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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 یبشود.دلبستگ دلخوشعلفی حضور به یتواند حت می هک است آدم اهست . تن آدمی دردناک صهق یدلبستگ

 هت کس یخطرناک یماریب ی....دلبستگانتظاریاسارت و برا ی، برا یدلتنگ یدرد ، برا یست برا یلیاص ی مخانوادهه

 اشقع پدرانِ تمام هب میرفتنتقدبرباد  یعنی یآورد و وابستگ یم یوابستگ دلبستگی. ست مرگ درمانش اهتن

 محاسنش و بود شده خشک شها پا.. انداختم بابا هدوباره ب یهنگا"ییبایعشق و ز ی ههال نام هب":نمسرزمی

ه ندکن مرطوب کرم.. رفتم سمتش هزدم ..ب یقیچشماش گود..متقابال نگام کرد لبخند عم ری.. صورتش زردو زدسفی

 دستاش هب کرمو بعدش و زدم دستاش هگرفتم..اول ب*و*س*ه ب مزبرشو تو دست یرو در آوردم .. دستا

آره دخترم..بغضمو قورت دادم -جواب داد یفیضع یصدا ؟؟بایخوب ییبابا-و گفتم دمی..دستامو رو صورتشکشدممالی

 ه.س.و.ب اشهکردن.. رو مو یزچی هب ره.. تظااِیدرددن نیبدتر نیا کردمی بودن خوب هب ره.. حالش خوب نبود و تظا

زد و دستمو  خشکی آقا؟؟لبخند همراقب خودت باش باش امبی هک ره... تا بعد ظخوبی هک هخوب-کاشتم و گفتم ای

 از شوها..نگذارممی اتهتن نمیه.. برا  دونمیم-و گفتم نپایی انداختم سرمو..نباش من نگران برو.. هباش-گرفت و گفت

و  از کنار بابا بلند شدم یعل ای.. با مونیشده بودم مردزندگ نو ناتوان بود و م ریطور..بابا پ نمیه..منم گرفتنمی من

گرد رو  کیکوچ نهیجلو ا دمیپوش یشال مشک هیسمت کمد در به داغونم رفتم تنها مانتوم و برداشت و شلوار و 

وچه ک رونیو از خونه زدم ب  دمیتو .به سمت در رفتم و کفشامو پوش دیخدا به ام یبه خودم نگاه کردم و گفتم.ا وارید

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خیرفتم فصل زمستون همانا  نییکوچه پا یاز پله ها یو درشت به سخت ریز یپر بود از بچه ها مونیمیو قد کیبار

وب خ یلیکنم خ دایشروع به قدم زدن کردم و با خودم فکر کردم.اگه امروز کار پ ابونیپله هاست  کنار خبستن رو 

 فقط خداکنه قبول کنن  دمیحالت وام با کار کردن  پسش م رمیگیاندازه خرج عمل بابا ازش  م شهیم

 

 

 نام خدا به

 مخالف اسیبچه داره.پدر  کیکه از همسرش جداشده و شهیم ریبه نام ام یپسر یوابسته  اسیبا نام  ی:دخترخالصه

 .شهیم مونیپش رمیوام

شوهر دختر خاله  ریام اسی.....امااز شانس بد کننیوباهم ازدواج م ادیم اسی یارشام به خواستگار اناتیجر نیتوهم

 ........شهیارشام که باعث م

 .....دیای یم یکس یاست که روز نی:خبر خوب امقدمه

 را خواهد گرفت! تانیتان دست ها یخاکستر یروزها انیدرم

 .........دیچسبیسردتان م یبه تن روزها یروز برف کیبه افتاب بعد از  هیکه شب یتروهزار بار عاشقانه تر کس گرم

 ........شودیم تانیاز جنس محبت که مرهم تمام زخمها دیایم یکس

 را در اغوش ارامش حل خواهد کرد..... تانیترس وکابوس ها وتمام

 شما.... یساختن دوباره  یخواهد امد برا یکس

 !دانمیاز طرف خدا م یمن ان شخص را معجره ا که

 جواب دادم. ربودیشدم.ام داریب یزنگ گوش یصدا با

 سالم_

 ؟یسالم هنوز ازم ناراحت_
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 نباشم!_

ن فرق داره.م طمونیشرا میخوریحق با پدرته ما بدرد هم نم کنمیمن فکر م اسی نیحرف بزنم،بب ینزاشت یتوحت_

 !یتومجرد یازهمسرم جداشدم وبچه دارم.ول

 !یمن قول داد شد؟توبهیقشنگت چ یاون همه حرفا ر،پسیام یجازد_

 خدافظ. رمیگیبرم.بعدا باهات تماس م دیمن با_

 کردم. هیبلند گر یقطع کردم وبا صدا یبدون خدافظ_

 اس؟ی یکنیم هیراگریشده!چ یوارد اتاق شدوگفت :چ سارا

 شده... مونیپش گهیگفته،زنگ زد م ریبه ام یچ ستی!معلوم ندیازشوهرتون بپرس_

 تمسیبلد ن نکهیبزار بحساب ا ستمین یمیصم یلینداشتم دوست دارم اگه باهات خ یمن تورو مثل بچه  نیبب_

کچل که  ای یکور ینداشتم...حق باپدرته اخه چرا؟مگه کم خواستگار دار یوقت فرزند چیکنم چون ه یمادر

 !یپسر بش نیزن ا یخوایم

 من دوسش دارم..._

.من میباهم صبحانه بخور می.االنم پاشو بررید گهید یول یشیم مونیمن مطمعنم بعدا پش یول یشیتواالن متوجه نم_

 شهیم یچ نمیبب زنمیباپدرت حرف م

 قول..._

 دختر! یاریهمه اشک ازکجا م نیحاالپاشو اقول _

 بودم... دهیدراز کش ونیزیوبعد صبحانه جلو تلو میرفت نییبا هم پا_

 واسش ببر باهاشم حرف بزن. کنمیپدرتو اماده م یغذا اسی_

 !کنهیگفتم:قبول نم یلرزون یباصدا_

 اماده کنم غذارو.توهم برو لباس بپوش رمیبگم مادر،من م یمن چ_
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 ببرم. نیاومدم،من امادم بد نییرفتم واماده شدم از پلها پا به اتاقم_

 یمادر ببر.مواظب خودت باش ایب_

 .نیخوب یلیوگفتم:مثل مادر خودم دوستون دارم شما خ دمیصورتشو بوس_

ادم خوب  هی میقد یهایداشت.ازبازار یشدم به سمت مغازه پدرم به راه افتادم*پدرم فرش فروش نمیسوارماش_

 *ریوخ

 دمغازه شدم وگفتم:سالموار_

که هنوز پشتش به من بودوگفت:خب ارشام جان پسند شد؟قراردادو  ی.روکردبه پسرنیبش ایب یسالم بابا جان خوب_

 !میببند

 د.بو دهیاسپرت پوش یمشک یخوش پوش بود کت وشلوا یسالم کنه.ول هیادب برنگشت  یباخودم گفتم:چه ب_

 هستن. اسیپسرم دخترم _

 .گفتم:سالمدیبرگشت منو د_

 ...دنتونیخوشحالم از د اسیسالم خانوم _

 رفت. یجناب...با پدر دست داد وبعد خدافظ نیهمچن_

 

 

 

 .نیبش ایب یستادیچرا و_

 سرد شده حتما. نیگذاشتم وگفتم بخور زیم یسبدو رو_

 ...هیمیمبل و فرش داره،پسر دوست قد شگاهیماشاهلل نما یپسر اقا_
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 !شدیچ ریام نیبگ ریامتودلم گفتم خب بمنچه از _

 صبح؟ یباز راه انداخت هیسارا زنگ زد.گر_

 انداختم. نییباخجالت سرم پا_

 پسره بشنوم. نیاز ا یحرف خوامینم گهیوتمام د زنمیحرفامو م باری اسی نیبب_

 !یخطا کن کردمیمن تورو ازاد گذاشتم فکر نم_

چندبارم منو خونشون دعوت کرده  میکردیصحبت م ی.تلفنمیکردم.ما چند ماه باهم اشنا شد کاریخطا!مگه من چ_

پدرم بهم زل زد پلکم  دمیهودی!من دوسش دارم بابا*نیازنرگس خانوم بپرس نیکه مامانش بوده.حرف منو باور ندار

 انداختم* نییبا خجالت سرم پا زنهینم

 نکردم... یبخدا کار بد_

 !یشیبچه م هیصاحب  یتواول زندگ یول هیپسر بد گمی.من نممیاومد مردونه باهم حرف زد ریام روزیدخترم د نیبب_

 ؟یمانع ش یخوایبرگرده،توکه نم خوادیزنش م گفتیم ریام_

 !نیگیدروغ م نیممکن شما دار ریغ_

 دختر از خودش بپرس! هیالاله اهلل...دروغم چ_

 .ریزدم وسوار شدم.زنگ زدم به ام موتویرفتم ر نیبرداشتم و به سمت ماش چیسوئ

 نمت؟یبب خوامیسالم م_

 ؟یسالم خانوم!من خوبم توخوب_

 برگرده؟ خوادیزنت م ی...چرا نگفتیپست یدروغ گو هیتو ینامرد یلیخ_

 ...خوامیمن جواب م مینه؟باتو یروت نشد بگ_

 .باهات حرف دارم!یشگیرستوران هم ایب_
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ود تنش ب یبافت سورمه ا هیبود. زنشستهیوداخل رستوران شدم.پشت م دمیهم اونجا به سمت رستوران رفتم.رس از

 ونشستم. دمیعقب کش ی.جلورفتم وصندلیباشلوار مشک

 ؟یسالم خوب_

 ؟یکنیفکر م یتوچ_

 سفارش بدم؟ ی. چیمن شرمندم!نهار خورد_

 برگرده؟ خوادیزنت م گهیم ی.جواب منو بده؟پدرم چومدمیواسه نهار خوردن ن_

رفت.فکر کنم هردومون  شیما زود پ ره،طالقیگیمادرشو م.بهونه امیبرنم نی.من از پس مشکالت ارتدیشا یعنیاره _

 !نیبخاطر ارت م،حداقلیاشتباه کرد

.از اولشم یبهتر از من دار اقتیل یهست ی.تودختر خوبهیبگم حق باتو یدونم چ یواقعا متاسفم وشرمنده.نم من

 !هیتموم شه به نفع تو.باورکن هرچه زودتر میفقط به هم وابسته شد میاشتباه بود ما هردومون تنها بود

 که از اول گوشه چشمم بود با سرانگشتم گرفتم.گفتم:پدرم گفت... یاشک_

 !یمنو ببخش دوارمیبرگرده...بخداشرمندتم ام خوادینه زنم واقعا م_

 .،خدافظتیزندگ نیبهتر قیال نی.ارتیرو عقب دادم وپاشدم.گفتم:خوشبخت ش یلرزونم صندل یبادستا_

 ...چقد احساسنیاسمم صدا نزد،نگفت بمون فقط متاسفم هم یرفتم.حت یعقب برگشتم وبا دو به سمت خروج به

 !کردمیحقارت م

 ییییی...لعنتییییکردم...بادستم به فرمون زدم:لعنت هیباز کردم ونشستم سرمو روفرمون گذاشتم وگر نویدرماش

 .رفتیراه م ینطوری.ساراجون تلفن تودستش بود وهمدمیخونه که رس به

 شده؟ یزیسالم چ_

 دختر؟ یسالم معلومه کجا_

 بهش زنگ بزنم اونم نگران کردم. ،بزاریوقته رفت یلیشدم زنگ زدم پدرت گفت خ نگرانت
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 الوسالم پارسا...._

 باشه خدافظ. اره،نه

 ن؟یکشیگشنمه واسم غذا م_

 .کنمیاالن گرم م ایبرولباساتو عوض کن ب زمیاره عز_

***** 

 قاشقو تودهنم گذاشتم...واقعا خوشمزه بود.ممنون. نیاول_

 ؟ینوش جانت مادرجون بخور بعد بگو کجا بود_

 !ریام شیرفتم پ_

 برگرده.رفتم باهاش حرف بزنم. خوادیبابا گفت زنش م اخه

 شد؟یخب چ_

 .یزدم به صندل هیقاشق وچنگال گذاشتم و تک_

 تموم شد! یچیه

 !برگرده.متاسفه،ببخشمش خوادیزنش م گفت

 !میستیمناسب هم ن دهیمدت فهم نیتازه بعد ا_

 !نی.فقط بخاطر ارتدمشیمن بخش یپرو ول یلیخ

 زمان بگذره. دیفقط با یکنیقربون دل پاکت شم مادر.باورکن از اولشم اشتباه بود.توهم فراموش م یااله_

**** 

 تو ذهنم.انقد فکر کردم که اخرش خوابم برد. ومدیجور واجور م یهمش فکرا ینهار رفتم بخوابم ول بعد
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 .نیی.دستو صورتمو شستم ورفتم پادارشدمیبود که ب8ساعت _

 ن؟ینکرد دارمیسالم چرا ب_

 .ارمیواست ب نیبش ایحاضر ب مییپختم چا کیمادر.ک ومدیسالم دلم ن_

 .یوبه دهنم گذاشتم.اووووم خوشمزس مرس کیک_

 خونه شوهر! یریم گهیدو روز د یستیبلد ن یبدم تو اصال اشپز ادتی یخوایم_

 ندن مادر جون... فوشمون

 !دیبود که اونم پر یکی...کوشوهر حاال دمیبلند خند یباصدا_

 !یا دهیترش کنهیادم فکر م یگیم ینجوری.ایخودت نخواست ی.انقد خواستگار داشتهیحرفا چ نیوا ا_

 .خوانیم یچ گهید یگرفت سانستمیخانوم ،خوشکل ل ماشاهلل

 توچاه! فتمیم امیاز چاله در م کنمیندارم.فکر م یسارا جون حس خوب یدونیم_

 .پاشو...ادیدور پدرت هرجاباشه م زیفکراتم بر نیا یسرحال بش ریدوش بگ هیپاشو برو _

 شدم و به اتاقم رفتم.حوله و لباس اماده کردم و رفتم حموم. بلند

 مدت فکر کردم و موندم بدون جواب! نیداد.به ا یبهم دست م یعاشق دوش اب گرم بودم.حس عال-

 رو گرفتم و به چهره ام نگاه کردم... نهیبا دستم بخار ا-

 زیکه چ یداشتم که از مادرم به ارث برده بودم.مادر یقشنگ یبه رنگ شب...چهره  یداشتم با موها یدیسف پوست

 !ستیازش بخاطرم ن ادیز

 اومدم... رونیدر حموم از فکر ب یباصدا

 اومده! ؟پدرتیکنیم کاریساعته چ هی اسی-

 .لباس تنم کردم و موهامو خشک کردم...رونی.خودمو شستم و اومدم بامیباشه سارا جون االن م-
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 منتظر من بودن واسه شام... ن،ییپا رفتم

 سالم پارسا جووون...-

 .نیبش ایب یسالم بابا جان خوب-

 رو عقب دادم و نشستم... یصندل

 یکیو واسه خودم  زیگذاشتم رو م ینیرفتم  س یرایبه پذ یچا ینیدر سکوت صرف شد.بعد ازشستن ظرفا،باس شام

 برداشتم.

 ...کم کم وقت شوهر دادنشه نه پارسا؟یخوشرنگ یدستت درد نکنه.به به عجب چا-

 با لبخند نگام کرد وگفت پدرم

 باشه... یچرا که نه،تا قسمت چ-

 .باشه.. میدائم الرژ دی... که بنده خدا باریبگ ادیاز مادرت  کمی! یچی.غذا که هیزیرخوشرنگ ب یچا ی! توبلدفقط

 گفتم باباااااا قیبا ج-

 !گمیجون بابا دروغ که نم-

**** 

 ...نیی.دست و صورتمو شستم و مسواک زدم.رفتم پایرو ادهیگرفتم برم پ میشدم تصم داریب یصبح وقت-

 ساکت بود.رفتم اشپزخونه وصبحانه خوردم...تلفن برداشتم و به سارا زنگ زدم. یلیخونه خ-

 ؟ی!کجایسالم ساراجون خوب-

درست کن واسه پدرت ببر.اخه  یزیچ هی امیختم قران فکر نکنم نهار ب یسالم دخترم.اومدم خونه خانم کاظم-

 نخوره بهتره! رونیب ی.غذاکنهیگفت معدش درد م شبید

 کردم وگفتم باشه. یلب نوچ نوچ ریز-
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 پدرم... شیدرست کردم.اماده شدم و رفتم پ یدو ساعت ماکارون یکیاشپزخونه رفتم و اخرش بعد  به

**** 

 .نیوارد مغازه شدم وگفتم سالم خسته نباش-

 کردم... یسالم اروم هیادب اون جا بود  یب یبازم اون پسر-

 سالم تکون داد! یفقط سرشو به معن اونم

 ...امیمن االن زود م نیبش ایب یسالمت باشسالم دخترم -

 کجا ؟واستون نهار اوردم...-

 .دیاثر نبوده...و خند یب نیهم چ شبیکه د نینه مثل ا-

 ن؟یریباحرص گفتم حاال کجا م-

 .امینداشته باشه زود م یوقت کم وکسر هینه.  ای لیاقا ارشام تکم یسفارشا نمیانبار بب رمیم-

 باشه...-

 گفتم... یزل زده به من با لحن طلب کارانه ا دمیکردم د به ارشام نگاه-

 اومده؟ شیپ ی!مشکلهیییچ-

 لبخند زد وگفت نه زبون دراز! هی-

 ؟یچشامو گرد کردم و گفتم با من-

 ...دیا؟وخندیهست ا یا گهیزبون دراز د-

 !ینمک پرو...خودت یب-

 اااایشیجذاب تر م یشیم یعصبان-
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 زنگ خورد... میخواستم جوابشو بدم که گوش یهنوز م-

 سالم...بله درست کردم. -

 ...باشه خدافظ.یماکارون گهیخوب شده...اره د نه

 حاج اقا رو... یبه کشتن ند-

 متوجه نشدم!-

 ...دیبه سبد غذا انداخت و خند یابرو اشاره ا با

 و صورتمو برگردوندم. دیخواد نگران باش یشما نم ریبا حرص گفتم نخ-

 کوچولو بد اخالق!-

 !ی.چقد تو بانمکدمیهه هه خند-

**** 

 بابا اومد و ارشام با پدر دست داد و گفت ممنون حاج اقا قهیاز چند دق بعد

 قرار داد بستم. نیپسرم.منم خوشحالم با پسر حس کنمیخواهش م-

 .اسیمجددتون خانوم  دنیبا اجازتون من برم،برگشت و گفت خوشحال شدم از د-

 ...دمیرفت از بابا پرس یخدافظ. ارشام  وقت نیهمچن-

 .دمیازش نشن یزیمن تا حاال چ ه؟یک نیبابا حس-

 وقته ازش خبر نداشتم تا االن. یلیخ یمیاز دوستان قد-

 کردم و برگشتم خونه. ینهار از بابا خدافظ بعد

 من اومدم...سالم.-
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 .زمیبر یمادر جون لباس تو عوض کن واست چا یخوش اومد-

 !دیچسب یواقعا خسته بودم.چا نییباال ولباسمو عوض کردم. اومدم پا رفتم

 خوب بود؟ یاشپز-

 از اب در اومد اخرش! یزیچ هیبد نبود  یییه-

**** 

ک شده خش زییهاشون بخاطر پا ی.بعضدمیبرداشتم وبه گالم رس یاز انبار مویباغ بون یچی.قاطیرفتم توح یچا بعد

 .من عاشق زمستان بودم...دیرسیبودن.زمستان داشت از راه م

 !یخوریتو سرما م ایب اسی-

 باشه اومدم.دستامو جلو دهنم گرفتم و گفتم امروز چقد سرد شده.-

**** 

 .نیسالم پدر خسته نباش-

 .یماهت سالمت باش یسالم به رو-

 .ارمیم یچا یلباس عوض کن یتا دست و صورتتو بشور-

 .ارهیم اسی!نیباشه خانوم.توبش-

 نگاه به هردوشون انداختم و گفتم چشم االن. هی

دوشون هر یبرگشتم رو لبا ی...وقتینیگذاشتم تو س ختمیر یرفتم اشپزخونه سه تا استکان برداشتم وچا پاشدم

 خنده بود!

 منم بخندم؟ نیشده؟بگ یزیچ-

 برداشت و گفت... شویاستکان چا بابا
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 ...ادیقرار واست خواستگار ب-

 هست حاال؟ یو گفتم واقعا!ک دمیخند-

 ...گهیم ینخند دختر بابات جد-

 .نیمت یارشام پسر اقا-

 ه؟یک نیمت-

 .شیدیکه مغازه د ی! هموننیبابا پسر حس یا-

 گفتم چرا اومده؟ هوی-

از  یچ گهیهست د نمیحس ه،پسری.پسر خوب و مودبتیریمد سانسیوا چرا داره دختر از تو خوشش اومده.فوق ل-

 بهتر! نیا

 !خوامیمن نم یول-

 ...یکنیخواستگار که رد م نیچندم نی! ا اسی یچ یعنی-

 بشه دلم خنک بشه. عیبعد بهش بگم نه تا ضا ادیلحظه از ذهنم گذشت ب هی

 ...ادیب نیگفتم باشه بگ ثیلبخند خب هیمو برداشتم با  یچا-

 

 

 

 داشتم. یخوب یلیحس خ هیشام  زیسر م-

 ...دادیحال م یلیخ شعوریپسره ب نیکردن ا عیضا

 خوشمزه بود. یلیممنون خ-
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 !دیخر میبر یش داریبرو بخواب فردا زود ب شورمینوش جان من خودم م-

 .ریباشه پس من رفتم شب بخ-

داشت،چشماشم فکر کنم  یقشنگ یمردونه  یبود و چهره  یپینشستم و به ارشام فکر کردم.پسر خوشت روتختم

 بود. یمشک

 ...دمیباشه فردا شب که اومد نگاه کنم و با خودم خند ادمی-

اسمون نگاه کردم  ،بهینگاه کردم،چه سکوت ارامش بخش اطیاومد.رفتم کنار پنجره و به ح یدونم چرا خوابم نم ینم

 و از خدا خواستم کمکم کنه.

 یاز سرنوشت ما چ نمیو گفتم ا دمیکش قینفس عم هیکرده بود...تا حاال با زنش دوباره ازدواج  ریحتما ام-

 شد... یچ میخواستیم

**** 

 ...دیخر میشدم وبعد صبحانه با سارا رفت داریصبح ساعت هشت ب-

 هی دیسف یبا کفش ورن یمشک نیج هیبود،و  ییطال ناشیسر است هیکه حاش دمیخر یبا کمربند مشک دیمانتو سف هی

 به همراه شال همرنگش گرفتم. یبلوز بلند اب

 خونه. می.ساعت دو بود که برگشتمیخورد رونیو نهارم ب میبود دیخر ریظهر درگ تا

 ...میبعد از عوض کردن لباس به سارا کمک کردم و خونه رو مرتب کرد-

 ملیرژ کم رنگ با ر هیکردم، شیارا کممیبودم تنم کردم. دهیکه خر یدوش گرفتم ولباسا هیبود که رفتم 7ساعت -

 !نیهم

 زدم... تیلبخند از سر رضا هیخوشکل شده بودم -

 گفت دنمیاتاق باز شد و سارا اومد با د در

 اومدن! نییپا ایمادر.ب یماشاهلل...چقد خوشکل شد-
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 سرت کن. نمیبهم داد و گفت ا یطال زیر یبا گال دیچادرسف هی

اول خواستگار واسم  یداشتم انگار دفعه  جانیدونم چرا انقد ه یو گفتم باشه، به نظرم با نمک بود.نم دمیخند-

 .ادیم

 پسره خوب بود،نبود؟ نیکردن ا عیضا

**** 

 ...اریبعدش تو ب رمیو گفت من م ختیر یچا ینیس هی میبه همراه سارا به اشپزخونه رفت-

 رفتم .پدر و مادرش به احترامم بلند شدند و سالم کردن... یرایرو برداشتم و به پذ ینیس-

 ...دیخجالت زده سالم کردم وگفتم بفرما-

ظر به ن یمهربون ،مردیجو گندم یتنش بود با موها یکت و شلوار قهوه ا هیتعارف کردم) یپدرش و چا شیرفتم پ اول

 .(دیرس یم

 مادرش... شیبه بابا تعارف کردم و رفتم پ-

 لبخند زد و گفت دستت درد نکنه عروس گلم. هی

 نوش جان...-

 ...نیرو جلوش گرفتم و گفتم بفرما ینیکنار مادرش نشسته بود. س شازده

 !پوشهیم یدونم چرا انقد مشک یخوش پوش بود فقط نم شهیهم مثل

 گذاشتم... یکنار سارا نشستم و واسش چا-

 لبخند خبث زدم و گفتم دارم واست بچه پرو! هیمتوجه نگاه ارشام به خودم شدم -

 

 واسه بعد! دیحرفاتونو بزار یخواستگار میاقا مثال اومد نیحس-
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 دو جون حرفاشونو برن بزنن...؟ نیا یبله حاج خانوم حق با شما،پارسا جان اگه اجازه بد-

 !نیاتاقت حرفاتونو بزن نیاجازه مام دست شماس...رو کرد به من و گفت بابا جان با اقا ارشام بر-

 طرف... نیچشم...روکردم به ارشام و گفتم از ا-

 پلها باال رفتم و در اتاقو باز کردم. از

 ...دیبفرما-

 ...(رنیاول خانوما م ی...)عجب خنگرفت

 نشسته بود منم نشستم رو تخت. وتریکامپ یروصندل-

 !یبا مزه شد ادیچادر بهت م-

 ن.نگاه بهش کردم و گفتم ممنو هی-

 ؟یگیتو م ایمن بگم -

 !دیبفرما-

مهربون خوش  میلیدارم خ نمیمبل و فرش خونه و ماش یکارمم گالر تیریفوق مد 29سنمم  یدونیخب اسممو که م-

 اخالقم...

 ...ینثارش کردم و گفتم بهرحال من جواب منف یا فتهیخود ش هیلب  ریز-

 چرا زبون دراز؟-

 درس حرف بزن! یادب خودت یب-

 ؟ یاز خودت بگ یخوا یتو نم خب حاال-

 !ستمیبلد ن می. اشپزادیو دروغگو بدم م نیریخودش ی.از ادمایحسابدار سانسیسه سالمه ل ستویب-

 ...!یخودت درست کن دیگفته باشم با ادیخوشم نم رونیب یدختر. من از غذا یبه کشتنمون ند-
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 کن جناب! الیبعد فکرو خ یریبا اخم گفتم حاال بزار بله رو بگ-

 باشه حرف اخرته؟-

 بله...-

 دختر خنگ ! ادیکه ز یزیچ-

 بگم از اتاق رفت... یزیبهش چ نکهیقبل از ا و

 

 ...نیینثارش کردم و رفتم پا یبچه پرو-

 خوشکل خانم! نیشه ا یشد مادر؟ عروس خودم م یچ-

 نگاه به من انداخت و گفت: هی

 چند روز زمان خواست واسه فکر کردن!-

 ! یشیخسته م نیچشمک زد و گفت بش هیبگم که  یزیگرد کردم وخواستم چ چشامو

**** 

 خوردم. یم یکه رفتند تو اشپز خونه نشستم و چا نیاز ا بعد

 ...دمیخند ینبود حداقل بهش م یبد کردم،پسریم یفکر درست و حساب دیبا واقعا

 دخترم؟ ادیخوابت نم-

 نه!-

 و نشست. دیرو عقب کش یصندل

 .هیخوام مطمئنم پسر خوب یدخترم من خوبتو م نیبب-
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 ...ریباشه واسه من محترم.خوب فکر کن،شب بخ یهر چ نظرت

 .ریچشم شب شمام بخ-

 .دهینم یو با خودم گفتم بابا که منو دست ادم بد ستادمیو رفتم تو اتاقم . کنار پنجره ا پاشدم

 ازدواج کنم! دیبا یاخرش که چ 

 شد جواب مثبت بدم. قرار

 .میروز بعدش شام خونشون دعوت بود دو

**** 

 .میبه همراه پدرو سارا راه افتاد دمیو پوش دمیکه اون روز خر یدوش گرفتم و لباس-

 کرد. یراهنما ییرایمهربون بود مارو به پذ یلیبود مادرش خ یواقعا استقبال گرم-

ه ورم پل نیاز ا دیرسیاتاق و اشپز خونه م هیراهرو بود که به  هیپر گل و چمن بود.  اطشیداشتن. ح یقشنگ ی خونه

 .ییرایوپذ خوردیم

 اومد و تعارفمون کرد و کنارم نشست. یچا ینیمادرش با س-

 رسه خدمتتون. یاالن م شهیکرده حتما داره اماده م ریگ کیاومد گفت تو تراف ریدخترم ارشام د دیببخش-

 .هیچه حرف نیا کنمیخواهش م-

 زدند. یحرف م استیداشتن راجب کار و س ونمیاقا

 دستم و گرفت وگفت مادرش

 !یباشه جوابش چ یاگه منف گهی.همش میخوب دل پسرمو برد-

 انداختم... نییباخجالت سرم پا-

 .گهید ادیپسرت! کجا موند بگو ب نیحاج خانوم پس کو ا-
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 .ادیشه االن م یچشم حاج اقا بچم داره حاضر م-

 فشار داد و گفت: دستمو

پلها، البته با اجازه  نیمن پا ندارم مادر واسه ا ؟یصداش کن یشه بر یسمت راست در اول م یاتاق باال زمیعز-

 مادرت!

 .هیما هم دست شما یکنم حاج خانوم اجازه  یخواهش م-

جواب  یدم: اقا ارشام...ولباز نکرد صداش کر یدر کرم بود در زدم ول هی.پاشدم و از پلها باال رفتم رمیچشم االن م-

 نداد.

 قلقلکم داد درو باز کردم. یکه اتاقش چه شکل نی،حس ا ستیکردم ن فکر

 شدن در مصادف شد با باز شدن در حموم... باز

 ....رونیاومد ب دیچک یکه ازشون اب م سیخ یبا باال تنه لخت و موها ارشام

 و دستم و گرفتم جلو دهنم ! یییییه-

 گفت: متعجب

 !یستیدر زدن بلد ن ،یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 !یدی...مگه جن دافشویق

 ...کردمیداشتم نگاش م ینجوریهم منم

 پسند شد...خوبه؟-

 !ادیم خوشت

 ...یادب یب یلیخ-

 ...یکنیمنو نگاه م یدار یتو.حاالم چهار چشم یایتو که در نزده م ایمن -
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 انداختم و گفتم نییاز خجالت پا سرم

 بمنچه! یصدات بزنم. در زدم جواب نداد امیمادرت گفت ب-

 چشم ابرو واسش اومدم! هینگات کنم و  یکه چهار چشم ستمین دهیپسر ند بعدشم

 که دستمو گرفت و گفت کجا؟ رونیبرگردم برم ب خواستم

 !نمیبب ستایوا-

 چه خبرته دستمو ول کن... یهو-

 .ادی یخوشم نم ی، من از حاظر جواب دهیتو هم و گفت: اون زبون درازت اخرش کار دستت م دیکش اخماشو

 ...یستین دهیفشار داد و گفت که پسر ند دستمو

 اون وقت ؟ یدید کجا

 گفتم. ینطوریجا ولم کن هم چیدستمو ول کن دردم گرفت .ه-

 .ریجلو اون زبون دراز تو بگ ستمین رتیغ یول کرد و گفت من ب دستمو

 به من کرد و سمت کمد لباسش رفت... پشتشو

 ...نییدرو محکم بستم و رفتم پا-

 

 

 کنار سارا نشستم. نییپا اومدم

 دختر ؟ یاومد ریچقد د-

 ...گهیشد د ریبا خنده گفتم رفتم بخورمش! د-
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 !یندار ایبه پاش زد و گفت خاک به سرم تو اصال ح بادست

 ! یچه سوال نیو گفتم خب ا دمیخند-

 تونستم برم تو... یو باز نکرد من که بدون اجازه نم در

 !زیدختر ه یدلم گفتم چقدم که نرفت تو

**** 

 !مدیرس ریخاج خانوم د دیگفت ببخش دویکرد.حال ساراجونم پرس یاومد با پدر دست داد و احوال پرس نییپا ارشام

 اشپز خونه. میسر گرم حرف زدن بودن. من و سارام رفت ونیاقا-

 !امیاالن م نینیبش نیبر نیا چرا اومدشم یوا-

 سرگرم حرف زدنن! ونمیحوصله مون سر رفت اقا نیبگ نیدار یکار-

 کنم. یو گفت بعدا جمع م میبعد از شام ، نرگس خانوم نزاشت کمکش کن میصدا زد ونیو اقا میدیچ زویم-

**** 

 اومد و تعارفمون کرد .کنارم نشست و گفت وهیبا ظرف م-

 سالشه اسمش ارام. هیدخترم داره  هی نیشوهرش رام راز،اسمیدخترم دارم ش هیمن -

 با لبخند گفتم خدا حفظشون کنه...-

 واسه رفتن! میاعالم پدر پاشد با

 پدرش گفت دخترم االن بگو جوابت چه؟-

 پسر کشت مارو ! نیا

 !نییو سرم انداختم پا دمیمنم خجالت کش-
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 جان! نیفعال با اجازه حس مید یگفت فردا بهتون خبر م پدرم

 .میسالح خوشحال شد کنم،هرجوریخواهش م-

 .میبه خونه برگشت یاز خدافظ بعد

 خوابم برد... یک دمیبه اتاقم رفتم و نفهم-

**** 

 .نییشدم رفتم پا داریساعت ده ب-

 ...یمغازه بود سارا مشغول اشپز پدر

 !ادیم یخوب یسالم...به به چه بوها-

 .زمیبر یواست چا نیماهت. بش یسالم برو-

 .ختمیر یاستکان برداشتم و چا هی...زمیریخودم م-

 عقب دادم و نشستم. یصندل

 زنگ بزنم پس به مادرش؟-

 زنگ زد.. باریمادرش  صبح

 !نیزنگ بزن-

 !شاهللیا یگفت خوشبخت بش دیو بوس میشونیباشه. پ-

 ...زایجور چ نیو ا هیواسه مهر انیشد امشب ب قرار

 نهار خودم ظرفارو شستم و خونه رو مرتب کردم...بعد -

 کردم. داریغروب سارا از خواب ب کینزد
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 اماده بود... یدونم چرا استرس داشتم.همچ ینم

**** 

ا کردم و منتظر بودم سار شیارا کممی.یبلند قرمز با شلوار مشک راهنیبا پ دیشال سف هینشسته بودم.  نهیجلو ا-

 صدام بزنه...

 مادر ارشام،پاشدم و گفتم دمیاتاق باز شد و با تعجب د در

 سالم حاج خانوم!-

 کرد و گفت بهم بگو مادرجون! یاخم هی

 !د،چشمیبا خجالت گفتم ببخش-

 همه منتظرتن !عروس خانم. میبر ای...بزمیاومد و دستمو گرفت و بغلم کرد و گفت منم مثل مادر خودت بدون عز جلو

 

 و سالم کردم و کنار مادرجون نشستم. میرفت نییپا-

 راهنیبا پ یشلوار کتون مشک هیبود) دهیپوش یخوشکل یاوردم باال که نگام با نگاه ارشام گره خورد،چه لباسا سرمو

 ( یو کت سورمه ا دیسف

 !یو مراسم حاج هیزودتر واسه مهر میگفت بر پدرش

 ...نیشما بگ یهرچ-

 ؟یش خوبه حاجخود یهزار تا سکه با سه دنگ خونه -

 !زیگرفته،مهم اقا پسرت که مثل خودت واسم عز یداد! ک یک هیمهر-

 دخترم و خوشبخت کنه! دوارمیام

 گفت ارشام
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 حاج اقا... نیمطمئن باش-

 

 باشه روز چهارشنبه! گهیهفته د هی یبرا یشد عقد و عروس قرار

 رفت! شیپ عیسر یچ همه

 .میبر شیقرار شد فردا با ارشام واسه ازما 

 زنم ... یموقع رفتن ارشام اومد کنارم گفت شمارتو بده بهت زنگ م-

 ! من کاردارم...اسی ینزار منتظرم

 اخم کردم و گفتم هی-

 بگم نه! ینکن یکار ،یپرو یلیخ

 ...!یمال خودم هیمگه دست تو -

 چشمک زد هی و

 دوسش داشتم.حس کردم قلبم تندتر زد... ایجنبه بودم  یدونم ب ینم-

 رفتن. یکرد و بعد از خدافظ ویس شیتو گوش شمارمو

 شدم شماره ناشناس بود حدس زدم ارشام باشه.جواب دادم... داریب یزنگ گوش یساعت هشت با صدا صبح

 .یصبحانه بهم بد دیکه برم سر کار با نیتنبل خانوم، گفته باشم قبل از ا یتا االن خواب بود-

 !گهیهفته د هیکن واسه  نیتمر االن

 سالم ! کیعل-

 نشستت! یسالم به رو-
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 .امینثارش کردم و گفتم االن م یپرو بچه

 بستم. رهیو صورتمو شستم و مسواک زدم، موهامم با گ دست

 یبرداشتم و از سارا خدافظ دممیسف فی، ک دمیپوش ممیمشک یو شال قرمز، پالتو یبا مانتو مشک دیشلوارسف هی

 کردم...

**** 

 داشت! دیسف یمزدا تر هینشسته بود و سرش رو فرمون بود،  نیتوماش-

 درو باز کردم و نشستم-

 !یومدی یسالم...نم-

 بود. دهیپوش یسالم...بازم مشک-

 که هست ! نیابرومو باال دادم و گفتم هم یتا هی

 روشن کرد و گفت باشه! نیماش-

 بعدتم بکن...و به راه افتاد. فکر

 رد و بدل نشد. نمونیب یتا مقصد حرف-

 شلوغ نبود.ارشام نوبت گرفت و کنارم نشست. ادیز میدیرس یوقت

 

 ؟یترس یاز خون گرفتن که نم-

 رو دستمون...من حوصله ندارماااا ! یوفتین

 ؟یریزن بگ یخوا یچرا م یتو که حوصله ندار-

 تار ابروشو باال داد و گفت  هی
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 جذاب باشه! دیدختر خنگ با هیبا  ی! اخه زندگیجور نیهم-

 !یادب یب یلیتو...تو خ-

 باهاش حرف نزدم... گهیازش برگردوندم و د روم

 

**** 

 اسممونو صدا زدن... قهیبعد از چند دق-

 .میشد نیو سوار ماش میاز خون دادن رفت بعد

 چه به رسه خون دادن! دمیترس یاز امپول م شهیگرفته بودم...من هم دستمو

 کنه؟ یدرد م ینگاه مهربون بهم کرد و گفت اخ هی-

 نه...-

 مشخصه!-

 سوپر مارکت نگه داشت. هیجلو  یروشن کرد و بعد از مدت نیماش

 ! یفتادیتا پس ن رمیبگ یزیچ هیبرم  نیبش-

 

 برگشت... وهیو اب م کیبا ک قهیاز چند دق بعد

 شه! یبخور حالت خوب م ایب-

 خورم! یگفتم، من نم یتالف واسه

 کردم باهات...جون ارشام! یشوخ زمیباشه عز-
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 تخس شده بود.ازش گرفتم و ارشام راه افتاد... یپسر بچه ها نیکردم، مثل ا نگاش

 بزرگش افتاد پوستش برنزه بود و قشنگ.  ینگام به دستا-

 رو فرمون... شیکیدستش رو دنده بود  هی

 

 بشکن زد و گفت  هیجلو صورتم -

 دی! وخندیروسبزار واسه بعد ع مینخور

 !کردمینگاه م نیانداختم و گفتم از خود مطمئن. من داشتم ماش نییبا خجالت سرم و پا-

 !یگیباشه...توراست م-

 کن، خب قراره شوهرت بشم... اعتراف

 خوشکلم نه؟-

 !فتهیخودش-

 

 حلقه؟ دیخر می؟بریبهتر شد-

 چطوره؟ م،یخور یم رونیب نهارم

 .میخوبه بر-

**** 

 .میشد ادهیجا پارک کرد و پ هی نیماش-

 حلقه نظرم و جلب کرد.به ارشام نشونش دادم. هیکه  میشد یرد م یطال فروش نیتریهم از جلو و کنار
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 خوشت اومده؟-

 اره...-

 تو امتحانش کن. میقشنگه.بر-

 مورد نظرمو اورد. یداخل و فروشنده حلقه  میرفت

 جلو... اریانگشت تو ب-

 تو دستم کرد. دستمو بردم جلو و انگشتر-

 .نیساده تک نگ نگیر هیقشنگ بود.  یلی...خومدی یم بهم

 مبارکت باشه! ادیبهت م یلیارشام با لبخند نگاهم کرد و گفت خ-

 ...تو هم دستت کن.یمرس-

 .ومدی یدستش کرد بهش م حلقه

 گذاشت و بهمون داد. یقشنگ یپول شو حساب کرد و فروشنده تو جعبه ها ارشام

 ...میو راه افتاد میشد نیسوار ماش-

 چسبه! یحاال نهار م-

 دختر... هیمن و  ینهار دو نفر نیاول

 !؟هایدختر چ هیبا اخم گفتم -

 دختر ناز! هیگفت  دیکش لپمو

 و لپمو گرفتم... دمیخند-

**** 
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 ارشام واسه هردمون جوجه سفارش داد. میوارد رستوران شد-

 من نخوام! دیشا-

 ! ستایبد ن یسوال بپرس هی

 

 گذاشت و گفت زیرو م دستاشو

 رو حرف شوهرش حرف بزنه! فهیچه معنا داره ضع-

 گفتم یلحن لوس با

 بد...-

 عوضش کنم؟ یجانم...دوس ندار یا-

 نه خوبه.-

 نگاه بهم کرد و گفت هی

 باشه چهارشنبه بشه! یک-

 بشه؟ یکه چ-

 چشمک زد و گفت  هی

 ...یکه مال من ش-

 کردم. یانداختم و احساس گر گرفتگ نییپا سرم

 

 رو اوردند و ارشام گفت غذاها
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 کشه حاال! یم میچه خجالت-

 !فتهی یاز دهن م ایب

**** 

 از نهار ارشام منو به خونه رسوند و رفت. بعد

 سالم سارا جون...-

 خوش گذشت؟ زمیسالم عز-

 بخوابم. رمیخستم م یلیخوب بود.من خ-

 باشه برو مادر...-

 

 ارشام زنگ زد. قهیشدم بعد از چند دق داریشش ب ساعت

 باشه واسه بعد! ای میواسه لباس عروس بر یحال دار-

 ؟یسالم ! من خوبم.تو خوب کیعل-

 و گفت دیخند

 خانومم؟ ی! سالم خوبدیخب ببخش-

 شد؟ یچ شیجواب ازما-

 ...دیبلند خند یو با صدا یخورده ش دیگرفتمش...متاسفانه با-

 نکنم؟ ریخندم گرفت و گفتم لوس تو گلوت گ منم

 راحت! التیخ یکن یکرد و گفت نم ینوچ هی



 یاس

 

 
33 

 

 دنبالم ایب گهیدو ساعت د یکی امیباشه م-

 .زمیباشه پس فعال عز-

 فعال خدافظ.-

*** 

 ...نییو رفتم پا دمیپوش یبا شال و شلوار مشک دیسف یپالتو هیو رفتم دوش گرفتم  پاشدم

 خورد... یم یامروز زود تر اومده بود داشت با سارا چا بابا

 سالم.-

 بخور. یچا ایسالم دخترم ب-

 ؟یریم کجا

 و نشستم. دمیرو عقب کش ی.صندلختمیر یاستکان برداشتم و واسه خودم چا هی

 ن؟یچرا زود اومد نیاول شما بگ-

 شدم...! مزاحمتون

 افتادن سارا گفت دختره پرو! بخنده

 واسه لباس عروس. میر یم ارشام زنگ زد-

 باشه. یمهربون نگاهم کرد و گفت بسالمت پدرم

 !دنیمثبت بوده و حلقه خر شیپدرش زنگ زد گفت ازما-

 انداختم و گفتم  نییخجالت سرم و پا با

 !دمیراست رفتم خواب هیرفت بگم  ادمیانقد خسته بودم که  دیببخش-
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 ! دمینشونتون م برگشتم

 

 دستم و گرفت گفت سارا

 باشه اشکال نداره مادر. یبسالمت-

 

 و رفتم. دمیکردم .کفش اسپرتم پوش یزنگ زد و ازشون خدافظ ارشام

 !یو گفتم شکل گوجه ها شد دمی. خندنیداده بود به ماش هیتک

 شه! یم نیهم یایب رید گهیبله د-

 دور زدو نشست. منم درو باز کردم و نشستم. نیماش

 ...ومدی یبهش م یلیخ یبود ول دهیپوش رهینگاهش کردم بازم ت-

 خجالت نکش! ایشو جلو اورد و گفت ب صورت

 ؟ یچ یعنیو گفتم  دمیخودمو عقب کش-

 باال انداخت و گفت ابروشو

 قدم شم ! شی.خودم پیکش یخجالت م یبوسم کن یبخوا دیگفتم شا ،یخور یبا نگاهت منو م یتو دار-

 تو! یپرو یلیبه بازوش زدم و گفتم خ-

 ...یدیو گفت حاال کجاشو د دیخند

**** 

 .میکدومم پسند نکرد چیه میمزون به اون مزون رفت نیاخر شب از ا تا
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 لباس نظرمونو جلب کرد. هی اخرش

ه شد ک یتنگ م یلی. از قسمت کمرش به باال خکیکوچ یعالمه گل ها هیداشت روش  یبلند یکردم، دنباله  پروش

 بود... یقیقا قشمیعالمه کار شده بود. هی نشیقسمت س یتر به نظر به رسه.رو کیباعث شده بود کمرم کوچ

 کنم... شیشد کار ینم یول نهیارشام من و بب دمیکش یهرچند خجالت م-

 کمک خانوم لباس و تنم کردم و رفت ارشام صدا بزنه... با

 داشت.  یباز قهی یلیاخه خ نییاومد و منم از خجالت سرم انداختم پا ارشام

 زنه! یپلکم نم زیه یپسره  دمیسرم و گرفتم باال که د-

 !ارمیدرش ب رونیارشام خوبه برو ب-

 درو کامل بست و اومد تو... یول

 

 !رونیچشم مامو گرد کردم و گفتم کجا! برو ب-

 شو رو دماغم گذاشت و گفت دست

 شششش...-

 من قشنگ شده... ینگو! چقد خانوم کوچولو یچیه

 !اسی یماه شد مثل

 ارشام ضربان قلبم شدت گرفت و لبم به دندون گرفتم... فیتعر با

 

 رو کمرم گذاشت من و جلو تر اورد و گفت  دستشو

 ! اون مال منه...!ادیولش کن خون م-
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 مون اصال درست نبود... طیکردم شرا یم یدیشد یگرما احساس

 ...نشیبغلش وسرم و گذاشت رو س دیکردم منو کش یخودم فکر م شیداشتم پ هنوز

 دور کمرم حلقه کرد و من به خودش فشار داد... دستاشو

 و گفت دیمو بوس یشونیپ

 دوست دارم فرشته قشنگم!-

 منتظرم! رونیب اریکرد و گفت درش ب ولم

 

 زد! ینگاه کردم گونه هام قرمز شده بود و قلبم هنوز تند م نهیو تو ا خودم

 ...میحساب کرد و رفت. ارشام دمیخودم و پوش یلباس در اوردم و لباس ها-

 و کروات هم رنگش واسه خودش گرفت... دیسف راهنیبا پ یکت و شلوار طوس هی

 مینشست نیبود که تو ماش11 ساعت

 ست؟یگشنت ن-

 ...یلیچرا خ-

 م؟یبخور چیساندو یموافق-

 اره...-

 ...چیساندو یبه سو شیپس پ-

 

 برگشت. چیبا دو تا ساندو ینگه داشت و بعد از مدت یچیساندو هی جلو
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 شد... دنمیزد که باعث خند یم یگنده  یشو بهم داد و خودشم شروع کرد به خوردن. گازا یکی-

 تر! واشیچه خبرته -

 !یلیگرسنمه...خ-

 جا ندارم... گهیمن د یازش مونده بود که گفتم وا گهید کمی

 

 حرف تموم نشده بود که گرفت شو تو دهنش گذاشت! هنوز

 

 بود ارشااااام... یو جمع کردم و گفتم دهن صورتم

 

 دهن پر گفت .بروبابا! با

 !زهیزنمه پاستور یدهن-

 اد؟یبدت م تو

 ...ادیمعلوم که بدم م-

 !ادیدارم برات که از دهن من بدت م اد،یکه بدت م-

 

 زنگ خورد و جواب داد شیگوش

 خوبه! میاسیالو سالم مامان...خوبم ،-
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 اومده... ی...جدا کمیگرفت بله

 پس فعال خدافظ. باشه

 اومده! رازیخواهرم از ش-

 !ادیم یتنها شوهرش واسه عروس البته

 دختر با نمک داره که نگو! هی

 ؟یبچه دوس دار-

 دختر با نمک مثل تو فکر کن... هی یلیخ-

 !یبش یخواد توهم یخب حاال نم-

 !تیواقع ستیتوهم ن-

 چشمک زد. هیصبر کنم...و  گهیهفته د هی دیبا فقط

 

 انداختم و لبمو به دندون گرفتم... نییخجالت سرمو پا از

 

 کنان گفت دیتهد

 !یبا من طرف یریدندون بگ چارتویاون لب ب گهیبار د هیفقط  یاسی-

 ...میدیساعت رس میروشن کرد و به راه افتاد بعد از ن نینگفتم ارشام ماش یزیچ

 بشم گفت  ادهیکه پ نیاز ا قبل

 !نتتیخواد بب یم ومدی یم نیریش یصدا رمیعکس ازت بگ هیشه  یم-
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 !ریالبته...بگ-

 در اورد و ازم عکس گرفت. بشیاز ج شویگوش

 خانوم! ممنون یاسیبود  یشب خوب یلیخ-

 کنم. سالم برسون خدافظ. یخواهش م-

 بود تا برم . ستادهیشدم. وا ادهیباز کردم و پ درو

 برداشتم و درو باز کردم. واسش دست تکون دادم و درو بستم . فمیو از تو ک دیکل

 هاش اومد که گاز داد و رفت... کیالست یصدا

 

 .دمیگذشتم و درو باز کردم کفشم و در اوردم واز پلها باالرفتم و بعد از عوض کردن لباس خواب اطیح از

 

 ...ختمیر یچا و واسه خودم نییکه صورتم و شستم و مسواک زدم رفتم پا نیاز ا بعد

 ؟یدیسالم... خوب خواب-

 خوابم برد، بسکه خسته بودم! یک دمیسالم اره نفهم-

 عروس خانوم! یحلقه و لباس تو نشون ما بد نیا یخوا یحاال نم-

 ....!یوا یا-

 شد؟ یچ-

 .ارمیحلقه رو االن م یارشام موند...ول نیلباس تو ماش-
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 ...نییباال و حلقه رو از تو کشو برداشتم و رفتم پا رفتم

 چه قشنگه سارا جون! نیحلقه بب نمیا نییبفرما-

 کرد و گفت بازش

 مادر...مبارکت باشه! یلیخ-

 نمونده! شتریچند روز ب میریبگ لتویوسا میبر یاماده ش دیبا اسی یراست

 !گهی...نه، من حال ندارم دیوا-

 خسته ! اسیجا منم گفتم  نیا نیاینهار بمادر ارشام زنگ زد گفت -

 !نیکرد یکار خوب-

 !نتتیخواد بب یدلش م یلیخانوم خ نیریش نیکه ا نیا مثل

**** 

 .میگشت یشب برم میخورد یم رونینهار ب میرفت یزود تموم شد. صبح م یلیچند روز خ نیا

 با هم ؟؟ یگفتم اخه چرا عقد و عروس یو م زدمیخسته بودم که همش قر م انقد

**** 

 ...نمیخونه شو بب میدنبالم تا بر ادیقرار بود ارشام ب امروز

 ...ارمیب لمیکنند تا وسا زیرد کنه بعدشم خونه رو تم ادیخوشم ن یا لهیمبله بود قرار شد از هر وس خونش

 

 ...نییتک زد و منم رفتم پا ارشام

 باز کردم و نشستم و گفتم  سالم درو
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 ؟؟ یاخسته  یسالم...االه-

 ...!دیببخش

 ارشام نگاه کردم و گفتم چرا تو؟ به

 کرد... دییپدرت مشخص کرد پدر منم تا خیتار

 لبخند زد و گفت اخه من گفتم هی

 ؟یرو تو گفت یچ-

 !!خویو گفت تار دیخند

 !!یگ یو گرد کردم نه دروغ م چشمام

 ...یاسیجون -

 چند روز! نیمشت به بازوش زدم و گفتم چرا اخه ؟ من خسته شدم تو ا با

 گفت لکسیر یلیخ

 ...یکه زودتر خانومم ش نیواسه ا-

 !هیجا  نیزد و گفت جات ا نشیس به

 از هر حرف من گفت قبل

 ...!!یریاگه دندون بگ اسی-

 بود. یحس خوب یلیخ

 و گفتم  دمیخند

 بتوچه بچه پرو لب خودمه!-
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 گم. یخونه بهت م میواقعا...! بزار برس-

 هاشو باال انداخت و گفت اون جا مبلس هاااا !! ابرو

 ... ییایح یب یلیبازوش زدم و گفتم خ به

 .میکن بر روشن

 .گفتمنگیبرد تو پارک نیباز کرد و ماش موتیدرو با ر دمیساعت رس میاز ن بعد

 ...یاپارتمان-

 ؟یدوسندار-

 مون کار خودمه... اطیح یدوست دارم. با ذوق گفتم گال شتریدار و ب اطیمن ح یچرا خب ول-

 و گفت شرط داره!! دیمو کش لپ

 ؟یتعجب گفتم چ با

 !!گهیدار د اطیح-

 ؟؟یچه شرط-

 ...یاریچهار تا بچه واسم ب-

 چهار تا...!! ؟؟یگفتم چ قیج با

 ...شمیگفته باشم . اول خوامیو گفت من چهار تا م دیخند

 .نییحرفش تموم نشده بود درو بازکردم و اومدم پا هنوز

 بست و کمرم و گرفت و گفت خب حاال...قهر نکن! درو
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 تو اسانسور دکمه اخر زد... میرفت

 ؟یو گرفت گفت دوستم دار دستم

 نگفتم... یچیه

 دستش چونه مو گرفت گفت با

 ...؟؟یندار-

 !!یستیتو که هنوز شوهرم ن دونمیاووووم... نم-

 گفت  طونیش

 االن... ستایشوهرت بشم حله وا-

 گفتم  قیبازوش زدم و با ج به

 ارشاااااام-

 جان ارشام...-

 گرفت... ینگاهش کردم با ارشام واقعا خوشحال بودم. با حرفاش و محبتاش ضربان قلبم شدت م یطور نیهم

 باهاش داشتم... یخوب حس

 من... یمهربون یلیتو خ-

 دارم دوست

 من که عاشقتم...-

 قدم جلو اومد.که در اسانسور باز شد... هی

 رونیاومدم ب زود
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 سوزه!! یو گفت دلم به حالت م دیخند ارشام

 مظلوم نگاهش کردم و گفتم چرا؟؟ ی افهیق با

 گفت کردیطور که قفل درو باز م نیهم

 ...یکن یاخه از اسانسور فرار م-

 خونه!! میر یم میدار زمیعز

 

 بانو... اسی نیباز کرد و گفت بفرما درو

 جناب! یگفتم مرس دمیخند

 زم؟؟یدرو بست و گفت چطوره عز ارشام

 بزار اول خوب نگاهش کنم... دونمینم

 رفتم... جلوتر

 هیبود سمت راست  کیش یلی. جلو ترش سمت چپ اشپز خونه بود که خ یشد یم یکیکوچ یراه رو هیوارد  اول

 بزرگ بود که سه دست مبل گذاشته بود. ییرایپذ

 بود... یاب ییرایپذ یپردها

 خورد.سه تا اتاق داشت یپله م چنتا

 . یقهوه ا یبا پردها یواریتوش نبود کمد د یخاص زیچ شیاول

 از پشت سرم گفت ارشام

 ؟؟یواسه بچه مون موافق نیا-

 ...زیچشم ابرو واسش اومدم و گفتم نمک نر هی
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هم  یتبهداش سی. سرویاسی یبا پرده ها یدست مبل راحت هیاتاق بزرگتر که تخت دو نفر داشت با  هی شمیکنار اتاق

 داخل اتاق بود.

 گفت خوبه؟ ارشام

 ؟یچ-

 به تخت کرد... ی!! تو اتاق خواب و اشاره اگهیحموم د-

 ...!!یپرو یلیخ یلیبه بازوش زدم و گفتم خ محکم

 

 ...ارمیو ب لمیخونه رو مرتب کنه تا فردا ظهر وسا ادیب یبره. و کس لیاز وسا یبعض قرارشد

**** 

 .رهیخونه رو نم ریمس دمیراه برگشت د تو

 !؟یریکجا م-

 نهار مامانم دعوتت کرده!!-

 سارا تنهاس! یول-

 .ادیکه نتونسته ب نیمامان بهش زنگ زده مثل ا-

 کنم! تیبا خواهر شوهرت معرف میبر ایب-

 اره؟؟یدر ن یخوبه؟ خواهر شوهر باز-

 .ستیتهران ن رازیخوبه بعدشم ش زمیو گفت نه عز دیخند

 .ومدمی یاسترس داشتم چون دفعه اول بود تنها م کمی

 مینر شهیارشام گفتم نم به
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 گفت چرا؟؟ متعجب

 شناسم... یرو نم یاخه کس-

 .ستین والیخواهرمم ه ،یدیمامان که د-

 ...از کنارم تکون نخور.زمیکه هستم عز خودم

 که گفتم،گفتم یزده از حرف خجالت

 .دینداشتم ببخش یمنظور-

**** 

 زد. موتیپارک کرد و ر رونیب نیارشام ماش دمیرس یوقت

 زد. فونیا یو ارشام دکمه  میدر رفت سمت

 خواهرش اومد که گفت یصدا

 عروس خانوم... نیعروس خوشکله رو بفرما یبالخره اورد-

 !!یو گفتم چه پر انرژ دمیخند

 

 

 

 

 

 



 یاس

 

 
47 

 

 

 

 

 احساس کردم. یخوب یگرما یبا باز کردن در ورود میگذشت اطیکرد از ح میبه داخل راهنما ارشام

 گفت. یو م ومدی یکنان سمت ما م یدختر کوچولو تات هی

 ...یدال یدال-

 بغلش کرد. ارشام

 ...یجون دال-

 چه نازه! نیبب ایب یاسی

 ...یلیو گفتم اره خ دمشیبوس-

 از پشت سرم گفت. یصدا هی

 به مامانش رفته!!-

 و گفتم سالم برگشتم

 اومد و بغلم کرد. جلو

 ...یخوش اومد زمیسالم عز-

 .نمتونیب یو گفتم خوشحالم م دمیصورت شو بوس منم

 باشه!! قهیکردم ارشام انقد خوش سل ی. فکر نمزمیعز نیهم چن-

 جلو تر اومد و گفت  ارشام
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 مخ زنم و نخور ور ور جادو!! ومدهین-

 زنم زنم نکن!! دهیتو هم نرس-

 اول زنت بشه بعد... بزار

 ؟؟یعجله دار یلیکه خ نیا مثل

 .کردمینگاه شون م یطور نیمتعجب از حرفاشون هم منم

 گفت. ارشام

 زنمه از خودش بپرس!!-

 ...میای یاز خونم م میدار االن

 

 و لبم به دندون گرفتم... نییخواهرش گرد شد و منم از خجالت سرم انداختم پا یچشما

 . میمادرش همه به عقب برگشت یصدا با

 !!ایح یب یخجالتم خوبه پسره -

 بهت نگفتم... یزیچ هیبرو تا  ایب

 !!یسر پا نگهش داشت یطور نیهم نهیبش یکه تعارفش کن نیا یتو هم به جا نیریش

 اومد بغلم کرد و گفت  جلو

 مادر... نیبش میبر ایدخترم ب دیببخش-

 اشکال نداره...چشم.-
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 اورد. یو مادرش واسمون چا مینشست

 رفت لباس شو عوض کنه. ارشام

 دستم و گرفت و گفت خواهرش

 .یخوشحالم که قراره زن ارشام ش-

 ...یمرس-

 .میسکونت دار رازیش نیدخترم ارام اسم شوهرمم رام نیسالمه ا شیو ش ستیب نمیریمن ش-

 بله مادر جون گفتن...-

 

 اومد و گفت  یبا لباس راحت ارشام

 مخ زنمو... !! یخورد گهید بسه-

 نثارش کرد... یبرو بابا نمیریش

 رفته! ادمونی شگاهیارا یراست-

 ؟یسراغ دار یجا نیریش

 کنم نگران نباش. یم دایخوب پ هی ینه خوب ول-

 پس با تو... اگه بد بشه کشتمت هاااا یاوک-

 دستم و گرفت و گفت مادرش

 عروس من قشنگ هست هرجا باشه خوبه.-

 خوب باشه دمیزن منه با گهیبله د-
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 اصرار کردم نزاشتن برم. یهر چ ننیو به چ زیرفتن م نیریو ش مادرش

 ...یریبگ ادی کمیارام بهم داد و گفت مواظبش باش  نیریش

**** 

 کنار ارشام نشستم. زیم سر

 زرشک پلو با مرغ درست کرده بود. واقعا خوشمزه شده بود. مادرش

 با خنده گفت. نیریبعد از غذا تشکر کردم و خواستم جمع کنم که نزاشتن. ش 

 ...یکه خسته ش نجایبه بعد ا نیاز ا ینترس انقد ظرف بشور-

  میارشام به هال رفت با

 پاشو منو ببر سارا تنهاست!-

 غذاها هضم بشه چشم. نیبزار ا-

 

 م برم مواظب ارام باشم حداقل!!ارام بلند شد.پاشدم و گفتم نزاشتن کمکشون کن هیگر یصدا

 ...زمیباشه برو عز-

 

 .کردیم یمام یبود مام دهیمامانش چسب یپا به

 گفتم  نیریکردم و به ش بغلش

 شورم. یور من م نیا ایگناه داره ب-
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 شه دستت درد نکنه. یجان االن تموم م یاسینه -

 جون گفت  مادر

 برم بخوابونمش. زمیبدش من عز ادیخوابش م-

 

 ...!!گهیارشام گفتم منو ببر د شیرفتم پ منم

 منو... یکشت-

 امیلباس گرم بپوشم .االن م هیبزار برم  باشه

 برگشت. یبافت طوس هیبا  قهیاز چند دق بعد

 .میکردم و به سمت خونه راه افتاد یخدافظ نیریمادرجون و ش از

 .میدیساعت رس میاز ن بعد

 شم ،گفتم ادهیکه پ نیاز ا قبل

 جا گذاشتم! نتیارشام من لباسم و تو ماش یراست-

 .زمیعز ارمیدنبالت لباستم م امیگذاشتمش تو اتاقم پس فردا ب دم،یاره د-

 .خوش گذشت خدافظ. یمرس-

 . مواظب خودت باش.خدافظکنمیخواهش م-

 شدم و براش دست تکون دادم. ادهیباز کردم و پ درو

 زد و رفت... بوق

 دادم. هیو پشت در تک درو باز کردم و بستمش دیکل با
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 ارامش و حس خوب خدا رو شکر کردم. نیبخاطر ا دمیکش قینفس عم هی

 

 

 

 سر

 

 

 

 خوابم برد. یک دمیو نفهم دمیمو در اوردم وارد خونه شدم. سارا خواب بود منم رفتم اتاق و رو تخت دراز کش کفش

**** 

 .نییو رفتم پا دمیاومدم.لباس پوش رونیب قهیدوش گرفتم. بعد از ده دق هیشدم و  داریهفت ب ساعت

 خورد. یم یرو مبل نشسته بود و چا سارا

 نشستم و گفتم کنارش

 ن؟یسالم خوب-

 .خوبم خوش گذشت؟زمیسالم عز-

 اره خوب بود.-

 تنهاتون گذاشتم. دیببخش

 ن؟یومدیشما ن چرا
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 ...زمیاشکال نداره عز-

 قلب شو عمل کرده. یکنار هیهمسا ادتیرفتم ع من

 

 !!اسی میوقت ندار ادیز م،ینیتو به چ لیوسا میبرفردا -

 شوهر! یخونه  یریفردا م پس

 ...شهیدلم واستون تنگ م-

 بهم بگو! یخواست ی.منم مثل مادرت بدون هر کمک ایهر وقت دلت تنگ شد ب-

 گفتم دمشیکنارش و بوس رفتم

 !!رهینم ادمی نیکرد یخوب یلی. به من خ نیمهربون یلیشما خ-

 

 !!یریبگ ادی کمی میشام درست کن میبا هم بر پاشو

 !!ینکش یخدا رو از گشنگ بنده

**** 

 و مادرشم اومدن واسه کمک. نیری. شمینیبه چ لیوسا میبعد رفت روز

 بود. ییرایاون ور پذ میسلطنت هیگذاشته بودم  یو یدست مبل کرمم جلو ت هیو کرم بود.  دیسف ییرایپذ یها پرده

 .میدوسشون داشت عوض شون نکرده بود یلیبود که چون ارشام خ یدست مبل چرم مشک هی

 اتاق خودمون بنفش انتخاب کرده بودم. تختم ارشام عوض کرد. یها پرده

 خوبه. یلیگفت کارش خ یادرس شو از دوستش گرفته بود. م نیریش شگاهمی.ارامیبود ریروز درگ کل
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**** 

 .شگاهیارا میرفت نیریارشام دنبالم اومد و همراه ش صبح

 !!یزنگ بزن یداشت یکار نیریش-

 خانوم منم باش! مواظب

 باشه تو برو...-

 

 ساعت اخرش تموم شد... نیاز چند بعد

 خوب شده بودم. واقعا

 گفت نیریش

 داداشم سکته نکنه خوبه! یشد ییعجب هلو اسی یوا-

 خدانکنه...-

 کرده بود انصافا قشنگ شده بود. شیارا خودشم

 رژ قرمز پرنگ. هیبا  یاب ی هیقشنگ باال سرم جمع کرده بود .خط چشم با سا یلیمو هامو خ 

 دنبال مون... ادیبه ارشام زنگ زد و گفت ب نیریش

 ...مزیعز یگفت ماه شد دیمو بوس یشونیزد گلم و بهم داد و پ یوارد سالن شد پلک نم یاومد. وقت قهیاز ده دق بعد

 دنبالش... ادیب نینگ زد رامشدم و خودش ز نیسوار ماش نیریکمک ش با

 

 .میمختلف گرفت یعکس با حالت ها یو کل میرفت هیاتل به
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 باعث خجالت من و خنده ارشام شده بود. که

 

 تاالر . میاز گرفتن عکس رفت بعد

 شناختم. یادم اونجا بود که نصف شو نم یکل

 

 ...رونیخوند از فکر اومدم ب یعقد م یکه داشت خطبه  یحاج اقا ی...با صدامیاتاق عقد رفت به

شاخه نبات و صد شاخه گل  د،یجلد کالم اهلل مج کیبا  دیشما حاضر ایا یمیکر اسیمکرمه سر کار خانوم  زهیدوش

 اورم؟یدر ب نیارشام مت یشما را به عقد اقا یمسکون یو سه دنگ از خانه  یرز، هزار سکه بهار ازاد

 ارشام نگاه کردم و گفتم به

 پدر و مادرم بله... یبا اجازه -

 بله رو داد. ارشامم

 گفتن. کیدست زدن و تبر همه

 دست بند به دستم بست. هیحلقه مو دستم کرد و  ارشام

 

 .دندیدادند و صورت مو بوس سیسرو هیو مادرش بهم  پدر

 دخترم. یگردنبند و گفت خوشبخت ش هیداد و به منم  هیساعت هد هیبه ارشام  پدرم

 گفتن. کیو شوهرش اومدن جلو و تبر نیریش

 .ومدندی یبود.بهم م یپوش کی.مرد شدمید نیبارم بود که رام نیاول

 داد. هیانگشتر با دست بند بهم هد هی
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 .میخودمون نشست گاهیو تو جا میرفت رونیاتاق عقد ب از

 

 من استرس داشتم. یبود ول یخوب یلیخ شب

 

 ...میدیارشام دستم و گرفت و با هم رقص یاز مدت بعد

 رفته بودند. بایشده بود و همه تقر اخرشب

 .میو به همراه خانواده هامون به سمت خونه حرکت کرد مینشست نیماش تو

 !یپدرش به ارشام گفت مواظبش باش میدیرس یوقت

 کردند... یخوشبخت یبرامون ارزو نمیریو ش مادرش

 جلو اومد و گفت پدرم

 بابا جان... یخودت باش مواظب-

 ...یبه ارشام گفت مواظب دخترم باش رو

 انداخت و گفت چشم . نییسرشو پا ارشام

 کردم و همه سوار شدند و رفتند... یسارا خدافظ با

 !یخور یسرما م زمیتو عز میبر-

 باشه...-

 و دکمه زد و گفت میاسانسور شد سوار

 خب... زبون دراز من موندم و تو!!-
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 ...دیلرز ینگفتم...از استرس دستام م یچیه

 دستام و مشت کردم. نهیکه ارشام نب نیخاطر ا به

 .گفتدیدستمو گرفت و به سمت لبش برد و بوس ارشام

 خوشحالم که اخرش اسمت رفت تو شناسنامم!! یلیخ-

 ...!!ستمیانقد نترس لولو که ن حاال

 

 و باز کرد و گفت.در دیارشام با کل رونیب میاسانسور باز شد و اومد در

 بانو!! نیبفرما-

 ممنون.-

 تو و درو بست... اومد

 برق و روشن کرد. دیکل

 شنل مو باز کردم و برداشتمش گفتم. گره

 .ادیخسته ام خوابم م یلیخ- 

 گردنم گذاشت... یرو یاز پشت کمرمو گرفت و بوسه ا ارشام

 خنده گفت. با

 ...ادیمنم خوابم م-

 دونم چرا انقد استرس داشتم. یکردم، نم یبدن شو حس م یگرما

 اسم شو صدا زدم... ناالن
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 ارشام!!-

 و برگردوند و گفت من

 !زمیجان ارشام...جونم عز-

 واسه گفتن نداشتم. یحرف

 

 خورمتاااا... یملوس نگاه نکن!! م یاون جور یاسیتو رو خدا  ،یدونم خسته ا یکمکت کنم لباس تو عوض کن .م ایب

 . میو گرفت و به سمت اتاق خواب رفت دستم

 پشت سرش بست اومد تو. درو

 خوام لباس مو عوض کنم!! یم رونیبرو ب-

 دارم من!! کاریعوض کن به تو چ-

 مبل نشست رو تخت و گره کرواتشو شل کرد... یشو در اورد انداخت رو کت

 عوض کن... زمیراحت باش عز-

 برداشتم و رفتم تو حموم. ینثارش کردم و لباس راحت یپرو بچه

 لباسو باز کنم اخرشم ارشام صدا زدم. پیکردم نتونستم ز یسع یهرچ

 باز کرد و امد و گفت درو

 کمکت کنم! دیبا نیبب-

 عوض کرده بود. یمشک یو شلوار راحت دیسف شرتیت هیلباس شو با  خودش

 تونم. یشو م هیو باز کرد و گفتم برو بق پیز برگشتم
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 و گفت دیو کشو گرفت  دماغم

 خانوم... یاسی یاخرش که چ-

 .رونیحاال کو تا اخرش... برو ب-

 .دمیلباس و عوض کردم و لباس خودم پوش یسخت با

 حس حموم نداشتم. یاز خستگ یبودند ول دهیمو باز کردم بهم چسب موها

 برق خاموش بود خدا رو شکر!! رونیمو با صابون شستم و مسواک زدم رفتم ب صورت

 .دمیسرم رو خودم کش یو پتو رو تا باال دمیرو تخت نشستم و دراز کش اروم

 .دیسرم گذاشت و من و به خودش فشار داد و گونه مو بوس ریاز پشت بغلم کرد و برم گردوند دست شو ز ارشام

 مو با انگشت گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم.. چونه

 سخته زبون دراز و به لبم نگاه کرد...-

 

اومد، فکر کنم با تلفن  یم رونیشدم خوش بختانه ارشام نبود. صداش از ب داریو کمر درد ب یبا حس کوفتگ صبح

 .زدیحرف م

 ...نیایب ستین یازینه مادر جون ن-

 سرده! هوا

 خوبه. خودم صبح رفتم گرفتم... اسمی بله

 بله حتما چشم...خدافظتون. ه،یچه حرف نیا نه

 

 پتو!! ریاش که تموم شد قدماشو به سمت اتاق حس کردم و دوباره رفتم ز مکالمه
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 کنارم نشسته. دمیرفتن تخت فهم نییپا از

 .یاالن خواب یعنی...گهیخانومم پاشو د-

 هم زمان پتو رو از روم برداشت... و

 و بغلم کرد. دیو کنارم دراز کش دیلبم بوس کنار

 بود معلومه رفته حموم!! سیخ موهاش

 ؟یمو از رو صورتم جمع کرد و گفت خوب موها

 اره تکون دادم. یبه معن سرم

 ارم؟یبرات ب یخوا یمسکن م-

 و دادم باال و گفتم نه... سرم

 ارشامت چه کرده!! نیپس پاشو بب-

 !!ایب ریگرفتم صبحونه حاضره دوش بگ گریج برات

 .امیمنم م رونیباشه برو ب-

 ...یایباشه زود ب-

 

 .رونیکه حالم و اورد سر جاش اومدم ب یدوش حساب هیشدم و به سمت حموم رفتم بعد  بلند

 .رونیکردم و رفتم ب شیارا کممیبستم  ی. موهامم خشک کردم و دم اسبدمیپوش دیبا تاپ سف یساپورت مشک هی

 

 نشسته بود... یپشت به من رو صندل ارشام
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 سالم.-

 نگاهم کرد و گفت مهربون

 !زمیعز نیبش ایب-

 کنارش نشستم. یصندل

 !!دیو عسل گذاشت جلوم. تا اخر بهم لقمه داد...واقعا چسب ریش وانیل هی

 تشکر کردم. ارشامم گفت ازش

 ...دیامروز گفته باشم و خند نیفقط هم-

 

 نهار دعوتمون کرد. پدر و سارام بودند. دیتلفن کرد و حالمون و پرس مادرش

 . میتو اتاق تا اماده بش میرفت

 .دمیقرمز پوش یبا پالتو دیبا شلوار و شال سف یمانتو مشک هی من

 .یبا کت و شلوار مشک دیسف شرتیت ارشامم

 

 و جلو در پارک کرد.گفتم نیارشام ماش میدیرس یبه سمت خونشون. وقت میافتاد راه

 ارشام من...-

 زم؟یشده عز یزیچ-

 ما... یعنی شب،یبگم...د یمن اخه چطور-

 پر کرد و گفت نیماش یقهش کال فضا قه
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 !ستهیم یلرزشم وا یخوره پا یخربزه م یخانوم هرک یاسی-

 !!یکشیخجالت م نجای...حاال ایکه درسته منو خورد شبید

 من تو رو خوردم؟ یگ یاااا چرا دروغ م-

 پرو... بچه

 و گفت دیو گرفت و بوس دستم

 دوست دارم. یلیخ-

 دوست دارم. یکمیباشه منم -

 

 ...میو وارد خونه شد میعبور کرد اطیدرو باز کرد. از ح دیو با کل میشد ادهیپ

 دخترم. یگفت خوش اومد دیاومد جلو و بغلم کرد و بوس مادرش

 مامان جان...!! چمیمنم که هو-

 .یااله یقربونت بشم پسرم! خوشبخت ش-

 .میکرد یو با همه سالم و احوال پرس میرفت یرایپذ به

 سارا نشستم. کنار

 اومد کنارم و گفت نیریش

 خوش گذشت عروس خانوم!!-

 کنه؟ ینم تتیداداش ما که اذ نیا

 مهربون. میلینه خ-
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 .نیو گرفت و گفت خوشبخت ش دستم

 ممنون یلیخ-

 من برم کمک مامان.-

 .امیمنم م_

 !!یو گفت مثال تازه عروس دی. خندزمیعز نینه تو بش-

 رفت. نیرینگفتم ش یچیه

 

 .میبه سمت خونه حرکت کرد هیبا بق یاز نهار و خدافظ بعد

 کنار ارشام نشستم. وهیو عوض کردم و با ظرف م لباسم

 کردم. کهیپوست کردم و ت بیس براش

 رو پاش و گفتم بخور. گذاشتم

 دلم زیعز یمرس-

 نوش جان.-

 

 

 و به دهنش گذاشت و گفت بیس کهیت

 ماه عسل! میفردا بر یموافق-

 اره...حاال کجا؟-
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 شمال، خوبه؟-

 .یعال میلیاره خ-

 .میریتو جمع کن فردا بعد صبحانه م لیپس وسا-

 باشه.-

 داشت گفت. یبر م یبیکه س نطوریهم

 کرد! یگفت دختر خالم با شوهرش اشت یم نیریش-

 شناسم! یهست؟ من که نم یک-

 هم نبودن! یعروس زمیعز شیدیتو ند-

 قهر بودن؟ یواسه چ-

 !نیبچم دارن اسمش ارت هیطالق گرفتن از هم -

 

 .دیلرز ی. دستام از استرس مخیاب  ریبردنم ز هویکردم  احساس

 مشت کردم و گذاشتم رو پام تا مانع لرزش بشم.گفتم دستام

 چرا طالق گرفتن؟-

 کرد گفت. ینگاه م یو یخون سرد همون طور که ت یلیخ ارشام

 .میباهاشون رفت و امد ندار ادیدونم. حاال برگشتن دوباره ما ز ینم-

 ...ریشوهرش ام اسم
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 بود..  دهیزده بود.مطمئنم رنگم پر خی. دستام دمیشن یارشام اصال نم یحرفا

 نبردن ارشام به رفتارم پاشدم و گفتم یفرار از اون جا  و پ یبرا

 و به اشپز خونه پناه بردم. ارمیب یمن برم چا-

 باشه. یتشابه اسم هیبودم  دواریام

 اب باز کردم صورتم شستم. ریش

 رفتم تو هال کنار ارشام نشستم. ختمیر یبرداشتم و چا استکان

 تابلو شده بودم که ارشام گفت انقد

 ده؟یچرا رنگت پر-

 شده... یزیچ

 و گفتم  دمیترس یم شتریهر کلمه اش ب با

 .شهیسرد م زمیتو بخور عز ینه خوبم چا-

  

 . میسفارش داد خورد رونیشام از ب ارشام

 . میکرد یو خدافظ میخانواده ها مون زنگ زد به

 

 بار گفتم نیاخر یو جمع کردم و برا لیوسا

 ؟یخواینم یا گهید زیچ زمیعز-

 بخواب! اینه قربونت ب-
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 فرو رفت. یکیخاموش کردم و اتاق در تار برق

 رو بفهمه! یارشام همه چ دمیترس ینداشتم م یخوب حس

 پتو. ریرو تخت و رفتم ز نشستم

 بغلم کرد و گفت ارشام

 ها یعشق خودم-

 اشک به چشمم نشست! شدیم هیتخل دیبا یجور هیاسترس  نیدونم چم شد ا یحرف نم نیگفتن ا با

 بلند شد... میگر یو دستا مو دور گردنش حلقه کردم و صدا نشیگذاشتم رو س سرم

 شد؟ یچ اسی-

 دختر حالت خوبه؟ چته

 کنه! یدرد م تیجا ؟یکن یم هیگر چرا

 و گفتم دمیقلبش و بوس رو

 ارشام من مادر نداشتم...-

 !یشد من و تنها نزار یعاشقتم، هر چ من

 !اسی یشد ونهید-

 !یگ یم هیچ نایا

 واست... رمیم یم من
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 ...میگذاشت و راه افتاد نیبعد از خوردن صبحانه ارشام چمدون تو صندق عقب ماش صبح

 

 ...یماندن ادیب یهفته  هی میهفته موند هی

 ...میارشام لب ساحل قدم زد با

 .میعالمه حرف زد هیو  میدرست کرد و کنار هم نشست شیات ارشام

 رو فراموش سپرده بودم. ی،انقد خوش گذشت که همه چ میرفت بازار

 ...میقبول نکرد میچون خسته بود یجا ول نیا نیایبرگشت سارا زنگ زد و گفت شام ب راه

 کردم. یکاش قبول م یا که

 .میشد فردا شبش بر قرار

 

 نیکردم. لباس هامونم انداختم ماش یریو گرد گ دمیکش یارشام رفت و منم بعد صبحانه خونه رو جارو برق صبح

 .یلباس شو

 اومد نهار درست نکردم. ادمیخسته شدم  یحساب

 ! ستمیدرست کنم من که بلد ن یحاال چ یوا یا-

 ارشام زنگ زدم. به

 !یخسته نباش زمیالو سالم عز-

 خانومم؟ ی. خوبیسالمت باش یسالم مرس-

 ؟یایاره نهار م-

 کار دارم. یلینبودم خ زمینه عز-
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 خونتون. میکنم بعدش بر یاستراحت م هی امیپنج م ساعت

 باشه پس خدافظ.-

 .دمیدرست کردم و بعد از شستن ظرفا خواب مروینهار ن واسه

 .ادیرو روشن کردم و منتظر شدم جوش ب یکتر ریدوش گرفتم و ز هیشدم رفتم  داریچهار ب ساعت

 خونه زنگ خورد. تلفن

 ن؟یسالم سارا جون خوب-

 خوشگذشت. ممنون

 .میومدین میخسته راه بود شبید اره

 .میایم اد،یکم کم ب ادیم ارشام

 خداحافظ. نیپدر سالم برسون به

 

 ارشام اومد. قهیچند دق بعد

 .یاقا...خوش اومد یخسته نباش-

 استقبالت! ادیب یخانوم.چقد خوبه کس یسالمت باش-

 حاضره. ی...دست و صورت تو بشور لباس عوض کن چازمیعز-

 که اومدم... زیبر-

 . ختمیر یاشپز خونه رفتم و چا به

 ارشام صدا زدم. زیبردم تو هال گذاشتم رو م یگذاشتم تو ظرف و با چا تیسکویچند تا ب نتیکاب از
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 ...گهید ایارشام ب-

 !یعجب چااومدم به -

 در رفت بگو اماده شم. تیسارا زنگ زد هر وقت خستگ-

 .زمیباشه عز-

 ؟ یخسته شد یلیخ-

 بود... ادیمدت کار ز هیاخ نگو نبودم -

 !رهیخونه حوصله ام سر م امیمنم ب ستین یاون جا کار-

 کرد و گفت اخم

 زنم کار کنه! ادیمن خوشم نم رینخ-

 !میکنم بزار از خونه پدرت برگرد یم یفکر هی نمیا واسه

 داشت! یچه ربط-

 !یفهم یحاال خودت م-

 ...اوردمیخودم ن یبه رو یشو متوجه شدم ول منظور

 .دیخر ینیری. تو راه ارشام نگه داشت و گل و شمیو راه افتاد میشد اماده

 .میشد ادهیو جلو در پارک کرد و پ نیماش

 فشار دادم و منتظر شدم... فونیا دکمه

 .نیخوش امد یلیخ نیخوشحال سارا بود که گفت بفرما یصدا

 ازشون نه مونده بود! یزیکه به خاطر زمستان چ یبه گالم نگاه کردم گال یبا دلتنگ میشد اطیح وارد
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 بازشد و سارا به همراه پدر به استقبال مون اومدند. یورود در

 ...میو نشست میدیهم پرس احوال

 خوش گذشت. یلیخ میحرف زد یهمه چ از

 بهم داد و گفت یشب موقع برگشت سارا کتاب اشپز اخر

 بهم زنگ بزن بپرس. یهر جا مشکل داشت-

 زنم. یممنون بابت کتاب. چشم زنگ م-

 ارشام صدا زد. یکس میبش نیسوار ماش میکه خواست نی. هممیو امد میکرد یخدافظ

 !یکنیم کاریجا چ نیتو ا ؟یارشام خوب-

 ن؟ینازن ی، سالم خوب یجا نیا یک نیبه بب-

 ؟یکنیم کاریجا چ نیا خودت

 !تیسر خونه و زندگ یبرگشت خوشحال

 جا خونه مادر شوهرم! نیا-

 !ارهیب نیرفت ارت ری.اممیبود رونیب

 !ی.مامان گفت ازدواج کردممنونم

 

 اومد. ینفسم باال نم دمیشن یو نم حرفاشون

 ارشام چند قدم جلو رفتم. یصدا با

 جا خونه پدر خانومم... نیا-
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 همسرم. اسی نمیا

 زور دست مو تو دستش گذاشتم و گفتم به

 خوش وقتم.-

 ماه! یلیما رو داشته باش خ یپسر خاله  ی. هوازمیعز نیهم چن-

 گفت ارشام

 !یناز یتو لطف دار-

 لرزون گفتم یارشام نگاه کردم و با صدا به

 خوبه. یلیبله خ-

 برگشتم. ریام یصدا با

 گفت. کیکرد به زور نگاه شو ازم گرفت با ارشام دست داد و تبر یصورتم نگاه م به

 زدم و خودم و به زور نگه داشتم. نیماش یکنم دستم و به بدنه  یکردم دارم سقوط م احساس

 سرم و باال گرفتم. ریام یصدا با

 خانوم !! نیخوشبخت ش-

 زحمت لب زدم ممنون. با

 .میدیو به خونه رس میشد نیرفتند و سوار ماش یک دمینفهم

 شد. میگ دهیاصال خوب نبود ارشام متوجه رنگ پر حالم

 !دهیچرا رنگ پر ؟یخوب اسی-

 زور جلو اشکم و گرفتم و گفتم . به
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 .ادینه خوبم فقط خستم خوابم م-

 سمت اتاق رفتم و لباسم و عوض کردم. به

 بلند شد... میگوش یصدا

 شدم... کیترس بهش نزد با

 ... !!ریو باز کردم، خودش بود. ام قفلش

 بود نوشته

 !! یچه زود فراموشم کرد-

 

 !یدیتو که هنوز نه خواب-

 و دستم گذاشتم رو قلبم... عییییه

 

 

 چه خبرته! دمیترس

 کجاش ترس داشت؟-

 بهت زنگ زد؟ یکس

 خواد زنگ بزنه! یم یک ینه نصف شب- 

 سمت کمد رفت تا لباس شو عوض کنه، گفت به

 باشه! نمیریبهتر فکر کنم ش ی. تنها نباشامیما واسه نهار منم م یفردا برو خونه -
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 .رمیپتو و گفتم باشه م ریرو تخت و رفتم ز نشستم

 

 شدم. داریزنگ تلفن ب یبا صدا صبح

 رفته بود.بدون صبحانه! ارشام

 تلفن جواب بدم. رونیشدم رفتم ب پا

 بود! نیریش یپر انرژ یصدا

 سالم..-

 .یایساعت خواب. صبح ارشام زنگ زد گفت مسالم -

 خواب موندم! دیاره ببخش-

 !!گهید یتازه عروس یعیالبته طب-

 !!نیییییییریش-

 منتظرتم. یایباشه. باشه ب-

 خدافظ. امیاماده بشم م-

 

 و صورتم وشستم و مسواک زدم. دست

 از خوردن صبحانه. زنگ زدم اژانس و به خونه مادرجون رفتم. بعد

 شدم. ادهیکردم و پ حساب

 زدم... فونیا دکمه
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 ..زمیتو عز ایب-

 .یسالم مرس-

 شدم درم بستم.  اطیح وارد

 .میباشه با ارشام حرف بزنم خونه رو عوض کن ادمی یقشنگ اطیح چه

 باز کردم رفتم تو... درو

 به به عروس خانوم!-

 عسل خوش گذشت؟ هفته

 ...یاره خوب بود عال-

 .دمشیهاش دست دادم و بوس با

 !!نیریش یزار یخوب شوهرتو تنها م-

 اره...دلم تنگ شده بود خب.-

 ارام و مادر جون کجان؟-

 ارام خوابه! -

 دوست داره! یلیاش درست کنه. ارشام خ یسبز دیرفت خر مادرمم

 کنم! یاشپز ستمیبلد ن ادیمن ز-

 ..با خنده گفتیریگ یم ادی-

 داداشمو! یکشتن ند به

 .دمینه هواسم هست و خند-
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 دمیهو ازش پرس هی

 ..نیریش-

 جانم-

 ن؟یکن یشما چرا با خالتون رفت و امد نم-

 کرد و با اخم گفت تعجب

 ؟یدیچرا پرس-

 ؟ی...ناراحت شددیخب ببخش-

 و گرفت و گفت دستم

 !ی. اخه مال گذشته زمینه عز-

 ؟یدونیتو از کجا م حاال

 ارشام گفت... شیچند روز پ-

 شون!! میدیبا شوهرش د میگشت یپدرم بر م یاز خونه  شبمید

 لرزه به بدنم افتاد. شبید ادیبه  و

 کرد! یدر موردم چطور فکر م دیفهم یم نیرینکردم. اگه ش یکنجکاو گهید

 

 .میکرد یجون اومد و با هم احوال پرس مادر

 خوش گذشت دخترم؟-

 ...یبله جاتون خال-
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 گه مامان!! یدروغ م-

 و گفت دیخند

 ..ستین یخال یکس یهفته عسل که جا-

 ...یارشام یکپ نیریاز دست تو ش-

 

 ارشام اومد. قهیدو بود که اول اقا جون بعد از چند دق ساعت

 ؟ی...خوبیاستقبالش رفتم و گفتم خسته نباش به

 !یکه تو بهتر نی. مثل ازمیعز یسالمت باش-

 .میحرف زد یکل نیریاره خوب بود با ش-

 خوشحالم بهت خوش گذشته!-

 

 اوردم و کنارش نشستم. یچا واسش

 ...یبخور گرم ش-

 .زمیعز یمرس-

 

 . به اتاق رفتم و لباس مو عوض کردم .میاز نهار به خونه برگشت بعد

 نگاه کردم تلفنم نبود... فمیک تو

 گشتم. یهراسان دنبالش م نطوریهم
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 ارشام برگشتم.. یصدا با

 ؟یدنبال تلفنت-

 رفت... نفسم

 واست برداشتم! یخونمون جا گذاشت زیرو م-

 ...یتلفن و ازش گرفتم و گفتم مرس-

 ...اسی-

 گفتم یلرزان یصدا با

 جانم...-

 بدونم!! دیچرا رمز داره من نبا-

 !یبدون یخب تو نخواست-

 ارشام خان!! یشخص لهیوس هیخودتم رمز داره، تلفن  مال

 ؟یچک کن یخوایم یعنی یچ منظورت

 !نمیخوام بب یداره...م یتوش چ دمینه من تا حاال ند-

 کن بده.. بازش

 خشک شده بود و تلخ... دهنم

 ...زدیتند م قلبم

 !!یداده باشه چ امیپ ریام اگه

 ؟یکن یباز نم-



 یاس

 

 
78 

 

 چ..چرا...-

 

 

 کردم و به ارشام دادم. بازش

 خواستم فرار کنم.. یعجله به اشپز خونه رفتم م با

 فشار دادم که قرمز شده بود. زیم یدستام و به لبه  انقد

 گذشت.. یقرن م هیبرام مثل  شیثان هر

 ...دیلرز یتنم م تمام

 

  ااایب ی...کجا رفتاسی-

 کنم؟ کاریداده حاال چ امیپ ری! حتما امدیفهم-

 رو بهش بگم... یگرفتم خودم همه چ میلرزان به سمت اتاق رفتم. تصم یقدم ها با

 ارشام من... نیبب-

 بود! یجلو مبل راحت زیافتاد رو م یبه گوش چشمم

 دادم...گفتم رونیو نا محسوس ب نفسم

 جانم.-

 جا... نیا ایکنارش اشاره کرد و گفت ب به

 ..دیتخت کنارش نشستم. دستم و گرفت و بوس رو
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 دم؟یتو د یگوش یناراحت شد-

 .زمینه عز-

 دوست دارم...-

 گذاشتم و گفتم  نشیو رو س سرم

 ...شتریب یلیخ شتریمن ب-

**** 

 شدم ارشام رفته بود. داریاز خواب ب عصر

 ..یخورد به گوش چشمم

 رفتم برداشتمش قفل شو باز کردم... پاشدم

 !!نننننننههه

 ...رونیبود از حدقه بزنه ب کینزد چشمام

 داده بود... امیبازم پ ریام

 کنه!! یول نم شعوریب نیا چرا

 شو باز کردم نوشته بود... امیپ

 خانوم!! یاسی یداد یزود جواب م یزمان هی

 شد! یداد حتما ارشام متوجه م یشد. اگه ادامه م ینم یجور نیا

 تمام وجودم و گرفته بود... استرس

 لرزون شمارشو گرفتم... یدستا با
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 خانوم... یاسیاخرش  نیافتخار داد-

 عشقم!! سالم

 سالم زهر مار کثافط!-

 ده؟ یم یکارات چه معن نیا

 ؟یخوا یم یچ میزندگ از

 !!یفقط تعجب کردم انقد زود فراموشم کرد زمیعز یچیه-

 !یشد مونیرفت و پش ادتیرفته تو زود تر  ادتیکه  نیمثل ا-

 ...گمیبه پدرم م نمیبب میشماره تو رو گوش گهیبار د هی اگه

 ...؟یچرا به پدرت مگه شوهر ندار-

 .یپست یلیخفه شو خ-

 ...اسیدوستدارم -

 نزد... نفسم رفت اشک تو چشام جمع شده بود! قلبم

 !ریدست از سرم بردار ام یخوا یم یچ-

 نکن... من عاشق شوهرمم.  تیاذ نیارت جون

 تمومش کن! لطفا

 خدافظ. الیخی...بیدون یم یباشه فقط بخاطر تو، ول-

 شو. امیطور پ نیتماس پاک کردم هم ستیاز ل شمارشو

 کردم... هیو خاموش کردم و به حال خودم گر میترس گوش از
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 .هیک نمیخونه زنگ خورد رفتم بب تلفن

 الو سالم...-

 ؟یسالم معلومه کجا-

 خاموش! تیگوش چرا

 رفت بزنم به شارژ! ادمیتموم شد  شیباطر دیببخش-

 ؟یخوب حاال

 اره خوبم نگرانت شدم...-

 لعنت کردم و گفتم میو بابت پنهان کار خودم

 !دیببخش-

 تکرار نشه هاااا گهیباشه د-

 چشم.-

 اماده شو شام مهمون من! یهست یحاال که دختر خوب-

 باشه پس فعال.-

 .زمیفعال عز-

 .دمیترس یمو روشن کنم م یخواست گوش ینم دلم

 دوش گرفتم و اماده شدم. هی رفتم
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 قرمز. یبا پالتو یو شلوار مشک شال

 .رونیدر اومد. از اتاق اومدم ب یصدا قهیاز چند دق بعد

 !یخسته نباش زمیسالم عز-

 خانوم! پیبه سالم خوشت-

 شما؟ نیریم یعروس

 شام دعوتم اخه جناب! رون،یخوام برم ب یکه نه با عشقم م یعروس-

 و گفت دیجلو بغلم کرد و گونه مو بوس اومد

 خانوم! یاسیباشه اخر شب ناز کردن عواقب داره -

 ناز گفتم با

 حاال کو تا اخر شب!-

 .امیب رمیدوش بگ هیتو من برم زود  یر یاز رو هم که نم-

 ؟یکنیلباس اماده م واسم

 اره تو برو...-

 اب بلند شد... یحموم در و بست و صدا رفت

 کمدشو باز کردم در

 بردارم حاال! یاووووم چ-

 واسش کنار گذاشتم. دیسف راهنیبا پ رهیت یکت شلوار اب هیخوبه.  نیا اهان

 گرفت گفت یکه با حوله اب موهاشو م یاومد. همون طور رونیارشام ب قهیاز چند دق بعد
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 قربون دستت سشوار بزن به برق!-

 تو کشو برداشتمش زدمش به برق. از

 .دیخشک کردن موهاش شد...خاموشش کرد و لباس شو پوش مشغول

 شم! یچقد زود اماده م یدید-

 ات... زهیجا نمیا ای...بافشویق-

 گه؟یکو بده د-

 ...دمیو گونه شو بوس پاشدم

 ات! زهیجا نمیا ایب-

 !!زهایجا نیتا باشه از ا-

 

 .میراه افتاد میشد نیماش سوار

 منو؟ یببر یخوا یخب حاال کجا م-

 !ینیب یحاال م-

 باشه نگو ارشام بد!-

 لوس!! یاسی-

 

 ...میدیو خند میخوب بود گفت یراه همه چ تو

 هام دود شد رفت هوا... ینگه داشت همه خوش نیکه ماش نیبه محض ا یول
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 استرس! دوباره

 ترس! دوباره

 .زمیعز نییپا ایب-

 ...؟نجایچرا ا-

 و تنگ کرد و گفت چشماش

 ؟یجا اومد نیا-

 با دوستم! شیوقت پ یلیبار خ هیاره... یعنینه...-

 .نییپا ایب یاوک-

 .نییلرزان درو باز کردم و اومدم پا یدست ها با

 چقد من بد شانسم! اخه

 .میرفت یدست مو گرفت و با هم به سمت ورود ارشام

 لرزه؟سردته؟ یچرا دستت م اسی-

 و گفتم رونیب دمیو از دستش کش دستم

 ...یکمی-

 نداشتم. ضربان قلبم رفت باال. یخوب حس

 کرد... یحس ترس بهم منتقل م شترینشد ب میباعث خوشحال کیش یفضا نیا میرستوران شد وارد

 رو عقب داد و نشستم. یرزرو کرده بود. صندل زیم ارشام

 زم؟یعز یخور یم یچ-
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 نداره! یفرق یتو بخور یهر چ-

 چلو گوشت با مخلفات سفارش داد. ارشام

 

 به خوردن. میکه غذا رو اوردن شروع کرد نیاز ا بعد

 .دادمیم نییبه اجبار لقمه رو پا دمینفهم یچیمزه اش ه از

 خونه! میداشتم زود تر برگرد دوست

 !دهیتو چته؟ چرا رنگت پر-

 دادم و گفتم نییدهنم پا اب

 خوبم!-

 به شکمم کرد و گفت یابرو اشاره ا با

 ؟ینکنه حامله ا-

 من..؟-

 .زمیعز گهینه پس من! تو د-

 نه بابا.-

 !یفتادیتا پس ن میباشه، پاشو بر-

 کار بهم دست داده بود! انتیخ یادما احساس

 

 .میهم از رستوران خارج شد با
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 ! سالم ارشام خان...یچه سعادت-

 !میو به پشت سرمون نگاه کرد میبرگشت

 

 

 

 کنه... یم کاریچ نجایا ن،ی...اریام

 رستوران بودن! نیهم تو

 ...ریسالم اقا ام-

 ؟یخوب نینازن سالم

 ممنون. یمرس-

 شو دراز کرد و گفت دست

 .زمیعز یسالم خوب-

 سالم ممنون...-

 سالم کردم. ریبه ام ریطور سر به ز همون

 ؟یخوب یاسیسالم -

 گفتم. یم یزیچ هی دیارشام رو خودم حس کردم...با نگاه

 ممنون.-

 چند بار! میما هستن با سارا خونشون رفت یرو برو هیهمسا شونیا
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 از چشمم دور نموند... ریام پوزخند

 

 .میش یپسر خاله خوشحال م نیایما ب یخونه -

 حتما...فعال خدافظ.-

 نشه! ضیسرد بچه تون مر هوا

 خدافظ. میشد خوشحال

 

 شده بود! یعی...استرس و لرز واسم طبمیرفت نیسمت ماش به

 .میروشن کرد و به راه افتاد نیو ارشام ماش مینشست

 شناسه؟ یتو رو از کجا م نیا-

 صدات زد؟ کیبا اسم کوچ چرا

 ...دمیشن یقلبم و م یبه صورت نداشتم...صدا یکه رنگ مطمئنم

 ...مونهیگفتم که پسر همسا-

 !نیهم میسارا چند بار خونشون رفت با

 

 !یاسی...زهر مار یاسی-

 شعور انگار دختر خالشه!! یب کهیمرت

 از التهاب درونم کم بشه... کمیسرد چسبوندم تا  شهیو به دندون گرفتم و صورتم و به ش لبم
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 رو نداشتم تنم کوفته بود. یچیه یاتاق رفتم و لباسم و عوض کردم. حوصله  به

 !هیفرار سیرو داشتم که از پل یدزد حس

 افته... یم ریاخرش گ یول

 

 فکرا راحت شم... نیو سرم تو بالشت فرو بردم تا از دست ا دمیتخت دراز کش رو

 !ستیکه وقت خواب ن االن-

 !نمیسوزه...پاشو بب یدلم به حالت م یکرد فکر

 زبون دراز... مایتو  با

  

 و برگشتم و گفتم دمیخند

 جون زبون دراز...-

 هاشو داد باال و با تعجب نگاهم کرد... ابرو

 تو؟ یخواب نبود-

 خواد کوتاه شه؟ یواقعا دلت م نکنه

 ادب... یب-

 و برداشتم به سمتش پرتاب کردم... بالشت

 و گفت دیخند
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 خجالت نداره که، من شوهرتم! زمیعز-

 ...ییایح یب یلیارشام ساکت باش خ یوا-

 

 سمت کمد رفت و لباس شو عوض کرد. به

 ...و گفتدیرو تخت و کنارم دراز کش اومد

 سوال! هیخب -

 بگو...-

 ؟یبود دهیتو چرا تو رستوران رنگ پر-

 به تخت کرد و گفت یابرو اشاره ا با

 !یرو تخت پر انرژ-

 ...دیبلند خند یبا صدا و

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشم ها با

 ارشام کشتمت...-

 

 

 

 .ریام یاتفاق و مزاحمت ها چیهفته گذشت بدون ه کی

 اروم. یلیخ زیگفت همه چ یبهم م حسم
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 ارامش قبل طوفان! مثل

 طورم شد... نیهم و

 

 دنبالم. ادیخودمون عصر ارشام ب یقرار بود برم خونه  امروز

 بعد از صبحانه رفت سرکار. ارشام

 

 مرتب کردن خونه شدم... مشغول

 اتاق تا کمد لباس و مرتب کنم... رفتم

 در خونه اومد... یصدا هوی

 شد محکم بسته!! باز

 راحت شد... المیداره خ دیکه ارشام کل نیبا ا یباشه...ول ینکنه کس دمیترس

 ارشام!! ی...چ

 خونه!! ادیب دیموقع با نیچرا ا ارشام

 

 ...واریکه در اتاق با شدت باز شد و خورد به د پاشدم

 و گفتم دمیترس

 چه خبرته!-

 شده؟ یزیچ
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 خون! یچشم هاش رگها یدیقرمز بود و تو سف صورتش

 

 ...فتمیدهنم و قورت دادم و دستم گذاشتم رو کمد تا ن اب

 !دهیدونستم حتما فهم یم

 زدم صداش

 ارشام...-

 دو قدم بلند خود شو به من رسوند و گفت با

 کشمت!! یخودم م یدستا نیاگه قانع نشم با هم یمن دست بزن ندارم ول اسی-

 به صورتم... دیتا عکس از پاکت در اورد و کوب چند

 و عقب رفتم... دمیترس

 .واریخورد به د پشتم

 هام رو عکس ها ثابت موند! چشم

 لبخند از ته دل... هیبا  ریو ام من

 !!نیشم من و ارت یبعد

 که رفتم خونه مامانش... یازمون گرفته بود همون روز ریام

 

 بهم وارد شده بود! یگفتن نداشتم شک بزرگ یبرا یزیچ

 داد ارشام سرمو باال گرفتم. یصدا با
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 ؟یچرا الل شد-

 خونشون!! یبا سارا رفت تونیپسر همسا که

 هر دوتون... نیدیخند شمیو به ر نیو خر فرض کرد من

 !!هیچ یخانوم برا یگ دهیرنگ پر بگو

 

 گفتم. یلرزان یصدا با

 اومد... ینه...من...نفسم باال نم-

 زده بود،ضربان قلبم از شدتش کم شد... خی تنم

 ...و افتادم!یاهیرفت و جلو چشم هام س جیگ سرم

 نبود... دیسف یها واریاز دکتر د یهام که باز کردم خبر چشم

 اتاق خودمون بودم رو تخت! تو

 !مارستانیبراش مهم نبودم که من و نبرد ب یعنی

 چشمم سر خورد... یزدم اشک از گوشه  پلک

 اومد.. ادمی یچ همه

 نشم. داریخواست بخوابم و ب یم دلم

 هام و محکم فشار دادم و باز کردم... چشم

 

 بود! یتلخ تیواقع
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 مو نابود کرد! یزندگ ری...امدیفهم ارشام

 کنم؟ کاریچ حاال

 

 باز شد و ارشام اومد... در

 کردم و پام و بغل کردم... هیترس مثل فنر پاشدم و به تاج تخت تک از

 !ومدی یاز چشم هام م یطور نیهم اشک

 

 ؟یکن یم هیچرا انقد گر-

 شد و به هق هق افتادم... شتریب میحرفش شدت گر نیا با

 شو گذاشت رو لبش گفت دست

 سسس!-

 ...اسی یمخم رو

 شو... خفه

 گرفت. یم میگر شتریهر کلمش ب با

 زده بودم! خی...دیلرز یبدنم م تمام

 خفه شوووو!!-

 .ادیتکون خوردم ودست مو گذاشتم جلو دهنم تا صدام در ن هیداد ارشام  با

 !اسی ادیساکت صدات در ن-
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 کردم که به سکسکه افتادم. هیگر انقد

 رو تخت نشست عکسا رو جلو انداخت گفت اومد

 شنوم؟ یخب م-

 

 مهربون و خنده رو بود. شهیبودم هم دهیند ینجوریوقت ارشام ا چیاومد. ه یترس صدام در نم از

 حرف بزن من و سگ نکن! اسی-

 من...من...بخدا مال گذشته است.-

 !نیهم-

 پوزخند زد و گفت هی

 ممنونم که مال گذشته است ! یلی،خیلطف کرد-

 ...هان!یمال االن باشه،االن که زن من دیبا پس

 مدت کوتاه بود. هینکردم...فقط  یمن کار بد-

 دختر بزرگ کردنش! نیچشم حاج اقا روشن با ا-

 طعنه گفت با

 !یکرد یکار بدتم م یموند یم شتریب-

 ...دیلرز یو دستام م ختمیر یاشک م هنوزم

 

 مو گرفت و گفت قهیبرداشت و  زیخ ارشام
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 حرف نزن همه شو بگو! یتله پات اسی-

 کنم نزنم تو دهنت!! یدارم لطف م یلیخ

 شد تو صورتش نگاه کنم. چشم هام بسته بودم! ینم روم

 کرد که سرم محکم خورد به تخت... ولم

 بود! چیه نیدر مقابل ا یگرفت ول درد

 ماجرا... نیخواست هر چه زود تر راحت شم از ا یم دلم

 

 زدم سارا باشه. یتلفن خونه بلند شد حدس م یصدا

 رفت تلفن جواب بده. ارشام

 ن؟یسالم مادر جون خوب-

 .ستین یخوبه...نه مشکل اسمی بله

 .ادینشد ب دیرون،ببخشیب میبر اسیخونه نهار و با  اومدم

 خدافظ. نیسالم برسون باشه

 

 شدن مرگ به من بود! کیقدم هاش مثل نزد یصدا

 همه ترس و اضطراب هنوز زنده ام!! نیبودم با ا متعجب

 اتاق شد و گفت وارد

 زود باش من منتظرم!-
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 کردن... فینبود مجبور بودم شروع کردم به تعر یا چاره

 دونستم چشم هاش از خشم قرمز! یکردم م یارشام نگاه نم به

 دادم! رییجاها شو به نفع خودم تغ یلیخ

 شده بود... یجاش ارشام انقد عصبان نیهم تا

 

 خون سرد گفت پاشو... یلیخ

 !دمیترس یصورتش نگاه کردم چقد ازش م به

 گفتم پاشووو-

 ...نییداد ارشام دست به تخت گرفتم و اومدم پا با

 زد... یتر م فیشد قلبم ضل یم کیکه بهم نزد یقدم هر

 ...دیلرز یتلخ بود و دستام م دهنم

 

 شو باال برد و با تمام قدرت زد تو صورتم... دست

 تخت! یشدت درد چشم هام بسته شد و افتادم لبه  از

 اومد که ازم دور شد...و در اتاق محکم بست! یقدم هاش م یصدا

 !!ومدیاشکمم در ن گهید

 حس شده بود... یدرد نصف صورتم ب از

 !ومدی یمبه لبم زدم خون  دستم
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 مگه مهم بود! یول

 شد؟ یم یچ حاال

 کردم... یم کاریچ دیبا

 تو خودم جمع شدم! نیدرد چشم هام بستم و سرم گذاشتم رو بالشت و مثل جن از

**** 

 :ارشام

 از کارمندام اومد و گفت یکی یبعد از صبحانه رفتم محل کارم بعد از مدت صبح

 واستون اورده. کیو پ نیاقا ا-

 !یبر یتون یممنون،مباشه -

 روش نبود در پاکت و باز کردم... ینشون چیه

 تا عکس بود! چند

 رو سرم خراب شد... ایدن

 !اسیکه  نی...انیا

 !نیکه شوهر نازن نی...اریچرا با ام 

 بوده؟ نشونیب یزیچ یعنیپام و تکون دادم... یعصب

 کرد. یترم م نیبوده خشمگ یا گهید یبا شخص اسیکه  نیا فکر

 فتوشاپ باشه... دیعکس و نگاه کردم شا دوباره

 بود... اسی یاز ته دل رو لبا یخنده  هی یلعنت
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 پسر؟ نی...چرا با اچرا

 !هیک یخونه  نیا

 .دمیو تو موهام کردم و کش دستم

 بده! حیتوض دیبا اسیرفتم  یم دیو برداشتم با سوئچ

 

در و باز کردم و محکم بستم.تو هال و اشپز خونه نبود رفتم سمت اتاق مشغول مرتب کردن کمد  دمیخونه رس به

 لباس بود.

 جلو چشمم! ومدی یکردم همش خندش م نگاهش

 خواستم. حیپرت کردم تو صورتش و ازش توض عکسو

 دونم! یبوده که من نم نشونیب یزیحالش مطمئن شدم چ نیبا ا دیلرز یرفت و دستاش م رنگش

 از حال رفت گذاشتمش رو تخت. هوی

 .ادیبودم که نه دکتر بردمش نه اب قند بهش دادم که بهوش ب یازش عصبان انقد

 حالش بدتر شه! دیفکر نکردم که شا نمیا به

 رفتم... یتو حال راه م نطوریو بستم و هم در

 صدا کرد... کیبا اسم کوچ اسیکثافط  ی کهیبود و اون مرت دهیتو رستوران رنگش پر اسیچرا  دمیفهم حاال

 خواست فک شو خورد کنم. یکه چقد دلم م اخ

 

 ساعت رفتم تو اتاق،به هوش اومده بود. میاز ن بعد

 کردن... هیبه من افتاد و شروع کرد به گر چشمش
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 خواستم و همه رو گفت! حیتوض ازش

 رفته. رونیخواسته و باهاش ب یرو م یا گهیشخصه د اسیشدم واسم قابل هضم نبود  یعصبان یلیخ

 !ریام نیکه اون شخص شوهر نازن نیا

 !دهیخند یمن م شیکردم تمام اون شب تو رستوران به ر یم حس

 ؟یهنوزم بهش فکر کنه چ اگه

 محکم زدم تو گوشش... یکیفشار روم بود جلو رفتم  یلیخ

 نگشتم نگاه اش کنم... بر

 عاشقش بودم! هنوزم

 .رونیمو برداشتم از خونه زدم ب سوئچ

 

 :اسی

 کرد. یدرد م یلیشدم. صورتم خ داریساعت چند بود که ب دونمینم

 !دمیصورت و لبم ترس دنینگاه کردم با د نهیخود مو تو ا پاشدم

 و گذاشتم رو لبم... دستم

 کرد. گوشه لبم زخم بود و صورتم کبود. یدرد م یلی،خییییا-

 گرفتش. یرفت و گرنه ازم م ادشیافتاد حتما  میبه گوش چشمم

 گرفتم خاموش بود. ریام یو شماره  برداشتمش

 گرفتم بازم خاموش بود... دوباره
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 .واریشدم محکم زدمش به د یعصبان

 

 کردم؟ یم کاریچ دیبا حاال

 تو هال ارشام نبود. رفتم

 دوباره تلفن گذاشتم سر جاش. یخواستم به پدرم زنگ بزنم ول یم

 گفتم اخه! یم یچ

 رفتم. یو راه م چوندمیپ یطور دور انگشتم م نیاز مو هامو هم کهیت هیها شده بودم  ونهید مثل

 نشد. یاز ارشام خبر یهفت بود ول ساعت

 !ریام شیبره پ نکنه

 ...یبه بابا بگه چ اگه

 نکرده باشه! تصادف

 تلفن رفتم و شماره شو گرفتم. سمت

 جواب نداد... یخورد ول بوق

 گرفتم... بازم

 محکم گذاشتم. یگوش تیعصبان با

 

 گرفت... میمبل نشستم و به حال خودم گر رو

 خوابم برد. یک دمیفکر کردم که نفهم انقد
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 که شدم ساعت دوازده بود. داریب

 کرد نه نهار خورده بودم نه شام. یبه شدت درد م معدم

 نه؟ ایدونستم ارشام اومده  ینم

 رفتم سمت اتاق... پاشدم

 بود. دهیدراز کش رونیب یتخت با همون لباس ها رو

 رو چشم هاش بود. دستشم

 ...نشیواسش ضعف رفت دوست داستم برم کنارش بخوابم سرم و بزارم رو س دلم

 به نظرم جذاب بود. چقد

 سر خوردم و نشستم. واریجا کنار د همون

 شدم... یاشنا نم ریوقت با ام چیه کاش

 .ختمیو گذاشتم رو پام بازم اشک ر سرم

 

 !رونیپاشو برو ب-

 گرفتم باال. سرم

 !!رونیبرو ب-

 ؟ینداشت یچیگذشته ات ه یتو تو یعنی...یعنیخوام.  یارشام من معذرت م-

 رو بهت گفتم. یکه همه چ من
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 ؟یکجا تیگوش-

 و با انگشت نشونش دادم. واریزدمش به د-

 !یریجا نم چیتنها ه یحق استفاده ازش و ندار گهید-

 

 بود... نیواسم سنگ یلیمجازات خ نیا

 نداشتم! ینگفتم،احساس خوب یچیه

 .دمیرفتم رو مبل دراز کش پاشدم

 

 بازم معدم درد گرفت بود احساس حالت تهوع داشتم. صبح

 رسوندم... یخودم و به دستشو عیو سر پاشدم

 .رونیاومدم ب یحال یصورتم و شستم و با ب قهیاز چند دق بعد

 دادم. هیتک واریجا نشستم و سرم و به د همون

 

 چت شده؟-

 شو ندادم. جواب

 الل؟ ای یکر اسی میبا تو-

 نداره! یبه تو ربط-

 دم؟ینشن-
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 !یگفت یچ

 خورد! یکه نفساش به صورتم م کی. انقد نزدستادمیو جلوش وا پاشدم

 خواست! یدلم اغوش شو م چقد

 حالم واست مهم! یبگ یخوا یم یعنینداره  یبه تو ربط-

 اش رو صورتم و زخم لبم موند... نگاه

 دوباره سرد شد و گفت یول دمیرو د یمونیلحظه پش هیچشم هاش  تو

 رو ندارم!! یدار ضیمر ینه فقط حوصله ا-

 نشد! زیتالش کردم اشکم از چشمم نر یچ هر

 ...گفتمختیر نییطور پا نیپلک و که زدم اشک هام هم نیاول

 !یبد یلیخ-

 

 

 کنم دلش به حالم سوخت چون واسه صبحانه صدام زد. فکر

 نرفتم... یگشنم بود ول یلیخ

 ؟ینخورد یچیه روزیصبحانه بخور حتما از د ایب میبا تو اسی-

 خوام! ینم-

 تو رو ندارم! یناز کش یحوصله  ایپاشو ب-

 منم نگفتم بکش...-
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 !ایبدرک ن-

 

لقمه رو که تو دهنم گذاشتم  نی. اولزیمعدم درد گرفت با شکمم که تعارف نداشتم رفتم و نشستم پشت م دوباره

 ...یسمت دستشو دمیدوباره حالم بهم خورد و دو

 زدم... یعق م نطوریهم

 گفت یکه م ومدی یارشام م یصدا

 تو حالت خوبه چت شده؟ یشد یچ اسی-

 باز کردم و گفتم درو

 !رمیم ینه دارم م-

 ؟یشد یجور نیچرا ا-

 دونم... ینم-

 اماده شو ببرمت دکت...-

 !یییزد و گفت لعنت یاش که به صورتم و لبم افتاد حرفشو خورد و دست شو محکم به در دستشو نگاه

 شربت اومد. وانیل هیو با  رفت

 !یش یبهتر م اسیبخور -

 خوام. ینم-

 !ینخورد یچیه روزیاز د یچ یعنی-

 عکس و بهت داد؟ یک-

 اخم گفت با
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 .ستیمهم ن-

 ارشام من...-

 نشست و گفت کنارم

 خواستم دست روت بلند کنم. ینم دیببخش-

 

 برمت دکتر! یم یبخواب بهتر نشد کمیبرو  پاشو

 کنم. یم دارتیاوردن ب ارنیزنم غذا ب یم زنگ

 

 تلفن بلند شد از حرف زدنش مشخص بود مادرش یصدا دمیتخت دراز کش رو

 میخوب سالم مامان...اره-

 از دستش افتاده شکسته! شیگوش نه

 !نجایا نیایب یییچ

 راحت خدافظ. التونی...نه خرونیب میبر میخوا یم یول نیخوش اومد یلیخ نیمنظورم ا یعنی نه

 

 ...میهر دو مون دروغ گو شده بود چقد

**** 

 :ارشام

 گشتم. یم ابونیتو خ یطور الک نیهم
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 رفت. ینم رونیاز خاطرم ب اسی یاون عکس و خنده  یول اسی یدونستم مال گذشته  یم خب

 ناراحت شدم. یلیکه زدمش خ نیا از

 گوشه نگه داشتم... هیو  نیماش

 ...میداشتم تو زندگ یاهیس ینقطه  ؟منمیمن بفهمه چ یراجب گذشته  اسیلحظه از ذهنم گذشت اگه  هی

جمع شد کنار لبش زخم  یبود رفتم باال سرش.صورتم از ناراحت دهیرو مبل خواب اسیخونه  دمیبود که رس 12 ساعت

 متورم و کبود... یبود و صورتش کم

 بره. یحق نداره تنها جا رون،یاومد گفتم بر ب اسی قهیبعد از چند دق دمیرو تخت دراز کش رفتم

 بدتر! دیمن شا می...ما مثل هم بودختیر نییدلم پا ینداشت یچیخودت تو گذشته ات ه یعنیگفت  یوقت

 جز من بوده! یمال کس اسی یتونستم قبول کنم خند ها ینم یول

 

 نیبا اول ینشسته بود دلم واسش سوخت صبحانه اماده کردم و صداش زدم ول یشدم جلو در دستشو داریب یوقت

 صورت... نیبا ا یخواستم ببرمش دکتر ول یلقمه حالش بد شد م

 رفت بخوابه. اسمی ارنیزدم غذا ب زنگ

**** 

 پاشو غذا بخور! اسی-

 خوام برم خونه مون... یم-

 ؟یپس االن کجا-

 بابام! یخوام برم خونه  یم-

 نکن! تیپاشو اذ-
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 اول غذا تو بخور. میر ینشو پاشو...بعدا م لوس

 

 بود که خوردم. یغذا نیهمه شو خوردم حالمم بد نشد به نظرم خوشمزه تر زیرفتم سر م پاشدم

 به صدا در اومد. فونیکه ا میبود زیپشت م هنوز

 رفت و گفت ارشام

 پدرته با سارا...-

 باهام رفتار کنه! یجور نینه اون حق نداشت ا ایبهشون بگم  دیدونستم با ینم

 پدرم اومد پشتم گرم شد پاشدم و گفتم اسم

 تو! انیباز کن ب-

 !افهیق نیاخم گفت با ا با

 از اب در اومده! یجور نیکه انقد بهش اعتماد داشته ا یپدرم بدون اون دینبا گهیاره د-

 شو رو به روم گرفت گفت انگشت

 رو فراموش کردم! یباهات راه اومدم همه چ کمینشو فکر نکن  ریش اسی-

 خوام باز کن برو اونور... یم-

 اخرش دکمه رو زدم و در باز شد... ینرسه ول فونیو گرفت تا به ا دستم

 اخم نگاه ام کرد. با

 رفتم باز کردم... یدر واحد به صدا در اومد همون طور قهیاز چند دق بعد

 طور موندن انگار برق بهشون وصل شده!! نیو سارا  هم بابا
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 تو بابا جون. نیبفرما-

 تو و بابا محکم در و بست. اومدن

 بود.. نییسرش پا ارشامم

 شده؟ یچ اسیجا چه خبر صورت  نیا-

 دستم و گرفت و گفت سارا

 تو دختر! یشد یچ رمیمن بم یااله-

 شده؟ یچ لبت

 چرا کبود؟ صورتت

 !نیکرد دعوا

 ارشام گفت  

 دم. یم حیمن توض نینیبش نیبفرما-

 ؟یکه دختر مو زد نیواسه ا یدار یموجه حیچه توض-

 نگاه انداخت و گفت هیبه من  ارشام

 که دخترتون دوست پسر داشته و تا خونشم رفته! نیواسه ا نیدار یحیشما چه توج-

 من بخنده!! شیبه ر کهیمحل کار من و اون مرت ادیب دیحاال عکساش با که

 .دمیانداختم و لبم و به دندون کش نییبرگشت و با اخم نگاه ام کرد منم سرم و پا بابا

 

 کرده؟ کاریچ ریشده مگه ام یچ-



 یاس

 

 
109 

 

 حاج اقا! نیدون یپس شما هم م-

 بزرگ نکردم که مرتکب خطا بشه! یمن دخترم و طور یفکر کرد یتو چ-

 کردم. هیتنب اسیبچگانه بود که من خودم  یبه دوست اون

 مادرش...نرگس خانومم بوده! یخونه  یدیکه د یخونه ا اون

 تعهد نداشته. هر چند بازم کارش درست نبوده! یبوده که به کس یمال وقت یکرده ول یکار اشتباه اسی-

 !یدخترم و بزن یتو حق نداشت یول

 

 ؟یدیکجا د ریام-

 شوهر دختر خالمه!-

 رو به من کرد و گفت بابا

 !ایاماده شو با ما ب-

 پوزخند به ارشام زدم گفتم چشم. هیخورد دلم خنک شد  ینگاه به ارشام کردم داشت حرص م هی

 

 اماده شدم. قهیاز ده دق بعد

 که ارشام گفت میو سارا پاشدن و به سمت در رفت بابا

 دونن! یاز دعوامون نم یزیداره چ یقلب یناراحت نینگ یزیپدر جون من شرمنده ام لطفا به پدرم چ-

 ...میبا اخم نگاه اش کرد و گفت بر بابا
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 یخوشحال شدم جلو ارشام ازم طرفدار یکنه ول یخونه من و هم دعوا م میدونستم برس یم میاسانسور شد سوار

 کرد.

 .میشد نیزد و سوار ماس موتیبابا ر میو از مجتمع خارج شد میشد ادهیپ نییپا دیرس اسانسور

 

 بابا شروع کرد میکه به راه افتاد نیهم

 اگه بگم حقته که بده!-

 !یو پسر خوب یدوسش دار یگفت یکه ه یریهمون ام نیا دیچش سف دختره

 نکنه! میکار چیه نهیبب گهیمرد د هیعکس زن شو با  ستیکه ن ینیزم بیاخه اون بدبخت س-

 !رهیهر دومون م یاگه خانوادش به فهمن ابرو یدون یم

 ؟یبهت شک داشته باشه چ شهیفراموش نکرد و هم اگه

 دستم به اون پسره برسه فقط... اگه

 گفتن نداشتم. یبرا یزیچ یعنینگفتم  یچیه-

 

 

 

 

 

 

 بابام! یخونه  امیکردم انقد زود دعوامون شه و من ب یراست به اتاقم رفتم فکر نم هیخونه  میدیرس
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 پست فطرت... ریاون ام ریاش تقص همه

**** 

 دلم براش تنگ شده! دمیچهار روز که ارشام ند امروز

 بهتر شده واسم جالب بود که ارشام بهم زنگ نزده بود. صورتم

 افتادم که خودم زدم شکستمش! میگوش ادی

 کنه؟ یم کاریاالن چ یعنیروش نشده به خونه زنگ بزنه... حتما

 

 .یرو ادهیپ رونیکردم و رفتم ب یشدم بعد صبحانه از سارا خدافظ داریاز خواب که ب صبح

 !نییافتاد اخم کردم و رفتم جلو سرش انداخت پا ریو که بستم چشمم به ام اطیح در

 گفتم ینسبتا بلند یصدا با

 ؟یاالن خنک شد-

 !یکردم انقد پست باش ی..خدا ازت نگذره فکر نمیختیتو ر زهر

 .ستین یکن یکه تو فکر م یاون جور-

 !میبا هم حرف بزن نیبش

 !یحتما منتظر بودم تو بگ-

 !نمیبش نتیخوره اون وقت تو ماش یازت بهم م حالم

 ؟یکار کرد یبهم اعتماد نداره...تو چ گهید ارشام

 .میزن یبا هم حرف م نیمن متاسفم بش اسی-
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 کارشو بدونم با شک نشستم. لیدوست داشتم دل چون

 کرد و به راه افتاد... روشن

 ؟یکار و کرد نیچرا ا-

 !!تیخر-

 شد... میحسود یخوش بود یلیخ

 !!یکارو نداشت نیپس حق ا یرو خراب کرد یتو خودت همه چ-

 بهت اعتماد نداشته باشه!! گهینداره که حاال بخواد د یپاک یگذشته  نیارشامم همچ یدونم ول یم-

 !دیجد یخفه شووو...نقشه -

 به جون ارشام! یمن و بنداز یخوا یحاال م 

 کارت... نیا یبرا یداشت یقانع کننده ا لیدل عجب

 شم! ادهیخوام پ یدار م نگه

 جا؟ نیا-

 جا هواش مسموم! نیشدم ا یتو م نیسوار ماش دیاره از اولم نبا-

 خودم متاسفم که همون چند ماه باهات بودم. واسه

 شدم. ادهیو باز کردم و پ در

 برگشتم و به عقب نگاه کردم! ینیترمز ماش یصدا با

 که ارشام!! نی...نه ا

 خدا... یوا
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 کنه؟ یم کاریجا چ نیچقد بد شانسم من...ا اخه

 و باز کرد و با اخم به سمتم اومد.. در

 بودم خشکم زده بود! ستادهیطور ا نیهم

 ؟؟یدوباره فکر بد کنه چ اگه

 !دمیدونم چرا ترس ینم

 افتادم... نیبه زم ینیترمز ماش یتا رد بشم که با صدا دمیدو ابونیسمت خ به

 ارشام که اسم مو صدا زد و چشم هام بسته شد... ادیفر و

 

 :ارشام

 گذره... یم اسیروز از رفتن  چهار

 با دمیکش ینداشت بهش زنگ بزنم و خونه شون خجالت م میسوت و کور،دلم واسش تنگ شده گوش یلیخ خونه

 ...رونیاز فکر اومدم ب میزنگ گوش یصدا

 ...نیریالو سالم ش-

 شوهرت و ارام خوبن؟ یخوب

 !!رانیاومده ا یییچ

 ؟یتو مطمئن ی!کنه

 ...یوا یا

 باشه!! یعکسا کار نازل نینکنه ا دیلحظه به فکرم رس هیگفتم و قطع کردم  نیریرو به ش یچ همه

 در ارتباط باشن... ریبا ام دیشا
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 ؟یمتوجه بشه چ اسی اگه

 ...دمیساعت رس میپدرش بعد از ن یمو برداشتم و رفتم خونه  سوئچ

 شد!! نشیسوار ماش قهیکنه و بعد از چند دق یصحبت م ریداره با ام اسی دمید یول

 خواد از جونمون. یم یچ کهیمرت نیکردم ا اخم

 شد... ادهیپ اسینگه داشت و  ابونیگوشه خ هی یشون با فاصله رفتم بعد از مدت دنبال

 معلوم نبود... یچیاز نگاه اش ه اسیشدم و رفتم سمت  ادهیاز چه قرار پ هیدونستم قض ینم

 .نی...افتاد رو زمنیو ترمز ماش دیدو ابونیبه سمت خ هوی

عقب روشن کردم و با  یاومد بغلش کردم و گذاشتمش صندل یخون م شیشونیاز پ اسیدو خودم و رسوندم به  با

 رفتم. مارستانیب نیتر کیسرعت به سمت نزد

 بردمش اورژانس... دمیرس مارستانیربع به ب کیاز  بعد

 بدم! ینشه حاال جواب پدرش و چ شیخدا خواستم طور از

 خورده. هیگفتن که بهش شک وارد شده و سرش چند تا بخ قهیدق ستیاز ب بعد

 

 لرزان به سمت تختش رفتم... یقدم ها با

 و چشم هاش پر اشک شد... دیو د من

 گفته؟ یزیچ اسیبه  ریام یعنی

 شو گرفتم و گفتم دست

 ؟یبهتر زمیسالم عز-

 اس؟ی یبود تو کرد یچه کار نیا
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 !ختمیر یتو سرم م یشد من چه خاک یم تیطور اگه

 

 منو!! یبزن یخوا یکردم م ،فکریبازم فکر بد کن دمیاخه...اخه ترس-

 لحن مظلوم اش. نیدلم سوخت...قلبم درد گرفت از ا 

 بودم نتونستم خودم و کنترل کنم! یعصبان یلیاون دفعه هم خ زمیمن غلط بکنم عز-

 کن ببخش،فراموش کن! یخانوم تو

 نکردم ارشام! یمن کار بد-

 !زمی...من و ببخش عزیمن یتو فرشته  زمیدونم عز یم-

 و گفتم دمیشو به سمت لبم بردم و بوس دست

 !اسیبرات تنگ شده بود...خونه بدون تو جهنم  یلیدلم خ-

 

 !امیجواب شو بدم االن م نیریانداختم و گفتم ش اسینگاه به  هیزنگ خورد  میگوش

 باشه.-

 و تماس و وصل کردم. رونیب رفتم

 نیریسالم ش-

 ؟یزنگ زدم جواب نداد یشد ارشام چرا هر چ یسالم چ-

 بخواد بهش بگه! دمیشد ترس ریام نیسوار ماش اسیرفتم دنبال -

 رد بشه تصادف کرد... ابونیخواست از خ دیشد من و د ادهیپ ابونیخ کنار
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 حالش چطوره االن خوبه؟ یوا-

 خورده! هیاره خوبه فقط سرش چند تا بخ-

 و همش دردسر!! شعوریدختره ب نیخدا لعنت کنه ا-

 ...نیریش دمیچقد ترس یدون ینم-

 شم!! یکنم بدبخت م کاریبفهمه من چ اگه

 مسافرت! نیبر یخوا یبگم حواست بهش باشه م یچ-

 فعال خدافظ. اسی شیدونم من برم پ ینم-

 خدافظ.-

 سالم رسوند. نیری...شزمیببخش عز-

 سالمت باشه.-

 تو جمع کن برگرد خونه خودمون! لیخونه تون وسا میبر یمرخص شد-

 باشه.-

 به سمت خونه... میاز چند ساعت مرخصم کردن رفت بعد

 

 ینیرینشده ارشام ش میزیکه حالم خوبه و چ نیتصادف بهش گفتم و ا انیجر ،یکجا بود یکرد ریگفت چرا د سارا

 برگرده با اجازتون. اسیکرد و گفت  یدسته گل به سارا داد و عذر خواه

 کردم. یمو جمع کردم و از سارا خدافظ لیوسا

 

 ...ستیسر جاش ن یزیچ هیاحساس کردم  فقط
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 حس ترس بود... هیارشام  یچشم ها تو

 به اون دعوا ها...نه به االن. نه

 مهربون تر از قبل! یشده بود همون ادم سابق حت ارشام

 

 .زمیعز نییپا ایب-

 ..میو سوار شد میمو گرفت و با هم به سمت اسانسور رفت دست

 ؟یشد ریام نیچرا سوار ماش-

 اش... دمیتو کوچه د-

 تمام ماند.. مهیباز شدن در اسانسور حرف ن با

 و ارشام در و باز کرد. میشد ادهیپ

 دوست داشتم. یلیجا رو خ نیدلم واسه خونه تنگ شده بود ا دمیکش قینفس عم هیتو و  رفتم

 تو اتاق و لباس ها مو عوض کردم. رفتم

 اومد و درو بست. ارشام

 ؟یاشو بگ هیبق یخوا ینم-

 بزار اول برم حموم خسته ام!-

 دم. یو غذا سفارش م زارمیم یباشه منم چا-

 

 .رونیدوش اب گرم که سرحال شدم اومدم ب هیبرداشتم و رفتم حموم بعد از  حوله
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 رو مبل نشستم . رونیو رفتم ب دمیمو خشک کردم و به شلوار با تاپ قرمز پوش موها

 .زیرو گذاشت رو م ینیاومد و س یبا چا ارشام

 .زمیعز یبخور گرم ش-

 .یمرس-

 ؟یشد نشیچرا سوار ماش-

 مو برداشتم. ینگاه اش کردم و چا-

 کردم... یهمه اسرار رو درک نم نیا

 !ختهیمو بهم ر یچرا زندگ نمیخواستم بب یم-

 اسرار کرد منم نشستم. یلیباهات حرف بزنم خ نیبش گفت

 نگفت...فقط!! یخاص زیچ

 ؟یفقط چ-

 کنم قصد داره رابطه مو نو خراب کنه. ال،فکریخیب یچیه-

 حرف شو باور نکردم! من

 گفت؟؟ یچ-

 اعتماد بشه... ینداشته که حاال بخواد به تو ب یپاک یگذشته  نیگفت ارشام هم چ-

 یدونستم چ یداشته،نم یچه حس اسیعکس ها  دنینگاه کردم حاال درک کردم که اون روز با د اسیطور به  نیهم

 بگم! دیبا

 به خودم اومدم. اسی یصدا با

 چت شد؟ یخوب-
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 که باور نکردم... من

 

 باهاش داشتم اما اون... یمن چه رفتار دمیسوخت از خودم خجالت کش شیو پاک یدلم به حال سادگ-

 

 گفته! یچ اسیزنگ زدم و گفتم به  نیریبه ش دمیرس یاز نهار رفتم سر کار وقت بعد

 باشه. یکار نازل دیگفت شا نمیریش

 دوست داشتم اش... ایدن یاز دست بدم من به اندازه  اسی دمیترس یم

 کردم که پدرم زنگ زد. ینگاه م لمیف ونیزیاز رفتن ارشام جلو تلو بعد

 ؟یتصادف کرد گهیم یسارا چ اسیسالم -

 !نینبود حالم خوبه،لطفا نگران نباش دیسالم بابا جون اره شد-

 اومد دنبالم برگشتم خونه. ارشام

 !ستیخوب ن شترشیب یکرد یباشه بابا کار خوب-

 فقط! یخودت باش مواظب

 باشه حتما بابا جون.-

 فعال خدافظ دخترم.-

 خدافظ.-

 که دوباره تلفن زنگ خورد. ونیزیجلو تلو نشستم
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 د؟یبله بفرما-

 ...جواب نداد منم قطع کردم.الو

 برداشتم و گفتم. تیتلفن زنگ خورد با عصبان دوباره

 ؟یزن یحرف نم یمگه الل-

 ...اسیمنم -

 !دیارشام ببخش یتو-

 زنگ زد مگه؟ یکس-

 حرف نزد. یاره االن زنگ زد ول-

 شد... یطوالن سکوتش

 ..؟الویارشام هست-

 هستم،تلفن بکش تا مزاحم نشن. زمیاره عز-

 چرا بکشم حتما اشتباه گرفته!-

 بلند گفت یصدا با

 گم انجام بده! یکه م یکار-

 چه خبرته! یزن یچرا داد م-

 اومد... یاش م یعصب ینفس ها یصدا
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 !ختهیسر کار سرم شلوغه اعصابم بهم ر کمیمن  زمیببخش عز-

 باشه خدافظ.-

 خدافظ.-

 

 گرفتم مرغ درست کنم چون از همه اسون تر بود. میدرست کنم  تصم اشپز خونه تا شام رفتم

 باز و بسته شدن در برگشتم ارشام بود با دسته گل! یصدا با

 .یسالم خسته نباش-

 .یتو هم خسته نباش زمیسالم عز-

 جلو و گل بهم داد و گفت اومد

 !یغلط کردم سرت داد زدم اومدم منت کش-

 اش واقعا خنده دار شده بود.گل بو کردم و گفتم افهیاون ق با

 !ایزن یدفعه اخرت باشه سرم داد م-

 خانومم. دیببخش-

 .ادیتا ب دمیشام و چ زیتا لباس شو عوض کنه، منم م رفت

 و نشست،گفت دیعقب کش یو صندل اومد

 به به خانومم چه کرده!-

 خوب شده باشه! دوارمیام-

 حتما هست...-
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 خورد گفت یطور که غذا م نیهم

 دوباره زنگ نزد؟-

 نه حتما اشتباه گرفته!-

 .میو جمع کرد زیاز تموم شدن شام ارشام کمک کرد و م بعد

 ارشام برگشتم. یها رو شستم و دستم و با حوله خشک کردم با صدا ظرف

 مسافرت؟ میبر یای یم-

 مسافرت! کجا؟-

 .نیریش شیپ میهر جا...بر-

 ؟یهویحاال چرا -

 شو ندارم! یامادگ من

 .زمیخواد عز ینم یامادگ-

 حاال بزار فکر کنم!-

 کرد. یزده بود به من و با حرص نگاه ام م زل

 ؟یکن ینگاه م یچته...چرا اون طور-

 ...یچیه-

 نشست رو مبل. رفت

 کنارش و گفتم  رفتم

 ؟یبه من بگ یخوا یشده نم یزیچ-



 یاس

 

 
123 

 

 جواب موند! یزنگ خوردن تلفن سوالم ب با

 

 د؟یبله بفرما-

 !شتریگذشت صورت اش قرمز تر و اخم هاش ب یزمان م شتریب یام به صورتش بود هر چ نگاه

 !نیمزاحم نش نیاشتباه گرفت-

 !دیکش زیگذاشت و از پر یگوش محکم

 نگاه اش کردم... متعجب

 بود ارشام؟ یک-

 !یک چیه-

 قرمزت کرده؟ یجور نیا یک چیه-

 شو جلوم گرفت و گفت انگشت

 روش راه نرو... اسیاعصابم خورده -

 گفتم! یداره مگه چ یبه من چه ربط-

 ؟یش یم یعصبان یالک چرا

 .دمیکردم و دوباره پرس لج

 بود زنگ زد؟ یک-

 قدم اومد جلو و گفت. هی

 !رازیش میر یتو جمع کن فردا م لیمزاحم،وسا یک چیه-
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 ...امینم-

 مگه دست خودته! یکن یتو غلط م-

 نگاه اش کردم... یاشک یچشم ها با

 خواد انجام بده! یدلش م یشد هر کار ینم لیدل نیا یتو چشم هاش مشخص بود ول یمونیپش

 و گفتم پاشدم

 درست حرف بزن! یکن ی...خودتم غلط مامیمن نم-

 خود شو کنترل کرد که من و نزنه. یلیکرد و دست شو مشت،خ اخم

 کنارش رد شدم برم اتاق که دستم و گرفت... از

 کجا؟-

 بخوابم. رمیم-

 گفت یلحن مهربون با

 بدون من!-

 و گفتم دمیمو از دستش کش دست

 اره بدون تو...-

 بود که با ارشام قهر کردم. یشب نیاول نیا
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 :ارشام

 رو خراب کرد. یهمه چ ینحس نازل ی هیسا یول ارمیدسته گل اومدم تا از دلش در ب با

 زنگ مطمئن نیبا ا یدختره باشه ول نیبرگشته حدس زدم عکسا کار ا یخبر داد نازل نیریش شیچند روز پ یوقت

 شدم.

 تا دوباره رو سرم اوار شه! اومده

 

 ...دیچیپ ینحسش تو گوش یزنگ خورد صدا تلفن

 انه؟ی شیزد گفت

 حال به هم زن! یخنده  هی دیبوده و خند ریام یزنت معشوقه  دمیشن یاخ

 بگم! یدونستم بهش چ ینبود م اسیشد...اگه  شتریهام ب اخم

 ول کنم نبود با هم بحث مون شد رفت تو اتاق... ختیبهم ر شتریبود اعصابم ب یک دیپرس یهمه اش م اسمی

 !اسیفقط ترس بود...ترس از دادن  تیعصبان نیا

**** 

 :ینازل

 ...رانیاز چند سال برگشتم ا بعد

 چمدون برداشتم و رفتم جلو. دیساعت رس میدنبالم،بعد از ن ادیب ریزدم ام زنگ

 سالم احوال شوهر خواهر!-

 ؟یسالم ممنون خوبم تو خوب-

 ...یمن فعال عال یمرس-
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 گفتم،کارمون اصال درست نبود! یکاش بهت نم-

 خوبه... یلیخ اسی یتو و ارشام بوده ول نیب یدونم چ ینم من

 !مونمیپش یلیاز کارم خ من

 شو گرفتم و گفتم  چمدون

 کردم... تیمنم خر یگفت ه،بسکهیتو  ریهمه اش تقص-

 !یاون و بخور یخواد قصه  ینم-

 خوبن؟ نیو ارت نینازن

 جا پارک. نیا نیطرف ماش نیاز ا ایاره خوبن...ب-

 و زدم و صندق باز کردم و چمدون گذاشتم. موتیر

 درو باز کردم و نشستم. ینازل نیبش

 روشن کردم و به راه افتادم... نیماش

 گذره؟ یجا خوش مچه خبر اون -

 گذره! یم ستیبد ن-

 ر؟یام میمن ادم بد یکن یفکر م تو

 نگاه از رو تاسف بهش انداختم و گفتم هی-

 چقد ارشام دوست داره! یدون یکشه م یبفهمه من و م نینازن

 که... یدون یتو رو قبول نداره م اصال

 !هیاره خواهر من مثال...طرف بق-
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 خانواده ام... شیمن و رسوند و رفت بعد از چند سال برگشتم پ ریام

 گفت ذاتم خرابه! یم شهیهم نینازن

 زدم... ثیلبخند خب هیکنم حق با اونه و  فکر

 یخوشحال شدم ازش خواهش کردم تا چند تا عکس برا یلیبوده خ ریزن ارشام دوست دختر ام دمیفهم یوقت

 ارشام بفرسته!

 ...نمیشو بب یعصب ی هافیدوست داشتم ق چقد

 

 گه! یزنش بود مطمئنم که به ارشام م یو به خونه اش زنگ زدم صدا رونیرفتم ب صبح

 دوباره بهش زنگ زدم! شب

 نبود. یقرمز کار سخت تیکه االن از عصبان نیزدن ا حدس

 ...دادمیهنوز باهاش کار داشتم ذره ذره دقش م من

**** 

 با کمال تعجب ارشام تو اشپز خونه بود. یشدم فکر کردم ارشام رفته سر کار ول داریساعت نه از خواب ب صبح

 .یتوجه به ارشام رفتم نشستم رو صندل بدون

 !ریصبح بخ زمیسالم عز-

 اش کردم و گفتم نگاه

 خجالتم خوبه واقعا!-

 !گهی...سر کار نرفتم تا منت تو رو بکشم دزمیعز دیخب ببخش-
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 ...گهیروزا د نیکردم و گذاشته ان واسه هم غلط

 !دیببخش یگ یبعد م یکن یخواد م یدلت م یهر کار یچ یعنی-

 !یزن یتو مشکوک م اصال

 

 

 بودم. یناراحت و ناراض تیوضع نیکرد و چقد از ا یکردم ول نم یشدم دروغ بگم اگه قانع اش نم مجبور

 اس؟ی یکن یبود زنگ زد ول م یاالن بگم ک-

 !یاسرار کرد یاعصابم بهم رخته است ه یدید شبید بابا

 ؟یبود زنگ زد االن راحت شد ریام

 .دیانداختم و خجالت زده گفتم ببخش نییو پا سرم

 راز؟یش میبر یایم حاال

 ؟یکن ینه تو چرا انقد اسرار م-

 !گهید میبر ایمن دلم واسه ارام تنگ شده ب-

 .امینم-

 اس؟ی یکن یچرا لج م-

 .امیخوام ب ینم ستیزور که ن-

 !رمی...من مایباشه تو ن-

 برو خوش بگذره!-
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 گفتم... یرو بهش م یکنه االن همه چ یبر خورد م یدرصد بدونم منطق هیمجبور شدم دروغ بگم اگه  بازم

 میهمون بر شه،بخاطریحل م گهیحوصله اشو ندارم چند روز د یدارم طرف چند بار امده گالر یبده هیراستش -

 .رازیش

 

 و گذاشتم جلوش. ختمیر یچا واسش

 قرار شد خودش زنگ بزنه! ادینم اسیاس دادم و گفتم  نیریبهش اسرار نکردم به ش گهید

 

 از چند ساعت تلفن زنگ خورد. بعد

 از اشپز خونه گفت اسی

 !گهیجواب بده د-

 .ایمن حوصله ندارم خودت ب-

 قر قر تلفن برداشتم. با

 ؟یجون خوب نیریالو سالم ش-

 خوبن؟ نیخوبه...ارام و اقا رام ممنون

 ...برگشتم و با اخم به ارشام نگاه کردم.

 اخه! یچه مشکل امینه من دوست دارم ب-

 !نی...باشه چشم سالم برسون

 خدافظ.-

 به ارشام گفتم. غیو با ج برگشتم
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 نه؟ هیکار تو -

 ...امیمن نم یگفت بهش

 !میای یشو نداره نم یامادگ اسینه خودش زنگ زده،من فقط گفتم -

 منم باور کردم! نیاره هم-

 

 و چقد ناراحتم... زیدونه که چقد برام عز یم خدا

 .ارمیرفتم اشپز خونه تا از دلش در ب دنبالش

 ...دمیپشت بغلش کردم و رو گردن شو بوس از

 ولم کن ارشام!حوصله تو ندارم.-

 و گفتم دمیالله گوش شو بوس-

 برات... رمیم یمن م-

 ولم کن! گفتم-

 و گفتم برگردوندمش

 ؟یکنم ناراحت نباش کاریچ-

 !یتو عوض شد-

 هست که من ازش خبر ندارم! یزیچ هی

 ؟یگ یبهم نم چرا

 معصومش نگاه کردم و خودم و لعنت کردم! یتو چشم ها-
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 ...اسی نیبب-

 خواستم حسش کنم... یتو بغلم...محکم به خودم فشارش دادم م دمشیمو گذاشتم پشتش و کش دست

 رو به راهه! یمنه و همه چ شیکه االن پ نیا

 که نباشه! یاز اون روز دمیترس یم

 شد به دوست داشتن من شک نکن! یهر چ اسی-

 

 

 

 

 لبخند نگاهم کرد و گفت. با

 !یاخه چرا انقد ملوس-

 خواد درسته قورتت بده! یدلش م ادم

 .یکنمااا...اگه گذاشت یروز خواستم اشپز هی نمیبرو اون طرف بب-

 منو! یزنیحاال چرا م زمیباشه عز-

 بچه پرو...-

 گفت؟ یچ نیریش-

 !گهید میبر دیخوشحال باش با-

 ؟یستیتو ن-
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 کدوم... چیه-

 ؟یخوا یکمک نم-

 ...زهاایکاهو ها رو خورد کن فقط ر نیا ایچرا ب-

 چشم خانوم خوشکلم تو جون بخواه!-

 

 رزرو کرده بود. طیارشام از قبل بل میمو اماده کردم و به فرودگاه رفت لینهار وسا بعد

 بهم خوش بگذره. میر یم میگرفتم حاال که دار میتصم

 اومدن دنبال مون. نیریو ش نیرام میدیرس یوقت

 ن؟یسالم خوب-

 .نیخوش اومد یلیخانوم خ یاسیسالم -

 ارشام مشغول حرف زدن شد... با

 ؟یایما نم یخونه  یکن یم ؟نازیخوب زمیسالم عز-

 !ستین ینجوری... نه ایسالم مرس-

 به من. نیو بد ارام

 و داد به من و ارشام بغل کرد. ارام

 داداش. یخوش اومد-

 .میشد نیسوار ماش میچمدون برداشت و رفت ارشام

 گفت. نیریکردم ش یم یطور که با ارام باز نیهم
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 ؟یستیحامله ن اسی-

 نه...زود که!-

 کنه! یتر م داریتون پا یبچه خوب زندگ یخب اره ول-

 تعجب نگاه کردم و گفتم با

 تر! داریپا-

 نباشه؟ داریقرار پا مگه

 نزد،ارشام گفت ینگاهم کرد و حرف نیریش

 اخه! یگ یم هیحرفا چ نیجان مخت تاب برداشته خواهر،ا نیریش-

 نداشتم! یجون مثال خواستم خوب کنم خراب کردم.منظور یاسی یریخدا مرگم بدل نگ-

 دونم اشکال نداره... یم-

 

 کرد و گفت. ییمن و به اتاق راهنما نیریش میدیخونه که رس به

 .نیجا بزار نیتون ا لیوسا-

 کنم... یم دارتیبخواب واسه شام ب یتو عوض کن اگه خسته ا لباس

 !ادینه ممنون خوابم نم-

 ...یباشه خالصه که راحت باش-

 خودش برداشت... یبرا یشو باز کرد و لباس راحت پیاومد و چمدون و تو اتاق گذاشت ز ارشام

 !دیجا نرس چیطور نگاه اش کردم فکرم به ه نیهم
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 اس؟یشده  یزیچ-

 نه...-

 !یناراحت رازیش میچون اومد زم،نکنهیبهم بگو عز-

 نه!-

 انداخت. نییو پا دست شو گذاشت رو پاش و سرش واریکرد به د هیو کنارم نشست تک اومد

 !رهینم ادمیمن  یول یدیتو بخش اسیمن شرمندتم -

 مون! یاومد اول زندگ شیپ اناتیجر نیکه ا دیببخش یلیخ

 ان؟یکدوم جر-

 !گهیمنظورم عکس د-

 !شتریکنم ب یمن فکر م یول-

 و باال اوردم و نگاه اش کردم سرم

 گفتن نداشتم! یبرا یحرف چیه

 ...ستینه ن-

 قول!-

 مردونه...مطمئن باش!قول -

 چقد ساده بودم که باور کردم! و

 بغلم؟ یایحاال م-

 !رونیب میزشته بر-
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 ...ایب ستین-

 ...محکم بغلم کرد و به خودش فشارم داد!نشیگذاشتم رو س سرم

 ...ینیریو چه اسرات ش یمثل زندان شدم

 

 

 ...میدر از هم جدا شد یصدا با

 تو داداش؟ امیتونم ب یم-

 .ایاره ب-

 اماده است! یچا دیببخش-

 .میای یباشه االن م-

 .میرفت ییرایمو گرفت و با هم به پذ دست

 .زیگذاشت رو م ینیاورد و س یچا نیریش

 کنم. یمن تعارف نم دیخودتون بردار گهید-

 کشم از دست خواهرت! یم یارشام چ ینیب یم-

 از خداتم باشه! یخوب نیبه ا-

 و گفت دیخند نیرام

 !هیابرو نیریچشم ش یجرئت داره بگه باال یبله ک-
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 که تمام فکر ها مو در مورد ارشام فراموش کردم. میدیو خند میگفت انقد

 بودم... یالبته من فقط تماشا چ میو شام درست کرد میبه اشپز خونه رفت نیریش با

 

 ارشام زنگ خورد... یکه گوش میکرد ینگاه م لمیف ونیزیاز شام و شستن ظرفا جلو تلو بعد

 رو نگاه کرد و قطع کرد! شماره

 بود؟ یک-

 داد و گفت لمیتحو یالک یخنده  هی

 زم؟یاالن چک بود عز نیا-

 نگو... ینه دوست ندار-

 که گفتم. یفکر کنم همون طلب کار-

 !ی...اگه راست گفته باشادمهیاره -

 رو خودمون حس کردم. نیریش نگاه

 !یکرد...باز شروع اسی یمنظورت چ-

 دادم. ونیزینگفتم و نگاه مو به صفحه تلو یزیچ

 دوباره زنگ خورد شیگوش

 داداش؟ یسالم کامران خوب-

 کامران...داداش!-

 .دمیمستانه خند و
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 زنم! یکامران من بعدا بهت زنگ م-

 شده کامران و داداش! یکه نازل شتهینکنه زنت پ-

 ؟یستیکه خونت ن یفرار کرد کجا

 تونم کمکت کنم. یمن االن نم-

 !یگ یکه چرتو پرت م شیدوست دار یلیخ ای یترس یازش م ای-

 قربانت خدافظ.-

 متوجه نشه خاموشش کردم. اسیکه  یکردم و طور قطع

 کنم. کاریچ دیدونستم با یکم اورده بودم نم گهید

 !رونیاز فکر اومدم ب نیریش یصدا با

 کارت دارم! ایارشام ب-

 کرد! یم ونمیداشت د اسی یها نگاه

 کنم... هیخوام براش توج یم یچطور من

 در و بستم و گفتم. میبه اتاق رفت نیریو با ش پاشدم

 !ن؟یریش یچ یعنیکارت  نیبهم شک کرده، االن ا یطور نیهم ،یچرا صدام زد-

 بود بهت زنگ زده؟ یک-

 بود! یدق من خاک بر سر،نازل نهیباشه...ا یک یخواست یم-

 ؟یگفت اسیبه -

 ...بگم که پاشه بره!ونمیمگه د-
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 !یزن یم حرفا

 پس؟ یکن کاریچ یخوا یم-

 دونم... ینم-

 شه! یو دعوا شروع م ادیبال سرمون م هیرابطه مون خوب شه باز  ادیتا م-

 همه اش شده بحث! یزندگ اول

 به مامان بگم؟ یخوا یقربونت شم...م یااله-

 شه! شیبه خاطر من احمق دوباره طور یخوا یفورا گذاشته کف دست بابا...م ینه بگ- 

 لبخند زدم و گفتم. هی

 بهتر! ینکن یجان تو کار یابج-

 !اسیاخه به  یبود گفت یچ نیماش تو

 گفتم بهتر کنم خراب شد... دیببخش-

 ...ستیمو خراب نکنه ول کن ن یتا زندگ-

 شه تو صورتش نگاه کنم . یبفهمه...روم نم اسی اگه

 سرش داد زدم...چند تا عکس زدمش  بخاطر

 تونستم انجام بدم. یبرادرم نم یبرا یکار چیه-

 برخورد کنه! یهم منطق اسی دوارمیاشتباه...ام کیدونستم اون فقط  یم من

 

 .اسی شیپ رمیارشام بخواب من م-



 یاس

 

 
139 

 

 !نیریش ینکن یخراب کار-

 نه قربونت،هواسم هست.-

 

 

 نشستم اخم کرده بود. اسی کنار

 تنها مونده ناراحت شده. اسیکه ارشام صدا کردم تو اتاق و  نیهم چپ چپ نگاهم کرد معلوم بود از ا نیرام

 بخور! وهیم زمیعز اسی-

 ممنون.-

 حرف نزد! ینگاه ام کرد ول اسیارشام سر درد داشت گفتم بخوابه...-

 نگفتنش از صد تا فوش برام بد تر بود. یچیه نیا

 مون و نشونت بدم؟ یعروس یعکس ها یخوا یم-

 نه...-

 اجازه من برم بخوابم! با

 !می...حرف بزن میامشب با هم باش شهیم-

 شما! یدار کاریچ زمیعز-

 جان؟ نیریخوبه ش حالت

 .میزن یاره،باشه فردا حرف م یعنینه...-

 کن من برا تون تشک پهن کنم! داریبرو ارشام ب ایب-
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 باشه ممنون.-

 بود و دست شو گذاشته بود رو چشم هاش. دهیارشام رو تخت دراز کش نیریتو اتاق ش رفتم

 رفت... یکردم دلم براش م ینگاه اش م یوقت هنوزم

 دوست داشتم اش! چقد

 رفتم و اروم صداش زدم. کینزد

 ارشام...ارشام پاشو.-

 شو برداشت،چشم هاش قرمز بود. دست

 شده چشمات قرمز! یزیچ-

 به خاطر سر درد.-

 نگران نباش. ستین یزیچ

 تشک پهن کرده. نیریباشه پاشو ش-

 پتو. ریو رفتم ز دمیتو اتاق لباس مو عوض کردم و موها مو شونه کردم و دراز کش رفتم

 .دیاومد و برق خاموش کرد کنارم دراز کش ارشام

 تو بغلش. دیسرم و من و کش ریشو گذاشت ز دست

 ...اسی-

 دلم! زیعز

 .ستمیتو ن زیمن عز-

 و گفت دیمو بوس گردن
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 خرم بگو چند؟ یاخ که من همه شو م-

 خانوم تموم شد! نیریحرف ها تون با ش-

 !نمیبر گرد بب-

 خوام. ینم-

 مگه دست خودته...-

 گردوند و چونم و گرفت اورد باال. برم

 .نیهم ینکن تیاذ اسین،یبا هم خوب دیپرس-

 ...یخودت-

 خر! یچ-

 گفتم. یادب من ک یب-

 بغلم! یایشب ن یحق ندار یاگه با هام قهر باش یتو حت نمیسرت و بزار رو س اسیبغلم  ایب-

**** 

 .میکرد دیو خر می...تو بازار گشترونیب میرفت نیریبعد از صبحانه به همراه ش صبح

 برف اومده بود... شبیخونه.د میظهر برگشت کینزد

 کالغ و گنجشک بود...چقد ذوق زده شده بودم! یاز برفا رد پا یقسمت

 ارشام دادم و گفتم نشون

 چقد ناز! نیبب-

 !زمیعز یزد خیتو  میبر ایب-
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 خوام. یم ی...من ادم برفامینم-

 کردم! یخودمون درست م یخونه  شهیهم

 .میبرگشت نیریش یصدا با

 !گهید نیایب نیستادیاونجا وا ن،همیزد خی نیای یچرا نم-

 درست کنه! یخواد برام ادم برف یارشام مشما برو -

 زنه دختر! یم خیخدا مرگم...داداشم -

 عشقم! یدرست کنم برا یخوام ادم برف یتو برو...م نیریش-

 من رفتم... نیا ونهیهر دو تون د-

 

 ؟یکن یبا ذوق گفتم درست م-

 داشت... یو دوست داشتن بایز یاش کردم چقد چهره  نگاه

 شده بود! تیمن اذ یاواخر بخاطر  رفتار ها نیا

 خوش حالش کنم؟ یشد با ادم برف یم یچ

 کردم... زونیخب درست نکن...و مثل بچه ها لبم و او-

 شو گرفتم و محکم بغلش کردم که صداش در اومد... دست

 ...اخ ارشام شکست!یولم کن لهم کرد-

 حقته خب!-

 تو؟ یو با نمک نیریانقد ش چرا
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 کردم و با اکراه ولش کردم... بوسش

 ک؟یکوچ ایخانوم بزرگ باشه  یاسیخب -

 ذوق گفتم  با

 بزرگ قد خودت...-

 !یهست یانصاف یزنم که عجب ب یم خی...قد من،یاسی-

 تر باشه... کیشه کوچ ینم حاال

 ...باشه قبول.گهیکنم د کاریچ-

 !کاریخوام چ یاخه من با تو بچه م-

 

 ...میرو درست کرد یبا هم ادم برف میبود اطیساعت بود که تو ح چند

چوب  کهیت هیبراش چشم و دهن درست کردم و  زهیگردن ارشام دور گردنش انداختم و با چند تا سنگ ر شال

 دماغش...

 عمرم شده بود! یادم برف نیبهتر

 .میریازش عکس بگ ایقشنگه ب یلیخ نیارشام ا یوا-

 در اورد و ازش عکس گرفت... بشیشو از ج یگوش

 ...میهم گرفت یسلف باهاش

 ضبط کردم. لمیف هیرو ازش گرفتم و  یگوش

 خوشکل و وزن هفتاد و چهار و قد... یپول با چهره  ن،خریارشام مت شونیا-

 ارشام؟ یبود چند
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 خنده قرمز شده بود! از

 ؟یاسیمن و  یخدا نکشتت جمعش کن گرفت-

 کنه... یدرست م یاومد صد و هشتاد و چهار،سه ساعت داره ادم برف ادمیخب نگو -

 تا چه حد! یلیزن زل اخه

 ارشام... یناز یاخ ،ی...انقد عاشقمچارهیب لیزن زل یا

 

 هاش از تعجب رفت باال و چشم هاش گرد... ابرو

 ...دیو به سمتم دو نمیبب ستایمارمولک مگه دستم بهت نرسه وا اسی-

 پالتوم و فرار کردم... بیرو گذاشتم ج یگوش

 و گفتم سالم. ستادمیاومد تو وا نیباز شد و اقا رام اطیح در

 هر دو مون نگاه کرد و گفت. به

 !نیبد ن،ادامهیسالم خسته نباش-

 بهش دست داد و گفت. ارشام

 ...مید یمعلومه که ادامه م-

 دوباره دنبالم کرد... و

 !ستایوا این ینامرد یلیارشام نفسم رفت خ یوا-

 دستم و گرفت و گفت اخرش

 ؟ینداز یمن و دست م-
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 اره...-

 وقت! هی یاز رو نر-

 نه هواسم هست.-

 زبون دراز! نمیبب ایشه ب ینم یجور نیا-

 زد... یو هلم داد...تا تونست بهم گلوله برف زیتم یو گرفت و برد سمت برفا دستم

 

 .میدیکش یهر دو مون دست از برف باز نیریش یصدا با

 شما دو تا؟ نی،مگه بچه شد نیزد خیخدا مرگم -

 دست مو گرفت و گفت. ارشام

 !اسیکشتمت  یبش ضیپاشو اگه مر-

 !یگیم یطور نیحاال ا یزن یساعت بهم برف م هی-

 دونم با تو! یمن م یبش ضیمر یاون که حقت بود ول-

 .میگرم اورد با قرص خورد ریبرامون ش نیریخونه ش میهم رفت با

 

 .دیکردم تا اخرش خواب یاز نهار و شستن ظرفا با ارام باز بعد

 .میموند گهی...دو روز دیگفت زن دال یمنم م به

 تهران... میگرفت و برگشت طیصبح ارشام بل یبرا 
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به  فونیبودم که ا یریکردم و مشغول گرد گ یارشام دوش گرفت و رفت سرکار منم چمدون خال میدیکه رس خونه

 صدا در اومد.

 زن بود حتما اشتباه گرفته بود... هی

 .نیبله بفرما-

 ن؟یمت یمنزل اقا-

 د؟ییبله بفرما-

 درسته؟ نیباش اسی دیشما با-

 !ارمی یمن بجا نم دیببخش یبله ول-

 دختر خاله ارشام جان. میمن نازل-

 !نیبودم چه برسه به ا دهیند ادیز نمیاکراه در و باز کردم من نازن با

 کنه؟ یم کاریچ نجاین،ایکه گفت باهاشون رابطه ندارن پس ا ارشام

 نگاه کردم مرتب بودم.در و باز کردم نهیواحد زد...خودم و تو ا زنگ

 

 

 

 

 

 

 ...ظیغل شیو پوست برنزه با ارا یدختر الغر با قد معمول هی
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 تو. نیبفرما-

 تا پامو نگاه کرد و گفت. سر

 اس! قهیخوش سلارشام -

 ممنون.-

 .نینیبش نیبفرما-

 و شال شو در اورد نشست. پالتو

 اوردم. کیبا ک یاشپز خونه رفتم و چا به

 شناسم؟ یمن شما رو نم-

 نکرده؟ یارشام نامرد...من و بهت معرف یا-

 .دمیخانوم دو بار د نیمن فقط نازن رینخ-

 !میش یاشکال نداره اشنا م-

 بهش نداشتم... یدونم چرا حس خوب ینم

 اد؟یارشام نهار نم-

 .رینخ-

 رفت! ینم یبدون من جا م،ارشامیبود یمیبا هم صم یلیمن و ارشام خ-

 نگفتم. یچیزدم و ه یلبخند زورک هی

 .میدیهم و ند گهیرفتم خارج د یاز وقت-

 تنگ شده! یلیواسش خ دلم
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 !زمیعز یناراحت نش البته

 زدم و گفتم. یلبخند زورک هی

 ناراحت نشدم.نه -

 ممنون ارشام سالم برسون. یرایبرم بابت پذ گهیخب من د-

 حاال! نیموند یکنم م یخواهش م-

 !فتهیپس ب یترسم از خوشحال یم دهیوقته من و ند یلینه اخه ارشام خ-

 .یلیهر طور ما-

 .زمیخدافظ عز-

 خدافظ.-

 

 بستم و با اخم گفتم. درو

...عه عه حالم بهم خورد تیشتر یو لبا اهتیخوشحال بشه با اون پوست س تهیعفر یتو دنیاز د دیچرا ارشام با-

 دختره زشت.

 

 رفت به ارشام بگم دختر خالش اومده. ادمینهار درست کردن شدم و  مشغول

 .دمیاز نهار و شستن ظرفا رفتم خواب بعد

 ...میپا شدم و به سارا زنگ زدم و با هم حرف زد شیش ساعت

 بزارم که دوباره زنگ خورد. یشدم برم چا و که قطع کردم پا تلفن
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 الو سالم مادر جون.-

 پدر جون خوبن؟ نیخوب

 شه براتون... یم زحمت

 حتما! ادیارشام ب میای یم چشم

 

 نمونده بود رفتم دوش گرفتم و منتظر ارشام شدم. یزیاومدن ارشام چ تا

 خونه شون... میرفت میساعت اومد،اماده شد میاز ن بعد

 افتاد به ارشام نگفتم دختر خالش اومده! ادمی هویکه  میشام بود زیم سر

 !یارشام راست-

 جونم...-

 رفت بگم دختر خالت صبح اومده بود! ادمی-

 سه نفر شون نگاه ام کردن... هر

 گفت. دیترد با

 !!نینازن-

 بود فکر کنم اسمش! ینه خواهرش نازل-

 !دمینه تنها ارشام بلکه پدر مادرشم د یدگیوضوح رنگ پر به

 بر قرار شد...قاشق امو گذاشتم و گفتم. سکوت

 زدم؟ یمن حرف بد-
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 جون گفت. مادر

 !میرفت و امد ندار ادیما ز مینه دخترم اخه تعجب کرد-

 دار! ینگاه معن هینگاه به ارشام انداخت  هیاخم کرده بود... پدرش

 

 

 

 

 

 

 انداخت و گفت. نییسر شو پا ارشام

 گفت؟ یم یحاال چ-

 دلش برات تنگ شده! یلی...با اکراه اضاف کردم که خنیدیهمو ند گهیگفت بعد از رفتن به خارج د-

 افته! یپس م یاز خوشحال نهیبمونه،گفت ارشام من و بب شتریخواستم ب ازش

 داد... یتکون م یزد و پاشو عصب یم یبه کبود یاز سرخ رنگش

 قاشق و چنگال شو محکم انداخت تو بشقابش و گفت پدرش

 ال اله اال اهلل...-

 !ستیخون سرد باش واسه قلبت خوب ن یحاج-
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 صداش زدم جواب نداد. یپا شد و رفت هرچ ارشام

 دختره! نیگور به گور شه ا یاله-

 مادر جون هم و دوست داشتند؟-

 .ستین یاصال دختر خوب یبچه خواهرم هست ول یخدا نکنه نازل-

 مثل اون و دوست داشته باشه! یدختر دیچرا با ارشام

 

 کرد... یرو حل نم یزیهم چ شتریخوان من بفهمم،سوال کردن ب یکه نم دمیفهم

 زد! ینم یسوالم دست ارشام بود که اون هم حرف جواب

 .ستیربط ن یدختره ب نیارشام به ا ریاخ یو رفتار ها رازیشدم که مسافرت ش مطمئن

 بوده؟ نشونیب یچ یعنی

 

 از شستن ظرفا اومدم و تو هال نشستم. بعد

 .میدخترم شرمنده تو رو هم ناراحت کرد دیببخش-

 !هیچه حرف نینه پدر جون ا-

 اتاقم کارش دارم. ادیبگو ب رونیزد ب خیدخترم شوهر تو صدا بزن  اشوی-

 ...اطیو رفتم تو ح دمیچشم پاشدم و پالتو مو پوش-

 کرد! یرو نگاه م یبود و استخر خال ستادهیاستخر ا کنار

 اش رفتم و صداش زدم. کینزد
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 ارشام...-

 .زمیجانم عز-

 شده؟ یچ یرفت هویچرا -

 دونن اال من! یهمه م یگ یبه من نم فقط

 نازش نگاه کردم... یو چشما برگشتم

 !زمیعز ستیمهم ن-

 فهمم...و صورت مو ازش برگردوندم! یباشه نگو اخرش که من م-

 !!یمیاتفاق زندگ نیمهم تر یدون یم-

 کردم که اخم کنم نشد،لبخند زدم و گفتم. یسع یهر چ-

 ...معلومه

 و گفت انقد خوب نباش! دیخند

 از سرما! یزد خیپدرت کارت داره، میبر ایب-

 ...دیو گرفت و بوس دستم

 .زمیعز میبر-

 

 ساعت که تو اتاق پدرشه... مین ارشام

 داشت؟ کارشیپدرش چ یعنی

 چشم هاش قرمز بود... یول رونیاتاق باز شد و ارشام اومد ب در
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 کرده؟ هیگر یعنی

 اخه... گهیبه من نم یزیچ یک چیه چرا

 

 !میلباس تو بپوش بر-

 حالت خوبه؟-

 نگران نباش خوبم.-

 ...میو به سمت خونه حرکت کرد دمیمو پوش لباس

 

 ارشام رفت اشپز خونه و قرص سر درد خورد. میدیرس یوقت

 دادم نپرسم. حیترج یسوال تو ذهنم بود ول یلیخ

 رو تخت. دمیتو اتاق و لباس مو عوض کردم و دراز کش رفتم

 

 .دیارشام اومد و لباس ها شو عوض کرد و کنارم دراز کش قهیاز چند دق بعد

 ؟یاریگفت شونه م هویسرم گذاشت و بغلم کرد... ریشو ز دست

 االن..-

 اره بد مگه!-

 خوام شونه کنم برات ببافم. یم

 و شونه مو بهش دادم،نشستم و پشتم و بهش کردم... پاشدم
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 بود... یخوب یلیکرد،حس خ یشونه م اروم

 بافت! یک دمیفرو رفتم که نفهم ینیریتو خلسه ش انقد

 پشت بغلم کرد... از

 اش. نهیسرم و گذاشتم رو س منم

 !ادیچقد بهت م-

 اس؟ی

 جانم...-

 مدت ببخش! نیدوست دارم،من و بخاطر ا یلیخ-

 ...یدیشن یخوام هر چ یم ازت

 اش؟ هیخب بق-

 !یعاشقم باش شهیهم شهیم-

 .یترسون یمن و م یدار-

 شدم! یزود تر باهات اشنا م یلیکاش خ-

 خوابم برد... یک دمیموها مو نوازش کرد که نفهم انقد

 

 :ارشام

 بود... دهیگفت دختر خالت اومده نفسم رفت مطمئنم که رنگم پر اسی یشام وقت زیم سر

 کنم. کاریچ دیدونستم با ینم
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 شد! یگفت حالم بد تر م یم شتریب یهر چ اسی

 ...اطیپا شدم و رفتم تو ح اخرش

 کرد. یاز التهاب درونم کم م رونیب یسرما

 بگم! یچ اسیزنم...حاال من به  شیاومده بود خونم پ ینازل

 رفتم... ینم یبه اون مهمون یشکست ول یپام م کاش

 ...دمشیکه د یاول یبود.از همون لحظه  نیریو ش زیدختر واسم عز نیبرگشتم...چقد ا اسی یصدا با

 خواست با گذشته ام ناراحت بشه و دل شکسته! ینم دلم

 

 ...رو مبل نشستم.یاتاق پدرم معلوم بود ازم عصبان رفتم

 شده؟ دایدختره پ نیکله ا گه،سریم یچ اسی-

 .رانیگفت بر گشته ا نیریبله ش-

 پدرم! یبفهمه حت یخواستم کس ینم ستین یزیعکس و نگفتم چون حاال که مطمئن شدم چ هیقض

زنگ زده...حاالم  میهم به گوش یبار راز،چندیش مینفهمه رفت اسیکه  نیزنگ زد خونه مزاحمت درست کرد.واسه ا-

 خواد ذره ذره دقم بده و دستم و مشت کردم. یکه رفته خونه م

 ؟ینگفت یزیچرا به زنت چ-

 بگم ،بگم که بزاره بره! یچ-

 فهمه هم پدرش! یم اسیزود هم  ای ریپسر د یمن و برد یکارت ابرو نیتو با ا-

 انداختم و اشک به چشمم نشست... نییسرم و پا یشرمندگ با

 االن مو! یمن هم گذشته امو خراب کرد هم زندگ اشتباه
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 کنم؟ کاریمن چ نیشما بگ-

 ناراحت بشه! اسیاشتباه تو گذشته  هیخوام بخاطر  یمن نم پدر

 !ختیر نییبره...بغض جلو ادامه حرف مو ازم گرفت و اشکم به پا اگه

 !یکن یم هیگر یخجالت بکش دار-

 بود مال گذشته بوده. یدونم هرچ یپشتتم چون م من

 !خوادیم یچ نیدختره بب نیبزن به ا زنگ

 پاشو برو زنت رنگ برو نداشت. مواظب اش باش. حاالم

 

 !دیپرس یازم نم یزیساکت شده بود و چ اسمی دمیکش یبه خونه ازش خجالت م میبرگشت اسی با

 بود بلند و نرم... شمیشو دوست داشتم مثل ابر یمشک ی. چقد مو هادمیو عوض کردم و کنارش دراز کش لباسم

 شونه کردن به سرم زد،شونه شو اورد براش شونه کردم و بافتم... هوست

 .دیموها شو نوازش کردم تا بغلم خواب انقد

 و به خودم فشارش دادم... دمیشو بوس صورت

 برداره.  میدس از سر زندگ یخواد بهش بدم ول یبودم هر چه قد پول م حاضر

 فقط مال من بود! اسیو از دست بدم... اسیخواستم  ینم من

**** 

 که چشم هام و باز کردم هنوز بغل ارشام بودم... صبح

 من و گرفته بود دست و پا شو انداخته بود روم. محکم
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 !یارشام ولم کن...خفه شدم بردار پا تو لهم کرد-

 ؟یچرا سر کار نرفت تو

 انقد حرف نزن بزار بخوابم!-

 پاشو ساعت ده!-

 !میبا تو ارشام

 ینا مفهوم از دهنم در نم یبه جز صدا ها یچیه یول زدمیو فشار داد همون طور حرف م نشیو سو گرفت ت سرم

 !ومدی

 ...اخرش ولم کرد و گفتدیخند یبلند بلند م ارشام

 ...یناز یاخ-

 بود خفه بشم! کینزد یبد یلیکردم و گفتم خ اخم

 !یمگه من شلغمم که تو خفه بش-

 

 دست و صورتم و شستم و مسواک زدم. پاشدم،رفتم

 رو روشن کردم... یکتر ریاشپز خونه و ز رفتم

 نشست. زیاومد و پشت م ارشام

 سر کار؟ یچرا نرفت-

 !یطور نیهم-

 !یزن یکال تو مشکوک م-

 و گفت. دیخند
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 !یواشکیاز تو چه پنهان زن دارم از نوع  زمیاره عز-

 چشم و ابرو براش اومدم و گفتم جدا؟ هی

 پا شد و امد بغلم کرد. یرو صندل از

 اخه! ادیمن غلط بکنم...دلم نم زمینه عز-

 تو بهتر مگه هست؟ از

 دم کنم،لوس نشو! یباشه ولم کن چا-

 ...اسی-

 جانم-

 خوامت. یم یلیخ-

 خوام! یخب منم م-

 ؟یپس موافق-

 ؟یتو،موافق چ یگیم یچ-

 و گفت دیو کوتاه بوس لبم

 خوش مزه تره! میلی...خیبخور اسیصبحانه  شهیم یچ-

 برو بابا بچه پرو...گرسنمه!-

 باشه لطفا!! اسیمنم گرسنمه خب فقط -

 !یشوهرت،عشقت نه بگ یو در مقابل خواسته  یشه زن باش ی...مگه مدمیخند

**** 
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 .میشام دعوت کن یاز نهار قرار شد خانواده ها مون برا بعد

 که الزم داشتم برداشتم... یزیهر چ دیخر رونیب میرفت

 پختم... کمیک ایدرست کردم با الزان مرغ

 دم کردم. یو چا میاومدن اماده شد یکم م کم

 بردم. یو اومدن باال براشون چا میاومدن...پدر مادر ارشام بودن در و باز کرد قهیاز چند دق بعد

 بلند شد.پدرم بود در و باز کردم. فونیا یصدا دوباره

 .نیخوش اومد یلیجون خسالم پدر -

 رو به راهه؟ یسالم دخترم.همه چ-

 ...بله خوبه.دمیفهم منظورشو

 .یسالم سارا جون خوش اومد-

 .یسالم دخترم خسته نباش-

 خوب بود. یلیخ میدیو خند میبردم...گفت یاشپز خونه و چا رفتم

 

 ؟یخوا یارشام اومد و گفت کمک نم نمیشام و بچ زیرفتم تا م 

 برو تنهان زشته! نه ممنون تو-

 خوشکلم! ریپدر مادر مونن انقد سخت نگ-

 رفت پشت سرش مادر جون و سارا اومدن. ارشام

 دخترم؟ یخوا یکمک نم-
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 نه ممنون سارا جون.-

 عروسم. یماشاهلل چه کرد-

 دخترم. میبه زحمتت نبود یراض

 .یچه زحمت-

 .میبه هم نگاه کرد فونیا یصدا با

 اس؟ی یمهمون دار-

 نبوده! یجون کس نه سارا-

 تعجب کردم دختر خاله ارشام! فون،یسمت ا رفتم

 مادر جون! ینازل-

 کنه؟ یم کاریچ نجای... اون ایچ-

 داره مگه؟ یگفت اشکال سارا

 نه حاج خانوم اخه چون دعوت نداشته گفتم.-

 خانوم ان! یگفتم نازل ونیبه اقا رو

 پاشد و اومد. ارشام

 ؟یچرا باز کرد-

 کردم؟ یباز م دی...نبایچ یعنی-

 !یکرد یباز م دینبا اسینه -

 !نهیکه ا یبهم نگفت چرا
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 تو! یکن یم یجور نیدختر خالته چرا ا-

 واحد به صدا در اومد... زنگ

 .میکدوم باز نکرد چیو ه میستادیطور وا نیهم

 اومد و در و باز کرد... مادرش

 

 

 

 با تعجب به خاله اش نگاه کرد... ینازل

 خاله جون! نیشما هم هست-

 !رهیگ یخبر نم هیبزنم اون که از من  یسر هیاز ارشام  اومدم

 اخم کرد... یبود گفت چون نازل یجون بغلش کرد و تو گوشش هر چ مادر

 تو و در و بست با من سالم کرد و گفت. اومد

 مزاحم شدم. زمیعز دیببخش-

 ارشام نگاه کردم که اخم کرده بود. به

 .یخوش اومد یلیسالم،نه خ-

 شو برد سمت ارشام و گفت. دست

 معرفت! یب یریگ ینم لیسالم پسر خاله تحو-

 سرد جواب شو داد. یلیخ ارشام
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 !رمیبگ لیدعوتت نکرده ام که بخوام تحو-

 شد و دست شو جمع کرد...چه بد اخالق! عیضا ینازل

 راحت جواب شو داد. یلیاومد و اقا جون خ یسالم کردنش با پدر ارشام م ی،صدایرایو پذ رفت

 شد. یشام چقد عصبان زیسر م شبیبود که د ینه انگار همون انگار

 اومد اشپز خونه و رو به سارا و مادر جون گفت. ارشام

 !میکنم...رفتن و ما دو نفر موند یم اسیمن هستم کمک  نیشما بفرما-

 کنم؟ کاریخب بهم بگو چ-

 تو و دختر خاله ات هست؟ نیب یچ-

 اخم برگشت و گفت با

 باشه! دیبا یچ یچیه-

 چه برسه به خودش!! نیش یم یچرا همتون با اومدن اسم اش عصبان-

 بهتر! یکم تر بدون ی...هر چیمیقد یدعوا هی-

 کنم؟ کاریچ بگو

 !یچونیپ یم یدار شهیمثل هم-

 کنم ازت تمومش کن! یخواهش م اسی-

 کنم. چشیشد سوال پ ینم میکه مهمون داشت االن

 

 کدوم شون نبود! چیه یتو چهره  یاون نشاط و سر حال یول دمیو چ زیم
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کس  چیزد که ه یم یحرف ینازل یرفتار ها...فقط گاه نیو پدر مادرش با اخم و من و پدر و سارا با تعجب از ا ارشام

 داد! یبهش محل نم

 بود. یاز شام پدر مادر ارشام قصد رفتن کردن...فکر کنم بخاطر حضور نازل بعد

 ارشام با اکراه گفت. مادر

 !متیرسون یما م ایب یحتما با اژانس اومد-

 رفت. یمخالفت چیهم بدون ه ینازل

 خواستن از ما دورش کنن سخت نبود! یم نکهیزدن ا حدس

 

 و تعارفشون کردم. یرایرفتم پذ وهیظرف م با

 .دیاز ارشام پرس پدرم

 پسرم؟ نیبا خاله ات دار یمشکل-

 گذشته است. بله متاسفانه مال-

 کرد انگار رفته بود به گذشته! یاخم م شتریهر کلمه اش ب با

 رفتند. قهیو بعد از چند دق دینپرس یزیچ گهید پدرم

 

 بستم و بلند گفتم. درو

 شد! یعجب مهمون-

 مار همه شد به لطف... زهر

 بلند گفت. یحرفم و تموم نکرده بودم،ارشام با صدا هنوز



 یاس

 

 
164 

 

 !گهید اس،بسهیننداز  کهیانقد ت-

 خراب شد. یبا اومدن دختر خاله ات همه چ یخوب بود ول یگم همه چ یدروغ م-

 ؟یگ یکه به من نم نتونیب یچ

 نگفت. یچیسکوت کرد و ه شهیهم مثل

 اش زنگ خورد...جواب داد و پاشد رفت تو اتاق درم بست! تلفن

 سالم پدر.-

 ؟یتو مگه بهش زنگ نزد-

 رفت فراموش کردم! ادمینه -

 !دهیحتما فهم ستیبچه که ن اسیپدر  شیبد شد پ یلیخ-

 اره سوال کرد ازم.-

 بهش بگم! یدونم چ یپرسه،شک کرده نم یهمه اش م اسمی

 حرف زدم. یمن با نازل-

 دارم رفتم حالشو بپرسم! کاریمن به ارشام چ گهیم

 ترسونه! یمن و م ینازل یخون سرد نیا

 زود! ای ریفهمه د یاخرش زنت م یخواد بگم ول ینم دلم

 و نداشتم... اسیکردم و تلفن و انداختم رو تخت جرئت گفتن به  یخدافظ یبعد از سکوت طوالن-
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 رو شستم و اشپز خونه رو مرتب کردم. ظرفا

 اش کنارش بود. یتو اتاق ارشام رو تخت نشسته بود و گوش رفتم

 ناراحت! یلیتو دست اش گرفته بود،معلوم بود خ سرشو

 نشستم و موها مو شونه کردم... نهیا یو عوض کردم و جلو لباسم

 بهش توجه نکردم. یشو حس کردم ول نگاه

 تا چه حد! یخسته شده بودم پنهان کار واقعا

 من بچه ام نفهمم. مگه

 ...دمیمو پوش یمشک ریو پاشدم لباس خواب حر دمیرژ قرمز برداشتم و به لبم کش هیبشم... ثیخب کمیشد  یم یچ

 نگاه به ارشام انداختم. هی

 بود. یبرق خوشحال هیچشم هاش  تو

 .دمیپوز خند بهش زدم و رفتم رو تخت پشتم و بهش کردم و خواب هی

 خانوم؟ یاسی میاالن تحر نیا-

 !!میداشت

 شو ندادم. جواب

 االن؟ یقهر اسی-

 سکوت کردم... بازم

 !!اسی میبلند گفت با تو یصدا با

 ه؟یهااا...چ-
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 ؟یدینمچرا جواب -

 !یدیمگه تو جواب م-

 ...یکن یخواد م یکه دلت م یکار هر

 تو اون دختراس؟ نیب یچ

 !!یگ یبهم نم چرا

 دونم با تو!! یفهمم اون وقت من م یارشام من که اخرش م نگو

 رو سرم... دمیو پتو رو کش دمیکش دراز

 .دیگوشه تخت خواب هیاز باال رفتن تخت متوجه شدم پاشد لباس شو عوض کرد اومد  قهیاز چند دق بعد

 

 شدم ارشام رفته بود پا شدم و دست و صورت مو شستم و مسواک زدم. داریکه ب صبح

 .ختمیفنجون واسه خودم ر هیدرست کردم و  یچا

 شدم سرد بشه... منتظر

 بود اخه! یچه وضع زندگ نینگاه کردم و به فکر فرو رفتم...ا یبخار چا به

 م؟یانقد پر ماجرا شده زندگ چرا

 ؟یارشام نازل نیب یچ یعنی

 اخه چرا مثل سگ و گربه ان پس؟ یهم و دوست داشتن...ول نکنه

 زنگ خورد...مادر جون بود. تلفن

 ن؟یسالم مادر جون،خوب-
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 ؟یممنون دخترم تو خوب-

 خوبم.-

 زم؟یعز یستیکه ناراحت ن شبیاز د-

 !هیچ هیقض نیبگ شهیم ی...ولستمینه ن-

 دخترم... ستین یزیچ-

 خوام پارچه بخرم. یم رون،یب میبر یایم گمیم

 گه! ینم یزیبه من چ یک چی...هدمیکش قینفس عم هی-

 بعد. یباشه برا ستیخوب ن کمیشرمنده،حالم  نه

 کردم و قطع کردم. یخدافظ زود

 نه! ایهست  یدونستم کار درست ینم یدونه ول یبپرسم حتما م ریبودم که از ام نیفکر ا تو

 ...هیک نمیزنگ خورد رفتم بب فونیا

 دست گل!! هیبود با  ینازل

 پرسم. یازش م میمستق ریدونه غ یم حتما

 براش باز کردم...اومد تو. درو

 .یسالم خوش اومد-

 تون و خراب کردم. ید،مهمونیببخش شبیبابت د زمیسالم عز-

 .دینیبش دی...بفرماهیچه حرف نینه ا-

 اوردم. کیو ک یاشپز خونه چا رفتم
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 ممنونم.-

 نوش جان.-

 نکردم! یاخه من کار ادیدونم چرا انقد از من بدشون م یجون من نم یاسی یدون یم-

 ه؟یچ لشیخب دل-

 ناز فنجون شو برداشت و گفت با

 ارشام بهت نگفته؟ یعنی-

 انداختم و گفتم. نییندازه بهم،سرم و پا یم کهیداره ت اهمیدختره س نیا یاضافه بودن بهم دست داد...حت حس

 دونم! ینم ادینه من ز-

 البته حق داره که بهت نگه!-

 داد... یدلم گواه بد م-

 لبخند زد و گفت. هیاش... گهید یچپ شو انداخت رو پا یو گذاشت و پا فنجون

 مدت زنش بودم... هی-
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 رو سرم خراب شد... ایدن

 رفت... یم یاهیزنه چشم هام س یزد حس کردم قلبم نم خیگفت زنش بوده،تنم  یچ نیا

 ؟یچ یعنی...یعنی-

 سمتم خم شد و گفت. به

 ارشام شوهرم بوده!-

 ...میخواستم برم خارج و ارشام موافق نبود از هم جدا شد یچون م یعاشق ارشام ام ول من

 .میشد که جدا شد نی...اومدینبودن ن یچون خانواده اش راض یول ادیقرار بود بخاطر من ب ارشام

 ...دمیشن یکدوم از حرف ها شو نم چیه

 درد گرفت،دهنم تلخ و خشک بود. قلبم

 قطره اشک از چشم ام افتاد و از حال رفتم... هی...دمیکش یزور نفس م به

 

 ؟یشد یچ-

 ...چت شد دختر!میبا تو اسی

 

 دختر حقش نبود. نیو برداشتم و خواستم برم،دوباره برگشتم نگاه اش کردم دلم سوخت...ا فمیک

 زاره... یشدم ارشام اگه بفهمه زنده ام نم مونیکه پش رمیارشام بگ یمو برداشتم و خواستم شماره  یگوش

 رو برداشت. یخاله رو گرفتم...گوش ی خونه
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 چشه! نیبب ایبعروست بهم خورده  ،حالیسالم خاله منم نازل-

 تو االن؟ یشده ،کجا یچ اسی...یچ-

 .مارستانیببرش ب ایب رمیارشام دارم م یخونه -

 

 .یکردم...خدا لعنتت کنه اخرش کار خود تو کرد قطع

 به ارشام خبر بدم! یچه جور حاال

 شو گرفتم. شماره

 ؟یالو سالم مامان خوب-

 هنوز ناراحته؟ یزنگ زد اسی به

 ؟یمامان...هست الو

 اره مادر هستم...-

 اون جا بوده! یبد شده نازل اسیبرو خونه تون حال  ارشام

 ...نیحس ای-

 شدم... نیو برداشتم و سوار ماش سوئچ

 سرعت به سمت خونه حرکت کردم. با

 !زمیتو سرم بر یکثافط اخر کار خود شو کرد...حاال چه خاک دختره

 دست محکم به فرمون زدم... با

 شونم اش!! یم اهیبشه به خاک س شیاگه زنم طور بخدا
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 شدم و درو باز کردم. ادهیقرن بود...پ هی یخونه ترمز گرفتم و رفتم تو،سوار اسانسور شدم و هر لحظه اش اندازه  جلو

 که رو مبل از حال رفته بود هزار بار خودم لعنت کردم. اسی دنیکفش رفتم تو...با د با

 و بغلش کردم. رفتم

 .زمیعز اسی-

 اب قند درست کردم و بهش دادم. وانیل هیزدم تو صورت اش...رفتم  اروم

 و شال شو اوردم و تنش کردم... پالتو

 چشم ها تو باز کن... زمیعز اسی

 حرکت کردم. مارستانیو به سمت ب نیاش تو ماش ن،گذاشتمییاش کردم و رفتم پا بغل

 خودم بدم اومده بود...مقصر منم!! از

 بگم؟ یکنم بهش چ کاریچ حاال

 مو... یحاال همه زندگ یکرد مارستانیب یاون دفعه پدرم و راه یخدا لعنتت کنه نازل 

 و بغل کردم بردم اورژانس... اسیو  دمیرس

 ...ستمیتونستم رو پام وا یزد نم یعرق بود...قلبم تند م سیتنم خ تمام

 جا نشستم و سرم و گذاشتم رو پام... همون
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 کردم...سرم و بلند  یگوش یصدا با

 کشت! یدر اوردمش،پدرم بود...من و م بمیج از

 سالم.-

 !؟یکرد یتو چه غلط-

 ...گهیم یچ مادرت

 بابا...-

 اومده؟ اسیسر  یبابا و زهر مار،چه بال-

 بدم! یجواب پدر شو چ من

 ؟یمارستانیب کدوم

 و دادم و قطع کردم. ادرس

 

 ...یمیکر اسیهمراه -

 بله منم.-

 خواد با شما حرف بزنه! یدکتر م-

 حال خانوم ام بهتر؟-

 .دیبا دکتر حرف بزن دیفعال بهوش اومده...بر-
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 اتاق دکتر. رفتم

 .نیسالم خسته نباش-

 هستم. یمیخانوم کر شوهر

 .دینیبش دیبفرما-

 شو جا به جا کرد و گفت. نکیع

 جوان هستند. یلیهمسر شما خ-

 ه؟یمال چ یهمه فشار عصب نیا

 بهشون وارد شده! یبزرگ شک

 االن حالش خوبه؟-

 .ستیشون اصال خوب ن یحال روح یبله بهتر هستن ول-

 ...نیدیرس یتر م ریبه قلب شون اومده اگه د یادیز فشار

 کنه!! یقلب ستیبود ا ممکن

 دور... جانیباشه و از ه یاروم طیتو مح دیهم با االن

 .نیمواظب اش باش یلیخ

 ...دمیدستم و تو مو هام کردم و کش یعصب-

 کردم! هیخجالت از حضور دکتر گر بدون

 بخشم... یبشه خودم و نم شیمن بودم، اگه طور مقصر

 حالتون خوبه اقا؟-
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 بله ممنون.-

 ...رونیاز اتاق دکتر اومدم ب زانیاو یشانه ها با

 که دنبال منه! دمیو د پدرم

 بلند اومد سمتم. یبا قدم ها دیو که د من

 شد! مونیحالم پش دنیبگه که با د یزیچ خواست

 

 دست مو گرفت و گفت. مادرم

 ...شهیاروم باش مادر جون خوب م-

 پدرم بود که گفت یصدا

 ...رتویغ ی...ول کن پسره بیولش کن مگه سه سالش که بغل اش کرد-

 حرفا است؟ نیحاج اقا االن وقت ا-

 !مارستانیپسرت دختر مردم و اورد رو تخت ب ،شازدهیپس ک-

 

 اسی دنیجرئت د ی...ولی. سرم و بلند کردم،ولدینیتون و بب ضیچند لحظه مر نیتون یکه گفت،م یپرستار یصدا با

 و نداشتم!

 

 !زمیتو سرم بر یچه خاک نمیبب رمی...من خودم مرتیخوش غ نیتو بش-

 و معصوم اش نگاه کنم و نداشتم... یاشک یکه تو چشم ها نیترسو ها نشستم...دل ا مثل

 بودم مثل بچه ها!! شده
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 کنم؟ کاریمامان من چ-

 و بر گردونم! اسی یجور چه

 ؟یچ رهیطالق بگ اگه

 کنم... یشو گرفتم و گفتم،مامان حاال چه غلط دست

 !!فتهیزنم ب یاتفاق برا نیبخاطر گذشته ا دیبا چرا

 من دوست اش دارم. مامان

 شده! یچ مینیبب ادیپسرم...بزار بابات باروم باش -

 ارشام،اروم باش. یبه رو ندار رنگ

 

 زدم تو گوشم و گفتم. محکم

 کنه من اروم باشم... یقلب ستیبود ا کیبدرک زنم نزد-

 من خر اروم باشم. مارستانیرو تخت ب اسمی

 

 گفت توجه نکردم. یمامان که اسم مو م یو رفتم،به صدا پاشدم

 کشتم اش!! یم دیرس یم یدستم به نازل اگه

**** 

 وارد اتاق شدم...سرم به دست اش بود. یشرمندگ با

 دخترم؟ یرفتم کنار تخت اش دست شو گرفتم و گفتم خوب-
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 خورد... یامو نداد...فقط اشک بود که از گونه هاش سر م جواب

 

 شرمنده نکن بابا جان. نیاز ا شتریمرد و ب ریدخترم من پ اسی-

 زم؟یخوبه عز لتحا

 ارشام کو؟-

 ...کم مونده سکته کنه!ادیروش نشد ب-

 ازش متنفرم...-

 

 

 

 !یکه تو بگ یباشه دخترم هر چ-

 .ادیب نیبه پدرم بهش بگ نیزنگ بزن-

 یهمه چ یخودم هر وقت که خواست یخونه  ایمن خودم نوکرتم ب یدخترم پدرت و ناراحت نکن...مرخص که شد-

 !گمیرو بهت م

 باشم که اونم باشه! یخوام چا ینم-

 .ادیشکنم پا شو اگه بخواد دور و برت ب یخودم م-

 خودمون. یخوام برم خونه  یممنون م-

 ...یباشه دخترم هر طور راحت-
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 چشم. یشم ول یپدرت شرمنده م شیچند من پ هر

 به پدرت زنگ بزنم استراحت کن دخترم. رونیب رمیم من

 

 اومده بود...از خودم و ساده بودنم بدم -

 کردم ارشام زن داشته باشه! یفکر نم اصال

 داد،چقد من و ساده و خر فرض کرد... لمیدروغ تحو چقد

**** 

 خاله حرکت کردم... یو روشن کردم و با سرعت به سمت خونه  نیماش

 اش خاموش بود. یتو راه بهش زنگ زدم گوش یچ هر

 .نییگرفتم و اومدم پا ترمز

 خاله دستم و برداشتم. یبا صدا فونیمه او گذاشتم رو دک دستم

 باال خاله. ایارشام جان ب یسالم تو-

 کو؟ ینازل-

 مسافرت! رمیچمدون شو برداشت و گفت با دوستام م شیاومد خونه چند ساعت پ-

 کجا،کجا رفت خاله؟-

 !ارمیکه از کاراش سر در نم یدون یدونم به منم نگفت م ینم-

 بهم خبر بده. دیشد رس قرار
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 شدم. نیسوار ماش دیام نا

 و محکم زدم به فرمون اگه دستم بهت برسه فقط... دستم

 شدم. ادهی...پارک کردم و پمارستانیبه سمت ب رفتم

 

 رفتند. یم مارستانیب یبا سارا به سمت ورود اسی پدر

 !میهام و بستم و تو دلم گفتم حق با پدر من ترسو چشم

 ...زدیتو پدرم داشت با حاج اقا حرف م رفتم

 داشت اروم اش کنه. یکرد...مادرم سع یم هیگر مادرشم

 

 جلو و سالم کردم. رفتم

 محکم زدم تو گوشم... یکیبا اخم برگشت و  پدرش

 نگفتم. یچیانداختم و ه نییو پا سرم

 ؟یسر بچم اورد یگن چه بال یم یچ نایگفت،ا یمادرش بود که م یصدا

 گفتن نداشتم! یبرا یچیه

 ...یول نمیو بب اسیخواست  یاونجا نشستم چقد دلم م هم

 پدرم سرم و باال گرفتم. یصدا با

 ؟ینکرد دایرو پ ینازل-

 نه خاله گفته رفته مسافرت!-
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 حالش خوب بود؟ اسی شیپ نیرفت-

 ازم متنفره! حتما

 و گفت. نیهم قایاره دق-

 اشتباه بود. هیاون  نیبابا لطفا شما من و تنها نزار-

 بگم. یمن چ مارستانیب یتا وقت-

**** 

 بود... مارستانیاتاق باز کردم دخترم رو تخت ب در

 تنم نه. یپاره  یباشم ول نجایبودم خودم ا حاضر

 ؟یداریبابا ب اسی-

 هام و باز کردم. چشم

 بابا جون...-

 ؟یخوب زمیجون بابا عز-

 بابا همه شون بهم دروغ گفتند. ستمیخوب ن-

 ارشام زن داشته!! بابا

 افتادم. هیدوباره به گر و

 زن داشته! یاخم کردم و گفتم،چ-

 اره دختر خاله اش.-

 اومد خونه اتون؟ شبیکه د یهمون-
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 خواسته بره خارج جدا شده! یاره صبح اومد گفت زن ارشام بوده چون م-

ازم پنهان  یدونستن ول یگفت...همه شون م یبهم نم دمیپرس یازش م یکرده بود هر چ رییمدت بود ارشام تغ هی

 کردند بابا!!

 

 شو گرفتم و گفتم دست

ه قص یدروغ الک ایراست  نمیبزار بب یدونم و ارشام ول یدختره باشه من م نیتو فقط خوب شو دخترم اگه حق با ا-

 نخور بابا جان.

 نگرانت بود! شتیپ ادیب رون،سارایب رمیمن م-

 .رونیو اومدم ب دمیشو بوس یشونیدخترم بشم...پ قربون

 

 ارشام. شیپ رفتم

 کارت دارم! رونیب ایپاشو ب-

 پدرم نگاه کردم... به

ز و ا اسیممکن بود  هیچ قتیدونستن حق یدادم اگه نم یم حیتوض دیبا دمیند یوقت حاج اقا رو انقد عصبان چیه

 دست بدم.

 .میچشم بر-

 .میسرد نشست مکتی...رو نرونیب میهم رفت با

 ؟یزن داشت گه،تویم یچ اسی-

 خاله ات زنت بوده! دختر
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 ناراحته،نه؟ یلیخ اسی-

 باشه! دینبا-

 !یبهش نگفت دهیپرس ن،ازتیدونست یگفت همه تون م اسی

 دختره اومده خونه ات گفته زنته! نیا حاال

 کنم! یم کارتیمو از سر دخترم کم شه چ هیاگه  یدون یم

 بدم! یکردم،جواب دخترم و چ دتیمن تائ یگفتم که تو خوب اسیمن به  یهست یفکر کردم پسر سالم من

 ؟یچرا قبل از ازدواج نگفت تو

 

 غلط کرده دختره هرزه! ستیبهتون بگم پدر جون،بخدا قسم مال گذشته است اون زن من ن گهیشه د یروم نم-

 کنم! یو به هزار تا مثل اون عوض نم اسی یتار مو هی

 ...اهیاز گذشته ام س کهیت هیکنم  کاریچ

 بهش بگم! دمیبشه ترس نیخواستم ا یچون عاشق اشم چون نم اسیام  میپنهان کار لیدل

 !مارستانیرو تخت ب شیاالن بهتر شد مثال...اورد-

 ...ختیر نییبغضم شکست و اشک هام پا-

 بوده؟ یازدواجت با اون دختره چ انیجر-

 !ستی...زن من نستیپا شدم و با داد گفتم اون کثافط زن من ن-

 حرکت کردم. نیو به حاج اقا کردم و به سمت ماش پشتم
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 پارسا جان؟ نمیاجازه هست بش-

 ..نیبفرما-

 !یبا دکتر اش حرف زدم خدا رو شکر حالش بهتره... من شرمنده ات شدم حاج-

 مال گذشته است. یهمه چ یول هی یخواه ادهیز یکه بگم ارشام ببخش نیا

 براش... رهیم یعاشق دخترته،م ارشام

 بال رو سر زنش اورده! نیزاره چون ا یدونم که زنده اش نم یبرسه م یدختر خاله اش اگه دست اش به نازل یپ رفت

 !یاورده حاج اسیپسرت سر  اوردهیبال رو اون دختر ن نیا-

 ندونسته قضاوت نکن حاج پارسا !! یول نیدار اس،حقیخواد بگو هم خودت هم  یدلت م یهر چ-

 گذاشت رفت!بگو تا بدونم ارشام که -

 گه اومده خونه گفته زن و شوهر بودن چون قرار بوده بره خارج جدا شدن. یم اسی

 دختر گفته. نیا هیچ نایال اله اال اهلل...ا- 

 نبوده دروغ گفته! یطور نیا

 

 ضرر کرده بود. یلیاومد.جون بود و مغرور قبول نکرد کمک اش کنم. خ شیپ یتو کار ارشام مشکل شیچند سال پ-

وقت بهش محل  چیارشام ه یول دیچیپ یارشام م ینبود،به پرو پا یبود.دختر خاله اش از اول دختر خوب شونیپر 

 داد. ینم

 .دهیبه حرف اش گوش م نمیاش شد تا اخرش ا لهیپ انقد

 .شهیخوره حالش بد م یم یلیمشروب خ یکه به اسرار نازل نیا ،مثلیمهمون رنیهم م با

 استراحت کنم تا خوب بشم. یرفتم طبقه باال تو اتاق کم گهیگفته خود ارشام م به
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 یم سیکنه، همون موقع پل دارشیکه ب نهیش یتو اتاق رو تخت کنارش م  رهیدنبال اش م ستین نهیبیهم م ینازل

 کنه. یم ریهمه شون و دستگ زهیر

 !ینداره چه برسه تو مهمون یحجاب درست شمیطور نیدختر هم نیا

رابطه  اقا با هام نیکرد که من دختر بودم و ا یدختره شلوغ باز نیکه ولشون کنن،اونجا ا یکالنتر میرفت یپدر نازل با

 داشته!

 نکردم. یغلط نینرفت گفت من هم چ رشیز ارشام

 مشخص شد اصال دختر نبوده! یفرستادن اش پزشک قانون خالصه

چرا با هام  یخواست یکه،تو که من و نم یزیو رکه دوباره اومد در خونه و محل کار ارشام ابر نیهفته گذشت تا ا هی

 .یرابطه داشت

 .مارستانیانقد حرص و جوش زدم که قلبم درد گرفت و اوردنم ب هیقض نیا سر

 زدم. یمدت با اصال باهاش حرف نم هیگشتن تا  یعاقبت با نازل نمیا ایتو گوش ارشام و گفتم ب زدم

 بود که چرا رفته. مونیپش خودشم

 خوندم. نشونیب غهیص هیبستن دهنش خودم  یرفت و اومد که اخرش برا انقد

کار و کردم تا جلو درو  نیمن ا میبود لیداشت و فام یقلب یناراحت یچون مادر نازل یکرد ول یاصال قبول نم ارشام

 دهن شو ببنده. لیو فام هیهمسا

 ناراحت و شرمنده شدن. یلیخ دنیفهم یکار خبر نداشتن وقت نیمادرش از ا پدر

 !نیکار ها شو درست کرد و فرستادش خارج،هم پدرش

 فقط چهار ده روز بود ارشام اصال پا شو خونه نزاشت. غهیص

 بره. اینگفت ترسد باور نکنه  اسینبود ارشام به  یواقع چون

 بود. اسیارشام و  یدختره هم فقط دنبال خراب کردن زندگ اون
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 ...اسیبا  یریگ میحاال تصم یحاج نهیا تیواقع

**** 

 بعد از سه روز مرخصم کردن...-

 بهم خورده بود. مارستانیاز ب حالم

 و اصال خونه نرفته. مارستانیبابا گفته بود ب یول دمیسه روز ارشام ند نیبودم که بر گشتم خونه تو ا خوشحال

 نامرد تنگ شده بود... یدونم چرا دلم برا ینم

 گرفت... میدوباره گر یارشام و نازل یاور ادی با

 شد! یکردم و دلم تنگ م یم هیادم دروغ گو گر هی یبرا دیبا دستم اشک امو پاک کردم چرا با زود

 کردن یاز ارشام زده نشد،فکر کنم همه مالحضه مو م یحرف گهید-

 بفهمم شوهرم زن داشته! دیچهار ماه گذشته با یبدبخت شده بودم.عجب زندگ چقد

 زن داشته و بخاطر چند تا عکس اون رفتار و با من کرد... خودش

 !دمیساده و احمق بودم که نفهم چقد

 خودم. یاسرار کرد خونه شون نرفتم اومدم خونه  یمامان هر چ-

 بود... زیرو م کیو رفتم تو هنوز فنجون و ک دمیرس یوقت

 برداشتم شون و انداختم سطل اشغال. تیعصبان با

 سوت و کور نگاه کردم... یمبل نشستم و به خونه  رو

 بود! ریدلگ اسی بدون

 !اسی یچند روز کارم شده بود نگاه کردن به عکس ها نیا تموم
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تو عکس خوشحال  اسیو نگاه کردم چقد  میگرفت یبا ادم برف رازیکه تو ش یدر اوردم و عکس بمیمو از ج یگوش-

 بود.

 فشار دادم... نمیرو س یبا ارزش ئهیرو مثل ش یگوش

 دلم براش تنگ شده بود. چقد

 بود. زیبرام عز چقد

 شدم. یکردم از خودم متنفر م یو دل شکسته اش فکر م اسیبه حال  یوقت

 از خودم جداش کردم. یزنگ گوش یصدا با

 .نیریسالم ش-

 ن؟یسالم معلومه شما ها کجا هست-

 شده؟ یزیچرا چ-

 شده! یچ یپرس یتازه م-

 شده؟ ی...چدهیبهم نم یمامان جواب درست یده خودت خاموش یجواب نم اسین،یدیتون و جواب نم خونه

 !میگند زد به زندگ یشدم نازل چارهیمن ب یچیه-

 !دمی...درست شنیچ-

 گرفت و گفتم. میبغضم و نتونستم نگه دارم گر گهید

 رفت! اسمیزنم رفت... نیریش-

 شده. یبهش گفته بدبخت شدم حالش بهم خورد سه روز بخاطر من خر بستر ینازل

 زم؟یتو سرم بر یمن چه خاک نیریش
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 رو بده بهش. یکجاست گوش اسیاالن -

 کنم! یدق م اسیباباش گفته ازم متنفره...دوسم نداره من بدون  یرفت خونه  ستین-

 دختره! نیشه ا لیزل یخدا مرگم بده االه-

 نگران نباش. زمیتهران عز امیمن م ادیسر کار ب نیرام

**** 

...شام ادیبابا ب یتا وقت میکن یدرست م ینیریکنه و با هم ش یم دارمیصبح سارا ب گذرهیدو روز از اومدنم به خونه م-

 و هزار تا فکر! یو بعدش من و اتاق و تنها میخور یم

 

 ...رمیبگ یدرست میتصم هیخوام از بابا بپرسم بعد  یم امروز

 .رمیبگ دهیارشام و ند ریتونم رفتار اخ ینم

 االن... یخونه مون بود ول شیمو هم خونه ارشام جا گذاشتم...از حرف خودم خنده ام گرفت تا چند روز پ یگوش

 

 !اسیانقد فکر نکن -

 شوهرم زن داشته،بهم دروغ گفته فکر نکنم... یرو هوا میتونم سارا جون زندگ ینم-

 خوشش اومده! تهیاون عفر یاز چ اخه

 .ستیمعلوم ن یزیقربونت شم هنوز که چ یااله-

 اون دختره دروغ گفته! دیشا

 ...یباور کن دیکه نبا تو
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 یزیچ پیاش شک کردم از اون ارشام خوش ت دمیکرد باور کن من د یم هیچطور بغل مادرش گر اسی شیدیند

 نمونده بود!

 !یاونم گوش کن یحرف ها دیبا

 

 اد؟یبابا واسه نهار م-

 اره فکر کنم.-

 فکر ها خالص بشم. نیتا از دست ا ادیکردم که بابا ب یم یشمار لحظه

 .ادیشانس بدم زنگ زد و گفت نم از

 .دمینهار رفتم اتاقم و خواب بعد

 

 بابا رو مبل نشسته! دمیشدم د داریهفت بود که ب ساعت

 شده؟ یزیسالم بابا چ-

 نه دخترم.-

 ن؟یاومد یک-

 .میبا هم حرف بزن یشد داریاومدم باال ب شهیم یا قهیده دق هی-

 ...چون من نخواستم!ومدهیخونه ن ینزدم و کس یچند روز حرف نیتو ا نکهیا زمیعز نیبب-

 !ادتتیع ومدهین یکس ای المیخیمن ب یفکر نکن پس

 !یدور باش یجانیاز هر تنش و ه دیگفت با دکتر

 اتفاق! نیو شرمنده از ا دندیزنگ زدند و حال تو پرس یلیو مادرش خ پدر
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 بود! شونیپر یلیکه خ مارستانی...تو بادیروش نشده ب ارشامم

 

 ...یخواسته ناراحت بش ینم یپنهان کردنش تو بود لیحرف زدم گفت دل مارستانیمن با ارشام همون روز تو ب-

 و رفت! ستیشد و با داد گفت اون دختره زن من ن یعصبان اخرشم

 داد! حیرو برام توض یپدرش اومد و همه چ یول

 !ریبگ میفقط عاقالنه تصم هیبا تو میدخترم تصم گمیبهت م دمیرو که شن یهر چ من

 مال گذشته است. یبدون همه چ نمیا ینکرده ول یدر هر صورت کار خوب یاز ارشام...ول ریمثل پنهان کردن ام نیا

 دختر بهت دروغ گفته... اون

 

 ت و رفت...ساعت بود که پدر حرف ها شو گف مین-

 نبوده و زن نداشته دروغ گفتم! نشونیب یبگم خوشحال نشدم که عالقه ا اگه

 گفته با هم رابطه داشتن...!! نکهیو ا یمهمون یول

 ...نییشدم و دست و صورتم و شستم و رفتم پا پا

**** 

 ؟یریارشام حاال چرا سر کار نم-

 !رهیکه حوصله ات سر م یطور نیا

 اونجا رو هم ندارم! ی نه،حوصلهیسرکارم هم-

 .میکه با هم برگرد اوردمیخونه بابا من ارام و ن میبر ن،یریپاشو جون ش-
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 قسم نده.-

 پاشو ارشام...-

 باشه صبر کن اماده بشم.-

 

 ارامم نداشتم! یکار نیریش یحوصله  یبابا...حت یخونه  میرفت نیریش با

 به صورت اش زد و گفت. مادرم

 پسر؟ یا افهیچه ق نیخدا مرگم بده ا-

 !؟یکن یکار و با خودت م نیا چرا

 مامان ول کن تو رو خدا !-

 االن برگردم! یشروع کن یخوا یم اگه

 من نگرانتم... زمیاخه عز-

 ؟یاریبرام ب یتون یرو م یاسی-

 برو بگو غلط کرد... شمیخوب م من

 

 ...دمیباال تو اتاقم و بدون شام خواب رفتم

 

 صبح شده! گهیارشام پاشو د-

 ؟ینکنه معتاد شد یخواب یم چقد
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 ...چه خبرته!رونیبرو ب نیریش-

 رو از روش برداشتم و گفتم. پتو

 خبر خوب برات دارم! هیپاشو -

 ؟یچ-

 باهاش حرف بزنه. اسی یبابا رفته خونه -

 پا شدم و گفتم واقعا؟-

 اره مامان گفت.-

**** 

 باهات حرف بزنه. ادیم نی...پدرت زنگ زد گفت حاج حسزمیپاشو عز اسی-

 خواد بگه؟ یم یچ-

 .نییپا ایدونم پاشو دست و صورت تو بشور ب یمن نم-

 ...ادیمو خوردم و منتظر شدم ب صبحانه

 

 .میربع هست که پدر ارشام اومده .سارا رفت اشپز خونه تا راحت باش کی-

 شرمنده است. یلیخ نکهیپدرم و گفت و ا یحرف ها ی همه

 شده! ریو گوشه گ رهیارشام سر کار نم گفت

 حرف بزنم. یازم خواست اگه باور ندارم برم با پدر و مادر نازل یحت
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 نگفتم. یچیکردم و ه سکوت

 ننداز! نیمرد و زم ریمن پ یرو تی...برگرد سر خونه و زندگیگیم یخب دخترم چ-

 خواد. یکه ارشام چقد خاطر تو م دونمیم من

 زنگم نزده! هی یحت نکهیو ا شیاره مشخصه از پنهان کار-

 خجالت زده شده! یلیبهت زنگ بزنه خ شهیخوب روش نم-

 ؟یجدا ش یخوا یوقت م هیدخترم نکنه  اسی

 

 

 

 انداختم و گفتم. نییسرم پا-

 همه بهم دروغ بگه! نیدونم...اون حق نداشت ا ینم من

 بهم نگفت! یول دمیازش پرس چقد

 ...نینگفت یول دیدونست یتون م همه

 که زنش باشه! نیمتنفره چه برسه به ا یارشام از نازل-

 اومد... یکلمه بدم م نیدونم چرا انقد از ا ینم_

 دلم گفتم اصال اون غلط کرده که زن ارشام باشه... تو

 !ختیر یب مونیم

 کن و ببخش! یتونه دخترم تو خانوم یزندگ فیح-
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 !ریبگ میمشخصه پس درست تصم نیا نیعاشق هم هست شما

 !شمیاستراحت کن مزاحمت نمخب من برم دخترم -

 .نیمراحم-

 دنت؟ید ادیتونه ب یارشام م-

 با اخم گفتم. یهر چند دلم براش تنگ شده بود ول-

 !نمشیخوام بب ینم

 ان؟یتونند ب یو مادرش که م نیریباشه،ش-

 .نمشونیبب شمیبله اقا جون...خوشحال م یچه حرف نیا-

 باشه دخترم پس فعال خداحافظ.-

 بسالمت خداحافظ-

 

 کنم... کاریدونستم چ یواقعا نم نشستم

 اومد کنارم نشست و دستم و گرفت. سارا

 ؟یهنوز از ارشام ناراحت-

خواستم ناراحت بشه بخاطر  ینفهمه بهش دروغ گفتم چون نم یزیچ ریحق با پدرمه من چون از ام نیدون یم-

 که گذشته! یزیچ

 ارشامم همون کار و کرده... حاال

 ازم معذرت بخواد! ومدین یحاال حت یاون بخاطر عکس من و زد،ول یول

 !شینیبب یخوا یکشه بعدشم تو که نم یچون خجالت م ومدهیخب ن-
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 عاشقته! دمیکه من د یارشام اون

 .یانقد کشش بد ستین درست

**** 

 اس؟ی شیپ نیسالم پدر رفت-

 شد؟ یچ خب

 !نهی...نخواست من و ببیچ

 ممنون خداحافظ. باشه

 گه؟یم یشد ارشام بابا چ یچ-

 !نهیخواد من و بب ینم یچیه-

 اس؟ی شیپ نیریم یو مامان ک تو

 عصر...-

 !اسی یبرا یبهت بدم ببر یزیچ هیخونه خودم  ن،برمیبر نکهیباشه قبل از ا ادتیرفت تو  ادمیاگه -

 ؟یچ-

 پاکت! هیو  یگوش-

 داره؟ یتو پاکت چ-

 چاپش کردم. شیمگه...عکس چند روز پ یفضول-

 !نهیخواد من و بب یچرا نم ینیبب یباهاش حرف بزن یرفت شهیم

 حتما... زمیاره عز-
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 و بغض کردم... دمیرو مبل دراز کش-

 ...دلم براش تنگ شده !اسی شیپ نیریبحال تون که م خوش

 !شهی...قصه نخور داداش درست میااله-

 

 .اسیپدر  یساعت پنج بود که ارشام من و مادر و رسوند خونه -

 شو با پاکت بهم داد و گفت. یگوش

 !ینره بهش بد ادتی _

 باشه.-

 .نیریمونم ش یمن منتظر تون م-

 زنم. یبهت زنگ م میبرگرد مینه برو هر وقت خواست-

 هستم. نجاینه هم ا-

 باشه مجنون!-

 

 زدم... فونیا یو دکمه  میشد ادهیپ نیماش از

 بود که گفت. اسیخود  یصدا

 تو. نیسالم بفرما-

 

 بده! نییرو پا شهیزده به ارشام نگاه کردم و اشاره کردم ش ذوق
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 شده؟ یچ-

 تر رفتم و گفتم. کینزد

 ...اسی-

 ...نییو باز کرد و اومد پا در

 گفت. مادر

 !یتو که هنوز هم اونجا موند گهید ایب نیریش-

 .امیو جا گذاشتم االن م فمیمامان تو برو من ک-

 زدم. فونیو بستم و دوباره ا در

 !ن؟یریجانم باز نشد ش-

 لبخند زده بود و گل از گلش شکفته بود! هیارشام نگاه کردم... به

 به حالش سوخت. دلم

 باز نشد؟ نیریش-

 اومدم. زمیچرا...چرا عز-

 ارشام با انگشت اشک شو پاک کرد... دمید برگشتم

 و بستم و رفتم تو... در

 

 

 دخترم؟ یخوب-
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 شرمنده ات شدم. من

 !یطور نیا نینگ هیچه حرف نیمادر جون...اممنون -

 !یاستراحت کن کمینذاشت گفت فعال  یحاج امیخواستم زود تر ب یم-

 !مونیبچم پش یدونم بد کرده ول یم من

 . میو بپرس اسیحال  میاومد ،مایمامان باز شروع کرد-

 براش بده! یناراحت

 ...نمیتونم بب یکنم خب نم کاریچ-

 !! نجایاونجا عروسم ا بچم

 

 اومد و تعارف شون کرد. یچا ینیبا س سارا

 اومد کنارم نشست و گفت. نیریش

 جون؟ یاسی یخوب-

 ممنون بهترم.-

 !زمیمتاسفم عز یلیدونستم بهم نگفتند.اخرش ارشام بهم گفت زود اومدم تهران...خ یمن نم-

 .یمرس-

 م؟یاتاقت با هم حرف بزن میبر یلطف کن شهیم-

 اره چرا که نه!-

 باال تو اتاقم. میرفت نیریش با
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 کنارم نشست. نمیریرو تخت ش نشستم

 کنه؟! یتر م داریتون و پا یبچه زندگ یگفت نیاون روز تو ماش یدونست یچون م-

 خواست ارشام بود... نیا دیببخش-

 دونم که ارشام چقد دوستت داره! یم من

 نمونده! یچیاز اون ارشام مرتب ه اسی

 چشم اش دنبال ارشام بوده... شهیهم ینازل

 شو خراب کنه. یخواد زندگ یهم م حاال

 به تمام معنا است! یدروغ گو هیها شو باور نکن اون  حرف

 !شهیدرست نم یزیچ یطور نیا نیدلش برات تنگ شده...با هم حرف بزن ارشام

 

 .اسیو پاکت و دادم به  یو باز کردم و گوش فمیک در

 ارشام داد! هیمال تو  نایا-

 

 گوشم بود...در پاکت و باز کردم!-

 !یلبخند اومد رو لبم...عکس من و ارشام با ادم برف هی

 !دمیکش قینفس عم هیبهمون خوش گذشت...چشم هام و بستم و  چقد

 خداحافظ. زمیخب من برم عز-

 ...خدافظ.یممنون که اومد-
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 رفت و درو بست...گوشم خاموش شده بود پا شدم زدمش به شارژ. نیریش

 و برداشتم...چقد دلم براش تنگ شده بود! عکس

 عاشق اش بودم... هنوزم

 خوشحال شدم چون براش مهم بودم! ختهیو بهم ر شونیکه همه گفتتد پر نیا از

 خنک شد...حقشه تا اون باشه دروغ نگه بهم. دلمم

 گرفت! میعکس و برداشتم و بوسش کردم...گر دوباره

 دلم براش تنگ شده... چقد

**** 

 .میو اومد میکرد یسارا خداحافظ با

 دو نفر عاشق هم هستند! نیسرش رو فرمون بود...چقد ا ارشام

 .میدرو باز کرد و نشست شه،قفلیبه ش زدم

 خوب بود؟ اسیشد مامان حال  یچ-

 که نشده! الغر

 نه پسرم خوب بود.-

 ن؟یریش یبهش داد-

 اره...فکر کنم دلش برات تنگ شده!-

**** 

 از شام پدر گفت. بعد
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 ؟یکن یاشت یخوا یخب دخترم نم-

 دونم. ینم-

 مال گذشته بوده نه االن! ینره همه چ ادتی یبرام قابل احترام ول یریکه بگ یمیهر تصم اسی نیبب-

کردند و گفتند  یعذر خواه یلیدختره حرف زدم خ یمن بازم رفتم با خانواده  یبرام قابل قبول ول نیحس یها حرف

 نبوده! نشونیب یچیه

 .یدون یخودت م حاال

 

 از سمت ارشام داشتم! امیپ هیمو روشن کردم. یتو اتاقم و گوش رفتم

 !یدلت بشکنه و تنهام بزار دمیخوام که بهت دروغ گفتم ترس یمعذرت م زمیسالم عز-

 .ستیمن و اون دختر نبوده و ن نیب یزیچ

 !دنتیبه د امیبرات تنگ شده روم نشد ب یلیخ دلم

 اتفاق متاسفم! نیمن و ببخش و برگرد خسته شدم بسکه عکس ها تو نگاه کردم.بابت ا لطفا

 

 شدم ارشام بود. داریب یزنگ گوش یبا صدا صبح

 ندادم...قطع شد! جواب

 زنگ خورد... دوباره

 جواب دادم. دیترد با

 

 ؟یبله چرا زنگ زد-
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 تو هستما... با

 !یحرف بزن یخوا ینم

 قطع کنم؟! ارشام

 قطع نکن! زمینه عز-

 صدات تنگ شده بود... یبرا دلم

 !اسی

 

 خودم و گرفتم تا بهش جان نگم... یجلو یلیخ

 بله..-

 دنت؟ید امیتونم ب یم-

 دروغ گو! یاقا شهینم رینخ-

 خواستم بهت دروغ بگم! یخوام نم یمن معذرت م-

 من چند روز خونه نرفتم... اسی

 اون جا برم! یخواد تنها ینم دلم

 کنم برگرد! یم خواهش

 

 خوام باهات حرف بزنم. یم ایباشه ب-

 اونجام! گهیساعت د مین امیقربونت شم االن م یااله-
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 شدم و دست و صورتم و شستم و مسواک زدم. پا

 بستم. یها مو شونه زدم و دم اسب مو

 نگاه کردم... نهیو تو ا خودم

 الغر تر شده بودم! یکم

 .نییپا رفتم

 

 سالم سارا جون.-

 صبحانه بخور. ای...بزمیسالم عز-

 ممنون.-

 ...نجایا ادیخواد ب یزنگ زد م ارشام

 .زمیعز یکرد یکار خوب-

 فاصله بندازه! نتونیب یلیاتفاق خ نیا نزار

 

 ساعت ارشام اومد و سارا درو براش باز کرد اومد اشپز خونه و گفت. مین سر

 ارشام اومد برو دخترم!-

 !دمیکش یدونم چرا خجالت م ینم

 .رمیچشم م-
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 ...رونیاشپز خونه اومدم ب از

 مبل نشسته بود...پشتش به من بود! رو

 بروش نشستم و گفتم. رو

 سالم.-

 ...زمیسالم عز-

 تا پام و نگاه کرد و گفت. سر

 !یالغر شد-

 نگاه کردم خودشم الغر شده بود و نا مرتب! بهش

 !اد؟یازم بدت م-

 ؟یکن یفکر م یتو چ-

 گفت. یانداخت و بعد از سکوت طوالن نییشو پا سر

 !اسیمن و ببخش -

 !یازم پنهان کن یحق نداشت-

 !یبهم نگفت ی...ولدمیازت پرس چقد

 !یو بر یناراحت بش دمیترس-

 االن نشدم،نرفتم!-

 جنس شدم و گفتم. بد
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 !؟یکن مارستانمیب یراه یخواست یفقط م ای-

 

 بغض کرد و گفت.-

 ...اسی-

 

 براش سوخت... دلم

 شدم! مونیحرفم پش از

 

 !فتهیبرات ب یخواستم اتفاق یمن نم-

 رو بهت دروغ گفته! یهمه چ اون

 مون و خراب کنه... یزندگ نکهیا یبرا

 

 اومد و کنارم نشست. یچا ینیبا س سارا

 !شهیپسرم سرد م دیبفرما-

 ممنونم.-

 ما بمون! شینوش جان...نهار پ-

 .ادیهم ب یحاج زنمیم زنگ
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 خوشحال شد از برق چشم هاش مشخص بود! ارشام

 !؟رمیحاال من حال شو بگ چوندیاون همه من و پ شدیم یچ یول

 

 کار داره! رهیبخوره م ینه سارا جون اقا ارشام چا-

 بهم نگاه کرد و گفت. دینا ام ارشام

 !شمیبله من مزاحم نم-

 

 رفت. یاز چا بعد

 رو به من کرد و گفت. سارا

 گناه داشت!! اسی یباهاش حرف زد یچرا اون طور-

 حقش بود...-

 ؟یشد یطور نیتو چرا ا-

 

 دوباره گفتم. یلجباز با

 حقش بود!-

 

 

 بهم زنگ زد و گفت. نیریاز نهار ش بعد
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 ؟یخوب زمیسالم عز-

 .یسالم مرس-

 رون؟یب میبر یایجون م یاسی گمیم-

 .میبه مامان با هم بر دمیم ارام

 .امیباشه م-

 پس فعال خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 

 .رونیدوش گرفتم زود اومدم ب هی

 .دمیقرمز مو پوش یبا شال هم رنگش و پالتو یمشک نیج

 کردم... شیارا شتریب شهیهم از

 شدم. نیریو منتظر تماس ش دمیبه لبم کش غیرژ قرمز ج هی

 

 از چند لحظه زنگ زد و گفت تو کوچه منتظر! بعد

 

 کردم و رفتم. یسارا خدافظ با

 گذشتم و درو باز کردم... اطیتو ح از
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 ارشام قفل شد! یهام تو چشما چشم

 

 و گفتم. نیریش شیپ رفتم

 !کنه؟یم کاریچ نجایا نیا-

 

 و گفت. نییاومد پا نیریش

 .زمیسالم عز-

 سالم..-

 !امینم من

 !میشد تنها بر قرار

 !نیبا ا نه

 

 و گفت. دیخند نیریش

 اخه؟! هیچ نیا-

 شوهرت هاااا بابا

 

 ارشام نگاه کردم که هنوز نگاه اش به من بود و کم کم اخم کرد! به

 



 یاس
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 !امیمن نم یحاال هر چ-

 ...میدور بزن میخوا یلج نکن م-

 !یسرد نیبه ا یراننده مون باشه هوا بد

 

 لبم بود اخم داشت... رهیارشام نگاه کردم هنوز خ دوباره

 خودم گفتم. با

 دلم که براش تنگ شده!-

 !ارمی...هم حرص شو در منمشیب یم هم

 

 .امیباشه م-

 گفت. نیرینشستم که ش عقب

 جلو! ایچرا اونجا تو ب-

 راحتم.-

 

 روشن کرد و راه افتاد... نیماش

 گفت. نیریانقد نگاه ام کرد که اخر ش ریمس تو

 

 داداش! یارشام جلو تو نگاه کن به کشتنمون ند-



 یاس
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 و پارک کرد. نیو ارشام ماش میدیرس

 ...نییپا میاومد

 

 اومد کنارم و بازو مو گرفت و فشار داد... ارشام

 

 چه خبرته! ییییه-

 کن درد گرفت! ولم

 کن!برو پاکش -

 

 زدم و گفتم. دنیو به نفهم خودم

 رو پاک کنم؟! یچ-

 نکن... یمن و عصبان اسی-

 رژ تو پاک کن! برو

 

 چرا پاک کنم! یقشنگ نیخوام به ا ینم-

 

 !دیکش قیحرص نگاه ام کرد و چشم ها شو بست و نفس عم با
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 دونم با تو! یمن م یاز کنارم تکون بخور-

 

 .میبر گشت نیریش یصدا با

 !نیستادیاونجا وا چرا هم-

 !گهید نیایب

 

 ...دیارام خر یچند تا لباس برا نیریش

 

 کردم که ارشام دستم و گرفت و گفت. ینگاه م نیتریو

 !نیبب نیا اسی- 

 قشنگه! چقد

 کنم که قشنگه؟! کاریخب چ-

 بخرم! برات

 لبخند زدم... هی و

 !یتمومش کن یخوا یتو نم-

 !؟یکن یمسخره م چرا

 کردم ول کن جان پدرت! یغلط هی من
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 جون پدرم من و قسم نده هااا-

 باشه...-

 چقد نازه! نیبب ایب حاال

 

 لباس دخترونه بود... هی

 دار قرمز! نیبا دامن چ دیسف تاپ

 قشنگه! یلیاره خ-

 !مش؟یبخر میبر-

 !کار؟یچ یخوا یم-

 کو بچه... حاال

 

 نگاه ام کرد و گفت. طونیش

 خونه...بچه اش با من!تو منت سر من بزار برگرد -

 

 اخم نگاهش کردم و گفتم. با

 ادب پرو!! یب-

 غلط کردم خب شد؟! گهیبرگرد د اسی-
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 کردم... نگاهش

 خونه تنگ شده بود. یدلم برا خودمم

 پدرم بودم! یدو هفته بود که خونه  االن

 

 دنبالت؟ امیشب ب-

 دونم! ینم-

 !زمیعز یدون ینم یچ یعنی-

 

 نگفتم. یچیکردم و ه سکوت

 

 !مشیو بخر نیا میبر ایکنم ب یباشه مجبورت نم-

 

 بهم خوش گذشت! یلیاگه راست شو بخوام بگم خ میخورد رونیو ب شام

 من و رسوند و لباس و بهم داد و گفت. ارشام

 !رشینره بگ ادتیو  نیا-

 ممنون.-

 .خداحافظ

 کردم و رفتم تو. یخداحافظ نیریش با



 یاس
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 سالم بابا جون.-

 دخترم.سالم -

 پس سارا جون کجاست؟!-

 رفت بخوابه. ومدی یخوابش م-

 دخترم. نیبش ایب

 ؟یرفت نیریش با

 

 بابا نشستم و گفتم. کنار

 ارشام هم بود. یاره ول یعنینه...خوب -

 گفت؟ یچ-

 

 گفتم. صادقانه

 گفت غلط کردم جون پدرت برگرد!-

 

 لبخند اومد رو صورتش و گفت. هی

 قدمت سر چشم هام...-

 !؟یبرگرد یخوا ینم یول
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 باشه! یقهر کاف یکن ینم فکر

 

 برگردم!؟ یعنی-

 

 ؟یدوست دار یخودت چ ستینظر من مهم ن-

 اون دختره دروغ گفته خوشحال شدم. دمیفهم یخب وقت-

 ؟یدوستش دار-

 

 نگفتم. یچیانداختم و ه نییو سرم پا دمیخجالت کش 

 

 .زنمیپاشو برو بخواب فردا بهش زنگ م-

 کشش نده! گهیدنبالت برو د اومد

 مدت و بهش نزن! نیوقتم سر کوفت ا چیه

 ؟یفهم یو م منظورم

 بله چشم.-

 دخترم حاال برو بخواب. نیافر-

 

 رفتم اتاقم. یخوشحال با
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214 

 

 و بهم زدم و گفتم. دستام

 خودم... یخونه  رمیاخ جون فردا م-

 ارشام! شیپ

 

 از حرفم خنده ام گرفت...چقد بچه پرو شدم! خودم

 

 داده بود... امیپ میبه گوش ارشام

 خوشکلم. یخوب بخواب-

 دارم برات تو فقط برگرد! زیسوپرا هی

 

 !؟یچ یعنیخودم گفتم  با

 ...دینرس یزیفکر کردم ذهنم به چ یچ هر

 .دمیلباس عوض کردم و خواب یخوشحال با

 شدم... داریاز خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 شناختم! یرو نم شماره

 دادم. جواب

 ن؟یبله بفرما-

 نشده! تیخوشحالم طور-
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 ؟یبهتر

 

 شناختم اش! یفکر کردم،نم کمی

 شما؟! دیببخش-

 هستم. ینازل-

 

 پتو رو تو دستم فشار دادم... تیعصبان از

 !ختیبهم ر میسوخته زندگ اهیس نیهم بخاطر

 

 !؟یخوا یم یچ-

 !یزنگ زد چرا

 

 زنگ زدم حال تو بپرسم! ستمیخب من انقدرم بد ن-

 خاموش بود نگرانت شدم... تیگوش

 ؟یپدرت ی خونه

 

 داره!؟ یبه تو ربط-

 !!یبا ارشام باش گهیفکر نکنم د ینه ول-



 یاس
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 جذابه! یلیارشام خ ،اخهیبرگرد دمی...شا

 کندن ازش سخته... دل

 

 کنم! کارینداره من چ یدختره کثافط ببند دهن تو به تو ربط-

 

 و بهت بگم! قتیبزار حق یحاال که انقد بد اخالق یمن زنگ زدم حال تو بپرسم ول-

 بود... یچ انیبهت گفتند جر حتما

 !راتیتغ یبا کم یول

 

 من از ارشام حامله بودم!!-

 تو،تو بغلش بودم! یاورد سقط شد..و گرنه االن من به جا شانس

 رفت مهد! یمونم م بچه

 

 ضربان قلبم تند شد و دستام عرق کرد بود...-

 

 باز!! ینکنقش  یشد یچ-

 ...دیبلند خند و

 .زمیعز نیا قتیحق خب
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 برو بخواب! حاال

 

 رو صفحه اش... دیاز دستم افتاد و اشکم چک یگوش-

 

 دروغ... ایدونستم حرف هاش راست  یکه نم دمیمدت فکر کردم و از ارشام دروغ شن نیتو ا انقد

 

 ارشام بازم بهم دروغ گفته؟! نکنه

 ؟یراست بگه چ ینازل اگه

 .ختمیبهم ر یلیاصال خوب نبود...خ حالم

 هنگ کرده بود! مغزم

 

 اتاق باز شد و سارا اومد تو... در

 !؟یکن یم هیشده چرا گر ی...چزمیعز اسی-

 !یتو هستم چرا ساکت با

 ...نییپا ارشام

 

 !نییرفتم پا ختهیبهم ر یاسم ارشام با خشم پا شدم و همون طور نا مرتب با تاپ و شلوارک و مو ها دنیشن با
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 شده اخه! یچ یریکجا م اسی-

 

 رفتم... نییسارا توجه نکردم و از پله ها پا به

 

 

 کرد! یکوفت م یمبل نشسته بود و چا رو

 

 بلند گفتم. یصدا با

 

 از خونه پدرم! رونیپاشو برو ب-

 

 شد و با تعجب نگاه ام کرد... پا

 

 !زم؟یشده عز یچ-

 

 !رونیخفه شو لطفا...برو ب-

 

 چه طرز حرف زدن با شوهرته؟! نیا اسیخدا مرگم -
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 گفتم. غیج با

 ...ستیشوهر من ن نیا-

 داد خواست طالق باش! منتظر

 

 !اس؟ی یچ یعنی-

 شده! یچ بگو

 

 بود... نیا زتیسوپرا-

 

 و گفتم. نشیرفتم زدم به س جلو

 جا... نیبرو از ا-

 

 شده؟! یخب بگو چ-

 

 تو صورتش... دمیگلش و برداشتم و کوب دسته

 

 اومد و دستم و گرفت و گفت. سارا
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 تو دختر؟! یکنیم کاریچ-

 خوام! یمن فقط طالق م چکاریه-

 

 .کردیرفتارم نگاهم م نیبا اخم و تعجب از ا ارشام

 

 که بدم پس! ستایهه...طالق وا-

 !ستیاز طالق ن یرنگ دندونت بشه خبر موهات

 که من طالقت بدم. اریپنبه رو از گوشت در ب اون

 

 نده... به جهنم-

 من پام و بزارم تو اون خونه! یهم کور خوند تو

 

 !اسی یاریشور شو در م یدار-

 به زور ببرمت خونه! رمیبگ نیعدم تمک ینکن برم گواه یکار

 

 ...گفتم.زدمینفس نفس م تیعصبان از

 !یزارینم نجایام پا تو ا گهید رونیبرو ب-
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221 

 

 

 چشه! دونمیتو فعال برو نم خوامیپسرم من ازت عذر م-

 .کنهیم هیداره گر دمیباال د رفتم

 

 و بازو شو گرفتم... اسی کینزد رفتم

 

 ؟یهست یشده که انقد عصبان یبگو چ زمیعز-

 

 بلند گفتم. یو با صدا رونیب دمیو محکم از دستش کش بازوم

 

 به من دست نزن!-

 ...رونیب برو

**** 

 .ادیرفت و سارا زنگ زد به بابا ب ارشام

 

 تو اتاقم و درو قفل کردم. رفتم

 

 تخت نشستم. رو
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 !شدمیم ونهیداشتم د واقعا

 که ازش حامله باشه! نیچه برسه به ا زدیباشه حالم و بهم م تهیکه ارشام با اون عفر نیا فکر

 

 تو خودم جمع شدم. نیو مثل جن دمیکش دراز

 

 ...خوردیزنگ م میگوش

 

 .نیریش ایارشام  ای حتما

 توجه نکردم و چشم هام و بستم... بهش

 چشم هام و باز کردم. زدیپدرم که صدام م یبا صدا یاز مدت بعد

 

 دخترم...باز کن درو! اسی-

 !؟یکرد رونیچرا ارشام ب میبا هم حرف نزد شبید مگه

 باز کن دخترم. درو

 

 شدم و درو باز کردم. پا

 سالم بابا.-

 !گهیم ی...سارا چزمیسالم عز-
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 !یکرد رونیارشام ب تو

 

 بودم. یعصبان یلیاون موقع خ ی...ولدمیرفتارم خجالت کش از

 

 کردم... رونیاره ب-

 چرا؟-

 زنگ زد.. ینازل-

 گفت؟ یخب چ-

 

 بغض گفتم. با

 

 گفت از ارشام حامله بوده...-

 کردم! رونشیشدم ب یعصبان منم

 

 بابا جان! یزیحرف بهم بر نیبخاطر ا دیخب تو که نبا-

 بازم دروغ گفته. حتما

 !؟یاگه راست بود چ-

 دخترم. یحساس شد ست،توین-
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 !یدیپرس یازش م یکن رونشیکه ب نیا یبجا

 ...زمیاستراحت کن عز برو

 و درو بست! رفت

 

 کردم!! رونشیسارا ب شیتخت نشستم...چقد بد شد طفلک ارشام پ رو

**** 

 زنگ زدم خاموش بود! یبه نازل یچ هر

 بعد از چند تا بوق وصل شد. نیزدم به نازن زنگ

 

 ؟یخوب یالو سالم ناز-

 ؟یسالم تو خوب-

 خوبه؟ نیستم،ارتیبد ن-

 شده من شرمنده ام ! یچ دمیخوبه...ارشام شن-

 بهتره؟ اسیحال  حاال

 شرف بزاره! یب یاره خوبه اگه نازل-

 خواستم زنگ بزنم روم نشد! یمن متاسفم بخدا م-

 رفته! یبه ک ینازل نیدونم ا ینم

 اشکال نداره تو چرا..._
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 کجاست؟ یدون ینم حاال

 رفته! یکدوم گور ستینه معلوم ن-

 ...دهیهمه مون و دق م نیا

 باشه ممنون خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 

 ...یهست کار نازل یو قطع کردم مطمئن بودم هر چ تلفن

 !شدیداشت درست م یچ همه

 شد اخه؟! یطور نیا چرا

 

 

 مغازه کارت دارم. ایبهم زنگ زد و گفت ب اسیاز ظهر پدر  بعد

 شدم و رفتم... اماده

 و پارک کردم و رفتم تو. نیماش دمیرس یساعت میاز ن بعد

 

 سالم اقا جون.-

 .نیبش ایب یسالم پسرم خوش اومد-

 خوام! یازت عذر م اسیبابت رفتار  من
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 ...ستمینه اشکال نداره من ناراحت ن-

 داره! حق

 زنگ زده گفته از ارشام حامله بودم... یگفت نازل اسی-

 خورده؟! ی...چه شکریییییییچ-

 اگه از اون بچه داشته باشم! زنمیکرده،من خودم و دار م غلط

 مثل سگ دختره هرزه... گهیم دروغ

 

 !یبهش حق بد دیدلش شکسته و حساس شده...با اسی-

 من از اول بهش حق دادم.-

 !شهیم تیبخاطر اشتباه من داره اذ اسی

 

 ما. شیپ ایشب،شام ب-

 شم. یممنون مزاحم نم-

 .ی...مراحمهیمزاحم چ-

 .میمنتظرت ایب

 ناراحت بشه! اسیترسم  یم-

 .زنمیمن باهاش حرف م-

 ممنون اقا جون...من برم فعال با اجازه تون.-



 یاس
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 بسالمت پسرم...خدافظ.-

 خدافظ.-

 

 شدم و زنگ زدم به مشاور امالک. نیماش سوار

 

 هستم. نین؟متیسالم خوب-

 اماده است؟ خونه

 .امیممنون پس من االن م یلیخ

**** 

 .نجایا ادیشام م یپدرت گفت ارشام برا اسی-

 ؟یچ ی! برانجایا ادیم-

 پدرت دعوتش کرده!-

 چرا بگه!-

 !یبیعج زی...داماد شو دعوت کنه چدونمیاز خودش بپرس من نم-

 رو؟ چارهیب یکرد رونشیچرا ب یبگ یخوا یتو نم حاال

 

 چرت و پرتا... نیزنگ زد گفت ازش حامله بود از ا ینازل-

 چرت و پرت! یگیم یخوب دار-
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 !یتو باور کن دیاون گفت با یچ هر

 

 

 

 کردم. یاشپز خونه کمک سارا م تو

 اومد... اطیاز تو ح نیموتور ماش یصدا

 

 !اسیفکر کنم پدرت -

 .زیبر یمادر دستا تو بشور براش چا پاشو

 

 باشه چشم.-

 و رفتم تو هال. ینیتو س ختم،گذاشتمیر یبرداشتم و چا استکان

 باز شد بابا اومد. یورود در

 

 !دیسالم پارسا خان...خسته نباش-

 .یسالم دخترم...سالمت باش-

 .نیبخور یچا دیایب دیلباس تون و عوض کن-

 .زمیباشه عز-
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 ...ومدیسالم و خوش بشش با سارا از اشپز خونه م یصدا

 خودم گفتم. با

 هم و دارن و با هم خوب هستند... یچقد هوا-

 لبخند اومد رو لبم! هی و

 

 شو عوض کرد و کنارم نشست و گفت. لباس

 ؟یخوب خوب-

 بد باشم! دیاره با-

 دخترم... ینه چرا بد باش-

 !یکنیم تیرو خوب اذ چارهیب نیا

 شتون؟یاومد پ-

 اره.-

 گفت؟! یچ-

 .شمیناراحت نم اسیگفت من از  یچیه-

 

 بد برخورد کردم باهاش!! یلیجلو سارا خ دمیارشام خجالت کش یفروتن نیا از
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 تو؟! یاخه دخترم چرا انقد زود باور شد-

 تون و خراب کنه... نیخواد ب یم یدون ینم

 شدم! یخب عصبان-

 با دسته گل بزنه تو صورت طرف!! شهیم یعصبان یمگه قرار هر ک-

 خنده اش فضا رو پر کرد... یصدا و

 

 گفتم. غیخجالت زده لبم و دندون گرفتم و با ج-

 باباااااا-

 گم! یجون بابا دروغ که نم-

 !دیتو صورتش...و دوباره خند یگفت با دسته گل زد سارا

 

 شدم و رفتم اشپز خونه... پا

 ؟یخوا یسارا جون کمک نم-

 !شهینه دخترم االن تموم م-

 ضر شم.حا رمیباشه پس من م-

 .زمیبرو عز-

 

ونه و موهام و ش دمیهم پوش یساپوت مشک هیعوض کردم و  دیسه ربع سف نیاست راهنیپ هیاتاقم و لباسم و با  رفتم

 بستم. یزدم و دم اسب
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 .نییانداختم رو موهام و رفتم پا یطور نیهم هم یشال  مشک هی

 

 اومد... یارشام با سارا م یاحوال پرس یصدا

 !دمیکش یخجالت م ازش

 ...نییهم رفتم پا گهیتا پله د چند

 نگاه ام کرد و اومد جلو دسته گل و بهم داد و گفت. ارشام

 مال شما! ای...بزمیسالم عز-

 باز!! یتو صورتم خرابش کن ینزن دمشیگرون خر فقط

 

 لبم و به دندون گرفتم... یشگیانداختم و به عادت هم نییپا سرم

 

 ولش کن اون !!-

 و ازش گرفتم و تشکر کردم. گل

 نشست رو مبل. رفت

 ببرم که سارا نزاشت و گفت. یبراش چا خواستم

 .ارمیکنار شوهرت من م نیبرو بش-

 

 و با فاصله کنار ارشام نشستم. رفتم
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 با خنده گفت. پدرم

 گلت کو دخترم؟-

 حرص گفتم. با

 گذاشتم تو گلدان بابا!-

 هم خندش گرفته بود... ارشام

 

 خوب بود... یچ همه

 بعد از شام با اسرار خودم ظرف ها رو شستم و اومدم تو هال. 

 ارشام نشستم دستم و گرفت و گفت. کنار

 زم؟یعز میبر-

 کجا!؟-

 بهت خوش گذشته! یلیخ نکهیخونه مون...مثل ا-

 

 ...کردیپدرم نگاه کردم که داشت من و ارشام نگاه م به

 باز و بسته کرد. دیهاش و به نشونه تا چشم

 

 .امیباشه م-

 تو جمع کن. لیپس برو وسا-
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 باشه.-

 

 مون! ندهیبرداشتم و لباس بچه ا یو با گوش فمینداشتم فقط ک یلیاتاقم رفتم وسا به

 

 .میو رفت میکرد یبا سارا و بابا خداحافظ نییپا رفتم

 دستم و گرفت و گفت. اطیح تو

 !یبازم ممنون که برگشت-

 مدت... نیبه خاطر ا دیببخش

 

 

 

 زد و گفت. نیماش موتی.ررونیب میو باز کرد و رفت اطیح در

 

 !رمیبگ یسرما خوردگ روسیخواد ازت و یدلم نم یخور یکه سرما م نیبدو برو بش-

 منظور؟!-

 !!یفهم یخودت اخر شب م ایبابا...ب یچیه-

 

 متوجه منظورش شده بودم... تازه
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 ارشام تنگ شده بود...گفتم. یها یطونیش نیا یدلم برا چقد

 

 دل تو صابون نزن! ام،پسیخونه تنگ شده که دارم م ینباش من دلم برا الیبه اون خ یکور خوند-

 

 و گفت. دیخند

 !میرس یبا هم به توافق م زمیباشه عز-

 

 روشن کرد.... نیبرام باز کرد و نشستم خودشم نشست پشت فرمون و ماش درو

 !ستیخونه ن ریمس دمید میکه رفت کمی

 .دمیپرس

 !؟یریم یکجا دار-

 نگفت. یچیه یول دیکرد و خند نگاهم

 ارشام؟ یریکجا م-

 !؟یعنی یدیاالن ترس-

 !یریداشت،کجا م یچه ربط-

 گم! ینم زمیعز زیسوپرا-

 لوس...نگو!-
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 در و زد و رفت تو! موتینگه داشت و ر نیخونه ماش هیجلو  یاز مدت بعد

 تعجب نگاه اش کردم و گفتم. با

 جا کجاست ارشام؟! نیا-

 لبخند نگاهم کرد و گفت. با

 .زمیخونه مون عز-

 ...خونه مون!یییچ-

 گفتم. دیتر با

 !؟یدیخر یعنی-

 !یک

 دوست داره! یالیخانوم خوشکلم که و یبرا دمیخر زمیبله عز-

 دلم! زیعز ادیخوشت م نیبب نییپا ایب حاال

 

 استخرم داشت. هی قیاالچ هیمجنون داشت و  دیو اطراف نگاه کردم چند تا درخت ب نییاومدم پا نیماش از

 زد گفتم. جانیه

 قشنگه! یلیخ نیارشام ا یوا-

 ؟یدوسش دار-

 ...یلیخ-

 .ادیخوشت م نیتوشم نگاه کن بب میبر ایب-
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 باشه.-

 هم رفتم تو درو باز کرد و برق روشن کرد. با

 بود... نجایخودم ا لیوسا تمام

 !ادیخوشت ب دوارمیام نیریمن و ش قهیسل-

 خوبه. یلیخ-

 بزرگ تر بود و چهار خواب بود... یخونه قبل از

 ارشام برگشتم. یصدا با

 دخترم. یاتاقش برا نیا-

 دخترت!-

 خود مون. یشم از همه بزرگ تر برا یکی نیبله دخترم...ا-

 مرتب سر جاش بود. لیو داخل اتاق نگاه کردم تمام وسا رفتم

 

 قشنگه ممنون. یلیخ-

 پشت بغلم کرد و گفت. از

 قابل خانوم خوشکلم و نداره!-

 گل و زدم تو صورتت! دیخوام...ببخش یبابت صبح معذرت م-

 

 و گفت. دیخند
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 ...یبه خودم بگ یایافتاد ب یفقط قول بده هر اتفاق ستیمهم ن-

 تو صورتم! یگل بزن بعد

 و خجالت زده نگاه اش کردم دست هام و دور گردنش حلقه کردم و گفتم. برگشتم

 .دی...ببخشگهینگو د-

 دلم... زیگم عز ینم-

 و گفت. دیشد و کوتاه لبم و بوس خم

 دلم برات تنگ شده بود نفسم! یلیخ-

 و گفتم. نشیو گذاشتم رو س سرم

 .ادیز یلیمنم خ-

 

 و از خودش جدا کرد و گفت. من

 گر!سو استفاده -

 نگاهش کردم... متعجب

 !رونیب یریم یکنیدفعه اخرت باشه لب تو انقد قرمز م-

 

 و گفتم. دمیخند

 حقت بود دلم خنک شد!-

 االن زبونت دراز نبود! کردمیمن بود اگه هم اونجا پاکش م ریواقعا...تقص-
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 و باال انداختم و گفتم. ابروم

 اون وقت؟! یچطور-

 !کردمینفس هاش و حس م ی...انقد که گرمکیو به خودش فشار داد و سرش و اورد نزد من

 شد و گفت. رهیلبم خ به

 خوشکلم... یطور نیا-

 .میشام خانواده ها مون و دعوت کن یبرا میگرفت میاز صبحانه تصم بعد

 .میخورد تزایپ رونینهارم ب میکرد دیخر یو کل رونیب میرفت میکمک ام کرد و خونه رو مرتب کرد ارشام

 !کردیدفعه فرق م نیا ینداشتم ول یبار خاطره خوب نیاماده بود و مرتب...از اخر یچ همه

 مهربان تر... شهیعاشق همسرم بودم و ارشام از هم شتریب شهیاز هم من

 شد... یماندن ادیبه  شب

 خوش گذشت. یلیخ میدیو خند میگفت

 برگرده. رازیقرار بود فردا صبح به ش نیریش

 

 خوام! یکرده بود که بچه م لهیشب ارشام پ اخر

 فقط دختر. اونم

 

 سمتش و گفتم. برگشتم
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 حاال چرا دختر؟!-

 !شهیناز م یلیاخه اگه مثل تو  باشه خ-

 شکل من بشه. دمی...بازمیعز یزشت یلیخب معلومه،تو که خ-

 بچه پرو من زشتم؟!-

 و به نشانه مثبت تکون دادم. سرم

 

 باالم و تاپم و داد باال و قلقلکم داد... اومد

 ارشام...تو رو خدا...اخ ولم کن دلم درد گرفت! ییواااا-

 من زشتم؟-

 یییییلیاره خ-

 کنم. یزبونت دراز شده...کوتاه اش م-

 ییییتو رو خدا بسه ولم کن....ا ییییا-

 من زشتم؟-

 تو! ی...جذاب منیخوشکل یلیتو خ زمینه...نه عز-

 شکل تو بشه! پسرم

 

 شد و بغلم کرد و گفت. پا

 به گفتن نبود! ازیجذابم ن یلیدونم خ یخودم م-
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 اش کردم و گفتم. نگاه

 ...یییلیدلم خ زیاره عز-

 و گفتم. دمیشو کوتاه بوس لب

 دوست دارم. یلیخ-

 برات. رمیم یعشقم...م شتریمن ب-

 

 قلبش گوش کردم... یو به صدا نشیو گذاشتم رو س سرم

 ...دمیکش یفرض یخط ها نشیانگشتم رو س با

 

 کشدار گفت. یبا لحن 

 ...اسینکن -

 خورمتااااا یم

 خواد،دوست دارم بغل خودمه... !! یدلم م-

 !ه؟یخبر یشد طونیش-

 ...یاره سالمت-

 گفت. دیو بوس لبم

 سر اصل مطلب!! میبر زمیخب عز-

 بود حاال؟ یچ-
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 خوام! یمن بچه م-

 

 و باال انداختم و گفتم. ابروم

 !اریخودت ب یبرا یکی یتون یخب به من چه...اگه م-

 

 و گفت. دیخند بلند

 خانووووم... یاسی یطور نیا-

 !ارمیم ارم،خوبشمیخودم م یبرا یکی باشه

 برق و خاموش کنم... ستایلحظه وا هی فقط

**** 

 داد... یم دیع یاخرش بود هوا بو زمستان

 .میگرفت یاومد م یخوش مون م یو از هر چ رونیب میرفت یارشام  هر روز م با

 شده بود. نیریمون ش یزندگ

 کردم. یقلب خدا رو شکر م میمن از صم و

 

 خونه پدر ارشام. نیلحظه سال نو همه مون بر یشد برا قرار

 هم اومده بودند تهران. نیو اقا رام نیریو سارا هم دعوت داشتند و ش پدر

 بود... یو انرژ یخوب بود...هر لحظه اش پر از شاد یلیشمال خ مینوروز همه مون رفت التیتعط یبرا
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 به همه مون خوش گذشت. یلیخ

 

 

 همه اش حالت تهوع داشتم... میشمال که برگشت از

 دختر باشه! دیبا ،فقطمیگفت حامله ا یدل شو صابون زده بود م ارشام

 

 دکتر. میقرار شد با سارا بر امروز

 مطب دکتر که قبال نوبت گرفته بودم. میو رفتم دنبال سارا و با هم رفت شدم حاظر

 هم نوشت. شیبرام ازما یول یبدنم گفت بود مطمئنم باردار یام و حالت ها انهیماه نیاخر طبق

 

 ...میو جواب شو گرفت میاز چند ساعت رفت بعد

 بود! مثبت

 گفت. کیخوشحال شده بود و به هم تبر یلیخ سارا

 قبول نکرد. شمیپ ادیبهش اسرار کردم نهار ب یچ هر

 خونه و رفتم لباسم و عوض کردم... دمیرس

 خوشحال بودم! یلیخ

 .شدیذوق مرگ م دیفهم یارشام م اگه
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 و گذاشتم رو شکمم و گفتم. دستم

 کوچولو مامان! یخوش اومد-

 ...ادیامشب زود ب میبه بابا زنگ بزن بزار

 خودم خنده ام گرفته بود! یحرفا به

 

 زدم به ارشام. زنگ

 .زمیالو سالم عز-

 به، سالم خوشکل خانوم!-

 .یخسته نباش یخوب-

 عشق من خوبه؟ زم،خوبمیعز یسالمت باش-

 ؟یایم یمنم خوبم...ک-

 دلت برام تنگ شده؟!-

 ناز گفتم. با

 .یییلیاره خ-

 دلم... زیعز امیشب زود تر م یشلوغه ول یخب سرم کم-

 خوبه؟ هشت

 .یاره مواظب خودت باش-

 ؟یدکتر رفت یطور...راست نیچشم خوشکلم تو هم هم-
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 .رمیرفت فردا م ادمی زمینه عز-

 تو استراحت کن! رمیگ یم رونیشام درست نکن خودم از ب اسیباشه -

 باشه ممنون...خداحافظ.-

 خداحافظ.-

 

 .دمیاملت درست کردم و خوردم بعدشم خواب هیشدم  پا

 

 خواست دوباره بخوابم! یاومد،دلم م یدونم چرا انقد خوابم م یشدم نم داریهفت بود که ب ساعت

 دوش گرفتم تا سرحال شم... هی رفتم

 ...یبا دامن کوتاه مشک دمیپوش دیتاپ سف هیو خشک کردم و  موهام

 ...ملیزدم با خط چشم و ر یرژ صورت هیو  نهیجلو ا رفتم

 نگاه کردم... الیسر کمینشستم و روشنش کردم  ونیزیجلو تلو ییرایتو پذ رفتم

 خبر امدن شو داد... اطیارشام از تو ح نیموتور ماش یصدا

 شدم رفتم پشت پنجره پرده رو کنار زدم. پا

 شد و در عقب و باز کرد و غذا ها رو برداشت... ادهیپ نیماش از

 بود! ی...چقد روز خوبمیو با هم کاشت میدیگل خر میبا ارشام رفت دیپر گل نگاه کردم...قبل ع اطیح به

 

 سالم ارشام برگشتم. یصدا با
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 !یخسته نباش زمیسالم عز-

 .یبه به...خانوم خوشکل،سالمت باش-

 جلو و غذا ها رو ازش گرفتم. رفتم

 گفت. دیو کوتاه بوس لبم

 برم لباس عوض کنم.-

 باشه برو.-

 تو هال. رفتم ینیو گذاشتم تو س ختمیر وانیل هیاشتم و تو ...اب پرتقال بردزیاشپز خونه و گذاشتم شون رو م رفتم

 کنارم نشست و بغلم کرد و گفت. ارشام

 ؟یخوب خوب-

 و گفتم. نشیگذاشتم رو س سرم

 .یییلیخ-

 !ه؟یخبر زمیعز یشنگول-

 !شهیگرم م زم،بخورینه عز-

 تو بشقاب و ارشام صدا زدم... ختمیشدم و رفتم آشپز خونه و غذا ها رو ر پا

 قاشق و که خورد گفت. نیو نشست اول اومد

 به به دست اشپزش درد نکنه!-

 بود؟ کهیاالن ت نیا-

 من غلط بکنم مگه جرئت دارم!-
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 .نیخوبه افر-

 خورد گفت. یطور که م همون

 !یبهتر نشد اسی-

 بود. تیچرا بهترم فکر کنم مسموم-

 !یکاش حامله بود فیح-

 اش کردم و لبخند زدم... نگاه

 

 شکست! وانیل هیکرد اخرشم زد  یم یارشام مثل بچه ها فقط اب باز م،البتهیاز شام با هم ظرف ها رو شست بعد

 

 گفت. هویکرد  ی...ارشامم موهام و ناز ممیکرد ینگاه م ونیزیو گذاشته بودم رو پاش و تلو سرم

 .اسی-

 جوونم.-

 !م؟یچرا ما بچه دار نشد گمیم-

 مو ازش پنهان کردم و گفتم. خنده

 .شهینم رید-

 

کنار آباژور و برق خاموش  زیو گذاشتم رو م شی...ارشام رفته بود مسواک بزنه جواب ازمامیبخواب میشب رفت اخر

 پتو. ریکردم و رفتم ز

 و گفت. اومد
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 !یچرا اباژور روشن نکرد کهیچقد تار-

 داشت! یقو یلینور خ یگذاشتن بود...ول یاخه اونجا جا دیروشن کرد...با خودم گفتم حتما ند اباژور

 بودم که گفت. ریبا خودم درگ هنوز

 !؟هیچ نیا اسی-

 کدوم؟-

 گفت. دیترد با

 !ه؟یمال تو  شیجواب ازما نیا-

 و گفتم. دمیخند

 !هینه مال تو-

 خنده ام بلند شد. ی...و صدایتو مادر شد زمیعز گمیم کیتبر

 و روشن کرد و با اخم گفت. المپ

 بعد... یدست انداخت نات باشه برا نیجواب ا-

 شد! رهیدوباره به برگه تو دستش خ و

 ...من پدر شدم!یاالن تو حامله ا یعنی-

 بله با اجازه تون!-

 تخت نشست و گفت. یو کنارم رو اومد

 دکتر؟ یرفت یک-

 صبح با سارا رفتم.-
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 شو تنگ کرد و گفت. چشم

 !تی...مسمومینرفتکه دکتر -

 ؟یزنیمن و دور م حاال

 ...یکه حامله ا فیح

 نگفتم. یچیو ه دمیخند

 لباسم و شکمم و لمس کرد و گفت. ریشو برد ز دست

 بابا قربونش بشه دختر نازم! یااله-

 پسر جناب...پسر!-

 .دیدختر بابا شه و خم شد و شکمم و بوس-

 و محکم بغلم کرد... دیدراز کش کنارم

**** 

 چهار ماه مثل برق و باد گذشت... نیا

 تابلو نبود. یلیخ یمشخص بود ول شکمم

 کفش همه شونم دخترونه بود. ای دیخر یلباس م ای ومدی یهر روز که از سر کار م ارشام

 لواشک و الوچه ام به راه بود. شهی...همدیخر یخواستم م یکه م یزیچ هر

 

 سونو. میاماده شده بودم تا با هم بر امروز

 .زمیمنتظرتم عز نییپا ایزنگ زد و گفت ب میگوش به
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 شدم. نیو سوار ماش نییپا رفتم

 سالم.-

 .زمیماهت عز یسالم به رو-

 !یاسیشدن مامان  عیضا یبه سو شیپ

 تو اخه! یچرا انقد مطمئن-

 شد. ریچون من بابا شم...و به شکمم خ-

 شام دعوت شون کرده بود...چقد زود گذشت! یحامله ام به همه زنگ زده بود و برا دیبعدش که ارشام فهم روز

 

 .میمنتظر نموند ادیز میتو چون نوبت داشت میمطب دکتر ارشام درو برام باز کرد و رفت میدیرس

 تو... دکتر گفت دراز بکش رو تخت و لباس تو بده باال. میو صدا زدند و رفت اسمم

 کمکم کرد و خودش لباسم و داد باال. ارشام

 شد... رهیخ توریشکمم گذاشت و به صفحه مان یرو به شکمم زد و پروب رو رو یسرددکتر ژل  خانوم

 از چند لحظه گفت. بعد

 و سالم. حیدختر خانوم گل تون صح نمیمبارک باشه ا-

 و گفت. دیدستم و گرفت و بوس ارشام

 قند عسله باباشه... زمیعز یدید-

 بود. نیریش یلبخند نگاه اش کردم...چقد زندگ با

 !یتحمل کن یبود کم یکاف فقط
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 خدا رو شکر کردم. یمسافر کوچولو و خوشبخت نیقلب بخاطر ا میصم از

 

 امان بگو؛ یقول من به باران ب از

 افتد! یعالقه اش نم ابیاگر دل باشد اب از اس دل

 

 .احقی.                 انیپا

تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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