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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 

 ریرمان ماه را در آغوش بگ

 کسایقلم مل به

 عاشقانه یانجمن رمان ها عضو

____ 

 :مقدمه

 زنم یماه پرده را کنار م دنیروم و به شوق د یپنجره م یهر شب به سو مثل

 از وجودم شده است یماه جزو گریروزها د نیا

 کند یدرکم م شتریب یتنهاست و از هر کس یکه مثل من تنها یماه

 رمیگ یزنم و ماه را در آغوش م یم یدر آخر لبخند و

__ 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 :خالصه

ه کن یو دوست پدرش از اون درخواست م یپزشک یرشته  یکه دانشجو کایبه نام مل یدختر یداستان زندگ تیروا

که  تهفیم یبیاتفاقات عج مارستانیبه ب کایه اما با ورود ملاون که در فرانسه هست مشغول به کار ش مارستانیدر ب

 زنه. یرو رقم م کایسر نوشت مل

 با طنز و احساسات ختهیآم یا عاشقانه

 

 !یبود لواشکم کن کینزد ن،یچشمت رو بب یآقا جلو-

 رفتم و جزوه هام رو محکم بغل کردم. یغره ا چشم

 خوام خانم. یمعذرت م-

 گفتم و به راه ام ادامه دادم. یشیا

 .ختیمحکم بهم برخورد کرد و تمام جزوه هام ر یجلو تر که رفتم پسر کمی

 بهش انداختم. یحرص نگاه

 !ینیب یچشمت رو نم یچه طرز راه رفتن، مگه جلو نیا-

 هام رو به کمرم زدم و ادامه دادم: دست

 ؟یدیفهم ؛یکن یجمعشون م عیزود تند سر-

 د و اومد بره که لباسش رو گرفتم.ز یپسر پوزخند 

 !یزارم از جات جم بخور ینم یکجا کجا تا جمع نکن یآها-

 گذاشت. بشیاش را داخل ج یزد و گوش یپوزخند پسر

 کنم ها! یم کاریچ یدون یکه خودت م فتیبا من در ن رم،یگ یم دهیدختر کوچولو حرفت رو نشن نیبب-
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 کردم. دنیسرتا پاش نگاه و شروع به خند به

 .یکن یم سیکه شلوارت رو خ نهیته تهش ا ،یاوخ-

 شد و جلو تر اومد. یحرص پسر

 تورو آدم کنم! دیکه من با نینه، مثل ا-

 به عقب برداشتم. یابروم رو باال دادم و قدم یتا

 خودت رو خسته نکن. یخود یشن پس ب یفرشته ها آدم نم-

 زد. یجلوم گرفتم، لبخند مسخره ا دیبرداشت که مشتم رو به نشونه تهد یا گهید قدم

 ؟یمن رو بزن یخوا یکوچولوت م یدست ها نیبا هم-

 دست هام نگاه کردم، بعد دوباره به پسر زل زدم. به

 .ارهیب نیینکن، اونقدر هست که بتونه فکت رو پا شیکیهه، نگاه به کوچ-

که باز شدن بند کفشم همانا و با مشت پرت شدن رو  دمیاما به سمتش دو دمیلحظه ترس هیحرص به سمتم اومد،  با

 دماغ پسر همانا.

 .ختیدرخت مقابل ر یهوا رفت که احساس کردم برگ ها یجور دادش

 داخلش گذاشتم. یکفشم رو هول هولک یجام بلند شدم، خودم رو تکوندم و بند ها از

 محکم تر بزنم؟ ای یکن یخوب شد؟ حاال جمع م-

 اش با دستمال شد. یخون ینیغول پاک کردن برو تکون داد و مش سرش

 اش جزوه هام رو جمع کرد و دستم داد. ینیاز پاک کردن ب بعد

 مشغول مرتب کردنشون شدم. یکردم و با خونسرد فوتشون

 شد. یبه بادمجون نم لیدماغت تبد یکرد یپسر خوب، اگه از همون اول جمع م نیآفر-
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 .ادیکمان بودم که متوجه نشدم باز داره دنبالم م نیافتاد، آنقدر محو رنگکمان  نیبغلش گذشتم که چشمم به رنگ از

 .دمیچشم به هم زدن برگشتم و با جزوه هام تو سرش کوب کی تو

 کن. فیبچه محل هاتون هم تعر یدر افتاد ور افتاد، برو برا یهر که با مل-

به موقع بندش باز شد وگرنه معلوم نبود االن رو صورتم  یکه دور تر شدم، خم شدم و بند کفشم رو بستم؛ ول یکم

 بادمجون! ایکاشت  یگوجه م

 صدام رو رو سرم انداختم. شهیرو تو در انداختم و در رو باز کردم، مثل هم دیکل

 خوشگل خونه اومد! -

 اومد. رونیمالقه به دست از آشپزخونه ب مامان

 چه خبر کار هات جور شد؟  ؟یسالم خوب-

 مبل کرم رنگ انداختم: یکردم و جزوه هام رو رو زونیچم رو آوو لو لب

 خب نشد. یمامان دست رو دلم نزار که خونه! چند جا سر زدم ول یا-

 دونه پشت دستش زد. هی مامان

ا دانشگاه شم نیدونم ا یمن نم ،یات رو بگذرون یکار آموز یتو بر ستیجا ن جیه یعنیاز دکتر مملکت،  نمیا ایب-

 کارست! یپس چ

 و به سمت آشپزخونه رفتم. دمیرو باال کش مینیب

 کار کنم؟ یحاال من چ-

 غذا شد. دنیدر قابلمه رو برداشت و مشغول کش مامان

 ناهار بخور که سرد شد و از دهن افتاد. ایبه حالت کنه، حاال هم ب یفکر هیگم  یتو غصه نخور شب که بابات اومد م-

 و کنارم نشست. دیرو عقب کش یدستم گذاشت، صندل ینشستم، بشقاب رو جلو زیگفتم و سر م یا باشه
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 دوست هات کجا رفتن؟ هیبق-

 ندارم.  ییمن آشنا یکردن ول دایرو پ ییجا هیگفتم:اونا همشون آشنا دارن زود  غرغرکنان

 شد. زیم یبا قاشق رو یو مشغول باز دیکش یپوف مامان

 غذات رو بخور. ،یریغوره بگمن آب یخواد برا یخب حاال، نم یلیخ-

 داد. یبد یزد که قاشق از دستم کف بشقاب افتاد و صدا یغیتکون دادم، تا قاشق رو برداشتم وحشت زده ج یسر

 !؟یدست هات رو شست-

 شورم. یزدم گفتم:سکته کردم مامان، نه االن م یکه نفس نفس م یحال در

 رفتم و بعد از شستن دست هام مشغول ناهار خوردن شدم. نکیجام بلند شدم و به سمت س از

 

 که تموم شد تشکر کردم، از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. غذا

 زنگ زدم. دایرنگم پرت کردم و به پارم یتخت طوس یرو رو خودم

 رم از هوش! یاالن م یوا یمن کوش، وا یدایپارم یوا یوا یوا-

 .دیغش خند غش

 ؟یسالم خوب-

 کردم. یمصلحت ی رفهس

 منم همون... یمیقد اریسالم من به تو -

 .دیحرفم پر وسط

 من برم. یکن نیتا صبح ما رو با صدات مز یخوا یاگه م-

 .امیب رونیب هیکردم خودم رو کنترل کنم و از حاش یسع



 ریماه را در آغوش بگ

 
8 

 

 ؟یمن جور کن یرو هم برا ییجا هی یتون یم یپارم نیخب حاال نرو، بب یلیخ-

 کرد و مردد گفت: یکوتاه مکث

 ...یعنیشه  یمن روم نم یول دیببخش یمل-

 ام دوختم. یگل گل ینگاه ام رو به پرده  دانهیو نا ام دمیکش یپوف

 کنم. یدرک م ست،یمهم ن-

 شد. نیغمگ لحنش

 ؟یناراحت شد یمل-

 زدم، چشم از پرده برداشتم و از جام بلند شدم. یلبخند

 کنه فعال. یبرم مامانم صدام م گهینه من د-

 رو قطع کردم. یجواب نموندم و گوش منتظر

بده که اطرافت پر از آدم باشه اما تنها  یلیخ م،ییهمش مال تنها دیدونم چرا انقدر لوس شدم؟ شا یهم نم خودم

 .یباش

 هم قرار گرفت. یرو نمیسنگ یتخت گذاشتم و کم کم پلک ها ینشستم و سرم رو رو نیزم یرو

... 

 پاشو! کا،یمل--

 چشمام رو باز کردم. یو ال دمیکش یا ازهیخم

 جانم مامان؟-

 انداخت و پشت دستش زد. یمتعجب نگاه

 کار کنم!؟ یمن چ یریدختر؟ اگه کمر درد بگ یدیچرا لبه تخت خواب-
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 نشد. یزیلب گفتم:نه مامان چ ریهم کمرم درد گرفته بود، ز چقدر

 دستم رو گرفت. یخوشحال با

 ارت داره.بابات ک نییپا ایپاشو ب-

 حوصله سرم رو تکون دادم. یب

 .امیمن مو هام رو شونه کنم م نیچشم شما بر-

 رفت و مشغول شونه کردن مو هام شدم. نییاز پله ها پا مامان

 .یو لب معمول ینیپوست کرم رنگ و ب ،یقهوه ا یمو ها ،یآب ینگاه کردم، چشم ها نهیخودم داخل آ یچهره  به

 به مادرم بود. هیشب تینها یام ب چهره

 لبخند زد. دنمیرفتم که بابا با د نییاز پله ها پا آروم

 دختر گلم چطوره؟-

 رفتم و بغلش کردم. جلو

 ن؟یشما خوب ،یخوبم بابا مرس-

 .دیبه مو هام کش یدست بابا

 منم خوبم. یتو خوب باش-

 شکالت برداشتم. هینشستم و  یصندل یرو

 ؟یکن یقبول م یبر گهیکشور د هیبه  لتیادامه تحص یدخترم اگه قرار باشه برا-

 حرف بابا جا خوردم و شکالت از دستم افتاد.  دنیشن با

 گه؟یکشور د هی-

 رو تکون داد. سرش
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 ؟یقبول کن یهست که نتون یمشکل گه،یکشور د هیآره -

 برداشتم. یا گهیو شکالت د دمیخند 

 ندارم. یمشکل ن،یایشما هم همراه ام م-

 .میایهمراه ات ب میتون یمن و مامانت نم-

 زده نگاه اش کردم. رونیاز حدقه ب یشکالت از دستم افتاد، با چشما باز

 من تنها برم؟ یعنی!؟یچ-

 .دینوش یچا یدهن اش برد و جرئه ا کیاش را نزد یچا فنجان

 پسر داشت. هیکه  یهمون ادته؟یرو  یمهر یآقا-

 زده نگاه اش کردم. بهت

 کند. یمن رو م یخدا موها ی شهیآره همون که پسرش هم-

 گذاشت. ینیزد و فنجان رو داخل س یلبخند

و دانشگاه ات رو هم به اونجا  یاون به عنوان پرستار کار کن مارستانیآره خودش، ازت درخواست کرده که در ب-

 کار ها خودش انجام بده. یقرار شد همه  م،یانتقال بد

 زد و گفتم: یبرق چشمام

 نستان و پاکستان نبرتمون!  حاال کدوم کشور؟ افغا-

 شد. انینما شیکرد و چال گونه ها دنیبه خند شروع

 فرانسه. ست،ین یبد ینه جا-

 و ذوق زده نگاه اش کردم. دمیرا به هم کوب میها دست

 .یکه عال نی!؟انیگ یم یجد-
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 رو تکون داد. سرش

 .یهات رو جمع کن پس فردا پرواز دار لیوسا-

 لب زمزمه کردم: ریانداختم و ز ینیاندوهگ نگاه

 من اونجا، تنها... ،یپس شما چ-

 جلو اومد، کنارم نشست و دستش رو دور گردنم انداخت. بابا

 م،یتسیتا آخر عمرت که من و مامانت باال سرت ن ،یهدفت بجنگ یبرا دیگفتم که تو با یهم بهت م یاز بچگ ادتهی-

 .یایخودت بر ب یاز عهده  یکه بتون یدخترم تو اونقدر بزرگ شد

 اش زل زدم و سرم رو تکون دادم. یمشک یچشما به

 

 بود اشاره کرد. زیم یکه رو ییتزایزد و به پ یرو که پرگردوندم مامان لبخند ژکوند سرم

برداشتم و سس قرمز رو روش  تزایپ یتکه ا دم،ییدو زیشد، مثل فرفره به سمت م انیچشمام دو تا قلب نما داخل

 کردم که بابا متعجب نگاه ام کرد. یخال

 !؟تزایسس رو با پ ای یخور یرو با سس م تزایپ-

 یاز من دور م یر یم یدار رمیبم یلب گفت:اله ریو نشستم که مامان ز دمیرو جلو کش یرو شل کردم، صندل شمین

 .یبپز مروین هی یستیخودت هم که بلد ن ؟یبخور یخوا یم یحاال اونجا چ ،یش

 گذاشتم. زیم یکردم و سس رو رو زیرو ر چشمام

هم  یاز شرت راحت شم، دوما من قرمه سبز گهیکشور د هی یبر یاله یگفت یم شیچند سال پ ادتهیمامان! اوال -

 .ستین یزیکه در مقابلش چ مرویبلدم بپزم ن

 نشست. یصندل یباال انداخت و رو یشونه ا مامان

 .دمیمن که تا حاال ند-
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 کردم. یسس رو روش خال یبرداشتم، نصف قوط یا گهید یتزایپ تکه

 !نینیب یحاال م-

 ابروش رو باال داد. یتا بابا

 !یات چه جور یقرمه سبز مینیخب پس شام فردا با تو، بب-

 کردم. یمصلحت سرفه

 شه! ینکرده حالتون بد م یینکرده خدا ییچرب، براتون ضرر داره خدا یقرمه سبز نیدون یبابا جان مگه نم-

 زد. تزاشیبه تکه پ ینگاهم کرد و گاز طونیش بابا

 اش رو کم کن. یخب چرب-

 زدم. یژکوند لبخند

 !ریبرم، شب بخ دیکار دارم با یلیمن خ نمیب یکنم م یحاال که فکر م-

 شدم. دهیرفتم که محکم به نرده ها کوب یعقب عقبک بعد

 !یدروغ بگ یمگه مجبور کایمل یریبم یا

 فتم و کنار در اتاقم نشستم.کشون از پله او باال ر کشون

 .دیلرز یطرف دلم از ترس م هیبند نبود و  یطرف دلم از خوشحال هی

 که دردم آروم تر شد داخل اتاق رفتم. کمی

 شدم. رهیاتاقم رو کنار زدم و مثل هر شب به ماه خ ی پرده

 گفتم. یکه تموم در و دل هام رو بهش م یماه ا به

 کرد. یروحم رو نوازش م دیوز یکه م یبالکن اتاق رو باز کردم و داخل بالکن رفتم، باد خنک در

 !؟هیک گهید نیزد، ا رونیکه داخل ماه بود چشمام از حدقه ب یعکس پسر دنیماه چشم دوختم اما با د به
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 شد! یماه محو نم یرو باز و بسته کردم اما عکس از رو چشمام

 دادم. هیتک واریبگم، فقط وحشت زده از اتاق بالکن خارج شدم و به د یزیدونستم چ یبند اومده بود، نم زبونم

 سر خوردم. وارینفس زنان کنج د نفس

 شناسمش؟  یداخل ماه باشه که من نم یعکس پسر دیبوده اما چرا اون؟ چرا با دید یرو مالوندم، احتماال خطا پلکام

 به ماه نگاه کردم. دیجا بلند شدم و با ترد از

 ماه نبود، وحشت زده به اطرافم نگاه کردم. یاز عکس پسر رو یخبر گهید

 .دمیتختم دراز کش یبالکن رو بستم و رو در

 

 !کایلم نیو عاشقانه بب یلیتخ یلمایف نیبهش فکر نکنم؛ صد بار گفتم نش گهیکردم د یو سع دمیکش یپوف

 ارکیرو چ ییکردن اما خب تنها یکار هامم بابا و دوستش درست م هیداشتم و بق زایو میرو شکر از مسافرت قبل خدا

 کنم؟

... 

 که به صفحه نگاه کنم تماس رو برقرار کردم. نیو  بدون ا دمیاز خواب پر لمیزنگ موبا یصدا با

 تونه باشه!؟ یم یجز پارم یچه کس آخه

 هان؟-

 .امهریسالم خانوم آر--

 زد و مثل جن زده ها از جام پا شدم. رونیچشمام از حدقه ب یاستاد شجاع یشنفتن صدا با

 کردم. یا سرفه

 ن؟یسالم استاد خوب هست-
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 کرد. یکوتاه ا ی خنده

 د؟یممنون، کار هات به کجا رس-

 رو خوب جلوه بدم. یکه دادم رو فراموش کنم و همه چ یکردم سوت یسع

 کرد. یدم!    مکث کوتاه ا یانتقال م سیدارم کارام رو به پار-

 .یر یاز کنارمون م یواقعا؟ پس دار-

 رفتم. یبهداشت سیبه سمت سرو 

 متاسفانه. ایخوشبختانه -

 داد. رونیرو ب نفسش

 دخترم. میسبب خوشحال تتیموفق ،یموفق باش دوارمیبه هر حال ام-

 رو باز کردم. سیزدم و در سرو یلبخند

 متشکرم استاد.-

 خطر خداحافظ. یرم سفر ب یم گهیخب دخترم من د-

 رو قطع کردم. یگفتم و گوش یآروم خداحافظ

 اومدم. نییآروم آروم از پله ها پا اتیاز شستن چشم هام و انجام عمل بعد

 سالم مامان.-

 برات صبحانه آماده کردم. ایب زمیسالم عز-

 چشمام گرد شد و آب دهنم راه افتاد. یپر از خوراک زیم دنید با

 که مامان متعجب نگاه ام کرد. دمییدو زیشد، مثل جت به سمت م انیاچشمان دو تا قلب نم داخل

 تسو به جومونگ حمله نکرده بودن ها! انیسپاه یکن یها حمله م یکه تو به خوراک یجور نیآروم دختر آروم؛ ا-
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 کردم. یبرداشتم و شکالت صبحانه رو روش خال ینون تکه

ضربه محکم  هیکرد و  یشدم.   مامان اخم یرفتن گهیکنم، د ییرایاز خودم پذ یخوام قبل از رفتنم حساب یمامان م-

 به کمرم زد.

 .رهیخواد بم ی! انگار دور از جون میرفتن یرفتن یگ یم یتو هم ه-

و  دیاز آب پرتقالش رو نوش یترسم.    جرئه ا یقورت دادم و گفتم:مامان، من م دم،یکه دهنم بود رو جو یا لقمه

 نشست. زیپشت م

 !یترسم کار دست خودت بد یم ییسر به هوا یلیتو خ ام،یونستم من هم باهات بت یکاش م-

 مامان!-

 و مشغول لقمه درست کردن شد. دیخند

 بزن کارت داشت. دایزنگم به پارم هیخب صبحانت رو بخور،  یلیخ-

 شدم. زیگفتم و مشغول درو کردن م یا باشه

 

 لبم نشست و به طرفش رفتم. یرو یلبخند دایپارم دنیبا د دم،یبه پارک رس قهیاز دو دق بعد

 چشماش گذاشتم. یپشت دستم رو رو از

 .کایمل-

 رو برداشتم که از جاش بلند شد. دستم

 ؟یر یم ینامرد دار-

 زدم. یتلخ لبخند

 دم زود برگردم. یقول م ،یمجبورم پارم-
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 رو تو آغوشم انداخت. خودش

 .    محکم بغلش کردم و زمزمه کردم:کایشه مل یبرات تنگ م یلیدلم خ-

 .نطوریمن هم هم-

... 

 ...  یپرواز شماره -

 *د.یچمدونم رو دستم گرفتم و بابا گونم رو ب*و*س* دسته

 فرودگاه اونجا منتظرت هست. یجلو یمهر یخطر،مراقب خودت باش؛ آقا یبرو دخترم، سفر ب-

 اومدم. رونیبغلش ب از

 چشم ،خداحافظ بابا.-

 دادم. لیپرواز رفتم و چمدونم رو تحو تیت گبه سم بعد

مخصوص شدم و به  یشدم سوار اتوبوس ها یو کارتم چک شد و بازرس تیبل نکهیپروازم رو گرفتم و بعد از ا کارت

 راه افتادم. مایسمت هواپ

 یکه م یموقع دوارمیباال رفتم، نگاه ام رو به آسمون انداختم و گفتم:خداحافظ کشور من، ام مایهواپ یپله ها از

 نشده باشم. مونیاز رفتنم پش نمتیب

 نشستم. میصندل یرو چک کردم و رو یصندل ی شماره

 فرو رفتم. یقیهم گذاشتم و به خواب عم یخستم رو رو یپلکا

... 

 خانم!خانم بلند شو.-

 .میدیبلند شو رس زمیگفت:عز یرو باز کردم که دختر جوان پلکام
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 .زدم و سرم رو تکون دادم یلبخند

 رفتم و چمدونم رو برداشتم و از فرودگاه خارج شدم. تیسمت گ به

 لبم نشست و به سمتش رفتم. یرو یلبخند یمهر یآقا دنید با

 هستم. کایمل یمهر یسالم آقا-

شو اول بببرمت هتل بعد که  نیسوار ماش ؛یگفت:سالم دخترم خوش اومد ییزد و با خوش رو یلبخند یمهر یآقا

 .یالبته اگه حوصله داشته باش یکه کارت رو شروع کن مارستانیبرمت ب یم یاستراحت کرد کمی

 شدم. نیتکون دادم و سوار ماش یسر

 سمت هتل راه افتاد. به

 .یخودت شد یبرا یماشاهلل خانم یبود کیکوچ یلیخ دمتیکه د یبار نیخب دخترم حال خانوادت خوبه؟آخر-

 زدم. یلبخند

 یهم بزرگ تر م فشیشه ،به همون مقدار مشکالت و وظا یخره انسان که بزرگ مباال گهید ،یاون ها هم خوبن مرس-

 شه.

 بابا رو گرفتم: یرو برداشتم و شماره  میگوش

 .نیگفتم زنگ بزنم نگران نش دمیالو سالم بابا من رس-

 خوبه؟  یسالم دخترم، اونجا همه چ-

 .دمینرس مارستانیفعال که خوبه البته من هنوز به هتل و ب-

 بهم بگو خداحافظ. یالزم داشت یزیباشه چ-

 چشم خداحافظ.-

 ام کرد. ادهیپ بایو ز کیساختمان ش هی یجلو یمهر یآقا
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 خونه ات تموم بشه. یبمون تا کارا نجایموقت ا یچند روز-

 رو تکون دادم. سرم

 م؟یبر مارستانیشه االن به ب یم-

 ؟یستیخسته ن-

 زدم. یلبخند

 نه اصال.-

 .رو تکون داد سرش

 منتظرتم. نییرو داخل اتاقت بزار من پا التیخب برو وسا یلیخ-

 اتاق سوار آسانسور شدم. دیتکون دادم و وارد هتل شدم و بعد از گرفتن کل یسر

کنم چمدونم رو داخل اتاق گذاشتم و در رو  زیکه اتاق رو آنال نیرو داخل قفل انداختم و در رو باز کردم. بدون ا دیکل

 بستم.

 رفتم. نیدادم و به سمت ماش لیحورو ت دیکل

 .یذوق دار یلیمعلوم خ-

 کردم. یکوتاه ا ی خنده

 ذوق داشتم. یواسه شروع کار ممیاز بچگ-

 زد. یلبخند

شه، به محض  یشروع م ندهیآ یدانشگاه ات از ماه ها یکالس ها یراست ،یکارت رو دوست داشته باش دوارمیام-

 دم. یشروع شدنش بهت خبر م

 نشستم. نیماش داخل
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 بتونم جبران کنم. دوارمیواقعا از زحماتتون ممنونم، ام-

 به راه افتاد. نیزد و ماش استارت

 زحماتش رو جبران کنم. یتونم گوشه ا یمن نم یکار ها حت نیکرده، با ا یدر حق من خوب یلیپدرت خ-

 نگفتم. یزیزدم و چ یلبخند

 

 .میدیرس مارستانیبعد باالخره به ب قهیدق ده

 نگاه کردم. مارستانیشدم و با ذوق به ساختمان ب ادهیپ نیماش از

 .ایدنبالم ب-

 پلکام رو بستم و از خدا خواستم که پشت و پناه ام باشه و کمکم کنه. هیچند ثان یبرا ستادم،یا مارستانیدر ب یجلو

ا، و گل و بلبل داشته باشه ه یصورت وارشیکه در و د ستین نیمنظورم ا یبود، از قشنگ یبزرگ و قشنگ مارستانیب

 کامل بود. زاتیبودن و تجه زیو تم کینه! منظورم ش

 من رو به پرستار ها و دکتر ها نشون داد. یمهر یآقا

 .نیداشته باش شونیرو با ا یهمکار تیخوام نها یشه، ازتون م یهم به ما ملحق م امهریدوستان از امروز خانم آر-

 گفت: یمهر یادن که آقاتکون د یزدن و سر یلبخند همشون

 کجاست؟ رسامیپس ام-

 باال انداخت. یاز دخترا شونه ا یکی

 ! ومدنین یول انیمن بهشون گفتم ب-

 کرد، دختر به اتاق ته راه رو اشاره کرد. زیچشماش رو ر یمهر دکتر

 اونجاست، تو اتاقش.-
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 تکون داد. یسر یمهر

 مختلف آشنا کن. یرو با بخش ها امهریشما خانم آر امیتا من م یرم سراغش، دکتر ضرغام یخب، من م یلیخ-

 تکون داد. یسر دختر

 حتما دکتر.-

 انداختم. هیبه سمت اتاق رفت و نگاه ام رو به بق تیبا عصبان دکتر

 تکون دادم. یرو بدونم؟    سر کتیشه اسم کوچ یم زمیعز-

 .کایمل-

 خوشبختم منم رها.-

 زدم. یلبخند

 .نطوریمنم هم-

 کنارش گذاشت. زیم یو گرفت و جزوه هاش رو رودستم ر رها

 مختلف آشنات کنم. یتا با قسمت ها میبر-

... 

 خوشت اومد؟ ،یدیخب همه جا رو هم که د-

 کردم. یکوتاه ی خنده

 !هیعال-

 اش حرفش رو خورد. یعصبان یو چهره  یبگه که با اومدن دکتر مهر یزیچ اومد

تر رفتم که چشمام  کیو نزد کیشدم، نزد رهیاومد، با دقت به صورتش خ رونیاز اتاق ب یپسر یسر دکتر مهر پشت

 پنگ شد. نگیتوپ پ یاز تعجب اندازه 
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 زده نگاه اش کردم، زبونم بند اومده بود. وحشت

 !یماه، ماه! تو ماه ا-

 زد و از کنارم گذشت. یلبخند پسر

 به گفتن نبود! ازیدونم ماه ام، ن یخودم م-

 .دیدوباره هوش از سرم پر افشیق دنیا دکردم اما ب یبزرگ اخم

 ؟یکن یکار م یچ نجایا یماه بود یتو تو-

 با تعجب نگاه ام کرد. پسر

کردم بعدشم نکنه تو از  یم یزندگ نیکره زم نیام تو هم یمحض اطالعتون بگم من از بچگ ریماه بودم؟ نخ یمن تو-

 !؟یماه اومد ی ارهیس

 و گفت: دیخند زیر زیکردم که ر یاخم

 گم! یم یجد-

 دادم و پشتم رو بهش کردم. رونیحرص نفسم رو ب با

 با عجله به سمت پسر رفت. رها

 بودن! یاز دستتون عصبان یلیخ یدکتر آرمان، دکتر مهر-

 .دیکش یهمون دکتر آرمان خودمون پوف ای پسره

 آره کامال از رفتارش مشخص بود.-

 :دیسمتعجب پر میکه جلو تر رفت کمیدستم رو گرفت،  رها

 کردن!  یماه که کل بچه ها با تعجب نگاه ات م یبود؟ آن چنان داد زد یچ یگفت رسامیماه که به ام انیجر نیا-

 .شییماه که بخوام به اون بگم، ا فیلب زمزمه کردم: ح ریحرص ز با
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 زدم. یزورک لبخند

 کنم. یم فیبعدا برات تعر یقصه اش طوالن یچیه-

 باال انداخت. یا شونه

 باشه.-

 یتونه داشته باشه؟ برا یم یریاتفاق چه تعب نیا یعنیشه!؟  ینشستم و به فکر فرو رفتم، آخه مگه م یصندل یرو

 نم؟یپسر رو داخل ماه بب نیا دیبا یچ

 برام کامال گنگ و مبهم بود. زیچ همه

 

 .میدیرس مارستانیبعد باالخره به ب قهیدق ده

 نگاه کردم. مارستانیشدم و با ذوق به ساختمان ب ادهیپ نیماش از

 .ایدنبالم ب-

 پلکام رو بستم و از خدا خواستم که پشت و پناه ام باشه و کمکم کنه. هیچند ثان یبرا ستادم،یا مارستانیدر ب یجلو

ا، و گل و بلبل داشته باشه ه یصورت وارشیکه در و د ستین نیمنظورم ا یبود، از قشنگ یبزرگ و قشنگ مارستانیب

 کامل بود. زاتیبودن و تجه زیو تم کینه! منظورم ش

 من رو به پرستار ها و دکتر ها نشون داد. یمهر یآقا

 .نیداشته باش شونیرو با ا یهمکار تیخوام نها یشه، ازتون م یهم به ما ملحق م امهریدوستان از امروز خانم آر-

 گفت: یمهر یتکون دادن که آقا یزدن و سر یلبخند همشون

 کجاست؟ رسامیپس ام-

 باال انداخت. یاز دخترا شونه ا یکی
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 ! ومدنین یول انیمن بهشون گفتم ب-

 کرد، دختر به اتاق ته راه رو اشاره کرد. زیچشماش رو ر یمهر دکتر

 اونجاست، تو اتاقش.-

 تکون داد. یسر یمهر

 مختلف آشنا کن. یرو با بخش ها امهریشما خانم آر امیتا من م یرم سراغش، دکتر ضرغام یخب، من م یلیخ-

 تکون داد. یسر دختر

 حتما دکتر.-

 انداختم. هیبه سمت اتاق رفت و نگاه ام رو به بق تیبا عصبان دکتر

 تکون دادم. یرو بدونم؟    سر کتیشه اسم کوچ یم زمیعز-

 .کایمل-

 خوشبختم منم رها.-

 زدم. یلبخند

 .نطوریمنم هم-

 ش گذاشت.کنار زیم یدستم رو گرفت و جزوه هاش رو رو رها

 مختلف آشنات کنم. یتا با قسمت ها میبر-

... 

 خوشت اومد؟ ،یدیخب همه جا رو هم که د-

 کردم. یکوتاه ی خنده

 !هیعال-
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 اش حرفش رو خورد. یعصبان یو چهره  یبگه که با اومدن دکتر مهر یزیچ اومد

تر رفتم که چشمام  کیو نزد کیشدم، نزد رهیاومد، با دقت به صورتش خ رونیاز اتاق ب یپسر یسر دکتر مهر پشت

 پنگ شد. نگیتوپ پ یاز تعجب اندازه 

 زده نگاه اش کردم، زبونم بند اومده بود. وحشت

 !یماه، ماه! تو ماه ا-

 زد و از کنارم گذشت. یلبخند پسر

 به گفتن نبود! ازیدونم ماه ام، ن یخودم م-

 .دیدوباره هوش از سرم پر افشیق دنیکردم اما با د یبزرگ اخم

 ؟یکن یکار م یچ نجایا یماه بود یتو تو-

 با تعجب نگاه ام کرد. پسر

کردم بعدشم نکنه تو از  یم یزندگ نیکره زم نیام تو هم یمحض اطالعتون بگم من از بچگ ریماه بودم؟ نخ یمن تو-

 !؟یماه اومد ی ارهیس

 و گفت: دیخند زیر زیکردم که ر یاخم

 گم! یم یجد-

 دم و پشتم رو بهش کردم.دا رونیحرص نفسم رو ب با

 با عجله به سمت پسر رفت. رها

 بودن! یاز دستتون عصبان یلیخ یدکتر آرمان، دکتر مهر-

 .دیکش یهمون دکتر آرمان خودمون پوف ای پسره

 آره کامال از رفتارش مشخص بود.-
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 :دیمتعجب پرس میکه جلو تر رفت کمیدستم رو گرفت،  رها

 کردن!  یماه که کل بچه ها با تعجب نگاه ات م یبود؟ آن چنان داد زد یچ یگفت رسامیماه که به ام انیجر نیا-

 .شییماه که بخوام به اون بگم، ا فیلب زمزمه کردم: ح ریحرص ز با

 زدم. یزورک لبخند

 کنم. یم فیبعدا برات تعر یقصه اش طوالن یچیه-

 باال انداخت. یا شونه

 باشه.-

 یتونه داشته باشه؟ برا یم یریاتفاق چه تعب نیا یعنیشه!؟  ی، آخه مگه منشستم و به فکر فرو رفتم یصندل یرو

 نم؟یپسر رو داخل ماه بب نیا دیبا یچ

 برام کامال گنگ و مبهم بود. زیچ همه

 

 گذر ساعت نشدم. یمتوجه  یفکر رفته بودم که حت یقدر تو اون

 آورد گفت: یرو در م دشیکه روپوش سف یبلند شد و در حال یصندل یاز رو یلبخند یمهر دکتر

 .میبر دیدخترم با-

 زدم. یجام بلند شدم و لبخند از

 شم. یمزاحمتون نم-

 رو برداشت و نگاه ام کرد. فشیک

 رها کنم. بیشهر غر هی یدوستم رو تو نیتونم دختر بهتر ینم-

 رو برداشتم. فمیتکون دادم و ک یسر
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 فعال خداحافظ. زم،یعز متنیب یگوشم زمزمه کرد: فردا م ریب*غ*ل*م کرد و ز رها

 نازک کردم و به سمت پله ها رفتم. یافتاد، پشت چشم رسامیاومدم و چشمم تو چشم ام رونیاتاق ب از

 چه برسه به ماه! یستیبهش بگه تو کفتر کاکل به سر هم ن ستین یکیاعتماد به نفسش من رو کشت،  واال

 شد. یکردن واقعا حالم بد م یم هیکه گر ییبچه ها دنیاومدم، با د نییآروم از پله ها پا آروم

 رو باز کرد و نشست. نیدر ماش یبعد دکتر مهر قهیرو باز کردم و نشستم و چند دق نیماش در

 مونده. قاتیو تحق شاتیچطور بود؟البته هنوز آزما یخب دخترم روز اول کار-

 تکون دادم. یسر

 خوب بمونه. ینطوریهم دوارمیخوب بود ام-

 انشاهلل.-

 نگاه کردم. ابونیدادم و به خ هیرو به پنجره تک سرم

 رد و بدل نشد. نمونیب یبه هتل حرف دنیرس تا

 هتل نگه داشت. یجلو

 ممنونم، خداحافظ.   -

 .ستادمیدر هتل ا یشدم و جلو ادهیپ نیماش از

 کرد. یمامان و بابا تنگ م ینا خود آگاه دلم برا یابر یهوا

 رو گرفتم و سوار آسانسور شدم. دیکل

 رو داخل در انداختم و در رو باز کردم. دیکل

 یآهنگ از آهنگام رو پل هیرو برداشتم و  میشدم، گوش رهیو به آسمون خ دمیتخت دراز کش یرو یحوصلگ یب با

 کردم:
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 من صدات آرامش محضه عشق

 ارزه یم ایمن به همه دن عشق

 حرفات نهیشیمن به دلم م عشق

 من فوق العاده است تو چشمات عشق

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 نمونیجا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه ب منو

 خنده هامون تا اسمونها بره صدا

 ناز خوشگلت  ی.. واسه اون چشا منم

 احساسمون دل کندن از تو مشکله خاص

 رو شونم آروم سرت ادیزده م بارون

 من و تو قانون نداره دالمون خراب و دور از هم چشامون تره عشق

 بارون زد ریتو منو جادو کرد ز عشق

 دم آلودتدل وا موندم خانوم من بد ش نیکرد ا داغون

 من مثل بارون پر احساسه اشک

 شناسهیتو رو م یمن دستا اشک

 انگار اون باال رو ابرام ارومم
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 خوامیم وونهیتو رو د وونهید

 رونیب میعاشق زد میآروم اومد بارون شد آروم

 نم نم نشست شبنم رو موهامون رو موهامون اومد

 (یجهان یو مهد شمسیعل_)آروم آروم

 ام رو باز کردم و به صفحش نگاه کردم.ام پلک یگوش یصدا با

 باش دکتر کارمون داره. مارستانیرهام، فردا ساعت هشت صبح ب کایسالم مل-

 و پلکام رو بستم. دمیتخت دراز کش یرو یباال انداختم، دوباره  یا شونه

 

بود و من هنوز  میساعت هشت و ن د،یچشمم که به ساعت خورد هوش از سرم پر دم،یاز جا پر لمیزنگ موبا یصدا با

 تو تخت بودم!

 تماس رو برقرار کردم: دمیپوش یکه شلوار م یبرق گرفته ها از جا بلند شدم و در حال مثل

 !؟ییکجا کایمل-

 رو از تو کمد برداشتم. لباسم

 خواب موندم!-

 .دیکش یپوف

 ؟یخودت رو تا نه برسون یتون یم

 کردم گفتم: یکه لباس عوض م یبلند گو گذاشتم و رو تخت انداختم، در حال یرو رو یگوش

 رسونم. یآره زود خودم رو م-

 .میخب منتظر یلیخ-
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 !یگند بزن یکه فقط بلد کایخاک بر سرت مل یعنیاز روز اول،  نمیا

 اومدم. رونیزدم و با عجله از اتاق ب یرژ کالباس هیرو شونه کردم،  موهام

 رفتم. رشیسمت پذ به

 خوام. یآژانس م هیمن  دیسالم ببخش-

 اش رو برداشت. یبود لبخند زد و گوش زیکه پشت م یدختر

 دم. یاالن اطالع م نیداشته باش فیچشم تشر-

 شدم. نینشستم و منتظر ماش یصندل یرو

... 

 شم. یم ادهیجا پ نیآقا ممنون هم-

 رسوندم. مارستانیشدم و بعد از دادن پول با سرعت نور خودم رو به ب ادهیپ نیماش از

 انداختم. نییپله ها باال رفتم، وارد اتاق شدم و سرم رو پا از

 .دیخوام، ببخش یمعذرت م یلیخ-

 تکون داد و لبخند زد. یسر یمهر دکتر

 .نیجور نیاول ا ینشده، باالخره همه روز ها یزیچ-

 گفت: دمیکه فقط من شن ییبا صدا رسامیدم رد شم که امزدم و اوم یکوتاه لبخند

 کنن! یهم م ریها د ییدونستم آدم فضا ینم-

 که خودش بشنوه گفتم: یبه سر تا پاش انداختم و جور یا رانهیحق نگاه

که باهات  نمیب ینم یکه خودم رو در حد نیدم ا یکه جوابت رو نم نیا لیفکر نکن زبون ندارم، دل هیچ یدون یم-

 !یبا نمک یلیبحث کنم، پس فکر نکن خ
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 بهش زدم و از کنارش رد شدم. یتعجب نگاهم کرد که پوزخند با

 زد. یلبخند مرموز یو دکتر مهر میشد شگاهیآزما وارد

 شد! یجا حاضر نم نیا یدختر چیگفتم ه یچون اگه م نیکن شیآزما یکدومتون نگفتم قراره رو چ چیبه ه-

 ها با تعجب به هم نگاه کردن. دختر

 قورباغه است! کی یامروزتون رو شیآزما-

 به همشون انداختم که دکتر متعجب نگاه ام کرد. یا حانهیزدن، نگاه اندر صف غیدختر ها به جز من و رها ج ی همه

 ؟یترس یتو نم کایمل-

 به نشونه نه تکون دادم. یسر

 از دخترا گفت: یکی

 قورباغه نه! یرو یکنن ول شیموش آزما یبودم رو دهیدکتر شن-

 شد رو در آورد. یم قیروشون تزر دیکه با ییقورباغه ها و دارو دکتر

 .میکن یم شیموش هم آزما یبه موقعش رو-

 به هممون ادامه داد: رو

سطح از نظر آموزش جلو تر هستند مسئول گروه پسرها  هیکنم، چون پسر ها  یم متونیخب به چهار گروه تقس-

 شن. یم

 من رو بخور! ایخواست بگم قورباغهه ب یها که اعالم شد دلم م گروه

 افتاد ور دل من؟  رسامیپسر قطع بود ام آخه

 مختلف پر کردو اسماشون رو گفت. یبه قورباغه فلک زده انداخت، چند تا سرنگ رو از دارو ها ینگاه رسامیام

 سرنگ رو بردار! کایمل-
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 نگاه اش کردم. متعجب

 !من؟یچ-

 رو تکون داد. سرش

 بله تو.-

 نگاهش کردم که قورباغه رو در آورد. یحرص

 خب شروع کن.-

 همانا و یاون رو بزن دیکه گفت:نه نبا رسامیام یکه از سرنگ ها رو برداشتم که فرو کردن سرنگ همانا و صدا یکی

 قورباغه به طرف صورتم همانا! دنیجه

 .ختیکل پرنده ها ر یبه همراه پرها مارستانیدرخت بغل ب یکه برگ ها دمیکش یغیچنان ج آن

 کنم! یم ن،خواهشیصورتم برش دار یاز رو-

 چشمات رو باز کن.-

 .دمینفس راحت کش رسامیداخل دست ام وانهید یاون قورباغه  دنیچشمام رو باز کردم و با د یال

 نگاه ام کرد. یبا ناراحت رها

 حالت خوبه؟-

 رفتم. رونیب شگاهیرو به نشونه نه تکون دادم و از آزما سرم

زدم، اونقدر آب زدم که حس کردم تا  یرفتم،پشت سر هم به صورتم آب م یبهداشت سیسرو نیتر کیسمت نزد به

 شده بود. سیمغز استخوانم خ

 زد. یصورت من بود هم حالم رو به هم م یاون موجود چندش و لزج رو نکهیا حس

 اومدم. رونیب یبهداشت سیرو با دستمال خشک کردم و از سرو صورتم
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 کردن. یشدم، همشون با تعجب و ترس نگاهم م شگاهیآزما وارد

 .ستادمیا زیپشت م تیجد با

 !یاصل ینه دارو یزد یرو بهش م یهوشیب یدارو دیاول با ؟تویبرداشت یچرا سرنگ رو اشتباه-

 نگفت. یزیو چ دیکش یردم که پوفنگاه ک رسامیبه ام یمچاله ا ی افهیق با

... 

 .دییاومدم که رها دنبالم دو مارستانیب اطیح داخل

 !یدید یاون موقعت رو م افهیق دیبا یمل یوا-

 تصورشم وحشتناکه چه برسه به تجربه کردنش. یدر موردش حرف نزن، حت-

 انداخت. نییرو پا سرش

 ؟یبخش چهار، حوصله دار میبر دیبا-

 تکون دادم و دنبالش رفتم. دییسرم رو به نشونه تا یحوصلگ یب با

و دلت  ینیو رنج بب یماریرو تو اون وضع ب کیکوچ یشد بچها یبخش چهار که شدم دلم غش رفت، مگه م وارد

 ره؟ینگ

 از دختر کوچولوها جلو اومد و دستم رو گرفت. یکی

 سالم خاله!-

 م.به روش زد ینشستم تا هم اندازش بشم، لبخند نیزم یرو

 ؟یسالم قربونت برم، خوب-

 رو تکون داد مو هاش رو گرفت. سرش
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 کوتاه اش کنن. ایمه یخوام مثل موها یخوان موهام رو کوتاه کنن، من موهام رو دوست دارم نم یخاله م-

 که فقط من بشنوم گفت: یانداخت، آروم جور ینینگاه غمگ رها

 سرطان داره. ناست،یاسمش ن-

 زدم و سرش رو ناز کردم. یتلخ لبخند

 کنه، مطمئن باش. تتیاذ یذارم کس یخانوم کوچولو، من نم-

 بغلم کرد. محکم

 پارسال مرد. یدوستش داشتم ول یلیمن خ ،ید یخواهرم رو م یخاله بو-

 ترس نگاه اش کردم که بغض گلوش رو گرفت. با

 !رمیخوام مثل خواهرم بم یمن نم-

از  دیکه موهاش رو ببافه با نیا یانقدر ترس داشته باشه؟ چرا جا دیپنج ساله چرا با یبچه  هیآخه  د،یترک بغضم

 کنه؟ هیترس از دست دادنشون گر

 اومدم. رونیلبخند بهش زدم و از بخش ب هیحالم بد بود که فقط  اونقدر

 کردم. یو خودم رو خال دمییدو یبهداشت سیبه سمت سرو اد،یمعدم داره باال م اتیکردم محتو حس

 انیقورباغه به صورتم و در آخر مالقات تلخ با ن دنیبود، اون از خواب موندنم، بعدشم که پر یواقعا روز نحس امروز

 کوچولو.

 

... 

 ه؟ینظرت چ-

 بود. یکه داشتم وصف نشدن یبه خونه نگاه کردم، حس یخوشحال با
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 قشنگ! یلیجا خ نیدستتون درد نکنه ا-

 اد.رو دستم د دیزد و کل یلبخند

 یزیو هر چ یآشپز لیگذاشتم، ملحفه، وسا خچالیرو داخل  ازتین حتاجیما ،یراست ؛یخوشحالم که دوستش دار-

 رو هم فراهم کردم. ازین یزندگ یکه برا

 ازتون تشکر کنم. یدونم چجور یواقعا نم ن،یلطف کرد-

 زد و به سمت در رفت. یلبخند

 .یندار یرقف چیبهم بگو، تو با دخترم ه یداشت ازین یزیچ-

 رفت. رونیگفت و از خونه ب یتکون دادم که خداحافظ یسر

 کنم. هیخودم رو تخل یدونستم چجور یمثبت داشتم که نم یتخت رفتم و بپر بپر کردم، انقدر انرژ یرو یخوشحال با

 دیرنگ و تخت و کمد سف یفرش گلبه ،یو صورت دیسف یپرده ها ،یطوس یواریسمت اتاق خوابم رفتم، کاغذ د به

 داشت.  یصورت یکه دسته ها یرنگ

 رنگ یوان صورت هیشده بود و  دهیپوش دیسف یها کیبا سرام وارهاشیرفتم ودر حمام رو باز کردم، د رونیاتاق ب از

 داخل حمامش داشت.

 نفر بودم مناسب بود. کیکه  یمن یبود اما واقعا قشنگ بود و برا یکیکوچ ی خونه

 بود. یاز ده تا لباسم نه تاش صورت شهیداشتم، هم یبه رنگ صورت یخاص یعالقه  میبچگ از

 تا بناگوش شل شد. شمین یپلنگ صورت دنیرو روشن کردم که با د یو ینشستم و ت یصندل یرو

... 

 کنم! ینم یکار نیرها من چن-

 نگاه ام کرد. حانهیاندر صف افهیاش زد و با ق نهیرو به س دستش

 کردم. زونیبا من حرف نزن.   لب و لوچم رو آو گهیخب پس د یلیخ-
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 بهش گفتم. دینشو، شا یخب حاال حرص-

 رو شل کرد و محکم بغلم کرد. ششین

 دختر خوب! نیآفر گه،یبگو د-

 رو تو هم کردم. اخمام

ه ب یخوا یم شیسرتو هم مثل  ادیخوشم نم نیآقا من از ا نم؟یرو بب یک دیباشه با میآخه من نخوام اون تو مهمون-

 ش؟یمن بچسبون

 به سر تا پام انداخت. یزد و نگاه منحرف یطانیش لبخند

 گذره! یم ایدونم تو دلت چ یمن که م ،یا یا یا-

 رو مچاله کردم. صورتم

 گذره!؟ یم ایچ-

 اش رو باال انداخت. شونه

 !یمن مطمئنم تو اسم بچه هات رو هم انتخاب کرد-

 و حرص مثل لبو شده بودم؛ لنگه کفشم رو در آوردم و دنبالش افتادم. تیشدت عصبان از

 کشمتت رها! یم-

 گنده مثل درخت برخورد کردم. یکه محکم به تنه  دمییدو یم نجوریهم

 ؟یخبر-

 .دمیرو که از شدت درد قرمز شده بود مال مینیب

 !ستین یخبر ر،ینخ-

 بود که خودم تعجب کردم. نانهیقدر لحنم خشمگ ان
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 شد. رهیباز بهش خ شیباال انداخت و اومد بره که رها جلو اومد و با ن یا ونهش

 .انیهمه هم م یمهمون کایمل یآرمان، فردا خونه  یآقا-

 بر خرمگس معرکه لعنت! یا

 به من داره؟    یخب چه ربط-

 زدم و گفتم: یزورک لبخند

 ...چیه-

 حرفم رو قطع کرد. عیسر رها

 ن؟یایشه شما هم ب یخواست از شما دعوت کنه روش نشد م یم کایمل یچیه-

 به من که از خشم در حال انفجار بودم انداخت و سرش رو خاروند. ینگاه رسامیام

 .نیاومدم، آدرس رو برام بفرست دیشا یدم ول یشلوغ، قول نم یلیمن فردا سرم خ-

مامان بزرگ  یعمه  هیبرگشت و من رو در همون حالت که شب هویسرش رو برگردوند که اداش رو در آوردم اما  بعد

 .دیخرزو خان بودم د

 رفت. نییکرد و  از پله ها پا یزیر یباز گردوندم که خنده  هیرو به حالت اول افمیکردم و ق یا سرفه

 .دمیورقه هام محکم به رها کوب با

 ؟یکرد عیضا یزلیاون خرس گر یمن رو جلو یشه! خوب شد؟ لذت برد یکه من روم نم-

 که با لنگه کفشم که دستم بود محکم به کمرش زدم. دیغش خند غش

 زد و فرار کرد. یبلند غیج

 به رها و بعد راه پله ها انداختم. یحرص نگاه

 آرمان. رسامیام یآقا میکنه! بچرخ تا بچرخ یمن ناز م یآقا برا حاال
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 خب حاال برو آدرس بده!-

 و به کمرم زدم.رفتم و دست هام ر یغره ا چشم

 !ید یخودتم آدرس م ،یخودت دوخت ،یدیخودتون بر-

 داد که به سمت پله ها رفتم. رونینفسش رو ب یحرص

 کنم. دایرو پ رسامیو سرم روچرخوندم تا ام ستادمیدر ا یرفتم، جلو نییپله ها آروم آروم پا از

 امهر؟یخانم آر-

 پشتم جا خوردم. دنشیرو برگردوندم و از د سرم

 آدرس؟-

 نوشتم و دستش دادم. یخوش خط تیدر آوردم، آدرس رو با نها یرو باز کردم، کاغذ و خودکار فمیک در

 شلوارش گذاشت. بیتکون داد و کاغذ رو داخل ج یسر

 ممنون.-

 رفت که دوباره اداش رو در آوردم و از پله ها باال رفتم. رونیب مارستانیدر ب از

 جلو اومد. یبا خوشحال رها

 شد؟ یچ-

 گذاشتم. فمیباال انداختم و دفتر و خودکارم رو داخل ک یا شونه

 آدرس رو دادم.-

 زده نگاه ام کرد. ذوق

 رو گرفته!؟ رسامینکنه چشمت ام-
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 انداخت و دهنش رو کج کرد. یا حانهیاندر صف نگاه

 رو دوست دارم! گهید یکیمن  رم،ینخ-

 نگاه نکن، دکتر موحد. یبهش انداختم که گفت:خب حاال اونجور یموشکافانه ا نگاه

 بغلش کردم. محکم

 !ستمین کایباشه حتما دعوتش کنم، اگه من اگه شماها رو بهم نرسونم مل ادمی-

 اومدم. رونیآغوشش ب از

 !یدر حق من کرد یلطف بزرگ یگمشدت برسون ی مهیتو خودت رو به ن-

 خنده. ریزد ز یرنگ انداخت و پق یصورت وارینگاه اش رو به د بعد

 رو جمع کرد. ششیبهش انداختم که ن یا حانهیاندر صف نگاه

 برم. ییجا دیمن با-

 نگاه ام کرد. دیترد با

 .امیزود م-

 تکون داد و دستم رو گرفت. یسر

 .امیمنم باهات م-

 .میرفت نییهم گذاشتم و از پله ها آروم پا یرو دییرو به نشونه تا پلکام

 

 کنم. دایرو پ نایبخش چهارم شدم، سرم رو چرخوندم تا ن وارد

 لبم نشست. یرو یبود و مشغول کتاب خواندن بود لبخند دهیتخت که آروم دراز کش یرو دنشید با

 چشماش گذاشتم. یسمتش رفتم و دست هام رو رو به



 ریماه را در آغوش بگ

 
39 

 

 ! نایسالم ن-

 چشماش برداشت. یدستم رو از رو کشیکوچ یدستا با

 دلم برات تنگ شده بود. یلیسالم خاله؛ خ-

 گونش زدم و بغلش کردم. یرو یا بوسه

 .نطوریمنم هم-

 شد. یچهرش پاک و چشماش اشک یکم رنگ خنده از رو کم

 زشت شدم؛نه؟ یلیخ زه،یر یخاله موهام داره م-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 شه. یکم نم تییبایاز ز یزیباز هم چ یباش یاگه مو هم نداشت یکه حت یتو اون قدر خوشگل-

 رو به موهام زد. دستش

کردم بحث رو عوض کنم، کتاب داستانش رو برداشتم و نگاهش  ی.    سعیدار یقشنگ یخوش بحالت، چه موها-

 کردم.

 برات بخونم؟ یخوا یم-

 سرش رو تکون داد که مشغول خواندن کتاب شدم. اقیاشت با

... 

 بودم که متوجه گذر زمان نشدم. تاشیقدر غرق کتاب و شخص اون

 تخت گذاشتم. یرو بستم و رو کتاب

به حرف دکترت گوش  ید یتو هم به من قول م ام،یب شتیدم زود به زود پ یقول م یرم ول یم گهیمن د نایخب ن-

 تا زودتر حالت خوب بشه؟ یبد
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 *دن*ن گونه اش از پله ها باال رفتم.یزدم و بعد از ب*و*س* یرو تکون داد که لبخند سرش

 زدم دست رها رو گرفتم. یحالب که نفس نفس م در

 !یچرا صدام نزد-

ه اگ ،یدید یبود رو م نایلب ن یکه رو یکه نتونستم صدات کنم، اگه لبخند نیانقدر هر دوتون محو داستان بود-

 یمدت حت نینبود که بخنده، تو ا یدختر نایشد، ن یحالت عوض م یدید یکه داخل چشماش بود رو م یذوق

 !دیخند یبودم اما امروز از ته دل م دهیلبخندش رو هم ند

 

 براش تکون دادم. یدست

 رم، فعال. یم گهیمن د-

 تکون داد. یسر

 فعال.-

 اتوبوس منتظر نشستم. ستگاهیاومدم و داخل ا رونیب مارستانیب از

 از اتوبوس نبود! یربع بود که نشسته بودم و خبر کی کینزد

 رو صورتم اومد. ینا خود آگاه اخم بزرگ رسامیام دنیبوق سرم رو باال آوردم و با د یصدا با

 زنم! یم ریشه، آخرش که یم نییان قدر اعصابم باال و پا نمیب یپسررو م نیدونم چرا ا یاه من نم 

 داد. نییرو پا شهیش

 برسونمتون؟ نیخوا یم

 بشم! نیا نیمن سوار ماش مونده نیخاک به سرم هم اوا

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم
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 .ادیممنون اتوبوس االن م یلیخ-

 باال انداخت. یا شونه

 .نیهر جور راحت-

 رو باال داد و دور و دورتر شد. شهیش بعد

 قواره. یب یپسره  شیرو کج و کوله کردم، ا صورتم

 بعد باالخره اتوبوس اومد. قهیدق پنج

 .دمیخونه رس کینزد ستگاهیبه ا یک دمیبودم که نفهم الیسرگرم فکر و خ انقدر

مبل پرت کردم و داخل اتاق رفتم تا لباس هام رو عوض  یام رو رو فیرو داخل در انداختم و در رو باز کردم، ک دیکل

 کنم. 

 .بود رو نوشتم ازیفردا ن یمهمون یکه برا ییزهایاز چ یستیبرداشتم و ل یو خودکار کاغذ

... 

 یرنگ ب یصورت یو صندل ها یو مشک یصورت یالک ها ،یو مشک یصورت راهنیبار آخر به خودم نگاه کردم، پ یبرا

 خوشگل شدم)لبخند ژکوند( میلیکرده بود! خ میپلنگ صورت هیشب تینها

 رو زدم و منتظر اومدن مهمون ها شدم. عطرم

 شد. سیچشمام اندازه توپ تن رسامیام دنیاز جا بلند شدم و در رو باز کردم که با د دمیزنگ رو که شن یصدا

 به داخل خونه انداخت. یمتعجب نگاه

 ومده؟ین یکس هنوز

 تته پته گفتم: با

 !ایبرو بعدا ب-
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 !؟یچ یعنی ایبرو بعدا ب کایتو سرت مل خاک

 .نیینه!بفرما یعنی-

 در کنار برم که از پشت محکم به مبل خوردم. یزدم و اومدم از جلو یلبخند ژکوند بعد

 که لبم رو از شدت درد گاز گرفته بودم به مبل ها اشاره زدم. یحال در

 مبل نشست. یرو دستم داد و رو ینیریجعبه ش رسامیام

 دلم بزارم؟  یرو کجا نیرها! من االن ا یریدرمون بگ یدرد ب یاله

 فرسخ اون طرف تر نشستم. دو

 ؟یقهر-

 رو به نشونه نه تکون دادم که از جا بلند شد و به سمتم اومد. سرم

 زدم و عقب رفتم. یغیج

 !تیترب ینشو، برو اون ور ب کیبه من نزد-

 زده نگاهم کرد، نفس نفس زنان گفتم: رونیاز حدقه ب یچشما با

 .این کینزد-

 .دیزنگ در نگاه هر دومون به سمت در چرخ یصدا دنیبا شن 

 بود خندم گرفت. ستادهیکه با جارو دم در ا یرزنیپ دنیرو باز کردم و با د در

 من رو کنار زد و وارد خونه شد. رزنیپ

 داد کو؟       یصفت که آزارت م یکو مادر جان اون مرد ب  ن؟یکن یم تیحاال دختر مردم رو اذ-

 صفت! یشدت خنده لبم رو گاز گرفته بودم، مرد ب از

 زد. یطانیلبخند ش رسامیام دنیبا د رزنیپ
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 جارو بزنم تو سرت جاده باز کنم!؟ نیبا هم ؟یکن یم تیدختر مردم رو اذ گهی! حاال دادیش یکردم ا داتیپ-

 با تعجب دست هاش رو باال آورد. رسامیام

 نکردم! یمن که کار-

 زد. رسامیام ینیجلو اومد و نوک جارو رو به ب رزنیپ

 زد؟    یبود االن داد م یک نیآره پس ا-

 همون گفتم. یبودم برا دهینشو هم سوسک د کیاومدن، نزد سیبرادرم هستن از انگل شونیخانوم ا-

 رو هوا تکون داد. ریجارو مثل شمش یدسته  رزنیپ

 !نیگول بزن نیتون یرو نم یکت نیرو گول بزن یهر ک-

 ها! میافتاد یریعجب گ دم،یکش یپوف

 گم برادرم هست! یمبا شما دارم؟  یخانم محترم من چه شوخ-

 انداخت. ینگاه شکاک یهمون کت ای رزنیپ

 ؟یو اون مشک یپس تو چرا بور-

 و درستش کن. ایب حاال

 زد. یلبخند زورک رسامیام

 به مامانمون رفته. کایمن به بابامون رفتم مل-

 سرش رو تکون داد و به سمت در رفت. یکت

 حواستون باشه، بعد دسته جارو رو دوباره چرخوند و گفت: یرم ول یمن که م-

 .نیسوسکاتونم آروم بکش-

 سام با حرص نگاهم کرد. ریکه ام دمیکش یقیرفت در رو بستم و نفس عم رونیب یکت نکهیاز ا بعد
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 کرد... یبود فکر م یهر ک ،یزد غیچرا انقدر ج-

 نشست. یصندل یحوصله رو یحرفش رو خورد و ب ادامه

 

 با عجله در رو باز کردم که رها مثل ترقه داخل اومد. دمیزنگ در رو که شن یصدا

 من! یسالم پلنگ صورت-

 انداخت. نییکه به احترامش از جا بلند شده بود سرش رو پا رسامیام دنیبا د اما

 !نیینجایاوا دکتر آرمان شما ا-

 .نهیمبل بش یزدم  و بهش اشاره زدم که رو ینره لبخند ییفکرش جا نکهیا یبرا

 ها کمکم کردن دستشون درد نکنه. دیآوردن خر یبرا یلیبله دکتر آرمان خ-

 نمکدون ام جا به جا نکرد! هیارواح عمش،  آره

 به من انداخت. یطونیزد و نگاه  ش یلبخند کوتاه رسامیام

 بود. فهیوظ-

 بشر! ییقدر تو پررو چه

 هم بهمون ملحق شدند. گهینگ خورد و چند نفر دبگه که دوباره ز یزیمبل نشست و اومد تا چ یرو رها

 شد.  یمشغول سالم و احوال پرس ییلبش نشست و با خوشرو یرو یدکتر موحد لبخند بزرگ دنید با

 شد. لیکه اومد جمع تکم یمهر دکتر

 برات دارم. یزیسوپرا هیخب دخترم -

 م وارد شد.که اصال انتظارش رو نداشت یتعجب نگاهش کردم که در باز شد و شخص با

 گرفتم. یتو ب*غ*ل*ش جا هینگاهش کردم و در عرض چند ثان متعجبانه
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 !یینجایشه االن ا یپرهام باورم نم-

 زد و آروم زمزمه کرد: یلبخند

 .ییبایمن! هنوزم مثل سابق ز یخواهر کوچولو-

 زد افتاد. یکه حرص داخلش موج م رسامیام یاومدم که نا خود آگاه نگاه ام به چشما رونیآغوشش ب از

 شد؟ موش بخوره تورو پسر. یرتی! االن مثال غوا

 نشست و بحث و کل کل ها شروع شد. یصندل یرو پرهام

 کنن. یپسر ها داره که سرش با هم دعوا م نیبه حال ا یفوتبال بودن چه سود میدونم طرفدار ت ینم من

 زدن. یم حرف کیو بوت شیها هم طبق معمول در مورد مارک رژ و لوازم آرا دختر

 یکرد و هر از گاه ینم یشرکت چیمبل نشسته بود و در بحث ه یرو یبود که کامال جد رسامیتر ام بیهمه عج از

 زد. یبودنش مشخص بود م یکه زورک یداد و لبخند یتکون م یسر هیفقط 

 کردم تا همه حواسشون به من جمع شه. یکوتاه یرو به سمتشون چرخوندم و سرفه  سرم

 ن؟یبش شیفوتبال و لوازم آرا الیخ یب هینظرتون چ-

 با تعجب نگاهم کردن ک پرهام گفت: همشون

 .میرس ینم یا جهیمن و تام که به نت ه،یفکر خوب-

 زد. یموج م رسامیتو نگاه ام یخاص یبده اله رتیخدا خ هی

 به بازوش زدم. یکه با حرص مشت دیبا آرنج به دستم کوب رها

 زد. یزیدستم رو، هان؟  لبخند ر یچته سوراخ کرد-

 .میکن یباز قتیبگو جرات حق-

 انداختم و دم گوشش زمزمه کردم: یا حانهیاندر صف نگاه
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و  ارهیآهنگ عاشقانه سر بده و حلقه رو در ب هیتو  یگل رو یبه جناب موحد اونم واسه  فتهیآهان بعدشم قرعه ب-

 !؟دیریپذ یخودتون م یمن رو به غالم یبگه خانم ضرغام

 بهش نازک کردم. یذوق سرش رو تکون داد که پشت چشم با

 که پرهام با قابلمه برامون آهنگ بخونه و تام و برد هم برقصن. نهیبرو بابا تو هم دلت خوشه، ته تهش ا-

 و لوچش رو کج کرد. لب

    م؟یکن کاریخب پس چ-

 .دمیانداختم و دست هام رو به هم مال یطونیش نگاه

 من نقشه دارم!-

 زد. یبرق چشماش

 ؟یچه نقشه ا-

 دهنش گذاشت. یرو گفتم که دستش رو جلو زیگوشش همه چ دم

 کار کنم؟ یمن چ ادیسرت ب ییبال هیخطرناکه احمق! اگه -

 باال انداختم. یا شونه

 خونه عمو پورنگ دانلود کن. نیبش یترس یخب اگه م-

 رو شل کردم. شمیحرص نگاه ام کرد که ن با

 گم. یم یجد-

 دستاش گرفت. نیرو تکون داد و دستم رو ب سرش

 زدم. یزیچشمک ر   ؟یچ هیکردن بق یخب اما راض یلیخ-

 اونش با من!-
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 که توجه همه رو جلب کنه گفتم: ییکردم و بعد با تن صدا یآروم ی سرفه

 ه؟یچ ینظرتون در مورد شهر باز-

 زد. یبه هم نگاه کردن و پرهام لبخند همه

 .هیفکر خوب-

 زدم و از جام بلند شدم. یها هم سرشون رو تکون دادن که لبخند دختر

 رم حاضر بشم. یپس من م-

 که قرار بود انجام بدم رو با خودم مرور کردم. ییاتاق شدم و در رو بستم، دوباره تموم کارها وارد

 سرم بستم. یو موهام رو باال دمیرو پوش میخاکستر یکت چرم تنم کردم، شلوار ل هی

 از اتاق خارج شدم. میکردم و بعد از برداشتن گوش دیرنگمم تمدکرم  رژ

 شروع شد. نهیکجا بش یو بحث ک میرفت نییپله ها پا از

 رفتم اما پر بود. یدکتر مهر نیرها رو گرفتم و به سمت ماش دست

 ها پر شده بود. نیرو چرخوندم اما همه ماش سرم

 نشست. میشونیپ یرو یبزرگ اخم

 !؟نمیمن رو سقف بش-

 زد. یسوت بلند رها

 !نجایا ایب-

 نا خود آگاه دوباره اخمام در هم رفت. رسامیام نیراننده و اون هم ماش یبغل صندل یخال یجا کی دنید با

 رفتم. نیحرص دم ماش با
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 جلو. نیبش ایرها ب-

 رو باال داد. ابروهاش

 خوام راحتم. ینم-

 به طرالن نگاه کردم. رو

 .نیجلو بش ایطرالن تو ب-

 سرش رو به نشونه نه تکون داد. رالنط

 شه. یمن روم نم-

 باشم. یکردم عاد ینشستم و سع یصندل یناچار رو به

 شد و به راه افتاد. نیسوار ماش رسامیبعد ام قهیدق دو

 بعد آهنگ پخش شد: هیرو به سمت ضبط برد و چند ثان دستش

 که روبروته یاون ره،یم یبدون یوقت

 عشقه، که آخرش سقوطه هی ی ادامه

 ادیچه با سکوت ، چه فر شه،یعوض نم یزیچ

 دادیادامه م دیکه عاشقم کرد، با یاون

 دادیادامه م دیبا

 ستین یدنیلحظه از سکوتِ، منو تو د نیا

 ستین یدنیرس یاون نگاهت، وقت رحمیب

 ادیچه با سکوت، چه فر شه،یعوض نم یزیچ

 دادیادامه م دیکه عاشقم کرد، با یاون



 ریماه را در آغوش بگ

 
49 

 

 دادیادامه م دیبا

 بگم دروغه یاعتراف به عشقت، هرچ جز

 غروبه هی ریلحظه که غرورم تصو نیا

 ازت نخواستم یزیتو به جز عشق، چ کنار

 واسم یشیتموم نم چوقتیکه ه د،یام نیا به

 واسم یشینم تموم

 ستین  یدنیلحظه از سکوتِ، منو تو د نیا

 ستین یدنیرس یرحم اون نگاهت، وقت یب

 ادیچه با سکوت، چه فر شه،یعوض نم یزیچ

 دادیادامه م دیکه عاشقم کرد، با یاون

 دادیادامه م دیبا

 شادمهر(_)اعتراف

 

 ترکت کرده؟ یگل پسر ک یناز بش یاوخ

 از اخماش معلوم بود شخص بدجور هم بهش نارو زده! دم،یخند یبا خودم م زیر زیر

 جذابش کرده بود. تینها یکه ب یشیبرنزه و ته ر بایتقر ،پوستیقهوه ا یکردم، چشما زیرو آنال چهرش

 !)ارواح عمم(یو چه به جذاب یزلیخرس گر نیبهش داده بود وگرنه ا زادیآدم ختیر نی! نه نه منظورم اجذاب

 شدم. ادهینگه داشت و با ذوق پ یشهرباز یسام جلو ریام

 رفت.منبر  یبچه ها جمع شدن و پرهام باز باال یرها رو گرفتم که همه  دست
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 و... میبر ییبه نظر من اول از همه سراغ ترن هوا-

 که بلند داد زد. میرفت یفروش تیو به سمت بل میتکون داد یسر

 ها! نیریم نیش یزنم پا م یدارم حرف م-

 بهش توجه نکرد. یباز هم کس اما

... 

 اومد. یبستن ینشستم که پرهام با کل یصندل ینفس زنان رو نفس

 .نییبفرما-

 رو برداشتم و خودم رو به اون راه زدم. یبستن

 ه؟یباشک چ مینظرتون درباره قا-

 بهش رفتم. یانداخت که چشم غره ا یا حانهینگاه اندر صف رسامیام

 نه؟ ای نیایم-

 بچها موافق بودن. شتریکه شد ب یریگ یرا یط

 ره ذوق کردم. یروال جلو م یکه نقشم رو نیزدم و از ا یسیخب لبخند

 گفت: یمضطرببا لحن  رها

 بزرگه. یلیپارک هم خ نیخطر ناکه ها! االن شب ا کا،یمل-

 باال انداختم. یا شونه

 تر چشم بگذاره. عیهر چه سر دوارمیبترسونمش فقط ام کمیپسررو کم کنم و  نیا یکه رو نهیمهم ا ست،یمهم ن-

 شد. یشوخش جد لحن

 کار کنم؟ یمن چ ادیسرت ب ییاگه بال-
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 .دمیخند یپق

 .ادیسرم نم ییدعا کن، بال یچیه-

 کرد و نگاهش رو به تک تک بچه ها دوخت. یا سرفه

 چشم بگذاره. دیبا فتهیکه ب یکنم به هر کس یچهل م یس ستیخب ده ب-

 .رسامینبود جز ام یصد کس یبه رها چشمک زدم و شماره  نهینب یکه کس یجور

 زدم. تیاز سر رضا یلبخند

 تکون داد. یسر رسامیام

 .دیر یهم نم یدور یپارک، جا نیفقط تو هم دیش ینم یوارد خود شهرباز-

 تا ازش دور بشم. دمییچشم گذاشت و با تمام توانم دو بعد

 از بچها دور شدم. یلیبه خودم اومدم متوجه شدم که خ یکه وقت دمییدو اونقدر

 کرد. یبرابر مبلند ترسم رو چند  یهوا و درخت ها یکیترس به اطرافم نگاه کردم، تار با

 بزنم. یبلند غیکه از پشت اومد باعث شد که ج ییکردم، صدا یبه اطرافم نگاه م 

 برخورد کردم. ییرفتم که از پشت محکم به جا یوحشت عقب عقبک با

 .دمیکش یقیدرخت نفس عم دنیزدم و برگشتم و با د یا گهید غیج

 خاموشم آه از نهادم بلند شد. یگوش دنیرو برداشتم تا به رها زنگ بزنم اما با د میگوش

 زدم: ادیتمام توانم فر با

 رها، پرهام! -

 بمونم. نجایتونستم ا ینشستم، اما من نم نیزم یرو دیام نا

 ترسم. یرو بترسونم اما خودم دارم م رسامیاومدم ام من
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ز حدقه و برگشتم که چشمام ا دمیکش یقیاز پشت شدم، نفس عم یکس یجا بلند شدم متوجه خش خش پا از

 زد. رونیب

 

 لبم گذاشت. یزدم که انگشتش رو رو یبلند غیج

 آروم باش، آروم باش دختر.-

 برخورد انگشتش به لبم گر گرفتم، بهت زده نگاهش کردم که دستش رو برداشت. از

 اد؟یسرت ب ییکه ممکنه بال یفکر نکرد ؟یکار رو کرد نیچرا ا-

 لب زمزمه کرد: ریانداختم که ز نییرو پا سرم

 از دست تو حرص بخورم. دیبا شهیمن هم-

 تعجب بهش زل زدم که گفت: با

 ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا هیچ-

 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یکرد دایمن رو از کجا پ-

 و بدون توجه به حرفم به راه افتاد. دیکش یپوف

 .ایدنبالم ب-

 دراومده نگاهش کردم. رونیاز حدقه ب یچشما با

 !من؟خب آخه...یچ-

 باال انداخت. یا شونه

 .این یخوا یخب اگه نم یلیخ-
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 رو گرفتم  نشیو آست دمییترس سمتش دو با

 !امینه نه م-

 زد. یتکون داد و لبخند کمرنگ یسر

 .ادهیجا ز نیا غیسنگ و ت ،ینخور نیپس حواست رو جمع کن زم-

 رو تکون دادم و دنبالش راه رفتم. سرم

 خوردم. نیکرد و محکم زم ریگ یزینرفته بودم که پام به چ شتریچند قدم ب هنوز

 و دستش رو جلو آورد. دیکش یپوف رسامیام

 !به ناچار دستش رو گرفتم و از جا بلند شدم.یر یچرا با دقت راه نم نم،یبلند شو بب-

 دستش رو ول کردم. عیکردم و سر یاخم

 !یاز من دار یچه توقع نهیب ینگاه به ساعت بنداز، جغد هم چشمش نم هی-

 حالت خوبه؟-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 !دمیمال یپام رو نم یجور نیاگه خوب بودم که ا-

 داد. رونیرو با حرص ب نفسش

  ؟یراه بر یتون یم-

 ؟یکن کاریچ یخوایبر فرض نتونم مثال م خب

 رو تکون دادم. سرم

 تونم. یآره م-

 رم. یراه م غیت یلبه  یکردم رو یاشکم در اومده بود، حس ملنگون دنبالش راه افتادم،  لنگون
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 لبم گذاشت. یزدم که باز انگشتش رو جلو یبلند غیو هوا قرار گرفتم، ج نیزم یحرکت رو هی با

 ؟یزدن عالقه دار غی!چرا انقدر به جسیه-

 زد نگاه کردم. یبرق م یکیحرص به چشماش که تو اون تار با

 !نییمن رو بذار پا ،یچرا من رو بغل کرد-

 و نگاهش رو ازم گرفت. دیکش یپوف

 .میرس یهم نم گهیتا سال د یاونجور-

 نگم. یزیدادم سکوت کنم و چ حیترج

 فرو رفتم. یقیکم چشمام گرم شد و به خواب عم کم

 

... 

 ؟همش خواب بوده یعنیو چشمام رو باز کردم، دوباره صحنه ها تو ذهنم مرور شد،  دمیکش یقیعم ازهیخم

 داشته!  تیداشته؛ واقع تیپام بود، پس واقع میهمون کت چرم و شلوار ل قیلباسام نگاه کردم، دق به

 عجله به رها زنگ زدم، چند تا بوق خورد و تماس برقرار شد: با

 زدم. یبلند غیج

 کجا بودم؟ شبیمن د-

 کرد. یزیر ی خنده

 ن؟یکه نکرد گهیخوش گذشت؟ کار د شبیبال د یراست ؟یپرس یاز من م-

 زدم. یا گهید غیرو مچاله کردم و با حرص ج صورتم

 شد. یچ شبیکن کن د فیکم چرت بگو تعر-
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 کرد. یا سرفه

 نیبش نیبعد گفت همتون سوار ماش یکرد و تو فقط موند دایما رو پ یهمه  رسامیام یخل که رفت یتو گهید یچیه-

 کنم. دایرو پ کایتا من مل

 .یدیکه انگار صد ساله خواب یبود هوشیتو بغلش ب نیکه تورو آورد همچ بعدم

 .دمیکوب یم واریکندم و سرم رو به د یگفت موهام رو م یکه م یکلمه ا هر

کرد آورد تا دم خونه بعدم کولت کرد آوردت باال گذاشتت تو تخت خوابت پتو رو هم  نتیبعد سوار ماش گهید یچیه-

 روت و رفت. دیکش

 .دمیسرم کوب یرو تو یگوش

 گفت: طنتیو با ش دیخند زیر زیر

 *د!یرو هم ب*و*س* تیشونیپ ؛یتازه خبر ندار-

 .دیزدم که غش غش خند یبلند غیزد، ج رونیاز حدقه ب چشمام

 کردم بابا. یشوخ-

 :دمیلب غر ریز

 .نمتیبیباالخره که م-

 !مونینیب یم یبهتره بگ-

چه آبرو برام مونده بود که اونم کفتر  مین هی ایرو به رو شم؟ از دار دن رسامیبا ام یرو گاز گرفتم، حاال من چجور لبم

 با خودش برد. یوا یکاکل به سر وا

 خودم آماده کنم. یصبحانه مفصل برا هیرو قطع کردم و از جا بلند شدم تا  یحرف زدن گوش یاز اندک بعد

 

 اومدم. رونیو از خونه ب دمیشبا آرامش لباس هام رو پو دم،یکش یقیاز خوردن صبحانه نفس عم بعد
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 شد از پله ها پاال برم. یاز عکس العمل همه واهمه داشتم که روم نم اونقدر

 و از پله ها باال رفتم. دمیکش قیکلنجار رفتن با خودم سه نفس عم قهیپس از چند دق باالخره

 انداختم. نییکردم و سرم رو پا یبچها سالم آروم دنید با

 اد.تکون د یسر یمهر دکتر

 نیصورت ا نیپس در ا ن،یرو داشت قیتحق ستیب یدونم که همتون حداقل ده ال یم قات،یبحث امروز در مورد تحق-

 تونه باشه. ینم یپژوهش هم کار سخت

 جمع کرد. زیم یها رو از رو برگه

 کنم. یرو کامل تر م حاتیکنم بعد توض یم تونیاطالعات گروه بند نیخب، طبق ا یلیخ-

 .فتمین رسامیلب دعا کردم که تو گروه ام ریشدم و ز رهیپکر به رها خ افهیق با

 تکون داد. یسر یمهر دکتر

 افراد گروه طرالن، تام. رسام،یکنم، گروه اول ام یخب اعالم م-

 یدوم کامران)موحد(، افراد گروه برد، جس گروه

 افراد گروه رها، پرهام. کا،یسوم مل گروه

 !؟رسامیمن در مقابل موحد و ام یعنیکردم،  یمو ذوق زده نگاه  یناباور با

 و دستش رو دور گردنم انداخت. دیخند زیر زیر پرهام

 خانوم موش! یکن یکار م یچ نمیبب-

 انداخت. نییو سرش رو پا دیبهش زل زدم که خند یا حانهینگاه اندر صف با

 ادامه داد: یمهر دکتر
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ه! داشته باش یتیخاص هیکه  دیبساز یماده ا هیعنصر  یسر هی بیبا ترک دیکه شما با نیخب پژوهشتون در مورد ا-

 هست. یکیکار کوچ یلیشما خ یکار برا نیپس ا دیباهوش یلیسخته اما شما هم خ یلیدونم که خ یم

 سرش رو تکون داد. موحد

 م؟یمهلت دار یتا ک-

 گذاشت. زیم یها رو رو برگه

اون  یخوام و به عالوه  یرو داخل برگه مرتب ازتون م شیآزما جینتا گهید یهفته  ،یروز نیهمچ گهید یتا هفته -

 .دیچشم همه اجرا کن یرو جلو شتونیآزما دیبا

 کرد. یم خی یاومد دست و پام فور یهم هر موقع استرس سراغم م میکرد، از بچگ خی دستام

کردم؛ نگاهش اونقدر  رشیشدم، سرم رو برگردوندم و با نگاهم غافل گ یخودم م یرو رسامیام نینگاه سنگ متوجه

 خوند. یزیشد ازش چ یبود که نم بیعج

االن  نیاز هم د؛یایب مارستانیکه ب ستین یازیمدت ن نیو تو ا دیکن یم نیپژوهشتون تمر یهفته رو کیبه مدت -

 .دیخسته نباش د؛یکارتون رو شروع کن

 انداختم که مشغول حرف زدن با طرالن و تام بود. رسامیاومدم، نگاهم رو به ام رونیرو تنم کردم و از در ب شرتمیسو

 رو به پرهام و رها دوختم. نگاهم

 از همه بهتر باشه. دیبچه ها پژوهش ما با-

 گفت: دیبا ترد رها

 م؟یماده رو کشف کن هی میخوا یم یخوب هستن، ما چجور یلیو کامران خ رسامیاما ام-

 زدم. یلبخند

 به داشته هام بشن. لیجنگم که تبد یر مجنگم، اونقد یخواسته ها م یمن برا-
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... 

 ذهنم گذاشتند. یورود ممنوع رو یتابلو هیکردم  یکتاب رو به سمت جلو پرت کردم، احساس م تیعصبان با

 تونه باشه؟ یها م نیا نیب یچه رابطه ا یعنیشدم،  رهیرو به رو خ یدستام گرفتم و به محلول ها نیرو ب سرم

 پوکر به من افهیشل و رها با ق شیاز جا بلند شدم و در رو باز کردم، طبق معمول پرهام با ن دمیزنگ رو که شن یصدا

 زل زدند.

 در کنار رفتم. یو از جلو دمیکش یقیعم ی ازهیخم

 کرد! دایشه پ یها نم نیا نیب یرابطه ا چیمن واقعا کم آوردم، ه-

 نگاه ملتسمانش به پرهام دوخت. رها

 ؟یاز بابات بپرسشه رمز و رازش رو  ینم-

 به رها نگاه کرد. حانهیاندر صف ی افهیبا ق پرهام

 مواد. نیا بیرمز ترک نمیا ایب زمیگه باشه پسر گلم، باشه عز یآره اونم م-

 بده گفت: یکه من رو دلدار نیا یبرا بعد

 کنم. یمن االن کشفش م نجایا نیایخب ب-

 مواد ها رو آورد. شهیش

 .میکن یبه مرغ اضافه م مویآبل یخب ابتدا مقدار-

 .ختیداخل ظرف ر یزرد داشت مقدار عیکه ما یا شهیاز ش بعد

 زد. یحیمل لبخند

 .ختیکم داخل ظرف ر یلیقرمز رو برداشت، مقدار خ شهیکه ترش نشه!    بعد ش دیزیرو کم بر موتونیل آب

 نره! ادتونیخوش طعم شدن مرغ رب  یبرا-
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 اوا خواهر ها شده بود. هیبا اون حالت صحبتش شب دم،یخند یغش غش م هاشیباز وونهیدست د از

 .ختیسنگ آشپزخانه ر یرو شیاما مقدار زمیکه درست کرده بود رو برداشتم تا دور بر یا ماده

 شدم. یبیرو خشک کنم اما متوجه اتفاق عج نیگذاشتم و حوله رو برداشتم تا زم زیم یرو رو کاسه

 .شده بود کیسرام یباعث خوردگ ماده

 کردم! داشیپ ،یخوردگ آره،

 رو بهشون نشون دادم. کیسرام یعجله دست پرهام و رها رو گرفتم و خوردگ با

 رو شل کرد. ششین پرهام

 موش خورده؟'

 انداختم. یا حانهیاندر صف نگاه

 مرغ شما خورد! رینه خ-

 به اطرافش نگاه کرد. پرهام

 مرغ؟ من که مرغ ندارم.-

 ظرف محلول اشاره کردم که رها گفت: به

 .یخوردگ تیخودشه! خاص-

 زدم. یتکون دادم و بشکن یسر

 ؟یختیچقدر از هر مواد داخلش ر قایخب پرهام بگو دق-

 دوخت. نینگاه مظلومانش رو به زم پرهام

 کار رو انجام دادم. نیا یدونم، من به قصد مسخره باز ینم-

 دادم. رونیحرص نفسم رو ب با
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 .یتونست دیاجرا کن شا گهیبار د هیبرو -

 نشستم. نیزم یو ماده ها رو دستش دادم و رو کاسه

 

 که انجام داده بود رو انجام داد. ییآب دهانش رو قورت داد و دوباره تمام کارها پرهام

 اما مثل قبل خورده نشد. ختمیسنگ آشپزخانه ر یرو دوباره رو محلول

 .دمیکش یپوف

که درست کردم درست  یفکر نکنم محلول ،یداشته اشتباه متوجه شد یا از قبل خوردگحتما اون قسمت از سنگ-

 درمون بوده باشه.

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 نه من مطمئنم!-

 انداخت که رها گفت: نییسرش رو پا پرهام

 رو... یدکتر مهر یجور هیشه  ینم-

 به رها انداخت. ینگاه پرهام

ه هم ندارم ک یعالقه ا د،یببر رونیرو از ذهنتون ب یانبریسر سخته پس فکر هر م یلیپدر خ دیدون یخودتون که م-

 .میبش دونیم روزیپ یبا تقلب و جر زن

 به پرهام رفت. یانداخت و چشم غره ا ینگاه حرص رها

 خواستم و... ییراهنما هیمنم نخواستم تقلب کنم؛ فقط -

 حرفش ناتموم موند. لشیزنگ موبا یصدا با

 نگاه کرد و گفت: شیصفحه گوش هب
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 برم. دیبا گهیبابام، فکر کنم د-

 رو برقرار کرد و مشغول حرف زدن شد. تماس

 رو قطع کرد بغلم کرد. یکه گوش نیاز ا بعد

 فکر کن. یبرم، تا فردا حساب دیبا گهیمن د-

 رو تکون دادم که پرهام گفت: سرم

 .دیبع یلیاتفاق خ نیبپرسم، گرچه ا یزیتونستم از بابا چ دیبرم، شا گهیمنم د-

 رفتند. رونیکردند و از در ب یزدم که هر دو خداحافظ یلبخند

 که پرهام انجام داد رو انجام بدم. ییکردم کارها یماده ها رو آوردم و سع دوباره

ار به دست آوردن آن به پشتک یباشه، فقط برا یافتنیکه دست ن ستین ایدر دن یزیچ چیاعتقاد داشتم کا ه شهیهم

 .میدار ازین دی،حوصله و ام

 

 .ختمیاون ر یبرداشتم و ماده رو رو یتکه سنگ دم،یکش یقیعم نفس

 کرد. جادیا یسنگ خوردگ یکردم! محلول دوباره رو یرو باور نم دمید یکه م یزیچ

 کردم که باز هم جواب داد. شیدرست کردم و آزما یقبل قیدوباره ماده با اندازه دق یخوشحال با

 کاغذ نوشتم و کاغذ رو داخل کالسورم گذاشتم. یهر ماده رو رو مقدار

 بشن. زیسوپرا یبه رها و پرهام نگم تا حساب یزیچ شیگرفتم تا موقع انجام آزما میتصم

 د.پکر جلو اوم افهیرفتم که رها با ق مارستانیبه سمت ب یهفته مثل برق و باد گذشت، با خوشحال کی

 کا؟یمل-

 انداختم. نییرو پا سرم
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 .متاسفم

 زد. یلبخند تلخ پرهام

 .مینداره، ما تمام تالشمون رو کرد یاشکال-

 گفت: یکه دکتر مهر مینشست یصندل یو رو میشد شگاهیآزما وارد

 رو انجام بده. ششیآزما کایخب اول گروه مل-

 بگه که حرفش رو قطع کردم. یزیاومد چ رها

 باشه. شیآزما نیما آخر شیآزما نداره یاگه مشکل-

 زد. یلبخند دکتر

 .ایگروهت ب یبا اعضا رسامیام ست،ین یمشکل-

 یم تشیاذ یزیهم گذاشت، انگار چ یپلک هاش رو رو ستاد،یا شیآزما زیم یبه همراه طرالن و تام جلو رسامیام

 کرد.

 .راتییتغ یسر کی ی لهیکردن ماده به وس یرنگ یامروز ما درباره  شیآزما-

 که دکتر گفت: ختیداخل محلول قرمز ر یپودر تام

 !یبه اون اضافه کن یزیچ دینه تام، تو نبا-

 با تعجب گفت:اما... رسامیام

و  که گفتم باشه! بدون اضافه کردن ییبا همون محلول ها دیبا قایبه نشونه نه تکون داد و گفت:کار شما دق یسر دکتر

 ماده. کیکم کردن  ای

 نشست. یصندل یو رو دیکش تیعصبان یاز رو ینفس رسامیام

 انداخت. نیینگاهش رو به سمت کامران برد اما کامران سرش رو پا دکتر
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 .میکن دایپ یزیچ میمتاسفم استاد، ما نتونست-

 زدم و از جا بلند شدم. یداد و نگاهش رو به من دوخت که لبخند رونینفسش رو ب دکتر

 با تعجب نگاه ام کرد. رها

 !یآماده نکرد یزیتو که چ-

 گذاشتم. مینیب یرو سیرو به نشونه ه انگشتم

 نگو. یچیه-

 .ستادمیا زیم یهمراه رها و پرهام جلو به

 مواد هست. یامروز در مورد خوردگ شیآزما

 شد. جادیا یسنگ خوردگ یکه رو ختمیکه آورده بودم ر یسنگ یکردم و رو بیرو با دقت ترک مواد

 زد. یلبخند یمهر دکتر

 بود. یعال نیآفر-

 از جا بلند شد. یجس

 و دارو داره؟ یبه داروساز یچه ربط یرو من هم کشف کردم اما خوردگ نیا دکتر

 زد. یلبخند دکتر

 ادیمواد و کار کردن با ماده ها رو  بیترک دیخوام، شما اول با یاول ازتون دارو ساختن رو نم نیمن که از هم-

 .دیریبگ

 رها رو بغل کردم. یخوشحال با

 !یرینظ یتو ب-

 رو به پرهام دوختم. نگاهم
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 پرهامم. ونیرو مد تیموفق نیمن ا-

 سرش رو خاروند. پرهام

 من به کار اومد! یایبار دلقک باز هیچه عجب -

به نگاهش  لیدل یبار ب نیاول یکرد، برا یچرخوندم که با لبخند نگاهم م رسامیرو نا خود آگاه به طرف ام نگاهم

 لبخند زدم.

 

... 

 کاکائو بود جلو اومد. ریکه داخلش سه فنجان ش ینیس هیبا  پرهام

 .تمونیهم به مناسبت موفق نیا-

 .دمینوش یرو برداشتم و جرئه ا وانیل

 .میانگار شاخ غول رو شکوند تیموفق نیگیم نیحاال همچ-

 گذاشت. نیرو زم وانشیل رها

 یر شدن از دو تا پسر اونم هر دو نابغه واقعا خوشحالبرت م،یو کامران رو شکوند رسامیشاخ ام یشاخ غول که نه ول-

 داره.

 رفت گفتم: یم نییکه از شدت خنده شونه هام باال و پا یحال در

کجاش  رسامیام یبه کامران ندارم ول یکار ؛یگور لرزوند یرو تو سونیو اد شتنیحرفت تن ان نینابغه؟ رها با ا-

 مخه؟

 خنده زد. ریز یپق پرهام

 دختر! یکار یدو تا اختراع داشته، کجا-

 نگاهش کردم. صدریغار عل یبه باز یاز حدقه در اومده و دهن یچشما با
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 گم.    یم یجد-

 سرم رو برگردوندم که خشکم زد. یجس غیج یصدا با

 .دیکش یداد م رسامیبا حرص سر ام یجس

 رو کنار زدم. هیعجله جلو رفتم و بق با

 .  بعد با تمسخر به من نگاه کرد.یتر بشخودت بر یخواست ینکنه م-

 !یدختره ا نیا ی شهیعاشق پ دمیشا-

 تعجب گفتم: با

 جا چه خبره؟ نیا-

 هم گذاشت. یپلکاش رو محکم رو رسامیام

 برو. نجایاز ا ست،ین یمهم زیچ-

 داد زدم: تیب خشمم کنترل کنم و با عصبان نتونستم

 ؟یبشنو راهیدختره بد و ب نیاز ا دیبا یچ یتو برا ست؟یمهم ن یچ یعنی-

 ابروش رو باال داد. یتا یجس

 دونه! یخودش خوب م-

 دست کامران رو گرفت. بعد

 .ستادمیراهشون ا یجلو

 که گرفتم مال تو. مییها زهیمن مال تو، تمام جا یتاج طال-

 رفت و همراه کامران از کنارم گذشت. یکه متوجه منظورم شده بود چشم غره ا یجس

 دونم اون لحظه چرا ان قدر برام مهم شده بود. ینم دم،یدو رسامیسمت ام به
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 ؟یبود رو نگفت قشیکه ال یاز دهنش در اومد بهت بگه؟ چرا هر چ یهرچ یچرا گذاشت-

 زد. یلبخند

 دختر دهن به دهن بشم؟ هیبا  یانتظار داشت-

 شدم. رهیچشماش خ به

 ؟یچرا باهاش دعوا کرد-

 کنارم بلند شد. از

 .ستین یمهم زیچ-

 باال انداختم و به سمت رها رفتم. یا شونه

 تعجبم رو چند برابر کرد. واریکوبش به د خیبهت زدش و نگاه م ی افهیق

 زد. ینگاهش رو عوض کنه لبخند تلخ ریکه مس نیشده؟ بدون ا یچ-

 ؟یدید-

 ؟یک-

 .دیاز چشمش چک یاشک قطره

 دستش رو گرفت!-

 

 برگردوند. زده نگاهش کردم که سرش رو به سمتم بهت

 تو دلم انداخت. ینا خود آگاه بغض بد شیاشک یچشما

 لب زمزمه کرد: ریز

 مدت سخت در اشتباه بودم. نیرو دوست داشت، من تو ا یاون جس-
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 گذاشتم. یگونش ب*و*س*ه ا یشونم گذاشت، محکم بغلش کردم و رو یرو رو سرش

 بوده. یقصد چیه یب یهمکالس هیفقط به عنوان  دیاز کجا معلوم، شا-

 نگفت. یزیرو به دستاش دوخت و چ شینگاه اشک رها

 پرهام کجا رفت؟ یراست ؛یباش نایتر از ا یقو دیتو با-

 .دیرو باال کش شینیب

 بود؟ یچ هیقض یافتاده، راست رسامیام یبرا یچه اتفاق نهیرفت بب-

 تو فکر رفتم. دوباره

 چرت و پرت ها. نیگروه ما برتر نشه و از ا یگفت تو باعث شد یم یدونم، جس ینم قیخودمم دق-

از کجا سر و کلش  ستیفضول معلوم ن یدختره  ارم،ین یسر جس ییبال هیاگه  ستمیرو تو هم کرد.رها ن اخماش

 شد. داشیپ

 زدم و باز بغلش کردم. یلبخند

 .ریبگ دهیرو ناد یدیکه د ییها زیشو، چ هیقض نیا الیخیب-

 رو تکون داد. سرش

 کنم. یم یسع-

... 

 حساسم! میلوازم شخص یپرهام! صد بار گفتم من رو-

 گفت: دیخند یم زیر زیکه ر یحال در

داستان ها رو  نیکه ا یبرداشتن هنذفر گهیانگار مسواکت رو برداشتم، د یلوازم شخص یگ یم نیخب حاال همچ-

 نداره!
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 :دمیلب غر ریکردم ز یغضبانه نگاهش م ریکه م یحال در

 شمرم. یمپرهام تا سه -

 زد. یژکوند لبخند

نگاه  میصورت یرو بلند بلند گوش بدم!   با بغض به هنذفر یکه آهنگ بندر یدم، انتظار ندار ینم یتا صد هم بشمر-

 بگذرم. رشیگرفتم از خ میکردم و تصم

 کامران سرم رو برگردوندم. یسمت اتاق رفتم که با صدا به

 زد. یکوتاه لبخند

 .امهریسالم خانم آر-

رها هم  یشده بودم که حت نیسالم کردم، از اون روز به بعد اونقدر باهاش سنگ تیجد تیتکون دادم و با نها یسر

 تعجب کرده بود.

 در آورد و دستم داد. فشیرو از ک یکارت کرم رنگ 

 .نیایشم ب یخوشحال م یمن و جس یپس فردا عروس-

 ؟یکامران و جس یکردم، عروس یو باور نم دمیشن یکه م یزیچ

 در آورد. فشیاز ک یا گهیزده نگاهش کردم که کارت د بهت

 .نیکارت رو هم بهشون بد نینکردم که بهشون بدم، لطفا ا دایرو پ یخانم ضرغام یراست-

 به تته پته افتاده بودم. د،یچرخ ینم زبونم

 ازبغلم رد شد، برگشتم و اومدم به سمتش برم که رها دستم رو گرفت. کامران

 !یکن یپاره، بد نگاه م شیسالم آت-

 زدم. یبودم لبخند ریحال که با خودم درگ نیکنم، در ع میکردم کارت ها رو از پشت داخل شلوارم قا یسع
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 ؟یخوب سالم

 تعجب نگاه ام کرد. با

 تو شلوارته؟ یزیچ-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 خارونم. یدارم م دیخار ینه کمرم م-

 گل کرد و گفت: طنتنشیشانس گند من ش از

 و چشم هاش برق زد. دیکش رونیحرکت دو تا کارت رو ب هی!   بعد با یکن یم میرو قا یزیچ هی یدار رینخ-

 !یآخ جون عروس-

 زدم. یزورک لطبخند

 .یآره عروس-

 کارت رو باز کنه که گفتم: اومد

 !ستیباز نکن مال ما ن-

 پشت کارت رو نشون داد. رها

 من رو نوشته؟ یلیپس چرا فام-

 گفتم: رمیکردم کارت رو از دستش بگ یم یکه سع یحال در

هم گذاشتم  یدر کارت ها رو باز کرد، محکم پلکام رو رو ییپررو تیبده من اون کارت ها رو.  با نها ،یلیتشابه فام-

 کل سالن رو پر کرد. غشیج یکه صدا

 .دندییدو یه سمتمون مب هیافتاده بود و بق نیزم یرو که باز کردم رها رو چشمام

 وحشت زده نگاه ام کرد. یکردم که دکتر مهر میها رو قا کارت
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 شده؟ یچ-

 رو گاز گرفتم. لبم

 .دیسوسک د یچیه-

 کرد نخنده گفت: یم یکه سع یلبش رو گاز گرفت و در حال پرهام

 سوسک؟ هیفقط به خاطر -

 تکون داد. ینگو بهش انداختم که دکتر سر یچیساکت شو و ه یبه معن یمعنا دار نگاه

 سرم وصل کنم. هیخب بلندش کن تا بهش  یلیخ-

 تکون دادم که پرهام مثل قاشق نشسته بلندش کرد. یسر

 .میخب بر-

 زد. یتعجب نگاهش کردم که لبخند با

 نگو که ناراحت نشه. یزیبهش چ-

 زدم. یتکون دادم و لبخند آروم یسر

 

 رو آروم آروم باز کرد. پلکاش

 ؟یخوب-

 گفت: یرو تکون داد که پرهام با ناراحت سرش

 ؟یچرا غش کرد-

 .دیاز چشمش چک یاشک قطره

 .ستیمهم ن-
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 لب گفتم: ریبه پرهام زدم و ز ینا محسوس چشمک

 کنم.    یم فیبرات تعر-

 .میراهرو نشست ی آوردم و گوشه رونیرها که تموم شد دستش رو گرفتم، آروم آروم از اتاق ب سرم

 تمام حدسام درست بود. یدید-

 *د*م.یرو ب*و*س* گونش

 کنم. یم دایپسر مناسب برات پ هیگردم  یدلم، خودم م زیغصه نخور عز-

 هاش انداخت. هیگر ونیم یحیاندر صف نگاه

 که! دمیرو دست مامانم نترش-

 .دمییاز جاش بلند شد و با عجله به سمت کامران رفت، با عجله دنبالش دو بعد

 !؟صبر کن.یر یکجا م-

 لباش نشوند. یرو یزیآم ریو لبخند تحق ستادیکامران ا یجلو

 گم. یم کیسالم جناب موحد، ازدواجتون رو تبر-

 تکون داد. یترس بزاق دهانم رو قورت دادم که کامران سر با

 متشکرم.-

 باال آورد. یکاف یکه دستش رو به نشونه  دمیزد و از کنارش رد شد، به سمتش دو یخندلب رها

 .نیخوشبخت بشه، هم دوارمیام-

 رو شل کرد. ششینگاهش کردم که ن متعجب

 بپوشم. شونیعروس یخوام همون رو برا یلباس قرمز دارم، م هی کایمل-

 !یقرمز بپوش یخوا ینه به االن که م ینه به اون موقع که غش کرد ؟یخل شد-
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 باال انداخت. یا شونه

 زنه. یوگرنه به روح خودش لطمه م ادیها کنار ب تیبا واقع دیآدم با-

 

 نشستم و با مامان تماس گرفتم. یصندل یرو

 بابا خوبه؟ ؟یسالم مامان، خوب-

  ؟ینسوزوند شیآت ؟یتو خوب میسالم ما خوب-

 گفتم: معترضانه

 .میدختر خوب میلیمامان! نه خ-

 ؟یزن یزنگ م ریخب خدارو شکر، چرا ان قدر د-

 شدم. رهیرو به روم خ واریو به د دمیکش یپوف

 کنم سر بخارونم. یوقت نم یو جزوه و پروژه رو دستمه که حت شیآزما یچه قدر کار دارم، کل یدون ینم-

 نخور. میگول کس ب،یتو کشور غر یشفارش نکنما، دست گل به آب ند گهید-

 فعال. ،یایدر ب یبرم فقط خواستم از نگران دیبا گهیها رو؛ من د زیچ نیفهمم ا یم گهیمامان من هجده سالمه د-

 مواظب خودت باش فعال.-

... 

کرد تموم حواسش رو به سمت  ینشست و سع زیپشت م د،یکش یقیلرزون وارد باغ شد، نفس عم یقدم ها با

 ببره. شیگوش

 دست زدم. هیوارد شدند، به ناچار از جا بلند شدم و مثل بق یجس کامران و غیدست و ج یصدا با

 نشستند و طبق معمول جوان ها وسط باغ رو پر کردند. گاهیو داماد داخل جا عروس
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کرد امکان  رسامیبا من و ام یکه جس یبود که رها تنها نباشه وگرنه با اون برخورد نیاومدن ا یبرا لمیدل تنها

اوت تف یب یجس یها یاحترام یشد که نسبت به ب ینم لینداشتم اما دل رسامیاز ام یخوش. درسته دل امینداشت ب

 باشم.

 نگاه کردم. دشیرها رو گرفتم و به صورت رنگ پر دست

 ؟یخوب-

 رو تکون داد. سرش

 نگران نباش حالم خوبه.-

 .دییدو یبهداشت سیبعد با عجله به سمت سرو قهیدق چند

 .دمییدو دنبالش

 شد؟ یچ-

 زد گفت: یکه صورتش رو آب م یحال در

 !میبر نجایکنم از ا یخواهش م م،یکنم بر یازت خواهش م-

 رو تکون دادم. سرم

 .میر یاالن م ر،یدستم رو بگ-

 و کاپشنش رو تنش کردم. دمیرو پوش پالتوم

 .میو کامران رفت یسمت جس به

 گم، خداحافظ. یم کیباز هم ازدواجتون رو تبر م،یریم میما دار-

 زد. یلبخند یجس

 .نیکجا؟ هنوز شام نخورد-
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 رها اشاره کردم. به

 .ستیحالش خوب ن رها

 سرش رو تکون داد و کامران گفت: یجس

 خداحافظ.  ن،یممنونم که اومد-

 رها رو گرفتم و از در باغ خارج شدم و پشت فرمون نشستم. دست

 برمت. یدرمانگاه م هیصبر کن االن به -

 ها با سرعت به سمت درمانگاه راه افتادم. کیالست یش رو تکون داد که با صداسر دیلرز یکه م یحال در

 

 شدم. ادهیپ نیترمز کردم و از ماش دم،یدرمانگاه رو که د یتابلو

 سرد و لرزون رها رو گرفتم. دست

 .یش یآروم باش، االن خوب م-

 .ستادمیا یمنش زیم یجلو

 خانم، دکتر هستند؟ سالم

 تکون داد. یسر یمنش

 تو. دییله بفرماب-

 .میکردم و به همراه رها وارد اتاق شد یآروم تشکر

 سالم خانم دکتر.-

 تکون داد. یسر دکتر

 .دینیبنش دییسالم بفرما-
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 که گفت: مینشست یصندل یرو

 اومده؟ شیپ یخب چه مشکل-

 دایهم پ یچند بار استفراغ داشته و لرز بد ست،یحال دوستم خوب ن-صورتش کنار زدم  یرها رو از جلو یموها

 که تب داره. دیشه فهم یصورتش هم م یکرده، از گرما

 کرد. نهیگلوش رو معا دکتر

 .نهییپا یلیخورده، فشارش هم خ یدیشد یسرما-

 نسخش رو برداشت و مشغول نوشتن نسخه شد. برگه

بزنه، چند تا قرص  دیهست که فردا و پس فردا باکه حالش بهتر بشه، چند تا آمپول هم  نیا یسرم نوشتم برا هی-

 شه. یهم نوشتم استفاده کنه به مرور زمان خوب م

 .میرفت رونیرو دستم داد که تشکر کردم و ب برگه

 و پرستار سرمش رو وصل کرد. دیتخت دراز کش یرو رها

 *د*م.یسردش رو گرفتم و ب*و*س* دست

 نباش. یچینگران ه-

 

 بلند شو! کا،یمل-

 زد. یرو آروم باز کردم که لبخند چشمام

 . میبر دیسرمم تموم شده با-

 تکون دادم. یسر

 بلند شو برسونمت خونتون.-
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 از حرفم نگذشته بود که چشمام از تعجب گرد شد. هیثان چند

 ؟یبگ یخوا یم یخونتون! به پدر و مادرت چ-

 دیرسپ یزیحواست باشه اگه چ م،یکن یم قیتحق دیجد شیآزما یبرا نامیا کایمل یبابا زنگ زد بهش گفتم خونه -

 .یند یسوت

 .میدکمه پالتوم رو هم بستم و همراه رها از در درمانگاه خارج شد نیرو تکون دادم و آخر سرم

 .میشد نیماش سوار

 ساعت چنده؟-

 انداخت. لشیبه موبا ینگاه

 .میدوازده و ن-

 زدم. استارت

 .نمیبنش نیمن پشت ماش ادیاگه خوابت م کایمل-

 رو مالوندم. چشمام

 .    ستین یزینه چ-

 به راه افتاد و جاده خطرناک و خطر ناک تر شد. نیماش

 .ختیر یم یجاده دلم هر چیهر پ با

 .دیکش یبلند غیج رها

 نگه دار، خطرناکه!-

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 رو نگه دارم! نیتونم ماش یتونم؛ نم ینم-
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 گم نگه دار! ید م-

 رو گاز گرفتم. لبم

 کنه! یکار نم نیترمز ماش-

سرم پلکام آروم آروم  یخون رو یجمله مصادف با پرت شدنم وسط دره شد و بعد از احساس کردن گرم نیآخر

 شد. نیسنگ

 

... 

 کردم چشمام رو باز کنم. یبه زور سع دم،یشن ینا مفهوم م یصدا

 م؟یکتعجب به اطرافم نگاه کردم، من کجا بودم؟ اصال من  با

 نگاه کردم. نهییتخت بلند شدم و به داخل آ یرو از

 بهوش اومده! یوا-

 کنه. یبا لبخند نگام م یسال انیخانم م دنیپشت سرم نگاه کردم که متوجه شدم د به

 ن؟یهست یشما ک-

 جلو تر اومد. خانم

اسم خودم رو هم فراموش  یمن حت اد،ینم ادمیاز گذشته  یچیمن ه-  ؟یشناس یمن مادرت هستم، من رو نم-

 کردم!   خانم بغلم کرد.

 متاسفم دخترم.-

 گرفتم؟ یمن چرا فراموش-

 انداخت. نییرو پا سرش
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 .یاما تو راه برگشت تصاوف کرد یریدوستت م یبه خونه  یبه من گفت ،یتو تصادف کرد-

 تخت نشستم. یرو

 ن؟یکرد دامیپ یچجور-

 دستاش قفل کرد. نینشست و دستم رو ب کنارم

 !زمیعز یبود هوشیماه ب کیزنه؛ تو  یکنه و به پدرت زنگ م یم دایاز دوستان پدرت تورو پ یکی-

 اومد؟ یبه ذهنم نم یچیدستام گرفتم، چرا ه نیرو ب سرم

 طرفش برگشتم. به

 آب... وانیل هیشه  یخانم م-

 .رهیگ یخانم دلم م یگ یبهم م یمن مادرتم! وقت-

 تکون دادم. یسر

 چشم مامان.-

 رفت. رونیزد و از اتاق ب یپررنگ لبخند

 

 شدم. رهیو به درخت ها خ ستادمیپنجره اتاق ا یجلو

 بردم. رونیرو از پنجره ب دستم

 شدم. رهیخ یآب به دستم، به آسمون ابر یبرخورد قطره  با

گذاشتم که مامان هم  یگرفت.     پلکام رو رو یدیبعد بارون شد ی قهیتر شد که چند دق ادیو ز ادیاون قدر ز قطرات

 اومد. شمیآب پ وانیبا ل

 دخترم. ایب-
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 زدم و تشکر کردم. یلبخند

 ؟یخوا ینم یا گهید زیچ-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 ه؟یاسم من چ نکهینه، فقط...فقط ا-

 کرد. یمکث کوتاه مامان

 .الستیلسمت ن-

 !یچه اسم قشنگ ال،ین

 کرد، موهام رو نوازش کرد. بغلم

 .  یزارم از کنارم دور بش یوقت نم چیدم، ه یوقت از دستت نم چیه-

... 

 .الین-

 اومدم. رونیعجله از اتاق ب با

 جانم مامان؟-

 زنگ در حرفش رو خورد. یبگه که با صدا یزیچ اومد

 زدم. یلبخند

 رم در رو باز کنم. یم-

 افتاد. یمشک یجوان با مو و چشما یرو که باز کردم نگاهم به نگاه پسر در

 س...سالم.-

 ابروش رو باال داد. یتا پسر
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 ؟یهست یسالم، تو ک-

 در اومد. یجلو مامان

 !   ماین-

 متعجب گفت: مایلب گفت که ن ریز یزیو چ دیرو در آغوش کش ماین

 ؟یچ یعنی-

 زد. یلبخند زورک مامان

 تو اتاق کارت دارم. برو

 وارد اتاق شد و در رو بست. مایهمراه ن بعد

 مبل نشستم. یباال انداختم و رو یا شونه

 زد و گفت: یلبخند مایبعد در اتاق باز شد، ن قهیدق چند

 نشناختمت. یخواهر کوچولو، اونقدر که حت یبزرگتر شد یلیخ دمتیکه د یبار نیاز آخر-

 لب زمزمه کردم: ریز

 !ادینم ادمیمتاسفم اما من تورو -

 .دیکش یپوف

 یاتفاق جیذاره ه یبه بعد نم نیکه از ا یبرادر دار هیتو  نهینداره مهم ا یاشکال ال،یکرد ن فیرو تعر یمامان همه چ-

 .فتهیبرات ب

 زدم و بغلش کردم که زمزمه کرد: یلبخند

 متاسفم. زیبابت همه چ-
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... 

 اومدم. رونیاز اتاق ب یحوصلگ یب با

 .دیکش یپوفبرم؟ رونیب یذار یماه از بهوش اومدن من گذشته پس چرا نم کیمامان، االن -

 باال انداختم. یکار کنم!؟    شونه ا یچ یشلوغ نیتو ا یاگه گم بش ،یدختر تو حافظت رو از دست داد-

 مگه بچم که گم بشم.-

 نگاه کرد. میآب یاومد و به چشم ها جلو

 لحظه ازت دور بشم دخترم. کی یخوام حت ینم گهیاز دستت بدم، اما د شهیهم یبود برا کیبار نزد کی-

 نشستم. یصندل یرو یناراحت با

 ره؟یگ یندارم؟ چرا اون دوستم که خونش رفته بودم سراغم رو نم یدوست چیمن چرا ه-

 نگفت که صدام تند شد. یزیچ

 ن؟ید یمن رو نم یچرا جواب سوال ها-

 داد و از کنارم رد شد. رونیب یرد به آروم نفسش

 یدوستا میشناختم؛ چون تازه خونه رو عوض کرد ینم قیدوستت رو هم دق یگم که من حت یدونم، م یمن نم-

 جا ندارن. نیاز ا یآدرس چیه گتید

 .نیکن یرو از من پنهان م یزیچ هیکنم شما  ی! من...من حس مستیها قانع کننده ن نیا یول-

 کرد. یبزرگ اخم

 دختر بزرگ کردنم، دستم درد نکنه. نیدستم درد نکنه با ا-

 انداختم. نییرو پا سرم

 خوام. یحاال ناراحت نشو مامان، معذرت م-
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 .نیگرد یبرو اما زود بر م رونیکه اومد باهاش ب ماین-

 بغلش کردم. یزد و با خوشحال یبرق چشمام

 مامان. یمرس-

 .دمیبرداشتم برداشتم و پوش یبا شلوار ل یسارافن سورمه ا کیکمد لباس هام رو باز کردم،  در

 رژ کرم رنگ هم به لبام زدم. هی

 .ادیب مایمبل نشستم و منتظر شدم تا ن یاومدم و رو رونیاتاق ب از

 

 بر لب وارد شد. یبا لبخند مایربع بعد ن هی

 جام بلند شدم. از

 سالم.-

 تکون داد. یسر

 ؟یبود ییسالم جا-

 برداشتم و جلو رفتم. زیم یرو از رو فمیک

 حوصلم سر رفت. یماهه که تو خونه بودم حساب کی نیتو ا م،یبر رونیآماده شدم با هم ب-

 زد. یلبخند ماین

 خب، مامان کجاست؟ یلیخ-

 در حمام اشاره کردم. به

 رفته حمام.-

 .ستادیپشت در حمام ا ماین
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 فعال خداحافظ. رون،یب میر یم الیمامان من و ن-

 تکون داد. یسر بعد

 برو کفش هات رو بپوش. ال،یخب ن یلیخ-

 شدم. دنشونیبا صبر و حوصله مشغول پوش یآوردن کفشام از جا کفش رونیبه سمت در رفتم و بعد از ب یخوشحال با

... 

 !نیرو بب نجایا یوا-

 آورد. یبه وجدم م یبازار حساب یرنگارنگ و شلوغ یها لیوسا

 تکون داد. یسر مایزدم که ن یبود لبخند نمایس یکه جلو یلمیبنر بزرگ ف دنید با

 .ادیبه نظر قشنگ م-

 رو تکون دادم. سرم

 صبر کن.-

 و مشغول حرف زدن با خانم پشت باجه شد. ستادیا یفروش تیباجه بل یجلو

 یآشنا بود اما نم یلیچشم تو چشم شدم، چهرش خ یفرصت به اطرافم نگاه کردم، ناگهان با دختر نیا تو

 شناختمش.

 .دییرفم دوکوبم شد و بعد هراسون به ط خیم هیچند ثان دختر

 !کایمل-

 کا؟یمل-

 محکم بغلم کرد. دختر

 !یتو زنده موند ،یتو زنده ا-
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 زدم. یزورک لبخند

 ابروش رو باال داد. یدختر تا دنیاز پشت باجه اومد و با د مای.   نالعهیاسم من ن ستم،ین کایاما من که مل-

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 تکون داد. یسر دختر

 !کایدختر دوست منه، مل نیا-

 و دستش رو دور گردنم انداخت. دیخند ماین

 .العهیاما اسم خواهر من ن-

 بغض کرد و جلو تر اومد. دختر

 یکامران م یاز عروس یوقت م،یمنم، رها! ما با هم تصادف کرد ؟یشناس یتو من رو نم ؟یستین کایتو مل یعنی-

 اد؟ینم ادتیها رو  نیتو ا یعنی م،یاومد

 صحنه تصادفم. یدرمانگاه، حت ،یعروس کیذهنم اومد، صحنه  یتو یبیعج یها صحنه

 زد. یلبخند زورک مایگرد شد که ن میها چشم

 .نیاحتماال اشتباه گرفت یخانم ول نیگ یم یدونم چ یمن نم-

 دستم رو گرفت و به سمت سالن برد. بعد

 دونست من تصادف کردم؟ یاون از کجا م-

 دستم داد. یشکالت ماین

 درست در اومد. یاز خودش در آورد، اتفاق-

سکوت رو  نیهم یرسم برا ینم یبحث به جواب درست نیاصال قانع کننده نبود اما مطمئن بودم با ادامه ا لشیدل

 دادم. حیترج
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اون دختر آنقدر من رو تو  یبود. حرفا لمیکردم ف یکه دقت نم یزیشد به تنها چ یپخش م لمیکه ف یتمام مدت تو

 تموم شد. لمیف یک دمینفهم یردا بود که حتفکر ب

 خارج شدم. نمایرو گرفتم و از س ماین دست

 بود، نه؟ یقشنگ لمیف-

 زدم. یالک لبخند

 قشنگ بود. یلیآره خ-

و  دمیتخت دراز کش یبه خونه کفش هام رو در آوردم و داخل اتاق رفتم و بعد از عوض کردن لباس هام رو دنیرس با

 .دمیخواب

... 

 تخت نشستم و موهام رو صاف کردم. آهسته از اتاق خارج شدم. یرو آروم باز کردم، رو پلکام

 مامان؟-

کردم و پشت در  زیگوشم رو ت ومدیکه از اتاق مامان م یپچ پچ یصدا دنیو با شن دمیکش یکوتاه ی ازهیخم

 .ستادمیا

 .دیکش یپوف ماین

 !یکن یرو از اون پنهان م قتیحق یمامان من، تو دار-

 رو از دست بدم. الیخوام ن یمن نم مایبه صالح خودش، ن نیا-

 زد. یپوزخند ماین

 .کاستی!؟ اسمش ملالین-

 ؟یدون یتو...تو از کجا م-



 ریماه را در آغوش بگ

 
86 

 

 .چوندمیدختررو پ یجور هیمنم گفتم حتما شباهت بوده و  دش،ید نمایاز دوستاش تو س یکی-

 داد. رونینفسش رو ب یحرص مامان

 بدم؟    ی!؟ اون وقت من جواب اون دختر رو چیبگه چ الشیاگه جامون رو به فک و فام م،یبدبخت شد-

س من پ ستم؟یخانواده ن نیمن دختر ا یعنی ستم؟ین الیمن ن یعنیکردم،  یتعجب و دهن باز به حرفاشون گوش م با

  م؟یک

 گذاشتم. فمیو چند دست لباس داخل ک دمیعجله لباسام رو پوش با

 شدم. خکوبیمامان سر جام م یرفتم که با صدا رونیاز در ب نیپاورچ نیپاورچ

 کجا؟-

 و سرم رو برگردوندم. دمیکش یقیعم نفس

 زد. ی.     مامان پوزخندامیبزنم، م یچرخ هیخوام برم  یم

 ره؟ یم رونیبزرگ پر از لباس ب فیک هیبا  یک یاون درست ول-

 .دیکش ادیبه حرفش به طرف در رفتم که فر تیاهم یب

 با توام!-

 زدم. ادیاومد و دستم رو محکم گرفت که بلند فر جلو

 !نیستیشماها خانواده من ن ن؟یبه من دروغ گفت یچ یبرا-

 نگاهم کرد. یبا ناراحت ماین

 .مایتو هم متاسفم ن یبرا-

 رد.قفل ک دستم رو محکم گرفت و با شدت به داخل اتاق پرتم کرد بعد در و بست و یبهتره بگم مامان قالب ای مامان

 .دمیزدم و مشتام رو به در کوب یبلند غیج
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 زد. یدر اتاق رو باز کرد و پوزخند مامان

 .الین ی! تو کار رو بدتر کردیکرد یفرار م دینبا-

 دهنم زد. یرو یجلو اومد و دست و پام رو با طناب بست و در آخر چسب بزرگ بعد

 اشک از چشمم افتاد که مامان محکم بغلم کرد و گفت: یا قطره

 از دستت بدم؛ من به اون دختر قول دادم. دیمن نبا ال،یاز دستت بدم ن دیمن نبا-

 رفت و در رو قفل کرد. رونینفرت نگاهش کردم که ب با

 زد!؟ یکدوم دختر حرف م یدختر؟ اون درباره  کدوم

 

 .دمینرس یا جهینت چیبه فرار از پنجره فکر کردم که به ه ریجوگ یشدم و مثل دخترا رهیپنجره خ به

 کردم دوباره بخوابم یو سع دمیکوب نیبستم رو با حرص به زم یها دست

... 

 ظرف غذا رو جلوم گذاشت و دست هام و دهنم رو باز کرد. ماین دم،یاز خواب پر دمیباز شدن در رو که شن یصدا

 بهش زدم. یمحکم چک

 .یداداش قالب ینامرد یلیخ-

 نگاهم کرد و آروم زمزمه کرد. یبا ناراحت ماین

 بمونه مطمئن باش. ینجوریذارم ا یمن نم یمتاسفم، ول-

 زدم. یپوزخند

 غذات رو بخور.-

 سر دادم. تیعصبان یاز رو یبلند قهقهه
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 مسموم بخورم. یهنوز اونقدر خنگ نشدم که غذا-

 از غذا رو خورد. یبا چنگال مقدار ماین

 نمردم، حاال غذات رو بخور. نیبب-

 زد. ینگاهش کردم که لبخند متعجب

 .کهیکوچ یبخور آبج-

 :دمیلب غر ریز

 .ستمیتو ن یمن آبج-

 بعد آروم آروم مشغول خوردن غذام شدم. و

 از اتمام غذا دوباره دستام و دهنم رو بست. بعد

 خوام.  یمعذرت م-

 ل کرد.رفت و در رو قف رونیاز اتاق ب قهیاز چند دق بعد

 آهنگ گوش کنم! نیداد یم یزیچ ،یضبط ،یگوش هیحداقل  خب

 

... 

جز  یزیاما در آخر چ ارمیب ادیکنم گذشته رو به  یبود که سع نیسه روز از اون روز گذشت و کار هر روز من ا کینزد

 شد. ینم بمیسردرد نص

 بود که دهنم رو باز کرده بودند. نیا حداقلش

 دستام گذاشته بودم که در باز شد. یمعمول سرم رو رو طبق

 .رونیب ایبلند شو ب-



 ریماه را در آغوش بگ

 
89 

 

 شده؟   یچرا؟ مگه چ-

 فروشه. یمامان داره خونه رو م-

 و پام رو باز کرد. دست

 تر بشه.  یکه هست عصبان ینیکه مامان از ا ینکن یحواست باشه کار ن،یمبل بش هی یسر و صدا برو رو یب

 مبل نشستم. یرو یحرف چیه یرو تکون دادم و ب سرم

 تکون دادن. یتا مرد وارد خونه شدن ،اتاق ها رو نگاه کردن و سر چند

 زد. یلبخند یقالب مامان

 .میکن یم هیفردا خونه رو تخل-

 تکون داد. یاز مرد ها سر یکی

 .انیخونه به مغازه ب یکار ها یکه برا نیبگ مایخوبه، فقط به ن-

 رفتن. رونیتکون داد و مرد ها از خونه ب یسر مامان

 دوختم. نیرو به زم نگاهم

 برو تو اتاقت. ای! بالین-

 ره. یاما من حوصلم اونجا سر م-

 نشستم. نیزم یبهم انداخت که از جام بلند، وارد اتاق شدم و رو یتند نگاه

... 

 .  میر یم میپاشو دار-

 مرش گذاشت.ک یبود رو جمع کرد و رو رمیکه ز یبلند شدم، کارگر تشک نیزم یناچار از رو به

 م؟یر یجا کجا م نیاز ا-
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 کرد. یاخم مامان

 .ستیاونش به تو مربوط ن-

 باال انداختم و تا سرش رو برگردوند اداش رو در آوردم. یا شونه

رو  میواقع تیخواست زودتر هو یرسه، دلم م یبهم نم میواقع یعوض کردن خونه مطمئن شدم که دست آشناها با

 کردم. یم دایپ

که وحشت سر تا سر  یانداختتم.  در حال یبزرگ یاز کارگرا بلندم کرد و داخل گون یکیاز در خارج شم که  اومدم

 زدم. غیوجودم رو گرفته بود ج

 ن؟یکن یکار م یچ-

 از دستش گرفتم. یدهنم گرفت که گاز محکم یجلو یگون یدستش رو از رو کارگر

 به هوا رفت. غمیبه بازوم زد که ج یمحکم مشت

 گذاشته شدم. نیماش یصندل یردم روک حس

 توجهم به صدا جلب شد. یپسر یصدا دنیشن با

و اون دختره  ماین یتو کدوم خونست؟ از حرفا نیدون یهستم شما م کایبه نام مل یسالم خانوم من دنبال دختر-

 یصدام رو بشنوه و نجاتم بده اما با ضربه محکم دیبزنم شا غیکردم ج ی. سعکاعهیمن مل یبودم که اسم اصل دهیشن

 .دمینفهم یزیچ گهیکه به سرم خورد پلکام آروم بسته شد و د

 

 رو آروم باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. نمیسنگ یپلکا

 زده از جام بلند شدم. بهت

 ما؟یمامان؟ ن-

 شونم خورد. یاز پشت رو یبه سمت اتاق ها رفتم که دست آروم
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 زد. رونیچشمام از حدقه ب یپسر جوان دنیزده برگشتم و با د وحشت

 ؟یهست یک گهیتو د-

 ؟یشناس یتو من رو نم-

 رو مچاله کردم.  صورتم

 بشناسم! دیبا یچ ینه برا-

 قدم عقب رفتم. کیقدم جلو تر اومد که  کی

 زدم. یبلند غیج

 ؟یهست یتو ک-

 زد. یلبخند پسر

 !رسامیمن نامزدتم، ام-

 زده نگاهش کردم. رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 نامزد!؟ ؟یچ-

 لب زمزمه کردم. ریرو تکون داد که ز سرش

 من نامزد هم داشتم. یعنی یوا-

 رو باال آوردم. سرم

 !میبا هم داشته باش یعکس ایحلقه  دیمن نامزدتم پس حتما با اگه

 در آورد. بشیرو از ج شیگوش رسامیام

 هم عکسامون. نیا ایب-

 دستش گرفتم، آره درست بود. رو از شیگوش
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 در آورد که داخلش دو تا حلقه بود. یقلب یداخل کمد جعبه  از

 زد. یلبخند

 هم حلقتون. نیخانم خانم ها، ا دییبفرما-

 قشنگ بود. یلیرو برداشتم و داخل انگشت دست چپم انداختم، خ حلقه

 قشنگه! یلیخ نیا-

 نگفت. یزیزد و چ یلبخند

 ؟یکرد دایبودم تو از کجا من رو پ یکجاست؟مامان کو؟ اصال من داخل گون ماین یراست-

 .نمیتخت نشست و اشاره زد که بش یرو رسامیام

 کردن کرد. فینشستم شروع به تعر نکهیاز ا بعد

 .دیشیبره و داخل دره پرت م یم نیترمز ماش دیگشت یاز بچه ها بر م یکی یاز عروس یتو و رها وقت-

 از تو نشد. ید اما اثرش دایزود پ رها

 رفتار یکنم، وقت داتیو آدرستون رو به من داد تا پ دید مایهمون ن یعنیرها تو رو با اون پسر  نمایروز داخل س اون

فرصت مناسب که حواسشون نبود تورو  هی یو تو یباش نیتو داخل ماش دیشکم برد که با دمیاون زن رو د بیعج

 بماند. شیبرداشتم که چجور

 من کجان؟ یاصل یخانواده -

دونن و قرار بود  یما نم یاز نامزد قیخانوادت به طور دق یحت یجا اومده بود نیبه ا لیتحص یتو برا س،یانگل-

 .میکن زشونیسوپرا

 رو تکون دادم. سرم

 .فتهیبرات ب یاتفاق چیذارم ه ینم گهیخوام، د یکه بهت گذشت معذرت م یسخت یبابت روزا-

 زدم. یلبخند
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 رو رقم زد. نیا ریتقد ،ینداشت یریتقص تو

 تخت بلند شد. یاز رو رسامیام

 صدام کن. یداشت یزیبه چ ازیاگه ن-

 بره که گفتم: رونیاز در ب اومد

 رسام؟یام-

 رو برگردوند. سرش

 جانم؟-

 زدم. یلبخند

 ؟یبمون شمیشه پ یم-

 ؟یستیمعذب ن-

 باال انداختم. یا شونه

 شه!؟ یمگه آدم از شوهرشم معذب م-

 زد. یلبخند

 مونم. یخب؛ م یلیخ-

ند شد.  لبخ یم قیبه قلبم تزر یبیبود انگار آرامش عج یوقت یدونم چرا ول یکنار تختم نشست، نم هیچهارپا یرو

 هم گذاشتم. یخستم رو دوباره رو یبهش زدم و پلکا یآروم

 سال بخوابم. تسیدو یخواست اندازه  یبودم که دلم م دهیکش یخواب یوقت اونقدر ب نیا تو

 

... 
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 .دمیاز جا پر چیپام از خواب که ه یاز رو یزیاحساس رد شدن چ با

و مثل برق  دمیکش یبلند غیکه تو رخت خواب بود ج یسوسک گنده ا دنیزده به اطرافم نگاه کردم و با د وحشت

 .دمییزنون داخل حال دو غیگرفته ها ج

 زدم. یبلند غیو دوباره ج دمیپر رسامیها شده بود بغل ام ییقایآفر هیشب افمیکه ق یحال در

 با تعجب و ترس نگاه ام کرد. رسامیام

 شده؟ یچ-

 که زبونم بند اومده بود با تته پته گفتم: یحال در

 س...سو..سو...-

 گذاشت. نیمن رو زم رسامیام

 ؟یدیخواب بد د گه؟ید هیسو چ-

 ه کردم.که اشکم در اومده بود به اتاق اشار یحال در

 کنه! یاالن فرار م رشیبرو بگ-

 دزد اومده!؟-

 زد. یداد بلند بعد

 نابودت کنم. امیب سایهمونجا وا یهست یهرک

 قهقهش کل خونه رو پر کرد. یبعد صدا هیبه اتاق حمله ور شد و چند ثان تابهیماه با

 ترسم! یمن م یترس یاز سوسک نم یلیمرض، خب تو قد گور یکوفت، ا یا

 که سوسکه رو از شاخکاش گرفته بود جلو اومد. یدر حال رسامیام

 مادمازل مارو ترسوندن؟ شونیا-
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 رو تکون دادم. سرم

 رسه. یاعمالش م یاالن به سزا-

 شل شد. شمیرو داخل سطل انداخت که ن سوسکه

 !ییایمرد دن نیتو قهرمان تر-

 زد. یلبخند کوتاه رسامیام

 ؟یایفردا کالس م یراست-

 ادم.رو تکون د سرم

 عقب افتادم. یچند وقت هم کل نیآره خب، تو ا-

همه رو از قبل بهت بگه  یبگم دکتر مهر دیکنه با یکه نم یدم، البته فرق ینگران نباش تمام جزوه ها رو بهت م-

 .یجون تو همه رو فراموش کرد

 اپن نشستم. یرو یناراحت با

لب  ریزد و ز یلبخند تلخ رسامی.   امادینم ادمیازشون  یزیچ چیمن آشنان اما واقعا ه یاسم ها همشون برا نیا-

 زمزمه کرد:

 از دستت بدم. شهیهم یچون ممکنه برا یاریوقت به دست ن چیحافظت رو ه دوارمیام-

 ؟یچ-

 رو باال گرفت. سرش

 نبود. یمهم زیچ یچیها؟ ه-

 زدن کرد. انویاومدم که شکمم شروع به پ نییاپن پا یرو از

 .دیندخ زیر زیر رسامیام
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 گشنته ها! یمعلوم حساب-

 رو تکون دادم. سرم

 .یلیخ-

 هاش رو باال داد. نیجاش بلند شد و آست از

 !یکتکم بزن یخوا ینکنه م ،یزنیباال م نیآست یدار هیچ-

 نگام کرد که سرم رو خاروندم. حانهیصف اندر

 .دمیترس یباال زد نیخب آست-

 رو شل کردم. شمیداد که ن نییهاش رو پا نیآست

 .نیآفر-

 .دیخند زیر زیر

 زد. یرستوران. چشمام برق میبرو لباس هات رو بپوش بر-

 دور دور، باشه؟ میبعدشم بر-

 باشه بدو برو لباس بپوش!-

 زدن شدم. پیو در رو بستم و مشغول ت دمییزده به سمت اتاق دو ذوق

 

 ساده با کش بستم.و موهام رو  دمیپوش یرنگ با شلوار کتون مشک یلباس زرشک هی

 اومدم. رونیاز در ب یخوشحال با

 من آمادم!-

 شدم. میمشک یآل استار ها دنیرفتم و مشغول پوش رونیرو برداشت، در رو باز کردم و ب چییسو
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ردم رو باز ک نیباز شد، در ماش نیرو زد و قفل ماش چییدکمه سو رسامیرفتم، ام نییرو که بستم از پله ها پا بندشون

 و داخلش نشستم.

 عقب گذاشت و بعد نشست. یصندل یرو باز کرد، کوله اش رو رو نیدر ماش رسامیبعد ام نیم چند

 دستم رو به سمت ضبط بردم و روشنش کردم که آهنگ شروع به خوندن کرد: یکه راه افتاد با خوشحال نیماش

 

 تو  یمن هیزندگ یزندگ یزندگ

 تو یب شهیچرا نم یزندگ یزندگ

 لب با آهنگ زمزمه کرد( ری)ز

  یبود یدل ک جونو

  یبود یآخه چ بگو

 یبگو چرا ازم ربود یزود نیمنو به ا دله

 افتاد  ریگ چارهیب دله

 داد  یتو شدم ا عاشقه

 به باد یکه داد یاون دل خوادیهواتو م شهیهم

 من  آرامشه

 )به من اشاره کرد(

 بشه من  دیبا

 من یایدن یبکنم بشه تو بش یکار

  یمن یایدن یمن یایرو



 ریماه را در آغوش بگ

 
98 

 

 )دوباره با انگشتش به من اشاره کرد(

  یخواستن نقدریا

 یتو من ایمن تو شدم  عشقم

 دارمت  گهیآخه تو رو د ویشکیه نمیبینم

 دارمت گهیدارمت آره جور د گهینه هاا تو رو طور د یمعمول

 من  آرامشه

 بشه من  دیبا

 من یایدن یبکنم بشه تو بش یکار

  یمن یایدن یمن یایرو

  یخواستن نقدریا

 یتو من ایمن تو شدم  عشقم

 (زادهیمحمد عل_ی)زندگ

 

 کا؟یمل-

 زمزمه کردم: اریاخت یب

 جانم؟-

 رو ازم گرفت و به روبه رو دوخت. نگاهش

 ؟یکن یکار م ینفر بهت دروغ گفته تا کنارت باشه چ هی یروز بفهم کیاگه -

 ؟یکن یم کاریچ یچ یعنی-
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 ؟یمون یباز هم کنارش م ای یکن یترکش م یعنی-

 کردم. یکوتاه مکث

 باشه؛ چطور؟ یداره دروغش چجور یداشته باشم و بستگ یداره به اون طرف چه حس یبستگ-

 زد. یلبخند

 .دمیپرس ینجوریهم یچیه-

 دادم.    حیترج یتکون دادم و سکوت رو به همه چ یسر

 رو نگه داشت. نیدر رستوران ماش یبعد جلو قهیدق دو

 رو پارک کنه. نیماش رسامیتا ام ستادمیدر رستوران ا یشدم و جلو ادهیپ نیاز ماش آروم

 .میهم اومد و با هم وارد رستوران شد رسامیبعد ام نیم کی

 نشستم. یصندل یرو

  ؟یدار لیم یخب خانم خانم ها چ-

 شد. داریداخل چشمام دو تا قلب گنده پد تزایپ دنیو لوچم رو کج کردم و به منو نگاه کردم، با د لب

 .تزایپ-

 و دو تا نوشابه لطفا. تزایدو تا پ-

 بعد گارسون غذاهارو آورد. قهیدق چند

 د؟یندار لیم یا گهید زی،چ دییبفرما-

 نه ممنون.-

 تکون داد و رفت. یسر گارسون

 با تعجب نگام کرد. رسامیزدم که ام تزامیاز پ یگنده ا گاز
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 رو شل کردم. شمین

 .دیببخش-

 گرفت. شیقلوپ ازش خوردم که حس کردم تموم وجودم آت هینوشابم رو باز کردم و  در

 گالب به روتون. گهید شمیو بق دمیدو یبهداشت سیعجله به سمت سرو با

 اومد. یبهداشت سیدر سرو یبا تعجب جلو رسامیام

 ؟یخوب-

 اومدم.  نگاه نگرانش رو بهم دوخت. رونیآب به صورتم زدم و ب یمشت

 شه. یخورم حالم بد م یکه م یموقع یعنیافتاد، من به نوشابه حساسم،  ادمیحاال -

 حرص ادامه دادم: با

 ؟یشم چرا گفت یم ینجوریا یدونست یتو که م-

 کرد. یمکث کوتاه رسامیام

 اصال حواسم نبود، متاسفم.-

 .مینزد یحرف چیکدوممون ه چیغذا ه انیشدم و تا پا تزامیوردن پمشغول خ یحرف چیه ینشستم و ب یصندل یرو

 

 .میاومد رونیپول رو پرداخت کرد و از رستوران ب رسامیغذا تموم شد ام نکهیاز ا بعد

 .میشد نیماش سوار

 کوه؟ میبر-

 زد. یلبخند

 .میبر ییجا هی دیقبلش با یباشه ول-
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 کجا؟-

 به راه افتاد. نیپدال گاز گذاشت و ماش یرو رو پاش

 داد. نییرو پا شهیش

 قشنگ. یجا هی-

 شد.   یبهم انداخت و دوباره مشغول رانندگ ینگاهش کردم که نگاه خونسرد موشکافانه

 نگه داشت. یدر پاساژ یبعد جلو نیم پنج

 شو. ادهیخب خانوم کوچولو پ-

 !یانگور لیگور ،یکوچولو خودت-

 ارد پاساژ شد، جونم جذبه!و یجد یلیرو دور دستش حلقه کرد و خ دستم

 ستادمیمغازه لباس بچه ا یجلو

 !؟ستیزود ن-

 بهش انداختم. یحیاندر صف نگاه

 کنم. یخواست لباس بچه بخره، فقط دارم نگاه م یک-

 .میدیرس یفروش یکه به مغازه گوش میجلوتر رفت کمی

 .ستادیا نیتریو پشت

 زهیبر التیبیس یاز نهادم بلند شد، ا یبخرم، به نظرت کدومشون قشنگه؟    آه یگوش هیخودم  یخوام برا یمن م-

 من بخر! یبرا یدار یبه اون خوب یگوش

 بد چشمم رو گرفت. شونیکیها نگاه کردم که  یدقت به گوش با

 که دو تا قلب تو چشمام بود گفتم: یحال در
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 خوشگله! یلیخ نیا-

 آهسته ادامه دادم: بعد

 گرونه. میلیو معلومه خ-

 باال انداخت. یشونه ا رسامیام

 برام نداره. یتیاهم متشیق-

!    آخه نیچقدر گوگول یکه لباس بچه داشت رفتم و با ذوق نگاهشون کردم، ا یمغازه شد که باز به سمت مغازه ا وارد

 کرد. یم مارستانمیت یراه میشد قربون صدقشون رفت وگرنه مستق ینم رسامیجلو چشم ام

 اومد، به سمتش رفتم. رونیاز در مغازه ب رسامیام

 ؟یدیشد خر یچ-

 تکون داد. یسر

 .میشد نیو سوار ماش میاومد نییپاساژ پا یاز پله ها-

 رنگ رو از جعبش در آورد که دوباره دو تا قلب تو چشمام اومد. ییطال یگوش

 رو داخلش انداخت. یمکارتیس

 دم به تو. یرو م یگوش نیو سالمه، اخوب  یلیخودم خ یگوش نمیب یاالن که م یدون یم-

 رو به طرفم گرفت. یگوش

 زد. یزده نگاهش کردم که لبخند بهت

 گر... یلیخ نیاما...اما ا-

 وارانه باال آورد. دیرو تهد انگشتش

 ببرم پسش بدم. شیخوا یاگه نم میاما و اگر ندار-
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 خوام! ینه نه م-

 .دیخند زیر زیر

 قشنگه. یلیدستت درد نکنه خ یعنیاممم -

 زد. یلبخند

 قابل خانوم کوچولو رو نداره.-

 زد. نیدورب کونیآ یرو از دستم گرفت و روشنش کرد، رو یگوش بعد

 رو بندازم. یگوش نیبا ا یسلف نیبزار اول-

رو داخل  یو گوش یرو دستم داد، اونقدر ذوق مرگ بودم که عکس رو بک گراند گوش یرو که انداخت گوش عکس

 گذاشتم. فمیک

 

 در راهه. یدیداد بارون شد ینشون م نیآسمون نگاه کردم، ابرها در هم بودن و ا هب

.  جا بمونم نیکنه و تو هم ستیساعت ا خواستیبه اطرافم نگاه کردم، اونقدر قشنگ بود که دلم م نیپنجره ماش از

 بردم و چشمام رو بستم. رونیدستم رو از پنجره ب

 دوست داشتم. یلیخاک نم زده رو خ یبو

 .دیرس یبه نظر م کیکوچ زیکه همه چ میباال رفته بود اونقدر

 که بود پارک کرد. یکیکنار پارک کوچ رسامیام

 شو. ادهیپ-

 رو تماشا کنم. نییشدم و به سمت نرده ها رفتم تا پا ادهیپ نیاز ماش آروم

 کرد. یبهم منتقل م یسر سبز حس خوب منظره
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 م اومد.کنار رسامیبعد ام قهیدق چند

 قشنگه،نه؟-

 که بغلمون بود نشست. یصندل یتکون دادم که رو یسر

 نشستم. کنارش

 برادر دارم؟   سرش رو به نشونه نه تکون داد. ایمن خواهر  یمادر و پدرم؛ راست یخانوادم تنگ شده، برا یدلم برا-

 شدم. رهیبه رو به رو خ دوباره

 تو ذهنمه. یمبهم یرایتصو هیدارم،  جهیهمش سر گ ارم،یخواد حافظم رو زود به دست ب یم دلم

 دستام گرفتم. نیرو ب سرم

گرده اما  یحافظت بر م ،یکن یفقط خودت رو خسته م ،یاریکه حافظت رو به دست نم یاریاگه به خودت فشار ب-

 .یصبر کن دیفقط با

 لب آروم زمزمه کرد: ریز

 بر نگرده. دوارمیکه ام-

 زدم. یکه لبخند کمرنگ دیچکگونم  یرو یزیبارون ر قطره

 بارون!-

 ابرها نگاه کردم. به

 زاره به هم برسن. یرو دوست دارن اما باد نم گریکه همد هییبارون اشک ابرها دیشا رسام،یام یدون یم-

 زد. یلبخند رسامیام

 .یقشنگ ریچه تعب-

 رفتم گفتم: یکه آهسته راه م نطوریهم م،یجامون بلند شد از
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 رو به چشمام دوخت. شیبه تو.    نگاه مشک یحت میدارم، به خودم، به زندگ یبیحس عج هی یدونم چرا ول ینم-

 .نمشونیبب دیخانوادم، با شیبرم پ دیبا-

 رو تکون داد. سرش

 .یصبر کن کمی دیفقط با یر یخب، م یلیخ-

 تر شد. دیزد و بارون شد یو برق بلند رعد

 رو در آورد. ششرتیسو رسامیجوجه خودم رو جمع کردم که ام مثل

 تو بپوش. ایب-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 .سیمن سردم ن-

 رو تنم کرد و کالهش رو سرم گذاشت. شرتیبه حرفم توجه کنه سو نکهیا بدون

 زد. ینگاهش کردم که لبخند متعجب

 بهتره. ینجوریا-

 .میراه افتاد نیسمت ماش به

 !یش یم ضیآخه مر-

 رو باز کرد و نشست. نیماش در

 نشستم. یصندل یرو

 .میش یهم نم ضیکنم مر یرو روشن م یاالن بخار-

 .دیچک یهوا قرمز شده بود و از موهام آب م یاز شدت سرد مینیدر آوردم و به خودم نگاه کردم، ب فمیرو از ک نمیآ

 بشه؟ یو ابر یانقدر بارون دیبا یچ یبرا یدونم هوا به اون خوب یمن نم آخه
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و  دمیباال پر نیمتر از زم یکردم که چند سانت یآنچنان عطسه بلند  یبگم ول یزیو اومدم چ دمیرو باال کش مینیب

 اولم برگشتم. یدوباره سر جا

 رو مچاله کردم. صورتم

 فکر کنم سرماعه رو خوردم.-

 گذاشتم. شیشونیپ یافتاد، دستم رو رو رسامیحال ام یبه صورت ب نگاهم

 !ینه، تو تب دار یوا-

 رو خشک کردم. شیشونیدستمال پ با

 نم؟یمن پشت فرمون بش یخوا یم-

 .میهستم که تا خونه برس اریاونقدر هوش-

... 

 .میرو باز کرد و وارد شد در

 رو مبل نشست و نفس نفس زد. یحرف چیه یب

 و شلوار عوض کردم. زیبل هیلباسم رو با  عیاتاق شدم و سر وارد

 گفتم: که بشنوه یجور

 سشوار کجاست؟ رسام،یام-

 حالش گفت: یهمون لحن ب با

 اول. یداخل کمد کشو-

 تکون دادم و سشوار رو به همراه حولش برداشتم. یسر
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 یرو اریاخت یشدم.   دستم ب دنیرفتم و موهاش رو خشک کردم و بعد مشغول سشوار کش ششیعجله پ با

 انداخت. یبه دلم م یرفت و ترس بد یرفت که ترسم رو چند برابر کرد، تبش هر لحظه باال تر م شیشونیپ

 .دمییموهاش که تموم شد به سمت آشپزخونه دو دنیکش سشوار

 ؟یذار یداروها رو کجا م رسامیام-

 .دیمبل دراز کش یرو

 .نییاون پا خچالیکنار  نتیکاب داخل

 رو برداشتم. مسکن و تب بر یداروها دارو نیب از

 ؟یکن قیآمپول تزر یشم، بلد یمن با شربت و قرص خوب نم-

 .دمیکش یپوف

 نه.-

 داد. رونیرو ب نفس

 .نجایا ایبرش دار و ب خچالیآمپول مونده، از  هی یاون سر از

 عجله آمپول رو برداشتم و دستش دادم که گفت: با

 .یسرنگ رو فشار بد دینداره فقط با یکار-

 کرد. بیآمپول رو ترک مواد

 حاال.-

 ترم. نینکنم سنگ قاتیآمپول رو زدم که کال تزر یجور یکردم تمام حواسم رو جمع کنم ول یسع

 رو داخل سطل انداختم. سرنگ

 .ستمیگفتم که خوب بلد ن یول دیببخش-
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 گذاشتم شیشونیپ یرو رو سیکاسه آب برداشتن و کنارش رفتم، پارچه خ هیو  پارچه

 بزار. تیشونیپ یکن رو سشیاز سرما افتاد خودت خ یدیوپ درست کنم هر موقع دس رمیمن م-

 هم گذاشت. یرو تکون داد و پلکاش رو رو سرش

 سوپ درست کنم؟ یچجور حاال

گفت  یگرفتن م یگوگل رو نم یدستور پخت سوپ رو سرچ کردم که اگه جلو نترنتیرو در آوردم و تو ا میگوش

 !یبپز یستیسوپم بلد ن هیخاک تو سرت که 

و  دمیکش یقیعم ازهینشستم، خم یصندل یبود سوپ رو درست کردم و رو یبا هر سخت یریخوددرگ یاز اندک بعد

 هم گذاشتم. یعطسه بلند پلکام رو رو هیبعد از 

 

... 

 باشه. نطوریمزش هم هم دوارمیسوپه ام هیشب افشیو ق ختیقابلمه رو باز کردم، خدارو شکر ر در

 شم! یم یزیچ هینخورم  ینه ترش دم،یاشق از سوپ رو چشق هی

 گذاشتم. ینیآب داخل س وانیبهش اضافه کردم و به همراه ل مویآب ل یکم ختم،یسوپ داخل بشقاب ر یمقدار

 اومدم. رونیرو برداشتم و از آشپزخونه ب ینیس

 رو به بازوش زدم. دستم

 پاشو گشنه نخواب! پاشو سوپت رو بخور بعد تا فردا تخت بخواب.    آروم چشماش رو باز کرد. رسام،یام-

 بلند شو. نیآفر-

 زد. یلبخند

 دستت درد نکنه.-
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 به چشماش زل زدم. لیدل یب

 بود. فهیوظ-

 مبل رو به روش نشستم. یرو

 ؟یبود ینجوریهم شهیهم ؟یچرا انقدر زود سرما خورد-

 گذاشت. ینیتکون داد و قاشق رو داخل س رو به نشونه نه سرش

 تر کرد. دیرو شد میماریبودم، سرما ب ضیاز قبل مر-

 نبود. ینجوریداد االن ا یرو به من نم شرتشیاگه اون سو دیعذاب وجدان داشتم، شا حس

 انداختم. نییرو پا سرم

 رو... شرتتیمن بود، اگه من سو ریمتاسفم؛ همش تقص-

 رو قطع کرد. حرفم

 نزن؛ باشه؟ یمورد حرف نیهم در ا گهیرو دادم پس احساس گناه نکن، د شرتمیمن به خواست خودم سو-

 شدم. رهیرو باال آوردم و بهش خ سرم

 باشه. -

 سوپش تموم شد گفتم: نکهیاز ا بعد

 اگه بدمزه بود. دیببخش-

 زد. یلبخند

پنج سالم بود که  ایاون موقع حدود چهار  ریبخ ادشیمادرم انداخت،  ادیبود، طعم سوپت من رو  یعال یلینه خ-

 به راه بود. شهیبودم و سوپ مامان هم ضیمر شهیهم

 زدم. یلبخند
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 تخت بخواب. یخوابم تو راحت رو یمن رو کاناپه م-

 مخالفت تکون دادم. یبهش انداختم  و سرم رو به نشونه  یمتعجب نگاه

انداخت که تعجب کردم،  ی!  نگاه جدیخوب بخواب یجا دیبا یماریتخت، تو ب یخوابم تو برو رو یکاناپه م یمن رو-

 کرد. یم یقالب ته دنشیکرده بود که آدم با د یشوخ و خوش اخالق حاال آنچنان اخم رسامیام

 .دیخودش کش یرو رو پتو

 حرف گوش کن دختر، با من هم بحث نکن.-

 باال انداختم. یا شونه

 .یخوددان-

 اومد. یبودم که خوابم نم دهیانقدر خواب دم،یتخت پر یحوصله چراغ رو خاموش کردم و رو یب 

 کردن شدم. یرو از کشو در آوردم و مشغول باز میناچار گوش به

 

... 

.    دمیتخت نشستم و آروم چشمام رو مال یرو دم،یکش یقیعم ازهیشدم. خم داریاز خواب ب یاحساس تشنگ با

به پام برخورد کرد و با سر داخل  یزیاومدم و به سمت آشپزخونه رفتم که ناگهان چ رونیق بآهسته آهسته از اتا

 !کایمل تیخاک بر سر دست و پا چلفت یعنیمبل رفتم. 

 مبل بلند شدم. یدادم و از رو رونیب یرو حرص نفسم

 نزنم. یپام نگاه کنم تا دوباره رو هوا بندر یکردم با دقت به جلو یسع

 حبس شدم. یکیرو باز کردم تا پارچ رو بردارم ناگهان حس کردم تو آغوش  خچالیاشتم و در رو برد وانیل

 شد. کهیرو ول کردم که هزار ت وانیو نا خودآگاه ل دمیکش یخفه ا غیج

 گوشم زمزمه کرد: ریز
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 آروم باش، منم.-

 شد. یخورد مورمورم م یگرمش که به گردنم م یها نفس

 زد. میشونیبه پ یتعجب برگشتم که خشک شدم.  ب*و*س*ه*ا* با

 وصالت برسم. یایکاش به رو یمن نیریو ش نیرید یتو همان آرزو-

 کرد. یم قیعطرت آرامش رو به قلبم تزر یهم گذاشتم و محکم بغلش کردم، بو یرو نا خود آگاه رو پلکام

 لب زمزمه کردم: ریز

 رسام؟یام-

 داد. رونیرو ب نفسش

 م؟جان-

 تر بغلش کردم. محکم

 باشه؟ م،یرو تنها نذار گهیوقت هم د چیه میبه هم قول بد ایب-

 حلقه کرد. کمیرو دور انگشت کوچ کشیکوچ انگشت

 باشه.-

 

... 

 زدم. یاومدم و چرخ رونیاتاق ب از

 من آمادم!-

 کرد. یا عطسه

 ؟یرو برداشت یهمه چ-
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 کرد. یا گهید یرو تکون دادم که عطسه  سرم

 .امیخب، برو کفشات رو بپوش تا من ب یلیخ-

 باال انداختم که داخل اتاق رفت تا لباساش رو عوض کنه. یا شونه

 در آوردم که بلند گفت یهام رو از جا کفش یکتون

 ؟یاریاتو م زیم یمن رو از رو یلباس آب کای:مل-

 پله رها کردم و دوباره وارد خونه شدم. یهام رو رو کفش

اتو برداشتم و وارد اتاق شدم که نگام به باال تنه ب*ر*ه*ن*ش خورد، چشمام قد توپ  زیم یرو از رو شیآب لباس

 برگشتم. عیگلف شد و سر

 رو به سمت عقب گرفتم. دستم

 بپوش. ایب-

 رو از دستم گرفت. لباس

 ؟یندار یکار-

 گفت که از اتاق خارج شدم. یآروم نه

به  یباز زیجدا از هرگونه ه ی!    ولیدر بزن ینگرفت ادیکه با هجده، نوزده سال سن هنوز  کایخاک تو سرت مل یا

 بگم؟ نیجز ا یزیچ نیداشت؛ خب شوهرمه انتظار دار یبدن رو فرم یلیخ یچشم شوهر

راه  مارستانیاومد و باالخره به سمت ب رونیهم باالخره از اتاق دل کند و از در ب رسامیکه ام دمیرو پوش کفشام

 .میافتاد

... 

 دوخت. هیدستاش قفل کرد و نگاه خوشحالش رو به بق نیدستم رو ب رسامیکه ام میآخر رو هم باال اومد یا پله

 و محکم بغلم کرد. دیکش یغیج رها
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 !ییکایگفتم تو مل یدید-

 ینم ادمیازشون  یزیجز خاطرات مبهم چ یزدم و به همشون سالم کردم و مجدد با همشون آشنا شدم ول یلبخند

 اومد.

 زد. یلبخند یمهر دکتر

ت کردنت سخ دایپ یو رها که واقعا برا رسامیمخصوصا ام میدخترم، واقعا هممون نگرانت بود یخوشحالم که برگشت-

 کردن. یتالش م

 انداخت. نییانداختم که خجالت زده سرش رو پا رسامیبه ام یطونیش نگاه

 دستم رو گرفت. رها

 ت تنگ شده بود.چقدر دلم برا یدون ینم-

 زدم که گفت: یکمرنگ لبخند

 بود؟ یاومده بود ک نمایاون پسر که همراهت داخل س-

 دوختم. نیرو به زم نگاهم

 کنم. یم فیرو برات تعر یقصش مفصله بعدا همه چ-

 .میشد شگاهیگفت و همه وارد آزما یا باشه

 

 نشوند. یصندل یرها دستم رو گرفت و رو میاومد رونیکه ب شگاهیآزما از

 کن. فیرو تعر یهمه چ زود

 که افتاده بود. یتمام اتفاقات فینشستم، کنارم نشست که شروع کردم به تعر یصندل یتکون دادم و رو یسر

 که تموم شد با تعجب گفت: حرفام
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 بخواد تو رو به زور نگه داره؟ ایبه تو دروغ گفته باشه  دیبا یچ یاون زن برا به،یعج-

 تم.باال انداخ یا شونه

 زد. یدختر حرف م هیفهمم فقط اون از  یکس رو نم چیه یکارا یدونم، واقعا معن ینم-

 و بغلش کردم. دمیکش یکوتاه غیپرهام ج دنیو با د دمیدست از جا پر یصدا دنیبگه که با شن یزیچ اومد

 کردم. یکوتاه یشه؟    خنده  یهست دلش برام تنگ م یپرهام هی یگ ی!؟ نمیر یم یذار یم گهیحاال د-

 گذشت. ینرفته بودم، به رها هم گفتم واقعا از هر لحاظ بهم سخت م یخوب یباور کن جا-

 زد. یلبخند پرهام

 .   ییما شیو سالم پ حیکردم، خدا رو شکر که االن صح یدونم شوخ یم-

 .ایلحظه ب هیپرهام، -

 بهم زد. یپرهام لبخند یدکتر مهر یصدا دنیشن با

 گردم. یزود بر م-

 رفت یسمت اتاق دکتر مهر به

 رها نشستم. کنار

 .ادینم ادمی رسامیاز رابطم با ام یزیچ چیمن ه به،یعج یلیخ یول-

 انداخت. ینگاه مبهم رها

 .رینگ یجد ادیز ت،یفراموش مال

 نگاهش کردم. مضطربانه

 سو استفاده بشه. میکه از فراموش نیترسم از ا یترسم رها، م یم-

 .هیمگه الک ؟ی! چه سو استفاده اهیچه حرف نیا-
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 دوختم. نیبهش انداختم و بعد نگاهم رو مجدد به زم یدو دل نگاه

 

 کا؟یمل-

 زد. یرو بلند کردم که لبخند سرم

 زد. یمنتظرته.  چشمام برق یکی م،یبر ییجا هی دیبا-

 خانوادم؟-

 رو به نشونه نه تکون داد. سرش

 اد؟یم ادتیرو  ناین-

 چشمم اومد.  چشمام رو باز کردم. یجلو کیدختر کوچ کیاز  یمبهم ریاشتم، تصوهم گذ یرو رو پلکام

 .ادیم ادمی ییزایچ هیآره -

 گفت: میرفت یم نییکه از پله ها پا یدستاش قفل کرد، در حال نیرو ب دستم

بلند بلند  ختیر یشد و موهاش م یدرمان یمیکه ش یکرد، موقع یم یتاب یب یلیخ یچند وقت که نبود نیتو ا-

 کرد. یزد و تو رو صدا م یم غیج

 .دیاز چشمم چک یاشک قطره

 االن حالش چطوره؟-

 .دیکش یپوف

 خوره. یکم م یلیهفتس حرف نزده، غذا هم خ کیافسرده شده، االن -

 تکون دادم. یسر

 گردم. یزود بر م رمیبگ یزیچ یاسباب باز یعروسک هیرم براش  یمن م-
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 خارج شدم. مارستانیو از ب دمیدو نییپله ها پا از

 و وارد مغازه شدم. دمیفاصله داشت دو مارستانیکه چند تا کوچه تا ب یسمت مغازه ا به

 بلندخورد. یبا موها یدقت به عروسک ها نگاه کردم که چشمم به عروسک با

 برگشتم. مارستانیو به سمت ب دمیزدم، عروسک رو خر یلبخند

 

 شدم. نایوارد اتاق نرفتم و و آروم  نییپله ها پا از

 زد. رقیسرش رو برگردوند و چشماش  دیبستن در رو ک شن یصدا

 !یخاله باالخره اومد-

 سمتش رفتم و محکم بغلش کردم. به

 من... ام،یب دنتیخوام که نتونستم به د یمعذرت م-

 رو قطع کرد. حرفم

 ؟یخاله تو گم شده بود-

 و با تعجب نگاهش کردم. دمیخند

 شدم؟ گفته من گم یک-

 پشت سرم اشاره کرد. به

 .ستادهیاون آقاهه که اونجا ا-

 زدم که وارد اتاق شد. یلبخند رسامیام دنیرو برگردوندم و با د سرم

 آره من گم شده بودم.-

 گفت: متعجب
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 شن؟ یمگه آدم بزرگ ها هم گم م-

 تکون دادم. یسر

 خورن. یشن، مثل کوچولو ها گول م یآره، آدم بزرگ ها هم مثل کوچولو ها گم م-

 زده نگاهم کرد. بهت

 .دمیخر یبرات چ نیبب الش،یخیب-

 رو دستش دادم. عروسکش

 قشنگه؟-

 گلوش رو گرفت. یبغض

 داشتم؟ یبلند یمن چه موها ادتهیقشنگه مخصوصا موهاش، خاله  یلیآره خ-

 .دمیبه سرش کش یاومد اما دست ینم ادمی یزیکه چ نیا با

 .یخوشگل نباش گهیشه که د ینم لیدل ختهیتو ر یکه موها نیاما ا هادمیآره -

 .دمیعروسک رو بر یدر آوردم و موها فمیرو از ک یچیق

 !ییبایهنوز هم مثل قبل قشنگه، تو هم هنوز مثل قبل ز یعروسک مو نداره ول نیا گهید نیبب-

 زد. یلبخند

 اد؟یمن دوباره در م یخاله موها-

 تکون دادم. یسر

داروهات و غذات رو به موقع  ،یکه به حرف خانم دکتر و پرستارها گوش بد یقول بد دیاما تو با ادیالبته که در م-

 ؟ید یتا دوباره حالت خوب بشه؛ قول م یبخور

 زدم و محکم بغلش کردم. یرو تکون داد لبخند سرش
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 گفت: نایجلوتر اومد که ن رسامیام

 آقاهه شوهرته؟ نیخاله ا-

 ر با مزه بود که خندم گرفت.اونقد لحنش

 تکون دادم. یسر

 آره شوهرمه.-

 دم گوشم گفت: آروم

 همش به فکرت بود. یکه تو گم شده بود ییوقت از دستش نده، اون موقع ها چیخوشگل و مهربونه، ه یلیخ-

 نگاهمون کرد. طونیش رسامیزدم که ام یلبخند

 ن؟یگ یم یبهم چ یواشکی-

 زدم. یچشمک

 بحث کامال دخترونست. هی-

 ابروش رو باال داد. یتا

 طور! نیکه ا-

 .میدیبا هم خند یینگاه کردم و دوتا ناین به

 

 .میکه با هم بر ایدخترونتون تموم شد ب یرم باال هر موقع بحث ها یمن م-

 دستش رو تکون داد. یهم با خوشحال الیکرد و ن یبا یبا الیتکون دادم که با ن یسر

 بالشتش گذاشت. یکه رفت سرش رو رو رسامیام
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بود، فکر کنم خواهرم گفته بود همون که  شیوقت پ یلیخ دمیکه قصه شن یبار نیآخر ؟یگ یخاله برام قصه م-

 بود ها! هتیشب یلیگفتم خ

 از کتاب داستان هاش رو برداشتم و مشغول خوندن شدم. یکیزدم،  یتلخ لبخند

گذاشتم و آروم از اتاقش  گشید یکتاب ها نی*د*دم، کتابش رو بیگونش رو ب*و*س* دیخواب نایکه ن نیاز ا بعد

 خارج شدم.

 جلو اومد. رسامیپله ها باال رفتم و ام از

 زدم. یلبخند 

 .دیخواب-

 رو گرفت. دستم

 .ارهیرو به دست ب شیخوام سالمت یفقط از خدا م ه؛یدختر مظلوم و مهربون یلیخ-

 ما بود. یهمه  یقلب یاسته خو نیرو تکون دادم، ا سرم

... 

 در آورد. خچالیمرغ ها رو از  تخم

 ! یبپزم؛ انگشت هات رو هم باهاش بخور یچ نیبب-

 رو به کمرم زدم. دستام

 .میکن فیو تعر مینیبب

 بود رو برداشتم. زیم یکه رو ینشستم و شکالت یصندل یرو

 برم؟ سیانگل یمن ک رسامیام یراست-

 کرد. یکوتاه مکث
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 .امیحاال، صبر کن حال من بهتر بشه خودمم همراهت م میر یم-

 اشاره کرد. شیرو تکون دادم که به گوش سرم

 آهنگ قشنگ بذار. هیبرو از قسمت آهنگام  ،یدون یرمزش رو که م-

 رو برداشتم و وارد آهنگاش شدم که لب و لوچم رو کج کردم. شیتکون دادم، گوش یسر

 !یببر ضیخونم از صدام ف یدهن برات م هیبر کن خودم خوره، ص یآهنگات به درد االن نم-

 چشمام رو بستم و شروع کردم به خوندن: بعد

 بوم یرو ومدیم یتابستون گاه یشبا هیهمسا دختر

 خونمون ونیم کردیپرت م یگل هیدفعه  هر

 گرفت آروم یبوم دلش نم یرو ایزود ب یعنی

 یکیپله ها رو ده تا  یکردم با چابک یم یط

 گفت حاال یشد م یم میاون باال قا دمیرس یم تا

 شونه هام رو تکون دادم و گفتم: دیکه رس نجاشیا به

 یمرد یاگه راست یدنبالم بگرد دیبا یمرد یراست اگه

 یدنبالم بگرد دیبا

 داره یدختر بانمک حال هیداره با  یموشک حال میقا یباز

 یکرد یموشک آسته برو باز موش

 یمرد یلیخ یبکن داشیپ اگه

 کردمینگاش م تونستمیتا م کردمیم داشیآخر پ خالصه

 گشتمیدورت بگردم منم دورش م گفتیم
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 گشتمیدورت بگردم منم دورش م گفتیم

 کوروس(_هی)دختر همسا

برم کنسرت بذارم  دمیرس جهینت نیاصال من به ا د،یکوب یم زیم یو قاشق رو وانیخوندن من با ل نیدر ح رسامیام

 (نیهم خودتون فتهیود شبس که صدام قشنگه! )خ

 

 کرد. ییرونما کشیدر فر رو باز و از ک رسامیساعت باالخره ام کیاز  بعد

 اپن گذاشت. یرو از فر در آورد و رو کیک

 .ارمیخنک بشه بعد از قالب در م بایتقر کیساعت صبر کن ک مین-

 از کشو در آوردم. یچنگال

 کنم! یاو من تا اون موقع غش م-

 برداشتم و خوردم. کیک یرو داخل قالب فرو بردم، مقدار چنگال

 واقعا خوش مزست! اومم،نه

 نگاه کردم که کلش رو خاروند. رسامیذوق به ام با

 بد شده؟-

 زد. یبرق چشمام

 واقعا حرف نداره. ه،یعال-

 خورد. کیک یزد و مقدار یلبخند

 کنم! یشاپ رو اداره م یکاف هیبه نظرم تو برو کنسرت بزار منم -

 که گفت: دمیخند زیر زیر
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 .ناعهیفردا تولد ن یراست-

 که داخل دهنم بود رو قورت دادم. یکیتعجب ک با

 ؟یجد-

 رو تکون داد. سرش

 کنم. داتیآره خودش گفت، بهش قول داده بودم تا قبل از تولدش پ-

 زدم. یلبخند

 رو مثل قبل خوب کنه. شیبتونه روح کیجشن کوچ هیبا  دیباشه، شا شیروز زندگ نیخوام فردا بهتر یم-

 گذاشت. نکیچنگالش رو داخل س رسامیام

 .میسر و صدا کن میتون یبه استراحت دارن ما نم ازیکه ن مارهیب یاما بخش پر از بچه ها-

 رو تکون دادم. سرم

 .میاریرو باال م نایو ن میکن یم نیاتاق استراحت رو تزئ نیهم یدرسته برا-

 ذاره؟ یمدکترش  یکن یفکر م-

 رو به چشماش دوختم. نگاهم

 یو مسلما اون با کار ناعهین هیبه دست آوردن روح یکار برا نیگم ا یکنم و م یذاره، من باهاش صحبت م یآره م-

 مبل نشست. یکنه. رو یرو خوشحال کنه مخالفت نم نایکه ن

 ؟یرو دار تیدکتر اسم یشماره -

 طور که مشغول چک کردن بود گفت: نیرو برداشت و هم شیگوش

 رو ازش گرفتم، شمارش رو هنوز دارم. یدکتر هیآدرس  شیآره چند وقت پ-

 ؟یچه دکتر-
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 توجه به حرفم گفت: بدون

 کردم، شمارش رو وارد کن. دایپ-

 ابروم رو باال دادم. یتا

 !؟یگفتم چه دکتر-

 باال انداخت. یا شونه

 .گهی! دکتر مغز و اعصاب دکایا مله یزن یحرف ها م مان؛یدکتر زنان زا-

 .دمیکش یپوف

 به دکتر ندارم! میازیو ن امیمن خوبم باور کن خوبم با حافظم هم دارم کنار م رسامیمن، ام یحافظه  یحتما برا-

 .یداشته باش یا گهید زیچ ایبه دارو  ازین دیکه به سرت خورده شا یجاش بلند شد.با اون ضربه ا از

 اعتراض گفتم: با

و سالمم پس فکر دکتر و  حیکه صح ینیب یهم نخوردم، م ییدارو چیمن االن دو ماه به هوش اومدم و ه رسامیام-

 کن. رونیدارو رو از سرت ب

 تر اومد. جلو

 ؟یکن یچرا انقدر لج م-

 تعجب نگاهش کردم. با

 !یکن یمصمم تر م ممیتصم یکارات فقط من رو رو نیبا ا-

 کردم که گفت: یاخم

 .ناعهی، بحث االن ما در مورد ن میزن یمورد بعدا حرف م نیدر ا خب یلیخ-

 تکون دادم. یسر
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 دکتر رو بگو. یخب،شماره  یلیخ

 وقفه زنگ زدم. یرو که گفت ب شماره

 د؟ییبله بفرما-

 ن؟یخوب هست تیسالم دکتر اسم-

 شما؟ ،یمرس-

 .نایهستم، دوست ن امهریمن آر-

 شه. یواقعا حالش بهتر م نیایشما م یازتون ممنونم وقت نایبابت سر زدن به ن امهر،یخانم آر نیآهان خوب هست-

 زدم. یلبخند

با  نایفردا ن رمیخواستم ازتون اجازه بگ یو م میریتولد بگ میخوا یمن و چند تا از بچه ها براش م ناعه،یفردا تولد ن-

 .میهم نش یکسو تولدش باال برگذار بشه که مزاحم  ادیمراقبت شما به طبقه باال ب

 سکوت کرد. هیچند ثان دکتر

 نباشه. یطوالن یلیقبول فقط خ-

 زد. یاز شدت خوشحال یبرق چشمام

 .ارهیرو به دست ب شیو روح ستیواقعا حس کنه که تنها ن نایخواد ن یساعت، فقط دلم م مین نیشما بگ-

 ؟یمن رو از کجا آورد یشماره  یهمسر خوب بهت بده؛ راست هیخدا  دوارمیام زم،یعز یتو واقعا مهربون-

 همسرم بهم داد.-

 !؟همسر

 من شده بود انداختم. یکه محو حرف ها رسامیبه ام یزدم و نگاه یلبخند

 آرمان همسرم هستن. یبله آقا-
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 زد. یلبخند رسامیجمله ام نیا دنیشن با

 .زمیعز یخوشبخت بش ن،یایدونستم، واقعا از هر لحاظ بهم م یواو نم-

 کردم. یکوتاه تشکر

 رم دنبال تدارکات فردا ممنون بابت اجازتون، خدا نگه دار. یمن م-

 خداحافظ. زمیباشه عز--

 انداختم. رسامیبه ام یرو قطع کردم و نگاه پر غرور یگوش

 ؟یخوا یم یچ گهیآرمان، د یاز اجازه آقا نمیا-

 

 مرتبه؟ زیرها، همه چ-

 اومد. رونیاتاق ب از

 .یاق کمکم کنات نیتو تزئ دیآره، فقط با-

 دادم و با عجله داخل اتاق رفتم. رسامیرو دست ام خرس

 و رها گفت: میدیکش یقیساعت بعد باالخره کار اتاق تموم شد، نفس عم مین کینزد

 .ارمیم یاریرو ب ناین یهر موقع خواست خچال،یداخل  کیک-

 گفت: یتکون دادم که دکتر مهر یسر

 نا؟یره دنبال ن یم یخب حاال ک-

 زد. یلبخند رسامیام

 .کایو مل من

 نشست. یصندل یرو دکتر
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 رو گرفتم و از پله ها رسامی. دست اماریرو ب کیرها برو ک د،یستیگوشه با هیهمتون  نیخب پرده ها رو بکش یلیخ-

 وارد اتاقش شدم. یبا خوشحال م؛یرفت نییپا

 !ناین-

 رو برگردوند. سرش

 سالم خاله!-

 رو گرفتم. دستش

 .ریکمک کن سرمش رو بگ رسامیام-

 د؟یبر یخاله، عمو؛من رو کجا م-

 زد. یلبخند رسامیام

 گذره. یمطمئنم بهت خوش م ست،ین یبد یجا-

 .میرو گرفتم و آروم آروم از پله ها باال و به سمت اتاق برد دستش

 اتاق که باز شد رها چراغ ها رو روشن کرد و همه با هم گفتن: در

 !نایتولدت مبارک ن-

 همه با هم شروع به خوندن کردن: بعد

 تولد، تولدت مبارک تولد،

 مبارک، تولدت مبارک مبارک،

 مبارک تولد،تولد،تولدت

 مبارک تولدت مبارک مبارک

 یشاد و دلت خوش، تو گل پرخنده باش لبت
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 یشمعا رو فوت کن، که صد سال زنده باش ایب

 تولد، تولدت مبارک تولد،

 مبارک، تولدت مبارک مبارک،

 

 دهنش گذاشت. یدستش رو رو یبا خوشحال ناین

 تولد منه؟ نیدونست یش...شما م-

 رو تکون دادم. سرم

 بره! ادمونیشه تولد پرنسس کوچولو رو  یمگه م م،یدونست یکه م بله

برف  رسامیسر من و ام یوارد شد و ان قدر رو یسرش گذاشتم که پرهام با برف شاد یرو یقرمز رنگ یبوق کاله

 تا آدم. میپشمک حاج عبداهلل شده بود هیشب شتریزد که ب یشاد

 کرد. یصحنه ساز یکرد پرهام رو خفه نکنه خنده  یم یکه سع یدر حال رسامیام

 دارم برات! شگاهیپرهام بعد تولد تو آزما-

 گرفت. یحق به جانب ی افهیق پرهام

 ها! نیعروس دوماد ختم؟مثالیر یلیب یلیبده رو سرتون گ-

دونم تکون داد که خرسش رو که کادو کرده بودم رو دستش  یسرش رو به نشونه نم ه؟یحاال وقت چ نا،یخب ن-

 دادم.

 !؟یدوستش دار نیبازش کن بب رسامیاز طرف من و ام نینوبت کادوعه؛ ا-

 محکم بغلش کرد. دیخرس رو د نکهیباز کردن کادوش شد و بعد از ا مشغول

 خاله! یقشنگه؛مرس یلیخ نیا-
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 جلو اومد. رسامیبغلش کردم که ام محکم

 ؟یایمن نم بغل

 بغلش انداخت. یخودش رو تو نایدستاش رو باز کرد و ن بعد

باال اومد و بعد از سالم کردن  تیخوردن شد دکتر اسم کیتموم کادوهاش رو باز کرد و مشغول ک نایکه ن نیاز ا بعد

 رو بغل کرد. نایبه همه ن

 بهش گفت: آروم

 ؟یداشتتولدت رو دوست -

 رو تکون داد. سرش

 نکرده بودم! یبود خانوم دکتر، تا حاال انقدر احساس خوشبخت یعال-

 .دیسرش کش یرو یدست تیرو هم خورد که دکتر اسم کشیآخر ک قسمت

 ن؟ییپا میبر گه،یخب د-

 رو تکون داد و دست دکتر رو گرفت. سرش

 !ایخاله، تو هم باهام ب-

 زدم. یلبخند

 .امیباشه منم همراهت م-

 که گرفته که بود رو برداشتم و به ییبه همراه تمام کادو ها خرسش

 مقابل تختش گذاشتم. یصندل یرفتم. کادوهاش رو رو نییاز پله ها پا همراهشون

 نا؟یامروز بهت خوش گذشت ن-

 .دیتختش دراز کش یرو آروم
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 تمسیناراحت ن گهید رمیشم؛ اگه بمتولد شلوغ و قشنگ داشته با هیبود که  نیخاله من آرزوم ا یدون یم ،یلیخ-

 .دمیچون به آرزوم رس

 نشست. میشونیپ یرو یبزرگ اخم

 !یریبم ستیتو قرار ن نا،ین یریبم ستیتو قرار ن ؟یزن یم هیچه حرف نیا-

 کردم. هیبغلش کردم، نتونستم خودم رو کنترل کنم و آروم گر محکم

 موهام رو ناز کرد. کشیکوچ یدستا با

و  نمیچ یخواهرم، اون وقت از آسمون ستاره م شیخدا، پ شیرم تو آسمون پ یم رمینکن خاله، اگه من بم هیگر-

 !یکه ستاره ها و ماه رو دوست دار یفرستم، خودت بهم گفته بود یبرات م

 رو پاک کردم. اشکام

رو به دست  تیکه تو سالمت نیخوام و اون ا یم یزیچ هیخوام؛ فقط  یماه هم نم نا،یخوام ن یمن ستاره ها رو نم-

 .ینزن یمعن یب یو انقدر حرف ها یاریب

 جام بلند شدم. از

 .یبا یبا ام،یم دنتیمن فردا باز هم به د-

 زدم و از اتاق خارج شدم. یرو برام تکون داد که لبخند کشیکوچ دست

 

 از پله ها باال و به سمت اتاق رفتم. آروم

 نگاهشون کردم. یرو به کمرم زدم و حرص دستم

 من کو؟ کیپس ک-

 رو شل کرد. ششین پرهام

 تو بود!؟ من فکر کردم اضافه مونده. کیعه ک-
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 .ستادمیبه کمر ا دست

 کنم پرهام! یم کتیک-

 جلو اومد. کیبشقاب ک هیبا  رسامیام

 .دییکردم، بفرما میموجود شکمو باشه دو تا بشقاب قا نیزدم ا یکه من حدس م ییاز اون جا-

 نگاه کردم. رسامیو ام کیرگ به کم ذوق

 شه ازش گذشت.   یخوشمزست نم کشیواقعا ک یخوردم ها، ول کیک شبینه انگار د انگار

مت و به س میکرد یخداحافظ هی)به قول پرهام(،  از بق میسقف رو کند یایلیب یلیرو خوردم و گ کمیکه ک نیاز ا بعد

 .میخونه راه افتاد

... 

 زدم. یم یکه جاش نبود وگرنه دو تا حرکت بندر فیح یول-

 جاش نبود! یدون یخوبه خودتم م-

 شدم. زیبهش دوختم و دوباره محو م هیچند ثان یحوصلم رو برا یب نگاه

خورده بودم اما انگار دردش پوست کلفت تر از  نوفنیچند تا استام یدونم ول ینم د،یجوش یو سرکه م ریمثل س دلم

 حرف ها بود. نیا

 انداختم. رسامیبه ام ینیجام بلند شدم و نگاه غمگ از

 جوشه! یو سرکه م ریدلم داره مثل س رسامیام رسام،یام-

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 برم. مارستانیبه ب دیبد شده باشه با نایترسم حال ن یتونم تحمل کنم؛ م یتونم، نم ینم گهید-

 .ستادمیسمت اتاق رفتم تا لباس هام رو عوض کنم که با صداش سدر جام ا به
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 م،یپرس یزنم حالش رو م یزنگ م تیصبر کن به دکتر اسم ؟یبر یخوا یوقت شب کجا م نیشب ا ازدهیساعت -

 باشه؟

 تکون دادم، با دستمال اشکام رو پاک کرد و مشغول گرفتن شماره دکتر شد. یسر

رو  نایخواستم حال ن ی...ممنونم...بله آرمان هستم...اون هم خوبه ممنون...راستش منیسالم دکتر...خوب هست-

 بپرسم...خب خدارو شکر.

 زد. یلبخند

 خودت صحبت کن. ایحالش خوبه، اصال ب یدید-

 رو به طرفم گرفت که سرم رو به نشونه نه تکون دادم. یگوش

 چشم، خداحافظ.-

 اد.د یبهم نم یکمتر شده بود اما باز ته ته قلبم حس خوب یلیگذاشت، از دلشورم خ زیم یرو قطع کرد و رو یگوش

 تخت نشست. یدستم رو گرفت، داخل اتاق برد و رو رسامیام

 .میر یم ششیاالن بخواب، صبح دوباره پ-

 زدم. یلبخند

 خوابونن. یبچه شون رو م یاندازه که به شوق بستن یمامان ها م نیا ادیحرفت من رو -

 و موهام رو ناز کرد. دمیتخت آروم دراز کش یرو

 فکر نکن. یچیبه ه گهیهم و د یپلکات رو آروم بزار رو-

 هم گذاشتم. یخستم رو رو یتکون دادم و آروم پلکا یسر

 

... 
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 خورد. رسامیبه خودم دادم که دستم محکم تو صورت ام یو قوس کش

 بهم انداخت. ینگاه یچشم ریز

 حواسم نبود! دیببخش-

 کرد گفت: یسرش رو مرتب م ریکه بالشت ز یحال رد

 آبکش شدم! هیشب یخوب بود، تا صبح انقدر لگد زد نیباز ا-

 .دمیخند زیر زیر

 !گهیپاشو د مارستان،یب میبر دیخب حاال نخواب، پاشو با-

 باال آورد. میرو به نشونه تسل دستاش

 برو صبحانت رو بخور بعد آماده شو. مم،یخب من تسل یلیخ-

 باال انداختم. یا شونه

 کشه. ینم لمیخوام، م یصبحانه نم-

 شد. یجد لحنش

 !یدون یصبحونه نخوردنات، بدو برو بخور وگرنه خودت که خوب اخالقم رو م نیا ینصف درد معدت برا-

 رو تکون دادم. سرم

 خب حاال به خودت مسلط باش!    یلیخ-

... 

دختر بود که  نیتو وجود ا یدونم چ یرو نگاه کردم، نم ناین لمیصد بار عکس و ف کینزد مارستانیدر ب یجلو تا

 کرد. ینگاهش آرومم م

 اختم.اند رسامیبه ام یبه دلم افتاد، نگاه وحشت زده ا یآمبوالنس ترس بد دنیبا د میدیکه رس مارستانیدر ب یجلو
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 رفته؟ ایاز دن یک یعنی-

 باال انداخت. یا شونه

 از اون ها. یکیحتما  مارستانهیب نیتو ا ضیمر یکل

 جمع شده بودن. نییتمام پرستار ها طبقه پا دم،ییدو مارستانیشدم و داخل ب ادهیپ نیعجله از ماش با

 لب زمزمه کردم: ریز

 !ناین-

کنم از جام بلند شدم و به  یکه توجه نیافتادم، بدون ا نیزم یترس تو وجودم بود که از پله سوم محکم رو اونقدر

 رفتم. نایسمت اتاق ن

 افتاد. نیزم یبودم محکم رو دهیخر ناین یکه برا ییکتاب داستان و عروسک ها دمیمقابلم رو که د صحنه

 زدم. یبلند غیج

 !ناین-

 شهیهم یبرا ییبایبا لبخند ز نایبردن رفتم و روش رو کنار زدم، ن یکه پرستار ها به سمت باال م یسمت برانکارد به

 بود. دهیخواب

 اومد گفتم: یم نییکه وحشت زده از پله ها پا رسامیام دنیاومد، با د یپرت شدم، نفسم باال نم نیزم یرو محکم

 .دمینفهم یچیه گهیرفت و د شهیهم یبرا نای...نناین رسام،یام-

... 

 

 اومد. یداشتم. نفسم به زور باال م یرو آروم باز کردم، احساس خفگ پلکام

 .رسامی...امریام-
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 کرده. هیقرمزش مشخص بود اونم گر یچشمارو برگردوند، از  سرش

 زدم. یتلخ لبخند

 رفت؟ ناین ناین-

 هم گذاشت که دوباره هق هقم به آسمون رفت. یرو آروم رو پلکاش

 جام نشستم و تالش کردم تا سرمم رو بکنم. سر

 ؟یکن یم کاریچ-

 خوام برم تو اتاقش. یم-

 رو از باال برداشت. سرمم

 .ارمشیمن م-

 و کیاومدم، هر لحظه که به اتاقش نزد نییلرزون از پله ها پا یبا قدم ها م؛یرفت رونیرو تکون دادم و از اتاق ب سرم

 شه. یکردم قلبم داره از جا کنده م یشدم احساس م یتر م کینزد

 گرفتم. رسامیسرم رو از دست ام دمیاتاق که رس یجلو

 ن داد که وارد اتاقش شدم و در رو بستم.خوام تنها باشم. سرش رو تکو یم قهیچند دق یبرا-

 انداخت. یقلبم خراش م یرو کشیسرد و تار اتاق

 بودم نگاه کردم. دهیکه براش خر یخرس به

 روش بود. نایتن ن یلرزون جلو رفتم و خرس رو بغل کردم؛ هنوز هم بو لرزون

 یسک رو برداشتم، دستم رو روبودم هنوز داخل قفسه بود، عرو دهیکه براش خر یسمت قفسهش رفتم، عروسک به

 و شروع به زار زدن کردم. دمیتختش کش

 !؟ناین یشم، چرا تنهام گذاشت یزود خوب م یمگه نگفت ،یبمون شمیپ یمگه قول نداد-
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 سر خوردم و خرس و عروسکش رو بغل کردم.  نیزم یرو آروم

کوچولوعه،  یلیسرد بخوابه؟ آخه اون که خ نیزم نیا یقراره رو ناین یعنیسرد بود؛  دم،یکش نیزم یرو رو دستم

 ترسه، اون سرما رو دوست نداره! یترسه، اون از جانور ها م یم کیو تار اهیاون از قبر س

... 

 شده بودم. لیاحساس تبد یمجسمه ب هیبه  طونیگذشته بود و من از اون دختر ش نایروز از مرگ ن دو

 بغل کردن خرس و عروسکش شده بود.و  ناین یها لمیهر روزم نگاه به عکس و ف کار

 مدام در حال پخش بود.  ینیکالم غمگ یباز بود و آهنگ ب شهیاتاقم هم یها پرده

 کا؟یمل-

 نگاهش کردم. یچشم ریز

 ؟یر یم ناعه،ین نیامروز مراسم تدف-

 ؟یچه ساعت-

 ساعت دو.-

 تکون دادم و دوباره چشمام رو بستم. یسر

 

... 

سرم جمع کردم و از اتاق  یحوصله باال یموهام رو ب دم،یپوش یرنگ به همراه شلوار کتون مشک یمشک راهنیپ

 اومدم. رونیب

 کفش هام شدم.  دنیدر رو باز کردم و مشغول پوش رسامیتوجه به ام یب

 اومد و در رو بست.  رونیاز خونه ب رسامیبعد ام نیم دو
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 .میشد نیر ماشسوا رسامیرفتم و به همراه ام نییپله ها پا از

 دلش گرفته بود. نایبود، انگار آسمون هم به خاطر ن یابر یرو به آسمون انداختم؛ هوا ابر نگاهم

 رو از آسمون گرفتم و به رو به روم دوختم. نگاهم

 قبرستون بودم. یخودم که اومدم جلو به

 .دمیشدم و به سمت مزارش پر کش ادهیپ نیماش از

 کرد. ینگاه م یبود و بهت زده به قبر خال ستادهیپسر کوچولو کنار قبر ا هیبه همراه  یجوان خانم

 ها جلو رفتم که نگاهش رو از قبر گرفت و نگاهم کرد. وونهید مثل

 ن؟یناعیشما مادر ن-

 رو تکون داد که محکم بغلش کردم. سرش

 ن؟یهست یشما ک-

 اومدم. رونیآغوشش ب از

 من دوستشم.-

ردن ک هیبغلش کرد و شروع به گر نایشد و جلو اومد، مامان ن ادهیپ نیاز ماش تیاسم تعجب نگاهم کرد که دکتر با

 متوجه حضورم شد. تیبعد دکتر اسم قهیکرد. پنج دق

 زم؟یعز یخوب-

 تونه خوب باشه؟ یم تیوضع نیتو ا یمگه کس خوب؟

 کردم. یم هیمحکم بغلش کردم و مثل ابر بهار گر د،یبغضم ترک باالخره

 ( نگاه کردم.نای)داداش نلیاومدم و به نا رونیبغلش ب از

 نشستم تا هم قدش بشم. نیزم یرو
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 *د*م.یلپش رو ب*و*س* آروم

 ؟یخوب-

 رو به نشونه نه تکون داد. سرش

 کجاست؟ ناین نیدون یشما م نم؛یب یرو نم نایکنم ن یتنگ شده، هر جا رو نگاه م میآبج ینه، دلم برا-

 مسلط باشم.کردم به خودم  یکردم و سع بغلش

 رو با خودشون بردن. نایفرشته ها ن-

 .دیکش یبلند غیج

 زنم که نتونن بخوابن. یم غیاون قدر ج ایخواهرم رو بر گردونن  ایفرشته ها غلط کردن! بهشون بگو -

 دهنش گذاشتم. یرو جلو انگشتم

 گم. یآروم باش، من بهشون م-

 گرفت.رو   لیمتوجه حضور آمبوالن شد و دست نا تیاسم دکتر

 باشه؟ م،یدنبال خواهرت بگرد میبر ایب-

 دور و دور تر شد. تیرو تکون داد و به همراه دکتر اسم سرش

 دلم ضعف کرد. نایجسد ن دنید با

 پرت شدم. نیزم یو رو اوردنیپاهام تاب ن یجون یرفتم که از شدت ب جلو

 روحش نگاه کردم. یصورت ب به

 آوردم. ادیشد خاطراتش رو به  یم یکه اشکام جار یحال در

 ...چند روز قبل...

 خاله؟-
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 جان؟-

 زد. یکودکانه ا لبخند

 شم. یساق دوشت م تونیهر موقع من خوب شدم تو عروس-

 *د*م.یکردم و لپش رو ب*و*س* یکوتاه ی خنده

 کرد. یاونم گناه داره.  مکث کوتاه یچ رسامیام یباشه ول-

 بشه. مرسایگم ساق دوش ام یم لیخب به نا-

 ه؟یک لینا-

 تره چهار سالشه. کیداداشم، از من کوچ-

 تکون دادم. یسر

 باشه؟ ،یخوب باش شهیباشه پس بهم قول بده هم-

 رو دور انگشتم حلقه کرد. انگشتش

 باشه.-

 ...بازگشت به حال...

 .دمیکش یبلند غیمرور خاطرات ج با

 !؟ی! چرا رفتیذار یتنهام نم ی! مگه نگفتناین یمگه قول نداده بود-

 جلو اومد و بغلم کرد. رسامیزد و غش کرد. ام یبلند غیج مادرش

 آروم باش! کا،یآروم باش مل-

 بغلش انداختم و شروع به نوازش موهام کرد. یرو تو خودم

 ها. نهیبب یجور نیدوستش رو ا نیدوست نداره بهتر ناین-
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 زدم. یبلند غیج

ترسه! سرما رو دوست نداره! به سمت قبر کن ها رفتم و  یم ییاز تنها ترسه! یم یکیروش! اون از تار نیزیخاک نر-

 به زور گرفتتم. رسامیها شروع به زدنشون کردم اما ام وونهیمثل د

 !؟یکن یکار م یچ-

 اشاره کردم. بهشون

 حالش خوبه! نایزندست، ن نایکشن، ن یرو م نایبزنشون، کتکشون بزن، اونا دارن ن رسامیام-

 نداشت. یا دهیفا چیمن ه یاما التماس ها زنیخواستم روش خاک نر یزدم و از قبر کن ها م یم غیزدم، ج یم زجه

 

... 

 .دمیکش یبلند غیج

 !نیاون رو ببر نی! شما حق ندارنیبه اون دست بزن نیکنار، شما حق ندار دیبر-

 .دمیبه سرم زد که وحشت زده از خواب پر یاز مرد ها جلو اومد و ضربه محکم یکی

 داشتم. یکرد و حس بد یوحشتناک درد م مسر

 اومدم. رونیرو گرفتم و از اتاق ب سرم

 ؟یخوب-

 زده نگاهش کردم. وحشت

 !؟یتو...تو...تو به من دروغ گفت-

 از جاش بلند شد که انگشت اشارم رو به طرفش گرفتم. آروم

 . ادیم ادمی! من حافظم رو به دست آوردم، تموم لحظه ها رو یتو شوهر من نبود ،یتو به من دروغ گفت-
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 نفس زنان ادامه دادم: نفس

 نه همسر من! یساده بود یهمکالس هیتو فقط  ی...ولیول-

 تر اومد که محکم هولش دادم. جلو

 .رسامیام نمتیخوام بب ینم-

 زدم. ادیو فر دمیوبک واریبرداشتم، محکم به د تیکاب یرو از رو وانیقدم جلوتر اومد که ل هی

 ! نمتیخوام بب ینم-

و  تیزدم وارد اتاق شدم و لباس هام رو جمع کردم، دروغ پشت دروغ؛ چقدر بده از سادگ یکه زار م یحال در

 سو استفاده کرده باشن. تیفراموش

 اومدم. رونیچمدون رو تو دستم گرفتم و از اتاق ب دسته

 سمت در رفتم که دستم رو گرفت. به

 نگاه به ساعت بنداز!  هیموقع شب!؟  نیا یر ید کجا م-

کردم و وارد  ادیرفتم که با عجله دنبالم اومد. سرعتم رو ز رونیو از در ب دمیتوجه به حرفش دستم رو کش بدون

 بهش زدم. یمحکم یلیرو از پشت گرفت، به سمتش برگشتم و س نمیکوچه شدم. آست

 !یتو همسر من نبود ؛یتو...تو به من دروغ گفت-

 که بهش زدم گذاشت. یلیس یانداخت و دستش رو رو جا نییرو پا سرش

 .یخواستم مال خودم باش یآره، من دروغ گفتم چون م-

 زدم. یبلند غیهام ج هیگر ونیم

 .دیاز چشمم چک ی.    قطره اشکی!؟ من به تو اعتماد کرده بودم اما تو از اعتمادم سو استفاده کردینجوریا-

 .رسامیبخشمت ام یبخشمت...نم ینم-
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 رفتم. ابونیرو برگردوندم و به سمت خ صورتم

 !یلعنت یر ید کجا م-

 . نیاز ا نمیو ا نایتر دسته چمدون رو گرفتم، اون از مرگ ن محکم

 گرفتم و سوارش شدم. نیماش هیبهم برسه  رسامیکه ام نیو قبل از ا دمییرفتن نداشتم، با عجله دو یبرا ییجا

 خانم؟ دیر یکجا م-

 و منگ نگاهش کردم. جیگ

 ها؟-

 ! نیر یگفتم کجا م-

 مشت دروغ گو؟ هی یدادم؟ آدرس خونه  یگفتم؟ آدرس کجا رو م یم یچ

 تکون داد و به سمت آدرس حرکت کرد. یرها رو دادم که سر یناچار آدرس خونه  به

... 

 در ظاهر شد. یبعد رها  خواب آلود جلو نیدر رو زدم که چند م زنگ

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 زدم. یپوزخند

 واقعا ازت انتظار نداشتم رها!-

 در کنار رفت که وارد خونه شدم. یجلو از

 تاسف تکون دادم. یبه نشونه  یسر

 انتظار داشتم اال تو. یاز هر کس-

 کرد. یکوتاه ی خنده
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 !یزن یحرف م یدونم در مورد چ یمن اصال نم-

 ابروم رو باال دادم. یتا

 ها خوش کردم! یمن رو باش دلم رو به ک ؛یگ یدروغ م یاالن هم دار ی!؟ حتیدون ینم-

 سردم رو گرفت. دست

 شده؟ یچ-

 سر دادم. یعصب یسرم گذاشتم و خنده  یو رو دمیرو  کش دستم

 ؟یرو بهم نگفت قتیشوهرمه؟ چرا حق رسامیام یچرا گفت ن؟یچرا همتون دروغ گفت-

 هم گذاشت. یرو رو پلکاش

 !ارهیخواد به دستت ب یبهت نگم؛ گفت که دوستت داره و م یزیرو قسم داد و گفت چ نمیزتریداد، روح عز قسمم

 به سر تا پاش انداختم. ینگاه

 هم خونه بودم. بهیمرد غر هیهمه مدت با  نیخوره که ا یمشت دروغ؟ حالم از خودم بهم م هیبا  ؟یجور نیا-

 اتاق شدم. وارد

 اون عاشقته!دوستت داره! ست؛ین بهیغر رسامیام کا،یمل-

 زدم. یتلخ لبخند

 جا بمونم! نیلحظه هم ا هیخوام  ینم گهید س،یگردم انگل یفردا بر م-

 برگردوندم ک نگاهش کردم. سرمرو

 شد. رهیزده بهم خ بهت

 سرم رو تکون دادم. یعصب ؟یگیم یچ یدار یفهم ی!؟ میچ-

 فهمم. نفس نفس زنان جلو اومد. یآره، م-
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 !یرحم باش یدر مقابلش انقدر ب یتون یشه! چطور م یم وونهیرفتنت داون بعد از -

 .دمیلپش کش یزدم و انگشت اشارم رو رو یپوزخند

 ه؟یدادن چ یباز یمعن یفهم یاون؟ رها تو م ایرحمم  یب من

 .دمیرو برگردوندم، به سمت تختش رفتم و دراز کش سرم

 بخشمت. یهام نم نیزتریبه جان عز ،یبگ یزیچ رسامیبه ام یونیمد-

 پاسخ رو به رو شدم! یرو برداشتم که با پنجاه تماس ب میرو تکون داد که گوش سرش

 تماس برقرار شد: نیزنگ زدم که بعد از چند م یبه دکتر مهر یالیخیب با

 .نیسالم دکتر خوب هست-

 ؟یسالم دخترم ممنون تو خوب-

 .نیریمن بگ یبرا سیانگل یبرا یفور تیبل هیخواستم ازتون خواهش کنم  یراستش م ،یمنم خوبم مرس-

 کرد. تعجب

 شده؟ یزیچ-

 خوام به خانوادم سر بزنم دلم براشون تنگ شده. ینشده فقط م یزینه چ-

 فردا بشه گرفت. یکنم اما گمون نکنم برا یخب من تالشم رو م یلیخ-

 برم. سیانگل دیکنم، من فردا حتما با یازتون خواهش م-

 دم. یکنم و بهت خبر م یباشه من تمام تالشم رو م-

 ممنون از لطفتون خدانگه دار. -

 رو قطع کردم. یگوش

 ؟یبر یتو واقعا قصد دار-
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 تکون دادم. یسر

 بمونم؟ یچ یبرا نجایخب آره، ا-

 نگفت. یزیرو ازم گرفت و چ نگاهش

 

دوباره اخمام تو هم  رسامیاسم ام دنیبا د ی، ولافتادم میگوش ینگاهم رو از سقف گرفتم و رو لمیزنگ موبا یصدا با

 کردم. لنتیرو سا یرفت و گوش

 رها زنگ خورد. یبعد گوش قهیدق چند

 .نجامیا یاگه بهش بگ یونیمد-

 رو جواب داد. یرو تکون داد و گوش سرش

 شه...د آروم باش! یم دایآروم باش پ نی!؟...نه ببی...واسه چرون؟یالو سالم...نه مگه رفته ب-

 رو قطع کرد. یگوش یناراحت با

 زد. یبند عربده م هیشده!  یپسره پاک روان-

 زدم. یکم رنگ لبخند

 سوزه؛ تورو خدا برگرد. یدلم براش م یلیخ-

 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 کنم. دایبه زمان دارم تا...تا بتونم خودم رو پ ازیتونم؛ من ن یتونم، حداقل االن نم ینم-

 و جواب دادم: دمیکش یقینفس عم دمیرو که د یدکتر مهر یزنگ خورد، شماره  میگوش دوباره

 شد؟ یسالم دکتر چ-

 داشت. یخال یدونه جا هی یواقعا شانس آورد ،یفردا عصر ساعت پنج پرواز دار یبرا-
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 لبم نشست. یرو تیاز سر رضا یلبخند

 .نیممنون واقعا لطف کرد-

 بود. فمیکنم دخترم وظ یخواهش م-

 .رمیرو بگ تمیدم خونتون که بل امیسر م هیفردا  پس من-

 .ارهیب رسامیگم ام یخواد م ینه نم-

 .فتهیخوام به زحمت ب ینم امینه، نه! خودم م-

 عالمت سوال تو ذهنش نقش بست. یکه داشتم احساس کردم کل یاون لحن با

 دخترم؟ یندار یخب؛ کار یلیخ-

 نه خداحافظ.-

 خداحافظ. -

 .دمیخواب یحرف چیه یگذاشتم و ب لنتیسا یرو رو یگوش

... 

 خونمون واقعا تنگ شده بود. یمقابلم نگاه کردم، دلم برا به

 کنار رفتم. فونیآ یخونه رو به صدا در آوردم و از جلو زنگ

 ه؟یک-

 رو عوض کردم. صدام

 دم در؟ نیایلحظه ب هیشه  یخانم م دیببخش-

 شدم میرو گذاشت و پشت ستون بغل خونه قا فونیآ مامان

 اومدم و خودم رو محکم تو بغلش انداختم. رونیحرکت از پشت ستون ب هیبعد در باز شد، با  قهیدق چند
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 قلبش گذاشت. یرو رو دستش

 کا؟یمل یخودت-

 گردنش انداختم. یگونش گذاشتم و دستم رو رو یرو ی*و*س*ه* اب

 که نبودم؟ یچند وقت نیبله که خودمم، خوش گذشت ا-

 .دهیپوش یخورده، چ یکجاست، چ کای! ورد زبونم شده بود ملیذشت، تمام فکر و ذکرم تو بودنه اصال خوش نگ-

 خونه شدم و از پله ها باال رفتم. وارد

 شه! یخود آدم ور دل ننش نم یجا خونه  چیه وهو،ی

 نگاهم کرد. یحرص مامان

 ها! رهیبگ یزنم تو سرت کلت بو قرمه سبز یم ریکفگ نیباز گفت ننه! بخدا با هم-

 چشمام دو تا قلب درومد. داخل

 مامان پزش. یعنی! اونم از نوع نن...یآخ جون قرمه سبز-

 کن تا ناهار حاضر شه. یبرو لباسات رو عوض کن، چمدونتم خال-

 کشان وارد اتاق شدم. ههیتکون دادم و ش یسر

 

 عوض کردم. یلباس راحت هیهام رو با  لباس

 رو روشن کن. ونیزیتلو رسامیام-

 گفتم. یچ دمیبعد تازه فهم نیم کی کینزد

 اومدم. رونیاز اتاق ب یحرف چیه یزدم و ب یتلخ لبخند

 گفت: دنمیبا د مامان
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 کن روشن بود متوجه نشدم. ؟مخلوطیگفت یچ-

 باال انداختم. یا شونه

 نبود. یمهم زیچ ،یچیه-

 .دیهوش از سرم پر یقرمه سبز دنینشستم، با د زیو پشت م دمیرو جلو کش یصندل

 ننه! ویالو  یهمه، آ الیخ یب-

 رو پشتم زد. ریبا حرص کفگ مامان

 یحرص م یوقت دم،یخند زیر زی! ریش یها م ریخفت گ نیا هیشب اد،یحرف نزن خوشم نم یمدل نیصد بار گفتم ا-

 شد. یبامزه م یلیخورد خ

 اد؟یم یبابا ک-

 نشست. زیو پشت م دیرو جلو کش یصندل مامان

 بوده.  ادیچند روز واقعا کارش ز نیشب، ا-

 یکار م یاالن داره چ یعنیشده بود؛   رسامیذهنم پر از ام د،یکش یم ریخوردم قلبم ت یکه م یقاشق قرمه سبز هر

 بوده؟ یعکس العملش چ یعنی ده،یکه من برگشتم؟ خب معلوم که فهم دهیفهم یعنی...یعنیکنه؟ 

 !دمیمامان دو متر به هوا پر یصدا با

 تو ماست ها؟ یزیر یها رو م یچرا قرمه سبز-

 کرده بودم. یبود با هم قاط یماست و قرمه سبز یگفت، هر چ یبه بشقابم انداختم، راست م نگاه

 گلوم رو گرفت و از جام بلند شدم. یبغض

 مامان. دیببخش-
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داده بود، من عاشق  میبودم که باز یکردم، من عاشق مرد هیصدا گر یسمت اتاقم رفتم و پشت در نشستم و ب به

 یسخت آزارم م شیشده بودم و حاال دور رسامیمدت بهم دروغ گفته بود، آره من عاشق ام نیبودم که تموم ا یمرد

 داد.

 

 و ... یامینه پ ،یدر آوردم؛ اما نه زنگ بمیرو از ج میگوش

 با نبودم کنار اومده بود. گهید انگار

 کردم. یفراموشش م دیرو نگاه کردم و ناخودآگاه لبخند زدم اما من با میکه با هم گرفت ییها عکس

 گذاشتم. بمیرو داخل ج یزدم و گوش یتلخ لبخند

 اومدم. رونیعوض کردم و از اتاق ب رونیهام رو با لباس ب لباس

 گردم. یزود بر م دایپارم شیرم پ یمامان، من م-

 رفتم و در رو بستم. رونیتکون داد که از خونه ب یسر

 گرفتم. تیفیحال با ک نیساده و در ع یگوش هی یحرف چیه یرفتم و ب یفروش یسمت مغازه گوش به

 گذاشتم.   بمیبود رو داخل ج دهیخر رسامیکه ام یرو جا به جا کردم وگوش مکاتیس

 بودم. دایپارم یخونه  یبعد جلو قهیپنج دق کینزد

 کنار رفتم.  فونیآ یاز جلو یحرف چیه یدر رو زدم و ب زنگ

 ه؟یک-

 ندادم. یجواب

 کرد. غیج غیشروع به ج تینگفتم که حرصش گرفت و با عصبان یچیباز ه ه؟یگم ک ید م-

 ؟یزن یزنگ م یمرض دار یندار یآقا کار-
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 رو گذاشت. فونیبا حرص آ و

 زد. یبلند تر غیبار ج نیزنگ زدم که ا دوباره

 !رونیکشم ب یحلقت م رو از گرتیج امیاالن م تیقوزم-

 اومد. نییرو گذاشت و پا فونیپشتم رو کردم که آ دمیخند یم زیر زیکه از دستش ر یحال در

ترق ترق استخوان  یکه دستش بود رو رو هوا پرت کرد و آنچنان بغلم کرد که صدا یریرو که برگردوندم کفگ سرم

 .دمیهام رو به وضوح شن

 

 اومدم. رونیآغوشش ب از

 !رمیم یم یدارم از خوشحال یوا-

 رو گفت و دوباره محکم بغلم کرد. نیا

 آروم گفتم: قهیاز پنج دق بعد

 شم؟ یدارم له م یکن یاحساس نم یپارم-

 انداخت. ییاخمالو نگاه

 که. یندار اقتیاحساست کنن! ل یتو سر ب خاک

 گفت و از پله ها باال رفت. یشیا بعد

 رو شل کرد. ششیرو بستم و دنبالش رفتم که ن در

 زدم. یکو؟ لبخند الک میسوغات-

 .ارمیخونست، بعدا م-

 مبل نشستم. یرو
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 ست؟یمامانت ن-

 گفت: ختیر یم وانیکه آب داخل ل یرفت، در حال خچالیسمت  به

 .ادیخالم، شب م شینه پ-

 آب رو دستم داد. وانیاومد و ل رونیآشپزخونه ب از

  ؟ینکرد دایاون جا چه خبر بوده! شوهر پ نمیکن بب فیخب تعر-

 زدم. یافتادم و لبخند رسامیام ادیخود آگاه  نا

 خوب بود نه شوهر نکردم.-

 کرد. زونیو لوچش رو آو لب

 عه عوض من شوهر کردم.-

 زده نگاهش کردم. بهت

 ؟ی! کیچ-

 زد. یلبخند

 .میتو دانشگاه با هم آشنا شد ه،یپسر خوب-

 رو گرفتم. دستش

 ه!مبارک-

 زد. یکمرنگ لبخند

 ؟یگرد یبر م یک-

 قاطعانه شد. لحنم

 وقت چیه-



 ریماه را در آغوش بگ

 
151 

 

 نگاهم کرد. متعجب

 بغل دستم گذاشتم. زیم یرو رو وانیآب خوردم و ل یجرئه ا-

خوام فقط دانشگاه باشم و درس بخونم و  یو م دمید یکار آموز یدوره  یکاف یگردم، به اندازه  یبر نم گهیمن د-

 خوام باشم. یدانشگاه هم م نیهم

 شده؟ یزیچ

 انداختم. نییرو پا سرم

 !ینکن فیرو برام تعر یاگه همه چ یونیمد-

 

 کردم. فیرو براش تعر یزدم و همه چ ایرو به در دلم

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟یکن ینگاه م یجور نیچرا ا ه؟یچ-

 رو گرفت. دستم

  ؟یکرد یجور نیا یچ یدختر! برا یا وونهید یلیخ-

 ابروم رو باال دادم. یتا

 اون دوستت داره، من مطمئنم. -

 زدم. یپوزخند

 بود، همش بهونه بود. یاون من رو دوست نداشت، همش الک-

 زد. یرو به چشمام دوخت و لبخند نگاهش

   ؟یتو چ-
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 ؟یمن چ-

 داد. رونیرو با حرص ب نفسش

 ؟یتو دوستش دار نهیمنظورم ا-

 باال انداختم. یا شونه

 ندارم.  هگیداشتم، د-

 انداخت. یا حانهیاندرصف نگاه

 !رمیبرم بم دیپنج سال نشناخته باشمت که با نیاگه تو ا م،یکن؛ پنج ساله با هم دوست اهیبرو خودت رو س-

 انداختم. نییرو پا سرم

 خوام فراموشش کنم، مطمئنم اونم تا االن من رو فراموش کرده. یم-

 زد. یبرق چشماش

 .فتهیخواست نگاهم باز به عکس ها ب یه نشونه نه تکون دادم، دلم نمسرم رو ب ؟یعکسش رو دار-

 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر

... 

 در باز شد. هیدر رو زدم و بعد از چند ثان زنگ

 پله ها باال اومدم و وارد خونه شدم. از

به  یپروژه ا یگفت برا یمهر یهمش خاموش بود، آقا تیزد. گوش یمدت دلم شور م نیچه قدر تو ا یدون ینم-

 سوزه. یم تیجور که بچه ها بهش گفته بودن گوش نیو ا یمسافرت رفت

 تکون دادم. یسر

 خونم. یجا درسم رو م نیرم؛ هم ینم ییهم جا گهیجام و د نیاتفاق افتاد اما حاال من ا یآره، کل-
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 شده؟ یزیچ-

 زدم. یلبخند

 .نیطعم غربت رو بچشم، هم گهیخوام د ینشده فقط نم یزینه چ-

 

... 

 ماه مثل برق و باد گذشت. سه

 خوندم که مامان در رو باز کرد. یبودم و آروم کتاب م دهیتخت دراز کش یرو

 !کایمل-

 آوردم. نییرو پا کتاب

 بله مامان؟-

 تخت نشست. یاومد و رو جلو

 . انیب نجایزنگ زد و ازم خواست امشب با پسرش و شوهرش ا یالریخانم ه-

 باال انداختم. یشونه ا یحوصلگ یب با

 . انیخب ب-

 زد. یلبخند

 !   انیاز تو ب یخواستگار یقراره برا-

 ابروم رو باال دادم. یتا

 .دیبد یادب بهشون جواب منف تی!؟ مامان من قصد ازدواج ندارم خواهشا با نهایچ-

 داد. رونینفسش رو ب مامان
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 ینم الیخ یرو از زبون خودت نشنون ب یاب منفدادم!؟ اون ها تا جو یتا حاال چند بار خودم جواب منف یدون یم-

 تکون دادم. یشن. سر

 گم. یخب، خودم جوابم رو بهشون م یلیخ-

 رفت. رونیاز اتاق ب یحرف چیه یزد و ب یلبخند

 شد. داینه شب بود که سر و کلشون پ یکاینزد ساعت

 و در آخر پسرشون توماس. یالریاومد بعد خانم ه یالریه یآقا اول

 نشستم. یصندل یکردم و رو یسالم و احوال پرس ییخوش رو با

 من کم کم یتفاوت یب دنیزد که البته با د یلبخند م هی قهیها گرم صحبت بودن و توماس هم هر چند دق بزرگتر

 لبخندش رو پاک کرد.

 رو به بابا گفت: یالریه یربع آقا هیبعد از  باالخره

 بچه ها حرفشون رو بزنن. ستین یخب اگه مشکل-

 .میرفت نییپا یاتاق ها یکیجام بلند شدم و همراه توماس به سمت  از

 مقابل توماس نشستم. یصندل یرو

 نیهست یدختر نینرفتم و شما اول یدختر یبگم و از کجا شروع کنم، من تا حاال خواستگار یدونم چ یراستش نم-

 تکون دادم. یکه من واقعا بهش عالقه مندم. سر

 .یالریه یبودم آقا من قبال جوابم رو گفته-

 نگاهم کرد. یبا ناراحت توماس

 .. یوضع مال ایدارم  یزشت یچهره  ؟یچرا جوابتون منف-

 رو قطع کردم. حرفش

 من قصد ازدواج ندارم. ست؛ین یوضع مال اینه نه! بحث مربوط به چهره -
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 زد. یبرق چشماش

 .میکن یازدواج م نیهر موقع شما خواست میکنم، اصال ما نامزد باش یصبر م دیمن تا هر موقع که شما بخوا-

 زدم. یتلخ لبخند

 بدون عالقه رو شروع کنم. یزندگ هیتونم  یاما من نم-

 انداختم. نییرو پا سرم

 .یالریه یمتاسفم آقا-

مادر و پدر  یتونستم تو چشما ینرم چون نم رونیدادم از اتاق ب حیرفت، ترج رونیو از اتاق ب میجامون بلند شد از

 نگاه کنم.توماس 

 و به سمت اتاق خودم رفتم. دمیکش یدر اومد نفس یکه صدا نیاز ا بعد

 

... 

 ! دایپارم-

 .دمییحرص دنبالش دو با

 مگه دستم بهت نرسه! -

 .دیخند زیر زیر

 .ادینم رتیشوهر گ یش یم ریحرص نخور پ-

 رفتم. رونیاز دانشگاه ب تیکردم و با عصبان زیرو ر چشمام

 .دییتعجب دنبالم دو با

 خواستم ناراحتت کنم. یبه خدا نم ؟یمل یناراحت شد-
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 رو به نشونه نه تکون دادم. سرم

 نه ناراحت نشدم.-

 زدم. یسرسر لبخند

 برم، خداحافظ. دیبا گهیمن د-

تنگ  رسامیام یرها و پرهام تنگ شده بود، دلم برا یتنگ شده بود، برا ناین یگلوم رو گرفته بود، دلم برا یبد بغض

 شده بود.

 رو داخل قفل در خونه انداختم و در رو باز کردم. دیکل یحرف چیه یب

 رفتم که توجهم به نامه روش جلب شد: خچالیمبل پرت کردم و به سمت  یرو رو فمیک

 یمونه؛ اگه خواست یپدرت هم امشب شرکت م ام،یهستم و فردا صبح م کوالسیخانم ن یسالم دخترم، من خونه -

 بوسمت. یتو برو خونشون، م ای ادیب دایبگو پارم یتنها نباش

 گذاشتم. کروفریآوردم و داخل ما رونیباال انداختم، ظرف غذا رو ب یا شونه

 کردن کانال ها شدم. نییرو روشن کردم و مشغول باال پا ونیزیتلو

 

... 

 اومد. رونیاز ب ییداتختم جا به جا شدم که ص یرو محکم بغل کردم و به خودم فحش دادم، آروم تو بالشتم

 زیرو آنال تیپتو موقع یسرم رو باال آوردم و از گوشه  قهیپتو پناه بردم، بعد از چند دق ریو ز دمیکش یخفه ا غیج

 کردم، امن بود.

م، انداخت یموقع شب کارم داره؟ نگاهم رو به صفحه گوش نیا یک یعنیبه ساعت نگاه کردم،  میزنگ گوش یصدا با

 شماره ناشناس بود!

 نفس به گوشم نخورد. یجز صدا ییرو جواب دادم اما صدا یزدم و گوش ایدلم رو به در هیاز چند ثان بعد
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 اومد. امیپ هیرو قطع کردم که از همون شماره برام  یگوش 

 رو باز کردم که زده بود: امیترس پ با

 کارت دارم. نییپا ایب-

 گفت نه. یگفت برو و مغزم م یلم مدهنم رو قورت دادم، د آب

 رفتم. نییو از پله ها پا دمیپوش شرتیسو هیقلبم بر مغزم غلبه کرد،  یکنجکاو

 زد. یخشکم زد. لبخند دنشیرو باز کردم که با د در

 کردم! داتیباالخره پ یدید-

 تا از پله ها باال برم که دستم رو گرفت. برگشتم

 از دستت بدم.  نیاز ا شتریخوام ب ینم گهید ،یذارم بر ینم گهید-

 انداخت. نییرو پا سرش

 گفتم اما...اما باور کن من دوستت دارم! یبهت دروغ م دیقبول دارم که اشتباه کردم، من نبا-

گو که ب یگفت د لعنت یبگم، دستام از شدت استرس سرد شده بود؛ قلبم م یدونستم  چ یقفل شده بود، نم زبونم

 .یدوستش داشته باش دیتو نبا ،یبه عشق پوچت اعتراف کن دیگفت تو نبا یمغزم م ،یدوستش دار

 تته پته گفتم: با

 .رسامیام تیبرو...برو دنبال زندگ-

 کرد: رمیرو کردم و خواستم که از پله ها باال برم که با حرفش قافل گ پشتم

 !   ییمن تو یاومدم، زندگ میمن االن دنبال زندگ-

 تعجب نگاهش کردم که جلو اومد. با

 ؟یکن یبا من ازدواج م-
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رو  یهمه دور نیتونستم ا ینم گهیهم گذاشتم، د یرو دییقشنگش نگاه کردم و پلکام رو به نشونه تا یچشما به

 رو فراموش کنم. رسامیتونستم ام یتحمل کنم، من نم

 ب*غ*ل*م کرد. محکم

 .یمن یزندگ یبهانه  نیبهانه، قشنگ تر یتو ب-

 

ه گذشت ک قهیچند دق قیدونم دق یپشت پنجره رفتم و چشمم رو به کوچه دوختم، دل تو دلم نبود، نم یخوشحال با

 شد. ادهیپ نیبه همراه پدر و مادرش از ماش رسامیداخل کوچه اومد و ام یرنگ دیسف نیباالخره ماش

 در واحد رفتم، زنگ رو فشار دادم. یذوق جلو با

 اومدن! -

 کرد و دم گوشم آروم زمزمه کرد: بغلم دایپارم

 !دهیخوبه خوبه، شوهر ند-

 رو کج کردم. دهنم

 !یلذت ببر یبس ارمیسرت ب تیتو عروس ییبال هی-

 زد. یژکوند لبخند

 در و باز کن پشت درن.-

 و بعد هم خودش وارد شدن. رسامیجلو رفت و در رو باز کرد و پدر و مادر ام بابا

 دست گل رو دستم داد. رسامیام

 حال خانوم موشِ چطوره؟ -

 انداختم. نییزدم و سرم رو پا یلبخند
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 .یمرس خوبم

 دنبال من وارد آشپزخونه شد. دایکنار آقا و خانم آرمان نشست و پارم یصندل یرو رسامیام

 .دیکش ینیچونش بود ه ریکه دستش ز یحال در

 خاک تو سرت! کایمل یعنی-

 گرد نگاهش کردم. یچشما با

 و لوچش رو کج کرد. لب

 نگفتم. یزیزدم و چ یخوشگله! لبخند یلیخ یبه چشم برادر ،یکن یباز نیچطور دلت اومد با روح و روان ا-

 اومدم. رونیبه دست از آشپزخونه ب ینیگذاشتم و س ینیها رو داخل س ییچا

شدم، واقعا چقدر اون  رهیمبل رو به روم خ هینشستم و به پا یصندل یدادن تموم شد رو ییکه مراسم چا نیاز ا بعد

 مبل جذاب بود! ی هیلحظه پا

 شدم که رو به مامان و بابا گفت: رهیمبل دست برداشتم و بهش خ ی هیآرمان از پا یآقا یسرفه  یصدا با

 نیا دیبود که اگه شما اجازه بد نیدونه پسر ما رو برده؛ غرض از مزاحمت ا هی یکیخانم شما بد دل  کایراستش مل-

 زد و نگاهم کرد. یازدواج کنن. بابا لبخند یو خوش ینبود به خوب یدو تا جوان حرف هاشون رو بزنن و اگه مشکل

 کن. تیجان رو به اتاق هدا رسامیدخترم ام-

 رو به اتاق خودم بردم. رسامیبود ام زیبار اتاقم تم نیاول یکه برا ییاونجا از

 زد. یتخت نشستم که لبخند یکه در رو بست رو نیاز ا بعد

 م؟یبگ یخب االن چ-

 باال انداختم. یا شونه

 !میگفتن ندار یبرا یزیچ میدونم، ما که تموم حرف هامون رو زد ینم
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 تکون داد. یسر رسامیام

 .نییپا میخب پس بر-

 .دمیکش ینیه

 .میکار کن یگم چ یصبر کن االن م ست،ینه ضا-

 باز نگاهش کردم. شیبرگه و خودکار و مداد آوردم و با ن یهام رو به همراه کل جزوه

 بده. ادمیها رو  نیا ایب ستمیهم بلد ن یچیمن فردا امتحان دارم ه-

 دادن و حل کردن سوال ها شد. ادیکرد و بعد از گرفتن جزوه ها مشغول  یلب ریز یخنده  رسامیام

 م زدمکه به ساعت افتاد محکم به لپ نگاهم

 !میربع تو اتاق هیساعت هشته؛ ما االن  یوا-

در رو باز کرد و مامان، بابا، آقا و خانم آرمان تو قاب در ظاهر  دایکه همون موقع پارم میعجله از جامون بلند شد با

 شدن.

 گفتم: تیتته پته و مظلوم با

دوختم که از شدت خنده لب  رسامیبه خدا فردا امتحان دارم! بعد به جزوه هام اشاره کردم و نگاهم رو به ام-

 گرفت.  یرو گاز م شینییپا

 زد. یآرمان لبخند خانم

 پس مبارکه!-

 انداختم و لبخند زدم. نییدست زدن که سرم رو پا همشون

 

 تکون داد. یسر رسامیام
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 .امیبدم بعد م حیچند مورد رو هم توض نیمن ا نیره صبر کنندا یبابا جان اگه اشکال-

 تکون داد. یآرمان سر یآقا

 خب منتظرم. یلیخ-

 زد. رسامیبه ام یلبخند پهن یرفتن، پارم نییاز پله ها پا یبه جز پارم همشون

 شه منم گوش بدم. یاگه م ستمیبلد ن یچیمنم ه یدونم مزاحمم ول یم دیببخش-

 زد. یلبخند کوتاه رسامیام

و هم شما مفهومشون  رهیبگ ادیبهتر  کایکنم که هم مل یمجدد م یدوره  هینداره پس مباحث قبل رو هم  یمورد-

 .نیرو درک کن

 شده. یانداختم که با ابروش اشاره زد چ رسامیبه ام یمتعجب نگاه

 باال انداختم و آروم زمزمه کردم: یا شونه

 بردم. یبود واقعا لذت م نیسنگ گرانیکه با د نی. گرچه از ادهیطرز از حرف زدن ازت واقعا بع نیا-

... 

 .دمیهوا پر یبه دست رو برگه

 آخ جون کامل شدم!-

 زد: ادیتوان فر تیکرد و با نها دایبه سمت برگه ها حجوم برد و برگه خودش رو پ دایپارم

 محاله! یهمه خوشبخت نیمن و ا-

 بغلش کردم. محکم

 .دیها!  غش غش خند یوهر منش ونیرو مد ستتیب ینمره -
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درس خوندن  یالبته که من اون روز فکر کردم جا د،یرس یزیچ هیبه منم  یداشت یدیمف یدر کل خواستگار-

 ...نیدار

 کردم. یبلند ی سرفه

 !تیترب یهار هار زهر مار، ب-

 .دیخند زیر زیر دوباره

 بوده. یکه تورو گرفت چ نیدونم هدف جک از ا یمن واقعا نم-

 انداخت. یاومد و نگاه حق به جانب رونیبغلم ب از

 اومد. ینم رشیگ ایدن یجا چیمهربون، هنرمند مثل من ه ،یقشنگ نیاز خداشم باشه، دختر به ا شیا-

 تکون دادم. یسر

 بر منکرش لعنت!-

 

... 

 !کایمل-

 دادم. مینیبه ب ینیو چ دمیچیپتو رو دور کمرم پ یحوصلگ یب با

 حوصلت رو ندارم. یبرو پارم-

 رو به بازوم زد. دستش

مامان باشه، بابا هم که االن مسلما سر کاره پس  ای یتونست پارم یزن بود پس نم هیبزرگ تر از دست  یلیخ دستش

 !؟هیک نیا

 چشمام گرد شد. رسامیام دنیچشمام رو باز کردم و با د یال 
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 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 زد. یلبخند

 .مونیعروس دیخون از اون طرف خر شیاآزم میبر دیبا-

 تکون دادم و از جام بلند شدم. یسر

 رفت و در رو بست. رونیتکون داد و از اتاق ب ی. سرامیپس صبر کن من لباسام رو بپوشم م-

 و موهامم ساده بستم. دمیپوش یبا شلوار ل یلباس سورمه ا هیو چشمام رو بستم،  دمیکش یقیعم نفس

 اومدم. رونیکه با عطر دوش گرفتم از اتاق ب نیرنگ زدم و بعد از ا یرژ گلبه هی

بل م یاز رو دنمیبا د رسامیاومدم که ام نییرفتم و بعد از شستن صورتم از پله ها پا ییبه سمت دستشو میمستق

 بلند شد و مامان جلو اومد.

 سالم دختر گلم.-

 زدم. یزیر لبخند

 ها! یمهربون بیسالم مامان، امروز عج-

 اشاره کرد. رسامیرفت و با ابروش به ام یزیر یچشم غره ا مامان

 مهربون بودم. شهیمن هم-

 زد. یلبخند رسامیام

 شلوغ نشده. شگاهیتا آزما میبر گهیخب مادرجان با اجازتون ما د-

 تکون داد. یسر مامان

 .ایلحظه ب هی کایخدا به همراهتون، فقط مل نیبر-

 سمتش رفتم که آروم گفت: به
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 ها؛ خانوم باش، باشه؟ یپسر مردم رو خل و چل کن یختر؛ بچه گونه رفتار نکند-

 مامان!-

 جلو اومد. رسامیام

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 زد. یلبخند مامان

 در امان خدا. نینه نه بر-

 زدم. یحرص دار لبخند

 !یمام یگود با-

 رو باز کرد و خانومانه سوار شدم. نیدر ماش رسامیرفتم، ام نییرو بستم و از پله ها پا در

 شد استارت زد و به راه افتاد. نیکه سوار ماش نیاز ا بعد

 پخش شد: یآهنگ قشنگ هیضبط رو فشار داد و بعد از چند ثان دکمه

 بهت  دمیو م دلم

 دلت بره  نکنه

 دلم با دلت شهیم جفت

 دلت پا بده اگه

 

 دست خودم  نبوده

 عاشقه تو شدم  که

 ت دلم دس یداد کار
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 تو وصله دلم به

 

 از دست ندم  خوامیرو م تو

 پس ندم  رمیو بگ دلت

 یعشقه دل و جون من تو

 یدل بکن یبر ذارمینم

 آسمونا دنبال تو  تو

 ینیرو زم یول گردمیم

 

 آهنگ شروع به خوندن کرد: با

 از تو دل کند  شهینم عشقم

 تو موند نه  یب شهینم

 بودم هستم عاشقت

 

 از تو دل کند  شهینم عشقم

 تو موند نه  یب شهینم

 چشمات از من برهیو م دل

 

 همه رد شو  از
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 به منو  یکه برس تا

 همه بد شو  با

 دلم و یتو برد آخه

 

  میهمه زندگ یشد

  میوابستگ لیدل ییتو

  یبهم بگ یایب شهیم یچ

 میدلخوش یهمه  یشد

 

 از تو دل کند  شهینم عشقم

 تو موند نه  یب شهینم

 بودم هستم عاشقت

 (یمیابراه ثمیم_دم بهت ی)دلم و م

 

 .میدیکش یصبرانه انتظارش رو م یکه ب یروز د،یرس رسامیمن و ام یماه مثل برق و باد گذشت و روز عروس کی

 !؟یدیپوش-

 گفت: یاومدم که پارم رونیاتاق ب از

 !ادیچقدر بهت م ،یمثل فرشته ها شد یوا-

 گل بزرگ خورده بود. هیکه گوشش  دیدکلته سف نگاه کردم، لباس نهیخودم داخل آ به
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 زدم. یلبخند

 من از اول هم فرشته بودم.    -

 زد. یلبخند مرموز یپارم

 تا مو ها و صورتت رو درست کنه. ادیم الیاالن ه یصندل یرو نیبرو بش-

 اومد. الیبعد ه قهینشستم که چند دق یصندل یتکون دادم و رو یسر

 صورت و موهات رو درست کنم؟ یچه مدل زمیخب عز-

 زدم. یلبخند

 کم باشه. یلیخ شممیساده درست کن، آرا یلیموهام رو خ-

 تکون داد که چشمام رو بستم. یسر

 چشمات رو باز کن. زمیعز-

 خواستم. یبود که م یزینگاه کردم، واقعا چ نهییرو آروم باز کردم و به آ چشمام

 سرم بود. یتاج کوتاه ساده رو هیشده بود و  ونینیاز پشت ساده ش موهام

 و پنکک و خط چشم بود. یرژ صورت هیصورتم هم کال  شیآرا

 جام بلند شدم. از

 خواستم!  یکه م یزیهمون چ ه،یعال-

 اومد. رونیاز اتاق ب یزد که پارم یلبخند

 .یشد یچه گوگول ییوا-

 خواست بغلم کنه که دستم رو ملو آوردم. بعد

 من رحم کن!   یبه موها یکن یخودت رحم نم یبه موها-



 ریماه را در آغوش بگ

 
168 

 

 زد. یژکوند لبخند

 عه حواسم نبود. -

 حال نیخورد و از پشت دنباله داشت، ساده و در ع یلباس بنفش رنگ که کمرش بند م هیلباسش نگاه کردم،  به

 قشنگ.

 همسرتون اومدن.-

 اخماش رو تو هم کرد. یلبم نشست که پارم یرو یپررنگ لبخند

 کنه! یشل م ششمیچه ن ده،یشوهر ند شیا-

 رفتم. نییبگم از پله ها پا یزیکه چ نیکردم و بدون ا زیرو ر چشمام

 زدم. یشد که لبخند رهیدستم رو گرفت، به چشمام خ رسامیام

 قشنگ شدم؟-

 لب زمزمه کرد: ریز

 !یاز اول هم قشنگ بود-

 کارا نکن! نیکنه از یکار م یمن قلبم با باتر آقا

 برد. نیت و به سمت ماشزدم که دستم رو گرف یلبخند

 راه افتاد. نیکه نشست ماش نینشستم و بعد از ا یرو باز کرد که به آروم در

 رو به سمت ضبط برد و آهنگ مورد عالقم پخش شد: دستش

 نجاستیقلب من ا تمام

 خواستیاما زمان م باورش

 ما بود نیکه ب یکس هر
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 کم اشتباه بود هرچقدر

 

 تو درد  یحت یموند عاشقم

 جز تو ادعا کرد یک هر

 بد ایخوب  یهر چ یروز هی از

 من جز تو همه رو خط زد قلب

 

 راهش سمت من افتاد یکس هر

 من عمدا اسمتو لو داد قلب

 داشت  یبستم اگه حس راهشو

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 

 تو درد  یحت یموند عاشقم

 جز تو ادعا کرد یک هر

 بد ایخوب  یهر چ یروز هی از

 من جز تو همه رو خط زد قلب

 

 راهش سمت من افتاد یکس هر

 من عمدا اسمتو لو داد قلب



 ریماه را در آغوش بگ

 
170 

 

 داشت  یبستم اگه حس راهشو

 ارزش داشت شتریتو موندن ب یپا

 شادمهر(_)قلب من

 

 زد. یلبخند میکه جلو تر رفت کمی

 م؟یباغ کجا بر میکه بر نیخب قبل از ا-

 زد. یبرق چشمام

 !؟ینه نگ ید یاگه بگم قول م-

 کرد. یکوتاه مکث

 باشه، بگو.-

 رو شل کردم. شمین

 !یشهرباز-

 باال انداختم. یتعجب نگام کرد که شونه ا با

 سمت چپ.  ابونیخ نیهم یانتها-

  ؟یره شهرباز یشه م یپا م شیروز عروس یآخه ک-

 نشستم. نهیبه س دست

 آرزو رو داشتم.  نیهم ا میمن از بچگ-

 تکون داد. یتکون داد و به ناچار سر یسر

 کرد. یبهم زد و باز حواسش رو جمع رانندگ ینگاهش کردم که لبخند یخوشحال با
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 .میدیرس یبعد باالخره به شهرباز قهیدق چند

 شد. لیبچه دو ساله تبد هینوزده ساله به  یکایزد و مل یچرخ و فلک چشمام برق دنید با

 شده بودن. رهیبودن به ما خ یه داخل شهربازک ییکل آدما م،یشد یرو گرفتم و وارد شهرباز رسامیام دست

 تا بچه جلو اومدند و دامنم رو گرفتند. سه

 !؟یشما عروس-

 آوردم و نگاهشون کردم. نییرو پا سرم

 بله، من عروسم.-

 گفت: گشونید یکی

 م؟یریشه ما دنباله دامنتون رو براتون بگ یم-

 .دمیسرش کش یزدم و دستم رو رو یلبخند

 !نیش یآخه خسته م-

 .دیاز دختر کوچولو ها خند یکی

 عروس بشم! هیبودم که ساق دوش  نیعاشق ا شهیمن هم-

 لب زمزمه کردم: ریزدم و ز یافتادم، لبخند تلخ ناین ادی ناخودآگاه

 ؟یریدامنم رو بگ ییعروس شدم! کجا نیبب نا،ین-

 کوچولو با تعجب نگاهم کرد. دختر

 جام! نیخاله من هم-

 تعجب نگاهش کردم. با

 ؟یچ-
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 چشمام زل زد. به

 ن؟یشما اسم من رو از کجا بلد بود-

 ناست؟یاسم تو هم ن-

 تکون داد. یسر

ساق دوشم بشه اما  میدوست داشت روز عروس یلیداشتم که خ نایبه اسم ن ییدوست کوچولو هیمن  یدون یآخه م-

 تنهام گذاشت.

 گفت: نایهمون ن ایکوچولو  دختر

 ن؟یچرا رفت مگه دوست نبود-

 رو به آسمون دوختم. همنگا

 داد. یابد یخواست و خدا بهش آرامش یاون خسته شده بود، دلش آرامش م-

 کردن. مونیدامنم رو گرفتن و تا چرخ و فلک همراه یگوشه  گهید یو چند تا بچه  ناین

 اسکناس داد. هیبه هر کدومشون  رسامیکه ام میستادیچرخ و فلک ا کنار

 گفت: ناینگاهمون کردن و ن یهم شاباشتون ساق دوش خوشگال!  بچه ها با خوشحال نیا-

 .نیخوشبخت ش دوارمیام-

 رو گرفت. رسامیاز پسر کوچولو ها دست ام یکی

 سرش رو ناز کرد. رسامیوقت ناراحت بشه. ام چیقشنگه، مواظبش باش نزار ه یلیعمو خانومت خ-

 دم. یچشم، قول م-

سوار چرخ و فلک  رسامیرفتن و من و ام رونیب یکردن و همراه خانواده هاشون از شهرباز یبا یها باهامون با بچه

 .میشد
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 واقعا قشنگ بود. رمونیکردم، منظره ز یاون باال به درخت ها نگاه م از

... 

 ها بلند شد. دنیدست زدن ها و سوت کش یکه صدا میدر باغ وارد شد از

رها و پرهام ذوق زده شدم و به سمتشون  دنیکه با د مینشست گاهیبا مهمون ها داخل جا یاز سالم و احوال پرس بعد

 .دمییدو

 صداش رو زنونه کرد. پرهام

 بودم استیکه گل  ییروزا ریبخ ادشی-

 هوش و هواست بودم مایقد ریبخ ادشی

 یدیاز من بر یگفت یدیازم رنج حاال

 یدیبا من جوابم و نم یتو قهر گهید

 یتنهام گذاشت یچرا رفت یمگه دوستم نداشت بگو

 یآشت یآشت زمیبسه برگرد کنارم عز گهید

 با حرص ادامه داد: بعد

 ده؟ یفرش رو آب م یره گل ها یم تیپرهام از دور یگ ینم ت،یترب یب یدختره  هوی یرفت یکجا گذاشت-

 .دمیخند زیر زیر

 حرفم خنده داشت؟ یزهر مار! کجا یا-

 کردم که بغضش گرفت. بغلش

 مبارک. تیعروس کهیکوچ یآبج-

 اومدم که رها دستش رو به کمرش زد. رونیبغلش ب از
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 !؟ ستادهیا نجایا یکی یکن یاحساس نم یمل-

 بغلش انداختم. یرو تو خودم

 چقدر دلم برات تنگ شده بود.  یاگه بدون-

اه بگه تو که ر ستین یکیخورد،  نیهم زم ید بارکه چن دییپاشنه بلندش به سمتمون دو یاز دور با کفش ها یپارم

 !ییدو یبا کفش پاشنه بلند مثل هافبک بارسلونا م یچ یبرا یستیبلد ن تمیرفتن عاد

 اومد. شمونیپ قهیبعد از چند دق باالخره

 عروس خوشگله ندزدنت! یآها-

 گفتم: دیخند یم نیا یاز دست کارا زیر زیبهش انداختم بعد رو به جک که ر یا حانهیاندرصف نگاه

 بود؟ یچ دایواقعا هدفتون از ازدواج با پارم-

 گفت: یواشکیدهنش گذاشت و  یدستش رو جلو جک

 دونم! یواقعا نم-

 به من و بعد جک انداخت. ینگاه حرص یپارم

 دارم براتون! گه،یباشه د-

 ابروم رو باال دادم. یدست رها رو گرفت که تا پرهام

 زد. یلبخند رها

 .مینامزد من و پرهام-

 بغلش کردم که احساس کردم رسما له شد. یدفعه جور نیقد گردو شد، ا چشمام

 مبارکه! -

 . یعروس گرام یا مینما یتشکر م-
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 زد. یجلو اومد و لبخند حرص یج ید

 ن؟یزن یحرف م نیدار ادیز نیکن یاحساس نم-

 زد. یج یخنده که پرهام دستش رو به شونه د ریزدم ز یپق

 .مینیش یشما شروع کن آقا ما االن م-

 شروع به خوندن و زدن کرد. یج ینشستم که د یصندل یرفتم و رو گاهیسمت جا به

 کنه؟ یکار م یجا چ نیاومد تعجب کردم؛ اون ا یکه به سمتم م یجس دنید با

 .شهیآخر باردار یشکم بر آمدش مشخص بود که بارداره و ماه ها از

 زد. یلبخند

 گم. یم کیتبر زمیسالم عز-

 گم. یم کیمادر شدنت رو تبر شیشاپیممنون منم پ-

 زد و دستش رو جلو آورد. یلبخند

 ؟یایهمراهم ب قهیشه چند دق یم-

 دستش رو گرفتم. دیترد با

 آره حتما.-

 

 نشست. مکتین یباغ رو ی گوشه

 .نیبش-

 تکون دادم و نشستم. یسر
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 یبودم که چند بار خواستم خودکش مونیاون قدر از کارم پش یمدت که نبود نیگم، تو ا یرو م یمقدمه همه چ یب-

 کنم.

 زده نگاهش کردم. وحشت

که تو و رها  یکنن و موقع یرو خال نتونیمن ترمز ماش یمن بودم، قرار بود آدما یعلت تصادفتون بعد از عروس-

که  یاون فرصت یدنبالتون فرستادم و تو آدم هام رو نیهم یمن نتونستم به هدفم برسم برا نیزودتر بر نیخواست

 کردن. یترمز رو خال نیدرمانگاه بود

که آدم هام دنبالتون  نیاز دستم ساخته نبود جز ا یو کار نیشد نیشدم که شما سوار ماش مونیکه پش یموقع اما

 کنن که نشد. ادتونیپ نیاز ماش یجور هیو  انیب

 .یاز رها نبود اما تو جلو افتاده بود یخبر نیتصادف کرد یوقت

 یخوب یخانم که تو زلزله دخترش رو از دست داده بود بدن تا هم تو زندگ هیآدم هام گفتم که تورو به دست  به

 و هم من. یداشته باش

 زده نگاهش کردم و سرم رو به دو طرف تکون دادم. بهت

 که من اون مسابقه رو ببازم و رها به عشق من چشم داشت. یچون تو باعث شد ومدیمن از تو و رها بدم م-

 تته پته گفتم: با

 ه؟یمسابقه چ انیجر-

 شد. خکوبیم نیرو ازم گرفت و باز به زم نگاهش

 یجواب اصل نیگفت ا رسامیکه حدس زده بودم رو گفت اما ام یزیتماس گرفت و چ رسامیاون روز کامران با ام-

 .ستین

مطمئن شدم اون  یتو برد دمید یکار رو کرد اما وقت نیبرنده شدن گروه خودش ا یبرا مرسایشک کردم که ام اول

 !یکار رو کرده که تو خوشحال بش نیا

 از اول هم دوستت داشت. اون
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 زده نگاهش کردم. بهت

 کم تر شه. یبلکه از عذاب وجدانم کم یخوام از ته قلبت من رو ببخش یازت م ،یخوام من رو ببخش یازت م-

 زدم. یتلخ لبخند

 بخشم تا ذهن هر دومون آروم باشه. یبخشمت، م یاما م دمیکش یادیز یها یتو اون روزها سخت-

 زد و بغلم کرد. یلبخند

 .دیرس انیزود به پا یلیخ جشن

 بغض آلودش گفت: ی*د*م که با صدایبابا رو بغل کردم و گونش رو ب*و*س* محکم

 دخترم. یزود بزرگ شد یلیخ-

 هیو چشم هاش گر دیخند یلب ها و چشم هاش بود؛ لب هاش م نیب یبه صورتش انداختم، تناقض ینیگاندوه نگاه

 کرد. یم

 لب زمزمه کرد: ریرو بغل کردم که ز مامان

 مراقب خودت باش.-

 

 گذاشت. رسامیدستم رو داخل دست ام بابا

 زد. یلبخند رسامیدونم باش.  ام کی یکیسپارم، مواظب  یدخترم رو اول به خدا و بعد به تو م-

 کنم. یرو م شیبه بعد غالم نیممنون از ا نیشما بزرگش کرد نجایتا ا-

 لب زمزمه کردم: ریزدم و ز یلبخند

 آقا! یغالم؟ شما پادشاه دلم-

 .میو رها زدم وارد خونه شد دایتو سر پارم یلیو من پنج بار به دال میکرد یکه از همه خداحافظ نیاز ا بعد
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 ...پنج سال بعد.......

 ممن ممن!--

 کردم. بغلش

  ان؟ینو هیچ-

 رو تو هم کرد. اخماش

 نکنه!( تمیبگو انقدر اذ تتیترب ینتنه!)به اون شوهر ب تمیبگو انگد اج تتیتلب یبه اون شوهل ب-

 رفتم. رسامیام شیکردم و پ بغلش

 بود. ایلین یسخت مشغول الک زدن برا رسامیام

 .دمیکش یپوف

 ه؟یبچه از دستت شاک نیا یکار کرد یباز چ رسامیام-

 باال انداخت. یشونه ا رسامیام

 خنده. ریزدم ز یبرا منم الک بزن!  پق ایداده ب ریگ یچیه-

 ان؟یآره نو-

 رو تکون داد. سرش

 خوام( یآله منم آچ موخوام.)آره منم الک م-

 بغلش کردم. 

 کنن. یخندن بعد همه دختر کوچولو صدات م یمبهت  یزنن! اگه الک بزن یپسر ها که الک نم ،یپسر طتو

 تکون داد و داخل اتاقش رفت. یلب و لوچش رو کج کرد بعد سر انینو

 که لم داده بود گفت: یدر حال ایلین



 ریماه را در آغوش بگ

 
179 

 

 حسوده.( یلیخ نیحشوده.)ولش کن مامان ا یلیخ نیولش تون ممن ا-

 *د.یمحکم لپش رو ب*و*س* رسامیام

 خوره! یرو م التیاز لجش تموم پاست یکن وگرنه مثل اون سر یبدو برو تو اتاق باهاش باز-

 .دییتکون داد و داخل اتاقش دو یسر ایلین

 سمت پنجره رفتم. به

 ماه کامله! رسام،یام-

 اومد. جلو

 آره چقدر قشنگ.-

 !یشد داریماه پد یبودن اما تو رو الیکه غرق در خ یاندازه، همون روز یم دمتیکه د یموقع ادیماه من رو  نیا-

 لب زمزمه کردم: ریز

 زنم یماه پرده را کنار م دنیروم و به شوق د یپنجره م یهر شب به سو مثل

 از وجودم شده است یماه جزو گریروزها د نیا

 کند یدرکم م شتریب یتنهاست و از هر کس یکه مثل من تنها یماه

 ادامه داد: رسامیام

 .رمیگ یزنم و ماه را در آغوش م یم یو در آخر لبخند-

 لب زمزمه کرد: ریبغلم کرد و ز محکم

 .تیابد یسال، بلکه برا کی یماه، نه برا کی یدوستت دارم، نه برا-

 .....انی.........پا

 که رمانم رو دنبال کردن و وقتشون رو گذاشتن کمال تشکر رو دارم. یزانیهمه عز از
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 انجمن هم متشکرم. نیناظر یتمام از

 .نیرو هم دنبال کن میبعد یشم کار ها یم خوشحال

 حق ایدارم  دوستتون

 کسایمل

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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