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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 عشق چهار نفره  

 

 خالصه: 

 ...فتهیم  یداره چه اتفاق یدونی نم یمست  یوقت دیشا

 ...شهیغم هات فراموش م یخور ی مشروب م یوقت دیشا

 عوض شده باشه....   زایچ  یلیخ  دیشا یشی م اری هوش یوقت  یول

 که..... شهیشروع م  یمشروب و مست ه یاتفاق ها فقط و فقط از  یهمه  نهیهم اره

 

 

 (:مهسا یشخص )راو اول

 

http://www.romankade.com/
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درسم رفتم سمت   یگرفتم به جا پلممویفقط فوق د خونمی سالمه درس نم  22هستم  یر ی مهسا ام من
دارم   یمی دوست صم  هیکامل البته البته  زاتیباشگاه بزرگ دارم با تجه  هیعالقم که عالقه منم ورزشه 

همون ورزش اونم باشگاه جداگانه   یعنیکه اونم مثل من رفته سمت عالقش   ین یبه اسم نفس حس 
  نجایباباهامون به ا  یها تی با حما کنمی کار م یداره نفس تو رشته کنگ فو و من هم تو رشته بدنساز 

 . میباشگاه داشته باش هی میو تونست  میدیرس

 

برم باشگاه از جام بلند شدم بعد از  دیشده و با 7ساعت   دادیکه نشون م میزنگ گوش یصدا با
  یدست لباس ورزش  3-2و ساک باشگاهمو که توش  دمیشستن دست و صورتم اومدم لباسامو پوش 

رو طبق معمول مامانم اماده کرده بود   زیبه سمت اشپزخونه رفتم. م نییتم طبقه پابود برداشتم و رف
رو روشن    نیماش اطیرفتم ح چ یلقمه هم برداشتم بعد از برداشتن سوئ هیخوردم و  ییچا وانیل هی

تو   میو ن 8مونده به  قهیدق 5منم   شهیباشگاه باز م میو ن  8ساعت  قایکردم و به سمت باشگاه رفتم دق
و شلوار ستش عوض کردم موهامو  یتاپ ورزش  هیلباسامو با  عیچراغارو روشن کردم سر شمیباشگاه م

که اومد طبق   ینفر  نیکردم شروع کردم گرم کردن اول اد یبستم ضبط رو باز کردم صداشو ز یدم اسب
 باشگاه   ادیمعمول پرستوعه که عادت داره از همه اول تر ب

 سالم مهسا جون -پرستو

   زمی سالم عز-

  یرژ صورت  هی هم نه همون  یانچنان شی کردن البته ارا شی رفت رخت کن منم شروع کردم به ارا پرستو
  نی با خط چشم فقط هم

 (گمیتک تکشون رو نم  یاسما گهیاومدن )د گهیبچه ها د قهیچند دق بعد

 برداشتم تا شلوغ تر نشده باشگاه چکش کنم   مویها شروع کردن گرم کردن منم گوش بچه

  3)داداشم که از من الدیتاش م 2اول رفتم سراغ تماس ها  امی تا پ 3پاسخ  یتماس ب 4برداشتم  خوبه
 بود   الدیباز کردم م  شیاول اما یسال بزرگتره(دوتاشم نفس گور به گور شده بود رفتم حاال سراغ پ
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 زنگ بزن بهم کار واجب دارم باهات"  هیم مهسا "سال

 نفس بود  امایتا از پ  دو

 "یا ی"مهسا کدوم گور 

 "نفله بزنگ باهات کار دارم "

 اهنگو هم کم کردم یصدا  الدیزنگ زدم م اول

 از دوتا بوق جواب داد  بعد

 ی دادیسالم مهسا پس چرا جواب نم -الدیم

 نبود می سالم حواسم به گوش -

   یکن  لیزودتر تعط   یتونیامروز باشگاهو مباشه  -الدیم

 شده  یز یچ یواسه چ -

  میومدیدر ن  رونی ب  چیه هیاز ک رونیب می نه بابا گفتم بر -الدیم

 کار واجب دارم باهات  ینوشت  ینجور یشده که ا یگفتم حاال چ یزهرمار منو ترسوند یا -

   یبهم خبر بده با -و گفت  دیخند الدیم

 زنگ زدم به نفس   حاال

 بله  -نفس 

   کمی سالم عل-

 ییسالم مهسا کجا  -نفس 

   هینظر خودت چ -

 باشگاهت  شهیباشگاه ساعت چند تموم م دمیمنم تازه رس گهید یاهان اره تو باشگاه -نفس 
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 تو باشگاهم 5ناهار بعد از اونم تا ساعت  امیب خوامی م 2تا  1ساعت  -

از   یک یامرور  مایبه من لباس بخر میبر مییخوایببندم م   خوامیباشگاهو م   4اهان منم ساعت  -نفس 
 مانتوهام جر خورد 

 االنم کم زر بزن قطع کن من کار دارم اخه میری باشه م-

 یباشه بابا با -نفس 

 ی با-

 کردم   ادیگذاشتم سرجاش اهنگو ز مویگوش

 نجا یلحظه ا هی  یای مهسا جون م-الیل

 رفتم   الی سمت ل به

 خانم    الیبله ل -

  هیحرکت چجور نیا

 بره   یچجور  دیرو ازش گرفتم نگا کردم بهش گفتم که با دفترچش

را  رومرتب کردم بچه ها اکث یدفتر  ینشستم سر جام دفتر مخصوص باشگاه رو باز کردم کارا اومدم
 بکنن و نکنن  کاریباال سرشون باشم بگم چ یمن ه  ستی ن یاز یباشگاه  ن انیوقته م  یلیخ

.... 

کم   زیعز ی رو کم کردم بلند گفتم خانوما کیموز یبود صدا میون  4نگاه کردم ساعت  میساعت مچ به
 زودتر برم  دیمن امروز عجله دارم با  مهی و ن4  نیکم سرد کن

گفت دوش گرفتم لباسامو   شهیم با ی رو برداشتم باهاش تقر میمشغول سرد کردن شدن منم اسپر همه
 برداشتم زنگ زدم نفس  موی با مانتو شلوارم عوض کردم گوش

 ی سالم نفس -
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 شد اخه   رید میبر یایم  یسالم پس ک -نفس 

 بچس گناه داره  ادیبه اونم بگم ب رونیب  میبر  گفتیبهم م  الدیم یراست  امیب بندم ی دارم باشگاهو م -

   یر یگیاجازه م گهی باشه بگو چرا د -نفس 

 یناراحت ش  دیگفتم شا -

 شمیخوشحالم م  الدینه بابا اتفاقا با حضور م -نفس 

 ی شیکه خوشحال م  ولیاااا-

 دنبالم   ایب شمیمنم کم کم اماده م  یباز تو منحرف شد -نفس 

 ی باشه با-

 زنگ زدم   الدیرو قطع کردم بعد به م یگوش

 بله  -الدیم

   ییسالم داداش کجا -

 خونه چطور   دمیتازه رس-الدیم

   رونی ب میدنبالت بر امی اماده شو دارم م-

 باشه  -الدیم

  رونی اومد ب الدیبوق م هیبا   الدیکردم باشگاهو بستم و رفتم دنبال م  یبا بچه ها هم خدافظ  

 سالم داداش خلم -

 عقب مونده   -الدیم

 واااا-
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که منو و نفسم   الدهیم یم یصم ی از دوستا یک ی ی)عل یوا نداره که برو دنبال نفس بعدشم عل  -الدیم
 ( میباهاش دوست

 یواسه چ  یوا عل-

   یزن یچقد غر م گهیمن تنها نباشم برو د-الدیم

   یدنبال نفس بعدشم دنبال عل میرفت اول

البته فقط تو جمع چهار نفره   ه یمغرور و جد اری دقلکه پسره بس نکهیبا ا یدلقکه ول ییجورا هی یعل
  برنیکه همه ازش حساب م یطور   هیجاها خشک و جد  هیبق ارهیدر م یخودمون دلقک باز 

 هم پشت بودن یجلو نشسته بود نفس و عل  الدی م  کردمی م یرانندگ  من

 جلو مهسا و نفسم پشت بشن  ام یخودت برون منم ب  ری بگ نوی ماش الدیم -یعل

 وا چرا -

   سیضا یلیخ ینجور یوا نداره که ا-یعل

   دمینم ی به کس  نموی من ماش -

  میمن هر کس  -الدیم

 دوست داشتم   شتریاز مامان و بابام ب  یرو حت الدیمن م  گفتیراست م گهید نویا -

  میاومد جلو منو نفس هم پشت نشست میراننده شد عل الدینگه داشتم م یرو گوشه ا  نیماش

 رو داد شنهادیپ نیا نهیجلو بش نکهیبه خاطر ا یبه جان خودم عل  یعنی -نفس 

 تو معذب بودم شی اون پشت پ گهیاره د -یعل

 مثال یچرا معذب بود  -نفس 

   یبه خاطر مسائل شخص- یعل

   هیچ یاون مسائل شخص دیبگ شهیم -نفس 
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 ها  هیری عجب گ -یلع

 ی عل گهیبسه د-الدیم

 وا به تو چه -یعل

 حساب کار دستش اومد و الل شد نشست سر جاش   میرو نگا کرد که عل   یعل ی برزخ الدیم

  ستیاعصابش سر جاش ن گهیدنبالت د امی ب خوامیکه بهش گفتم م یچشه از وقت الدیم نیا دونمینم
 نفس به خودم اومدم  یبا صدا

 تو ییپ کجا اروی-نفس 

 د یحواسم نبود ببخش -

 مسابقه دارم  -نفس 

 ی عه ک  -

 کنم بچسبم به مسابقات   لیباز باشگاهو تعط  خوام ی م شهیشروع م نای تمر گهیاز ماه د -نفس 

 حاال تو کجاس  ی انشاهلل که موفق باش-

 یبعد از اونم کشور  گهیشهر د هیببرم اگه  لهیمن مسابقم با اردب یسر  نیاز استان شروع کردن ا-نفس 
   هیبعد از اون جهان

 ی بباز  شی خدا کنه تو همون اول -

 چپ چپ نگام کرد که ....به خودم  نفس

  کنهیکارا م  یچ نمینظر گرفته بودم بب  ریز الدیم میشد ادهیپ  یپاساژ نگه داشت همگ هیجلو  الدیم
  یما رو از بابت انتخابا الیخ گهید دیمانتو خر هیبود  ی مغازه که مانتو فروش نینفس از همون اول

دم کال  یبدن خوشبو خر یتا اسپر 3 یاجق وجقش راحت کرد منم رفتم تو مغازه عطر و ادکلن فروش 
   زدیکس هم حرف نم  چیه میدیچرخیم میداشت  یتموم شده بود و الک دامونیخر
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حتما   شدنی وقت ساکت نم چیاندازه ه نیکدوم به ا چیشده چون ه شونیزی چ هی یو عل الدیم نیا
اون اخم رو نداره   یکاشته باز عل  شی شونیاخم بزرگم رو پ  هیکه  الدیم  نینجوریافتاده که ا یاتفاق هی

 واستاد و گفت   یعل ییهوی فقط معلومه ناراحته 

 کار دارم   یمن با مهسا کم یبر  یتونیبا نفس م   الدیم-یعل

 با مهسا  یدار  یچه کار -ز ابروهاشو انداخت باال و گفتا  یکی الدیم

 نکن  تیداداش جون من اذ-یعل

 باهاش  یدار  کاری چ گمیم -گفت تیبا عصبان  الدیم

  یقاط  یدونیلحظه به باد بره خودتم خوب م هیو چند سالمون تو   نینذار رفاقت چند الدیم نی بب  -یعل
 ...نقدیپس ا شهیم یکنم چ

 که به خاطر رفاقت...استغقراهلل  خوامی منم نم نی تو بب-گفت عیرو قطع کرد و سر یحرف عل  الدیم

 دم یدیدو تا رو م نیا یبار بود دعوا نی اول  میمات مونده بود  ینجور ینفس هم منو

   دیببخش -با حرص از وسط منو نفس زد شدو گفت یعل

 مینگا کرد گهیبهم د  منو نفس یدستشو کرد تو موهاش رفت دنبال عل الدمیم رونیپاساژ زد ب  از
 خنده   ریز می هر دوتامون زد ییهوی

 ی خندیم یبه چ -با خنده گفت  نفس

  یخندی م یتو به چ دونمینم-

 دونم یمنم نم -نفس 

چون فردا جمعه  نیبه سمت ماش  میو باز برگشت میافتاده ادامه پاساژو گشت ی نه انگار که اتفاق  انگار
 جا دفع شه  هیبا هم  امونی تا فردا خستگ میگشتیراحت م الی بود با خ لی بود باشگاهم تعط

 می بود ییباز منو نفس دوتا میشد  نیماش سوار

   گهید یجا هیباز  می بر ایخونه  میبر-نفس 
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 ه ینظرت چ میکن بتی غ الدیو م  یذره هم در مورد عل هی میشام بخور میبر گمیمن که م-

  م یپا ی هیاالن پا یول ومدمینم  دینبود شا بتشیاگه قسمت غ -نفس 

   ارنی تا ب میو نشست میرفتم غذاهامونو سفارش داد کی رستوران ش  هیروشن کردم به سمت   نویماش

 خبر داشت   الدمیبگه که م یبه تو چ  خواستیم  یبه نظرت عل -نفس 

 خبر داشت؟  الدیم  یدونیتو از کجا م-

که  ییچشاش مثل اون گاوا یگفت با مهسا کار دارم چجور  یعل یدیبود ند هی ون ضااحمق ج-نفس 
 شد. دارنیجلوشون دستمال قرمز نگه م

 داداش خودت گاوه ها  یهو-

 من که داداش ندارم  -و گفت رونیزبونشو در اورد ب   نفس

 خپ حاال -

 کنه یازت خاستگار  خواستیبه نظر من م-نفس 

 ؟ی کال تو نظر ند شهیم-

 شه ینه نم -نفس 

 مشخصه-

 شده؟  یچ یعن ی یجد یجد-نفس 

 کنه ینم می رو از من قا یز یاون چ پرسمیم الدی از م یول دونمینم-گفتم عیذره تو فکر فرو رفتم و سر هی

 به منم بگو ها یدیپرس -نفس 

 باشه بابا فضول خان -

 باز کردم رفتم داخل   دیخونه در رو با کل  میرفت میغذاهامونو خورد نکهیاز ا بعد
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 سالم من اومدم  -

   میدیچه عجب ما شمارو هم د-بابا 

 عه بابا من که همش خونم-

 معلومه ساعت چنده-بابا 

راه و با حالت قهر   یک یخودمو زدم به اون  یاومدم خونه ول  رید یل یخ  کنهیم یاور  ادیبابا داره   دمیفهم
 واقعا که نی بنداز کهی ت  یشمام ه  رونی بار با دوستم رفتم ب هینداشتم حاال انتظار  گهیبابا از تو د-گفتم

  دیببخش یچقدم که لوس شد -و دم گوشم گفت دیسمت پله ها رفتم که از پشت دستمو بابا کش به
 کردم   یشوخ

که درست   الدیگونه بابا بوس کردم و به سمت اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم و رفتم سمت اتاق م از
رو تخت دراز   یراحت  یبشنوم رفتم داخل با لباسا یجواب نکهیاتاق من بود در رو زدم و بدون ا دهیچسب
 بود و طبق عادتش ساعدشو گذاشته بود رو چشاش  دهیکش

 ی دار یب الدیم-

 الدیم یهو-

..... 

 یدیبا توام خواب  -

  نیا نهیبابا چقدم خوابش سنگ یا

 نشست سر جاش   خیس ییهویاز پهلوش زدم که  دونهی

 یفرار کرد لهیاز طو ایتو  یادم  یچته وحش-الدیم

 نه ای یدار یب نمیدرست حرف بزنا خواستم بب  یهو -

 گهید دمیخواب یعنی دمیجواب نم  یزن یبار صدام م  هیخپ اسکول جون -الدیم
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 باشه بخواب اصال -جام بلند شدم و گفتم از

 چه مرگت بود  نمی بگو بب یر یم  یحاالم دار  یکرد دارمیاز خواب ناز ب  -الدیم

 گمیراست م یدیپرس یبگو جون مهسا هر چ -باز اومدم سر جام نشستم و بهش نگا کردم گفتم-

 چته  دم یاهان حاال فه -الدیم

 بده  حی توض-

 برو بخواب مهسا حوصله ندارم -الدیم

 از االن زوده بخوابم زود باش بگو-

 پات علف سبز شه  ری ز نیانقد بش-و گفت دیرو تخت پتوشم تا سرش کش د یدوباره دراز کش الدیم

 الااااااااااااااااد یعههههههههههههه م-

 الدیکوفت م -الدیم

 رون ی فرار کردم ب  الدیم یلقد زدم تو پهلو هیجام بلند شدم  از

   نمتیفقط دعا کن صبح نب -الدیم

چه رفتار   دالینفس و بهش گفتم که م یویگرفتم دستم و رفتم تلگرام رفتم پ مویاتاق خودم گوش  اومدم
  دمیبود که خواب 12فوشش دادم شب ساعت  یمنم ه دی بهم خند ی باهام داشت اونم کل یینا به جا

  لکسیر یل یصبح بود خ  10شدم ساعتو نگا کردم  داریب زد یکه داشت داد م الدی م یصبح با سر و صدا
 الدینشستم موهامو شونه زدم و بستمشون بعد از اونم رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم اتاق م

   کنهیم ی و داره باز  وتریکامپ ینشسته پا دمیبدون در زدن رفتم داخل که د

 ؟ یزار ی اونم نم میبخواب میخوای جمعه ها رو م دونهیحاال  یچه خبره سر و صدا را انداخت-

 اصال دوست داشتم سر و صدا کنم به تو چه  یزدی در م یل شدنداخ میقد یزمانا-الدیم

 ی نبود ینجور ی اوال ا ایسگ شد یلیچن روزه خ الدیم یهو-
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 و....  ییسگ تو-الدیم

 سرت   ری خ یبدبخت داداشم یمن سگ باشم توام سگ گهیبگو د  یسگ منمو ک هیهاچ-

 ن ییرفتم پا  رونیاومدم ب  دمویگفت و منم در رو کوب ییبرو بابا  دونهیبا دستش  الدیم

 ر ی صبح بخ-

 به جون هم  نیچتونه شما دوتا باز افتاد  ری صبح توام بخ-مامان

 برو از شازده پسرت بپرس -

 بابا   یا-مامان

 زنگ خورد  میگوش میدیصبحانمو خوردم رفتم اتاقم همون که رس نشستم

 بله-

 سالم-

 ی خوب   یسالم عل-

 یقربونت تو چطور -یعل

   ستمیبدن-

 رونیب یا یسر ب هی یتونیم -یعل

 ؟ یک-

  4بعدازظهر ساعت  - یعل

 ؟ ییاره دوتا-

 باشه  یکس  دیاگه اشکال نداره اره باهات کار دارم نبا-یعل

 نداره  یباشه مشکل-
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 خدافظ زنمیباز بهت زنگ م - یعل

 چقد بده که ادم همش تو خونه باشه رهیکه چقد حوصلم داره سر م یقطع کردم وا  مویگوش

 جمعه ها خونما(  دونهی)حاال خوبه 

   کنهی م کاریمامان داره چ نمیبب   نییدوباره پا رفتم

 ماماااااااان -

 من تو اتاقم -مامان

 کنه یمامان داره شال و کاله م دمیپله هارو رفتم باال د دوباره

 ی کجا به سالمت-

 خونه دوستم ناهار دعوتم کرده  رمی مدارم -مامان

 تو خونه میموند یما به خاطر ک نیبب یزک-

 نرم  یخوایاگه م-مامان

 دوست تو جمعه ها کار مار نداره نینه بابا فقط ا-

 کار کنه طفلک  یبنده خدا شوهرش سرکاره تنها بود چ -مامان

 باشه بابا دلم کباب شد برو خدافظ -

 گهیگردش د میدنبال مام بر رمیساعته م میاتاق خارج شدم رفتم اتاق خودم به نفس اس دادم که ن از
که من تو  یی اون همش خونس وقتا ستمیکه من خونه ن ییوقتا شهیتو خونه نم چیمنم ه یبابا نیا

  یذره سخته ول هیکاراش  میدار یهم نداره ها ما کارگاه نساج یر یخونم اون سر کاره البته تقص
  ارزهیم  اشی درامدش به سخت

وجب از   هیگفت  شهیم بایکه تقر ی تونیکاله دار ز رنی پ هیاسپرتمو که شامل  یلباسا شهیهم مثل
 هیو  یفانتز  یبرداشتم با کوله پشت داسمویاد یها یبا شلوار جذب کتون  دمی تره پوش نیی باسنم پا
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  زدیم  فمن و داشت با تلفن حر  نیداده بود به ماش هیخان تک  الدیکه به به م نمی ساعت رفتم دم ماش
  شهی تلفونش رو قطع کرد و اومد دم ش  عیرو رفتم روشن کردم که سر نی بدون توجه بهش ماش

   نییرو دادم پا  شهیش

 ی بر ی م فتویتشر یکجا به سالمت-الدیم

   رونیبا نفس برم ب  خوامیم یداداش -بود گفتم دیخوش که از من بع یرو با

 گفت   تیبا مظلوم  عی خوش نشونش دادم سر یرو دیکه د الدیم

 ام یمنم ب-الدیم

 ذره نگاش کردم و گفتم  هی

   یایبعد از ناهار تو م میتنها باش میدوست دار دیشا-

منتظر تماسم  گذرهیخوش م میلیزد و گفت باشه پس بعدازظهر واستون برنامه دارم خ   یلبخند الدیم
     نایرا انداختم سمت خونه نفس ا  نویرفت منم ماش الدیباش م 

 جلو در    ادیبه نفس تک انداختم و گفتم که ب دونهی

 رون ی ب دیشنگول پر شهیمثل هم که

 سالم مهسا خانوم-نفس 

 سالم  کیعل-

  نیغمگ بایاهنگ تقر  هیبردم و روشنش کردم   نیدستمو به سمت دکمه ضبط ماش یحرف چیه بدون
 شروع به خوندن کرد 

 

 که جا مونده یبردار ازت هر چ ای رفتن ب دم

 برام مهمون نا خونده یبود کنمیفک م منم
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 ی گر یکه م یم یتو تصم  یذره شک نکن حت  هی

 یر ی من م شی از پ یدار  یچشمام زل نزن وقت  تو

 ست یبرام دل کندن اسون ن سهی چشمام حق بده خ به

 ست ی فروون ن یای تو دن یعشق چیه گهیتو د مثل

   یازم دور ش  یحت یو بر   یبمون یمختار  تو

 ی مجبور ش  گهید خوامینم  بندمی راتو نم اگه

 ضربه اخر ........... نیا بزن

 نفس اهنگو خاموش کرد  ییهوی

 ی انداخت گهید هیچ  نیا ایستیخوب ن نکهیمثل ا-نفس 

  ستمی اره واقعا اصال خوب ن-

 چرا؟ -نفس 

 دونمینم -

 نگفت و ساکت موند  یز یچ  نفس

  میرو ندارم کجا بر نا یحوصله رستوران و ا-

 چه مرگته  نمی بب میذره حرف بزن یبرو کافه -نفس 

چم شده دلم گرفته بدجورم گرفته   دونمیروندم واقعا نم یشگ یتکون دادم و به سمت کافه هم سرمو
 چرا  دونمینم  یول

  میو داخل شد میشد ادهیپ ن یکافه از ماش  میدیرس

 اونجا خوبه   میبر- اشاره کرد گفت زی م هیا دست به ب  نفس
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 مینشست میرفت  زی سمت م به

 خپ -نفس 

 خپ  یچ-

   گهیخپ.بگو چته د یمچ ی لیک-نفس 

   دونمینم گمیم-

 ی دونیکه نم-نفس 

  دونمینه نم-

 مهسا زر زر نکن بگو-نفس 

   شمیم یجور  نیا  یدنیاهنگو شن نیچمه ا دونمیبه جون تو نم-

   نییگره زد و سرشو انداخت پا گهیدستاشو به هم د نفس

 رهیاومد سفارش بگ یکی

 قهوه -

 منم قهوه -نفس 

 تو چت شد -

   رهی گیدلت م  یشنویم یداره که وقت  یکه اون اهنگ چ کنمی من دارم فک م -نفس 

 حتما؟ -

 اره بابا  -نفس 

 اوردم   رونی ب مویو گش فمی زنگ خورد دستمو کردم تو ک میگوش

 بله-
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 سالم  -الدیم

 ی سالم خوب -

 یی کجا یمرس-الدیم

 تو کافه  -

 باشه کدوم کافه  -الدیم

   مییطرف پاساژ هستا اونجا-

 نا ینر  ییاونجا جا میایساعته م میهم ن  یاهان منو و عل -الدیم

 باشه خدافظ -

 رو قطع کردم   یگوش

 بود  یک-نفس 

 نجا یا انیدارن م یو عل  الدیم-

 ی و عل الدیم-چشاشو گرد کرد و گفت نفس

 مگه تعجب داره گهیاره د-

 مگه قهر نبودن -نفس 

 خودشون نیدعوا بود اونم حل کردن ب  هیکه تا اخر عمر قهر بمونن حاال  ستنیبچه ن -

 ی بلد زارمیچ نینه خوشم اومد تو ا-نفس 

 که ستمین پ مثل تو ن-

 خفه شوها من که اصال حوصله ندارم -نفس 

 چرا پس -
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 کنم نیمثل خر واسه مسابقات تمر خوامی از فردا م-نفس 

 دلم واست سوخت  یییییاخ-

 یا  وونهید یلی خ -نفس 

   گهید دمیبه تو کش-

 گمشو -نفس 

 خوردن   میهارو اوردن شروع کرد قهوه

   انیشنگول م یل یدارن خ یوعل الدیم می دیذره که گذشت د هی

 الم  س-الدیم

 سالم -یعل

 ن یشما دوتا مگه قهر نبود-نفس 

 مثل توعه نه ما دوتا   ییکوچولوها ین یقهر ماله ن -با تعجب نگاش کرد یعل

 نه بابا -نفس 

 الد یبه جون م- یعل

 یدار  کاریبه داداش من چ-

 ی تو بازو عل دیبا مشت کوب الدمیزد م الدیچشمک به م هی دونهیخود داداشت م- یعل

 م یبر نیپاش -الدیم

 م یبر میبخور یز ی چ هیبزار - یعل

 پاشو  میخور یاونا م میریم-الدیم

 مگه میکجا قراره بر-
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 میبر امیمن برم حساب کنم ب ییجا هی -الدیم

 رم ی خودم م خوادینم-

 رم ینه من م-نفس 

 من حساب کنم  دینه بابا بزار-یعل

 نه بابا تو چرا  -نفس 

   رمی خودم م-الدیم

 ن یکن بتونیاگه بزارم دست تو ج-یعل

 که ستمی حساب کنه خودم چالق ن  یالزم نکرده کس ن یزن یبابا چقد زر م  یا-

 ه یعل دمیبرگشتم پشت د  دیکش فمو ی از پشت ک یکیبه سمت صندوق که  رفتم

 ام یاالن م کنمی منم حساب م رونی مهسا برو ب-یعل

 کنم یخودم حساب م ینخورد  یز ی چ هنکیا یعنیحناق...عه  یز ی تو که چ کنمی خودم حساب م گمیم-

 نگه داشت یجور  هیخندشو  یخندش گرفته بود ول یعل

 برو   یعنیگفتم برو -یعل

 رون ی سرمو تکون دادم و رفتم ب منم

 چ یمهسا سوئ-الدیم

 یوردی ن  نیمگه خودت ماش -

 نشه نیدوتا ماش گهید مینه با آژانس اومد-الدیم

 یبه اژانس پول بد ومدین  فتی واه واه ح-

 اد یرد کن ب چتوی که حاالم سوئ ستنیهمه مثل تو گدا ن-الدیم
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 اصال دوست دارم خودم برونم دمیبه تو نم  نی من ماش-

   یهر جور راحت-باال انداخت و گفت یشونه ا الدیم

 بابا بچه سوسول   ایناراحت شد گفتم ب یکم دمید

 رو به سمتش پرت کردم که تو هوا گرفتتش چیسوئ

 من  شی پشت نفس هم نشست پ یصندل نشستم

 هم اومد نشست جلو  یعل 

 م یبر-الدیم

 میبر-یهمگ

نفسم    کردمی باشگاه چت م  یبود داشتم با بچه ها میرو راه انداخت من که سرم تو گوش  نیماش الدیم
بود    شیکه کله حواسش به رانندگ الدیم  کردی رو نگاه م رونی و ب نیماش شهیداده بود به ش هیسرشو تک

فک  دید یما رو م یکال هر ک کردی هم دست راستشو گذاشته بود رو صورتش و داشت فک م یعل
 میکه لشکر شکست خورده ا کردیم

 هی الدیم ییهوییخورده   یکه انگارکه شکست عشق یانگار تو حال خودش نبود مخصوصا عل چکسیه
 اخر و با حرص گفت  میو زد به س گفت یهوووف بلند

 گهید نی ذره حرف بزن هی نیچتونه همه غمباد گرفت-الدیم

   میبگ یچ- دستشو از رو صورتش برداشت و گفت یعل

   نیبگ یز یچ  هی یول دونمینم-الدیم

 م یبگو ما هم گوش بد  یز یچ هیتو -نفس 

 مینخواست تونیقبل  یبه حالت ها نیاصال برگرد-الدیم

   مینشست یحرف گوش کن بازم به صورت قبل  یهم بچه ها ما
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  میتو شهر باز  میدید ییهوی... هوی.....هویکه  میهم تو راه بود قهید 5 هی

 و گفتم  دمیکش یبلند  غیج

 عاشقتم  الدیم یواااا-

 نگفت   یز ی و چ دیخند الدیم

 وقتشو نداشتم  یعنی ومدمیکه ن شهیم یسال  4-3 بای بود تقر یک ادی نم ادمیکه اومدم   یبار  نیاخر

 ذره خوشگل تر باشه   هیکه  گهید یکافه  هی میریحاال گفتم م نجا یا میایاصال انتظار نداشتم ب-نفس 

 نجا یا میاینصفش نظر من بود ب-یعل

 بود دمش گرم   یدر کل نظر هر ک -نفس 

کنم از چه   کاری چ دیبا دونستمیمثل بچه کوچولو ها ذوق کرده بودم نم میرفت یباز  یالیسمت وسا به
 شروع کنم اصال   یا لهیوس

 ترن   م یبر- نفسU                    دمیشن  فشویتعر ادی باشگاه ز یاز بچه ها 

 اره منم موافقم -

   امیرو شارژ کنم ب یپس من برم کارت شهرباز -یعل

روش نداشت)منظور همون نوشته و شماره   یچ یکه ه ییکارت طال هیاومد  قهیرفت بعد از چند د  یعل
 با خودش همراه داشت  هی(و فقط مخصوص شهر باز ناسیکارت و ا

 من حوصلشو ندارما  فتهی که فشارتون ب نیایفقط شماها ن  میبر- یعل

 گمشو نکبت  -نفس 

که  قهیمرده که مسئول دستگاه بود اومد واسمون بست بعد از چن د هیو کمربندارو  میسوار شد میرفت
بود سمت چپم   الدیپر شده بود کم کم دستگاهو روشن کرد سمت راست من م  ایکله صندل بایتقر

دستگاه ازاد شد و   هوینشسته بود اولش اروم اروم به سمت باال رفت بعد  ینفس هم عل شینفس پ 
   نییاومد پا یبا سرعت وحشتناک
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 غلط کردمش کجاش  یمهسا به نظرت دکمه -گفت  غیبا ج  الدیم

 به منم بگو یکرد  دایپ-و گفتم دمیبلند خند ادیز  جانیه از

 بود   دهیرنگمون پر میشد ادهیهمه پ ستادیکرد بعد کم کم وا نیی هم ما رو باال پا یچند دور  هی

 الدیمخصوصا م  میدرست ش  میبخور یز ی چ یا وهیابم هی میبر دم یم شنهادیمن پ -یعل

 کردی رو نگا م  یگرد عل یکه داشت با چشا  مینگا کرد الدیبه م هممون

 یاز حال بر  یوا مگه من چمه خودتو بگو که کم موند -الدیم

 ی تو از من بدتر -یعل

 ی تو بدتر  ری نخ-الدیم

 یتو بدتر -یعل

 ی تو بدتر -الدیم

   ازناندی را م نجایا یتو بدتر  یتا فردا تو بدتر  یولکن  نارمیبابا ا یا

 م یسوار ش نهیصف میانگار بچن بر گهیبسه د-

 دارم یرو دوس م نهیصف  یلیمن خ می اره بر-با من موافقت کرد و گفت عیسر نفس

 ن یاونجا غش کن نیباز بر- یعل

 زهرمار -و گفت  یتو صورت عل   دیکوب فشویک  نفس

 ی وحش-یعل

   ادیاصال هر کس دوست نداره ن  نایشروع کن  نیخوایباز م -

 میرفت  نهیو به طرف سف دمیدست نفس چسب از
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و منتظر اون   میاز پله ها باال رفت  انیدارن م الدیو م  یعل م یدیپشتمو نگا کردم د میدیدستگاه که رس به
  شیرو گرفت اونام اومدن نشستن من و نفس پ  طی تا بل  4کارت رو داد  یاونام اومدن عل میدو تا شد

 هم سمت من   یسمت نفس نشسته بود عل الدیم میهم بود

دستگاه حرکت کنه مرده اومد کمربندارو بست همم از   میش ادیذره ز هیکه  می نشست قهید 10 بایتقر
 هم قفل شد  گشید یجا هیطرف به طور خودکار از  نیا

 کم دستگاه راه افتاد  کم

 کنم یدارم سقوط م کنمیاحساس م ایخداااا یوااااا می االن کامال برعکس نیا هیجور هیقد چ یواااااا

   دیکش  غیج  هی نفس

 شده   یچ-برگشتم نگاش کردم عیسر

   ادهیز جانهی از ه-و گفت دیبلند خند  نفس

 خاک بر سر نکبتت کنن -

   میشد ادهیپ لهیخوش گذشت از وس واقعا

 ی باحال بودا انصاف یل یخ- یعل

 ییییییی اره خل-

 من که حال کردم -الدیم

 میکه برعکس بود یبود مخصوصا وقت   یجانیه-نفس 

 ن یخوب  ما رو سر حال اورد یل یگلم دمتون گرم خ یدر کل داداشا-

   یمخلص ابج -الدیم

 مهسا خانم مینوکرت - یعل

 شماها  یفدا-
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 خدا نکنه- یعل

 اخه نی ریچقد قربون هم م گهیاهه بسه د-نفس 

 ته یاز حسود-

 خفه بابا -نفس 

   میبود رفت یکه داخل شهر باز  یفروش  چیبه سمت ساندو  یهمگ

 د یخوشمزس حتما امتحانش کن ی انصاف میسفارش داد ی بندر  چیساندو یهمگ

من که واقعا گشنم بود  میشروع به خوردن کرد یهارو اوردن همگ چیساندو  قهید 10  بایاز تقر بعد
خارج   یرو برداشتم و از فسفود  میاالن گوش امیزنگ بزنم م هیمن برم -رو خوردم و گفتم  چمیساندو

  سثابت باشگاه به اسم نرگ یاز بچه ها  یکیکردم و زنگ زدم به  دایخلوت رو پ یشدم گوشه ا

 رو جواب داد یگوش

 ی سالم مهسا جون خوب-نرگس

 ی خوبممنون تو   زمی سالم عز-

 یاز ما کرد یادیافتاده که  یمنم خوبم اتفاق -نرگس

 ازت داشتم  یدر خواست هی یاتفاق که نه ول-

 بفرما در خدمتم-نرگس

 هیتو کار واردات صادرات لوازم ورزش  میاشنا دار هی یگفتیم ادتهی-

 ادمه یاره -نرگس

پرس پا   هیو  یدستگاه فال هیو  یی لویک  10تا   2 یلویک  7تا   4  ییلویک  5تا دمبل  5سفارش   یتونیم-
 باشگاه رو نو نوار کنم یالیوسا  خوامیم یبهش بد

 اره یب  تونهیم یتا ک نمیبب گمیچرا نشه بهش م زمیاره عز-نرگس
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 کنم ی جبران م زمیممنون عز یل یخ-

 کنم ی خواهش م-نرگس

 خپ ممنون خدافظت -

 خدافظ -نرگس

 باشگاه بزرگ رو اداره کنه هیبتونه   ییدختر تنها هی کردمیفکرشو اصال نم -برگشتم سمتش یعل  یصدا با

 کردنی فکرشو نم ایل یاره خ-زدم و گفتم  یپوزخند

امروز مگه قرار نبود با  -فکرمو به زبونم اوردم و گفتم رونی ب میبر ییافتادم که گفت تنها یحرف عل  ادی
 ی کارم داشت یگفت رون ی ب میبر ییهم دوتا

رفت منم   ینبود و بعد به سمت فسفود یمهم زیفراموشش کن چ-سرشو سمتم چرخوند و گفت یعل
 باال انداختم و پشت سرش راه افتادم یشونه ا  یکه متعجب از کار عل

 

….. 

 رااا یسم-

 خانم    رایسم-

 بله مهسا جون - رایسم

  دیبرو بهش بگو امروز با-فتمکه تازه االن امده بود واسه ثبت نام تو باشگاه اشاره کردم و گ ای به مه-
 ذره هم کار دارم  هی  سمیدفترچه برنامشو بنو دیکنه من با کاریچ

 چشم -رایسم

ساعت    مین هیکله بدنش اومده بود  یو شروع کردم برنامه نوشتن واسه الغر  زمیپشت م نشستم
 شه   لیتا برنامش تکم  دیطول کش
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 ی کن کاریچ گهیبهت م رایببر سم  ای جان برنامت حاضره ب  ایمه-

 بله اومدم - ایمه

دادم بهش دست چپمو گذاشتم رو صورتم و نشستم امروزم از اون روزاس که من اصال   برنامشو
که فقط   خوامی رو م  یکیدلم گرفته  دونمینم یو فکر کنم به چ نمی بش خوامیحوصله ندارم و فقط م

 باهاش حرف بزنم  

  ارهیب یخستم اصال انتظار نداشتم به ان زود یل یکار کردم و خ یل ینرگس سفارشات رو اورد و خ امروزم
همون لحظه که من قطع کردم زنگ زده به اون طرف و سفارش هارو بهش داده  گفتیخودش که م

 ذوق کرد  یپولش رو دادم که اونم کل ینگ یریرو داره منم که ج  لیوسا نی هم نیاونم گفته که ع

 که رفتم خونه واسه ناهار   1ساعت   ن یبه کوب کار کردم تا هم 9از ساعت   خالصه

 سالم  -

   یخوب   زمیسالم عز-مامان

   ستمیقربونت بد ن-

 ی امروز بابات خونس خوب شد اومد -مامان

 عه چه خوب دلم براش تنگ شده بود - زدم و گفتم یلبخند

 شهیچه عجب دل  تو تنگ م-بابا 

 بابا اومد بغلم کردپشتمو نگاه کردم که  برگشتم

 قربون دختر ورزشکارم بشم من-بابا 

هم  یچا دونهیبود   2رب به  هیمامان ناهارمو اورد خوردم ساعت  عیگرفتم سر  یاز بغل بابا انرژ  واقعا
رو گذاشتم گوشم و زنگ زدم نفس برنداشت   یرو روشن کردم و هنذفر  نیماش  رونی خوردم رفتم ب

 دوباره زنگ زدم که با نفس نفس برداشت 

 چه خبر  یسالم مهسا چطور -نفس 
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 گفتم کردمیکه دنده رو عوض م یحال  در

 پس  یزنی چرا نفس نفس م ایست ین ادخوبی تو انگار ز  یسالم مرس-

  دییما رو رسما گ..ا  یمرب ن یبابا ا-ذره صداشو اروم کرد و گفت هی نفس

 ینذاشته ناهار بخورم االن به زور ولم کرد که تو زنگ زد یدر اومد حت پدرم

 ما ی من خودم مرب یبهش بگو هو-

 کردم ری گ 2داره اون وقت من تازه تو دان  6دان  شونیا یبله ول -نفس 

 یا یب  یخوایم یباشه ک -

 کنه  شب ولم 12فک نکنم تا  چیه کنهیداره م ینجور یا نکهیا-نفس 

 شهیمسابقاتت شروع م  یمگه ک-

  امی در ب خوامی از باشگاه م 5نگه داره ساعت   خوادیماه م  2 یماه مونده حاال منم از کار و کاسب  2-نفس 
 بهت باز  زنمی بهت زنگ م

 باشگاه خدافظ  دمیباشه منم رس-

 عشق من  یبا-نفس 

 برو جلو   405رو جلو باشگاه پارک کردم که از پشت بلندگو گفت برو جلو      نیماش

 وانته  هی دمیبه پشت نگا کردم که د نهیا از

ور تر   نیذره ا هیامروز رو اگه اشکال نداره  دیببخش-شد و گفت  ادهیهم پ یشدم وانت ادهیپ  نیماش از
 به بغل باشگاه   ایمصالح ب خوادی م نیپارک کن

   ستین  یمشکل-

باشگاه  یذره اومدم عقب تر پارک کردم و رفتم داخل باشگاه مثل روال عاد هیشدم   نیماش سوار
ببرم    خوامیشدم امروز م نمی و سوار ماش رونی گذشت و منم بعد از قفل کردن در باشگاه اومدم ب
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  نیماش شهی حوصله کارواش رو ندارم ش  گهید شورهیتو خونه م الدیم دمینه ولکن م  ایکارواش  نویماش
رو گذاشتم گوشم و  یزنگ خورد هنذفر  میکالم باز کردم که گوش یب تیاهنگ ال ی نیی رو دادم پا

 جواب دادم

 بله -

 یی سالم کجا-نفس 

 خونه چطور   رمی سالم دارم م-

 ندارم نیدنبال من جلو باشگاهم ماش  ای ب-نفس 

 چرا پس -

 نگا بندازه بهش   هی خواستیصب هر چقد کردم روشنش کنم نشد بابام م -نفس 

 باشه اومدم -

فاصله داشتم با باشگاه   قهید 5  کیکج کردم و نزد نی تمر رهیکه نفس م  یبه سمت باشگاه راهمو
فقط موندم ادامسو از کجا   خوردینفس نشسته بد رو پله باشگاه و داشت ادامس م دمیرس یوقت

 بوق بهش زدم که اومد سوار شد هی نیاورده ا

 گهیرسما اژانسم د-

 فتهی وظ -نفس 

 خپ االن کجا برم  -

 شام  رونیب  میدنبالم بر ای ساعت ب هیمنو ببر خونه باز بعد از -نفس 

 توام  ایحوصله دار-

 کردم  رونویب یهوس غذا ای بابا مهمون من تو فقط ب-نفس 

 تکون دادم و دنده رو جا به جا کردم و راه افتادم سرمو
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در  یا قهی د 10دوش   هیحموم بعد از  میکردم خودمم رفتم خونه و مستق ادهیرو جلو درشون پ   نفس
 هی یباز  یوقتم بگذره شروع کردم کم نکهیبه خاطر ا یساعت مین  هیموهامو خشک کردم  رونی اومدم ب

با   دمیپوش  یمانتو مشک هی دنیدارم وبعد از اون هم شروع کردم لباس پوش   میباحال تو گوش یباز 
چقد ماه  ملیکم رنگ با ر یرژ صورت  هی یو کتون مشک  یل  یو کوله اب  یشال مشک هیو یاب  نیشلوار ج 

 شام   رونی ب  رمی شدم من از اتاقم خارج شدم به مامان گفتم که دارم با نفس م

 شد  نیو اومد سوار ماش  رونی ب  دیبوق نفس پر هیشدم و رفتم دنبال نفس با   نیماش سوار

   یشگیو راه افتادم سمت رستوران هم دم یرو کش یدست

 سالم -نفس 

 سالم-

 دارم واست   زیسورپرا هی-نفس 

 

 

 

 

 

 دوم:  قسمت

 

 ؟ یز یچه سورپرا-

 در اورد  یبطر  هیباز کرد از توش   فشویک  نفس

 نگیری ج ی ج ی ج-نفس 
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 هیچ گهید نیزهرمار ا-

   هیچ نیا یعنی یدون یبابا توام نم-نفس 

 شناسمی من اونو نم گهینه د-

 شه یبار که هزار بار نم  هی اریحاال امروزو ادا در ن  بابا-نفس 

 ه؟ینفس حکم اول چ-

 م یمشروب نخور انیکه بعد از اون جر-سرشو تکون داد وگفت نفس

 بود  یچ  انی که جر ار یب  ادتیخپ حاال کامل   نیافر-

 نده حاال  ری بابا توام گ یا-نفس 

 به سرت نزنه  زایچ  نجوریتاهوس ا اریب  ادتینه -

 و کم مونده بود تو باغ بهمون.. میمست کرده بود شیکه دو سال پ نی هووووف.....ا -نفس 

 ی پا بزار  ر ی رو ز پمونی اک نیقوان یخوای چرا م ادتهیکامل  انیخپ تو که جر-قطع کردم و گفتم حرفشو

مشت چرت و پرت و   هی گهید دی حکم حاکم و فالن و بهمان بس کن نیقوان نی بابا توام قوان یا-نفس 
حاال تو بگو    ستین بندش ی کس پا  چینفره که ه 4گروه  هی حکم   یکنار هم شده حکم،حکم چ نیگذاشت

 حاال تو اونارو بگو  میتا حکم گذاشت 4  مینفر 4 نکهیما کال به خاطر ا

وقت   چی ه شیسوم میدروغ نگ گهیوقت بهم د چیه ش ی دوم میمست کن یگیکه م ین یهم  شیاول-
 . شمیچهارم میخارج نش پمونیو از اک میرو تنهانزار پی اک یبچه ها

 ...البته هممونمیپا گذاشت  ریرو ز یچهارم نیکه کامال ا  مینش  پیاک یعاشق اعضا  شمیچهارم-نفس 

 پا گذاشته؟؟؟ ری ز یک-به نفس کردم و گفتم ینگاه

   دوننیچه خبره همه بچه ها م  یدونینگو که نم-نفس 

  دونمی رو نم   یچینه من ه انیمنظورت از بچه ها ک -
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خود  شمی بود دوم  یپا گذاشت عل ری حکم رو ز نیکه ا ی نفر   نیاول ی دونینگو که نم مییتا 4ما -نفس 
  یخود تو بود شی داداش تو بود سوم

 ....یمگه عل-

 عاشقه عاشق توعه  یاره عل -نفس 

 چرند نگو نفس -

 میبه پا شد اصال نخواست یچه قشقرق  نیمشروب بب قلپ هیبه خاطر  گمیباشه من چرند م -نفس 

 رو پرت کرد رو داشبورد   یبطر 

 بهمون  فتهیب گهیاتاق مسخره د هیباز  یخوایم یش یم یخپ چرا عصب -

خسته شدم  میذره فقط خوش باش  هی میکنی مست نم یمهسا چه اتفاق  یهست ی تو چجور دوست-نفس 
 تحمل کنم  گهیحکما رو د نیا خوامینم گهید

 شم بزار بشم   خوامیدوست خوب م  ی نجور یباشه من اگه ا-

  یذرشو خوردم در بطر  هیرو باز کردم و  یرو برداشتم سرعتمو کم کردم و در بطر  یخم شدم و بطر  منم
 رو بستم و باز پرتش کردم رو نفس 

رو   یار زهرم  نیچون هر وقت ما ا شهیم یاخرش چ نیشدم بخور بب الیخی بردار بخور حکم رو ب-
 سرمون اومده ییبال هی میخورد

 خورم ینوش جونت منم م یحاالم که خورد  یمجبورت نکرده بودم که بخور -نفس 

 رو خورد   ینصف بطر  بای تقر نفس

ذره   هیخمار شده بودم دستامو برم سمت چشمام و  ییجورا هی دیدیچشام داشت کم کم تار م گهید
  ییهوی نمی م کاری کردم انگار دست خودم نبود که دارم چ  ادیرو ز نی سرعت ماش  اریاخت یب دمشونیمال

 پامو گذاشتم رو ترمز و واستادم 

 نم یمن بش یستیخوب ن -نفس 
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  یتر خورد ادیصالح تره تو از منم ز نمیخودم بش -

 نگفت   یز ی شونه هاشو انداخت باال و چ  نفس

به اتوبان   مید یبود سرعتم کم کم رس  130  کیباز پامو از رو ترمز برداشتم و باز سرعتم رفت باال نزد منم
حواسم  میکردی پرواز م میاگه بخوام بگم داشت  یکردم به طور کل ادی سرعتم رو بازم ز دمیاتوبان رو که د

 زنگ خورد   میگوش  پختمیبه جلو بود بدنم گر گرفته بود داشتم از گرما م

 بلــــــه-گفتم ستمیکه معلومه تو حال خودم ن  یلحن هیرو برداشتم و با   یگوش

 ییسالم مهسا کجا-الدیم

 تو اتـــــوبان -

   یزنیحرف م ینجور یپس چرا ا-الدیم

 زنم ی حرف مـــ یمگه دارم چـــجــــور -

 مهسا نکنه..... -دالیم

 شم یمن متوجــــــه مـــنظــــــــورت نم گهیبگو د ینکنه چ -

 مهسا  یمست-الدیم

زدن   غی من همانا ج دنیحرکاتام  خند ستیکه دست خودم ن  گمیخنده م  ریکه گفت بلند زدم ز نویهم
از   یا گهید  نی ما خورد به ماش نی ماش نکهیا ادیم ادمیکه  یز ی نفس هم همانا تا بخوام نگا کنم تنها چ

 ................................. میبرعکس شد ادمونیسرعت ز
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 مگه االن کجــــان -یعل

   یموسو مارستانی نزن گوشم کر شد تو ب غی عه ج-

 کجا تصادف کردن چرا تصادف کردن  -یعل

 شهیکه نم یپشت گوش دمیم ح ی توض  نجایا ایپاشو ب-

 باشه اومدم    - یعل

بودم  یتو چه حال  دونهیکه تصادف کردن خدا م دمیفهم  دمینفس رو شن  غیج یکه صدا همون
 شماره ناشناس بهم زنگ زد  هیبالفاصله 

 یر یام الدیم یالو سالم اقا-) 

 بله خودم هستم شما؟ -

داشتن  لی موبا نیکه با ا یتماس نیچپ کرده اخر نشونیماش  یعن یدو تا خانم تصادف کردن  نجایا-
 نیشیخانم م نیا هیچ نیبگ شهی شما بوده م یشماره 

 من برادرشم -

  نی تر خودتون رو به اتوبان برسون عیهر چه سر-

 باشه باشه اومدم( -

 یقاط میمهسا کامال از وسط تا شده بود فرستاد نیخودمو رسوندم اونجا ماش یفقط چجور  دونمینم
هم که به مامان و بابا   یوقت کشتنی داشتن خودشو م  دنیمامان و بابا فهم ی وقت یاسکات  ینایماش

 همه رفتن استراحت کنن  نجامیشد بهتره االن من ا یکه نگم چ مینفس گفت

 اومدم   رونیب  الیاز فکر و خ یعل  یصدا با

 شده بهشون  یکجان پس چ الدیم-یعل
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مهسا از وسط تا شده مقصر هم  نیتا تصادف کال ماش  میتو اتوبان تصادف کردن البته تصادف دار-
  زدی حرف م  یجور  هیبا مهسا حرف زدم تو خودش نبود   یمهسا بوده به نظرم مست بودن چون وقت

به سمت راننده چپ کرده   نیچون ماش کنهی دنا و چپ م هیبه  خورهیبود م ادی چون ز نمی سرعت ماش
  بیاس یاز دستاش و با سرش شکسته  و البته پاش نفسم که پاش شکسته سرشم کم  یکی  امهس

  دهید

 تصادف کردن  یک -یعل

 شنبه -

 ؟  یگیو امروز دوشنبس ...االن بهم م-یعل

  ی نگران ش خواستمینم-

 گن یم یخپ االن دکترا چ- یعل

  انیدر م یک  دونهیا مباز خد یاز مهساس ول شترینفس ب یار یهر دوتاشون تو کما رفتن سطح هوش-
 دادن  صیتشخ یواسه مهسا رو مرگ مغز  شتریاز کما ب 

 شهیشد اصال باورم نم  ری زدم که اشکام سراز یگلومو فشار داد پلک  یجمله رو که گفتم  بغض بد نیهم
 نگاهم به  

 سمت ICUبمونن ا یبرن   ستیکه معلوم ن دنیرفت که االن دو نفر اونجا خواب 

و زل زد داخل  شهیرفت دست راستشو گذاشت رو ش  شهیبلند شد و به طرف ش  یاز رو صندل یعل
 کرد یم هیداشت گر ششیاز جام بلند شدم رفتم پ نیکه گذشت همونجا نشست زم  یکمی

 رما ی می منم باهاشون م  یچ رنی بم  الدیم -یعل

 مردن اخه  مگه همشون کنهی همه ادم تصادف م نیا رنی بم  دینبا-تکون دادم و گفتم سرمو

 به کارامم برسم  یحت تونمیکردن نم هیاز شنبه فقط کارم شده گر ختیری اشکام داشت م ینجور یهم
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 ........... 

 ی گینه بابا دروغ م-

... 

 باشه باشه اومدم االن -

 رفتم   مارستانیرو روشن کردم و به سمت ب  نی ماش رونی لباسامو عوض کردم و رفتم ب عیسر

سطح  یمهسا حت  یهفته ول 2که نفس االن به هوش اومده بعد از حدود  گفتیبود م یعل
 ناراحت کنندس    یلیخ  نینشده و ا شتریکمتر شده که ب شی اریهوش

 خودم رو    عیرو پارک کردم سر نی وماش مارستانی ب  نگیداخل پارک  رفتم

 بهICUاونجا بودن  ینفس با عل  ی رسوندم مامان و بابا 

 سالم-

 م سالم پسر -نفس یبابا

 حال نفس خانم چطوره-

اتفاقا مامان توام   کننی م نشیتازه به هوش اومده دکترا رفتن باال سرش دارن معا میدون ینم -نفس  بابا
 االن رفت نمازخونه نجاسیا

 که حالش خوبه خوبه شاالیاهان ا-

   ادی که مهسا جان هم زود به هوش ب شاالیا-نفس  بابا

 رونیاومد دستشو گذاشت رو شونم و منو با خودش برد ب  یبهش زدم که عل یلبخند

  یدیچقد زود رس -یعل

 خودمو رسوندم  یبه هوش اومده زود یتو گفت گهید-

 رنگ و روت اصال باز شده  کردی خوشحالت م  نقدیفک نکنم به هوش اومدن مهسا ا-یعل
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 ا یرو مخ یل یخ  یعل-

 شه یمبهت فشار وارد  زنمی به قول معروف چرا حرف حق رو م- یعل

 نگفت  یز یباال انداخت و چ  یچپ بهش نگا کردم که شونه ا چپ

  دایمشروب پ یبطر  هی نینفس و مهسا بهمون جواب پس بدن تو ماش دیباشه با یهر چ یول-یعل
 پا گذاشتن   ریقانون گروه رو ز نکهیا یعنیشده 

پا   ریحکم هارو ز نیکه ا ینفر  نیحکم اشتباه بود چون اول  نیکرد از اولشم ا شهینم  شیکار گهید-
 یگذاشت خود تو بود

 نه ا یمگه دست خودمه که بخوام عاشق شم -یعل

بعدش بهت   میکه دعوا کرد یاون روز  ادتهیقابل کنترل بود  یول-گفتم شتمیم  یکه رو صندل یحال  در
 گفتم؟  یچ

 ی گفت یچ -یعل

از خواهر من   یکار رو کردم ول  نیدرسته که منم هم یات گذاشتپ  ری رو ز  پیگفتم که درسته قانون اک-
 کن چون خواهر منه  یچشم پوش

 ی کن  یاز نفس چشم پوش دیپس اون موقع توام با-یعل

 ؟ یتو داداش نفس ایا-

 ی کردی م کاری که ولش کن چ  گفتیو برادرش م یاگه عاشق نفس بود یول ستمیداداشش ن -یعل

 نگه بهم  یز یهستم که چ یخوب  یحرف رو بزنه همم من اونقد بچه  نیفعال که داداش نداره ا-

 هیچ گهیخان من از خواهرت د  الدیباشه عب نداره م میما بد یعنی گهیدست شما درد نکنه د-یعل
به    امیب یی هوی نگم و خودم  یز ی ادما به تو چ  هیمثل بق تونستمیمن م شمیاز خود تو هم دور م یحت
و   یتو راحت نشست یول  یکن مییراهنما  یبگ یز یچ هیبه تو گفتم که بهم  یهسا بگم دوسش دارم ولم
 که..... یگیم
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 ی خوب نیمن و چه به خانواده شما مهسا رو چه به من به قول خودت من به ا الیخی ب اصال

 نذاشت جوابشو بدم  یبهش بزنم حت  ینذاشت حرف یبلند شد و رفت حت یکنارم عل  از

دستش بود مثل  حی تسب هیواستاده بود و  شهیش شی از جام بلند شدم باز رفتم داخل مامانم پ منم
 یز یمگه چ یکنیم هیگر نقدیاخه مادر من ا-واستادم و گفتم ششیرفتم پ  کردی م هیداشت گر شهیهم

  شهیم

اخه  کنهیدسته و پنجه نرم مداره با مرگ  گرگوشمینکنم پاره تنم،ج هیگر یاخه پسرم چجور -مامان
 کنم  کاریچ

  ستین  ازیهر چند موندن ن گمیشد م یخبر  مونمیمن م یخسته شد  یینجایبرو خونه تو از صب ا  ایب-
 می که بمون زارنی و کال نم

 نجا یا یبمون خوادی تو برو به کارات برس نم خوادی نه نم-مامان

 نفس چطور بود یراست-

تا پرستار واسش فرستاده    3تر دکتر  ژهیذره و هی یحالش خوب نبود فرستادن بخش ول  ادیز-مامان
 ساعته مراقبش باشن   24گفته که 

  ادی ز نجایباشه پس من رفتم توام زود برگرد خونه نمون ا-

 باشه مادر برو به سالمت -مامان

 دادم  امیپ  یاوردم و به عل  در بمی از ج مویرفتم گوش نگی و به سمت پارک رونیدر اومدم ب مارستانیب از

 ( ار یادا بچه هارو هم در ن یلیناراحت نشو از دستم خ ادی نداشتم ز ی)منظور بد

 بلند شد   میگوش  یشدم و روشنش کردم که صدا  نیماش سوار

  نیهم تو رو هم خواهرتو به گفته خودت بزارم کنار از هم خوامیاالن م نیاز هم شهی)داداش اگه م
بفرست نه   امیاالن به من نه پ نی پس از هم گهید یاونم تو دفتر نه جا یاالن واسم فقط فقط همکار 

 ( یعل  ای زنگ بزن مخلصم 
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  گهیطرف مهسا از طرف د هیکجا برم از  دونستمیدر اومدم.نم نگی لعنت به تو از پارک یبهت عل  لعنت
   کنهیم  ینجور ی اخه چرا ا یعل نیاهم 

 ومده یفقط به خاطر من جلو ن خوادی وقته مهسا م  یلیهم نداره ها خ یر یتقص

  یلیخپ من رو مهسا هم خ یول دمینفس شو جرش م  الیخ یبگه ب  یکیاگه به من  گهیراست م نویا
  ستین یهر کس  یکه عل  میدر نظر داشته باش نمیازدواج کنه البته ا یحساسم دوس ندارم با هر کس

   شناسمشیم  یچون بهتر از هر کس 

 بچرخم  ابونیتو خ  ادیرو به سمت خونه کج کردم دوست نداشتم ز  نیماش

  نیبابا واسش دوباره ماش  زارمیمن نم یول نشهیماش خوادی که م یز یچ نیاول ادیاگه به هوش ب مهسا
 باشه واسش هیتنب هی نیبخره ا

رفتم باشگاهش و گفتم که تصادف کرده تو کماس همشون   یوقت لهیهفتس تعط  2االن  باشگاهشم
   ادتشی اومده بودم ع شمیناراحت شدن چند روز پ

تو خونه  چکسی پارک کردم و رفتم داخل ه  اطیرو تو ح ن یباز کردم و رفتم داخل ماش موت ی رو با ر در
 نبود  

 برش داشتم  کشتیتلفن خونه داشت خودشو م  دمایرس خوبه

 بله -

 ی خوب   زمی سالم عز-

 ی از ما کرد یادیچه خبرا چه عجب   یعه سالم عمه جون خوب-

  میتازه برگشت یدونیقربونت بشه عمه خودت که م-عمه

به خاطر کارش رفته   شدیم یماه  هیخشکه به خاطر همون   ری)شوهر عمه تو کار واردات و صادرات ش 
 ( ه یبودن ترک

 چطورن  وای باربد و ش  دونمیاره م-
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 جان  الدیاونام خوبن مامانت هست م -عمه

   سی نه خونه ن-

 خونس؟   یبابا چ-عمه

 ست ینه اونم ن-

 عه پس کجا رفتن -عمه

 عمه  مارستاننیب-

 یواسه چ مارستانیخدا بد نده ب-عمه

 ...زهی راستش عمه....چ-

 الد یشده م یچ-عمه

 مهسا... -

 شده به مهسا  یچ یعه جون به لبم کرد-عمه

 تصادف کردن االنم تو کماس  شیراستش مهسا دو هفته پ-

  نینگفت یز ی هفته چ 2 نیحالش چطوره؟چرا به ما تو ا مارستانهی تو کدوم ب نیحس   ای-بلند داد زد عمه
 اخه

ن به داد صی دکترا تشخ یموسو  مارستانیتو ب  نی ناراحت ش  بیشمام تو کشور غر مینخواست گهید-
 باز برگشتنش مونده به خدا  یول هیضربه مغز  ادیاحتمال ز

 عمه  یندار  یکار  نمشیبب  مارستانیباشه من برم زود ب -عمه

 نه عمه برو خدافظ -

 خدافظ  -عمه
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که   دونستیرو قطع کردن و نشستم رو کاناپه دو تا دستمو فرو بردم تو موهام فقط عمه نم یگوش
 د یمهسا تو کماس که امروز فهم 

 ور اضافه شد نیهم از ا یعل  نیداشتم ا یکم بدبخت یل یحاال من خ مایافتاد یر ی خدا عجب گ یا

ذره  هیکه مهسا رفته کما من نتونستم  یخوابم از وقت یوقته که ب  یلیجام بلند شدم و رفتم اتاقم خ از
 نیا د یشا رم یدوش بگ  هیراحت سرمو رو بالش بزارم و بخوابم لباسامو در اوردم و رفتم حموم تا 

 اب داغم   اشقکه چقد من ع یوا  رشیاب گرم رو باز کردم رفتم ز رونی ذره از جونم بره ب هی یخستگ

رو   دمیپوش یراحت  یخودمو خشک کردم ولباسا رونی اب موندمو و موهامو شستم واومدم ب ریذره ز هی
 خوابم برد  یک  دمینفهم چیاروم اروم چشام بسته شد ه دمیتخت دراز کش

 

..... 

 افتاد یکه چه اتفاق یبد ح یبهم توض   دینفس با-

  گفتیمن بود مهسا م ری تقص یعن ی میمنو و مهسا مست بود-ومدگفتیکه صداش به زور در م نفس
 ....میکار رو انجام ند نیگروهمون ا نیکه حداقل به خاطر قوان 

 میگروه نش یمن گفتم که قرار بود عاشق اجزا یول -سرفه کرد و باز گفت  یو کم  دیکش قینفس عم  هی
خورد ومنم از   ادی ز یل یهم بحثمون شد که مهسا از لجش خ یپا گذاشتن کم  ریقانون رو ز  نیکه همه ا
 اون بدتر 

طرف با تلفن حرف   هیو مهسام سرعتش از  یداون موقع بود که تو زنگ ز-سرفه کرد و گفت  یکم  بازم
   ستی ن ادمیچجور تصادف کردنمون  یحت دمیکش غی که من ج ادیم ادمیطرف فقط  هیزدنشم 

بگم فقط خدارو شکر کن    یچ دیاخه به شما دو تا احمق من با-دمیکش  قینقس عم هیبستم  چشمامو
 وگرنه.... ینگرفت  یفراموش ینشد یضربه مغز 

بشه   یز یحال مهسا چطوره؟ اگه بهش چ- اروم گفت دیلرزیبغض کرده بود صداش داشت م  یکم نفس
 بخشمیوقت خودمو نم چیمن ه
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  یعنیکنه   یو بتونه مثل قبل زندگ  ادیاگه به هوش ب گهیدکترش م  ستیحالش اون قدر خوب ن-
 معجزه شده  

  دیبودن با  وردهیرو صورتش هنوز دستشو از گچ در ن ختینگفت و فقط اشکش اروم ر یز یچ  نفس
   موندیماه تو گچ م2

 باهام   یندار  یکار  رمیمن م-

 نگفت  یچی فقط سرشو تکون داد و باز ه نفس

ICUاومدم رفتم  رونی از اتاق ب 

   کردیچک م تشویمهسا بود داشت وضع شیپرستار پ  هی

 هی گفیشده دکترش م فیضع ی ل یمهساس خ نیکه ا ده ینم صیتشخ  چکسی کال زخمه ه صورتش
 ادی منتظر موندم که پرستار ب   مردی نشده وگرنه هر کس بود در جا م یز یذره بدنش مقاومه که چ

   یازش حال مهسا رو بپرسم نشستم رو صندل رونیب

 ششیبلند شدم و رفتم پ  یاز رو صندل  رونیاومد ب یا قهیاز چند د بعد

 سالم-

 د ییسالم بفرما-پرستار 

 حال مهسا چطوره -

 کنه یم اد یخوبه واحتمال بهوش اومدنشو ز یل یخ نی ا 5اومده رو  3از  شی اریسطح هوش -پرستار 

 ی عنیواقعا االن بهتره -

 اد یبهوش م  یبهتر شده ان شاهلل که زود  یل یخ  یلیخ -پرستار 

 ممنون -لبخند زدم و گفتم هی بهش

 و زنگ زدم به مامان  رونیدر اوردم ب مویگوش  عیرفت منم سر  پرستار
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   الدیجانم م-مامان

 خبر خوب هیمامان -

 بهوش اومده؟ ؟مهسا یچه خبر -مامان

 نه-

 ی پس چ-باشه گفت دهیکه مامان بادش  خواب انگار

شده و حالش   شتریب  یل یاحتمال بهوش اومدنش خ گفیپرستار م  5اومده رو  3از   شیاری سطح هوش-
 بهتر شده یل یخ شی پ  یاالن نسبت به روزا

 خدارو شکر  -مامان

 باهام  یندار  یبرم کار  گهیمن د-

 خدافظ  زی نه عز-مامان

 خدافظ -

 شدم روشنش کردم و رفتم دفتر   نیدر اومدم و سوار ماش  مارستانیب از

  یلیبود خ یحواسم به عل  یرکی ز ری خودم نشستم ز زی هم اونجاس رفتم پشت م یعل  دمید دمیرس
 مشغول بود

 منو نگا نکن  نقدیا-با داد گفت  یعل  ییهوی

 کردمای نگاش نم هیضا یل یالمصب حاال من خ زهیلو رفتم چقد ت یییوا

 کنم ی به تو نگا نم-گفتم یجد  یلیخ

 نگام کرد و باز مشغول کار شد   یعصب یعل

 از پرونده ها رو در اوردم تا حساب کتاباشو کامل کنم  یکی منم
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باز بود به  شمین  یکه نگو و نپرس ول دمیخندیو م میگفت یانقد م یکه حوصله سر بره اوال با عل  چقد
 ببندم   شموین تونستمینم  کردمی م یبودم و هر کار  دهیکه امروز شن  یخبر خوب  نیخاطر ا

 گفتم  یسر تحمل نکردم و به عل اخر

 ی عل-

 بله- گفت یجد  یلیخ  یعل

شده  ادیز یل یاحتمال بهوش اومدنش خ گفتیدکتر م  5اومده رو  3از  شی اریمهسا سطح هوش-
 حالشم نسبت به قبل بهتر شده 

 خداروشکر - یعل

باهاش حرف بزنم از جام بلند شدم و   یه خوامیاه لعنت به من که م کنهیم  ینجور یا نیچرا ا وااا
 برداشتم و گفتم زی رو هم از رو م چیپرونده رو بستم و سوئ 

   یشیو خوشحال نم یزن ی به درک که حرف نم-

 رو حس کنم   یعل یزده  رونی ب یچشا نمتویواقعا م  رونی از در اومدم ب بعد

کجا برم خونه که  دونمیشدم و روشنش کردم دنده رو سر جاش انداختم راه افتادم نم  نیماش سوار
کنم   کاریدق نشسته اونجا من چ نهیمثل ا یتو دفترم عل  شم یافسرده م رمیکه م  مارستانمیب  دهیحال نم

 اخه 

 داشته باشه   ریمهسا انقد تو حال من تاث ردمیفک نمک  ه یگر ری مونده بزنم ز کم

  گهیه ذره بهتر شه حال هممون د ادیکه مهسا بهوش ب  کنمی کنم فقط دعا م کاری چ دیبا دونمینم فقط
 روندم    مارستانی و به سمت ب  وردمیطاقت ن 

  بهیعج   یلیبشر خ نیاصال ا شدیباورم نم میدیکه م یز یرو دمه در پارک کردم و رفتم داخل از چ  نیماش
شونه  کنه ی م هیمعلوم بود داره گر شهیدستشم گذاشته بود رو ش  هیواستاده بود  شهیپشت ش یعل

   خوردیهاش تکون م
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اون روزم   یاز حرفا  نجایا یایو م ی طاقت ندار  دونستمیم -جلو دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم رفتم
  نقدیهام حرف بزن نزار ابا  یکی حداقل تو  خوام یبهت واقعا معذرت م گفتمیم  دینبا مونمیپش  یلیخ

  طیشرا نی تو ا یتوام که داداشم  ستینکرده بودم خواهرم ن ییاحساس تنها نقدیتنها بمونم تو عمرم ا
 ی زن یباهام حرف نم 

کنارت بودم من که تا   شهیمن که هم یخودت خواست-گفت شیبرگشت و با همون چشاش اشک  یعل
   رونی ب تی برم از زندگ  یپشتت واستادم خودت گفت توسمیم

تو و   نی ب  دیتموم کن من نبا گهید مونمی از حرفام پش گمیحاال که م- رو بغل کردم و گفتم یعل  محکم
 هینزار تنها بمونم  یداره بازم پشتم باش عل  یمیبگه که چه تصم دیمهسا دخالت کنم مهسا خودش با

 درد بکشم  نقدریتادم مردم نزار ااف یگوشه ا هی منم  ین یبی م یایروز م 

 کنارتم داداش  شهیتخت من هم التیخ- یعل

 اونم اشکاشو پاک کرد  رونیبغلش در اومدم ب  از

 ؟ یدینفس رو د-

 شش یفرصت نکردم برم پ چینه بابا ه-یعل

 م یاالن بر ایب-

 ؟ یعنیمالقاتش  میبر زارنی م-یعل

 گنیم  یچ مین یبب میحاال بر-

 کهیتو نه ا  نیگفتن بر یفور  دنیتا ما دوتا رو د  یپرستار  ستگاهیتو ا میسمت اتاق نفس رفت یعل  با
 عاشمون شدن میخوشگل   یلیخ

 سرمم زده بودن دستش  هیداخل نفس خواب بود  می و رفت میاتاق رو زد در

 نفس.....نفس-و صداش زدم ششیرفتم پ  اروم

 نه یبیخواب م  کردی ذره تکون خورد انگار فک م هی نفس
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 نفس پاشو....نفس -اروم گفتم بازم

 ی عل  شی چشماشو باز کرد از کنارش بلند شدم و اومدم واستادم پ ییهوی

 ی خوابی خانم خوش خواب چقدر م  کیسالم عل-یعل

  تونهیرفته نم  نیدود ماش  شی تصادف داخل ر یواسه حرف زدن)تو وردیکه به زور نفسش باال م نفس
 خوب نفس بکشه قراره حالش بهتر شد ببرنش شستشو( 

 ی دیخوابیم زدنی مسکن خواب اور م نقد یبه توام اگه ا-نفس 

 کردم   ی شوخ دونمیاره م -یعل

منو بدون   یکرد ادیباهامون دعوا کردن و قهر کردن تو چه عجب   ایل یخ-سرفه کرد و گفت  یکم نفس
 شمیپ یدعوا اومد

 چند روزه تو دفتر کار هست که نگو   نیشرمندتم به موال انقدر ا-یعل

ساعت تو دفتر   1روز  7از  چیکه ماشاال ه الدمیاقا م نی ا-نشست و بازم گفت  یرفت رو صندل یعل
 ره ی گیفقط حقوق م یافتاده گردن من الک نمیا یکارا  ستین

  ستاین شتری هفته ب 3-2کار کنم بعدشم نامرد  امیحالمو چطور ب  ینیب یحاال منت نزار سرم خودت که م-
 یدیمنو انجام م یکارا یدار 

 کردم   یباشه حاال شوخ- یعل

 حال مهسا چطوره - زد و گفت یلبخند نفس

 ؟ 5شده  شی اریبهت گفتم سطح هوش -

 چطوره  تشیاالن وضع ی.جدینه نگفت-نفس 

بهوش   ایزود  نیکه به ا وارن دیام  یلیخ  ییجورا هیشده  شتریب  شی اریبهتره سطح هوش  یلیاالن خ-
 کشهیبازم طول م  یول  ادیب
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برم   زارنینم  ی حت رهی سر م یلیجا حوصلم خ  نیا دمیخبر خوب شن هیبالخره بعد از چند مدت -نفس 
 یتکون بخور  دیاز جات نبا گنیم نمیمهسا رو بب

 یدید  میلیبهت نگر نشو خ می دیاطالعاتشو م میایم  مینیب یما مهسا م گهید  گنیخپ راست م- یعل
 خبر بدن  تشویاز پرستارا بسپر بهت وضع ی ک یبه  یینگران مهسا

 کارو کنم  نیهم  دیاره با-سرفه کرد و گفت یی بازم چنتا  نفس

  گهید میپاشو بر یعل-

 م یکا بر گهید میحاال نشست- یعل

 من حالت تهوع گرفتم گمیم میپاشو بر-

  دی شیم ضی مر نی نمون نجایا گهیراست م-نفس 

که داشتم  یدستمو گذاشتم جلو دهنم با تمام سرعت  3   2  1شمارش معکوس   ارمی دارم باال م یوا
 اسی کی نزد نی هم یبهداشت  سیکه سرو کنمیخدارو شکر م  رونی ب دمیدو

 تو معدم بود رو اوردم باال   یچ هر

  طشیمح نجام یمرض شدم ا مارستانی مدت انقدر اومدم ب نیشدم تو ا ینجور یا ییهویچرا  دونمینم
 کال الودس

 نگهم داشت  یپرستار  ستگاهیرفتم اتاق نفس که تو راه ا  بازم

 د ییبدو د ینبا مارستانهیب  نجایا د یگ یاقا شما نم-پرستاره

 دمیی مدو  دیحالم بهم خورد با  سیگالب به رتون رفتم سرو یول  دیببخش-

 هاستراحت کن دیبا   نینمون ضیمر شیپ ادی به هر حال ز-پرستار 

 م یبله برم دوستمو صدا بزنم بر-

 و خودمو ولو کردم  یداخل اتاق نشستم رو صدل  رفتم
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 ؟ یکجا رفت ییهوی شد بهت  یچ -یعل

 االن یخوب واریگچ د نیرنگ و روت شده ع-نفس 

 شم یحالت تهوع ساده بود االن باال اوردم خوب م  هیاره بابا فقط -

 نمون  نجایا ادیز میپس پاشو بر-یعل

 به خاطر من ...  خوامینم گهید دیاره بر-نفس 

 خدافظ مواظب خودت باش   گهید میحرف رو نزن ما بر نیا-نفس رو قطع کردم و گفتم حرف

 ی خدافظ ابج - یعل

 خدافظ  نیکه اومد  یمرس-نفس 

   رونی ب میاتاق اومد از

 راه افتاد الدمیاقا م گهیحرفو نزن بله د نیکه مواظب خودت باش که ا-یعل

 من عقب بمونم  یعاشق ش  تو هیها چ-

   رونیب میاومد مارستانیو سرشو تکون داد از ب دیخند یعل

 ذره کمک کن زود تمومش کنم هیحداقل   ایب یاز کارا مونده توام خواست  یمن برم دفتر کم -یعل

  یاورد نیماش میبر  ایباشه ب -

 اها یزود ب می ن یبی رو م گهیاره دارم تو دفتر پس همد-یعل

 باشه برو -

تو   دمیی که پامو گذاشتم داخل باز حالم بد شد دو نی شدم و به سمت دفتر رفتم هم  نیماش سوار
 باال اوردم  یکه تو دفتر بود بازم کل  یبهداشت   سیسرو

 زل زده به در   شینشسته رو صندل  دمیرو رو د یکه عل رونیاومدم ب  سیسرو از
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 دکتر  میبر  ایب- یعل

   ستینه الزم ن-

   میبر ایب  گمیم-یعل

   سی الزم ن گمیم-

   یشد ینجور یچته چرا ا مین یبب میبر  ایاخه ب یکنی چرا لج م-یعل

 می ری بزار کار تموم شد م-

 زنگ خورد  میکه گوش  مینگفت مشغول کار بود یز یسرشو تکون داد و چ یعل

 بله-

 چه خبر  یچطور  الدیسالم م -انیشا

 ی قربانت تو چطور  انی سالم شا-

 مهسا چطوره  ستمیمنم بد ن-انیشا

 به خدا باشه دمونیام دیبا  هیفعال که همون جور-

 ست یتو ن  شی عمو برنداشت پ هیبه خدا هست زنگ زدم گوش دمونیما که ام-انیشا

 باهاش  یداشت ینه من سرکارم کار -

 حالشو بپرسم خواستمی نه بابا فقط م-انیشا

 باشه از نامزدت چه خبر -

 اونم سالم داره -انیشا

 سالم منم بهش برسون-

 داداش یندار  یبرم کار  دیبا  گهیحتما من د- انیشا
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 برو به سالمت  میمخلصت-

 خدافظ نمتی بی م-انیشا

 بود  یک-د یکه مشغول نوشتن بود پرس ینجور یهم یعل

 ان یپسرعموم شا-

 اهان  -یعل

 ی کنی که دستته رو تموم م  یاون گهیچقد د نمیبب -

 چطور  کنمیم  تموم یا قهید 5- یعل

 درست تمرکز کنم تونمی نم ختهی حوصلم بهم ر-

 خپ کار نکن -همونجور که مشغول بود گفت  یعل

 که شهینم-

 یا یگردش سرحال ب  میریدکتر از اونجام م  میریم شمیذره واسا کارم کم مونده االن پا م هی-یعل

 باشه -

 صدام زد  یذره که گذشت عل  هیسرگرم کردم تا وقتم بگذره که  میبا گوش  خودمو

 گهیکارا تموم شد د میبر  الدیپاشو م-یعل

باز حالم بد شد   رونی از در برم ب نکهیرو جمع کردم قبل از ا  زیم یرو یالیباشه از جام بلند شدم و وسا-
 شدم پ  ینجور یچرا ا نمدوینم رونی معدم رو اوردم ب اتی بازم تمام محتو ییتو دسشو  دمییدو عیسر

   الدیشد م یچ -یعل

 س یحالم خوب ن-و گفتم رونی در اومدم ب سیسرو از

 دکتر زود باش  میبر  ایب- یعل
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   مارستانی رفت سمت ب  یو عل می شد  یعل  نیماش سوار

... 

 

  ه یفقط سرماخوردگ سی ن یخاص  زهیچ -دکتر

 ممنون  یل یخ- یعل

 شه یامپول نوشتم اونو بزنه زود حالش خوب م هی-و گفت  ینسخه هارو داد دست عل دکتر

 بازم ممنون - یعل

و امپول رو زدم و اومدم    قاتیرفت داروهارو گرفت اورد و منم رفتم سمت تزر یعل  میاتاق خارج شد از
 رونیب

 میشد نی و باز سوار ماش رونیب میدر اومد مارستانیب از

چند   یر ینم مارستانم یدفتر کارا کمه ب ای ذره استراحت کن حالت بهتر شه فردام ن هیخونه   برمتی م-یعل
 جلو درتون  ارمیم نتمیماش یروز تا بهتر ش

 لب گفتم ری ز یتکون دادم و ممنون سرمو

  دنیدیم ونی کرد و رفت منم رفتم داخل خونه مامان و بابا نشسته بودن با هم تلوز ادهیجلو در پ  منو

 سالم  -

 ده یشده رنگت پر  یپسرم چ-گفت  یبهم انداخت و بعد با نگران  یاهنگ مامان

 امپول زدم -

 چرا -مامان

 االنم با اجازه برم بخوابم یرفتم دکتر گف سرما خورد خوردیحالم بهم م-

 زم یبرو عز-مامان
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 اتاقم و خودمو انداختم رو تخت چشمامو بستم و کم کم خوابم برد  اومدم

 

 

 ن؟ یگیراست م -

 ممنون یلیخ  رسونمین خودمو مباشه باشه اال-

 ماه   2االن زنگ زد و گفتن مهسا به هوش اومده اونم بعد از  مارستانیسخته از ب یلی خ یل یخ  باورش

   کننی م کاریاالن به مامان و بابا بگم چ شهیباورم نم اصال

 دنیبفهمن خودشونو از وسط جر م   ینفس و عل  هیبابا و مامان چ اصال

 نییتند تند عوض کردم و با عجله رفتم پا   لباسامو

 شده  یچ الد یم یر ی کجا م-مامان

 مهسا...مهسا به هوش اومده ..-گفتم دهیبر دهیبر

   کنهی م کاریچ نمی و منتظر نشدم که مامان بب رونی ب  دمییدو عیسر

 و نفس رو هم وصل کردم که دو بار دو بار تکرار نکنم   یشدم و تو راهم زنگ زدم به عل   نیماش سوار

 یچطور  الدیسالم م -یعل

 الو -نفس 

  شتهیعه نفس پ-یعل

 یستی ن ششیمگه تو پ ستمی ن  ششینه من پ-نفس 

 نی ای دو تاتونو وصل کردم به خودم  مهسا به هوش اومده زود ب گهید ن یش  الیخی ب نارویعه ا-
 مارستان یب
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 کردم  شتریرو قطع کردم و سرعتمو ب  یگوش

 

 مهسا 

 

 دم یدیرو نم   جای پلکامو باز کردم همه جا کامال تار بود ه اروم

 بستم و دوباره بازشون کردم بازم تار بود  چشمامو

 ی عن یمن کجام  گهی اصال کجاست د نجایا

 من کجام االن-گفتم اروم

   دیشنیصدامو نم  یکه کس انگار

 یصدا هیفقط  ادینم  ادمی  یچیه گهیشد و بعدش د ادیکم حافظم شروع کرد به کار کردن سرعتم ز  کم
 ی عنیبود  یاون ک ادمهی  غیج

 اومد داخل پرستار بود با تعجب منو نگا کرد و گفت   یکیکه  دمید

 ی ن یب یمنو م-

 اروم تکون دادم  سرمو

 گمیم ی من چ یشنویاالن م-

 سرمو تکون دادم بازم

 ه؟ یاسمت چ-

 مهسا -ذره فکر کردم و اروم گفتم هی

 دکتر و پرستار اومدن   گهید ینشده چنتا قهیسرم رو زد و به چند د یدکمه باال عیسر
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 از پرستارا  گفت  یکی کامل شدم دکتربه  نهیمعا کهنیاز ا بعد

  یبه هوش اومده کارا نیخانوادش و بهشون خبر بد  نیزنگ بزن  هیعیو طب یعالئمش کامال عاد-
و   یاگه حالت تهوع  نیبره بخش البته امروز رو نه فقط امروز رو چکش کن  نیانجام بد شمیانتقال
 بخش  رهی اگه هم نبود م نیداشت نگهش دار یعاد  ریغ  زیهر چ  ای جهیسرگ

 رون یرفتن ب  شی ک یحرفشو اطاعت کرد و همه به جز   پرستار

 نجام یمن چند روزه ا-گفتم اروم

 چند روز چند ماه زمیعز-پرستار 

 یچ  یعن ی-حال گفتم  یتعجب نگاش کردم و ب با

 ست ی حرف نزن واست خوب ن  ادیخانومم ز-پرستار 

  یکه دستت و پات شکسته بود و ول یجور  یداشت دی شد یل یتصادف خ ییتو دو ماهه تو کما  االن
 اونا کامال خوب شدن یای به هوش ب دیچون طول کش

 رون ی زد و رفت ب کیت  زرویبرگه چنتا چ یرو برداشت و زد تو ِسرم و تو سرنگ

 ماه  2

  ستمی ن ایدن نیتو ا یعنیماهه  2اخه من  شهیمگه م یچ یعنی

داره منو کتک  یک یانگار  کنهیدرد م  یل یسخته واسم بدنم خ یلیذره چشمامو بستم هضمشم خ هی
   زنهیم

زل زده بودن بهم نفس داشت    شهیکه پشت ش دمیرو د  یو نفس و عل الدیکه باز کردم م  چشمامو
 دیخند  هیبا گر دیبازمو که د یچشما کردیم هیگر

 ن داد زدم که دستشو اورد باال واسم تکو یلبخند بهش

چقد دلم  فهممیحاال م کردنیداشتن نگام م  یو عل الدیبهش لبخند زدم که رفت اون ور م  بازم
 دنم؟ ید ومدنین یعنیواسشون تنگ شده پس مامان و بابا کو؟
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 مخصوص اومد داخل   ینفس با لباسا دمیذره که گذشت د هی

 رو لبش بود  یا روزمندانهی لبخند پ هیکه اونم  کردن ی داشتن با اعتراض نگاش م یو عل الدیم

 ه یگر ری داخل و محکم بغلم کرد و زد ز اومد

 اتفاق شدم مهسا منو ببخش   نیمن بود همش من باعث ا رهیهمش تقص -نفس 

 ست ین  نطوریاصال هم ا یزن یکه م هییچه حرفا نیاز روم پاشو خفه شدم ا-گفتم اروم

 ترسهیمادم  نی صداشو بب- از روم پاشد و با خنده گفت نفس

   دمیاروم خند منم

 ذره شده بود  هیدلم واست  وونهید-نفس 

 شد یبه تو چ نمیبب -

فقط دست و سرم شکست همم    دیند بیبه من اس ادیبه طرف تو چپ کرد ز  ن ی واال چون ماش-نفس 
 بودم    هوشی رو فقط ب یدوهفته ا یکی

 نگفتم  یز ی تکون دادم و چ  سرمو

 اونم شستشو دادن خوب شدم  کردمی سرفه م یل یبود و خ دهید بیهام اس هیفقط من ر-نفس 

حرف   نکهی نه ا ـنشیـن یفقط قرار بود بـب-گفت تیاومد داخل و با عصبان  عیگفتم که پرستار سر یاهان
 داخل اد یب خوادی مادرشون م رون ی ب  نیایواسشون مضره حرف زدن ب  نی بزن

 کنه ی و به من نگاه م کنهیم هیداره گر دمیبرگردودندم د شهیاسم مامان سرمو به سمت ش  با

 من رفتم خدافظ -نفس 

 بهش تکون دادم و رفت و بالفاصله مامان اومد سرمو

 دخترکم یقربون اون چشات برم که بازشون کرد -مامان

 کردن  هیبغلم کرد و شروع کرد گر اومد
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 نکن مامان  هیعه گر-

  الدویوضع باباتو م  ینی بب  یای ب دهینشن یماهت شم که دو ماهه کس یقربون اون صدا -مامان

 زنن ی همشون دارن واست بال بال م ییخاله هات عمو دا   عمه

   رونیرفت ب  ومدیبهش زدم که باز بغلم کرد و بوسم کرد و چون پرستار صداش داشت در م یلبخند

 ی عوض دادیکدومو راه نم چیتو ه  انیو بابا ب  الدینذاشت م نامرد

 هم برنگشت  گهیگرفت و رفت د شی ذره نگام کرد وگر هیچش بود  دونم یرو هم که نم یعل

 بود   ومدهین گهید یتنها بود و عل یباز اومد ول  قهیپشت سرش رفت و بعد از چند د الدمیم

 کم چشمام گرم شد و خوابم برد  کم

 بسه گهیخانوم ... خانوم خوشگله...پاشو خواب د-

رمم رو چک م  دمیچشمامو باز کردم که د اروم ـِ  کنهیپرستار داره س

 بازم زد و گفت   یبه چشا یلبخند

 پس سرحال باش  نتیواسه معا ادیکنم همم االن دکتر م  دارتیگفتم ب یبود دهی وقت بود خواب یل یخ-

 نگفتم یز یسرمو تکون دادم و چ اروم

 دکتر اومد داخل   دهینکش قهیبه چند د رونیرفت ب  ستارمپر

 ؟ یصحبت کن   یتون یحال مهسا خانم چطوره؟م- دکتر

 حرف بزنم    تونمیخوبم.اره م-

 ؟ یکن ی احساس درد نم ی زنی حرف م یوقت- دکتر

 نه-

 خپ حاال پاهاتو جمع کن بعد بازش کن - دکتر
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 پاهامو اوردم باال و بستمشون و بازشون کردم  اروم

 یندار  یز یچ یدرد-دکتر

 درد داره  یلیراستم خ  یچرا پا-

 که داشته نگران نشو دستاتم باز و بسته کن یاون به خاطر شکستگ-دکتر

 باز و بسته کردم  دستامو

 کنه یدرد م  یلیکتفم خ -

 کتف-با تعجب گفت دکتر

 کرد و گفت  نهیمعا  ی تکون دادم که امد کتفمو نگاه کرد کم سرمو

 دهیشکسته احتماال تازه خودشو داره نشون م-

 ؟ ینیبش  یتونیم

  دونمینم-

 ن یاروم پاشو بش-دکتر

انداختم رو تخت از درد داشتم به  عیشد خودمو سر جادی که تو کمرم ا یاز جام بلند شدم و با درد اروم
  نهیدو تا از پرستارا رو صدا زد و اونام اومدن برم گردوندن و پشتمو معا عیدکتر سر دمیچ یپ یخودم م

 کردن 

 گهید شهیونم با دارو و استراحت درست م دهیفقط ضربه د شهینم دهید یشکستگ   چیه-دکتر
 کنه ی کجاهات درد م

 دارم  جهی که به هوش اومدم مدام سر گ  یبود همم از وقت نجاها یفقط هم-

   نیکن یم  یعکسبردار  یاالن اورژانس نیاز پرستارا گفت از سرش هم  یکیسرشو تکون داد و به  دکتر

 یحالت تهوع هم دار - رو به من کرد و گفت بعد
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 تکون دادم   سرمو

 ی شد ینطور یچرا ا شهی االن مشخص م -دکتر

 کنن   یذره که گذشت منو اماده کردن تا ببرن از سرم عکسبردار  ه یو  رونیاتاق رفت ب  از

...... 

 و اروم اروم کمکم کرد تا از پله ها باال برم   دیاز دستم چسب الدیم

فقط دکتر بهم گفت   دهیشد یفقط ضربه  ستین  میچیمعلوم شد که ه یعکسبردار  میرفت  نکهیاز ا بعد
  ی نشده و فلج نشد تی چ یو حداقل ه یرکعت نماز شکر بخون که نمرد 100که برو هر روز 

   کشتمی خودم خودمو م نمینب  ایراه برم  تونستمیمثال نم شدیم میزیچ هیاگه  گفتیراست م  واقعا

 در اتاقم رو باز کرد منو خوابوند رو تخت  الدیم

 صدام کن    یخواست  یز یچ-الدیم

 شه  با-

 ی کمکت لباساتو عوض کن  ادیب  کنمیاالن مامان رو صدا م-الدیم

 ارم یخودم در م  خوادینه نم-

 ست؟ یسختت ن -الدیم

همونجور نشسته شلوارمو در اوردم و پرتش   رونی گفت و رفت ب یتکون دادم که اونم باشه ا سرمو
بود از جام بلند   یشلوار با هر سخت   شیمانتو رو باز کردم و اونم پرت کردم پ یکردم تو حموم دکمه ها

و رفتم داخل حموم  وان رو پر کردم و نشستم داخلش انگار که   دمیچ یپ لونی شدم و دور کتفم رو نا
دوش   ه یبعد از  عی تو حموم نموندم و سر ادی فارش دکتر زرفت به س  نیماه از ب 2 نیا یتموم دردا

  رونیمختصر اومدم ب 

   دنیلباس پوش یسخته تک دست ی لی واقعا خ دمیبود پوش یبا هر زحمت  لباسامو

 و کم کم خوابم برد    دمیتخت دراز کش رو



 عشق چهار نفره 

60 
 

 چشمامو باز کردم  زد یکه داشت مدام منو صدا م یکی  یصدا با

 یش   داریساعته واستادم باال سرت ب 2  یخوابیچقد م گهیپاشو د-نفس 

 بهش زدم و گفتم باور کن خستم یلبخند

 کردم   یشوخ زمیعز دونمیم-نفس 

 هست  ن ییپا یک-جام بلند شدم و نشستم و گفتم از

 ی ش  داریکه ب میمنتظر تو بود یعل  الدیمن م-نفس 

 مامان و بابا کجان-

 گفتن که تنهامون بزارن   میما اومد دنید یوقت-نفس 

 ن ییپا  میاهان پس بزار لباسامو عوض کنم بر-

   یخوای کمک م-نفس 

 ام یتو برو منم م  ینه مرس-

 ن ییگفت و رفت پا یباشه ا  نفس

برداشتم و  یمردونه ا رهنیپ   هی دمیو پوش دمیکش  رونیشلوار اسلش ب  هیکمدمو باز کردم و   منم
واستادم   دمیپوش رهنموی بدون دکمه بپوشم اروم پ یاساسخت بود لب  کردیچون کتفم درد م دمیپوش

تنگ رو ندارم   یحوصله لباسا الی خیب  یول  نایا ومدنینم گهیبود اصال بهم د یدن ید پمیت  ینی نهیجلو ا
 ذره عطر به خودم زدم  هی

کم مونده بود  گهیکه گره بود کال شونه رو برداشتم و اروم با دست سالمم شونشون کردم د موهامم
بود  یسخت بود مجبور بودم محکم شونه رو بکشم که گره ها باز شن به هر بدبخت یلیبکشم خ   غیج

 بستم   بسیلیک هیموهامم شونه زدم و با  

رو   یها ییروح نباشم دمپا  یب یل یزدم تا خ رژ کمرنگم ه یصورتم الغر شده بود که نگم بهتره  یقدر  به
 رونیرو پام کردم اروم از اتاق در اومدم ب   میفرش
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 یسالمت گنیم فهممیکمکم کنه واقعا االنه که م ادینم کشونمینامردا  نییپا رفتمی ها رو اروم اروم م پله
شده بود پس کجان   کیبود خونم کال تار 8 یکایساعت نزد گنیمهم تره واقعا راست م  زیاز همه چ

 نبودن   نییمگه همشون پا نایا

 نییبچه ها کجا - گفتم اروم

   ومدیدر ن  ییصدا

 ن یکن یم تمیاذ نیدار-گفتم باز

 توهم زدم  دیباال شا ومدیمگه االن نفس ن دمیکم کم ترس ومدین  ییصدا  بازم

  الدیبچه ها ....م-ترس گفتم با

 الااادیم

 

 

 قسمت سوم:  

 

 رون ی ب  اینکن ب تمیاذ ییکجا الدیم

 حتما حتما ها   ینیبابا حتما توهم زدم  یا

 نا یغش کردم افتادم زم یدید الدیم نیبب -

 نفسسس ییتو کجا نفس

 یییی عل

 چراغا کال روشن شد   یکه گفتم عل همون

 ی رنگ یاومد بعدشم سر من پر شد از نوارا دنیترک  یصدا هوی
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  ییچشمامو بستم که صدا عیمنو بغل کرد سر یک یکه از پشت  دمیبلند کش غیج  هیبادکنک  یصدا با
 در گوشم گفت 

 نترس منم بابا -

   کننینگا م  الدویو نفس با خنده دارن منو و م یعل  دمیچشمامو باز کردم د الدیم یصدا با

 کادو هست  یو جعبه ها یعالم خوراک هی  یعسل  زیرو م دمیرو به روم نگا کردم که د به

 و گفت  نییاز پله ها رفت پا  الدیم

 تولدت مبارک   یخپ ابج -

که مرداد ماهه چه برسه  دونستمینم چیبغض اومد تو گلوم من ه هیچرا چشمام پر شد  دونمینم
 و نشستم رو مبل    نییمرداد باشه تا بفهمم تولدمه از پله ها رفتم پا 12بفهمم که 

 اصال انتظار نداشتم ازتون-

 ید یپوش ی م یخوشگل یقط کاش لباسا ف-الدیم

 خنده    ریهمه زدن ز الدیحرف م نیا با

 بپوشم   ی درست حساب  یلباسا تونم ینم  کنهیبه خدا حال ندارم دستمم درد م-

 بخواد همون نخواد بهتره  دنتیکردم بابا هر کس تو رو واسه طرز لباس پوش یشوخ -الدیم

   ارمیرو ب   کیمن برم ک نیسیخپ وا-نفس 

 پشت سرش رفت  الدمیاشپزخونه رفت مبه سمت   نفس

 ؟ یخوب - یعل

 ستم یبد ن-

 دلت واسه جمع چهارنفرمون چقد تنگ شده بود؟  ییخدا- یعل

   ادیز یل یخ-
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 شده بود؟  ؟تنگیدلت به من چ-یعل

 بهترم   یلیخ نمتون یب یاالن که م یاره خپ دلم واسه تک تکتون تنگ شده بود ول-

 مهسا -از جاش بلند شد و اومد رو به رو واستاد و گفت یعل

 بله -

 بگم  یز یچ هیبهت  خوامی م-یعل

 بگو -نگاش کردم و گفتم متفکر

 من .... -یعل

 اخه  نیبابا تو نخ هم هیچ-نفس 

 سمتشون  مینفس هر دوتامون سرامونو برگردوند  یصدا با

 بود پر از ژله و شربت و... بود  ینیس هیدستش  الدمیبود و م یشکالت   کیک هیبا   نفس

 ز ی رو گذاشت رو م کیو بعد ک دیتو دستش رقص کیدور با ک هی نفس

 سالم شد  23نگا کردم چقد زود گذشت چقد زود  دادیرو نشون م 23که عدد  یشمع به

   ایشد  ریمهسا پ -یعل

   یل یاره خ-

   میما دوس دار  تمیری عب نداره پ-یعل

 و شمعارو فوت کردم   لبخند زدم و چشمامو بستم هی بهش

 ؟ یارزو کرد-نفس 

 رفت   ادمی-گفتم  موی شونیرو پ زدم

  شاالیعب نداره حاال سال بعد ا-نفس 
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 م یرو بخور کی بعد ک میکادو هارو بد نیایخپ حاال ب - یعل

 اره موافقم-الدیم

 ن یترکوند نجاشمیبچه ها اصال انتظار کادو نداشتم تا هم-

 بدم  شویجعبه رو باز کن تا دوم نیاول ا هیکادو نا قابل-یعل

 بزرگ گرفت سمتم   بای جعبه تقر هی

 ی دیکلک دو تا کادو خر-الدیم

   یاره پس چ-یعل

 کنم  زونیکه شکسته رو او یگردن بود تا دست زیاو هیگرفتم و باز کردم توش  جعبه

 دارم  ازی کادوت بهتر باشه چون واقعا بهش ن یکی واقعا فک کنم از اون -

 ها  کنهی خوب کار م یلی زت خ مغ دایجد-الدیم

 قابل شمارو نداشت  -یعل

 دوم  یحاال کادو خپ

خرس    هیبلند بود بازش کردم توش  یل یبزرگ تر بود و قدشم خ یک یجعبه گرفت سمتم از اون  هی
 هیناز بود  ییخ  یل یساعت خ هیجعبه کوچولو بود اون جعبه رو باز کردم  هیبود که دست خرس  دیسف

 خوشگل بود   یل یخ  یبا بند مشک ییساعت صفه طال

 واقعا ممنون   یعل یوا-

 بهم زد   یلبخند یعل

 کادو من  نمیخپ حاال ا-نفس 

 گردنبد و دستبند ست نقره بود توش   هیکه دست نفس بود رو گرفتم و بازش کردم  یا جعبه

 ممنون  یمحشرن نفس  نایا-
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 کنم ی خواهش م- سرشو خم کرد و گفت نفس

 منه یهم باشه نوبت کادو ینوبت-الدیم

 جعبه کوچول موچولو بود   هیشده داد دستم بازش کردم  چ یکادو پ زیچ هی الدیم

 بود با تعجب نگا کردم   نیماش چی سوئ هیباز کردم  اونم

  شتریاونم بابا گفت االن بدم که ب میدیخر  یکی با بابا شر  ستی من ن یبگم تنها کادو نمیالبته ا-الدیم
که  شاالی شدم ا یبا اصرار بابا راض یبودم ول   نیماش ن یا دیبگما من مخالف خر نمیا یخوشحال ش

 چرخاش واست بچرخه 

 نو؟ یا نیدیخر یک-

  نویبود بابا زود رفت ا ک یو دکتر گفت سالمه چون تولدت نزد  یکه از عکس برگشت یهمون روز -الدیم
   دمیاز پولشو من م ینکردم و گفتم قسمت دایو پو منم کاد دیخر

 الد یعاشقتم م-

 ی پرسیتا دستت خوب شه.حاال چرا مدلشو نم یکن یرانندگ  یتونیحاال که نم - یعل

 مدلش  الدیم گهیکتفم خوب شه...راست م دیبا گهیاره د-

 گشاد گفتم یلبخند نگام کرد که با چشا هیبا  الدیم

 اره؟؟؟ -

 اررره -الدیم

 ی واااااااا-

 ؟یدیفهم -نفس 

 بخرن و من نفهمم  دیسف یایپرش شهیمگه م-

 یخالص شد 405از دست تو... بالخره از دست اون -و گفت  دیخند  نفس
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 مثبته   زی چ هیخودش  نیاره ا-

 ی ما بره تو سطل اشغال  یکادو الدیم یکادو نی خپ به نظرم با ا- یعل

   هیچه حرف نیعه ا-

 و گفتم  دمیکش قینفس عم هیگردن و  زیاودستمو انداختم تو اون  عیسر

 چقد راحته   نیا-

 نگفت   یز یبهم زد و چ یلبخند یعل

 ها مشکوکه  زنهیلبخند م  یلیخ دایجد نمیا

   کهیو ک  یخپ حاال نوبت خوراک -نفس 

 ول یاره ا-یعل

 ز یگذاشتم رو م شویداد من نصفشو خوردم و بق کهیت ه یرو برش داد و به هر کدوممون   کیک  نفس

 پس یخور یچرا نم -نفس 

 ندارم   لیم-

 گهید یجون ندار  یچقد الغر شد نینشد حرف بخور بب  نکهیا-الدیم

   مونهیها جا نم  یخوراک هیندارم اگه بخورم به بق   لیبابا م-

معلوم بود ناراحته   دیباریو غصه م  یانداختم از چشاش ناراحت یبه عل  ینگفتن نگاه یز یچ گید اونام
   کردیم یداشت باهاش باز  یو الک  کیزل زده بود به ک

 نگاهم شد و سرشو اورد باال باهام چشم تو چشم شد ین یکه متوجه سنگ انگار

   نییبهش زدم که باز سرشو انداخت پا کی لبخند کوچ هی

 ساکته اوال دلقک گروه بود  یلی خ  ستیهست مثل قبل ن  شیزیچ هی نیا  
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 از ژله هارو برداشت و خورد   یکیو   زیرو گذاشت رو م کی ک  یبشقاب خال الدیم

 گه ید نیبخور  نیتارف نکن -الدیم

 ندارم   لیمن اصال م-حالم گرفته شده بود گفتم یکه حساب  من

  گمیمهسا بخور م-الدیم

 ندارم   لیبه جون داداش م-

 ژلش رو خورد  یسرشو تکون داد و ادامه  الدیم

 ی عل-

 جانم -سرشو باال اورد و گفت  ییهوی یعل

 ؟ یخور ی چرا نم-

 ندارم   لیمن م دی ببخش-انداخت و گفت  کشی نگاه به ک هی یعل

 بخور  ایخپ از ژله ها و خوراک -

  خورم یباشه حاال م- یعل

 و خورد   از ژله هارو برداشت یکی و   زیگذاشت رو م  شوی هم بشقاب خال  نفس

بود رو برداشت   زی ک رو م  ییاز پفکا یکی  کیبشقاب ک شیگذاشت پ  یظرف ژله رو هم خال الدیم
 بازش کرد و شروع کرد به خورد 

 خوره یماشاال داداشم چقد کم م-

 بخورم   تونمیبگو من ظرفارو نم  هیتو برو دکتر تغذ الدیم گهیواس راست م-نفس 

   رمی حتما م ن یگیچون شما م -الدیم

 انگار تو باغ نبود  نی باز سکوت کرده بود و زل زده بود به زم  یعل ی ول  میدیسه تا خند ما
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 ی عل- کرد و گفت یرو به عل  الدیم

 ومدیدر ن یاز عل  ییصدا

 یییی ...علیعل-بازم صداش زد الدیم

   بله–سرشو باال اورد و گفت   یعل

 پس  ییکجا-الدیم

 برم   دیمن با-یعل

 ی نخورد ی ز یکجا تو که چ-الدیم

 الد یم-گرفته گفت یبا صدا یعل

 الد یجان م-الدیم

 ...مهسا تولدتم مبارک  یچ ی ه-هم فشار داد و گفت یلباش رو رو یعل

 بچه ها  خدافظ

 منتظر جوابم نشد  یحت رون ی از خونه زد ب عیسر

 نشسته  ینجور یاز صب که اومده ا الدیچش بود م نیا-

   رونیرفت ب  یبابا بعد پشت سر عل ی چیه-با حرص گفت  الدیم

 وااااا-نفس 

 چشون بود یدون یتو م-

 نه من از کجا بدونم اخه-نفس 

   یبدون دیگفتم شا-

 جمع کنم نارویبزار من ا الی خیحاال اونا رو ب -نفس 
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 کنم ی جمع م اد یم الدیتو چرا االن م-

 عه زشته دختر -نفس 

 شروع کرد به جمع   یو دلقک باز   یبا شوخ  نفس

 ی راست-

 جون -نفس 

 شده   یباشگاه من چ -

 بستن    یباشگاه حرف زد گفت تصادف کرد یبا بچه ها الدیم لهیتعط -نفس 

 ی شدا ازمسابقات موند  فیح  یول  یخودت چ -

عب نداره سال   یباشگاهمو باز کردم ول شیپ یشد..االن من از هفته  فیح  ی لیاره واقعا خ-نفس 
 مسابقه   رمیم گهید

شب بود که نفس رفت و بالفاصله مامان و بابا  11 یکاینگفتم ساعت نزد یز ی تکون دادم و چ یسر  
 اومدن

 گفتن  کیمامان بعدش هم بابا منو بغل کردن و تولدمو تبر اول

 کو؟  الدیپس م -بابا 

 رفت  یبا عل  دونمینم-

ذره برم   هی دیفردا با مدیگفت منم اروم از پله ها باال رفتم و لباسامو عوض کردم و خواب یاهان بابا
 گرفته   یل یگردش دلم خ رونیب

 فکرا بودم که چشمام کم کم گرم شد    نیتو هم  خوادیم یرفتن اساس رونیب هی دلم

...... 

 الدیپاشو م -
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 بابا ولم کن  دمی خواب ری شب د-تو جاش زد و گفت یغلت الدیم

 ظهره   12  نیبده ساعتو بب  یز یچ یناهار  رونیعه من دل تنگم ببر منو ب-

 مهسا  یوا-از جاش بلند شد و نشست  الدیم

 شد  یچ-

 بزار بخوابم-الدیم

 ؟ یبخواب یخوایفقط م یبر ی نم رونیمنم ب  یر یسرکار که نم  نیبب -

   میاماده شو منم اماده شم بر رونی خپ برو ب-الدیم

   رونیو از اتاقش رفتم ب دمیمحکم از لپش بوس دونهی

خاک به سرت  -گفتم مویشونیبا دست سالمم زدم تو پ  دونهیبپوشم  یدستم چ نیحاال من با ا خپ
 مهسا 

و   دمیپوش ی شلوار ل هیو  دمیانتخاب کردم و با زور و زحمت پوش ینازک تابستون  یمانتو نخ  دونهی
  زهیاوهمون گردن  دونمیاسمشو نم گی)شرمنده دزهیشالمو انداختم رو سرم دستمو انداختم تو اون چ

   الدیذره پنکک اماده و حاضر رفتم تو اتاق م هیرژ کمرنگ زدم و با  هیاون( هیچ

 زد یداشت موهاشو شونه م الدیم

 گهیبدو د-

 باشه بابا اومدم  -الدیم

 ن ییبرداشتم و رفتم پا مویو گوش رونیاتاقش رفتم ب از

 زم ی عز یر ی کجا م-مامان

  رونیب  رمی دارم م الدیبا م-

 باشه بسالمت -مامان
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 الدیم قهید  5بعد از  ادینشستم و منتظرش موندم تا ب  الدیم  نیتو ماش اطیو رفتم ح دمیپوش  کتونامو
   رونیب میباز کرد و رفت موتیرو با ر اطی شد استارت زد و در ح نی اومد سوار ماش

 م؟یری خپ حاال کجا م -الدیم

 باحال  یگردش یجا هیبهم بده بعد از اونم ببر  یناهار درست حساب  هیببر اول -

 ها  گذرهیخوش نم   یدو نفر  یگردش یاون جا یول  دمیناهارو که بهت م -الدیم

 ان یب  میرو هم خبر کن  ینفس و عل نکهیا  یعنی نیمتوجه شدم ا عیرو سر  الدیم منظور

 ادا یفک نکنم ب یعل  یاره ول-

 چرا؟ -الدیم

 خورده؟ یچشه اون شکست عشق  یچقد ناراحت بود راست یدیند  روزیاخه د-

 عاشق شده    ینه بابا چه شکست عشق-الدیم

 بهم سوزن زد  ی کیکلمه عاشق شده انگار که  با

 هست  یحال ک-

 هیبه ما چه که ک- از ابروهاشو باال انداخت و گفت یکی الدیم

 خپ بگو من کنجکاوم -

 شه یبهتره چون به ضرر خودت تموم م ینباش نهی زم نیتو ا-الدیم

 به ضرر من   وا چرا-

 نه   ای انیب  میبگ یحاال به نفس و عل-الدیم

 ی پرس یاز من چرا م یپوا ناهار بد یخوای تو م دونمیم-

 محتاج تو نکنه   چکسویواه واه خدا ه-الدیم
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 خنده ریزد ز الدیکه سالم بود انداختم باال که م یا شونه

 خپ  یمجبور -الدیم

 اره-

 رو گرفت   یک ی در اورد و شماره  بشیاز ج  شویگوش الدیم

 ی سالااام داداش عل-

... 

 یتو چطور  یمرس-

.. 

 قربانت -

.. 

 کرده  رونی دنبالت امروز مهسا هوس ب میایبا مهسا م میاماده شو دار-

... 

 ی کن  ینجور یکه تا اخر ا شهیچرا خپ نم-

.. 

 ش؟ یخوای خپ مگه نم-

  گهیم  یاون چ نیباهاش خودت حرف بزن بب   ایب-

... 

 ره یبگ میعقل داره که بتونه تصم یندارم اون خودش به قدر  ینه من کار -

.. 
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 دنبالت  امی خپ ما ب-

.. 

 اخه  یچ یعنی-

.. 

   زی اعصاب منو بهم نر-

 یکن یم میعصب  یاره دار -

 نه پس -

 الزم نکرده خدافظ -

 رو با حرص انداخت رو داشبورد  یگوش الدیم

 واسه من ادم شده  نمیا-الدیم

 پ شده خ  یچ-

 نپرس مهسا یچ یه-الدیم

 ور و از خونه بود نیسرمو اوردم ا میگوش یبا صدا رونیبرگردوندم اون ور و زل زدم ب  صورتمو

 جانم -

 نییسالم مهسا کجا -مامان

 الد یبا م رونمی سالم مامان جان ب-

 زنگ زد دعوتمون کرده شام   الیعمه سه نیذره زود برگرد هی گمیم-مامان

 یحتما تو هم قبول کرد -

 زم یعز کردمی م کاریپس چ -مامان
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 ؟ یندار  یکار   میایبابا االن م یچ یه-

 خدافظ   زمی نه عز-مامان

 گف یم یچ-الدیم

 ن یذره زودتر برگرد هی گفیعمه دعوتمون کرده شام م-

 اهان-الدیم

 به سمت وسط شهر رفت  الدمیم مینگفتم و ساکت نششسته بود یز یچ

 خونه  میریبعد م  میخوریناهارمونو م میریم-الدیم

 نگفتم  یز یتکون دادم و باز چ سرمو

 پس  یچرا ساکت-ادیم

 بزنم پس    غیپاشم ج -

 نه خپ -الدیم

 ی گیم  یخپ پس چ-

 گه یذره حرف بزن د هی-الدیم

   الدیم یاهان راست-

 جان -الدیم

 له یتعط یاز ک  قای باشگاه دق-

بارم   هی یی گفتم هنوز تو کما یمنم هر سر  ت یزنگ زدن به گوش  یتصادفت چند سر  یاز فردا-الدیم
 امدن مالقاتت 

 بهشون خبر ندادم به هوش اومدم چیعه منم ه-
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 ی بر  یخوا یم  یدستت چجور  ن ینداره که با ا دهیهم فا یعب نداره بگ-الدیم

  گمیاونجا فقط باال سرشونم و اشکال م کنمینم  یمن که کار -

 یبر  ینجور یا ستیبازم صالح ن -الدیم

 باشه -

 کردم  تزایشو امروز هوس پ ادهی پ-واستاد و گفت  یفستفود  هیجلو  الدیم

 ز یم هیپشت  میسفارش داد و نشست الدیمخصوص م تزایداخل دو تا پ  میو رفت  میشد ادهیپ  نیماش از

 الدیم-

 جونم -

 هیبگو د-

 رو یچ-

 رو   یعل-

 مهسا نپرس  یفهم ی به موقش م-

 گفت ی حرف نفس افتادم که قبل تصادف م ادی وهی

 *اون عاشق تو شده* 

 واقعا منم اون   نکنه

نگا   یجور  هیبا من عوض شده اصال  یل یخ  یرفتار عل ستاین  دیبازم بع یبابا فکر نکنم من باشم ول نه
 منو   کنهیم

 تو فکر   یرفت شدیچ-الدیم

   یچ یه-
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و به سمت    نیتو ماش میرفت حساب کرد برگشت الدیبه خوردن م میاوردن و شروع کرد تزاهامونویپ
  میخونه اومد

 ........ 

 چقد دلتنگت شده بودم   شهیباورت نم-گفت کردی که داشت منو خفه م  یدر حال وایش

 منو  یدیفشار م یدار  یاونجور  کنهی فقط دستم درد م نطوریمنم هم  وایممنون ش-

   دیاخ اخ ببخش-فتگ رونی منو از بغلش در اورد ب عیسر وایش

 مش ین یخانم ماهم بب وا یولش کن ش-سالشه(  18)پسر عموم لیسه

 ن یینجایچه عجب شما هم ا-دست دادم و گفتم لیبا سه  رفتم

 دو تا داداشاش همزمان کنارش باشن   شهیدوس داره هم یشناسیعمه رو که م- لیسه

  گهی اره د-و گفتم دمیخند

  گهیکه د شاالیا یبود مارستانیتو ب دمتیکه د یبار  نی مهسا اخر-پسر عمم( وای)داداش ش باربد
 فته یکارت اونورا ن  چوقتیه

 کردم   یبهش زدم و رفتم با عمه و عمو هم احوال پرس یلبخند

 پسر عمومه( انیهم پاشدن و باهام دست دادن)نامزدن.. شا انیو شا یلیل

 خانم چه خبر   یلیل-

 ؟یبهتر  زمی قربونت عز-یلیل

   ستمیبد ن-

 نگفت  یز یبهم زد و چ  یلبخند یلیل

 بگو بخند داشتن واسه خودشون   یجا حساب هیبا باربد نشسته بودن  الدیم
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چرا   دونمینم یول  کنمای نم یکار  چی خسته بودم حاال خوبه ه  یلیرفتم تو مبل تک نفره نشستم خ  منم
  شمیخسته م

 بهتون بگم   نایا تی از شخص نیبزار حاال

  یلینامزدشه ل  یلینداره که ل یکار   یو خونسرد و اروم که با کس دهیساله ورز 26  پسر هی انیشا
 شهیباز م خشی  ریذره د هی یو کوچول موچولو و فوق العاده مهربون ول  فی دختر ظر هیسالشه 22

  18شر و شلوغ  اریبس  اری فرد بس هیعمو محمدن  یدو تا پسرا نیو ا شهیم انیکه داداش شا لیسه
 ی بره سرباز  خوادینم یبره دانشگاه افسر  خوادیچون م یسالشه ول

  واعهیمثل ش بای و سر زبون دار باربد هم تقر  طونیدختر ش  هیسالشه و باربد هم داداششه  16که  وایش
 واعه یتر از ش یذره خجالت  هیفقط 

 اروم و خونسرد بود  یل یاز اول خ  انهیجمع ارومشون شا نیتو ا فقط

 مهسا جون -وایش

 جان -

 ینبود یخجالت  ینجور یاوال که ا یو حرف نزن  نیزم یزل بزن  ینجور یهم یاومد-وایش

 باز شه  خمی حال بزار -بهش زدم و گفتم یلبخند

 عالم حرف دارم واست  هیکه  یدون ینم ی وا-اومد رو دسته مبل نشست و گفت وایش

که با من راحت بود که نگو کله حرفاشو به من   یبه قدر  یبود ول کیسال کوچ  8از من   نکهیبا ا وایش
 ی کنی خوب با ادم برخورد م  یلی تو خ گهیبه من و م زنهی هر وقت دلش گرفته باشه زنگ م گهیم

  میکار دار گهیبا هم د یپس حساب -

  قتیجرئت و حق  نمیتدارک بب خوام یبهت بگم چون بعد از شام م  میبر ای اره فقط قبل از شام ب-وایش
 ی باز  نیدلم لک زده به ا میکن  یباز 

 م یخپ پاشو بر-
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   دیو به سمت اتاقش کش دیبلند شد و از دست من چسب  وایش

 که تو اتاقش بود نشست   یاتاق رو بست رفتم رو تختش نشستم و خودش هم رو مبل  در

   شنومیخپ م -

 از کجا شروع کنم  دونمینم -وایش

 از اولش -

روز مامان و بابام   هی یو تو کما بود یتو تازه تصادف کرده بود-و گفت دیکش قینفس عم  هی وایش
 باربدم که تو دانشگاه بود   ومدمیخپ ن   یستیتو ن دونستمیخونه شما منم که م  انیگفتن که ب

 خپ -

 گرفتم تو خونه بمونم و به امتحانام برسم  میمنم تصم-باز ادامه داد وایش

 موقع امتحانا بود مگه-

 من فقط دو تا از امتحانام مونده بود تموم شه  هگیاره د-وایش

 ش یاهان.خپ بق -

   دمیرو د  لیسه ه یک نمیخالصه نشسته بودم که زنگ خونه زده شد منم رفتم بب -وایش

منم  نایکه کجا رفتن و ا دیپرس ست ین  چکسیخونه ه د یاومد داخل ود لیرو واسش باز کردم سه در
 شما  یگفتم اومده خونه 

 خپ ادامش-نگاش کردم و گفتم جانی ه با

گفت که باهام حرف داره منم گفتم باشه   ستین یکس  دید یوقت  لیسه-و ادامه داد  دیخند وایش
 حرفتو بزن نیبش

 ...  لیسه

 ی چ  لیسه-
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که   یاز وقت گهیوقته منو دوست داره م یلیکه خ گهیبه من عالقه داره م لیسه- گفت  یبا ناراحت وایش
 ومده یمچشم باز کرده از من خوشش 

 بابا  دهیبع  لیاز سه یجد- تعجب گفتم با

 ده یبع  میلیاره خ-گفت یباز با ناراحت وایش

 نداره   یناراحت نکهیخپ ا-

 اخه.. -وایش

 بگو راحت باش -

نازک   شرتی ت هیباز بودم فقط  یشماها چقد راحتم با لباسا  شی پ یشناسیاومد منو که م یوقت -وایش
 زانوم  ر یشلوار ز هیتنم بود به 

 خپ؟؟ -

 عالقشو بهم گفت   یوقت -وایش

  یوقته دنبال فرصته که بگه ول یلی از عشقش گفت که خ ستین  یکه واقعا منو مخواد و الک گفت
بهت وگرنه   گمیم یدیشده به عقل رس  ادیذره ز هیگفت که االن سنت  گفتهیچون سن من کم بوده نم

 بعدش ...  گفتمینم یز ی و چ  کردمیباز تحمل م 

و   دیاون به من دست زد منو انداخت رو مبل منو بوس- فشار داد و گفت گهیلب هاش رو بهم د وایش
 هیکه ماجرا چ دینفهم  یرفتم اتاقم باربد اومده بود ول هیاومد منم با گر اط ی در ح یبعدش صدا

   دونمیم دیکارا ....بع  نیو ا  لیسه-

 ارم ی در نم مهسا من که از خودم گمی به خدا راست م -وایش

 بگه  یز یچ ومدین  یبعدش چ   یگیتو راست م  زمیعز دونمیم-
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کرد و گفت که دست خودش نبوده منم گفتم اگه منو از رو هوس   یمعذرت خواه یچرا اتفاقا کل-وایش
کلمه بهم گفت که ازم متنفر نشو چون  هینگفت و فقط  یز ی چ یکارو کرد نیپس چرا ا  یخواستینم

   شمینابود م

 کنه  کیخودشو بهم نزد خوادیاون همش م یبرخورد نداشتم باهاش ول  ادیاز اون ز بعد

 از جام بلند شدم   زدیعمه که داشت واسه شام صدامون م یصدا با

  توننینم یل و ستیپسرا درسته از رو هوس ن  یاز کارا ی بعض گهیراجبه کارش فکر نکن راست م ادیز-
 خودشونو کنترل کنن  

 ازش؟  ادیخوشت م  یچ تو

 اون  ستین یخپ پسر بد -ِمنو ِمن کردن گفت  یبا کم وایش

هم   کنمیم  دیتاک  نیبب دیبا یرابطه دوستانه شروع کن ول هیباهاش  یخپ اگه تو هم دوسش دار -
  یلیون سنتونم خبفهمه چ یصورت اگه کس  نیا ریخبر داشته باشه در غ  لیمامان تو و هم مامان سه

که به حرف من   یدون یم زنمی من با زن عمو و عمه حرف م یبگ  یاگه تو نتونست شهیکمه واستون بد م
 ارزش قائلن 

 

  لیبا سه  دی با  یول شهیناراحت نم  زای جور چ  نیبه ا یدونی ندارم اتفاقا مامانم خودت م یمن حرف -وایش
 ی حرف بزن

 نگران نباش  زارمیروز باهاش قرار م هی-

 زدی عمه اومد که داشت مارو صدا م یصدا  بازم

 م یبزنتمون پاشو بر ادیاوه اوه االنه که مامان ب-وایش

 پاشو -

 سبک شدم  یل یممنون مهسا خ-وایش
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   یدلم زی عز-

 ز یسر م میو رف  میاتاق خارج شد از

 کمکت  امیکه ب کنهیدخترت منو ول نم  ن یواقعا شرمنده عمه ا-

تو   یبکن یچه کمک  ی خواستیدستت م نیخوب کرد با ا  میلیخ -جواب داد عیعمه زن عمو سر یجا به
   یفقط استراحت کن  دیاالن با

 ارم ی دو تا قاشق ب هی تونستمیباز م -

 به افتخار توعه  یمهمون نیاصال ا ی نیبش  دیالزم نکرده تو فقط امروز با-عمو زن

 قربونت بشم-

 کنن یقد لوسش مچ نیبب   کردمای کاش من تصادف م-الدیم

 ر یعه زبونتو گاز بگ-عمه

 سرد شد  نی بابا غذاتونو بخور-عمو

ظرفا رو جمع کردن و خانوما    وایو ش یل یو عمه و زن عمو نذاشتن من کمک کنم ل میغذامونوخورد
 کنن   زیجمع شدن تو اشپزخونه تا ظرفارو تم 

  میکن یباز  نیایبچه ها ب -وایش

   میکن یباز  میبچه ما مگه با تو هم سن-الدیم

  الدیعه م-

 م یکن یباز  ی..حاال چگهید گمیراست م هیخپ چ -الدیم

   قتیجرئت حق -با ذوق گفت  وایش

   انیموافقت کردن به جز شا همه

   یکنی نم یچرا باز -باربد
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   نیکن  یحوصلشو ندارم شما باز - انیشا

و منو   یلیو باربد و ل لیو سه  وایش  میاورد و دور هم نشست یبطر  هیپاشد  وایش ینداد ر یبهش گ گهید
 میبود الدیم

 ل ی و سه الدیرو چرخوند افتاد به م  یبطر  وایش

 قت یحق  ایجرئت  الدیخپ اقا م - لیسه

   قتی حق-الدیم

 ؟یخوای م ویک -لیسه

 ش یشناسی نم -نگا کرد و گفت لی چپ چپ به سه  الدیم

 خوادینه که نفس رو متا اعتراف ک  کردمینگا م الدیبه م اقیاشت با

 عب نداره بگو - لیسه

 اسمش نفسه  -و گفت  نیینگاه به من انداخت و سرشو انداخت پا  هی الدیم

 اوووووو مبارکه -همزمان دست زدن و گفتن وایو ش  باربد

 و باربد  وایرو چرخوند افتاد به ش یبطر  الدیم

 قت ی حق  ایجرئت -وایش

 ببا افتخار جرئت -باربد

 نشسته رو مبل تک نفره ینی بیرو م  اریشهر ییدا-ذره فک کرد و گفت هی وایش

 اره خپ -باربد

 من نقشه نکش   یرو بابا یه-

 ن یزم وفتهی که ب  یرو بترسون طور   ییبرو از پشت دا-توجه به من گفت  ی ب وایش
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 گه یچرت نگو د یزایبابا چ -باربد

 ی ر یلقب ترسو بگ  یتون یم-باال انداخت و گفت یشونه ا وایش

که بابام نفهمه رفت پشتش واستاد   یگفت و از جاش بلند شد طور  وایبه ش  یز یچ هیلب  ری ز باربد
از جاش    هویبلند زد بابا هم  غیج  هیگوش بابا  شیخم شد پ میکردی نگاش م میهمه مشتاقانه داشت

بابا رو   داز خنده بارب میدزی فرش رو گاز م میداشت نیزم میما افتاده بود یداد زد همه  هیبلند شد و 
 بود  یصحنه جالب   یلیخ  دنیخندیبزرگترا هم م یکرد حت  یبغل کرد و ازش معذرت خواه

 رو چرخوند   یاومد نشست سر جاش و بطر  باربد

 وا یبه من و ش افتاد

  قت ی حق  ایجرئت -وایش

 جرئت  -

   رونی ب  انیعضله هات در ب ری بگ گوریف ه یجون من پاشو -وایش

 خوادیمگه جرئت م نی اخه خودشم ا شهیدست شکسته نم نیبا ا-

 یدید  هوی یعضله نشون بد  دیهمه ادم با نیا شی پ ی...اره پس چ گهیبرو د  یدست هیبابا -وایش
  یشد هیو ضا ومدیعضله در ن

 گه یشو د الیخی بابا ب  شهینم ینجور یا ارمی لباسامو در ب دیبا-

 مـــــــهــــســـــــــــــــــا-وایش

 هیکوتاه داشتم با دست سالمم  نیاست هی ریکه زد از جام بلند شدم مانتوم رو در اوردم از ز یغیج  با
 رون ی گرفتم که کله عضله هام زد ب گوریف

ـ -وایش  یبابا مــــرســــ

 عضله ندارم  ینجور یحاال من پسرم ا - لیسه

 م  ساله ورزشکار13که من از  دیببخش-
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 ل ی و سه الدیرو چرخوندم افتاد به م  یو بطر  دمیرو پوش  مانتوم

 قت یحق ایجرئت -الدیم

 قت یحق- لیسه

   هیبگو چشت دنبال ک یها ول  یالبته هنوز بچه ا یخوایم یخپ انتقاااااام تو ک-الدیم

  دهینگا کردم معلوم بود اصال خجالت کش لیسه به

 ل؟ یسه-یلیل

 ی کنم خپ خود تو مگه دل ندار  کاری چ-نگاش کرد و گفت لیسه

 هست  یحاال ک-و گفت  دیخند  یلیل

 و ساکت بود  نییسرشو انداخته بود پا وایش

 بگم  شهینم- لیسه

  یبگ دیبا گهینشد د-الدیم

 شه یاخه نم-لیسه

 بگو  االیبگو بگو - گفتیو م زدنی و باربد دست م الدیم

   رونیرفت ب   دیببخش هیاز جاش بلند شد و با  عیتوجه به اونا سر یب  لیسه

 کردن ندارم رفت سمت اشپزخونه  یحس باز  گهیمن د-هم بلند شد و گفت وایش

 چرا؟ -که انگار مشکوک شده گفت  باربد

 وااا بچه سوسول -الدیم

 بابا   نیولشون کن-

 چه خبرا   گهیخپ د-تکون داد و گفت  یسر  باربد
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   ست ین  یخبر خاص  تیسالمت-الدیم

 شوهرم   شی من برم پ-یلیل

 وقت فرار نکنه  هیبرو -

 نشست    انیشا شی و رفت پ  دیخند  یلیل

 میمونده بود یفقط سه نفر  حاال

 ست؟ینفس همون دوست مهسا ن نمیبب-باربد

 اره  -الدیم

 ؟یدوسش دار  دونهیم-باربد

 نه-الدیم

سالته ها وقت ازدواجته اونم که همسن مهساعه   25 هید شی اصال برو خاستگار گهیبگو بهش د-باربد
 ست یپس بچه ن

   شهینم-الدیم

 چرا -باربد

 ....شی اگه برم خاستگار رهی پام گ-الدیم

 ره؟ یچرا گ-

 ه یمربوط به موضوع عل-الدیم

 ؟ یعل-

 وگرنه ...... یمنم به اون طرفه برسون د یبا یبرس یاره گفته اگه به نفس بخوا-الدیم

 ی وگرنه چ-
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   رونی ب نیای بحث درب نیاز ا-الدیم

 بگو  الدینه م-

با باربد مشغول حرف زدن در مورد کار   الدمینگفتم م یز یو چ  دمیاخم کرد بهم که صدامو بر هی الدیم
 نشسته بود کنار باغچه رفتم کنارش نشستم  لیرفتم سه اط یشدن منم از جام بلند شدم و به سمت ح 

 حرف دارم    یباهات کل  میروز قرار بزار هی دیبا-

 بهت گفت؟ وایش- لیسه

 اره -

 خواستمیکنم به خدا نم  یکار  خواستمیبه خدا دست خودم نبود من نم - لیسه

   رفتیم ادمی بود از  یاگ عشق الک    خوامشیواقعا م من

 بهش فکر نکن  گهیفاقه که افتاده دخودتو ناراحت نکن ات  لیسه  دونمیم-

  کنهیفکر م یدر موردم حاال چ وایاخه ش-لیسه

 زد ی معلوم بود بغض داره چشماش داشت از اشک برق م نییانداخت پا  سرشو

 انداختم دور شونش و گرفتمش تو بغلم دستمو

  ایپاشو ب وایاالنم همه شک کردن به تو و ش کنهیراجبت نم  یفکر  چیاخه اون ه ای بچه شد  لیسه-
 زنمی مفصل باهات حرف م میزاریخونه فردا قرار م

 داخل  امینم ستیمن حالم خوب ن -لیسه

 تنها فکرت شغلت باشه  دی االن تو با یغم داشته باش دینبا یتو تا منو دار  گهینشد د  لیعه سه-

  کردیداشتم مثل تو بود درکم م یابج هیکاش -لیسه

 شمیم  تیبج من ا-

 یبرم ثبت نام تو دانشگاه افسر  خوامی ماه م نیاخر ا-لیسه
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  میپاشو بر یجناب سرهنگ ش هیکه  شاالیا-

  یبود ول  کی از من کوچ نکهیبا ا لی سه میسمت در رفت گهی هم بلند شد با هم د ل ی جام بلند شدم سه از
 ماشاال بهش  شهیم 190سنش  نی راحت با ا  لیسه  یول  نامیا 176 بای قدش از من بلندتر بود من تقر

  دهیصورت کش یپرپشت و حالت دار قهوه ا یروشن موها  هیچشاش عسل هیپسر با نمک یلی خ انصافا
 که نگم بهتره   کلمیو ه

 دنیخند ی جا داشتن م هی یل یو ل  وایش  کردی پخش م وهیتو باربد داشت م میو رفت میرو باز کرد در
  میتو مبل دو نفره نشست لیمنم با سه  زدنی داشتن حرف م الدمیم انیشا

 خنده یاون داره م دمی من به خاطرش دارم جون م شی نیب یم -لیسه

 که ...  یسالشه انتظار ندار   16اون هر جور باشه بچس هر چقدم عقلش کار کنه تازه -

   ترسمیسن کممون م نی از هم-حرفمو قطع کرد و گفت  لیسه

 ید یبه عقل رس یعنیسنتون کمه  یدونیو م یحرفو که زد  نیهم-بهش زدم و گفتم یلبخند

  میحرفمون رو قطع کرد  شمونیاومدن باربد پ  با

 وه یم دییبفرما-باربد

 ممنون –برداشتم  بیدونه س هی

 گهیاضافه بردار د-باربد

 هیکاف  نیهم-

 ل یمن و سه یبرنداشت باربد اومد نشست رو به رو وهیهم کال م لیسه

 گهیبهم د نیگیم ی چ نمیبب خوامی م-باربد

   یفهمی وقت نم چیه-و گفتم دمیخند

 ........ 
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 گذشته بود  ادیب  لیکه قرار بود سه  یاز زمان قهید  5ساعتم نگا کردم   به

 اال  سالمش سرمو اوردم ب یبا صدا اد یمشغول شدم و منتظر موندم تا ب میگوش با

 سالم-

 بود   کیشد تراف  رید دیببخش- لیسه

 کنم ی خواهش م-

 و شروع کردم حرف زدن  میداد یدو تا بستن  سفارش

 ؟یحرفت هست یهنوزم پا-

 حرفم هستم  یسالم بگذره من پا 100- لیسه

 ی شرط هیبه  یول  ادیهم از تو خوشش م وایش-

 ی چه شرط-لیسه

 خانواده از رابطه شما خبرداشته باشن حداقل عمه و زن و عمو بدونن  دیبا-

   شهینه بابا بد م- لیسه

شما باهاشون حرف بزنم اگه بعدا   یمن حاضرم به جا نی بگ  نیاالن بدونن بهتره اگه خودتون نتونست-
 نی دو خانواده شه شما حاال بچه ا ییباعث جدا  دیکه شا یطور  شهیبدتر م یل یخبر دار شن خ

 ن یبه نفعتونه به حرفم گوش کن نیا یول گمیم  یمن چ نیفهم یمن

حداقل راحت تر رابطتون رو ادامه   نیاالن بگ-قاشق ازش خوردم و بازم گفتم هی هامونو اوردن  یبستن
 ن یبهشون گفت یهمه چ یکه اول کار  شنیخوشحال م  شتریهمم ب نیدیم

 زارهیمامان من نم -لیسه

اصال اگه  زنمیکه من با عمه و زن عمو حرف م  گمیحرفاس م نیخوبتر از ا  یلیزن عمو خ  زارهیم-
 نجا یا انیزنگ بزنم االن ب یخوایم
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 االن؟ -لیسه

 اره-

 برداشتم و به عمه زنگ زدم زی از رو م مویگوش

 سالم عمه جون -

 دل عمه چه خبرا  زیسالم عز-عمه

 بهت  دمیکه م یبه ادرس یایب  وایبا ش یتونیقربونت عمه االن م-

 افتاده  یاتفاق-عمه

 باشا  نجایساعته ا میفقط ن  ای نه تو ب-

 باشه اومدم االن-عمه

 اد یب گهیساعت د می کافه رو دادم بهش  بعد زنگ زدم زن عمو اونم قرار شد تا ن ادرس

 ترسم یمن م یابج  هویبد نشه - لیسه

 رو ؟   وایش یخوایوضع م  نیخجالت بکشبا ا-

 واسم  شهیاخه جلوعمه بد م-لیسه

 نگران نکن خودتو   شهیبد نم-

 ان ی تا ب  میذره منتظر موند هیو  میهامو خورد یبستن

 کرد ی داشت با ترس نگام م واینشست ش شنمونیاومد داخل بهش دست تکون دادم و اومد پ عمه

 ن ییزدم که سرشو انداخت پا  یلبخند بهش

 شده مهسا   یز یچ-عمه

 گمیم ادی زن عمو هم ب نی رکه نه االن بزا یز یچ-
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 یزن عمو واسه چ-عمه

 االن   یفهمیم-

 ذره بعد هم زن عمو اومد و بهمون اضافه شد هی

 باهاتون حرف دارم  لیو سه وایمن در مورد ش -

دوتا   نیا یکردم ول  یکه من خودمو قاط دیببخش-و زن عمو کنجکاوانه نگام کردن ادامه دادم عمه
 بگن  یز ی روشون نشد خودشون به شما چ

 شدنیبود عمه و زن عمو هر لحظه کنجکاو تر م نییسرشون پا لیو سه  وایش

رابطه  هی گهیبا هم د خوانی اجازه م نیدوست دارن از شما دوتا که بزرگترشون گرویهمد لیو سه وایش-
 هیلک نه فقط عشق ا ای دارهیعشق پا نیواقعا ا نی دوستانه برقرار کنن بب

 ن؟ یهم-عمه

 مسائل کردم  نیا یمن خودمو قاط خوامیاره فقط بازم معذرت م-

حواست بهشون شده من واقعا  یبزرگتر   نایحداقل تو از ا یکرد یکار خوب   یلیاتفاقا مهسا تو خ-عمو زن
حداقل   نیاحمقانه نکرد یکارا  یواشکی نیهمم بهمون گفت خوادیرو م وای ش ل یخوشحالم که سه

 میکنی کنترلتون م ینجور یا

   گهیاره زن داداش راست م-عمه

  کنیهنوز کوچ نایا نایتو خونه دعواشونو کن هوی نینر ن یزن یحرفارو م  نیا نیاالن دار-گفتم یشوخ با
ذره عاقالنه عمل نکنن همون که ارده کردن بزرگترا بدونن خودش نشون   هیکه  ن یخودتون درکشون کن

   نیبا فکر یچقد بچه ها دهیم

 انه ی مدت حرف بزنن  هی نایا نیزاری م هینظر شما چ حاال

 زوده   یلیبازم خ  زننیبه خاطر ازدواج حرف م میواسشون حداقل بگ سیزود ن -عمه
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پسر منم   خوانیدو تا جوونا حاال همو م  گهیتوام ناز نکن د یجون چه زود بودن   ال یسه یوا یا-عمو زن
 راحته الم ی همون مهسا باال سرشونه من خ مینگران ش ستی پس الزم ن کنهی م ندشو یکه داره فکر ا

 ستمی ن یزن عمو جون منم کاره ا یشما لطف دار -

 تن  ساک نقدیا لیو سه وای حاال چرا ش زمیعز ه یچه حرف نیا-عمو زن

 کشن ی خجالت دارن م-

 اون دو تا انگار نه انگار  ی و ول  میدیخند یهمگ

هم  لی عجله داره واسه سه یل یواسه گفتن نذاشت انگار خ یبگم زن داداش که حرف  یواال چ-عمه
 اره ی عروس ب

 شناسمش یم یباشه که از بچگ وایاونم اگه عروس ش یپس چ-و گفت  دیعمو خند زن

 عمه - لیسه

 جان   لیجانم سه-عمه

 ن؟یهست  یاز ته دل راض-لیسه

 هیحرفا چ  نیاره بابا ا-عمه

 وا یش- لیسه

 بله -سرشو اورد باال گفت وایش

 ؟ یهست یتوام راض - لیسه

 تکون داد دییسرشو به عالمت تا کنهیعمه داره با لبخند نگاش م  دیبه عمه انداخت و د  ینگاه وایش

 رو فعال موش خورده ها  وایزبون ش -

 

 قسمت چهارم:  
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 کار دارم   ییبرم جا  دیبا اچازه من مرخص شم با نینداشته باش یاگه کار -و من گفتم دنیخند همه

 برسونمت  سایوا یندار  نی تو که ماش- لیسه

   رمی م یبا تاکس شمینه مزاحم تو نم-

 برمشیمن م ل ینه سه-عمه

   رمینه ممنون من خودم م -

هم  وایاگه اشکال نداشته باشه ش  نیعمه جون شما هم مامان منو برسون برمتیمهسا گفتم م-لیسه
 اد ی باهامون ب

 شما  نی بر ینه چه اشکال -عمه

 ن؟ یندار یکار -

   زدلمیخدا پشت و پناهت عز- عمو زن

 برو به سالمت -عمه

   میاز کافه خارج شد لیو سه وایرو برداشتم و با عمه و زن عمو دست دادم و با ش فمیک

  دیخر نوینامه گرفت و عمو واسش ا یگواه شیچند ماه پ نیداشت هم ینوک مداد ای پرش هی لیسه

بابام هم کمکم کنه   یحت  ندارم دوست –  گفتیو م  کردی کار م  یسالگ 15بگم که خودش از  نمیالبته ا
بچه    یلیرو خودش داده بود خ نی شد که نصف پول ماش  نیهم سمیخودم وا  یالن رو پااز ا خوامیم
 بود  یزرگ ی

 هم نشست جلو   وایپشت رو باز کردم و نشستم ش در

 یپشتم موند یی مهسا دیببخش-وایش

 شه یخواهش م-
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  وایبا لبخند به ش  گشتیهم همش برم لیسه  میرو به حرکت در اورد همه ساکت بود  نیماش لیسه
   کردینگاه م

 کرده بودم میخودمو مشغول گوش  ییجورا هیاداهاشون خندم گرفته بود و  از

   یازت تشکر کنم ابج یچجور  دونمیواقعا نم - لیسه

   زمی عز فسیوظ  ست یبه تشکر ن یاز ین-

   میکار احمقانه کن هیممکن بود ما  یاگه تو نبود- لیسه

 تو ...  یول شدی بد تموم م یو همه چ شدنینم  انیخانواده ها در جر دیاره شا-وایش

 بچه ها   نیاز خجالت ند شتریمنو ب-قطع کردم و گفتم حرفشو

 ؟یبر  یخوایکجا م -لیسه

 ادرس  نیببر به ا سی زحمت ن اگه

پر بود از روز تولدم به بعد    یلیدلم خ نمشیبب خواستی دلم م یل یرو دادم خ نای نفس ا یخونه  ادرس
بهمون   زد ی بار زنگ م هیهر روز   دنمونید ومدینم یباهاش حرف نزدم اون وقت یحت  دمیرو ند یعل

 رفت   اشتگذ  ییهویکارش و  نینگرانمون کرد با ا یبود که عل شی سه روز پ قایمرداد بود دق  15امروز 

  م یدیرس ی ک دمیشد که نفهم  ریانقد درگ ذهنم

 ی ...ابج یابج -لیسه

 به خودم اومدم   لیسه  یصدا با

 نجاس؟یهم میدیرس- لیسه

 مثبت تکون دادم   ینگا کردم سرمو به نشونه  نایدر نفس ا به

 افتاده مهسا یاتفاق-وایش

 س ی ن یز ینه نه چ-
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 ست یانگار حالت خوب ن یول- لیسه

 تورم به زحمت انداختم   لینه خوبم...واقعا ممنونم سه-

 من از تو ممنونم  هیحرفا چ  نیا-زد و گفت  یلبخند لیسه

 نایگفتم و رفتم سمت در نفس ا یلب ریخدافظ ز بستمی که در رو م یشدم در حال ادهیپ  نیماش از

 رو زدم بدون حرف در بازشد  زنگ

 به درشون نفس با لبخند واستاده بود جلو در   دمیکردم و رس ی بزرگشون رو ط اطیح

   شونیمیقد اری یچه عجب مهسا خانم اومدن خونه -نفس 

 ست یلوس نشو اصال حالم خوب ن-

 شده  یز ی چرا چ-نفس 

 باهات حرف بزنم  دیبا-

 داخل مامانش نبود نشستم رو مبل پامو انداختم رو پام و کالفه گفتم  مینفس رفت همراه

 ی عل-

 شده بهش؟   یز ی..چیچ  یعل-نفس 

 دونم ینم ینیاره -

 درست حرف بزن بفهمم  -نشست رو به روم و گفت نفس

 حرفا   نیو ا ستیگفت حالش خوب ن  ادتهیرفت رو   ییهویاون روز که   یعل  نیبب -

 اره خپ -

  ینجور یاونم گفت هم  میبزن ابونایتو خ یدور  هی میگفتم پاشو بر الدیفرداش من دلتنگ شدم به م-
 و...  یعل میو تو اونم زنگ زد یعل م یصفا نداره و زنگ بزن
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 ی چ شی خپ بق-

گفتم چشه گفت که  الدیبه م یدعواش شد و وقت  یلفظ  الدیشده بهش با م  یچ دونمیواقعا نم -
 ه یاون دختره ک یدونیحرفا تو م   نیعاشقه و ا

 د یخندید م زد از رو پاش و شروع کرد قهقهه زدن داشت بلند بلن ی ک یحرفم نفس  نیا با

 حرفم خنده داشت   یکجا-شدم و گفتم  یعصب

 ی..وونه ای...دیلیخ...-گفت دهیبر دهیبر  نفس

 توام راحت تر بخند    رمیمن م -جام بلند شدم و گفتم از

  یکینفس بکشم انگار که  تونستمیو به زور م  ومدیرفتم در رو باز کردم  نفسم باال نم  یدر ورود سمت
نفس مانع شد و در رو بست خندشو   یکه دستا دمیکشی محکم گلومو گرفته داشتم تند تند نفس م

 کنه ی چقدم زود قهر م نمیبب   نیبش  ایب ای جنبه نبود  یب- گفت یجد  یل یقورت داد و خ

 به من  یخندیم یمن اومدم باهات حرف بزنم اروم شم تو دار -

 نشستم رو مبل   یسمت مبل هل داد و مجبور  منو

  ؟حالتیعاشقه تو ناراحت باش یعل  نکهیبه خاطر ا دیچرا تو با-حرف زدم یجد  یل یشروع کرد خ  نفس
 ی درد و دل کن یکی تا با  یکن دایپ  اجیبد باشه؟احت

 نداشتم که بدم ساکت موندم   یجواب شدمی من ناراحت م  دیچرا با گفتیراست م  واقعا

بازم   نکهیا ایباشه  یبه جر تو با کس  یخوایو نم یشد یتو عاشق عل  ای میری گیم جهی پس دو تا نت-
 ی عاشق شد

 ...نطینه ا-

  یشینم یزود عصب ییحرفا نیمن تو رو بزرگ کردم خونسرد تر از ا نیبب-حرفمو قطع کرد و گفت  نفس
 بهم  یخت یر ینطور یا یبه خاطر عاشق شدن عل   یول  یشیناراحت نم
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وقته   یلیحس هم خ  نیا یانکارش کن دینبا یرو دوس دار   یمهسا تو عل نیبب-ادامه داد یجد  یلیخ
کنم نتونستم باهاش اونقدر   کینزد   یوقت نتونستم خودمو به اندازه تو به عل چ یمن ه یتو و عل نیب

 کنم ی فابم نم قیبا رف یکنم که حت  ییاینتونستم باهاش شوخ یشم که تو هست یم یصم

اون عاشق توعه مهسا من خبر دارم موقع حرف زدن   نیبه اعتراف دار  ازی مغرور و تو ازاون بدتر ن یعل
 هیو زار زار گر شتیپ ومدیم کردینماز خونه و واست دعا م  رفتیم یکما بود یتو وقت  دمیشن  الدیبا م

به عشقم    نم زارهی که نم الدویم  ایخدا-گفت یو م زدیبا خودش داشت حرف م ادمهی یسر  هی کردیم
 بشه  یا گهیاز من مال کسه د ریغ تونهینم  شی برسم رو عاشق کن تا دردمو بفهمه بفهمه که ابج

 بود   نی هم دیکه به ذهنم رس یبگم تنها کلمه ا یچ دونستمینفس شوک زده شدم نم یحرفا از

 ی مطمئن -

بهت برسه وگرنه به خاطرت حاضر بود از   زارهی نم الدیاونو م کنمی م نیتضم هیکه مطمئن چ گمیم-نفس 
 غرورشم بگذره  

 شربت برگشت   وانیبا دو تا ل قهیاز جاش بلند شد رفت سمت اشپزخونه بعد از چند دق نفس

   ادیحال ب  گرتیبخور ج  ای ب-و گفت  زیهارو گذاشت رو م شربت

 داشتم  ازیواقعا ن دمینفسه سر کش هیرو برداشتم و هم زدم و   وانایاز ل یکی

 یومدیاز کجا م  یراست-

 میکافه بود وایو ش لیبا سه -

 پسر عمو و دختر عمت؟ -

 اره-

   گهیکن د فیتعر-

 دادم حیرو کامل بهش توض   لیو سه  وایش هیقض

 مرغا شدنا   یاووو پس اونام از االن قاط-



 عشق چهار نفره 

97 
 

 اره -

 حالت باز بده-

 بهتر شدم االن ادینه ز-

 هم با نفس حرف زدم و نفس پاشد منو برسونه   یکم

 زنگ بزن اژانس   یفت ینفس به زحمت م-

   برمتیاخه م یبابا چه زحمت-نفس 

 من معذبم  ینجور ینه زنگ بزن اژانس ا-

 ا ی برو بابا-نفس 

بود با   9  کیشده بود ساعت نزد  کیکرد و رفت هوا کامال تار ادهیزور با نفس رفتم منو جلو در پ  به
   دیدیم ونیزی نشسته بود رو کاناپه و داشتت تلو الدیباز کردم و رفتم داخل م در رو دیکل

 سالم-

 تا االن  یکجا بود-نگام کرد و گفت نیخشمگ الدیم

همم  یباش  رون یبه بعد ب  9ساعت    یبه بعد حق ندار  نیمهسا از ا نیبب - تعجب نگاش کردم که گفت با
   یایم یر ی م ادهیپ یندار  نیماش

 گه یچشم امر د- ناراحته و کوتاه اومدم جلوش وخونسرد گفتم گهید یاز جا دمیفهم

 نیهم گهینه د-که از رفتار من تعجب کرده بود گفت الدیم

 مامان و بابا کوشن -و گفتم الدیم  شینشستم پ رونیاتاقم و لباسامو عوض کردم و اومدم باز ب رفتم

 نبود چکسی منم اومدم خونه ه دونمینم-الدیم

 ی خورد اهان.شام-

 ؟یجناب از االن چه شام ری خ- چپ چپ نگام کرد و گفت الدیم
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  م یشام بپز میپاشو بر-جام بلند شدم و گفتم از

 حوصله ندارم -الدیم

   نمیپاشو بب تونمینم  ییدست چالق تنها نیبابا من با ا-

 ناچارا از جاش بلند شد و اومد اشپزخونه  الدیم

 حاال  یپز ی م یچ-الدیم

   دونمینم- کردم و گفتم یا سرفه

 ؟ یدونینم-الدیم

 بده  شنهادیپ یز ی چ هینه خپ -

 کوکو بپز خو -الدیم

 بشور بزار ابپز شه   اروین یزم  بیس نیافر-

 ؟ یخودت انجام بد یتون یاونم نم-الدیم

 تونم ینه نم-

 اورد وشست و گذاشت ابپز شه  ینی زم بیرفت س تکون داد و  یسر  الدیم

چرا نفسم باال   دونمیطرفم نم هیاز  کردی طرف کتفم درد م  هیاز  یغذا خور  زیم ینشست رو صندل  اومد
   ومدینم

 ی نفس کجا بود شیپ  یبر  نکهیقبل از ا-الدیم

  یز یچ یدوست نداشته باشن من به کس  دینه شا ایرو   وایو ش لیسه  یبگم بهش ماجرا دونستمینم
 کردم بهش  فیکله ماجرا رو تعر  ایبهم دلو زدم به در شهیمشکوک م الدیبگم ..نگم م

   نمیخبر چ  کنن ی بدونن من به تو گفتم حاال فک م خوامینگو نم  یز ی به روشون چ کنمیفقط خواهش م -
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 نیافتاده رو خطا حاال خوبه بچس من سن اون بودم تنها فکرم ا لمیسه  ینه بابا به من چه ول-الدیم
 شم  داریصب ب  11کنم ساعت   یز یبرنامه ر یبود که چجور 

  یبد نکرده جا یو کارا دهیباز عقلش رس یدار  کارشیبابا چ - خنده و گفتم ریزدم ز الدیحرف م نیا با
 شکر داره 

 نگفت   یز یباال انداخت و چ یشونه ا الدیم

اورد پوست کند با گوشت کوب افتاد جونشون تمام مواد الزم رو   الدیا اماده شدن و مه ین یزم بیس
   کردیم شونیقاط  الدیو م زویرو م  دمیچ

 د یطاقت نداشتم از دردش نفسم بر گهیباز دردش شروع شد د کتفم

   کردیدرد م یلیخ  ومدیداشت اشکم در م گهیگذاشتم رو کتفم د دستمو

 مهسا؟  شدهیچ-الدیم

   کنهی کتفم درد م-

   نمیبزار بب-الدیم

 در اومد  غمیو دستشو اورد جلو و گذاشت رو کتفم که ج کمیاومد نزد الدیم

 شده  ینجور یبدبختو ا یکرد کارشی داره چ  یز یخون ر مارستانیب  میپاشو بر-الدیم

  دونمینم-

 پاشو برو اماده شو زود باش -الدیم

صدا اشک   یب  ینجور یدستم فقط رو کتفم بود و هم نییپا اماده شدم و اومدم عیباال و سر رفتم
   ختمیریم

 شهیم یپس کوکو چ-گفتم هیگر با

 کنه یداره فکر کوکو م  یر یو ی ر ی ه نیخدااااا منو نجات بده تو ا یا-الدیم
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 زود باش  میبر ایب

 م یرفت مارستانی و به سمت ب  میشد نیسوار ماش رونیب  میرفت الدیو با م  میرو پوش  کفشام

 شد پس  یچ هوی یتو که خوب بود-الدیم

 نفسم که بودم درد داشت   شی نه بابا پ-

شلوغ   ادیاورژانس خداروشکر ز میرفت  عیسر مارستانیب   میدینزد رس یحرف گهی گفت و د یاهان الدیم
 داخل میرفت عینبود و سر

  ادمیبه خودش ز دهیکه کال ابو کش یحموم انقد رفت  یبر  ادیز  دینبا یبهش فشار اورد یل یخ- دکتر
  ادیدستت به کتفت فشار م یر یگ یم یگوش  دونهی یکرده کتفه حساسه حت یز ی خون ر یحرکتش داد

 گوشت رد شده   یحواست باشه چون خطر از ب  ادیاز امروز به بعد ز

 چشم -

دو تا از ماه اضافه تر تو گچ بمونه  1حداقل   دیو با یکن ی عوض م یبر یاالنم پانسمان رو م-دکتر
 حساسن    یلیکامال شکسته و اونام خ  زتیر یاستخونا

 بله حتما -

 و از اول پانسمان شد کتفم میو به قسمت پانسمان رفت میاز اتاق خارج شد الدیم با

 میشد  نی و سوار ماش رونی ب  میاومد مارستانیب از

 ماه اضافه  1بفرما - گفت زدیکه دور م یدر حال الدیم

 شه  ینجور یکنم خودم که نخواستم ا کاریخپ چ -

 داخل   میباز کرد و رفت  موتیدر رو با ر مینگفت و به سمت خونه رفت یز یچ الدیم

رفتم اتاقم لباسامو عوض کردم و اومدم    کردی ناقص مارو سرخ م یتو اشپزخونه داشت کوکو مامان
   نییپا

 مامان بابا کو؟ -
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  رهی رفته دوش بگ-مامان

 باشه  -

 ن یکجا رفته بود-مامان

 کرد  بمی نص راهی سرزنشم کرد و بد ب یلیکردم که خ فیرو تعر هیقض

که باشگاه رو بفروشم چون دکتر منو از ورزش کردن  نهیا رهیوقته ذهنم درگ ی ل یرو کاناپه خ نشستم
  یل یخ نکهیتحملشو ندارم با ا گهی ساله تو کار ورزشم واقعا د 13خسته شدم  گهیمنع کرده بود همم د

 اومدم  رونی ب الی کنارم نشست که از فکر و خ الدیمجبورم م یدوس دارم باشگاهو ول 

 یکردیفکر م  یبه چ-الدیم

 طوره باشگاهو بفروشم که چ کردمی داشتم فکر م-

 ی باشگاهو بفروش  یخوایم  یمطمئن-با تعجب گفت الدیم

 یکردی عوض نم زیچ چی تو که باشگاهو با ه یول -تکون دادم که گفت  دییبه عالمت تا سرمو

باشگاه   یکه کله بچه ا ین یبیبرم باشگاه همم م گهید شهی که من دارم نم  یط یشرا نیبا ا  یاره خپ ول-
 تازه ثبت نام رو شروع کنم   دیرفتن اگه بخوام شروع کنم با

 تو کار ورزش  یبر  گهید شهی نم دسید بیدستت اس هیحرف نمیاره ا-فکر کرد و گفت  یکم الدیم

 بکشم   تونمینم گهید  الدیاره همم خستم م-

 خواهر منو خسته کرده ها؟  یچ-گذاشتم که گفت الدیرو شونه م سرمو

 تحمل کنم   تونمینم گهید زیهمه چ-

 بهم بگو-دستشو انداخت دور گردنم و گفت  الدیم

 دونمیخودمم نم-
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از منطقه دور   یکه به خاطرت تو سرباز  الدمیمن همون م یدونیکه م گنی چشمات دارن م-الدیم
 گرفتم اومدم  یمرخص

  ادی م ادتیاره  یوا-کردم و گفتم یتلخ  خنده

 بره  ادمی شهیمگه م-الدیم

 عقب  میگشتیکاش برم- و گفتم دمیکش یاه

 ؟یکه دار  یط یاز شرا یاالن ناراض-الدیم

 کردم ی از کارا رو نم یل یعقب خ میگشتیاگه برم  دیشا دونمینم-

 یی مثال چه کارا-الدیم

  دیبود شا  نیکله درد من ا دیشا  شدمینم  یم یصم یبا عل چوقتیعقب ه گشتمیکردم اگه برم سکوت
 م دوست باشه  تا باها زاشتمیعقب نم  گشتمیاگه برم

هر وقت منو  -راجبش حرف بزنم از رو مبل بلند شد و گفت  خوامینم دیفهم دیکه سکوت منو د الدیم
 که؟  یفهمی تحمل کنم...م تویناراحت تونمیبتونم کمکت کنم نم   دیباهام حرف بزن شا ای ب یدونست قیال

   خورمی شام نم رونیب  رمی من دارم م-برداشت و با گفتن  نویماش چیسوئ  الدینگفتم م یز یچ

 رفت 

باشگاهو گفتم که اونم موافقت کرد و گفت از فردا  هیبهش قض شمیاز حموم در اومد نشست پ بابا
 دنبال کارا  فتهیم

 مهسا  -مامان

 جانم -

 چش بود؟  الدیم-مامان

 ذره فقط از صب حوصله نداشت  هی دونمینم-



 عشق چهار نفره 

103 
 

 وقته ر ید میشاممون رو بخور نیای باشه ب-مامان

   نجایشدم اوه چه خبره ا نیگرفتم دستم و انال مویرو خوردم اومدم تو اتاقم گوش شامم

 داده بودن  میباشگاه پ ی..چنتا از بچه های...عل نفس

فروش باشگاه رو گفتم که   انیجر سوختن یمن داشتن م ش یاز همه رفتم به اون چند نفر که تو ات اول
 قبول کردن بعد رفتم سراغ نفس  یناراحت  یاونام با کل

   رونی ب  میبر ای..مهسا فردا ب 

 یی ..مهسا کجا

 ؟ ینکنه مرد ی..هو

 منو کشته اصال  محبتش

 رو دادم   جوابش

 ؟ یر ی..باشه حاال کجا م

 بودم  ستانماری..ب

 جوابش اومد  عیسر

 چرا  عه

 داشت رفتم پانسمانش رو عوض کردم  یز ی..دوباره دستم شکسته خون ر

 ی ستیچرا مراقب ن ایعالم به سرت تو اصال حواس ندار خاک

 دنبال کاراش  فتهی قراره باشگاهو بفروشم بابا از فردا م الیخ ی..حاال اونارو ب 

 باباااااا نه

 گمی..واال راس م
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 ها دهیخپ از تو بع  چرا

 ورزش  س ینفس همم واسه دستم خوب ن گهی..خسته شدم د

 یی حرفا نیتر از ا یتو که قو یخسته شد چرا

 دونم یچم شده نفس واقعا نم  دونمی..نم

 برم  گهید دیمن با می زن یبا هم حرف م  فردا

 ..باشه خدافظ 

 خدافظ

 ی عل یوینفس در اومدم و رفتم پ یویپ از

 ی نیک یازمون نم یادیوقته  یلی؟خ یمهسا چطور  سالم

 جناب؟  یدیتو جمعمون افتخار نم  یاینم یوفا تر شد ی...واال تو که بستمی..سالم بد ن

 جواب داد عیسر

 حوصله نداشتم  کمی هیحرف  نچهیا نه

 بگو بهم  یخوایشده؟اگه م یز ی..چ

 زه یریهمش حوصلمو بهم م یکار  یها یمشغله ها نه

 ستمی من بچه ن ی..باشه..ول

 یبچه ا گمیمگه من م هیچه حرف نیبابا ا نه

 ..نه 

 ی چ پس

 فراموشش کن   یچی..ه
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   باشه

 هم بدتر خرابش کرد  یعل  نیسرجاش بود ا یل یشم حوصلم خ نیجوابشو ندادم و افال گهید

  یشدن ول داریزود بود واسه ب ی لیصبح بود خ  8خوابم برد چشمامو که باز کردم ساعت   یک  دونمینم
  بردی چشمامو باز کردم خوابم نم گهید

  الدیشو از جام بلند شدم و رفتم اتاق م  داریب 8 گهیبه من م  یکنم حوصلم سر نره اخه ک کاریخدا چ یا
همه که مثل من عالف   یرو انداخته بود رو صندل اش یبود و لباس راحت زی که تختش مرتب و تم 

 ادهی پ رفتینبود مامان که معموال م  چسی ه نایرفتم اتاق مامان ا یز ی چ یسرکار   رنیکه همه م ستنین
من   شیباشگاه پ ومدیم یرو ادهی مامان معموال بعد از پ   ری بخ ادشیبابا هم که رفته حتما کارگاه  یرو

   رفتی بود م نایشکم ا  یو چنتا حرکت بهش داده بودم که مخصوصا الغر  رفتیم  لیتردم

  نیباشگاه رو برداشتم با ا دیلباسامو عوض کردم و کل ع یسر موندمیتو خونه م دیمن خودمم با االن
بود چراغ هارو روشن    کیکرد زنگ زدم اژانس و رفتم باشگاه همه جا تار یرانندگ   شدیوضع که نم

 ی ورزش یالینشستم و زل زدم به وسا ز ی کردم و رفتم پشت م

که   یدمبال من خاطره دارم الک نی رو بخوام بفروشم با هر کدوم از ا نجایا رهیگیکه من چقد دلم م اخ
 هیو  کردنی جاش بکس کار م هیباشگاه اول دو قسمت بود  نیسالم بود که اومدم ا 10از  ستین

  نجایاو  گهید یجا هیسال بعد از اون بوکس رفت  1 قای منم که تو کار بکش بودم دق  یجاش بدنساز 
  یتو هر دوتاش عال  رفتمیهم بوکس م ومدمی م نجایون به بعد من هم اباشگاه مستقل شد از ا هی

  یول  دمیباشگاهو از صاحبش خر  نیهر دوتاشو گرفتم و ا یگر  یسالم شد مدرک مر  18 نکهیبودم تا ا
 ادامه ندم  گهیمجبور شدم بوکس رو د

توپ بسازم    کلیه هیحرفا ونستم   نیکه بدون امپول و ا کردم ی انقد داشتم رو عضله هام کار م اونموقع
 کمتر شده  یکم یول  کلمی هنوزم تو اون ه

   نییاز چشمم افتاد پا یاشک نایهمه ا ادی با

 هیشد به گر لی خندم تبد هوی که  دمیخندیبا خودم داشتم م کردمی خنده داشتم همه جارو نگا م با
اخه من با تک تک   شهیبفروشم اخه مگه م ارونجیمن ا یچجور  ختنیریداشتن م لیاشکام مثل س

   ستیسال کم ن 13خاطره ساخته بودم   نجایا
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  شهیخوشگلت قرمز م  ینکن چشما  هیگر ادیز-

 که اومد با ترس به سمت در برگشتم  ییصدا با

 خبر اومدم  یب  دیببخش- بهم زد و گفت یلبخند یعل

 نجام یا یدیاز کجا فهم-تعجب گفتم با

که داخل تر    یکم ادیخنده م یصدا دمیدرش بازه اومدم داخل د دمید شدمیرد م  نجایداشتم از ا-یعل
 یی تنها دمیاومدم د

 تند تند اشکامو پاک کردم   نییانداختم پا سرمو

 تر و زل زد به صورتم   کیاومد نزد یعل

 شی بفروش  یخوایچرا م-

 دستم ادامه بدم  تیوضع نیبا ا گهید شهینم-

 بگم حقته  تونمیبشه به جرئت م یهر چ -زد و گفت یپوزخند یعل

 چرا؟ -

با   ینرفته که چجور  ادمینرفته  هنوزم  ادمیشد از  دایپ  نیکه تو ماش  یمشروب  یهنوز اون بطر -یعل
توعه  ریهمش تقص نایله شده بود...مهسا ا یچجور  نتینرفته که ماش ادمیهنوزم  دیخودتون لج کرد

...خودت  شهیم یبا خوردن مشروب چ  یدونستیخوب م یل ی...خودت که خیقبول کن  یخوایچرا نم
 ی مست کردن فتهیکه اتفاق بد م یدونستیم

 گرفت یاز خشم مشت شده و هر لحظه صداش اوج م یعل یدستا

 مهسا هااااااا؟ یفهمی چرا نم-داد زد بایتقر

  دیبود تک تک کلمه هاش راست بود شا  قتی تک تک حرفش حق نییاندختم پا یاز شرمندگ  سرمو
 به کارم ادامه بدم  تونستمیاالن م خوردمیرو نم یاگه من اون کوفت

 با هم  میفاصله نداشت شتریکه چند سانت ب کیاومد نزد یباز کم  یعل
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 م یرو تحمل کرد یزجر  هیماه ماها  2سر اون   یدی...تو چه فهم کشمی م یمن چ یدونیتو چه م-یعل

 یدیرو نفهم  یچی تو ه-چشاش پر شده بود بغضشو قورت داد و گفت  یعل

 هی خواستیبگه بهم م خواستی تو دلش بود که م زایچ یل یشده بود انگار خ ینجور یچرا ا دونمینم
 دلش  یتصادف سرپوش بزاره رو حرفا هیبا قض  ییجورا

 ...مهسا...؟ 

 جـــــانم -غم الودم گفتم یبغض داشتم با صدا یانگار  منم

 باشم ..بزار که تو قلبت بمونم مهسا   شتیخوردم نکن مهسا تنهام نزار..نزار که بشکنم...بزار پ- یعل

رو   شیگر تونستمیکنه رو نداشتم نم هیپسر گر هی شمیپ نکه یتحمل ا کردیداشت هق هق م گهید یعل
   یمونیتو قلب من م شهیتو هم-لب باز کردم و لرزون گفتم یتحمل کنم به سخت

 عاشقتم به موال-و گفت  دیخند شیوسط گر یش کردم که علتر بغل محکم

 تونستمیم یجا بهتر  هیکاش -زدم منو از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام و گفت یلبخند منم
 جون زد    یلبخند ب هیاعتراف کنم بعدش 

 ی مونده که بهم بگ زای چ یلیحاال خ -سالمم رو اوردم سمت صورتش و اشکاشو پاک کردم و گفتم دست

 ی مثال چ -یلع

 گه یجور سواال د  نیو از ا یعاشقم   یاز ک-گفتم طنتی ش با

 از دست تو -و گفت دیخند یعل

 ......... 

 ی بود داستان اعتراف عل  نیو ا-سرفه کردم و گفتم چنتا

 نکبتا - سالمم زد و گفت  یبه بازو  یمشت نفس

 رو بخور اب نشه  تی حاال بستن-
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 ره ی م نییمن پا یاز گلو  یاخه االن بستن-نفس 

 ی چ  یعنیحرف بد زده ها   یلیمهسا خ  یول

 بود  قتیمن قبول دارم کامال حق  یحرفاش رو ول-

من   یکه مقصر اصل دونمیخوب م یل یندونه ما دو تا خ  چکسی ه-و گفت نییسرشو انداخت پا  نفس
 بودم نه تو 

 ا یچیه گهید یجور حرفا بزن  نیعه نفس از ا-کردم و گفتم یاخم

و سوار   م یخارج شد  یفروش یها از بستن  یسرشو تکون و داد و بد از حساب کردن پول بستن نفس
 مینفس شد نیماش

 دنده رو جا به جا کرد و حرکت کرد  نفس

 ا یکن  مشیب  یاز اول بر  دیبا گهیفکر کنمد یش  نتیسوار ماش یتا تو بتون-نفس 

 چرا -

 ی حاال تو سوارش نشد  یول شهیتموم م مشیحاال وقت ب شی دیخر هیاخه از ک-نفس 

 نمونده  شتریماه ب 1 گهینه د-و گفتم دمیخند

 باصدا  Smsدر اوردمش و روشنش کردم  فمی از ک میگوش 

 ؟ ییکجا زدلــــمی سالم عز-یعل

 رونم یلبخند(با نفس ب  یموجی..سالم )ا

  میا یما هم ب  نییکجا  نیکارمون تموم شد بگ الدیمنو م -جواب داد عیسر

 بازه پس  شت یچرا ن یهو-نفس 

 حالت تهوع رو در اورد   ینشون دادم که نفس ادا امارویپ

 خوبه خوبه ببرش اون ور  -نفس 
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جا پارک کرد تا   هینفسم  رسوننی خودشون رو م یا قهید  15رو دادم که گفت   میکه بود ییجا ادرس
 جداگانه اومدن   نیهم هر کدوم با ماش یو عل  الدیکه گذشت م  یکمی  میکن  دایراحت همو پ

 نیی پا میهارو داد شهیش

   یشگیهمون کافه هم نی بر-الدیم

  می دیزود رس  یلیخ میبود  کیبه سمت کافه حرکت کرد که چوننزد  نفس

  میدنج نشست یجا  هیداخل و  میورفت می دست داد گهیبا هم د میشد ادهی پ نایماش از

 م یریبگ  ینیری از دو نفر ش دیبا  نجایا-الدیم

   دمیفهمیکه من نم  یانتظار ندار -تعجب نگاش کردم که گفت با

 نگفتم یچی تکون دادم و ه یسر 

 ی حساب  ینیری ش هیاره -نفس 

 ین یریبه عنوان ش  نیسفارش بد نیخوایم یاونم رو چشمم هر چ-یعل

 یی تا چا ریگاو سفارش دادن از قهوه بگ نی ع الدیو م  نفس

 نیبخور  نیخوایهمشو م-

 گشنمه   یاره من نه صبحانه خوردم نه ناهار حساب-الدیم

 باشه  -

 باز گشنمون باشه  دیشا میبخور نارویحاال باز ا-نفس 

   دیچپ نگاش کردم که خند چپ

که سفارش داده  ییزایچ یهمه  زیو نفس شروع کردن درو کردن م الدیهامون رو اوردن م سفارش
 م یکردی ون مبا تعجب نگاش میهم داشت یبودن رو خوردن منو و عل
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تنها   الدیمنو م ییبچه ها خوردن تموم شد رفت حساب کنه و نفس هم رفت دسشو نکهیبعد از ا یعل
 میوند

مواظب  یول یستیبچه ن  یکه بزرگ دونمیکنم م حتتی نص خوامی نم- بدون مقدمه شروع کرد الدیم
  ی چیخودش اومد تو دفتر بهم گفت که اعتراف کرده منم ه یرابطتون باش که از حدش نگذره عل 

 ستایهم ن  یواقعا عاشقه زمان کم دونمیچون م دونهیحد و حودودش رو م یعل  دونمینگفتم چون م
   دمیترسیم شدمیراستشو بخوام بگم من مانع م  یول شیچند سال پ دیشا هوقته  یلیخ

  نیواسه شما از هم ستین  ایرستانی ه دبچون رابطه شما مثل اون بچ نی خوشبخت ش  دوارمیام فقط
با   یحت گهیم تی خاستگار ادیب خوادیکه چن روزه م گفتیبهم م یاالنشم معلومه واسه ازدواجه عل

 موضوع حرف هم زده  نیمامان و باباش راجب ا 

   نیرو تنها نزار گه یوقت همد چیه-زد و گفت  یلبخند الدیم

  نیبا ماش  الدیم میبلند شد ینفس هم اومد همگ میذره واستاد هی میساکت شد گهید یاومدن عل با
 منم با اون رفتم یخودش حرکت کرد نفس هم تنها رفت به خواست عل

 شروع کرد حرف زدن   ییهوی یعل

که   یبه خاطر حکم  یجور عالقه دارم ول هیبهت   دمیسالت بود دست روز تولدت بود که من فهم 20-
اون اتفاق   یماه قبل از تولد تو وقت   2 قایباشه دق ادتیبگم اگه  یز یچ تونستمینم میتو گروهمون داشت

به روز   روزهست  ادیوقت ز  میجوون  یلیخودم گفتم هنوز خ  شی پ میحکم هارو گذاشت نیافتاد ا ییکذا
که   کردمیروز با خودم داشتم غرغر م هیسالت شد  22 یوقت  شدیم شتریمن عالقم بهت ب گذشتیکه م

  زویمنم نشستم بهش همه چ دیشن الدی بهت بگم دوست دارم که م تونمیسال نم 2چرا بعد از گذشت 
 با خواهرش باشه    قشیرف خوادیاون مخالفت کرد و گفت که نم  یگفتم ول

اون  یسال گذشت و تصادف کرد  1باز  نکهینگفتم به قول معروف سوختم و ساختم تا ا یچیه منم
بود تا   میباز مثل قد یبازم گفتم ول الدی به م دونمیر عاشقتم که خودمم نمچقد دمیوقت بود که فهم

 یمن چ فهمهی گفت چون خودشم عاشقه م کشمیدارم زجر م یادیکه من ز دید  شی چند هفته پ نکهیا
 کن  یخوایم  یگفت هر کار  کشمیم

 شک نفسه ی عاشقشه ب  الدیکه م یو اون کس-
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 ی دون یاز کجا م -یعل

 ما یکنار هم بزرگ شد  الدیمنو م  هیحسش چ  کنهی نگا م یک یبه  یوقت دونمیداداشمه ها م-

عقد  ام ی م عیطول بکشه سر ادی رابطمون ز  خوامینم- تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا یعل
  میکن یم

 .. یول-

 یخوایرو م گهید یکی نکنه -یعل

 ست ین نطورینه ا-

 ؟ یپس چ-یعل

 فراموشش کن  یچ یه-

 باشه  - یعل

  هیبار نیاول نیخوشحال بود ا یل ی خ الدیم  گرفتنیسبقت م گهیبچه ها از هم د مینشسته بود ساکت
 چشه  نمیازش بپرسم بب دیشده با ریقدر جوگ  نیا نمیبیکه م

  هینطوری شدم فکر کنم افسرده شدم واقعا هم ا ینجور یا ییهوی چرا  دونمینداشتم اصال نم حوصله

 و چشمامو بستم شهی وندم به شچسب سرمو

 ی ستیانگار خوب ن -یعل

 اوهوم -

 حالت ..  یبا من  نکهینکنه از ا-یعل

 نه نه اشتباه فکر نکن از صب حوصله نداشتم -

 چرا-یعل

 گذاشته    ریتاث  میفروش باشگه رو روح هیفکر کنم قض-
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 نگفت و منو رسوند جلو درمون و رفت  یز یچ گهید یعل

و بابا هم سرکار بود احتماال   نایا وای بود مامان رفته بود خونه ش دهیاز من جلوتر رس الدیخونه م رفتم
 الدیم شی رفتم لباسامو عوض کردم و اومدم پ

 خوش گذشت -الدیم

 از من خوش گذشته  شتریبه تو که ب-

 نگفت  یز ی بهم انداخت و چ ینگاه الدیم

 

..... 

 با اجازه بزرگترا بله-گفتم یبلند یصدا با

 دست و سوتا بلند شد  یصدا

 دستشو انداخت دور کمرم و منو به خودش چسبوند   یعل

 بهم زد   یبهش انداختم که لبخند ینگاه

 قسمت من شاالیا-اومد و گفت  کمونی نزد باربد

 یی پررو  یلیخ- و بهش گفتم دمیخند

 گفت و رفت   کیبهمون تبر باربد

 زشته به خدا دیبهم نچسب  نقدیا-و در گوشم گفت  شمیاومد پ الدیم

  یداد هی یدید الدیم  یگفتیم دونهی  گرفتیاز صب اصال حوصله نداشت همه رو مثل سگ گاز م الدیم
 د یزد که ادم تن و بدنش لرز

 گه ید میمحرم شد گهیکه د سیدوس پسرم ن یچه زشت-

 هش کنده نشو به من چه اصال بچسب ب -با حرص گفت  الدیم
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رو   دیو با حرص کوب دینفسه سر کش هیشربتش رو  وانی مبل نشست و ل یحرص رفت اون ور و رو با
 ز یم

 حوصله نداره دمشید یبهش از وقت شدهیچ-یعل

  گهید الدهیواال م دونمینم-

زل   شیبا چشاش وحش الدمیگفت که م الدیبه م یز یبه مامان اشاره کرد و چ  الدیرفت کنار م  نفس
 ی گیم یچ- زد به مامان و و گفت

 ومد کنار من  هیعصب الدیم دیکه د نفس

   نیبش  ریهم پ یبه پا شاالیمبارک باشه مهسا ا-نفس 

  شاالیقسمت تو ا زمی عز یمرس-

   هینجوریسگ گاز گرفته چرا پس ا الدویم ن یا نمیممنون بب-نفس 

 واال با منم دعوا کرد االن دونمینم-

 و اروم در گوشم گفت زده باال  خوادیاحتماال دلش زن م - گفت طنتیبا ش   نفس

 ادب  یب- تو بازوش و گفتم  دمیکوب دونهی

 نی خندی م نیگیم نیدار  یچ نیبه منم بگ- یعل

 زنونس -نفس 

 بابا حوصلم سر رفت   یدی همش کپ گهیذره بلند شو د هیاز جات  مهسا

 کنم اخه  کاری پاشم چ-

 بابا مثال مراسم عقد کنونه ها  -نفس 

 که پاشم همه رو بزنم کنار قر بدم  یخپ انتظار ندار -

 بکنم  تونمیم کاری چ  نمیمن برم بب یگیخپ اره راست م-ذره نگام کرد و گفت هی نفس
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هم  د یشال سف   هی نیج بود با  شلوار دهیپوش یزرشک رهنی پ هیبه سمت اشپزخونه رفت   نفس
از اون  ادیدارن ز یروسر  ایخانوما شال  یهمه  یمراسم عقدمون مختلطه ول نکهیانداخته بود با ا

روشن   یل یخ  یکت و شلوار اب هیمنم  شهیبالخره محرم و نامحرم سرمون م  می ست یول ن یخانواده ها
   دیساتن سف   یروسر  هیدم با یپوش

 د یکراوات سف  هیهمرنگ کت و شلوار و  رهنیپ  هیبا  دهیپوش یهم کت و شلوار سرمه ا یعل

ور توجه   نیبه ا ادیهمه بزرگترا کال طرف جداگانه سالن نشسته بودن و ز دنیرقص یجوونا م  اکثرا
  زدنیمردا داشتن گپ م ش ی نداشتن خانوما هم که نصفشون تو اشپزخونه بودن نصفشونم پ

 چونم ریدستمو گذاشتم ز  هیپام انداختم رو  پامو

 بودا  مونیکاش االن عروس-یعل

 میکن یم میعروس میکه عقد کرد یهمونجور  رسهیاونم م-

 ی نیبش ینجور یهم یخوایتو م-و گفت شمیاومد پ  واینگفت ش یز یو چ دی کش یق ینفس عم یعل

 کنم خپ  کاریچ-

 مهسا پاشو زود باش -از اون طرف بدو بدو اومد کنارمو و گفت-(میی)دختر دا باران

 باران؟ شدهیچ-گفتم نگران

 الد یم..م..م- که گفت  زدینفس نفس م  باران

 گه ی حرف بزن د یچ الدیم- گفت عیسر یهمراه من بلند شد عل میاز جام بلند شدم که عل نگران

   ششیبره پ یکس زارهی حالش بد شده تو اتاقشه نم  الدیم-گفت دیکش  یق ینفس عم باران

  ومدیبازم در رو زدم باز صداش در ن ومدین  یجواب یرفتم و در رو زدم ول الدیبدو به سمت اتاق م بدو
 شد یباز نم  یکردم ول نییدر رو باال و پا رهیدستگ یه

  شهیباز نم- گفتم یبه عل  هیگر با

   خورهینم نجا یاتاق تو ا دیکل -یعل
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 بکن  یکار  هینه -

 شده یز ی چ-که اشکان گفت رونی اومدن ب یاز اتاق بغل -(ی )داداش و زنداداش علدهیو سپ اشکان

   ادیحالش خراب شده در رو هم قفل کرده صداشم در نم  الدیم-یعل

 مش یاون ور بشکون نیدر رو گفت بر شی اومد پ عیسر اشکان

 اومد کنارم و بغلم کرد دهیسپ

 نکن حاال  هیگر زمی عز  ستی ن یز یچ-

 افتاده بود رو تختش تکونش دادم  الدیرفتم داخل م  عیلگد در روباز کرد سر هیبا  اشکان

 الااااد ی....میشنوی...داداش...صدامو مالدی...مالدیم-

کردم    یرو گرفتم و خال  وانیاب اومد داخل ل وانیل هیزدم باران بدو بدو با  یلی تند به صورتش س تند
 زدم که چشماشو اروم باز کرد   یلیرو صورتش و باز بهش س

 رونی بگو برن ب- گفت اروم

 من موندم تو اتاق  دونهی رونی رفتن ب همشن

 بهت   ییهوی شدی...داداشم چالدیم-

 ی چ یه-سرفه کرد و گفت  الدیم

 بد الکل زد تو صورتم  یبو یچ ی گفتن ه با

 یعرق خورد الدیم-

 نگفت  یز یزل زد تو چشمام و چ الدیم

 با توام  الدیم-

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد   الدیم
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 با خودت اخه یکرد کاریچ  خهیدست وپات -بغلش کردم و گفتم محکم

 مهمون هست  نییمهسا برو پا  سین میچ یه-الدیم

 برم   خوامینم-

 زشته  نییبه جون مهسا خوبم برو پا- بوسم کرد و گفت  میشونیاز پ الدیم

 ی مطمئن-نگا کردم بهش و گفتم میاشک  یچشا با

 اره برو -الدیم

   رونیرو درست کردم و رفتم ب  شمیارا ندهیجام بلند شدم و جلو ا از

 خوبه؟ - جلو در بود یعل

 اره-

 نیی و منم اومدم پا  الدیرفت داخل اتاق م  یعل

 خوب شد؟ - و گفت شمی اومد پ یبا نگران  باران

 اره..باران -

 جانم مهسا - باران

 حالش بد شده  الد یم دیکه نفهم  یکس-

  دینفهم  چکسی نه ه-باران

 بده الدیحال م یدیتو از کجا فهم-

شد    یگفت که حرص یچ دونمینم  شش یرفت پ الدیعمه صداش زد م- و گفت یعل  ینشست جا باران
شته  حواسش نبود من جلو در بودم دستشو گذا چکسی برگشت ه  نایا قهید 20بعد از  رونی و رفت ب

رفت سمت  اتاقش منم پشت سرش رفتم و   زدیو همش لنگ م دادیبود رو بازوش و محکم فشار م
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زود بلند شد و در رو   ی و ول نی افتاد زم ییهویشده که رفت داخل اتاقش و   یز ی گفتم حالت بده چ
 افتادنش اومد منم اومدم به تو گفتم   یباز صدا ی بست و ول

  هیبق  شیاهان پاشو برو پ-

 بگه ینره به کس دیفهم وایش- باران

 نگه یز یچ ی برو بهش بگو به کس-

هم که  یگوشه عل هیرو گرفت و رفتن   وایدست ش لیسه  شیکه نشسته بود پ  وایرفت سمت ش  باران
 کرد  خکوبی در م  شیپ منو  یداد عل یاز جام بلند شدم و رفتم باال صدا ومدینم

 یغلدر باز  نقدر یچرا ا یکارات بردار  نیدست از ا یخوایم  یپسر تو ک  یفهمیاحمق م گهید یاحمق-یعل
   یار یدر م

 خوامش یم ستین یغلدر باز -گرفتش گفت  یبا صدا الدیم

 یمگه تو دوسش دار  دونهیحرف بزنه اون م یک یبا  شهیم  یخپ حاال چ  یاون کارو کن شیخوای م-یعل
 برو مثل ادم حرف بزن   الدیذره عاقل شو م هی

 ی فهم ینم  یستیمن ن  یجا-الدیم

 گمیاخه پاااشو م گهیم یچ نهی بب   یکیچاقو تا اون ور بازوت رفته  نیِد اخه دستتو بب-با داد زد یعل

   نییمن سرشو انداخت پا دنیبا د الدیم رونیاومدن ب الدیو م   یاتاق باز شد عل در

 بود    یسمتش دستش کال خون رفتم

   دمیند نویچطور من ا-

 مان یس ایداداشت مغزش از گچه  نیا یکردیم یداشت هیاز بس گر-یعل

 یمنم دنبالشون رفتم نفس نشسته بود رو پله ها رونیرفتن ب   دیرو دنبال خودش کش الدیم محکم
 و گفتم ششیرفتم پ  کردی م هیو داشت گر اطیح

 ی کن یم هیشده تو چرا گر ینفس چ-
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 من اومدم االن نیتو ماش  نیبرو بش- گفت تی با عصبان   الدیبه م یعل

 شد   یعل نی حرف گوش کن رفت سوار ماش  یمثل بچه ها الدمیم

 داداشت مصره  -من و گفت شی اومد پ یعل

 شده  یچ-

مخصوصا اون   رهی مهمونا م نیابرومون امروز ب  امیزود م مارسانیببرم ب  نویا کنم ی م فیبعدا تعر- یعل
 عمه من

 رفت و سوار شد گاز داد و رفت  نشیسمت ماش به

فقط   میگفتینم یچ یبه خدا ه زدمیحرف م یداش..داشتم با پسر عمه عل- با هق هق گفت  نفس
ذره   هی دمیخنده دار گفت که من خند ز یچ هی نیمع ییهوی میزدی در مورد شما دوتا حرف م میداشت

اشنا شه منم  شتریباهام ب شهی و شمارشو گرفت سمتم گفت خوشحال م می بعد گفت که بچه خوب
کتک زد    تونستیرو تا م نیو داد راه انداخت و مع غیاومد و ج  ییهوی الدیکه م فتمکارتشو ازش گ

 الد یدر مورد و محکم فرو کرد تو دست م بشیشد و چاقوشو از ج   یاونم حرص

نفهمه اون داداش منه  نیبهمون خدا کنه مع گهیم یچ  یاالن عمه عل یوا-تو صورتمو وگفتم دمیکوب
 ن یاالن کجاست مع 

 خونشون  رهی و داره م ستیزنگ زد به مامانش و گفت که حالش خوب ن-نفس 

 مسته الدیمن فک کردم م -

 دادی رو م مستم بود دهنش بود گند الکل-نفس 

 کرد امروز  ینجور یچرا پس ا- کرد و چنتا سرفه کردم و گفتم ی سوزش گلوم

 من چه بدونم  گهیداداش خل و چل توعه د-اشکاشو پاک کرد و گفت نفس

داخل اصال حوصله نداشتم کاش زودتر   میبا نفس رفت شهی بد م  نهیبی م ادی م یکی داخل االن  میبر پاشو
 هم تموم شه  یمراسم کوفت نیا
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 کو پس  یعروسم عل -و گفت شمیاومد پ  یعل مامن

 اد یاالن م رونیصداش زد رفت ب   یکی- لبخند زورکس گفتم با

با   لمیو سه دنیرقص یو بارانم داشتن با خنده م وای مامان من نشست ش شیگفت و رفت پ  یا باشه
   کردینگا م وایخنده داشت به ش

 دنیخندیجا جلسه باز کرده بودن و بلند بلند داشتن م  هیو سپهر  انمیو سارا و ک  ایمی و ک  سروش

با دختر   نکهیاز ا شتریباران ب نیمی با هم صم   یول شنیدور هم محسوب م ملیو باران فا  وایش  نکهیا با
 هیمی که دختر عممه صم وای باشه با ش  یمی من(صم یها ییخاله دا شهی عمه و پسر عمه)که م

  یوایاز ش دهیچسب  نیا یسالن ول  17کرد حاال همه هم باهاش همسن و  شهیچه م گهیبارانه د نمیا
 ساله   16

کم کم همه صداشون در اومده بود و   گهید گذشتی م الدیو م یساعت از رفتن عل  میو ن  1 کینزد
شدم انقد   وونهیکو د الدیکو م یعل گفتنیم یو من که ه  یمخصوصا مامان عل  گرفتنیسراغشون رو م

 چته چته چته گفتیم یجا نشسته بود مامانشم ه هینفسم که بغ کرده بود و  چوندمشونیپ

 کرد   الدخرابشی خوشحال بودم اونم که م دیبهم بد بگذره مثال با نقدیا کردمی نم فکر

چشاش   تی که از عصبان میبدون حرف رفت باال تو اتاقش عل الدیشد م دای سر و کلشون پ  بالخره
و برد باال   دیتوجه به همه دستشو چسب یرفت سمت نفس و ب میمستق ومدیداشت از جاش در م

 غر زدن شهی من و شروع کرد مثل هم شیاومد نشست پ  الدیانداخت تو اتاق م

 چهی پیم ل یتو فام ادیبوش در م  عمم برد فردا پس فردا  شیزن منو پ  یاحمق االن ابرو یپسره -یعل
داره به  یکنار ه ذارهیچرا غرورشو نم یار یادا در م گه یبرو اعتراف کن د یحاال جمع کن عاشق   ایب

  گفتکوفتمون کرد االن من بچه دار شدم  مونویروز زندگ نیبهتر گهیاحمقه د ارهیخودش فشار م
 زهرمون کرد  یچلغوزت همه چ ییبگم بگم دا یکن من چ فیخاطره عقدتو تعر

 نخندا  -زل زد بهم  و گفت  شیبا چشاش وحش   یغرغراش خندم گرفته بود عل نیا از

 کرده  یذرم عقده خال  هیناراحته  یکن یازدواج م یتو دار  نکهیاز ا گهیداداشتم تو رو بهونه کرده م نیا
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 به خاطر ازدواج من ناراحته  الدیم دونستمیهمون اول م از

 ما ی کنیدعوا م میدار کنهیفک م نهی بب   یکی اال باشه بابا ح-

 م یحرفامون رو ناقص رها کرد  دهیاومدن سپ با

 چه خبره  می ن یدور قر بده بب هیعروس خانوم پاشو -دهیسپ

و   دمیدور رقص  هیحووووصله به زور  یبه زور از جام بلند کرد و وادارم کرد تا برقصم منم که ب منو
نمونده بود مامان نفس هم رفت و گفت که نفس   چکس یه گهینشستم مهمونا کم کم رفتن و د

   ادیخودش ب 

 هم خواست بره که مامان نذاشت و گفت که بمونه شام   یعل

و   ششیهم پ الدیباز کردم که نفس نشسته بود رو تخت و م  یی هوی در رو  الدیاتاق م  میرفت  یو عل من
  زدنی داشتن حرف م

 پاشد واستاد ییهویبود  دهیدر ترس یکه از صدا الدیم

 شد   یچ -گفت تی با جد یعل

 باز نگاش کرد  شی با ن الدیم

 نه یمراسم عقد مارو کوفتمون کن  یهمون مرض داشت-گفت  یحرص یعل

 بشه  یجور  نیا خواستمینم -رو بغلش کرد و گفت  یشرمنده نگامون کرد اومد عل الدیم

 ی ابج  دیببخش -منو بغل کرد و گفت بعد

 ن یگفتیم ایخپ چ -

 ن ینسبت به عشقش به نفس اعتراف کنه هم خواستی م الدیم-رک گفت یعل

در  یتا خواهر شوهر باز  ینظر منو جلب کن دیبا نیبب -نفس نشستم و گفتم  شیو رفتم پ دمیخند
 ارم ین
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 خوش به حالت مهسا -نفس 

 چرا -

 یییییی چ نیخواهر شوهر دارم ع  هی  عوضش من گهید یخواهر شوهر ندار -نفس 

 میقد یعروسن عروسا- تو بازوش و گفتم دمیکوب  محکم

 تنهاس  میبه مامانت کمک کن میولکن پاشو بر نارو یحاال ا-نفس 

 ام ی من برم لباسامو عوض کنم ب-جام بلند شدم و گفتم از

 

 

 قسمت پنجم:  

 

به جون خونه حال رو   میافتاد نیی پا میعوض کردم و با نفس رفت یراحت  یاتاقم لباسامو با لباسا رفتم
 موند  فیکث یو ظرفا میکرد ز یفقط اشپزخونه مونده بود که اونم تم میکال تموم کرد

 شورم یمن خودم م گهیظرفا رو د  میشام رو بخور ن یایدخترا ب-مامان

 برم  خوامی من عمرا بمونم شام م-نفس 

 شام رو بخور  ا یبابا ب یغلط کرد-

 کرد  خیعذا   نیزود باش -مامان

 برم خونمون  خوامیمن م گهیمامان نفس م-

خونه من خواهرمم نموند کمکم اون   یبر  یخوایم یواسه چ-اومد تو اشپزخونه و با اخم گفت  مامان
 ی بر  یخوایم یکرد زیوقت تو کله خونه رو تم

 نه خاله برم بهتره -نفس 



 عشق چهار نفره 

122 
 

 ز یدست نفس رو گرفت و کشون کشون برد سر م  مامان

زبونش بکشم   ریاز ز دیبا  دیکشیبود فک کنم از نفس خجالت م   نییسرش پا الدیرفتم نشستم م منم
 که کنار من بود با دستش زد تو کتفم که دادم رفت هوا یاعتراف کرده عل یکه چجور 

 شده مهسا  یچ-مامان

 کتفم  یچ یه-

 باز کرده بودم پانسمانشو به زور خوب شده بود  تازه

 دونستمینم دیببخش - یعل

 نداره  یبی ع-

 ی داشت کاری چ حاال

 ولکن   یچی ه-یعل

ذره هم نشست و گفت که  هیکه نفس گفت ظرفا رو بشوره که مامان نذاشت  میشام رو خورد هیبق
 بره  خوادیم

 نفس  برمت یمن م-

 اخه   یبر  یخوایتو کجا م   یببره نضف شب الدیمهسا بزار م-بابا 

 برمش یخودم م رمیمنم دارم م -یعل

 بره ی م الدینه م-بابا 

 ببره  الدیم هیخپ چه اصرار -بابا نشستم و گفتم  شیپ رفتم

 عروسش کرد  نویبزار باهاش تنها باشه بلکه عقلش کار کرد هم-خم شد در گوشم گفت   بابا

 بابا  دهیاز شما بع-و گفتم دمیخند

 شه یپسر م ریکم کم داره پ گهید گمیراست م-داخت و گفت باال ان یشونه ا  بابا



 عشق چهار نفره 

123 
 

 نا ی نکن  بتی دنبال من غ-الدیم

 که دنبال تو حرف بزن  هیاخه ک-و گفت دیخند  بابا

   میبر ن یای نفس خانم ب-الدیم

 م یتا راهش بنداز اطی ح میرفت  یسر کردم و با عل یکرد منم روسر   یبا همه خدافظ   نفس

 ممنون  زمی مهسا جون بابت همه چ یخوشبخت ش- بغلم کرد و گفت  نفس

 نه من ممنون-بهش زدم وگفتم یلبخند

 محکم دستمو فشار داد و رفت   نفس

 منم برم  -یعل

 گهیکجا حاال بمون د-

 خستم گهیکردم برم بهتره د یبا مامان وبابا خدافظ  گهینه د-یعل

 گهید کنمی اصرار نم یباشه هر جور راحت -

 مواظب خودت باش -و گفت  دیکشوند بغلش و گونم رو بوس  منویعل

 شد و رفت   نشیو سوار ماش  رونی از بغلش در اورد و رفت ب منو

 دادمینشستم پامو انداختم تو اب و اروم اروم تکون م می داشت اطیکه تو ح  ییکنار حوض کوچولو رفتم

روز جوابشون    3فکر کنم بعد از و من ازشون وقت خواستم تا  یاومدن خاستگار  نایا یعل  شیپ هفته
 میعقد کرد میشد که با هم جور در اومد  نیو ا میداد نایو ا شی ازما میرو دادم و رفت 

بابا   دیخر  شینو و بزرگ لیبه خاطر وسا مت یق  نیبا باالتر یک یبود که   شیروز پ  10هم که  باشگاهو
  ونیمل 3-2من قبول نکردم و  یبه حساب خودم و گفت که اون پول مال خودمه ول ختیهم اونو ر

کنه و پول   بزرگدادم بابا اخه قرار بود کارگاه رو  شویبشه و بق ازمیروز مبادا ن  نکهیبرداشتم فقط واسه ا
ت بابا  دس ی لیاون پول خ شدیکارگاه ساده م هیبزرگ تر از  یلی خ یول  شدیداشت اندازه کارخونه نم ازین
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خوشحال بودم   یلیبابت خ نی از ا فتهی هزار تومنم به دامن قرض و وام ن یکه حت  یرو گرفت طور 
 من نشست  شی انداخت داخل و اومد پ نشویماش الدیاومد م  اطی در ح یصدا

 پس  نجایچرا نشسته ا-الدیم

 داشتم  ازیازاد ن یهوا-

 کفشاشو در اورد و اومدم پاهاشو انداخت تو اب  الدیم

 خوش گذشت با نفس خانوووووووم؟ -

 نگفت  یز ی زد و چ  یلبخند الدیم

 یخوای نفس رو م یکه اعتراف کرد  شدیچ  نمیکن بب  فیخپ تعر-

به زور اوردش تو اتاقم و گفت زود باش حرفتو رو بهش بگو و    یعل-بهم انداخت و گفت  ینگاه الدیم
شماره اون    یخواستیو گفتم چرا م چوندمی اول پ یبهم بگ یخوای م یفسم گفت که چاز اتاق رفت ن 

  سمامانم دو ای یگفت که اصال گرفتم تو رو سننه بابام دمیترک  گهیبا جواب نفس د یر ی پسررو بگ
 به تو چه  میریداشتم بگ

 فکر کنه  یا گهیاز من به کس د ری اون حق نداره غ خوامشی رو سرش و گفتم که م ختمی اوار ر مثل

 اون قبول کرد شدیچ-

   گهید خواد یوقته منو م  یلیاونم مثل من خ-زد و گفت  یلبخند گشاد الدیم

 الدیم-

 جونم -الدیم

   گهیزود ازدواج کن د-

 بمونم  ینجور یا تونمیمن نم شیخاستگار میری برم به بابا و مامان بگم بگ خوامیاالن م-الدیم

 ن یافر-و گفتم دمیخند
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 شرمندتم مهسا  یل یمن خ-الدیم

 ی زنی م هیحرفا چ نیچرا ا-

 من واقعا امروز رو واست زهرمار کردم -و گفت نییسرشو انداخت پا  الدیم

 تو بود خاک تو سر من یروز زندگ  نی بهتر امروز

 بهشون بگو  میبر  دنینزن حاال پاشو تا نخواب گهیحرفا د نیاز ا-

و مامانم   رفتیداخل بابا داشت از پله باال م میاز جاش بلند شد و منم کمک کرد تا بلند شم رفت الدیم
 همچنان رو اشپزخونه بود

 بگم بهتون  یز یچ هی خوامیم  ینی بش یایلحظه ب هی شهیبابا م-الدیم

 که رفته بود رو برگشت و نشست رو مبل و مامانم صدا زد   یراح   بابا

 هیچ نمیکنه بگو بب  ر یخدا خ-بابا 

 خوام یمن زن م- مقدمه گفت یب الدیم

 گفتم یبهت چ ادتهیمهسا  -خنده و گفت ریحرفش زد ز   نیبا ا  بابا

 ی پسرتو خوب شناخت-و گفتم دمیخند منم

 هیچ هیقض-کرد و زل زد بهم و گفت زی چشاشو ر الدیم

 که ست ی نفس ن نمیبگو بب  ل ی خایحاال اونا رو ب -بابا 

 ی گفت یز یمهسا تو چ-الدیم

 نه به خدا  -

 دی پس از کجا فهم -الدیم

که من خوابم   نی بخواب نیبر زنمیفردا با مامانش حرف م -گفت عیباال انداختم که مامان سر یا شونه
 ادیم
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 حرف مامان و بابا از جاشون بلند شدن و رفتن اتاقشون   بدون

 دونستن یفک کنم از قبل م نایحرف بزنم ا خواستمی م ایبا ک  نیمن بب  یخدا یوا-الدیم

 برو بخواب ای فکرنکن خوشگله ب ادیز-به سمت پله ها رفتم و گفتم منم

  دونمیانقدر خسته بودم که نم رونی دوش در اومدم ب هی اتاقم و خودمو به حموم رسوندم بعد از  رفتم
 خوابم برد  یک

.... 

 ی جانم عل -

   ییکجا-یعل

 مارستان یب-

 ی اونجا واسه چ-دیبا تعجب پرس  یعل

  دهیتاش پر 2و  دهیهاش اب کش هیفکر رفته حموم بخ یب الدیم  نیا-حوصله گفتم یب

   نیمارستان یکدوم ب-گفت  یحرص یعل

  دونهیم کهیکه نزد یهمون-

 االن اومدم اونجا -یعل

اخر   دهیمنو دق م  الدیم  رونایب ی با عل   میتو رو خدا روز جمعه رو کوفتمون کردن مثال قرار بود بر نی بب
 سر

داشت و   یز ی دستش خون ر الدینشست م شمونی اومد پ  مارستانیاومد ب قهیبعد از چند د یعل
 داد یچشاشو از درد بسته بود و محکم دستشو رو زخمش فشار م

 ی خوب   الدیم-یعل

 تکون داد  نی رفسرشو به ط لدیم
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 خنجر  ایچاقوعه  نیخورده ا هیتا بخ 12 نیچرا به من نگفته بود یعل-

 بد زده ناکس یل یخ- یعل

 ده یعمت که نفهم-

و   نیک نایزنگ زده خونه ما گفته که ا نمیبرداشته از لجش گفته ا نیدعوا بود مع روزیچرا بابا د-یعل
 خداروشکر مامان طرف تو رو گرفته  نایا

 بابا  یا-

کله  رونیب انی تا ب دیکش یساعت می با هم رفتن داخل ن یو عل  الدیدکتر اسممون رو صدا زد و م   بالخره
 زده بودن و کال پانسمان شده بود دستش هیبود و از اول بخ  دهیهاشو کش هیبخ

 ر نخوره ها بهت مهسا من گفتم داداشت احمقه ب  هیتا بخ  14- با حرص گفت یعل

 ؟ی عل  یکن یتموم م -الدیم

 حرف نزد  گهید الدیتند نگاش کرد که م یعل

 ن یاومد یبا چ- یعل

 گه یمن اوردمش د-

 خونه ؟  شی بریباشه االن م- یعل

 کنم کاریپس چ گهیاره د-

 رون ی ب میشوت کن خونه بر  نویا-یعل

 ام ی اقا اصال منم م-الدیم

 توام کجا اخه  ینامزد باز  میریم م یما دار یایکجا م -یعل

   رمیگیم ادی کنمی منم نگا م-الدیم

 ی ر یگیم ادی  گهیحاال تو فرصت د-
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 ومدی پشت من داشت م  می شد ومنم با سرعت به طرف خونه راه افتادم عل نمی سوار ماش الدیم

 به کشتنمون نده  یبابا الک امیمن نم یگاز بد نقدیا ستی ن ازیخواهر من ن-الدیم

 ساعت چنده-و گفت شیشونیزد از رو پ الدیچپ نگاش کردم که م چپ

 ظهر  12-نگاه کردم و گفتم ساعتو

 و امروز ساعت... -الدیم

 خاک تو سرم   یوا-ناقص گذاشتم و گفتم حرفشو

 هم اومد یکه عل میشد ادهی پ نیکردم از ماش  یکردم و جلو در ترمز وحشتناک  شتریب  سرعتمو

 روز کنسله ام یعل- کردم و گفتم یا سرفه

 چرا -یعل

 داماد شه خوادیم الدیمثال امروز م  یخاستگار  میقراره بر 9ساعت -

  4-3ساعت   میناهارو بخور میبر ای ب  یاقا داماد واجبه از االن به خودش برسه تو چ-و گفت دیخند یعل
 ارمت یم

 شدم   یعل   نیمخالفت نکردم و و سوار ماش گهید منم

 در اوردم و به نفس زنگ زدم  مویگوش

 سالم مهسا خانوم-نفس 

 یالسالم اماده شد کیعل-

 ستما ین دیپد د یاماده شم اونقدرام ند خوامیاز االن م-نفس 

 باشه برو به کارات برس خدافظ-و گفتم دمیخند

 وااااا خدافظ-نفس 
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 ا یتوام رد داد-یعل

 مگه من رد هم ندم زارهی م الدیم یکارا-

کله  هی هیچجور دمیساله باهاش دوستم تازه فهم 15 یعن یفکره ها من  یب یلی خ  یل یداداشت خ-یعل
 پوک  به تمام معنا 

 ی عل-

 جونم -با خنده گفت  یعل

 داداشمه ها-

 نگفت   یز یتکون داد و چ یسر  یعل

 خودشون یرفت خونه  یعل

 خونتون یر یچرا پس م -

 خونه  ادیم مید یاخه غذا رو سفارش م ستین  چکسی ه-یعل

 ی دیگلتو جر م یکه اونجور  ستمیلولوخورخوره ن -گفت یدهنمو محکم قورت دادم که عل اب

 یخطرناک   یلیاخه تو خ -

نداشته  لیباشه تا تو م ادتی  نمیخطرم ا  یخطر ب یتو ب  شی من پ-کرد و گفت یتک خنده ا یعل
  زنمیمن به تو دست نم یباش 

باز    دیطرف خونه در رو با کل میو رفت میشد ادهیپ  نیاز ماش اطشونیبرد ح نشوی اش م ینگفتم عل  یز یچ
 بودم  ومدهی ن نایا یعل  یبار خونه  4-3از  شتریب میکرد و وارد شد

 ی خوش اومد- یعل

 ی مرس-

 شربت اومد نشست رو به روم   وانی با دو ل م یمبل نشستم و شالمو از سرم برداشتم عل تو
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 به فکر کادو نامزدش باشه  دیبا ومدهینفس ن چارهی ب- یعل

 چرا -

 مونده  الدیروز تا تولد م  8همش -یعل

   ایگیعه اره راست م -

 تولدش   میندازیعب نداره روز عقدشو م-یعل

 شهیم نمیاره ا-

 زنگ خورد برش داشتم میبرداشتم و خوردم گوش  شربتو

 بله مامان -

 مهسا جان ییکجا-مامان

   میبا عل -

 ؟یای به خونه ب یندار  میتصم-مامان

   امیم-

   اهایذره زودتر ب هیباشه فقط -مامان

 باشه  -

 خدافظ -مامان

 انداختم که زل زده بود بهم   یبه عل یقطع کردم نگاه رویگوش

 یدیخوشگل ند-انداختم باال و گفتم ابرومو

نگاش کردم که اومد کنارم نشست و دستشو انداخت دور   یگفت و از جاش بلند شد خطر  ینچ یعل
 از رو موهام زد   یگردنم و منو به خودش فشار داد بوسه ا
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 کنار توام   یدارم وقت یحس خوب - یعل

 کم کم احساس خطر کردم زود از جام بلند شدم  

 تازه رفته بودم تو حس بابا  یا-یعل

 زود برم  دیمن با میبکن یفکر  هیپاشو واسه ناهار -

 یخوایمگه م ین یبش قهیواست ارزش ندارم دو د الدمیمن اندازه اون م-شد و با داد گفت یعصب یعل
  شتریتو ب گمینم   یچی ه ه یر یرو اعصاب من را م یباش مهسا دار   یمی صم الدیکم با اون م  یکن  کاریچ

  اممیه پیسه روز  نیبه من تو ا چیه میروزه عقد کرد 3داره  یهم حد یخواهر برادر   یچسبیبه اون م
 یکرد کاریچ دونمینم گهیبسه د ید یهمش جونتو واسش م یالدیعوضش فرت و فرت به کر م ینداد

   یخانواده نفس رو گرفت تیروز نشده رضا  هی چیه

 شه؟یم تیه برادر منم حسودتو ب یتو بس کن عل -گفتم یمثل خودش عصب  منم

زنم فکر و زکرش داداششه و به شوهرش   نمیب یم یوقت  شهیم میحسود اره–صداشو بلند تر کرد  یعل
االنم که    یدادیباهام دستم نم ی حت  میبود نا محرم نی بهونت ا یه نکهیقبل ا زارهیوقت نم  قهیدو د

  تاگه ازم خوش زنمیدارم واست بال بال م نمتیبیروز دارم م  3بهونت خوب جور شده من بعد از 
 االن باهات باشم  نیهم خوامیم ی نجور یاصال ا یزن من شد یغلط کرد ادینم

  یشیمن ات  یسر  نیا هیادم عصب ی لیبود خ  ینجور یا شهی هم گهیم ینبود داره چ  شیحال تی عصبان از
روز از   3به قول خودت تازه  یگ یم یز یچ ن یبهم همچ یکش یخجالت نم -بلند گفتم یاشدم و با صد

مطئن باش باهات سر   ومدیاگه ازت خوشم نم یدیرابطه م شنهادیبهم پ یعقدمون گذشته تو دار 
   یاقا عل شستمیعقد نم یسفره 

کبود شده بودم نفسام به   ومدیبودم که نفسم باال نم یاز رو مبل برداشتم و سرم کردم انقد عصب شالمو
 کردیداشت خفم م یک یشمارش افتاده بود و انگار 

 کجا  -یعل

 ؟ یایقبرستون م رمیم-

 بس کن مهسا - یعل
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 میدر خواهر برا هیدارم ما فقط  یمن با داداشم چه رابطه ا یکنیمن مگه شروع کردم تو فکر م -

  ستین ی ز یچ  نتونیاره فقطم خواهر برادرا اصال ب-گفت  شی زد و با همون نگاه عصب یپوزخند یعل
 دمیند  زنهی که شوهرشو به خاطر برادرش کنار م یتو عمرم خواهر  دمیند یمی صم  نقدیخواهر برادر ا

 من

 توبغل ه... الدیمنم که هر شب با م نیا -زدم داد

 که تو صورتم فرود اومد حرفم ناقص موند  یل یس با

 بغض الودم گفتم  ینبودم دلخور بودم با صدا یعصب   نباریگذاشتم رو صورتم ا دستمو

 سال 3که بشه  یبه روز  یوا یروز شوهرم شد  3فقط -

تو  الدی گرفتم و رفتم سمت خونه م یتاکس هیاز رو مبل برداشتم و با سرعت خارج شدم و  فمویک
که   رهیاز جاش بلند شد و اومد سمتم خواست دستمو بگ یدیمنو د ینشسته بود وقتتو تاب  اطیح

 زدم   غی پسش زدم و ج

خودمو   یتا االن دم نزدم بسه هر چ یبرو اون ور هر چ  این  کمیاز دست توعه نزد کشمی م یهر چ-
به  یخواهر  گهید ی و نادوون یخسته شدم انقد خودمو زدم به نفهم  گهینشون دادم بسه د الی خیب

 شناسم ینم الدیبه اسم م یکس گهیمنم د یاسم مهسا ندار 

رفتم  میکردم و رفتم خونه و مستق  یچه خبره خال دونستیکه نم  یبدخت الدیسر م  امویدق و دل تمام
کردم چطور تونست منو بزنه چطور تونست دست   هیاتاقم خودم رو انداختم رو تخت و از ته دلم گر 

 رومن بلند کنه  

 بمونم   نجایهم نیبزار نیاین نمی رو بب  یکس  خوامی نم-زدم غی در اومد ج یصدا

شد مامان در رو بست و اومد کنارم نشست   داریدر به شدت باز شد و قامت مامان و تو در پد یول
نگام   یمونده بود سوال یعل یانگشتا یرتم که جاصو دنیاز جام بلند شدم و نشستم مامان با د عیسر

 ه یکار کدوم احمق- کرد و گفت

 خودم    یحرفا  یحت  یکردم بدون کم و کسر  فیاتفاقات رو واسه مامان تعر تمام
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به   یکرده تو  رو زده حت یخوب کار   یعل گمیدخترم نم فتهی م یل یجور اتفاقا خ  نیاز ا یتو زندگ-مامان
 کرده   یجهتم خوب کار  هیاز  یشه که چرا رو دختر من دست بلند کرده و  هیتنب دم یمسئله با نیخاطر ا

 چرا  گهیمامان تو د-

چه برسه به  کنهی م یمنم حرص  یزد  یکه به عل  ییحرفا  نیجوون   یلیشماها حاال خ  زمیعز نیبب-مامان
که ادم  یصوصا عل مخ  ستی ن  الدیتو م نی ب یز یکه چ یکردی با ارامش قانع م دیپسر جوون تو با

   هیعصب

  یل یاتفاقا خ نجوریاز ا-نگفتم مامان دستشو انداخت دور شونم و گفت  یز یو چ  نییانداختم پا سرمو
برخورد   یمی صم  ادی ز الدیبا م یعل ش یکن پ  یسع ندارهیاز حد ادما رو به شک م  شیب  تی میصم  فتهیم

   ینکن 

 اخه مامان  اون داداشمه -

و چند  دنیچند  یحساسه نزار دوست  یکه عل  ین یبی م یاره داداشته ول-با محبت نگام کرد و گفت مامان
 بگو نه  یجوون گمیگفته م یچ  یبفهمه عل الدی خراب شه نزار م دیشک و ترد هیسالشون سر 

 باشه مامان جان - زدم و گفتم یلبخند

 ت دوماد شه ها امشب قراره داداش یای سرحال ب  ری دوش بگ هی االنم پاشو برو -مامان

 ام یندارم مامان نم  یمن اصال حوصله مهمون -کردم و گفتم یاخم

 شهیناراحت م الدیم یاین یای خوبشم م  یایم-مامان

 صورت    نیاخه با ا-

 انداخته ی صورت دخترمو به چه روز  نیدستش بشکنه بب -به صورتم انداخت و گفت  ینگاه مامان

 عه مامان -کردم و گفتم ییکوچولو یاخم

 ا یشدیم د یسرخ و سف دیکو االن تو با ایخجالت و ح - و گفت دیخند مامان

 میقد یموند تو زمانا گهیاون د-
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  یایکه نم کنمیجور متقاعد م  هی الدو یاز دست شما جوونا خپ من م-تکون داد و گفت یسر  مامان
 توام استراحت کن 

 اومد که الدیم یپتو صدا ری ز دمیمنم چپ رونی از اتاق رفت ب مامان

   ستیهزار بار که ن  یبار قراره برم خاستگار  هیمن  ادی چرا نم-

تو    ستین  ادتیخودت مگه  ادیخپ حال نداره نم یراه انداخت دادیجان چرا داد و ب الدیاروم م-مامان
  چارهیب  یدعوام انداخت هیخونه   یاومد رفتنیمهمونا داشتن م یتک دونه خواهرت وقت  یخاستگار 

 زهرش شد  

 ی که از روز عقدش که ابرومونو برد اونم

  دید یفهم شما مگه– الدیم

چه خبره   فهممی بچم نگاه کنم م ی مادرم به چشا هیباال من  یرفت  یکور نبودم که با دست خون -مامان
   ادیاصال من به گفتم ن  ادینم کنهیخوب م ادی نم اریاالنم تو جوش ن 

شد از جام بلند   دهیکه کوب الدیدر اتاق م یبعدش صدا نیی مامان اومد که از پله ها رفت پا یپا یصدا
 شدم و رفتم حموم  

به قول مامان عقد من زهرمارم   یبرم درسته داداشمه ول خواستمی نم رونی دوش گرفتم و در اومدم ب هی
 تالف اون کارش  نمیشد ا

  ای ادیحاضر نشد دنبالم ب ینامرد حت یعل  رونی م بو نشستم رو تخت و از پنجره زل زد دمیپوش  لباس 
 کنه مغرور بدبخت   ی معذرت خواه هی ادیب

طرفم که حوصلم سر   هیاز  کردمیطرف داشتم سکته م  هی شب بود از   11کنم  کاریچ دونستمینم واقعا
حال  خونه رو تا به نییاروم در اتاقم رو باز کردم و رفتم پا ادی صدا م کردمیاحساس م یرفته بود ه

و در   زخونهرفتم اشپ  دمیترس یم شتریبزرگمون ب اطیبودم مخصوصا با وجود ح دهیانقدر سوت و کور ند
  ییصدا هیرو کندم که   بیو پوست س  زیچاقو نشستم رو م هیبرداشتم و  بیس هیباز کردم  خچالوی

زدم حواسم اصال نبود که تو دستم چاقو همون که دستمو اوردم بزارم   یغ یمثل ناله اومد که از ترس ج
 زدم   گهید غیج هیاز درد  دیچاقو صورتمو خراش  یرو گوشم بد جور 
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تنها   ی کن ی غلط م یترس یم یبگه بچه اخه تو وقت  ستین ی کیاخه  دیلرزیبه شدت داشت م دستام
 خونه    یمونیم

  گهیناله بازم همون صدا د یازم اون صدا  زدیتند مبه شمارش افتاده بود قلبم داشت تند   نفسام
  یز یچ گهید نی و با مغز خوردم زم یکرد به صندل ر یو از جام بلند شدم و که پام گ  اوردمیطاقت ن 

   دمینفهم

... 

 چند بار پلک زدم و اروم ناله کردم   دمیدیرو اروم بازکردم همه جا تار م چشمام

 ...یدار یب...  دخترم... مهسا–مامان اومد  یصدا که

 کنه ی سرم درد م -گفتم اروم

 سرم رو نوازش کرد و پرستار رو صدا زد   مامان

 زد   یاومد و تو سرمم امپول پرستار

 شدهیافتاد مهسا چرا صورتت خشدار بود چ یچه اتفاق -مامان

 ناله یصدا...صدا-وار گفتم ناله

 بود  شدهیدرست بگو مهسا چ-مامان

 شد   ریو اشکام اروم  سراز  وردمین  تطاق

حوصله حرف زدنم نداره چه   چکسی ه مارستانیگوشه ب یروزه افتاد 2 یدختر جون به لبم کرد-مامان
 سرت اومده دخترم  ییبال

 دم یو اروم خواب دم ینفهم یز یچ گهیگرم شد و د چشمام

 باز کردم   یکه دور و اطرافم بود چشمام رو به سخت ییصداها با

 بابا دورم جمع شده بودن- مامان-الد یم-یعل
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 مهسا   ی خوب-نگران گفت  یعل

 حرف بزنم    یانگار  تونستمینم

   گهید حرف بزن د-گفت ینگا کردم بهش که عل سرد

 ی حرف بزن   یتونیمهسا م-مامان

  ن یینجایهمه چرا ا-زور لب باز کردم و گفتم به

 خوبم  من

  یزدی م غیج  یتو خواب فقط داشت نجایا یشده که اومد یکن که چ فیمهسا قشنگ تعر-مامان

اگه  -گفت عیسر الدیکردم که م فیبگم اروم اتفاقات رو تعر  یچ دونستمینداشتم که بگم نم یحرف 
 ومدیبال سرت نم نیا یومد یاگه م شدینم ینجور یا یکردینم  یلجباز 

   یبه لجباز  کننیها ادمو وادار م یبعض -گفت هیرو نگاه کرد و با کنا یمعنا دار عل  مامان

کرده نگاهمو ازش گرفتم چطور به خودش اجازه  یکه عل  یکار  یاور  ادی با  نییسرشو انداخت پا  یعل
 چطور تونسته   نجایا ادیداده که ب

کرد و گفت که بعدازظهر   یخدافظ  مارستانیهم تو ب یعل  خونه میمرخص شدم و اومد مارستانیب از
 االن کار داره  شمیپ ادیم

همون که از  میفقط منو مامان مونده بود نطوریسرکارش بابا هم هم رهیکه گفت داره م الدمیم
   دمیترسینم گهیترس ساده بود چون د هی یرفتم حموم انگار  میوارد خونه شدم مستق مارستانیب

صورتمو بهم   ستمیباز س ینبود ول  قیعم  ادی نگاه کردم خراش ز نهیحموم در اومدم خودمو تو ا از
 مامان  شی پ نییکرم برداشتم و زدم روش تا خوب شه رفتم پا ختیریم

 پخت یاشت ناهار م  مامان

   مارستانمی مامان من چند روزه ب -

 روز   3  بایتقر گهیامروز دوشنبس د-مامان
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 شد یاهان..پس جواب نفس چ-

 دادن اگه مثبت باشه پنجشنبه قراره عقدشون باشه  شیرفتن ازما روز ی مثبت بود د-مامان

بهت سر   ومدیواست افتاد هر وز م یبا اتفاق   یول ینبود  یاز دستت دلخور بود که چرا خاستگار  میلیخ
 نتت یخونه بب  ادیکه زنگ زدم بهش گفتم مرخص شده قراره بعدازظهر ب ومدی امروزم داشت م زدیم

 گما یاهان..م-

 جانم-مامان

 د ینفهم یز ی چ یمنو عل یکه از دعوا الدیم-

   دینه نفهم-مامان

 چند روزه  نیبود ا یچجور  الدیبا م  یرفتار عل-

 تر شده باهاش  ی می باورت نشه از قبلم صم  دیمهسا شا-مامان

 پس فقط منتظر بود منو کتک بزنه-

  گهیواسه هر دوتون د شهیبد م  یلیخ گهید شی کرده اگه تو نبخش یاونم نادوون  گهیولکن د-مامان
 چک رو داشت   دونهیفراموش کن اونم به عنوان شوهرت حق 

 رای مامان توام فقط طرف اونو بگ-

 رسهیکه االن سر کله مهمونات م میناهارمونو بخور ایمن طرف حقم مهسا جان االنم پاشو ب -مامان

 مهمونام؟ -

 حرفا خبر ندارنا توام نگو بهشون   نیو ا مارستانی البته از ب انیبد قرار بود بو بار وای اره ش-مامان

 چشم -

و خوشگل عوض کردم ساعت دور و ور    زیلباس تم  هیناهارمو با مامان خوردم و رفتم لباسامو با  رفتم
 بود که نفس اومد   3
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 یبار که منو تا مرز سکته برد   نیدوم نمیا-محکم بغلم کرد و گفت نفس

 بار حاال   نیچرا دوم-

 گه یبارم االن د هی یومدیبار تصادف که از کما در نم  هی-

 تنش بود نفس به احترامش بلند شد  رونشی که لباس ب رونی از اتاق خودش در اومد ب مامان

 ن یتا شماها راحت باش  رونیب  رمی عروسم من دارم م  نیبش-مامان

 گهید ن یموندیم-نفس 

 دلم راحت باش  زی نه عز-مامان

 کرد و رفت   یخدافظ مامان

 دلم اوهوع  زی عز-

 زنهی جور حرفا م نیمادر شوهر تو از ا شهیم تی حسود هیها چ-نفس 

   نایبودم و ا مارستانینده من ب یاونا سوت  شی پ انی و باربد هم ب وای قراره ش  ی...راستری نخ-

 باشه حواسم هست -نفس 

واستادم  یاومد داخل جلو در ورود یپشت در در رو باز کردم عل یعل دنیزنگ در اومد رفتم با د صدا

من بود منو    ریتقص  مهسا شرمندتم  من–دستش بودگرفت سمتم و بغلم کرد و گفت   یشاخه گل یعل
 ببخش  

 فراموشش کن -زدم و گفتم یلبخند

 من داشتم تویخونسرد نی ذره از ا هیکاش -یعل

 نگفتم  یز یو چ  دمیخند

 نفس اومد   یسرفه  یکه صدا دی اروم گونم رو بوس یعل

 خانواده نشسته ها نجایا-نفس 
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خانواده خودش شوهر  -نفس واستاد و گفت یبه خودش چسبوند و اومد رو به رو   شتریمنو ب  یعل
 گمیم  کیداره در ضمن تبر

 ادی ب شی بزار حاال جواب ازما یممنون ول  یل یخ-نفس 

 نگران نشو  شنیمثبت م  شایمعموال ازما-یعل

 در اومد   ینشست رو مبل و باز صدا یعل

 و باربد اومدن داخل وایو ش الد یرو باز کردم که م در

 و باربد دست دادم  وای ش با

 نجا یباربد زن و شوهرا جمع شدن ا ست یما ن یجا  نجایاوه اوه ا-وایش

 دو تا زن شوهرن نیا میبا هم ندار ینسبت چیهفعال  الدیمنو م یبه اطالع ثانو-و گفت  دیخند  نفس

  میندار ینسبت  چیحاال ما ه گهیدست شما درد نکنه د-الدیم

- گفتم الدیو باربد تو مبل دو نفره نشستم منم رو مبل تک نفره نشستم و به م  وایو ش دیخند  زیر  نفس
 ار یشربت ب 

 رفت شربت اورد و پخش کرد   عیسر الدیم

 نفس شی نشست پ اونم

 اقا س... گذرهیخوش م یخوب وایچه خبر ش -نفس 

ماجرا خبر نداشت   نیبگه من شروع کردم به سرفه کردن باربد از ا  خواستیم لویکه اسم سه همون
  حرفشو جمع کرد و  عیکردم سر ینجور یمن چرا ا دیساخته بود نفس که ففهم  وا یکار ش  دیفهمیواگه م

 تو  یاقا ماقا ندار -گفت

سال  40سالشه به قد و قوارش نگ نکن به  16بچس   یلیهنوز خ -گفت وای ش  یبه جا  عیسر باربد
 محضه خواهرم  قتهیحق- زد سر باربد که باربدم گفت دونهی وایش  خورهیم

 دستت چطوره الدیم-وایش
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 دم یهمون روز فهم-گفت  وایبا تعجب نگاش کرد که ش الدیم

 شماها خوبه  هیبه لطف حال و احوال پرس-الدیم

 داره هیچنتا بخ  نمیبب-باربد

 تا  14  ناقابل– الدیم

 ه یکه حالم بد م رونی ب نیای در ب مارستانی و ب هیبابا از بحث بخ -

 .. یامروز از شر ب نی هم یگ یراست م  -یعل

 بگه  دینبا دیفهم یمن سرفه کردم که عل باز

 ا ی کنیسرفه م یل یتو امروز خ-وایش

 کرد  شهیچه م گهید تهیحساس- زدم و گفتم یندلبخ

اورده بود و باعث   نیهمشون خونمون بودن که اول از همه نفس رفت خودش ماش  8ساعت  تا
 و باربد رفتن  وایباهاش بره بعد اونم ش تونهیشد که نم الدیم  تیعصبان 

  میمونده بود  الدیو م ی منو عل فقط

  شدیاون حسابا چ یعل-الدیم

 ی گ یکدومارو م- ذره فکر کرد و گفت هی یعل

 نوشتم یکه تو دفتر اب یبابا همون -الدیم

   شهیتموم م شاالیاهان اونا که فردا ا -یعل

 اهان اون اقاهه بودا اون روز اومده بود دفتر-الدیم

و  ختمی ر ییچا هیحرفشون از کاره از جام بلند شدم و رفتم اشپزخونه و واسه خودم  دمیکه د من
   نشستم خوردم

 یی کجا رمیمهسا من دارم م -اومد که گفت یعل یصدا
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 کتشو انداخته رو دستش و اماده رفتنه  یعل دمیاشپزخونه در اومدم که د از

 گهید یموندیم-

اومد نشست رو   الدمیو رفت م میکرد یخستم برم استراحت کنم ازش خدافظ   لینه قربونت خ -یعل
کرد نشست اونو نگا کرد انقد که باال  دایاز کجا فوتبال روپ دونمیمبل و کنترل رو گرفت دستش و نم

 نداشتن واسه گل زدن  جانیاونقد ه کنای که باز ی گل زدن دیپری م نییپا

داشتم که  یهام چنتا باز  یبرداشتم و رفتم تو پوشه باز  مویگوش  رفتمیبدجور داشت سر م حوصلم
)بچه  ایبه مشتر یدادیغذا م دیبود با یدوس داشتم اشپز  یل یخ  شویکیکنم  یباز  یحوصلم سر رفتن 

 ( نیهم خودتون

  سوزهیم یلی خ یدلم واسه عل-اومد الدیم یبودم که صدا یاوج باز  تو

 دلت واسه خودت بسوزه -بهش انداختم و گفتم ینگاه

  رونیب  رمی گفت من دارم م الدیرو رفتم که م میباز ادامه

 یخوش اومد-

 هیباز  ییهویانداختم که  یشده بود به دور و اطرافم نگاه کی از جاش بلند شد و رفت هوا تار الدیم
 افتاد تو دلم بیترس عج 

  مویندادم و باز باز تیاومد اهم ی بی عج یدم که صداش  یدهنمو محکم قورت دادم و مشغول باز  اب
   زدیناله زن بود که داشت داد م هی یناله بود بازم صدا یادامه دادم همون صدا 

 از جونم   یخوای م یچ-از اشک پر شد و گفتم چشمام

 من...من ....من گفتیواضح که م یشد به صدا لیشد اروم اروم تبد شتریناله ب یصدا

 که از ترس از حال رفتم  دمیکش  یبلند غیو ج   دمیترس

... 

 چشمامو باز کردم که مامان و بابا باال سرم بودن  ی در پ یپ یضربه ها با
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 شو  بلند مادر...مهسا–  کردی داشت نگام م شی اشک یبا چشا مامان

 مامان -لب زدم اروم

 کردن   هیبغلم کرد و شروع کرد به گر مامان

 ه گفتم تنهات نزاره ها کو پس خوب الدیم  شدهیدخترم چ-مامان

 من من  گفت یداشت م  زدیمامان اون داشت حرف م-کردن هی شروع کردم به گر منم

 مهسا  یتوهم زد-بهم انداخت و گفت ی بابا نگاه  دیلرزیداشت از ترس م  چونم

  زدیم  غیداشت ج کردیداشت ناله م دمیشنیبه خدا توهم نبود من م-

 بهش فکر نکن ولش کن بزار خودش خسته شه و بره   گهید-مامان

 ........ 

من که حال و حوصله نداشتم از  دیرس الدمیبلند شد بالخره روز عقد م  غایدست و سوت ج صداس
همش داشت   زدیکه همش منو صدا م یزن یناله ها یصدا  دمشیدیم یاون روز به بعد تو خوابم حت

  قدبرم ان ییتا دستشو ییتنها زارهی نم  یاز اون روز به بعد حتدخترم فقط تو خوابام بود مامان  گفتیم
 رم یمیهم غش کنم م گهیبار د هی گهیچند روزه غش کرده بودم که د نیا

  الدیجلو رفتم کادو تولد و عقد م کردیانداختم که داشتن خوشحال همو نگاه م  الدیبه نفس و م  ینگاه
گردنبد نقره مردونه بود رو سمتش گرفتم و  هیه ک الدی تو دستم گرفتم و رفتم سمتشون کادو تولد م

 و گفتم تولدت مبارک  دمشیبوس

   ن یخوشبخت بش- و گفتم دمیبودم رو دادم دست نفس اونم بوس دهیکه واسه عقدشون خر یا سکه

تو بغلش   د یمنو کش ینشسته بود نشستم عل یکه عل ینموندم و رفتم رو مبل دو نفره ا  یچی ه منتظر
   یعل  هیبه نظرت اون زن ک-منم سرمو گذاشتم رو شونش و گفتم

  شناسه یفقط تو رو م هیهر ک  یول  دونمینم-یعل

  ترسمی م  شترینگو ب  ینجور یا-
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   یبترس دینبا یبغل کرد و گفت تا منو دار   شتریمنو ب  یعل

 کردنیهمه فکر م دادیعذاب م  شتریواسم مهم نبود اون ناله ها منو ب   یچیه  هیشد د ری سراز اشکام
   زنهیتو خواب داره صدام م یک یکه  کردمیمن واقعا حس م  یتوهم زدم ول

خونه و من  میخوش گذشته بود اومد  یلی خ هیکه به بق دونمیفقط م دمی نفهم ی چیمراسم ه از
 اومد  ییکه صدا شستمی دوش بودم و داشتم موهامو م ریخودم رو رسوندم حموم ز میمستق

نبود   نیاز ا  ریغ  نیفقط هم کردیو اون ناله م زدنیبود که داشتن کتکش م  یکی انگار  گفتینم یچیه
 نکهیبه محض ا نیی و رفتم طبقه پا دمیلباسامو پوش  رونی خودمو شستم و اومدم ب  عیاز ترس سر

 اومدم اتاقم  تا بخوابم شامم رو خوردم 

   دمیگرم خواب شد و خواب چشمام

 من مهسا   یمهسا دخــــــتــــر کوچولو مهــــــســـــا

کله بدنم عرق کرده بود صداها اول بلند بود بعدش اروم شد انگار داشت ازم    دمیاز خواب پر ییهوی
  ادهیبره پ شهیمامان حتما االن داره اماده م دادیصبح رو نشون م  7به ساعت نگاه کردم که  شدیدور م

و    دمیلباس پوش تنداز جام بلند شدم و تند   عیسر ستیسرکار و بابا هم خونه ن ره یداره م الدمیوم یرو
 بودن  دهیپوش رونیب  یصبحانه بودن و همشونم لباسا زی همه سر م رونیرفتم ب

 ی کجا به سالمت-بابا 

 یرو ادهیبا مامان برم پ   خوامیامروز م -

 تنها بودم   ادیچه بهتر امروز دوستم نم ایب -زد و گفت یلبخند مامان

 میخوردم و با مامان از خونه خارج شد   صبحنمو

   الی خیرو ب  یرو  ادهیباهات حرف بزنم پ  خوامیامروز م-مامان

 ن یی بفرما-

 یشد  داریزود ب نقدیکه ا  ستین  لیدل  یب-مامان
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 گفت   یچ دونمیلب نم ریو بغض کرد ز دیکردم کامال حس کردم که مامان رنگش پر فیرو تعر هیقض

  شهینم یز یچ گهید  یبهش فکر نکن -مامان

 تو فکرم  ادیخودش م  کنمی من فکرنم-

  دونستیم  لشوینه من انگار مامان دل  زدی نه مامان حرف م مینگفت کله پارک رو دور زد یز یچ مامان
 چرا نگه  دونهیگه ما  یبه من بگه ول خواستینم  یول

 نگه یز یاون وقت مامان بهم چ کشم یدارم عذاب م من

منو از فکر و   میگوش ینشستم رو مبل و باز به فکر فرو رفتم صدا شهیخونه خسته تر از هم میبرگشت
 د یچی نفس تو گوشم پ یجواب دادم که صدا رونی ب  دیکش الیخ

 یسالم مهسا چطور -نفس 

 ی خوبم مرس-

 شده  یز یحالت خوب نبود چ روزید-نفس 

 خودم بهش نگفتم که اونم نگرانم نشه دونستینم یز یماجراها چ  نیاز ا نفس

دوس دارم بالخره   یل یخ الدوی که م یدونیبود همم م ختهیاعصابمو بهم ر کردی ذره کتفم درد م هی-
  شهیادم ناراحت م شهیداماد داره م

 کنه ی م تیداره تو رو اذ یز یچ هیمهسا  س ین نیا ی ول-نفس 

 ؟ یینگران نکن کجا یخودتو الک   سین  یز ینه نفس چ-

 باشگاهم - و گفت دیکش یق یعم  نفس

 ی چه خبر خوب گهیاهان د-

 تو فکرتم   روزیشده از د یمهسا چ-کالفه گفت  نفس

 نفس باور کن  ستین ی چیه -رو محکم رو هم فشار دادم و گفتم چشمام
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 ی گیبگو جون من راست م-نفس 

   خورمیقسم نم  یوقت الک  چیه دونهیدست گذاشت بازم رو نقطه ضعفم م یکردم لعنت سکوت

 دعوات شده؟ یبا عل  نمیشده بب تی زیچ هیگفتم  یدید-نفس 

 میبگو مگو داشت  کمیاره -دست از سرم برداره گفتم نکهیا یبرا

    نینیبش گهیوسط مجلس کم مونده بود بغل هم د  روزی بازم دروغ ....د-نفس  

 ی کنی تمومش م-گفتم کالفه

اصرار   نطورهیحاال که ا  ومدیاز دستم بر م یکمک   دیشده باشم واست شا بهیغر نقدیا کردمیفکر نم -نفس 
 خدافظ  کنمینم

 بلند شد لعنت بهت   یبوق گوش  یصدا

که ناراحته   ین یبی م شهیدرست م  یچ ناراحت نباش همه-رو دسته مبل که مامان گفت  دمیکوب مشتمو
 بهش بگو 

 رو هم ناراحت کنم  هیبق یواسه چ یاخه مادر من الک-

 رون ی ب رمیمن دارم م- نگفت و باز رفت تو اشپزخونه از جام بلند شدم و گفتم یز یچ مامان

 برداشتم و به سمت باشگاه نفس رفتم  نویزدم و ماش  رونی خونه ب از

مشتاشو   هیمعلوم بود عصب کردی م نینفس داشت تمر ن ییپارک کردم جلو باشگاه و رفتم پا نویماش
رفتم دستمو گذاشتم رو   کردنیشاگرداشم داشتن نگاش م   زدیو نفس نفس م وارید دیکوب ی محکم م

نفس داشت ناباور نگام   زهی شونش برگشت نگان کرد خودمو انداختم بغلش و اجازه دادم اشکام بر
 مهسا   یشینابود م  یدار -گفت اروم کردیم

 و سرمو تو دستام گرفتم   نیزم نشستم

   نیانجام بد ناتونویتمر  نیبر- داد زد نفس

 کنارت باشم  تونمیبازم م ادیهم از دستم بر ن  یکار  چیه- رفتن اون ور نشست رو به روم و گفت  همه
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شبا   زارهینم  کنهی م تمینفر داره اذ هیبود رو بهش گفتم گفتم که  یکردم هر چ   فیرو بهش تعر هیقض
   هیتنها بمونم همش ترس همش گر زارهی راحت بخوابم نم

 مهسا  هیک  ین ی-ناباور گفت نفس

که   دونمیفقط م دونمینم -کردم و گفتم یاولش نگفت توهمه خوشحال شدم سرفه ا هیمثل بق نکهیا از
 گم یکه من دارم دروغ م یفکر نکرد  هیتوام مثل بق  دمیفهم  یباورم دار   دمیفهم یحرف رو زد  نیا یوقت

 حرفتو باور کنم    دینبا یچ یمهسا من برا یشد وونهید-نفس 

 دونم یتکون دادم و گفتم نم نیبه طرف  سرمو

 بهم زنگ زد و گفت که برم خونه اومده خونمون  ینفس نشستم که عل شیذره هم پ هی

 زنه ینشسته داره با مامان حرف م  دمیخونه د رفتم

 ی عه اومد-یعل

 اره -

دور مسافرت هم واسه  هی میباهات بر گفتمیداشتم به مامان م-پاشد باهام دست داد و گفت یعل
  م یاشنا ش گهیباهم د یتو دوران نامزد شتریذره ب هیحال تو خوبه هم 

 حالت بهتر شه  دیبهتره شا یبر  گهیراست م   یعل-مامان

 ندارم   یمن حرف-

   گذرهیم شترخوشیب  انیب میو نفسم بگ   الدیبه نظرت به م- یعل

 گه ی بگو د یگیم دونمینم-

 نه تو نظر بده -یعل

تنها   یتو فقط دوس دار  یبگ  یخوایبگم نگو م  نیزنی مشکوک م الدیتو م یبگ  یخوایبگم اره باز م-
 فالن  وی باش
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 گهیگفتم تمومش کن د یز ی چ هیشدم و  یاون روز من عصب -با اخم نگام کرد و گفت یعل

  نیبا نگ زنمی ذره اونام حال و حواشون عوض شه من زنگ م هی نیبچه ها بسه به اونام بگ-مامان
 زنم ی حرف م

 ذره بعد شروع کرد حرف زدن هیدر اورد و شماره گرفت  شویگوش  یعل

 الو سالم داداش  -یعل

.. 

 حله  اره

... 

 نا یبه خونه نفس ا زنهی االن مامان داره زنگ م نایایب  نیخوای م شمام

... 

 گه ید اره

.. 

 م یفتی فردا صب راه م شاالیا

... 

 منم بکش  یامروز زحمت کارا  خوادای نم ز یم زی چ نمیبب  سی بدم سرو نمویبرم ماش  امیدفتر نم گهید من

... 

 میای در ب یک قایدق کنمیباهات هماهنگ م  زنمیبسه باز زنگ م   نیماش دونهیهمون  گهید اره

.. 

 اسمش فرق داره   جانی شمال شورش در اومد باز اله میر ی م جانیهمون اله اره
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 ی ندار  یو گفت باشه بابا حواسم هست کار   دیبلند بعد خند بلند

.. 

 خدافظ

 نیدیبرنامه چ الدیاز قبل تو م -قطع کرد که گفتم رویگوش

 زد  یلبخند گله گشاد یعل

خپ مامان جان با اجازتون من برم شمام االن با مامان نفس خانوم -جاش بلند شد و گفت از
   نیهماهنگ کن

 باشه پسرم  -مامان

 از خونه خارج شد منم پشت سرش رفتم   یعل

 م یبر یایتوام م-یعل

 کجا -

 م یکن  دیخر م یکنن از اونجام بر سی سرو میبد  نویماش-یعل

 ؟ ینی  امیب-ذره فکر کردم و گفتم هی

 م یبر  ایاره خپ ب-یعل

 باشه  -

ـ - زدم  غیج  اطیاز ح  بلند  رفـــتـــــمــــا یمـــامـــــان مـــــن بـــا عــــلــ

 ببر حداقل فتوی ک ای ب- مامان اومد که گفت یصدا

  یک ی ت مکانبه سم  یو عل میشد  یعل  نیبرداشتم و باز اومدم سوار ماش   فمویبدو رفم از داخل ک  بدو
نو   لتری ف هیکرد روغن موتورشو عوض کرد و  کیبادشو تنظ نو یماش یکه داشت رفت چرخا ییاشنا

 د یطول کش یساعت  2گذاشت کارش  
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 مبرم داشتا ازی توام ن  نیماش-

   ارم یکه هر روز هر روز ب  شهی وقت نم گهیاره د-یعل

 کارواش  میبر االنم

 امادس  گهیساعت د 2داد کارواش گفتن تا   نوی سمت کارواش رفت و ماش به

از  گهیکه د میدر اورده بود یانقد مسخره باز  میدیخر  یخوراک  یکل میبه سمت پاساژ راه افتاد ادهیپ
 رونی ب  ومدیمن داشت در م یخنده دل و روده 

   میریبگ  لیتحو نویماش میبعدش بر میناهارمونو بخور میبر  ایب- یعل

 میباشه بر-کردم و گفتم یمحکم  یا سرفه

کارواش   میرفت میغذامون رو خورد نکهیو بعد از ا می پاساژ بود رفت یک یکه نزد یسمت رستوران به
 م یما رفت یو به سمت خونه  میگرفت نویماش

 دنبال خودت  یچمدون بزرگ ننداز  هی مایمون یروز م 4-3مهسا فقط  -یعل

   دونمیخودم م -چپ نگاش کردمو و گفتم چپ

 میبر میکن لیهفته تعط هی شهیچون دفترو نم گهید یباش   انیکامال در جر ینیگفتم -یعل

 باشه -چنتا سرفه کردم و گفتم کردما یسرفه م یلیخ دای گلوم سوخت جد بازم

 چه خبره   نی زنگ بزن نفس بب هی-یعل

 بوق جواب داد  3نفس رو گرفتم بعد از  یدر اوردم و شماره  فمیاز ک  مویگوش

 جانم مهسا -نفس 

 ی خوب  یسالم چطور -

 سالم قربونت خوبم -نفس 

 ی ایخپ م -
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 دینشه االن کل لیتعط گهیاز بچه ها که د یکی خونه باشگاه رو سپردم به   رمیاره بابا االن دارم م-نفس 
 برم خونه  دمیرو دارم م 

 اهان باشه پس برو دنبال کارات فعال -

 فعال -نفس 

 خونه   رهیحله داره م-

 تو  یکن یسرفه م نقدریمهسا چرا ا ی باشه پس...راست- یعل

 اد ی وقتا باال نم  یتازه نفسمم بعض کنمیوقته همش سزفه م یل یواال خ دونمینم-

 ما یبر ی دکتر درست حساب هیبه    دیپس حتما با-یعل

 باشه حاال  -

 شدم و رفتم داخل  ادهیدر پ دمه

 مهسا؟  یناهار خورد-مامان

 اره خوردم  -

 ن یفتی راه ب نیخوای م 8فردا صب ساعت   گهیم الدیجمع کن م التویباشه برو وسا-مامان

 اهان باشه -

مثل   یچند دست بلوز و شلوار برداشتم و لوازم ضرور  هیکوله نسبتا بزرگ برداشتم  هیاتاقم  رفتم
 و ادکلن و.. یشیارا لیو وسا  ردندونی مسواک و خم

 مانتو و شلوار گذاشتم تو کوله و تمام   دونهی

 رو تخت و چشمامو بستم دمیکه نگو دراز کش ومدی خوابم م یعصر بود به قدر  5 یکاینزد ساعت
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لحظه رو   هیچشمامو  یشدم صورتم عرق کرده بود چه خواب وحشناک دارینفس نفس از خواب ب با
المصب   ایتحمل ندارم ن  این گهید  این گهید دمیقسمت م  زتیتو رو خدا جون عز- هم فشار دادم و گفتم

 ا ین

  هیدوش واستادم چشمامو بستم  ری و از جام بلند شدم و رفتم سمت حموم ز  دمیکش یق یعم  نفس
سمت   دیشکی گرفتن بود و منو م شی بود در حال ات  شونیکه پر یزن هیاومد  ادمیلحظه خوابم 

  دهیمامان دستمو چسب کردمیو من مقاوت م ایتوام باهام ب  یای با من ب دیتوام با گفتیخودش و م 
تا   گهیببرمت د دیمن با گفتیاون همش پشت سرم بود و م یول کردی از اون زن دورم م شتمبود و دا

 بسه  نجایا

 قسمت ششم:  

 

که از اب گرم   ینبود با ارامش یخبر   چیچشمامو باز کردم و به دور و اطرافم نگاه کردم ه عیترس سر از
و موهام   دمیپوش امویساعت بعد از حموم خارج شدم لباس راحت  میگرفته بودم حموم کردم و حدود ن 

مدم پله ها رو رفتم او نیار بس که ا ننیرو داخل کاله حمامم فرو بردم از اتاقم خارج شدم رفتم پا
نشسته بود  ونیزی مامان جلو تلو گهیدردسر هارو داره د نیخسته شدم خونه دوبلکس هم ا گهید

 شدم   الیرفتم کنارش نشستم و منم غرق سر دیدیم الی داشت سر

 ......... 

 شو زود باش   داریمهسا ب-

 الدیم گهیذره د هیفقط -

   میزودتر بر مینتونست  تو خاطر به  9 ساعت بابا– الدیم

  عیبه خاطر من از برنامه هاش عقب بمونه سر  یکی  ومدیبدم م  یلیسر جام نشستم خ خیس عیسر
در اومدم و دست و صورتمو شستم مانتو و شلوار   عیکردم سر کاری چ دمینفهم  چیو ه ییرفتم دسشو

  گهید نمی انداختم تا بب یو موهامو سر پا تند تند شونه زدم به ساعت نگاه دم یپوش  عیرو سر نمیج
ساعت سر جام خشکم زد از خشم سرخ شده  یعقربه ها دنیمردمو عالف خودم کردم که با د دچق

هنوز   یکنی م  داریموقع ب نیمنو ا  ی کشیتو خجالت نم -رو با شتاب باز کردم و گفتم الدیبودم در اتاق م
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حوله دور کمرش نبود خودمم   هیجز   یچیکه ه الدیم  تی وضع دنیمونده با د قهید 10  7تازه به 
 گفت  یعصب الد یکه م نییسرمو انداختم پا دمیکش  التخج

 ی بعد وارد ش یر ی در اتاق رو گذاشتن تا اجازه بگ-

نگفتم و از اتاق خارج شدم و رفتم اتاق خودم با ارامش نشستم رو تخت و موهامو شونه زدم   یز یچ
شونه زدنم تموم شد باال سرم   یتا تموم شه وقت دیکشیبلند بود طول م  یلیمن که خ یمخصوصا موها

  رو مو کرم ضد افتاب بود رو انجام دادم و شال  مایرژ لب و ر هیکه شامل  شی محکم بستموش و ارا
  نیی انداختم رو سرم و کولمو برداشتم و رفتم پا

 مامان ز ی به من بر  میکی زحمت  یب -و گفتم زینشستم سر م ختیری م ییچا  الدیداشت به م مامان

 هیو هم زدم و  ییتو چا ختمیشکرو برداشتم و ر  ختیر یی برداشت و به منم چا گهید وانیل هی مامان
از مامان کردم و از جام بلند   یشدم تشکر  ریب که سلقمه درست کردم و شروع کردم به خوردن خو 

 زنگ خورد   الدیم  یشدم گوش

 میاومد-الدیم

 ی زود باش دمه دره عل مهسا

نشست جلو و   الدیم میاز مامان از خونه خارج شد یرو پام کردم و بعد از خدافظ میمشک  یها یکتون
 پشت بود  یرو صندل  میبود دهیخر  روزیکه د ییا ی منم پشت کله خوراک

و   رونیتک زنگ زدم بهش که در اومد ب  هیدنبال نفس  میو رفت میکرد یعل سالم و احوال پرس با
 من نشست  شیپ

 ر یسالم صب بخ -نفس 

 سالم خانومم -نشست رو لبش و گفت یلبخند الدیم

 عقققققق -

 چپ چپ نگام کرد  الدیم

 سالم نفس خانوم حال احوال -یعل
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 ی ممنون مرس -نفس 

 گفت و از شهر خارج شد  یعل  ای هی یعل

و االن  گذروندیرو اونجا م   التشیاونجا داشت که تعط  یعل  یبابا یخونه نقل هی  جامی اله میبود بر قرار
 سرسبز قرار داره  یجا هیکلبه ماننده که  هی بای از شهر دوره و تقر یاونجا به گفته عل میقرار بود بر

 خپ چه خبرا مهسا -نفس 

 ت یسالمت-

 یشنویرو م هایباز صدا نمیبب - که اون دوتا نشنون گفت یاروم طور  نفس

  دمشیتو خواب د  روزید-

 گفت یم یبود چ  یعهه چه شکل-نفس 

  یز یچ ه ی یالک خوامیمهسا نم - کردم که نفس محکم دستم رو گرفت و گفت فیرو بهش تعر خوابم
 ه یبه نظرت ک خوادی هست همم اون زن فقط تو رو م هیقض نیمامان توام تو ا یبگم ول

من که گفتم  یمن که التماست کردم ولش کن-گفت یحرف اون روز مامان افتادم که با خودش م ادی
 ی بفهم ی خوایخوشبخته چر نم 

از   یچند بار   گهیکه به من نم دونهیم  ییزایچ هیمامان  یگیاره تو راست م -به نفس کردم و گفتم رو
   رونیب  دهیپر بیعج  ییحرفا هیدهنش 

 نگران نباش منم پشتتم -نفس 

 م یاز حال و هوامون خارج شد الدیم یصدا با

 شما دوتا    نیگیم یچ-الدیم

 نگفتم  یز یبود چ ختهی که حوصلم بهم ر من

برداشت   گهی د یک یبرداشت و داد جلو و  پس یچ هی ینبود نفس از رو صندل یخاص  زی چ یچ یه-نفس 
 و بازش کرد  
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 مهسا بخور -نفس 

 ندارم  لیم خورمینم-که تو گلوم داشتم اروم گفتم یبغض  با

 ره ینم  نییاز گلوم پا ییکه بخور من تنها شهی نم ینجور یعه ا-نفس 

 ندارم   لیبه جون تو م-نفس زدم و گفتم یبه رو یلبخند

 اصرار نکرد و خودش مشغول خوردن شد  گهید نفس

بخوام   خواستمی م بردیمن خوابم نم دنیو نفس خواب الدیکه م میه تو راه بودک شدیم یساعت 2 هی
   رفتیاون زن جلو رژه م یشیات ی افهیق

 مهسا؟ -یعل

 جونم -

 ی خواب یتو چرا نم -یعل

 اد یخوابم نم -

 که من خبر ندارم   کنهیم تتیداره اذ یز یچ-د یپرس یسوال یعل

 نه فقط اون زن-تکون دادم و گفتم سرمو

 بازم؟ - گفت یعل

 نمشی بی اره تو خواب م-

 باهات حرف بزنم   تونستمیبار م  ه یکاش -نگفت زل زدم به جاده و اروم با خودم گفتم یز یچ گهید یعل

   سوختی داشت از شدت اشک م چشمام

اگه بهش    دیشا یباش لای خیب دیبا  یکن  هیگر دیرو صورتم نه مهسا نبا ختیپلک زدم که اشکام ر اروم
  شی نی نب گهید یفکر نکن 
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  ختنیریبارون اروم اروم داشتن م یقطره ها شهیرو اروم پاک کردم و سرمو رو تکبه دادم به ش  اشکام
تا بارون   خواستی شد م شتریب یدوس داشتم سرعت عل   یلیقطره ها زدم بارون رو خ  دنیاز د یلبخند

  مینکرده برس  جادیمه ا

... 

  میدیپاشو رس -رو اروم تکون دادم و گفتم  نفس

 به بدنم دادم   یشدم و کش و قوس  ادهیپ  نیبه اطراف انداخت از ماش یچشماشو باز کرد و نگاه نفس

 زم ی می دارم م یخواب  یاز ب-دستشو رو چشاش گذاشت و محکم فشار دادو گفت یعل

 بودم االنم که کال زل زدم فقط به جاده  داریرو ب شبید کله

 پشت رل شتمیخپ من م یردی م داریمنو ب-الدیم

 به اون دادمیخوب نبود وگرنه م ادیمهسام حالش ز ومدی از دلم ن  یبود دهیخواب  نیری انقد ش گهید-یعل

 نگفتم  یز یباال انداختم و چ ینگام کرد و که منم شونه ا  زیت الدیم

  4×3که دو تا فرش  ییرایپذ  هیطبقه داشت  هیکه فقط  ییخونه کامال روستا هی میخونه شد وارد
بود   نیا شی نداشت فقط خوب  یز ی چ شیارا زی کمد و م هیکه جز  یمتر  12اتاق خواب  هیو  خوردیم

  3اجاق گاز   هیکوچولو  خچالی هیهم داشت که توش  یاشپزخونه نقل هیداشت   زی تم یکه رخت خوابا
به لبام اومد    یبود لبخند یغذا خور  سی دست کامل سرو هیدو در بود که توش  نتی کاب هیو  علهش
که تنها   ییخونه ها نجوریا یخونه حال و هواشو دوس داشتم ادم وقت نیداشت ا یحس خوب   یلیخ

رو تو اتاق گذاشتن ساعتم که  لشونیهمه وسا کردی فرشاش بود ذوق م م یگل لهیبه وس  نشیتزئ 
 قابلمه برگشت  هیبا   قهید 5و بعد از   رونیرفت ب  یعل مینداشت بود غذام که  ظهر یکاینزد

 تو  داداش ی ع یبابا چه سر ولیا یقابلمه بساز  یرفت-الدیم

غذا پخت   ستین  نایرستوران ا نجایکه ا نیدون یشما نم   دونستیغذاعه چون مامان م نیا ری نخ-یعل
 م یگفت حداقل ناهار رو گشنه نمون

 گهیدست مادرشوهرم درد نکنه د-
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 خچالیپارچ اب هم از  هیو قاشق و بشقاب برگشت  وانیتا ل  4و رفت با   نیقابلمه رو گذاشت زم یعل
   میدور هم و غذامونو خورد میاورد و نشست

از خونه چشمام رو   یوشه اسرم و گ ری بالش گذاشتم ز هیو شست منم   دیزخمت ظرف هارو کش  نفس
 دم یبستم و خواب 

 ـــــــــا یب

  امیباهات ب  خوامینم  امیزدم و گفتم ولم کن نم غیج دادیدستمو محکم تر فشار م امی ب خوامی نم  امینم
 ی هست یتو ک

 بود  نیهم  گفتیکه م یتنها کلمه ا ایبــــــ

 ام یدوس ندارم که ب  امینم گفتمیو م کردمیم هیگر

   ـــایبـــ

احساس درد رو صورتم چشمام رو باز کردم و نشستم سر جام همه بچه ها دورم بودن و نگران  با
 کردن ی داشتن نگام م

 شده یچ یزدی م غی مهسا چرا ج یخوب - از همه نگران و البته ناراحت بود گفت شتریکه ب  نفس

  تیکه تو واقع انگار سوختیحرف بزنم انگاز زبونم بند اومده بود فقط نگاش کردم گلوم م تونستمینم
 از جاش بلند شد و سمت اشپزخونه رفت   یزدم عل غیهم ج

 نفسه خوردم   هیبرگشت اب رو ازش گرفتم و  وانیل  هیاز چند لحظه با  بعد

 نه  ایشده  یچ یبگ  یخوایمهسا م -الدیم

 ش یتو ات  بردیداشت....داشت منو به زور با خودش م-لب زدم اروم

   بردی م یک -یعل

 دونم ینم نشویهم-تکون دادم و گفتم نیبه طرف  سزمو

  یکرد کاریببره مگه تو چ خوادیچرا خپ تو رو م-شده بود گفت یکه حاال اشکاش جار  نفس
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که من دارم   فهمهیو نم  دونهینم   چکسینداشتم که بگم ه یز یمحکم رو هم فشار دادم چ چشمامو
که بهش گفتم   یچون هر سر خبر داره  هیقض نیمطمئنم مامان از ا یول  کنمیرو تحمل م یعذاب سخت

 تو بغلش و گفت  دیو منو کش شمیاومد نشست پ  ی نگفته عل  یچیو شده و ه رهی نقطه خ هیبه 

 مطمئن باش  فتهیواست ب یاتفاق  زارمی نم-

 میری بخ یی مواد غذا هیشهر  میبر  نی فکر نکن بهش االنم پاش ادیز- و گفت دیکش  یق ینفس عم الدیم
 میواسه شام تا هم حال و هوامون عوض شه همم واسه شام گشنه نمون 

  رونیب میو اماده در اومد مید یاتاقو لباس پوش میو اول منو و نفس رفت میاز جامون بلند شد  همه
 رفتن کامال زنونه مردونه شده بود   الدیو م یبعدش عل 

اصال حوصلشو   بوسهیدستت رو م -فت و گ الدیرو داد به م چیسوئ  یاز اتاق خارج شدن عل عی سر اونام
 ندارم  

مونده بود   ایهنوز خوراک میهم کنارش منو نفس هم پشت نشست ینشست پشت و فرمون و عل  الدیم
پسرا   یکه صدا  میپفک در اوردم و باز کردم و با نفس با لذت ششروع به خوردن کرد هیاز توشون 

 نامردا  یچ  ما پس–بلند شد که  

 کوچولو ها ین  یبابا ن  نیایب-باز کردم و دادم دستشون و گفتم یا گهید پفک

 میشدد ادهی پ نیاز ماش  میدیمورد نظر رس ینگفت بالخره به جا یز یاز دستم گرفت و چ یرو عل   پفک
 رید گهیچون د میدیشامل گوشت،مرغ،ذغال،نون لواش و... خر ییمواد غذا ی داخل بازار کل میو رفت

 د کردن یواسه خر میایفردا ب  میگرفت میو خونه تصم میبرگشت میاژم بگردپاس میوقت بود وقت نشد بر 

کردن تا کبابش کنن   کهی ت کهی از گوشت رو ت یکم یو عل  الدیداخل خونه م میجلو در و رفت  میدیرس
درست   شی ات هیاز خونه و  رونی نبود رفتن ب یشام درست و حساب هیواسه پختن  یادی چون وقت ز

و   رونویب م ینشست میو شروع به پختن کردن  منو نفس هم رفت دنیکش لیکردن و گوشت هارو به م
 میاونا شد یتماشا غولمش

 م؟ یباش دهی که هر چهار نفرمون به خواستمون رس مینشسته باش ییجا هی یروز   هی یکردی فک م-نفس 

 عشق چهار نفره   گنیبه ما م- زدم و گفتم یلبخند
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 یاره اونم چه عشق -و گفت   دیاروم خند نفس

مثل  تونستمیکابوس وجود نداشت کاش م نیا شدیکاش م-هام رو تو بغلم جمع کردم و گفتم زانوم
منو داره با   یک یهر لحظه نگران باشم که  نکهیکنم بدون ترس بدون وحشت بدون ا یقبل زندگ

 برهی خودش م

  زمیاشک بر خوامینم گهید ادیب رونی که ب خواستمینم ادی در ب  رونیب گهید رو قورت دادم نذاشتم بغضم
 کنم  نیتر از ا فیخودم رو ضع خوامینم گهید

  یرو دار  یعل  یرو دار  الدیم یمهسا نگران نباش تو منو دار -دستش رو گذاشت رو شونم و گفت نفس
  فتهی واست ب یاتفاق  میذاریما نم  یهست ینگران چ یخانوادت رو دار 

و انام با    میو تو خونه سفره رو پهن کرد میشام حاضره از جامون بلند شد-گفتیکه م یعل  یصدا با
با اصرار بچه ها سر سفره نشستم تا  یبخورم ول خواستمی نداشتم نم یچندان  لیکباباشون اومدن م

کنار   ندارم از لیم گهیکه هست ناراحتشون نکنم دو سه لقمه خوردم وبا گفتن من د ین یاز ا شتریب
شاد بودن    یلیخ  دنیخندیو م دنیکوبیبه سر وکله هم م  داشتنییتا 3سفره رفتم و اون ور تر نشستم 

 لحظه غمامو فراموش کنم  هی تونستمیباشم کاش م  یاونجور  تونستمیکاش منم م

   سوختیم یسرفه کردم گلوم بدجور  چنتا

 شده   یچ-اومد و گفت شمینگران پ  یعل

 من....خوبم..نگران نشو-زور جلو سرفم رو گرفتم و گفتم به

دهنم  یدستمو از جلو سهیدستمو جلو دهنم گذاشتم و سرفه کردم که احساس کردم دستم خ باز
 نیا ییهویمهسا چت شد -با داد گفت ی دستم تعجب کردم که عل یخون تو دنیبرداشتم که با د

 ی شد ینطور یچرا پس ا نی خونا چ

  یلبخند ب  کردنی جاشون بلند شدن و به سمتم اومدن هر دوشون نگران بهم نگاه م از الدیو م  نفس
 من خوبم -زدم و اروم گفتم   یجون
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-زل زدم و با خودم گفتم نهیرفتم دست و صورتمو شستم به ا  سیجام بلند شدم و به سمت سرو از
بدبخت باشه اون   تونهیمثل تو م  یکس گتید یاز غم ها یک ی نمیتازه شروع شده ا یکار  یمهسا کجا

   نیاز ا نمیاون از تصادف اون از کتفت اون از کابوست ا یاز باشگاه که از دستش داد

بودن و داشتن نگام   سواستادهی در سرو یخارج شدم بچه ها جلو س یو از سرو  دمیکش یق یعم  نفس
 نترس باشه؟  یچیاز ه میمهسا ما پشتت-نفس خودشو تو بغلم انداخت و گفت کردنیم

 دکتر  میبر دیبرو لباس بپوش با - یعل

 خوبم  ستی ن  یاز ینه نه به دکتر ن -

  خوامیاشکال نداره من م-به داخل اتاق خواب رفتم و رخت خواب رو پهن کردم و با داد گفتم عایسر
 بخوابم شبتون خوش  نجایامشب تنها ا

بد باشم   نجوریا تونستمیرو من به باد داده بودم چطور م   اشونیتمام خوش  دمی از بچه ها نشن یجواب
   رونی از پنجره اتاق زل زدم به ب دمیکه نزارم اونام خوش باشن صاف خواب

 افتادم  الدی خودم و م یای بچگ ادی

 الدی)داداش م

 ی جونم ابج-

 ی کدوم ستاره رو واسه خودت انتخاب کرد-

 که از همشون بزرگتره یاون ستاره ا-به اسمون انداخت گفت  ینگاه الدیم

 خوام ی رو م کی من ستاره کوچ یچرا از همه بزرگترشون ول-

 ستاره بزرگ داشته باشم  هی  خوامی بزرگ رو دوس دارم م یزایمن چ-الدیم

 داداش؟-

 جون داداش -الدیم

 ( ییایداداش دن  نیمن قد ستاره خودت دوست دارم تو بهتر-
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از   فیو ضع یک ی مثل خودم کوچ-و با خودم گفتم مید یکردم و خن  دایرو تو اسمون پ  کیکوچ ستاره
 بود  کیشانسم مثل تو کوچ میبچگ

شد مهسا    یخندم بند اومد و اشکام رو صورتم جار  هویو که  دمیخندیبلند داشتم م  دمیخودم خند با
 یادامه بد یخوایم یتا ک  یگیم ونیهمش هز یدار  یخل شدتو 

 یواسه چ  یو حروم کن  یز یاشکات رو بر یخوای م یک تا

  نیبخوابم هم خوامیم فقط–رو بستم و گفتم  چشمام

   دمیکم کم گرم شد و خواب چشمام

چرا  ی لعنت-با سوزش گلوم بلند شدم دستمو رو گذاشتم رو گلوم محکم فشار دادم و گفتم صبح
 اخه   یسوز یم

سوزوند از    شتریکردم که گلوم رو ب یصبح بود چقد زود سرفه ا میو ن 6به ساعت افتاد که تازه  چشمم
 یکنار در ورود ییتنها یبودن و عل دهیکنار هم خواب الدیجام بلند شدم و اروم در رو باز کردم نفس و م 

 بود   دهیخواب

به خودم و   ختمی رفتم و اب ر خچالیاتاق رو برداشته بودن سمت  هی ییبودم که تنها  شعوریمن ب چقد
  ختیریاز چشمام اشکام م  گهیکه دوباره باز سرفم گرفت انقدر سرفه کردم که د  دمینفسه سر کش هی

 کردم یداشتم سرفه م ینجور یمدستمو گذاشته بودم رو گلوم و چشمام بسته بود و ه

رو به رو شدم   یعل  سی چشاس خ دنیکه دور شونم قرار گرفت چشمام رو باز کردم که با د یدست با
 ی کنی م کاری با خودت چ  یمهسا دار -اروم گفت

 من؟-

 ست ین  یخون الک نقدیمهسا...ا-یعل

رو من   نایهمه ا ین ی نیافتاد که پر خون بود با تعجب نگا کردم به زم نیگفتن خون چشمم به زم با
 باال اوردم  
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خواب  ی اتاق ول میاومد یچند بار  یگفت یم ونیهز یصبح که داشت  یتا دم دما-با بغض گفت یعل
 هو یشد   نجوریچرا ا نیو االنم از ا یزدیحرف م  یو داشت یبود

 زدم؟ ی من؟من داشتم تو خواب حرف م-

  دیبا یزدیاره حرف م-اشپزخونه واستادن یکه با نفس دم ورود دمیسرم و چرخوندم د الدیم یصدا با
 خود شهر   مارستانی ب میریشده م  یچ  میبفهم  دیبا یار ی خون باال ب یتو ه شهی نم  ینجور یدکتر ا میبر

 اخه...-

اونم از شب که   یکه اونقد خون باال اورد روزیاحمق د-نفس بود که با خشم سرم داد زد و گفت ناریا
خون   تونهیساعت چقدر ادم م 24  یتو ی کنی از االن فکر م نمیو پتوت پره خون بود ا  یگفتیم ونیهز

 اره ی باال ب

 ی چ ینیپتوم پره خون بود؟-نگاش کردم و گفتم باتعجب

 کنم  تی حال گهیجور د هی ای  یپوشی لباس م یر ی م ای-نفس 

رفتم سمتش و بازش    واریمچاله شده کنار د یپتو دنیرو کنار گذاشتم  و رفتم داخل اتاق با د یلجباز 
پتوم عوض شده   دمیبه رخت خوابم انداختم و د یخون روش بود نگاه  یکل  گفتیکردم راست م

 دم یشدم نفهم  داری از خواب ب یچطور وقت

 ***** 

-شد سرمو گرفتم سمت اسمون و گفتم یو اشکام بدتر رو صورتم جار  واریدادم به د هیتک  سرمو
قسم به خودت بسم بود به خدا بسم بود از دست دادن   ی نه ول ای یشنویصدامو م  دونمینم ایخدااااا
کتفم از دست دادن باشگاه   یکه به مغزم اومد از دست دادن سالمت یتصادف درد ناک فشار  میسالمت

 یگیباهامه بس نبــــــــــــود نــــــه بس نبود تو که...تو که م شهیه همک ییو شغلم  کابوسا
 هااااااا  هیچه درد گهید نیحواسم به بند هام هست ا

حرف بزن بگو که حواسم بهت هست  بگو که  یبگو چرا ساکت یز یچ هی ههههیچ-زدم و گفتم  غیج
 داشتم تا االن بهتر از من نبود نه نبود  یمن چه گناه کنمی هنوزم نگاهت م

 یها ک شهیتموم م  یک-و گفتم ن یبرداشتم و پرت کردم زم  نیرو از زم یسنگ
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 شده مگه ی ز یکه چ فتادهی ن  یاروم باش مهسا اتفاق-یعل

به من شده اره   ینشده ول یز یبه تو چ  یاره لعنت-نم داد زدنملرزو یقرمزم نگاش کردم با صا یچشا با
اون منم اون  یگرفت  هیکه سرطان ر یست یاون تو ن یار ی که هر روز خروار خروار خون باال م یستیتو ن

برو من که دردم  یبر   یمنو ول کن یخوایمنم فوقش م کشهیهمه زجر داره م نیکه ا ی بدبخت منم اون
 بروووووو   ستیکم ن

  یبه درک اون لعنت یسرطان دار  هیچه حرف  نیمهسا ا یشد وونهید-سفت بغلم کردم و گفت  یعل
 من کجا برم ها کجا برم   رهیبالخره م 

 دیبا گهی رو جمع کن د  لتیوسا ایب  یکن  هیگر ستیقرار ن-گفت یرو صورتم اومد که عل شتر یب  اشکام
 ی درمانت رو شروع کن دیتو با میبر

 د؟ یمامان فهم -تر بغلش کردم و گفتم سفت

 نه حاال-تکون داد و گفت نیسرشو به طرف یعل

 کنم  جمع  لباس برم من–کردم و از بغلش در اومدم و گفتم  یسرفه ا تک

و   الدیو کنار هم نشسته بودن و نفس سرش رو گذاشته بود رو شونه م الدیداخل خونه نفس و م رفتم
 دکتر افتادم  یحرفا  ادی لمید رفتم داخل اتاق و شروع کردم جمع کردن وساخواب بو

  لیهاش تشک  هیکه تو ر شهیسرطان کمه کمش واسه دو ماه پ نیا نیمدت متوجه نشد نیچطور ا-)
 شده

 دکتر من تو کما بودم -

 چرا -دکتر

 چپ کرد  نیکه ماش دیتصادف شد هیبه خاطر -

تصادفه به   نیبه خاطر هم هیاونم سرطان ر یوقته سرطان دار  یلینشون داده که خ شتیازما-دکتر
هات رفتن همون لحظه سرطان رو تو بدنت   هیکه موقع تصادف داخل ر یچون دود  ادیاحتمال ز

 داده  لیتشک
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 ن؟ ی چ نیکه خون یسرفه ها نیا یول-

 ...یار یاال مب یکه دار  یخون  یول شهی معموال م هیاون سرفه ها تو سرطان ر-دکتر

 بهم   نیبگ-نگاش کردم و گفتم یسوال

وقته مبتال به سرطان   یلیحرفم نگران نشو درسته که تو خ  نیبا ا  نیبب-زل زد تو چشمام و گفت دکتر
هات   هیر یامکان داره اون خونا کم کم دار  نمیبعد از ا یول  یشدیبهتر درمان م  نیقبل از ا دیشا یشد

 یار یرو باال م

 چطور ممکنه  ی...ول یهام ول  هیر-اروم گفتم زدی بود که چشمام از اشک دو دو م نجایا

چطور دکترت متوجه نشده االنم انقدر سرطان نفوذ کرده تو   دونمیوقته فقط نم  یلیکه خ گمیم -دکتر
پشت سر هم و خون باال اوردن و ممکنه از   یشروع کرده کار خودش رو و سرفه ها ییهوی بدنت که 

جلوش رو    یکس  نکهیخونش از ا گهید یمار یب نیهم واست سخت باشه ا دنی نفس کشبه بعد  نیا
 شدیدرمان شروع م شیرو شروع کرده اگه دو ماه پ ز یشب همه چ هیبه جوش اومده و تو  فتهنگر
  گهید  دیشا شهیکار مشکل تر م یار یهات رو باال م  ه یر یدار  نکهیاالن باوجود ا یبهتر بود ول دیشا

 ( یکن  ی مثل قبل زندگ ینتون

 چیخونه و ه میبودم و امروز صبح اومد مارستانیرو ب  روز یکله د دونمیشد فقط م یفقط چ  دونمینم
 خبر رو چطوربه مامان و بابا بدن  نیکه ا ننیکس دل و دماغ نداره فقط همه نگران ا

اصال حال و جواب دادم  وای شماره ش  دنیبلند شد با د میگوش یرو جمع کردم و که صدا لمیوسا
 مجبور بودم  یحوصله نداشتم ول 

 بله-

 مهسا جونم  یی کجا-شنگولش گفت یبا صدا وایش

 جان یاله-

   ی گیراست م- زد و گفت یغ یج وایش

 اره-
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   یخوش به حالت کاش منم اونجا بودم چه خبرا خوب -وایش

 اره خوبم  -

 یکرد هیشده؟گر یز یچ-دینگران پرس یبا صدا وایش

 کنم  هیگر دیبا  یچ ینه برا-

 یکرد هیبه من دروغ نگو از صدات معلومه گر -وایش

 نکردم  هیگر گمیم-

 ه یچ لشیدل-وایش

 نکردم هیگر گمیم-زدم داد

 من برم بهتره خدافظ یانگار اعصاب ندار  ی زنیباشه بابا چرا داد م-وایش

 قطع کردم که در اتاق باز شد  رویگوش

 شده رید می ریم میپاشو دار-گرفتش گفت  یبا صدا الدیم

  میو حرکت کرد میشد  نیسوار ماش  رونیجام بلند شدم و کولمو انداختم پشتم و رفتم ب از

  عی سر یعل دم یکش یغ یو ج دمیاز خواب پر یشیاون زن ات نیکه با د دمیکه خواب میراه بود یوسطها
 یدیشد باز اون کابوس رو د یمهسا چ -رو نگه داشت و گفت   نیماش

کردم که بازخون  یگلوم سوخت و سرفه ا دمیکه کش یغی نگفتم با ج یز یسرم رو تکون دادم و چ اروم
 دستمال بهم کردم و دهنم رو پاک کردم کامال زهرمار بچه شده بود    عیباال اوردم نفس سر

  دونمیشدم واقعا نم تونیبچه ها من مقصر تمام ناراحت  دیمنو ببخش-گرفتم گفتم یلب با صدا ریز
 سفر اشتباه بود  نیکنم از اولشم اومدن من به ا یازتون عذر خواه یچجور 

 شه  یتلنگر بود که بشکنه و اشکام رو صورتم جار  هیکرده بودم منتظر   ریتو گلوم گ بغض

 جور حرفا نزن  نیمهسا نگفتم از ا-گفت  تی با جد الدیم



 عشق چهار نفره 

165 
 

 کنم یناکارت م زنمیوگرنه م یحرف رو نزن  نیواستو جمع کن که ا یه-از پهلومو گفت  اروم زد نفس

 ناکار هستم یکاف اندازه به من–زدم و گفتم   یلبخند

نگفت و    یچ ی ه یکه عل بهی به حرف هاشون ندادم واسم عج یتیاهم گهیرو به پنجره کردمو د سرمو
 بدبخت تر شم نمیاز ا نگام کرد نکنه اونم منو بزاره بره نکنه نهیفقط از ا

 ی تا ک نیکنیم فیمنو ضع یتا ک یتا ک  نیزیبر  یخوای م یتا ک ایلعنت  نیبازم ا ختیر  اشکام

 ****** 

 ی عل

 

 یچ ی نی حرفت  نیمامان ا-

  یادم نیبا همچ یتون یتو نم رهیکه هر لحظه ممکنه بم هی دختر سرطان  هیکه گفتم مهسا  نیهم-مامان
 ست یاون ادم مناسب تو ن  یکن یعروس 

داره اون االن  ازیبه من ن گهیاز هر لحظه د شتریمهسا ب  یحرف رو بزن  نیا یتون یمامان تو چطور م  -
  یراحت  نیبده اون وقت تو به ا یکه شوهرش باشه بهش دلگرم  یکیمثل من  یک یداره  ازیفقط ن

 شه ینم یگیم

 یمهسا ادم یعل  گهیمادرت راست م-کردم  ومدنگاهشیم نییبابا که از پله ها داشت پا  یصدا با
 نشده تمومش کن یز یتا چ یکارو بکن نیا دیتو نبا  یباهاش خوشبخت ش یکه تو بتون   ستین

  نیتونیچطور م میما همو دوس دار میما نامزد یچ ین یحرفاتون  نیا یچ ین ینشده  یز یچ-زدم داد
 ی تونیچطور م   نیمانع دوتا عاشق ش

  یمارستانیزدم و رفتم ب  رونیاز خونه ب یبدون معطل   نداختیگلومو چنگ م یبغض  زدمینفس م نفس
 بود یکه مهسا توش بستر 

 پارک کردم و رفتم داخل و اتاق مهسا   اطیرو تو ح نمیماش
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 بود و نفس کنارش بود ده یرو تخت خواب مهسا

 سالم من اومدم -

ساعت تمام از حال   24 یچطور تونست-گفت ختیریکه اشکاش م ینشست رو تخت و در حال مهسا
 ی خبر باش یمن ب

 عشقم خوامی معذرت م-زدم و گفتم  یلبخند دیکشی م قیزدن واسش سخت بود تند تند نفس عم حرف

 خانواده نشسته   نجایا یهو-نفس 

  گهیزن د یازم بر  ادیه بدت ن زشتم ن یچطور شدم عل - سرش رو باز کرد و گفت  یروسر   عی سر مهسا
 ی ر یبگ

نفس   ختیری حرکت وسط اتاق واستاده بودم اشکام م  یرو صورتم ب  ختیاشکام ر شیکچل  دنید با
 ن ی منو بب ید یکجاش رو د-شالش رو باز کرد و گفت عیسر

 شدت گرفت  میکله نفس که کچل بود گر دنید با

 م یما چطور-دوتاشون سرشونو همزمان تکون دادن هر

و تو سالن نشستم  سرم رو گرفتم سمت  رونی نتونستم تحمل کنم از اتاق زدم ب  دنیبلند بلند خند بعد
 دختر رو ول کنم نیا تونمیمن چطور م-اسمون و گفتم

 خوشگلش رو بزنه   یبه خاطرش حاضر شده اونقد موها  دوستش

 کپ کردم  شتریب الد یم دنیگرفت سرم رو بلند کردم که با دکه رو شونم قرار  یدست با

 یدی کچل ند هیها چ-الدیم

 کچلن  ایک گهید-و گفتم دمیرو پاک کردم و خند  اشکام

منم کچل کردم که نفس   رهیبگ هیمهسا روح  نکهیا یمن نفس و مهسا برا-نشست کنارم و گفت الدیم
از   شتریپا داره گفت دوستم ب هیکه مرغ نفس  یدون یم یکچل کنه همه مخالف بودن ول  خوادی گفت م

 داره  ازی کچل کردن من ن یها و حت تی و حما یهر لحظه به دلگرم 
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 کچل کنم  خوامیمنم م-

 ی مطمئن -الدیم

 من شوهرشم-

 ی مونسل میزودتر بر  دیگفت و از جاش بلند شد و دستم رو گرفت و گفت پس با یبسم الله الدیم

و  میبرگشت  مارستانیب  الدیو از ته موهام رو زدم و باز با م شگاهیارا میو رفت میخارج شد   مارستانیب از
 مهسا   ش یپ میرفت

 چرا  گهیتو د- بغض کرد و گفت دنمیبا د مهس

 که در مقابل تو مو داشته باشم یمن شوهرتم انتظار ندار -کنارشو بغلش کردم و گفتم رفتم

 نه؟ میچهار نفره شد یایعشقول  هیشب شتریبچه ها االن ب-خنده گفتم با

  دنی حرفم خند نیبا ا همه

 من کچل کچلم  یار یتا تو مو در ب -مهسا زدم و گفتم یرو  یلبخند

  شتریب من نا یریبچه ها از تک تکتون ممنونم فقط پپسرا به دل نگ- و گفت نییسرشو انداخت پا  مهسا
 از نفس ممنونم تا شماها

   شمیحرف رو نزن شرمندت م نیا-نفس 

نفس پاشو رو   یتو منو شرمنده کرد- زد و دست نفس رو تو دستش گرفت و گفت  یلبخند تلخ مهسا
  یا گهیهر کس د دیاحساسات دخترونش گذاشت و تونست اونقدر مو رو به خاطر دوستش بزنه شا

  شدمیم یدرمان  یمی که ش ییبودم به جز وقتا مارستانیتو ب  یهفته ادو  نیتو ا کردی کا رو نم نیبود ا
که من تو  ی به خاطر من باشگاه رو تا وقت  یبود حت شمیپ  شهیهم ومدمیتنها م  د یبه اجبار دکترا با نماو
 لطفتش رو چطور جبران کنم  نیا دونمیکرد من واقعا نم  لیتعط مارستانمیب

تر شده بود نگاهم رو   فیدو هفته ضع نیمهسا تو ا زد ینم  یحرف   چیه چکسیساکت بودن ه همه
نفس   کردیبود و داشت خس خس م نشینفس بکشه دستش رو قفسه س تونستیانداختم بهش نم
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رو فعال کرد وگذاشت جلو دهن مهسا به زور اون تونست   ژنشیمتوجه حالش شد و دستگاه اکس
 سا اومدن داخلمه ینفساش رو نرمال کنه که در اتاق باز شد و مامان و بابا

  دیبوس شی شونیبغلش کرد و باباشم از پ  مامانش

  یکایو به سمت خونه رفتم نزد رونی از اتاق زدم ب ارمیسخت بود نتونستم طاقت ب یل یاونجا خ تحمل
با خنده   دهیرمق نشستم رو مبل که سپ   یاونجا بودن ب دهیشب بود رفتم داخل خونه اشکان و سپ

 یسرباز  یاز اول بر  یخوایداداش م -گفت

 ی عل یواسه خودت درست کرد هیختیچه ر نیا-د یکپ کرد و پرس دیمنو د یوقت مامان

 گرفتم یواسه زدن موهامم از شماها اجازه م دیمن با -حوصله گفتم یب

 رو کرده  ا یکار دن  نیبهتر یعل -گفت عیبه خاطر مهساعه سر دیکه فهم اشکان

  یپاش بمون  نقدیا دیتو نبا رهیم یم ایزود نیاون دختر به ا نیبب-نشست کنارمو و گفت اومد  مامان
 رو تموم کن  یباز  نیا عیسر

  تیبود مهسا رو بهتذر یاون ک  یخوبه واال باز -مامان زدم و گفتم یبه رو یجام بلند شدم پوزخند از
 ی انتخاب رو داشت نیپسرم بهتر گفت یبود که م یک نیا  دونستیم  ایعروس دن

 با مادرت درست صحبت کن صدات رو باال نبر -بابا 

  مارستانی رو تخت ب  یاون دختر  نیحد طبل دو رو باش  نیدر ا نیتونیچطور م - به بابا کردم و گفتم رو
داره تو  اجیاحت تیاز هر لحظه به حما شتریداره ب اجیاز هر لحظه به من احت  شتر یب  کشهیداره زجز م 

 ن یهست یک گهیشماا د  نیحالش رو بپرس  ششیپ نیبارم نرفت هیدو هفته  نیا

 ن یبا ینجور یا نیخوای م یتا ک گهیراست م   یمامان عل-با خشم گفت اشکان

ازدواج بهم نخوره   نیخدا باال سر شاهده اگه ا یبه جون من عل نی فتیب یخوبه واال دو نفر -مامان
 کنمیرو حاللت نم  رمیش

 شهیاز هر لحظه واسه من حالال م  شتریب  ریاون ش ی زن یحالل نکن به درک حرف ناحق م -زدم داد
من ولش کنم اون  یگ یمامان دوست مهسا به خاطرش موهاش رو زد اون وقت تو م هیچ  یدونیم
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من اون دختر رو دوس   یر یگیم  یمی من تصم یواسه زندگ یچون دار  کنمیوقت منم تو رو حالل نم
بهت سر بزنه چون دل اونم  اد یبار ب هیاشکاان هر ماه  دیچرا با یبود ینجور یه ادارم تو واسه هم

  ادیاون م نداختمی پات تفم نم ری اون بود ز یمن اگه جا یگفت راهی بد و ب دهی چقدر به سپ یشکوند
 خانواده داشتم    نیواسه خودم متاسفم که همچ شتیپ

   نیندار یبه اسم عل  یبه بعد پسر  نیا از–زدم   ادیدمه در فر رونی خونه زدم ب از

رو لبام نشست من به خاطر مهسا حاضرم   یگوشه واستادم لبخند هیو  اطیو رفتم ح دمیرو بهم کوب  در
 از خانوادم هم بزنم  

 

 مهسا 

 

 منو شرمنده خودت نکن  نقدینفس برو خونتون ا-

که تنها   یخواینم مونمین جاش ممامانت خسته بود رفته م یچه شرمنده ا-کرد و گفت یاخم نفس
 ها؟  یبمون

 چند وقته  نیا یدیزحمت کش یلیاخه تو خ -

مامانم دعوام   امیمن ن گهید هیزحمت چ دادمیانجام م   دیدوست بود که با هیکار   نیدلم ا زی عز-نفس 
 یدوستت رو تنها گذاشت یک یخجالت  نم گهیم کنهیم

اتاق    یتو یهمزمان داخل شدند رو صندل  یو عل الدیبه روش زدم که در اتاق باز شد و م یلبخند
حرف   ادیحالش اصال خوب نبود معلومبود کال ز  یشدن عل  ینشستن و مشغول حال و احوال پرس

 زد ینم

 میکن  تی شکا کردی خوب م نویکه تو تصادف ا یاز دکتر  دیبا گمیمن م -یعل

 چرا -الدیم
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و   کردی سرفه م یلیبوده اون قبال خ  ضی بده مهسا مر صی تشخ تونهیکه نم  هیاون چطور دکتر-یعل
   ومدیوقتا باال نم ینفسش گاه

  فتادیبهش م  دیکه نبا  یمهسا االن اتفاق شهیجز دردسر درست نم یز یکردن ما چ تیبا شکا-الدیم
 میکن  کاریچ  میخوایم گهیافتاده د

 دکتر بزنه ناکار کنه   نیرو هم ا گهید ایلیخ  دیشا-یعل

 نی بچه ها...ول...کن-به زور گفتم دمیکش یکه به زور نفس م یحال  در

 میش یا  هیقض نیهمچ الیخی ب  میتونیچطور م -یعل

تازه مهسا از کما   یوقت ینیکه دکترشم گفت واسه دو ماه قبله  یدید گهیراست م الدیم  یعل-نفس 
 بود   یشده قبل اون فقط چنتا سلول سزطان لی اومده بود سزطان کامال تشک رونیب

 شد  ینجور یچطور ا یول-الدیم

من کامال چپ  یشد ول هوشیمهسا همون لحظه ب ادمهی من کمال  میچپ کرد یما وقت -گفت  نفس
 میکامال سر و ته شد و چون به سمت راننده چپ شد نمونیما ماش دمینفهم  یز ی بعد از اون چ میکرد

من چون کنارش افتاده بودم   یول  رونیباز شد و مهسا افتاد ب  ن یمنم پرت شدم سمت مهسا در ماش
بود معلوم   هوشیبود مهسا چون ب  یی جلو  نیاگزوز ماش یرو به رو  قایم دق یرفتم صورتا نی ماشداخل 

  عایدود گلوم رو سوزوند و سر دمیچنتا نفس کش یمن وقت ی تو دهن و دماغش ول رهی نبود دود داره م
شست و شو درست شد   هیبعد از   یمن مشکوک بود ول یها هیسرم روبرگردوندم به خاطر همون ر

 موند یواسه مهسا مخف 

تو   یدوهفته حت نیتو ا شدیاضافه م نامیهمه درد ا نی سخت بود تو ا یلیحرفا واسم خ نیا دنیشن
 هی دمشی دیتو خواب م یوقت بردی منو نم یسر  نیا یول  دمیدیهم اون زن رو م یدرمان  یم یموقع ش

 یدماه خوب نش هیطرف گفت اگه تا  هیشده بودم دکترم که از  وونهید کردیجا واستاده بود نگاهم م
و اونا رو باال  یهات رو از دست داد هیاز ر یلیچون تا االن خ سیواسه زنده بودنت ن  یدیام گهید

 یاورد

 اومدن پرستار اخل اتاق همه ساکت شدن  با
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 مهسا خانم حالش چطوره -پرستار 

 خوبم - زدم و گفتم یلبخند

  گذرهیبدون مو خوش م-پرستار 

 نگفتم یز یبغض کردم و چ شهیموهام که اومد باز مثل هم اسم

   یدرمان یمی ش میریم میاالنم اماده شو دار یبهتر  ینجور یناراحت نباش به نظر من ا زمیعز-پرستار 

 نرفتم روزیمگه د-

 م یبدنت رو بسنج یتا امادگ میبر  دیکوچولو از اون سخت تره با هی نیفرق داره ا نیا-پرستار 

کردم و با کمک پرستار به  یرو اروم تکون دادم و از رو تخت به زور بلند شدم از بچه ها خدافظ سرم
 م یرفت یدرمان  یم ی بخش مخصوص ش

  کشمیدارم م یبفهمم چه درد تونمیرمق رو تخت ول شدم فقط خودم م  یبار دوم باال اوردم و ب یبرا
رو گذاشت جلو دهنم نفاسام به خس خس   ژنیعاکسیبود سر شمینفس پ  ومد ینفسم به زور باال م

حد   نیدر ا  یول دمیکشی درد م یدرمان  یم یبعد از ش شهی هم شدیم نیی باال پا  نمیافتاده بود قفسه س
ب...ده ک...م  یلینفس...م...ن ..ح.ال..م خ-ماسک رو از جلو دهنم برداشتم و با نفس نفس گفتمنه 

 ارم یم..ونده باال..ب 

که گفتم باال اوردم کال خون بود نفس با ترس از اتاق خارج شد و با دکتر و پرستار وارد اتاق شد   نویهم
 دهیداره جواب م یدرمان یکی ش نی ا یشده ول فیگفت که بدنم به شدت ضع نهی معا یدکتر بعد از کل

نه ن نشویشده بودن ا دنیهام و مانع نفس کش هیلخته بسته شدن بودن تو ر یچون اون خون ها
 اومد داخل  یبود دکتر که از اتاق خارج شد بالفاصله عل  یخوب

 سالم  -یعل

 سالم -نفس 

 ؟ یچطور -کنار تخت و دستمو گرفت تو دستش و گفت  یاومد نشست رو صندل یعل

 خوبم-زدم و اروم گفتم یلبخندبجون
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 شده  یز یچ  یعل-نفس 

 نگفت   یز ی تکون داد و چ نی بهش انداخت و سرشو به طرف   ینگاه یعل

 شده  یبگو چ  ستیمعلومه حالت خوب ن-نفس 

بگه اشک تو چشاش جمع شده بود اب دهنشو   یچ دونستیشد چشاش پر غم بود نم  نیغمگ یعل
   میبا هم باش  گهید میتون یمنو مهسا نم-قورت داد و سرشو گرفت باال و محکم گفت

 ی کن  یشوخ ینجور یا یتونی بدم م یها تی تو وضع دونستمینم-کرد و گفت  یتک خنده ا نفس

 زنمی دارم حرف م یحد جد نیباشه که من در ا  یبار  نی اول نیا دیشا-از جاش بلند شد و گفت یعل
جنگ کنم سر مهسا مامانم رو کتک زدم و االن بابام   نقدیتحمل ندارم با مامانم و بابام سر مهسا ا گهید

کارا از دستش بر   یل یخ که بابام  دونمیو من م ادیسرش م ییبال یکرده اگه مهسا رو ول نکن  دیتحد
  ادیم

رو صورتم   یمعطل  یو اشکام ب  ی حرف بزنم زل زده بودم به صورت عل تونستمیشده بودم نم خشک
زدم   یهام لبخند هیگر ومنیرو دستم م فتادنیو م ومدنیاشک م یپشت سر هم دونه ها ختیریم

 ی گ یدروغ م یو بگو که دار  ریدستمو بگ-و گفتم یجونم رو دراز کردم سمت عل   یدست ب

   کنمی کار رو م نیبه خاطر خودتم که شده من دارم ا-زل زد تو چشمامو  و گفت یعل

 ببخش - به صورتم نگاه کنه گفت نکهیسمت در اتاق و در رو باز کرد و بدون ا رفت

   نمتی بار بب  نینامرد برگرد حداقل واسه اخر-زدم  غیدر خارج شد سر جام ج از

و   نیبه پاهام اومد از جام بلند شدم و بدو بدو رفتم جلو در افتادم زم ییروین ه ی یاز کجا ول دونمینم
   نمتیبب گهیبار د هی...برگرد..برگرد یعل -با هق هق گفتم

 نمون ینجور یپاشو مهسا پاشو ا-و گفت   دیدستمو چسب نفس

ـ -زدم  غیج  ییییی خوب شم عل دمیبرگرد قول م یعلـــ

 ی خوایشم که تو م  ییهمون مهسا  دمیبهت قول م  یعل-
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 که مثل قبل بود  یهومن-

 نروووو   یباشم عل شتیسالم باشم و باز پ دمیقول م-

  نکهینشستم کله دست لباسم به خاطر ا نی رو زم دیکه د یوقت  دیلحظه برگشت و منو د هیتو  یعل
  تونمینم -تو بغلش و در گوشم گفت دیسمتم منو کش دییبود دو   یتم در اورده بودم خونسرمو و از دس

 منو واسه حماقتم ببخش  کنمی ولت نم گهی...مطمئن باش دمونمیولت کنم م تونمیبرم نم

گوشه واستاده  هیکردم منو تو بغلش گرفت و گذاشت رو تخت نفس  هیبغلش کردم و فقط گر  سفت
که سرمو سمت   ارمیون که خواستم دراز بکشم احساس کردم دارم باال مهم  کردی م هیبود داشت گر

و   دمیدیخون لخته شده از دهنم خارج شد افتادم رو تخت همه جارو تار م  یسطل اشغال کردم و کل 
   دمینفهم یز یچ گهیو که چشمام خود به خود بسته شد ود دمیشن ینم یز یچ

 ......... 

خوب شد کامال چشماو باز   یرو از هم باز کردم و نور چشمام رو زد دوباره باز و بسته کردم که کم پلکام
و بابا و مامانم دورم جمع   الدیبود سرم رو چرخوندم نفس و م  یعل دمیرو که د ینفر  ن یکردم که اول
 شده بودن

 بهوش اومد یوااا- با ذوق گفت  نفس

 یشنویمنو م یمهسا صدا  یخوب -الدیم

رو دستم زد  یتکون دادم که مامان دستم رو تو دستش گرفت و بوسه ا دییرو اروم به عالمت تا سرم
 ی حرف بزن  یتون یمهسا م-و گفت

 اره -خش دارم گفتم یرو از هم باز کردمو با صدا  لبام

 چم شده بود؟ من

 هیهات از دست رفته بود همون لحظه  هیبود و نصف ر  یبه خاطر کم خون  یشد هوشیب  یوقت-الدیم
   یهوشی روزه ب 3االن  یای بهوش ن گهیعمل روت انجام شد که ممکن بود د

 شده  یاالن چ-
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 سرطانت متوقف شده -زد و گفت  یق یلبخند عم یعل

 از اتاق خارج شد و رفت  دیبوس  میشونیاز اشک پز شد بابا از  چشمام

 مونم یم ششیمن پ  یدیزحمت کش یل یچند روزه خ نیا  زمی برو خونه عز-روبه نفس کرد و گفت  مامان

خونه خدارو شکر   نیبر گهیاالنم د نیایشما شب م  مونمینه من م-جبهه گرفت و گفت  عیسر نفس
 مهسا بهوش اومد و حالش خوب 

 رو به زور فرستاد خونه مامان

  زیچه خبره خودم قبل از همه چ دونستمیمهسا من اگه م-و گفت یدستشو گذاشت رو شونه عل الدیم
 گرفتم یرو مطالقتون 

 چرا -

ادامه   الدیو دستم رو تو دستش گرفت م  شمینفس نشست پ گفتینم  یز یبود و چ نییسرش پا یعل
به اون خونه  گهیرو از ارث محروم کردن و باباش گفته حاال که انتخابش تو بوده حق نداره د یعل-داد

 ن سه روز رو یا مونهیاشکان م یاالنم تو خونه  نهیپدر و مادرش رو بب  تونهیتا اخر عمرش نم گهیبره و د

 تو.. خاستمیشه نم ینطور یا خواستمیمن نم -بغض دارم گفتم یبا صدا

کار کردم و پس   یبهش فکر نکن من انقدر با عرضه هستم و اونقدر -حرفم رو قطع کرد و گفت یعل
 داشته باشم   یاج یانداز دارم که به اون ارث و به پدر و مادرم احت

 ی کن  یپدر و مادرت زندگ یعمر ب  هی یتونیتو م یکرد یکارو نم  نیکاش ا-

  می بساز یچ یخوب رو بدون ه یهزندگ ی میتونیهم م شی من نتونم ما پ یتو چرا تونست -یعل

 من؟من که..-تعجب گفتم با

 چشم غره رفت  هیاشتباه کرد و بعد به عل  ینه عل -گفت عیسر الدیم

 نگفتم  یز ینگاهشون کردم اما چ مشکوک

  شهیم ی چ جهی نت مینیتا بب  یدرمان یم یش یبر  دیساعت بعد با هی یاستراحت کن دیبا گهید-نفس 
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 ..  ژنیاکس-اروم گفتم ومدینفس بکشم نفسم باال نم تونستمینم

  شدی م نییکه با شدت داشت باال و پا  نمیحرف بزنم دستمو گذاشتم رو قفسه س گهید نتونستم

بچه ها شمام  - دستگاه رو روشن کرد و ماسکش رو جلو دهنم گذاشت و به پسرا گفت عیسر نفس
 ست یشوک زده شده و حالش خوب ن یکه حساب  نی نی بی کم استراحت کنه م هی نیبزار گهید میبر

 کردن و رفتن   یاز ما خدافظ یو عل الدیم

 ی کن بخواب یمهسا چشمات رو ببند و سع-نفس 

گفتمو و چشمام رو اروم بستم  ینشه باشه ا تیاذ ادیز  نکهیا یبرا  دیباریم ینفس خستگ  یچشا از
ذره که گذشت   هیو سزشو گذاشت کنار سرم  دینفس دستم رو محکم تو دستش گرفت و از گونم بوس

چشمام رو اروم باز کردم نفس خواب بود و شالش از سرش فتاده  دهیخواب دمیدستش شل شد فهم
من کلم   یسربازا شده بود ول  هی در اومده بود شب  یماه که کچل کرده بود کم  هی نیا تو وهاشبود م

موهام رو دوس داشتم اصال تحمل    یل یگرفت من خ میتار مو هم نداشتم گر هی ی صاف صاف بود و حت
کچل بودن هم واسه  دمیهام خند هیگر ونیحاال کچلم م  یموهام رو کوتاهم کنم نداشتم ول نکهیا

 داشت  یعالم  شخود

باز    یعل یبود  ول  ادیکم رششد موهاشون ز هیدر اومده بود چون پسر بودن  بای تقر یو عل الدیم یمو
خوب   یحام  نقدیا نکهیبزنه از ا خوادیموهاش رو م اد ی من در ن یکچل کرده بود گفته بود تا موها

و    درپ یمن ب  نکهیار انداخته منظورش از امغزمو به فش یلی خ یحرف عل  یداشتم خوشحال شدم ول
 به هوچو  یچی ه کردمیخبر داشت هر چقدر فکر م   الدمیبود م یبود هر چ یچ ین یمادر تونستم 

 اتاق باز شد و پرستار اومد داخل  در

 حال خانم خوشگل ما چطوره -پرستار 

 خوبم  -اوردم و گفتم نییرو پا ژنیاکس

 باشه  خوادی م تی درمان یمیش   نیاخر نیخداروشکر اگه خدا بواد ا-پرستار 

 واقعا -
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   کنهیکا رو مشکل م نیو ا ستنی هات ن  هیاگه جواب بده چون نصف ر -پرستار 

   میاماده شو بر االنم

 خوابم گرفت    دیببخش-شد و گفت  داریمنو پرستار از خواب ب یبا صدا  نفس

 نداره   یاکال -

اورد و منو   لچریو هی عیراه برم پرستار رفت سر تونستمیند شدم اصال نم کمکم کرد و از جام بل نفس
  یدرمان  یم یش  هیواقعا  میاونجا بود یرفت دو سه ساعت یدرمان  یم ینشوند روش و به طرف بخش ش

 فوق سخت رو پشت سر گذاشتم 

   ردمی میمنو باز اورد اتاقم از سدت سرما داشتم م پرستار

 سردمه   یل یخ-

مارو خبر   عی سر ارهیمواظب باش اگه خواست خون باال ب -و روبه نفس گفت دی روم کش  ییپتو  پرستار
قطره هم خون  هی یحت  شهیبرگرده بدتر م ارهی باال ن دهیعمل حواست باشه خواب   مشیباز ببر دیکن با

 ن یبهمون بگ  نیدید

 حتما  چشم–  نفس

افتاده بود به جونم حالت تهوع    یلرز بد خوردیم گهیدندونام داشت بهم د رونی از اتاق رفت ب پرستار
 و سردرد داشتم   دیشد

 مهسا  یچقد سرد-دستام رو تو دستش گرفت و گفت نفس

 سردمه  یل یاره خ-

از دستش گرفتم  خوردمیمعموال م ی درمان یم یبعد از ش شهیاورد و گرفت سمتم هم یا وهیاب م نفس
بابت   نیتوش نبود از ا یتو معدم بود رو باال اوردم خون یقلپ رو که خوردم هر چ  نیو بازش کردم اول 

 خوشحال شدم    یلیخ

 پتو و زانوهام رو تو بغلم جمع کردم  ریرو کنار گذاشتم و رفتم ز وهیابم
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   یباز احساس حالت تهوع دار -نفس 

خودم رو رو تخت مچاله کردم کم کم چشمام  دمیدادم و رو تخت دراز کش تکون نیرو به طزف  سرم
   دمیگرم شد و خواب 

 نفس چشمام رو باز کردم   یتکونا با

 شی م یپاشو مهسا زود باش مرخص دار -نفس 

 یخونه هفته ا میریم گهیاان د ی تحت مراقبت باش ستین  ازی ن گهید-تعجب نگاش کردم که گفت با
 ی ندرما یمیش  یایدو بار م 

 رفتمی بارم نبود که امروز م نیمگه اخر-

و   ارنیهات رو در ب هیاز ر یکی خوانیاگه باز حالت بد شد م یش یم یدرمان یمی ش  ینه چن سر -نفس 
 فقط بمونه   شیکی

خالص    رمیبزار بم  ایخوب کن الص  ای  ایخدا توام مارو گرفت  یناراحت ه ایخوشحال باشم  دونستمینم
   گهید

و  الدیقدم بردارم نفس زنگ زد به م تونستمینفس کمکم کرد بپوشم پاهام گرفته بودن و نم  لباسامو
منو   یاومدن داخل عل  ییدوتا یو عل  الدیبعد م قهیچند د  مارستانیبرسونه ب عیگفت خودشو سر

 خودم راه برم بهتره گرهی کمرت درد م نیبزار زم - گرفت بغلش که گفتم

 ی سبک  رمی گیکمر دردم نم باشهیحرف ن - یعل

و    صیترخ یصندوق بود و داشت کارا  یمحکم تر تو بغلش فشار داد و از اتاق خارج شد بابا پا منو
خودش و به سمت خونه حرکت کرد    نیمنو برد گذاشت تو ماش یعل دادیحساب و کتاب هارو انجام م 

 ت به خون ید گفت دخترم خوش اوم هیتو بغلش و با گر  دیکش دیمامان جلو در واستاده بود منو که د

 من هنوز کامل خوب نشدم   یتو ذوق دار   نقدریمامان من ا-

 یمرخص شد گهیکه د نهیمهم ا-مامان
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  عیراه رفته بودم سر  یادیانگار ز زدمی داخل خونه نفس نفس م میو با کمکش رفت  دیاز دستم چسب یعل
نفسام تند تند    چنتا سرفه کردم  نمیخودم رو به مبل رسوندم و نشستم و دستمو گذاشتم رو قفسه س

 نه یگیبزار بغلت کنم م گمیمن م -نشست کنارم و گفت یشده بود عل

 ی من...و بغل ک...ن یستیک...ه تو ن شهیهم...-به روش زدم و گفتم یلبخند

  یعروس  یو قراره تا وقت میکرد  یخونتون رو خال یانبار  روزید-و گفت نییسرش رو انداخت پا یعل
 هر روز خونه اشکان بمونم  تونستمیکنم نم  یمن اونجا زندگ میکن

 منه  رهیهمشم تقص-

و مامان و بابات   الدیمن شرمندم که اومدم خونه شما م   ست یتو ن  ری نه نه اصال تقص -گفت ع یسر یعل
  میکنیم یعروس  ینزاشتن که خونه اجاره کنم چون رفته بودم واسه اجاره خونه اصرار کردن که تا وقت

 بمونم  نجایا

 ی ..جا باشن ی..خو..به تو ا میل یخ-

 خونه خودتون بخرم    کینزد نیخونه هم هی خوامی م-یعل

 یمگه پول دا..ر -

  نمویماش نهیجاها باشه و اندازه دو نفرمون باشه اره دارم فوقش ا نیکه هم  یخونه ا هیواسه -یعل
خودش کار کنم گفتم نه و  شی داد پ شنهادیبابا بهم پ یخوشحالم که وقت  زی چ هیفقط از  فروشمیم

پس   موکه کله پوال نهیهم ا شیو خوب  دادمیشدم وگرنه االن شغلمم از دست م  کیشر  الدیاومدم با م
   کنهی منو خوشحال م نیکحتاج بابامم نشم ا یروز  هیانداز کرده بودم که 

 ی ک..ه خو..دتو ث...ابت کن  ی..ه فرص..ت دار یتو االن -

 چرا  ی زنیپس همچنان نفس نفس متو  نمی اره...بب-یعل

   شمی...ن ن..باشه ..درست نم...ژیت..ا دستگاه اکس-

...قتت بهتر از  ایتو ل یازد..واج کن ضهیمثل من... که مر... یبا ز..ن  ی...خوایمن شرمندم که م ی...لع
 م..نه 
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وبار   یحاال هفته ا  یسالم میلیتو خ شمایم  یعصبان گهید  یجور حرفا بزن نیاز ا- کرد و گفت یاخم  یعل
   ستی ن یز ی که چ نیا یدرمان یمیدور ش  هی یر یم

و دتشو گذاشت   نی اومد داخل اونو گذاشت زم ژنیدستگاه اکس هیبه روش زدم که نفس با  یلبخند
 اخ اخ کمرم  -رو کمرشو گفت 

 ومدم یمن م یزدی صدام م- از جاش بلند شد و گفت ع یسر یعل

 ی توام مهسا رو اورد گهینه بابا د-نفس 

   ری دوش بگ هیپاشو برو  مهسا

 هیلباسام رو باز کرد و  یاومد منو بغلش گرفت و برد اتاق خودم کشو عیسر یجام بلند شدم که عل  از
 .دمیدست لباس در اورد ازش خجالت کش

   تونستمیخودم م  یعل-

 حرف نباشه  - یعل

 اتاق خارج شد و مامان رو صدا زد  از

 جانم -اومد تو اتاقمو و گفت  مامان

   نیحمم لطفا شما کمکش کن رهی مهسا داره م-یعل

 نشوند    یمنو برد حموم و رو صندل مامان

 به خدا تونمیمامان خودم م -

جونه بهتره من    یاالنم دست و پات ب ادیکه بهت فشار ب  یکن ییکارا میبزار  دیدکتر گفته نبا-مامان
 کمکت کنم  

کارش تموم شد   یست شامپو بدن رو برداشت و بدنم رو هم شست وقت کله کچلم شامپو زدوش به
من کمکت کنم بعدش از حموم در اومد   یکشی خجالت م دونمیلباس رو خودت بپوش م گهید-گفت

کارم   یلباسم شدم وقت  دنیو رفتم نشستم رو تخت و اروم اروم مشغول پوش دمیچ یحولمو دورم پ 
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اروم اروم پله هارو رفتم  میانگار مهمون داشت ومدیصدا م رفتم نیی و به سمت پا  دمتموم شد بلند ش
سرم کردم و باز   یاومده بودن برگشتم تو اتاقمو روسر  نایا الیعمو محمد و عمه سه دمیکه د نییپا

 ن ییاروم رفتم پا

 سالم به همه-

 ازم جدا شد   ع یگفتم اونم سر یاز جاش بلند شد و منو محکم بغل کرد که اخ وایش

 یچطور  یمهسا خوب-وایش

 خوبم   یخفه نکن  ینجور یاگه تو منو ا-

   یعل شی و عمه و زن و عمو و عمو همه اروم بغلم کردن منم نشستم پ یلیل

 

 

 

 

 قسمت هفتم:  

 

 نفس کو پس -در گوشش گفتم اروم

برد خونشون خسته بود رفت استراحت کنه مامانت شام دعوتش کرده گفت برم استراحت    الدیم-یعل
 ام یکنم سرحال ب

 فقط نفس ای یخانوادگ-

 ان یب خوانیم ینه خانوادگ -یعل

 زنگ بزنم تشکر کنم از مامانش  انی ب نکهیقبل از ا شدیکاش م -
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 برگرد   عیخپ برو زنگ بزن سر- یعل

   امیمن االن م دیببخش-جام بلند شدمو و گفتم از

 رو گرفتم که مامانش جواب داد   نایبرداشتم و به سمت اشپزخونه رفتم شماره خونه نفس ا مویگوش

 ن یسالم خاله خوب -

 خوشحال شدم   یل یخ ینفس گفت مرخص شد یدلم وقت ز یسالم عز-خاله

 ی سالمت باش  شهیهم تشاال

  دیزحمت کش  یلینفس و شما شدم واقعا خ  ونیممنون من که مد یل یخ-

 قربونت برم   یتوام مثل دختر خودم هیچه حرف نیا-خاله

 دا نکنه نفس کجاست؟-

 رفت حموم  دیتازه رس -خاله

تشکر    ریاخ یزمتا  نیهمون زنگ زدم بابت ا نیازش تشکر کن  یلی خ یل یاهان پس از عوض من خ-
 کنم 

 بود   فمونیوظ  کنمی خواهش م-خاله

 خاله یندار  یممنون کار -

 نه فدات شم خدافظت -خاله

 خدافظ -

هم اومد نفسام به شمارش افتاده بود دستمو  الدیکه م می قبل یقطع کردم و باز برگشتم سر جا رویگوش
 تو خوب شم  دمیکش قیو چنتا نفس عم  نمیگذاشتم رو  قفسه س

 ی مهسا االن خوب-عمه

 به لطف شما -



 عشق چهار نفره 

182 
 

 واقعا  دیببخش میستین  رانیما تو ا فتهیم یاتفاق یوقت شهیهم-عمه

  کنمینه بابا خواهش م -

 ی نیمن بش  شیپ شهیمهسا م-اومد کنارم واستاد و گفت  وایش

 عوض کرد  وای از جاش بلند شد و جاش رو با ش یانداختم که عل یبه عل  ینگاه

 مجبورم   یول  ستی حرف ن نیا انیواسه ب  تیموقع دونمیم-وایش

 نه بگو-

 د یرو فهم لی سه هیباربد قض-در گوشم اروم گفت وایش

 ؟ یچجور -تعجب نگاش کردم و گفتم با

 زنمی دارم با اون حرف م دیباربد اومد تو و فهم ییهویکه   زدمی حرف م  لیداشتم تو اتاقم با سه-وایش
هم سن و   یو عاشق  نی گفت چون عاشق یگفت چرا منم بهش گفتم انتظار داشتم بزنه لهمون کنه ول 

جمع   وت اد یز  زارهی و نم کنهیمحکم برخورد م لیبا سه یحساب  یول  گمینم یز یچ شناسهیدم نمسال و 
   مین یهم بش شیپ

 باربد دونسته  دیبه باربد عمه م فهم ولیا-

   زنمی خودش دارهم حرف م  تیرفت به مامانم گفت و مامان هم بهش گفت که با رضا یاره حت-وایش

 اتفاق افتاده  یپس حساب -

  ی شیگفت بد خواب م م یبمون ادی و نفس نزاشت ز یخواب بود میاره مالقاتتم اومد -وایش

 اهان-

بودم کمرم زخم بود  دهیخواب مارستانی انقدر رو تخت ب کردیاصال خوب نبود کله بدنم درد م حالم
  ترکه یکه فشار اومده بهش داره از درد م یکتفمم که نگم خوبه به قدر 

 فرستاد باال تا استراحت کنم  یه متوجه حالم شد به زور منو با عل ک مامان
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 باال   میو اروم اروم از پله ها رفت  دیدستم رو چسب یعل

  ری تحر زیم  یکمکم کرد بخوابم رو تخت خودشم رو صندل  یعل میاتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شد در
 نشست 

 نجام یمن ا کنمیم  دارتیبخواب هر وقت موقع شام شد ب- یعل

 ی توام بخواب معلومه خسته ا-

 تو بخواب من خوبم -یعل

 ؟ یعل-

 جونم  - یعل

 ی مونی چقد پش یبه خاطر من مادر و پدرت رو ازخودت روند نکهیاز ا-

  ستمیبه خاطر تو بوده نه ن نکهیاز ا یدروغ گفتم ول  ستمین مونی بگم پش-فکرد و گفت یکم هی یعل

 فکر نکن   زایجور چ نیبخواب به ا االنم

  گفتیو م   دیکشی که اون زن تو خوابم م یرو بستم انقدر خسته بودم که خوابم برد با ناله ها چشمام

 ا یب  ای ب–

که کبود شدم که در اتاقم به   کردمیبکشم احساس م  تونستمیاز خواب بلند شدم نفس نم غیج  با
 اومدن تو اتاقم   یهمگ  الدیو م یشدت باز شد و نفس و مامان و عل 

 خودت کمک کن   نیحس  ای-رو صورتش و گفت   دیکوب دونهی نماما

رو روشن و کرد و ماسکش رو گذاشت جلو دهنم چشمام   زنیسمتم و دستگاه اکس دییدو  نفس
  دمیکشیم  قیعم  یکه بهم وصل شد نفسام تند تند شد و نفسا یژن یکه با اکس  رفتی م یاه یداشت س

   کردمیو خس خس م 

  شدیچ  یمهسا خوب-نشست جلو پامو و گفت مامان

 ساکت شد  عیرو به عالمت سکت باش بلند کردم و مامان سر دستم
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که باز اون زن   دونمیمن م کشهیوقتشه که بدونه داره عذاب م نیکن ی مامان فکر نم-با حرص گفت یعل
  گهیسالشه د 23 نیپنهون کن  یازش همه چ نیخوایم یتا ک گهیبسه د دهیرو تو خواب د

 شهیبدتر م طیشرا نیتو ا  یعل-الدیم

 بدتر  نیاخه از ا یچه بدتر -داد زد یعل

   میکن یدعوا م میکه فکر کنن دار یخواینم  نییمامان و بابام پا  یالل شو عل -نفس 

   رونی ساکت شد و از اتاق رفت ب یعل

   نیکن یم  یاز من مخف نیدار روی مامان چ-رو از دهنم برداشتم و گفتم ماسک

  نیی پا  ایاالنم پاشو به سر و وضعت برس و ب  ستین یاالن وقت خوب  گمیبعد از شام م-مامان

 وار یداره بود به د ه یکه تک الدیاز اتاق خارج شدن به جز م همه

 نه   یدونیتو م الدیم-

 مامان گفته  ای تازگ-تکون داد و گفت  دییسرش رو به عالمت تا  الدیم

هم رنگش و از اتاقم   یروسر  هیو با  دمیبلند پوش   کیتون  هیاز جام بلند شدم و  رون ی از اتاق رفت ب اونم
   دیکه مامان نفس از جاش بلند شد و منو تو بغلش کش نیی خارج شدم و رفتم پا

 ی مهسا جان خوب -خاله

 ممنون خاله -

فس که  هوا نفس بکشم مامان ن  نیتو ا تونستمیو نم کردیغذا حالم رو بد م  یبغلش خارج شدم بو  از
 اطی برو ح- هوا نفس بکشم و گفت  نیتو ا تونمیکه نم دی نشسته بود فهم شمیپ

 جا خوبه  نینه هم -

   ی شیکبود م یدار  اطیبرو ح گمیم-خاله

 اط یح  ینشسته بود رو پله ها یعل  رونیجام بلند شدم و رفتم ب از
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 دنبال خونه  رم ی من م میکن یعرس دی مهسا تا چند روز با-کنارش که گفت نشستم

گفته که با  ششیبعد برم پ یدکتر تازه گفته هفته   ط یشرا  نیتو ا یگیم یچ  یدار  یفهمی م یعل-
 بهت بزنم    یمهم یحرفا  خوامیم ای شوهرت ب

 ست ین  میمن حال  میکن یزود عروس دیما با-بم انداخت و گفت  ینگاه یعل

 هم اماده نکردم    هیمن هنوز جهز یعل-

   قسید 2واسه  هیجهز- یعل

ذره  هیبا دعوا اصال هم حوصله نداشتم   شهیم یبگم مساو یز ی االن رو حرصه چ دمینگفتم فم یز یچ
شام رو اماده  زی حرف به سمت خونه رفتم نفس داشت م یحالم بهتر شد که از جام بلند شدم و ب 

  کاریچ یحالت دار  نیبا ا  نیمهسا برو بش-نفس بلند شد  یرفتم کنارش و کمکش کردم که صدا کردیم
 ی کن یم

 من خوبم  -

 برو    یستینه خوب ن -نفس 

 گفتم خوبم  -

که قراره امروز به من بگن حتما   یز یبره چ ادمی از  المیکه فر و خ کردمی م زیخودم رو مشغول م داشتم
  تونمینم یباشه حت  تونهیم یچ ین ینفس واقعا  یحت دونستنیبه اون زن چون همه م شهیمربوط م

بابا   ومامان  یک دمینفهم  یحت می شام رو خورد  یک دمینفهم  یتموم شد حت زیم  یک مدونیفکر کنم نم
و   کردی می که تو خونه ما زندگ ی و عل  الدیاز جمله بابا و مامان و م ینفس رفت و ما االن خانوادگ  ی

من رو مبل تک نفره نشسته بودم و منتظر   میما بمونه جمع شد ینفس که قرار بود شب رو خونه 
   کردمیداشتم به مامان نگاه م

دوست   هیاومده بود ما  ایتازه به دن الدیکه م شیسال پ  26- صداش رو صاف کرد و گفت مامان
رو دوس داشتن ما   گهیهم د یلیبودن خ یو مجنون واقع   یلیدوتا ل  نیا نیریبه اسم رضا و ش میداشت

که  بود نی تفاوت ما با اونا ا یول  میچهار نفره با هم بود  میرفتیهر جا م  میودب  پی اک هیهم مثل شما 
 بود   یاسی بابات رفت تو کار نخ و پارچه و رضا تو کار س 



 عشق چهار نفره 

186 
 

  ییبه تنها تونستیکه م یاطالعات داشت طور  یل یرضا خ-چونم که مامان گفت  ریرو گذاشتم ز دستم
  یکردن و بعد از حدود دو ماه جنازه ا رشی روز رضا رو گرفتن و اس هیسود جو کنه  یرو مال کسا رانیا

بود که  موقعبه تمام معنا اون  وونهید هیشد  وونهید نی ری شده بود جلو درشون اومد ش کهی ت کهیکه ت
و هر   زدیها با خودش حرف م وونهیچند ماه مثل د نیتو ا ارهی ب  ایدختر به دن هی بارداره و قراره  دیفهم

بچه  هیمن با وجود  یتازه دو سالش بود ول الدیاون وقت م ششهیرضا پ  کردی فکر م رفتی جا م
   ادختره ناز به اسم مهس هیاومد  ایبودم که دخترش به دن ششیپ شهیهم کیکوچ

 گفت   ختیری چونم افتاد مامان که داشت اشک م ریدستم شل شد و از ز دیگفتن اسم من دلم لرز با

 هیرو سرش و مهسام رو بغلش بود گفتم اون چ  ختی ر یز ی چ هی دمید نیریش  یروز رفتم خونه  هی-
  یش یبا فندک ات دهینجات م ییکذا یای دن نیکه منو ومهسا رو از ا یز یچ هیو گفت  دیبلند بلند خند

  ز سمتش و مهسا رو از دستش در اوردم و ا دمییدرست کرد و گرفت رو موهاش اون موقع بود که دو
 الدیبعد از م گهیدخترم بود چون د یجا شهیدوست داشتم هم یلیونه خارج شدم من مهسا رو خ خ

  یرو تو اون وضع ولکردم وقت نی ری کردم و ش یچه حماقت دمیخونه فهم   دمیرس  یبچه دار نشدم و وقت
  ونا چوقتیبودن از اون به بعد ه نیجزغاله شده بود و استخوناش رو زم نیری ش میبا بابات برگشت

کنار تو   زارم ینم  میگریهر جور شده اون مهسا رو از دستت م-نرفته اومد به خوابم و گفت  ادمیصحنه 
با التماس   یمن هر سر  یول کردی رو حس نم   یپدر و مادر   یو طعم ب ومدیبا من م  دیبزرگ شه اون با

داره  یو سع ادی به خوابت م شهی ش نکرد و هم به التماسام گو گهیمانع شدم که بعد از اون تصادف د
 تو رو ببره  

بگم   یز یلبام رو باز کنم و چ یحت  تونستمیحال رو مبل افتاده بود نم  یاشک بود بدنم ب سی خ چشمام
 یکه به طرز وحشنتاک ین یریتو در واقع دختر رضا و ش  یستین  اری تو دختر منو شهر-که مامان گفت 

 کشته شدن 

داشت دور   ای واسم سخت بود انگار دن دنیمامان نفس کش  یاشک یتونستم زل بزنم به چشا فقط
شدم   نیو پخش زم  نی از جام بلند شدم که تعادلمو از دست دادم و محکم خوردم زم دیچرخی سرم م
نفس بکشم بدنم سرد   تونستمینم گهید ستین گهید ژنی همه بلند شد احساس کردم که اکس  غیکه ج

 بودم    نیحال فقط پخش زم یب  وشده بود 

 دمینفهم  یز یچشمام بسته شد وچ گهیبه سمت باال که د دییدو الدیم
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بهم رو از هم باز کردم و به دور و اطرافم نگاه کردم تو اتاق خودم بودم   دهیچسب  یها یزور پلکا به
سرشو  نشسته بودو و   یرو صندل  یروشن بود و ماسش رو گذاشته بودن رو دهنم عل ژنیدستگاه اکس

 یعل - دستم رو باال اوردم و ماسک رو از جلو دهنم برداشتم و اروم لب زدم ز یگذاشته بود رو م

 رو لباش اومد یبرداشت و زلزد بهم و لبخند زی سرش رو از رو م ع یسر یعل

 ی شد دار یبالخره ب- یعل

 کجان  هیاره بق-

  تونمیصبحه احتماال خواب باشن فقط م  5ساعت -دستش انداخت و گفت یبه ساعت تو  ینگاه یعل
 یمردی م یجد یجد یگوشت گذشت داشت خیبگم که خداروشکر خطر از ب

 شدمیخالص م  ایدن نیکاش از ا مردمی کاش م-زدم و گفتم  یتلخ  لبخند

انقد   دیتو با ا یجور حرفا بزن نینشنوم دوباره از ا-از جاش بلند شد و اومد کنار من نشست و گفت  یعل
 ی باش نیتر از ا یقو دیتو با  یرو مثل اولش کن زی که همه چ یزنده بمون 

تصادف کما کتفم   هیچندم نیخودت حساب کن ا یباشم عل تونمیم یچقدر قو-زدم و گفتم  یپوزخند
 ستمی خانواده ن نیا یگذاشته بودم واسش سرطان االنم بچه واقع هیباشگاه که تموم جونم رو ما

 رو هم خدا رحم کنه یبعد

 همه اتفاقا بعد از اون عرق شروع شد  یدقت کرد-یعل

 من از اونه  یایاره تمام بدبخت-

وقت   چیرو لبام نقش بست ه یاذان لبخند یاذان اومد با صدا ینگفت ساکت بود صدا یچیه گهید
نماز کرده بود از جام بلند شدم و رفتم وضو   یحال وهوا ینبودم دلم بدجور  داریبموقع اذان صبح 

نماز   مجا نماز و چادرم اوردم و مشغول نمازم شد صدایبود ب  دهیخواب دمیرو د ی گرفتم و برگشتم که ع
  ی چه حکمت دونمینم  ستیحکمت ن   یب  زتیچ چیکه ه  گنیخدا م- که تموم شد نشستم و اروم گفتم

گرم بود   نی درد رو ندارم حداقل دلم به ا نقدیزود تموم شه خوبه من تحمل ا هیهر چ  یکارته ول نیتو ا
شاد و  هیقکه مثل ب شدیم ی دارم اونم پوچ شد اونم تموم شد چ یپدر و مادر وبرادر واقع هیکه 

  کردمی م یخوشحال زندگ
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  یچ ینی  ستیتو پول ن  زیچ همه گنیکه م فهممیحاال م- زدم و گفتم یلبخند  نیی رو انداختم پا سرم
   یچ ین ی ارهینم  یپول خوشبخت گهیم  یکی که  فهممی حاال م

شاد   یلحظه ها قهید 1طعم  گهی بار د هیفقط  گهیبار د هیدوس دارم  ایخدا-رو گرفتم باال و گفتم سرم
 از ته دل بخندم و بگم که من شادم    قهید 1رو بچشم فقط 

و سجاده رو جمع کردم و چادرم رو از سرم باز کردم ازجام بلند شدم و برگشتم  میکش یق یعم  نفس
 قانع بودنتم  نی عاشق هم- زد و گفت یزل زده بهم لبخند یکه عل دمید

که  دممینگفتم اونا رو سر جاش گذاشتم و باز اومدم رو تخت خواب  یز یکردم و چ  یخنده ا تک
 دم یچشمام کم کم گرم شد و خواب

...... 

عمل   هی  شیرفتم هفته پ  یبا عل دیو رفتم دمه در امروز وقت دکتر داشتم با دمیهامو پوش  لباس 
راه   نشویو ماش  رونی اومد ب عیسر  یدارم عل  هیر هیهام خارج شد و االن فقط  هی سخت داشتم نصف ر

 دکتر   میانداخت و رفت

فرستاد داخل  عیمارو سر ی منش میبود دهیداخل درست به موقع رس میجلو در مطبو رفت  دمیرس
 وعکس ها شروع کرد   شامیو دکتر بعد از چک کردن ازما  یرو صندل مینشست

 زیهمه چ یاول کار  نهیا فمیدکترم و وظ  هیداشت من  یل یدل هی یایخواستم با همسزت ب  نکهی از ا-دکتر
 هی نیا دی خوشحال شدم شا شتریب  نیو ازدواج نکرد ن یهنوز نامزد دمیفهم ی بگم وت ضامیرو به مر

 ..یاقا یبرا ازیامت

 هستم  یشاکر   یعل- انداخت که گفت یبه عل  ینگاه

و   زنمیاز االن من کله حرفام رو به شما م دین یباشه بب  یشاکر  یاقا یبرا یاز یبله امت-ادامه داد دکتر
 د یکن کریچ دی که با دیدون یخودون م

 نیگبا ا ارهیب  ای به دن یفرزند  تونهیمهسا خانم ما تا اخر عمرش نم-و ادامه داد دیکش یق یعم  نفس
   نییپرت شدم پا  یبلند   هیحرفش انگار از 

 چرا-یعل
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  کشهینفس م هیر  هیشده و فقط با  فیضع  یلیها خ  یدرمان یمی ش نیبدنش تو ا  نکهیبا وجود ا- دکتر
شما به   یکه بچه  میتوجه کن نیبه ا دیاول از همه هم با  دهیحتما جون خودشو از دست م  مانیسر زا

  میباش دواریام گهیدرصد د 40اگه به اون   یخواهد بود ول  ضی مر ادیم  ایبه دن یدرصد وقت 60احتمال 
 د ایب  رونی سر بلند ب یع یطب مانی مخصوصا زا ممانیاز زا تونهیمهساست که نم  نیو بچه سالم باشه ا

شما هم حق   یشاکر   یبالخره اقا  دیجدا ش  دیتونیم فتادهی اتفاق ن نتونی ب یز یتا چ گمیم نارویاالن ا من
شما   دهی و نشون م دمیکه من م یبا نامه ا  نیاریپرورشگاه بچه ب هیاز  دیتونیم  ای دیپدر شدن رو دار

  دم یبچه رو بهتون م هی  ی راحت سرپرست  یلیخ  دیبچه دار ش  دیتونینم

  یول  ستنیچون نازا ن شنیصد درصد مهسا خانم باردار م   دیشما اگه اقدام به بچه دار شدن کن نکهیا و
اگگه طاقت اورد حتما   یدرصد باق 1و اون   رهیمیکه م گمیدرصد م  99من به احتمال  ارهی ب ایاگه به دن

  نکهیو ا ی نفس بکش  یکه بتون اد خویسالم م هیر هیکردن فقط  مانیچون زا  کنهی عود م  شیضیمر
  یزندگ یتونی فقط م  ژنیو با قرص و اکس یندار  یدرمان ی می به ش یاز یمتوقف شده و ن گهیسرطانت د

 ی کن

 م یکه به خاطر به بچه هم جدا ش میبه خاطر بچه نامزد نشد چوقتیما ه -یعل

   ستمین یبه عشق شما داره و من کاره ا  یبستگ گهید نیا-دکتر

 بود   شیچندم نیا یعل -زدم و گفتم یلبخند میشد نیو سوار ماش رونیب میاز تشکر از دکتر اومد بعد

 من کامال امادم -نگفت که گفتم یز ی چ یعل

 ی اماده ا یبه چ-بهم انداخت و گفت   ینگاه یعل

   رمی که به خاطر خودم حق پدر شدنت رو ازت بگ ستمیواسه جدا شدن از تو من اونقدر خود خواه ن -

که اونجام گفتم من به خاطر بچه باهات ازدواج نکردم اگه قرار بود ازت جدا   ید یشن -گفت  یعصب یعل
از   مایبر بهمون نامه بده مونیبعد از عروس تونهیکه گفت م  یدینه االن د فرتمی م تی ماریشم موقع ب

 م یاری پرورشگاه بجه ب

شکست    میستین ش یپدر و مادر واقع  دیبزرگ شد و فهم یمن دوس ندارم بچم مثل خودم وقت یول-
 بخوره  
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  شتریبفهمه ب  ینخواستن و ولش کردن و مسلما اون وقت شیاون فرق داره اونو پدر مادر واقع-یعل
  شیخواسته با خودش تو رو ات  ی که حت نخواستیپدر و مادر تو انقدر تو رو م یوقت شهیعاشق ما م 

 بکشه  

  نیماش  یعل  زهیاشکام رو صورتم بر صدایو ب  شهیبه بدم به ش هیموندم و فقط تونستم سرمو تک  ساکت
 رو روشن کرد و به سمت خونه راه افتاد 

   یکن  هیگر نقدریا یخوایم  یتا ک  گهینکن مهسا بسه د هیگر نقدیا-یعل

   دونستمیبدبخت بودمو نم یل یمن خ-

 یخوشبخت تر   ایل یحرف رو نزن تو از خ  نیا-یعل

 هه خوشبخت  -

–   دیپرس عی داخل که مامان سر می خونه رفت میدیحالم واقعا بده رس  دینگفن اگار فهم یز یچ گهید یعل

 شده   یچ گفتیم  یچ دکتر

هر جور باشه هر چقدم اون مادر منو   گمیهمون مثل قبل بهش ممان م هینزدم بعد از اون قض یحرف 
 کم حرف تر شده بودم یبد تنها گذاشته باشه باز مو بزرگ کرده ول  طیتو شرا

ناراحت شد و حالش   یلیکرد نشست خ  دایکه پ  ییجا نی کرد که مامان اول فیرو بهش تعر  هیقض یعل
  نی ناراحتن و اومدم اتاقم نشستم رو تخت سرمو بهمه اونجا به خاطر من   نمیبد شد نتونستم بب

  ییهویاز کجا اومده چرا  یهمه بدبخت نیا ین یبود  یچ  ینیکردن  هیدستام گرفتم و شروع کردم گر
ها که فقط  چارهیبدبخت ب  نی منم شده بود مثل ا یکرده بودم زندگ  کاریشد مگه من چ ینجور یا

   ستنیکارتن خواب ن

 تو   ای ب-شکامو پاک کردم و گفتماتاق زده شد تند تند ا در

 یکن یخودتو نابود م یکن مهسا دار  هیکم گر-شد اومد طرفم و گفت داریتو در پد یعل  قامت

 شه ینم ی عل شهینم-

   یتو بخوا دیفقط با شهیم یتو بخوا-یعل
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  رمی کی عذاب وجدان م نمتی بی م یوقت-خودمو تو بغلش انداختم گفتم دیکردم چونم لرز  نگاهش
 باشم  ینجور یا تونمینم

 نشون بدم  الیخیتفاوت باشم و خودمو ب  یمثل قبل ب  تونمینم

به خاطر من   یول  گمیرو م  قتیتک تکه حرفام راسته و دارم حق  دونستیسفت بغلم کرده بود م یعل
   زدیدم نم

 نه  ای  ادیخوشت م  نیتوام بب  ایخوبن ب یل یخ دمید خونه  چنتا–و گفت   رونیب دی منو از بغلش کش  یعل

 کار ی چ میخوایخونه رو م طیشرا نیتو ا-

 نه پاشو تنبل نباش  ای میکن  یعروس  میخوایبالخره م کاریچ میخوایخونه رو م  یچ ین ی-یعل

  قایخونه رفت دق هیکرد به سمت   نیو سوار ماش رونیب د یبه زور از جام بلندم کرد و با خودش کش منو
داشت و چنتا درختش   یو سنت ینگ یس ید نمابو یخونه شمال  هیما بود جلو خونه واستاد  یکوچه بغل

 میشد  اطیمعلوم بود زنگ در رو زد که بعد از چند لحظه بازش کرد با هم وارد ح  ابونی از تو خ
 هیو به درد  اطشی بزرگ نبود ح یادی ز شدیتوش جا م ی منو عل  نیبود که راحت ماش  یجور  اطشیح

بود که توش سه تا درخت داشت   یباغچه نسبتا متوسط  هی اطیاز ح یگوشه ا خورد یدو نفره م یزندگ
  اهاشونزن و مرد جلو در بودن ب هی داخل  میتاب بود رفت   هی گشیو دورش پرگل و چمن بود و طرف د

تا فرش سه در  4بود که  یخونه ا هی میصادر کردن وارد خونه شد یو با اجازه ا میکرد کیسالم عل
در رو باز کردم که   یکیبود اون  ی متر  12اتاق   هیو باز کردم ر  شی کی و دو تا در داشت  خوردیچهار م 

نفره   4 یاخور غذ زی م هیاشپزخونه بود که توش راحت  هیبود سمت چپ خونه هم  یبهداشت   سیسرو
  یبهداشت  سیسرو هیتا اتاق خواب داشت و  3باال  میباال رفت  رفتی و م خوردیچنتا پله م شدیجا م

همه اتاق رو    نیبود من ا ادی ز یلیفقط اتاقاش خ  کیکوچ یل یبزرگ بود نه خ یل یبود نه خ یخونه خوب 
 اخه  کاریچ خواستمیم

 چطوره  -یعل

 خوبه  -

  میکن  سهیاخر سر مقا مین یرو هم بب گهید یاون دو تا میبر ایدب -یعل
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بود  یخونه ا هیخونه فاصله داشت اون  نیبا ا قهید 5که  گهیخونه د هی یو رفت میخونه خارج شد از
خونه   نیاخر  میبود از همون اول به دلم ننشست و رفت ک ی کوچ یل یبود و خود خونه خ  اطیکه فقط ح

 یانبار  هیبود   یمتر  12و   16و  12تا اتاق خواب  3خونه متوسط و  هیمتوسط و   اطیح هیکه 
 شست  به دلم ن یل یکامال متوسط خ یاشپزخونه  هیداشت و  کیکوچ

  مینشست  نیو تو ماش میخارج شد ازخوه

 یدیپسند شتر یخپ کدومو ب- یعل

و   ستی بزرگ ن ادیبود که واسه ما ساخته شده ز یخونه ا هیبه دلم نشست واقعا   یلیخ  نویا نیهم-
 ست یکوچبک ن 

 که من دارم  هیاز پول شتریب  متشیذره ق  هیخوشم اومد فقط   نیاره منم از ا-یعل

  میفروش یمنو م نیماش میریاالن م ن یهم ستین  یمشکل-

 خودم هست  نی تو رو بفروشم اگه بخوام بفروشم ماش نیعمرا من ماش- کرد و گفت یاخم  یعل

لطف   یل یبگو چشم تو به من خ  یمنو بفروش نویماش گم یحرف نباشه م  یعل-کردم و گفتم یاخم منم
 یکرد

 مهسا من کجا به تو لطف کردم اخه   هیچه حرف نیا-یعل

 میریگی قرض م  الدیپس از م-

هم  یعروس   دیکه با میدر نظر داشته باش  دیبا نمیهمم ا فتمیبه قرض و قوله ب  یاول زندگ  خوامینم-یعل
   میریبگ

 بهمون کمک کنه  تونهیاشکان م -

 سهیخودش وا  یرو پا تونهینم گنیحاال م  رسهیبه گوش مامان و بابا م ره ی اون که عکرااا م-یعل

 ادم ی ادشیکه من  کنهیچون حاال فکر م  نمشی بب میدم بهتره برافتا  یعل  یمامان و بابا ادی

 نم یپشت فرمون بش خوامیمن م نی من بش  یجا  ایب  یعل-
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 چرا -یعل

 شو  ادهیگفتم پ-

   نایا یعل یرفتم خونه   میش و با من جاش رو عوض کرد مستق  ادهیپ نی تکون داد و از ماش یسر  یعل

 نجا یا یواسه اومد- کرد و گفت یظ یاخم غل یعل

  میعل دمیشدم و که د ادهیپ نی گفت از ماش یک  نیحاال بب کنمی خودمو خفه م ینش ادهی اگه پ یعل-
داخل مامانش جلو در ود با   میکه بعد از چند لحظه در رو باز کردن رفت میشد زنگ در رو زد ادهی پ عیسر

  یواسه چ نجایا نیاومد-کرد و گفت  یما اخم دنید

 داخل  میایب  دیکن یتارف نم -زدمو گفتم یلبخند

 نه -مامان

 نم یایمهسا چقدر گفتم ن-یعل

   امیمن اجازه دارم خونه شوهرم ب  یول د یکن ی درسته تارف نم-زدم و گفتم یلبخند  بازم

 زدم و رفتم رو مبل نشستم که اونام اومدن پسش

من   ستی من ن ری به خاطر من شمارو ول کرده تقص یعل نکهیا کنمیمامان جون از اول شروع م  نیبب -
 ناراحت شدم  می ل یخ  دمیفهم یوقت یماجرا خبر نداشت من حت نیروحمم از ا یحت

 یخپ که چ- یعل مامان

مادر با   هیکه  میفقط بهت بگ میما اومد یدل پسرت رو برنجون یمامان تو چطور تونست نیبب -
نداره پدر و مادر شوهرم تو مجلس    تیخوب   نیکن یما اشت یحداقل تا عروس کنهی کار رو نم نیپسرشا
 نباشه  

 ی خودتو نمونه نشون بد یاومد-یعل مامان

 مامان..-یعل

 تو حرف نزن   یعل-
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 نمونه هستم  یرو ندارم چون به اندازه کاف یکار  نیمن قصد همچ نه

االن خوب شدم حداقل معجزه شده   یناخواسته شدم ول   یمار یب هیچار اومدم بگم که درسته من د من
که  هیزیچ  هی یمار یسرزنش کنن و رهاش کنن چون واقعا ب شی ماریادمو به خاطر ب ستیانصاف ن 

 ناخواستس 

 نگفت  یز ی چ یعل مامان

از جام من االن خوب شدم و   خورمینکنه من جم نم  یاز شما عذر خواه یو عل  نیتا همو بغل نکن-
 ن ی ما مخالفت کن یبا عروس دیشمام نبا گهید

منو ببخش   یمهسا واقعا منو ببخش عل-و گفت دیرو بغلش کش یاز جاش بلند شد و عل  یعل مامان
 کردم  یمن حماقت بزرگ

 مامان توام منو ببخش -یعل

 برم   گه یمن د نیکرد یحاال که با هم اشت-جام بلند شدم و با خنده گفتم از

 ی بمون دینه با- یعل مامان

 اره بمون -یعل

 برم   دیکار دارم با گهینه د-

 خپ بزار برسونمت  - یعل

همه  نیبالخره بعد از ا -گفتم یکه با خوشحال  میشد نی باهام اومد سوار ماش  ینکردم و عل  مخالفت
 خوب افتاد  اتفاق هیاتفاق بد 

 ازت ممنونم مهسا -یعل

  دیهمم با میکرد یکه به خاطر پول اشت کننی حاال فک م  اینگ یز ی چ نایدر مورد پول خونه ا یعل  نیبب -
 میپشت هم باش  دیبا میبفروشم نفروشم نه من نه تو ما زن و شوهر نمویمن ماش
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چند  گمی رو هم م  شیبهشون بق دمیمن اون پول االن م-نگفت منو رسوند خونه و گفت یز ی چ یعل
 سم یاالن برم قول نامه بنو  میدیروز بعد م

 باشه برو به سالمت  -

 و بابا و مامان خونه ما هستن  الدی همه از جمله نفس و م  دمیشدم و رفتم خونه که د ادهیپ  نیماش از

   یایزنگ بزنم تا ب بهت خواستمیم یخوب شد اومد-بابا 

 افتاده  یاتفاق -

 ی هست  یعب نداره تو کاف یهم بود ول  یکاش عل نینه بش-مامان

 و شروع کرد  یعسل  زیرومبل که بابا چنتا پاکت گذاشت رو م نشستم

 کنم  میامروز تمام مال و اموالم رو تقس خوامیم-

 باال سرمون باشه  گهیساله د 100تا  تونیکه سا شاالیا هیچه کار نیبابا ا-الدیم

  نیو گفت ا الدیرو داد دست م یکرد پاکت شهینم شی شد کار گهیتموم شد د گهیپسرم عمره د-بابا 
دارم و خونه هم به اسم مادرتونه پس کارگاه  ازین نموی چون ماش دمیم نویارث تو از کارگاهه فقط ا

 فقط  مونهیم

  یباشه ول   شتریب دیاز مهسا با یسهم تو درسته که پسر  بگم دیهست که من با یز ی چ هی الدیم یول
 از کارگاهم به مهسا دادم که واقعا مثل پدرش بودم  شترهیب ی لیخ  ییواسه مهسا خ

 شتره یچرا واسه من ب-گفتم عیسر

 هیو  نهی تا زم 3من امانته  شی ازث به جا گذاشته و همه اونا پ یلی بابات واست خ امرزیخدا ب -بابا 
واست اون واسه بابان بود که ازاول هم به اسم خودت   دمیباشگاه بود اونو در واقع من نخر هیخونه و 

و گفتم   دم با مسئولش حرف ز  یباشگاه بزن یهم که خواست یبود و من فقط اجارش داده بودم وقت
  دمیرو خرمن اون باشگاه  یشد که تو فکر کرد نیو ا یفروش ی م یوانمود کن که باشگاه رو دار  یطور 

بهم منم با کله قبول   یمن واسه گشترش کارگاه پول ندارم داد یو فکر کرد یاونو فروخت یواست  وقت
سمتم  یبهت بدم پاکت یدیرو فهم هیقض  یو در جا زدم به حساب که وقت ینکن  ی کردم که مبادا ولخرج
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  یدون یاسمته خودت مبه اسمتون بزنم همش به  خوامی از سند کارگاه که فردا م ری گرفت و گفت به غ
 نه  ای ینه و اون پول رو خرج کن  ای یو خونه رو بفروش   نایاون زم

کله پس   یعل میخریخونه م  میدار یاگه اشکال نداره منو عل-زد و گفتم یبا گفتن پول برق چشمام
پشت هم  دیپول بهش بدم بالخره ما با نیاز ا شهیم  میاری کم م ونیمل 150باز  یاندازشو داده ول

 م یباش

  یالک نایزم  نیبه فکرت بوده  چون ا  یلیمال توعه نه مال من ....بابات خ  نایکله ا ری از من اجازه نگ-بابا 
  یو مجتمع کن  یرو بساز  ش یکی نا یبا فروختن دو تا از  زم  یتونیتو م هیاردیلیم متاش ی و تمام ق ستنین

   ندارهارزش  ادیکه من دادم ز یکارگاه یروش بهتره ول  مینزار متیخونت هم که ق

فقط من از  الدهیحقه م نیا-و گفتم   زیکردم و گذاشتم رو م دایرو باز کردم و سند کارگاه رو پ پاکت
  نیو مال اموال رو بهم رسوند نیکه منو بزرگ کرد نیشما هم ستین نیبه ا یاز یپدرم ارث دارم پس ن

  نیبچه دار هی اچون شم الدیفقط واسه م نیا دیکشیرو باال م ناید همه ابو یا گهیکسه د دیشا هیلیخ
 خواهشا قبولش کن   الدیو م نیاریلطفا نه هم ن ستمیمن بچه شما ن الدیاونم م

 ی شیمحسوب م نجایتوام بچه ا کنمیمن قبول نم  یول-الدیم

 به زنت   دمشیپس من م-

 ندارم   یباشه من حرف  خوادیم ینجور یحاال که مهسا ا-بابا 

  یلیو گفتم پول جور شد که اونم خ   یبابا و مامان تشکر کردم و اومدم اتاقم رو زنگ زدم به عل از
  هیجهز خوامی پول هم م نیبا هم می تا خالص ش  میپول رو هم بد هیبق  میخوشحال شد قرار شد فردا بر

 بخرم 

 اتاقم زده شد  در

 تو   ایب-

   خوامیمهسا من واقعا نم-و گفت  یرو صندل وارد اتاقم شد اومد نشست الدیم

برسه پس    زاثی که بهم ارث و م ستمیخانواده ن نیاون حقه تو عه من بچه ا الدی م نیبب  خوامیمنم نم-
 تو گوشت فرو کن  نویا
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 یی نجایتو بچه هم یس یچرا ن-الدیم

 ی قبول کن یخوایمن پدر و مادرم جداست چرا نم-

 باورش کرد   شهی مهسا نم شهینم-الدیم

 باور کنم مجبورم که باور کنم  دیبا یاره خودمم باور ندارم ول-

 که نفس وارد اتاقم شد   مینگفت سکوت کرده بود یز یچ الدیم

 دم یبخشیقرونم م  1 الدیمن که بودم عمرا به م ایدار یمهسا عجب دل یول -کنارم نشست و گفت  اومد

 گهیدست شما درد نکنه د-الدیم

 نیکه بچه ا گمیمن م میزدیموضوع حرف م نیدر مورد ا میاالن داشت نیهم-تمزدم و گف یلبخند
به  ییزای چ هیکه بابام به فکرم بوده و  نیبه مالشون ندارم هم یچشم داشت  چیو ه ستمیخانواده ن

 سر و سامون بدم بسم  میمن داده که بتونم به زندگ

  یاره خپ حقم دار -نفس 

 رون ی به صفحه انداخت و رفت ب یزنگ خورد که نگاه الدیم یگوش

 اد ینم  یپس عل-نفس 

 نجیا ادی ب خوادینم گهینه د-

 بره خودی چرا پس کجا م- دیبا تعجب پرس  نفس

رو مجبور    یمن عل کردنیحاال فکر م   موندی م ینجور یا  شدیدادم نم شیخونه مامانش و اشت میرفت-
و من مامان و بابام   میبچه دار ش میتونیفهمه ما نم کردم که خانوادش رو ول کنه حاال اگه امانش ب

 بهتر شه   تیوضع دیباشن شا یباز اشت   شهیبتر م  گسید یکی

   کردی م یاشت دیزود با ای  ریبالخره د گهیاهان اره د-نفس 

 نگفتم و ساکت موندم  یز یچ
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 بود که نفس رفت خونشون و مامان اومد اتاقم  5  ساعت

 دکتر  میبر دیبا  6مهسا پاشو ساعت -مامان

 ی بابا باز چه دکتر  یا

 پاشو   میرو بفهم  ییجواب نها-مامان

ذره اونجا منتظر   هی میلباسام با مامان به سمت مطب دکتر رفت دنیجام بلند شدم و بعد از پوش از
 داخل  میو بعد رفت میموند

قرص مصرف   دیبا  یول شهینم  دهیفعل د یدرسته سرطان-گفت نایو ا شاتینگاه کرن به ازما  از بعد
 ی کن

  یزن یموققع غذا پختن ماسک م ی کن ی که بو دارن اجتناب م ییزای تند غذا و ادکلن و اسپند و چ یبو از
نزن که  یجور   یکنیاگه استفاده م یول  ین استفاده نکن   یادکلن هم سع یکن یتند اصال بو نم  یزایو چ

 ی به حلقت بفرست  میبوش رو مستق

 نیا شهیو در ضکن هم یشی بهت بخوره چون بدتر م  دیو مواد مخدر نبا گاریس یوجه بو چیه به
  نیا یداشته باش  ژنیدستگاه اکس یتون یو نم  یرونیکه ب  یباشه و موقع  شتیکه بهت نوشتم پ یاسپر 
 باشه   شتیهم پ شهیهم یکن ی و استفاده م یاسپر 

 بله-

چکاپ   هیهات  هیاز ر دیهر ماه هم با شهیم نیدر کل ا گهیبهت بخوره د دی نبا نایکال دود و ا-دکتر
  مونهی خوب شدن تو کامال مثل معجزه م میرو چک کن  تشیووضع میریبگ

 خونه  میو باز برگشت میاز مطب خارج شد گهیاز چند تا سفارش د بعد

 نمیکردم تا فردا برم بب  دایادرسشون رو از تو پاکت پ کردمی رو نگاه م نایاون زم فرتمی م دیبا رداف
باال اونجا رو   یل یخ متیبا ق  یبزرگه که شهردار   یلیو خ  یم یخونه قد هیخونه هم به گفته بابا   نیچجور

حتما برم اونجا و    دیاون خونه بودم فردا با یبابا نداده چون من وارث واقع ی خواسته ول یچند سر 
 اگه بشه بفروشمش   نمینگاه کنم بب 
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بودن منم رفتم  زی سر م الدیهمه از جمله مامان و بابا و م نییواسه شام صدام زد و رفتم پا  مامان
 یفردا خونه ا الد یم-و گفتم ختمینشستم وواسه خودم غذا ر

بره ضرر   شی پ ینجور یا لهیو دفتر فقط تعط  میری وقته منظم نم  یلیبرم سر کار خ  خوامیم گهینه د-الدیم
 شلوغ بوده   یحساب  گفتیفقط تو دفتر بود و م یامروزم عل میکن یم

 باشه عب نداره  -

 کار یچ  یخواستی حاال م-الدیم

 دارم   ییفکرا  هیدر چه حالن واسشون  نمیو خونه رو بب  نای برم زم خواستمیم-

 یی چه فکرا-حرفا گفت  نیا دنیبا شن  بابا

رو   نایسه تا زم ایرو بفروشم با خونه   کنی رو که کوچ نایدو تا از زم  خوامیم-رو قورت دادم و گفتم غذام
  یبسازم اگه بشه عال یتجار  یجا هیکه از فروش اونا به دستم اومده  یبفروشم و خونه بکوبم و با پول 

 شهیم

  می ری با هم م امیاره چرا که نه فردا خودم م یکن  شیعمل  یاگه بتون -بابا 

  شمینم  تی اذ ادیپس من ز  دیدونیرو م قشونیچه بهتر شمام ادرس دق-

 جواب دادم  خوردی داشت زنگ م  یگوش دمیرو خوردم و بعد از تشکر اومدم اتاقم خوب شد رس شامم

 ی جانم عل -

   یسالم خوب -یعل

 ی سالم مرس-

 ی رو که نفروخت نتیمهسا ماش  یپول رو از کجا اورد -یعل

زنگ زدم بگم که  یاضال دوست ندارم از پول خودت بهم بد-ارث رو بهش گفتم که اون گفت هیقض
 پولم حل شد  هیقض

 یپول رو از کجا اورد ونیمل 150حل شد    یچجور -
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  یبود ول  نایا ونی مل 200کردم حدود  یگذار  هیجا سرما ه یبود که  شیسال پ هی ک یراستش نزد- یعل 
خدا چجورمارو دوس داشته که   دونمیشد امروز نم ی چ  دمیطرف گذاشت رفت و پول رو نفهم هوی

  شدباز کم ندارم و پولم جور  ممیری بگ  یعروس میبخوا یشده وپولم رو پس گرفتم االن حت دایطرف رو پ 
واسم بود که نگو همه  یانقد امروز روز خوب شدیباورم نم  رسونهیرو خدا م  یپول عروس گفتنایم شهیهم

 شه  داش یاز کجا پ نیتعجب کرده بودن که ا

 اهاپس خداروشکر -

پولو   شدیهم نم  نیو چون با فروش ماش  ینفروش نیو ماش ینگران نش گهیزنگ زدم د گهیاره د-یعل
 جور کرد 

 یباشه منم خوشحال کرد-

 رفتمیسرحال م دیم رو بستم تا بخوابم فردا بارو تخت و چشما  دمیکردمو و دراز کش یخدافظ  یعل از
 خونه  دنیواسه د

از جام بلند شدم و رفتم  دادنی رو نشون م  9ساعت که  یعقربه ها دنیرو باز کردم و با د چشمام
بود که تازه   ییسربازا نهیموهام ع  نهیاومدم و رفتم جلو ا  رونی مربوطه ب یو بعد از انجام کارا ییدسشو

 خواستمیکردم م  تررو برداشتم و پلککام رو باهاش بلند  ملمیاز خدمت برگشتن و تازه در اومده بود ر
لباسام   نی کرم  ضد افتاب اماده بودم از ب هیرنگم رو هم زدم و بعد از  یامروز رو بترکونم رژ لب کالباس

رو برداشتم و از اتاق خارج   میدست فیک  دمیبلند با شبوار تنگ و شال انتخاب کردم و پوش یمانتو هی
 خونه یبابا رو داره روزنامه م دمیشدم که د

 ر ی صبح بخ-

جوابم رو داد رفتم اشپزخونه و مشغول خوردن صبحانم شدم    ییبهم انداخت و با خوشرو ینگاه  بابا
ون واقعا نکردم چ جادیتو رفتارم ا یر ییتغ چیه ستمیخانواده ن نیا یبچه واقع  دمیفهم نکهیبعد از ا

 کرد ی از من مواظبت م یمعلوم نبود ک  کردنی اونا بودم اگه اونا منو بزرگ نم ونیمد

 م یبابا پاشو بر-و گفتم رونی که صبحانم  تموم شد از جام بلند شدم و رفتم ب یوقت
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رو روشن کرد منم کفشام رو    نشیماش  اطویکفشاش رفت ح نیاز جاش بلند شد و بعد از پوش  بابا
 میتو راه بود قهید 20  کیو نزد  میرفت نی زم نیبابا شدم و به سمت اول   نیو رفتم سوار ماش  دمیپوش

 بزرگ بود  یل یخ نیزم هی می شد ادهیپ  نیبه مقصد از ماش  دنیبعد از رس

ساختمون  هی  نجارویا خواستیبزرگ بود م  یلیبود چون خ ن یهم دیکه خر ینیزم  نیرضا اول ادمهی-بابا 
 خپ قسمت نشد    یچند طبقه بسازه ول 

   کنمی م شیمن عمل  یول-زدمو و گفتم یلبخند

 ی ایمطمئنم که از پسش بر م -بابا 

به اسرار    گفتیم  نویبزرگ نبود ا  یکی نیاون به اندازه ا گهید نیبه زم  میو رفت  میشد نی سوار ماش باز
بود و به  کی از همش کوچ میکه رفت  ین یزم  نیرو بخره اخر  نجایا خواستهیو دلش نم  دهیمامان خر

  امیکیاون  از متشیبود که ق یانقد تو منطقه خوب  یطبقه بسازه بود ول 3-2خونه  هی نکهیا یاندازه 
 باال تر بود  

 ؟ ینی خونتون رو بب میبر-بابا 

 م یاره بر-

رنگ واستاد  یدر بزرگ مشک  هیکوچه شد و جلو  هیرو برشگت و داخل   ریفرمون رو چرخوند و مس بابا
 از خونت  نمیا-و گفت

پله   اطیح  یچنتا گوشه  بزرگیلی خ  یل یخ  اطیح هیدر رو باز کرد  یدیشدم و بابا با کل  ادهیپ  نیماش از
   میرو باز کرد  و داخل شد یبود در ورود ی بود و خال یداشت که به گفته بابا انبار 

ذره هم جا  هی یخونه حت  نمیوم چنگ زد دستم رو گذاشتم رو قفسه سبه گل یکه باز شد بغض بد  در
به سمتش  واریقاب عکس رو د هی دنیشده بودن با د  دهیچ لشیوسا ینجور ی به جا نشده بود هم
 دنیخندی داشتن م  نیمرد نشسته بودن رو زم هیزن و   هیرفتم و نگاش کردم 

  نیا-گفتیگرفته ا یزنده شده با صدا شی میکه از صداش معلوم بود خاطره هاش با دوست قد  بابا
وقت   چی شد اون ه دیرضا ناپد نیروزز بعد از ا  3 قایحامله شه بود و دق  نیر ی تازه ش نهیری رضا و ش

   نهینتونست تو رو بب 
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معلوم بود   ی و سنت  یمیقد خونه کامال هیزدم و به دور و اطرافم نگاه کردم  یلبخند تلخ ختیر  اشکام
  دمیو با شهیسال پ 23خونه واسه  نیکه ا میری در نظر بگ دیبا نمیخپ ا یاهل سنت بودن ول یلیخ
خودم    اب نویمن ا-برداشتم و گفتم واریباشه همه جا رو خاک گرفته بود قاب عکس رو از د یمیقد
   برمیم

نقر   4 شی کی پر از قاب عکسه رفتم جلو  وارید هی دمیرو باز کردم که د یک یتا اتاق خواب داشت در  3
 و مامانته  نیری منو رضا و ش  نیا-بودن که بابا گفت

  دم یهام خند هیگر ونیعکس م  یا دنیشناختم خوده خودم بودم با د گهید نویبچه بود ا  هی گهید یکی
انگار که    دنشیبا د کردینگاه م ن یب نشسته بود و با لبخند به دور یمامان بود رو صندل یعکس بعد

-و گفتم مبودم عکس چهار نفره رو با عکس خودمو و مامانم برداشت هیاز اندازه شب شی ب دمیخودمو د
  نهیسنگ یلیواسم خ  نجایا یهوا میبر گهیبابا د

 یخونه چ  فیتکل-که بابا گفت  مینشست  نیتو ماش می از خونه خارج شد عیگفت و سر یباشه ا  بابا
 /.. ایبفروشمش  شهیم

هواش رو    یواسه فروش درسته خونه پدر و مادرمه ول زارم یامروز م-حرفشو ادامه بده و گفتم نزاشتم
 زندون شدم  هیتوش انگار وارد  رمیدوس ندارم م 

 لته یباشه هر جور م-بابا 

 بابا -

 جونم  -بابا 

 قبرشون کجاست  -

 ؟ یبر  یخوایم-بابا 

 ی ببر   یتونیاره م-

بهشت زهرا   یوسطا میشد ادهیپ  نیاونجا و از ماش میبهشت زهرا کج کرد و رفتراهشو به سمت   بابا
 بودن دهیبابا نشست دو تا سنگ قبر بهم چسب 



 عشق چهار نفره 

203 
 

 ی حصار  نی ری راد  و ش ین یمع رضا

 ی ر یراد هست نه ام ینیمن مع یاصل  یل یپس فام- زدم و گفتم یلبخند

  میاره شناسنامتو به اسم خودمون گرفت-بابا 

 ی قشنگ یلیچه فام-

خودتون    یول  نیکردم از دستم حتما دلخور داتونیسال پ 23بعد از -گفتم دموی رو قبرشون کش یدست
االن من در چه حالم واسه فروختن خونه هم  نیدونینداشتم فک کنم م یر یکه من تقص دیدونیهم م

حس   چی من ه یشمام ول  یدرسته من بچه  زنمیحرفو م نیکه ا دیببخش  نی دونیم خوامی معذرت م
   نیدرک کن نویکاش ا ادینم ادمیو  دمتونیوقت ند چیکه ه نهیبه خاطر ا دیندارم شا  بهتون یخاص 

 ی که بهم افتخار کن کنمیم  یاسم بابا گذاشتم و گفتم مطمئن باش کار  یرو رو دستم

 م؟ یبر-جام بلند شدم و بابا گفتم از

کرد و خودش رفت سرکار وارد   ادهیبه سمت خونه بابا منو جلو در پ میرو تکون داد و رفت سرش بابا
 بغلش خاله هم منو غرق بوسه کرد    دمیوپر  دمیکش  یغیخاله شهره ج  دنیخونه شدم با د

 چقدر بزرگ شده  ن یدختر قشنگم بب -خاله

 طرفا  ن یچه عجب از ا-به روش زدم و گفتم یلبخند

 دنت ید امیکردم ب یهر چه زودتر سع یشد ضی مر دمیفهم  یوقت -خاله

خونشون تو چابهار   کترهیپسر که از من کوچ هیدختر که همسن منه و  هیتا بچه داشت   2شهره  خاله
 ما ی سال اومدن خونه  3شهر باشه االن بعد از  هیفقط تو  تونهیو نم سهیشوهر خاله پل شهیم

 ی ایب  یتونستیم نمیقبل از ا-

دوست داشتم قبل  یل یخ میای هر وقت که دلمون خواست ب میتون یکه نم یدونیدت م دل خو زیعز-خاله
 نشد  یول  امیب نیاز ا

 نمی بیرو نم   ایمی و ک انی ک یپ-
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 خسته بودن   یلیاونا رفتن بخوابن خ-خاله

 ی پس شوهر خاله چ-

  تیو بعد از مامور میاین میگرفت میشد ما هم تصم  یاضطرار  تی مامور هی ادیاون بازم نتونست ب-خاله
  کی بهت سالم رسوند و گفت ازدواجتم تبر یلیو مسعود هم خ وردیدل من طاقت ن  گهید یول  میایب

 بگم 

 گهید نینی خپ سر پا چرا بش-شربت از اشپزخونه اومد و گفت یوانایبا ل  مامان

 اومد یچجور  انی مدرسه ها که تازه باز شده پس ک-رو مبل و گفتم مینشست

  گهیگرفت و چون د پلمشویمسال د نیبودهم  یسال تابستوناهم مشغول جهش نیتو ا انی ک-خاله
 حرفا کنکور نتونست بده و مدرسه رو تموم کرده  نیو ا  یبره سرباز  خوادیم

 کنه ی م کاریاون چ یچ ایم یبه درسش ک دهیچند وقت چسب نی تو ا یعه پس حساب -

رفتنمون باعث شد هر دو تاشون تنها شن و با درس خودشونو مشغول کنن  نجایاز ا گهیاره د-خاله
 شرکت حسابداره و مشغول کار شده  هیگرفته و اونجا تو  سانسشوی هم االن فوق ل ایمیک

 پس خدارو شکر -

 ام ی ب رمیمن برم دوش بگ- و گفتم دمیشربتم رو برداشتم و سرکش وانیل

 رو تخت من خوابه    زیجان عز ای می بله ک دمیاز کردم که دجمعشون جدا شدم و به اتاقم رفتم درو ب از

 نمی عنتر پاشو بب یهو-

مثل   یواس مهسا تو چقد الغر شد- و بغلم کرد هیگر ریمن زد ز دنینشست سرجاش و با د خیس  ایمیک
 ذره شده بود نامرد   هیمهسا دلم واست  یشد  ریچقد پ  یپوست استخون شد

 یاسکلم کرد شهی مثل هم ایواقعا -بغلم درش اوردم و گفتم از

 گم یبه جون خودم راست م-اشکاشو پاک کرد و گفت ایمیک
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  کی تو ج کی و ج میبود یم یصم ی لیگفت خ  شهیسال بزرگ تر بود و با هم تقربا م هیفقط از من  ایمیک
 هستما  یمی صم لمونیالبته من با تموم فام

 ام ی و ب  رمیمن برم دوش بگ  نی بش ای میک-

 مهسا موهات -زده گفت رونی ب یبا چشا  ینجور یکپ کرد هم ایم یک دمیرو از سرم باز کردم و که د شالم

 ابله گهید مهی ضیبه خاطر مر- زدم و گفتم یلبخند

 ی ضی چه مر ضی مر-نگام کرد و گفت یسوال  ایمیک

 نجا یا ومدهین نی انگار به خاطر هم گهی بابا سرطان د ایج یتوام گ-کردم و گفتم یپوف

 ی داشت سرطان  تو مگه سرطان–من بودم که حاال کپ کرده بودم  نیکه زد ا یداد با

 خاله نگفته-

پا   هیو از اتاق خارج شد واسه خودش  رسمی من حساب مامان رو م-از جاش بلند شد و گفت ایمیک
و از   دمیچی ش مختصر حوله رو دورم پدو هیدلقک بود لباسام رو در اوردم و رفتم حموم و بعد از 

  رونیرفتم ب  یشلوار و بلوز راحت  هی دنیخودم رو خشک کردم و بعد از پوش عی حموم خارج شدم سر
  شهیداره از حموم خارج نشده خشک م یکوتاهم عالم  یمو ما یخودمون یول

افسردن فک کنم  انیو ک  ای میو خاله و مامان نشستن و ک  ایمی و ک انیک دمیرفتم که د  نییپله ها پا از
 مهربونم همه منو دوس دارم  لی تازه خبر دار شدن از بس که من تو فام

 پس  نیخپ چرا شما ها ناراحت-

 ی سالم ابج-از جاش بلند شد و اومد منو بغل کرد و گفت انیک

 زنه یصدا م ی که منو ابج یکس تنها

 یدیقد کش نقدیسالته ها ا 18تازه  یگ شدماهت تو چقد بزر  یسالم به رو-

 که بهت افتاده ناراحت شدم  ی واقعا واسه اتفاقات-زد و گفت یلبخند انیک
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بار بهم زنگ بزنه  هیخوار منامرد تو سال تا سال  نیاگه ا-و گفتم مینشست میو رفت دمیچسب دستشو
 نگفت   کیهم تبر موینامزد  یکه نامرد حت شهینم  ینجور یا

 ن یکن یعروس م یک  یبهت راست گمیم کیواقعا تبر د یاخ اخ ببخش-زد گفت شی شونیپ  یرو  ایمیک

 م یدیرو هم نچ یتدارکات عروس  چیه میدیکه نخر هیجهز   ستیواال معلوم ن-

 شهیاونقد خوبه االنم کم کم داره هوا ها سرد م نی ری بگ یبه نظر من هر چه زودتر عروس -ا یمیک

 رن ی بگ میبالخره تصم دیبزرگترا با  ستیدست من ن گهیاون د-

 ن ی ریرو بگ یعروس میینجایتا ما ا-خاله

 ن یمون یم  نجایچقد ا-

حرفا فکر کنم تا   نیدو روز خونه داداش و ا یدو روز خونه اون ابج نجایاگه خدا بخواد دو روز ا-خاله
 روز بکشه  15

 ن یمونیم نجایهم  نیبر گهید یجا هیالزم نکرده -کردم و گفتم یاخم

 گهیاره راست م-کرد و گفت دییحرف منو تا  عیسر انمام

 نمت یبب  هیروح نیبا ا کردمیمهسا واقعا فکر نم-خاله

 ی دونیخانوادتو م انی هم زنگ زده بودم گفت که جر یابج

بگم همه   نویو البته ا دمیکش ا ی من چ نیفکر کنم مامان نگفته که قبل از ا-زدم و گفتم  یتلخ  لبنخد
 کردن تمیواقعا حما  الدمیو نامزد م یو عل الدیم ونیمد مویروح 

 گهید یچه اتفاقا-کرد و گفت  زیچشاشو ر خاله

 بهتره  میاالن اوقاتمون رو تلخ نکن گمیبعدا م نیحاال ولش کن -

 نگفت  یز یتکون داد و چ یسر  خاله

 که نگو  هیپا خانوم  هی واسه خودش   ینیبب  الدوی حاال نامزد م-مامان
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 اد ینم  نجایعه ا-خاله

فکر کنم امروز تو   یول  زنهیهر روز به خاطر مهسا هم که شده بهمون سر م  بای تقر ادی چرا م-مامان
 باشگاهه 

 ن یکرد دایعه پس لنگه مهسا رو پ-ا یمیک

 اره اونم ورزشکاره-مامان

 ی ر یاهان پس مهسا باشگاه نم -ا یمیک

 کردم لشیتعط گههینه د-

 وااا چرا پس -ا یمیک

 حاال  گمیم-

 ی باشگاهتو ول کن  یکی تو   کردمی فکر نم-انیک

 گه یشد د گهی د-زدم و گفتم یلبخند

 

هم دور   ای م یو ک  انیو مامان و خاله مشغول شستن ظرف ها شدن و من و ک میدور هم خورد ناهارو
 اد؟ یم  یک الدیم-گفت  انیکه ک میهم نشست

 شه   داشیپ 8 7فک کنم تا ساعت -

 باشه -انیک

   رونی دل و رودمون اومده بود ب خندوندیو ما رو م  زدویداشت چرت و پرت حرف م ای میک شهیهم مثل

 خونه شهال   رمی من دارم م-و خاله از اشپزخونه خارج شدن که خاله گفت مامان

 شما هم؟  نیایم انی و ک  ایمیک

 نجا یبمونم ا خوامی من م هیبابا االن وقت مهمون یا-ا یمیک
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 اخه  یون یمیم  یواسه چ-گفت خاله

  میجهز  دیباهاش رفتم بازار واسه خر دیبزار بمونه شاخاله -

 بزار بچه ها بمونن  گهیراست م-مامان

 م یریگیاروم نم نمی بچه ها بمونن من تا سروش رو نب و یچ یچ -از جاش بلند شد و گفت عیسر انیک

که  گفیخودش م یم یاز حد صم شی دو تا داداش بودن ب نیحقم داشت تفلک با سروش ع  اخه
 با هم بودن ی سال رو در ارتباط بوده از بچگ 3 نیباهاش ا

جواب خاله رو خودت   ایم یک یول  میای ب ر ید ادمیبه احتمال ز میباشه پس ما رفت- و گفت  دیخند خاله
 از من گفتن بود ایبد دیبا

 باهاش  زنمی حرف م زنمیزنگ م  ادهیاونا ز دنیحاال وقت واسه د-ا یمیک

 رو گرفت سمتم  یمامان اومد و کارت قهیرفتن حاضر شن و بعد از چند دق انی و خاله و ک مامان

   نیکامل کن زتوی جه نیبر ایم ی با ک  ریبگ  نویا زمی عز-

 نیبه من لطف داشت یادیشما ز نجاشمیتا ا  رمیگینه مامان با پول خودم م-

  یگفت یز ی چ نیفهمه همچ بابات اگه ب یزن ی م هیچه حرف نیا-گفت یکرد و با دلخور  یاخم مامان
 ازت دلخور نشدم  نیاز ا شتریتا ب   نویا ریزود بگ شهینارحت م یحساب 

بزرگ داشت با   یکوله پشت هی  انیو خاله هم اومدن ک انیزدمو کارت رو ازش گرفتم  که ک یلبخند
 پس  نجا یا یای ب یخواینم انی ک-گفتم بردی خودش م

 سروشه یها یهمش سوغات نایا یول  امیچرا اگه سروش بزاره م-انیک

 کاش منم سروشش بودم -و گفتم دمیخند

 رو منم واسه تو سوغات اوردم   وونهید نیولش کن ا  زمیعز-ا یمیک

 کووووو؟ -زدم و گفتم یگل و گشاد لبخند
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 بهت  دمیبرن م  نایحاال بزار ا-ا یمیک

  میما رفت  نی بچه مراقب خودتون باش-خاله

 اتاقت چمدونم اونجاس  میبر ایپاشو ب -هم گفت ایم یاز خونه خارج شدن و ک شونهم

توش   یرو اورد و بازش کرد کل یرنگ  یچمدون  سرمه ا ا ی میک میو به اتاق من رفت  میجامون بلند شد از
 بود   یلباس مجلس 

 هم هست؟ یا گهید یعروس ای میک-

 بپوشم   یرو اوردم هر کدوم رو تو دوس داشت نا ینه بابا ا-ا یمیک

 اورد و داد دستم  رونی تا جعبه ب 5-4 بعدش

 همش ماله منه؟ -

 سرش رو تکون داد  ایمیک

 نگرفته بودم   یبود سوغات یاز ک  یمرس یوااا-

رنگ بزرگ رو اول از همه براشتم و بازش کردم که  یجعبه صورت  هیدونه جعبه ها رو باز کردم  دونه
رو برداشتم توش پر از    لکسینا هیتل همرنگ لباس بود  هیرنگ و  یو شلوارک صورت  توش تاپ

  یو کل دم یرو بوس ای میک دونهیهارو باز کردم و نگا کردم در اخر هم  یبود دونه دونه سوغات یخوراک 
 تشکر کردم ازش 

 هیحرفا چ  ن یخانواده و باشگاهو ا  نیا انیخپ جر-متفکر نگام کرد و گفت  ایمیک

 ها؟  هیطوالن-و گفتم  دمیکش یق یعم  نفس

 اشکال نداره منتظر حرف زدن من شد هیبا   ایمیک

سرعت من هر   میدیفهمینم میتو حال خودمون که نبود میو تو اتوبان بود می منو نفس مست بود-
که  زدمیم باهاش حرف م داشت میزنگ زد و متوجه شد ما مست الدیم نکهیتا ا  شهیم شتریلحظه ب

بود نفس   نجایله و لورده شد و چپ کرد ا نمونیدنا پالس برخورد کردم و ماش  هی حواسم پرت شد و با 
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له شده بود درست   چممیجا شکست و ماه  3من پرت شد و من رو ککتفم فشار اومد و از  یرو هم
شدن خالصه دو ماه من تو کما   لی تشک  یسرطان یدهنامون جلو اگزوز دنا بود که اونجا نگو سلول ها

 بودم  

 م یدونستیو ما نم  یکرد تصادف  تو واقعا–  کردی داشت نگام م یانداختم که با ناباور  ایم یبه ک ینگاه

 ن ینگران نش نیاره مامان نگفته چون تو راه دور بود-

کردم  چون  لی خودم باشگاه رو تعط  لیهم به م یشد که به خاطر دستور دکتر و کم  نیا-فتمگ بعدش
بازم   یصدام نلرزه ول  کردمیم یبود که خودمم بغض داشتم سع  نجای...ا ارمی اصال به کتفم فشار ب دینبا

غ شده  بال   الاونجا بود سرطان من کام ییسفر چهارتا  میرفت-گوشه و گفتم هیموفق نبودم زل زدم به  
  میو رفت میشک کرد نکهیتا ا وردمیو من خون باال م  بردیم ن یهام رو هر لحظه از ب هیبود و داشت ر

 هامه  هیخون ها در واقع ر نیدکتر و گفت که سرطان دارم ا

سخت و البته معجزه   یلیخ یها ی درمان  یمیشد و بعد از ش  نمیوقت خوب نشم هم چیه دیشا  گفت
رو کامال خارج کردن و من   میعمل انجام دادم و نصف ر ه ی یکه اتفاق افتاد سرطانم متوقف شد ول یا

  کشمی دارم و با اون نفس م هیر دونهیاالن فقط 

 یخانواده   شدیخوب م یعل یها  تی حالم داشت با حما-لرزون گفتم یبا همون صدا  ختیر اشکم
خانوادش رو کنار گذاشت و   یعل  یول  رمیمیم هگیمن د  گفتنیم میدوست نداشتن ما ازدواج کن یعل

و پدرم رو کشتن   ستمیخانواده ن  نیمن کال بچه ا دمیموقع ها بود که فهم نیما تو هم  یاومد خونه 
 و من در واقع دختر دوست بابامم    زنهیم شی چون عاشق پدرم بوده خودش رو ات مادرممو 

  دیدکتر و دکتر گفت که نبا میرفت ادیباال نم  گهیکه نفسم مثل قبل د یبدتر طور  یل یبدتر شد خ حالم
 اد یم ایبه دن  ضی بچه مر هی ای  دمیاز دست م  مانین جونمو تو زا ای میاگه بچه دار ش میبچه دار ش 

بود   سیخ  سی تو دستش گرفت سرم رو باال اوردم و نگاش کردم صورتش خ  ای میسردم رو ک  یدستا
 دختر   یدیکش یتو چ-گفت ای میکردن که ک هیند شروع کردم گربل ی بغلش کردم و با صدا

  یلیخ یاالن که زنده ا-محکم منو به خودش فشرد و گفت ایم یشدت گرفت که ک مینگفتم و گر یچیه
 خوبه ناراحت نکن خودتو

 رو سرت بباره   یهمه بدبخت نیا  هوی شهیمگه م-اومدم و گفتم رونیبغلش ب از
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 تر نکن   فی که هست ضع  ینیاز ا  شتریتوش بوده خودتو ب یحکمت  دیشا-ا یمیک

رو برداشتم و    یاسپر  زی م یاز جام بلند شدم و از رو عینفس بکشم سر تونمینم گهید کردمی م احساس
گذشت که احساس کردم   قهی چند دق هی دمیکش قیزدم داخل دهنم و چشمام رو بسم و نفس عم 

  عیشد پاشو سر 3حرف زدم ساعت   یادیز یانگار  گهیخپ د-و گفتم دمیهام خند هیگر ونیبهترم م
 ها شهیکه شب م واماده ش

روشن از   یمانتو اب  هیگفت و مشغول اماده کردن لباس شد منم به سمت کمدم رفتم و  یباشه ا  ایمیک
بود و هوا هم  زیی چون هوا پا دمیهم پوش یمشک شرتییسو  هی یتوش در اوردم با شال و شلوار مشک

رو برداشتم بعد از   فمیک رونی در اومد ب شدیهم نم  شرتییبدون سو یرد...البته سرد هم که ولس
  یمانتو مشک هی رونیهم اومد ب  ایم یاز اتاق خارج شدم ک نیخونه و ماش دیبرداشتن عابر بانک و کل

و   دمیهم تنش بود کفشام رو پوش  یکت چرم نازک مشک   هیو  یو شال مشک  نی بود با شالر ج  دهیپوش
   میشد  نیو سوار ماش اطیح  میرفت  ایم یبا ک

ها بعد از رد   یبه سمت لوازم خانگ  میو رفت میشد ادهیپ نی سمت بازار رفتم و بعد از پارک ماش به
دو سه  دنیدرخش یخوب بودن و م  یل یخ شیا شهیش یظرف ها  میشد ش یکیکردن چند مغازه وارد 
و در مورد جنسشون سول کرد من که از  دیمارک هاش رو پرس رکانهیز  ایمیکه کتا مدلشو پسند کردم 

اول در مورد   ایمی ک یفقط مهم شکلشه که همشون خوب بودن ول ارمی سر در نم ادیز یز ی جور چ نیا
اومده بودم  ای میبا ک  نکهیاز ا کردیسوال م هیو چجور مدل هیمال کدوم کشوره و مارکش چ  نکهیا

  4-3کنه حدود  دیدرست خر تونستیاونم مثل من نم  وردمیخوشحال بودم چون اگه نفس رو هم م
از همون مغازه ست قاشق و   میکردی چون تک به تک جنس هارو نگاه م دیطول کش دمونیخر یساعت

 و یا شهی و ش  ین یکامل ظرف چ  سیسرو هیو  میدیخر  یو تفلون و چدن  یمس یچنگال و قابلمه ها
از مغازه   دمیکارت کش  نکهیفاکتورمون رو داد و بعد از ا می دیخر زارمیجور چ  نیو ا  وانیل  سیالبته سرو

نفس کجاس شماش رو گرفتم که بعد از چند بوق   نمی در اوردم تا بب بمی رو از ج میگوش میشد  رجخا
 جواب داد

 یی کجا یسالم نفس -

   رمی گیصحبت کنم بعداخودم باهات تماس م تونمیسالم مهسا تو باشگاهم نم-نفس 
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به خاطر    میرو از گوشم جدا کردم و که همون لحظه گوش میگوش دیچیبوق تو گوشم پ یصدا بعد
 بابا االنم وقت خاموش شدن بود   ینداشتن شارژ خاموش شد ا

   میشد یا گهیو وارد مغازه د  دیدستم رو چسب  ایمی انداختم ک فمیحوصله تو ک  یرو ب میگوش

 یبخر  یخوایهم م یاط ی چرخ خ نمیبب-ا یمیک

 یاضاف نهیپس هز ستمیبلد ن  یاط ی نه من که خ-بلد نبودم سوراخ جوراب رو بدوزم گفتم یکه حت من
  شهیم

 میو اومد  میدیرو خر یبرق لیاجناس شد از اونجا هم کله وسا دنیگفت و مشغول د یباشه ا  ایمیک
 شد   ری د یلیخ می بر ای ب ا یمیک-گفتم دادی شب رو نشون م 9ساعتم که  دنیبا د رونیب

 میبعد بر میشام بخور میبر ای ب-ا یمیک

 همون جا  می نشست تزایو بعد از سفارش دوتا پ میرفت یحرفش موافقت کردم و به سمت فست فود با

 دل بکنه  تونستیادم نم الشیخوب بودن وسا یل یمهسا واقعا خ-ا یمیک

 گه یموند د  یچوب لیمثل تخت و مبل و وسا شیخوب بود بق  یل یاره خ-

   ستیمرد مهم ن ادیزن خوشش ب دیبود که با زیچ هی نایبزار اونم بپسنده ا ایب  یبا عل  گهیاون د-ا یمیک

 حاال   امیبا اون ب   دیاره فردا با-

 رفت   شترشونیروز از نصف ب هیتو  گهیخوب بود د نمیا یول -ا یمیک

 اره واقعا دمت گرم  -

 بود   نیهم ادی از دستم بر ب تونستیبود که م یتنها کار   یابج میمخلصت-ا یمیک

خودمون رو به    عایسر رونیب میبعد از حساب کردن اومد میهارو اوردن و مشغول خوردن شد تزایپ
   میخونه رسوند

بلند و  یو فکرن با صداکه نشستن رو مبل هر کدوم ت دمیرو د  یو عل  الدیرو باز کردم و م در
 میسالم ما اومد-گفتم یخوشحال
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ساعت ساعتتو نگا   نیتا ا یبود ی کدوم گور -از جاش بلند شد و اومد جلوم و گفت تیبا عصبان  الدیم
وا   یاون گوش یومدیشبو فردا صب م نیموندی نه تو رو خدا م میاومد گهیشبه تازه اومده م  10 یکرد

 موندت چرا خاموشه  

  نیبا ا  میشینگرانت م  یگینم-به خون نشسته داد زد یهم با چشا یتعجب نگاش کردم که عل با
  ییهویو خبر نداره ازت  رونی ب یگفته رفت  میبه مامانت زنگ زد یخاموش کرد تمیو گوش  یحالت رفت 

 خبر بده   الدیم  ایبه من  رونی ب یر ی م یچند بار گفتم وقت یحالت بد شه چ 

 بود  شمیپ  ایمی ک نیکن  ینجور یبرسم بعد ا نی بزار-کردم و گفتم اخم

پس   نیاومد یک -باهاش دست داد و گفت الدینگاش کردن م دنیرو د  ایمیدو تا که تازه انگار ک اون
 خاله کو 

ذره  هی می کردیم هیجهز  دیخر میرفتن خونه خاله شهال من موندم با مهسا داشت - با لبخند گفت  ایمیک
 میشام هم خورد میچون رفت خوامیشد من واقعا معذرت م ریپسند کردن سخت بود به خاطر اون د

 کرد و خاموش شد   یمهسا هم شارژ خال  هیشد گوش رید

 خپ اونو چرا به ما نگفته -اروم تر شده بود گفت الدیکه م انگار

   دمیمبه بعد خواستم برم مستراح به شما خبر  نیاز ا د یببخش- حرص گفتم با

و قفلش کردم و لباسامو عوض   دمیاخم به سمت پله ها رفتم و داخل اتاقم شدم و در رو بهم کوب با
رو گونم اون قد خوشحال بودم    دیاشک چک هیکردم و نشستم رو تخت و چشمام ناخوداگاه پر شد 

   گهیم یچ فهمهیکه نم  الدیاون تا احمق دادن بر فنا مخصوصا اون م

...در رو باز کن  زمی ...عزیمهسا...خانوم-دمیرو شن  یعل  مونیپش یبه در که صدادر زل زدم  یصدا با
حالت بد شه و   ترسمیکه م یدونیخودت م یول  زدمیداد م دی...حق با تو بود نبا خوامی من معذرت م

 به منم حق بده ..در رو باز کن  یتنها باش 

 هم اومد داخل و در رو بست   یو در رو باز کردم که عل  ارمیطاقت ب نتونستم

 خپ؟  دیببخش -به روم زد و گفت یلبخند

 کنم ی م یسع-
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کوچولو هم به ما  هیخاموش بود  تم یگوش نکهیمخصوصا ا میش یما نگرانت م یگ یمن نم زیاخه عز-یعل
   ستایبد ن  یحق بد

 کو  الیحاال وسا- گفت یبا لبخند گل و گشاد  یتکون دادم که عل  یسر 

 بار بزنن بفرستن جلو در  خوانیفردا م-

اگه اون  گهیهم ناراحته م ایمیک  نییپا  میبر ایحاالم پاشو ب   نیاومد یاهان پس بگو دست خال-یعل
 ن یگشتیزودتر برم   نیششام بخور نیبر گفتینم

و   ا یمیرفتم نشستم کنار ک زدیگپ م ای میداشت با ک  الدی م نییپا  میرفت یجام بلند شدم و همراه عل از
 زد و جواب داد یلبخند   ایمی زنگ خورد ک ایم یک  یهمزمان گوش

 جانم -

.. 

  امی....فردا م دیخر میمهسا موندم قرار بود بر شیپ گهی.....اره دیتو خوب   یخاله جان مرس سالم
 مطمئن باش...  دنتید

 د یمهسا ببخش-گفت الدیرفت ون ور تر که م کمی جاش بلند شد و  از

 ی بپرس   لی بهتره دل یرا بنداز  دادیداد و ب نکهیقبل از ا ی ول  کنمیخخواهش م -

توجهم رو دادم   زدی که معلوم بود دارن در مورد من حرف م یبهش ندادم و با کنجکاو یتیاهم گهید
 بهش 

 یبشنوه چ ی اطخاله ف ایاالن اگه مهسا  یبد گفت   یلیخ  ری اخه....نخ یزن یم هیچه حرف  نیخاله ا-ا یمیک
من   یبگ  گهیبار د هیازش خوشم اومد...خاله  شتریب  یول  ستیکه بچشون ن  دمیفهم ری...نخگهیم
ا....بله یبه مهسا بگ ینجور یا ستیقرار ن نمتیبب  ومدمی ن دونهی یزن ی م هیچه حرف نیو توها ا دونمیم

 اد یز یل یدوسش دارم اره خ یل یمن خ

  هوی دمیشنیکه داشتم م یز یت یباز من به خاطر گوشا  ی ول  میداشت صداش رو نشنو یسع  نکهیا با
  یلیچرا من خ دونمینم  یول دادیمنو دوس نداشت و بهم محل نم  چوقتیدلم گرفت خاله شهال ه 
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نگو منظور داد  نداخت ی م کهیهم بهم ت شهیرو بود هم  قهیو با سل بایز  یلیزن خ ومدیازش خوشم م
اونو  شهیبود و هم  الدیعاشق م ومدیاز من بدش م  نکهیبرخالف ا کردنیما رفت و اومد نم با ادیز

 سپردم  ایم یبازم گوشام رو به مکالمه ک   گرفتیم لیتحو

 ...اصال من رفتم خدافظ یلی ...بله خهیدختر خوب می لینگو..مهسا خ  کنمیخاله... خواهش م-ا یمیک

اشکم   یشدم و واسه هر چ فیضع  نقدیچرا ا دونمیمرو قطع کرد و اومد باز نشست کنار من ن یگوش
اخالق  -متوجه شد و گفت ایمیپاک کردم که ک  عیکه از چشمم رو دستم افتاده بود رو سر یاشک ادیدر م

   یدون یخاله رو که م

 دونمیخوبم م یل یاره خ-

 خودتو ناراحت نکن ولش کن بابا -ا یمیک

 دادن یموجه شده بودن چون اونام داشتن به مکالمه هاشون گوش م الدمیو م یعل  حاال

ازت ول کن خالتو حاال   ادیمهم منم مهسا که خوشم م-از جاش بلند شد و اومد کنار من و گفت  یعل
 پاشو منو راه بنداز  امیهم من دارم م

 بچه پرو ها -

 زود باش - و گفت دیخند یعل

 رو گرفتم یجام بلند شدم و دست عل  از

 جان خدافظ  الدیخانم ...م ایم یخوشحال شدم ک دنتیاز د یلی خیعل

 باهاشون دست و دادو همراه من از خونه خارج شد   بعدم

 باشه؟   الیخی مردمو ب یخانومم ناراحته ها حرفا نمینب-و گفت دیبوس میشونی بغلم کرد و از پ  محکم

 به مهسا   نی افر-تکون دادم که گفت یسر 

 کردم که اونم رفت و من برگشتم خونه  یزدم و ازش خدافظ یلبخند

 حرف بزنم تونمیچرا زنگ زدم گفت نم  یدون یباشگاه بود م   7نفس ساعت  الدیم-
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  خورهیاونم حواسش نبوده با کله م دهیرو موقع مبارزه هل م یک یاز بچه ها اون  یکی اره انگار -الدیم
 بوداون  ری درگ شکنهیو م خورهی م  چیکه پاش پ نیزم

 بابا   یا-

 مهسا؟  هیتو چه رشته ا-ا یمیک

 کنگ فو  -

 شه   سیدهنت سرو  زنهیم دنهی  یپس کارت ساختش ظرفا رو نشور  الدیم یوا-گفت یبا شوخ   ایمیک

 نگفت   یز یچ  دویخند الدمیم

 ان یب خوانی مامان و خاله نم -الدیم

 دونم یرو نم انیخاله و ک امی ب خوامیمامان که گفت م دونمینم-

  ادی نم  ییجا  یگردنسم بزن دهیروکه ولکن االن سروش رو د انی ک-ا یمیک

 همچنان باهاش جوره -الدیم

 برد   یپر بهش سوغات یکوله پشت هیکه  یدیاره بابا ند-ا یمیک

 کوفتش شه اونو  یا-الدیم

 یشام خورد الدیم-

 نه بابا  -الدیم

 گه ی خپ پاشو برو بخور د-

ندارم من رفتم  لیم گهینه د-گفت  رفتی ها م که به سمت پله یاز جاش بلند شد و در حال الدیم
 ر ی بخوابم شب بخ

 شب خوش -ا یمیک

 ر یشب بخ -
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 رفته داخل اتاق الدیکه م دادیدر نشون م یصدا

 م یبخواب میبر  ایخستم ب  یلیمنم خ -ا یمیک

 پاشو پس -

  یو بعد از کل میاتاق من به زور خودمونو رو تخت تک نفره من جا داد میو رفت میجامون بلند شد از
 میدیخواب  یمسخره باز 

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

 پسر  ایبه نظرت دختر - محکم فشرد و گفت یزدم دستمو عل یکه رو به روم بودن لبخند  ییبه بچه ها 

 ی هر کدومو که تو بگ-کردم و با عشق گفتم نگاهش

 ر  به من که باشه دخت- یعل

 موافقم -تکون دادمو گفتم یسر 

  میو ن 1و   1بچه بود همشونم در حد  یکل  میراه افتاد و منم پشت سرش رفتم و وارد اتاق شد یعل
 خدا  نی بب  نویا-رفت و بغلش کرد و با خنده گفت شونیک یبه سمت  یسال بودن عل

 یداشت و دماغ کوچولو و لبا یدرشت  یو تپل که چشاش مشک  یموفرفر  یبچه  هیبچه نگا کردم  به
شلوارک قرمز خوشگلم   هیبود و  دهی پوش  دیسف  رهنیپ هیبود  یپر کالغ یمشک شمیفرفر یموها کیبار

 ...دونمینم یناراحت  ای گرفت اشک شوق بود  میشد که گر  یچ دونمیتنش بود نم

   رم یش بگ نگاهمو از تونستمیبچه انقدر خوشم اومده بود که نم نیکه االن از ا دونمیم فقط

 دوس دارم   یل یمن خ نویا-اومد کنارم و گفت  یعل

 اره منم-

 ر ی مد شیپ میبر ای پس ب- گفت یبا شاد یعل

 بچه   نیا-میو گفت م یرفت  یخانم صادق  کنار
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 هیشلوغ یبچه   یل یخ  نیخودتونم عوضش کن  نیتونیم زه ی اسمش دن-زد و گفت  یلبخند یصادق خانم
  ره ی راست باال م واریاز د

 من شلوغ دوس دارم  -محکم تر بغلش کرد و گفت یعل

 دنبال کاراش  میپس بر-و گفت دی هم خند یصادق خانم

 

بچه واسه منو  نیو االن رسما ا میگرفت زیهمون شناسنامشم به اسم دن دیکاراش طول کش یروز  3
 بود   یعل

  یکس خواستی نگذشته مامان به همه گفت که حاملم نم میماه از عروس  1افتادم  شی چن مدت پ ادی
از دهنش بپره   هوی  دیبقهمه شا یاگه کس  گفتیم میاریب  ای خودمون رو به دن یبچه  میتون یبفهمه که نم

حامله  ههما 7و مثال من  الدیدفتر رو کامال سپرد به م  یماه بعد عل  7و بچه بفهمه به خاطر همون 
و با   میبمون نجایا یسال  1 میخوایو م  رازیش میکرده اومد  دایغل خوب پ ش هی یعل  نکهیبودم به بهانه ا

  یموضوع رو حت نیسالشه که بزرگترم شده ا 1اومده و االن  ایهمه فک کنن به دن میبرگشت  یبچه وقت
بودن بفهمن   انی در جر نخودش اصرار کرد که فقط خانواده من اونم چو یعل دونهیهم نم  یمامان عل

ماهه بود و تازه   7 قایبچه هم دق نیو مامان و باباش اگه بفهمن ممکنه دردسر درس شه واسمون ا
و برگ برنده دست ما بود مامان هم به  شدیبهتر م  یلیخ  نیا رفتی تازه داشت چهار دست و پا راه م

اگه  ینیاومده  ایماهه به دن 7م بچم یذره جا به جا شد هی نکهیبود که به خاطر ا خبر داده روزیهمه د
 ادیگفت که داره م یبگم که مامان عل نمیالبته ا شهیم یع یطب  یهمه چ میو برگرد میبمون   نجایسال ا 1

ما  دنی باز سفر که اونام د میری م یبه خاطر شغل عل میکه دار میو گفت  میو ما به زور جلوش رو گرفت
   ومدنین میدوس ندار

مبله فقط با خودمون لباسامون رو   یخونه نقل هی میباز کرد و وارد خونه شد د یبا کل  یخونه رو عل  در
 بلند شد و جوابش دادم  میگوش یخودمون بود صدا یتو خونه  الی وسا هیبق میاورده بود

 د یچ یشاد نفس تو گوشم پ یصدا

 ز ی سالم خواهر شوهر عز-نفس 

 سالم عروس خانوم  -
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 شدیبچه چ یکارا یچه خبرا خوب-نفس 

 شمونه یاونم جور شد و االن پ ی.کارا تی سالمت یمرس-

 چن سالشه   هیاسمش چ یجد- و گفت دیکش  یفی خف غی ج  نفس

 ماهس  7و هنوز   زهی اسمش دن-

 خوشگله ها یجونم از اسمش معلومه حساب  یا-نفس 

 ماهه کهی ت هیاره بابا -

 عکسشو حتما واسم بفرس -نفس 

 چه خبر دفتر در چه حاله  الدیباشه حتما از م -

 دس تنها  الدمیو م  ادهیکاراش ز شهی...دفترم که مثل هم رسونهیکه خوبه سالم  م الدمیم-نفس 

  میدردسر شد ی هیواقعا ما-

 کرده؟  دایکار پ  کنهیم  کاریچ یعل  هیچه حرف نینه بابا ا-نفس 

 کرد   یزندگ  ینجور یکه ا شهیبالخره نم  کنهی سال رفته شرکت کار م 1اره فعال واسه -

 حرفا   نیو ا یبی ب یخشک و ما ری بچه ش هیاالنم با  گهیاره د-نفس 

 اره -

 یندار  یکار  زمی عز-نفس 

 سالم برسون    الدمینه قربونت به م-

 خانم خوشگل رو هم از طرف من ببوس خدافظ   زیچشم دن-نفس 

 دم یکش یق یرو قطع کردم و نفس عم یگوش

 نفس بود -یعل
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 اره -

رو جلو انداختن واقعا من   شونیبود به خاطر من عروس   شی من عروس یماه بعد از عروس  1هم  نفس
 ممنون باشم  دیادم با نیچقدر از ا دونمینم

 یشده خانومم تو فکر  یچ -رو پاش و گفت رو هم گذاشت  زی اومد کنارم نشست رو دن یعل

   کردمیداشتم فکر م  یچ یه-

  یمن حت  یخوب یل یتو واقعا خ یعل -گفتم دیمحکم منو به خودش چسبوند و از سرم بوس یعل
 ارم یواست ب یاز خودم بچه ا تونستمینم

چه نزن من به خاطر بچه باهات ازدواج نکرده بودم که به خاطر ب  گهیحرفا د ن ی..از اشششیه-یعل
 چند بارم بهت گفته بودم   نویهم ولت کنم ا

 چقدر عاشقتم   یدونینم-رو به سرش چسبوندم و گفتم سرم

 مهسا خانوم....... شتریما ب-دستشو انداخت دور گردنم و به خودش فشار داد و با خنده گفت یعل

 

 ان یپا

08/05/98 
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