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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ��به نام خدا 

 

 ❤تو یعنی عشق❤

 

 قلم:فاطمه  به

 

 شوند... یم عوض

 ها... آدم

 ...اهایدن

 ها... نگاه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ها... یزندگ

 اما احساسات... و

 و آدم ها هم... زدیر یبه هم م ییایشود،دن یشود،نگاه ها عوض م یتباه م یاحساسات عوض شوند،زندگ یوقت

 ...آدم ها یناگهان رییتغ نیاز ا امان

 

 گرد است. نی:زمندیگو یم شهیهم

 کن... فکر

 کن... فکر

 کن... فکر

 زمان؟! ایگرد است  نیزم

.... 

 

 اولپارت

 

 

  نایسا

 

 اد؟یپس چرا نم یوا

 که منتظر بودم،در باز شد. طورنیهم
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 !دمیبه سر طرف کوب تابهیماه ه،بایک نمیکه بب نیا بدون

 خدا سرم! یچشمام و باز کردم:آ یناله بلند یصدا با

 نگاه کردم که دستشو رو سرش گذاشته بود. اریگرد به سام یهاچشم با

 ؟یکنیکار م یجا چ نیداداش تو ا-

 !؟یتو سرم زد تابهیبا ماه یچ ؟برایاچه کار احمقانه نیا نایکرد و گفت:سانگاهم غضبناک

 ؟یست داداز د وعقلت

 

 .کردیم تمیو بزنم؛صبح همش اذ دیخواستم آو یبه خودم گرفتم و گفتم:داداش به خدا م یمظلوم افهیق

 کشمت! یم دیلب گفت:حاال فدا سرت،آو ریز

 

*** 

 

 بالکن نشسته بودم. تو

 ،مزه تلخش باعث شد صورتم جمع بشه.لبم بردم کیو نزد قهوه ام فنجان

 شدم. رهیگذاشتم و به منظره روبروم خ یو رو عسل فنجان

 

 بلند شدم و داخل رفتم. یرو صندل از

 کرد. یو نگاه م خبندانینشسته بود و کارتون عصر  ونیزیرو به تلو سایآو

 و سه سالشه ها! ستیدختر ب نیا،ایخدا



 تو یعنیرمان عشق 

 
6 

 

 کارتونم! نیخب خودمم عاشق ا یول

 کنارش و مشتاقانه تماشا کردم. دمیپر

 

 اریزبان مات از

 

 .میو ساختمون بود نیسر زم نایا اریبا سام شیچند ساعت پ نیهم تا

 شیطور پ نیتا آخر هم دوارمیتو اصفهان،ام یآپارتمان مسکون نیاز اول نمیگفت:ا شیشگیبا همون اخم هم اریسام

 بره.

 

 !دی:لفظ قلمت تو حلق آونیرات

 برداشت:که تو حلق من؟آره؟ زیخ دیآو

 نره! نییرقمه از گلوت پا چیکنه،ه ریگفت:آره گ یهم با خونسرد نیرات

 انداخت. اریخودشو بغل سام نید،راتیبلند شدن آو با

 

 .دمیخندیم دیو آو نیرات یذات یها طنتیگوشه به ش هی منم

 

 دل درد گرفته بودم. ادیخنده ز از

 که چشمش به من افتاد،با عشوه به سمتم راه افتاد. نیرات

 ،خودم و به خودت سپردم.خدا ایخنده گفتم: با
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*** 

 .میرفت نایا اریسام م،خونهیکن ینقشه ها رو بررس مینبود که بر یشرکت چون

 .میشد ادهیپ نیپارک کردم و با رات نویماش

 

تر  ادیز یآهنگ یم،صدایشد یتر م کی. هر چه به واحدشون نزدمیبه سمت واحدشون حرکت کرد دیسر آو پشت

 شد. یم

 !یواسه پارت دهیم رمش،جونیبگ دیباشه از آو ادمی،یآهنگ چه

 

 قدمو که گذاشتن،خشک شدن! نیاول دیصدا از واحد خودشونه،در و باز کرد و با آو نیکه متوجه شده بود ا اریسام

 پلک زدنو از دست داد. ییتوانا دیکنم آو فکر

 

 داخل کنجکاو بودم،اما خب زشت بود داخل خونه سرک بکشم. دنید واسه

 شد و به داخل نگاه کردم. روزیخودمون(بر غرور پ ی)همون فضولیکنجکاو بالخره

 

ل که در حا ییسایو آو نایو بفهمم،که چشمم به سا رتشونیدادم تا منشاً حنگاهم و به داخل خونه سوق یکنجکاو با

 رقص بودن،دوخته شد.

 

 شل شد. شمی،نیبا آهنگ خارج نایاز نوع حرکات سا ناخوداگاه
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 نظر داشتم. ریبه جز حرکاتش و ز م،جزیمشک یها هلیت با

 خودم بودم که احساس گردنم گردنم سوخت! یو هواحال تو

 

 مواجه شدم. نیخندون رات افهیبرگشتم که با ق تیعصبان با

 مشخص بود؛ شیناراحت لی،دلمانعم کرد اریچهره درهم سام یو مشت کردم تا بزنمش ول دستم

هم  م،بازیباش شیمیصم یچه قدر هم دوستا ،هرمینیخواهراش و در حال رقص بب نیدوست نداشت من و رات اون

 .مینامحرم

 

 بود. یرتیغ یادیز اریخب سام یول

 .میخونه شد یو راه میراجع به نقشه ها حرف زد گهیکم د هی

 

 دوم پارت

 

 نایسا 

 

 .میهست نامهانیبه اتمام رسوندن پا ،مشغولیدرنگ چیه یب سایشده که منو آو یساعتکی قایدق

 شد. سایزدم که باعث تعجب آو هیکنارم تک واریسرمو به د یحال یب با

 کم شوکه شده. هی ده،االنید یمن و در حال مسخره باز شهیهم نکه

 رون؟یب میبر هینظرت چ سایگم آو یم-
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 .میبر ،پاشویگل گفت یهم که از خدا خواسته:وا اون

 رفتم. یبهداشت سیدستم برگه هارو کنار زدم و به طرف سرو با

 به صورتم زدم. یو آب آب و باز کردم ریش

 حالم کردم. یب یعسل یبه چشم ها ینگاه نهیآ تو

 چشم ها بره؟ نیروزه برق ا کیباعث شده  یچ

 شدم؟ یطورنیچمه؟ چرا ا من

 م.به سمت کمد رفت میاومدم،مستق رونیکه ب یبهداشت سیسرو از

 

 تنم کردم و از اتاق خارج شدم. یحوصله لباس یب

 پله نشستم. نیاومدم و رو اول نییرنگ براق پا یقهوه ا یپله ها یرو از

 .ینیفوتبال بب یتون یجا باشه،بعدا هم م نیحواست ا دیو جلب کرد:آو توجهم اریسام یصدا

تو  گه،خاکی.و.ث بزن تو دروازه دی.انه؟دی زنهیپسره گل و م نیا نمیساکت شو بب یمعترض گفت:عه سام دیآو

 سرت!

 

 !دی:آودیغربا حرص اریسام

 ؟یگیم یخب چ یلیخحناق! ی:ادیآو

 نقشه رو نگاه کن. نی:ااریسام

 .نمینقشه هات،بده بب نی:توام با ادیآو
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 بخاطر بحث برادرانه شون رو لبم جا خوش کرد. یخند لب

 

 بود. ومدهین ساینشسته بودم و آو یربع کی بایتقر

 بهتر که اومد. ستادم؛خبیکفشش ا یبلند شدم که با صدا تیعصبان با

 ؟یمانع از باز کردنش شد:کجا به سالمت دیآو یدر و تو دستم بود که صدا رهیدستگ

 کرد. یم زیسر تا پام رو آنال یبرگشتم رو مبل لم داده بود و با کنجکاو یوقت

 .هم به ما جلب شد اریحرفش توجه سام نیا با

 .میکم قدم بزن هی میر ی:داداش مسایآو

 سر و وضع؟ نی:با ااریسام

 بود. سایبا آو اریحرف سام صورت

 !؟یپوش شد یجون شوهرت مرده مشک یدر حال تخمه شکستن بود وگفت:سان دیآو

 کردم.به لباس هام یتعجب نگاه با

 من...-

 رو به من نداد. یحرف چیو اجازه ه میو سوار آسانسور شد دیدستم و به شدت کش سایبه خودم اومدم که آو یوقت

م برسم به خود دیجوونم و با رم؟خوبیمثل تو عزا بگ یانتظار داشت ه؟نکنهینگاهم و حس کرد گفت:چ ینیسنگ یوقت

 !گهید

 چته؟ نم،تویتاسف تکون دادم که مشکوک گفت:صبر کن بب یاز رو یسر

ش راجع به الش،بعدایخ یاومده بود و داخل شالم فرستادم و گفتم:ب رونیب آسانسور چند تار از موهام که نهیآ یجلو

 .میزن یحرف م
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 .میدیرس نگیکه حرفم تموم شد، به پارک نیمحض ا به

 نشده ضبط و روشن کرد.  م،سواریو سوار شد و پرت کردم که رو هوا گرفت چیسوئ

 و گذاشت. کوریبود؛آهنگ تکون بده از اپ کوریاپ یآهنگ ها عاشق

 بود. یآهنگ در حال بندر تمیبا ر چارمیب نیماش

 

 .میدینقش جهان رس دونیبعد به م قهیدق ده

 رو به اون رو شده بود. نیکل زمان از دستم در رفته بود و حالم از ا به

*** 

 چشمم و گرفته بود. ییو مانتو میبود ستادهیا یمغازه ا یجلو

 گرفتم. نیتریچشم از و م،یزنگ گوش یصدا با

 ه؟ی:کسایآو

 !ارهیسام-

 ؟یدادم:جونم داداش جواب

 ن؟نه؟یارینم فیگذره که تشر یکه بهتون خوش م نیدور کردم:مثل ا کمیرو  یادش،گوشیفر یصدا با

 سالمت کو؟زبونت و موش خورده؟-

 از زبونم! نمیشد گفت:سالم ا یکه از کنارم رد م یپسر

 

 متر در آورد. میو نزبونش بعد

 ده! یزده گفتم:نگران نباش،خدا شفات م رتیح
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 .میرو گرفتم و خرامان خرامان رفت سایآو دست

 بود؟! ها؟ یاون کدوم ح.ر.و.م.ز.ا.د.ه ا نایرو رها کردم:سا سایدست آو اریداد گوش خراش سام یصدا با

 هنوز پشت خطه! اریرفت که سام ادمی یدم،وایکوب میشونیدست به پ با

 که جوابش و دادم،فعال خدافظ. یدیدادم:داداش د ترس آب دهنم و قورت با

 

 .نشه یتر عصبان شیقطع کردم که ب عیسر

 .میبدو که بدبخت شد یکرد گفت:سان یکه تاحاال گوش م سایآو

 !دیترس ینم دیآو د،ازیترس یم اریکه از سام یهم  ان قدر سایآو نیا

 انداختم و برگشتم. نیترینگاهم و به و نیآخر

 حرکت کردم. عایدفعه من پشت رل نشستم و سر نیا

 

 

 سوم پارت

 

 خورد. نهیخونه در حرکت بودم،چشمم به آ به طرف یادیطور که با سرعت ز نیهم

 و خورد کرده بود!زد و اعصابم یهمش چراغ م ینیماش

 شدم. نیدادمو منتظر ماش نییرو پا شهیو کم کردم و ش سرعتم

 ونتیهمراه نید یکنارم در حرکت بود؛منتظر نگاهشون کردم که راننده گفت:خانوم اجازه م یرنگ یمشک ویبوگات

 !م؟یکن
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 دارم! ازیباربر ن هیبه  یلیخ ه،اتفاقایچه حرف نیرک گفتم:البته ا یلیخ

 از خنده. دیترک سایآو

 رو باال دادم. شهیزدمو ش یپوزخند

*** 

 

 .میو سوار شد میبه سمت آسانسور رفت نیپارک ماش بعد

 اومد. یقهقهه ا یبه طبقه ششم،در و هل دادم که همانا صدا دنیرس با

  

 توجه به صدا به سمت واحد خودمون حرکت کردم. یب

 شدم. کوبخیمردونه، م دو جفت کفش دنید با

 .میو ندار یتو اصفهان کس م؛اخهیتاحاال مهمون نداشت ما

 ود؟خنده از خونه ما ب ینکنه صدا نمیبب سایوا

 

 اریزبان مات از

 داشته باشه. یخواهر نیهمچ اریکردم سام یفکر نم اصال

 .یداداش سام زادیقدر زبون دراز،واقعا دست مر ان

 وقت مراقبش نبودم! چیه یکه من داشتم ول یزینداره،چ یترس یخواهر نیاز بابت همچ گهید

 کرد. یم فیاز خاطره هاشون و تعر یکیداشت  دیآو
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 کتک مفصل خوردن. هیآخرش  یداد:اره ول ادامه

 شون؟یزد یگفت:جد رتیبا ح نیرات

 داشتن! یحساب هیتنب هی ی:نه ولاریسام

 بود؟ یحاال چ-

 .دنیبه هم کردن و خند ینگاه دیو آو اریسام

 شستن! یما رو م یها ریزلباس دی:تو نبود مامان بابا بادیآو

 

 و که گفت،از خنده روده بر شدم. نیا

 در باز شد!... ییهوی

 

 نایزبان سا از

 

 کنه؟ یم فیها تعر بهیها رو به غر نیداره ا یبه چه حق دیآو

 .میشد هیتنب یبعدش حساب م،البتهیآب کرد سیخ یو حساب دیو آو اریسام لنگیبا ش سایکدومش؛من و آو اونم

 

 در و باز کردم و داخل شدم. تیخندشون واقعا برام سخت بود،با عصبان یصدا تحمل

 پشت به ما نشسته بودن. یکلیتا پسر ه دو

 جا چه خب... نی:ادمیغر
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 !دیبرگشتن اون دو نفر،حرف تو دهنم ماس با

 دم؟ید یم یچ

 کرد. یم هم یفیافتاد؟چه تعر ینم دیهستن که از زبون آو نیو رات اریهمون مات نایاناً؟ایاح ستنین وهیهمون بوگات نایا

 

 شد. لیتبد تیمتعجبم به عصبان افهیق

 !ن؟یکن یم یجا چه غلط نیشما ها ا-

 ن؟یشناس یرو م گهیدرست صحبت کن بعدشم شماها هم د نایکه به شدت تعجب کرده بود، گفت:سا اریسام

 

 گفت:بله داداش. ضیبا غ سایآو

 هستن؟ یو رات یها همون مات نیتمسخر گفتم:ا با

 گم،وگرنه... ینم یزیچ دیو آو اریکه باهاش دعوا کردم گفت:خانوم حرف دهنت و بفهم،فقط به حرمت سام یاون

 

 ؟یکرد یکم سخنران ابونیتروخدا بگو خجالت نکش تو خ ؟نهیو قطع کردم:وگرنه چ حرفش

 

 !ورا؟نیباربر جون،از ا یتمسخر ادامه دادم:راست با

 

 چهار پارت
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 خانوم ادبتون کجا رفت؟ نایکرد:سا یاخم نیرات

 جا چه خبره؟ نیبه ما هم بگه ا یکیبابا، یگفت:ا یبا کالفگ دیآو

 نگم،تا حرمت ها حفظ بشه. هیاز اون قض یزیدادم چ حیترج

 شده! قیرف ایداداشم با ک نیبب

 

 نشد. یزیچ م،خداروشکریداشت یتصادف جزئ هی شونیبا ا ابونیداداش،تو خ یچیه-

 ؟ی:مطمئندیبار یشک م اریسام افهیق از

 :آره داداش مطمئن باش!سایآو

 

*** 

 اریمات 

 

 یتو اصفهان،آخر هفته مهمون یساختمان مسکون نیتو اول تیکه به افتخار موفق میگرفته بود میتصم نیرات با

 .میوقت داشت یروز م؛پنجیریبگ

 

 کم چرت بزنم. هیخواستم  یبودم و م دهیمبل دراز کش رو

 صاحاب زنگ خورد! یب نیشد که ا یم چشم هام داشت گرم تازه

 کار داره؟ یچ دیانداختم؛اخه آو میبه صفحه گوش ینگاه

 حوصله گفتم:بگو! یب یلیخ
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 ؟ی:سالمت و خورددیآو

 قطع کنم؟ ای یگ یگفتم:م کالفه

 

 خدافظ. نی:زنگ زدم بگم امشب خونمون دعوتدیآو

 .دیچیبوق تو گوشم پ یصدا

 

 هم از مهمون دعوت کردنش. نیا

 !میبه اون دوتا فنچول بخند کمی میم،بریدعوت نایا یحاضر شو خونه سام نیجا داد زدم:رات نیهم از

 

 نایزبان سا از

 !دمیاز خواب پر یادیفر یبا صدا صبح

 رفتم. نییترس پتو رو کنار زدم و پا با

 زد! یم ادیرفت و فر یبه دست کالفه راه م یبود که گوش دیکه به چشمم خورد، آو یزیچ نیاول

 

 ؟ی:سحر دهن من و باز نکن؛تو واقعا با وجود نامزدت،بازم سراغ من اومددیآو

-.... 

 کنم. یم تیشکا ،ازتیبه من زنگ بزن گهیبار د کی!اگه یخور ی:تو... مدیآو

-.... 

 :شرت کم!دیآو
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 یسوزه،به حال گوشا یاومدم و از همون جا داد زدم: داداش خل من،کم داد بزن،دلت به حال گلوت نم نییپله ها پا از

 ما بسوزه!

 اومد. رونیاز آشپزخونه ب سایکه آو دمیپله هم پر نیآخر از

 با جارو مسواک بزنم! دیلب خند نگاهم کرد که گفتم:ببندش،فردا با با

 رو سرت! یرو گذاشت د؟خونهیشده آو یمانعش کرد:چ اریسام یجوابم و بده که صدا خواست

 

 محو شد:سحر! دیخند آو لب

 باشه؟ یفعال شد:سحر ک سایآو یشاخک ها باز

 جنگل خودمونه بابا! یاز پلنگ ها یکیلب گفتم: ریز

 

 گم،صدات و هم ضبط کردم! یرم به بابا م یم ای یگ یم ای: دیبه آو ییبا پرو سایآو

 به هم دنبالش رفت. اریزد،سام رونیگفت و از خونه ب ییبروبابا دیآو

 .دیو رو مبل دراز کشباال انداخت یاشونه یلایخیکردم که با ب سایبه آو ینگاه

 

 کنم! تیاذ کمیمن ته دلم مونده اون دوتا پسرو  سایآو گمیدستم گرفتم:م وونیزیتلو کنترل

 !خوادیدلم م یلیخ ،منمیگفت یو گفت:آ دیکش یاازهیخم

 تشونیو بعد اذ میامشب شام دعوتشون کن هینظرت چ گمیو دستشو کنار سرش گذاشت:م دیپهلو دراز کش به

 م؟هوم؟یکن
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 .ادیاز اون حال و هوا در ب دیآره فقط بزار آو-

امش که آر تیدرست کردم و با نها یخیپنج بود که رفتم آشپزخونه و دوتا شربت آلبالو -میچهار و ن یساعتا بایتقر

 شک نکنه،کنارش نشستم. دیوقت آو هی

 

 .کردیباال رفته نگاهم م یگرد شده و ابرو ها یچشم ها با

 .دمینوش کمیخندم گرفته بود،شربت خودم و برداشتم و  دیشد افشیق از

 یلم مگ نا،خواهریگفت:سا یلب تاپش و کنار گذاشت بعد شربتشش و برداشت و با ترس ساختگ دین،آویهمون ح تو

 !؟یکن همیتنب یخوا یم یطور نیسر زده که ا یتروخدا از من کار بد ؟فقطیچه قدر خوب یدونست

 

 کنم! هیگر ایدونستم بخندم  یتو گلوم،نم دیبه شدت پر شربت

 منو شناخته! دیذات پل گهیهم د نیاخ ا اخ

 

 پنج پارت

 

 د؟یآو یگیم یکه تموم شد گفتم:چ خندم

 آوردم. یطورنیهم من

 !رهیگ یخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیکرد و گفت:ه زیو ر هاشچشم

 اومده بودن خونمون؟ شیدوستت بود،چند روز پ نیا یباال انداختم و خونسرد گفتم:راست یاشونه
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 ؟یکرد رونشونیکه از خونه ب یبه خودش گرفت:همون یجد افهیق

 امشب شام مهمون ما؟! یدعوت شون کن هیگم نظرت چ یآره،م-

 خدا ماتش برد. بنده

 ط گفتم مهمون دعوت کن.ندارم،فق شونیکار ه؟نترسیبابا چ یکوره در رفتم:ا از

 نگفتم. یزیبهت در اومد:من که چ از

 

 .میدیهمه کارا رو م بیترت سایو آو گه،منیتکون دادم:حاال دعوت کن د یسر

 زدم و سرم و مثل بچه ها کج کردم و  یلبخند

 من؟ ؟جونی:داداشگفتم

 .یاریبچه ها رو در ب یخواد ادا یخوب بابا نم یلیکرد و گفت:خ یا خنده

 !ییآقا یلیشدم و لپش و محکم بوس کردم و گفتم:خ بلند

 

 کارت کنه. یخدا بگم چ نای:سادیچندش رو لپش دست کش با

 اه! یکرد میلب گفت:تف مال ریز

 رفتم. سایبه سمت اتاق آو میسر دادم و مستق یاقهقهه

*** 

 تک نفره تو آشپرخونه نشستم؛واقعا خسته شده بودم. یرو صندل یخستگ با

 رو به موت بود!که  سایآو

 به صورتم زدم و به سمت اتاقم رفتم تا آماده بشم. یآب هی
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 بود. کیتو تنم ش یبه تن کردم؛حساب یبلند سارافون

 سوزونم! یم شیآت یسرم امشب کل ریداشته باشم،خ یانرژ کمی بهتره

 

 مورد نظرم و برداشتم و تو محل مناسب گذاشتم. لیوسا

 قدم شد. شیباز کردن پ یبرا دیو جلب کرد،آوزنگ در توجهم یبه آشپرخونه برم که صدا خواستم

 !رمیبگ یمن از شما چه حال م،امشبیگران قدرمون رفت یبه استقبال مهمون ها 

 

 کردن. یاومدن و با داداشام احوال پرس رونیاز آسانسور ب بالخره

 باال انداخت و به طرفم اومد. ییکه چشمش به من افتاد،ابرو اریمات

 شما؟ نیخانوم،خوب هست نایگفت:به به سا یلحن خاص با

 !؟یزدم و آروم گفتم:سالم،شما مفتش یمسخره ا خند لب

 ندارن! یمثل تو ارزش احوال پرس ییپرسم،آدما ی:مشکل از خودمه که حالت و مدیخندش ماس لب

 .رمیگبهتر حالشون رو ب تونمیظاهرم و حفظ کردم تا بعدا که م یداغ کرده بودم ول یحساب

 گرفتم و با لب خند نظاره گرش بودم. نیو به طرف رات روم

 ن؟یدار یو جلو در نگه مشما تو دهات تون مهمون یگفت:سام طنتیبا ش نیرات

 زد و با خنده گفت:برو تو،کم چرت بگو. یمشت نیبه کتف رات داداشم

 .دنیخند یگفتن و م یم یرفتن و از هر در ییرایخنده به سمت پذ با

 

 بعد اومد و به همه تعارف کرد. قهیدق اره،پنجیبه آشپزخونه رفت تا شربت ب سایآو
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 اخم هاش تو هم رفت. سایگفت که آو یچ نیگرفت،رات نیکه جلو رات یدونم موقع ینم فقط

 گفت؟ یبهت چ نیکنارم نشست،رو بهش گفتم:رات یوقت

 !؟میاریب فیتشر ینیریبا دسته گل و ش یبهش کرد:گفت ک یخصمانه ا نگاه

 کردم؛البته آروم. یلحظه شوکه شدم و بعد تک خنده ا هی

 بابا! ولیا-

 

 .میاز اون ها سکوت کرد تیهم به تبع سایبعد حرفاشون تمام شد و منو آو یمدت

 ن؟ینامه در چه حالِ دخترا؟کمک الزم ندار انیگفت:پا نیرات یدفعه ا هی

از پسش  میتون ینامه هم آخراشِ،ممنون م انیکرد و گفت:پا یدست شیپ سایبدم تا ساکت بشه که آو یجواب خواستم

 .میایبر ب

 

 کار من هنوز تمام نشده. ینگفتن ول یزیچ گهید

 کرد.  یبا اخم نگاهم م اریمدت سام نیکل ا دونم چرا تو ینم فقط

 کار کردم؟ یمگه من چ چرا؟

 .میو به آشپزخونه رفت میدست به کار شد اسیآو م،منویبا نگاهش گفت که شام رو حاضر کن دیآو

 مشغول بودم. یا قهیرو برداشتمو پنج دق ازمیمورد ن لیوسا عیسر

 گذاشتم. نتیجمع کردم و تو کاب ولیکه داشتم وسا یسرعت نیتر عیسر با

 

 گفتم که بره صداشون کنه. سایشستم و به آو دستامو
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 قدم هاشون اومد. یبردم که صدا یدوغ و نوشابه رو م داشتم

 .که در نظر گرفته بودم ننیبش یکردم که رو همون صندل یخدا مخدا فقط

 کنن. یکار م یحواسم بود که چ یچشم ریاز همه من نشستم و ز اول

 

 .ارمیخواستم بال در ب یم ینشستن،از خوش حال یوقت

 !انه؟یتونه کارش و خوب انجام بده  یدو سه،م کیچسب  نمیبب بزار

 به زور خندمو قورت دادم. یعنیکرد؛ ین وسط جمع ممن و از او دیبا یکیآخ  آخ

 غذاشو خورد! انه؛بعدیقاشق سالم هستن  نیبعد اول نهیبه همه کرد تا بب یاول با ترس نگاه نیرات

*** 

 غذا ها خورده شد و تشکر کردن. همه

 از ما بلند شدن. تیهم به تبع هیو بق میبلند شد سایو آو من

 ...اما

 هم باهاش بلند شد! یخواست بلند بشه که صندل اریمات

 محکم بلند شد که شلوارش از پشت پاره شد! یرباط،ان قدر ن،مثلیاما رات و

 پاره شدن پارچه شلوارش،واقعا خنده دار  بود! یصدا

 که نخندم! خودم و نگه داشتم یبا بدبخت 

 .دیبلند بلند خند دیصحنه رو د نیکه همون اول ا دیآو

 داره؟ خیهاتون م ی!پس شلوارم کو؟صندلیوا یکه پاره شده بود گذاشت و گفت:ا یستشو رو قسمتد نیرات

 و که گفت،از خنده روده بر شدم. نیا
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 دو تا از شلوار هاش و بهشون داد. دیآو نیپاره شده بود؛به خاطر هم نیمال رات یشده بود ول یفقط چسب اریمات مال

 نگاه متنفرم. ینیکردن و من هم از سنگ یها نگاهمون م رغضبیدوتا مثل م هر

 نگفتن. یزیبه خاطر داداشم بهمون چ مطمئنم

 

 شش پارت

 

 .میرفت ییرایبه سمت پذ میکه داشت یباشکوه یلیاز شام خ بعد

 .مرحله دوم نقشم بود نوبت

 یام مکه بدرقه سایگذاشتم و با لبخند آو یکیکوچ ینیبرداشتم و بعد تموم شدن کارم،داخل س یکیش یها فنجون

 شدم. ییرایکرد،وارد پذ

 

 وارد شدن من صداها قطع شد. با

 !ارمیکرد و گفت:به موقعش به زانو درت م یاخم پر رنگ ،یزمان با برداشتن چاگرفتم؛هم اریمات یجلو اول

 زدمو محکم پاش و له کردم. ی،لب خندچه قدر موفق بودم دونمیو نشون ندم و نم تمیکردم عصبان یسع

 کارم،چشم هاش از فرط تعجب گرد شد. نیا اب

 !یموفق باش-

 گرفتم. نیرات ینکردم و جلو یتوجه

 

 مون؟یبکش یخوا یدفعه که نم نیعجز گفت:ا با
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 ه؟یحرفا چ نین؟ایزدم:اوا آقا رات یخند شین

 !ماریدر م ارویباشه شلوار سام یزیچ ییخدا اگه تو چا قته؛بهیست،حقیو با ترس قورت داد و گفت:حرف ندهنش آب

 پات و قلم کنم! یحرفت و تکرار کن تا انگشت ها گهیبار د هی؟یکردم و گفتم:چ یخنده ا تک

 

 خود خدا! ای:نیرات

 فقط محض تمسخر دخترا بود! نیرات یکه رفتارها دمیچند مالقاتمون فهم نیا تو

 من کو؟ ییپس چا نایبلند شد:سا دیآو یصدا

 !یاومده باش ایبه دن یشش ماهگ ادینم ادمیکه  د،منیگم آو یو گفتم:م برگشتم

 

 .میخودمون هم آماده کردم و مشغول شد یچا ینیبه سمت آشپزخونه رفتمو س 

 !؟یدو نفره آورد ینیس نایبزرگ و واسه ا ینیکه واسه ما تو س هیچ نیگم ها!حکمت ا یگفت:م دیدفعه آو هی

 

 به شدت به سرفه افتادن. نیو رات اریتموم شد،مات دیکه حرف آو نیبعد ا خداشاهده

 !زنیبر رونیتو گلو شون هست  رو ب یخواستن هر چ یم انگار

 هم با هول بلند شدن و به پشتشون زدن. اریو سام دیآو

 گفت:نزن بابا،قطع نخاع شدم! یخفه ا یبا صدا نیآخرش رات 

 و نگاهش کرد. دیدست کش اریسام

 ن؟یشد؟زهر خورد :چتوندیآو

 !میخورد یکاش زهر م یگفت:ا یدورگه ا یبا صدا اریمات
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 انداخت. سایبه من و آو ینگاه برزخ بعد

 .اریبرو براشون آب ب نایهم با همون اخمش گفت:سا اریسام

 .ختمیآب ر وانیداد؛با حرص دو تا ل یهمش حرصم م نیدونست کار منِ،به خاطر هم یداداشمم م حاال

 !زمایبر یهوش یب یگفت توش دارو یم طونهیش

 . دنیگذاشتم که هر دو با عجله سر کش زیها رو، رو م وانیل

 ان قدر بد مزه است؟! ن،یتامیو یمخلوط شکر و نمک و فلفل و گالب و مولت یعنی

 موندن و بعدش رفتن. یساعت کی

 رو مبل نشست. یرو بست و با خستگ یدر ورود اریسام

 

 نه؟! یترکیم ی،دارینزد دیو سف اهیدست به س شهیم یبهش انداختم و گفتم:چند سال ینگاه مین دیآو

 خب اون موقع فرق داشت. است؟یهمون طور که چشماش بسته بود،گفت:منظورت اون مهمون اریسام

 م؟یریرو بگ شیحساب هی میبرگشت گمی:مدیآو

 رو ها؟ شیحساب هیکرد: دییتا داداشم

 :بله بله!دیآو

 

 ه؟یمنظورشون چ نای؟ایچ

 زدن؟یحرف م یرمز چرا

 .کردم؛انگار اون هم تعجب کرده سایبه آو یو نگاهزو کنار گذاشتم زیم یرو یهاظرف
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 ن؟یریگیم یشک گفتم:شماها مهمون با

 رو دسته مبل جاخوش کرد:بله با اجازتون. دیآو

 .می:پس چرا...آخه...ماها خبر ندارسایآو

 

 م؟یببر فیکث یها ین مهمونشمارم به او نیدار ه؟انتظاری:چزدیحرف م یرحمیبا ب اریسام

 کردن؟ تیترب یجورنیبابا مارو ا ؟مامانیریگیم یچرا اصال مهمون فن،پسیداداش اگه به قول خودت کث-

 واست! هیلینگفتم خ یزیچ نیو رات اریجلو مات اتیکه بخاطر اون گند کار نیبه روم زد:ساکت شو،هم یپوزخند

 

 !یتلخ گفتم:حتما خودتم از اوناش یلیپوزخند زنان و خ منم

 زدم:آره؟! خندشین

 آورد. ورشیحرصش و درآورد چون از جاش پاشد و به سمتم  یلیخ خندمشین کهنیا مثل

 .خوردیم نیکه نوک انگشتم به زم یبلندم کرد،طور نیو محکم گرفت و از رو زم بازوهام

 

 بگو! گهیبار د هی؟یگفت یگفت:چ دیلب با تهد ریز

 شده داداش،گفتم خودتم از اونا... نیزنان گفتم:گوشات سنگ دپوزخن

 زد،دستش مشت شد! دیکه آو یادیبا باال بردن دستش حرفم نصفه موند و با فر نویمنو گذاشت رو زم 

*** 

 شدم. داریب یبا کرخت صبح

 .به صورتم زدم یرفتم و آب یبهداشت سیبه سمت سرو عیسر
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 رفتم. نییپا میمستق یبهداشت سی. از سرولحظه سنگ کوب کردم هیخنک بود که  یان قدر آب

 اومد؛فکر کنم همه تو آشپزخونه باشن.  ینم ییصدا

 کرد. یرفتار م نیکم سرسنگ هی اریسام زیم سر

 .ندادمو صبحانم رو خوردم تیاهم

 زنگ خورد. دیآو یکه گوش مینشسته بود ییرایصبحانه تو پذ بعد

 ه؟یحوصله جواب داد:چ یب

-.... 

 .میاومد یهم م یگفت یو قورت داد:خب پس،نم شلقمه

-.... 

 نداشته باش،فعال. یکار نشیبه ا گهیو مزه مزه کرد:تو د شییاز چا یکم

 رو قطع کرد و کنار گذاشت. یگوش

 ؟یگفت داداش یم یبود؟چ یخورد گفت:ک یو پفک م پسیهمون طور که چ سایآو

 .دیافتاد واسه آخر هفته؛آماده باش یچپ چپ نگاهش کرد و با اکراه گفت:مهمون دیآو

 

 سرجام نشستم. خیو بنده هم س دیپر سایآو یتو گلو پسیحرف،چ نیا دنیشن با

 

 هفت پارت
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 نشسته بود،به پشتش زد تا خفه نشه. سایکه کنار آو اریسام

 ! یفرصت خوب چه

 .رمیبگ واریتر حال مات شیتونم ب یم

 گفتم؟ یکرد:چته؟مگه چ یاخم دیآو

 و شماها. دونم یم ن،منیبکن یکار نیکنان گفت:به خدا اگه بخوا دیتهد اریسام

 !یخودتو نگه دار که دست بلند نکن ،جلویعرضه دار یلیخ ،تویخواد تو واسه ما خط و نشون بکش ینه بابا؛نم-

 .نایزد:سا یبهم تشر دیآو

 

 انداخت و دستاش مشت شد. نییسرشو پا اریگفتن اون حرفم،سام با

 نگم. یزیکه سواستفاده کنه و منم چ شهینم لیدل نیا یدوست دارم؛ول یلیخ ارویدونن که من سام یم همه

 بد نبود! یبه ذهنم اومد؛واسه رو کم کن یفکر هی

 !رمیبگ یحال هی؛داداش من از تو گذاشتم بمیبرداشتم و تو ج یپولم تراول پونصد تومن فیرفتم و از ک عیسر

 کنم! یم مونتیپش ؟یبزن یلیبهم س خواستیدلت م یلیخ

 .نشستم سایرفتم و کنار آو نییخونسرد پا یلیخ

 یهم روش م گهید یکیدر آوردم( بمیکورسه؟ البته)تراول و از ج هیپا یپا انداختم و لب خند زنان گفتم:ک یرو پا

 .میذار

 

 .ستیدونه منظورم با اون ن یهم که م دید،آویاول کنار کش که همون سایآو

 کرد،انداختم. یکه با فک منقبض شده  نگاهم م اریبه سام ینگاه مین
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 باهام مسابقه بده. دیدونست فقط خودشه که با یم انگار

 به کوه رفتن و دور هم جمع شدن. نیو رات اریبا مات سایو آو دین،آویبنابرا

*** 

 

 ؟یبش یرو کم کن نیا الیخ یشه ب ی:حاال نمسایآو

قع کنه؟ اون مو رتیبزنه و تحق یلیجلو همه بخواد به تو س دیفکر کن آو سایسرم انداختم:آو یرو یرنگ یمشک شال

 که من تند رفتم؟ دیببخش یداداش بگم امیمن ب یو با دمم گردو بشکنم؟ انتظار دار نمیبش یانتظار دار

 

 ینگفتم،دارم به خاطر خودت م یزیکه چ ؟منیریوشم گرفت:خواهرکم،چرا تند محرکت اومد و تو آغ هیبا  سایآو

ز ا تونی. نزار حرمت خواهر برادریو دعوا کن یفتیسر لج ب یطور نیا اریگم؛اون داداشته،من دوست ندارم تو با سام

 بره. نیب

 

 دختر منبع آرامشه. نیا

 سادست. یرو کم کن هیجونم،نگران نباش،فقط  یاومدم و گفتم:آو رونیآغوشش ب از

 ها! یرو کم کن نی:تا باشه از ادیخند

 .ادیب اریرفتم تا سام نییحاضر شدم و پا عیسر

 سمت در رفتم. ،بهینگاه چیپاش،بدون ه یصدا دنیمحض شن به

 تونستم حس کنم. یحرص خوردنش رو هم م یحت

 .میرفت یو به طرف رال میشد نشیماش سوار

*** 
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 که از خودم سراغ داشتم حرکت کردم. یسرعت نیحرص پامو فشار دادم و با آخر با

 جلو بزنه. خوادیم یبا چه ترفند اریمتوجه شدم که سام 

 .میبود انیخط پا کیبه موقع جلوش و گرفتم،حاال من بودم که تونستم جلو بزنم،نزد یول

سرعت از کنارم رد شد و از خط  ار،بهیسام ادیکم کردم و با توجه به سرعت ز وع،سرعتمیضا یلیحرکت خ کی تو

 گذشت. انیپا

 

 ترمز کرد. یکه رد شد،فور نیهم

 ازش بلند شد. یدود بد ره،آخهیبگ شیها آت کیترمز کرد که من گفتم االنه که الست چنان

 شد و با تعجب به سمتم برگشت. ادهیسرعت پ به

 شه! یکنه به شدت خنده دار م یتعجب م یوقت اریسام یشدم،چشم ها ادهیپ و باز کردم و نیدر ماش 

دوست دارم  ،بازمینکن ،چهیکن یچشماش سرم و باال گرفتم:داداش چه تو عذرخواه دنید یو برا ستادمیا جلوش

 داداش خلم! 

 بغلش کردم. و

 زده نگاهم کرد که به خودش اومد و محکم در آغوشم گرفت. بهت

*** 

 

 میدر خونه بود جلو

 .میقراره بر ییجا دیخونست؛من و آو سایآو ی:خواهراریسام

 فعال. یباشه داداش-
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 !کنمیخفت م نایمحکم بوس کردم که گفت:سا وگونش

 و وارد خونه شدم. دمیخند بلند

 خونه ان قدر ساکته؟ چرا

 !ذارهیخونه باشه،خونه و رو سرش م سایآو اگه

 سا؟یزدم:آو داد

 ست؟یه نخون سایآو مگه

 دختر کجاست؟ نیا... پس ا بسم

 .رو داد زدم سایرفتم و بازش کردم و اسم آو یبهداشت سیسمت سرو به

 حمام،بعد بالکن،بعد آشپزخونه! بعدش

 رفت. ادمیاتاق خوابش  یوا یا

 عقب رفت،من گفتم شکست. نیدو جلو رفتم و در و با لگد زدم!همچ با

 شدم. دم،شوکهیکه د یصحنه ا از

 

 هشت پارت

 

 کرد! یم هیداشت گر سایآو

 کنه؟ هیگر دیمن چرا با یسایآخه؟آو چرا

 بلند شد و خودشو تو بغلم پرت کرد. دنمیپرت کردم و به سمتش پا تند کردم،با د فمویک

 .دمیعمرم و د یصحنه نیتر بیبگم عج تونمیبه جرعت م یعنی



 تو یعنیرمان عشق 

 
33 

 

 !ه؟یو گر سایآو

 

 ؟یشده خواهر یم؟چجون یبه حالت نوازش پشتش گذاشتم:آو دستمو

 نگفتم؟ م؟بهتیبر ایداداشت شو؟نگفتم ب یرو کم کن الیخ ی:نگفتم بهت امروز و بدیاکراه ازم جدا شد و بلند توپ با

 که با داد و حرص گفت،باعث شد چشم هام گرد بشه. آخرشو

 کردن؟ یکار نیو رات اریشده؟مات شیطور یسا؟کسیشده او یگفتم:اخه مگه چ یجیبهت و گ با

 آوردن. ریدوتا من و تنها گ م،اونیزد و گفت:ما که با بچه ها کوه رفت هیمتکاش تک به

از کوه باال  میکه داشت ی( موقعاریمهراد و مهالن؛)داداش و زن داداش مات دمیبودن که فهم یدختر و پسر هیجا  اون

من پشتم بود، نیبخوره؛چون رات زیپام ل ریشد،باعث شد ز دایخبر از کجا پ یدونم اون سنگ از خدا ب یم،نمیرفت یم

ه کمک تو ب یازی! محکم با دستم پسش زدم و گفتم نیکن هجلو پات و نگا ستین ،بدیستیو گرفت و گفت کور که ن

 نبود.

 یباق رایبد نبودا،بعدشم اگه من کمکت نکرده بودم االن به د یکرد یتشکرم م هیکه رفتم،پشت سرم گفت  نیهم 

 !یشتافته بود

 بهتر بود. یکرد یکه ازت تشکر کنم،ضمناً کمکم نم ینکرد ینگاهش کردم و گفتم کار خاص ضیغ با

 بود. قیآالچ هی میکم که جلو تر رفت هیم،یمهال اومد و با هم باال رفت بعدش

 زد. یفقط پوزخند م نیرو بروم بودن،رات قایدق نیو رات اریجا مات اون

 موقع ینیبب یکردن که انگار ارث باباشون و خوردم. نبود ینگاه م یورج هیافتاد، یهر دفعه نگاهم به اون دوتا م 

موش داره و  نشیرزمیز ن،آخهیزم یبه بعد مراقب باش نخور نیاز کنارم رد شد،بهم گفت:از ا یوقت نیبرگشت،رات

 هزار تا خرگوش داره!

 .خنده و از کنارم رد شد ریبلند زد ز خودشم
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 تمام شدن حرف هاش،واقعا حالم بد شد. بعد

 .نی؛به خصوص راتاون لحظه چه قدر از اون دو تا پسر متنفر شدم دونستیم خدا

 که بچه ان! واقعا

 بکش تا من برم لباسامو عوض کنم و ینقشه حساب هی نیعوض کردن جو، بلند شدم و لب خند زنان گفتم:تو بش یبرا

 .امیب

 

 .میکرد یخودمون هم تمومش م دیو پس با میما بود مزخرف یباز نیکننده ا شروع

 !میزنیتو سر هم م میبچه ها همش دار مثل

 .دمیرو تو آشپزخونه د سایاومدم که آو نییپله ها پا از

 سا؟یگفتم:آو یبلند یسالنه از پشت رفتم و با صدا سالنه

 کنه! یکار م یکرد داره چ یدونست فکر م ینم یکیبرگشت، یجور هی یعنی

 خنده:آروم باش گلم،آروم! ریزدم ز بلند

 خودش هم خندش گرفته بود. انگار

 به سمت بالکن دل باز خونه مون رفتم. یسر خوش با

 .دمیکش یقیو رو نرده گذاشتم و چشم هام و بستم و نفس عم دستام

*** 

 :خب نقشه ات در چه حاله مهندس؟!شدم یجد

 کنم... فیبرات تعر ای:بسایآو
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 .یخنده:آخ آخ دست رو نقطه ضعفشون گذاشت ریمام شد،بلند زدم زت یوقت

 ؟یامتحان کرد یبار رو سام هی ادتهیکرد و گفت: یا خنده

 .ادمهیاره  یتند سر تکون دادم و با خنده گفتم:وا تند

 :چه قدر دعوات کرد؟نه؟سایآو

 فقط بخندم. خوادینگو که دلم م-

*** 

 اریزبان مات از

 

 باشن. یمهمون انیخورد، گفت:داداش به اون دوتا جونور زنگ بزن بگو که در جر یداشت تخمه مکه  یدر حال نیرات

 

ولو  نیبخورم و رو زم یپام بود و باعث شد سکندر ریز یدونم چ یدادم بودم، بلند شدم که نم هیکه به مبل تک نیهم

 بشم! آخ خدا پوست موز بود!

 .دیخند یو با بدبخت نیرات یتو گلو دیحرکت،تخمه پر نیا دنید با

 کرد و احساس کردم به کل فلج شدم. یبه شدت درد م گاهممنینش

 جانانه هم نثارش کردم! یگردنپس هیبلند شدم و  یمبل و گرفتم و به سخت ی دسته

 

 خنده! ریزنه ز یبار م هی قهینشسته و هر چند دق نیرو زم دمیکه د نیرات شیتماس برگشتم پ بعد

 خودت شفاش بده. ایخدا

 چشمش بهم افتاد. هوینگاهش کردم که  مبهوت
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 خنده! ریدفعه بلند تر زد ز نیا

 ن؟یخنده اش،خندم گرفته بود:چته رات از

 

 !داشتمیو به عنوان خاطره نگه م گرفتمیم لمیکاش اون لحظه ازت ف یخنده کنان گفت:ا 

 خنده. ریزد ز دوباره

 شد! یستوده با اون همه دبدبه و کبکبه،چ اریمات نیتا دخترا بفهمن ا ذاشتمیم نستایداد:تو ا ادامه

 نگفتم. یزیکردم و چ یاخم

 .رهیدر آورد که خندش نگ یو به شکل دهن ماه د،لباشیو که د اخمم

 خنده ام به هوا رفت. کیحرکتش شل نیا دنید با

*** 

 نایزبان سا از

 

 آخر هفته رو فراموش کرده بودم. یبه کل مهمون 

 زنگ زد و خبر داد. اریبار،مات نیدوم یراب

 هستن. تیو موفق یمهمون نیا ی(باعث و باندیار،آوین،سامیار،راتیچهار نفر)مات نیا م؛چونیزود تر بر دیبا ما

 

 نه پارت

 

 بود. یمهمون فردا
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 رو تو ذهنم مرور کردم و به خواب رفتم. دمینقشه پل گهیبار د هی

*** 

 .میزودتر اون جا بر دیبابا ما با ؟یهنوز حاضر نشد نای:سادیبا حرص غر اریسام

 بزار حاضر بشم. رونیخب بابا،برو ب یلیخونسرد گفتم:خ یلیخ

 رفتنش،اول حمام رفتم و بعد با حوصله موهامو خشک کردم. رونیمحض ب به

 در کمد و باز کردم و چند دست لباس رو تخت گذاشتم. 

 هم عکس گرفتم. یو کل دمیو پوشحوصله هر کدوم با

 رو صورتم کردم. یحیمل شیخونسرد آرا یلید؛خیرس شیآرا نوبت

 ...گهید یکیجفت کفش هم پام کردم و دوباره  چند

 رفتم. نییبعد دوساعت با آرامش پا خالصه

 بگو،قرمز! دویزد،آویم یکه رنگ صورتش به کبود دمیو د اریرفتم،سام یم نییطور که پا نیهم

 .دیدر و کوب دیرفتو پشت سرش هم آو رونیبه ب اریسام

 

 چند بار سکته کرد. تیاز عصبان اریفکر کنم سام ؟یکار کرد یچ یاومد:سان با خنده به سمتم سایآو

 تا نکشتتم. میو گفتم:فعال بر دمیخند

 گازش و گرفت و رفت. ارینشده،سام نیماش سوار

 رنگ پارک کرد. یدر نقره ا هی یجلو اریکه سام نیتا ا میتو راه بود یربع هی

 

 !یو برازندگ یدر گوشم گفت:دارندگ سایآو
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 .یتو ندار ستیزدم:ن یخند شین

 .شدیسنگ ها رد م یپاشنه بلند بود،به زور از رو سایکفش آو چون

 آخه؟ نیبگه مجبور ستین یکیزد: یپوزخند دیآو

 واسش گرفتم. ییپا ریز هیو هم زمان  شما حواست به خودت باشه!-

 .خوردیم نیاگه خودش و کنترل نکرده بود،سرش به زم یعنی

 

 .میو زودتر حرکت کرد میدیبلند خند سایو آو من

 ها. هیهمسا چارهیاومد؛ب یتر هم م نییبود که تا هفت کوچه پا ادیز یاهنگ به قدر یصدا

 به استقبال مون اومدن. نیو رات اریم،ماتیدر که بود یجلو

 تموم شده ها! یورا،مهموننیدر کنترلش داشت گفت:داداش از ا یکه سع یبا لحن عصب اریمات

 ما رو عالف خودش کرده بود. ییبنده خدا هیپشت گردنش و خاروند: دیآو

 !یفرهنگ یب یبه ما انداخت و گفت:عجب بنده خدا ینگاه طنتیبا ش نیرات

 حرصم گرفت. ناجور

 

 !هیکاف رانیا تیجمع نویلیواسه هشتاد م یزدم:شما که با فرهنگ یشخندین

 .دمیرو د سایوضوح قرمز شدن آو به

 تو. دیخانوم،حاال بفرمائ نیآمار همه جا رو دار میدیگفت:فهم شیشگیپوزخند زنان با لحن هم اریمات

 که فقط خودش بشنوه، گفتم:من واسه تو دارم! یزدم و وارد خونه شدم و طور یحیمل خندلب

 !یکه من بشنوم گفت:به خدا بچه ا یلب جور ریز اریمات
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 و بدم.و نتونستم جوابشکه رد شدم فیح

 

 مهمون دعوت بود. یتو خونه نبود؛هنوز کل یادیز تیجمع

 .میاصل نقشه داشت م؛دریبه بهانه لباس عوض کردن به باال رفت سایآو با

 نباشه. یتا کس چرخوندمیهام و اطرافم مچشم یکنجکاو با

 طور. نیهم هم سایکنم؛آو دایپ واریتا اتاق مات کردمیاق هارو باز مطور تک تک ات نیهم

 

 دو تا اتاق مونده بود. فقط

 بچه ها داخل بردم و چک کردم. نیرو باز کردم و سرم و مثل ا یاول در

 دم؟ید یم یچ

 خدا! یوا

 !نیمزاحم تون شدم،ادامه بد دایبخش یم یلیصورتم زدم و گفتم:خ یبه پهنا یخند لب

 اومدم و در و بستم. رونیب عیسر

 شروع بشه بعد!... یمهمون نیبزار بابا

 خنده. ریزدم ز یپق

 

 اتاق شدم. ار،واردیعکس مات دنیاتاقم باز کردم و با د نیآخر در

مام تاپ بود،تلب هیکه روش  یپوتریزکامیو م یبه رنگ مشک یداشت؛تخت متوسط و کمد یو مدرن کیش یلیخ اتاق

 .دادیم لیاتاقو تشک نیا لیوسا
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 و باز کردم.به سمت کمد لباسش رفتم و درش عیسر

 شروع کردم. یثیزو در آوردم و با لبخند خب ازمیمورد ن لیوسا

 یجون حساب ب کیها که واقعا خوشگل بود، نوشتم:مات شرتیاز ت یکی یرنگ قرمز و باز کردم و با قلم،رو در

 حساب!

*** 

 پا اومد. یدادفعه ص هیآخراش بود که  گهید

 تخت پنهون شدم. ریجمع کردم و با سرعت هر چه تمام تر ز لویهول وسا با

 .دمیتخت فقط دو تا پا د ریباز شد و من از ز در

 !ادیم یرنگ یگفت:چه بو رلبیز

 

 تو سرم،پنجره رو باز نکردم! خاک

 و رو تخت نشست. دیکش یکالفه ا پوف

 و بعد گفت:سالم مامانم! دمینشن ییصدا قهیدق چند

 

 کنه. یداره با تلفنش صحبت م پس

 ؟یر یو به موقع م ؟کالساتی:آره مامان من خوبم،تو خوباریمات

-.... 

 ها. یغصه بخور نمینب گهی:خوبه،پس داریمات

-.... 
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 ستم ها!فر یکالس رقص و ورزش م امیخدا م ،بهیان قدر خودت و عذاب بد ستین ی:مامان خود مارال هم راضاریمات

 

 زنه؟ یحرف م یطور نیآدم با مامانش ا ره،آخهیمونده بود خندم بگ کم

 !زنمیخوب حرف م یلیخودم خ ستین

 

 ده پارت

 

 ه؟یمارال ک یول

 ها! بهیعج 

 :باشه مامان مراقب خودت باش،خدافظ.اریمات

 تونستم حس کنم. یهم م ریز نیرو از ا شیکالفگ یحت

 هستم! یحسگر قو بنده

 زد؟ بشیدختر کجا غ نینشست و بعد بلند شد و گفت:ا یا قهیدق چند

 :به من چه بابا! زنهیانگار داره با خودش حرف م بعد

 رفت. رونیاز اتاق ب و

 ها! رهیبا خودش درگ نمیا

 

 .و لباس هام و اون جا گذاشتم از اتاق ها رفتم یکیتو  یجمع کردم و شانس لویوسا عیسر

 اومدم. نییو از پله ها پا دمیکش یقیعم نفس
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 اومد. یکه به سمتم م دمیو از دور د اریسام

 هم بهش ملحق شدن. دیو آو ارید،ماتیرس یوقت

 

 ؟یکرد ریان قدر د ؟چرایگفت:کجا بود یکنترل شده ا تیبا عصبان داداشم

 .رفتم یبهداشت سیخب رفتم لباسمو عوض کنم،بعدشم سرو-

 که باور نکرده. دادینشون م ار،ینگاه مشکوک مات یباور کرد ول یتا حدود اریسام

 کو؟ سایگفتم:داداش آو دیبه آو رو

 هم کنارش بود. نینشسته بود و رات یاز خونه رو نشون داد که رو مبل یابا دست گوشه دیآو

 شد! یهم به مرور قرمز تر م سایو آو زدیداشت حرف م نیرات البته

 کردن. و سرو گذشت و بالخره شام یساعت کی

 .مینشسته بود یهم گوشه سالن رو مبل سایجا مشغول شام خوردن بود و منو آو هی یکس هر

 

 هات؟  ی:چه خبر از نقاشسایآو

 ثبتش کنن! دیهام که حرف نداره با یغذا رو قورت دادم:نقاش زمان هم

 :خوبه.سایآو

 کردن. ینشسته بودن و داشتن صحبت م یزیبا چند نفر دور م نیو رات اریداداشام و مات از شام بعد

 دختر از سرو روشون باال بره. ینشسته باشن و کل شده بودن که دور هم ییکله گنده ها نیا هیشب قایدق

 ست؟یذره عقل تو سرشون ن هیدخترا  نیا ایخدا

 کشم. یواقعا از دختر بودنم خجالت م نمیب یکه اون ها رو م من
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 .برنیدختر و حرمت دختره و م یهر چ یکار هاشون،آبرو نیبا ا 

 

 شن؟ یم شونیشب باز مهیو عروسک خ ادیگن چرا پسرا از دخترا بدشون م یم بعد

 .گهیخودته د یها یخواهر من به خاطر گند کار خب

 ندارنا،بگم! ریالبته پسرام کم تقص 

 .دیقطع شدن آهنگ تمام صداها خواب با

و گرفت و رو به جمع  کروفنیداداشم بود،م یکه فکر کنم از دوستا یپسر هیکردم؛ یج یبه د یتعجب نگاه با

 ارمونیداداش مات یها طرفدار صدا یلیجمع خ نیداشتم،تو ا یخواهش هیخوام،فقط  یگفت:دوستان عذر م

 دهن واسمون بخونن! هیمند است که هستن،خواهش

 

 کردن. دییتا غیاز دخترا هم با ج یا عده

 کم حرف بزن. نییپا ایکرد و گفت:ب یاخم اریمات

 جون بخون! نیدخترونه گفت:جون شه یبا صدا کروفنیهمون پشت م پسره

 خنده جمع بلند شده بود. یضرب از جاش بلند شد و به طرفش رفت،صدا هیحرف  نیا دنیبا شن اریمات

 اومدن. نییپا تاریبعد با گ قهیدق چند

 !هیکدوم کله گنده ا نیاالن ا کردیفکر م دونستینم یکیرفت،یطرز راه رفتنش تو حلقم؛ان قدر با ابهت راه م اصلن

 

 .اوردینشست و اون پسره هم پشتش شکلک و ادا در م یمبل رو

 هم نشستن و تو سکوت،منتظر کنسرت بودن! نیرو زم یبچه ها اطرافش حت کل
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 کردو شروع کرد به خوندن. میو تنظ تارشیگ

 رفت. ادمیزد بعد گفت:عه؛ کمی اول

 اومده باشه،گفت:آها ادشیار انگ بعد

 وونتمید

 پر احساسم عشق

 واسم ستین ،هوایو که نباش نیدونم ا یم

 

 شکر کنه. ییصدا نیخدا رو بخاطر همچ دیهر روز با نیا

 !گستید زیچ هیخدا حنجره اش  به

 برد. یبود و آدم و به خلسه م یفوق العاده قشنگ یفضا

 بود. یکردن،کنسرت فوق العاده ا یم یجاها بچه ها باهاش همراه یبعض

 خنده. ریکار کردن که همه زدن ز یدونم بچه ها چ یکه خوند،نم کمی

 گذاشته. اریمات یکنار پاش لم داده بود و دستشو رو زانو یدختر هی

 

 برن! یم ضیبهت گفتم شلوار پاره نپوش،مردم همش ف گفت:داداش چه قدر طنتیبا ش نیرات

 ؟یزن یو منداره تو چرا جوشش یجونم مخالفت یمات یخان وقت نیرداشت و گفت:راتبا اکراه دستشو ب دختره

 پسرا پاک یجون شما اول برو اون عکس قبل عمل و بعد عملت و از گوش یدستاشو به کمرش زد:شه ییبا پرو نیرات

 کن بعد واسه ما قد قد کن!
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 !دیجمع ترک اریسکوت کرد بعد با قهقهه بلند مات قهیدق کیبه خدا جمع  یعنی

 بودم که دل درد گرفتم. دهیقدر خند ان

 

 ازدهی پارت

 

 

 .دنیرقصیهم وسط م یساعت بعد همه مشغول بودن و عده ا کی

 کرد. ینگاه م دنیرقصیکردم که داشت با حسرت به وسط سالن که همه داشتن م سایبه آو ینگاه

گه  یقر تو کمرش فراوونه؟نم یکیگه  ینم م؟یبرقص ذارهینم یدر مهارش داشت گفت:چرا سام یکه سع یبغض با

 م؟یهوس کن دیشا

 

 میگفت، اگه بر یچ یکه سام یدید یم،ولیخواد بر یدلم م یلیبه خدا خودمم خ سای:آودمیلحن پر حسرتش خند به

 !میخور یدست کتک مفصل ازش م هی

حوصلم  یطور نیگذرونن،خب بابا من ا یو دارن خوش م مونهینگاشون کن؛هر طرفشون پر از م نایگفت:سا طاقتیب

 ره. یسر م

 و نگاهشون کنم،پاشو! نمیتونم بش یکتکم بخورم،نم گهیپاشو که د یبلند شد و گفت:سان هوی

 .نمیبب نیبش ؟یبخور یخوا یکه من خوردم م ییها یلیاز اون س ن؛نکنهیبش ریشده گفتم:دختر بگ گرد یچشم ها با

 رفت. یج یگفت و سمت د "برو بابا" هی

 یآهنگ خارج هیو  کار از کار گذشته بود یرفتم،ول به سمتش عیست،سریجلو دارش ن یبشه،کس وونهید سایآو

 پخش شد.
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 !میآروم گفت:بزن بر سایآو

 .دنیتر شروع کرد به رقص عیسر خودش

 برقصم. سایهماهنگ با آو شدم ،مجبورکردنینگاهمون م یعده ا هیو  میوسط بود قایدق چون

 برخورد کرد. یمحکم یلیخ زیچ هیشد و با  دهیکردم دستم به شدت کش م،احساسیدیرقصیکه م طورنیهم

 

 خدا فکم شکست!  یآ

 خمار شد! یقهوه ا یدو تا گو خیکه بلند کردم،چشمم م سرمو

 اره؟یمات نیا

 نم؟یچرا تو بغل ا من

 حالله! نه،خونمیمنو بب اریسام یوا

 دستشو پشت کمرم گذاشت و وادارم کرد که باهاش برقصم! یول امیب رونیاز آغوشش ب خواستم

 داغ و پر حرارتش کمرمو سوزوند. یدستا

 

 شد. یحواسم به اطراف بود که چه طور خال یچشم ریز طورمنیشدم،هم رهیتعجب به حرکاتش خ با

 بزنم. یراستمو گرفت مجبورم کرد چرخ دست

 شه.باعث شد موهام باز بشه و دورم پخش ب دنمیچرخ

 نور شد! ینور عل گهید

 پخش شد. اریاز موهام تو صورت مات یچرخش،نصف نیآخر تو
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 زد. یخند محوزمان لب هم

 خدا! ای

 

 اومدم. رونیتمام شد و از بغلش ب آهنگ

 .نمیو بب اریتا سام کردمیاطرافم و نگاه م دهیو ترس نگران

که اطرافت پر بود از دختر تو هر  ؟تویدیو با من رقص یمداو یگفتم:تو به چه جرئت اریبرگشتم و رو به مات ناخودآگاه

 !یشکل و اندازه ا

 داداشم خجالت بکش. ن؟ازییپا ارمیفکت و ب بزنم

 داد(. رونی(،حاال بازدم)نفسشو بدیکش قیمثل من،دم)نفس عم نی! ببریو گفت:نفس بگ دیکش یقینفس عم هی

 

 و باهات برقصه! ادیپشت سرم گفت:من گفتم ب ییصدا

 اره؟داداشم؟یسام یصدا...صدا نیا

 زده برگشتم و نگاهش کردم. بهت

 ؟یگفت یتته پته گفتم:تو...تو چ با

 اخم ادامه دادم:اون وقت چرا؟ با

 نگف... سایقدم جلو اومد و گفت:مگه من به تو آو هی

 

ن ودت و اصالح کتو برو اول خ یم،ولیبرقص دینبا یدونم تو گفته بود یدونم م یو قطع کردم و تند گفتم:م حرفش

 م؟یو تورو تماشا کن مینیبش سایو اون وقت من و آو گذرونهیبعد،آقا رفته اون جا نشسته و خوش م
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 رم... یم ،منمیرفتن و نگاه کنم؟تو هر وقت آدم شد یکه از سر و روت باال م ییها مونیو اون م نمیبش

 باال بردن دستش،حرفم نصفه موند. با

 

 دوازده پارت

 

 بزنه؟ یلیهمه آدم بهم س نیخواست جلو ا یم یعنی

 م؟ینکرد یآشت شیچند وقت پ نیهم مگه

 

 به صورت برافروختش:حرف حق تلخه داداش! زدم یپوزخند

 که دورمون جمع شده بودن، طبقه باال رفتمو مانتوم و تنم کردم. یتوجه به عده ا بدون

 نکردم. یره،توجهیوم و بگداشت جل یکه سع سایاومدم و به آو نییحرص از پله ها پا با

 اعصابم بدجور داغون بود.  ینداشت؛ول یگناه اون

 بزنه! یلیعده آدم بهتون س هیبخواد جلو  ن،داداشتونیمن بزار یجا خودتونو

 

یو دستشو داخل موهاش فرو م زنهیقدم م یکه با کالفگ دمیو د اریرفتم،سامیطور که به طرف در م نیهم

 .بره؛عادتشه

 .گشتیهم انگار داشت دنبالم م اریمات

 آسانسور شدم. اد،سواریب یکس کهنینامحسوس و قبل ا یلیخ

 لباسم گشاد بود و راه رفتن و برام سخت نکرد. نییپا خداروشکر
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 .ستادمیا یرفتم و به انتظار تاکس ابونیبه طرف خ عیسر

 جلوم ترمز کرد! ایزانت هیه،یچند ثان عرض در

 کردم. یمبود تعجب  نمیاز ا ریغ

 سردرد گرفته بودم. تیشد و به سمتم اومد،از شدت عصبان ادهیپ شونیکی

 

 .میگفت:رنگ چشمات تو حلقم خوشگله،بفرما در خدمت باش یلحن چندش با

 کرد. دایدستام لرزش پ به عقب برداشتم،کم کم یترس قدم با

 .گهیشو د ؟سواریدیچرا ترس یبد نگام کرد:خانوم یلیشد و خ ادهیپ دوستش

نه ن لیدم با صورت سالم تحو یوگرنه قول نم نیو کم کنخودتون شرتون نیمشت کردم و گفتم:لطف کن دستامو

 باباهاتون بدم!

 

 حرفم هر سه به خنده افتادن. نیا با

 گه؟ یداره م یجوجه چ نیا نیگفت:بب شونیکی

 مشت تو انگار نوازشه! هی ؛یکن یمارو زخم یکه بخوا یندار یشد و گفت:آخه فنچول،تو جون کمیقدم نزد کی با

 تموم نشده،با زانوم محکم به وسط پاش زدم. حرفش

 افتاد. نیشد و رو زمدرد خم با

 بود؟! یزدم و گفتم:نوازش خوب یپوزخند

 !یگربه وحش کنمیدرد و عجز گفت:رامت م با

 کنم! یو نگاهت م ستمیمیتمسخر گفتم:منم وا با



 تو یعنیرمان عشق 

 
50 

 

 اومد. شد و طرفم ادهیکه کنار راننده نشسته بود،پ یاون

 

 و به کمک دوستش رفت. ؟یکار کرد یگفت:دختره .... چ تیتعجب و عصبان با

 ؟یزر زر کرد یسوزن،گذاشتم رو کتفش و خم شدم:چ نیکفشم که پاشنه داشت ع با

تون نتبز نیدم داداشام همچ ینمتون،میطرفا بب نیا گهیبار د هی:دمیموهاش گرفتم و غر عیاز سر درد زد که سر یداد

 !نیپاش نیکه نتون

 

 که راننده به طرفم اومد.شدم متوجه

 لگد گرفت. رینفر اومد و راننده رو ز هیتو صورتش که  اومدمو دامنم رو باال زدم،خواستم با پام بزنم کنار

 و گردنش متورم شده،نگاه کردم. یشونیپ یکه از  زور خشم فکش منقبض و رگ ها اریتعجب به مات با

 به کتک زدنشون! و شروع کردن دنیهم رس نیو رات دیو آو اریسام هوی

 کنه... ریبه خ خدا

*** 

 ولم کن! زدم:داداش غیحرص ج با

 دستمو محکم تر گرفت و منو دنبال خودش کشوند. مچ

 شد. یباز وحش نیبکن؛ا یکار هی ایگفتم:تروخدا ب دیبه آو رو

 زدم. غیدستمو محکم تر فشار داد که بلند ج مچ

 گفت:داداش جون من ولش کن! اریجلو اومد و رو به سام هیبا گر سایآو

 آدم کنم. نویا دی:برو کنار،من بااریسام
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 گرفت. یهمش جلو منو م نایسا م،تازهیبرقص میمن بود؛من زورش کردم تا بر ری:بابا تقصسایآو

 

 هم ولش کن. گه،حاالیخودت بود د ریکشش نده،تقص ان قدر موضوع رو اریشد:سام یعصب دیآو

 .میآورد و به طرف اتاقم رفت رونیب اریدستم و از دست سام یبدبخت با

 پسرو آدم کنم. نیبزن رو دستت تا من ا یداد و گفت:آبج یتخت نشستم که پماد رو

 داداش. یهست زدم:حداقل خوبه که تو هیگر ونیم یخند لب

 بخواب بچه. ریزد:بگ یخند خسته ا لب

 .دمیدراز کش ،رو تخترفت رونیاز اتاق ب یوقت

 .میو برگشت میشد نیسوار ماش دیو آو سایو با آو دیدستم و کش اریاز اون دعوا،سام بعد

 مانعش نشده بود،االن بنده کبود شده بودم! دیمعرکه راه انداخت و اگه آو م،بازیدیبه خونه رس یوقت

 

 فکر نکنم و بخوابم. یزیکردم به چ یسع

 

 زدهیس پارت

 

 .دمیکش مینیرو ب یخوردم و دست یخاره،تکونیم مینیکه ب نیاحساس ا با

 که دوباره خارش گرفت. شدیداشت گرم م هام چشم

 !کنمیباشه زنده به گورش م یهر ک یعنی

 .دمیجلو چشمم د ارویخندون سام افهیو باز کردم که قچشم هام تیعصبان با
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 .دمیندادم و پتو رو،رو سرم کش یتیاهم

 !رونی:از اتاقم برو بدمیغر تیبلند شدم و رو تخت نشستم و با عصبان یروم کنده شد؛حرص از پتو

 ابرو باال انداخت و گفت:نوچ! طنتیش با

 نه؟ یر ینم که-

 باال انداخت:نه! ییابرو

 باشه.-

 

 !دیزدم:آو غیج بالفاصله

 تو اتاقم ظاهر شد. دیده،آوینکش هیدو ثان به

 ه؟یک گهید نیسوق داد و گفت:بسم ا... ا دینگاهشو به طرف آو اریسام

 بخوابم. ذارهیرون؛نمیببر ب نویا ایب دیگفتم:آو دیبه آو یلحن لوس با

 بردتش. رونیکه هنگ کرده بود،رفت و به ب یاریبه سمت سام یجد یلیهم خ دیآو

 راحت به خوابم ادامه دادم. الیخ با

*** 

 .دمیاز خواب پر یبلند یها ادیفر یصدا با

 !کنمیباشه خفش م یهر ک یجد گهید دفعهنیبخوابم؟ ا زارنیچرا نم ایخدا

 اومدم. رونیدو از اتاق ب با

 افتاد،هنگ کردم. اریو مات نیچشمم به رات یوقت

 !رمیگیحرفمو پس م نه
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 کجاست؟! نایسا دیزد،به خودم اومدم:آو اریکه مات یادیفر با

 شده؟ یچه طرز حرف زدنه؟چ نیکرد و گفت:ا یزیاخم ر دیآو

 

 شده؟ یچ یپرسیم شده؟تازهیمثل کوه آتشفشان فوران کرد:چ اریحرف،مات نیبا ا 

 ...سیو آو نایسا اون

 ه؟یچه کار نیچشمش بهم افتاد، حرفش قطع شد و گفت:آخه ا تا

رو  ینوشت هیچ نیست؟ایبود،اشاره کرد و گفت:تو عقل تو سرت ن دهیکه به لطف من توش گند کش یشرتیت به

که داده  ییسر کادو ییچه بال نی! ببگمیبود؛خواهرم و م میکه زندگ یداده؟همون بهم یلباس و ک نیا یدونین؟میا

 !؟مردهیفهم یاالن مرده م ؟اونیبود آورد

 سه سالته!... وستیسرت ب ری،خیدیبه گند کش وادگارشی تنها

 معرکه بودن. نیا رهیناراحت،خ یهابود و همه با چشم دهیچیتو خونه پ اریبغض دار مات یصدا هاتن

*** 

 .میایب رونیاز اتاق ب میگذره و هنوز جرعت نکرد یم یاز اون جنگ جهان یساعت چند

 و عذاب وجدان دارم. مونمیشدت پش به

 داده. امرزشیدونستم اون لباسو خواهر خداب یمن که نم آخه

 خواهر داره! نیکه ا دونستمیمن اصلن نم 

 شد. یو چ میکردیفکر م یچ نیبب

 ترسناک بود. یلیخ تشیعصبان یعنیبودم، دهیند یجورنیا ارویمات تاحاال
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 اریمات

 لحظه فقط چشمامو بستم. هی یدم،برایشده بودو د دهیمارال و که کامال به گند کش یادگاریتنها  یوقت

 بردم. یرنگ تو اتاقم،به عمق ماجرا پ یو بو عطرش و بو نایسا ریو تاخ شبید یادآوری با

 .میبه سمت خونه شون رفت نیبا رات یقابل کنترل ریبرداشتم و با سرعت غ لباسو

 بره! نیواسم مهم نبود که حرمت رفاقتمون از ب گهید

 ناراحت بشه! نایواسم مهم نبود که سا گهید

 بزنتش! اریمهم نبود که سام گهید

 مهم نبود... گهید

 هم دعوام شد. دیبا آو یزنگ و فشار دادم،حت یمعطل یشدم و ب ادهیپ نیبه مقصد،از ماش دنیرس با

 

 وجود نداره! یاریمات گهیاد،دیب شیدونستن که بحث مارال که پ یم همه

 !نایاز نگاه اشک آلود سا ریبه غ ادینم ادمی یچیه گهیتو خونشون که گذاشتم،د پا

*** 

 

 .میشو مانیها یمانع بچه باز میمواقع بتوان یکاش بعض یا

 .میندارند،دست بکش یکه عاقبت درست یطانیش یمواقع از فکر ها یکاش بعض یا

 !...ستین یبچه باز یکه زندگ میو بفهم میمواقع درک کن یکاش بعض یا
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ها بود نه دل انسان  وارید کردن یط خطخ مانیتا تنها خطا میشدیبچه م م،کاشیرا قبول ندار یزندگ طیشرا اگر

 ها...

 

 چهارده پارت

 

 سنگ تمام وجودم و فرا گرفت. یدم؛سردیسنگ قبر کش یبا تعلل رو دستمو

 مارال ستوده"

 محمد فرزند

 ۱۳۷۰متولد

 "۱۳۹۲فوت

 سال گذشت! چهار

 .میچهار سال همه شکست نیا تو

 ...من،مهراد،مامان،بابا

 از وجودمون بود. یا کهیت مارال

 ...اما

 !؟یبد تیرضا یخوا ی: نممهراد

 بره! نیاز ب مونیبگم که حرمت برادر یزینگاهش کردم:داداش نزار چ زیت

 سر برو و حرفاش و بشنو. هیخواد بگه،فقط  یم یچ نیمنم بود؛ حداقل برو بب زیخواهر منم بود،عز ار،مارالی:ماتمهراد

 زجر بکشه. دیره،بایبم دیحبس ابد بشه،نبا دیبا ؟اونیمالقات دار نیبه ا یچه اصرار-
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 زجر و تو تک تک سلوالش حس کنه تا ه.و.س قتل به سرش نزنه. دیبا

 گرفتم. طیاصفهان بل م،واسهیخب،پاشو بر یلیتاسف تکون داد و گفت:خ یاز رو یسر مهراد

*** 

 

 ندارند. دیو آو اریسام دنیبه د یلیتما چیه اریگذرد و مات یم ییهفته از آن روز کذا کی

 کوتاه. یاحوال پرس کیاست و  یکه تمام ارتباط شان با گوش یطور به

 هفته... کیحاال بعد  و

 

 نایسا

 

 و با سرعت از ساختمون خارج شدم. نکردم یتوجه سایآو غیج یصدا به

 ...اریاومدن که سام به خونمون نیو رات اریمدت ها مات بعد

 برام نزاشت! تیثیو ح آبرو

 

به  یچ ؟برایرو از کجا آورد ایپر لمی؟فیکنیم یمن باز یدم؛با آبرو یم لیجنازه تحو رمتیبگ ناینعره زد:سا اریسام

 ...رمتیفقط بگ نایآخه؟سا یدیهمه نشونش م

 !یکنیزدم:غلط م غیکردم ج یطور که فرار م نیهم

 اریسام یحرفم همه خندشون گرفت ول نیا با

 هولش داد. اریشد ان قدر که سام دیمانعش شد؛فکر کنم شه اریه سمتم اومد که ماتتر شد و ب یحرفم جر نیا با
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 خارج شدم. نگیسوارش شدم،به سرعت از پارک یو زود دمیرس نمیبه ماش بالخره

 هم کنارش بود. اریدم،سامیو د اریمات نیخورد که ماش نهیلحظه چشمم به آ هی

 خود خدا! ای

 .رهیبگ یجد لمویان قدر ف اریسام کردمینم فکر

 گرفتم! یرو پنهون ایداداشم و پر لمیف آخه

 بهم زدن. نایا نمیکه کف دستم و بو نکرده بودم بب من

 

 رد گم کنم که تو کفش بمونن! یجور هیکن  صبر

 .دمیکش ییال نایماش نیسرعت از ب با

 دن،خداروشکر گمم کردن. یچه قدر فحشم م دونهیم خدا

 نگه داشتم و سرمو رو فرمون گذاشتم. یگوشه ا هی

 و بلند کردم.خورد،سرم شهیکه به ش یگذشته بود که با ضربه ا یا قهیدق چند

 !بودسیپل افسر

 .دیدادم:بفرمائ نییرو پا شهیش

 

 به من... یکه دستش بود کرد و نگاه یبه لب تاپ ینگاه

 کرد. نمینگاه به پالک ماش هیتر رفت و  جلو

 کنه؟ یم یطور نیچرا ا نیا وا

 !ن؟یکورس گذاشته بود ابونیشه بپرسم چرا تو خ یگفت:م یاصفهان نیریکرد و با لهجه ش یاخم
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 گفتم:من؟ مبهوت

 بنده! ری:نه خسیپل

 جوابشو بدم. فرصت نکردم قدر تعجب کرده بودم که ان

 کورس گذاشتم که خودم خبر ندارم؟ یوقت من ک اون-

 خوند.تاپ و باز کرد و به طرفم چر لب

 .دمیکشیم ییکه داداشم دنبالم بود و منم داشتم ال ییاون جا آها

 کشم! یم ییچه ال نیاوه بب اوه

 بهش نگاه نکرده بودم. هیزاو نیاز ا تاحاال

 دست فرمونم! نیبه ا ولیا

 

 ن؟یکنیو بست و گفت:بازم انکار م تاپ لب

 !ریو قورت دادم و گفتم:خدهنم آب

 توپ رفتن. مهیجر هی مه؛بعدیتکون داد و شروع کرد به نوشتن جر یسر

 رفتم. ابونیشدم و به طرف پارک کنار خ ادهیپ نیماش از

 شدم. رهینشستم و به اطرافم خ یمکتینرو

 .دمیکشینبود،روش دراز م یکس اگه

 نگاه کردم. یدادم و به آسمون صاف و آب هیبه پشت تک وسرم

 رم؟یداداشم و بگ نیحال ا یطور چه

 مگه به خون من تشنه نبود؟اومد؟ اون یبرا چ اریاون مات اصلن
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 .گهیکنه،اومده بود د عیداداشت ضا شیتر پ شیکه تو رو ب نیبرا ا یروان خب

 !کنهیم دیجا شه نیداداشم و به بابا بدم وگرنه به اون باشه،من و ا نیآمار ا دیبا من

 

 .رفتمابونیرک نبش خشدمو به طرف پا ادهیپ نیماش از

 و دستامو کنارم گذاشتم.نشستم یمکتین یرو

 

 خورد. یدختر و پسر هیلحظه چشمم به  هیچرخوندم که  سرمو

 زد. یکرد و پسره هم با محبت بهش لبخند م یم فیو به پسره تعر یزیچ هیداشت با ذوق  دختره

 !یگوگول یآخ

 

 شد. ادهیکنم،راننده پ نیخواستم نگاه پالک ماش زد،تایخورد که به شدت آشنا م ینیبه ماش چشمم

 کنه؟یم کاریچ جانیا نیا

 شدم! بدبخت

 

 پونزده پارت

 

 کنم؟ کاریچ حاال

که انگار تو آسمون دنبال  کردمیبا دقت نگاه م نمینفهمه منم،سرمو باال بردم و نگاه آسمون کردم،همچ نکهیا یبرا

 !گردمیم یزیچ
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 .ادیره به سمتم مکه دا کردمیخوب حس م یول

 و راحت اومد و کنارم نشست! لکسیر یلیخ

 !ست؟ی...گم داداشم همرات نیدهنمو قورت دادم:م آب

 راحت! التیزد:نه خ یپوزخند

 .شیدادم:آخ رونیب نفسمو

 

 بود. رهیبه جلوش خ یمغرور و جد یلیبهش انداختم که خ ینگاه مین

 وقتشه! االن

ازمون  یسرمون سن ریم،خیتموم کن ارویباز بچه نیبه نظرم بهتره که ا اریلحنمو شرمنده کردم:اممم...خب مات کمی

که  دونستمیبه تو بدهکارم،من واقعا نم یعذرخواه هیحرفا من  نیگذشته از ا ده،حاالیکارا از ما بع نیگذشته و ا

 اونه! یادگاری شرتیخواهرت فوت کرده و اون ت

 ...گهید ادمهیده،یحرفا از تو بع نیا زدیکه داد م یمتعجب افهیق فقط

 

*** 

 اریمات

 

 ؟هیچه جور دختر گهید نیا

 کشن؟یم یو باباش از دستش چ مامان

 فعاله بابا! شیدختر ب نیا
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 و گم و گور شد که من به شخصه کف کردم! دیکش ییال یجور هی یعنی

 .ادیحق داره نتونه از پسش برب اریسام واقعا

 .ستیپا بند ن هینگرانه که رو  یبه حد اریو سام ستیازش ن یکه خبر شهیم یساعت چند

 کردم! داشیدست از افکارم برداشتم:پ سایآو غیج یصدا با

 بود. نایسا یدستش بود که فکر کنم گوش یگوش

 

 تو خونه بوده؟! شیبا بهت گفت:گوش اریسام

 .هیطور نی:ظاهراً ادیآو

 کنم. شیابیرد شیگوش قیاز طر خواستمیلب داد و گفت:م ریز یفحش اریسام

 از خودش مراقبت کنه. تونهیکه م هیدونم اون دختر یکه من م یی:نترس داداش؛تا اون جانیرات

 . نمیبیم یو ان قدر جد نیباره رات نیاول

 .دوارمیدستاش گرفت:ام نیکالفه رو مبل نشست و سرشو ب اریسام

 وار دوستش داره! وانهید یکنه،ول یم یریان قدر سخت گ نایبه سا اریکه سام نیوجود ا با

 

بچرخم بلکه اون دختره وروجک و  کمیاومدم و تا  رونیاز خونه ب نیبرام سخت بود،بخاطر هم کمیخونه موندن  تو

 کنم... دایپ

 

*** 

 .میها،به سمت خونه رفت ابونیچند ساعت گشت زدن تو خ بعد



 تو یعنیرمان عشق 

 
62 

 

 خونمون رو زدم. گذاشتم،بعد زنگ فونیآ نیدورب یجلو رفتم و دستمو رو یحرکت ناگهان کی تو

 ه؟یبرداشت:ک دیآو

 

 !؟یعوض کردم و گفتم:منزل برداشت وصدام

 .ستین یمنزل برداشت ریم؟خیکن تیچهره مبارک و رو ،بلکهیبردار فونیشه دستتو از رو آ یگفت:م تیعصبان با

 

 !؟یپس چرا برداشت-

 برداشتم! یبرا چ گمیم امیبا حرص گفت:صبر کن االن م دیآو

 گرفته بود ناجور. خندم

 .دادیتاسف واسم تکون م یاز رو یهم سر اریمات

 .ادیبود،منتظر بودم ب فونیطور که دستم رو آ نیهم

 شد. لیبه بهت تبد شیعصبان افهیو بعد در باز شد؛ق عیسر یقدم ها یصدا

 که نگه داشتم. ومدیم داشت از خنده کش لبام

 ست؟ین تیاصال حال ایم؟یچه قدر نگرانت شد یدون ی؟میبود یجلو اومد و گفت:تاحاال کدوم گور قدم هی

 یدون یو باز کردم(نم شمیکردم؛بعدشم)ن یگفتم:من اون کارا رو واسه حرص دادن سام یجمع کردم و جد خندمو

 .میچه حال داد،همه جارو گشت

 

 شدم. اختمونکنارش رد شدم و وارد س از

 .میسوار آسانسور شد یگهمه
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 ؟یگفت:حاال کجا رفت یجد یلیآسانسور خ تو

 !؟یخونسرد گفتم:مفتش یلیخ

 !نای:سادیغر

 زهرمار!-

 :تو دلت!دیآو

 تو روحت!-

 :تو وجودت!دیآو

 !اتتیتو گره ح-

 :تو مثانت!دیآو

 تو دماغت!-

 :تو حلقت!دیآو

 .گهیبابا،بس کن د یتو رحمـ.... ا -

 خندم گرفته بود هم خجالت! هم

 به من نبود که محکم تو سرش زدم که سرش به در آسانسور خورد. حواسش

 در باز شد و حمله! ییهوی

 شانس خوبم در خونه باز بود و منم داخل شدم. از

 برخورد کرد. واریکه باز بود،منم به شدت بازش کردم که به د در

 بدو من بدو! دیآو حاال

 !مایدار یبدبخت
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*** 

 شه. یجا تنگ م نیواسه ا یتهران و دلم کل میگردیبرم گهیچند وقت د تا

 زدم. لیمینامه هم تموم شد و به استاد ا انیشکر پا خدارو

 از رو دوشم برداشتن. ینیکنم بار سنگ یاحساس م اصال

 شد! ینامه خاطره ساز انیپا عجب

 

 ۱۶ پارت

 

 اریمات

 .گشتمیطور آس و پاس تو پاساژ ها م نیهم

 .رمیبگ یسرم زد واسه مامان و بابا سوغات به

 کردم،بهیها نگاه م نیتریکه به و طورنیدرآوردم و هم مویاومد،گوش یکردن بدم م دیخر ییاز تنها کهییاون جا از

 زنگ زدم. دیآو

 بوق... هی

 ؟یمات هی:چدیآو

 .ابونتونیپاساژ سر خ ایپاشو ب-

 قطع کردم. و

 شه! یکنم مخابرات از دست ما ورشکست م یاوقات احساس م یبعض

 رو شونم نشست. یدست
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 تو صورتم! یشدن آب دهیهمانا پاش برگشتنم

 رو به انفجار بودم. تیشدت حرص و عصبان از

 در آوردمو صورتم رو پاک کردم. یدستمال بمیتو ج از

 

 .دمیو د دینحس آو افهیکه باز کردم ق چشمامو

 بودم! دهیتر از تو ند یبه خدا عوض یعنی-

 .قیرف دمیکرد و گفت:آخه به تو کش خنده

 کنم. دیخوام خر یم ایرسم؛فعال ب یو م :بعدا حسابتدمیغر

*** 

 کرده بودم. دیخر یدستم نگاه کردم؛حساب یتو یهاکیپالست به

 بود،افتاد. سادهیوا یپسر یکه گستاخانه تو رو یبدم که چشمم به دختر دیبه آو وچیباال آوردم تا سوئ سرمو

 

 نایسا

 

 .میخونه خارج شد ار،ازیخبر دادن به سام با

 نکردم. دایپ یبه درد بخور زیچ یم؛ولیتو پاساژ دور زد یحساب

 .میبر ایداره؟ ب ییچه لباسا نیاون مغازه رو نگاه کن؛بب یذوق زده گفت:سان سایآو

 و وادارم کرد دنبالش برم. دیدستمو کش همزمان

 .دمیخودم هم مامانم خر یهم برا اجبارش کت و دامن به
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 کنم. دیبابام خر یتا برا میشد یمردونه ا کیبوت وارد

 شدم. مونیکردن پش دیاش که جلو اومد از خر فروشنده

 

 چندش سر تا پاشو برانداز کردم. با

 و شکر! ا،کرمتیخدا

 و من خبر نداشتم؟! یجونورام خلق کرده بود نیاز ا 

 !دیببخش یعنی یآقا...ا زیخانوم...نه چ-

 د؟یگفت:جانم بفرمائ یزنونه ا یصدا با

 کنه؟یچرا صداشو دخترونه م نی...حالم بد شد! ااوق

 خواستم. یزدم:کروات و ساعت م یخند مسخره ا لب

 

 یناگهان یلیکه خ گشتمیچرم مردونه واسه بابام م هیشده بودم و دنبال  رهیخ متیمارک و گرون ق یساعت ها به

 تو عشقه!غنچه یلبا یعنیگرفت،یم ینشسته بود و داشت سلف یچشمم افتاد به دوست فروشنده که رو صندل

 

*** 

 .میبرگرد میشده بود و قصد داشت کیهوا تار بایتقر

 واقعا خستم کرده بود. دیبود و خر کیهر دستم پراز پالست تو

 موشک از کنارم رد شد. نیع یکیکه  میاز پاساژ خارج بش میخواست یم

 شتافت! یباق اریدست راستم به د یعنی
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 پرت شد. نیکه تو دست راستم بود،همش رو زم ییها کیپالست

 .کرد یباال رفته نگام م یکه با ابروها دمیرو د یسرمو باال آوردم؛پسر جوون تیعصبان با

 

اشاره کردم و گفتم:حواست کجاست؟کجا  نیرو زم یها کیپالست ؟بهیکنینگاه م یطورنیا ه؟چرای:چدمیتوپ بهش

 کرده؟ دایچشمات مشکل پ ای؟یدیرو ند یگنده گ نیبه ا ؟آدمیکرد یجت پرواز م نیکه ع دنیم ینذر

 !لهیکه کال تعط یبردارم،غر زدم:مردم اللم شدن،عذرخواه کارویطور که خم شدم پالست نیهم

 !دمای:خانوم شنپسره

 !؟یبازم بگم بشنو یخوا ی؛میبرخوردار دنیشن ییگفتم:عه خب خداروشکر که از توانا ییپرو با

 جا چه خبره؟ نیسرم و برگردوندم:ا ییآشنا یصدا با

 !اوه

 کنه؟ یکار م یجا چ نیا نیا

 ابوالفضل! ای! دیبا آو اونم

 

 ...یعنینشده... یچی...هزیکرد،گفت:چ یکه با اخم نگامون م دیرو به آو سایآو

 خوام،با اجازه. یوسط و گفت:خانوم به هر حال من عذر م دینخود پر نیپسره هم ع اون

 فلنگ و بست. عیسر

صاف صاف تو چشماش زل زده  یکش ینم ؟خجالتیسپر کرد نهیچرا جلو پسره س نایبا اخم رو به ما گفت:سا دیآو

 بهش؟ یبپر دیهم کرد تو با یهر کار ؟طرفیکرد یو حرف بارش م یبود

 آسفالتمون کرد. یو مجلس کیش یلیچه حرفا که نزد،خ بهیرو باش؛جلو پسره غرما داداش
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که  نیبخاطر ا خوامیو بهش بگم معذرت منگاهش کنم سمویوا یدلت پره،انتظار داشت یلیخ نکهینه داداش مثل ا-

 !؟یشما به من زد

 

 !ارمیمن که در برابر زبون تو کم م م،یخب بر یلی:خدیکش یپوف کالفه ا دیآو

 .کردینگاهم م رهیافتاد که خ اریبه مات نگاهم

 پلک زدن و از دست داد. ییکنم توانا فکر

 ؟یدیآدم ند ه؟یچ

 زد و روش و برگردوند. یحرفم و از نگاهم خوند که پوزخند انگار

 ...بُیجیُدرگاه خودت اَمََّن  ا،بهیخدا

 نا؟یداد زد:سا دیبودم که آو اریمات یحال دعا و شفاعت برا در

 اومدم داداش اومدم!-

 

 هفده پارت

 

 

*** 

 .میگشتیو فردا برم میبود که تو اصفهان بود یآخر روز

 کردم.  یو جمع م المیوسا داشتم
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 .بود زهیم زهیدونستم کجا بزارم،دو تا چمدون تا خرخره پر بود و کوله ام پر از لوازم ر یداشتم،نم لیقدر که وسا ان

 بودن. ییرایدر بره؛همه تو پذ میبخورم و خستگ ییاومدم تا چا رونیاتاق ب از

 جمعتون جمع،گل و گالبتون کم.-

 !شکشیشکوند و گفت:تو خار نباش،گل و گالب پ یتخمه ا دیآو

 

با ش گمی(مسایو آو دیآو کهی)خواهر کوچنیتهران،من به آو میبر دینشستم، گفتم:آو یم اریطور که کنار سام نیهم

 تو بخوابه! شیپ ادیب

 !زارهیسالم واسم نم یجا هیها؛تا صبح  یبهش بگ ینر نایگرد گفت:سا یچشما با

 پس ساکت شو!-

 .نایسا یازش گرفت یخند زد:عجب زهر چشم شین اریسام

 داداش. گهیبله د-

 ؟یلوازمتو جمع کرد یبه دستم داد:آبج یکلوچه ا سایآو

 جون! اره مامان-

 : اگه به خاله)مامان من(نگفتم.سایآو

 !یکه دوست داشت رو تو سوزوند یآب راهنیاون پ گمیمنم به مامانت م-

 پوزخند گفت:با کدوم مدرک؟ با

 کردم. دیبه آو یو نگاه زدم یطانیش لبخند

 .دیتو گلوش پر ییلبخندم،چا دنید با

 ؟یکنینگاه م یطورنیا ه؟چرایصورت قرمز شده گفت:چ با
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 کار کرد؟ یو چمامانت راهنیپ یکه آو ادتهیاون روز و -

 .کنمیم دشیتهد نیبا ا کنهیم تمیصورتش زد:آخ نگو؛ تا اذ یبه پهنا یلبخند

 از مدرک. نمینداشت گفتم:ا یفرق شیکه حاال با گاوم سایبه آو رو

 !زننیم غیج ارنیدخترا؛تا کم م نیبه ا یداد هیحنجره چ نیا ایگوشاشو گرفت:خدا اریزد که سام یغیج

 *** 

 و مهال هم پشت بودن. سایکنارم نشسته بود و آو نیو رات میراه تهران بود تو

 ساکت شو! نیزدم:رات غیحرص ج با

 .گهید گمیراست م ه؟یگفت:خب چ ییپرو با

 .یمخم و خورد گهید کنما،بسهیچپ و راستت م زنمیبه خدا م-

 !رهیو از تو نگزبون نیا د،خدایخدا سرم ترک ی:وارهیبگ شهیکم مونده بود گر سایآو

 !شاالی:بگو انیرات

 رفت و سرش و رو شونه مهال گذاشت. نیبه رات یچشم غره ا سایآو

 بهش زد. یخند(هم لباریداداش مات)زنمهال

 

 حرف زد. نیخدا سردرد گرفتم بس که رات به

 !ارهیکم هم نم المصب

 !دیداره اندازه تونل توح زبون

 مه دادم.گذاشتم و به راه ادا یتیال آهنگ

 کردم. یکم که گذشت احساس خستگ هی
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 بودم. یخواست؛چهارساعت تمام در حال رانندگ یکم تحرک م هیکوفته شده بود و دلم  بدنم

 زنگ زدم. دیبرداشتم و به آو مویگوش

 ؟یخواهر :جونمدیآو

 خستم. یلیخ ن؛منینگه دار نویماش ییجا هیداداش -

 باغ هست. هی:باشه جلو دیآو

 خوب. یلیخ-

 به بچه ها انداختم؛همشون خواب بودن. ینگاه

 مظلومه! یلیخواب خ طونِ،موقعیش یلیبودنش که خ داریبرخالف ب نیرات

 من دارم. ییچه همسفر ها نیبب

 

 کنم که دارشونیب یبودم که چطور نیفکر ا تو

 به ضبط خورد! چشمم

 رو آهنگ مورد نظر نگه داشتم. کردم بعد ادیضبط و اول ز یکه حواسم به جاده بود،صدا طورنیهم

 .یکار هارو انجام بد نیباشه هم ا یسخته هم حواست به رانندگ یلیخ

 نشه. تیخودم اذ یدادم تا گوش ها نییها رو پا شهیش

 

 رفت رو هوا! سمیزدن رو آهنگ مورد نظر،جنس با

 ها! چارهیب نیآهنگ کپ کردم چه برسه به ا یخودم از صدا یعنی

 زدن. غیکه همون اول شروع کرد به ج سایدن؛آویسه با ترس از خواب پر هر
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 !نیرات نیو امان از ا کردیو نگاه مهم با ترس اطراف مهال

 شروع کرد به داد زدن. دیاز خواب پر تا

 

 نوزده پارت

 

 

 دختر.  گهیشو د داریب نای:سامامان

 ن؟ماما هی:چدمیکش یبلند ازهیبه بدنم دادم و خم یو قوس کش

 .انیدارن م نایا تیی:خاله و دامامان

 به من چه! انی:خب بدمیرو،رو سرم کش پتو

 نا؟ی:سادیغر مامان

 اد؟یهم م یچشم قورباغه ا ییکار کنم؟نکنه اون پسر دا یبله؟خب چ-

 .ادی:بله اونم ممامان

 اد؟یم ؟اونمیچ یپسر خاله ران-

 !گهیدختر بلند شو د ان،یگفت:آره،اصال همشون م یبا کالفگ مامان

 چشم ننه چشم.-

 

 !ستیبهتر از خواب ن یچیه یعنی

 از جام بلند شدم و چند دست لباس رو تختم گذاشتم. یکرخت با
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 و برداشتم و تنم کردم. شیکی، ی،چهلیست،سیده،ب هی بعد

 هم همزمان با من از اتاقش خارج شد. اریاز در گذاشتم،سام رونیپام و ب تا

 !پمیخوش ت یگفت:جونم،آبج یکش دار زد و با لحن یسوت

 نبود؟ پیشه خوش ت یمگه م یبرادر نیزنان گفتم:با وجود همچ خندلب

 

 .میرفت ییرایدستم و گرفت و قدم زنان به پذ یلبخند مهربون با

 م؟یریرو بگ یچشم قورباغه ا ییحال اون پسردا یا هیداداش پا-

 کرد و گفت:هستم. یا خنده

 .میپس بزن بر-

 .میتو دست هم به استقبال مهمون ها رفت دست

 

*** 

 

 چه خبر داداش؟ گهیخب د-

 خودم! ی:سالمتانیرا

 .یشهرباز میروز قرار بزار با بروبچ بر هی یران یو گفتم:وا دمیذوق باال پر با

 ؟یدار یخاموش کرد و گفت:باز چه نقشه ا وشیگوش اریسام

 گفتم:عه داداش! معترض

 !)بعد ادام و در آورد(عه داداش!ادیهم م یامار،چه عشوهچپ چپ نگام کرد:زهر رزان
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 کلک؟! هیاصفهان و رفتارات عوض شده؛خبر یخنده:رفت ریزد ز انیرا

 ان؟یبهت گفتم:را با

 

 !نیکه امشب شماها کمر به قتل من بست نیدادم:مثل ا ادامه

 ؟ی:شک دارانیرا

اله و عمو خ لیکنم که سالم تحو ینم نیتضم یساکت نباش گهید قهیاگه تا دو دق انیحرص نگاهش کردم و گفتم:را با

 بدمت!

 ؟یشد ی:باز تو وحشانیرا

 از آشپزخونه داد زد:شام حاضره. مامانم

 به حسابم برس. م،بعدیو گفت:فعال بر دیخند انیرا

 !یدون یخوبه خودتم م-

 .میرفت یغذاخور زیهم به سمت م با

 از دست مامانم غذا بخورم. م،نتونستمیکه اصفهان بود یسال کی نیمامانمو با جون و دل خوردم،ا دستپخت

 

*** 

 

 ؟یحاضر داداش-

 :اومدم بابا،به خدا اومدم!اریسام

 دخترکشش شدم. پیت رهیچونم گذاشتم و خ ریدستمو ز ودمیخند
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 مهربون بمونه! طورنیهم شهیداداشم بشم،کاش هم قربون

 هم نگه دار! هیو داخل موهاش فرو برد:واسه بقدستش اریسام

 آخه داداش خودمه.-

 

که باز  یخوایرون؟نمیب یختیباز ر هیچ شیآت یشراره ها نیکرد:ا خکوبمیم شیجد یجام بلند شدم که صدا از

 بشم؟ یعصب

 حرص موهامو از پشت داخل شالم فرستادم. با

 زد و رفت. یا روزمندانهیپ خندلب

 ست؟یبچه ها ن نیاون ماش ید:سانمن و به خودم آور اریسام یم،صدایکه بود نیماش تو

 

 رزان گفتم:آره خودشونن. دنیبه جلو کردم و با د ینگاه

 .میحرکت کرد یشدن و به طرف شهرباز ناشونیما سوار ماش دنید ن،بایبنابرا

*** 

 مشغول حرف زدن بود. یکیبا  یک هر

 به رزان شدم. دیآو یوسط متوجه نگاه ها اون

 زدم که برگشت و گفت:جانم؟ یکه کنارم نشسته بود،سقلمه ا اریمات به

 اشاره کردمو گفتم:اونو باش. دیآو به

 زد. یزیآم طنتینگاه کرد و رد نگاهشو گرفت؛کم کم لب خند ش دیآو به
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 ستیب پارت

 

 

 م؟یکن تیاذ دویآو کمی هیطرفم و گفت:نظرت چ برگشت

 رو لبم جا خوش کرد:هستم! یزیآم طنتیخند ش لب

 

 و جمع و جور کن! تیاقهوه یاون چشما دیکردم و بلند گفتم:داش آوصاف صدامو

 کرد:داداش توام؟! یتک خنده ا اریمات

 د؟یگیم دیدار ی:شما دوتا چتونه؟چدیبه تته پته افتاد و رنگش پر دیآو

 .زدیکرد و رو به رزان چشمک یخنده ا سایآو

 رزان سرخ شده بود. چارهیب

*** 

 

 گذاشتم. یکیو رو اون چپم یزدم و پا هیدرخت کنارم تک به

 کنم. فیواستون تعر یاخاطره هی نیبه جمع کرد:بروبچ بزار ینگاه رزان

 پر سوسک! سهینگاهم کرد و گفت:ک طنتیش با

 ادته؟یزده گفتم: تو هنوز  بهت

 یبا هم به مدرسه م میروز که داشت هی. میبود ییراهنما سوم نایمنو سا ادمهیکردن: فیو شروع کرد به تعر دیخند

 جلومون سبز شد! یخبر یپسر از خدا ب هیم،یرفت
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(که محتواش رفتیتوهم م اریو مات اریسام یجلومون گرفت )رفته رفته اخم ها یبرگه ا هی یو مجلس کیش یلیخ

 ت درد نکنه،اتفاقاگفت دست یهم نه گذاشت نه برداشت،شماره رو گرفت و با خونسرد نایشماره تماس بود؛سا یدارا

 !رمیگیباهات تماس م یداشتم)!(؛منتظر باش واسه خونه تکون ازیبه حمال ن یلیخ

 

 مون کردن.طرفمون برگشتن و نگاه رفتن،بهیرو م ادهیکه از پ ییکه آدما دیترک یجور جمع

 هات خوشگله!رد شدن و بهش گفتن:قربون خنده سایکه از پشت سر آو دمیدو تا پسرو د دمیخندیکه م طورنیهم

 شد؟  یچ دیبگ

 هم پشت سرش رفت. دیاز جاش بلند شد و آو یچ نیدا،عیو شن نیکه ا نیرات

 !؟یبلغور کرد ی:چدیپسره رو گرفت و غر قهی نیرات

 شه. یخدا االن دعوا م یوا

 فکر کن،فکر کن،فکر کن! نایسا

 بلند شدم. عیسر دمویبود،از دستش کش اریکه دست مات یافتاد به بطر چشمم

 تا شونه شون بودم!  ستادم؛المصبایا دیو آو نیسر رات پشت

 پسرا اومدن تا نزارن دعوا بشه. هیو بق اریسام

 .سادمیزور از وسطشون رد شدم و جلو پسره وا به

 

 تکرار کن. گهیبار د هیگلم؟ یزر زر کرد یزدم و گفتم:چ یامسخره خندلب

 نکردم خانوم خوشگله! یجونم من کار ی:ادیخند پسره

 دور نموند! نیو رات دیکه با دستم دستشو گرفتم که از چشم آو ادیخواست جلو ب اریمات
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 ؟نه؟ینکرد یوار گفتم:که کار دیبه پسره تهد رو

 .زمیباال انداخت و گفت:نه عز ییابرو

 تکون دادم:باشه. یسر

 کردم. یخال نشیو کامل تو سآب  یبطر دمویجلو کش وشرتشیت قهی بالفاصله

 

 زد و دستشو رو شونم گذاشت. یقهقهه بلند هی نیرات

 که اطرافمون بودن به خنده افتادن. یافراد نیاز رات بعد

 ؟یکرد کاریمبهوت گفت:تو چ پسره

 بود اقتتیکه ل یزد:کار یپوزخند دیآو

 حاال نوبت پاهاته؛آسه آسه گورتو گم کن!-

 

 رو حس کردم. ینگاه ینیکه نشستم سنگ نیدادم،هم هیکنار درخت رفتم و تک الیخیب یلیخ

 چرخوند؛منظورشو گرفتم. یتو دستشو م یزده بود و گوش هیتک یبه درخت یپسر هیکه بلند کردم، سرمو

 ار؟یکه کنارم بود گفتم:مات اریبه مات رو

 :جانم؟اریمات

 بده! یدرس حساب هیبه اون پسره  رو بهش نشون دادم و گفتم:به خدا خسته شدم؛برو پسره

 ضرب از جاش بلند شد و به طرفش رفت. هیکرد و تو  یدیپسره اخم شد دنید با

 اومد و کنارم نشست. قهیبرداشتم و شروع کردم به خوردن،بعد چند دق یپسیچ

 شد؟ یدهن پر گفتم:چ با
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 .یچیو گفت:ه دیخند

 نشد؟ یچیکه ه-

 :نه نشد.اریمات

 

 مانع حرف زدنمون شد:رزان ادامه خاطره رو بگو... نیرات یصدا

 یللیهمه  نیشماره گرفتن ا هیگفتم؛پسره برگشت گفت  یو کنار گذاشت و ادامه داد:آره داشتم م پسشیچ رزان

 کنم. یم تینداشت،حال یتلل

 برو برگشت گفت خدافظ! یهم ب نایسا 

ما با اون لباس مزخرف  کلیبا رد شدن اون کل ه یعنید؛از کنارمون رد ش یموتور سوار هیاون روز  یدرست فردا آقا

 شد! سیمدرسه خ

 

 بود. یدنیهمه بچه ها د افهیق

 شیحال رتیبا خنده)کال غ انیبا چشم غره،را نیمتورم،رات یبا رگ ها اریت،ماتیبا حرص و عصبان اریسام

 مشت شده. یهم با دست ها دی(،آوستین

 العمل پسرا واقعا خنده دار بود. عکس

 .ادیخنده بهش م ،کالیعصبان ایبشه  یرتیغ ادیبهش نم ن؛چونیرات بخصوص

 

 . میکه تو جوب افتاد میگفت هیو به بق میادامه داد:به خونه برگشت رزان

 خورد و تو جوب افتاد! زیاومد خونه و گفت که پاش ل نایسا ادمهیگفت:بله اون روز  هیبا حرص و کنا اریسام

 .دمیخند زیر زیانداختم و ر نییپا سرمو
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 و چهار ستیب پارت

 

 اریمات

 

 نیع قایبرد؟ اخالقاش دق نیرو از ب یکه بهم داده بود یادگاریدختر لجباز و وروجک، هی یدونستی،میخواهر-

 خودته.

 

 تیخالق تیکردم؛با نها یکه به دست خواهر مرحومم درست شده بود رو نگاه م یاتاقم نشسته بودم و آلبوم تو

 ساخته بود.

 ناینکنه،نزار سا یریسخت گ نایقدر به ساکه ان گفتمیم اریشد؛مدام به سام یم میحسود دیو آو اریبه سام شهیهم

 داداشه من دارم،بزار به وجودت افتخار کنه. نمیخودش بگه که ا شیپ

 

 رفتم. نییبرداشتم و آلبوم به دست پا وچیسوئ

 خوند. یرو مبل نشسته بود و داشت کتاب م مامانم

 پسرم؟ یر یخند مهربوناش زد:کجا ماز اون لب دنمید با

خواست ناراحتش  ینم دم؛دلمیبارم خنده از ته دلش و ند هیبعد فوت مارال  انه،چونیدونستم راستش و بگم  ینم

 کنم. 

 ؟یالزم ندار یزیرون؛چیب رمیسر م هیگفتم: نیهم بخاطر

 بهشت زهرا؟ یریم یارم؟داریمات یگ یکه دلم خون شد:چرا دروغ م دیکش یآه
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 مامانم دروغ بگم:خب آره. یجلو تونمیوقت نم چیه

 برا دخترکم تنگ شده. ام؛دلمیشد و گفت:صبر کن منم م بلند

 زدم:باشه مامان. لب

 که مارال درست کرده بود. ادشهیآلبوم رو  نیمامانم ا 

 اومد. قهیحدوداً چند دق بعد

 مامانم. میگفتم:بر ینیب خند غمگو دستم و دور شونه اش انداختم و با لشدم بلند

 

 گرفتم. دیچند شاخه رز سف یراه از گل فروش تو

 بود... دینشستم مامان گفت:مارالم عاشق رز سف نیتو ماش یوقت

ان قدر خودتو  ستین یو بوس کردم:مامان به خدا مارالم راضتو دستم گرفتم و با تمام وجودم رو دستش دستشو

 قدر خودت و آزار نده. م،انیریمیروز م هیمن مرگ حقه؛همه ما  ،مادریکن تیاذ

 ؟ید یبهم م یقول هیتوجه به حرفم گفت:  یفشرد و ب دستمو

 ؟یچه قول-

 ...نیسر برو زندان بب هی:مامان

 آوردم. رونیاز دست گرمش ب دستمو

 کنم. یم :مامان خواهشدمیحرفش پر وسط

 

 باهات داره. یکه کار مهم نیزندان؛مثل ا یریسر م هیگفت:رو حرف من حرف نزن، تیعصبان با
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 سرمو برگردوندم. تیعصبان با

 مالقات؟ نیبه ا یدار یمادر من چه اصرار-

 نبوده! یمرگ مارال تصادف گهیبهم م یحس هیدونم،یبه اشک نشسته اش کردم:نم یبه چشم ها ینگاه

 

 مامان؟ یچ یعنیگفتم: رتیح با

  

*** 

 کردم و سوار باالبر شدم. پارک نگیتو پارک نویماش

 اومدم. رونیدر و هل دادمو ب دمیطبقه چهارم که رس به

 "نیآذ یدفتر مهندس"سر در دفتر  یشد به تابلو دهیکش نگاهم

 شرکت بزرگ هستن. هیبا کمک پدرش در حال ساختن  اریدفتر،سام نیاز ا ریغ به

 ز واحد ها اقدام کنم.ا یکی دیواسه خر دیو شا رمیسر م هیعصر حتماً  امروز

*** 

 رفتم. رونیو به ببرداشتم یو کتم رو از رو صندلبه بدنم دادم یو قوس کش

 .دیامروز و لغو کن یرون؛قرارایب رمیمن دارم م یمحب خانوم-

 :بله چشم خدانگهدار.یمحب خانوم

 کردم،به طرف ساختمون حرکت کردم. لیکه شرکت و تعط نیا بعد

 

 ساختمون بودم. یجلو یقیدقا بعد
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 شد. دهیساخته شده بود،کش یکیبه طبقه اول که به طرز ش نگاهم

 و گرفتم. اریدرآوردم و شماره سام مویگوش

 

 بوق نخورده جواب داد:جانم داداش؟ هی

 ؟یسالم،سر ساختمون-

 :آره،چطور؟اریسام

 کدوم طبقه؟-

 نگاه به باال بنداز! هی:اریسام

 بود. سادهیطبقه کنار لبه وا نیآخرطبقه سوق دادم؛ نیبه آخر نگاهمو

 .یافت یخوره م یم زیگفتم:خره برو اون ور،پات ل یو از رو صورتم برداشتم و عصب میآفتاب نکیع

 باال. ای:باریسام

 .دیچیبوق تو گوشم پ یصدا

 کنم کنار رفت. دمش؛فکریباال ند گهید

 

 ساختمون رفتم. یگذاشتم و به سمت ورود نمیشلوار ج بیتو ج مویگوش

 که هنوز باالبر و نصب نکرده بودن،مجبور بودم از پله ها باال برم. نیا بخاطر

 !اریو بشکنه سامشکست،خدا کمرت کمرم

 

 کمیو  ستیب پارت
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دست از  یراحت نیبه ا دونستمیم دینکرد،بع یکار چیه نایسا نیهفته گذشت و ا هی ن؛خالصهیادامه اش و گوش کن-

 کنه. یکار هیمنتظر بودم خودش  نی؛بخاطر همسر پسره برداره

 پر تو دستش اومد، سهیک هیبا  دمیروز د هی

 و نشونم داد کپ کردم.داخلش یوقت

 اون همه سوسک که حد نداشت. دنیچندشم شد از د یاز سوسک بود؛ به قدر پر

 .میدادن،رفتیم کیکش شهیمدرسه که پسرا هم یروز ما از کوچه پشت اون

 رو باز کرد. سهیسر پسره و در کآروم رفت و پشت نایپسره هم اون جا بود؛سا اون

 رو سر پسره! میکرد یو خال میرو باال برد سهیکمک هم ک با

 از من دور کنه! نارویا ادیب یکیگفت  یو م دیپر یم نییهمش باال پا ره؛پسرهینم ادمیوقت  چیآخ اون صحنه ه آخ

 مده بود!اشک پسره در او شهینم باورتون

 

 خنده بچه ها به هوا رفت. کیرزان تموم نشده شل حرف

 آقا پسر االن استاد دانشگاهمه! نینا،ایداد:حاال گذشته از ا ادامه

 

 تو گلوم! دیخوردم،پر یکه داشتم م یآب

 نفس بکشم. تونمیلحظه احساس کردم نفسم رفت،قشنگ حس کردم نم هی

 نفس بکشم. کمیکه به پشتم خورد،تونستم  ییضربه ها با

 .زدیبود که داشت محکم به پشتم م دیآو
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 دانشگاهته؟ ؟استادیگفت یبه رزان گفتم:چ رو

 !یلحظه کبود شد هی؟ینگام کرد:تو خوب نگران

 گفتم:گفتم واقعا استادته؟ یخش دار یصدا با

 انداخت:آره. نییو پا سرش

 ش؟یاز کجا شناخت-

 خوردم. یکی دم،بهیدو یروز داشتم تو سالن دانشگاه م هی:رزان

ک که روم سوس یستین یبلند شد و گفت تو همون هویآشناست، یلیهم خ افشیپسره و ق هی دمیبلند شدم د یوقت

کردم کالسام و  ی! خالصه هر کاریدیکه رومون آب پاش یستین یاومد و گفتم توام همون ادمی ی! منم همه چیختیر

 عوض کنم نشد المصب.

 بسته پفک برداشت. هی لکسیتموم شدن حرفش،ر بعد

 تروخدا؟ ینیبیآروم گفتم:شانس و م اریبه مات رو

 که! ستیو گفت:شانس ن دیخند

 افتاد... یبه شهرباز نگاهم

 .یشهرباز میریدخترا هم م ن؛ماینیش یو م دیکنیبه جمع گفتم:پسرا لطف م رو

 

 ...،خودمیو شر به پا کن یبه خدا اگه بر نای:سااریسام

 دونم،نترس. یدونم،م یو گفتم:م وسط حرفش دمیپر
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 .میبه دخترا گفتم:بر رو

 .میصبا رفت یکشت به طرف ره،اولیبگ طیبل یفرستادم تا از چند تا باز ورزان

 خب به زور سوارشون کردم. یدن؛ولیترسیم کمهیو مهال  سایآو

 

 اومدن. یکه به سمت ما م دمیدور پسرا رو د از

 .اومدنیهم م ی! نگاه با چه ابهتجونم

 جلو تر از همه بود و انگار سردسته شون بود. اریسام

 ن؟یش نیسوار ا نیخوا یبا تمسخر گفت:شماها واقعا م اریدن،سامیبهمون رس یوقت

 ده. یحال م میلیکردم و گفتم:بله،اتفاقا خ یدست شیپ

 به بچه ها گفتم:مگه نه؟ رو

 جواب دادن. نامطمئن

 .مینوبتمون شد و سوار شد بالخره

 و مهال هم پشت سر ما بودن. سایو آو میو رزان کنار هم بود من

 تره! شیب جانشیرفتم آخر نشستم؛آخه ه قایدق منم

 

 هاش بلند شد. غیج سایکه حرکت کرد،آو نیا آقا

 زده بود که گلوش گرفت. غیج یبود و رزان ان قدر دهیبه اوج رس گهید

 زده بودم که حد نداشت. جانیمن ان قدر ه یول

 شدم. ادهیو باز کردم و پ ستاد؛کمربندمیکم کم ا ن،ییچند تا باال و پا بعد
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 و مهراد و خورد که به طرف دخترا رفتن. دیو آو انیبه را چشمم

 قدر حالشون بد بود؟ نیا یعنی

هم داشت از  سایداشت،آو جهیرفت و گالب به روتون باال آورد،رزان هم سرگ یگوشه ا هیبهشون کردم؛مهال  ینگاه

 رفت! یم حال

 که ترس نداره. یال؛کشتیخیبابا ب-

 خوام بشقاب پرنده سوار شم! یمن م تازه

 !یکن یخود م یب یلیاز پشت سرم گفت:شما خ اریسام

 گفتم:چرا اون وقت؟ ییپرو با

نگا به اون دختر پسرا  هیرم،یمیم جهینگاهم کرد:بابا منم برم سوارش شم از سرگ تیقدم جلو اومد و با عصبان چند

 دارن! یاومدن،اشاره کرد(نگا چه حال و روز نییتازه ازش پا یبنداز)به چند تا دختر

 داداش اونا...-

 !نمیبب وفتیقدرتمندش فشرد:زهرمار و داداش،راه ب یدستم و تو دستا مچ

 

 و دوم ستیب پارت

 

 

 

 نداره. ینش دادم(اون خطراز دستگاه هارو نشو یکی)نیاونو بب ارم،داداشمیگفتم:سام عیسر

 کردم و گفتم:بزار برم؟لطفا؟ سرموکج
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 !گهید یشدیپسر م ؟خبیجذابش کرد:آخه تو چرا دختر شد یاون اخما از

 و عوض بکنن! تمیجنس گمیو به مامان و بابا م رمیدفعه م نیگه،اید دیو گفتم:ببخش دمیخند

 

 !نایزد:سا ادیفر

 (رفتم.یشهرباز یاز دستگاه ها یکی)اسم یزبیفرار کردم و به سمت فر یول

 و کمربندمو بستم.مخصوص نشستم یصندل رو

 .اومدیکه به سمتم م دمیو د اریدور مات از

 خدا! ای

 ه؟یطورنیا افشیچرا ق نیا

 !نییپا ایب نایگفت:سا عیشد،سر کمینزد یوقت

 .دهیم فیقدر کان جانیا نیتوام بش ایگفتم:چرا؟ب جانمیاز ه یذوق ناش با

 همه پسر؟ نیا نیب یکرد:تو اومد یاخم

 !فمیحر نارویکردم:نترس من همه ا یاخم متقابال

 که! ستین نیکرد:د اخه منظور من ا یاقروچه دندون

 شروع کرد به حرکت و اونم مجبور شد عقب بره. لهیبزنه وس یخواست حرف تا

 بشه. شتریمنتظر بودم حرکتش ب جانیه با

 و.ه خوردن افتادم.که باال تر رفت به گ. نیهم

 قدر؟!چه گهید یول زدمیم غیج شیو ب کم

 غلط کردم!داداش غلط کردم! اریزدم:مات غیج دنشونید کردن،بایاز دور داشتن نگام م اریو مات داداشم
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 زدنش ادامه داد. ادیبهم کرد و به فر یانگاه احمقانه هیکه کنارم نشسته بود  یپسر

 که قبض روح شدم. خوردیم یوحشتناک یها تکون

 .شدیکم داشت حالم بد م کم

 قدر لوس شدم من! چه

 نبود! یعالمت خوب نیو ا دیدیهام تار م چشم

 و تو مشتم گرفتم. میدستم و انداختم به لباس سمت راست ناخودآگاه

 گفت:بله؟ زدیطور که داد مبرگشت و همون به طرفم پسره

 خوبه؟خانوم؟الو! گفت:خانوم حالتون ستیکه حالم خوب ن دید

 دختر خوشگله؟! یگفت: ه هویو  کردمکث

 زدم و دستم رها شد. یغیخورد که ج یتکون محکم دستگاه

 ؟یزد یکم که گذشت رو به پسره گفتم:چه زر هی

 شدم. اریبغلم کرد،هوش یکه کس نیکم حالم بد شد و فقط با حس ا کم

*** 

 باز کردم. سه،چشمامویصورتم خ کهنیبا احساس ا 

 بچه ها هم اطرافمون بودن. هیکنارم نشسته بود و بق اریسام

 سرمو برگردوندم:خانوم حالتون خوبه؟ ییآشنا یصدا با

 چه من حالم خوبه؟ نیا ه؟بهیپسره ک نیا
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 !؟یکرد و گفت:شما دکتر شیلحن جد یرو چاشن شظیاخم غل اریمات

 با احترام گفت:نه من... پسره

 گفت دختر خوشگله! به من شیساعت پ هینبود که  نیا انگار گفتیبا احترام م نیهمچ

 

 ...خب استاد دانشگاهمون هستن!یعنیآقا... نی...ازهیو گفت:عه چ دیوسط حرفش پر رزان

 با تعجب گفت:استاد دانشگاهت؟ انیرا

 همون پسره ست؟ نیا نم؛نکنهیبب سایوا

 که... افشیق

 ؟یختیکرد:نگو همون پسره که روش سوسک ر یتک خنده ا دیآو

 انداخت و گفت:متاسفانه! نییسرش پا رزان

 

 و سه ستیب پارت

 

 

 !هیاحالل زاده عجب

 حرفش بودا! شیساعت پ هی نیهم

دفعه سوسک  نیا ؟یجاست؟دوباره هوس سوسک کرد نیا یک نیقدم جلو رفتم و زمزمه کنان گفتم:به به بب چند

 !؟یترسیم یلیاز قورباغه خ دمیزما؛شنیرینم

 شد. دهیشده احساس کردم دستم کشتموم ن حرفم



 تو یعنیرمان عشق 

 
91 

 

 .دمیکشیمحکم م کردم،اونیتقال م یمن ه دم،حاالیتعجب برگشتم که داداشمو د با

جا چه  نیا یمختصر به من بد حیتوض هی شهیم نای:ساکردیو انگار داشت خودشو کنترل م یدرخت هیبرد پشت  آخر

 خبره؟

 

که  نیخدا هم د،بهیترس چشمام و بستم و تند تند شروع کردم به حرف زدن:داداش غلط کردم،داداش ببخش از

 یورط نیشدم ا داریرفتم که لباس پسره رو گرفتم؛بعدم که ب یشدم،حالم بد شد و داشتم از حال م یسوار اون کوفت

 شد.

 شد! یپرو م نهگه،وگرید دادمیجوابشم م دیکرد با یکار هیخب اون پسره  داداش

 

 نه؟ ایامن و امانه  یهمه چ نمیاز چشمامو باز کردم بب یکی اول

 روبرو شدم. اریسرخ سام افهیبا ق هوی

 که دوباره دعوامون بشه،پا تند کردم و فرار کردم. نیترس ا از

 سفت برخورد کردم. یلیخ زیچ هیکه چند قدم رفتم،با  نیهم

 گفتم:آخ! اریاخت یب

 ؟یکنیکار م یجا چ نی:عه تو ادمید ارویکه باال آوردم مات سرمو

 باز بزنتت! اریسام دمیرک گفت:ترس یلیخ اریمات

 چرا بزنتم؟ اریدم؟سامیگرد شده گفتم:بله بله؟نفهم یچشم ها با

 

 !یطونیاز پشت سرم گفت:چون ش اریسام

 ؟یباش نطویش یخوایهرکولت م کلیه نینباشم تو با ا طونیو گفتم:من ش برگشتم
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 !نایکرد و گفت:باز شروع نکن یدست شیپ اریبگه مات یزیخواست چ اریسام

 

 آتش بس بود. ار،اعالمیحرف مات انگار

 .میبه طرف بچه ها رفت ینفر سه

 یم نییو محکم پا کردمیاستفاده م شونیگرفتم و از حواس پرت یو م اریو مات اریراه همش دست سام یتو

 .دمشونیکش

 

 تونست بگه. ینم یزیچ اریهم جلو سام اریبگه،مات یزیچ اریجلو مات خواستینم اریها کالفه شده بودن؛سام چارهیب

 بودا! یوضع هی اصلن

 

 زدن. یمتوجه رزان و اون پسره شدم که داشتن با هم حرف م میدیبچه ها که رس به

 .ایلحظه ب هیبا اخم گفت:رزان  اریبشه سام یرتیغ انیکه را نیا یجا به

 کرد و به طرفمون اومد. یهم با پسره خداحافظ رزان

 ؟ی:جانم سامرزان

 کارت داره. انیبا اخم نگاهش کرد و گفت:را یکم اریسام

 کارم داره؟خب پس چرا خودش بهم نگفت؟ انیگفت:را متعجب

 دونم؛برو از خودش بپرس! یو من نم:اونشاریسام

رفتم بلند گفتم:من رفتم تونل  یتونل وحشت م طور که به طرف نیباال انداختم و از کنارشون رد شدم. هم یا شونه

 وحشت خدافظ.
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 بلند شد. اریو مات سایو آو اریسام ادیمحض تموم شدن حرفم، فر به

 

 و گفتم:باشه باشه غلط کردم! برگشتم

*** 

 خنده تموم شد. یاون شبم با کل خالصه

نشست رو مبل و  یو مجلس کیش یلیشدم؛مامانم خ یم یقرار بود من شام درست کنم و داشتم روان امشب

 گفت:من حوصله ندارم خودت کارا رو انجام بده!

 

 

 .یرازیش یشروع کردم به درست کردن کلم پلو یبا بدبخت بالخره

 بگه براتون اول تمام برنج شفته شد! جونم

 دفعه تو مرز شفته بود که جلوشو گرفتم. نیاز اول گذاشتم؛ا دوباره

 !هیآشپز ایکار دن نیحاضرم قسم بخورم طاقت فرسا تر یعنی

 نه! یکنم،جارو بکشم،همه جارو برق بندازم،اما آشپز یریگردگ حاضرم

 .نیو بب ایبرداشته بود ب ییبو هیخوشمزه بزارم،اصلن کل خونه  یکلم پلو هیتالشم تونستم  تینها با

 

 و پنج ستیب پارت

 

 برداشتم.زدم و به سمتش قدم  یخندلب دنشید با
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 کرد. مییطرف اتاقش راهنما ،بهیکیسالم عل بعد

 کنم. دیخر شیپ خوامیاز واحد ها رو م یکیسر اصل مطلب رفتم:داداش من  یمقدمه ا چیه بدون

 

 باال رفته گفت:واقعا؟ یابرو ها با

 شرکت و دفتر خودشو داشته باشه. یو هر کس میایب رونیب کیآره،بهتره که از اون دفتر کوچ-

 فقط شرکت خودتون رو؟ ای نیذاریم نیکل ساختمون رو آذ ،اسمیزیچ هی فقط

 :نه فقط شرکت خودمون.اریسام

 .میقرارداد رو ببند ادویداد:پس صبر کن بابام هم ب ادامه

 

 نایزبان سا از

 

 !ناینا،ساینا،ساینا،ساینا،سایزد،با حرص چشم باز کردم:سا یو صدا ماسمم ریآژ نیرزان که ع یصدا با

 راحت شم. رهیبم ناینا،سایزهرمار سا یحرص گفتم:ا با

 شه. یم وهیب اریره،ماتیبم نایعشوه گفت:عه سا با

 گفت؟یچ نیا نمیبب سایچشمام و بستم؛وا یالیخیب با

 زدم:رزان! غیو باز کردم و ج چشمام

 :منظور؟دمیپرس یاخم کردم و جد 

 کرده.که خاله صبحانه آماده  ایمنظور،پاشو ب یمنظور ب گهیپا انداخت و گفت:د یرو پا
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 رفت. رونیکه فرصت حرف زدن به من بده از اتاق ب نیا بدون

 بود؟ یاالن منظورش چ نیا

 اون حرف و زد؟ چرا

 تا جوابشو بفهمم! ترکمیم من

 برس و برداشتم. نهیآ یتخت بلند شدم و جلو یرو از

و حالش ستیصبح بد ن یافتاد؛واسه تالف زیرو م یچشمم به سوسک مصنوع کردمیو شونه مطور که موهام نیهم

 .رمیبگ

 

 !شیچه برسه به واقع گهیترسم،دیم یخودم از سوسک مصنوع من

 برداشتم و سوسک رو الش گذاشتم. یکاغذ دستمال

 رفتم. نییگذاشتم و پا بمیتو ج ودستمال

 رزان نشستم. یگفتم و روبرو یریهمه صبح بخ به

 رو از قصد ول کردم؛مثالً از دستم افتاد! گرفتم،چاقویدم لقمه مکه داشتم واسه خو طورنیهم

 

 رزان گذاشتم. یپا یبرداشتم و سوسک و رو بمیشدم تا برش دارم و هم زمان هم دستمال و از ج خم

 خونسرد،صبحانمو خوردم. یلیخ بعدش

 !دمیرو پات د یزیچ هیخم شدم  یگفتم:رزا جونم وقت الیخیب طورنیهم

 بهم کرد. یتعجب سرشو باال آورد و با شک نگاه با

 گذاشتم خودم خبر ندارم. لیرو پاش کروکد دیبه پاش کرد،من گفتم شا یبا ترس نگاه نیهمچ
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 زد،دلم به حال گوشام سوخت! یغیسوسک چنان ج دنید با

 افتاد. یو محکم حل داد که خودش از پشت با صندل زیم

 .ادیکم مونده بود اشکش در ب گهیافتاد،د نشیبودا،سوسکه قشنگ رو س یصحنه ا آقا

 از رو من بر دار، نویا ایبود با بغض گفت:داداش تروخدا ب دهیدراز کش نیطور که رو زم نیهم

 تروخدا! داداش

 

 کرد،خم شد و سوسک و برداشت. یرزان نگاه م یکه تاحاال مبهوت به کارا انیرا

 !ستین یکه واقع نیانگاه بهش کرد و گفت: هی

به مامانم  یکرد:من واسه تو دارم،البته)نگاه گرفتمیخونسرد واسه خودم لقمه م یلیبه من که خ۳ ینگاه برزخ رزان

 کرد(با اجازه خاله.

 

 نه گذاشت نه برداشت:راحت باش خاله جون! مامانمم

 ن؟یضد من یزدم:دستتون دردنکنه،خانوادگ یمسخره ا خندلب

 پشتتم. ،خودمیدستشو پشتم گذاشت و گفت:غمت نباشه آبج اریسام

 !تیجونم حما یکردم و گفتم:ا یاخنده

 

 .میرفت ییرایشد به پذ لیصبحانه م کهنیا بعد

 .نیزیبه حالتون اگه خونه رو به هم بر یبرم،وا شگاهیآرا خوامیسر م هیگفت:بچه ها من  مامانم
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 خان با شما هم هستما! انیبود گفت:را یکه سرش تو گوش انیبه را رو

 نکردم خاله! یزنم من کار یدختره که دارم باهاش حرف م نیجون ا ؟بهیهول شد و گفت:چ انیرا

 

 قشنگ خودشو لو داد. چه

 مردم و سرکار بزار. یکه مامانم گفت:کم دخترا رخندهیز میزد همه

 داده،گفت:چشم! یچه سوت دیکه فهم انمیرا

 .انیبه بچه ها زنگ زد و به همشون گفت که ب عیسر انیگذاشت،را رونیکه مامان پاش و از در خونه ب نیبه محض ا 

 قدرم که به حرف مامانم گوش داد! چه

 .میدیخندیو م میگفتیم یو از هر در میبعد همه دور هم نشسته بود یساعات

 ف بلندگوها رفت.در آورد و به طر بشیاز ج یافتاد که بلند شد و فلش انیبه را نگاهم

 رفت رو هوا! لشیکه فلش و گذاشت،خونه با تمام وسا نیهم

 .میبلندگو ها ان قدر بلند بود که در حال کر شدن بود یصدا

 .و گذاشت کوریآهنگ تکون بده از اپ خودشم

 

 و شش ستیب پارت

 

دلقکا،اون  نیع نیو رات انیرا ی. ولدمیبد بود که من خودم به شخصه واقعا خجالت کش یمتن اهنگ به قدر یعنی

 .دنیخندیم زیر زیو ر نداختنیم  نییرو پا همش سرشون اریو سام اریاوردن، مات یدر م یوسط ادا باز

 و قطع کرد.شد و آهنگ اورد،بلندیطاقت ن دیآو آخر
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 ؟یمعترض گفت:عه؟چرا قطعش کرد نیرات

)به ما دخترا اشاره کرد که سرخ شده نگاه به اونا هیخاک تو سرتون، یعنیشد: یکرد و جد یاخم دیآو

 (بنداز؛مردن از خجالت!میبود

 بهمون کرد و گفت:مشکل خودشونه! ینگاه انیرا

 گذاشته! ریفرهنگ اروپا بدجور روت تاث یعنیبا تاسف گفت: رزان

 قرار گرفت. ریتحت تاث یکرد و حساب متاسف رزان افهیبه ق ینگاه انیرا

 !ارهیدر برابر رزان کم م ادیم خوشم

 و رزان! انیخوراک را یعنی نیآهنگ باباکرم اومد؛و ا هیدفعه  نیشد بره آهنگ و عوض کنه،ا مجبور

 .ارمیبهم کردن که گفتم:االن م یملتمس نگاه

 

دستام رو هوا  طورنیکه من هم دیاز دستم کش یجور هی انیو آوردم، را میطرف اتاقم رفتم و کاله و شال مشک به

 موند.

که لندن  یها؛موقع رقصهیاوقات ان قدر قشنگ م یبعض یعنیشد؛ یرقص م یرفت مرب یم دیبا انیرا نیا خالصه

 مند شده بود.بود و عالقه دهید یابونیخ یرقص ها نیرفته بود،از ا

 با اروپا اشتباه گرفته! نجارویا حاال

 

 رو حس کردم. یشخص رهینگاه خ زدم،یطور که نشسته بودم و بشکن م نیهم

موند،بدتر از اون نگاهش  مرهیاز رو نرفت و خ یکردم؛ول ریو غافلگ اریمات رهیکه برگردوندم،با نگاهم،نگاه خ سرمو

 بود که بهم زد! یزیچشمک ر
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 بدتر از منه! نیام،نگو ا یجور نیخودم ا کردمیفکر م من

 واسش در آوردم و سرمو برگردوندم. وزبونم

 دستمو گرفت و بلندم کرد. انیرا هویکه  خوردمیطور سر جام تکون م نیهم

 

 رو گذاشت. "یلحظه به لحظه از بهنام بان"با فلش ور رفت بعدش آهنگ  کمی

 وسط. ایب ی:آبجانیرا

 .دمیقشنگ وسط رفتم و با تمام مهارتم رقص یلیخ منم

 

 

 کردم و به طرف مبل تک نفره رفتم. یمیکه تموم شد همه برام دست زدن،تعظ آهنگ

 .یترکون یاون ور با رقصت م یتو بر ی:آبجنیرات

 گفت:غلط کرده! یتهاجم یلیخ اریسام

 .رهیگیم یجد اریهم بگه،سام یزیچ یبدبخت به شوخ نیشروع کرد،ا باز

 هم جبهه گرفت:با تو! نیرات

 نگفت. یزیچ گهیبگه که نامحسوس با پام به پاش زدم که د یزیخواست چ اریسام

 آب آلبالو؟! یگفتم:طرفدارا خشک شده بود،رو به بچه ها گلوم

*** 

 

 اریزبان مات از
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 خوش گذشت. یلیخ نایا اریروز خونه سام اون

 .دمیزدم،خند نایکه به سا یهم تو دلم بابت چشمک یکل

 مهراد دست از فکر کردن برداشتم:داداش؟ یصدا با

 جانم-

 مالقات... میبر دی:امروز بامهراد

 از اون عو... گهیبار د هی:مهراد اگه دمیحرفش پر وسط

 گمیمن دارم م ره،برادریگ یم افهیشه واسه من ق یازش م یبس کن،تا حرف اریکه زد، سرمو باال آوردم:مات یداد با

از  یندون زنمتیم نیهمچ یاریواسه من نه ب گهیبار د هیبهت بزنه،اگه فقط  خوادیم یچه زر نیسر برو بب هیفقط 

 !ایکجا خورد

 زنه. یما که حرف نم گه،بایم یچ نیبرو بب یه با قاتلش رو در رو بشم،ولخواهر منم بود،سختم مارال

 منتظرتم. نیگفت:تو ماش یمرتعش یاروم شد و با صدا کمی

 

 .زدیبار بود که سرم داد م نیزده به در بسته اتاقم نگاه کردم،اول بهت

 تونم قِسر در برم. یدفعه نم نیکه ا نیمثل ا نه

 رفتم،خداروشکر مامان بابا به باغ لواسون رفته بودن. نییحوصله حاضر شدم و پا یب

 مهراد که ته کوچه پارک شده بود رفتم. یبستم به طرف سراتو واطیح در

 کرد. یم یو با اخم رانندگ زدیراه اصال حرف نم تو

 



 تو یعنیرمان عشق 

 
101 

 

 و هفت ستیب پارت

 

 !نیبه سر در زندان تابوندم،زندان او م؛نگاهمویدیساعت به زندان رس هی بعد

 و انجام بده.مالقات یتا کارا مونمیم رونیمهراد گفتم که ب به

 صدام کرد. یربع هی بعد

 !رمیلرزش پاهام و بگ یجلو تونستمینم

 یرنگش حال آدمو بد م یچرک طوس یها واریداشت،د یو دو تا صندل زیم هیشدم که فقط  کیاتاق کوچ هی وارد

 کرد.

 

 شدم! زیهمه چ یو منتظر اون قاتل ب نشستم

 باز شدن در اومد. یبعد صدا قهیدق دو

 .نمشیسرمو برنگردوندم تا بب یبود؛حت نییپا سرم

 

 و نشست. دیروبروم رو عقب کش یاومد و صندل جلو

 وقته منتظرتم خان داداش! یلیدارش طعنه زد:خ شیزبون ن با

 :وقت ندارم به زر زرات گوش بدم،بنال!دمیمشت شده غر یدست ها با

 نبود؟! ره،دختریکه به دست من بم نیخواهرت قبل ا یدونستیمه داد:مزد و ادا یخندشین

 

 .دمیبا پشت دستم محکم  به دهنش کوب ادیکه به خودش ب نیا قبل



 تو یعنیرمان عشق 

 
102 

 

 فکر کن احمق. ،اولیاریب فتیحرفت و به دهن کث نکهیشده گفتم:قبل ا دیکل یدندونا یال از

مرد گوش کن بعد قضاوت  هی ،مثلیو بدون تیواقع یخوایخود نزدم که؛اگه م یگوشه لبش و پاک کرد:حرف ب خون

 کن.

 گفتم:از کجا بدونم حرفات راسته؟ها؟چرا به خزعبالتت گوش بدم؟  یجد

 نه. ایحرفام راسته  نیکن بب قیبرو تحق دمیآدرس و شماره م گم؛بعدیبه غبغبه انداخت:من حرفام و م یباد

 لب زدم:بنال! ینشستم و به سخت نهیبه س دست

 

 (خوامینامناسب،واقعا عذر م یتان بخاطر کلمه ها)دوس

*** 

 

 .ستیتو پاهام ن یجون گهیاون قاتل هنوز نتونستم از جام بلند بشم،انگار د یشوک حرف ها از

 که... پاتوق مارال بود! یخونه ا هیبرگه تو دستم نگاه کردم؛آدرس  به

 .خوردم نیمحکم زم یگذاشتم تا بلند بشم ول زیرو م دستمو

 !یدرست باشه من،مهراد،مامان،بابا...وا کهیمرت نیا یاگه حرف ها ایخدا

 .شهیو عزت خانوادم خورد م کنه،غروریمامان سکته م مطمئنن

 خودت کمکمون کن. ایخدا

 

 .کردمیو رو شونه هام حس م ینیبار سنگ 

 کرد و وارد اتاق شد. با عجله در و باز مهراد
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 مد.به سمتم او نییاون پا دنمید با

 گفت؟ ی؟چیجا نشست نیشده؟چرا ا یار؟چیگفت:مات نگران

 پشت سر سوال. سوال

 شد؟! یم،چیمارال و داشت یو مهراد که ان قدر هوا من

 !میزدم:مهراد بدبخت شد لب

*** 

 نایزبان سا از

 

 ما باشه. شیخونه اومد تا نهار پ شهیزودتر از هم اریسام امروز

 کوفت کن! نویو بخور،ابخور،اون نویا ایپسرم ب گفتیم ن؛همشیو بب ایکرد ب یذوق هی مامانم

 .دمیترکیم از حرص انداخت،داشتمیو ابرو باال م کردیبا خباثت به من نگاه م ارمیسام

 گفتم:مامان؟ غیبا ج آخر

 ؟یزن یم غیج ه؟چرایبا تعجب سرش و بلند کرد و گفت:چ مامانم

 زود خونه اومده!امروز و  هی لیگور نیمامان منم هستما؛حاال ا-

 

 .خورهیم یاون جا چ ستیسرکار و معلوم ن رهیم اری،سامیخوریو غذات و م یا:دخترم تو هر روز تو خونهمامان

 زد:مامان بچه که زدن نداره! ییلبخند دندون نما اریسام

 خفت کنم؟! ای یشیخفه م اریتمام وجودم و گرفته بود:سام تیو عصبان حرص

 ؟یدی؛فهمیخوریو غذات و م یشیصد دفعه گفتم سر غذا ساکت م نایکرد و گفت:سا یاخم مامان
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 گفتم:بله. ضیانداختم و با غ نییو پا سرم

 .میو تو سکوت خورد نهار

 زنگ خورد. اریسام یم،گوشینشسته بود ییرایتو پذ یوقت

 داد:جانم دا... جواب

 شده؟ ی؟چرا؟چیاخماش تو هم رفت:چ هیعرض چند ثان در

 .امیگفت:باشه باشه االن م یگرد شده به فرد پشت گوش یچشم ها با

 

 و هشت ستیب پارت

 

 شده؟ یگفتم:داداش چ ینگران با

 تصادف کرده! اریتو صورتش مشهود بود:مات ی،استرس،دستپاچگیناراحت

 شه؟یچطور؟ آخه...مگه م ؟یچ

 .امیکردم قلبم فشرده شد،ناخودآگاه گفتم:منم م احساس

 !ایب ایگفتم،فقط گفت:ب یچ دیان قدر هول بود که نفهم اریسام

 ونگاهش یبه حرکاتم چشم دوخته بود،معن یکه بلند شدم  چشمم به مامانم افتاد که با نگاه معنا دار طورنیهم

 باال رفتم. عیو فقط سر دمینفه

 .دمیدو رونیتنم کردم و ب یو هود شال

 حرکت کرد.  یادیبا سرعت ز نیر داد و ماشپاش و رو گاز فشا ارینشده،سام نیماش سوار
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 کنه. مونده بود تصادف کرد،کمیم یرانندگ عیقدر سر ان

 !زهیواسش عز یلیخ اریخاطر مات معلومه

 

 اریزبان مات از

 

 برام نمونده بود که نشکنه،خورد شدم،داغون شدم! یکمر گهید

 زمان با من، مهراد هم شکسته شد. هم

 تر از جونم کرده بودم،بهمون نارو زد،به خانوادش! زیزدم و عز یم نمیسنگش و به س شهیکه هم یخواهر

 مطلق... یاهیو بستم و س بلند مهراد،چشمام ادیو فر اومدیکه به طرفم م یونیکام دنید با

*** 

 باز کردم. ،چشمامویشخص ی هیگر یصدا با

 بعد واضح شد. یول دمیدیتار م اولش

 خوردم که سرشو بلند کرد. ی،تکونکردیم هیکه سرشو رو دستم گذاشته بود و گر یخانوم هی

 !مامانم

 خواب بود. هیکاش همش  ایخدا آخ

 .امیشکرت پسرم به هوش اومد؛مامان فدات بشم صبر کن االن م ایگفت:خدا یخوش حال با

 اومد. یبعد با دکتر و پرستار قهیرفت و چند دق رونیاتاق ب از

 رو بمونم و بعد مرخصم. یکه روم انجام داد،گفت که چند روز ییها نهیبعد معا دکتر
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 .تو اتاق پر شد تیجمع لیرفتن،س رونیکه دکتر و پرستار ب نیا بعد

 بودن؛از پسرا همه بودن از دخترا هم... همه

 چه قدر دلم واسش تنگ شده بود! آخ

 ه بود؟!تنگ شد ی:دلت واسه کدیبه گوشم رس نیرات طونیش یصدا

 گفتم؟ یچ دیشن نیا مگه

 الخالق! جلل

 !یکه نرفت یبهشت یها یحور شی،پیبود هوشیزد:دادا ب هیتک واریبه د انیرا

 پسر الل شده؟ نیا نمیبب نیریخفه خون بگ قهیدق هیتشر زد: اریسام

 .دمینشن یگفت ول یزیلب چ ریز نایسا

 

 رفقا؟! نیباز کردم و گفتم:چطور زبون

 سالمه! یعنی زنهیحرف م یجورنیسر داد:ا یخنده بلند دیآو

 !یادب شد یکه به سرت خورده بدجور اثر کرده؛ب یاکه ضربه نیزد:داداش مثل ا یطونیلبخند ش سایآو

 داشت. ایح کرد،بچمیبود و جلو شما رو نم ادبیداداش ما ب نیخانوم،ا سای:نه آونیرات

 

 به در خورد و بابا و مهراد... یاتموم شدن حرفش،تقه بعد

 ه؟یطور نیچرا ا مهراد

 شده و دستشو گچ گرفته بود؛آها موقع تصادف مهراد کنارم بود. یچیباندپ  سرش

 مهراد افتاده تر و شکسته تر از قبل شده بود. افهیره؛قیگیغمم م وفتمیم ادشی یوقت
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 ؟یمثل مارال ترکمون کن یخواستیبوس کرد:نکنه توام م ومیشونیجلو اومد و پ بابام

 حرفش دستام مشت شد و فکم منقبض، نیا با

 ...یتو گلوم نشست؛امان از دست تو مارال که باعث بغض دوتا مرد شد یبغض

 ازم نداشت. یهم دست کم مهراد

 .کنمیوقت ترکتون نم چیبابا؛ه ستمیمعرفت ن یزدم:من مثل اون ب یجون یب خندلب

 

 یدور گردن پسر ب نیپدر شما دست بنداز یه؛آقایهند لمی:بچه ها فدیقاشق نشسته وسط پر نیباز ع نیرات

 نوش دارو بعد از مرگ سهراب! گمیام م یو منم که راو رهیمیبعد پسرتون م نیو ابراز محبت کن تتونیخاص

 .میکه همه به خنده افتاد دیکش یآه سوزناک هیاز حرفش  بعد

 ؟یستیبلد ن یاگهیاز خندوندن کار د ریغ گفت:پسر تو به یبا شوخ بابا

 

 !بارهیگفت:چرا عمو جون،از هر انگشتم هنر م ییبا پرو نیرات

اشاره واسه  اره،انگشتیانگشت واسه حرص دادن سام نیو نشون داد و گفت:اباال آورد و انگشت شصتش دستشو

واسه حلقه ازدواجمه،انکشت  یگشترتونم بگم،انگشت ان ینم هیادب یب یلینشون دادن دخترا،انگشت وسط که خ

 !دهیبه آو یالک یهم واسه قول دادنا کیکوچ

 

 زد. ینیشه،حرفشو راست و حس یخنده؛پسره پرو خجالت سرش نم ریبلند زدن ز دیاز همه بابا و آو اول

 .هیبود افتاد؛کامال تابلو بود که خنده هاش مصنوع سادهیبه مهراد که گوشه اتاق وا نگام
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 و نه ستیب پارت

 

 .یدست تو مارال که آبرو واسمون نزاشت از

 شد. دهیراه کش نیچرا به ا دونمیم،نمیکم نزاشت یزیوقت واسش چ چیچون تک دختر بود،ه مارال

هم  یداد،کلیم سیسرو یکیجاست؛هر هفته به  نیمارال پاتوقش ا"افتادم که اون پسره گفت یاون لحظه ا ادی

هم اومدن  یچند نفر ست؛اتفاقایزده و ن بشیکه مارال غ شهیم ین چهار سالشرمنده ام چو یطرف دار داشت،ول

 همون جا آب بشم! خواستیدلم م "گهید ستیخب مارال ن یدنبالش،ول

 

 رنگ به رخسار نداشتم! گهیپورن نداشت،د یها لمیبا ف یکه تفاوت ییها لمیعکس و ف دنید با

 خفه کنم. شهیهم یداشتم که پسره رو برا نویکاش اون لحظه قدرت ا یا

 انداخته باشن رو دوشش. مانیاز س ینیبار سنگ هیانگار  مهراد

 شدم. یهر حرفش راجب مارال کبود تر م با

 خواهر من... یعنی ایخدا

 !هوف

 !کشتمشیم مرد،خودمیهم خودش نم اگر

 

 نایزبان سا از

  

 شدم. یجور هیدمش،ید مارستانیرو تخت ب یوقت یچرا ول دونمینم
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 .ختیفشرده شد و اعصابم به هم ر قلبم

 .هیخنده هاش مصنوع دیفهم شدیتو چشماش بود که م یغم  هی یول دیخندیم نیرات یحرفا با

 شده! یبفهمم چ دیمهرادم دمغ بود؛با یحت

 .میرفتیم دیمالقات تموم شده بود و با ساعت

 !خوامیمنم م یعنی نیبود و ا دهیخر یاخامه ینیریملعون ش دیآو

 

 خب زشت بود برم و بردارم. یول خواستیدلم م بدجور

 بردارم. یکیپرت کنم و خودم  ارویبچه ها که رفتن حواس مات کردن،بزاریم یخدافظ ها داشتن بچه

 شد و همه رفتن. یخال اتاق

 ؟یکجا موند نایبه گوشم خورد:سا اریسام یخواستم حواسشو پرت کنم صدا تا

 . دمیبود که تاحاال تو عمرم شن ییصدا نیبدتر

 کردم:اومدم. یقروچه ا دندون

 

 رفتم. رونیبود،از اتاق ب ینیریکه چشمم به جعبه ش طورنیهم

 نا؟یاومد:سا اریمات یقدم نرفته صدا چند

 به فدات! نایکه سا آخ

 ؟یزودتر صدام کن شدینم 

 اومده رو برگشتم و با ذوق گفتم:بله؟ راه

 ؟یآب بهم بد وانیل هی شهیتمام ذوقم کور شد:م که زد یحرف با
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 کن اگه کوفت بهت ندادم! د،صبریخوشگل ماس یلیخ خندملب

 و بهش دادم. ختمیر وانیو تو ل آب

 زحمت؟ یب یاریرو م ینیریگفت:اون جعبه ش طنتیکه بهم زل زده بود با ش طورنیهم

 خودت بردار. میکیچسبه،ینم ییرو برداشتم و بهش دادم که گفت:تنها جعبه

 

 کنه. یاحساس کردم مسخرم م یول خواستیدلم م یلیخ

 .خورمی،نمیگفتم:نه مرس نیخاطر هم به

 ؟یمتعجب گفت:مگه دوس ندار 

 ندارم. لیاالن م یول دوست داشتنو چرا-

 .یگفت:باشه،هر جور راحت یوارفته ا افهیق با

 .یگه،بابایخب پس من برم د-

 زد:خدافظ. یخند مهربون لب

 اومدم. رونیاتاق ب از

 زد،فکر کنم ضربانم رو هزار باشه. یچه قدر تند تند م قلبم

 رفتم. واریبود،با کله تو د نییطور که سرم پا نیهم

 خدا سرم! آخ

 

 رفتم. نییو ماساژ دادم و از پله ها پا میشونیپ
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 نگه داره. یفروش ینیریگفتم جلو ش اریراه به سام تو

 !دمیخوشگل مامان خر یاخامه ینیریش لویک دو

 ها مونده بود. ینیریچشمم به اون ش گهید خب

  

 اریزبان مات از

 

 مرخص شدم. مارستانیدو هفته از ب بعد

 خودم نخواستم. یکرد،ولیدکتر بود،دو روزه من و مرخص م به

 .ادیبرم که همش مارال و خاطراتش جلو چشمم ب یانداشتم خونه دوست

 کردم؟یم یشکسته چه غلط یبرم؛چون با دست و پاتونستم  یخودمم که نم خونه

 هفته از هر نظر خوب شدم. دو

 دکترم خواهش کردم که زودتر گچ دست و پام و باز کنه. از

 

 و بابام همه کسم هستن. م؛مامانیبگ یزیچ میتون یمامان بابا هم فعال نم به

 همون مارال پاک و تصور کنن! الشونیتو خ بزار

 داد!  فیبهم ک یلیبودم خ هوشیکه ب یمدت ییخدا

بخوابم و  یمدت یبرا بعدش فقط خواستیخبر شکسته شدم،دلم م یاون طور از طرف اون مارال از خدا ب یوقت آخه

 و فراموش کنم. یهمه چ
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 رو حل و فصل کنم. نایسا هیقض م،بعدیاز زندگ یبزارم گوشه ا م،یو مثل همه اتفاقات بد زندگمارال دیاز همه با اول

 !افتهیصاحابم م یدل ب نیتو ا ییاتفاقا هیداره  فهممیستم،میخر که ن گهید

*** 

 

 یس پارت

 

 .میبر یکه گچ دست و پام و باز کردم،با بچه ها قرار گذاشتم که تنگه واش نیمحض ا به

 مارال غالب من و مهراد بشه. یها یغم گند کار زارمیحاال شروع کنم؛نم نیاز هم دیبا

 زدم. رونیبرداشتم از خونه ب نویماش چیآب پرتقال خوردم و سوئ وانیل هی

 حالم و خوب کنه! تونهیکم سرعت م هی

 

 عشق سرعته؟! یک نمیبب سایده؛وایحال نم ییتنها یول

 !گهیخودم د ینایسا خب

 !یروان گهیبخوابم د کنما،بزاریبه خدا خفت م انیو گرفتم که بعد دو بوق جواب داد:ها؟راشمارش عیسر

 لحظه ساکت شد. هیکه  دمیخند زیر زیر

 ده؟یبخوابم؟زورتون به من رس نیزاریچرا نم شعورای؟بییتو اریگفت:مات غیبا ج یمکث بعد

 

 شکالاد،ایخوابت م یلیکه خ نینه؛البته مثل ا ای یسرعت هست هیپا نمیخواستم بب یزم،میو گفتم:نه عز دمیخند

 نداره فعال خدافظ.
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 گفت:نه نه هستم،فقط کجا؟ عیخواستم قطع کنم سر تا

 صورتم زدم:سر اتوبان همت منتظرتم. یبه پهنا یخند لب

 به سرت؟ ؟زدهیکورس بزار یخوایداد زد:تو اتوبان م یگوش پشت

 زده به سرم. یمارال همه چ یکارا آره،با

 گذره. یخوش م یزدم:آره حساب یخند تلخلب 

 :باشه خدافظ.نایسا

 

 چه قدر عاشق سرعته که از خوابش زد.  گهید نیبب

 اس.دختر بمب خنده نیخنده؛ا ریکاراش بلند زدم ز ادی با

 رفتم و سوار شدم. نمیبه طرف ماش نگیپارک تو

 رو روشن کردم. اومدم،ضبطیم رونیب نگیکه از پارک طورنیهم

 و ترکوند. نیام بکس ماش یسانسور از ت آهنگ

 ...میرو بردادم و ب نییها رو پا شهیش

 

 نایزبان سا از

  

 و به طرف کمد رفتم. تخت بلند شدم یاز رو عیسر

 هم به تنم کردم. یارنگم و برداشتم و شال و شلوار نقره رهیت اسلش

 رفتم. نییار،پایمات ایبه خاطر سرعت بود  دونمیکه نم یخوش حال با
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 یشم،کار هیباز زده باال من برم تخل ،آمپرمیرو سرم انداختم:مامان اومدم،صدامویم نییطور که از پله ها پا همون

 ؟یندار

 ؟یریم یتو آشپزخونه داد زد:با ک از

 بگم؟ یچ حاال

 

 رم! یم اری...با داداش ماتزیچ-

 نه؟ گهید اریگفت:که داداش مات یخند مرموزاومد و با لب رونیآشپزخونه ب از

 ه؟یچ گه،مگهیآره د-

 ست؟ین بیعج کمیکه نه فقط  یزینه چمتفکر گفت: مامانم

 ؟یشدم:چ کنجکاو

 خودم خبر ندارم؟! دمییاونو زا یداداشته؟اخه من ک اریکه مات نی:امامان

 گرد شده گفتم:مامان؟ یها چشم با

 

 .یخطا کن به حالت اگه دست از پا یوا یبرو ول خبیلیو گفت:خ دیخند

 .،خدافظیو بوس کردم و گفتم:نگران نباش قربونم نر گونش

 حرکت کردم. عیپام کردم و سر یمشک یکتون

 .دمیباشه رو د اریمال مات دادمیکه احتمال م یرنگ یمشک دم،پورشهیبه مقصد رس یوقت

 

 ؟ییکجا اریو گرفتم:دادا مات شمارش
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 !؟ییکجا یپرسیبعد م یداد:پشت سرم جواب

 .نمیبیو نم ی:کو؟من که کسدمیخند زیر

 ؟یدیگفت:حاال د کردیطور که بهم نگاه مداد و همون هیشد و بهش تک ادهیپ نشیماش از

 .یشد یم ادهیزودتر پ کال،خبیگفتم:آبار طنتیش با

 .گهیبرد شرطش و م یک ؟هریزد و گفت:واسه سرعت آماده ا یخند مرموز لب

 زدم و گفتم:صد در نود! یخندلب متقابال

 و قطع کرد. یزد و گوش یخندلب

 .ستادمیدادم و کنارش او حرکت  نیماش

 دادن. راژیواسه و دادیو جون م زدیخلوت م اتوبان

 بودم نگو و نپرس! یآزار مردم خالصه

 !رنتیبگ سایحقته پل گفتیم شهیهم مامانم

 و مامان حوصله ندارن منو آزاد کنن. اریکه سام رتمینگ یسیدفعه پل نیفقط ا ایخدا

 خودم بکنم. یبا دستا دیخبر نداره؛اگه بفهمه ها،قبر خودمو با یچیبابا از ه یعنی

 

 .میزد،با سرعت برق حرکت کرد رونیکه آفتاب از پشت ابر ب نیمحض ا م،بهیآماده باش بود حالت

 .شتافتیم یباق ارید یشک ب یآدم جلومون بود ب ما،اگهیرفتیم یسرعت هیبه خدا با  یعنی

 

 من! ایزد  یلو ماون ج ایم؛یکنار هم بود قایدق

 .میو نداشتکدوم قصد باختن چیه خالصه
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 نکنم. یوقت اشتباه هیتمرکز و حواسم به جلو بود که  تمام

 درخت بود. هیبود که کنارش  یبرق ریمورد نظر ت مکان

 یبهم انرژ شهیکه هم ییبود؛صدا گهید زیچ هیدادنمون  راژیو یبه خدا صدا یعنیسرعت به طرفش رفتم، تینها با

 دادیم

 

 

 شانس! یبه خشک یا

 .میدیبا هم رس زمانهم

 قبول کنه. دیشرط اونو قبول کنم هم اون شرط منو با دیمن با هم

 

 کیو  یس پارت

 

 

 

 .میشد ادهیو پ میپارک کرد یشاپ یرو جلو تر کنار کاف نمونیماش

 ؟یگرفت نامهیخانوم،کدوم آموزشگاه گواه نایزد:دستت طال سا یزیآم طنتیش خندلب

 بودم! میزدم:ور دست داداش سام یحیمل خندلب

 

 دارن. یاحرفه یکه رانندگ ی:بله،داداش ساماریمات
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 ه؟یو عوض کردم:خب شرطتت چ بحث

 تکون داد و گفت:خانوما مقدم ترن! یسر

 نه؟ گهید یدیگفتم:در هر صورت انجامش م طنتیش با

 باشه. ی:تا چاریمات

 !یببوس دختر مورد عالقتو دیشرارت گفتم:با با

 

 شد. سیهاش اندازه توپ تن چشم

 بهت گفت:جانم؟! با

 ه؟یخب شرط تو چ-

 

 که دختر مورد عالقمو ببوسم؟ یتامل گفت:مطمئن یاز بهت در اومد و بعد کم اول

 گفتم:البته. نانیاطم با

 !ینیبب یایتا ب کنمیوقت شد صدات م ست؛هریموقعش ن نداره فقط االن یخونسرد گفت:مورد یلیخ

 ست؟نه؟یباال انداختم و گفتم:که موقعش ن ییابرو

 باال انداخت:نه! یا شونه

 

 !یرو دوست دار یک کشمیزبون تو م ریکه بالخره از ز من

 ه؟یخب تو شرطت چ-

 !ینفر به خودم بگ نیاول دیبا یشیعاشق م یکه دار یبهم کرد:هر وقت حس کرد یطنتیپر از ش نگاه
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 ؟یوقت به رودل نکن هیبابا؛ باال انداختم و گفتم:نه ییابرو

 کرد:نه. یا خنده

 .میبزن رشیکه ز ستین گه،قرارینره؛منم قول دادم د ادتی یداد:ول ادامه

 تکون دادم و گفتم:باشه. سرمو

 حرفا باهات دارم. یسر هیکافه؛ نیا میسر بر هی ایقفل کرد و گفت:ب ونشیماش

 تعجب کردم. شییهوی رییتغ نیا از

 

 .میپشت سرش راه افتادم و به کافه رفت ناچاراً

 ام؟یکجا ب پمیت نیمن با ا آخه

 .امیم یزی،چی،جنگلی،دشتیکنه دارم از کوه یندونه فکر م یکی

 و نشست؛منم روبروش نشستم. رفت پنجره کنار

 گارسون اومد. بالفاصله

 

 ؟یدیسفارش م ی:خب چاریمات

 .یبستن جیگفتم:آب هو ینگاه کل هیرو برداشتم و با  منو

 لطفا. یبستن جیبه گارسون گفت:دوتا آب هو رو

 

 سوال ازت بپرسم؟ هی شهیرفتن گارسون دستامو تو هم حلقه کردم:م بعد

 گفت:بپرس. کنجکاو
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 !هیبه توچه آخه اون ک گهیخودش م شیمردد بودم،آخه االن پ کمی

 ه؟یک ار،مارالیامم...مات-

 رفت... یچشماش رو به قرمز یدیخداشاهده بعد سوالم دستاش مشت شد و سف یعنی

 !بهیواکنشش عج نیا 

 

 آورد؟! شتیو پاسم مارال ی:کدیو محکم پرس یجد یلیخ

 گفتم:خودت! خونسرد

 ؟یگفت:من؟اونوقت ک متعجب

 گش کردم......خب رنوشرتیو منم اون ت یکه تو اصفهان گرفته بود یانداختم:تو مهمون نییپا سرمو

 کرد:خب؟ یاخم

اخمش آب  نیبودم،االن با ا دهیمعروفش د یهابا خنده شهیهم ارویکه مات یمردا چه جذبه دارن،من یبعض

  ری...من زیحرف زد یتو اتاقت و با مامانت تلفن یشدم:خب...تو که اومد

 !دمیتون رو شنبودم و مکالمه تخت

 

 !مقهیسرم کامال رفت تو  گهید

 چرا ساکته؟ نیخدا ا ای

 !واریتو د کوبهیکلمو م شهیپا م االن

 زل زده بود. رونیآروم باال آوردم؛به ب یلیخ سرمو

 !؟یقصه تلخ مارالو بشنو یگفت:حاضر تلخ
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 کرد. خیکالمش، یتلخ نیتنم از ا تمام

به کجا  میارما د ایدم،خدایشنیوقت نم چیه کاشیکه ا یکردن داستان فیسر تکون دادم، شروع کرد به تعر مصمم

 م؟یریم

 متورم شده بود. شیشونیگردن و پ یکردن،رگ ها فیسوخت که موقع تعر یاریبا حال مات یلیخ دلم

 

 و دو یس پارت

 

 اش رو تو دستم گرفتم.جلو بردم و دست مشت شده ،دستمویاگهید زهیحاال هر چ ای یهمدرد یبرا

بار رو  نیکه ا یهر وقت حس کرد ی،ولیکنیرو دوشت حس م وینیبار سنگ دونمیار،میلب زدم:مات یلحن آروم با

 !یرو من حساب کن یتونیکنه،میم ینیدوشت سنگ

**** 

 .یبهم بگ یزیچ هی یخواستیم یبهش گفتم:راست یبستن جیخوردن آب هو بعد

 رو به اون رو شده بود. نیباهاش حرف زدم که کامال از ا قدران

 و دوست دارم! یدختر هیگفت:من  الیخیخونسرد و ب یلیخ

 

 دم؟یشن درست

 تا بغضم سر باز نکنه. از داخل گاز گرفتم لبمو

 تمومه! یدوسش داره،حتما همه چ اریکه مات یبه حال اون دختر خوش

 !یگفتم:خب به سالمت یلحن سرد با
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 .یآوردمت که کمکم کن گه؛منیگفت:نشد د طنتیزد و با ش یخند لب

 ؟یخوایاز من م یچه کمک قایحرصم گرفته بود:دق دیشد

دوسم داره  دونمیکه نم نهیا نشیمانع ها هست؛مهم تر یسر هی یول خوامشیهمه جوره م نیو خاروند:ببلبش کنار

 نه! ای

 

 و برده؟ اریکه دل مات هیاون دختر ک یعنی

 .نهیو سرسنگ نیمت یلیطرف خ اد،حتمایو سبک بدش م زونیآو یاز دخترا اریمات

 ؟یدون یم یازش چ قایواقعا،دق یدیزحمت کش-

 .ارمیکه جلوش کم م نیتر منو وابستش کرد؛ا شیپرو و تخسه ب یلیکه خ نیا نیزد و گفت:بب یخند مرموز لب

 

 ه؟یاسمش چ-

 !ایکرد:دن یمکث اریمات

 شناسمش؟یحال گفتم:من م نیبا ا گرفتمیم شیاز درون داشتم آت 

 .کنهیاون لب خند مرموزه رو زد:فکر نکنم،آخه تو شرکتمون کار م بازم

 

 !کنهیم یاز کار ،چشم چرون ریآقا تو سرکار به غ پس

 ؟یبهش اعتراف کن یخوایپس االن م-

 پسم بزنه. خوامیاز حسش مطمئن بشم؛نم دیبا یآره ول ینگ یتکون داد و گفت:بگ سرشو
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 !یبش مونیخودت پش کنمیم یکار هیطور؛ نیا که

 ینیتا بب یبش کیراه بهش نزد یراه ب دینه،بعدش با ای هیخانوم زن زندگ ایدن ینی،ببیامتحانش کن دیبه نظرم اول با-

 شه؟یم ترشیحس دوست داشتنت  ب ه؟یضربان قلبت چه طور نی،ببیدار یچه حس یکنارش یکه وقت

 بهش بزن. ست،حرفتوین یا گهید زهیاز عشق چ ریاونم تو نگاهش به غ یدیاگه د بعد

 !ستیکارا ن نیا یحرص ادامه دادم:البته سر کار جا با

 

 .کردینگام م یمدت داشت با لب.خند مهربون نیتمام ا تو

 خانوم به من زل زده. ایوجود دن ه؛بایزیخوب چ خجالتم

 گما؟! یخانوم م ایکن،به دن شیلحن شوخم کردم:چشماتو درو یچاشن یاخم

 گفت:اون کامال به من اعتماد داره. مطمئن

 ؟ینکن انتیوقت به اعتمادش خ هی-

 !ستمیمحو شد:نه من آدمش ن لبخندش

 برم. یندار یخب خداروشکر؛اگه با من کار-

 

 داشت. یمدت بهم زل زده بود و چشم برنم نیتمام ا تو

 کنما؟ یخفت م اری:ماتدمیتوپ

 کرد و گفت:باشه غلط کردم. یبلند خنده

 دلم گفتم خدانکنه! تو
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 و برداشتم و بلند شدم. فمیک 

 ؟یندار یزمان گفتم:خب با من کار هم

 :نه مواظب خودت باش.اریمات

 باشه،فعال.-

 

 بکشم. قینفس عم هیاومدم،تازه تونستم  رونیشاپ که ب یکاف از

 تر شد. دم،خفهیشن یکه اون لحظه همچون خبر یمن یشاپ خفه بود و تنفس برا یکاف یهوا

 ندازه؟یداره منو دست م ایرو دوست داره  یکس اریمات اقعاو

 بهش فکر نکنم. ادیکردم ز یسع نیخاطر هم کرد،بهیم وانمیافکار داشت د نیا

 و سوارش شدم. دمیرس نمیماش به

 

 کردم. یخال چارهیب نیو سر ماش تمیحرص و عصبان تمام

 پشت چراغ قرمز بودم؛دستمو سمت ضبط بردم و روشنش کردم. 

 .دمیکه به آهنگ گل من از سپهر خلسه رس نیکردم تا ا یپشت سر هم رد م آهنگارو

 دادنم ادامه دادم. راژیبلند کردمو به و وصداش

 

 سرم زد به رزان زنگ بزنم. به

 برداشتم و تماس گرفتم. مویطور پشت فرمون گوش نیهم

 نازش گفت:جانم؟ یصدا با
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 :سالم عشقم!صدام و کلفت کردم بالفاصله

 گفت:جان؟! متعجب

 دختر؟ یقورت دادم:جونت تو حلقم؛چه طور وخندم

 

 کرد. رو قطع یگوش عیسر

 !وانستید دخترنیگرفته بود؛ا خندم

 نکرده. رهیمنو ذخ دهیجد شماره

 جواب داد:بله؟ یبا لحن خشن انیدفعه را نیزنگ زدم که ا دوباره

 !کیبا همون صدا کلفته گفتم:عل 

 گفت:امرتون؟ یعصب انمیرا

 ؟یشناسیمنم نم گهیخاک تو سرت!د یعنیخودم گفتم: یصدا با

 

 سه ویس پارت

 

 

 ؟یکنیم تیرزان و اذ یواسه چ وانهی؟دییتو نایگفت:سا مبهوت

 .نمیبب دهیو بده به اون ورپر یگوش-

 خفت کنم؟ رمینا؟بگیاومد:سا رزان غیج یبعد صدا قهیدق چند
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 .نیباش یتنگه واش انیزدم بگم در جر فعال الزم نکرده،زنگ-

 :آره خبر دارم.رزان

**** 

 به سمت خونه حرکت کردم. یترشیسرعت ب با

و  نمیباعث شد دست انداز و نب نینشسته بود و هم ابونیرفت که تنها کنار خ یلحظه حواسم سمت دختر بچه ا هی تو

 بره رو هوا! نیماش

 ترمز کردم. ابونیزدم و ناخودآگاه وسط خ یغیج

 اومد. یپشت سر م یها نیبوق و فحش ماش یصدا

 پات! ریز فهیح سی،جنسییرخت شو نیآورد و گفت:خانوم شما برو پشت ماش رونیب نشیسرشو از پنجره ماش یکی

 

 دم؟یبله؟بله؟نفهم

 ؟یریما رو به فحش بگ یطور نیا دیلحظه حواسم پرت بشه شما با هیفرهنگ شدن؛آقا من  یچه ب مردم

 اعصاب شدنا! یچه ب ملت

 

 اریزبان مات از

 

 خودم. اری:سالم به داداش ماتدیچیتو گوشم پ نیرات یخونه که شدم،صدا وارد

 ه؟یآدم حساب ؟طرفیزد پیت یطور نیا یکرد و گفت:واسه ک زمیدقت آنال با

 و درآوردم و رو دسته مبل پرت کردم. کتم
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 زمان گفتم: عاشق شدم رفت! هم

 و گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. نیا

 .دمیو باز کردم و آب انبه رو سر کش خچالی در

 

 همون طور مبهوت رو مبل نشسته بود، پا تند کرد و به طرفم اومد. نیرات

 !؟ی..گفتیبهت گفت:چ...چ با

 .کننیمبار اعالم  هیاخبار و -

 !...کنه؟یکنه،نمیمن دست تو دماغ م ه؟خوشگله؟زشته؟مثلیبا ذوق گفت:خب چه جور نیرات

 

 !نیزدم:رات داد

 !ناستیکردم و آروم گفتم:سا بمیتو ج دستامو

 اندازه چشم گاو شد. چشماش

 ؟یبا بهت گفت:چ بازم

 چته؟ نیرات گفتم:اوف یکالفگ با

 !دهیم یکیخواهرشو به تو  ارمیمتفکر گفت:سام نیرات

 من چمه؟! دی:ببخشدمیتو هم کش اخمامو

 !میشیها،من و تو باجناق م دهیحال م یلیخ یدونم؛ولینم گهیو من د:اونشنیرات

 با حرف آخرش چشمام گرد شد. یدقت به حرف اولش گوش کردم ول با

 باجناق؟من و تو؟منظورت...-
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 زدم و گفتم:آره؟! یخند مرموز لب

 .سایگفت:آره،من و آو الیخ یب نمیرات

 

 ده؟ یم یکیخواهرش و به تو  دمینشه:آها اون وقت آو ثمیخند خببهش کردم تا متوجه لب وپشتم

 .ستین یآدم نیهمچ دیدهن منو وا نکنا،آو اری:ماتدیبا حرص غر نیرات

 ه؟یآدم نیقمونه،همچیرف نیتر یمیکه صم اریزنان گفتم:پس سام طعنه

 نزنه! یبر کم آوردنش بود،تا اون باشه زر اضاف لیدل نیرات سکوت

 

 نایزبان سا از

 

 شده،رو مبل به انتظار خان داداشم نشسته بودم. حاضر

 !اریبار داد زدم:سام نیهزارم یبرا

 

 باش. عیسر گهیم رسهیبعد به من که م رسهیها تروخدا؛به خودش م نیاومد:بب نییکنان از پله ها پا غرغر

 رو بزنم خب! یکوه یمخ بز ها دیگه؛بایبه خودم برسم د دیزنه:منم با یانگار داره با خودش حرف م بعد

 خنده. ریحرفش بلند زدم ز نیا با

 

 و چهار یس پارت
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 غر کن.غر رزنایپ نیو گفتم:کم مثل ا دمیخند

 

 از خواب بلند شدم. یهفت صبح بود و با بدبخت ساعت

 ساعت هفت پاشم. ختهخوابم،سیکه تا ساعت ده م یمن

 سمت ضبط بردم و روشنش کردم. م،دستمویشد اریسام نیماش سوار

 گذاشتم. یآهنگ خارج هی

 نکن. یموقع صبح مردم آزار نیا نایسوهان روحم شد:سا اریسام یصدا

 و گوش کن!،آهنگدادا ساکت شو-

 کردم. ادیو زآهنگ یزمان صدا هم

 محشره. یعنیارم؛یسام نیماش ستمیس عاشق

 

 تو راه خوش گذشت. یلیخ خالصه

 ستن؟یاونا بچه ها ن یصداش به خودم اومدم:آبج با

 رزان گفتم:آره آره خودشونن. دنیبودن،کردم و با د سادهیوا ابونیلشکر دختر پسر کنار خ هینگاه به جلو که  هی

 

 .میشد ادهیو کم کردم و با هم پضبط یصدا

 .میکرد یکوتاه یاحوال پرس هیهمه  با

 .دمیروبروش بود؛رد نگاهشو گرفتم و به رزان رس رهیافتاد که خ دیچشمم به آو یاتفاق یلیخ

 .میافتاد یعروس هی ولیباشه؛ا یان قدر جد هیکردم قض یبه فکر نم به
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 .میو به سمت مقصد حرکت کرد میشد نیسوار ماش 

 .نیو بب ایگذاشته بودن ب یکورس ابونایمدل باال تو خ نیتا ماش چهار

 بودا... یوضع هی کال

 .میدیرس یساعت مین بعد

 قدم زدم. هیتوجه به بق یاول هدفون و گذاشتم و ب همون

 جلوتر از همه،بعد من بعد دو به دو پسرا پشت سرم بودن. م؛دخترایاتوبوس بود نیع قایدق

 گذاشتم. یرقص یلیخ یلیآهنگ خ هی

 .ومدیدر م اریداد سام یکه صدا اومدمیم زیقر ر هی یاز گاه هر

 

 شدم یبه حال ی:حالگهیآهنگ م یجا هی

 چه قدر حالم بده امشب

 قلب من باال زده یبه دم هر دم دما دم

 

 اومدم،هم زمان دستم کنده شد. زیقر ر هیمن  آقا

 شدم. رهیداداشم خ یشدت به عقب برگشتم و به صورت برافروخته  به

 قر دادنه؟  یجا جا نیاش گفت:اقفل شده یدندونا یال از

 گفتم:غلط کردم داداش! طنتیزدم و با ش یچشمک

 با چشم غره نگام کرد و بعد دستمو از حصار دستاش خارج کردم. کمی
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 .میدیکم به اون کوه و صخره رس کم

 زدم و دستامو باال آوردم و قر دادم! یچرخ هیهم زمان با آهنگ  میکه بود صخره کینزد

 د.بو یدنید اریو مات اریسام افهیق یعنیآخ  آخ

 !اد؟یدر م یچ یکن یو تعجب و با هم قاط تیعصبان

 وسط! ایب یآبج اینبود؛اومد جلو و با خنده گفت:آها ب شیحال رتیهم کال غ انیرا

 .نیو بب ایب رفتیم یخنده دار یحرکت ها هی

 ان! هیکه قربونشون نرم پا مردمم

 .مینداخت یراه م م،کنسرتیموندیتر م شیب کمی

 

 ؟یدیان قدر حرص م ارویسام نیا یدستمو گرفت و کنار گوشم گفت:کرم دار انیرا

 !زهیبر دیبا گهیبرا تو صاف سرجاشونن،خب کرم د ستین-

 

 نگفت. یزیو چ دیخند

 کنه. یکردم داره با نگاهش سرزنشم م یبود؛احساس م یجور هی اریمات ینگاها

دقت،داغ  کمیکوره داغ بود که فقط با  هینگاهش مثل  یاداغ و تب دارش در حال ذوب شدن بودم،قهوه ینگاه ها ریز

 !یکرد یم

 قدر سرده! دم؛چهیکش رونیبه سرعت ب یآروم داخل آب بردم،ول پامو

 ؟یدار یرفتم و گفتم:داداش کولم و نگه م دیطرف آو به

 دستم گرفت:آره بده من. از
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 و پام و داخل آب بردم. دمیکش قینفس عم هیو به دستش دادم  وکولم

 جلو تر رفتم بهش عادت کردم. که کمیآب نفسم بند اومد؛ یسرد از

 !میاز آب رد شد بالخره

 زدما. یم خی ش،داشتمیاخ

 .میو مشغول شد میپهن کرد یگوشه ا هیو بساطمون و  بند

 !؟یکن فیواسمون تعر یخاطره ماطره ندار یسان یشکست گفت:آبج یطور که تخمه م نیهم نیرات

 من بدجور طرفدار داره ها! یخاطره ها نیبهش کردم:ا یچپ نگاه چپ

 

 و پنج یس پارت

 

 داداش! یکرد:آخ خوب شد گفت یدست شیپ دیآو

 شون افتادم. یکی ادیزد گفت: یکه خنده توش موج م یلحن با

 بوم!آب از پشت  لنگیکرد:ش سایبه من و آو ینگاه ثانهیخب

 به هوا رفت. سایخنده منو آو کیحرفش شل نیا با

 

 .دنشیمشتاقن واسه شن یلیکه خ دادیبچه ها نشون م ینگاها

 دوست دخترامون! م؛بایقرار داشت یروز منو سام هیخنده کنان ادامه داد:بچه ها  دیآو
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طور که داشتم بند  نیم؛همیدیپوشیکفش م میو دم در داشت میو حاضر شده بود کیو پ کیش یلیخ یسام منو

 شد! سیخ کلمیکردم کل ه بستم،احساسیکفشمو م

 کرد! یام چکه مژل زده یآب بود که از موها یعنی

 حموممون دادن! یآب حساب لنگیدوتا وروجکا تو پشت بوم با ش نیا نگو

 

 شد. یبود؛انگار اصال باورشون نم یدنیبچه ها واقعا د افهیق

*** 

یمه مو تخ میکه کمرم گرفت،دوساعته نشست دید،پاشیبه گردنش حرکت داد و با عجز گفت:پسرا پاش کمی نیرات

 !میشکون

 

 به بدنش داد. یزودتر از همه پاشد و کش و قوس خودش

 .دیهمه پاش بالیوال یجمع گفت:طرفدارا روبه

 پسرا بلند شدن. همه

 !یهم برن باز م،پسرایاریدرب یما خاله زنک باز دینیدخترا گفتم:دخترا بش روبه

 .میدیو خند میحرف زد یکه رفتن حساب نایا

 م؟یبعد کجا قرار بزار یبود رو پاک کرد و گفت:خب،دفعه ادیز دنیاشک تو چشماش که به خاطر خند رزان

 بزار قرار امروز تموم شه،بعد قرار مدار بزار.-

 !یکرد یگرفته بود،چه گرد و خاک اریکه مات یکرد مهمون فیمهراد واسم تعر ی:راستمهال
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 بود. یزدم: آره عجب روز یاون روز لبخند یادآوری با

 !کردنیم یبه پسرا کردم که فوتبال باز ینگاه

یم یبچه ها دارن فوتبال باز نیع تیوضع نیکنن،تو ا یباز بالیکه وال نیا یموندم؛به جا نایمن تو کار ا ییخدا یعنی

 .کنن

 کنه. یباز ادیکردن که باهاشون ب یمغرور رو راض اریسام یموندم چه جور من

 !هیبودن،انگار جام جهان یغرق باز میجور هی

 

 !طنتمهیبه دخترا گفتم:من برم که وقت ش رو

 رو بدم! ایجواب داداشت و بعض دیمراقب خودت باش،من با یگفت:برو ول طنتیبا ش سایآو

 .دنیبه رزان کرد و با هم خند ینگاه رکانهیز

 .میکردینگاشون م جایگ نیوسط فقط منو مهال ع نیا

 

 پا تند کردم. زدیکه بهم چشمک م ینکردم و به طرف درخت توت یتوجه

 جور کارام! نیمن استاد ا یازش باال رفت؛ول شدیبود و سخت م یدراز یلیخ درخته

 

 باال! یرکشتمت اگه ب نای:سادیبه طرفم دو ادیاز دور چشمش بهم افتاد و با داد و فر دیآو

 به سمتمون جلب شد. هیبق د،توجهیآو ادیفر با

 زاره. یزندم نم اریخدا،سام ای

 که بود از درخت باال رفتم. یتند کردم و به هر بدبخت پا
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 !نیتو راه پاش سر خورد و افتاد زم یحرکت تا نصفه درخت و باال اومد،ول هیبا  اریو سام دنیلحظه پسرا رس همون

 

 زارم. یزندت نم نایش به هوا رفت:ساو ناله آه

ار ک نیزم یوفتین،مییپا ایو گفت:دختر ب دم،کردیچ یبه من که داشتم واسه خودم توت م یبا تعجب نگاه نیرات

 !ایدیدست داداشت م

 من عادت کرده. یداد زدم:نگران نباش اون به کارا خونسرد

 .دنیلحظه دخترا هم رس همون

 !؟یشد یدرخت مونیباز م نایگفت:سا غیبا ج رزان

 

 !یخودت یدرخت مونیسمتش براق شدم:م به

 اریدختره رو ب نیبرو ا ایب انیگفت:را انیرو به را دادینشسته بود و پاشو ماساژ م نیطور که رو زم نیهم اریسام

 بابا بدم!  لیتحو نویبهم انداخت(من بعدا ا ی)نگاه بدن،ییپا

 به دلت،بابا طرف منه. گفتم:سوز ثانهیخب

 بم آفت نداره! ن؟بادمجونیکار من دار ین،چیبکن تونویباز نیگذاشتم و ادامه دادم:بر تو دهنم یتوت

 

 !امیکه تا اون باال م یدونی،میدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ای نییپا یایم ای نایگفت:سا دواریتهد انیرا

 باال! یایب یتونیخودم م نیکه ع انیدست تو را از

 گفت و به طرف درخت اومد. یزیچ انیافتاد که تو گوش را اریبه مات چشمم

حرکت تا نصفه درخت  هیگذاشت رو تنه درخت و با  هاشو باال زد،پاشو نیتعجب بهش چشم دوخته بودم که است با

 روباال اومد!
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 !این اریخه بلند شدم:مات...ماتتو دستم و پرت کردم و رو شا یترس آب دهنم و قورت دادم،توت ها با

 خندشون گرفته بود. همه

 اومدم. ینییگرفتم و به شاخه پا یبه شاخه ا دستمو

 ...نهیچشمتون روز بد نب که

 

 و شش یس پارت

 

 خورد و دستم از شاخه کنده شد! زیل پام

 شکست. یم مییجا ادیزگرفتنم،به احتمال  ینم انیو را اریاز درخت افتادم که اگه مات یهولناک یبا چه وضع و

 دو نفر شدن فرشته نجاتم،وگرنه... نیشکرت که ا ایخدا

 از کمرم شل شد. اریمات یهمانا دستا اریدستم توسط سام دنیکش

 شه! یکال قطع م میمتر شیجور مواقع زبون ش نید،ایکش یم یبا شدت منو به طرف ناکجا آباد داداشم

 

 .ستادمیروبروش ا قایبا خشونت گرفت و دق دستمو

 جلو بچه ها؟ هیکارا چ نی؟ایکن یم یجور نیچته؟چرا ا اریدستم قرمز شده بود،از کوره در رفتم:سام مچ

ه زده ب نای؟سایزار یآبرو برام نم یکنم؟برا چ یم یجور نیگفت:من چمه؟من چرا ا یقابل کنترل ریغ تیعصبان با

 که زهرمارمون بشه! یبکن یکار هی دیحتما با میش یرفتارات رو بزار کنار،چرا تا دورهم جمع م یسرت؟لطفا بعض

 لب زدم:داداش؟! ناباور
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 به موهاش زد. یو با خشونت چنگ دیکش یکرده،کالفه پوف یرو ادهیز دیفهم انگار

 خب ،من... یلیخواهر من،خ نیو گفت:بب دیکش یقیعم نفس

 قطع کردم:به من نگو خواهرم! حرفشو

 دردسرشم. هیمن ما کنهیبرم،داداشم فکر م یمن آبروشو م کنهیادامه دادم:داداشم فکر م یلبخند تلخ با

نشه  تیرم تا اذ یرو تنگ کردم،م یکس یجا ینداره،وقت ی:باشه اشکالدیتو گلوم نشسته بود،صدام لرز یبد یبغص

 داداش!

 آخر رو با تمسخر گفتم. داداش

 

 بهش زدم و از کنارش رد شدم. یمحکم تنه

 منو انیگشت،رفتم:را یکه داشت دنبال ما م انیتوجه بهش،به سمت را یب یشد ول یم ریرو گونه هام سراز کاماش

 خونه؟! یرسون یم

 گفت بهت؟ یکو؟چ ارینا؟سامیشده سا یزد:چ یموج م ینگران شیاقهوه یچشما تو

 کرد! یفقط خودشو خال یچیزدم:ه یپوزخند

 

 گفت مگه؟ ی؟چیچ یعنیابروهاش نشست: نیب یاخم

 و بده به خودم! چیخواد،سوئ یاصال نم انیگفتم:را یبلند یصدا با

 .شرتمهیسوئ بیرسونمت،فقط صبر کن تو ج یخواد خودم م یگفت:نم ضیغ با

 من بودم! یشگیجمع مخاطب هم نیداشتم که تو ا یها دورمون جمع شده بودن،حس بد بچه
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 لب زد:بازم تو سرت زد؟ یبه طرفم اومد و با مهربون سایآو

کردم  یتموم م یرو به شوخ یجور مواقع همه چ نیا شهیخسته شدم،هم سایبغضم سرباز کرد:آو سایحرف آو نیا با

 زد! یدفعه حرف بد نیا یول

 

 کرد. کیافتاد،با چند قدم خودش و بهم نزد ارینگام به مات یناگهان یلیخ

 من چش شده؟! ینایرفت:ساروبروم قرار گ اریمات دیخودشو کنار کش سایآو

 .انیشدن چشمام مصادف شد با اومدن را گرد

 من؟! ینایسا

 دلم بزارم؟ یکجا نویا

 دشه؟یجد مدل

 خانومش... ایدن پس

 شدم. تیگرفته بود،خورد و اذ اریکه سام ییلحظه انگشتش به اون جا هیکه گرفت، دستمو

 نگام کرد. یآوردم که برگشت و سوال رونیاز دستش ب دستمو

 

 کم کبود شده... هیمچ دستم -

 به مچ دستم کرد. یلباسمو باال داد،با تعجب نگاه نیکرد و آست یاخم

 !اریسام کشمتیلب گفت:م ریز

 قدم برداشتم.  انیزدم و به همراه را دنیو به نشن خودم

 .میرد شد ابونی. دستشو گرفتم و با هم از خزدیکنار درخت چنار برق م انیرا یپرادو
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 !شمیم ادهیپ نیاز ماش یبزار کایگفتم:متال دواریضبطو روشن کنه که تهد م،خواستیشد نیر ماشسوا یوقت

 

 ازش. ادیبدم م ه؟خبی:چدمینگام کرد که توپ یحرص

 من تموم کنم؟! ارویکه کار ناتموم سام یخوا یگفت:نم طنتیش با

 .انیها...واقعا که را هیآدم عجب

 کردم. یشم که دستمو گرفت و با خنده گفت:خب بابا شوخ ادهیپ نیاز ماش خواستم

 کار اونو تموم کنم! لب ادامه داد:غلط بکنم ریز

 

 

 نگفتم. یزیو چ دمیخند یرکیرزیز

 م؟ی:خب،کجا برانیرا

 بام؟ میکردم:برفکر کمی

 .میکرد: بر مکث

 کرد به طرف بام حرکت کرد. ادیز نشویماش سرعت

 سر رفته بود... حوصلم

 تا دهه نود داشت. ریدهه پنجاه بگ یهم از آهنگ ها انیرا نیاشضبط م 

 :دهیشد،آهنگ امشب شب عشقه از ها یکه پل یآهنگ نیاول

 امشب شب عشقه هی

 میامشبو دار نیهم
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 خنده. ریز میبلند زد انیرا با

 !انیرا خدانکشتت

 بود. یاز اب ی...آهنگیبعد آهنگ

 

 و هفت یس پارت

 

 سر به نازه هیناز کن که نازت  یناز

 ...یو زدم به آهنگ بعد میدیخند بازم

 بود: یاز اند یآهنگ بعد خب

 یگل بندر تو

 آره واال آره

 یدونه دختر هی

 آره واال آره

  یافسونگر هی تو

 

 کردن! یبا تعجب نگامون م یبغل یها نیماش

به  یکه فلشت پره؟چرا دار یدیآهنگا گوش م نیاز ا کنم،تویخفت م انیگفتم:را انیخنده رو به را یها هیته ما با

 آخه؟ یکنیم انتیخ کایمتال
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 نگفت. یزیکرد و چ یبلند خنده

 و پنج باند: ستیاز ب یبه  آهنگ دمیان قدر آهنگارو عوض کردم تا رس خالصه

 ساده  چه

 جوره میکه خواست یهر چ میدید

 بوده میکه خواست یچ هر

 وونهیدوتا د واسه

 خوبه... یابرا چه زندگ یرو

 

 ...یاالن یآهنگ داشت تا خواننده ها میقد یاز همه خواننده ها یعنیآهنگ به اون آهنگ، نیشدم بس که از ا خسته

 :دیچیپ نیسپهر خلسه تو ماش یدادم گه خودش دست به کار شد،تا آهنگ و عوض کرد صدا هیتک یصندل به

 ...آه

 قیجون باال رف مید یم

 قیما خون باال رف میاریتا ب میکش یم

 و خدا ابونیتا خ،خون و خ سه

 میزود حاال بر دیبا یول میاومد رید

 وراه رفتن یریادبگیکه  نیا قبل

 وچاه کندن یچه طور دنیم ادیجا به تو  نیا

 

 گفتم:جون خودشه! یسرخوش با
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 نگفت. یزیو چ دیخند انیرا

 بچه جون. خورهیکه عوضش کرد  و گفت:به سن تو نم دیحساسش رس یبه جاها آهنگ

 ان؟یزدم:را غیج

 رو ترکوند: نیماکان بند کل ماش یو عوض کرد که صدا آهنگ

 گوشمه یخنده هات هنوز تو یصدا

 پوشمه یکه م هیرو لباس یزن یکه م یعطر

 قدمم برندار هیبدون من  گهید

 اریرو نه ندفعه نیگم ا یبهت م یزیچ هی

 درو  نیبار ا هر

 نبند نرو محکم

 

 عادتته،ان قدر محکم نبند درو! ان،تویرا گهید گهیگفتم:خب راست م انیآهنگ رو به را وسط

 خونن. یآهنگو م نیبنده خدا ها بخاطر تو دارن ا نیا

 !ومدهیو خاموش کرد:اصال آهنگ گوش دادن به ما ن ضبط

 نگفتم. یزیبه مقصد چ دنیزدم و تا رس یلبخند

 بلند شد. انیرا یگوش یاکردم،صد ینگاه م رونیطور که به ب نیهم

 

 داد:جانم داداش؟ جواب

 .میدور بزن کمی میریمکث کرد:نه م کمی
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 خوره،منیداره با نگاش منو م نید،ایکردم،انداخت و گفت:خب آو یبه من که داشتم موشکافانه نگاش م ینگاه مین

 برم فعال.

 ؟یکردینگاه م یجور نیا ه؟چرایقطع کرد و گفت:چ ویگوش

 !هیک نمیخواستم بب یم-

 ؟یدی:خب حاال فهمانیرا

 اوهوم.-

 ...میدیکه رس نیا مثل

 .میشد ادهیپارک کرد و پ نشویماش

 .میقسمت مرتفعش رفت تو دست هم به طرف دست

 

 .میحرف بزن کممیو  میقدم بزن ایگفتم:خب داداش ب انیهم بودن،رو به را یچند نفر هیاز ما  ریغ به

 ان؟یصداش زدم:را میزد یطور که قدم م نیهم

 خونسرد جواب داد:جان؟ یلیخ

 !؟یستیعالقه مند ن یگم...تو به کس یسوالم:م دنیداشتم از پرس دیترد کمی

 :چه طور؟دیتعجب به طرفم چرخ با

 ،خبیحالم تودار نیع ،درییطور که شوخ و بذله گو نیهم دم،تویپرس یطور نیهم یچیباال انداختم:ه یاشونه

 اومد. شیواسم سوال پ

 

 نکردم که بتونم بهش عالقه داشته باشم. دایرو پ یکس نا،هنوزیشد:نه سا رهیباال آورد و به جلوش خ سرشو
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همه دختر از  نیا نیتو از ب یعنیهستنو هم دوست دخترات، لیهمه دختر اطرافت هست،هم تو فام نیخب چرا؟ا-

 ومده؟یکدوم خوشت ن چیه

 

 یاسشن یدخترارو م لیبودن،بعدشم تو،تو فام حیو تفر یدوست دخترام محض سرگرم شتریب نایزد:سا یخند شین

لوس  یگرفتم؟ از دخترا و با تو گرمطرف تو اومدم لیاون همه دختر تو فام نیمن ب ینظرت برا چ گه،بهید

 همشون لوس! زارم،اونامیب

 کنم! یم دایو واست پجسورش هیخودم  اد،منیبدت م میدیکن، فهم نیکردم:کم به دخترا توه یاخنده تک

 

 خانوم. نایسا میش یکه شرمنده م یطور نیکرد و گفت:ا یاخنده

 .دیدار اریاخت-

 .میو به قدم زدنمون ادامه داد میدیهم خند با

 .میپرتگاه با هم نشست م،کنارینیبش نیرو زم میگرفت میتصم

 نداده؟ یدختر خاله ما دل به دل کس نیا انایخانوم؟اح طونیش یگفت:تو چ طونشیلبخند ش با

 ؟یگرفت منو دست کم انیلبم و خاروندم:را کنار

 !؟یتو عاشق یعنی...یعنیگرد شد و سرش و با تعجب جلو آورد: چشماش

 

 شد. لیبزنم که لبخندم به قهقهه تبد یمتعجبش باعث شد لبخند افهیق

 کرد و سرش رو برگردوند. یاخم کنمیاش مکرد دارم مسخره فکر

 

 و هشت یس پارت
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 !ستمیبازم مطمئن ن یکنم،ولیاش مگفتم:فکر کنم دارم تجربه یکه تموم شد با لحن شرم زده ا خندم

 ؟یکنینم شک نگام کرد:مسخره که با

 !ه؟یخب باشه،حاال اون بدبخت ک یلینگاش کردم که گفت:خ یجور

 .ستمیدلش بخواد من عاشقش بشم،در ضمن گفتم که هنوز مطمئن ن میلینازک کردم:خ یچشم پشت

 !ستمین پس ان قدر نگو مطمئن یعاشق یعنی یکه به زبون آورد نینگام کرد و گفت:هم قیعم

 هستن شادوماد؟ یداد:حاال ک ادامه

 

 انداختم. نییشرمم گرفت،سرم و پا ارمیتا خواستم به زبون ب یرفتم ول یاغره چشم

 کشم راجع به حسم نسبت به... یخالم خجالت مجلو پسر خب

 ه؟یگفتم ک نایبا تشر:سا انیرا

 شه نگم؟! یلب زدم:م یلحن ملتمس با

 !گهیوقت د هیکشم،حاال چه االن،چه  ینگام کرد و گفت:بالخره که از زبونت م کمی

 

 مانع از ادامه حرف زدنمون شد،جواب داد:جونم دادا؟ شیگوش یصدا

 !ارمشیبه من کرد و گفت:باشه االن م ینگاه مین

 منتظرته. اریم،سامیپاشو بر یکرد و رو به من گفت:آبج قطع
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 ،اگهامیگفتم:من با اون نم انیرو به را یبا لحن سرد نیبه خونه برگردم،به خاطر هم اریخواست با سام یدلم نم اصال

 !ریآژانس بگ هینه که واسم  چ،اگهیکه ه میرسون یخودت م

 خدا! ایکنده شدم، نیزم یاز رو انیشدن بازوم توسط را دهیکش با

 چه قدر زور داره! نیا

 

 !نمیبب وفتیب کنه،راهیکلمو م اریسام یبر میی،تنهایبر ییتنها یکنی:غلط مدیشده غر دیکل یدندونا یال از

 .دمیبه غرغرهاش خند یرکیرزیز

 

*** 

 

 اریمات

 

 ق؟یخند زدم:چته رف شیکردم و ن نیبه رات ینگاه مین

 دوسم داره؟! سایوم گفت:به نظرت آواش رو زانوش بود،آرکه چونه همونطور

 

 گه؟ یداره م یچ نیو واج بهش زل زدم؛ا هاج

 دوست داره؟ سارویآو یجد یجد نیا

 کنه... یم یفکر کردم داره شوخ من

 اد؟یحرفا بهم نم نیه؟ایکرد،چون طلبکار به سمتم برگشت:چ تشینگاهم اذ ینیکه سنگ نیا مثل
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به  کمیساله که عاشق شدن!  جدهیه-فدهیه یپسرا نیع یشد ؟یگیم یچ تهیحال نیابروهام نشوندم:رات نیب یاخم

 !؟یکنیمثل بچه ها رفتار م ؛چرایریم یطرفه قاض هی یدار ای یواقعا دوستش دار نیفکر کن بب نیبش ا،یخودت ب

 

 و در بر گرفت،انگار حرفام بهش برخورده!صورتش یظیاتمام حرفم،اخم غل بعد

و هفت سالشه و هنوز کودک درونش در حد  ستیسرش ب ریاد،خیتا به خودش ب زدمیحرفارو بهش م نیا دیبا یول

 فعاله! یچ

 تو؟! یگفت یگفت:چ ضیغ با

ساله  جدهیه-فدهیه یپسرا هیکنم؟من شب یخونه به لرزه در اومد:من مثل بچه ها رفتار م یوارایزد که د یاعربده

 گمیمزخرف حرف بزنم؟بده خوشحالم و م یهااستیاز اقتصاد و س نمیبش اریشدم؟خوبه مثل تو اخم کنم و کنار سام

که واسه خودت زر زر  یچندسالت خبر دار قیرف نیبه حساب سبک بودنم؟تو از دل ا یزار یم نویخندم؟تو ا یو م

 !؟یکنیم

 

 متاسفم...زد:واقعا واست  یپوزخند

 بهم زد! یکنارم رد شد و تنه محکم از

 زد؟ نیبود ا ییچه حرفا نیشد؟ا یجن هو؟چرایچش شد  نیا

دستشو از دستم درآورد که محکم خورد به دماغم و درد  یبه طرفش برگشتم و مچ دستشو گرفتم که جور عیسر

 !دیچیتوش پ یبد

 

 ...آخ!یبب سایگفتم:وا اریاخت یب

 شد! نیخون باعث وحشت رات یدم،قرمزیرو،رو لبم حس کردم،دستم و که روش کش یزیچ یگرم

 باال من دماغت و فشار بدم. ریشد؟سرتو بگ یگفت:چ یبا نگران 
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 بعد خونش بند اومد. یکمیداد، یو باال گرفتم که استخوان دماغم و فشار نسبتا کم سرم

هم داخل دماغم گذاشتم،احساس کردم  یال کاغذرفتم و دست و صورتم و شستم،دستم یبهداشت سیطرف سرو به

 !ادیبازم خون م

 

 

لب  ریز ییزایچ هیداد و مدام  یدستاش فشارم نیو برو مبل نشسته بود و سرش نیرفتم،رات رونیکه ب ییدستشو از

 .کردیزمزمه م

 ن؟یگفتم:رات آروم

 که نشد؟ تیزی؟چیو با شدت بلند کرد و با دو به طرفم اومد:داداش خوب سرش

 !افتهیبعد به غلط کردن م کنهیو آش و الش مزنه طرف یه؛میجورنیهم شهیهم

 چندساله! قی،رفیدار یپُر یلیکه دل خ نیگفتم:مثل ا تیپس زدم و با جد دستشو

 چته... نمیبفرما بب ستین ی:خب اگه زحمتستادمیا نهیبه س دست

 

فت نزن سرکو گهیلطفا د یدیفهم یوقت ست،فقطین یشه مشکلچمه؟ با یبدون یدوست دار یلیباال انداخت:خ ییابرو

 بهم!

 حرفاس. نینوچ! پرو تر از ا ینگفتم بلکه از رو بره...ول یزیسکوت نگاهش کردم و چ تو

از  اننیبرگشتم و با اطم ییرفت،به دستشو رونیپاتند کرد و ب یرو از رو کانتر برداشت و به طرف در ورود چیسوئ

 رفتم. رونیخونه ب آد،ازینم یخون گهید کهنیا

 

 رفتم و سوار شدم. نشیقفل کردن در خونه،به طرف ماش بعد
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 یاهنگ خارج هید،یبه آهنگ مورد نظرش رس یقیهم طبق معمول در حال ور رفتن با ضبط بود؛بعد دقا نیرات

 ...میمال

 کجاست! شناختمیم،نمیدیرس ییکم به جا کم

 بود. ییبا صفا یجا یول

 ضبط رو هم کم کرد. یو صداکم کرد  وسرعتش

وادم که خان نهیفقط بخاطر ا یکنم؟فکر کرد یم یبه نظرت چرا اومدم و دارم با تو زندگ اریگفت:مات یلحن مرتعش با

 ...گمیشد؟اشکال نداره خودم م طورنیکه چرا ا یدیوقت از خودت نپرس چیطردم کردن و از ارث محروم؟ه

 

 .میچمن ها نشست م،رویشد ادهینگه داشت و پ نویماش یکنار

 

 نهویس پارت

 

 

منم مثل هر خونواده  ش؛خونوادهی:حدودا دو سال پدیکش یرفت،آهیجلوش ور م یطور که با سنگ ها نیهم

خواستن  ی... منایو ا میخوا یو ما نوه م رهیسنت داره باال م کهنیبودن تا زنم بدن و به فکر ا یدنبال دختر یاگهید

 شدم... خورن،منتظریپا انداختم و مطمئن بودم که به بن بست م یروکه زنم بدن! منم پا 

کردن از دختر دوست بابام؛  فیماجرا بود،با ذوق اومد و با آب و تاب شروع کرد به تعر نیروز مامانم که مسئول ا هی

 !دمیسر باز کنم،کش یکه از خواستگار دینقشه جد هینشدم و  دیبازم ناام

 

شلوارش کوتاه بود و کتش  ییبرداشتم که خدا وامرزمیزد و ادامه داد:رفتم کت و شلوار بابابزرگ خداب یخند شین

 هم تو تنم افتضاح!
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 هم برداشتم و رفتم. یته استکان نکیع هی

 و به مامان بابا هم گفتم که زودتر از من،برن دم خونشون... دمیبرن،خر یکه سر ختم م یینایدسته گل از ا هیراه  تو

 گرفتن،حاال خونواده عروس بماند... لمیبا چشم غره هاشون تحو یمامان و بابا که حساب خالصه

رو آورد،کم مونده بود بزنه  ییچا یوقت چارهیب رون،دخترهیاز خونه پرتمون کنن ب خواستنیعروس که م یبابا مامان

 !هیگر ریز

 تو زرد از آب دراومده بود!  اهاشیرو مرد

ینداشتم و پاک م یدستمال ورداشتم و عرق ها هی یم،الکیتو اتاقش تا با هم حرف بزن میرفت یوقت خالصه

 !رونیو رفت ب میخوریکالم گفت:ما به درد هم نم هیفقط  کردم،دختره

 .رونیراه انداختن،منم نصفه شب از خونه زدم ب یحساب یخونه مامان و بابام،با من دعوا میکه اومد شب

 

 دمیرو د یدختر هیکه  گشتمیم ابونایداشتم تو خ طورنیرون،همیرفتم ب یمحو شد و ادامه داد:شب وقت خندشلب

 .کردیم هینشسته بود و گر ابونیکه کنار خ

پامو  یشدم! صدا مونیواقعا پش دمیکه شن شوهیگر یشدم و به طرفش رفتم،صدا ادهیپ نیگل کرد و از ماش طنتمیش

بود که  یرو چه حساب دونمیباهاش ندارم،نم یعقب عقب رفت. بهش گفتم که نترسه و کاربا ترس بلند شد و  د،یشن

 به کارش نداشتم و کنارش نشستم. یکار

 

 بود! سایانداخت:اون دختر آو نییپا سرشو

 !؟یبهت زده گفتم:چ 

کجاست. بهش گفتم که  دونهیکه گمشده و نم نهیبیم رونیب رهیو بعد که م شهیداد:از قضا با پدرش دعواش م ادامه

 ببرتت. ادیتا ب دیبه آو زنمیمن دوست داداشتم و االنم زنگ م

 اومد... دیآو یزنگ زدم و آدرس و بهش دادم،وقت دیآو شد؛بهیکرده بود، باورش نم تعجب



 تو یعنیرمان عشق 

 
150 

 

 

ا رهم سرش داد زد که چ یزد تو گوشش که لبش پاره شد،کل یجور هی دیگفت:آو یانداخت و با ناراحت نییپا وسرش

 حرفا... نیو ا یرفت رونیاز خونه ب

 

 نمیراجع به خواهرش باما حرف بزنه،رات ادینبود که ب یآدم دیآو یعنینداشتم؛ یخبر ایقضا نی!من اصال از اعجب

 خوب تونسته بود تاحاال پنهونش کنه.

 ؟یکار کرد ی:خب،تو چدمیکردم و پرس یمکث

سوار  و دیدستش و کش عیفرصتش و نداد،چون سر دیآو یعنیبکنم، یلبش و به دندون گرفت:نتونستم کار گوشه

 کرد و رفتش... نیماش

 

 کرد،آره؟! ریگ ششیداداشمون پ یزدم:پس از اون موقع به بعد،گلو یخندلب مچهین

 لبش و خاروند و زمزمه کرد:آره! کنار

 ؟یدیاز خودت نشون م ضیضدونق یاوقات،رفتارا ی:خب پس چرا بعضدمیبه چونم کش یدست

 نگفت. یزیانداخت و چ ریبه ز سر

*** 

 

 نایسا

 

 تو شرکتتون کار کنم؟! امیمنم ب شهیبه خودم گرفتم و گفتم:داداش،م یمظلوم افهیق

 !؟یزیو بهم برشرکت یایبهم انداخت:که باز ب یمتعجب نگاه
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 خنده که با چشم غره من ساکت شدن. ریزدن ز دیو آو سایآو

 .رهینکنم،خب تو خونه حوصلم سر م یکار دمیگفتم:نه داداش قول م یترشیبا تالش ب اریبه سام رو

و عمران  یکه همون اول بهت گفتم معمار ،منینخون یو باستان شناس خیتار یخواستیباال انداخت:م یاشونه اریسام

 !؟یو چه به ساختمون ساز خیبخون؛بعدشم،تار

 

 کنه. دیبلده آدمو از خودش ناام و ازش رو گرفتم؛خوب دمیبارم رو به روش پاشتاسف نگاه

 !اریزد:سام اریبه سام یتشر آروم دیآو

 نگفت. یزیوارفته من کرد و چ افهیبه ق ینگاه میهم ن اریسام

 .انیم شگاهیاز آرا گهیساعت د هیگفت:تو بمون مامان و خاله تا  سایبلند شد رو به آو زیاز پشت م دیآو

 .،پاشویکنیهمه رو ترور م یکه تو،تو خونه بمون میو تو دستش گرفت و گفت:پاشو،پاشو بر اریسام یبازو بعد

 برو. ؟خودتیکار من دار یباال انداخت و گفت:چ یشونه ا الیخیب اریسام

 ...رم؟پاشویم ییمن به بدون تو جا گه،مگهیگفت:نه د طنتیباال انداخت و با ش ییابرو دیآو

 

که اخالقش  یدونیغصه نخور،م ادی،زیداد:خواهر یفیو تو دستش گرفت و فشار خفدستم سایشون،آورفتن بعد

 .هیجورنیا

 رونه،منیو عوض کنه،نه فقط من، همه رو داره از خودش محداقل اخالقش خوادیگه؛نمید نیتاسف گفتم:هم با

 !انیباهاش کنار م یطورموندم دوستاش چه

 !سوزهیدختراشم نمگفتم:دلش به حال دوست رلبیز

 !؟یعشق و حال هست هیکرد و گفت:پا یخنده بلند سایآو

 زدم:صد در نود! یشرارت بار لبخند
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 م؟یبا مامانا بر دفعهنیا هینظرت چ گمیگفت:م متفکر

 

 .دیها،چرا به فکر خودم نرس آره

 به کوه و دشت.... میو بزن میبردار شگاهیمامانارو از آرا میبر-

 

**** 

 

 چهل پارت

 

 

 و عشقه!لبخند زنان گفت:فرحزاد سایم،آویدیمقصد که رس به

 .میکه پارک کردم،به طرف رستوران معروفش قدم برداشت نویماش

 بابام... نیداشتم،همچنیکنار مامانم قدم برم کردمیم عشق

 

 درآورد و جواب داد:جانم داداش؟ فشیزنگ خورد،از ک سایآو تلفن

 عشق و حال! میاومد یداداش مادر و دختر گهیکنار چشمش و کنار زد:بله د یموها

 .فرستمیکرد و گفت:باشه آدرس و م یاخنده

 بود؟ دیکه قطع کرد خاله گفت:آو وتلفنش
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از  میدیپوس نیعشق و حال،به مام آدرس بد نیرفت یحاال که مادر و دختر گهیخنده کنان گفت:آره مامان،م سایآو

 .یافسردگ

 

 گفتم:جون به جونشون کنن در حال عشق و حالن! یبستم و به شوخ فمویک یدکمه

 !ی:خودتم کم از اونا ندارمامان

 به هوا رفت. سایخاله و آو خنده

 ؟یکنیم عیوار رفته گفتم:مامان چرا ضا افهیق با

 م؟یما سفارش بد ای میو عوض کرد و گفت:خب منتظر آق داداشا باشبحث سایآو

 سفارش بده! م،حاالیورا بود نی:از شانست همدینشست که از جاش پر سایآو یشونه یرو یدست

 

 !دمیدستت بشکنه،ترس دیزد:آو غیمراعات رستوران رو نکرد و ج سایآو

 !دهیاز بازوش گرفت:ساکت شو،ورپر یشگونیب دیآو

 هم کنار خاله نشست. دیکنار مامان نشست و آو اریسام

 !؟یدارن یااره،برنامهیتولد سام گهینباشه گفت:دو هفته د عیکه ضا یورآروم ط یلیکه کنار من بود در گوشم خ دیآو

واسه  یابرنامه چیبعدشم،من ه گهیدو هفته د یگیزدم:دلت خوشه ها،خوبه م یخندشیبهش کردم و ن ینگاه مین

 ندارم! رمحترممیخان داداش غ

 

اعصابش خورد باشه،سر مامان  ییاز جا ینکنه؛وقت تتیاذ گهیبهم قول داد که د ارینا،سامی:سادیآروم غر یلیخ دیآو

دو  نیقول داده تو ا م،چونیریمتفاوت بگ یلیتولدش رو خ خوامیم کنه،امسالیکنه،البته غلط م یمنم باشه خال

 هفته خودشو به تو ثابت کنه.
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 دوهفته آدم بشه. نیعمرا تو ا ست،اونین دیکس بع چیاز ه یچ چیراحت کنم،ه التویتفاوت شده بودم:بزار خ یب

 !نمیچیم یابرنامه هیدرست شد، رمی:حاال گدم،گفتمیو که د شیعصبان نگاه

 

 !یجذبه گرفت تا حساب ببر دیتکون داد و گفت:واسه تو فقط با یسر

 الزم نکرده!-

 ...اریخرداد فکر کردم؛من واسه تو دارم داداش سام ستیب یعنیدوهفته بعد  به

**** 

 

 !یاچه برنامه م،اونمیختیبرنامه ر یحساب دیزود گذشت و منو آو یلیهفته خ دو

 ...اریواسه سام دینقشه کش ینکرد و حساب ینامرد دمیآو یعنی

 

 .میکن نییتا من با بچه ها خونه رو تز رونیتا ساعت شش ببرن ب اروین،سامیو رات اریشد که مات نیبر ا قرار

 شحال شد.خو یلیاستقبال کرد و بابامم خ یکل مامانمم

 .میدر حال کار کردن هست انیو را دیو رزان و آو سایتو خونه منو آو االن

 .دادیظهر رو نشون م کیانداختم که ساعت  میبه ساعت مچ نگاههی

 .ریگب وکیگفتم:داداش بپر برو ک انیزمان رو به رابادکنک هارو برداشتم و شروع کردم به فوت کردنشون،هم یبسته

 

 یالبا واریرو به د "شدنت مبارک ینیبداخالق زم یالیمهندس گودز یجناب آقا"که روش نوشته بود ییتابلو انیرا

 .یمبل وصل کرد و گفت:باشه آبج
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 گرفتم که به آقا برنخوره که بگه رفته واسم تولد بچگونه گرفته! یاست کرم و قهوه یها بادکنک

 سرش بترکونم!تا به موقع رو  ختمیر زهیرکاغذ یها هم کلبادکنک داخل

 

 هم گفتم که بزنن! اریاز سام کیماکت کوچ هیهم مدل ساختمون سفارش دادم و گوشه ساختمون هم  کشیک

 دارم واسه خان داداشم... زیسورپرا یکل حاال

*** 

 ...هیبق یخنده یکل خونه رو برداشت،پشت بندش هم صدا انیقهقهه را یصدا

 انداختم. ییراینگاه به پذ هیاومدم و  رونیاز اتاق ب یکنجکاو با

 درستش کرده بودن. یاالعادهواقعا خندم گرفت، به طرز فوق کیک دنید با

 جووون تولدت مبارک! یبودن سام انه،نوشتهیهم که احتماال به دستور را اریماکت سام کنار

 شد. کیک نهیهز یارزششو داشت که کل واقعا

 

 ور شدن تا حاضر بشن.خونه که تموم شد همه به طرف اتاقا حمله یکارا

 .کردیرو کامل م مپیستش که ت یو کفش عروسک یربع تورسه نیبا آست یمشک یلباس عروسک هیمن  لباس

 

 رژ قرمز هم زدم. هیرو فر کردم و دورم باز گذاشتم و  موهام

 شدم؟ ی!چجونم

 و کامال لخت کرده بود.و موهاش یاسیتنش کرده بود به رنگ  یاطرف دخترا برگشتم،رزان هم دکلته به



 تو یعنیرمان عشق 

 
156 

 

ده کامل کر پشویسرش هم ت یجمع شده باال یبود با دامن بلندش به رنگ قرمز و موها دهیپوش یاتنه میهم ن سایآو

 بود.

 

 چهل و دو پارت

 

 هی. )آخرشم یسالم و سالمت باش شهیو هم گمیم کیقلبم تبر میتولدتو از صم اری:داداش سامسایآو یبعد ریتصو

 فرستاد.( یبوس

هنوز  سن نیزشته که با ا یلیخب خ یمبارک ول تیو نه سالگ ستیب ز،تولدیعز یرزان:پسر خاله گود یبعد ریتصو

بزنتت که شلوارت  یجور انیرا دمیم یاریب ا،نهیپر یخواستگار میریتولد با خاله هماهنگ کردم و م ،بعدیزن نگرفت

 دوتا شه،تولدت مبارک!

 

 باال سرم باشه. شهیهم تیخودم:خان داداش بداخالقم،تولدت مبارک و سا یبعد ریتصو

 شدنت مبارک. ینیاینده،سلطان غرور،تکیه گاه محکم من زم بابای

 و سوت ها باال رفت. غیج یصدا لمیاتمام ف بعد

 

 .دمیزحمت کش واسش یکه  کل یپیکل نیداشت ا یاستقبال چه

شد منم دستام و به دور کتف پهن و  د،باعثیچیکه به مشامم پ یعطر سرد یفرو رفتم،بو یکیتو آغوش  هوی

 مردونش بکشم.

 مثل تو؟ یخواهر ارمیم ریگوشم زمزمه کرد:کجا گ کنار

**** 
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 کردم. لیشربت م کمینشستم و  یداشتم،رو مبل اریکه با سام یارقص دونفره بعد

 کنارم نشست. یکه نشسته بودم احساس کردم کس طورنیهم

 .دمید نویسربرگردوندم رات یوقت

 ن؟یشده رات یچ-

 !؟یسان یگفت:آبج طنتیبرداشت و با ش زیاز رو م یجام

 .کنهیصدا نم یجورنیمنو ا وقتچیوگرنه ه گهیم یجورنیکه ا خوادیم یزیچ هی نیا

 

 بپره بغلت؟! سایبگم آو یخوای؟میخوایم یشده؟چ یاز شربتم رو خوردم:باز چ کمی

 ؟یدیگرد گفت:از کجا فهم یچشما با

 ن؟یتعجب داد زدم:رات از

 و گفت:باشه باشه. دیخند

 که... خوامیم نیعالقه دارم و... خب بب سایکه به آو یدونیتو خودت خوب م نایسا نیمکث کرد:خب بب کمی

 که کمکت کنم؟نه؟ یخوایم-

 

 .شمیشد و گفت:ممنون م ریبه ز سر

 .ادینشو که اصال بهت نم یلطفا خجالت نیگفتم:رات یفور

 کنم؟ کاریچ دیمن با یگیو کالفه گفت:حاال نم دیبه موهاش کش یدست

 .یکه خوشبختش کن یقول بد دیبا یراحت باشه،ول التمیبسپارش به من خ-
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 دستت درد نکنه. یآبج زارمیم هیو گفت:از جونم واسش ما دیخند سرخوش

 .رونیها پاشد رفت ب وونهید نیاومد جلو لپم و بوس کرد و ع هوی

 

 .کردنیوگرنه فکر بد م دایند یا... خوب شو کس بسم

 !نیدست تو رات از

و متوجه  کردمیم دیرزان و آو ینامحسوس به کارا یلیخ یاومد؛هر از گاه بیبه نظرم عج یلیخ یزیچ هیوسط  نیا

 شد! دیبا آورفتار سرد رزان 

 

بود و  سادهیافتاد که روبروم وا اریو سرمو که باال آوردم،نگام به مات دمیکش به دامن لباسم یجام پاشدم و دست از

 .کردینگام م نهیدست به س

 !شدینگاهش ذوب م ریز ،آدمیچه نگاه اونم

 

 .کنهیبازم به من نگاه م اخانومیکه با وجود دن هیچه جور عاشق نیواقعا موندم ا من

 چشم داشته باشه. یاگهیاصال به دختره د دیکه عاشقه نبا ینظر من آدم به

 من چطوره؟ ینایسا گهیبه من م اریآقا مات نیوقت ا اون

 و منو دست انداخته؟ هیالک یو عشق و عاشق ایدن هیقض نینکنه ا نمیبب سایوا

 

 به طرفش پاتند کردم. عیسر یشدم و با قدما یشیفکر آت نیا با

 نشونم بده! ارویرو صورتم نشست و تند گفتم:عکس دن یاخم
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 متعجب گفت:جان؟ یلیاز شدت تعجب باال رفتن و خ ابروهاش

 نشونم بده. عی،سریدیگفتم:همون که شن یتهاجم

 ؟ینیبب یخوایکرد:واقعا م یفیظر اخم

 مصمم جواب دادم:آره. یلیخ

 !ایخب،با من ب یلیتکون داد و مچ دستم و تو دستش گرفت:خ یسر

 

 ؟یچ یعنیدتم،یکشیم اطیمحکم گرفت و به طرف ته ح دستمو

 ؟یبرا چ اطیح ته

خونه  اطیته ح یآورد یتند تند شروع کردم به حرف زدن:واقعا شرم آوره جناب ستوده،دختره رو برداشت جورنیهم

ون متاسفم،خدا درو تخته و خوب سروته تو شده؟واقعا واسه هردوت یب یحرفا که خام هیچه جور دختر گهیما؟اون د

 خه؟بگم من آ یتو؟چ یندار یقدر مردونگان یعنیبا هم جور کرده،

 

 !واریلحظه دستمو گرفت و چسبوندتم به د همون

 دستامو مهار کرد و کنار سرم قرار داد. مچ

 ؟یکنیکار م یچ...چ اری...ماتزده گفتم:مات بهت

 که من دختر مورد عالقمو ببوسم؟ میشرط گذاشت ادتهی:دیباریاز چشماش م طنتیش

از جات  ینتون زنمتیم یجور هیکنار وگرنه  فهمم،بکشیکارتو نم نیا یمعن یول اریمات ادمهیگفتم: طاقتیب

 ...یندار اقتیل ،تویکنیم انتیخ ایبه دن یواست متاسفم که دار ،واقعایپاش

 

 که رو لبم کاشته شد،سکوت کردم. یگرم با
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 ؟ی...چچ

 و حرارت بدنم باال رفت. ختیر یهور قلبم

 راستش تمام بدنم سست شده بود. یعنینگفتم، یزیچ

 چرا اشکم اومد. دونمینم فقط

 .شدیم ریشر اشک بود که از چشمام سراز شر

 

 آروم ازم جدا شد و چشماشو بازکرد. یلیخ

یقربونت برم به خدا نم دیشد؟ ببخش یزم؟چینا؟عزی:سادیافتاد هول کرد و پرس میکه به صورت اشک نگاهش

 لحظه کنترلمو از دست دادم! هیکنم، تتیاذ خواستم

 اومد:به به چشمم روشن! یبم و مردونه ا یصدا

 

 کیچهل و  پارت

 

 .دادیساعت عدد پنج رو نشون م عقربه

 بادکنکارو آماده کردم. یو بمب شاد یرو روشن کردم و فلشم رو بهش زدم و صداشو بلند کردم،برف شاد باند

رنش و بب رونیداره،چون سابقه نداشته دوستاش ب دنید اریسام افهیزنگ زد و گفت که برگردن؛االن ق اریبه مات دیآو

 سرگرمش کنن!

 

 سرجاشه. زیراحت شد که همه چ المیو غذا ها انداختم و خ یکه پر شده بود از انواع خوراک یزیگذرا به م ینگاه
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 و مشغول شدن. دنیهم رس لیبروبچ فام هیبق کمکم

 و ربع شده بود که بالخره اومدن.شش ساعت

 بودن. جانیرفته بود،چون همه از برنامه مطلع بودن و مشتاقانه منتظر هخونه تو سکوت فرو تمام

رزان هم و  یهم کنار در با برف شاد انیبودم و منتظر ترکوندن بادکنک ها بودم و را ستادهیا یصندل یدر رو پشت

 منتظر بود. یجلو در با بمب شاد

 

 محض ورودش به داخل خونه... به

 جمع به هوا رفت. یو خنده یبا برف شاد یبادکنک ها و صورت دنیترک همانا

 کردم. یخال سیکه دستم بود تمام موهاش رو خ یبرف شاد با

 اومدمو روبروش قرار گرفتم. نییپا یصندل از

 از صورتش مشخص نبود! یجزئ چیبود ه دیکامال سف شافهیق

دستت دردنکنه  یکاره توعه وروجکه ول دونمیکه مو پاک کرد و با چندش گفت:منصورتش یدستش برف شاد با

 واقعا!

 

 .دنیجمع خند کل

 ش داد و گفت:شما فعال برو حمام تا بعد!از پشت حول انیرا

 برگشت. شهیکرد و جمع به حالت اول شییبه طرف اتاقش راهنما انیرا

 خانوم؟! نایمانع از حرکتم به طرف آشپزخونه شد:سا ییصدا

 زنن؟یقدر قشنگ صدا مپسرا اسم دخترارو ان نیمواقع ا یبعض چرا
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 سرد به طرفش برگشتم:بله؟ یلیخ

 برخوردو نداشت. نیجا خورد چون انگار انتظار ا میلحنم جا خورد،حساب از

 !الشیخیست،بین یمهم زیاخماش تو هم رفت و گفت:چ کمی

 و!نش یمیخانوم صم ایاز دن ریبه غ یاگهیدختره د چیبه بعد با من و با ه نیتکون دادم و گفتم:لطف کن از ا یسر

 ...ادیخوشم نم کارانتیخ یمکث گفتم:من از آدما یکم بعد

 ها رفتم.و به طرف بچه مبهوتش تنها گذاشتم افهیبا ق ارویمات

 

 خودشو جمع کنه. دیبا گهید

 چشم داشته باشه! یحق نداره به احد گهیبسته ددل ایمثل دن یبه کس یوقت

 به وجد اومدم. یتنگش حساب نیتو کت تک و شلوار ج اریسام دنیبا د یسخت بود که بهش فکر نکنم ول یلیخ

 ؟یدیآفر یچ ایخدا

 !گرفتمشیداداشم نبود،م اریسام اگه

 

 داداش! داد زد:بزن دست قشنگه رو به افتخار خان نیرات

 اومد. نییها پاکه رو لبش بود،از پله یخند جذاببا لب اریدست زدن جمع باال گرفت و سام یصدا

 گفتن. کیجمع به طرفش رفتن و تبر اکثر

 ردم.وصل ک ونیزیرابط به تلو میبا س مویگوش عیپاتند کردم،سر ونیزیغفلتشون استفاده کردمو به طرف تلو از

 کردنش،دکمه رو فشار دادم. دایموردنظر گشتم و با پ پیها دنبال کل لمیقسمت ف تو
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 رمیخ یدعا دوارمیو ام گمیم کیبهت تبر توینه سالگ وستی:پسر گلم،تولد بدیچیبابام تو خونه پ یصدا همانا

 باشه. بانتیپشت شهیهم

 

مامان  کنمیم یخوشبخت یو از ته دلم برات آرزو گمیم کیمنم تولدتو تبر زمیمامانم:پسر عز یبعد یریتصو

 .یبش ریخمامان عاقبت به زیمامانم بغضش گرفت(عز جانیجان)ا

 

موفق  تیتو تمام لحظات زندگ دوارمیو ام گمیم کیبهت تبر زم،تولدتویجان دوست عز اریمهراد:سام یبعد ریتصو

 مبارک. ،تولدتیخودتو به اوج برسون شهیو مثل هم یباش

 

تموم تهرونو با ساختمونات  ویو صدسال زنده باش گمیم کیتبرتولدتو  اری:داداش ساماریمات یبعد ریتصو

 !ایکنینم دایمثل اون پ گهیخانوم بدبخت بکن،د یپر نیبه ا مینگاهمین هی؛یزیچ هی ،فقطیبترکون

 هی ،اهمیسال زنده باشکه صد کنمیدوست دارم و آرزو م یلیخ زمیجان،برادر عز ی:سامدیآو یبعد ریتصو

 کن و هواشو داشته باش،تولدک مبارک داداش! تیمنو کم اذ یسان یآبج نی؛ایزیچ

 

دارم،اون داداش نره غولت شده اندازه.... ا... اکبر،بکش  یبکش کنار کار و زندگ نای:عه سانیرات یبعد ریتصو

 جمله بگه( هیو ازش خواستم که به زور جلوشو گرفتم ییدستشو رفتیداشت م نیکنار.)رات

 .جمله بگو برو هی نیرات-

 ایار،خدایسام نیخدا خسته شدم از دست ا یصداشو دخترونه کرد و دستاشو با ناز و ادا تو هوا تکون داد:وا نیرات

 که همه نماز قضاهامو بخونم! کنمیبنداز،خدا جونم نذر م رپسریپ نیمهر منو به دل ا

 خودش به غش کردن زد. هوی بعد
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 خنده جمع باال گرفت. یصدا

 باال سرمون باشه! نتیسنگ هیو سا یسال زنده باش یتولدت مبارک،سال ها زمی:پسرخاله عزانیرا یبعد ریتصو

قدر چه یباهاش برقصم،داد زد:سام کردیکه منو وادار م طورنیهم دویدست منو گرفت و کش لکسیر یلیخ بعد

 ع.ن.ت.ر.ه ،زنش از اون بدتره!

 

 رفت.به هوا  هاشلهیکل خونه با وس انیشعر مزحک را نیا با

 واسمون نموند بس که از خنده گازش گرفتن. یاخونه

 

 چهل و سه پارت

 

 شد. دهیهردومون با شدت به سمت چپ کش سر

 حضرت عباس! ای

 ! اریداداشم،سام

 .دیو رنگ از روش پر دیخودشو عقب کش اریمات

 بدبخت شدم،بدبخت... ایخدا

 آوردم و با ترس آب دهنمو قورت دادم. نییآروم پا دستامو

 نباشم؟ گذره؟مزاحمیگفت:خوش م یعصب یلیو خ ستادیجلومون ا اریسام

 

 ...یانگار بهش شک وارد شده بود:داداش...داداش بزار واست توض اریمات
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 :به من نگو داداش!دیچیپ اطیزد که تمام صداش تو تمام ح یداد اریسام

 ...ایسام نیبه موهاش زد:بب یکالفه چنگ اریمات

ستبرش  یهانهیو س زدیبود که نفس نفس م یعصب یزد،اشکام شدت گرفتن. به قدر اریمات که داداشم به یلیس با

 .شدیم نییباال و پا

 

 که بخاطرش حاضرم جونمم بدم... یشکسته شدن کس نمینم،نبینب ارویبستم تا خورد شدن مات چشمامو

که احترام منم نگه  یشد شرمیقدر بان یعنیزدن: ادیشروع کرد به فر یترشیگرفت و با خشم ب ارویمات قهی اریسام

 ؟یچ یبرا اریمات ؟ها؟یکرد یکار نیهمچ یچه حساب ؟روینداشت

 ه؟اگیکرد یکار نیهمچ یمن به تو اندازه چشمام اعتماد داشتم،برا چ کهی:مرتواریول کرد و کوبوندش به د شوقهی

 فق...

 

 !گهیبسه د-

 دو با تعجب به سمتم برگشتن. هر

 ...یبوسه به خواست منم نبوده ول نی.ا..نیا نکهیترس و لرز گفتم:داداش بسه،با ا با

 ؟یشده گفت:ول زیر یچشما با

 رو... گهیانداختم و آروم گفتم:خب...داداش ما همد نییپا سرمو

 !می:دوست داراریمات

 

 ؟ی...چچ

 ...ایمنو دوست داره؟پس دن اریآره؟ مات یعنی...عی
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 بود! یالک نه

 دوسم داره؟ اریمات یعنی یوا

 شه؟یم مگه

 

 .انداختیم ارینگاه به مات هینگاه به من و  هیزده شک اریسام

 ؟یلب زد:که دوستش دار یعصب یقدم به طرف من اومد و آروم ول چند

 طرف صورتش قرمز شده بود. هیانداختم که  اریبه مات ینگاه میبود،باال آوردم و ن نییکه پا سرم

 به داداشم کردم و گفتم:آره... ینگاه مصمم

 !دیلحظه چشمام تار د هیبه صورتم زد که  یادهیتموم نشده،کش حرفم

 بزن! دمش،منویبوس ؟منیکار دار یبس کن،منو بزن،با اون چ اریداد زد:سام اریمات

 

 نکرد افتاد به جونش! ینامرد ارمیسام

 .خوردیکتک م یواکنش چیحرف نداشت،بدون ه شیکه ورزش رزم یاریمات

 ذره تکون! هیاز  غیو هل دادم؛در اریرفتم و با تمام توانم سام جلو

 نداشته باش! شیبرو کنار،کار یولش کن،لعنت اریش،سامیزدم:داداش تروخدا ولش کن،داداش کشت غیج هیگر با

 

دارم و نه  نایبه اسم سا یخواهر گهیکه تاحاال ازش سراغ نداشتم گفت:من نه د یبلند شد و با لحن اریمات یرو از

 !اریبه اسم مات یقیرف

 محکم نبود و لرزشش مشخص بود،ازمون دور شد... گهیکه د ییبه ما کرد و با قدما پشتشو
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 بود،سوق دادم. ریکه خون از سر و روش سراز یاریبه طرف مات نگاهمو

 ار؟یکنه؟ماتیدرد نم تیی؟جایبلند ش یتونیمنو نگاه کن،م اریار؟ماتیتو دستم گرفتمو با بغض گفتم:مات دستشو

 .هیگر ریتحمل نکردم و بلند زدم ز گهید

 

 ؟ی:خوبدیآروم نال یلیبه دستم داد و خ یفشار

 مارستان؟یب میبر یبلندش یتونیمنو ول کن،م-

 .دمیاز دور د نویو رات دیو آو انیبلند کردم که را دم،سرمویشن یادیفر یدور صدا از

 طرفمون اومدن و نگران و شوکه به ما نگاه کردن. به

 

 هیتو آغوشش انداختم و بلند بلند گر ان،خودمویرا دنیرفتن و آروم بلندش کردن. با د اریبه طرف مات دیو آو نیرات

 کردم.

 ...شهیدرست م یچ زم،همهی:نگران نباش عزدیبه حالت نوازش رو سرم کش دستشو

**** 

 

 ماه بعد کی

 

بعد  ارمیکه من خونه نباشم،مات ادیم یو مواقع ادیاصال خونه نم اریست؛سامیسرجاش ن یچیو ه گذرهیم یماه هی

 هیو منم که شدم شب ستیکه حال خودش اصال خوب ن یدر حال دهیم میو دلدار زنهیهر شب بهم زنگ م هیاون قض

 افسرده ها! نیا
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 .میو فعال قهر میداشت ییدعوا نایبهشون گفته بود که با سا ارمیمشکوک شده بودن و سام یلیو بابا هم خ مامان

 !هیشگیقهر از نظر اون هم نیا البته

 

خند رو لبم تا لب کننیم یو هر کار جانیا انیبه من،دخترام هر روز م انمیو را رسهیم اریبه وضع و حال مات نیرات

 که بخنده؟ هیک یول ارنیب

 !فمیکنم،بالتکل کاریچ دیبا دونمینم

 بود. دیاش انداختم،آوبه صفحه ینگاه حوصلهیبلند شد و ب میزنگ گوش یصدا

 

 داداش؟ دادم:جانم جواب

 کانادا؟! رهیداره م اریسام یدونی...منایحرف بزنه:سا تونستیو درست نم زدینفس م نفس

 .دمیرو تو دفتر د طشیپرواز داره،االن بل گهیشده و ماه د لیو پاسپورتش تکم زایو

 شد پس؟ یبره،حاال چ اریسام دادینبود و اجازه نم یندارم؛مامان که راض ویکی نیطاقت ا گهینه د یوا

 بره؟ یابیغ خوادیم یعنی

 بکنم من؟ یخدا حاال چه غلط اوف

 

 کارو بکنم... نیهم رسه،مجبورمیبه ذهنم نم یچیواقعا ه گهید

یواقعا نم گهیو تموم...د میآخرو بزن یجا حرفااون اریخونه سام میبر اریمنو مات زیبرنامه بر یجور هیداداش امشب -

 خسته شدم. کشم
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 .ستیتو ذهنم ن یفکر چیه گهیخب،منم د یلیو گفت:خ دیکش یقیعم نفس

 

 ندارم! یگاه هیتنها شدم و تک گهیکردم د ره،احساسیداره م اریگفت سام یچرا وقت دونمینم

**** 

 

 چهل و چهار پارت

 

 فاکتور گرفتم و زنگ درو زدم. ارویاتنگران م نگاه

 جواب داد:بله؟ اریسام

 کرد:داداش منم درو باز کن. یدست شیپ دیآو

 مارو به داخل هل داد و خودش درو بست و رفت. دیباز شد و آو یکیت یبا صدا در

 .میبه سمت واحد داداشم حرکت کرد اریتو دست مات دست

 

 شد. رهیاز در گرفتو با تعجب بهمون خ شوهیما تک دنیبود که با د دیدم در به انتظار آو اریسام

 کجاست؟ دیسرد گفت:پس آو یلیخورد و خ یاابروهاش گره بالفاصله

 .میتا باهات حرف بزن میاومد ؛ماومدین دیار،آویشجاعت به خرج داد و به جلو قدم برداشت:سام اریمات

 ندارم! یحرف کاراانتیزد:من با خ یپوزخند

 در و بست. یفور و

 شورش رو در آورده. گهید نیا
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بگم که  دیاطالعات با ،محضیدار فیتشر یمنطق ریآدم غ یلیخ اریدر بردم:سام کیو نزدو صورتم ستادمیدر ا پشت

 کانادا! یبر یخوایو م یدخترا باهامون قهر کرد ،مثلیکن تمونیو حما یپشتمون باش کهنیا یتو االن به جا

 کنم،تایو به عنوان برادر روت حساب نم کنمیوقت تو صورتت نگاهم نم چیه گهید یبزار رونیپاتو از کشور ب اگه

 یکه چ یبچه ها قهر کرد ،مثلیاریشورشو در م یدار گهید یبهت نگم ول یزیجلو خودمو گرفتم تا چ یاالنشم کل

 !یحرفتو مثل آدم بگو نه پشت سر واسه من حرف بزن ایبشه؟ب

آدم مهمونشو پشت  ستین ،درستیو درو باز کن یو تموم کنمزخرفاتت نیو ادامه دادم:بهتره ا دمیکش یقیعم نفس

 در نگه داره!

 بهت زده بود. افشیانداختم،ق اریبه مات ینگاه مردد

 !ولیدر باز شد،ا یدرنگ بعد

 .میو باهم وارد خونه شدگرمش گرفت یزدم،دستمو تو دستا اریبه مات یچشمک

 

 .شکستیداشت تخمه م لکسیو ر تفاوتیب یلیرومبل نشسته بود و خ اریسام

 .مینشست اریسام یدرآوردم و با فاصله ازش رو مبل دونفره روبرو اریاز تو دست مات دستمو

 !ترعیسر نیدار یگفت:حرف یبود،جد ونیزیکه چشمش به تلو طورنیهم

 !کنهیتورو تحمل م یجورچه ایموندم پر خوندم؟منیروضه م واریگفتم:پس من پشت در داشتم واسه د یتهاجم

 .نای:سادیلب غر ریز اریمات

 

 عاشق خودم کردمش! یترفند هیکرد:تحمل کردن نداره،با  نگاهمزیت اریسام
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و سر  میخانواده بزرگ شد هیو تو، تو  ار،منیسام ییو رو چشمیب یلیمتاسف شدم:خ یلیشدم برا داداشم؛خ متاسف

 !دهیرا واقعا ازت بعرفتا نیسفره،ا هی

که  یواسه خودت راه انداخت یجنگ دونیو م یدید یاصحنه هیداداش تو اونروز تو باغ  نیادامه دادم:بب یمکث بعد

که نخواد  دهیرفتار از داداش من بع نیا یول بخشمتیو م کنمیرو فراموش م یکه به ناحق بهم زد یلیاون س

 ...یعنیدوستش...خب  نیتر یمیخواهرش با صم

 

 :ازدواج کنه!اریمات

 حرفش واقعا خون به صورتم هجوم آورد و بدنم از خجالت داغ کرد. نیا با

رو  چشمیب یگیکه به من م ییخانوم شما نایچشم و رو؟سا یشد:حاال من شدم ب یشو پرت کرد و عصبتخمه اریسام

جلو من از اتفاقات اون روز  یکشینم الت؟خجیبه ارث برد یرو از ک ییایحیو ب ییپرو نیمنطق،تو خودت ا یام و ب

 !؟یخجالت چیبدون ه یزنیحرف م

 

 زد. یحرف هی نایو باز کرد:باشه داداش ساسر بحث ارینداشتم،به جاش مات یحرف واقعا

 .دمیکشیم یفرض یبود و با ناخونم رو پوست دستم خط ها نییپا سرم

به  یکینزد یلیو تورو فرد خ یکنارم بود شهیهم میسخت زندگ طیتو، تو شرا اریسر داد و گفت:سام ینفس اریمات

 .ینداشته باش یو مخالفت یایراحت کنار ب یلیخ هیقض نیبودم که تو با ا دواریدونم،امیخودم م

 

مخالف باشم؟تو  دیچرا با ار،وگرنهیمات امیناراض یپنهونش کرد کهنیکنترل شده جواب داد:از ا ییبا صدا اریسام

و اون اتفاق اون روز کال  اتونیپنهون کار نیهم که خواهرمه،ا نایو کامال اعتماد دارم بهت و سا یدوستم نیتر یمیصم

 !ختیهم رذهنمو به یتمام معادله ها

 !؟یندار یمخالفت نایتو با ازدواج منو سا یعنی:دیشوک زده پرس اریمات
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 و آروم جواب داد:نه! دیکش غشیت شیبه صورت ش یدست اریسام

 

 و محکم بوس کردم.به طرفش رفتم و گونش یقابل وصف ریغ یحالاز جام پاشدم و با خوش غیج با

 !دمیپریو رو مبل ها م زدمیمغیج یه

 .بردیدستاشو به حالت شفا و دعا باال م یتاسف تکون داد و ه یاز رو یوضعم،سر نیا دنیبا د اریسام

 ها! رهیم شهیم مونیگفت(پش اریکه،)رو به مات یبود دهیبا تاسف گفت:نترش اریجا گرفتم که سام اریمات کنار

 

 

 !ادینم رمیگ نمیزد:بهتر از ا یزیآمخند محبترو به من لب اریمات

 !دایاریدر ن ایجلف باز نیجلو من از ا خبیلیخ خبیلیجبهه گرفت:خ عیسر اریسام

 داداشم زدم. یبه حسود یلبخند

 ؟یزیچ هیزد :داداش فقط  یخندلب مچهین اریمات

 ؟یتکون داد:چ یسر داداشم

 ! ؟یخواستگار امیب یانداخت:ک به غبغب یباد ارمیمات

 !میزد:چهارشنبه شب منتظرتون یخند محولب اریسام

**** 

 

 بودم. اشیو مهربون دیآو ونیمد نویرابطش خوب بود و ا گهیبه خونه برگشت و د اریروز ساماون بعد
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داشته باشه و اَلم  یمخالفت دونمیم دیبع نیکامال راحته و با ازدواجش با رات الشیخ دیوجود آو سا؛بایحال آو بهخوش

 شنگه راه بندازه.

 !کنمیم دمیواسه رزان و آو ییفکرا هی حتما

 

 چهل و پنج پارت

 

 

  

 گذاشت و اوناهم قربونشون برم،قبول کردن. ونیبا مامان و بابا در م ارویمات یخواستگار یهیقض اریسام

 .یاداشتم نه دلهره یبود و االنم نه استرس یخواستگار فرداشب

 !میشنویمو گل میگیو گل م میپا انداخت یو پارو میپهن کرد راندازیز هی اطیتو ح مامانم با

 

 اریمات

 

 رنگم رو... دیسف راهنیو تنم کردم و بعد هم پشلوار و از کاورش درآوردم و رو تخت گذاشتم. شلوارم وکت

 دوست داشت رو به گردنم زدم. نایکه سا یهم دور مچم بستمو ادکلن یبند چرم مشک ساعت

 درست کردم. یمدل امروز موهامم

 !لهیتکم یهمه چ خب

 



 تو یعنیرمان عشق 

 
174 

 

 برداشتم. نویماش چیاومدم و سوئ رونیاتاق ب از

 .امیو ب رمیبگ ینیریسر برم گل و ش هیمن  نیمامان تا شما حاضر ش-

 یریگیم یمامان؟بزار رفتن هیگفت:خب چه کار کردیرو به سر م شیرنگ مجلسکرم یطور که روسرهمون مامانم

 ؟یکنیکارتو سخت م گه،چراید

 تکون دادم:باشه پس. یسر

 

 و دو سال سن،هنوزم خوش بَرو رو بود.به بابام افتاد که با وجود شصت نگام

 عوض کنم. مویگوش هبریرفت و ادمیخدا من باز  یلرزه،ایکردم طرف راستم داره م احساس

 

 درآوردم و به مهراد جواب دادم:جانم داداش؟ مویگوش

 ن؟ی:حرکت که نکرددیپرس یفور

 نه چطور؟-

 .میادر خونه م،جلویدیرس ریگفت:خب پس،فکر کردم د آسوده

 .میایباشه ما هم االن م-

*** 

 

 !"مبارک مونیابد وندیپ"دیسیرو کارت بنو زحمتیزدم:آقا ب یمرموز خندلب

 تکون داد و نوشت. یسر مرده

 اومدم. رونیکه حساب کردم از مغازه ب وپولش
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 تمام تنمو لرزوند،وروجک بود! میگوش برهیو بازم

 دادم:جانم؟ جواب

 پس؟ نیرسیم یرم،کیمیمن دارم از استرس م اری:ماتدیملوسش به گوشم رس یصدا

 نگران نباش.... میرسیم ا نکنه بعدشمخد کهنیرد شدم:اول ا ابونمیاز خ دادمیکه جواب م طورنیهم

 

**** 

 نایسا

 

 نگران نبا.... میرسیخدانکنه بعدشم م کهنی:اول اشنومیکه صداشو م هیبار نیآخر نیا دونستمینم

 .افتادمنیو سست کرد و رو زماومد،زانوهام یکه از پشت گوش یبیمه یصدا

 ار؟یزمزمه کردم:مات مبهوت

 فاطمه زهرا پسرم! ایداشت: اریمامان مات یبه صدا یکه شباهت خاص ییصدا

 رو ازم گرفت. یواقعا توان هر کار گهیابوالفضل گفتن مهراد د ای یصدا

 

 واقعا واسم سخت بود. درکش

 نشده که! یزی. آره چمیرسیم گهید قهیده دق هینشده،گفت  یزیبابا چ نه

 که زدم از حال رفتم.... یغیج با

**** 
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 دیآو

 

به خاله کردم و با تمام توانم  یدم،نگاهیشن نایکه از اتاق سا یغیبا ج م،یدیخندیو م میکردیم یشوخ میخاله داشت با

 .دمیبه طرف اتاق دو

 خدا... ایو با شدت باز کردم، در

 .اومدیو داد م غیج یکنار دستش بود که همش صدا شیشده بود و گوش نیپخش زم نایسا

 

 رفت. نایاال سر ساو ترس ب یبا نگران خاله

 نا؟یمهراد اومد:الو سا یصدا هویبرداشتم و چند بار پشت سر هم الو گفتم که  ویگوش

 شده؟ یزده بود از ترس:مهراد منم چ خی دستام

 تصادف کرد! اریمات میشد م،بدبختیبدبخت شد دی:آودیبغض دار مهراد به گوشم رس یصدا

 از دستم افتاد... یگوش

 نه!... یوا

 

 بود؟ یشده؟ک یچ گمیم دی:آورهیبگ شیکم مونده بود گر خاله

 ...اریمات یفرود اومدم:وا نیزم رو

**** 
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 اهستگیبه طرف ا عیزدن سر نایکه به سا یو بعد سرم میبردن،رسوند ارویکه مات یمارستانیبه ب یرو فور نایسا

 رفتم:خانوم...خانوم؟ یپرستار

 د؟ی:بله بفرمائدیجویم یعیفج یلیو به طرز خنشسته بود و آدامسش زیپشت م ینسبتا تپل یپرستار

 اس.ستوده اریرو آوردن که تصادف کرده بود،اسمش مات یپسر شیپ قهیچند دق-

 !وی یس ینامشخصه،طبقه سوم قسمت ا تشونیسِرچ کرد:هنوز وضع وترشیتو کامپ لکسیر یلیخ

 که هنوز طبقه پنجِ! نیتموم نشده با سرعت به طرف آسانسور رفتم؛اوف ا حرفش

 

 از پله ها باال رفتم. یمعطل یب

 تازه کنم. یخم شدم تا نفس دمیکه رسطبقه سوم به

 زنده نگه دار! ،پسرمویپسرم،خدا دخترمو گرفت یبه گوشم خورد:وا ییآشنا غیج یصدا

 .ارهیمامان مات یصدا نیا

 .شناختمشیبود که نم بهیمرد غر هیهمه آدم تعجب کردم،فقط اون دنیطرف صدا و با دکردم به  پاتند

 

 تو اون اتاق باشه،حرکت کردم. اریمات زدمیکه حدس م یاشهیلرزون به طرف ش یپاها با

 خدا... یوا

 !شهیم وونهید نایسا

 !دهیآسوده خواب میاون همه س نیب قم،برادرمیرف

 وا بره! نیبود که رو زم نیالعملش اعکس ار،تنهایمات دنیاومد و با د جانیدوان دوان به ا اریبند من سام پشت

 وا رفت و دستاشو رو سرش گذاشت. نیزم ندشون،رویو داماد آ قشیمغرور به خاطر رف اریسام
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 سرش به یبود،گفت:دکترا گفتن ضربه خطرناک اریکه  چشمش به مات طورنیبه طرف مهراد برگشتم،هم یسوال

 بره...کما! ادیخورده،به احتمال ز

 .یحالشو خوب کن یتونیخودت م ،تویتو صداش حال منم بد کرد:مهراد تو برادرش بغض

 انداخت... نییپا یدیبا ناام سرشو

 .مارستاننیاالن هر دوتاشون رو تخت ب یم،ولیدوتا داشت نیمنو بچه ها واسه ا ییچه برنامه ها ایخدا

 !یسرنوشت بد چه

 

 چهل و شش پارت

 

 س؟قدر آشفتهان ه؟چرایو رو به مهراد گفتم:مهراد اون مرده کقورت دادم وبغضم

 اس!زده اریبه مات نیکه با ماش یکه نفرت توش مشهود بود گفت:همون یلحن با

به صورتش زدم که نقش  یو گرفت و با چند قدم بلند به طرفش رفتمو مشتحرف خشم تمام وجودم نیگفتن ا با

 شد. نیزم

 

 .دنمیپشت چند نفر گرفتنم و عقب کش از

 بهش؟ یزد نیکجا بود با ماش که،حواستیبغض دارم سوخت:برو گمشو مرت یبه حال صدا دلم

 و دستگاه... میاون همه س نیافتاده ب قمیزم،رفیشب عمرش بشه؛ برادرم،عز نیبهتر خواستیامشب م ؟یبود کور

 بشن. یدادم و اجازه دادم اشکام آروم آروم جار هیتک وارید به
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 کردن. رونیتا پرستار اومدن و همه رو ب چند

 رو نشون داد و خودش کنارش موند. شیمدرک پزشک مهراد

 نداشت. یهم که اصال حال خوش کرد،باباشیدل سنگو آب م هاشهیو با گر کردیم یتابیب یلیخ اریمات مامان

 نشستم. یرفتم و رو صندل مارستانیبه محوطه ب نیخبر بدو بدم،بخاطر هم نیا نایسانداشتم که به  نویا یرو

 

 نایسا

 

 باز کردم. یبه آروم د،چشامویچیپ که تو سرم یدرد با

 .کردیدرد م یلیفشارش دادم،خ کمیو گرفتم به سرم دستمو

 کجاست؟ جانیا

 تختم؟ نیچرا رو ا من

 بود. مارستانیاز ب یحاک'وی یس یبه بخش ا میدکتر حک'گفتیکه مدام م ییو اون صدا واریو د در

 

 داشتم. جهیسرگ یکردم از جام پاشم ول یسع

 و مامان و بابا وارد اتاق شدن. اریلحظه در باز شد و سام همون

 اومد. ادمیتک تک اتفاقات  دنشونید با

 !غیج ی...صدااری...ماتیخواستگار

 کجاست؟ اریمات
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 یامشب خواستگار م؟مگهیکنیم کاریچ جانیکجاست؟ما ا اریبازم تمام وجودم و گرفت:مامان مات یو نگران ترس

 ست؟ین

 .کردینگرانم م ترشیب اریآشفته سام افهیگرفته بود،ق میگر ینگران از

 

 خبره؟چه جانیبگه ا یکیزدم:بابا  غیج طاقتیب

 ؛یاافهیبه صدا در اومد و آروم باز شد،تک تک بچه ها داخل اومدن،اونم با چه وضع و ق در

 متحرک! یمرده ها نیع

 ار؟یاال مات نیهمه هست ن؟چرایشد یختیرنیکنان گفتم:شما چتونه؟چرا ا ناله

 کرد! وونمید اریسام یاشک تو چشما دفعهنیو ا ومدیدر ن یاز کس ییصدا بازم

 نه؟باشه... دیگینمگفتم: یسرتق با

 اومدم. نییسِرم رو تو دستم گرفتم و از تخت پا کیپالست

 

 .ستادیجلوم ا اریبودم که سام یزیچ یکفش-ییدمپا دنبال

 تا بهت بگم. نیتو دستش گرفت:برو رو تخت بش یدستش بازوم رو به آروم با

 رو تخت نشستم:خب بگو. یمعطل یب

 ...تویونسردو خ یکه خودتو کنترل کن یقول بد دی...بانایسا نیقورتش داد:بب یتو گلوش بود که به سخت یبغض انگار

 .شمیم وونهیشده دارم د یچ دیبگ قاید،دقیبکن یسازواسم مقدمه لمایمثل ف خوادیبابا نم-

 

 توان حرف زدن نداره. اریسام نکهیاد،مثلیو خودشو جلو کش دیعقب کش واریجلو اومد و دست سام انیرا
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تو  مارستانیب نیو االنم تو هم کنهیتصادف م ینیماش زنه،بایبه تو زنگ م اریرک گفت:همون لحظه که مات یلیخ

 هنوز نامشخصه. تشیوعه،وضعی یس یبخش آ

 !زنهیرو متو سرت االن سکتهآروم گفت:خاک نیرات

 

 ...تصادف!...اریلب گفتم:مات ریچند تا پلک زدم و ز آروم

 از هوش رفتم. انیغوش رارفت و تو آ یاهیس چشمام

**** 

 

 !نیبب جارونیا ایب اریار،ماتیمات-

 که باعث شد چشمامو باز کنم. زدیاسممو صدا م یاملوس و دخترونه یصدا

 رنگ بود،سرمو بلند کردمو تو جام نشستم. یکه به چشمم خورد آسمون شفاف و آب یزیچ نیاول

 محشره! جانیمن ا یسرسبزه،خدا جانیقدر ا چه

 

 رو! جانیا نیبب ایب زمیار؟عزیهمون صدا:مات دوباره

 به طرف صدا رفتم. یجام پاشدم و با کنجکاو از

 .کردینگاه م نییبه پا یبود و با کنجکاو ستادهیا یپرتگاه هیکنار  زنقشیر یدختر

 !ناعهیکه سا نیا

 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا نایسا-

 :اومدم عشقمو به خونه ببرم!دیناز خند با



 تو یعنیرمان عشق 

 
182 

 

 برم. دیبا من یول-

 .یکنارم باش شهیهم یتو به من قول داد یاز رو لباش محو شد:ول خندلب

 برم. دیکه برام مونده،من با هیتنها راه نیا یزم،ولیعز دونمیم-

 بمون! شمیپ اریتروخدا نرو،مات اری،ماتیمن بمون شیپ دیبا زارم،تویزد:نه من نم یغیج

 

 ...شدمیم دهیمن به عقب کش یول

**** 

 دیآو

 

 رفت. ماریبا هول و استرس داد زد:دکتر ب پرستار

 خدا... ای

که آخرم غش  زدیم غیفقط ج اریمات گفت،مامانیلب ذکر م رینشست و ز یاخم شد و گوشه نیرات یزانوها

 نداشت. یکس حال خوش چیکرد،هیم هیگر اریکرد،سام

 

 برنگشت! اریبازم شوک داد و مات دکتر

 شوک...برنگشت! بازم

 شوک...برنگشت! بازم

 نکرد و سست شدن. یواقعا پاهام همراه گهید

 لب فقط  رینشستم و ز نیرو زم جاهمون



 تو یعنیرمان عشق 

 
183 

 

 خوندم. یالکرسهیآ

 هاش! یتاب یکردن بخاطر ب رونیرو از اتاق ب چارهیبود و مهراد ب نایمسئول نگه داشتن سا انیرا

 .کردیم هیو گر زدیمغرور کالفه قدم م اریسام

 پاک کرد. وشیشونیپ نش،عرقیاومد و با آست رونیبعد در اتاق باز شد و دکتر ب یقیدقا

 زد:برگشت! یخند محوو لب م،کردیبا پارک اشتباه گرفته بود مارستانویبه ماها که ب ینگاه

 

**** 

 

 چهل و هفت پارت

 

 نایسا

 

 تو دستم گرفتم آروم خوندم: دستاشو

  یدونیم

 روبروت هیک وونهید نیا

 که عشقت شده همه آرزوش یاون

 وابستست به تو می،زندگیفهمیم

 تو یجا جار بزن عشق من همه

 تو یمن عشق
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 کنه؟یچشماشو باز نم چرا

 .شهیم داریمگه ب یول زنمیو براش حرف م نمیشیروز کنارش م تمام

 .خوامیاز تو م ارویخودت کمک کن،من مات ایخدا

 .مینیشیو به التماست م میکنیم م،دعایدار ازیکه بهت ن یبخش،ما بنده هات فقط مواقعهات رو بخودت بنده ایخدا

 بهمون هست. شهیحواسش هم شهیکه هم میرو مثل تو دار یکیکه ما آدما  خوبه

**** 

 

 ...اریمات یشفا و سالمت یخوندم،برایم نیاسیپنجره نشسته بودم و داشتم سوره  کنار

و گشت وگذار بودن،االن  حیوتفر یثابت مهمون یکه همشون پا ییهانداشت؛بچه یحال خوب کسچیه دو هفته نیا تو

 !کاریحوصله و ب یهم ب گهید یسر هیمشغول کارن و  یسر هیکه  ییشدن افسرده ها

 .رهینم حیبه تفر کسچیو دل هنباشه،دست مونیکی یوقت

 

باز شدن دارن  یکه برا ییچشما دنیلحظه با د هی یشد،انداختم،ولیکه روز به روز الغر تر م یاریبه مات یدیامنا نگاه

 کردم. کنن،کپیتقال م

 گذاشتم و به طرفش رفتم. زیو رو م کتاب

 صورتش بردم:آ...ب! کینزد کرد،سرمویلب زمزمه م ریز ویزیچ هی همش

 

 رو به آب آغشته کردم و به لباش زدم. یدستمال کاغذ یفور



 تو یعنیرمان عشق 

 
185 

 

 اومدم و دکترو صدا زدم. رونیاز اتاق ب عید سرراحت ش المیخ کهنیا بعد

استراحت  دیهوش اومده،فقط االن بابه گمیم کیگفت:تبر نشیریخند شکه داشت،با لب یکل یها نهیبعد معا دکتر

 شو از دست نداد.گوشتون رد شد که حافظه خیاز ب اد،خطریهوش مکنه،تا فردا کامال به

 

 ممنونم دکتر. یلیو گفتم:خ دمیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 از عشق و محبتم کاشتم. یش،مهریشونیتخت شدم و رو پ کیرفتن دکتر نزد بعد

 رو دادم....خبر خوش نیدرآوردم و تک تک به همه ا مویگوش

 

**** 

 

 اریمات

 

 ندارم و تمام تنم کوفته و کرخت شده. یبدن کردمیم احساس

 م خورد و باعث شد صورتم جمع بشه.به چشم یباز کردم که نور یبه آروم چشمامو

 کجاست؟ جانیا

 قدر درد داره؟من سرم ان چرا

 به خواب رفته بود. کهنیسرشو رو دستم گذاشته بود و مثل ا یخانوم هیکردم، لیآروم سرمو به طرف راست ما یلیخ

 

 !؟جاستنیا یک نیخدا من قربونش برم،بب یدادم که به سرعت سرشو بلند کرد؛ا یتکون دستمو
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 ناله از گلوم خارج شد. یصدا کمیبزنم که فقط  یکردم حرف یسع

 ختم شد. هیکه آخرم به گر دیباریاش مچهره از تمام یخوشحال

چند وقته  یدونی،میهوش اومدکه به خداروشکر اری،ماتیبه همه دعاهام جواب داد ایشکرت،خدا ایبغض گفت:خدا با

 ؟یتصادف کن دیمدت افسرده شده بودن؟چرا همش تو با نیتو ا ؟همهیهوشیب

 

 ؟یهوش اومدم،تو خوبزدم که لبم ترک خورد:حاال که به یخندلب

 .یتخت بلندش نیزودتر از رو ا شاالیخوشحالم،ا ایصورتش زد:قد تمام دن یبه پهنا یخندلب

 

 تو! ختنیدر باز شد و قوم مغول ر هوی

 خودشون تو دستشون بود. کلیدسته گل اندازه ه هی یک هر

 جنگه؟ مگه

**** 

 

 !شهیمن یسالمت یچیه ییارم،خدایو بدست بکاملم یتموم بشه و سالمت یوتراپیزیتا جلسات ف دیمدت طول کش هی

 همه رو دعوت کردن. ریتا پ ریگرفتن که از بچه بگ یبزرگ ن،جشنیها به افتخار ا بچه

 .میو انجام بدالزم یها دیکه خر میاومد سایو آو نیجشن بود و با عشقم و رات فردا

 

 .میشد ادهیپ یپارک کردم و همگ نویماش

 برداشتن و افتادن به جون فروشگاه! یچرخ دست هی سایو آو نایم،سایکه وارد فروشگاه شد نیهم
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 بود. سایکه تمام حواسش پرته آو انداختمیم نیبه رات ینگاه مین ،یاز گاه هر

 و رزان! دی... آوهم انشاا یو بعد شنیم شونیا بینص یبعد یعروس کهنیا مثل

 

من خبر ندارم؟تا  یخوریگندم م یتاحاال جوانه یرو از دستش گرفت:تو از ک یارفت بسته سایبه طرف آو نیرات

 !ادیبدت م میلیخ دونمیکه من م ییجااون

 .زارهیمعلوم بود که داره سر به سرش م کامال

 خوبه! اریمات ی...آها دکتر گفت برا سالمتزیدستش گرفت:بدش من،خب...چ تمام از یبا سرتق سایآو

 

خوبه؟نگا)به سر تا  شیناسالمه که برا سالمت اریمات یکجا دیبگ شهیوقت مرو هوا:عه؟اون دیجفت ابروهاش پر نیرات

 !سادهیپام اشاره کرد(سرومرو گنده جلوت وا

 !گهیقسمت د هیتو  میدیچیرو گرفتم و از قفسه پ نایسا دست

 !زمیبرنامه بر دیبا یبعد یکنان گفت:واسه عروس خنده

 .قایدق-

 

 چهل و هشت پارت

 

 ؟یگفتم:خانوم طنتیبا ش نایکه رو به سا میرد شد یبهداشت لیوسا یجلو از

 :جانم؟دیبه موهاش کش یدست

 ؟یالزم ندار نای...از اگمایگفتم:م مرموز
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 چشماش گرد شد. دنشونیکرد که با د تیهدا لیبه طرف وسا سرشو

 ؟نه؟ینگران خودت یلیشما خ کهنیندارم،مثل ا ازیآقا نداشت:نه حاج فیپرو تر از من تشر نکهیمثل ا یول

 

 !دایبه روت خند شهینم نایشدم و گفتم:سا سرخ

 که هست. نهیاز قبل گفت:هم پروتر

 ؟یندار نایبه ا یازین انای...تو احگمایگرفت:م یاکه جلو تر رفت دستشو به طرف بسته کمی

 نای:ساکردمیخودم خفش م یو با دستا میبسته دلم خواست تنها بود یجلو رفتم و با خوندن متن رو یکنجکاو با

 !ییپرو یلیخ

 

**** 

بده به من،کمرت هنوز کامل خوب  نارویکرد:داداش ا یدستشیپ نیو تو صندوق جا کردم که رات کیپالست یهاسهیک

 نشده!

 شد؟من که سالم بودمو سرومروگنده؟! یدستش دادمو گفتم:چ به

 ؟یتو هنوز منو نشناخت یعنیچپ نگام کرد: چپ

 برو کم حرف بزن! ریو داد دستم:بگ چیصندوق و بست و سوئ در

 

 آهنگ مورد عالقشو گذاشت: کسیمیدر حال ور رفتن با ضبط بود،آخرم ر نایم،سایکه شد سوار

 یدیدستم م یکار بد

 یریدستم متو  از
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 یریبام دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

  یریتاث زارهینم

 دل تو اصال رو

 من وابستم کهنیا

 ترسمیم یبر تو

 

 .دادنیبا هم قر م یو حساب وستیهم بهشون پ نیرات

 !تونستمیمنه بدبخت نم فقط

 

 .میشد ادهیجلو در خونه خودم پارک کردمو باهم پ نویماش

 .میبا هم به خونه برد ولیهم کمک کردن و وسا دخترا

 .میکن نییخونه رو تز تاانیها هم ببچه هیزدم بق زنگ

**** 

 .دنیرقصیبا آهنگ م طورمنیکردن،همیم یریو گردگ زیهارو تم شهیطور که ش نیهم دخترا

 .دیدرخشیم یزیو از تم زدیها خونه برق مکمک بچه با

 باشه! یلشکنیخونم ا شهیهم خداکنه

 ...یسرم برداشتم و رو مبل لم دادم،مردم از خستگ یسر و از رو دستمال

 

 جونم! یپر از شربت آلبالو برگشت،ا ینیبا س قهیبه آشپزخونه رفت و بعد چند دق دنمیبا د نایسا
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 .میاستراحت کرد یکمیها نشستن و تک بچه تک

 گه؟ید دیرو آورد بچه ها همه لباساتون-

 تا ساعت هفت بشه و مهمونا برسن. میکردن و منتظر بود دییتا یهمگ

 رفتن تا حاضر بشن. یاگهیو دخترا هم به اتاق دبه اتاق من رفتن پسرا

 

 ها و غذا ها سر بزنم.تا به باند دمیلباسامو پوش عیسر من

 .دزیافتاد که داشت به دسر شکالت ناخنک م مییایدر یرفتم،چشمم به پر رونیکه از در ب نیهم

 !دیاز ترس پر یصاف کردم که مثل چ ییسرش رفتم و گلوآروم پشت یلیخ

 کنه. کاریچ دونستیشده بود و نم عیدار شده بود،چون ضاخنده یلیخ افشیق

 زم؟یگفت:جانم عز یدارلحن خنده با

 

 زنه؟ی:خانوم بنده چرا داره ناخنک مدمیبه پشت گردنم کش یزدم و دست یزیآم طنتیش خندلب

 خانوم شما شکالت دوست داره! دستشو به کمرش زد:چون ییپرو با

 !ایکنیم یدلبر یلی:خانوم خدمشیبه دور کمرش حلقه کردمو به طرف خودم کش دستامو

 .گهی:خب ددیبه موهاش کش یعشوه دست با

 اومد:اهم! ییبدم که صدا هاشویجواب دلبر خواستم

 

 طنتیو با ش دیپشت گردنش کش گشویبود دست د بشیدستش تو ج هیدم،ید انویتعجب برگشتم که را با

 !هاکنهیم یباز قات نهیبب اریگفت:سام
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 نه. ای کنهیباندها کار م نیسر برو بب هیکن، یوار گفتم:کم فضول دیاز دور کمرش باز کردمو تهد دستامو

 !اهیانداخت و گفت:من برم دنبال نخود س نییپا سرشو

ت به آشپزخونه رفتم تا شرب یبوسش کردم و فور نتمون،محکمیبب اریسام کهنیو تا قبل ا میبه خنده افتاد هردومون

 ببرم. خچالیهارو از 

 

 مهمون بود،مهراد درو باز کرد. نیزنگ در نشون از اول یصدا

 با هم اومده بودن. نایمنو سا خانواده

 مون اومدن و بعدشم دوست و آشناها...خانواده تک تک بیترت به

 به دستم گرفتمو رو مبل تک نفره نشستم. یکردمو جام ادیباند ها رو ز یصدا

 

 .دنیرقصیم کیرمانت یلیافتاد که  وسط خ نیو رات سایچشمم به آو یتصادف یلیخ

 .زارنیم یکه مطمئنم از چشم خانواده هاشون دور نمونده و احتماال دارن قرار خواستگار یطور

 م؟یبزار گهیقرار د هیکه  میتونیم یبهم خورد،ول یجورما که اون یخواستگار

 فکر با طرف مامانم پا تند کردم. نیا با

 

 چهل و نه پارت

 

 نایسا
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 خوشحالم! یلیخ نایبا ذوق گفت: سا سایآو

 .یداشته باش یخوب یکنارش زندگ دوارمیکنم،امیم یبختخوش ی:برات آرزودمیبه روش پاش یمهربون خندلب

ینکن،بابا االن که نم هیتروخدا گر نایخندش محو شد و گفت:سااشکم لب دنیه زده بود،با دتو چشمام حلق اشک

 .میبرم،حاال فعال قرارشو گذاشت خوام

 !نی،همیکنیازدواج م یتو دار شهیباورم نم زم،فقطیعز دونمیپاک کردم:م اشکمو

 

 !انیدارن م دارانا،تفنگیبگه که چشمش به پشت سرم افتاد:اوه اوه سا یزیچ خواست

یمردونه و با ابهت به طرفمون م یلیلفظ تفنگ دارا خندم گرفت و به پشت سرم نگاه کردم؛دوتا شاخ شمشاد خ از

 قدر پخته رفتار کردن...ان دهیبع نیرات اومدن،از

 

 بوس کوچولو دادم. هیزدم و جوابشو با  یحیخند ملحوالم کرد،لب یزیخودم افتاد که چشمک ر یبه آقا نگام

 .دنیکرد که همون لحظه بهمون رس یزیر یخنده

 دن؟یفرو برد:خانوما افتخار رقص به ما م بشیدو دستاشو تو ج نیرات

 

 از خداشونم باشه! دیخانوما با نیبه من انداخت و با خنده گفت:به نظرم ا ینگاهمین سایآو

 .میبه خنده افتاد هممون

 .میرو تجربه کرد یاالعادهجا کردم و با هم رقص دونفره فوق اریتو دست مات دستمو

واسه  میگذاشت یمامانم با مامانت حرف زد و قرار خواستگار نایسا یبا ذوق گفت:راست  میدیرقصیکه م طورنیهم

 آخر هفته.

 گفتم:نه! مبهوت
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 !گمیو گفت:به جون داداشت راست م دیخند اریمات

 ش بداخالقمو قسم نده.کردم:جون خان دادا یفیظر اخم

 

 گما؟ی:بهش مدیخند طنتیش با

 !دمیداداش خودم شن خوادیاز پشت سرم گفت:نم ییصدا

 ؟یبازم بگم بشنو یخوای،میدیکه شن یدیگفتم:خب شن نهیعقب برگشتم و دست به س به

ادامه داد(باهاش کار  طنتیمن بده،)با ش لیتحو قهیچند دق نویگفت:داداش ا اریبه حرفم رو به مات توجهیب اریسام

 دارم!

 

 م خوندست.فاتحه یعنیلحنت  نیا-

 بدش! لمیسالم تحو یببرش ول اری:ساماریمات

 جا دور شد.از اون عیسر اریبهش رفت که مات یاغرهچشم اریسام

رو  ونهمیو خواهرت م رهیم زنهیکنه؟میرفتار م یجورنیا ندشونیگفتم:آخه آدم با داماد آ اریتشر رو به سام با

 دستت ها!

 

 زحمتیب یول یو که فکر نکنم تو بکشگفت:خجالت یساختگ تیکمرم فرو برد و با عصبان یدستشو تو گود اریسام

 داشته باش. ایح کمی

 هیکن به ازدواج من، یریو دستمو دور گردنش حلقه کردم:خان داداش بداخالقم،کم سخت گزدم یامسخره خندلب

 نشه ها! داشیکنم که بره و پ یکار هینکن سر زنت  یکار

 



 تو یعنیرمان عشق 

 
194 

 

 زدم،دوباره روبروش قرار گرفتم. یزد و دستشو باال برد و چرخ یمحو خندلب

 زارم؟ی:مگه من ماریسام

 نکنم. تتیکن تا اذ یریگخودته،کم به من سخت لیم-

 

 یبا حرفا دیو نزار دیایواقعا به هم م ن،شماهایبدون تونیتو زندگ روگهیدهم نا،قدریبه حرف من گفت:سا توجهیب

با  اشهیم،بقباش بانتیکنم و پشت حتتیدارم به عنوان برادر بزرگترت نص فهیخراب بشه،من وظ تونیزندگ هیبق یالک

هر  که ستین یمشترک مثل دوران مجرد ین؛زندگیهم نزار دمو پا رو  نیبه هم احترام بزار نیکن یخودتونه،پس سع

 !یبکن یبخوا یکار

 

 تو؟! یبود یبه حرفش گفتم:فلسفه بافِ ک توجهیب

 نا؟ی:سادیبد غر یلیحرفم سرشو خم کرد و خ نیا با

 و گفتم:باشه داداشم،باشه. دمیخند

 

 .میبرا هم بساز یخوب یزندگ میکنیم یسع اریهم من هم سام یول دمیداداش،قول نم دونمیگفتم:م یجد

 بدم! لیادامه تحص خوامیو منشده،من فعال قصد ازدواج ندارم  یشدم:بعدشم هنوز که خبر طونیش باز

 

 .کردیتمام نگاهم م یگدار بود؛با مسخرهالعاده خندهنگاهش فوق طرز

 !ایحرف نزن یختیرنیا گهیهم خورد،دچندش گفت:حالم به با

 خنده. ریزدم ز بلند
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 .میتموم شد و جدا شد آهنگ

 .میو کنارشون جا گرفت میبا هم جمع شده بودن،به طرفشون رفت ییجا هیکه  دمیدور بچه ها رو د از

 شیو بعد نیو رات سایهم آو یبعد یاره،عروسیو مات نایمال سا یعروس نی:خب اولشیباز زد تو کانال مرموز انیرا

 هم...

 

 پنجاه پارت

 

 !خت،انداختیریکه عرق از سر و روش م دیبه آو یشرارت نگاه با

 و رزان! دیکنان گفتم:بزن دست قشنگه رو به افتخار آو خنده

 ...دیمون ترکجمع هوی

 و نگامون کردن.لحظه همه برگشتن هیقدر بلند بود که خندمون ان یصدا

 شد؟یها قطع ممگه خنده حاال

 

یشو پاک معرق  ای کردیبه ما اخم م ایهم  دیسرخ شده بود از خجالت و آو یبار تو عمرش حساب نیاول یبرا رزان

 !کرد

)مکث ؟یخوب نیخبر به ا نیاز ا ینشد ؟خوشحالیکشیرزان جا گرفتم و دستشو تو دستم گرفتم:چرا خجالت م کنار

 شده؟! یزیکردم(چ

یصحنه نگاه م نیهمه دور شد و متعجب به ا یاز کنارم بلند شد و ازمون دور شد؛خنده از رو لبا یناگهان یلیخ

 .کردن
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 شد؟یبا تعجب گفت:چ نیرات

 .دونمیبا انداختم:نم یاشونه

 چرا ناراحت بود؟ نی:ادمیپرس مردد

 بود. نییشد که هنوز سرش پا دینگاه ها معطوف آو همه

 شماست؟! نیب یزیچ دی:آودیمشکوک پرس اریسام

 !گهید د؛بلهیپر دخانیاز رخسار آو رنگ

 !دیبه حالت آو یاز جام بلند شدم:وا تیعصبان با

 دنبال رزان به راه افتادم. به و

 کردم؛ داشیپ نیپله ها باال رفتم و تو اتاق رات از

 داده بود. هیبالکن نشسته بود و به نرده تک تو

 .کردیلب زمزمه م ریرو ز یزیتو دستاش گرفته بود و مدام چ سرشو

که دوست داشت رو براش درست کردم و به طرف اتاق  ینیاومدم و به آشپزخونه رفتم،شربت سکنجب رونیاتاق ب از

 قدم برداشتم.

 و باز کردم و کنارش نشستم.در بالکن آروم

 متنفرم! گفت؛ازتیم یلب چ ریز دمیحاال فهم 

 دهیرو بروز م یو همه چ ستین یازش استفاده کنم؛رزان آدم تودار دنیحرف کش یکردم از روش خودم برا یسع

 االن!... یول

 

کن از اول  ،خرابیدیبر یدیکه هر جا د گنیم دمیرو کنار پام گذاشتم و دستمو به نرده کنارم حلقه کردم:شن شربت

 !تیو زندگ یتو هست مونن،مهمیم ای رنیکار از کنارت م نیبساز،نگاه نکن که چند نفر با ا
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گوش  هیبه خزعبالت بق یخواب کهنیبساز و به هدفت فکر کن تا ا ،پسیبساز یخوایکه م یو زندگ یتو هست مهم

 .یو سست بش یبد

 

به بعد هم  یگفت:از روز شهرباز کرد،آرومیکه به دوردست ها نگاه م طورنیخورد،هم یرو به دستش دادمو کم شربت

 دم،ازیترسیم هیالعمل بقاز عکس یو رابطمون خوب شد ول میشد یمیکم با هم صمنگاه من عوض شد هم اون! کم

 شد. طورمنیم،همینگه دار ینگه و مخف یگفتم که به کس دیترسمم که شده به آو

 یزیچ هیهمش از  یچرا ول دونمینگفتم،نم یزیانداخت و شرمنده گفت:من واقعا متاسفم که بهت چ ریبه ز سرشو

اومد و بهم  یدختر هیار،یروز تو تولد ساماون کهنیا دم،تایترسیم یلیخ یبود ول یچ فهممینم دم،اصالیترسیم

به حرفاش  کردمیم یسع نایسا یدونیبوده! م یارفهقبل نامزدش دخترباز ح یحتقبال نامزد داشته و دیگفت که آو

 چیفتوشاپ هم نبودن،ه شه،عکسایباورت م نایکه نشونم داد،توانمو از دست دادم،سا ییبا عکسا ینکردم ول یتوجه

 کنم؟! یبه من نگفته،زندگ یچیکه از گذشتش ه یآدم نیطور با همچتو بگو من چ شد؛حاالیرقمه باورم نم

 

 دار شده بود.خنده یلیمبهوتم از نظر خودم که خ افهیگرد و ق یهاچشم

 بافه؟یاز خودش م نیا هیداستانا چ نیا

 !گرفتیکم داشت خوابم مبود،کم یجالب یلیزدم:داستان خ یمزخرف خندلب

اون بودم،اون  شیو اکثر وقتامم پ شناسمیبهتر از تو م یلیخ دویتو؟من آو یگیم هیحرفا چ نیگفتم:رزان ا مبهوت

 کرده؟ یکار نیهمچ ینه تاحاال نامزد داشته و نه دخترباز بوده! اصال کدوم احمق

 

 ...اون واقعا تاحاال نامزد نداشته؟!نایباال آورد و زل زد تو چشمام:سا سرشو

از  میلینداشته و تازه خ یراحت راحت باشه،اون اصال نامزد التیگفتم:خ نانیتو دستم گرفتم و با اطم دستاشو

 !ادیبدش م یدخترباز
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 بود،سر داد. شیدهنده آسودگکه نشون یقیعم نفس

 ،بهشیاریاسممو ب یحق ندار گهیمثل قبل بشم باهاش؟ من بهش گفتم د یجوردوباره غمش گرفت:حاال من چه باز

 !یوا ی؛ایاگفتم تو برا من تموم شده

 .کردیبه من نگاه م یرو سرش گذاشته بود و با زار دستشو

 

 تموم شد. یکه مهمون میو گفتم:اونش با من،پاشو بر دمیخند کمیدار شده بود،خنده یلیخ

 .رنیاز مهمونا کم کم دارن م یچند دمیکه د میرفت نییهم از پله ها پا با

 .میداشت یکوتاه یو خداحافظ میطرفشون رفت به

 و مطرح کنم.بحث نیکه همه باشن تا ا یبودن،گذاشتم موقع یکدوم مشغول کار متفرق شده بودن و هر هابچه

 بودن و مشغول حرف زدن بودن،به طرفشون قدم برداشتم. اریمات یو بابام کنار مامان و بابا مامان

 

 کیپنجاه و  پارت

 

 بابام که نشستم،متوجه من شدن و حرفشون قطع شد. کنار

 م؟یاریب فیتشر یخند زنان گفت:خب عروسمم که اومد،ما کلب اریمات مانما

 در چه مورد؟! ین،ولیاریب فیتشر ن،حتمایزدم:شما لطف دار یادستپاچه خندلب

 !گهید یبلند گفت:بابا خواستگار یبا صدا یکی هوی

 !جان؟

 .انداختیشده بود و ابرو باال م رهیبه همه ما خ طنتیبا ش نیم،راتیبه عقب برگشت همه
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 به جمعمون اضافه شدن. اریو مات اریخجالت قرمز شده بودم که سام از

 !؟ینگاه به من کرد:تو چرا لبو شد هی اریسام

 !شیخواستگار انیب خوانیشد:آخه م طونیبازم ش نیرات

 

 !م؟مامان؟یقرار نبود ما بر ؟مگهیچ یعنی ؟یبهت گفت:چ...چ د،بایپر اریاز رخ مات رنگ

 .کردیبا تعجب نگاه ما م م،خودشمیدار بود که همه به قهقهه افتادخنده یبه قدر لحنش

 مادر. گهید میزاریم یقرار خواستگار میآروم گفت:خب ما دار مامانش

 !شی:آهان آخدیکش یآسودگ یاز رو ینفس

 

**** 

 

 ؟یدست بردار یخوایامشبم نم نای:سادیغر مامانم

 ...میامشبو دار نیامشب شب عشقه،هم هیاخه مامان -

 دادم ساکت شم. حیکه مامان زد،ترج یادیفر با

 گذاشتم. یو رو کنار هاوهیم یدستشیگذاشتم و پ ینیهارو تو س فنجون

 .زدمیزنگ م بارکی قهیبود و هر چند دق دهیچشمم ترس یشب خواستگار از

 

 خدا دم در...به نایداد زد:سا اریبار زنگ بزنم که سام نیهزارم یبرداشتم که برا ویگوش

 به صدا در اومد. فونیلحظه آ همون
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 .میشون رفتم به استقبالذوق درو باز کردم و با خانواده با

 .دهی:انگار ترشگفتیو م دادیتاسف واسم تکون م یهمش سرشو از رو ارمیسام

 !یصل کاراز همه مامانش وارد خونه شد،بعدش باباش و مهراد و مهال،بعد هم ا اول

 

 برا رز سرخ! رمیمیمن م یرز قرمز،وا یدسته گل پر از گل ها هی

 و ازش گرفتم و با تمام وجودم،استشمام کردم.گل دسته

 تو. ،بفرماییممنونم آقا یلیزدم:خ یقیعم خندلب

 !یتا تو باادب بش رمیتو گل بگ یمن برا کهنیو گفت:مگه ا دیخند

 رفت. ییرایه پذب یرو به من نداد و فور یحرف فرصت

 فلفل به خوردت بدم؟ یدوست دار یلیخ

 !سایوا پس

 و کنارم مهال نشستم.رفتم ییرایگذاشتم و به پذ یارو گوشه گلدسته

 !یدرباره خواستگار یاز حرف غیبحث کردن،بحث کردن،در یه نایا حاال

 گفت. یزیافتاد که با حرص به مامانش چ اریلحظه چشمم به مات هی

 سر اصل مطلب. میبهتره بر گهیرو به جمع گفت:خب د یهم با لبخند مامانش

 خودم! ییعجب،بازم به معرفت آقا چه

 

 یپسرم خواستگار یجان رو برا نایکه دخترتون،سا میخواستیتون مرو به بابام گفت:خب با اجازه اریمات یبابا

 با شماست. یینظر نها ن،بازمیمطلع هست شیلیشغل و تحص تیکنم،شما که کامال از وضع
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وصلت  نیندارم و به ا یحرف شناسمش،منیپسرمه و خوب م یمیدوست صم اریزد: مات یمندتیلبخند رضا بابام

 .میراض

 جون! یجونم آخ

روز  نیرفت بگم،همه بچه ها اومده بودن خونمون تا تو ا ادمی یرو لب تک تک بچه ها جا خشک کرد؛راست خندلب

 حتما کنارمون باشن.

 نقشه دارن! دونمیمن که م البته

 

 !نیبب اویب دنیکل کش سایو آو رزان

 !کردمیحوالم کرد،آخ که تو آسمونا پرواز م یزینگاهم کرد و چشمک ر یچشم ریکه کنار مهراد نشسته بود،ز اریمات

 

 رفتم. اتاقمو باز کردم و خودم زودتر از اون به داخل م،دریاتاق تا بحرف میشد که ما بر نیبر ا قرار

 بهتر؟ نیاز ا میحالم،مگه دارخوش یلیخ اریمات یزدم:وا یخ دارم نشستم و چرخچر یصندل رو

  

 .رهیگینظر م ریو زداره با دقت تمام اطرافش دمیدم،دیبه عقب چرخ یومد،وقتیازش ن ییصدا یاهیثان چند

 ؟یکنیکار م یچ اریتعجب گفتم:وا مات با

 کار گذاشتن! یزیچ ی،شنودینیاتاق دورب نیاز ا یاگوشه هی نای:به جان خودم ااریمات

 کنم؟ کاریچ یگیگفتم:خب م لکسیر

 !ا،نگفتمیاش گرفت:بافتاد،خنده شمیآرا زیکه به م چشمش
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 یلیخ نیدورب هیکه شب یرنگ یمشک یش هیبلند شدم و به سمتش رفتم که از پشت جعبه جواهرات  کنجکاو

 آورد. رونیبود رو ب یکیکوچ

 نشونتون بدم... یزرنگ هین؟یزرنگ یلیخ نیگفت:فکر کرد نیبه دورب رو

 خاموش شد. کهنیبود رو زد و مثل ا نیکه کنار دورب یا دکمه

 باشه،نوبت خانوم خودممه! میبهت زده من شد:خب نوبت افهیق رهیکنار گذاشت و به سمتم برگشت و خ نویدورب

 

 

 ما اما... یبود شروع رابطه رسم نیا

**** 

 

 پنجاه و دو پارت

 

 

 مونده! یاصل کار یگم،ولیرو م یعروس یها دیشد؛خر لیتکم نمیا خب

 نکردم. دایپ خوامویکه م یاون یعنینکردم، دایعروس اصال پ لباس

 .میکن دایجا پکه تماما لباس عروس داره بلکه اون یبه پاساژ میریبار م نیآخر یبرا امروزم

 

 .گرمتیجوره همراهم بودن و حماو رزان همه سایآو

 پر زرق و برق تو چشمم زد. یاز لباس عروس ها یکه داخل پاساژ گذاشتم،موج پامو
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 !یوا یا

 بهشته! جانیا

 اس!کارمون ساخته گهیخند بناگوشت دلب نی:با اسایآو

 و بهشت لباس عروس!ت نییایفعال ب دیکه محو لباسا بودم،گفتم:خفه ش طورنیگرفتم و هم دستشونو

 

 .میکردینگاهشون م یحالو با وجد و خوش میرفتیبه تک مغازه ها م تک

 مغازه خورد،خود خودشه! هی نیتریبه و م،چشممیاومد رونیمغازه که ب نیسوم از

 یپُف خاص هیکار شده بود و  یمحشر یها یهم سنگ دوز شنهیداشت و رو س یتور نیلباس آست یباال قسمت

 چه قدر نازه! نیداشت،ا

 !نم؟یبیکه من م نینیبیرو م یزیچ بهت گفتم:شمام همون با

**** 

 

 زدم و دستمو به کمرم زدم. یچرخ نهیآ جلو

 بود. یدنید سایرزان و آو یاومدم،چشما رونیاتاق پرو که ب از

 .نایسا شهیباورم نم یبغلم کرد:وا هیچند قدم جلو اومد و با گر رزان

 ؟یکنیم هیگر یبه دورش حلقه کردم:رزان برا چ دستمو

 .یبخت بشخوش یکرد:آبج ینیف نیف

 .رهیبگ اممیمونده بود منم گر کم

 خونه بخت،نه سفر قندهار که! رمیم ار،دارمیدر ب یاومدم و اشکاشو پاک کردم:کم لوس باز رونیبغلش ب از
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 که! یمحبتو ندار کمی اقتیپس زد:زهرمار،ل دستمو

 که جلوم بود  یقد نهیآ یبه حرفش،جلو توجهیب

 چه خوشگله. نینیال،ببیخیزدم:ب ی،چرخ

 با من ازدواج کن! ایب الیخیب اروینا،ماتیسا گمیکه تاحاال مبهوت بود جلو اومد:م سایآو

 خودمو ول کنم؟ ییآقا شهیم نم،مگهیگرد شد:گمشو ب چشمام

**** 

 

 مثبت صدش! یبا اون ژستا ش،مردمای:آخدمیکش یقیعم م،نفسیاومد رونیکه ب هیآتل از

 !ومدیکه اصال خوشت ن گفت:توام طنتیبا ش اریمات

 ار؟ی:ماتدمیغر

 :جانم؟دیهاش دلم لرزبا خنده شهیهم د،مثلیخند

 زدم:دوست دارم! حامیاون لبخند مل از

 شدم. نیسوار ماش عیکرد سمتم که سر پاتند

**** 

 

 !انیو را نیشدن ما همانا رقص پر شور و ذوق رات ادهیم،پیشد ادهیپ نیتاالر از ماش یجلو

 ...یرقص چه

 .دنیرقصیکرده بودن،فوق العاده و هماهنگ م نیبا هم تمر انگار
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 به پا شد! یچه شور یکه اومد،وا یآذر آهنگ

 .دنیزمان با اونا شروع کردن به رقصهم پشت سرشون هم سایو آو رزان

 بودم! دنیدر حال ترک ادیذوق ز از

 

 رو کندن. هیقض ار،قالیاز مات یتراول صدتومن هیدوم با گرفتن ک هر

 .میروبرو شد تیاز جمع یبا موج میکه شد وارد

 .میمخصوص شد گاهیجا ی،راهیمختصر یاحوال پرس با

 

 !هیحاال وقت دقت کردن به مهمونا و خاله زنک باز خب

 داشت. یجالب دش،تضادیبه تن داشت که با پوست سف یرنگ یمشک یجونم دکلته سایآو

به رخ  رونقصشیبود که اندام ب دهیپوش یزرشک یبه رنگ قرمز به تن داشت،مهال ماکس یهم همون دکلته ول رزان

 .دیکشیم

 شیوزرشکار کلیبه تن داشت که ه یمحشر یکت شلوار مشک زمیمجلس؛داداش عز پیتخوش ونیبه آقا میرسیم

 !ذاشتیم شیرو به نما

 ستبرش...اوه اوه نگم بهتره! یهانهیکه س دشیسف راهنیپ با

 دوست داشتم. شهیبود که هم یکه زده بود،همون مدل ییمو مدل

 

 قرمز که مثال با رزان خانوم ست کرده باشن،به تن داشت. راهنیرنگ با پ یکت شلوار مشک دمیآو داداش

 بند جذابش کرده بود،تنش کرده بود.که ساس یدیسف راهنیبا پ یجذب یهم شلوار مشک زمیعز انیرا
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 ست کنه! سایکه مثال خواسته با آو گمیکه بازم م یمشک راهنیبا پ رهیت یاهم کت شلوار سرمه نیرات

 ست کردن؟ راهناشونویچرا همشون پ نایا

 شد؟یکروات نم حاال

 اشت.به تن د یو شلوار مشک راهنیو پ دیکت تک سف شهیشوهر جان هم مثل هم برادر

 

 شده واسه خودش! ییهم که داماده بحثش جداست،هلو مییآقا

 .دمیرقص اریکه با داداشم و بابام و مات یقسمت د؛بخصوصیرس انیبه پا یخوب و عال یلیخ یعروس مراسم

 شدن تا خونه ما عروس کِشون راه بندازن. نایهمه سوار ماش االنم

 

 پنجاه و سه پارت

 

 بوق بوق...بوق بوق! حاال

 .نیو بب ایراه انداخته بودن ب یبوق بوق و میبزرگراه رو گرفته بود کل

 بشم! مونهیپا لیفام نیا قربون

یرو حل م یکه همه چ ارمیسام نیماش ستمیوسط،س ختنیجلومون رو گرفتن و پسرا همه ر دیو آو انیرا نیماش

 !کنه

 

 دارم! نایتروخدا؟من واسه ا شونینیبیخندش گرفته بود:م اریمات

 دارم! شویبگما بنده واسه شما حساب نمیداد:البته ا یفیکه تو دستش بود،رو دنده گذاشت و فشار خف ستمود



 تو یعنیرمان عشق 

 
207 

 

 .نیبب افشویخدا ق یخنده:وا ریرنگ و روم بلند زد ز دنید با

 خنده؟یبودم چه قدر قشنگ م گفته

 هاش زل زده بودم.حرفشو فراموش کرده بودمو به خنده اصال

 

 محو شد و رنگ نگاهش عوض شد. کردم،خندشیکه نگاش م طورنیهم

بزرگراهه  جانیکه خرمگس معرکه خودشو انداخت وسط:اهم اهم...ا شدیم کیکم داشت صورتامون به هم نزد کم

 !ستیها،خونه خودتون ن

 .دنیوسط و رقص دنشیشد که پسرا از فرصت استفاده کردن و کش ادهیپ نیبا حرص از ماش اریمات

 

 .دمیکش نییپنجره رو پا شهیزد،ش شهیبه ش یاما اومد و ضربه نیشبه کنار ما رزان

آقا :خوب خودتو واسه حاجدمیو خند کرد،افتادیم ییرو صورتش خودنما بایز یلیکه خ یحیمل شیبه آرا نگام

 ها! یدییآرا

 ؟یریگیکنم،اونوقت تو حال منو م تیاومدم تورو اذ نا؟منیگرد شد و گفت:سا چشماش

 !گهی:خب ددمیخند زیر

مردِ به تمام  هی دیآو شهیباورت م نایحلقه زده بودن،نگاه کرد:سا اریکه با پسرا دور مات دیبه آو یلذت نگاه با

 معناست!

 رزان تروخدا حالم به هم خورد. یییچندش گفتم:ا با

 !نای:سادیغر

 .یبخت بششکن کنارش خو یمردِ،فقط قدرشو بدون و سع هیواقعا  دیآو د،آرهی:باشه ببخشدمیخند
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 شد. دیزد و بازهم محو آو یخندلب

 .میخونه شد ی،راهیحساب یکوبیپا بعد

**** 

 

 .رفتیم شیطبق روال پ یو همه چ گذشتیاز ازدواج ما م یاهفته کی

 !ن؟یبرد فیکجا تشر ی:خانوماریمات

 من تو آشپزخونم،کم داد بزن! اریو داد زدم:مات دمیخند

 .دمیکه به دورم حلقه شد،از جا پر یدست با

 ؟یکنار گوشم گفت:شما که هنوز حاضر نشد یآروم یبا صدا اریمات

 ظرفارو بشورم؟ یدیاجازه م-

 شد؟! یچرا باز وحش نیزدم؛ا یغیاز گردنم زد که ج یگاز

 نکن! اریگفتم:مات نیخشمگ

 سمت پهلوم نبرا! رم،دستتویگیگفتم:حرفمو پس م یکه به سمت پهلوهام رفت،فور دستش

 

 .دمیکه تاحاال تو عمرم د هیآدم نیخنده ترهاش شدم،خوشکرد که باز محو خنده یبلند خنده

 یجورنیا یاگهیبه کس د یبگما حق ندار یطرز نگاتم؟ول نیعاشق ا یدونستیتو دستش گرفت:م سمویخ یدستا

 !ینگاه کن

 رو از گردنم در آوردم. بندشیگفتمو پ ییبلند و باال چشم

**** 
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 .نیرات شیرفته بود پ ارمیمرد،ماتیبود و برعکس من داشت از استرس م سایآو یروز خواستگار امروز

 نید راتکه قرار بو یصندل ریم،زیکار گذاشته بود نیاتاقشون دورب م؛تویبود دهینقشه کش یبچه ها واسشون حساب با

 ! میگذاشته بود نه،پونزیبش

 !ساستیآو یمبل جا نه،چونیبش یبود که همش تو گوشش بخونه که رو صندل نیمسئول ا ارمیمات

 بشن... تیاذ یقرار بود کل خالصه

 

 کرده بودن. بایز پوریقسمتاشو با گ یبه تنم داشتم و که بعض یرنگ مجلس یانسکافه یمانتو

 .کردیم لیمو تک پمیهم ت یو شلوار راسته مشک زیگل ر یبایز یهابا طرح یمشک یروسر

 !کردیچپ چپ نگام م یآقامون ست کرده بودم که رزان ه با

 به تن داشت. یو شلوار مشک راهنیبا پ یاکت نسکافه ارمیمات

 

رو تخت براش  یو لباس مناسبفرستادم حمام  سارویموقع آواون دن،تایرسیبچه ها م هیهم بق گهیچند ساعت د تا

 گذاشتم.

 زنگ زدم. اریبرداشتم و به مات مویبودم؛گوش کاریب کمی

 ....دونمینداره م یبیم،عیکه چه حال ی؟نپرسیریاز ما نگ یوقت حال هیدو بوق جواب داد:به به حاج خانوم، بعد

 !نیشیم ایاز احواالت ما جو یلیشما خ دونم،نکهیخب م یلیخب خ یلیخ-

 !امیر بب ینره غول نیهمچ هیاز پس  دیبا نیدونیشما که م ی:خانوماریمات

 ....! یداد زد:نره غول خودت نیور راتاون از
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 ادب! یچه ب اوه

 

 ؟یریزن بگ یبر یخوایم ،بعدیچطور حرف بزن یدونیداد زد:خاک تو سرت که هنوز نم اریمات

 کنه؟یم یخودش چه فکر شیبشنوه،پ نارویناموس من ا یگی؟نمیبود جلو خانومم داد یچه فحش نیا

 همه راهو! نیا رهیم یدهن پر گفت:اووه...ک خورد،بایم یزیچ هیانگار داشت  نیرات

 

 از دستش. یکشیم یچ اری:اوف ماتدمیکش یقیعم نفس

 گفت:دست رو دلم نزار که خونه! آروم

 

 پنجاه و چهار پارت

 

 ؟ییآقا یکنیم کاری:چدمیبه موهام کش یدست

 سر رفته.  یلیکه حوصلم خ من

 ؟یزنیسروکله نم سایبا آو ؟مگهیخاص خودش گفت:چرا خانوم یمهربون با

 با خانوم من درست حرف بزن! یاومد:هو نیداد رات یصدا بازم

 مثل خودش گفت:بزار بهت بدنش،بعد خانومم خانومم کن! ارمیمات

 با داشتن! یعیفج یها یشوخ هیاوقات  یمرد بالغن،بعض هیگرفته بود؛انگار نه انگار  خندم

 

 برم،کار دارم خدافظ عشقم. گهیمن د اریاومد،آروم گفتم:مات رونیاز حمام ب چیکه حوله پ سایآو ندید با
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 دارم خدافظ. ،دوستیآروم کرد:باشه خانوم صداشو

 !وونهیبهش زدم؛پسره د یخندلب چهمین

 .دادیبچه ها م دنیزنگ در،نشون از رس یصدا

 بچه ها! شیتو لباساتو بپوش،من برم پ یگفتم:آو سایآو روبه

 

 !نییپا اومدمیلخت م یگفتیبازم گفت:نم یداشت،ول یدیاسترس شد کهنیا با

 اومدم. رونیبهش رفتمو از اتاق ب یاغره چشم

 .اومدیو مامانش م دیبچه ها با آو یاحوال پرس یصدا

 شون تو چشمم بود.پر زرق و برق یدم،لباسایها که رسبچه به

 .گهید انیتو چشم بود،اونام شب با هم م نیو رات اریاتم یخال یجا یهمه دست دادم ول با

 !خوامیمن آقامو م یول

 !؟ییآقااومد:منتظر حاج انیرا یکه چشمم به در بود،صدا طورنیهم

 

 طرفش برگشتم:بله منتظر عشقمم! به

 !یخانوم نجامیبه دور کمرم حلقه شد:منم ا یدست

 گرمش تمام وجودمو آروم کرد. یصدا

 .جاستنیا مییرو دستاش که دور کمرم حلقه بود،گذاشتم:به پس آقا دستامو

 !ادهیمجرد ز جانینا؛ایگفت:شروع نکن یتهاجم انیرا

 !لنتیبه گردنم زد و گفت:شما سا یابهش،بوسه توجهیب اریمات
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 .میمبهوت و تنها گذاشت انیو را میها رفتتو دست هم به سمت بچه دست

 

 

یبدبختو دست م نیدر حال بگو بخند بودن و رات ییرایتو پذ دن،پسرایرسیو خانوادش م نیرات گهیساعت د کی تا

 !نداختن

 .میدیچ زیم یهارو رو ینیریو ش هاوهیو م میرزان هم به کمک خاله رفت منو

و  ینیریو ش وهیکه پر شده بود از انواع م یعسل زیبه م ینگاه تیگذاشتم و با رضا زیهارو، رو م یدستشیپ

 ت،انداختم.شکال

 ...لهیتکم یهمه چ خب

 ها معطوف کرد.که اومد،نگاه همه رو به پله یتق تق یصدا

 

 اومد. نییکه رو صورتش نشونده بود،پا یحیمل شیفاخر و آرا یبا لباس ها سایآو

 و پسرا هم سوت و دست... انیو را دیکل کش رزان

 خودم افتادم. یخواستگار ادی

 بود. نییخند به لب داشت،االن از خجالت سرخ شده بود و سرش پالب شهیکه هم ییسایآو

 خودم. شیپ ای،بیآبج جانیا این،بیقدر خواهر منو خجالتش ندبا خنده گفت:عه؟ ان دیآو

 

 و رزان جا گرفت. دیآو نیب سایآو

 هم به سر ما بکش! یدست هی یگفت:آبج طنتیبا ش رزان
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 م!مهربون گفت:شما بله رو بده،چش دیآو 

 ها باال رفت.خنده بچه یصدا

 خونه. ادیاومد و به عمو زنگ زد که زودتر ب رونیاز آشپزخونه ب خاله

 جا گرفت. انیرا شیبه کنار ما اومد و پ بعد

 کنم؟! یمن به مامانم معرف یشناسیشد:خاله شما دوروبرتون دختر مختر خوب نم طونیباز ش انیرا

 !میریگیدختر خوب برات م هیبرس،به موقعش  طنتتیهم نه گذاشت نه برداشت:خاله جان شما فعال به ش خاله

 

 انداخت:چشم خاله بچه که زدن نداره. ریبه ز سر

 زنگ در اومد؛فکر کنم عمو بود. یلحظه صدا همون

 

 و پنجپنجاه پارت

 

ما تعجب کرده بود،عمو  ادیز تیجمع دنیاومد خونه با د یعمو هم به جمعمون اضافه شد؛بنده خدا وقت گهید یقیدقا

 من چه خبر بود! یتو خواستگار یخبر ندار

 بلند شد و کنارم نشست. سایکنار آو شم،ازیپ ادیرزان اشاره کردم که ب به

 شده؟ یگفت:چ کنجکاو

 خب... ینا،ولیهم نبود چه قدر با دمید یتو عروس ن،البتهیرفت شیتا کجا پ دیبا آو نمینشده،خواستم بب یزیچ-

 

 !زنمتایم نایچپ نگام کرد و گفت:سا چپ
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 گذاشت! ارمیزدم و ابرو باال انداختم:مات یلبخند

 ...یگفتیدادم:خب م ادامه

 یول کردمیاون حرفا و اون عکسارو باور نم وقتچیکاش ه یخوبه،ا یلیخ دیخند گفت:آووبا لب دیکش یقیعم نفس

 .میبهتر بشناس گرویدخب انگار قسمت بوده که هم

 ...دیاز گذشتش به من نگفته بود و گفتم شا یچیه دیآو آخه

 د؟یبخت کنخوش گرویو همد دیایبا هم کنار ب دیتونیم،میآخه و اما و اگر ندار گهی:ددمیحرفش پر وسط

 

 انداخت و آروم گفت:بله! نییپا سرشو

 بدون توجه به جمع بلند گفتم:پس مبارکه! ناخودآگاه

 .دیخندیم میبه سوت یرکیرزیو فرا گرفت،رزانم زمرگ آور جمع یسکوت

 گفتم! دیرزان و آو ،واسهیچیکردم:ه یامسخره دم،خندهیرو که د هیمتعجب بق نگاه

 !دیو آو ،رزانیبعد یو گفت:پس عروس دیخند اریسام

 رو به افتخار عروس داماد!شنگهانگار نه انگار:پس بزن دست ق انمیرا

 حواله رزان کرد. یزیزد و نگاه محبت آم یبار تو عمرش لبخند خجول نیاول یبرا دیآو

 

 حالمون کرد.جمع خوش نیفرستاد و نثار ا یلب ریصلوات ز خاله

 !نگینگ،دید نگینگ،دیبه صدا در اومد:د یجالب تمیبا ر دفعهنیدر ا زنگ

 شد! دهیکش کمی شیآخر
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 .میجمع بلند شدن و به طرف در رفت همه

رو با همه خوش یلیشد و خ نه،واردیمامان رات ادیکه به احتمال ز ینفر خانوم نیم،اولیدر منتظر ورودشون بود کنار

 داره. یکیچه مامان ش نیکرد؛رات یاحوال پرس

 به باباش رفته. نیبود،وارد شد؛پس رات نیرات هیشب تینهایکه ب یمرد بعدش

 داد. یرلبیوارد شد وسالم ز یریبا سر به ز نیل تعجب راتدر کما و

 !میبر ایب اخدا،مامانیبلند گفت: ادیز تیجمع دنیباال آورد و با د ده،سرشویجواب نم یکس دید یوقت

 گرفت. شیهم راه برگشت و در پ خودش

 تو. ای،بیدم در دستشو گرفت و گفت:خاک تو سرت آبرومون رو برد انیرا

 نبود که،شب خنده بود! یشب خواستگار خالصه

 !مایدیکه امشب خند قدران

 

از گل  یاز گلش شکفت و دسته گل ستاده،گلیا ریبه ز ،سریو آراسته کنار کیش یلیکه خ دیرو د سایآو یوقت نیرات

 به سمتش گرفت. لوفروین یها

 رو به خنده انداخت. سایآو یاخمو یدار بود که باباژستش خنده قدران

 !دادیدست خودش م یکار هی نیشد،راتیو حواسشون پرت م بودنیکنارش نم دیو آو انیاگه را یعنی

 مدام رو مخشه! نیرات یباکالسه و کارا یخانوما نیمشخص بود که از ا نمیرات مامان

 .رفتیغره مچشم چارهیب نیهمش به رات آخه

 

 بشه. یراض سایآو ین،بابایرات یها یگندکار نیبا ا ارنیشانس ب یعنی
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 گفت که ساکت شد و الم تا کام حرف نزد! یچ نیدر گوش رات دیآو دونمینم آخرش

 .ارهیب ییبه آشپزخونه رفت تا چا سایکه زده شد،آو ییهاحرف بعد

 .میتا نقشه اولمون رو اجرا کن میبعد آشپزخونه رفت یقیرزان هم دقا منو

 !نیو رات دیاز آو ریبه غ کردیپر شد از فنجون که به هم تعارف م ینیس تمام

 بشه... یقراره چ گمیم حاال

 .میرو ترک کرد سا،آشپزخونهیو دادن فنجان ها به آو ینیکردن س زیرزان با تم منو

 

 .ارهیب نیو رات دیآو یشد،رفت که برا یخال ینیس یبه همه تعارف کرد و وقت سایآو خالصه

 ه فلفل داشت!تا خرخر یکیدوتا فنجونا،سالم بود اون نیاز ا یکی

 زده بود. کیعالمت کوچ هیکدومو برداره،چون رو فنجون مخصوصه، دونستیکه خودش م دیآو

 رو؟نقشه نیکنیحال م اصال

 .میدینقشه کش نیکه همچ میندازیم ریرو گ یکدوم قاتل میدار انگار

 

 وصلت. نیبه ا هیشروع کرد به حرف زدن و عمو هم مشخص بود که راض نیرات یبابا

 معطوف شد. شییو چا نیها خورده شد و نگاه بچه ها سمت رات ییچا شیو ب کم

 !اداینم رتیگ گهیخوردن داره،د ییچا نیکه ا ن،بخوریگفت:بخور رات یزیبا لحن وسوسه انگ دیآو

 برداشت و به سمت دهنش برد. وییبا لذت چا نمیرات

 نبود. دیآو یو حرفا نیحواسش به رات یکس

 رو خورد. شییاز چا یکرد،قلپینگاه م سایبه آو یرچشمیکه ز طورنیهم نیرات
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ه خورد ک گهیکم د هیمطمئن بشه  نکهیا یکرد،برا شییبه چا یگرفت و نگاه سایکه خورد اول نگاشو از آو نیا آقا

 تو هم رفت و به سرفه افتاد. دایاخماش شد

 

 برگشتن. نیعمو قطع شد و به سمت رات یحرفا هوی

 

 پنجاه و شش پارت

 

 قدر سرفه کرد،که واقعا قرمز شده بود.ان چارهیب

 براش آورد. یآب وانیجمع شد و به طرف آشپزخونه پا تند کرد و ل سایآو یاشک تو چشا آخرم

 .کردیسرفه م شیو کم و ب دینفس سر کش هی نیرات

 .ادینفسش باال نم گهید نیاز حد قرمز شده بود،من که گفتم ا شیبد شد،واقعا ب یلیخ

 

 .اوردنیخودشون ن یو به رو هیچ هیکه قض دنیالبته به جز بچه ها فهم هیبق

 مرحله دوم نقشمون... یعنی نیبرن تو اتاق حرف بزنن و ا نایشد که ا نیبه روال برگشت،قرار بر ا یکه همه چ یوقت

 !میچک کن نارویتا دورب دیاتاق آو میسر رفت هیرزان قبلش  منو

 داخل اومدن. انیو را دیشد و آو باز م،دریکه نشسته بود طورنیهم

 .میکه برن حرف بزنن،نشست نیو رات سایکنار ما نشستن و به انتظار آو عیسر

 

 ان؟ینم اریو مات ی:پس چرا سامانیرا
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 !کننیشک م هیواقعا بق انیاگه ب م،اونامیاومد شه؛هممونیم عیضا یلیمکث کرد:بابا خب خ دیآو

 

 فکر نکرده بودم! جاشنیا گه،بهیخب راست م آره

 گفت:عه رفتن تو اتاق! هوی رزان

 .میتاپ کردنگاه صفحه لپ عیسر هممون

 داخل شد و بعد خودش رفت. سایدر اتاقو باز کرد و آو نیرات

ش کت نهیبش کهنیو قبل ا م،رفتیکه روش پونز کار گذاشته بود یبه سمت صندل نیار،راتیمات یآموزش ها طبق

 گذاشت. یرو،رو پاتخت

 

 و جور کرد.رو تخت نشست و خودشو جمع سایآو اول

 رفت و دسته شو گرفت و نشست. یبه طرف صندل نیرات بعد

 حضرت عباس! ای اوه

 چپه شد. یکه صندل دیپر یصندل یاز رو یجور هی یعنی

 .دیچیاتاق پ یخنده بلند ما تو فضا یصدا

 منیو دستشو به حالت ماساژ رو نش دیپریم نییو پاباال  یم،هیشدینکرد وگرنه بدبخت م ادیداد و فر میآورد شانس

 !ذاشتیگاهش م

 .کردیصحنه نگاه م نیبا بهت داشت به ا سایآو چارهیب

 

با  ن،منیبش ینامردا،از قصد گفتن برو رو صندل یگوش دادم:ا نیرات یپاک کردم و به صدا ادویاز خنده ز یناش اشک

 ناکسا! نیشنویمنو م یحرفا نیدار یجور هیکه  دونمیشماها کار دارم،م
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 !دیزه،فهمیخنده:المصب ت ریزد ز انیرا

 شروع کردن به حرف زدن و خالصه تمام قرار مداراشون رو گذاشتن. نایا

 مشتاقانه به تماشاش پرداخت. نیانداخت که رات نییسرشو پا سایآو آخر

 بلند شد و کنارش جا گرفت! آروم

 !ییپرو یلین،خیآروم گفت:من با تو کار دارم رات دیآو

 

 بد بود. یلیما هم خ طیو شرا شدیکم صحنه داشت مثبت هجده م کم

 و بستم و گذاشتمش کنار.لپ تاپ عیسر

 .کردمیمعترض شد:عه داشتم نگاه م انیرا

 !؟ییِ نمایس لمی:داداش مگه فرزان

 دوتا کار دارم. نیبا ا ش،منی:نه خوب شد بستدیبه صورتش کش یدست دیآو

 نشو ها! اریتوام سام دیآو-

 کرد! یریسخت گ یبود هر چ فهمم،حقتیم ارویسام یو گفت:تازه قدر کارا دیخند

 

 دستت درد نکنه واقعا. دیمحو شد:آو لبخندم

 برسم! نایبه حساب ا دیبا م،منیکار دار یکه کل میبر دیخب پاش یلیکردم،خ یزد:شوخ یلبخند

 

 .میو از اتاق خارج شد میکرد یبلند یخنده
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 مین ریز یاکاسه هی دنیفهم نایم،ایو باهاشون رفت میآزاردهنده بود؛نکه ما هم پاشد کمیجمع  م،نگاهینشست یوقت

 کاسست!

 .دادیم تیخند رو لبشون،نشون از رضااومدن؛لب نایبعد ا قهیده دق هی

 م؟یکن نیریگفت:دهنمون رو ش یرکیبا ز دیآو

 بابام بگه! یانداخت:هر چ ریسر به ز سایآو

 

 ازدواج کنه؟ا... اکبر! نیبا رات خوادیبابام بگه؟مگه بابات م یچ یعنیگفت: رلبیز انیرا

 .رخندهیگاز گرفتم تا نزنم ز لبمو

 !میجواب آخرو بهتون بد ن،تایبه ما فرصت بد یچند روز هیگفت: یعمو مشخص بود ول تیرضا نگاه

 

 محو شد. نیرات یاز رو لبا خندلب

 نگاهشون مبهوت شد. رفت،االنیکه لبخندش تا بناگوش م یجمع

 باال انداخت. یکردم که شونه ا اریبه مات ینگاه

 ...میشده و ماها خبر ندار یزیچ هی

**** 

 

 بخواد. سارویحد آو نیتا ا کردمینداشت؛ اصال فکر نم یاصال حال خوب نیرات یاز خواستگار بعد

 بسپارتش. یدست هر کس تونستیخترش بود و براش آرزو داشت و نمهم حق داشت؛تک د سایآو یخب بابا یول

 .نیاز خانواده رات قیرو فرستاده برا تحق یچند نفر هیکنم  فکر
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 .ادیب رونیامتحان سربلند ب نیاز ا نیرات دوارمیام

 

 باشه جز عشق خودم... تونستیم یاومدم؛ک رونیکه به دورم حلقه شد،از فکر ب یدست با

 

 پنجاه و هفت پارت

 

 .میجا باشالبالغه که ناهارو شام رو اونبوستان نهج میها برقرار بود با بچه امروز

 جا کردم،رفتم اتاق تا حاضر بشم. نتیبود رو تو سبد گذاشتم و کنار کاب ازیکه ن ییالیوسا

 

 حمامه. اریمات ومد؛پسیآب م یصدا

 خت واسش گذاشتم.خودم ست بشه،رو ت یدست لباس خوشگل که با لباسا هی

 .دمشونیخودم رفتم و پوش یلباسا سراغ

 .کردمیته دلم حس م یدلشوره کم یچرا ول دونستمیته دلم مضطرب بودم؛نم کمی

 اومد. رونیهم از حمام ب اریکه تمام شد،مات کارم

 واست لباس گذاشتم. ییاش کاشتم:آقاو رو گونهاز محبتم یمهر

 خانوم! ایبه لباساش کرد:با خودت ست کرد ینگاه

 .گهیزدم:بله د یحیمل خندلب

رشو گذاشتم و د یکیو خرت و پرت هارو تو پالست یحاضر بشه،به آشپزخونه رفتم و سبد و برداشتم،خوراک اریمات تا

 گره زدم.
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 اومدم. رونیآشپزخونه رو خاموش کردم و ب چراغ

 .دیداشت،به گوشم رس اریمات یها به قدم یادیکه شباهت ز ییقدم ها یصدا

 .دیکشیمردونشو به رخ م کلیکه براش انتخاب کرده بودم،فوق العاده رو تنش نشسته بود و ه ییها لباس

 برداشتن. یها به اندازه کاف ده؟بچهیزد:خانومم چرا زحمت کش ییلبخند دندون نما 

 .لیوسا ادیکم ب دیپشت گوشم فرستادم:گفتم شا موهامو

 

 بهش زد. یاشلخته یکرد و موهامو داخل شالم فرستاد و گره کمیقدم خودشو نزدچند  با

 جالب نشد! ادیقدم عقب رفت و متفکر گفت:نه ز چند

 و محوش شده بودم. کردمیبه شالم داد،تو سکوت به کاراش نگاه م یاگهیجلو اومد و شکل د بازم

 بسه! اریمات یاش کرد که کالفه شدم:واقدر کج و کولهان گهید آخرش

 تند رفتم. یلیساد؛خیو عقب وا دیکش دست

 رفت. رونیاز در ب یبهش برخورد چون سبد رو برداشت و بدون حرف کهنیا مثل

 

 کردم؟ کاریخدا من چ یا

 و من داد زدم؟! کردیم یجورنیا یداشت به شوخ نیا

 !اوف

 دلشوره و استرس اعصاب واسم نزاشته. نیا

 و درستش کردم. دمیبه شالم کش یدست
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 قدم برداشتم. نیبه دست گرفتم و به طرف ماش فمویو قفل کردم و ک در

 درو بستم. شدم و بدون حرف رفت،سواریور م نیبا ضبط ماش داشت

 

 .میاومد رونیب نگیحرکت داد و از پارک نویماش

 از حد جذاب شده بود. شیکرده بود که ب یبهش کردم،اخم ینگاهمین

 .دهینگاه متنفره و آخرش واکنش نشون م ینیکه از سنگ دونستمیزدم؛مینم یمحوش بودم و حرف جورنیهم

 کم نزاشته! یچیواقعا زل زدنم دست خودم نبود،خدا تو خلقش ه یول

 ...رشیوقت ازم نگ چیه ایخدا

 با تعلل به سمتش بردم و بازوشو لمس کردم. دستمو

 

 بود.نشون نداد و حواسش به جلوش  یالعملعکس

 ار؟یکه قطع شده بود استفاده کنم:مات میمتر شیکردم از زبون ش یسع

 ؟ییآقا ارم؟یکردم:مات مکث

 ...خواستمی...خب...من...راستش نمزی:چگرفتیکم داشت بغضم م کم

 افتاده به جونم و اعصاب واسم نزاشته! یاخب،از صبحه استرس و دلشوه دیببخش اری:ماتدیکمال تعجب بغضم ترک در

 نگه داشت. یاگوشه نویکردم،ماشیم هیمن که مثل ابربهار گر دنیشوک به سمتم برگشت و با د با

 

چه قدر  نمیبب رمیجذبه بگ کمی خواستمیم ؟بابایکنیم هیچرا گر نا؟خانوممی:سادیباز کردو به طرفم چرخ کمربندشو

 نکن خوشگلم! هیکردم گر من غلط ،بابایبریازم حساب م
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وقت تو اون ،بعدیباهام قهر کرد یجد یواقعا،من فکر کردم جد یبد یلیخ اریاز رو صورتم برداشتم:مات دستمامو

 برا من؟ یجذبه گرفته بود

 

نزارم  وقتچی:قربونت برم من، من به تو قول داده بودم که هدیگرفته بود که آخرم نتونست کنترل کنه و خند خندش

 استرس و دلشورت شو. الیخیدلت تکون بخوره،حاالم بآب تو

 استرست پر بکشه! زارم،قشنگیم یآهنگ مشت هیزد:االنم  میشونیپر محبت به پ یاپاک کرد بوسه اشکامو

 با تو آرومم رو گذاشت: آهنگ

  وونتمید

 پر احساسم عشق

 یکه نباش نویا دونمیم

 واسم ستین هوا

 دلو بده  ایب

 عمق احساسم به

 یکه نباش نویا دونمیم

 واسم ستین هوا

 دونمیم نویا من

 تو آرومم با

 گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خانومم یی،توییتو
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 .زدیبه من م یهم چشمک یو هر از گاه خوندیبلند با آهنگ م بلند

 کردم. شیو همراه دیخندش،پر کش دنیاسترسم با د تمام

 

 پنجاه و هشت پارت

 

 .شدیاش خاموش و روشن مافتاد که صفحه شیبه گوش چشمم

 رو داشبورد برداشتم؛مهراد بود. از

 دادم:سالم داداش. جواب

 ؟یداداش،خوبجواب داد:سالم زن مهراد

 جون خوبه؟ ؟مهالیشما خوب یمرس-

 شته؟یپ اریمهالم خوبه،مات زمیعز یجواب داد:مرس مهربون

 آره داداش پشت فرمونه.-

 .می.... منتظرابونیسر خ :خب پس بهش بگو مامهراد

 باشه ممنون.-

 حرکت کرد. یترشیمهرادو بهش گفتم و به طرف مقصد با سرعت ب گفته

**** 

 

 بده من. هاروخیاون س ی:آبجرزان
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 کنارش دمیزدن جوجه ها شد؛آو خیکه کنارم بود رو به دستش دادم که با مهارت تمام مشغول س یکباب خیتا س چند

 .کردیبود و کمکش م

 .دنیخریبه جون م دویآو یو نگاه برزخ کردنیپچ پچ م هیبه بق توجهینشسته بودن و ب یاهم گوشه نیو رات سایآو

 

 ینگاه ها یو مهرادم کنار هم،منو آقامون هم هر از گاه دن،مهالیخندیو م گفتنیهم با هم م اریو سام انیرا

 .میکردیحواله هم م زیآممحبت

 

 کردم و تو بشقاب گذاشتم. یاها رو حلقه گوجه

 رنگ به رو نداره! دمیسمت رزان گرفتم که د به

 .دمیداشت،رس یینسبتا آشنا افهیکه ق ینگاهشو گرفتم و به پسر جوون رد

 نقش بست. میشونیرو پ یکنجکاو یاز رو یاخم

 اون جوجه هارو بده ببرم کباب کنم. ی:آبجدیکش شیشونیبه پ یدست دیآو

 

 باال آورد. د،سرشویاز طرف من نشن یجواب یوقت

 صدام کرد که توجه همه جلب شد:مادمازل با شمام! بلند

 !ستاین دونیچاله م یجبهه گرفت:هو عیسر اریمات

 :شما دوتا حواستون کجاست؟سایآو

 در آورد و رد نگاهمون رو گرفت. یزبازیت شهیمثل هم انیرا

 پسره چه آشناست! نیا فهایگفت:عه ق دیکشیم گاریپسره که داشت س دنید با
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 !ست؟ین یخونسرد بود:همون پسره تو اصفهان و شهرباز شهیمثل هم اریسام

 کرد:آره خودشه. دییبلند تا انیرا

 در برگرفت. ارویتمام صورت مات ظیغل یاخم

 بهش ندارم! یگفت:حس خوب رلبیز

 ؟یچ یعنی وا؟

 شده مگه؟ یچ

 

 بده اون گوجه هارو. یدل کند:آبج سایبالخره از آو نیرات

 خوردش! شدیمن عسل نم هیاون پسر با  دنیشدم که از د یاریگوجه هارو به دستش دادم و مبهوت مات خیس 

 

 .دمیرنگ رو چ یزرشک یکیپالست یرو با کمک مهال باز کردم و بشقاب ها سفره

 گذاشتم،فقط مونده بود فلفل ها که کباب بشن. یو نوشابه هارم کنار دوغ

 ...دونستمیم دیارچ بود که بعق کممی

 !ن؟یسالم خانوم رستگار،خوب-

 .کردیم یبا جسارت با رزان احوال پرس یلیشدم که خ رهیخ یسر برگردوندم و به پسر رتیح با

 

 ن؟یهست ن؟خوبییکه به تته پته افتاد:عه استاد شما یمتعجب شده بود،طور یکل رزان

 ن؟یزد:ممنون شما خوب یلبخند گرم پسره
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 آورده ها! ریوقت گ نمیگفت:ا رلبیز اریمات

 شده؟یار؟چیبه طرفش برگشتم:مات آروم

 پسره اومده... نیا یاز وقت چرا

 باشن،درسته؟! طونهیش نایهمون سا دیبا شونیا-

 با خشم سرشو باال آورد! اریمات یناگهان یلیخ

 خواد حمله کنه. یکه م انگار

 

 کم نداشت! یچیه ییشدم که از پرو یپسر گستاخ رهیدر هم خ یبه عقب برگشتم و با اخما مبهوت

 داره؟! یکه همون باشم،به شما چه دخل ممیریسابقم:گ یها ییتو فاز پرو زدم

 !نیو دارخشن یخانوم،هنوزم مثل قبل خو نایسا نیبه جمع کرد:آروم باش یزد و نگاه یمرموز خندلب

 

 پسر واقعا از حد خودش گذشته بود. نیا

 به سالمت! ست؟ین یشه،کاریبه شما مربوط نم گهید نشیگفت:ا یجد یلیخ دیآو

 تو هوا تکون داد و رفت سر منقل. دستشو

 کرد و رفت. یسرسر ینشده،از رزان خداحافظ دشیعا یزیچ دیهم که د پسره

 مواجه شدم. نشیبرگشتم،با چهره خشمگ اریبه طرف مات یحالم بد شد،وقت کمی

 هنمو با ترس قورت دادم.د زد؛آبیم یچشماش به قرمز یدیسف

 

 بردتش. یانداخت و به کنار اریخرابه،دوتا دستشو پشت مات تیوضع دیکه د اریسام
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 بود الم تا کام حرف نزد؟! جانیاون پسره ا یوقت یچشماش برا من بود و ول یغمم گرفت؛چرا قرمز اریاز نگاه مات 

 !د؟یکشیپسر مزخرف با چشماش برا من خط و نشون م نیبخاطر ا اریمات

 

 !خورمیسرد گفت:نم یلیکه خ زمینشستم و خواستم واسش دوغ بر اریناهار کنار مات سر

 حواسشون به ما هست. یچشم ریکرده بود،متوجه شدم که بچه ها ز ریگلوم گ خیب یبزرگ غده

 نگفتم. یزیگذاشتم و چ یرو کنار یکیپالست وانیل

 بود رو قورت بدم. دهیه مثل کنه به گلوم چسبک یبغض نیبرا خودم تا ا گرفتمیتند لقمه م تند

 

 پنجاه و نه پارت

 

نم دار  یکرد،به طرفش برگشتم و با چشما یکه کنارم نشسته بود دستشو به کمرم انداخت و نوازش آروم انیرا

 نگاهش کردم.

 زد؛از نگاهش محبت برادرانش رو خوندم. یمهربون لبخند

 برگردوندم و با غذام مشغول شدم. سرمو

 بگذرونن.خوش کمیبکر تا پسرا  عتیتو طب میقدم بزن میگرفتن که با هم بر میصرف ناهار،دخترا تصم بعد

 

 گذاشتم. بمیبرداشتم و داخل ج مویفم،گوشیداخل ک از

 .میقدم برداشت سایمهال تو دستم جا گرفت و با هم پشت سر رزان و آو دست

 باش.جان ناراحت ن نایبه دستم داد:سا یفیفشار خف مهال
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و به جاش... هووف  ومدیدر ن کشیج اریزد،ماتیپسره داشت واسه خودش حرف م یناراحتم که وقت نینه مهال از ا-

 مهال! الیخیشم،بیم وونهیدارم د

 

 بگم... یتکون داد:چ یسر

 انداختم. ریو سر به ز دمیکش یآه

 .دادیم لیاز پسرا رو تشک یافتاد که گروه یقیبه آالچ م،چشممیکه جلوتر رفت کمی

 طونیدختره هست،به ش هیها توجهمو جلب کرد:بچه ییآشنا یندادم و مشغول صحبت با مهال شدم که صدا یتیاهم

 کردم،دوبرابر بدترشو سرم آورد! یسطل آب روش خال هیبار  هیده،یدرس م

 

 !هیادامه داد:عه اوناهاش،اون مانتو مشک طنتیش با

 و به عقب برگشت. دیجلوتر از ما بود،شن یلیکه خ یبلند بود که رزان یبه قدر صداش

 !دهیشما بع ه؟ازیحرفا چ نیمتعجب شده بود:استاد...شما...آخه ا یلیخ رزان

 کنارش یچشمم به بطر یرو نداشت،وقت شیخورده بود چون اصال اون دک و پز چند ساعت پ یزیکنم پسره چ فکر

 شد. لیتبد نیقیافتاد،شکم به 

 

 نیکن طنتاش،نگاشیدختر شده بودم،عاشق ش نیتلو تلو خورد و چند قدم جلو اومد:آره  خودشه،من عاشق ا کمی

 چه خوشگله!

 بودم. ستادهیسر جام ا مبهوت

 گه؟یداره م یچ نیا

 حرفا؟! نیا یچ یعنی
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 به عقب بردتش. دویاز دوستاش جلو اومد و دستشو کش یکی

 د.همه شوک به دوران افتا نیاز شدت ا سرم

 به خون نشسته مَردم افتاد. یبه سرم گرفتم و برگشتم که برم،چشمم به چشما دستمو

 

 ازش ساخته بود. یمتورم صورتش،ظاهر ترسناک یمشت شده و رگ ها یدستا

 باعث نشد بغضم سرباز نکنه. یاز راه گلوم رد شد و حت یدهنم به سخت آب

 گرفته بود و دستمو جلو دهنم گرفتم. میترس گر از

 !ول کن اون پسره...رو !؟یکنیم هیول کرد به طرفم اومد:چرا گر اروینبود که دست مات دیبه آو اسمحو

 نا،یقراره دارت بزنه؟اون شوهرته سا ؟مگهیترسیازش م یلب زد:برا چ اره،آرومیکه نگام هنوز به مات دید یوقت

 .یکه ازش بترس ستیقرار ن گهیزد و تمام،د یحرف هیکه تورو قضاوت کنه،اون پسره  ستین یآدم اریمات

 

 رو مهمون دلم کرده بود. یبیعج ار،ترسیمات ینگاه برزخ یشدم ول آروم

 و نفرت،نگاهش کردم. نهیک تیپاک کردم و نگاهمو به طرف همون پسر ملعون سوق دادم و با نها اشکامو

 !ینشده و اومده تالف ریکردم س یکه سرش خال ییهنوز از اون سوسکا پسره

 

 گذشتم. اریقدم شدم از کنار ماتمهال و رزان هم همراه

 !اریمنو مات یچشم ها یمتعجب بودن از قرمز م،همهیدیها رسبچه شیپ یکه وقت بماند

 و مال منم بخاطر... تیاون بخاطر عصبان یچشم ها یقرمز

 چشمات چرا قرمزه؟! دمیپرس نایگفت:سا یبا لحن عصب اریسام
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 بگه. یچ هیکردم که حداقل اون  دیبا آو ینگاه

 

نفر اسپند دود کرده بود و  هیراه  کردم،تویبودم هل م ؟منمیپرسیم یجورنیکرد:داداش من چرا ا اریبه سام رو

 !زایچ نجوریداره به دود و ا تیحساس نایسا یدونیما اومد؛خودتم که م شیدودش تا پ

 از خودش سر هم کرد. یدروغ عجب

 بگه! یزیمهال از خجالتش نتونست چ چارهیکردن،ب دییهم تا سایو آو رزان

 !یندار تیتو چشمات قرمزه؟تو که حساس اریدست برداره:مات خواستیانگار نم اریسام یول

 

 نشده،چشمام از صبح سوزش داشت. یزیانداخت و آروم گفت:چ ریسر به ز اریمات

 جا گرفتم. انیدر آوردم و کنار را کفشامو

 .میو خرت و پرت ها رو گذاشت وسط و همه مشغول خوردن شد یهمه خوراک نیرات

یم نگام رهیافتاد که خ اریلحظه چشمم به مات هیجلوم گذاشتم و مشغول شدم که  یدست شیرو تو پ یپفک مشت

 .کرد

 

 نگاش اشاره کرد که بلند شم و خودش زودتر بلند شد. با

 .میگردیم،برمیزنیم یچرخ هی نایها کنجکاو نگاهش کردن که گفت:منو سا بچه

 .دمیپا شدم و کفشامو پوش عیکه بهم رفت،سر یاغرهچشم با

 جلو آورد و دستمو تو حصار دست مردونش جا کرد. دستشو
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 .میدیرس ینسبت خلوت یجا هیو به  میدور شده بود یلیاز بچه ها خ بایتقر

 نزد. یحرف اریمدت مات نیکل ا تو

 

 شصت پارت

 

 بودم. یبود،جا گرفتم و منتظر واکنش یکه کنار یصندل رو

 .دیفهم شدیاز طرز راه رفتنش م نویکالفه بود،ا یلیخ

حرفارو بزنه؟ها؟ چرا؟ تو واقعا جواب پسرارو اون  دیاون پسره چرا با نایگفت:سا یجلوم راه رفت و آخر با کالفگ کمی

که اون بال رو سرت  یجوابشو بد یطور دیده،تو حتما بابابا خب اون پسره الدنگ خواست شماره به تو ب شه؟ینم یند

 ؟یریجلو اون زبونتو بگ یتونستینم اره؟یب

 

 بودم. دهیند ارویمات یرو نیخشکم زده بود؛تاحاال ا یرو صندل جورنیهم

 حال خشن! نیمرد جذاب و در ع هی

 شکاکم بوده و خبر نداشتم... اریمات

 یندارم که پسر نویمن تحمل ا نایتر از قبل گفت:سا یموهاش به حرکت در اومد و عصب یتارها یالالبه انگشتاش

بود که اگه  تمیبزنم بخاطر شدت عصبان یجام که نتونستم حرفاون ؟یفهمیزنم بگه که عاشقتم،م یو تو رو ادیب

 .شدیم زدم،دعوایم یحرف

 

 دندون هاش فشرد و ول کرد و دوباره... نیب نشوییپا لب
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رو قول و قرارم  زارمیپا م گهی،دیدیرو م یجواب هر خر نمیبب ییخدا اگه جا یبه خداوند نایزده به سرش:سا انگار

 !یدیکه تا به حال به عمرت ند یاریمات شمیو م

یرو م دتویجد یاخالقا یصاحابم فعال شد:خوبه؛کم کم دار یحرفش،اشک تو چشمام محو شد و بازم زبون ب نیا با

 ؟یکه تاحاال رو نکرد یدار یچه اخالق گند گهی،دیکن

 

 ید،اومیریدهن پسره رو گل بگ کهنیا یاصال ازت انتظار نداشتم که به جا اریو پاک کردم و از جام پاشدم:مات اشکام

 رو قول و قرارات؟ یپا بزار یخوایم ؟تویدیقرار م تتیمنو مورد عنا

 ...زنهیضربه م یاز همه به ک ترشیکارت ب نیکن که ا فکر نمیخودته،فقط قبلش به ا لیست،مین یحرف باشه

 

واسه من  دیم،نبایحرفات برنجون نیو با ا یمنو از خودت برون دی،نبایگرفتم و ادامه دادم:تو اگه شوهر من ینفس

 مشت احمق! هی خودیبه خاطر حرف ب یکن یچشماتو برزخ

م تمو یبهتره که همه چ ،پسیزیبهم بر ینجوریاولش با حرف مردم ا نینبود،اگه قراره هم نیکه شناختم ا یاریمات

 !ادهیز یتو زندگ خودیب یحرفا نیبشه چون از ا

 

 کنارش گذشتم و راه اومده رو برگشتم. از

 اتفاقا افتاد. نیکه اون پسر بعد سال ها جلومون در اومد و ا هیبودم که چه حکمت نیراه همش تو فکر ا تو

 که عاشقمه؟اون پسر گفت  چرا

 راست گفت؟ یعنی

 .گهیحتما راست م ارن،پسیبه زبون ن وقتچیه دیشا یکه تو حالت عاد زننیرو م ییحرفا یآدما موقع مست دمیشن

 خوره؟یراست بگه،به چه دردم م اصال
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 ...یهم شوهر دارم و هم زندگ من

  

 منتظرم بود. یبیفکر نکنم چون بعدش سردرد عج ادیکردم ز یسع

 شدن. ریچشمه اشکام سرباز کرد و آروم آروم سراز بازم

 .کنهیم یجورنیا اریاز االن که مات نمیا...، اجن و بسم میشده بود اریکه همش با سام میواقعا پر بود؛اون از مجرد دلم

 

رد شدم  که بود یپُل یآور بود،اشکامو پا کردم و از روخجالت کمیمنم  تیو وضع شدیو م ادیداشت ز تیکم جمع کم

 اومدم. نییو از پله ها پا

 از پسرا افتاد که در حال بگو بخند بودن. یچشمم به گروه یناگهان یلیخ

 !هیخراب شه واسه من کاف شیکه زندگ نیقدمامو سست کرد:ولش کن بابا،اون مادمازل هم شونیکی یصدا

 

 حرفو زد. نیانداختم که ا یبه پسر حالمویب نگاه

همه مدت دنبالش  نیوفته،ایبه پام ب کنمیم یکار هیدست رد بزنه، نیکه به شاه یطعنه زد:نشده کس رحمانهیب

 .کنمیکردم ولش نم داشیگشتم و حاال که پ

 خانوم! نایزد:حاال حاال خدمتتون هستم سا یخندشین

 

 قرار گرفتم. دشیقدم جلو رفتم و تو د چند

 نگاهمو حس کرد و به طرفم برگشت. ینیسنگ کهنیبهش انداختم،مثل ا یسراسر نفرت نگاه

 زد. د،خشکشیگروهشون د یکه منو تو چند قدم نیهم
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 !،باتوامیهو نیچند بار صداش زد:شاه دوستش

 .دیگرفت و به من رس نویبه اصطالح شاه اینگاه همون پسر  رد

 

 شدم و به طرفش قدم برداشتم. قیمشت شده داخل آالچ یدستا با

 من خراب شه؟آره؟! یزندگ یخوایزدم:که تو م یپوزخند

 .کشمیتورو به گند م یخان،قبلش من زندگ نیباشه شاه ادتی نویکردم:ا یاقروچه دندون

 .تونمیکه م یدونیدادم:م ادامه

 جلوم قرار گرفت. قایجاش بلندش شد و دق از

 !دهیآخر کار دستت م زبون نیبگما ا یگفت:خوبه زبونت هنوزم مثل قبله،ول ییپرو تیزد و با نها یخندشین

 

 به سرتاپام کرد. ینگاه چندش و

 .صورتش فرود اومد یبود که دستم باال اومد و محکم رو ادیز یبه قدر تمیعصبان

اش گرفتم:حواستو جمع کن صورت کج شده یجلو دواریاشارمو تهد د،انگشتیلرزیدست و پام م تیشدت عصبان از

ار ب هیباشه اگه  ادتی نمیارم،ایناخنام درش م نینچرخه،وگرنه با هم ییپسره الدنگ،مواظب چشماتم باش که هر جا

 زارم!یواست نم شیو آسا نمت،آرامشیدور و بر خودم و خانوادم بب گهید

 

 روبرو شدم. یتیپا تند کردم و به عقب رفتم که با جمع یدرنگ یب

 خورد! یلیقشنگ از دختره سبود:نچ نچ پسره چه  یدنیزمزمه هاشون شن یگذشتم،صدایکنارشون که م از
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 چه قرمز شده! نین،ببیگفت:پسره آب شد رفت تو زم گهید یکی

 ندادم و به طرف بچه ها قدم برداشتم. یتیاهم

 نگفتن. یزیگرفتن و چ یمونهمه الل دنمید دم،بایرس ششونیپ یوقت

 به صورتم زدم. ی،آب یبرداشتم و کنار یآب ید؛بطریلرزیبه شدت م دستام

 

 کیشصت و  پارت

 

 واسه خودش لم داده بود جا گرفتم. لکسیکه ر یانیکه سرحال شدم،کنار را کمی

 !یترکیم یدار تیعصبان ؟ازیآبج شدهیداد:چ یدندون تو دستشو چرخ خالل

 !یشیم مونیحرف نزن که پش انیحوالش کردم:را یاغره چشم

 

 کو؟ اریپس مات نایگفت:سا یجد شهیمثل هم اریسام

 انداختم. ریهش کردم و ناراحت سر به زب ینگاه مین

 

 پسره هست؟ نیا دارید نیتو ا یحکمت چه

 وفته؟یداره م هیاتفاقا چ نیا

 شدن:داداش خسته شدم از دست همه،اون از مات... ریاشکام سراز ناخودآگاه

 نگفتم. یزیکه بهش افتاد،حرفمو خوردم و چ چشمم

 بود... یسرتاسر معن نگاهش
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 داشت! سیرنویکاش نگاهت ز یا اریمات

**** 

 .میدرست شده بود رو خورد دیکه به دست مهراد و آو یمزه اخوش دهیهم کوب شام

 بود. یمشغول کار یشب بود و هر کس ازدهی ساعت

 حاال قصد رفتن ندارن،ذهنم به شدت خسته بود و سردرد گرفته بودم. نم،حاالیبیکه من م یینایا

 سر وجودمو گرفته بود،اتفاقات شوم پشت سر هم...سرتا یبیعج یتنش ها امروز

 بود! نیدلشوره صبح به خاطر ا پس

 

 فکر نکنم. یزیکردم به چ یرو تو گوشم گذاشتم و سع یهندزفر

 

 ینیبینم

 ییموندم تو تنها یجور چه

 یدونینم

 ییوقتا هی رهیگیدلم م نیا

 رهیگیم یبغضم بدجور ییوقتا هی

 ییتو کجا ستیوقتا که معلوم ن همون

  یتونینم

 وخوب بودنم یکن انکار

 قبوله اصال گوش بده به حرفم باشه
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 تو اما با

  ستیتو گوشت بدهکار ن برو

 وقت به حرفام چیه

 نداره همون آدم تنهام... یفرق ینباش یباش

 

**** 

 

 جان؟ نایرو دستم نشست:سا یگرم

 وبه؟زدمو حواله مهال کردم:حالت خباال آوردم و نگاه غم  سرمو

 رو لبم نشست:بهترم. یمحو خندلب

 یتو ماه ها یتازه عروس ترکم،کدومیاز غصه م ؟دارمی:آخه چه بهترختیکه نگاهش کردم،ناخودآگاه اشکام ر کمی

 بیعج کمی اریآخه مات یگه،ولیداره آخه؟قبول دارم که دعوا نمک زند یحال و روز نیاول ازدواجش همچ

 ...مونمیکه بخدا م زنهیم ییحرفا هیاز کاراش و رفتاراش، یشده،بعض

 .دمیکش یرو از گوشم در آوردم و آه یهندزفر

 

 یزیچ هی خوادیم دیباشه،آو جانیحواستون ا قهید هیبلندش،نگاه همه رو معطوف خودش کرد:بروبچ  یبا صدا نیرات

 بهتون بگه!

 .گرفتیم ونیرات یمدام داشت جلو دمیآو

 بگه مگه؟! خواستیم یچ
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الم تا  گهید یخوایا... اگه نم ،بسمیخوایاگه م ؟یکنیدست دست م یچ ؟برایچ یعنید،یداد زد:عه آو نیرات آخر

 !یزنیکام حرف نم

 

 در حال گردش بود. نیو رات دیآو نیچشمام ب مردمک

 شده بود مگه؟! یچ

ا گفت:ب یحیخاص و مل یلیرزان زانو زد و با لحن خ یکرد و آروم از جاش بلند شد،بعدش جلو نینگاه رات کمی دیآو

 !؟یکنیمن ازدواج م

 ...زمیجانم عز یا

 هوا رفت. ن،بهیو سوت رات دیکش سایکه آو یتو سکوت رفت و بعد با کِل یاهیثان جمع

 .نیبب اویبه پا شد ب یشور هی

 خنده مون و عشقه!جمع خوش یول کردنیبد نگامون م کمی مردم

 

 رزان بود. رهیکامال خ دیاز خجالت سرخ شده بود اما آو رزان

 !شهیکه نم یجورنی،ایاریب فیبا خانواده تشر دیبا دخانیگفت:آو یجد یلیخ انیرا

 جانانه نثارش کرد:چه فاز برداشته واسه ما. یپس گردن هی داداشم

 اداشو در آورد:خانواده! بعد

 

 ییداشت،حرفا یادیز ینگاهش  حرفاافتاد؛عمق  اریلحظه چشمم به مات هیرو لبم اومد که  یخندها لببچه یکارا با

 رنگ تر بود.پر یمونیکه توش پش

 کردم. شسوزونه،حوالهیطرفو م گهیم انیهمون نگاها که را از



 تو یعنیرمان عشق 

 
241 

 

 رو تلخ نکنه! مونیبفهمه که زود قضاوت نکنه و خوش بزار

 خنده رو از لبمون دور کنه؟ هیبق یجایداره با حرف ب یمعن چه

 کشه؟یو نشناخته با من ازدواج کرد که االن واسم خط و نشون م دهیقبل ازدواج مگه نشن نیا

 

 

 !هیبه چ یچ فهمهیروز بگذره م دو

 و.... سایبه آو نینگاه چشم انتظار رات ان،ازیسرخوش را یهاخنده  د،ازیکردن حس و حال رزان و آو فیاز تعر عاجزم

 مشغول بودن که متوجهم نشدن. یدردور شدم؛به ق یحال از کنار مهال بلند شدم و از بچه ها کم یب

 

 آهنگام دنبال آهنگ مورد نظرم گشتم: ستیتو دستم گرفتم و تو ل مویگوش

 من که عاشق شدم وونهید

 شدم دوباره عاشق

 کرد شب و روز یبغض من کار نیا

 بباره باروون

 خونه نیمن که باعث شدم عشق بره از ا وونهید

 توش زندونه وونهید هیسلوله که  هیفقط  نجایا

 

 مایبود که تمام دن یعاشقت شدم،عاشق تو شدم،بغض تو کاف وونهیکنار گوشم زمزمه کرد:آره منه د یگرم یصدا

 خانوم! یتنها باش وونهیسلول توعه د نیتو ا زارمیتو رو دوست دارم و نم وونهیبشه،منه د کیو تار اهیس
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 از مرد خودم؟ ریباشه به غ تونستیم یگرمش،لحن خاصش،ک یهاش،صدانفس هرم

 

**** 

 هفته بعد کی

 

 خودمو کرده تو دماغم! یموها اریمات دمیباز کردم که د م،چشمینیاحساس خارش ب با

 .دیزدم که از جاش پر یغیج

 .یکنیهفته تو صورتم نگاهم نم هیکنم،تا  داریب یجورنیمن تورو ا اریشدم:مات یحرص

 

 طرفم هجوم آورد و شروع کرد به قلقلک دادن. به

 .دمیکشیکه م یبنفش یها غیبلند و ج یهانگم براتون از خنده گهید

 هفته نگات نکنم! هیبگم من غلط بکنم تا  نمیخانوم ا نایکرد که با صورت افتادم تو بغلش:خب سا یاخنده

 

 شصت و دو پارت

 

 برم درو باز کنم. سایوامون شد:زنگ در مانع از ادامه مکالمه یصدا

 .ایخونمون،تو لباساتو عوض کن بعد ب ادیب سایبود امروز آو خواد،قراریکردم:نه نم یدستشیپ

 رفتم. فونیاومدم و به سمت آ رونیاتاق ب از
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 بود! یپشت در نبود،به جاش پست چ سایآو یول

 

 رفتم. نییبه سر کردم و پا یرو برداشتم و چادر یگوش مردد

 متعجبم کرد. یلیمن آورده بودن که خ ینامشخص برا یانامه پاکت

ه برگ هیداخل پاکتو نگاه کردم که محتواش چند تا عکس و  عایداخل خونه اومدم،چادرم و کنار گذاشتم و سر یوقت

 بود.

 حمام رفته. اریمات دادیکه نشون م اومدیدوش آب م یصدا

 

 فتاد.عکس ا نیآوردم و نگاهم به اول رونیب عکسارو

 رفت... نفسم

 عکس؛سرم به دوران افتاد... نیدوم

 ...یبعد یعکس و عکس ها نیسوم

 !ه؟یچ نای؟ایچ یعنی

 تو بغل... اریمات

 دونمیخانوم گل؛م نایکه کنار پام افتاده بود رو برداشتم؛خط به خطش،اعصابم و متشنج کرد:با سالم به سا یابرگه

 ارهکنیا اریو قبل از ازدواج با تو مات تهیعکسا واقع نی،ایچه نکن یخب تو چه باور کن یعکسا،ول نیاز ا یمتعجب

ازدواج  یبا چه انگل یخواستم بدون شم،فقطینم احمتمز ادیز گهیخان داداشتم خبر نداشته،خب د یبوده،حت

 باش!... تیزندگ ،مواظبیکرد

 

 .دمینفهم یزیچ گهیرفت و د یاهیس چشمام
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 اریمات

 

 .اومدینم ییدم،صدایبه اتاق کش یو سرک دمیچیبه دور بدنم پ رو حوله

 نه سکوت! ارهیاومده باشه،همراه خودش زلزله م سایآو اگه

 رفتم. رونیو ب دمیلباسامو پوش عیسر

 .دمینشن یصدا زدم که جواب نارویاسم سا بلند

 کجاست؟! ناینقش بست،سا میشونیرو پ یکنجکاو یاز رو یاخم

 ده؟یجواب نم چرا

 رفتم. نییبه سرش اومده باشه،پاتند کردم و از پله ها پا ییبال کهنیفکر ا با

 

 ازش تو خونه نبود! یاثر چیه

 بود،افتاد. زونیافتاد که از مبل آو یلحظه چشمم به دست هی

 که چشماش بسته بود،خشکم زد. نایسا دنیسمت مبل و با د دمیدو

 بودن. نیند تا عکس هم رو زمداشت و چ یاافتاد که برگه گشیبه دست د نگاهم

 حضرت عباس! ایشدم و عکسارو برداشتم؛ خم

 عکس... نیا

 عکسه از کجا اومده؟ نیا

 ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن. نارویبرگه تو دست سا یطورعصبنیهم
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 کنهیو شروع ممزخرف یباز نیکه داره ا یکس خواستیو دلم م شدیم شتریب تمیخوندن هر خطش،شدت عصبان با

 خودم خفه کنم. یرو با دستا

  

 مبل زانو زدم و سرشو نوازش کردم. یحالش بد شده بود؛جلو نیهم بخاطر هم نایسا مطمئناً

 جان،چشماتو باز کن! نای،سایخانوم-

 وانیل هیآب قند درست کردم و  کمیطرف آشپزخونه پاتند کردم و  کرد؛بهیکار م یمواقع مهراد چ جورنیا ادمهی 

 آبم بردم.

 

 خورد. یاخم کرد و پلکاش تکون کمیکه  دمیقطره آب به صورتش پاش چند

 م کرد.حواله یباز کرد و نگاه نامفهوم چشماشو

 و کمکش کردم. ستادمیجلوش ا عیبدنش کرد و خواست پاشه،سر گاههیتک دستشو

 !ه؟یچ نایگفت:ا یشد و بعد با لحن سرد رهیخ کمیچشماش به عکس ها و اون نامه افتاد، هوی

 خراب کنه! مونویزندگ خوادیم یکدوم خر دونمیه،نمیچ ارمیبهشون کردم:منم سردرنم ینگاه مین

 

که  یپسره تو اون پارک نه،همونیفرستاده،همون پسره شاه نارویا یک دونمیتر از قبل گفت:من متر و خشک سرد

 مه؟یمن من و زندگاون دش ریبه غ یفرستاده،مگه ک م،اونیرفته بود شیچند وقت پ

ا عکس نینداره فقط به من بگو ا یتیبه اون ندارم و واسمم اهم یدرست من کار نایگفت:ا یجاش بلند شد و تهاجم از

تو بغلت لم داده؟دوست دخترته؟ پس چرا  یجور نیکه ا هیدختره ک نیست،ایکه ن ه؟فوتوشاپمیدختره ک نیه؟ایچ

 دوست دخترم نداشته؟! بهم بگ... هیتاحاال  اریمات گنیهمه م

 که زدم اشک تو چشماش جمع شد:بس کن! یاعربده با
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 فرو کش کنه. تمیعصبان یجورنیا دم،حداقلیکش یقیو نفس عم دمیبه موهام کش یدست

تو؟ زده به سرت؟من تاحاال  یگیم ی؟چیدوزیو م یبریم یگفتم:چه خبرته واسه خودت دار یلحن آروم تر با

 یعکس فوتوشاپ و ساختگ نیخودت آخه؟نه ا شیپ یکنیم یفکر نینداشتم و ندارم،چرا همچ یدوست دختر

 داره! تیعکس واقع نیو ا ستین

یم یازت انتظار نداشتم،صاف تو چشام زل زد ،اصالیلیخ اریمات ییپرو یلیگرد شد:خ هیدر عرض چند ثان چشماش

 !ه؟یدختر ک نیبگو ا ه؟خبیعکس واقع نیا یگ

 

 .رفتیزدناش داشت رو مخم م غیج یکم صدا کم

 ه؟یک نیبه تو بگم ا یبه موهام زدم،آخه من چطور یانداختم و کالفه چنگ نییپا سرمو

 شه؟یباورت م مگه

مثل  یخودم متاسفم که با آدم شه،واسهیباورم نم ،واقعایاریبه زبون ب شهیخودتم روت نم یحت ینیبیزد:م یپوزخند

 ش پر از کثافط و ...که گذشت یتو ازدواج کردم،آدم

 حرف از گذشته زد،دستمو باال آوردم و محکم رو صورتش خوابوندم. یدست خودم نبود،وقت کنترلم

 

 افتادو صداش قطع شد. نیزم رو

 

 شصت و سه پارت

 

 آور خونه رو دربر گرفت!مرگ یسکوت

 حالش گرفت. نیهق هق مظلومش سکوتو شکست، دلم از ا یصدا
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 و به طرفش رفتم. دمیکش یپوف

 نا؟یدوتا پام خم شدم و دستمو رو شونش گذاشتم:سا رو

 .دیپس زد و بالفاصله با سرعت به طرف اتاقمون رفت و درو کوب دستمو

 ...میماحاال حاال ها داستان دار اوف

**** 

 

 زنگ در،چشمامو باز کردم. یصدا با

 و از رو مبل پاشدم. دمیبه چشمام کش یدست

 ده...گردنم خشک ش اوف

 جور بسته بود.به در اتاق انداختم که همون یدیناام نگاه

 ه؟یرو برداشتم:ک یرفتم و گوش فونیطرف آ به

 !م؟یمگه دار نمیبهتر از ا گهیظاهر شد؛بله د نیجلو دورب دیو آو اریسام چهره

 .ستادمیزدم و در خونه رو باز کردم و به انتظارشون ا فونویآ دکمه

 

 !؟یخوب اری:ماتدیمن،خنده از رو لباشون پر کش دنیباال اومدن که با د کنانخنده

 .دیپرس یبود که با نگران دیآو

 کو؟ نای؟سای:تو خوبدینگران پرس اریسام

 ها!تو حاال بچه نیایبزنم:ب یخندکردم لب یسع

 که نشستن،نگاهم به عکسا و اون نامه افتاد. نیدر آوردن و داخل شدن،هم کفشاشونو
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 !جاننیکه هنوز ا نایو سرم ات خاک

 

عکسا از کجا  نینم،ایبب سایکرد و زودتر از من برداشت:وا یدستشیپ اریخم شم و برشون دارم که سام خواستم

 اومده؟

وردن آ یپاکت هی نیبزارم:امروز صبح ا ونیمن بودن؛پس بهتر بود باهاشون درم یو برادرا قیدوست و رف نیبهتر نایا

مارو خراب  یزندگ خوادیمنفر  هی ینامه توش بوده و انگار نیعکسا و ا نیگرفت و داخلشو نگاه کرد،ا نایخونه که سا

گند  خوامیعکسارو فرستاده و تو نامه هم نوشته که م نیو ا ستیاز مارال باخبر ن نایسا دونستهیم کهنیکنه،مثل ا

 ...بحثمون شد!کمیفکر بد کرده و  نامیت،سایبزنم به زندگ

 

 نیبگو ا یشناسیبهتر از من م ارویبحثمون شد؟! داداش تو بگو،تو که مات کمیرعشه انداخت به جونم: نایسا یاصد

 بگه؟ شهیروش نم اریکه مات هیدختره ک

 طرفش به دست من کبود شده بود،متعجب شدن. هیقرمز و صورتش که  یچشما دنیبا د دیو آو اریسام

 

 ؟یچ یعنیچه خبره؟ جانیزده شده بود:ا رتیح دیآو

 !گرفتیم ریرو د هیپسر قض نیا کال

 .دیبه حالت نوازش کش نایاز جاش پاشد و به طرفش رفت،دستشو رو گونه سا نایصورت سا دنیبا د اریسام

 !هیرگریشد و زد ز یکارش احساسات نیانگار با ا ناهمیسا

 .گهید شهیم نیهم نهیمعلومه خان داداششو بب خب

 به من چشم غره رفت. طورمنیغوشش گرفت و سرشو نوازش کرد و همتو آ عیسر اریسام

 کنا،االن حقشه سرش داد بزنم. نگاه
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 !؟یشناسیدختره رو نم نیتو واقعا ا نایگفت:سا زیتمسخرآم نایبه عکسا کرد و رو به سا ینگاه دیآو

یو من نم یشناسیگفت:به به پس شما هم م یاومد و اشکاشو پاک کرد و تهاجم رونیب اریاز آغوش سام عیسر نایسا

 واال! دونستم؟خوبه

 

 امرزیدختره ماراله،خواهر خداب نیتو؟ا یگیم یبهش برخورد و عکسارو رو هوا پرت کرد و داد زد:چ دیآو

 !؟یدیفهم اره،حاالیمات

 

 از شدت تعجب گرد شده بود و به تته پته افتاده بود. نایسا یچشما

 !؟یگفت:چ...چ مبهوت

 و در برگرفت.تمام صورتش یکه به من افتاد،شرمندگ گاهشن

 تو سطل آشغال! ختمیحرکت پاره کردم و ر هیانداختم و اون عکس ها و نامه رو با  نییپا سرمو

 

 ؟یعکسارو پاره کرد یچ ؟برایکنیم کاریچ اریبلند شد:عه مات دیآو یصدا 

 ...میبه زندگ زننیگند م شهیزمزمه کردم:هم آروم

**** 

 

 :ادیم یصحبت کردن یبودم که احساس کردم صدا یداریخواب و ب تو

 دونستمیو نم یکنم؟تو تاحاال عکس مارالو بهم نشون نداد کاریخب چ اریکه بهت شک کردم،مات دیار،ببخشی...مات-

 نکن! یجورنیا یصدتا بزن تو گوشم ول ایب ،تویی،آقایاریخب،مات
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تموم شد  نیحرف اون روزت واقعا واسم سنگ نایبسته گفتم:سا یبا چشما طورگرفت،همونیکم داشت بغضش م کم

 مثل تو ازدواج کردم... یواسه خودم متاسفم که با آدم یکه گفت

 میحال یچیه میعصبان یکه وقت یدونیتو خودت م اریگذاشت رو لبم و نزاشت ادامه حرفمو بزنم:مات انگشتشو

 دردم گرفت! نه،واقعایدستت سنگ یلیگه،خید میزدیم دیتوام نبا نیبب ست،خبین

 

یم هیتنب دیبا یو گفتم:ول دمینداشت رو بوس یکه حاال اثر کبود یادم،گونهیباز کردم و به طرفش چرخ چشمامو

 !یشد

 .رمیاز رو تخت بلند شدم و حولمو برداشتم که برم دوش بگ بالفاصله

ابام خونه ب رمیست،مین یمشکل است؟باشهینجوریبوسه گذاشتمش:عه؟ا یکه تو خمار نیشد از ا یشیآت نایسا یول

 توام خوش باش!

 

ندارم بخاطر  ،خوشیمونیم جامنیو هم جاستنیتو ا ،خونهیبر ییجا یگفتم:تو حق ندار یجد یلیو خ برگشتم

 !یبر یچمدون ببند کیمسائل کوچ

 هیمنو تنب یهرجور که خواست یوقت شما حق دارناز چند قدم جلو اومد و دستشو دور گردنم حلقه کرد:آها اون با

 من حق ندارم؟آره؟ یول یکن

 !شمیم وونهیکه من د یجورنیبه لبام کرد:خب ا یاپر عشوه نگاه

 

 ...شمیتو م وونهیتمام وجودمو گرفت:نه اتفاق من د طنتیش

 ر دستش داد!ناز کردناش کا آخر
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 شصت و چهار پارت

 

 نایسا

 

اش کرده بود و از خانواده قیهم تحق یکل کهنیشد و مثل ا یدوتا کفتر عاشق راض نیبا ازدواج ا سایآو یبابا بالخره

 شده بود. یراض

 .میکرد دایبا دخترا واسه خودمون لباس پ یبدبخت یبود و با کل شونیجشن نامزد امروزم

 

داشت و مدل  یکه بغلش چاک بزرگ یبلند راهنیپ هی نیبخاطر هم میکردیخدا با هم ست م شهیکه هم ارمیمات منو

 به تن کرد. یدیسف راهنیکت شلوار ساده و پ ارمیو مات دمیرو خر شدیرو دارا م یکیساده و ش

 

 .میو به سمت تاالر حرکت کرد میگرفت یدسته گل توراه

 ضبط زدم. یاس ب ویاز آهنگ کرده بودتش؛برش داشتم و به پر  یبه تازگ انیخورد که را یبه فلش چشمم

 شد: یکه پل یآهنگ نیاول

 منو نیبب یه

 عقلمو یبرد

 که حس و حال من چند گنیکه همه م یجور

 بهت دلخوشم

 نگم بهت آخ
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 هام به جرعتتمام خنده یبان

 با تو نابه  حالم

 چشم تو من مجنونم کنهیم غوغا

 

 .مشیخوندیو با هم م میآهنگو حفظ بود نیشانس هردومون ا از

 عقلمو! یمنو،برد نیبب یآهنگ انگشتمو جلوش گرفتم و با خنده گفتم:ه یجا هی

 که حس و حال من و چند.... گنیکه همه م یگفت:جور طورنیهم اونم

 

یو م دادمیجام خودمو تکون م ارم،تویحرصشو درب کمی نکهیو منم برا ا میتاالر،با هم آهنگ خوند میبرس تا

 .دمیرقص

 .میشد ادهیو پ میکرد دایکه به زور جاپارک پ نیبود از ماش م،پریدیتاالر که رس دم

 .میحرکت کرد یدور بازوش حلقه کردم و به طرف در ورود دستمو

یرو نم ادیمختلط ز یها یشون متفاوت بود به عروسرسم و رسوم کمینسبت به خانواده ما  نایا سایآو خانواده

یم ابون،همهیحاال تو خ ایبعدش جلو در خونه  یول گرفتنیرو جدا م یهم جشن و هم عروس نیهم یآوردن،برا

 وسط! ختنیر

 

شورشو  یحدم نبود که تو عروس نیدر ا یمختلط بود ول ایکامال آزاد بودن و اکثر عروس اریخانواده من و مات یول

 .شدیو خوب برگزار م یمعمول یلیارن،خیدرب

 

 گرفتم و به طبقه باال رفتم. اریرو از مات ینیریو ش گلدسته
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 داشت. ییبایز یبود و نما یکیالعاده شفوق تاالر

 بودن. ومدهیو مامان من و مهال و رزان بودن،مهمونا فعال ن سایزنونه فقط مامان آو قسمت

 هم لباسامو عوض کردم. یقیو بعد دقا وستمیشون پبه جمع منم

 .کردمیمسخرش م شهیگفتم که هم یمشترک یبهش از زندگ میرف زدبا مامانم ح کمی

 

 !گه؟ید یغذا درست کن یکامل بلد گهید نایگفت:سا یبه شوخ مامانم

 .رمیگیم ادیخوب  نترنتیو ا یبلد نباشم؟خب معلومه با وجود کتاب آشپز ؟چرایچ یعنیگفتم:مامان  دلخور

م تو وقت گذاشت ادگرفتنیهمه تو خونه واسه  نیا نا،منی:دستت درد نکنه سادیبه دامن لباسش کش یدست مامانم

 !؟یریگیم ادی نترنتیو ا یکتاب آشپز یگیاالن تو م

 

یم نترنتیاز کتاب و ا ستمویکه بلد ن ییزایکردم،چ یخدا واسه من بود:مامانم شوخ شهیکه هم یاز لحن دمیخند

 .نمیب

 !ره؟یگیمن بهونه نم یاز دور اری...سامگمیلحنم کردم:م یچاشن طنتویش

که تو خونه  یموقع ینیبب یستین نای:سابردیکه به قول بابام آدم ازش لذت م ییهاخنده،از همون خنده ریزدز بلند

 وقت زن گرفتنشه،تازه از وقتشم گذشته! نیزنه؛ایغمبرک م یسر به سرش بزاره،چجور ستین یتنهاس و کس

 

 .نیباال بزن نیحتما آست نیکردم:آره مامان،واسه ا دییتا

 !ن؟یزیریبرنامه م نیمن دار یمون کرد:واسه زندگمردونه از پشت سرمون شوکه ییصدا

 .میو به عقب برگشت میدیمامان از ترس پر منو

 شده بود. رهیبه ما دوتا خ یطونیش یافهیبا ق اریسام
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 ...نیکرد:ادامه بد شیلحن جد یچاشن وطنتیو ش دیدور لبش کش انگشتشو

 ؟یایسرو صدا م یب م،چرایدیترس ارینشست:سام شیبراش نازک کرد و رو صندل یچشمپشت مامانم

 

 بدم! ینظر هیباشم که حداقل منم  ن،گفتمیختیریمن نقشه م یواسه زندگ نیو گفت:آخه داشت دیخند مردونه

 !؟یریزن بگ یخواینم نمیبگو بب ،حاالیحرفش لبم به خنده وا شد:خب خداروشکر که خودتم هست نیا با

 کشهیاز دست تو م اریکه مات نیهم کار؟یچ خوامیم کرد و گفت:دلت خوشه ها،زن محواله یهیعاقل اندر سف نگاه

 !هیکاف

 

 !گمایبهت م یزیچ هی اریبهش رفتم:سام یتوپ غرهچشم

 بهت بده! یحساب یمالگوش هیبگم  اریبه مات دیداد:با یبه صندل شوهیسرد تکخون یلیخ

 دار... گهید اری:سامدمیکش یاخفه غیج

 تو سالن،به سکوت وادارم کرد. یکیآواز خوندن  عیفج یصدا

 گرد شده گفت:نگو که غزله! یبا چشما اریسام

 

 از نهادم بلند شد:متاسفانه! آه

 

 شصت و پنج پارت

 

 دق ماها! نهیبود و آ سایو آو دیخانوم دختر عمه آو غزل
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( با سروصدا وارد شدن:عروس چقدر سایآو کهی)خواهر کوچنیشد غزل به همراه آو دهیکش یبه در ورود نگاهم

 مبارکش باد،حاال شله شله شله شله.... شاالیمبارکش باد،دوماد خوش آب و رنگه،ا شاالیقشنگه،ا

 

 !ساختیم نیغزل فقط با آو نیشروع کردن،ا ومدهیخدا ن ای

 زنونه رو ترک کرد. ان،قسمتیمهمونا کم کم دارن م دیکه د اریسام

 ییها از آهنگا چارهیبزنن،نزاشت ب یآهنگ رو داد تا تو عروس یعروس و داماد سفارش کل یپرو به جا یلیخ نیآو

 که دارن بگن حداقل!

 از مهمونا اومدن و که به نسبت تاالر شلوغ شد. یچند

 

 شاده،پاشو. هیبعد م،آهنگیبرقص کمیپاشو  نایبه طرفم اومد:سا رزان

درو پخش شد،از اون  نیآهنگ هربار ا کسیمیر هویکه  ادیب یو منتظر بودم تا آهنگ بعد میبه وسط رفت همراهش

 پر از قر... یهاکسیمیر

 .دنیرقصیخوندن،میکه م طورنیاز جوونا اومدن وسط و هم یجمع

 

 !جانمیپر از ه یها یشلوغ جورنیشخصه عاشق ا به

 .اومدنیم نیو رات سایآو گهیساعت د میو خوش گذشت،تا ن میدیرقص یکل

 بهمون نگفت! لشمیچرا دل دونمیباهاش نره،نم یچکیه شگاهیقبلش گفته بود که آرا سایآو

 بودن که باهاش برن. تیتو الو نیرزان و آو وگرنه

 

 !مینیبش زاشتینم شدیکه پخش م ییآهنگا م،انصافایدیرقص یمنو رزان و مهال حساب انیاون دوتا ب تا
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 .دنیرقصیکه داشتن م سایافتاد که کنار مامان آو نیبه مامان رات چشمم

و طاقچه  زاشتیکالس م کمیبود که  نیکه داشت،ا یبد زیچ هی یبود،ول ییبارویزن خوشگل و ز ییخدا نیرات مامان

 !نداختیباال م

 نشنوه! سایکه آو گفتیبهم م یرکیرزیز نیآو نارویا

 به تنش کرده بود که اندامشو قاب گرفته بود. یدوخت خوش لباس

 

 بشه! خوادیم یچ انیپا درد گرفتم،ب یمن کل ومدنینشستم،عروس و داماد ن میپا درد رو صندل یبا کل بالخره

 .شدیش خاموش و روشن مافتاد که صفحه میبه گوش نگاهم

 بود! نیرات

 دادم:جانم داداش؟ جواب

 خب؟! میایم میبگو حاضر باشن،ما دار دیو آو انیبرو به را نایکه آروم حرف بزنه:سا کردیم یداشت سع انگار

 

 فعال. گمی:باشه مطونیپسر ش نیگرفته بود از دست ا خندم

 رفتم. نییو پا دمیو قطع کردم و شال و مانتومو پوش یگوش

 ان؟ی:رارفتیور م شیدم در بود و داشت با گوش انیشانسم را از

 .انیدارن م نیزنگ زد گفت بهتون بگم حاضر باش نیان،راتینگاه کرد که خم شدم و گفتم:را به باال عیسر

 تند سر تکون داد گفت:باشه باشه دستت درد نکنه تو برو تو. تند

 

 نگاه کنم. رونویب کمیکارم،یچشمم به پنجره افتاد که تا ته باز بود؛داخل که ب هویبرم که  اومدم
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 داشت. یاالعادهفوق یویو

 کنار تاالر شدم. عتیو محو طب دمیجلوتر کش شالمو

 !شمایقدر فضول ممواقع ان جورنیکه مشخص بود چند نفر اونجان؛ا دمید یاهیدرختا سا کنار

 چه خبره... نمیچشم دوختم بب یشتریدقت ب با

 .دمیدیوقت نم چیو ه شدمیکاش کور م یا که

 

 داشت. دنشویبود و قصد بوس دهیرف خودش کشبا دستاش به ط ارویلباس مات قهی یدختر

 قطع شد... یالحظه یبرا نفسم

 ؟یچ یعنی

 !ده؟یم یچه معن نمیبیکه من دارم م یزیچ نیا

رفتم و از کنار مردا گذشتم و  نییراستم موقع راه رفتن کامال مشخص بود،از پله ها پا یبه چاک لباسم که پا توجهیب

 اومدم. رونیاز تاالر ب

 

 اریو سام اریچه وضعشه؟مات نیا نایچشماش اندازه گردو شده بود،با بهت گفت:سا دنمیکه دم در بود،با د انیرا

 !زارنایزندت نم ننتیبب

 !نیگذرونخان فعال در حال خوش اریزدم:مات یپوزخند

 !ه؟یکرد:منظورت چ یاخم

 هنش باز...باال رفت و د دنشون،ابروهاشیکه بودن اشاره کردم که با د ییدست به جا با

 نتونستم تحمل کنم و به طرفشون پا تند کردم. گهید
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من چقدر دوست دارم،اون  نیکنم،ببیجونم،ازت خواهش م اری:ماتگفتیکه با عشوه م دیدختره به گوشم رس یصدا

 !؟یاون دل خوش کرد یبه چ ده،آخهینم تیبه تو اهم یذره ا نایسا

 مشخص نبودم. ک،اصالیبود و اونجام تار یلباسم مشک ستادم،چونیسر دختره ا پشت

 کنمیم یکار هی رون،وگرنهیما بکش ب یاز زندگ ست،پاتویبه تو مربوط ن گهیو گفت:اونش د دیعقب کش یکم اریمات

 بره! ادتیکه اسمتم 

 

 من تورو... اریکرد:نه مات یپافشار دختره

 !؟یطرف دختره رفتم و دستمو به شونش زدم:خانوم به

 و با ترس به عقب برگشت. هول شد دختره

 من! یخدا یوا

 ...نیدختر... ا نیا

 !کنه؟یم یچه غلط جانیا سایخاله آو دختر

 ...شهیباورم نم یوا

 هلما خانوم! شنومیم دیجد یزایکه از خودم سراغ داشتم،گفتم:چ یلحن نیترترسناک با

 ...من خب راستش...نایتته پته کنان گفت:سا هلما

 افتاد. هیو به گر نینثارش کردم که افتاد زم یاجانانه یلیبزنه،س یکه بخواد حرف نیا قبل

اطراف خودم و خانوادم  گهیبار د هیکسمه،اگه  نیزتریکه عز اریخودم درد گرفت:هلما به جان مات یزدم که گلو یداد

بهت نگفتم  یزیچ دیو آو اسیبه حرمت آو ،تاحاالمیروت نشه تو صورت خونوادت نگاه کن کنمیم یکار هینمت،یبب

 که.... یخودت خواست یول
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 شصت و شش پارت

 

دوست داشتم و  ارویقبل تر از تو مات یلیاز جاش پاشد و دست به کمر زد:اصال دوست دارم به تو چه ها؟ من خ هوی

 ...یتو زندگ یکه سرتو کرد یتو بود نیدارم،ا

شد:هلما فقط بخاطر برادرت دارم مراعاتتو  شیبرزخ یچشما رهیشد و خ ار،اللیشدن دستش از طرف مات دهیکش با

 مخ آکبندتو به کار بنداز. نی،ایو زر بزن یدهنتو باز کن کهنیا گم،قبلینم یزیو چ کنمیم

 !یهست ییایحیب یخدا دونم،تویم دیزد و گفت:گرچه بع یپوزخند

 

 من .... اریمات یبغض گفت:ول با

 !اریزدم:اسم شوهر منو به زبونت ن غیج طاقتیب

 گرد کردم.لباسمو به دستم گرفتم و عقب دامن

 کنه. کارشیچ دونستیکه خودش م انیدخترم سپردم به را اون

 

بود که  نیرفت،ایکه اون لحظه داشت رو مخم رژه م یزیبود،تنها چ دیلختم در معرض د ینبود که ساق پاها مهم

 اش نداشت؟چرا نزد دهن دختره رو پر خون کنه و بگه راجب زن من درست حرف بزن؟!باه یچرا برخورد تند اریمات

 و اعصاب برام نزاشته بودن. رفتنیم یتو ذهنم اسک یمختلف یها چرا

 نکردم و به سالن  رفتم. یتوجه اریمات یصدا زدن ها به

 !یتو؟مردم از نگران یکجا بود نایمن به طرفم پاتند کرد:سا دنیکه با د دمیدستپاچه و هول شده دم در د ورزان

 !؟یوضعت کجا رفت نی:تو با ادیگرد پرس یبه پاهام کرد و با چشما ینگاه
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 دستم کنارش زدم:رزان تروجدت ولم کن اعصابم خورده. با

 شده؟یسرم پا تند کرد:خب حداقل بگو چ پشت

 شده بود. بایز یبیافتاد که به طرز عج سایبلند زن ها به عقب برگشتم که چشمم به آو دنیکِل کش یصدا با

 لباسام گذاشتم. کیزدم و مانتو شالمو به دستم گرفتم و داخل پالست یخندلب

 برم. ششونیبه مهمونا،پ ییآمد گوبعد خوش نیو رات سایمامانم جا گرفتم تا آو کنار

 مامان؟! یکرد هیگر نایبهم انداخت:سا یمشکوک نگاه مامانم

 که زده بودم،متوجه عوض شدن رنگ چشمام شد. یملیو ر هیبا وجود سا یگه،حتیبود د مامانم

 کنم؟ هیگر دیشدم:نه مامان چرا با دستپاچه

 !یدونیمادر خودت م دونمیم کرد:نمحواله یمعنادار نگاه

 زده بود تو فاز خانوم مارپل! ایمامان منم تازگ نیا

 دوختم. نیو رات سایدستپاچمو جمع کردم و نگاهمو به آو لبخند

 .اومدنیبهم م یلیخ ییرفتن،خدایتو دست و کنار هم راه م دست

 نتونستم خودمو کنترل کنم و به طرفش رفتم و محکم بقلش کردم. دنیما که رس زیم به

 دستاشو به دورم حلقه کرد. متقابال

 کردنا! دایپ گرویهمد نایکرد:باز ا یاتک خنده نیرات

 !لنتیبهش کردم:شما سا ینگاه مین

 .دمیاومدم؛نم اشکو تو چشماش د رونیآغوشش که ب از

 وونه؟یچت شده تو د س؟هیاالن وقت گر سایگفتم:آو متعجب

 !رهیگیم شهیاالن گر سایآو نیا میجک بگو بخند هیار،یدرب یمسخره باز کمی نیگفتم:رات نیبه رات رو
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 وارفته گفت:مگه من دلقکم؟! افهیبا ق نیکه رات خندهریتوجه بلند زد ز بدون سایآو

 خنده. ریز میدار بود که همه زدقدر خندهان لحنش

 خودشون رفتن. گاهیو نشستم،اونا هم به جارفتم میطرف صندل به

 .دنیرقصیحد بازشون م ازشیب یراحت با لباسا یلیداماد نشسته،خ کهنیدخترا و زنا بدون توجه به ا یبعض

 بحثش جداست.ما که مختلط بود  یعروس حاال

 .یخدا واسه من دردسرساز شهیکنه هلما که هم کارتیباز غمم گرفت،خدا بگم چ اریمات یادآوری با

 !زونیآو یاز هلما نمیخبر و ا یاز خدا ب نیاز اون شاه اون

 ...دونمینم شهیما تموم م یایبدبخ نیا یک

 منشاًش باشن. گرانیکه د ییدعواها نینه از ا یه،ولیدارم که دعوا نمک زندگ قبول

 .هاشو شروع کرد ییشد و به وسط سالن رفت و هنرنما خودیآهنگ ازخودب دنیبا شن شهیمثل هم رزان

 بودن. دنیمشغول رقص یاهم گوشه سایو مامان آو مامانم

 که تو ذهنم بوجود اومده بود. یتنها من بودم و گردباد زیم سر

 .شدیش خاموش و روشن مافتاد که صفحه میبه گوش چشمم

 کرد. ییروش خودنما مییآقا اسم

 ار؟یکنم مات کاریاز دست تو چ من

 ارم؟یتا ازش سردرب کنهیکه مربوط به تو باشه،منو مشتاق م یزیهر چ یفهمینم چرا

 .کنهیباشه،کالفم م نیاگه موضوع مثل هلما و شاه بخصوص

 تو فکر بودم که تماس قطع شد. قدران

 بودن. یکوبیدر حال پا یوسط سالن شدم که اکثرا با آهنگ آذر رهیدادم و خ یبه صندل موهیتک
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 برقصم. یداشتم که اون وسط حساب نویکاش منم حال ا یا

 االن منتظره که برم و باهاش برقصم. سایآو دونمیم

 رفت؟یمگه دست و دلم م یول

 بهت هلما! لعنت

 از رقاص ها گرفتم. م،چشمیلرزش گوش با

 بود.اس ام اس داده  اریمات

 باال و کولت نکنم! امین کنمینم نیتضم ای ینییپا گهید قهیتا پنج دق ای نایکردم که نوشته بود:سا باز

 بابا؟ نه

 .امیو منم اومدم،باش تا ب یگفت تو

 نشستم. نهیگذاشتم و دست به س یکنار ویگوش

 !ه؟یروشن شد؛تماسو جواب دادم:چ میبعد دوباره صفحه گوش قهید دو

 !زنم؟یحرف م واریدارم با د این؟ییپا ایب گمیم ستمیجواب داد:من با تو ن ینیخشمگ یصدا با

 

 !؟یخودته،کدومو دوست دار لیدونم،میتمام وجودمو گرفت:نم یسرتق

 بخدا اگه... نای:سادیکالفش به گوشم رس ینفس ها یصدا

 و اون اتفاق فراموش کنم. امیلطفا اجازه بده حداقل با خودم کنار ب اری:ماتدمیحرفش پر وسط

 

 شصت و هفت پارت
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 قهیبه حالته اگه تا پنج دق یگه،واید نمییمن پا نایکه تاحاال ازش سراغ نداشتم،زمزمه کرد:سا یلحن نیترترسناک با

 بد بشه! تونهیم ارمیمات دمیخونه نشونت م میاگه شب بر وقت،اونینباش نجایا گهید

 .یقطع کردن گوشدادن آب دهنم مصادف شد با  قورت

 

 .کردیبود و داشت خفم م دهیگلومو چسب بغض

 تو چشمامو با پلک زدن،مهار کردم و از جام پاشدم. اشک

 و مانتومو برداشتم و به تن کردم. شال

 لختم که افتاد،آه از نهادم بلند شد. یکه به پا نگام

 که مشخص نشه؛حوصله ندارم. رمیراه م یجور هی الیخیب

 تو سالن نبود. یرفتم،خداروشکر مرد نییپله ها پا از

 

داده بود و به آسمون به  هیتک واریکه به د دمیرو د یمرد هیجا باشه،قدم برداشتم که اون زدمیکه حدس م ییجا به

 بود. رهیخ یمشک یرنگ گو

 پام،به طرفم برگشت. ریز یهاخش خش برگ یصدا با

 با دو قدم بلند خودشو به طرفم اومد که باعث شد استپ کنم. هویلحظه حس کردم متعجب شد، هی

 !؟یوضع از جلو مردا رد شد نیا ؟بایدیچه وضعشه؟چرا شلوار نپوش نیا نای:سادیغر تیعصبان با

 

م تو ه یراه اومدم که مشخص نشه،کس یشلوار بپوشم،بعدشم جور دیاومدن حوصلم نکش نییپا هیگفتم:واسه  سرد

 سالن نبود.

 کنم؟ کاریکنم؟ نه بگو من از دست تو چ کاریمن با تو چ نایگه؟ساید لیشد دل نای:اشد یحرص
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 انداختم؛باز شروع کرد! ریکردم سر به ز یپوف

 

 حس کردم. رچونمیبودم که فاصلمونو کم کرد و دستشو ز رهیکه پاش کرده بود خ یکالج یبه کفشا یناراحت با

 نظر گرفته بود. ریپر حرارتش،وجب به وجب صورتمو ز یها یاکه با قهوه دمیباال آوردم د سرمو

 .دمشیدیچشمام پر اشک شد،قشنگ تار م ناخواسته

 اشکمو گرفت. یکه رو لپم کاشته شد،جلو یاکه با بوسه دیرو گونم چک یاشک

 

 دم،منینم حیترج زیچ چیو ه کسچیدوست دارم و تورو به ه امی...من تورو اندازه تمام دننایگوشم زمزمه کرد:سا ریز

به دوست داشتنم شک  وقتچیلطفا ه اوردم،پسیاون پسره جوش نم هیسر قض وقتچیاگه تورو دوست نداشتم ه

 نکن!

 

 یکنم؟اون از اون پسره که اونجور کاریخب چ اری:ماتد،گفتمیلرزیکه از سر بغض م یانداختم و با لحن نییپا سرمو

 ...همه سنگ جلو پامون. نی! خسته شدم،چرا بعد ازدواجمون اسروپایب یهلما نیاز ا نمیگند زد ا

 رو لبم گذاشت و مانع از ادامه حرفم شد. دستشو

و  ستنین یمشکال موندن نیمشکال نکن،ا نیقدر ذهنتو مشغول اکرد و گفت:ان یصورتمو نگاه یولع تمام اجزا با

 زودگذره!

فعال  گفت:من یزیمشخص بود،کرد و با لحن وسوسه انگ نمیس رفته و گلوم و قفسه یمانتوم که کنار قهیبه  ینگاه

 دارم! یتر مهم یکارا

 !؟یکنیم کاریکه متعجب گفت:چ دمیکرد،خودمو عقب کش کمیکه نزد سرشو
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 .ستیوقتش ن ام،االنیکنار ب ریاخ یبزار با خودم و اتفاقا اریقدم عقب برداشتم:مات هی

پسرخاله  نیاز دست ا کمیمن  یگی:باشه خانومم،درست مکرد،زدیم رورویز امویاون لبخند مهربونا که تمام دن از

 !زنمیو هش م شیملعونت عرق خوردم،ش

 .انیرا نیخندم گرفته بود:از دست ا دایلحن حرف زدنش،شد نیا با

 

 برم که بازومو گرفت و گفت:کجا؟! اومدم

 .گهیگفتم:وا خب برم داخل د متعجب

 .؟یورجنیبه پاهام کرد:ا یااشاره

 کنم؟ کاریخب چ-

 که مشخص نشه. ایتوام پشت سرم ب رمیتو دستش گرفت:من جلوتر م بازومو

 نبود. یا گهیخب تو اون لحظه چاره د یبود ول یخنده دار شنهادیپ

 

 گرفتم که رون پام مشخص نشه. یحرکت کردم و چاک لباسمو جور اطیسرش با احت پشت

 تر حرکت کنم و داخل بشم. عیباعث شد سر نینبود هم یتاالر کس جلو

 .نییپا یایب نمایست،نبین یبرو کس عیسر نایپله ها گفت:سا نییپا اریمات

 و گفتم:باشه. دمیخند

 .گردهیم یکه سرگردان داره دنبال کس دمیو دشدم که با رزان داخل

 !گردهیکنم دنبال من م فکر
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 و شالمو ازتنم کندم و به طرفش رفتم. مانتو

 یریم یکنیشال و کاله م عیازت غافل بشما،سر تونمینم قهید هی؟یباز کجا رفت نایبلند شد:سا صداش دنمید با

 نگرانت شد. یکل ن،مامانتییپا

 

 کارم داشت. اری:نگران نباش ماتدمیبه روش پاش یمهربون لبخند

باهاش  یدلخور شد که نرفت یکل سایتو خونه؟آو نینگه دار شهینم گم،حاالی:آهان آره مکه به لبم افتاد نگاهش

 !یبرقص

 !خورمیتا کرده رو دستم گذاشتم:نگران نباش،تا آخر جشن از کنارش جم نم شالمو

 

 ها!زد:بدجور شارژت کرده یطونیش لبخند

 که مهره مار داره چشماش! ستیخندشو قورت داد:چشم ن عیچپ نگاهش کردم که سر چپ

 داد زدم:رزان؟ بلند

 کرد:جونم! یملوس خنده

 شو!خفه-

 که بدجور رو مخم رفت:چشم. دیخند بازم

***** 

 

 شصت و هشت پارت
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 هوس کورس کرده بودن. بیو مهراد و ما عج انیرا نیماش ابونیو تو خ میراه برگشت از جشن بود تو

 .دادنیو جولون م دنیچرخیعروس م نیمدام دور ماش نیسه تا ماش نیا

 مهراد. نیهم تو ماش هیداداشش و بق نیما بود و رزان تو ماش نیکه تو ماش اریسام

 بزارن. شیرو به نما ییبایز یو رقص کرد انیکه کُرد بودن،ب نایا سایآو یالیپارک شدن تا فام یها کنار نیماش

 

 کرد. یکرد یبایشروع به نواختن آهنگ ز یکرکننده ا یو مهراد همزمان روشن شد و با صدا انیرا نیماش ستمیس

 .دنیرقصیگرفتن و بودن م گرویو مرد دست همد زن

 بود... یاالعادهفوق شب

 

 .میبردیبه خونه خودش م ارویسام میو داشت میراه برگشت به خونه بود تو

 افتاد که پشتش پر از دختربچه و پسربچه بود. یسانیلحظه چشمم به ن هی

 بهم کرد. یدوختم که اونم متقابال نگاه اریبه مات طنتمویشپر نگاه

 زد که باعث شد حواس همشون به ما معطوف بشه. یحرکت کرد و چراغ سانیپشت ن قایدق اریمات

 

 !میدرآورد یدارخنده یهابا هم شکلک همزمان

 .رخندهیهمشون زدن ز سانیپشت ن یها بچه

 چندتاشون جوابمونو با زبونشون دادن! یحت

 خاک تو سرتون،خدا خوب درو تخته رو با هم جور کرده ها! ینعیبا تاسف گفت: اریکه سام میدیبلند خند هردومون
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 بودم. دهیبه خنده افتاد:زن و شوهر خل تر ازشما ند ارمیکه خود سام میدیحرف داداشم هم خند نیبا ا یحت

 .میطرف خونه خودمون رفت م،بهیکه دم خونش گذاشت ارویسام

 دادم و به خواب رفتم. هیتک شهیخسته بودم که سرمو به ش قدران

 

***** 

 اریمات

 

 شدم. ادهیپارک کردم و پ نویساختمون ماش نگیپارک تو

 و بغلش کردم. نایسا یزانو ریدرو باز کردم و دست انداختم ز آروم

 با پام بستم و به طرف آسانسور حرکت کردم. درو

 بردیش داشت آشغاال رو مبا دختربچه ینییپا هیاز راه پله اومد و همسا ییپا یسوار آسانسور بشم،صدا نکهیا قبل

 .رونیبزاره ب

 

 وابه!مهربونه خ واش،خالهیتو بغلم،رو به باباش آروم گفت:بابا  دهیخواب ینایسا دنیبچه که اسمش آوا بود با د دختر

 جانم... یا

 و گفتم:حاال چرا خاله مهربونه؟! دمیبه روش پاش یمهربون لبخند

 !کنهیم یوقت ها باهام باز یدوسش دارم،بعض یلیفت:آخه من خلحن ناز و بچگونش آروم گ با

 

 لحظه! هیجلو اومد و آروم لب زد:عمو خم شو  یچند قدم کشیکوچ یپاها با
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 نکن. تی:آواجان عمو رو اذکرد،گفتیبچش نگاه م طنتیکه تاحاال تو سکوت به ش باباش

 نگاهم نکرد. یانداخت و حت نییاز خجالت سرشو پا دیرو تو بغلم د نایسا یوقت

 

که  خاله چند بار گفت یکنار گوشم زمزمه کرد:عمو حت کشیکوچ یتو بغلم به طرفش خم شدم که با دستا ینایسا با

 قبول کنم! نویا تونمیخودمو دارم،نم یخب عمو من مامان بابا یمثل من داشته باشه،ول یدوست داره دختر

 

 .دمیبلند خند یبا صدا مالحظهیب

 حرفا؟! نیوروجک و چه به ا نیا ایخدا

 رو ترک کرد. مون،جمعیواقعا سرخ شده بود،دست آوا رو گرفت و با عذرخواه گهید باباش

 تکون دادم و سوار آسانسور شدم. طنتشیبه ش یسر

**** 

  

 سگ تو روحت! یا

 داره باهات! یتو صورت آدم که انگار دشمن دیتابیم رحمانهیب یجورهی دیخورش نور

 رو کنار زدم و رو تخت نشستم. پتو

 نبود. نایاز سا یخبر

 رو لبم شکل گرفت. یزیآمطنتیآوا لبخند ش شبیحرف د یادآوری با

 رفتم. رونیو از اتاق ب دمیبه موهام کش یدست
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 ست!که بدجور سرگرم آماده کردن صبحانه دمیپله ها د از

 ه کردم.آروم به طرفش رفتم و از پشت دستمو دور شکمش حلق آروم

 .دیاز ترسش زد و باال پر یغیج

 !شهیخنده دار م یلیخ ترسهیم یوقت

 

 ...یب یلیخ اریحرص سرشو به طرفم کج کرد:مات با

 کن! کنم،ولمیخفت م اری:ماتادیب رونیگفت و تقال کرد که از آغوشم ب یکه از گردنش گرفتم،آخ یگاز با

 !؟یهوس دختر بچه کرد دمیو حلقه دستامو محکم تر کردم:شن دمیخند

 انداخت. نییسکوت کرد و سرشو پا یناگهان یلیخ

 لپاش گل انداخته. دمیبه طرف خم کردم و د سرمو

 

 نکرد و دستمو که به دورش حلقه بود،گاز گرفت. یازش گرفتم که اونم نامرد گهیگاز محکم د هی

 ست!کوسه یکه،دندونا ستیدندون ن ناکس

 خی سایاد،وایداره خون م اریمات یشد و به سمتم اومد:وا شد،هولیکه داشت کبود م رد دندوناش رو دستم دنید با

 .ارمیب

ی،میاریب خی خوادیدورش حلقه کردم:نم نه،دستمویکه خواست بره،از کمرش گرفتم و رو اپن گذاشتم بش نیهم

 ردش بمونه! خوام

 

 .گهید یاوونهیچپ نگام کرد:د چپ
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 کردم. لیرو م یامزهبردم و صبحانه خوش کشیبه نزد سرمو

***** 

 

 شصت و نه پارت

 

 ماه بعد کی

 

 نایسا

 

 بچت نفسمم گرفت! نیاد،اینفسم باال نم اریمات یداد زدم:وا طاقتیب

ه چند وقت نیتو ا یچجور ،اونوقتیاحامله یدیفهم ستیتو هنوز  دوهفته ن نایبهم انداخت:سا یانگاه مسخره اریمات

 !اد؟ینفست باال نم

 

 !فینگرفت،ح نقشم

 !رونیمنو ببر ب اد،پاشوینفسم باال نم ار،منیمات دونمی:من نممیعصب یلیتو هوا تکون دادم و مثال خ دستمو

ببرمت  یمن کار دارم آخه چجور نایگفت:سا یگذاشت و با حالت زار یکه تو دستش بود رو کنار ییهابرگه

 زم؟یعز یریگیبهونه م رون،چرایب

 دود شد رفت هوا! زمش،نقشمیکلمه عز با

داشتم به  که یسرعت نیترشیعطرش بهم خورد،با ب یبو یکنم که وقت تشیاذ کمیکنارش رفتم تا  یحیلبخند مل با

 هجوم بردم. سیطرف سرو
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 !ایخداکه  زارهیواسمون نم یتوله سگ زندگ نیکه بلند گفت که من بشنوم:ا دیبه گوشم رس ارمیمات یصدا

 

***** 

 .دمیگنجیپوست خودم نم کنه،تویداره تو وجودم رشد م یینخودکوچولو هیکه  دمیفهم یوقت

 و به سمت خونه حرکت کردم. دمیکش یخوشحال یاز رو یقیاومدم،نفس عم رونیکه ب شگاهیدر آزما از

 

 واسش باشه. یدلگرم هی تونستیخسته و کالفه بود،م یحساب ایکنم؛تازگ زیسورپرا ارویتا مات دمیچ یابرنامه

و رزان و مهال هم خبر  سایو به آو دمیبرنامه چ یاومدم،تا ساعت دوازده حساب رونیب شگاهیساعت ده که از آزما صبح

 دادم.

 اونا نگم بهتره! یالعمل هااز عکس حاال

 

 کردم. هیمخصوص بچه کوچولو ها هم ته زهیم زهیکوچولو ر یها لهیو چند تا هم وس دمیخر یبادکنک قرمز و آب ست

 .میهم گرفتم و برو که رفت کیکوچ کیک هی

 .میدیدو با بچه ها به خونه رس ساعت

 خونه. نییبه تز میکرد ،شروعیاستراحت بعد

 نکنه. تمونیگذاشتم تا اذ یاخوشگلو و بامزه رو گوشه یها یومیبادکنک هل اول

 

 کردم. یخونه جاساز یرو تو هر جا زهیم زهیر یخرت و پرت ها بعد
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 که فقط بادکنک بده دستش تا باد کنه. رزانم

 !دادیقر م هیبه خونه و  دیکشیدستمال م هی یهم هراز گاه سایو آو گذاشتیهم شمع هارو کنار پله ها م مهال

 

 ....گهید یجورنیا خالصه

 موندن و بعدش رفتن. یساعت کیها ساعت شش همه کار ها تمام شد و بچه تا

 .رمیدوش بگ هیمن اول برم  خب

 نه؟ ای شهیحال مکه خوش بودمنیتو فکر ا مدامم

 هاس!بچهعاشق دختر اریبگم که مات نمیا البته

 .شهیخوشحال م یکل ادیو به احتمال ز رهیواسه بچه درم جونش

 

 حوله رو دور کمرم گره زدم و در کمد رو باز کردم. بند

 !نیج یرزانویافتاد با دامن ز دمیسف تنهمیبودم که چشمم به ن یمناسب لباس دنبال

 لباس اسپرت مناسب تره به نظرم. هیلباس خواب بپوشم، ای راهنیندارم پ دوست

 

 شدم. شیمشغول آرا نهیبه تن کردم و جلو آ لباسارو

 !لهیتکم یبه خودم انداختم؛خب همه چ یفاصله گرفتم و نگاه کل نهیزدن رژ قرمزم،از آ با

 

 که تو سالن خونه شکل گرفته بود،چشم دوختم. ییبایز یاومدم و به فضا رونیاتاق ب از

 بود. یعال یچ همه
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 تو دستم گرفتم و نگاه مشتاقمو به نخودکوچولوم انداختم. شویآزما برگه

 منتظر اومدنت هستم! صبرانهیب یمامان

 آورد. رونیزنگ در،منو از عالم خودم ب یصدا

 .کردیدرو باز م دیبا کل شهیبار زنگ خونه رو زد،هم هیعجب  چه

 

 میبه دست چراغارو خاموش کردم و پشت در قا یگذاشتم و با بمب شاد رفتیم دیکه با یزیرو م شویآزما برگه

 شدم.

 من که هنوز درو باز نکردم! عه

 تو سرم! خاک

 شدم. میزدم و پشت در قا فونویدکمه آ عیسر

 آسانسور اومد و درش باز شد. یخب کم کم صدا خب

 .دمیخندیم صدایو ب کردمیتصور م ارویمبهوت مات افهیق قشنگ

 

 جان خان داداشت؟! یختیر یاباز چه برنامه نایکه گذشت کفشاشو در آورد و گفت:سا کمی

 کبود شدم. گهیکه گفت د نویا

***** 

 

 اریمات
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 گرفتم. رنظریشده دور تا دور خونه رو ز زیر یچشما با

 سرم! یباال یزیچ دنیپام در و بستم که مصادف شد با ترک با

 که از فرط خنده در حال انفجار بود،مبهوت شدم. یینایسا دنیبه عقب برگشتم و با د یتند به

 جا چه خبره؟! نیا

 

 ترکونده بود ناکس! یسرم بمب شاد باال

 !هییخبرا هید:غلط نکنم امشب افتا حشیمل شیکه تموم شد،تازه نگاهم به لباساش و آرا خندش

 

 .امیاالن م نیو بده من برو بشکرد و گفت:کتت یمرموز خنده

 رفتم. ییرایبه طرف پذ یباال انداختم و خونسرد کتمو به دستش دادم و با خستگ ییابرو

 !ه؟یچ گهید نایا... ا د؛بسمیچرخ وارایشدم،چشمم به دورتادور در و د ییرایکه وارد پذ نیهم

 عکس بچه و نوزاده؟! یرو همه چ چرا

 

 هفتاد پارت

 

 رفتم و نگاهمو به وجب به وجب سالن چرخوندم. نییکه بود پا یااز چند تا پله مبهوت

 روش داشت. یبود افتاد که نوشته ا زیم یکه رو یکیلحظه چشمم به ک هی

 !گمیم کیشدنتو تبر ،باباییدقت خوندم؛بابا تیشدم و نوشته رو با نها زیم کینزد
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 بودم... کیک رهیخ هیچند ثان طورنیهم

 من االن بابا شدم؟! یعنی نیا

 شه؟یم مگه

 ...نایاالن سا یعنی

 !شهیباورم نم نه

 نداره! امکان

 خدا شکرت! یوا یا

 به عکس هاش کردم. یافتاد،برداشتمش و نگاه اجمال زیچشمم به برگه کنار م یهر واکنش قبل

 

 !هیکه عکس سونوگراف شدیسرم م قدرنیا بالخره

 تمام وجودمو گرفت! جانیو ه یتو عکس،خوشحال ینقطه نسبتا بزرگ دنید با

و داره با لبخند  ستادهیها اکه رو پله دمیبوس کردم و کنار گذاشتم تا برم سر وقت مامان کوچولو که د عکسو

 .کنهیبروش نگام متودل

 

 تو آغوشم جا گرفت. هیدو به سمتش رفتم و در عرض چند ثان با

 فندق بود؟! نیبرنامه ها واسه ا نیپس ا-

 رو کرد:بله. رویز امویتمام دن لبخندش

 !شهیو روز به روز بزرگتر م کنهیاز گوشت و خون ما داره رشد م یکی شهیگفتم:باورم نم یذوق خاص با
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 بگم که بهتره باورت بشه... دیدور گردنم حلقه کرد:خب با دستشو

 !شهیگفت:چون من خودمم باورم نم یبیو ذوق عج غیاومد و با ج رونیآغوشم ب از

 زدن. غیو ج دنیپر نییکرد به باال و پا شروع

 

 کاراش بر نداشته! نیو هنوز دست از ا شهیدختر داره مامان م نیا ایخدا

 کرد.و پاهاشو دور کمرم حلقه  دیبا شوق به بغلم پر هویکه  کردمینگاهش م بیبه ج دست

به  ترشیبه بعد حواست ب نیاز ا زحمتیب نایدستمو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:سا عیوفته،سریب کهنیترس ا از

 خودت باشه.

 

 از االن شروع شد! گهیکرد:بله د یاخم متقابال

 شروع شد؟ یچ دیببخش-

 !یزاریبچه و من فرق م نیا نیکه ب نیاز موهاشو پشت گوشش فرستاد:هم یاتره

 هی یبگ یجورنیا امگهیبار د هیباشه؟  شیدوم نیفرق گذاشتم که ا یفسقل نیتو ا نیب ینگاهش کردم:من ک اخمو

 .کنمیلقمه چپت م

 

 !ادیکه بدش ب هیککرد:حاال  یملوس خنده

 دختر واقعا پروعه. نید،ایابروهام باال پر جفت

 

***** 
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 کیهفتادو  پارت

 

 !خوامیم نایبابا من از ا-

 .نیکم بود شما هم اضافه شد تونیین،دایترو خدا دست از سرم بردار ی:وادمیبه موهام کش یدست کالفه

یم ییبه دا ینخر م،اگهیخوایلواشکا م نینداشت دست به کمر شد:بابا خان ما از ا نایبا سا یکه تفاوت یبا ژست نایمات

 !؟یکنیخودته،کدومو انتخاب م لیگم،م

 کرد. دییهم تا نیسام

 

 !ارنیشدم که تو زبون اصال کم نم یدوتا وروجک تمبهو

 هم با من! نینداشت،تمام رفتارو اخالق و اونو داشت و سام نایبا سا یتفاوت چیه نایمات

 رو رقم زدن! مونیاز زندگ یدیجد مون،بخشیکه با ورودشون به زندگ یوروجک دوتا

 

 !شهیلحن من باشه،گفت:جناب مهندس وقتت داره تموم م هیشب کردیم یکه سع یبا لحن نیسام

 .خرمیو گفتم:جهنمو ضرر واستون م دمیتو هم کش هامواخم

 .داشتنیاومد،برمیکه دستشون م یو هر نوع لواشکل دنیپر نییو پاباال  یبا خنده و خوشحال هرودوشون

 

 منو از بر بود. نیماش زاتیتمام تجهپسر  نیطرف ضبط و روشنش کرد،ا دیپر نیم،سامیکه شد نیماش سوار

 بردن رو هوا: نمویماش نایموردنظرشو گذاشت و با مات آهنگ
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 یدیدستم م یکار بد

 یریتو دستم م از

 یریبام دلگ مونهیآخرشم م دونمیم

 یریتاث زارهینم

 دل تو اصال رو

 من وابستم  کهنیا

 ترسمیم یبر تو

 واسه چشمات  من

 ترسمیتنگم پره م دل

 دستم ستیحال من ن یشده انگار بد

 

 که من حض کردم! یوجب مین دادیم یقر هیکه پشت نشسته بود  نایمات

 .کردیم شیهمراه نمیسام

 .گذروننیدادن و م لیو خانواده واسه خودشون تشک یکه گذشته هر کدوم از بچه ها زندگ یپنج سال نیا تو

دونفر با  نیو رزان شد،ا دیرو به پا کردن و بعدش هم قرار بر ازدواج آو یبعد از دوماه جشن عروس نیو رات سایآو

 !دنیبهم رس یبیعج یسخت

 قدر سنگ جلو راهشون بود که نگم بهتره.ان چون

یشون هم نم یکرد،تو جشن نامزد یتصادف جزئ هی دیبارم آو هیرزانو زدن، فیک یعروس یها دیبار موقع خر هی

 تموم کرد! نیبنز نشونیماش یچطور دونم
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 شد... بیغر بیعج یلیخ کال

 .یرو نامزد بودن و بعد هم عروس یماه شش

و  شهیآشنا م یرو رفت لندن و برگشت که از قضا تو فرودگاه با دختر یسال کی انیکه را اریو سام انیرا مونهیم

 و آخرم ازدواج! نایو ا شنیعاشق م

 

 !استیو سه سال سن،هنوز چشمش دنبال پر یکه با وجود س اریسام مونهیم

 ...میدار یعروس هی یکه به زود دونمیو م ارهیدلشو به دست ب کنهیم یسع داره

 .میشد ادهیهارو به دست گرفتم و پ دیخر کیپارک کردم و پالست نویم،ماشیدیدر خونه که رس جلو

 

 .دیرسیها خوب به گوش مخنده بچه یم،صدایدر خونه که بود جلو

 و دادشون شروع شد. غیبه داخل هجوم بردن ج نیو سام نایباز شد،مات نایکه توسط سا رد

 کرد. شیازم گرفت و لبخند ملوسشو چاشن دارویخر نایسا

 رو داره. یو سرزندگ ییبایکه گذشته، همون ز یبا وجود پنج سال هنوزم

 

با  یدونینم ییگفت:دا یاجا کرد و با لحن بامزه اریبلندشو با دستش باال جمع کرد و خودشو بغل سام یموها نایمات

 !میکنیم دیقدر بابارو تهداسمت چه

 .رخندهیخودش زودتر از همه بلند زد ز و

 

 .میدیخند قدر،انینگو مات یبود،با خنده بانمکش گفت:آ انیکه بغل را نیسام
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 واسمون نموند از بس بچه ها از خنده گازش زدن. یاخونه گهید

 دار بود،منم به خنده افتادم.قدر خندهان نیاملحن س یعنی

 !دادنیدرس م طانویدوتا ش نیا

 

 ها!بچه نیبه ا زادیخندش که تموم شد گفت:دست مر انیرا

 وسط! ختیلواشک و آلوچه ر یبرعکس کرد و کل کویلواشکا رفت و پالست یها کیبه طرف پالست نایمات

 رفتن و مشغول خوردن شدن. یابه گوشه نیچند تارو برداشت و با سام خودش

 اس!خوشمزه قدرن،انیکرد و داد زد:شمام بخور یملچ ملوچ نیسام

 

 هفتادو دو پارت

 

ون عاشق و مجن افهیداره ها ق دنید یعنیزنش،کرد و لواشکو به طرفش گرفت، یعنیبه ساره  یزیآمنگاه محبت انیرا

 !انیرا

 ازدواج کنه. دونستمیم دیبود و بع یاحرفه یدختربازا نیاز ا انیرا چون

 داره! دنیکه د هیو معصوم یدختر چادر هیکه کنارش نشسته، یدختر نیا االن

 

 زدم. هیگذاشتم و به مبل تک نایپشت سا دستمو

گفت که  یچ دونمیدر گوشش نم اریرفت سام یشش،وقتیاشاره کرد که بره پ نایافتاد که به مات اریبه سام نگاهم

 گرد شد که حد نداشت. یخوشحال یاز رو یدخترکم به قدر یچشما
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 !وهویبله رو داد  ییزد و داد زد:بابا بابا زندا یغیج یحالخوش یاز رو هوی

 

 متعجب گفت:حاال خوبه گفتم جار نزنه ها! اریسام

 گفتن. کیبه خنده افتادن و تبر همه

 !؟یدلشو برد یخان چجور اریزد:خب سام بشیبا س یگاز نیرات

 دیتهد کمیو  نایاز اون نگاه خفنا به قول سا کمیمواقع  جورنیزد:ا یرفت،لبخندیور م نایمات یکه با موها طورنیهم

 کارسازه!

 !؟یکرد دیخدارو تهدکرد:بنده یاتک خنده دیآو

 ذهن منحرف تو. یدایسرش بست:نه حاال از اون تهد یرو باال نایمات یکش موها با

 

 .؟یشیما م یقاط یداد:خب ک هیگذاشت و تک زیشو رو م یدستشیپ انیرا

 !یو گفت:به زود دیخند اریسام

 !ه؟یک ،وقتشیبه زود دونمیرو به طرفش پرت کرد:خب خره خودم که م ییهلو انیرا

 وقتشو! دونمیرو هوا گرفت:االغ نم اریرو سام نایکه کم مونده بود بخوره تو صورت مات ییهلو

 گشته،بد دهن شده! ایبا پر یاز وقت اریبه هوا رفت،سام خندمون

 !یآ یآ یآ

 

 به خواب رفتن. یهم از سختگ نیو سام نایبعد،بچه ها رفتن و مات یساعات

 عوض کردم. یشرتیاز تنم کندم و با ت لباسمو
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 .میبخواب میخسته شدم،بر یلیگفت:خ یگذاشت و با خستگ نیداخل ماش وفیکث یظرفا نایسا

 به من به خواب رفت. توجهیرو تخت و ب دیپر نایم،سایاتاق که رفت به

 

 .وفتهیرو کنار زدم تا نور ماه تو اتاق ب پرده

 آسمون جلو چشم بود. ریتصو دم،قشنگیرو تخت دراز کش یوقت

 داشت خودشو بزنه به خواب! یکردم که سع نایبه سا ینگاه

 !ره؟یگینم ؟دردیدیقدر چشماتو بهم فشار مچرا ان یآخه فسقل-

 

 تابلو جاخورد. یلیخ

 پلکاشو باز کرد. یکه آروم ال رخندهیزدم ز بلند

 کردم. دارتونیب قیکه از خواب عم دیبخشیم یلیگفتم:خ طنتیو با ش دمیطرفش چرخ به

 ار؟یسرش گذاشت:مات ریم کرد و دستمو زحواله یچپ نگاه

 جانم؟-

 !ادته؟ی شویدور کمرم حلقه کرد:شش سال پ دستشو

 !شیکی ادمه،بخصوصیلومه که کردم:مع یاخندهتک

 

 گفت:کدوم؟ مشتاق

 اصفهان! یابونایتو خ دنتیکش ییاون ال-

 بود. یبعد حرفم خودم خندم گرفت،عجب روز و
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 نینگو از دورب سایشد؛پلیبعدش چ یدونینم یوا دم؟یکش ییال یچجور یحال کرد ییو با ذوق گفت:خدا دیخند

 یلیهنگ کردم،خ یجورنیدنمو،همیکش ییال لمینشونم داد ف یوقت سهیآوردن،پل رمیجا گ هیشمارمو برداشتن و 

 خفن بود!

 

 بامزه بود. یلیکردنش خ فیام به هوا رفت؛خاطره تعرخنده کیشل هوینگاهش کردم و  کمی

موقع  شاپ،اونیکاف میو بعدش رفت میمسابقه بد ایب یکه گفت یاون روز ترشیمن ب یم گفت:ولبه خنده توجهیب

 داد! فیبهم ک ترشیب

 سوال؟ هی اریمات

 جانم بپرس.-

 !ا؟یدن یاسم دختر موردعالقتو گفت یچ ی:برادیچشمام زل زد و پرس تو

 

 هست که... ینفر هی ست،فقطیمن ن یتو زندگ ایبه اسم دن یکس یزدم:خانوم یقیعم لبخند

 ؟یشد:که چ داریتو چشماش پد یحسود

 شد؟ رفهمی،شیمن یایتموم دن ،توییکردم:که اونم تو یاخنده

 از ته دلش کرد:بله. یاخنده

 

 ما چه لوسن! یمامان بابا نیداداش ا گمای:مدیبه گوشم رس یپچ پچ یلحظه صدا هی

 گن؟یم هیچرت و پرتا چ نیآره ا-

 گرد شد! هیدر عرض چند ثان نایمنو سا یچشما

 !نن؟یو سام نایمات نایا
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 .میبه طرف در رفت نیپاورچ نیو پاورچ میرو تخت بلند شد از

 درو باز کردم که دوتاشون پرت شدن تو اتاق! هوی

 

 ...م،الفراریلو رفت یگفت:اوه اوه آبج نایمثال آروم به مات نیسام

 هردوتاشونو گرفتم. یکه خواستن فرار کنن،بازو نیهم

 !شنومیم دیجد یزایچ-

 بابا؟ یپرو به طرفم برگشت و خودشو متعجب نشون داد:عه جد یلیخ نایمات

 نا؟ی:ماتدمیغر

 از خواهرش در اومد:خان بابا خواهر منو دعوا نکن،منم بودم! تیبه حما نیسام

 .نیکنیگفتم:به به خوبه اعترافم م یباال انداختم عصب ییابرو

 .هیکه کار بد نیدونین؟میبود سادهیکردم:پشت در اتاق ما چرا فالگوش وا یجد لحنمو

 

 !؟یاریدر م شرتتویت یدنیبه ارث برده بود گفت:شما خودت بگو چرا خواب نایکه از سا یبا سرتق نایمات

 ه؟یچه سوال گهید نیدرست صحبت کن،ا نای:ماتدیمداخله کرد و اخماشو تو هم کش نایسا

 نگفت. یزیانداخت و چ ریسر به ز نایمات

 !میبسوزون شیآت کمی میبرد،گفتیگفت:خب بابا خوابمون نم نیتر تکرار کردم که سام یجد سوالمو

 

 هفتادو سه پارت
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  ؟یسوزوندن شیچه آت یشبنصفه-

 ...گهیتون تکرار بشه،اونوقت دکار زشت نیا گهیبار د کیگفتم:اگه فقط  یبه هردوتاشون با لحن فوق جد رو

 !دیببخش ییوسط حرفم و گفت:باشه بابا دیپر نایمات

به غرورش برخورده  یکرد؛حسابیه با اخم نگاهم مافتاد ک نینگفتم،نگاهم به سام یزیباال انداختم و چ ییابرو

 پسرکم.

 پدرسوخته! شهییدا هیشب

 

 وقته. رید،دیبخواب دیخب بر یلیخ-

 رفتن و درو پشت سرشون بستم. رونیاز اتاق ب ریدو سر به ز هر

و ت دنیپر طانیاز جا کنده شد و دو تا ش یعیفج یکه به طرف تخت حرکت کردم،در اتاق با صدا نیجون خودم هم به

 .دنیما خند شیاتاق و رو تخت نشستن و هرهر به ر

 .میو به طرفشون رفت مینگاه به هم کرد هی نایسا منو

 رو... نیهم سام نایرو توبغلم گرفتم و سا نایمات من

 کرده بود. بمیکه خدا نص ییهاموندم و چشم دوختم به فرشته داریخواب برن،بکه به یوقت تا

 

 و داره!حس متقابل نیختم، از عمق نگاهش خوندم که همدو نایبه سا نگاهمو

 شماها... یعنیلب زمزمه کردم:عشق  ریز
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 تو یعنیعشق  رمان

 قلم:فاطمه به

 ۹۷/۶/۱۴:خیتار

 

 .دیلذت برده باش دوارمیام

 .دیباش شمس

 

 ��سندهیاز نو یسخن

 

 زمیسالم به تمام دوستان عز با

 .دیرس انیسال وقت گذاشتن و زحمتاتم،به پا کیرمان بعد از  نیا

 ممنونم و قدردانتونم. تینهاین،بیکرد میرمان همراه نیپارت ا نیتا آخر نکهیو ا تتونیتک تک تون بابت حما از

از  یداشته باشم؛چند یکانال کمکم کردن،قدردان نیا سیرمان و تاس نیکه تو نوشتن ا یاز چندنفر خوامیم

 که هزاران بار ممنونشونم. کردنیم شنهادیپ یت گهربارنظرا شهیدوستانم هم

 نکردن. غیدر یزیچ چیآموزش به من گذاشتن و از ه یکه وقتشون رو برا یزیعز یمرب

 

 .دیرس انیبه پا تیرمان با موفق نیکه ا خوشحالم
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 .شهیدر کانال گذاشته م یرمان به زود نیا گهید یاف و صورت ها ید یپ

 .شهیهست و فعال به اشتراک گذاشته نم پیدر حال تا یبعد رمان

 .شهیکانال عکس و متن و تکست و دلنوشته گذاشته م نیا انش،تویزمان پا تا

 

 ��دارم دوستون

 ❤دیباش شمس

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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