختم گوش  ینگاه یاز خواب پا شدم به عسل  یزنگ گوش یصدا با
صداش رو کم کردم که رفت   کرد ی م یی(روش خودنمانیرو برداشتم اسم)آر ی دست دراز کردم گوش 

 ر ی گ غامیپ یرو

 یدی دلم تنگه صداته جواب نم یخواهر  دای_الو آ

 ست یخواهر داماد ن  یول  یخواستگار  رهیداره م نی دیمکث کرد و با بغض گفت:آ یکم

ادامه   دیکشی م ینامعلوم یخط ها  نمی س یبه طرفش برگشتم با انگشتش رو دایآ یصدا با
 شدن مامان بابام مهمه  دایداد:قطعش کن فعال فقط پ

سرشو بلند   دادیادامه م تفاوت به کارش یب دایآ  گرفتیرو قطع کردم که باز پشت هم تماس م  یگوش
انداخته بود صورتش از خجالت سرخ سرخ شده   نییسرشو پا  دایشد تو چشمام *" آ رهی کرد خ

درونم بود که منو به خودم آورد ناباور سرمو تکون دادم *"   یصدا نی...ا؟یکرد کاریبود...دامون تو چ
جوره التهاب صورتم کم    چیه مزدیپشت سر هم به صورتم آب م ییزدم رفتم دستشو رونی تند از اتاق ب

 هوی شدی کردم چ یکار  نیمنم واقعا من همچ نیشدم ا رهیخ  نهییآ یبه خودم تو  شدیکه نم شدینم
از   ییصدا هی نکنه فکر کنه از اعتمادش سو استفاده کردم   کنهی خودش فکر م شی پ یخدا االن چ یوا

..دلم ستین لی م یاونم نسبت بهت ب ستین یدختر  نیهمچ دای..نه آزدیعمق وجودم داد م
داره شکل   یز یچ یوسط  نی*" ا  دونستمیبهتر م یل یداد بزنم خفه شو*" اما خودم خ خواستیم
واسم مهم شده از  نکهیاز ا دنشی از ضعف رفتن دلم از لرز دونستمیرو م نایا یهمه  دونستمیم رهیگیم
  یتم خند  دمیقلبم کش یبه رو یدست نهیری لفظ زن داداش واسم ش نکهیدارم از ا رتی نکه روش غیا

 ها.. ومدهیبدت هم ن نکهیزدمو اروم زمزمه کردم..مثل ا

مونده بودم دوباره صورتموآب زدم قبل   ییدستشو یوقت بود که تو یل یبرم خ رونیب گهیبود د  بهتر
 کنم ی م یبه خودم گفتم که حتما ازش معذرت خواه  رونی برم ب نکهیا

 ؟ یصبحونه بد  هیبه ما  یخوایخااااانم شما نم  دایسمت آشپزخونه رفتم داد زدم:آ به

درو باز   یاومد عصب یم هیگر یکردم و برگشتم سمت اتاقش صدا یاخم دایآماده بدون آ زیم دنید با
 رونی کردم که گفت:برو ب
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 هیبوسه گر هیبخاطر  یشدم و به سمت رفتم بازوش رو گرفتم و گفتم:تو دار  یاز قبل عصب  بدتر
 ؟ یکن یم

 داد زد:آره آره آآآآآرررههه  هیبا گر  نمیس یکرد مشت زدن به قفسه  شروع

 ببوسمت ها *"   شتریتو بغلم با لبخند گفتم:نزار ب دمشیکش

 هو ی شدیچ دونمیخب؟نم ییدایآ دیشد *"و گفتم:ببخش  رهیبهت بهم خ  با

 رونیبرو ب  خوامی_نم

بخدا نبود بهم   دایهوس نبود آ  یاز رو دنمیموهاشو نوازش کردمو آروم گفتم:بوس هیگر ریزد ز  دوباره
 زود بهت گفتم ی لیخ  دیفرصت بده شا

 یموهاش کاشتمو گفتم:زود یرو یشد بوسه ا رهیهاش قطع شد سرشو بلند کرد بهم خ هیگر یصدا
 لبا...  یاز گشنگ یومدی بدجور گشنم اگه ن میباهم صبحونه بخور  ایب

 سای وا یو گفت:دااااااامون جرات دار  دیکش یغینداد حرف بزنم ج  اجازه

چونه ام زدم اره درسته من داشتم  رینشستمو دستمو ز  یصندل   یزدم رو  رونیاز اتاق ب  دمویخند بلند
مال من  دایآ  نباریا رنیازم بگ  ویکس  زارمی نم  نباریا گمیفرصت بهش م نیتو کمتر شدمیم دایعاشق آ

 نسکوت مشغول صبحونه خورد ینشست تو  زیزدم با خجالت پشت م یلبخند دایبا اومدن آ شهیم
زود آماده    یدیداره ظرفا و چ  ییظرف شو  نیماش نجایبعد از تموم شدن صبحانه بهش گفتم:ا میبود

 دنبال مامان بابات باشه؟  میشو که بر

 افتاده گفت:باشه  ری ز یهمون سر  با

 ؟ یدوباره برگشتم و گفتم:خانم رون ی آشپزخونه زدم ب از

 ؟ یبپوش یخوای م ینگاهم کرد که گفتم:چ برگشت

 گهی_مانتو شلوار د

 کدومشون؟ نهیمنظورم ا لسوفیگفتم:ف  دمویخند
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 _آ...همون زرده 

 م یوم زرده ما که زرد نگرفتگفتم:کد  متعجب

 یتو با من نبود لسوفیگفت:ف  دویخودم خند مثل

 بپوش  یزود  یگفتم:اوک دمویخند

واسم گرفته بود رو همراه همون کت و   دایکه آ یچمدون رو باز کردم بلوز  پیاتاقم ز یرفتم تو خودمم
شروع کردم به آماده شدن بعد از زدن عطر و بستن   دمیکش رونیراه راه فول شاپ ب  یشلوار مشک 
آماده اومد  دایبعد آ قهیچند دق رونی بوت رو هم پام کردم از اتاق زدم ب مین  یکفشا میساعت مچ

  یمشک یشال سه متر  یانداختم مانتو زرد همرنگ بلوزم شلوار کفش مشک پش یبه ت  ینگاه رونیب
کرده بود گونه هاش رو هم  دهیبا خط چشم کشزرد چشماشو  یو طرح ها یمشک یدست فیهمراه ک

 زدم  یلبخند  یلباشو هم گلبه  یآجر 

 م؟ ی_بر

که   یگرفتمو آدرس یآژانس میزد  رونی تکون داد باهم از خونه ب یبود فقط سر  پمی ت رهی که هنوز خ اون
بود  دهی ترس  دایباز آ ستادیا یبزرگ  شگاهینما یساعت بعد جلو میاون آقا داده بود رو بهش دادم ن

  خی یدستابا  دایآ میاز در که وارد شد میرفت شگاهیاسترس داشت دستشو گرفتم باهم به سمت نما
از پشت   یدر بزنم کس نکهیقبل ا میرفت تی ریزده ش دستمو محکم فشرد باهم به سمت اتاق مد

 جناب  دییگفت:بفرما

 هستن نجایکه ابا فرهمند بزرگ کار داشتم گفتن   ریسمتش و گفتم:سالم وقتتون بخ  برگشتم

 ن یلذت ببر نجایا دنیاز د دی تونیم  ارنیم فیتشر گهیساعت د میتا ن نی_بله درسته خوش اومد

 دید الی خیب ا ی بازومو گرفت گفت:من استرس دارم ب دایآ م یسالن برگشت یکردم اونم رفت تو یتشکر 
 م؟ین یبش میزدن بش

 که  ستیبد ن  میبزن یچرخ هی ایخب حاال ب  یلی گفتم:خ دمویخند اروم

شدن  دهیبا کش میکردیفرش ها رو دونه دونه نگاه م دمیزدمو دستشو کش یلبخند دیکش یپوف کالفه
  ییبایشدم واقعا قشنگ بود از ز  ری متح دنشیرفت که از د  یدستم به طرفش برگشتم سمت فرش
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  یبا صدا می شده بود جفتمون غرق اون فرش شده بود رهیبهش خ  جانیبا ه دای دهنم باز مونده بود آ
 م یجفتمون دست از نگاه کردن برداشت یفرد

 د یدار یخوب  یلیخ قهی*معلومه سل

زدنش  دینه اون شروع کردم به د دمیرو د دایآ یچشماش انگار چشما دنیسمتش با د میبرگشت
 زدن برداشتم دیداشت با صداش دت از د یچهارشونه بود اما کمرش خم شده بود صورت شکسته ا

 درسته؟ دیبا من کار داشت نکهی*مثل ا

 _بله بله فرهمند بزرگ؟ 

 د ییزد و گفت:خودم هستم بفرما  یتلخ  لبخند

 خدمتتون  میداشت یکار خصوص هی قتشی_حق

 یچشما ادیمنو  نیدار ییبایز  یگفت:چشما نیشد غمگ دایآ ی رهی انداخت خ دایبه منو آ ینگاه
 ندازه ی م یز یعز

 داست یحرف مطمئن شدم که پدر آ نیا با

 طرف  نیاز ا دیی*بفرما

  نیشما بود  شیکردن گفت:دو روز پ  ییرایپذ یازمون حساب  نکهیبعد از ا میرفت  تی ریبه اتاق مد باهم
 ن؟؟ یتهران به دنبال من اومد شگاهینما یتو

 رو دادن  نجای_بله آدرس ا

 دیاومد  نجایکه تا ا هیمهم  ییل ی*پس حتما کار خ

 کردنش آسونه اما باور کردنش نه  فی_بله درسته تعر

 کردیم دادیچشماش ب  یتو ینگران

 جناب؟   دیکن ینگرانم م دی*دار
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 هستم یان ی_ک

 لطفا  دیزودتر بگ دیکنینگرانم م  دیدار یان یک ی*بله آقا

 دخترتو... قتشیشدم و گفتم:حق   رهیبودن خ دنی بار یکه هر لحظه چشماش آماده  ییدایآ به

 یدار   یازش خبر  یبلند شد و گفت:توروخدا بگو دخترم چ   زشی نداد حرف بزنم از پشت م اجازه
 کجاست؟  یدونیم

 بشن  یمونده بود اشکاش جار  کم

با من اومدن خوزستان و  شبید نیبودن بخاطر هم دنتونید طاقتی _دختر شماهم مثل شما ب
 ...نکهیا

تو   یمن یگفت: تو پونه   دایرو به آ  دیاز گوشه چشمش چک یاجازه نداد حرف بزنم و قطره اشک باز
 تو...

پونه بود  دایآ هیاسم واقع یعنیگفت..گفت پونه  یاون چ یزدن واسش سخت شده بود راست حرف
 هق زد:بابا  هیاز جاش بلند شد به سمت باباش رفت با گر دایداشت آ یچه اسم قشنگ

 

 *دای*آ

 

بغلش   یشدنم تو  دهیمن بود با کش یبابا  نیواقعا ا یعنیشدم  رهی باور به مرد شکسته رو به روم خ نا
  ونیآغوش پدرانه رو مد نیزدم ا ی لبخند هیگر  ونیدستامو دورش حلقه کردم م دمیکش یق ینفس عم

  خندلباما  هیبرداشت با گر نشی س یسرمو از رو زدیسرم بوسه م یدامون بودم بابا پشت سر هم رو
چقدر منتظرته   یدونیم شهیشده ذوق مرگ م  دایگفت:اگه مامانت با خبر بشه دختر کوچولوش پ

  یتو نجایبعد از تو کمرم خم شد مامانت شکسته شده خواهرت اگه بفهمه هم  میدیکش یچ  یدونیم
  ماالن کنار ه چوقتیه دیاگه ونداد نبود شا گهیداداشتم که نگم د کنهی چتر پهن م شگاهینما نیهم
 مینبود
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زدم بابا ازم جدا شد و با سرعت   یو لبخند   دیونداد بود قطره اشکم چک میپس اسم داداش واقع ونداد
  دمیشروع کرد به شماره گرفتن اروم خند جانیه  ویرفت تلفن رو برداشت با خوشحال زشیبه طرف م 

 رهی متعجب خ شیخال  یجا دنیتکون دادم و اشکامو پاک کردم برگشتم سمت دامون اما با د یسر 
گذاشتم با   رونیاراده به سمت در رفتم درو باز کردم پامو که ب  یشدم به رو به روم کجا رفت پس ب 

 حرکت نکردم  گهیدامون د یصدا

 ؟ یگیم  یمعلوم هست چ یچ یعنی_دامون

...._ 

 خودشه؟  یمطمئن  یکنی اشتباه م یدار  دی_شا

  دمیکش یبابا نفس راحت دنیبرگشتم عقب که با د دهیترس دم یشونه ام از جا پر  یرو  ینشستن دست با
 تو  ای ب  هیکار بد یفالگوش یستاد یا نجایزد و گفت:چرا ا یبابا لبخند مرموز 

  یبا صدا  زدی حرف م  یداشت با ک یعن یکالفه بود  نقدریزده همراهش رفتم داخل دامون چرا ا  خجالت
 بابا سرمو بلند کردم 

 که مامانتو خواهر بردارت منتظرتن  میختر بابا بدو بر_خب د بابا 

 ؟ ی_پس دامون چ

 مشیببر  میکه با خودمون برش دار شهینم یکرد و گفت:دست اون اقا هم درد نکنه ول یاخم

از   یمن حت رفتمیبدون دامون م  دیبا یعنینزدم  یگلوم جا خوش کرد حرف  نیب   یحرفش بغض نیا با
ندارم بابا   ادیازشون به  یچیکه ه یجمع  نی ست بعد برم ب بهیو هنوز واسم غر کشمی بابا خجالت م
  نهقطع کرد اومد سمتمون بابا با لحن  شویگوش دنمونیدامون با د رونیاز اتاق زد ب دیدستمو کش

شما نباشه    شیپ گهیواقعا ممنونم اما بهتره دخترم د  یانی ک یگفت:ممنون آقا یچندان دوستانه ا
 خدانگهدار  کنمیران ملطفتون رو جب 

داشت   یگلوم درد بد دیبزنم دستمو کش  یانداخت بابا محلت نداد حرف یمتعجب بهمون نگاه دامون
شوک بود نگاه کردم با زور پلک هامو نگه داشته بود که مبادا اشکم  یکه هنوز تو یبرگشتم به دامون

 اکتچرا منه احمق س کنهیمفکر  ی خودش چ  شیرفتار کرد دامون االن پ ینجور یچرا ا ادیب  نییپا
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  دمیکش رون ی ب  فمیاز ک  مویبه خودم اومدم گوش  نیماش  یبا نشستن تو دمیکش یکالفه پوف ستادمیا
 ام دادم  یبهش پ

 کرد... ینجور یچرا ا دونمیدامون نم  دی...ببخش

بشه چشمام  رو بستم سرمو  ریکم مونده بود اشکم سراز  ومدین  یجواب چیگذشت اما ه یا قهیدق چند
 یبابا برگشتم نگاه یخودمو خفه کنم با صدا  خواستیبشه دلم م  ریچسبوندم نکنه ازم دلگ شهیبه ش

 بهش انداختم

 ؟ یکن فیواسه بابا تعر  یز یچ یخوا ی_خب دختر بابا نم

 کنم فیتعر و یدلخور بودم که فقط گفتم:چ نقدریا

 ستنی ن  تی اونا پدر مادر واقع یدیشد که فهم  یزد و گفت:چجور  یلبخند

دو   یوقت تو  چیه دیدامون تمام کمک هاش دوباره بغض کردمو گفتم:اگه دامون نبود شا یادآور ی با
 کردم ینم دایسه روز شما رو پ  ای

 ی ان ی_ک

 ؟ ی_چ

 ی انیک ی_دامون نه آقا

 ن؟ینگفتم که باز گفت:تو کدوم هتل هست یز ی چ کردی م ینجور یداشت ا چرا

 م یکردمو گفتم:هت...هتل نرفت وله

 د یکجا موند شبیکرد وگفت:پس د یاخم

 م ی_خو..خونه گرفت

خونه تنها   هی نداره تو   تیخوب  ارهیهاتو ب لی ونداد بره وسا  گمیزد و گفت:آدرسشو بده م یپوزخند  بابا
 د یباش
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انداختم با    میگوش یبه صفحه  یرومو برگردوندم قطره اشکمو زود پاک کردم نگاه  نهیبابا بب نکهیا قبل
 زود بازش کردم  یام یپ دنید

  ا یایدنبالت تنها ن  امی بهم زنگ بزن م یبرگرد یکرده خواست  داتی...خدا ببخشه باالخره بعد از سال ها پ
 ...ییدای مراقب خودت باش آ

  دیشا ایباعث شد  نیواسم سخت بود ا شی دور دیشا  دونستمیبغضم رو نم   لی بزرگتر شد دل بغضم
هست که   زای چ یل یقلبم خ یتو دونستمیبود دوسش داشتم م یهمه خوب بودنش هرچ  نیبخاطر ا

چند  ادی یدرک کنم لحظه ا خواستمی خودم نم یخود به خود به وجود اومده بود اما ناراحت نبودم ول 
نا   دیکوبیم  نمیس یبوسه *"ضربان باال قلبم محکم خودشو به قفسه  یادآور یافتادم با   شیساعت پ 

  یقرار یخب آروم باش ب   یلی دلم گفتم:خ یزدم و تو  یکیلبخند کوچ دمیقلبم کش  یرو  یمحسوس دست
 نکن 

 یدامون چیگرفتم لبام خشک خشک شده بودن دستام سرد بودن ه یادی استرس ز نی ماش ستادنیا با
نباش با باز شدن در   یچینبود که بهم بگه نگران ه یش گرم کنه دامونهم نبود که دستامو با دستا

 همه منتظرتن  نییپا  ایسرمو بلند کردم بابا با ذوق گفت:ب  یبه سخت  نیماش

  یبا بابا هم قدم شدم نگاهم به سالن ورود دمیبه مانتو کش یشدم دست ادهی پ نیاسترس از ماش  با
که   یپسر بچه..خانم  هیدوتا اقا بودن  گهیساله همراه دوتا خانم د شیخانم حدود چهل و ش  هیافتاد 

  کردی شکر م  وسمتمون محکم منو تو بغلش نگه داشت بلند بلند خدا ر  دیدو هی از همه بزرگتر بود با گر
  نییپا یگر یپس از د  یکیهق هقش منو به خودم آورد دستامو دورش حلقه کردم قطره هام  یصدا
 دستاش گرفت کل صورتمو از نظر گذروند  نیاومدن ازم جدا شد صورتمو ب  یم

 منتظرن  هیبق  میبر ایب  ایمادر دق کردم ب  یدورت بگردم کجا بود ی _الهمامان

 یبازو هاش گرفت و گفت:باالخره اومد  نیاز اون مردا اومد منو ب یکی م یکه رفت هیسمت بق  به
 داداش یبال  طونیش

 میاز هم جدا شد  یکس یبغلش کردم با صدا  داداشم بود متقابال پس

 ما رو قرض بده  یخواهر کوچول  نیا شهی*ونداد خان اگه م
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ارزوم بود خواهر داشته  شهیهم ادمهی هیگر ر یکه ونداد ازم جدا شد محکم بغلم کرد بلند زد ز نیهم
بود که با اکراه اومد سمتم و  یکردم بعد از اون دختر  هیگر یشتر یباشم به خودم فشردمش با شدت ب

 پونه جان یگفت:خوش اومد

 گفتم:مچکرم  یز یو با اخم ر ومد یلحنش خوشم ن  از

گاه کردم  رو ن نیی به پاهام متعجب برگشتم پا یز یچ دنی آقا هم اومد و خوش آمد گفت با چسب  اون
 ؟؟یتو خاله پونه ا ی:تو خاله پونه اگفت یبود به پاهام و پشت سر هم م دهی همون پسر بچه چسب 

و گفتم:فکر کنم اره   ختمی زانو هام نشستم موهاشو بهم ر  یضعف رفت رو نشیری واسه لحن ش دلم
 ؟ یهست  یکوچولو تو ک

 هستم یبه کمرش زد و با غرور گفت:من سام  دستشو

 بابا بلند شدم  یو بغلش کردم با صدا دمی خند  نشی ریش نیا به

 داخل باباجان  ای _ببابا 

به سالن انداختم و کامال داخل شدم مامان منو کنار خودش نشوند و   ینفر من وارد شدم نگاه نیاول
که خواهرم بود   ینگاه هاشون درحال ذوب شدن بودمهمون  ر یز مینگاهم کرد همه ساکت بود رهیخ

  وادهخان نیا یتنها نوه  یآقا سام نمیمحمد شوهرم و ا  نمیا دامیجان من و بابا پونه شیگفت:خورد
 زدمو گفتم:خوشقلبم  یست زن داداش لبخند حانهی ر شونمیا هیکه ونداده داداش وسط شونمیا

از  یبود طون ی ش یادیز یبچه که بود یساکت نقدریا شهیونداد گفت:تو هم  هویجوابمو دادن  متقابال
 ی سوزونیم  ییشایآت صورتمم معلومه که چه

اگه االن  دیگرم گرفتن شا هویسخته واسه  یل یو با لبخند گفتم:خب هنوز خ  نییانداختم پا سرمو
 دامون بود...

  رونیب فمی از ک لمی ابروهاش قرار گرفت با زنگ خوردن موبا نی ب یبابا ساکت شدم اخم  یسرفه  با
  یرفتم اتصال رو زدم و گوش  اطیح  یتو یدیاز جام بلند شدم و با ببخش نیاسم آر دنیبا د دمشیکش

 رو به گوشم چسبوندم 

 بهمون گذشت  یچ یدونیم یباالخره جواب داد داااایگفت:آ یبا خوشحال  نیآر



 سرنوشت دامون

154 
 

منم خود به   یاشکا کنهیم هیگر نی آر دم یدیبارم بود م نی اول  کردی م هیبلند گر یبا صدا  هیگر ری زد ز هوی
 نکن  هیتوروخدا گر ی کردن اروم گفتم:داداش دنیخود شروع به بار

 م یری میم  یما از نگران یگ ینم ییانصاف کجا یهق هق گفت:ب  با

 نکن  هیگر دمیم ح ی بخدا توض  دمیم حینکن من توض  هی_تو گر

 دن دهن باز کنه خودم شروع کردم حرف ز نکهیکردنش قطع شد قبل ا هیگر یلحظه گذشت صدا چند

از  ستمیاون خونواده ن  یمتوجه شدم که بچه  دمی_اون روز که از دانشگاه برگشتم صداهاتون رو شن
 میاومد  شبمیرفتم اونم بهم کمک کرد د یک ی شی بودم اما بعد پ رونیتا ظهر ب رونیخونه زدم ب 

 مم یخوزستان االنم خونه پدر مادر واقع 

گذشت با بغض   یکم  گفتینم یچی ساکت بود ه نمیاز تموم شدن حرفام ساکت شدم آر بعد
 دا ینه آ یوااا یما باش شیپ  ستیقرار ن گهید یعنی یست یخواهر من ن گهید یعنیگفت:

 دم یکش یق یعم  نفس

 _پونه ونداد

 باشه؟ رمیگیمن بعدا باهات تماس م  ین ی_آر

 _باشه مراقب خودت باش نیآر

 ت باش _چشم توام مراقب خود

 _خداحافظ 

 _خدافظ 

 ن؟ی داشت یزدم و گفتم:با من کار  یجون   یرو قطع کردم و برگشتم سمت ونداد لبخند ب یگوش

 م؟ ین یاونجا بش میزد و گفت:بر یبزرگ   لبخند

تکون   یکلفت درخت بسته شده بود سر  یافتاد که به شاخه  ینگاهشو دنبال کردم نگاهم به تاب رد
تاب نشوند خودشم پشتم قرار گرفت و شروع   یمنو رو میدادم که دستشو دورم حلقه کرد باهم رفت
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بستم   وشالم باز شه چشمام شدیباعث م  کردی کرد به تاب دادنم با رفتن به باال باد هم صورتم نوازش م
ونداد االن    یجازدم کاش ب  یچشمام لبخند بزرگ  یاز هوا لذت بردم با قرار گرفتن تصور دامون جلو

اونم   یعنیاز دور بودنمون نگذشت اما من دلم تنگ شده  یز یچ دادیاون کنارم بود و منو تاب م
 اومدم رونی ونداد از فکر ب  ینسبت بهم داره...با صدا ییحسا  نیهمچ

 کوچولو ی خندیم ی_به چونداد

 افتادم باعث لبخندم شد  یک ی ادی_

 هست؟  یگفت:ک  مهربون

و   ستادیتاب رو نگه داشت رو به روم ا گمینم یز یچ دید  ی..وقتگفتمیم دیبا یچانداختم  نیی پا سرمو
باهام راحت نبود  دایو چوقتیخواهرم باهام راحت باشه منتها ه   خواستیدلم م شهیگفت:پونه هم

 ست ی ن ریاالن د یتورو هم زود از دست دادم ول

 یرو من حساب کن  یتونی زد و گفت:هروقت دلت خواست م  ینگاهش کردم لبخند رهی خ فقط

 ونداد جان..  ی_مرس

روش حساب کرد دلم   دیشیدرد دل کردن م یبرا  دیلب گفت و رفت شا ریز یدی زنش ببخش  یصدا با
 یدر آوردم تو بمی از تو ج مویگوش دمیکش یق یدامون تنگ شده بود کاش اونم بودش نفس عم یبرا
که کوه گرفته  یدرحال نگاه کردن به عکسا بودم که نگاهم به عکس منو دامون افتاد همون یگالر 
فشردمو چشمام رو   نمیس یرو رو  یدست خودم باشه گوش نکهیتر شد بدون ا  قیم لبخندم عمیبود

 بستم

 _پونه

 نگاهش کردم  یسمت ونداد سوال بسمت

 ارم یهاتو ب لی برم وسا خوامی رو بده م نیبود شبیکه د ی_آدرس خونه ا

 گردم یمن شب بر م ستین یاز ی گفتم:ن یکردمو با بد اخالق یبه کل از صورتم پارک شد اخم لبخندم

 زاره ی هم ب یاز لجباز  شهیم  ینگاهم کرد و گفت:بابا مهربونه خوش اخالقه اما زود عصب   مهربون
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باهام   نجایه خدا از تهران تا اراه باشم اون بند مهین قی رف  تونمیتر شد و گفتم:من که نم ظیغل اخمم
 دایکنم بعد االن برم بهش بگم برگرد من خونوادمو پ دای زد تا من خونوادم رو پ   شیاومد از کارو زندگ

 بمونم  ششون یپ خوامیکردم م

من که نگفتم بهش بگو برگرد حاال تو آدرس   یزنیچرا جوش م زمی خب عز یلی و گفت:خ  دیخند  آروم
 روبده 

 ام یاومدمو گفتم:باهات م  نییتاب پا  از

 دهی _نه پونه بابا اجازه نم

 دم ینم یوگرنه آدرس  امیمن م یگفتم:ول یلجباز  با

 م یبر  ایکرد و گفت:باشه ب یاخم

ار بکشم سو  غیج  خواستیخوشحال بودم که دلم م نقدریشدمو باهاش هم قدم شدم ا خوشحال
زن ونداد  دنیبزنم که در سمت شاگرد باز شد سرمو برگردوندم با د  یخواستم حرف  میکه شد نیماش

 یا ی منتظر نگاهش کردم با اکراه گفت:عه پونه جان قرار نبود که توام ب

 خوره یتکون نم  نی ماش نیجون اگه من نخوام برم ا حانهیزدمو گفتم:اوه ر یشخندین

 ؟ یگفت:جد نهیباشه با اخم و دست به س ومدهیکه از لحنم خوشش ن انگار

 زدمو گفتم:بله واقعا  یدر آوردن حرصش لبخند واسه

  یبا دیار یها رو ب  لیوسا نیزدمو گفتم:داداش زن داداش شما بر یشدمو لبخند بزرگ  ادهیپ  نیماش از
 ی با

در کار   یمطمئن شدم که از اونجا دور شدم و ونداد یزدم وقت  رونیاز زدن حرفم با دو از کوچه ب بعد
ساعت بعدش   میکه مال دوست ماهان بود رو دادم حدود ن یگرفتمو آدرس خونه ا ینی ماش ستین

 یزنگ احد رو فشردم لحظه ا نیی پا دمیپر نیآپارتمان نگه داشت بعد از حساب کردن از ماش یجلو
 د یچ یگوشم پ یدامون تو یبعد صدا

 _بله
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 کارت دارم  ن ییپا  ای دهنم و گفتم:ب یذاشتم جلوگ دستمو

 _شما؟ 

 ن ییپا  ایآبروت بره ب  خوادیسرت خراب نکردم اگه دلت نم  یتا خونه رو رو  نییپا  ای_گفتم ب

 دو برابر کرد  جانموی ه شی عصب یصدا

 دم یآبرو رو نشونت م نییپا  امی _بزار ب

گذشت و دامون از در فاصله گرفت   یباز شد کم  اطی بعد در ح قهیچند دق ستادمیا واریذوق پشت د با
 ی و به اطراف نگاه کرد با دو خودمو انداختم رو کولشو گفتم:سالم دامون

  کاری چ نجایا وونهیمطمئن شد خودمم محکم بغلم کرد با خنده گفت:د یتعجب برگشت سمتم وقت با
 فنچ کوچولو  یکن یم

 زدمو گفتم:در رفتم  یگشاد لبخند

 ؟یکرد  کاریاز خودش جدا کرد با تعجب گفت:چ  منو

 هامو ببرن اونجا  لیوسا انیب  خواستنی خو م هیو گفتم:چ نییکردم سرمو انداختم پا زونیآو لبامو

  دیبه سمت آسانسو رفت منو هم با خودش کش میشد اطیباهم وارد ح دیزد دستمو کش یخنده ا تک
 ازت دارن؟  یبا خنده گفت:شماره ا 

 باز کردمو گفتم:نوچ  شموین  دوباره

درو   میبه سمت واحد رفت دمویدستشو کش ستادیبزنه که اسانسور ا  یتعجب نگام کرد خواست حرف با
مبل پرت کردم به سمت آشپزخونه رفتم و داد   یکه باز کرد دکمه ها مانتوم رو باز کردم و مانتوم رو رو

 درست کنم؟  یزدم:چ

خنده  ونیخنده م  رینوزم متعجب بود بلند زدم زبرگشتم نگاهش کردم ه دمینشن  یجواب یول
 ؟یخور یم  یچ یگفتم:تعجب نداره خب نگفت

 خورم یتو درست بشه رو م  یبا دستا  ینگاهم کرد و گفت:هرچ یکم
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 نمیس  یمحکم خودشو به قفسه  نقدریهزار رفته بود ا ینگفته بود اما ضربان قلبم رو یز یچ اون
  یرو باز کردم و نگاه زریقلبمو بشنوه به آشپزخونه برگشتم در فر یدامون صدا نکهیبا ترس ا دیکوب یم

 کهو گذاشتم  دمیکش  رونی بسته گوشت ب هی شدیم دای توش پ ییزای چیبهش انداختم خوبه حداقل 
 یبخوره رو سیگذاشتم تا خ یکاسه ا یو تو دمیکش رونی ها برنج رو ب نتیکاب  یآب بشه از تو خشی

  یو حت نی مامان بابا تنگ شده بود دلم واسه آر یچونه ام زدم دلم برا ریامو زنشستمو دست  یصندل
بود   بیعج ستنین میواقع یباور کنم که اونا خونواده  تونستمینامرد هم تنگ شد بود هنوز نم نیدیآ
که جلوم تکون   یمرد ناشناخته با دست هیکه مثال بابام بود  یخونواده فرهمند بخصوص اون مرد نیا
من   یمنتظر نگاهش کردم کم کردیدامون شدم که با لبخند نگاهم م  رهی اومدم خ رونی از فکر ب خوردیم

اونجا   دیگفت با  زدزنگ  ارشیک  یدون یبرگردم تهران خب..خب م دیمن..من با دایمن کرد و گفت:آ
 نا یخونه بابات ا برمتیر م عصر پرواز دارم بعد از ناها شی قرار داد مهم ببندم ساعت ش  هیباشم قراره 

چرا موقع  گهیداره دروغ م کردمی چرا احساس م  زدیچرا بغض گلوم رو بسته بود قلبم کند م دونمینم
 کردم بدون لرزش حرف بزنم  یسع دمویکش یق ینفس عم  کنهیحرف زدن به چشمام نگاه نم

 رم ی م کنمی _باشه ناهار درست م

  یبا احساس قرار گرفتنش پشت سرم نفسمو توجام بلند شدم مشغول درست کردن غذام شدم  از
 حبس کردم  نهیس

 من... دای_آ

به   شیعصب یصدا یول  دمیدیساکت شد پشتم بهش بود حرکاتش رو نم شی زنگ خوردن گوش  با
 گوشم خورد 

 ی _لعنت بهت عوض 

چقدر  دونمینم قیگونه ام سر خورد دق یاشکمم رو یزد با رفتنش قطره   رونیاز آشپزخونه ب  بعدم
برنجمم دم زده بودم آشپزخونه رو   یبه خودم اومدم که حت  یوقت  یمشغول غذا درست کردن بودم ول

 یزدم رفتم تو رونیزدمو از آشپزخونه ب  یرو هم شستم دستامو آب فیکث یجمع و جور کردم و ظرفا
مانتوم رو از   از اتاق در اومدم دمیکش  رونی تخت ب ریتوش بود چمدون رو از ز المیکه وسا یهمون اتاق

  دنمیاومد با د رونیمانتوم بودم که از اتاقش ب  یمبل برداشتم تنم کردم مشغول بستن دکمه ها یرو
 کجا؟  دایبه قدم هاش سرعت داد و گفت:آ
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برداشتم دسته    فمویسرم انداختم ک یگلوم جا خوش کرده بود شالمو رو یتو  یبغض لعنت   دوباره
 خدافظ رهی غذا درست کردم مواظب باش برنج ته نگدستام گرفتمو گفتم: نی چمدون رو هم ب

نگاهش نکردم با   یشد برگشتم ول دهیکه درو باز کردم بازوم کش  نیهم دمیرو پشت سرم کش چمدون
 تحکم گفت:به من نگاه کن

 یبلند یبازوم رو تکون داد و با صدا  یدر آزاد کردن بازوم بودم عصب  ینگاهش کنم سع نکهیا بدون
 گفت:گفتم بهم نگاه کن

که اخماش باز شد و   دیچشمام د یتو یچ دونمیشدم نم  رهی ارداه سرمو بلند کردمو بهش خ یب
 ها؟ دایآ یر ی گفت:کجا م

 خونه فرهمند   رمیبغض گفتم:م  با

 و گفت:االن؟ دیکش یپوف

 داد زدم:اره االن کالفه

 برمت ی م  امیبزار برم لباسامو تنم کنم م سونمتریکرد و گفت:بمون م یاخم

تکون دادم اما با بستن در اتاقش منم درو باز کردم دکمه اسانسور رو زدم با باال اومدن اسانسور   یسر 
که ناراحتم با   دیبارینگاه کردم از صورتم م نهییآ یداخل شدم و دکمه همکف رو فشردم به خودم تو

  ابونیتا سر خ  وبلند خودم یرو باز کردم با قدما  اطی رفتم در ح  رونی اسانسور به سرعت ب ستادنیا
ازش خواستم که صندوق رو بزنه خودش   نیماش ستادنی تکون دادم با ا ین یرسوندم دستمو واسه ماش

در نگه داشت  یساعت بعدش جلو میجا داد بعد از دادن آدرس راه افتاد ن یشد و چمدون رو  ادهیپ
باز شد با وارد   یک یت  یمنم که در با صدا دنیفهم نکهیرو حساب کردم زنگ رو فشردم مثل ا هیکرا

  یزاشتیگفتم:م دمویخند  یشماره دامون عصب دنیبهش انداختم با د یزنگ خورد نگاه میشدنم گوش
 ی زدیزنگ م  گهیدو ساعت د

فرستادم  نیینمو با صدا پااراده آب ده یرو رد کردم با بلند کردن سرم نگاهم به بابا افتاد ب  تماس
ازم دلخور باشه   خواستیچرا دلم نم دونمیبهم انداخت و روشو برگردوند نم یکه شدم نگاه  کشینزد

 یی بابا  یرو به روش رفتمو گفتم:ناراحت
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 جوابمو نداد بغض کردمو گفتم:توروخدا باهام حرف بزن یوقت

 بهم انداخت محکم بغلم کرد گفت:فکر کردم باز از دستت دادم ینگاه

 رم ینم گهید چوقتیکردم ه داتونیپدرانه اش گذاشتمو گفتم:من تازه پ ی نهی س یرو سرمو

 به خودش فشرد و گفت:دختر بابا برو داخل  منو

زدم  یلبخند  کردنی م یو باباش که داشتن فوتبال باز   یسام دنیرو گرفتم رفتم داخل با د چمدون
بغلم  یزانو هام نشستم و دستامو باز کردم خودشو تو یکه بهم افتاد با دو اومد سمتم رو  ینگاه سام

 پرت کرد و گفت:خااااله

 گفتم:جون خاله ختموی خنده موهاشو بهم ر با

 ؟ ی_کجا رفته بود

 ارم یرو ب لمیساگفتم:رفتم و دمویخندم گرفت خند  شیفضول از

 ی بمون   جای تنها   ستیخوب ن یجدا شد و گفت:خوب کرد ازم

به خونه   یشد بلند شدم کم  یتعجب بهش نگاه کردم با دو رفت سمت باباش و دوباره مشغول باز  با
رفتم از پشت بغلش کردم نفس    دمید ینگاه کردم نگاهم به آشپزخونه افتاد مامان رو درحال آشپز 

 کرد  ریراه نفسم گ  نیکه زد ب یاما با حرف دمیکش ی قیعم

 فداتشم ستیجاش ن  نجایا نهی بیمارو م  ادیم یاالن باز سام زمی _عه نکن عز

 االن...  دونمیم زمی به خودم فشارش دادم که با ناز گفت:عه بهروز نکن عز یکم دایگرفته بود شد خندم

برگشت با   یجور یکه بدبخت  دمیخندیبلند م نقدریخنده ا  ری بشه بلند زدم ز  18مثبت  نکهیا قبل
چه  نیشرمزده گفت:عه ا دیمنو د  یگردنش خورد شدن وقت یتعجب نگاهم کرد که گفتم استخون ها

 بود پونه؟  یکار 

 ی مامان  یپاک کردمو گفتم:خسته نباش اشکامو

 ی خوایم یاخم گفت:کوووفت چ با
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 گفتم:اتاقم کجاست؟  دمویخند  دوباره

 نشونت بدم  میبر ایپررو ب  یکرد و گفت:دختره  یاخم

 اتاقت   نمیگفت:ا ستادویا یاتاق یپشتش راه افتادم رو به رو دمویخند اروم

  یبه اتاق بندازم خودمو رو ینگاه نکهیلب گفتمو چمدونم رو با خودم بردم داخل بدون ا ریز  یممنون
از   ویخوردمو گوش  یفی ن خفزنگ خورد تکو  میکه گوش شدنیتخت انداختم چشمام داشتن گرم م

 خاموش کردم  ویدر آوردم چشم بسته گوش بمیج

 

 *دامون* 

 

 کم داشتم دوباره برگشتم تو خونه باز شمارشو گرفتم   نویهم یلعنت

 لطفا...  دیباش ی مورد نظر خاموش م مشترک

با خودم   رفتمویکالفه راه م دمیموهام کش نی ب یدست یقطع کردم پرتش کردم رو مبل عصب  ویگوش
  یچ یپس چرا االن برگشت یهات ازدواج نکرده بود ایمگه با مرد رو یچرا برگشت ی...لعنتزدمی رف مح

  المح یدوباره برگرد زارمیمن نم  ستیاالن بس ن میبه زندگ یگند زد شیسال پ  کی یخوایاز جونم م
 زارم ی نم  یرو ازم جدا کن دامیآ زارمی نم چوقتیه خورهیازت بهم م

غذا ها رو خاموش   ری وقت نداشتم به سمت آشپزخونه رفتم ز شتریبه ساعت افتاد سه ساعت ب  نگاهم
گرفتمو    یهامو جمع کردم دوش لیبعدم برگشتم وسا  هیکردم غذا هارو برداشتم بردم دادم به همسا

  ازش تشکر کردمو با قول دادن ی قرار گذاشتم کل لیزدم و با سه رونی لباس هامو تنم کردم از خونه ب
  دمیبود که رس  میدادم و رفتم فرودگاه پنج و ن لیخونش رو تحو یها دیکل ششی پ  امیبهش که بازم م

  ینگاه ین یبا سنگ رفتمیداشتم باال م یبود که با پله برق شی فرودگاه بعد از انجام دادن کارا ساعت ش
من   دیشا دونمیکرد نم ی داشت نگاهم م هیبا گر شهیافتاد که از پشت ش دایسرمو چرخوندم نگاهم به آ

پشتشو کرد رفت دلم به درد اومده بود  کنمی نگاهش م د ید یوقت  کردی نم هیبودمو اون گر دهیاشتباه د
 بلند شد  مایبود که هواپ قهیو ده دق  شیش
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 *چند ساعت بعد شرکت* 

خش زدم  که زد تمام پرونده ها رو پ  یبا حرف اخر  شدمیم یعصب   شتریب زدی حرف م ارشی ک یهرچ
 دمیکش یکردم و عربده ا

 ره ی اون دختره که همش کنارشه جامو بگ زارمی _گفت نم

  یخودتو عصب نقدریدستاش گرفت و گفت:اروم باش دامون چرا ا نیاومد سمتم و دستمو ب ارشیک
 ی کن یم

 که بوده یشده بزار برگرده همون گور  داشینباشم هااااا گوه خورده باز پ یداد گفتم:عصب با

تا   یخور یحرص م   نقدریو دستم داد اروم گفت:چرا ا  ختیر  یآب وانیمبل ل ی منو نشوند رو ارشیک
 کنه  یکار  تونه یکس نم چیه ینخوا ویزی خودت چ یوقت

کنه سرد   یکار  تونستینم یکس خواستمی تا خودم نم  گفتیراست م ارشیکه زد جون گرفتم ک یحرف با
رو گرفتم خداروشکر    دایسرد شده بودم باز شده بودم همون دامون مغرور از جام بلند شدم شماره آ

 ؟ یگیم یچ  هیگفت:چ یگرفته ا ییخاموش نبود با بوق پنجم جواب داد با صدا

 یی دای..آدایگفتم:آ اروم

  یباهام حرف بزن  یخوایجون گرفتمو گفتم:نم   شتریاومد ب  ینم  قشینفس عم یجز صدا ییصدا چیه
 ی هم نکرد ی نامرد تو که خداحافظ 

 قهرم اصن   زنمی گفت:من باهات حرف نم یلوس  یصدا با

 یی دایآ خرمیجان نازتو م یبا ذوق گفتم:ا شدیچ هوی  دونمینم

 راه مهی ن قیراه...رف مهی ن  قی:رفگفتیو پشت هم م هیگر ری زد ز هوی

 ؟ یکن یم هیگر یدار  داااایتعجب گفتم:آ با

خودمم بغض کرده   کردی م یقرار یو ب   دیکوبیم نمیبلند تر شد قلبم تند تند خودشو به س  شیگر یصدا
 بودم 
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 یبد  ییییلیدامون خ یبد  ییییل ی_خ

  رمی گیم تی برات بل لیسه  زنمیاخه اصن االن زنگ م یکن یم تمیاذ ینجور ینکن توروقرآن چرا ا هی_گر
 نجا یا ایب

 میگردیخوزستان رو هم م میمونیباهم م یتو گفته بود خوااااااامیگفت:نم  غیج  با

 دیببخش ییدایآ دی_ببخش

 بخشم ی نم خوامی_نم

کرده بود   وونم یهاش د هیبا گر دمیکش یرو به لبام زدم و پوف   یقطع کرد کالفه تاج گوش ویگوش بعدم
زدم تند تند پله ها رو    رونی رو به رو شدم از اتاق ب شیخال  یبرگشتم سمتش اما با جا ارشی ک ادیبا 
دوباره پاش   نکهیبودم از ا  یرو زدم با سرعت به سمت خونه راه افتادم عصب نیماش  موتیرفتم ر  نییپا

رو   یخوش یتازه داشتم دوباره معن   شدمیسرحال م دایباز شده بود من تازه داشتم کنار آ میتو زندگ 
 یپارک کردمو با قدما نگیپارک  یتو نویماش  زنهیگند م  میاره به زندگشد باز د  داش یباز پ  دمیچشیم

محکم خودمو به در سالن رسوندم درو باز کردم و به سرعت راه افتادم سمت پله ها نگاهم به 
  دمویکش یآه  میکرد سی رو خ گهیهمد میشست یظرف م  دایافتادم که با آ یموقع ادیآشپزخونه افتاد 

بود که   یساعت میپله ها رو باال رفتم در اتاق رو باز کردم لباسامو از تنم در آوردم به سمت حموم رفتم ن 
زدم   رون ی آب رو بستم حوله رو دور کمرم بستم از حموم ب ری بودم ش ستادهی حرکت ا یدوش ب  ریز

واب بدم تند به سمتش رفتم تا خواستم ج  شدیافتاد که داشت خاموش روشن م مینگاهم به گوش
 از همون شماره واسم اومد یام یقطع شد پ 

 ...نیبرگشت یخوشحالم که بدون مزاحم   یانی ...جناب ک

  ونیم یبه تخت دست  دمیرو کوب یگوش دمیکش یداد ت یرو گرفتم اما خاموش بود از اعصبان   شماره
تخت انداختم  یتنم کردم خودمو رو ی شلوارک دمیکش یق یو کالفه نفس عم  دمیکش سمیخ یموها
 نگذشت که چشمام گرم شدن  یز یچ

از جام پا شدم امروز کالس داشتم با فکر   دمویکش یپوف  یعصب  دم یصبح بود که از خواب پر یدما دم
  شیتاب  یبودمش اما دلم بدجور ب  دهیروز بود که ند هیاومده باشه جون گرفتم فقط  دایممکنه آ نکهیا

بعد از شونه   مرنگ رو همراه بلوز کرم تنم کرد یرتمو آب زدم کت و شلوار قهوه ادست و صو کردی رو م
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همشو سر    ختمیر  یآب وانیزدم به سمت آشپزخونه رفتم و ل رونیزدن موهام و بستن ساعتم از اتاق ب
به خودم   نهیی از آ یچرمم رو پام کردم سوار شدم نگاه  یمشک  یزدم کفشا رونی از آشپزخونه ب دمیکش

  نکهیا دیزدم به ام  رونی برو زدم با سرعت از خونه   موتیر   دمیبه موهام کش یم خوب بودم دستانداخت
  یقراره پلک  یب نقدریدلم که ا نیبا ا یکرد کاریلبم جا خوش کرد المصب چ یگوشه  یلبخند ادیم دایآ

به دست خارج   فیدانشگاه پارک کردم ک  نگیپارک یتو   نویماش دمیلبم کش  یبه گوشه  یزدم دست
  دیمحکم خودمو به دفتر اسات یها  مابرو هام قرار دادم و با قد نی ب یشدم کتمو درست کردم اخم بزرگ 

درو باز   دمی موهام کش نیب یصحبت کردم و به سمت کالس رفتم دست یفرهاد یبا آقا یرسوندم کم 
به کالس انداختم با   یجام نشستم نگاه کل یرو دادیکردم سالم هاشون رو با سر تکون دادن جواب م

  یزدم و شمارش رو گرفتم ول رونی در آوردم از کالس ب مویگوش  یدلم گرفت عصب شیخال  یجا دنید
 یگرفته ا  ینکردم باز چندبار گرفتم جواب نداد خواستم قطع کنم که جواب داد با صدا افتیدر یجواب

  زیمنم سحر خ  یز یتو سحرخ  شهی نم لیوقت صبح زنگ زده اخه دل نیا یمحل  یگفت:کدوم خروس ب
 زمن یباشم عز

رو لباهام جا خوش کرد آروم   یق ینگاه کنه جواب داده بود لبخند عم یبه گوش نکهیبدون ا  بازم
 محل باشه دارم برات  یفتم:حاال شدم خروس بگ

 ؟ییمکث کرد و گفت:دامون تو یکم

 ؟ ی ستیتو چرا سر کالس ن ییگفتم:اره کجا دمویخند  آروم

 زوره؟  امی ب  خواستیگفت:دلم نم یبداخالق  با

 خوزستان؟  ای یگفتم:تهران  دمویخند  باز

 کجام؟  یبپرس  ی_به تو چه اول صبح زنگ زد

 _باشه نگو خدافظ 

 شد آروم گفت:تهرانم رمیدلگ یمتوجه صدا یوقت

 کالس  یومدیزدمو گفتم:پس چرا ن یلبخند

 _به تو چه
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 _باشه نگو خدافظ 

 ام یخسته بودم نشد ب  میگفت:چون ساعت چهار پرواز داشت  عیسر

 نمت یبیتمومه شرکت م گهیپس من کالسم دو ساعت د یگفتم:اوک دمویخند

با اخم وارد کالس شدم دو   دمویکش یق یبهش اجازه بدم حرف بزنه قطع کردم نفس عم نکهیا بدون
به  فی رو جمع کردم و ک لمیاز پسرا وسا  یکی  دیبا خسته نباش  کردمیم سی ساعت بدون وقفه تدر

  یهرچ خواست یزدم دلم م رونی شدم با سرعت از دانشگاه ب نی زدم سوار ماش رونی دست از کالس ب
 هیرفتم  ا یاز طال فروش یکی آوردم به سمت  یرکت برسونم بهتر بود از دلش در مبه ش خودموزودتر  

گردنبند رو گرفتم   نکهیبودن بعد از ا دهیماه بود کنارش ستاره بهم چسب هیکه پالکش  یف یگردنبند ظر
 ام زدم  یپ دا یبه آ وفتمیراه ب نکهیشدم قبل ا  نیسوار ماش

 ...یتو حاال خود دان دونمویمن م نمتیشرکت نب  گهیساعت د میتا ن ی...خانوم

سرعتمو کم کردم   یناگهان  یلیدستش بود خ دیخر ی سهی افتاد که چند ک یراه نگاهم به زن مسن نیب
گلوم   نیب  ین یاز کنارش که رد شدم بغض سنگ نمی بب افشوی ق خواستیدلم م بی دست خودم نبود عج

آوردم به   رونی ب  یروح بود از داشبورد ماسک یجا خوش کرد چقدر شکسته شده بود چقدر صورتش ب 
رو کنار زدم درو باز کردم به سمتش رفتم  نیچشمام گذاشتم ماش یرو رو میآفتاب نکیزدم و ع   رتمصو

 که داشتم صدام کلفت شده بود  یعالمه غم داشت بخاطر بغض  هیخوشگلش  یچشما

 رسونمتون یمن م  نیای _مادر جان ب

 بود   یکلیه نیبهم انداخت اروم با خودش زمزمه کرد:دامون منم ا ی سر تا پا نگاه از

  خواستیاصرار سوارش کردم دلم م یدو برابر شد خواست از کنارم بگذره که مانعش شدم با کل  بغضم
کردم هر از   میرو سمتش تنظ نهیی رفع بشه آ  کسالمی نی ا یبرم بغلش اونقدر بوش کنم که تمام دلتنگ

 دیاز ته دلش کش یآه شدمیم رهیهش خ ب یگاه

 د؟ یکش یآه م  قیعم نقدریشده مادر ا یز ی_چ

لرزون گفت:دلتنگ   یشد با صدا  سی بودم چشماش خ دهیبود که تو عمرم پرس   یسوال نیتر احمقانه
ببوسمش از خدا  نقدریا نمی ماهشو بب یدوباره اون رو خوادیدلم م دمشی وقته ند یل یپسرمم خ
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نکنم فقط دوباره   تشیاذ چوقتیاجبارش نکنم ه  یز یبه چ  چوقتیه دمیاونو د گهید باریخواستم اگه 
 ن یهم  نمشی بب

که  یرسوندمش موقع یاومدن وقت یم  نییتند تند پا  یکی پشت  یک یخودم زده شدم اشکاهام  از
 ی که به همه خواسته هات برس شاهلل یشد گفت:ا ادهیپ

 ی ن یتوام پسرتو باز بب  شاهللیااروم گفتم: منم

 _خدا از دهنت بشنوه خدانگهدار 

 _خداحافظ 

 دور شد ادامه دادم مامان مهربونم  یوقت

رو از صورتم جدا کردم و پرت    نکیکرده بودن ماسک و ع  میپدال فشار دادم اشکام عصب  یرو پامو
اشکم رو صورتم   یقطره ها یبه خودم اومدم که جا یداشبورد از خودم منتفر بودم وقت  یکردم رو

 اومدم رونی ب نی از ماش دمیبه صورتم کش یشرکت بودم دست  نگیپارک یخشک شده بود و تو

تا نفسم صاف بشه بعد  دمیکش یقیوارد بشم نفس عم  نکهیآسانسور از پله ها باال رفتم قبل ا یبجا
 س یه احترامم بلند شد و گفت:سالم رئ ب یرفتم تو منش

امروز   سی که صدام زد منتظر نگاهش کردم که گفت:رئ  شدمیرد م  زشیتکون دادم داشتم از م یسر 
 نن ی زودتر شمارو بب یمشتاقن هرچ یلیشما آوردن گفتن که بگم خ یرو برا  نیاومدن ا یخانوم هی

  دونستینم  چکسیتعجب کردم ه  زیم یاز گل نرگس رو یکه اشاره کرد نگاه کردم دست گل   ییجا به
  زاری ب دونستیاومد اون م یکه خوشم م ی چقدر عاشق گل نرگسم البته بودم بعد از رفتنش از هرچ

  یهنوز رو  نمیسطل برگردم بب یگفتم:پرتشون کن تو  ت یشدم متوجه شدم که کار خودشه با اعصبان 
 ی اخراج هستن زیم

داغون رفتم تو  یو رفت سمت آبدار خونه با اعصاب تند تند سرشو تکون داد گل رو برداشت دهیترس
  یبعد صدا  یچشمام گذاشتم کم ی مبل ولو کردم ساعدمو رو یبهم خودمو رو دمیاتاقم درو محکم کوب
  یتو یخانم اله  یپر از عشوه   یبلند شدم تلفن رو برداشتم که صدا دمویکش یتلفن بلند شد پوف 

 گوشم پخش شد با چندش صورتمو جمع کردم
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 ر یبخ  باتونیروز ز  یانی ک یم آقا_سال

 _سالم خانم ممنونم 

 داروها  لیشرکت واسه تحو میایم  میدار لمینازک کرد و گفت:همراه وک صداشو

 ی لبام شکل گرفت و گفتم:اوک یرو  یپوزخند

 ی با نمتی بی_م

واسه  ادیب  لشیانگار نه انگار قرار بود فقط وک  خورهیسر جاش حالم ازت بهم م  دمیرو محکم کوب   تلفن
 ل یتحو

 تو یاومد ینجور یکردمو گفتم:باز که ا یاومد تو اخم  ارش ی با ضرب باز شد و ک در

 مارستانیب  رمیو گفت:دامون مامانم حالش بد شده اومدم بگم دارم م  ستادیجلوم ا  مضطرب

 شده؟  یز ی_چ

 من رفتم دونمی_نم

 دور شد داد زدم:مراقب خودت باش خدافظ بعدم

شروع   کردی دستام گرفتم سرم به شدت درد م نیسرمو ب  دمویکش یرفت پوف  رونیتکون داد و ب  یسر 
 تو ایگفتتم:ب یگرفته ا یبه در خورد با صدا  یبعد تقه ا یهام کم  قهیکردم به ماساژ دادن شق

  یابروهام قرار گرفت با لبخند نیب ی شد اخم انیدر نما یتو  یچندش خانم اله  ی افهی آروم باز شد ق در
 احوالتون؟  یان یک یاومد رو به روم نشست و گفت:سالم آقا

 نی_سالم ممنون خوش اومد

 _مچکرم 

شربت ها رو آوردن  نکهیبعد از ا میجفتمون ساکت بود ارنی زدم و گفتم که دوتا شربت ب زنگ
 ادیهم م ونلتیوک  نیگفته بود ی...عا راستدییگفتم:بفرما 
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 زدم  یپوزخند بعدم

 ان یاومد نشد ب شیواسشون پ  یراه مشکل  نی_بله ب

 نمی دارو ها رو بب تونمیشربتش رو خورد گفت:م نکهیاز شربتم خوردم بعد ا یتکون دادم کم  یسر 

 د یی_بله حتما بفرما 

  یلبخند بزرگ دایآ یادآور یحوصله درو باز کردم با  یشروع کرد حرف زدن ب  م یبه سمت در رفت باهم
موند نگاهش   رهی خ  شیسرمو بلند کردم نگاهم تو نگاه جنگل ینگاه  ینیلبام نقش بست با سنگ یرو

  رهی خ شدلبام متوقف  یتر رو نییو پا   نییشد و نگاهش اومد پا  رهیاقتاد دوباره بهم خ  یبه خانم اله 
  یلبخند هول دمیخندیم نیا ی دارم به حرفا کردی الن فکر ملبخند بزرگم شد لبخندم خشک شد ا ی

دهنمو  ستادمیاخمش آه از نهادم بلند شد روشو کرد اونور کنارش ا دنیزدمو به سمتش رفتم با د
 خانوم؟   یگوشش کردم اروم گفتم:قهر  کینزد

فهم   ریش  یباهام حرف نزن  یقهر باش اما حق ندار  یاگه قهر   نیتر شد ادامه دادم:بب ظی غل اخمش
 شد؟

 یی چقدر پررو گهیشد و گفت:تو د رهی بهم خ متعجب

 یاز یخانم ن  یگفتم:شما بهم لطف دار  دمویخند

 زد و گفت:بله استاد  یثیخب   لبخند

حلقه کردم متوجه جمع شدن صورتش شدم   دایکه کنارمون قرار گرفت دستمو دور کمر آ یاله  خانم
 د ییبفرما یگفتم:خب خانم اله تفاوتیب

تا دستمو از دور کمرش باز کنم اما من محکم تر   خوردیمدام تکون م دایآ میسوار آسانسور شد باهم
سمت   می بعد از سوار شدن راه افتاد  میرفت نمیبا باز شدن در آسانسور به سمت ماش  دمیبهش چسب

 یخوای پشت سرمون راه افتاد ضبط رو روشن کردمو گفتم:نم لشیهم با وک  یانبار دارو ها خانم اله 
 ؟ یبگ یز یچ

 _نه
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 _چرا؟ 

 باشه یا گهید یصداها  نیدیتوام االن درحال شن  ی_چون حوصله ندارم البته فکر کنم گوشا

 ه؟ یمنظورتو منظورت چ فهممیابروهام قرار گرفت و گفتم:نم  نیب یزد اخم  یپوزخند بعدم

 ال یخ ی_ب

 تو  ی_چرا تلخ شد

 جون خوش اخالقه  ی_اره من تلخم فقط اله 

 دم یلپشو محکم کش دمیخند بلند

 تو اخه؟ یبود  ی_حسود ک

 گفته من حسودم  یکردو گفت:ک یاخم

 _من

دستام گرفتم گذاشتم رو دنده خواست دستشو بکشه  نی گفتو روش رو برگردوند دستشو ب ییبابا  برو
 که محکم تر گرفتم 

 _در داشبورد رو باز کن 

 نکرد دستشو فشردم و گفتم:با تو بودما ییاعتنا

 مشخص شد   جیشد در داشبورد رو باز کرد جعبه کادو پ  خم

 اد یخوشت م نی _برش دار بب

 _واسه منه؟

 چطوره؟  قمیاز نظر تو سل نمیبب  خوامیگفتم م ی_نه واسه خانم اله 

 تو بازوم و گفت:گمشو بابا  دیمحکم کوب دیکش دستشو
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 کردم واسه توعه  یکردم شوخ یه با خنده گفتم:شوخ در داشبورد رو ببنده ک خواست

رو برداشت اولش مشکوک نگاهش کرد بعد شروع کرد به تکون دادنش با لبخند به حرکاتش   جعبه
کردن آهنگ  نیی مشغول باز کردنش شد دستمو بردم سمت ضبط شروع کردم به باال پا کردمینگاه م

زد با ترس   دایکه آ یغیبشه با ج  دایهم پ یز یچ نی ها دنبال آهنگ شاد بودم که فک نکنم همچ
نگاهم به دستش افتاد که داشت   دمیچهره ذوق زده اش رو د یبرگشتم سمتش وقت وردموخ یتکون 

  یگفت:فکر نکن باهات آشت دایرو لبم اومد حواسمو دادم به جلو که آ  یلبخند کردی گردنبند رو لمس م
 خوشمله   یل یکردما اما ممنون خ

 شمارو نداشت خانوم خانوما  گفتم:قابل دمویخند

 دم یرو شن دایآ یکه صدا میانبار بود یکاینزد

 ش ی عجوزه رو تحمل کنه با اون دماغ خوک نیا تونهیم ی_اه اه کدایآ

واسشون تکون   یسر  کردنینگهبانان سالم م میزدم که در انبار باز شد وارد شد  یزدمو بوق یلبخند
  لشی شدن با وک ادهی پ لشیهم همراه وک یخانم اله  میشد  ادهیرو پارک کردم جفتمون پ   نیدادم و ماش

مدام دوست   یخانم اله کردیکنجکاوانه همه جا رو نگاه م دایآ ننیتا دارو ها رو بب  میسالم کردم رفت
پرونده رو امضا   دنیدارو هارو د نکهیبعد از ا شدیبشه و خوشبختانه موفق هم نم  کیداشت بهم نزد

 میزودتر برگرد  یخسته بودم منتظر بودم هرچ کردیدرد م  ین سرم حسابگرفت لی کردن و داروهارو تحو
زده بودم  هیتک نیماش بهکردن بود کالفه  ی جا رو درحال بررس کندهمهیدل نم نجایاز ا دایخونه اما آ
آوردم با   رون ی ب  بمیرو از ج  یگوش میبا زنگ خوردن گوش دادمیبودم پامو تند تند تکون م دایمنتظر آ

  میعصب یزنگ گوش یرد تماس دادم اما دست بردار نبود زنگ پشت زنگ صدا ن یدارو یشماره  دنید
 رو جواب دادم  یگوش  تی کرده بود با اعصبان

 یگیم  یچ نیدارو هی_چ

گوشم پخش شد ترس و اضطراب کل وجودمو   یبود که تو هیو گر غی ج یصدا  نیدارو یصدا  یبجا
خش دار   یخشک شده و صدا یبا دهن دیکوب یم نمیس یگرفته بود قلبم تند تند خودشو به قفسه 

 شده؟یچ  نیگفتم:دارو
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نکنه باز بابا سکته کرده  نکهیحس شده بود با ترس ا  یهق هقش بود که بلند شد کل تنم ب یصدا
 وفتم یدارم پس م شدهیباشه ناله کردم:مرگ دامون بگو چ

 هاش گفت:خاله تموم کرد  هیگر ونیم

شدم   نیرو قطع کردم سوار ماش   یگوش ومدین  رونی ب ییصدا چیبزنم اما ه یباز کردم تا حرف  دهنمو
افتادم  دایآ  ادیاز انبار دور شدم تازه  یروندم وقت  مارستانیپدال فشار دادم با سرعت سمت ب یپامو رو

 بوق جواب داد  نیبرداشتم شمارشو گرفتم با اول  مویبرگردم گوش  تونستمینم

 اد یب  نیماش زنمیاومد مجبور شدم برم االن زنگ م  شیپ  یمشکل  دیببخش  دای_آ

 ندارم خدافظ یاز یگفت:ممنون ن یسرد یصدا با

 یییییی لعنت یداد زدم لعنت  یصندل یرو پرت کردم رو  یگوش یبوق عصب یصدا با

رفتم سمت    دمیدو یشدم به سمت ورود ادهیپارک کردم با سرعت پ مارستانی ب یبعد جلو قهیدق ده
که تو بغل هم  ارشیمهرنوش و ک  دنیمامان به سمت صدا رفتم با د غی ج یصدا  دنیاما با شن رشیپذ
داشتن  یراه برم پرستارا سع  تونستمیشده بودن نم  نیشد پاهام سنگ شی ر گرمیج کردنیم هیگر

رفتم دستمو که گذاشتم رو شونش   ارشی به طرف ک نیسنگ یرو ساکت کنن با قدم ها  ایم یو ک نماما
کمرش گذاشتم محکم به خودم   یاومد بغلم دستامو رو هیگر ری بلند زد ز دنمیبرگشت سمتم با د

 کردیفشردمش بغض داشت گلوم رو داغون م

کس شدم    ینها گذاشت ب رو ت  ایمی منو مهرنوش و ک  یدیمامانمو از دست دادم د یدی_دامون دارشیک
 دامون 

چسبوندم   ارشیاومدن چشمام رو محکم فشردم سرمو به سر ک یم نییهام دونه دونه پا  اشک
 قی رف سوزهیم گرمینکن ج هیگر ینجور یگفتم:ا

  یرو به طرفش گرفتم کم وانیل ختمی واسش ر یآب  وانیازش دور شدم ل نهیبش یصندل   یکردم رو کمک
 آب خورد و بلند شد 

 ا ی ک یر ی_کجا م 

 سردخونه رو انجام بدم  یکارا رمی پاک کرد و زمزمه کرد:م اشکاشو
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 باهات   امی_م

 رو ببر خونه لطفا   هی_نه تو بق

هنوز باورشون   کردنیو تعجب نگاهم م هیکه همشون با گر هیازم دور شد برگشتم سمت بق بعدم
 شدم  کشونیو نزد دمیه موهام کشب یدست  ستادمیمنم جلوشون ا نینشده بود که ا

 رو انجام بدم   عیتش یبرم کارا  دیخونه با  می_سالم بر

بلند شد مامان بلند شد با سرعت اومد تو بغلم  ایمی مهرنوش و ک  هیگر یحرفم دوباره صدا نیا با
 کردیم  هیبه خودش بلندتر گر  دادیمحکم منو فشار م

 ر ید نقدریدورت بگردم چرا ا یمادر اومد ی_اومدمامان

 دنیشروع کرد بوس گذروندیدستاش گرفت تند تند کل صورتمو از نظر م  نی جدا شد صورتمو ب  ازم
تو بغلم سرمو  دمشیکش دنیلغزیاشکم دونه دونه م یصورتم کل صورتمو بوس بارون کرد قطره ها 

و نامزدش افتاد با   نیروسرش گذاشتم ازش جدا شدم که نگاهم به دا یرو یگذاشتم رو سرش بوسه ا
  دیجان مهرنوش خانوم بلند ش  ایمی زدمو گفتم:ک یاومدن پوزخند یداشتن به سمتمون م ایم یک یبچه 
 لطفا  دیپاش می انجام بد دیکار هست با یخونه کل  میبر دیبا

 _سالم داداش نیدارو

کردمو   یاخم کردی نامزدش بود که با ترس سالمم م یبهش بندازم سالم کردم صدا ینگاه  نکهیا بدون
خود   نیبا ماش  ای میپسر ک  اسیو نامزدش با ال  نیدارو رون یب  میزد مارستانیجواب سالمشو دادم از ب

  کردی و لمس م گرفتیدستمو م رفتیمن مامان مدام قربون صدقم م نیهم با ماش  هیرفتن بق نیدارو
  اطیح یافتاد که تو لیو فشردم در که باز شد نگاهم به فامرو نگه داشتم زنگ ر  نیدر خونه ماش یجلو

  نیو مهرنوش رو بب ایم یانگار منتظر بودن عکس العمل ک ایو بعض  کردیم هیگر ا یجمع شده بودن بعض
  ا یمیو ک انایمهرنوش بود همه با ک غیج  یپشت بندش صدا دیکش یبلند غی که داخل شد ج  ایمیک

رو باز کردم خواستم سوار بشم  نی عقب گرد کردم در ماش  دادیعذابم م غیج یصدا  کردنیم یهمدرد
 مامان افتاد دهی ترس یشد با تعجب برگشتم به عقب نگاهم به چشما دهیبازوم کش

 ؟ یبر   یخوایسال بس نبود کجا م کی یمادرتو تنها بزار  یبر  یخوایدامون م یبر  یخوای_ممامان
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 نمون  رونی شماهم برو داخل ب ارشیکمک ک رمیاروم گفتم:م دم یکش رونی رو ب بازوم

و   دمیموهام کش نیب یدست انهی گمیمطمئن نبود که راست م کردی بهم نگاه م  دیبا شک و ترد مامان
 داشته باشن درسته مامان؟ ازیبه خاله شون ن ا یمیتنهاست فکر کنم االن مهرنوش و ک ارشیگفتم:ک

 زم ی مامان گفتنت بشم برو مراقب خودت باش عز یاشکش فرود اومد گفت:فدا ی قطره

  نکهیزدم بدونه ا یمنم خم شدم به سرش بوسه ا دیرو بوس میشون یو پ دیخودش رو باال کش یکم
 بهش بندازم سوار شدم و به سمت سردخونه راه افتادم  ینگاه گهید

 

 *چند ساعت بعد*

 

دستش  کرد ی بود که داشت خاموش م یگار یس نی پنجم نیخاموش کرد ا یگار یجاس یتو یرو گاریس
 استراحت کن  خوردهی ایبسه ب  ارشیکه با اخم گفتم:ک  گهینخ د هیرفت سمت 

 ی تنهام بزار  شهیاستراحت کنم دامون داغونم م یهاش رو پاک کرد و گفت:چجور  اشک

 ی بخواب   یکن بتون یرو برداشتم زمزمه کردم:اره سع گاریشدم و پاکت س رهی خ  بهش

هق هقش بلند شد چشمام رو با درد بستم از   یاومدم صدا رونی با ب رونیکردم و زدم باتاق رو باز  در
شب گذشته بود اما  12ساعت از  کردی م هیرفتم عمو کنار دختراش نشسته بود و گر  نییپله ها پا

خون شدن  یداشتم مطمئن بودم چشمام کاسه  یهم نذاشته بود سردرد بد یچشم رو چکسیه
کتم رو از   کردینگاه هاشون منو کالفه م نیا کردنین باز با تعجب بهم نگاه ممتوجه حضورم شد یوقت

شماهم   نجامیفردا اول وقت هم رمیدسته مبل برداشتم و رو به عمو گفتم:عمو جان با اجازه من م
 د یجان مهرنوش خانوم شماهم بهتره استراحت کن ایم یک  دیبخواب دیکن یسع

 رو به جمع اروم گفتم:خداحافظ  بعد

 رون یکفش هام بودم که مامان و بابا هردو اومدن ب  دنیپوش مشغول

 _کجا باباجان؟ بابا 
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 خونه استراحت کنم  رمی_م

 خونه رو سمتم گرفت و گفت:برو مادر  یدهایکل مامان

 خودم یخونه  رمی به دستش انداختم گفتم:م ینگاه

 ؟ یچ  یعنیناراحت گفت: یبا چهره   بابا

 _خونه خودم راحت ترم خدانگهدار 

 رو گرفتم بعد از چندتا بوق جواب داد   دایآ یکه شدم شماره   نیماش سوار

 _بله

 ؟ یخش دار گفتم:سالم خواب بود یصدا با

 بخوابم  خواستمیمکث کرد و گفت:نه م یکم

 از تنم در رفت  یصداش خستگ  دنیبا شن  دمیکش یق یعم  نفس

 شده؟  یز ی_چدایآ

 مقدمه گفتم:خالم مرد بدون

برو   شمیگفتم:مزاحمت نم  دمویکش  یق ینفس عم خوردی به گوشم نم دنشیجز نفس کش ییصدا چیه
 بخواب خدافظ 

 لحظه هی_

 موندم تا حرفشو بزنه  منتظر

 د؟ یکنی م  عی_ساعت چند تش

 _چطور مگه؟ 

 _تو بگو 
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 10 ا ی 9_فردا صبح ساعت 

 االن؟ یی_اها باشه ممنون کجا

 خونه  رمی _تو راهم دارم م

 باشه تی _مراقب خودت باش حواست به رانندگ

 ی ندار  ی_باشه توام مواظب خودت باش کار 

 ام بده  یپ یدی_نه رس

 فعال  زمی_باشه عز

 _خدافظ 

گذاشتم وارد خونه شدم   نگیپارک  یورو ت  نیرو زدم ماش  موتیتماس رو قطع کردم ر نکهیاز ا بعد
  یرو دمیام دادم که رس یپ دای گرفتمو به آ یا قهیحوله به دست رفتم حموم دوش ده دق میمستق

 که چشم هام گرم شدن   دمیتخت دراز کش

افتاد  ادمیخودم حوله به تن متعجب پا شدم  دنیپشت هم از خواب پا شدم با د یزنگ ها یصدا با
اتصال رو زدم و  نیاسم دارو دنیرفتم با د یحوله خوابم برده به سمت گوش نیبا هم شبیکه د

 گفتم:بله 

 ؟ ینگاه به ساعت انداخت هی یی_دامون معلوم هست کجا

صبح رو نشون   میساعت که ساعت هشت و ن  یعقربه ها دنیشد با د دهیبه سمت ساعت کش نگاهم
که پشت خط بود تماس رو قطع کردم تند دست و صورتمو شستم به  نیتوجه به دارو  یب دادیم

تند تند شروع کردم   دمیکش رونیرو ب   میهمراه بلوز مشک یسمت کمد رفتم از رگال کت و شلوار مشک 
با   نیماش چی و سوئ میآفتاب نکیعطر زدم با برداشتن ع یکم  میبعد از بستن ساعت مچ شدنبه آماده 

و   ستادمی ا یگل فروش هیپدال فشار دادم کنار  یپامو رو موت ی رفتم با زدن ر ن ییسرعت از پله ها پا 
رو پارک    نیهمراهم به سمت بهشت زهرا راه افتاد ماش یوانت هیسفارش دادم که پشت  یتاج گل

افتاد   یمیبا برداشتن تاج گل راه افتادم داخل نگاهم به جمع عظ  ارنیکردم و منتظر موندم که گل رو ب 
موهام   نیب   یتازه کردم دست ینفس خوندنی م تی سمتشون رفتم خداروشکر داشتن نماز م با عجله به
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مامان صاف   دنیخوردم و به عقب برگشتم با د یشونه ام تکون یرو یبا قرار گرفتن دست دمیکش
 ستادمیا

 _جانم؟ 

تنها  ما رو  یخواستیمادر؟باز م ی گرفته بود گفت:کجا بود غیکه از ج  ییهاشو پاک کرد با صدا اشک
 باز کمرم خم بشه؟  یخواستی ها؟م یبزار 

 دم یاراده دستامو دور کمرش حلقه کردمو سرشو بوس  یشدم ب رهی به مامان خ ناباور

 هنوز پفن  ن یاخه من خواب موندم بخدا خودت چشمام رو نگاه کن بب هیچه حرف نی_مامان جانم ا

  یو رو دی شد سرمو جلو کش رهی به چشم هام خ ی اشک یهامو برداشتم که مامان با چشم ها نکیع
 شب؟ید ید یزد و گفت:مادر قربونت بره خوب خواب  یلبخند دیچشم هامو بوس

 _خدانکنه اره مامان جان

سرمو  کردی م ینی بدجور سنگ یاز اول که مامان اومده بود نگاه دیسرمو بوس یدوباره رو مامان
تکون   یمتوجه نگاهم شد سر  یوقت  کردی افتاد با لبخند داشت نگاهمون م دایم که نگاهم به آچرخوند 

 دایآ هبه نشونه سالم تکون دادم مامان رد نگاهمو دنبال کرد ب یزدم متقابال سر   یکی داد لبخند کوچ
  رمیم مدارن من ازی و مهرنوش االن بهتون ن ای میک  شیشد هول کردمو گفتم:مامان جان شما برو پ  رهیخ
 ارش یک  شیپ

 داغون تره روزی _برو مادر از د

خاک نشسته بود  با چشم  یرو یگشتم گوشه ا ارشیرفت نگاهمو چرخوندم و دنبال ک   نکهیاز ا بعد
 ا ی شونش گذاشتمو گفتم:پاشو ک یبود به سمتش رفتم دستمو رو تی قرمز دور از جمع یها

  جایبه  ین ی بش نجایا یخوایم یتا ک  اینگفت دوباره تکرار کردم:پاشو ک  یز یبهم انداخت و چ ینگاه
 نمیشیمنم م یبلند نش ینگاه کن

پاهام بلند هق   یمنم رو به روش نشستم به سمتم اومد سرشو گذاشت رو کنهی نم  یتوجه دمید یوقت
گذشت   یبلند،من اروم کم یکردم اون با صدا هیسرش منم باهاش گر یزد خم شدم سرمو گذاشتم رو

دلم  کردنی نگاه م دهیخم ارش ی همه با ترحم به ک  میرفت  هیرو بلند کردم باهم سمت بق  ارشیک
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دلخراش   یها  غیدرحال خاک کردن خاله بودن ج  نینگاهش نکن ینجور یبکشم که ا ادیفر خواستیم
زد و خواست   یعربده ا ارشی ک ختی روش خاک ر یوقت کرد یدختراش و مامان دل سنگ رو هم آب م

 بره سمتشون که جلوش رو گرفتم  

بزار برم دامون توروخدا ولم کن    زی خاک نر  زتی مامان من زنده ست جون عز ز ی نر یلعنت زی _نرارشیک
 مامانم منتظره برم سمتش  نی بب

 هیبه گر دید یاونو م یاشکم آروم آروم راه خودشون رو باز کردن هرک یدونه ها ارش یک  یها یقرار ی ب با
سرشو   ن ی زم یبا زانو افتاد رو ارش ی خاکش کردن ک نکهید با زور نگهش داشته بودم بعد از اافتا یم

چجور   نیکمر تنها پسرت شکست بلند شو بب  نیخاک مامانش و گفت:مامان بلند شو بب   یگذاشت رو
دامون برگشته  نی بب کنمیم هیاالن دارم گر کنهی نم هیمرد که گر یگفتیم کنمیم  هیدارم گر نیداغونم بب

دلت   یچند روز ازت دور باشم چجور  تونستمینم  یدونستیمن طاقت ندارم تو که م ارشیپاشو مرگ ک
 ی تنهام بزار  شهیاومد واسه هم

با   میبعد از دو ساعت خلوت شد فقط ما بود کردیم هیهم کنار پسرش و دختراش نشسته بود گر عمو
رو گرفتم  ارشیک یرو بلند کردن بازو ای میش و ک به اجبار مهرنو نیبچه هاش مامان و نامزد دارو

  نیکه بازوش رو از دستم جدا کنم محکم بازوش رو فشردم به سمت ماش کردیبلندش کردم تقال م
  دمیترسیگرفتم ببرمش خونه تا مسجد م  میبه سمت خونه راه افتادم تصم یحرف چیبدون ه  بردمش

  ریرو باز کردم ز ارشی حواسم پرت بشه ازش اونم حالش بد بشه کنار خونه پارک کردم در سمت ک
 مداو یخونه م یو قرآن از تو هیگر یرو باز کردم صدا اطیدر ح  رونیب  ادیبازوش رو گرفتم کمک کردم ب 

المه زن با  ع  هیبه سمت پله ها رفت  رونیب دیبازوش رو از دستم کش ارهیکفشاش رو در ب نکهیبدون ا
ببرم واسش داخل   یآب  وانیکفشامو در آوردم به سمت آشپزخونه رفتم تا ل کردنیتعجب به ما نگاه م
مشغول  دبو  نییبود؟؟؟سرش پا  نجایا نمیشدم ا رهیافتاد متعجب بهش خ  دایکه شدم نگاهم به آ

رو پر   وانیل  خچالیاز برداشتم  وانی لبام..از کنارش رد شدم ل یاومد رو یجون  یحلوا بود لبخند ب  نیتزئ 
رفتم پله ها رو باال رفتم در اتاق رو باز   رونیاش شدم بدون توجه به نگاش ب  ره یکردم متوجه نگاه خ 

که شدم متوجه   کشی تخت تو خودش جمع شده بود نزد یگشتم گوشه  ارش ی کردم با نگاهم دنبال ک 
به ته   یکنار تختش گذاشتم دست یعسل یآب رو رو وانیو ل  دمیشدم خوابش برده پتو رو روش کش 

 یصداش رو از تو گشتمیاومدم دنبال مامان م نیی زدم پله ها رو پا رونی از اتاق ب دمیکش شمیر
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گذاشته  دا یآکمر  شتمامان که دستشو پ دنیرفتم تو آشپزخونه با د دمیکش ی پوف  دمیآشپزخونه شن 
 دنبالت گشتم یکل یینجا یهول کردمو گفتم:عه مامان ا دیپرسیبود پشت هم ازش سوال م

 ؟یدار  یداخل مامان جان کار  ایبا لبخند برگشت سمتم و گفت:ب  مامان

 مادر من گشتمیکج شد..خو اگه کارت نداشتم ک دنبالت نم  دهنم

تو اتاقش خوابه  ارشیک هیبق  شی پ رمیمو گفتم:مامان من دارم  یغذا خور   زیم یگذاشتم رو کتمو
حاال واسه ناهار دوباره با بچه ها    ری شد باهام تماس بگ  داریب  ستیخوب ن ادیمراقبش باش حالش ز 

 و مهرنوش هم باشه لطفا فعال   ایمیحواست به ک نجایا امیم

و مهرنوش باشه اخم کرد از   ایم یگفتم مواظب ک نکهیاز ا  دونستمیشدم م دای توهم آ یاخما متوجه
  بمیاز ج  میپا تند کردم با زنگ خوردن گوش  اطیزدم کفشام رو پام کردم به سمت در ح رونیآشپزخونه ب 
 درش آوردم  

 _بله

 داداش؟ یی_کجانیدارو

 مسجد چطور؟  امیب  خوامی رو آوردم االنم م  ارشی _اومدم خونه ک

 کجان  ارشیداده دامون و ک ری بابا گ یچ ی_ه

 کمتر اونجام نیم ستیخودم تا ب ی گذاشتم خونه بمونه ول  ستیه حالش خوب نک ارشی_ک

 فعال  ی_اوک

 نمت ی بی_م

رو درحال   دایبرگشتم عقب آ ستادمیاسمم پشت سر هم ا دنیگذاشتم با شن بمیج  یرو تو یگوش
توهمش کتم رو سمتم گرفت و گفت:مامانتون گفت کتتون رو   یبا اخما دیبهم که رس دمید دنیدو
 ارم یب

 دید یگوشه که تو هیبردمش  دمی..برگشت که بره مچ دستشو کشنیاز فعل جمع استفاده کرد ا باز
  یسرش نگه داشتم حرکتم ناگهان یدستاشو با دست چپم باال وارینبود چسبوندمش به د چکسیه
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گوشش کردم و   کیلبام قرار گرفت سرمو نزد یرو یکج  ی شده بود خنده ره ی بود شک زده بهم خ
 زه ی م زهیباشه ر  یکنی گفتم:واسه من اخم م

آبرومون رو   ادی م یکی  ؟االنیکنی م کاری تکون خورد و گفت:چ یشدم کم   رهیبردم عقب بهش خ سرمو
 ی بر یم

 ست ین دید یاصال تو نجایاز دستم ا یفرار کن یتونیخانوم موشه نم   ریتر شد:نخ  قیعم لبخندم

 ی بگ یز یچ خوادی نم سییی گفتم:ه دموی بهش چسب گشتیم ی کرد و دنبال حرف اخم

  نییشدم خجالت زده سرشو انداخت پا  رهیبوس کردم دوباره بهش خ  قیمحکم و عم  شیشونی*" پ
 دمویکرد اروم خند میفشرد صورتشو قا نمیس یصورتش کردم  *" سرشو رو  کیصورتمو نزد
 در رفت  میگرفتم خستگ یگفتم:انرژ 

مانتوش در آورد اخمام   بیاز ج شویزنگ خورد ازم جدا شد و گوش شیکه گوش میبغل هم غرق بود تو
  ینگاش کردم که وقت رهیهم رفت بر خرمگس معرکه لعنت االن موقع زنگ زدن بود اخه اونقدر خ  یتو

 دمیآروم خند نییسرشو انداخت پازد   یبه خودم اومدم حرف زدنش تموم شده بود لبخند خجول
 زدم  رونینشوندم با گفتن مراقب خودت باش ب شیشونی پ  یرو  یآروم ی سهبو

 

 *چهل روز بعد* 

چهل روز هر پنجشنبه به کمک   نیا یتو دایفکر کردم آ شیزدم و به چند ساعت پ  ی جام غلت یتو
تو دل مامان جا باز    یسابح گشتیو اخر شب برم  کردیکمک م  هیاومد تا شب به بق یم هیمامان و بق 

  دایرابطه منو آ دادمیم  رییحرف بزنه که موضوع رو تغ  دای راجب آ  خواستیمامان م یکرده بود چندبار 
و ناهار جمعه رو در کنار   نجایاومد ا یاون م ای میبود رونی همش باهم ب ایتر شده بود  یمی از قبل صم

روز صداشو نشنوم تمام برنامه هام بهم   هیوار عاشقشم  وونهیاالن مطمئن بودم که د میخوردیهم م
  یدار ی:بدادم  یبهش پ  دادیساعت دو شب رو نشون م ندازمیبه ساعت م ینگاه میهمش عصب زهیریم

 ؟ ی خانوم

 دارم یبعد جواب داد:بله آقااا ب یا لحظه
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تماس ها   نی اسمش ب ونیدر م یک یتم تماس هام رف ستیلبم جا خوش کرد به ل یرو یق یعم  لبخند
 بوق جواب داد  نیرو به گوشم چسبوندم با اول ی اسمش ضربه زدم و منتظر گوش یبود رو

 _سالم آقااااا

 _سالم خانوووم حال شما؟ 

 ؟ی _توپه توپ تو چطور 

 م یعال دم یآرامش جواب دادم:االن که صداتو شن با

 لبام جا خوش کرد یرو یبزرگ  یلبخند دمیرو شن  قشی نفس عم یصدا

 باشه؟؟؟  نجایا ای ب  یفردا اگ تونست ی_برو بخواب فسقل 

 _اگه تونستم باشه 

 ی خوب بخواب زمی_فداتم برو بخواب عز

 زم یعز نطوریگفت:توام هم یاروم یصدا با

 زدلمیزمزمه کردم:شب خوش عز  دمویلذت خند با

 ر ی_شب بخ 

 فرو رفتم یق یشب به خواب عم با فکر به فردا دمویخند دنشیقطع کرد به خجالت کش یزود

 *دای*آ

 کن  ی_مامان توروخدا بابا رو راض

 خونه دوستت یتنها بر  شهی نم یگفتم بابات راض  کبار ی_پونه جان مامان

 بابا  ی_ا

 و هزار اتفاق درک کن  ای دن زمنی _عزمامن



 سرنوشت دامون

181 
 

 توروخداااا  یاخه مامان جوووون  یچه اتفاق میخنده و گفتم:مامان جان ما خونه ا  ریزدم ز یپوق

و لبش رو   دی حرکتم خند نیکاسه چرخوندم مامان به ا یدهنم کج شد و چشمامو تو  حانهی ر یصدا با
 گاز گرفت 

 دوستت چقدر قابل اعتماده؟ نیا زمی _عزحانهیر

 نخود شد  نیلب گفتم:باز ا ریز

 بهم رفت  یو چشم غره ا دیبود شن  کمیکه نزد مامان

قابل   شتریب  یلیتو خ  یو گفتم:از دوستا کردمینگاهش کنم داشتم به عکس دامون نگاه م نکهیا بدون
 زممم یاعتمادتره عز

با گربه شرک داشت به   یکه شباهت خاص  یا افهیکه روشو کرد اونور..با ق دمیرو با تمسخر کش  زمیعز
 نگام نکن پونه باشه برو بابات با من  یمامان نگاه کردم کهه کالفه گفت:اونجور 

لپاشو بوس بارون کردم مامان با خنده منو کنار زد و مشغول کارش    دمیپر دمیکش یغ یج یخوشحال  از
دو ساعت    ای کیکه جواب داد با ذوق گفتم:دامون  نی تو اتاقم شماره دامون رو گرفتم هم  دمیشد پر

 ی اونجام بابا گید

 قهیتو حموم ده دق  دمیقطع کردم حوله به دست پر ویحرف زدن بدم گوش  یبهش اجازه  نکهیا بدون
اومدم به سمت کمدم رفتم از   رونی آب رو بستم حوله رو تنم کردم از حموم ب ر یدوش بودم ش  ریز یا
  یسر رو دم یکش رونی کت بود ب ه یو که شبخوش دوخت ر  دیزانو سف یمانتو تا باال هیمانتو هام  نیب

تخت    یهمشونم رو دمیکش  رونی ب  میهمراه شلوار مشک یقشنگ مشک یساتن قرمز با طرح ها 
رژ لب قرمز    دمیکش ملی و ر دمیکش یک یکرم پودر زدم خط چشم بار ستادمیا نهییآ  یگذاشتم رو به رو
  مموهام لباسام رو تنم کرد دنی بعد از اتو کش  دمیموهام رو اتو کش دمیلبام کش یماتم رو پررنگ رو

  نقدریزدم ا  رونی و کفشام از اتاق ب  فیبازم شل دور گردنم بستم با برداشتن ک ی موها یرو رو  میروسر
رفتم خواستم به آژانس زنگ بزنم که مامان از پشت سرم    نییذوق داشتم ک تند تند پله ها رو پا

 در منتظرته  یجلو نیشگفت:من زنگ زدم ما 

شدم و آدرس خونه   نیزدم سوار ماش رونی محکم لپش رو بوس کردم و با گفتن خداحافظ ب برگشتم
رو  هیدر نگه داشت کرا یجلو  نیم میبعد از ن امیدادم که دارم م یدامون رو دادم به دامون هم پ
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در   یباز شد قدم تند کردم سمت خونه کفشامو جلو یک ی ت یحساب کردم زنگ رو فشردم در با صدا
اومد قدم اول رو که  ی راهرو م ی از تو یبود فقط نور کم  کیدر هال رو باز کردم همه جا تار آوردمدر

پر شده بود  که پر یدیپاهام افتاد گل رز قرمز و سف  ری پاهام نگاهم به ز ریز  ی برداشتم با حس نرم
ده شده بودن یچ یز یر یجلوتر که رفتم کنار گل ها شمع ها داشتمیزده ام کرد اروم قدم بر م  جانیه

رو کشف نکرده    نجایندارم اونجا رفته باشم اصال چرا من تا االن ا ادیکه تا االن   رفتی م یراه به قسمت
نستا بزرگ که پر شده بود   یتاقکبه ا دمیرس  داشتمیبلند برم  یگام ها نیزم یگذاشتم رو  فموی بودم ک
اتاق با گل قرمز دورش با گل   طافتاد ک وس  یمنو دامون جلوتر رفتم نگاهم به قلب بزرگ  یاز عکسا

شده بود وسط اون قلبت بزرگ قشنگ…قرار گرفتم نگاهم به رو ب رو افتاد عکس دو نفره   دهیچ دیسف
تکون خوردم آروم برگشتم عقب   یشونه ام نشست کم  یرو یمنو دامون محو عکسمو بودم که دست

  دمیکش یف یخف   غیج  ادیذوق ز زدهنم ا یدستامو گذاشتم رو شدیاصال باورم نم دمیدیرو که م یز یچ
که باز بود   یکی دست راستش شاخه گل و دست چپش جعبه کوچ یمن زانو زده بود تو یدامون جلو

ک منو محو  نقدریداشت ا یداشت رو جلوم گرفته بود چشماش رنگ خاص  ینی و انگشتر تک نگ
 ؟؟ی کنیبا من ازدواج م یدوست داشتن  ی زهیگفت:خاله ر یقشنگ میمال یخودش کرد با صدا

دستمو به طرف دستاش بردم   دنیلغزیگونه هام م ی رو یشحال اشکم دونه دونه از خو یها قطره
و گفت:من   دیباال خودمو پرت کردم بغلش دستمو محکم دور گردنش حلقه کردم آروم خند دمشیکش

 هنوز جوابمو نگرفتما 

 من یباال کنار گوشش زمزمه کردم:دوستت دارم اخمو دمیکش خودمو

:منم دوووووستت دارم  زدیو داد م چرخوندمیدور کمرم حلقه کرد با خنده منو دور خودش م دستشو
 عاااشقتم کوچولو 

  شیشونی شد پ رهیبا عشق بهم خ   نیزم یو خوشحال بودم آروم منو گذاشت رو دمیخندیته دلم م از
دستمو دور گردنش  دمیآروم خند دیکش  قیچسبوند چشماشو بست و نفس عم میشونیرو به پ 

کرد با   تی چشمام گذاشت منو به جلو هدا یدستمو رو میاز هم فاصله گرفت  نیانداختم بعد چند م
 رهی به رو به روم خ رتیب لب منتظر موندم دستشو برداره با برداشتن دستش با ح  خندلب  ستادنشیا

منو ب وجد  کیک یکه طرح قلب بود و دورش ک پر از گل رز بود نوشته رو ینقل  کیک هیشدم 
منو کنار خودش   دیرو به روم بودم که دامون دستمو کش رهی خانومم..با ذوق خ  داری..عشقمون پاآورد

 بهت دل ببندم کوچولوم  نقدریا یروز  هی کردمیسرم چسبوند و گفت:فکر نم  بهنشوند سرشو  
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 گفتم:پس خوشبحالت شده دمیخوش خند سر

 خورم ی نشه بجاش تورو م دهیبر کیک نیا گهید هیزد و گفت:اگه تا ده ثان یا قهقه

رو   کیدستم قرار گرفت باهم ک ی رو ببرم که دست دامون رو کیلبخند چاقو رو برداشتم خواستم ک با
رو بخوره با    کیبه چنگال زدم سمت دهن دامون گرفتم دهنش رو باز که ک یی کوچولو کهی ت میدیبر

گم بودم با   االتمی تو خ رفت فونیبه سمت آ یزنگ دامون ازم فاصله گرفت با معذرت خواه یصدا
دامون نگاه کردم بلند شدم سمت پنجره رفتم پرده رو کنار زدم با   یخال یدر متعجب به جا یصدا
داشت اونو ساکت نگه داره و از   یدامون سع دیدختر عمو جهان تمام حس و حالم پر تایآز دنید

نسبت بهش داشتم با دلشوره به  یحس بد دمیرو د  تایکه آز یکنه از همون روز اول رونشی خونه ب
  عیسر تایکه آز   دیدامون سرش چرخ کردی متوجه من شد داشت نگاهم م تایشدم بودم آز  رهیخ  جلوم
اون صحنه دستم شل شد   دنیشد با د  رهیبهش خ یحرکت چیدامون بدون ه دی دامون رو بوس یگونه 

  با دیچرا اونو بوس تایبود آز شوننی ب  یمثل خوره به جونم افتاده بود چ یو پرده رو رها کردم حس بد
زانوهام گذاشتم  یهم قفل کردم  رو یزده ام رو تو خی یمبل نشستم دستا یسست رو یپاها
لباش جا خوش کرده کنارم نشست لبخند   یکه معلوم بود به اجبار رو یبعد دامون با لبخند یقیدقا

 دم یسمتش چرخ  دامون یشدم با صدا رهی دادم و به رو به روم خ لشیتحو یمسخره ا

 ؟ ینخورد کی _خانوم خانوما چرا ک

 ی ایگفتم:منتظر تو بودم که ب آروم

دندونم   ریدهنم مزه اش ز یتو  کیکوچ یبهم داد با گذاشتن تکه ا ک یسرم کاشت ک یرو یا بوسه
به چه  تاینگاه نفرت بار آز  کردیپنهون م ویدامون داشت چ داشتیدست از سرم برنم  الیرفت فکر و خ 

بود داشتم   نشونیب  یآدرس خونه دامون رو داشت چ تای بهش داشتم چرا آز یبود چرا حس بد  لیدل
 خوردم منتظر بهش چشم دوختم  یشونه ام تکون  یبا قرار گرفتن دست دامون رو شدمیم جیگ

 ینخورد میزیکه چ ی همشو له کرد زمی _عز

 ییگفتم رفتم دستشو یدیببخش  زد ی له شده بهم پوزخند م کیدستم نگاه کردم ک یتو یدست شیپ به
رو برداشتم به سمت   فمیبه ساعت انداختم حتما االن بابا اومده بود خونه ک  یدستامو شستم نگاه

 دامون رفتم
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 خوش گذشت  یلی خ زمیعز  یبرگردم ممنون بابت همه چ دیاالن بابام اومده با گهید رم ی_من م

 هم از اومدنت نگذشته  ساعتکی جاش بلند شد و گفت:اما  از

 زنهیغر م یک اگه نرم بابا کل یدون یزدم و گفتم:م  یالک لبخند

 رم ی گیم نی_باشه االن واست ماش 

برم و   نیبا ماش دادیاجازه نم چوقتیدامون بودم ه شی ک زد شوکه شدم من هروقت که پ  یحرف با
 یبا صدا ومدیبل دنبالمم ن مثل ق یحت  رونی زدم و رفتم ب ین یلبخند غمگ رسوندیحتما خودش منو م 

  باو وارد شدم  دمیکش یدرو باز کردم هوف دیشدم با کل  ادهیراننده به خودم اومدم حساب کردم و پ 
 دم یکردم و راهمو سمت اتاقم کش یکالفه سالم حانهیر دنید

  زایچ نیا دی باشم به خواهرت که رس رونی موقع ب نی_ونداد خان قبال واسه من زشت بود که تا احانهیر
 نداره؟ یرادیا

 ننداز  کهیت  یاصال حال ندارم باهات بحث کنم پس ه نیبرگشتم عقب و گفتم:بب  یعصب

 زد و گفت:رژت پخش شده   یپوزخند

دستم گرفتم و  نیش رو ب  قهیخواست عقب بره که  یروز ی با پ دیکه زد حس کردم رنگم پر یحرف با
 چینشده به ه ایکه به اجبار کنترل شده بود گفتم:رژم پخش شده  ییسمت خودم با صدا دمشیکش
مثل االن  دمیقول نم یو چرت بگ ینداره دفعه بعد جلوم سبز بش  یمثل تو و امثال تو ربط یخر 
 رفتار کنم  تباها 

رومو کردم    زدیم رونیاون دود ب یاالن گوشه لب من پوزخند بود و از گوشا میعقب هلش داد به
 زارم یک واسش قائلم رو کنار م  یسرک نکشه وگرنه احترام میسمت ونداد و گفتم:به زنت بگو تو زندگ

کالفه و  دمیافتاده بود رو بلند کردم اونجا رو ترک کردم در اتاقمو محکم کوب نیزم  یک رو فمیک
دونه دونه اشکام راه   دیگوشه بغضم ترک هیو پرت کردم  دمیخت شالم رو بشدت کشت ینشستم رو

سرگرم کنم جزوه ام در آوردم شروع کردم به خوندن  یز یچی کردم خودمو با  ی خودشو باز کردن سع
شدم   داریاز خواب ب یفکر کردم که خوابم برد...با گشنگ نقدر یا گهید یجزوه بود ذهنم جا  یرو چشمام
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همراهم   شبیکه از د یکالس داشتم با غم  7:30ساعت  6:45ساعت رو به روم انداختم  به ینگاه
 حمام شدم    یبود از جام بلند شدم با برداشتن حوله راه

 

 *دامون* 

من  دمیقول م ویهمه چ کنمی )دامون درست م  رفتی نم رونیلحظه هم از ذهنم ب هی تایآز یحرفا
ک تو   شمی م  یکارم از اشتباه هم بدتر بوده اما بهم فرصت بده بخدا همون دونمی اشتباه کردم م دونمیم
  ارهپس بزار دوب  یکه اون دختره رو به اندازه من دوست ندار  دونمیم گهیفرصت د هیفقط  یخوایم

خونه  یکه شبش رو تو  یدختر  رهی م ادتیدو هفته ک بگذره اونو  ی کی مطمئن باش  میمال هم باش
 یرو کرده ک االن برا  نکایگذشته هم هم یمطمئن باش تو شهیم میتو قا شی و پ  کنهی تو صبح م ی

مثل قبل بشه  یبزار همه چ ریفرصت خوب رو از جفتمون نگ نیدامون ا هیخودش و خونواده ش عاد
  دمیدردناکم کش ی قهیشق  یرو  یگونه ام کاشت..دست  یکه رو ی(و بوسه اشتر یبا عشق ب  نباریا یلو
که  یدوست نداشتم؟ اما تنها کس   تایرو اندازه آز دایواقعا من آ یعن یکرده بودم   ریگذشته و حال گ نیب

سال لبخند   کی  ازدر آورد اون بود که باعث شد بعد  ییبود اون بود که منو از تنها  دایمنو درک کرد آ
گرفته  یتم با صدارو گرف دایبرداشتم شماره آ موی لبم نشست گوش یرو  یلبم مهمون بشه...لبخند یرو

 جواب داد:بله

 شدهیبلند شدم و زمزمه کردم:چ   یلبم پاک شد با نگران یاز رو لبخندم

 ی چی_هدایآ

 _پس چرا صدات گرفته؟! 

 _نه فقط خستمه امدایآ

 دنبالت  امیکه ب  یکار ی ...چه موقع بزدلی_باشه عز

 شهی_اومممم ساعت سه کالسم تموم مدایآ

 ا ی_باشه خانمم مراقب خودت باش

 _چشم شما هم مراقب خودت باش دایآ
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 چشم ی_به رو

 _من کالسم شروع شد فعالدایآ

 برو بسالمت دوستت دارم  زمی_باشه عز

 زمزمه کرد:منم  یآروم ییصدا با

گفتم:خانم   دمیجد  یبرداشتم رو به منش چمویکردم سوئ یخواستم جوابشو بدم قطع کرد خنده  تا
 باشه  زمیم  یحاظر و آماده رو  یونده هاپر یاسکندر 

 س ی_چشم رئ یاسکندر 

خواهش ازم    یاقتادم که مامان زنگ زد و با کل شبید  ادی رونیتکون دادم و از شرکت زدم ب  یسر 
بودم که با    دوارمیکنارشون باشم فقط ام میاومد مثل قد  یخواست ناهار رو کنار اونا باشم منم بدم نم

 رو  نیزهرمار نشه ماش نیارونامزد د ی دهیترس ینگاه ها

 و اونو مرتب کردم  دمیبه کتم کش یشدم با فشردن زنگ خونه دست ادهیکردم پ  پارک

 زدلم یعز ی_مادر دورت بگرده اومدمامان

 _بله مامان جان

 مادر  ی_خوش اومدمامان

 برج زهرمار برو  نیا یبابا اومد:خانم درو باز کن بعدش قربون صدقه  فیضع یصدا

رفته که خودشون باعث شدن بقول بابا برج زهرمار   ادشونی لبم جا خوش کرد انگار  یگوشه  یپوزخند
در هال منتظرم بود لبخند   یمحکم داخل رفتم مامان جلو یباز شد با قدم ها ی کی ت یبشم در با صدا

پاهاش بلند شد   یقد نسبتا کوتاهش رو لیسرش زدم به دل یرو یشدم بوسه   کشی زدم نزد یکم رنگ
با ذوق    نیلیداخل آ میکفشامو در آوردم دستمو دورش حلقه کردم باهم رفت دیرو بوس   میمونیپش

 هیبه خودم فشردمش با بابا مردونه دست دادم واسه نشستن  دمیخودشو پرت کرد تو بغلم آروم خند
 دهو نامزدش نبودن نفس آسو نی بود ک دارو یشکرش باق  یتخاب کردم بازم جامبل تک نفره رو ان
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  دنیدادم که با پرس لشیتحو یشده بود لبخند   رهیمامان رو به روم نشسته بود و بهم خ دمیکش یا
 دی سوالش لبخندم پرکش 

 !؟یرو دوست دار   تای_هنوزم آزمامان

نگم متوجه خشمم شد که دستپاچه  یز ی پر از خشم شد دندون هامو بهم فشردم تا چ وجودم
 هم تو دلت نداشت  ییک اصال جا  دونمیفقط م دمیگفت:مادر سوال پرس

 ؟  یهست یعوض کردن حرف مامان گفت:کارو بار خوبه راض  یتکون دادم بابا برا یسر  کالفه

 _آره خوبه خداروشکر 

 نکن بهمون بگو   غیدر یتداش اجی احت  یز ی_اگه ب چبابا 

 کنمی دارم کار م یو کمک کس تی دوساله که بدون حما بای ندارم تقر یبه کمک کس یاز ی_من ن
مثل رد کردن   بندهیقرار داد نم  یمعروفت تهران شده ک با هر شرکت  یاز شرکت ها یکی ک   نیدونیم

 دعوت شرکت شما 

 تکون داد  یبهم انداخت و سر  یا ینگاه طوالن  بابا

 یاجازه مالقت رو نداد یو حت یزنگ زد و گفت که موافقت نکرد  تیکه منش یروز  ادمهی_بله بابا 

 کنم ی مالقات نم یبزرگ...من اصوال با هرکس یان یجناب ک   الیخی و گفتم:ب  دمیخند  یعصب

البته با قبل نکرده بود  یبشدت بهش برخورده بود حق داشت اما دل من هنوزم از سنگ بود و فرق   بابا
  دایرفتار کنه با فکر آ یبلند نبود چجور  دایجز آ  یو کس شد ینرم م   یاومد کم یباهاش راه م  یاگ کس
  مرتبموهامو  یرفتم دستامو آب زدم کم  یبهداشت  سی لبم شکل گرفت به سمت سرو یرو  یلبخند

از اون رفتار زشتم ب هال برگشتم سرمو بلند   مونیپش کردمیرفتار م   یاونجور  دیکردم تند رفتم نبا
 بغلم کرد  یافتاد متوجه نگاهم شد که بلند شد با خوشحال   نیکردم نگاهم به دارو

 معرفت؟!  یب  ی:به به سالم داداش خودم خوب نیدارو

 با معرفت؟!  یو گفتم:خوبم تو خوب  دمیبه کمرش کش یدست
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بار بود که نامزدش رو بدون چادر و پوشش   نیلزد او  یکنار لبخند مصنوع دی ام خودشو کش هیکنا از
توجه  یب د ینگاهش به من افتاد با عجله مانتوش رو تنش کرد و شالش رو پوش یوقت  دمیدیم دمیم

 ام دادم یپ  دایب حرکتش برگشتم سر جام به آ

 _خوشگله دلم تنگ شده

 خب دلم تنگ شده بود یجواب بده ول  تونهیسر کالسه و نم دونستمیم

 ی انی ک یم آقا_سال ایرو

 ینگاهش کردم و گفتم:سالم خانم فرج   خونسرد

 تر  یم یصم  کمیخشک  نقدریبابا چرا ا هیچ  نیا یخانم فرج یان یک  ی_آقانیلیآ

 یخواهر   ستیشدن ن یم ی هم واسه صم یلیواسه دعوت کردن من نبود پس دل یل یدل ی_وقت

زدم و جواب   یبهش انداختم لبخد بزرگ ینگاه می گوش  برهی جمع سکوت حکم فرما شد با و نیب
 مهربون یدادم:خسته نباش

 گفت:داموون بدعنق

 _جون دلم

 دارم گهیکالس د هی_خستمه هنوز دایآ

 زنم یحرف م  یفرهاد یرو خودم با آقا یدنبالت کالس بعد امی_ب

 ی_نه داموندایآ

 کنمیخودم حلش م یاگه خسته ا زدلمی عز گمیم ی_جد

اومده نموخوام   رمونیگ یک یو پ  کیاستاد ش هیو خباثت گفت:نوچ نموخواد  طونی با لحن ش دایآ
 کالسشو از دست بدم 

 تورو  نمیبی باالخره من م زمی عز یاومده اوک  رتی گ کیو پ کیاستاد و ش هیکردم و گفتم:آها که  یاخم
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 ن ییپا  اری:صداتو بدم یغر یبلندش دلمو برد عصب یخنده  یصدا

 شدنتو عشقه یرت ی _جووون غ

 ی خرم کن  یتونیو گفتم:فکر نکن م دمیخند

 ی_اونکه از اولم بود

 خنده ری من بودم که بلند زدم ز نیا نباریرو هضم کردم ا  حرفش

 قربون خنده هات آقامون  ییی_ووودایآ

 یزن یکالست تموم شد زنگ م  نکهیب محض ا طونک ی _دارم واست ش

 _چشممم

 تو  دونمویمن م یها با آژانس برگرد رهی نم  ادتیبال  ی_ب

 _چشم چشم چشم 

 _روشن برو مراقب خودت باش 

 _توام مراقب خودت باش 

 آروم زمزمه کرد:دوستت دارم  یل یاون خ نباریا

 زدمو گفتم:منم  یلذت لبخند یرو از

 نیرو قطع کرد سرمو ک بلند کردم نگاه هر پنج تاشون رنگ تعجب داشت اوه پس من ا  یگوش بازم
  نیلیکه مامان به آ یگوش یدوباره سرمو گذاشتم تو الیخ ی ب زدم یحرف م ششونیدت داشتم پهمه م
بابا نگاه   دادمیراستم رو آروم تکون م  یهم قالب کردم پا  یدستامو تو ننیناهار رو بچ  زی گفت م ا یو رو
  رییتغ  یحساب نکهیمثل ا یول یمردم نبود یکردن با دخترا یبهم انداخت و گفت:قبال اهل باز  ی قیعم
 یکرد

آبرو   نیما ب یلب تکرار کردم با هضم کردن حرفش اخم بزرگ   ریکه زد چندبار حرفشو ز یاز حرف شوکه
 شمیهام شکل گرفت آروم اما خشن گفتم:متوجه حرفتون نم 
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 _واضح گفتم بابا 

 د؟ی زنی با من حرف م ینجور یکه ا دیکن ی خودتون فکر م شی پ ی_شما چ 

رو پس   تای تقاص کار اون دختره آز  دیکه با هیک چارهی دختر ب نیمطمئنم...ابلکه   کنمینم  ی_من فکر بابا 
 بده

جمع متشنج با رنگ   دنیبا د نیدارو  دمیفهمی منظور حرفاش رو نم کردمیو منگ به بابا نگاه م جیگ
 تا غذا از دهن..  میناهار بخور ن ینگاهمون کرد و گفت:پاش یدگ یپر

بودم و نه اهلش  ی: نه اهل دختر باز دم یبابا غر یتو چشم ها رهی بلند کردن دستم ساکت شد خ با
  دیگوشتون فرو کن  نویکنم ا یتالف دامیآ یاون دختر رو یها  یکه بخام هرزگ  ستمیپست ن  نقدریشدم ا
 بابا 

 

 کردم ی شده بودم اما همچنان با خشم به بابا نگاه م ایرو نیلیحضور مامان و آ متوجه

 بمونه   ینرفته باق نی که از ب ییحرمت ها نیا دی_بابا بزار

 طرف مامان برگشتمو با پوزخند گفتم:ممنونم از ناهار خوشمزه ت  به

 بابا متوقف شدم  یبرداشتم که با صدا یمبل برداشتم قدم یرو از رو کتم

ه هاتون اون مراسمات متوجه نگا  یچون تو انهی ی_فقط خواستم مطمئن بشم که واقعا عاشقشبابا 
 رو بزارم  یکه قرار خواستگار  ریاز عروسم بگ یبهم بده اگرم ندار  یشده بودم شماره باباش رو اگه دار 

لرزون برگشتم سمت بابا که با   یبابا رو چند بار تکرار کردم با پاها  یسالن خشکم زده بود حرفا وسط
 واسه آقا داماد اریآب ب وانیل هیبابا  نیل یآ نیبب افشویخنده بغلم کرد و گفت:ق

دستامو دور بابام حلقه کردم به خودشم فشارش دادم زبونم بند اومده  یاز دستم افتاد با خوشحال  کتم
برگشتم سمت مامان با   دمیآب رو دستم داد همشو سر کش وانیبود بابا منو از خودش جدا کرد و ل 

 فتمی بغلش کردم دور خورم چرخوندمش مامان با ترس داد زد:ولم کن بچه االن م  یخوشحال
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 کردیافتاد که با لبخند نگاهمون م ایآوردم نگاهم به رو نییو پامامان ر دمو یبلند خند یصدا با
 فکر نکنم االن ترسناک باشم درسته زن داداش؟ گهیزدمو گفتم:د یلبخند

از   نیلیآشپزخونه که ناهار رو صرف کنن آ یهمشون رفتن تو نییبا خجالت سرشو انداخت پا دیخند
 ایبد  یبهم سوار  دیرو کولم و گفت:با دیپشت پر

 زوتر دستپخت خوشمزه مامان رو بخورم  یبرم هرچ خوام یبچه پررو من گشنمه م نمیبب   نییپا  ای_ب

 _خب باشه برو منم با خودت ببر خستمه راه برم 

 گماااایم دای_به آ

 میناهار کوفت کن  میبر  سی بابا خس یگفت:اوک  نییپا  دیرو کولم پر از

 تو آشپزخونه دیپر دیکش یغ یدنبالش که ج  دمیدو

باز شروع کردن قبال عقلتون کم  نایا یمامان غر زد:وا میدی چرخ ی م زیپا به پاش دنبالش بودم دور م  منم
 ن یغذاتونو بخور نیایب  نیسرتون بزرگ شد ریبود االن که خ

واسه خودم غذا   دمیرو عقب کش یصندل  دمیخط و نشون کش نیلیگفتم و واسه آ ییبلند باال چشم
صبرانه منتظر بودم    یب  خوردمیخوشحال بودم که اشتهام ده برابر شده بود با ولع غذا م  نقدریا دمیکش
  عجبظرف غذام مت یکنم با پرت شدن تربچه تو زشیسوپرا یزنگ بزنه که برم دنبالش و حساب  دایآ

بود   شی شگیت همعاد  زدیمشکوک م نیدارو یسرمو بلند کردم همه سرشون تو غذاشون بود ول
 ا یدامون بزرگ شد هیچکار نیکرد و گفت:عه ا  یدوغش انداختم اخم  یتربچه رو برداشتم تو

 من یاز آسمون افتاد تو غذا نیا دی_عه بعد ببخش

 د یشا دونم یو گفت:نم  دیخند

بلند کرد و گفت:باشه باشه کار من بود  میکه دستاشو به نشونه تسل زمی دوغ رو روش بر وانیل خواستم
 ا یصاب نداراع

 من اعصاب ندارم؟ ی_چ

 به پسرت بگو  یز یچ یطرف خم شدم که بلند شد و گفت:غلط کردم آقا بابا تو  به



 سرنوشت دامون

192 
 

 _دامون غذاتو بخور 

 ی جمع کرد رو به بابا گفت:با تشکر فروان از شما پدر گرام  افشویق نیدارو

 ی نکن   تیاذ ویکس یزد و گفت:حقته تا تو باش  یقهقه ا ایرو

 نداره  یخانم اشکال ایبا قهر گفت:باشه رو نیدارو

  نکیس ی شکر گفتم ظرفمو تو ی لب اله  ری مشغول خوردن غذام شدم بعد از تموم شدن ز دمویخند
 جواب دادم یشاد یزدمو با صدا یرفتم که همون موقع زنگ خورد لبخند می گذاشتم به سمت گوش

 خانووووم   ی_خسته نباش

...._ 

 ؟ ی_موش خورده زبونتو فسقل

_.... 

 یگی نم یز یچرا چ دای_الو آ

 واسم حرف بزن   رمی گیم یقشنگت انرژ  ی_دارم از صدادایآ

 خورمتاااا یم  ینجور یگفتم:اووووف توله سگ نکن ا آروم

...._ 

 سرخ از خجالتت بشم...کالست تموم؟  ی_اخ قربون لپا

 دنبالم ای_اره ب

 برداشتم چمی قطع کرد با خنده کتمو همراه سوئ یزرت 

 با من؟!  نیندار یکالسش تموم شد کار  دایدنبال آ رمی_مامااااان من دارم م

 یبر  یخایزوده م  یلیاالن خ نجایا ارشی _بمامان
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دوباره شب بهتون سر زدم   دی شا دینگران نش ومدمی اگه ن ارمشیاگه معذب نبود م گمی_بهش م
 ی خدافظ همگ

دانشگاه ترمز گرفتم از  یبعد جلو نی م 15شدم با سرعت به سمت دانشگاه روندم    نیماش سوار
خشم کل   ختیکه نگاهم به رو به رو افتاد قلبم ر رمی شدم خواستم شماره اش رو بگ  ادهیپ  نیماش

بود که خودشو انداخت تو بغل پسره  دایاون آ شهیمغزم داره فلج م کردمیوجودمو گرفته بود حس م
چشمام رو خون گرفته  یجلو  رمیبگ شی که باعث شد ات دی گونه اش رو بوس دایباور کنم آ نمتوینه نه نم

اما   فتهی که تعادلش رو از دست داد خواست ب دمیرو با خشونت کش دایخشم رفتم سمتشون آ ایبود 
 گاهمبا تعجب ن  دایبازوش رو محکم گرفتم نگاهم به پسره افتاد چقدر چهره اش واسم آشنا بود آ

  تی االن حال یعوض یکش یم ینجور یدستشو ا یخور یام رو گرفت گفت:گوه م قه ی یپسره عصب کردیم
 آشغال  یپسره  کنمیم

چرا نامزدمو   یبگ دیکه با ییتو نیچالت کنم ا نجایگفتم:حرف دهنتو بفهم نزار هم دمیکش قشوی منم
 ! ؟یبغل کرده بود

 کنم یدامون توروخدا بسه االن سکته م نیجفتمون گذاشت و گفت:آر  یبازو یدست رو  دهیترس دایآ

 قشوی کشهی برادر کوچ نیافتاد که آر ادمی تولد مهرشاد افتادم  ادیتو سرم اکو شد  نیبار اسم آر چند
 خوامیرفته بود معذرت م  ادم ی افتویجان ق نیرها کردم گفتم:شرمنده آر

 دایآ می حالت چهره اش گفت:بر  یتو یر ییتغ چیام رو ول کرد بدون ه قهی

 اد؟ی باهات ب دیچرا با دایکردم و گفتم:آ یاخم

ه بدم  داشته باشه که اجاز یلیدل ادی نم  ادمی گهیگفت:چون برادرش داره بهش م  ینسبتا بلند یصدا با
 م یبر گمیم دایآ یدیبره مگه نشن ییها جا بهی با غر

 دم یبهش نم  یاجازه ا نیچون من همچ  ادیجا نم   چیبا تو ه دایگفتم:آ یبلند تر  یصدا با

 ؟ یکه بهش اجازه ند یباش یک  یکرد و گفت:جنابال  یا خنده

 د یرو کش  دایساکت شدم دست آ دمیموهام کش نیب یدست کالفه

 آروم باهات برخورد کنم  نقدریا دمیقول نم یبردار  گهیقدم د هی_



 سرنوشت دامون

194 
 

 ؟ یر یبگ می تصم  دایآ یبرا  ای یباهام ناآروم برخورد کن یکه بخوا  یهست یسمتم و گفت:تو ک برگشت

:من عشقشم نامزدشم حاالهم دستتو بکش کنار اگه هم قرار باشه از  دمیکش ادیفر یبلند یصدا با
 جان  نینه تو آر رمیگیاز ونداد اجازه م یستیاون تو ن رمی اجازه بگ یکس

 _ونداد؟نیآر

 شی _اره ونداد...برادر واقع

 کردم آروم برخورد کنم  یسع دمینگاهشو د  یشد وقت رهی با بغض بهمون خ  دایآ

 خوامی عذر م یکرد یاحترام یخب خودت ب یدامو بلند کنم ولص خواستمیجان من نم   نی_آر

 م؟ین یرو بب گهینداره که دوباره همد  یگفت:اشکال دای توجه به من رو به آ یتکون داد ب  یسر  نیآر

 ی_معلومه که نه تو هنوزم داداش خل خودمدایآ

 و با اخم رو به من گفت:خداحافظ  دیرو بوس دایزد سر آ  یلبخند کم جون نیآر

 خوام ی_خدانگهدار بازم معذرت م

 کنم ی _خواهش منیآر

 می رفت  نیو به سمت ماش دمیرو کش  دایآ دست

 م؟ی_خب خانومم کجا بر

 دونم ی_نمدایآ

 ؟ی_ناهار خورد

 _آره 

 م؟ یبخور یبستن می_بر

 می_آره بر
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 شاپ راه افتادم یگذاشتم به سمت کاف  یآهنگ

 ه؟یخبر  یرس یسرحال تربنظر م  شهی_امروز از هم دایآ

 خوش   یخبرا هی_بله که خبر

 بگو عیبرگشت سمتم و گفت:زود تند سر  کنجکاو

 بهت  گمیم میبخور یبستن  می_نوووچ بر

 ی _عهه دامون

 گم ی_نوچ نم

که  گمی...منمی:قهر نکن بب دمیلپشو محکم کش دمویدستمو بغل کرد خند شهیقهر روشو کرد سمت ش با
 یچقدر عجله دار 

 دردم اومد  یییکش یاخم برگشت محکم زد تو بازوم لپشو گرفت و گفت:چرا م با

 گفتم:جوووون یطون ی لحن ش با

 شعوووور یو گفت:ب دیکش  یخفه ا  غیحرص ج  با

 خب تو مغزت منحرفه هیزدم:چ  یا قهقهه

 ی_اها که مغز من منحرفه باشه خودت خواست 

 د یموهام محکم کش یگذاشت تو دستشو

 هیچه کار  نینکککن ا دای_آآخ آ

 بگو غلط کردم  عی_زود تند سر

 گفتم فقط گفتم جووون  یبابا مگه چ ی_ا

 یگفت یم دی_خب اونم نبا
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 جووون دردت اومد  گفتمیم  دی_آها با

 ت ی ترب یزد:داموووون ب  غی و ج د یمحکمتر کش موهامو

 شوهرت کچله  گنیبعد همه بهت م  شمیخنده گفتم:نکن عشقم االن کچل م با

 ول کرد با اخم لباشو غنچه کرد موهامو

 کردم گشت ارشاد گرفتمون  یکار  یدید  هوی _غنچه نکن لباتو 

 نزن گوشم کر شد   غیبزنه که زود گفتم:توروخدا ج غیتعجب برگشت سمتم دهنشو باز کرد باز ج  با

به   ینشد خم شدم نگاه یبشه که خبر  ادهیپ دایشدم منتظر شدم آ ادی شاپ پارت کردم پ یکاف کنار
با اخم نشسته متوجه شدم که خانم قهر کرده با   نهیدست به س دمید یانداختم وقت نی داخل ماش

 بانو؟  ی دیخنده رفتم در شاگرد رو باز کردم:افتخار نم

 _نوچ 

 خورم یتورو م یبستن  یوگرنه جا میبر ایب

  یتن یدنج انتخاب کردم دوتا بس یجا هی میشد دستشو گرفتم وارد شد ادهیپ نمیتو س دیکوب فشی ک با
 سفارش دادم دستاشو گرفتم و گفتم:عشق جانم؟  یشکالت 

 شد و آروم زمزمه کرد:جانم  رهیچشمام خ  به

 قشنگتو بشنوم دلم آروم بشه یساکت نمون حرف بزن صدا ینجور ی_ا

 هبگم آخ ی زد گفت:چ یلبخند

  یشدم که مثل بچه ها با ذوق بستن رهی نگفتم بهش خ یز یزدم چ  یهامون لبخند یاومدن بستن  با
دارو ندارم همه  یکه شده بود همه  یچقدر لذتبخش بود بودن کنار دختر   خوردی رو م  شیشکالت 
 داد یصورتم تکون م یبه خودم اومدم که دستشو جلو یوقت  میزندگ

 آقامون؟  ی_کجادایآ

 _جانم 
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 آب شد که  تی _بستن

 با نگاهم تورو خوردم  ینداره بجاش حساب  ی_اشکال

 دای_آ نییزده سرشو انداخت پا  خجالت

 _جانم 

 بهم؟ یدی بابات رو م  ی_شماره 

 ؟ یچ یسرشو بلند کرد و گفت:برا متعجب

 رو بزاره   یقراره خواستگار  رهیتماس بگ خوادی _بابام م

دستشو گذاشته بود رو   یبا خوشحال دنیشروع کرد خندنگاهم کرد با تعجب بهم نگاه کرد کم کم  یکم
همه دارن  یکنی چکار م وونهیبلند شد اومد سمتم محکم بغلم کرد با خنده گفتم:د  دیخندیدهنش م

 کنن ینگاهمون م

 رسم یکه دارم به عشقم م  دوننیگفت:بزار نگاه کن اخه اونا نم یخوشحال با

 رونیب  میرفت مدیرو کش دایگذاشتم دست آ زی م یتراول رو چندتا

 شهیباورم نم یدامون وا ی_وا

 خوشحالم   شتریب دیتو شا  ی_منم به اندازه 

 خوشحال ترم   یلیمن خ  ری نخ-

 من خوشحال ترم  یول یخب تو خوشحال تر  یل ی_خ

 رممم ی نخ-

 زنگ خورد  شی خواستم جوابشو بدم که گوش دمویخند

 _جانم مامان

....._ 
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 کتابخونه چطور  می_با دوستم اومد

....._ 

 خونم گهی ساعت د کی_باشه تا 

....._ 

 ام یآروم گفت:باشه االن م دایبهش گفت که آ  یچ دونمینم

 خونه؟  یرسون یکرد برگشت سمتم و گفت:دامون منو م  قطع

 نشدم اخه   ری_کجا هنوز زوده من هنوز ازت س 

 برم خونه دیاالن با ن ی_مامانم گفت هم

 سوار شو برسونمت   زمی گفتم:باشه عزآروم   دمیکش یکالفه ا پوف

 خونشون ترمز گرفتم  یبعد جلو نی م ستیسوار شد ب یمثل من با ناراحت  اونم

 شد  ینجور یکه ا  دیگفت:مراقب خودت باش ببخش دیرو بوس  یسمتم گونه ا برگشت

 ا یگلم شماره بابات رو نداد کنمی درک م وونهید هیچه حرف ن یزدمو گفتم:ا یلبخند

 کن  ادداشی رفتیم  ادمی_اوه داشت 

 در آوردم گفتم:خب بگو مویگوش

............_0912 

 توام مراقب خودش باش  زدلمیعز ی_مرس

 _چشم فعال

 آروم زمزمه کردم خداحافظ   دمیرو بوس ش یشونیپ
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 *پونه*

 

بلند به سمت   یبا گام ها دداینشون از رفتن دامون م نیماش کیالست یصدا  اطیبستن در ح  با
باال انداختم رفتم  یجفت کفش شدم شونه ا هیساختمون راه افتادم کفش هامو در آوردم که متوجه 

 ستادم یبابا ا یگرفتم با صدا شیداخل کوله ام رو تو دستم گرفتم راه اتاقمو در پ

 _پونه

 با اضطراب گفتم:بله بابا  دیرسی چهره ش که ترسناک به نظر م دنیسمتش با د برگشتم

 ؟یتحکم گفت:کجا بود  با

که مشخص شد اون جفت کفش مال اون بود با   تایبه پشت سر بابا افتاد مامان با ترس و آز نگاهم
 کرد ینگاهم م یروز ی پوزخند و پ

 ؟ یکجا بود گمی_با تو بودم م بابا 

 _منکه به مامان هم گفتم بابا کتابخو... 

  یگذاشتم بغض شیل یس یخوردم و خودمو کنترل کردم دستمو جا یگوشم خورد تکون  یکه تو یل یس با
 مامان بلند شد یگلوم جا خوش کرد صدا یتو

 بهروز؟  یکنیم  کاری _چمامان

 _تو ساااکت بابا 

 شده؟ی به سمت بابا برگشتم آروم لب زدم:چ دهیترس

 شدهیکه چ  یفهم یگفت:خودت تماشا کن م ادیداد دستم با فر هیدر آورد بعد از چند ثان وشیگوش بابا

منو  نیکرد ا  خیافتاد تنم  یگوش یرو از دستش گرفتم نگاهم که به صفحه  ی لرزون گوش  یدستا با
 لمیف هیمختلف ازمون گرفته شده بود و  یجا ها یکه تو گهیتو بغل هم چندتا عکس د میدامون بود

رو از   نایا دونستمیبغلش با ترس و تعجب به بابا نگاه کردم نم دمیپر یامروز وقت نیکوتاه که مال هم
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پرت کردم رفتم   فموی شدم ک یعصب کردی افتاد که با لذت داشت نگاهمون م تایکجا آورد نگاهم به آز
تو  یچرا دار  فهممی ..اصال نمیدیرس  یکارا...به چ  نیا یو گفتم:خب که چ  نشیسمتش زدم تخت س 

 ؟یازم عقده ا یخوایم یچ  یکشی سرک م میزندگ

 بابا به سمتش برگشتم ینگفت فقط پوزخندش پر رنگ تر شد با صدا یز یچ

  تایاون پسره قبال نامزد آز یخامش شد  نقدریبهت گفت که ا یاحمق اون پسره چ ی_دختره بابا 
 دونهی رو نم   لشیهم هنوز دل  چکسی بهم زد ه وینامزد کرد و بعد از چند ماه همه چ تایبود..با آز

روزمو خراب کرد  نیدامون و بهتر یاونبار اومده بود خونه  نی بود بخاطر هم  تاینامزد دامون آز پس
مقدس   میرو مر تایهه پس االن همه آز شدیم  رهیبا پوزخند و نفرت بهم خ شهیهم  نیبخاطر هم

 ون رو مقصر دام دوننیم

من بهت بگم چرا دامون   یخوای م  یخور یخانمو م  نیزدمو گفتم:پدر من..چرا گول ظاهر ا  یپوزخند
 بهم زد  ویهمه چ

 جون من بگم؟  تایو گفتم:هوم آز تایمن با پوزخند برگشتم سمت آز نباریا

باعث شد دامون همه   شیخانم با هرزه باز نیرنگ به رنگ شد دهنمو باز کردم گفتم:بابا ا یکم  تایآز
 بهم بزنه  ویچ

 دوم از جانب بابا تو گوشم زده شد  یلیس

 *" یگ یبخاطر اون پست فطرت به دختر عموت م یدار  ایح  یب ی_خفه شو دختره بابا 

من دوسش دارمم  دیکن نیبهش توه نی شما حق ندار ستیییگفتم:اون پست ن  دمویکش  یغیج
 دوسش دارم  میلیخ

االن تو  دیچشم سف یمشت و لگدش گرفت:دختره   ریشد با خشم به سمتم اومد منو ز یعصب   بابا
تو   دمیم اد ی دوسش دارم..بهت   یگ یم یکن  نیبهش توه یحق ندار   یزنیداد م یستیا یمن م یرو

 ی چ یعنیآشغال رفتن  هیبغل 
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داشت بابا رو از من   یو التماس سع هیمامان با گر خوردمیدست بابا کتک م ری ز ی مقاومت چیه بدون
فقط با پوزخند نظاره گر بود در خونه باز شد ونداد با سرعت به سمت بابا اومد اونو جدا   تایجدا کنه آز

 کرد 

 ش؟ ی زنیم یبابا چرا دار  شدهی_چونداد

 ناموس کثافت   یب هیبغل   رهیم نکهی_از خودش بپرس از ابابا 

 ناموس  یداد گفتم:به عشق من نگو ب با

 جلوش رو گرفت  یدوباره سمتم حمله ور شد که ونداد با بدبخت بابا

 تا زنده زنده دفنش نکردم   دیاز جلو چشمم دور کن نوی_ابابا 

اتاقم مامان با   یگفتم با کمک مامان رفتم تو یبه سمتم اومد بازوم رو گرفت که از درد آخ بلند مامان
 دستاش گرفت  نیب صورتمو  هیگر

 به  صورت ماهت آورده ی_دورت بگردم مادر نگاه چمامان

خواهش   اریاومدن با عجز گفتم:مامان توروخدا برو کوله ام رو ب  یم نییپشت هم پا یک ی یک ی  اشکام
 مامان  کنمیم

  یچشمم آب  یبه خودم انداختم باال یبا درد بلند شدم نگاه نییتکون داد با عجله رفت پا  یسر  مامان
بعد در   یتخت منتظر مامان نشستم کم یرو  دمیبه صورتم کش یپاره شده بود دست یشده بود لبم کم 

باز کردم   پشویرفت به سمت کوله ام رفتم ز  رونی ب عیاتاق باز شد مامان اومد کوله ام رو گذاشت سر
بوق دو بوق سه بوق...قطع شد دوباره   هیرفتم تند تند شماره دامون رو گ هیدر آوردم با گر  مویگوش

 د یچی گوشم پ یشدم که صداش تو دیگرفتم از جواب دادنش نا ام

 دا ی_جانم آ

قربونت    یکن یم هیچرا گر دایآ شدهیصداش همانا باال گرفتن هق هقم همانا با ترس گفت:چ دنیشن
 برم 

 هق هق گفتم:دامون دامون  با
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 حرف بزن توروخدا یجون به لبم کرد دایآ شدهیجانم..چ   زدلمی_جانم عز

گرفته همه رو واسه بابام   لمیاز امروز که تو کافه اومدم بغلت ف یازمون عکس گرفته حت یکی_دامون 
 مشت و لگدش  ریفرستاده اومدم خونه بابا منو گرفت ز

 بابات با کدوم اجازه دست روت بلند کرد  هیناموس  ی_کار کدوم بدیکش ادی بلند فر یصدا با

 ... تی مون کار آز_دا

بهم نگاه   نی بود خشمگ دهیرو از دستم کش یاز دستم به عقب برگشتم بابا گوش   یشدن گوش  دهیکش با
  تی کف دستش اره؟؟حال یزار یم و یهمه چ یزن یزنگ م گهیآروم آروم به سمتم اومد گفت:االن د کردیم
 کنم یم

  تاستیبدون ترس داد زدم:دامون کار آز  دیرسیدامون از پشت خط به گوشم م دنیکش ادیفر یصدا
 سر اون خراب کاره*"  ریز یهمه چ

از   نباریرو قطع کرد دوباره افتاد به جونم ا ی بابا گوش دیرسیبلند بود که به گوشم م نقدریدامون ا یصدا
رو   یعقب..بابا گوش  دیصدام باز به اتاق اومد بابا رو کش دنیونداد با شن   دمیکشی م غیته دلم ج
کردن  هیگر ندبل یو شروع کردم با صدا  دمیقفل کرد سرجام دراز کش رونی در رو هم از ب برداشت

سر دامون   ییبابا بال دمیترسیاومد با درد چشمامو بستم دلشوره داشتم م یم ن ییداد بابا از پا یصدا
 فرو رفتم  یقیکم کم چشمام گرم شدن و به خواب عم  ارهیب

گفتم و به   یخوردم که همه استخون هام درد گرفتن آخ  یکونت  دهیترس دمیسر و صدا از خواب پر با
 صدا دقت کردم 

خوزستان   یکه تو ادتهی؟یکرد دای ما رو از کجا پ یها؟آدرس خونه  نجایا یاومد ی_تو با چه جراتبابا 
 نمت یدور دخترم بب  خوادیدلم نم چوقتیه گهیهم بهت زنگ زدم و گفتم د

مگه از   نجایمخاطبش دامون بود چرا اومده بود ا دونمیدرد بلند شدم و خودمو به در رسوندم م  با
 هیبود تند تند گر دهیفا یداشتم در اتاق رو باز کنم اما تالشم ب یشده بود با دلهره سع  ری جونش س

 کردم یم
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  دیبزار کنمیم خواهش  نیبلند کرد دایآ یکه شما دست رو مینکرد ی ما کار خالف دی:گوش کندامون
 نم یرو بب  دایآ قهیچند دق یبرا

 بابا باعث شد تموم وجودم پر از ترس بشه یعربده  یصدا

 ی ن یکه اجازه بدم پونه رو بب یخوایو ازم م  یزن یمن زل م یتو چشما ی_تو با چه جراتبابا 

پونه   یجا دیتونیشما نم میرو دوست دار  گهیداد دامون هم بلند شد:منو پونه همد یصدا  نباریا
 د یری بگ میتصم

 ناموس قبل آوردن اسم دخترم دهنتو آب بکش  ی_ب بابا 

و   زدمیاومد با ترس به در م یم  نییاز پا ییگفتن مامان بلند شد صدا ها نیحس  ای یبعدش صدا و
 درو باز کنن  کردمی خواهش م

 د ی_مامااان ونداااد توروخدا درو باز کن

اما به گوشم خورد با پا به در   فید دامون هرچند ضآخ بلن یصدا شدینم  دهیشن یز ی سر و صدا چ بجز
 دمیکشی م غی و ج دمیکوب یم

 نمون نجا یبرو ا کنمی_دامون توروخدا برو خواهش م

 هیشد با گر دایبعد ظاهر دامون جلوم پ یسمت پنجره و بازش کردم کم  دمیدر هال دو یصدا با
 صداش زدم 

 _دامووون

  ختهیبهم ر یشد نگاهم به موها  رهی نا باور بهم خ دنمیسرعت برگشت عقب و نگاهش باال اومد با د به
آرومش به   یدستام گرفتم صدا ن یو صورتمو ب  نییافتاد با هق هق سرمو انداختم پا ش یو دماغ خون
 گوشم خورد 

ما رو   یکس  زارمی ...نترس نمینکن قربون اون چشمات بشم اله هینکن دردت به جونم گر هی_گردامون
 پونه  دمیقول م  کنمیم  شیراض ام یاز هم جدا کنه نترس دورت بگردم دوباره م

 صدام کن  دایو شدم گفتم:آ رهی بهش خ  میاشک یچشم ها با
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 قشنگتو  ینکن چشما ی بارون  زنمی صدات م دایچشم آ ییدای_چشم آ

 واست  ادیگفتم:برو دامون برو وگرنه باز م  دهیبابا ترس یصدا دنیشن  با

قول  دایآ  امی گفت:دوباره م دیرسیکه قطعا به گوش مامان بابا هم م یبلند یعقب رفت با صدا عقب
 منتظرم بمون..عاشقتم رنیتورو ازم بگ  زارمی نم دمیم

ل گرفتم زانو هام افتادم پاهامو بغ یرو هیبا گر دیچشمم ناپد یبسته شد و دامون از جلو اطی ح در
 سرمو گذاشتم رو پاهام اجازه دادم بغضم راحت بشکنه 

 

 *ی*به زبان راو

 

  روزیدامون مغرور هر روز از د شد یاز آن روز تلخ گذشته بود پونه هر روز الغر و الغر تر م یروز  چند
بهم   ینا مرتب و موها یشده بود لباس ها  لیبلند تبد یها شی به ر ششیو کالفه تر..ته ر شانیپر
فرهمند بودند مادر   یکردن آقا یدر راض یخانواده دامون سع دادیاش نشان از حال بده اون م ختهیر

فقط چند لقمه غذا بخورد اما پونه با   کردی خواهش م رفت ی پونه هر روز با اشک به اتاق دخترکش م
دورا  شهیاست شاد تر از هم  دهیاش رس  به خواسته  کردی که فکر م  تایآز کردیم رون ی او را از اتاق ب هیگر

فرهمند به  یآقا شدندی..پونه و دامون روز به روز دلتنگ تر از هر روز م رفتیدامون م دنیدور به د
ونداد مدام با او حرف زده بود و خواهش کرده بود به خاطر دخترکش هم  شدی نم یعنوان راض چیه

  چکسیاما ه  دیایب  نیلیآ هیشب مهرشاد به خواستگارکه شده قبول کند اما انگار نه انگار...قرار بود  
حال  و روز پسرشان بود که روز به   آنهامرتب بود اما همه فکر   زینداشت به ظاهر همه چ یحال خوش

تک   یکرده بود تا به مجلس خواستگار   یمادر دامون با اصرار و التماس او  را راض شدیروز داغون تر م
خود را   یو پا دیکشی دست م شیه بودند دامون مدام به موهاخواهرش برود..همه در سکوت نشست

  یبزرگ بلند شد و با صدا یان یک ی شد آقا ستهسکوت خانه شک فونیآ یبا صدا دادیتند تند تکان م
خواستگارا دامون باباجان موهاتو مرتب کن   یزشته جلو  دیقهر کن یگفت:امشب رو با ناراحت یآروم

 بلند شو 
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عشق دلش  یامشب او به خواستگار  شدیتوجه به پدرش با بغض در دل گفت:کاش م  یب دامون
 داد یخاتمه م یدور  نیو به ا رفتیم

آشفته تر   شهیجان کنار در منتظر بود همه لبخند به لب داشتند بجز دامون که از هم  یب  یگام ها با
مهرشاد   دنیبه خودش آمد نگاهش به صاحب دست افتاد با د  شیرو یجلو یار گرفتن دست بود با قر

را به خنده وا دارد دست مهرشاد را گرفت و با او   شانشیپر ی افهی کرد ق یلبش سع  یو لبخند رو
کرد   یبا خبر شد اما سع  قشیاو بود از حال رف یکرد مهرشاد که دوست چند ساله  یاحوال پرس

در چشم هاش قرار داشت دامون    یپونه افتاد که غم بزرگ یلبخندش را حفظ کند نگاهش به مادر ناتن 
 د یکشیدر دل گفت:پس شماهم مانند من در غمش عذاب م

شده بود در فکر خود گفت:االن  رهی حرف به گل فرش خ یدور هم نشسته بودند دامون ب یهمگ
را  شیا یگر یفتاده باشند و او را زده باشند نکند باز چشم دنکند باز به جانش ا کندیمن چه م یدایآ

 میمن تک به تک سلول ها یدا یرا به موقع نخورد آخ آ  شیهم کبود کرده باشند نکند لج کند و غذا
  چوقتیه رد ی بگ ادیکنم و حسابش را در کف دستانش بگذارم تا  دایرا پ  تایآز د ی...بازنندیتورو صدا م

 فتدی ن  دایمنو آ ییفکر جدا

  یا رهیجواب بله را داده بود و همه خوشحال بودند نگاه خ نی لیدست و کل به خودش آمد آ یصدا با
در دانشگاه  یافتاد که جلو دایآ  ادیگره خورد  نیسر بلند کرد که نگاهش به نگاه آر کردیم  تیاو را اذ

  نیجا خوش کرده بود آر شیگلو  ن یما ب یشدند بغض بد  سیخ شیبر سرش بحث کردند چشم ها
  گذشتیو بغض آلود دامون شد نگران به او چشم دوخت هر لحظه که م سیخ یمتوجه چشم ها

 شیاطرافش گنگ بودند سرش به تکاپو افتاده بود چشم ها یصدا ها شدیحال دامون بد و بدتر م
از جا   دزیلب نامش را آرام صدا م  رینقش بست ز شیچشم ها یپونه جلو ر ی تصو رفتندی م یاهیس

حالش بهتر شود قدم اول را برداشت که چشم کبود و لب پاره شده    دیآب بخورد شا  یکمبرخواست تا 
به   ی فیضع  یشد صدا ها نیچشمانش نقش بست قدم دوم را که برداشت نقش زم یپونه جلو ی

تخت   یمطلق فرو رفت...پونه رو  یاهی نام معشوقه اش را صدا زد و به س گری بار د خوردیگوشش م
  یرا رو سیهمه را ترسانده بود مادرش تند تند دستمال خ  دشیبود تب شد دهی اب خود دراز به دراز خو

را در آب سرد   شیپاها یآمد با دلسوز   یهم که از او خوشش نم حانهی ر یحت داد یاش قرار م یشانیپ
کتر بود تماس  ونداد مدام با دوستش که د  کردیداد پدرش کالفه طول و عرض اتاق را متر م یقرار م

  رفتیشد که دوستش به مسافرت رفته است تب پونه لحظه به لحظه باال تر م متوجهاما  گرفتیم
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را روشن کرد   نی رفت و ماش نییونداد به سرعت پا بردندیم مارستانی حتما او را به ب دینبود با یچاره ا
آمد او   نییرا تند تند پا  او را هم گرم کرده بود پله ها یپدرش پونه را در آغوش گرفت تن داغش حت

فکرش را    چکسی ه سوختندیشدند...هر دو در عشق هم م مارستانی ب یگذاشتند و راه نیرا درماش 
بعد در   یقیشود دقا دهیکش مارستانی حد عاشق ومعشوق باشند که راهشان به ب  نیآن دو در ا کردینم
  اردبرنکارد کرد همان لحظه آمبوالنس هم و یونداد به سرعت به داخل رفت و تقاضا مارستانیب  اطیح
تخت برنکارد   یشد نگاهش به آن مرد که رو رهیاراده به آمبوالنس خ  یشد ب  مارستانیب  اطیح

  یهم هستند با صدا ی وانهیآنها د یشده بود آن لحظه متوجه شد که هر دو رهی بود ناباور خ دهیخواب
 برنکارد گذاشت  یمت پونه رفت او را بغل کرد و رو پدرش به س

 نیا یشده بودند همه  یهم بستر  یو در دو اتاق رو به رو مارستانی ب کیآنها در  یهر دو ناخوداگاه
هم تعجب کرده بودند پدر پونه که مقصر حال آن   دنیها نشان از عشق آن دو بود هر دو خانواده با د

 مارستانیرفت مهرشاد که همراه آنها به ب  مارستانیب اطی زده به حبود شرم   نشانی ب ییدو نفر و جدا
شده  یکه پونه در آن بستر  یبه دامون دارد اتاق یربط یی در اتاق رو به رو یکی آمده بود متوجه شد 

تخت افتاده بود چهره    یهوش رو یکه ب  یشد سمتش بنظر او کس  دهیبود باز شد نگاه مهرشاد کش
لب   ر یز یباور پونه واضح تر شد با تعجب و نا  ی افه یبرداشت ق  یکنجکاو قدم دیآ یش آشنا م

 دا یگفت:آ

اراده داخل  یتخت افتاده باشد ب یهوش رو یالغر و ب  نگونهیا طونی آن دخترک ش شدینم باورش
  کردی نه ربط دارد فکر نمبه پو قشیمتوجه شد حال خراب رف دیبه صورت کبود پونه کش  یرفت دست

معشوقه   کردی عشق باشد فکرش را هم نم یحال خرابش از دور  نیعاشق شود و ا نگونهیدامون ا یروز 
متورم شده بود بهتر بود تا آرام   تی اش از اعصبان  یشانیاش باشد رگ پ یناتن یخواهر زاده  اموند ی

دحام داخل اتاق دامون شد با عجله وارد  زد متوجه از  رونیاز اتاق پونه ب  دینگو یز ی شدن دو خانواده چ
به او وصل   ییهادامون تنش نبود و آنها دستگاه  راهنی سر او بودند پ یشد دکتر و چند پرستار باال

او رو   یدامون افتاد لب ها یباشد نگاهش به چهره  میحد حالش وخ  نیباور نداشت که تا ا کردندیم
دامون انگار از حال   یبه جانش افتاد...معشوقه   یشده بود ترس دیبود و پوستش کامال سف  یبه کبود

دلخراش مادر   یها غیج  یبدش با خبر بود که او هم بعد از دامون حالش بدتر شد و تشنج کرد صدا
  رونی بعد دکتر ب یکرد و دکتر را خبر کرد کم رونی پرستار مادر پونه را ب کردیپونه دل سنگ را هم آب م

که از حالش    یینداره تا جا یمشکل  چیفرهمند دختر شما ه یتکان داد و گفت:آقا یآمد با تاسف سر 
 دچار تب و تشنج شده  یغم بزرگ  ایمشکل  هیمتوجه شدم از 
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  یخوب شدن حال پونه دامون هم رنگش به حالت اول برگشت دکتر ها گفته بودند تا مرز سکته قلب با
مکن است باز حالش بد شود اما اکنون خطر رفع شده تا صبح نصف رفته است گفته بودند که م

  فتاده روز ا ن یهم به ا یعاشق و معشوق هستند و از دور   ماریدو ب نیبا خبر شده بودند که ا مارستانیب
باور   چکسیه زدندی و با غم به آن دو سر م کردندیآنها دعا م یاز پرستار ها و دکتر ها برا یلیاند خ
در   یکیبعد از ظهر پونه بهوش آمد   کیوجود داشته باشد ساعت  ییعشق ها  نیهنوز هم چن  کردینم
زد پرستار    صداروان شد پرستار را    شیگونه ها یمادرش اشک شوق رو زدینام دامون را صدا م انیم

آمده بود اما هرچه با او حرف   نییرا چک کردند تبش پا  تشیهمراه دکتر به اتاق پونه رفتند وضع
  متیقصد حرف زدن ندارد با مال دید یدکتر وقت یآقا  شدندیرو به رو م  شیتنها با اشک ها  دندزیم

 ؟ یزن یحرف م ین یگفت:اگه ببرمت دامون رو بب

 دهان باز کرد  یباران  یسرش را صد و هشتاد درجه به سمت دکتر چرخاند با چشم ها  پونه

 ن؟ یگ یراست م نی_دارپونه

 گمی_معلومه که راست مدکتر

 ستمین مارستانی ب یمن تو نهی اگه بب دهینم یاجازه ا نی و گفت:بابام همچ  ختیر  یاشک دینا ام پونه
 شهیبدتر م  نیقطعا وضعم از ا

آروم   مارستانیب نیهم یدامون تو  میبر  رونیب  مارستانیکه ما از ب ستیزد و گفت:قرار ن  یلبخند دکتر
 ده یخواب

هضم شد دامونش اکنون در  شیبرا یدکتر بود کم کم همه چ یاولش در شک حرف ها پونه
اش به هق هق  هیبر سرش آورده باشد گر یینکند پدرش بال لیبود به چه دل دهیخواب مارستانیب

 ده؟ یخواب مارستانیب  یدکتر دامونم چش شده واسه چ ی:آقاد یشد با عجز نال  لیتبد

 شده  یبستر  نجایاونم ا  شبیانداخت و گفت:د ن ییسرش را پا دکتر

 ؟ ی چ یضربان قلبش شدت گرفت با لکنت گفت:خ..خب برا..برا پونه

دختر جان االن  یپرس یگفت:چقدر سوال م شودیکه متوجه شد اگر ادامه دهد حال پونه باز بد م دکتر
 مجنون دنید میکمک کنه باهم بر ادی ب زنمیاز پرستار ها رو صدا م یکی
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جان همراهشان   یب یفشرد با قدم هازد پونه با استرس دست پرستار را  یبند حرفش لبخند پشت
شرط   اطینبود اما احت یبرده بودند خطر چندان ژهیو  یدامون را به بخش مراقبت ها شبیرفت..د

سر   یی(چه بال ژه یو ینصب شده بود افتاد)مراقبت ها واریکه به د ییعقل است نگاه پونه به تابلو
پونه باز راه خود را باز   یها هیته بود گرهم گذاش یاتاق آرام چشم رو نیافتاده بود که در ا مونشدا

دامون است  دهیباور کند او که آرام خواب توانستینگاهش به دامون افتاد نم شهیکردند از پشت ش
  اسکه الغر شده بود به سمت دکتر برگشت با التم  یو اندام  دهیبلند صورت رنگ پر یها شیر

 نمونم قهیاز ده دق شتریب  دمیقول م نمشیبب  کی برم از نزد دیبزار کنمی گفت:دکتر خواهش م 

شد دستور داد او را لباس مخصوص  دهیکرده بود که دل دکتر رنج انیبا غم بغض حرفش را ب  آنقدر
دست سردش را   ستادیجان و لرزان کنار تخت دامون ا یب  یدهند تا وارد اتاق شود پونه با قدم ها

 د یدامون را بوس یشانی خم شد پدستانش گرفت و آرام فشرد   انیم

تو که از من  یباالخره تموم شد..لعنت  یدور  نی..ببشتیاومدم پ ن ی..پاشو ببی_دامونم..دامونپونه
  رم؟پاشویمن بم  یخواستیگن؟می راست م یرفته بود یسکته قلب  یتا پا گفتی دکترت م یتر  فیضع
که  دمی جونمم بهت م  یدونیبلندت بشم..تو م یها  شی ..پاشو قربون رترکهیانصاف دلم داره م یب

 مرد من؟  شدیپس چ یکردیبودن م یقو  ی..تو که ادعایکن یم  تمیاذ ینجور یا یدار 

 ش ینیبب  قهیقرار شد فقط ده دق زمی هق هق پونه اتاق را پر کرده بود پرستار آمد و گفت:عز یصدا

از تختش فاصله گرفت در اتاق را باز کرد که  دیدامون را محکم بوس یشانی تکان داد پ یسر  پونه
و   دیکرد تپش قلبش از هزار باالتر رفته بود با ترد خکوبیخود م  یدامون او را سر جا فیضع یصدا

گرفت و با سرعت به طرفش رفت   یتنش جان دیباز دامون را د مهین یشک برگشت که چشم ها
 گفت:جانم..جانم دورت بگردم هیدستانش گرفت با گر نیرا ما ب شصورت 

صورت پونه   یاو قرار گرفته با شک دستش را رو یپونه رو به رو ریکه باز فکر کرد فقط تصو دامون
 آمدن یم  نییپا  یگر یپس از د  یکیدامون  ینشده است اشک ها یاالت یگذاشت متوجه شد که خ

 دهیبه هق هق افتاد از او فاصله گرفت تا دکتر را صدا بزند دامون ترس شی اشک ها دنیپونه با د
 ؟ یر ی :کجا مت گف

 ام یدکترتو صدا بزنم خودمم همراهش م رمی_مپونه

 ؟یدی_قول مدامون
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 _قول

  یکه از خوشحال ییپرستار وارد اتاق شدند دکتر با لبخند و چشم ها کیبعد پونه همراه دکتر و  یکم
 سن ی تو کتابا بنو دیگفت:عشق شما دوتا رو با زدی برق م

شما تا مرز   مارستانی جفتتون رو آوردن ب  شبیگفت:د نباریشد که پرستار ا  رهیبه او خ جیگ دامون
 شما تب کرده بود  یخوشگل خانم از دور  نی و ا نیسکته رفته بود

  یدو اتاق رو به رو یبا تعجب به سمت پونه برگشت پرستار ادامه داد:تازشم جفتتون تو نباریا دامون
شما حالتون بد شد همون موقع هم عشق شما هم تشنج کرد االنم که با  یوقت  نیشد یهم بستر 

ک  یو از نزد  انیشما و پونه ب دنیبه د خوانیم مارستانیکل ب   نیاومدن پونه جان شما بهوش اومد
 نند یببعشقتون رو 

  یاو تب و تشنج کرده است دکتر گفت:عه خانم عباس  یباور کند که پونه از دور  توانستینم دامون
 ی بهش شک وارد کرد گنیخبرا رو که باهم نم یهمه 

نگفت بعد از چک کردن حال دامون او را به   یز یانداخت و چ نیی شرمزده سرش را پا  یعباس خانم
رگشته بود در اتاق زده شد و پدرش داخل شد بدون محل  بخش منتقل کردند پونه به اتاق خود ب

  نیفرهمند انتظار چن  یو پشتش را به او کرد آقا دیسرش کش یگذاشتن به ورود پدرش پتو را بر رو
همه   یانیک  ینشست با مکث گفت:من شرمندم دخترم آقا یصندل  یرا داشت کنار تختش رو یتار رف
 د یچکار کرده من ندونسته قضاوت کردم ببخش تایکرد گفت که آز فیواسم تعر ویچ

به جهنم دامون  ن؟؟؟منی:ندونسته قضاوت کرددیکش  ادیفر تی بلند و شد با اعصبان  یعصب پونه
به من فرصت حرف زدن   نیبود نا یا یشما باعث همه  ی عن ی یچ یعن ی نیدونی م  کردی داشت سکته م

راحت    التونیاالن خ نیبعد از اون که به جون دامون افتاد نیمشت و لگدتون گرفت ریمنو ز دینداد
 م؟ یشد مارستانیب  یجفتمون راه هشد ک

بدجور منو با حرف هاش تحت   تایاون روز آز  مونمیناراحت به او چشم دوخت و گفت:بخدا پش  پدرش
 قرار داده بود  ریتاث

تا   نیکردی فکر م کمی پدرش باهاتون حرف بزنه کاش  یحاظر نشد  یشما حت یبعد چ ی_روزاپونه
اون  ی...برامونی پش یل یخ مونمیبابا پش  یدونیاما م نمیرو بب گهیدامون باعث شد ما همد ادیب ادتونی
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  ندخترتو یبه حرفا نکهیبدون ا  یشما چ یدوستم داشتن ول یل ینبودم اما خ یخونواده دختر واقع 
  دیبهش بگم ببخش  نمیبابا رضا رو بب گهید باری تونستمیش مکا   نیرفت یطرفه به قاض هی نیگوش بد
 که قدرتون رو ندونستم دیرفتم ببخش شتونیکه از پ

با او حرف زده بود پونه   نگونهیدلش شکست که دخترکش ا کردی فرهمند ناباور به دخترش نگاه م یآقا
و   کیبعد مادر پونه همراه چندتا ک  یکم  اوردیخود ن  یشده بود اما به رو مونیپش شی از حرف ها

را    تاقحرف ا یفرهمند ب  یبه او نگاه کرد آقا یسوال دیهمسرش را د  ی افهیق ی داخل شد وقت وهیآبم
  یپونه ب رد ی بخورد تا جون بگ یباز کرد مجبورش کرد کم  یا وهیو آبم   کیک شی ترک کرد مادر پونه برا

شد   دایخانم فرهمند در باز شد قامت مهرشاد پ  دییزد در اتاق زده شد با بفرما کشی از ک یحرف گاز 
 دهیکه او را د شدیپونه که کنجکاوه شده بود سرش را بلند کرد نگاهش به مهرشاد افتاد باورش نم 

 ؟ یلب گفت:خوب رینگاهش کرد مهرشاد ز  رهی باش بغض کرد و خ

 ؟ یی_داپونه

 یی با بغض گفت:جان دا مهرشاد

کرد مهرشاد او را به خود فشار داد و   هیسمتش آمد پونه به سرعت خود را در آغوشش انداخت و گر به
حداقل به    یاز نگران رنیمیخونواده م هی ینگفت کنهیمامانت دق م ینگفت  یرفت یول کرد وونهیگفت:د

 دیروز افتاد نیهم به ا یو از دور  نیو مجنون هم شد ی لیل  قمیتو رف نمیبیاالنم که م یدادیمن خبر م

 ؟ یو گفت:توام خجالت بلد دیمهرشاد با اشک خند نییخجالت زده سرشو انداخت پا پونه

 مامانمه شونیا ییگفت:دا دیببخش هیپونه با تعجب نظاره گر بود پونه که متوجه مادرش شد با  مادر

 ییسر صورت ماهت آورده دا ییبال نی همچ یکرد رو به پونه گفت:ک کیبرگشت و سالم عل مهرشاد
 فداتشه

  نینامرد و نامزدش خوبن؟...آر نی دی...مامان بابا خوبن؟..آییدا ستیخجالت زده گفت:مهم ن پونه
 خوبه؟آقا جونم خوبه؟

  نینامرد و زنش هم خوبن..آر نی دیندارم...بله مامان بابات خوبن...آ شتریزبون ب دونهی_من مهرشاد
 م خوبه...اوف از نفس افتادم هم خوبه خداروشکر..آقا جون ه
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  شتریدامون توام ب شیپ  رمیکوتاه به مادرش اشاره کرد و گفت:من م یل یکرد مهرشاد خ یخنده  پونه
 مراقب خودت باش 

 _چشم توام مراقب دامون باش پونه

 دامون تو؟ ای مراقب خودم باشم  دی چشم سف ی_امهرشاد

 مراقب دامونم باش  کار به تو داره یگل کرده بود گفت:ک طنتشیکه ش پونه

انداخته بود پونه به  نیی زد مادر پونه غم زده سرش را پا رون ی نثارش کرد و از اتاق ب ییای ح  یب مهرشاد
 ؟ یباعث شده تو ناراحت بش یچ یمامان  شدهیاو گفت:چ

 خوشبحالشون  یدوستشون دار  یلی :معلومه که خ مادرپونه

 مامان؟  یگیم  وی:کپونه

 که بزرگت کردند   یی:اونامادرپونه

 دوست دارم مامان قشنگم  یلیدوستشون دارم شماهم خ یلیزد و گفت:معلومه که خ   یلبخند پونه

 مگه نه؟  گهید یبخش ی :باباتو ممادرپونه

انداخت و گفت:کارم اشتباه بود که بدون اطالع شما با دامون در  نییکرد و سرش را پا یاخم پونه
 بشه دهیکش مارستانیراهمون به ب نکهیبود احق منو دامون ن  نیارتباط بودم اما ا

 :حق با توئه مادرمادرپونه

 

 **** 

  نیبه سمت دامون رفت و در گوشش گفت:ا نیدامون آمده بودند آر دنیبه د یاز ی ن یآقا خانواده
 داره درسته؟ دایبه آ یحالت ربط 

 شد و آرام لب زد:درسته  رهی خ شیدر چشم ها قیعم دامون
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 _چرا آخه؟ نیآر

 مفصله انشی_جردامون

 شد  دنشیپدرش مانع از سوال پرس یدهن باز کرد که باز از دامون سوال بپرسد اما صدا نیآر

از   مارستانی حال و روز انداخته کل ب نیعشق..آقا پسر گلتون رو به ا نکهیمثل ا ی ان یک  ی:آقای از ین یآقا
 ارم ی سم معشوقه اش رو هم گفتند اما به خاطر نما زننیعشق پسر شما حرف م 

 گفت:فکر کنم اسمش پونه بود  جانیبا ه یاز ی ن خانم

 اسم بود نی :بله بله هم ی از ین یآقا

  نیعشق همچ  یبه پسرش گفت:درسته گل پسرم عاشق شده دور   یبا نگاه د یآرام خند یان یک یآقا
 سرش آورده  ییبال

 ه؟یکه دامون عاشقش شده ک ی دختر  نی:تازشم آقا رضا حدس بزن امهرشاد

 :اخه من از کجا بشناسم مهرشاد آقارضا 

 ست ین بهی _غرمهرشاد

 رسه یبه ذهنم نم  یز یگفت:چ  یفکر کرد و با لبخند کج یرضا کم آقا

 گفت:دخترتون  یآرام ی طاقت به سمت در اتاق رفت و قبل از باز کردن در با صدا یب  نیآر

به اتاق رو به   نی شده بود آر نجایدر اتاق ا یبود تا همه سکوت کنند سکوت بزرگ یه کاف کلم نیهم
توجه به سمتش رفت او را   یکه دورش بودند ب یپونه و چند آدم دنیرفت و در را باز کرد با د  ییرو

 کرد  ختنیبغل گرفت و شروع به اشک ر

صورت ماهت رو    یول رهیبم  نتیش آردادا یداداش کوچکه فدات بشه خواهر بزرگه...اله ی_اله نیآر
کن...بازم منو بترسون اما برگرد بعد از  تی ...تو برگرد خونه هرچقدر دلت خواست منو اذنهیکبود نب 

  مشدن از غمت دور چشمت بگرد دیمامان بابا سف  یکه موها  ای ...ب دینخند  گهید چکسی رفتنت ه
 ی اله
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اش   یرا دور گردن برادر ناتن شی کرده بود پونه دست ها نیهمه را متعجب و غمگ نی آر یها حرف
چقدر دلتنگ دو برادر و پدر مادرش بود دلش آغوش گرم مادر و   کردیحلقه کرده بود و هق هق م

با باز شدن در نگاه پونه  ختندیر  یهر دو در آغوش هم اشک م خواستیپدرش را م یها تی حما
  نقدریپدرش مادرش بودند چرا ا  یو خانوم قفل شد باور نداشت آن دو روز آقا   کی یو رو  دیچرخ

خبر از خانواده اش دل کنده بود هرچه که  یب نگونهیشد که ا  زاریشده بودند از خود ب   ریشکسته و پ 
خود  یاون آقا و خانم اشک آلود در جا کردیم یکار  نیچن دیبود آنها او را بزرگ کرده بودند نبا

 آورد رونیآنها را از شک ب  نیآر یصدا کردنیبه پونه نگاه م  خکوبیم

 ! ن؟یرو نداشت یروز  نیچن یمگه آرزو دایآ نمیا  نیای_مامان بابا ب نیآر

با سرعت خود را به پونه رساند و پونه را در آغوش گرمش گرفت بعد از رفع   ی از ی از همه خانم ن اول
دلخور اتاق را ترک   یبکند اما آقا رضا با نگاه  ینداشت به آقا رضا اشاره کرد که حرکت انیکه پا ینگدلت

  شیها چشم یساعت هم حوضچه  کی یبرا یدوباره سر گرفتند امروز حت شیها هیکرد پونه گر
رو به دخترکش   یاز ی چشمانش گود شده بود خانم ن ریچشمانش قرمز و ز یدیخشک نشده بودند سف 

 خبر رفتنت کمرش شکست  یگفت:بهش حق بده قربونت برم با ب 

  دنشیو به د اوردیبعد آقا رضا هم طاقت ن  ینگفت ساعات  یز ی انداخت و چ ریشرمزده سرش را ز  پونه
باهم حرف زدند و    یحساب کردیکارش را راحت تر م نیجز آن دو در اتاق نبودند ا  یکس نباریآمد البته ا

کبود  شمچ  دنیکرد و گفت هنوز هم با دخترکش قهر است بماند که چقدر با د هیگال یپدرش حساب
عهد کرده بود که بعد از خوب شدن حال  یدونسته بود ول ز یبود اما سکوت را جا  یپونه عصب

و الهه که   نی دیآقا جون و آ کردی سرش آورده بود دعوا م ییبال نی که همچ یدخترکش حتما با کس 
  ربعد از ظه6:30آمدند پونه همان روز در ساعت   دنشیآمدند به د یه حساب ماکنون نامزد هم ب

خود را بعد از آن    تی فرهمند  باالخره رضا یمرخص شد و دامون هم صبح روز بعد مرخص شد آقا
 همه کش مکش ها اعالم کرد 

به    یپونه رژ لب کمرنگ کندیرنگش را سفت م   یرا مرتب و کروات نبات شیموها نهییآ  یرو به رو دامون
پونه   ردیگی م لیکه سفارش داده بود را تحو یو گل ستدی ا یم یگل فروش  یدامون رو به رو زندیلب م

شود که امشب  یهنوز هم باورش نم  گذاردیسر خود م یرنگش را با وسواس رو یر ی شال ش
  دشیدست لرزانش را به سمت چادر سف  ردی گیزنگ خانه قلبش تپش م یاست با صدا شیستگارخوا
همراه  زندی م رونی اندازد و از اتاق خود ب یم نهییگذرا به خود در آ  ینگاه  کندی آن را سر م بردیم
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  نیهم در ا یاز یدور تر خانواده ن یاست البته کم ستادهیدر هال به استقبال ا یخانواده اش جلو
پونه را   یاحوال پرس یبودند صدا ستادهیاحضور داشتند و آنها هم به استقبال کنارشون   لسمج

شدن   رهیقرار گرفت بلند کردن سرش همانا خ شیرو یجلو یبعد دست گل یمضطرب تر کرده بود کم
  یو کروات نبات  دیسف  رهنی همراه پ یشده بود کت و شلوار مشک  یبه دامون همانا به شدت خواستن 

همراه  یبه خودش آمد دست گل را گرفت دامون لبخند نیسرفه آر یتر کرده بود با صدا جذاباو را 
آرام کنار   د یذوق زده پونه را بغل کرد صورتش را بوس  نی لیدست داد آ نی زد و با آر شی چشمک به رو

 خوشگله  یباالخره زن داداشم شد ید یگوشش زمزمه کرد:د

پدر   دیگونه اش را بوسانداخت مادر دامون پونه را بغل کرد و  نییزد و سرش را پا   یلبخند خجول پونه
  دیچ ین یرا در س  ییدور طال یکرد به آشپزخانه رفت و فنجان ها  یدامون با لبخند با او احوال پرس

که درخواست   دیمادرش به گوشش رس یبعد صدا یکم  کردی عرق م جانیمدام از ه شیدست ها
رفت    رونیبه دست ب  ین یکرد آهسته کارش را نجام دهد چادرش را مرتب کرد و س ی سع کردی م ییچا

کند در دل خدا خدا  ینیباشد و سنگ ین یدر س یادیز  یبود و باعث شد که فنجان ها ادی ز تی جمع
  یانیک یزد و به آقا  یتعارف کند اول از همه به پدرش تعارف کرد پدرش لبخند یکه به خوب  کردیم

گرفت دامون هنگام  شیرا جلو  ینی نفر دامون بود خم شد و س نیه تعارف کرد آخرکرد به هم اشاره
 بانو   یآرام زمزمه کرد:خوشگل شد  یطونی برداشتن فنجون با لحن ش

  نی گرفت آر یجا نیرا به آشپزخانه برد برگشت کنار آر  ینیپونه مانند لبو رنگ گرفتند س  یها گونه
  تی باالخره رضا  یمعمول یقه کرد بعد از زدن حرف هاو دستش را دورش حل دی پاش   شیبه رو یلبخند

پونه با    دنشستن قیآالچ  ریرفتند و ز اطیرا بزنند به ح  شان یدادند که دامون و پونه بروند و حرف ها
باعث شده   یکه چ یو گفت:قبال پر حرف تر بود اوردیدامون طاقت ن  کردیم ی خود باز  یانگشت ها

 ؟ یاالن ساکت باش 

 گذشت و دامون شروع به حرف زدن کرد یپونه دوباره قرمز شدند خنده دامون بلند شد کم  یها گونه

سرم اومد نه تنها من بلکه توام   یی که چه بال دونهیکه ازت دور بودم فقط خدا م ی_تو اون مدتدامون
 رو به روت قرار گرفتم  یستگار تمام شده و االن به عنوان خوا یحالت بد شد االن که دور 

 شد  رهیدامون خ یسرشو بلند کرد و منتظر به چشم ها پونه
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رو به   میخوایکه م یهرچ ستیقرار ن  شهیهم  میکنیبرخورد م ییو خم ها چیبه پ  یزندگ ی_تودامون
  ی معن  یب ینباشه زندگ  نایاز ا یکیهست خنده هست...اگر  هیهست گر یغم هست شاد میاری دست ب

پشت هم  شهیکه جفتمون هم  خوامیم میبربخور یمشترکمون به مشکالت  ی ممکنه تو زندگ شهیم
  زیاز همه چ شتریب دایهم آ یبرا  میباش یم یبجز همسر مثل دوتا دوست صم  ید تو زندگ یبا  میباش

باشه   دار یاما دوست دارم پا ی االنم هست یباهام صادق باش شهیهم خوامی صداقت واسم مهمه م
  میکن یزود آشت  میاگه قهر باش  ینکن  کیرو تحر رتمیغ  چوقتی ه مینکن  یرو خالپشت هم  چوقتیه

 م یقهر باش شهی هم میعادت کن  شهیم  اعثب یادی چون قهر ز

  کیرو تحر  رتتیغ  چوقتیکه ه دم یزد و گفت:قول م یلبخند لذت بخش شیحرف ها دنیبا شن پونه
توام صادق   یرو ازم پنهون نکن  یچی ه چوقتیکه توام ه خوامی صادق باشم...ازت م شهینکنم و هم 

از   ریغ گهید یک ی که با  ستی ن  نیا یکردن به معن انت یخ  شهی...هممینکن  انتیخ گهیبهمد یباش 
  انتیخ  نیباشه بدتر گهید یک ی  شیو فکرت پ  یکنار همسرت نشسته باش یوقت  یشهمسرت با 
 شه یحساب م

 گهیچشم بانو...اگه حرف د یچشم راستش گذاشت و گفت:به رو یزد و دستش را رو یلبخند دامون
 میکه جواب مثبت رو بد میبر یندار  یا

خجول بلند شد دامون هم بلند شد شانه به شانه هم داخل رفتند مادر دامون با لبخند گفت:پونه   دایآ
 م؟ یکن نی ری جان دهنمون رو ش

ست زدن بلند شد مادر دامون به سمتشان کل و د یحرکتش صدا نیانداخت با ا ری سرش را به ز پونه
را   ینی ریذوق زده ظرف ش  نی ل یآ دیدامون را بوس یشان یرفت پونه را در آغوش گرفت بعد از آن پ

 یقاآ یمبل دو نفره نشاندند با اجازه  یتعارف کرد دامون و پونه را رو ینیر یبرداشت و به همه ش 
بخواند بعد از گفتن بله از زبان پونه دوباره همه  تی محرم غهیص  نشانیفرهمند قرار شد پدر دامون ب

  رونی ب شی را به پسرش داد...دامون انگشتر را از جا یمادر دامون جعبه انگشتر نامزد  دندیکل کش
 گریماه د  کی شدکردند قرار  نیی را تا   یعقد و عروس خ یتار یآورد و به انگشت پونه کرد با خوشحال 

 رند یرا باهم بگ  یعقد و عروس

 *** 
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و جهاز بودند به شدت   یعروس  دیماه سرگرم خر کی  نیماه به سرعت برق و باد گذشت در ا کی
با خواهرش بازار بود  ایبا پونه  ایسرشان شلوغ بود دامون که وقت سر خاروندن را هم نداشت مدام  

 گریکه د دیبه او وارد شد اما فهم  یشک عصب شیدامون و دختر عمو یکارت عروس دنیبا د تایآز
و مهرشاد گرفتند و قرار شد و دو    نیل یآ یبرا  یمدت عقد کوچک نیدر ا ستیاز دستش ساخته ن یار ک

داد و   تی هم باالخره کنکور را با موفق نیو الهه باشد آر نیدیآ  یدامون عروس یهفته بعد از عروس
 در شهیشده بود هم  یم یمدت به شدت با پونه صم نی که در ا حانهی بود ر شی منتظر جواب تالش ها

 کردند ی کنارش بود و باهم جهاز پونه را آماده م

 

آمد   رونیماه گذشته ب کی خورد از فکر آن  یتکان  دادیکه خبر از آمدن داماد م  شگریآرا یبا صدا پونه
است خودش است شنلش را  ستادهیبا لباس عروس ا نهییآ  یبه رو  که رو یهنوز هم باور نداشت کس

به  یبود قدم ستادیرا باز کرد دامون پشت به او ا شگاهیتن کرد آهسته در آرا  شگریآرا اری با کمک دست
تپنده   یحبس شد با قلب نهیشانه اش گذاشت نفس دامون رو س یسمتش برداشت و داستش را رو
شد چقدر دلربا شده بود  خکوبیم شی پونه در آن لباس و آرا دنیبه سمت عروسش برگشت با د

 دنیبا د   لمبرداری ف دیاش را بوس یشان یبرداشت دست گل رز قمر رنگ را به دستش داد و پ یقدم
اما نه پونه و دامون  گفتیلب به آن دو احسنت م ریز   یذوق کرد و ه  یحرکت پونه و دامون حساب

  لمبرداریکار را انجام دادند نه به دستور ف نیبا خواست خود ا  نبود هر دو لمبردار یحواسشان به ف
به سمت باغ به راه افتادند در  هیبعد از آتل ندیباز کرد کمک کرد که بنش شیدامون در شاگرد را برا

 زدیلحظه هم دامون دست پونه را رها نکرده بود مدام به پشت دستش بوسه م کی  یراه حت انیم
اسپند به   نی ل یپدر مادر دامون و هر دو پدر و مادر پونه خواهرش و آ  دندیرس به باغ قهیدق  30بعد از 

زدند دامون با  دادامون قصاب را ص یگل زده  نیماش  دنیمنتظر بودند با د ی در ورود یدست جلو
آمد و به سمت پونه رفت در را باز کرد و کمک کرد بدون باال رفتن لباس  رونیب  نیخنده از ماش 
کل و  یصدا  داشتندیدامون حلقه کرد باهم قدم برم یپونه دستش را دور بازو  دیایب  رونی عروسش ب

همه دورشان حلقه زده بودند و کل   دیزد و سر بر نی زم یسوت زدن بلند شده بود قصاب گوسفند
اسپند برداشت دور سر عروسش تاب   یقرار گرفت دامون مقدار  شانیاسپد را رو به رو نی لیآ زدندیم

 رو نداره  مونیخوشبخت دنیکه چشم د  یکور بشه کس  یب زمزمه کرد:الهل ریداد و ز
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اسپند برداشت و دور سر دامون تاب  یبعد از آن پونه هم مقدار   ختی قرمز ر یزغال ها  یرا رو اسپند
پونه  یدامون مدام به قربان صدقه  دندیوسط رقص یپخش شد و کم یک یموز  ختیزغال ها ر یو رو
باهم به سمت سفره عقد رفتند با آمدن    شدیاز لب جفتشان پاک نم لحظه هم کیو خنده  رفتیم
سر عروس و داماد گرفتند الهه قند ها را به دست گرفت و   یباال دیسف یپارچه ا نیل یو آ حانهیر قدعا

بلند کرد و بعد از بوسه   شیعاقد پونه قرآن را از جا میکرد با سبم اهلل الرحمن الرح  دنییشروع به سا
و در دل   کردزدن به قرآن از وسط باز کرد به طرف خودش و دامون گرفت شروع به قرآن خواندن 

و در دل از خدا  خواندیدامون کلمات قرآن را آرام م کردی م شانیهر دو  یبرا  یخوشبخت  یآرزو
مادر   ختندی ری اشک م یحالدر کنار هم داشته باشند هر دو مادر پونه از خوش یرن ی ش یزندگ   خواستیم

 شده بود   رهیدامون با لبخند بهشان خ

 عاقد پونه به خودش آمد  یصدا با

  یانیشما را به عقد دائم دامون ک  لمیبنده وک ایآ مییگویبار سوم م  ی_سرکار خانم پونه فرهمند براعاقد
 اورم؟ یدر ب

هر دو پدر    یگفت:با اجازه  ییسار  یبست و در دل نام خدا را صدا و زد با صدا یقرآن را به آرام پونه
 جمع بله   یمادرم و بزرگ تر ها

 دیکش ی از آسودگ  یرا بست و نفس شیشده بود با لذت چشم ها  رهیبه پونه خ نهییکه از آ دامون

 اورم؟یدائم پونه فرهمند در ب یشما را به همسر  لم یبنده وک ای آ یانیدامون ک ی_جناب آقاعاقد

 زد و گفت:بله یلبخند جذاب  دامون

  دیدامون حلقه را در انگشت چپ پونه کرد و پشت دستش را بوس دندیو نقل پاش  دندیکل کش همه
پونه هم حلقه دامون را در انگشتش گذاشت و دست دامون را محکم فشرد دامون کنار گوشش  

آب   زارمیمردونه پشتت باشم و خوشبختت کنم نم دمیقول م میآخرش مال هم شد یدیزمزمه کرد:د
 همسرم....  یرو بخور  یز ی تو دلت تکون بخوره و حسرت چ

 

 قدم نزده است  یکه در عاشق هر
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 غم نزده است  دهیاز خون د بردل

 حالت عشق؟!  ستیچه داند که چ او

 غم نزده است  ریبر او عشق ت  که

 اااانیپااا

 21:50ساعت        1398/ 2/12

 نیقلمم اونقدرا هم خوب نشده و ا دونمیهرچند که م ن ی رمان لذت برده باش ن یاز خوندن ا دوارمیام
 باشه زانی شما عز  دییمورد تا دوارم یرمانه ام نیاول

  

 

 دامون سرنوشت

 

 

 ا ین  یرام نینازن  بانو
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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