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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

    

 

 عاشقانه  ی:  رمان هایی و صفحه آرا  یطراح

 

 www.romankade.com:   تی سا آدرس

 

 رمانکده محفوظ است   تی رمان نزد سا  نیحقوق ا  یتمام

 

مادرش طاقت   ره؛یگی به ازدواج مجدد م میتصم یلیخانواده پولداره که پدرش به دال کیسمر دختر  
 .رهی م ای و از دن ارهینم

http://www.romankade.com/
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هاش و  پسرعمه نیب  نیو در ا رهیگی به دل م نهی ک شیها بوده از خانواده پدراتفاق نیکه شاهد ا سمر
 رو فراموش کنه...  اشنهی تا سمر ک زنندی م یهاش به هر درپسرخاله 

 سال قبل ده

 جانا 

 در که اتاق زده شد سرم رو بلند کرد:  ختم؛یبالش گذاشتم و آروم آروم اشک ر  یرو رو سرم

 داخل.  ایب -

 رو پاک کردم:  اشکم

 .نندیشما رو در اتاقشون بب خوانی خانم؛ آقا م -

 . آمیاالن م -

 . میرو ترم شمیهام رو پاک کردم و آرااشک  ستادم؛یا نهیآ یاز رفتن خدمتکار روبه رو بعد

 داخل وارد اتاق شدم.  ایشدم و به سمت اتاق آقا بزرگ رفتم؛ در رو زدم و بعد از گفتن ب  اتاقم خارج از

 کنار پنجره نشستم:  یچوب یصندل  یرو  یحرف چیه بدون

 . شنومی م -

 گفت:  شنومی هاست مکه سال  یلحن ُخشک با

 اعالم کن.  ازدواج مجدد مهران  یرو برا تتیرضا ؛یهست  جان یا یواسه چ یدونی تو خودتت بهتر م  -

 گفتم:  دیلرزی که از عصبانت م ییصدا با

که براتون   نیها بخوااز اون نیدار امگهیشما سه تا پسر د د؛یمن رو خراب کن  ی زندگ نیخوای چرا م -
 . نیارینوه پسر ب 

 .ستمیاون سه تا بخوان ازدواج کنند من زنده ن  -

 : ستادمیجام بلند شدم و روبه روش ا از
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هات صاحب پسر  تمام بچه  کنمی پهش خدا ارزش دارم؛ آرزو م یااگه ذره  یول دمی م تی باشه رضا -
 عمارت سمر باشه.   نیبشن و تنها دختر ا

 .میرو گفتم و از اتاق خارج شد نیا

رنگش    یآب کی کوچ  زی م یدستش و سرش رو رو یتو یمداد شمع  دمیاتاق سمر رو آروم باز کرد؛ د در
 بغلم انداخت:  یکه بلند شد و خودش رو تو دمیبه سرش کش یگذاشته، دست

 مامان.  -

 جان مامان.  -

 داره؟ قتیازدواج کنه؛ حق خوادی بابا م دمیشن -

 گفتم:  دیلرزی که از بغض م  یرو پاک کردم و با صدا اشکم

 آره نفسم. -

 هام زول زد و با خشم گفت: چشم تو

 بابا رو دوست ندارم. گهید -

 : دم ینال

 نگو. یطورن یسمر ا -

 شهی مهران االن وارد اتاق م گفتمی و چشمم به در بود؛ هر لحظه با خودم م  دمی چی رو دور خودم پ پتو
 از مهران نشد. یساعت از دوازده گذشت و خبر یول

  یلیهام رو بستم در خچشم کهن یموندن رو نداشتم؛ هم طاقت منتظر گهیشد و د نیسنگ هامپلک 
 :آروم باز شد، فورن سرم رو بلند کردم 

 مهرا...  -

 تصورم سمر بود که وارد اتاق شد:   برعکس
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 بخوابم.  شتیپ  امی مامان ب -

 . زمی عز  ایب -

 بغلم گرفتم:  یرو کنار زدم و سمر رو تو پتو

 . یخونی م ییمامان برام الال -

 : دم یصافش کش یابه موه یدست

 .یبزرگ شد گهیسمر تو د -

 مامان لطفا.  -

 زدم:  یلبخند

 گنجشک الال  -

 الال  سنجاب

 دوباره مهتـــاب، الال آمد

 …ییالال الال ییالال الال …ییالال الال ییالال الال

 .میما به خواب رفت یاز تموم شدن شعر هر دو بعد

 

 سمر 

اومدم و از   رونیهام رو باز کردم؛ آهسته از بغلم مامان ب هام خورد چشمکه به چشم دینور خورش با
 رفتم.  نییتخت پا

آهسته  یل یخ  دم،یهام کشلب یرژلب قرمزش رو برداشتم و رو  ستادم؛یمامان ا شیآرا  زیم یرو روبه
 .دمیها کشبه لباس  یدر کمدش رو باز کردم و دست

 بلند و خوشگل بپوشم. یهالباس  نیا بتونم مثل مامان از اشم تدارم هرچه زودتر بزرگ  دوست
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 :ستادهیکه باالسر مادرم ا  دمیرو د یاتاق که زده شد؛ خودم رو پشت کمد پنهان کردم و مار در

 . نیشدار یخانم لطفا ب  -

نشد؛ )از ترس تمام بدم سرد شد؛ به شدتت نگران مادرم   داریمامانم ب  ی بار حرفش رو تکرار کرد ول دو
 بعد همراه پدر و پدربزرگم برگشت.  قهیرفت و چند دق رونیگفت و از اتاق ب  ییخدا یوآ یدم( مارش

 کردنند و هق هق کنان گفت:  هیشروع کرد به گر  کهوی نبض مادرم رو گرفت و   بابا

 جانا ُمرده بابا جانا ُمرده. -

 پسش زدم:  یول دیبابا به سمتم دو کردم؛  هیحرف بلند بلند شروع به گر نیا دنیشن  با

 بد.  یل یبابا خ یبد  یلیمامانم نمرده... تو خ  بابا دروغ نگو؛  -

 )زمان_حال( 

 

 که مادرت ُمرد؟ شدی چ  -

 : دمیاز اعماق وجودم کش یآه

پدرم بود که خودش رو به کل   ریدرگ قدرن ینه ما، ا دونستی داشت؛ نه خودش م یقبل  یماریمادرم ب -
 وش کرده.فرام

 دسته مبل گذاشت:  یانداخت و دستش رو رو ییرو پا پا

 پس سکته کرده. -

 سکته کنه.  یبه اون جواب یکه زن  کردیکس باور نم  چیآره؛ ه -

 : د یاش رو نوشاز قهوه یاجرعه   نیریش

 نور باز شد.  ی بعد از مادرت راه برا -

 زدم:  یپوسخند
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هاش از  که  چشم یدیدیپدرم رو م  دیبا  نیریگرفتن، ش یبعد از چهلم مادرم؛ مراسم عروس  -
 . زدیچه برق م  یحال خوش 

 ؟یتو روز جشن کجا بود  -

 .کردمیکنار پنجره اتاقم نشستم و مراسم نگاه م -

 ؟یچه شد به هند اومد -

 : ستادم یپنجره ا یجام بلند شدم و روبه رو از

پدرم رفتم و گفتم که من رو   شی پ نیهم یبرا ومدیرو داد منم بدم ن  شنهادیپ  نیبهم ا رای عمه سم -
پدربزرگم و ازش خواستم که من رو بفرسته خارج اونم از خدا   شیرفتم پ قبول نکرد؛  یبفرسته خارج ول

پدرم   بود؛هند  دیکه به ذهنم رس یزی چ نیاول  یبر یگفت کجا دوست دار یخواسته قبول کرد، وقت 
و پنج ساله بود به   یس یمرجان که زن امهیمراه دانتونست رو حرف پدرش حرف بزنه من رو به ه

 فرستاد.  جانیا

 هاش پسر بشن. تمام نوه  کنهی مادرت به پدربزرگت گفته آرزو م  ی سمر گفت یراست -

 هام گفتم: خنده ونیخنده و م  ر یحرف بلند زدم ز نیا دنیشن  با

  یهام همه صاحب پسر شدنند، فکرش رو بکن وقتکرده تا آرزو؛ عموهام و عمه  ن یبه نظرم مادرم نفر -
 هام هستن.عمه  رنیکه باهاشون م یهاتنها خانم  رنی م  یمهمون هیبه 

 اش گذاشت: چانه  ریدستش رو ز نیریش

 ؟ یبرگرد یخوای م  یسمر مطمئن -

 هاش زول زدم: دسته مبل نشستم و تو چشم یرو

 مئن نبودم. مط قدرن یتا حاال ا -
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هام چمدونم رو برداشتم بعد از عوض کردن لباس  دم؛یرنگم چ ی چمدون مشک ی رو تو  لمیو وسا لباس 
 اومد. رونیو از اتاق خارج شدم و مرجان هم همراه چمدونش از اتاقش ب 

 و به سمت فرودگاه روندم:  میشد  نیماش سوار

 ؟ ی ات روبه رو بشبا خانواده   یتونیم ی کنی سمر جان فکر م -

 گفتم:  کردمی که به روبه روم نگاه م طورن یهم

 بتونم.  دیمرجان جون؛ با تونمی م -

 رو به نگهبان دادم. چیگذاشتم و سوئ نکی پارک یرو تو  نیبه فرودگاه ماش  دنیاز رس بعد

 . کردمی بزنم رو با خودم مرور م خواستمیکه م یهاتموم حرف  م؛یشد  مایسوار هواپ یوقت

 خانم کجا برم؟  -

 ...هیزعفران  -

 میهمراه مرجان و بابا به فرودگاه رفت یدادم؛ ده سال از اون روز هیتک نی ماش شهیرو به ش سرم
به پدرم نگاه   یخنث  یلیخ ختم؛یقطره اشکم نر هی یکه موقع رفتن حت ادمهیرو خوب   نیا گذره،یم

 کردم.  یلب خداحافظ ری نکردم و ز

لب  ریز یهاآوردم و شعر  نییپنجره رو پا اومدن؛ی فرود م  شهیش یرو یباران به آرام  قطرات
 : خوندم یم

 باران قرار با پنجره داشت  شبی)د -

 آبدار با پنجره داشت  یروبوس 

 به گوش پنجره پچ پچ کرد زی کری

 چکچک چکار با پنجره داشت...(  چکچک 

  یآورد و رو رونیهامون رو از صندوق عقب ب چمدون آمدم؛ راننده رونی زد از فکر ب نیکه ماش  یترمز با
 رو حساب رو کرد. هیگذاشت، مرجان کرا نیزم
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 :میبود ستادهیبه دست پشت در عمارت ا چمدون

 م؟یبه خونه خاله جمره بر  ست یسمر جان بهتر ن  -

 شدم:  رهی در عمارت خ به

 . میبزن هاقه یعت نیبه ا یسر هیاول بزار  یول م؛ یریسر فرصت اونجا هم م -

 رو فشار دادم که نگهبان جواب داد: زنگ

 ؟ یهست یشما ک  -

 َسمرم.  -

 . دیکن یتر خودتون رو معرف لطفا واضع  -

 : دمیغر

 احمق دختر مهران خان هستم. -

 گفت و دروازه رو باز کرد.  یدیببخش

صحنه روبه روم   دنیشدم که با د اطیوارد ح  دمیکشی که چمدونم رو دنبال خودم م  طورن یهم
 . شدنندی م ییبودنند که فکر کنم ده تا یمشغول باز اطیح یپسر بچه تو یکل ستادم؛یا

بهشون نگاه  طورن یخانواده دورش جمع بودنند؛ هم یکه اعضا  میدیرس  یبزرگ  زی به م میکه رفت  جلوتر
 ها متوجه من نبودنند: اون  یول  کردمیم

 .گهیسمر برو جلو د -

 صبر کن.  -

باشه از جاش بلند شد و با    بایعمه فر ای دهیپسر عمه فر زدمی از پسرها که حدس م یک یه لحظ همون
حضور من   هیکرد و به بق  یهوا چرخاندم که اخم یچته رو یدستم رو به معن کرد؛ی تعجب بهم نگاه م

 خودشونمعلومه با   کردنندی رو اعالم کرد، همه از جاشون بلند شدنند و از تعجب به من نگاه م 
 . کردمی بر نم  گهیکه من د گفتنیم
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 تند به سمتم اومد و محکم بغلم کرد:  یهابه خودش اومد؛ با قدم   هیزودتر از بق پدرم

 . یخوشحالم برگشت  یلیسمر جان خ  -

 : د یبوس امی شانیپ

 دلتنگت بودم.  یل یخ -

 زدم:  یپوسخند

 هاتون معلومه پدرجان. از زنگ زدن  -

بلندش کردم   یگرفتم و از صندل  اشغه یرو از  خوردی م کیکه داشت ک  یارفتم؛ پسر بچه هیسمت بق  به
 و سرجاش نشستم.

 خب چه خبرا؟  -

 زد:  یلبخند دهیفر عمه

 .میدیچیم یهابرات تدارک  ؛یدادیسمر جان کاش خبر م -

 جوابش رو بدم گفتم:  کهن یا یجا به

 کجاست؟  رای عمه سم -

که از جاش بلند کرده بودم بغلش بود از عمارت   یااون پسربچه یدر حال  رای لحظه عمه سم همون
 اومد:  رونیب

 دعوا کرد؟ یطاها رو ک -

 رو باال بردم:  دستم

 من. -

 چند بار پلک زد و آروم گفت:  عمه

 سمر!  -
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 جام بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم:  از

 بله عمه جون سمرم.  -

 گذاشت و بغلم کرد:  ن ییتوپولش رو پا  پسر

 .زمیفدات بشم عز یاله -

 خدا نکنه. -

 پشتم بود. شهیوقت تنهام نذاشت و هم چی؛ چون هبود زی برام عز  رایفقط عمه سم یخانواده پدر از

 به پام زد؛ عمه خواست دعواتش که جلوش رو گرفتم.  یلگد طاها

به خودش   کهن یتعجب کردم و بعد از ا  دمیاز د هیبزرگ با ابهت از عمارت خارج شد؛ درست مثل بق آقا
 : اومد گفت 

 .یسمر جان خوش اومد  -

 تمسخر گفتم:  با

 حرف.   نیا دیاز شما بع -

 !یچ -

 . کنندیبار اعالم م  کیاخبار رو  -

 بشنون گفتم:  امه یکه بق ینسبتا بلند یشدم و با صدا  کیبه آقابزرگ نزد یقدم چند

 . دهیقبرستون خواب  نهیعمارت ُپر شده از پسر، فقط مادر منه که س ن؛ یدیبه آرزوتون رس  -

 گفتم:  رایعمه سم  روبه

 عمه لطفا به آژانس زنگ بزن.  -

 چرا سمر جان؟   -
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 .مونمی مره مخونه خاله ج -

 نکرد.  یاعتراض کردمی از حرفم برنم  دونستیکه م عمه

 بود گفت:  دهیبار من رو د نی که اول یپسر کهوی

 . رسونمشی من م -

 زحمت نکش هاکان جان  -

 . ستین  ینه خاله زحمت -

 بود از اول ساخته بود.  دهیکرده بود، انگار کوب رییتغ  یلی خ اس؛دهیپسر دوم عمه فر هاکان

آورد،   رونی ب کی هاکان مزداش رو از پارکن و مرجان بود؛   رای کردم عمه سم یکه خداحافظ یکس تنها از
 جلو نشستم:  ینکنم صندل ی احترام یبهش ب کهنی ا یها رو صندوق عقب گذاشتم و براچمدون

 ؟یدونی آدرس رو م  -

 نه. -

 که آدرس توش نوشته بودم رو به طرفش گرفتم. یکاغذ

 .یکرد ریی تغ یل یخ -

 باال انداختم:  یَابرو

 از چه لحاظ؟  -

 بود گفتش:   رهیکه به روبه روش خ  طورن یهم

 .یانه یخوشگل و ک -

 نظر لطفته. -

 ها افتادم.گذشته ادی شده بودم و   رهیخ رونیکل راه از پنجره به ب  م؛ینزد یحرف گهید
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 دکمه قرمز رنگ رو فشار دادم و کمربندم رو باز کردم:  میدیونه خاله رس به خ یوقت

 .یممنون که من رسوند  -

 .کنمی خواهش م -

 رفت.  یهام رو بهم داد و بعد از خداحافظهاکان چمدون  م؛یشد ادهیپ  نیماش از

محکم   نی زنگ در رو بزنم در با شتاب باز شد و آرم خواستمیم کهن یبودم و هم ستادهیدر ا یرو روبه
 . میافتاد نیزم یبهم خورد که هر دومون رو

 سرم گذاشتم:  یرو رو دستم

 من بلندشو.  یخدا لعنت کنه؛ از رو  نیآرم -

 تعجب اسمم رو لب زد:  با

 سمر!  -

 : دم یحرص نال با

 خودمم بابا؛ بلندشو لطفا.  -

محکم بغلم کرد که احساس کردم هر لحظه   م؛یستادیا گهیهم د یو روبه رو  میدومون بلند شد هر
 هام بشکنه: ممکنه استخون 

 . یولم کن شهی م -

 باشه.  -

 : د یرو کش امگونه

 .یخوشحالم که برگشت یل یخ -

 ؟یاومد رونی ممنون، بگو چرا با عجله از خونه ب -

 رو خاروند:   سرش
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 کردم؛ مامان جونم با جارو افتاد دنبالم.  یخراب کار هی -

 کردم:  یاخنده  تک

 از دست تو.  -

. در خونه که به لطف  کردهی خاله بخوابه و بعد برم تی دوستش تا عصبان شی پ رهی گفت م  نیآرم
سرم   یخاله با جارو باال   کهویهام رو گرفتم و آروم وارد خونه شدم که باز بود؛ دسته چمدون  نیآرم

 برگشته:  نیظاهر شد، فکر کرده بود که آرم

 سمر خاله فدات بشه. یوآ -

 رو انداخت و بغلم کرد:   جاروش

 ؟یآی چرا نگفته م -

 کنم. زتونیسوپرا خواستمی م -

 : دمیرو محکم بوس  اشگونه

 م خاله. عاشقت -

 : نهیآرت  یاتاق برا دمیفهم وارید یعکس رو دنیکه با د میها شداز اتاق  یک یهمراه خاله وارد  به

 من تو اتاقش بمونم. شهی ناراحت نم  نیخاله آرت -

 کرد:  یمصنوع اخم

 .کنهی غلط م -

 بمونم. یتو اتاق شاد تونمی م -

 . کهیکوچ  یاتاق شاد زم؛ی نه عز -

از   یبعد از دوش گرفتن لباس کردم؛ی صبر م   نیتا موقع اومدن آرت دیبا لمی مرتب کردن وسا یبرا
 . دمیآوردم و پوش رونی چمدونم ب
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 رفتم؛ خاله با تعجب گفت:   نیی ها پاآروم از پله  آروم

 ؟ یدعوت ی سمر مهمون -

 نه. -

 ؟ یدیپوش یپس چرا لباس مجلس  -

 بود:  یکه اشکم دراومد یبه حد دنیحرف شروع کردم به خند نیا دنیشن  با

 . پوشنیتو خونه م ست؛ین  یمهمون یلباس برا نیخاله ا -

 تکان داد:  یسر

 . یوفت ینکنه ب  ریوقت پات گ  هی ؟یلباس راحت   نیتو با ا -

 زدم:   لبخند

 .هینه خاله برام عاد -

 بخر.   جانیحتما چند دست لباس ا -

 چشم خاله جونم.  -

 مبل نشست:  یو اومد کنارم رو  ختیر یچا  وانیجمره تو ل  خاله

 ؟ یپدرت رفت  شیسمر پ  -

 برداشتم:  ینیس  یرو از رو یچا وانیل

 بود واسه خودش.  ی که رفتم عمارت بود؛ مهدکودک   ییجا  نیاول -

 کرد:  یخنده آروم  خاله

 ؟یدیبرادرات رو د -

 به بدنم دادم:  یو قوس کش
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حرف دلم رو به آقا بزرگ زدم، شما بهم  حرف زدم و   رای فقط با عمه سم  شناسمشونی من که نم نه؛ -
 بگو چندتا بردار و پسر عمو دارم. 

 رو درشت کرد و با تعجب گفت:  هاشچشم

 ؟یدونی مگه خودتت نم   ؟یپرس ی چرا از من م -

 خودم سوخت:  یکه دلم برا دمیکش یآه

  زیپول واردرارتباط بودم؛ پدرم هر وقت برام  رایده سال فقط با شما و عمه سم نیخاله من تو ا -
 .فرستادی م  امیبرام پ  کردیم

 نگفت؟  یزیات چعمه  -

 .ن یبگ دیدونی نزد؛ اگه شما م  یوقت دربارشون حرف چیه شمی ناراحت م  دونستی چون م -

 پنج ساله. ای هفت سالشه و ارش  ایلیبهداد و باراد دوقلو هستن و نه سالشونه، ا  ؛یچهارتا بردار دار -

 صورتم گذاشتم:  یدادم و دستم رو رو هیرو به مبل تک  سرم

 ؟ یرو از کجا آورد قیاطالعات دق نیا -

 : دی نوش اشیی از چا یکم

 درارتباط هستم. رایمن با سم  -

 آهان؛ ادامه لطفا.  -

سه تا پسر به اسم هاکان، ماهان و مهراب داشت که از تو   یدونیکه م طور ن یهم دهیعمه فر -
 هم دارن. نیدیبه اسم آ ترک یردار کوچ ب هیترن؛ بزرگ 

 داره. امیهم دوتا پسر به اسم طاها و ت رایسم

هم هر کدوم سه تا پسر دارن   یهم چهارتا پسرداره، عمو محمد و عل بایکه خاله گفت عمه فر طورنیا
 . دیخوب به خواستش رس یلی ده ساله، آقاجون خ ریز  شونیسن یکه رده سن
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اش گذاشتم و در سوکت به  شانه یسرم رو رو کردش؛ی م فیاز خاطراتش با مامان رو برام تعر خاله
 .دادمی هاش گوش م حرف 

با اخم نگاهم  یقلبم گذاشتم؛ شاد یسرم رو بلند کردم و دستم رو رو دمی که شن یغیج  یصدا با
 گفت:  یبلند  یبا صدا کرد،یم

 . یکن بغلش ی شما هق نداشت ه؟یدختره ک  نیمامان ا -

 کرد:  یاخم  خاله

دختر خانمه اسمش سمره و قراره   نیحسود جون ا ا، یبزن  غیبار آخرت باشه ج  یخوبه خوبه؛ شاد -
 بمونه. جانیا

 : دیانداخت و پرس  نیزم  یرو رو اشکوله

 کنه؟ی م یکه تو هند زندگ یهمون -

 آره.  -

 : دیکش  یغیج

 هورا. -

 بغلم انداخت:  یرو تو  خودش

 .یخوش اومد یل یسمر جون خ -

 : دم یبوس اشگونه

 .م یداشت یآپ تماس تصورما که تو واتس  ؟یتو چطور من رو نشناخت  یشاد  زم،ی ممنون عز -

 گفت:  یالت  یلحن با

 .یآورد یواسم چ یراست دم؛یدی بابا اصال عکست تو رو خوب نم  -

 : د یتعجب به خاله نگاه کردم که منظورم ردو فهم با
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 داشت.  دیرو با هاز یچ نیخونه باشن انتظار ا نینره خر تو ا سه تا یوقت -

 گفت:  یبه شاد رو

 ؟یاومد  یهزار بار بهت گفتم مثل داداشات حرف نزن؛ درضمن با ک یشاد -

 اومدم.  نیبا آرم -

 : دم یاش کششده س یگ یبه موها یدست

 داداش دردسرسازت کجاست؟  نیحاال ا -

 .آدی گفت فعال خونه نم  -

 هاش رو عوض کنه: رو فرستاد تو اتاقش تا لباس   یشاد خاله

 ؟ یریگی بهشون سخت م قدرنیخاله چرا ا -

 گفت:  رفتی که به سمت آشپزخونه م طورن یجاش بلند شد و هم  از

 .کنندی که بدبختم م رمیدختر اگه من سخت نگ -

  نیو نه سالشه و آدر ستیب  نی و دو سالشه، آرت تس یب  نیدختر داره؛ آرم  ک یسه تا پسر  و  خاله
 هم شش سالشه. یچهار سالشه و شاد ستیب

 آورد.  ا یبه دن نی آرت یعنیبچش  نی اول یهجده سالشه ازدواج کرد و تو نوزده سالگ یوقت خاله

 خورد.   یام ضربه بدرفت و خاله ای تصادف از دن یتو یسال بعد تولد شاد کیام خاله  شوهر

 

 شب

 ن یآرت

 .میبر زی خنه یدور خونه رو س کنهی باشه تا صبح مجبورمون م داریدر رو آروم باز کن؛ مامان ب نیآرت  -
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 تکان دادم:  نیآرم  یاز تاسفم برا یسر

 بمونه. داریمامان تا سه صبح ب یدید ی آخه مشنگ؛ تو ک -

هامون آهسته وارد اتاق  یل یخ م،یگذاشت  یجا کفش یو تو میهامون درآوردرو آهسته باز کرد؛ کفش  در
برخورد   یزی خواستم برم سمت تخت پام به چ کهن یهام با لباس خواب عوض کردم و هملباس  م؛یشد

 کرد.

 دمیرو د  یرآورتر دختچراغ اتاق رو روشن کردم؛ دو تا چمدون بزرگ وسط اتاق بود و از همه تعجب  
 . دهیتختم خواب  یکه رو

 نیهاش فرق داره! ادختر سمره؛ چقدر با عکس  نیمتوجه شدم ا قهیجلوتر رفتم و بعد از چند دق یکم
 اومد؟   یاصال ک

 .فهممیباشه فردا م  یبهش فکر نکنم؛ هرچ گهیکردم د یتکان دادم و سع  یسر

برداشتم؛ چراغ رو خاموش کردم و به سالن   ی پتو و بالش  نیهم یکنم برا دارشیاز خواب ب  ومدین دلم
 برگشتم.

 فرش بخوابم.  یرو دیامشب رو با -

 مهران 

 بابا حالت خوبه؟  -

 داد:  هیتک  شی رو به مبل راحت  سرش

 داره.  یُپر  یلیدل خ -

 شدم:  رهی خ  نیو زم دمی موهام کش نیب یدست

 منه.  ریهمش تقص  -

 . اریسمر رو به عمارت ب  ؛ یبگرددنبال مقصر  ستیمهران االن الزم ن  -

 گفت:  یاز مکث کوتاه بعد
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هام پسر بشن و تنها دختر عمارت سمر باشه تعجب کردم؛  همه نوه  دوارهیبهم گفت ام  یجانا وقت -
 کرده بود. نینگو آرزو نبود نفر خوام؛ ی رو آرزو کنه که من م یزی چ دیچرا با هیاالن عصبان  کهنیگفتم ا

 : دم یآب رو ته سر کش ختم؛ی خودم ر یبرا  یآب وانی برداشتم و ل ز یم یآب رو از رو پارچ

 هات پسر شدنند؟ همه نوه یاالن ناراحت  -

 بلند شد:  یمبل به سخت  یرو برداشت و از رو  عصاش

جونورها دو تا دختر    نیکاش در کنار ا گمی ها با خودم موقت   یفقط بعض ستم؛ی اصال ناراحت ن -
 کن سمر برگرده. یکار هی دنند، زبون بو  نیریش

 

 هاکان

 : دیخونه که شدم؛ جونور به سمت دو وارد

 هاکان؟ یدیخر یبرام چ  -

 ناراحت نشون دادم:  یکردم و خودم رو الک بغلش

 جونم.  نیدیآ دیببخش دم؛ینخر یچ یه -

 بهم زد:  یتوپولش تو سر یهااون دست  با

 االغ. -

 . یگفتن زک طونیبه ش میقد یهاام بچه بچه ؛ن یزم یرو گذاشتم

 کجان؟  هیبق نیآد -

 اخم گفت:  با

ماهان داره با دوست دخترش   ست،یمهالب)مهراب( خونه ن د،یلفته )رفته(خر یسرکاره، مامان  ییبابا -
 .زنهی حرف م
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 : دم یرو کش لوپش

 بخور.  کیبدو برو تو آشپزخونه ک -

 !یری و معرکه گ یری آخه، سر پ یاچه کاره  نیدر من ابگه پ ستین  یکی کمه؛ ی برادر کوچ نیدیآ

مادرم    دنیهام فهم دوست  یوقت  ادمهیدوسش دارم،  یلیکه خ  نهیریمهمان ناخونده ش هی نیدیآ
 . کردنندی م یاست چقدر باهام شوخ حامله 

تخت *"   یبهم کرد و دوباره مشغول صحبت شد، با شلوارک رو  یچپ یاتاق ماهان شدم؛ نگاه وارد
 : دهیدراز کش

 رو قطع کن. صاحبی اون ب -

 آهسته گفت:   یل یدور کرد و خ یرو از خودش کم  یبه سمتم پرت کرد؛ گوش  یبالش

 . رونی گمشو ب -

رو  صدا   دیبه سرم زد؛ خوشبختانه تقل یفکر کهویرفتم که  یتکان دادم و به سمت در خروج  یسر
 بلند گفتم:  هیدخترون یخوب بلند بودم. با صدا

 ؟ یکنیم  کاری چ یعشقم دار -

 .رمیگی بعدن حالت رو م یعنیبرام اومد که  ینگاهم کرد؛ چشم و َابرو یباناور ماهان

 تند شروع کرد به حرف زدن:  تند

 دختر درآورد...  یکه صدا شعورمیداداش ب ست؛ین یدختر چی ه  جانیا زمیُدرسا عز -

پاهاش بود و   نیب  یفرش نشسته بود؛ ظرف بستن یرو نی دیزدم و وارد سالن شدم، آ رونیاتاقش ب  از
 گفتم:  یمهربان  یبود، کنارش زانو زدم و با لحن دهیمال یهاش و صورتش بستن به دست 

 خوردنه. یچه طرز بستن نیپسر ا -

 دوست دارم.  یبستن -
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 رو براش روش کردم و براش کارتون گذاشتم. ونیل خوردن شد؛ تلوزنگفت و دوباره مشغو زیچ گهید

 

 سمر 

 ؟ یکنی سمر جون موهام رو شونه م -

 . زمی البته عز -

 زدی مهدش برام حرف م یهااز دوست  ینشستم؛ شاد یتخت نشست و من پشت شاد یرو یشاد
 : دمیداد خاله رو شن  یصدا  کهویکه 

 !شدهی چ -

 کرده.  یخرابکار نی حتما باز داداش آرم -

 : دیدوی م نیرفتم، خاله جارو به دست آرم  نییدادم و خودم به طبقه پا یرو به دست شاد  شانه

 شده؟ ی خاله چ -

 گفت:  یو ناراحت  ستادیمن ا دنید با

 .*"کنهی قبرستون م یپسر آخر من رو راه نیا -

 خدانکنه. -

 آشاره کردم که بره گمشو. نیمبل نشاندم و با چشم به آرم یخاله رو گرفتم و اون رو رو دست

 درست کردم و به دست خاله دادم:  یقند آب

 کرده؟   کاریباز چ   نیآرم نیخاله ا -

 : د یکش یق یعم  نفس

 من رو دق بده، آخه مگه من چقدر پول دارم.  خوادی فقط م کنه؛ی نم  یدیکار مف چیه -
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 کرده؟  یولخرج  -

  یگرفتن برا یبا پول نیو آرت  ن ی ها رو داد، آدربچه هی بره ارث ایاز دن کهنیا سمرجان؛ محمد قبل از -
 زد. یگند هیهم موفق هستن؛ هرجا که واسه کار رفت  ی لیخودشون کار راه انداختن و االن خ

 ؟ یمثال چ -

 : دیکش یآه

روز اومد    هی یمدت خوب بود ول هیداروخونه مشغول به کار شد؛  یرفت تو  دیمدت آموزش د هی -
زنگ زدم   نیهم یبرا یکرد یغلط  هی نیا دونستمیاستعفاع داد، من م ومدیخونه گفت خوشم ن

  یکره خر به زنه گفته مواظب باش نفع نکن  نیا خواستهی اسهال م یدارو ماریب ه یداروخونه؛ بهم گفتن 
 .گهیچرت و پرت د یو کل

به خونه   ی عصبان نیدو روز بعد آدد یبرادرات کار کن ول   شیدارن؛ گفتم برو پ  یعکاس  نیو آدر  نیآرت
و   کارهی االن ب نیآرم  شده،یخانم م  یهاهمش مزاحم کارمند  چیه کردی اصال کار نم نیاومد، آرم

 .دمی خرجش رو من م

که داده  ی و چک  دهیخر ی ونیلیانگشتر شش م هی نیتماس گرفتن و گفتن که آرم یاز طال فروش امروز
 پاس نشده. 

 ده؟ یخر  یک  یچرا دست چک داره و انگشتر رو برا نی طال فروش شماره شما رو از کجا آورد؟ آرم -

 .دهیدوست دخترش خر یدوستامه، دست چک مال پدرشه و انگشتر رو برا یکی همسر  ییرضا یآقا -

 قل تو سرش گچ داره؛ تعجب زده گفتم:ع یجا به

 دوست دخترش! -

 یهاگرفته تا لباس فونیاز آ ،خرهی دخترش م یبرا ی که فکر کن یبود؛ از هر چ  نیکاش فقط هم -
 دار.مارک 

 دوستش داره. یل یحتما خ -

 بهم زد:  یآروم  یپس گردن خاله
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 .کنهی در ماه فقط ده تا دوست دختر عوض م نیخنگ خدا؛ آرم -

 خدا بهت صبر بده.  -

 بوق جواب داد:  نیرو گرفتم؛ سر سوم  نیاتاقم برگشتم و شماره آرم به

 جانم؟  -

 ببر پس بده. ریجانمو کوفت؛ زود انگشتر رو از اون عنتر خانم بگ -

 پسش بدم.  برمی ؛ دارم ماز عنتر خانم گرفتم ی با بدبخت -

 فعال خداحافظ.  خوبه؛  -

 خداحافظ.  -

  

 بعد   روز

 مهران 

 در رو برام باز کرد: یبعد شاد هیو زنگ در زدم؛ چند ثان  ستادمیدر خونه جمره خانم ا یرو روبه

 سالم عمو.  -

 جان مامانت هست؟  یسالم شاد -

 بله هست.  -

 گفت:  یندت  یاومد و با لحن رونی از آشپزخونه ب د یخونه شدم؛ جمره خانم که صدام رو شن وارد

 ؟ن یفقرا کرد ری از فق یادی شدهیچه عجب آقا مهران؛ چ -

 . نمیسمر رو بب  خواستمی سالم جمره خانم؛ م -

 گفت بره سمر رو صدا کنه.  یبه شاد رو
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 :بود اومد  دهیکه پوش یبلند یربع بعد سمر با لباس هند کی

 . میحرف بزن شهی م -

 مبل نشست:  یروم رو روبه

 . شنومی م -

 . یباش ششیبه عمارت برگرد؛ پدربزرگت دوست داره پ -

 بار گفت:  متلک

 ؟ یشما چ خواد؛یعجب! فقط پدربزرگ م -

 پاهام گذاشتم: یقفل کردم و رو گهیرو به هم د هامدست

 .یمزاحم خاله جمره نش گهی سمرجان بهتر د ؛یمنم دوست دارم تو برگرد -

 گفت:  تی خانم با عصبان  جمره

 .هی کاف یکه خواهرم رو به ُکشتن داد نیهم اد،یبا شما ب  زارمی نم  ست؛ی زادم مزاحمم ن خواهر  -

 ناراحت شدم:  یلیحرفش خ  از

 .زنمی جمره خانم من به دخترم صدمه نم  -

 : میسمر هر دو ساکت شد یبا صدا  کهوی

 شرط داره. هی یول آمی من م -

 ؟ ی چه شرط -

 سمر 

 . ادیهم ب  نیآرم -

 .فرستمی م نی ندارم، فردا صبح ماش ی من مشکل  ادیخب ب  -
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 : ستادی از رفتن بابا؛ خاله دست به کمر باال سرم ا بعد

 .کاری چ  یببر یخوای رو م  نیآرم دهیآخه ورپر -

 تنها باشم. خوامی خب نم  -

 با اخم گفت:  خاله

که کمکت   یبری رو م   نیآرم یزیکرم بر  یخوای م زنمیحدس م ؟ین یبی سرم دو تا گوش م یتو باال -
 کنه.

 

 بعد   روز

  یقبول کرد؛ حت عیسر یلیشد و خ   فیعمارت به شدتت خر ک   ادیگفتم باهام ب ن ی به آرم یوقت شبید
 زودتر از من چمدونش رو جمع کرد: 

 اومد.  نیسمر ماش -

در نگه داشته بود و   یرو جلو  نیشدم، خاله آرم نیکردم و سوار ماش  یخداحافظ  یخاله و شاد با
 .دادی هم همش سرش تکان م نیو آرم کردی زد مبهش گوش  یهاز یچ هیداشت 

 دادم: نیی رو پا  نیماش شهیش

 .الیخی خاله جون من ب -

 . نیو سوار ماش  دیمادرش و خواهرش رو بوس نیآرم

 ساعت بعد  چند

 :میها رو به خدمتکارها دادچمدون  م؛یشد ادهیپ  نیماش از

 .یاومد  سمرجان خوش -

 بهش ندادم.  یجواب یزدم ول  یپوسخند
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 به سمتم اومد و بغلم کرد:  دمیجون با د  مرجان

 . نیخوش اومد -

اتاق من بود بهش   یرو که درست روبه رو نیمرجان جون اتاق آرم  م،یازش تشکر کرد نی و آرم من
 نشون داد.

بود؛ مطمئنم   دیو سف   اهیس زینبود، همه چ یرنگم خبر ی و تخت صورت واریاز د گهیاتاقم شدم؛ د وارد
 کار مرجان جونه. 

 اجازه رو بهش ندادم.  نیرو مرتب کنه که ا لمیخواست وسا  مرجان

  دمید کهوی گذشتمی و از اتاق خارج شدم، از کنار پنجره که م دمی؛ لباسم رو پوش از تموم شدن کارم  بعد
 .کنهی م یداره با برادرام فوتبال باز نیآرم

 گفت:  یبلند  یتر بود با صدابزرگ  هیاز پسرها که از بق کیشدم؛  اطی ح وارد

 اومده. ندراالیها ننه سبچه  -

 حرف رو زد(  نی)به خاطر لباس بلندم ا 

برداشتم و گوشش رو گرفتم و آروم    زیدنبال بهونه بودم؛ به سمتش خ  یحرفش ناراحت نشدم ول از
 بزنم. بیآس یابچه  چیاصال دوست نداشتم به ه دم؛یکش

 هاکان

 سمر برگشته. دم یگرفتم به عمارت برم؛ شن میبعد از باشگاه تصم امروز

، زن عمو نور  زنان به سمت عمارت رفتم شدم و قدم  ادهی پ  نیدروازه رو باز کرد؛ از ماش  دمیبا د  نگهبان
که گوش بهداد رو گرفته بود و   دمیه سمر رس شده؛ رد نگاهش رو گرفتم و ب ره یخ  ییکه جا دمیرو د

 : کردی داشت دعواش م 

 ها رو کتک بزنه.کم مونده بچه  ونهیکنه؟ اون د یکار یخوای زن عمو نم -
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داره جلوش   یاش سعرو در آورد و سمت دهن بهداد گرفته و پسرخاله  اشییلحظه سمر دمپا  همون
 (.ده ی ر دست خودش م روز کا هی اشی زبون دراز  نی) بهداد با ارهی رو بگ

 کنه؟ی نم  یزن عمو باز کار -

 .زنهی ها صدمه نم داشته باشه به بچه نهیاون هر چقدر هم از ما ک زنه؛ ی سمر بهداد رو نم -

اش دستش رو گرفت و باهام  پسر خاله د،یکشیبهداد خط و نشان م یو برا دی رو پوش  شی دمپا سمر
 به عمارت برگشتن.

 . نیشما که مقصر نبود ن؛یگی رو نم  تیزن عمو چرا به سمر واقع -

 : دیکش یآه

 .زنهی هاکان جان اون اصال با من حرف نم  -

 : دمی از خدمتکارها پرس یکی عمارت شدم و از  وارد

 بزرگ کجاست؟ آقا  -

 تو اتاق مطالعه هستند. -

 اق رفتم و بعد از در زدن وارد شدم: سمت ات به

 سالم آقاجون. -

 جوابم رو داد:  ییروخوش  با

 .گمی م  کیسمر برگشته؛ بهتون تبر -

 کتابش رو بست:  آقاجون

بهم خبر دادن    شیپ قهیچند دق نیهم ده،ی کس محل نم چیبرگشته به ه یپسرم؛ از وقت دهیچه فا -
 . کردهی بهداد رو دعوا م اطیح یکه داشته تو

 کرد و ادامه داد: یمکث
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جانا رو به کام مرگ بردم   هامیمن با خودخواه دونم؛یخودم خوب م نیمقصر مرگ مادرش منم و ا -
ده ساله عذاب  خواستم،ی رو نم  نی تکان داد( من اصال ا ی شده)سر اهی قلبش س  نهیو حاال دخترش از ک

 .زارهی وجدان راحتم نم 

 رو گرفتم:  دستش

 .کنمی من درستش م -

 ؟ یچجور -

 . دومی هنوز خودم نم -

از   دنش،یگفتن که ند یول دمی ها پرسَکشتم؛ از چندتا از خدمتکار  نیرفتم و دنبال آرم  رونیاتاق ب  از
 در رو آروم باز کردم:  دم؛یشن ییصدا گذشتمی که م یانبار

 .کنمی من خودم کارهام م  م؛یبر آقا لطفا -

 تو کار کنه. یبه خوشگل  یبزارم دختر شهیمگه م -

 با خشم صداش زدم:  دم؛یرو د نی که رفتم آرم  جلوتر

 . نیآرم -

 ترس جعبه از دستش افتاد:  از

 . رونی ب ای باهات حرف بزنم؛ ب  دیبا  نیآرم -

 بهش زدم:  یپس گردن م؛یها نشستاز تاپ  یکی  یو رو میشد  اطیوارد ح گهیهم د با

 ؟ یکه کتکم بزن  جانیا یمن آورد ؛یروان  -

امشب به  شه،ی وگرنه برات بد م  ینش  جانیا یمزاحم کس گهیباشه د ادتتیرو زدم که   نیا ر؛ی نخ -
 . نییایب گمی که م یهمراه برادرات به آدرس

 رو به سمتش گرفتم: کاغذ
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 خونه ما.  ای تا محل کارشون دوره، به نظرم تو ب جانیا ان؛ی اون دوتا انتر عمرا ب -

 .شهی مادرت هست؛ نم -

 محل کار برادرامه.  ه؛ یآتل میپس بر -

 ساعت ده هماهنگ کنه. یاش  رو ازش گرفتم و بهش گفتم که با برادراش براو شماره  آدرس

 در رو باز کرد: نیپارک کردم؛ در رو زدم و آرم  هیآتل  یرو روبه رو  نیماش

 . نیسالم خوش اومد -

 ممنون.  -

و   نیآرت  دیدو پسر که با م،یشد یوارد اتاق نی شدم؛ پشت سر آرم هیماهان و مهراب وارد آتل همراه
خودمون  یو معرف   یپرسبعد از احوال ما بلند شدنند و باهامون دست دادن؛ دنیباشن با د نیآدر
 (میباهاشون در ارتباط نبود گهینشستم) بعد از فوت زن عمو جانا د   مبل یرو

 ؟ ین یما رو بب یخواستی هاکان چرا م -

  یکار هی خوامی داره؛ م نهیک  یلیخ  شی سمر االن از خانواده پدر م،یدرباره سمر صحبت کن  خواستمی م -
 رو کنار بزاره.  نهیک نیکه ا میکن

 زد:   یپوسخند نیآدر

 به ما چه؟ رو کمک ما حساب نکن.  -

 تکان داد: ییبرو بابا ییدستش رو به معنا نیآرم

 هاکان رو کمک من حساب کن.  -

 گفت:  کردی اطراف نگاه م یهاکه تابلو  طورن یهم ماهان

 ؟ یاش خوب کن رابطه سمر رو با خانواده یخوایبرادر من تو چه طور م -

 عشقه. نهی بردن ک نی اه از ببه نظر من تنها ر من روش فکر کردم؛  -
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 باهم گفتن:  همه

 عشق! -

 .کنهی م رییآره؛ سمر اگه عاشق بشه به نظرم به کل تغ  -

 با خنده گفت:   نیآرم

 . نمیبیم یمن نباشم؛ من سمر رو به چشم خواهر دوارمی ام ه؟یطرف مقابل ک -

 هاکان؛ رو من حساب نکن.  گهی راست م  -

 کردم:  یاخم

 رو گفت.  شما  یها کآخه احمق  -

 ؟ یپس ک  -

 ارسالن. -

 و مهراب با هم گفتن:  ماهان

 ارسالن! -

 گفت:  تی با جد ماهان

 ندارها. یای ارسالن عصاب درست و حساب  ؟یهاکان تو مطمئن  -

 ه؟یک نیگی ارسالن که م نیا -

 برگشته. رانیکار به ا یبرا دمیشن  یول کنهی م یزندگ  لندیماست که تا یارسالن پسرعمو ن؛یآرت  -

 : د یپرس نیآرم

 ؟یچرا ارسالن رو انتخاب کرد -

 ارسالن با سمر همدرده. -
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 با لبخند گفت:   نیآرم

 باباش زن دوم گرفته.  -

 اشون گرفت: خنده ن یهم از حرف آرم هیبق

تو راه برگشت تصادف   ره؛یاش به مسافرت م ده ساله بوده همراه خانواده یارسالن وقت  ر؛ی نخ -
 مارستانیاز ب یشاهد جون دادن پدر و مادرش بود، دو ماه بعد وقت نیو ارسالن تو ماش کنندیم

 رو گرفت.  شی مرخص شد پدربزرگش سرپرست

 ه؟یات چخب حاال نقشه  -

 عمارت.  بره میکن  یکار هی دیارسالن االن تو هتله؛ با -

 .کنهی قبول نم  -

 .کنهیاگه آقاجون بخواد قبول م -

 که تا حاال ساکت بود گفت:  نیآدر

 . دیکن کیها رو بهم نزداون  نیخوایم یارسالن به عمارت رفت؛ چطور دیفرض کن -

 . میکنی روش فکر م -

 خدا شفاتون بده.  -

 .ارسالن خوب باشه دیفکر نکنم در د پوشهی که سمر م یهابه کنار؛ اون لباس  نایهمه ا ونیآقا گمی م -

 : د یکش یپوف  نیآرت

 .پوشهی نم یکه سار  میخدا رو شکر کن نییا ی ب  یول نه،یحق با آرم  -

 گفتم:  نیکردم و رو به آرم  یمکث

 .یاش رو با برادراش درست کن کن رابطه  یسع ؛یتو همش تو عمارت   نیآرم -

 باشه.  -
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 سمر 

جعبه   هیبا  ا ی ارش کهویگذشته بود که  قهیکردم، چند دق یپل یگوشم گذاشتم و آهنگ یرو تو میهندزفر
 دستش جلوم ظاهر شد:  یتو

 ؟یخوای م  یچ ای ارش -

 گذاشت:  زی م یرو رو اشجعبه 

 ؟ یکنی م یبا من باز -

 کن.  یباز هیبرو با بق -

 گفت:  زونیلب و لوچه آو با

 . یستیبلند ن  یچی تو ه گنیم  کنند؛ی نم  یبا من باز -

 : دیکوب  نیرو زم   پاش

 .گهیکن د یباز -

 فرش نشستم:  یرو

 . یباز  ایب -

 منچه.  هیباز دمیجعبه رو که باز کردم د ،دیکش یاز خوشحال  یغیج

 مال تو. ی قرمز مال من آب -

 درهم شد:  صورتش

 قرمز مال من باشه؟  شهی نم -

 باشه.  -
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  روزمینداره؟ د یپسر خونه و زندگ نیشد؛ من موندم ا دایکه سروکله هاکان پ میبود یباز مشغول
 بود.  نجایا

ها  همراه پسر  نیهمه در سکوت بودنند، آرم دم؛یدیم لمیف میبزرگ نشسته بودم و با گوشآقا  یرو روبه
 به استخر رفت. 

 حال وارد سالن شد: با چهره خوش  سوگل

 خانم بزرگ برگشته. -

 ه بود!()اصال کجا رفت

 . میجون رفتو به استقبال خانم میاز جامون بلند شد  همه

 : دیکرد متوجه من شد؛ بغلم کرد و چندبار من رو بوس یپرساحوال  هیبا بق کهن یجون بعد از ا خانم

 .گشتمیزودتر برم دونستمیاگه م ؟یاومد یقربونت برم سمر جان؛ تو ک  یاله -

 : دم یرو بوس اشگونه

 .میدم در موند م؛یکنیداخل صحبت م  نیی ایب شه،یم یاهفته  کی -

 هاش برگشت: لباس   ضیجون به اتاقش رفت و بعد از تعو خانم

 مکه.  یحاج  یحاج  یرفت گهید ؟یکردی م کاری خب سمر جان بگو اونجا چ  -

 رو گرفتم:   هاشدست

 مدت؟  ن یتو ا یو کجا بودنباش، شما بگ ریمن چرا رفتم؛ لطفا ازم دلگ  یدونی خانم جون تو که م -

 ؟ یکردی م کارای مدت چ نیکن تو ا فیاز اقوام به ماسوله رفته بودم، تو تعر یکی دنیبه د -

کالس رقص   یاز دوازه سالگ دم،ی رشته رو ادامه م نیکالج هم هم یگرفتم و برا یآشپز پلومیمن د -
 کنم. فیکه بخوام تعر ستین  یزیچ گهید رم؛یم
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 ارسالن

ازم   یکه من کجا هستم، وقت دیفهم  یآقابزرگ چطور دونمی برگردم. نم رانیکار مجبور شدم به ا یبرا
بندازم؛ بعد    نیهستم در عمارت ساکن باشم نتونستم روش رو زم رانیکه ا یمدت نیخواهش کرد تو ا

 ها بهم کرد.کمک  یلی از پدربزرگ مرحومم آقابزرگ خ

رو   هیشدم؛ چمدونم رو از راننده گرفتم و کرا ادهیپ  نیاز ماش میدیرس  گفتیکه م  یرانند تاکس یصدا با
 بهش دادم. 

 جلو اومد:  دمیبا د  نگهبان

 .یمهمان آقابزرگم؛ ارسالن مستوف -

 تکون داد:  یسر

 داخل.  دییبله بفرما  -

ساله به نظر   ستیب ایکه هجده  یدختر ستادم،یصحنه روبه روم سرجام ا دن یکه رفتم با د  جلوتر
 : زدی رو از پشت گرفته بود و سرش داد م یاپسر بچه غهی د؛یرسیم

 . یادبی ب قدرن یکه ا یرفت یتو به ک  ستیمعلوم ن -

 برو بابا در هوا تکان داد:  یبچه دستش رو به معنا پسر

 مامان تو رو گرفته. یکه مامانم جا یترکی از حسادت م یدار -

  ریبود که هر دو با هم زدن ز  جان یبه اون بچه زد و جالب ا یم محک یلیلحظه اون دختر س همون
 .هیگر

به سمت اون دختر رفت   یاومدن؛ پسر رونی خانواده از عمارت ب  یکه تمام اعضا دینکش  قهیپنج دق به
 : زدیداد م  هیام تو بغلش مادرش با گرو اون رو همراه خودش برد؛ پسر بچه 

 بره. اجن یاز ا دیاون با ه؛یسمر خواهر بد -

 زد و به سمتم اومد و بغلم کرد:  یکه چشمم به من خورد لبخند بزرگآقا
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 .یارسالن جان خوش آمد  -

 ممنونم.  -

 . یخواهر و برادر بود نیا یکه معلومه تو شاهد دعوا طورنیا -

 بله. -

  میگرم ندوش آب  کیرو مرتب کردم و بعد از  لمیخدمتکار اتاقم رو نشون داد؛ وسا کهن یاز ا بعد
 استراحت کردم  یساعت

که چشمم به سمر خورد، با اون   دنیشروع کردم به دو و وارد باغ شدم؛  دمیرو پوش هامی ورزش  لباس 
 . گرفتی ها نشسته بود و از خودش عکس م چمن یلباس بلندش رو

  یلیبا برادرش که خ تونهی چطور م هاست؛ عقلش مثل بچه  یسالشه ول  ستی ب  دمیکه فهم  طورنیا
 .رهیدعوا بگ ترهک ی ازش کوچ

 تکون دادم:  یسر

 اصال به من چه.  -

بالکن   یاز تو  ییبخورم که صدا  یساعت بعد به عمارت برگشتم؛ به سمت آشپزخونه رفتم تا آب کی
 : دم یشن

 رون؟ ی ب میشام بر هیجونم؛ نظرت چ دهیسپ -

 خدمتکار بود:  کیکه سمر رو با خودش برد همراه  یرو آروم کنار زدم؛ همون پسر پرده

 .نیگی حاال هم که به من م ن؛یرو داد شنهاد یپ  نیبه سارا هم  روزیشما د نیآقا آرم  -

 . ضمیمن مر دهیسپ -

 با تعجب گفت:  دختره

 ه؟ یچ تی ضیمر -
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 . کنندیبخوان م یهر کار هایلعنت نیم؛ ادار قراری و دست ب قراری زبون ب قرار،ی من سندروم دل ب -

خودم   یبرا  یآب  وانیزدم و ل یبه گوشم خورد؛ لبخند   یلیس یکه از پنجره فاصله گرفتم صدا نیهم
 .ختمیر

 

 سمر 

 طرف صورتش قرمز شده بود: ک یاومد و کنارم نشست؛  نی که آرم کردمی تماشا م  لمیف داشتم

 صورتت چرا قرمزه؟  -

 حرص گفت:  با

 عمارت جمع شده.   نیخدمتکار خوشگله تو ا یچرا هر چ  م؛یپدربزرگت شاک نیمن از ا -

 کرد:  یاخنده

 . شنی م فیبمونند ح  جانیا هانیا -

 : دنیهاش شروع کردم به خندحرف  با

ها از دستت  نه پرستار وگر ی! خداروشکر پزشک نشدیکنی ام رحم نمخونه یهاتو به خدمتکار   نیآرم -
 به حالت بکنم.  یفکر هی  دیبا شدن،ی م یعاص 

 گفت:  نیکه آرم میاز جامون بلند شد لم یاز تموم شدن ف بعد

 .یناراحت نش  دوارمیام گمی م یزی چ هیسمر  -

 شده؟ی چ -

 نپوش.  جانیها رو الباس  نیا گهید -

 بده؟  یل یخ -

 آره.  -
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 وارد سالن شد:  مادرجون

 مادرجون؟  -

 زم؟ یجانم عز -

 د؟ یکنیم دی شما معموال کجا خر خواستم؛یم من لباس  -

 کالهش رو برداشت:  مادرجون

که زنگ  یخوای م ی تو مدل لباس آرن؛ ی برامون م میزنیزنگ م م؛یری نم ادیز دیسمر جان من و نور خر -
 . نی اریبزنم ب 

 . خوامیتو خونه م یلباس برا -

و چهار ساله باشه با پنج تا چمدون وارد عمارت شد؛   ست یب  ایو سه  ستیکه فکر کنم ب یجون دختر
 از جاش بلند شد و به سمت اون دختر رفت:  دنشیخانم جون با د

 .یخوش اومد یل یجان خ میمر -

 به من گفت:  رو

 رو آورده.  یخواستیکه م ییهاخانم برات لباس  میسمر جان مر -

و چند   شرتیت ن،یسرافون، شلوار ج  ،یهاش رو باز کرد، لباس ورزشچمدون م؛ی وارد اتاقم شد میمر با
 دست مانتو برداشتم: 

 . دیهم آوردم؛ لطفا امتحان کن یسمر خانم لباس مجلس -

 نخواستم. ی من که لباس مجلس -

 . ارمی زهرا خانم)خانم جون( گفتن ب -

 . نمیباشه؛ بده بب  -
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که بدجور   کهی دو ت راهنی و پ یعروسک ،یماکس انتخاب کردم،  یها سه دست لباس مجلسلباس  نیب از
 چشمم رو گرفته بود برداشتم.

 خانم خانم جون وارد اتاق شد:  میاز رفتن مر بعد

 ؟یدیها رو پسندجان لباس سمر  -

 زدم:  یلبخند

 هستن.  هیعال هانینپسندم؛ ا  شهیمگه م -

 خوشگل کن.   یحساب م؛یدار یهمفردا شب تو عمارت دور -

 بعد در رو زدن:  قهیکمدم شدم، چند دق  یها تو لباس  دنیتکون دادم و مشغول چ یسر

 داخل.  ایب -

 وارد اتاق شد:  نیآرم

 م؟یست یمزاحم که ن -

 نه. -

 تخت نشست:  یرو

 .هیفردا شب مهمون دمیشن -

 آره.  -

 : دمیخند انهیموز

 وگرنه سروکارت با آقابزرگه. ؛ینر یفردا به فکر دخترباز نیآرم -

 گفت:  یارو درشت کن و با لحن بامزه  هاشچشم

 . یمن رو از پدر بزرگت نترسونا؛ دست رو نقطه ضعفم گذاشت -



 یا نهیعشق ک

40 
 

 نثارش کردم.  یاوانه یلب د ریز

 ؟ یشناسی رو م جانیپسره که تازه اومده ا نیآال تو ا -

 .دونمی رو م  نیبزرگه؛ من فقط همآقا  یاهااز آشن یکی ارسالن پسر  -

 رو تا بناگوش باز کرد:  ششین

 خوشگله نه؟  -

 باال انداختم:  یَابرو

 منظور؟  -

 شد:  یجد

 نظرت رو بدونم. خوامیفقط م ندارم؛  یمنظور -

 گفتم:  یاز مکث کوتاه بعد

 آره خوشگله. -

 . دمیبودم رو انتخاب کردم و پوش دهیکه تازه خر یاکهی دو ت راهنیهام؛ پلباس  نیب از

باالتنه   بستم؛ی دور گردنم م دینبود دوتا بند داشت که با دارن یلباسم آست ستادم؛یا یقد نهیآ یرو روبه
 داشت.  زیر یهان یکم رنگ بود که نگ یبلند، کل لباس آب ینافم بود و دامنش هم تور یلباس تا باال

رو زدم و   ملم یبار شونه کردم؛ برق لب و ر کیبه اتو نداشتم و فقط  یاج یاحت گهیچون صافه د موهام
 از اتاق خارج شدم. 

مبل   یتک و تنها رو دمیکشتم که د نیبا چشم دنبال آرم  شدند،ی کم مهمون داشتن وارد عمارت م کم
 نشسته؛ به سمتش رفتنم و با لبخند گفتم: 

 پسرخاله.  ییتنها -

 .هیاکسل کننده  یمهمون  -
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 اش گذاشتم:شونه  یرو رو دستم

 صبر داشته باش.  -

ها هاکان و برادراش به اون دنی با د نی اش اومدن؛ آرمو خانواده دهیگذشته بود که عمه فر یربع  کی
 . وستیپ

 شدن! یم یباهم صم یک هانیا

ها بلند شدنند و تانکو  پخش شد؛ چند تا از جون ی میمال یها اومدن آهنگمهمون  یهمه یوقت
جلوم ظاهر شد؛ سرم رو بلند کردم و در کمال  یدست دمیبرقصم که د نیخواستم با آرم دن،یرقص

 : دمیتعجب پدرم رو د

 ن؟یدی افتخار رقص م  -

 : م یرقص رفت ستیبه ناچار قبول کردم؛ همراه پدرم به پ کنندیهمه دارن نگاه م دمید

 ؟ یمن رو ببخش شهی م ی سمر چ -

 رو باال دادم:  ابروهام 

 .بخشمی وقت مرم رو برگردون اونشما ماد -

 در مرگ مادرت نداره.   ی دخترم نور نقش یول م یکه من و پدرجون مقصر کنمی باشه قبول م -

 زدم:  یپوسخند

 نداره! اون بود که با شما ازدواج کرد و باعث دق دادن مادرم شد.  یاون نقش -

 . میحرف بزن رونی ب  میبهتره بر -

 :می تاپ نشست  یو رو میرفت اطی پدرم به ح همراه

 . شنومی م -

 . یشی از قبل ازم متفر م شتریهام بحرف  دنیبعد از شن دونمی م -
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 خانواده متوسط جامعه بود. هیز نور به اجبار با من ازدواج کرد؛ اون ا 

پدرم گفت دوباره ازدواج کنم منم نور رو   یو ازش خوشم اومد؛ وقت دمید یمهمون هی ینور رو تو من
اون به اجبار به من بله رو داد چون به به  یقبول کردنند ول  عیسر یلیاش خ کردم خانواده  شنهادیپ

رو   اون خوامی و عذاب وجدان داره؛ ازت م یناراحت  ی ل یعالقه داشت، دخترم اون خ یاگهیکس د
 . یببخش 

 دارم.  یپدر نیخودم متاسفم که همچ ی که زد حالم ازش بهم خورد؛ برا یهاحرف  با

 لب زدم:  آروم

  مهیمادرم تا ن کنمی وقت فراموش نم چیچون ه بخشمی شما رو هرگز نم  ینور رو ببخشم ول دیشا -
چقدر    تی چطور روز عروس کنمی گرم بود و فراموش نم  گهید ییتو سرت جا  یشب منتظرت بود ول

 . یخوشحال بود

 کردم و گفتم:  یمکث

 ؟ یبابا لطفا راستش بگو؛ تو اصال مامان رو دوست داشت -

 :د یکش یآه

 به مرور زمان اون عشق و عالقه کم رنگ شد.   یدوستش داشتم ول -

 رو با دستم پاک کردم:  دیام چکگونه یکه رو یاشک قطره

 . نیوقت مامان رو دوست نداشت  چیشما ه -

گفتم   یجیگرفتم برقصم، به د می آروم بشم تصم کهنیا  ینگفتم و به عمارت برگشتم؛ برا یزیچ گهید
رفتم و شروع    ستیتکون داد و آهنگ رو پخش رو کردم؛ به پ  یپخش کنه؛ سر یآهنگ هند هیکه 

 . زدیسوت م یهم هرزگاه نیو آرم دنیکردم به رقص 

 هاکان

رو   امغهیبا چهره درهم رفته به سمتم اومد و  نیدر باز شد؛ آرم کهویکه  می بود نیمنتظر آرم  همه
 مبل بلندم کرد:  یگرفت و از رو
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 ؟ یبد یسمر رو باهاش آشت یخواستی چرا م  یدار یعوض یعمو نیهمچن  یدونستی تو که م یعوض -

 از لباسم جدا کردم:  یهادستش

 .یگی م یچ نمیدرست حرف بزن بب -

 رو گرفت و اون رو کنار خودش نشوند:   نیدست آرم نیآرت

 . شناختمی رو نم   یشماها هم کس ریحوصلم سر رفت به غ  یتو مهمون  روزید -

بودم که  دنید لمیپسرها خورد؛ رفتم باال و مشغول ف یکه چشمم به خونه درخت  اطیح یتو رفتم
رو   میگوش زنند؛ی تاپ نشستن و دارن حرف م  یکه رو دمیاز پنجره سمر و پدرش رو د دم،یشن  ییصدا

 کردم و کنار در نشستم. لنتیسا

 به من گفت:  رو

 خوشش اومده.  یمهمون  یبه سمر گفت از نور خانم تو  یو مجلس کیش   یلیخ  تی اون عوض -

 ادامه داد: یبلندتر یصدا با

 بود. ترن ی سنگ یلیخ  گفتیرو نم  قتی! حق دیخجالت نکش  کارشن یاز ا -

 گفتم:  یمبل نشستم و لحن آروم  یرو

 ...ضهیعمو مر  نیآرم -

 حرفم رو تموم کنم و با حرص گفت:  نذاشت

 قبرستون حاال نوبت خودشه.  نهیخاله من رو فرستاد س  شیخب به درک؛ ده سال پ -

 ادامه داد: یلحن آروم  با

هر  گمیامروز به سمر م نیهم کردم،ی به حرفت گوش م  دیاز اون اولش نبا ستم؛ین گهیهاکان من د -
 چه زودتر به هند برگرده.

 : دمیغر



 یا نهیعشق ک

44 
 

 اش درست کنم. رابطه سمر رو با خانواده خوامی من فقط م نیآرم نیبب  ؛یکن ی غلط م یل یشما خ -

 . میمن و پدرم بود دونستنیکه م یهاعمو مهران سرطان خون داره و تنها َکس  

 : د یپرس ماهان

 ن؟یدیشما از کجا فهم  -

  مشیبرد مارستانی به ب یرستوران که عمو اونجا حالش بد شد و وقت میرفته بود ش یچند وقت پ -
 .میمتوجه شد

 : زد یپوسخند نیآرم

 .بخشهی رو ببخشه پدرش رو نم یسمر هرک  -

 رو کرد و ادامه داد:  یمکث

 .میکردی م یباز نیوارد ا دی رو نبا چارهی ارسالن ب -

 رو به من گفت:  مهراب

 ؟ یکرد نیا یبرا ینکرده؛ فکر رییاشون تغرابطه  یان ولخونه هیسمر و ارسالن تو  کهن یبا ا -

 کمک کنه.  دیبا نیآرم  یآره ول  -

 بهم رفت:  یاچشم غره  نیآرم

 . یبر  شیپ  یتونیم ی بدونم تا ک  خوامیم ،ی گی م یچ نمی بنال بب -

 ... کردمی گوش م نیبه حرف آرم کاش

 سمر 

 که بهداد با خنده گفت:  کردمیدستم گرفتم و فوت م  یرو تو امیی چا وانیل

 ؟یاومد ایچند ماهه به دن -
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 حرص گفتم:  با

 .یالل گهی نم یکس  یتو حرف نزن  -

  قدرنی چرا ا یک یکوچ نیبچه به ا نیا دونمی آورد؛ من نم نییبه بهداد تذکر داد که سرش رو پا   بابا
 !ادبهی ب

 ؟ یارسالن تو مهندس ساختمان  -

 آره.  -

 زدم و آروم گفتم؛ ن یآرم یارنج به پهلو با

 ؟یمگه فضول ه؟ یبه تو چه کارش چ -

 آره فضولم.  -

 : د یپرس دوباره

 حوصلمون سر رفته. میتو خونه موند قدرن یاونجا؟ ا مییایماهم ب شهی م -

 گفتم:  آروم

 انا؟ یاح ستمیمنظورت از )ما( من که ن -

 . یچرا اتفاقا خودت -

 از دستش گرفتم که لبش رو از درد گاز گرفت:  یشگونین

 !رهی به محل ساخت و ساز م  رهی حوصلش سر م یآخه احمق؛ ک  -

 .یدار یاینقش هیتو  کنمی چرا فکر م دونمی نم

 .کنندی نگو لطفا دارن نگاهمون م ی چیه  ه؛یبرو بابا نقشه چ -

 .کنندی و ما رو نگاه م  خورهی صبحانه نم یکس  دمیبرگردونندم و د  هیرو به سمت بق سرم
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 بزرگ با تحکم گفت: آقا 

 . ستین  یصحبت کردنند کار درست  یشهمه آدم درگو نیا یسمر جلو -

 تکون دادم و معذرت خواستم:  یسر

 . نیباش   اطیتو ح گهیساعت د مین ن؛ یی ایب نیخوای اگه م  نیآرم -

 شدم که باهاش برم.  یکل کردم تا باالخره راضکل نیبا آرم قهیدق چند

 رنگ روبه رو شدم:   یمشک یفرار هی که شدم با  اطی ح وارد

 ه؟ یمال ک نیا -

 مال منه. -

 . ومدیارسالن بود که از پشت سرم م یصدا

 :ستادمیا کاره  مهی ساختمان ن یروبه رو م؛یتو راه بود یساعت کی و  میشد  نیماش سوار

 بشه؟  یقراره چ جانیا -

 اشاره کرد و گفت:  ییبا دست به تابلو ارسالن

 رستوران.  -

زنگ خورد،   نیکه تلفن آرم  میگشتی هم دور و اطراف م  نیهاش رفت؛ من و آرمکارگر  شیپ ارسالن
 صحبت کرد گفت؛ مادرش خواسته که بره خونه چون کاره واجب باهاش داره. کهن یبعد از ا

 اومد:  شمیرفت ارسالن پ نیآرم کهن یاز ا بعد

 ؟ ییچرا تنها -

 مجبور شد بره. نیآرم -

 سرم گذاشت:  یدستش بود رو رو  یکه تو یزرد رنگ  کاله
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 . نیداخل رو بب  میبر -

 باشه.  -

 بگم: یمونده بودم که چ دونستمی که تعجب نم  م یرستوران که شد وارد

 چطوره؟ -

 است!آماده یاز داخل که همه چ یکار داره ول   یلیانگار خ  کردمیکه نگاه م رونی از ب ه؛یعال -

 انجام شده بود:  هامیبند  شهیجاها رو رنگ زده بودنند و ش   شتریب

 کار داره؟ جانیا گهیچقدر د -

 آب فکر کنم مونده باشه. یکشو لوله   ینماکار  -

که   کردیارسالن داشت با سرکارگر صحبت م د؛ یباریم ع ی سر یل یکه خ میدیبارون رو شن یصدا  کهوی
 وارد اون اتاق که شدم ارسالن پشت سرم اومد:  داشت خورد؛  یکه در آهن یمن چشمم به اتاق

 .میبر گهیبهتر ماهم د -

 : ود یکس ن چیه یول  کردیارسالن کارگرهاش رو صدا م م؛یستادیدر اتاق بسته شد، پشت در ا کهوی

 ؟ یشد جانی دختر آخه چرا وارد ا -

 . یاز کنجکاو -

 شده:   رهیخ  ییجا ارسالن به دمید کهویکه  میسکوت بود یدومون تو هر

 . میسمر بدبخت شد -

 پنکه بود:  هیخورد که شب  ینگاهش رو گرفتم و چشمم به دستگاه رد

 م؟یارسالن نگو که ما االن تو سردخونه رستوران هست -

 .میاما تو سردخونه  -
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 گفتم:  یبلند یصدا با

که هنوز آماده   جانیا کنه؟ی داره کار م یچجور ستمیس نی هنوز رستوران شروع به کار نکرده؛ ا یلعنت -
 . ستین

 ها نشست: از جعبه  یک ی یرو

 .شهیها خاموش بشه؛ خنک کننده روشن م برق  یکه وقت کنهی کار م  یطورن یا ستمیس نیسمر ا -

 حرص گفتم:  با

 بود؟  یفکر کدوم االغ نیا -

 زد:  یلبخند

 من. -

 عوض کردن َجِو گفتم:  یگند زدم؛ برا عجب

 د؟ ینشن یکس میصدا کرد یها رو خاموش کرده؟ چرا هر چبرق  یک یاالن  یعنی -

 صداس.   قیعا جانیرفته بود که ا  ادمیآره؛  -

 گذشت:  یاقهیکردم، چند دق نیرو نفر نیها نشستم و تا تونستم آرم از جعبه  یک ی یرو

 . رمیارسالن من دوست ندارم از سرما بم  -

 منم. -

 که گذشت ارسالن گفت:  کمی

 زنگ بزن.  یخوا ی بردار و به هر کس که م لتیسمر موبا -

 : دم یکش یآه

 نداره.  یشارژ پول   میگوش یبود ول دهیبه عقل خودمم رس نیا -
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 : ستادی شد و روبه روم ا بلند

 رو بده.  لیموبا -

 عد گفت: ب قهیآوردم و به دستش دادم، چند دق رونی ب  رونی مانتوم ب ب یج  یرو از تو  لیموبا

 .شهی نم -

 ؟یکرد ی م کاری چ یداشت -

 آنتن نداره. تی اصال گوش دمیدرخواست تماس بفرستم که د خواستمی م -

 خودتت کجاست؟  لیخب موبا -

 جا مونده.  نیتو ماش  -

 نداشت.  یری تاث جیاصال ه یجا آنتن بده ول هی دیکه شا زدمی رو برداشتم و دور اتاق قدم م لمیموبا

ارسالن کنار   خوردنند؛ی هام بهم محرف بزنم دندون  خواستمی م  یو وقت دیلرزی سرما تمام بدم م از
 نشست و بغلم کرد: 

 . یبخواب  دیتو نبا یسرده...ول ی ل یخ دونمی سمر... م -

 : زدی حرف م یو به سخت دیلرزی از سرما م اونم

 ...تونم.ی نم -

 .میسوال بپرس گهی به نوبت از هم د  ایب -

 ه. باش -

 : دنیارسالن شروع کرد به سوال پرس اول

 ؟یرو دوست دار یچه رنگ -

 . یمشک -
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 مورد عالقه؟ یغذا -

 رو دوست دارم.  یپاو بهاج یرو دوست دارم هند مهی ق ی...نرایا -

 خواننده مورد عالقه؟ -

 .دمی رو گوش م  ادیکه خوشم... ب  یرو دوست ندارم؛ هر آهنگ  یشخص خاص -

 ؟ یتا حاال عاشق شد -

که محل سگ بهم  اومدیخوشم م انیبه اسم آ یاز پسر شیپنج سال پ گفت؛  شهی عاشق که نم -
 .دادی نم

 بود؟   یک انیآ -

 بود، حاال تو بگو. میکالسهم -

 بگم؟  یچ -

 رو بگو.  یدیکه از من پرس  یهر چ -

 دوست داشتم. ییچندتا هی  یول عاشق نشد ،یخواننده اب  مه،یغذا ق ،یام طوسرنگ مورد عالقه -

 زدم:  یلبخند

 مثال چندتا؟  -

 شش تا.  ایپنج  -

 : دنیما به سمتمون دو دنیباز شد و دو مرد با د در

 د؟ یکنی م کاری چ جان یآقا ا -

 . میبش ن یکمک کن تا سوار ماش میرح  -

 رو روشن کرد.  یارسالن فورن بخار میشد نیسوار ماش کهن یاز ا بعد
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رفتم   نیاتاقش تا استراحت کنه؛ من به سمت اتاق آرم  یتو رهی ارسالن گفت م میدیعمارت رس  یوقت
 و در رو با پا باز کردم: 

 ؟ یچته روان -

 تختش بلند شد:  یرو از

 توعه احمق گوش نکرده بودم.  شنهادیکاش به پ  رم؛ی بود بم  کیمن نزد نیآرم -

 .یتر حرف بزن واضع شهی م -

 شکمش که از درد خم شد:  یکردم و در آخر با پا زدم تو فیش تعرها رو برا اتفاق  تمام

 . یند یالک یشهادهایپ  نیاز ا یتو باش  گهید -

 اومدن از اتاق با نور روبه رو شدم:  رونی از ب بعد

 م؟یصحبت کن شهی سمر م -

 باشه.  -

 بغضم رو قورت دادم:  یمادرم افتادم؛ به سخت ادی میکه وارد اتاقش شد نیهم

 ؟ یبگ ی خواستی م یبگو؛ چ -

 . نیلطفا بش -

 نشستم:  ششیآرا زی م یصندل یرو

به جون   ؟یمن رو ببخش شهی کرده، سمر م فیرو برات تعر یسمر پدرت بهم گفت که همه چ -
 رابطمون خوب بشه. خوامی فقط م خواستم،ی رو نم یزندگ  نیهام من ابچه 

 و از جام بلند شدم:  دمی به موهام کش یدست 

 دارم.  ازی به زمان ن -

 که گفت:  شدمیاز اتاق خارج م  داشتم
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 بهت بگم.  دیبا امگهید زی چ هیسمر  -

 ه؟یچ -

کردنند به خودم بگو، امروز پدرت بهداد رو به   یدخترم؛ اگه کار اشتباه  ریبا بهداد دعوا نگ گهیلطفا د -
 کرد.  هیصبحانه زد به شدتت تنب ز یکه سر م  یخاطر حرف

 ست؟ ی که مناسب سنش ن زنهی م یهاچرا بهداد چرا حرف  یبگ شهیم کنم،ی م موی باشه سع -

 گهیکه رفتارش عوض شده د دمید یوقت  رفتی م مای ن شی پ ادیمدت بهداد ز هیبرادرمه؛  ری تقص -
 نذاشتم بره. 

 گفتم و از اتاق خارج شدم.  یآهان

 

 هاکان

 جلوم رو گرفت:  یو به سمت اتاق آقاجون رفتم که منش  شرکت شدم وارد

 پدربزرگتون مهمون دارن. ؛یاصالن  یآقا -

 باشه.  -

 از اتاق خارج شدنند:  یمنتظر موندم که زن و مرد قهیدق ستینشستم و ب یصندل یرو

 داخل.  نیبر دیتونی م -

 زد:  یلبخند دمیرو زدم و داخل اتاق شدم؛ آقاجون با د در

 هاکان جان.  یخوش اومد -

 ممنونم.  -

 مبل نشستم:  یرو

 رو بهتون بگم. یقتیحق هی خواستمی آقا بزرگ من م  -
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 . شنومی م -

کردم و آقاجون برعکس تصورم با آرامش به   فیرو براش تعر میمدت رو کرد نی که تو ا یکارها تموم
 .دادی هام گوش محرف 

رابطه سمر رو با شما و عمو خوب   خواستمی نداشتم؛ من فقط م یقصد بد خورمی آقاجون قسم م -
 کنم.

 نگاهم کرد:  موشکافانه

 ؟یخوای م  یچ هیتو از من  -

 باال انداختم:  یَابرو

 ن؟ یستی ن  یاالن عصبان یعنی -

 ؟یخوای م  ینه؛ تو بگو چ -

 با سمر ازدواج کنه.   نیبه ارسالن بگ -

 گفت:   ینسبتا بلند یصدا با

 ! یچ -

 آورد:  نییصداش رو پا ُتن

 ؟ یشد ونهیپسر تو د -

اش با شما  و رابطه  کنهی تر به گذشته فکر مباشه کم گهی د یکی  ریفکرش درگ  ینه آقاجون؛ سمر وقت  -
 .شهی بهتر م 

 ؟ یمطمئن  -

 رو خاروندم:  سرم

 .کنمی فکر م -
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 دالل ازدواج. هیات چخب؛ بگو نقشه  یل یخ -

خودش   نی اگه قبول کرد بهش بگ یول چیکه با سمر ازدواج کنه اگه قبول نکرد که ه نیبه ارسالن بگ -
 . ارهیاز شما ن  یاز سمر درخواست ازدواج کنه و حرف

 تکون داد: یسر آقاجون

 بکنم.   تونمی م کاری چ نمیبب  -

 

 ارسالن

 اومدن من رو به آقابزرگ داد وارد اتاق شدم:  یمنش کهن یاز ا بعد

 سالم. -

 . یخوش اومد یلیرسالن جان؛ خ سالم ا -

 مبل نشستم:  یرو

 د؟ ین یمن رو بب نیخواستی چرا م -

 گذاشت:  ز ی م یبه هم قفل کرد و رو یهادست  آقابزرگ

دوست   خوام؛ی رو م  شیبختو من خوش  زهیبرام عز یلیام سمر خ نوه  ستم،ین ین یاهل مقدمه چ ادیز -
 ازدواج کنه که مورد قبول همه باشه و من ارسالن تو رو انتخاب کردم.  یدارم با کس 

 بگم. یچ دونستمی از تعجب درشت شده بود و نم  یهاآخرش چشم یجمله با

من رو   شنهادیپ  نیا یتونی و تو م  ستی کار ن نیتو ا یاجبار جیه نی بب ؛یتعجب کن یدارپسرم حق  -
 . یرد کن

 دهنم رو قورت دادم:  آب

 بگم. یچ دونمی راستش نم  -
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 فکرهات بکن بعد بهم خبر بده.  -

 آقابزرگ بود.  یهاحرف  ری از خارج شدن از شرکت به عمارت برگشتم؛ کل راه فکر درگ بعد

باشه   یهر چ میما با هم تفاهم ندار یخانواده خوبه ول  هیکرده است و از   ل ی، تحصدختر خوشگله  سمر
 ترم. من پونزده سال ازش بزرگ 

 روز بعد  چند

 .کنمی شما رو قبول م   شنهادیآقاجون من پ  -

 زد:  یلبخند

 .یبه خانواده ما خوش اومد  ؛یخوشحال کرد یل یارسالن تو من رو خ  -

 ن؟ یما مشکل ندار یممنونم، فقط شما و آقا مهران با تفاوت سن  -

 معلومه که نه. -

 کرد:  یمکث

 .یآری از من ن یو حرف  یکن یخودتت از سمر خواستگار خوامی م ارسالن ازت  -

 چرا؟  -

 : دیکش یآه

اگه  داره؛  نهیاز ما ک  یگفت که از ده سالگ شهی م یطورنیو ا دونهی سمر ما رو مقصر مرگ مادرش م  -
 .کنهی سر منه هرگز قبول نم ریز ی خواستگار نیبفهمه ا

 چشم. -

  ممیچند روز خوب فکرهام رو کردم و تصم نیعوض کردم؛ تو ا هام رواتاق خودم شدم و لباس  وارد
 گرفتم.

 . ادیبعد از ازدواج به وجود ب  تونهی عشق و عالقه م نیبا عشق ازدواج کرد؛ ا دیکه نبا حتما
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 سمر 

 کرد:  یکه بهداد اخم دمیکش ییهورا  یرو انداختم و شش اومد؛ از خوشحال منچ

 . یمنچ رو تو دستت خوب تکون بد دی من قبول ندارم تو با -

 ؟ یگفت  یرو ک  نیا -

 . ماین ییدا -

 . آرمی دمار از روزگارش در م نمشی کردم؛ اگه بب ماین ییدا  نینثار ا یدلم فوش تو

 رو بهداد گفت:  نور

 .کنهی به بعد منچ رو خوب پرتاب م  نیدفعه رو قبول کن؛ خواهرت از ا نیپسرم تو ا -

درس   یک هان یمن موند ا نه،یکارتون بب  رهی ساعت بعد خسته شد و گفت م  میاکراره قبول کرد؛ ن با
 خونند؟ یم

 به سمتم گرفت:  ین یس خدمتکار

 ؟هیچ نیا -

 . ارنی)نور( گفتن که براتون ب کی خانم کوچ شربت و کلوچه فومن؛ -

 . زیخب بزارش رو م یل یخ -

 بابا بهش گفته. دیمن کلوچه فومن دوست دارم؟ شا دهیاز کجا فهم نور

 خواستم در رو باز کنم ارسالن صدام زد:  کهن یاز خوردن عصرونم به سمت اتاقم رو رفتم و هم بعد

 بله؟  -

 شام امشب دعوتت کنم. ی برا خواستمی سمر م -
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 با لبخند گفتم:  شدم؛   فیخر ک یحساب 

 .آمی از دعوتت ممنونم، حتما م -

 پس ساعت نه آماده باش.  -

ازم در رفت؛ فورن   یبد یدر رو باز کردم صدا کهن یو من هم  رفتیها مداشت به سمت پله  ارسالن
 باشه.  دهینشن  دوارمیام تو روش نگاه کنم؛  ی تو اتاق و در رو بستم، حاال من چجور دمیپر

 ارسالن

 سمر انتظار نداشتم. اصال از دم؛یمن درست شن  یعنی

  یمعمول یهاانتظار نداشتم انگار باد معده فقط سراغ آدم  گمی م یجور هی سرم زدم؛  یتو محکم
 . رهیم

اون لحظه    ای  خوردمی که م طورنی و شربت کردم؛ هم کی آشپزخونه رفتم و از خدمتکار درخواست ک  به
 : گرفتیام مو خنده  اوفتادمیم

 اومده؟ ش یپ  یارسالن مشکل -

 خودم رو کنترل کردم:   یبدبخت با

 نه اصال.  -

 .زارهی ام نمکه زنده  خندمی بدونه دارم به دخترش م اگه

 

 ساعت بعد  چند

 دادم و منتظر سمر بودم که از عمارت خارج شد:  هیتک نمیماش به

 . میبر -
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بزنم رو با خودم مرور   خواستمی مکه  ییهاظبط رو روشن کردم و کل راه حرف  م؛یشد  نیماش سوار
 . کردمیم

 ها رفت: کرد و بعد از گرفتن سفارش  تیهدا یزیما رو به سمت م کارسون

 داره؟  یخاص   لیدعوت شام دل  نیا -

 بگم. یچه جور دونمی آره، راستش من نم -

 عزمم رو جمع کردم و گفتم:  یسخت به

 ؟ی کنی با من ازدواج م -

 

 سمر 

 هان! -

که ارسالن از من  دادمی رو نم  نیدرصد هم احتمال ا کیبگم؛  دونستمی نم یاگهید یزی تعجب چ از
 کنه.  یخواستگار

 . یفکر کن یتونی م یسمر تا هر وقت که بخوا ؛یشوکه شد  یلیخ دونمی م -

از مزه غذا  یچ یبود و ه  ریتموم مدت فکر درگ م؛ینزد  یحرف گهیکارسون غذا رو آورد د کهن یاز ا بعد
 . دمینفهم

 م؟ یشهر بزن  یتو یدور هی هینظرت چ -

 . هیعال -

 : میغذا از رستوران خارج شد نهیاز پرداخت هز بعد

 .یست یبهتر از منم هم هستن؛ تو که عاشق من ن  یهادختر  ؟یارسالن چرا من رو انتخاب کرد -
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 دهیناد یول  یکنی ها رفتار م ها مثل بچه وقت  یبعض تو رو انتخاب کردم چون ازت خوشم اومد؛  -
 .ستن ی مثل تو خوب ن گهید یهادختر  ،یهست  یخانواده خوب  هیتو عضو  کهن یو ا  رمیگیم

 ؟ یمطمئن  -

 آره.  -

 رو امتحان کرده! همه

 . ادیبعد از ازدواج به وجود ب تونهی عشق م -

 هاکان

 که به نظرم درست بود رو کردم.  یکار ن؟ یتاتون مثل بز به من زول زدهر پنجچرا  -

 .کنهیحاال به نظرت سمر قبول م -

 . نیآرت  دونمی نم -

 زد:   یوشکن نیآرم

 کنه. شی راض  یتونی مامانم م -

 پس بهش زنگ بزن. -

 خب.   لیخ -

  عیمادرش جواب داد شروع کرد به توض کهن یبرداشت و شماره مادرش رو گرفت و بعد از ا شیگوش
 دادن:

 گفت؟  یچ -

 عمارت تا با سمر صحبت کنه.  رهی گفت م -

 

 سمر 
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 .یخوش اومد یل یخاله جون خ  -

 .نمیاون عجوزه رو بب  خوامی خلوت من نم یجا هی میبر زم؛ی عز  یمرس -

 زدم:  یلبخند

 تو اتاق من.  میبر -

 : میمبل نشست یرو

 جا؟ نیا  نیکه اومد شدیچ د؛ی کن فیخب خاله تعر -

 . یکرد دایخواستگار پ میدیسمر شن -

 گرد شده نگاهش کردم:  یهاچشم با

 خبر نداشت.  گهید یمن، ارسالن، پدرم و آقابزرگ کس  ریبه غ  ؟یدیشما از کجا فهم  -

 کن.  فیرو تعر یزود باش همه چ دم؛یمن از کجا فهم ستیمهم ن -

 سالشه. وپنجی و س  کاسیآقابزرگه، مهندس ساختمانه، ساکن آمر یاز آشناها یکی ارسالن پسر  -

فکر کنم، فردا صبح به آقابزرگ و بابا گفتم که  دیکرد و من بهش گفتم که با یازم خواستگار شبیپر
 ها رو گرفته.موافقت اون کنه اول یاز من خواستگار کهنیبهم گفتن ارسالن قبل از ا

 . ری بگ میبا دقت تصم ست؛ ین  یآدم بد یکه گفت طورن یسمر جان ا -

 چشم. -

 آقابزرگ گفت:  دنیسالن نشسته بودنند؛ خاله با د یهمه تو  م،یو به سالن رفت  میاتاق خارج شد از

 .میدار ش یتو عمارت در پ  یعروس هی یکه معلومه به زود طورن یآقابزرگ ا -

 رو ندادم!  که بله من

 لب گفتم:  ریز
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 خاله من که رو بله رو ندادم. -

 زد و با دست به ارسالن اشاره کرد:   یلبخند آقابزرگ

 .خانواده   دیارسالن؛ عضو جد -

 ارسالن خوشحال شد:  دنیبا د خاله

 . نیپسرم؛ خوشبخت بش  نمتیبیحال شدم که مخوش  یل یخ -

 کردم:   شینشست و موقع رفتن تا دم در همراه یساعتم ین خاله

 بود؛ من که هنوز قبول نکردم. یها چخاله اون حرف  -

 زد تو سرم:   آروم

 ؟ یجواب رد بد یخوای چرا م یخوب نیخاک تو سرت؛ پسر به ا -

 ! شیتو جلسه شناخت  -

 ؟ یات رو دست کم گرفتخاله  -

 کمکم کنه.  تونستی م یک ی یداشتم ول دی ترد یریگم یتصم یتو

و  هیروانشناس  یدانشجو نی ری کال گرفتم؛ ش ویدیساپ ووات  قیاز طر نیری اتاقم شدم و با ش وارد
 کنه. می راهنما یتونی خوب م

 تا جواب بده:  دیطول کش کمی

 جون. نیری سالم ش -

 . ستیخوب ن  شیفارس  ن یرینبود که ش ادمیگفت؛ اصال  یسالم یزبان هند با

 شروع به صحبت کردم:  یزبان هند به

 برام خواستگار اومده. نیری ش -
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 هست؟  یک -

 ؟ یاصال تعجب نکرد -

 .هیک  نمیکن بب فیتعر اوفته،ی اتفاق م  یهر دختر یزود برا ای ریتعجب کنم؛ د  دیچرا با -

 کردم:  فیها رو براش تعراتفاق  تمام

مثال   یاست؛ اگه رد کن کرده  لی و تحص  خانواده خوبه ه یعضو  ،هیپسر خوب  یگی خب سمر تو که م -
 با توئه خوب فکرهات رو بکن.  یینها میتصم  ؟یازدواج کن یبا ک  یخوایم

 به اتاق ارسالن رفتم:  نیریبا ش   یاز خداحافظ بعد

هم  شتریب کهن یا یبرا م،ینامزد باش یچند ماه خوامیم  یول کنمی رو گرفتم؛ قبول م  ممیمن تصم  -
 . میرو بشناس گهید

 ندارم.   یمن مشکل -

  شه؟ی م  یکارت چ -

 ادامه بدم. رانیتو ا تونمی م -

 برم.  جان یکالج هم یبرا تونمی منم م -

 

 روز بعد  دو

 ستگهیشش ماه د مونیو چون عروس رهی بگ یبرامون مراسم نامزد خوادیبهم گفت که م  آقابزرگ
 : میخونده بشه و ماهم قبول کرد  تی محرم غهیص  نمونیبهتره ب

 اومدم:  رونی در اتاقم از فکر ب یصدا با

 داخل.  ایب -

 خانم عاقد اومده. -
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 .آمی باشه االن م -

 و از اتاق خارج شدم:  دمیرو پوش  دمیسف  چادر

 . نیسمرجان کنار ارسالن بش -

اهلل شروع کرد به صحبت کردنند، چند به نور گفتم و کنار ارسالن نشستم؛ عاقد با گفتن بسم  یچشم
 .می گفت و به ما گفت که تکرار کن  یعرب  یاجمله

 ضبط رو روشن کرد:  نیعاقد رفتم آرم کهنیهم م؛ی کرد یاز عاقد تشکر غهیاز تموم شدن ص  بعد

 حاال وقت ِقر دادنه. -

ها شروع کردم به و بچه  نیمبل انداختم و همراه آرم یکردم؛ چادر رو رو از خداخواسته قبول منم
 .دنیرقص

 زد:  یو چرخ دمیرو پوش  لباسم

 .م یبر  ایبابا؛ ب  یخوشگل  -

 رو بلند کردم و گفتم: سرم

 ؟یدادیبرادر بهم خواهر م  یبه جا شدی م  یچ ایخدا -

 : کرد یاخم  باراد

 دلتم بخواد من برادرت باشم.  یل یخ -

 : دم یاش رو بوسشدم و گونه  خم

 .کردم  یشوخ  -

 .کردمی بحث م  یخودیب  یزهای با بهداد سر چ  یخوب بود ول  ایباراد و ارش ا،ی لیبا ا امرابطه 

دست ارسالن  یدست زدنند؛ باراد دست من رو تو  دمیهمه با د اومدمیم  نییها پااز پله  یوقت
 گذاشت: 
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 تو هم. رهیکالمون م یهرم باش؛ اگه ناراحتش کنمواظب خوا -

 : دیخند ارسالن

 !یدار ژهیو گانیسمر تو با خودتت  -

بزن و برقص   یچند ساعت میها رو دست هم کردها مراسم شروع شد؛ حلقهو خنده یاز اون شوخ  بعد
گرفتم که اصال ازش انتظار نداشتم؛    یکادو رو از کس  نیها شد و من بهترکه بعدش نوبت کادو  میداشت

جور   تشیقعمو یوقته که دوست داشتم برم ول   یلیبه استانبول برامون گرفته بود، خ طی نور دو تا بل
 نشده بود: 

 ؟ یمسافرت ندار نیبا ا یارسالن تو مشکل  -

 داشتم؟  یمشکل دینه؛ چرا با -

 .گمی به خاطر کارت م -

 دارن. اجی،اند فقط به رنگ احتآماده گهید ها کهنمونده؛ ساختمون  یکار گهید -

 ها به اتاق نور رفتم و در رو زدم: لباس   ضیاز تعو بعد

 تو.   ایب -

و نور هم داشت موهاش رو شونه  خوندی بود و کتاب م دهیتخت دراز کش یرو باز کردم؛ بابا رو در
 : کردیم

 کنم. تشکر  هاط یاومدم از بابت بل  -

 کرد:  بغلم

 برات انجام بدم.  تونستمیکه م یکار نیترکم نیخوشحالم که خوشت اومده؛ ا -

 : دم یبابا رو شن یدر رو بستم صدا یوقت

 خوشحالم که رابطه تو و سمر خوب شده.  -
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 که سمر تو رو ببخشه.  رسهی مهران ناراحت نباش؛ باالخره اون روز م -

 هاشون گوش بدم.اونجا نموندم که به حرف  گهید

 جام نشستم: یهام رو باز کردم توچشم کهن یهم

 شد.  رید -

در رو باز   مالوندی هاش رو م که چشم طورن یدو خودم رو به اتاق ارسالن رسوندم و در رو زدم، هم با
 کرد: 

 شده؟ی چ -

 جا هستم.اون یرفت واسه چ ادمیاصال   کلشیه دنید با

 سمر!  -

 خودم اومدم:  هب

 .میپرواز دار شد؛  ریارسالن د -

 پرواز؟  -

 زد:  ادیفر

 .شمیپرواز؛ االن حاضر م یوآ -

دسته  دم؛یرو پوش دیکه به دستم رس یهالباس  نیاتاق خودم برگشتم و بعد از شستن صورتم اول به
جا کردن جابه آورد و بعد از  کیرو از پارکن   نیشدم، ارسالن ماش اطیچمدونم رو گرفتم و وارد ح

 .میفرودگاه شد یها راهچمدون

 

 فرودگاه 
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  لیبرخورد که باعث شد وسا یبا خانم کهویکه  دنیبه دو میو شروع کرد میچمدونمون رو گرفت دسته
 رو جمع کردم.  لمیتند تند وسا زه؛ یبر نیزم یخودم و اون خانم رو

 : میبه دوتا در برخورد میبش  مایسوار هواپ می خواستیم یوقت م؛یداد لیرو تحو هاچمدون

 م؟یاز کدوم در بر -

 .دونمی نم -

 :از کارکنان رو صدا کرد  یکی ارسالن

 . میبر دیاز کدوم در با میدونی ما نم دیببخش -

 لطفا.   طیبل -

 دادم:  لشیآوردم و تحو رونیب فمی ک یرو از تو هاط یبل

 .نی از در سمت راست بر -

 ممنون.  -

 : دم یکش  ینفس راحت م یکه شد مایهواپ سوار

 . میبه موقع برس  کردمی فکر نم -

 . میدیخداروشکر که رس  یول طور؛ن یمنم هم -

خوابش    عیسر یلیداد و خ هیتک  یگوش گذاشتم و ارسالن هم سرش رو به صندل  یرو تو یهندزفر
 برد. 

 شد.  داریارسالن رو صدا کردم که ب  شن؛یم ادهی همه دارن پ دمیهام رو باز کردم دچشم ی وقت

 : میگرفت لی رو تحو هامونچمدون

 هست! ییقایارسالن تو استانبول چقدر آفر -

 . کردمی فکر م نیمنم داشتم به هم قایدق -
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بعد از سوار شدن   ستاد،یدست تکون داد که ا یتاکس  هی یارسالن برا م؛یاز فرودگاه خارج شد یوقت
گفت که   یس ی نگلیمرد به ا یبرسونه ول  یبلد بود به راننده گفت که ما رو به هتل یترک  یارسالن که کم
 متوجه نشده.

 : میشد ادهی پ یکرد و از تاکس  ی معذرت خواه ارسالن

 .قاست یآفر نجایسمر ا -

 ! یچ... -

 داخل فرودگاه. میبرگرد  ایب -

 سر ارسالن رفتم.چمدونم رو گرفتم و دنبال  دسته

 :دونمی رو نم   شیچجور یول  میکه اشتباه اومد میدیاز کارکنان فهم  یک یاز صحبت با  بعد

 تا سه روز ندارن.  رانیپرواز به ا -

 فکر کردم:  یکم

 م؟یبمون  جانیارسالن ا -

 ! نجایا -

 .شهی م دیتجربه جد هی م؛یومدین قای آره، ما که تا حاال آفر -

 . میرو ندار جانیا یزایبزار صحبت کنم؛ ما و  -

 : م یاقامت کن جان یا ستیقرار شد به مدت دو هفته به عنوان تور د؛یصحبتمون طول کش  یساعت مین

 ه؟ ینظرت چ م؛یبر  یدادن به ارودگاه گردش شنهادیسمر بهم پ -

 . میبر -

 .می که گفته بودنند رفت یبه محل یگرفتن و اسم ما رو به مسئول ارودگاه گفتن، با تاکس تماس

 ما به سمتمون اومد:  دنیبا د یمرد میدیرس یوقت
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 من جم هستم. ن؛یخوش اومد یل یسالم خ -

 ممنون.  -

 : م یشد ییصحرا یهاپ یهمه مسافرها اومدن سوار ج یوقت

 عوض شده  هامونط ی فرودگاه برخورد کردم بلبا اون خانم تو  ی ارسالن به نظرم وقت -

 آره منم بهش فکر کردم. -

 کرد:  ییراهنما یبه ارودگاه ِجم ما رو به سمت چادر ن یدیاز رس بعد

 . نییایشام ساعت هشت ب  یو برا  دیاستراحت کن -

 باشه ممنونم. -

 قوه بود: و دوتا چراغ  زیم کیچادر دوتا تخت،  داخل

 ؟یداری کدوم تخت رو بر م  -

 ؟ یدوم -

 ؟ یچرا دوم -

 رو باز کردم:  شمین

 اول تو رو بخوره.  ادیب  ونیح کیدشته؛ اگه  نجایخب ا -

 کرد.                     یاحرف من خنده  نیا با

 : میگذاشت زیم  یرو رو هامونچمدون

 ارسالن. -

 بله؟  -

 عوض کنم.  لباس  خوامی برگرد م  -



 یا نهیعشق ک

69 
 

 باشه.  -

 سالن پشتش رو به من کرد لباسم رو برداشتم: ار یوقت

 . ایبرنگرد -

 ؟ یکشی تو چرا خجالت م میسمر ما به هم مرحم هست یباشه؛ ول -

 .کشمی من خجالت م ؛یخودتت جواب خودتت رو داد -

 هام گفتم که برگرده: لباس  دنیاز پوش  بعد

 حاال تو برگرد تا من لباس بپوشم.  ؛یخانم خجالت -

که با دستش  میکجا بر دیشام با یکه برا میدیها پرساز نگهبان  یکی از خارج شدن از چادر از  بعد
 بود اشاره کرد.  قی آالچ  هیکه شب ییجابه

 . دارشویآال ب -

 : دمی خودم کش  یرو رو پتو

 بزار بخوابم. -

 . رمی من م ییآی اگه ن -

 نشستم:  سرجام

 . آمی باشه م -

 و از چادر خارج شدم:  دمی رو پوش  دهیکه به دستم رس ییهالباس  نیاول

 ه؟ یها ساعت شش صبح اجبارمهاجرت پرنده  دنید -

 رو گرفت:  دستم

 . میبر  ایکمتر غر بزن؛ ب -
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به  یاغرهچشم گه؛یساعت د  کیو جم گفت  میریم  یکه ک دیازش پرس دی جم رو د یوقت ارسالن
 ارسالن زدم: 

 بخوابم. گهیساعت د کی تونستمی من م -

 صبحانه.   میبر  ایب -

 گذاشت و رفت:  زیم یدو تا ظرف گود رو یمرد

 نه؟ یصبحونه ا -

 . گهیحتما د -

 بدجور دلم رو زد:  شین یریقاشق که خوردم؛ ش  هی

 نخور.  گهید نهیری ش یادیز نیارسالن ا -

 است. مزهسمر؛ خوش  الیخ یب -

 .می گذاشت، جم صدامون کرد و گفت که آماده رفتن بش زی م یکرد و رو زینگ تم رو قش  ظرف

 شکمش گذاشت و خم شد:  یارسالن دستش رو رو میدیبه دشت که رس  م؛یشد پی ج سوار

 سمر حالم بده.  -

 : دم ینال

 گفتم که نخور.  -

 رو نگه داشت:   نیکه متوجه وضع شد ماش جم

 شده؟  یزیچ -

 جوابش گفتم:  در

 داره.  ازین  ییارسالن به دستشو -
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 ناراحت شد:  یکم جم

 .یبش ادهیپ  یتونی نم اده؛یز  یوحش ونیح  جانیا -

 شد:   یعصب ارسالن

 بکنم.  نی کارم رو تو ماش یواجبه؛ انتظار ندار یلعنت -

 اشاره کرد: یابه بوته  جم

 . یجا بکنکارت اون یبر یتونی م -

 خودش رو به پشت بوته رسوند.  عیشده و سر اده یپ  نیاز ماش ارسالن

 با ُغر گفت:   دیشن نیکه ا یزن مسن  رن؛یبه جم خبر دادن که پرندها دارن م میسی ب با

 .گهیبرو د نم؛ی رو بب هانیا ام یمن پول دادم که ب -

 : دم یپر  بهش

 . ستیخانم شوهر من حالش خوب ن  -

 شوهرت.   شیخب برو پ  -

 زدم:  رزنیبه پ یاغرهچشم

 کنم؟ کاری چ  دیجم من با -

 .میآیها به دنبالتون ممهاجرت پرنده دنیما بعدن از د ن؛ی ها منتظر باشسمر با شوهرت کنار بوته -

 شدم.  ادهیپ نی گفتم و از ماش یاباشه 

 : ستادم یبوته ا پشت

 ؟ یارسالن خوب  -

 بهترم.  -
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 اومد:  شمیپ کردی که لباسش رو مرتب م  طورن یهم ارسالن

 کجاست؟ نیر ماشسم -

 .گهیرفتن د -

 گرد شده نگاهم کرد:  یهاچشم با

 !می االن کجا هست یدونیرفتن؟ تو م   یچ یعنی -

 دنبالمون.  اد یتا ب  میبمون  جان یپرندها عجله داشتن؛ جم گفت هم دنید یبرا -

 :و ناراحت شد  ی به شدت عصب  ارسالن

 . میکن کاری بهمون حمله کنه ما چ ونیح هیاون احمق نگفت اگه   -

 دهنم رو قورت دادم و شروع کردم به کندن پوست لبم:  آب

 رو؛ بهش دست نزن. لبت   یآری خون م -

بهمون حمله کرد    ونیح هیوقت  هیارسالن اگه  کنم،ی پوست لبم رو م  رمیگی هر وقت استرس م  -
 م؟ یکن کاریچ

 : د یخند انهیموز

 .کنهی رو دنبال م  مونیکی ره یباالخره ش  م؛یدویسمت م هیهر کدوم به  -

 کنم؟  کاری اگه من رو گرفت چ  -

 .کنندی کارها رو م هیبق  رهایش اشهد خودتت رو بخون؛ -

 با بازوش زدم:  یاضربه 

 .یشعوریب  یل یارسالن خ -

 .دونمی م -
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 ساعت بعد  کی

 من خسته شدم.  آن؟ی ارسالن چرا نم  -

 .میجز منتظر موندن ندار یاچاره   یمنم خسته شدم ول  -

گرفت؛   مییاز ترس دستشو دمیکه د یزیکه با چ کردیام گذاشتم و به اطراف نگاه مچونه ری رو ز دوستم
 اشاره کردم:  ری با دست به ش

 .آدی داره به سمت ما م  ریش هیار...سالن  -

 نشده.  کیتا نزد میسمر بلندشو بر ؛یُاه لعنت -

 : م یاز اون مکان فاصله گرفت میو تا تونست میجامون بلند شد از

 م؟ یحاال کجا بر -

 . میرسیبه کجا م نمیتا بب  میریم م یمستق یجورن یهم -

 که.  میشیگم م -

 . میبش  رهایخوراک ش کهن یبهتر از ا -

 زنگ به ارودگاه بزن.  هیکمه؛ تو  م یسمر من شارژ گوش  -

 .آوردمی رو ن میمن گوش -

 آورد و شماره اردوگاه رو گرفت:  رونی ب بشیج یخودش رو از تو  لیموبا

 . رهیگی نم -

 .میجز منتظر موندن ندار یاچاره  -

 . میگرفتیجم رو م یکاش شماره  -
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ارسالن رو گرفتم که با جم دعوا  یکردنند؛ به زور جلو دایبعد جم و همکارهاش ما رو پ ساعتمین
 . رهینگ

 

 رانیا

 خونه خوشحالم.  نیا دنیکه چقدر از د شهی شکرت، ارسالن باورت نم ایخدا -

 دسته چمدونم رو بغل کردم و بغلش کردم:   دنشیرو مرجان جون برامون باز کرد؛ با د در

 برات تنگ شده بود.  یل یمرجان جون دلم خ  -

 آمد بگن.سالن شدم، همه از جاشون بلند شدنند تا بهمون خوش  وارد

 : کردنند یهام، نور، بابا و آقابزرگ بغل کردم؛ همه با دهن باز نگاهم ماز همه برادر  اول

 آروم لب زد:   بابا

 دخترم حالت خوبه؟  -

 . میعال -

هام رو  ارسالن حرف  یول کنمیم  یاولش فکر کردنند دارم شوخ کردم؛  فیهارو براشون تعراتفاق  همه
 کرد. دییتا

 

 روز بعد  دو

 .میتا آخر ماه برگزار کن مونی عروس میگرفت میآقاجون من و ارسالن تصم -

 ندارم.  یخواسته شماست من مخالفت نیاگه ا -

 ممنون.  -

 : دمیاتاق که خارج شدم که باراد رو د از
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 بله سمر؟  -

هم بگو که هر کدوم دوست   ایو ارش  ایلی، ابهداد کنم؛ به دیخر میعروس یبرا خوام ی م یمن به زود -
 . انیب  تونندیدارن م

 باشه.  -

 وارد خونه شد:  کی جعبه ک هیبا  ارسالن

 ه؟یسالم، مناسبتش چ -

 به فروش رفتن. کردمی که فکرش رو نم یمتیهام به قدو تا از ساختمون  -

 مبارکه.  -

 دادم:  کیرو صدا کردم و براشون ک  هابچه 

 گفت:  خوردی م کی ک یکه دولوپ طورن یهم بهداد

رو   ای و ارش  ا یلیتو ا م،یکت و شلوار کمکش کن  دیتو خر دیخر   میبا ارسالن بر میخوای سمر من و باراد م -
 با خودتت ببر. 

 رو به سمتم گرفت:  شیدستشی که تموم شد پ حرفش

 .خوامی م  کیبازم ک -

 .یشی م ضینه؛ مر گهید -

 از ارسالن تشکر کردنند و رفتن:  کیبعد از خوردن ک هابچه 

 کنم؟   کاریها تو پاساژ چسمر من بچه  -

 .کنمی نگران نباش؛ خودم درستش م -

 ی عروس   روز

 اتاق منتظر من بود. رونیاز اتاقم خارج شدم؛ ارسالن ب رایلباسم رو گرفتم و به کمک عمه سم  دامن
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 زد:  یلبخند

 .یخوشگل شد -

 گل رو به طرفم گرفت:  دسته

 ممنون.  -

 ما دست و سوت زدن.  دنیها با دمهمون  م؛یرفت  نییها پاو از پله میهم رو گرفت  دست

 

 هاکان

 ام قرار گفت: شونه  یرو یکه دست کردمی دادم و به رقص سمر و ارسالن نگاه م هیتک  وارید به

 .کنمیبگو من اشتباه م  حاال باز -

 :ام انداختمشونه یرو از رو دستش

 . یکنی تو اشتباه م -

 زد:  یپوسخند

 برو باهاشون برقص. یگیاگه راست م ده؛ی نشون نم طورنیکه ا افتیق -

 دست از سرم بردار ماهان. -

 که گفت:  رفتمی پشت کردم و به سمت جمع م  بهش

 بدبخت.  یعاشق شد -

اون  آد؛یاز من بر نم  یحاال کار ی عاشق سمر شدم ول  دمیدلم رو باخته بودم، تا به خودم اومدم د من
 شده:  گهید یکیمال 

 ؟ی کن کاریچ یخوای م -
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 سمت ماهان برگشتم: به

 که عاشق هستم. گمی همه م یو جلو رمیگی دست سمر رو م  -

 بهم انداخت:  یچپ نگاه

 . یکن ی کار نیتو عمرًا همچ  -

 .کنمی رو نم  کارونیمعلومه که ا -

 زد.  یماهان بهم رو دست یبفهمه که عاشق سمر شدم ول یدوست نداشتم کس اصال

 : دیروز ماهان ازم پرس  کی  زدم؛ی حرف نم  یبا کس  ادی بود که ز یوقت چند

 ؟یعاشق شد -

 جوابش گفتم:  در

 نه. -

 . یتو عاشق سمر شد دونمی من که م -

 تعجب هول کردم و با لکنت گفتم:  از

 .رونیماهان از اتاقم گمشو ب -

 گفت:  دیدر که رس به

 .یخوب خودتت رو لو داد -

 »سمر« 

 

 رفتم:  نییها پاخوران از پله  تلوتلو

 ؟ ییارسالن کجا -
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 تو آشپزخونه.   ایب  -

 : د یسرم پر که ارسالن آماده کرده بود خواب از یاصبحانه زیم دنیآشپزخونه شدم؛ با د وارد

 از کجا شروع کنم. دونمی نم -

 زد:  یلبخند

 .کنمیکمکت م  یریگم یمن تو تصم ن،یتو اول بش -

 خوردم:   ییلقمه کره و مربا همراه چا چند

 شدم.  ریس گهیمن د -

 . یعمرًا بزارم بلندش دم؛یهمه زحمت کش نیمن ا -

 و کالباس هم خوردم:  سیزور ارسالن چند لقمه سوس به

 بود؟  یات چشته سمر تو ر -

 .یآشپز -

 . یمونی ها سرکارم و تو خونه تنها موقت   شترینامت کنم، من بدانشگاه ثبت  یاگه دوست دار -

 کرد و ادامه داد: یمکث

 م؟ یبه ماه عسل بر هینظرت چ -

 حاال؟   میکجا بر -

 چطوره؟  قا یآفر -

 : دمیکش یاخفه   غیج

 .میثبت نام دانشگاه بر یفردا برا ن یهم خوامی من ماه عسل نم  نه تو رو خدا؛  -

 زد:  یلبخند
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 نترس.  کردم؛  یشوخ  -

 

 هاکان

 .یهاکان تو من قول داد -

 کردم:  یاخم

 . یبه مهمون   امیوقت به تو قول ندادم که باهات ب  چیمن ه ن،یثم -

 . شد و صورتش رو به طرف پنجره برگردونند نهیبه س دست

 !یکن به درک؛ انگار برام مهم  قهر

 ترمز کردم:  نی خونه ثم یکردم و جلو ادیرو ز سرعتم

 شو لطفا.  ادهیپ -

 شد؛ با اخم نگاهم کرد و در محکم بست.  ادهی رو باز کرد و پ نیدر ماش یحرف چیه بدون

 دوست شدم!  یمن رو باش با ک  ش؛ ی پردختره روان -

 »سمر« 

 .خوامی بچه م امی سمر؛ من تا قبل چهل سالگ -

 رو درشت کردم و بهش زول زدم:  هامچشم

 رو ندارم.  شیسالمه و آمادگ ستیارسالن جونم؛ من هنوز ب -

 کرد:  یاخنده

 بزرگ صدام کنند.هام بابا بچه خوامی رو نشکن؛ من نم  رمردیپ نیدل ا -

 : دمیحرفش بلند خند نیا با
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 کنم؟  کاری من دانشگاه رو چ -

 برو.  رتریدو سال د -

 چرا دو سال؟   -

دانشگاه! من  یبر یخوای اون وقت تو سه ماه بعدش م ادی ب  ایکه بچه به دن کشهی نه ماه طول م -
 ام رو به دست پرستار بدم.اصال دوست ندارم بچه 

 . یبه دانشگاهت برس یتونیمهد و تو هم م مشیفرستیسالش شد م  کی یوقت

 نگاهش کردم:  موشکافانه

 ؟ یفکر کرد هانیارسالن تو از قبل به همه ا -

 آره.  -

 

 روز بعد«  »چند

 شگاهیامروز به آزما  م،یدار بشگرفتم قبل از رفتم به دانشگاه بچه  میارسالن تصم یهاخاطر اصرار به 
 . میدار شدن نداربچه یبرا یمشکل چیه می تا مطمئن بش  میریم

  دیفهم  یمعتبر رو از خاله گرفتم، وقت  شگاهیآزما کیآدرس  میشناختی رو نم ییو ارسالن چون جا من
کرد که چقدر عجله  یباهام شوخ  یهم کل نیحال شد و آرم خوش   یلیخ میدار بشبچه  میدار میتصم

 :میدار

 .میدی خانم که رس  شواده یپ -

 . میشد شگاهیو وارد آزما میرو گرفت  همدست

  نترنتی ارسالن تو ا ساعتمین  نیتو ا ست،گهید ساعتمین  یگفت که نوبت ما برا شیریپذ مسئول
 . دمیخندیهاش م و من به کار  َکشتی دنبال اسم بچه م

 .می داد شیو آزما میجدا رفت یهاپرستار اسم ما رو گفت به اتاق  یوقت
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 ارسالن

 

کنم؛ منم  ی از من خواهش کردنند که باهاشون باز ای و ارش ایل یمشغول صحبت با نور خانم بود، ا سمر
 ناراحتشون نکنم قبول کردم.  کهن یا یبرا

 گذاشتم و تلفنم رو جواب دادم:  نیتوپ رو زم میزنگ گوش یصدا با

 بله؟  -

 ؟ یارسالن مستوف -

 بله خودم هستم.  -

 ست.آماده شتونیجواب آزما رم؛ یگی م تماس شگاهیاز آزما  یمستوف یآقا -

 .آمی باشه، االن م -

اومده که مجبور   شی من پ یبرا یفور یکار کیها گفتم که برگردن به عمارت و به سمر بگن که بچه  به
 شدم برم. 

 : خوام ی رو م شمیرسوندم و گفتم که جواب آزما شی ریبه پذ خودم

 . نندیشما رو بب  خوانیدکتر م  یمستوف یآقا -

 پزشک به اتاق دکتر رفتم:  ییراهنما با

 .دیسالم خسته نباش  -

 با لبخند گفت:  دیرسی پنجاه ساله به نظر م  یکه مرد پزشک

 . یمستوف یآقا  نیخوش اومد یل یخ -

 دکتر نشستم:  یمبل روبه رو یرو

 . نیرو بگ شیلطفا جواب آزما شهی م -
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 مکث کرد و گفت:  یکم  دکتر

 ... یمستوف یآقا -

 : دم یحرفش پر وسط

 .دیصحبت نکن  یلطفا رسم کنم؛ی که حرفتون رو قطع م  دیببخش -

من   یبرا یها خبر  نیدادن همچن  یول  ستم؛ین ینیچاهل مقدمه ادیباشه ارسالن جان، ارسالن من ز -
 سخته. یلیخ

 ه؟ یمشکل... چ -

 با خودش کلنجار رفت و گفت:  یکم

 . یهست میتو عق ؛یشی متاسفانه تو پدر نم -

 لب زدم:   یبه سخت شد،ی آخرش تو سرم تکرار م جمله

 نداره؟ یراه درمان  چیه -

 .شهیم  ی عمل  یک ستیمعلوم ن یحرفش هست ول -

  دمیال نفهمدکتر بود و اص یهاحرف   شیخارج شدم، تموم فکرم پ شگاهیاز دکتر کردم و از آزما تشکر
 رسوندم.  نمیچطور خودم رو به ماش 

 رو بهت بگم. یزیچ هی دیسمر من با -

 :دیکش یاازه یخم

 .آمی بخوابم بعد دوباره م یساعت کی شه،ی باز م یهام به سختارسالن چشم -

که خوابم  کردمی بزنم رو  مرور م  خواستمی که م ییهامبل نشستم، با خودم حرف  یگفتم و رو یاباشه 
 برد. 

 ساعت بعد«  »دو
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 هام رو باز کردم: صورتم قرار گرفت چشم یکه رو یدست با

  ؟یدیخواب جان یارسالن چرا ا -

 خوابم برد.  کهوی -

 جام بلند شدم و بعد از شستن صورتم برگشتم. از

 : د یام رو کشکنارم نشست و گونه سمر

 د؟ یخواب از سرت پر -

 آره.  -

 ؟ یبهم بگ یخواستی م یچ -

 : شمیم ونهیاز کجا شروع کنم، من واقعا سمر رو دوست داشتم و اگه از دستش بدم د دونستمی نم

 شده!  یزیارسالن چ -

 رو گرفتم. هاش ی جواب آزما -

 زد:  یلبخند کله و گشاد یحرفم از خوشحال   نیگفتن ا با

 دار بشم.بچه تونمی سمر من نم -

 صورت محو شد:   یاز رو لبخند

 ؟ ی! تو مطمئنیچ -

 آره.  -

 دستم رو گرفت:  اشگهید  یدست اشکش رو پاک کرد و با دست  کی با

 به سرت نزده؟  ییموضوع فکر جدا نیتو بخاطر ا انا˝یارسالن اح -

 تعجب کردم:  یکم
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 . یمادر بش یدارو حق یسمر تو جون  -

 زد:  ادیفر

 .خوامی رو نم  یکه تو باباش نباش  یابچه  -

 کردنند:  هیحرف شروع کرد به گر  نیاز گفتن ا عدب

 .یدی ارسالن بگو که طالقم نم -

 سمر...  یول -

 . خوامی نداره ارسالن، من طالق نم یول -

 . یشی م مونیپش -

 .شمی نم -

 »سمر« 

 ؟ یرو انتخاب کرد ی سمر چرا رشته آشپز -

 به لبم نشست:  یلبخند دیکه پرس یسوال با

رو انتخاب کنم   یآشپز خوامیبه مرجان جون گفتم م   یعاشق غذا بودم، وقت   یارسالن من تو بچگ -
 "یکه خودتت آشپز بش یبه حال روز یوآ  ،یخوریاز اندازه م شیحرص خورد گفت" تو که پ یکل

 ؟یمگه چاق بود -

 . یل یخ -

 : د یخند انهیموز ارسالن

 . نمیرو بب هاتی مشتاق شدم عکس بچگ -

 گفتم:   یرو دور گردنش انداختم و با لحن لوس دستم
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 ؟ یبش هامی عکس بچگ الی خیب شهی م -

 فکرشم نکن.  -

 ها شدم: رو برداشتم و وارد پوشه عکس  تبلتم

 . نیبب   ایب -

 نشستم:  کنارش

 ! یالغر شد قدرنیا یسمر تو چطور -

 .میبا ورزش و رژ -

 .یدار لویعکس فکر کنم هشتاد ک نیتو ا -

 زدم که با خنده گفت:  ادی حرص اسمش رو فر با

 .دیببخش  خبل یخ -

 

 »شب« 

 عمارت شدم.  یشام دعوت کرد، بعد از آماده شدنند همراه ارسالن راه یزنگ زد و ما رو برا جونخانم 

 : خانم جون در رو برامون باز کرد  خود

 . نیسالم، خوش اومد -

 :کردم  بغلش

 ممنون خانم جون.  -

 ها نبود. از بچه  ی خبرسالن شدم،  وارد

 .م یمبل نشست یرو یپرساز سالم و احوال بعد
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 کرد:   ییرای از ما پذ خدمتکار

 . یدار شبچه  یقصد دار دمیسمر جان شن  -

 کرد و شروع کردم به سرفه کردنند.  ری گلوم گ یکه خانم جون زد شربت تو یحرف با

لب  کهنی ارسالن بشم، هم یناراحتباعث  خواستی بزنم، اصال دلم نم  یحرف هی بق  یجلو تونستمی نم 
 بزنم ارسالن گفت:  یبازم کردم حرف 

 . میشی دار نمما بچه -

 گفت:  یجون رو به ارسالن با ناراحتبا تعجب به ارسالن زول زدنند، خانم  همه

 م؟یشی دار نمکه بچه   یچ یعنی -

 به من کرد:  ینگاه

 مادر؟  یدارسمر نکنه تو مشکل  -

 فرصت حرف زدن به من نداد: ارسالن

 نداره، مشکل از منه.  یسمر مشکل -

 .میو به خونه برگشت م یکرد یسکوت کردنند، از همه خداحافظ  همه

 ؟یارسالن واجب بود االن به همه بگ -

 .دن یفهمی بالخره که م -

بهش گفتم و   یری ارسالن بشم، شب بخ ایخودم  ینداشتم بحث رو کش بدم و باعث ناراحت دوست
 خواب آماده شدم. یراب

 )صبح( 

 رو که باز کردم متوجه نبود ارسالن شدم، بعد از شستن صورتم از اتاق خارج شدم:  هامچشم

 ارسالن؟ -
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هام شدم  نشستم و مشغول الک زدن ناخون ونیتلوز یبعد خوردن صبحانه جلو  دم،ینشن یجواب چیه
 : دم یور، بابا و خانم جون رو دن ریرو که زدم تصو فونیکه زنگ در به صدا در اومد، دکمه آ

 داخل.  دییبفرما -

وارد آشپزخونه  م؛یکرد یپرسوارد خونه شدنند سالم و احوال  یحال رو براشون باز گذاشتم، وقت در
 : ختمی شربت ر وانیشدم و چهار ل 

 . میصحبت کن  شبیتا درباره اتفاق د میسمر، ما اومد -

 گفتم:  یرو پشت گوشم انداختم و با لحن آروم شانمیپر یموها

 .میخودمون حل کرد نی موضوع رو ب نیجون، من و ارسالن اخانم  -

 : نور

 ؟یخوای سمر تو بچه نم -

 . رمینام دانشگاه مثبت  یفعال نه، فردا برا -

 گفت:  دیرسیکه ناراحت به نظر م  بابا

   ؟یخب بعدش چ -

 . میریگیشگاه بچه ماز پرور  پلممی بعد از گرفتن فوق د -

 : جونخانم 

 .ینش  مونی پش دوارمیام ،یریگی م  یمیهر تصم  -

بدونند که من   دیرو با نیا یهاشون معلومه که دوست دارن من از ارسالن جدا بشم ولاز حرف  قشنگ
 .کنمی وقت ارسالن رو ترک نم  چیه

 ساعت بعد از رفتنشون ارسالن به خونه اومد، لبخند زنان به استقبالش رفتم:  کی

 ؟یکجا بود ،یخوش اومد -
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 گفت:  شیشگیلحن مهربان هم  با

 رفتم.  میبساز میخوای که م یدیمحل ساختمون جد دنید یبرا -

 باشه.  -

 سال بعد«  »چهار

گرفتم و به عمارت   ین یری جعبه ش  کی یحال رو گرفتم، از خوش  سانسمیبعد از چهارسال مدرک ل باالخره
 رفتم.

 و باراد تازه از مدرسه برگشته بودنند:  بهداد

 ها؟بچه  -

 زدنند:  یلبخند دنمید با

 ! یاز ما کرد ی ادی، چه عجب سمر  -

 رو به سمتشون گرفتم: ین یری ش جعبه

 . نیبردار ین یریش ال،یخ یها رو بحرف  نیا -

 : بهداد

 ه؟ یمناسبتش چ -

 مدرکم رو گرفتم. -

 برداشتن و ازم تشکر کردنند.  ین یریدونه ش هیهر کدوم  هابچه 

 جون و نور هم تعارف کردم: به خانم  ینی ریش

 آد؟ی بابا نم  -

 .آدیم  گهیساعت د کیتا  -
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 : ادیشام به عمارت ب  یفرستادم و ازش خواستم برا امکیارسالن پ به

 .یرو بکن  کارن یبعد از گرفتن فوقت ا یخواستیم  ن؟یبچه هست یجان، به فکر سرپرستسمر  -

 وقته بهش فکر نکردم.   یلیبا ارسالن صحبت کنم، خ  دیمورد با نیخانم جون در ا -

 

 »شب« 

 .گمی م  کیسمرجان واقعا بهت تبر -

 گذاشت:  ز یم یرو  یبروشور

 ه؟یچ نیا -

 . تی قبول یکادو -

 گفتم:  طلبکارانه

 !یدی گرفتم، اون وقت شما به من بورشور کادو م   سانسیآقاجون من ل  -

 ِگله کن.  ایب  ادیبازش کن، بعد ب  -

 رستوران بود:  یهاعکس  یحاو بورشور

 انتخاب کن.  یخوای هر کدوم رو م  -

 ؟یخری برام رستوران م -

 آره.  -

 : دمیاز جام بلند شدم و گونه آقاجون رو بوس  یحال خوش  از

 ممنونم.  -

 : رفتینم  ن یهام از بلب  یلبخند از رو یحال خوش  زا
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 من رو خراب کرد.  زیآقاجون سوپرا -

 چرا؟  -

 راستش قصد داشتم برات رستوران بسازم. -

 زدم:  یلبخند

 .شهی آقاجون رو رد کنم ناراحت م شنهادی نداره، اگه پ یاشکال -

 : د یکه انتخاب کردم رو برام خر یجون رستوران آقا  روزید

 .م یبر یگه حاظرسمر ا -

 . میبر -

 : میشد  نیماش سوار

 دارم. جان ی ه یل یارسالن خ -

 .کنمی درکت م  -

 .شمی که سرآشپز رستوران خودم م  شهی باور نم  -

 لبخند زنان گفت:  ارسالن

 سکته نکن.  یلطفا از خوشحال م،ینمونده که برس یزی سمر چ -

 : ستادمیرستوران ا یرو روبه

 مال منه. گهید جانیا شهی باور نم  -

 باور کن.  -

 بود:  یو امروز کیش  یلیدکور رستوران خ م،یشد وارد

 .نیخوش اومد یل یسالم خ -
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 ؟ ی هست کارهیچ جان یممنون، شما ا -

 : ستادمیرستوران ا یدار هستم.روبه روصندوق  -

 مال منه. گهید جانیا شهی باور نم  -

 باور کن.  -

 بود:  یو امروز کیش  یلیدکور رستوران خ م،یشد وارد

 .نیخوش اومد یل یسالم خ -

 ؟ یهست کارهیچ  جان یممنونم، شما ا -

 دار هستم.صندوق  -

 گفتم:  زدهجان یه

 .مین یآشپزخونه رو بب میارسالن بر -

 . میبر -

 : میجا آشنا شدم از رستوران خارج شداون طیاز دوساعت که با کارکنان و مح بعد

 رستوران.   میارسالن بر -

 گفت:  زدهتعجب 

 !میاومد رونیما که االن از رستوران ب -

 . نیرو بب گرانیبرم رستوران د خوامیرستوران خودمون نه، م -

 زد:  یلبخند

 . یکن  یکارگاه باز یخوای پس م -

 . ییجورا هی -
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 »شب« 

 : د یهام رو گرفت و من رو به سمت خودش کشدست  کهوی ارسالن م،یخونه که شد وارد

 . میریگیجشن م  ییامشب دوتا -

 آروم گاز گرفت:  یل یام رو خآورد جلو و در کمال تعجب گونه صورتش

 گفتم:  یام گذاستم و با اخم مصنوع گونه  یرو رو دستم

 بود؟  یچه کار نیا -

 کنم. زتی سوپرا هیبا هد یریگیمدرکت رو م  یوقت خواستمی شماست خانم خانما، من م هیتنب  نیا -

 که معلومه گند زدم. طورنیا -

 . یل یخ -

 رو گرفتم و گفتم:   راهنشیپ غهی

 ؟ یکنم که ببخش کاری خب آقا، چ  -

 یچهمه م، یکه تو خونه دار یزهایدرست کنم اون با تمام چ کیبود که براش ک   نیخواستش ا نیاول
 داره. ابتی که د خورهی جون مبه درد خانم کیک نیداشتم به جز شکر فکر کنم ا

 .نم یاکشن هست رو بب لمیف هیاش که مورد عالقه لمیبود که باهاش ف  نیخواستش ا نیدوم

 ماه بعد(  کی)

 .یساعته تو حموم  کی گه،ید رونی ب ای ارسالن ب -

 .آمیم گهید قهیده دق -

بهش زدم و از کنارش   یااومد چشم غره رونی دادم، ارسالن که از حموم ب هیتک وار یبه دست به د حوله
 به مشامم خورد:   یبد یرد شدم که بو



 یا نهیعشق ک

93 
 

 خب درست حموم کن.   ؛یهمه مدتت تو حموم نیارسالن ا -

 باال داد و با تعجب گفت:  یابرو

 ! ه؟یمنظورت چ -

 .یدی هنوزم بو م -

 !ای کرد دایپ  ییایمشکل بو دم،ی کجا بو م -

 رستوران شدم.   یو راه دمیهام رو پوش اومدم لباس  رونیاز حموم ب  کهن یاز ا بعد

 سمر خانم.  نیخوش اومد -

  نیلباس مخصوصم وارد آشپزخونه شدم، کارسون اول  دنیاز نگار کردم، بعد از پوش یلبخند تشکر با
 سفارش امروز رو آورد: 

 . اریرو لطفت برام ب  لشیگوشت، نگار وسا ییایالزان -

 سپرده شد. گهید یها به آشپزهاسفارش  هیشدم و بق اینگار مشغول درست کردن الزان  همراه

 هام رو چندبار باز و بسته کردم: رفت و چشم   جیرو برداشتم؛ سرم به شدتت گ  تابهیماه در

 ؟ یسمر خوب  -

 غذا... یبو -

 وش رفتم.حرفم رو کامل کنم و از ه نتونستم

 

 »ارسالن«

 

 باال رفته. یل یها خسنگ  متیارسالن ق -
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 کردم و ازش فاصله گرفتم:  یمعذرت خواه یاز عل  لمیزنگ موبا یصدا  دمیشن  با

 بله؟  -

 ؟ی ارسالن مستوف یآقا -

 خودم هستم. -

 حالشون بد شده... شونیرستوران سمر خانم هستم، ا یاز کارمندها یکی آقا ارسالن من نگار  -

 گفتم:  عیحرفش رو تموم کنه؛ سر نذاشتم

 .نیهست مارستانیکدوم ب  -

 ... مارستانیب -

بودم که  دواریرسوندم، همش ام  نیکردم و خودم به ماش  یخداحافظ هیچطور از بق دمینفهم اصال
 نداشته باشه. ییمشکل جد

 خانم دکتر حال همسر چطوره؟  -

 زد:  یلبخند

 ال هر دوشون خوبه. ح  د؛ینگران نباش -

 هر دوشون؟  -

 همسرتون بارداره. -

 : دمیکش قینشستم و چندتا نفس عم یصندل یحرف دکتر تا مرز سکته کردن رفتم، رو با

 حد! نینه تا ا گهید یهمسرشون شوکه بشن ول یباردار دنیبا شن ونیآقا دمیآقا حالتون خوبه؟ د -

همون چهارسال   خواستی ده باشه، اون اگه منو نمکر انتی قبول کنم که سمر بهم خ تونستمی نم اصال
 .شدی ازم جدا م شیپ

 . ختیریاشک م صدای و ب  نییپرستار از اتاق خارج شد وارد اتاق شدم، سمر سرش پا  کهن یاز ا بعد



 یا نهیعشق ک

95 
 

 سمر؟  -

 شدتت گرفت:  اشهیصدام گر دنیشن  با

 نکردم.  یمن کار خورم ی ارسالن قسم م -

 رو پاک کردم و با بغض گفتم:  اشکم

 !یمقدس  میبچه از کجا اومده؟ نکنه مر نیپس ا ینکرد یاگه کار -

 گفت:  یبلند یصدا با

 . رمیتقصی ارسالن من ب دونم،ی بخدا نم  -

 

 »سمر« 

 کشو برداشتم و شماره نور رو گرفتم: یرو از تو لمی رفت موبا  رونی ارسالن از اتاق ب کهن یاز ا بعد

 جانم سمر؟  -

 نور کمکم کن.  -

 گفت:  ینگران یصدا با

 سمر چرا صداتت بغض داره؟  -

 ... مارستانیب  ایب -

 بود که متوجه گذر زمان نبودم، نور به همراه پدرم وارد اتاق شدنند.  ری فکرم درگ قدرنیا

 نوبت بغلم کردنند:  به

 شده؟ی سمرجان چ -

 : دم یکش یق یرو قورت دادم و نفس عم بغضم
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 ام.من حامله  -

 گفت:  یبا خوشحال   بابا

 نداره. هیگر کهنیا -

 ! نیبودن ارسالن رو فراموش کرد میشما عق کهن یبابا مثل ا -

 به هر دوشون کردم:  ینگاه

 نکردم.  یکه من کار خوردمی قسم م -

شدم و هر لحظه منتظر   رهیخ می صفحه گوشاتاقم نشستم و به  یبابا و نور به عمارت رفتم، تو همراه
 از ارسالن بودم.  یتماس

 که زده شد سرم رو بلند کردم:  در

 تو.   ایب -

 وارد اتاق شد:  هاکان

 حالت چطوره.  -

 پاهام گذاشتم: یرو سرم

 ه؟ینظرت خودتت چ  -

 تخت نشست:  یرو

 سمر منو نگاه کن.  -

 رو آهسته بلند کردم:  سرم

 نکردم. یهاکان من کار -

 زد:   ندلبخ
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 به ارسالن زمان بده.  ،یگناهیتو ب  میدونی همه ما م -

 زدم:  یپوسخند

 کردم. انتیکه بهش خ  کنهی و فکر م اعتمادهی هاکان! اون به من ب یزنی حرف م  یاز چه زمان  -

 ؟ یکنیم یست؛ چه فکربهت بگن زنت حامله  یمیکه عق یارسالن، درحال  یسمر خودتت رو بزار جا -

 گفتن ندارم. یبرا یحرف  -

 

 »هاکان«

 تنهاش بزارم. تیوضع نیدادم تو ا عیترج  رفتم؛  رونی اتاق سمر ب از

 ن؟ یعمو، با ارسالن صحبت کرد -

 کنند. داشیاش و محل کارش تا پ چند نفر رو فرستادم خونه ده؛ی جواب نم زنمی نه، زنگ م -

 : جونخانم 

 بچه از کجا اومده. نیا یمن اصال دوست ندارم به سمر شک کنم ول  -

 ارسالن اشتباه شده.  شیآزما دیشا -

 بود.  ستادهیبود که کنار در ا نیآرم م،یبه سمت صدا برگشت یهمگ

 کنار من نشست.   نیگفت، آرم  یآمدبلند شد و خوش  عموزن

 : ن یآرم

 .کنهی نم  ییوقت کار خطا  چیبده؛ سمر ه شیدوباره آزما دیارسالن با -

 گفتم، جواب همه ما رو تونست بده.  ن یبه آرم   ینیدلم آفر تو
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 »سمر« 

 

فردا طالقم  نیزد که )اگه جواب مثبت باشه هم   امکیبهم پ شبید ره،ی م شیآزما  یارسالن برا امروز
 .(شمی م  منم که ازت جدا نیباشه اون وقت ا ی( منم در جوابش نوشتم )اگه منفده یم

 ؟ ییایسمر باغ م  -

 . میقدم بزن کمی -

به سمت   نی با آرم  میلباس ورزش دنیرو قبول کردم و بعد از پوش  شنهادشیاتاق پ یاز فضا ییرها یبرا
 . میباغ رفت

 ؟ یشی باشه تو واقعا جدا م  یسمر اگه منف -

 .دونمی نم -

 ! یگی تو که راست م  -

 به بدنم دادم و گفتم:   یو قوس کش

 .کنمی م هیَتنب  یاعتمادی ب نیارسالن رو بابت ا یول شمی جدا نم  -

 ؟ یچجور -

 بابا اخراجت کرد. یدید یک  ؛یکنیم  کاری چ جان یتو اصال ا دونم، ی خودم هنوز نم -

 منتظر هستن.  نیی خانم؛ همسرتون پا -

 .آمی باشه االن م -

 کردم. دیموهام رو شونه کردم و رژلبم رو تمد ستادم،یا نهیآ یبه رو یرو

 اومدم گفتم: نییپله پا نی از آخر کهن یمبل نشسته بود، هم یمظلوم رو یهامثل بچه  ارسالن

 . یبهم بدهکار یمعذرت خواه هی -
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 با تشر گفت:   بابا

 سمر زشته. -

 نه آقا مهران، حق با سمره. -

 رو به طرف برگردونند:  صورتش

 .خوامی من معذرت م  -

 .بخشمی منم نم -

 . میصحبت کن  ییلطفا تنها  ایب -

 : میشد اطی ح وارد

 . یدار بشم و بعدش تو حامله شدبچه  تونمی نم کردمی سمر به من حق بده، من فکر م  -

 . یبه من شک کن  یتو حق نداشت  -

 ؟ یکنی م  کاری حاال چ -

 تنها باشم. خوامی م -

 ؟ یکنی با من لج م  یارد -

 .دونمی خودمم نم -

 بمون بعد برگرد.  جا نیا یادو هفته هی -

 رو باال بردم:  صدام

 .مونمی م جانیآقا، تا چند ماهه ا ری نخ -

 رو درشت کرد و با متلک گفت:  هاشچشم

 ! اریب  ایبه دن جان یبچه رو هم هم یخوای م -
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 . ستین یفکر بد -

 فقط بابا بود که سرزنشم کرد. هیچ میگفتم تصم هیبه بق  یکرد و رفت، وقت   یخداحافظ  یناراحت با

 زده و نور وارد اتاقم شد:  در

 !یکنی لج م  یسمر دار -

 . ییجورا هی -

 . ییرو نخور ییو هر غذا یحواست رو جمع کن  یلیبه بعد خ نیاومدم بهت بگم از ا خب،ل یخ -

 کردم:  یاخنده  تک

 . یچشم نامادر -

 درد.  وی نامادر -

 

 »هاکان«

 .کنهی نم  یاز ارسالن جدا باشه، به نظرم کار درست  ی مدت  یبرا خوادی که سمر م دمیعمو شنزن از

  داشیپ خورد ی م وهیکه م  یآشپزخونه در حال یعمارت شدم و دنبال سمر گشتم که در آخر تو وارد
 کردم: 

 بخور.  ترواش ی -

 باشه.  -

 گذاشت:  یدستش ی پ یرو تو چنگالش

 اومدم به مسافرت دعوتت کنم.  -

 گفتم:  عیسر
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 زن حامله خطر داره. یخوندم مسافرت برا نترنت یتو ا ام،ی من نم -

 ساعت راهه. کی فقط  مایبا هواپ  م،یری شمال م -

 .گمیفکرهام بکنم بهت م  -

 باشه.  -

 »سمر« 

 

 کنه؟ی م  کاریچ جا نیهاکان؛ ارسالن ا -

 .دونمی نم -

 فتم: گ  دیکه به ما رس ارسالن

 ؟ی کنی م کاری چ  جانیا -

پرواز خودم رو به رشت رسوندم، نگران   نیننداختم و با اول  نیمنم روش رو زم  ام؛یپدرت گفت که ب  -
 .شمی نباش مزاحمتون نم

آورد و وارد هتل شد، من هاکان با تعجب   رونیب  نیاز تموم شدن حرفش چمدونش رو از ماش بعد
 :می کردینگاه م گهیبهم د

 ا؟یدر میبر  هی: نظرتون چماهان

 زده گفتم:  ذوق

 . هیعال -

  یکه رو  یبا اخم  یشاد م،یکه اومد میبود یو شاد نی هتل منتظر آرم یالو ی از آماده شدن تو بعد
 :دیصورتش داشت به سمتم دو

 من دوست ندارم.  یبهم کاپشن بپوش ول نی سمر جون؛ آرم -
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 . رهیگی من رو م غهیمامان  یاگه سرما بخور ی: شادن یآرم

 رو باال برد:   صداش

 . کردمیم یاهات توجه به اصرار  دی نبا کردم تو رو با خودم آوردم؛   یعجب غلط -

 از هتل برد. رونیرو گرفت و اون با خودش به ب  نیدست آرم  ماهان

 رد:ک یاتک خنده  هاکان

 . اوردمیرو ن   نیخوب شد آد -

 یکنار راننده نشست؛ من، شاد یراننده نشست و ماهان صندل   یهاکان صندل م،یرفت  نیسمت ماش به
 .میعقب نشست یها ی هم صندل نیو آرم

 

باال   یرفتم و دامنم رو کم ایبه سمت در زدم،یم ها قدم شن  یبرهنه رو یرو آوردم و با پا هامسندل
 دستم قرار گرفت:  یرو یدست یدادم ک

 ؟ یدستمو چرا گرفت -

  ری بهت گ دیدی صحنه رو م نیا  یگشت زن یاز مامورها یک یاگه  ؛یکه آزاد باش  ستیهند ن  جانیا -
 .دادیم

 که بلند نکردم!  ادیز -

   ؟یمطمئن  -

 لب زدم:  آروم

 خراب کردم.  -

 . یبپوش یساحل  راهنی حاال واجب بود پ  ؟یدیسمر شلوار چرا نپوش ،یل یخ -

 کردم:  یاخم



 یا نهیعشق ک

103 
 

 هاکان.  گهیبس کن د -

 

 م؟ی جاست؛ براون   یفروش  یدکه بست هی: ن یآرم

 . میرفت  یفروش یهمه موافقت کردن به سمت بستن  یوقت 

 ن؟یدوست دار یبا چه طعم رم؛ی بگ رمی : من مهاکان

 . ی: شکالتن یآرم

 . ی: منم شکالتماهان

 کرد:  یبه من و شاد ینگاه هاکان

 دارن؟  لیم  یطعم یها چخانم  -

 . یتوت فرنگ میبا هم گفت یو شاد من

 رو بهمون داد. هامونی برگشت و بستن ین یبا س هاکان

 ؟یزاری م  ی: سمر جون اسم بچتو چیشاد

 ها به سمت من برگشت: سر همه

 ! هنوز روش فکر نکردم. یدیپرس یعجب سوال یشاد -

 با خنده گفت:   نیآرم

 دل بچه رو نشکن.  گهیبگو د ،یاسم بچه رو انتخاب کرد دونمی من که م کن؛  اهیبرو خودتت رو س -

 بهش زدم:  یاغرهچشم

 ثمره. زارم ی ارسالن اگه دختر باشه م ری ام زارمی اگه پسر باشه اسمش رو م -

 : دنیپسرها شروع کردن به خند همه
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 دن؟ یخندی م چرا -

 گفت:  دهیبر دهیبر ماهان

 .نیاسم خودتتون گذاشت هیهات رو که شباسم بچه  -

 خنده گفتم:  با

 اسم تو بزارم؟  هیشب  یپس انتظار داشت -

 . دمیشن یی از جام بلندشم که صدا خواستمی خوردم؛ م  امی قاشق بستن نیآخر

 ُپر هستن.  های صندل   هیبق نم؛ی بش جانیا تونمی : آقا مدختر

 . ستی ن ی: مشکل مرد

 ارسالنه! یصدا کهنیا

 : ستادم یا یپشت زیجام بلند شدم و کنار م از

 ؟ یکنی م کاری چ جان یارسالن تو ا -

 سه اسکوپش کرد و گفت:  یبه بستن یااشاره 

 .خورم ی م یدارم بستن  -

 گفتم:  عیسر دیرو کنار کش یکه صندل  دختره

 . نیجا بشبرو اون میخودمون اشاره کردم( ما دار زی )به مینیبش  جان یالزم نکرده ا -

که حساب   دمیارسالن خط و نشون کش یهام برانشست، با چشم یصندل یبه من رو توجهی ب دختره
 رو برداشت و گفت:  شی کار دستش اومد بستن

 رو دوست دارم.  یکه انتخاب کرد یهااسم -

 : کردنند ی ها با تعجب بهم نگاه مخودمون برگشتم؛ پسر زی از ارسالن به سمت م یاز خداحافظ بعد
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 !نهی بزارم اون دختر کنار شوهرم بش نیانتظار که نداشت  -

 . دنیخند  نیهاکان؛ ماهان و آرم ریغ به

 

 )روز بعد( 

 

 نرفتم. یشادوقته پارک  یل یخ -

ها اگه پسر  دن،یپر نییباال و پا مبل یحال شد و شروع کرد رواسم پارک خوش  دنیبا شن یشاد
 قبول کنند.  یچار شدنند به خاطر شادمخالف هم بودنند نا 

 

 اد؟یم یسورتمه ک  رم؛یبگ ط یبل  رمی : من من یآرم

 . امی: منم مماهان

 ؟ ییایسمر م : ن یآرم

 شدم:  نهیبه س دست

 ! امی ب تونمیبه نظر خودتت من م  -

 .می ها رفتبه طرف تاب  یهمراه هاکان و شاد  به

 افتاد: یاچشمم به دکه کهویرو تاب نشست و من شروع کردم به تاب دادنش که  یشاد

 هاکان اون دکه مسابقه داره؟ -

 . یریگیم ی عروسک مجان  یکن یاندازر یاگه خوب ت آره؛  -

 چه خوب. -
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 .میو هاکان به سمت دکه رفت یهمراه شاد به

 قه شرکت کنم.مساب نیتو ا ی: عمو چطورهاکان

 با لبخند گفت:  رمردیپ

 . یرو بزن یبطر شهیشنیا د یبا رکمونیبعد با ت  ؛یبد   دیدو هزار تومن با -

 رو گرفت:  رکمونی پول رو داد و ت هاکان

 اشاره کردم:  یرنگ  یصورت یدست به عروسک خرس با

 . خوامیهاکان من اون رو م  -

 برات.  رمیگی م -

 اش گذاشتم:شونه  یبه هدف نخورد، دستم رو رو  یرو پرت کرد ول   ریت یریگبعد از نشونه هاکان

 اشکال نداره. -

 : دمی ارسالن رو شن یصدا میبر میخواست کهن یهم

 رو بده.  رکمونیعمو اون ت  -

رو پرتاب کرد که به هدف   ریت یریگنشونه هیبعد  رو گرفت؛  رکمونیگذاشت و ت زی م یرو  یتومن دو
 ارسالن زد:  یبرا یدست یرمردی، پ خورد

 َجوان.  نیآفر -

 !شهی جون حساب م یو نه سالشه چجور یام گرفت؛ ارسالن سگفت جون خنده  یوقت

 تشکر کرد و به سمت ما اومد.  رمردی گرفت و از پ ی عروسک خرس ارسالن

 زانو زد: یشاد یپا یجلو

 من به تو. هی هد نیجون ا یشاد -
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 ممنون ارسالن َجوان  -

 )چند روز بعد( 

 

 ؟ی بندی چرا چمدون م -

 به کمر شدم:  دست

 ؟ یندادن در بزن  ادیبهت   نیآرم -

 ؟یری خب حاال، کجا م -

 .کردمی ارسالن برم  شیپ -

 زد:  یسوت

 . یرو گرفت  میتصم نیدختر خوب؛ بهتر نیآفر -

 گفت:  نیدسته چمدونم رو گرفتم آرم  کهن یهم

 .رمش ا یمن م نه؛یسنگ -

 باشه.  -

 دستش بود:  یتو یکه پاکت دمیخدمتکار رو د میرفت  رونی در که ب از

 ه؟یچ نیا -

 خانم؛ نگهبان آوردش گفت و اسم شما روش نوشته شده.  دونمی نم -

 .هیچ نیا نمیتو اتاق بب رمی من م -

 . شتیپ امیاش رو بردارم زود ماز اتاق بابات پرونده  دیمن با خب؛ی ل یخ -

 ست!کار راننده  کهنیا -
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 لبخند گفت:  با

 شدم.  هیاضافم تنب یهای به خاطر مرخص -

آوردم و روشنش   رونی چمدون ب یتابم رو از تولپ  دم،ید یدی س هیرو که باز کردم داخلش  پاکت
 کردم.   یرو پل  لمیداخلش گذاشتم و ف یدیس کردم؛ 

 شروع کرد به صحبت کردنند:   دهینرس هینشسته، به چند ثان نش یماش یارسالن بود که تو  لمیف

رو   رمردیحرف اون پ دینبا کنه،ی اشتباه من ازدواج با سمره؛ چون اون اصال من رو درک نم نیتربزرگ  -
 . کردمی و باهاش ازدواج م کردمی قبول م

 کنارش نشسته بود: یک ی انگار

 .خورهی ست؛ اصال به درد مادر بودن نم اون خودش هنوز بچه -

 دوستش ندارم.  گهید -

 در رو باز کرد و وارد اتاق شد:  نیآرم

 ؟ یلمیچه ف -

 . نیخودتت بب  ایب -

 گفتم:  یناراحت با

 به تمام معناست.  یعوض هیارسالن  -

 کرد:  یرو از اول پل  لمی ف نیآرم

 .ادی اون طرف نم یصدا  ینشسته ول ششیپ یک یسمر انگار  -

 دوستش ندارم.  گهیارسالن گفت د ی طرف گفت هنوز دوستش دار ی وقت دم؛یرو که خودمم فهم نیا -

 : میرو باهم نگاه کرد لمیف ادامه

 .می خوردینم گهیبه درد هم د گهیمن و سمر د -
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 آره.  -

 حداقل صورتش معلوم بود.  ای گهی م  یطرف چ دمیفهمی : سمر کاش من یآرم

 کنم؟   کاریچ یگی م -

 از کجا اومده. لمیف نیا فهممی فعال برنگرد؛ من م -

 سمت در که رفت گفتم: به

 من و تو باشه. نیب د یبا هیقض  نیا نیآرم -

 راحت.   التی خ -

 »سمر« 

 منتظر بمونم؟   دیبا  یمن تا ک یعنی -

 . یصبر داشته باش  دیبا یرو بفهم   قتیحق یخوایاگه م یسمر؛ ول دونمی نم -

 گفتم: یمکث کوتاه  بعد

رو   رمردی کدوم پ کردم،یبا سمر ازدواج م رمردیبا حرف اون پ دیگفت نبا لمیارسالن تو ف ن؛یآرم -
 گفت؟ یم

 :کنهی م ی رو داره از من مخف یزیچ هیبه لکنت افتاد؛ مطمئنم   نیآرم

 حرف بزن.   نیآرم -

داشت تو رو   یناراحت شد و سع  یل یخ  ضیپدرت مر دید یکار هاکانه، هاکان وقت هان یسمر همه ا -
سمر ازدواج کنه رفتارش خوب بشه و بتونه   دینشد؛ بعدش گفت شا یبده ول یات آشت با خانواده

 رو گفت.  یچبه آقاجونت همه نیهم یپدرش رو درک کنه برا 

 آقاجون از ارسالن خواست با من ازدواج کنه؟ -

 آره.  -
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 باشه.  -

 باال داد:  یابرو

 ! ینشد یعصابان -

 بشه. میاگه بهش فکر کنم باعث ناراحت دیگذشته و شا گهیبوده د ینه، هرچ -

 

 هاکان« »

 

 ؟ یارسالن رو ببخش یسمر قصد ندار -

 . دمیبخش دیشا -

 نگفتم و سمر هم مشغول خوردن بود که عمو وارد خونه شد:  یزی درباره ارسالن چ گهید

 سمر.  -

 جانم بابا. -

 . یو با شوهرت صحبت کن  یبهتر بر زنم؛یرک و راست حرفم رو م -

 دستور بود؟ هیاالن  -

 آره.  -

 عمو رو ناراحت نکنه قبول کرد که بره:  کهنیا یبرا سمر

 برسوندمت؟ یخوای م -

 .شمی مزاحمت نم  -

 .می بر ایب  ؛یستی مزاحم ن -
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 صبر کن تا حاضر بشم. یاقهی باشه؛ چند دق -

 سمر«  »

 ازت ممنونم.  یمن رو رسوند کهن یاز بابت ا -

 .کنمی خواهش م -

 دختر از خونه خارج شد:  هیرو باز کنم؛ ارسالن همراه  نیخواستم در ماش کهن یهم

 ه؟یک گهیاون د -

 همکاراشه. ایدوست  دیشا -

 گفتم:  ضی غ با

 هستن. یم یصم یادیز -

 ام!تو خونه  ارهیاز نبودن من ناراحت بشه دختر م کهن یا یجا به

 ادامه دادم: 

 هاکان منو لطفا به عمارت برگردون.  -

 ؟ یبا ارسالن صحبت کن یخوای سمر نم -

 نه. -

 مدت خونه من بمون. هی  یاگه دوست دار ؛یممکنه باز با پدرت به مشکل برخور یاگه برگرد -

 ندارم. یاگهید چاره کهن یمثل ا -

 

 ساعت بعد  دو

 خونه. یهاد یکل نمیا -
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 رو از دستش گرفتم: هاد یکل

 نفهمه من کجا هستم. یممنون، هاکان فقط کس -

 راحت.   التی خ -

 کردم:  ف یرو براش تعر یچرو گرفتم و همه  نیرو برداشتم و شماره آرم میاز رفتن هاکان گوش بعد

 .یکرد ی باهاش صحبت م  دیبه نظرم با ؟ینگرفت میسمر عجوالنه تصم  -

 گفتم:  هیو با گر  دیبغضم ترک  کهوی

 . ستیغلطه؛ اصال حالم خوب ن یدرسته چ یچ دونمی نم  گهید نیآرم -

 تر شد: آروم  لحنش

 ات باش. مدت استراحت کن و به فکر بچه  هی د؛ یببخش  خبل یخ -

 )دو روز بعد( 

 ؟ یکنیم  کاری چ  جان یا نیآرم -

 .میبا ارسالن صحبت کن میبر  گهیاومدم باهم د نشو؛ یسمر لطفا عصبان  -

 خسته شدم:   یلج و لجباز نیمن از ا ه؛یخوب   شنهادیپ

 بپوشم.  یزی چ هیصبر   ام؛یم -

 از خونه خارج شدم.  نیرو برداشتم و همراه آرم  فمیک  دمیهام رو پوش لباس  کهن یاز ا بعد

 دادم:  یرد و بدل نشد، تمام حواسم رو به آهنگ شاد اب  نمونیب  یراه حرف کل

 . میدیرس -

 ارسالن در رو باز نکرد:  یدر رو زدم ول زنگ

 . ستین  دیشا -
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 ؟یخونه خودتت رو ندار دیکل -

 . ستیهمراهم ن -

 ساختمون باز شد:   داریدر توسط سر کهوی

 آقا محسن.  -

 . نیستیوقته ن  یلیخ  ؛یسالم خانم مستوف -

 لبخند گفتم:  با

 ارسالن کجاست؟  دیدونی بود، شما نم  ضیپدرم مر -

 با تعجب نگاهم کرد: مرد

 !نیشما خبر نداشت رن؛ ی م شیآقا ارسالن گفتن به اتر -

 گفتم:  عیسر

 .دونستمی رو نم  قشیروز دق یخبر داشتم ول  -

 .ی خر خودت  گهی نگاهم کرد که انگار م یجور هی

 شروع کردم به غر زدن:  میکه شد  نیماش سوار

 به من بگه بره! کهنیبدون ا تونهی چطور م نیآرم -

 خودش داشته. یبرا یل یدل دیشا -

 دادم سکوت کنم. عیترج نیهم یبرا گرفتیباز طرف ارسالن رو م ن یآرم گفتمی م یچ هر

کنار تخت بردم و   زی هام رو باز کردم و دستم رو به سمت مچشم یبه سخت  لمیزنگ موبا یصدا با
 رو برداشتم؛ سرجام نشستم و تماس رو وصل کردم:  یگوش

 بله؟  -
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 . میحرف بزن دیسمر با -

 :دمیکش یاازه یخم

 شده؟ی باز چ م؛یهم بود ش ی پ روزیما د نیآرم -

 دنبالت.  امیبه دست آورده؛ حاضرشو م یدیاون س یاطالعات درباره  یسر هی نیام -

 باشه.  -

 لطفا حجاب داشته باش.   س؛یاداره پل میری م میسمر دار -

 حرص گفتم:  با

 !حجابمی انگار من ب یگی م یجورهی -

 .دیببخش  خبل یخ -

 یصدا کهن یچند لقمه نون و عسل خوردم تا ا یرو عوض کردم و به آشپزخونه رفتم؛ تندتند هاملباس 
 رو برداشتم و از خونه خارج شدم.  فمیک دم، یرو شن  نیبوق ماش 

 جوابم رو داد.  یهم با گرم ن یگفتم که آرم یشدم و سالم  نیماش سوار

 ( سی)اداره پل

 از جاش بلند شد و به خوش اومد گفت:  یجوان یدو مرد نشسته بودنند؛ مرد میاتاق که شد وارد

 ممنون.  -

 شروع به صحبت کرد:  نیو آقا ام مینشست  سرجامون

 هی نی ا ست،یخودش ن  یهاحرف  زنهیکه م یهاو حرف  رهیتقصی : سمر خانم همسر شما ب نیام
 انجام شده.  یاحرفه ی لیکه خ یصداگزار

 . نیبد عیتر توض واضع شهی ! میصداگزار -

 گذاشتن. لمیف نیا یکردنند و رو دیهمسر شما رو تقل ی: بله؛ صدانیام
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 .کنهیم ونمیارسالن دوستم نداره د کهنیفکر کردنند به ا دم؛یکش یاز سر آسودگ یق یعم  نفس

 ه؟ یکار ک میبفهم میتونی م ی: چجورن یآرم

 .دیلحظه صبر کن  هی: نیام

 بهش وصل کرد:  یتابش رو روشن کرد و فلشلپ جاش بلند شد؛  از

  هاشن یو دروب میکن دایرستوران پ  میرستوران از دور معلومه؛ خوشبختانه ما تونست کی لمی: تو ف نیام
 .میرو چک کن 

 رستوران پخش کرد:  یهان یدروب  لمیف

 . نیشناس یخانم رو م نی: شما انیام

 .شناسمی : من نم ن یآرم

 م: لب زد آروم

 دختر خاله ارسالنه.  نی ا شناسمش،ی من م -

 ؟ یدونی : تو از کجا م ن یآرم

از ارسالن   یدختر خوردم؛ وقت نیکه به عکس ا کردمیشب داشتم همراه ارسالن آلبوم رو نگاه م هی -
 دخترخالشه.  نیگفت نگ  هیک ن یا دمیپرس

 م؟یکن  داشی: از کجا پ نیام

 .کنندی م یزندگ رازیاش تو ش فکر کنم گفت خاله و عمه  کنند؛ی م  یخانواده ارسالن راه دور زندگ -

 )سرگرد( که تا حاال ساکت بود گفت: ی محسن یآقا

 . دیشما بهتر با همسرتون صحبت کن -

 . کردمی فکر م نیخودمم داشتم به هم -

 :میکرد ی و جناب سرگرد تشکر و خداحافظ نیام از
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 االن به ارسالن زنگ بزن.  نیسمر هم  -

 زود جواب داد: یل یآوردم و شماره ارسالن رو گرفتم که خ رونی ب فمی رو از تو ک میگوش

 ! یسمر خودت -

 آره منم.  -

 . رمیکال بگ ویدیقطع کن و -

 رو روشن کردم. میقطع کردم و نت گوش یگوش

 جواب دادم:  عی تماس گرفت سر یوقت

 ؟ یچرا رفت ؟یدی بهم خبر نم  گهیحاال د  ؟ییارسالن کجا -

 .گمی رو بهت م یبرگشتم همه چ یسمر من امشب پرواز دارم؛ وقت -

 رو جمع کردم و به عمارت برگشتم:  لمیبه خونه هاکان برگشتم و وسا  نیآرم همراه

 .ی: سمر جان خوش اومدنور

 ممنون.  -

 زد:  ی لبخند دمیرو به خدمتکار دادم و وارد سالن شدم؛ بابا با د چمدونم

 . یسالم خانم فرار -

 بابا.  دیببخش -

 آورد.  ییو چا ی نیری مبل نشستم؛ خدمتکار برام ش یرو

 ه؟ی کار ک  نیبفهم نیبهم گفت؛ تونست لمیرو درباره ف یچهمه  نی: آرمبابا 

 کردم:  فیرو براشون تعر  یچهمه

 . رینگ میعجوالنه تصم  تیوقت تو زندگ  چیه گهی: سمر جان دنور
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 چشم. -

 

 )روز بعد( 

 »ارسالن«

سکته  میی دا یباشم؛ بعد مدت  میی و زن دا ییرفتم و کنار دا ش یبه اتر مییبه خاطر فوت دختر دا من
 شد. یبستر مارستانیکرد و تو ب

 کرده باشه! یکار نی همچن نینگ شمیصحبت کردم؛ باورم نم   نیبرگشتم با آرم یوقت

قبول شده، شب به مناسبت   جان یبه تهران اومد؛ گفت دانشگاهش رو ا نیروز قبل از رفتم نگ  چند
 به رستوران بردمش. شی قبول

  فیرو براش تعر یچبهش زنگ زدم و همه   نیهم یرو بفهمم؛ برا  قتیحق خوامی سمر م  دنیاز د قبل
 کردم. 

 ساک گذاشتم و از خونه خارج شدم:   یدست لباس تو چند

 ارسالن. -

 : دمید رو  نی برگشتم آرم یوقت

 شده؟ی چ -

 . امیمنم همراهت م  -

 باشه.  -

 : دمیخاله رو شن یدر رو زدم که صدا زنگ

 ه؟ یک -

 گفتم:  بلند
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 خاله منم ارسالن.  -

 آروم گفت:  نیآرم

 مگه زنگ ندارن! -

 .دمی م عی زشته پسر؛ بعدن برات توض -

 که در رو باز کرد:  خاله

 .یشد یخودتت مرد یفداتت بشم؛ برا یارسالن جان اله -

 گفتم:  رفتیکه قربون صدقم م طورن یهم

 داخل.  مییای ب شهی خاله م -

 البته. -

 کرد.  ییراهنما  یدر کنار رفت و ما رو به اتاق یجلو از

 : میاتاق گذاشتم به سالن رفت یهامون رو توساک کهن یاز ا بعد

 کجاست؟  نی خاله نگ -

 رفته.  دیخر -

 . میکردیم  ییرایپذ وهیآشپزخونه مشغول درست کردنند غذا شد و ما هم از خودمون با م یتو خاله

 و بغلم کرد:  دیمن به سمتم دو دنیاومد؛ با د نیگذشت تا نگ یساعت کی

 . نمتیبی حالم مخوش   یلیارسالن خ  یوآ -

 گفتم:  یجد  یلیخودم جداش کرد و خ از

 دختر خاله. نیهمچن  -

 رو برداشت و به آشپزخونه رفت:   دشیدرهم شد؛ ساک خر هاشاخم
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 غلط نکنم دخترخالت خاطرخواهت شده. -

 .شهی مشخص م -

 . یکنیباهاش صحبت م  یک -

 فردا. -

 : میو به اتاق رفت  میاز شام از خاله تشکر کرد بعد

 م؟ یکجا بخواب  -

 پهن کن.  اریتو کمد تشک هست؛ ب -

 با دهن باز گفت:   نیآرم

 ندارن؟  تخت یعنی -

 !ین یبی تخت م جان یتو ا  نیآرم -

 : دم یتشک دراز کش یهامون رواز عوض کردن لباس بعد

 .یدار یتو خانواده پولدار کردمی ارسالن من فکر م -

 آروم حرف بزن.  -

 گفتم:  آروم

راننده  هی رضا   گفتی ام مخالف بود مدارن؛ پدربزرگم با ازدواج خاله یخوب  یخانواده من وضع مال  -
ام به حرف پدرش گوش نکرد و ازدواج کرد  حال کنه، خاله تو رو خوش  تونهی ست؛ نمساده  یتاکس

 پدربزرگ هم از ارث محرومش کرد. 

 شوهر خالت کجاست؟ -

 فوت کرد. شیسه سال پ -

 )صبح( 
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 گفتم:  ن یبه نگ رو

 . ایهمراه ما ب  یاگه دوست دار  رون؛یب می بر میخوای ما م  نینگ -

 قبول کرد: یحالخوش  با

 . ایشو ب پس حاضر  -

 .میگذاشت نیماش  یتو نهیبب  یکس کهن یرو بدون ا هاساک

 شد گفت:  نیسوار ماش  کهن یبعد از ا نینگ

 م؟یری کجا م  -

 کجاست.  جان یپارک ا نیبهتر م؛یستیرو بلد ن جان یا ادیما که ز -

 آدرس داده بود روندم:  نی که نگ یسمت پارک به

 ؟یارسالن از همسرت جدا شد -

 نه. -

 :می نشست یمکت ین  یو رو  میشد ادهیپ  نیماش از

 به سوال درست جواب بده. نینگ -

 کدوم سوال؟  -

 کردم:  فیبراش تعر  لمیرو درباره ف یچهمه

 . یکن فیتعر  هاس یپل یبرا دیرو بگو وگرنه با یچهمه -

 هستم شروع به صحبت کرد:   یجد یل یخ دید یوقت

 یبدهکار  یبا ارزش به ارث گذاشته؛ بابام قبل از فوتش کل  ین یتو زم یآقاجون برا میدیفهم یبه تازگ -
 .شهی به بار آورد، مامان گفت اگه با تو ازدواج کنم مشکالتمون حل م 
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 گفتم:  یبلند یشدم و با صدا بلند

 .یپاشوندی منو از م یزندگ یدختره احمق؛ تو داشتن -

 بود؟  یارث دست ک  نیبهت کمک کرد؟ ا یک

دور که به  زهی بر خواستهی رو م  یمیقد یهاآقاجون پرونده  لیهام، پسر وکاز دوست  یکی به کمک  -
گه که خاله درباره ارث بهش ب خواستهی و م کنهی م دایرو پ  نیشماره خاله نسر خوره؛ی پرونده بر م نیا

 .دهی م  آقابعد شماره مامان رو به اون  کنه،ی فکر نم هاز یچن یگفته بعد از فوت پدرش به ا

 جام بلند شدم:  از

 .میبر ای ب  نیآرم -

 و با عجز گفت:  دیدنبالم دو نینگ

 . خوامیارسالن من معذرت م -

 . خورهی تو به درد من نم یمعذرت خواه -

 : میشد  نیماش سوار

 ؟ یکنی م  کاری حاال چ -

 .دمی م عیرو به سمر توض یچتهران و من همه میگردی برم  -

 ؟ یکنی م  کاری رو چ  نیزم -

 . زنمی به نام خالم م -

 تعجب زده گفت:  نیآرم

 تو رو خراب کنند.  یزندگ خواستنی ها م! اونیچ... -

 چیه نی و درضمن من به اون زم  وفتادنیی فکر نم نیوقت به ا چینداشتن ه یاگه مشکالت مال -
 ندارم.  یاج یاحت
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 »سمر« 

 گذاشتم:  زی م یسمرسمر کنان وارد سالن شد، بشقابم رو رو ایلیخوردن غذا بودم که ا مشغول

 زود باش.  رون؛ی ب  ایب -

 شدم:  اطی وارد ح ایلیا همراه

 . ستین یزی که چ جانیا -

 دروازه رو نگاه کن.  -

 بود. یایل یپشت دروازه م ونیکام کیجلوتر رفتم؛  یکم

 .کردی به من نگاه م بی چشمم به ارسالن خورد که دست به ج کهوی

که دکتر برام قدغن کرده، پاهام رو تند کردم و خودم رو به دروازه   فیح  یول دمیدوی م تونستمیم اگه
 رسوندم: 

 ه؟یچ  یبرا ونیکام نیا خبره؟ی چ  جانیارسالن ا -

 لبخند گفت:  با

 .دنی نگهبان اجازه ورود نم ونیتو آوردم؛ آقا یگل رز هست که من برا  یحاو ونیکام نیا -

 اخم بهشون گفتم:  با

 .دیدروازه رو باز کن  ن؟ی اخراج بش نی نکنه شما دوست دار -

 اومدن. رونیخانواده هم از عمارت ب هیشد بق  اطیکه وارد ح ونیکام

 ه؟یچ  نی: انور

 من و نور اورد. یرفت و چند شاخه گل برا  ونیکام یباال ارسالن
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 کنان گل آوردم.  ی: به مناسبت آشتارسالن

 جا؟ نیا یها رو آورد: حاال چرا گل بابا 

 .شدی گل جا نم ونیکام هی: خونه خودمون که ارسالن

 

 ) چند ماه بعد(

 به فکر باشگاه رفتن باش.   مانیسمر بعد از زا -

 زدم:   یغیج

 .کنمی صدا م رمردیشد منم تو رو پ  طورن یمن رو مسخره کن؛ حاال که ا یتر چاق کم -

 گذاشت:  زیم ی پاهاش رو رو ارسالن

 صدا کن.   یدوست دار یهرچ -

 !کنم مانیزا جان یمن هم  یکنیم ی کار هی یارسالن دار -

 زد:   لبخند

 . یشی بامزه م یخوری حرص م  یوقت -

 نشستم:  کنارش

 ؟یدختر آورد ن یارسالن تا حاال تو ا -

 مثل توپ بسگتبال درشت شد:  هاشچشم

 !ه؟یچه حرف گهیدنیا -

 .یدختر از خونه خارج شد هیاومده بودم باهات صحبت کنم که تو همراه  نی بار همراه آرم هی -

 مکث کرد:  یکم
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کرد و بعد از اون  من بود که متاسفانه فوت یهاک یشر یکی پدر مرجان  ؛یگی تو مرجان رو م -
 .کنهیدخترش داره با من کار م

 کرد:  یاخم

 . هایاعتماد باش  ی به من ب نمی نب گهیسمر خانم د -

 چشم. -

 )شب( 

تعجب کردم، اصال باورم   دمیکه د  یزیهام رو باز کردم؛ لحاف رو کنار زدم و با چچشم  یاحساس بد با
 کرده باشم.  سیکه خودم رو خ  شهی نم

 مطمئنا مشغول کتابه؛ صداش زدم که کتاب به دست وارد اتاق شد:  ارسالن

 سمر؟  شدهی چ -

 کردم.  سی بگم که خودم رو خ دی ارسالن با خجالت با -

 اش محو شد: بعد خنده  یول  دیخند اولش

 شده؟ی چ -

 آبت پاره شده.  سهی ک ؛ینکرد سیسمر تو خودتت رو خ  -

 پس چرا درد ندارم؟  -

 .دونمی نم -

 رفتم.  مارستانیهام رو عوض کردم و به بکمک ارسالن لباس  به

 چند ساعت بعد( )

 

 ارن؟یم یرو ک  ارسالنر ی: پس سمره و ام ن یآرم
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 گفت:  یک یلحظه پرستار با دوقلوها وارد اتاق شد و تبر همون

 ممنون.  -

هام براشون  کوچولو ییو دا دهیبابا هم دو تا خونه براشون خر  د، یها و من دستبند خربچه  یبرا نور
 : دن یعروسک خر

 . ارمیهات مسر بچه  یکه سرم آورد یی: تمام بالهابهداد

 . رونی ها رو با خودش ببره بگفت پسر  نیخواستم جوابش رو بدم بابا به آرم تا

 داشته باشن. دیهم با یادگاریعکس  هی دیخانواده جد نی: خب انور

 ارسالن رو بغل کرد و کنار تختم نشست. ری سمره رو بغل من داد و خودش ام ارسالن

 از ما گرفت:  ی عکس لشیبا موبا نور

 ها.عکس دوقلو نیاز اول نمیا -

 بچه رو کنار تختم خواباند:  ارسالن

 منه. هیهم باشه نوبت هد ینوبت -

 زمرد بود:   گردنبند هیآورد و بهم داد؛ درون جعبه  رونیب یاجعبه   بشی ج یتو از

 ارزشمنده.  یل یخ نیا -

 . یحاال تو صاحب اون  ی مال مادرم بود ول -

 رو گرفت و گفت:  دستم

 .یکه هست  یسمر، مرس -

 

 ندارد  یعشق سامان   ی)جهان ب
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 ندارد یدوران  لی م یب فلک

 

 کز عشق پاکست  یمردم شد کس  نه

 آب و خاکست  یمردم عشق و باق که

 

 نست یجمله عالم عقل و د چراغ

 (نست یعاشق شو که به ز آن جمله ا تو

 

 

 . انیپا

  

 . نی عاشقانه مراجعه کن  یرمان ها تی به سا شتریب  یرمانها افتیدر یبرا

www.romankade.com 
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

