
 نیریتلخ وش ینام رمان:روزگار

 ن کاربر وبسایت سرزمین رمان ابایآس شی:ستاسندهینو

 خوش انی...عاشقانه و پایژانر:طنز وکلکل

  هیچ یصدا گهید نیابوالفضل...ا ای... غمبریاپی اخدای

 قوقول ( یقوقوووووول پاشو صبح شده قوقول ی)قوقول

جز االغ  یکس چیآهنگم کاره ه نیوا زنگهیبنده داره م هیبعلههههه گوش دمیه دازجام بلند شدم ک هویکه  زدیداشت فک م نجوریهم

 سیانتر ن ینایخودم همون مب

 بود  انیجون"نما یکردم که اسم "بال یگوش یبه صفحه  ینگاه

 ودوباره زنگ خورد گهیجواب بدم که قطع شد د خواستم

 :بنالمن

 بهت بابامم خوبه رسونهیاره سالم م منم خوبم مامانمم خوبه ی؟؟مرسیسالم خوب کی:علهیمهد

 ری( زبون به دهن بگهی)مخفف مهدیوسط حرفشو گفتم:اه مهد دمیپر نیبه خاطر هم زنهیتافردا صبح فک م رمیاگه جلوشو نگ دمید

 بکش بعد ادامه بده ینفس هیدختر 

 یمزاحمم شد یداشت کایخواست ادامه بده که گفتم:خب حاال بگو چ دیکش ینفس هیمهد

 نیا افشیخونتون)مطمئنم االن ق میزیریبا بروبچ م میبدم که مادار یخوش نیبهت خبر به ا یندار اقتی:خاک توسرت که لهیمهد

 :(smiley:هیشکل

 یبود که بهم داد یخبر نیبدتر ینی:من

 خاله مهسا شیپ میایب میخوایم میایب میخوای:گمشو اصال برا تو نمهیمهد

 شعوریقطع کرد انتر ب ویتق گوش بعدم

خله دارم که از  نیملقب به مب نایخواهربه نام مب کیهستم  یومهساطاهر اتیفرزند مهران ب اتینابیکنم من م یخودمو معرف خب

سالمه وپارسالم کنکور ندادم به جاش امسال 19(اها خب من یعقل تو که سن خودتو نگفت یتره)خب ب کیکوچ میخودم دوسال ون

 کنکور دادم

پشت تخت  عیسرا م چارهیدره اتاق باز شدو قوم مغول حمله کردن تو خونه ب ییهوی...گهیبسه دکردم  فیتعر یادیز گهید

دست از سره  نینیرببیخ ی...اله رهیخرنشده منو بگ یمن هنوز جوونم آرزو دارم هنوز کس نیسنگرگرفتم وگفتم:توروخدا منو نکش

 نیمن بردار

مسخره  زدنیوگازم نیکه داشتن زم دمیمو بلند کردم که بچه هارو دچندتا منگل سر یخنده  یباصدا یادامه بدم ول خواستم

 :smirkها:

 که شل شده بودو بستن  شاشونیبهشون کردم که حساب کار دستشون اومدوخودشونو جمع وجور کردن ون ینگاه بد هی

 ؟؟ی:اهم اهم سالم عشقم خوبنایت

 بدشدم دمیتوروکه د ی:خوب بودم ولمن

 میردوند خالصه هممون دوره هم نشستگفت وروشو برگ یشیا نایت

 اتاق من نیکه اومد شدیچ نینیمامانمو بب نیخواستی:شماکه ممن

  زهی:اومممم خب چهیمهد

 زه؟؟ی:چمن

 میایب میمائده نزاشت وگفت:به توچه اصال دوس داشت یخواست حرف بزنه ول هیمهد



 لحن حرف زدنش خندم گرفته بود  از

 اتاق یخودشو انداخت توخله  نیدره اتاق باز شدو مب هوی

 :به به جمعتون جمعهنیمب

 :اره خلمون کم بود که اونم اومدمن

 دیزبونت نچرخ گهیخب د یگل ول یبگ یخواستیعشقم م دونمی:منیمب

 ادایجواب کنکور فردا م ی:راستنایتت وسیبه جمعمون پ نمیخنده ومب رهیز میزد هممون

 کل وجودمو فراگرفته بود یوصف نشدن جانیه هی

من  هیچ لشیدل دونستمیهم داشتم که نم یاسترس هیخب  یول شمیقبول م خوامویکه م یزیداشتم ومطمئن بودم اون چ یحس خوب هی

 نطورهمیوسربلندشون کنم ومطمئنم که هم دیوخانوادمو روسف نمیزحماتم وبب ی جهیودوس دارم نت دمیواسه درسم زحمت کش یلیخ

 شهیم

 خواهر یشیاند یم ی:به چنیمب

 هیچ دونمیهم دارم که نم یاسترس هی یدارم ول یحس خوب:من

 زحمتامون خوب باشه ی جهیکه نت شاهللی:امائده

 شاهللی:امیباهم گفت هممون

 دور دور می:اقا من دلم گرفته برهیمهد

 خواهرجان سیدلت گرفته ن ی:تو کمن

 مینیوبب جیکه نتا میاز دوره هم جمع شحدود دوساعت بعد بچه ها رفتن وقرارشد که فردا ب میدیوخند میگفت یکل خالصه

بلند رفتم  یبه سرم زدو آروم آروم وباقدما یطانیفکر ش کنهیم یآشپزخونه داره آشپز یمامان تو دمیکه د رونیاتاقم رفتم ب از

 وگفت:مهران نکن زشته دیاز جاش پر هویپشت سرشو دستمو دور کمرش حلقه کردم که 

 ؟؟؟یدختر توبود ینش لیمتم وگفت:زلکه مامان برگشت س رخندهیزدم ز هوی

 آقامهران بود ری:نخمن

 رخندهیدوباره زدم ز و

 :کوفت بچه پرومامان

 میبگو ماهم بخند یخندیم ی:به چنیمب

 ومدهیبه تون شی:فضولمن

 نشی:عع مامان ببنیمب

 دمشید ایگفت:ب یبالحن باحال مامان

 ن؟یاورد ریا گخانوم منو تنه طونایبابااومد که گفت:باز شما ش یصدا هوی

 میماهم به خودش رفت ارهیخانوم شماکم نم نیوچشمک زدم وگفتم:نترس دمیلپشو بوس رفتم

 گهیزبونشه که عاشقش شدم د نی...خو برا هم طونیش ی:ادوگفتیخند بابا

ود هممون قرار ب ناشونیگذشت وصبح روز بعدشم من آماده شدم ورفتم خونه ت یوخالصه اون شبم به خوب رخندهیز میزد هممون

 میدوره هم جمع بش

. 

. 



. 

  میشده بود رهیخ توریهممون بااسترس به صفحه مان. 

 تو بزن نای:تمن

 ادیب نیبزا بگم مت کنمی:فکرشم نکن منکه همونجا غش منایت

 وصدا زد واونم اومد نیمت نایوت میسرمونو تکون داد هممون

 شدهی:چنیمت

 میماجرعت ندار نیتو بب ایب نی:متنایت

 شروع کرد به چک کردن  یصندل یومد نشست روا نیمت

ماست وواقعا مثل داداشم دوسش دارم باهاش  ی هیپا شهیوهم هیباحال یلیسالشه وپسره خ24که  ناستیداداش بزرگه ت تنیم

 میبه خودمون اومد نیمت یراحتم..باصدا

 تهران یدانشگاع دولت یعدالت هی:مهدنیمت

 خودمون هنوز تپش قلبمون رو دوهزار بود یول میگفت کیه بود بهش تبرزدوذوق زده شد یاز خوشحال یغیج هیمهد

 تهران یدانشگاه دولت ناسعادتی:تنیمت

 خوشحال بود  یلیبوسش کردو خ یوکل نیبغل مت دیپر نایت

 تهران ی:مائده فروزان دانشگاه دولتنیمت

 کردو حاال فقط من مونده بودم وچشمام وبستم یخوشحال یهم کل مائده

 ی)سرشو باتاسف تکون دادوگفت(قبول نشداتینابی:منیمت

 نیمت هوی دنیباریم یگریپس از د یکیو داکردنیحضمش کنم اشکام راه خودشونو پ تونستمیبود واسم ونم نیسنگ یلیخ حرفش

 قربونت برم  یکردم توام قبول شد یجونم غلط کردم به خدا شوخ یبغلم کردوگفت:آبج

 یکنیم تمیچرا اذ دمیمن چقد عذاب کش یدونیتوکه م نیمت ینامرد یلی:خمن

 فدات شم غلط کردم دی:ببخشنیمت

 دمی:باشه بخشمن

 کوچولوم ی:قربون ابجدوگفتیلپمو بوس نیمت

 ایخوب داداش منو صاحب شد ناخانومیم یهو ی:هونایت

 نیهمتون خواهرام یسی:حسودبدبخت تو تنها خواهر من ننیمت

 دبهش زدم واونم جوابمو با لبخند دا یلبخند

 هست یمشکل کیخب  یول گمیم کیبه همتون تبر ی:راستنیمت

 ی:چمن

 زارمیواگه اونا بزارن من نم نیبر زارنیوباباها نم نیتهران قبول شد نکهی:انیمت

 بود نیاسترسم هم لیخدا پس دل یوا

 میازش بگذر یکه به راحت سیواقعا حقمون ن میدیماچقد زحمت کش یدونیبکن تو که م شیکار هیجان توروخدا  نی:متمن

 کنمیکردم من باهاشون صحبت م ی:شوخنیمت

 کمرم شکست نیباخنده:خرس گنده ها خجالت بکش نیمتن یبغل مت میدیوپر میزد یاز خوشحال یغیج هممون



 میعزم رفتن کرد گهیود میدراورد یمسخره باز یوکل نییپا میدیپر هممون

. 

. 
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 دمییجویبابا نشسته بودم وناخونامو م یروبه رو بااسترس

 شونی:کندبابا

 ویگفتم:چ یجیباگ

 :ناخوناتوبابا

 راحت باش زمی...بگو عزیبگ یخوایم یزیچ هی کنمیزدم که باباگفت:احساس م یپراسترس لبخند

 بگم یچجور دونمیآره خب...نم ینی:نه..من

 راحت یلی:خبابا

 :راستش بابا..من ...م من دانشگاه قبول شدممن

 ؟؟یشونیخوبه پس چرا توانقد پر یلیخ نکهیدخترگلم ا نیافر یگفت:وا یباخوشحال بابا

 هس یمشکل هی:خب ..خب من

 ؟ی:چه مشکلبابا

 :تهران قبول شدممن

 بابا اخماش رفت توهم هوی

 کن رونی:فکره دانشگاه واز سرت ببابا

 که بگذرم ازش هیواقعا نامرد دمیمن چقد زحمت کش یدونی:بابا شماکه ممن

 نشنوم یحرف گمیکه گفتم د نی:همبابا

 :بابا اخه...من

 تمام می:اخه واما واگر نداربابا

 اتاقم ودرم محکم بستم یتو دمییدو هیگر با

 ..یکردم مشهد قبول شم ول مویشد منکه تمام سع ینجوریاخه چرا ا ایخدا

 اتاق بودم که دره اتاق زده شدومامان واردشد یتو یدوساعت

 شامتو بخور ای:دخترقشنگم بمامان

 خورمی:نممن

 ینخورد یچیاز صبح ه خورمیکه نم یچ ینی:امانم

 خوامینم خوامینم خوامی:مامان نممن

 کنم شیراض کنمیم یسع زنمی:انقد خودتو عذاب نده مامان جان من با بابات حرف ممامان

 نخوردم گهیکه با حرف بابا کال د کردمیم یمنکه فقط با غذام باز مینشست میحرف زدن مامان بلند شدم ورفت یکل با



 یرو حرف من حرف بزن دیوتوهم نبا یبر زارمینم گمیکه من فقط به خاطره صالح خودته که م یدونیخودتم م نایم نی:بببابا

باهام  ادیمامانتم اگه ب یگفتم که بدون نویمامانت...ا یتو چ یچ زنهیم یخونه راجب تهران رفتن حرف نیا یتو ینشنوم کس گمیود

  تونهینم کنه میکنه که راض یحرف بزنه وسع

بعد دوتا بوق جواب داد ومشخص بود که  نایکردن وزنگ زدم به ت هیفقط رفتم تواتاقم وشروع کردم به گر اوردمیطاقت ن گهی...د

 خوشحاله یلیخ

 :سالم عشقمنایت

 :سالممن

 ؟؟یچقد خوشحالم توچ یدونینم نایم یکرد وا شیراض نیشد مت یبابام راض یشده؟؟راست یزی:چنایت

  نیشما بر شهینم یاض:بابام رمن

 تهران یکن که بزارم بر رونیفکرو ازسرت ب نیا گهیبابام م نکهیا ینیمن:؟ ؟یچ ینی:نایت

 که با بابات صحبت کنه گمی:نگران نباش من به بابام منایت

 شهینم یکه راض دونمی:ممن

 نباش ی:عع انقد منفنایت

 ؟؟یچ گهید ی:بچه هامن

 شدن ی:اونام راضنایت

 تون:خوش به حالمن

  هیقطع کردم ودوباره گر ویگوش بعدم

نرفتم وخوراکم  رونیاصال از اتاقم ب شیکنم ...از دوروز پ یوقت داشتم که بابارو راض گهیگذشت ومن کال پنج روز د دوروز

 به بابام گفتم که بازم حرفش همون بود گهید کدفعهیکردن وفقط  هیشده بود گر

 یهم با بابام صحبت کردن ول هیومائده ومهد نایت یبابا یحت رفتمینم یول رونیه برم بمامان اصرار کرد ک یدوروز هرچ نیا یتو

 انگار نه انگار یهم اومده صحبت کرده ول نیمت یحرف حرفه خودشه حت

 اومد داخل نایکه دره اتاق بازشدومب دمیچرخیتو تلگرام م داشتم

 رون؟یب یایجونه من چرا اصال نم ینی:منیمب

 حوصله ندارم نایمب رونی:برو بمن

 یکه حوصله ندار یکرد جای:تو بنایمب

 :عع من ازت بزرگترمامن

 دوروز  نیا یکه چقد دلم واسش تنگ شده بود تو یشد وا انیدر نما یجواب بده که دره اتاق باز شدوقامت بابا جلو خواست

 گفتم که جوابمو داد یرلبیز سالم

 باخواهرت صحبت کنم خوامیم رونیبرو ب نای:مببابا

 :چشششششمنایمب

 وباباهم دروبست ونشست کنارم رونیب ورفت

 دارم یشرط هیواسه رفتنت  نای:مبابا

 باشه قبوله یگفتم :هرچ یبرگشتم سمتش وباخوشحال عیحرف بابا سر نیباا

 فروکش کرد کجای میکه زد تمام خوشحال یباحرف یول



 یهم هس اگه باهاش ازدواج کن یدوست داره وپسره خوب یلیهم توروخ نایکرده وس یواسه پسرش ازت خاستگار یهمت ی:اقابابا

 بامن؟؟ نیکنیم نکارویچرا االن ا ینبود ینجوریمن:ب..بابا شماکه ا یبر یتونیم

 یوقت ندار شتریب گهی:فکراتو بکن پنج روز دبابا

 یکاف میاونم جواب داد که بر یزیچ یرستوران میبر میدادم که هممون جمع ش امیپ نایبه ت رونیتکون دادم وباباهم رفت ب سرمو

 وبه راننده گفتم که منو برسونع رونیآماده شدم ورفتم ب عیمنم سر یشگیشاپ هم

 گوشه نشستن رفتم سمتشونو سالم کردم کیکه  دمیورفتن داخل که بچه هارو د دمیبعد رس نیم ده

 شدهی:چهیمهد

 :بابام واسم شرط گذاشتهمن

 خوبه یلیخ نکهیباذوق گفت:ا مائده

 قبول کنم تونمیشرطشو نم یاره ول:من

 :چرا؟؟نایت

ازدواج  دبااونیابایتهران  امیب تونمیکرده واگه باهاش ازدواج کنم م یواسه پسرش ازم خاستگار یهمت یاقا گهی:چون بابام ممن

 گهیباکس د ایکنم 

 ن؟یازدواج کن یکه صور میکن دایپ ویپس ک یکنیازدواج نم نایمتفکر گفت:خب مسلما تو باس نایت

 شهینم یکار نیبه همچ یراض چکسی:همن

بود گفت:آرتان  گریج یییییلیکه خ میبغل زیم یاز پسرا یکی هویکه  میهممون از جامون بلند شد میخورد یزیچ کی نکهیازا بعو

 نه من نه تو گهید یاگه بر

 مت ماواسه پسره رفت وبعدشم اومد س ییاسمش آرتان بود چشم ابرو یهم که انگار گهیپسره د نیا

 دخانومای)چه زود پسرخاله شدم(:ببخشآرتان

 شی:فرمامن

 دارم یشنهادیپ کیومن  نیزنیحرف م یراجب چ نیکه داشت میدی:اوممم راستش ما صداتونو شنآرتان

 :بروبابامن

 نیگوش کن کنمیبرم که گفت:خواهش م خواستم

 :بفرمامن

واونم  یازدواج کن دیداده که با ریمامانش گ سیه دانشگاه نخب واس یاومده ول شیمشکل واسش پ نی:راستش دوست منم همآرتان

 یندار یوگرنه مادر یرو پسند کن گهید یکی گهیهفته د کیتا  دیبا یبا دخترخالت واگه بااون ازدواج نکن

 :خبمن

 گهید نیخوری:خب شمابه دردهم مآرتان

 ظاهرشدوگفت:آرش ببند دهنتو بزار خانوما برن گرهیهمون ج هوی

 ندارم یموضوع مشکل نیمن با ا یول دی:ببخشمن

 ارخانیگفتم سام یدی:بفرما دآرتان

 ارهی...پس اسمش سام

 خانوم؟؟ دینیبش شهی:ماریسام

 میهممون نشست میهشت نفره انتخاب کرد زهیم کی



 نی:خب آرتان موضوعو که بهتون گفت پس شمام مشکل نداراریسام

 :بلهمن

 نیبکن نکارویوشماهم هم کنمیم یدارم وشمارو بهش معرف دوس ویکس گمیوبه مامانم م رمی:من ماریسام

 :خبمن

 سیرنیزدو ادامه داد(هرچندکه واسه ما خ ی)پوزخندریواسه امر خ میاریم فی:و ما تشر اریسام

 ی:اوکمن

 ن؟؟یشمارتونو بگ شهیبلند شم که گفت:م خواستم

 :چرا؟؟من

 ن؟یباهم در ازتباط باش نیخوایم یخنده وگفت:آخه خواهره من چجور ریزد ز شونیکی هوی

 خاک برسرم کنن که انقد خنگم یا

 نیکن ادداشتی:بله من

 رو گفتم که گفت:اسمتون؟؟ شماره

 نای:ممن

 پس فعال ی:اوکاریسام

 زدیهمشون برق م یبلند شدن ورفتن عجب که دخترا ساکت بودن بهشون نگاه کردم که چشما و

 لمب یبابا نشسته رو دمیرفتم خونه که دل وی:انایت

 باهاتون صحبت کنم خوامی:سالم بابا ممن

 دخترم نیبش ای:سالم ببابا

 دوس دارم ویراستش من...من کس نینشستم وگفتم:بابا توروخدا زود قضاوت نکن کنارش

 ویبعدش گفت:ک یاول تعجب کرد ول بابا

 ارهی:اسمش ساممن

 مشخصاتش هی:خب بقبابا

 خدا ازش اطالعات نگرفتم  یوا

 امیباسام وعوض کنم م:اوممم من برم لمن

 یگوش یتو دیچیبم مردونش پ یگرفتم بعد سع تا بوق صدا ارویرفتم تو اتاقم و شماره سام عیتکون داد سر یسر بابا

 :بله؟؟اریسام

 :سالممن

 نیی:سالم بفرمااریسام

 نامی:من ممن

 :اها خب امرتوناریسام

 :راستش من اطالعات شمارو نگرفتممن

 هم هست؟؟ یا گهیهم دارم..سوال د یخونه مجرد کیدارم و داسیسالمه وشرکت برند آد26 یصالح اری...من سام ی:اوکاریسام



 گهی:اومممم نه دمن

 :حاال نوبت شماستاریسام

ازدواج  دیبا گهیبرم وم زارهیقبول شدم که بابام نم یتهران دانشگاه دولت یسالمه واالنم کنکور دادم وتو19...اتینابی:من ممن

 ...یکن

 رونیورفتم ب میکرد یگفتم وخدافظ اتمویم خصوصتما خالصه

 :خب؟؟بابا

 دادم حیبابا توض یبرا

 کنم قیتحق دی:بابابا

 :باشهمن

 بعد دوروز

 نمیبب نجایا ای:وروجک ببابا

 هم خوشحال بود یلیکنار بابا نشستم که خ رفتم

 گمیاحسنت م قتیبه سل نیوهمچن کنمی:من واقعا به تو افتخار مبابا

 شدهی:چمن

 نکهیهم خوش برخورده وا یلیکم نداره وخ یچیوه هیهستن وپسره هم عال یخوب یلیخ یکردم خانواده  قیتحق اری:راجب سامبابا

 من قبولش دارم 

 خوشحال شدم که بابا قبول کرده یلیخ

و واسه فردا  زنهیم دادم که بابام قبول کرده اونم جواب دادوگفت امشب مامانش زنگ امیپ اریورفتم تو اتاق به سام دمیبوس بابارو

 انیشب م

 دیرس یروز خاستگار عیسر یلیزنگ زدوخ اریمامان سام خالصه

ورژگونه  یمدل دار بستم و موهامم فرق کج کردم رژ آجر ممیوروسر دمیپوش یوساپورت سورمه ا یا دسورمهیسارافون سف کی

 رونیورفتم ب دمیپوش ممیاشنه پنج سانتپ یکفشام خاتمه داد شمیبه آرا ملیر کیوبا دمیهم زدم وخط چشم هم کش یآجر

  یبش دبختیسف شاهللیجونم دورت بگردم دختر خوشگلم ا ی:امامان

 زده بود نگا کردم قربونت برم چه خوشگل شده خواهرم پیکه ت نایزدم وبه مب یلبخند

بعد مامان منو صدا زد  نیوده م ومدیهاشون م یاحوال پرس یآشپزخونه صدا یرفتم تو عیبلند شد ومن هول شدن سر فنیآ یصدا

 رونیکه برم ب

 همشون بلند شدن رونیهارو برداشتم وبااسترس رفتم ب قهوه

 نییبفرما نیخوش اومد یلی:سالم خمن

 اریخواهر سام زدمیساله هم باهاشون بود که حدس م ستیدختره حدودا ب کیو نطوریجوابمو دادوباباشم هم ییباخوشرو مامانش

 ستزدو نش یباشه اونم لبخند

 مغروره اه اه  اریدقت کردم که چقد سام تازه

 دوتا جوون برن باهم صحبت کنن نیا شهیحرف زدن گفتن:اگه م یاز کل بعد

 باهم میخانون صحبتامونو کرد نایمنو م یول اتیب یآقا خوامیعذر م دی:ببخشاریسام

 ونظردخترم مهمه ستین یمشکل گهیزدوگفت:پس د یلبخند بابا



 من  سرا برگشتن سمت همه

 ندارم یباشن منم مشکل یوگفتم:اگه خانوادم راض نییبا خجالت انداختم پا سرمو

 کردنیدست زدن وبا لبخند نگامون م همه

 خونده بشه نشونیب تیمحرم غهیص هی(:خب پس بهتره فعال یجون)مامان سام هیسم

 (شدماری)مخفف سامیحرم ساماومد کنار من نشست وبا بله گفتن من همه رست زدن ومن م اریقبول کردن وسام همه

 باال اریآروم کنار گوشم گفت:دستتو ب اریکه سام اریجعبه داد دسته سام هیجون  هیسم

 به دستم انگشترو دستم کرد یتماس چیبردم باال وبدون ه دستمو

 دوتا جوون وبزار تو دست هم نی:خب آقامهران شمابرو دست ایصالح یآقا

 م؟؟یریدست همو نگ شهیخدا حاال نم یوا

 اریمنو گرفت وگذاشت تو دست سام دودستیاومد سمتم ومنو بوس بابا

 وداغ شدم  دمیبهم متصل شده باشه لرز یولت ستیبرق دو انگار

 شاهللیا نی:خوشبخت بشمامان

 مامانم ی:مرسمن

 وبعدشم اونا عزم رفتن کردن میکرد یباهمه روبوس خالصه

 ...اتیب ی:آقااریسام

 راحت ترم یابا صدام کنوسط حرفشو گفت:ب دیباباپر

 میدانشگاشونو بکن یکارا میخانوم بر نایبا م امیفردا من ب نی:چشم باباجان اگه شما اجازه بداریسام

 بده رتیرفته بود خداخ ادمیمنکه کال  یوا

 دست شماس پسرم نایاجازه م گهی:دبابا

 گفتم:ها هینگاه کنم طرف ک نکهین اشدم بدو داریاز خواب ب میگوش یصبح باصدان رویکردو رفت ب یخدافظ اریسام

 صاف نشستم سره جام یسام یباصدا

 دختر هی:ها چیسام

 :اومممم سالممن

 منتظرم نییپا ایسالم..ب کی:علیسام

 شوریسالم کردم که ب دمیبهش رس یداده بود وقت هیتک نشیبه ماش یباژس خاص رونیآماده شدم ورفتم ب عیقطع کردم سر ویگوش

 ردوبدل نشد نمونیب یحرف چیراه ه نی..بنینشستم تو ماش باسر جواب داد ومنم

ساعت بعد کارا انجام شدو بابچه ها قرار  کیکارامو بکنم ... خوامیذوق داشتم که م یلیخ میشد ادهیپ نیاز پاش نیماش ستادنیباا

 تهران میبر گهیکه سه روز د میگذاشت

 هییروبه رو آپارتمان خودمونه و واحد یخونه واستون گرفتم تو کی:یسام

 ی:باشه مرسمن

 تکون دادومن ورسوند خونه یسر

 :سالمممممن

 :سالم دخترم کارت تموم شد؟مامان



 :بعلهمن

 :خب خداروشکرمامان

 اتاقم یزدم ورفتم تو یلبخند

 دمیبچه ها خبر دادم وبعدشم خواب به

 روز بعد سه

  میکنیم یخدافظ میدار دواالنمیروز موعود رس باالخره

 که خوبه منگله به خدا هیاخماش فقط برا منه با بق اریشده بود واال سام یمیصم اریبا سام نایارروز مبسه چه نیا یتو

کردم  یباهاش خدافظ کردیم هیداشت گر کسرهیسفارس کرد که مواظب خودم باشم وبعدشم مامان که  یکردم وکل یبابا خدافظ با

 کرد هیگر یهم که کل نایومب

 شتونیپ امیم ایط:گفته باشم ها منم تعنایمب

 ای:باشه گلم بمن

 دنبالت امیخودم م یشد لی:هروقت تعطاریسام

 یداداش سام ی:مرساروگفتیبغل سام دیپر نایمب

 خرس گنده خجالت بکش نییاپای:بدوگفتیارخندیسام

تو که انقد  یسامتو جمع گفتم: هوی...یخندیجونم چقد تو ناز م یشدگ ا یسام یومن تازه متوجه چال گونه  دنیخندیداشتن م همه

 برا منه؟؟ ؟؟اخماتیکنیچرا همش اخم م یخندیقشنگ م

رفتار  ینطوریا میجمع یکه چون تو دونستمیمم خندیبودم گفت:باشه خانوم حاال بعدا برات م دهیکه تاحاال ازش ند یطنتیباش یسام

 خوشم اومد یلیخب از لفظ خانوم خ یول کنهیم

 نییشدا بدو ری:دنایت

قرار گذاشته  یسام یبا دوستا ییجا هی مینشستن وراه افتاد نایت نیماش یومائده هم تو هیومهد ناینشستم وت یسام نیماش یتو من

 آرتان اومد سمتمون میدیرس یوقت میبود

 ی:سالم به همگآرتان

 میجوابشو داد هممون

 وبابک؟؟ نیرحسی:کو امیسام

 داداش شما باخانومت باش ننی:تک ماشآرتان

 من نیتو ماش نیای..من خانومم کجا بوده داداش ب:هه خااانوووم.یسام

 کردیم رونیب نشیرسما داشت منو از ماش ینی

 تو نیتو ماش ستادمینم یوا رمی:هه نگران نباش من خودم ممن

 نیکنیشمادوتا م هیکارا چ نیا نایبرو م ایبرم که آرتان بازومو گرفت وگفت:ب خواستم

 با دوستام باشم خوامی:نه من ممن

 شدهی:سالم چنیرحسیام

 برج زهرمارمون زنداداش وناراحت کرد نیا یچی:هارتان

 انقد زنداداش زنداداش نکن زنمتای:ارتان میسام

 دخترا شدم  نیمن سوار ماش گهید خالصه



 بهت گفت؟؟ یچ تیقوزم نی:اهیمهد

 میحوصله ندارم بر یچی:همن

 میاریالدنگارو درب نیحرص ا میقر بد کمیآهنگ بزار  نای:تمائده

 اهنگ ماکانبند رو گذاشت نایت

 گوشمه یخنده هات هنوز تو ی)صدا

  پوشمهیکه م یرولباس یزنیکه م یعطر

 قدمم برندار هیبدون من  گهید

درو محکم نبند  نی(هربار امیکردیم غیج غیوج میکردیم یوهمخون میدادی)همراه بااهنگ قرماریرو نه ن ندفعهیا گمیبت م یزیچ هی

 تو بدترو( ترو نکن یچشما نینرو ا

 شدم داریاز خواب ب هیمهد یباصداد خوابم بر یک دمینفهم گهیشدن آهنگ د باتموم

 :هامن

 ناهار می:پاشو برهیمهد

...از کنار پسرا رد  قیاالچ کی ینشستن وپسرا هم تو  قیآالچ کی یدخترا تو دمیکه د رونیب میشدم ورفت داریزور از خواب ب به

 کنهیخدا قبول م یاومدم:اگه انقد با نازم راه نربه خودم  اریسام یشدم که باصدا

 سمتشو گفتم:به خودم مربوطه برگشتم

 شما دوتام گهید نیحرف بزنه که بابک گفت:عع بس کن خواست

 شروع کردن شونینزدم ا ی:منکه حرفمن

 دخترا ولش کن شیبرو پ نای:باشه منیرحسیام

 تکون دادم ورفتم سمت دخترا یسر

 م؟؟یاریحرصشونو درب نی:بچه ها موافقنایت

 تمی:پامن

 میبه خودمون اومد نیرحسیام یباصدا میدیخند یانقد الک دنیبه بلند خند میشروع کرد یالک

 م؟؟یماهم بخند نیبگ شهی:منیرحسیام

 :برو باومن

 یشیب مداره وتوام االن ناموسش محسو رتیو غ یبازم زنش یول هینکن درسته که ازدواجتون صور نکارارویا نای:بابا مریام

 از ممبر باو نییپا ای:بمن

 یلجباز یلی:خریام

 پولمو دراوردم فیتمون شد من رفتم که حساب کنم وک یبه خوردن وقت میرفت وسفارشامونم آوردن وشروع کرد بعدشم

 شه؟؟یآقا حساب ماچقدر م دی:ببخشمن

 105:مرد

 شد دهیکش یبازوم توسط سام هویکه  ارمیپول درب خواستم

 هی:چمن

 برو انقد رو عصاب من راه نرو ای:بیسام



 به عصاب تو دارم من اومدم حسابمو پرداخت کنم کای:من چمن

 یکن بتیشما دس تو ج سین یازیمرد همراتون هس ن ی:تاوقتیسام

 :برو حوصله ندارممن

کمکم  دمید نیرحسیسرمو که بلندکرد ام یخواستم پول بدم که دستم وگرفت وپرتم کرد اونطرف که افتادم تو بغل شخص دوباره

 سمیکرد که وا

 ؟؟ی:خوبریام

 :به لطف دوستتون بلهمن

 تهران یبه سو شیوپ میوبعدشم همه راه افتاد نیرفتم سمت ماش بعدشم

 میساختمون بزرگ پارک کرد کی یو جا میدیدوشب بود که رس یساعتا

 کنمیپارک م نتونویتو من ماش نی:شمابرآرتان

 میاومد رونیاز اسانسور ب سوم یوطبقه  میوارد شد اریسام دنبال

 نایخونه منو م میاخر نیخونه پسرا وا نجامیخونه شماس وا نجایدختراگفت:ا ارروبهیسام

 تو شیپ امی:باشه که من بمن

 میهم باش شیپ دیمابا نجایا انیخانوادمون م یاز اعضا یکیکه  هیفقط مال زمان نی:ایسام

 شدم خخخخ عیضا یبدجور

 عیاتاق سر کی یتو ناومائدمیوت یکی یتو هیبودو دوتا اتاق خواب داشت منو مهد یقشنگ یلیخ یخونه  میوارد خونه شد همه

 شدم و داریکمرم بود از خواب ب ی هیناح یکه تو یبادرد خوابم برد یک دمیونفهم میلباسامونو عوض کرد

 کنمیخواهش م اینکن خدا کارونیبامن ا کنمیالتماست م ایفلج شدم؟؟نه خدا ینی اخدای تونمینم دمیپاشم که د خواستم

 المصب کنهیمنو محکم بغلم کرده ولم نم هیبلهههه مهد دمیسرمو برگردوندم که د هوی گرفتیم میداشت گر گهید

 یپاشو گمشو لهم کرد ابوی ی:هومن

 ربخوابی:بگهیمهد

 کنما دارتی:عع پاشو مسخره نزار باروش خودم بمن

 بخوابم که یزاری:اه نمهیمهد

 :پاشووووومن

 یزنیحاال چرا داد م لخبینشست وگفت:خ خیتوجاش س عیسر

 :ببندمن

  رونیمربوطه رو انجام دادم واومدم ب یوکارا یبهداشت سیسرو یتو رفتم

 ملیر کیاماده شدم  عیواالنم ساعت ده بود سر میروز اول دانشگامون بودو خداروشکر که ساعت دوازده کالس داشت امروز

 دانشگاه یبه سو شیوپ میشد نیچه ها هم اماده بودن سوار ماشب رونیوبرق لبم زدم ورفتم ب

 تادیدرباز شدو ا میداخل کالس وکنار هم نشست میرفت عیسر میشماره کالسو نگاه کرد میشد ادهیپارک کردو پ نیماش میدیرس یوقت

 ریخودت به خ ایخدا یه؟؟وابهم نگفت یچیاستاده ماست؟؟پس چرا ه نیابوالفضل ا ایوارد شدو دهن ماچهارتا باز مونده بود 

 بگذرون

 شروع کرد به حرف زدن اریسام



 یسره کالسم مسخره باز ادی...من اصال خوشم نمدیهام گوش کن هیهستم وبهتره به توص یارصالحی:سالم من سامیسام

 دیباش یزیپس اماده هرچ رمیگیم زییهرجلسه کو نکهیبعده کالس من وا دواسهیهاتونو بزار یدوخوشمزگیاریدرب

 :heart_eyesدارم من: یچه شوهر خوشگل مایخودمون یشروع کرد به درس دادن ول وبعدشم

 به خودم اومدم یسام یکه باصدا کردمیفک م داشتم

 (میکرد یبگم که قبلش معرف نمیا یحواستون کجاس؟؟)راست اتی:خانوم بیسام

 نجاسی:هممن

 نیمسئله رو حل کن نیا نجایا نیایب نی:اها پس لطف کنیسام

 ؟؟یگفت:هه خورد شدمیکه داشتم رد م یبهش زدم موقع یحلش کردم پوزخند عینگاه به مسئله کردم خداروشکر بلد بودم سر هی

 نینیبش نیتونینگام کرد گفت:م زیباغ

 نشستمیهم م نیگفتی:نممن

 باداد گفت:ساکت یکه سام رخندهیزدن ز همه

 دیبر دیتونیم دیگفت:خسته نباش ینشستم وبعد از دوساعت سام عیسر

 کارت دارم سایاز جاشون بلند شدن منم بلند شدم خواستم برم که مچ دستم وگرفت وگفت :وا همه

 سادمیوا یگوشه ا کی منم

وخودشو چسبوند بهش کم مونده بود بره تو حلق  یاومد سمت سام یازوناش باشه با لبخند چندش خوردیاز دخترا که م یکی هوی

 یسام

 دیمشکلمو حل کن شهیعشوه  گفت:استااااااد مکه اسمش سارا بودبا  دختره

 د؟؟یاستاد شما مجرد یمشکلشو بهش گفت که گفت:راست یسام

دارم  نیبه خاطر هم دمیاالن فهم نویداره ومن ا یخب زنم مشکل عقل یمتاهلم ول ریبه من کردوپوزخند زدوگفت:نخ ینگاه یسام

 رمیگیازش طالق م

 ؟؟یگفت یسمتشو گفتم:چ رفتم

 یمشکل عقل یمن عصابم داغون بود:ک یاز دانشجوها بفهمن بهم عالمت داد که خفه شم ول چکسیه خواستیه نمچونک یسام

 اتو؟؟یداره؟؟من 

 زنتونه؟؟ نیاستاد ا ی:واااااسارا

 :بلهیسام

 داره ی:واقعنم مشکل عقلسارا

از آشناها هستن  یکی شونمیم اکردم خانوم رادمنش من مجردهست یدستمو گرفت وگفت:شوخ یکردم سمت دختره که سام حمله

 میکن یشوخ میوخواست

 نیکرد وگفت:قربونتون برم استاد چقد شم بانمک یزشت یخنده  سارا

ورفتم سمت بچه  رونیب دمییمن دو یخواست حرف بزنه ول یرفت سام یکه بره وقت میدختره رو فرستاد یباهزار بدبخت خالصه

 ها

 باشه؟؟استادمون  نی::اه اه ادم قحطه که امائده

 نیگیراجب داداش من م نیدار یچ: صدا از پشت سر گفت هی هوی

 که ارتانه دمیفهم



 :برو حوصله ارتانمن

 کهیکوچ یابج شدعیچ ی:اوخارتان

 ن؟ی:چرا بهمون نگفتمن

 میش زیسوپرا می:خواستارتان

  میشد زیادا دراورد وگفت:چقدم سوپرا نایت

 کوچولو یشینکن زشت م ینجوری:اارتان

 :کوچولو عمتهصناباحریت

 :من عمه ندارمارتان

 :خب دخترعمتهنایت

 گهیعمه ندارم دخترعمه هم ندارم د ی:خنگ جان وقتارتان

 باشه خوادیم ی:اه اصال به من چه هر خرنایت

 یی:اره اصال توارتان

 خر؟؟ یگی:به من منایت

 نکن نی:عع به خر توهارتان

 کشمتیسمت ارتان وگفت:م دییدو نایت

 وپرعشوه برخورد کرد یدختره عمل کیارتان به  هوی

 خوامی:عذرمارتان

 زمیدعزیببخش یزد که افتادودختره هم افتاد روش وباناز گفت:وااااا یرلنگیدختره بهش ز هویکه  نطرفیا ادیب خواست

 دینداره فقط لطفا بلندش یبیبااخم گفت:ع ارتان

 به دختره نداد یتیاهمکه خودش بلند شدو  رهیباناز بلند شدوخواست دست ارتان وبگ دختره

 نه؟؟ ی:خوب حال کردمایت

 ی:براچارتان

 اوردی:دختره انقد نازمنایت

 دخترا نجوریاز ا ادی:عوق انقد بدم مارتان

 قای:دقمن

 وستنیهم به جمعمون پ یوسام نیرحسیکه بابک وام میزدیحرف م میداشت خالصه

 جمعمون جمع شد گهی:خب دبابک

 :بلهمن

 بهتره یلیاز جمعمون حذف بشه خ یکیبه نظر من اگه  ی:ولیسام

 اریاقاسام یدی:هه شعورتو نشون ممن

 بابک روبه رو شدم یاخمو ی افهیشده برگشتم که باق دهیبازوم کش هویاز جمعشون خارج شدم که  بعدشم

 برو  اینکن ب تیاذ نای:مبابک



 خونه رمی:من ممن

 گرفتم ورفتم خونه یندادم وتاکس یتیصدا کردناشونم اهم به

 *نایت*

 ینامرد یلینگاه کردم وگفتم:خ ینفرت به سام با

 حوصله ندارم نای:ساکت باش تیسام

 ؟؟یکه تو دار هیچه رفتار نیا ی:سامارتان

 داره( یمشکل قلب نای)اخه مادین شیبراش پ یباز مشکل سیاون االن تنهاس حالش خوب ن میبر نیای:بچه ها بمن

 داره؟؟ یباترس گفت:مگه مشکل نیرحسیام

 :راستش خب قلبش مشکل دارهمن

 ن؟؟یزودتر به من بگ نیتونستیاز جاش بلند شدوگفت:نم عیسر یحرفم سام نیا با

 هم برات مهمه؟؟ یلی:هه خمن

 خونه  می:بسه ترانه برارتان

 ومدنیپسرا هم داشتن م میوارد خونه شد یکردم وقت یتند تر رانندگ نیبه خاطر هم زدیسمت خونه دلم شور م میراه افتاد همه

 نه ای دسیپوش نایم نیبرو بب نایگفت:ت یداخل که سام

ودستشم رو  کشهیداره تند تند نفس م دمیکه د نایوپسرارو صدازدم رفتم سمت م دسیپوش دهیکه رومبل دراز کش دمیود واردشدم

 قلبشه

 ؟؟یخوب نایم اخدای:من

 اومدن سمتم عیسر همه

 نایودستشو گذاشت رو قلب م ناینشست کنار م یسام

 زنهیکند م ی:لعنتیسام

 مارستانیب مشیببر دیبا عی:سرریام

 توروخدا نخواب نایم نای:میسام

 مارستانیب مشیبرد عیبود سر دهیترس یلیخ یسام

 سمتش میدییهممون دو رونیاز اتاق اومد ب یوقت کردیم نشیساعت بود که دکتر داشت معا کی

 دکتر شدی:چیسام

 ؟یکارشی:شماچدکتر

 ت:خانومم هستنکردو گف یمکث یسام

 باهم؟؟ نی:دعوا کرددکتر

 خو به توچه اه

 موهاش کردوگفت:بله یکالفه دستشو تو یسام

 حواستون بهش باشه االنم خداروشکر خطر رفع شد دیبا یلی:خدکتر

 :ممنونیسام

 رونیکه افتاد چشماشو بست وگفت:لطف کن برو ب یچشش به سام نایاتاق م یتو میورفت میدیکش ینفس راحت هممون



 نایگفت:م یبالحن ناراحت یسام

 رونی:گفتم برو بنایم

 رونیرو گرفت وبردش ب یدست سام ارتان

 نا؟؟یم ی:خوبریام

 ستمی:بدننایم

 سمت خونه میانجام دادو راه افتاد نارویم صیترخ یرفت کارا یسام

 *اری*سام

به خودم اومدم نگاه کردم که  میگوش یصدابا خدا منو ببخش یبزنم وا یحرف نیکردم چطور تونستم همچ ینجوریمن چرا ا ایخدا

 کردیم یی"خودنما2اسم "مامان

 :جانممن

 پسرم؟؟؟ یجان خوب اری(:سالم سامنای)مامان ممامان

 ن؟؟یشماخوب ی:سالم مامان مرسمن

 کجاس؟؟ نایم اری:خوبم ساممامان

 بهش بگم یخدا االن چ یوا

 شده؟؟ یزیچ نجاسی:اوممم هممن

 اد نگران شدمجواب ند شوی:اخه گوشمامان

 خوبه نی:نه نگران نباشمن

 کنمیباهاش صحبت م زنمی:باشه حاال بعدا زنگ ممامان

 :باشه من

 ؟؟یندار ی:کارمامان

 :نه مامان جان خدافظمن

 :خدافظمامان

 پوشهیداره لباس م نایم ومیاتاق که د یقطع کردم ورفتم تو ویگوش

 ن؟یتنهامون بزار شهی:بچه ها ممن

 سین یازی:ننایم

 با شمانبودم:من

  رمی:بچه ها برن منم منایم

 میایاالن م نیشد که همراه بچه ها بره که بازوشو گرفتم وروبه بچه ها گفتم:بر وبلند

 رونیرفتن ب اونا

 :بفرمانایم

 ؟یکنیم ینطوری:چرا امن

 حوصله ندارم ی:هه ولم سامنایم

 آدم جوابمو بده نیع زنمیدارم باهات حرف م یوقت نای:ممن



 ؟؟یوفتیکه پس ن یریگیم شیپ :دستنایم

 یزیریعصاب منو بهم م یدار نای:ممن

 ؟؟یفهمیحوصلتو ندارم م ی:سام نایم

 ؟؟یکنیم یکاداریچ یدره اتاق باز شدوارتان باتعجب گفت:سام هوی یرفت باالکه بزنم توصورتش ول دستم

 دادینگاه کردم که دستش رو قلبش بودوچشماشم فشار م نایم به

 دهشیخدا باز چ یوا

 شدهیچ نایدستشو گفتم:م یگذاشتم رو دستمو

 *نای*من رویمحلم بده رفت ب نکهیبدون ا دویکش قیباز کردو چندتا نفس عم چشماشو

 یاریکه سره من م هییچه بالها نیاخه ا ایاتاق ودرم بستم واقعا حالم بد بود خدا یخودمو انداختم تو میدیخونه که رس به

 دونمیهست رو نم نکاریا یتو یوچه حکمت شهیم یآخروعاقبت ماچ سیمعلوم ن گهیبگم د یخدا چ یه

 فرو رفتم قیعم یفک کردم کم کم چشام گرم شدوبه خواب نقدیا

 دارشدمیاز خواب ب هیمهد یباصدا

 ..خله من ..منگل منینی..منای:مهیمهد

 :اه چتهمن

 یخوابی:پاشوگمشو چقد مهیمهد

 :ساعت چنده؟من

 :هفت شبههیمهد

 :واقعا؟؟من

 :ارههیمهد

 دوردور میبر میخوایآماده شوم ینیگفت:م هیاز جام بلندشدم که مهد عیسر

 :حوصله ندارممن

 پاشو گمشو ی:غلط کردهیمهد

 انقد اصرار کرد که مجبور شدم قبول کنم خالصه

 نشستم میشیآرا زیوصورتمو شستم وپشت م دست

 دمیپوش مویوشال طوس یوشلوار طوس یم ومانتو طوسکنم پس بلند شد شیآرا شتریحوصله نداشتم که ب گهیورژ زدم ود ملیر

 چه باحال میزد یطوس پیبردم که هممون ت یکه بچه ها آماده بودن وتازه پ رونیورفتم ب

افتاد اول چشماش  نایچشمش که به ت رونیکه همون موقع آرتان از خونشون اومدب رونیب میورفت دمیپوش ممیطوس یاسپورتا کفش

 یگفت:کجا به سالمت نایوروبه ت یاخم وحشتناک هیاشو دادبه ج هوی یزد ول یبرق خاص

 دوردور میری:منایت

 وضع؟؟ نی:بااآرتان

 بود یادیز کمی ششیانداختم که آرا نایبه ت ینگاه

 داشت باشه یبه شماربط کنمی:فک نمنایت

 نداره  یبه من ربط یگیزدوگفت:راست م یپوزخند آرتان



 میکردیم رفت وما باتعجب به رفتنش نگاه بعدشم

 چش بود گهید نی:وااااا امائده

 کم داره یچی:هنایت

 ددر دودور یبه سو شیپ میشد نیهمه سوار ماش می:ولش برمن

 وگذاشتم ونیحامدهما ارهیدستم تودست  آهنگ

 ارهی)دستم تودست 

 قراره یچه ب قلبم

 امشب شهیم یبه به به چ به

 اگربباره بارووووون

 شاعرانه چه

 (میدادیوقرم میخوندیبلند م)همراه باآهنگ بلند

 سویچتره خ هی

 عاشقانه یها اکناروپرسهیدر

 مستت یبه...چشما زنمیم زل

 بهانه( یب گذارمیشونت م یسررو

 پارک کردم  نویماش

 نییپا نیزی:برمن

 دخانوما؟؟یدار لیم یداخل رستوران گارسون خوش آمدگفت وگفت:چ میورفت میشد ادهیپ

 نم رفت وگارسو میسفارشمونو گفت هممون

 زنگ خورد مامان بود میکه گوش میزدیحرف م میداشت

 ی:جانم مامانمن

 :سالم دخترقشنگممامان

 :سالم مهساجونه خودممن

 :صددفعه گفتم نگو مهساعع من مامانتم هامامان

 :چشم مهساجون حاال غصه نخورمن

 تنگ شده یلی:دلم برات خمامان

 نطوری:منم هممن

 ومدیط ماز اونور خ نایمب غیج غیج یصدا

 اون؟ گهیم ی:چمن

 باهاش صحبت کن از من خدافظ ای:بمامان

 :باشه خدافظمن

 یگوش یتو دیچیپ نایمب یصدا



 :سالم سالم زشته مننیمب

 :سالم سالم خنگه منمن

 ی:خنگ خودتنیمب

 ؟؟یکنی:چه ممن

 یچی:هنیمب

 نایم غییییییزدوگفت:ج یغیاومده باشه ج ادشی یزیچ کی هوانگارکهی بعد

 یزنیا دادم:ها چرمن

 شتیپ امیب خوامی:منو دوماه از مدرسه اخراج کردن منیمب

 :اخراجت کردن؟؟من

 :ارهنیمب

 :چرا؟؟من

 اخراج شدم میودوماه تادوماه ون دنید گهیبردم مدرسه بعدد میزدم وگوش المویبی:اخه سنیمب

 کننیهفته تادوهفته اخراج م هیفوقش  دونمیکه من م یی:چه خبره مگه ..تاجامن

 نهی:خو ماجرممون سنگنیمب

 ؟؟یایم یحاال ک ی:اوکمن

 :فردا شب پروازدارمنیمب

 دنبالت میای:باشه پس ممن

 یبا ی:اوکنیمب

 ی:بامن

 کردم که همون موقع سفارشارو آوردن وقطعیگوش

 :به به چه گشنم بودنایت

 خواهرجان یریس ی:تو کمن

 :گمشونایت

 نیجفتتون بخور نی:ببندمائده

رفتم سمتشو باتمام قدرتم  عیسر میهممون به سمتش برگشت نایپشت سره هم ت یباسرفه ها ...هویدن که به غذاخور میکرد شروع

 توکمرش که از اخر گفت:و...لم...ک...کن)ولم کن( زدمیم

 ؟؟ی:خوبمن

 :به لطف شمابلهنایت

 :خو خوبه پمن

 به خوردن میشروع کرد دوباره

 تموم شد مائده رفت که حساب کنه نکهیبعدازا

 *هی*مهد

 م؟؟ی:خب کجا برناگفتیکه م میشد نیکه اومدهمه سوارماش مائده



 یشهرباز می:برمن

 بام تهران می:نه برنایت

 روند سمت بام تهران ناهمیوم میموافقت کرد همه

  میشد ادهیپ نیبه بام ازماش دنمونیبارس

  هیدبش وباحال یواقعا جا دادیبهم حس آرامش م نیبودوا رپامونیشهر ز کل

 کننیفک بودن ومشخص بود که دارن مثل من فکر م یها نگاه کردم که اونام توبچه  به

 دادیبه صفحه کردم که شماره بابک ونشون م ینگاه میغرق بودم که بازنگ گوش توافکارم

 روبه بچه ها گفتم:بچه ها بابکه باتعجب

 :ساعت چنده؟؟نایت

 زدتوصورتشوگفت:خاک توسرم ساعت دونصف شبه نایم

  نیبه ماش میخودمونو رسوند یچطور میدیونفهم نیماش سمت میدییدو

 سره جامون میشد خکوبیوم میمواجه شد یباداد سام میکه شد واردخونه

 شما؟؟ نیبود ی:کدوم قبرستونیسام

 :سره قبرتونایم

 ی:ببنددهنتو دختره یسام

 اروم باش داداش ی:سامارتان

 یکه دلت بخواد بکن یهرغلط زارمیت تورو به من سپردن نمخانواد نکهیفقط به خاطرا یمهم یلی:فک نکن واسم خیسام

اتاق خواستم دروببندم که دربسته نشد برگشتم که بابابک روبه رو شدم بااخم  یمنم رفتم تود ندا تیاتاقش واهم یدتوییدو نایم

 دروببندم خوامیگفتم:بروکنار م

 انه؟؟ی نیبود یکدوم گور یگیمتقابال اخم کردوگفت:م بابکم

 ؟؟یمن ی کارهیتوچ یازش بپرسه ول تونهیم ناسیشوهرم ی به توچه؟؟سام:اصالمن

 ن؟؟ی:روعصاب من راه نرو بگو کجا بودبابک

 گمی:نممن

 گفت:بگو یاروم بالحن

 ساعت از دستمون دررفت گهیبام د میرستوران وبعدشم رفت میگفتم:رفت نیبهش نگم به خاطر هم ومدین دلم

 دخترخوب نی:آفربابک

 شدم یار ومنم دروبستم اووووفففف روانرفت کن بعدشم

 تخت وخودمو به دست خواب سپردم یانداختم رو خودمو

 *نای*م

  شعوریب زنهیکه سره من داد م هیپسره فک کرده ک ختهیاه عصابمو بهم ر اه

 واردشد یکه دره اتاق باز شدوسام کردمیباخودم غرغرم داشتم

 گهیهفته د هیرو گذاشتن واسه  یقراره عقدمحضر نکهی:مامانم زنگ زد مثل ایسام

 میکن دتنمونیفقط مابا دوزنیوم برنیخودشون م یکه خانواده هابرا نیستی:ماهم که اصال ادم نمن



 میقبدل کن دیبا سین ی:چاره ایسام

 ادیب خواسیفردا م ناکهی:مبمن

 ادینم گهی:دیسام

 ی:اوکمن

 زنگ خوردشماره ناشناس بود میموقع گوش همون

 :بلهمن

 آشنابود یلیودوصداشم خپسرب طرف

 خودم ی:سالم برجغجغه طرف

 ؟ییدتوی:سعمن

 رفت توهم یسام یاخما

 :بله که خودمم دیسع

 تنگ شده یلیتو دلم برات خ یچطور ی:وااااامن

 کوچولو یابج نطوری:منم همدیسع

 ران؟؟یا یایم ی:کمن

 ارمیم فیتشر ی:واسه عقدجنابالدیسع

 نزدم وگفتم:آخ جووووو یاز خوشحال یغیج

 کنم تتیخواستم اذ ی:من فک کردم خوابدوگفتیدخندیسع

 داربودمی:نه باو بمن

 ؟یندار ی:خو باش کاردیسع

 خدافظ زمی:نه عزمن

 :خدافظ خوشگل داداشدیسع

 ندادم وخودمو زدم به خواب تیهم اهم یپرازخشم سام ی افهیقطع کردم وبه ق ویگوش

 *مائده*ه کرد یاشقشم واقعا درحقم برادرومن ع یآبج گهیپسره دوست مامانمه که به من م دیسع

 نطوریلباس بخره ومنم هم خوادیاومدم که اونم م نیرحسیوامروزم من باام میلباس بود دیهممون درجنب وجوش خر

 دسیکه پوش شدگفتیم بایمخمل کوتاه که باالهاش تور بودو تقر یلباس شب زرشک کیهویفکر بودم که  ی...تو

 یکنینگاه م ی:به چریام

 لباسه قشنگه نه؟؟ راونی:اممن

 :آخه باالهاش تورهریام

 خفه شد گهینگاش کردم که د یجور هی

 شهیاگه م هیلباس زرشک نیازا دی:سالم ببخشخوردگفتمیرومیدختره جوون بودوداشت ام کیسمت مغازه روبه فروشنده که  میرفت

 نیوبد زمیسا

 ارمی:بله براتون مرزدوگفتیبه ام یلبخنده چندش کی دختره

 اقا نیمن لباس خواستم نه ا یول دای:ببخشمن



 دیخندیم زیر زیر رمیام ارهیگفت ورفت که لباس وب یشیا دختره

 :کوفتمن

اصرار کرد که بزارم تو تنم  رمیام ومدیتنم بود واقعا بهم م پیبودوک یعال یلیخ دمیکه لباسوآورد رفتم پرو ولباس وپوش دختره

 خخخخ مینیاام گهیمن قبول نکردم بله د یول نهیبب

 خانوم چقدبدم خدمتتون؟ برمیم نوی:هممن

 کارتمم درآوردم نیح نیدرهم

 باالس متشی:لباسش ترکه وقدختره

 لطفا نیبگ متوینداره ق یبی:عمن

 تومن310:دختره

 نییگرفتم سمتشو گفتم:بفرما کارتمو

 خودشو گرفت سمت دختره رکارتیشدوام دهیکارت از دستم کش هوی که

 ...ین یازی:نمن

 که میوسط حرفم وگفت:خانومم منو توندار دیرپریام

 گفت؟؟خانومم؟؟ یچ نیباز مونده بود از تعجب ا دهنم

 :heart_eyesذره ها دلم قنج رفت: هیذره فقط  هیچرا  دونمینم

 اومد رمیکه ام رونیخودمو اخمو گرفتم واز مغازه اومدم ب یول

 یه بود منم مجبور شدم گفتم که توخانوممکن یلیکنم دختره خ کای:اخماتوحاال باز کن خب چریام

.. 

 که من از توکارت پول بردارم بهت بدم میجابر هیبراش رفتم وگفتم: یغره ا چشم

 :الزم نکردهریام

 که گفتم ینی:هممن

 یکنیم بتیدست توج یکنیم جایب رونیب یایمردم کیبا ی:مائده بامن کل کل نکن حوصله ندارم...وقتریام

 به حسابت زمیریخودم م :باشه پس من بعدامن

 یکنی:شماغلط مریام

 جونم یا ومدیبهش م یلیخ ییخدا دیلباس خر رمیسمت لباس مردونه وام میبهش ندادم ورفت یتیاهم

 شدما ونهیمن چم شده د واااا

 *نای*م

 بخرن نایهم از هم هیناومهدیوقرار شد واسه ت میکه لباسشو نشون دادهممون پسندکرد مائده

 وهمسره بنده هم استادامروزمونن خخخخ میسره کالس حضورداشته باش دیوبا میکالس دارکه دوتا امروزم

... 

واردشد وهمه به احترامش بلند  یکه همون موقع سام میکه کنار هم بود ونشست یسمت چهارتاصندل میورفت میکه شد واردکالس

 شدن

 نیی:بفرمایسام



 نیت:استااااد خسته نباشدختره چندشه دانشگاه با ناز گف مایکه س مینشست همه

 :منکه هنوز درس ندادم که خسته باشمیسام

 جووون یسام زیج دمت

 نیریبگ هیمثبت دادم که روح ی:خب من بهتون انرژمایس

 فروکش کرد میاالن که کال روح ی:ولیسام

 کردیهم باحرص نگا م مایوس دنیرفت رو هوا بس که همه خند کالس

 :ساکت یسام

 میشد رهیخ یساکت شدن وبه سام همه

 دادیبه کوب داشت درس م دوساعت

 ماخلسیس نیچون اونم دوست هم ومدهی(نیبود به سام ردادهیچرا سارا )همونکه روز اول گ دونمینم یراست

 کردن؟؟ بتی:خانوم رادمنش چرا غیسام

 ادینم گهی:استاد سارا دمایس

 نیبر نیتونیم گهید دی:خب خسته نباشیسام

 خونه یبه سو شیبعدشم پ میبوفه وقهوه خورد میرفت میبچه هاگفتم:دخترا بر وروبه دمیکش یکالفه ا پوف

پس  ایفرداشب  ای نایداخل خونه که گفت:م رفتمیشد داشتم م ادهیپ نیهم پارک شدواز ماش یسام نهیهمون موقع ماش میدیرس یوقت

 مشهد میبر میوفتیراه ب دیفردا صبح با

 میری:فرداشب ممن

 کنهیمن اخماشو توهم م یکه برا هیمغرور فکر کرده ک تیقوزم یتم داخل خونه ودرم بستم اه اه پسره رف یا گهیحرف د چیه یب

 میبچرخ تابچرخ یباشه اقا سام

 داشت کارتی:چمائده

 مشهد میفردا بر دی:بامن

 میای:پس ماهم باهاتون منایت

 نی:هرجور دوس دارمن

 :چته توهیمهد

 سین یزی:چمن

 سه تیزیچ هی ی:غلط کردهیمهد

 کنهی:نه بابا فقط سرم دردممن

 خوابم برد دهیاتاقم وسرم به بالش نرس یرفتم تو بعدشم

 مامانه دمینگاه کردم که د یاز چشمامو باز کردم وبه صفحه گوش یکیشدم به زور  داریازخواب ب یگوش یباصدا صبح

 :سالم مامانمن

 خوبه؟؟ اری؟؟سامی:سالم دخترم خوبمامان

 خوبه هم اریسام ی:خوبم مرسمن

 یموهاتو رنگ کن یبر یدیتافرداکه رس نیوفتیوقت گرفتم که امشب راه م شگاهیواست آرا نای:خب خداروشکر ممامان



هم  یمجبورم)من چون ابروهام کم پشته تااالن ابروهام وبرنداشتم وکس گهیتازه اصالحم د کنمی:مامان من موهامورنگ نممن

 (کنمیم رییغت یلیبردارم خ یخب مطمئنم وقت یول دهینفهم

 تمام یکنیوموهاتم رنگ م شگاهیآرا یریحرف نباشه فردا م نای:عع واااا ممامان

 خدافظ گهید نیگیزدر م شهی:هممن

 واسه ادم زارنیقطع کرده اه عصاب نم ویگوش بعدشم

 بودن دارشدهیبچه ها هم ب رونیدست وصورتمو شستم ورفتم ب رفتم

 ری:صبح بخمن

 خانوم ما باادب شدن؟؟ ینیومده م:افتاب از کدوم طرف درانایت

 اقتتیل یمبل وبرداشتم وپرت کردم سمتش وگفتم:خاک برسرب کوسن

 ؟؟یرگفتیکه بهم صبح بخ اقتمیبال یلی:اها االن خدوگفتیناخندیت

 نازک کردم وگفتم:بلههههه یچشم پشت

 دنیخندیومائده هم که داشتن به کل کل ما م هیمهد

 ها یریکبیا نی:رو اب بخندمن

 ششششیییوگفت:ا ششوبستین هیمهد

که  میکردیونگاه م میوشبکه نس یو یت یپا میبعداز صبحانه رفتم خودمو گرفته بودم که نخند یجلو یول دیگرفته بود شد خندم

 سرلخت رفت دروباز کرد ینجوریبود که هم ونیزیتلو یهمون موقع در زده شد مائده بس که سرش تو

 *مائده*

 (دهیمنو سرلخت ند رتاحاالیخب ام یول میمجلسا سرلخت یباتعجب نگام کرد)حاال درسته تو نیرحسیکردم که ام دروباز

 نیی:بفرمامن

 میوفتیگفت که بهتوم بگم که بعدازظهر راه م ی:سامریام

 فعال ی:اوکمن

 آماده کنن الشونویدروبستم وبه بچه هاهم گفتم که برن وسا بعدم

 *نای*م

آماده شدم ورفتم  عیسر میوفتیراه م گهیساعت د میدادوماتانیه کردم که چهاررونشون مساعتو نگا رونیبستم ورفتم ب چمدونمو

 مشهد یبه سو شیوپ میشد نایت نیهمه اماده بودن سوار ماش رونیب

 خوابم برد  هویکه  کردمیم یبااهنگ همخون داشتم

 دارشدمیمائده از خواب ب یباصدا

 :هامن

 م؟؟یشاممونو خورد ؟؟ماهمیابکه خو مهیکه چهارساعت ون یدونستی:ممائده

 :واقعا؟؟من

 برو من جات هستم یزک ی:بله به خرس گفتمائده

 م؟یی:خب االن کجامن

 مونده ی:شش هفت ساعتمائده



 :اهامن

 چون خودشون شام خورده بودن  رهیبگ یزیچ هیوسامس رفت که واسه من  میجا نگه داشت هی خالصه

. 

. 

. 

. 

زنگ وزدم که  میدیرس یسمت خونه وقت مینشستم ومارفت یسام نهیومن رفتم توماش میشدجابه جا عیسر میدیباالخره رس شیآخ

 خوشگلع خودم هیبغلشو گفتم:سالم برمامان یخودمو انداختم تو در یباز شد ومامان باذوق اومدجلو یکیت یدرباصدا

 تنگ شده بود یلی:سالم دخترقشنگم قربونت برم من دلم برات خمامان

 قمعش نطوری:منم هممن

 بغلم یتو دیاومد وپر نیمب غیج یصدا هویداخل  میکردن رفت یرو هم بغل کردواحوال پرس یسام مامان

 ذره شده بود هیدلم برات  ی:وانیمب

 نطوری:اوال سالم دوما منم هممن

 مینیکه بش میداد تیملچ وملوچ رضا یوبعداز کل وستیدوره هم که باباهم به جمعمون پ میسالم کردوهمه نشست یب سام نایمب

 نمونده یزیچ گهیچون د نیتر کاراتونو انجام بد عیسر دی:خب بابابا

 مزون خالم میریم ناکهی:واسه لباسه میسام

 رهیتاالرشه م یکه برا یشگاهیارا نیهم که هم شگاهی:خوبه آرابابا

 استراحت کنم رمیخستم م یلی:باشه فقط من خمن

 (میدیصبح رس7که ساعت  میاومد یجور کیرفت بهتون بگم ما ادمی ی)راست

 دنبالت امیم11ساعت  رمی:منم میسام

 :باشه خدافظمن

  دمیاتاقم وخواب یرفت ومنم رفتم تو یسام

 ممیوشال مشک دمیپوش یوشلوار مشک یمانتو سورمه ا کی عیسر دادیرو نشون م10:30ساعت نگاه کردم که  دارشدمیب یوقت

 دمیرو د یمکه سا رونیهم زدم ورفتم ب ملیسرم کردم ورژ ور

 :سالممن

 می:سالم بریسام

داخل  میرفت میشد ادهیپ نیواز ماش میدیربع بعد رس کیردوبدل نشدو  نمونیب یحرف چیراه ه نیب میشد نیوسوار ماش رونیب میرفت

 باشه یسام یوحدس زدم که خاله  دمیجون بودرو د هیسم هیشب یلیخوشگل که خ یلیخانون خ کیبزرگ و یمغازه  کی

 م خاله جون:سالیسام

 خاله؟؟ یجان خوب اری:به به سالم سامخاله

 خانومم هستن ناجانی:ممنونم میسام

 ؟؟یکه شمانامزدکرد میخبر نداشته باش شهی:بله مگه مخاله

 شد ییهوی:به خدا خاله اریسام



 ناجان؟؟یم ی...شماخوب زمیعز دونمی:مخاله

 خاله جون؟ نیاخوبشم ینتونستم سالم کنم مرس نیکردیصحبت م نیداشت دی:ببخشمن

 نیگلم خوش اومد ی:مرسخاله

 :ممنونممن

 نایواسه م خوامیلباس خوشگل م کی:خاله یسام

جان برو  نایم کهیتن پوشش ش یلیخ داومدهیلباس جد نیخوشگل بودوگفت:ا یلینشون داد که خ ینسکافه ا بایلباس تقر کیبه  خاله

 پروکن

 نهیبب یبود ونزاشتم سام یولباس وپرو کردم عال رفتم

 میبریم نوی:خاله جون هممن

 :مبارکت باشه خوشگل خانومخاله

 ممنون ی:مرسمن

 دوروز بعده خون میورفت میرو هم انجام داد گهید یدایوخر میوباخاله خدافظ کرد میدیوخر لباس

 شگریارا نیا ردستهیز شدمیداشتم کالفه م گهید

 نیشت وگفت :اول لباستو بپوش بعدا خودتو ببنگاه کنم که نزا نهیا یتموم شد خواستم خودمو تو باالخره

 نمیداد که خودمو بب تیوباالخره رضا دمیلباسمو پوش باکمکش

 شدم من یگریکردم چه ج رییتغ یلیخدا خ یمنم؟؟وا نیا شهیاصال باورم نم یوا

 کردم رییاز حد تغ شیکه رنگ کردم وابروهامم برداشتم ب موهامم

 ومدن اقادومادا گفتیم شگرکهیارا یباصدا

 رونیآروم رفتم ب یبردار باقدما لمیسرم کردم وبه دستور ف شنلمو

 جونم عاقامون چه خوشگل شده)ببنددهنتو( یا

  میشده بود واومدسمتم ودروبرام باز کرد وراه افتاد رهیکه مات ومبهوت به من خ اونم

 زدنیودست م دنیکشیمهمه اومدن استقبالمونو کل  میدیرس یتاالر وقت میوبعدشم رفت میهم رفت هیآتل

حلقه کردم به همه خوش  یسام یدستمو دور بازو یمنم مجبور میووارد شد میکرد یجون واقاجون روبوس هیوباباوسم بامامان

  میونشست میامدگفت

 چه خوشگل شده  ی(اومد سمتمون الهی)خواهرسامسحر

 اریدرب نارویشنله م ی:سامسحر

 دنیرقصیبودن وسط وم ختهیخالصه همه رگوشه  کیکاروکردوشنلم وگذاشت  نیهم یسام

اومد سمتمون  هیمهد کردمیهمشون ومنم بالبخندنگاشون م دنیرقصیباهم م ناهمیومائده وت هیوآرتان وبابک ومهد نیرحسیام

 خودمون پیوماروهم برد وسط همه رفتن کنار جز اک

 میوبرقص میریهمو بگ یحلقه بسته بودن ومجبورمون کردن که دستا یدوره منو سام همشون

 کردیم غیج غیکه داشت ج ناهمیت

 خالصه خرتوخر بود دیرقصیم یداشت باسام ناهمیمب دیرقصیوبامن م دادیاومدجلوو قرم آرتان

 اعالم کرد که رقص تک عروس دوماده یجیآهنگ تموم شد د یوقت



 لمیآخر که تموم شدبادستور ف دزیهم دست م یوسام دمیرقصیرفتن کنارو اهنگ خانومم پخش شدومنم شروع کردم باعشوه م همه

  میدیرقصیپخش شدو آروم م میاهنگ مال هی دویبوس مویشونیپ یبردار سام

 میها موند یوهمه مهمونا رفتن وخودمون وفتادین یا گهیاتفاق خاص د چیشام هم صرف شدوه خالصه

 جان نایم گهیما د یخونه  یایجون:م هیسم

 خونه خودمون رمیم گهی:نه دمن

 ها ارمیدرب ینزار خواهرشوهرباز یدجاکری:بسحر

 :گمشو پرومن

 خودم یخونه  میری:مامان میسام

 گهیخود نیایجون:اوووو ب هیسم

 سربزنم به خونم کی دی:مه بایسام

 یگفت:تو اونجا بخواب منم تو اتاق وبهم نشون دادوگفت: کی یسام میدیرس یووقت میشد یسام یخونه  هیماراه گهید خالصه

 بمخوایم گهیاتاق د

 :باشهمن

 بعدشن که خودمو سپردم به خواب دمیربعه گرفتم وبلوز شلوار پوش کیدوش  هی عیکه گفت رفتم وسر یسمت همون اتاق به

 خورهیداره صبحونه م یسام دمیکه د رونیرفتم ب دارشدمیخواب ب خوردازیکه توصورتم م یافتاب بانوره

 ری:سالم صبح بخمن

 ری:صبح توام بخیسام

 ؟:ساعت چنده؟من

 ازدهی:یسام

 من دمیچقد خواب ی:وامن

 نداره فقط صبحانتو بخوراماده شو که ببرمت خونتون یبی:عیسام

 :باوشمن

 شروع کردم به خوردن زویپشت م نشستم

 نطوریتهران چون کالس دارم توام هم میگردی:پس فرداهم برمیسام

 ی:اوکمن

 شگرهیدم ارا یگفت:راست یکه سام رونیوشالمم سرم کردم ورفتم ب دمیاتاق ومانتو شلوارمو پوش یصبحانم تموم شد رفتم تو یوقت

 به هلوت کرده بود لیگرم که از لولوتبد

 م؟یمن لولو ییزدم به بازوشو گفتم:خدا مشت

 موهات خوشگل شده یراست یشماازاول هلوبود ریچشمک زدوگفت:نخ یبار سام نیاول یگفتم که برا یبالحن مظلوم انقد

تنم  ارمیاوه اوه اسمشو که م ی؟؟سااااامیبزنه اونم ک وییحرفا نیتعجب داشت که همچ یواقعا جا کردمیه مداشتم بهش نگا بابهت

 از ترس خخخخ لرزهیم

 توفاز ؟؟ یرفت یجوگرفت یچ ی:اوووو حاال گفتم خوشگل شدیسام

 :بروبابامن



مهراب وگذاشته بود حالم بدشد اه اه همش آهنگ سربازه  میشد نیسوار ماش رونیهم دردقفل کردواومدب یپام کردم وسام کفشامو

 مهراب نیا زنهیداد م

 ؟یقطعش کن شهی:نممن

 :نچیسام

خوشگل تر  شبیبرگشتم سمتش گفتم:توام د ییهوی یشم ول ادهیخواستم پ میدیرس یوقتم رفتم وروم وبرگردوند یغره ا چشم

 (میعاشق معشوق کردیم دفکریدیم ی)هرکیشده بود شهیازهم

 حال صاحبم :پس خوش بهیسام

 از دهنم دررفت وگفتم:فعال که صاحبت منم هویچرا  دونمینم

 کنهیم یباخودش چه فکر نیاالن ا یبود که زد یچه حرف نیا نایخونه خاک توسرت کنن م یتو دمییشدم ودو ادهیپ نیاز ماش بعدم

 کردم یخدا چه غلط یراجبم ا

 درما اتویمامان به خودن اومدم:به به عروس خانوم ب یباصدا

 رو مبل نشسته بود نایبغلش کردم ورفتم داخل مب رفتم

 ناخانومیسالم مب کی:علمن

 :سالمنایمب

  ییرایپذ یوعوض کردم ورفتم تو لباسام

 :چه خبرا؟؟مامان

 یخبر سالمت چی:همن

 :خداروشکرمامان

 زنگ زد کارت داشت هیمهد ی:راستمامان

 داشت کارمی:چمن

 ینگ بزنگفت که بهت بگم بهش ز دونمی:نممامان

 تهران میگردیماپس فردا برم ی:باشه راستمن

 مادرجان یچشماش پره اشک شدوگفت:به سالمت مامان

 نکن هیخوشگلت بشم مامانم گر یدایوگفتم:قربون اون مروار دمیلپشوبوس

 اشکشو پاک کردوگفت:باشه دخترم مامان

 واب دادرو گرفتم هنو بوق نخورده ج هیاتاقم شماره مهد یزدم ورفتم تو یلبخند

 یبود ی:کدوم گوریمهد

 شوهرجان شی:پمن

 :اوالال توحلقمیمهد

 مییعاقا شهی:جانممن

 یکرد انتی:خانومم توبه من خهیمهد

 کنمینم انتیبه تو خ چوقتی:نه عشقم من همن

 ناشونیخونه ت میزیقراره هممون بر نجایا ایجمع کن ب ینی::خخخ مهیمهد



 امیاالن م مییعاقا تمی:پامن

 رونیاماده شدم ورفتم ب عیدم وسرکر وقطعیگوش

 نایا نایخونه ت رمی:مامان من دارم ممن

 :باشه سالم برسونمامان

 :چشم خدافظمن

وقته بهش دست نزدم شدم  یلی(که خنمیسوار عروسک خوشگلم)ماش رونیبرداشتم ورفتم ب نویماش چیسوت :خدابه همرامامان

 کردمیم یکردم وباسرعت رانندگ ادیشم تا ته زماکانبند رو گذاشتم وصدا یحاال یبود قهیوآهنگ دودق

که بروبچ خلمو  دمیرفتم داخل د یشدم وزنگ خونه رو زدم ودر باز شد وقت ادهیپ نیبودم از ماش نایدره خونه ت یبعدجلو نیم ده

 ولو شدن ییکجایهرکدوم 

 نیخوتونو جمع کن نی:پاشمن

 توام نیبش ای:ببند باو بنایت

 خانومم ی:چطورهیمهد

 یول:عامن

 نمتیبغلم بب ای:بهیمهد

 ونهی:گمشو دمن

 راحت شدم شیولباسام وعوض کردم آخ دمیخند

 یاوردیون نیمب ی:براچمائده

 ادی:اصال حواسم نبود بگم بمن

 خاک توسرت ی:اهیمهد

 بود انینما یگوش یبه صفحش نگاه کردم که اسم سحر رو دیزنگ میکه گوش نیزنگ بزنم به مب خواستم

 ؟؟یخوب مزی:الو سالم عزمن

 :سالم برزنداداش خوشگلمسحر

 ونهی:دمن

 ییناکجای:مسحر

 نای:خونه تمن

 خونه ما میدنبالت که بر امیمن االن م ی:اوکسحر

 :چه خبره خونه شمامن

 تو دعوت کرده واسه شب یودوستا یسام یشمارو بادوستا ی:مامانم خانواده سحر

 امی:خب چرا از االن بمن

 گهید یایزودتر ب دیبا ی:خب توعروس خانواده اسحر

 پس منتظرم ی:اوکمن

 اونجام گهید قهیدق ستی:بسحر

 ی:باوش بامن



 مادرشوهرجان شهیبرم پ دیبا ومدهیقطع کردم وروبه بچه هاگفتم:هنو ن ویگوش

 م؟ی:ماهم دعوتنایت

 ها نیای:بعله شب بمن

 ی:اوکنایت

درپارک  یسحر جلد یکه پورشه  رونیدم ورفتم بکر یاز بچه هاخدافظ عیتک خورد پس سحر اومده سر میشدم که گوش اماده

 بود

 اوردم نیاومد عع منکه ماش ادمیدفعه  هی

 اوردم نی:سالم سحر من ماشمن

 اومده؟؟ ادتیدهنت تازه  ی:اسحر

 می:چه کنمن

 واست ارنی:بزار بچه ها بسحر

 یگی:اها راست ممن

 سحر شدم  نیوسوار ماش ارنیب نمویدادم که شب ماش امیپ نایت به

  میباز کردو واردشد دشیشدم سحر درو باکل ادهیپ نیواز ماش میدیربع بعد رس کی

 بود یجون درحال آشپز هیسم

 جون مادرشوهرخوشگله خودم هی:به به سالم برسممن

 خودم طونهی:سالم برعروس خوشگل وشدوگفتیموبوسیشونیدوپیخند هیسم

 بوقم نجایکه سحرگفت:اهم اهم منم که ا دمیلپشو بوس منم

 دمیجون:عع توروند هیسم

 بود طونتیزدوگفت:بله خب حواست به عروس خوشگل وش یچشمک سحر

 زمیگفتم:عع سالم عز کردمیم ینقش باز دیبا نایا یپشت سرمه منم چون جلو دمیپخش شدبرگشتم که د یسام یخنده  یصدا هوی

 ؟؟یخوب

 یخوبم توچطور یدست دادم که گفت:سالم خانوم بهش

 نمتونیاق نبتوات نی:اه اه برسحر

 :حسوووودیسام

 ؟؟ نیکشیخجالت نم گهید نیجون گفت:عع بس کن هیسم هویکه  کردنیداشتن کل کل م نجوریهمی :خودتسحر

 ها کردهیرونم هیطونیخوب ش ارمیسام نی:امن

 ؟؟یفکر کرد ی:بله پس چیسام

 تودانشگاه؟؟  دهیاصال بهت نمره هم م اریسام نایم ی:راستسحر

 :نه بابا اصالمن

 بهش؟؟ یدیچرا نمره نم ی:سامرسح

 رهیخودش نمره بگ دی:چونکه بایسام

 دییفرمای:اوه بله بله درست مسحر



بپوشم  یکه زودتر تموم بشه باالخره شب شدومن حاال مونده بودم چ میجون کرد هیوکارارو هم کمک سم میحرف زد یکل خالصه

 ارهیابیسفارش کردم که چپس مجبور شدم زنگ زدم مامانم  ارمیچونکه خونه نرفتم لباس ب

 یو لباسام وعوض کردم که درباز شدوسام یتو اتاق سام دمیاومدن ومنم بعداز گرفتن لباسام پر نایبعد مامان ا کساعتی حدود

 واردشد 

 پت شده بود مجبور بودم  یلیچون خ کردمیوبرس برداشتم محکم موهامو شونه م نهیآ ینشستم جلو منم

 تو یکنیم کایچ شونیندگفت:ک تیباعصبان یسام هوی

 خودمه ی:به توچه موهامن

 :کوچولویسام

 دمای:شنمن

 ی:منم گفتم که بشنویسام

 شی:امن

 نیهمچ چوقتیداشتم که ه یحس خاص هی کردیشونه رو ازم گرفت وخودش باآرامش شونه م یسام هویشروع کردم که  دوباره

 ونداشتم  یحس

 گفت:تموم شد یسام هویارامش فکر کردم که  نیوبستم وبه عمق ا چشمام

 ی:مرسمن

 چشامو گرفتم یجلو عیمن لباسشو درآورد که سر یتکون دادوجلو یسر یسام

 ایح ی:بمن

 :چته خودوگفتیخند یسام

 لباستو بپوش عی:سرمن

 بازکن چشماتو دمی:پوشیسام

 میگفتم:عع ماکه ست شد ییهویباز کردم ونگاش کردم و چشامو

 امیکن ینقش باز دیبا گهی:بله دیسام

 شدم از حرفش  یجور هی

 دیپوش یوشلوار مشک یزرشک راهنیهم پ یوسام دمیپوش یوساپورت مشک یسارافون زرشک کی من

 درآوردم  امویشیآرا لوازم

 تخت وزل زد به من  یهم نشست رو یسام

 خاتمه دادم شمیبه ارا ملیر کیهم زدم ورژگونه هم رنگشم زدم وبا یرژ زرشک دمیخط چشم خوشگل کش هی

 میمدل دار بستم وگفتم:بر مویسررو

 بچه هاهم اومدن میدیکه د رونیب میرفت

 نیای...چقدشمادوتا بهم م یجون:قربونتون برم اله هیسم

 لبخنداکتفاکردم وبه بچه هام سالم کردم کی به

 باهم نیستم کرد یجونم چ یکنارگوشم گفت:ا مائده

 م؟؟یست نکنن منوتوست کن نایا گهی:بله دنایت



 میبکن یکار کیکه سحر گفت:بچه ها  مینگفت یزیچ گهیدو میدیخند

 کوچولو میبکن ی:چه کاریسام

 :کوچولو عمتهسحر

 توام هس یمن عمه  ی:عمه دوگفتیخندیسام

 اصال زنته زهی:اومممم خب چسحر

 یبه من دار کایچ شوری:عع بمن

 گهید نی:اه اصال خودمم ولش کنسحر

 مینک یباز قتیجرعت حق نیایسحر:خب بن ی:افرمن

 اورد یخال یبطر هیدوره هم وسحرم  میموافقت کردن ونشست همه

 رو چرخوندوافتادبه بابک ومن یبطر ارتان

 قتیاحقیجرعت  نای:خب مبابک

 :معلومه جرعتمن

 رو ببوس یلپ سام هیثان10زدوگفت:پاشو برو  یطانیلبخندش بابک

 بگو گهید زی:عع بابک چمن

 نداره یراه چی:هبابک

 :بابک بس کنیسام

 یسره حرفت باش دیبا گهید هی:عع بازبابک

 که انجام ندم پس گفتم یسحر تابلو یجلو دمید

 :باشهمن

 گونش یخم شدم ولبم وگذاشتم رو کردیچشمام نگاه م یکه تو یسام یجام بلندشدم رفتم جا از

 من چمه ایخدا نمیس دبهیکوبیقلبم به شدت م نطوریچشماشو بست ومنم هم یسام

 هم چشماشو باز کرد یشد جداشدم وسامکه تموم  هیثان ده

 نی:افربابک

 یکیرمانت یجونم چه صحنه  ی:اسحر

 ها ونهی:دمن

 افتاد یبه ارتان وسام ندفعهیرو چرخوندن که ا یبطر دوباره

 قت؟؟یاحقی:جرعت یسام

 :جرعتارتان

 عشقت اعتراف کن جمعه پس پاشو به نیکه از هم دونمیم نمیوا یومطمئنم که عاشق شد یزنیمشکوک م دای:جدیسام

 جون من ول کن ی:سامارتان

 عیسر شهی:نمیسام

 شدیم نایت کیکه داشت نزد شدیهممون گشادتر م یجاش بلند شد باهرقدمش چشما دوازیکش یپوف ارتان



 نایت تپهیکه قلبم فقط واسه توم دونمیم نویوکجا قلبم مطعلق به توشد فقط ا یک دونمیزانوزدوگفت:خودمم نم روبروش

 یلرزون یپاکش کردوباصدا عیسر ختیقطره اشک از گوشه چشمش ر کیماش پره اشک شدوچشماشو بست که چش نایت

 گفت:ا..ارتان..م..منم عا...عاشقتم

 جانم چه قشنگ یبغلش کرد ا نارویوارتانم ت میدست زد هممون

 وبابک افتاد هیبه مهد ندفهیکه ا میدوباره همه جمع شد خالصه

 :خب کدومهیمهد

 رعت:منم جبابک

 امی:االن مهیمهد

 هیمهد نیداره ا یچه نقشه ا دونهیداخل خونه خدام ورفت

 به دادم برس ای:خدابابک

 پردستش بود وانیل کیبرگشت و هیمهد

 هیچ نی:ابابک

 بخور نویرای:بگهیمهد

 یختیتوش ر ی:چبابک

 وباانگشتم وحل کردم رهیطمع بگ کمیکه  ختمی:نمک..فلفل..زردچوبه..زعفرونم رهیمهد

 کردینگاه م وانهیخنده جز بابک که داشت باوحشت به ل رهیز میزد مونهم

 یبهداشت سیوانداخت ورفت سمت سرو وانیل هوی دیسرکش کجایوگرفت و وانیل

 چارهیب خخخ

 بعد به مائده وسحر افتاد ی دفعه

 :کدوممائده

 ؟؟یمائده:تاحاال عاشق شد  کنمیانتخاب م قتوی:من چونکه جونمو دوس دارم حقسحر

 اروم گفت:نه یلیوخ نیینگاه کردو سرشو انداخت پا کردیکه داشت بااخم نگاش م یبااسترس به سام حرس

 گفت:سحر دروغ نگو یهوسامی

 :اخه داداش..سحر

 بگو قتوی:حقیسام

 :خب...خ خب آ..آره سحر

 ه؟؟ی:کیسام

 میکنی:حاال بعدا باهم صحبت مسحر

  میرو تموم کن یکه باز میگرفت مینگفت تصم یزیچ گهیتکون دادو د یسر یسام

 وفتادیبه من ن گهی:اقا دنیرحسیام

 :پاشو خوتو جمع کنارتان

 کمک کن ایجون گفت:سحرب هیداخل که سم میرفت همه

  میودوباره دوره هم جمع شد مینشستن بعد از غذا ظرفارم شست زیهم دوره م هیوبق میکمک کرد میدختراهم رفت منو



 میبکن دیرو با یعروس یها یزیدوباره که برن وبرگردن باز برنانه ر شاهللیزه بود اکه تا شونیجشن عقد ی:راستآقاجون

 ناجانیس میندار ی:ماکه مشکلبابا

 ها نیعروسمو ببر زارمیجون گفت:من نم هیکه سم میعزم رفتن کرد گهید

 میبگ یزیچ میتونینم گهی:واال ماکه دمامان

 هم رفتن هیوبق سمیوا نجایکردن که هم مجبورم

 ریشب بخ گهی:من برم بخوابم دسحر

 میبخواب می:ماهم بریسام

 ری:شب بخمن

  میشد یو وارد اتاق سام میبلند شد دوتامون

که  دیدیوم کردیدروباز م یکیچون اگه  میودرم قفل کرد دمیتشک پهن کرد ومنم رو تخت خواب نیزم یخودش رو یوا یسام

 گهیتابلو بود د یلیخ میدیجدا خواب ینجوریماا

 چشمام گرم شدوخوابم برد کم کم

. 

. 

  دارشدمیاز خواب ب خوردیکه به چشمم م یبانور افتاب. 

 نییهم نبود حتما رفته پا یسام رونیوصورتمو شستم واومدم ب دست

 رونیاز اتاقش اومد ب دیکشیم ازهیکه خم یکه همون لحظه سحرم درحال رونیاتاق رفتم ب از

 :ببند مگس نرهمن

 :نه نگران نباشسحر

 رفت تودهنش که به سرف افتاد یزیچ کیلحظه  نهمو

 ومحکم زدم توکمرش که حالش جا اومد رفتم

 رفت تودهنت ی:چمن

 توحلقم دینرفت که اب دهنم پر یزی:گمشو چسحر

 نییپا میبر ی:اوگمن

 خورنیجون دارن صبحانه م هیوسم یسام دمیکه د نییپا میرفت گهید باهم

 ری:سالم صبح بخمن

 ریرم صبحت بخجون:سالم دخت هیسم

 ری:صبح بخیسام

 هم نگفت یچیگاو نشست وه نیکه ع سحرم

 ادب ی:سحر سالمت کو بیسام

 :برو باوحوصله ندارمسحر

 یحوصله دار ی:تو کیسام

 چوقتی:هسحر



 

. 

. 

. 

. 

 *نای*ت

 شد انیاومد واسم ارتان نما میگوش یصدا هوی دمینخواب شبیتوفکر ارتان بودم که اصال د انقد

 :بلهمن

 خانوم خانوما ری:به به صبحت بخارتان

 ری:سالم صبح توام بخمن

 نمتیبب خوامیم نای:تارتان

 که میدیهمود شبی:دمن

 :خو دلم برات تنگ شدهارتان

 لبم نقش بست  یرو یلبخند

 دنبالت امیم گهید قهی:اماده باش تا چهل دقارتان

 :باوشه خدافظمن

 نییرفتم پامربوطه رو انجام دادم و یکارا عیقطع کردم سر ویگوش

 ری:سالم صبح بخمن

 ری:صبح توام بخمامان

 هم اومدوسالم کرد نیلحظه مت همون

 گردمیبرم عیسر رونیب رمی:مامان من ممن

 یری:کجا ممامان

 میریاز دوستام م یکی:بامن

 رونایب یریم یه ی:خوب پروشدنیمت

 توخونه نمیکنم بش کای:عع خو چمن

 برو زبون دراز لخبی:خنیمت

 

 ارتان جلوپام ترمز کرد نیکه همون موقع ماش رونیهم کردم ورفتم ب حیمل شیارا کی دمیاتاق ولباسام وپوش یورفتم ت عیسر

 جلورو بازکردم وسوار شدم دره

 :سالممن

 بایز ی:سالم بربانوارتان

 :لوسمن



 میحاال لوسم شد گهی:بله دارتان

داخل گارسون خوش امد گفت  میورفت میشد ادهیپ نینگه داشت از ماش کیرستوران لوکس وش کی یجلو نگفتم یزیوچ دمیخند

 طبقه باال  میوماهم رفت

  کهیچقد ش یاونجا کپ کردم وا دنید از

 کرده؟؟ هیرو واسه امروز کرا نجایارتان ا ینیس؟؟ین نجایا چکسیه چرا

 که گفت:خوشت اومد؟؟ دمیارتان وکنار گوشم شن یصدا

 کارهانبودارتان نیبه ا یازین یول هیبهش زدم وگفتم:عال یلبخندقدردان

 :واسه شماهرکارم بکنم بازکمهارتان

 ونهی:دمن

 برا من لقب بزار ی:حاال توام هارتان

 :باشهمن

 هیمخمل یدسته گل وجعبه  کیبود با کمیک کیوکوچولو گذاشته بودن و یرنگ یدونفره که روش شمع ها زهیم کیدوره  مینشست

 قرمز

 پخش بود ممیآهنگ مال کیاشم همه خاموش بودو همه جا شمع بود بود برق یوخوشگل کیمکان رمانت خالصه

 چقد دوست دارم؟ یدونیم نای:تارتان

 چقد عاشقتم؟؟ یدونی:ممن

 ونتم؟؟ید یدونی:مارتان

 رم؟؟یمیتوم یب یدونی:ممن

 :خدانکنه عشقمدوگفتیخند ارتان

 ؟؟یکنیرا برداشت وجلوم زانوزدوگفت:بامن ازدواج م یجعبه مخمل بعدشم

 لیزدم وگفتم:باکمال م یچشمک

گفت:چته  نیارتان منو رسوند خونه انقد خوشحال بودم که مت یجا بند نبودم وقت هی یروزه عمرم بودو ازخوشحال نیبهتر اونروز

 خونهیتوکبکت خروس م

 خونهی:بله چه جورم ممن

 شدهی:چنیمت

 خوشحالم ینجوریهم سین یزی:چمن

 منم رو دوهزار بود که تلفن زنگ خوردوقلب میزدیحرف م میداشت

 گرمم شده بود واسترس داشتم حیفج

 بهتون میدی:چشم خبرممامان

 کرد واسه ارتان یخاستگار نایقطع کردوروبه بابا گفت:مامان اقا ارتان بود از ت ویگوش مامان

 ه؟؟یجان نطرت چ نای:به به چه خوب...تبابا

 دونمی...نمی:م...من...ن...نممن

 ؟؟ی:دوسش داربابا



 ینینه ... ینی:آره..من

 پس مبارکه گهید ینکن دوسش دار ینی ینی:انقد بابا

  یخاستگار انیمامان زنگ زدو اجازه داد که فرداشب ب نگفتم یزیزدم وچ یلبخند

 پشت سرمن وارد شد ومنو توبغلش گرفت نمیاتاقم که مت یتو رفتم

 شهیانقد بزرگ شده که داره عروس م یمن ک هی:خواهرنیمت

 نه باره نه به داره :اوووو هنوکهمن

 زدوگفت:هم به باره هم به داره یجشمک نیمت

 *هی*مهد

 یاز حد خوشحال بودم درحد سیخوشحال بودم واقعا ب یلیخ شیبرن خاستگار خوانیبهم خبرداد که خانواده ارتان فرداشب م نایت

کنه اگه ازاول باباش  یباز لمیجمع ف یه جلومجبوره ک چارهیشد ب یافتادم بادم خال نایم ادی یوقت یول اوردمیکه داشتم بال درم

 گرفتیسرنم یازدواج صور نیوا وفتادینم فاقاات نیتهران ا ادیکه ب زاشتیم

 ادیب شیموضوعات پ نیهستش که ا یحکمت کی دیدخالت کرد شا شهیبگم واال توکاره خدانم یچ دونمینم

 شدن؟؟یدوتا از کجا عاشق هم م نیوگرنه که ا گهید کننیوآرتان دارن ازدواج م نای:خب خره حکمت هس که توجدان

 حرفه نیهم نمیا یحرف درست زد هیجون توعمرت  ی:عع وجمن

 ری:بله منو دست کم نگوجدان

 یمزاحمم شد یادیگمشو ز گهی:خب دمن

 بدبخت اقتیل ی:بوجدان

 سیقهرکرد ولش کن مهم ن عع

 شدن؟یعاشق هم نم ناکهیکردن که آرتان وت یدوتا باهم ازدواج نم نیکه اگه ا گهیپس وجدانمون درست م خب

 به هم برسن؟؟ گهیدوتا جوون وبهم زد که دوتاجوون د عیخدا زندگ ینیخب  یول

 شدم رفت جیاصال ولش منم پاک گ اه

 *مائده*ف اوفففف

 ن؟یریگیمراسم م یمن:خب ک

 کننیوقت مراسمو که مشخص نم یخاستگار انی:هنو فردا شب قراره بنایت

 یکه خوشبخت بش شاهللیخوشحالم برات ا یلی:باشه خمن

 خودت یروز شاهللیعشقم ا ی:مرسنایت

 نای:خفه شو تمن

 بغلش دمیخواهرم ذوق مرگ شدم وپر کایمل دنهیبا د رونیقطع کردم ورفتم ب ویگوش بعدم

 ذره شده بود هیواست  ؟؟دلمیاومد ی؟؟کیبزرگه چطور ی:سالم ابجمن

 نطوری..منم هم میدیاالن رس نیهم کهیکوچ ی:سالم ابجدوگفتیخند کایمل

 :کو عشقه خاله؟؟من

 مهسا اومدکه گفت:سالم خاله جوووون یصدا هوی

 جونم  یبغلم ا دیپر بعدم



 ی:سالم عشقه خاله چطورمن

 ی:عالمهسا

 وستنیومامان وباباهم به جمعمون پ میدوره هم نشست هممون

 سالشه5رشه که سالشه ومهساهم دخت26االن  ینیهفت سال از من بزرگتره  کایمل

 ییکه رفته تاجا مانیا شوهرشم

 مانیبه خاطر کاره ا کننیم یرجندزندگیب نایوا

 :smile:دونمیزر زدم م ادیز گهید خالصه

 یکنیفکر م ی:به چکایمل

 یچی:ها همن

 :اهاکایمل

 *نای*م

 گهیهفته د کی میومجبور میب افتادعق نایخب به خاطر عقده ت یتهران ول میگذشت ماقرار بود که مثل امروز بر ناهمیت هیخاستگار

 میوبعدش بر رنیمراسمشون رو هم بگ نایتهران تا ا میهم نر

 خدا یبپوشم ا یومن موندم که چ رنیوقراره جشنشم فردا بگ ناستیمراسم عقده ت فردا

  میدیخر یوآب کیبازارو لباس بلند ش میبا دخترا رفت شیماه پ هیاومدکه حدود  ادمیهوی

 دمیدارم جون م شگریارا ردستهیمنم االن ز دویروزه مجلس فرارس میشیر شدو هممون ست ملباسم جو اخجون

  ی:چه خوشگل شدشگریارا

 ماست من ترشه واال گهینم یبقال چیه گهید بله

 تو دلم گفتما نویا البته

 ی:مرسمن

 نگاه کردم ژون ژون چه خوشگل شدم من نهیا یتو خودمو

 دهیزنگ یاه کردم اوه اوه سامنگ میبه گوش دمویلباسمو پوش عیسر

 :بلهمن

 ؟؟ی:اماده ایسام

 :بلهمن

 :دم درمیسام

 ی:اوکمن

که رنگ لباسم بودو مدل دار بستم ورفتم  میاب یوروسر دمیرو پوش میقطع کردم وپول آراشگرو حساب کردم مانتو کت ویگوش

 ودضرب گرفته ب نیداده بودوباپاش رو زم هیتک نشیبه ماش یباژس خاص یسام رونیب

 :سالممن

 اروم گفت:سالم یلیشدتوچشمام وخ رهیبلند کردخ سرسو

 خودشم نشست وراه افتاد  نیماش یباز کردو منم نشستم تو دروبرام



همه مهمونا اومدن ودخترام دارن  بایتقر دمیکه د میهمقدم شدمو باهم وارد شد یبا سام میدیرس یوقت میتوراه بود نیم ستیب حدود

 دنیوسط قرم

 م کردم رفتم سمت اون دومنگلهمه سال به

 :سالم سالممن

 ی:خانومم چه خوشگل شدهیمهد

 نطوریتوام هم مییعاقا ی:مرسمن

بهم  نایچقد ا یوارتان بالبخندوارد شدن اله نایسمته درو ت میرفت عیعروس ودوماد اومدن سر کردیکه اعالم م یخانوم یباصدا

 انیم

 میزدیودست م میکردیم غیج غیج میداشت ماهم

باره اول ودوم خوند وحاالم باره اخر وخوند که من  یعاقدم شروع کرد به خطبه خوندن برا گاهشونویداماد نشستن جا وسعر

 خوادیم یرلفظیگفتم:عروس ز

 مادروپدرم وداداش گلم بله یکه اونم بالبخند گفت:بااجازه  نایدراورد وگذاشت تو دست ت یجعبه اب کی ارتان

 میباهم رفت یپیگفتم ماهن اک کیهمه رفتن وتبر میدیکشیدست زدن وماهم کل م همه

 وستیارتانم به جمع خروسا پ گهی:خب دنیرحسیام

 میچه کن گهی:اره دارتان

 سین یچاره ا گهید یچی:هنیرحسیام

 یچ نکهیا یدوستم عروس شده وهم برا نیبهتر نکهیا یهم برا ختیقطره اشک از چشمم ر کیرو بغل کردم که ناخودآگاه  نایت

 ینه صور کردمیکه منم باعشق ازدواج م شدیم

 ؟یکنیم هیگر یکنار گوشم گفت:چرا دار یشدوسام دهیدستم کش هویکردن  دایراه خودشونو پ اشکام

 نگفتم یزیزدم وچ یپوزخند

 اشکاتو پاک کن نای:میسام

 اتاق پرو ومانتومو درآوردم یرفتم توم گفت کیپاک کردم وبه ارتانم تبر اشکامو

 شونت یبنداز رو تویاومد سمتم وگفت:برو روسر هویکردیبااخم نگام م یکه سام رونیوردم ورفتمم بدرا ممیروسر

  خوامی:نممن

 دخترا وپسرا وهمونجا نشستم  زهیم یبهش رفتم جا تیاهم یب

 ها هیازت شاک ی:اوه اوه فکر کنم سامهیمهد

 دهیم ریگ ی:الکمن

 ی:واسه چمائده

 ازبند یزیبرو روشونه هات چ گهی:ممن

 حرفو بابکم به من زد نیا قای:دقدوگفتیخند هیمهد

 کرد نکارویهم نمیرحسی:چه جالب چون اممائده

 گهید هیلخت یلی:خب خبابک

 :اصال به شماهاچهمن

 نیبکن نیخوایکه م یهرغلط نینداره بر یبه ماربط یگیاومدوبعدشم گفت:راست م یپوزخندسام یصدا



 ی:حرفه دهنتو بفهم ساممن

 شه؟؟یم ی:نفهمم چیسام

 فهمونمی:بهت ممن

 نمتیبیزمی:هه ریسام

 ینیبزن تاخوب بب نکتوی:عمن

 کنمی:زبون توروکه من کوتاه میسام

 دوستم بهم زهر بشه نیمجلس بهتر خوامینم سی:همن

 که گفت:عروس خانوم گلمون قراره واسه اقاداماده خوشگل برقصه میحواسمونو بهش داد یجید یباصدا

 دنیشروع کرد به رقص نایامشب پخش شدوت ننیزم یآهنگ ستاره ها رو بعدشم

  میزدیوماهم بالبخند براش دست م دیقشنگ رقص یلیخ

  دنیرقصیوسط وم ختنیوبعدشم نشستن همه ر دنیهم رقص گهیآهنگ د کیدوبایارتان لپشو بوس آخرم

چه  ی:داردوگفتیاز دستم کش یامخواستم ببرم سمت لبان که س میاومدسمتمونو شربت بهمون تعارف کرد وماهم برداشت گارسون

 یکنیم یغلط

 خورمی:وااااا خو دارم شربت ممن

 س؟؟ین تیشر نایا یدونی:تو نمیسام

 ه؟؟ی:پس چمن

 :شرابهیسام

 دن؟؟یمجلس شرابم م ی:مگه تومن

 رهیارتان مجبور شدکه بگ نمیارتان اهلش هستن وبه خاطر هم ی:خانواده یسام

 :اهامن

 دیسرکش هویدوکه از دستم گرفته بو وانویل

 ؟؟ی:چرا خوردمن

 :من عادت دارمیسام

 که پاهام درحال شکستن بود  میدیرقص گهیانقد د :نچ نچ نچمن

 به زور منو کشوند کنار یسام گهیآخرد

 که باخودمون وسط بود دوسحرمیخندیکه فقط به من م ناهمیمب

 یدیانقد خند ی:مرض نترکمن

 یدنی:فعال که تو درحال ترکنایمب

 شهیتموم م یبچه ها وگفتم:بچه هامجلس ک یکل نداشتم پس رفتم جاکل  حوصله

 رنیاالن مهمونا دارن م گهی:دارتان

 گهید می:ماهم کم کم اماده شمن

 سرم کردم  ممیروسر دمویمانتومو پوش رفتم

 گعید می:بچه ها برمامان



 خونه ما میابریب ناجانیجون:م هیسم

 جون من خونه کاردارم  هیسم گهی:نه دمن

 یجون:باشه هرطور دوس دار هیسم

 میابریخونتون حاال االن توب ادینامیم شهیهم ارجانیاومد جلووبامامان خدافظ کرد که مامان گفت:سام یکه سام میکرد یخدافظ باهم

 :نه مامان جان من خونه کاردارمیسام

 گهیادینکن ب تی:عع اذمامان

 شد یراض یانقد مامان اصرار کرد که سام خالصه

 بشه یخونه ما که چ ادیب نیبابا خو االن ا یا کنهیم لهیمامان چرا انقد پ نیا هووووف

 خودشون نهیومامان باباهم که سوار ماش میشد یسام نیسوارماش نایمب منو

 میدیوبعدشم رس میراه بود یتو یا قهیدق ستیربع ب کی

 که موهام وباز کنم شمیازاریم یلباسمو عوض کردم ونشستم جا عیاتاقم سر یتو ادیب یسام نکهیاز ا قبل

 اومد داخل وگفت:بزا من باز کنم یشدوسام درباز

 داره وخودمم عاشقشونم یمن جنس خاص یواقعا عاشق موهامه اخه موها یکه سام دمیچندوقت فهم نیا یتو

 ردموپاک کردم وموهامم صاف ک شمیارا یتوحموم وباهزار بدبخت دمیپر عیموهام وباز کرد منم سر یک دمینفهم اصال

 شهیشونیپ یوچشماشم بستس ودستشم رو دهیتخت دراز کش یرو یسام دمیکه د رونیورفتم ب دمیوپوش میلباس حوله

 دهیچه ناز خواب یاوخ

  دمیلباسام وپوش عیاستفاده کردم وسر ازفرصت

 ستین یسام دمیچشمام وباز کردم که د اون سرتخت یسره تخت بودم وسام نیمن ا یول دمیتخت دراز کش یرو یاز مجبور منم

 وارد شد یوهمون لحظه دره اتاق باز شدوسام

 :سالممن

 تهران میریپرواز م نی:سالم پاشو اماده شو که امشب با اولیسام

 :چرا؟؟من

 حضور داشته باشم دیمهم دارم وبا یلی:چون فردا دوتا کالس خیسام

 :خب کالس تو به من چهمن

 میچون فردا امتحان دار دمیکالس راهت نم گهید یداشته باش بتیاگه غ و ایاز کالسام خودتم هست یکی:خانوم زرنگ یسام

 نخوندم یچیمن ه یسام ی:وااااامن

 :به من چهیسام

 چندروز نیبوده ا یچ تمونیوضع یدونیتوکه خودت م گهید ی:ساممن

 شهیم یچ نمی:باشه حاال ببیسام

 ماچش کردم که چشماش گردشد کی یبغلش واز سرخوشحال دمیپر

 یمرس ینی...زهیمم خب..خب چ:اومممن

 خودشو گرفته بودکه نخنده یجلو یخندش گرفته بود ول یسام

 رونیرفتم ب عیسر منم



 ری:سالم صبح بخمن

 :سالم دختره خوشگلمبابا

 دلم براش تنگ شده بود بیوسرمو گذاشتم روشونش عج دمیبابانشستم ولپشو بوس یکنا

 :دختره لوس بابابابا

 هم اومد یوهمون موقع سام دمیخند

 :سالم باباجانیسام

 ری:سالم پسرم صبح بخبابا

 نیزدوگفت:پدرودخترچه خلوت کرد یلبخند یسام

 ایداشتنه کله دن ینیکه دخترداشتن  یفهمیبعدش م یبزار دختردار بش گهی:بله دبابا

 به من کردوروبه باباگفت:بله درسته ینگاه یسام

 نجاسیوشوهرتم االن ا یسرت عروس شد رهیخجالت بکش خ پاسو خوتوجمع کن کنهی:حاال چه خودشم لوس منایمب

 :به توچه اصالمن

 توروتحملت کنه خوادیبرسه که م ی:خدا به داده سامنایمب

 تهران میریبابا ماامشب م یمن:راسته خدا از زبونت بشنو نایمب ی:آخ گفتدوگفتیخند یسام

 دیبمون شتریشدبیکاش م یول ارگفتی:آره سامبابا

 رهیامتحان بگ خوادیوشوهرجان م میالس دارفردا ک گهی:دمن

 :اوووو پس خوش به حالتهبابا

 شانسا ندارم که نی:نه بابا من از امن

 یفهمینمره ندادم م یچیفرداکه بهت ه ناجانی:باشه میسام

 غلط کردم زمیعز ی:عع ساممن

 دمتیبخش دیفک کنم شا کمی:حاال بزار یسام

 :پرومن

 . 

. 

. 

. 
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 میفرودگاه هست یتو یهمه درحال خدافظ الندوایرفتن فرارس موقع

 ها نیبفرست نوی:بابا ماشیسام

 فرستمی:باشه فردا مآقاجون

 ی:مرسیسام

 مایسمت هواپ میورفت میکرد یباهمه خدافظ گهیپروازمونو د کردیکه اعالم م یخانوم یباصدا



 میهم نشست شیپ یومن وسام میشد سوار

 وبابک هیمهد

 ناوآرتانیت

 هم باهم نشستن نیرحسیوام مائده

 وخوابم برد یسام یشونه  یخسته بودم که سرم وگذاشتم رو انقد

 بلده؟؟ یمهربون نمیروبه رو شدم اوووو ا یشدم که با سام داریصورتم از خواب ب یرو ینوازش دست بااحساس

 میدی:پاشو رسیسام

 :باشهمن

 وقت شده بود رید یلیخ گهیخونه د میورفت میگرفت یتاکس کی میوبعدشم از فرودگاه خارج شد نییپا میباهم رفت همه

 داخل واحدمون که آرتان گفت:کجا کجا میرفتیم میداشت

 :خونه اقاشجاعمن

 خونه پسراقا شجاع رنیم دایاون خز شده جد گهی:دآرتان

 همونجا میری:خوماهم ممن

 خانومم باشم شیپ خوامی:من مآرتان

 بچه پرو مینیعق زدن درآوردم وگفتم:برو ب یادا

 نداره  ی:به من ربطتانار

  نجایا نیمنو خودش بودوداد به آرتان وگفت:امشب وبر یکه برا یواحد دیکل یگفت که سام انقد

 :دمت گرم آرتان

 کشهیفرهنگ خجالتم نم ی:بمن

 به خودم اومدم وجواب دادم میگوش یباصدان تواتاقامو میرفت عیوسر میداخل ماهم واردخونه شد دورفتنیخند نایت

 :بلهمن

 چون از دستش ناراحت بودم خودمو ناراحت گرفتم یذوق کنم ول شهیخواستم مثل هم یدتوگوشیچیدپیسع یصدا

 :سالم جغجغهدیسع

 :سالممن

 ؟؟یکردوگفت:خوب یدمکثیسع

 ؟؟ی:بله شماخوبمن

 ؟ی:االن مثالناراحتدیسع

 :نباشم؟من

 کنمیم فیعراومد حاال بعدا واست ت شیپ یموضوع هی امی:به جون خودت نتونستم بدیسع

 :باشهمن

 ناراحت نباش باشه؟؟ گهی:ددیسع

 :باوشمن



 تهران رسمیشب م ی:راستدیسع

 ؟؟یگیراست م ی:وامن

 کهیکوچ ی:بعله آبجدیسع

 می:پس منتظرتمن

 یبا ی:اوکدیسع

 ی:بامن

 قطع کردم ورفتم بابچه ها صبحانه خوردم ویگوش

. 

. 

. 

. 

. 
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 یبغلش وکل یشد خودمو انداختم تو نکمویکه نزد کردمینگاه م دیداشتم به سع باذوق

 :stuck_out_tongue_winking_eyeچلوندمش:

 یازخودش جداکردوگفت:اه اه حالمو بهم زد دمنویسع

 بدبخت اقتیل ی:بمن

 ی:عشق داداش چه بزرگ شددیدولپموکشیدخندیسع

 خستم یلیکه من خ می:بردیسعه گید ی:توام مرد شدمن

 می:آره برمن

 داخل میشدورفت ادهیپ دمیخونه نگه داشتم که سع یجا میشد نیار ماشوسو نگیسمت پارک میرفت

 اومد یسام یدرواحدمون که صدا یتو دانداختمیکل

 یبه گندبکش نجارویا یدار میکه تصم نمیبی:به به میسام

 :س سالممن

 :شما؟؟دیسع

 چه خبره؟؟ نجایا نایکنم...م ینداره که واسه شماخودمو معرف یلی:دلیسام

 حبت کن آقا:درست صدیسع

 اشتباه نکن ی:ساممن

 وکردم  کردمیم دیکه نبا یاشتباه شیوقت پ یلیزدوگفت:هه من خ یپوزخند یسام

 توبروداخل دی:سعمن

 یریکه م یتومگه ناموس ندار کهیادامه داد(مرت دیخونه )روبه سع یباخودت پسرآورد یبرو داخل توغلط کرد ویچ ی:چیسام

 خونه چهارتادخترتنها

 رو اروم کنن یداشتن سام یوپسرا سع رونیبچه هاهم اومدن ب زدکهیفته بودوداد ماوج گر صداش



 یشلوغش کرد یداداشمه وتوام الک نیبابامه که ع دپسردوستیسع یصبرم سراومدودادزدم:اه سام گهید منم

 هستن؟ یک شونی:وادیسع

 شوهرمه اری:ساممن

 یگیچرا ازاول نم ونهیگفت:خو د دباتعجبیسع

 کال مدلشه که همه رو به دعوا بندازه نیت:ابااخم گف یسام

 سواستفاده نکنا یاخم کردم وگفتم:هو متقابال

 اونجا یبر خواویما نم شیپ ایشمام ب دجانی:سعیسام

 ن؟؟یستیخونه ن کی یتو نای:مگه توومدیسع

 واونام باهمن می:اوممم نه خب ما جهارتا باهمیسام

وبازکردم ودنبال  خچالیدره  خچالیلباسام ودرآوردم ورفتم سمت ه داخل خون میگفت ورفت سمت واحد اونا ماهم رفت یدآهانیسع

 روبه روشدم نایزد توسرم برگشتم که بات یکی هویکه  گشتمیخوردن م یبرا یزیچ هی

 :چه مرگتهمن

 باز گفت:سالم عخشم شیبان نایت

 تااالن یبدبخت کجا بود لی:اه اه حالم بهم خورد شوهرذلمن

 شام میته بود:با آرتان رفنایت

 رفت بدون من نییاز گلوت پا ی:خاک برسرت چطورمن

 دیچقدچسب یدونی:اصال نمنایت

 نمتی:گمشو نبمن

 شی:انایت

 خداروشکر رونیب ومدین گمیاتاقش ود یتو رفت

 یم بچگهنوز توعال چارهیب یاتاقم وشروع کردم به شمردن گوسفنداکه چشمام گرم شدوخوابم برد)اله یبعداز خوردن رفتم تو منم

 مونده(

. 

. 

. 

 باز کرده بود ششویاورانگوتان چشم توچشم شدم که ن دیکه باسع دمیزد از خواب پر خیکل بدنم  نکهیا بااحساس

 دستم بهت نرسه نکهی:مگه امن

 یدادو دبرو که رفت حیرو برقرارترج دفراریسع

 بدو دیمن بدوسع حاال

 بودا یوضع هی ینی

 دنبالمه ینطوریپارچه قرمز دستمه که ا کنمیجمع کن احساس م تویزن روان نیاایب ی:سامتهوگفیپشت مبل گاردگرفت و درفتیسع

 گرم ونرم یجا کی یشدم به عقب ورفتم تک دهیراه کش هووسطیورفتم سمتش که  اوردمیطاقت ن گهیحرفش د نیباا

 ...چقد باحاله نایمامانم ا یییییو



 ؟؟گذرهیکه گفت:خوش م دمیرو کنار گوشم شن یسام یصدا

 بشه یتوبغله پسره مردم که چ یسادیوا کساعتهیاخه االغ  یکه گندزد نایخاک برسرت م ی:اوجدان

 پسرمردم شوهرمنه ها نی:عع امن

 :اوه اوه بپاشوهرتو ندزدنوجدان

 ؟؟یاومد یمن:عع سالم توکن رویاومدم ب یاز بغل سام یبه وجدانم ندادم وبالبخندژکوند یتیاهم گهید

 خودشو گرفته بود که نترکه یجلو یخندش گرفته چون صورتش قرمز شده بود ولمشخص بود که  یسام

 :راحت باشمن

 حرفم منفجرشد نیباا

 گفتمیانقد دلش پره که زودتر م دونستمیاگه م واااااا

 ؟؟یچندروزه خنده هاتونگه داشت ی:عخمن

 ؟؟یدیکجا خواب شبینمکدون د یییی:وایسام

 عاقامون شیگفتم:پ دولبخندزدمیدهنم پر هوازی

 اخم وحشتناک داد کیکم خندش محو شدوجاشو به  کم

 گسیبوده نکنه منظورت کس د گهید یجا شبی:عاقاتون که دیسام

 واسه خندش گفتم ینجوریهم ی:اومممم خب ...خب ا...الکمن

 میدی:هرهرهرماهم خندیسام

 :اه اه گمشو اصال بت زهرمارمن

 وبست ششیکه ن دمیواسش کش یخط ونشون کیبهش نگاه کردم و شتمدبرگیسع یکه باخنده  کردیباتعجب نگام م یسام

 زده به سرتون ی:چه خبرتونه کله صبحمائده

 صبحه؟؟ ینی11:خوابالو ساعت نیرحسیام

 اومدن یک گهید نایا عع

 ن؟؟یکنیکامیچ نجای:اصال شماهاامن

 م؟؟یگرفتیاجازه م دازشمای:بایسام

 :بلهمن

که از اول دبستان تا  میمیصم یاز دوستا یکی) یناز یشماره  دنیزنگ خورد باد میگوش اتاقم که همون موقع یرفتم تو بعدشم

 عیشمارشو داشتم(ذوق زده شدم سر یول میدرارتباط نبود گهیخونشونو عوض کردن وماد گهید یباهاش بودم ول رستانیدوم دب

 جواب دادم

 :سالم سالممن

 عشقم ی:سالممممممم چطوریناز

  یاز ماکرد یادیعجب  ؟؟چهیتوچطور ی:عاولمن

 ی:دانشگاه کجا قبول شددوگفتیخند یناز

 :تهرانمن

 زدوگفت:منم تهرانم یغیج یناز



 متینیبب ای:عع پس بمن

 امی:باوش آدرس بفرس بیناز

 برات فرستمیم ی:اوکمن

 نجایادایداره م یوروبه بچه هاباذوق گفتم:ناز رونیقطع کردم وآدرس وبراش فرستادم ورفتم ب ویگوش

 کردنیخوشحال شدن وپسرام باتعجب نگام م دخترا

 دوستمونه یناز ادی:چشاتون درنمن

 :اهابابک

 :بعلهمن

 به صدا دراومد فنیکه آ میبود یومنتظر ناز  میخونه رو جمع وجور کرد کمی

 کرده کثافت یرییجونم چه تغ یاومد ا یبعد ناز نیکردم ودوم دروباز

 د دل تنگش بودمکه چق دمیفهم دمشیحاال که د میبغل کرد همو

 میازهم جداشد نایت یباصدا

 بزار به ماهم برسه نایبابا م ی:انایت

 من مطعلق به همتونم ناجانینکن ت هیزدوگفت:گر یچشمک یناز

 زهی:اووففف بپاسقف نرنایت

 یبه پسرا که منم شروع کردم به معرف میدیکردن ورس یاحوال پرس باهم

 ده هستنهمسربن اریاشاره کردم وگفتم:سام یسام به

 ؟؟یمنو خبرم نکرد یتوعروس شد شعوریزدبه بازومو گفت:ب یناز

 کنمیم فیداره واست تعر هی:حاال قضمن

 تکون دادومنم ادامه دادم یسر یناز

 نایآرتان اشاره کردم وگفتم:آرتان همسرت به

 :توهم؟؟ناگفتیباتعجب روبه ت یناز

 :اهومدوگفتیناخندیت

 ومائده هستن اره؟؟ هیهدم یشوهرا ناهمیگفت:پس حتما ا یناز

 هستن اریارتان وسام یدوستا نیرحسیوگفتم:نچ بابک وام دمیخند

 برگشت سمتش جفتشون چشم توچشم شدن وماتشون برد  یکه ناز رونیاومد ب ییاز دستشو دیموقع سع همون

 کردینگاه م یبه ناز یکه بابهت وناراحت دمیاشک جمع شدوبغصش گرفته وسع یناز یچشما یکه تو دمیفهم

 شناسن؟؟یهمو م ینیچشونه  نایا وااااا

 که پسردوست بابام که داداش بنده هست دمی:خب سعمن

 گفت:خو..خوشبختم یلرزون یباصدا ینار

 شده نکنه...نه نه امکان نداره ینطوریا نیبابا چرا ا یاد زینم یحرف چیه دیکردن فقط سع یابراز خوشبخت پسراهم

 نشونهیب یچ نمیم ببکن دصحبتیسرفرصت باسع دیبا حاال



 به خودم اومدم یسام یباصدا

 یکه غرق شد یکنیفکر م یبه چ ی:باز داریسام

 یدونازیگفتم:به سع یفکر چیه یب

 ی:واسه چیسام

 توخونه میموند یبالکن وفقط منو سام یبچه هارفتن تو دمیبه دوروبرم کردم که فهم ینگاه

 کرد رییهاشون تغ افهیق دنیهمو د یبوده که وقت نشونیب یزیچ کی کنمی:فکر ممن

 کنمیفکر وم نی:آره منم همیسام

 ارمیتهتوش ودرب دی:بامن

 :فضولدوگفتیخند یسام

 خب نمیرو ناراحت بب یدونازیسع تونمی:نممن

 میکنیبعدا صحبت م میابری:باشه حاال بیسام

 زدنیکنار هم نشسته بودن وباهم حرف معاشقانه  یلیوآرتان که خ نایبالکن ت یتو میتکون دادم وازجام بلندشدم باهم رفت یسر

 :stuck_out_tongue_winking_eye:خورنایبه درد هم م نامیهم باهم...ا هیومائده هم باهم وبابک ومهد نیرحسیام

 دستاش گرفته نیزانوهاش بودوسرشم ب یگوشه نشسته بودوآرنجش رو کی دیافتادکه سع یوناز دیبه سع چشمم

 فکره  ینشسته وتو گهیهم سمت د یناز

 ناراحته؟؟ دمنیکه داش سع شدهیشونش گذاشتم وگفتم:چ یدستم ورو دنشستمیکنار سع رفتم

 کهیکوچ یآبج سین یزیزدوگفت:چ یبهم کردولبخندتلخ یبلندکردونگاه سرشو

 دی:سعمن

 :جانمدیسع

 بم؟؟یمگه من غر ی:داداشمن

 :نهدیسع

 سمینانی:پس بگو چته من اگه تورونشناسم که ممن

 میزنیوچولو بعدا باهم حرف م:باشه کدیسع

 میحرفیاتاقم وم یتو میریاالن م نی:هممن

 ادیاتاق واونم ب میریاشاره کردم که م یبه سام میکردو بلند شد دقبولیسع

 میتامون وارده اتاق شد سه

 نیباهم حرف بزن دیتووسع رونیب رمیمن م ناجانی:میسام

 نیبش یسین بهی:نه داداش توکه غردیسع

 شروع کرد دمینشست وسع یسام

اومد بادوتا دوستام رفتسم  یدختر غیج یصدا هویکه  میخونه دوره هم جمع شده بود یبود که بادوستام تو شی:سه سال پدیسع

وکمک  کردیم هیببرنش که اون دخترم گر خواستنیدختروگرفتن وم کیدوتا پسر کیکوچه تار یتو میدیچه خبره که د مینیبب

بدبود به بچه هاگفتم که برن خونه  یلیم واون دزدام فرارکردن دختره حالش خیرو نجاتش دادمادختره  گهیخالصه د خواستیم

بده که اونا  حیخوب شدخواست بره که نزاشتم وازش خواستم بهم توض یهاشونو اون دختروبردم خونه دوا درمونش کردم ووقت



 نیکه ا خوادیباباشن وباباش م یردستایکه اونا زدردودل کنه شروع کرد وگفت  یکیبودن اونم که انگار منتظر بودکه با یک

 ارنیم رشیباباش گ یردستایز نجامیوا کنهیفرارم نیا یباپسرعموش ازدواج کنه ول

 کنه یکه همونجا زندگ دمیبراش خر مویمن دلم واسش سوخت وواحد کنار خالصه

 نیگرفتم که بهش ابراز عالقه کنم وهم میمدخترم تص نیا ی ونهیکه من عاشق که نه د دمیفهم کسالی نیا یگذشت وتو کسالی

که  گفتمیبهش م یومن هرچ میشدیگذشت وما روز به روز عاشق ترم گمید کسالیکاروهم کردم اونم اعتراف کردکه دوسم داره 

ودبه دوروز مونده ب میقبول کردکع ازدواج کن نکهیخسته شدم وباهاش بحثم شد تاا گهیآخرده هنوز زود گفتیم میباهم ازدواج کن

واسه  گهیدادم وگفتن که سرطان دارم ود شیداشتم رفتم دکتر که آزما یدیشد یخوردوسردردایحالم بهم م کسرهیعقدمون که من 

 وقت دارم  گهیکال دوماه د رهید یلیدرمانش خ

 یانه ابه هربه کسرهی...دیکشینداشتم وگرنه عشقم عذاب م یچاره ا یواسم سخت بودکه بخوام از عشقم جدابشم ول یلیخ

 هیچ نکارایا گهیبگو د یخوایاگه منو نم یکنیم نکاراتویروز بهم گفت:چرا ا هی نکهیتاا نداختمیعقدوعقب م

 خوامیرو م یا گهیشدم وکس د مونیمن پش خوامتینم گهیازخودم سردش کنم گفتم آره د نکهیخاک برسرم به خاطرا منه

من اونروزا  نایم شهیهم یرفت برا شمیاز پ هیواونم باگر نکاروکردمیبه خاطر خودش ا یواسم سخت بودول یلیحرفا گفتنش خ نیا

اشتباه شده بوده ومن سرطان  شمیبدم گفتن که اوندفعه آزما شیدوباره که رفتم آزما یداغون بودم وهرلحظه منتظرمرگم بودم ول

داغون بودم چون  گهیطرف د از یطرف خوشحال بودم که من سالمم ول کیکردم از  خرابورو سرشون  مارستانیندارم کل ب

 نیهم نهیآره عشقم نازن دمشید نجایامروز ا نکهیدنبالش گشتم نبود تاا یعشقمو از دست دادم هرچ یلعنت یضیمر نیبه خاطر ا

 شما یمیدوست صم

 کردینگاه م دیبه سع ینگاه کردم که باناراحت یبه سام کردمیومنم که هق هق م ختنیریدونه دونه م دیسع یها اشک

 یدیبرات چقد تو عذاب کش رمیبم ی:الهمن

 :خدانکنهدیسع

 نیکدوم قبرستون نایگفت:ا یاومد که عصب نایت یصدا

 میاشکامو پاک کردم وگفتم:تا تابلو نشده بر عیسر

 باهم نیتا دوباره برگرد دمیانجام م ادیاز دستم برب ی:هرکاریسام

 :ممنونم داداشدیسع

 هنهسفره پ میدیکه د رونیب میتامون رفت سه

 گهید نیاوردینم عی:تشرمائده

 ایکرد یکار کی:اوووو حاال من

 :توچرا چشمات انقد قرمزهنایت

 کرد هیزدمش گر یبه شوخ گهیبابا لوسه د یچیگفت:ه یوپامو گم کردم که سام دست

 :neutral_face:نینگامون کرد که انگار خرخودتون یجور هینایت

 شپزخونهبهش زدم که باحرص نگام کردورفت توآ یلبخند

 *نی*نازن

عاشق  سیمنو نداشت هه معلوم ن اقتیآره اون ل ارمیدرب یجنبه باز یچشم توچشمش نشم وب کوقتیکه  کردمیسرمو بلندنم اصال

 شده بود که منو ولم کرد یک

 فراموشش کنم  تونمیخدا اخه من نم یا کنمیفکر م شعوریب نیاصال من چرا االن دارم به ا اه

 کنهیم یاونم داره باغذاش باز دمیکردم که د دنگایبه سع یرچشمینخوردم ز یچیده بودوهکه کالکور ش اشتهامم

 رونیب میدادن که بر شنهادیناهار بچه هاپ بعداز



 زدن ییپایاوالال چه ت رونیرفتن آماده شدن واومدن ب دخترا

 مینشست دیسع نیتو ماش نامینشستن منوآرتان وت یسام نیماش یومائده تو نیرحسیناوامیم

نداره هرچندکه عاشقشم  یا دهیفا گهید یزدولیموج م یمونیچشماش غم بودوپش یتو کردمیبه من نگاه م نهیآ یاز تو کسرهیدیسع

 کیبهم لبخندزدکه منم جوابشو با هیوبابکم از کنارمون عبور کردمهد هیمهد نیماشم شکنیغرورمو نم گهینداره من د دهیانا فا

 لبخنددادم

 جاخوردم نایت هییهوی باسوال

 یکه دوسش داشت یباهمون نیعقدکن نیخوایم یگفتیمدت بودم هیتوکه  یچرا توعروس نشد یناز ی:راستنایت

 هه... یول کنمیکه همون موقع بهش گفتم دارم ازدواج م دمید نارویت کدفعهیرفتم فقط  نکهیمن بعداز ا آخه

 کردیکردم که داشت بهم نگاه م دنگاهیبه سع نهیتوآ از

 قسمت نشد گهید یچیه :اومممممن

 ن؟ی:عع چرا؟مگه همو دوس نداشتنایت

 خوادیگفت منو نم دیاون نه ...به وقتش که رس ی:من چرا ولمن

 سوزهیدلش برام م دیشا هیچ ختنتیاشک ر گهید یافتاد قلبمو لرزوند اخه توکه منو دوسم ندار دیکه از گوشه چشم سع یاشک قطره

 زمینداشته عز اقتتویغلط کردم باشه؟؟اون ل ینکن خواهر هیکردوگفت:گر نابغلمیت

 اومده که مجبورشده شیبراش پ یمشکل کیدیاشایداشته  یلیدل کی دیشا نیموهاش فروکردوگفت:بس کن یدستشوتو دکالفهیسع

 گفتیهم بودبهم م یاگه منو دوسم داشت ومطمئن بودکه من دوسش دارم هرمشکل ؟؟اونی:هه چه مشکلمن

 کیرستوران لوکس وش کی میدیبعدهم رس نیم ستینزدوب یحرف گهیددیسع

 زنگ خورد میکه همون موقع گوش میباهم واردشد هممون

 :بلهمن

 دیچیپ یتوگوش یمحمد یآقا یصدا

 ی:خانوم رستمیمحمد یآقا

 بله خودم هستم یمحمد ی:سالم آقامن

 ؟؟ی:سالم خوبیمحمد

 :ممنونممن

 یباهام ازدواج کن یوگرنه مجبور یکه قرضتو بد یاروقت د گهید کهفتهیکنم که  یادآوری:خواستم بهت یمحمد

 کنممممیمنکه گفتم من باشما ازدواج نم یمحمد یآقا یچ ینی:من

 سرخ شد دیصورت سع هوی

 فاصله گرفتم  ازشون

 ؟؟ی:مگه دست تودوگفتیخند یمحمد

 خدافظ کنمی..من پولتونوجور مهی:پس دست کمن

 بود یبااخم بهم نگاه کردوگفت:ک مدبرخوردکردیقطع کردم وبرگشتم که باسع ویگوش

 داشته باشه یبه شماربط کنمی:فکر نممن

 ...نی:نازندیسع



 رفت فک کنم ادتونیوگفتم:خانومش  دمیحرفش پر وسط

 بود یگفت:عصاب منو خوردنکن بگو ک دکالفهیسع

 :عشقم بودمن

 یکنیبهم نگاه کردوگفت:تو غلط م یعصب

 نامزدکردم  بدون که من یدونیاگه نم دخانیسع ی:آقامن

 ..دروغ ن..نگو؟؟دیگلوش بودومنوبه تعجب انداخته بودگفت:چ...چ یکه تو یبابغض دیسع

 بود قتی:حقمن

 کنم هه چقدم واسش مهمه تشیاذ کمی خواستیدلم م یشدم ول مونیکه زده بودم پش یخودمم از حرف رفتم سمت بچه ها عیسر

 *نای*م

 شدهیچ سیدرهم پووووف باز معلوم ن یا افهیباق یاومد ول دمینبود همون موقع سع دیسع ینشست ول نینازن

 بگم یزیچ هی خوامی:خب بچه ها من میسام

 گفتن:خب بگو همه

 گهیجمع بگم د یخب گفتم تو یبگم ول دیبه سع خواستمیم ینی:یسام

 :خب بگومن

 خورنیبه دردهم م هیدومهدیکه سع دمیرس جهینت نی:من به ایسام

 سرفه افتادن به یحرفش بابک وناز نیباا

 دونشون زد دمت گرم  ریت کیبا ولیا دمیکارشو فهم لیمن دل یول کردنینگام یباتعجب به سام دمیوسع هیمهد

 یسام یگیم یدار ی:چهیمهد

 خورنیکه به درد هم م کننیغلط م هیدومهدی:سعبابک

 بابک یکارشونیکردوگفت:توچ یتک خنده ا یسام

 و دوسش دارمر هی:همه کاره اصال فرض کن من مهدبابک

 بشنوم نویهم خواستمیم نی:افریسام

 یسام یشعوریب یلیبابک:خن اوردیخودشونم ن یبه رو یوناز دیسع یدرست شد ول نامیا هیقض خب

 حاال توام گهی:خب د یسام

 ینگاه کردم که توشک بود خخخ بچم ذوق مرگ شده اله هیمهد به

 خونه میورفت میستومثل اول نش رونیب میورفت میشام هممون بلندشد بعداز

. 

. 

. 

. 

 حوصله دانشگاه داره امروز یاوه اوه ک دادیرونشون م7شدم ساعت ونگاه کردم  داریاز خواب ب میزنگ گوش یباصدا

 خورنیکه دارن صبحونه م نایا دمیمربوطه رو انجام دادم ورفتم سراغ بچه ها که د یبلند شدم وکارا ازجام



 ماهاش نیشد زیتاحاالسحرخ ی:به به از کمن

 کردن وگفتن:از امروز شاشونوبازین

 مگس نره نی:ببندمن

 :smileباز کردم: شموینگام کردحاال نوبت من بودکه ن ضیباغ نایت

 میوآماده شد میخورد صبحونه

6:59 PM 

هم  یازهم آماده بودن ن هیومهد ناومائدهیت رونیزدم ورفتم ب ملمیرژ ور دمیپوش یومقنعه مشک یساده وشلوارمشک یمانتومشک کی

 که تو خونه تنها نمونه ادیشده بودوقراربود باهامون ب داریب

 کالس دارم که المیگودز نیمن امروز باا یعع راست رونیکه همون لحظه پسرام اومدن ب رونیب میرفت

 نیسمت ماش میورفت میکرد سالم

 *نی*نازن

 رو شدم دروبهیسع نیسرم وبرگردوندم که بانگاه غمگ کردمیخودم حس م یرو رو ینگاه ینیسنگ

 ؟؟یکنیم ونهیمنو د یبااون نگاهات دار ؟؟چرایکنیم ینجوریچرا ا یتوکه منو دوسم ندار آخه

 همش از رو ترحم باشه نکنه

 کننیوسط بچه ها هاج وواج دارن به مانگاه م نیواونم زل زده به من ا دیزل زدم به سع کساعتهیاصال ولش کن  اه

 گهید میتکون دادم وگفتم:بر یسر

 که بشنوه هیک یول گمیم نوی:واال منم که ازون موقع دارم همنایت

 میوراه افتاد میشد نیبهش رفتم وسوار ماش یغره ا چشم

 پسرام پشت سرمون بود نیماش

 باز تاکالس دوممون شتیپ میایهم محوطه دانشگاه باش ماکالس اولمون که تموم بشه م یتو تو ی:نازناگفتیم میدیرس یوقت

 :باشهمن

 نشستم گهید مکتین کی ینشست منم رفتم رو مکتین کی یرو دمیسع یرفتن وپسرام رفتن ول ادختر

 بهش بگم یشد اه حاال چ انینما یلعنت هیمحمد نیا یزنگ خوردوباز شماره  میگوش

 دوباره زنگ زد انقد زنگ زد که مجبور شدم جواب بدم یندادم که قطع شد ول جواب

 نیی:بفرمامن

 دمیبهت وقت م گهیفقط دوروز د نینازن نی:ببیمحمد

 کنمیقرضم وبدم شرطتونو قبول م تونمیمن نم یمحمد یکردم وگفتم:آقا دوپاکیکه از گوشه چشمم چک یسمج اشک

 یشیمطمئن باش خوشبخت م یکنیم یکاره درست نیگفت:آفر یخوشحال یباصدا یمحمد

 شمیخوشبخت م یلیکه دوتا دختربزرگ داره وهمسن بابامه خ یباکس شمیآره خوشبخت م هه

 :فعالمن

 دنبالت کارت دارم امی:امروز میمحمد

 :باشه من



 نشن دهید یلعنت یاشکا نیقطع کردم دستام ورو صورتم گذاشتم که ا ویگوش

 *دی*سع

 کنهیم هیچشه که داره گر نیآخه ا ایخدا

 من طاقت ندارم ینکن لعنت هیگر

 ورفتم سمتش اوردمیآخرم طاقت ن از

 ی:نازمن

 شده؟یچ یبگ یخوایمن:نمه ورت بگردم که انقد چشمات قرمز شدرد دبلند ک سرشو

 نه تکون داد یبه نشونه  سرشو

 :چرا؟؟من

 ولم کن گهید یکیگفت:ولم کن توروخدا تو یگرفته ا یباصدا

 ی:باشه هرطور راحتمن

 مشنگ یاومدکنارم وگفت:چطور نایدخترا به سمتشون برگشتم م یباصدا

 :خوبممن

 یسیخوب ن نکهی:نه مثل انایم

 سی:مهم نمن

 *نای*م

 کارتون دارم انیبرو بگو پسرا ب نایگفت:م یمبل لم داده بودم که ناز یرو

 گهیاالن بگود نی:خب هممن

 انی:نه برد بگو بیناز

 :باوشمن

 اونام از خدا خواسته اومدن انیخونه پسرا وگفتم که ب رفتم

 کنمی:من...م..من دارم ازدواج مگلوش بودگفت یکه تو یبابغض یکه ناز میهم نشسته بود دوره

 خورد که چشماش قرمز شده بود دیچشمم به سع میکردیباتعجب نگاش م هممون

 ؟؟ی:با...باکمن

چون بابام بهش  ردادهیهم به من گ یبابام فوت شد مامانم ازدواج کردومحمد یبابامه ..وقت یازطلبکارا یکی یمحمد ی:آقایناز

باهاش ازدواج کنم منم که نتونستم جور  دی...بادیم دوماه وقت داد که پولشو جور کنم وگرنه با...اونم بهرهیگفته طلبشو از من بگ

 میکنیعقد م میریکنم وامروزم م

جور  تونستمیمنه خاک برسرم دی؟؟شایچرا بهمون نگفت یکنیعقد م یریکه امروز م یکنیجاش بلندشدوگفت:توغلط م دازیهوسعی

 کنم

 یننبود که بشه جورک ی:اونقدیناز

 :چقدره؟؟دیسع

 ونیلیم300:یناز

 موهاش فرو کرد یکالفه دستشو تو دیسع



 چندسالشه؟؟ ی:محمدمن

 43:یناز

 ؟؟یباهاش ازدواج کن یخوایواقعا م یوگفتم:ناز دمیکش ینیه

 ندارم ی:چاره ایناز

 برگشت لشیبعد با وسا نیاتاق وده م یرفت تو عیسر

 یوقت دار گهی:چقد ددیسع

 گهی:دوروز دیناز

 کنمی:جورش مدیسع

 خدافظ نیوقت ندارم مواظب خودتون باش گهید شهی:نمیناز

 کردیم هیکردن واونم گر هیسمتش بغلش کردم وشروع کردم به گر رفتم

 یبر زارمی:نممن

 بزاربرم ناجانی:میناز

 دمی:جون من نرو من خودم پولشو ممن

  ینشست وزنگ زد به محمد یکه ناز میهممون اصرار کرد انقد

 بده رشیهفته بهمون وقت داد بازم خداخ کیکنه  شتریوقتو ب میشده بود که حدنداشت انقد که اصرار کرد ید عصبانق یمحمد

 دارم100:من دیسع

 رمیگیمنم از بابام قرض م گهی:خب دمن

 گهید کنمی:منم کمک میسام

 رو داد یپوله محمد یازون میسه روز خداروشکر پولو جور کرد نیا یسه روزگذشت وتون کنیهمه گفتن که کمک م خالصه

 حرف بزنم دیگرفتم باسع میکه تصم میدورهم نشسته بود هممون

 *نی*نازن

 رونیب میبر نی:بچه ها پاشنایم

 ایتوام حوصله دار نای:ول کن میسام

 زور بلندتون کنم ابهی نیشی:بلندمنایم

 گهید ردادهیگ نایم نیخدا باز ا ی:امن

 ناتاق وشروع کردم به آماده شد یتو رفتم

وخط چشم  ملیمدل داربستم ورژ ور ممیمشک یوروسر ختمیموهامم فرق کج ر دمیپوش یوشلوارجذب مشک یدمشکیمانتو سف کی

 نایخدارو شکر همه آماده بودن جز م رونیزدم ورفتم ب

 نایرفت سمت اتاق م یعصبان یسام

 *نای*م

 و مورو به برق زدم که داغ بشهپام کردم ات ممیسانت90 یوشلوارجذب مشک دمیپوش مویا روزهیدفیمانتوسف

 تمام گهیزدم ود ملمیرژگونه ورژم زدم ودرآخر ر دمیهم کش یذره کرم زدم وخط چشم خوشگل هی

 ؟؟یعروس یریم ینگام کردوگفت:مگه دار ضیاومد داخل باغ یکه درباز شدو سام دمیکشیموهام اتو م داشتم



 امی:برو االن ممن

 ستمیم یوا نجای:من همیسام

اومد جلو وموهامو از پشت داد  یسام هویمدل داربستم  مویوروسر رونیب ختمیبرداشتم موهام ر مویوروسر دمیبرق کش رو از اتو

 رونیب مینگفتم رفت یزیداخل مانتوم منم بهش چ

 زده یپیچه ت دیجونم سع یا

 گفت  دیکه سع یشاپ یسمت کاف میرفت

 ادین یواسه امشب رزرو کرده بودکه کس نجارویا دیچون سع سین که چکسمیخوشگله ه نجایدهنم بازموند چقد ا میدیرس یوقت

 همش گل رز بود نیزم یرو

 مینشست زیم کی دوره

 خوشگل آورد  کیک کی هوگارسونی میگفت سفارشامونو

 دونمیداشتم واسه کارم م لیدل یبهت بدکردم ول دونمیم نیزانو زدوگفت:نازن یناز یدرآورد وجلو بشیج یاز تو یجعبه ا دیسع

بچه ها  یجلو خوامی...االن م یشیبهت بگم قانع م لمویمطمئنم که دل دمیبدون که من صدبرابر توعذاب کش نویا یول یدیکش یسخت

 ؟؟یکنیم واجکنم عشقم بامن ازد یازت خاستگار

 کرده بودن .... دایراه خودشونو پ یناز یاشکا

 دمیبعدش من بهت جواب م یبهم بگ لتویدل دی:اول بایناز

 نشستن گهیبلند شدن ورفتن سمت د نجفتشو

 *نی*نازن

 شدیقلبم فشرده م گفتیم دیکه سع یا باهرکلمه

 کرده؟؟ نکارویوبه خاطر خودم ا دهیانقد عذاب کش دیسع ینی

 منو دوسم داره؟؟ ینی

 شهیاصال باورم نم نمیبیدارم خواب م کنمیخدا فکر م یوا

 امیموضوع کنارب نیبا ا عاشقت بودم که ی؟اونقدی:چرا همون موقع بهم نگفتمن

  یوابسته بش نیشترازایب خواستمی:نمدیسع

 وابستت شده بودم  گهی:من دمن

من عاشقتم بدون  ی...نازمیباش ندمونیوبه فکر آ میجفتمون فراموش کن ایب یاون روزا رو هرچندسخت بوده ول ی:نازدیسع

 هبهم بد گهیفرصت د هی کنمینداره پس خواهش م ییبرام معنا یتوزندگ

 دمیم یا گهیوبهت فرصت د بخشمتیبه خاطر عشقم بهت م یول یداغونم کرد یلیتکون دادم وگفتم:هرچند خ یسر یباخوشحال

 *نای*مد زدوحلقه رو دستم کر یلبخند دیسع

 شنفتنیوگل م گفتنیدوتام گل م نیوا میدوتا کفترعاشقم باهم کنار اومدن واالنم تو خونه نشست نیخداروشکر ا خب

 بود یبلند شد که کنار سام میگوش یصدا

 برداشت وجواب داد یسام

 :بلهیسام

 دهیجواب م مویبهش رفتم که بدون اجازه گوش یغره ا چشم

 :آرهیسام



  وانهیبلند شد رفت تواتاق وااااا د یسام

 بگه یزیچ کی خواستیم یکالفه بودوانگار یلیبرگشت خ یوقت

 بود ی:کمن

 چکسی:ها...هیسام

  چکسیه شهی:واااا مگه ممن

 بود نایمب ینی...خب نه  زهی:چیسام

 گفتیم ی:چمن

 مشهد میبر یچندوقت هینظرتون چ گمی:میسام

 میدار یمهم یچندروز کالسا نیا ؟؟مایسام یشد وانهی:دبابک

 میعوض کن ییآب وهوا می:خب بریسام

 نبود یعاد یسام یاخالقا نیچرا دلشوره گرفتم ا دونمینم

 تو اتاق ایب یگفتم:سام بابغض

 پشت سرم اومد داخل ودرم بست یسام

 یسام شدهیگفتم:چ باهموبغض

 مینیمشهدخانواده هامونم بب میبر گمیم ینجوریباورکن هم نایم سین یزی:چیسام

 دلشوره گرفتم شدهیتوروخدا بگو چ ی:ساممن

 حالش بدشده کمینترس خب؟؟راستش بابات  نایم نیکالفه گفت:بب یسام

 اومد ادمی مونیخانوادگ یخاطره ها شده؟ناخودآگاهیبام چبا دمیشنیحرفاشو نم هیبق گهید

 میاالن بر نیهم یگفتم:سام هیباگر

 جمع کردم وآماده شدم  المویوسا عیسر

 کردنیبچه ها باتفجب نگام م رونیرفتم ب یوقت

 شده؟؟ی:چنایت

 نیایب نیمشهد شمام اگه دوس دار میری:مامیسام

  میشد نیوسوا ماش میکرد یخدافظ عیسر

 کردمیم هیل راه داشتم گرک تو

نگه داشت با من من گفتم:م..مگه ...بابام..چقد ح..حالش بده ...ک ..که آوردنش  مارستانیب یجا یمشهد سام میدیرس یوقت

 مارستانیب

 اوردنش گهی:خب حالش بده دیسام

 کجا هستن؟؟ اتیمهران ب یآقا دیرفت سمت پرستاروگفت:ببخش یسام میشد مارستانیواردب

 که تصادف کردن؟؟ ییهمون آقا:خانومه

 خدا خودت کمکمون کن یکه گفت حالش خوب نبوده؟وا ی؟؟تصادف؟؟سامیچ

 یوشوهرعمه سودابه هم سع کردنیم هیکه داشتن گر دمیسودابه رو د ناوعمهیکه خانومه گفت مامان ومب یهمون سمت میرفت عیسر

 داشت آرومش کنه



 جون قرآن دستش بود هیوسمگوشه نشسته بودن  کیجون وآقاجون وسحرم  هیسم

 بغلش یسمت مامان وخودمو انداختم تو رفتم

 شدهیگفتم:مامان چ هیباگر

 دعا کن دخترم دعاکن بابات خوب شه نای:ممامان

 :االن کجاس؟؟من

 دکترا باالسرشن هوشهی:االن بمامان

 کردیم هیآروم گر یلیخ ناهمیمب ختمیریگوشه واشک م کی نشستم

 هستن؟ ایک اریوسام نایدکترکه گفت:م یباصدا

 :منو خانوممیسام

 زننیبه هوش اومدن دارن اسم شمارو صدا م ی:از وقتدکتر

 سمت اتاق  میرفت عیسر

  ییگفتم:بابا هیبابارو تو دستم گرفتم وباگر دست

 زدوگفت:دخ..دخترم منو...منو ببخش یبه زور لبخند بابا

 ببخشمت؟؟ دیچرا با ییایپدردن نی:شما بهترمن

 نی...همو..دوست نداراری..که ..که تووسامدونمیمن م:من...بابا

 می:چرا بابا همودوس دارمن

 ی:منو..ببخش که..که مجبورت ..کردم که...که ازدواج کنبابا

 میماهمودوس دار هیحرفا چ نی:باباجان ایسام

 مواظب...دخت..دخترم باش کنمی...ازت خواهش..ماری:سامبابا

 مطمئنم نیشیمام خوب مش ی:باباجان من مواظبش هستم ولیسام

 داخل وبعدشم مامان رفت نارفتیومب رونیب میحرف زدن با بابا مارفت یکل بعداز

روبه  یصحنه  روبه رو که... یصحنه  دنیباد یسمت اتاق ول میدییدو زدیمامان که اسم بابارو صدا م غیج یبعد باصدا نیم ده

 سادیروکه بابا چشماش بسته بود قلبم از تپس وا

 اخدای

 کردن هیسمت باباو شروع کردم به گر دمییود

 :بابااااااا توروخدا چشماتو باز کن جون من چشماتو باز کن قربونت برممن

 بازوموگرفت ومنو کشوند سمت خودش یسام

 :ولم کن ...بابا چشماتو باز کن مارو تنهانزارمن

 شده بود هوشیمامانمم که ب زدیم غیج ناهمیومب کردمیم هیگر زارزار

 جونم سمت مامانم هیناوسمیفته بود سمت مبر سحر

 سودابم که باالسرعمه بود که حالش بدشده بود شوهرعمه

 من بود شیهم که پ یسام

 ووارد اتاق شدن کردنیم هیبچه ها اومد که اونام داشتن گر یصدا



 ومائده اومدن سمتم وبغلم کردن نایوت هیمهد

 وپسرام دورش بودن کنهیم هیمشخص بودکه داره گر دیلرزیونه هاش مدستاش گرفته بودوش نیسرشوب یصندل ینشست رو یسام

 زدمیوبابارو صدام زدمیفقط زار م منم

 مارستانهیب نجایا نی:خانوم توروخدا آروم باشپرستار

 قربونت برم چشماتو باز کن ی:بابااااااا چرا تنهامون گذاشتمن

 انداختن روش یدیسفومالفه  دشدنیناام گهید کردنیهنوز داشتن شک وارد م دکترا

 مطلق یاهیوس دمینفهم یزیچ گهید

. 

. 

 

 دمیدیکه دوربرم بودچشمامو باز کردم تارم یگنگ یباصداها

 دنیپوش یکه همه مشک دمیفهمیم نویا یول

 یهوشیروزه که ب ؟؟سهیگرمش گرفت وگفت:باالخره بهوش اومد یدستا یسردمو تو یاومدسمتمو دستا یسام هوی

 :با...باباممن

 ؟؟یگفت:خوب یگرفته ا یباصدا یسام

 یچه سوال مسخره ا هه

 خوب باشم؟؟ دی:بامن

پست مامانتو  نایمحکم باش م سیکه حالش اصال خوب ن یمامان وداشته باش یهوا دیتوبا یبلند ش دیبا گهیامروز د نای:میسام

 نکن  یخال

 رفت؟؟ گهیگفتم:بابام د هیباگر

 مراسمش یتو یشته باشحضور دا گهید دی:امروز سومه باباته بایسام

 یسرتاپا مشک یمسخره ا یآورده بودعوض کردم هه چه لباسا یکه سام ییاز جام بلندشدم لباسامو بالباسا عیسر

 اخه چرا.؟ ایخدا

 راه برم پاهام سست بود توان نگه داشتن وزنمو نداشتن تونستمیاصال نم رونیب رفتم

 اومدن سمتم عیوآرتان سر نایت رونیب میدستمو گرفت وباهم از اتاق رفت یسام

 ؟؟یخواهر یکردوگفت:بهتر نابغلمیت

 می:برمن

 وفتادمیبابا م ادیو کردمیم هیهمش گر مینشست نیماش یتکون داد وازم جدا شد تو یسر

 بود ینمونه ا ی...واقعا بابااشیمهربون ادی

 نمک ینگفتن تا خودمو خال یزیبه هق هق شد بچه ها چ لیتبد میخطراتش گر یاداوری با

 میشد ادهیپ نیبهشت رضا از ماش یجا

 واسه خواهرم ومامانم رمیبم یکل فضارو پرکرده بود اله ناومامانیمب ی هیگر یبودن وصدا الیفام ی همه

 لرزون رفتم سمتشون یباپاها



 ختنیریمهابا م یب اشکام

 یجا یمائده وناز هیمن بودن ومهد یاج ناوسحریکردن ت هیوشروع کردم به گر نیوافتادم زم اوردمیطاقت ن گهیقبربابا د یجا

 نابودنیمب

 مامان بودن یدخترا هم جا یجون ومامانا هیسم

 هم از حال رفته بود یسودابه طفل عمه

 داشتن آرومش کنن یدورش بودن وسع دختراش

 نشست وبغلم کرد شمی)خواهرمائده(اومدپ کایمل

 میتنها شد گهیبابام تنهامون گذاشت د کایمل ینیبی:ممن

 شماس شیپ شهی:قربونت برم بابات تنهاتون نزاشته اون هماکیمل

 شدم رهیوبه عکس بابا خ ختمیریصدا اشک م ینزدم وب یحرف گهید

 "اتیسنگ قبر هک شده بودافتاد"مهران ب یبه اسم بابا که رو چشمم

 ییدلم برات تنگ شده بابا چقد

"خدارحمتشون  گفتنیرفتن مهمونا وزمزمه هاشون که مانقد غرق درافکارگذشته بودم که متوجه ن اال یبود شمیکه پ کاش

 شدمی"غم آخرتون باشه"هم نمایکنه"

 وفتادمیبا بابام نمیریش یها ادخاطرهی

 یی)من:بابا

 بابا طونی:جانم شبابا

 گرفته یلیخ رون؟دلمیب یبری:منو ممن

 پارک می:آخ من قربونت برم دخترخوشگلم بدوبرو حاضرشو بربابا

 ییاشقتم بابا:آخ جون آخ جون عمن

 سالم بود 9همش  نجای(اکردمیفقط بوسش م دومنمیخندیم بابا

 رشته افکارمو پاره کرد یسام یصدا

 نای:میسام

 :بلهمن

 همه رفتن گهی:پاشو دیسام

 رمیکمک بگ ینداشت ومجبورشدم ازسام یحس چیپاهام ه یبلندشم ول خواستم

  نیجلورو برام باز کردونشستم تو ماش دره

آدم غدومغرور  هیانقد مهربون باشه ومن  کردمیبود ...واقعا فکر نم دهیچندروز کش نیکه ا یبودم به خاطرزحمات ممنون یازسام

 کردمیولجباز تصورش م

 خونه بوده نگاه کردم  نیکه توش بزرگ شدم وبابامم عضو ا یسرمو بلند کردم وبه خونه ا نیکردن ماش باتوقف

 شدم دوباره خاطره هابودن که هجوم اوردن سمتم اطیخونه که باز شدووارد ح شدم ورفتم سمت خونه دره ادهیپ نیازماش

 درو بازکردم و واردشدم دمیبه خونه رس نکهیتاا ختمیریقطره اشک م کی داشتمیکه برم یباهرقدم

 نشسته بودو خوابش برده بود نشستیکه اکثرموقع ها بابا اونجا م یمبل یرو مامان



 منم دکهیخورد وفهم یشونش که تکون یگذاشتم رو سمتش وکنارش نشستم سرمو رفتم

 سرم  یحلقه کردوسرشو گذاشت رو دستشودورم

 دنیکردن وشروع کردن به بار دایپ یراه خودشون اشکام

 ختیریصدا اشک م یب مامانم

 برو تواتاقت بخواب ایجان بزار مامان استراحت کنن توهم ب نای:میسام

 جون حواستون به مامانم باشه هیجون گفتم:سم هیبه سمتکون دادم واز جام بلند شدم و رو یسر

 جون:باشه دخترم توبرو استراحت کن هیسم

 شدم وراهمو کج کردم سمت اتاق مامان وبابا مونیراه پش نیب یسمت اتاقم ول رفتم

 اومدن سراغم یلعنت یاشکا نیودوباره ا دمیتختشون دراز کش یرو

 شد انیچهارچوب درنما یتو یقامت سامدرباز شدو نکهیتاا کردمیم هیگر بلندبلند

 از سرم درآورد مویواومد سمتم کنارم نشست روسر دروبست

 کردیموهامو آروم نوازش م نیرفت ب دستش

 کردیونوازشم م کردیم شهیکه بابا هم یکار نیع قایدق

 کم چشمام گرم شدوخوابم برد کم

. 

. 
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 دمیرو د یومائده وناز هیناومهدیباز کردم که ت چشمامو

 :سالممن

 گهیوهفت روز د یسم بود یا گهید یفکر ها یشدوتوینم میحال یچیمن ه یداشتن که باهام حرف بزنن ول یدادن وسع جوابمو

 یباالخره گذشت واالن چهل روزه که بابا یوهفت سال گذشت ول یس یمابه اندازه  یوهفت روز برا یس نیهم گذشت وا

 ستین ایدن نیا یمهربونم تو

 رونیعوض کردم ورفتم ب گهید یدست لباس مشک هیبا  ومیمشک یلباسا

 کنم هیاتاق مامان  بابا وگر یبود که برم تو نیچهل روز خواب وخوراک من ا نیا یتو

 تنها بزارم تیموقع نیا یبرم تهران ومامان وتو تونستمیاصال نم یهم از دانشگاه عقب افتادم ول یلیخ

 مشهد واسه چهلم بابا  دنیران وامروز رسرفتن ته شیروز پ ستیوبچه ها حدود ب یسام

چهل روز  نیا یکه تو هیروز نیتنگ شده وامروز اول یدلم واسه سام یلیروز خ ستیب نیا یدروغ بگم تو تونمیخودم که نم به

 هیذره خوشحالم واونم به خاطر اومدن سام کی

 دره اتاق بلند شد یصدا

 نیی:بفرمامن

 واردشد یاتاق باز شدو سام دره

 ؟؟یاومد یزدواومد جلو دستشو دراز کردبهش دست دادم وگفتم:سالم ک یدلبخن

 االن نی:سالم همیسام



 :اهامن

 شهیرمی:بدو که دیسام

 رونیب میاماده شدم ورفت عیسر

 چندوقت آب شده بود کال نیا یکه تو مامان

 زدیحرف نم چکسیاتاقش بودوباه یتو کسرهیهم  نایمب

 تنگ شده یلیبوده که گفته:دلم واسه بابا خ نیکه حرف زده ا یتنها کلمه ا فقط

 نزده یحرف چیه گهید و

 نایاتاق مب یرفت تو یسام

 *ی*سام

 اتاق وباز کردم و واردشدم دره

 تختش خواب بود یرو نایمب

 سمتش وصداش زدم رفتم

 نای:مبمن

 باز کرد چشماشو

 ؟؟یمجلس بابات شرکت کن یتو یخواینم نای:مبمن

 که بابام رفته شهی:هنوزم باورم نمنایمب

 باشماس شهیاونم هم ی:درسته که بابات رفته ولمن

 کنهیم کاری:مامان چنایمب

 نینکن دشیپس ناام نیینایتووم دمامانی:مامان بنده خدا که داغون شده االن تمام اممن

 شمیتکون دادوگفت:باشه االن اماده م یسر نایمب

 دخترخوب نی:افرمن

  رونیرفتم ب ازاتاق

. 

. 

. 

 کردنیم ییکنار هم نشسته بودن وخوش آمدگو ناهمیومامان ومب نایوم کردنیم ییرایدخترا پذ میک که برگشتسرخا از

 کم وکسرنباشه یزیهمه حواسم بود که چ منم

 *نای*ت

 میموند ایمهمونارفتن وخودمون ی همه

 نای:تآرتان

 :جانممن

 خستم یلیخ گهیمن د میاستراحت کن کمیخونه ما  میبر ای:بآرتان



 زار به مامان بگم:بمن

 نایم شیپ امیشب م ادیاحتمال ز میاستراحت کن کمیخونشون  میریسمت مامان وگفتم:مامان من وآرتان م رفتم

 :باشه برو دخترممامان

 نایسمت خونه آرتان ا میکردم ورفت یخدافظ

 داخل خونه میورفت میشد ادهیپ نیاز ماش میدیرس یوقت

 کردنینگاه م لمیه بودن وداشتن فآرتان(نشست یوبابا)مامان بابا مامان

 :سالم من

 زدوگفت:سالم عروس گلم یجوابمو داد وباباهم لبخند ییسمتم مامان باخوشرو برگشتن

 حالشون خوبه؟؟ نایومامانش ا نایسالم کردومامان گفت:چه خبراز م آرتانم

 خب بهترشدن یخوب که نبودن ول گهی:دمن

 میومدیبدشد که مان یلی:خمامان

 خونشون نیریداره حاال بعدا من یبی:عمن

 *نای*م میری:اره حتما ممامان

 بعد چهارماه

 میایموضوع کنار ب نیبا ا میوماهم مجبور ارفتهیپنجماه وده روزه که بابام از دن االن

 میریبگ مونویکه عروس ردادنیجون وآقاجون گ هیچندروز سم نیا

 ابابگذرهاز مرگ ب کسالیحداقل  دیزوده با یلیهنوز خ گمیمن م یول

 هینازکردنا چ نیا گهید نیریوبعدش طالق بگ نیباهم باش کسالیکال قراربوده  ی:هه تووساموجدان

 میزودتر از هم جداش یواسم بده و به نفعمه که هرچ یلیخ نیوا شمیوابسته م یمن دارم به سام گهیوجدانم درست م واقعنم

 رونیگرفتم ورفتم ب ممویتصم پس

 :مامانمن

 :جانممامان

 میباش مونیعروس یدنبال کارا ی:راستش من فکرامو کردم اگه شمااجازه بدمن

 میکه راجب مراسم صحبت کن کنمی...باشه پس امشب دعوتشون م هیحرفا چ نیا ی:نه دخترم چه اجازه امامان

 :باشه پس من آماده شممن

 دادیرو نشون م5اتاقم ساعتو نگاه کردم که  یتو رفتم

 یاول که حرفا میبعد اومدن وهممون دوره هم نشست میساعت ون هیحدود  رونیمختصرم کردم ورفتم ب شیآرا هیآماده شدم و عیسر

 سراصل مطلب میاقاجون گفت:خب بر نکهیبودتاا یتکرار

 نیدونیصالح م یندارم شماخودتون هرچ ی:واال من که حرفمامان

 شونیکه برن سرخونه زندگ میدوتا جوونوبرپاکن نیمراسم ا ندهیماه آ کیتا گهید شاهللی:اآقاجون

 عقدبمونن یادتوینازیکه ا سین یراض امرزمینداره اون خداب یبیخب ع ی:هرچند که هنوز زوده ولمامان

 :بله درستهآقاجون

 میکنیاز فردا کاراروشروع م گهی:پس دمامان



 

. 

. 

. 

. 

 کشهیموهامو م کسرهی دمیدارم جون م گهید شگرهیآرا نیا ردستیز اوف

 یالبته خوشگل بود ی(:به به چه خوشگل شدشگریخانوم)آرا میمر

 خودمو نگاه کنم؟ شهی:ممنونم حاال ممن

 خانوم:نه اول لباستو بپوش میمر

 نگاه کردم نهیآ یوخودمو تو دمیلباسمو پوش هووووف

 شدم  ییمنم؟چه هلو نی:اflushed:نههههه

 :آقاداماد اومدنگفتیخانوم که م میمر یباصدا

  رونیسرم کردم ورفتم ب شنلمو

 ماتش برده بود یوسام میچشم هم زل زده بود یتو قهیاومدجلووشنلمو داد باال حدود دودق یبردارسام لمیدستورف به

 برام باز کردومنم باناز نشستم درو

 کرد رادوپخشیدهیاز حم ینمون یبر یمگه بزار هیراه آهنگ شوخ نیب

 آماده شد پمونمیخداروشکر کل ی:راستیسام

 :خوبهمن

به  دنمونیبارس پخش بشه یعروس یباحال شده قراره تو یلیوخ میگرفت پمونمیعکس واسه کل کماهی نیا یبگم که تو رفت ادمی

 گرفتن ودستوردادن بود لمیبردارم که درحال ف لمیشدم ف ادهیدره سمت منو باز کردومنم پ یتاالر سام

 اومدن دم دربه استقبالمون همه

  کردنیوسروصدام زدنیکل م خانوما

 میحلقه کردم باهم همقدم شد یسام یبازو مودوردست

 میکردیم ییوبه همه مهمونا خوش آمدگو میواردتاالرشد

 کردنیم یکه اون وسط داشتن خودکش یومائده وناز هیناومهدیت

 کردینگاه م زدوبهمیکه بالبخندداشت دست م ناافتادیبه مب چشمم

 جانم خواهرکوچولوم چه ناز شده یا

  میماد نشستعروس ودا گاهیجا یتو

 کردمینگاه م دنیرقصیبودن وسط وم ختهیکه ر یتیجمع به

 دورشون جمع شده بودن پمونیاک ی هیوبق دنیرقصیآرتان داشتن باهم م نایت

 گهید نیوسط برقص نیایگفت:ب یاومد سمتمونو دست منو گرفت و روبه سام هیمهد

 زدیفقط دست م هم یوسام دمیرقصیپخش شدومنم بامهارت م ییایدر یپر تایگ آهنگ



 ماباهم میرقصی)م

 رمیباشه تقد نیخوبه که ا چه

 رمیمیم باهربوست

 رمیگیجون م گتید بابوسه

  یینجایخوبه چونکه توا یلیروزا ..حال من...خ نیا

 یریگیم دستامو

 (کردنیوداد م غیباحالت رقص نشستم ودخترام ج دیآهنگ که رس ینجای)به اییایعشق رو کی یعنی نیا

 وبارون شونه به شونهآروم ت آروم

 میزنیقدم م تاخونه

  میداریمنو توب خوامتیم یاوقتیدن

 (یتومال من امشب

 سرجامون میبعدشم نشست میدیکردم وآهنگ دونفرمونم پخش شدورقص یکوتاه میشدن آهنگ تعظ باتموم

 عروس خانوم باپدرشون برقصن میزاریگفت:خب حاال آهنگ دختروم یجیربع بعد د کی حدود

 کردن که آقاجون اومدسمتم ودستم وگرفت وبردوسط دنیودبه خود شروع به بارخ اشکام

 میکرد دنیفرشته هانوشتع رو گذاشت وبا آقاجون شروع به رقص یشونیپ یرو آهنگ

. 

. 
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 خونه میدیباالخره رس شیآخ

 کردن رفتن یهمه رفتن وبچه هام اومدن خدافظ مهمونا

 جون ومامان اومدن سمتمون هیوسم آقاجون

 گهیمو از سردخترم کم بشه د هیبدون که اگه  نویا یول یدرسته که توپسرم اریگذاشت وگفت:سام یدست سام یدستموتو قاجونآ

 نه من نه تو

 :چشم پدرزن جانیسام

 نی:افردوگفتیخند آقاجون

 اومد باهام خدافظ کردورفتن ناهمیومب میکرد یمامانم خدافظ با

 یاتاق تو اتاق اشاره کردوگفت:اونجا کیبه  یسام

 یا قهیدق ستیباهزار زحمت موهامو باز کردم ورفتم حموم دوش ب اشاره کرد یکه سام یتکون دادم ورفتم سمت همون اتاق یسر

 دمیتخت انقدخسته بودم که نفهم یوموهامم شونه کردم وخودمو انداختم رو دمیپوش موییمویتاپ وشلوارک ل رونیگرفتم واومدم ب

 خوابم برد یک

وباز  خچالیدره  رونیبه دوروبرم نگاه کردم واز جام بلندشدم رفتم ب کمیشدم  داریخواب ب خوردازیچشمم م یکه تو یبانورآفتاب

 میصبحونه بخور شهیم دایپ یچ نمیکردم که بب

 پره نکهیا اوووو

 رونیرفته ب یمرغ برداشتم وآبپز کردم خداروشکر سام تخم



 بعد تخم مرغ آماده شد نیم ده

 ها هیخوشگل یخونه  میازحق نگذر یوشروع کردم به خوردن ول یصندل یرو نشستم

 گرفتم ناهاردرست کنم میعالف بودم بعدش تصم یدوساعت حدود

 کنمیدرست م ایدرست کنم؟؟آها الزان یچ اومممم

 ایروآماده کردم وشروع کردم به پختن الزان ایموادالزان

 انهی دنیرس نمیمامان زنگ زدم که بب به

 اب دادتابوق جو بعدسه

 :جانممامان

 ؟ی:سالم مامان خوبمن

 ؟؟ی:سالم دخترم خوبم توخوبمامان

 ن؟یدیمامان رس ی:مرسمن

 میدیرس زمی:اره عزمامان

 :خوبه پسمن

 ارخونس؟ی:ساممامان

 :نه رفته دانشگاه فکر کنممن

 ؟؟یندار یکار زمی:باشه عزمامان

 خدافظ ناباشی:نه مامان جون مواظب خودتو مبمن

 فظ:چشم خدامامان

 مشهد دنیرس یپس خداروشکر به سالمت خب

 واردشد یاومد که بعدشم دربازشدو سام دیکل یصدا

 :سالم من

 :سالمیسام

 آماده بود گهید بایسربه غذاها زدم تقر کی

 تاوقت غذاآماده کنم رمنمیدوس بگ هی:برو من

 :باشهیسام

 ربع بعد برگشت کی دمیزوچیاتاق ومنم م یتو رفت

 ؟؟یکردیرو نم یهنرام داشت نی:به به تو ازایسام

 یکه شمامتاسفانه نداشت خواستیم رتی:بله چشم بصمن

 :اوه بله بلهیسام

 ی:خوبه که قبول دارمن

 کارت دارم نی:بشیسام

من  میپس بهتره مثل دوتادوست خوب باهم برخورد کن میکن یماه قراره باهم زندگ ازدهیماقراره حدود ده  نیکه گفت:بب نشستم

 ل ندارمکل ک یحوصله 



 :باشه قبولهمن

 میباهم ظرفارو بشور ایب یگفتم:سام یناهار روبه سام بعداز

  میدرآورد یهم مسخره باز یکل دمیکشیآب م کردومنیم یکف یسام گهید خالصه

 کردیم یواونم منو کف ختمیریآب م یسام یرو من

 شده بودو پر کف بودافتاد سیظرفا تموم شدچشمم به آشپزخونه که کفش خ یوفت

 کنه زیتم نارویکه ا هیخدا حاال ک یا

 زکنمیمن که عمرا اگه تم یییییگفتم:سام هیگر باحالت

 زکنیتم عیباش وسر یخوب ی:بچه یسام

 میافتاد کطرفیوخسته وهالک هرکدوممون  میزکردیآشپزخونه رو تم گهیباهم د میدیباهم انجام م نمی:امن

 بود انیائده نمام یزنگ خوردبه شماره نگاه کردم که شماره  میگوش

 ی:بازکه تو مزاحم من شدمن

 سالم کی:علمائده

 :سالممن

 خونت میایم می:خوشحال باش با بروبچ دارمائده

 :اه اه اهمن

 بدبخت دروباز کن اقتیل ی:بمائده

 هیگفت:ک یقطع کردم ودره خونه رو باز کردم که سام ویگوش

 :دخترانمن

 انی:پس من زنگ بزنم پسرام بیسام

 ن سرموبرگردوندم سمتشآرتا یباصدا

  میبهمون ماخودمون اومد یزنگ بزن سین ازی:نآرتان

 مبل یزدونشست رو یچشمک بعدم

 به خدا شماها نییپرو یلی:خمن

 درست بحرفا ی:هونایت

 :گمشو باومن

کرده بگو که  تتینکرده آره؟اگه اذ تتیکه اذ الیگودز نیاشاره کردوادانه داد(ا ی)به سامیوگفت:سالم عشقم چطور دبغلمیپر هیمهد

 کردع تتیکنم..اصال غلط کرده که اذ تشیاذ

 بهش استراحت بده قهیدق هیفکت دردگرفته  کنمیجان خواهرم احساس م هی:مهدمن

 :باشههیمهد

 نی:افرمن

 بکنم؟ تشیاذ دیبا ی:براچیسام

 ی:چون مرض دارهیمهد

 جمعش کنا ای:بابک بیسام



 :به بابک چه؟هیمهد

 من خودم زغال فروشمکن  اهی:برو خودتو سیسام

 هیچ هیقض نمییزغال فروش بگوب ی:خب اقاهیمهد

 نیکه همودوس ندار نیکنیوانمود م نیکنیغلط م نیشماکه همودوس دار یی:خدایسام

 حرفا رو بزن نیبعد ا می:اوووو حاال بزار مابرسبابک

  گهید نیدی:خب االن رسیسام

 :اها حواسم نبودبابک

 ای:عاشقمن

 :چه جورمبابک

 توپ به بابک رفت  یچشم غره  کی هیخنده فقط مهد ریز میزد هممون

 ییزدم ورفتم تو آشپزخونه چا هیبه مهد یچشمکم گفت یک نینیباهم دارند حاال بب یسروسر کی یانگار زننیمشکوک م دایجد نایا

 ییرایپذ یبردم تو ختمیر

 ما؟ شیپ یاینم گهید ینی:مائده

 گهید نجاخونمهیمن االن ا یگیم ی:چمن

 میکن یزندگ یبه همون روال قبل نیایب گهید فهمهیکه نم ی:خب کسائدهم

 کسرهی امیمن م یول شهی:نه نممن

 :مسخرهنایت

 ومائده هیومهد یناز موننیم یکنیم یعروس گهی:گمشو تو خودتم دوروز دمن

 :خب حاال توامنایت

 عقدن یتوفقط اسمش دررفته که  گهیهمن د شیپ کسرهیاالنشم  نیهم ناکهی:واال اهیمهد

 اصال به توچه هی:ببند مهدنایت

 :واال به خداهیمهد

 نیکنیم تیزن منواذ نیدار ی:چآرتان

 خودت شیبردار ببرش پ قتویزن عط نیهم ای:بمن

 خودم شیخانومم پ ای:بآرتان

 :اوق حالم به هم خورددیسع

 مونهیم دهیائده ترشم نیفقط هم زنهیهم که مشکوک م هیهم که درحال عروس شدنه مهد یناز ی:اها راستمن

 عروس شم خوامی:آقا منم ممائده

 رمتیگیم امیجونم خودم م ی:انیرحسیام

 ؟؟یکنی:گمشو مسخره ممائده

 :نه واالنیرحسیام

 شتیپ امیم گهینه ماه د ای:نترس مائده جان منم هشت من

 :آخ جون چه شودیسام



 ختیر ی:بمن

 داشت ی:چه ربطیسام

 :ربطش به خودم مربوطهمن

 زبونت بازشده یدیدوستاتود:باز یسام

 دارم رتیمن رو زنم غ زنمتایم امیحواست باشه م یسام ی:هووووهیمهد

 دی:اوه اوه ببخشیسام

 بخشمتیبزرگوارم م یلیگفتن بخشش ازبزرگان است منم چون خ می:ازقدهیمهد

 :بدبخت بابک که قراره تورو تحملت کنهیسام

 بهش بگو یزیچ هیگفت:بابک  هیباحالت گر هیمهد

 ندارم ی:واال من حرفبابک

 سمت من ها یاینم گهیکوسن مبلو برداشت وپرت کردسمت بابک وگفت:د هیمهد

  ممیباالآوردوگفت:من تسل میدستاشو به نشونه تسل بابک

 پسرخوب نی:افرمن

 دارم برات ناخانومیحاال م لخوبی:خبابک

 شهی:داشته باش الزمت ممن

 نیکنیکل کل م نیدار نیازهمون موقع که اومد گهی:اه بسه دیسام

 هاتونم سردشد یی:بله چامن

 کنمیعوض م رمینداره من م یبی:عمائده

 یشد ی:اوووو چه کارنایت

 نای:ببند تمائده

 :چشمنایت

 :به به نیرحسیام برگشت ییپرچا ینیآشپزخونه وبا س یرفت تو مائده

 گهید هییچا کیآورده  ی:حاال انگار چمن

 :همونم ارزش مندهنیرحسیام

 میدوربزن رونیب میدنبالت که باهم بر امیم نافردای:مناگفتیت یینزدم بعدازخوردن چا یسکوت کردم وحرف بشدرجوا

 ی:بااجازه کآرتان

 :خودمنایت

 :بچه پروآرتان

 :باوش خبرم کن من

 که خودت آماده شو  خوادیخبرنم گهی:دنایت

 یچ یوناز هی:باشه پس مائده ومهدمن

 ییتاجا میبر میخوایکه م هی:منومهدیناز



 باشم ششیپ دیبا ادی:منم فردا دخترخالم قراره بمائده

 میریم ییپس خودمون دوتا ی:اوکنایت

 :باوشهمن

 که مادلمون خوش باشه رنیبگ یاجازه ا کیکه حداقل  کننیماروهم اصال آدم حساب نم ادیخوشم م ی:سامآرتان

 سیواسم مهم ن نایچون م سی:هه داداش منکه اصال واسم مهم نیسام

 ارزشم ؟ یمن انقد ب ینیحرفش بغض به گلوم چنگ انداخت  نیااب

 دوست واسش ارزش دارم کی یحداقل به اندازه  کردمیفک م من

 به ...دوس داشتن تو ندارم ازیشدم وگفتم:من..منم ن رهیپراشک بهش خ یباچشما

 اتاقم یتو رمیمن م دیگفتم وروبه بچه هاگفتم:ببخش یلرزون یحرفارو باصدا نیا

 اتاق ودرم قفل کردم یتو دمییدو

 *اری*سام

 نیآدم باهم برخورد کن نیکه ع یقرار گذاشت چارهیامروز با ب نیتوکه هم یبود که زد یچه حرف نیآخه ا اریلعنت بهت سام اه

 یندار نارویم اقتیواست متاسفم تول ی:واقعا سامنایت

 ندارم ناحوصلهیت سی:همن

...درسته ینبود ینجوری؟؟توایکنیم چارهیکه بااون ب هییچه رفتارا نیا ی؟؟سامیدارحوصله  یآمپرچسبوندوگفت:تو ک هوآرتانی

 کسالی نیاز ا یخوش یکه حداقل خاطره  نیباهم خوب برخوردکن نیکه باهم لج باش سیدرست ن نیا یول هیازدواجتون صور

 نیپریسگ وگربه به هم م مثل کسرهی نکهیجفتتون نه ا نیداشته باش یلعنت

 باش آرتان:آروم بابک

 نایم شی:من برم پنایت

 کردنیهم چپ چپ نگام م هیوبق نارفتیت

 نارویاشک م یشخص نمیام که اگه بب یباهاش حرف نزن...من کس ینطوریداداشش ا یخجالت بکش حداقل جلو ی:سامدیسع

ودمه پس حرمت نگه دار خونت ب یکه اون مدت تو هینگفتم به حرمت نون ونمک یچی...تااالنم که بهت هزارمیدرآورده زندش نم

 نزاربشکنمش داربمونهیتاحرمتاپا

 من .... هیزبون لعنت نیا یول میبه بعدمثل دوتادوست باهم برخوردکن نیکه ازا میباهم قرار گذاشت ناامروزی:منو ممن

 :به هرحال من بهت تذکردادمدیسع

 نا؟یکنه از م یهم بره عذره خواه یوسام میمابر سی:بچه ها بهترنبابک

 می:آره برنیحسریام

 اومدهمشون رفتن ناکهیصدازدو ت نارویت نییپا نیاز هم آرتان

 یموندم وبدبخت ومن

 کنم ازش یبرم عذرخواه دادکهیاصال غرورم اجازه نم من

 نکردم یعذرخواه چکسیعمرم از ه یتو من

 گشنم شده بود یناهارخورده بودم ول نکهیباا

 رفتم سراغ غذاهاوشروع کردم به خوردن پس

 ادیبه درک ن رونیبود ب ومدهین ناازاتاقشیهنوزم م یشب بود ول9ساعت  خوبه یلیدست پختش خ مایخودمون یول



 واال یاتاق بمون تا بپوس یکنم پس انقد تو یعذرخواه رمیعنوان نم چیمن به ه یمقصر منم ول دونمیم

 گذشت ورفتم واسه خودم قهوه درست کردم گمیساعت د مین

 اتاقش و دروباز کردم یکه به فکر شام باشه خودم رفتم جا نییاپ ادینانمیم دمید یوقت

 خودشو زد به خواب دیبودوچشماشم باز بودتامنو د دهیدرازکش

 یفکر کرده اومدم منت کش هه

 *نای*م

 ازکارت آقا یشیم مونیمنکه گفتم پش بله

 چارهیمنت بکش ب حاال

 که زد وارفتم یباحرف

 تواتاقت اگمشویبعدب درست کن برا شام یزیچ هی:پاشو یسام

 من کلفتتم که برات غذادرست کنم ؟؟مگهیدیبه من دستورم ی؟؟هیهست یک ی:توفکر کردمن

پس خوب حواستو  یبرم توام بامن کالس دار دیزودبخوابم فردا دانشگاه با دیمن حوصله ندارم باتو جروبحث کنم با نی:ببیسام

 جمع کن

 :بروبابامن

 یبچه پرو غذاها نیآشپزخونه ا یگشنم شده بود ازجام بلندشدم ورفتم تو ینم چون خودم حسابم رونیاز اتاق رفت ب تیباعصبان

 ظهرم تموم کرده

 نداره ها یتعادل روان نیوااااا ا کردیکه بالبخندنگام م یداغ شدن گونم باتعجب برگشتم سمت سام بااحساس

 میهم خوب باشبه بعد با نیاز ا گهید دمیقول م یمن اشتباه کردم ول دونمی:میسام

 یقول رو داد نیصبحم هم ی:توبدقولمن

 یجد ندفعهی:ایسام

 بخشمتی:باشه ممن

  رونیازآشپزخونه رفت ب یباخوشحال

 بوسش داغ بود یهنوز جا گونم

 شدم ها وانهید کنمیمن م هیفکرا چ نیاصال ا عع

 سرخ کنم  ینیزم بیگرفتم س میزمان کمه تصم دمید

 شام بخوره ادیب صدا زدم که رویکارم سام بعداز

 زیدورم مینشست

 کارا ادواسهیم یخانوم مسن کی:ازفردا یسام

 بکنم؟؟ یمن کار سین یازین گهید ینی:آخجون من

 خانوم رتنبلی:نخدوگفتیخند یسام

 رشدمیس گهیزدم وگفتم:من د یثیلبخندخب

 ینخورد یزی:توکه چیسام

 بسه گهی:نه دمن



 خوردیکه بااشتها غذام یرفتم پشت سام یواشکیکردم و یامو بشورم دستامو کفدست خوامیم نکهیا یجام بلندشدم وبه هوا از

 دنبالم دییموضوع وگرفت ودو هیدستام کف دید یباتعجب برگشت سمتم وقت یکه سام رخندهیزدم به موهاش وزدم ز دستامو

 حساس یمنم که حساااااب مبل وشروع کردبه قلقلک دادنم یآورد وانداختم رو رمیبدو از اخرم گ یمن بدو سام یه حاال

 دمیخندیبلندبلندم

 بسه یگفتم:س..سا..سام دهیبر دهیبر

 رحقتهی:نخدوگفتیخند یسام

 شدهیناچیباترس بهم نگاه کردودستم وگرفت وگفت:م یمن سام غیزدم وباج یغیکه ج دیرکشیقلبم ت هوی

 :ق..قلبممن

 بودم وبعدش از جام بلند شدم دهیدراز کش یورکه همونط کمید رفته بو ادمیکال  یگفت:لعنت شویشونیزدبه پ یسام

 ؟یندار یزیچ ییدارو کیدردت  نی:خب تو واسه ایسام

 هیدوم نتیکاب ی:چرا تومن

 اب وقرص برگشت وداد که بخورم  وانیل کیرفت وبا عیسر یسام

 که سین یزیچ ینگرانه به زور لبخندزدم وگفتم:حاال چرا انقد نگران یلیکه خ دمید

 نبود اسمدحوی:ببخشیسام

 نداره بابا یبی:عمن

 کنمیم تی:نگوبابااحساس مسئولیسام

 ؟؟یکن کاریچ یخوایاونوقت م گهیبچت م میکه بچه دارش گهیدوروزد گمی:باشه من نممن

 میزدم ومن ودقعا باورم شده که مادوتاذوج خوشبخت یچه گند دمیفهم تازه

 گهید نیشیخب ..خب بعد بچه دارم گهید یکنیازدواج متو  میازهم جداش یخب وقت نکهیا ینی...اومممم ینی زهی:چمن

 یبد حیتوض خوادی:خب حاال نمیسام

 گفتم اصال ولش کن یچرت هی:من من

 یگیادمی:بله بله شماچرت زیسام

 گم؟؟یادمیمبل وزدم توسرشو گفتم:من چرت ز کوسن

 زدم اشتباه شده حتما یحرف نیهمچ ی:نه نه من کیسام

 :اهامن

 دانشگاه میبر دیصبحم با روقتهید گهیب د:پاشو برو بخوایسام

 :باوشهمن

 فکر کردم یوبه سام دمیتخت دراز کش یاتاقم ورو یرفتم تو یسام باکمک

 االن مهربونه چقد

 کرد سهیمقا گهید یاالنشو با موقع ها شهینم واقعا

 کم چشمام گرم شدوخوابم برد کم

. 



. 

. 

. 

 رشدهیخوابالو دچشاموبه زور بازکردم که گفت:پاشو  یسام یباصدا

 :مگه ساعت چنده؟من

 بدو می:هشته ماهم ساعت ده کالس داریسام

آماده شدم ورفتم  عیتکون دادم وازجام بلندشدم دست وصورتموشستم وصبحونه رو آماده کردم بعداز خوردن صبحونه سر یسر

 رونیب

 برق لبم ودرآوردم وزدم  فمیازتوک

 م؟ی:بریسام

 می:اره برمن

 وروشن کردوراه افتاد نیماش یوسام میشد یسام نیسوارماش نگیپارک میورفت میردخونه رو قفل ک دره

 دیمارو باهم د تهیشدم که همون موقع سارا افر ادهیپ نیاز ماش دنمونیوبعداز رس میراه بود یتو یا قهیدق چهل

 ؟؟یخوب ارجانیگفت:سالم سام یاومدسمتمون وروبه سام باعشوه

 ارجانیسام اوهوک

 م خانوم رادمنشسال کی:علیسام

 ارجانیبگه سام دیکردکه اون احمق بفهمه نبا دیخانوم رادمنش تاک یرو

 کالس یومنم رفتم تو میدانشگاه ماهم واردشد ینگاه وحشتناکم به من کردورفت تو کینازک کردو یپشت چشم سارا

 یشد تی:به به چه باشخصنایترفتم سمتشون وسالم کردم که  دمشونیها د یصندل نیکه آخر گشتمیدنبال دخترا م باچشم

 :بودم من

 واردشد یلحظه درزده شدو سام همون

 زویم یخسته بودم سرمو گذاشتم رو یشروع کردبه درس دادن منم که حساب یسام به احترامش بلندشدن وبعدشم نشستن همه

 نشستم خیسرجام م یسام یکه باصدا بردیداشت خوابم م

 حواستون هست؟ اتی:خانوم بیسام

 بله استاد:ب...من

 دیمسئله رو حل کن نیلطفا ا نیای:خوبه پس بیسام

 :چشممن

 جانم چقد آسونه شانسم گرفتا یجام بلندشدم ورفتم سمت تخته ا از

 دینیدبشیتونینگاه کردم که گفت:م یمسئله رو حل کردم وباغروربه سام عیسر

 :چشممن

 نیکنارگوشم گفت:افر ناآرومیسرجام که ت نشستم

 میبه درس گوش داد گهیبهش زدم ود یچشمک



 شهی...چون که همیبا خرس قطب میسرکالس چون بازم کالس داشت میوباز برگشت میبوفه قهوه خورد میتموم شدن کالس رفت بعداز

  یخرس قطب میگیوماهم بهش م خوابهیسرکالس م

 رکنهیخدابخ شروع شد هوف دناشیکش ازهیبه کالس همه سالم دادن واونم فقط سرشو تکون دادوخم باواردشدنش

 دیزوخوابیم یاز بچه هاوخودشم سرشو گذاشت رو یکیدرس دادو کالس وسپردبه  یساعت مین

 رونیب میکالس مزخرفم تموم شدورفت نیا خالصه

 خدا خوابه ی شهیکه هم نمی:اهیمهد

 :بهتربابا اصال حوصلشو ندارممن

 قای:دقنایت

 نینکن بتی:انقد راجب مردم غمائده

 :چشم ننه بزرگمن

 :ببنددهمائ

 :بازم چشممن

 میساکت شد گهیوبابک سمتمون د نیرحسیآرتان وام بااومدن

 خوشگل شماره بدم؟؟ ی:به به خانوماآرتان

 شماره بده ایدرست کن بعدب افتویبرو اول ق شی:امن

 کنهیم نیداره به شوهرت توه نانگای:عع تآرتان

  گهید گهی:خب راست منایت

 ناخانومی:دست شمادردنکنه تآرتان

 به تو فروشهینم نامنوی:معلومه که تنم

 خانوم یدآبجید می:حاالخواهآرتان

 اومدن سمتمون دمیوسع یناز

 ن؟؟یکه نبود نیداشت فی:به به شماهاکجا تشرمن

 یبه مادار کای:توچیناز

 ایدختره رو نخور نیحواست باشه گول ا دی:سعمن

 :چششششمدوگفتیدخندیسع

 دارم برات دی:باشه اقاسعیناز

 من غلط کردم :آقادیسع

 لی:اه اه زن زلمن

 میانگار که ماازدواج کرد لیزن زل گهیم نی:همچیناز

 شاهللیا ایزود نی:به هممن

 شاهللی:انایت

 ن؟یریگیم یک تونویشماعروس نایت ی:راستمن

 سیواال هنوز معلوم ن دونمی:نمنایت



 :اهامن

 گهید میکارامونو بکن یزیبزنانه ر دیکم کم با گهی:دآرتان

 ی:اوکمن

 گهید میرو صدابزن بر یبرو سام ری:اممائده

 :چشمریام

 اومدن  یروسامیبعد ام نیوده م میوماموند ررفتیام

 می:خب بریسام

 بچه ها شیپ میامشب بر ی:ساممن

 می:باشه بریسام

 میوراه افتاد میناشدیسوارماش همه

 داخل آسانسور  میکردو رفتبابک زودتر رفت درو باز میشد ادهیهمه پ میدیرس یوقت میساعت توراه بود مین

 رونیب میمدنطرمون درباز شدو هممون رفت یبه طبقه  دنیبارس

 دلم تنگ شده بود ی:وامن

 ی:عخنایت

 :مرضمن

 واحد خودمون میماهم رفت وییواحد روبه رو یرفتن تو مسرا

 باشه ینجوریا مونییکه دوران دانشجو کردمیفکر نم یی:خدامن

 ازدواج کنم که کردمیمنم فکر نم قای:دقنایت

 :اهوممائده

 میواسه ناهاربکن یفکر هی نی:پاشمن

 رونیکه سفارش بدن از ب گمیبه پسرام رمی:مهیمهد

 :آره بروبگومن

 گفتم خودت برو یزیچ هی:حاالمن هیمهد

 رمی:اوف باشه ممن

 دروباز کرد یوزنگ واحدشونو زدم که سام رونیب رفتم

 یمظلوم کردم وگفتم:سام خودمو

 یلیچون خ شهیم یباشه راض یطرف هرک کنمیم ینجوریگام کرد که چشمامم مظلوم کردم )هروقت چشمامو اباتعجب ن یسام

 :(joy:کنمیم فیحاال خودم از خودم تعر شمیم یخواستن

 وروجک شدهی:چیسام

 که بهم داد خوشم اومد یوروجک ازلقب

 ؟یسفارش بد رونیغذا از ب شهیزدم وگفتم:م یلبخند

 یاونجا ول میایم دمیتنبل خانوم برد سفارش م:باشه دوگفتیخند یسام



 :باوشهمن

 رفتم وبه بچه ها خبر دادم عیسر

 گهیکنم د کایخو چ نیهم خودتون گشنه

 ربع بعدغذاهارو آوردن کیاومدن وحدود پسرا

 (ندهیبه ضررمن تموم شد)البته االن نه واسه آ نیمهربون شده وا یلیییییخ دایجد یسام

گرفتم که بهشون زنگ  میدلم واسشون تنگ شده بود تصم ناافتادمیمامان ومب ادیبعدازغذا  میامونو خوردوغذ میدورهم نشست هممون

 بزنم

 مامان:جانم برداشتم وشماره مامان وگرفتم مویگوش

 من:سالاااام مامان خوشگلم

 طونمیمامان:سالم دخترش

 ؟ی:خوبمن

 ؟؟ی:آره قربونت برم خوبم مادرتوخوبمامان

 منم خوبم ی:شماکه خوب باشمن

 کنه؟یکارمیچ اری:خداروشکر چه خبرا ساممامان

 نشسته نجایخوبه االن ا ارمیسام یخبرسالمت چی:همن

 :سالم برسونارسرشوبرگردوندوگفتیسام

 رسونهیم ارسالمی:ساممن

 :سالمت باشه سالم برسونمامان

 کنه؟یکامیناچی:چشم مبمن

 ننخوبه االن رفته خونه دوستش که درس کارک نامی:مبمامان

 :آها خب خوبهمن

 دخترم اریبده به سام وی:گوشمامان

 ی:چشم گوشمن

  یدادم به سام ویگوش

 ن؟ی:سالم مامان جان خوب هستیسام

 دمیشنیمامان وکه نم یصدا

 ممنون منم خوبم ی:مرسیسام

.... 

 قطع کرد ویصحبت کردوبعدشم گوش یهم سام یا قهیدودق

 ه؟یک نایت:سکردوگف یاخم یزنگ خورد سام میلحظه گوش همون

 به من زنگ زده؟ یواسه چ نیخودمم درهم رفت وگفتم:ا یاخما

 شهیاالن قطع م هیبگو ک عی:سریسام

 یکه جواب مثبت بد یبر زارمیشرط م نیبه ا گفتی:همون پسردوست بابام که خاستگارم بودوبابام ممن



 :اهایسام

 قطع شدودوباره زنگ خورد  یگوش

 جواب بده:بده خودم اگه چرت وپرت گفت تومن

 فنیآ یاشاره کرد که بزارم رو یگرفتم وجواب دادم سام ویگوش

 :بلهمن

 :سالم خانوم خانومانایس

 توهم بود نطوریهم یسام یاخما

 نیی:بفرمامن

 زم؟یعز ی:خوبنایس

 کردنیودخترام باترس به من نگاه م کردیموهاش فروم یکردم که کالفه دستشو تو یبه سام ینگاه

 یگ زدبه من زن یچ ی:برامن

 یبرات کم گذاشتم که عروس شد یبدونم چ خواستمی:چون منایس

 نزن یپس حرف اضاف خواستمی:من ازاولم تورونممن

 رو برات بسازم یزندگ نیبهتر دمیباخودم ازدواج کن قول م ریبگ اطالقیب ناجانی:منایس

 یناموس عوض یب کهیگرفت وگفت:ببند دهنتو مرت وازمیگوش یسام

 ارخانیسام یقا:اووو به به آنایس

 :خفه شویسام

 نیکن یراحت زندگ زارمیونم نامیچون من عاشق م یکرد یبدکار نی:ببنایس

 یبکن یتونیهم نم یغلط چی:ببنددهنتو هیسام

 یدآقاسامید می:خواهنایس

 ادیازش بر م یپسره کله شق هرکار نیا یگفتم:سام یباترس روبه سام قطع کرد ویگوش بعدم

 نترس یبکنه الک نهتویهم نم یکار چی:هیسام

 ناباشهیبه م شترحواسمونیب دیچندوقت با نی:درهرصورت انایت

 باشه چون بااون لج شده یحواسمون به سام دیپس با زنهینم نایبه م یبیمطمئنن آس ناسی:اون که به حساب خودش عاشق مبابک

 :عع مگع من بچم که حواستون به من باشهیسام

 مایدورهم باش میاومد کشبی نیبحث بگذر نی:توروخدا ازاهیمهد

 نیاصال ولش کن گهی:راست ممن

 که خودمو خوشحال نشون بدم کردمیم یدلم آشوبه وسع یکه چقد تو دونستیخدام یول

 ...یسام یول زنهیبه من نم یبیوآس ناعاشقمهیبودم چون به قول بابک س یسام شترنگرانیب

 گهید دخودتیبه ام ایخدا هوف

 یکنیفکر م یانگاربغلم کرده وکنارگوشم گفت:به چ یمبل طور یداخت پشت گردنم روکنارم نشست ودستشو ان یسام

 نای:سمن



 نایاخم کردوگفت:بهت گفتم فکرنکن م یسام

 :من نگران تواممن

 بکنه یکه کار کنهیاصال غلط م شهینم یچی:نه نگران من نباش هیسام

 بازم اون استرس رو داشتم یآروم شدم ول کمیفقط  کمی باحرفاش

 کردم حواسم وبه جمع بدم وموفق هم شدم یسع

 میکالس دار یفردا باز باخرس قطب ی:وامن

 هیک گهید یباتعجب گفت:خرس قطب یسام

 گمیروم یاستادفرخ نی:بابا هممن

 یخرس قطب نیگی:حاال چرا به بنده خدامیسام

 من مائده جواب داد:چون سرکالس همش خوابه یجا به

 ن؟یساخت یبرا من چه لقبابروهاش وانداخت باالوگفت: یسام

 گریدررفت وگفتم:استادج هوازدهنمی

 باخنده گفت:اوه بله بله یسام

 هیقرمز گرکالهیگندمو درست کنم وگفتم:منظورم ج اومدم

 یحرفتو عوض کن شهینم گهی:دیسام

 شی:امن

 شماپسرا؟ نیشبه ها قصدرفتن ندار میون ازدهی:بچه ها ساعت نایت

 برمی:منکه خانوممم باخودم مآرتان

 دورهم میجمع بش میاومد کشبینکن  ی:اه آرتان مسخره بازمن

 ناجانی:باشه بابانخورمنو مآرتان

 بگوها نیبه ا یزیچ هی ی:ساممن

 رونیکه به زور ببرمش ب نهیبکنم ا تونمیکه م ی:تنها کاریسام

 متهیغن نمی:هممن

برگشت سمتم وگفت:شب  یتواتاقاشون وسامدربدرقشون کردم ودخترام رفتن  یومنم تا جا رونیپسراروانداخت ب یسام

 رکوچولویبخ

 *اری*سام

 یگنده ا یادیتوز ستمیمن کوچولو ن یکوچولوش زدبه بازومو گفت:عع سام یبامشتا

 یخودم یوگفتم:شماکوچولو دمیکش شوینیب

 نستمدویحرفمو خودمم نم هیمعن ینشدم ازحرفم ول مونیکه پش دونمیم نکیا یزدم ول یحرف نیچرا همچ دونمینم

 الیگودز یزنیحرف م یادی:زنایم

 پرو ی:امن

 گنیدل م نیدار نیزنم نباشم بعد خودتون شیکه پ رونیب نیشمادوتا منو انداخت سیقبول ن یهو ی:هوگفتیآرتان که م یباصدا

 نیشنویوقلوه م



 :برو ارتان انقد حرف نزنمن

 داخل دورفتیخند آرتان

 ریشب بخ گهی:خب دمن

 توبغلم وفشارش بدم رمیبگ خواستیکردکه دلم م یهرچشماشو مثل بعدازظ نایم

 دمیوگونشو بوس اوردمیطاقت ن ازآخرم

 داکردمی:خوب نقطه ضعفتو پنایم

 ی:عع مس دنبال نقطه ضعف بودمن

 اومد نایت یصدا هوی

 گهیگمشو تود ایب نایم نی:اه چقد زر زدنایت

خونه که بابک گفت:به به چه عجب  یست منم رفتم توورفت داخل ودرم ب رگفتیشب بخ نایگرفته بوداز حرف زدنش م خندم

 نیواز خانومتون دل کند نیآورد فیتشر

 :ببند بابک جانمن

دارم بهش  کسرهیچندروز  نیکه ا ییوفکرم رفت سمت دخترکوچولو دمیتخت دراز کش یاتاقم ودرم بستم ورو یرفتم تو بعدم

 کنمیفکر م چرا همش دارم بهش دونمینم سیاصال دست خودم ن کنمیفکر م

 ...اصال ولش کن بهتره فکر نکنم بهش ایکه بهش دارم عادته  یحس نیا دونمینم

 کم چشمام گرم شدوخوابم برد کم

. 

. 

. 

. 

 عع پس خانوم نقشه داشته دمیباالسرم د خیپارچ آب  کیرو با نایشدم که م داریبچه ها ب یباسروصدا صبح

 آوردم وازپشت بغلش کردم رشیدگزو یلیدنبالش وخ دمییاز جام بلندشدم ودو عیسر

 ؟یکارکنیچ یخواستی:ممن

 زمیروت آب بر خواستمیباخنده گفت:م نایم

 یکرد جای:شمابمن

 باالانداخت وگفت:دلم خواست ییابرو نایم

 جاکردهی:دلتم بمن

 نکن نیبه دل من توه ی:هونایم

 ه؟یچ هتی:خب االن تنبمن

 کن ی:به نظرمن تو آبوروش خالنایت

 هیفکرخوب منی:اومممم امن

 کشمتیم نایزدوگفت:نههههه ت یغیناجیم

 :به من چهنایت



 خودت انتخاب کن ناخانومی:خب ممن

 خورمیتکون نم گمیسرجام ود نمیشیدخترخوب م کیمنم مثل  یولم کن دی:به نظرمن االن بانایم

 یکن طنتیش زیر هی دیسرجات وبا ینیدخترخوب بش کیمثل  یتونیکه شمانم نهی:آخه مشکل امن

 دمی:قول منایم

 میکن فیوتعر مینی:ببمن

حرف بزن بابامن غلط کردم  ناتوروخدایکه )صداشوکلفت کردوادامه داد(م نیالتماسمم بکن یول نیکنیم فیهم تعر نینیبی:هم منایم

 گفتم توساکت باش چون خونه سوت وکورشده

 ینخور وتکون ینیکه توبش کشمینفس راحت م کیدوما من  اریمنو درن ی:عع اوال ادامن

 پس ولم کن  ی:اوکنایم

ساکت  نایگذشت وموقع صبحانه هم م یور رفت حدود دوساعت شیمبل نشست وبا گوش یرو دیاز دورش بازکردم که پر دستامو

 بود وخونه واقعا ساکت بود

 به خودم اومدم میگوش یباصدا

رفته بودبهش زنگ بزنم دکمه اتصال وزدم  دمایچندروز کال  نیآخ آخ ا یگوش یبرداشتم که شماره مامان افتاده بودرو ویگوش

 وجواب دادم

 :سالم مامان خودم چطوره؟من

 منم خوبم نیمامان جان تووعروسم خوب باش ی:سالم پسرگلم مرسمامان

 می:بببللله که خوبمن

 :خب خداروشکرمامان

 :چه خبر؟باباخوبه؟من

 اره باباتم خوبه ی:سالمتمامان

 :خوبه پسمن

 ذره شده کیدلم واسش  ناکهیبده به م وی:گوشمامان

 گهی:دست شمادردنکنه دمن

 :حسوددوگفتیخند مامان

 دمی:چشم االن ممن

 ایمادرشوهردن نیجواب داد:سالااام بربهتر یباانرژ ناکهیدادم به م ویگوش

 هم مامان هم بابا عاشقشن زهیریبس زبون م از

 خوبن؟ ن؟آقاجونی:خوبم شماخوبنایم

 حرف نزد گهیقطع کرد دوباره نشست سرجاش ود یحرف زدووقت یکل گهید خالصه

 دمیبابا پوس میحرف بزن کمیپاشو نای:اوووو منایت

 :به من چهنایم

 جو گرفته ناروی:اوه ممائده

 رکنهی:خدابخمن



 نی:راجب من انقد حرف نزننایم

 :چشم کوچولومن

  نمیس زدبهیشدونشست روپام ودستاشو مشت کرد وم یعصب

 نهیچقد دستات سنگ یتم:وااااادستم گرفتم وگف یتو مشتاشو

 :خودتو مسخره کننایم

 میمائده هممون باتعجب نگاش کرد غیباج

 :چتهریام

 که؟یدنزدیکه ع نی:دقت کردمائده

 ؟یزد غیج نی:برا هممن

 میدینخر یچی:خب ماهمائده

 اون مخ نداشتت کارکرد کدفعهی ایگیراست م ی:وانایم

 کنمایلهت م زنمی:ممائده

 دمیترس یوا ی:وانایم

 یبترس دمی:بامائده

 گهی:بسه دمن

 دیبازارخر میبر نیآماده ش نی:خب پاشریام

 :آخجوننایت

 ازبرق بکشه نویا یکی:آرتان

 یافتاده زبون درآورد یبازچشمت به سام نمیبی:آرتان منایت

 یمن دار کابهی:عع چمت

 گفته باشم یزیچ هیخواستم  ینجوریهم یچی:هنایت

 ی:اوکمن

 میبود نایماش یبعد حاضرآماده جلو قهیدق ستیرفتن آماده شن وب همه

 زده بود یپیت نیبودکه همچ یبار نیخوب نبودوباعث شدکه اخمام بره توهم اول یلیخ پشیکردم ت نایبه م ینگاه

 س؟یمناسب ن پتیت یکنیفکر نم نای:ممن

 هم خوبه یلیفکرکردن درآوردن وادامه داد(نه خ یفکرکنم)ادا کمی:اومممم بزا نایم

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا ییا تنها:آهمن

 دمیرس جهینت نیاالن فکرکردم وبه ا نیکه هم یدید گهی:آره دنایم

 برو لباستو عوض کن گهیبسه د یشدم وگفتم:شوخ یجد

 چشه مگه؟ پمی:عع تنایم

 گوشه بدوبرو سی:چش نمن

 :نچنایم



 میبود یذوج ینی ناشدنیهم سوارماش هیوبق نیماش یحرفش نشست تو نیا بعداز

 یدونازیعس

 رومائدهیام

 هیومهد بابک

 نایوت آرتان

 نایمنوم

 نابکنهینگاه بدبه م یکس خواستیانقد حساس شده بودم اصال دلم نم دایچرا جد دونمیهم کردم نم یواخمام وتو نیماش یتو نشستم

 میکردینگاه م رونیردوبدل نشدوجفتمون بااخم به ب نمونیب یحرف چیبه بازار ه دنمومیتارس

 میوهممون واردپاساژ شد میشد ادهیارک کردم وپوپ نیماش

 نجایاوه چقد شلوغه ا اوه

 بچه هام دنبالمون اومدن یمغازه ا کیسمت  دوبردیبازومو کش ناباذوقیم هویکه  میراه رفت یا قهیدق ده

 سته چقد خوشگله نیا نی:ببنایم

 :اهوممن

  یذوق ی:چقد توبنایم

 کنم کای:خب چمن

 گهید میبپوش می:برنایم

 م؟یریمثال ست بگ ی:براچنم

 گهید میزن وشوهر رسرمونی:خب خنایم

 :ههمن

 :کوفتنایم

 قشنگ بود مانتوش یلیخ نامیتن م یوتو ومدیبهم م یلیخ دمیلباسه رو پوش نایبااجبار م ارنیب زمونیرفت وگفت که سا وخودش

 رونیب میواومد میدیخر گهیخالصه د کهیش یلیوگفتن که خ دنیهاهم پسند بچه

 نیکنیدنمیماهاچرا خر:شمن

 بدپسنده یلیخ ناکهیت نی:اآرتان

 نکن نیمن توه قهی:به سلنایت

 :چشمآرتان

 خداروشکر بدپسندنبود دیوکفششم خر فیدوکیهم خر یمشک یروسر کینایوم میدیهم خر یشلوار مشک نایم منو

 هنوز نصفه بود هیبق یول ریفقط مائده کارش تموم شده بودوام میدکردیهمه خر نیماا

 *نای*م

 مانتو پسندکردورفت که بپوشه کیهم  هیمهد

 بعد( زارمی)حاال مدلشو مومدیخوشگل بودو بهش م یلیخ رونیبعد اومد ب نیم پنج

 خوشگله یلی:خمن



 گهیبرش دارد نوی:توروخدا همبابک

 برمیم نوی:باشه پس همهیمهد

 رفت لباسشو عوض کنه بابکم پولو حساب کرد هیتامهد

 ها شهیت مناراح یلیخ هی:مهدمن

 شهی:نه نمبابک

 شه؟یچقدم دآقایوگفت:ببخش رونیاومدب هیمهد

 :حساب شدخانومفروشنده

 کنمیخودم حساب م ؟منیکرد یکار نیچپ به بابک نگاه کردوگفت:چرا همچ هیمهد

 موفق شدوپولو برگردوند به بابک هیکل کل کردن ودرآخرم مهد انقد

 تموم شدن دایوهمه خر میدیخر گهیمثل همد گهید یمانتو کی یکردن وماچهارتاهم نفر داشونویهم خر هیبق

 میبخور یزیچ کی می:برآرتان

 :موافقممن

  میخونه شد هیوبعداز خوردن غذا راه یفسفود میرفت

 مبل یمبل وخودمم افتادم رو یانداختم رو کارویوهالک وپالست خسته

 خونه میبر گهیدوساعت د یکی نای:میسام

 امی:عع من دوس ندارم بمن

 خونمون میبر دیکه با ؟باالخرهیچ ینی:یامس

 میفردا بر می:خب امشبم بمونمن

 نیبمون گهی:آره دنایت

 یببر نارویم میزاری:مانممائده

 نطورهی:بله همهیمهد

 مایدار ی:ماخونه زندگیسام

 ؟؟یا ی:چه خونه زندگمن

 گهید میریفردا م یول میمونی:باشه خودتو نکش امشبم میسام

 :باوشهمن

 میپسرارفتن وماهم تصم بود لیوامروز وفردا تعط میاتاق ولباسام وعوض کردم خداروشکر پس فردا دانشگاه داشت یتو رفتم

  میبزار لمیف میگرفت

 میوحشتناک گذاشت ودوره هم نشست لمیوف هیمهد

 به خوردن میوشروع کرد میکه جلومون بودوبازکرد ییپسایوچ پفکا

 بغلش جادادم یناوخودموتویبودم به ت دهیوحشتناک شدومنم که ترسووووو چسب یلیخ گهیکم کم د یخوب بودول لمیف یاوال

 :چته تونایت

 نیکه گذاشت هیلمیچه ف نیخدالعنتتون کنه ا نای:تمن

 یی:به ماچه که تو ترسونایت



 سیمن خوب ن لمابرایف نیا ای:روانمن

 ینکرد یادآوریخدامرگم بده چرا خوده احمقت زودتر ی:واهوزدتوصورتشوگفتی هیمهد

 رفته بود ادمی:خودمم من

 وقطع کرد لمیف هیومهد میزد غیوحشتناک اومدکه هممون ج ییییلیخ یصحنه  کیلحظه  همون

 زبونم بنداومده بود گهیبهش مائده رفت دروباز کرد منم که کال د دنیکوب یدرکه بامشت م یباصدا

 :چتونه شماهایسام

 نداومدهب نازبونشیم میوحشتناک گذاشته بود لمی:فهیمهد

 دادیبهم م یآرامش خاص کیبغلش گرفت که  یاومدسمتم وسرموتو یمن زوم شدوبانگران یرو یسام نگاه

 ن؟ینیبیم لماینجورفیازا یبراچ نیترسی:شماهاکه میسام

 خداشفاتون بده ینی:بابک

 :ساکت باش بابکهیمهد

 بود یخندش براچ گهید دونمینم کردیآروم م نارویکه باخنده داشت ت آرتانم

 نیبر نیپاش گهی:خب دمائده

 نجایهم مونمیمن م ترسهیم نای:تآرتان

 :چه غلطاهیمهد

 نطوریاتاق خودشو مائده هم هم یهم تو هیمهد ناویاتاق ت یرفتن تو ناکهیوت آرتان

 نبود الشمیخ نیهم که اصال ع یناز

 ؟یناخوبی:مدیسع

 من بخوابه شیپ ادیگفتم که ب یناز رفتن ومنم به گهیراحت شد د الشیخ یوقت یسرموتکون دادم سام فقط

. 

. 

. 

. 

 دهنش باز بودوتخت خواب یبازکردم ناز خوردچشمامویکه به چشمم م یبانورآفتاب

 دهیجانم چه خنده دارخواب یا

 پالس بودن نجایپسرام که طبق معمول ا میوهمه دوره هم جمع شد دارشدنیهم ب هیکم کم بق رونیکردم ورفتم ب خندموجمع

 میآماده شوبر گهینادیگفت:م یصبحانه سام بعدازخوردن

 :آخه...من

 عیبدوسر میادامه بدم وگفت:آخه واماواگرم ندار نزاشت

 رونیبرداشتم ورفتم ب ممیکه کرده بود ییدایوخر دمیاتاق ولباسام وپوش یرفتم تو یحرف چیه یب

 :من آمادممن

 می:بریسام



 میشد نیوسوارماش نگیپارک میورفت میکرد یها خدافظ بابچه

 خونه یتو میوپارک کردورفت نیماش یبه خونه سام دنمونیبارس

 :من اصال حوصله غذاددست کردن ندارممن

 ایتنبل شد یلی:خیسام

 حوصله ندارم خب رمی:نخمن

 دمیسفارش م رونینکن ازب هی:باشه حاالگریسام

 نی:آفرمن

 تهران انیب یدوقتچن خوانیگفت که م کردمیکه باهاش صحبت م شبیجون د هیاومدکه سم ادمی هوی

 یسام ی:راستمن

 هی:بازچیسام

 تهران انیب یمدت هی خوانیگفت که  شبی:مامانت دمن

 افتاده رو برپاکنن نجایکه ا یا چارهیخونه ب نیا خوانی:عع پس باالخره میسام

 :کدوم خونهمن

 انیب خوانیدشون مکنه حاال خو یتوش زندگ ومدین چکسمیدوهیباباخر شیخونه حدود چهارسال پ هی یدی:توندیسام

 :آهامن

. 

. 
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 رونیمرغ وفسنجون درست کردم وکبابم ازب کنمیخونمون ومنم که ازصبح دارم کارم ومدنیجون وآقاجون وسحرم هیسم امشب

  میسفارش داد

 خداروشکر کارام تموم شد حاال برم لباسام وعوض کنم گهیوانجام داد ود رونیب یدایهم خر یسام

 تونستمیوم یعوض کردم خداروشکر نامحرم نبودکس یوساپورت مشک یا روزهیدفیوباسارافون سفاتاق ولباسام  یتو رفتم

 سرلخت باشم

 ولخت کردمشون  دمیاتوکش موهامو

 خاتمه دادم شمیرژگونه به آرا کیوخط چشمم زدم وبا ملیرژور

 وجواب داد نگاه کردم فنیکه ا یرفتم به سام رونیاز اتاق ب فنیزنگ آ یباصدا

 ؟:اومدنمن

 :آرهیسام

 باال انیتاب میستادیدم درا میرفت ییخوش آمدگو یبرا

دختره زشت  کیچشمم به  یجون بغل کردم وبعدشم سحرو ...ول هیزدم وسم یلبخندپت وپهن رونیآسانسوربازشدو اومدن ب دره

 داخل رفتیبه صورتش تا ته م یزدیکرده بودکه انگشتتو م شیکه هفت قلم ارا

 هیک گهید نیا

 ارهیسام یمهسا دخترعمو شونیزدوگفت:ا یجون نگاه کردم که لبخند هیسم به یسوال



 نیخوش اومد یلیزدم وگفتم:خ یزورلبخند به

 ازم طلب داره وااااا منگل یزیلحظه احساس کردم چ هینگام کردکه  یجور هی

 باعشوه گفت:ممنونم مهسا

 یرکردییقربونت برم چقد تغ یسام یوباناز گفت:واااا یسمت سام رفت

 نی:خوش اومدیسام

 جوووون یدمت گرم سام آخ

 نکردم یاومد که خاک برسرن باآقاجون احوال پرس ادمی تازه

  میباآقاجون واردخونه شد یپرس بعدازاحوال

  زمیبلندشدوگفت:بده من عز یکه سام رونیورفتم ب ختمیآشپزخونه وقهوه ر یتو رفتم

 زمیبهم گفت عز یبهم دست داد وقت یحس خوب هی

 نایتوم یجنبه ا یب چقد اه

 شماراحت باش ارمیخودم م زمیبهش زدم وگفتم:نه عز یلبخندقدردان

دلم واست تنگ  یلیجون:خ هیسم مهسا بره توهم یکه دستشوانداخت پشت کمرم که باعث شد اخما یکارم نشستم کنارسام بعداز

 ناجانیشده بودم

 بود؟ کردخوبیکارمیمامانم چ یتنگ شده بود راست یلی:قربونتون برم منم دلم خمن

حال وهواش عوض بشه  نکهیگرفتس به نظرم واسه ا یلیناخیخب مب یول زنمیبهشون سرم ونیجون:آره فدات شم روزدرم هیسم

 شما شیپ ادیب یچندروز کی

 میکن کای:خب مدرسشوچمن

واز موقع  خونهینملج کرده که درس  نایآخه مب یجون سرشوتکون دادوگفت:راستش مامانت بهت نگفت که ناراحت نش هیسم

 شمانرفته مدرسه یعروس

 دست خودشع؟ ؟مگهیچ ینیگفت: یبزنم سام یحرف تاخواستم

 بکنه؟ یکار نیهمچ ی:آخه براچمن

  دونمیجون:نم هیسم

 شهیم مونیراحت باشه بعدخودش پش یچندوقت هی نی:خب بزارسحر

 واال دونمی:نممن

 خبرا؟ جان چه ی(سامیبحثارو...)روبه سام نیا نی:ولش کنمهسا

 سین یبااخم گفت:خبر یسام

 چقددلم واست تنگ شده بود یدونینم ی:وامهسا

 حرفارو ولش کن نیجون بااخم گفت:مهساجان حاال فعال ا هیسم

 :وااااا زن عمومهسا

 واسه شام انیتموم شدصداشون زدم که ب یوقت دمیزوچیآشپزخونه وم یتو رفتم

 به خوردن میوشروع کرد میزنشستیدورم همه

 کردنیم فیتعر خوردنیکه م یجون هرقاشق هیوسم ونآقاج



 تو یدار یجون:ماشاهلل هزارماشاهلل چه دستپخت هیسم

 :نوش جونتون نظرلطفتونهمن

 گهیکردن نداره د فیتعر نکهیسفارش دادن ا رونیهمه روازب ناکهیبابا زن عمو ا ی:امهسا

 :نه اتفاقا همشونوخانومم درست کردهیسام

 کرد فیتعر ازم یکردم که سام فیک

 سین ادخوبی:به نظرمن کبابا زمهسا

 رونهی:آخه چون کبابا ازبیسام

 وماچش کنم یاون لحظه بپرم بغل سام خواستیکه دلم م آخ

 دیخندیم زیزرینزدوسحرم ر یحرف گهید مهسا

 بهش زدم که اونم بالبخندجوابمو داد یچشمک

 نزد یحرف چکسیآخرغذا ه گهید

 ومهسام که اصال کمک نکرد میردجون جمع ک هیسحروسم زوباکمکیم

رو  یبغض لعنت نیا لیخودبه خودبغض کردم وخودمم دل دمیکه د یباصحنه ا رونیب میوبعدشم رفت میسحرظرفارو شست منو

 دونمینم

  یدست سام یودستم گذاشته بودرد یبودبه سام دهیمهساچسب

 دادینشون نم یعکس والعمل چیهم ه یسام

 بهش دهیکنه چسب نیع یکیکه  ادیبدش ب ین پ توقع دار گهید ادیخب معلومه که بدش نم هه

 دیفهم مویناراحت لیجونم دل هیجون وتا آخرناراحت بودم وسم هیبهش زدم ونشستم کنارسم یپوزخند

 گهید می:خانوم برآقاجون

 نجابمونمیامشب ا خوامیعمو من م می:کجا برمهسا

 خونه خودمون  میریجون:نه مهسام هیسم

 بابا یمهسا؛ا

 گهید نی:خب بموننم

 میریجون:نه گلم مام هیسم

 بمونه نجایسحرا احداقلی نیبابا خب بمون ی:امن

 امیکه ب دمیقول م یول رمی:نه امشب مسحر

 :باشه گلممن

 اتاق ولباساموعوض کردم یدرهم خونه هارو جمع وجورکردم ورفتم تو یاونارفتن ومنم بااخما خالصه

 واردشد یاتاق زده شدوبعدشم سام دره

 نکارا؟یا یچ ینی:االن یسام

 یچ ینی ی:چمن

 *ی*سام

 وگرنه نه من نه توها یاریازدلش درم یریارمی:ساممامان



 نکردم ی:آخه مادرمن منکه کارمن

 که گفتم نی:هممامان

 بعد رفتم ودروبازکردم نیاتاق ده م یتو نارفتیرفتنشون م بعداز

 نکارا؟یا یچ ینی:االن من

 ؟یچ ینی ی:چنایم

 ؟یبچه ها قهرکرد نی:چرا عمن

 کنهیم هیناگریکه م شدهیچ ایکردم خدا ناافتادنگاهیکه ازگوشه چشم م یبه اشک یباناباور

 سمتشو بغلش کردم  رفتم

 زمیعز شدهی:چمن

 آروم کنه نارویکلمه بتونه م نیا کردمیفکر م یول زمیچرا گفتم عز دونمینم

 :دلم گرفته....نایم

 بخواب سیکردم وگفتم:ه موهاشونوازش

 یداریب یومظلومه وتو یخواب انقد خواستن یکه تو یومنم کنارش نشستم چشماشو بست ومنم به چهره ا دیتخت دراز کش یرو

 طونهیوش یبازهم خواستن

 من چم شده؟ ایخدا

 نیمکردم فقط ه ناعادتیعادته آره من به م هیفقط  نیا یکنیتواشتباه م ینه سام وفتهیب یاتفاق نیهمچ دی...نه نه نبانکنه؟؟

 دارشدمیازخواب ب خورهیبغلم وول م یداره تو یکی نکهیخوابم برد وصبح با احساس ا یک دمیفکرا نفهم نیباا

 نایم ربخوابی:بگمن

 ؟یاتاق بخواب نیا یگفته که تو تو یبابا ولم کن اصال ک ی:انایم

 کنم کایچ گهی:خب خوابم برد دمن

 من:اه  االن بلند شو لخبی:خنایم

 دمید زصبحانهیم دنیچ نارودرحالیکه م رونیندشدم ودست وصورتموشستم ورفتم ببه زور از جام بل

 یشد یباز کار نمیبی:به به ممن

 :بووووودمنایم

 :برمنکرش لعنتمن

 بخند گهیبارد هیوگفت: دسمتمیینادویروشدو منم جوابشو بالبخنددادم که م رویزد که دلم ز ینالبخندخوشگلیم

 ی:واسه چمن

 :عع بخندنایم

 انگشت اشارشو فروکردتوچال گونم هویکتش خندم گرفت که حر از

 بخندم؟ یگفت نیکلک پس براهم ی:امن

 :آخه من عاشق چال گونمنایم

 ی:توکه خودتم چال گونه دارمن

 بودم دهیبرا توروتاحاال ند ی:خب آره ولنایم



 ی:اها اوکمن

  میمفصل خورد یصبحانه  کیزویپشت م مینشست

 فرداشب دعوتمون کرد جون واسه هیسم ی:راستنایم

 :چه خبره مگهمن

  دونمی:نمنایم

 :باشهمن

 ونیزیتلو یپا میجمع کردن ظرفا کمک کردم وبعدشم جفتمون نشست یناتویم به

 کم کردم وجواب دادم ونویزیتلو یصدا میگوش بازنگ

 :جانم بابکمن

 ی:سالم داداش چطوربابک

 ی:سالم خوبم توچطورمن

 شما شیپ میایکه ب ردادنیگ دخترا نی:منم خوبم راستش ابابک

 نیای:خب بمن

 میومدیهم م یگفتی:نمبابک

 یکه زبون دراورد نمیبیوگفتم:م دمیخند

 کردمی:داشتم داداش رونمبابک

 سیاون مهد رسرهیز ناهمشی:اها بله بله امن

 یبه خانومم دار کای:عع چبابک

 شده خانومت؟ سین یخبر چی:اوهوک خانومم...هنوهمن

 میایبراتون بزارب میبرخوبم داردوتا خ ی:راستبابک

 می:باشه منتظرمن

 نجایا انی:بچه ها دارن مناگفتمیقطع کردم وروبه م ویگوش

 میکن کایناروچیمب ی:باشه راستنایم

 نجایادایب یچندروز هی رمیگیم طی:براش بلمن

 شهی:باز مامان تنها منایم

 گهیاددی:خب مامانم بمن

  زنمی:آره بهش زنگ منایم

 نجایا انیکردکه ب شونیاصرارراض یزنگ زدوباکل مامان نابهیم

. 

. 
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 بعد بچه هااومدن باال نیدروباز کردم ودوم فنیزنگ آ یباصدا



 ؟؟ییکجا قایدق یی:خانومم کجاهیمهد

 یخوش اومد میی:سالم اقانایم

 ذره شده بود هیکردوگفت:دلم برات  ناروبغلیم هیمهد

 ها نیدیهمود روزی:خوبخ دمن

 .دلم برا زنم تنگ شده خوووو:به توچه ..هیمهد

 منو بخور ای:خب حاال بمن

 یسیهم ن یخوردن شی:اهیمهد

 :دلتم بخوادمن

 خوادی:فعالکه نمهیمهد

 که سی:ماشاهلل زبون نمن

 نی:چرا اتفاقا زبونه ببهیمهد

 گهی:اه بسه دنایت

 :جذبتو عشقه عشقمنایم

 جوووونم ی:انایت

 ن؟یکنیخودتون عشقم عشقم م دنیپسرامحلتون نم نینیبیهام یعقده ا نی:اه حالمو به هم زدمن

 میدیخب رو نم یبرامون ول دنی:اوهوک صف کشنایت

 :بله بلهآرتان

 بدبخت لیزن زل ی:امن

 هیزنده مرگم حتم گهیبدبگم د زیچ هیاالن اگه  رنشدمی:داداش منکه از جونم سآرتان

 :باشه حاال دارم براتنایت

 گفتم یدید ای:بآرتان

 توحاال نیایب لخبیوگفتم:خ دمیخند

 خداهمتونو شفابده ی:اریام

 ی:فعال که تو تونوبتنایم

 شماها نیکنی:چقد کل کل میناز

 اومدکه بابک گفت دوتاخبرخوش دارن ادمیساعت بعد میحدودن میبحث وعوض کرد گهید خالصه

 بود؟ یخوشتون چ یخبرا ی:آها راستمن

 کننیدارن ازدواج م دیوسع ی:بله بهت بگم که نازبابک

 بشم من ی:آخجون چه خواهرشوهردوگفتیسع دبغلیزدوپر یغیج یناازخوشحالیم

 جای:بیناز

 :ساکت باشنایم

 ؟ی:مبارکتون باشه وخبربعدمن



 نطوریهم هم هی:منو مهدبابک

 گهید نیزن وشوهرا بود نیع گهیواال شماکه د هیتکرار نکهینگاش کردم وگفتم:ا پوکر

 یسام کشمتیسن مبل وپرت کردسمتم وگفت:مکو هیومهد رخندهیحرفم همه زدن ز نیباا

 زمیعز سیولش کن ادم ن نیکه بابک دستشو گرفت وگفت:بش ادسمتمیب خواست

 :صددرصد چون فرشتممن

 زهی:سقف نرنایم

 یمن باش دطرفیبا ناتواالمی:عع ممن

 :به من چهنایم

 *نای*م

 رهیبگ ینترنتیا یقراربودسام آخه مینگرفت طینابلیاومدکه برا مامان ا ادمی هوی میدیوخند میگفت یکل

 ینگرفت طیبل ی:ساممن

 رمیگیاالن م ی:وایسام

 ساعت بعدبرگشت وگفت که گرفته واسه فرداظهر میاتاقش ون یرفت تو یسام

. 

. 

. 

. 

 بود یبابا خال یواقعا جا یدلم واسشون تنگ شده بودول یلیبوسشون کردم خ یزده رفتم طرفشونو کل ناذوقیمامان ومب دنیباد

 ذره شده بود هی:قربونت برم دخترم دلم برات انمام

 عشقم نطوری:منم هممن

 ؟یآبج ی:خوبنایمب

 ؟یتوخوب زمی:آره عزمن

 :اهومنایمب

 یبه خونه سام دنمونیبارس بامامان صحبت کردم یراه کل نیب میوسوارشد نیسمت ماش میکردن ورفت یهم احوال پرس یباسام

 یناوسامیواردخونه شدوبعدشم من وبعدشم مب اول مامان میشد ادهیپارک کردوپ نویماش

 اتاق ولباسام وعوض کردم وبرگشتم  یتو رفتم

 گهیاتاق مهمان لباساتو عوض کن د یتو نابروی:مبمن

 تکون دادورفت  یناسریمب

 برگشت  یتوخونه ا یبعدبالباسا نیم ده

 اومده شیپ یمشکل نکهیمن برم تا دانشگاه مثل ا نای:میسام

 ؟یایدم:باشه ساعت چنمن

 زمیعز گهیخونه مامان د نیدنبالتون که بر امی:شب میسام

 مامان شیرفت برگشتم پ یسام یزدم وتادم دربدرقش کردم وقت یمامان پس منم لبخند یتظاهره جلو ناهمشیکه ا دونستمیم



 خوشبخت بشه ناهمیکه مب دوارمیام یخوشحالم که توانقدخوشبخت یلیزدوگفت:خ یلبخندمهربون مامان

 شاهللی:امن

 ؟ی:حاال واقعا خوشبخت هستمامان

 دلم به حرفم پوزخندزدم ( یکه منم عاشقشم)تو یدونیوم هیمردخوب یلیارخی:آره مامان جان ساممن

 :خب خداروشکرمامان

 انقد یساکت ناچرای:مبمن

 بگم ی:چنایمب

 بزن یحرف هیخب  دونمی:نممن

 :چشمنایمب

 گرفتم آماده شم میگذشت که تصم یساعت کی

 اددنبالمونیب یسام یاالنا گهین برم آماده شم که د:ممن

 :بروگلممامان

 بپوشم؟؟ یچ یشگیاتاقم خب حاال مشکل هم یتو رفتم

 حدنداره ادکهیانقد ازش بدم م شیهم که هست ا قهیهم دارن واون عط گهیمهمون د نکهیمثل ا پوشمیوم میدیخر یکه باسام یست اها

 شیعمل افهیقهس بااون  یفک کرده ک یریکبیا دختره

 رونیمدل داربستم ورقتم ب ممیکردم وروسر شمیوآرا دمیپس منم همونارو پوش دهیخودش همون لباساروپوش یخداروشکر سام خب

 ومدین یبابا چرا سام ی:امن

 برداشتم وشمارشو گرفتم مویگوش

 :بله؟یسام

 تو یی:سالم کجامن

 ریدنبالتون آژانس بگ امیب تونمیمن نم نیبب نای:سالم میسام

 ؟یسام یچ ینی:من

 اومده برام شیکارپ گهید امیب تونمیکه گفتم خانومم نم نیهم ینی:یسام

 کنهیم یداره نقش باز یک شیپ سیخانومم معلوم ن اوهوک

 :باشه خدافظمن

 :مراقب خودت باش خدافظیسام

 مینشست نیشما یوتو رونیب میبعد اومدو درارو قفل کردم ورفت نیکردم وزنگ زدم آژانس پنج م وقطعیگوش

 :سالممن

 ن؟یبریم فی:سالم کجا تشرراننده

 رونیب میواومد میروحساب کرد هیکرا نایبه خونه آقاجون ا دنمونیبهش گفتم وصاف نشستم بارس آدرسو

بنده خدا کار  دیدم در شا ادیم شهیاستقبال آخه هم ومدهیجون ن هیداخل تعجبه که سم میباز شد رفت یکیت یوزدم که درباصدا زنگ

 اشته ولش کند

 برقاخاموشه واااا دمید میکه شد ییرایواردپذ



 جون هی:سممن

 تو نیایبرقارفته ب زمیجون:جانم عز هیسم

 خونه یدتویچیتولدت مبارک پ یروشن شدوصدا هوبرقایکه  رفتمیم داشتم

 امروز تولدمه یامروز چندمه؟وا مگه

 عینگاه کردم حرکتم دست خودم نبودکه سر کردیبودونگام م هسادیگوشه وا کیکه بالبخند یدهنم وبه سام یگذاشتم جلو دستمو

 کمرم وکنارگوشم گفت:تولدت مبارک  یبغلش دستشو گذاشت رو یرفتم سمتش وخودم وانداختم تو

 یسام ی:مرسمن

 بود فمی:وظیسام

 همه تشکر کردم وسحراومدسمتم از

 عوض کن نابرولباساتوی:مسحر

 اوردمی:منکه لباس نمن

 برات میاتاق مالباس گرفت یتو:خب توبرو هیمهد

 :ممنونممن

 هم پشت  سرم اومد ودرم بست یاتاق که سام یتو رفتم

 آره؟ یایب یتونیکه نم یگیم یکلک الک ی:امن

 مینیماا گهیکردوگفت:بله د یتک خنده ا سامس

 ناز بود ییییلیتوربود وخ ناشیکه آست یبلندزرشک راهنیپ کیتخت بودنگاه کردم  یکه رو یلباس به

 یپوشیم ی:توچمن

 دمیخر یزرشک راهنی:منم پیسام

 زدولباساش وعوض کرد یچشمک

 تامنم عوض کنم رونی:خب برو بمن

 :برو توحمومیسام

 گهی:عع برو دمن

 داخل نااومدنیبات یلباسام وعوض کردم سام عیسر رونیب دورقتیخند

 تا درستت کنم نی:بشنایت

 رفته و بلده یشگریدوره آرا هی نایدرستم کرد آخه ت ناینشستم وت یصندل یرو

 :تموم شدنایت

 شدبه هلو لی:اوه از لولوتبدیسام

 یناز نیمن به ا یسام یشعوریب یلی:خمن

 :بله برمنکرش لعنتیسام

 جونم یخوشگل شده بودم ا یلینگاه کردم خ نهیآ یتو خودمو

 رونیب میورفت میهمقدم شد یرو پام کردم وباسام یپاشنه بلندمشک یکفشا

 وبغلم کرد داومدسمتمیسع کردنیمامان بالبخندنگام مجون و هیسم



 تولدت مبارک کهیکوچ ی:قربونت برم آبجدیسع

 یداداش ی:مرسمن

 ناجوووونی:تولدت مبارک میناز

 جووون یناز ی:مرسمن

 بود نه تولد یخخخخ مثل جشن نامزد میبودنشست یکه مطعلق به من وسام یصندل یرو

 ها ظییییغل ینی ظیغل گمیم نیبب یظییییغل شیکردم که آرا خونه باتعجب بهش نگاه باورودمهسابه

 بود دهیکوتاهه کوتاه پوش راهنیپ کیبودو کرده

 دست دادواز من رد شد یبه سام اومدسمتمونو

 :اه اه اهمن

 :حرص نخورحاالیسام

 که نکنه از من طلبکاره؟ کنمیکه شک م رهیگیم افهیق نی:آخه همچمن

 دمی:شایسام

 یبد یلی:خبه بازوشوگفتم زدم

 کهیک دنیهم باشه نوبت بر یوآورد وگفت:خب نوبت کیجون ک هیسم

 وهمه شروع کردن به خوندن تولدتولد زگذاشتیم یرو کویک

 :اول آرزوکنیناز

 کیواسه  کنمیاحساس م دایجد یقلب لعنت نیکمکم کن عاشقش نشم چون ا میزندگ یکمکم کن تو ایدلم گفتم:خدا یوتو چشماموبستم

 صالحته یازم هرچب زنهینفرم

ن دهنم دوباره همه دست زد یوگذاشت تو کوبرداشتیاز ک کهیت کی یسام زدنیوفوت کردم وچشمامو بازکردم همه دست م شمع

عقب  دمیکه دهنشوبازکردوخواست بخوره که چنگال وکش یبرداشتم وبردم سمت دهن سام کیک کهیت کینوبت من بودکه  ندفعهیا

  دمیوخند

 کوچولو؟ ینکیم تی:منو اذیسام

 :بلهمن

 کنم وگذاشتم که بخوره تشیومداذیدلم ن ندفعهیا یبردم سمت دهنش ول دوباره

 رفتن وسط سامس دستمو گرفت وبردوسط یهمه ذوج شدیکه پخش م یمیمال باآهنگ

 یه اشکقطر میهمه رفتن کناروفقط ماوسط بود میدیرقصیکمرم گذاشت آروم م یحلقه کردم واونم دستاشو رو دستامودورگردنش

 باشصتش پاک کرد یکه سام ختیاز گوشه چشمم ر

 یآروم گفتم:انقدخوب نباش لعنت یلیخ

 ایگفت یچ دمیگفت:شن طنتیباش یسام

 نایخاک برسرت م یا

 نگفتم یزی:ها من که چمن

  نایگفت:م یبالحن آروم ندفعهیا یسام

 :جانمدگفتمیازدهنم پر ناخودآگاه

 یکن فراموش کن یتوروخدا خودتوعذاب نده وسع میخوریدارم مابه دردهم نمتورون اقتیمن ل یول یخوب یلی:توخیسام



 من... ینبودول نیجنبه چرا عاشقش شدم؟ماقرارمون ا یمن ب هیچه زندگ نیآخه ا ایکردم خدا بغض

 میجوابشو بدن که آهنگ تموم شدواز هم جداشد خواستم

 فکر بودم  یوفقط تو دمینفهم یچیتاآخرمجلس ه گهید

 نیناش کیبودکه  یسام یدرآخرکادو کردمیوتشکر م زدمیلبخندم یوفقط الک دمیفهمینم یچیاعالم کردن ومن بازم ه کادوهارو

 پورشه زردواسم گرفته بود

 هینکاراچیا گهید یدیهمه زحمت کش نیتوا زمیعز یمرس یبهش زدم و واسه تظاهرگفتم:وا یلبخند

 :هرکارم واسه خانوم خوشگلم بکنم بازم کمهیسام

 بهش زدم ورومو برگردوندم یپوزخند کردیجزمهساکه باحرص نگامون م کردنیوبالبخندبه مانگاه م زدنیست مد هم

 میموند ایخودمون کهیکم کم مهموناقصدرفتن کردن ود گهیصرف شدو د شامم

 خونه؟ میبر سین ادخوبیجان من حالم ز ی:ساممن

 سیکرده که حالش خوب ن کای:حاال انگار چمهسا

 یپروشد گمینم یچیبهت ه یه نددهنتوی:مهسا بیسام

  ارجانی:واااا ساممهسا

 به من؟ یچسبونیزنم انقدخودتوم یجلو یکشی:توخجالت نمیسام

 توروازمن گرفت یچون اون عوض کشمی:نه اصلنم خجالت نممهسا

 آشغال خواستمیبراخودت من خودم تورونم یگیم ی:چیسام

 ... یدختره  نیا یول کردمی:من توروعاشق خودم ممهسا

 شد رهیبهش زدمهسابابهت بهش خ یکه سام یا دهیباکش

 یاریم فتیاخرت باشه که اسم زن منو به زبون کث ی:دفعه یسام

 نیاستراحت کن کمیخونتون  نیآروم باش پسرم بر ارجانیجون:سام هیسم

 ولش کن میابریب زمیدستم گرفتم وگفتم:عز یوتو یسام دست

 زنمیبهم م تونویزندگ نیکن یشمازندگ زارمی:من نممهسا

 :ببنددهنتومن

 یآرومش کنم دستم وگذاشتم رو نکهیواسه ا کردیم یداشت رانندگ تیباعصبان یسام نیماش یتو میورفت میکرد یخدافظ باهمه

 دنده بود یدستش که رو

 دستش گرفت یبهم کردوبه زورلبخندزدودستمو تو ینگاه

 شده بودخخخخخ یکیرمانت یصحنه  چه

 تش بوددس یدستم تو تاخونه

 زودتر برگشتن خونه چون مامان سردردبود نایرفت بگم که مامان ومب ادمی یراست

 مبل نشسته بود یواردشدم مامان رو عیبه خونه سر دنمونیبارس

 ؟ی:سالم مامان بهترمن

 دکتر میبر نی:سالم اگه خوب نشدیسام

 :سالم نه بابا خوب شدممامان



 میوواردشد میدروبست

 ن؟ی:مطمئنیسام

 آره پسرم دستت دردنکنه:مامان

 زدوگفت:خداروشکر یلبخند یسام

 اتاق لباساشو عوض کنه یرفت تو یسام

 ؟یالزم ندار یزی:مامان چمن

 :نه دخترممامان

 سمتشو کنارش نشستم بالبخندرفتم

 ناکجاسی:مبمن

 دهی:خوابمامان

 مویپاش که روسر یذاشتم روتنگ شده بود سرمو گ دادیواسه آغوشه پرمهرومحبت مامان که بهم آرامش م یلیخ دلم

 بهم القاشد یدرآوردوشروع کردبه نوازش کردن موهام که ارامش خاص

 *اری*سامد کم چشام گرم شدوخوابم بر کم

 لبم جاخوش کرد یرو یلبخند دمیکه د یباصحنه ا رونیوعوض کردم واومد ب لباسام

 بغل مامان خوابش برده بود یدختربچه ها تو هیناشبیم

 دی:چه زودخوابمن

 :آره خسته بودمامان

 لباساش وعوض کنه دی:خب بامن

 :ولش کن بزار بخوابهمامان

 شهیکه نم ینجوری:خب امن

 مونهیپرکاه م نیدخترسبکه ع نیسمتشو بغلش کردم چقد ا رفتم

 مامان جان ری:شب بخمن

 ری:شب بخمامان

 اتاق وآروم صداش زدم یتو ناروبردمیم

 نپاشولباساتوعوض ک ناخانومینا،می:ممن

 دیکردم ولباساش وعوض کردوتاپ وشلوارک پوش دارشیب باهزارزحمت

 گهیسرد نیا دومنیاون سرتخت دراز کش نایم

  نایم یامشب فکر کردم به حرفا به

 نهیبیم بیآس یلیبزارم عاشقم بشه وگرنه خ دیواقعا؟؟...نه نبا ینی

 فکر کردن باالخره خوابم برد یکل بعداز

.... 

 ییییییی:سامنایم

 هههههه:بلمن



 گهیپاشو د یخوابی:چقد منایم

 جام بلندشدم وگفتم:بفرما بلندشدم خوبه؟ از

 هیباز گفت:عال شیبان نایم

 :دارم براتمن

 رونیب می:باشه حاال پاشو برنایم

  رونیب میوصورتموشستم ورفت دست

 ری:صبح بخمن

 رپسرمی:صبحت بخمامان

 ری:سالم صبح بخنایمب

 ؟یدیودخوابچه ز شبیبهش زدم وگفتم:د یلبخند

 ومدخووووی:خوابم منایمب

 :باشه حاال من

 اتاق کارت دارم یتو یایم یاومدکنارموگفت:سام نایصبحانه مب بعداز

 کردم شییتکون دادم واز جام بلندشدم وسمت اتاقم راهنما یسر

 کنارم نشست ناهمیتخت نشستم مب یاتاق بستم ورو دره

 منو احضارکرده؟ ناخانومیکه مب شدهی:خب چمن

 شدم وصاف نشستم یجد دیکه از چشمش چک یاشک اقطرهب

 بغلم گرفتم یکردم وسرشوتو کشیگرفتم وبه خودم نزد دستشو

 کوچولو یآبج شدهی:چمن

 بهت بگم یچجور دونمی:نمنایمب

 راحت یلی:خمن

 من...م..من عاشق شدم یسام نی:ببنایمب

 ؟ینگاش کردم وگفتم:عاشق ک باتعجب

 سالشه 21و الدهی:اسمش منایمب

 :خبمن

 یهرچ گهیخب د یخوبه ول یلیخ شناسمشیهم که من م ییمثل خودمونه تاجا شونمیووضع مال کنهیشرکت باباش کارم ی:تونایمب

 یشمابگ

 ن؟ی:باهم دوستمن

 خودمو حفظ کنم یکردم خونسرد یسع یآره تکون داد عصابم خوردشد ول هیباخجالت سرشو به معن نایمب

 وگفتم:مشهده؟ دمیکش اخماموتوهم

 :نه تهراننایمب

 ش؟یدی..اصال کجا دنیآشناشد ی:چجورمن



 شیخب چندوقت پ یخونشون ول رفتمیم یوقت دمشیاددیز یلیومنم خ کردنیم یاز دوستامه مشهدزندگ یکی:راستش داداش نایمب

 اومدن تهران

 فقط ادرس خونه وشرکتشونو بده نمشیبیبعدم کنمیم قیالبته اول تحق نمشیبب دی:بامن

 :باشهنایمب

 رونیب میشرکتشوخونشونو گرفتم وگفتم که بر آدرس

 گهیشماباهم د نیگفتیم ی:چنایم

 که میبگ شهینم گهی:دمن

 خب نگو شی:انایم

 که آخش دراومد دمیکش شوینیوب دمیخند

 نکن یفضول گهی:دمن

 :چششششمنایم

 دخترخوب نی:آفرمن

 کردیمدت فقط بالبخندنگامون م نیا یکه تو مامان

 مامان نیکنیفکرم ی:به چمن

  یچی:همامان

 پاشدودروباز کرد وبعدشم مامان خودم اومد نایم فنیآ یباصدا

 :سالممن

 میکردیصحبت م یساعت کیکردونشست  یاحوال پرس مامان

 کنارم نشسته بودودست منم پشت سرش بود نایم

 میکردیم ینقش باز یجفتمون عال ییخدا

 نایم یگلو یدتویپر ییکه مامان زد چا یباحرف

 نمیشمادوتارو بب یخدا آرزومه که بچه ها ی:وامامان

 ؟یخانوم ی:خوبناوگفتمیبه پشت م زدم

 :آ..آرهنایم

 به اون راه نی:خودتونو نزنمامان

 گهید گنی:راست منایم مامان

 بزرگ کنم بعد نارویم دیخودش هنوز بچس من با نیزوده م یلی:وااااا مادرمن هنوز خمن

 یبازومو گفت:خودت بچه ا نازدبهیم

 :باشه اصال من بچهمن

 هیراض ناهمیکه م دونمی:من ممامان

 کردیکردم که باتعجب به مامان نگاه م نانگاهیبه م طنتیباش

 خوبه؟؟ میاری:چشم اصال شش تاهم ممن

 هی:عالمامان



 میبحث بگذر نیباخنده خنده ازا میکرد یسع خالصه

 شمایم الیخیمن ب نی:فکرنکنمامان

 :چشممن

پس توروخدا مارم آرزو به  نشونیخب سرنوشت نزاشت که بب یول نهیبب نارویناومیمب یوش بودکه بچه ها:مهران آرزنایم مامان

 دیدل نزار

 میکه نداشت یخب چاره ا یبه حالش سوخت ول دلم

 خونه میموند نایناومیمنو مب رونویدوتامامانا باهم رفتن ب نداشتم که بگم یا گهیحرف د چیبهش وه زدمیلبخندم فقط

 :آدرسو واست اس ام اس کردمناگفتیآشپزخونه که مب یتو نارفتیم

 رمی:باشه پس من االن ممن

 رونیوعوض کردم ورفتم ب لباسام

 کاردارم رونیب رمیم نامنی:ممن

 یایم ی:خب کنایم

 گهیتا دوسه ساعت د امی:ممن

 :باشه خدافظنایم

کنم چون فردا  قیامروز تحق نیشدم مجبورم هم یودراهب نافرستادهیکه مب یشدم به سمت آدرس نیوسوارماش رونیخونه اومدم ب از

 از صبح تاشب کالس دارم

 *نای*م

 نابودیرفتم طرفشو برش داشتم ت خوردکهیداشت زنگ م میگوش

 :بلهمن

 ی:سالم چطورنایت

 ی:سالم خوبم توچطورمن

 بازار؟ میبر یایم نای:خوبم منایت

 ی:واسه چمن

 دنکردمیخر یچیمن ه گهیبعدد میریبگ دیع نیهم یمجلسمونو تو میگرفت می:آخه تصمنایت

 میمن بر نیامادم باماش گهیساعت د میباشه ن ی:عع به سالمتمن

 اونجا ارتمیآرتان ب گمیمن االن م ی:اوکنایت

 ی:باشه بامن

 ادیگفتم آماده شه که باهامون ب نامیقطع کردم وبه مب ویگوش

 امیمن نم نای:منایمب

 :چرا؟من

 :سردردمنایمب

 گردمیبرم عیمنم سر یطور راحت:باشه هرمن

 :باشهنایمب



 نایبرم با ت خوامیزنگ زدم وگفتم که م یشدم وبه سام آماده

 تکرارنکنما حواست به خودت باشه گهی:دناگفتمیمب ناروبهیت بااومدن

 چشم چشم حواسم هست یاالن باز تکرارکرد نی:عع خواهرجان توکه همنایمب

 نی:آفرمن

 درآوردم فمیوازتوک نیماش چییوسو رونیرفتم ب عیسر

 :سالم عشقممن

 یومدیرترمی:مرض دنایت

 ادب ی:عع بمن

 وروندم سمت بازار میشد نیسوارماش

 میوباهم همقدم شد میشد ادهیپ نیناازماشیبات میدیرس یوقت

 دهینخر یچیناهنوزهیت نیا یول میراه رفت یکل

 گهیوگرنه من د چیکه ه یدیاگه لباس عروستو خر دمیفرصت م قهیدق10بهت  نیناببیگفتم:ت تیکفرم دراومدوباعصبان گهید

 خودت تنهاراه برو مونمینم

 بکش قی.. نفس عملکسی:باشه خواهرم آروم باش رنایت

 نااااایت یکرد ونمی:هوووف دمن

 به چشمم خورد کیلباس عروس خوشگل وش کیچشمم به  هوی

 نیبب نااونوی:تمن

 :کدومونایت

 ناکفشمیوت میهمونو گرفت گهیبود خالصه د کیش یلیمغازه ولباس وپرو کرد خ یت توچشاش برق زدورف هوینشون دادم  بهش

 بخرن انیهروقت آرتان وقت کردب دیبا داشمیخر هیبق گهیدودیخر

. 

. 

. 

. 

 بودن ناخونهیومب یوفقط سام نایجون ا هیمامان رفته خونه سم نکهیرسوندم وبعدشم رفتم خونه مثل ا نارویت

 :سالم من

 دادن  جوابمونایومب یسام

 بزرگه؟ یآبج ی:چطورنایمب

 خونهیباز کبکت خروس م هی:چمن

 انداخت وگفت:واااا یبه سام ینانگاهیمب

 آشپزخونه یاتاقم ولباسام وعوض کردم وبعدشم رفتم تو یورفتم تو دمیخند

 درست کنم؟ یچ اومممم

 درست کنم؟ یناچیمب ی:ساممن



 خورهینامیمب ی:هرچیسام

 شام درست کنم امشب خوامی:من منایمب

 خداروشکر راحت شدم شی:آخمن

 نشستم  یآشپزخونه ومنم کنار سام یتو نارفتیمب

 ..دوس داشتنیبزارم عادت ..وابستگ یچ دیحسو با نیاسم ا دونمیخودمم نم دادیکه بودم حس ارامش بهم دست م یسام کنار

 اصال خودمم هنگ کردم  اه

که  یمنش یباصدا کنه مییراهنما یکیشدم بهتره  جیبکنم منکه خودم گ تونمیکه م هیکار نیبهتر نیگرفتم برم مشاوره آره ا میتصم

 :خانوم نوبت شماستگفتیم

 خودم اومدم وازجام بلندشدم استرس گرفته بودم  به

 داخل  رفتم

 :سل..سالممن

 یخوش اومد زمیفرهمند:سالم عز خانوم

 :ممنونممن

  نییفرهمند:خب بفرما خانوم

  یصندل یروزدم ونشستم  یلبخند

 فرهمند:شروع کن خانوم

 :راستش خانوم فرهم...من

 گلم یکنم من صباهستم وبهتره توام صباصدام کن یادامه بدم وگفت:اول ازهنه خودم ومعرف نزاشت

 :چشممن

 

 :حاال شروع کنصبا

 یمشکل کیخب  یلتهران و امیبودکه واسه دانشگاه تهران قبول شدم ومجبوربودم از مشهدب شی:خب راستش من چندماه پمن

 بودواونم بابام بودکه...

 فکر بود یکردم صبا تو فیوتااالن براش تعر میزندگ ی همه

 :جالبهصبا

  ی:چمن

 تی:زندگصبا

 جالبه شی:چمن

 یشد یوتوام راض نیگرفت یروبه باز یزندگ اریآخه تووسام لمهیف کیخب به نظرمن مثل  یگفت جالب ول شهینم نکهیا ینی:صبا

 بگم یزیچ تونمیگذشته هاگذشته ومنم راجب گذشته نم گهیخب د یول یکن توتباحیاهت زندگبه خاطر دانشگ

 کنم االن کای:خب من چمن

 ستمیخب هنوز از حست مطمئن ن یول یعاشق شد کنمیاحساس م یکه توکرد ییفایکه من دارم وتعر ی:طبق تجربه اصبا

 میریق بگماقراره طال کشمیعذاب م ینجوریعاشقش بشم ا خوامی:من نممن



 یشترنداری:دوراه بصبا

 ی:چه راهمن

 نکهینکنه و دوم ا شرفتیپ یکه نسبت بهش دار یعشق نیتاا یخودتو ازش دور کن کمیو یایباخودت کنار ب دیبا نکهی:اول اصبا

 یخودت کن اروعاشقیسام

 ن؟یبد حیشترتوضیب شهی:ممن

 ی نهیگز شترازیب تتیچون درصدموفق یاول وانتخاب کن نهیگز دیبه نظرمن توبا یبه مرورزمان هنوز زوده ول ی:آره گلم ولصبا

 اصال عاشقت نشه دیاشایاگه عاشقت بشه هم بهت نگه  یسرسخت ومغرورباشه که حت اراونقدیسام دیدومه شا

 دمی:من بهتون خبرممن

 منتظرت هستم زمی:باشه عزصبا

 :ممنونم خدافظمن

 :به سالمتصبا

 خودت کمکم کن ایعاشق کنم؟خدا ارویسام تونمیمن م ینیکنم  کایچ ایه فکر کردن خداوشروع کردم ب رونیاونجا اومدم ب از

 *اری*سام

 شدیترم کینزد ناوآرتانمیومجلس ت گذشتیسره هم م روزهاپشت

که به  دونمینومیا یول دونمیونم نکاراشیا لیکنه ومنم دل کیخودشو بهم نزد کنهیم یهمش سع رکردهییکه به کل تغ ناهمیم یاخالقا

  شهیضررم تموم م

هم داره فقط مونده که رو  یخوب یوخانواده  هیخوب یلیپسره خ نکهیکردم مثل ا قیتحق الدمیراجب م یچندروز حساب نیا یتو

 نمشیدرروبب

 *نای*م

 یازسام خوامیاول وانتخاب کنم اما من نم نهیبودکه گز ردادهیمن به حرف صبا نکردم چون گ یول انهیانتخابم درسته  دونمینم

 ارهیطاقت نم یقلب لعنت نیکارازکارگذشته وا گهیجداشم د

 دخدایبه ام سازمیم مویبه صباندارم خودم زندگ یازین من

 *نای*ت

که واسم  نهیوا کنمیازدواج م پرستمشیکه دوسش دارم وم یبودکه دارم باکس نیواسه ا شترذوقمیب میذوق داشتم واسه عروس یلیخ

 ارزشمنده

 ...شیموقع عروس دهیکش یکه چ کنمیدرک م نارویاالن م تازه

 ؟یکنیفکرم ی:به چآرتان

 خودمون ندهی:به آمن

 جواب دادم ویذوق زده گوش نیاسم مت دنیزنگ خوردباد میخواست حرف بزنه که گوش آرتان

 ایداداش دن نی:سالم بربهترمن

 زنمیبهت زنگ م شهیمن هم یدونیوگرنه که توم گهیخب کارداشتم د تنیمن:عع ما یخواهردن نیمعرفت تر ی:سالم بربنیمت

 دییفرمای:بله بله درست منیمت

 وگفتم:چه خبرا؟ دمیخند

 ؟یکجاهست ی:سالمتنیمت



 میگردیبرم میواالنم دار میبود دکردنی:باآرتان درحال خرمن

 :اوه اوه خدابه دادآرتان برسهنیمت

 ایطرف من باش دی:عع توبامن

 اوردیحرص منو درمکه داشت  نمیدومتیخندیطرف داشت م نیازا آرتان

 تهران رسمیبهت بگم که من امشب م خواستمیبروبه سالمت فقط م گهید لخبی:خنیمت

 ؟یگیم یجد یزدم وگفتم:وا یغیج

 گمیم یخواهرجان آره جد یزنیم غی:چرا جنیمت

 اخجون ییییی:وامن

 :برو وروجک خدافظنیمت

 :خدافظمن

 گفت؟یم ی:چآرتان

 تهران رسهی:امشب ممن

 بابرادرزنم خلوت کنم کمیدنبالش  رمیب پس امشب م:عع چه خوآرتان

 امی:منم ممن

 میریم ی:مجردآرتان

 :عع آرتانمن

 نزن تو غی:باشه باشه جآرتان

 :باشهمن

 *نای*م

 ی:ساممن

 :بله؟یسام

 دمینخر نایواسه مجلس ت یچیمن ه گهید دیخر می:برمن

 ن؟یندار یا گهی:چشم امردیسام

 :نهمن

 اومد براشون شیپ یدوباره چون کار انیکه عبده م گهیوسه چهارروز د نارفتنین ومبرفت بگم که ماما ادمی یراست

 :بروآماده شویسام

 راه رفته رو برگشتم یسام یراه باصدا نیسمت اتاقم که ب دمییدو

 نای:میسام

 :جانمدگفتمیازدهنم پر ناخوداگاه

 ؟یداشت یکار یگفتم:واااااسام زنهینم یحرف دمیشد د رهیسکوت کردوبه چشمام خ یسام

 یبه خودش اومدوکالفه گفت:ها آره درست لباس بپوش یسام

 :چشممن



 تمومه گهیهم کردم خب د یمختصر شیساده زدم وارا پیت کیاتاق و یزدم ورفتم تو یچشمک

 برخوردکردم یکه باسام رونیبرداشتم رفتم ب فمویزدم وک عطرمم

 میزدوگفت:بر یلبخند

 میرفت یسام نیماش ینه وبه سمت خو میازخونه خارج شد باهم

 کل* ی*دانا

 ادبردیرا از  ارزدوحرفشیگفتنش مهرسکوت رابرلبان سام باجانم

 هم شد اوردوموفقیادبیفکرکردتاکالمش رابه  یخوردوبه خودآمدوکم یا کهی زدینامش راصدام ناکهیم یدوباره  یباصدا

 ای:ها آره درست لباس بپوشیسام

 :چشمنایم

دستان مردانه اش گرفت ومدام جانم گفتن  نیراب ارسرشیناسامیبعدازرفتن م روروشدیارزیقرار سام یب دل نادوبارهیگفتن م باچشم

 شدیاکوم نادرسرشیم

 نداره یقرار یجانم گفتن که انقدب کیمن چم شده؟حاال ایخدا کردیفکرم باخودش

 زاتاق خارج شدزدوا یساده ا پیاش ت یمغرورودوست داشتن یمعشوقه  یعاشق که به خواسته  ینایوامام

 اش زدوباهم ازخانه خارج شدند یبه همسرصور یلبخند تیاربارضایسام

داد  یرادردست پرقدرت همسرش جا نادستشی..مرفتندیبه مقصدهردودرکنارهم راه م دنشانیگرفتند...بارس شیبازاررا درپ وراه

 ناشدیم یرناگهانییهمه تغ نیمتعجب ومبهوت ازا اربودکهیوبازسام

 *اری*سام

 رکردهییکه انقد تغ بهیعج یلیدستم گذاشته بودنگاه کردم خ یکه دستشو تو یینایبه م عجببات

 ایب ی:سامدوگفتینادستموکشیهومی میشدم وبه لباس هانگاه کردم ازچندتامغازه ردشد الیخ یب

 یبازم زرشک یقشنگ بوددل یلیکه پسندکرده بودوبهم نشون دادخ یلباس

 درخدمتم نیخوش اومد یلیخانوم مسن بوداومدسمتمون وگفت:سالم خ کیفروشنده که  میشدنکردم وباهم واردمغازه  یمخالفت

  خواستمیروم ی:سالم ممنونم اون لباس زرشکنایم

 ارمیزدوگفت:چشم دخترم االن برات م یلبخند فروشنده

 نادادشیبعدباهمون لباس اومدوبه م نیدوم

 دست به کارشدم وصداش زدم رکردخودنید دمید یاتاق پرو منتظرموندم تاصدام کنه ول نارفتیم

 ؟یدینانپوشی:ممن

 :چرانایم

 ماتم برد دروبازکردومن

 ادیخوشگل شده چقد بهش م چقد

 گه؟ید یخوایم نوی:هممن

 ؟ینظربد کی یخوای:نمنایم

 گهی:خب خوبه دمن

 ذوق ی:بنایم



 *مائده* ومنم رفتم پولو حساب کردم دروبست

که برات اومده جواب بده وفالنه وفالنه  یخاستگار نیبه ا رهیداره رومخم راه م کایمل نیخدااااا سرم رفت از بس که ا یا

 هووووف

 کاااااای:ملمن

 :زهرمارکایمل

 ازدواج کنم خوامی:عع خب من نممن

بدبخت  یدیفقط تو ترش شهیداره عروس م گهیهم که د یشد وناز ناعروسیت شهیداره عروس م هیشدمهد ناعروسی:خنگ مکایمل

 گرفته یترشخونه بو 

 ازدواج کنم خواااااامیمن نم کای:ملمن

 انیسرم باباکه گفته امشب ب ی:فداکایمل

 ؟؟ییییییی:چمن

 یخوددان گهید انی:امشب قراره بکایمل

 ؟یچ ینی:من

 نیهم ینی:کایمل

 دیچیپ یخستش توگوش یوگرفتم بعددوبوق صدا نیرحسیام یباحرص شماره  رونیاز اتاق رفت ب بعدشم

 :جانمریام

 ریییییییییی:امنم

 شدهی:جانم چزدگفتیکه توش تعجب موج م ییرباصدایام

 دعوتت کنم میزنگ زدم برا عروس یچی:همن

 مونی:اوووو هنوکوتا عروسریام

 منو پسردوست بابام هینه عروس مونی:عروسمن

 تودرست حرف بزن یگیم ی:چریام

 هت اطالع بدمزنگ زدم که ب ادیبابام اجازه داده که شب واسم خاستگارب یچی:همن

 گفت:چرت نگومائده حوصله ندارم  تیرباعصبانیام

 سین التیخ نیاالنم ع یجلو ول یومدیم یخواستیخسته شدم تواگه منو م گهیحوصله ندارم د ؟منمی:عع حوصله ندارمن

 ؟یگیم یچ یفهمی:ببنددهنتومریام

 بهش جواب مثبت بدم خوامیم ه؟؟منیچ یدونیاصال م فهممی:آره ممن

 یلط کرد:توغریام

 :عع مگه براتومهمه؟من

 گمی:مهمه که دارم مریام

 خدافظ سیمهم ن گهههههیواسه من د ی:ولمن

 :مائدهریام

 دادیکردن اون اگه منو دوسم داشت انقد عذابم نم هیقطع کردم وشروع کردم به گر دیبهش جواب بدم گوش نکهیا بدون



 دمیمن به آرش جواب مثبت م اصال

. 

. 

. 

 رونیب زدرفتمیمنو صدا ممامان که  یباصدا

 :سالممن

 جواب داد یجواب سالممو دادن وآرشم بامهربون همه

 اون... یول رههیمن دوسش ندارم منه خر تمام وفکروذهنم شده ام یول هیخوب یلیپسره ح آرش

 کن به اتاقت ییباباگفت:مائده جان آرشوراهنما نکهیتاا دمیازصحبتارو نفهم یچیه

 :چشممن

 اتاق یتو میوآرشم دنبالم اومد ورفتجام بلند شدم  از

 :خب شروع کنآرش

 بگم ی:چمن

که  دمیرو برات بسازم قول م یزندگ نیخوشبختت کنم وبهتر دمیمن عاشقتم بهت قول م یمائده ول یستین یکه راض دونمی:مآرش

 یشیتوام عاشقم م

 :آرش من...من

 مونمیمن زنده نم تیبعداز جواب منف یول هیمنف نداره اگه جوابت یبیع یداغون بشم ول خوامینگونم یچیه سی:هآرش

 آرش یمونیکه زنده نم یچ ینی:من

 تونمی:من بدون تو نمآرش

 :من جوابم مثبتهرگفتمیبچگانم باام یخاطرلج ولجباز به

 ؟یگیم ی:جدآرش

 :اهوممن

 خبرخوب وبه همه بگم نیا میازجاش بلندشدوگفت:پس پاشو بر یباخوحال آرس

 یالک یانقد الک شهیهمونجا تموم شد باورم نم زینزدم وآرشم گفت که جواب من مثبته وهمه چ یحرف چیهمن  رونیب میرفت باهم

 خودمو بدبخت کردم

 جواب دادم:بله عیربودسریزنگ خورد ام میگوش

 یی:مائده کجاریام

 :خونهمن

 دم خونتونم رون؟منیب یایب یتونی:نمریام

 زنمی:بعدا بهت زنگ ممن

 رگذشتمیکردم هه چقدساده شدم محرم آرش چقدساده ازام یخدافظ قطع کردم وباهمه ویوگش

 روگرفتمیام شماره

 ن؟ی:مائده مهمون داشتریام



 :منکه گفتم خاستگارنمن

 ی:خب توکه جواب رددادریام

 محرم آرشم گهیشوهردارم من د گهیبهم زنگ نزن چون من د گعی:نه اتفاقا جواب مثبت دادم لطف کن دمن

 یگیم ید..دار ی:چ..چریام

 یدیکه شن ینی:هممن

 شده بودم نیزم یکره  یآدم رو نیلحظه سنگدل تر اون

 کردم یکه من چه غلط دمیوتازه فهم دمیروفهمیام بغض

 ؟یچرا داغونم کرد ی..لعنت؟یکرد مونوخرابی:ما..مائده چرا زندگریام

 کردم کاریچ یمنه لعنت شدیچ دمیخودمم نفهم راصالیگفتم:ام هیباگر

 ؟یچجور یازت بگذرم لعنت یمن چجور یکارکردیه چمائد ی:واریام

 باش رآرومیام سی:همن

 گسیعشقم االن محرمه کس د یاز دست دادم وقت یدست یعشقمو دست یآروم باشم وقت ی:چجورریام

 تباح کردم  مویزندگ کارکردمیمن چ ایخدا کنهیم هیکه داره گر دمیفهم

 قطع کردومنم زارزدم تاخوده صبح ویرگوشیام

 *نای*م

 یکرده فقط سره لجباز ختیخودشو بد ونهید نیا شدمیترم زدداخونیکه مائده م یباهرحرف

 یبچه هاجمع شن خونه منو سام قرارشدهمه

. 

. 

. 

 بچه ها اومدن جزمائده همه

 زنگ زدم بهش

 :بلهمائده

 یی:کجامن

 اونجا ارهیخون االن داره منو م شیآزما می:باآرش رفته بودمائده

 ارت؟ی:آرش ممن

 خدافظ نای:آره مدهمائ

 دهیاصال نخواب شبیخون بود مشخص بودد یداده بودبه مبل وچشماش کاسه  هیکه سرشوتک رکردمیبه ام ینگاه

 یفقط چشمش به حلقه  رکهیبه جز ام میکردکه هممون سردجوابشو داد یاومدباال سالم کوتاه یکه اومددروباز کردم وقت مائده

 دست مائده بود یتو

 کردونشست دروپاکیز گوشه چشمش چککه ا یاشک مائده

 زنگ خورد شیموقع گوش همون



کنم...خونه  کایاون خونه چ یتو امیمن ب نیبدبختم کرد نیداریچرا دست ازسرم برنم نی:بله...قبرستون...توروخدا ولم کنمائده

 اونجا ادیخوادبیسرم که ارش م ی...فدانامیم

 کردیقطع کردواشکاشو پاک م ویگوش بعدم

 مائده؟:چرا ریام

 چرا ی:چمائده

 س؟ین یراه چیه گهیاالن د یول یداغونم کرد یکرد چارهی:منوکه بریام

 خوندن نمونیب تیمحرم ی غهیص شبی:دمائده

 ناراحته یلیهردوتاشون قرمزبود ومشخص بودکه آرش خ یچشما :مائده هنوزم وقت هست باآرش صحبت کنمن

 اومدسمت مائده آرش

عاشقم خوب درک  کیچون خودم  یبشم ول ونتیشب د هی نیهم یتو یزاشتیکاش که نم یگفتی:کاش که همون موقع م آرش

 نگران نباش خدافظ هیهفته ا کی غمونمیص نیخوشبخت بش هیبددرد یکه عاشق کنمیم

 دوتا عاشقن نیکه ا فیح یول هیپسره خوب یلیدلم به حالش سوخت خ یلیخ رونیرفت ب وازخونه

 بودواسه مائده یشخص خوب وگرنه

 مبل وگفت:خداکنه نره  ینشست رو مائده

 :کجاریام

 رمیباشه م ی:گفت اگه جوابت منفمائده

 یلیمردبود خ یلی:خریام

  گهیخوشحاله خب معلومه که خوشحاله د یلیکه خ رمشخصهیام

 *ری*ام

 م؟یبر یگفتم که عاشق شدم مامان که ازخداخواسته گفت ک ناهمیچندروز تمام کارامو کردم وبه مامان ا نیا یتو

 ارمیدارم بال درم گهیواسه فرداشبه  من که د یخاستگار قراره

  ستمیبندن کجای اصال

 بشه  ینجوریوا میمابه هم برس یهمه  نایوم یاز ازدواج سام کردکهیفکرشو م یک چقدجالب

 شکرت ایخدا یهع

 *ی*سام

 شهیم لیاالن سال تحو گهید نیبش ای:اه سامس بنایم

  لخبی:خمن

 چشمامو بستم وشروع کردم به دعاکردن نیسفره هفت س یجا مینشست جفتمون

 صالحته بشه یهرچ ایلجباز شدم خدا ینایم نیدروغ بگم من عاشق شدم آره عاشق هم تونمیبه خودم که نم ایخدا

 که چشماش پره اشک بودنگاه کردم یینایسال چشماموبازکردم وبه م لیآهنگ تحو یباصدا

 مبارک خانوم کوچولوم دتی:عمن

 *نای*م

 باارزشه "خانوم کوچولوم" یلیخ تشیمالک میم اون



 مبارک دتوامی:عمن

 وگرفت سمتم زدرآوردیم یجعبه از تو کیاومد سمتم و یسام

 تیدیع نمی:ایسام

 "M.Sهک شده بود" نیخوشگل که روش به الت یلیخ ییپالک طال کیرو گرفتم بازکردم دهنم بازمونده بود  جعبه

 یمرس ی:وامن

 :قابلتو ندارهدوگفتیبوس مویشونیپ

 رکردهیدلم گ یبدجور ایمن غرق لذت شدم وچشماموبستم خدا بابوسش

 تشکرکرد یوبهش دادم واونم کل دمیکه براش خر یساعت

 تهران  انیکنن ب یوقراره که کال اسباب کش رسنیشب م مامانم

 ماقبول کرد یبااصرارا یول کردیمامان قبول نم البته

 *اری*سام

 یخاستگار انیب الدیم یوامشبم قراره خانواده  میمرتب کرد نارویمامان ا یشت وهممون باهم خونه گذ دیاز ع دوروز

 اشپزخونه  یرفت تو نابااسترسیکردومب نادروبازیم فنیزنگ آ یباصدا

 کردمیواردشدن ومنم خوش آمدم همشون

 انوم کجاس ؟عروس خ نی:خب االدگفتیم یبابا میربط زد یب یحرفا کمیهمه نشستن و نکهیبعدازا

 ادخترمیب ناجانی...مبادخدمتتونی:االن ممامان

 جوابشو دادن ییلرزون اومدوسالم کردهمشون باخوشرو یبادستا نایمب

 دوتاجوون برن باهم صحبت کنن نیا نیاگه اجازه بد گهید میمزاحمتون شد یچ یکه برا نیدونی:خب میبهمن یآقا

 ت؟مادرجان اجازه هس یبهمن یآقا نیارداری:اختمن

 نیی:بفرمامامان

سمتشون برگشت وسکوت کل  رابهی الدهمهیناومیاومدن مب رونیباب میکردیم یا گهید یاتاق وماهم بحثا یتو الدرفتنیناومیمب

 میشد رهیخ نییکه باخجالت سرشوانداخته بودپا یینایخونه روفرا گرفت وهمه به مب

 م؟یبخور ینیریش شددخترمی:چالدیم مامان

 وخواهربرادرم بگنمامان  ی:هرچنایمب

 خوشحال شدم یلیخ دونهیمنو مثل داداشش م نکهیازا

 مامان جان نظربدن گهیندارم د یبهش زدم وگفتم:واالمنکه حرف یلبخند

 :نظردخترم واسه من مهمهمامان

 ؟یخودت راض ناجانیمب

 بود تیزدکه نشونه رضا ینالخندیمب

 تهیگفتن سکوت عالمت رضا می:ازقدالدیم مامان

 کردیم نانگاهیکه باذوق به مب ناهمیم زدمیزدن ومنم دست مدست  همه

 اونشب نامزدشدن گهیناکردودیدست مب یالدانگشتریم



 پس فرداهم عقدکنن وقرارشدکه

  زدخخخیدست م اوردوهمشیداشت بال درم گهیکه د نامیدوست مب مهال

. 

. 

. 

 نابدوووووی:ممن

 :اومدممممنایم

 شده البته خوشگل بودجونم چه خوشگل  یا رونیاومدب ازاتاق

 بانو؟ میوگفتم:بر دمیکش شوینیب

 :بله سرورمنایم

 رشدیوگفتم:بدوکه د دمیخند

 رونیب میبرداشت ورفت فشمیدوکیکفشاشوپوش عیسر

 خوامینم ناگفتیمب یول میریجشنم بگ میخواستیم الدهیناومیامروزعقدمب

 گهید میبزن بکوب دار کمی ونجاالدوایخونه خانواده م میریفقط از محقرم مینگفت یزیماهم چ گهید

 داخل محضر میورفت میشد ادهیباهم پ میدیرس یردوبدل نشدووقت نمونیب یحرف نیب

 پسرا شیرفت سمت دختراومنم رفتم پ عیسر ناکهیاومده بودن وبچه هاهم اومده بودن وم همه

 *هی*مهد

 میزدیمکردوماهم که فقط دست  غیج غیج یالدکلیمحضرخواهرم نابهیالدومبیباورودم

 نشستن گاهیجا یبغل کردوبعدشم که اوناتو نارویمب نارفتیم

 کردبه خوندن خطبه عاقدشروع

 کیبا یالدبهمنیم یکه شمارا به عقدجناب اقا لمیوک ابندهیآ اتینابیمکرمه سرکارخانوم مب ی زهیدوش می:بسم هللا الرحمن الرحعاقد

 لم؟یاوکیاورم؟آیدرب یرآزادتمام بها یسکه 214شاخه گل رز و300دویجلدکالم هللا مج

 نهی:عروس رفته گل بچمن

 لم؟یاوکیآ میگویباردوم م ی:براعاقد

 ارهی:عروس رفته گالب بمائده

 لم؟یاوکیآ میگویبارم نیبارسوم وآخر ی:براعاقد

 خوادیم یرلفظی:عروس زناگفتیم ندفعهیا

 نایجعبه درآوردوگرفت سمت مب کی بشیج یالدازتویم

 بزرگترابله یگفت:بااجازه  یآروم یصدانابایومب میدست زد همه

 دعوتمون کردخونشون یبهمن یآقا گهیوبعدشم که د میگفت کیهممون بهشون تبر زدنیودست م دنیکشیکل م همه

 :stuck_out_tongue_winking_eyeمعشوقشون بودن: شیهم پ هیبابک نشستم وبق نیماش یتو من

 نشدن؟ نموندیکه متوجه رس کننیفکرم ی:خانوم خانومابه چبابک



 م؟یدی:عع رسمن

 :بله بااجازتونبابک

 چون همه هستن میدیرس هیاز بق رتریماد نکهیمثل ا میشدم بابکم اومدوباهم واردشد ادهیپ نیزدم واز ماش یلبخند

 *نای*ت

 چشه نمیحتما باهاش صحبت کنم بب دیبا دونستمینم لشویپکر بوددل یلیخ نیچرا مت دونمینم

 داداشم توهم باشه منینشستم وگفتم:نب کنارش

 گفته که م توهمم یزدوگفت:حاال ک یزورلبخند به

 ناجونی:تمن

 :اها قانع شدمنیمت

 :چته عشقممن

 خستم کمیفقط  سین یزی:چنیمت

 نی:متمن

  ینگاش کردم که خرخودت یجور هیچرخوندسمتم  سرشو

 :باشه خودممدوگفتیخند

 یخودت ی:چمن

 ذهنته ی:همونکه تونیمت

 صددرصد ونکه؟ایگی:آهاخرو ممن

 ادب ی:بنیمت

 آرتانم اومدکنارمون  مینگفت یزیچ گهید

 دارهیکه چشم ازش برنم نمیومت هیدخترباحال میجورشد یباسحرخواهرسام تازه

 شی:خوردمن

 ویگفت:ک جیگ

 :سحرومن

 به اون دارم کاریمن چ یگیچرت وپرت م ی:عع چنیمت

 :اها باوشهمن

 ته؟یکه فرداشب عروس سین التیبحث وعوض کردوگفت:تواالن خ نیمت

 :نه من

  شمیدمیجد هیزندگ کیدارم وارد نکهیاسترس داشتم واسه ا یلیگفتم چون خ یالک

 نداره یا دهی:ولش اصال حرف زدن باتوفانیمت

 حواسمو به جمع بچه ها دادم گهیبهش نگفتم ود یچیه

 *نای*مب

 کن ضالدلباساتوعویاتاق م یدخترم بروتو ناجانی(:مبالدی)مامان ممادرجون



 :چشممن

 دستمو گرفت ومنو کشوند به سمت باال الدیم

 هیچ نکارایا گهید امیزشته خب خودم م الدی:عع ممن

 یریعروساراه م نی:آخه عالدیم

 گهیکردم وگفتم:عاقل خب عروسم د پوکرنگاش

 ایخب باشه ب ایگیخاروندوگفت:عع راست م سرشو

 میاتاقشو بازکردو وارداتاق شد دره

 وکپ کردنم هماناهمانا  واردشدنم

 منو خودش بود یاتاقش عکسا کله

درش قفل بود)به عکسا  شهیوارداتاقم بشه وهم یکه باتوبودم نزاشتم کس یچندوقت نیا یکه گفت:تو دمیشن الدوکنارگوشمیم یصدا

 ...البته واسه منکه مهم نبودمن فقط به فکر توبودمنایاشاره کردوگفت(واسه ا

 خوشگل شدن یلیالدخیم ی:وامن

 :قابل شمارو ندارهالدیم

 عکساموببرم خوامی:خب معلومه که قابلمونداره چون ممن

 مشونیبریخونه خودمون م می...هروقت رفتی:باشه که منم گذاشتم ببرالدیم

 :قربون اون لحن صحبت کردنت برم من خانوم کوچولومالدیمس :بدجنمن

 حرفش  نیقنج رفت باا دلم

 نییاپایساتو عوض کن ببدولبا ای:ذوق مرگ نشدوگفتیلپموکش

 یزیچ کی نکهیا یکمرم بودوباز گذاشتم وفقط برا نییبلندم که تاپا یلباسامو عوض کردم موها عیومنم سر رونیاتاق رفت ب از

 سرم وفرق کج کردم یوانداختم رو دمیسرم باشه شال سف

 سادهیمنتظرم وا دمیالدودیکردم که م دروباز

 گهیاردینگاش کردم که گفت؛آخه خانومم اون شال ودرش ب یالدسویوکش هودستمیکه  میرفتیم میداشت

 نگاش کردم وگفتم:واقعا؟ باذوق

 جمع کن موهاتو نای:مبالدیم

 یمجلساکه کالسرلختم چ یالدتوی:عع ممن

 ندارم نودوسیومنم ا یشیجلب توجه م ینجوریوا دنیهمه پوش نجایا یول نینطوری:اونجا مجلسه وهمه همالدیم

 ستنیکه ن بهی:آخه االن غرمن

 میکردوگفت:باشه بر یپوف الدیم

 دنیخندیوم گفتنیومهالوسحر وپسرا همه دورهم بودن وم هیومهد ناومائدهیناوتیبودن وم یکار کیهمه درحال انجام  نییپا میرفت

  میوستیبه جمعشون پ الدمیم منو

 *نای*م

 تنهاس گهیخب بازم د یلمونده و یلیناخیمب هیالبته هنوز تاعروس شهیتنهام گهیمامان د چارهیب

 برا فردا میکاردار یکل گهید می:بچه ها مابرآرتان



 نینداره راحت باش یبی:باشه عمن

 رفتنیکم کم همه داشتن م گهیرفتن ود ناوآرتانیت

 بچه هام قصدرفتن کردن  هیبق

 نیریم نیهمتون دار نیبمون گهید نیریبابا خب کجا م ی(:االدیخانوم)مامان م سوسن

 باز میشیمزاحمتون م گهید میون دردنکنه زحمت داد:دستتمائده

 نیمراحم هیخانوم:نه قربونت برم مزاحم چ سوسن

 مینزاشتن بر یبهمن یکه سوسن خانوم آقا میهم رفتن وخانواده خودمون موند گهید خالصه

 اتاق یاتویب قهیدق هینای:مبالدیم

 :باشهنایمب

 تکون داد یباخنده نگام کردوسر یاتاق سام یرفتن تو اونام

. 

. 

. 

 ما یخونه  میابریب گهی:مامان دمن

 خونه  رمی:نه دخترم ممامان

 ییتنها نیعادت کنم به ا دیمامان:پسرم منکه با کاریچ نیبر نیخوایبابامامان جان خونه تنهام ی:ایسام

 زده  یحرف نیهمچ ی:کمن

 :خودممامان

 میابری:حاال امشب بمن

 نکن تمیاذ گهی:نه دمامان

 :جون منمن

  یدیقسم م ناچرای:عع مامانم

 گهی:مامان دمن

 دوننیمامان ماروقابل نم دی:ولش کن شایسام

 میباشه بر گهید نیکنیبابا شماکه آدمو مجبورم ی:امامان

 ما یخونه  میدیاالن رس نیدیکه نفهم نیتعارف کردن بود ناگرمی:انقدبامدوگفتیخند یسام

  ی:واااااامن

 دیخندیم که داشت مومامان میشد ادهیپ نیاز ماش عیسر

 میوواردشد دروبازکردم

 شهرشام بودآخه چندوقته که مرتب نکردم خونه

 ابازارشام؟ی نجاخونسیتکون دادوگفت:ا یباتاسف سر مامان

 دوم ی نهی:اوممم گزمن



 خانوم ما چقدتنبله؟ نیمامان ا نینیبی:میسام

 همرتب کن کنمینداره فردامجبورش م یبیبگم ع یواال چ دونمی:چممامان

 من فردا دانشگاه دارم رکنهی:اوه خدابخمن

 یبرگشت یوقت یکنیم زیبعدش تم یری:ممامان

 :چشممن

 سین یچاره ا میایکنار ب دیبا گهید یبودول یناخالیمب یجا واقعا

 گهیاتاق د یهم تو یومنو سام گهیاون اتاق د یکه رفت تو مامان

 چشمام بسته شد یک دمینفهم ومدیمانقد که خوابم  دیهم درازکش یوسام دمیتخت دراز کش یرو

. 

. 

. 

. 

 ها شهیم رمونیناپاشودی:میسام

 یدوس دار ی:اه بزاربخوابم جون هرکمن

 ندارم پس پاشو ودوسی:خب من کسیسام

 یدوس دار کمی:باالخره منو که من

 :نچیسام

 گهیدهنت بزار بخوابم د ی:امن

 :نچیسام

 دارشمیزنم وبنداره پس مجبورشدم از خواب نازم ب یا دهیفا دمید

 رفتم واز جام بلندشدم یبه سام یتوپ یغره  چشم

 رونیمربوطه روانجا دادم ولباسامم بامانتوشلوارساده عوض کردم ورفتم ب یوصورتموشستم وکارا دست

 یدی:عع مامان چرا زحمت کشمن

 سالم کی:علمامان

 ری:صبح بخمن

 شکر اصدهزارمرتبهیداروشکر امروز باخودش کالس ندارم خدادانشگاه خ میرفت یوبعدشم منو سام میهم صبحونه روخورد دوره

 داره که خوشحالم؟؟ کایبه من چ چارهیاز دعاهام خندم گرفته بود مگه ب خودم

مردجذابه که منو جذب خودش  نیچقدرا کردیم یچشم دوختم که بادقت کامل داشت رانندگ یدراومدم وبه سام یریخوددرگ از

 کرده 

 بشم کمکم کن که موفق ایخدا

 واسم عذاب آوره که بخوام ازش جداشم فکرشم

 هم ندارم  یراه چیعاشق شدم وه گهید من

 به خداس  دمیام فقط



 :تموم شدمیسام

 یکه زل زدم به سام کساعتهیزدم و یکه چه گند دمیفهم تازه

 فتهیخودش شی:امن

 داشت؟ فتهیبه خودش یچه ربط یخوردیمنو م ی:توداشتیسام

 میدیباش رس که ساکت نهی:ربطش امن

 :چشمیسام

 قربون اون چشم گفتنت بشم من یا

 :خدانکنهیسام

 مگه من باز بلند فکرکردم؟ وااااا

 یزنیگندم شهیکه هم نایبرسرت م خاک

 می:اووومممم بهتره برمن

 رشدیکه د میخندشوجمع کردوگفت :آره آره بر یسام

 :اهوممن

 سمت دانشگاه راه افتادم ورفتم سرکالس  به

 دارم شگاهیت دوازده وقت آراخدا ساع یوا

 مجبورم کرد یسام یدانشگاه ول امیحوصله نداشتم ب اصال

 حوصله ندارنا نامیا نکهیحال بودن خخخخ مثل ا یدخترا نگاه کردم که اونام ب به

 میباراول مثل آدم باهم سالم کرد یکنارشون نشستم وبرا رفتم

 میهممون خسته بود چون

 میبود مونینانبودوبقیت فقط

 میبود یمنتظرکالس بعد میدیهم نفهم چسیشدن کالس که اصال ه اتمومب

. 

. 

. 

. 

 موهاموخانوم یکند ییییی:آمن

 زمیدردسرداره عز ی:خوشگلشگریآرا

 خوشگل شدم ی:نه واال منکه بدون دردسرخدادادمن

 آره؟ گهی:خانوم سقفاتون آهناش محکمه دهیمهد

 چطور؟ زمی:آره عزشگریآرا

 نایم نیا هیفتگیآوارشه روسرمون ازخودش شگاهین سقف که نه کل آرااال ترسمی:آخه مهیمهد

 گهید گمی:گمشو خو راست ممن



 :بله بلههیمهد

 زنگ زدم یسام یبه گوش میهممون آماده شد یوقت گهید خالصه

 :بلهیسام

 ؟؟یجانم خانوم یبگ یریمیمرض بله خب م یا

 دارم من ها ییتوقع ها چه

 قطع کنم یندار ی:اگه حرفیسام

 ادنبالمونیب می:ها...نه نه ماآماده امن

 دم در نیایب ی:اوکیسام

 ؟یینجای:مگه توامن

 نیای:بله بیسام

 به دخترا گفتم آماده شن عیسر

 شدما یگریج ییخدا رونیب میرفت دمیکفشامو پوش یوقت

 واال نیهم خودتون نیگیم یهرچ خخخخ

 جلوروباز کردم ونشستم دخترام عقب نشستن دره

. 

. 

 ساخته از شما لولوها یشگرچیبهم کردوگفت:به به آرا ینگاه مین یسام .

 نکن یمارو قاط یکن نیبه زنت توه یخوایم ی:هوهیمهد

 شماها نه گهیخب د یدستموگرفت وگفت:خانوم منکه خوشگل بوده ول یسام

 :اوق حالم بهم خوردمائده

 شدمیکه داشتم ذوق مرگ م دونستیخدام ینی یدلم آب شدازحرف سام قندتو

 رهیمگس م شتوببنداالنی:اه اه نهیمهد

 :به توچهمن

 شی:اهیمهد

 واسه آزادکردن دستم نکردم یتالش چیبودوه یدست سام یکل راه دستم تو یتو

 شدم ادهیاومد دروباز کردوپ یبه باغ سام دنمونیبارس

 :خداشانس بدهمائده

 :چشم حسودا کوربشهمن

 ما دبهیخندیکه فقط داشت م یسام

 بودن ومدهیهنوزن ناوآرتانیاروشکرتخد میشد واردباغ

 بودن نااونجایا یخانواده سام الدویوم ناومامانیکه مب یزیسمت م میرفت

 :سالاااممن



 :سالم دخترگلمآقاجون

 (نایسالم کردم ورفتم سمت خاله)مامان ت باهمه

 :سالم برخاله جون خودممن

 ذره شده بود هیبرات  ؟دلمیاومد ناجانیم ی:واخاله

 طونیش یفتم:خوشگل کردکردم وگ بغلش

 گریج ی:توام خوشگل کردخاله

 گهیدراومدد یدگیازترش نامیت نیوگفتم:خداروشکرا دمیخند

 گهی:بفهمه که بهت مدوگفتیخند خاله

 بکنه تونهینم چکارمی:همن

 دست تودست هم واردشدن ناوآرتانیت یسمت درورود میعروس داماداومدن هممون رفت کردیکه اعالم م یکس یباصدا

 نایجانم چه نازشده ت یا

 زدمیودست م کردمیم بالبخندنگاشون

 گفتم کیوبه آرتانم تبر دمیبوس نارویت دنیبهم رس یوقت

 آهنگ باحالم پخش شد کیعروس دامادنشستن و گاهیجا یبه مهمونارفتن تو ییآمدگو بعدازخوش

من برعکس  یزدولیفقط دست م دنداشتای ادرقصیکه ز نامیوبردن وسط مب دنیرفتن وسط ودخترام اومدن دست منو کش همه

 رقص یبودم وماهرهم بودم تو دنیرقص ناعاشقیمب

 زدیاوقاتم فقط دست م یدوبعضیرقصیمردونه م یلیکه خ یاومدن وسط سام الدمیوم نیرحسیوبابک وام یسام

 اعالم کردکه رقص تک عروس خانومه وهمه رفتن کنار یجید

 نگفته یچیکثافت رفته کالس وبه ماه یا دنیشروع کردبه رقصبهترازتوازعارف  یوباآهنگ ک نااومدوسطیت

 آرتانم که ذوق مرگ شده بود دیقشنگ رقص یلیخ

 دنیپخش شدو رقص گمیآهنگ د کیرفتن و یرقص دونفر بعدشم

 دوباره همه جوونارفتن وسط وباز

 کردنیم مونیهمراه ناوآرتانمیت ندفعهیا

 میبود ناروگرفتهیه تدوره آرتان وگرفته بودن ومادختراهم دور پسرا

 استراحت کنم کمیتا یصندل ینشستم رو شکستیپاهام داشت م گهید ینی میدیرقصیم کسرهیپخش شدوهممون  چندتاآهنگ

 ومائده قرارشدرقص چاقورو من اجراکنم هیمهد یبااصرارا

 شدیم ناناراحتینداشتم چون ت یچاره ا گهیخب د یحوصله نداشتم ول اصال

آرتان  دنیچاقو روپخش کردومنم شروع کردم به رقص هی میدار کیک کیآهنگ  یجیدستم گرفتم د یوسط وچاقورو تو رفتم

کردم آرتان باخنده بهم شاباش  تشیسمت خودم خالصه انقد اذ دمیکشیم رهیبگ خواستمیسمتش تام گرفتمیچاقوم یاومدوسط ومنم ه

 بهش دادم ورفتم کنار گهیاز آخرم د دادیم

کم کم مهموناداشتن  گهیود میدیهم رقص گهید کمیهم گذشت وشام هم صرف شدو کهیاون ت یه بازمسخر یوباکل دنیبر کمیک

 رفتنیم

 بابا یا چقدزودگذشت

 اصال راه برم تونستمیمنکه نم گهید یول



 شمال میبر میوفتیرفت بگم که قراره پس فرداصبح زودراه ب ادمی یراست

 باهم همه

 همه باهم  ناوخالصهیت یده ..خانوایسام ی...خانواده الدیم خانواده

 گهید گذرهیخب خوش م یول ادبودنیز یلیخ عده

 آرتان راه افتادواز همه جلوتر بود نیوماش نییپا دمیومن پنجره روکش میناشدیسوارماش همه

 ماهم سحربودومهال نیماش ینابودوتویالدومبیم نیماش یتو مامان

 به آرتان دتابرسهیکشیم ییال نایماش نیاز ب کسرهیهم  یسام میادکردیآهنگم تاته ز یوصدا میکرد غیج غیج یکل

 چونهیداشت همه روبپ یکه سع اونم

 یداشت وگفت:سام هونگهی

 :بلهیسام

 رمیطرف م نیمن خستم از ا چونیبپ ناروی:داداش اآرتان

 زدوگفت:حله داداش برو یچشمک یسام

 آرتان یچ ینی:ناباغرغرگفتیت

 دارمیب شبیکنم از د یرانندگ تونمیخستم نم ی:خانومآرتان

 :باشه برونایت

 زدم وگفتم:خدافظ یلبخند

 آرتان وگم کردن رفتن خونه هاشونو  نکهیا یهمه به هوا گهید دینفهم چکسمیکوچه وه یدتویچیکردوآرتان پ یناخدافظیت

 خونه ما نیایب دی:خاله بامن

 مامانت که تنهام هست شیپ میریم گهی:نه دخاله

 نیای:آره بمامان

 میاونجا که دورهم باش میبر نیایوونا ب:پس جمن

 که از خداخواسته قبول کردن  اونام

 نی..بابک..سحر..مت ری..امهی..مائده..مهدنای..مبالدی..مهال..م یسام من

 رفتن خونه مامان نامیما وخاله ا یخونه  میرفت

 وهمه واردشدن دروبازکردم

 راحت شدم شی:آخنایمب

 میخسته شد یلیامشب خ یی:خداالدیم

 میخسته شد ی:آره حسابمن

 نیبرگرد تونیواقع افهیشماهاباق نیهاتونو درست کن افهیق نی:توروخدا برنیمت

 میکنیکه ماسکته م انیب شونیواقع افهی:ول کن داداش باقیسام

 موهاش دنیسمتشو شروع کردم به کش رفتم

 نایموهاموم یول کن کند یآ ی:آیسام



 :بگو غلط کردممن

 ی:غلط کردیسام

 یت غلط کرد:خودمن

 یبگوغلط کردم منم گفتم غلط کرد ی:خب خودت گفتیسام

 ی:بگو خودت غلط کردمن

 ی:خودت غلط کردیسام

 دنیخندیداشتن به بحثمون م همه

  ی:اه ساممن

 گهی:عع خب من حرف خودتوزدم دیسام

 که حوصله ندارم فیکردم وگفتم:ح موهاشوول

 :برو وروجکدوگفتیخند یسام

 یورفتم تو دمیوشونه کردم لباسامو پوش دمیموهامو سشوارکش رونیربعه گرفتم ورفتم ب کیدوش  هی عیاتاق وسر یتو رفتم

 ربع خوابشون برد کی نیهم یچه خسته بودن که تو گهینادیاوه اوه ا ییرایپذ

 یجسم کیبه  هوخوردمی .....هویکه  دمیدیرونم ییآشپزخونه چون برقا خاموش بود جا یتو رفتم

 ه دستش دورکمرم حلقه شدک وفتادمیم داشتم

 دمیرو شن یسام یکنارکه صدا دمیخودمو کش عیسر

 :مواظب باشیسام

 یکنیم کایچ نجای:توامن

 تواتاق امیبعدب یاینشسته بودم منتظربودم تواز حموم ب نجای:ایسام

 :اهامن

 ی:توچرا اومدیسام

 :اومدم اب بخورممن

 :اهایسام

 اتاق یتو رفت سمت اتاق ومن بعدازخوردن آب رفتم سامس

 خوابم برد یک دمیتخت ونفهم یانداختم رو وخودمو

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 میکن یگفتم:خب عشقم حاال وقتشه که نقشه شوممونو عمل هیوروبه مهد دمیرو چ زصبحانهیم



 داربشنینابیبه قابلمه تاا میوباقاشق بزن میکه قابلمه بردار میدیهموخواب بودن وماهم نقشه کش هیبق میداربودیب هیمنو مهد فقط

 ما میهست یثیخب یآدما نیهمچ بله

 دارنشنینابیا جاکردنیب میدارشدیواالخوماب

 میزدوگفت:بدوبر یطونیش یلبخند هیمهد

 آشپزخونه یاومدتو یسام هوی

 شماها نیدار یی:بازچه فکرایسام

 یدارشدی:عع شانست گرفت بمن

 ی:براچیسام

 میدار یشوم ی:چون فکرامن

 یشاچ:منم تمادوگفتیخند یسام

 وگفتم:تماشاکن دمیخند

 به خوندن وزدن قاشقابه قابلمه میوشروع کرد میقابلمه برداشت جفتمون

 داده بود هیگوشاشو گرفته بودوبه اپن تک یسام

 هیصداچ گهید نیا اخدای:دوگفتیپر هویکه  نیومت دنیازجاشون پر همه

 میومنفجرشدهیو میوجفتمون ازخنده قرمزشده بود میاوردیطلقت ن گهید هیمهد منو

که من پشت  دسمتمییازجاس بلندشدو دو نیافتاد مت شونیدوهزار یوقت یول کردنینگامون م جیحواسشون به ماجمع شد اول گ همه

 سنگرگرفتم یسام

 میدیخند یوکل میهامونو شروع کرد یمسخره باز یقلقلکش دادخالصه همون اول صبح یرآوردوکلیروگ هیبابک مهد یول

 بود یخال ناوآرتانیت یجا

 نابزنگمیافتادم وگفتم:بزا به ت ادسیهوی

 نیدستمو گرفت وگفت:بش یسام هوی

 بهش زنگ بزنم خوامی:عع م من

 اوناهنوخوابن مطمئن باش نیدارکردیندارن که کله سحرهمه روب هیخونشون دوتاخنگ مثل توومهد ی:همه که تویسام

 سرجام وگفتم:خنگ خواهرته نشستم

 یمن دار کابهی:عع چسحر

 وبگمیخو ک:من

  یبگ ویک یدونیزدوگفت:خودت م یسحرچشمک

 افتادته لیازدماغ ف یوگفتم:آها خنگ اون دخترعمو منظورشوگرفتم

 اینکرد یکرد نی:به مهساتوهیسام

 صبح زود نیفردا همه آماده باش گهید ی:راستیسام کنم تشیاذ کمیکه  هیجاش خال یول دیخندیکه زده بودم یبه حرف خودشم

 مسافرت میریادمیکه انقد تعدادز هیبار نیاول ی:واااانایمب

 افتادم ادبابای هوی

 وفتادمین ادبابامیچندروز اصال  نیا یمعرفتم که تو یب چقدمن



 کردیشرکت م میکردیهم م یبودوهرباز هیبابا باهامون پا شهیشمال هم میرفتیم یکه وقت ادمهی

 ریبخ ادشی یهع

 ییبرات تنگ شده بابا چقددلم

 ؟یکنیم هیگر یدار شده؟چرایناچی:مگفتیکه م یسام نگران یباصدا

 شد سیکه دستم خ دمیبه صورتم کش یدست

 دمیکردم که نفهم هیگر یک من

 ادباباافتادمی یچیزدم وگفتم:ه یلبخندتلخ

 میکردیم هیگر میحاال جفتمون داشت هیرگریزدز نامیمب هوی

 رامون سخت گذشت ب یلیچندوقت خ نیوا میبود ییبابا ینابدجوریمب منو

 .. یکنیم هی:عع خانومم حاال چرا گرالدیم

 کردن بحثوعوض کنن وموفق هم شدن یها سع بچه

 ادیز یلیسردردشده بودم چون تعدادخ گهید یخوش گذشت ول یلیوخالصه بگم که اون روز خ میبچه هاخورد یایباشوخ ناهارم

 بودن
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 نیماش یساکم بزارتو نیا ایب ی:ساممن

 یهمه دم ودستگاه برداشت نیسفرقندهارکه ا میریم میارد نامگهی:میسام

 همش گهی:عع خب لباسه دمن

 خبرخوش بهت بدم کی:یسام

 یگفتم:چ باذوق

 ادی:مهسام میسام

 یشیکه انقدخوشحال م دونستمیوگفت:م رخندهیزدز یشد که سام یبادم خال هوی

 نهیهمماهم  ی هیقض شهیدم لونش سبزم ادیمارازپونه بدش م گنی:اه اه ممن

 به ماداره کای:باشه حاال اون چیسام

 بهت بچسبه یکیکه  ادی:خب معلومه که توبدت نمیسام

 رشدیکه د می:خب حاال بدوبریسام

 نییدره خونه رو قفل کردم ورفتم پا عیسر

 سمت خونه آقاجون میورفت میشد نیسوارماش

. 
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 منتظرمابودن نکهیاومده وبودن ومثل ا همه



 ما نیماش یدتویپر سحرکع

 :به به عروس خانومناوگفتمیرفتم سمت ت عیسر

 عشقم ی:چطورنایت

 ی:عالمن

  وفتنیگرفتن راه ب میتصم گهید

 میشدن وهمه راه افتاد نیسوارماش

 بدم حیپخش شده بودن که حوصله ندارم توض گهید هیمابودوبق نیماش یسحرتو فقط

 میدادیوقرم میخوندیدرو از ماکانبندپخش شدو منوسحرهمراه باآهنگ م نیهربارا آهنگ

 گوشمه یخنده هات هنوزتو ی)صدا

 پوشمهیکه م یرولباس یزنیکه م یعطر

 قدمم برندار هیبدون من  گهید

 اریرو نه ن ندفعهیا گمیبت م یزیچ هی

 درومحکم نبندنرو نیهربارا

 (دیخندیواونم فقط م اوردمیدرم یادا باز یسام یبرا دیآهنگ که رس نجای)به ا

 ن توبدتروترو نک یچشما نیا

  برهیم نفسم

 من دلخوره دل

 توازدلهوره یب

 پره قشیهردق

 درومحکم نبندنرو نیهربارا

 ترو یچشما نیا

 توبدترو( نکن

 گهید نیگفت:سرم رفت ساکت ش یشدن آهنگ سام باتموم

 :داداش غزنزن توروخداسحر

 :چشمیسام

 زدنگاهیکه داشت اسممو صدام یماموباز کردم وبه سامچش یدست یباتکونا فرورفتم یخبر یدادم ودرعالم ب هیتک یصندل سرموبه

 کردم

 مییفشاردادم وگفتم:کجا چشمامو

 ؟یاالن چقده که خواب یدونیبرومن جات هستم ...م یزک ی:به خرس گفتیسام

 :چقدهمن

 :حدود دوساعتهیسام

 گفتم:دروووووغ باتعجب

 ناهار می...پاشو برگمیم رراستیادامو درآوردوگفت:نخ یسام



 ن دادم ودروباز کردمتکو یسر

 دوره هم نشسته بودن یرستوران سنت کی یتو همه

 عروس خوشگلم؟ یزدوگفت:اومد یجون لبخند هیسمتشون که سم بالبخندرفتم

 یدیخوابیشترمیگفت:ب مهساباحرص

 خورهیبدون من غذا نم چوقتیه ارجانیخب سام یبود ول نی:اتفاقا قصدم هممن

 نیبش زمیزدوگفت:بروعز یلبخند یسام

 به خوردن غذا مینگفت وهمه شروع کرد یچیه گهیمهساد

 شمال میدیبعدرس میساعت ون کیحدود  میغذاخوردن دوباره راه افتاد بعداز

 نایآرتان ا یالیرفتن و ناوآرتانیت ی خانواده

 آقاجون  یالیو میرفت هیبق یول

 ادبودیبزرگ بودوجاهم ز خداروشکر

 رنینامیبام گهیواالنم که د دهینم چکسیبه ه چوقتمیکه ه ارهیازاتاقامخصوص سام یکیفقط  اددارهیاتاق ز نجایجون:خب ا هیسم

 همونجا

 ونشونت بدم ااتاقیب ناجانی:میسام

 خودش وسحر یاتاق وباز کرد کل اتاق پربودازعکسا نیراه افتادم ودره سوم دنبالش

  زاشتیعکسم از من م کیکه حداقل  خواستیم دلم

 نجانبودمیکه االن ا کن من اگه شانس داشتم ولش

 رو ببوسم  یسام یوبه من گفتن که گونه  میکرد یباز قتیکه اول ازدواجمون بابچه هاجرعت حق یچشمم خوردبه عکس هوی

 خوده سحره که همونموقع عکس گرفته کاره

 عکسه قشنگ شده نیچقد ا یسام ی:وامن

 چاپ کردم نمیبه خاطرهم یلی:آره خیسام

 ه وبودوسوالم وبه زبون اوردمذهنم ومشغول کرد یسوال هی

 نجایا یزد نویشمال که ا یاومد یتو ک ی:ساممن

 زدم یخوردیعکسامو م یاالن که شماداشت نیزدوگفت:هم یچشمک

 نهیپس براهم دمشیاول ند گمی:عع ممن

 :بله یسام

 رونیبلوزشلوار ست عوض کردم واومدم ب کیحموم ولباسامو با یتو رفتم

 رونیبانداختم سرم ورفتم  شالمو

 خوردنیم ییداشتن چا همه

 ایدر میریصبح اول وقت م یول سیانی:امشب که حسه درمن

 ؟یدیاندیمگه تاحاال در ناجونیحرفاروباذوق گفتم که مهساگفت:وااااا م نیا

ذوق داره که به  نیشمال به خاطر هم یومدیکه شماتاحاال ن ناخبردارهیمنتها م دهیگفت:چرا د یجواب بدم که سام خواستم

 نشون بده ارویتودر



 جوووون یدمت گرم سام اوف

 گفته که من نرفتم؟ ی:کمهسا

 یبدون اطالع دادن به عمورفته باش نکهیمگه ا ینرفت دونمیکه من م یی:تاجایسام

 سیحرفارو االن وقتش ن نیحاال ا نیجون:ولش کن هیسم

 :چشمیسام

 دمت گرم ولیبه دستش واردکردم وگفتم:ا یفیرخفدستش گذاشتم وفشا یاومدسمتم انقد که ذوق داشتم دستمو تو یسام

 می:مخلصیسام

 میدارشیتاصبحم زودترب میزودتربخواب میگرفت میراه تصم هیبه خاطرخستگ لحن حرف زدنش خندم گرفته بود از

 میاتاق بود یهم تو یاتاقشو منو سام یرفت تو یهرکس

 ادیکنم که خوابم نم کای:خو االن من چمن

 من بخوابم ادبزاینم:توروخدا خوابت یسام

 ربخوابی:بگمن

 بهش کردم که غرق خواب بود ینگاه زنهینم یحرف دمید

 زدکهیاالن داشت باهام حرف م نیهم نکهیا واااا

 ولش گهیحتما خسته بوده د خو

 خوابم برد نکهیانقد وول خوردم تاا خالصه
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. 
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 مبه ساعت انداخت یونگاه دارشدمیاز خواب ب ومدیکه م ییباسروصداها

 شدم رهیکه خواب بودخ یسام به

 دارنشدیاسمشوصدازدم که ب آروم

 نایصداش زدم که گفت:بزاربخوابم م چنددفعه

 شهیرمید ایدر میبر میخوایم گهیپاشو د ی:عع ساممن

 آماده شو ی:باشه حاال تو تاوقتیسام

 گهیبابا پاشو د ی:امن

 بخوابم که یزاری:اوف نمیسام

 راحت شد؟ التیخ نییجاش بلندشدوگفت:بفرما از

 :بله همسرممن

 :پاشو وروجکدوگفتیخند

 همه آمادن میدیکه د رونیب میرفت باهم

 رونیب ختمیهم سرم انداختم وموهامم ر یوشال مشک یسانت90 یباشلوارمشک دمیپوش مویکوتاه طوس کیتون



  میست بایقرنگاه کردم عع ماکه ت یبه سام دمیاسپرتمم پوش یکفشا رونیهم کردم ورفتم ب یمختصر شیآرا

 م؟یبهش زدم وگفتم:بر یلبخند

 می:بریسام

  میازخونه خارج شد باهم

 میومهسا مونده بود یوفقط منوسام ایدر یرفته بودن جا همه

 امیمنم باشماب نیصبرکن ی:ساممهسا

 خدااااا ی:امن

 مهساگفت:بدو دوروبهیخند یسام

 اومدکنارمون مهسا

 گرفته بودنگاه کردم دستش یکه دستموتو یشدن دستم به سام باگرم

 ترشد قیبهم القاشد ناخودآگاه لبخندم عم یآرامش خاص نکارشیباا

 نزنه یحرف کردکهیم یکردوسعیکه باحرص نگامون م مهسا

  خوادفرارکنهیانگارکه م یدستشو گرفت نیهمچ ینشد وگفت:واااا سام وموفق

 نشندارم که ندزد نانیخب اطم یول کنهینافرارنمی:نه مطمئنم که میسام

 تازه نگاهش به شال باز من افتاداخماش رفت توهم یسام نگفتن یزیساکت شدن وچ گهیبه جمع د دنمونیبارس

 چه وضعشه شالتودرست کن نیناایوکنارگوشم گفت:م اومدسمتم

 سین یکس نجاکهیا گهید رندهیگ ی:عع ساممن

 هستن؟ یالدچیوم ریوام نی:پس آرتان وبابک ومتیسام

 :اوناکه محرمنمن

 عصاب من راه نرو درست کن اون المصبو ناروی:میسام

 که موهاموببندم اوردمی:عع کش نمن

 جمعش کن یجور هینداره  ی:به من ربطیسام

 شالموسرم کردم کمویدادم داخل تون کمیگوشه وموهامو  هی رفتم

 :خوب شد؟من

 سی:بدنیسام

 ییپرو یلی:خمن

 اون وسطا ینر اینکن یشرباز ناتوروخدای:ممامان

 که شهینم یمامان کار:عع من

 گفتم نکهی:هممامان

 جلو ادبرهیز زارمی:من حواسم هست مامان نمیسام

 سردرآورد ایاز اونطرف در ینیبیهومی رسیخ نیا رتی:خداخمامان

 :مواظبشمدوگفتیخند یسام



 آب یتو میشلوارم ودادم باالوهمه دخترپسرا باهم رفت یها پاچه

 دستموگرفته بودکه نرم جلو یسام

 میکرد یآب باز یوکل میاوردیدرم یباهم مسخره باز هممون

  ختیروم آب ر یکه برگشت سمتم وکل ختمیر ناآبیت یرو یواشکی

 میکن تیمائده رو اذ کمی مینابری:تمن

 رفتنیراه م کیجو بودن ودست تودست هم داشتن رمانت یتو نیرهمچیوام مائده

 نیزیکخ بر نیخوایم زننیف مدارن حر کیاون دوتاانقد رمانت نی:آخه مگه مرض داریسام

 ی:عع ساممن

 ؟یکنیم ینجوریموهاش فروکردوگفت:چرا چشماتوا یمظلوم کردم که چشماشو بست ودستشو تو چشمامو

 یبش ی:چون راضمن

 ناینکن م ونمی:دیسام

 تپهینم گهیکردم قلبم د احساس

 بزارم؟ یچ یپا حرفشد نیکه عاشقم بشه؟من االن ا شهیم ینیاالن ابراز عالقه بود؟ نیا ایخدا

 طونی:باشه بروشیسام

 سمتشون مینارفتیزدم وبا ت یلبخند

 گهیخب کخ دارم د یبراشون سوخت ول دلم

 سمت مائده نارفتیت رویرفتم پشت ام من

 سراشون که باتعجب برگشتن سمتمون یرو میختیور میکه پرکرد یآب سطل

 کردیم نمونیکردونفریم غیج غیکه داشت ج مائده

 رفته بودن سهیوبابک که ر هیمهدوآرتان و یسام

 دنییکه منم شروع کردم به دو دسمتمییردویام

 نایم ارمین رتی:دعاکن گریام

 یارینم رمی:مطمئن باش گمن

 لحظه مائده جلوموگرفت که باعث شد ترمز کنم همون

 دستامو گرفت ومائده هم گوشمو گرفت رازپشتیکردکه ام نییابروهاش وباالوپا طنتیباش مائده

 شده لیگوشمو ذل یخدالعنتت کنه مائده ولم کن کند یآ ی:آمن

 نشیزنمو کشت نیباخنده اومدطرفمونو گفت:ول کن یسام

 نجاتم بده ی:ساممن

 زدمیم غیج یالک اومنمیدر یپرتم کردتو رباخندهیام

 بهم دست داد یحس خوب هی

 جلوتر رفتم

 به من نبودکه مانعم بشه گهیحواسش د چکسیه خداروشکر



 جلورفتم  یکل

 شد یخال رپامیهوزیجلوترکه  رفتمیم داشتم

 زدم واسم سامس رو صدازدم یغیج

 *ی*سام

 ایباترس برگشتم سمت در زدیاسممو صدام ناکهیم غیج یباصدا هوی میدیخندیوم میگفتیم میداشت هممون

 روبه روپاهام سست شد یصحنه  دنیباد

 کردنیوداد م غیداشتن ج همه

 کردم به شناکردنوشروع  ایدر یتو دمییدو عیسر

 ماسه هاگذاشتمش یبغلش کردم ورو عیسر دمیرس ناکهیم به

 کرد هیگر یصورتشو کل یزدتویکه م مامان

 که ازحال رفته بود نامیمب

 رونیسرفه کردوآب ها ازدهنش اومدب نکهیکارو تکرارکردم تاا نیبهش واردکردم چنددفعه هم شک

 ؟یناخوبی..میگفتم:م باترس

 وگفت:خو...بمزوربازکرد چشماشوبه

 ونشستم دمیحضوردارن گونشو بوس نجایشدم وبدون فکر که بزرگتراهم ا خم

 یانقد لجباز ناچرای:چنددفعه گفتم نرومناوگفتیاومدسمت م مامان

 کردن هیشروع کردبه گر دوباره

 بهترشده بود کمی نامیمب

 بهترشد تیخب خداروشکر وضع یبودن ول دهیترس همه

 وبلندش کردم دستشوگرفتم

 نشده یزی:مامان جان حاال  ...حاال که چنایم

 خونه استراحت کن میابری:بمن

 یسام یکه انقدشلوغش کرد سین یزی:اوووو حاال چمهسا

 :ازشمانظرنخواستنمن

که  یکنارش نشستم ومثل مواقع دومنمیتخت درازکش یرو کردنیصدام انقد باالبودکه مهسادهنشوبست وهمه باتعجب نگام م تن

 موهاش فرو کردم وشروع کردم به نوازش کردنشون یدستم تو شمیمهربون م

 یزدوگفت:سام یجون ینالبخندبیم

 ی*من:سامنای*م

 :جانمیسام

 دیگفتنش قلبم لرز باجانم

 عاشقش شدم عیجنبم که سر یچرا من انقد ب ایچرا؟خدا ؟آخهیتپیکه دوست نداره م یکس یبرا یدار یلعنت

 ؟یکنیفکر م یچ ؟بهیشونیانقدپر نا؟چرایم شدهیوپاک کردوگفت:چ ختیر که از چشمم یباشصتش قطه اشک سمج یسام

 باشه دیکه نبا هیحسه لعنت نیبه خاطرا میشونیپر کنمیگفتم:به توفکر م ناخودآگاه



 بردیرو کردکه منو تامرزجنون م یهمون کار دوباره

 موهاش فرو کردوگفت:بخواب خانومم  یتو دستشو

  تشیااون "م"مالککه ذوق مرگ شدم ب دونهیخدا م آخ

 رون؟یب یریلرزون گفتم:نم یباصدا

 رمینم زمی:نه عزیسام

 فرو رفتم قیعم یبه خواب یسام یبانوازشا

. 

. 

. 

 زدنیبهم سرم ومدنیجون ودخترام هینرفتم فقط مامان وسم رونیاز اتاق ب تاشب

 تخت یرو دیاتاق ودراز کش یاومدتو یدوازده بودکه سام یساعتا

 خوابم برد عیسر یبودم ول دهیخواب یلیخ نکهیباا

 دارشدمیکه داشتم از خواب ب یدیباسردردشد یبودم ول دهیچقد خواب دونمینم

 مواجه شدم واااا کجا رفته؟ یسام هیخال یکنارم نگاه کردم که باجا به

 بخورم یزیچ یقرص کیکه  رونیب رفتم

سرم  ادوریدن کردمیروبه روم احساس م یحنه که باص دمیسرک کش یواشکی ومدیآشپزخونه م یکه از تو یگنگ یباصداها

 چرخهیم

 از مهسا فاصله گرفت عیحضورم واحساس کردوسر یسام

 راه خودشونو بازکردن وباهم مسابقه گذاشته بودن اشکام

 نایباترس نگام کردوگفت:م یسام

 یپ..پست یلی...خیلی:خ...خمن

 ستین یکنیوفکر مخدا اونجورکه ت نابهیبازوموگرفت وگفت:م عیبرم که سر خواستم

 رو مهارکنم وجاش رو به تنفربدم  یتالشموکردم که اون عشق لعنت تمام

 نگو یچیه سییی:همن

 کردینگام م یروزیکه بالبخندپ ییآخر باتنفربه مهسا ی لحظه

 تخت نشستم  یاتاق ودرم قفل کردم ورو یتو دمییدو

 کردمیکردن وهق هق م هیکردم به گر شروع

 انقد عذاب بکشم؟ دیکردم که با یمگه من چه گناه ایخدا

 *اری*سام

 داغون به سمت مهسابرگشتم یباعصاب

 زارمینم ادزندتینابیسرم ییاگه بال یعوض نی:ببمن

 سمت اتاق درو قفل کرده بود رفتم

 کردیومچالش م زدیداشت به قلبم چنگ م یکیانگار زشیهق هق ر یباصدا



 اد؟یسرش ن ییاون قلبش مشکل داره بال ایخدا

 بازش کن یالمصبو...د لعنت نیباز کن...باز کن ا کنمیخواهش م ناجانیدروبازکن...م ناتوروخدای:ممن

  دارنشدیب چکسیبودکه ه نجایا جالب

 دروبازکن یجون من اگه دوسم دار نای:ممن

 رونیپف کرده اومد ب یناباچشمایدرباز شدوم هوی

 ها؟ یدی:چرا قسم منایم

 شتم وبه خاطر من دروباز کردواسش ارزش دا نکهیبودم ازا خوشحال

 بدم حی:قربونت برم بزاربرات توضمن

 ستین یحیتوض چیبه ه یازی:ننایم

7:40 PM 

 باشدت دروبست که باعث شد چشمامو ببندم بعدم

 نگاه کردم کردیکه داشت نگام م ییمبل وبع مهسا یرفتم رو یباکالفگ

 :گمشو از جلوچشاممن

 رهیفق یه همون دختر اقتتیزدوگفت:ل یمهساپوزخند

 کرد نیناتوهیبهم برخوردکه به م یبدجور

 گوشش  یخوابوندم تو یکیبلندشدم ودستم بردم باالو ازجام

 ناینه م ییرتوی:فقمن

 اتاقش یتو دییاول بابهت نگام کردودو مهسا

 باخبرنشد یکس خداروشکر

 خوابم برد یک دمیمبل ونفهم یدسته  یگذاشتم رو سرمو

. 

. 

. 

 *نای*م

جام وول خوردم وسرحال که شدم ازجان بلندشدم دست وصورتمو شستم  یتو کمی دارشدمیکه داشتم از خواب ب یدیشد باسردرد

 رونیورفتم ب

 افتادم وگفتم:حقته شبشیادکاردی یمبل مچاله شده بود دلم ضعف رفت ول یبچه هارد نیکه ع یسام دنیباد

 جون به طرفش برگشتم هیسم یباصدا

 ده؟یخواب نجایچرا ا یجون:واااا سام هیسم

 ..مدونی:ن..نممن

 کرد دارشیوب ینگام کردو رفت سمت سام مشکوک

 :جانم مامانیسام



 مادر؟ یدیخواب نجایچرا ا ارجانیجون:سام هیسم

 خوابم برد نجایهم دمیدیم لمیداشتم ف شبید یچیبه من انداخت وگفت:ه ینگاه مین یسام

 دخترم؟ یردنک دارشیچرا ب ناجانیبهم کردوگفت:م یجون نگاه هیسم

 کنم دارشیب ومدیدلم ن دهیخواب دمی:اوممم خب دمن

 ومهسام باپوزخندازکنارم رد شد دارشدنیآشپزخونه بچه ها همه ب ینزد ورفت تو یحرف گهیجون د هیسم

 نمونیب یبودن که بحث دهیفهم ییجورا هیتوهم بودکه همه شک کرده بودن بهمون و یمنو سام یصبحانه خوردن انقد اخما موقع

 اومده شیپ

 میوظرفارم شست میکرد زوجمعیصبحانه همه باکمک هم م بعدازخوردن

 اومده که مجبورشدن برگردن مشهد شیپ نامشکلیگفتن که واسه خاله ا شمونویهم اومدن پ نیومت ناوآرتانیت

 باحال بزنم پیت خواستمیم یاتاق که آماده بشم از حرص سام یتو رفتم

 کردم که همون موقع دربازشد شمیسرم گذاشتم آرا مویوکاله مشک ختمیوموهامم بازر دمیوشجذبمو پ یشلوارمشک یمشک کیتون

 رونیبزنه ورفت ب یاجازه ندادکه حرف شیغرور لعنت یول دیاخماشو توهم کش دنمیباد یسام

 دمیوکفشامو پوش رونیرفتم ب منم

 یزد یپی:کلک چه تهیمهد

 هیزی:واسه کخ رمن

 زدوگفت:مشخصه یچشمک هیمهد

 ومدهیبه تون شیباخنده گفتم:فضدل نیکنیشماهاپچ پچ م نیگیم ی:چئدهما

 :مسخرهمائده

 میوراه افتاد مینزد یحرف گهید

 شدنیموفق نم یول ارنشیداشتن به حرف ب یسع نیرومتیکالفه بودوآرتان وبابک وام یلیخ یسام

 زنه؟یکلمه هم حرف نم کیکه  نیباا یکاکردیناچیبابا م ی:اآرتان

 کردم؟ کای:هه من چمن

 :چتونه شماها؟آرتان

 :بس کن آرتانیسام

 به حالمون نیمسافرت گندزد میاومد رسرمونیبس کن خ ویچ ی:چآرتان

 نیایبامهساجونتون ب نیچرا صبرنکرد یآقاسام ی:عع راستمن

 شدهیکه بابک دستشو گرفت وگفت:آروم باش داداش بگوچ ادطرفمیبرگشت وخواست ب یهوسامی

 کرده نابزرگشیم نیاومده ا شیسوتفاهم پ کیموهاش فروکردوگفت:بابا  یکالفه دستشو تو یسام

 یک دونمیکه نم یمرد نمیبب امیب دارشمیمن نصف شب ب نکهیا یگیاومده راست م شیکنترلمو ازدست دادموگفتم:آره سوتفاهم پ هوی

جنبه نتونستم  یت شدم منه ببهت بگم که عاشق یچطور ی...لعنت کنهیمن معاشقه م بیداره بارق میشد همه زندگ یوچطور

 ... دهینم تیهم بهم اهم رهذ هیکه  یسرحرفم بمونم ودل باختم به کس

 بدم حیبزاربرات توض نایم یکنیاشتباه م یحرفموگفت:به جون خودت دار دوسطیپر یادامه بدم که سام خواستم

 نکن هیکردوگفت:توروخدا گر نابغلمیت



 جمع نیهم یبده تو حیاشکامو پاک کردم وگفتم:باشه توض عیسد

 یکه تو دمیکه برگشتم مهسارو د یووقت ایزده بودبه سرم واومدم کناردر یخواب یمن ب یبخواب یتوکه رفت شبی:دیسام

شدم  یچرت وپرت منم عصبان یباشم که اومدسمتم وشروع کردبه حرف زدن که من عاشقتم وکل تیاهم یآشپزخونس خواستم ب

 بدم حیمن برات توض ینزاشت یوحت یدیمتاسفانه توام همونجا رس یبگم ول ادبهشیهنم مبه د یصورتش که هرچ یوخم شدم رو

 باورکنم؟ ینی:من

 اونش باخودته گهی:دیسام

 میزدوگفت:بهتره تنهاشون بزار یچشمک هیمهد

 همشون رفتن دوبعدشمیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 باهم بودن کسرهیکه  ناوسحرومهالمیمب

 که قضاوت کردم دیببخش یحلقه کردم وگفتم:سام یسام یمودوربازودست میهمقدم شد باهم

 ادیم شینداره پ یبی:عیسام به دستم که دوردستش حلقه بودکردوگفت: یستادونگاهیا یسام

طبق عادتش چشماشو بست وبعدشم بالبخندخم  یوسام دمیکردم وگونشو بوس یدورگردنش حلقه کردم وقدبلند دستمو

 نکن  یونطیشدوگفت:وروجکم انقد ش

 :دوس دارممن

 دمی:باشه حاال نشونت مدوگفتیخند یسام

 کلک یبراش درآوردم که گفت:ا یزبون

 نیآورد فیمحترم که همه گفتن:چه عجب تشر یسمت خانواده  میرفت باهم

 باهم؟ نیکرد نی:اووووچه هماهنگ؟چنددفعه تمرمن

 نیابشیانقد زبون نزن ب دی:چشم سفمامان

 شگلمچشم مامان خو ی:به رومن

 :زبون درازدوگفتیخند مامان

 میکن یباز قتیجوونا جرعت حق میگرفت میتصم یمسخره باز کمیبعداز کردنیبالبخندنگامون م همه

 نیومت نایگذاشت وسط وچرخوند افتادبه ت یبطر کیوآرتان  میدوره هم نشست هممون

 قت؟یاحقی:خب جرعت نایت

 قتیحق گمیبگم جرعت وم کنمی:واال منکه جرعت نمنیمت

 چندوقت چته نی:خب راستشو بگو انایت

 :چمه؟نیمت

 پرسمیمن دارم از توم نوی:انایت

 که سین میزی:چنیمت

  چونی:منو نپنایت

 میکنی:حاال بعداصحبت منیمت

 افتاد یبه مهساوسام ندفعهیروچرخوندن وا یبطر دوباره

 :خب کدوم؟مهسا



 :جرعتیسام

 جمع بهم ابراز عالقه کن نیهم ی:جلومهسا

 باالومنم اخم کردم دنیپر یسام یابروها

 هیحرفا چ نی:وااااا مهسا اسحر

 که من عاشق زنمم یدوست ندارم بهت ابراز عالقه کنم درصورت یوقت ی:براچیسام

 دونمیمن م یگیتودروغ م ی:ساممهسا

 یکن یخوادتوبازی:مهسا لطفا برو گمشو نمیسام

 ازجاش بلندشدورفت هیمهساباگر

 به منو مائده افتاد ندفعهیچرخوندن ا دوباره

 :جرعتمن

 یجمع هست پاشو بهش بگوکه دوسش دار نیا یوعشقت تو ی:اگه تاحاالعاشق شدمائده

 شو الیخ ی:توروخدا بمن

 قبول نکردن چکدومیه یگفتم ول یهرچ

 شدم کینزد یآروم به سام یناچار بلندشدم وباقدما به

 دوستت دارم یوگفتم:سام چشماموبستم

 کالفه بود شهیمثل هم یبازکردم سام چشمامو

 یکنم که عاشقم بش کایچ یلعنت آخه

 لبخندم بهم نزد کی یارزشم براش که حت یانقد ب ینیپس زدم وسرجام نشستم  اشکامو

 تموم شد گهیود میکرد یباز گمیکسل کننده شده بود همه توخودشون بودن به زور دوبار د جمع

 مبال یرو میوهالک افتاد خونه وهمه خسته میبرگشت ایغذا کناردر بعدازخوردن

 کن خب نابرولباساتوعوضی:میسام

 :باشهمن

 اتاق یبلندشدم ورفتم تو ازجام

 اومد داخل یدربازشدوسام هویکه  که... رونیلباسام خواستم برم ب ضیبعدازتعو

 ازکنارش ردشم که بازوموگرفت ودرم بست خواستم

 برم؟ یزاری:عع چرا نممن

 دارم ساکارتی:وایسام

 رونیبرم ب خوامیگومب عی:سرمن

 *اری*سام

 گمیمن نم یبهتره فراموش کن ویکه گفت یی...اون حرفا یبه نفع خودته من دوست ندارم عذاب بکش گمیکه م ینیناایم نی:ببمن

 گهیکه من بعدازطالقمون د نجاسیمشکل ا یول موندمیبودکه اصال ازدواج بکنم حتما باتو م نینه اتفاقا من اگه قصدم ا یتوبد

 فراموش کن الطف زمنیازدواج کنم پس عز وامخینم

 پراشکش نگاه کردم یباالوبه چشما سرموآوردم



 عشقم وغرورم ..غرورمو انتخاب کردم نیلعنت کنه که انقد غروردارم وب خدامنو

 توروندارم  اقتیل نامنینکن م تی:توروخدا جون من انقدخودتواذمن

 بهم زدوازاتاق خارج شد یا تنه

 یدونیخودت صالح م یهرچ ایخدا پووووووف

 اومدداخل دربازشدوآرتان

 داداش یپکرباش نمیشونموگفت:نب ینشست ودستشو گذاشت رو کنارم

 :داغونم آرتانمن

 یداغون کرد نارویم دونمیکه م نجوری:اآرتان

 وابسته بشه نیشترازایب خوامیندارم نم ی:آرتان چاره امن

 عاشق شده  گهینادیم ی:کارازکارگذشته سامآرتان

 کنم آرتان؟ کای:چمن

 بزنه ناحرفینابامیبگم ت دیبا رسهیبه ذهنم نم یچیبه خدا منم ه دونمی:نمآرتان

 بگم یچ دونمی:نممن

 ی:سامآرتان

 بگو ینینگاش کردم که  یسوال

 ؟ی:دوسش دارآرتان

 آرتان یگیم ی:چمن

 :سوال منو جواب بدهآرتان

 :نهمن

 یغرورلعنت نیبازم ا یول گفتمیم دروغ

 یدوس دار تویاگه زندگ یسام نایبه م یکه ابرازعالقه کن زارهیکه غرورت نم دونمیم یسام یگیدروغ م یدار ونمدی:مآرتان

 یبش مونیکه بعدا پش یازدستش ند ناکهیرو بچسب به م یبزارکناراون لعنت

 میکنیبعدصحبت م کنهی:حاال االن سرم درد ممن

 ربخوابیبلندشدوگفت:باشه بگ آرتان

 *مائده* دمیتخت دراز کش یومنم رو رونیرفت ب ازاتاق

واگه جاش  اوردمیکه اون صحنه داشتم بال درم دونهیخدام ونشمیزبون آوردکه دوسم داره ومنم اعتراف کردم که د ربهیباالخره ام

 رفتمیقربون صدقش م یروکلیبغل ام دمیپریبود م

 کنه؟یکارمیاالن آرش داره چ ایخدا

کنم چون  یکه باهاش زندگ ارمیطاقت ب تونمیکه نم دونمیبهش ندارم وم یحس چیواقعا ه خب من یول سوزهیدلم به حالش م یلیخ

 ام گهید یعاشق کس

 رمیگرفتم که باهاش تماس بگ میتنگ شدوتصم کایدلم واسه مل هوی

 گرفتم کارویبرداشتم وشماره مل مویگوش

 :به به آفتاب ازکدوم طرف دراومده؟کایمل



 سالم کی:علمن

 معرفت یب:سالم خواهرکایمل

 کااااای:عع ملمن

 ؟ی:خب حاالخوبدوگفتیکاخندیمل

 خاله خوبه؟ ؟عشقی:اهوم توخوبمن

  می:بله خوبکایمل

 :خداروشکرمن

 وبعدشم قطع کردم میحرف زد کمی خالصه

 تنگ شده بود یلیواسه مامانم خ دلم

قهراشم  یم به حساب باهام قهرکرده ولومامان ومدنین گهیاومدن تهران د ادیب خواستیکه آرش م میکه واسه خاستگار یوقت از

 عشقه

... 

 انیکه ب کنهیخب بابا گفت که وقت نم یول هیجاشون خال یلیواسه شمال خ بودنیم نامیداشتم االن مامان ا دوس

 خودم اومدم ربهیام یباصدا

 خانومم شدهی:چریام

 بودنیم نامیا کایکه کاش مامانم وبابام ومل کردمیداشتم فکر م یچی:همن

 میریباهم هممون م یدفعه بعد شاهللیزدوگفت:ا یچشمکریام

 خواست تورو ببره ی:حاال کمن

 یرینم یی:توکه بدون من جاریام

 :اوهوکمن

 وقت خانوممو ندزدن هیکه  یخاستگار امیحتما م می:مائده از شمال که برگردریام

 :اوف توحلقم الوترکوندنتونگفتیبابک که م یباصدا

 سراغ ما؟ یایه مک ی:تومگه خودت زن ندارمن

 اونم ازخانوم ما ای:ببابک

 دادیخنده راه انداخته بودن ومحل هم به بابک نم ناکرکریاشاره کردکه بام هیمهد وبه

 یشانس تو گهی:اون دمن

 مانشو ی:بله لطفا مزاحم معاشقه ریام

 :آقامن غلط کردمبابک

 :صدبارریام

 دورفتیخند بابک

 ری:اممن

 :جونمریام

 سوزهینامی:دلم واسه ممن



 :چرا؟ریام

 رحمه یب یلیخ یسام یاعتراف کرده ول ی:چون عاشق شده وحتمن

به ازدواج نداره  یوکال عالقه ا ناندارهیبه م یحس چیه گهیکه م یاماخب اونجور سیرحم ن یب ینگومائده سام ینجوری:نه اریام

 داغون کرده نارویکالعوض شده وکالفس که م یعاشقش شده سام نایم یازوقت یول

 گهیبگم د یواال چ دونمی:نمنم

 شهیکه درست م شاهللی:اریام

 شاهللی:امن

 توجمع می:پاشو برریام

 می:اهوم برمن

 میجمع نشست یتو میورفت میبلندشد ازجامون

 کنمیو واقعنم درکش م گذرهیتودلش م یکه چ دونستمیمن م یداشت شادباشه وبخنده ول یسع ناهمشیم

 گهید میکه شام بخور دارکنیرو ب یبرو سام ناجانیخانوم گفت:م هیرگردوند که سمزدوروشو ب یبهم افتاد لبخند نگاهش

 گفت وازجمع فاصله گرفت یآروم ی ناباشهیم

 *نای*م

 *اری*سام بود نگاه کردم دهیکه مظلوم خواب یوبه سام دروبازکردم

 چشامو بستم وخودمو به خواب زدم دمیقدم زدن به سمت اتاق وشن یتاصدا

 ناسیکه م دمیعطرش فهم یوشدو ازب درباز

 تخت نشست یاومد طرفم ورو آروم

 کردیآروم موهام ونوازش م یلیموهام فرو کردوخ یتو دستشو

 بودنگاه کردم یچشماش اشک ناکهیچشماموبازکردم وبه م عیشد سر سیدستم خ هویدستش  یگرفت تو دستمو

 کنه؟یم هیداره گر ناچرایم ایخدا یواااا

 ذره هم که شده آرومش کنم هیموهاش بوسه زدم دوس داشتم  یورو نمیس یگذاشتم روبغلم وسرشو  یتو دمشیکش

 که بهش بگم دهیاجازه نم میغرور لعنت نیا یول سمیحس ن یب نایمنم به م ایکنم خدا کایچ دیبا دونمینم واقعا

 صداش زدم آروم

 نای:ممن

 :ج..جانمنایم

 یباهام لعنت یکنیم کاریچ یدار ستادیاز تپش ا قلبم

 ؟یداشت ی:کارمن

 شام ایگفت:ب یلرزون یباصدا

 هیسمت بق میورفت میجام بلندشدم وباهم از اتاق خارج شد از

 نی:باالخره اومدمامان

 خسته بودم یلیخ دی:ببخشمن

 نینیبش نیاینداره پسرم ب یبی:عمامان



 دیومامان برامون غذا کش یصندل یرو مینشست جفتمون

 کردیم نگاهمایداشت چپ چپ به م کسرهیکه  مهسا

 ه؟یچجور آدم گهید ادسمتمیبازم م یزن دارم ول نهیبیکه م یدرچه حد؟وقت ییپرو آخه

 میدیوخند میوگفت میشام همه دوره هم جمع شد بعدازخوردن

 میبود یا گهیحال د کی یتو ناکهیجمع ببندم چون منو م دینبا البته

 مسافرتم بود نیوهم بهتر نیگفت هم بدتر شهیمسافرت م نیا

 نیبابهتر کنمیفکر م نکهیبه خاطرا نیچندروز سخت گذشت وهمش جنگ وجدال داشتم وبهتر نیانقد ا نکهیبه خاطرا نیتربد

 نایجزم سین یاومدم مسافرت واونم کس ایشخص دن

 به حرفم نیتوجه نکن یادیز گهیهنگ کردم د خودمم

 *نای*م

 کنهیفکرم یفکر بودوبرام سوال بودکه به چ یتو یبدجور یسام

 داره ...هوووووف ولش کن بهتره نگم اصال دیشا کنهیبه منکه فکرنم درصدصد

 دمیهم نفهم وهیاز خوردن م یچیمن بودم که ه نیوبازم ا میهم خورد وهیآوردوهممون دوره هم م وهیم مامان

 ریبرم بخوابم شب بخ گهی:خب من دمن

  ی:عع چقد مسخره اهیمهد

 :خستممن

 تخت یلباسام وعوض کردم وخودمو انداختم رو عیوسر اتاق یجوابمو دادن ورفتم تو همه

 دیتخت دراز کش یهم واردشد ورو یشدو سام درباز

تکون  یزده بود به سرم وه یخواب یب موفق نشدم ونتونستم بخوابم یکردم که بخوابم ول یبهش چشمامو بستم وسع تیاهم یب

  خوردمیم

 شدم مونیاحمقانه گرفتم که خودم پش میتصم هی

 دیمنو دزد یکیرفتم و ینیبین شانس ندارم مم واال

 خخخخ خلم منما شهیم یباز سیها چه پل هیجانیخب ه یول

 منم بخوابم یزارینم گهید ربخوابینابگیبابا م ی:ایسام

 به تودارم؟ کای:وااااا من چمن

 خورهیتکون م یتختم ه یخوری:خب تکون میسام

 کنم کایادچی:خب خوابم نممن

 یخوابیم یچجور دونمیزدوگفت:من م یتم وچشمکروشو برگردوندسم یسام

 ترو طبق معمول موهامو نوازش کرد کیاومدنزد

 فرو رفتم وکم کم چشمام گرم شدوخوابم برد ینیریش یخلسه  یبعدش تو یتعجب کردم ول اول

. 

. 

. 



 *ی*سام

 دمیوخودمم خواب دمیبوس شویشونیپ دهیکه مطمئن شدم خواب یوقت

 بود ناهنوخوابیم دارشدمیب ومدازخوابیم نییکه ازپا ییباسروصداها صبح

 میمسافرت همش خواب میاومد رسرمونیخ گهید ناپاشویتکونش دادم وگفتم:م آروم

 رونیب میکردم وباهم رفت دارشیبه زورب خالصه

 زصبحانهیپشت م میونشست میرگفتیبخ صبح

 نینکرد دارمونی:چرا زودتربنایم

 نیشنگ بخوابق نیخسته شد یلیخ شبیگفتم د گهی:دمامان

 مامان جان نیکرد ی:خوب کارمن

 کردم  یبهم رفت که تک خنده ا یغره ا ناچشمیم

. 

. 

. 

بگم که فردا کالس دارم  دیخونه خودمون لم دادم ومتاسفانه با یتو وفتادواالنمیهم ن یاتفاق خاص چیسره هم گذشتن وه روزهاپشت

 :stuck_out_tongue_winking_eye:رمیتحان بگخبر خوش که قراره ازشون ام کیبامن کالس داره و نامیوم

 ارمیسردرنم یچیمنکه ه ادبدهی ابهمیتوروخدا ب یسام ی:وااااانایم

 شهیمواقع الزم م نیکالس گوش بده براهم یتو گمیبهت م ی:به من چه وقتمن

 امتحان بدم هیبق نیبخونم وع یچ نیع نمیبش دی:اه به خدا شانس ندارم شوهرمم استاده بانایم

 گوشات فروکن یتو نویا یمن ندار یدانشجوها هیبابق یفرق چی:شماهمن

 نارویبهم بگوا ایپس ب شنومیمن کره ونم ی:آقاتوفک کن گوشانایم

 گهید یشنویبدم نم حمی:عع پس من برات توضمن

 خورهیکه حرص م بردمیلذت م خوردومنیداشت حرص م اون

 مرگ من یییییی:سامنایم

 ؟یدیقسم م ی:عع براچمن

 گهیادی:جون من بنایم

 یخوریجونتو قسم م یدرس دار کیکه به خاطر یبچه ا یلی:خمن

 کنهیرمیس یا گهیعالم د یکه تو شدمیدادن ومتوجه م حیبلندشدم وکنارش نشستم وشروع کردم به توض ازجام

 ناااااای:ممن

 :هانایم

 گفتم؟ ی:االن من چمن

 ناااااایم ی:گفتنایم

 گفتم یقبلش چ رمی:نخمن



 ینگفت یزیرگرفت وگفت:چمتفک حالت

 دمینم حیبرات توض گهی:دمن

 غلط کردم بگووووو دیوگفت:ببخش دستموگرفت

 ادگرفتیگوش کردو قیدفعه دق نیتفاوت که ا نیدادم باا حیودوباره براش توض دمیخند

 دیکشیمخم سوت م گهیدادن درس د حیتوض یبعدازکل

 اریشوهرمهربونت ب نیا یبرا ییچا کی:پاشو حاال من

 ینداد حیکه توض نجارویا ی(عع سامهوگفتی...)زهیبره بر تونهی:شوهرمهربونم خودش دست داره پاهم داره پس مانیم

 که خودش متوجه بشه تونهی:خانوم خوشگلم خودش عقل داره وچشمم داره پس ممن

 کردم یخوب تالف ولیا

 قهوه برگشت انویل کیبعدبا نیرفت وبعدشم به سمت آشپزخونه راه افتادو پنج م یغره ا چشم

 ؟یای...حاال منیی:بفرمانایم

 نه بگم ومدیمظلوم کردکه دلم ن چشماشو

 امی:برو وروجکم االن ممن

 گفت:دمت گرم یبالحن باحال نایم اکثرا کنمیکلمه استفاده م نیازا نمیبه خاطرهم ادیخوشش م کتی"مالمیاز "م یلیکه خ دونستمیم

 دادم حیکامال توضقهوه دوباره رفتم سمتش وبراش  بعدازخوردن

 *نای*م

 نییصبحانه باعجله آماده شدم ورفتم پا بعدازخوردن

 استارت زد یشدم وسام نیسوارماش

 شدم ادهیدانشگاه نگه داشت ومن پ یجا

 رمیامتحان بگ خوامیکه م نینیهم اومد وبعدازسالم کردن گفت:خب بش یبعدسام نیداخل کالس پنج م رفتم

 رهیامتحان بگ خوادیم گمونمیبودکه امروز استادد نجایمشکل ا ذهنم درسارو مرورکردم یتو کمی

 برگه هارو پخش کردوهمه شردع کردن به نوشتن یسام

 که همشو بلدبودم نگاه کردم ییبه سواال یباخوشحال

 روبه روشدم هیرومو برگردوندم که با مهد یشخص سیپ سیپ یباصدا

 سیبرگه جوابارو بنو یگفت:تو آروم

تموم شدازجام بلندشدم وبه طورنامحسوس  یوقت نوشتمیهم م هیمهد یبرا دادمیبراخودم جواب م یچتکون دادم هر یسر

 یسمت سام دمییودو هیزمهدیم یکاغذوگذاشتم رو

 :استادمن تموم کردممن

 اتیخانوم ب رونیدبیدبریتونیانداخت وگفت:م دبودبهمیکه ازش بع یمهربون نگاه

 :ممنونمن

 دخترااومدن نکهینشستم تاا یصندل یخارج شدم ورو ازکالس

 اومد یسام وبعدشم

 ن؟یمتقلب درچه حال ی:خب خانومایسام



 من خرم؟؟ نیفکر کرد نینگام نکن ینجوریکه گفت:ا میکردیبهش نگاه م باتعجب

 می:نه مطمئنمن

 من رسمی:خانوم خانوما حساب شمارو که میسام

 گفت:شمام نمرتون صفره هیوبق هیمهد روبه

  یام:عع توروخدا سمائده

 که گفتم نی:همیسام

 میکردیرفت داخل دفترش وماهم مات ومبهوت به رفتنش نگاه م یحرف چیه بدون

 رومو به سمت صدابرگردوندم  ییآشنا یباصدا

 دیچرخ ادورسرمیشخص روبه رو دن دنیباد

 ه؟یبتیچه مص نیا ایخدا

 چه خبرا؟ ناخانومی:به به منایس

 نجای..ای..ای:چ..چرا...اومدمن

 سراغت امیخوشگلم؟منکه گفتم م یدیترس :چرانایس

 نجایگمشو از ا ی:ببنددهنتو عوضهیمهد

 خانوم هیمهد نیکه بلبل زبون شد نمیبی:به به منایس

 ندازهیگمشو وگرنه جنازتو م ومدهیتاشوهرم ن نی:ببمن

 ندارم ی:اتفاقا من باخودش کاردارم باتوفعال کارنایس

 :بگوکارتوگفتیکه م یسام یباصدا

 برگشتمسمتش  به

 ارخانیسام یدارآقای:اوه مشتاق دنایس

 :کارتوبگویسام

 تمومش کن ویباز نیکنم که ا یادآوریندارم فقط اومدم بهت  ی:کارخاصنایس

 نمونیبب یکس دنداشتیبودکه د ییدورو برم نگاه کردم خداروشکر جا به

 تاخودم نشکوندمش میاززندگ رونیکش بمنه وعشق منه پس پاتوب نازنیچون م یتمومش کن ویباز نیبهتره توا نی:ببیسام

 یهست یزدوگفت:نهههه خوشم اومد خوب جنتلمن یا ناقهقهیس

 ناموس یوگرفت وگفت:ببنددهنتو ب قشیبردو ورشیبه سمتش  یسام

 ختنیریموهاش فرو کردومنم که ناخودآگاه اشک هام م یکالفه دستش رو تو یسامد از اونجا دورش یبلند یباخنده  نایس

 کردوگفت نابغلمیت

 بکنه تونهیکار نم چینکن باورکن ه هی_توروخدا گر

 روبه دخترا گفت یسام

 ابرسونمتون؟ی نیدار نی_دخترا شماماش

 گفت نایت



 _من که آرتان اومده دنبالم 

 هم گفت مائده

 رسوننیماروهم م نایناایت گهی_آره د

  نی_باشه پس مراقب خودتون باش

 میدش نیوسوارماش میکرد یخداحافظ بادخترا

 نایدستم روگرفت وگفت:م یاوج گرفت که سام میگر دوباره

 نگاهش کردم که گفت یسوال

 ؟ی_توبه من اعتماددار

 _آ...آره

 یکردینم هیگر ینجوریکه اآلن ا ی...اگه داشتی_ ندار

 ی_واسه چ

 برسونه بیزارم بهت آس ی_خب بهم اعتماد کن که نم

 ستمی..نی_من..نگران خودم ن

 ؟پس یهست ی_نگران ک

 _نگران تو

 _مگه من بچه ام؟

 بکنه یهرکار ادکهینابرمیازاون س ی_نه ول

 ؟یمواظب خودم باشم باشه خانوم دمی_بهت قول م

 دلم غوغا بود یکه چقدر تو دونستیبازم دلشوره داشتم و وانمودکردم که ساکت شدم وخدام یدلم آروم گرفت ول کمی

 تخونه نگه داش یساعت بعدجا میراه افتاد ون یسام

 شدم ورفتم سمت آسانسور ادهیپ نیاز ماش یحال یباب

 داخل میرو زدم که درباز شد ورفت دکمه

 دبازکردمیودِر خونه رو باکل میرو مخه از آسانسور خارج شد شهیاون زنه که هم یباصدا

 اومدداخل ودروبست یمن واردشدم وبعدشم سام اول

 مبل یرو درآوردوانداخت رو کتش

 رفتم گفتم یکه به سمت اتاق م یم ودرحالکتش رو برداشت باحرص

 ؟یلباسات روهم جمع بکن یتون ینم یعنی_

 نگو یچیناهی_حوصله ندارم م

 یحوصله دار ی_تو ک

 چوقتی_ه

 رو هم جمع کردم یعوض کردم وکت سام یدست بلوز شلوار راحت کیرو با لباسام

 درست کنم؟ یخب ناهارچ رونیرو شونه کردم ورفتم ب موهام



 یاستادطاهر رسهیکه در رفتم حتما به حسابم م ممین کالس بعدامتحا از

 کارکنمیکن اونو غذا روچ ولش

 ی_سام

 _جان

 ناهاردرست کنم؟ یدوست دار یآب شد وباذوق گفتم:چ قندتودلم

 اکردمی_اومممم هوس الزان

 ی_اوک

بعدشم باز به مامان زنگ  میصحبت کرد کمیجونم زنگ زدم و هیبه سم نشیوماب ایکردم وشروع کردم به پختن الزان موادروآماده

زنگ بزنم  ناهمیداشتم به مب میهم زنگ بزنم وگرنه تصم گهیوقت نشد که به کس د گهیهم بامامان حرف زدم د کمیزدم وخالصه 

 گهید

 شهیآماده م نمیزروبچیکه م یسراغ غذاها تاوقت رفتم

. 

. 

. 

 *نای*ت

 که آرتان گفت شستمیظرفارو م داشتم

 ؟یاریبرام م یزیچ یقهوه ا کی_خانومم 

 گهیزدیابریخب ب شورمیکه دارم ظرف م ینیب یم زمی_آرتان جان عز

 _چشم اومدم

 کیکوچ یفنجون ها یقهوه تو ختنیآشپزخونه وشروع کردبه ر یاومدتو

 گرفتم وارکمکیرفت وازد جیگ هوسرمیکه تموم شد اومدم کنار که  کارم

 مبلندشدواومدطرف یصندل یاز رو عیسر آرتان

 ؟ینا؟خوبیشده ت ی_چ

 _خوبم

 که آرتان منوگرفت وفتادمیدفعه داشتم م نیخواستم برم که ا دوباره

 دکتر می_بدوبروآماده شوبر

 که فقط ضعف کردم ستین یزی_ چ

 حرف من حرف نزن برو ناروی_ت

 _آخه..

 یبروخانوم نااااای_ت

 اتاقم وآماه شدم یآرتان رفتم تو باکمک

. 

. 



. 

 دستش کردوگفت یتو یرگه به ب ینگاه کیدکتر

 گمیم کی_بهتون تبر

 زدوادامه داد یلبخند

 دی_شماباردار

 جا بندنبود کی یکه ازخوشحال آرتان

 بهم دست داده بود یحس خاص کیخوشحال بودم و گهیکه د منم

. 

. 

. 

 ها انیمهمونا م نااآلنی_ت

 ی زآمادهی_باشه آرتان جان همه چ

 کرد ددرروبازییزنگ آرتان دو یباصدا

 کم همه اومدن کم

 واسه مادرشدنم میکه همه روباخبرکن میگرفت یمهمون امشب

 هارو باکمک دخترا انجام دادن ییرایبزنم خودش همه پذ یزیمن دست به چ زاشتیکه نم آرتان

  میهمه دورهم نشست واآلنم

 بودن یکاش که م هیخودمم خال یمامان بابا یجا فقط

 هنوزتهرانه نیمت خداروشکر

 من گفت روبه نیمت

 ن؟یبه ما بد نیخواستیم یخانوم چه خبر ی_خب آبج

 گفت یباخوشحال آرتان

 میش یمامان بابام میدار نای_راستش من و ت

 آرتان باذوق گفت مامان

 رسمیباالخره دارم به آرزوم م اشکرتی...خداشهیخدا باورم نم ی_وا

 کردم نگاهکردیپراشک نگام م یلبخندخاص وچشما کیکه با نیزدم وبه مت یلبخند

 سمتش و بغلش کردم رفتم

 یداداش شدهی_چ

 شه؟یکوچولوم انقدربزرگ شده که االن داره مامان م یآبج ی_کِ 

 دوگفتیرو بوس میشونیپ

 _مبارکتون باشه 

 _ممنون داداش



 اوردنیداشتن بال درم گهیگفتن ودختراهم که د کیهمه بهمون تبر خالصه

 از جام جم بخورم زاشتینم چکسیه

 *نای*م ف شدو...هم صر شام

 شمیدارم خاله م نکهیهم خوشحالم واسه ا گهیطرف د کیخوشحال بودم واز ناوآرتانیت یبرا واقعا

 بچه داربشه ناهمیمب شهیم یکِ  ایخدا

 من به فکربچه دارشدنشم شیحاال هنوز اون نرفته سرخونه زندگ اووووو

 شب ها بود نیاز بهتر یکیاونشب  خالصه

 گلوم یدتویقهوه پرجون زد هیکه سم یباحرف

 گهید می...خب ماهم آرزودار ارهیناوسامینوبت م یبعد گهی_ د

 زدبه پشتم تاحالم جااومدوبعدش هم گفت کمی یسام

 هیبچه چ گهیبچه هست د ناهنوزخودشی_مامان م

 گفت نایت

 _وااااا...

 گفت هیازدواج ماچ ی هیاومدکه قض ادشی هوانگاریبعد

 نداره یبیحاال ع گهید یدبودولزو یلی_آ..آره آره ماهم هنوزخ

 گفت مامان

 باز رنیگیادمیاالن چه حرفا  ی_جوونا

 دوگفتیالدخندیم

 میارینوه م نابراتونیمن و مب نی_مامان جوش نزن

 خوردیحرص م نامیومب دنیالدخندیم هییاز پرو همه

 همه رفتن گهیگذشت ود یشب هم با خوش اون

 مرتب کنم کمیخونش رو  خواستمیکه من م میمونده بود یمنو سام فقط

 میاستراحت کنم وبعدشم بر کمیکه  میانجام کارها نشست بعداز

 کردم وآروم گفتم نانگاهیبه ت یاشک یباچشما

 که عاشقم بشه؟ شهیم یعنی_

 شه ی_قربونت برم مطمئن باش که م

 گفت یوآرتان حواسشون به ماجمع شدکه سام یسام ختنیر یاشکام م اریاخت یب

 شده؟یچ نای_م

 دوگفتیندادم که خند جواب

 ؟یخوایکردن نداره که بچه م هی_گر

 اشیبه مسخره باز دمیخندیکردن م هیگر درحال

 شدوگفت یجد یسام



 میبر گهی_خب د

 نطوریبه آرتان هم هم نیگفتم وهمچن کیکردم ودوباره هم بهش تبر یناخداحافظیبلندشدم وبات ازجام

 میوراه افتاد میشد نیسوارماش

 متوقف کردوگفت یگوشه ا کی نویماش یسام هوی

 یرو نگفت تیگر لی_دل

 نایبودواسه ت یخوشحال ی هینبود گر یخاص لی_دل

 دادزدوگفت یسام

 نای_به من دروغ نگوم

 مثل خودش دادزدم وگفتم منم

 یقم نشدتوعاش یباشه؟منه خر عاشق شدم ول ینطوریا دیمابا هیکه چرا زندگ خوردمیاون نبود داشتم حسرت م ی_آره اصال برا

 ؟یدیبود حاال فهم نیهم یبرا میگر لیدل

 آروم شدو دوباره راه افتاد یسام

 من دوست ندارم نایکه م گهینم ینامرده که حت یلیخ

 کنهیم یمحل یب فقط

 داخل میپارک کردورفت نگیپارک یرو تو نیبه خونه ماش دنمونیبارس یچیبه ه یچیقانعم کنه اما ه یجور هی نکهیا ای

 دمیخواب یبه سام تیاهم یعوض کردم وبهام رو لباس

 *نی*نازن

 خونه میرفت گهیکه بامانبودن وماهم که د یناوسامیم

 واحدخودمون میواحدخودشون و ماهم اومد یرفتن تو پسرا

 ماه عسل میوبر میرینگ یبهتره اصال عروس میندار یخانواده ا چیه نکهیبه خاطر ا میگرفت میدتصمیو سع من

 ماه عسل میباهم بر ییکه چهارتا ردادهیوگ رنیبگ یواسش عروس ادکهینماصال خوشش  ناهمیمب

 ره؟یبگ یخب واسم جالبه که چرا دوس نداره عروس یول

 براش  رنیبگ یکه لباس عروس بپوشه وعروس نهیا یهردختر یآرزو

 اومدم رونیازفکرب هیمهد یباصدا

 _انقد فکرنکن بخواب

 اتاق یوخوردم بعدش رفتم تو ختمیآب ر وانیل کی خچالیگفتم ورفتم سمت  یا باشه

 فرو رفتم یخبر یعالم ب یتو گهیکه د دمیتخت دراز کش یکردن لباس هام رو باعوض

 *هی*مهد

 داره که سره صبح زنگ زده کارمیناچیم نیخدا ا یا

 ناینکنه م کارتیچ خدابگم

 جواب دادم ویزورگوش به

 _ها

 تیترب یب هی_هاچ



 نای_بنال م

 ؟ی_خواب بود

 ازتون بله_بااج

 ؟ی_ساعت رو نگاه کرد

 یساعت شش صبح زنگ زد دونمی_بله م

 زدوگفت یغیناجیم

 ظهره کی_شش صبح کجا بوده؟ساعت 

 وگفتم زشدمیخ میجام ن یتو

 _مرگ من؟

 _مرگ تو

 شعوری_مرگ خودت ب

 ی_واااا خب خودت گفت

 یدار کاری_خب حاال چ

 دلم رو زدن گهیموهام رو رنگ کن د ای_ب

 قشنگه نگشناری_ول کن م

 یینجایا گهیساعت د کی_ببنددهنت رو تا

 رو قطع کرد یگوش بعدهم

 نایخونه م رمیدخترا نوشتم که دارم م یبرگه برا یودست وصورتم روشستم وآماده شدم تو دمیکش یهوف

 بابک خرذوق شدم دنیکه باد رونیکردم ورفتم ب دروباز

 _بابک

 _جانم

 نایمن رو ببرخونه م ای_ب

 کار؟یچ یبر یخوایم دوما مسال کی_اوال عل

 یدار کاری_اوال سالم دوما توچ

 دوگفتیخند

 نی_بش

 درآورد یمسخره باز یراه کل نیب نیماش یونشستم تو دروبازکردم

 بازشد یکیت یکردم وزنگ وزدم که درباصدا یخداحافظ میدیرس یوقت

 داخل  رفتم

 _سالاااام

 اتوی_سالم ب

 ومدمیهم م یگفتی_نم



 ؟ی_بازتو زر زد

 شیا_

 بساطشو آورد که موهاشو رنگ کنم ییداخل که درروبست وبعداز خوردن چا رفتم

. 

. 

. 

 گهیهالک شدم د اوف

 تموم شد باالخره

 حموم تا سرش رو بشوره نارفتیم

 وشانه کردم  دمیبراش سشوارکش رونیاومد ب یوقت

 فوق العاده شده بود یعنی

 ومدیبهش م یلیخ

 یچه نازشد ی_واااا

 کردوگفت نازک یچشم پشت

 _نازبودم

 *نای*م _توحلقم

 موندوبعدش رفت شمیپ گهید کمی هیمهد

 یدونفر زیسوپرا کی یکنم ول زشیسوپرا نیدارم شب به خاطر ولنتا میومن تصم ادیواسه ناهارنم یسام امروز

  رونیشدم ورفتم ب آماده

 مبارک عشقم" نیتارو زده بودن وروش نوشته بود"ولن یکه سفارش داده بودم عکس خودم و سام یکیک

. 

. 

. 

 ستیکم ن یزیچ هیعال گهیآماده بود کردم اومممم خب د گهید زکهیبه م ینگاه هی

 که برم آماده شم وقتشه

 هم گذاشته بودم رواتو کردم یسام یکه برا یست راهنیپ دمیروپوش دمیکه خر یشمیاتاق وکت شلوار سبز یرفتم تو عیسر

  دمیهم زدم ودرآخرخط چشم هم کش یورژ ورژگونه آجر ملیکرم زدم ور کمی

 ولخت کردم دمیاتوکش موهامو

 لهیتکم گهید خب

 پا اومد یهارو خاموش کردم که همون موقع صدا برق

 شده بود یعاشقانه ا یشمع هارو روشن کردم وفضا عیسر

 اومد داخل باتعجب به شمع ها نگاه کردوگفت یشدو سام درباز



 نای_م

 مبرق رو روشن کنه که گفت خواست

 نجایا ای_روشن نکن ب

 واومد سمتم درروبست

 _چه خبره؟؟

 _سالم 

 _سالم

 ه؟یامشب چه شب یدونینم یعنی_

 دوگفتیفکر کردوخند کمی

 ستی_تولدم که ن

 _نه

 ستی_روِز َمردهم که ن

 _نه

 بگو دونمی_نم

 واسه من مهمه چون امشب شبه عشقه یول ستی_امشب واسه تومهم ن

 و گفت شیشونیزدبه پ یسام

 یااا_وا

 زدم وگفتم یلبخندتلخ

 یتوعشق من ستمیباشه چون که من عشق تو ن ادتینبودتو یازینداره ن یبی_ع

 کن  نابسی_م

 وگفتم دمیخند

 نی_باشه حاال بش

 اومد لباس عوض نکرده به زور فرستادمش لباساشو عوض کردوبعدش اومد نشست ادمی هویمبل  یرو نشست

 افتاد کیبه عکس ک نگاهش

 خوشگله جونم چه ی_ا

 _اهوم

 بهم انداخت وگفت ینگاه قدردان یسام

 زمیممنونم عز یلی_خ

 کنمی_خواهش م

 میروخورد کیک یوشوخ باخنده

 بودم وبهش دادم دهیکه براش خر یانگشتر

 دیکه بهم داد روز ع یمثل پالک قایاسم خودم و خودش هک شده بود دق روش



 قشنگه یلیخ ی_مرس

 وگرفت سمتمجعبه درآورد کی بشیج یاز تو هوی

 به شما میتقد نمیا یوخانوم خونم یباشه زنم یهرچ ستمینامردن یکنی_اونقدراهم که توفکر م

 هم برام انگشتر گرفته بود یازش گرفتم وبازش کردم چه جالب سام یباخوشحال

 ی_واقعا خوشگله مرس

 _قابل شمارو نداره خانوم

 سراغ شام میوبعدش هم رفت میهم انداخت چندتاعکس

 کرده وانهیرو د یچه کرده سام ناخانومیه م_به ب

 گرفته بود از لحن حرف زدنش خندم

 موهام شدوگفت خینگاهش م یسام هوی بودها یکیکرده _امشب چه شبه رمانت وانهید نارویم ی_فعال سام

 ؟یرو رنگ کرد ناموهاتی_ م

 ی_خسته نباش

 _خب دقت نکردم

 _بله امروز رنگ کردم

 یخوشگل شد یلی_خ

 ی_مرس

. 

. 

  میدوروبرروهم مرتب کرد میوشست میظرف هارو جمع کرد یشام باکمک سام بعدازخوردن

 میدیوخواب میهامون روهم عوض کرد لباس

 *ی*سام

 بهش اعتراف کنم که عاشقش شدم دیرو گرفتم من با میتصم باالخره

 کشهیکه داره عذاب م نمیطاقت ندارم بب من

 میداشته باش یخوب هیباهم زندگ میتونیمام

 کنمیفردا شب حتما بهش اعتراف م یکه نه ول امشب

 شود چه

 سررفتم خونه مامان  کیرسوندمش وبعدش هم  نیداشت به خاطر هم ناکالسیم یمن کالس نداشتم ول امروز

 _سالم

 جوابمودادوگفت ییباخوشرو مامان

 ی_سالم پسرم خوش اومد

 وگفتم دمیبوس گونشو

 ؟یمامان خوب ی_مرس



 بممنم خو ی_توخوب باش

 زدم وگفتم یلبخند

 _مامان بابا کجاست؟

 _شرکته

 سربزنم کیبرم  دیوقته نرفتم شرکت با یلی_خ

 شهی_آره حتما برو خوشحال م

 ادبغلمیودست هام رو بازکردم که ب دمیسحر برگشتم سمتش خند غیج یباصدا

 بغلم وگفت یدتویپر

 _سالم داداش

 خودم یکوچولو ی_سالم آبج

  یبغلم نکرده بود ینجوریکه اوقت بود یلیداداش خ ی_وا

 وگفتم دمیموهاش رو بوس یرو

 سحرجان دی_ببخش

 نداره یبی_ع

 کردیبالبخندبهمون نگاه م مامان

 شدیپام نشسته بودوبلند نم یبچه ها رو نیع گهید سحر

 ؟یبلندش یخوای_کوچولو نم

 _نه من جام راحته

 _آها بله بله

 بود نایوقت برگشتن م گهیزدم د یسر کیاونجا بودم وبعدش هم به شرکت  یساعت کی

 سمت دانشگاه که همون موقع از دانشگاه خارج شد دخترا باهاش نبودن  رفتم

 سمتم داومدیرو د تامن

 _سالم

 دی_سالم خسته نباش

 _ممنون

 نگه داشتم وگفتم یفروش وهیآبم کی یجا

 امیاآلن م نی_بش

 گرفتم  رموزیودوتا ش یفروش وهیسمت آبم دمییدو

 دیی_بفرما

 یمرس ی_وا

 دیگرفتم وبه سمت خونه راه افتادم امشب با یدسته گل خوشگل خونه میوبعدشم رفت میرموزروخوردیوخنده ش یشوخ یباکل

 ترمزکردم  عیجلوم سر دیچیپ ینیماش کی هویواردوستش دارم  وانهیاعتراف کنم که عاشق شدم ود

 راننده ماتم برد دنیشدم باد ادهیپ نیماش از



 شدواومد سمتم هادیپ نیماش از

 باز یخوایم ی_چ

 گفت تیباجد نایس

 رو بهت بگم یزیچ کیاومدم  اریسام نی_بب

 ی_چ

 گرفت سمتم وگفت یپاکت کی

 _نگاهشون کن

 که بهش داشتم یعشق ناوازیاز م خوردیحالم داشت به هم م دیچرخ یدوِرسرم م ایعکس ها دن دنیرو باز کردم با پاکت

 گولت بزنه وپول هاتو باالبکشه خوادینقشس اون م ناهمشیکه دوست داره؟ا ی_هه باورکرد

 وگفتم دمییهم سا یمشتم گرفتم دندونام رو رو یرو تو قشیبردم سمتش و ورشی

 تا لهت نکردم یتوام بهتره خفه ش کنمی_باورنم

 یهاچ نی_باا

 سرم خراب شد ارویوکه نشونم داد دن لمیف

 نادرارتباطه؟یناباسیم یعنی

 رونیبودبگردنم زده  یها رگ

 وخودم هم سوارشدم گاز دادم به سمت خونه نیماش یانداختم تو پاکتو

 زارمیزندت نم نایم کشمتیم

 نابالبخنداومدسمتمیباز کردم ورفتم داخل م دررو

 _سالم

 گفت یاشک یگوشش ناباوربهم نگاه کردوباچشم ها یخوابوندم تو یکی

 ی_س..سام

 وگفتم دادزدم

 زارمیزندت نم نایم یدرافتاد یبدکس ؟بایمنو دوربزن یخوایومت یعوض ی_ببنددهنت رو دختره 

 یگیم ی_چ

 نیگوشش وپرتش کردم که افتاد زم یزدم تو دوباره

 زدمشیم نایم یها غیب ج تیاهم یرودرآوردم وب کمربندم

 نبود میحال یچیمن ه یول کردیم زدوالتماسمیم غیج اون

 کرده انتیبه من خ اون

 ازخونه خارج شدم ودروقفل کردمزدمش بعد هولش دادم و انقد

 کنمیوزجرکشش م هیخونه زندان یبه بعدتو نیازا

 *نای*م

 گرفتم بعد سه بوق جواب داد نارویت یرفت باهزارزحمت خودم رو رسوندم به تلفن وشماره  جیازجام بلندشدم که سرم گ هیباگر



 _جانم

 گفتم یگرفته ا یباصدا

 ..نای_ت

 گفت ناباترسیت

 شده؟یناچی_م

 *نای*ت رفت یاهینتونستم حرف بزنم چشم هام س گهید

 صداش زدم جواب نداد یهرچ

 روبه آرتان گفتم باترس

 نایم یخونه  میبر دی_آرتان با

 شدهی_چ

 زد صدام زدوقطع شد نازنگیم دونمی_نم

 میری_باشه باشه توآروم باش اآلن م

 شده؟یچ زنهیشور م دلم ایخدا فرستادمیفقط داشتم صلوات م میآماده شدم وراه افتاد عیسر

 شدم ادهیپ نیاز ماش یچجور دمینفهم دنمونیبارس

 درزدم درروباز نکرد یهرچ

 یدرروبشکن دی_آرتان با

 داخل میزحمت درروشکست ورفت باهزار

 ختنیریواشکام م کردمیافتاده بودنگاه م نیزم یرو ناکهیجون م یجسم ب ناباوربه

 زنگ زد اورژانس عیسر آرتان

 بردن نارویاورژانس اومدوم یک دمینفهم اصال

 می_پاشو ماهم بر

 میراه افتاد مارستانیسمت ب به

 دادیجواب نم یول گرفتیروم یسام یشماره  آرتان

. 

. 
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 سمتش میرفت عیدکتر سر بااومدن

 رو کردسمت دکتروگفت یسام

 دکتر شدی_چ

 _خانوم شماباردارن

 باحرص گفت یوآروم ول نرویزده بودب شیشونیپ ینگاه کردم که رگ ها یبه سام باتعجب

 نایم کشمتی_م



 هیچ هیقض ی_سام

 نکرده من مطمئنم یکار نیناهمچیم شهیداد نه من باورم نم حیتمام داستان روبرامون توض یسام

 نکرده یکار نیناهمچیمن مطمئنم م ی_سام

 ؟یفهمی_بهم ثابت شده م

 حال شده بودم یب گهیکردم که د هیگر انقدر

 نابودمیم نگران

 نزاشت یاونجا سام میایکه ب میگفت یردن وهرچک مرخصش

 *ی*سام

 به خونه پرتش کردم داخل  دنمونیبارس

 گفت یحالیباب نایم

 شدهیچ یگیچ ..چرا نم ی_سا..سام

 وگفتم دمیرو کش موهاش

 _فقط خفه شو

 اتاق ودرروباز روش قفل کردم یتو انداختمش

 زدیاتاق داشت زجه م یتو

 دمینگفتم که عکس هاشون رو د دمشونیگفتم که خودم د یندادم و بهشون الک حیضواضح تو یلیناخیآرتان وت یبرا

 ادیب ایبه دن زارمیاون بچه رو نم کشمیم

 دمیوبعدش هم طالقش م کنمیزجرکشش م آره

 کنه انتیجرعت نداره به من خ یکس

 بدبختم کرد یکه عاشقش بودم ول ی؟کسیک اونم

 اتاق ودوباره درروقفل کردم یآب براش گذاشتم تو وانیل کیذره نون و کیبراش نبردم که بخوره وفقط  یچیه تاشب

 *نای*م

 برام نداره یچیوجز عذاب ه هیرنج وسخت شهیهم نهیمن هم هیزدم آره زندگ یلبخندتلخ

 دمیودراز کش دمیآب هم سرکش خورمیکه انگار دارم جوجه کباب م خوردمیوبااشتها م نون

 کردم؟ یراه؟مگه من چه گناه نیچرا ازا ؟آخهیامتحانم کن یخوایم هیعذاب ها چ نیآخه ا ستمیمن مطمئنم که باردار ن ایخدا

 کردمیوازخدا ِگله م زدمیزارم

 آروم بشم دیگرفتم نمازبخونم شا میتصم

 کردیمِشقَت خودم رو رسوندم به حموم تمام بدنم دردم با

 جانمازروپهن کردم وچادر روسرم کردم رونیواومدم ب وضوگرفتم

که به من تهمت  هیکمکم کن آخه ک ایخد کردن هیمهروشروع کردم به گر ینمازم رو خوندم وسرم رو گذاشتم رو یربدبختباهزا

 زده 

 کردم ؟گناه کردم که عاشق شدم؟ کایمگه چ من

 کردمیم هیوبرداشتم وشروع کردم به خوندن وهمراهش گر قرآن



 ردمتخت نشستم وخودمو لُکه ک یتموم شد دوباره رفتم رو یوقت

 کردم تاخوابم برد هیگر انقد

 دارشدمیازخواب ب یسام یباصدا

 به پام زدوگفت:پاشو گمشو برام صبحانه درست کن یلگد

 حرف از جام بلندشدم وبراش صبحانه آماده کردم یب

 یچینزاشت که خودم لب بزنم به ه یول

 دانشگاه ی:دانشگاه بیسام

 ج کردممن به خاطر دانشگاه باتوازدوا یسام یگیم ی:چمن

 تکرار کن؟ ؟دوبارهیزرزد یشدوگفت:چ یعصب

 یچی..هی:همن

 نگفت ودوباره نشست یچیه

 سیحواسش ن دمید یوقت

 شد دهیموهام کش هوینون کردم وخوردم که  یرالیذره پن هی

 ها؟ یخورد ی:باچه جرعتیسام

 موهامو یکند یسام ییی:آمن

 ومدیبندنم گهید میاتاق گر یدهنم منو انداخت تو دوزدتویترکش محکم

 قطع کرد ماشویازم گرفت وتلفنم س ممیگوش

 اتاقم قفل کردورفت دره

 درتماس باشم یباکس تونمینم چجورهیه گهید

 تکون بخورم تونستمیبدنم گرفته بودونم کل

 بود هیخوراکم گر کردمیم هیاومد فقط گر یکه سام تاشب

 *مائده*

 کردنیدره خونشون دروبازنم میرفتیم مینابودینگران م هممون

  ومدنینم چکدومشونیکه ه دانشگاهم

 میشد شترنگرانیکه اون حرفارو گفت ب نامیت

 نگران بود یلیخدا خ کردبندهیداشت سکته م گهید ناکهیم مامان

 خبرنداشت یچیقراربودواونم ه یخانومم که ب هیسم

 خاموشه اشونمیزده گوش بشونیغ ناکجایخدا آخه ا ی:اهیمهد

هرجارو به ذهنش  چارهیب الدمیم نکردن داشیوگفتن که پ دبرگشتنیناام یول گشتنیم یردنبال سامرفته بودن ودربه د پسراکه

 نیزم یگشت اماآب شده بودن رفته بودن تو دیرسیم

 زنهیشورم یبراش افتاده ؟دلم بدجور یآخه بچم کجاس؟چه اتفاق ای:خدانایم مامان

 نشده یچیکه ه شاهللیخاله جون ا نی:نگران نباشمن

 نداشتم نانیاطم زدمیکه م یبه حرف خودمم



 *نای*ت

 وفرارکرده.؟ ناآوردهیسرم ییبال یسام نکنه

 نه اصال امکان نداره نه

 خب... یول

 گهیبگم د یچ ایخدا

 داشنیکه پ میکنیدعام میدار مافقط

 ادیازمون برنم یا گهیچکاردیه 

 *اری*سام

 متحرک شده بود یمرده  نیخونه شدم دره اتاق وباز کردم ورفتم سمتش ع وارده

وقتشه خودمونو به  گهیکه د یتمرگیخونه بازم م یتو یا کهفتهیکنم وبعدشم  یعقدمو روت خال خوامیبارآخرم یبرا ندفعهی:امن

 میریطالق بگ میخوایکه م میوبگ میخانواده نشون بد

 که رفتم سمتش دیخودش لرز به

 زدمیم بینزنم وففط به کمرش آس بیبود که به صورتش آس حواسم

 کنه یعقدشو خال خوادیکه فقط م یروان ی وانهید کیواسش مهم نبود شده بودم  یچیرحم که ه یآدم ب کیشده بودم  کال

 کردیزدنم نداشت وفقط ناله م غیج ینا یحال بودکه حت یب انقد

 زدمش ودوباره دروقفل کردم  انقد

. 

. 
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 میریق بگطال میخوایکه م میکردیبه همه اعالم م دیبودکه با یروز امروز

 (افتاده بودرستانمیدوران دب یازبچه ها یکی)نیرام یبه صفحش نگاه کردم که شماره  میگوش یباصدا

 :بلهمن

 خبرخوب دارم برات کی ی:سامنیرام

 ی:چمن

 :درو باز کن دم درمنیرام

 درو براش باز کردم عیسر

 اومدداخل که

 شدهی:چمن

 به زنت تهمت زدن ی:سامنیرام

 یچ ینی:من

 نطوریهم لممیعکسا فتوشاپه وف نیا نکهیا ینی:نیرام

 یچ شی:خب پس باردارمن

 :فکراونجاشم کردم نیرام



 خانوم واردشد کیکردکه  دروباز

 شهینامزدم دکتره االن مشخص م ی:هستنیرام

 :سالممن

 تکون دادوگفت:کجاس یسر یهست

 رونیب دیسمتش وگفت:بر دییاتاق وباز کردم ونشونش دادم دو دره

 رونیاتاق بودوبعدش اومد ب یتو یکساعتیحدود

 ن؟یسرش آورد یی:چه بالیهست

 شدی:چمن

 هیخطر یلیعمل بشه چون خ دیواون لخته خونه که وجودداره وبا ستنی:خانوم شمااصال باردارنیهست

 :لخته خون؟من

 شده جادیکه بهش واردشده لخته خون ا یدیشد ی:اره براثرضربه هایهست

  یسام یزودقضاوت کرد یلیکنارم نشست وگفت:خ نیرامم کردم باعشق کاریمن چ ایامبل خد یسست شدوافتادم رو پاهام

 دیبراش که انقد دردکش رمی:بممن

 عمل شه؟ دیبا یخانوم ک یوگفتم:هست یروکردم سمت هست 

 :هرچه زودتربهتریهست

 :باشهمن

 اتاق  یومن رفتم تو اونارفتن

 طاقت ندارم گهینزن د زتیتروجون عز یبرام نمونده سام یجون هگیگفت:توروخدا منو نزن د هیاز جاش بلندشدوباگر هوی

 کردم کایباهاش چ ایخدا

 آروم باش سیییبغلم وگفتم:ه یتو دمشیکش

 م؟یزنینم گهینگام کردوگفت:د باتعجب

 :بشکنه دستم که روت بلندشدمن

 ؟یزنیگفت:واقعا نم هیناباگریم

 بزنمت گهیمن غلط بکنم د زمی:آره عزمن

 شش کردم که خوابش بردنازونواز انقد

. 

. 

. 

کردم که عمل کردواالنم مرخص شده وداره  شیباهزارزحمت راض میگذشت وهنوز خودمونو به خانواده هانشون نداد دوروز

 کنهیاستراحت م

 کردیباهام سردبرخوردم یلیخ

 داره  حقم

 یییییجواب داد:سام یبهت زده ا یآرتان وگرفتم باصدا شماره



 :سالممن

 شماها؟ ییهس کجا:معلوم ارتان

 :خونهمن

 دلمون هزار راه رفت نیدادیوجواب تلفناتونو نم نیکردیدروباز نم میومدیانقد مام یچ ی:پس براارتان

 نجایا نیایب میمااالن خونه ا نی:نگران نباشمن

 میای:با...باشه باشه االن مارتان

 ساعت نشد که اومدن مین

 کرد هیگر یبغلم کردوکل مامان

 شدهیناچیگفت؛م یاومد مامانش بانگرانآروم  ناآرومیم

ومنم  شدیعمل م دیخورد که با یدیشد بیآس کی نایچون م میچندروز نبود نیجواب بده که گفتم:اومممم راستش ماا خواست

 خبرگذاشتمتون یشماهارو نگران کنم وب خواستمینم

 نینگرانمون کرد شتریکه ب ینجوری:امامان

 مامان جان؟ یردخو یچه ضربه ا ناجانی:منایم مامان

 دید بینبود از پله ها افتادم کمرم آس یزی:چنایم

 ؟ی:االن خوبنایم مامان

 ارمیدرب یکردم بحثو عوض کنم واونارو از نگران یسع :آره خوبمنایم

 *نای*م

 من قبول نکردم یکه مراقبت باشم ول شتیپ مونمیمامان اصرارکرد که من م یهرچ

 وناراحت بشه نهیرو بب یو سامبمونه رفتارسردمن نجاینداشتم ا دوس

 خودم باشم دنشمیعذاب کش لیعشقم عذاب بکشه دوس ندارم دل خوامیمنو دوسم نداره من نم یسام

 *اری*سام

 نایبه دست م رسهیموضوع وبگه درخواست طالق دادم وامروز م نیرام نکهیخدا من قبل ازا یواااا

 م خونهبه دستش برسه خودمو برسون نکهیقبل ازا دیخدا با یوا

 کردیم یرانندگ رعتیبا

 کردیم هیبرگه هم دستش بودوداشت گر کیگوشه نشسته بودو کی نایرفتم داخل خونه م عیسر دمیرس یوقت

 نای:ممن

 شد به چشمام رهیخوشگلش خ یچشما سرشدبلندکردوبااون

 یمنم االن سع یایهاش کنار ببا یکنیم یسع کنهیعشقتوخوشحال م ییجدا نیا یاگه بدون یول ییگفت:سخته جدا یآروم یباصدا

 امیباهاش کنارب کنمیم

 زدوخواست ازکنارم ردبشه که بازوشو گرفتم یلبخندتلخ

 یکنیاشتباه م ی:دارمن

 :من ازاولم اشتباه کردمنایم

 اتاق یبرگه رو انداخت جلوم ورفت تو دیکش بازوشو



 گسیدادگاه واسه سه روز د خیتار

 عصابم داغون شد اه

 ه از دانشگاهش افتاده وقت یلیکه خ نامیم

 درآوردم  بمیج یاز تو گارمویس

 درمون من یبود دوا گارشدهیچندروز س نیا یتو

 زدم وکتمو درآوردم گارمیبه س یقیعم پک

 *نای*م

 اومدسراغم یلعنت ی هیگر نیا دوباره

 فکرشم واسم عذاب آوره که بخوام ازش جداشم ایخدا

 رو تحمل کنم؟ یسام هیدور یچجور من

 گفتمیبلندبلند م نارویوا کردمیم هیگر

 خوندمیگرفتم نمازخون بشم نمازمو سروقت م میکه تصم یهمون روز از

 بشه شرفتهیعشقم بهش پ زاشتمیم دینبا کردمیبه حرف صبا م دیبا من

 کردم وازخدا کمک خواستم  هینماز انقد گر سره

 اومد داخل  یکردن بودم که درباز شدوسام هینمازخوندن وگر درحال

 کردیدادوبهم نگاه م هیدرتک هب

 *اری*سام

 کردمینگاه م بالبخندبهش

 تاحاال نمازخون شده؟ یمن از ک یکوچولو خانوم

 یخوایم ی:چرشدوگفتینمازش تموم شد بهم خ یوقت

 م؟یآخروباهم صحبت کن یحداقل روزا یخوای:نممن

 حرفو زدم نیچرا ا دونمینم خودمم

 کنهیم هیزداره گرومشخص بودکه با نییانداخت پا ناسرشویم

 یرحم ی..بی..بیلیخ ی:س..سامنایم

بغلم نوازشش کردم بانفس  یانقد تو نکن هیکردم خوشگلم توروخدا گر یوگفتم:شوخ دمیبوس شویشونیسمتش وبغلش کردم پ رفتم

 دهیکه خواب دمیمنظمش فهم یدنایکش

 وازاتاق خارج شدم دمیرو بوس شیشونیتخت گذاشتم وپ یسرش رو رو آروم

 دست هام گرفتم نیمبل نشستم وسرموب یرو

 کنم؟ کاریمن چ ایخدا

 نداره یینامعنایمن بدون م یبرا یزندگ

 یکه برم منت کش دهیاجازه نم میغرورلعنت نیطرفم ا کیدادم واز یطرف عشقم وداشتم ازدست م کیاز

 رو به اون رو کرد نیاعتراف کنم امااون اتفاق ناگوارافتادکه منو ازا امیخواستم ب من

 رِ یتقص ینابیم دمیفهم حاالکه



 کنم وازش بخوام که بمونه یکه منت کش دهیغرورم اجازه نم نیا گهیندارم که به چشماش نگاه کنم وهم د ییرو هم

 خوابم برد یک دمیفکرکردم که نفهم انقدر

 *مائده*

 که انقدرعذابم نده کارکنمیچ رمنیام نیخدا ازدست ا یا

 گفت باخنده

 یزنیش مجو ی_حرص نخورخانوم

 زدم به بازوش وگفتم فمیباک باحرص

 _فقط ساکت

 منم که اصال حوصله ندارم کنهیم تمیواذ رهیمخ من راه م یموقع فقط داره رو ازاون

 میداد یرو انجام م یمقدمات عروس میداشت

 میتهران که کارارو انجام بد انیقراره ب نایا مامان

 میریرو باهم بگ یعقدوعروس میخوایم

 ماه عسل میکه بر میودوست دار میخواینم یماعروس گنیم ناکهیومب یوناز هیمهد نیا

 گهیسفر د نیبعدش بر نیریرو بگ تونیدارن ها آخه عروس کم

 اصال به من چه اه

 دمیرو د دهیرخریکه ام یبه اطرافم نگاه کردم که خونه ا نیماش ستادنیباا

 میبه سمت خونه رفت باهم

 نجایرو بزارم هم دمیکه خر یلیالن هم اومدم که مقداروسااومدم وا نجایا گهید کدفعهی فقط

 در روباز کرد ریام

 ریمن واردشدم وبعدشم ام اول

 اپن یهارو گذاشتم رو لیوسا

 خونه آماده بشه نیا یخدا ک یوا

 _نترس فکر اونجاش روهم کردم

 _من باز بلندفکر کردم؟

 _بله

 ی_خب حاال فکرکجاش رو کرد

 ننینحو بچ نیه روبه بهترکه خون انی_دونفر گفتم ب

 پس راحت شدم شی_آخ

 _بله تنبل خانوم

 وگفتم دمیخند

 میبر گهی_خب د

 می_بر



 *نای*تم یشد نیوسوارماش میازخونه خارج شد باهم

 شهیکم شکمم داره برآمده م کم

 بزرگ شده مونین ین گهیخب بازم د یهنوز که سه ماهه ول البته

 کنم  فشیتوص تونمیدارم که واقعا نم یخوب یلیخ حس

 بچه تیواسه جنس یکه بخوام برم سونوگراف یدارم واسه روز جانیه

 نداره فقط سالم باشه یبیخب اگه دخترهم شدع یدارم پسرباشه ول شتردوستیب

 وهم پسر نهیریچون هم دخترش کنهیواسم نم یفرق چیه گهیکه م آرتانم

 بپوشم یمائده چ یآرتان من واسه عروس ی_وا

 گهید یخر یملباس  میری_خب م

 می_خب پاشواالن بر

 استراحت کنم کمیبزار زمی_االن نه عز

 _باشه

 درست کنم؟ یآشپزخونه خب چ یتو رفتم

 غذادرست کنم خوامیامشب من م نی_شمابروبش

 ن؟یبهتراز ا ی_چ

 دوگفتیخند

 نیبش ابروی_ب

 زدم وگفتم یچشمک

 _چشم

 *نی*نازن

 سرکردم؟ دیبدون سع یبردم که من چجور یچندروز پ نیا یتو

 میحکمت خداست که مادوباره باهم روبه روشد نیواقعا عاشقشم وا من

 کردم که دوباره باهاش روبه روبشم یوفکرش رو هم نم دمیکه رفت من شده بودم مرده متحرک واقعا عذاب کش یروز

 دستم روگرفته بودنگاه کردم دکهیشدن دستم به سع باگرم

 بهش زدم که گفت یلبخند

 کنه؟یفکرم ی_خانومم به چ

 _به گذشته

 میکن افراموششیمن پس ب یتو هم برا یاون گذشته واقعا تلخ بودهم برا میاز نوبساز دیجون من گذشته روفراموش کن مابا ی_ناز

 زدم گفتم یهام روبستم ولبخند چشم

 _چشم

 _آخ که من قربون اون چشم گفتنت برم من 

 _خدانکنه



 کردوگفت یبانمک ی خنده

 _دوستت دارم

 من دوستت ندارم یل_و

 گفتم عیبگه که سر یزیوخواست چ جاخورد

 _چون عاشقتم

 دوگفتیکش یآسوده ا نفس

 تمی_به موال روان

 وگفتم دمیخند

 کیرمانت یبسه فضا گهی_خب د

 خونه یزدم ورفتم تو یچشمک

 *هی*مهد

 ماه عسل  میهستم که قراره بر یجون منتظر روز آخ

 سفرم نیوموافق ا میریبگ یکه عروس خوادیمن واقعا دلم نم یعروس بپوشه ول آرزوداره که لباس یکه هردختر درسته

  رمیکه نم رمینم رباریمن ز یسفر ول میریهم م رهیگیم یبابک گفت که هم عروس یهرچ

 *نای*م حرف خودمه حرف

 شدم ودوباره غرق خاطرات گذشته شدم رهیروبه روم خ واریبه د بابغض

 رو برداشتم یه شدوگوشرشته افکارم پار میگوش یباصدا

 نای_جانم ت

 _سالم عشق من

 ؟ی_سالم خوب

 ؟یتوخوب زمی_آره عز

 ستمی_بدن

 _چرا صدات گرفته

 ستین یزی_نه چ

 ستمینانی_من اگه تورونشناسم که ت

 دمیم حی_به خدا االن حال ندارم بعدا مفصل برات توض

 _باشه گلم

 کوچولودرچه حاله؟ ین ی_ن

  هی_عال

 رو قطع کردم یزدم وبعدشم گوش فناحریبات کمی خالصه

 گرفته بود یباشه روانم رو به باز یا گهیمال کس د یسام نکهیا فکر

 قلبم وغرورم رو جمع کنم یشکسته  یها کهیغرورم رو شکستم حاال وقتشه که اون ت یکاف یبه اندازه  گهید من



 امیکه منم به خودم ب دهیرس وقتش

 تم ندارهکه بهم بگه که دوس ستین یراض یحت اون

 رو تباه کرد مونیزندگ شیخودخواه نیکه باا انقدرخودخواهه

 زنهیحرف اول رو غرورش م یسام یمطمئنم که برا من

 شدم یباز شدن در اتاق سرمو برگردوندم که چشم توچشم سام با

 نگام کردوگفت کمی

 م؟یبخور یدرست کن یزیچ کی یخوای_نم

 یلعنت یخونه  نیا یتو یادرست بکنم کارم شده کلفتکه برم غذ زنهیباهام حرف م یفقط درصورت هه

 آشپزخونه یاز جام بلندشدم ورفتم تو آروم

 یکردم به درست کردن قورمه سبز شروع

 *اری*سام

 کردمیدرحال درست کردن غذابود نگاه م ناکهیبه م بالذت

 کنهیباشه داره نابودم م رازمنیغ یناباکسیم نکهیفکرا

 کنه؟یدواج مبعد طالقمون دوباره از یعنی

 به جز من باشه یمال کس نایبزارم که م دینبا زارمیمن نم نه

 موهام فروکردم یدستم رو تو کالفه

 که اونم زل زده بودبه من نایوچشم دوختم به م دمیکش یکالفه پوف دمیکه دارم عشقم رو عذابش م میآدم خودخواه یلیخ من

 شده؟ یزی_چ

 شدودست وپاش رو گم کرد هول

 نشده یچی.ه_اوم نه ه.

 زدواسه ناهار ناصدامیبعدم نیاتاق ده م یتکون دادم ورفتم تو یسر

 غذا کل خونه رو پرکرده بود یآشپزخونه بو یتو رفتم

 دمیخودم غذاکش یزوبرایپشت م نشستم

. 

. 
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 *نای*م

 میریمامان وهمه هستن به همه بگم که قراره طالق بگ یخونه  میریگرفتم امشب که م میتصم

 امشب بهشون اطالع بدم دیومن با میدادگاه داروقت  فردا

 رشدینادی_م

 _اومدم

 نگاه کردم  نهیآ یتو خودمو



 شدم یعال خب

 رونیرو برداشتم ورفتم ب فمیوک دکردمیرو تمد رژم

 ودره خونه رو قفل کردم دمیکفش هام رو پوش عیسر

 میوراه افتاد میشد نیسوارماش

 ردوبدل نشد نمونیب یحرف چیراه ه نیب

 سمت خونه میورفت میشد ادهیپ نیمامان از ماش یبه خونه  دنمونیسبار

 میباز شدوواردشد یکیت یرو زدم درباصدا زنگ

 به استقبالمون الداومدنیناومیومب مامان

 داخل میورفت میسالم کرد باهاشون

 دعوتن ییجمع هامون وامشبم گفتن که جا یتو ومدنیادنمیز الداصالیم یبودکه خانواده  جالب

 میکم همه اومدن ودوره هم نشست کم

 که همش درحال راه رفتن بود مامان

 گهید نیابشی_مامان ب

 امی_االن م

 کردیجون صحبت م هیوباسم وستیبه جمعمون پ مامانم

 میکردیراهه صحبت م یوراجب عشق خاله که تو میزدیودختراهم که باهم حرف م من

 میف زدحر یوخالصه کل زنهیکه لگدم کردیم فیتعر ماباذوقیت

 شام انیهمه رو صدازدکه ب مامان

 به خوردن میوشروع کرد میدوره هم نشست همه

  میزدیباهم نم یحرف چیه یوسام من

 میببر وهیکه م میبه مامان کمک کرد میکرد زوجمعیخوردن شام همه باکمک هم م بعداز

 که گفت یسام یباصدا

 رو بهتون بگم یموضوع کی خوامی_راستش من امشب م

 یابرگشتن سمت سامسره همه

 گفتم عیشروع کنه چشم هام رو بستم وسر یسام نکهیاز ا قبل

 میریطالق بگ میخوایم ی_من وسام

 ومدیچشم هاشون داشت درم گهیهم که د هیباتعجب نگاهم کردوبق یسام

 می_فردا دادگاه دار

 یچ..چ یعنی..یجون: هیسم

 شم ی_راستش من بچه دارنم

 سرم رو به سمتش برگردوندم زدیرو صدامکه اسمم  یسام یکالفه  یباصدا

 یبچه دارشم ودوست ندارم که توحسرت بخور تونمیمن نم یدل یتوحق پدرشدن دار ی_سام



  یگی_آره تودرست م

 مخالفت کنه کمیبهش نگاه کردم توقع داشتم که  باتعجب

 هه یول رهیکارم رو بگ نیا یداشتم جلو توقع

 زدم وگفتم یلبخندتلخ

 یکه خوشبخت بش نهیبگم ا تونمیه مک یزی_فقط تنهاچ

 جام بلندشدم وآماده شدم از

 هم دنبالم اومد یکه سام رونیب رفتم

 قبول کنه عیتوقع نداشتم که انقدر سر یواقعا از سام میکنیم یباهاشون شوخ میکه مادار کردنیبهت بودن وفکر م یتو همه

 ها کنمیم ییچه فکرا من

 خودش بحث رو شروع کرد اون

 واسش نداره یزیبودن من جزعذاب چ دونمیچون که م رمیازش طالق بگ خوامیعشقم رو عذابش ندم م نکهیه خاطر افقط ب من

 خونه میدیتارس مینزد یحرف چیه

 اتاقم و دررو پشت سرم بستم یرفتم تو عیسر

 وچمدونم رو برداشتم کردمیم هیبلندگر یباصدا

 لباس هام رو برداشتم وگذاشتم داخل چمدون ی همه

 داد هیبه چهارچوب درتک یشدوسام بازدر

 یسام یغرورم رو؟داغونم کرد یخوردشده  یذره  ؟ذرهیکنینگاه م یوداری_چ

 ؟یگذاشت بیخودت ع ی_چرا رو

 راهه واسه ازدواج نکردنم نیبهتر نیازدواج کنم وا گهیندارم د می_چون من تصم

 یدارشیب دی_بخواب صبح زود با

 تخت یزدم وخودمو انداختم رو یپوزخند

 ختمیر ومدواشکیخواب به چشمام ن تاصبح

 چمدون رو هم برداشتم  رونیهفت صبح آماده شدم ورفتم ب ساعت

 منتظرم بود یسام

 راه افتاد یشدم وسام نیسوارماش

. 

. 
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 بودنگاه کردم یمن وسام هیکه حکم نامحرم یبه برگه ا یاشک یباچشما

 که خودکاردستش بودنگاه کردم یبه سام باالتماس

 لرزون برگه رو امضا کرد یوبادستا نییسرش رو انداخت پا دکهینگاهم د یتو یچ دونمیبهم نگاه کردنم ونما

 نوبت من بودکه امضا کنم حاال



 قلبم گذاشتم وکه بعدازچندوقت دوباره دردش شروع شده بود یدستم رو رو یصندل یبرگه رو امضاکردم وافتادم رو هیباگر

 رو ازدردبستم چشمام

 گفتم یگرفته ا یصبرکن گرفتم باالوباصدا یکه دستم رو به نشونه  رهیاومدسمتم خواست دستم رو بگ ینگرانبا یسام

 می..نامحرمگهی..دی_ما...د

 دستشو انداخت وگفت کالفه

 ؟ی_خوب

 ی_هه چه سوال مسخره ا

 مامانت ی_پاشو برسونمت خونه 

 قدم بزنم خوامی_م

  رونیاومدم ب ازدادگاه

 انداختم وگفتم یه سامب ینگاه غمناک هی

 _خداحافظ

 تکون دادوگفت یسر

 _به سالمت

 به حال خودم زدمیوزارم کردمیم هیراه فقط گر نیب

 دنیشروع کردبه بار آسمونم

 کننیم هیمن گر یهمه برا گهید

 کردینگام م شدباترحمیردم یهرکس

 حق من نبود نیا ایخدا

 کردم؟ یمن چه گناه مگه

 عاشق شدم عیجنبه ام که انقدرسر یانقد ب چرا؟فقط بگوچرا؟چرا من ایخدا

 مطلق یاهیکردم که کم کم چشمام تارشدوبعدشم س هیگر انقدر

 *آرتان*

 نابودیم یبرداشتم شماره  ویگوش عیسر میزنگ گوش یباصدا

 نای_جانم م

 سرجام نشستم عیسر ییآقا یباصدا

 _سالم جناب

 _سالم شما؟

شماره که  نیاالنم فقط به اول مارستانیبودن وآوردمشون ب هوشیکه ب داکردمیپ رو یخانوم کیپارک بودم که  یمن تو دی_ببخش

 زنگ زدم نیشمابود

 گفتم باترس

 مارستانی_کدوم ب

 آماده بشه ناگفتمیبه ت عیرو دادوسر آدرس



 بهت بود یکال تو ناکهیت

 نجا؟یآوردن ا اتینابیرو به نام م یخانوم دی_ببخش میشد مارستانیوواردب میشد ادهیپ نیاز ماش عیسر

 هستن هوشی_بله االنم ب

 سرش بود یچون دکترباال مشینیبب میاجازه ندادن که بر یرو بهمون نشون دادول اتاقش

 کردیم نیرو نفر یوسام ختیریم نااشکیت

 شمارش رو گرفتم عیسر

 دیچیپ یگوش یگرفتش تو یصدا

 _جان داداش

 یسام یی_کجا

 _خونه

 ناکجاستی_م

 کردوگفت یمکث

 مامانشه ادخونهیز_احتمال 

 ستی_خونه مامانش ن

 نگران شدوگفت هوصداشی

 یچ یعنی_

 مارستانهیب نکهیا یعنی_

 یچ ؟واسهی_چ

 دونمیمن نم گهی_اونش رود

 امی_باشه باشه االن م

 قطع کرد ویگوش عیسر

 آشفته اومد یربع بعدباسرووضع کی

 شدهیچ ی_سام

 تموم شد ی_همه چ

 تموم شده درست حرف بزن ی_چ

 میجداشد ناازهمی_من وم

 یگیم ی_چ..چ

 تکون دادوگفت سرشو

 _االن حالش چطوره

 گهیبارون ها راه رفته که وز حال رفته د یانقد تو نکهیمثل ا هوشهیفعال که ب دونمی_نم

 که گفت یآروم سام یصدا

 ومدین ابرسونمتیاحمق گفتم ب ی_دختره 



 سمت دکتر میبرگشت عیدراتاق سر یباصدا

 شددکتری_چ

 دکترگفت

 ه؟یک یسام_

 گفت یگرفته ا یباصدا یسام

 _منم

 تاسف تکون دادوگفت یاز رو یسر یدکتر

 زنهیبه هوش اومده فقط داره اسم توروصدام ی..از وقتیجوون؟داغونش کرد یسرش آورد یی_چه بال

 نییسرش رو انداخت پا یسام

 _دکتراالن حالش چطوره؟

 بهتره تشیخداروشکر االن وضع یخودش رو نشون بده ول هویباعث شده  نیرو تحمل کرده که هم یادیز هی_فشار عصب

 دور شد ازمون

 روبه من گفت یسام

 بدتربشه دحالشیشا نهی_بهتره من برم چون اگه من رو بب

 اون عاشقته  یسام یگیم ی_چ

 االن متنفرشده ی_ول

 تکون دادورفت یحرف بزنم که دست خواستم

 کله خراب ی پسره

 نایخبر ندادم واسه م چکسیه به

 ماباشه بهترکه شدبره خونه مامانش شیپ یهم که مرخص شدبردمش خونه خودمون تا دوسه روز یوقت

 مونهینجامیناایمامانش زنگ زدم واطالع دادم که م به

 *نای*م

 ذره شده بود کی یروز دلم واسه سام کی نیهم یتو

 رو تحمل کنم؟ شیدور تونمیم یواقعاچطور من

 اومدن سراغم یسمج لعنت یاشک ها نیا دوباره

 کردم که چشمام گرم شدوخوابم برد هیانقدرگر

 نگاه کردم کردیداشت موهام رو نوازش م ناکهیچشم هام رو باز کردم وبه ت یدست یبانوازشا

 بهت زنگ زده یسحر کل زمی_پاشو عز

 رو برداشتم میتکون دادم وگوش یسر

 *سحر*

 دنشیبرم د شدکهیروم نم یول نابودمینگران م یلیخ

 برداشتمش  عیسر میگوش یداباص



 زمی_سالم عز

 ؟ی_سالم خوب

 صداش گرفتش چقد

 یتوچطور ستمیبدن ی_هع

 خوب باشم؟ ی_توقع دار

 نگاه کردم که تمام حواسش به من بود یتکون دادم وبه سام یسر یباشرمندگ

  یشی_خوب م

 ستی_ولش کن مهم ن

 نداشتم که بگم یزیچ

 زنمیبهت سرم امی_باشه م

 ؟یندار یکار _دستت دردنکنه

 _نه گلم خداحافظ

 قطع کردم ویگوش

 _داداش

 روبرگردوندسمتم سرش

 ؟یدیچرا عذابش م یکه دوسش دار دونمی_م

 نگو یچی_سحر ه

 خونه خارج شد از

 زنهیحرف نم یکه اصال باسام مامان

 *نای*ت کنهیبرخوردم نیسرسنگ باباهم

 کارکنمیناچیواسه م دیبا دونمینم واقعا

 دوستم انجام بدم نیواسه بهتر ادیاز دستم برنم یکار چیهناراحتم که  یلیخ

 نشستم وگفتم کنارش

 تورونداشته اقتینکن اون ل تیتوروخدا انقدرخودتو اذ ناجانی_م

 کردگفتیاشکاش رو پاک م نطورکهیهم

 نایجنبم ت یب یلی_من خ

 کنه یکردم وگذاشتم که خودش رو خال بغلش

 افسرده شده گهید چارهیکه ب خاله

 دهیکه خواب دمیمنظمش فهم ینفس ها یاباصد

 رونیتخت رفتم ب یرو گذاشتمش

 زدنیحرف م ناداشتنیوخاله ومب آرتان

 من سراشون به سمتم برگشت بااومدن



 گفت خاله

 ناجانیشدتی_چ

 دهیخواب یچی_ه

 خداازش نگذره که داغونش کرده نمیب یم ینجوریبچمو ا شهی_دلم کباب م

 عادت کنه دیبا یعنی گهید کنهیعادت م شهیخاله جان خوب م نی_نگران نباش

 درجوابم گفت آرتانم

 گهیبوده د نیقرارشون ازاولم هم یکرده ول یرحم یب کمی ی_درسته که سام

 هستن یخب دخترا احساسات ی_آر درسته ول

 بگم واال یچ دونمی_نم

 میمابر گهی_خب د

 ازجاش بلندشدوگفت خاله

 براتون ارمیب یزیچ یشربت کیرفت  ادمی_خدامرگم بده انقدرحرف زدم 

 ردقتهید میدبری_نه خاله جان دستت دردنکنه با

 مینبودوقبول نکردم که بمون ادخوشیحالم ز یخاله اصرارکردول یهرچ

 *نای*م

 دارشدمیاز خواب ب یدیباسردردشد

 کردیدردم یحیبه طرز فج سرم

  دیدیتار م چشمام

 رونیب واررفتمیزور ازجام بلندشدم وباکمک د به

 سست بود هامپا

 مامان برگشتم سمتم یباصدا

 نایم شدهی_چ

 _ق..قرص س..

 ادامه بدم وگفت نزاشت

 ارمی_باشه باشه االن برات م

 میووارددانشگاه شد میشد ادهیپ نیهممون از اش آب برگشت وانیقرص ول کیبعدمامان با نیمبل دو م یرو نشستم

 یسام یدوباره  دنیداشتم واسه د استرس

 اریبگم آقاسام دیبا یسام دبگمینبا گهیاالن د هه

 خودم رو ببازم اریسام یجلو دیباشم نبا نیسنگ دیمن با آره

 جمع یخلوتم فرق داره باتو یتو

 میوکنار هم نشست میشد واردکالس

 شد ارواردیبعددر کالس باز شدوسام نیم پنج



 قلبم گذاشتم یدستمورو ستادیقلبم از تپش ا دنشیباد

  یباش لعنت آروم

 داغون نشم نیا شترازیرو بستم تاب چشمام

 دستش بودافتاد یبه حلقش که هنوز تو چشمم

 دست خودم نگاه کردم یتو یحلقه  به

 هنوز دارمش منم

 ابیشروع کردحضورغ اریسام

 بزاره که بلندشدم وگفتم بتیخواست خودش غ دیاسم من که رس به

 _هستم

 نییسرش روانداخت پا هیثانسرش رو به سمتم چرخوندچشماش درشت شدبعداز چند باشدت

 اریحواسم به گذشته بود به خاطراتم باسام یوهمه  دمیاز درس نفهم یچیه

 بمونن رونیاستاد به دخترا گفتم که ب دیخسته نباش یباصدا

 رو مرتب کردم ورفتم سمتش چادرم

 استاد باهاتون کار دارم دی_ببخش

 بهم انداخت وگفت یقیعم نگاه

 اتاقم منتظرتم ی_تو

 ومنم پشت سرش رفتم داخل دروبستم وگفتم رفت

 استاد... دی_ببخش

 ادامه بدم که کالفه گفت خواستم

 استاد یگیکه بهم م ستیکالس ن ینجاتویناای_م

 نیدست من دار یامانت کیارشمایدآقاسامی_ببخش

 وگفت دنیباالپر ابروهاش

 ی_چ

 م کردباتعجب نگا زیم یسمتش وحلقه رو از دستم درآوردم وگذاشتم رو رفتم

 شهیالزمم نم گهید نی_ا

 سمت در رفتم که گفت به

 نای_م

 ومدجوابشوندمیاسمم روصدا زدکه ن انقدرقشنگ

 نگاش کردم یسمتش وسوال برگشتم

 ودستم روگرفت وآوردباال حلقه رو دستم کردوگفت اومدسمتم

 مزاحمت نشه یکه کس شهیالزمت م نیا یول ستیشناسنامت ن یتو گهی_درسته که اسمم د

 زدم وگفتم یزخندپو



 خوبم رو از دست بدم یها تیحلقه موقع نی_دوست ندارم باا

 که دستاش مشت شدوچشماش قرمز دمیرو زدم فقط د یحرف احمقانه ا نیچرا همچ دونمینم

 نای_رو عصاب من راه نروم

 هستم اتی_خانوم ب

 بودننشسته  مکتین یاز اتاقش خارج شدم وبه سمت بچه هارفتم که رو یحرف چیه بدون

 دیاز گوشه چشمم چک یوقطره اشک اوردمیطاقت ن گهید

 هم باز کنه هیبق یبودکه راه رو برا یتلنگر همون

 گفت هیومائده باتعجب نشستن ومهد هینشستم مهد نیماش یرفتم تو عیسر

 شدهیناچی_م

 دادمیمن جوابشونو نم زدنیاوناحرف م یهرچ

 *اری*سام

 ادیر ناز شده وچادربهش مشده چقد یکه چادر شهیخدا باورم نم یوا

 بشه یبغلش کنم وانقدرفشارش بدم تاعقدم خال خواستیم دلم

  یکنیسرزبونم اومدکه بهش بگم توغلط م شدمیم ونهیخوبم رو از دست بدم داشتم د یها تیگفت که دوست ندارم موقع یوقت

 نگفتم یول

 دستش مونده یاومدکه حلقه رو بهم پس نداده وتو ادمی تازه

 براش تنگ شده بود دلم چقدر

 یکه سرماآورد هییچه بال نیاخه ا ایخدا

 زنم رو ازدست دادم یراحت نیچقدراحمقم که به ا من

 شماره ناشناس بودجواب دادم رونیاز افکارم اومدم ب میگوش یباصدا

 _بله

 ومدیاز اون طرف خط م ییدختره آشنا یصدا

 ؟یخوب زمی_سالم عز

 _شما؟

 عشقم؟ یشناسیمنو نم گهید ینی یسام ی_وا

 ری_نخ

 گهی_مهسام د

 گهیکم داشتم د نویخدااااا هم یوا

 نیی_بفرما

_ببنددهنتومهسا  تورو نداشت اقتیاون ل یرو طالق داد یدهات زونیآو یخوشحال شدم که اون دختره  یلیخ یسام ی_وا

 حوصلتوندارم

 ؟یزنیجان چرا دادم ی_وا سام

 نداره یربط چی_به توه



 گهیکم داشتم د نویقطع کردم هم ویگوش یا گهیحرف د چیه بدون

 دمیگارکشیس تونستمیخونه نشستم وتام یتو تاشب

 *نای*م

 دارم بیعج یچم شده که همش سردردا دونمینم

 رهیم جیکه سرم گ شمیانقدرسردردم

 الیخ یکن اصال ب ولش

که رفته بودخونه  نامیکردن بودومب مامان درحال غذادرست رونیوضوگرفتم ونمازم رو خوندم بعدازتموم شدن نمازم رفتم ب عیسر

 مادرشوهرش

 کم تر بره اونجا یلیداشت که خ یسع یطفل

 دخترم؟ یکنیفکرم ی_به چ

 زدم وگفتم یزورلبخند به

 یچی_ه

 نهیزوبچیمامان کمک کردم که م به

 آماده شدم که برم دانشگاه آخه امروز ساعت چهارکالس داشتم بعدازناهار

. 

. 
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 سمتم دنیپر هیمائده ومهد هویه به دانشگا باواردشدنم

 _سالم

 داخب کالس میوباهم رفت جوابمودادن

 کالس ندارم یامروز باسام خداروشکر

 گذشت وباالخره کالس تموم شد یکسل کننده ا دوساعت

 سمت بوفه میباهم رفت هممون

 میودورهم نشست میسفارش داد قهوه

 رونیب میقهوه رفت بعدازخوردن

 نداشت دهیفا یاشتن شادم کنن ولد یهمش سع هیومهد مائده

 درس خون کالس به خودم اومدم یاز پسرا یکی لیسه یباصدا

  ناخانومیدمی_ببخش

 سمتش وگفتم برگشتم

 نیی_بفرما

 باهاتون صحبت کنم یخصوص خواستمی_راستش م

 به دخترا کردم وگفتم ینگاه

 نییبفرما ستنین بهی_غر



 تکون دادوگفت یسر

 ریواسه امرخ میآخرهفته باخانواده خدمت برس نیواجازه بد شهیبگم اگه ..اگه م خواستمیمبگم که.. خواستمی_راستش م

 مشت شده بود کردودستاشمیخوردکه بااخم داشت نگامون م یبه سام چشمم

 خبرنداره که من ازدواج کردم لیرو ندارم وسه گهید یدخترا تیموقع گهیبعدشم من د گسید یمن دلم جا یول هیپسره خوب لیسه

 متاسفم میخوریمابه دردهم نم یول ینیام یدآقایببخش_

 دوربشم که گفت خواستم

 دی_لطفا فراموش کنی _واسه چ

 نینزدم ورفتم سمت ماش یحرف گهید

 بزارم کنار گاروینتونستم س یشدم ونمازخون ول یچادر نکهیباا

 کنهیآرومم م یلعنت نیا

 یصندل یدم وسرم روگذاشتم روکر گاروروشنیشدم وس نیکردم وسوارماش یبچه هاخدافظ از

 *اری*سام

 کرد یناخاستگاریمشتمو بکوبم تودهنش که از م خواستیم دلم

 مثبت بده ناجوابیداشتم که نکنه م دلهوره

 نباشه لهیدادفقط خداکنه که پ یخب خداروشکر جواب منف یول

 ختیبه هم ر مویکه زندگ گردمینامیدر دارم دنبال س دربه

 نیده که آب شده رفته توزمکجا فرارکر ستین معلوم

 زمیریبهش برسه خونشو م دستم

 باعث شدکه عشقموازدست بدم اون

 از افکارم خارج شدم میزنگ گوش یباصدا

 _جانم مامان

 ؟یخوب ارجانی_سالم سام

 ... کردواالنیباهام سردبرخوردم یلیکردم آخه مامان بعدازطالقمون خ تعجب

 ن؟یشماخوب ی_مرس

 ی_عال

 _خداروشکر

 کارت دارم ارجانیما سام ونهاخی_ب

 امی_چشم م

 قطع کردم وراه رو عوض کردم ویگوش

 شدم ادهیرو پارک کردم وپ نیماش دنمیبارس

 ورفتم داخل دروبازکردم

 اومداستقبالم وبغلم کرد مامان



 سالم کردورفت داخل سحرم

 چرا سحرگرفته بود دونمینم

 داشت روبه روشدم یانمکب یدخترکه چهره  کیو بهیخانوم غر کیداخل که با رفتم

 زدوسالم کرد یسالم کردودختره هم لبخند ییباخوشرو خانومه

 نیخوش اومد یلی_سالم خ

 روکردسمتم وگفت مامان

 ؟ینشناخت ارجانی_سام

 آشنا بود یلیخانومه خ افهیفک کردم ق کمی

 _نه

 اد؟ینم ادتیرو  ی_خاله هست

 هیپس خاله هست آها

 خاله  نیرکردیی_عع چقد تغ

 دخترم اجانیکنم هل یومعرف یبزرگ شد یلیشمام خ گهید_بله 

 زدوگفت یالبخندیهل

 _خوشبختم

 نی_همچن

 مبل وخاله شروع کردبه حرف زدن یرو نشستم

 سررفته بود یبدجور حوصلم

 گهینبود د یخب چاره ا یول

. 

. 

. 
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 کنه کیرو به هم نزد ایداشت منو هل یسع کسرهیهفته مامان  کی نیا یگذشت وتو یهفته ا کی

 نابودیم شیمن تمام فکرم پ یول ومدیکه بدش نم ایهل

 گهیما موندن د یخونه  نجایهتلم نرفتن وهم گهید نایا خاله

 مامان تعارف کرد ازبس

 آشپزخونه وگفت یمنو کشوندتو مامان

نبودکه شماباهم  قسمت گهیخب د یول یوهنوزم دوسش دار یبودو دوسش داشت یدخترخوب یلیناخیکه م دونمیم ارجانیسام نی_بب

 دیبا یبمون ینجوریتاآخرعمرت هم یتونیتوام که نم امیخب مجبورم کنار ب یول تونییناراحتم از جدا یلیمن خودم خ نیکن یزندگ

  یباالبزن نیخودت آست یبرا

 وسط حرفشو گفتم دمیپر

 _مامان جان حرفت وبگو



 کردم یاخاستگاری_من از هل

 زدم که مامان گوشاش روگرفت یداد کی

 یزنی_چته چرا دادم

 ؟یکرد یاخاستگاریاز هل یبه من بگ نکهی_شمابدون ا

 یدیپسند ارویتوهل دونمی_منکه م

 نامیمن عاشق م یول کردمیپسندم اروینبودهل ناوسطیم ی_مامان جان اگه پا

 که گفتم نی_هم

 رمیبگ میدتصمیمنه وخودم با هی_زندگ

 *نای*م اریندر یباز ارمسخرهی_من انگشترنشونم دستش کردم سام

 شهیمن باورم نم یخدا

 ازدواج کرد؟ یزود نیبه هم ینی

 باطل الیخ یزک یذره حس به من داره ول کیاونم  کردمیاحمقم که احساس م چقدمن

 کردم که چشماش پراشک بود رنگاهیگرم شد به ام هودستمی

 نکن هیکوچولوگر ی_آبج

 کردم هیگر یمن ک یوا

 زدم یخنداشکامو پاک کردم وبه زور لب عیسر

 رهیراه خونه رو نم دمید

 یریم ی_کجا دار

 _بام

 کنهیودرکم م دهیحالمو فهم نکهیشدم ازا خوشحال

 مینزد یحرف چیه گهید دنمونیتارس

. 

. 
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 کردم زونیوپاهامو آو نشستم

  ارمیطاقت ب تونستمینم گهید

 رفته بود ادمیرو  ریحضورام اصال

 درآوردم وروشن کردم بمیج یتو گاروازیس

 شدم رهیرخیشدوبه چشماش سرخ ام دهیکش هویلبم که  یرو اشتمگذ

 نایم یکنیم یچه غلط ی_دار

 گفتم هیباگر

 قلبموجمع کنه یاز خورده ها کهیت کیبوده که تونسته  نیبوده هم یلعنت نیچندوقت هم نیا یهمدردمن تو ری_ولم کن ام



 ؟یفهمیذره آروم شم چرا نم کیبوده که کمکم کرده  نیهم

 دوگفتکر بغلم

 یرسیجا نم چیوبه ه یکنیفقط خودتونابودم دنیگارکشی_آروم باش دختر توباس

 از دست دادن ندارم یبرا یزیچ گهی_من نابودشدم د

 نایم ینجوری_نگوا

 کنهیم یروگرفته ونامزدش معرف گهید یکیکه دست  ینی_سخته،سخته عشقتوبب

 ریام شمیم ونهید دارم

 ماحمقم که انقدزود دل باخت یلیخ من

 رمیخودمو بگ یجنبه عاشق شدم ونتونستم جلو یمن ب یول گهیحق داره خب عاشقم نشده د یسام

 کردمیم هیبلندبلندگر

 کردنیباترحم نگام م انیاطراف

 باتعجب امیبعض

 بااشک ایبعض

 باتمسخر اهمیبعض

خدا بدبخت شدم  یوا رمیه دوش بگروب نیبارسنگ نیتوان ندارم که ا گهید کشمینم گهیرو ندارم د یهمه سخت نیتحمل ا امنیخدا

 که

 یپشت بدبخت یبدبخت ایکنم خدا کایچ حاال

 ومنو صدازد رونیبالبخندرفت ب مامان

 نمینجاببیاای_خب عروس گلم ب

 مامان نشست شیرفت پ ابالبخندیهل

 نایمن تمام فکروذهنم شده م خوامشیمن نم یول ناستیوهمسن م هیدخترخوب ایهل

 گفت خاله

 دامادم شد خواستمیکه م یکه همون کسخوشحالم  یلی_خ

 ودوختن دنیخودشون بر یزودبرا چه

 اومدکنارم نشست امیمبل دونفره که هل ینشستم رو یباکالفگ

 مینامزدبود گهید ییجورا هی

 مبل بود داغ شد یکه رو هودستمی

 خودش دستموگرفته یچقد پرو نیمن ا یخدا

 اتاقش یتو رفت یومامان رفتن آشپزخونه سحرم باناراحت خاله

 اری_سام

 نگاش کردم که گفت یسوال



 دمتیکه د یبار نیومن اول زاشتیتوروهم م یکه عکسا کردمیسحرو نگاه م جیپ نستایا یخب تو یبودمت ول دهی_من تاحاال ند

 یاالن که جداشد یبودول تیخب بازم آرزوم خوشبخت یآوارشد ول اروسرمیدن یازدواج کرد دمیفهم یعاشقت شدم به خدا وقت

 کشمیازت دست نم گهید

 کردمیداشتم نگاش م باتعجب

 کنمیم انتیمن دارم به عشقم خ ایخدا

 زنگ خوردبابک بود میگوش

 _جانم

 _سالم

 ؟یداشت ی_سالم کار

 ایباهم توام ب رونیب میمابریقد ادیبه  میخوای_م

 بوده یک ماانگاریقد یگیم نی_همچ

 ی_حاال هرچ

 امی_باشه م

 قطع کردم وبلندشدم ویگوش

 بابچه ها رونیب رمی_مامان من م

 باخودت ببر ارمی_خب هل

 واریخدااااا سرم وبکوبم به د یا

 دیرسیمن نم ینایبه م شیخوشگل یاومد ول یقشنگ پیبات ایهل نیاتاقش کالفه رفتم سمت ماش یرفت تو یباخوشحال ایهل

 نانباشهیم خداکنه

 شدم ادهیپ نیبه پاتوق از ماش دنمونیبارس

 رم ودستمو گرفتاومدکنا ایهل

 دستمو بکشم که نزاشت خواستم

 داخل مینکردم ورفت یتالش گهید

 نایبودن جز م همه

 کردنیم انگاهیداشتن به منو هل باتعحب

 گفت هیناباکنایکه ت میکرد سالم

 ؟یسام یکنینم ی_معرف

 دختردوست مامانم ای_هل

 ادامه دادوگفت ایهل

 اری_والبته نامزد سام

 همشون بازموند دهن

 نگفتن یزیبانفرت نگام کردن وچ ترادخ

 داغون بود عصابم



 که اروم به بابک گفتم مینشست

 اد؟یم نامی_م

 _آره

 ادین نیکن یکار کی_توروخدا 

 مثال کاکنمی_چ

 ...ی_نم

 نااومدیم یادامه بدم که صدا خواستم

 _سالم

 بازوموگرفت وگفت ایجوابشو دادن هل همه

 کن یمعرف زمی_عز

 ایهل رونکارایخدا نکن ا یوا

 بهم نگاه کردوبابغض گفت نابااشکیم

  ناهستمی_م

 اگفتیهل نامثلیت

 ی_والبته همسرسابق سام

 نگام کرد یباناراحت ایهل

 نمیدوست نداشتم شکسته شدن عشقموبب نییپا سرموانداختم

 دمیاومدن نفهم رونیاز ب یچیه

 سرش رو گرفته بود کسرهی نابودکهیحواسم به م همش

 فتدلم وزدوگ ناحرفیت

 ؟یناخوبی_م

 _خوبم

 بره صورتشو آب بزنه بلندشدکه

 بلندشدم وکمرشوگرفتم عیکه سر فتهیپاهاش شل شدوخواست ب هوی

 نای_م

 رونیبست واز بغلم اومدب چشماشو

 رمیها من..م..من م دبچهی_ببخش

 کردم که نزاره تنهابره رنگاهیبره که باالتماس به ام خواست

 رگفتیام

 _صبرکن برسونمت

 قدم بزنم خوامیوادمخی_نه نم

 مارستان؟یب میای_که مثل اوندفعه ب



 رمیرمی_ام

 که گفتم نی_هم

 کردرفتن ربلندشدوکمکشیام

 من عشقمو نابودش کردم ایخدا

 شکستم غرورشو

 *نای*ت قلبشوشکستم

 نداشت یریخب اونم تقص یول میناراحت بود یازدست سام هممون

 زدینم یحرف چیهم تاآخراخم داشت وه ایهل

 رو ازش بدزدن یسام خوانیرورفته بودکه انگارم یدست سام نیمچه فقط

 بود رهیگوشه خ کیهم بااشک به  هیومهد نداختیم کهیت کسرهیکه  مائده

 اومدنمون زهرمون شد رونیب خالصه

 خونه میبر ستی_آرتان حالم خوب ن

 زمیعز می_بر

 میشد نیوسوارماش میکرد یخدافظ باهمه

 داشت که آرومم کنه یدم وآرتان سعرو فوش دا یخونه سام تاخوده

 داغون بود یحساب عصابم

 اتاق تااستراحت کنم یخونه رفتم تو میدیرس یوقت

 قراربودبه بچه هاخبر بدم که بچم پسره رسرمیخ

 نقشه هامون یکه افتاد گندخوردبه همه  یاتفاق نیباا یول

 شده بود یبادم خال یحساب

 رو نداشتم یکار چیدل ودماغ ه گهید

 روهم نداشتم یکس چیه ی هحوصل

 *هی*مهد

 میمنم بلندشدم وگفتم که بر ناوآرتانیت بعدازرفتن

 موندن یوسام ایوفقط هل میرفت هممون

 گفتینم یچیه یبودول یکالفه وعصب یلیخ یسام

 رسهیرو م ایحساب هل میکه مابر مشخصه

 اریوالبته نامزدسام گهیهم م یاحمق چجور حقشه

 نچسب شعوریدختره ب شیا

 *اریام*س

 اگفتمیروبه هل تیباعصبان

 ؟یکنیم یوسط حرفم وخودتو نامزدم معرف یپریچرا م کنمیم تیدارم دختردوست مامانم معرف ی_وقت



 گهی_خب نامزدتم د

 ؟یدیفهم ینابشیم هیباعث ناراحت یکه هنوزه دوسش دارم پس توحق ندار نابودوهنوزمی..زن من میستی_ن

 دوگفتیپر ایزدم که هل یداد چنان

 رونیب یایاز فکرش ب دیواالنم من زنتم پس با نیگرفت ارشماطالقی_سام

 خوامی_ببنددهنتو من تورونم

 یعاشقم ش دمی_من قول م

 داره ناتعلقینفره وقلب منم به م کی یکه صدنفرتوش جابشن قلب فقط جا ستیعاشقت بشم چون قلب کاروانسران خوامی_نم

 *نای*م فتنگ یچیه گهیروشو ازم گرفت ود هیباگر ایهل

 بود دهیامونم رو بر یلعنت یسردردا نیا

 طاقت نداشتم گهید

 کردمیقبول نم یدکترول کردبرمیاصرارم یهرچ مامان

 سین یا گهید زیچ چیواسه استرس داشتنه وه لشیکه دل دونستمیم خودم

 رمینم یبچه هااومدن ازم سرزدن واصرارکردن که برم دانشگاه ول چنددفعه

 کنم فراموشش کنم یسع دیبهش بخوره من باچشمم  خوامینم گهید

 هیکه نامزدسام کنهیو وانمود م یبه سام چسبهیم شهیمثل مهسا هم یکیدختردوست مامانشه و ایبچه هابهم گفتن که هل یوقت

 بهم دادن ارویانگاردن

 واقعا ازدواج نکرده؟ ینی

 *نای*ت

 درد دارم کسرهیچندروز  نیا

 نداره یمشکل چیوه هیعیطب گهیم یرفتم ول دکترم

 کنهیفراهم م عیسر کنمیهوس م یوهرچ دبزنمیوسف اهیدست به س زارهیادنمیکه از شرکت که م آرتانم

 که دارم یزندگ نیاز خداممنونم به خاطر همچ واقعا

 سین یزیچ گهیبرو دکتر م میگیبهش م یکه هرچ نامیم

 ارهیسرش ب ییبال کیسردردهاش  نیاز آخرهم ترسمیم

 نباشه یل خاصکه مشک دوارمیام

 ازدواج نکرده یکه سام میبهش دروغ گفت نابفهمهیکه م یاز روز ترسمیم واقعا

 بهش کمک کن اخودتیخدا

. 

. 

. 

. 

. 

 *اری*سام



 انگارنه انگارکه من آدمم اصال

 ودوختن فقط مونده که من تنم کنم دنیخودشون بر یبرا خودشون

 که از خداشه امیهل

 رنیجشن بگ کیمحضرم گرفتن وبعدشم قراره  وقت

 رمیانگارکه من زن داشتم وزشته االن مراسم بگ انگارنه

 ناستیم شیفکروذهنم پ تمام

 کنمیم انتیدارم بهش خ من

 که عاشقشم  گفتمیاز اول بهش م دیاحمق با منه

 بانازاومدسمتم وگفت ایهلم بکن تونمینم گهیهم د یکار چیعشقموازدست دادم وه یبه راحت خودم

 دارم دیخر کمیبازار  میبر ارجانی_سام

 نگاش کردوروشو برگردوند یچندش سحرباحالت

 تکون دادم وگفتم یسر

 عی_فقط سر

 می_منکه آمادم بر

 میشد نیوسوارماش رونیب میرفت

 مخمه یچندروز همش رو نیکه ا مهسام

 گهیچرت وپرت د یمن عاشقتم وکل میازدواج کن اباهمیتوروخدا ب گهیم

 شمیم یدارم روان گهید ینی

 کننیبه من فکر م نادارنیا کنمیفکر م گهید یکیدارم به  من

. 

. 

. 

 بازار میومدیکه باهم م یموقع نابودیم شیتمام فکرم پ دکردنشیندادم واسه خر یا قهیسل چیه

 کردیبامزه به لباسانگاه م چقد

 کجاواالن کجا اونموقع

 ستیواسم مهم نچون  دادمینشون نم یرتیغ چیکردهیهم انتخاب م یلخت یلباسا ایهل یحت

 مهمه وبس نایمن فقط م واسه

. 

. 

. 

 منه هیسرهم گذشتن وامروزم روز بدبخت روزهاپشت

 شناسنامم یتو رهینامیم رازیبه غ یا گهیدخترد کیکه اسم  هیروز



 بازم مانعم شد یغرور لعنت نیا یداشتم ول بغض

 زنهیمنو به هم م هیغرورداره کل زندگ یا

 بودم سادهیوا ایمنتظرهل شگاهیآرا یجا

 سرم روبلندکردم بااومدنش

  کنمیم نافکریمن فقط به م یول کردمیم نشیبود حتما تحس یعاد تیموقع کی یتو اگه

 نیماش یبردار دروبراش بازکردم ونشست تو لمیدستورف به

 نشستم پشت فرمون منم

. 

. 

. 

 دل من آشوب بود یتو یول کردنیم یوخوشحال زدنیدست م همه

 گفتمیآمدم زور به همه خوش به

 که خودشو چسبونده بود به من امیهل

 ها زبچهیبه م دمیرس

 نایم ی دهیخوردبه صورت قرمزورنگ پر هوچشممی

 اومده؟ ناچرایم ایخدا

 ؟یاومد یچ یبرا یلعنت آخ

 *نای*م

 ادیمجبورش کردم که ب یادولیب خواستیناراحت بودونم یازدست سام دمینتونستم سع یبچه هااصرارکردن نرم ول یهرچ

 عشقم یعروس رمیم دارم

 سخته واقعا

 عشقت نیشوهرسابقت وهمچن هیعروس یتو یایکه ب سخته

 همه بلندشدن بااومدنشون

 حلقه شده بود یسام یدوربازو اکهیدست هل یزوم شده بودم رو من

 دونمینم لشویدل یناراحت بودول یسام

 زمایم دبهیرس

 *اری*سام رکردنش داشتدرمها یسع یشدبهم وچشماشو بست کالفه بود ول رهیخ

 طاقت نداشتم گهید

 به حرفاش گوش بدم تونستمینم

 کردیم ونمیداشت د ادیسرش ب ییفکرشم که بال یحت

 بود ایزنگ خورد هل میگوش رونیاتاق که اومدم ب از

 _بله



 _سالم

  کی_عل

 ؟ی_خوب

 _نه

 _چرا؟

 یکارداریانقد سوال نپرس بگوچ ای_هل

 ؟یوفتیکه پس ن یریگیم شیازتوناراحت باشم دست پ دیانگارکه من االن با ه؟انگارنیکنیصحبت م ینطوری_چرا ا

 حرفتو بزن ای_هل

 یوآبرومونو برد یکه نزاشت شبیخودمون که خطبه رو بخونن د یخونه  ادی_امشب عاقد م

 _خدافظ

 نداشتم گهید ویکی نیبگه واقعا حوصله ا یچینزاشتم ه گهید

 مامان برگشتم سمتش یباصدا

 یکردیباهاش صحبت نم یطورنی_پسرم ا

 باهات صحبت کنم خوامی_مامان م

 ی_چه صحبت

 گمی_حاال م

 رستوران میکه رفته بودن خونه ومنم بامامان رفت باباوسحر

 _خب بگو

 بود یالک شهینم نابارداریم میکه گفت هیاصال اون قض نکهیا ینیبود  ی_راستش مامان ازدواج ماازاول صور

 زدتوصورتشو گفت مامان

 ؟یچ ینیامرگم بده _خد

  گهی_گفتم د

 کردم  فیمامان تعر یداستان وبرا همه

 گفت هیباگر مامان

 چارهیبااون ب یکارکردی_چ

 چونیبپ ارویهل هی_مامان من عاشقش شدم توروخدا قض

 براتون میمراسم گرفت شبیماد گنیم ی_آخه مردم چ

 مردم؟ احرفیمن برات مهم تره  هی..زندگکنمی_مامان خواهش م

 تو هیلومه که زندگ_مع

 _پس درستش کن

 بدم ی_جواب باباتو چ

 _باباکه ازخداشه



 کردم یمامان وراض باالخره

 خب من ازاولم گفتم بهش که دوسش ندارم یول سوختیم ایهل یبرا دلم

. 

. 

. 

 بادادگفت خاله

 نیداد یمنو باز ن؟دخترهیمسخره کرد ؟شمامارویچ ینی_

 کنمینم یندارم گفتم که من باهاش زندگ ایبه هل یعالقه ا چیگفتم که ه نامیگفتم که عاشق م ایمن ازاولم به هل مینداد ی_خاله باز

 ه؟یچ رمنیبه اون راه تقص نیوخودتونو زد نیگرفت دهیشماها ناد یول

 بابغض گفت ایهل

 بتونم عاشق خودم کنمت کردمی_من فکر م

 وبس شهیعه عاشق مدف کیهرکس ازراه برسه عاشقت کنه؟آدم  ه؟کهی_مگه عشق بچه باز

 کارکنم؟ی_خب االن منکه عاشق تو شدم چ

 دوست داشتنه سادس من مطمئنم هیفقط  یستیتوعاشقم ن ای_هل

 _نههههه من عاشقتم

 یستی_ن

 رونیاز خونه رفت ب هیباگر

 خودم یوبرداشتم ورفتم خونه  چمییاتاق وسو یرفتم تو کالفه

 مشامم خورد نابهیم یبو باز

 کنمیاسش مخونه احس یتو هنوزم

 *نای*م ییرایپذ یبزرگ کردم وزدم تو عکساشو

 حوصله ندارم نااصالی_ت

 ینرفت رونیاصال ب ارچندوقتهیدرن ی_مسخره باز

 امیهم نم گهی_ود

 _جون من

 نده  ناقسمی_عع ت

 آماده شو عیکه گفتم سر نی_هم

 _هووووف

 بودوسرم گذاشتم وبستم دهیخر نابرامیکه ت یسیو کاله گ دمیپوش مویمشک یسانت90وشلوار یمانتوزرشک

 شدم مونیپش یکردم وخواستم چادرسرم کنم ول شمیآرا

 که الزمه چادرسرم کنم  ییمن قرارشده جاها گهید

 رونیبرداشتم ورفتم ب فممیوک دمیوپوش کفشام

 زدوگفت ینالبخندیت



 می_بر

 رونیکردم ورفتم ب یخدافظ بامامان

 کنه یرانندگ تونهینم گهینادیبکنم چون ت ینشستم که رانندگ من

 میشد ادهیوپارک کردم وپ نیشاپ ماش یبه کاف دنمونیبارس

 شاپ دهنم باز موند یبه کاف باواردشدنمون

 شمع هاروشن بود یخاموش بودوهمه  برقا

 بود کیرمانت یلیشده بود فضاخ نییپارکت ها باگل رز تز یرو

 فرو رفتم یآغوش گرم یصدا بزنم که تو نارویت خواستم

 هام فرستادم هیر یعطرش رو تو یوجودم بو باتمام

 شدم رهیفاصله گرفتم وبه چشماش خ ازش

 کتش درآوردو بازش کردوگرفت سمتم بیرو از ج یزانو زدوجعبه ا جلوم

 یازم متنفرنباش خوامیتوروخدا ببخش منو ببخش که نابودت کردم ازت م یعذابت دادم ول دونمیکردم م تتیاذ دونمینامی_م

 دارممن دوست  نایم

 ؟یدوباره خانومم ش شهیم

 نگاش کردم بابهن

 اعتراف کرد؟ باالخره

 شهیباورم نم یوا

 دنیباریدهنم واشکام دونه دونه م یگذاشتم رو دستمو

 گفتم یآروم یباصدا

 که زجرت بده تونهیونم تپهیتوم یقلب المصب فقط برا نیکه ا فیح یول دادمی_حقت بودکه منم عذابت م

 دیدزدو خن یخوشگل لبخند

 ؟یکنی_خانوم خوشگلم بامن ازدواج م

 بستم وبالبخندگفتم چشمامو

 _بله

 اومد وبرقا روشن شدن غیدست وج یصدا هوی

 به بچه ها نگاه کردم باتعجب

 الدیناومیمب یبودن حت همه

 مامان  یوحت

 اومده؟ یمامان ک واااا

 خونه بود یکه مامان هنوزتو رونیب میکه مااومد یموقع

 ؟یمداو ی_مامان شماک

 دوگفتیخند مامان



 گهید گهی_د

 همه نگاه کردم وتشکر کردم بالبخندبه

 گفتم دمیرس ناکهیت به

 کردمیلهت م زدمیوگرنه م ومدهین ایکه عشق خاله هنوز به دن فی_آخ ح

 ؟ی_مگه من مردم که بزارم زنموبزن

 لیزن ذل شییی_ا

 نیپاهام سست شدوافتادم زم مونهیواسم نم ییمو گهیدخونه  مینکنم بر یاگه طرفدار دونمیخب م هیچ لی_نه بابا زن ذل

 شونمو گفت یاومد سمتم ودستشو گذاشت رو آرتان

 یباهاش سام ی_بدکرد

 پستم یلی_من خ

 سال دوباره راه اشکام بازشدن  ستیبعدازب

 کردیباتعجب نگام م آرتان

 دهیمنو ند ی هیداره آخه تاحاال گر حقم

 کردمیم هیبلندبلندگر

 الدیناومیامبیهمراه  دمید نارویداد رومو برگردوندم که مامان مو غیج یباصدا

 کردنیم هیگر همشون

 از حال رفت گهیکه د مامانش

 میبدبخت نیبه ا زدمیگوشه نشسته بودم وزار م کی منم

 سمتش میدکتر هممون رفت بااومدن

 شددکتری_چ

 تکون دادوگفت یدکترسر

 کنهیقلبشونم مشکل داره وکاره مارو سخت تر م نکهیوا میونو شروع کنتردرمانش عیهرچه سر دیخب با ی_بهوش اومدن ول

 گفتم یگرفته ا یباصدا

 نه؟ گهید شهی_خوب م

 فقط به خداباشه دتونی_ام

 بهت گذاشت یومارو تو دکتررفت

 وگفت نااومدسمتمیم مامان

  یرحم باش یکه انقدب کردمینم ارفکرشمیسام ینامرد یلی_خ

 دنیهم نداشتم که بگم جزخجالت کش یزیچ چیه نییپا سرموانداختم

. 

. 

. 



 اومدن ناهمیمامان ا سحرو

 واسه من اصال مهم نبود یناراحت شده ول یلیخ ایهل گفتیم مامان

 رونیآوردن ب نارویدربازشدوم

 ناودخترایاز همه مامانش رفت سمتش وبعدشم مب اول

 نشیکرده بودکه طاقت نداشت بب هیکه انقد گر دمیسع

 سمتش رفتم

 باز بود مهینازش ن یاچشم

 خشک شده بود لباش

 دیدستم که لرز یگرفتم تو دستشو

 گفتم هیباگر

 ؟یقربونت برم خوب ناجانی_م

 گفت یفیضع یباصدا

 _خ...و..بم

 خوبم یگیم یول ستیحالت خوب هم ن یبرات که حت رمیبم

 بود یدرمان یمیکه مخصوص ش یبزنم وبردنش اتاق یدکترنزاشت حرف گهید

 خارج شدم مارستانیوازب اوردمیطاقت ن اونجا گهید

 کردن هینشستم وشروع کردم به گر مارستانیب یمحوطه  یتو

 شونم نشست یرو یدست هویکه  ختمیر انقدراشک

 بابک اومد یگرفته  یصدا

 شهی_داداش آروم باش من مطمئنم که خوب م

 نگفتم که گفت یچیه

 بشه ازت؟جدا یگزاشت ؟چرایچرا بهش نگفت ی_توکه انقددوسش دار

 سیمهم ن ناواسمیجز م یچیه گهیاالن د ینزاشت بهش بگم ول می_غرورلعنت

 رهید یلیخ گهید یسام رهی_د

 بهش بگم تونمیهنوزم م ستیرنی_نه د

 داخل میورفت میبا بابک حرف زد گهید کمی

 گفتیوپرکردکه م مارستانیب ناکلیم یغایج یصدا

 نینداشته باش یاشق موهام بود توروخدا باموهام کارنامردا عشقم ع نیموهامو بزن زارمی_نههههه نم

 زارممممیمن نم یتوعاشق موهام بود زننیدارن موهامو م ینیکه بب ییکجا یسام

 حرفاش داغون ترشدم نیباا

 شد ناساکتیوارداتاق شدم که م عیسر

 نگام کرد باالتماس



 دکترگفتم روبه

 باشم ششینجاپیا خوامی_من م

 نرویب نییآقابفرما شهی_نم

 بمونم نیبزار کنمی_خواهش م

 تا اجازه دادن که بمونم انقداصرارکردم

 ختنیریم یکی یکیموهاشونوازش کردم که اشکاش  دستم گرفتم یکنارش ودستش وتو رفتم

 پاک کردم وگفتم اشکاشو

 خوامیموهاتو م خوامیتوروم هیموهاتو دوس ندارم بزار موهاتو بزنن من سالمت گهید نامنی...مشمیم ونهینکن د هیگر ی_جون سام

 بزارکارشونو انجام بدن ی...پس اگه دوسم دارکاریچ

 گفت بابغض

 شمی_زشت م

 بدون مو یخوشگله حت شهی_خانوم من هم

 شدمیقرارم یدستم ومن ب یرو ختنیریاشکش م یها قطره

 کنم که موهاشو بزنن شیتونستم راض باالخره

 رونیورفتم ب اوردمیخودم طاقت ن یول

 درباز شدو..ساعت بعد مین

 سرم خراب شد اریدن دمیدیکه م یزیباچ

 ختمیریوآروم اشک م نیینبودن سرمو انداختم وپا گهیخوشگلش د یموها

 رفتیداشت از حال م گهیکه د سحرم

 نطوریهم مامانم

 که همه گرفته بودنش نارویم مامان

 زدیداشت زارم الدیم شیپ نامیمب

 از همه بدتر گهیهم که د دخترا

 بود یتناکوضع وحش کی

 بردنش ونزاشتن بمونه عیسر

 که اصال حالش خوب نبود نامیت

 *نای*ت

 ششیپ میبر میخواستیم یکی یکی

 داخل میوبرداشتم وبا آرتان رفت دمیکه براش خر یسیگ کاله

 حال چشماشو باز کرد یب

 زدوگفت یلبخندتلخ

 نکن  فیداشته اصال از من براش تعر یبدبخت یاله خ نینگوکه همچ نابهشیت نم؟توروخدایخاله شدنمو بب تونمینم یدی؟دیدی_د

 گفتم هیباگر



  ینیبیوبچمو م یتوخودت هست یزنیم هیحرفا چ نیا نای_بسه م

 دستشو گرفت وگفت آرتان

 یخودتو بباز دینبا یماها محکم تربود یتواز هنه  ینبود فیانقدضع ناتوی_م

 باخ..تم آرتان گهی..دی_م..من د

 نایم ینجوری_نگوا

 رفتن داخل یدونازیسع رونیب میحرف زدن مارفت یکلبعداز

 *دی*سع

 که چشماشو بست دمیبودکه دستم گرم شد بهش نگاه کردم وخم شدم دستشو بوس نییسرم پا نمشیبب ینجورینداشتم ا طاقت

 بگه تونستینم یچیهم که بغض داشت وه یناز

 دی_س..سع

 کوچولوم ی_جون دلم آبج

 ی.با..ش. نای_موا..ظب م..مامانم و..مب

 وحواست به همه هست مطمئنم یشی_توخودت خوب م

 بغلش کردوگفت یبگه که ناز یزیچ خواست

  نایحرفا نزن م نیازا یدوس دار ی_توروجون هرک

 رونیب میورفت میموند ششیپ گهید کمی

 *نای*مب

 حاال نوبت مابود گهیرفته بودن ود همه

 بودکرده بود صداش گرفته  هیگر یلیخ الدمیداخل م میرفت

 زدوگفت یلبخند

 خودم یخله  نیمب نمتی...بب..ای_ب

 رفتم بغلش که گفت هیباگر

 نکن قربونت برم هی_گر

 باهاش حرف زد یکل الدمیم

 *نای*م

 بود ینوبت سام حاال

 شدو اومد داخل درباز

 ختهیباشه چشماش سرخ بودو موهاش به هم ر یسام نیکه ا شدینم باورم

 بازم خوشگل بود یبود ولچروک بودن وکال افتضاح  لباساش

 گرفته بود یسمتم صداش بدجور اومد

 خانومم؟ ی_بهتر

 رهید یلیخ گهید یمرگ شدم از حرفش ول ذوق



 یزدیحرف ...رو م نی...شد همونموقع ها ای...می_بهترم...چ

 اری_توروخدا به روم ن

 اکجاسی_هل

 دونمی_نم

 زنته ؟اونیدونینم ی_چجور

 دادزدوگفت هوی

 جاتوپرکنه تونهیهم نم یا گهید چکسیه یی_زن من فقط تو

 خوامیمن نم یاگه توام بخوا گهید رهید ی_سام

 روزآوردم نیتوروبه ا ی_منه لعنت

 حرفارو نیا یگیم یدلسوز یکه توازرو دونمی_من م

 چمیمن بدون تو ه نای_به جون خودت دوست دارم عاشقتم م

 ی_خوشبخت بش

 نکن یتو تالف ی_من توروداغون کردم ول

 مونمیزنده نم گهیمن د یسام ستین یف_تال

 خودت یبرا یگیم یچ نای_ببنددهنتو م

 گفتن کیبهش تبر یهمه بادلخور نگو یچیه سی_ه

 گفتم یگرفته ا یموفق نشدم وباصدا یکردم بغضمو قورت بدم ول یسع

 نیبرسون انیپا دوبهیروباهم شروع کن یخوب هیزندگ دوارمیام اجانی...هلاریآقاسام نی_خوشبخت بش

 زدوگفت یلبخند ایهل

 _ممنونم

 آروم گفت یلیدوباره چشماشو بست وخ یسام

 _ممنون

 گهید مینیبش میبر زمی_عز

 دیاشکم چک یقطره  نیموفق نشدم واول یول رمیاشکامو بگ ختنیر یبستم تاجلو چشمامو

 دورشدن عیدستاشو مشت کردو سر یسام

 دادنیم مین دلدارهمش داشت نایوت یناز هیمائده ومهد یصندل یرو نشستم

 نداشت یا دهیفا یول

 اومدسراغم یسردردلعنت نیدوباره ا زیم یگذاشتم رو سرمو

 عروس دامادشد دنیرقص وقت

 زدیفقط دست م یدوسامیرقصیبانازم ایوسط وهل اومدن

 شدم رهیبه روبه روم خ بالبخندتلخ

 نگاهشو گرفت عیسر یلحظه چشمش به من افتادول کی



 مدواز تاالرخارج شد با

 ودرآوردم وروشنش کردم گارمیتاب نشستم س یباغ رفتم ورو یتو

 کردنینم دامیاز بچه هاپ چکدومیبودم که ه ییجا کی دمیگارکشیساعت پشت سره هم س مین

 دمیروشن یسام نیخشمگ یشدوصدا دهیکش گارازدستمیس هوی

 خودتو یداغون کرد ؟احمقیکنیم کاریباخودت چ یدار ی_لعنت

 وگفتم دمیخند

 منتظرته برو معطلش نزار رون؟خانومتیب یاومد_چرا

 موهاش فروکردوگفت یتو دستشو

 نگو یچیه ی_جون سام

 ریازم نگ نمیهام برام بمونه توروخدا هم ییهمدردتنها نیهم ؟بزاریکنیترم م ونهید ؟چرایدی_چرا قسمم م

 گفتمیم نارویوا کردمیم هیبلندبلندگر

 نای_آروم باش م

 جواب داد ویرگوشبه زو شیخوردن گوش بازنگ

 لخبی...خایهل یگیم ی_چ

 قطع کردوگفت ویگوش

 ایتوام ب رمی_من م

 ومنو تنهاگذاشت رفت

 رفتیم جیگ سرم

 مائده به سمتش برگشتم اخداگفتنی یتاب گرفتم باصدا یوبه لبه  دستم

 بچه ها بودن ی همه

 طرفم وبغلم کرد دییدو دیسع

 یومدیدمیخونه تونبا میابریاصال بکوچولوم توروخدا آروم باش  یبرات آبج رمی_بم

 مطلق یاهیوس دمینشن یزیچ گهید

 *اری*سام

 شده؟یچ ینی کردمیبرداشتن نگاه م الشونویوسا عیکه سر روبابکیبه ام یبانگران

 طرفم وگفت راومدیام

 میبر دیمابا ی_سام

 شدهی_چ

 خدافظ مارستانیب دبردشیبدشده سع ناحالشی_م

  اخدای_

 بهت گذاشتن یورفتن ومنو ت روبابکیام

 ادیسرعشقم ن ییبال ایخدا



  بخشمیخودمو نم من

 وگفت سحراومدسمتم

 شدهی_چ

 نای..می_م

 یناچی_م

 ح ..حالش بد..شده نای_م

 خدا االن کجاس؟ ی_وا

 مارستانی_ب

 لباس بپوشم  رمیمن م ی_سام

 یایب افهیق نیتوباا خوادی_نم

 امیخونه حموم م رمی_م

 _باشه

 سمتش برگشتم یعصب ایهل یباصدا

 رو بخونه خوادخطبهیعاقدم زمی_عز

 برم دیمن با ای_هل

 _کجا،؟

 مارستانی_ب

 ی_واسه چ

 واسه عقدبمونم تونمینکن نم چمی_انقدسوال پ

 رونیب دمییندادم ودو تیاهم چکدومشونیه یصدازدنا به

 بود رگفتهیکه ام یمارستانیسمت ب رفتم

 دمیرس یچطور دمینفهم

 کجاس اتینابیخانومه م دی_ببخش

 وی یس ی_آ

 بابک اومد یبهش نگاه کردم که صدا باتعجب

 ی_سام

 سرخش مواجه شدم یسمتش که باچشما برگشتم

 گفتم یگرفته ا یباصدا

 شدی_چ..چ

 تکون دادورفت یسر

 دمیرفتم که همه بچه هارو د دنبالش

 مشتش گرفت وگفت یقموتویاومدسمتم  هیباگر دیسع



جاش  شناختمیکه من م یطونی...اون دختره شیانداخت یبه چه روز نیته گلمو ببراحت شد؟خواهردس التینامرد؟خ ی_چرا اومد

 شیکشوند نجاینامردبه ا یتو...تو یول نجانبودیا

 گفت یددکترچی_سع

 _هه واست مهمه؟

 یگرفته بودم حساب دلشوره

 _آره که مهمه

 بهت نشون بدم میبر ایشده؟بیچ یبدون یخوای_م

 دستگاه بهش وصل بوداشاره کردوگفت یتخت افتاده بودوکل یرو ناکهیجون م یوبه جسم ب دیدستموکش

 گرفته ناسرطانی_م

 سرم اکو شد یحرفش تو چنددفعه

 گرفته ناسرطانیم

 شنومیم یخدا چ یوا

 *اری*سام آوردم میبه روز زندگ یچ من

 کردمیحرکاتش نگاه م بالبخندبه

 دیبخشکه باالخره اعتراف کردم واونم منو  کردمیداشتم پروازم واقعا

 دلم اومد انقدرعذابش بدم؟ یچجور من

 که عشقم خوب بشه کنمیازت خواهش م ایخدا

 بودکه اومدسراغش یچ یضیمر نیا آخه

 به خودم اومدم باصداش

 ی_سام

 ی_جون سام

 ازته دل زدوگفت یلبخند

 یکنیفکرم ی_به ک

 _به تو

 _من؟

 _آره تعجب داره که آدم به خانومش فکرکنه؟

 _نه خب 

 ی_پس چ

 یچی_ه

 دخترگل نی_آفر

 نگفت یزیچ گهیدودیخند

 میازهمه نشسته بود ناجدایهمه قهوه سفارش دادم منو م واسه

 ی_سام



 _جانم

 بگم خواستمیم یزیچ هی_

 نیی_بفرما

 ترسمی_من م

 ؟ی_ازچ

 ...ضیمر نی_واسه ا

 ادامه بده وگفتم نزاشتم

 یشیمطمئم که توخوب م نامنینگو م یچیه سییی_ه

 دوارمی_ام

 دوگفتیکه خند دمیگرفتم وبوس زبودرویم یه روک دستشو

 ونهی_د

 گهیتوام د ی ونهی_د

 بردمیلذت م دومنیخندیم اون

 من احمقم که زودتر اعتراف نکردم چقد

 کردنیم نابالبخندنگامونیا مامان

 جا بندنبود کی یاز خوشحال گهیسحرد

 میقصدرفتن کرد گهید یومسخره باز یشوخ یکل بعداز

 ؟یندار ی_خب کار

 چرا کاردارم_

 کاری_چ

 یای_شماقراره بامن ب

 میبر یخوایوقت شب کجا م نی_ا

 _بام

 زده گفت ذوق

 تمی_پا

 وگفتم دمیکش لپشو

 دونستمی_م

 میشد نیرفتن وماسوارماش همه

 دنده یدستم گرفتم وگذاشتم رو یتو دستشو

 داشتم یحس آرامش کی

 وجودم غرق لذت شده بود تمام

 میگذاشتم وباهم همقدم شد یگوشه ا هیو نیماش دنمونیبارس



 میستادیا یسمت بلند میگرفتم ورفت دستشو

 ناتشکرکردمیوازخدا واسه داشتن م چشماموبستم

 بهم انداخت یبه دستش واردکردم که نگاه یفیفشارخف

 به من گذشت یچ نجایچندوقت هم نیکه ا یدونی_نم

 کردم وگفتم یاخم

 ریبگ یجد نویناایوموت دونمیمن م گاربخورهی_اگه دوباره دستت به س

 _چشم قربان

 *نای*م نی_آفر

 کنارش کردمیآرامش م احساس

 شونش که دستش دورکمرم حلقه شد یرو گذاشتم رو سرم

 وسکوت مطلق بود مینزد یحرف چکدوممونیه قهیچنددق

 *اری*سام

 نای_م

 _جان

 یدوباره خاستگار میایم گهی_دوسه روز د

 یبراچ گهید یخاستگار ونهی_د

 باشه یجد هیخاستگار کی خوامیم ندفعهی_ا

 بگم واال ی_چ

 نگو یچی_ه

 نزد یحرف کهیدودیخند

 شدیم رشینادیبودوم روقتید گهیساعت نگاه کردم د به

 میوسوارشد نیسمت ماش میرفت

 خوندمیپخش شدومنم همراهش م یبر یمگه بزار هیشوخ رادیدهیراه آهنگ حم نیب

 که دستشو گرفتم بشه ادهیکردوخواست پ یناخدافظیم میدیرس یوقت

 سخته یلی_دل کندن ازت خ

 برم دیبا ی_واسه منم سخته ول

 می_کاش که از هم جدانشده بود

 واسه جبرانش ستین یخب راه یوجود داره ول ادیکاش هاز نی_ازا

 کنمی_چرا من جبران م

 زدوگفت یلبخند

 دوارمی_ام

 کردورفت یخدافظ



 نداشتمرو  ییتنها یمامان اصال حوصله  یرفتم خونه  منم

 درکه واردشدم مامان اومدسمتم از

 ن؟یدی_سالم شمانخواب

 یای_سالم نه پسرم منتظرموندم ب

 _چرا؟

 زنگ زد ای_مامان هل

 اخمام رفتن توهم وگفتم ایهل بااسم

 _خب؟

 وفالن  ستیدخترم حالش خوب ن کردکهیسروصدا م یچی_ه

 خودش خواست یهستم ول یا گهیسش ندارم وعاشق کس دکرده بودم وبهش گفتم که دو ناصحبتی_مامان جان من ازاولم بام

 میازش سربزن میبهتره بر یول زمیعز دونمی_م

 رمینامی_بام

 ی_هرطور راحت

 ری_شب بخ

 پسرم ری_شب بخ

 نایاتاقم ولباسام رو عوض کردم وفکرم رفت سمت م یتو رفتم

 *نای*ت فکرکردم که خوابم برد انقدربهش

 خوبه امی_به نظرمن ت

 قشنگ تره رآرسامی_نخ

 کنمیپس خودم اسم انتخاب م کشمیم یماه سخت9_عع آرتان من 

 _نچ آرسام

 ااااامی_ت

 _آرسام

 قهربه خودم گرفتم وگفتم حالت

 کنمیصداش م امی_منکه ت

 دوگفتیخند

 شهی_مهم شناسنامشه که آرسام م

 دربرابرش ارمیکم م شهیکه هم دونستمینگفتم م یچیه گهید

. 

. 

. 

 ز افکارم خارج شدما میزنگ گوش یباصدا



 صفحه بود ینارایبرداشتم که اسم م ویگوش

 _جانم

 زمی_سالم عز

 ی_سالم چطور

 ی_عال

 ؟یداشت ی_خداروشکر کار

 حال عشق خاله رو بپرسم خواستمی_م

 _خب بپرس

 _حالش خوبه؟

 رسونهی_آره سالم م

 _قربونش برم

 کرد یهم باهاش حرف زدم وبعدم خدافظ گهید کمی

 *مائده*

 تهران ادیم کادارهیحال بودم که ملخوش یلیخ

 من شیپ نجایا ادیواونم م تیرفته مامور شوهرش

 میباهاشون بر میگرفت میبرن ماه عسل وماهم تصم خوانیهم که گفت م یناز

 خب اصال حوصله هم ندارم یول رمیبگ یآرزومه عروس نکهیباا

 میهممون باهم بر قراره

 میجدا باش شتریب میکنیم یسع البته

 نشستن پروازشون ذوق مرگ شدم مبااعال

 بغلش یرفتم سمتشو خودم وانداختم تو عیسر دمشید یوقت

 دیوبعدشم رفتم سراغ مهش میهم رفت یقربون صدقه  یکل

 عشق خاله؟ ی_چطور

 ی_سالم خاله جون

 زدلمی_سالم عز

 ذره شده بود خاله جون کی_دلم برات 

 نفسم نطوری_منم هم

 میوسوارشد نیسمت ماش میرفت باهم

 ربودیزنگ خوردام میگوش

 _جانم

 ی_سالم خانوم

 ؟یخوب زمی_سالم عز



 ؟ی_خوبم توخوب

 ی_عال

 ؟یی_چه خبرا؟کجا

 دارم زیواحد ماسوپرا ای_شب ب

 ؟یزی_چه سوپرا

 حاال گهی_د

 امی_باشه م

 ؟یندار ی_کار

 خدافظ زمی_نه  عز

 دوگفتیکاخندیمل

 ها یا ونهی_د

 تنگ شده بود _ولش کن حاال بهت بگم که چقد دلم برات

 _بله مشخصه

 دیمهش کاواردشدوبعدشمیدردباز کردم اول مل دیرقصیکه فقط م دمیومهش میباهم حرف زد یکل دنمونیتارس

 هم که خونه نبودن هیومهد یناز

 شوهراشونن شیهمش پ گهیاوناد

 خخخ

 درست کنم؟ یآشپزخونه خب چ یرفتم تو عیسر

 اسیعاشق الزان دیاومدکه مهش ادمی هوی

 کردم وشروع کردم به درست کردن ازروآمادهیموردن لیوسا

 میکمکم کردوباهم کاراروانجام داد کاهمیمل

 باالخره کاراتموم شد گهیهم دونوع درست کردم ود ژله

 رونیهم کردم ورفتم ب یمختصر شیرفتم لباسامم عوض کردم وآرا عیسر

 زدورفت سمت در یغیج دیدرمهش یباصدا

 کردوگفت دروباز

 ری_سالم عموام

 شک گفت ربایام

 نیاومد یشماک دی_مهش

 گفت یبالحن بامزه ا دیمهش

 رفت عمو ادتی_سالم 

 دوگفتیرخندیام

 یطونیسالم توام مثل خالت ش کیعل طونیش ی_ا



 بود نیهم زشیسوپرا پس

 سمتش وسالم کردم  رفتم

 _کوخواهرزنم؟

 اومدکه گفت کایمل یصدا

 نجامی_من ا

 سمتش وگفت ررفتیام

  ی_چطور

 _خوبم

 ن؟یاومد ی_ک

 _امروز بعدازظهر

 میخوشحال شد نی_آها خوش اومد

 ی_مرس

 دوگفتیکش رلپمویام

 وروجک من ی_چطور

 _خوبم

 ی_خوبه که خوب

 خوش گذشت درکنار خواهرم وعشقم یلیبگم که اونشب خ خالصه

 *نای*م

 شدیداشت منفجرم سرم

 کردیدردم یلیبازم سرم خ یرفتم داروهامو خوردم ول عیسر

 جواب دادم یگرفته ا یگ خوردباصدازن میگوش

 _الو

 ؟ی_سالم خانومم خوب

 خوبم ی_سالم سام

 شده؟ یزی_چرا صدات گرفتس چ

 سین یزی_نه چ

 شدهیناچی_م

 کنهیسرم دردم کمی_

 گفت ینگران یباصدا

 ؟ی_داروهاتو خورد

 زدم وگفتم شیبه مهربون یلبخند

 _بله خوردم



 ناکجان؟یمامان ومب نی_آفر

 دکنهیومامانم رفته بازار واسه خونه خر رونیب هالدرفتینابامی_مب

 اونجا امی_باشه من االن م

 خوادی_نه نم

 ؟یراهم بد یخوای_عع نم

 ای_باشه ب

 *اری*سام بود نجایساعت بعدا میقطع کردحدود ن دیگوش

 رفتم سمتشو گفتم دهیمبل دراز کش یرو دمیکه د بالبخندواردشدم

 استقبالم؟ یومدی_چرا ن

 شیآت یزدم داغ بود مثل کوره  شیشونیدست به پ دینگران شدم رفتم سمتش عرق کرده بودشد دهیب نمجوا دمید یوقت

 ..دست وپامو گم کرده بودم

 ناجانی_م

 دستم که آروم گفت یگرفتم تو دستشو

 _س...رم

وبراش  داکردمیقرص پ کی خچالیکارو کردم وبعدشم رفتم سراغ  نیسرش انقدرا یکردم وگذاشتم رو سیرفتم دستمال خ عیسر

 آوردم به زور بهش دادم خورد

 بهترشده بود کمی

 وگفتم دمیکش یراحت نفس

 شد؟یم یچ ومدمیاگه من نم یدونیم ونهید ی_دختره 

 ی_اصال حوصله ندارم سام

 نای_عصاب منو داغون نکن م

 دیبودم شد کالفه

 وتشنج نکرد دمیشکرت که به موقع رس ایخدا

 واردشد دربازشدومامان

 _سالم

 گفت یبانگران مانما

 شدهی_سالم چ

 تب داشت االن بهترشده نینگران نباش سین یزی_چ

 _چرا؟

 قرصم بهش دادم بهترشده شیشونیپ یکردم وگذشتم رو سیدستمال خ عیسر سوزهیتب داره وداره م دمیاومدم که د دونمی_نم

 بده پسرم رتیخداخ ی_وا

 دمیمامان جان فقط خداروشکر به موقع رس فمهی_وظ

 خداروشکر _آره



 شربت درست کردوبرامون آورد عیسر مامان

 ودستشو گرفتم نانشستمیکنارم

 شدم یدعصبی_خانومم ببخش

 نداره یبی_نه ع

 ی_قربونت برم من که انقد مهربون

 _خدانکنه

 *اری*سام بهش زدم یلبخند

 کردم یشدم قصدرفتن کردم وخداحافظ نامطمئنیاز حال م یوقت

 وفتمیبدم م ادخاطراتیو تونمینم گهیم ادیدانشگاهم نم گهینادیم

 اصرارنکردم گهید نیومنم دوس ندارم مجبورش کنم به خاطر هم کنهیقبول نم یبهش اصرارکردم ول یهرچ

 *نای*ت

 چندوقت همش دردداشتم  نیا

 شهینم گهید یداشتم از آرتان پنهون کنم ول یطاقت نداشتم وسع گهید

 اتاق وگفت یآرتان وصداش زدم که باوحشت اومد تو غیباج

 یزنیم غیج ؟چرایناخوبیت شدهی_چ

 لباسام رو تنم کردوبغلم کرد عیکردن سر هیکردم به گر شروع

 *نای*م

 رفتم سمتشو جواب دادم عیسر میگوش یباصدا

 نای_جانم ت

 آرتان جاخوردم یباصدا

 نای_سالم م

 _سالم جان

 ؟یی_کجا

  مارستانمی_من ب

 شده؟ی_چ

 دنبالت آخه من دست وپامو گم کردم امیآماده باش ب مارستانیبدشدآوردمش ب ناحالشیت نی_بب

 شمی_باشه باشه من االن آماده م

 _باشه اومدم

 ستیقطع کردم آخه اونکه االن وقتش ن ویگوش عیسر

 آماده شدم یچطور دمینفهم

 وگفت نااومدسمتمیرفتم سمت درمب عیسر فونیآ یباصدا

 یری_کجا م



 زنمیبدشده حاال بهت زنگ م لشناحایت نکهیمثل ا مارستانیب رمی_م

 _باشه برو

 آرتان رفتم نیخارج شدم وبه سمت ماش ازخونه

 کالفه بودوچشماش قرمزبود یلیونشستم خ دروبازکردم

 گفتن؟ یزیآرتان دکتراچ شدهی_چ

 بده یلیخ ناحالشیت ینگفت ول یزیدکترکه چ دونمی_نم

 شهینم یزیچ شاهللی_نترس ا

 نمیناروببیکه برم ت زاشتنیونم میباهم واردشد دنمونیبارس

 کردیوآرتانم که طول راهرو رومترم خوندمیفقط داشتم دعا م من

 شمونیهم زنگ زدم واومدپ یسام به

 وروبه آرتان گفت رونیدکتراومدب

 بچه رو ایاخانومتونوی نیانتخاب کن شونویکی دی_آقابا

 خوامیدکترمن جفتشونو باهم م یچ ینی_

  ارنیانومتون دووم نمخ یول می_ماهمه تالشمونو کرد

 سالم  اجفتشونیکه گفتم  نی_هم

 کنمیسرتون خراب م یرو مارستانویب نیا امنی باشن

 رفت آرتان وگفت یسام

 _آروم باش داداش 

 حالم اصال خوب نبود استرس داشتم  اتاق عمل یتکون دادورفت دوباره تو یدکترسر

 جفتشون سالم باشن کنمیازت خواهش م ایخدا

 داشت که آرومش کنه یکردوسعیباآرتان صحبت م رهکسیکه  یسام

. 

. 
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 سمت دکتر میاتاق عمل بودن با بازشدن دراتاق همه رفت یساعت بودکه تو سه

 شدی_دکترچ

 _خداروشکر هم مادروهم بچه سالم هستن

 وگفتم دمیکش یراحت نفس

 اشکرتی_خدا

 از دکترتشکر کرد یباخوشحال آرتان

 ناهستیدخترا وپسرا ومامان واهمه اومدن منظورم ازهمه  گهید

 رسنیراه افتادن وتاشب م ناوآرتانمیت ی خانواده



 مشینیبب میاالن بهمون اجازه دادن که بر تازه

 داخل میکه آرتان تنهارفت وبعدشم ماهارفت اول

 سراغ بچه میورفت میگفت کیحال بود بهش تبر یب یلیخ نایت

 مپل دوتپلیجانم چقد نازه سف یا

 خوشگله یلیخ

 نیزاریم یسمشو چ_ا

 جواب بده که آرتان گفت ناخواسنیت

 امی_ت

 به آرتان نگاه کردوگفت یناباخوشحالیت

 ی_توکه دوست نداشت

 خانومم دوست داشته باشه رو دوست دارم ی_من هرچ

 آرتان یمرس ی_وا

 دیبوس شویشونیزدوپ یلبخند آرتان

 هیقشنگ یلیاسم خ امیت

 *نای*ت

 وصفش کنم شهیداشتم که نم یحس خاص هیخوشحال بودم  یلیخ

 ننیجابش هی تونونستنیذوق داشتن ونم یلیخ دخترا

 وفقط آرتان موند رونیرفتن ب همه

 _خب

 خب؟ ی_چ

 یبزار امیت یگرفت میتصم شدکهی_چ

 _چون مامانش دوست داره

 وگفتم  دمیخند

 نمشی_بده بب

 کنارم گذاشتش

 نازبود یلیخ کردمیبهش نگاه م باذوق

 ازشش کردم که خوابش بردانقدرنو باسرانگشتم

 وپسرمو نوازشش کردم ختمیشوق ر اشک

 *نای*م جفتمون هیبابت سالمت کنمیاز خداتشکرم واقعا

 بعد کماهی

 _مامان

 _جانم



 ذره شده کیمشهددلم واسه بابا  میمدت بر هی ای_ب

 _آره موافقم

 م؟یوفتی_فردا شب راه ب

 _آره خوبه

 هامو جمع کنم لیوسا کمیاتاقم تا یفتم تومشهدر میقراره فرداشب بر نکهیازا خوشحال

 خودمون یخونه  میریم میازمشهدبرگرد نکهیوبعدازا میعقد کرد یمدت منو سام نیا یتو

 گنیم یمردم چ گهیمن نزاشتم زشته د یول میریبگ یدوباره عروس گفتیکه دلش خوش بودم یسام

 رو گرفتم بعد سه تابوق جواب داد یسام شماره

 زمی_جانم عز

 ؟یم خوب_سال

 ؟یخوبم توخوب ی_سالم خانوم

 ی_مرس

 ؟یداشت ی_کار

 مشهد رواسهیبگ طیبل گهیواسه فرداشب د یتونیبگم اگه م خواستمی_م

 گه؟یشد د ی_حتم

 _آره

 رم؟ی_چندتابگ

 ادیومامانم م انیم الدمیناومیمب گهی_د

 ؟یندار یکار رمیگی_باشه م

 گهی_نه د

 _مواظب خودت باش

 نطوری_چشم توام هم

 خدافظ _چشم

 رو جمع کنه الشیگفتم که وسا ناهمیقطع کردم وبه مب ویگوش

 بابارو کرده بود یواقعا هوا دلم

 دنشید میچندوقت نرفت نیکه اصال ا میبد ماچقد

 بودیکه بابام االن م کاش

 *مائده* دلم تنگ شده واقعا

 میخودمون هیسرخونه زندگ گهیواالنم که دماه عسل  میوبابک رفت هیالدومهدیناومیدومبیوسع یناز رویمدت منو ام نیا یتو

 من واقعا حوصله نداشتم یول رمیبگ یعروس خوامیسرزنشم کردکه چرا نم یلیخ مامان

 رمیبگ یعروس خواستیدلم نم اصال

 مینگرفت یکه عروس ستمین مونیهستم اصال پش یراض یلیخوش گذشت واالنم خ یلیعسلم خ ماه



 کمیخب اونم  یول مونهیپش کمینایمب

 نازه واقعا شکل عروسکاس یلیشده خ کماههی گهیکه د نامیت ی چهب

 به آرتان رفته شتریهست اماب ناهمیخب شکل ت یول دهیبه آرتان شباهت م یلیخ

 بهش دادن که بچش شکل خودشه ارویانگار دن شهیکه شکل آرتانه ذوق مرگ م میگیم یوقت

 *نای*مب

 بشه  نیا مونیته زندگ کردمیفکرنم واقعا

 میهمه باهم باش ینطوریکه ا کردمیاماخب فکر نم میازدواج کن دیکه باالخره با دونستمیم ینی

 جزوشون شد الدمیشدن وم یمیزودصم یلیخب خ یول نانبودیجزوا الدیکه م درسته

نداشته  یمشکل چیه گهیخوب بشه ود نایکه م نهیدرست شد االن تمام آرزوم ا شونیهم باالخره زندگ یناوسامیخوشحالم که م یلیخ

 *نای*م باشه

 میکرد یوبابچه ها خدافظ میازجامون بلندشد کردیاون خانومه که پروازواعالم م یباصدا

 نتونست به خاطر درسش یادولیدوست داشت باهامون ب یلیخ سحرم

 میماوسوارشدیسمت هواپ میباهم رفت همه

 میهامونونشونمون دادن ونشست یصندل

 الدیناومی...مبیسام منو

 تنهاافتاده بود یلطف مامانم

 خوادیگفت که نم یول ششیبرم پ خواسنم

 شد یچ دمینفهم گهیخسته بودم که د انقد

 *اری*سام

 نکرد یحرکت یکردم وآروم صداش زدم ول بالبخندنگاهش

 نکرد یآروم تکونش دادم که بازم حرکت بادستم

 گفت جیبلندترصداش زدم چشماشو بازکردوگ کمی ندفعهیا

 شدهی_هوم چ

 میدینبل خانوم رس_پاشو ت

 _چه زود

 ی_واسه شمازوده چون کل راهو خواب بود

 دوبلندشدیخند

 اومدن نامیومامان ا رونیب میرفت باهم

 رفتیداشت ازحال م گهید ناکهیمب

 نایناایمامان م هیسمت خونه قبل میورفت میگرفت یتاکس

 سمت خونه میورفت میچمدون هارو برداشت دنمونیبارس

 میواردشد دروبازکردوهمه مامان

 *نای*م



صورتم  یکه ک دمینفهم گهیچشمم بااشک به دوروبر خونه نگاه کردم ود یبه خونه دوباره خاطرات بابا اومدجلو باورودمون

 از اشک شد سیخ

 بغلم کردوگفت یسام

 پس تمومش کن کنهیم هیمامانم گر یکنیم هیتواالن گر ناجانی_م

 ودنکردم که اونام مثل من ب نانگاهیمامان ومب به

 چقد دلش تنگ شده دونمیمامان م چارهیب

 *نای*ت کرد فیتوص شهیعاشق هم بودن اصال عشقشونو نم یلیوبابا خ مامان

 کنهیم هیانقد گر یچ یبرا نیخدا ا یوا

 دیآرتان لگدزدم که ازخواب پر یبه پا باحرص

 شدهی_چ

 کرد هیشدم از بس گر ونهینگهش دارد کمی_پاشو تو

 کارشهی_خب چ

 گهید کردمیدارنمیتوروب دونستمیان اگه منم مج لسوفی_ف

 _خب حاال خانومم حرص نخور

 بچه رو ازم گرفت اومدسمتمو

 کارشهیچ سیدل دردشده معلوم ن دونمینم

 کل خونه رو برداشته بود غاشیبراش آبجوش نبات درست کردم ج عیسر

 هاش شروع شد هیباز گر یخوردول کمیش کردم دهن یرو تو شهیاتاق از بغل آرتان گرفتمش و ش یورفتم تو ختمیر شهیش یتو

 که دکترداده بودرو هم بهش دادم و دمربغلش کردم یا قطره

 دیخوندم کم کم آروم شدوبعدشم خواب ییکنارگوشش واسش الال آروم

 خداروشکر هووووف

 لبخندزدوگفت آرتان

 یمادرنمونه شد گهی_د

 گهی_بله د

  نی_آفر

 شیکه خودت بخوابون کنمیاونوقت مجبورت م شهیرمدایحاال ساکت باش که بچه ب زمی_عز

 _اوه اوه من غلط بکنم حرف بزنم

 گرفت ازلحن صحبت کردنش خندم

 بود نگاه کردم دهیخواب یوالک یشیزدم وبه آرتان که به حالت نما یلبخند

 دادمیگهوارش وآروم گهواره رو تکون م یبغلم بودوبعدشم گذاشتمش تو یتو امیت گهید کمی

 *نای*مم دیخوابه خودمم رفتم دراز کش گهیئن شدم که دمطم یوقت

 داشتم چادرسرم کنم میبستم تصم یلبنان ممیوروسر دمیجذب پوش یوشلوارمشک یگریمانتوج

 برخوردکردم یکه با سام رونیهم کردم وچادرم رو سرم کردم ورفتم ب یکم شیآرا



 زدوگفت یلبخند

 _خانومم چه خوشگل شده

 _خوشگل بودم

 عنت_برمنکرش ل

 آماده بودن نامیمامان ا رونیب میوباهم رفت دمیخند

 میوراه افتاد میشد نیسوار ماش همه

 میشد ادهیوپارک کردوپ نیماش دنمونیبارس میراه بود یتو یساعت مین

 داکردنیسنگ قبربابا اشکام راه خودشونو پ دنیباد

 حال شده بود یب گهیکردم وبا بابا صحبت کردم که د هینشستم کنار قبرشو انقدرگر هیباگر

بابا  یسرقولت نموند یول یزاریوقت مارو تنهانم چیکه ه یبابا قول داده بود یمعرفت یب یلیبهت؟خ گذرعیخوش م یی"سالم بابا

 که دخترکوچولوتم عروس شد  ینیبب ینبود

 میضیاگه خدا نخوادکه مر شتیپ منم اومدم دیمن سرطان گرفتم شا ینیکه بب یستیبابا ن دمیکش ییها یکه من چه بدبخت ینیبب ینبود

عذاب بکشه دوست ندارم مامان دوباره  یمن دوست ندارم سام میضیمن دوست دارم بچنگم بامر یول شتیپ امیخوب بشه منم م

 شهافسرده ب نادوبارهیداغ دار بشه مب

 "ادیز یلیدلم برات تنگ شده خ یلیخ ییبابا

 زدمیوزار م مکردیم هیهق هقم دست خودم نبود بلندبلند گر گهید

 میکردیم هیگر هممون

 نداشت یا دهیفا یداشت آرومم کنه ول یسع یسام

. 

. 

. 

 بالشت فرد کردم یتخت وسرمو تو یخودمو انداختم رو یباخستگ

 فشار دادم شتریدراتاق چشمامو ب یباصدا

 اومدکه باخنده گفت یسام یصدا

 ایشی_کورم

 دوباره گفت دمینم دجوابید

 بعدبخواب _پاشو لباساتو عوض کن

  دمیدرآوردم ودوباره دراز کش ممیچشمامو بازکردم وازجام بلندشدم مانتومو درآوردم وروسر آروم

 اریسام به بالش خوابم برد دهیوسرنرس دمینفهم یچیه گهیخسته بودم که د انقد

 سال بعد  چهارسال

 بود دهیچیکل اپارتمان پ یواردخونه شدم سروصداشون تو بالبخند

 اتاق وگفتم یاپن رفتم تو یاشتم روهارو گذ وهیم

 مامانشودراورده  غیکه ج کارکردهیبازدخترباباچ-



 خودش گفت یبچه گانه  بالحن

 فقط اون لباس قرمزشوپاره کردم واسه عروسکم لباس درست کردم ییبابا یچیه-

 وگفتم دمیخند

 نقطه ضعف مامانت یرو یاوه اوه توکه دست گذاشت-

 گفت هیگر ناباحالتیم

 کدوم لباسم بود یدونیم یسام-

 کدوم-

  دمیخر شیماه پ کیهمونکه -

 زاشتیزندم نم گهید دمیخندیخندم روگرفتم چون اگه م یجلو یگرفته بودول خندم

 گهید یکی زمیسرت عز یفدا-

 پس خانوم خانوما فرارکرده ستین یهست دمیکردم که د نگاه

 کنهیازدستم فرارم م ینیبیم-

 گهینکن خب اون بچس دانقدباهاش کل کل  ناجانیم-

 عصابم خب خورد شد-

 رو عوض کردم وگفتم لباسام

 درست کرده واسه شام یحاالخانومم چ-

 یقرمه سبز-

 دستت دردنکنه-

 اشپزخونه یومنم پشت سرش رفتم تو رونیزدورفت ب یلبخند

 نایت

 میداشته باش یخوب هیکه انقدزندگ کردمیهممون درست شد واقعا فکرشم نم هیزندگ

 ارتان اسم رو انتخاب کرد گهیدفعه د نیدهرم که اسمش ارشه وا گمیپسرد کیو امیکه همون ت شیکیا بچه دارم دئت من

 که چهارسالشه وارشم دوسالشه امیت

 هیمهد امیاز پسشون برنم گهیمنم که د کننیم یسرشون خراب کردن بس که شرباز یکه جفتشون خونه رو رو االنم

  میکنیوتن هنوزم که هنوزه هممون باهم مثل همون موقع هابرخورد ممادع یبچه هاخونه  یهمه  امشب

 خودمون یبرا میشد ییوخالصه کدبانو میبچه دارشد هممون

 تونمیمن نم کنهیم هیشبا که گر کهیکوچ یلیاخه محنه هنوز خ یادنداری یتوبچه دار گهیم کنهیمنو مسخره م شهیکه هم بابک

 به بابک سپرمشیساکتش کنم وم

 دختران دمیاده شدم که همون موقع زنگ خونه زده شد درو بازکردم که دام عیسر

 پس کوشوهراتون-

 اوناباهمن انیم-

 اها-

 اتاق محنا یرفته بودن تو عیدخترا نشستم بچه هاشون که سر شیوخودمم پ ییرایپذ یوبردم تو ختمیر ییاشپزخونه وچا یتو رفتم



واقعا  یول الیبچه دارنشدن وبچه ازپرورشگاه برداشتن واسمشم گذاشتن ناز دیوسع یهست که ناز یکننده ا زناراحتیچ کی فقط

 دل هممون جاکرده یوخودشس رو تو هیخوشگل وبانمک یبچه 

 که اومدگف میدیروشن امیت یهوصدای

 منو دوسم نداره گهیم یهست نیمامان بب-

 ناگفتیوم رخندهیز میحرفش هممون زد نیباا

 ال دخترمنهبچتوجمع کن چشمش دنب ناپاشویت-

 کردوگفت یاخم مصنوع یاوردن وسام فیتشر ونیدربازشدواقا

 چشمش دنبال دخترمنه یک-

 وگفت یسام یشونه  یزدرو ارتان

 هیپسره من مشکل-

 دوگفتیکش ششیبه ته ر یدست یسام

 ستین یمشکل کنمیحاالکه فکرم-

 دهواوگفتیپر یباخوشحال امیت

 جون جواب مثبت گرفتم  اخ

 بچه پرو نیداره ا یعجب زبون میه بودواقعاکپ کرد گهید

 پردردسرماذوج ها هیبود زندگ نیوا

 هم هست یاسان یکه بعداز هرسخت نیباش نیمطم

ن رمان رو میزارم الیک و اشن پیج اینستا نویسنده ی همیونن با ما در تماس بدوستانی که به نویسندگی عالقه دارن میت انیپا

اینم پیج @76sajjadrashidi  برای تماس با ما آیدی تلگرام www.sarzaminroman.ir کامنت فراموش نشه آدرس وبسایت 

   stayesh594اینستا نویسنده خوش قلم 
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