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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 

   سایت آدرس
 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 نهال: 

 

فرض کرده که  یسردرد منو چ نیدونم ا یکنه نم یتو دانشگاهم ولم نم یافتاده به جونم حت یباز سردرد لعنت

 . ادیبه طرف من م شهیهم

 :نهالگهیبلند م یبا صدا خاطره

 کوفت نهال چته آخه؟ _

 آدم بترسونتت دهیم یکه چه حال یدون ی: آخ نمخاطره

 یکار م رمیدست که نمک نداره من م نی: بشکنه اگمی( و مزنمی)با دست راستم رو دست چپم مشعوریب یغلط کرد _

 !آره؟؟یشکونینمکدونم رو م یخور یکنم اونوقت تو نمک خونه ام رو م ریتا شکم تورو س ارمینون حالل در ب هیکنم 

 یکن یکار م یر یقربونت برم که م یمادر جون اله ی:واخاطره

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 من مادرجونم آره ؟ یکثافت یلیخ _

 زمیعز ییما ی:شما دو تا تخم چشماخاطره

 تخم چشات نیبخوره تو سرت ا_

دادا  دی( به جمعمون اضافه شد و خطاب به خاطره گفت:ببخشمیکه تو خونشون رفت و آمد دار میمیرها )دوست صم ؛

 عشقت رو ازت بدزدم؟ قهیچند دق تونمیم

 رو بده هیاول ما هیا هی:کراخاطره

 

 

:خب عشقم حاال پاشو که من گهیو خطاب به من م دهیو به خاطره م ارهیم رونیمانتوش ب بیاز ج یهزار تومن هی رها

 دمیهزار تومن خر متیتو رو به ق

 .یده هزار تومن بهم بد دیحداقل کمه کمش با هیهزار تومن چ ؟ی:کور خوندخاطره

 باش الیخ نی:دوزار بده آش به همرها

 .امی یبابا من با شما تا بهشتم نم نی:برمن

 :گهیکه م شنومیرها رو م یکه صدا رمیدانشگاه م یکنم به طرف در خروج یاز تموم شدن حرفم راهم رو کج م بعد

 ما یخونه  یایب دیبا نمینهال صبر کن بب_

 :اصوال اصال اصاالمن

 ی:مجبوررها

 :اونوقت چرا؟من

 :گهیو م ستهیمیوا بغلم
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 رمیبگ یجشن درست و حساب هیواسش  یبهم کمک کن یتولد روهامه ها مگه قول نداده بودمثال امروز  _

بردارم  کیدست لباس ش هی ایما من لباس مناسب بپوشم و  یاول خونه  می: اوهوم...چرا...باشه پس بزار حداقل برمن

 .امیب

 خنده( یبلند م یدزدنت )با صدا یتو جمع هستا م ادیمواظب باش امشب پسر ز ی:هورها

 شعوری...بی: کوفت... رو آب بخندمن

 ی:باشه بابا خانم خوشگله تو فقط مال خودمرها

 .میباعث شد به طرف صدا برگرد نیترمز ماش یصدا میکرد یبا هم بحث م میکه داشت نطوری؛هم

 سالم خانوما حالتون خوبه؟ _

 می:ممنون خوبمیدیو دوباره هر دو با هم جواب م میکش یم یاز سر آسودگ یرهام)داداش رها(نفس دنید با

 .میخند یهمه با هم م و

 ؟یکن یم کاریچ نجایگفت:رهام تو ا رها

 سالمته خانوم خانوما؟ هی:جارهام

 .دیبر دیراهتون رو بکش دیمحترم مزاحم منو دوست دخترم نش ی:آقارها

 رو لبام جا خشک کرده بود که.. ی؛لبخند

 

 

 به عشقه من نظر داره. دیچشم سف یاومد طرفم و دستم و گرفت و خطاب به روهام گفت:پسره  رها

 زدم که رهام گفت: یزیر لبخند

 من خودم صد تا دوست دختر دارم. دیدلتونو خوش نکن _
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 حالل زاده خسته شدم. یدختره  نیمنم از دست ا یرهام و گفت:آخ گفت یدستش و گذاشت رو شونه  رها

 برم خونه. گهیبه رها گفتم:خب رها من دخطاب  من

سوار شو  ایگفتم(ب یالک نکهیا یبهم زد به معن ی)چشمکمیباهم درس بخون یایب دی:نه نه نه! اصال حرفشم نزن!بارها

 ناز نکن.

 !متونیرسون یما م نیایرفت گفت:ب یم نیهمونطور که به سمت ماش رهام

 :مزاحم نباشم؟من

 خب اشکال نداره. یول یمزاحم هست شهیو گفت:تو که هم دیخند رها

 کنم! یخفه ات م ای!یشیخفه م ایبه رها کردم و گفتم: یاخم

 .نییشما بفرما یخم شد و گفت:چشم مادمازل هر چ نهیدست به س رها

 آهنگ بود. یشکست صدا یکه سکوتمون رو م یزیشدم.تنها چ نیماش سوار

 

 

 .  ارهیب ادمینم نم بارون خاطره هاشو  نیا خوامیبباره نم گهید خوامیبغضم ابر بهاره بسه نم پر

 چیهمه مدت  ه نیآخه بعد از ا ستیواسه غصه و غم ن گهیجا د  ستیاشکام دست خودم ن گهیبباره د گهید خوامینم

 .  ستیتو دلم جا واسه غم  ن ستیدلم ن یاون تو ریکس غ

تو  ابونیخ نیاز خاطره هامون خاطره هامون مال ما بود ا ریغ هیمگه چ ابونیب یتو ابونیخ یشر بارون تو شر

شده  یستیدالمون همه شهر تو که ن یبارون اشک خدا بود تو ندفعهیا  مونییدوتا دیمن بوده که شا ریزمستون تقص

 زندون . 

بسته است کتابا چرا  یو مجنون فقط قشنگ تو یلیل ینگو قصه   ایاز همه دن دمیساده بر یدیکه از من ساده بر تو

 همه راه ها . 
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همه از من خاطره داره  نیو ا دونمیکه م نیبد تر از از ا گهیپاشو بزاره د ابونیخ یمن تو یب ییاون تنها یجور چه

 نیازخاطره هامون خاطره هامون مال ما بود ا ریغ هیمگه چ  ابونیتو ب ابونیشر شر بارون تو خ زارهی.منو تنهام نم

 .  ابونیخ

شده  یستیدالمون همه شهر تو که ن یدفعه بارون اشک خدا بود تو نیا مونییدوتا دیمن بود شا ریزمستون تقص تو

 زندون .

 . شرشر بارون( یلهراسب ی)عل

 

 

 .  میدیگذشت رس گهیکه د قهیبعد از چند دق  ستیدورن  ادیدانشگاه از خونه هامون ز نکهیخاطر ا به

 .  اهیبر اساس نقشه منو رها من روهام رو فرستادم دنبال نخود س و

 خونه .  نیبه تزئ میشروع کرد  [نایکارگر خونه رها ا]خانوم  الیمن و رها ل و

 اونطورکه معلوم شده و مادربزرگ حالش خوب نبود .   رازیرها رفته بودند ش یبابا مامان

 میتونستیو م میپدر و مادررها هم رفتن اونجا و ما راحت بود نیهم یو برا یبستر رازیش مارستانیتو ب بعد

 . میریفوق العاده مخصوص جوونا بگ جشن

 

 

 رفتم تو اتاق رها .  نییاز اتمام کار تز بعد

 [اونجا لباس داشته .  شهیهم ادیرفت و آمد ز لینهال به دل نکته]

 که همرنگ موهام بود .  دمیرو پوش میتونیز یلباس مجلس 

 .  ومدیبهم م یلیتر از زانومه و خ نییکوچولو پا هی شیبلند شدهیتا کمر تنگ و بعد از کمر باز م و
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 هم رنگ لباس هم گذاشتم رو سرم .  یتونیشال ز کی

 هم رنگ چشمام رو پام کردم .  یکفش صندل خاکستر و

 کردم .  شدیم یو رژ لب صورت ملیر یکه همراه کم یمیمال شیآرا و

 

 بوس واسه خودم فرستادم .  هیبه خودم نگاه کردم   نهیتو آ و

  دمیرفتم که د نییاز پله پا و

 تا از مهمان ها که عبارتند از :  چند

 [مشترک من و رها یدوستا]خاطره  ورهام و فرناز یدوستا

 اومده بودند .  میباهاشون داشت یخوب یلیخ رابطه

 من اومد طرفم .  دنیاومد و  با د رونیرها از اتاق روهام  ب قهیاز چند دق بعد

شال که انداخته بود  کیبه همراه پوشیده بود به تنش بود  پیکه ک دیسف یلباس مشک کی خوردمشیمن داشتم م و

و شونه هاش  رهیکه شالش حر دمیفهم ییاز اونجا نویا .لباسش کمی باز بود و شونه هاشو نشون میداد چوندورش 

من دست از خوردنش برداشتم که  ستادیرها اومد کنارم وا ی.وقتدیمشخصه اما نه تا اون حد که بشه واضح د یکم

 گفت:

 حاال هستمو تف کن. میخورد_

 که من بخورمت. یخوشمزه ا یلیبرو بابا حاال تو خ  :من

 خورد. ی: پس عمم بود تا حاال داشت منو با نگاش مرها

 .داشت میخوردتفکر کنم یه نفر دیگه هم :من 
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بودن که سنش  یو چشاش قهوه ا یاندازه داداش رها بود و موهاش مشک بایپسره که قدش تقر هیچشمام به طرف  با

 ریو نگاه پسره رو غافلگ دیداد اشاره کردم.رها رد نگاهمو دنبال کردو به پسره رس ینشون م یسال 28 27 بایتقر

 «مرموز باشه که! دیهمش نبا»کنه رد نگاهشو عوض کرد مارموز یرها داره نگاش م دیکرد. پسره که د

 

برق رفتم و برق ها رو خاموش  زیزنگ در اومد. من به طرف پر یکرد صدا ییرایخانوم از مهمونا پذ الیل نکهیاز ا بعد

و با  میما ساکت شد یکردم  رها هم فشفشه ها رو روشن کردو به دست منو مهمونا داد و به طرف در رفت و همه 

 .دنیغ و کل و سوت کشیبه دست زدن و ج میرها منو مهمونا شروع کرد دنیکش غیج

مهمونا در حال چرخش  یهمه  نیگفتن کردن و نگاه رهام ب کیمهمونا شروع به تبر یرو روشن کردم که همه  برق

 لبخند پسرکش جواب دادم. هیمن ثابت موند و  من به نگاهش با  یبود که رو

 شیشد و شروع کرد به تف مال زونیدختر از گردنش آو هیاومد که  یشکر کرد و داشت به طرف من ماز همه ت رهام

حس  هینبود  یدونم حس چندش آور یبود اما م یداشتم حس ناشناخته ا یبیکردن تو اون لحظه حس عج

 خاص.......................

 

 

البته ماحرای اون پسره که رفت ا شیهام خوب پکالس تو دانشگاه دارم.تولد ر میساعت هشت شد هشت و ن یاو

 تو تولد رهام: یعل یما ماجرافهمیدم اسمش علیه رو فاکتور بگیریم و ا

 

 

به طرفم اومد و دستش و به  یا بهیشربت خنک آلبالوم که پسره غر دنینشستم و شروع کردم به نوش یا گوشه

 طرفم دراز کرد و گفت:

 خوشبختم. تونییز آشناا هیاسم من عل بایز یسالم بانو _
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رقص دو  یو  گفت:خانم خانما اجازه  دیو دستش و عقب کش دیاخم به دستش نگاه کردم که خودش منظورمو فهم با

 دن؟ ینفره رو به ما م

 .دیمزاحمم نش گهیبا شما ندارم و لطفا د دنیبه رقص یاما عالقه ا دیببخش _

 که گفت: دمیکنار کش یکنارم رو مبل نشست و من کم اومد

 چرا خانوم نمیخوان برقصن باهام؟ _

 دلیل خاصی نداره عالقه ای به رقص ندارم:من

داشتم به اطرافم نگاه میکردم که نگاه رهام رو غافلگیر کردم بعضی اوقات حس میکردم ته نگاهش یه حسی هست 

 یه حسی که درکش برام سخته

 مارکدار یساعت مچ هیمن به رهام  یمهم:کادو نکته

 ادکلن مارکدار هیو کفش و کمربند چرم و  فیرها به رهام:دسته ک یکادو

 تو شمالشون به نام رهام. یالیپدرومادر رهام و رها:سند زدن و یکادو

 بده شانس.خخخخخ خدا

 

 

بود آماده بودم به سمت در رفتم که  قهی.منم که ده دقدیکردن سه ساعت استاد باالخره گفت:خسته نباش یاز ط بعد

 با شما دارم. کیعرض کوچ هیمن  نیشما بمون یاد منو مجبور کرد اونجا بمونم:خانم محمداست یصدا

 شد و من رفتم طرف استاد و گفتم: یموندم تا کالس خال قهیدق چند

 د؟یداشت یبله استاد با من کار -

 .دیشما منو خوب شناخت میکه با هم بود یار ترمهسه چ نیحتما تو ا ی: خانم محمداستاد

 فهمم یمنظورتونو نم دیاستاد ببخش: من
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 به شما عالقه دارم؛ گم،منی: خب من رک ماستاد

 زده؟  خیگفت؟چرا تمام بدنم  یچ نیا

 .ازهین یلیکه استاد ما س دمیرس جهینت نیکه حرفاشو تو ذهنم مرور کردم به ا هیاز چند ثان بعد

 تو گوشش خوابوندم و گفتم: یلیس هی

 واقعا براتون متاسفم. -

 [نهال یگل کاشت جووووننننن]

 به رها زنگ زدم: نیهم یبود برا یکزاکیکالس خارج شدم اعصابم ز از

 :الو؟رها

 سالم رها -

 ؟ییاه نهال تو  :رها

 نه په عممه -

 برادرزادتونه هیشب یلیعمه خانم صداتون خ دیببخش :رها 

 وخینکن اعصاب  یرها شوخ -

 د؟یاونوقت شما چرا اعصاب ندار  :رها

 کرد یازم خواستگار شعوریب یاستاد معتمد-

 کرد؟ یجون من ازت خواستگار :رها

 جون تو -

 ؟یخور یچرا جون من قسم م یعوض  :رها

 منم تکرار کردم یخودت گفت-
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 کرد؟ یازت خواستگار یحاال خارج از شوخ :رها

 آره خر-

 خداحافظ یندار یخب کار :رها 

  ینه با-

 [کرد ؟! ینجوریچرا ا شعوریب وا]

 

 

 :رهام

 

 

 بلند شد.بدون نگاه کردن به مخاطب جواب دادم. میگوش یکه صدا رونیو کوفته از شرکت اومدم ب خسته

 الو ؟ -

 :سالم داداش گلمرها

 شده که شدم داداش گلت؟ یراستش و بگو چ -

 یداداش خل ما بود شهی:شما همرها

 ؟یدار کاریپررو حاال چ یا -

 :داداش جونم؟رها

 جانم؟-

 قربونت :اوهرها
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 کنما! یرها کارت رو بگو وگرنه قطع م -

 دنبالم؟ یایب یتون یباشه رهام م  :رها

 اونجام گهید قهیده دق -

 یباشه مواظب باش با  :رها

 یبا -

به دانشگاه  قهیشدم و به طرف دانشگاه رها حرکت کردم. بعد از گذشت چند دق میپورشه نقره ا نیسوار ماش ؛

 اومد و نشست و گفت: نی.رها به طرف ماشدمیرس

 وقت شناس یسالم آقا -

 کهیکوچ یسالم آبج :من

 مادمازال -

 ماروسیفاط  :من

 ییییییاه خودت -

رها زنگ خورد  یکه گوش میاستارت به پرواز در آوردم و به طرف خونه حرکت کردم.وسط راه بود هیرو با  نیماش

 جواب داد:

 الو

 

 ؟ یینهال تو اه

 

 برادرزادتونه هیشب یلیعمه خانم صداتون خ دیببخش
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 ؟ دیشما چرا اعصاب ندار اونوقت

 

 کرد ؟ یمن ازت خواستگار جون

 

  ؟یگفت؟ خواستگار یچ نیا

که آروم شدم سوار  قهیشدم و بعد از چند دق ادهیپ نیتصادف کنم که زدم کنار و از ماش   نیماش هیبود با  کینزد

 شدم که رها گفت: نیماش

 شروع شد؟ یاز ک-

 شروع شد؟ یاز ک یچ  

 عشقت به نهال... -

 

 

 جلو پام .  وفتهیب قهیشده اند و  انتظار داشتم هر دق سیکه چشمام اندازه توپ تن نقدریخوردم ا جا

 بودم ؟ عیضا نقدری: اگفتم

 بود؟ندیدم وقتی علی نزدیک نهال شد تو تولدت تو وضعیتت چجوری  یکن یفکر م یفرض کرد ی: تو منو چرها

 [.  ینیب شیقابل پ ریغ یلیخواهر ما خ واقعا]

 بگم .  یچ دونمی: نممن

 ؟یاصال بهش گفت ای یبهش بگ دیبا هینجوری: خوب پس اگه ارها
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 .  دونهینم یزی: نه چ من

 .  ستیاحساس ن ی: بهش بگو فکر کنم اون هم برها

 ؟ یکن یطور فکر م نی:ا من

 طوره .  نی:آره ا رها

 بهش بگم؟ دیبا ی: خوب چه جورمن

 ونهیترفند آقا گهید نی:ا رها

 کنم .  یم شیکار هی: باشه من

 دسته گل .  نیع یعروس داشته باش هیها  دهیحال م یلیخ شییاما خدا :رها

 زدم رو کردم به رها گفتم : یفکر کردن به نهال لبخند با

 روبرو بشه . یدنبالش دوست ندارم دوباره با اون عوض میریزنگ بزن به نهال بگو منتظر بمونه م-

 

 

 :باشهرها

 ...دمیرس نکهیسمت دانشگاه حرکت کردم.هم به

 

 نهال:

 

 امروزرو. هیبا من لج بودند  ایکل دن یانگار یبودم ول یتاکس منتظر
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قرار  مینیب یپشت جلواز  دیدستمال سف هیجلو پام ترمز کرد راهم رو کج کردم و آروم آروم قدم زدم. یبنز مشک هی

 تند دستمال از هوش رفتم. یگرفت از بو

 

 بسته شده بود. ینشسته بودم و دست و پاهام به صندل یصندل هی یبه هوش اومدم رو یوقت

 که گوشه اتاق بود. یکیکوچ یداد و از پنجره  ینم م یبو اتاق

تار عنکبوت و سوسک و  واریبود.از در و د یانبار.اتاق که چه عرض کنم نمیتونستم اتاق و بب یو م ومدینور م کمی 

 .دیبار یموش م

 تومعدم بود و باال آوردم. یکج کردم و هرچ یبهم خورد.خودمو کم حالم

 بود. یابونیپشتش هم دو تا غول ب دمیمرد و د هی ی هیباز شد و سا در

 که داشتم گفتم: یتمام زور با

 نجا؟یا نیمنو آورد یاصال واسه چ ؟یدار کاریچ ؟باهامیهست یتو ک یعوض یه -

 بپرس. یکی یکیممم آروم آروم خانم کوچولو. :ناشناس 

 چون گفت: دیکه روبه رومه وحشت کردم.انگار حال من و فهم یکس دنیجلوتر اومد و من با د یکم

 چرا تعجب کردی؟هه خو حقم داری میدونی بخاطر تو چند تا مشت خوردم؟ -

 نجات بده یا رهیزنج وانهید نیخودت منو از دست ا ایخدا

 منظورت چیه؟ولم کن عوضی: من

بند  4که فقط  یکرد طور کی.صورتش و به صورتم نزددمیکش فیخف غیج هیتمام سرعت به طرفم اومد که  با

 .گفت:دادیگند الکل م ی.دهنش بومیانگشت باهم فاصله داشت

 تا ناقصت کنم. یگفت یتکرار کن چ گهیبار د هی -
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 گفتم: مردمیداشتم م نکهیبا ا من

 .عوضی ای یلیگفتم خ -

 .ومدیهم خون م مینیکه بهم زد طعم خون رو تو دهنم حس کردم.از ب یا یلیس با

 خورد. یبهم م نجایا زیداشت از همه چ حالم

 ها اشاره کرد اونم به سمتش اومد . یابونیاز غول ب یکی به

 گفت: یعل

 و بفهمه با من باید چجوری رفتار کنهاد یکن تا حالش جا ب قیبهش تزر دونهیفعال  -

 با ترس و استرس گفتم: عیحرف سر نیا دنیشن با

 ؟یکن کاریبامن چ یخوا یم -

 بشه امشب. یچه شب [کرد یا یطانیش یخنده ].یفهم یبعدا م گهیاونش رو د  :علی

 مامان و بابام! یوا بالیی سرم بیارن چی؟گذشت.اگه بخوان  یم یدلم چ یدونه تو یم خدا

 نجات بده؟! تیوضع نینفر منو از ا هیاالن مثل تو رمانا  شهیم یعنی

 [پنبه دانه ندیدر خواب ب نهال]

 کنن؟ قیخوان بهم مواد تزر ینکنه م یوا

 خودت به دادم برس. ایخدا

 .شعوری.آشغال بهیچه قدر عوض یعل

 .ومدیاتاق ن یتو یچکیه گهیاز اون د بعد

 .رونیرفت ب یحرف چیه یکرد بعدم ب زیکه باال آورده بودم رو تم ییخانمه برام غذا آورد و جا هی فقط

 غذا کوفت کنم؟! یمن با دست بسته چه جور  با عقلن اینا خدایی  چقدر
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 دستش سرنگ بود. ینور تو یها وارد اتاق شد.اومد تو یابونیاز همون غول ب یکیگرفت که  یداشت خوابم م گهید

 افتادم. هیبه شماره افتاده بود.به گر نفسام

 به هق هق شد. لیتبد عیسر یلیخ میگر

 ؟یشنو یچرا صدام و نم ایخدا

زنگ  شیگوش هویکرد که  کیبند کلفت بازومو سفت بست.سرنگ رو به دستم نزد هیمانتومو باال زد و با  یها نیآست

 رفت. رونیزد از اتاق ب یلب گفت و بعد همون طور که با تلفن حرف م ریز یلعنت هیخورد. 

غذا بود.اگه پامو  ینیپر آب تو س یا شهیش وانیل هیهرطور شده دست به کار بشم. دیغذا انداختم.با ینیبه س ینگاه

پرت  یو خودمو از صندل دمیرو با پام به طرف خودم کش ینیو بردارم.س وانیتونستم ل یکردم م یکردم م یدراز م

 .نییکردم پا

 به فنا رفت استخونام

 رو با سر زدم که افتاد و شکست. وانیبه درد فکر کنم.ل دیمن نبا نه

 یبود ول یبرداشتم.دستم همه خون شهیش کهیت هیخودم رو جابه جا کردم و بزور  یانگار دعاهام جواب داد. کم ایخدا

 رفتم که..........آهان!باز شد. یهمونطور داشتم با طناب ور م

رو پاهام واستادم.لنگون لنگون به  یدستم نجات دادم.پاهام رو هم باز کردم.به سخت یها رو از دست طناب خودم

 طرف در رفتم....

 

 .  دمیغولتشن  رو پشت در د هی هیسا متا خواستم در را باز کن یول

 شدم .  میدر قا پشت

 که کنار دستم بود رو برداشتم .  لیب کی
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 را باال آورده ام .  لیوارد شد و در و پشت سرش  بست ب یوقت

 سرش .  یکوبوندم تو محکم

 .  نیسر خورد تو زم با

 نکشته باشمش! ایخدا

 گلوش .  یشدم و دستم رو گذاشتم رو خم

 خدا رو شکر  نبض داره .  نه

 .  دمیرو سرک کش رونیجام پاشدم و رفتم ب از

 نبود .  یچکیه شیآخ

 طرف .   هیکه دهنم از پشت گرفته شده منو کشوند رفتمیآروم م داشتم

 .  دیرسیجوره زورم بهش نم چیه یول دمیکشیم غیو ج کردمیم تقال

 ام گرفت .  هیگر

 ؟ شهیم دایپ ایبدبخت تر از من تو دن آخه

 و گفت : واریمنو چسبوند به د طرف

 منم رهام .  نترس

 کردن .  یرو روم خال خیسطل آب  هیجمله انگار  نیگفتن ا با

 داد : ادامه

 نکش .  غیکنم ج یخوام دستم رو بردارم خواهش م یم

 دهنم برداشت .  ینگاش کردم آروم دستش را از رو فقط

 .  دیو محکم تو آغوشش کش من
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 :و گفت نشیس یرو گذاشت رو سرم

 آشغاله. نقدریا یدونستم عل یشاهده نم خدا

 به سر تا پام انداخت و گفت: ینگاه

 که. نهینکردن...... منظورم ا یباهات که کار نهال

 ام شدت گرفت .  هی.گردمیفهم منظورشو

 و گفت:  دیآغوشش کش یو محکم تر تو من

 ینجوریمگه رهام مرده که ایعنی اونا بالیی سرت آوردن؟نهال  یعنیخدا  یوا شمیم وونهینکن نهال دارم د  هیگر

 . کنهینم تتیاذ یچکیه گهیباش د مطمئن کشمیرو م یخودم عل یخودم با دستا من یکن یم هیگر

 گفتم:رهام...  یگرفته ا یصدا با

 :جان دل رهام ؟  رهام

 یلیترسم رهام خ یاما...من م اونا بالیی سرم نیاوردن:نه من

رو که به طرفت دراز بشه و  یدست شکونمیم مشتی....نترس..نترس من پیدختر تو که منو نصفه جون کرد ی:وارهام

 نه.ت کتیکه اذ یکشم کس یم

 

 کنن.  قیبهم مواد تزر خواستنی:اونا م من

 .  رونیب میبر نجایاز ا دیفقط با آلنرسم.  یبعدا به شخص حسابشون روم خودمها  ی: غلط کردن لعنترهام

 باشه ؟ یکن یبده که باهام همکار قول

 :باشه . من
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 .  ایحاال دنبالم ب نی: آفررهام

 .  رفتمیدستم گرفتم و باهاش قدم به قدم راه م یتو راهنشیجلو افتاد و منم از پشت پ رهام

 رو به رومون ظاهر شد .  یکه عل میرفتیراه م میبه قدم داشت قدم

 یم فیتشر یکه جمعتون جمعه جا نمیبیبه به م :یکرد.عل میکه رهام منو پشت خودش قا دمیکش یآروم غیج

 عشقم ؟.   نیبرد

 ببند آشغال فتویکث :دهنرهام

شدند.دستم و گذاشتم رو دهنم و به اشکام اجازه دادم رو گونه هام  ریحمله کرد و باهم درگ یبه طرف عل رهام

 و به طرف رهام رفتم .  دمیکش غیبود ج یدست عل یکه تو یچاقو ا دنی.با دزنیبر

 چاقو تو پهلوم از هوش رفتم . یزیخودم رو پرت کردم جلوش با حس ت و

 

 :هامر

 

 

  

 .  ختیر یحواسم به نهال بود که آروم آروم اشک م یچشم ریشده بودم و ز ریدرگ یعل با

هوش مونده  یطرف پرت شدم و نهال بود  که رودستام ب یهکه با هل نهال به  یبراق تو دست عل زیچ هیکردم  حس

 بود . 

 ماجرا هنوز برام سخت بود .  نیهضم ا یحت

 شده ! یمرور خاطرات متوجه شدم چ قهیاز چند دق بعد
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به طرفم حمله  گهیتونستم زدمش.چند نفر د یهجوم بردم و تا م یگذاشتم و به طرف عل یگوشه ا هیرو آروم  نهال

 چشمم رو گرفته بود .  یکردن.اما من خون جلو

 .  دیبه گوش رس سیپل نیماش ریآژ یصدا

 شد .  یمن له م یمشت و لگد ها ریداشت ز یعل

 فرار کردن هیبق

 شدم .  دهیبه عقب کش هوی

و رهام قبل از  سهیام که پلهدوست ر]محمد  دنیکنم که با د  دیکه من و عقب کش یهم نثار کس یکیتا  برگشتم

 [کرد. یمشورت هیساختمون باهاش  نیتو ا ادیب نکهیا

 شدم .  آروم

 فکر کردن به نهال برگشتم طرفش .  با

 صورتش پخش شده بود .  یاز سرش افتاده بود موهاش تو شالش

 بغلم گرفتم .  یزانو زدم و سرش رو تو کنارش

 .  دیکش ینفس م هنوز

 کردم و از جام بلند شدم .  بغلش

 برانکارد خوابوندم .  یخودم را به آمبوالنس رسوندم و نهال را رو عیسر یلیو خ رونیب دمیساختمان دو از

 شد .  یمعصوم م یلیخ دیخواب یم یوقت

 فرشته ها .  نیع

 که پرستار و دکتر سوار آمبوالنس شدن . دینکش یطول

 نگاه به دستش انداختم .  هی
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 .  ومدیدستش داشت خون م از

 آروم تو دستم گرفتم .  دستشو

 شد .  یدست بزرگ من گم م یتو فشیظر دست

 .  کردیمن نشسته بود داشت سرم را به دست نهال وصل م یکه روبرو دکتر

 شه؟یدکتر حالش خوب م ی: آقا گفتم

 د؟یدار شونیبا ا ی: چه نسبتدکتر

 حالش چطوره؟ .  دمیکنم سوال ها را بعدا جواب م ی: خواهش ممن

 دیشا ایادامه بده  یبه زندگ هیکل کیداره که با  امکان.  دهید بیشون هم آس هیکلازشون رفته .  یادیخون ز :دکتر

 هم بتونه از روز اولش هم خوب تر بشه . 

 .  ومدیسرم فرود م یدکتر مثل پتک رو یحرف ها تمام

 نهال را به اتاق عمل بردند .  عیسر میدیرس مارستانیبه ب یوقت

 چسبوندم .  واریدادم و سرم را به د هیتک واریدر اتاق عمل به د پشت

 شد؟یم ینجوریا دیچرا با ایخدا آخه

 عاشق شدم .  دمیکه من فهم یدرست وقت اونم

 د؟یمادرتون خبر بد وبه پدر شهیجلف به طرفم اومد و با ناز و عشوه گفت: م یلیپرستار خ هی

 به پدر و مادرم خبر بدم ؟ یچ ی: برامن

 خواهرتون افتاده .  یکه برا یاتفاق ی:برا پرستار

 :خواهرم ؟ من

 اتاق عمله یبله بله همون خانم که چاقو خورده بود آوردنش . االنم تو :پرستار
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 .ستی: اون خواهرم نمن

 با شما دارن؟ ی: پس چه نسبتپرستار

 : خانوممه.من

 نشست .  شیشونیپ یرو یظیمدت اخم غل هیدر هم شد و بعد  یبیبه طرز عج افشیق

 رشیپذ نیایو مشخصات ب تیبرگه رضا یخودتون هم برا و دیبه پدر و مادرشون خبر بد دیگفت:لطف کن یبا تند بعد

 یم یینازه و عشوشون کجا بود با دمپا میقد یبه تو هم جواب پس بدم.پرستارم پرستارها دیحاال با یریکبیا کهی)زن

 [خوبن. شهیهم هم یتو زندگ نهیافتادن دنبالت و جالب ا

 

 باشه تکون دادم و اونم گورش رو گم کرد. یرو به نشونه  سرم

 زنگ خورد.رها بود جواب دادم: میرفتم گوش یم رشیکه به سمت پذ همونطور

 بله.-

 ؟یکن داشیپ یشد؟نهال کجاست؟تونست ی؟چییالو،رهام کجا :رها

 بپرس رها. یکی یکی -

 بزن. یحرف هید  یافتاده جون به لبم کرد یشده رهام اتفاق یچ :رها

 کنم. یدم.آدرس رو واست اس ام اس م یکه بهت م یبه آدرس انینهال بگو ب یمامان بابابه -

 ... یول  :رها

 اسه رها اس ام اس کردم..رو ورو قطع کردم.آدرس  یحرفش تموم شه گوش اشتمذن

 نداشت. ینهال باشم.نهال وضع خوب یمنتظر مامان و بابا نیاز ا شتریتونستم ب یعمل رو پر کردم.نم تیرضا برگه

 ها رو پرداخت کردم و دوباره پشت در اتاق عمل منتظر موندم. نهیهز
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از جام بلند شدم و  عیپدر نهال سر دنیشونه ام قرار گرفت.سربلند کردم.با د یرو یدونم چقدر گذشت که دست ینم

 گفتم:

 ن؟یسالم اومد-

 سر دخترم اومده؟بالیی شده؟ چه  ینهال:چ پدر

 دمیم حیرو براتون توض ی.االن همه چکنمی.خواهش مدی:آروم باشمن

 دادم. حیرو واسشون توض زیمادرنهال هم اومد و من همه چ 

 انداختم و گفتم: نییسرمو پا شرمنده

 بخاطر منه. نایا یشرمنده ام همه -

 .ییرو بسپار به اون باال یپسرم همه چ که بخواد بیافته میوفتهنهال:اتفاق  پدر

مامان و بابا و رها اومدن.همه کالفه پشت در  قهینداشتن.بعد از چند دق یخوب تیو پدر نهال هردو اصال وضع مادر

 .....میاتاق عمل بود

 

 به طرف دکتر رفتم و گفتم: مهیاومد سراس رونیدکتر از اتاق عمل ب نکهیا تا

 دکتر حالش چطوره؟ یآقا -

 تن.هس هوشیاز دست دادن و حاال ب یادی:خون زدکتر

 !نم؟یممکنه من بتونم بازم نهال و بب یعنیگفت ؟  یچ

 نمشون؟یبب شهیدکتر م ی:آقامن

 دارن. دنشوید ی:هنوز به بخش منتقل نشدن اما هروقت منتقل شدن فقط دونفر اجازه دکتر

آوردن.همه به  رونینهال رو از اتاق عمل ب قهی.بعد از چند دقارنیب رونینهال رو از اتاق عمل ب میمنتظر بود همه

 .میسمت تختش هجوم برد
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 .نمشیبب یتونستم اونجور یبهش انداختم.نم ینگاه

 اما.... نمشیخواست بب ینهال رفتن منم دلم م دنیو پدر نهال به د مادر

 

 

 :نهال

 

 

 بغلم بخواب. اینکش ب ده؟خجالتیخواب شمیپ هیک نیزحمت چشمام رو باز کردم.وا!ا به

 .  ارمیذره به مغز پوکم فشار ب هی بذار

 ! دمیفهم آهان

 شدم .  هوشینشد و ب میحال یچیه گهیدونه چاقو خوردم و د هی

 دستام .  یدستام گذاشته بود و سرش گذاشته بود رو یبود دستاش رو رو یک دونمیمرده که نم همون

 که همون مرد سربلند کرد .  زدمیبا خودم حرف م داشتم

 رهامه.  ن کهیا

 ؟یمن چشماش برق زد و گفت : باالخره بهوش اومد دنید با

 تکون دادم . دییبه نشونه تا سرمو

 

 : رهام
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 سرم رو بلند کردم تا به نهالم نگاه کنم .  کالفه

 کرد .  ینهال باز بود و با تعجب به من نگاه م یچشما

 .  مردمیم یبود من داشتم از دلتنگ هوشیچهار روز بود که ب نهال

 بغلم فشار دادم .  یمحکم تو رو نهال

 تخت خوابوندمش .  یچند روز که از تنم در رفت آروم دوباره رو نیا یخستگ

 .  کردیتعجب به من نگاه م با

 . یدونیاز دلم نم یزیتو که چ آخه

 

 : نهال

 

 

 کرد ؟ نیچرا همچ نیا وا

 داد .  یدارم که بهم آرامش م یحس هیبغل رهام  یتو کردمیم حس

  .نمیدونم چرا اما انگار دوست داشت فقط نگام کنهکه از خودش جدام کرد بهم نگاه کرد  یوقت

 من؟ یجلو یلب باز کرد : چرا خودتو انداخت باالخره

 چاقو بخوره   ؟ ارزشی پسر مردم به خاطر من ب یدست یدست موندمیاز نظرت؟ م کردمیم کاری:چ من

 ارزش؟مگه رهام.... ی:چرا ب رهام

 داد .  رونینفسش رو با صدا ب و
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 همه نصفه جون شدن یهوشیدوباره لحنش آروم شد گفت :چهار روزه ب بعد

 چهار روز ؟ ؟؟یچ

 یلیخ یمامانتو بزور فرستادم بره خونه استراحت کنه.اگه بفهمن بهوش اومد شهیم یساعت هیادامه داد : رهام

 .شنیخوشحال م

 : ممنونم . من

 : بابت ؟رهام

 از دستشون فرار کنم .  دیبا یچه جور دونستمینم یومدیاگه تو نم  یکه به کمکم اومد نی: بابت امن

 ام بود که کمکت کنم .  فهیحرف رو نزن وظ نی: ارهام

 .  یدر قبال من ندار یفه ایوظ چی:تو ه من

 که گفت: اما در قبال دلم مسئولم .  دمیمن شن یآروم زمزمه کرد ول رهام

 ؟ دهیم یحرفش چه معن نیا

 ؟ زمیعز میشیما نگرانت م یگیمادر فدات بشم  نم یاله-

 غلط کنم شما رو ناراحت کنم .  گهیمن د دیببخش ی: مامان من

 .  زمی: خدا نکنه عزمامان

 هم بابا من و تو بغلش گرفت .  بعدش

 ؟  شهیبابا دلش برات تنگ م یگی: آخه دوردونه بابا نمبابا

 ؟یبابا لبخند زدم مادر و پدر رها هم اومدن رها اومد سمتم و گفت :نهال درد ندار هب

 :نه خوبم .  من

 چقدر نگرانت شدم .  ی:خب خدا رو شکر اگه بدونرها
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 .  رمیکه من بم ینیعشقم تو که عاشق ا ؟ی:تو مطمئن من

 ها .  یحرفا بزن نیاز ا نمینب گهی: درها

 ن؟یگیم یشما دوتا با هم چ-

 فضولیش به تو نیومده خانوم:رها

 فضول خودتی:خاطره

 بابا ها ما جوونا رو تنها گذاشتن. مامان

 اردو ؟ میقراره بر نیدونستی:م خاطره

 :دروغ میرها با هم گفت منو

 :  نه جون عمه رها . خاطره

 : ببند دهنتو . رها

 : حاال کجا هست آقا اردوهه؟من

 :شمال .  خاطره

 دروغه .  ییخدا گهید نی:ا من

 :بجون رها راسته .  خاطره

 .  شعوریبزار ب هی:از خودت ما رها

 و شما .  دونمیمن م دی:اگه بس نکن من

 ؟  یحسابمون رو برس یخوایم یچه جور ی:تو چالغ خاطره

 حرف راست جواب نداره .  ییخدا

 رسه.  یکه آقام حسابتون رو م رسمی: خودم که حسابتون رو نممن
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 هست ؟ یبدبخت ک یآقا نیا : جون حاالخاطره

 .  دیبدبخت  نه و شاهزاده سوار بر اسب سف ی: به خودم مربوطه تازه آقامن

 ؟ یشیمرخص م ینهال ک نمی: بابا ولش من برم ببرها

 .  ینخور نی:باشه عشقم فقط به پا زم من

 .  ستمی: کور نرها

 .  ی:فکر کردم هست من

 :برو بابا .  رها

 .نمینحستو نب ی افهیماه قراره ق هیبا چهره خندون وارد اتاق شد و گفت :  قهیو بعد از چند دق رونیرفت ب رها

 ماه ؟ هی: من

 .  یکردم فردا مرخص ی: شوخرها

 :اوه حاال قرش بده .  من

 از سلول آزاد شدم.  یزندان هی نیع

 .  میکن یبه طرف خونه ما حرکت م میدار میخارج شد مارستانیاز ب تازه

 هفته به اون قسمت آب بخوره .  کیتا  دینبا و اینکه بلند کنم  نیسنگ یزهایچ دیگفت نبا دکتر

 شکست . یرو م نیآهنگ سکوت ماش یمنو رها سکوت بود فقط صدا نیراه ب تو

 [یراستاد و رضا گردش الدیاچ و م یا رینفرت از ام آهنگ]

 الو . سیآهنگ د هی!یآهنگ عجب

 و رها منو رسوند و خودش رفت خونشون. میدیبه خونه رس قهیاز چند دق بعد
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 :رها

 

 پارک کردم. نگیگوشه تو پارک هیو  نمیطرف خونه حرکت کردم و ماش به

 رهام کو؟! نیماش پس

 خونه حرکت کردم. یطرف در ورود به

 رهام کجاست؟ یدونیبه طرفم اومد و گفت:تو م مهیکه وارد خونه شدم مامان سراس نیهم

 بدونم؟ دیبا :مگهمن

 کجا رفته. ستیفکر معلوم ن یب ی: پسره مامان

 زنگ بهش بزن. هی: خب مادر من من

خونه نامه گذاشته  میاومد یو ما هم وقت دهیبه عقلت خب آدم با عقل من هزار بهش زنگ زدم جواب نم نی:آفرمامان

 جا و ممکنه چند وقت اونجا بمونن هیره  یبود که با دوستاش م

 زنم. یبهش زنگ م : من االنمن

رهام زنگ  یو برداشتم و به طرف بالکن رفتم و به شماره  میطرف اتاقم حرکت کردم و لباسم و عوض کردم و گوش به

 زدم.بعد از پنچ تا بوق جواب داد:

 الو ؟ -

 رهام :من 

 ؟ ییرها تو -

 نه په نهاله  :من
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 شده؟ یچ -

 ما. مینگران بش دیشا یگ ینم یتا حاال کجا رفت روزیتو از د  :من

 نیخواد نگران ش یمن جام خوبه نم -

 ؟ییکجا  :من

 گفتم جام خوبه -

 ؟ییرهام کجا :من 

 با دوستامم -

 ؟ ییتو کجا ؟ییدونم کجا یم نویا  :من

 خداحافظ ؟یبار یدادن شو کار ریگ الیخیب -

 ...یبوق اشغال اومد.لعنت یصدا

 

 :نهال

 

 آخه مامان چرا؟ -

 گم. یچون من م  :مامان

 اردو رو برم. نیخوام ا یمن م -

 برسه. ییدم دخترم تک و تنها جا یمن اجازه نم  :مامان

 م؟ی: چطوره ما هم باهاش بربابا

 گه ها! یبابا راست م اه
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 یتیددر دودور صفا س میبر نیایآره شما هم ب -

 «اسم بابام» یآقا مرتض میداشت  :مامان

 دیجونننن مامانکم قهر -

 

 ه یکی کردین منو دق بدین باشه بابا باهاتون میامب ما دو تا دستشاشه اینجوریاس ب هم اصال وت رو باباب -

 آخ جووون پس من برم وسایلمو جمع کنم:من 

 :طرف اتاقم رفتم و گوشیمو برداشتم و شماره رها رو گرفتمبه 

 خودم عشق سالم:رها

 به سالم خانوم بی عقل خودم:من

 بیشعور بی احساس:رها 

 اختیار دارین بانو:من

 برو بابا من خودم صاحاب دارم:رها  

 هست؟ یآقا خوشگله ک نیجووووون حاال ا:مت- 

 ؟ یداشت یباو با من کار الیخیتورو سننه؟ب  :رها

 شدن و فردا صبح حرکت یمن راض یآره مامان و بابا :من 

 شده؟ یراض یآخ جونم چجور :رها

 انیبجاش قراره با ما ب  :من

 ان؟یما ب جان با:رها

 ما یالیتو و نایو مامان ا میشما باش یالیآره ما تو و  :من
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 خوبه  ینجوریخب بازم ا :رها

 خب تو هم حاال برو آماده شو  :من

 چشم اما  -

 بگه ها. زیچ هیخواست  یکردم.اه م قطع

زنگ گذاشتم و گرفتم  7و سر ساعت  میجمع کردم و گوش المویخواست چرت بگه.وسا یبهتر قطع کردم م همون

 .دمیخواب

 روزگار. یکندم.ه یخبر یب یایدل از دن میآالرم گوش یصدا با

 اومدم و به طرف آشپزخونه رفتم. رونیرفتم.از اتاق ب ییدستشو

 ن؟یخور یحاال بدون من صبحانه م د؟یبدون من خوش خرم یگرام یبه به خانواده  -

 .میکنار دستش اشاره کرد صبحانتو بخور زود حرکت کن نجایا نیبش ایب زی: کمتر زبون بربابا

بابا و رو به مامان گفتم:مامان خانمه ما چرا  شیساکته ؟ نشستم پ نقدریخوشمان آمد تعارف کردند.اه مامان چرا ا نه

 ساکته؟ نقدریا

 سالم  نکهیدهنم پر بود نتونستم سالم و ا ستمیمن ساکت ن زمیعز -

 مان گلم.ما یسالم به رو  :من

 شهیم می: کم کم داره حسودبابا

 بابا رو بوس کردم که گفت: یلپا

 به مامان اشاره کرد()من خودم صاحاب دارم  دیچشم سف یدختره  شیا -

 ما. میدار یخانواده ا عجب
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 حرکت کنیم و خودمون  ینایخودشون و ما جوونا با ماش ینایو قرار شد مامان باباها با ماش میو خورد صبحانمون

 .انیرها و خاطره هم آخه قراره ب یمامان بابا

 یدختره  »ادی یخودش م نیکردم و اول به دنبال رها رفتم و خاطره هم که با ماش یاز مامان و بابا خداحافظ عیسر

  یشد گریشد و گفت: هو چه ج نیرها سوار ماش«ده یم نشویچندش پز ماش

 دیشما که قند عسل دیدار اری: اختمن

 زمیقربونت برم عز ی: وارها

 چندششش شی:امن

  میذره قرش بد هی:آها حاال خوبه رها

 آورد و بعد از چند تا عقب جلو رفتن آهنگ مورد عالقه اش رو گذاشت. رونیب فشیفلش از تو ک هی

 

 .ه جا نگه داشتم تا یکم استراحت کنمی عد از یک ساعت رانندگی کردنب

 .خوابیده کهی این رهای بیشعور هم گرفته عین گاو آخ

دم بیرون اوم ه عالمه خرت و پرت گرفتم و یو  ه طرف مغازه ای که نزدیک ماشین بود رفتم و ب ماشین پیاده شدم از 

 جووون لواشک:که رها که انگار بوی غذا بهش خورده باشه چشماشو باز کرد و گفت از مغازه و سوار ماشین شدم

 .عد با گروه دانشگاه حرکت کردیمو ب ک خوردیما هم لواشکو و چیپس و پفو ب هش لواشک دادمب

 [یکی هوامو داره از میالد باران]ا یه آهنگ قشنگ گذاشتره

پس و  الی خودش رفتیه وبر اساش قانون دانشگاه هر کی بب عد از سه چهار ساعت رانندگی .بی عجب آهنگی بودوا

 .فردا باید به اون آدرسی  که استاد به هممون میگه بریم

 .و کوچه باالتر از ویالی رها اینا مامان باباها تو ویالی ما بودند.رها هم بخ طرف ویالی رها اینا رفتیمو من 

 .ویال رسیدم که دیدم خاطره هم با ما رسیدبه 
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 .با دسته کلیدش در ویالرو باز کردرها ماشینامون رو پارک کردیم و و  ارد کوچه شدیمو باهم

 !ویالییاوووف چه .ویال شدیم وارد

 .ن موندم تنهاو م و خاطره هم خیر سرش رفت دستشویی مدونامون رو برد تو اتاقرهاچ

 آخ کی دستمو پیجوند؟.آی دستمی آ

 .آی آخ خدا وای

 :یه صدای خش دار بغل گوشم گفت

 تو کی هستی؟ -

 [این دیگه کیه آخه دزده اونوقت میاد به من میگه تو کی هستی؟]

 هستی؟تو کی :نم مثل خودش گفتمم

 اتفاقا من باید این رو از تو بپرسم تو تو ویالی من چیکار میکنی؟-

 هه ویالی تو؟اینجا ویالی دوست منه:من

 رهام تو اینجا چیکار میکنی؟:گفتو  هو صدای جیغ رها وسط سوال پرسیدن من پخش شدی

 (گه میشه رهام بیاد از ویالی خودش دزدی کنه؟وام)

 :و گفتهام شوک زده دستم رو ول کرد ر

 ما اینجا چیکار میکنین؟ش-

 .برای اردو اومدیم:ن همونجور که دستمو مالش میدادم گفتمم

 ما باید از تو بپرسیم اینجا چیکار میکنی؟:رها

ببخشید نمیخواستم اینجوری :هام نگران به من زل زد و گفتو ر تم چنان دردی گرفت که جیغ خفیف کشیدمدس

 .بشه
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 ینجا چه خبره؟ا-

 .بود که سردرگم ما رو نگاه میکرد دای خاطرهص

 :عصبانی به خاطره گفتم

 ت گفتم کنیزم بعد بگو جانم عزیزمهر وق-

 با شما هستما اینجا چه خبره؟:اطرهخ

 خاطره خانوم شما واقعا فکر میکنین اینجا چه خبره؟:هامر

 .فکر میکنم اینجا بوی سوختگی میاد:اطرهخ

 .ی راست میگید:وارهام

 [چه بوی بدی میاد اه راست میگه ها]

 :هام با دو به طرف آشپزخونه رفت و بعد از چند دقیقه از آشپزخونه بیرون اومد و گفتر

 .ن آرسام خان کتری رو گذاشته بود رو گاز دستگیره اش سوختیا-

 مگه کسه دیگه ای هم اینجا هست؟:رها

 .با آرسام و پیمان.آره با دوستام اومدم شمال:هامر

 :عد گوشیش رو برداشت و به یه نفر زنگ زدب

 الو_

 سالم آرسام_

 .گ زدم بگم سه تا دیگه پیتزا به پیتزاهامون اضافه کنزن -

 .یا برات تعریف میکنمب[خندهوای کرد و ادامه داد]_

 .زنی ماشینم رو به در و دیوار خرج بزاری رو دستم گفته باشم هان-
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 .اشه منتظرم خداحافظب-

 

رونم به  یبلند تارو راهنیپ هی. دمیلباسام رو پوش یحموم حساب هیحموم.آب گرم حالمو جا آورد.بعد از  یرفتم تو من

تا ۳شیبالخره پ.و با یه شال مشکی گذاشتم سرمهم تنگ نبود  یادیساپورت که ز هیبا دمیپوش یجنس کتان مشک

و رفتم  ردمدورم رها ک سیلختم رو خ یتونیبلند ز ی.موهامیراحت باش میتونستیو نم میپسر نا محرم بود

شدن و بعد از وارد شدن در  انیچهار چوب در نما یتا پسر جوون تو۲اومدن من در باز شد و رونی.همزمان با برونیب

 خونه رو به رهام گفتن:

 کنن؟ یم کاریچ نجایخانم ها ا نیرهام ا -

به خاطره اشاره »رها خواهر بنده (رها اشاره کرد بهکنم) یم یدانشگاهشون اومدن معرف یخانم ها با اردو نی:ارهام

 خاطره خانوم دوست رها..« کرد

 :گفتپسره رفت طرف خاطره و  هیبگه که  یزیچی خواست

 رهام خان. یهستم.دوست دوران بچگ مانیخوشبختم . پ یلیبا شما خ ییاز آشنا سالم_

 .  دشیم رهیداده بود و به ما خ هیبه اپن تک نهیبه رهام انداختم دست به س ینگاه

 ییرهام و رها. از آشنا یپسر هم به سمت من اومد و دستش را دراز کرد و گفت: آرسام هستم پسر عمو یکی اون

 باهاتون خوشبختم خانوم

 نیبهش لبخند زدم و گفتم : همچن فقط

 .میرو خورد تزاهایو پ میهم نشست کنار

 اومد .  میزنگ گوش یغذاخوردن صدا وسط

ذوق  یاز خوشحال [یک شخصیت واقعی در زندگی یکی از نویسندگان رمان]اسم خاله سامره دنیسمتش با د رفتم

 مرگ شدم . 

 دلم براش تنگ شده .  یلیمن خ کایسال رفته آمر ۴خاله ام  آخه
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 رو برداشتم و سر مبل نشستم و جواب دادم:  یگوش

 هان ؟ ینکنه فراموشم کرد ؟یریگیخبر نم ؟یخوشگل من. چطور سالم:من

 میداشته باش یریدختر لپ تاپت رو روشن کن تماس تصو رینفس بگ :خاله سامره

 -باوشه فعال:من

 بود جواب دادم : خاله سامرمه رها یگفت ک یرو قطع کردم و در جواب رها که م یگوش

 و روشن کردمش .  زیم یتاپ رو گذاشتم رو لپ

  جواب دادم . عیخورد و من سر زنگ

 صفحه نبود .  یتو یچکیه اولش

 ۴پسر خاله کوچولوم که فقط [شخصیت واقعی در زندگی یکی از نویسندگان رمان] یعل ریام قهیاز چند دق بعد

 .  نیاومد جلو دورب دمید یسالش بود و من فقط عکسشو م

 من؟ گریج یجونم.خوب یعل ری: سالم امگفتم

 ؟ینهال .خوبم. تو خوب یبچه گونه جواب داد : سالم آبج یصدا با

 خوبم قربونت برم:من

 نهال یدلم برات تنگ شده آبج  :امیر علی

 .من بیشتر عزیزم:من

 هم با اون صحبت کردم .  یو کل نیخالم اومد جلو دورب بعد

 .  میقطعه تماس زد نیوقت بود واسه هم رید گهید

 تاپ رو بستم .  لپ

 شب بود . کیبه  کیساعت نزد بایتقر
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 گفت: مانیکه وسط راه پ میرفت یبه طرف اتاق م میداشت نیواسه هم میداشت یادیز یخستگ

 ن؟یتو اتاق بخواب دیشما با نیکجا خانوما چطور فکر کرد -

 ه؟یگفت: منظورتون چ خاطره

 .  دمیو خفن و تازه خر دیجد ییکایترسناک آمر لمیف هیگفت: من  مانیپ

 .  یگفت: خب به سالمت یبرزخ خاطره

 .  میکن یباهم شرط بند نیایگفت :خوب ب مانیپ

 ؟یا یچه شرط بند ؟یگفت: چ رها

و در  میخوابیدتو اتاق شما و  ما پسره ها ترسیدیم توی پذیرایی میخوابیمو اگه  میو نگاه کن لمیف نیا نکهی: اآرسام

 صورت بر عکس نیا ریغ

 من که اصال موافق نبودم .  میدخترا هر سه قرمز کرد ما

 هام نگاه گردن که ببینن موافقت میکنه یا نه؟به ر مانیو پ آرسام

 زد و گفت: قبول .  یطانیهم لبخند ش رهام

 رهام خدا تو رو نکشه .  آخ

 .  ارهیو ب  لمیرفت تا ف مانیپ

 استراحت کنم .  رمیخورده خستم م هیگفتم: من  امیمخمصه در ب نیاز ا نکهیا یبرا

 بلند شم که آرسام جلوم گرفت و گفت: خواستم

 در بره  یکس ستیلطفا قرار ن دینیبنش دیاو او ! کجا خانوم خانوما بفرمائ -

 ر ها .  شیکاناپه پ یدهنم رو با صدا قورت دادم و نشستم رو آب

 رها وخاطره نشسته بودم .  نیمن ب  
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 کرد .  یپل لمیدستگاه و  ف یرو دراورد گذاشت تو یدیس مانیپ

 رو هم خاموش کرد .  چراغ

نوشت من شوهرم رو دوست ندارم دوست  یزن خوشگل داشت تو دفتر خاطراتش م هیبود که  یجور لمیاول ف 

 ازدواج کنم .  یا گهیداشتم با پسر د

 .  ییباز گذاشت و رفت دستشو یخاطراتشو همونجور دفتر

 غیدجیکه رس نجاهاشی.به اکنهیم کهیت کهیو بعد زنه رو ت شهیم وونهی.مرده دخونهینوشتش رو م ادویشوهرش م بعد

 تیرو اذ گهید یزنا یزنه زنده بود و همه  کرد روحیم دایروال ادامه پ نیبه هم لمیفچشمام رو بستم  دمویکش

تفاوت  یشده بودن و ب لمیبودم.پسرا خوب جذب ف دهیکش غیبس که ج سوختیبود گلوم م دهیرس لمیف اخر.کردیم

 از جام بلند شم. کردمیجرعت نم یکه تموم شد من حت لمیف.شکوندنیتخمه م

 پاشد و برق رو روشن کرد. مانیپ

 میخواب یتو اتاق م میریو ما م نیو شرط و باخت نیدیترس گهیواستاد روبه ما سه تا گفت: خب د بعد

 خسته ام .  یلیکه خ نیتو اتاق. برو بچ پاش میبر

 تو اتاق بخوابنن خانوما بر زارینرفتند که رهام گفت :ب یو  آرسام بلند شدن داشتن م مانیپ

 ی؟داد زد: چ مانیپ

 و گرمت. ها؟؟؟ نرمتخت خواب  یو تو تو نبخواب ییرایکه خانوما تو پذ ی: انتظار نداررهام

 شرط نبندند .  خواستنیگفت: خب م مانیپ

زدند وبه  روزمندانهیلبخند پ هیوآرسام  مانیشد که پ ینجوری. و ا میخواب یم ییرایگفت: ول کن رهام ما تو   پذ رها

 طرف اتاق رفتند . 

 .  میهم تشک ها را پهن کرد ماهم به ناچار بلند شد و به طرف اتاق رفت .  رهام
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خوابم برد  عیسر ادیز یلیخ یخستگ از.  دمیتشک دراز کش یمسواک زدن و شانه زدن موهام که عادتم شده رو بعد

از  بعدخورد چشمامو باز کردم .  یصورتم م یکه تو یبا نور صبحموندن .  داریچقدر ب گهیاون دو کله پوک د دونمینم

 آشپزخونه شدم .  واردمربوطه رفتم تا صبحانه بخورم .  یانجام کارها

گفتم: سالم زدم و  یبرگشتم و بعد لبخند یبه حالت عاد عیسر اماخوردم .  کهیآشپزخانه بود  یرهام  که تو دنید با

 .  ریصبحتون بخ

 .  ن؟یدیخوب خواب ری: صبح شما هم بخرهام

 باشه که تو عمرم اومدم ییاردو نیممنون خوب بود . فکر کنم بهتر :من

 و من ازش تشکر کردم .  ختیر یفنجان چا  هیمن هم  واسهشد .  ختنیر یزد و دوباره مشغول چا یلبخند

 افتاد تو جونم .  یسردرد لعنت دوباره.تا فنجون ها رو شستم دو.  میرا در کمال آرامش خورد صبحانه

 دکتر .  هی شیبرم پ دیکه برگشتم تهران حتما با نیاز ا بعد.  رمیگیانقدر سردرد م یواسه چ دونمینم

 کاناپه نشستم و چشمامو بستم .  یخوردم و رو نوفنیقرص استام هی

 رهامدور و برم نگاه کردم .  بهو آرسام چشمامو باز کردم .  مانیپخاطره و و رها  ینگذشته بود که با سر و صدا یزیچ

 کجا گذاشت رفت .  دونمینمنبود . 

 :رو به رها و خاطره گفتم هیگفتن به بق ریاز صبح بخ بعد

 که باز سردرد گرفتم .  نیهست منو عفو کن یخب بچه ها امروزتون هرچ _ 

 .  مارستانیب میهست بر یرهام از پشتم گفت: اگر مشکل هوی

 .  شهیعادت کردم خودش خوب م شمیم ینجوریا ی: نه ممنون هر از گاهمن

 .  ن؟یباشه دکتر رفت یمشکل دیشا: رهام

 : نوچ . من

 .  دیدکتر خوب مراجعه کن هیتهران به  میبرگشت ی:حتمًا وقت رهام
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 زدم و گفتم: چشم .  یلبخند

 .  ونیگفت: خب خانوما امروز ناهار با ما آقا مانیپ

 کم دور دور .  هی میریناهار حاضر بشه ما م ی: خب چه خوب تا وقتخاطره

 ؟یدار ینهال تو چه نظر هی: فکر خوبرها

 : بنده تابع جمع هستم . من

 ساحل .  میبر میآماده ش نی: خوب دخترا پاشخاطره

 هم وجود داره .  ییایرده یها   یگیراست م ی: وامن

 عهکه امروز روز تو می. پاشو آماده شو بر ستیخانم اصال تو باغ ن:رها

 .  رهیم جیسرم گ یو  گفتم: وا یجیرو زدم به گ خودم

 ؟ .  یو خاطره با هم گفتند: واسه  رها

 با شما دوتا خنگول .  یادامه دادم: واسه آب باز من

 رفتم تا لباسام رو عوض کنم .  بعد

 .  میآماده به طرف ساحل رفت هرسه

 شن ها نشستم و چشمامو بستم .  یرو من

 کنم .  یآب باز یبچه ها کم شیراه افتادم تا  برم پ قهیاز چند دق بعد

 از پشت منو گرفت .  یکیافتادم که  یرفت و داشتم م جیسرم گ هوی

 به پشت انداختم .  ینگاه برگشتم

 شدم .  رهیرهام خمار به چشماش خ دنید با

 چقدر گذشت .  دونمینم
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 نهال؟ حالت خوبه؟ یشد یسمتمون و گفت: چاومد  رها

 اومدم .  رونیبغل رهام  ب یتو از

 گفتم:  آره خوبم .  دمیمالیکه سرم رو م همونطور

 دکتر  میبر دیبا شهینم ینجوریگفت: ا کشوندمیدستامو گرفت و همونطور که با خودش م رهام

 .  رمیآقا رهام خودم بعدا م خوادی:نم من

 .  نیماش یو باز کرد و منو انداخت تو در

 رشت .  یدکترا نیاز بهتر یکینشست پشت فرمون و گاز را گرفت و رفت سمت  عیسر

 تو .  میهام رفترنوبت ما شد و من   مینوبت موند یحساب نکهیاز ا بعد

 .م که تقریبا سنش میخورد سی و خورده ای باشه پشت میز نشسته بودخانو هی

  دییبفرما دیبهمون زد و گفت : سالم خوش اومد یما دوتا لبخند دنید با

 .  مینشست زیکنار م یصندل یو رهام رو من

 شروع به صحبت کردن کرد .  خانمه

 . هیمشکلتون چ نمیبب دییدکتر: خب بفرما خانم

 بگم رهام گفت: یزیکه فرصت کنم چ نیاز ا قبل

و سر درد دارن.امروز که حالشون بد شد من آوردمشون  جهیکه سرگ هی. خانوم من چند وقتکنمیعرض م سالم

 خدمتتون.

 ن؟یهم دار جهیگفت:االن سرگ دکتر

 .دییتا یفقط تونستم سرمو تکون بدم به معن من
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رهام  یرو بزنم باال که دستا نمی. خواستم آست رمیباال تا من بتونم فشارتون رو بگ نیرو بزن نتونیگفت:لطفا آست دکتر

 به کمکم اومد

خون  شیآزما هیدر حد نرماله. براتون  ستوین نییدکتر فشارم رو گرفت گفت:خداروشکر فشارتون پا نکهیاز ا بعد

 .هیمشکلتون چ نمیتا بب سمینویم

 .شهیآماده م شتونیجواب آزما عیخلوته سر شگاهیو چون آزما دیدیم شیامروز آزما نیهم دیکنیشما لطف م فقط

 اتاق من  انیب نیرو بگ ینجات ع،خانمیگفت:سر یرو برداشت و به منش یگوش بعد

 .رنیگیم شیآزما نجایهم انیبرگشت طرفمون و گفت:االن م بعد

 اومد. شیربع منتظر موندن باالخره جواب آزما هیاز  بعددر برابر حرف هاش سرمو تکون دادم . فقط

 انداخت و با تعجب رو به من گفت: شیبه برگه آزما ینگاه دکتر

خب زود به دکتر  یول دهینکش مارستانیکارت تا حاال به ب ی.در عجبم چجورادهیز یلیخ تیخون دختر تو کم -

. D نیتامیکنم با و یم زیبود. برات قرص آهن تجو تتونیاحتمال بدتر شدن وضع نیومدیتر م ری.اگر دنیمراجعه کرد

 نیدکتر ا ایاومد ب شیپ یدوباره مشکل.اگر یکن یدو بار مصرف م یرو ماه Dنیتامیبار و و و هی یقرص آهن رو روز

 سال مصرف کن هیقرص ها رو هم تا 

 .  میشد نیو  سوار ماش میاومد رونیاز تشکر از دکتر از مطب ب بعد

تو  یلیداروخونه نگه داشت و قرصارو برام گرفت.رو کردم به رهام گفتم: ممنون . امروز خ هی یوسط راه جلو رهام

 خوام یعذر م نیزحمت افتاد

 نیمراقب خودتون باش شتریب نیقول بد دی. فقط شما هم باستین ی:مشکلهامر

 دمی: باشه قول ممن

 .  دنیسوال پرس  هیاومدن سمتم و هر کدوم  یخونه خاطره و رها با نگران میدیرس یوقت

 دیکه به کدوم سوال جواب بدم که آرسام به دادم رس شدمیم جی. گداشتم
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 نیبپرس یکی یکی.نی: خانوما بس کنآرسام

 هو؟یتو  یشد یهمه ساکت شدن رها گفت:آخه چ یوقت

 هیحالم خوبه فقط مشکلم کم خون یچی: همن

 مراقبت باش.. شتریب می: آخه چند بار هم من هم مامانت بهت گفترها

 مادرانه باشه برا بعد یها حتینص نیخسته ام.گشنمه.ا یلی: تو رو خدا رها خمن

 برگشتن تهران. نایمامان ا یخب.فقط راست یلی: خرها

 ؟یچ ی: واسه من

 گهیهفته د هیاومده اونا مجبور شدن برن تهران تازه در عوض به ما گفتن  شیبرا شرکتتون پ یمشکل نکهی: مثل ارها

 میبمون نجایا شهیم دیع قایکه دق

 : هورااااااامن

 مردی: انگار نه انگار تا حاال داشت مخاطره

 : اه خاطره بال به دوررها

 اما من گفتم خونه بمونم و استراحت کنم . دیاز خوردن ناهار رها و خاطره خواستن برن خر بعد

 .میرفتن.اما من و رهام خونه موند نایو آرسام هم با رها و خاطره ا مانیپ

 .گهیخواست بره د یم اونمخونه موند.... یواسه چ گهیدونم روهام د ینم

 .یخوب بخواب :بخوابم و اونم در جواب گفت مریخوابو بچسب.به رهام گفتم م بیخیال حاال

 خوابم برد. دهی.هنوز به سه نرسدمیتخت دراز کش یباز رفتم تو اتاق و رو شیبا ن منم

 

 :رهام
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نهال  غیج ینگذشته بود که صدا یربع هی.هنوز میدیم لمینشستم و داشتم فتلویزیون  یرفت تا بخوابه.منم پا نهال

 خودم رو به اتاق رسوندم و محکم در و باز کردم. عی.سردیبه گوشم رس

 کرد. یم هیتخت نشسته بود و داشت گر یرو سیبا سر و صورت خ نهال

 بغلم گرفتمش. یتخت نشستم و تو یکنارش رو رفتم

 کنم اما.... یدونم گناه م یم ایخدا

 ؟یکن یم هیگر ؟چرایشد خانوم ی!چی:نهالمن

 .آروم دم گوشش زمزمه کردم:نمیس ی.سرشو گذاشتم روکردیم شتریاش رو ب هیگر زدمیکه من م یحرف هر

 ؟یدیخواب بد د ؟یکن یم هی. چرا گرگهیحرف بزن د یخانوم -

 تکون داد و گفت: دییبه نشونه تا سرشو

 بد بود رهام. یلی.خدمیرو د میدید شبیکه د یترسناک لمیخواب اون ف -

 .شکوندمیدم و دستم بود گردنشو م مانیاگر االن پ یعنی

 کردم آرومش کنم: یسع

 اشکاتو پاک کن  یغم ندار ینترس.تا منو دار یچیاز ه گهی.دشتمی!خواب بود.االن من پینداره خانوم یاشکال

 بهت بگم. یزیچ هیاشکاتو پاک کن تا  یخانوم

ازش  خوامینم ایکمک کن.خدا ایمال من بشه.خدا دیصبر کنم.نهال با تونمینم گهیوقتش بود.اره االن وقتشه.د گهید

 بشنوم. یجواب منف

 :نهال
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 بگه؟ خواستیم یچ یعنیپاک کردم. اشکامو

 بود نشیشدم. من تو بغل رهام بودم اونم سفت منو بغل کرده و سرم رو س تمونیمتوجه وضع تازه

 شدم. رهیدور تر نشستم و منتظر بهش خ کمیازش جدا شدم و  اروم

 من من کرد و بعد چشماشو بست و گفت:  کمی

  ؟یکنیمن عاشقتم!با من ازدواج م نهال

 .دیکوبیم نمیس یگنجشک به قفسه  هیبعد اروم چشماشو باز کرد.چشمام به چشماش افتاد و قلبم مثل قلب  و

متوجه شدم که  شیسال پ۴که درست یمن بود؟ همون یقهرمان زندگ شهیکه هم یرهامه؟ همون رهام نیا

اونو هم  یحرف ها دیبا یزود قضاوت کن دینه نهال تو نبا یولدنبالم؟  دومیچرا زود تر ن ر؟ید نقدریا چراعاشقشم؟

 داره. یلیکارش دل یبرا حتمایبشنو

 ر؟ید نقدریکردم بهش و گفتم:چرا ا رو

 سکوت گفت: یبعد کم رهام

 یخونه که من برا نیرفتیاز مدرسه م نی. تو و  رها داشتادمهیسالت بود من عاشقت شدم.درست  15 یتو وقت -

خونه.منم  ادیدنبالش.اون گفت که با تو م رمی.از اون روز به رها گفتم که خودم مدمیبار دوست رها و عشقم و د نیاول

اون دروبرتون  ادی یداده به رها و منم خوشم نم ریگ فرن هیبه خاطر تو مجبور شدم که دروغ بگم.گفتم به رها که 

قبول  دمیترس یدنبالتون.دوست داشتم بهت بگم اما م ومدمیبپلکه.اونم مجبور شد قبول کنه.از اون به بعد من م

سخت  یلیکنن.صبر کردم.خ یخانواده ها بخاطر سن کمت قبول نم دونستمیچون م ومدمیهم ن تی.خاستگارینکن

که بهت  یکردم و هر ک یم بتیاوقات تعق یدرست روز تولدم.قبلش هم بعض شیتا چند ماه پ کردمبود اما صبر 

خوشحال شدم.انقدر که دوست داشتم  یلیخ یتولدم اومد یبرا دمید یآوردم.وقت یو در مپدرش شدیم کینزد

بازم صبر  نی.واسه همیاعتراف بود و مکان مناسب یبرا یخب.نه زمان مناسب یبغلت کنم و دور خودم بچرخونمت.ول

 دایتورو پ یهم کمک گرفتم.وقت سهی.دربه در دنبالت گشتم و از محمد دوستم که پلدیتو رو دزد یعل نکهیکردم.تا ا

آدم نحسم که  هیکردم  یاز خودم متنفر شدم.فکر م یکه بخاطر من چاقو خورد یرو بهم دادن و وقت ایکردم انگار دن

 یو آرسام هم پشت سرم اومدن.وقت مانیکنم اومدم شمال.پ دایکم آرامش پ هی نکهیا یخوره.برا ینم یچیبه درد ه
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 نیو االن هم ا شتمیخوشحال بودم که پ یلیدزد اشتباه گرفتم.خ هیبا  ییرایتورو تو پذشمال و من  نیهم شما اومد

 زنم.جلوم زانو زد و ادامه داد: یحرف ها رو بهت م نیجام و دارم ا

.فقط جواب دنمهینفس کش لیکه دل یکس یخوام خانومم  بش ی.ازت رک و پوست کنده مدهیصبر ساله ام به سر رس 

پر  یزندگ نیا یکه ادامه  یخواهشمند هستند که بشوند کس یرهام رادمهر از بانو نهال محمد نجانبیانه؟ ایبده آره 

 کنند؟ یبانو قبول م ایگذرانند آ یمشغله را در کنارشان م

 وقته رهام و دوست دارم.. یلیمن خ گفت؟خبیو پاک کردم.راست م اشکام

خواستم  یم یاز قبل شد.تازه وقت شتریام نسبت بهت ب عالقه شی: رهام منم.....عاشقتم.درست از چهار سال پمن

کنم و تو بعد از چند  یزندگ یآدم معمول هیکردم مثل  یآلمان.از اون به بعد سع یعشق رو بچشم تو رفت نیریطعم ش

 دوست ندارم... گهیاالن رهام من د امانداشت. یعالقه ام حد گهیو د یسال اومد

 :چرا؟رهام

 کنم. یقبول م شنهادتویو معلومه که پ وونتمی: من االن دمن

به شد. رهیدستاش گرفت و به چشمام خ نیو موهامو بوسه بارون کرد.صورتمو ب دیحرفم منو تو بغلش کش نیا با

من هم مثل خودش به چشماش زل زدم که پیشونیمو بوسید خودش .چشماش زل زدم ته نگاهش عشق و میخوندم

 .هم اطمینان داد که بود و هست و همیشه میمونهنمیدونه اما همین بوسه اش ب

 

 :رهام

م و پیشونیشو اوردیجواب مثبت داد ناخداگاه بغلش کردم.طاقت ن یوقت ارمیبال در ب یاز خوشحال خواستمیم

یادمه یه جا خونده بودم بوسه ی پیشونی یعنی اعتماد خب منم میخواستم با این کارم بهش اطمینان بدم که .بوسیدم

 .هستمتا تهش 

 :نهال

 یباز شدن در ورود یکه صدا میشده بود رهیهم خ یکنار.تو چشما دمیخودمو کش.نفسم گرفتاز خجالت  گهید

 ها اومده بودن. بچه.میو باهم از اتاق خارج شد دمیپر رونیاز تو بغلش ب عیسرتوجهمون و جلب کرد.
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 دهنمو با صدا قورت دادم.برگشتم به طرف رهام و آب .تو اون وضعیت ندیدنشکر مارو  خدارو

 بفهمن. دینداره.آخرش که با یداد و اروم گفت:اشکال لیبهم تحو نیریش یلبخند

 .ییرایو رفتم تو پذ دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

  ؟ی!خوب شدیو رها اومدن سمتم و رها گفت:سالم نهال خاطره

 :سالم،آره خوبم،ممنون.من

 قرمز شده؟ نقدریات اپچرا ل نمی:واستا ببرها

 به رهام انداختم. ینگاه یچشم ریدهنمو با صدا قورت دادم.ز آب

 خوش گذشت؟ رونی:خب بچه ها برهام

حتما شما  میریم میکه دار فرداخورده خوش نگذشت. هی نیشما که نبود یخوب بود ول یلیدرجوابش گفت:اره خ رها

 ساحل. میامشب بر میدیخورده مرغ خر هی ی.راستنیایب دیهم با

 رهامو ببوسم. یدست و پا دیرها جوون.با یگذشت رشیشکر از خ خدارو

رو باز  امیشماره ناشناس.پ هیاز  امیپ هیصداش در اومد.نگاه انداختم.شماره ناشناس بود. میزدم.گوش یزور لبخند به

 به همشون اعالم کنم که عاشقتم. خوامیکردم:سالم!رهامم!امشب م

 کنم،نگویدادم:نه،خواهش م امیبهش پ عیسر

 .فهمنیآخرش که م ؟ی: باالخره که چرهام

 بگم. یدونم چ ی:نممن

 و نگاه کن. نینگو خانومم.فقط بش یچی:شما هرهام

 :چشم.من

 بال. ی:برهام
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و بعد از تموم شدن کارمون پسرها  میزد خیجوجه ها رو س میرفت.ما دخترا جمع شد یم یکیکم هوا رو به تار کم

و پسرا  مینشست راندازیسر ز ماروهام رو آورده بود. تاری.آرسام گمیطرف ساحل رفتو به ن جوجه ها رو برداشت

 رو به ما گفت: مانیو بعد از شام پ میمشغول پختن کباب شدن.بعدش همه دور هم شام خورد

 بابا حوصله ام سر رفت -

 .ادی:خب سرشو بردار بزار سر نخاطره

 از شما نظر نخواست. ی:کسمانیپ

موقع سرطان فک  هی.یزن یفک م یادیز دهیفهم نمیا نیبهتره خاطره.بب یگه الل باش یم یزبون یون ب: داره به زبرها

 .   یبش دهیترش یرینگ

 «که! میکن ازیب قتیجرعت حق دینبا همش»میکن یباز لیاسم فام نیایافتاد وسط و گفت:ب مانیپ

  عی.من سرمیگوشه نشست هیآورده بود  مانیکه پ ییبا کاغذادوممون و هر ک میکرد دییو تا مانیبا سر حرف پ همه

 گفتم:

 اولم.-

 :دومم.رها

 :سوممآرسام

 :چهارممرهام

 :پنجممخاطره

 شممیهمه ش کی:کوچمانیپ

 : با )م(من

 .دیرس ی.موقع جمعبندمیکرد یهشت دور باز هفت

 678:من
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 533:رها

 457:مانیپ

 600:آرسام

 679:رهام

 609:خاطره

 من اول شدم کترای:با اجازه کوچرهام

 ایبود شتریاز من ب ازیامت هیخوبه  شیییی: امن

 گهید گهی:درهام

شدم تا منو انتخاب  میکه دوست داره بگه تا انجام بده.پشت رها قا کی به هر  ویکار هیشد رهام به عنوان برنده  قرار

 نکنه.

 مانی:پرهام

 کنم؟ کاریبازم منه بدبخت...چ ی:اکه همانیپ

 .نیپنج تا از تار موتونو بهم بد شهیم دیببخش:خاطره خانم رهام

 به چشم یا:باشه گفت دهیانگار نقششو فهم خاطره

 ....نه نه نه نمیب سای:وامانیپ

 :آره آره آرهرهام

خاطره رو  یدوغ مونده بود.دوغ و برداشت و سرشو باز کرد و موها هیخاطره رو گرفت و از موقع شام  یموها رهام

 داد. مانیتوش و سر دوغ و بست و چند بار دوغ و تکون داد و دوغ و دست پ ختیر
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 لب بزنم. نیبخورم راحت ترم تا به ا زی:من چمانیپ

 دیگه میله خودته این دستور آقا رهام فکر کنم آسون ترینشون بود مگه نه؟:خب  خاطره

 دقیقا:رهام

 به وسواس سر دوغ و باز کرد و به طرف دهنش برد و ... مانیپ

 خورد.بام... یکم نکهیهم

 «اوووق»تو دهنش بود و باال آورد رو خاطره.. یچ هر

 گفت: دیکش یکه داشت به موهاش دست م یدر حال خاطره

 سر دختر دردونت آورد. ییبالچه  نیبب ایمامان ب یآخ خدا تو رو بکشه.وو -

 گفت: رهیخندشو بگ یداشت جلو یکه سع یدر حال مانیپ

 که عوض داره گله نداره که. یزیخاطره خانم اما چ دیببخش -

 .یریدوش بگ هی الیو میرفت ی:خاطره فکر کنم بهتره وقتمن

 دهن برامون بخون هی ایحرف ها رهام ب نیا الیخی: حاال بآرسام

 و به طرف رهام گرفت. تاریگ و

 .نیاریف بیتشر میشیخوشحال م میبه چشم.فقط بچه ها قراره منو نهال با هم ازدواج کن ی:ارهام

  نییو من از خجالت سرمو انداخته بودم پا کردنیبا بهت به من و رهام نگاه م همه

 آرسام گفت: قهیو بعد از چند دق شهیما حکم فرما م نیسکوت ب قهیدق چند

  چسبهیم یلیبت بخون که خمناس نیا یدهن برا هیخب پس داش رهام -

 ت قرمز بودپال نیگوشم گفت:پس واسه هم ریاروم ز رها

 !یا ی! چه سوت اخدایگر گرفتم  یوا
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 :شکستیروهام بود که سکوت رو م یبچه ها ساکت بودن و فقط صدا ی همه

 ، عشق پر احساسم وونتمید

 واسم ستیهوا ن یک نباش نویا دونمیم

 دلو بده به عمق احساسم ایب

 واسم ستیهوا ن یکه نباش نویا دونمیم

 باتو ارومم دونم،یم نویا من

  گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خانومم ییتو ییتو

 ارومم  دونم،باتویم نویا من

  گمیمجا همه   ارمیم اسمتو

 خانومم ییتو ییتو

 خانومم.. ییتو ییتو

 خانومم ییتو

 خوامتیمن تورو م اگه

 التیخیب شمینم خوامتیم

 یاریببد و بد ب الیخیب

 یذاریک خنده رو لبم م ییتو

 ،باتو ارومم دونمیم نویا من

  گمیمجا همه   ارمیاسمتوم
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 خانومم ییتو ،ییتو

 باتو ارومم دونم،یم نویا من

 گمیهمه جا م ارمیم اسمتو

 خانومم ییتو ،ییتو

 

 .خوندیمن م یانگار داشت برا کرد،یتموم طول اهنگ رهام داشت نگام م در

 به افتخار خانومم نمیتموم شدن متن اهنگ رهام رو به من گفت:ا بعد

 لیزن ذل شیییا کنهینگاه اول بسم اهلل چه خانومم خانومم م شییی:ارها

 [طفا خفه شو]شات آپ زی:پلخاطره

 پس لطفا هر دوتون شات آپن ی:بسه شماهم هردتون خنگمن

همه بچه ها از خنده  دمید میرفت هیبه طرف بق ادیز یو رها افتادن دنبالم من بدو اونا بدو در اخر از خستگ خاطره

 غش کردن رو به رها گفتم:

 دهن بخون هیرها تو -

 به چشمممم ی:ارها

 

 :رها

 

 (:دیرا مانند شعر بخون ریمتن ز)و از رهام گرفتم و شروع کردم به خوندن   تاریگ

 با مادرش در رختخواب یدختر



 من ینهال زندگ

 
56 

 

 پر آب یکرد با چشم یو دل م درد

 ستی:مادر حالم اصال خوب نگفت

 ستیاز بهر من مطلوب ن یزندگ

 بر سرم؟ زمیرا بر یچه خاک گو

 دستت باد کردم مادرم یرو

 افزون شد ستیمن از ب سن

 غرق خون شد نهیس انیم دل

 نشد الیل نیکس مجنون ا چیه

 نشد دایاز بهر من پ یشوهر

 شد انباشته نهیس انیم غم

 خانه را برداشته یترش یبو

 چون حرف دختش شنفت مادرش

 بر لب آمدش آهسته گفت: خنده

 شودیبخت تو هم وا م دخترم

 شود یعشقت شکوفا م ی غنچه

 ها را از وجودت دور کن غصه

 را تور کن یکیهمه شوهر  نیا

 دختر مادر محبوب من گفت

 مهربان و خوب من قیرف یا
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 ام با دوستانم بارها گفته

 کار ها نیاز ا دیآ یبدم م من

 کوچه ها انیم ای ابانیخ در

 و با وقارم هر کجا ریبه ز سر

 پسر کیکنم بر  یم ینگاه یک

 مغز خر؟ ایخورده ام  ابوی مغز

 که گشتم همسفر یاز آن روز ریغ

 صفر نایو س اسریو  دیسع با

 نمایسه تاشان رفته بودم س با

 ماجرا یاز مابق میبگذر

 هم صحبت صادق شدم یسر کی

 خرم کرد آخرش عاشق شدم او

 دیمن بود و پر اری یدو ماه کی

 دیند یریمن از عشق او خ قلب

 اصغر شله یحاج عل هیمصطفا

 عاشق من شد،بله یزمان کی

 من عباس بود اریجعفر  بعد

 و حساس بود یوسواس البته

 پر ادعا یاز آن وسواس بعد



 من ینهال زندگ

 
58 

 

 رایخان داداش الم قمیرف شد

 شدم یاو هم عاشق مان بعد

 شدم یعاشق هان یمان بعد

 عاشق ناصر شدم یهان بعد

 ادر شدمنناصر عاشق  بعد

 امرزیاز حال دختر خدا ب میگو ینم

 اموزیبه دوستانم عقل ب ایخدا

 دکلمه نیتمام شد ا باالخره

 از خودمه یکار نیباش مطمئن

 

 ایو گاز زدن  نیکه زم نایکردم و باالخره سرم رو باال آوردم و به بچه ها نگاه کردم.اه ا ینگاه م شیحاال داشتم به آت تا

خنده بچه ها به  یصدا قهیخودمو به خودت سپردم.بعد از چند دق ایرم توش.خدا یمن م شهیباز م نیخدا!االن زم

 شد. لیدست زدن تبد

 

 :نهال

 

 (نهال مثال خواهر شوهرته ها اهرها رو بکنم.) نیاز خنده.خودم گور ا دمیخدا ترک ایو

وجود داشت.از اون اولم  یبرق خاص هینگاه کردم.تو نگاه آرسام  ه هاگذشتم و به بچ یریبال به دور.از خود درگ شیا

خونه.داشتم کنار  میمراقب خودش باشه.باالخره بچه ها قبول کردند بر شتریپسره مشکوک بودا!به رها بگم ب نیا
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زدم که فکر کنم  یغیحرکت چنان ج نیبه درون آب پرت شدم و با ا یرفتم که توسط فرد ناشناخته ا یم ایدر

 حنجره ام پاره شد.

 

 :رهام

 

 

زنم که نهال بوده باشه توجه منو به خودش  یکه حدس م یفرد غیج یکه صدا میرفت یبه طرف خونه م میداشت

 نایسرما رفتن تو آب!به طرف نهال ا نیتو ا ایافتاده.خدا ایدر یکه تو دمیجلب کرد.با عجله به سمت نهال برگشتم د

 رفتم و رو به نهال گفتم:

 ره تو آب؟ یسرد م یهوا نیتو ا یک یآخه خانوم -

 لرزون گفت: یدندونا با

 تو آب ؟ امیهوا ب نیه تو ادم کآخه مگه مغز خر خور -

 .مینهال گذاشتم و به طرف خونه رفت یدر آوردم و رو شونه ها شرتموییو سو ادیب رونیکردم از تو آب ب کمکش

وضع  نیتونستم با ا ی.نمدیلرز یبچه ها از ما جلوترن.نهال هم داشت از سرما م دمیتا خونه راه بود و د یا قهیدق 10

 گرم شه. یحرکت بغلش کردم تا کم هیکردم و با  کشیدستشو گرفتم و به خودم نزد نمشیبب

 

 :نهال
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تو بغلش بودم.حس  یداشتم وقت یکه رهام کرد به بغلش پرت شدم.حس خاص یکه با حرکت مردمیاز سرما م داشتم

و قرار شد دخترا تو  میدیبه خونه رس قهیدق 10کنه.بعد از گذشت  یکه منو به طرف خودش جذب م یآرامش.حس هی

فقط تونستم به طرف حموم برم.بعد از گرفتن  نو م میو به طرف اتاقمون رفت میکرد یاتاق بخوابن.از پسرها خداحافظ

.به ناچار حوله رو اوردمیاومد که با خودم لباس ن ادمیکه  رونیب امیاز حموم ب خواستمیساعته م میدوش آب گرم ن هی

 که...... رفتمیاومدم و داشتم به طرف کمد لباس ها م رونیو آروم از حموم ب دمیچیدور خودم پ

 

 

 :روهام

 

 یو دخترا از ما خداحافظ میدی.به خونه رسفیقابل توص ریحس غ هیداشتم. یا ینهال تو بغلم بود حس عال یوقت

 رهیمیم یاعتراف کرد که داره از خستگ مانیکه باالخره پ میزدیحرف م میکردن و من هم به طرف پسرا رفتم و داشت

 .میپهن کرد روکردم تشک ها  دییو تا مانیقبول داشتم حرف پ نوین هم که امو 

لباسا بخوابم به طرف اتاق دخترا رفتم.چند  نیتونستم با ا یو من که نم دنیتشک ها دراز کش یو آرسام رو مانیپ 

رفتم  یکه خوابن.آروم داشتم به طرف کمد م نایآروم در و باز کردم .اوه ا نیهم یجواب نداد برا یبار در زدم اما کس

 نهال که.. دنیکه با د

 

 :نهال

 

 

 .من بودم و یه حوله که نصفی از بدنمو میپوشوند.تو اتاق خشک شده وسط اتاق موندمروهام  دنید با
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تو صورتش نگاه  یچجور گهی.دیاتاق و ترک کرد.وا عیو سر دیتو موهاش کش یدست تیوضع نیا دنیبا د روهام

 کنم!!! 

 کرد ؟ ی. اصال چرا اونجورشدیاجازه وارد اتاق م  یب دیخودش بود نبا ریتقص

 الال..... یبه سو شیو پ دنیآوردم و پوش رونیب یباال انداختم و از از تو کمد لباس ست طوس یا شونه

 

 :رهام

 

لباس به سمت تشک  الیخیاومدم و ب رونیاز اتاق ب عیسرا حوله ای فقط نصف بدنشو میپوشوند نهال اونم ب دنید با

 خوابم برد. قهیو بعد از چند دق دمیبود دراز کش دهیها رفتم و کنار آرسام که خواب

  ومدیباشه.سر و صدا از اتاق دخترا م دیصبح با یشدم.اونجور که معلوم دم دما داریاز خواب ب یادیز یسر و صدا با

همه دور  دمیفقط د هیدونستم موضوع چ ی. نمدیکش غیبه طرف اتاق رفتم و با وارد شدن من رها ج نیهم یبرا

 ...دنیجمع شدند.به طرفشون رفتم و با د یفرد

 

 :نهال

 

 رفت بابا پس فرشته ها کوشن؟ یبود.نهال مرد دیباز کردم.همه جا سف یبه سخت چشمامو

 پشه؟ یباالخره پا شد -

 !؟یکن یرها! تو تو بهشتم ولم نم یوا

 گفتم: من مردم؟ یسخت به

 .میمارستانی: نه خره برها
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و بعد رها رو صدا  رمیمی.نصف شب بود که احساس کردم دارم از گرما مادیم ادمی یتازه داره همه چ مارستان؟یب

 .ادینم ادمی یزیچ گهیکردم و د

 م؟یمارستانیشده؟ چرا ب یرها گفتم: چ به

 .ییتو پنج روزه تو کما ی:عوضرها

 رفت. یخدا!کما چرا! نهال مرد ای

 شده. یبده بفهمم چ حیتوض زویآدم همه چ نی: خب خنگول عمن

.که چشمت روز تیشونی.من دستم و گذاشتم رو پشیشب پ 5 یعنیگرمته  یلیخ ی: خب همون شب که بهم گفترها

سر رشته نداشتند  یپزشک یو اگه آرسام و رهام تو کارها ی.و آخرش تشنج کردیسوختیتو تب م ی.داشتنهیبد نب

تب باالت  لیو به دل مارستانیب متیآورد و ما ی.با کمک رهام و آرسام از دست تشنج خالص شدیبود ایاالن اونور دن

 .یو االن که ور دل من یپنج روز تو کما بود

 هم دلت بخواد یلیخ شعوری:بمن

 : گمشورها

 تو رد شو.حاال بچه ها کوشن؟ شمی: من جاده ممن

 :(((((نیریاصل منظورم روهامه ها! اشتباه نگ در

 ه؟یک قای: االن منظور شما از بچه ها دقرها

 خر. گهیبچه ها د: خب من

 ست؟یمنظورت رهام ن ی:مطمئنرها

 .یایدست و پا شکسته کنار پسرا فرود ب شیکه تو بندر ک زدمتیشدم چنان م ی:اگه حال داشتم بلند ممن

 لپ لپ خورد گه دانه دانه... یپنبه دانه.گه ندی:شتر در خواب برها
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 .یچرخ بر18 ریز شااهللیا یخودم گورتو بکنم.وا شااهللیرها ا ی: وامن

 قشنگت در امان باشم یتا از دست فحشا رونیبرم ب دی:فکر کنم بارها

 شرت کم:من

 اومدن داخل. یچ نیاستغفراهلل ع یپدر یمادر یها لیدر باز شد و کل فام هویگذشته بود که  قهیدق چند

 شدم. دهیوش آبکشم  شییییا کننیم لهخدا دارن منو  ای

هفته  هیفکر کنم تا  رونیاز اتاق شوت کردن ب لویفام نیپرستارو نگه داره همچ نینگهبانو و پدر ا نیخدا مادر ا یآخ

 راه رفتن براشون مثل کوه کندن باشه.

 یو لباس خودمو بپوشم.وووو ارمیو در ب مارستانیرو انجام بده و مامان کمکم کرد لباس ب یمرخص یرفته کارا بابا

شمال  یالیهامو از و لهیوس نای.مامان امیبه طرف تهران حرکت کرد نی.با ماششهینممثه لباس خوده آدم  یچیه یآخ

 تهران..... میریم میبرداشته بودن و ما االن راحت دار

 

 یلیچند روز من نه از رها خبر دارم و نه از رهام.بابا و مامان هم از صبح خ نی.تو ادهیروز گذشته و فردا ع چند

 .زننیمشکوک م

افتادم که گفتم  یاون خاطره م ادیبرق بود.داشتم  رینگاه کردم.مخاطبم ت میزنگ خورد.به صفحه گوش میگوش

 جواب دادم: یرو با بغض ساختگ یکنم.گوش یبعدا بهش فکر م الیخیب

 یمعرفت یب یلیخ -

 .یریگیدم.بعدش حرفتو پس م یم حیبرات توض  :رهام

 شد ؟ یپس چ یعاشقم یچرا؟مگه نگفته بود -

کنم  در مورد من زود قضاوت نکن.االن فقط آماده شو  یدم. ازت خواهش م یم حیرو بعدا برات توض زیهمه چ :رهام

 دنبالت. امیدارم م



 من ینهال زندگ

 
64 

 

 م؟یریکجا م -

 خونتون. امیگم . االن م یآماده شو بهت م :رهام

 رو قطع کرد. یگوش بعدم

 خونمونا ادیب خواستیفقط م نیرهام تو اتاقم واستاده.وا ا دمید دهینکش قهیپنج دق به

 

 غم خانوممو. نمیو گفت: نب کترینشون دادم.اومد نزد نیغمگ خودمو

 شروع کردم به هق هق کردن. یالک ی.الکدیکشیموهام م ی.دستاشو به صورت نوازش رودیتو آغوشش کش منو

 .بیروناز  بغلش اومدم داغ کرده بودم.لپام گل انداخته بود.بخاطر این که بغلم کرده بود 

 هیخجالت نقدریم که ار:قربون خانومم برهام

 انداختم. نییسرمو از خجالت پا

 شده. یاز دستمون شاک یلیحتما خ شگرهیلباس بپوش که آرا ی: خب خانمرهام

 ؟؟؟؟؟؟ شگری؟؟؟؟آرای:کمن

 .شگاهیاومدم که ببرمت آرا تیخاستگار امیب خوامیم امشب.:آره خانوممرهام

 گفتم: و بدون اینکه متوجه بشماراده  یمن؟ ب یخواستگار ؟یحرفاش تعجب  کردم.چ از

 ی.عاشقتم رهامیدونستم فراموشم نکرد یم -

 گفت: خم کرد و سرشو

 از شما شتریما ب -

 شد. ریبدو لباس بپوش که د ی:خب خانومرهام
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از اون مانتو شلوار کتان لوله قهوه  تیبا شلوار تنگ همرنگش.منم به تبع یقهوه ا یاسک قهی هینگاه کردم. پشیت به

 .دمیکمرنگ پوش یسوخته با شال قهوه ا یا

 :با پرروگی گفتم.خیره شدهرهام رو تخت نشسته و به من   دمیزدم.برگشتم سمت تخت که د ملیهم ر یکمی

 آقا؟نگاه نکن من صاحاب دارما چیه

 منم یا یا غلط کرده بخواد کسی جز من باشهببین نهال صاحب تو یا :رهام اومد طرفمو پیشونیمو بوسید و گفت

 

 :رهام

 

خدایا خودت تحمل کنم. شویتونم دور یلحظه هم نم هیوار عاشق نهالم. وونهیدست ازش بکشم.من د تونستمینم

 .هوامو داشته باش که جز تو کسیو ندارم

 

 :نهال

 

 تخت بلندم کرد. یگرفت و از رو دستامو

 به روهام گفتم: رو

 شگاه؟یآرا میببر یخوا یمگه من زشتم که م ییآقا -

 گفته؟ یک ینه خانم  :رهام

 صورت بچه گونه گفتم: به

 شگاه؟یچرا برم آرا یخوشگل نینموخوام من به ا -
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 از دستاشو کنار صورتم گذاشت و..... یکیو  واریهلم داد و منو چسبوند به د رهام

 

 :رهام

 

 طاقت بهش گفتم: یو ب واریبه د چسبوندمش

 لعنتی اینقدر دیوونم نکن تا کی میخوای بی تابم کنی هان؟ -

 یمانتو مشک هیشدم.بزور نهال و بردم سمت کمد و  اشیشرم و ح نیلپاش گل انداخته بود. منم عاشق هم نهال

 رنگ برداشتم و طرفش گرفتم و گفتم: ییشال طال هیو  یشلوار مشک هیبا  ییطال

 کنم. یخودم تنت م یباش دهیو اگه لباس نپوش شمیبدون در زدن وارد اتاقت م گهید قهیتا پنج دق -

 !!دم؟؟؟ی:خب منکه لباس پوشنهال

 لباس. نیبا ا یکن ینگاه همه رو جذب م یتو چش یلی:خمن

 

 :نهال

 

که  رونیاز اتاق ب رفتمیو داشتم م دمیرفتن رهام از اتاق لباسمو پوش رونیحرف گوش کن بعد از ب یبچه ها مثل

کوچولو به لبام  هیزد. رژ لب و برداشتم و  یبد جور بهم چشمک م میانداختم رژ لب صورت شمیآرا زیبه م ینگاه

 کوچولو( هیاز  شتریزدم.)البته ب

 رهام اومد داخل اتاق قهیپنچ دق سر

 «گرفت یبه خدا نا کس داشت زمان م »

 بهم انداخت و گفت: یطرفم و نگاه اومد
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 رژ  لبتو پاک کن -

 گفتم: یکه استاد لجباز منم

 خوام ینم -

 کنم. یپاکش کن وگرنه خودم پاک م  :رهام

 کنم یاصال پاک نم -

 یباشه خودت خواست  :رهام

 کاری دلت میخواد بکنهر  -

رفت طرف میز آرایشم و یه دستمال کاغذی برداشت اومد طرفمو خواستم جلوشو بگیرم که با یه دستش هر دو 

 .دستمال تموم رژ لبمو پاک کرد دستمو گرفت و با

 گفتم:و با قهر به زور از خودم جداش کردم 

 دیگه همرو پاک کردیبسه  -

 دیگه بریم.خانومم به اندازه کافی خوشگله نیازی به آرایش کردن نداره:رهام پیشونیمو بوسید و گفت

 که مامان اومد جلوم واستاد و گفت: میاومد یم رونیاز خونه ب میو داشت میاومد رونیاتاقم ب از

 برات لباس گرفتم نگران نباش. -

 رو به رهام گفت:

 مواظب دخترم باش به تو سپردمش -

 «نسپار نینه قربونت برم من خودم مواظب خودم هستم منو به ا »

 ریرفتم ز ین حرفاز قبل رزرو شده بود بدو یرسوند و  چون همه چ شگاهیو رهام منو به آرا میاومد رونیخونه ب از

 یچکیه بیبرا اصالح آخ خدا نص یدستش بودم اونم چ ریز یدونم اما فکر کنم چند ساعت یو نم شگریدست آرا

 که گفت: بردیداشت خوابم م گهینکنه جونم در اومد تا صورتمو اصالح کرد.د
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 فرشته ها! نیع یشد یگریدختر چه ج یوا -

 بودم. فرشته

 «فتهیخودش»

 نگاه کردم. نهیطاقت به آ یب

 «اسفند برام بگم مامان دود کنه هیبخورم خودمو  جووون»

 رم؟یعکس به عنوان  نمونه بگ هیتونم ازت  ی: مشگریآرا

 : بله حتمامن

 دونمیچون م گمینم»کرد شمیهم آرا یکرده بود و صورتمو اصالح کرد و کم سیتا دور موهامو مدل بافت گ دور

 «رهیحوصلتون سر م

 گفت: شگرهیآرا اریاز گرفتن عکس دست بعد

 شوهرت اومد زمیعز -

 کردم..... یپولو حساب کرده بودن فقط خداحافظ چون

داده بود به طرفش رفتم.رهام که متوجه من شد  هیتک نیبه ماش یرهام که با ژست خاص دنیاومدم و با  د رونیو ب 

 رو به من گفت:

 من منتظرشون هستم. ادیب ینهال محمد دیبگ شهیم دیببخش د؟یاومد شگاهیخانوم شما از آرا دیببخش -

 }وا منو نشناخت{

 کنه و گفتم: رییکلفت کردم که تغ یگل کرد و صدامو کم طنتمیش حس

بود کثافت.اسمشم فکر  یپسره اومد دنبالش و با اون رفت.عجب پسر خوشگل هی شیپ قهیچند دق یاه نهال محمد -

 بود. انیکنم آر

 سرخ شد و با عجله گفت: ممنون تیحرف من از عصبان دنیبا شن رهام
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 که بره. شدیم نشیسوار ماش داشت

 {یکرد یرو ادهی}نهال فکر کنم ز

 خودم گفتم:رهام؟ یصدا با

 با تعجب به طرف من برگشت و گفت:نهال؟؟؟؟؟ رهام

 {گهی}نه درخت.خو خودمم د

 دختر؟ ی: نهال واقعا خودترهام

 :خب معلومه خودمممن

 گفت: یبا حالت ناشناخته ا رهام

 یخوشگل شد یلیخ -

 دونم{ یکه خودم م نوی}ا

 نه. نیشما بگ یهستا حاال ه فتهیخودش گفتم

 

 شد و منم در جلو رو باز کردم و نشستم. نیسوار ماش یبه حالت کالفه ا روهام

 نمتیبیو روهام رو به من گفت:من برم شب م میدیبه خونه رس نیم۱۵از گذشت  بعد

 :باشه،مواظب خودت باشمن

 نطوری:توهم همروهام

 که وارد خونه بشم منتظر موند و بعد رفت. یوقت تا

 .یسر موضوعات اصل رمیو م گمینم یزیچ زایچ نیلباس و ا دنیاز پوش گهید
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 اریهارو ب یینهال دخترم چا –

 

داشتم به روهام تعارف  یوقتاومدم و تک به تک به همه تعارف کردم  رونیهارو برداشتم و از اشپزخونه ب ییچا

 }خب شووَرمه{اوق}درد{خخخبهیکرده ها{(عه نهال ع غیت شیتو صورتش}المصب چه ش نگاه کردمکردم یم

 

 :روهام

 

خودم  یفرشته رو به رو هیدارم  کردمیواقعا خوشگل شده بود.حس م دهیپوش هک یا یبا اون لباس کرم نهال

من  خوردمیم تشویخبر نداشتم گول مظلوم اشیطونیاگه من از ش کردیاونو خانوم م شتریکه داشت ب ی.رفتارنمیبیم

 ....هیچه کرم نیا دونمیکه م

 

.نهال منو به اتاقش میصحبت کن ییتنها میمارمولک خوشگل بر نیمجلس دستور دادن من و ا یبزرگها باالخره

 و کوچولو بود. زیر یلیخورد و در کنار من خ یبه چشم م شتریبود ظرافتش ب دهیکه پوش یلباس نیکرد.با ا ییراهنما

 

 :نهال

 

دارم که من مورچه ام و  نویحس ا مونمی.کنارش که مپیبرق خوشت ریقدش درازه.ت نقدریآقاهه چرا ا نیا اوووووف

.پنج بودوترم یکامپ زیمصندلی ای که بغل  یتخت نشستم و رهام هم رو یو من رو میرهام زرافه.وارد اتاقم شد

که سکوتو  مینداشت تانگار دوس چکدومیو ه میکرد ینگاه م واریساکت به در و د میشده بود و ما داشت قهیدق

 .دهیمدل جد نیکنه؟؟؟{ا یبرق هم صحبت م ریبرق ما زبون باز کرد.} وا مگه ت ریت نی.اما باالخره امیبشکن

 ؟ هیو ماه عسل چ هی:خب نظر تو در مورد مهررهام
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 نظر دارم. هی هیرهام من در مورد مهرخب راستش  -

 یشنوم  خانوم یم :رهام

سرپرست خرج  یب یبچه ها یمؤسسه برا هیام هستش اونو بردارم باهاش  هیخواستم هر چقدر که مهر یراستش م -

کنم.و در مورد ماه عسل من فقط  یمورد دارم پول جمع م نیوقته در ا یلیآخه خ زارمیکنم.البته خودمم روش پول م

 امام رضا. شیخوام برم مشهد پ یم

 کردم ساکت بود و روم زوم کرده بود و باالخره زبون باز کرد: یمدت که داشتم صحبت م نیتو ا رهام

 نداشتم مارمولک خوشگل. یاز اولم تو انتخابم شک -

 {شییمارمولک خوشگل؟ با من بود؟ ا ی}چ

 مارمولک خوشگل یگیبارت بشه بهم م نیآخر پیبرق خوشت ریت ی:اومن

ادامه بده همه به  دنیبه بلند خند ینجوریاگه هم دمی.ددنیتو شوک بود اما بعدش شروع کرد به بلند خند اولش

وسط خنده اش دستم و گذاشتم رو دهنش و چون شوکه شده بود و  نیواسه هم ارنی یداخل اتاق هجوم م

 دهنشو ببنده که دست بدبخت منو گاز گرفت. خواستیم

 داره تمساح{ یی}آخ چه دندونا

 گاز گرفت. شتریهول شد و دست منو ب شتریکه رهام ب دمیکش یفیخف غیج

 دستم و ول کن{ ختیریزشت،ب یل،عوضی}چاقو، تمساح،کروکد

 .هیموضوع چ دی.با اشاره به رهام فهموندم که دستمو ول کنه و تازه آقا فهمیوا

 خنگ{}

 که از خودم سراغ نداشتم گفتم: ییآقا تمساح خالص شد و من با تمام پرو یدستم از حصار دندونا باالخره

 .نمیآخ دست نازن زیبرق دندون ت ریکرد.ت کاریبا دستم چ نیبب ختیریب افهیتمساح بدق -

 بخنده که گفتم: خواستیرهام م دوباره
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 .یکاش یبگ کییبه موزا یکه از وسط تاش زنمتیخودم چنان م یبخند یبه خدا اگه بخوا -

 و گفت: دیبه من چسب رهام

 ؟یمنو بزن یخوا یم زهیخاله ر یتو -

 گفتم: یبودم اما با کمال خونسرد دهیترس

 .زنمتیمعلومه که م ایو ثان تهیآبج زهیساعتا خاله ر -

 عقب رفت و گفت: رهام

 .یبرق و بزن ریمنه ت یخوایم یچجور نمیجلو بب ایب -

 رفته بودم و رفتم جلوش واستادمو و گفتم.... کیمناستیمدت کنگفو و ژ هیمن  خب

 

 کردمیکتلتت م نجایدنبالمون وگرنه هم ادی: االن مامان مگفتم

 ({یگفتم آخ نهال خراب کرد یچ ی}وا

 نییدادم و پا حیفرار و بر قرار ترج نیهم یبرا دهیپدر و مادر گرام م لیاگه بمونم معلومه که رهام جنازمو تحو دمید

 .رهام اومد.وسط پله ها بود که گفت:ادیپله ها موندم تا رهام ب

 خانوم کوچولو. میرسیما به هم م -

 }خانم کوچولو مامانته{

 ادب ینهال خاک تو دلت ب یوا

 کنه{ ی}نگا دهن منو به ناسزا باز م

 بله... میدیکه د میرفت یم ییرایبه طرف پذ میرهام داشت با

 .دادنیما رو گوش م یفوضول تا حاال داشتن حرفا یرها نیو مادران گرام و ا پدر
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 }مرحبا نهال خانوم{

 تشکر. با

 نشون دادن که رهام گفت: یبه طرف مبال هجوم بردن خودشونو سرگرم کار دنیما رو د تا

.ماشاال و شروع به دنیانجام م یبودن و االن هر کدوم دارن کار سادهیما وا یپا شیماشاال سرعت عمل االن پ -

هم  یهفته و عروس نیهمخر عقد شده بود آ خیو تار گمینم یچیماجرا و بله دادن من ه یدست زدن کرد.از ادامه 

 به سال نو. میرس یمصبر بود  و  یآقا رهام ب نیدوشنبه هفته بعد و همه هم بخاطر ا

 ....نید یرید یریمبارک باد.د رانیمردم ابر تمام  1397سال  -

 .فردا عقدمه و .....               دیاز ع نمیکردم.ا یمامان و بابا رو بوس با

 

نبودم بجاش مامان برام  دیع دی.من واسه خرپوشمیدم درم و من هم دارم لباس م گهیساعت د میبهم اس داده ن رهام

 شدم. نیجبران کرد.سوار ماش

 ؟یخوب یومبه سالم خان -

 مبارک. دتی...آه تازه ع؟یسالم ممنون تو خوب:من  

 تو هم مبارک خانومم. دیع-

 کو؟ میدیع :من

 دی.ببخشرمیبرات بگ یزیمحضر بود نتونستم چ یخدا شاهده سرم مشغول کارا -

 دمیاما من برات خر شهیخواهش م :من 

 .دیخر یبرا میبودم و بهش دادم و بعد از اون رفت دهیکه براش خر یمارکدار ساعت
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 ی هیبا مهر لمیبنده وک ای.آیو زهرا بخش یمحمد یفرزند مرتض ی.....سرکار خانم،بانو نهال محمدیالنکاح السنت -

سکه تمام بهار 1376و  دیجلد کالم و اهلل مج هیو شمعدان و  نهیآ سیدست سرو هیشمال و  یالیمعلوم شده سند و

 لم؟یبنده وک ای.آاورمیدر ب ییرضا میرادمهر و مر نیآرمرهام رادمهر فرزند  یشما را به عقد دائم جناب آقا یآزاد

 .گردهیبرم wcتکه پا رفته  هی:عروس رها

 [ینبود بگ یگرید زیآخه چ نمیرها من به عذات بش ی]وا

 گفت: هویکرده بود  یعاقد ما هم قاط نیا

 .گردنیبر م شاالیا یخب به سالمت -

 ]جمع تو آسمونا در هرحال مخ زدن بودن[

 شدن گفت: یگفت و بعد از چند بار بنفش و آب یچ دیتازه فهم عاقد

 لم؟یبنده وک ایکنم .آ یبار دوم عرض م یبرا -

 خواد. یم یلفظ ری:عروس زرها

گردبند خوشگل که روش نوشته بود]خدا[ بهم داد و بعد از تشکر من  هیجون به طرفم اومد و  میمر یعنیرها  مامان

 عاقد دوباره شروع کرد به قد قد کردن

 لم؟یبنده وک ایادب عاقد مگه  مرغه با عرض پوزش[: آ ی] نهال ب

 من من گفتم: یبا کم من

 جمع.........................................................بله یپدر و مادرم و بزرگترا یبا اجازه  -

 بله  رو داد و عاقد با گفتن: رهامم

 .دیداشته باش یخوب یحق زندگ ی هیسا ریو ز دیخوشبخت بش -
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]حاال نخوشگل به ما داد ینیالمبورگ نیماش هیجون و پدر جون  میگفتن و مر کیکم کرد.همه اومدن و تبر رشویخ

 داره[ نیرهام خودش صد تا ماش خوبه

ساعت مارکدار فوق  هیداد و به رهام هم  کیخوشگل و ش یلیخ یطال سیدست سرو هی....]سانسوره[ به من یرها و

 العاده داد

 بود؟؟؟؟!!![ یساعت دادنت چ گهیهمه ساعت داره د نیبشر که ا نی] وا ا

 آپارتمان تمام مبله تو مشهد به ما دادن هیگل خودمم  یو بابا مامان

 [ایرانیها و چاکر همه ا یدارم.چاکر همه مشهد یادی] من به مشهد عالقه ز

 رو به رهام گفت: بابا

بدون  یقولت زد ریو اگه ز زهیاشک بر یبهم قول بده نذار نهیرنگ غمو بب یدخترم رو به تو سپردم نذار تو زندگ -

 کنار. یو گذاشت یمردونگ

 .نهیپدر جون نذارم هرگز رنگ غمو بب دمی:بهتون قول مرهام

 .........مینینب گرویمنو رهام همد یقرار معلوم بخاطر رسم و رسوم قرار شد تا روز عروس از

 

 

 عروس خانم آقا دوماد اومدن. -

که داشتم به  ییبایو ز حیمل شیآرا نیبا ا ییایعروس مدل اسپان دیلباس سف نیو من تو ا مهی[امروز روز عروسی]وا

که  یموعود بود.با تمام اضطراب یرهام داشتم و االن لحظه  دنید یبرا یادینظر خودم که خوشگل شدم.استرس ز

 رو سرم. دمیکش ادیرفتم و شنلمو با تمام اعت شگاهیداشتم به طرف در آرا

 مردن[ لمبردارایاز ف یکی]آخه 

 [زیشده ]نهال ه یگریرهام چه ج یوا
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که داشت کم مونده بود همونجا غش  ییو اون مدل مو دیسف یمشک ونیو اون پاپ یاون کت و شلوار مردانه مشک با

دسته  لمبرداریف یگرفت و به طرف من اومد و با سفارشا نیاز ماش شویچشمش به من افتاد تازه تک یکنم.رهام وقت

 گلو به من داد.

 [ دمشیدیاما من بر عکس خوب م نهیبصورتمو ب تونستی]چون شنل رو صورتم بود اون نم

جون و پدر  میکه مر یا ینیاون  المبورگ مونیعروس ینشستم.رهام برا نیگل و گرفتم و با کمک رهام تو ماش دسته

رو  یکرمان دیرز قرمز واقعا فوق العاده شده بود.رهام تو راه آهنگ سع یجون داده بودن و برداشته بود و با اون گال

 .خوندیگذاشته بود و باهاش م

 

 

 

 

 

داد  یداد ا یا یو بلند گفت:اها نییاهنگ تموم شد. روهام پنجره رو داد پا یوقت کردمیم یروهام اهنگ و همراه با

و من از داشتن عشقم به  گفتیم نویبلند بلند ا هیو تا اتل خوادیکه داره اره قلبمو م یبا اون عشق ادیداره م زمیعز

 کردمـیغش م ندهاوقات با کاراش از خ یو بعض کردمیخودم افتخار م

 

 

وقتی به اتلیه رسیدیم با ژستهای مختلفی عکس گرفتیم و من از یکی از ژست ها خیلی خوشم اومد ژستش طوری 

 بود که روهام پشتم موند و سرش رو شونم بود و من با حالت خاصی نگاش میکردم .

د از گرفتن عکس ها به باغی که برای عروسی در نظر گرفته بودیم و البته از خانواده پدری روهام این باغ بهش بع

 رسیده بود .
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 به خاطر اینکه جشن مختلط بود لباس پوشیده ای که مادرجون برام سفارش داده بود رو پوشیدم. 

کشیدن کردن بعد از له شدن زیر جمع به جایگاه  با وارد شدن ما به باغ پسر و دخترهای جوون شروع به جیغ و کل

مد نظر رفتیم و دی جی یه اهنگ توپ گذاشت و همه وسط رفتن خاطره و رها هم اومدن دنبالم و باهاشون چند دور 

 رقصیدم.پیش روهام نشسته بودم که روهام گفت:

 ممنون-

 برای چی :من

 از اینکه هستی... یه قولی بهم بده-

 دوتا قول میدم :من

 روهام لبخندی زد و گفت :

 قول بده تنهام نذاری میتونی؟_

 تا همیشه پیشتم روهامم:من

 یه صدای اشنایی گفت:

 خوب خلوت کردین-

 

 )عه اینکه علیه؟؟(علی با یه دختره کنارش اومده بود عروسیمون؟؟!!

 عادی شد.به وضوح دیدم رهام با دیدن علی سرخ شد اما بعدش که دختررو باهاش دید رنگ پوستش 

 )خخخ خود آفتاب پرسته(

 علی:تبریک میگم خوشبخت شید.

 من و رهام با هم گفتیم:
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 ممنون -

 علی به دختره اشاره کرد و گفت:

 ملیسا نامزدم -

با دختره روبوسی کردم و بهشون تبریک گفتم.و باالخره رقص عروس و دوماد.من و رهام دست به دست به طرف 

ت طرف دی جی و یه میکروفون ازش گرفت و بهش یه چیز گفت و اومد طرفم و با جایگاه رقص رفتیم که رهام رف

 میکروفون رو به همه گفت:

 به افتخار خانومم -

          .......... 

 دستام تو دسته عشقمه دنیارو من دارم

 قده خدای آسمون من تو رو دوست دارم

 با تو خوشبخترین عاشق رو زمینم

 ....عزیزترینم قسم به تو که تا ابد تویی

 [احمد سعیدی،نازنین]

در .باالخره جشن تموم شد و همه برامون آرزوی خوشبختی کردن و من دست تو دست عشقم به طرف خونه رفتیم

 .کنار عشقم تو خونه ی خودمون با خیال راحت خوابیدیم

 :با صدای رهام از خواب بیدار شدم

......اه گمی....به خدا راست مستیحالش خوب ن ادی.....خب نهال ز میایب میتون یمامان جون باور کن نم یچ یعنی -

.......چشم چشم کنمیخو خوابه االن.........وا مگه خواب هم صدا داره........باشه مادر من من باهاش صحبت م یچ یعنی

 باشه خداحافظ.
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شدم.رهام در و باز کرد و اومد  رهیظهر بود.با تعجب به ساعت خ 12شدم ساعت  داریرهام از خواب ب یصدا با

 کیو سرشو آورد نزد دیموهام دست کش یو آروم رو دیتخت دراز کش یتو.خودمو زدم به خواب.کنارم رو

 .دمیو هر هر خند رمیو بگ ندموخ ینتونستم جلو گهی.دشدیباعث قلقلکم م نیو هم خوردیگوشم.نفساش به گردنم م

 ؟یبود داریب طونی: شرهام

 :آرهمن

 ؟ی؟ درد که ندار یب شد:خورهام

 دستمو گذاشتم رو شکمم و گفتم: هویکنم. تشیاذ کمیبه سرم که  زد

 .زنهیآخ آخ بدجور م -

 

 زنه؟یبد جور م یچ :با نگرانی گفت

 زنهیبدجور لگد م گمیبابا م -

 و گفت: روند خا سرشو

 ؟یگیم ویک -

 زنهیبچمون بدجور لگد م گمیبابا م  :من

 حمله کرد به طرفم و شروع کرد به قلقلک دادنم. هویاما  کردیم لیانگار داشت حرفامو تحل اول

 ؟ یدرد ندار یاما خارج از شوخ -

 کارات نینه ندارم.خوب خوب شدم  با ا:من  

 ست؟ی.....خب گرسنه ات نیهم عال یلیخ -

 .یلیچرا خ :من
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 آورده یکه رها برات کاچ نییپا ایخب پس برو دست و صورتتو بشور ب -

 ومدهیاومدم.خونه مال رهام بود و من اصال تا حاال توش ن رونیمربوطه ب یشدم و صورتمو شستم و بعد از کارا بلند

از  رمیمیصبحانه بخورم که دارم م دی.اول بادنیام و چ هیزیمامانم با رها اومدن و جه هیزیجه دنیچ یبرا حتی بودم.

 یرو صندل نمی.خواستم بش مردمیم ی.داشتم از فوضولنییپا میکردن.با رهام رفت یبه فوضول رسمیبعدم م یگرسنگ

لقمه و خودش صندلی رو کشید عقب و خودشم رو صندلی کنار صندلیم نشست و برام که رهام دستم و گرفت  

 خوردم.گفتم: یو خالصه کل ددستم و منم اشتهام باز ش دادیم گرفتیم

 یدرست کن خوادینم گهید یدستت درد نکنه رهام -

 ؟یزود نیبه هم یشد ریس:رهام 

 بترکم؟ یکن یکاری یخوا یم گهیآره د -

 .یبزن دیخونه رو د یبر یخوا یوش جونت.خب نمن  :رهام

 یآخ گفت -

 هی ی.بعدهییدستشو دمیاز درارو باز کردم که د یکیشروع کردم  نییاز جام بلند شدم و اول از طبقه پا جانیه با

 پرونده و خط کش و مداد و خودکار بود.رهام از پشت گفت: یاتاق بود که توش کل

 اتاق کار منه. یکی نیا -

 نییبود که طبقه پا چیپله مارپ هیبه طبقه باال. میرسینبود.م یاتاق چیه نییپا گهیتکون دادم.د دییو به نشونه تا سرم

طرح داده شده  دیو سف یو رهام بود که با دکور خاکستراتاق اتاق مشترک من نی.اولکردیرو به طبقه باال وصل م

 زدم. دیرو د یمال مهموناس.خب همه چ دمیرهام فهم یهم بود که به گفته  گهیبود.دو اتاق د

 زنگ بزن . هیمامان حاال هرکدومشون فقط  ایرفت بهت بگم  به مادرجون  ادمی:آخ نهال رهام

 باشه. -

 کاناپه نشسته بود.رفتم کنارش و گفتم: یروز نامه دستش بود و رو رهام

 ؟یخونیم یچ -
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 روز نامه  :من

 .خخخخ[یخونیمن و م یرمان نهال زندگ ی]آها من فکر کردم دار

 نی.کم کم فاصله برمیتونستم چشم ازش بگ یداشت.نم یخاص ییرایگ هی شیمشک یشدم.چشما رهیچشاش خ یتو

 صورتامون کم شد که......

 لب گفت: ریکرد و ز یتلفن زنگ خورد.رهام پوف که

 اووف بر خرمگس معرکه لعنت -

 .یمامانم چپ چپ به رهام نگاه کردم.رهام قرمز شده بود مثل گوجه فرنگ یرو برداشتم و با صدا یگوش

 سالم مامان جونم -

 آره؟ ؟یمونیبدر و خونه م زدهیکه س  :مامان

 مادر من جواب سالم واجبه ها -

 جواب منو بده زیکمتر زبون بر  :مامان

 ندارم یمادر من به خدا حال خوش -

 امان از دست تو   :مامان

حرف زدن با مامانم تموم شد  نکهیبهم کرد.بعد از ا یتیترب یزشت و ب یمادرانه البته کم یها هیتوص یکمی مامان

تاپ دکلته و دامن کوتاه همرنگش رو  هیمن روغن روش باشه. هیبرات بپزم  یآش هیاتاق.آق رهام  یپاشدم و رفتم تو

روزنامه  ی.رهام باز سرش تونییهم دوش عطر گرفتم و رفتم پا یکمیرژ لب قرمز هم زدم. هی.دمیبه رنگ قرمز پوش

قهوه براش درست کردم و بردم و  هیتوجه رهام رو جلب کنم  نکهیا یآشپزخونه.برا ی.رفتم تودیدیبود و من و نم

پام و تا فرق سرمو نگاه کرد.آب دهنشو با   یآورد و از نوک انگشتا رونیرشو از روزنامه ب.سزیم یرو ششیگذاشتم پ

 صدا قورت داد.

 :نوش جانگفتم

 چشمک براش زدم و دوباره به آشپزخونه برگشتم..... هی و
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رهام عاشقشه  دمیرو که فهم یقرمه سبز هیته یبرا ازیمورد ن لیوساقصد داشتم رهام رو دیوونه کنم برای همین  

دور  یکینگذشته بود که دست  یا قهیشدم.هنوز چند دق یو بعد مشغول درست کردن قرمه سبز دمیچ زیم یرو

 که رهام گفت: دمیکش غیکمرم حلقه شد. چون من سر پهلوهام حساسم ج

 ؟یشد خانوم یچ -

 من سر پهلوهام حساسم. یدونیتو نم  :من

 گردنم فرو کرد و گفت: یسرشو تو رهام

 نهال! یکنیام م وونهید یدار -

 طرفش و گفتم: برگشتم

 شه. وونهید مییآقا نمینب -

 

 گفت: رهام

بدر تو  زدهیس نیامروز بهتر دیحاال هم برو لباستو عوض کن تا کار دست خودم و خودت ندادم.با یخب خانوم -

 عمرت باشه.حاال بدو برو.

 رهام گفت: نیی. رفتم پا دمیپوش یکوتاه و شلوار جذب صورت نیآست هیاتاق  یناچار رفتم تو به

 بزنه؟ دیخونه رو د رونیخواد ب یخانوم من نم -

 !خواهش!میباهام بر ایرفت.ب ادمیرو  یاصل کار یگیاوه راست م :من 

 .میباشه بر -
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تا خونه  یطوالن ریمس هی رونیاز ب یکنیدروازه رو باز م یکنم.وقت فیاز دروازه براتون توص نی.بذارنییپا میهم رفت با

 یچوب کیکوچ قیآالچ هیگوشه  هیشده است.بعد  ختهیر ینقل یسنگ ها ریکه دو طرفش سرسبزه و خود مس

به چند تا  خوردیم یسنگ ری.بعد آخر مسیچ همهبود.در کل خوب بود  یدو متر یکیباغچه  هیهم  اطیبود.اون ور ح

 پله که بعدش در خونه بود.

 بود اما باغچه اصال به دلم ننشست.رو کردم به رهام و گفتم: یعال یچ همه

 .ها؟؟؟میتوش بکار میاریچند تا گل ب شهیخوب م یلی. خستیرهام اون باغچه اصال خوب ن_  

 .دیصاحبه خونه ا گهیخانومم بگه شما د یهر چ:رهام 

و چند تا  یچند تا گل بنفشه و الله و رز و با چند نوع کاکتوس و شمعدون میبگ دیخب پس ...... اووووم.... آهان با  :من

 .میبرامون تا بکار ارنیهم نهال ب

 از پشت بغلم کرد و گفت: رهام

 آرامشه. ایدن هیو  خودش  دهیو م یزندگ یآخ قربون خانومم بشم که اسمش معن -

 .دیشه.رهام چال گونه ام و بوس انیزدم که باعث شد چال گونه ام نما یلبخند

 .آخ من عاشق چال گونتم دیگه: رهام

نهار کردم و رهام هم رفت به طرف تلفن و اون طور که من  زیم دنیو من شروع به چ میهم به سمت خونه رفت با

 .ارنیگال رو به زنگ زد ک دمیفهم

 .مینهار بخور ایب یی: رهام.آقامن

 به طرف آشپزخونه اومد  رو اوپن نشست و گفت: رهام

 !؟یخانوم یکرد کاریچ اد،یم ییاووم چه بوها -

 و کردم. کنندیخانوم ها واسه آقاهاشون م یکه همه  ینکردم که ،فقط کار ی،کاریچی: همن

 و گفت: دیبه طرفم اومد و گونمو بوس رهام
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 قربون خانم سر آشپز.-

 رفتم و نشستم که رهام گفت: یصندل نیطرف اول به

 یوقت تعارف نکن هی -

 ؟؟؟یچ یبرا  :من

  نیمن بش شیپ ایپاشو ب -

 اصال :من 

 به طرفم اومد و بغلم نشست و گفت: رهام

 .امیب تونمیمن که م یایب یخوایتو نم -

من تعادلم از دست رفت و افتادم رو رهام و رهام  دیکه رهام دستم و کش نمیبش یا گهیپاشم برم طرف د خواستمیم

و من کمرم به صورت  میخورد چیپ هیافتادن  ینشسته نبود افتاد و در اصل ط یهم که انگار اصال رو صندل

 و رهام هم افتاد روم. نیخورد و افتادم رو زم زیبه م یوحشتناک

 خودم کفنت کنم{  شاالیرهام ا یننه کتلت شدم.ا ی}وا

 ؟؟یمنو کفن کن ادیدلت م ینه خانومخدا نک -

 خاک دو عالم تو سرم فکرمو بلند گفتم{ ی} وا

 شدم. تزای: پاشو جات راحته؟؟ پمن

 یریاز روم بلند شد و من هم  خواستم بلند شم که کمرم چنان ت عیشده سر تیکه انگار تازه متوجه موقع رهام

 که از درد خم شدم. دیکش

 

 :رهام
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 حرکت نهال هول کردم و به طرفش رفتم و گفتم: نیا با

 ؟؟یشد یچ -

 آخ رهام کمرم:نهال  

 ؟؟یکمرت چ -

 .رمیمیدارم از درد م زیکمرم خورد به م  :نهال

 

 :نهال

 

 که گفتم: نهیکمرم و بب یکبود خواستیاتاق.برم گردوند به طرف شکم و م یمثل بچه ها بغلم کرد و برد تو رهام

 ؟؟یکنیم کاریآقاهه چ یهو -

 نمیبزار کمرتو بب ی: خانومرهام

 :خب.....باشهمن

بود اومد  یچ یاسمش چ دونمیپماد که نم هیبا  قهیو بعد از چند دق رونیبه کمرم انداخت و رفت از اتاق ب ینگاه رهام

 شروع کرد به ماساژ دادن کمرم

 جاتون قرمز{ دهیم یچه حال یلی}خدا وک

 ذره دراز بکش و به کمرت استراحت بده باشه؟ هی ی: خانومرهام

 : بذار فکرامو بکنممن

 فشارت بدم. تونمیبغلت کنم و تا م خوادیدلم م یشد طونیش یلیامروز خ یخانوم ی:هورهام

 : خب هم راه بازه} به خودش اشاره کردم{هم جاده درازه.من
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 .دنیوع کردم به دونکردم و شر یحرف من به طرفم حمله کرد و منم نامرد نیبا ا رهام

 «کمر درد داشتا! شیپ قهیتا چند دق »

به طرف در خونه رفتم و به  نیهم یبرا رهیگیبرم منو م شیپ ینجوریاگه هم دمیکه د میدییدویم یتام و جر مثل

 آب رفتم و رو به رهام گفتم: ریآب اونجا بود.به طرف ش ریش هیسمت باغچه رفتم.

 .کنمیم لیتبد دهیاز گربه به موش آبکش تتویجلو جنس یایقدم ب هیآقا گربه اگه  -

 ستیو نکنه مرد ن نکاریا یو هر ک میمرد با هم مبارزه کن تامثل دو ایرو بذار کنار ب لنگیخانوم موشه اون ش :رهام 

 .ستین یشک ستمیمورد که من مرد ن نیخب تو ا -

جلوم افتاده بود و از  یو خال سیکه جلو چشممو گرفت رهام بود که خ یزیآب و باز کردم و تنها چ ریحرکت ش هی با

 .دیلرز یسرما به خودش م

 کنم؟؟!{ کاریسرما بخوره من چ نیکردما! ا ی} عجب غلط

 کنم. کاریباهات چ دونستمیکه سردمه وگرنه خودم م فی: نهال حرهام

 همون بهتر سردته.خخخ{ هینجوری}خب اگه ا

 دراز بکشه که گفتم: خواستیو رهام به طرف تخت رفت و م میرهام و به خونه بردم و به طرف اتاق رفتزور و بال  با

 .یسرما نخورده باش کنمینم نیاالنش هم تضم نیهم البتهکه  یخوریسرما م یاستراحت کن یبر یاون جور ییآقا -

 یبرداشتم و به طرف رهام رفتم و بلوزشو در آوردم و رهام فقط داشت منو نگاه م یلباس راحت هیتو کمد  از

 ام اشاره کردم و رو به رهام گفتم: نهیبرجسته اش افتاد.به س ی نهیکرد.چشمم به س

 زنهیتو م یتوهه برا نیکه ا یقلب نیا -

 اش اشاره کردم[ نهی] به س

 زنه؟یمن م یتوهه هم برا نیکه ا یقلب نیا:من

 روز هم برات نزنه هیکه  یکنه قلب ستی: ارهام
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 و گفتم: دمیبوس نشویس

 ....ییخدا نکنه آقا -

 

 صورتمو قاب گرفت و گفت: رهام

  یتو هم سرما بخور خوامیمن سرما دارم نم یخانوم -

 هامون رو به هم چسبوندم و گفتم: ینیب

 میتو همه نوعش پا رمیبگ یا یضیاگه قراره از تو مر -

 بوس کردم و گفتم: شویشونیپ

 اهه؟یحس دن نیبودن کنارت بهتر یدونستیرهامم م -

 منو تو بغلش فشرد و به بازوش اشاره کرد و گفت: رهام

 نهالم اسم قشنگتو خال زدم رو بدنم -

 باشه اسم تو در کفنم شهیکه هم تا

 

 سوم: نفر

 یما در کنار کس یو االن نهال قصه  دیمطمئن باش نویا شهینم ریتفس یتا عشق نباشه زندگ دیمطمئن باش شهی] هم

خواد تا عمر داره کنارش داشته  یدارتش و از خدا م نکهیخوشحاله از ا زهیبه پاش بر شویکه حاضره تموم هست

 باشتش[

 

 :نهال
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 دم.ش داریرهام از خواب ب یشب بود که با ناله ها یها مهینشد که خوابم برد.ن یزیتخت و چ یرو دمیکش دراز

 کردم؟!پسر مردم و سرما دادم رفت..... کاریچ یدیخدا د ی.وادیلرزیتن رهام عرق بود و م تمام

 سوخت. یتب م ی.اوه اوه! داشت توشیشونیباال سرش و دستم و گذاشتم رو پ رفتم

 کرد.گفتم: زصداش کردم.چشاشو با آروم

 .ارمی.واستا برم برات قرص بیشی.خوب می.فقط تب کردستین یزیرهام چ -

 آب براش بردم.کمکش کردم بلند شه. وانیل هیبا  نوفنیقرص استام هیتکون داد.رفتم براش  سرشو

 .ادیخوابت م ی:نهال من خوبم.تو بخواب خانومگفت

 حالم خوبه؟ یگیبعد م یسوز یتو تب م یحالم خوبه؟دار یگیم وی: چمن

 یشونیپ یکردم و رو یم سیحموم و پر آب کردم و با زحمت فراوون بردم کنار تخت.پارچه رو خ یبا زحمت لگن تو 

 ی.اذان صبح رو که زدن  و رفتم و وضو گرفتم و براکردمیاش م هی.تا خود نماز صبح پاشوذاشتمیو گردن رهام م

د.چادر و تا کردم و گذاشتم سر دعا کردم.دعا کردم زودتر خوب شه.آروم صدام کر یرهامم نماز خوندم و کل یسالمت

 جاش.رفتم کنار تخت نشستم و گفتم:

 !یجانم رهام-

 .یبخواب خسته ا ای:نهال برهام

 االن؟ یخوابم.خوب یتو بخواب من هم م امی: باش ممن

 خوبم. یآره خانوم  :رهام

 موندم که خوابم برد. داریب یتا ک دونمی.منم نمدینشد که خواب یزیشد و چ نیکم پلکاش سنگ کم

 

 :  رهام
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بود .  دهیفرشته کوچولو کنار تخت خواب هیخورد . نهال مثل  یچشمامو باز کردم . نور آفتاب به چشمام م یسخت به

 ؟ دهیخواب ینجوریتمام شب رو ا یعنی

به  یآروم چشماشو باز کرد . لبخند تخت خوابوندمش .  یتا االن گردنش خشک شده . آروم بغلش کردم و رو حتما

و  دیکش یاز سر آسودگ ینفس شمن و بعده یشونیپ یتخت و دستشو گذاشت رو ینشست رو عیروش زدم . سر

 ؟ کنهیگفت : بدنت درد نم

  نیدیزحمت کش یلیخ شبیشما د نکهیمثل ا ینه خوبم نگران نباش ول  :من

 بود جناب  فهیاون که وظ _

!!  دهی. سرمو تو موهاش فرو کردم . هه ! بو شامپو بچه م دیتو بغلمو گردنمو بوس دیبغلم . پر ادیباز کردم که ب دستامو

 دختر مثل بچه هاست .گفت :  نیا زیمه چهاصال 

 انگشتاشم باهاش بخوره . میبپز یشام هی مونییواسه آقا امشب

 شما  یکردن منو دار وونهیپس امشب قصد د:من  

توالت و موهاشو شونه زد . منم رفتم دست و  زیم یصندل یو ازش جدا شدم . نشست رو دمیکش قینفس عم هی

 . نییپا میصورتمو شستم و باهم رفت

 :  نهال

حرف زد تلفنو قطع  یکیبا  یتلفن نیچند م نکهیرهام زنگ خورد . بعد از ا یگوش م کهیخوردن صبحانه بود مشغول

 :  کردو رفت سمت اف اف و درو باز کرد . گفتم

 بود ؟ یک

 : گال رو آوردن رهام

 اوهوم  _

 همه امروز با تلفن کار دارن !  نکهیمنم به صبحونه ادامه دادم که تلفن خونه زنگ خورد . مثل ا نییرفت پا رهام

 .. دییدادم : الوو .. بفرما جواب
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. دختر خاله ام هم که تازه  میو گفت که امشب خونه اشون دعوت دیپشت خط بود . حال و احوالمونو پرس مامانم

 کرده بود هم بود .  مانیزا

 بچه کوشولو !!  یاله

 یو گفتم : رهام مامانم امشب دعوتمون کرده . وا ششیکه عاشق بچه ام . رهام اومد داخل . به حالت دو رفتم پ من

 ؟ گهید میریاومده . م ایبه دن تایرهام بچه آناه

 چرا که نه   :رهام

اپن نشستم و رهام همونطور که صبحونه اشو  یحله ! من که صبحونه امو خورده بودم رو یجون پس همه چ آخ

 برم سر کار . دیفردا با ازگفت : از  خوردیم

 ...رهیحوصله ام سر م یدرندشت نیبه ا یسر کار من تنها تو خونه  ینه ! رهام تو بر یوا _

 رو دستم . مونهیشرکت م یاگه نرم کارا ی: آخه خانوم رهام

مانتو  هیامشب مرتب کنم .  یصبحانه رفتم تو اتاق تا لباسامو برا زیشدم به طور کامل ! بعد از جمع کردن م دپرس

 رو انتخاب کردم . یمشک یزرشک یها یو کتون یبه با شال همرنگش و شلوار لوله مشک ینسبتا کوتاه زرشک

حله  یهمرنگش کنار گذاشتم . خب همه چ یو کتون یسه ال زرشک قهیبه گپ  یشلوار جذب مشک هیرهام هم  واسه

!! 

 زد ؟ بتیغ هوینشسته بود گفت : کجا  TV ی. رهام پا نییپا رفتم

 رفتم لباسامو آماده کنم . :من 

 اوهوم  _

 ؟ یبه حال منه بد بخت بکن یفکر هی یخواینم  :من

 ؟ یاوک یباش ایخانوم دن نیخوشبخت تر دیبا ی؟! شما تا منو دار یگفته شما بدبخت یک _

 کنم ؟ کاریمن تو خونه تنها چ ییآخه خدا یبله بله حرف شما کامال قبول ول  :من



 من ینهال زندگ

 
91 

 

 ؟  یزنیحرف فردا رو م یاوه از االن دار _

 آهتو خانومم !  گهیکه رهام گفت : نشنوم د دمیکش یآه

 شدم . میبا گوش یزد که فقط تونستم بگم چشم و مشغول باز یحرف رو جد نیا انقدر

 . دمیرهام خواب یپاها یکه خوابم گرفت و رو ادمهی نویبودم فقط ا یچند ساعت بود که تو گوش دمینفهم

 .  نییتخت رفتم پا یبه سه بود . از رو نیم 15از خواب بلند شدم ساعت  یوفت

 من چقدر خابالو شدم ؟ دایجد

 بود . زیم یرو شیگوش ینبود ول رهام

 خونه رو گشتم اما نبود . کل

 کاشت . یباغچه م یرهام داشت گال رو تو دمید اطیرفتم تو ح یآن میتصم هی تو

 ؟  نیدیدور ورا ند نیزدم رفتم سمتش و گفتم : سالم آقا باغبون ! شما شوور منو ا یلبخند

 سمتم و گفت : ساعت خواب . برگشت

 نداشت !  یتش که گفت : قابلرز قرمز اسم منو نوشته بود . برگشتم سم یو به باغچه نگاه کردم . با گال دمیخند

 خوجل شده . یلیخ یمرس یرهام یبغلش : وا دمیپر هوی

 نکردم که . یکار یهش خانوموا: خ رهام

 به مامانم کمک کنم . کمیمن  میلباس بپوش بر عیبدو سر یاوه اوه ! راست  :من

 تموم شد . گهیکار منم د میباش بر _

 . ادیپا به پام داره پشت سرم راه م یکیسمت خونه که حس کردم  میرفت یم میداشت

 بغل رهام . دمیو پر دمیکش یبنفش غیکه پشتم بود ج یچشم دو رنگ یسگ هاسک نیدیو با د برگشتم

 زبون بسته . نیگفت : آخه ترس نداره ا رهام
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 رهام ترس نداره صد تا سکته رو پشت سر هم زدم . بهش بگو بره . ی: وا من

 ؟ یوست شباهاش د یخوا ینم یباش ول _

 نه نه نه !   :من

 اش فرو کردم . رهام سگه رو فرستاد بره . نهیسرمو تو س و

 راه اقتاد و منو رو کاناپه نشوند . بعدم

کردن بودم که رهام وارد اتاق شد  شی.مشغول آرادمیاتاق و لباسامو پوش یرفتم توو   دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 واستاد و گفت:.بعدم اومد باال سر من دیو لباسشو پوش

 .یتو چشم باش ادیکه خوشم نم یدونینکن!م شیآرا ادیز -

 .ادیز کنمینم شی: آخه رهام من که آرامن

 نگام کرد و گفت: یبرزخ رهام

 منتظرتم. نیی.پایوقت ندار شتریب گهید قهیدق 5حرف نباشه! -

 کنم... یطونیش کمی خواستمیشدناش غنج رفت.م یرتیواسه غ دلم

اومد تو و  یچهره عصبان هیدر اتاق باز شد و رهام با  نکهی.تا ادادمیگذشته بود و من همچنان استخاره م قهیدق 10

 گفت:

 باش.ها؟ نییپا گهید قهیدق 5مگه نگفتم  -

 لحنش آرومتر شد و گفت: بعد

 .یخانوم میبر ایب -

 که بازومو گرفت.نگاش کردم: شدمیشالمو گذاشتم و داشتم از کنارش رد م عی.سردمیدروغ؟راستش ازش ترس چرا

 اول اون رژت رو پاک کن. -
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 میکه کل رژم پاک شد.دستم و گرفت و با هم رفت یطور دیلبام کش یدر آورد و آروم رو بشیدستمال از ج هی بعد

 .نییپا

دلخور .نشستم و اون درو بست.ازش عیآدم مط هیکلمه هم حرف نزدم.در جلو رو برام باز کرد.انگار شده بودم  هی

 فقط سکوت بود. نمونیب نیماش یبودم.اون حق نداشت سر من داد بکشه.تو

 .تا خواستم درو باز کنم صدام زد.برگشتم سمتش که گفت:میدیرس

 .یکرد یرو ادهیقبول کن تو هم ز یول دیهردومون کوفت بشه.ببخش یامشب برا خوامینم -

 زنگ و بزنم گفت:شدم.تا خواستم  ادهیپ نیسرم و تکون دادم و از ماش فقط

 .میبا هم بر سایوا -

دستاش قفل کرد.زنگ رو زدم.مامانم در و برامون باز کرد.وارد خونه  یو پارک کرد و اومد و دستامو تو نیماش

 بغلش: دمی.مامانم دم در منتظرمون بود.رفتم و پرمیشد

 بود. دهیدلم برات تنگول یآخ مامان -

 دونه ام برم.منم دلم برات تنگ شده بود. هی یکیقربون  ی:الهمامان

 نجاست؟یا تای: مامان آناهمن

 .نجاستی:آره دخترم امامان

 : آخ جونمن

 تو خونه....... دمیسر و صدا پر با

 

 کردم رفتم سراغ بچه ! کیسالم و عل تایبا بابا و خاله و آناه نکهیاز اعد ب

 ؟ هی! اسمش چ نیجوجو کوشولو رو بب نیا ی: آخ اله گفتم

 مامان ! یتایگفت : آرم تایآناه
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 ! یهست یا زهیتو چه خاله ر یخانوم ! خوشگل دختر خاله وا تای: آرم گفتم

 ! یستین زهیم زهیتو اصال ر نکهیام گفت : حاال نه ا خاله

 ...میدیخند همه

 بغلم بود . مثال اومده بودم کمک دست مامانم . هه ! یتو تایآرم 

 مگه نه ؟ مونهیعروسک م نیچه نازه ! ع نیرو بب یفسقل نیرهام ا یکنار رهام : وا نشستم

 نازه . یلی: آره خ رهام

ترسم رهام موافقت نکنه . رو کردم بهش و گفتم : رهام  یخب م یهم خوبه !ول یلیخ هیخوام !مگه چ یبچه م منم

 ! خوامیم ینی ن هیمنم 

 ؟ ین ی؟ ن یتعجب نگام کرد و گفت : چ با

 گه ؟م هی: آره چ من

؟  یاریبچه ب یخوا یم یچجور ییدست انداخت دور گردنمو گفت : آخه خانومم تو خودت که هنوز کوچولو رهام

 . یشیم تیاذ

 شم . ینم تیشرم : اصال هم اذ دپرس

. بعدش هم  فمیضع یلیگفت . من هم سنم کمه هم خ ی. خب راست مشدم  تایکردن با آرم یدوباره مشغول باز بعدم

 . میبچه دار بش یزود نیبه هم دینبا میبا هم ازدواج کرد روزیمنو رهام تازه د

 هم بودن . نایرهام ا یتو خونه . خونواده  ختنیر لیبعد کل فام قهیدق چند

 بابکم که هست !!! نیاَه ا یوا

 یرو به رو م یهر دفعه با جواب منف یبود وله کرد یبود که چند بار ازم خاستگار زمیچندش و ه یپسر عمه  بابک

 . زیشد . به طرف من و رهام اومد و گفت : اِه سالم نهال عز

 ؟ دیکن ینم یکه ازش سراغ نداشتم رو به بابک گفت : نهال جان معرف یبا تمام خشونت رهام
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 هستم مگه نه نهال ..... شینهال عشق بچه گ یزود تر گفت : خوشبختم من پسر عمه  بابک

  

 چینهال ه یمحترم گذشته  یتعجب به بابک نگاه کردم . رهام با خشم دستمو که تو دستش بود فشرد : آقا با

اگر  نیاحترام خودتونو نگه دار گهیکه نهال  االن مال منه } کمرمو فشرد {و بهتره که د نهیبرام نداره و مهم ا یتیاهم

 . ارمیبعدشو به زبون ب تونمیخودمم نم ینه حت

 رفته بود نهال جان ! ادمیبله  : آه بابک

 نگاش کردو گفت : خانوم  یبا برزخ رهام

 : بله خانوم ! بابک

 کم کم ازمون دور شد . برگشتم سمت رهام و گفتم : رهام باور ... بعد

من حرفاشو باور نکردم  یبد حیخواد توض یحرفمو ادامه بدم و صورتمو با دستاش قاب کردو گفت : نهالم نم نذاشت

 کنه . تمونیخواد اذ یماش معلوم بود که ماز چش

 ممنونم رهام   :من

  شتریما ب _

 که گفت :  دمیخند

 خانومم ... یخنده ها قوربون_

 منم دلم بخواد ! دی: اِهم ِاهم ! زشته دختر مجرد تو خونه هست خب شا رها

 دلت بخواد ! یکن یبا برزخ گفت : تو غلط م رهام

 شده بود ؟ فیتعجب به رها نگاه کردم . چرا رها انقدر ضع با

 زد ! ..... یم یچشماش گود رفته بود و پوستش به زرد ریز

 خانومتو ببرم؟ قهیچند دق شهی:دادش مرها
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 باشه. گمیو م کنمیم یجاش راحته اما بزرگ نکهی: با ارهام

 رو به رها گفتم: میوارد اتاق شد نکهی.هممیرها به طرف اتاق من رفت با

 ؟یشد فیضع نقدریچه وضعشه دختر چرا ا نیرها ا -

 کردن.به طرفش رفتم و بغلش کردم و گفتم: هیشروع کرد به گر رها

 شده قربونت برم ؟ یچ یخواهر -

 بدبخت شدم نهال :رها 

 زم؟یچرا عز -

 شروع کرد به حرف زدن: رها

شب بهم  هیحس خاص داشتم.باالخره  هیشمال از اون اول هم بهش  میکه رفته بود یاز اون شب شروع شد وقت -

و به طرف خونش رفتم و  چوندمیرو پ نایمامان ا یخونه ام حالم بده.با عجله و سخت ایزنگ زد و گفت:رها تو رو خدا ب

از خونه خارج شم که دستمو گرفت و  خواستمیم تیعصبان اکه از منم سالم تره ب دمیدر زدم در باز شد اما با تعجب د

 شد باالخره اعتراف کرد! یبا خواهش ازم خواست به حرفاش گوش بدم.باورم نم

کلبه  هی.من احمق هم منتظر همون لحظه بودم.خرم کرد و با هم به طرف خوادیخاطرمو م ایدن هیگفت عاشقمه و  بهم

 و بعد اون...... میو با هم مشروب خورد میرفت یچوب

 گفتم: یبلند یصدابا 

 رها؟ یکرد کاریتو.....تو چ ؟یچ-

دادم و  شیام عقب افتاده با ترس آزما انهیچند روزه عادت ماه دمیمثبت بود.د شمی: من االن حامله ام.جواب آزمارها

 نهال. رمیمیجواب مثبت شد و من االن سه هفته است که حامله ام.دارم م

 خدا از گناهت بگذره. ی؟وایکرد یچه غلط یدونید؟ خنگول میکرد کاری:چمن

 من حامله ام. دونهی:آرسام نمرها
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 دیبا میبا آرسام صحبت کن دی.باکنمیبگو دارم سکته م یچ هی یآرسامه؟آره؟ لعنت ی:آرسام؟ پس اون عوضمن

 بهت بگم. یچ دونمیرها!نم یکه کرده رو قبول کنه..وا یکار تیمسئول

 رو خدا باهاش صحبت کن.باهاش صحبت کنم تو  تونمی:نهال من نمرها

 .شهیم یچ نمی.....اه آخ باشه ببی: لعنتمن

 : امشب باهاش صحبت کنرها

 باشه خره-

 خر عمته  :رها

 ....فیاعصاب ندارم رها ح فیح -

سر لونش سبز  ادیاتاق خارج شدم و به طرف رهام که بغل آرسام نشسته بود رفتم.مار از پونه بدش م از

 که آرسام گفت:به به سالم نهال خانوم .واال.بغل رهام نشستمشهیم

 تمام گفتم:سالم یسرد با

 دمه گوشم گفت:چرا خانومم دپرسه؟ رهام

 ول کن رهام اعصاب ندارم -

 چرا اونوقت خانومم اعصاب نداره؟  :رهام

 رو به ما گفت: آرسام

 دیراحت باش ذارمیتنهاتون م -

 

 بود به طرفش رفتم: سادهیاز رفتن آرسام با هزار بهانه و دروغ به رهام تونستم برم دنبال آرسام.تو راهرو وا بعد

 آقا آرسام؟ -
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 بله ؟  :آرسام

 باهاتون حرف بزنم؟ قهیچند دق تونمیم -

 افتاده ؟ یاتفاق  :آرسام

 اتفاق بد هیبله  -

 نیکنینگرانم م نیدار ؟یچ  :آرسام

 {کهیمرت یشیسرم نگران م ی}فدا

 و من شروع کردم: میگوشه رفت هی به

 .دیحتما از حال و روز رها باخبر -

 جون به لب شدم. دیافتاده؟ تو رو خدا بگ یرها اتفاق یبرا  :آرسام

 {گمیبهت نم ی}هه هه هه بمون تو خمار

 خوشبختم اما به هر حال رها حامله است. ایبگم متاسفم  دیبا دونمیرها حامله است .نم -

 االن؟رها حامله است؟ یگفت یاومد و گفت:چ رونیرهام از پشت در ب هوی

 .آب دهنمو با صدا قورت دادم.رهام:ومدیخونش در نم یزدیم اردک رهامو

 حامله است ؟ ینهال با تو ام رها حامله است ؟ از ک -

 حامله است ؟ یاز ک گمیبا توام م که زد زهره ام آب شد: یندادم.با داد یجواب

 گفتم: از آقا آرسام دمیشنیکه خودم به زور م ییصدا با

 و داد زد: دیآرسامو چسب قهیرهامو گرفته بود. یجلو چشما خون

 ؟ یکرد کاریتو با رها چ ؟یلعنت یکرد کاریچ -
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آرسامو ول  ی قهیرهام  هویعالمه زد و خورد  هیمشت حواله دهنش کرد.بعد از  هیآرسام خواست حرف بزنه رهام  تا

 و گفتم: سادمیرها وا یبره طرف رها که رفتم جلو خواستیکرد و م

رها گناه نکرده عاشق شده آرسام اشتباه کرد از عشق رها سو استفاده  یخواد زورتو به خواهرت نشون بد ینم -

 کرد.

 .کنمیلت و پارت م زنمی:نهال برو کنار من االن اعصاب ندارم مرهام

 گفت: زدیکه به شکمش مشت م یاومد و در حال رونیاز پشت من ب رها

 }شروع کرد با مشت زدن به شکمش{.ایباشه قصدت زدنه منه ب -

 

 ؟یکنیفکر م یچ ؟بهی؟خانومینهال -

رها در عقد  یعقد خودمو رو یتالف ادمهیو رها و آرسام االن عقد کردن  گذرهیدو هفته م ییاون روز کذا از

 لم؟یعاقد گفت:وک یآوردم.وقت

 گفتم: من

 بزنه به شارژ برگرده شویعروس رفته گوش -

 تخت. التیگفت برو من جاتم خ یبه گوجه فرنگ هیدنیرها د ی افهیق حاال

 دو هفته چقدر مثل برق و باد گذشت. نیا کردمیداشتم فکر م ییآقا یچیه :من 

 رهیفقط عمر ما م شهیکه عوض نم یزیچ گهید نهیخب هم -

 مونهیجوون م شهیمن هم ییاما آقا  :من

 ؟یمن چ یپس خانوم -

 .....شهیم ریو پ دهیخانومت جونشو به پات م یچیه  :من
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و بس.امروز  یبود که خودت بچه ا نیو رهام حرفش فقط ا شدیم شتریو من عالقم به داشتن بچه ب هماه گذشت 6

داشتم نقشمو به رها  یخوشگل داشته باشم.وقت ین ین هی خواستمیمن و رها م یبود که بر اساس نقشه  یروز

 اومد و گفت: وشود؟  داشیجن از کجا پ نیع هوی دونمی)دختر عمو رهام( نمگانهی گفتمیم

 نقشه هستم نیمنم تو ا -

 بهش نداشتم. یچرا از اون اول هم حس خوب دونمینم

 

 :رهام

 

در  هویکه  کردمیرو که تازه باهاش قرار داد بسته بودم و مرور م یدیشرکت جد یفراوون داشتم پرونده  یخستگ با

 باز شد.

 .دیشرکت{هزار بار بهتون گفته بودم بدون در زدن وارد اتاقم نش ی}منشیدیام یآقا -

 رهامم ستمین یدیام یمنکه آقا :طرف 

 !؟کنهیم کاریچ نجای!اگانه؟یتعجب به فرد روبه روم نگاه کردم. با

 ؟یکن یم کاریچ نجایاتو  -

 رومو ازش گرفتم و گفتم: عی.سربه طرفم خم شداومد.  زمیطرف م به

 .حوصلتو ندارم.رونیگمشو ب -

 عوضیمن موندم اون نهال  :یگانه 

 صورتش کاشتم تموم شد. یکه رو یا یلیحرفش با س ی ادامه

 ای رونیب یشیجد و آبادته .گم م عوضی یدیبه ناموس من فحش م بیشعور ی کهیزن یببند فتویبهتره اون دهن کث -

 کنم؟ رونتیبا کتک ب
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 زنت بهت بگم. یایفقط اومدم از کثافت کار رونیبا کتک برم ب ومدمی.نقیهر چه ال قیخال یهمونه روان اقتتیل  :یگانه

 یببند دهنتو آشغال گمشو روان -

 یزنت هم به قول خودت مثل خودمه}پوزخند یفهمیخونه اونوقت که م یبر 7فقط بهتره ساعت  رمیباشه م  :یگانه

 زد{

 ایدن نیشرت کم شه  از ا -

 .یفتیبه پام ب یایکه ب یاون روز دیبه ام میرسیبه هم م:یگانه 

 هیکنم؟!نهال من پاکه پاکه.آه نهال  یاون کثافت فکر م یارم به حرفاداه من ...ی  کهیدستام گرفتم.زن نیب سرمو

بوق دو بوق  هیزنگ زدم. شیزنده است.به گوش ایمرده  شییآقا نهیوجدان از صبح زنگ نزده بب یزنگ بهش بزنم.ب

 سه بوق چهار بوق.

 بله ؟ -

 مرده؟! هی یصدا نکهیا یچ

 فکر کنم اشتباه گرفتم دیببخش  :من

 مگه نه؟ دیرهام خان باش دینه شما با -

 {ومدیباال م ی}نفسم به سخت

 بله چطور؟  :من

 نهالم؟ -

 : بله فرهادمنهال

 ؟یبار یکار دیسرش شلوغه ببخش یکمی زمینهال عز دیببخش -

 .ینه با :من 
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 حرکت برداشتم و به طرف خونه حرکت کردم. هی.کتمو با نیرو زم ختمیر زویم یرو یالیوسا کل

 {دت مثله خودمهزنت هم به قول خو یفهمیزنت بهت بگم. اونوقت که م یای} فقط اومدم از کثافت کار

مرد به طرف خونه  هیشده بود. 7به فرمون زدم.به رو به روم نگاه کردم.ساعت  یا انهیدست به صورت وحش با

 ؟یکنیبشنوم: درو باز م نویو فقط تونستم ا ومدیم یکم یصدا شیدر بودم فقط کم و پ کیرفت.چون نزد

 دی: بله بفرمائنهال

تو فکرم  نیزدمش و فقط اون موقع ا خوردیاون وضع و تحمل کنم به طرف مرده رفتم و تا م تونستمیمن گهید

 برات کم گذاشتم نهال؟{چی }گذشتیم

 :دمینهال و شن یخونه باز بود بعد از وارد شدنم در و آروم بستم و به طرف خونه رفتم که صدا در

 آقاهه! کنمیم تیبشه امشب حال یچه شب -

 شدم. ییرایپذ وارد

اما چسب که هست تکه هاشو جمع کن با چسب بچسبون تحملت باال بود قلبم پس  دمی} نشکن قلبم صدات و شن

 تحمل کن{

 رهام؟ -

 ؟یانتظار فرهادتو داشت هیچ :نهال 

 خونه یایاالن ب کردمیمنفکر  -

 زدم: داد

 ؟یدیم حیرو به من ترج کهیبرات کم گذاشتم که اون مرد یچ -

برا فرهادش خوشگل بشه  دیبا نیریبود.آره خب ش دهیکوتاه پوش یلیخ یلباس قرمز دکلته  هی}به طرفش رفتم.

 خسرو نبود.هه{ یآره نهال از اون اولم برا گهید

 رهام؟ یگیم ی: چنهال
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 .یداشت یرو نگه م متهانکه تو شناس یحداقل حرمت اسم یاحمق مثال شوهر کرد کهیببند دهنتو زن -

 تو دستم گرفتم{ راهنشویال پ هی} 

  یدیپوشینم یچیشه خب ه یچ یال پارچه تنت کرد هیزدم:  داد

 رهام  :نهال

 معلوم کنم. فتویرو بشکنم گمشو تو اتاقت تا بعدا تکل زایچ یلینزار حرمت خ -

 که پر از شمع و گلبرگ بود رفتم. یزیشکسته به سمت م یکمر با

الزم شده بودم خوبه  گاریس زدمینم گاریفرهادش،امشب من که اصال لب به س ی} هه چه خوشگل کرده بود برا

 بسته داشتم.{ هی شهیهم

 :رفتیرو اعصابم چهار پا م انویپ ینهال و صدا یصدا

 بزن تو بارون قدم

 ییتنها تو

 ییصدا یسوز و ب نهیبغض س هی

 که بغضم رنگ بارون شه بزار

 آروم شه کمیکن تا قلبت  هیگر

 کن هیبدون اون گرفته گر دلت

 کن هیکنارت گر ستین ایدلتنگ تو

 یکه باخت یکن واسه عشق هیگر

 یکه واسه خودت ساخت یزندون تو

 از دلم  یدیبر دل
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 موندم و خاطره هامون حاال

 برم دیبا گهید من

 با اون یتو خوشبخت باش که

 نیدلم بب مرحم

 چشامه یاشکا نهایا

 نامه اس هیبعد تو  یدلخوش

 باشه یقسمت دور اگه

 شکست یدلم  نم نیا اگه

 بستیقلبش آبرو نم یبرا یکس اگه

 خورد یمن ضربه نم دل

 خود یب یایدن نیهم از

 شد ینم ینجوریا دیشا

 شد... ینم ینجوریا دیشا

هال تو ودن انگار هیچی نمیدیدم فقط من بودم و نکل بسته رو تموم کرده بودم.چشمام مست مست شده ب بایتقر

 .اتاق و یه در بسته و یه تخت

 

 

 :نهال
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 میزندگ یشبا نیکامال تو ذهنم مونده بود.اون شب جزو بدتر شبیشکم و سر درد از خواب پا شدم.د ریبا درد ز صبح

دوش آب گرم  هیشدن.با زحمت فراوون خودمو به حموم رسوندم و  ریبود.رهام کنارم نبود.اشکام از گونه هام سراز

دستاش گرفته  نینشسته بود و سرشو ب زیم یرو هآشپزخون ی.رهام تونییگرفتم.سردردم بهتر شده بود.رفتم پا

.وارد آشپزخونه شدم.رهام سرشو داشتمیو نگه م واریتونستم راه برم و د یکه نم کردیدرد م نقدریشکمم ا ریبود.ز

باهام  شبیکه د ی.با کارومدیبه کمکم ن تمیوضع دنیبا د یبهم نگفت و حت یچیه یبهم انداخت ول یبلند کرد و نگاه

مثل  دینشستم.منم با زیم یبهش   بندازم رو ینگاه نکهیخواست تف تو صورتش بندازم.بدون ا یکرد اصال دلم نم

که رهام خونه بود من  ییتر از قبل شدم.موقع ها فیگذشت و من هر روز ضع ی.چند روزشدمیخودش سنگ م

.....غذا یظاهر دمیکشی.....نفس میظاهر رفتمیمتحرک.....راه م یمرده  هیبودم  شدهکردم. یم بسخودمو تو اتاق ح

 ...یظاهر کردمیم ی....زندگیظاهر خوردمیم

 نهال؟ نهال؟ -

 رهام رو مبل نشستم. یرفتم و رو به رو رونیحوصله از اتاقم ب یب

 زودتر کارتو بگو حوصله ندارم  :من

 یات عمل کن فهیبه وظ دیبا ویرفته زن من ادتی}دستاشو تو هم قالب کرد{نگاه کن نهال انگار  -

 ه؟یچ فهیمنظورت از وظ :من 

 برات کالس بزارم. دی.نکنه باگهید زیتو غذا درست کردنه و هزار تا چ ی فهیگفتند، وظ یگفتند و مرد یمثال زن -

 ؟یمگه نوکر گرفت :من 

 :گهیو م نهیشیبغلم م ادیم رهام

 ندارم که بخوام وقتمو واسه تو تلف کنم نوینگاه کن نهال من اعصاب ا -  

تو معده ام داره باال  اتیکه رهام زده بود شد.حس کردم تمام محتو یپر از عطر تلخ مینی.ببدمیکش قینفس عم هی

 کردم..... یخودمو خال یرفتم.حساب یی.با سرعت به سمت دستشوادیم

 

 :رهام
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 ییو به طرف دستشو دمیتو موهام کش یرفت.کالفه دست ییمبل بلند شد و به طرف دستشو یاز رو نهال هوی

 نگران نهال بودم. یادیرفتم.چرا دروغ تا حد ز

 تو رو نداره!{ ینگران اقتی}رهام اون ل

 ییگرفت و خواست از دستشو وارینداشت.دستش و به د تیبا م ینهال فرق یرو باز کردم.رنگ و رو ییدستشو در

 که... ادیب رونیب

 

 :نهال

 

بودم و سرم تو دستم  مارستانیتخت ب یچشمامو باز کردم رو ی.وقتدمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیس چشمام

 بود.رهام اومد باال سرمو گفت:

 ؟یخوب -

 تکون دادم.دستشو فرو کرد تو موهاش و گفت: دییسرمو به نشونه تا فقط

 انجام بدم. صتویترخ یکارا رمیم -

 اوهوم...  :من

 

 :رهام
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 ی.کار بدشدیحامله م دیاومده نهال نبا شیکه پ یتیوضع نیتعجب کردم.تو ا یلیکه دکتر زده بود خ یحرف با

که کرده بازم عاشقشم.درست مثل  یکار نی.راستش دروغ چرا...هنوزم با ارهیرفتنشو بگ یبچه جلو دیشا یدم.ولکر

 قبل.

 نیبغلشو گرفتم و کمکش کردم سوار ماش رینهال و انجام دادم و کمکش کردم که لباساشو بپوشه.ز صیترخ یکارا

 شه.

 راه بهش گفتم: تو

 بهت بگم. یزیچ هی خوامیم -

 کرد. نگام

 ؟یحامله ا یدونستی: تو مگفتم

 تعجب بهم نگاه کرد و گفت: با

 ؟ یگیم یدار یچ -

 !یکردم و گفتم: گفتم تو حامله ا یپوف

 زدم و به طرفش برگشتم: نویشد.ماش ریاز گونه هاش سراز اشکاش

 ؟ یکنیم هیگر یدار یواسه چ -

 ام. نهیو بغلش کردم و سرشو گذاشتم رو س اوردمیشده بودن.طاقت ن لیشده بودن و به هق هق تبد ادیز اشکاش

 تو گوشش گفتم: آروم

 ....؟یباهام کرد رونکایوقت بود که لمست نکرده بودم عشقم.چرا ا یلیخانومم خ -

 

 :نهال

 



 من ینهال زندگ

 
108 

 

 .پسش زدم و گفتم:کردیم یرو ادهیداشت ز گهید

 به من دست نزن -

 مونیروزا که زندگ نیادامه داد.باورم نشد که ا یخودشو نگه داشت و به رانندگ یبهم بگه که جلو یزیچ خواست

 شدمیحامله م دیبا خورهیداره بهم م

 .....[بچه ی یتیم.....بدون پدر و مادربچه ی ....یه بچه....بدون رهام.....من ]

 .نیاه خفه ش :من 

 شده خانومم؟ یو زد کنار : چ نیماش دوباره

 به من دست نزن آشغال -

 آروم باش خانوم  :رهام

 ؟یچطور تونست شعوریب یعوض -

 خوابوند تو گوشم و با  داد گفت: یلیس هی

 فی که با اینکه شوهر داشتی اونکارو کردیاینقدر کثیتو؟ تو  ای شعورمیتو؟ من ب ایام  یمن عوض -

 به صداش ندادم.با داد گفت: یمحل چیباز کردم و ه نویقفل نبود.در ماش نیشانس آوردم در ماش 

 با تو ام....... ی...هومیبر ایب ؟یریداره  م ینهال کدوم گور -

 تنها باشم. خوامی.میایبه نفعته دنبالم ن :من 

 روبه روش زد و بلند گفت: ینوشابه خال یبه بطر یگدل

 کسی مثله تو رو تو زندگیم تحمل کنم  خواستمیبه درک من از اون اولم نم -

 شکست؟ -}

 ؟یچ  
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 قلبم  -

 وقته{ یلیخ  

 یخوب یشد جوابم؟! خودت بگو.بنده  نیکردم که ا کاری! چایحرکت کردم.خدا نایمامان ا یبه طرف خونه  ادهیپ

 نبودم درست! اما اونقدرا هم بد نبودم.

 

 :رهام

 

 هنوزم تو قاب عکس رابطمون نفس دار-

 مارپار و  یمونده جز کاغذا یواسه من چ -

 من ادامه داره بغذا میریم شیکه پ نجوریا -

 ذاره یفراموشت کنم گذشته نم خوامیم -

 زرد یقلب سرد، با رنگ و رو هیمنو  -

 ررررددددعذاب رفتنت منو رها نکرر -

. 

. 

 

 تق تق_

 دییبفرما :من
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 یعشق یماه که از نهال خبر ندارم با کل خانواده قطع ارتباط کردم.وقت۳نیاتاق بازشد و رها وارد اتاق شد.تو ا در

 نداره. یمعن ینباشه,زندگ یواسه زندگ

 نگاه کنم. نهیخودمو تو ا کنمیوقت نم یمن نشست و با دهن باز منو نگاه کرد.حت یمبل روبه رو یرو رها

 ن؟یدینه تو نه نهال جواب تلفن هامونو نم ؟چرایواسه خودت درست کرد هک هیچه وض نیچه خبره رهام؟ا نجایا:رها

 ول کن رها اعصاب ندارم_

 داداشم؟حرف بزن قربونت برم... شدهیطرفم اومد و سرمو بغل گرفت و گفت:چ به

شکمش  ی.سرمو اوردم روکردیرها منو بغل م ینهال جا شدیم یچ هک کردمیفکر م نیو من به ا زدیحرف م اون

 اخرش بود. یگذاشتم روزا

 چطوره؟ ییحال پهلوون دا_

ذره  هی یحت ذاشتیهمون رهامه ک نم نی؟ایچه وضعشه واسه خودت درست کرد نیگم؟ایم یچ یفهمیرهام م:رها 

 دمتیافتادم د یابونیغول ب ادیداشته باشه, شیته ر

 شهیم نیهم یکردن نداشته باش یبرا زندگ یهدف یوقت_

 .نتونستم از بالیی که سر نهال آوردم اون شب چیزی بهش بگمبرا رها گفتم اما  یهمه چ از

 روهام؟ نهال االن کجاست؟ یکرد کاریچ_

 نایمادرجون ا یخونه   :من

 یرهام بدکار یکرد یبد کار -

 کنم؟ داغون شدم کاریچ یگفتیم  :من

 باشه تیاون مرده واقع کردمیفکر نم -

 ؟یگیم یچ  :من

 و گفت: شمیمرداد بود که نهال اومد پ 29 ادمهی قایدق -
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 گهیم گمینامرد بهش م -به رهام بگو.     ؟یگی.   من: خب به من چرا مخوادیم ین یمنم دلم ن -رها؟  من: جانم؟   -

 یخودت بچه ا

رفتم خونه  عیو من سر میداد رییو کل خونه رو تغ میکارم کرد نیو هم میشرکت نگه دار شتریتو رو ب میدیکش نقشه

از  گانهی هوی دونمینم میکردیم ینقشمونو من و نهال با هم ط میکه داشت یخونه.راستش موقع یتو بر 9و تا ساعت 

 ه ام.یکار پا نیشد و گفت: منم تو ا داشیخبر از کجا پ یخدا ب

زنگ خورد.شماره ناشناس بود.دل و زدم به  میگوش هویبود که  روزیرفت.د شیخوب پ یبهش شک کرده بودم.همه چ

 و جواب دادم. ایدر

 الو ؟-}

 رها خانوم؟  

 خودمم.چطور؟له ب -

 من فرهادم  

 د؟یببخش -

 به من زنگ بزنن.{ شونیبخاطر زندگ دیو بگ دیاما لطفا شمارمو به داداشتون بد دیخبر نداشته باش دیشا دونمینم  

 .یبهش زنگ بزن دیبا دیرهام.اما شا دونمینم -

 ........ممکنه همه نق.......نه نه نه......یعنی.....یعنیرها بودم. یشوک حرف ها تو

 همون  فرهاده؟ یعنی.....فرهاد؟.....نمیبب سایکارم گذاشته بود.وا زیم یفرهاد و رو یرفته بود و شماره  رها

 خواستمیکرده بودم.نم ویس میفرهاد و تو گوش یشرکت تموم شده بود.به طرف خونه حرکت کردم.شماره  یکارا

 اسپورتم نگاه کردم. پینگاه کردم.با دقت به ت نهیبه نظر برسم.دوباره خودمو تو آ فیضع ششیپ

 رهام؟ -}

 جانم نهالم؟  :من
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 ؟یدونستیم-

 و؟یچ :من

 ؟یشیم یخوردن یزنیاسپورت م پیت یوقت -

 قربون خانوم آدم خوارم{  :من

 هیبا  دیجذب سف یکوتا نیه آستیلب گفتم.همه جا هست خودش نباشه خاطراتش.به لباسام نگاه کردم  ریز یآه

شاپ مورد نظر رفتم.مگه  یبودم.به طرف کاف دهیپوش دیسف یایو کتون یروش و شلوار کتان مشک یمشک شرتییسو

ببرم.بلند شد و مردونه باهام دست داد.اون برعکس من  ادیکه بخاطر عشقم باهاش دعوا کردم رو از  یکس شدیم

 قهوه تلخ سفارش دادم. هی.گارسون اومد و من فقط تنها شناسهیانگار منو صد ساله که م

 .میدرست مثه زندگ تلخ

 د؟ی: فکر کنم با من کار  داشتمن

 دیا یعصبان یلیمه شما از دست من خکه معلو نطوریفقط ا گمیبله بهتون م -

 ؟ دیببخش  :من

 دیبه دل دار نهیاز من ک دمیاونطور که از اخالقتون فهم -

 فکر کنم دنتونیمن اونقدر وقت ندارم که به بخش دیببخش  :من

 یبگم براش پارت دیبا قتیدوستم بود.در حق نیبود.تولد بهتر شیچهار ماه پ بایپس مجبورم که شروع کنم، تقر -

نظر داشتمش تا  ریز یدختر بود که توجهمو به خودش جلب کرد.از اول تا آخر پارت هی یاون پارت یگرفته بودن.تو

زود به من پا  یلیکردم.خ یدوست درخواستو ازش  ششیکه تموم شد رفتم پ یاست.پارت گانهیاسمش  دمیفهم

 هیکه آدرس داده بود. یروز بهم زنگ زد و گفت که کارم داره.منم رفتم به پارک هی.میبود که باهم بود یداد.چند وقت

آوردم اما  یسر در نم گانهی یدرخواستش با سر رفتم.اولش اصال از حرفا نیو با ا ومدیداشت ازش خوشم م ییجورا

 داشت. یبه کار من بستگ یبود و بس.همه چ تیانگار واقع

 بود؟ یاون درخواست چ  :من
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 گفته بود؟ یبهم چ یدونیکنم.م یاون ازم خواست که براش نقش بازخب  -

 بدونم؟ دیاز کجا با  :من

 .بهم گفت:گمیپس خودم م -

 و کنم؟ نکاریا دیباهات باشم.بهش گفتم: قبوله اما چرا با دمیقول م یبر یخونه ا هی یبه عنوان مامور برق جلو اگر

 کار نداشته باش. زایچ نیبه ا گهی: دگفت

و  دمینگ خونه رو زدم و هنوز باال نرفته بودم که تو رو دزمرداد بود که اومدم دم در همون خونه و  29کردم و  قبول

باورت  دی.شادمیو فهم زیبود که همه چ شیچند روز پ نیهم قایها! دق یبد زد یلیشدم اما نامرد منو خ ریباهات در گ

 بود. هستادمنو فر تونیبه هم زدن زندگ یبرا گانهینشه اما 

خواد خواهه به تمام  هیواقعا خود خواهه. گانهیباشه. تونهیم ثیچقدر خب گانهیواقعا  یعنی.میشندیحرفاشو نم گهید

 شه؟یمگه م ؟یمنو عشقمو به هم بزنه.اما چجور یکرد زندگ یکه سع اریع

 ممکنه؟ ؟چطوریاما چه جور :من

 یخونتون و تو اومد امیب خوامیهمون موقع که من م 7تو رو ساعت  یقبل یبا نقشه  گانهی دمیخب اون طور که فهم -

 .یدونیرو که خودت م هیو بق

 ؟ینهال پس چ یاما گوش   :من

 .میدینهال خانوم رو با نقشه دزد یرفته بودن ما گوش دیاون موقع که نهال خانوم و رها خانوم قبل از اون روز به خر -

 نهال بود! یاما پشت خط صدا  :من

اتفاقات  نیا یکه باعث و بان دیو بس.داداش ببخش نیاز راه دور بود و هم گانهی یاون صدا قتشیخب...حق -

 باشه فقط حالل کن. گانهیسر به تن  خواستیاز ماجرا مطلع شدم دلم نم نکهیشدم.خودم بعد از ا

 بود که حالم دگرگون شه. یاسم کاف نیو تنهام گذاشت.نهال! هم رفت

 م ؟!{رها یکرد کاری}چ



 من ینهال زندگ

 
114 

 

 میهه....نهالم.....نهال زندگ -

رهام رادمهر از پس زده  ن....آره مدمیترسیکردن نداشتم.م یآشتاشتن و ڋپا پیش گ برای ی ماه گذشت و من حال هی

 .ترسمیشدن از طرف عشقم، نهالم م

 

 :نهال

 

 اس؟ گانهیمشکالت  نیتمام ا یباعث و بان یعنیممکن رها،  ریغ -

 آره عشقم زمیآره عز  :رها

 نه! -

.اما من داداشم و یگناه محاکمه شد یوسط ب نیتو هم ا دونمی....مدونمیبذار م شینهال تو رو جون رهام تو پا پ  :رها

 .دهیو بروز نم کشهی.از داخل زجر مناسیتر از ا مغرور.شناسمیم

 باشه -

 ؟یریواقعا م  :رها

 معلومه -

 یآ یآخ....آ  :رها

 ؟یشد یرها چ -

 { نهااااالغی}ج :رها

 رها نه یوا -

 رها{زنگ زدم. یو برداشتم و به آرسام }شوهر رسم یگوش
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 بله؟-

 عی....زود تند سردیایآقا آرسام فقط ب  :من

 شده نهال... چیزی -

 یوا ی: وارها

 خدا...اومدم.اومدم. ای: آرسام

 .ببرنش اتاق عمل که. خواستنی.ممارستانیب میرو برد رها

 رها!-

 داره. ازینهال قول بده...برو رهام بهت ن  :رها

 اما -

 فقط برو  :رها

 عشقم.همسرم. شی.پرفتمیم دیبا

 کلمه رو دوست دارم.{ نی}همسر، چقدر ا

 طرف خونه حرکت کردم. خونه، چقدر دلم براش تنگ شده بود. به

 خونه رو باز کردم. دره

 س؟یخونه ن یکرده....کس کاریمثله دسته گلم و چ یفکر خونه  یب یوا...فکر کنم اشتباه اومدم....نگاه کن پسره  -

 خوشگل داشته باشم.دارم برات آق رهام.. یزیبرنامه ر هی دیپس با میکن یآشت میخواستی.باالخره مسیانگار ن نه

 :رهام
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 یچه سود گهینباشه که تو خونه منتظرت باشه د یکس یو کوفته از شرکت به طرف خونه راه افتادم. وقت خسته

 خونه برات داره. درو باز کردم و وارد خونه شدم...

 میسرد زندگ یمن باش واسه روزا یآقا-

 یدل به سادگ رهیبذار با عشقت آروم بگ-

 کنار تو خاموشه یسوزه قلبم ول یم-

 شهیآت یبارون عشقت مثل آب رو-

 ..شهیروزام.تنها با عشق تو سر م-

 که یجور میعاشق نکهیباورش سخته، ا-

 دمیمن واست جون م که،یقلبمون نزد-

 دمیاحساس و از چشات فهم یمعن-

 که یجور میعاشق نکهیباورش سخته ، ا-

  دمیمن واست جون م که،یقلبمون نزد-

 دمیاحساسو از چشات فهم یمعن -

 یامیباور کن، تو همه دن-

 یامیکه رو ییبا من باش تو -

 یمونیثابت کن که عاشق م-

 یدونیاحساس و م نیقدر ا-

 سیاحساس عشق عادت ن نیا-

 سیدل کندن از تو راحت ن-
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 از تو دل کندن سیراحت ن-

 دنیتورو م یلحظه هام بو-

 که یجور میعاشق نکهی}باورش سخته، ا

 دمیمن واست جون م که،ینزد قلبمون

 بار2{دمیاحساس و از چشات فهم یمعن

 نهال؟  :من

 ؟ییجانم آقا -

 بگو تا سکته نکردم سین ایبگو رو  :من

 عشقم سین ایمعلومه که رو -

 دوست دارم  :من

 رهام خان شتریما ب -

 کرد که قه قه زدم. یکوتاه میتعظ

 رهام؟ -

 جانم نفسم؟  :من

 تنگ شده بود؟ دنتیبرا خند یلیدلم خ یدونیم -

 داد؟یمرگ م یخونه بو نیا یتو نبود یدونیم نویتو ا  :من

 ترکت کنم یمعذرت باعث نش یعنی...یترکم نکن گهیقول بده  د -

 به چشم یا :من 

 و داد گفت: غیا جبو بغلش کردم و خواستم بچرخونمش که  رفتم
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 نیرهام من حامله ام. بذارم زم -

 من و نهالم بود.... یزندگ یبود.ثمره  شهیبزرگتر از هم ی.تازه چشمم به شکمش افتاد که کمنییگذاشتمش پا آروم

 

 

 .گرفتمیفکر کردن به بچه مون آروم م امدت فقط ب نیباورت نشه اما من تو  ا دیرهام شا -

 خوش به حالت  :من

 چرا؟ -

 کنم. ررو نداشتم  که باهاش جاتو پ یچیمن ه :من 

 ه؟یمن پر شدن یمگه جا نمیبب سای....واسایوا -

 خودم چسبوندمش و گفتم: به

 ذارمشون؟یکجا م یدونیم یتو قلبم جاساز هو ن یو نه رو بدنم خالکوب کنمیرو نه رو سنگ حک م زامیعز سما -

 تکون داد. یبه عالمت منف سرشو

 دادم: ادامه

 کسمو دارم. نیتر زیتو روحم تا مردم و روحم از تنم جدا شد همون موقع هم بفهمم که عز کنمیجاسازشون م -

 که سین یهند لمیبسه......بسه ف  :نهال

که همون بازار  نجایاما ا یکرده باش زیتو رمانا خونرو تم نیخونه ع یانتظار داشتم که هر وقت اومد نمیبب سایوا -

 که. شهیتوش گم م جشیشامه و خرگوش با هو

 ممنوع یو جرزن میکن زینوچ نوچ گذاشتم با هم تم ؟یکار در بر ریاز ز یخواستیاو داش م  :نهال

 گذاشتم و گفتم: چشم بانو ینظام عالمت
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 کن. زیفهم حاال بمون همه جارو تم زیچ یاوه قربون آقا  :نهال

 ؟یکن یم کاریمادمازل شما چ دیاه اونوقت ببخش -

شکم گنده }به شکمش  نیمن با ا ادی.دلت مکنمیو هم غذا درست م خندمیم کنمیتو رو نگاه م مونمیخب هم م  :نهال

 اشاره کرد{ کار کنم ؟

 یسرکار محمد که نهمعلومه   :من

  

 

 :نهال

 

رهام  کردمیآشپزخونه هم تنگ شده بود.در همون حال که غذا درست م نیدلم واسه ا یطرف آشپزخونه رفتم.حت به

مشغول غذا  دهیاز بابتش راحت شد که منو بخش المیخ یگذاشته بود.منم وقت میآهنگ مال هیکردم. یهم نگاه م

 گفت: طولی نکشید که صدای رهام از پشتم اومدست کردنم شدم.رد

درست نکرده غذا آشپزخونه  نیو تو ا نجایچند وقت بود ا یدونیچند وقته لمست نکرده بودم؟  م یدونیخانومم م -

 یدست روت بلند کردم، تو دلم روز یبوده و من اشتباه یچ تیواقع دمیفهم یمن هم دل دارم.وقت یبابا لعنت ؟یبود

 و ..... کردمیم مرگ یهزار بار آرزو

 لباش و گفتم: یهام شدت گرفته بود.برگشتم سمتش و انگشت اشاره ام رو گذاشتم رو هیدامه بده.گرنذاشتم ا گهید

بود  یاز اون ماجرا حرف نزن.هر چ گهی.منم مقصرم.لطفا دیستینگو.تو فقط مقصر ن یچینگو رهام.ه یچی.هشیه -

 نداره. یمن ارزش یگذشته.گذشته برا

 ......دیموهام و بوس یو رو نشیس یگذاشت رو سرمو

 

 .گفتم:رونیاز اتاق کارش اومد ب دیمالیرهام و صدا کردم.همونطور که چشماش م دمیو چ زیم نکهیاز ا بعد
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 ناهار در کنار همسر گرام. دیبفرمائ -

 لحظه. نیآخ که دلم لک زده بود واسه ا  :رهام

 میدست کرده بودم.وسط غذا خوردن بود ی.براش قورمه سبزدمیزدم و بشقابشو برداشتم و براش برنج کش یلبخند

 رها افتادم.به رهام گفتم: ادیکه 

 ؟یخبر  رها رو دار -

 .حالش خوب بود.شمیاومد پ شیآره چند روز پ  :رهام

 .مارستانیکه باهام حرف بزنه دردش گرفت بردنش ب شمیراستش امروز اومده بود پ -

 دادم دستش: ختمیآب واسش ر وانیل هیرهام . یتو گلو دیپر غذا

 شد؟ یچ -

 واقعا دردش گرفت؟  :رهام

تو.چون اسرار کرد  شیپ امیبهم گفت ب یبمونم ول ششیپ خواستمیحالش چطوره.م نیزنگ بزن بب شهیآره.اگه م -

 .موندمیم ششیاومدم وگرنه پ

 برداشت و به آرسام زنگ زد: شویگوش

 الو سالم -

- 

 ممنون-

- 

 حال رها چطوره؟-

- 
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 بردنش؟ یک-

- 

 اودنش؟ین رونیهنوز از اتاق عمل ب یعنی-

- 

 میایاالن م نیهما باش م-

- 

 ؟یکه الزم ندار یزیچ-

- 

 باش خداحافظ -

حرکت  مارستانی.با رهام به طرف بدی.رهام هم لباسشو پوشدمیتو اتاقو لباسمو پوش دمیپر عیقطع کرد.سر ویگوش

 ......میکرد

 

 

 

 :آرسام

 

اتاق عمل  کینزد یصندل ی.کالفه روشدمیو نگران تر از قبل م یرها تو گوشم بود و هر لحظه عصبان غیج یصدا

 اومد.به طرف پرستار رفتم. رونیپرستار ب هیکه گذشته بود که از اتاق عمل  شدیم یربع هینشستم.

 خانم حال خانومم خوبه؟ -
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 از دست دادن. یادیخون ز شونیا  :پرستار

 نشستم. یصندل یتر از قبل رو کالفه

 نایهم خودمون و هم رهام ا انیب رونیب یاگر هم رها و هم پسرم سالم  و سالمت  از اون اتاق لعنت دمیقول م ای}خدا

 پابوس امام رضا}ع{ میبر

 که رها تو اون اتاق بود. شدیم یساعت دو

 .ادیمطمئن شد و گفت داره م یبارم رهام زنگ زد و از همه چ یه

 آرسام؟-

شده  نیرهام باهام سر سنگ{حامله شدن رهاکردم.بعد از اون ماجرا} یرهام و بغل کردم و با نهال احوالپرس برادرانه

لب  ریو نهال ز دیکش یکالفه دست تو موهاش مم .رهاگهی.اما خب رها عشقمه فرق داره ددادمیبود.البته بهش حق م

 لحاظ دلشوره. هیو از  یلحاظ کالفگ هی از یلحاظ نگران هیکنم.از  کاریچ دونستمینم قای.دقگفتیذکر م

 

 آرسام؟ -

 جونم داداش؟  :من

 ؟یکالفه ا -

 بدجور :من

 .ییبسپار به اون باال رویکالفه نباش همه چ-

 ها اعتماد ندارم. ینیزم نیسپردم، فقط به ا  :من

 

 :نهال

 



 من ینهال زندگ

 
123 

 

بذارن.رها  یاسم پسرشونو چ خوانیم دونستمینم قایرها و هم پسرش.دق یسالمت ی.هم براکردمیلب دعا م ریز

 آرمان.خدا به داد برسه..... گفتیو آرسام م ایآر گفتیم

.باالخره رها بهوش اومد.مادرجون و پدرجون کنهیم هیگر یلی.بچه خهوشهیآوردن اما االن ب رونیرو از اتاق عمل ب رها

ما دادن.من و رهام هم  ین یخوشگل به ن ریزنج پالک و هیو پدر و مادر آرسام هم اومده بودن.مادرجون و پدرجون 

شد.دستم و  میلحظه حسود هی دادیم ریبه پسرش ش داشترها  ی.وقتمیدستبند که روش نوشته }اهلل{بهش داد هی

 گذاشتم رو شکمم.

 .شمیپ ایزودتر بزرگ شو ب یمامان -

و رهام هم همراهش رفت.فکر کنم آرسام کار خودشو بکنه و اسم بچه  رو  رهیرفت واسه پسرش شناسنامه بگ آرسام

 رها رو اون وسط جمع کنه. دینفر با هیبذاره آرمان.خ خ خ خ .اونوقت 

 رها؟-

 بله؟  :رها

 ؟یداشت یچه حس یبد ریبه بچه ش یخواستیم یوقت گمیم -

 مادرونه بود. نظرم یه حسفکر کنم بهترین حسی بود که تا حاال تجربه کردم به خب    :رها

 شکمم نگاه کرد و گفت: به

 .رهیکه مادرش  دلش داره م ادیب ایعمه قربونش بره زودتر به دن -

 و رهام اومدن. آرسام

 کوشن؟ نای: مامان ارهام

 .میکه رفتن تا ما راحت باش شهیم یساعت مین -

 ؟یگذاشت ی:آرسام راستشو بگو اسم بچمو چرها

 :آرمانآرسام
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 .گرفتمیکه حال ندارم وگرنه حالتو م فی.حیکرد یبد کار : شمارها

 .به طرفش رفتم و گفتم:دیخندیم زیر زیوسط رهام ر اون

 .میبگو ما هم بخند ؟یخندیشده که م یآق رهام چ -

 .میگذاشت ایرو آر ییدا پیگوشم آورد و گفت:به رها نگو اما اسم خوش ت کینزد سرشو

 ن؟یآورد ریانصافا!مظلوم گ یو گفتم:ب دمیخند زیر

 رو طناب. کنهیپهن م سابهیم شورهیم شیمتر700منو با اون زبون  ی: رها مظلومه؟ اون چهار تارهام

 .ستیگناه بزرگ ییپشت سر گو یهو یهو :من 

رها  یالیسرکار گودز کندیرهام رادمهر اعالم م نجانبیبلند گفت{ ا ی}با صدا گم؟یگفته من دارم پشت سر م یک -

 .کندیم یاش قهوه ا یمتر 700من را با آن زبان  یچهار تا یباور ریرادمهر به طور غ

 الم؟یمن گودز شعوری:برها

 یلیتو گور زمی: نه عزرهام

 زنته لی: گوررها

 شوهرته لی: گورمیرهام با هم گفت منو

 }به عضله هاش اشاره کرد{یپیخوشت نی: وا....من به اآرسام

 .یزنیمو نم لیبا گور یاریرو در ب الیگور نیا یو ادا میکن اهیرو س: تو اگه صورتت رهام

 کروفریروت ما گهیم گیبه د گی: دآرسام

 :اه ه ه ه میو رها با هم گفت من

 :اوه ه ه ه آرسام

 مگس نره توش. نییخودتونو.دهناتون همه باز موند.بپا دی: بابا جمع کنرهام
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 شروع کرد به سرفه کردن. آرسام

 ؟یشد ی: چرها

 : فکر کنم مگس نوشه جان کردم.آرسام

 اهههه -

 روت. ارمیشده بود گفت:آرسام بپا باال ن لیبه سمت آرسام متما یباال آوردن و در آورد و همون جور یادا رها

.فردا روز گهیبمونم.اما نشد د ششیشب و پ خواستمی.ممی.با اسرار رها به خونه اومدمیبچه به خودمون اومد یصدا با

 مرخص شده. مارستانیپسر.رها هم چند روز هستش که از ب ایبچم دختره  شهیو فردا معلوم م مهیسنوگراف

 

 پسره گمیم -

 دختره رینخ  :رهام

 نگاه هیا رهیرهام من شکمم دا -

 ه؟یا رهیگفته شکمت دا یدختره و تازه ک یعنی.خب دیترش عالقه دار یزایشما به چ رینخ  :رهام

 یسرکار خانوم نهال محمد -

 نمیبب سایاصال وا  :رهام

  نیبب ایخب ب -

 میبا هم معامله کن ایب گمیم :رهام 

 بدجور تمیده پا -

 یدوست دارم بهت بدم تا انجام بد یو اجازه دارم هر کار کنمیدخترو انتخاب مم خب اگه دختر شد من اس  :رهام

 یروز زحمت غذا رو بکش 4 دیو تو با کنمیخب اگه پسر شد من اسم پسرو انتخاب م -
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 به چشم یا  :رهام

 ییبال آقا یچشمت ب -

 شدم. نیرفتم و سوار ماش یو آماده به طرف در خروج دمیپوش لباسامو

 جوون آقا شماره بدم؟-

 سیبنو دمیمن م یتو چرا بد ینه خانم :رهام 

 بگو آمادم-

 0922 :رهام

 ش؟یخب بق -

 تا تهران بدو ریو بگ سانیپشت ن  :رهام

 تو آخه یهه هه بامزه چه گوله نمک -

 شک نکن  :رهام

 .میحرکت کرد یطرف سنوگراف به

 ؟یخانم نهال محمد -

 هیبه شکم بدبخت ما و  دیمال یچی.لباسمو زدم باال و دکتره میکه پرستار نشون داد رفت یرهام به طرف اون اتاق با

 ناشناس رو گذاشت رو شکمم.

 مبارک باشه بچه..... -

 .زدیشده بود و لبخند م رهیخ توریبه مان رهام

 مبارکمون باشه بچه دختره. ی:خانومرهام

 جان؟؟؟-
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 زمیقربون جان گفتنت عز  :رهام

 شدم. نیو رهام پشت سرم اومد.سوار ماش رونیاومدم ب یاز سونوگراف دپرس

 خب نهال خانوم؟ -

 بله؟  :من

 ؟یبگم بکن کاریچ -

 تو ام؟ یمگه من جا :من 

 واال دونمینم -

 .میصوت رو روشن کند و به طرف خونه حرکت کرد ضبط

 نشده یچیبه داره، نه به باره، هنوز ه نه

 عجله؟ نیکجا با ا ده؟،یترمزت پر چرا

 تو به من یدار یحس هی کنم،یفکر م هنوزم

 بهم حرفاتو بزن یز،هیر هی زیخودت نر تو

 ما یتو ب یریحاال، کجا م یبود قهید دو

 کاش،کاش،کاش،کاش،..... یا خوامتیم یدیفهمیدوروورت باش، م مواظب

 

 جواب دادم.مامانم بود. مویزنگ خورد. گوش میگوش

 به به سالم بر مادره گلم. -

 مامان طونیسالم دختر ش  :مامان

 اه مامانم تو ام؟ -
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 بگو؟ گمیدروغ م  :مامان

 نیگیصد در صد که دروغ م -

 حال نوه گلم چطوره؟  :مامان

 نایاز من دوست داشته باش شتریاونو ب نمی؟نبیپرسیحال بچه رو م یحال منو بپرس نکهیا یجا یانصاف یب یلیخ -

 .زدیدنده م یدستمو گذاشت رو دنده و دست خودشو گذاشت روش و همونجور رهام

 ها! خوامیادامه داد: چقدر حسود.من دختر حسود نم مامانم

 مادر من نو که اومد به بازار کهنه شود دل آزار. گهیآره د  :من

 پسر؟ ایخوشگل من دختره  ه یحرفا رو حسود خانم.بگو نو نیا حاال ول کن :مامان

 کردم و گفتم:دختره ه ه ه. یمصنوع ی هیگر

 .نی.دعا کن سالم باشه فقط همیکنیم یاه چرا ناشکر -

 چشم مامان گلم.بابا چطوره؟  :من

 داره.اونم خوبه سالم  -

 سالمت باشه  :من

 ؟ییاالن کجا -

 سمت خونه. میریم میدار میاومد رونیب یاالن تازه از سونوگراف  :من

 خونه ما. نیایخونه ب نیخب پس نر -

 .میدینه مامان جان زحمت نم  :من

 .منتظرم ها.زمیعز ییتو رحمت خونواده ما هیچه حرف نیا -

 باش خداحافظ  :من
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 خداحافظ -

 .فمیرو گذاشتم تو ک یگوش

 یرسوندیسالم از طرف ما م هی: رهام

 که برسونم.چرا سالم دروغ بگم؟ ینگفت -

 گفت؟یم یچ وننهال خانوم.....حاال مادرج میرسیما به هم م  :رهام

 .نایخونه مامان ا میری.م لیخونه رفتن تعط -

 اوووف باشه  :رهام

 .میرفت نایطرف خونه مامان ا به

به  ینیریشدم و ش ادهیپ نی.از ماشمیدیبه خونه رس قهی.بعد از چند دقمیدیخر ینیریش یفروش ینیریش هیراه از  تو

و دستش و دور کمرم انداخت.دوباره  شمی.اومد پادیو پارک کنه ب نیدست زنگ خونه رو زدم.منتظر موندم رهام ماش

 باز شد.مامان دم در بود. یکیت یزنگ درو زدم و در با صدا

 بر مادر گرامبه به سالم  -

 از پشت مامان گفت: بابا

 .یکم عقل تر هم شد چیشوهرت دادم عقلت کامل بشه کامل نشد که ه -

 ؟یخور نکرد زیدختر ما رو که چ نی]اومد و با رهام دست داد و رو به رهام گفت[ راستشو بگو رهام خان ا

 دادم و گفتم: قرار کنمیدارم دعا م نکهیخودمو مظلوم کردم و دستام رو به صورت ا من

نفر.اوووف.باعث  ونیلیم80 70 میشد ایما با ک نیبب ایخدا ؟یگذاشت ایک نیمن مظلوم و ب نیخودت بب ایخدا -

 خجالته.

 ؟یمارموز مظلوم یگفت: تو ییآشنا یصدا
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 گلم؟ یاه خواهر شوهر جان چطور -

 خر عمته  :رها

 د؟یکنی:اهم اهم خانوما چرا خواهر  بدبخت منو فحش مال مبابا

 م؟یدم در بمون میخوایم یتا ک دی:ببخشمن

 .مادرجون و پدرجون هم بودن.میمدند و وارد خونه شداوهمه به خودشون  تازه

 ]به خودم اشاره کردم[ فقط گلتون کم بود.ن؟ی: اه همه دور هم جمع بودمن

 م؟ینیبب ویک دیبا می: ما خل نخوارها

 : منورهام

 .مینیبیم روزشو366روزه 365: تو رو که سال رها

 یبزن دیمنو د یبخواد آقا لتیم یلیخ -

 رها گفت: مینیکه بش میرفتیکه به طرف مبال م نجوریهم

 شوورتون بشه داداش خل و چل ما بود. نکهینرفته که شوور شما قبل از ا ادتی -

 کجاست؟ ییحرفا داماد زندا نیا الیخیمبل نشستم و گفتم: ب یرو

 بدم؟اصال: اوق من پسرمو به تو رها

 کجاست؟ یسرم.حاال خارج از شوخ یفدا -

 دهیتو اتاق تو کناره باباش گرفته خواب  :رها

وسط فقط رها  نیو ا خندنیهمه دارن م دمیخوابه؟دیم6ساعت  یبه ساعت انداختم.کدام خرس یخواب؟ نگاه جان؟

 .کردیشوور مرده ها نگام م هیداشت منو شب

 : خب چته؟ مال باباتو خوردم؟من
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 من خرسند آره؟ یکه شوهر و بچه   :رها

 باطنا خرس باشن. دین؟شایداد شی..آزمادیواال...شا دونمینم-

 گفت:آشغال غیج با

 مامانتو بشمار ی:شوهرامن

 [حرفه؟یم ینجوریدر مورد مادر شوهرش ا ینهال ک ی]گند زد

 کرد و رو به مادرجون گفت: مونیهم همراه پدرجون

 ؟یمن چند تا شوهر داشت اه خانوم راستشو بگو قبل از -

 سالم  

 مونده بود. یخیس خیس یچ نیشده بود و موهاش ع داریاز خواب ب آرسام

 گفتم: رمیداشتم جلوشو بگ یکه سع یخنده ا با

 رها جان؟-

 بله؟  :رها

 گفتم خرسه یدیآرسام اشاره کردم و گفتم: د به

 به طرفم اومد که رهام اومد جلوم رو به رها گفت: غیبا ج رها

 گهیبگو دروغ م گهیخب اگه دروغ م -

 گهیدروغ م شعوریخب ب  :رها

 لباس رهام و گرفتم و گفتم: سرباز حمله پشت

 به چشم ی: ارهام
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در  یجنتلمن باز خواستیشد و آرسام مثال م میکه رفت  طرف آرسام و مثل من پشتش قا میبرد ورشیطرف رها  به

 که گفت: ارهیب

 از رو جنازم رد بشه دیبرسونه با بیبه زنم آس خوادیم یهر ک -

 میشی: چشم از رو جنازتم رد مرهام

 .میبه رهام گفتم: سرباز انگار اسلحه الزم شد رو

 ـــــمیقرمزه در ر تیگفت: وضع رفتندیکه به سمت اتاق م یدست رها رو گرفت و همونجور آرسام

.قرار شده بود هفته میتخت ما جات التیودن برو خگفته ب یو و مامان و پدرجون و بابا  هم که به گوجه فرنگ مادرجون

 .خ خ.هیبچه تو عروس نمیبیباره که م نی.هه هه چه با حال اولمیریبگ یرها و آرسام عروس یبرا گهید ی

 من چرا باز رفت تو کما؟ یخانوم -

 خ . ناهه؟خیرها ا یتو عروس ایباحاله ها.آر یلیرهام خ  :من

 موضوع از آرسام ناراحتم. نیاما چرا دروغ هنوزم بابت ا -

 : شام آمادست.مامان

شام کمکش کنم.شام و  دنینذاشت تو چ یآخه؟ حت یکرد کاریشام با رهام  رفتم.اووف.مامان چ زیطرف م به

 خان از خواب دل کندن. ایو باالخره آر میخورد

 !ییدا پیرفت و گفت: به سالم خوشت ایبه طرف آر رهام

 نه ای شهیم پیخوشت نیگ شه بببزر ای: رهام حاال بذار آرمن

 شد صد در صد به من رفته. پی: اگه خوشترهام

  ختی: ررها

 ؟ی: چرهام

 :سقفرها
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 کردم ی: نترس با بتن محکم کاررهام

 شه؟یم پیخان ما خوشت ایآر یدونیآخه رهام تو از کجا م-

 .میکنیمنو تو با هم ازدواج م دونستمیهستم.مثال من م ینگر خوب ندهیمن آ ی: خانمرهام

 رم؟یمن قراره فردا ازت طالق بگ یدونیم یعنیاه  -

 یکنیم جایشما ب  رهام؛

 .میبه طرف خونه حرکت کرد یبعد از خداحافظ میکه با هم داشت یاز گپ و گفت بعد

 ؟ینقشتو بهم بگ یخوایرهام تو هنوز نم -

 نوچ  :رهام

 کنجکاوم بگو یلیکه من خ یدونیتو م گهیانصاف بگو د یب -

 یخانوم نیشما فوضول نیستیخانوم شما کنجکاو ن  :رهام

 ذره در موردش بگو هیوجدان حداقل  یب -

 نوچ نوچ  :رهام

 دوچت ندالم گهیادب د یبچه گونه گفتم: ب یغنچه کردم و با صدا لبامو

 بگو؟ گهیبار د هیو زد کنار و به طرفم خم شد و گفت:  نیماش

 بگم که.. خواستمیبا همون حالت م دوباره

 

 :رهام

! ؟یشنویحرفشو بگه که دستاشو گرفتم و گذاشتم رو قلبم و گفتم: م خواستیلباشو غنچه کرده بود و م دوباره

 ه؟یاون چ یدونیکنه.م ستیکه ا خوادیجمله م هی.فقط زنهیم



 من ینهال زندگ

 
134 

 

 تکون داد.من ادامه دادم: یبه عالمت منف سرشو

 چیکردن که ه ستیا گهیگه دوست ندارم که دملکش بهش ب یروز هیو اگه  زنهیملکش م دیقلب فقط به ام نیا -

 نداره. یمردنم براش کار

 بگو دوست ندارم گهیبار د هی یخوایقلب و م نیکردن ا ستیحاال اگه ا:مو  من ادامه دادمگذاشت رو شون وشسر

 کنه. تیکه بخواد پادشاه قلبشو اذ یخودشو بهم چسبوند و گفت: الل بشه زبون سفت

و  دمیبوس شویشونیشالش و پ ریکردم ز رونویشالش زده بود ب ریکه از ز ییبرداشتم و چند تار مو نمیاز رو س سرشو

 گفتم:

 .نهیخوشگل خانوممو بب یجز خودم موها یچکیه نمینب -

 چشم  :نهال

 قربون چشم گفتن خانومم بشم من -

 ییخدا نکنه آقا  :نهال

 

 

 :آرسام

 

 ؟یبرداشت التویوسا یهمه  یرها مطمئن -

 به کوکب خانوم سفارشامو بکنم سایوا قهید2 ییاه آرسام چقدر تو غرغرو  :رها

 ؟یکنیسفارش م یساعته دار 2اوووف  -
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اومدن رها تموم شد و اومد نشست تو  یبرا یضرب گرفتم و باالخره لحظه شمار نیفرمون ماش یدستم  رو با

 .نیماش

 آوردن فیچه عجب خانوم مادمازل تشر -

 خب آرسام.  :رها

 رو دستم یمونیم یریگیسرطان فک م یخانوم یبگ یزیچ خوادینه نم-

 قلقلکم گرفت تا درد.گفت: شتریزد به بازوم که ب فشیمشت ظر با

 رهیعمت سرطان فک بگ-

 ! بزار امشب بهش بگم؟یمن هم شوخ  یبا عمه  یاه با همه شوخ  :من

 انصاف یاه ب -

 نویخودم حرکت کردم و قبلش ماش شگاهیرایحرکت کردم. و بعد از رسوندن رها به طرف پ شگاهیطرف آرا به

هست.درسته خاطره  یبابا هم تو عروس یایفرق داره.آر هیبا بق یلیمنو رها خ یکنن.شب اول زندگ نیرسوندم که تزئ

 .هیبرام کاف نیهم و ندازهیعشقم م ادیمنو  ایاما آر میاز با هم شدن با هم ندار یخوب

 خدا به داد عروس خانوم برسه امشب. ؟یشد یاوف داداش چ-

 خدا به داد من برسه  :من

و خوشگل گرفتم و به طرف  کیدسته گل ش هیپارک کردم و  یگل فروش هی شیگرفتم و پ نویرفتم ماش اول

 رها رفتم. شگاهیآرا

 

 :رها

 

 تو دختر؟ یشد یرها چ یوا -
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 خر یتر شد گریاه نهال تو که ج  :من

 خوشگلم شهی{ من همدیبه موهاش کش یخر عمته}دست -

 :آقا دوماد اومدنشگریآرا

 و بغل گوشم گفت: شمیاومد پ نهال

 و خودم. یدونیخودت م چون اونوقتی برس رید مدیونی اگه {دیبه بازوم کش ی}دست -

 رفتم. شگاهیطرف در آرا به

 :نهال

 

 یخانوم ینهال چه خوشگل شد-

 یخوشگل تر شد یلیوجدان تو که خ یب  :من

 یشد پیچه خوشت یبگ دیخوشگل صفت خانوماس مردها رو با یخانوم-

 یشد پیخب آقاهه چه خوشت  :من

 قابل شما رو ندارم-

 پمونیخوشت یآقا یماچم برا نیبوس کردم و گفتم:ا لپاشو

 قربون خانومم-

 یان واسه  یهمه قائم شهر نایآرسام ا ی.خانواده میحرکت کرد یا شهیو روشن کرد و به طرف تاالر قلب ش نیماش

 .نجایا میهست اومد یو ما هم چند روز میرو تو قائم شهر گرفت یعروس نیهم
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ها هستن.رهام دستمو گرفت و به  یاز مهمونا رفتن و فقط خود یشتریاست و ب 12 بایصرف شد و ساعت تقر شام

از آرسام  یادیز یدلخور نکهیرو بغل کردم.رهام با او من رها  دیرها رو بوس یشونی.رهام پمیطرف رها و آرسام رفت

 داشت اما بغلش کرد و گفت:

 تویشب عروس خوامیفقط نم میمونیما صلحه ها! من و تو هنوزم با هم بد م نیاالن ب یعنیفکر نکن بغلت کردم  -

باالخره رها هم  یآخ.کنمیم زونتیبه دار آو ادیمن باش اشکش در ب یدردونه  هیمواظب آبج نکهیبرات کوفت کنم و ا

 رفت.

 خورهیزنگ م تیرهام گوش-

 از تو حموم داد زد: نهال خودت جواب بده رهام

 جواب دادم: رویگوش

 به به سالم برادر زن گرام -

 ن؟ییآرسام خان شما :من

 اه سالم نهال خانوم بله خودم هستم-

 بعدا... شهیصحبت کنه م تونهیآرسام خان رهام دستش بنده نم دیببخش :من

 گمینهال خانوم من با هردوتون کار دارم به رهام نگفتم به شما م نیصبر کن-

 دیخب بفرمائ  :من

 نهال خانوم نینگاه کن-

 نگاتون کنم تونمینم ستین یریتصو هیآرسام خان اما تماس صوت دیببخش :من

رها و  یاومد من نذر کرده بودم وقت ایبه دن ایآر ی.خب وقتدیبود که گوش کن نیمنظورم ا خوامیاهم اهم معذرت م-

  تیواسه فردا بل نکهیپابوس آقا امام رضا}ع{و ا میو شما و رهام بر ایمنو رها و آر  انیب رونیسالم از اتاق عمل ب ایآر

 .نمتونیبیم یشب فردا فرودگاه آزاد 9گرفتم ساعت  مایهواپ
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 خداحافظ نمتونیبیاه باشه  م :من

 خدا نگه دار-

 شمیآرا زیمن؟!پابوس امام رضا من برم؟اونم با دختر گلم؟.به طرف م ینذاشت حرف بزنم دوخت کرد تنم! خدا اصال

 بره! ادمی  شهینگاه کردم.مگه م میکه به مشهد داشت یمنو رهام که تو ماه عسل یرفتم.به عکس دو نفره 

 خوامیرهام من لواشک م-}

 ستیبرات خوب ن یخب خانوم  :رهام

 معروف{ بخر.حداقل اون آرم سالمت داره یترشک مشهد هی}اریهم خوبه حداقل برام ت یلیاه خ-

 .خرمینداره.نه من قبول ندارم نم یگرفتن از آرم استاندارد که کار یکپ یبابا خانوم  :رهام

 اصال دوست ندارم{-

 دو ساعت به عکس زل زده؟ هیخانوم من تو فکر چ-

 کردمیبه ماه عسلمون فکر م  :من

 نرفته بگم... ادمیطرفش و گفتم:آها تا   برگشتم

داره  یکلی.رهام با باالتنه لخت رو به روم بود.تا حاال به عضله هاش دقت نکرده بودم.عجب هدیتو دهنم ماس حرف

اونوقت  یتو زنش یها!.آخه نهال خر ناسالمت هیبودم .معلومه باشگاه دهیتاحاال ند یعنیپک هم داره!!!!. کسیباو.س

 نه؟ ای رهیشوورت باشگاه م یدونینم

 !!!؟؟؟؟ینرفته بگ ادتیابروشو باال انداخت و گفت: تا  یتا هی

 .میفرودگاه باش 9نگ زده بود گفت فردا ساعت زآرسام  گفتمیدهنمو با صدا قورت دادم و گفتم:آهان داشتم م آب

 ؟یچ یفرودگاه؟ واسه -

 .عمل بیرون بیان هممونو یه مشهد مهمون کنهسالم از اتاق  اینذر کرده بود اگه رها و آر  :من
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رفتم پیشش و روی میز .تایید تکون داد و رفت جلوی آینه و مشغول سشوار کشیدن موهاش شد نشونه به سرشو

 رهامی؟:توالت نشستم و گفتم

 ؟یجونم خانوم-

 ؟یگوش کن یدیبگم قول م یزیچ هی  :من

 بگو زیشما دو چ-

 ؟یآرسامو ببخش شهیم  :من

 نیاز ا ریغ یزینشد هر چ گهینه د-

 بگم ینشد تو گفت گهینه د  :من

 .یدوست دار ینهال ول کن تو رو جون هر ک نیبب-

 نیان.ا یدر کنار هم راض  شونیهمو دوست دارن و االن هم  از زندگ یلیرهام.آرسام و رها خ نینه تو بب  :من

 !!؟؟یخواهرتو بهم بزن یزندگ یلطمه بزنه.تو دوست دار شونیتو ممکنه به زندگ یدلخور

 لبه تخت نشست و گفت: یو رو نییانداخت پا سرشو

 دیبا کاریچ دونمیفکر نکرده بودم واقعا نم ناشیتا حاال به ا یبکنم.از دست آرسام دلخورم ول دیبا کاریچ دونمینم -

 بکنم.

 همه بهتره.هوم؟؟ یبرا ینجوری!ایکه تو آرسامو ببخش نهیکار ا نیرهام بهتر نیو کنارش نشستم و گفتم:بب رفتم

 خانومم بگه. یچشم هر چ-

 .ی.حاال پاشو لباساتو بپوش که سرما نخورنیآفر :من

 چشم-

 ..دیو رفت لباساشو پوش پاشد
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 منتظرتم. نیماش ینهال من تو-

 باشه.فقط رهام؟  :من

 جانم؟ -

 ؟یبرد الرویوسا  :من

 !شون؟یاریب توضع نیتو با ا ذارمیمن م یآره فکر کرد-

خانومشو.سوار  کنهی! درک مگهید نهینمونه ا یآقا یمانتوم شدم.خوب دنیبه روش زدم و مشغول پوش یلبخند

 شدم. نیماش

 مشهد یبه سو شیپ-

 رهام؟  :من

 ؟یجانم خانوم-

 ؟یکن کاریچ یخوایو م نیمشهد ماش میریم مایخب ما که با هواپ  :من

 خونه برهیم نویخودش ماش میریگیخب اونجا کارگر م-

 نال؟یترم انیم نایمممم...مامان ا :من

 و گفت:آره خانوم کنجکاوم. دیکش لپمو

 .میدیرس نالیبه ترم قهیاز چند دق بعد

 نیمامان مواظب خودتون باش-

 من باش ی: تو هم مواظب خودت و رهام و دردونه مامان

 .میکرد یهمه خداحافظ با

 ؟یحامله ا یخانم-
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 شکمم خود به خود باد کرده[ ستمی]نه حامله ن

 بله  :من

 قرص و بخور نیا ادهیز مایدرصد حالت تهوع تو هواپ یبهم داد و گفت: چون تو باردار یقرص

 : خانوم براش ضرر نداره؟رهام

 شده است شینه آزما-

 :ممنونمن

 گلم.. کنمیخواهش م-

 .میشیم کیبه مقصد نزد میدار دیخودتون و چک کن یلطفا کمربند ها ونیخانم ها و آقا-

 چک کردم. کمربندمو

 ؟ی: چک کردرهام

 اهوم-

 ایتا به دن ادیکه ز ی.دست تو دست رهام وارد شهر آرامش شدم.در کنار همسرم و فرزنددمیکش یقیعم نفس

به  دنیکردن راه تا رس یفقط الزم ط میو چون هتل رو رزرو کرده بود میکرد هیکرا نیماش هیاومدنش نمونده بود.

راحت  میتونستیم میکرده بود زرواتاق ر هیچون هرکدوم  میدیبه هتل رس یخسته بودم.وقت یلیهتل بود.خ

 5لباسم و عوض کردم افتادم رو تخت.هنوز  نکهیکردم و به اتاق خودمون رفتم و بعد از ا یخداحافظ ی.سرسرمیباش
 .میریبگ نجایدختر خوشملمو هم یسمونینگذشته بود که رهام اومد تو اتاق.قرار شده بود س قهیدق

 ؟یزود اومد نقدریچرا ا ییشد آقا یچ-

.اومد یگرمکن ورزش هیبا  دیپوش یرکاب هیهوا گرمه  میماه هست وریاول لباسشو عوض کرد و چون االن تو شهر اومد

 .ذاشتمیهم خسته بودن و بهتر بود تنهاشون م نایو گفت: خب رها ا دیکنارم دراز کش

 من یمرد نمونه  نیبوس کردم و گفتم:آفر لپشو
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 میخواهش نهال زندگ-

.... 

دارم.رهام رو  چهیدل پ کردمیحس بد بود.حس م هیاز خواب پا شدم.احساس درد داشتم.  یچرت حساب هیاز  بعد

 صدا کردم: رهام.رهام پاشو...

 شده؟ یاز خواب  پا شد و با ترس گفت: چ رهام

 رهام درد دارم  :من

 چرا؟-

 چم شده! دونمینم  :من

 ارمیواستا برم رها رو ب-

 زود  :من

آخه االن وقتش نبود.تازه  یدرد داشت.ول یلی.خزدی.دختر کوچولوم داشت محکم لگد مرونیاز اتاق رفت ب رهام

 وارد اتاق شدن. یهشت ماهه که حامله ام.رهام و رها با نگران

 شده نهال؟ ی: چرها

 شده. شتریپا شدم دردم ب زنهیچم شده.خواب بودم حس کردم داره لگد م دونمینم  :من

 مامانش. گهید زنهی.خوشگل عمه داره لگد مهیعاد ستین یزیچ-

و دستاشو گذاشت  دیرفت و رهام اومد کنارم دراز کش رونیرو لبم نشست.رها از اتاق ب یفکر کردن بهش لبخند با

 !ایکن تیمامانتو اذ نمیرو شکمم و گفت: دختر بابا نب

 رهام و بوس کردم و گفتم:مثله باباش سرتغه ی گونه

 یمظلوم نیبه خودش اشاره کرد و گفت:مثل من؟ من به ا رهام

 دوست دارم؟ شتریرو از همه ب یچه آهنگ ایتو دن یدونیو گفتم: رهام م نشیگذاشتم رو س سرمو
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 تمیر نیعشقم بهتر ی نهیس یکه تو ینیا یصداتکون داد و من به قلبش اشاره کردم و گفتم: یبه عالمت منف سرشو

 اسیآهنگ دن

 نهال؟-

 ممم؟ :من

 ؟ هیاز ک ایدن یحرفا نیقشنگ تر یدونیم-

 تکون دادم و رهام ادامه داد: یبه عالمت منف سرمو

 ...هیساده باشه اما واسه من پر معن دیشا زنهیرو عشقم م ایدن یحرف ها نیقشنگ تر-

**** 

 حرم. میقرار شد بر یاز خوردن عصرونه دور هم بعد

 الرضا یبن موس یعل ای کیاسالم و عل-

پدر و مادر من رو از سرم کم  ی هیبچمو سالم بهم بده.سا یاز خدا بخوا خوامیآقا! سالم ضامن آهو!آقا ازت م سالم

 کنارم باشه.و البته]دستم و گذاشتم رو شکمم[ کنار دخترم. شهینکنه.عشقم! رهامم هم

 «پابوسش میآقا ما رو بطلبه بر شاالیا»

 «ننداز تیپاراز سایشم»

 «منو نخور دیحاال ببخش خب»

 حرم امام رضا}ع{رو با تمام وجودم حس کردم. یعنیجا  نیپر آرامش تر ی.االن معنیشدم از هر درد و غصه ا یخال

 .میطرف بازار رفت به

 رهام ترشک! یوا-

 خدا به دادم برسه  :رهام
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 ؟ییجونم آقا یرهام-

 ستمیمن خر بشو ن  :رهام

 ییاه بالنسبت آقا-

 : رهام خان منظورش بالنسبت خره استا!رها

 گفته ؟ ی.کشعوری: اه بمن

 خرمیاصال نم هینجوری: حاال ارهام

 .میما رفت کنهیم تیاذ ای.آرنیایهتل شما هم بعد از گردش ب میریم می: نهال من و آرسام داررها

 رفتن. نایا رها

 خب من لواشک هوس کردم ادیدلت م ییآقا-

 اهینه س یقرمز بخور یزایچ دیپس با ادیدر ب یدخترم لپ قرمز خوامیمن م  :رهام

 باهات قهرم گهید اسینجوری...ایاکه ه-

 که ستیبرات خوب ن یآخه خانم :رهام

 شهیم جبچم ک یچشا شمیاونجورآخه -

 کردو گفت:از دست تو یپوف رهام

 برام؟ یخریم یعنی  :من

 رمیبرات بگ میبر-

 آخ جووون :من

روشن  یخواب صورت سیسرو هی.مشغول خوردن لواشکم بودم که دیخر یویبرام ترشک و لواشک ک رهام

 نیخواب و بب سیاون سرو رهام.انقدر خوشگل بود که محوش شدم.به رهام گفتم:دمید
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 کدوم؟-

 روشنه یخواب صورت سیاون سرو :من 

 خوشگله یلیاوهوم خ-

 مش؟یبخر :من

 خونه؟ میببر یچه جور میبخر میاالن اگه بخوا-

 من ازش خوشم اومده م؟یکن کاری.خب چایگیاه راست م  :من

 ارنیبرامون ب میتهران سفارش بد میبرگشت یوقت میریشماره اش رو بگ میتونیخب م-

 تهران؟ ارهیب نجایاوه از ا  :من

 نوشتن پست به تمام کشور یوقت فشونهیخب وظ  :رهام

تو  ای.آرسام و رها و آرمیخوشگل به طرف هتل راه افتاد یچند لباس نوزاد دیو بعد از خر میاش رو برداشت شماره

 هیشدم. لیاندازه ف کردمیخودمون.راه رفتن برام سخت شده بود.حس م یطبقه خودشون بودن و منم رفتم تو طبقه 

 خورده از لواشکم برام مونده بود.

دختر  نکهیتعجبه که تو با ا یواقعا جا شهیبچه اش پسر م یترش بخوره موقع حاملگ یزایآدم چ دمی: من شنرهام

 ؟یخوریترش م یزایچ نقدریچرا ا  یول یحامله ا

 گهید مینیو گفتم: ما ا دمیخند

 کنهیپشت بغلم کرد و گفت: خانوم من با همه فرق م از

 طرفش و گفتم: رهام؟ برگشتم

 جونم خانومم؟-

 ترسمیم مانیمن از زا :من 

 ؟یخانوم یترسیچرا م-
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 گهیخب درد داره د  :من

 مگه نه؟ یکنیتو که تحمل م-

 بگم؟ یزیچ هی :من 

 بگو زیدو چ-

 انتخاب کنن تو بچه رو انتخاب کن باشه؟ ویکیمنو بچه  نیاگر دکترا خواستن ب  :من

 نیاز ا نمینب گهیبعدم د امیمنم باهات م یام نکن نهال.تو بر وونهیکرد و گفت: د یو تو موهاش کرد و پوف دستش

 ایحرفا بزن

 آخه.. :من

 زایچ نجوریحرف ا گهیو اما نداره.د یحرفمو ادامه بدم و انگشت اشاره اش رو گذاشت رو لبم و گفت:آخه ول نذاشت

 ?okرو بهم نزن.

 چشم  :من

 به خانوم خودم... نیآفر-

دو شب بود که  ای 1 یساعتا بایکار داشت.تقر یکمیتهران چون رهام  میبرگرد میگرفت میچند روز بعد  تصم 

 خونه. میدیرس

با رهام  مینه.از زندگ ایکه حالم خوبه  کردیو از پشت ددر صدام م ومدیم قهیدق 5تو حموم.رهام هم هر  دمیپر عیسر

 هیا یام! واقعا مرد عال یراض یلیام.خ یراض

 «نباشه بچه ایب نه»

 «سایخفه شم زیلیپ»

 «یاوک»
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.خواستم موهام و شونه کنم که رهام وارد اتاق شد.اومد باال سرم و شونه رو دمیاومدم و لباسامو پوش رونیحموم ب از

رو موهام دست بکشه خوابم  ی.آخه هر کزدمیکرد.داشتم کم کم چرت ماز دستم گرفت و شروع به شونه زدن موهام 

 شد که خوابم گرفت... یچ دونمی.نمرهیگیم

 

 جا ندارم گهیرهام به خدا د-

 سین یزیکه چ یگوجه فرنگ لویک هی نیباشه ها! حاال بگو چشم ا یلپ قرمز دیجا ندارم.دختر من با یچ یعنی  :رهام

 .یعالمه انارم بخور هی دیبا

 خدا الفرار ای-

 و دستاشو دو طرف صورتم قاب  گرفت و گفت: واریگرفت و منو چسبوند به د شونمو

 نهال؟-

 ؟ییبله آقا  :من

 پسر بودن بچه[ ای]قول سر دختر ؟یبگم که انجام بد یکار هیقرار بود  ادتهی-

 آره :من

 ؟یکن کاریچ دیبگم با-

 اوهوم  :من

 کن نهالم؟ یامشب برام دلبر-

 ن؟یهم  :من

 آره....-
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فقط  شمیبا پوستم داشت.آرا یخوب یلیبودم تضاد خ دهیکه پوش یا یدوباره به خودم کردم.لباس قرمز حاملگ ینگاه

 یبرا خوادیکه م یا یلی.موهامم دورم باز گذاشته بودم.من امشب شده بودم لیرژ لب سرخاب هیبود و  ملیر هی

 من: ینشست و شروع شد دلبر من یرفتم و رهام هم اومد روبرو انویکنه.به طرف پ یمجنونش دلبر

 

 بهت بگم.... خواستمیحرفا مونده بود رو دلم که م یسر هیرهام -

 وییایدن یآقا نیبهتر تو

 وییایدن

 ایامیدن آره

 ویکه قلبم و تو مشتت دار حاال

 وییتنها دهیته رس به

 ایامیدن آخه

 خوبه حسامونو دای]چقد شد

 خوب همرامونو یو هوا حال

 امونویعاشق میدیم ادامه

 بار2فردامونو[ میساز یم گهیهم د با

 یلحظه هام مرد

 یامیدن

  ایامیدن

 ایامیدن
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 و روزام و بهتر کن بمون

 ایکن بهتر

 ایامیدن

 هیکیعشقم  یوقت هیبه ک یک

 هیبرام زندگ چشمات

 هیک اتیدن بگو

 [یامیدن تیلی]با حرکت لباش گفت:خود ل

 به هم رهیقلبامون زنج یجور هی

 هیبه چ یچ گهید میدینفهم

 هیبه ک یک اصال

 خوبه حسامونو دای]چقد شد

 خوب همرامونو یو هوا  حال

 امونویعاشق میدیم ادامه

 بار 2فردامونو[ میساز یم گهیهم د با

 

 :رهام

 

 .یوا یمامان بچت مرد.وا یآخ رهام خدا نکشتت.آ-
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هم درده خودشو  یعیطب مانیو خوب زا میانتخاب کرده بود یعیو طب مانشیبود رو زخمم.زا ینهال زهر غیج یصدا

 داره.

 خدا.مردم یآ یرهام قبرتو نکنم من.آ یآ-

.آرسام به طرفم اومد و شونمو گرفت و به طرف دمیکش یو کالفه دست تو موهام م رفتمیراه م مارستانیب یراهرو تو

 در همون حال گفت:و  یرو صندل نمیکشوندم و وادارم کرد که بش یصندل

 گهید نیجا بش هیچته مرده گنده -

 نمیبب دنشویدرد کش  تونمی،نم تونمینم  :من

بچه تو بغلش  هی.باالخره به پرستار همراه نجایبود که اومده بودن ا یساعت هی نایو پدرجون ا نایو آرسام و مامان ا رها

 اومد. رونیاز اتاق عمل ب

 ه؟ی: پدر بچه کپرستار

 جام بلند شدم و گفتم: من هستم از

 به طرفم اومد و بچه رو داد به من و گفت: پرستار

 ببخشه یخوب تونیبچه تو زندگ نیهم دوارمیداره ام یا یمظلوم و دوست داشتن ی افهیق-

 برابر اصل نهال بود. یرو خوب تو بغلم جا دادم. صورتش کپ بچه

 به پرستار گفتم: حال خانومم خوبه ؟ رو

 .ییبه اون باال نیرو بسپار یهستن.همه چ هوشیفعال ب شونیا :پرستار

 رها و آرسام به طرفم اومدن. یو حت نایو پدرجون ا نایا مامان

 عمه قربونش برم هیگریچه ج ی: وارها

 که تو بغلم داشتمش پرستار بچه رو ازم گرفت و برد. قهیاز چند دق بعد
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 :نهال

 

 که بغلش بود، بود. یرهام و بچه ا دمیخودم د یکه جلو یزیچ نیباز کردم.اول چشمامو

 نهالم یشد داریباالخره ب-

 شکمم احساس درد کردم. ریکه ز دمیخودم و به سمت باال کش یکم

 مرد یخانوم باالخره از خواب نازشون دل کندن بابا پاشو بچه از گرسنگ-

 که دختره بابا گرسنشه. ریو گفت: بگ دیبوس شویشونیهم که هستن.رهام بچه رو داد بغلم و پ نایبود.اه مامان ا رها

رفتن تا  دونمی.من که مرنیواسه دختر مامان شناسنامه بگ یبا آرسام و پدر جون و بابا رفتن که مثال دسته جمع رهام

بدم.خب سابقه نداشتم که!خخخ.خدا رو شکر که رها  ریبه بچه ش یچجور دونستمیاصال نم قتشی.حقمیما راحت باش

دادن  ریش نیری.باالخره من هم حس شیفهمینم یچیه مانیزا یها یاز سخت یتا مامان نش گنیکمکم کرد.راست م

 به بچه رو حس کردم.

. 

. 

 

 بستم. مویزندگ دفتر

 چند وقت فکر کردم: نیا به

و  دیبا هم ازدواج کردن و بخاطر نازا بودن خاطره از پرورشگاه دو تا بچه خوشگل به نام خورش مانی]خاطره و پ

 یبچه ها یاز رهام خواسته بودم تا برا هیمهر یکه برا یآوردن و بزرگ کردن.من هم با کمک رهام موسسه ا مانینر

 گذاشتم.[ من  یزندگ نهالکردم و اسم موسسه رو  یو راه انداز میسرپرست درست کن یب

 باالخره تموم شد؟-
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 رو برد؟ یکیرها اومد ن  :من

 آره-

 سراغ من؟ یاومد نیپس واسه هم  :من

 یخانوم شتمیپ شهیمن که هم-

از  دیکه نبا شهیاما هم میادامه بد مونیبه زندگ یکیمن و تو و ن دیتموم شد. شا مونیرهام باالخره دفتر زندگ  :من

 مگه نه؟ سمیبنو میزندگ

 .امیاز خجالتت در ب دینهالم.حاال پاشو که امشب بامعلومه -

 یکن یامشب برام دلبر خوامیزد و گفت: م مهیو رهام روم خ میطرف اتاق رفت به

 کنمیم یشرط برات دلبر نیفقط با ا یجبران کن دیبا اههیهم تولد آر ید  30مهره ها تازه  1 یکیرهام فردا تولد ن-

 باشه؟

 

که دور شدن ازت جزء محاالت  یعاشقم کرد یجور  هی ؟یکرد کاریباهام چ یآخه لعنت..ای به چشم:رهام

کجا و چه موقع عاشقت شدم فقط  دونمیاومد تو قلبم جا خوش کرد که اصال نم یواشکی نقدری.عشق تو امهیزندگ

 خوامتیمگمشده اشه. مهیزنده موندن داره اونم ن یبرا دیام هیدارم که  قراریدل ب هی دمیبه خودم اومدم د یوقت

 من. ینهال زندگ یهست نکهینهالم.ممنون از ا

 انیپا

 گلمون: یبه مادرا میتقد

 ج_هیسم#م و _زهرا#

تو برنامه  یهست و به زود تمیلجباز ی فتهیهم ش میسینویم میکه االن دار یاسم رمان دیممنون که باهامون بود

 چاکر شما:.فراموش نشه  تایحما زارمشیم
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 این یمحمد سایشم

  و

 ینوع مطهره

18/1/97 

 صبح هشت و بیست و چهار دقیقه:ساعت

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 مراجعه کنین . عاشقانهسایت رمان های برای دریافت رمانهای بیشتر به 
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