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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 

 ا خد منا به 

  ما نندامیتو  که میشونداپید نما  ندگیدر ز یادفرا گاهی مقدمه                                              
 نماد جورا از و  نهایما جلدبدیوهستند بخوادفرا  ینا گاهی هندد فاصله نمادخوازها فرسخرا

 گاهی و  میکننداجد

 ؛ میکشانند یدنابو بهراما که میشونداپید یادفر،ابرعکس

 . باشد نمادخو ستد به  ندامیتو ننتخابشاا

 یک _قسمت #لبا_شکسته #نما) رمینمزسر انخترد به تقدیم(  

  ستدارم دو ارقرام  قدیمی ستدوبا وزمرا دمبو نگمر یا سرمه لشا دنکر مرتب لحادر ینهآ جلوی
  ستماو  دمفتاا دشیا دمکراپید قدیمم شتدایا فترچهدر د تفاقیاش را ا رهشما ام  هنماییدوران را

 که  وزمرا سهوا  شتیماگذار قرو گرفتم

  لباخیا نما میتوو نشد هاتعطیل سهرمد  یگرد که دبو حترا خیالم کنیم تمالقا  کافه یکرا در  یکدیگر 
  رکنکو   یابر نتابستا همیناز باید و  ستا زسا سرنوشت یمابر لمساا لبتها دازمبپر تفریح به حترا

 ت متحانا ا  تاخستگی  دازممیپر حتاسترا بهرا  یا هفتهدو  یکی گفتم دباخو ماا  کنم ننداخو به وعشر

 . میکنم ننداخو به وعشر  زبا بعد و  شوند رجخا  تنماز

http://www.romankade.com/
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 مگه؟یا دهماآ مختر د نهواپر:میگفت  که  مشنید را   رمپد یاصد

 ؟ ببینیرو   ستتدو بری یانمیخو

 دبو گفته  حلهرا که یا کافه نهما جلوی  بعد ساعت نیم. بریم نباباجوام  دهما _آ                         
 م بر  ستماخو قتوهر:گفتمو   دمکر حافظیاخد  رمپدواز مشد دهپیا

را  مشامم تلخی هقهو بویو   مشد کافه. وارد نبالمد بیای م میگیر ستما خونه                          
 از دور  میدد دفتاا حلهرا به چشمم شتدا یباییوز لوکس فضاید،کر ازشنو

 بعدو گرفتم ش غوو او را درآ فتمر   سمتش به  نگدر بی  کشیدنم شغودر آ یابر دهکر زبارا  ستانشد  
 پرسی  الحواز ا

 .نشستیم سرمیزی گرمی

 ؟ هستی زمهنو یدبو نسکافه عاشق مهدیا:حلهرا

 م مید  رشسفا نسکافه تادو پس :حلهرا  قبل ازبیشتر:  گفتمزدم و   لبخندی    

  خندیدیمو  گفتیمو  یمدکر ورمر باهمآن دوران را  اتخاطراز   کلی عالیه_                                       
 دیاآدم  گاهی خوبه چه.شتدا هم حق  که دکر شکایت  نمدبو بخاطربیمعرفت مناز هم کلی لبتها

 نستادو

 در  حلهورا  من.باشد طتبااو در ار  باو بیفتد هم قدیمش

 

 فتهر یگرد  یا محله به ماو شداجد هماز  نما سهرمد نبیرستا در د ماا یمدبو صمیمی خیلی  هنماییرا
  دمخواز  میداش را د رهشما   تفاقیا که پیش قتوچند تا شتما نداز او  خبری یگرد مناز آن  بعد یمدبو
 از او  لسادو یندر ا اچر که گرفت لمد
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  دممیکر  یکدنز هانمد بهرا  نسکافه انلیو که رهمانطو   دمبو نگرفته خبر                                       
  رتقعامعذوا من حله:راگفتمو   منددابرگر میز یرا رو انلیو دممیکر حسرا  نسکافه  لچسبد بویو

 من  کن ک در  منو کمی ماتوهما معرفتم قعابیوا من یدار توحق دمسرنز بهت که اممیخو

  بخاطرطلب نمو ندگیز  عضااو نشدراه  بهرو تا  هم مدتیو دمبو دهکر گمات رو  رهشما     
 محل آن   به هانمیتونستمرکا

 توسربزنم بهو  مبیا

 شد بخو نمو عضا او کشیدتا ل طو لیکسا--- ؟غماسر  نیومدی اچر شد بخو  نضاعتواو که بعد      
  نهواپر کن موششافر یگهد      دمکر  شموافر منوببخش) ختماندا پایینرا  مسر  حتیرا نا با(که  بعدشم

 هم رکناز با که نالا مهم

  موبایل نمودو هر یگهد نالداد): ا مهزد و ادا  لبخندی(کنی  موشمافر ارمنمیز یگهد رینبا اما،اهستیم    
 قبل ازتر حتورا یمدار

 

 خبربگیریم  هماز میشه

  رشسفا  تابستنیدو زبا  ستامیخو بستنی لمم؛دنوشید جرعه خرینآ تاام را  نسکافهزدم و لبخندی
 به حلهرا تلفن که یمدبو باهم  بشو  شخوو بستنی ردنخو لحادر یمداد

 ؟مشب؟اچی ؟خوبی معزیز مسالداد: ابمدجوادرآصد

  مپسر ست:دو گفت  بالبخندو دکر  نگاهم دکر  قطع میبینمت پس شهااوبا مممممما                         
 ستامماز دو یکی گفتزد  نگز  لوکس های رانستواز ر یکی دهکر عوتمد  مشا سهوا مینرا دبو

 توهم  میتونی گها  گفت همهاهمر

 .تنهانباشه نشکاا بیاکه تستا از دو تنهانیابایکی

 خترمتیند هنماییدر دوران را حلهرا بگویم چه نستمانمید دممیکر شگو  حلهرا  به باتعجب من 
 هماش   قیافهو تیپاز تشاتغییر دبو هشد نشیطو  کمیو   دبو دهتغییرکر یرنگاا مادابو  عاقلیو

 که  دمفکربودر رهمینطو من دبو مشخص
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 به موقعواز اون  همید سترو از د   رشپد پیش قتوچند مینرا ستدو ن شکاداد:ا مهادا حلهرا 
 اون یاهو همیشه  حالش نبهترشد یابر هم میناس را گرفته حالش  ت قااوبعدبیشتر

 

  ینکها مثل  ماا مشا ونبیر بریم تنها باهم  تاییدو  دبو ارقر مشبا مینهرا اههمر ت قااو بیشتررو داره و   
  ونبیر  ممیر ستمدو نیدد سهوا عصر گفتم مینرا به که صبح  پسرخوبیه باهامونه هم نشکااقاآ مشبا

 نوقت ؟اوبیای توهم چیه تنظر  رهمیگذ شبیشترخو  تاییرچها  دبیا بگو ستتمدو به  بخو چه گفت

 .تنهانیستم هم من

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد......  مهادا     

 دارد  لهیا دپیگر هنویسند منا کرذ  ونبد  کپی

 _دوم قسمت #ل با_شکسته#

       نبالمد دبیا که نگمیزنمز  بهش که  گفتممبابا  به من خه: آگفتم  دمفکربودر  که رهمانطو                     
 د نیا میگی میزنی نگز نیست چیزی ینکها خب

 حلهورا  ماهستی خانه مشا مشبا میگی      ؟بری یاکجامیخو ؟نمیایاچر نمیگه نوقت؟اوچی         
 میرسونن   خرشبرو آ  من نشودخو  مبعد باشه من بیشترپیش کهدارد  ارصرا

 م شا ینکهوا دبو ستمدو حلهرا طرفیاز بگویم چه نستمانمید خانه                                                  

 

  ردنخو مشا  به باغریبه لتابحا هم  طرفیواز شتمدا سترادو کنم لتنگید فعربیشترو باشماوبا هم        
 و  دم بو ختهدانپر

 نهواپر  معطلی اچر:گفت حلهرا که دمبو قغر دمخور فکا. درا شتماند ستدو                                    

 یگهد  بگو نبهشو  نبز نگز

 . بگویمام دروغ  ادهخانو به  نمیتونم من خهآ
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  شخو و  پرسی الحوا بعدو گرفت ستما درمباما حله. رابگم  دمتاخو هبدرو   مامانت رهشما                   
 چه  خاله  بابا نه  ینکهوا  گفتنو   فتنر درمما صدقه  نقربو بشو

 رو  نتوآدرس  منم خونه  میرسونمش دمخو  خرشبمآ  حمتیامز

 شد  ضیرا که مامانتم ینازا هم ینا خب.       دکر ضیرا درمراما  هباالخر بلدمیشم     

  خیلی شمانرفتم خونه صالا منو گفتیمدروغ  بهش که بفهمه درمگرمااما:ا گفتم هگینوندا کمی
 ابعذ من میشه حترانا

  لقو بهت  نمیفهمه شبا مطمئن میگیری سخترچقددارم.       انجدو                                        
 م مید

 عه مسالداد:  ابجورد،خو  نگز حلهرا  تلفن حین همین. دریمدبرگر همزود                                       
 دم در

 . مدیماو باشه؟هستید

 

 .ماهستن منتظر دم در نشکاوا مینرا نهواپاشوپر: حلهرا

 سشوا  دمکرآدرس رو اس اماس       ؟ماکجاهستیم نستومید مگه   

  نگر هسیا بلند  شاستی  ماشین یک کافه جلوی فتیمر ونبیر سمت بهو دکر بحسا  حلهورا  پاشدیم  
 پسرباقدی  یکوشد زبا  ماشیند؛درمابو رنتظادرا یرنگاوا دهکر توقف

  عینک  چشمانش بهو  شتدا تن به نگر یشمی بجذ  هناپیر یک که گندمی پوستوتقریبابلند 
 مسالداد و  ستود گرفتار قر حلهرا  مقابلدر مدآما سمت  به  وشد دهپیا ماشیناز دبوزده   فتابیآ

 من خانم مسال:گفت زد و   لبخندپهنیو  شتدابررا عینکشدکررا دراز  ستشدسید ر  من به نوبتد،کر
زده  خشکم من شتدا هم عجیبی قبررهمینطو و شتدا یباییز نگر  عسلی  نچشما هستم نشکاا

 پسرغریبه به تاحاال منکه خهآ دبو آورده  جلورا  ستشد  ینکهازا هم دمبو هشد  محوچشمانش همدبو
  من:گفتمو  دم کر مسالوآرام ختماندا پایین مراسر دمبو هشد   خشک که رهمانطو   ادمند ستد منامحرو
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  بیاجذ هنصافاچهرآوردم (ا باال مراسر دبو هشد خشک اهو یرو ستشد یرنگاا هستم نهواپر هم
 خت اندرا ا  ستش)دشتدا

 . شیدارسو بفرمایید خوشبختم: گفتو 

 

  ینا نکنه  یااخد ی(واجلونشست   حلهرا  میدد مشدارسوو  دمکر تشکر دکر زبا یمابررا   ماشین عقبدر  
  دکر زبا را  عقبدر نشکا؛ایمدکر پرسی الحووا  دمکر مسال  مینرا به)بشینه من پیش  دبیاادمیخو هپسر

 تماشای  لمشغورا   دمخوو دمبو هچسبیددر به قشنگ یرنگا ا دمکر جمع حسابیرا  دمخو  من شدارسوو

  فنطر او کن جمعرو  دتخو توهم نشکااقا:آحله. رادمبو دهکر ونبیر های همنظر                            
 ست دو خهآ

 خجالتیه   رهخو یک من

  خانم سنتر داد: مهوادا دکر من بهرو بعد) هکوتا یا هباخند  اههمر(مشخصه  کامال  بله:ن شکاا          
 بشین  حترا پس   مبد ستد بهت که نمیکنمدراز  ستممد  حتی  یگهد من کوچولو

 هم خوبی سحساوا دمبو بمعذ ربسیا. نکنم ردبرخو  تباها  که هست سماحو  دمخو               
  بلندشد هنگآ یاصد یکدفعه. مبیا  دمبو دهنکر لقبو بایستیرودر   توی شکا ی:ا گفتم لمدر د شتماند
  هاخجالتآن  جای من اچر  نمانمید(ند امیخورا  هنگ و آ گرفتهرا حلهرا ست د مینرا که میدود

 هنگ م)آمیکشید

 : موبنداز ا باتو

 *نفساتو *اره باتو مشهآرا

 

  توهمونی* باشی   تو که اممیخو*باشی که یرجو هر نمیشم خسته ممیا  باتوهرجایی  اممیخو             
 که

 میشم یونهد شباخندیدنا 
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 ه نمیییر دمیا ازتو فکر مبر هرجاکه* منباهاته لهد  که*توچشاته چی بگو

  یهو شد  چش ین(واه اند ا هشد  خیس چشمانش که م شد  نشکاا متوجه دبو پخش لحادر  هنگآ
 هنگهآ مگه

 هشد  نشکاا لحا متوجهو  دبو دهکر هنگا ینهآ توی  رنگاا بسترا  هنگآ  یاصد مین)را؟غمگینه
 داداش  هچیشد:پرسید .دبو

 ؟ خوبی

 زن بر نرگس هنویسنددارد...  مهادا       

 دارد  لهیا دپیگر هنویسند   منا ونبد  کپی

 مسو_قسمت #ل با_شکسته#

  دیا فقط نیست  چیزی خوبم:آره داداش نشکاا  ؟خوبیداداش  هچیشد:پرسید   مینرا                      
 د یا دمفتاا مبابا 

 .دبو پخش  هنگمآ ینوا کترد   مشدمیبر که یروز

 

 سوخت  سشوا  لمد ختاندا پایینرا  شسر  حتیرابانا بعد

  ینکهاتا نمیگفت چیزی کسیو  شد  تسکو. دممیکر حسرا   میکشیددوش  بهرا   سنگینی غم ینکهوا
 باصفا و نجد  جای  یک بریم  نبز:داداش گفت  نشکاا دهخو

 قیقهدهر  نفمااطرا ماا میریم یمدار کجا نستمانمید ستدر  اهبخو نجوداداش  چشم_                     

  خوبی حس چه دم پرکر زهتا یاهو  ینرا از ا هایم یهدادم ور پایینرا  ماشین شیشه؛یباترمیشدوز سبزتر
  تکیه صندلی  بهرا مسرو  بستمرا  چشمانمد،میکر زهتارا  حمرو  عطرطبیعت مستشماا شتدا

 شتم اند خوبی حس ماا اچر نمانمیددادم؛
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  کجاهستم نالا قعدروا نندانمیدام  ادهخانو  ینکهو از ا اد میدرا  تلخ تفاقیا هیا گو لمردنگاا              
 ابعذو دمبو حتراناام  فتهر حلهرا  خانه  فکرمیکنندبهو

درب  نشد  هکوبید یاصد   دمگیربو در  دمباخو کهر همانطو دبو دهفتاا جانم به  رهخو  مثل انجدو   
 رم فکارا از ا  من ماشین

  یکرتااهو یمدبو هسیدر یرنگاا  میدد دمکرز بارا  چشمانم. دکر اجد                                             
 ا هو بستمرا  چشمانم که هنگامی دمبو هشد  گیج کمی دبو هشد

 از آن  یعنیدبو گرفتهرا   نسماآ کل یکیرتا نالا مادابو   شنرو

 

  نزنم  فحر هم باکسیو بشینم توماشین  دیاز  قتیو نیست  دمخو ست(ددم؟بو ابخو تاحاال موقع    
 را  ارهگهو حکم یمابر

 )وممیر ابخو بهو میکنداپید

 ؟بشید دههیدپیاانمیخو_

 ؛ شتدا برلب هم  مهربانی لبخنددوبو نشکا ا منددابرگررا   مسر

 مازدن ا هم نتواصد  لبتها خلدا  فتنر مینرا با_ ؟کجاست حلهرا  پس:گفتم                                
  ماجلوترمیریم گفتن بعدداد):  مهادا دوکر کوتاهی هخند (.سنگینه  نبتواخو ر نگاا یندبو ابخو شما
 ر ینقدا شت انمیگذ نتتورصو به ردمیخو که یدبا مباالنمیکشیدرا  هپنجر گرمنا فکرکنم؛بیاید  مشما

 . بیدابخو عمیق

  جای  سچالو  دهجا توی جنگلیه رانستور  یک ینجا_ا ؟مدیماو که ینجاکجاست_ا                      
 قشنگ

 سما قتی؛ویمدماکجابو میگفت چی ینا من یاخد. دمیا  نخوشتو مطمئنم باصفاییهو                  
 دهجا
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  سچالو دهجا تاغریبهدو با نماو شب من خهآبیشترشد ام  حتیرانا و انجدو ابعذ م شنیدرا   سچالو
 ان نگر:گفت  که  دبو هشدام  حتیراناو   تعجب متوجه نشکاا  یرنگادم؟امیکررچیکا 

 .یمدبرگر یگهد ساعتدو تا ممید لقو نباشید

 

  مدآ منظر به شدیم دهپیا توموبیلاز ا باهم مشدآرام  که دبو  نمهربا یرقد نشزد فحر   لحن          
 من میشه  ببخشید:گفتم نشکاا به  نظرمیرسدبخاطرهمین به خسته  تمرصو که

 رم؟ بشورو   تمر صو  مبر

  ماا میرفتم نبالشد هم منو میرفت. اویدربشو رو  نتتورصو کجامیتونید بگم  نبهتو  بیاید  بامن بله_
 شانه که  ستا یکدنز تقریبا دممیکر  حس  باشد اههمر  بامن  تا دترکر هستهرا آ  هایش مقد رنگاایهو

 من شمابرید  ینجاست:اگفت و  دکر رهشارو ا بهرو  بهآورد و باالرا  ستش؛دکند ردبرخو ام  باشانهاش 
 ینجا ا

 نممنو باشه. _میمونم نمنتظرتو

  ونبیررژ زدم و  کمیو  دمکر خشکرا  تمر صودبو هماهمر که ستمالیدبا همانجاو تمرصو  بهزدم  آب
  مشو  رانستووارد ر دمخوو  نکنم  توجهی بهش دیاز  گرفتم تصمیم دمنتظربو همانجا نشکا. افتمر

 م نفهمید م جلو  یدپریدومید  شتدا که نشیطو پسربچه یک  یکدفعه که ممیشدرد   نشکاراکنااز  شتمدا

را  من یا نهدامر های ستد میدد  مینز یرو  مبیا رتباصو که ممددادم و آ سترا ازد  لمدتعا چیشدکه
 خجالت   ربا یرز شتم دا رهمینطوو دبوزده  خشکم  من چسباند  دخو بهو  گرفت محکم

 

رو   دشخو حتی  نمیتونه پاچلفتیه ستد هخترد ینا رچقد میگه نالا گفتم  دمباخو ممیشدآب    
  دراخوو  بکوبماش  سینه به محکم ینکه ایا هشد نمردخو مینز  مانع ینکهاز ا کنم تشکر  نستمانمیده؛بگیر
  نشکاا.اممیخو  رتمعذ خاله:گفت  پسربچه که کنماجدرا از او دمخو  دممیکر سعی شتم؛داکنم اجداز او
 خشم  حس  ماا دبو حسی چه نمانمید مشد اجداز او سریعا هم منو  دکر ز با را   ستانشد قفل هم

 میختهآ باهم خجالتو
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  دمکر شتندابر تند های مقد به  وعشرو  ختماندا پایینرا   مسر نددبو هشد                                 
 که ودمید نبالمد نشکاا دمکر حس

 نگاهش هم مندبوزل زده  چشمانم به فقطو  دبو دهیستاا رم کنازد. چنگرا  یمزوبا میدد یکدفعه 
 خاکستری  نمحوچشمااو یاام  هشداو نگر عسلی نچشما محو من نستمانمید دممیکر

زدن   پلک ونبد او  ماا دشو  منگاهاتما ینا ستامیخو لم. دنگمر                                                  
 او  که مبر که دمکر پاکجو مکشید  تباشدرا  ستم.ددمیکر هنگا

  ماا یدربخو  مینزشما   ارمنزو باشم  دهکر نتو کمک ستماخو  فقط من ام میخو رتمعذ خانم نهواپر:گفت 
 مانع  ممداو خب بعدشم دهکررد برخو نبهتو ستمد که شدین حترانا  شما رنگاا

 

  حلهرا پیش بریم هبهتر هستن نمنتظرمو  کنم فکر... _زبا  که کنم هیاخو رعذو  شم نفتنتور              
 قا وآ

 به ستنا میخو کهرا ییاغذ مینورا حلهورا نشستیمسرمیز. مینرا                                              

 یاغذ منکه. یددار میل چی شما گفتو  من به دکررو   سیدر نشکاا به  نوبتدادن  رشسفا  نسورگا
 دو  گفت نسو رگا به نشکا.اماهی  گفتم کلمه یک فقط دبو  ماهیام  عالقه ردمو

  رکنا هم  نشکاو ا دنبو هم یرو   بهرو  مینورا حله. رالطفا الآ لغز هم سپر                                 
 هم نهاشو  فحر   سطو و نمیخندیدو نددبو گرفته مگر باهم حسابی دبو نشسته من یرو بهرو مینرا

  تحرکا  بهد و  لبخندبو هافقطآن   به بماجو من نمیخندیدو ند دمیکر رهشاا من دنبو ساکت به گاهی
 گرفتهدرد   لمد که دمبو هخندید ر ینقد وا میگذشت شخو بهم شتدا ممیخندید نشادار هخندو  هبامز

  مینبالحنرا که یمردمیخو مشا شتیم دا شتناگذ نشکاوا  من جلوی راها ماهیو ندرا آورد   مشا.دبو
 یرجو  نهواپر میگم:گفت  میشناسد ستا قتو  خیلیرا  من رنگاا که حتیرا  خیلیدار و  هخند
 نه باشه ست تباچشما که یداد رشسفااغذ

 .نخندید  همگی بعد؟ناقال
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 ست دو ماهی خیلی کال من نمیشه طمربو م چشما نگر به  نه_

  شنرو  شما چشمای خاکستری  بله بله. _ ها نیست مچشما شبیه نگش ر دیاز  ینا بعدشمدارم.        
 هم نگخاکستری ر عاشق زهتا  ماهیه عاشق  خیلی هم  نشکاا میگمکه.هتر

را  یشاغذزور دارد  به  دمکر حس  دمکر هنگارا   نشکا) اخندید(هست                                          
 به  یختمر  نوشابه یش ابر دهگیرکر گلویشدر  چیزیومیدهد رتقو

 دنکر  نبالتد مگه داداشتر:آروم میندادم. را ستشد بهرا  انلیو رافو دبو  دهفتاا سرفه          
 موقع  به  بهت نهواپر گرا لبته:ا گفت  نشکاا بهورو ختاندا من به نگاهی بعد. شی خفه ستیامیخو

 تشیع  میرفتیم باید نالا ادنمید نوشابه

 نتواز ممنونم :من  بهرو  نشکا) ادنکر نخندید به وعشر  باهم حلهرابا (  زهجنا                               

  تشکرو رفتعا  بهمدارن  ها یناتا  گفت حلهرا  بهرو   مینرا میکنم هشاخو_                                
 تیکه 

  تشکر مینراقا از آ سیدیمر نما  خانهدر   به  قتی. وکنیم بحسا بریم ماهم میکنن رهپا                  
 و  دمکر

 . حافظیاخد همگیاز

 

  کجایی هست ممعلو بابا مسال:گفت  دمکر مسال دمیشو دهمادارد آ رمپد میدد مشد که خانه وارد
 دهماا شتمدا مخترد

  هیاخور عذو   مکشید خجالت شبه   نصفهدو  ساعت  مید د ساعت به دمکر هنگا نبالتد مبیا  ممیشد
 که  ببخشید گفتمو  دمکر

  فحر   میبینن همو قدیمی ستدو  تادو  قتیو بله. _ بابا هشرمند  منشد نماز رگذ  متوجه                     
 گفتن سهوا
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  هم رتبا لیناو ینکهوا قدیمی فیقر   پای ارممیزرو   رینبا. انمیشن  نماز متوجهدارن  دیاز                   
 فته ر ابخو مامانتم ستی . رانمیشهارتکر نممومید میبخشم هست

 .اببخو و  تاقتاتو وبر   آروم

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد.....  مهادا      

 دارد  لهی داپیگر هنویسند   منا ونبد  کپی

 ختماندا درم ما به نگاهی و مشدرد    درمما قتاا جلویاز  رمچها _قسمت#لبا_شکسته#                   
 آرام 

  نستمامید.دشوار بید مماترسید ا ببوسمش ستامیخو لمد دبو هبیداخو  حتورا                  
 که گرمیفهمیدا

 

 هایم سلباو فتمر تاقما به.دنبو زنا ابخودر  قشنگ رینقدا نالا دمبو ونبیر  مشبا منامحر تاغریبهدوبا 
  چشمانم دمبو شتهاگذ تختمر میزکنا یرارو موبایلم فتمر بم اخو تخت بهرا زدم و   کمامسودم،کر ضعورا

 کنمز بارا  چشمانمزبا شد  باعث موبایلم پیامک یاصد که بستمرا آرام 

 پیامک  هم تا دمکررا دراز   ستم" دکنم خاموشش  فتر دمیا" َاه 

  شب موقع ینا تبلیغاتی های مپیا ین:اگفتم  دباخو. بمابخو  حتورا کنم شخامورا   موبایلم هم ببینمرا
 ستد هم

 نوشته  دبو  سناشنا رهشما  یکاز  دمکر زبا را   پیامک.  نیستنداربر                                            
 هم من.بیدابخو بخو  مخانو نهوا بخیرپر نتو  شب:دبو

 ؟ ببخشیدشما:نوشتم

 حله" _رادبو  مناز مپیا منتظریک  رنگاداد ا ابجو سریع چه" نشکا:انوشت                                      
 کسی بهرو   من رهشما زهجاا ونبد شتاند حق
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زور   به  دمخو من ادنندرو  نتو رشما خانم حله) _رادمفرستا هم ستیکرعصبانی(اه بد                    
 نشواز

 . ممقصر من نباشید عصبانی نیشوا ست؛ازدگرفتم

 ؟ گرفتید ستمرواز دو هبند  رهشما زوربا  شتیدکهدا یرکا  خب_

 

 یابر که حقیقته  یک ینانیدوبد ماایددار دعتقااول ا هنگادر  عشق بهرچقد نمونمیدآره؛ لمد ماا نه من_
 آن  دهفتاا قتفاا من

  یعنی؟من نچشمااول؟ هنگا؟عشق. نهواپر سما به  خترید نگر خاکستری نچشمادر هبانگا هم
  ستدو رینقدا اچر نستمانمید  ماا دنبو بیش  غیدروگرتنهاا حتی  عموضو ین؟امیگفت ستراقعاوا
 دارد  لمد دمکر حس؛کنم ورشبا شتمدا

  جهت ینوازا دبو نمهربارو و  یباز پسری  نصافا" او اه؟مداو  خوشتازش  توهم نکنه  نهواپر  چته"زدمیلر
و   باشم  رشکنا  شتمدا ستدو میسوختاو یابر لمداده د  سترا از د رشپد پیش چندی نستمامید که

 ورم ماباا کنمدل آزرده اش را آرام 

.  ستا دهکر عالقهازبرداده و ا مپیا مشبا همین نمیشدکه                                                
 حلهرا به دافرو بمابخوو  ندهم  بیا جودادم  ترجیح بگویم چه شخرآ  مپیا ینا ابجودر نستمانمید
 ی انمیخو؟فتیر ابخو  خوشکل خانم  کشاپر :د فرستا مپیا زبا .بزنم فحر   جبشورا  کنم تلفن

 ؟بیما بخو حترا ماهم بدی  روما ارقر بیدل  ابجو

  بیاجو) هستیکرخند(ابچینی گل بری یامیخواول  نکنه. _مبد  نبهتو  ارمند بیاجو  نال_ا                   
 ن هادستیکرا یک فقط حرفش ینا یابر یعنی ادمند

 

 مشبا تا م خانو نهواپر:نوشت  زبا. نفرستم سشوا چیزی  کالدادم  ترجیح که شتمدا ابجو خطی      
 که  بیاجواون  بهم
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 چه" _د؟بو ابجو  گیریک فقط بیدنشاخو نالا یعنی. "هنمیبر بماخو ندیدرو   اممیخو               
 ید امیخو بشنویدچی  یددار ستدو بیاجو

 ؟مناز

 آبقند  یرنگاا هایش فحر  ینابا لم. "دردتوباشم نشکاا هم منو باشیام  نهواپر که اممیخو_
 "دنمیکر

 او  یابر من نچشما خاکستریو  باشماو  یابرو  باشماش   نهواپر

 ماا دبرپابو  هیجانی حس لمدر د  ؟یمدهمدیگربو نیمهو او  من یعنی من یا بر  چشمانش عسلیو
 ی؛واضایتهر  عالمت تسکو :نوشت  دشخو زبا بدهم که شتماند بیاجو همزبا

 ؟ستهدر منی نهوا پر تو نالا یایعنیاخد

 شکانم ابخیر شبت_

 .دمبو نوشته خجالت باکلی همرا هکوتا جمله همین

. دبو دهفرستا سبو و  قلب ستیکرا هم کلی . بمامیخو حترا یگهد حاال قشنگم نهوابخیرپر توهم شب_ 
 نبیداخو یابررا  چشمانمو دمکر  شخامو را   تلفنم.دبو  شب نصفه سه ساعت  دفتاا ساعت به نگاهم
 یایی رو رفکا ابا اههمر لبتها بستم

 

رو   هنگا  نهواپر؟شیاربید یانمیخو نهواپر.      دمیز مسر  به  نشکاا رهبادر که  مختلفی                  
 ختی ا ندا ساعت

 سحرخیز  همیشه توکهم؟خترد

اش   نهدراما  گر ازشنو ستود رزدکنا  تمرصو  یاز رو  راپتو. یدبو                                                 
 را

  هچند ساعت مگه:گفتم یدلوآ ابخو یاباصد  ؟ختیاندا ساعت به  هنگا نهواپر:گفت زبا و  دبر موهایم در
 خب ن؟ماما
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 یر د یشبد دمبو خسته  خیلی

رو   زمال های فحر  یشبد هم تبابا .هستم نجریادر بله. _ مبیداخو                                               
 ارش تکر به یزنیا پس سها نهمو هم من فحرزده  بهت

  هشدرمجبو   دهبو شخامو   گوشیت  گفتزد  نگز بسکه کشترو  دشخو ستتدو حلهرا  النم.انیست    
 خونه  به بزنه نگز

 . میزنی نگز ابعد دتخو   بیاخو گفتمکه منم

 ده صبحاز   هظهر لنگاس  زدهیا خترساعت؟دسحر کله_   ر؟چیکازده  نگز سحر کله حله_را               

  نگز دشخو گفتم خریآ یگهد نه گفتم منم؟شدخاله اربید  نهواپر گفته هیزده   نگرزبا                      
 میزنه 

 . شداربید قتیو

 

 درم ما بهرو   باتعجبو مپاشد ها گرفته قبر مثل

 م؟ بیداخو رینقدا اچر ین؟واماما ههزد یا قعاساعت:واگفتم

 آخ  مبیدانمیخودیا ز  رینقدا همیشه منکه

 .ههزدیا ساعت  دمبو گفته ترزود  شکا_

  وبر  پاشوزده. نگرزینقدا که جبهوا  رشکا  رنگاا ماا نهداره؟ _  رمچیکا نگفت حله_را                       
 ستد

 فتمر سریع فتر ونبیر  قتااز ا درمما. نبز نگز  بهش بعد  ربخو چیزی یه بعدبیار بشورو   تت رصو و 
  میز  یرو  همانجا دمیاداره  پاسخ بی  های ستما های  پیامک تندو تند میدد  دمکر شنرا رو موبایلم

 ست ود مشد رجخا  قتا وازا شتمشاگذ
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  بهرا  عسلو   هکر لقمه  لیناو دمبو نشسته  سرمیزصبحانه. شستمرا  تمرصو و                                     
  بشین:گفت و شدام   مانع درما که بدهم ابجو که مپاشدرد، خو  نگز خانه  تلفن که دمبو شتهاگذ نهاد

 دمخو ربخو ات رو   صبحانه

 . ممید ابجو

  به ینازا حتما ها هشد  قدیمی ستدو عجب. _ممید ابجو دمخواس  حلهرا حتما  نماما نه_          
 ت سر  بعدهمش

 .ادهخانو  جای گرمه ستتدوبا

 . تلفن سمت فتمزدم ور لبخندی

 

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد....  مهادا      

 دارد  لهیا دپیگر هنویسند   منا ونبد  کپی

 پنجم _قسمت #ل با_شکسته#

 مسال،لو_ا

  شخامورو  موبایلت چی سهوا ؟بیامیخو خهآ  رچقد؟خوبه  حالت؟تو  کجایی خترد مسال_   
 تونگفتی ؟یدکر چکرو  گوشیت های مپیا  صالزدم؟ا نگرزچقد  صبحاز نیومید؟یدکر

 ؟میشه نما نگر فنطر از او یکی میکنم شخامو رو   گوشیم

  فحر   فرصت ماهم به بابا؟بگیری نفس یانمیخو. _دهبو   زنا ابتوخو حترا مخانو   حاالمیبینم          
 زدن

 دم بو خسته خب هچیشد حاالمگه هرمناترخوآروم  یکم.هبد

 من به نشکا ا ینا بسکه زهبسود بو یکدنز من  تلفن. _مبیداخو                                             
 زد  نگز
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 هبد  همرو   بشاجو قلاحد  میکنی عاشقرو  دممر پسر قتی.وگرفت روتو اغسر هیو             

 بگم  اریود بیخ بچسبونم  مبگیر روتو یقه باید من ستی_را

 رو؟ یا ینا به یدادمنو رهشما  چی سهوا

 

 هشا خو باحالتو  دکر ارصرا  رچقد نیوبد گها مبد  بهشات رو   رهشما ستمانمیخو دتخو نجو_
 منفی  جبمرا  شنظر گها گفت بعدشم.شد بکبا سشوا لمد خریآ یگهد گفت نیاوافر

 و  کنم کپااش رو  رهشما  ممید لقو باشه

  چیزی یه  سوخت لمد یشبم.دمنفیه  منظر بگو بهش. _نشم حمشامز                                       
 داده سترو ازد رشپد  نیست  قتو  خیلی ن چورو دادم و  بشاجو

 به  رمچیکا  من گرنهو  بشکنه لشود شه حت را نا مناز ستمانخو

 . غریبه هپسر یک

  بهش یشبد دمخو  میشدروم  گها هم من. _بگم چیزی بهش نمیشهروم  من بگو دتخو_          
 لمد میدد که حالشمو  ضعدوبو ه شد قفل بونمز  رنگاا ماا   اچر نمو نمید،میگفتم

 .بگم  بهش  نیومدچیزی

 ... ما،ابگه بهش میگم مینرا  به باشه_

 . هبهتر بگه بهش فیقشر گها  تفاقا،اهرمناخو یگهد ارهند ما_ا

رو   یزشهربا ماا چشم یرو قدمت. _یزشهربا میریم باهم  هم شب نخونتو  معصرمیا  من ستی_را
 ازباید یگهد

 به  مشکل یکم ننشودکر ضیرا که گرفت  زهجااباباو نماما

 .دنظرمیا
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  سحسا خانهاز  هایم فتنر ونبیر   یو رو ندادنمید یآزاد بهمدیاز  حلهرا ادهخانو  مثل من ادهخانو خه(آ
 )نددبو

 .بامن هااون  دنکر ضی_را

 بهرو  مددرآما میزصبحانه پشت برگشتم  دمکر قطعرا  تلفن. میبینمت،فعال پس  باشه_                      
 زد لبخند؟جبوا  کا ینا دبو چی:گفت و   نشست یمرو

  نتودخو یابر بلدین بخو رینطو ا هاکه. _آیزشهربا میریم باهم شب بعد نخونتو  معصرمیا گفت _   
 منم  یدوزبد  وببرید

  فحر  نباهاتو  دشخو گفت حلهرا نجا نماما نهآره؟ _ کشکم  ینجاا درما انعنو به                        
 زهجا ا بی میتونم مگه  بعد میریم نوقتاو یدداد  زهجاا شما گها میزنه

 که  فتر درما ماند نصفه حرفم مددر آ اصد به خانه  نگ.... ز شما                                            

 : م شنیدرا  نیشا اصد؛ بزندرا  نیفوآ

 ؟ خوبی مامانی مسال_

  کمی.دبو  عالی کهروز اول  ینا ن ماما_اره  د؟بو بخو نباز  سکال معزیز نباشی خسته مپسر  مسال_ 
 مهدواداکر مکث

  هخوشمز لپرتقا  شربت تایک شپزخونهآتو بیا. _ادمیخو  خنک  شربت یک لمد ن ماما یداد:وا           
 گل  به مبد

 

  رتباصو و   گرفت ارقر من یرو  بهرو  رامپد ؛شدند شپزخانه. وارد آمپسر                                      
 ار بید نال ا بجی:آ گفت متعجب

دادم:آره  مهوادا مسال گفتم  محکماول  هم من ؟شدی                                                  
 خسته ؟مشکلیه
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 دم بو

 سالگی  زده یا ؟واردنمیشه متمو  سالتده  یگهد هما مگه. _فتر دمببخشیدیا  مسال_                     

  پایینرا  شسر  یا گانه بچه حتیرانا  باحالت.  رکنا یاربز  روها فتنر دمیا ینا یگهد باید میشی          
 گفت و  ختاندا

 چشم:

 . ربخورو   پرتقالتآب   وبر حاال_

 گرفتم تصمیمو نشستمام  میزمطالعه پشت. فتمر تاقما  سمت بهو دمکر جمعرا  میزو   مپاشد            
  تقریبازدم  چشم بهرا  عینکم دمبو همیزچید یرا رو نبیرستا دوم د لسا های بکتا نمابخودرس  که
  لحا.در ننداخو لمشغو ستد  به بکتاو   دممیز مقد هم گاهیو  مندامیخودرس  که دبو ساعتیدو

 بلند شتماگذ ممیزتحریر  یرا رو مطالعه عینکآوردم و  باالرا   مسررد،خو نگز موبایلم که دمبو مطالعه
 ی اصد  فطر بهو مشد

 

دادم  ابجو دبوداده  مپیا یشبد  کهد بو یا رهشما  نهما. فتمر نگز                                            
 یاصد

 : پیچید  گوشمدر  نشکاا نهدامر

 مسال،لو_ا

 مسال_

 ات.  نالا خالیو خشک مسال به نه یشبد  گفتن شکانما به  نه_

 "عشقم مسال  بگم شتدا توقع نکنه"

 ن؟خدمتتو ننرسوند زهنورو  هبند مپیغا حله_را

 میگرفتین سنبایدتما که  هسیدر نگوشتو به گهزدم. _ا نگز همین سهوا منم؛تفاقاا اچر_        
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 ؟میدین  زهجاا فقط بگمرو   مخرآ فحر   اممیخو_

 واز  کنی هنگا یتیم بچه چشم به من به شتماند   ست_دو  بفرمایید_                                 

  بامنزور  به کنم رتمجبو   امنمیخو منم نیست بامن لت د نمومید،شکانما بگی من به یزلسودسر  
 ضی رو را  لتد یا من؛باشی

 . ممیر ندگیت از ز کال یا میکنم

 "نبمو بگم ادمیخو لمد اچر  میگه چی ینا یااخد"

 نیومد خوشتازم گها هبد فرصت بهمروز سه_دو  د؟بو چی نخرتوآ جملهاز نتور منظو_        

 

  سمیر بامن لطفا بعدشم؛نمیشناسی منو زهنو توکه خهآ  رکنا ممیر نوقتاو هبد منفی ابجو  نوقتاو
 حت و را  ننز فحر 

را    نشکاا  ستامیخو لمد دمبو کالفه  یرنگاا دمکر پوفی. شبا                                                    
 دم میز نهیبدم خو به میشدام  مانع چیزی زبا  ماا کنم لقبو

  سمت به هم طرفی" از میشه چی  بفهمنات  ادهگرخانوا صال ا ی؛واهانیستی بطهرا  ینآدم ا خترتو"دکه
  رمفکا .در اد پامیکر به هیاهویی لمدرد هایش عالقهاز بروا  سحسا اپر های فحر . ممیشد هکشید نشکاا

 خانمی :گفت  که دمبو قغر

 م بد نبهتو که ارمند بیاجو نالا من_ ؟فکرمیکنی یدار                 

  زتوبا ستی،رابگو و نبززل  متوچشما، بهمبگوو  فکرکن قشنگ تاشب بدی ابجو نالا ستمانخو منم_      
 ی زشهربا هم شب میبخشمت  ارهند لشکا)اخندید(م؟باها یزد فحر   سمیر

 ماهم فتنر یزشهربا نجریادر  پس".یمدکر حافظیاخد. میبینمت                                             
  که هایی مپیا  نشستم  تخت لبه.کنم سمدر لمشغورا  مفکر نستمانمیتو یگهد دبو  هگیرشددر  مفکر " دبو
 هم  کلیو   دبو بخیرگفته صبح  فتمر نشکاا های مپیا اغسراول   دمکر  زبا را   نددبو هنشدزبا
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 هایم ادنند  اببخاطرجو هم شخر آ های مپیاو دبو دهفرستا  قلب ستیکرهایوا فتهام ر صدقه نقربو
 نجا بجی:آ حلهرا های  مپیا اغسر فتمر بعد. ادمید وزبراش را  نیانگر

وآن را   دمکر شخامو ام را   گوشی  صفحه..... ؟؟؟کجایی.نمانگر منم. نتهانگر  نشکا.ا؟کجایی         
 تختم  رکنا  میز  یرو

  شربت گرفتم تصمیمآب زدم و  تمرصو  به فتم. رمشد رجخا  تاقمواز ا شتماگذ                           
 کمک  هم درمما به دساال دنکر ست. در درکنم ستدرعصر یابر لبالوییآ

 به  مبر منم  مختر د خبرکنرناها یا بر شتمدادا وبر . _چیدیمرناها یابررا   میز بعدو   دمکر                     
 بگم  تبابا 

  دمکر ز با. در را  فتمر  رامپد قتاا سمت بهو   گفتم چشمی. دبیا                                                
 بیا :گفتم و  بهش دمکررو  دبو ستیردکا  دنکر ستدر لحادر

 میشه سالت ههجد لمساا  مشما  فکرکنم خانم بجی. _آدهنکر تایخ رناها                                

)  مخندید( ؟نه ترمیشهدراز بونتمز   ترمیشی رگتوبز_ ؟شیوارد  بعد بزنیدر  بگیرید یا یانمیخو        
 یزخندید ور گرفت هانشد جلویرا  ستانشد

 .یگهردبیاناها  پاشو نناقالخا حاال، ناقالشدی:گفتم

 

 گرفتم تصمیم شستمراها فظردادم و نماما کمکر ناهاازبعد جونم  بجیآ چشم_                              
 همرا ینهوآها  میزو کمدم،چید  مرتبرا  هایم بکتا.بکشم یشو رو سر به ستیود ومبرد خو قتاا به
  تا دهسیز  میدد کنم هنگارا   تاساعت شتمدابرام را  گوشی"شد متمو هباالخر خیش".آمکشید لستماد

  کشاپر :دم کرز با  راها مپیا  دمبو دهنکر هخیررا ذ  زآنهنو  کهد بو یا رهشما  نهمااز هم همش  همدآ مپیا
 خانم 

  بدقاطی هشد زوم  روتها هنگا ببینم گه.اها نکنی  خوشکل دیاز مشبا                                        
 رو  بما جو شدی حترانا؟میگم چی میفهمی.میکنم
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  نهواپر.)لبخند ستیکر(اناقال میبینم  روتو مشبا منکه هند اب جو باشه.؟نکنه قهری نال.ا؟نهواپر .؟نمیدی
  بیدیا خوزبا نکنه.؟نمیدی ابجو شم خاکستریت  چشمایاون  نقربو.؟خوبه حالت

 ابجو که یدار رکا  حتما  نمومید .) هستیکرخند(ا

 ابجو  عصرصبرمیکنمرچها  تاساعت.هبدرو   بماجو یدید روها مپیا قتیو میکنم هشاخو.نمیدی   
 رو   مخانو  حلهرا  تلفن رممجبو  یادند ابجو  زمبا  نمزومیسورو   گوشیت یادند

 ونبد نماو  نوشته مپیا دشخو سه وا رچقد من یاخد ی. (وانمزوبسو                                          

 

  بشاجو  گفتم دمباخو دبور چها به  قیقهد پنج ساعت یرو   دمکر هنگا).  مبدرو   بشاصالجوا من ینکها
  هنگا"میگرفتام  هخند هگااناخد مند امیخورا  هایش مپیا قتی.ویانه دمیگیر ستما  یاآتاببینم نمیدهمرا
 و  هبرید دشخو سهوا

  ادنمیداو را  بهدادن  ابجو  زهجاا ورمغر ."هشد غیرتی سموا هنشد  هیچیزهنوزده  حرفایی چهو ختهدو 
 قیقا د ساعت ردخو  نگز تلفنم. دممیکرذوق  خیلی لمدر د ماا

 "قیقد چه"اوه دعصربور چها

  نتو تلفن ابشکرجوارو خدز با به به  مسال. _بفرمایید مسال لودادم:ا ابجو حساسیا بی لحنو ورباغر
 حالت ،یدرو داد

 ؟ خانوما  مخانو خوبه

 من و بپرسیرو  حالم تو میشه مگه مرسی  معزیز ی_وا نممنو_                                  

 )دکر  کوتاهی هخند( بدباشم

 "هبلد هم کنایه و  طعنه پس خب"

 م پیا  ستین؟رابز  فحر حترا بامن  نگفتم مگهن؟حالتو      ؟خوبه نحالتو                                  

 ؟ خوندی روها
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 .یزد نگز که  ممیخوند شتم_آره دا

 

 یاصد. دمنز  فحر سمیر بفهمد که باتاکیدگفتمرا   جمله قیقاد

 که ید شماکجابو نوقتاو بعد،خوندی که  ها. _آپیچید گوشمدر  تلفن پشتاش از  هخند               
 شتیدا نالا

 م میرسید رامکا به_  ؟میخوندی        

  راتکا خب) دادسر یا هخند(ید د جابجامیکر هکو شتیددا دمکر فکر من میگی  سترا بابا نه عه_       
 م خانو دنبو چی

 جلوی نستمانتو کهد بو هبامز یمابر  نشزد  فحر   لحن رینقد. اها مخانو                                           
 چه جانم ی:ابگوید و دبخند هماو  شد باعث  که دادمسرام را  هخند اهو بی  یهوو  مبگیرام را  هخند
 توی نشباو لبته.اخوشکلن دتخو مثل هاتم هخند پس. یا هخند شخو   مخانو

  بلدو دم بو خجالتی من.دمکر  تسکوداد.  لمد ستد  رکا تبرچشما وهعال هم تها  هخند رانستور
 لش واز د دمیز فحر جبمورا دبو دهکر ازندابررا   من جز جزبه کهاو  مثل دمنبو

 م برو  شه شب سریع ارمند طاقت: گفت   زبا.بزنم  فحر   میگفت

 ست دو  دبو قتو خیلی یزشهربا  نرفتم قتهو  خیلی منم. _یزشهربا                                            

 . مبر شتمدا

 

 حلهرا یاصد  مددرآ اصد به  خانه  نگ. زمبر  ادمیخو لمد نمیگم یزشهربا دهخو سهوا منکه_       
  که نشکاا به.دبو لمشغو مدگوییآ  شخو  به هم درماو دنمیکر پرسی الحوا درمباما شتندا مشنید را

 ه مداو حلهرا ببخشید:گفتم  دبو خط پشت

 م؟ بر میتونم نخونمو
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 . معزیز ارنگهد  اخد  شبا دتخو ظبا مو باشه.خوشبحالش_

 گویی مدآ  شخو  بعدو گرفتم بغلرا   حله. رافتمر  ونبیر  قتااز ا ارنگهداخد_                                   
  دشخواو از   شدیم گفتو  گپ  لمشغو دمبر  لبالوآ شربت یشابر.دمکر هنماییرا تاقما سمت بهاورا 

 به  خیلیاو  خهآ دبو  ضیرا خیلی میخوند فیکاگر نهنرستا  ینکهازا میگفت

 مهادا شتهر  یندرا دبو نستهاتواش   ادهخانو  های مخالفت دجووبا هباالخرو شت دا عالقه شتهر ینا
  لشد سیدبهر  نوبت هباالخر.ودکترشود  خانم هینددر آ که شتندا رنتظااز اوا هاآن  ینکهابا هدد تحصیل

 سشوا ادبخو جونمم گها که هعزیز سموا رنقداو  میگفت ؛گفت مینرا بهاش   عالقهو عشقواز 
 ر چقد".ممید

 دارد" ستشدو

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد..  مهادا        

 

  لقو ماباید؟ابگم  بهترو  موضوعی یک میتونم:حلهرا ششم_ قسمت#لبا_شکسته#                       
 که بدی

 . نشی عصبانی

 . ممیشنو  جانم_

 .هستن هم مینورا نشکاا یزشهربا میریم یمدار که مشب_ا

 .نمو میددمخو_

 . بگم بهت  رچطو  دمبو هموند.شد  حترا  خیالم خیشا؟آجد_

 

 م توچشما  نبز زل
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 گفتهاد،میخورو  نهایی ابجو مناز مشب_ا

 ) مخندید(بگو

 . مانتیکر چه ی:واگفت و   خندیدام  حلهرا

 

 هنگا یتیم  بچه چشم به بهم شتما ند ستدو میگفت  من  به که هپسر ینا به گفتی چی فتیرتو  ستی_را
 واز  کنی

 گفته چیزی سوخته لشد گفتی نکنه. کنی قبولم یزلسودسر

 که حرفایی  همه من دمنز  فحر نشکاا دهباخو  منکه_  ؟بهت                                                   
 رو  گفتی

  همه کامال هنمیر یدفکرکر نوقتاو بعد. _کن سترو در تهشوسر یرجو یه دتخو  گفتمزدم  مینرا به
 بگو  فقط وبر  گفتم کنه حلش  یرچطو  شتیدا توقع؟بگه  فیقشر بهرو  چیز

 . متما منفیه بشاجو

 

 ه؟چیشد مگه حاال_واه 

 دارن  بهم هنگا میگه میشه حترانا هبد خب یگهد نهمو_

 شکانی ا قاآ نشد حترانا اننگر  تو یعنی. _اوه اوه میکنن هنگا یتیم بچه چشم به بهم  میکنن ترحم

 ننشو همچین  که توهم دهبر تو  چشمایرو اون  لشد که هم حاال پسرخوبیه نشکاا نهواپر  ببین؟
 وت تفا بی همید

  ارم ند ستدو نچو یعنی حلهرا میگی  چی. _شه حترانا  یارند ست)دوزدلبخند(ناقال  نیستی           
 بشه  هنجیدر ستماز د کسی امنمیخو کال من خبدارم؟ عالقه بهش   شه حترانا

 ؟ خهداره آ بطیر چه
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 هنگا حلهرا  به مستقیم فقط مشد  ساکت ؟یارند هم  حسی ترین کوچیک بهش  قعاوا  تو یعنی_  
 ) هیرخند(زد زد بو ست در حدسم پس؟چیه:گفت  حله. رادممیکر

 . نیومید تمدخو  کنم قبولش نمیتونم باشه ش باها لممد گه_ا

 سموا نیستم پسر با ستیدو ی  بطهآدم را نیومید بالخو _او ؟خهآ اچر_                                  
  جریانیدر  دتخو؟میشه چی بفهمن ام  ادهخانو نمیگی بعدشم یکمسخته عموضو  ینا دنکر لقبو

 روم   رچقدام  ادهخانو

 . هستن سحسا

 

 که  بکنی هکو یامیخو مگه بعدشم.بشه متوجه کسی  صالا یمارنمیز؟بفهمنات  ادهخانو ارهقر مگه_
 سخته میگی

 ی دعا ستوا بعد سخته لشاو سختمباشه حاال  ها حرفامیزنی

 .میشه

 رچقد مگه نگیر سخت میشه ستدر بابا ی_ا ؟کنم رشچیکا رو   دمخو  نیدرو ان جدو ابعذ_           
 یت رو اذ نمودخوو  باشیم شتهدا  نماجدو ابعذ یمابخو  حاال که میکنیم ندگیز

  خاطر را آزرده   من که دبو لمد ته چیزی یک همزبا ما . "اکنیم                                                 
 ام  ادهخانو با  نستامیتو که رهرطو ام  حلهرا شد شب هباالخر". دمیکر

 گفت  رمماپد ا دکر ضیرا راهازد وآن  فحر 

  بپوشم ستو  نگر یکرا   مچیز همه شتمدا تصمیم مشب.انمیرسونمتودمخو                                
  لی ارباشلو اههمر دمکر تن به  شتدا دجووهم سفید  های خطآن  جلوی که  خاکستری مانتوی یک

 خاکستری سایهرا   چشمانم پشتدم،سرکر نگر نهما همبه لشا یک دبو پایم بجذ که خاکستری
 ینه درآ دبیا بهم  چیز همه کهزدم  تیپ یرجوزدم؛  مالیمی
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  تعجب حالت   بهرا  هانشد یدنمدبا حلهرا فتمر ونبیر   قتا.از ادبو عالی چیز همه دمکر هنگارا  دمخو 
 ی :واگفت دو کر زبا

 

 خیلی  یدکر یکرنگ که چیزهم همه خترد شدی فیدا چه

  قتیو همیشهاو دمیکر نگاهم یگرید رجو درمما ما. اشدی خوشکل                                         
و   رپد های هنگا. از گفت همرینباا که یرمیخو چشم نکن  یرینطو ا خترد میگفتدممیز تیپ   خیلی

 ه بد ستد بهم یتودمحد سحساا من ستنانمیخو ماا نیستن ضیرا دیاز که ممیشد متوجه درمما

 . مبشو  یتواذ

 . فتو ر یمدکر  حافظیاخد  ساندرا ر  حلهورا من رمپد قتیو

  خالهو میریزی نبوز  شما که یرطو اون  ال_وا ؟ینجاا مشبا بیای  مباها نشد  ضیرا یدی_د            
 تفاقا ا ونبیر  وبر حلهرابا  نجا نماما  میگفتم مخترد به دمبو منم میزنی خاله

 . رهجوو  جفت خیالم  ونبیر یومیر ستتدو ینابا قتیو

  ونبیر بری نشکاابا  ستیاخو قتوهر حتیرا یگهد پس) _ خندید همواو مخندید(                         
 بگو

 .ونبیر  ممیر حلهرابا  دارم

 )خندیدیم  تایی(دو

  خوشکلی ینا پسربه خترد تو یامیخو چی_واه  ؟کنم قبولش اممیخو من گفته کی حاال_               
 ی رهمینطو زهتا دت،خو سهوا کن  عشق وبر  خوبه ضعشمو زهتا  تیپی شخو

 

 به دل  نتدبو ل قباا شخو از   حاال میزننش اهورو  اخترد  هم

 . یرمیا  زنا هی که هم توداده  تو
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 تو  بزنم زل

 

 م مداو تفاقا.انمیزنن ا هورو   منو حاال که نه_

 .نه  بگم محکم شچشما

 

 رو از   یزلجبااز   حجم یناتو؟نه دارهپا یک  تو غمر مثال  نال_ا

  هااز آن  یکی نشد ماسبز جلوی  انپسرجو تادو  یکدفعه.... کجا                                               
 که

 مدآ  جلو شتدا  تن به مشکی هناپیر

 " من سمتدمیاداره  اچر یااخد ی"وا

 ؟ بدید من بهرو  نقتتوو لحظه چند میشه_

 صالداد): ا مهوادا دکر کوتاهی هخند ( ورمغر چه_اوه  نه: گفتم محکمو دمکر خما                             
 مشبا

 ؟خوبه  ما نمهمو یزشهربا

  بهت میشه شتز  خوشکلت رتصو  نکن خم) _اخمگفتمابا( نیست  شما یزلباود  ستدبه زنیا _      
 خهآ  دنمیا

 زد) یا یانهزلبخندمو (کوچولو مخانو

  باحالتو  دبو ختهدو هپسر بهرا نگاهشام  حله) راگفتم باتشر(شیمرد  اربز قاآ رکنا وبر_                
 کتکش  همیر نالا میگفتم که یرطو دمیکر نگاهش یدلوآ خموا عصبانی
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 جلوی  پسرهم یکی .آن دهکر مشترا  ستش د که مید.دمیزنه

 ؟ نه هبهتر یماربز نتنهاشو:گفت و  مدآ حلهرا

 )خندید  هقا هقا(بزنی یاتومیخو. _ تترصو  توی مبوندا نخو تایکی گمشو وبر _

 ادمید ستد بدی سحسا ا بهم  شتدا  کم کم میشد تر یکدنز من به هنمشکیاپیر هپسر هرلحظه   
 را  حلهرا ستد که ممداو

  جلورا  ستشد شد متوجه مشکی  هناپیر هپسر کنیم کتر را  نجاآ سریع باهم تا  مبگیر                      
 آورد 

را  ستمد مچ محکماو  دمبو هترسید  ؟خانم خوشکل بری  یامیخو کجا:گفت و   گرفترا  ستمد مچو
 حسابی ستمد دمیفشر

 . بکشاند دخو سمت را   من دمیکر سعی شت.دادبو همدآ درد

  هترسید ینکهام و ا هچهر نگر  تغییر  متوجه. اوشبا زود  کن هار ستمد مچرو از دور  ستت_د           
 بخاطر  شد دمبو

 .بترساندو  کند یترا اذ من بیشتر شتدا ستدو همین

 تو کوبید مشت با نفرمحکم یک یکدفعه.... طشر  یک کنم لتو یامیخو گها سنتر _             
 به لگدمحکم یک رینباا که د بو ردهخو که دبو یا ضربه گیج زهنو هپسر.شدآزاد  ستمد ،تشرصو

  دمخو جلویرا   نشکاا عصبانی هچهر که دمبو   کشو  توی  زهنو من.دفتاا مینز یورو ردخو  شکمش
 اول میدد

 

  به عصبانی  من یرو به. رو ممیدیدرا   نشکاا هچهر شتمدا  حاال مارا زد ا  هپسر کسی چه منشد متوجه 
 ه خیر مچشما
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  طرفی همدر اون  جلوی اچر میکنید رینجاچیکااشما:  گفت دفریا باحالت.دبو                                 
 خل دا نرفتید اچر بشن نتو حمامز ها لشغاآ ینا که یددیستاا خلوته که

 ی رینطوا که خلدا فتیممیر شتیمدا سیدیمر نالا همین  ما_ ن؟ها                                              

  نفس لحا در مینز یرو که میدرا د مشکی هناپیر هپسر . شد                                                  
 هاآن   به دکررو  هم نشکا.اشسر  باالی هم فیقشور ستزدن  ا  نفس

 بریم: ماگفت بهرو  هم بعد.  حقتونه:  گفتو          

  هایم ستود میرفتم تنها حلهرا سر پشت هم من دنفتا وراه ا  گرفتندرا  یکدیگر ستد حلهورا مینرا
 آزاد فماطرا

 می ام  شانه به شانهو  گرفت ارقر رمکنا  نشکا. ا نددهابوور

 .مدآ

  ببخشید"یدزمیلر  امصد ایاچراخد ی"وا من...من. _بمامنتظرجو نالا من؟ید کررو   اتفکر_          
 ز هنو

 . مترسید خیلی خهآ  مشبما قتفا ا کتوشو 

 

 حالت   ممیگیر  ستوا چیزی یک نالا  اربز؟ خوبی نالم،ابمیر_

  دبو هشد قرمز  دمکر نگاهش میسوخت ستم" دفتر لمقشمودشد خسر".بهترشه                        
 و یدد هم نشکاا

 .دهکر رچیکا حشیو  هنگا:گفت 

 ؟ یدمیگر چی  لنبا:دگفت  نشکاا مچرخاند افطرا بهرا   مسر

 منو  دیا هستن شخو  باهم تاییدو  نااو نالا یدار نشور چیکا _ حلهرا  لنبا_د                                 

 باشیم  باهم  تاییدو حلهرابا  مشبا دبو ارقر  مثال. _نمیکنن مشماو                              
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 ه؟بد باهاتم من نالا خب_

  کجا:گفت  زبا که کنم یشاپیدو  مبگیر   ستما تا  ومبر که مندداگررا   دخو یرو نگفتم چیزی              
 ا چر نهواپر  میری

 ؟نیستی محرفاو من متوجه

  تباها دارم  من؟شی لبیخیارو  ستتدو مشبا میشه. _ستمدو لنباد ممیر_                             
 ف حر 

  بانمز بگویم چه ستمانمید چشمانش. ُزل زدم دراممیخو ابجو هم نالا همین.میزنم                      
  ادنمید زهجاام ا گیاد خانو  یطاشر  مبد  مثبت ابجو ادنمید زهجاا  ورمغر.دبو دهفتا ا گیر ممغز دل و بین

 غریبه ورود   زهجا ا خالقما باشم اوبا

 

 فتهر لمزود د رینقدا اچر من خه"آمیشدآزرده  لمد نه میگفتم هم گرا ماا ادنمیدام  ندگیز بهرا        
  تشیآ دمکر  حس یکدفعه که بستمرا  چشمانم کنم هنگا  چشمانشدر  نستمانتو وردمنیا بتا یگر"ددبو
را  هایم چشم بستنو او  دبو همدآ  ودفرام  برپیشانی که دبو  نشکاا ی بوسه ینوا دکر مگررا  دمجوو

 کامال هیچنگفتم یگر. ددبو دهکر معنا  بماجو دنبو  مثبت به

  یمابر فتیماول ر شدیم مقد هم  باهمو  دفشر میآرا بهو  گرفترا  ستمد نشکا.امشد  ساکت ساکت  
 م باها هم گاهیو  ادمید ردمخو  بهو  دمیکر رفتعا  بهمودل   نباجو. خرید کیراخو

 . ندامیخندرا   منو دمیکر شوخی

 .ییاهو نتر بریم جونم  نهواپر پاشو_

 . میترسم من نه ی_وا

 )میرفت سشوا لمد من که ی. (واسنتر هیچیاز پیشته شکانتاقاآ  قتیوتا_

را  من یا هو ستشد با هماو  دممیز چنگ محکمرا  نشکا ا هگااناخدو ممیترسید شدیم نتر ارسو  
 ق غر رینقدا فتیمر یگرد سایلو اغسرآن   ازبعد.میخندیدیمو  یمد میز جیغ باهم شتدا
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  هایش  شوخی،هایش هخندن،شکاا های محبت.فتر  دمیا کالرا  حلهرا که  دمبو سرگرمیو  خوشی
 دل  شترا دا یماهو ینکهوا

 

  مقد لحاودر دبو گرفتهرا  ستم. دفتیم را ر سایلوبیشتر تقریبا.دبو دهکر اههمر حسابی  دشباخورا  من
 پاتند  ما  سمت به دوهر. نشد  ماسبز یرو بهرو مینو را حلهرا که یمدبوزدن 

  هرچی نبالتونیمد کیاز  ما  کجایید تادو شما:  گفت مقدمه بیو  تند مین.رادنکر                   
 یمزدنگزهم

 دوهر یمدکر  هنگا  نهایما گوشی  به نشکاوا من. یدادند ابجو ومهیچکد  نبهتو                          
 ههانشد ستما  متوجه مااز   امکد هیچو مینورا حلهازرا همآن  شتیمدا  پاسخ بی  های ستما
  تادو شما مثل ماهم خب ماا  یمدکر نتو اننگر که ببخشید:گفت  مینورا حلهرا  بهرو  نشکا.ایمدبو
 شتیمدا

  سیلهو یک مافقط؟؟؟ندیمرومیگذ شماخو:مین. راندیمرومیگذ شخو نمودخو سهوا                    
 تونستیم 

  ییراجو یک هم یمدکر هنگا بهم نشکاوا من. میگشتیم ها  شما لنباد همش شبعد  شیم ارسو         
 یم دبو هشرمند

 : گفتم من.دبو  گرفته نما هخند هم

 ره؟ چطو رقطا  میریم تاییرچها  باهم نالا خب

 اول. ییاهو نتر بریم  قبلش ماا خوبه: مینرا

 ساکت هم من شتاگذ هانمد جلویرا  ستشد رافو نشکا ... افتیمر نواو ما خه_آ                          

 

 باهم و  نددمیکر نما هنگا نهوارا تعجب مینورا حله.رامشد

 ر ینطوا که:گفتند  نهمزما
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 کلی جاهموآن   شدیمرقطا  ارسو و فتیمر باهم. نخندید هاهموآن  هخند یرز  یمزد نشکاوا من       
  بیشتراو دممیز جیغ من که فعهدهر و  دبو حلقه  حالت به هایم شانهدور  نشکاا  ست.دگذشت شخو
 غوشش را در آ من

 دنمیکر پچ پچ هم شگو در  نمیدید که راما هم مینورا حله.رامیخندیددل  تهواز  دمیفشر
 هم  نشکاوا  من بهو  نمیخندیدو

 برگشتن  موقع.دبو عالیربسیا  شب   یک یمابر شب. آن نددمیز چشمک                                       
 که گفتمزدم و  تلفنرمپد به هم قبلش برگشتیم دبو نگ ر طوسی  یآزرا یک که نشکاا  باماشین هم

 یک  با باشیم ظبامو که  دکر رشسفا  هایشکلی بعدمخالفت همواو  یمدبرمیگر نسآژابا

 . یمدمعتبربرگر ماشین

 هفتم_قسمت #ل با_شکسته#  زنبر نرگس:هنویسنددارد....  مهادا              

 وارد همینکه.دبو گذشته شخو  کلی بهم ماا دمبو هشد خسته

 دادم. ابجو رافو  مشنیدرا موبایلم  نگز یاصد مشد تاقما

 

 ؟ شدی خونهوارد  سالمو  صحیح ببینمزدم   نگز  معزیز مسال_

  خیلی مشب.اکن اصد نشکاا فقط   منو. _نممنو کلی هم مشبابخاطر  نشکاا قاآ نممنو بله مسال_  
 مدیآ می چشم به

 ) دکر شیرینی هخند(یباز هاملکه

 م متشکر_

 ام؟  کی من نالا خب؟سمیر چه_اوه 

 میرفت  دمیارو  سمما گرنهو  شدگفتی  بخو_  نشکا_ا                            

 ؟ هستم توکی یابر ینها رممنظو .) خندید(
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 . شکانیا منم یابر_

 ؟ همین فقط_

 ش خو  بهت  منرکنا مشب.اهست میدیا جای  پس خب_ آرهفعال_                                  

 ؟ یاآ گذشت

  تو رکنادر   منم به گذشته شخو  بهت که  خوشحالم. _ممنونم همزبا دبو الیع  بله_                     
 ش خو

 بخیر  شبت. _گذشت    

 ؟شکانمابخیر شبت  نمیگی_

 

 او"  فباحر  نه بگویم دمخور ختیاا به  شتانمیگذ اچر"

 "دشو متوجه که گفتم محکمرا   شخر آ  میم" شکانمابخیر  شبت_                 

 

 را در من یادا

 

 ام  نهواپر بخیر شبت :گفت  هباخندزدم آورد و  فحر  من که حالتی  نباهما قیقاد هماو

 

 فتمر  زهتا منو یمدکر حافظیاخد دبو گرفتهام  هخند هم  من

 کتابخانه بهو  مشوار بیدزود  دافر شتمدا تصمیم. کنم  ضعورا   هایم سلبا که                             
 جا آن   فضای ماا نمابخودرس  نستمامیتوو دبو ساکت ما  خانه گرچه ومبر
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  دمبو دهکر تنظیم  دافر یابر که ساعتی طبق. دممیکر اپید  ننداخو  حس  بیشترو  شتمدا سترا دو       
را  ساعتم. فتمور دمکر حافظی اخد  درمما.از ردمخو ام را  صبحانهو  دمکر دهمارا آ  کیفمو  مپاشد  ابخواز 
 ننشارا   هشتدم،کر هنگا

  موبایلمو نشستم صندلی یک یرو  فتمآرام ر دبو گرفتهافر را  جا همه تسکو  مشد کتابخانه.وارد ادمید
 لمشغو.یدگانمد مقابلرا  کتابمو  شتماگذ میز یرو مقابلمو دمکراصد  بیرا 

  دبو هشد شنرو  کهد فتاا موبایلم صفحه به نگاهم.دمنبو هستم نجا آ رچقد ینکها متوجهو دمبو ننداخو
 ه خیرآن را ذ زهنو که یا رهشما نهما از  ستدر شتمدا  م پیا یک شتمدابرآن را 

 

 بخیرشاپرکم صبحتمسال: _دم بو دهنکر             

 شتماگذد خو  مقابلو در دمکر ش خامورا  گوشی صفحه زبا و بخیرگفتم صبحو  دمکر مسال هم من 
  نیم.دمکردرس  لمشغورا  دمخو رهباداده؟"دو مپیا که هشد اربید نالاوا یعنی"دبو  صبح نیمو  نه ساعت
 ز با که دبو نگذشته  بیشتر  ساعت

"  نشکاا قایوآ  سناشنا رهشما  نهما زبا . "وردمیخو  نگز  شتدا رینباا ماا شد شنرو  موبایلم صفحه     
رد    زبا من و شد  شنام رو گوشی صفحه  همزبا مارد دادم ا  همین بخاطر  کنم صحبت نستمانمیتو

  رینبا ا مااشد  شن رو  صفحه زبا .دمکر ارتکررا   رکا نهما زبا من و شد شنرو  صفحه  رهبا دادم و دو ستما
 پیامک 

 ؟خهآ میدی ستما رد   اچر:دبو

 ام کتابخونه_

 ؟کتابخونه تنهاو تک  فتیرشما  نوقتاو کی زهجاابا_

 . مامانم زهجاابا_

  منکه ممید ننشو  دمخواز   گی هبامزدارم  فکرمیکنه اچر" ؟چی  من پس.هبامز هرهرهر_                    
  بامن نسبتی چهاو  مگه مبگیر زهجا ا فتنمر  ونبیر یابر از او  شتدا توقع قعاوا  نکنهزدم،  فحر  جدی

 بی اجو"؟شتدا
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  مپیاو شنرو  باصفحه  زبا که ارمبگذ میز یآن را رو که ممد آ دمکر شخامو ام را  گوشی صفحهو ادمند
 م شدرو   بهرو  جدید

 ؟خونه میری کی :دبو نوشته که

 سمرو وا  سشآدر فقطام  کتابخونهدوازده دم در   ساعت_ یک ساعت _                                

  دمخو ممنونم  مشما  لطفاز ممیر  یک ساعت من ما. _امعزیز  بفرست                                       
 میتونم

 هرچی میشه جونم نهواپرزد. فحر   سمیر زبا اخد ی_ا مبر                                                

  دمفرستاآدرس را  فقط یگرید فحر  هیچ بی ؟بفرستیوآدرس رو  کنی شگو میگه شکانتاقاآ          
 گاهی و   دمبو ننداخو لمشغو  من.دمکر ننداخودرس  مسرگررا   دمخو  زباو

 ز با که  گذشت رچطو نماز منفهمید .ردممیخو آب  قلپ چند هم

 .شتمدابرام آن را   گوشی  صفحه  نشد شنرو با

 . ممنتظردم در  من خانمی_

  هشد لحتمابیخیا"نشد  شنام رو  گوشی صفحه یگه. دخهآ  خونه  ممیر یک ساعت من_                   
 صفحه  صالوا دبو گذشته قیقهد پنج"ارمبز زخترلجباد  یناسر سربه رمبیکا مگه گفته دشباخو فتهر

 دبو  هنشد شنام رو گوشی

 

 یرو که مشد یا نهدامر ستد  متوجه دمبو مسرگر که رهمانطو.دمکر لمشغورا  دمخو زبا هم من  
  دممیکر نگاهش فقط من.مشد جهامو نشکاا ملیحو شیرین  بالبخند  منددابرگررا   مسر نشستام  شانه

  شتدابر همرا   موبایلم دکر جمعرا   من سایلو متما بعدرا دادم و  بشاجو هم  منو دکر مسالاوآرام 
 پاشو  شاپرکم:گفت و   گرفترا  من ستود
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  بهرا  موبایلمو سایلو و شدیم توموبیلا ارسو.ممیشد یتاهد ونبیر بهو دبو گرفتهرا  ستمم،دبلندشد
 ختصاصی ا یرینطوا باید نمیای دتخو  قتی:وگفتدادو  ستمد

 بجذ هناپیر  یک دممیکر نگاهش چشم گوشه.از یمدفتا.)راه ازدملبخند هم من و خندید(مت ربیا 
 نگاهم چشم باگوشه هم گاهیو   دبو نندگیرا به سشاحو، مدآ میاو  به که شتدا تن به خاکستری

 دش خو ماا یمدبو ساکت. دلبخندمیزو دمیکر

 ست  تباچشمارو  کفشمو  هناپیر نگر من وزمر: _اشکسترا   تسکو                           

 د؟ میا بهم)خندید(دمکر

 ) گفت هباخند(خانومی میزنی فحر  شیکر چقداس. _ هندازبر خیلی _اره                  

 اس" هخند شخو رچقد"

 

 )مخندید منرینبا (اشما تیپ  شیکی به نه لبته_ _ا                                 

 ی ا هبامز توهم:گفت و  کشیدرا  لپمو دکررا دراز  ستشد

  داربر سرلپماز ستد  هشااخو ی. _آیدار نرمی لپ چه.اخ خانم کهاشاپر                     
 کسی  به من نچو میکشه منو لپ حترا  رینقدا که هستی کسی لیناو شما.همیگیردرد

 لپ به  مشد موفق من خوشبحالم پس؟قعا. _وابزنه ملپا به ستد منمید زهجا ا                        
 ست د نهواپر

 ) بلندتر رینباا ماا خندید(کنم اپید

 .نمیشه ننصیبتورفتخاا ینا یگه_د

  دمخو ستد نمزد فحر   سمیر من  ببخشید_  ؟بزنی فحر  حترا  متاباها کنم رچیکا  من بگی میشه_ 
 گها  نیست
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  بهرو  دمخواول   کنم شتال  باید من پس  ها. _آمیزنم فحر  صمیمی نوقتاو باکسی شناشمآ بیشتر    
 مرحله اون 

 . برسونم

 ؟ میرسید مرحلهاون  به ننظرتو به_

 .خرید بریم باهم اممیخو ستیاز اون.را ترافر_

  من باچشمای یکی بخریم ست  سلبا ست دو د اممیخو_ ؟خها خریدچی؟بامن_                          
 ست 

 

  بپوشیم خاکستری نمودو هر  ریکبا  یعنی بپوشیم باهمرو   ها سلبا واون  تو  باچشمای یکی باشه
 هم ریکبا

 زد.)  لبخندشیرینی(عسلی

  دبو دهکر قفل  ستمرا در د ستشد شدیمرگ بز ژپاسا یک" وارد قهذو شخو چه"                              
  سلبا  یک بهو  دبر  باالرا  ستش.د کنیم اپید بخو شیو فر سلبا تایک یمدمیکر هنگا افطرا باهمبهو

  بهدوکر بنتخاا سلبا چند.دبو شیک های سلبا ازپر شیو فر سلبا.نجاآ بریم گفتو  دکر رهشا ا شیوفر
 و  خاکستری سلبا  چند گفت هم من

.و  رهمینطو  هم نشکاا  دمکرو پر  سلبا ر با چندین. کنم بنتخا ا من هم نگر عسلی                          
 شتمدا سلبا  تعویض ینازا یگه.دیمادنظرمیدو میگرفتیم ارقر ینهآ جلوی باهم س هرلبا تعویضاز  بعد

 نگاهش مدآ ونبیر   قتاا یکیاز آن  هم نشکاا ممدآ ونبیر و پر  قتااز ا باخستگی.ممیشد خسته
 خیلی  سلبا  ینا مشد هخیر  مدتی شظاهر او و تنهابهدم؛کر

 چشماز او  من کهر همانطو"هترشد ابجذو  شیکرچقد. "مدآ می بهش دوبو شیک                         

 نهمزما باهم یکدفعه.دمیکر ازندابررا  سرتاپایمو نمیگرفت  منرا از نگاهش هماو شتمابرنمید 
 بهت  رچقد  ی:واگفتیم
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 را  چشمانش ر با   ینابعد)خندیداباصداو  ماا زدملبخند(.د میا

 به  یعنی یدنز فحر  سمیر نال:اگفتزل زد و   من بهو  دکر یزر

 ه خندز با(من یاخد یم؟واسیدر مرحلهاون  به یزود ینا

 شاید نمونمید ) _دکر کوتاهی  

 بایستیم  ینهآ جلوی باهم  بیا  حاال.شاید  میگی  زهنورینطوا که_

 ره؟ چطو  ببینیم

 چشم_

 " مکشید خجالت هم  کمی .ختماندا پایینرا  مسر . "مبر تچشمااون  نقربو_                

 می  نمادو هر  بهو  دبو شیکربسیا  گرفتیم ارقر ینهآ مقابل

 . مبگیر عکس اممیخو:گفتآورد  ونبیر را   موبایلش نشکا.امدآ

  گرفترا  یمزوبا   ماا مبر که دمکر پاکج. بگیرید  عکس نتودخواز  تاشما  فنطراو ممیر من باشه_   
 باشه  خاکستری  تیپ صالر؟اچیکا  ام میخو روتو ونبد عکس   من؟کجا: گفتو 

  حسابی. دبگیر  تاعکس دمیستاا ینهآ مقابلدر رشکنا ؟میشه مگه تونباشیو                                
  خاصی ستژ  باو  چسباند یمزوبا بهرا   یشزوبااد،نمید ستد بهم  خوبی حس هم من دبو هشد یکمدنز

 ق تاا به فتم.رگرفت عکس

 

 هم نگر عسلی ست یابرو کند بحسا که ودمیر گفت نشکاا بپوشمرا  دمخو   های سلبا تا وپر   
 هم نشکاا گرفتم ستد بهرا  دم خو سلبا .هستن پوشیدیممناسب ینا قبل  که هایی سلبا  گفت

 را  من سلبا  بعد مارا ا دشخو س لبا



 شکسته بال 

41 
 

  فعه: دگفتو  من به  دکر.رو دمکر  تشکراز او  شدیم توموبیلا ارسو.رممیا  ستوا  دمخو:گفت و  همگرفت
 میبینمت  یگهد

 . بپوشیرو  خاکستری  سلبا  یندارم ا ستدو

 چشم_

.  مخندید هستهوآ گرفتمرا  هانمد  جلوی. مدیدر او یزلجبا زفا از حاال  فرین:آگفت شوخی بهو خندید
 د میکر نگاهم

 . هاشاپرکماس  هبامز  هاتم هخند: گفتو 

 ن ممنو_

 ؟ نه دهنبو  ندگیتزتو  توقبالکسی ببینم_

 متوجه  نتدبو دسر هم  کمی لبتهوا  خشکو خجالتی_از  ؟مگهرچطو_                                

  ستد شمدادا  جز به  تاحاال منآره  خب_  ؟ستهدر میشینی پسر یک ستد رکنا تهر با لینراونگا.امشد   
 نفرهم خرینآ لبتهوا نفری لیناو شمدادا بعد شما دمبو نگرفته رو  یا یگهد پسر

 .هستین

 

 طعنهداره   رنگاا میگه یرینطو ا اچر ینام؟ "ا خریآ صخصو بهو  لیناو  مطمئنی: گفت زد و   خندیزپو   
 قاطع هم  منداره"  کشتگی رپد م باها  دمکر حس لحظه یک.میزنه یا کنایهو 

 بله :گفتم محکمو

 ؟خوشکل  نهواپر  میزنیداد  احاالچر  بابا تسلیم_

 زه تا  بزنن دادصالا نبلد هاهم نهوا پر مگه.معزیز  دمکر شوخی_  دمنزداد منکه_                                 

 توهم چیزمیگم یه من حاال مممم. _اهاشن لبا یرو که  یباییز های نقش با  خاکستری عنواز  نماو
 به ین از ا من هستی چها
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 . میکنم اتصد  چها  تقا او گاهی بعد

 منم عسله  رنبوز چها ؟چیه چها  نیونمید. _چیه یگهد چ ها:گفت هخند نباهماو  خندید                 
 سما تچشما  بخاطر

 لبته. انهواپر تو رمنبو ز من پس جالب  چه:گفت و خندید.  دمکر اپید سترو وا چ ها                          

 . توو  من مثل قیقاد ساکته نهواپر ماا میکنه یزویزو  همشرنبو ز

 یدعا زمبا تو  من نفع به یگهد زمتیاا یک زبا _ ؟میری یدار کجا طرفه ینا ازما خونه  چها  قای_آ        
 گفتم  یزد فحر 

 .مسید ر مرحلهاون  به که

 . ونر  هشتباراه رو ا شما فعال؟گفته کی_

 

  ستراه در نمومید بعدشم؟خترد  ختیاندا لتد به هنگا خبری  بی  دتخو مسیدر  مرحلهاون  به شاید_
 ه شتباا مهوکد

 نه:محکمگفتم . منمیر       

 ؟ نه چی_

  حترا مباها همزبا  تو من نفع به  زمتیاا همزبا. _نرسیدی مرحلهاون  به ینکها هم شتباههراه ا هم_     
 بستنی  یکدر  ممیردارم  م عزیزرو   مسیر م میر ست.دریزد فحر 

 .عالیه شها  بستنی که شیوفر

 ن برسو منو  لطفا بعد یابر باشه نممنو  امنمیخو  بستنی_

  باید ماا خونه  میرسونمت چشم. یگرد یزمتیاا همزبا ام. _و خسته  نخونمو                                    
 هم زبا

 .باشه همزود  که باشه  کی بگو فقط ببینمتزود    خیلی
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 یگهد تاهفته نمیتونم من دوره  سموا خیلی یگهد هفته؟چی_ یگهد هفته_                                 

 ببینمت  امعصرمیخودافر من.نبینمت

 منم  رهینطوا که حاال.خانمم نهواپر ها شدیزلجبا زبا_ متاسفم_                                

 

  برگشت موقع کتابخونه معصرمیر دافر من باشه. _ نتو خونه نمیبرمت                                 
 میتونید 

 ؟ برسونید منو میشه حاال.نبالمدبیاید

 ؟ یا کتابخونه چند ساعت دافر.چشم_

 . تاهشت ممیر  عصر سه ساعت_از

 هشتم_قسمت #ل با_شکسته#  زنبر نرگس:هنویسنددارد...  مهادا               

داده  ستمد بهرا   هایم سلبا.نبیند هم کسی تا میشم دهپیا سرکوچه گفتم شدیم که نما خانه یکدنز
 که سرکوچه به دبو

 را   تومبیلدر ا که  ممدآ دمکر حافظی اخد. شتدا نگه  سیدیمر

 ؟ کنید زشبا میشه: گفتم قفله میدد کنمز با

  شسر  همش ینکه؟امیگیرو   پسربسیجی ینه؟اپسرومکد _ بعد هبر هپسر ینا ار بز_                        
 اون ماا یدمشد نکوچمو  تو ها ربا نمیکنه هنگا صالا  پایینه

  نمونمیدرو   سمشدارن ا بامافاصله  همش خونه یک ره نمیا  هم باالرو   شسر                               
 هم بسیج هفرماند یرنگاا خهآ بسیجی  میگم بهش من ماا

 جهنم  هایدر  میترسه فکرکنم صالا دهنکر منگا تاحاال.هستش
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 . ورهمغر خیلی  نظرمنکه به بشنزبا روش  به

 لبتها نمیگیررو   نشودخو رینقدا که ؟حاال هستن کی  نشودخوواس   ینافکرمیکنن.ارینطو ا که ها_آ
 (زد باال نببررو   نشو سکال انمیخو فکرکنم.فقطان  یرینطوا اخترد  مقابلدر

  هباالخر:گفتم نشکاا بهرو  هم من دبو فتهر دمکر هنگارا   افطر.) اهیرخندز                                    
 کنید ز بارو  قفل حاال  فتر که

 . شبا  دتخو ظبامو شاپرکم_

 ینکها ونبد  سریع.مشد خانهدر و وارد  یرو ختما ندا کلید همچنین_                                   

را   دمخو  های سلبا بعددادم و جا کمدرا در  ها سلبا و مساندر تاقما بهرا  دخو  دشو متوجه کسی
 ون بیر قتاواز ا دمکر ضعو

 نماما هخوشمز سبزی مهرقو بوی  مشد شپزخانه. وارد آفتمر                                                   
 م سال :گفتمو  دمیستاا شسر  پشت ستدر د بو شتهدابررا  جا همه

از   یکدفعه قبلش بگو چیزی یک خترد مترسید   عه. _دمخو کدبانوی دربرما                                
 سر  پشت

 گرفتم رو  سالمم ابجو  شکرارو خد  زبا.ببخشید_  ؟تو مدیاو کی مسال. میکنی مسال             

 

  نباشی خسته بگم  فتر دمیا مترسید  تهد تقصیرخو. _ممداو نالا همین                              
 رم بیا  ستوا  لپرتقا  شربت  یک اربز.مخترد

 مهرقو ینا بوی  خهآ یرمیارناها  کی بگو  فقط.نماما نممنو_

 منم نبزاصدرو    رامپد  وبر بعد ربخو رو    توشربتت. _دهکرام  نهویود سبزی                                 
  هستگیرد یرا رو ستمد فتمر  رامپد قتا ا فطر  بهو ردمخورا   شربت.باهممیچینیم میزهمرو.  تبابا 
 با   شت. دادمکر  زبادر را   دمخو بعددر زدم و به چندضربهو مشد فمنصر ماا شتماگذ

 دیا در زدن  ما خانم نهواپر  که یدیمد هباالخر عجب. _دمیکر یزبا  کامپیوتر                          



 شکسته بال 

45 
 

  شخامو بدبختم  ین.ارناها پاشوبیا.ممداو نالا مسال_ ؟مدیاو کی بجیآ مسال.گرفت                        
 کن

 . نخا  رامپد  شبا  فکرچشماتم به.دهکرداغ  مطمئنم

 نیاوافر شتهایا با رامپد.یمردمیخو  رناها همدور  ادهباخانو. چشم_                                     
 همدرما.میکنه ستدر مامانی که  همونی فقط سبزی مهر قو :میگفتو دمیکر چه  چه به بهو ردمیخواغذ

 ش نو :بالبخندمیگفت 

 . مپسر جانت

 

 ین ا چیه تنظر : گفت من بهرو  رپد.یمدبو ردنخو اغذ لحادر

 ؟ سرگرمیت یابر بری هم سکال  یک تابستونی

 مهادا هبهتر  منظر به: گفتو  سطو  پرید رامپد. گرمه سمدربیشتربا  مسر منکه نمو نمید ممم_ا           
 ر گیتا النم.ادکر لشو هم بعدو  فتر تمد یک که ه بررو   رگیتا  های سکال

 نمیگم  ست. در رهمیخو  کخاداره   تاقشا گوشه بدبخت

  بچه ینا همچین.هشد رگبز  رچقد  مپسر هنگا بله_اوه   ؟بابایی                                               
 اه بیر

 رو؟  رگیتا  های سکال بدی مهادا یامیخو ها نمیگه

  رکنا در  لمساا نتابستا که گرفتم تصمیم. خوبه خیلی بلدباشم هنرهم یک ز با .بدنیست_آره         
 سکال مدتی هم قبال من لبتها مبگیردیا رگیتا قبل ازبیشتر کمی غتمافر تقااو یابر ندنماخودرس 

 ما ا دمبلدبو تاحدیو  دمبو فتهرا ر هایش

  موسیقی هشکدزمو آ یک به بابا اههمر به عصر.ازمبنو یا حرفه نماتابتو مبگیرد یا بیشتر ستمامیخو 
آن   های رتا یرو  بر ستد باحرکت و گرفتم سترا د رمگیتا . برگشتم خانه به.نوشتم سمو ا فتمر
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  زبا  مبشنورا  یشابیشترصد ستاخو لم؛دشتمدا سترا دو  یشاصد.دمکر دیجاا نامفهومی هایاصد
 ک کو  هایاصد هارتا  یروبر منابلدو بلد چیزهایو ستمد تباحرکا 

 

  شد زبا تاقمدر ا یکدفعه دمبو  ختنانو لمشغو که رهمانطو.دمکر دیجاا غریب  عجیب  کمیو  کناکو و
 رو  بهرو  رامپد  هباچهرو

 شتم. دابگیریدیا قشنگاول  اربز؟میکنیرچیکا  بجی. _آ مشد                                                
 تاقم ا من.یدکر تپر رو  سماحو مینوشتمرو  بانمز سکال های مشق

 ؟هست  ستاحو هسته  تو قتاا اریود به اریود

 .زهنو در زدن رو  نگرفتیدیا که هم دتخو تو_

 یگهد هما یک  لبتها نبز سموا  رتکنا  ممیا ابعد. _ بنویسرو   تها  مشق وبر نمیزنم یگهد باشه             
 را  ستانش(د

 ) خندیدو شت اگذ هانشد جلوی

 لمشغورا  دم خوو فتمر هایم بکتا اغسر زبا هم من" ها  یها بچه  عجب".فتور  بسترا   قتادر ا         

 

 شب نه

 

 ساعت  ختماندا ساعت  به هنگا دم بو هشد خسته.دمکر

 . مکشید یا زهخمیا.دبو

 

 فتمر کهد بو  شب زدهیا  ساعت نتلویزیو  تماشای هم کمیو   اکمسوو مشاازبعد."گرفته بماخو رچقد"
 ستم امیخو.بمابخو
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 کنم شخامورا  موبایلم

 . ومبر  کتابخانه تابه.تنظیم صبح  شیش یابررا  ساعتمو

 

  پیامک بایک  زبا ما.اشتمدا سکال  موسیقی هشکدزمودر آ هم ساعت یک عصر ماا بایدمیرفتم عصرهم 
  پس یابر باشهو ببینمش نمیتونم دافر بگم نشکاا بایدبه میرفت دمیا شت".دامشد رو   بهرو  نشکاازا
 هشد  هخیرذ هنماش درذ رهشما   ماا دمبو دهنکر هخیرام ذ گوشیاش را در  رهشما زهنو من"دافر
 های لبا  با  کبرشاپر  مسال:دبو نوشته پیامش.دردبو

زود    صبح.ببینیمرو  هم نمیتونیم داببخشیدفر.مسال. _رنگاو  نقش  شخو                                     
 زود  باید النمدارم.ا سکال عصرهم کتابخونه مبر شم پا باید هم

 شبت  پس.شاپرکم باشم بخیرگفته شب بهت  ستماخو. _ بخیر نتو شب.بمابخو                           

 در  صبحده  ساعت دافر صالا  نبینمت نمیتونم همدافر.بخیر

 . نبالتد ممیاام  کتابخونه

 . بخیر شب نمیبینمتو دافر پس نه دافر_

  مشدار بید  ساعت نگز  یاباصد. دمکر شخاموام را  گوشی باشم بیا منتظرجو ینکها ونبد  
 هم همسایه خانهدر نهمزما  ممدآ ونبیر خانهاز نیمو  هفت ساعت .فتنر دهماآ هم صبحانهازبعدو
و رو   ختاندا پایینرا   شسر شد رمحضو متوجه که بالفاصله مدآ ونبیر   بسیجی  پسر نهما.شدزبا
 ندداگر

 

  همیتا  بی یمابر کامالاو  کنم ثابت  ینکها یابر هم من. فتور                                                 
 تابه دمکر پاتند  یدآ نمی خوشم هست یابسیجی مذهبی بچه نسمشاا کهاو  لمثا از او وا صالوا ستا

 م میشدرد رشکنااز  شتمدا که لحا ن هما. در مشو رد  باسرعت  رشکنا واز  برسماو 

 . بسیجیور غر از نمیری:گفتم
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از او   صالا  من ماا بدهدرا  بماجو  ینکهایا ؟گفتی چی یساببینموا بگوید شتمدا توقع  فتمور مشدرد     
  یکو مسیدر  نسرخیابا به."نکنه میاحترا بیو هندرو  اخترد ابجو میکشه عقلش پس".منشنید چیزی

  حالت بهرا موبایلم  ممدآ می کتابخانه به که همیشه طبق.مساندر کتابخانه بهرا  دمخوو  گرفتم تاکسی
 لمشغو بعدو شتمامیگذ چشمم جلوی میز یرو  اصد بی

  شنرو با کهد چندبو ساعت و گذشته چندساعت منفهمید.  ممیشد ننداخو                                      
 همزباو  ردمیخو نگز شت.دادمکر ستورا چپرا  نمدگرآوردم و  باالرا   مسرام   گوشی صفحه نشد
 هنشد هخیرذ رهشما  نهما

 . بزنم  فحر ینجانمیتونم:انوشتمرد دادم و  قبل مثل دبو

 " ببینمش نمیتونم وزمرا گفتم بهش  منکه. "معزیز منتظرتم ونبیابیر_          

 

 .نه وزمرا گفتم منکه.ببخشید   مبیا نمیتونم_

 زم؟لجبا ونبیر متربیا  خلدا مبایدبیا دمخوز با_

او  من ماا د بو رمنتظادرا کتابخونهدر   صبحده  ساعت ست. اودربرید لطفا نه_                                
  من نیامدو  گذشت قیقهد بیست ما ا دمیبرزور  بهرا  منو  خلدا یدا می دشخو  زبا دمفکرکر.دمکررا رد 

 گفتم دمباخو گرچهدادم  مهادا دمخو رکا  بهو ممدآ ونبیر شفکر از  هم

اش را   عسلی  نچشما آوردمباالرا    مسر. ومنمیر دببررا    من قبل فعهد مثل زبا  ادبخو گها حتی       
 ه خیر من یرو که میدد

 خش ر  نگر دممیکر حس  دمیکر هنگا چشمانم به فقط دبو

. دکر مبلندو   سفتو محکم رینبا ا ماا گرفترا  یمزوبا .ستا  چشمانشدر  خاصی خشم  یکو دهتغییرکر  
 لطفا :گفتم هستهآ

 . مجانمیا  هیچوزمرا من.بکشیدرو  نستتود

 باهمو  ماچرخید هاسمت هنگا همهو شکست تسکو. میای بگم هرجامن:گفت   جدیو  بلنداو ماا        
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 ستمد بهو دکر   جمع عصبانی حالت  بهو تندرا  سایلم. وهیییسس:گفتن                                          
 ندداسمتمگررا  یشرو دممیکر  نگاهش فقط شدیم تومبیلا ارسو.دبرو کشید محکمرا  ستمداد ود

 زد  زلبهم  کمیو 

 

 رو   تچشما.لعنتی نکن منگا  تچشمااون   با  یرینطو:اگفتو 

 کوبید ماشین نفرمو یرو محکمرا  ستش. ودارمند طاقت یگهد ببند                                 
 عصبانیتم:گفتو 

  دممیکر حس"؟چیشدیکدفعهه؟شد چش ینا یااخد. "ببخشرو                                             
  ما. ابزنم شتماند حرفیو  دمبو تسکو  قغر من.دمنمیکرا پیدرا   لیلشد اما دهکراش   عصبانی چشمانم

 صال ؟اهمیتما بی  رینقدا من یعنی.نهواپر منتظرتماس  قیقهد بیست  من:گفتزدو  فحر او

 ؟ نپوشیدیرو  مخرید  ستوا که لباسی اچر

 . هموببینیم وزمرا نیستارقر دمفکرکر_

  ماا شکسترا   تسکو  زبا او  ما،امن خاموشیو  تسکو زبا. کامال یدفکرکر هشتبا_ا                           
 ر ینباا

 ؟ یدار کالسی عصرچه:گفت  مهربانی بالحن

 ر گیتا_

 . هست مهنرمند خانمم کشاپر  پس به به_

 ب؟ خو  شیوفر  بستنی  یک بریم: گفتو  دکر نگاهم نمهربا

 رچقد ییآ میدر یزلجبازفا از قتیو نیو نمید. جانم ی_ا  شمابگی هرچی_                            

 .ترمیشی  شتنیدا ستدو
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  بستنی دم بو کاکائوو  تشکال   عاشق که نجایی. ازآمیزنشستیم سریکو شدیم  شیو فر بستنی وارد
 نتخابش ا هم من  کنی بنتخااتو هرچی  دبو گفته هم نشکادادم وا رشسفا شکالتی

  باقاشقرا  نشکاا ستد که ردممیخو  بستنیآرام آرام   من. میکنم                                             
 نگاهش لیاسو.میدد تمرصو جلوی  بستنی یوحا

 . یربخورو  قاشق یک ینا من ستازد  اممیخو:گفت.دمکر

  قابل خشمیو یرلخو دبااش را   بستنی قاشق. دنمیا خوشم همراکا ین،ازانیستم بچه منکه_           
  تواز  مپیا یک کنم هنگارو  گوشیم م بیارنشدیکبا،مانزنی ذوقتورنشدیکبا:گفتو  ند دابرگر فظر  به لکنتر

 ببینمریکبا نشد ،بپرسیرو   حالم بزنی نگرز نشدیکبا ،باشمداده  مپیا  من ینکها ونبد باشم دهکر یافتدر
 ک نمیشدشاپر   ورمبا  ،میزنی   فحر  میزبامنآ محبت

 . باشن سحساا بی   رینقدا میتونن هاهم

 فقط  زهنو ماا سوخت  یشابر لم" دیارخبرند منازدل  توکه"

 لعنتی  بسه: َاه گفت  جدی باحالت یکدفعه که دمبواو زل زده  به

  پایینرا  شسر  حتیرانا  بعدباحالت. دنکر مپابند  هامنو همینت،چشمااون   با یدکرام  یونهد
 خه.آ ختاندا

 رد؟ بگذ  شخواو به  بامن شتمانمیگذاچر

 

  جلویو دم پرکر بستنیرا از قاشقم من دبو  پایین شسراو  که رهمانطو .رمبیا در  لشاز د گرفتم تصمیم
 را   شسر گرفتماو 

  بستنی ینا به به ممم:اگفت و  ردخو ستمرا ازد  بستنی. زدلبخند بهمو آوردباال                                
 همهاز

  نشکاا بستنیازپر قاشق یکدفعه قتی. ویربخو بستنی تهدخو  نوبت حاال.دتربو ههاخوشمز بستنی  
 د بو هشد کاکائویی بستنی هم لبم زه تا  میدزلر زدم و یخ  دمکر حسدادم  رتقورا



 شکسته بال 

51 
 

 

 ه خند هنتد

 

 : گفت و خندید نشکا.ادمکر پاکش لستمادبا

 . دبو هشددار

 

  هانشوارد د بعد  مکشید هایش لبو نهادور د بهرا اول  بستنی بعدی قاشق انجبر یابر هم من
 وزدم  دمکر

  یزام زد ور بینی کنو  به بستنی کمیاو  رینبا . ابدجنس ی:اگفت.او هیرخندز                           
 یعنی  تشرصو  توی مکوبید محکمو شتمدابرام را  بستنی  فظرربا ینا یگهد هم من.خندید
 محکم و شتاگذاش  بینی  یرا رو  ستش.دتشر صو توی  شد هکوبید محکم ماا بزنم  محکم ستمانمیخو

  ماا دمبو هشرمندو  ممیکشید خجالت هم مشد اننگر هم:آخ. گفت                                             
 دن میکر همانگا به شتندا دنبو  شیو فر بستنیدر  که کسانی همه

 

  لشد یرو ستشودمیخندید شتدا که هپسر یک.میشد بیشترمن خجالت باعث  ینوا نمیخندیدو
 هپسر  بدبخت:گفت دبو

 .نمیفتهدر  هخترد ینابا یگهد ماا شددنابو

 . ختماندا پایینرا  مسر و گرفتم زگارا  لبم

 نهم_ قسمت#لبا_شکسته#  زنبر نرگس:هنویسنددارد...  مهادا             

  شتدا تشرصو ینکهاون ا ازبدترو   دبودار هخند  خیلی نشکا ا عسلی باچشمای  شکالتی بستنی ترکیب
 خانم  ک شاپر   میکنم قیچیرو   تو های لبا من:گفت  حالت  نباهما.دمیز یخ
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 ستد که فتمر هم من.ردبشورا  تشرصو  که فتر بعد. وحاالببین                                            
 بینی  میداش را د هشد شسته  رتصو. رمبشو را  تمرصو وها

  مشدارسوزد و یمابردر را  فتمر ماشین  سمت به حرفی  هیچ بی. دبو هشد رممتو هم کمیو  قرمز اش  
 به  نگاهشاو  ماا دمبو هشد هخیراو   به منربا  ین.اشدارسو دش بعدخو قیقهدچندو

 . دبو ماشین نفرمو

 مسال،لودادم:ا ابجو.دبو حلهرا  ردنگخوز  تلفنم.... محکم ستمانمیخو من  ببخشید:گفتم       

 

 لبته ا کلک دمیا  بهت تمانتوجدید  ینا رچقد؟خوبی مسال_

 ؟ خرید  فتینر کی.ها قشنگه هم نشکاا س لبا

 ؟ یدید کجااز  تو بعدشم؟فقط همین سهوا  یزد نگز  تو  یعنی_

 . میدد نشکاا  فایلوپر .از دبو هشد تنگ  لممد ببخشید نه_

  دمکر شنرا رو هاداده  رافوو دمکر قطعرا  تلفن. میزنم نگز  بهت ابعد منر،ینطو ا که_                 
ام   گوشی بعدصفحه و دمکر هنگارا  فایلشوپر عکسزدم و پستا در وا دمبو حفظ کهرا  نشکاا رهشما و

 به :گفتمو  گرفتم نشکاا فطر را 

 صفحه  بهو دیزکررا ر  چشمانش نشکاا ؟ببینن هم بقیه  که ینجاا شتیناگذ منو  عکس حقی چه    
 توی منو  سما زهنو تو ببینم: گفتو  گرفت ستمو آن را ازد دکر هنگاام  گوشی

 ؟ یدنز  گوشیت

 داد نشانم  دهکر هخیرام را ذ  رهکهشما اش را  گوشی   صفحه ؟یزدشما _                                   

 .> شاپرکم<دبو نوشته

 زدم.  که یدی:دگفت 
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  حتی که صالا  دمنبو مهم بگومن هاپس_آ ؟مهمم نتوابر  قعاوا منم؟شما  کقعاشاپر وا من یعنی_  
 گوشیت  خل دا بزنی یادند زهجاا  دتخو بهام رو   رهشما

 

رو   لتد نتونستم که منوببخش دبو نمواریدد خرینآ  وزمر ا اظاهر پسداد): مهزد وادا  خندیزپو(
 را  شسر (.رمبیا  بدست

 )ختا ندایرز به یرلخو دبا

 هری لمد دبو نمواریدد خرینآ  وزمرا  که جمله ینا نباشنید

 ستمامیخو من  ودبر شتماند ستدوماا،اچر نستمانمید یختر

 ه شد هخیرذ دمخو حافظه تویات  رهشما : گفتم. ببینماو را  همزبا                          

 .ات بر نشونمو منا بی من هفاید چه ما؟اقعا_وا

  ستاحو  ستی.)رالبخند(شاپرکم شدی  نمهربو_ ؟خوبه  گوشیم خلدا میزنمرو  سمتا نال_ا           
 م باها  هست

 م؟ نرسید مرحلهاون  به  بگی یامیخو زمهنو.یزد  فحر حترا

 . سیدی_ر

 کنمام  گوشیرا وارد   سمشا که ممدو آ زدملبخند  ؟یدی.ددمبر من راااهو_                  

 ؟ بنویسی یامیخو چی:گفت 

 ؟خوبه   عسلمرنبو ز  چها_

  کوچولوام را   بینیاش  سبابهو رهشاا نگشتابعدبا. وها یدفتاراه ا  توهم:گفتو  ه یرخندزد ز                
 کشید

 .عسلمر نبوز چها  بنویس باشه. منی کشاپر :گفتو 
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  نشکاا همزبا .مشد  هیمخیررو  بهرو به ساکتدادم و ارقر کیفم خلام را دا گوشی  سما هخیرازذبعد
 شکست را  تسکو

 نه واپر:گفتو 

 مهو_

 ؟چیه مهو_

 کن   لشو هیچی ...که بگم ستمامیخو.شد   ینا ها_آ ؟خوبه جانم_                         

 خجالت  یدار سیدیر مرحلهاون  به که بگوحاال  شبا حت_را

 کنی  مهری بی  بهم ارمند طاقت بگم ستمامیخو_ ؟یرمیخو رو  حرفتو  میکشی                

  اوبیشترباو  باشم  نمهربا که ستامیخو مناز شتم. او دادار  ست...دوینکهوا                               
 لمد صاحب کم کم حاالاو ما.ادمبو  سحسا ا  بیو  زلجبا ختری د  یشابر من ماا کنم  صمیمیت  سحساا

 دبو هشد

  کنم خوشحالش من همریکبا  شتمدا ست.دوباشم همیتا بیو  وتتفا  بیاو  به  نسبت نستمانمیتوو
 چی: مپرسید  بخاطرهمین

 ؟میکنه خوشحالت  خیلی

 . رمکنادر  نتدبو_

 ؟ یدار ستدو خیلی چی ینها رممنظو نه_

 

 باشی  که دتخو فقط:گفتو   خندید هماو دمکر نگاهش کالفهرو  تو_                                     

 . چیزتکمیله همه
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 هستم_

  ممیمیر  یروز  یک هباالخر  نیست من ستد یگه. _اون دباشی تاهمیشه اممیخو من_                     
 یگهد

 دبو یگهدچیز  رممنظو من؟نهواپر  میزنی چیه تمزخرفا  ین_ا ؟نه مگه                                             

 خهآ  گفتم کلی من_

 داره  هنرسیداز راه  زهنو میگفت چی ین.اناگهانی چه. "میشم نحمتوامز درمباما یگهد لسا من_        

  ماا ندامیخو سیا یهآ که دبو لمد  ته چیزی ماا کنم ورشبا شتمدا ست" دو؟میزنه فحر  یرستگااخواز
 دنکر هنگا با

 نشکا ا نچشما طالییدر

 که ممدآ دمکر تشکر سیدیمر ن ما سرکوچه به هباالخر.  میرفت مسر از شهو                                
 دم کر فکر دمکر  نگاهش لیاسو گرفترا   ستمد که مشو دهپیا

زدو  ستمد به یا بوسهآورد و   ودفررا  لبانشو یکدنز تشرصو بهرا  ستم. دبگوید هدچیزیامیخو
 ش با  دتخو ظبامو:گفت 

 

  تنم  متماو   هشد متصل قبر نجریا به ستمد دمکر حس.  خانمم کشاپر                                          
 سریع .ورهمینطو  توهم:گفتم و  مکشیدرا  ستم.دختهاندا عشهر بهرا 

 . مساند ر خانه بهرا   دمخوو  مشد دهپیا

*** 

  قتدبا دممیکر سعی.دممیکر تمرین شتمدا رینباا ماا فتمر  رمگیتا  اغسر به زبا برگشتم  سکالاز  عصرکه  
 جای پس میزنم قبل فعهازد بهترر ینباا ینکها مثل  نه".دنشو دیجاا ناخوشایندی های اتاصد بزنم

  هقهو یک دمخو یابر فتمور مشد خسته.ختمداپرزدن  ر گیتا  تمرین بهرا   ساعتی."دوهست یوارمیدا
داد  ابجو  درما. مددرآ به خانه تلفن که دمبوام  هقهو ردنخو  لحادر شپزخانه. در آ دمکر ستدر
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  حله.رادمکر  پرسی الحووا مسالو  شتمدابررا  تلفن اس.  حلهرا  گفتزد و  اصدرا    بعدمن چندلحظهو
 ستی .را؟نه ها  بزنی  نگز بهم ابعد دبو   ارقر ینکها مثل:گفت 

 ا؟بعد  گفتی بهم  که یدبو کی  پیشو کجا

 عسل رنبو ز  چها_

 ؟ میگی چی چیهچها_

 . دمیکر نگاهم  یرچشمیز همدرما کنم صحبت نستمانمیتو

 ؟ یدنز نگز دمخو  رهشما  به اچر:گفتم

 

 ونبیر  ممداو ختمشاندا تاقما گوشه ستیرا  ها_آ یادند ابجوزدم   نگ_ز                  

  سینما میریم شبدافر یمدار مینورا  من.تسرافد. _ منشد متوجه ببخشیدبخاطرهمین                   
 توهم

 ستمازد یگهد ستمانمیخو.ممیپرسیدرا   بایدحالشن؟شکا. ابیا نشکاابا                                       
 ند ابخو سحسا ا بیرا  منو باشد حترانا

 ؟ یارند یرکا ،باشه_

 مثل  یمابر حلهرا که  میرفت دمیا شتدا اچر؟بجی. آارنگهداخد بجیآ نه_                    

  تخت یرا رو  دمخوو  شتمدابرام را  گوشی مشد تاقم. وارد استاهراخو                                        
 یابر بعدو دم کر هخیررا ذ  نشکاابا  نعکسمواول  ختماندا

  تاخوشحالش کنمر فتار دشخو  مانند ستمامیخو رم؟نبو ز  خوبی مسال:نوشتم نشکاا                    
 د بو دهفرستا هخند ستیکر ا کلی دمکر ز بارا  م پیا مدآ مپیا  یمابر.کنم

 منی هبامز : دبو نوشته خرشمآ

 :نوشتم هم من"دمکر خوشحالش  یدیاز فکرکنم"
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 . دمفرستا هستیکرخندا یکو  منی چها

 

  نمیردارن   شبدافر مینورا حلهرا  چها قای) _آقلبو نهواستیکرپر(.اجونم نهواهاپر شدی بانمک_      
 ست دو سینما

 ؟ بریم یدماهمدار

 فتمر  ونبیرو شتماگذ تاقمرا درا گوشی. کباشاپر  نیدد فیلم میشه عالی خیلی  نه کهاچر_         
  دمخو  موسیقی س کال متماا از بعدو  سینما مبر  اممیخو شبدافر گفتمو  دمکر  ضیام را را ادهخانوو
 یگهد شتنرا دا  کافید عتماا من بهام  ادهخانوو ممیشد ساله ههجد لمساا که نجایی.از آوممیر  حلهرا با

 تاقما بهو   مبوسیدرا   درمما گونه.ننمیشد پاپیچم دیاز   ها قبال مثلو دنبو دهکر تر کم راها دادنگیر
 بانوشته  زبا.گشتمز با

  ست:دودبو عسلمر نبوز چها  فطر از مپیا. مشدرو  بهام رو گوشی صفحه یرو  جدید مپیا  یک          
 ک شاپر  یباتریندارم ز

  مثل ستدر دبو هپاشد به جشنی  مپیا  ینابا لم) در دقرمز ستیکرقلب(.امینز یرو                             
 که یا نهواپر حسدارم.  ستدو گفت بهم توموبیلدرا که موقع نهما

  خرشب.آدمفرستا ستیکرقلباچندتااو  یابر فقط من.شتمرا دا  ستا وازپر  لحادر  بیآ یبایز نسمادرآ
 شب  قبل مثل هم

را   نما ست خاکستری های سلبا وزمر دابوارقر. فتمر ابخو بهرا دادم و  بشاجوو  بخیرگفت            
 وآن  بپوشیم

 

 به هم سکال از بعدو میمانم کتابخانه تاعصرو خانه دمبرمیگر شب دمبو گفته ادهخانو بهروز     
. برسانم کتابخانه بهرا  دمخوو  مبگیر تاکسیو ومبر  نخیابا  به تا ممدآ ونبیر  خانه.ازومسینمامیر
 ی آذرو مسیدر نما  سرکوچه به همینکه
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  بالحندوکر  خم جلو سمت بهرا شسر آورد  پایینرا  دشاگر سمت شیشه.میدرا د  نشکاا نگر طوسی 
 خانم: گفت جالبیو  هبامز

 چ ها قایآ تابه وبر:گفتم  ساختگی خماباو فتمر سمتش  به. نبرسونمتو                                         

  دوبر باالاش را  یدود عینکو  خندید هقا هقا حالت به. بزنه نیش بهت  بیا نگفتم                        
 نبز لبا .  رمنگاو  نقش شخو  خاکستری مسال:گفت 

  دمخو بعددادم و  ارقر جارا آن  رم گیتا  دمکر زبارا  عقب. در بریم بپرتوماشین                                  
 چ ها مسال:گفتم یژنراپرو نشستم توموبیل ا جلوی  صندلی

 .جونم

 . دممیکر رتشکا   ترزود گرنهو  توشیرینیرینقدا نستمو نمید_

 . یدکرر شکااول  شب نهمو شماکه_

 .یگهد دممیکر اتپید میگشتم یناازاترزود باید_

 ؟ نبالمد مدیاو وز مراچیشد.رینطوا که_

 

 . تاشب باشم تباهاروز رو   کل اممیخو_

 دارم. هم سعصرکال  زهتا کتابخونهمبایدبر من ما_ا

 ؟نه نتر مهم اتبر  مناز نا_او

.  تناد بو مطیع ینا ینا سهوا  ممیمیر من که ی_وا  ؟شد بخو  توبگی هرچی_                        
 شدی  خترخوبید  ینکهابخاطر.نمیکنی یزلجبا قتیو  خوبهرچقد

 یدبرگر که جامنتظرمیمونم نهمو ماا  میبرمترو   سعصرکال

 ازت  ممنونم. لقبو_ ؟باشه            
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 ستی. رابکشیم  بنا نقلیو یکو  قشنگ دهجا تویک باصفا جای یک حاالبریم  خب:گفت و  دکر مکثی
 یردخو  که صبحانه

 ؟نه

 تمدخو  ستموامیخر کیراخو   کلیاول  میریم. _ها  نمیکشم نقلیو من.ردم خو_آره                 
 بیاهرچی 

 .تومیکشم بجای  من ارهند لشکا.اداربر شتیدا ستدو

 رو.  تمزخرفا و  نقلیو ینا ارمند ستدو  صالهما منمیا  من_

 خم (.اممیگیررو   اتمضر جلویدارم نیست یزلجبا یگهد  ین_ا ؟شدیزلجبا ز با_                                 

 )دمکر

 

 .) خندیدازت( میترسم نکن خما باشه باشه_

 هم_دقسمت#لبا_شکسته#  زنبر نرگس:هنویسنددارد...  مهادا             

  لبش گوشهو ند داگر من سمترا شسر د،کر توقف چندطبقه نساختما یکدر بعدجلوی قیقهدچند      
 دم کر نگاهش متعجب کمی باحالت هم من.دکرام  نیارزا لبخندیو فترباال

 ه؟چیشد؟یدیستا ا ینجاا اچر:گفتمو 

  هشکدز موآ جلوی یدفکرکر نکنهم؟کجابیا . _بیا نبالمود  داربررو   رتگیتا فقط هنشد هیچی_        
 نگه  من موسیقی

 شگو میگم هرچی: گفتو  کشید صباحرو کوچولورا  لپم ؟شتیدا                                                
 کن

  نتکا مثبت عالمت بهرا   مسر  فقطو نگفتم هیچ. بیا  من لنباد النم.اشاپرکم                              
  دمفکرمیکر ینا به  دمباخو  شتمدا من.شتدابررا  رم گیتا دشخوو شد دهپیا  توموبیلدادم.او از ا
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  اصد   فطر  مندداگرآورد.رو  دمخو به را  من ماشین شیشه به چندتقه یاصد که ینجاکجاست ا میگفتمو
 دمیکر رهشاا ستدبا که مید را د نشکاا هچهر که

 . شم دهپیا

 

و  د میکر هنگا من به مستقیمو دبو گرفتهار قر من ی رو  بهرو  نشکا،اشدیمر سانسو ارآسو تاییدو 
 به .شتدا برلب لبخندپهنی

 .شدز با ودر  متوقفرسانسوآ  سیدیمر که مسو طبقه

 در  یک جلوی نشکااباو م مدآ ونبیررسانسوازآ خانم  کبفرماییدشاپر :نشکاا               

 ر ینباوا دکر  زباآورد ودر در را  ونبیررا   شکلید .گرفتیمار قر

  نقلی ی  خانه  یک.مشد نتمار پا . وارد آمدیاو شخو  دتخو  خونه به.بفرمایید:ترگفت  نمهربا      
 که  یا شپزخانهآ با  شیکو

 هم مبل ستد یکو دبو خترد یک مجسمهآن  پنا  یرو

 نشستم دبو هنفر تک که مبلی یوآرام رو فتم.ردبو قتاا دعد دو یدارا اظاهرو شتدا ارقرآن  ییاپذیردر
 من یرو  بهرو  که هنفردو مبل ی رو هم دشخوداد، تکیه مبل به  یکدنز مینز   یرا رو  رمگیتا  نشکاا

 کوچکی  خما هم من،بنشینم رشکنا که دکر رهشاا ستدباو   شد هخیر من به بالبخند. نشست شتارداقر

  جمع لبانش یرو   ازلبخند ؟مدیماوینجاا چی سهوا بگی یانمیخو:گفتمو  دمکر       
  رتاناها ینجاا بیاییم گفتم ید کر شمامخالفت که اهوآب و شخو  جای بریم ستمامیخو:گفتو شد

 باهم  کلیو   بزنیرگیتا  امبر توهمو  مبد  بهت پز نشکاا

 ؟ یرینطوا خوبه،سینما بریم شبمو بخندیمو بزنیم  تاعصرگپ

 

 من دمنکر  مخالفت اهوآب و شخو باجای من ماا خوبه_آره 
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 ینجا ا مدیماو عوضش چشم منمگفتم. _دمکر مضرمخالفت رکا  اونبا        

 .نیمروبگذ  شبیشترخو

 یناجای ا  مامانم خونه منه یدمجر خونه ینجاا شاپرکم بله_ ؟تهدخو ینجاخونه_ا                          

اون   ببینم: گفت دوکر نگاهم متعجبی بعدباحالت. یا صاحبخونه مشما   ینجااس ا یگهد                   
  مترسید هم من)  ماند هخیرو  مسر یرو  بهدکر یزرار  چشمانش( ت؟سر  کمکم یرو چیه

 ر چیکا  من کلهرو  ینجاا لعنتی ینا صالا میترسم  من کن اخد  روتو  نشکاا ی؟واسوسکه:گفتمو 

 لشد  یرا رو  ستشم،دشنیداش را  قهقهه یاصد فقط ؟میکنه                                                
 سوسک...نهواپر...ی:وامیگفتو دمیز فحر هایش هخند بین کلمه به کلمهو میخندیدو شتاگذ

 باحالی ....ختر....د؟چیه

 نگاهش عصبانی هم کمیو  مشد  هخیراو به فقط. هاتوهم                                                
.  نیسترکادر  سوسکی مشد متوجهد،بو شتهاگذر سرکارا   منو  میخندیداو ماا دمبو همنترسیددم،میکر

 نشستم  مبل یرو

 

 منوبترسونی  ستیامیخو نشکاا یا همز بی  خیلی: گفتمو 

 برلب مالبخندعمیقیدابو هشد  متوقفاش  هحاالخند ؟فقط                                                  
 من سرته یرو سوسک نگفتم منکه معزیز:لبخندگفت  نباهماو شتدا

 . دبوت  لشا رممنظو  تسر  یرو چیهاون  میگفتم شتمدا

  صال.اببینمرو    خوشکلت موهایاون   منمتادار  شبر _ ؟شت دا نپرسید یگهد شاله  خب_                 
 رو  لباست وبر؟هست توهم خونه نگفتم مگه؟نیستی حترا اچر

 می ولزون،بیر بریم بپوشیرو   تلباسا  میتونی  عصر کن ضعو

 .بپوشونیرو  دتخو توخونه که ارهند
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  من دمبگر همامیخو که رهرطوو بپوشم سلبا  حترا هرکسی جلوی دمبو نگرفتهدیا من؟میگفت چهاو
 ادهند زهجا ا لتابحا

 . ببافدراهاآن  کسی درمما جزو  ببیندرا  من موهای کسی  دمبو

 . خوبه  رهمینطو نیست زمال نه:گفتمو  دمکر خما ینابنابر

 اه. یزلجبا  هندد یرو یزد  که زبا_

 سمتم دکر  ،روبرگشت دبو پیچ دوکا که بسته بعدبایک چندلحظهو فتر ها قتااز ا یکی خلدا وبلندشد
 ک شاپر  به  تقدیم:گفتو 

 . خانم  بفرمایید، یباز

 

 . دمتشکرکرو گرفتم ستشرا از د دوکا

  بیآ نگر به  حتیرا  سلبا ستد یکدم،کرز بارا  دوکا  ؟کنی  زشبا  یانمیخو_                           
 قعا،وامیشد هیدد نگر نهما به یزیر های همگلآن  یرو که ابخو  سلبا یک اههمر به  سمانیآ

 دم تشکرکر همزبا  نددبو قشنگ

 .ممنونم خیلی  هستن خوشکلی های سلبا :گفتمو 

 ؟ بپوشی یانمیخو_

  من،هاببینم سلبا ینابا  روتو اممیخو منم نشد یگهد نه. _نخونمو توی میپوشم_                          
 ش صالبپو ن،اخریدمشو دمخو باچشمو شتما ند روتو قیقد ازهندا

 ینا صالا ستیش،رانبا  اننگر د میا ازهندا نظر به_   ؟یانه اس  ازهندا ببینم                                  
 چه به دوکا

  خترد یک به باختنمدل  مناسبت  به یرهمینطو _  ؟مناسبته                                              
 پوفی (زلجبا
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  مبلندو گرفترا  ستمد،دیستاا یمرو بهورو   بلندشد  جایش.) از دکر                                                   
  پشتشو لعنتی  گفت محکمو بسترا   چشمانشد،بو چشمانم تما او  ماا دممیکر نگاهش لیاسود،کر
 متعجب د،کر من بهرا 

 را از  شالم ستشدبا و برگشت سمتم سرعت به نشکاا که  دمبو

 

 موهایمرا در  ستشود مدآ جلوتر،گرفتم هانمد جلویرا   ستانمود مکشید  هینی،کشید  مسر یرو
 موهایم د،بر

 .شد هکنداپر دورم به مبلند موهای ستهد،دکرز بارا

 . شاپرکم یدار بلندخوشکلیو  مشکی موهای چه به به_

 ؟یزد  ستد من موهایو  لشا به  زهجاا  بی اچر_

 ش با زود ه بدرو   شالم_آره، ؟مشکلیهدارم  ستدو نچو_

  پشت مبل یآن را رو که  مبگیر  ستشرا ازد شالم که ممد آ ؟میکنیرچیکا مند گه _ا                         
 گرفت ار قر مقابلم که دارمبر  مبل یاز رو فتم،رختاندا شسر

  گفته چیزی من  صالا که رنگاا نهرنگااو ا ما. ارکنا و بر:گفتمزل زدم و  بهش متما باجدیت. شدام  مانعو    
و   ممیکشید خجالت هم ییراجو  یکو شتماند  خوبی  سحساد،اکر بقارا  تمر صو  ستانشدبا باشم
  دبو یکمدنز خیلی،بستمرا  چشمانم بخاطرهمین کنم هنگا چشمانش عسلی به ین ازابیشتر نستمانمیتو

 نفس  ترمیشدگرمی کم فاصله ینا هرلحظهو

  دمکرز بارا چشمانم یکدفعه،بیشترمیشدو   بیشتر شتدا گرما ینوا دممیکر  حسرا  هایش           
 نمایی دخو چشمانمدر بیشتر نگر  عسلی تیلهوآن دو دبو  یکدنز  خیلی تشرصو

 

 شتمدابر را   شالم. مندرا عقب به اش زدم و اورا  سینه به  محکمی ضربهو  ممد آ دمخو به دن،میکر 
 ستمازد لشا ،چسبید سخت و  سفترا  ستمد مچ نشکاا کنم سر  بهآن را  ممدآ همینکه
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 من ماود،ابر  قش لمد زتابا دبو  کافی همین. نهواپر:گفت گرمی آرام و  بالحن  ن شکا.اهاشدر            
  ؟سرکنمرو  شالم  یاربز میشه:گفتمو  گرفتمار قراو بهرو  فاصله باکمیو  مستقیمو فصا .ادمنداو به  بیاجو
 هم مند،بو دهکر تسکوو ادند را   بماجواو ر با ینا متر  حترا  یرینطوا من

اش  نهدامر یاصدز با که دارمبررا   آنتا نگمر خاکستری لشا  فطر مندداگر م،رونماند بشا منتظرجو
 گوشمدر 

 هایم شانه یاش را رو نهدامر نستا،دبرگشتماو سمت به  ؟شاپرکم: پیچید                                    

 به که جانم  بگویمو بدهمرا  بشا جو آوردمباالرا  مسر ؟جانم  بگی  نمیدیرو  بما جو اچر:گفت و  اردادقر
 لمدیاو  میکشم خجالت هم زبا  یااو  سریع حرکت ینازا متعجبم نستمانمید اد،ندرا  فرصت ینا من

 شتمدا حرفی  نه.دمیکر هنگا  بهم بالبخند.ودمیر قش او یابر حداز  بیش

 

و   گرفت را  ستم،دشد عموضو ینا متوجه نشکازده ا خشکم دمکر حس کنم حرکت نستمامیتو نه بزنم
 سمت لمد هرلحظه اچر یااخد ی"واد،کر ازشنورا  موهایم، نشست رمکنا هم دشخو، نشاند  مبل یرو
 "د؟میشو هکشیداو 

 ض عورو لباست  وبر توهم رمبیا  هبمیوآ ست وا ممیر من:ن شکاا

 هم من. فتر شپزخانهآ  فطر بهزدو  چشمکی ببینمروتو هنرمندی نبزرگیتا سموا بیا کن                
 دم کر  تن بهرا   بلند ستینوآ  حتیرا  سلبا قتی.وکنم ضعو را  تالباسم فتمر

  ندیعنیابخو  زلجبارا   منو کنم حتشرانا  زبا  ستماشایدنمیخو  دمکر  گوشش فحر  اچر گفتم دمباخو 
 که شتمدا ستشدو

  نشکاا لنبادم،دیستاا ییاپذیر سطو در و فتمر ونبیر دم؟بو شتنشدا نگه ضیرا  پیدر                     
  مینجا: اگفتو  کشید شغورا درآ  سرمن پشتازنفر یک  د،نبو  دمکر هنگارا  شپزخانه آ خهآ میگشتم
 س نتر،شاپرکم

 متنهابر وینجا ا متارنمیز
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  نبز تو:گفتدادو  ستمد بهو شتدابررا   رمگیتا) دکر اجد  دشخورا از  منو بوسیدام را گونه(         
 میخونم  من

 . اتبر

 ؟ بخونی توبلدی مگه_

 

 بخونم  مبلد معلومه،نکنمنگاات  هشدد گر باچشمای رینطو _ا

 قشنگو   قتدبا دممیکر سعی  دمکر رزدنگیتا  به وعشر . معزیز                                                
 قتید،ومیکر  شگو  قتدباو دبوداده  ار قراش  یرچانهرا ز  ستشم،دنشو ضایع  نشکاا جلوی بزنمکه

 گفت  بهمزد و  ستد یمابر  شد متما

 . فرینآ

  به یتمشر  بخونم  اتبر اممیخو که هنگی. _اون آبخونممبلد  گفتی توکه نخوندی اچر_                 
 زم با حاال،میخونمو  ارممیزرو  هنگش آ ستوا توماشینم،عزیز رهنمیخو رگیتا

  هنگآ اههمر،بخونم بگوبلدنیستم، پس یدکر منوفیلم) _زد لبخند(.نبز سموا                                   
 همه که

 دمخو هبد  صال،اشم هماهنگ تونمیتونم  یتمر ینابا) _مخندید( میخونن                                     
 ارم میز توماشین توعه صمخصو که هنگیاون آ ما،ا بخونم بزنم

  مبخند  بهش دمبو دهماآ فقط،گرفت ستمرا ازد رگیتا.  میخونمش                                            
از   هست یکی هنگ"آ ندامیخو یتمربا اههمرو دکرزدن  به وعشر  یکدفعه،بلدنیست  دمبو مطمئن نچو

 قشنگ  خیلیاو ماا دمبو نشدکر همنتظرمسخرد،بو هماند زبا هانم ."دپاشایی مرتضی

 

  عالی فرین:آگفتم ذوقبا زدم و ستد یشابر  من شد متمااو ختنا نو قتیروبا ین،اندامیخوو دمیزرگیتا 
 ی رتوچطو د،بو
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 میری که هشکد زموآ نهمو تو من خه:آ گفت و خندید ؟خهآ  بلدی قشنگرینقدا                                 
  بخاطرهمین مبر  هشدار قر عصریاز  ماا نرفتم قتیوچند  رمپد  تبعدفو ام، موسیقی دستاا  میگیریدیا

 هستم نجااو دمخو نچو

  پا پیشو دهسا ختنانو نستامیتواو نال. اعصرمیبرمت گفتم باشم دتستاا ارهقر ممدخوو          
 مثل دبو گفته فرینآ بهمو دهکر شگو  قتدبااو  ماا کند همسخرام را  دهفتاا

  مبهمچسباندرا  ستمو دو د مبلندشد جایماز   من.میکند تشویقش معلمو گرفتهد یا زهتا که یدشاگر
 دم کر امحترا یوادا

 : گفتمو 

 .جانمدستاا رهفتخا ا باعث

 ،یدیمد فیلم و خندیدیمو گفتیم  نشکااتاعصربا. نهواپر یا هبامز خیلیم، بر قربونت:گفت و  خندید      
 پز  نشکاا بکبا  جوجه یک همرناها،یمدمیزرگیتا هم گاهی

  خوبی حسدبو هم من موسیقیدستاا یگهد نالا که ن شکاا رکنا ، گذشت شخو ،یمردخو            
 به  نشکاا کهد بو  خوبی حس چه،فتیمر  موسیقی هشکدزموآ به باهم عصرهم.شتمدا

 

 ارسو شدباهم  متما که نما سکال .دنبو من پیرمعلمدستاا آنیگرود ادمیددیا را   موسیقی من       
 شد  چی پس:گفتم،ندابخو هنگآ یک من یابر دبوار قر مدکهآ دمیا.شدیم  تومبیلا

 د؟ بو من صمخصو  که هنگیآ اون

 . شاپرکم ارممیز ستواسینماازبعد_

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد...  مهادا       

 دارد  لهیا دپیگر هنویسند   منا ونبد  کپی

 سمتم را یشزوبا ،شدیم دهپیادوکر  رکپارا   تومبیلا نشکاا همزدیا_قسمت#لبا شکسته #                  
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  سفت: گفتو  دکر متصل یشزو با بهرا  ستمد شیگرد  ستدبا دشخودم،کر  نگاهش لیاسو،گرفت
 ک شاپر  بچسبرو  قاییآ

 .قشنگم

 . دمکر  نگاهش  نمهربا منربا  ینوامدآ لبانم لبخندبه

 قلبش نضربا من دنکر ه بانگا  یعنی. خترد باالمیبریرو   قلبم نضربا نهواپر  نکن  یرینطو _ا     
 نشسته نیمکت یک یرو باهمو  همدآ هم مینورا  حلهرا  سینماشدیم محوطه. وارد ؟باالمیرفت

 نتکا   ستد نیماابر نیداز دور د کهرا  ما،نددبو

 

 : گفت و  گرفت بغلرا    من یدنمدبا حله،رامدندآما سمت به،ندداد

 نشکاوا من به  نگیزیابر  تحسین هنگا هم مین. رادنکر ست باهم خوشکل چه ببین رو  تادو ینا        
 خت اندا

 زد  نشکاا به  بعدچشمکی(.شدین  شیک خیلی  نتو دوهر:گفتو 

 .ییدآ   می بهمر چقد):گفتو 

 یمدفتاراه ا به باهم  همگیو گرفترا ستمد نشکا. اختما ندا پایینرا   مسروشد  خسر کمی هایم گونه

 که یاهنگامیو دمیکر رفتعا  کیراخو  بهم  فیلم مابین هم گاهی و  دبو بخو نشکا راکنادر  نیدد فیلم.
 مندل  دنترکر اههمر یابر هاهمه ینوا دلبخندمیز با  اههمر چشمکیردمیخو هگر همدر نما هنگا
 قبال که  من مثل یا دهخترساد  دنکر بستهوا یابر تمد  یندرا هایشرفتار  همهد،بو بس نشکاابا

  خوبی به مینورا حلهرا با اههمر هم شبآن   شد متما فیلم هباالخر.دبو کافی دهنبو اش  ندگیدر ز  کسی
 هم واز گذشت  خوشیو

  نشکاا که یمدبو نما خانه به  برگشت. در راه مشد  نشکاا تومبیلاراسو من یمدکر حافظیاخد    
 حاال  شاپرکم  خب:گفت 

 .قتشهو
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 ) زدلبخند(یگه ددتوبو صمخصو که هنگیآ نهمو_ ؟چیه قت_و                         

 

 را آورد  ستا میخو که هنگیوآ دبر  ضبط سمترا  ستشد

  هنگآ اههمر بلند یاباصد هم دشبعدخو. نشسته ینجاا نالا که خانمی به تقدیم هم ین:اگفتو      
 ن سامااز زلجبا هنگ".آدکر قفل ستمدر د همرا ستشد،دکر ننداخو به وعشر

 هتوگیر  قلبمبه منمباشه به ستاحو هی" جلیلی                                

  ینا گیرتهر ینقدا بسه یگهد یامیخو چی ورمغر  عاشق منهاز  هتومیمیر ونبد عشقت نیومیید خهآ     
 نمیترسه  هیچیدل از

 یه امبرات  شونهاس   عاشقونه حرفاتم دارم  تواهو دمخواس  یونهد اتبر قلبماس   بهونه  مها یزلجبا
 همونه  بگی  هرچی نم نم رهمیبا داره  نهدو نهدو  نهروبا میمونه تباهادل  یندارم ا توکیو جزاس  خونه

  عشقت نیو میید خهآ هتوگیر قلبمبه منمباشه به ستاحو  هی کم کم لود تومیبریدوره دوره  رهشو دل
 ه تومیمیر ونبد

 نمیترسه  هیچیدل از ینا گیرتهر ینقدا بسه یگهد یامیخو چی  ورمغر عاشق منه از

 

 هنگا متوجهم،ندامیخو لخوشحاو بلند هنگآ با اههمر هم من شتمدا که ممدآ دمخو به قتیو       
 ه باخند که مشد  نشکاا

 .ختماندا پایینرا  مسر هم مند،میکر نگاهم شیرینی

 هنگآ ین،ازابخونیش  امتوبر دبو ارفکرکنمقر. _معزیز  میخونی قشنگ تفاقاا نبخو نهواپر شبا حت_را 
 سمش ا فقط

 هنگآ ینا بعدشمم،عزیز خوندمش که هم من) _مخندید("زلجبا "منه صمخصو                        
 تمامش  صالا
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 هنگآ ین ا ساندرا ر من که  تاهنگامی. مشارهممیزز صالبا ،ایدار سمشا به  رچیکا هتوخوند سهوا 
 گاهیو  دبو  پخش همش

 . ندامیخوو دمیکر رهشا ا من سمت هم

 دمبو  هنیامد خانه  یربهد ربا  ینا مشد  خانه. وارد دم کر حافظیاخدو تشکراز او                        
 اده خانوو

  درمما که تاقما خلدا مبر  مشدو رد   دمکر مسال، دنبو جمع نتلویزیو جلوی اربید همگی                  
 به  به: گفت 

 ؟ یآوردکجارو از  ینا بگی میشه،خوشکلی  سلبا چه

 ه،میخر قیمت ونگر سلبا که حلهرا  یکالربا عهداد. _ هدیه بهم حلهرو را   ینا ها_آ                  
 به  نوقتاو

 داده؟ هدیه بهت مناسبتی چه

 

 . نمو صمیمی  ستیدو مناسبت به_

  مشا به میلی یگهد که دمبو ردهخو  کیراخو  رینقد . امبیاشازود  کن ض عورو  لباست وبر ،باشه_           
 میشهام  خسته فقط نماما  امنمیخو مشا :گفتم بخاطرهمین شتماند

 ؟ بمابخو

 ؟یانمیخو محاالشا که یردخو تاحاالچی  صبحاز مگه_

 رو  دتخو کیراباخو  شب باشه تخر آ فعهد ماا باشه. _یمردخو دیاز تتنقال حلهرابا _                

 ها  یرنمیخو مشاو سیرمیکنی

  تخت یرا رو دمخوزدن  اکبعدمسوو  دمکر ضعورا هایم سلبا  چشم_                                         
 کمی و  میدرا د نشکاابخیر شب  مپیا  لمعمو طبقو ختماندا
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  بهروز  هر  مثل هم منو گذشت هما. دومینوشت یمابر میز آ محبت تکلما و  تجمال  همو او یمزدگپ
  شتمدا موسیقی سعصرکال که هم  هاییروز  مدآ می نبالمد به برگشت موقع نشکا وا میرفتم کتابخانه

 ی ا هیژو همیتا من  به نشداشاگر بیناز  ینکهوا میرساند خانه  بهرا  من که دبواو  زبا

  شبیو ممیشد  هکشیداو  بیشترسمتروز  به. روز  دبو بخو  خیلی  من یابردمیکررفتا رتر نمهرباادومید
 شب  ونبد که دنبو

 

 به مندر   تیاتغییر دمبو هشناشدآ نشکاا با که کوتاهی تمد  همین.درومبر ابخو  بهاو  بخیرگفتن
 که د بو همددآجوو

 های سلبا واز دممیگر یشوآرا  ممیرسید ام  قیافهو تیپ بیشتربه مثال دنبو آن شاهد همدرماروپد  
 مندبو هشد  باعث من از نشکاا  های شایدتعریف دممیکر دهستفاا تری تنگ

  توجه جلبر قدآن  دمبو  شتالدرشاید بیاید  خوشش مناز بیشتر اوتا ومبراو ترپیش خوشکل فعهدهر
 همهاز من ستمامیخو،باشد دمخو قیافه و تیپو من به فقط سش احو متاتما  کنم

 . چیزهانیست ین ا به یباییز ینکهازا دمبو  ماغافلا یباترباشمز

 زن بر   نرگس:هنویسنددارد...  مهادا       

 وز مرا شتمدا تصمیم همین یابر د بورامیگرتولدپد دو روز د هم_دوازدقسمت#لبا_شکسته#               

  ونبیر هبقی ازتر سریع س کال متما ا ازبعد.مبخر چیزی رامپد یابرو ومبر   موسیقی سبعدکال
را   مسر  شد باعث ممتدی قبو یاصد که دمهابو زهمغا دنکر هنگا  لحارو در   دهپیا،درفتمر

  مترسید هکوتا یا لحظه یابر که مدسمتموآ شد دهپیا   ماشیناز  سریع نچناو دبو نشکا،انمدابرگر
 دم فکرکرو

 را دارد،  نمزد قصدکتک
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  رهمینطو ن؟ها نهوایهوپر فتیرکجا:گفت  بلندی تقریبا یا باصدو  گرفتار قر یمرو بهرو  جدی یا هباچهر 
 باهم ماهمیشه مگه فتیور پایین ختیاندا چی مثلرو  تسر  حافظیا خد بی

 ؟ نمیرفتیم سکالاز 

 ه بدرو  لماسو ابجو بسه... _یا  وگا مثل ؟چی مثل_  

  رکا بعدشم؟میگیدروغ  اچر ونبیر  فتمر سکالاز  دمکر  حافظیاخد  منکه زهتادم،ببخشیدتوفکربو_  
 ستمانمیخو شتمدا

 .بشم حمامز

  بخاطر  مبخر دوکا رامپد تولد ی ابر ستمامیخو_ ؟نمیگی من بهام  غریبه من ی رکا چه_                 
 دم خو  ونحیر  روشما نمیتونم  منکه خونه  مبرو خریدکنم  ترزود ممداو همین

 . بخریم دوکارام پد سهوا تاباهم کنم

 ؟ کیه رامپد :گفت اش  هشد دتقریباگر نباچشما

 مه ادربر_

  دمفکرکر من نمیگی تربهمزود  اچر خب ؟نگفتیو شتیدا ادرتوبر:گفت داد و  ونبیر  اباصدرا   نفسش
 که دادم منجاا یرکا

  بشی معطل بخاطرمن ستمانمیخو که گفتمل،سا_ده  ؟چندسالشهده،کر حتترانا                             
 رات کاو 

 

ام   غریبهرنگا ا میکنیرفتا ر یرطو نهواپراس، بچه خی. _آبیفته عقب                                           
 باهم  النم،ا باتوباشم ستمامیخوو خلوته مسر س بعدکال عصری  تفاقاا

  نشکاا به فتیمر  رگبز ژپاسا یک بهو شدیم ماشینارسو. خرید میریم                                         
  ارشلو بایک اههمر نگرپر بیآ نگر به  خوشکل نهاپسر  تتیشر یکم،بخر سلبا  سشوا اممیخو گفتم
 ن شکادارد، ا سترا دو نگر ینا که نستما مید نچو مخرید یشا بر نگر نهما به جین
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 یربعدچطو نمیشناسه روتو  نکهاو خه. _آ مبخر چیزی سشوا حاالبریممنم  خب: گفت               
 نکنه  ببینیش یامیخو

 ن؟خونمو  بیای یامیخو

 همیشه  یابر ستا ارقر اوقعاوا  یعنیزد.) "  چشمکی( میبینمش  میشیم فامیلروز  یک که هباالخر_  
  نهواپرداد: مه" اداپامیشه به جشن لمدتو،میکنهرو   یررو ز لمدبیشتر میگه که ی رینطو؟اباشد من لما

 بهش  دتخو فطر ازتو  ماا ممیخر سشوا من

 . خریدمش من  که میگیماحاالبعده،بد

 ؟ بخری سشوا یامیخو حاالچی_

 داره؟  ستدو کنترلی  ماشین_

 آره.  ی_وا

 

 که شدیم  ماشین ارخریدسورا  یشدوکا  هم نشکاا ینکهازابعد

 . ودنمیر نما  خانه فطر  به میدد ماا برساند خانه بهرا   من

 .نیستش فطر  ینازا  ما خونه  چها قای_آ

 .نمودخو  خونه میریم  یمدار شاپرکم نمومید_

 د؟ بو دشخو یدمجر خونه نهما رشمنظو ن؟مودخو خونه"

 "هست  منم خونهدبو گفته هاآ

 ؟نجااو میریم چی سه_وا

  یدنمروز د هر دجوو با کهداره  ستدو  رمنوچقد یعنی. "باشم  تبیشترباها  اممیخو نچو_                  
 منوبه  ینازابیشتر  ادمیخو نکنه،باشه بیشترپیشم ادمیخو همزبا
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 بپرپایین :گفت د کر توقف نساختما نهما  جلوی" کنه بستهوا دشخو                      

 نهما من شدرد   رمکنااز  عتناییا  بابی ماا یموبر باهمو تابیاید  دمیستاا شمنتظر مشد دهپیا  ماشیناز
 یشرو یکدفعه م جاماند

 : گفتو   نددابرگر را

را  ستمود فتمر  طرفش به،گرفتم ن جا  دمکر  حس. مبیاعزیز  نجااو یدیساوا اچر نهواپر                      
  من یرو بهرو   نشکاا رینبااماا نشستم هنفر تک مبل نهما  یرو همزبا .فتیمر نتمارپا آ به باهم، گرفت

 بایک و  گرفترا  ستمد،دیستاا

 

 قلبم نضربا ،کشید  شغورا درآ  منزد و حلقه  مکمررا دور  ستشدود مدآجلو  د،آرامکر م بلند حرکت
 گرمای ینوا  شتدا ستاو را دو  لمد رچقد"دکر بغل او را  هم من نستاد  هگااناخد دبو فتهرباال

 سمت  به یگرد قدمی همزمیشدبا  باعث  دشجوو

 " مشو هکشیداو 

  حس همزبا در آورد، وازپر بهرا    قلبم های لبادارم.  ست :دود کر مرمهز گوشمآرام در                     
 غماسر به دبو دهکر اجد  میناو را از ز هایش ل با که یا نهواپر نهما

 هایش دارم  ستدو مقابلدر  قبل مثل نستمایگرنمیتو،دمدآ

 

 منم..من ...من:منگفتمو من

 

 باکمی آرام و هم من کنم تسکو

 دارم.  ستدو
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  هرلحظه تشر صود، کر بقارا  تمرصو   ستشدو د باو  باالگرفترا   مسرد،فشر غوششدرآ امر بیشتر
 یک دنزو یکدنز

 ی زبا بهرا  موهایم  شیگر د ستدبادوکر ا جد  مسررا از   شالم ستشد بایک ،ترمیشد  

 : گفت.نشستگونه ام  یروبر اش  بعدبوسه، گرفت

 یندابو ی زبا  لحادر موهایمدر ن همچنا ستشد نشستیم ؟بشینیم میشه                                   

 

 کم کمو  ارمند خوبی  حس اچر نستمانمید. چسباند  دشخو بهرا   من قبلاز تر جدیربا                
 جانم   به نیانگر

 ن؟ مو خونه  منوببری میشه:گفتم .دمیفتا

 ا؟چر:گفتو   دکر اجد دشخو را از   من میلی بابی

 .مبر  اممیخو،یرهمینطو_

 ؟باشی  پیشم یانمیخو_

 مشب،امیمونی  شبم یا حلهرا بگوپیش  نبز نگ. _زمیشن نمانگر  میربرد گها ما ا اممیخو_              
 من  پیش

 . شبا

 شب نمامیتو  رماچطودارم ا ستشدو ؟بمانماو  پیشرا  شبو  بگمام دروغ  ادهخانو بهادمیخو من"از
  یاتنهادارد؟ آ نسبتی چه بامناو  مگر  خه؟آبمانم ردنمیگذ نما شناییآ  ازبیشتر ه مادو  که پسری پیش

 معلومه  خب؟ستا  کافی شتنشدا ستدو

 که  بمونم کسی  رکنا  شب  میتونم  نه مبلددروغ   نه  متاسفم" _نه                                                   

  که هباالخرم،عزیز میشیم همدار باهمنسبت  سنتر. _ارمند اوبا  نسبتی هیچ                               
 لتوما
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 . منی

 دارد... مهادا

 

 زن بر نرگس

 ستد  ضعفم نقطه یدارد رو  ستدر دممیکر حس هم دسیز_قسمت #لبا_شکسته #                  
 اردمیگذ

 . میکند مبیشترپایبند ندامیخو دشخو ل مارا  من که فعهدهرو

 .بمونم فعالنمیتونم متاسفم_

 . نیستی حترا دیاز   بامنزتوهنو  نمومید_

 ارسو باهم و فتمر  ونبیر خانهواز  دمسرکر بهرا  شالم ن؟ خونمو منوبرسونی میشه_                      
 متوقفرا من یشاصد که دمبو نشد  دهپیا لحا،در شتدا نگه سیدیمر که نما سرکوچه.شدیم  تومبیلا

 نه واپر:گفتد،کر

 میشه،نمیشه قتو نالا که بزنمرو حرفایی یک تباها  ستمامیخو_ جانم_                                    
 ف تاحر  نبالتد متربیازود کتابخونهاز  دافر

  کمک ام میخوم،نمیا هم سکال دافر ستیم،رانمیر دافر _ ؟بزنیم                                               
 ی راکا زهتا  هبپزرو   کیک ادمیخو دشخو ،اونتولد سهوا مبد نماما

 دافر پس باشه خب_. مهدباخو هم تتزئینا 

 

 .مهاراتولدپد نمیتونم همدافر پس متاسفم_

 ؟ نمیبینمتدو روز  یعنی میگی چی_

 ؟سالهدو مگه_واه 
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  منکهرو   نندیددو روز  میکنی  رگبز  اچر نشکا_ا ؟یعنی نمیکنه یتاذ روتو من  نندید_               
 میشه تنگ هم سهوا بیشتر  نلمود زهتا، نبینمت همیشه سهوا  امنمیخو

  یتاذ کمتر هم من یرینطو،ا میگی ست) _ آره رازدملبخند(نیموهمومید رقد                            
 پوفی (.میشم

 )دکر

 ؟ چیه رتمنظو؟یت_ َاذ

 ؟ نیست مهم هیچی_

 بگو_

 .ها میبینه نهاتو همسایهاز  یکی نالا بری یانمیخو_

 ؟ میکنم یتتاذ من_

 بزنم  فحر  ت باها  جبشرا  اممیخو  که موضوعیه نهمو ینم،ابد  توضیح نمیتونم نالا نهواپر  کن بس_

 یگهد تصمیم یک دو روز و یناتو شد  ضعو  مصالشایدنظرا

 .گرفتم

 ؟ میکنی نپنهو مناز یرو دار چی_

 

 ؟ کنیرو درک   عموضو  ینا میتونی مپسر   یک من نهواپر_  

  مندفکرمیکر یعنی، ستاپسراو  که نستمامید را  ینا خب  منمیفهمیدرا  رشمنظو        
 بین  ستا میخو ینکهایا؟نمانمید

 ارد؟بز  قفر دشخوو من

 . مخترد منم خب_



 شکسته بال 

77 
 

 .تو دنختربوود  من دنپسربو،نهواپر همینه مسئله_

 نه:گفت و خندید هم اباصد  خندید ماا اچر نمانمید ن؟بهتر اختراز د اپسر  بگی یامیخو_        

 نهما یدم،روکر لنبارا د شدنگاهش   هخیررو  بهرو   به.... چیز رممنظو،                                 
 م یرقدز سربهو  باحیاو  بمحجود،بو  تاباالبسته  کاملرا  هنشاپیر ی کمهد  همیشه  مثلد،بو پسربسیجی

 رو  یشور  ین:اگفتو  ندداگر سمتمرا  شسر  نشکا.اشتابرمید

 .کنیم یتشاذ یکماربزه،نگا

 رو.  بدبخت یدار رشچیکا ،کن لشو  نشکاا نه_

 . ارنگهداخد:گفتمو   دمکرز بارا  ماشین در

  م،شدو وارد ختمانداکلیددر  یرو همیشه مثل. شاپرکم  شبا دتخو ظباموم،عزیز  حافظاخد_         
 د نبو خانه کسی

 

  دمبو هخرید کهرا   ییدوکاو  دمکر ض عو را هایم سلبا م،نشنید  بیاجوزدم   اصدرا  رامپدو  درمارپد هرچه 
 ابجو  قچندبو ازبعد گرفتم ستما  در باما ازآنبعددادم و جای مکمددر 

 ؟خونه مدیاو مخترد مسال،لو:اداد

  ستاحو  رام،تولدپد  یابر خرید مدیماو تبابا  اههمر_ ؟شماکجایید ن،ماما بله م سال_                      
 یگهد نالا کنیز با اشبردر رو   مهراپد  نیوبددر زد  کسی گها باشه

 .میرسونتش یسوسر میشه متمو  بانشز سکال

 رو  خونه کل باید یمدار  رکا ر چقد دافر یااخد  ی. "واارنگهداخدن،ماما چشم_                 

 دنخو لنباد بفرستیم کال دافر همرو  رامپد و  کنم تعو رو د  شستا،دوکنیم  ستدر کیک،تمیزکنیم
 حله را بگم هبهتره،سیا
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دادو  ابجو گرفتمسریعرا   حلهرا رهشما ر با ین" اکمکم دبیا دافر سهوا                                 
 م سال،لو:اگفت 

 . خانم  نهواپر به به

  هشد تنگ ات بر لمد ببینمت شتمدا ستدو تفاقا_ا ن؟خونمو  میای دافر؟خوبی حلهرا  مسال_              
 معلومهد،بو

 . ممیا که

 .نخونتو وبر  شبدا فر نبمو پیشم شبم_

 

 کنی  کمکم هم باشی رم کنا ام میخو هم مهراتولدپد  نه. _نکنه تنهاییه؟شد چیزی_                   

 . تولدباشی همتوهم

 . مبخر دوکا جک ورو ینا سهوا مبر مشبا پس یجانم_ا

 .ممید  بهتدارم   دوکا من ادنمیخو نه_

اون  تو هخرید کنترلی  ماشین یک سشوا  نشکا_ا ؟چی یعنی:گفت متعجب                                
 ف طررو از 

 .من نه یدار سردرد تو نه یرینطو ا هبد  بهش دتخو

 .مبد  بهشرو  یگهد یکی یدوکا  منخر چیزی  من که  نمیشه_

 نهوارا شوخی  لحنو  هبعدباخند. (هبهتر دوکا تا صداز  کمکم میای همینکه، نهونمید نکهاو ی_وا  
 دو کا من سهوا پاییز تو):گفتم

 . بخر

  شبو نشکاا  میزآ  محبت های مپیا لمعمو طبقوشد شب. چشم به ی_ا                                 
 شبانه های پیامک یایرصدد که  هنگامی دمبو هشددهامعتا مپیا ینا به یگه،دشتمرا دا  بخیرگفتنش
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 که شوقی و  ذوقباواو  مینوشتم یا جمله یشابرو میرفتمام  گوشی سمت  هگااناخد مدآ میاش 
 همه.یمدمیکر  چت باهم یزمجادر  قتویردتا هم گاهیاد، میدرا بما جو دبو مشخص هایش نوشتهدر

 ب چیزخو

 

  پرمیکشید هرجایی به که دمبو ش سرخو  یا نهواپر  هاروز  ینا منام و ادهخانوو  حلهرا ن،شکاد،ابو     
  نتابستاآن  ازبعد  بیایم سکال به  نمامیتو یگرد هتاما فقط دمبو گفته نشکاا به.شتدا شخو  خیالیو

 شب. آن د بو بامناریدد انبیشترنگر اظاهر همارم،اوبگذدرس  یابر بایدرا  قتموبیشترو  دمیشو متما
 اچر"تو دن بو خترود من دنپسربو،نهواپر همینه مسئله"دبوزده  نشکاا که دبو   حرفی آنگیردر  هنمذ

 همینه مسئله"شدارتکر هنمدرذ جمله ینا زبا ؟میگفت چهم؟اونمیفهمید

 ر غبا کم کم چشمانم"تو دنختربوود من دنبو پسر،نهواپر

  اربید دمیزاصدرا   من که درمما یاباصد.  پوشاندرا  خاکستری تیلهآن دو هایم پلکو  گرفت ابخو  
 رگ بزد،بو شپزخانهدرآ مناز  قبل رامپد نشستم میزصبحانه پشت. مشد

 .ادمیدارقر هانشو در د میگرفت لقمه

 زن بر نرگس:توسط هشد نوشتهدارد....  مهادا                

  نیوپهلو  های لقمه:گفتمو   رامپد بهزل زدم  ُهمردچها _قسمت #لبا_شکسته #                  
 ست احو،میگیری

 . نشی خفه باشه

 

 مسئله" شدارتکر هنمدرذ جمله نهمازبا. که نیستم ضعیفاختردشما مثل مپسر  من بجیآ نه_      
 دنپسربو،نهواپر همینه

  کی،نیومید  قویرو   دتخوو یا  بچهز هنو حاال خوبه" _تو دنختربوود من                                   
 بهرو  اشماپسر که هستن قوی یرنقداو هستن ضعیف اخترد گفته
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ان  ظریفو  زکنا اخترد که ینها رممنظو بجیآ نه. _رننیامیاد                                           
 نهوختر د نشودخو مثل هم نهاشورکا  نادارن،او ج حتیاا هادمر به  زبا باشن قوی که رمهرچقد

 ما ا کوچیکه هم  نهاشو لقمه،ظریفهو

  کی ؟اونمیزنهداره  رامپد  روها فحر  ینا من یاخد . "نه اماپسر                                         
 سالهده  بچه  بایکدارم  میدد م مدآ دمخو به"؟گرفتهد یا  روها  فحر   ینا کجااز  صاله،اشد  رگبزرینقدا

 ف حر 

  رگ بز که حاالهمدمیز سلمبه قلمبه های فحر  گاهی هم هایش  دنتربو کوچیک  نماز نهما،اوازمیزنم  
  کشیدرام پد برسر ستید  که میدرا د درمما.ندا  هشد نهوارا  تر  رگبز هم هایش فحر  هترشد

 هفهمید و هشد  رگبز که م بر  مپسر نقربو:گفتو 

 .اس

 رهرچقد هاهمدمر  رامقاپد :آگفتم زدم و   رامزلپد  به زبا هم من

 

 دارن.  جحتیااهازن  به همزبا باشن قوی

 به ستید حلهرا نمدآتا شتمدا تصمیمم،بلندشد میز پشت. از ستهدرکامال_                                  
 ینهآ یرو   بررا   لستماد مپاشید ینهآ بهو  شتمدابررا  کن  کپا شیشه ،اولکنم مرتبشو بکشم تاقما

 ب کتا اغسر"،تمیزشدرچقد"دمیز قبر ینه ،آشد  تر  شنرو که مید ام را د هچهر مکشید

  یورو دمکر مرتبرا  تختمم،چید  مرتبرا  نشا همه دنبو دهفتاا گوشه یک امهرکد که فتمر هایی   
 تاقمزدم،ا روجارا  قتاا کفاز آن  بعدم،کشید لستماد تختمرکناو  میزمطالعه

اس   حلهراحتما  نستمامید مشنیدرا  خانه نگز یاصد"دمتمیزکر رو   تاقما فقط زهتازهنو یوا ی"اتمیزشد 
 جلویدر را زدم و پیچید گوشمدر  یشاصدم،یددو  نیفوآ سمت باسرعت

 را غوشمآ که  دمبو من  ربا یناشد نما  خانه  دم،واردیستادرا

 : گفتو  ختاندا  غوشمرا درآ دشخو مشتاقانه دم،کرز با  یشابر
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 دوران نهمادازهربواخو همیشه یمابر که ستیرا به. جونم بجیآ مسال                            

  جلویاز نتما اخاطر چندلحظه یا بر نشست لمد به میداو راد سهرمددر کهروز اول  نهما،ازهنماییرا
 چشمانم

 بهو  میگرفتیمرا  یکدیگر  ستد میشد تعطیل که سهرمد،شدرد

 

  شیطنت بهو یمدمیز فحر  س سرکال نهایما یگوشیزباودر راه از میرفتیم ن هایما خانه سمت     
را  یکدیگر  نیددو مهنگاو شتیمامیگذ مسابقه تاخانه سهرمداز هم گاهیو  میخندیدیم نهایما

 لسا هتقریباهجد دوهر حاال. دتربو شیرین همهدوران از  یندرا نهایما یزبا،تاجلوبیفتیم میکشیدیم
 یمدار

  بیشتر  ،اوراستدوتا یمدهربوا بیشترخو هم یایگربرد نالا لبتها هستیم ستدو باهم همزهنوو   
 دم فشر غوشمدرآ

  جایش ردازخواش را  چایی حلهرا ینکهازابعد. مدیاو شخو م، عزیز مسال: گفتم  یرشکاآ باتاخیرو        
 خب : گفتو مد آ ونبیرد،کر ض عو را  هایش سلبا و فت ر تاقما بهو   بلندشد

 ؟ کنیم  وعکجاشراز 

  گفتی ستتدو توبه نهواپر :گفت و مدآ ونبیر شپزخانهدرازآ ما گیرید گر_از                                  
  بشین شما  نجا  حله): راگفتدو کر حلهرا  به روبعد(بکش خجالت   خانم  تنبل شتهه؟ز توبد کمک ینجاابیا

 نه واپرو من معزیز 

  نهواپر بهدارم  ستدو ممدخو  من نجا خاله نه. _میدیم منجارو ا  هارکا همه                            
 من  نمیشم  یتاذصالا نباشیدمن حترانا داره؟ عیبی چه مگه کنم کمک

 . حتیمرا باهم  نهواپرو
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رو   رامپد  ممیر منداد): مهوادا دکر من به(.رونکنرکا هیچ یگهد شدی خسته قتوهر فقط باشه_
 خونه برسونم

 خرید  یکم ممیر طرفماون  ،ازها  نکنی یترو اذ  حله،راستشدو

 . مبخر  فتهر دم یا روها  چیز یکسری

  من به یا هخیرو عجیب هنگادرما ؟کنیم ستدر رناها  حلهورا  من وزمرا میشه نماما_     
 خاله: گفت حله،راختاندا

 .نمک بی نه بشه رشو نه میدیم لقو

  اغسر من شدیم لمشغو حلهورا من فتر  درما. لقبو باشها،ختردشما ست:ازدگفت درما.خندیدیم     
 ن تلویزیو

 را  کن کپا شیشه،ینهوآ مبل میزهایام   حلهرا  فتمر شمیز و

 رو ها شیشه  فطر ینا من _  ؟چی من پس:گفت حله،رافتمرها شیشه اغسر بهو شتمدابر  
 من یرو بهرو   وبر تمیزمیکنمتوهم

 .کن  کپارو   نشو  فنطراو

 ؟بدیم هم مسابقه باشه_

 به وع شر سریع حله. راوعشر  سهدو یک:گفتم بلند یاباصد قبوله_                                      
 وع شراو با ن همزما هم من دکر کن کپا شیشه نپاشید

  مثل نسرعتمارنگا،اکشیدیم لستماود  یمزد کن کپا شیشه  نهمزمازبا  م میکشید لستماد تندتنددم،کر
 پشت از حلهرا د،بو هم

 

  کن کپا شیشه دبو  مقابلماش  هچهر که یا شیشه بهو   مخندید هم مندرآورد  نبوز سموا شیشه
 به را   تشرصو ، باشد هبرند دشخوو  بیفتم عقب ندتاابخندرا  من ستامیخوزدم،
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 نتشار صو  جنگاوعود سطو که  دبو هشد هایی نیمیشنا مثل قیقا،دچسباند یگرشیشهد قسمت
 ین اماا دبو گرفتهام  هخندزبا ن،میشد مینز  نقش رتصو  نبعدباهماومیشداریود چسب

 که هنگامی واو  ممیخندیدزدم،  کن کپا شیشه شیشه پشتاو از رتصو  به زبا  من  بیشترر با   
 بهرا  تمر صواو مثل هم من  دشو هتابرند دمیز حقه  شتد،دامیکر کپارا  شیشه سریع ممیخندید

ام   بینی  یرا رو ستمود مکشید عقبرا   مسر سریع بخاطرهمین  بباضر ماکمیا مچسباند  شیشه
 چیشدی :گفت  ومد آ طرفم به سریع حله "رادمکر نغوام رو دا بینی فکرکنم" شتماگذ

 ؟ نهواپر

 شیشه به  ببکو محکمرینقدرو ا  تترصو گفتم من مگهام. _  بینی ،آختقصیرتوعه_                        
 بعد

 دمفتاا ها  نمیشنا دیا یرینطوا میدد روتو  خب. _کن نغودا همات  بینی                                 
 منم ستماخو

 ،ها یا یونهد نهواپر:گفتو  دادسر بلندی هخند. اریودتو  میرفتن که نااو مثل کنم نمتحاا                 
 آدم  ومخترکدد

 

 ؟ خها  جایی میکوبهرو   تشر صو  عاقلی

 بیا  مسابقه لصالبیخیان،انمید هجایز حاال خوبه. _جلوبیفتم   من تا بخندی توهم ستمامیخو_    

 م نجاام ا  خونه سایلو متما گیرید گر،دندتمیزش ها شیشه. ترتمیزکنیمزود                                     

  متماازابعد. بدهدآب  هاکمی انگلد به که گفتمام  حلهرا  به بکشم  رامپد قتاا به هم ستید فتم،رشد
 م میر من:گفت حله،رابزنم  روجارا   لتاهارا آوردم   روجا.مدآ درمما هارکا ینا

 ش تمیز  دشخو هم فقط مامانه لما شپزخونهآ  نه. _تمیزکنمرو   شپزخونهآ                        

 رو  طحیا میریم باهم بعد کن خستگی  فعر تویکم،میکنه
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 من گاهی.فتیمر  طحیا به باهم شدمتما که نمزد روجا.  یمربشو                                                
 ن مورکا.دبو  برعکس هم گاهی دمیکر پاشیآب  حلهورا  دممیز روجا

  شلنگ قتیو همین بخاطر ستامیخو یزباآب  لم، د دبو هشد متما طحیا یرو                                
 دکر من بهرا  پشتش، ختماندا حلهرا به یزمرمو هنگا دبو ستمآب د

  یدومید طحیادور  حلهدم،راکر نخندید  به وعشر و گرفتماو  یرو ربشا آ مثلآب را  هم من،خلدا ودتابر
 نه واپر میگفتو

 

  ستیامیخواچر  ینجاببینمابیا،یست:امیگفتمو  میدومید نبالشآب د باشلنگ هم  من،بسه                  
 ه برند بزنی کلک

  عاقلآدم  مگه نهویو :دمیگفتو ید ومید هماو ؟توشیشه شه هکوبید من بینی  شدی  باعث شی         
 رو  تشرصو

 ؟ نیستی توعاقل چیه حاالبگوتقصیرمن،توشیشه میکوبه

 هم من ندداگر سمتمرا  یشرو   شد متوقف ناگهانی. یساببینم؟وانیستم عاقل من_                     
  نهواپر ،بسه:گفت  محکمو شتدابر  مقد سمتم کامالجدی م،پاشیدآب  هم تشر صو  بهو  دمنکر یدنامر
 س لبا  ستد یک همین من

  خلدا بریم یگهش،دمنوبپو های سلبا  ارهند لشکا. _ادمبو آورده  هماهمر فقطرو                             
 م میر من

  مینرا ز شلنگ،میچکیدآب  شتدا سرتاپایش. ازممنممیا وتربر زود  تو مببندرو  آبشیر                  
آب را  شلنگ حلهرا  ربا  ینم،اشد  سرخیس پشتاز مچرخید همینکهم،ببندرا   آبشیرمبر که ختماندا

 توبایدسریع  حله،را تسلیمم من:گفتمو   دمباالبررا  ستانمد،دبو  گرفته سمتمو شتهدابر

 . شی مریض  ممکنه گرنهو   کنی ضعورو  لباست خلدا بری

را  ستم،دشست  آببا کامال را تمر بعدصو. شی  مریض توهم هبهتر پس شم  مریض ارهقر گه_ا      
 بهم  گفتمو  آوردمجلو
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  دمکر نید دو به وعشر همینکه  فترتر عقب  کمی ؟بستیراه رو   اچر هبد همارفر  زهجا ا                    
 دبو همدآ ط حیا  یرو که درمما یا باصد.هستم محمادوش  یرز دممیکر حساد، ند فرصت بهم یگهد

 سمت و  شدیم بمیخکو دوهر

 هنگا ی،وا میکنیدریدچیکا ااا،دارختر:د گفت هکشیدو بلند. برگشتیم اصد                                      
 نشو

  هم رکنا حلهورا  من شتدابرآب را  شلنگ درمما. دنکر خیس  یرچطورو  همدیگهزدن  کن               
 خیس شماکه:گفت و  ماگرفت یآب را رو درمما  رینبا،ایمدبو دهیستاا

  سمت به ماا یدیمدومی باهم حلهورا من رینبا . اخلدا برید  ییدوبد  ،بشید بیشترخیسارشدیدبز    
 خلدا

 یمدکر ضعورا  نهایما  سلبا یمدبو هشد خیس  حسابی.خانه

  ستدر لحاودر  دبو ختهاندا قکامالبررا  شپزخانهآ درما، فتیم ر  شپزخانهآ به باهمو                            
 به .رویمدبو همدآ شپزیآ یابرام  حلهورا  من دبو  کیک دنکر

 ؟بپزیم  چی حاال: گفتم حلهرا

  ستامیخورا  نهما لمد هم من دبو  خوبیدپیشنها. ادمیخو نیروماکا لمد من_                     
 ل یخچااز راها  رچقا.دبو هم من عالقهردمو یاغذ نیراماکا،

 

  اغسر هم من ختداهاپر رچقا دنکر قهور بهدادم،او ارقر حلهرا  جلوی راها ،آنشستمآوردم و ونبیر 
  باباهم شد دهماآ حلهو را من یا غذ قتی.ویدآ شتاجو  شت اگذ قجاا یآب رارو حله.رافتمر ادمو بقیه
 خوبی   حس  من یابر ینو ا ردمیخو رناها باما حلهرا  رناها مظهرهنگا.مدندآ  خانه به رامباپد  اههمر

 چه چه به مابه ستپختد به همدرماو رپد،ماست  ادهخانواز عضوی دممیکر سحسا د،ابو
 هشد  هقعاخوشمز،وامیگفتن



 شکسته بال 

86 
 

 حلهرا لبتها بجی آ ها خوبه توهم  ستپخت:دگفت هم رامپد.دبو

 قشنگ جبرا  امهرکدو ختیمداپر کیک تزئین به عصرهم. رهمینطو  هم                                       
  نشکاا های  مپیا زبا  ابخو مهنگا  شب.دکر تزئین  شکل بهترین   بهرا  کیک درمماو یمدادنظر ترشدنش

 تاقمدرا نشکاا های  مپیا یاصدو  دبو گوشی مگر مسر منم،یدرا د

 ه؟مید مپیارینقدا کی: گفت حله،رامیپیچید

 ه؟ نمید متوپیا به مین.را نشکاا معلومه خب_

 .... ماا همید مپیا  اچر_

 یدیاز شایدمن  نمونمید،نیست چیزمهمی_ ؟حلهرا هچیشد :گفتم ،شد حترانا  کمی دمکر حس      
 دل دادم  بهش

 . مشد سحسا و

 

 ده؟فتاا  تفاقیا چه مگه خب_

 نفریکی  یکدادن  ستازد ستر. مبد ستشازد میترسمدارم  سشدو  خیلی  من نهواپر_     
  حترانا او را   شتماند ستد،دوبو کحشتناو  حس ینراچاد حلهرا نالوا هاست س تر  ترین کحشتناازو

 حله:را گفتم.دبو شناخو   کمی حالش  مهراخو ماا ببینم

 ینکها یابر،نشادند ستاز د یابر من بجی_آ ؟میکنه حتترانا چی بگی میشه                      
 گوشش  فحر میگه هم  هرچی  میکنمرکا همه  سشدارم وا ستشدو

 د سر کمی نالوا دبهتربو نمو بطهرا یلاوا میکنم حس،میکنم

 کن سعی،بجیآ نکن حترا نارو   دتخو. _شدی  س توحسا میگهاون  ما ا هشد                    
 رو  تها  حساسیت

 یمدبوزدن   فحر   لحادر حلهرا با کهر همینطو. شنبا  نش داد ستاز د اننگر  رمینقد،اکمترکنی         
 نگ ز تلفنش
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 . شکانه: اگفت و  شد متعجباش  هچهر.ردخو

 زده؟  نگز چی سهواتو به موقع ینا نشکا :اگفتمو  دمکر خما

 همد پانز_قسمت#لبا_شکسته#  ده؟فتاا تفاقیا مین را سهوا نکنه ی_وا

 که نگو ماا هبد  ابجو:گفتمو  دمکر هنگا حلهرا اننگر هچهر  به

 . مبشنو  منم بلندگورو ن بز  شماصد،منی پیش

 

 دبر گوشش سمترا   گوشیداد و  نتاییدتکا عالمت بهرا    شسر

  مشد حمامز موقع ینا ببخشیدکه  خانم حلهرا  مسال_ بفرمایید  مسال،لو:اگفتو                                 
 بزنم نگز نرفتهدمتایا گفتم دبو دهگیرکررو در  هنمذ السو یک ستشرا

 بفرمایید . _ بپرسم  

را  السو  ین،اشددگر نهمزما حلهورا من نچشما ؟بگید  بهمرو  نهواتولدپر یخرتا  میشه_               
ام   هخند.؟شب موقع ینا هم د؟آنبو دهگیرکررا در  هنشذ تولدمن  یخرتا،بپرسد همدافر نستامیتو

 من که دکر نبیاو گفتاو  بهرا   متولد یخرتا حلهرا   دم،میکرذوق  شتمدا لم د تویاچر د،بو گرفته
 میخندیم شتمدا منکه هچهر حالت  ،ازهستم خترپاییزید

  فحر  بین در لحظه هر ستامیخوو دبو گرفتهاش  هخند  نیایددر  یماتاصددبو  هانمد جلوی ستمود
  هیاهمر نخندیددر   هم من هیرخندز زدشد  قطع نشا ستما  همینکه. بیفتد هخند به  نشکاابا هایش

 نهایود گفتن ستداد:را مه)اداخندید همزبا (هستید  چلو خل نجفتتو لحق:اگفت .دممیکراش 
 نهایودچو

 بشی   خیسزبا ادمیخو لتد نکنه؟یما نهویو دما. _یدآ  خوشش ببیند                         

 

 به ستمد یوا ، هستیدرهوشیا و عاقل هم تفاقاشماخیلی،انه_
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  نهایما پلک که تاهنگامی.خندیدیم باهمروم؟   کنی خالیآب   رچپا  بماخو قتیو  دافر نیای منتدا     
 حله را  با نشد سنگین

  قلقلکام را بینی شتدا مچیزنر  یک ماا دبو بسته چشمانم. یمزد فحر                                         
 یا هخند  یاصدداد، قلقلکام را  بینی ز بام،کشید محکموآن را  دمبرام  بینی سمترا ستماد،دمید

 چشمانم  مشنید را

 

 ستشد پرهم

 

 یکم،شدرو   بهرو  حلهرا ان خند هباچهر دمکرز بارا

 .دبو

 

 ؟ یآوردکجا ازپر ،بخیر صبح:گفتمو  نشستم دلوآ ابخوو گیج

 .شتمدا دمخورو پر ،هرجونیابخیرخو توهم صبح_

 ،میخندیدیم و شتیماسرهممیگذ سربه تایی سه د بو عالی رامپد و  حلهرا  رکنا در  ردنخو  صبحانه
 به  هم نماماوبابا 

  ونبیر بابا اههمر به  رامپد صبحانهازبعد. دنمیکر هاباماشوخیآن  هم گاهیو  نماسهنفرمیخندید   
ذوق    خیلی  شد  خانهوارد  بابا اههمر ظهربه که هنگامی،یمدکر تزئینرا  خانه باهم هم حلهورا  من فتر

  شتولددبو  هفهمید زهتا د،اوتشکرکرام  حلهاز را یدکر تزئین  خوشکل  خیلی  گفتو  پریدبغلمو دکر
 شد  گرفته ستانشدو اههمر به رامتولدپد عصرجشن.ستا

 

 من وشد لخوشحا کلی یمداد رامپد  بهرا دخو یدوکا ماهم
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  زغاآها سهرمد  فصلزباوشد متما  هم نتابستا هباالخر. بوسیدرا   حلهورا                                    
 ،آننرفتم موسیقی سکال یگربهد  نتابستا نشد مباتما  دمبوزده  نشکاا به که  حرفی طبق هم شدمن
 گفته دو نکر حمطررا  بزند فحر  م باها جبشرا  ستامیخو که همرا یا مسئله

 نیستم  حتی را  دآدمیاز دبو متوجه. اوممیفهمید  رچطو خه...آشدی شایدمتوجه فکرکن دتخو:دبو 
 ف حر  یکسریادمید ترجیحو  دمیکر تسکو  هایش فحر بیندر  گاهی همین بخاطر

 یمزد مقد  رکپا  دریا فتیمر مختلف های کافه به باهمر با  چندین نتابستا خرآ هما  یک ین.درانزندراها 
  وعشر از  بعد.دمیکر قغر دشخودر قبلازبیشتررا  من دو میز عاشقانه های فحر و   ها لغز یمابرواو 

 ت قا او بعضی هم انیزر  گبر  فصل

  فتر ینا حین. درمدآ می نبالمد بهاو  دبو باباکمتر رکا که هم گاهی میرساند خانه  بهرا  من سهرمداز
 چندین  مدهاوآ

  کامل عتناییا بابی  نشدیربوز  سربهو ورباغر همیشه مثل و او دفتاا پسربسیجیآن  به همچشممربا
  نشکاا سمت شتمم،داشد دهپیا  نشکاا ماشیناز کهروز   مایک،امیرفتو میگذشت نگاهی نیم ونبد
 همواز  دممیفرستا سبو

 

را   پاهایم پایین  بخش هایش پاچه که تنگ یارشلو هم  مندفتااما به نگاهش،یمدمیکر حافظیاخد
 یا لحظه یابر،شتمدا تن به که نچسباو تنگ مانتویی با اههمر شتمدا پا به  دبو هکوتاو  نمیپوشاند

  نشکاا a. استغفر:اگفت یرلبوز  بسترا هایش چشم را فو کهمیدد گذشت من یاز رو نگاهش هکوتا
. جهنم همیر نال: اوخ اوخ اگفت  یدار هخند لحنو بلند  تقریبا یاباصدو شد عموضو ینا متوجه هم

  خالی پسربسیجی  آنبرابرودر میرسم نظر به جلفو  سبک  خیلی دمکر حس لحظهآن  ماا اچر نمانمید
. او ممیکشید  خجالت شتمدا  دبو گفته یرینطوا که هم نشکاا جای به حتی من،هستماز ارزش 

  ،آدمخوبه  خیلی  تغیر  تقا او گاهی ماا رکنا  به فتنر جهنم ادربر:گفت و   چرخید  نشکاا سمت هستهآ
 فقط هم  شها  یباییز شماست  سنامو  گه،انبینهاون رو  کسی تاهر باشه ناموسش به  سشابایدحو

 یابر باید

 به:  گفتو  فتاور سمت وشد دهپیا تومبیلازا نشکا. ا شماباشه                                              
 که رهرطو  یمدار ستدو  ما نکنن هنگا دممر؟میفهمی  مربوطه دمخو
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  اهناخو یا  اهخو هباالخر کنه هنگا ادنخو کسی هم گر. _ایمدبگر هیمامیخو                                   
 یکی و  نکنن هنگارو   افطرا نمیتونن که هم  بقیه،میفته نشو هنگا

 

 نستواحو  هرچی  ادربر لهرحا به،نبیننش سبزبشه نجلوشو

 .جامعه هم تونهدخو  نفع به هم باشه نتو  مخانو به

 تمر صو به  نخوزد، یخ بدنم دمکر  حس. خترمهد ستدو  دهبو کجا خانومم:گفت زد و   خندیزپو  نشکاا 
 پس شویم می هم لما هماباالخردبو نگفته مگه صالاوزد؟ا جلویرا   فحر  ینا  یرچطو نشکاا ،یددو
 من اده خانو به  ودبر پسر ینا ستا ممکن که  دنکر فکر ینا به  اچرآورد؟ ن باز  بهرا  کلمه ینا اچر

 ا چر،هددخبر

 . بزنمداد ستا میخو لمد دم،بو هشد  عصبانید؟بررا   یموبرآ

 همدشانز_ قسمت#لبا_شکستهدارد... # مهادا                 

 شتمدا حسابیم، شد پسربسیجیآن  ستد نشد مشت و هچهر نگر  تغییر متوجه حین همیندر
  م،شد ردخو   دممیکر حس"؟شد  عصبانی پسرهمآن  اچر"،ختما ندا پایینرا  م سر ممیکشید  خجالت

  مبابا به  هبر گها ی".وافتور دکر کتر را   جاآن  سرعت پسربه ،آنبگوید یرینطوا نشکاا  دمفکرنمیکر
 را فودم،بو هشد رلخواز اود دمکر خمداکر نگاهم نشکا"،ا؟چی بگه

 یاصد  بستمودر را  مشد تاقموارد ا سریعوتند  خیلی. گرفتم پیشرا  خانهوراه  دمکراو  بهرا  پشتم
 نستم انمیتو صالا دبو صفحه یرو  بر  عسلمرنبو ز  چها  منا، ممیشنید را  نگموبایلمز

 

را   ینا من وکند حتش را نا که دممیز حرفی ادممید ابگرجوا مطمئنا کنم صحبت       
  ستمارد   همزبا من ظاهرشد صفحه  یرو  بر عسلم ر نبو ز  چها  منا زمابادادم ا ستما،ردستمانمیخو

 نهواپر:《دفرستا پیامک یمابر.دبو هفاید بیاو شتال  ماا شدارتکر عمل ینا یگرهمردچندبادادم،

اش  جمله  ینا صالا 》رمبیا رو در  هپسر لج ستمابابامیخودم؟کرر چیکا من مگه؟میکنی یرینطو ااچر
  پسربسیجیآن  میبینم میکنم فکر که حاالد؟شو چه کهدرآورن؟ بخاطرلج،کنمدرک  نستمانمیتورا
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  اممیخو که  شب میگفت که دنبواو مگهارد؟ند تغیر  من یرو نشکاا اصالچرد،ابو نگفته هم اهبیردیاز
 گفته ؟او میکند قاطی بیفتد من به نگاهش گرکسیوا نکنم خوشکل  دیاز یزشهربا   مبر

آن  جلوی  وزمر ا پس ما ،امابیاید خانه به درشباما هدا میخو دبو گفته میشویم هم لما هباالخردبو 
  غیرتی ردبرنخو  بهشاچر ؟گفت  یرینطو ااچر؟کنماپید  نشدرد خو  سحساا  باید  اچر پسربسیجی

  هپسر ینا گهم،اقهر تباها  من 《 نوشتم هم مناس؟. فاصلهرچقد عملشو حرفش بین یعنی؟،بشه
 ین ا به اتوچر  مبریز مسر به  خاکی چه نوقتاو بگه مبابا  به هبر

  تلفنم که میرفتم ونبیر تاقمدم،ازانکر  یافتاز اودر پیامیو   گذشت قیقهد پنج》.؟یدفکرنکر عموضو
 نگز

 

 : پیچید گوشمدر  نشکاا نهدامر یاصددادم، ابجورد،خو

 .دمخو کبرشاپر  مسال،لوا

 مسال_

 "ستمانمیخواو را  دنمر من نه" م؟بمیر من یامیخو شنبا  دسر مباها نهواپر_

 مگه ،نهواپر شقهرنبات،ها گفتن چ ها یافد جانم ی_ا چ؟ها  قایآ باشم یرچطو_                         
 مهادا وخندید( ردخو   صحر یرچطو  هپسر یدید زهتا،یگهد خترمید ستدو خب  خهآ گفتم چی من

 من جای فتهاون ر نالا حتماداد):

 .دهکر توبه توو

 . دمنمیکررا درک   هایش ف حر همزبا

  من یابر ارهقردارمو هم ست،دوهستی عشقمم) _باتاکیدگفتم(م؟تماو خترد ست؟دوهمین فقط_     
 باشی 

 بهودل   مشد قغر هایش فحردر  زبا  ماا ستمانمیخو. تاهمیشه                                             
 حتی  بگو همز با بگویم ستامیخو لمدم،دسپر هایش فحر 
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 شتمدا نشا  ستدو دمیزرا   ها فحر  ینا من به نشکاا نچو  نباشدهم رکا در  عملیو باشد فگرتنهاحر ا
 دم جوو  مباتماو

 را  من نشکادارم، ا  ورشبا من،باشد شتهدا  حقیقت ستمامیخو

 

  پشت هگااناخدو دکر رمجبورا  من  رچطو  قلبم نمانمید.ماند می من به  هایش فحر  پایدارد و ستدو
 به  تلفن

 ستمدو که حاالد،کر افعترا خانم کشاپر  هباالخردارم. _ ستتدو نشکا:اگفتماو                            
 ف حر  گفتم هرچیو نکنی یزلجبا قتو هیچ  مباها میدی لقو یدار

 ؟ کنی گوشم

 .ممید لقو_

 . معزیز  فرین_آ

 من  درمما که یمدبو  نتلویزیو جلوی  رامباپد مشاازبعد شب

 ن ماما بلهزد. _  اصدرا 

  مهراخو خهآ  دمپاتندکر تلفن سمتو مشد لخوشحاداره.  رتکا  تلفن پشت حلهرا بیا_                 
 س تما

 که  دبو مشخص یماصد(ازم؟عزیز   خوبی حلهرا  بجیآ مسال. _دبو گرفته                                          

 )خوشحالم

 باشی   حتراناو هبگیر ستما تهراخو میشه مگه. _ بجیمآ  خوشحاله چه  نجا یم،اسال_         

 

 اس  جمعه که دافر بگم اممیخو تربشی لخوشحا ینکها یابر_
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 . هبریمکو باهم بیا

 . ممیا میل لباکما_

  درمما به.دبو  بخو حلهرا دنبو ر چقد. شبا  دهماآ هشت ساعت،بریم نبالتد م میا دمخو دافر من_  
  دمخو ظبامو که دکر تاکید خیلی هماو ومبر  یردنو ه کو به حلهرا اههمر به دافر ستا ارقر که گفتم
  کمیاز بعد  ،گرفتم ستد بهرا  موبایلم لمعمو طبقو فتمر  ابتختخو به.بما تربخوزود هم مشبوا باشم
 هکو به حلهرا  اههمر به دافر گفتماو  به  نشکاابا گوو   گفت

 همیشه مثل.شتیماگذ ارقر حلهرا  با ما نه گفتم ماا ومبراو  پیشو  ومنر هکو به  گفتوم،او میر  یردنو
 به  منو بخیرگفت شب

 ستمد اد،میدآزارم  شتدا یشاصدد،میز نگز  ساعت.  فتمر ابخو                                           
  مثل درما.کنم دهماام را آ کولهو  مشواربیدزود  باید که مدآ   دمیا ماا ساعت یرو بکوبم  که دمکر مشترا

 را  نچسباو تنگ سلبا  نهما همزبا  مشد دهماد،آبو دهکر دهماآ یمابررا   صبحانه همیشه

 من به حلهرا  شغو آ مهربانیو گرمی همزبا . میپوشاند کامل را  پایم قسا ارمشلو ربا   ینا ماا مپوشید  
 مسالدادو یژنرا

 را دادم. بشاجوو دکر من به گرمی

 

  یربا لیناو من خهآ  رملیزنخو که د بو من به سشاحو ،میرفتیم هکو باالی به باهمو دبو گرفتهرا ستمد 
 دم فکرنمیکر،شتما ندرا  شتاو دا که  ستقامتیوا ممدآ می یردنو  هکو به کهد بو

 هکو  مرتفع نقطه بهد،میکر  هیاهمررا  من خوبی  به حلهرا  ما،اباشد سخت یمابر هکواز  فتنرباال
 یناز ا چیز همه سیدیمر

در  ماا شتمدا ییوافرمانرو نترشد رگ بز سحسا . اشتدا خوبی  ماحس دابو کوچک باال                     
  رهیکبااش را  هقطر خرینآتا شتمدا اههمر به کهرا  بیآ بطریدم،بو تشنهدم،میز نفس  نفس لحا نهما

 د گر باچشمای حلهم،را سرکشید

 ؟چیه :گفتم.دمیکر نگاهم
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 ؟ سربکشیاش رو  همه رهیکبا  تونستی یرچطو_

 حلهرا که مید،دباالنشستیم نهمارا  یا قیقهدچند. خهدآ بوام  تشنه خیلی_                         
 ست افکردر

 . ستا گیردر  دباخو  ییراجو یک یرنگاوا

 ؟ فکرمیکنی چی به_

 یدیاز دتخو لقو به شاید؟ کجامطمئنی . _از هشد دسر مقعاباهاوا که مطمئنم یگهد نالا نهواپر_
 س حسا

و   دکر  نگاهم مظلومانه،بسترا   گلویشراه  بغض. ترشدی شایدعاشق،شدی                               
 مشکل :گفت 

 

  من جای یا یگهد شایدهرکس  مبرو  بکنمدل  نمیتونم که عاشقم من،منه دنبو عاشق همین صلیا
 قیقااون د مادارم ا ستشدو بیشترروز    بهروز  من،هامیرفت یدسر وها محلی کم ینا متما بادبو

 لمد توی های غصهاز اخد فقط،منه برعکس

  د،میکرآزرده  همرا  من قلب اشصد  توی غم. ادمنومیخو گاهی که ینها به لخوشیممه،دباخبر            
  شبا:آروم گفتمو   مکشید شغو را درآ  د،اونبو  خوبی  حس  صالا من یابر ینوا دبو  غمگین مهراخو

 گاهی د بو چی  رتمنظو ستی،رابجیآ

 خیس تشرصود،کر اجد  غوشمرا آرام از آ دشخو اد؟میخورو  تو                                       
 طاقت د،بو

 . دمفشررا آرام  ستشد شتماندرا   چشمانش قرمزی یند

  هفته صالش،ا نبا حترانا  توفقط باشه_  ؟نپرسی السو  مناز رهبا  یندرا میشه ،بجیآ  هیچی:گفت او 
 بخو هم  مینرا یرینطو ا ونبیر  م شا  میریم باهم تاییرچهااش  خرهفتهآ یگهد
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 به که بگو ن شکاا توبه ماا باشهم،عزیز  ممنونم. _بهترشه  یرینطوا هگیراس ودر  شایدخسته  میشه       
 بگه  مینرا

.  حلهرا یرو داد  بهش خیلیو،پر  بچه میکنه غلط. _هند  حرفم به  شگو ممکنه نچو                    
 دم خو

 .میکنم ستشدر

 

  مینرا  یرنگاا ماا شتدا ستاورا دو  قعاوا حله. رانگو چیزی بهش اخد  روتو بجی آ نه_                  
 م یدد دمخودارد سترا دو حلهرا هم"اوشتدا  مشکلی یک سطو ینا

 با  که هشد چیزی  حتما،ستا بخو رچقد حلهرا با هایشرفتار

 "میکند مهری بی مهراخو

  سرعت پاهایمو دتربو نساآ  هکواز  نمدآ پایین. پاشوبریم: گفتمدم،کر شبلندو گرفتمرا  ستشد    
 گرفته

 را  حلهرا ستد که  دبو  هنماند مدنمآ پایین متماا به  چیزید،بو

  جلوترباشم  حلهرا ازتا دمبیشترکررا  سرعتم. ممیراش رو  بقیه دمخو یگه:دگفتمدم،هاکرر              
  یگرو د دگیرکر دبو یمرو  پیش که کوچکی سنگ به یرچطو پایم منفهمید م،سیدر تر زود  بگویممن بلندو

را   نامم بلند  که مشنیدرا حلهرا یاصد.ممدآ ودفر  مینز یرو  محکم رتباصو،کنم دلتعا حفظ نستمانتو
را   تمرصو  قتی،ونشستمدوکر کمکم حله.رادبو همددرد آ بدنم متما.مدآ م سر باالی بعدبه نداخو

 یدهینی د

 مکشیدآن  یرا رو ستمد میسوخت لبم. دت؟باخو  یدکرر چیکا،نهواپر ی:واگفت و کشید              
 ستمرا پای  یرا رو ستش.دشتماگذآن  یداد ورو ستمد به ستمالیاش د کولهاز   حلهرا  شد خونی ستمد

 :آخ بلندگفتم یاباصد.شتاگذ
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  هشد رهپا نمردخو  مینزبا کهرا  ارم شلو پاچه. آرام هچیشد ببینمار بز؟ میکنهدرد   تپا ؟نهواچیشدپر _     
 خم ز هم چندتاو هشد دکبو کامال نویمزا باالیی  قسمتزد، باالدبو

  دتسرخو بالیی چه ببین  اخد روتو  بجیآ ی. _وادبو شتهدابر کوچک                                 
 صال ،ایآورد

  حسابیرا   یمزوبا رینبا م،ابلندشو  دکر کمکم.  ربالنیا دتخو  سر هشااخو فقط یا هبرند توهمیشه       
 میریم :گفت .شدیم  تومبیلا ار سود،میکرام  هیاهمر  قتدباو  دبو هچسبید

 . هشدزرد  نگتر رچقد  کن هنگا ی،واکترد 

  شتهدابر مو  تپا  ممکنه؟یدیرو د نگت ر  دتتوخو. _خوبم من هچیشد مگه چی سهوا کتر_د                
 هم ت ها  خموز  حالت ینا سه وا ،خوبه بگیریم عکس  طحتیاا سهوا باشه

  میکنم حت استرا خونه ممیر،خوبم  من نیست چیزی. _ یدار زمالدارو                                       
 حالم 

 ن؟مو خونه منومیبری،بهترمیشه

 . کترد  میریم_اول 

 . منمیا  من کترنه_د 

  شد حترا نما لخیا ینکهازابعددوکتربرد  بهرا   من هباالخر. کترد  بایدبریم میگمزلجبا _                       
 که

 

 سمتم  به نیانگر با  درمما مشد که خانه.وارد ساندر خانه   بهرا  من یمابر گرفتنودارو  نیست چیزی 
 ره پا ارتشلو اچر هچیشد لبت یدر؟واما همداو تسر  بالیی چه نهواپر:گفت ،مدآ

 اس؟

 .هشددکبو پامم زهتا.همین مینز ردمخو  فقط نجا نماما_
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 . کترد  پاشوبریم_

  مپیا مهنگا شب.فتمر تاقما بهد کر کمکم در ما ؟کنم حتا سترا مبر میشه.دمکتربود  نالاتفاقا_ا         
 هم.اوکن  ضیشو را بگو هم  مینرا بهون، بیر بریم م شا  تاییر چها خرهفته:آ گفتم نشکاا بهدادن 
 باید  گفتو  ومبر  نبیرستاد  به دافر شتانگذ درما شتمدا که یدرد علت به.دکر لقبو میل لباکما

  دممیکر هنگاآن  به دبو ستمد به کتابمدم،بو نشسته نتلویزیو  جلویر ناها ردنخو ازبعد.کنم حتاسترا
 شتمدا که دبو  مطلبی به ستماحو  متما مندبو  شنرو  لکیا نتلویزیوو

 ه نگا قتی:وگفتو   دکر شخامو را  نتلویزیو رامپد . مندامیخو

  عسلر نبو ز  چها :گفتو   گرفت  جلویمرا   موبایلم. کن خاموشش  قلاحد  نمیکنی                          
 نوشته هنگام، شنیدرو    اشصد ممیشدرد  تاقتا جلویآورد از  شانسزد  نگز بسکه کشترو   دشخو
 که کیه ین،اپاسخ بی ستماده 

 

  منو گوشی چی سهوا بچه  توچه هب  خه_آ ؟نوشتی یرینطو رو ا سمشا                           
 ت خررآبا ؟ شتیدابر

 ر ینقدداره ا جبوا  رشایدکا گفتم،میشی  عصبانیاچر باشه_  ؟فهمیدی باشه                                      

 سهوا خه"آبستمودر را  فتمر تاقما  به سرعت به.  مبد بهترو   گوشیت ممد.اومیزنه  نگز                 
 ابجو سریع قبواز دو  بعد گرفتماش را  رهشمازده؟" نگز  رینقدا چی

  نبالتد هرچی وزمرا اچر کجایی،شاپرکم مسال. _پیچید گوشماش در  نهدامر  یاصدداد.             
 گشتم

 گفت   نمامادنبو بخو حالم. نرفتم سهرمد  وزمرم،اسال _ ؟ندیدمت                                         

 .کنم حتاسترا

 ه؟چیشد شاپرکم مبمیر_

 هفدهم_قسمت#_لبا شکسته#  زنبر نرگسدارد...  مهادا                
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 ی رو م مد او رتباصو  هکواز  نمد او پایین یکدنز وزیر _د ه؟چیشد شاپرکم م بمیر _                     

 . هشددکبو پامم ردهخو  کچا لبم گوشه،مینز

 

  هرجا،بری جایی من ونبد یارند حق یگهدصالا ،خترد نیستی دتخو قبامر  اچر نهواپر یوا ی_ا 
 م میا منم بری ستیاخو

 عصری میشه...نهواپر...میگم:گفت منو من باکمی بعد. باشم ظبتاتامو                                     
 بیای 

 ینا دجووبا مادابو تنگاو یاهمبر من. دل هشد تنگ  اتبر لم؟دببینمت  ونبیر                      
 نستمانمیتودبو دهکر تعیین یمابر در ما که مطلقی حت استروا  جسمانی  ضعیتو

 .ادنمیدرا خانهاز   وجخر  زهجاا من به داتافردرما. ومبر ونبیر 

 .هنمید زهجا وزامرا نماما_

  یدنشد قبیشترمشتا  میگفت ینگونها که. او نهواپر خهآ کنمر چیکا تنگمدل  ینابا توبگومن_     
 لمم،دمیشد

 من  به نگشر عسلی نچشماو   بالبخند زبا و  ببینمش  ستامیخو

 آورد. نباز  بهرا   ناممو دشو  هخیر

 ؟نگی یرینطوا میشه نشکا_ا

  بزنم لبا ادمیخو  لمد میگی یرینطوا متر لتنگدتواز   من_ ؟نزنمرو  لمد فحراچر_                          
 م بیا

 . پیشت

 ؟ شتورداغرروز اول  که همانی؟نهواپر  نهمادم؟بو من ینا

 ؟کنم لتنگید به  افعترا نستماتورچطو
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 تنگت زدن ودل  لبا اون   نقربو خوشکلم  نهواپر تشمافد لهی_ا

 من ینازا بیشتر بسه نشکاا بگویم ستامیخو لم. دهمیگیر ات رو  بهانه لمد منم م،بر                     
 مترمیشو تنگدل  یرینطون،انکشا دتخو  سمترا

 ؟ نبالمد میای سهرمداز دافر_

 . معزیز معلومه_

 بماتاخو بزنم فحر  تبایدباها  ها باشی نالینآ شب . _اریدد میدا به داتافر   پس_                 

او  یا بر من پس دنمیبر بشانزندخو فحر  گربامن. اارنگهداخده،ببر                                        
 شب  ونبد  مشناشدآ اوبا که مانیاز ز هم من لبته.اهستم مهمرچقد

 . دنمیبر بماخو هم من حتما پس مبیدا نخو  هایش بخیرگفتن

*** 

  م تما  یاخربرآ  نگ.زکنم لتنگید فعور  ببینمش دبو ارقر وزمر ا خهآ مپاشد  ابخواز  بیشتری یژنرابا صبح 
 که مهسا .ادمنمیددرس دل  به صالوا  دممیکر یرشما  لحظه سکال نشد

 کجایی  نهواپر:گفت زد و  ستمد بهآرام   مینشست من ستد بغل

 ماا ؛مناز وتکامالمتفا عقایدیو  رفکا ابا ختریدمهسا. نیستی  سکال تو رنگا ا                          

 

از   دیاز ینکه ا با من.بباحجاویرز  سربه خترید،دبو شتنیدا ستردوهمینطورو و ش خون، مهرباربسیا 
و   متنفرباشماز او  نستمانمیتو  دممیکررهرکا ماا دمنبو بباحجا هم صالوامدآ  نمی هاخوشم مذهبی

  مذهبی بقیه شایدد، میکر قفر بباحجاو مذهبی مایآد بقیه  با شایدمهسا ، باشم شتهاند ستشدو
 گاهی د؛بو لنشینود بخو دبو که هرچه مادن،انبو قعیواها
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  دمکر حافظیامهساخداز نبیرستاد  جلوی. دبو  نسماآتا مینز ما قمافرا باشماو   مثل شتمدا ستدو    
 فتن ر یابر پاهایم م،شد لخوشحاد، فتاا نشکاا تومبیلا به  چشمم موقع نهماو

 هنگا نهما و  لبخند همزبام،شد تومبیلا ارسو. نددبو گرفته رتقداو  سمت                              
 را   چشمانشه،خیر

 شاپرکم  مسال: گفت و آرام    بست یا لحظه

 میشه مگه تو رکنا :گفت لحن نباهما و دبو دهفتاراه ا به تومبیلا ؟خوبی مسال_                              
 اچر یآورد  لبت  سر بالیی چه هخترنگاد یداد):وا مهوادا ختاندا لبانم یرا رو نگاهش(.د نبو بخو
 ظبامو

 ؟ نیستی

 . مینز  بکوبم دمروخو ستمانمیخو منکه_

 .د کر متوقفرا  تومبیلوا  بغلزد   بعد چندلحظه

 

 ،شد خم  جلو به  کمید؛میکر نگاهم فقطاو ؟ماست ینجاخونها مگه شتیدا نگه ینجاا اچر_       
 شت دا تشرصو

  کچا ونبد که  لبم گوشهآن  یروبررا    لبانش. ببندرو   تچشما: گفت هسته؛آترمیشد یکدنز              
 ن ضربا،نشاند دبو

  بوسهر با ینآورد وا عقب کمیرا ش سر  د؛بو لبم گوشه نهما  یرو  فقط لبانش قیقه.دودفترباال  قلبم  
 و  مکشید عقبرا   دمخو  رافو؛گرفت زگا  کوچیکرا   لپم خرهمودر آ نشاندام  برگونه یا

 .دبوداده  ستد بهم بدی حس.شتماگذ لپم یرا رو ستمد

 . هبگیردردت   که منمیگیر زتگا محکم سنتر،نهواچیشدپر_

 .نکن  رو کا ینا قتو هیچ یگهد صالام،انمیخو_
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 یرگوشمو ز گرفت شغورا درآ  مندادم؛ نتکارا آرام  م سر ؟بگیرمت بغل میشه_                         
او  همش که دبو همدآ لمدسر بالیی چه.گرفت ت شد  قلبم نضربا زبا.دکر  انجودارم را ستتدو
 دم خو، ستامیخورا

 بستهد،وابودکر  بستهدوا خو بهرا  من نالاو ا دبو ماهرچها  قلبم شتنیدا ستدو شد  یرچطو منفهمید   
  عسلی نچشما و دشخواریدد به بستهوا ،ها بخیرگفتن  شب به بستهش،وامیز آ محبت های مپیا به

 اجد  غوششرا ازآ من. مشو بستهوا  که دبو دهکر  رفتا ر  یرطو دشخو.دشجوو  به بستهاش و وا
 ز با د،کر

 

 خت اندراه ا بهرا   تومبیل."اننکشو دتخو سمت ینازابیشتررو  لم".دد لبخندمیز هم            
 نما هنگا کشیدرا  ستم؛دکنم حافظیاخداز او   مدآ نمی لمد اچر؛یمدبو نما سرکوچه بعد قیقهدچندو

 هم من ستامیخو لم"دمیسوخت ستمد اچر"دکر یکدنز لبانش بهآورد و باالرا  ستم؛دشد تالقی همدر
 میلی  بابیو  دمکر نگاهش یددباتر کمی؛بنشانم  ستانشدبر یا بوسه

 یاهو لمدم،د بو  حتا سترا لحادر تختم یرو رناها ازبعد.  دمکر حافظیاخد                                     
 ی رو  بررا  نگشتانما هسته آ ،فتمر سمتشو م شد بلند  دکررا   رمگیتا

  لمود دممیز شسرخوو دشا دمکر  وعشر ؛نشستم  تخت یورو گرفتم ستد به،آن را  مکشید هایشرتا
 رام پد؛شد زبا  تاقمدر ا که دمبو  ختنانو قغرادم،مید وازپر نشکاا سمترا

  رتکنا ممداو منم دبو قشنگ اشصد بجی. _آ نشست رمکنا و   مدآ جلوترد،لبخندمیز                    
 ش گو و  بشینم

 .کنم

 هجدهم _قسمت#لبا_شکستهدارد... # مهادا                

 به  زهتا . جکورو   هنر دتیادر زدن  یگهد فعهد ماا  بشین:گفتم

 .شم واردبعد  بزنمدر  میگه منم
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 های ننداخو نهاترو شعرزدن و   رگیتا به رامباپد را   ساعتی  یک) خندیدیم باهم(                                
  پیشرفت بخو  چه بجیآ ی:وا میگفت و  دمیز ستد یمابر فعهد هر هم.اوختمداپر گاهم بیو هگا
 قشنگ  خیلی،یدکر

  سر وبر توهم نخونددرس  اغسر  مبر  اممیخو یگهد  من. _میزنی                                               
 درس 

 .نجا رامپد  دتخو مشقو

  ننداخودرس  لمشغورا  دمخو منو  فتر  ونبیر تاقماز ا رامپد. بجیآ  باشه_                                  
 اپیدرا  دمخو ن شکاا پیشو ممیشد گم  بکتا های خط بین  قیقهد هرپنج ماا دمکر

 عمیق  چندنفسزبا دم؛میکر

 الجد  لحادر  دمباخو یرنگا،ا نمابخودرس  نماتابتو م بگیر   تمرکزبیشتری دممیکر  سعیو  ممیکشید
 خسته دم،بو

 دبو تنگ نشکاا یابر لمزدبا.ادمید ننشارا هشت ساعت  فتمر موبایلم اغسر  به مبلندشد.مشد   
وارد  نشستم تخت لبه ستد به موبایل؛ببینماو را  زبا ستم امیخوم،بشنو را یشاصد شتمدا ستدو

  رتصو بهرا آوردم، یمدبو هپوشید ست باهم که نشکاا با نما تاییدو عکسو  مهاشد عکس گالری
 ست وژ نشکاا

 دم میکر هنگا دبو گرفته که خاصی

 

را   موبایلم صفحه  سریع،شد  زباو  ردخو  قتادرا به ضربه  چند لحظه نهما.درستامیخورا  اولمد رچقد؛
 درس  یدار دمفکرمیکر:گفت و  ختاندا بهم نگاهی،مدآجلو  درممادم؛کر  شخامو

 . میخونی

 ه؟چند  ساعت ببینم ممدم،اومیخوند  شتمدا تاحاال_

  خب  کنم هنگارو   تاساعت مبر  حتمابایدجایی مگه؟ _ مگه بری یامیخو جایی_                        
 ستمامیخو
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 . مخونددرس   چندساعت ببینم

  ی:واگفتمو  بوسیدمش،مامانم بغل مپرید. گرفتم کاکائویی بستنی اتبر  ونبیر  بیا  حاال هاباشه_آ     
 ست دو خیلی نماما

 . ممنونم دارم

دادم  مامانم تحویل تصنعی خما  یک. ناقال یدار ستدو  مامانتازبیشتررو  کاکائو تو نمو مید منکه_
 فتیمور خندیدیم شبعد

 طعم خیلی یمردمیخو بستنی تایی  سه مامانمو رامباپد. ونبیر                                                  
  بامیل شتمدا که رهمینطو د؛بو  هخوشمز دهلعاا قفوربسیا  من یابر بابستنی  کاکائو طعم دبو  خوبی

  مخند هگا  اناخد مکوبیدن شکاا  رتصو بهرا   بستنی فظر  کهاز آن روز  مدآ دمیا  ردممیخو  بستنیدیاز
 که م شد رامپد و نماما متوجه هیرخندزدم ز  گرفت

 

 .نددمیکر نگاهم باتعجب

 دار  هخند عموضو یک از مداو دمیا نماما هیچی_ ؟میخندی اچر؟خوبی مختر _د             

 ؟هستی نیستی کهزمال کتر_د 

  لبخندو دکر نگاهم هم  رامپد. مداو دمیا یدار  هخند عموضو یک میگم چیه کترد  نماما نه_
  موبایلم پیامک یاصدزبا دم،کر لمشغو درس  بهرا  دمخو یکمو برگشتم تاقما به بستنی متما ازابعدزد.

 نهیجارینقدا که پیامک یک یاصد   ؟نهواپر یرتوچطو خه زدم "آ نهیبدمخو به دبر باالرا  قلبم نضربا

  ازمملو های  فحر و ها ابجوو او  یمادمید مپیا بهم خرشبآتا》.عسلمرنبو ز چها《دبو  دشخو"ارهند   
 ستد بهم ذوق   حس هایش ف باحر هم مند،میفرستا سریعو  تندرا محبت

 ستمامیخو خهآ دمفرستارا   بخیر صبح  مپیا یشابر مشداربید  ابخواز  قتیو هرچیزاز  قبل صبح.ادمید 
 هنگا متوجه مشد  سکالوارد   قتیو صبح.آن روز  گوید می بخیر صبحاو به  که باشم  نفر لیناو من

 خاصی رطو وزمرا هچیشد: گفتم و  فتماور پیشم؛شددمخو  به مهسازدن  چشمک و  میزآ  شیطنت
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 ؟چیه  نتزد چشمک ینا  نجریا ؟میکنی نگاهم

 )زدلبخند (نجا نهواپر یگهد  گفتن تبریک نجریا_

 

 .قعانمیفهمم_وا

 ماچیزی  به  معرفت بی توعه گرچه گفتم  تبریک دت نامز سه_وا

 . کن تعود نفر لیناو روما کن انجبر   سیتوماعرا نگفتی

 )خندید(

 نگوکه د؟بو کی نبالتد مداو وزیرد که هپسراون  پس. _دم نکر دنامز منکه؟مهسا میگی چی_            

  نمیشی  صالا ارهند صنمی  تباها که کسیو  پسرغریبه ماشین ارسو نمومید  نچو نمیشناسمت
 باپسرخاله  نممومید

  پس باشه دههابواز اون  یکی  محالهو انعنو هیچ به یارند یرکا و سر هم فامیل یاپسرو پسرعموو  
 بهو یدکر دنامز نتیجهدر

 ینا یرچطو  ،میکنه هم علمی  گیری نتیجه چه. _اوه اوه نگفتی منم                                         
  کامال شما  گیری نتیجه که برسونم نتو  ضعر به باید؟نشمند دا سیدیر نتیجه  ینا به یدکر فکر همه

 یعنی :گفتو   ختاندا من به تعجب  ندکیابا میختهآ نگاهی عزیز  ستدو شتباهها

 ؟چی

  گفتنش صالحتی،انهواپر دنبو خوبی  صالشوخی_ا ؟نشمنددا فهمیدی،ستیمدو ماباهم یعنی_             
 قشنگ هم

 نیست 

 

 که  هست ماهی  ر چها نال،اگفتم قعیوا هم خیلی  دنبو شوخی_
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 ؛گذشته همارچهااز  بیشتر چیزی یه سموا  لیو ستیمدو باهم

  بهجدیت میختهوآ کامالمتعجب  رتباصو . یمدار سترو دو یگهد هم رچقد نیونمید مهسا یوا      
 میگی یدار چی نهواپر :گفت  لکنتر قابل عصبانیتی با  اههمرو  حترا نا یاباصدم، شدرو  بهرو  مهسا
  کمی بامن  تتداعتقاا نستمومید ینکهابا؟یا نهواپر نهمو ؟تیدقعاخو،وایدنبو  خترید رینطو ا توکه

 چ پو های  بطهرا ینا فطر از   قلاحدو  هستی خوبی  خترد تو میگفتم دمباخو ماهمیشهداره ا قفر

 نماو ؟نیستم بخو یگهد نال؟اهستم کناپا نالا یعنی. _پاکی                                          
 سخت  خیلی  شماها بابا بسهم؟شد  عاشق ینکهابخاطر

  عاشقی،میشدی رممنظو متوجه شکا  نهواپر. _بد ماها بخو صالشماهاا باشه؛میگیرید                 
  ستدو من،نیست صالعشقا سمشا بطروا ینا که ینها  من فحر  نمیکنه کناپا هم روتو و نیست هگنا

 ست دو یک انعنو به توهستم

 منو نشکا ،اباشی من اننگر اد تونمیخو. _ببینی سیبآ امنمیخو کنور با بگم  بهت که منه ظیفهو   
 داره  ستدو خیلی

 ل سا زهتا نمیرسونه  سیبیآ هیچ بهمو

 

 قعا وا نهواپر،میگه سترا گهدانمیا نالا اچر؟یگهد لسا. _یمرستگااخو  دبیاادمیخوام  یگهد                  

  بهم منه عاشقداره اون  ستم:اون دوگفتم. دادزدم و میگهدروغ  بهترو؟داره  حرفش یدکرور با           
 دروغ 

 .چیه عشق  نیوصالنمیداتو،نمیگه

 همزدنو _قسمت#لبا_شکستهدارد... # مهادا                

و  معلم متوجهدیاز سسرکال. فتمور دمکراو  به پشتو  منددامهساگررا از  د خو یرو  باعصبانیت   
را   متمرکز دموبو  عصبانی هم کمیو   مهسا های فحر هم  دبو  نشکااگیردر  م فکر  هم دمنبو توضیحاتش

دروغ   بهم گها ارمند یاطاقتاخد ی؟واچی بگه سترا  مهسا گه":امیگفتم دمباخو .دمبوداده  ستازد
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  که کسی به  میتونم یرچطو خهآ بگهدروغ   بهم محالهداره  ستدو خیلیرو   من نشکاا نه. باشه گفته
 شکدارم  ستشدو رینقدا

 "؟کنم

 هنگا معلم جدی  رتصو  بهو آوردمباالرا   مسرد؛بو معلم  یاصد ر؟فشا ا خانم_                                

 تخته یرو رو  مسائلدارم  من ؟کجاست ستاحو. _مخانو بله:گفتم دم،کر                                
 مینویسم

 

 ؟ میکنی هنگارو   کجا یدار ختیاندا پایین رو    تسر بعدشما

 هنگا.دبو هشد سکال در  فکرمن دننبو متوجه معلمهم حتی .  مببخشیدخانو_                                 
 یآزرا لنبا د هگا اناخد خانه به برگشت  موقع ظهر.ختداپردرس  مهادا بهو ختاندابهم یربا  تاسف

  ماشین سمت" همداو نبالمد بابا  وزمرا پس"میدرا د رمپد ماشین ماا میگشتم نشکاانگر طوسی
 همرا   نشکاا ماشین لحظه نهمادر که میرفتم

 ماشین  ارسو  سریع" دبو هنیومد م بابا  کاشکی"  َاه میدد

  سلبا  زهنو  مسید ر که خانه به. دبگیرارقر مقابلمو دشو  دهپیا نشکاا ممیترسید خهم،آشدرپد         
 ستوا لم:ددبو نوشتهو دبو نباشیدگفته خسته بهم.فتمر موبایلم  اغسر سریع دمبو  دهنکر ضعورا  هایم
 که  نبالتد م مداو هشد تنگ  خیلی

  ماا شکانما هشد تنگ اتبر لمد  خیلی منم:نوشتم. نشد متاسفانه ماا ببینمت                             
 وز مرا خب

  باید ماا نبالتد ممیا  دافر.گفتنت شکانما یافد. _ببخشید  نبالمد مداو مبابا                             
 پیشم تاشب

 ل؟ قبو باشی

 از  خیلی منکه"دممیکر ستودروغ در بهانه یک باید زبا  لقبو_                                   
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 چه  مگر ستا نشکاا به باختندل  بخاطرم؛غگوشدروزا درو  ینا رینقدا اچر خهآ  دممتنفربودروغ
  یزبا عشقوها  شیطنتاز  مشداو  یابر که قتیو همآن  گویم می را  حقایق ابعد  هباالخردارد  شکالیا

 میکنم تعریف درما ی ابر هایمروز ینا های

  دروغ بخاطر.هستماو  پیش تاشب دافر که دمکر ضیرا را هاوآن   دمکر بهانهرا  حلهرا  زبا ". میخندیمو  
 یآزرا سهر مد جلوی  منو سیداز راه ر دافر هباالخر.دم؟میکر  چه لمدبا ماا شتمدا انجدو ابعذ هایم

  گرفته نضربا زبا  قلبم مشد  تومبیلا ارسو شتمابرمید مقداو  سمت  ذوقبام؛یدرا د  نشکاا نگر طوسی
 بزنمداد   ستامیخو لمد دمیکر  ازندابررا  من سرتاپای  زبا  عسلی نچشماو شیرین لبخند نهماد،بو

 نالا میگفتم که دبو یرقد به ضربانم یاصد گرچه" همیر ومبر آ ونبیر  دمیا قلبم نالا لعنتی بسه"بگم
 مسال: گفت  د؛آراممیکر هنگارا  من لبخند نباهما فقطاو ما"اتندمیزنه  قلبت  رچقد "گوید می نشکاا

 شاپرکم 

 .من خاکستری چشم مسال

 مسال_

 . هشد تنگ ات بر  لمد رچقد  نیوبد گه_ا

  جلوی بعد  قیقهدچندو ختاندراه ا بهرا   تومبیل. ادبو کافی لمد دنکررو   ویرز یا بر جمله همین         
 ن تمارپاآ

 

  ارقرام  شانه یرا رو شسر که  یمدبو  رسانسو.درآهست  هم تو خانه  میگفت که جایی نهما یمدبواو
 ینا لمد رچقد:گفت داد و 

 . ستامیخو روها شونه

 . نه ینجا:اگفتمو   مکشید عقبرا  دمخو

 به سهرمد  مفر  ختماندا نگاهی دمخو به  شدیم خانهزد) وارد  خندیز پو(لضدحا_                         
 اول خونه میرفتم شکا: گفتمو   نشکاا  به دمکررو  شتمدا تن
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 ازهندا یگهد مخرید   سلبا اتبر من معزیز نیست یزنیا. _دممیکر ضعو رو  لباسم                             
 میای  قتوهر  اممیخو ینجاهستنا زهنو هاهم حتیرا  سلبااون  زهتا همداو ستمد هم تسایز و 
 همزبان،شو ینجابپوشیا

 . ممیخر ستوا

 . مینجانمیاا  خیلی منکه نممنو نه_

 من تنگاز دل  هماو  حاال  ؟خهآ نمیشه تنگ  من سهوا لتد مگه معزیز  بعدمیای به ین_ازا
 معطلی باکمی.دباخبربو

 ؟ بپرسم السو یک میتونم فقط:آره.گفتم

 گه دانمیا نالا اچر؟یگهد لسا"شد ار تکر هنمدر ذ مهسا فحر .  شاپرکم  سبپر جانم_                          

 " ؟میگه سترا

 

 ؟ نمیای نالا اچر_

  لسا...گفتی  دتتوخو...خه....آکه ینها رممنظو نه_ ؟بشینم رتکنا مبیا یدار ستم؟دوکجابیا_         
 یگهد

  رچقد ینکهایا؟یدفکرکر حرفم ینا به  رچقد،ها. _آنخونمو میای...بامامانت                          
 جدیش 

 ؟ گرفتی

 ؟ بگی یامیخو چی_

 . فقط میپرسم دمخوو عموضو ینا  جبرو را  تنظر_دارم 



 شکسته بال 

109 
 

  متمو بیرستانتدرس دوره د اولتو  اممیخو معزیز خب_  ؟بدی ابجورو  لماسو میشه _                     
  من نیومید  دتتوخو بعدشم کنم خوشبختت   تابتونم مبد  نساموو سر ندگیموز  دمخو به یکم منم شه

 چندماهه  زهتا

  نگاهش یرچشمی وز مظلومانهو  ختماندا پایینرا  مسردادم.  سترو از د رمپد                                
 دم کر

 )خندید(؟ کوچولو جوجه میکنی  هنگا یرینطوا احاالچر. _ متاسفم:گفتمو                                      

ام  هخند هم  من) خندید همزبا(ها  خاکستری جوجه ینام؟ _اره از ا جوجه من_                          
 نمایش ام را  هخند  دیاز ماا دبو گرفته

 

 مظلومانه یدار ینجانشستیا زهنو  اچر:گفت و  دیزکررا ر  چشمانشد؛میکر بالبخندنگاهم   زبا.ادمند
 ینکها یابر مخرید  ستوا هم  شکیزر  ست یک ستی؟راکنی ضعو  سلبا نمیری اچر؟میکنی نگاهم

 ازبنداون  به نگاهم یک باشیم ونبیر  باهم مشبا

 م شد بلند یددباتر؛کنمر تافر چگونهو بگم چی نستمدانمی. کمدهستش خلدا                                

 . فتمر قتاا سمتو

 بیستم_قسمت#ل با_شکستهدارد... # مهادا               

 اههمر به  شکیزر  مانتوی یک دم کرز بارا  یگرکمدد لنگه.دبو نهدامر های س لبا  ازپر دمکر زبارا  کمد در
  زبا  راکشوهااز  یکی.دبو قشنگ"سلیقه شخو چه" شتمدابررا   سلبا دنجابوآ نگ ر  نهما به لشا یک

را    سلبا.یانه بپوشم که دم گیربودر  دمباخوو  دممیکر یدنگاهشدباتر میدرا د حتی را  های سلبا دمکر
را  مدآ  می نو نظر بهو دبو کشو خلدانجاآ که یا شانه نددبو هشد  نامرتب کمی موهایم مپوشید

 فماطردر ا موهایم که لحا نهما .درمیرسید مکمر تاپایین هاآن  بلندیزدم.  موهایم بهو شتمدابر
  زبا قتا ."درامونهدخو خونه ر نگا "ادمکر هنگا ینهدر آ شتمدا تن به که  لباسیو   دمخو به دبو هکنداپر

 ی رو  بهرو  نشکا.اشد
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 یا لحظه یابر یمدبوزل زده  یکدیگر به.گرفت ارقر من

 هایش نفس که دبو همدآ  جلو رینقد .اشتدا برمی  جلو به  قدمی هرلحظه. بسترا   چشمانش 
  مدآتر جلو زبا ،شتمدابر عقب به مقد یکد،فتاا زهلر به بدنم یا لحظه یابر.ردمیخو تمر صو به مستقیم

 به.دکر ازشنو راهاوآن  دبر  موهایمرا در ستشد

 دن نبو خاکستری  تاتیلهدو ینا گه:اگفتو  دکر هنگا چشمانم

 نچشما به  هم من.میزند فحر  بابغض  دمکر سحسا. ای دینجانبوا نالاتو                                     
 او  عسلی

 زه؟ میلر اتصدا چر:گفتمو  مشد  هخیر

 چشمش گوشهاز  که مشد  شکیا ه قطر متوجه موقع نهما. درتبخاطرچشما _                                
 ستمدبا و ممد آتر  جلو من رینبا ."اه؟میریز شکا مبخاطرچشما اچر؟چشه ینا من یاخد".یرشدازسر

 آزرده  نبخاطرشا ستمانمیخو،بستمرا   چشمانم حاالمن.دمکر  کپارا   هایش شکا

  ستدو ،شد  هکشید تشآ به هایم لب دمبو دهکر هایم چشم نمهمارا   یکیرتا  که حین  همین.دردشو
 ینا  متما. کشید شغورا درآ من محکمزد و چشمانم به یا بعدبوسه.کنمز بارا  هایم چشم شتماند

 شتمدا ستدو مشواجداز او ستم انمیخود،ترمیکر قویاو  به  نسبترا  شتنمدا ستدو حس تحرکا 
 بد اتا

 

 قلبم  تهواز دم جوو مباتما   لحا نهما.دربمانم  غوششدرآ

  تخت یرو  د،کر بلند  مینرا از ز من  سریع حرکت بایکدارم.   ستدو نشکا:اگفتم                          
 هرلحظه دم،میکر  هنگااو  به.دبو غوششدرآ مسر .نشست

 . ترمیشد یکدنز بهم چشمانش  

 مناز که مشد متوجه.نشستم  رشکنا  جا نهما. دکر  اجد دشخورا از  من قیقه دچندازبعد.مدآ     
 ا چر:گفتم.گرفت فاصله
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 ؟ میشینیازم  دور

 یگهد میترسم خه:آگفت ز با که دمکر نگاهش لیاسو. هبهتر دتخو سهوا یرینطوا نهواپر _                 
 که هست  موضوعی یک گفتم بهت تهدیا.)خندید( نمونه  باقیازت  چیزی

 . پسر من ختریدتو گفتم که همونی؟بشی  متوجه باید

 نمیتونم ینا ازبیشتر یگهد من نهواپر ببین_ ؟بگی بهمرو  عموضواون  یامیخو نالا خب_          
 پس  رمبیا  طاقت

 همدادم او  نتاییدتکا عالمت  بهرا  مسر  ؟بشنوی حاضری،کنی بنتخااتا تجلو   ارممیزراه  تادو     
 من که نبینیم یگهدصالا یا ببینیم کمرو  همدیگه ینکه:راه اول اگفتداد و  مهادا

 

 ینا خب.رهنخو  بهم نستمود یگهود نیای یکمدنز یدیمرو د هم قتیو ینکهوا  ارمند صالطاقتا    
 ینا بهاول  قشنگ ینجااتا

  به که حاال  دمیز راها فحر  ینا اچر  خهآ  دمبو هشد گیج.  فکرکن عموضو                                        
  بهو دمبو  هشد غوششآ عاشق  که حاال ببینم کم یا نبینماو را  نستمامیتورچطو دمبو هشد بستهاو وا

 را  دبون مهربا یمابر  که غوشیوآ ستانشاز د  یدور نستمانمیتو دم بودل داده  دشجوو

 . نیست خوبیراه اول راه  پس کنم تحمل

 میگم  من هرچی ینکه:اگفت و کشید  عمیقی  نفس ؟چیهراه دوم  حاال  خب:گفتم                         
 مسئله..میشم یتاذ  خیلی من نهواپر...بگم  یرچطو...کنی شگو

 ؟میگم چی یا متوجه..توعه دنبو خترود من دنپسربو نهمو

  قعاوا تو نه واپر...توبدی که نیست  ینا رممنظو نه_ ؟میکنم یتتاذ من؟میشی  یتاذ اچر_               
 نمیفهمی 

  کنم گوشت  فحر   میگی گه.اقعانمیفهمموا نه_ ؟یگهراه د  یک به میزنیرو  دتیاخو میگم چی من       
 ف حر چشم
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رو در   دتخو  ینکها یعنی بگم بهترک   اربز_ ؟میگه چی  خترید پسر سطو ینا ماا میکنم گوشت     
 توبغلت  نمیشهدارم  ستدو  خیلی من نچو نشم یتاذتا یاربزرمختیاا

 

 مه. او ادادممیکر نگاهش تمبهو فقط ؟فهمیدی حاالدارم   زنیا بهتو  مپسر  من نچو بمانخو       
 نفهمه تو سن به  خترید مونهز ینا تو میشه مگه  خه.آنفهمیدی ز با که نگو فقطداد:

او   من یاخد"ممیفهمیدرا  چیز همه شتمدا زهتا  ؟میگم چی                                          
 م شد هخیر تشرصو  بهدادم.  ونبیر   اباصدرا  نفسم"...مناز

  صالا بزنی حرفی همچین  بهم  توروز  یک دممافکرنمیکر...اماام ا متوجه،نمومید ،میفهمم:آره،گفتمو  
  یابر خترد تو مپسر من گفتی کهروز اول    همین بخاطر د بیا پیش منم سهوا عموضو  ینا دمفکرنمیکر

 من  نشکاا ببینرو.  عموضو ینا نفهمم صالا که نیستم یرینطو ا گرنهو  دبو  منامفهمو و گنگ من
  یک دمفکرنمیکر دمسرمیکر دمخو  کوچیک نیاید تو دهبو بکتادرس و  تو مسر همش  که دمبو خترید

 رو  یکی منمروز دل 

 هنمذ کهدارم  ستدو رینقدا قتیه،و بدرو  تو نالا دپیشنها من به یکیروزم  یک دمفکرنمیکراد،بخو 
 بهم  پرته مسائل ینازا

 های نستادا نیومید دتخو حتما نشکا. اباشه گنگ سم وا میگی بهم ربا  لیناو قتیو هبد حق       
 یک  ینکهازا  منداره.  دجوو  گفتی من  به که موضوعی  همین جبرا  یدیاز تلخ

 .میترسم پیشمنباشی روز

 

  لما شخر آتو میشیم هم لما ش بعد مبد  نسامووسر ندگیمز به  یکم اممیخو  گفتم بهت منکه نهواپر
 ان نگر شاپرکم منی

  خب: گفتو  دکر ازشنورا  موهایمو  کشید غوششرا درآ  من. شنبا                                              
 هم لما یگهد ممکنه یدکر بنتخا راه اول رو ا گها که  ونبد  فقط ؟میکنی بنتخا راه رو ا ومکد نالا

 ب نتخااتو لی.ونشیم
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 . میمونم رتکنا  شخر آ تا همیشه متدو

 ؟ خرآ خرآ تا یعنی؟باشی شخر آتا میدی لقو_

 . شخر آ  خر_ آره،آ

 اش سینه  یرا رو مسر زدم و  ضایتر سراز  لبخندی

 . گرفت شغو درآ محکمرا  من هم.اوشتماگذ

*** 

را   نگمر  مکر  لشا.دبو  نگر پرو شنرو   خیلی ختماندا هنگا ینهدرآ سرخم نلبا بهزدم و  لبانم بهرا  لبرژ   
  رطو نهمام؛مدآ ونبیر تاقم.از ادممعطرکر را  دمخوو شتمدابر میز یرا از رو کلن.اد دمکر مرتب مسر یرو
 ار نگهداخد  نماما:گفتم بپوشمرا   هایم تاکفش میرفتمدر  سمت باعجله که

 . نهواپر یساببینم_وا

 ن؟ ماما یدار رمکا_

 

 سریع  یدرد خو  مشا  قتیو ها خونه یرنیاید مختر _آره.د

  ختاندا سرتاپایم به بعدنگاهی. بگم  بهت باید که هست مهم مطلب یک  نموقعاو بیاخونه   
و   تنگ  خیلی  هاتم سلبا نگهرپر و غلیظ خیلی یشت؟آراید تغییرکر  رچقد تمد یناتو یا متوجه:گفتو 
 ل نباد هرچشمی ارمند ستدو مناس  هنندز

 .کنه  ازشندابرو اون رو  باشه مخترد

 نمیتونم  منکه بعدشمه؟بد مگه میرسم  دمخو  به ینکها نماما_

  ستدو همرو  دنکر یشآرا من  نباشمو آزاد  دمنگر ادمیخو  لمد که یرطو هرواون   ینا هنگا بخاطر 
 ن توخیابو اممیخودارم 
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 ادبخو لتردتوهرکا نمیشه.فنشدحر  ینکها مختر. _دترباشم خوشکل همهاز  من                             
 هیهاخو دخو نیست یآزاد مشسا تومیگی ینکه،انباشمآزاد  دممر هبخاطرنگا نمیتونم بگی  مبعد بکنی
 چندنفر  ممکنه نیومید

زور   به امنمیخو  من؟بشن هکشید هگنا به یاچندنفر بشه  مشکلرچاد نندگیشوز  تو نیددبا نتوخیابو 
 به  یکم لطفا فقطاره،ند هفاید یرینطوا ن چو یارند ستدو که کنی  یرکا کنم  رتمجبو 

 . فکرکن محرفا 

 م؟ بر  میتونم نالا فکرمیکنم باشه_

 . شبا دتخو ظبامو_

 

  دمر بهترین رنگاا که میرفتم نما سرکوچه سمت به قشوو  ذوقبا  نچنا ممدآ ون بیر خونهاز قتیو     
 ینا مستشماا شتمدا سترا دو شتند   عطر بوی مشد نشکا ا تومبیلا ارسو.ستا من رنتظادر ا نیاد

 نگاهم مهربانی  بالبخند.شتمدا  ستشدو که دبو کسی  رحظو نشانه نچو ادمید خوبی  حس  عطربهم
 نشاندام برگونه یا بوسهآورد و جلورا  شسر د،میکر

  خوشکل امنمیخو یگهد بله.جونم  چها مسال. _مشبا ید کر خوشکل چه.شاپرکم مسال :گفتو            
 ببینی   مناز  تر

 حلهرا لنبا د بریم.خوشکلی خیلی هم یشرهمینطو  توکه. _صالا                                               

 . نبامامیا مشبا منااو مینورا

 ادمیخو حتما  خبن،نبالشود  مبر   گفت مین_را ن؟نمیا نشود خو باماشین تایی دو اچر_              
 نهممو مشبا

 . بریم باهم

  دهپیا ماشیناز  فتیمر حلهرا لنبا د که قتی. وحلهرا لنبا آن د ازبعدو فتیمر مینرا  لانباول د            
 رم بیا طاقت نستمانتو دبو هشد تنگ   مهراخو یابر لمد گرفتم بغلو او را  مشد



 شکسته بال 

115 
 

 پرسی  الحوا مگر  رینقدا باهم میتونید هم ابعد شاپرکم. _ صبرکنم رانستو رتاو                               

 

  قایآ باشه گفتمو  مندداگر نشکاا  سمترا   تمرصو) _خندید( کنیدها                                           
 نالا دحسو

 هیچ مندامیخو  چشمانشرا از  غمزد  لبخندتلخی حله. رامیشیمارسو                                            
 تش رصو  یرا رو ستانم.دببینم ینگونهاو را ا شتماند ستدو قتو

  مینورا  نشکاا به حلهرا شدیم  ارسو. دکر کتفاا شسردادن  نتکا به هم. او؟ خوبی:گفتم و  مکشید 
 باعث و  دکر جلب همرا من توجهداد  حلهرا  به مینرا که  یدسر  مسال ابجو.دکر مسال

 ینا یرطو رانستودر ر شتمدا تصمیم. کند رفتا ر  رینطوا هرمناباخو شتاند  حقاو   شدام  حتیرانا 
 می اقدا چنین  نستمانتو ما. امشو متوجه همرا  لیلشود بکشم خشر بهرا   رشفتار

 رانستور  نفریرچها باهم کهاول  شب  مثل. مشو جهامو بدی  کنشوا با مترسید بکنم                 
 هنگا حلهرا  به دیاز مین.راهم ی رو بهرو  هم مینورا حلهرا نشستیم هم یرو به رو نشکاوا من فتیمر

 به نگاهم قتوهر حلهرابا هایمزدن   فحر   بین درماا دبو  نشکاابا گفتو  گپ ل مشغو بیشترو  دنمیکر
 هیچ ماا میخندیدیمو یمدمیز فحر  باهم همگی.یمدمیز  لبخندو  دمیز چشمک من به  دفتاا می نشکاا

 ر کنا در   هم شبآن  هباالخر.دنمیکر کم مینرا دسر هایرفتا ر ازها یناز ا امکد

 

  مهراخو یابر  هم طرفی ازماا دبو  خوبی   شب فقط نشکاوا  من یابر لبتها گذشت خوبی به  نشکاا     
 را  کلید. دمبو حترانا

 م شد خانهو وارد   ختمانددرا یرو

 .دبو دهیستادرا یرو بهرو درمما

  تبابا  بیاتازود  کن  ضعورو  تلباسا   مخترد مسال_ ؟ید یساوا  ینجاا اچر نماما مسال_                  
 ت بابا  همرو   تتوضیحا  یکسری ابعد بزنیم فحر  باهم حترا هنیومد
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  جای م کمدو در  دمکر ضعورا هایم سلبا  فتمر تاقما  به. همید بهت                                          
 مشبا مکشیدام  گونه چپ سمت یرو هستهرا آ ستمد  دمیستاا ینهآ جلویدم؛کر زبارا  موهایمدادم.

 اش را  بوسه نشکاا

 .یختر لمد ماا  اچر نمانمید دمکر ششاز نود،بو هنشاند ینجاا

 ن هیجااز  پر رنگا دارد؟ا بامن  یرکا چه درمما مشبا  یعنی ؟میای کی.نهواپر_                           

 .ستا

 نگاهم نمهربا، یمدبو نشسته بهم یکدنز مبل ی. روممیا نال _ا                          

 . دمکر  نگاهش لیاسو.دمیکر

 دارد.... مهادا

 

 یکم_بیست_قسمت #لبا _ شکسته#  زنبر  نرگس:هنویسند            

 ست دو یوسف جپسرحا؟تهدیارو  نال.اردمیگم نالا باشه

 . تبابا 

. نلند  هبر ادمیخو رجخا هشد  سیهربو نال.ابله_ ؟میخونه پزشکی که همونی_آره                   
 تحصیل  مهادا نجااو میریم باهم مباهمسر گفته.کنهازدواج  بایدقبلش

 . میکنیم ندگیز  جا نهمو هم تمد یک.میدیم

 ؟ کیه  شحاالهمسر  سالمتی به خوبه_

 . تو یرستگااخو  نبیا ارهقر ما....اماا ارهند همسری که زهنو_

  زهنو کنه تعقد دنمیا نالا که هماون   نهواپر. _کنمازدواج  یگهد لتاسا امنمیخو من ننیا بگو_          
 نمیا فعال  نالا میرید باهم بعد شه متمو  بیرستانتد خرآ  لسا یناتا صبرمیکنه نهایرا یگهد هما تاچند
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  ابخد.  میکنید عقد شد متمو  بیرستانتد تو که بعد باشه  هم یرو نتو سمو ا بشهزده  حرفی فقط
 خیلی  بشه دممادا نالارد پسرمثل  یک  شتمدا  ستدو همش

 گفتم  میبریو یوزمید  دتخو یابر نماما میگی چی. _میکنه خوشبختت.خوبیه  پسر                   

 ر؟ چیکا  اممیخو عشق  ونبد  ندگیز صالا کنمازدواج  امنمیخو

 

  ممحر بهم بزنه فحر   تباها  دبیا که قتی. _ومتما ارمند که باشم شتهدا ستشدو  باید من               
 ل حال که عشقیه عشق ین ا زهبعدتا د،میا دجوو  به هم شتندا ستو دو عشق کم کم بشید

 نمهرتو هندید یکدفعه یدار توقع نکنه.ارهپایدو

 هم صالا کنمازدواج  امنمیخو من  نماما گفتم همینکه. _همدل  به بیفته                                       
 ن بیا یرستگااخو سهوا  ارنند حق بگو هم نبهشو دنمیا خوشمازش 

 بستمرا   قتا.در افتمر  تاقما سمتو  مشد بلند جایماز سریع. ینجاا                                                
  ندگیز من  نهد؟بو هشد بشوآ لمد اچر خهآ  ماا باشمآرام  دممیکر سعی.نشستمدر   جاپشت نهماو

 را  نشکاا ونبد

 دمیا ؟همد مهادا نمامیتو مگر  نشکاا ونبد  صالا همانمیخو

 نال" آره، ایارخبرندو  شدی شایدعاشق  ؟ختیاندا لتد به هنگا هیچ"دبوزده  بهم  قبال که حرفیاز  مدآ
 چشمآن دو  عاشقم؛شد عاشق من..مندادم؛ سترا از د دمخودل  من  که کنم افعترا نمامیتو

 شکا که هچیشد مگه یااخد.هایش بوسهو نمهربا هنگاآن  عاشق، هایش محبت ی همه عاشق،عسلی
 ره شما ر چطو منفهمید.ندا دهکر هایم گونه دنکر خیس به  وعشر هایم

 داد.  ابجو قچندبواز   بعد گرفتمرا   نشکاا

 

 ؟خوبی  شاپرکم ملوسال_ا
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از  نگذشته  خیلی  زهنو نشیطو.رهمینطو منم. _میشم بخو  توگوشم میپیچه اتصد  قتی.ومسال_      
 لت د نیدنمود

 آره؟  هشد تنگ

 . مبشنورو  اتصد ستمامیخو_آره. 

 .معزیز  نبالتد ممیا دافر_

  منشورو  بهرو  بامهسا دیاز یگرد دممیکر سعی. مدآ هایم  لب به لبخندو مشد لخوشحا                    
 ی ارقر  بابی هم.آن روزدممیکر ضعو را  دخوراه  ممیدیداو را  که هنگامیو 

  نشکاا نمیاروز در یک هفتهدو ینو درا گذشت هفته.دو مندراگذرا خرآ نگز                                  
  منو او از  ندیمامیخوآواز  باهمو   دمیزرگیتا یمابراش  خانهدر  یاو میرفتیم کافه به باهم ممیدیدرا 

 هرچه

ام  بستگی.وامیساختم آوردهبراش را  ستهاخوو  دممیکر گوشش فحر  دبرگر  وبر  بی  من ستامیخو
 قلبم  دممیکر فکراو  به که فعهدهرو  یافت می تشدروز   به روز  نشکاا به نسبت

 شتمدا تصمیم یمدبوداده  مپیا بهم گاهی ماا دمبو هندیدرا   حلهرا هفتهدو  ین.در ادمیکروازپر  سمتش 
 ی رو  دمکراپید را  نامش  مخاطبینم  لیست.در ببینمشو ومبر  نشا خانه  به وزمرا

 

 ق بو چنداز  بعد شد صل و  ستما"زدم و حلهرا  بجی"آسما

 م سال،لوداد:ا ابجو

 اس؟" گرفته اشصد اچر"

 م؟ عزیز خوبی حلهرا  بجیآ مسال_

 ؟ توخوبی  نهواپر بجیآ  مبر  قربونت_

 )ترشد گرفته یشاصد(. ردمسرمانخو،نه_ ؟یردسرماخو_                   



 شکسته بال 

119 
 

 یشاصد هرچه ممیشنیدرا  هایش  نفس یاصد  فقط ؟خوبی...؟چیشدی...حله،را لو_ا                     
 گلویم به بغض ها هق هق یاصد  ین،ازاگرفتاوج  هایش هق هق یاصد ینکهاتا دبو هفاید بیزدم 

 باعث  موضوعی چه م بایدمیفهمید  باشد حترانااو  شتماند ستدو من نه؛ختاندا چنگ

  مبیا اممیخو  نالا من،نکن گریه اخدرو  تو حله. _راهشدمهراخو دنبو غمگین                             
 باید ، پیشت

 حافظی اخد  درمما م،ازحاضرشدو   دمکر قطعرا  تلفن رافو. هچیشد بگی بهم                                   

  هندام ز کید کو اتخاطر  متمام،سیدر نشا خانهدر  پشت  به. فتمو ر دمکر                                        
 یم وبر سهرمد به تاباهم ممد آ می نبالشد به منروز   یک.شد

 

  پشتاز  دممیزاصد مرضیه  خالهاو را   من که خانم مرضیه یاصدرا زدم، خانهدر   نگروز او. ز یک
 گوشم در  نیفوآ

 ؟کیه:پیچید

 . نهواپر منم ،مرضیه خاله مسال_

را در   منو  مدآ ستقبالما به مرضیه خاله مشد خانه. وارد تو بیا  خاله  تویی نجا  نهواپر  عه_                
او را   قتیو ،مد آ جلو  حلهرا بعد.دبورو   شخو و  نمهربا همیشه.اودکر گرمی پرسی الحووا گرفت شغوآ
 بر را   شسر  گرفتمش شغو در آ فتمر جلوتر. مشد متعجب کامال میدد

  قتیو دممیکر آرام  باید رچطو را   دمخو  ماا کنم مشآرا دم میکر سعی.دکر گریهو  شتاگذام  شانه یرو
 ر ینقداو را ا که

  دمکر  هنگا خیسش رتصو بهو  دمکر اجد دمخواو را از  میآرا به. دمبو نشانگرو ممیدید  حترانا  
 اچره،چیشد حله:راگفتمو 

ازش   تو نهواپر :آره گفتو  مدآ جلو  درشما. یختر لمد یدمتد قتیه؟وپرید ر ینقدا نگتر              
 گریه هم همش،بگم نمیتونم میگه میگیم بهش هرچی ماکهداد  ابتوجو به شاید سبپر 

 م میگیر  تیشآ شها  باگریه درمما من نهونمید،میکنه
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 ستمد جلو فتم. رگریه یرزد ز  شد متما کهاش  جمله.  هتر رگبزاز اون  من غم نالا نهونمید                   
 ی را رو

 

 من  باشیدآروم  شما نجا خاله:گفتمو  شتماگذاش  شانه

 .میشه ستدر نباشید اننگر .میزنم فحر ش باها

 _دوم بیست_ قسمت#لبا_شکستهدارد.... # مهادا                   

 نجا اوبریم بیا  کجاست تاقت:اگفتمو   گرفتمرا   حلهرا ستد

 .بزنیم فحر  باهم

 نشسته  تختش لبه هم یرو  به. رو دکر یتا هد تاقشا سمت بهرا   من دشخو              
 غمگینو مظلومانه.یمدبو

 قلبم اخد به حلهه؟را نجوندر رینقدرو ا تو چی بگی میشه. _دمیکر نگاهم                                      

:  گفت  دبو   هشددار  خشو گرفته که ییاباصد. میبینمت یرینطو ا همیگیر تیشداره آ                    
 ندگیز نمیتونم یگهد من نهواپر ...هنمید ابجو...مشد  بدبخت من...فتر

  ینا ؟فتر چی سهوا  صالا ؟فتر کی؟فتر  مین_را م؟باالبگیررو    مسر یرچطو یگه...دکنم                  
 هبگیر باالرو   شسر نتونه اچر ماهی ینا ختربهد حلهرا  ننزرو  فحر 

 بگه بزنه فحر  شباها   نشکاا  میگم. ارمنمیز تتنها   منکه پیشتم زهنو منکه فتهاون ر کنه ندگیوز
 بگو  میگم چیهدردش 

 .فتهور ختهاندروز ا ینا بهرو  مهراخو دهکر غلط.دهبرگر

 

  فحر   شکا باو هبرید هبرید دمیکر  گریه که لحا نهماو در  دکر پررا  قتاا فضایاش  گریه هق هق
 یگه...دنهواپر:دمیز
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  فتهر نکنه... هنمید ابجودو روزه    هنمید ابجو میزنم نگز بهش هرچی نهواپر...یااخد ی...وانمیتونم  
 چه گفتم بهش  که پیش...دو روز مبر اممیخو میگه میزنه  فتناز ر فحراس  هفته یک خهن؟آلماآ

 همرو  فحر اون  یعنی..هسیا  لیست ختاندا منو ادند  تلفنمم ابجو کال یگهد هشد مسر  به خاکی
 م باپیا

 پیشم دمیا  حتماسریع  هچیشد  بگم بهش گها گفتم ادنمیدرو  بماجو یگهد نچو  دمفرستا سشوا  
 توی ختهاند امنو رافو هخوندرو   مپیا  قتیو یرنگاا ماا اره،نمیز  متنها نچوداره، ست دو خیلی منو نچو

  لنباو اون د  سشوا شمارز بی ر چقد ممیفهمید باید دبو  هشد دسر که موقع ن همو...از هسیا لیست
  شها  مهری بیاز  ستد یگهد حتما هچیشد بگم بهش گها گفتم دمباخو... فقط شهدخو  خوشی
 یوا یا نهواپر...مابدترشدا ارهبرمید

  دکر مشآرا نمیشد یگهد،دبو گرفته  تشد اش  گریه. حاال  کنم رچیکا بگو                                    
و  گرفتمرا  هایش زوبا ستانمدبا.خاکستررا  لمود دبیشترمیکرام را   نیانگر هایش ف حر ینابا

 ش با  مآرو  فقط..فقط...دکر حلش بشه که نیست مینرا  فتنر فقط عموضو. شبا آروم  بجی:آگفتم

 

 من که  چیزیاون  کنهاخد؟چیه صلیا عموضو  بگو بهمو

  تنهاو دبو هشد  خشک مجسمه  مثل حلهرا ؟نه مگه نیست مطمئنم که نباشه میزنم سحد           
  سحد  من که چیزی:اون میگفتم بهش سلتما اباو  ادممید تکانش.نددبو  یرجا   چشمانش شکا

 ن مکاا نه...نیست  بگو؟نه نیست میزنم

 نستمانمیتو . دبوزده  ماتم کامالاو  مادادم ا تکانش همزبا . ارهند                                              
 سر  بال  ینا کنم وربا که ستماصالنمیخوا یعنی کنمور با

  نیانگر.دبو  هشد گچ مثل نگشر دبو   هفاید بی ماا گفتم بلند یاباصدرا   نامش ربا چندین.همدآ مهراخو
 چند  ازبیشترام 

  دمکر ز بارا  قتا در ا قتیو ماا برگشتمآب  انلیو یک باو  فتمر ونبیر  قتااز ا رافو .دبو هشد قبل قیقهد
 هار ستمآب از د انلیو دکر سوختن به  وعشر قلبم نناگها یدرا د حلهرا ی هشد ش هو بی جسم چشمم

 و دو  شد قتاوارد ا  درشما موقع نهما .میددو حلهرا  سمت بهو  دمکرزدن   جیغ به  وعشر ؛شکست و شد
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 ئم.دایمدبر نستاربیما  بهاو را  باهم درشماو  من ینابنابر دنبو خانه  رشپد. کوبید شسر به ستید
 ی ارلدرا د مرضیه خاله

دل   حسابی دمخو من هدد یارلدرا د  من که دنبو کسی ماا شتمدا نشدکردر آرام   سعیو ادممید
 دم بو نپریشاو بشوآ

 

 مرضیه خاله حیهرو  تضعیف باعث  نمدکر باگریه ستمانمیخو

 .میگه چی شکترد  ببینم مبر  من خاله:  گفتم.مشو

 .بچم هچیشد ببینم  مبیا  باید منم شمدرما من_

و    فتر  کترد  سمت  یارقر بابی مرضیه خالهو   مدآ کتر. د میپرسیم باهم مداو کترد  باشه_                    
  بهش که شدیدی  عصبی کشو  ثر :در اگفت هم کتر. د دکر  حلهرا لحا جبرا نپرسید  السو به وعشر

  تا گرفتیمازش  که مایشاتیآز با کهداره  هم کعالئممشکو  یکسریو هشد شهو  بی یرینطو ا هشدوارد 
 ما،ایمدکر صلو  مسر نبهشو النما هشد فعر خطر  نباشید اننگر،میشه مشخص یگهد ساعتدو یکی
 قل احد  هبهتر

  خاله. شد ترآرام  لمد هبهتر  حالش  گفت کترد  قتی. وباشه نستاربیما  شب داتافر                             
 می یا رهچا  لنباو د میگفتم نشکاا به  باید.نشست  قتاا خلدا حلهرا سر باالیو   فتر مرضیه

 ی  محوطه. درمبگیر ستمااو  با که فتمر  تمرصوو   ستد شستن بهانه به بخاطرهمین.دمبو

 قطع  ممدآ قتیو ستدر گرفتماش را   رهشما   دمبو نستاربیما 

 .ادمیدرا    بماجوزود  خیلی قبال کهداد. او  ابجو  کنم

 ؟ خوبی نجا نشکاماسال،لو_ا

 .نهواپر  مسال_

 

 . مشد حمتا مزو  شتیدا رکا  که ببخشید_
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 .دهبو  بند ستتد گفتم یداد ابیرجود خه_آ

  باید نال ا نیست مهم کن لش؟وچی یعنی. _مبد ابجو  یرد که باشم شتهدا  رکا باید مگه.نه_        
 تری  مهم عموضو

 ؟ کجاست مینرا نیونمید  تو  نشکا.ابگم  بهت رو

  هپیچوندرو  حلهرا مینده؛رافتاا  بدی خیلی  قتفاا نشکا_ا ؟مگه رچطو؟مین_را                             
  رشکنا  باید. حلهرا یرستگااخو دبیاو دهبرگر باید مین.رابدیه خیلی  ضعیتو  تو حلهرا نالوا فتهر

 کسی و  هنشد  یردتا باید،باشه

 .دبیا  ترزود  هرچه بگو بهش نشکا.ادبیا هنفهمید

  قتیو دنکر  خالی  شجوآب  کاسه  مسر یرو یرنگا. ادهبرنمیگرام  یگهد نلماآ فته.رفتهر  مین_را          
 ر ینقدا

  حالیش دهبرگر باید فتهر  که هرکجا هشد  یرطو  هررا زد. _ فحر  ینا لبیخیاو  حت را                       
 ینا کن

 میزنی  خهآ  حرفیه چه دهبرگر ادنمیخو  لشزوره د مگهرو. _ عموضو                                     

 . نهواپر

 م سو_بیست_ قسمت#ل با_شکستهدارد... # مهادا                    

 

  خترد قتی:وگفتم  کنم لکنترآن را  دم میکر سعی که باعصبانیتی  ممیشد عصبانی شتمدا کم کم یگهد    
 گها دهبرنگر  میکنه غلط دهکراش  رهبیچا و دهکر بستهوا دشخو بهرو   دممر

  نتزد فحر  ظبامو میگی یدار چی باشه  ستاحو. _پستیهآدم   خیلی دهبرنگر                           
 ش با

 . فیقمهر مینرا
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.  دمکر قطعرا  ستما  رافوام  جملهمتما از ا بعد. رهنمیخو  فاقتمدرد ر به باشه دنامر  باشه ارقر گه_ا     
  فحر  مباها  دکر زبارو   شچشما شکررو  اخد:گفت  مرضیه خاله. برگشتم حلهو را  مرضیه خاله پیش

 آرام  بخاطر النم.اامتو حتیرانا   باعث که ببخش  منو نماما میگفتام  بچه  طفلیزد.

آروم   لمد خاله یه،وابهتر  حالش  شکراروخد  زبا. _فتهر اب خوزدن  بهش که بخشی                       
 قتی و گرفت

 . گفتی

 ؟ شد شهو  بی که چیشد،نهواپر_

  مایشآز ابجو  خب: گفتو  شد  قتاوارد ا  کترد   ؟بزنیم  فحر جبشرا ابعد میشه...خاله_               
 نیشوا بگید بهماول  میشه خب . یاخوشبختانه متاسفانه بگم قعدر وا نمونمید.شد مشخص هاهم
 هم نشو سن؟یامتاهل  هستن دمجر

 

 ما.ا نگوید چیزی که دممیکر سلتماا کترد  به باچشمانم. بگید                                            

 .دنبو من هشاخو  ازپر نچشما متوجهاو

 . دهمجرو  ارهند بیشتر لسا ههجد مختر_د

  بارا   شسر و  گفترا  جمله  ینا کتر. د هستندار   ربا که همید ننشو تمایشاآز متاسفانه_       
 و خت اندا پایین حتیرانا

  حسابیو  دمبو هنگ کامال بکنم باید چه منمیفهمید  یگه. دفتر                                                 
  نستاربیما رپرستا  رافو .شد شهو بی  قتاا سطو و فتر   لحااز   مرضیه خاله لا ح نهما.در یختهر بهم
 ست د به مسر  نستاربیما  تخت یرو  هم مرضیه خاله بعد قیقهدچندزدم. اصدرا 

 نشسته حلهرا تخت رکنا.ددبرگر  مینو را دبشو یا رهچا  یک که دممیکر اخد  اخد لمدر د فقط.دبو  
 م شد متوجه که دمبو
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 عه: گفتمو  دمیستاا  شسر باالی بالبخند دکر  زبا را   چشمانش                                    
 بهتری  نال؟اشدیاربید

 به که یی اصد  باداد و نتکا  مثبت  عالمت بهرا   شسر فقط ؟بجیآ                                               

 ؟ کجاست مامانم:گفت  میشد هشنید سختی

 .هبیداخو یترکنا  تخت همینجا...مامانت_

 

 . دمیکر هنگارا   درشما ندداگر  چپ سمترا   شسر

 زدن؟  مسر  بهش  اچر:گفت و  چرخاند من سمترا  ش سر بعد

 

 چیو همه مامانت:گفتمو   ختماندا پایینرا  مسر

 

 حتی رابانا 

 . فهمید

 

 نه واپر:  گفتو   نشستو  شدو  بلند تخت یاز رو مرتبه  یک

  بهو   گرفت مایشازت آز کترد  نگفتم من. _یوا یا نهواپر  یدکر  رچیکاا؟چر خه؟آ گفتی  بهش           
 به  تازدم  نگز  نشکاا به عوضش.مبگیر  جلوشو نتونستم که متاسفم.گفت درتما

 .دهبرگر که بگه مینرا

 ؟ کجاست نگفت_
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 ضعیتمو  میبینی توکه. نکن یتاذ  بگو  ستدر اخدرو  تو نهواپر. _گفت_                                       
 قلاحد ترمیشمآروم  نموبد  قتی. وبگو  بهم پس رو 

 . ریکبا شیونم ریکبا  گمر  صال. اکجاست که حتهرا  خیالم

  تخت یاو را آرام رو رافو. مشداش  هچهر نگر  تغییر متوجه. نلما_آ                                       
  حتماش، نبا اننگر دهبرمیگرو  میگه بهش  نشکاا لی:وگفتم.میشدزده  ماتم شتدا زبا  نچو مباند اخو

 مگه دهبرمیگر

 .دهبرنگر میتونه

 

  اببخوو ش باآروم  چشماتوببند حله. _را دهنمیگر بر:اون گفت  ونمحز ییاصدو  حالت  نباهما       
 شب داتافر گفت کترد 

دادم  توضیحاو  به منم دبو درمما.ردخو نگز موبایلم.  ینجاباشیا باید                                      
  بعد نجا او ممیا دمخو نالا گفت  شد حترانا هماو ستانمربیما  نالا منو  هشد  بد حالش  حلهرا گفتمو 

 نستار بیما سما میریم باهم

 ماا دم کر قطعرا  موبایلم نستا ربیما سما گفتناز  بعد . بگورو                                                
  به گفتن  اشیودر  سعیو بابدبختی دبو حلهرا  رپد.ردخو  نگز دبو من ستد که مرضیه خاله موبایل

 ر جو نمدآ نستاربیما  یابر  لکیدروغ وا لیلید ماا هستیم نستا ربیما که گفتم هماو

  رهمینطوو دبو  متعجب رشپد .سیدام ر حلهرا بابای درمما نسیداز ر بعد قیقه د پنج  قیقا. ددمکر
 ار قر من مقابل.گیج

 ن؟کجا نال؟اخهآ ردخو  ضربه نسرشو  یرچطو:گفتو   گرفت

  رپد به یگهد که دمکر هماهنگ  کترد با  قبلش شکراروخد ق؟تا ا ومکد                                          
  فقط من.نمیرسید هنمذ به هم هیرا هیچ.دبو بدی شب چه من یاخد ی. وانگوید چیزی حلهرا

 بلد  بخورا   ردنخو  صحر

 و  دهسا عموضو.بیاندیشم یا رهتاچا شتما ند تمرکز صال.ادمبو
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 حلهرا  ظاهر به. دکر حلش نه مدآ رکنا شباها  نه گید سا ینا به نمیشد دنبو  یا دهفتااپا پیش   
  تحساسا. ادبو دهسپر حساساتشا ست د بهرا  چیز همهو دبو ردهخو لگو فقطاون  نچو دمقصربو

 هایش نیدانااو  تقصیر.دبو  هشد للگدماو  هنماند  باقیاز آن  چیزی نالا که یا معصومانهو کپا
و او را   دنبو قائل شیارز یشابر  که کسی ادنند ستاز د  یابراش   لباختگیود  گید سا  گناهشد،بو
 تنم متما  رهیکبا  که بیاید هم  سرمن بال ینروز ا یک نکند که دمکر  فکر ینا به.دبو دهبر الیرسوز
  همین من مااس.ا ههندآزار د هم  شفکر حتی م شو رچاد  بال ینا به  ارمند ستدو  یا اخد نه ی.وایدزلر
 بی  هم من ودبر  مینرا  مانند هم نشکاروز ا یک گها شتماند  خوبی ضعیتو النشما

  ممیشد متوجه کم کم زهتا شتمدا  یرنگا. اکنمازدواج  نما نمیتو هم قتو هیچو نیستم  بیش یا رهچا   
  نشکاا د جوو  شتندا ستام و دو لعنتیدل  بخاطررا   هارکا ینا همه من ما.ادمکر گیر بز هشتباا چه
  نبینماو را  یگرو د کنم بنتخاراه اول را ا نستمامیتو ر چطو دمبو بستهوا بهش رینقد ا قتی.ودمکر
 منشورچاد حلهرا  بالی تابه   دمبو می ظبابایدمو  نالا همین.ازمبشو نشدنما هم لما لبیخیاو
 ازدواج بهاو را   ترزود هرچهو

 . بکشانم

 

 رم چها_بیست_ قسمت#لبا_شکسته.. #مهادا                            

 مختلف  های بابهانهو  باشم ظباموو ندهماش  ستهاخو به تن یگهد گرفتم تصمیم  شب نهمااز    
 همیشه  مثل همدادم و او  مپیا  بهش هایم سلبا تعویض  ازبعد خانه  مسیدر  که بالفاصله.ومبر   هتفر
 راه که گفتمو   دمکر رهشاا هم مینو را حلهرا به هایم مپیا از  یکی.در دکر ردبرخو بامن صمیمیو  مگر
  صبح دافر.فتمر ابخو  به بخیرگفتنش  باشب همیشه مثل.دنکر توجهی صالاو ا ماا کنداپید یا رهچاو

  چنگرا   لمد نیانگرو  هلهرود دبو گرفته حلهرا  بخاطر حالم ماا فتمر سهرمد به همیشه مثل
و   دمبو نشسته سکال خل. دادبو پیشم نالا نشکاا شکا  ی.اکند ممآرا  تایکی شتمدا جحتیااقعا.وادمیز

 ر نگاا دبوام  چانه یر ز ستمد شتمدا گیریدر  هنمذ مختلف رفکاابا
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  نهما.در حلهرا هم دمبو  نشکاا  پیش هم دمنبوام  مکانی موقعیت متوجه دمنبو ماا دمبو سکالدر  
  مازد ا مهربانی لبخند.دمهسابوم؛چرخاند  سمتشرا  مسر  مشد رمکنادر  نفر یک نشستن متوجه لحا

 آرام بالحندم؛ کر نگاهش لحا نباهما فقط من

 یا گرفته باحالت  پرسیدرا  حالم. مسال گفتم حساسما  بیو  خشک بالحن.دکر مسال مهربانیو
 نیستم بخو:گفتم

 

 ن باهما.ستامیخو گریه لمدم،دکر بغض جمله ینا نباشنید  ن؟جا نهواپر هچیشد_                         

 .ستانهربیما   مهراخو: گفتم لحا

  به وعشر را  تمر صو که دبو چشمانم خانه. رود میشه  بخو  حالش aاشاان   معزیز  شبا _آروم       
 نه اگر ازشنورا  ستشود گرفت شغورا درآ من مهسا.دکر شستن

  که؟او شتدا خبر مناز دل  کسی چه ما؛اشتدا نمدکردر آرام   سعی جمالتش  باو  میکشید برپشتم  
 نش و روح و روا تحسااسر بالیی چه  نستدا نمی کهاو   ه،شد دنابو مهر اخو نستانمید

 که گفتم مهسا بهآوردم و   نباز بهرا    جمله ینا دمیز رشو  شتدا لمد ماا اچر نما نمید.همدآ                
و  دفشر را  ستانمد بامهربانی. دهفتاا بدی قتفاا میکنم حسو هستم اننگر ،میزند رشودارد  لمد

 ی رمیارفشا دتخو به یدیاز  یدار که ینکها لما یناا  همه خترد شبا شتهاند  سسترا رینقد:اگفت 

 ؟ چیه یشربیما مگه صال،امیشه بخو بجیتمآ

 .نیو نمید هیچی که تو خه:آگفتم  هستهآ یرلبز

 ... هیچی    خه.آنیستربیما_

 نخونتو وبر  پاشو معزیز نیستی  بخو نالا تمدتوخو نهواپر_

 .کن حتاسترا
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را   حالم د میکر سعیو دبو  رمکنا  مهسا . آن روز میشه گیرتردر  مفکر خونه  مبر گه .انیست زمال نه_     
  هشرمند  هایم نندداگر یو رو ها  محلی کم بخاطر دمخو از  من شد باعثاو  های  رفتا ر ین.اکند بهتر
 یدنش ازد مدآ ستقبالما به ونخند بالب نشکا ا که ممدآ می ونبیر  سهرمداز  ظهر.مشو

 میدرا د مهسا م،شد متعجب گرفته ارقر یمرو  بهو رو هشد دهپیا ماشیناز  ینکهاز ا ماا مشد لخوشحا
 من به مقد به  مقد نشکا.افتور ختاندا پایینرا  شسر و  ختاندا نشکاا به یربا  تاسف هنگا که
 قلبم .تر عمیق هم شلبخند و ترمیشد یکدنز

 که ارسو. دبر  ماشینش سمت بهو   گرفترا  ستم."د؟چیدبیا  مبابا نالا گها یااخد   ی"واگرفت نضربا 
 بهم   نوقتاو شدیم

 .قشنگم کشاپر  مسال:گفت 

 تلخ  عموضو  چندلحظه یابرو گرفتم زهتا  جانی دمکر حس . جونم  نشکاا مسال_                          

 پر رز   یبایز  عطر بویرا   ماشین متما.  دمبر دیارا از  حلهرا

 .دیستاا یرکنا بعد قیقهدچند.شتمدا خوبی حس.دبو دهکر

 را  چشمانش  یکدفعه.دبوزل زده  من چشمای به هم فقط

 ...  لعنتی: گفت و  دکر  زبا  بعدو بست  ربافشا

 . تچشما

 

 ؟ شاپرکم ببندیرو   تچشما میشه:گفت  بامهربونی بعد

 ز با  حاال:گفت  بهم.ترشد شدیدرز  عطر  بوی،بستمرا  چشمانم

 

 

 جلوی یباز تشینآ های رز
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 از ستهد یک  دمکر زبا را چشمانمرو.  خاکستری تیله تااون دو  کن

 

  یهو ر  گرفتم ستشرا از د هاآن  شتمدا ستدو راها گل د بو  یباز خیلی.مشدزده  شگفت.دبو  تمرصو
 دن گررا دور  ستانمد بعد.دمکر  پر نعطرشااز  نستمامیتو که تاجاییرا  هایم

 که مشد متوجهراه   بیندر  ختاندراه ا بهرا   ماشین.دم کر تشکرو  بوسیدمشو  دمکر حلقه  نشکاا
 توهم  خانه  میگفت  که جایی نهما دشخو  نتمارپا آ بهرا   من ودنمیر نما خانه سمت

رو   خونه ممیر اول  من شبا توماشین قیقهد پنج نهواپر. _ دبر هست                                            
 دت خو بعد یختمر  بهمش خیلی دمبو گیردر  خهآ  کنم تمیز  یکم

 . بیا

 چند  تو  بعد مبر من اربز تو رهناجو  خیلی خهآ  نه. _کنی شتمیز نیست یزنیا .ارهند لشکا_ا      

 دمبو نجانشستهآ که رهمانطو .فتور شد دهپیا سریع. بیا دتخو شبعد قیقهد                                
 ن شکاا به هبهتررو در رو   نالا گفتم دمباخو دم فتاا حلهرا  فکر  به  زبا

 

 چشمانم جلوی  زبا  درشما لحاو  حلهزار را  هچهرو لحاو  نگ.رنشدوبرگرو  بزنه فحر   مینرابا که بگم
  کمهو د  مشد  رسانسو .وارد آبایدمیرفتم. بیشترگذشته هم قیقهد پنج میدد ممدآ  دمخو به میرفترژه 

 ن تمارپا در آ  یرو  بهرا زدم. رو طبقه

  جا همه مشد خانه."وارد شتهاگذ  زبا در رو  اچر"گفتم دم باخو دبو زبا در  یرنگا ا گرفتم ارقر نشکاا  
 میآرا بهدر را  دبو  تسکو

 یی اپذیر سط. در وفتمر  جلوتر  ؟شدی کجاقایم...؟کجایی نشکا...انشکازدم:ا یشاصد.بستم
 یکدفعه کنم هنگارا   قتاا خلدا ومبرو  بچرخم ممدآ همینکه.دنبو نشکااز ا خبری یرنگاا نه.گرفتمار قر
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 ستد یمابر.دکر یدشا فبر  ازپررا  هایم سلبا  متماو سمتم پرید دبو یدشا  فبر  ستشدر د که نشکاا
 و آرام در  گرفت شغورا درآ من.ندامیخورا  رکمبا تتولد و  دمیز

 . دکر انجورا   رکمبا تتولد گوشم

 پنجم _بیست_ قسمت#ل با_شکستهدارد... # مهادا                     

 را  من نشکاا رکا  ین.استا متولد وزمرا که  دبو فتهر دمیا  صالا

 . دبوآورده  جدو به

  چشمانمدادم و نتکا تایید عالمت  بهرا   مسر. ببند چشماتم نبمو هستی جاکه نهمو نهواپر _          
 قیقه.دودبستمرا 

 

 بیا   فقط ها نکنی زبارو  تچشما : گفت و   گرفترا  ستمد بعد

آن   یرو  که کیک یک. دمکر زبارا   چشمانم. کن زبا  حاالچشماتو... ینجاا بشین  ها.آامهمر               
  کیک دورتا .دور  رکمبا تتولد نجا کشاپر :دبو نوشتهآن  پایینو دبو نگمر خاکستری نچشما عکس

  میپیچید گوشمدر  نشکاا گفتن رکمبا تتولد یاصد هم  زبا . دبو فشفشهو  کوچک های شمع ازپر
  دشاو  ترین  خوشبخت  دممیکر سحسا ا دمبو هشد طنشاذوق و  ازپر.مدآ می ودفر یدشا فبر  مبرسرو

 به و   گرفت بغل محکمرا   منو  نشست رمکنا  نشکا.اهستم  مینز یرو خترد ترین

 دبو هشدزده   نپاپیو یباییز نبار باآن  یرو که نگر یا مهرسو مخملی ی جعبه  یک.چسبانداش  سینه
 آورد و  ونبیر  یرمیزاز ز

 . شتاگذ میز  یرو

 برگونه یا بوسهو   گرفتم بغلاو را  که دمبو من رینبا. اما  خانم  کشاپر  یدوکااز  هم ین_ا                
 اش

 دنبو دمیا وزمرا صالا من.نشکاا ممنونمازت  قعا. _ وامنشاند                                             
 یدکر خوشحالم  خیلی.سموا کشیدی حمتز  خیلی.تولدمه
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 .معزیز 

 . نکنی شموافر من رکنا رو در   تتولد ینا هیچوقت وارممید_ا

 

  تو رکنا در  متولد  لیناو قتو هیچ که معلومه. _شتدا شیطنت نگر نگاهشزد.  یدار کش لبخند بعد
 رو 

 .نمیکنم شموافر

و   دمخو یابراول  لمو در د بستمرا   چشمانم. معزیز   کن تفو رو   ها شمعو کن آرزو  حاال خب_     
 هیچوقت  که ستما خو بعدو ستماخو سالمتی نشکاام وا ادهخانو

زدن   ستد یاصد نپیچید.  دمکر تفو را  ها شمعو   دمکر زبا را  چشمانم. ودنر  دشیااز  چشمانم
 در  هایش هخندو  نشکاا

  زبارو  دوکا  یمردخو  کیک تاییدو ینکهاز ا  بعد. _دمیکر  انچندرا دو خوبم لحا  گوشم                     
 د کر رهشا(.اکن

  یمرو بهرا رو   جعبه. یمردخو  کیک  باهم ینکهاز ا بعد) نگر یا مهرسو جعبهآن  به                             
 داد ارقر

  بانگین که  نگر یا هنقر خوشکل  ستبندد  یک. کنم زشبا   ستوا  دمخو هبد زهجا:اگفت و                   
 آن یرو یزیر های

  اچر.معزیز  نممنو قشنگه خیلی. نشکاا ی. _وادمیز قبر هایم چشم مقابل دبو هشد ر کا                  
 رو  دتخو رینقدا

.  ارهندرو   تو مثل یباییز خانم قابل. _ نیایید هدیه بهترین سموا دت خو تو؟خه آ ختیاندا حمتز به
 جلو  ربیا رو   ستتد

 . مببند ستوا  دمتاخو
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 .ختاندا ستمد به را   ستبندو د شتاگذ  نویشزا یرا رو  ستمد

و  یداد هدیهرو  ستبندد تو که ینها به  قشنگیش. _بهترین باشه  کتر مبا دمیا ستت د به رچقد_        
 ستمد

 دیا.ترمیشد  یکدنز من به هرلحظه تشر صوو   دمیز لبخند. ختیاندا                                            

 .فتمر  تر عقب کمی دمفتاا حلهرا

 . عقب میری اچر نهواپر هچیشد_

  خب.دهبرنمیگرام  یگهد نلماآ فتهر که مین_را ؟بزنیم فحر   مینو را حلهرا جبرا  باهم میشه_          
 میتونه ام  حلهرا

  بزنی فحر   مینرا با دنبو ارقر مگه؟ گید سا همین به. _کنه وعشر رو   جدید  ندگیز  یک                       
 بهش 

 قعاوا نجا داره او زهتااون  دهبرگر کهاس  نهویود مگه_  ده؟برگر بگی                                          
 که  میکنهازدواج  جیر خا زن   بایکداره  مینرا  نهواپر. میکنه ندگیز

از   بفهمه گها حلهرا  رهبیچا یوا لمگفتمد  توی  ؟نوقتاو تو یدار چی توقع بعد ارهپولد هم خیلی      
 که هم ینیا

  ؟چی حلهرا  پس ی؟وامیشه چی  نسانیتا پس نشکا. _ابدترمیشه هست                                     
 توکه

 ؟ کنه ندگیز یرچطو یگهداره د بدی یطاشر چه نیومید

 

 ه بشنو مخبر  ین.اکنه هنگا رشپدو  در ما رتصو  به یرچطو

رو   شینجا ا فکر  باید مینرا با میومد که موقع نهمو. _ترمیشه نغواد                                      
 ا خترد  یناسر بالیی هر  صال. ادبو دهنکر رشمجبو هم کسی دمیکر
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  فحر   حمیر  بابی رینقدا اچر؟ میگفت چه شت. " او داحقشونه دمیا                                        
  نگهش  تا کنه یرهرکا شد رمجبو  مینرا  به عشقش  بخاطر،لشد بخاطرد،بو هشد  رمجبو  تفاقا" _اد؟میز

 وارد   مینرا قتیداره.و

 هم  پاکش تحساسا از ا میشناسمرو   مهراخو منزه؟میبادل  نستومید کجااز   شد ندگیشز  
 عالقه  ازبرو ا شها  دباپیشنها مینده،رابو خوبی  خترد رچقد  که نمومید ینمم؛اباخبر 

 سموا یگهد ها  فحر ین.انهواپر کن بس. _دکر یگهد یکی  به تبدیلرو   حلهاون را به دنکر             
 لش و  هیچیو... مین دل را یرینطوا شاید هبد وانتا که حقشهام  حله.را ارهند معنی

  ونبد فقط ؟یردخورو    حرفت اچر بگی  ستیامیخو چی. _ کن                                                    
 دهکر هشتباا سته.درنیست  حقش یگهد ازهندا ینا تا یعنی نیست  حقش حله را  میکنی هشتباا که
 جلو   لشد باو  دهکر نیدونا

 . نیست حقش ینا ییاخد ماا فتهر

 

 کنن لهرو   دامر ورغر نبلد فقط اختر.دمتما سیاها رو  تو تومیگی که خوبی خترد نمو مید فقط_      
 مقصرهستن  نااو

 همه.حقیقته  عینو   نیست یارو تو تفاقاا نه. _نشد بد اپسر بعضی که                                 
 هم ونبد  مقصرباشی لنباد سطو  ینا ارهقر گهاما ا رهمینطو هماپسر همه نیستن هم مثل هماخترد

 ونبد هبدشد  گها خترهم.دنمید دپیشنها که هستن نا او همیشه نچو مقصرهستن دتخو جنسای
 د کر خوبی نکهاو د نکر بدی که حلهرا ما.اده کر دشنابو پسر یک

 . دنبو حقش ینا

 رو  دتخو فحر   زمبا ؟هیاخو  دخو  رینقدا اچر نشکا. _ا هخترد یک نماو باشه هرچی _                

  اسپسراز  بدترو  بیشتر خیلی اخترد یو دردا شکستن که ونبد ماا مقصریم اخترد ما صالباشه.ا میزنی
 ما  باشه هرچی
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  حوصله نگی هیچی یگهد میشه.نهواپر  بسه.... _ما شماهاییم  ازتر هشکنند هستیم ظریف جنس       
 داره یگهام د

 . هسرمیر

 هم یرو بهرو  دکر مبلند مبل یو از رو گرفترا   ستمد ششم_بیست _قسمت#لبا_شکسته#           

 

 تمر صو  به شتند  های نفس.دبو من به  یکدنز کامال.یمدیستاا

 . ندزالر ندکی را ا بدنم چشمانش صخا  قبر.ردمیخو

 ر ینقدا من  قتیو  بپرسیرو  السو  ینا میتونی یرچطو_  ؟یدار ستدو قعاوا منو تو نهواپر _              

 چسبوند   دشخو منوبه حرکت  بایکزد و یدار لبخندکش. عاشقتم                                           

  ستر، میکشید قتاا سمت بهو  گرفترا  ستم. ددمبو ابجو  همین لنباد منم:گفت و                    
 را ستم.دشد میختهآ نشکاا به عشق باحسو دفتا ا جانم به  ابضطروا

  اچر پس  عاشقمی نگفتی مگه  چیه . _دمیکر نگاهم متعجب نشکا.افتمر عقب به  قدمیو مکشید   
 ثابت رو  عشقت بهم نمیای

  تبریک بهمو  گرفتی تولد سموا که  ممنونمازت  من نشکا_ا   ؟کنی                                                   
 عصر  زهتا  دمکر یر د خیلی النماتا خونه م بر  باید نالا ماا  گفتی

 . حلهرا  پیش  نستاربیما  مبر اممیخو

زود   که مبر   باچی من؟نمیرسونی تومنو مگهم؟بر. _بری میتونی باشه:گفت و  دکر  پوفی                   
 تربرسم

 .خهآ

 . ممیا میپوشم سلبا نالا منم شو ماشین  ارسو وبر باشه_
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  عموضو جبرا  هایم فیاحر و دمیکررا دسر ر فتار ینو ا دبو  حترا نا  مبر ستمامیخو ینکهاز ا نستمانمید  
را   طاقتش من دبو که هرچه ما.ادمتغیرشو کمی لحظهاز آن  رشفتا ر دبو هشد  باعث ها خترو د حلهرا

 یک به هم من  نساندر موقع.شتماند

  سمت به نما سرکوچهاز  شتمدا  که هنگامی. دکر کتفاا خشک  حافظیاخدو  دسر  لبخند                 
  خانه به که مد آ میرو  بهواز رو دبو  باحیاو  بمحجو همیشه مثل میدرا د پسربسیجیآن  میرفتم خانه
 ماا اچر نمانمید مشد  تشر صو صخا   مظلومیت محو دارمبر چشم نستمانتو دمکر نگاهش.ودبر شانه
  بیاش  قعیوا سماز ا ماا دمبو  هنامید بسیجی او را  فقط  من.شتدا مشآرا حس یمابراش   هچهر

 لم.ددمبو عطالا

 ابجو هم. او  مسال گفتم هگااناخد من که میشدرد  بافاصله رمکنا از  شت.دانمابد را   نامش ستامیخو
 نستمانتورا داد. سالمم

 . نپرسمرا   نامشو از او  کنم لکنتررا  دمخو   یوکنجکا

 لماسوو از  مکشید  خجالت دمخو  لحظه یک ؟نموبدرو  نتو سما میشه بسیجی ادربر ببخشید_     
  دتخو نمیتونیاچر چیه سمشا توچه به  صالا فضولی تو مگه خترد خهآ گفتم دم باخوو  مشد نپشیما

 حس واز   کنی لکنتررو 

 دارم.  رمنظو من میکنه فکر نالا ی؟واکنی  کم نتدبو  وکنجکا

 

 . بسیجیه  ادربر نهمو سمما کنید  فکر شما_

 ؟ ستی امیخو همینو بیا گفتم دمباخو.دکر تند  پاو  گفترا   ینا

 .شتمدا بدی قصد من دفکرکر نالا

در   میشیم  اننگر نمیگی مدیاو یرد ر ینقدا اچر. _مشد خانهدر و وارد  یرو ختما ندا کلید هباالخر         
 که  تیرصو

  خب. بگو  بعد خونه  خلدا مبیااول  اربز نماما.مسال. _نیست تمربا لیناو                                   
 شب روزه و شکراروخد بعدشم کشید لطو یکم نمو سکال
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رو   تلباسا  وبررو.   حالم  بفهمی نشدی  درما  زهنو. _که ارهند  نیانگر.نیست                                
 کن  ضعو

 . ربخورو   رتناها بیا

 . حلهرا  پیش نستاربیما مبر  اممیخو یگهد ساعت یک نماما_

  ونبیر ازبعد. گرفتمو دوش   محما فتمر  رناها ردنخواز  بعد . میرسونمت دمخو_                              
  جین ارشلوو  مشکی لشاو نگر یا  هقهو مانتو.دمکر یشو آرا مکشید ارسشورا  موهایم محمااز  نمدآ

 را  نگمر یا هقهو ستی د کیفو  مپوشید ام را یا هقهو مچر  های  باکفش شالم نگر به

 .شتمدابر

 .بریمام  دهماآ من نماما_

 

 وز مرا نباز سکال ببرمش باید بشه دهما آ هم رامپد  صبرکن_

  درما تا نشستم  منتظر ماشین خلدا فتم. رنبالشد مبیا  نمیتونم گفته شتهدا مشکل یسشوسر        
 صندلی  که رامپد  به.مدندآ درماو   رامپد بعد قیقهد چند. بیایند رامپد اههمر به

 .ختماندا  هنگا دبو نشسته عقب

  کینگر پاواز  دبو ختهاندراه ا بهرا   ماشین  نماماآوردن.   تشریف هباالخر خوشتیپ قای_اوه آ           
 همدآ ونبیر 

 لباسامو سریع فقط من.بجیآ  تری خوشتیپ که تو. _یمدبو                                                
 یش ،آرایدکر بنتخاا س لبا قبل ساعت یکاز  تو ما .اممداو مپوشید

 هم من.هخند یرزد ز  حرفش متمااز ا بعد. ونبیر مدیو او  شتیدابرات رو   ستید  کیفو ادا  زنا با،یدکر
  نشا  بهمو  مکشید  نگشر طالییو ربو  موهایرا در  ستمو د دمکر خم عقب  صندلی سمترا  دمخو

 دت خو  حاال:گفتمو  مخندید و یختمر
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  با نال.ایختر بهم  موهامو میکنه رچیکا  ببین نماما. _و پر  بچه کن همسخررو                                 
 کله ینا

 س؟ کال مبر نپریشو

  یداربز؟تادو  شما  میکنید رچیکا  عه: گفت درما ربا  ینا ؟میکنی همسخر یگهد حاال.حقته_                  
 سماحو

 

 کیسه شتماگذ مخرید شونه یک  رامپد.باشه نندگیرا به

.  ساندر حلهرا پیش نستاربیما  بهرا   من. اول کن مرتب  موهاتو داربر نایلونه تو  عقب صندلی           
  گفتآورد و   پایینرا   دشخو سمت شیشه رامپد بستمرا  ماشینو درب  دمکر حافظی اخد که هنگامی

 و ادا  زنا  حافظاخد

 . دمیاداره  وبر ن ماما ی:واگفت سمتش مبر برگشتم.خندیدو

  به هلهرد  مشو  نستاربیماوارد  که ممد. آمخندید هم من.فتور  گرفترا  ماشین زگا  سریع هم درما   
 ینکها همهاز  بدترو ددبرنمیگر قتو هیچ یگهد مینرا که بگویم حلهرا به  رچطو  دمبو هماند دفتاا جانم

 کنه وعشر رو   زهتا  ندگیز تایک میکنم کمکش":میگفتمو دممیز فحر  دمخو با.میکنهداره ازدواج 

 به" میکنم خالصش هم بچهاون   شراز  میزنم فحر  ش باها.آره هببر دیااز  همیشه سهرو وا  مینورا
 حلهرا صالوا  دبو خالی.دفتاا تخت به نگاهم.هستماو  قتادر ا جلوی میدد ممدآ دمخو

 . دنبو  نجاآ

 هفتم _بیست_ قسمت#ل با_شکستهدارد... # مهادا                     

 ببخشید  رپرستا خانم: گفتم میشدرد   شتدا که یرپرستا به

 ن؟ شد مرخص دبو تخت ینا یرو که یربیما 
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 مهدیا دنبو  بستری  تخت ینا ی.روستهدر بله_ ؟میگیدرو  یدمقصو حلهرا  خانم_                  
 بهش  نتودخو

  بهم نیشوا نشد گم بخاطر نستا ربیما  ظهر_از  ن؟شد  مرخص.یددکر صلو  مسر                       
  میگن نمونمید .ونبیر فتهر  رچطو  نستاربیمااز   خانم ینا نندید نستاربیما  های ننگهبا صال.ایختهر

 یگهد سلبا  بایک شکیایو شاید

 .دنخبرکر هم پلیس اش  ادهخانو. فتهر تشرصو  نپوشوندو

 فتهر   مهراخو. مشد خشک جا  نهما. نیستازش  خبری و  دنمیگر نبالشدارن د  خالصه           
 نستهانتو،کند تحمل را   ییاسور ینا دبو نستهانتو کند هنگا درشماو  رپد یرو به یگهد دبو نستهانتو.دبو
 دبو نستهانتوو   کند تحمل همرا  بقیه  های فحر و  هدد مهادا ینجاا نغوودا ابخر حیهرو  با دبو

  دبو فتهر دبو شتهاگذ.ببیندرا   دبو می رشکنا  نالا بایددارد و  ستشدو کهرا  کسی خالی جایو   بشیند
 چشمانش جلویدر  شخترد که نبیند درشما تا  نباشداش  ادهخانو یدنابو شاهد قلاحد تا

. دبو هشد  سنگیناز  تر سنگین گلویمدر   بغض.  میسوخت مهراخو یابر لمد رچقد.دمیشو پرپر          َ
 چشم هایم شکا

 . مکشید خیسم های گونه یرا رو ستم.دند دبو دهکر رتارا   هایم

 ؟هستید ستشدو شما خانم_

 

 دادم. نتکا مثبت عالمت بهرا   مسر

 ؟ستهاس در  نهواپر نسمتو_ا

 را نه واپر ستد به برسد دبو  هشد نوشتهآن  یرو  که  کاغذی_آره                                         

 هم من ستاخو قلمو  کاغذ مناز  یشب. _دگرفتمرا  کاغذ یدزمیلر ستانم.دگرفت  مقابلم             
  دتخو اچر  گفتم.بدمش نبهتو ینجاا میایید شما که دافر گفتو  بهمرو داد  کاغذ ینا بعد.دمبر سشوا

 میترسم نشو  نوشتم سشوا بزنم بهشرو در رو  نمیتونمرو    حرفا  ینا گفت؟نمیدیات رو  نامه  بهش
 نبرسو  شما  مبد بهشرو  نامه شم فمنصر  ببینمش
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 . هبر  ارهبز ادمیخو که نستمو نمید ما. ادافر ستشد

 اههمر به  شتدا دمکر هنگارا  مسر  پشت. پیچید گوشمدر  حلهرا درما ی گریه  یاصد  لحا نهمادر   
 سمت  به حلهرا  رپد

 یوا یا ؟فتر  شتاگذ مخترد یدید نهواپر یدی. _دشتماگذ کیفم خلرا دا نامه. مدآ می من              
 یا اخد

 گریه هم من شد  باعثاش  گریه یاصدزار و   لحا ؟کنم تحمل روزا رو  ینا یرچطو                         
 رهچا  بی. دمبو گرفته شغو را در آ  درشماو دممیکر گریه.یابد تشدام 

 .نددبو هشد لحاو  نگر بی  رچقد  درشماو  رپد

 

 کمکش  من.میشه ست.درمیشه اشپید خاله نکنید گریه_

  یرچطو بعد  به یناز ا ینکها رکنا به هشد گم ینکه. _اشه بخو   حالش زبا  که میکنم                           
  جبش رو را   چیز همه حتما هستی ستشدو تو نهواپر .همیدآزارم  همهاز  بیشتر کنه ندگیز ادمیخو

 تفاقاتی ا چه  بگو بهم  بیا  نیومید

  نال.انیست  قتشو نالا نپرسید چیزی میکنم هشاخو خاله. _دهفتاا                                             
 تنها  نه موضوعی هر نستندو نال.اکنیم  اپیدرو  حلهرا  باید

  رکنا در  نستاربیما  ساعت یک ینکهاز ا بعد. میشه هم تر بد بلکه نمیکنه بخورو    نحالتو               
  بهو  دننکر شگو  فحر   درشماو   رپد. برگشتم خانه به  دمخو یمزد فحر  باهمو  مماند حلهرا ادهخانو
  حترا نمیتونم   ما هباالخر همینجا دهبرگر  یا باشه نستاربیما  همین خلدا شاید:میگفتن  نرفتن خانه
 اش  ییدا خونه ده برگر هم گها باشیم لبیخیا و   خونه  یمدبرگر

 با.شتمدا یزار لحا چه که  نستامید اخد فقط. همید  خبر ما به  خونس                                
 ون بیر را  حلهرا نامه کیفمو از  نشستم  تخت ی. رومشد   تاقموارد ا پریشانی

 تا نیستم که اممیخو رتمعذ  مهربونم هراخو مسال. "دمکر زشباآوردم.                                    
 ی رحضو
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  ماا فتمر تتولد روز  که ببخشرا  من .بزنند بوسه ستانتد  به من ی دوکاو  بگم  تبریکرو  تتولد  بهت
 یگهد کن وربا

  انیگرآزار د باعث دمجوو  یناز ا بیشتر تا میرفتم باید من بمانمو کنم تحملرا  یط اشر ینا نستمانمیتو
 چیزی نمدبو نچو میدهم هدیه تو  بهرا  نمدنبو من.کنم  حترا را انیگرو د دمخو  تا میرفتم بایددنشو
 بشی باختهدل  یک به تبدیلو  کنی  رضر  هم تو مشد  باعث که ببخش منو.شت اند یتابر  بدی جز
 قلبمدر   معمر لحظه  خرینآ  تا تو.ببینیرا   نشکاا تو  مشد  باعث من نچو

 . زنبا تو ماا باختم من. میمونی دارمفاو و نهرمهربواخو

 هم سر  پشت  که دبو شکا های نهدا فقط". حلهرا مضا. ابدا تادارم  ست. دورک مبا ت تولد             
 قلبم بهزدم و  تا. آن را  یختر   کاغذ یرو هایم شکاز ا هقطر چند. یدربا  می

  رکنا  رهبا دو توو   میکنم اتپید: میگفتم لب یر.زدممیکر گریهو  دممیفشر دمخو  بهو  مچسباند       
 نستمامیتو رچطو یااخد. باشه سالمو نیفته سشوا بدی  قتفاا کنهاخد.میخندیو  میشینی تهراخو

 شتمج داحتیاا نفر  یک به لحظه. در آن در شتمدا غمگینیو گرفته ربسیا لحا؟کنم تحملرا   هاروز  ینا
را   پیامم قتیو دممیکر فکر. کن ممآرو  اخدرو    تو هبد حالم گفتمدادم و  مپیا نشکاا به.کندرا آرام  من تا

 نگ ز بهم  رافو ندابخو

 

 هرچی .کشاپر  ه چیشد:نوشت  سموا بعد قیقهد پنج ماا میزند

 .ارهندارزش  که رنخورو   هیچی غصه نیست مهم هست

 ه شد گم حله_را

 نبالشدارن د فتهر شتهاگذ  نستاربیما_از  ؟بشه گماس  بچه مگه؟یرچطو؟چی یعنی_            
 ن شکاا یوا دنمیگر

 . نمانگر  خیلی
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را   گوشی.  میگرفت حرصم  شتدا  خیالی بی همه ین. از امیشه اپید شنبا  اننگر_                        
 چ ها" منا نیدد با. ردخو  نگز موقع نهما. ختماندا تخت یرو

 .مدآ لبانم به لبخند"عسلمرنبو ز

 دارد... مهادا

اش   رهشما نظاهرشد  حتی که شتمدا ستشدو رچقد هشتم_بیست_قسمت #لبا _شکسته#             
 بر 

 دادم. ابجو.دمیکر دمشا موبایلم صفحه

 حله؟رایرمیخو غصه اچر خه؟آخوبه  حالت. شاپرکم مسال_ جونم  نشکاا مسال  لو_ا                        

  پیش موقعیت  متوجه قتی؟وخه آ بگم چی نشکا. _امیشه اپید نیست بچه                               
 همداو

 

 . کنی کم در  نمیتونیو   نیستی

 ؟فهمیدی میمونی پیشم هم مشب. انبالتد ممیا نال_ا

 . بمونم پیشت  نمیتونم ماا نبالمد بیا_

  قطعرا   تلفنو   بزنم  حرفی ادند زهجا ا بهم یگه. دارنگهد اخد  نبالتد مبیا  امنمیخو پس_               
او  ماا میکند ممآرا دممیکر فکر  دمیز که دبو  حرفی چه  من ابخر  لحاو   موقعیت ینا توی خه.آدکر

 ل حا ینابا. دکر حتمرانا بیشتر

 : نوشتم یشابر

روز   یک دمنمیکر فکر .ادند بیاجو بهم. شنبا  حترانا  مناز  تو فقط ببخش منو عشقم             
 ترین  کوچیک بهرا  دمخو نشد حترا نا که دشو مهمام  ندگی در ز  رینقد ا نشکاا
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  من.باشد دهنکر حتشرا نا  حرفم که کنم هیاخو  رعذ و از او  همد ترجیحاو  یابر حتیرانا    
." عشقم"نوشتم دادم و   تغییرام  گوشی را در  نشکاا سمد؟ا میکر ردبرخو  دسر رینقدا که نهمو؟همونم
 فکر  حلهرا به نستمامیتوو  میشد بخو  حالم دممیز فحر   نشکاا با  که گاهی فقط منو   گذشتدو روز 

  یرا از رو مسر  شد باعث موبایلم نگز یاصد که دبو عصر. نکنم                                             
 خاله"سما موبایم صفحه  ی.رواصد  سمت نمدابرگر کتابم

 

 دادم. ابجو.  دبو ظاهر" مرضیه

  گفتن گرفتن ستما پلیساز اداره  هبد دهمژ.نهواپر  مسال _ خاله مسال،لو_ا                                
 اههمررو  تو  حلهرا گها نال.امیاییم  توهم لنباراه د سر نجااو بریم باید گفتن.یمدکر اپیدرو  نتو خترد

 ینکهوا هبهتر ببینه ما

  من.ممیا که معلومه.شکراروخد  ی. _واکنی کمک مششآرا به  نجااو میتونی  هستی ستشدو تو    
 م خبربد مامانم به  ممیر

 حاضر   فتمدادم و ر خبر  نهیجا با درمما به سریع  خیلی . شم دهماو آ                                     

  رشپداز  ست ا ارقر که هایی تحقیرو   فحر و   دمبو حالش اننگر هم دبو پا به  هیاهویی لم.در دمشد
 حس  هم دبشنو

  لنباد به حلهرا   رپدو   درما. باشیم یکدیگر رکنا ودر  ببینماو را  یگرد ربا نستمامیتو ینکها یابر  خوشحالی
 .در راه مدندآ من

 حله را  درما با هایش  بحثو  حلهرا رپد  هایزدن  قر  شاهد

 یدکر  تربیت که یها بچه چه ینا ؟کنه ارفر باید خترد ینا چی سهوا خه:آ میگفت  رشپد.دمبو  
 شتهاگذو  کنه تحمل نتونسته که شتهدا رگبز غم یکام  بچه  حتما: میگفت درشما.... خانم

 .فتهر

 . خانم میشه ستدر چیزی مگه فتنو ر شتناگذ با_
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...  ببینه  دشخو سهرو وا توو   من نجر ستهانمیخو حتما فتهر که همیشد ستاون در سهوا  حتما_
  فتنر توی از دردش رو  هاییر  که شتهدا گیر بز غمام  بچه  نمومید فقط نمونمید  نمونمید نمونمید

 کمکش منم دنکر اشپید  شکراروخد ماا هیدد

 . کنه ندگیو ز بمونه   بتونه تا کنیم حلرو   مشکلش تا  میکنم

 نمو نمید:گفت  درشما تسکو  لحظه چنداز  بعد. مخبر بی من که چیه  خترد ینا مشکل_     

  چیزی قت و هیچ کهدمبو وارمید.اندانمیدرا   صلیا عموضو  حلهرا رپد که دبو  مشخص کامال         
 حل  مشکلو نفهمد

  قتا. وارد امیرفتمراه   هاآن  سر پشت من.مسیدر هباالخر.  دشو                                                   
  که دکر رهشاو ا یمدکر مسال.دبو نشسته صندلی   یرو گندمی جو موهای بادار  جهدر  دمر.شدیم مربوطه
 خاله . بنشینیم

 . کجاست  مخترد پس بجنا:  گفت مقدمه بی مرضیه

 ؟ستهدر هستین ید مقصو ادهخانو  شما_

 ؟ یددبر  کجارو   مختر .دبله بله_

 .شببینید   میتونیدمها فحر  متمااز ا بعد. همینجاست_

 ؟ هرشیاخو  شما: گفتو   ختا ندا من به نگاهی بعد

 .هستم هراخو مثل که ستی.دوبله_

 

 از  اچر نتو نظر به. نیدوبد جبشرو را  چیز  همه باید پس   خب_

  ختهاندا پایینرا  مسر فقط و  دمبو شخامو  من ده؟کر ارفر نستاربیما                                 
 اش پید صبح وزمر:اگفت داد و  مهادا زبا نمیزنم  حرفی یدد قتی.ودمبو
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 .ستهدر هستن  دمجر اظاهر.شهر توی تپر  جای یک یمدکر

 ننشود کر ارفر لیلد که دممیز  سحد . _بله:  گفت رشپد .شد می بیشتر من س ستر ا هرلحظه        
 مشخص  هم چیز همهو هشدمنجاا ردمو یندر ا قانونی پزشکی هایرکا .موضوعه همین

  من؟چی یعنی میگید یددار چی وانسر بجنا: مرضیه  خاله. هشد                                              
 م ختر.دبشم متوجه  ستدر نمیتونم نیست  بخو  دیاز حالم

  مرتبرا   هاوآن  شتدابر ش میز یاز رو عکس چندتا ؟کجاست                                     
 هشد نیشوا رزبا  شناسایی باعث که یردمو :گفت.دکر

داد  حلهرا  رپد ستد بهرا  ها عکس بعد. دبو نسوخته  تشرصو   فقط متاسفانه.دهبو نتشور صو       
  بیو  سوخته بابدنی باشد حلهرا ینا کنم ور با نستما نمیتو. میشدرد  ما بین  یکی یکی ها عکسو

  دممیکر حس .مبگیررا  هایم شکا جلوی نستمانتو یگر.دد؟بو سوخته اچر.دکبوو  بسته نچشمان،جا
 قصد قلبم

 

زد   جیغ  مرضیه خاله. نمیشد خشک هایم چشم  شکوا ممیکشید نفس تند تنددارد. توقف  
 ورم با من نه؟ ببینمش د بیا گید نمی اچر میدید من ننشو چیه ها ین؟امنه خترد ین:اگفتو 

 ا چر دنبو شکلی ینا من ختر.دنیست من خترد ین.انمیشه

  رپد .میگفت نالهو  دفریا بارا  ها  فحر ینا  م تمااش.  ه چهر ارهند نگر اچر سوخته                        
 گریه هم حلهرا

و  دهکر کشی د خو  نتو ختر. د میگم تسلیت. _دبو  گرفته شغو را در آ حلهرا  درماو   دکر می        
 رو   دشخو

 یک  فقط چیز همه شتمدا ست. دوگرفت تشدام   گریه. هندزوسو                                         

 . مشو  اربید سریعو باشد  کحشتناو  سکابو

 دارد.. مهادا
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 U.  ستا نگیزا غم بس قعیتیوا نستادا ینا که سفسوا صد(

(e 

 

 لعنتی : میگفتم دمخو بهو  مکوبید می مسر به  مشت با نهم _ بیست_قسمت #لبا _شکسته#             

را از   مهرا خو من.شکو ا دبو غم  دمجوو   متما ؟بینی می یدار بیهاخو چه ین.ا شواربید                  
 دمبوداده  ستد

 

  بی جسماز بیشتر  قلبش کهاو  یابر میسوختاو  یابر لمد رچقد دم؟کر می  تحملرا  غم ینا رچطو
 یاباصدو دمکر   میاش  خفه دمخو تا  دبو  مقابلم مینرا ستاخو می لمد لحظه. آن دبو سوخته جانش

 یاهو لشد یگرد تا دممیزاو  به محکمی سیلی ننچناوآ  دمکر می انجو گوششرا در   دنامر سما بلند
 گریه دیا .فتندر میرژه  چشمانم جلوی نمااریدد خرینآ  تا بچگیاز   نتمااخاطر متما. نکند یدنامر

 مینوز یمدبو فتهر هکو قتیو من به  نشدکر کمک دیا.سوخت می مجگر   دمفتاا می هایش
و او   میددو می نبالشو د  دمکر خیساو را   که ی،روزخانهدادن در راه  مسابقه ن،فتنمار  سهرمد.ردمخو

 سنگین  قلبم یرو ها ینا همهو..... ممیخندید منو دمیز جیغ

 سخت  یمابر نیست یگهد ینکها وربا میشد باعثو  نددبو  هشد

  نجاآ لمسئو. شدیم خانه دسروارد  درشماو  رپد اههمر  به. دشو  تر                                             
  یرو دنیستاا انتو یگر.ددمکر  نیدزلر به وعشرزد.   یخ بدنم م تما یدنشدبا آورد.  ونبیررا   زهجنا

  لحظه هر. یختر  می شک وا دمیز دخو  رتصو به  رشپد.فتر  شهواز  مرضیه خاله.شتماندرا  پاهایم
 بی  بد رچقد که رشپد رهچا  بی،مرضیه  خاله  رهچا بی،حلهرا رهچا  بی.میشد تر  سخت یمابر چیز همه

 

 لمد تهاز  یکدفعه.دممیز سیلی   دمخو رتصو  بهو  دممیز ضجه دمنمیکر گریه یگر. ددبو  خترد بتا
 حله را  گفتمزدم و   جیغ
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 چشمای  قتیو درمما.دبوام  ندگیروز ز  بدترین. آن روز وووشو  بلند                                          
 بدی  قتفاا  چه دمکر تعریفاو  یابر  باگریه اههمر هم من. دکر حشتو یدرا د من نگر  بی  نگو ر خسر

  می ازشنورا  مسر ستشدباو کشید شغو را در آ منو   میدرا د  درمما های شکا نشد یرجا. دهفتاا
 غم ینوآدم را از ا عالم متما ست اخو می  لم.ددمکر  گریه غوششدر آ نستماتو می که تاجایی.دکر

 باخبرکنم 

  به دلوآ بغضو گرفته یاصد  بازدم و تلفن نشکاا به. کنم گریه همه پیشو                                   
را   دمخوو   باشمآرام   که دکر تاکیدو  گفت تسلیت نهایتودر  دکر  تتنهاسکو هماو  دمکر تعریفاو 

  گفت می  شکا  یا کند می ممآرا  دمکر می فکر. میمیرند  همهو ستا حق گمر   ینکهوا  نکنم  یتاذ دیاز
 می  ترآرام   کمی نشکاا رکنا در  شاید   نبالتد ممیا نالا

  خر.در آحلهرا  گمر از  هم دمبو حترانا از او  هم حاال دبو یگرید چیز من توقع نگفت  هیچاو  ما.امشد
 که هرچه هم

  هیچی  بهت یدار اعز نچو نهوا پر:گفت  هم. او منداخو دنامراو را  ئمو دا دمکر  مینرا  ربا نستمامیتو
 از  بیشتر لطفا.نمیگم

 

 حتی را نا  اشبرو   دهبو تو فیقر حلهرا گه. انکن عصبانیم  ینا

 .دهبو   من فیقر هم مینرا

  خبر هماو  به شتمرا دا مهسا رهشما. گرفت لمد خیلی .دکر قطعرا   ستماو گفترا  ینا          
 سمامر یا بر.کندرا آرام  ممآرانادل  دمیکر سعیو  گفتو  سخن بامن مهربانیو  مالیمت با خیلیدادم.

و   یختندر   می کخااو  یرو شتند. دامندید هماز دور  حتی را   نشکاا ماا مدآ هم مهسا،یرسپا  کخا
 ش باها  منم یداربز نکنید خاکش: میگفتمو دممیز جیغ  فطرآن  من

 کنمآزاد  درم ماو   مهسا لچنگارا از  دمخو تا دمکر می تقال. مبمیر                                                
 چند. دمکر   می گریه بلند یاباصد منو یختندرمی کخا دمجواز و یا رهپا یرو   بر. دبو هفاید بی ماا
 می ستانمرا در د هازدم وآن  چنگرا   کخا  صباحر.نشستم کخا مشت  یک یرو  بر بعد قیقهد
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 دافر سسترا یگهد شدی  حترا یگهد خوشکلم هراخو اببخوآروم  یگهزدم:د می فحر  حلهرابا . دمفشر
 رو  عشق غمو 

  بهو مشد  بلندو  دکر کمک درمما بعد یا لحظه. اببخو دهسووآ  حترا مشب؛ا یارند                     
  تنها ین.ا یختمر شکوا منداخو  ربا چندینرا  حلهرا نامهو نشستم تخت یرو  تاقمدر ا زبا.فتیمر خانه

 ن ما تاییدو های  عکس.دبواو   یرگاد یا

 

  خیلی مهسا تمد ین.در امکشید می ستد تشرصو یرو به عکس  یو از رو  دمکر می هنگارا  باهم
  منو بخیرمیگفت شب که دنبو کسی  لیناو ها شب  نشکاا یگر.ددبو قبمامرو  شترا دا من یاهو

 شب  ابجوو او  گفتم می بخیر شب  من نهایتودر  مشد  می هخیر موبایلم صفحه به  ها ساعت

 مدآ می نبالمد به گاهی فقطو  دبو  هشد  کمتر نما دنکر  تمالقا نماز تمدداد.در  میرا  بخیرگفتنم  
 می.ادمید یر را د هایم مپیا ابجو. ببینماو را  شتمدا ستو دو  مشد  میاو  تنگدل  قبلاز بیشتر من ماا
از  که هم قتی. وهدد می ابجودور  خیلی یاو  ندانمیخورا   من های مپیاو  هست یزمجادر  که میدد

 خهآ  دمکر می لقبو گید سا لکمادر  هم منآورد و می مختلف های بهانه م پرسید می لیلاو د
 می مگر شتمدا ستشدو

.  دمبو ترآرام  حلهرا گمر  به نسبتو دبو گذشته بیشتر هفته یکروز   چهل.از بگویم چیزی نستماتو
  ونبیر خانهاز  گرفتم تصمیم دمبو  گیردل  خانهو در  دبو عصردر آوردم. تنمرا از  مشکی سلبا هباالخر

 ابماجوا گرفتم ستما   ربا چندین.کند بخورا   حالم  تا باشیم باهمو  مبگیر  ستما  نشکاا باو ومبر
  جاآن  حتما   گفتم دمباخو  ومبر   موسیقی هشکدزموآ به گرفتم تصمیم.دبو پاسخی بی  هایم ستما

 یک  دمکر زبارا  خانه.در ستا

 

. دبو  ستشآش در د فظر  که میدرا د شتدا برلب شیرینی   لبخند کهرو  شخو و   محجبه خانم
 ی ابر  یرنذآش   ین. ایدکر زبا در رو   موقع شخو   چه.مخترد  مسال: گفت  بامهربانی

 . ضاستر مما ا قاآ دتالو
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 گفتم هم من.گرفت طرفمآش را  فظر مهربانی با سی _قسمت#لبا_شکسته#                         
 شت دا عجیبی  مشآرا هایش چشم.گرفتم ستشرا از د فظر و نممنو

  گرا هستیم نتو یرکنا همسایه  ما مختر. _دپسربسیجیآن  های چشم مثل  ستدر                    
 شنایی آ دیاز  ینجاا مدیماو لمساا زهتا .خدمتیمدر شتیددا ی رکا همسایگی توعالم

 .یمارند

را   بسیجی  پسر.آن چرخاند سترا  سمترا   شسر بعد. نتو  لطفاز  نممنو_                             
 همه  یابرن ماما:گفت و  مدآ جلو. یدآ می خانمآن  سمت که میدد

 .یمدبرآش  همسایه

را    بشاجو  هم منو دکر مسال من بهوآرام  یرز  سربه. قاآ  با  تجرا مپسر   شکراروخد  خب_                 
 پسر دادم.

 . میرحسین:اگفت زد و  یشاصد  درشما که فتر  می شتدا

 

 جشن  سهوا کنی  کمک مسجد بری گفته قاآ جحا  گفت  تبابا 

 .مشبا

  پسر  ینا درما هم خانم ین.وا دبو میرحسینا سمشا پس. درما چشم_                                  
  خوبی حس  اچر نستمدا نمی.شتند دا مهربانی های چشم دوهر دنبو هم به شبیه  دوهر رچقد.دبو

 به  اآش ر  فظر و  برگشتم خانه به.فتر دمیاام  گیریدل  لحظهو آن  دمبو دهکر  اهاپیدآن  به نسبت
 ی ابر یرکنا  همسایه که گفتمدادم و  درما

  بهزدم و ون بیر خانهداد از  نمی ابجورا   تلفنش که مشد نشکاا اننگر زباآورده. یرنذآش  دتالو  
را   نشکاا اغسر هااز آن   شناختند میرا  من جاآن  لمسئوو منشی. فتمر  موسیقی هشکدزموآ

زدن   فحر و  نباهاشو  شتندا رکا ینجاا نمدآ سر یک هم  نشورپد  تفاقاا هستن  سکال سر:گفتن.گرفتم
 ز با
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 ن شو رپد  خهآ  میکنید هشتباا کنم  فکر اممیخو رتمعذ. _سسرکال برگشتن                                

 رو  نشورپد وزمر ا دمخو من؟گفته کی نجو. _واه دور از  نشد تفو  پیش هچندما                          

 .دنبو هم همشبیه خیلی  پسرو رپد  تفاقا.امیدد

 . میگمارو  یادمر نشکاا قایدارم آ من خانم ببخشید_

 

 که قتیو دم فتاروز ا لیندر او هایش شکا دیا. میگمرو  نیشوا هم هبند ستهدر  خانم بله_             
را    رشپد نچو و  ستا مینرا ستدو  نشکاا  گفت می حله.را دمفتاا رمپد  دیا گفتو   شد پخش هنگآ

 ب خو  حالش قتهوچندداده  ستازد

 اش را  هشد تفو  رپد یابراو  های شکا  دمخو من خه. آ نیست

 اچر د؟بو  که یابر ها شکآن ا  پس ا؟چر خهد؟آبو گفتهدروغ  نشکاا یعنی  دمبو هشد گیج. میدد
  یابراو  کنم  ور با نستماتو نمی نه؟یخت ر  می شکوا دفتاا  می رشپد دیا باید هنگیآ همچین نباشنید
 کهزدم  می  نهیب دمخو به.نددبو آورده  مهجو مسر به مختلف فکرهای کلی. دبریز  شکا یگرد کسی
 تا  نشستم ش منتظر جا نهمادور. بریزرو  پلید یافکر ینا بسه

  سمتشو مشد  بلند  جایماز  خوشحالی با میداو را د قتیو دشو متما سکال                                    
 حساسی ا بی  لکمااو در   ماا دمکر  مسالاو  به ذوقبا فتمر

رو   بما جو اچرزدم  نگز  بهت  رچندبا_ ؟میکنی رچیکا ینجاا تو گفترا داد و  بماجو            
 ان نگر نمیگی؟یادند

و زدم   ادمند ابجو  دمبو سکال خب : گفتزد و  خندیزپو ؟عشقم میشم                                        
 ی رو

 ه؟چیشد مگه حاال. اصد بی

 

 ف حر  تباها و  باشم  رتکنا اممیخو من.ونبیر بریم باهم  بیا_
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 . بزنم

 . ممیا نالا شو ماشین  ارسو وبر باشه_

  لحادر   ماشینو یمدبو  ماشین  ارسو باهم  دوهر. بیازود  باشه:گفتمو  زدملبخند                            
 ستش.دحرکت

 . شد پخش جیرخا  هنگآ یکو دبر  ضبط سمت را

 ؟یزار نمی عاشقانه و  حساسیا هنگآ همیشه مثل اچر_

 یدسر  نگر نگاهش اچر دنبو  رپرشو  سابق مثل یگرد اچر. شتماگذ عتنو سه_وا                          
 ین ا ما.استا مینرا به هایم فحر   بخاطر  حتما دبو گرفته

و    مینورا حله را  عموضو بخاطر گه.انشکا. _اکند میآزرده  بد خیلیرا   قلبمروح و دسر های رفتار       
 حتی رانا  محرفا 

 . بدی حق بهمو کنیرو درک  من باید توهم ماا ببخش  منو

 . نیستم حترانا  صالا  جهت یناز ا من.نیست مهم صالا نه_

  ؟مگه میکنم رفتار یرچطو؟نهواپر میگی  چی_ ؟کنی می رفتا ر یرینطو ا مباها اچر  حتیرانا  چیاز  پس_
 نهمو من

ام؟   نیروا نهایود یک من یعنی  حرفش  ین. ادهکر تغییر رمفتار  من توفکرمیکنی شکانما               
 ن شد تحقیر حس

 .شتمدا

 

 همو منا توهم با که هست کسی هشکد زموآ توی نشکا_ا

 ؟ باشه فامیل

 ؟مگه ر چطو  ممدخو فقط نه_
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  یعنی:گفت.دکر توقف نخیابو بغلو  ترمز یزد رو ه؟شد  تفو رتپد قعاوا  تو_                      
 سه؟واچی

  تو نشکا؟ا ترمز میزنی یکدفعه اچر ؟گفتم چی مگه_ ؟میپرسیرو  السو ینا چی                           
 نمی  شکا رتپد سهوا مگه شد پخش هنگاون آ قتیاون روز و

 نه :گفت محکم ؟یختیر      

  نگور  تو چشمای،هنگ.اون آگفتمدروغ  بهت: گفت .دمکر نگاهش لیاسوو  بیشترشد تعجبم     
اون   با دکر  شگورو  رشپد  فحراون  ماا دم بو عاشقش که ازهندا می کسید یا  منو نشو خاکستری

 که کسی عاشقتم گفت می که کسی ختو فر لپو به منو.رجخا  فتور دکرازدواج  ارپولد عوضی هپسر
  یزبارو  شتن دا ستدو نقش امبر فقط که مفهمید .پرستیدمش  می عاشقانه  مند ومیمر من سهوا
  خالی هاشو  هعقدو کنه شموا فر چیو همه تا حلهرا با مد او دبو ردهخو  شکست  یک هم مین.رادهکر

 خالی هامو هعقداون  مثل ستمانمیخو من.کنه

 

  ثابت بهم ردهخو   شکست من مثل میدد هم مینرا قتی.و دبواون   شبیه تچشما که کنم چه ماا کنم   
  گمر  همینم یابر بگیریم منتقاا  ستیماخو.نهدکر تظاهر  نتورکا و  یگرهستیدزبا اخترد شما همه که شد

 شماها  نیست مهم ما سهوا  صالا فیقتر

  زهنو شی یت اذ ینازا بیشتر ستما نخو فقط گفتم بهت گها النم.امیفهمی حقتونه دبیا نسرتو هربالیی
 مهدجوو  تو انجدو یکم

 .نشی رچا د حلهرا بالی به  تا گفتم بهت  ترزود که

 ؟یمد بو یچهزمابا یعنی گفت می چهاو  من یاخد

 نباز بهرا   ها فحر  ینا ناشیانه  نستامیتو رچطو  یکم_سی_قسمت #لبا _شکسته#             
 سرگیجه  حس.گرفتم م سر فطر را دو  ستانمآورد؟.د

 مگر  مدآ می مسر  بال ینا باید که دبو چه من هگنا مگر.شتمدا
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  شگو شکا  یا دمکر می.آرزو ا؟چر خهآ  ؟یمدبو قربانی  یک  مافقط یعنی. د؟بواو   مقصرضربه حلهرا  
 قعاوا که من.شدند ربا  شکا چشمانم. باشد شتهاند حقیقت عموضو ینوا باشند هشنید هشتباا هایم

  صتقا باید من اچر؟من اچر. دمنکر یزبا او  سحساا با که مندم،نبو یگرزبا که من،شتمدا ستشدو
  عشق دنکر شمو افرو دتخودل  یا بررا   یگرد یکی که ستا یدنامراوج  ین.ا؟هم د پسرا  یگهد یکی
 می  گریه.کنی یچهزبا  دخو

 

  چی من هگنا:گفتمو  نشکاا به دمکر.رو شتماند مبگیر را  هایم چشم نیدرنبا  جلوی ینکها انتوو دمکر    
 ن شکاا دبو

 ؟هستن من مثل یابقیهام  بقیه مثل من مگهن؟ها

 ؟هستید هم لنگه نهمتو_

 م؟خترد نچو ممید پس صتقاو رمکا هگنا_

  ین؟ابینید می چشم یک بهرو  همه که چیه شما  جنس. _یگهد یهرینطو ا نتو جنس_                       
 نتر دهسا  اپسراز  باشن هرچی اختر .ددهنکر نتورمجبو  هم کسی میدید دپیشنها اخترد به که شمایید

 م نمیگیر منتقا ازت ا من .شکستی هم بد نشکاا  شکستی. نتر هشکنند  ها شمااز 

 بیشتر یاخو می.کن نگاهم  تچشما ینابا کم بسه. _همیگیر اخد ماا                                    
 تیشی آ

  ندگیتز تو  یرینطو ا دهکر پر کینهرو  توقلبت  نشکا_ا رم؟بیا  تسر  بالو بشم                                  
 منتقا.ایدنامر از  پرو هعقد از پر،نفرتیاز  پر نچو گیری نمیآروم  هم قتو هیچ. نمیرسی کجا هیچ به

 ست رو در چیزی هیچ

 یک  قربانیو دهنکر یرکا که کسیاز  منتقاا صخصو به  نمیکنه

 . هشد حمقانها عشق

 . منتقاا با میشه خنک لمد من اچر_
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رو   سمتا  که مندارم  ستدو که  من یربیا   نبوز بهرو   ها فحر  ینا همه میتونی رچطو  نشکا_ا   
 خهآ عشق شتماگذ توقلبم

 . خهآ نگیری انجدو ابعذ میتونی رچطو تو؟تونی می رچطو

  می هکشید تش آ  به قلبمو دمیزرا  ها فحر  ین. "ادمبو عاشقش منم شتمدا سشدو منم_              
 قشنگ و رکنا اربزرو  کینه همه ینا بیا.ن؟ها چیه  من  تقصیر". _شد

  یگرنیستمز با  من،نیستم دنامر من که مطمئنم قلاحد.نشکا ا نیستن هم مثل همه.کن ندگی ز دهسووآ
 هم ین.انمیکنم تظاهرو

  فحر  نشنید یابر  هایش شگو یرنگا . او اخیلی هبیشتر خیلی بخو  پسراز  بخو   خترد که نمومید  
 د بو َکر کامال هایم

 ابعذ من یابر تو ابعذ.هستیاون  به شبیه توخیلی. _ نمیشنوید هیچو                                   
 اون

  رینقدا میتونی رچطو نشکا. داد زدم:ا زعمربسو یک وبر حاال تمومه تو با  رمکا یگه. ددبو          
 روها  فحر  ینا قیحانهو

 .خیلی  هستی پست خیلی؟نیست  حالیت  نسانیتا تومگه بزنی

 ین.ادبو لخیا   بیو او   دمکر می گریه نخو. پایین گمشو: گفتزد و  تمرصو به محکم هکشید یک        
 چیزی   دبوزده  قلبم به که محکمی ضربه  مقابلزد در   تمرصو  به که سیلی

 . دنبو

 

  تا هشد  تفو  رمپد که  بگیدروغ   شدی حاضر  حتی تو.باشه دتیا نشوندی قلبم به هایی خمز  بد_ 
 قشنگ رو  حساساتما
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و در   مشد دهپیا من. کشید یدار اصد  نفس. مبپذیر تر حترو را تو دهسا منو   کنیدار  جریحه        
 قلبم یرا رو  ستمد سوخت قلبم.شکست دمجوو همه.  فتور  گرفترا  ماشین زگا.بستمرا   ماشین

 یک.دمفتاراه ا  به نشکاا ماشین لنبا ود گرفتم ماشین یک رافو زدم. گریه یرز نخیابا  سطو و شتماگذ
 ل نبااو را د که دکر می  رمجبو را  من چیزی

 به کهاو  میرفتم چه پی خه.آومبر  نبالشد به گفت می زمبا که هشد لهو شکسته  قلب ینا به لعنت.کنم
 گفت  من

رو   تواون  که نمیشه حالیت اچر نفهمدل  خه".آببینماو را  یگرد ربا  یک ستامیخو  لمد فقط.؟گمشو
 ا چر پس ادنمیخو

 به من مید. دمیرفتم نبالشد فتر  می که فطر  هر به ن شکاا ماشین."ببینیش یگرد ربا  یک یامیخو
دادن  ابجودور   لیل.او دشداو  ماشین ارسو نکنا هخند طالیی  موهای با خترید که میدد دمخو چشم

 دم کر می  باخبررا   خترد آنباید نم انمید.دبو یگرد دهسا یک هماو  دبو که هرچهد؟بو من به  ها مپیا

در  که یا  لزله.ز؟ستاو با  جانمآرام   نالا اچر که مشد میز ردمیخو که تاجایی یادادم  می نجاتشو
 یگرد دبورخ داده  قلبم

 

 شکا میرفتم نشکاا ماشین لنباد که شهر هرگوشهداد.  نمیرا  غصهو جزغم  فکری هیچ زهجا ا بهم
 خانه گفت می که جایی  نهما  شد ختم نشکاا نتمار پا آ به که فتمر نبالشد  جایی  آنتا. یختمرمی

 بیشتر  مدآ دمیا که حرفش ینا هست توهم

 می  یتاهد نساختما خلدا  بهاو را  پایش به پاو  دبو گرفته شغورا درآ  خترموطالیی.دسوختم
 پریو لیگرباد مفهمید لحظه." آن ونراون   با فتیر  بامن که جاهایی  قلاحد لعنتی".دکر

 لبا شکسته یک منو دبو هشدد نابوام  هستی متماو نمذوق درو  متما ارمند ن پرکشیدو  نپرید یابر
  تر تلخرا زد.و  شقید  که شتاند میدیا یگرد ندگیز به هم.اومپرشدو  لبا بی حلهرا مثل هم من.مشد

 مند"بو  نوشته که دمفتااش ا نامه دیا. هدد مهادا ندگی ز  به نستاتو یگرنمید حلهرا ینکها همهاز
 باختم 
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 شما که هسته ینا نشورکا همه یناا مختر. _د ودبر نقبرستا به که ستماخو تاکسی هنند."از رازتونبا     
 دهسا رو دور. شما ازنبند هم نهایتودر  بدند ارقر نشود خو سرگرمیرو 

 . یدرنخو  لگو نباشید

  دنابو که حاال ردمخو لگو که حاال:گفتم  هنندرا به دبو ی رجا  چشمانم شکوا شتم اند خوبی لحا من
 ل با  که حاال مشد

 

 م یدد دمخو منداره؟ هفاید چه ها فحر   ینا شکسته  مپرو

 . نیست گفتن به زنیا یگهد

 هنگآ  یک لمآوردم.د ونبیر کیفمرا از  هنزفری_دوم سی_قسمت#لبا_شکسته#                   
  خر".آشتماگذ حالم  با متناسب هنگی دادم وآ تکیه  ماشین شیشه بهرا   مسر.ستاخو می غمگین
 "ادهیر حمیداز   نماندی

Ќ هنماند چیزی نما عشقاز   نجاآرام Ќ Ќهساندر  لب به  امر نجا تو یدور Ќ Ќتو غماز  نشیاآ  بی 

 Ќ نمایرو

 ЎЌارمتکر ازپر  بغضی   اهو  یندرا Ќ Ќ دبر می جانم سینهرود از  می جانمآرام  Ќ 

Ќ   Ќنماندی خر آ مشد خاکسترو  تشآ  Ќ  Ќ Ќدبر  هدد می بماعذ یادر  هدد می بماعذ رانبا  Ќ   Ќ  از

  مشد خاکسترو  تشآЌ  Ќ هدد  می جانم  سینهرود از  می  جانمآرام Ќ Ќ  نماندی خرآ مشد  تنهاتر هما

 نماندی  خرآ مشد تنهاتر  همااز Ќ می بماعذ یادر  هدد می بماعذ رانبا ЌЎ Ќ نماندی خرآ

 

Ќ  Ќشد  می نباید  که شد نهما خرآ  Ќ Ќ Ќفتر می نباید که  فتر  نهما خرآااه آ Ќغماز  نشیا آ بی 
 نم ایرو تو

Ќارم تکر ازپر بغضی اهو ینا در ......Ќ 
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 م سید ر نقبرستا به هباالخر.نددبو خیس ماا بسته چشمانم

  ماشین میشه یکرتا اهو یگهد  ساعت یک مختر. _ددمکر بحساو  مشد دهپیا                             
 سخت  هم

 ؟یدتابرگر بمونم یامیخو دگیرمیا

 . برید  شما نممنو نه_

  منم ز؟تونبا  باختم من نوشتی امبر تهدیا حله. _راجانشستم نهماو شستمرا  حلهرا  قبر                    
 مهم نسشووا  صالا نااو دنبو دهکر نشودخو یچهزبارو   ما  ها لعنتی.باختم

 نا. اوشکستم من که نیست مهم  میگنداده.  سترو از د  دشخو  نجو من هراخو سطو  ینا نیست
 سه زدن وا لگورو  ما

  مقصررو  ما  همه ؟کنه می حمایت  مااز  کسی چه. عرضهت  بدتر ارصدبر ینا نشو کثیف های ستهاخو
 میگن  همه ننومید

از   گاهیداد  ومکد ؟گفته مااز  قانونی ومکد ؟یددکر می نا او  شگو فحر و یدداد  میدل  نباید نتودخو
 ونبد های لبا ماشکسته.میکند عفاد هستیم لبا شکسته  که توییو  من

 

 پشت  فقط که  هستیم هایی نماهمو. یما فاعید بیو  حامی

 . بفهمندرا  مااز درد  یذره ا ینکها ونبد  میزنن فحر   نسرمو

 . نفهمی چیزی نیاد غماز  یگهدتا اببخو حلهرا  بجیآ اببخو

 رانبا  مثلو   دمبو شتهاگذ قبر یرا رو  مسر. بماخو می نقبرستو  توهمینو  جا همین رتکنا دافر منم    
 نه.دادمکر هنگا دلوآ غمو گرفته نسما آ به  دمکر بلندرا  مسر  مشنید را  نسماآ شغر  ُیاصد.میدربا  می

 کامال هم من و  شد یکرتا اهو کهزدم   ضجهو  مماند رانبا  یرز  رینقد.انددکر خیسرا   تمرصو رانبا های
  ماشین که  ممدآ نخیابا به. دتخو  پیش  ممیا یزود به گفتم و   دمکر حافظی اخد حله. از رامشد  خیس
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  ماشین که ینجاا میای نستمومید  مخترد شو  ارسو:گفت. میدرا د تاکسی  نهما زبا. مبگیر
 یک رتا یاهو توی ادند زهجاا نماجد.و بگیری

 .مبر  ارمبز تتنها  نیروبا و

 دمبو گفته دباخو.دنبو مهم ن ماند رانبا یروز شبدر  نتنهاماند یگرد من ی ابر.مشد  ماشین ارسو
. میشم دهپیا  جا همین گفتم شدیم که خانه  یکدنز.میکنم صخالرا   دمخوو  ممیمیر  جا همین مشبا

  دیاز درمما  با دمبو کوچک که قبال مهدیا دبو نما خانه یک دنز رکپا ین.افتمر یکی دنزدر آن  کیر پا به
 جا  ینا

 .دممیکر  یزبا و مدیمآ می

 

در   دمخو بچگی . دمکر می هنگا نددکر می یزبا بتاو ندد بو یزبا لحادر  نجاآ که کوچکی های بچه به
  می رگبزروز   یک هم من  که دمکر نمی فکر ینا  به صالا موقع.آن میشد ظاهر چشمانم جلوی

 لم. دکنم هنگا راها  بچه  یزباو یدشا تباحسر   بیایمو   مشو دنابو رینطو روز ا یک  دمکر فکرنمی.مشو
 می

  طحتیاا یابر چاقو یک مهدیا.مشد   نمی  رگبز قتو هیچو گشتم می زبا  کید کو نهما به ستاخو 
  با.همد نپایاام  ندگیز به گرفتم تصمیم جا نهما پس دمبو شتهاگذ کیفمدر  بقیه نترساندو

  رکپا از  تخلو  یا گوشه به. مشو  نجا شهربی  یندر ا یا گوشه حلهرا مثل هم  من اربگذ میگفتمدخو
  با. دمکر می هنگا چاقو به یددباتر  یدزمیلر  ستم.ددبو بغضاز  سنگین گلویمآوردم. ونبیررا  چاقو.فتمر
  دنکر نجا  بی به امقدا ممدوآ بستمرا   چشمانم.دممیکر یکدنز شاهرگم بهآن را  شتمدا زانلر  ستد

 ستمواز د  ردخو چاقو به محکم ضربه یک که کنم دمخو

 م نا  نستمامید حاال  که میدرا د پسری دمکر  زبا را   چشمانم.دفتاا

 : گفتو  شتدا بر  مینز  یرا از رو چاقو.ستا میرحسینا او

  میفهمن همه محل کل توی دافراز   حاال یوا ی. "امیشن اننگر ادهخانو خونه برید  هبهتر                 
 و بر آ  بیو 
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 . دبو تسکو  فقطاو  به من ابجو."میشم

 

 ینا گها  فکرمیکنید.؟کنید حترا نا  عمر یکرو  نتوا ادهخانو یددار ست؟دوشمانیست نیوجو  حیف_
  ابعذدرد و  نموقع.اومیشه وعشر  نهاتودرد  زهتا  نخیر ؟ تمومه چی همهو میشوید حترا  بکنید  روکا
 سالم و قشنگ ندگیز  یکو  بمونید  هارکا ین ا  جای.نیست هشرا  ین.ابیشترمیشه نتو

  همه محل توی نوقتاو یگهد نگید  کسی به اخدرو   تو قا . _آیدزبسا                                              
 ام  ادهخانو یگه. دهمیر ما یوبر وآ  میزنن فحر   ما جبرا

 هستید نتو وبر وآ  ادهخانو اننگر  رینقدا که شما. _نبگیر باالرو   نسرشو نمیتونن                           
  شها هبند نگناهاو   خطاها گیر بز اون  به یاخد قتی. و؟نشدید  فمنصر نتورکااز ها نهمو بخاطر اچر
 کی  من لعیوبهراستا و میپوشونهرو 

  بخو رچقد. شتدا نشینیآرام ودل  لحن رچقد. مببر رو  یا یگهد هبند یوبر آ امبخو باشم                 
 نگاهم که دبو

 دارد... مه. ادامنشوآب  خجالت ربا  یر ز تا دنمیکر

  دمخو  باو دم بو نشسته تاقم. در ادم بو برگشته خانه به مسو _سی_قسمت #لبا_شکسته #                  
 که  دبو حکمی ینا دن کر  ندگیز  به مشد ممحکو  من.دممیکر فکر

 

  ندگیز ن ما گیاد خانو یوبر وآ اده خانو  بخاطر درم ما بخاطر  فقط:میگفتم.دبو  هبرید یمابر نیاد قاضی
  دنکر تحمل انتو یگر.ددشو متما و زود   نمرابگذ را  سخت ندگیز ینا کن کمک دتخو  یااخد.میکنم

 مهادا هم زبا دم بو رمجبو  ماا شتماند

آن   سمت.دفتاا دبو نشسته قتاا گوشه غمگینو ونمحز  من مثل که  رمگیتا به نگاهم.همد 
 قت و خیلی. ستا کخا  رغبا که میدرا د ستمد کف مکشید آن  یرا رو ستمد نشستم  مقابلش؛فتمر
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  به ستا عمیق خمیاز ز یرگا د یا یمابر که حاال دمبو نرفته رمگیتا  اغسر که  دبو                         
آن را   جایش.از  دکر می ناله شتدا همآن  یرنگاا مکشید  ستد هایش رتا  به.دمبو همدآ غشاسر
 یاصد.نشستم تخت لبهو شتمدابر

  ستامیخو لم.ددمیکر دیجاا گلویمدر   بغضی میشد دیجاآن ا های رتا  یرو بر نکشید  با که مختصری 
  تنها رینبا ا  ماا دمکر  رگیتا ختنانو به وعشر بماخر لحاو  سحساا مباتما.نمابخو دمخوو از دل   ازمبنو

 ا چرЌ.  مندامیخو دبو هشد  خیس  که تیرباصو  دمجوو قعما واز ا دمبو هم هنندا خو بلکه  دمنبو هندازنو

 یدکر تمومم یدکر تمومش یرینجوا

 Ќ  قلبم آخ

Ќدم باخو که منیو اریواز در ود رهمیبا درد  داره 

 

 Ќ مقهر

Ќن مو تادو هر ازهندا  به من لیو تونیستی 

 Ќ هستم

Ќمن  ماآد همهاز  من تواز  بعد که  نیدو نمی 

 Ќ خستم

  Ќرهمیا  دمیارو  تو میزنمرگیتا به  ستدتا  Ќ ارهند ستاون دو میگم دم نز رسیگا به  Ќ ها هخاطر ین ا 

 جای Ќ لبЌ Ќ مسر تو میفتهدرد 

Ќد یارو از  تو عشق  من یرچجو خهآ  بگو 

 Ќ مببر

Ќ تو  بی همه ینرو ا  دمر نقش  دمکر یزبا  Ќ Ќتو میری یدار فیلم خرآ  توسکانس  Ќ Ќ دمکردوره  

 Ќ تو ندگیمیز ندگیموز
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 Ќ رهمیا  دمیارو  تو میزنمرگیتا به ستدتا

 عشق من یرچجو  لبЌ Ќ مسر تو میفتهدرد  ها هخاطر ین ا Ќ  ارهند ستاون دو میگم دمنز رسیگا به

 خهآ بگوЌ جایЌ دیارو از  تو

 Ќ مببر

 

 هماو  چشمای.دکر زبا را   قتادر ا رامپد .شد کحشتناو یا گریه به  تبدیل بغضم شد  متما که هنگمآ      
  شکوا گرفتم بغلاو را  نشست رمکنا  مد.آستشد به هم شتولد  کنترلی ماشین دبو  خیس

  تاقتدر ا  پشت منم که میخوندی زباسو و  یدمیز غمگین رینقد ا بجی:آ گفتد لوآ  بغض یاباصد.یختمر
 ی ابر لمد خیلی منم یابخورو   ستش.رادمکر گریه نشستم

 هدیه ین.ادفتاا ستشدر د کنترلی  ماشین به نگاهم. هشد تنگ حلهرا                                     
 ماشین .شدور   حمله بهم  رنزجاوا تنفر  حس کلی یکدفعه.دبو نشکاا

 هرتیکهو شکست  ماشین.مکوبید  مینز بهآن را   رتقد مباتما و محکمو گرفتم رامپد ست را از د  کنترلی
 تکه تکه  رهمینطو همآن  قلبم یرو شتماگذ ست.ددفتاا یا گوشهاش 

دو   حالت به  قتاداد و از ا سر  بلند یا گریهزده. حشتو هم دبو هپرید نگر  هم رامپد  رتصو.دبو 
 د بو هکشیدرا  درمما  ستد نکنا گریه رامپد که دمبو حالت نهمادر  زهنو من. شد  رجخا

رو   بچه یزبا  بسباا اچر نهواپر. _تاقما سمت                                         
 ش با .آروم  مخترد  بغلم بیا  اتبر مبمیر؟یدفتاا حلهرا دیا یکدفعه؟چیشدی؟شکوندی

 .معزیز 

 

  حشتناکیو   بالی چه نستدا نمی.شتاند خبر نمایراز دل و کهاو  ماا دبو لمد تسالی  نهدراما شغوآ  
 حلهرا یابر لمد هم.دبو مناز  بدتر یطش اشر حلهرا  ماا مدآ حلهو را  سرمن
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را از    رگیتا بباضر هم من.نشاند تخت یرا رو منو دکر کمک درماام. رهچا بی دهخو هم میسوخت
 پایین  تخت یرو

  بیشتر همروز  چهلاز  نالا که حله؟راچته مختر د نهواپر. _ختماندا                                              
 همزبیامر  اخد ؟اونبریزی بهم که میکنی فکر بهش رینقدا اچر.معزیز یدبو هشدآروم   توکه هشد تفو
 تو  نیست ضیرا

 .خوشکلم خترد بدی ابعذرو  دتخو رینقدا

 ر چقد نگتر هنگا.ارهند  خبر درتما که هچیشد نهواپر. _دبو حلهرا  فقطدردم  شکا ی_ا               

 . ربیا  کن  ستدر قندآب  بجیتآ سهوا و بر  رامپد.هپرید

 . نماما هیچی_

  مخترد نبینهرو  تو های شکا هبمیر  درتما. _شد یرجا هایم  شکوا  شکست درمما جلوی بغضم       
 م عزیز بگو بهم

 یگهد دمکر  خطایی چه بفهمی گه ا خه. _آارمنمیز تتنها  تمدر ما من میکنم کمکت باشه هرچی        
 ام  شکسته قلبدل و ماا پشیمونمو ردم خو  شتباهمما بچو  من ما.انمیکنی نگامم

 

 من ابخد،شکسته قلبم ابخد ، شد یزبا مباها ابخدردم، خو لگو ابخد نماما .درما کنم چهرو    
 من.ببخشم منو نمامااس. حمقانها عشق یک ینا نستمونمید  منو بشم عاشق ستمانمیخو

 مهادا یگهد شد  باعثزد   تمرصو به  درمما که سیلی..... بخاطر ماا کنم صخال  مودخو ستمامیخو     
 پایینرا   مسرو شتماگذ تمرصو  یرا رو ستم.دندهم

  قتاو درا ون بیر  وبر گفتو   گرفت  رامپدرا از  قندآب  انلیو.شدوارد  قندآب  انلیو بایک رامپد.ختماندا
 من  رکنا و   بست همرا 

 حس  یکم ربخو.ربخو:گفت و  گرفت هانمد جلویرا  انلیو. نشست                                            
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 بیفته تفاقیاهر:گفت  درماو ردمخو  قندآب  جرعه چند  تنت تو دبیا نجوو                                   
  غلط یعنی کنی کشید خو یارند حق  قتو هیچ تو رهبخو قمر تو ی سهوا نیاد ق تفاا بدترین گها حتی

 رو کا  ینا میکنی

 هم سمشا  دنبر حتی؟ فهمیدی منشنو یگهد نهواپر .بکنی

 گناهه

 سرکوفت  جای  یطیاشر  چنیندر  ها ادهخانو خوبه رچقد(

 )باشند  حامی

 

  دهمر درتما مگهداد: مهوادا کشید  عمیقی نفس درما رم چها_سی_قسمت #لبا _شکسته#              
 غمت از  هاییر  سهوا یامیخو میبینی  کس بیرو  دتخو که

 شه  دهفسرا هم درتما یامیخو نوقت.اونهواپررو   فحر ینا نمیگی یگهد aا لهاالرو....  دتخو
 پای به رخا یک نیست حاضر حتیو  دهکر گتر بزو هیدرو د  کشیدنت قد هرلحظه که یدرماه؟بمیرو

  دشخو پشیمونی و  شدی شتباهتا متوجه ینکها ماا کنه هشتباا ممکنه هرکسی نمو مید.هبراش   بچه
 کم کم یدبرگر ستدر مسیر به  قتی. ونکنه خطا یگهود بشه متوجهآدم  که ینها مهمو خوبه  خیلی
 ستدو سته.درمیکنم کمک دجوو  مباتما قشنگم خترد تو بهو  مینجاا من.معزیز   همیگیرآروم  هم قلبت

  مبر کنم  لشو نمیتونم هم مفهمید که حاال ماا بکنه گیر بز هشتباا همچین مخترد قتو هیچ شتماند
 رو  ستشود

از   حتودارم را نیستم حترانا  رتکااز  نمیگم.مبد  منجاابایدام رو  یدرما ظیفهو و  درمما من منگیر
 عشق  میگی تمدخو که خوبه.رملخوازت د هم خیلی تفاقاا نه رممیگذ رشکنا

رو   ستودر عاقالنه عشق ندگیتز توی وارممید.اشتدا می نباید هم میدوا پس دهحمقانهبوا   
 تو  که نیاو نه کنه کاملرو  تو که نهاو قعیوا عشق  چیه عشق  حقیقت  تابفهمی  کنی تجربه
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  رچقد.دمبو  هترشدآرام   درمما های فحر با. ستاخد عشق هم همه.اول از بشکنهرو                     
  تحقیر  جزو  میگیرند ارقر من یطاشردر  ها خیلی نمامیدرا  ینا ما.اشتمدا یدرما  همچین که دبو بخو
 دموجو ترین   بد به یاتبدیل میکنند صخالرا   نشادخو  یا نهایتودر   نمیبینند  یگرید چیز ادهخانواز 
 شب. آن میکند زبا هاآن  یرو بهرا   ستدرنا های رکااز  ی ا هپنجر تلخ ثهدحاوآن  میشوند مینز یرو

  های فباحر  فعهدهرو دمکر تعریفاو  یابر حلهاز را  حتیرا   اماجر متما  منو یم زد فحر   درمباما کلی
  دمخو یابر  ها فحر  ینا گفتن.میکشید زلسود هیوآ ختا ندا می پایینرا  شسر و  میشد حترانا من
  دبو  خوبی  هنمایرا دستاا قعاوا درمما ما.امیریخت شکا هم درمما بامن اههمرو   دبو سخت خیلی هم

 ن میادر  درمبامارا   عموضواز روز اول  اچر  که ردممیخو  سفسوا

  ینا به درمما خردارم.در آ یا هفهمیددرما که دممیکر شکررا   اخد.و نیفتم هچا یندر ا تا شتمانگذ       
 ر کا  ینوا شتیما نگذ کم ادرتبرو تو یا بر  ندگیز ینا توی  رتپدو  من که عموضو

  ندگیز که من گفت می سترا هم  قعا . وادکر رهشاا میدهد ننشاام را  نشناسی رقد و ناسپاسی من    
 شدید  محبت  دکمبو  سحسا ا نهم؟شد  ستدرنا یا بطهوارد را  اچر پس شتمدا خوبی

 

 من مثل  یدیاز انختر.ددمبو ردهخو ام را  گی دهسا لگو  من ماا دمبو محبتو لپو یاگد نه شتمدا 
  نشا ندگیدر ز هم یگرید هایآدم  نمدآ باعث  عموضو همین ماا  ند ر میخو لگو یطماشرو

 که  میکنم شکر  درمما بخاطررا  اخد  هم زبا من ما.ادمیشو

 های لباو میساختم یگرد یا نهواپر دمخواز  باید. بسترا  ها بدی هپنجرآن                              
 نم اتابتو دمکر می ترمیم مهربانم یاخدو درمما  باکمکام را   شکسته

و  شتماند ننداخودرس  یابر ماغیدل ود یگر. دهمد مهادا ندگیز بهو کنم وازپر  رهبا دو                 
  نهمچنا من ماا دبو گذشته  هما یک.مندرامیگذ لمشغو هنیوذ  حالی بی  بارا   سسرکال  هایروز 

 تنها ده؛وفسروا دمبو  لبا شکسته

 تاحاالاز دق  حتما  دنبو هایش فحر او و  دجوو گرا که شتمدادن دا مهادا انتو که دبو  مگر درمما به لمد
 جب را هایش فحر و  ها یوارمیداباو دنبو تاثیر بی مهساهم نقش.دمبو دهمر
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 اههمرو  فتمر ونبیر .دبو گرفته لمدعصرروز   یک. د کر می ممآرا لحظهآن   اخد                        
  میچرخیم یمدار ساعتهدو خانم:گفت  هنندرا  ربا خرآ ینکها تا میگشتم مقصد ونبدو   منامعلو  باتاکسی

 ده پیا  کجا نمیگیدو

 . بابا یا گرفتیم  سرگیجه.میشید

 

 نستمدا نمی دبو هشد  یکرتا اهو. میشم دهپیا یددار  نگه:گفتم یمدبو که جایی نهمادر  هم من 
 نالا شدی دهپیا دبو  کجا ینجاا نهویود خه:آ گفتم دمخو به که دبو  موقع.آن کجاهستم

.  میرفتمو  شتما برمید  مقد رهمینطو  فقطو دمبو هشد گم قعیوا معنای به.... خونه یدبرمیگر یرچطو
 حین  همیندر 

  دمکر ز با.آن را  دبو سناشنا  رهشما   یکاز  مپیا  یک دمکر هنگا.مشد ام  گوشی پیامک یاصد متوجه
 من نه واپر مسال:دبو نوشته

 .تمد یک یدبو  نشکاابا نمومید.نشکاا ستدو سیناهستم

 ؟ باشی بامن هم تمد یک میشه

  رینقدا که  دمبو بستهدل  کسی به من  دم؟بو بهرو پستآدم  بایک قعاوا من.میدد می چه من یاخد 
 مناو از  هم  مدتی تا دبوداده  ستشدو بهرا   من رهشما که  دبو مشر  بیو   قیحو

را  من  یرنگاا هم زبا .او دکر همشاهدرا   مپیا ینا چشمانم قتیو کشید تسو مسر. کند دهستفاا   
.او  اردند گفت می که همرا نیاجدذره و  یکآن  مشد مطمئن حاالد؟نمیکر تمامش اچر دبو شکسته

 چه به:نوشتم. دکر می حسرا  یدنامر بوی که  شتماگذ قلبی یرو ستد زبا.شترا دا  من یدنابو قصد
 حقی 

 مگه خب: نوشت بعد قیقه.دو دمیرفتمراه   نهمچنا ن؟هاداده   بهترو   من رهشما                           
 لش د هبد
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از   دمخو بگم رو داده و تو رهشمااون  که نگم بهت  گفت زه تا.باشی مسرگرو تنهانباشی ستهاخو سوخته
 ت مد یک فقط نچو.گفتم بهت ستاول رک ورا نهمو من  ماا فتمر کش گوشیش

درد  کهرا   گلویمدادم و  رتقورا  بغضماون.  مثل بشی منم بستهوا  امنمیخو  م میردارم و رکا  تباها  
 هم  قتآن و ؟ومگر باشد پست نستاتو می رچقدزدم. چنگ ستیدو د دبو گرفته

 .ندابخو بدرا   من های جنس

 دارد... مهادا

  دبو گفته نشکاا به  کسی لحا  تابه  یاآ نمدا نمی پنجم_سی_قسمت #لبا_شکسته #                  
  ستدو یا بر من رینبا .اکند نمی فکر  عموضو ینا به که ست ا بد رینقد ا اچر؟ستا ابخر  تشذا رچقد

 ک پا ممرشما .شو خفه:نوشتماو 

 زش سو  باعث نشکاا رکا ین.امیرفتمراه  مقصد بی زبا. یدداربر  مسراز  ستود  کنید                      

  فکری چه من جب.رادکر متر شکسته که دبو نجا بیام  شکسته های لبا زهنو.دبو هشد بیشترقلبم
 را   منو نددبو دهکر

  نددبو پلید ر ینقد ا اچر.؟هندد سپا  یگرد یک به ستندامیخورا  من که نددبو دهکر  رتصو خترید چگونه
 های ستهاخو یابر که

 

 دنبو   بداز  حجم ینا نستمانمیتو دممیکر فکر هرچه.؟نددکر می یچهزبارا   انخترد دخو کثیف 
  ندامیتوآدم  یک رچقد .دبو کپسر  نهما رهشما .ردخو  می نگز تلفنم که مید. دکنم رتصو را   تیذابدو
  ونگر اتبر ارنذ  ببین:نوشت دادم. ستما.رد نمابخو ننسارا ا هاآن  یگرد نستمانمیتو صالا باشد روپر

 م تمو

 بی   نمحلتو ممیا هم میکنم پخشات رو  رهشما  هم  گرنه.و شه

 .میکنم پخشرو   یدار نشکاا با که هم  عکسی. میکنم  وتبرآ
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راه  ستمامیخو که حاال دبو  مصیبتی چه یگرد ینا من یاخد. دکر نیدزلر  به وعشر  بدنم  متما یکدفعه  
 ز با  پلیدیآدم   همچین باید اچر باشم شتهاند پسری هیچ به  یرکا و  ومبررا  دمخو

 نگز  تلفنم  زبا. کنم چه باید نستمدا  نمیو  دمبو گیج.دمبو  هترسید قعیوا معنای به.دگیر ارقر همرا سر
 اب جو  ستر  با رینبا ا ما. اگرفتند زشلر  ستانمد پلید پسرآن  رهشما  نیددبا ردخو

 لو :اگفتم یدزمیلر یماصد.دادم

 مسال.لو_ا

 ؟ یامیخو چی مناز  یدار رچیکا  بامن_

  جهت ینواز ا دبو هشد من ستر   متوجه. بگیر دیا دنکر مسال اولتو.زهمیلر شماصد چه_اوه اوه    
 بیشتر   شتدا ستدو

 

  روشما  مثل پستی یاپسر به دنکرمسال. _دمیز فحر  خاصی  بالحنو بترساندرا  من                 
 ک شاپر  دمنکر قیچی هاتو لبا منم تا ببندرو  هنتاون د  ببین_ هبهتر  منگیردیا

از آن  داد سر بلندی  هخنداش  جمله  ینا متمااز ا بعد. کوچولو                                                
 اش  خفه شتمدا ستو دو   دمیز برهمرا  لمد که  شیطانی های هخند

 رک پا نهمو بیا  عصر دافرداد: مهاو ادا ماا دمکر تسکو.کنم

 یگرداد.د سراش را   شیطانی هخند هم زبا . باشه شما تومحل نمو ارقر لیناو اربز.نتو خونه یکدنز     
  یوبرام و آ هشد گگر  لسیرچنگاا که میگفتم باید کسی چه به  حاال. دمکر قطعرا   ستما و  نگفتم هیچ
 که  درمماداده. ارقر فهدرا  من

  هشتباا همزبا  ماا نیست  حصال  درمما به عموضو ینا گفتن  گفتم دمباخو.دکر  می سکته گرمیفهمیدا
 زاده در مماا یکاز  سر یکدفعه میرفتمزار راه  لباحا که رهمینطو.دمکر می

زاده  مماا خلدا گر.ادبوزده  یخ  هم من نستاو د دبو  دسر اهو.دم؟بو همدآ  کجا من یااخدآوردم. 
 دممیز یخ کامال نمیرفتم
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  به سمایو. خلدا میرفتم درچا  ونبد یرچطو حاال ما. ادممر می سرماواز                                    
 نست دا می اخد فقط.دمبوزاده زل زده  مماا  خلدا سبز های اغچر

 

 ر غبا لمد یاهو دبو  نیرابا هایم چشمام.   شکستهدل   رچقد

 .غماز دلوآ

  نمهربا تیر باصو محجبه نیز  منددابرگررا   مسر. خلدا  بفرمایید یددیستاا ینجاا اچر.خانم_          
 لبخندیو

 ر ینطوا الیق  صالا ینکهوا ارمند در چا من ماا نممنو خیلی. _میدد برلب                                         

ام  شانه  یرا رو ستشو د مدآ سمتم به.) ختماندا  پایینرا   مسر(.نیستم هم جاهایی               
 و  یدار لیاقت یعنی مدیاو ینجااتا  همینکه معزیز حرفیه چه ین:اگفت و  شتاگذ

 یک من.هکشوند ینجارو ا تو مشبا کهداره  ستدو هماخد

  رچقد  تیریزصور های باگل نگر سفید یدرچا. بپوشی ممید  بهتدارم   تمیزو نو زنما درچا                
 کت ر مبا.معزیزدمیا بهترچقد : گفتزد و  لبخندی بهم.مپوشید.آن را دبو قشنگ

 . درچا ینا باشه

 انعنو به  پس دهبو  تو قسمت  یرنگاا معزیز  نه. _شماست لما درچا ینا ما ا نممنو_               
 ازم هدیه

 . بپذیر

 ز نمادارم و فاصله اباخد ها فرسخ من نستانمید که. او هستید نمهربو خیلی  شما نممنو_             

 

  من رنگاا دکر می رفتا ر یرطو اچر پس د؟نبو مشخص ما بین قفر مظاهرو تیپ از  یعنی.نمانمیخو 
 دبو بخو  دبو که هرچه ما.اهستم بسیجی  پسرآن  یا دشخو  مثل یکی هم
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را   چشمانم.مدآ می بخشیآرام  عطر بوی چه.شدیمزاده  مماوارد ا باهم.شتمدا  سترا دو  خالقشوا
  یرجا  هایم شکا رختیاا بی  مچسباندزاده  مماا ضریح بهرا   مسر.دمکر تنفسرا   عطر ینوا بستم

 اخد رو تو.عاکنیدد من لحا ی سه. وامینجا ا بد منه  نالا که ببخشید:گفتم نیشاا به لمد توی.شد
 منم ابخد. بدین  تنجا منو فقط.هستم گگر  لچنگا سیرا  ماا مبررو   بدراه  امنمیخو من کنید منوکمک

 ت مخلوقا از ماا بد گرچها امخد هبند

را   دمجوو همه که ترسیو سستر وآن ا دبو گرفتهآرام  لم. دامخد                                             
 رت صو  قتیو نمهربا خانم.آن دکر کش  وفر دبو فرگرفته

  دمبودور  تواز  که  منیاو از  یااخد. عاکند هم من سهوا معزیز  عاد سلتما: ایدگفت را د  من خیس
 او خه.آکنم عاد ستامیخو

دو   باهم بیا  گفتآورد و  زمهرنما  تاو دو  فتر  مید. دشتاخبرند   گناهانمو  نمدبدبواز  که                     
 ز نما کعتر 

  زنما صالا دمبو دهکر شموافر؟من  هم ز؟اوننما. شیمروا  حاجت  aاشا.ان خوبه خیلی   بخونیم حاجت  
 ی رچطو

 

 دمایا به معلم که چیزها یکسری   فقط.دمبو  هندانخو زنما تکلیفم سناز  بعد دبو  قتو خیلی.ستا   
 بهرا  دبوداده 

 .ختماندا پایینرا   مسر باشرمندگی.شتمدا خاطر 

 دارد... مهادا

 یعنی.بلدنیستم  زنما من خه...آخه.آ ببخشیدخانم_ ششم_سی_قسمت#لبا_شکسته#                   
 کنم السو  زنما جبرا  مبر یا.بخونم دننکر  رمجبو قتو  هیچرو  من ماا میخونن زنما رمپد و درما
  نعمت   بخاطرو بخونی  زنما دشبخاطرخو یابخوو  کنیرو درک   اخد باید دتخو  تو میگه مامانم.نشواز

رو   اخد  منم میزنه اخد جبرا  خوبی های فحر  همش مامانم.کنی یارگذ شکرداده  بهت که هایی
 دارم  ستدو
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رو   اخد که کسی.معزیز ستا خد تجبا وا جز   زنما. _بخونم ز نما مانتونستما                               
  زنما لتدباو اخد یابر گه.اهبد دشخو به همرو  اخد  یابر  ننداخو زنما حمتز  بایدداره  ستدو

  ارهند  حتیاجیا ما نخوند  زنما به  گیر بزاون  به یاخد سته. درگلم خوبه تمدخو  مشآرا سهوا  بخونی
 ن ال.ایمدار زنیااون  به  خیلی ها هبند ما ماا

 بهت   من.؟نیاچیدر آن د ماا یمدمیگر حترا  ننداخو زنما  ونبد

 

  لحن رچقد.دمیز فحر  قشنگو  منطقی رچقد . بخو ختررو د  نخوند  زنما ممید دیا                     
آن  گیرید یا بهو  منداخو  زنما شدنم مکلفاز  ها  تمد از  بعد شب.آن شت دا شتنیدا ستدو
 خوبی  حس بهم رینقد ا اچر حاال ما ا دمهامتنفربوآدم  ینا قشراز منکه دبو دهفتاا تفاقی ا چه.ختمداپر

 شب.آن نما بخو  زنما محجبه خانم  یک رکنا و  بایستمزاده   ممادر ا دمکر نمی همرا  شفکر صال.اندادمید 
 س حسا ا  خیلی

  ماا گرفت مش آرا نگر  تاحدی ها  تمد از  بعد قلبم.دمبو  دهکر اپید  خوبی لحاو  حسو  دممیکر سبکی
 خانم .آن میرفتم همدر  زبا شتام را دا یدقصدنابو که گرگی آن  به دنکر بافکر

  خیلی هم  فتن ر مسجد:گفت ماشیناز  شدنم دهپیا موقع.ساندر خانه بهرا  من  شبآن   حتی  بامحبت
 پس  میکنه کمک بهت

 دهکر اپید خوبی  حس  طرفیاز  نمیرفتم ابخو شب. آن بگیر  جدیش                                        
 دم بو

  شیدر خو ماا دبو هشد  شنرو کمی  اهودارم  دیا به. دمبو گ گر آن  اننگر هم طرفیاز ماا                     
 به یکدفعه.  دمکر پهن یا دهسجا تاقماز ا یا گوشهو  گرفتم ضوو فتمر ر چطو منفهمید.دنبو یت رو قابل
 یدار نهواپر:گفتم دمخو

 ؟ میکنی رچیکا 
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  حسآن  دیا... .یامیخو که  معلومه خبا؟خد قعیوا  هبند بشی یامیخو؟بخونی  زنما  یامیخو    
 ینوا کنماپید بخو حس زتابا  نم ابخوزنما ستماخو.دمبو  دهکراپیدزاده  ممادر ا که دمبو دهفتاا خوبی

  ستا  کعتدو ر  صبح  زنما که دبو گفته نما معلم هم خانمآن  هم مهدیا.هدد بماکمترعذ رهلشود
 حس . گفتم اخد بهرا  مشکلمو   منداخو  زنماآوردم. دیا بهآن را  منجاا هنحوو

  ساعتو عصر به نچو دبو هبیشترشد سترسما ظهر  مهنگا. دبو خوبی                                            
  خوبی حس رینبا . امنداخو ت پر  سیاحوو  گیردر  هنیذبارا  ظهر زنما .دمبو هشد  یکدنز  گگر  با تمالقا
را   زنما  گرا دبو گفته خانمآن  که مدآ دمیادادم. منجارا ا جباتموا که دبو  حترا  ماخیالما دمنکر اپید

 مش آرا نیا بخو  باقلبتو  اخد یابر

 اخد  یابر بایدرا  زنما.شتمدا ندکیا مشآرا لمد ته  ماا دمبو هندانخو قلب رباحظو  هرچنددارد. 
 ی ابر  فقط نه مندامیخو

  لقبو ردمو هبگیررو  تو  بد هایرکا  جلوی که یزنما دبو گفته گمر بزدرما مهدیا.دتعا یواز رو تکلیف فعر
 ز نما بخو   ونبد یدار هگنا قشو  ازپر لید یدیو د خوندی زنما  گه.استاخد

 که دممیز  سبایدحد .مشد پیامکی متوجه رناها ازبعد. نخوندی                                             
 ف طر از

 

 دور  قیقهد یک گها ممنتظر  عصر: دبو نوشته.باشد گگر  نهما

 ننداخو  حتیدم؟کر می چه باید یاحاالاخد. تهدخو پای دفتاا بدی قتفا اهر یگهد بیای                 
واز او  میزنم  فحر  کلی وممیر:گفتم دمخو با.شتدا اههمر به بد حس کلی من  یابر هماو  مپیا

 ام  رهشما و  داردبر م سر از  ستد همامیخو

 یگر.دختماندا نگاهی هایم چشم بهو دمیستاا ینهآ جلوی.  کنند کپارا                                            
  مشکی  لنز جفت  یکو مکشید ونبیر را  یشمآرا ازملو کشوی. دمهامتنفربوآن  خاکستری نگاز ر
  نگاز ر کسی ندهم زهجا ا یگرود باشد  مشکی هایم چشم بعد به یناز ا دمبو  گرفته تصمیم.شتمدابر
 یگر د شکانیا زبا  آنهر  ممیترسید.دشو  مطلع هاآن  صلیا
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 من که جایی به فتنر یابر محاضرشد. باشد شتهدا یا  کینه چشمانم خاکستری  نگاز ر که دشو اپید
 آن دبورا زده  لمد فاخر های سلبا و دیاز یشوآرا  تتجمال یگر.دمیترساندرا 

 آن را  شتمدا بلند مانتو  یک تنها.شتنددا بدی  حس یمابر  هاهم

  هنگا ینهرا در آ دمخو. مشد قبل ازتر هپوشید. دمکر باالجمع بهو جمع تمرصو را از  موهایمو  دمکر تنم     
  ونبیر خانهاز  که  هم هنگامی.دمنبو سبکو جلف یگهد  نچو.مترشد خانم یرینطو ا دمکر حس دمکر
 های هنگا یگر.دشتمدا بهتری  حس ممدآ

 

  نیمکت یک  ی.روشتمدا حشتو   گگر آن  اریداز د تنها.دبو  بخو من یابر ینوا دبو هشد  کمتر کثیف 
 بهم حالمآوردم. باالرا   مسر.آرام دهیستاا یمرو بهرو که مشد کسی متوجهدم؛بو نشسته  تنها
  اهو یرو ستشد که دمفتاا نشکاابا  اریدد لیناو دیا سیناهستم مسال گفتآورد و  جلورا   ستش.دردخو

 بهت  حرفامو فقط ینجا ا ممداو من ببین:گفت و  مشد  بلند جایم.از دبو هماند

  منبرازت  یا هتابهر  خب:گفت و  ختاندرا ا ستش. دیداربر مسراز  ستد کنم هشاخووازت   بزنم        
 ستد

  من یوبرآ  با میکنم هشاخو؟یامیخو چی من ازتو. _خوشکله  خانم  ارمبرنمید                                
  کنی کپا مما رهشما و ندی بماعذ که ینها حرفم متمو.دهگر مینز  دمیا دتخو سر  همروز   یک نکن یزبا
 بگی  همینو فیقتمر بهو

 خاکستریه تچشما  دمبو هشنید  نشکااز ا ستی.راهه. _ بریو                                                  
 موهاتم

 ؟چیه نجریا. هستن بلند

 .نیستن خاکستری مچشما یگه_د

 هفتم _سی_قسمت#لبا_ شکستهدارد... # مهادا                   
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 گفته به کهداره  طشر یک  فقط:گفت و  من به  دکر.رو گرفتم  فاصله.از او نشست نیمکت یرو  پسر   
 از  ستود کنم عملات 

 .میگم زهمیسو ستوا لمد نچو ینما دارمبر  تسر

  یرینطوا  نیشروبگذ و باشی بامنرو  مشبا ینکه. _امیکنم لقبو باشه هرچی  شرطی چه_              
 بی  منم

  دمیز فحر   قاحتو و  ییروپر  لباکما رچقد. حتیرا یگهد مشباز ا بعد توهمو   نمیمونم هبهر            
  مشد بلند جایماز  دبو دهفتاا زهلر  به بدنم ینکهابا. بکند  کثیفی ستاخودر  همچین نستامیتو رچطو

  زبا کثیف های ستاخودر  یابررا   هانشد یگرد کهزدم  تشر صو به محکمی  سیلی ننچناوآ
 ستش .دنکند

 . مکشید عقب بهرا  دمخو ماا دبگیررا  من تاآورد  جلو را

 شالم هم من.گرفترا   شالم که ارمبگذ  ارفر به پا  ممد. آمیبرمتزور  به نمیای که حاال_                     
 ستم.دردمخو  مینوز شد هار ستماز د شالم.ستماخو کمکزدم و  جیغ. ممیکشیدو دمبو گرفته محکمرا

 شتماگذ مسر یرا رو

 که کنم ار فر ممیشد بلند شتم. دادبگیررا   من تا یدآ می سمتمدارد  که مید.ددنبو مسر بر  هیچی   
 من  سمتو  گرفت ستشرا از د شالم.ختاندا میناو را ز بالگد نفر یک میدد

 را  شالمن،سماآ به نگاهش وباال شسر دنمیکر  نگاهم صال.اآورد

 

  بلند مین.از ز مپوشید را   لشا.عصبانی یا هباچهر ماا دبو  میرحسینا دمکر نگاهش.دبو گرفته مقابلم
 ز با شتدابر مقد من سمتو شد بلند مین از ز سینا.دبو هشد خاکی  هایم سلبا مشد

 . مترسید

  گرفت ارقر یشرو  بهرو حسین  میر. اکنم  قیچی ی رچطو هاتو لباو رم بیاروزت  به چه ببین_   
 هیچ ینجااز ا شما:گفتو 
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 .کنه مشخصرو  تکلیفت د بیا تاپلیس نمیری جا

  کی میشه مشخص یگهد قیقهد  تاچند_ ؟شدیآدم  من سهوا یگهدتو.مذهبی بچه  وبر کن لم_و     
 آدم سما دشخو  یرو هبهتر میشه حمامزو همیردممر سنامو لنباد که کسی.مهآد

  پلیس. گرفتآن را  حسین  میرا که کندار فر مدآ سینا. دمیا پلیس نال.اارهنز                                 
  تعریف مو موبهرا  چیز همه هم من و شد السو نما تک تکاز  فتیمر کالنتری به باهم همگیو مدآ

 زدن تلفن درمما به.دمکر

  زبا همواز او  مدآ کالنتری دبوداده  سینا بهرا   من رهشما نچو هم نشکا.اساندر کالنتری بهرا   دشخوو
 حمت امز  مجر به هاوآن  دمبوداده  توضیحرا  چیز همه  که هم من شد جویی

 نهایشا  گوشیاز  شتندا کسیاز   که یا رهشما و  عکس هرو  نشد شتزدابا ان ختراز د دهستفااسوو
 از درمما شب.آن شد کپا

 

 که دبو ینا  بماجو تنها هم من. نگفتمو دمکر نپنهارا  مهمی ینا به عموضو اچر که دبو  رلخود من    
 لم.ددبو ده کر کمک من به که دکر  تشکر کلی هم حسین میر. واز امترسید  فقط من نماما ببخشید 
  بعد تمد چند  حتی.دمیکر یرینطوا بامن باید شتمدا ستدو کهرا   شکانیا اچر  خهآ دبو گرفتهآزرده و 

 از

  متنفر حس م ترمیشد هگاآ  منو میگذشت نماز هرچه ما.ا میکنم قبولش ددبرگر  گرا میگفتم فتنشر    
 ینا متوجه  درمما که هنگامیو ادمید خوبی حس بهم  که دبو  زنما تنها. بیشترمیشداو  به نسبت
  اخد سمت  شتافتن یابررا  من قشو  اخد  جباو را های  فحر .و  دکر بیشترتشویقرا   من شد عموضو
  به: گفت نهایتدر خانمآن  که گفتمو  دمکر تعریفزاده را   مماوا  شبآن  یاماجر  درمما به.دمیکر بیشتر

 که دهبو ا خد لطف قتفاا ینا که  گفت درمما. میکنه کمکت  خیلی وبر مسجد

ام  ندگیز شتمدا ننداخو  ز بانما که خوبی  تحساساوا  ها ینا باهمه.هبگیررو  ستتد ستهاخو 
  شخو دم میکر فکر نماآن ز که تیاخاطرو  دمخو یابر لمد گاهی هم زبا ما. ادبو گرفته سامانیوسر

 بهو  میشد تنگ حلهرا یابر لم.دمیسوخت هستند

 اخد.واز  دممیکر  زشمر آ طلب یشابر ا خدواز   میرفتم ارشمز
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 . دبو رهچا  بیاو  ببخشداش را  کشید خو  هگنا که  ستمامیخو

 

  مدآ درمماروز   یک.دمبو ها ابجو  منتظرو  دمبورا داده   رمکنکو  نمتحاا هم من دبو هشد  نتابستا زبا
 سهوا  وبر.نوشتم رو   سمتا منم.مشهد نببر انمیخو محل مسجد فطر .از بخو  خبر  یک نهواپر:گفتو 

 زه تا.خوبه دنکر سفرات  حیهرو

 مسجدی بچه ینا به  مکجا من  خهآ  میگی چی نماماداره. _  خاصی مشآرا نجا او                       

از   بدتر.نیست  نااو مثل رم فتار نه  حجابم نه ما.ااخد یا نمبراو میخونم زنما یک فقط من.رههامیخو
 گذشته هم همه

  به یرکا صال ا نا.اوخترد  میزنی چیه حرفا ینا عه. _ارمند جایی  نااو بین من.لعنتیه                       
  درما وبر .بگیریوآروم   تنهاباشی دتباخو تا تنهابریرو   سفر ینا ستماخو من که  ارنند رتفتاور گذشته

 تاحاال .خوبه ات بر

  رکا  بخاطر.نرفتیم یدبو  کوچیک توخیلی  قتیو جز لسا همه ینا تو ماهم.رهچطو ببین وبر  نرفتی   محر
 میگم هست  خانمم  اهرز پسر میرحسین.اوبر  تو ماا بریم فعال نمیتونیم تبابا  دیاز

   دهکر اپید  حسین  میرا به  نسبت خاصی حس یک لمد  ته. باشه ظبتامو                                     
  درشحتماما. کجااو  وکجا من .ستدایاز خیلیو او  من بین قفر میگفتم  دمخو به ئمدا ما.ادمبو
 را  محجبه خترید

 

 قویو محکم  که شتمدا زنیا  میرحسینا نچو یدمر به ندگیمدر ز من مادارد.ا نظردر  یشابر         
 تولیاقت  میگفتم دم باخو زبا .کند یریا نمهربا  یاخد به نسیدرا در ر  منو باشد پشتم

  شویم ستوبو ا ارسو ستیمامیخو  که یروز یدآ می دمیا. یارنداو را  مثل یدمر                                
 درم ما. بوسیدرا   درشما پیشانی میرحسین.ایموبر مشهد بهو

 که یومهد  خانم به  چشم گفت همواو دکر او  بهرا   من رشسفا
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 . باشن نیشوا ظبامو میگم هستن انهراخو لمسئو

 دارد... مهادا

 یدرچاو  محجبه ختری.دمیدرا د  یومهد خانم هشتم_سی_قسمت #لبا_شکسته #                  
. در  دبو  دهکررا   من رشسفا  میرحسینوا دمتنهابو که  نجایی.از آدمیکر ردبرخو بامهربانی باهمه.دبو
  نتخابشا میرحسینا درما که ست ا خترید ینا میگفتم دمباخو.نشستم یومهد  خانم  رکنا ستوبوا

  درچا ونبد  نباید  سفر یندر ا که نجایی.از آکرمیگفتذ  باتسبیحو دبو  نشسته رمکنا.میکند
  گرفتنو  یدار نگه هنحو که دبو مشخص کامال ما.ادبو هخریددار   کش درچا یک  یمابر  درمما.میرفتم

 دش خو که یومهد خانم.وبلدنیستمرا  درچا

 

 می کمکم بامهربانی درچا شتنانگهدودر  ادمید دیا  من به دبو دهکر معرفی فاطمه من بهرا       
 سر ام  تاحوصله بگویم کرذ  گفتداد و  ستمد به نگر سبز تسبیح یک.دکر

  خیلی بگو  تتسبیحا  یا سبفر  اتصلو. _بگم کریذ  چه  نمونمید خهآببخشید ن جا فاطمه:گفتم .ودنر 
 مشآرا بهداره  ابثو

 . گشاست مشکلو میکنه کمک هم ننساا

  توضیحرا   اهرز  تحضر تتسبیحا  من به قشنگاو  ؟یهرچطو  تتسبیحا  ماا مبلد اتصلو_                
 هماز آن  بعد دمکر کرگفتنذ  به  وعشر و گرفتم دیادارد. ابثو خیلی  زنمااز   بعد  گفتنشرا   گفتداد و 
 تسبیح و  دمفرستا اتصلو

 بعد  گفتنش حتماو  شتدا خوبی حس هم کر.ذ شتماگذ کیفمدر 

  مماا گنبد  ر با  لیناو که لحظهآن  قت و هیچ. دمیکر بیشتررا   بخو حسو مشآرا زنما از                
 چشمانم به  رچطو شکا همه ین ا منفهمید مشد صحنوارد   که هنگامی.منمیبر دیااز  میدرا د ضار

 مگر.شتمدا  سترا دو جاآن  بگال و  عطر بوی.دبو هشد  خاصی حساز  مملو  قلبم متما آورد. مهجو
آن  توی.دبو  هشد ییاخد مشاز آرا  رسرشا  قلبمو دمبو ینجاا نالا که شتندا ستمدو قاوآ اخد رچقد

 ضریح  بهرا  ستمد شلوغی
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 را   یگرد هایی لبا  نشد سبز حس. نمیشد ورمبا م،ساند ر رک مبا

 

  چی سفر ین ا نستمانمید.دبو دهکر سفر ینا به من فتنر به  ارصرا که نستامید  چیزی درمما شتمدا   
  صمیمی جوو  بقیهو  خترهابامند میزآ محبت هایرفتا. ردبو  دهکر نگرگورا در  من  لحا  رینقدا که شتدا

و   من نیددبا میکنم یشاصد فاطمه نالا که یو مهد خانم دمفکرمیکر.دبو شیرین یمابر حاکم
 کامال ماا نکند توجه من بهدیاوز هدد نتکا تاسفاز   سری یمابر اردمواز   خیلیدر  به  نمدنابلدبو

  بطهدر را که هنگامی بین ین.در اادمیددیارا  نابلدهایم من حوصلهو بامهربانی   تفاقاوا دبو  برعکس
 که فاطمه لخوشبحا میگفتم  لمدر د نددمیز فحر  باهم میرحسینوا فاطمهزمال هایرکاو  روانباکا
 میرحسین ا مثل یدمر

  ستا ارقر  فاطمه مثل ختربالیاقتید  با که میرحسینا لخوشبحا   رهمینطوو دشو شهمسر  ستاراقر 
 های بدیو هایم نیدانا بخاطر که  میسوخت دمخو یابر  لمود ممیکشید هیآ  لمد تهو از  کندازدواج 

 حق و ختم اندا می پایینرا  مسر  بایدام  گذشته بخاطرو دمبو  سوختن به رمجبو  من به  دنامر یک

 بافاصله  کامال میزنند فحر  باهم قتیو که دبو سماحو ما.اشتماندرا   میرحسینا مثل یدمر شتندا  
 میرا  ها ینا همه که من.د بو  پایین  شسر همیشه مثل میرحسینوا هستند غیرمستقیم هنگاو
 می  یدحسو فاطمه  به زبا  اچر پس نستمدا

 

 موقع شب.دم؟میز فحر و دمیستاا می میرحسینا مقابلاو در  جای من ستامیخو لمد اچردم؟کر
 چیزی  قیقهد چند هر .وستا هخیراش  گوشی صفحه به که مشد فاطمه متوجه ابخو

 . میکند تایپ

 ؟ بیانمیخو اچر.فاطمه_

 . هشرمنددم؟کر   ارتببخشیدبید_آخ 

 جب.رادممیز فحر  دمبانامز شتم دا معزیز نه. _بیانمیخو هشد چیزی حتما  گفتم.دمبو  اربید نه_   
 سمامر
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 خبر   ماو  یندبو دهکر دنامز پس.کهر مبا سالمتی به عه. _نعقدمو                                         

 .شتیماند

 بغضی  گلویمودر   دمکر خوشبختی یآرزو یشابر فقط لم. در دنتوزجاابا بله_                                

 . شد جمع

 ؟ تونه عقد کی_

 .یگهد هما aاشاان   گفتن قاعلیرضا_ آ

 همزبا  ما.اشدآرام  لمد یکدفعه.دنبو میرحسینا پس؟علیرضا

 . نیست من  حق میرحسینا نستمامید نچو شتمدا هلهرد

 . شید خوشبخت  aاشا.ان سعلیرضا  نسمشوا پس ها_آ

 

 یزود به هم توازدواج  شیرینی aا شا.ان معزیز نممنو_

 شاید  یعنی.نیست خبری ها  حاالحاال منکه بابا نه. _یمربخو                                               
 هیچوقت 

 . نباشه

را   من ظاهر فقط تو خه.آ دمکتفاکرا لبخندی به فقط. هست حتما  خوبی ینا به خترد یابر_             
 شتمدا سر به که یدرچاو بحجا با تمد ین.در امیدیدی

  کسی گروا نمیکند  ازندابررا  من نگاهی هر یگرد دممیکر  حسو  دمبو دهکر اپید  خوبی  سحساا بیشتر
  حترا میرحسینا جانباز  خیالم کهآن  ازبعد. نیست نمایش در  دنکر تماشا  یابر چیزی کند نگاهم

 م سالو   دمیستاا می میرحسینا مقابلدر میرفتم لکیا های السوو مختلف  های بابهانه گاهی شد

 بزنم زل   چشمانش به نستمانمیتو سابق مثل یگردما.ادمیکر
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  ستدو  خیلی  ینکهاباداد. می فاصله خوبم  تحساسارا از ا منو شتاند خوبی  حس یمابر نچو  
  منامحر بهزدن  یدو د سهوو اهو بخاطر نباید دبو گفته فاطمه ماا کنم هنگا سیردل  یکاو را  شتمدا

 خوبی  حس یگرد دبو هم همین بخاطر  حتما کشاند می  هگنا بهآدم را  ها هنگا  همین گاهی کنیم هنگا

 م حرو در    کرز،ذ نمارا در   خوبم های حس حاال نچو  شتماند

 

 یناز ا ستمانمیخو.بکنمدل  نجااز آ نستماتو  نمی دبو هسیدر افر گشتز با. روز  دمبو  دهکر اپید ضار مماا 
 بهرا رو   ستمود  مدندآ می ودفر هایم گونه بر نهدا نهدا  شکا های هقطر.مشو  اجد  بخو حس همه

 گرفته باال حافظی  اخد نشانه به  محر

 .دمبو

 نهم_سی_قسمت#لبا_شکستهدارد.... # مهادا                  

 . فتندر ها بچه همه که دمیستاا  محر یرو بهرو    رنقدآ

 . رفشاا خانم_

 . دبو میرحسین.ابرگشتم  اصد سمت

 . شید ارسو تر   سریع.کنیم حرکت ییما خو می ر فشاا خانم_

 .چشم_

  دمخو یابر ستماخو.ستماخورا  میرحسینا قااز آ لمدر د لحظه.آن دمفتاراه ا میرحسیناسر پشت       
  دبو دمخو بنتخا ا بهو اخد یابر شدنم بخو.بمانم بخو خترید تاهمیشه همد  می لقو هم من باشد

 من .کند کمک اخددر راه  هایم مقد دنکر مستحکمو بهترشدنم به نستاتو می میرحسینا دجوو ماا

 یگرد یا نهواپر به تبدیل کال برگشتاز   بعد. دبواو  با لمد قعا.وااخد هم ستمامیخو لمد یابر هماو را  
 چند .دمبو هشد
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  مرتبرا   درمچا ینهآ جلویدارم. نگه مسر یرو سترا در   درچا نستمامیتو یگرد حاالد بو گذشته روز
 یا بر ستمامیخو دممیکر

 . ومبر مسجد به نندا خو زنما یابر ربا لیناو

  لبخند بهم. میدد مسر پشت ی ینهرا در آ  رمپد. مختر د رکمبا شدنت یدرچا_                      
را   حلهرا ها ت مد ازبعد  تا دممیکر ستدر راشالم ینهآ جلویدر  که دمفتاا یروز  دآنیا لحظه یک.یمزد

 آن روز دروغ  شکا  ی.اکنیم طیرا   ستدر مسیر باهم تا  نیست حلهرا  وزمرا که سفسوا ارانهز.ببینم

 بهآن   ننداماخوا دیبابوز ننداخو زنما .  شد وعشر دروغ  نهمااز  چیز همه که یمدبو نگفته         
 تنها دنبو بخو نستمامید.گرفتم پیشرا  فتنر   مسجدو دمکر دتعاآن  ازبعد.یباترز جماعت

 که هایی ننسا ا بسا چه.دمیکر کمک خیلی مشموآرا دنبو  بخودر  من به ماا نیست فتنربهمسجد
 یکتاغافل  خالقاز  نچو فتنر ههابیرو  نددبو مسجدی

  حس تمامی بخاطر مندل. یواز رو  اخد عشق به نه  دبو نتشادعا برحسب  نفتنشارمسجد وشدند
  بخاطر هم کمی لبته.و امیرفتم دبو هشد هماخد هجایگا نکنوا که قلبیو ادبهممید که  خوبی های

 ن پشیما  رمکا واز  دمفتاا می فاطمه ف حر دیا ز با ماا دممیکر نگاهش  شکیایو گاهی.دبو میرحسینا

 

 تحویلرا   من خیلی هماو م میدیدرا   میرحسینا درما مسجدمیرفتم به که قتوهر.ممیشد      
  یک.کجا هاوآن  کجا من میگفتم  دباخو ماا شتمدامی تعلق هاآن  ادهخانو به شتم دا ست.دومیگرفت

  ارمآز که دبو  تلخ تتفاقا ا یدآوریاو حلهرا  دنبو گاهی تنها دبو گرفته نساماوسرام   ندگیوز گذشت هما
  که دمشکرمیکررا  اخد ما ا ردممیخو غصه دمبوداده  منجاا نیدانا یاز رو که هاییرکا  لحا بهو ادمید
  باعث که یگرید عموضو.نشوند ارتکر تا هستم شتباهاتما متما متوجه وزمر ا وشد متما  چیز همه
 ام ندگیدر ز میرحسین ا جای  دنبو خالی  میشدآزارم

  ابجو وزمر ا ینکهاز ا لبیخیا کامالو  میشستم فظر. د بو من لیاقتی بیو                                    
  حتیرا  لکما.در میزنند  تلفنام نتیجه نشنید ی ابر هایم همکالسیو   ستا همدآ رکنکو  های

 ع طالا بیام  نتیجهاز  من:میگفتم

 ام را  خبرقبولی  شداز در وارد  درمما ه باالخر ما. اهستم                                     
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 . مشد  لخوشحا هم  من دبو  لخوشحا.آورد

 چهلم _قسمت#لبا_شکسته#  بعد همادارد... دو مهادا              

 

را از   درچا  تا دمیکر سوسهآدم را و هنشگادا بر حاکم جو.و دمبو همایشگااول آز م تر نشجویدا حاال     
  پایبند لمد هم طرفیواز  شتدا تعلق اخد لمبهد ن بکنمچورا  رکا ینا نستمانمیتو ما.ادارمبر سر

  بیفتم  یگرد چاهی به زبا  شتماند ستدو نچو دمکر رزهمبا هایم سوسهوبا مسیر  ین.در ادبو میرحسینا
  دمخودور   بهرا   حریم ین.واباشم شتهرا دا اخد بخو  حس هم زبا ستمامیخو.مبگیر فاصله اخدواز 

  نباپوشید هم گاهی. و اخد شغوآ  جز دنبو چیزی دبو هشد  من مشآرا باعث که  چیزی.آن کنم حفظ
 ش غودر آ نالا ینکها حس درچا

 که گرفتم تصمیم دمبو خستهو همدآ هنشگا. از دادم میکر اپیدرا  هستم اخد                           
 ی .از رودکر زبا در را  درمماو ردخو  قتادر ا به تقه  چند.کنم حتاسترا

 .مشد  بلند  تخت

 . بزنم فحر   تباها اممیخو ماا مخترد یا خسته نمومید_

 رو   تو خوشبختی هرکسیاز  بیشترو  درمما نیومید. _نجا نماما ممیشنو_                     

  اتبرو یدار حق گفتم.دمنکر یتتواذ منشد تپیگیر  دیاز یرد داد ابجو نالارد  به ندفعه.اواممیخو 
 میکنم  هشاخو   حاال ما.اارممیگذ امحتر ات ا ستهاخو بهو صبرمیکنم پسزوده  هم

 

  درشما کهاس  هفته یک نال.اکن  فکر بخو ونجو ینات وا هیندآ به هبد ابجو و  کن فکر قشنگ   
 گفتم تبابا  به.گفته بهم

  رجخا فتهر دهکرازدواج  یگهد نال ا نالارد دمکر فکر. _میگه چی نهواپر   ببین وبر گفت                      
 داره
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 فکر  نکنه.فتهور دهکرازدواج  نالآره ارد خب. _میخونهرو  سشدر                                    
 ر ستگاایخودکر

 .النهارد النتا

 . سبابا  ستایاز دو یگهد یکی پسر حتما؟کیه  پس خب_

 اس. همسایه پسر نه_

 . شد بدنمزا وارد   یژنرا عالمه یک دمکر حس یکدفعه

 ؟هاست همسایه ومکد کیه خب_

 فامیل منکه خه.آدمبو گرفته سستر. اهستش  محمدی خانم پسر؟هولی رینقدا اچر نهواپر_  
 ز هنو را  میرحسینا

 .نستمانمید

 نباهاشو  زهتا میایو مسجد میری همه ینا تو_واه. ن؟ماما کیه محمدی_                           
 مشهدهم

 ؟ بلدنیستیرو    میرحسینا اخد هبند  ینا فامیل زهنو فتیر

 . مبپر اهو بهو  بزنم جیغ بلندشم ستامیخو لمد لحظه آن

 .دمبو دهنکر توجه صالا نه_

 

  ستد با درم ما.دمکر تسکوو ختماندا پایینرا   مسر ؟یانه نبیا شب دافر بگم نال_ا                      
 ام را  چانه

 .خندیدو  ختاندا بهم یدارمعنا هنگاو گرفت باال

  متعجبو شتمدا هم هلهرد لحا  عیندر  مادمابو لخوشحا. کهر مبا پس خب_                               
  به چیز هیچ منو او از  دهبو درشما ارصرا به شاید دهکر  بنتخارا ا من چگونه میرحسینا که دمبو
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  به رمجبو  درشما فحر  بخاطرو    ضایتیرنا  با ستمانمیخو خهآ  دممیز فحر او  با باید.نگفته درشما
 ار قر قتیو گفتم دباخو.  دشو بامنازدواج 

  هخرید گیز تا به که قشنگدار و گل یدرچا. میزنم فحر   رهبا  یناو در ا با بزنیم ف حر   تنها باهم شد     
 در یباوز هپوشید بالباسی ستهوآرا   تمیزو مرتب.دمکر  سر شبآن  یابر دمبو

 را  خانه نگز یاصد.دمبو دهیستاا ورسما رکنا شپزخانهآ

  رپد اههمر به. مشد خسر چندلحظه یابر. نمداو یناا دمادا بابا: گفت بلند یا صد با رامپد .مشنید    
 کهاش  هچهر.دمکر تشکر.گرفت سمتمرا  گل سته.دشدند خانهوارد  یکی یکی  شهر اخوو   درماو

 ر جباا بهو نیست  ضیرانا  میگفت

 به  نوبت دنبر چاییو  ها فحر  متمااز  بعد  هباالخر.هنیامد

 .سیدر نفردو   مازدن  فحر 

 

 کت  ینا با رچقد .بمحجو همیشه مثل و دبو  پایین شسر

 .دبو هشد یباترز مشبا ارشلوو

.  دمیکر وعشر  دش خو  شکا ترشد  سخت رکا رچقد. بفرماییداول  شما خانم نه واپر خب_              
  تر حترو را نتور کا ینکها سه:واگفت دشخو  ینکهاتا مدآ  نمی هانمد به فحر  صالوا  دمبو دهکر تسکو
 که التیاسو به کنم

 من باشه عجیب نتوابر شاید.مهمه نچو ممید ابجو نالا دهکر لمشغورو  نهنتوذ میزنم سحد
  اتتغییر شاهد  کامال تمد یندر ا  هبند. دمکر بنتخاا رچطورو   شما  یاو شما یرستگااخو ممد او رچطو
 اون آدم یگهد شما کهام  متوجهو دم بو شما

  مشد  شما  دنبو بخو متوجه کم  کمو  شد منروز  هر نترشد  پیگیر باعث شما  اتتغییر. نیستید قبلی
 بجذ  باعث میشدید مستحکم یددبو دهکر بنتخاا  که مسیریدر  قبلاز روز  بیشتر روز    هر ینکهوا

رو   نتودمسیرخو یددار زهنو هنشگادا به نشدنتووارد   با میدد ینکها همهازتر  مهمو شد  من بیشتر
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  بجذ بیشتر شد باعث فعهدهر ت تفاقا وا تموضاعا  ینا همه.ارهتاثیرنمیگذ شما یرو چیزیو  میرید
 دمخو  به ینکهاتا شمابشم

  پس دمبو بخو نالد؟ابو همندشد عالقه من به. اومشد  مند عالقه نبهتو میدد  ممداو                    
 ام گذشته

 

  مدیناو رکنا رچطو  من هسیا باگذشته  ببخشید. _انیانگر باشم لخوشحا نستما نمید؟چی                 
 همه  که شما

  ستا کافی ینکها عالمت بهرا  ستش.... دقبال ماا خوبم نالا سته. دریدیدد نتو دخو باچشمرو  چیز 
 همباالد توضیح یداربگذ

  خانم نهواپر. بدید مهادا ارمنز که مهزال ماا اممیخو رتمعذآورد. _                                                  
  دمخو منو ضحهوا من یابر چیز همه که  شماست نالا مهم کنم  ندگیز  شما باگذشته  امنمیخو من

  مطمئن هستم بالغو  عاقل ننساا یک دمخو مندادم. توضیح   جبشرا هم نبهتوو مید رو د چیز همه
 نشناخته و هندیدو سطحی که  باشید

  فباحر و  دمیز فحر  منطقیو قشنگ کامال. مینجاا نال ا کامل نطمینااباو  نگرفتم تصمیم             
 من بعد قتوچند.دبو  عالی میرحسین ا مثل یدمر د جوو رچقد .دکر حترا هم را  من لخیا هایش
 ستش دو عاشقانه که دم بو یدمر همسر

  هشد بمستجا حقمدر  درمما عاید ینکها مثل. دبو نیادهمسر  بهترین من یابر  ندگیودر ز شتمدا      
 عشق و دبو

 یا حمقانها عشقو  میرحسینا نچو یا عاقالنه عشق بین دهابو قفر چه.ودم میکر تجربهرا  قعیوا
 ی دمرروز  یک دکر  شفتهام را آ  ندگیوز من  نشکاا مثل  یدنامرروز   یک.نشکاا نچو

 

 ندگی ز یمابرو  میدهد مشآرا لمود ندگیز به  میرحسینا مثل
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را   من قشوو یژنرا نکنوا که چیزی. و  آن زدمیسارا  ییاخد بخو های حسم تما  با میختهآ          
 یاصد  میکند بیشتر

 . ستا میرحسینوا  ربها مختر د هخند

 narges.barzan: امینستاگر. انپایا                      

 

  

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