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 مبینادهقاننویسنده: نام 

       4/6/9911 شروع:تاریخ

 91/1/9911: پایانتاریخ

 SR_AQAZ_ESHQ@منتشرکننده: چنل

 916تعدادپارت : 

 119صفحه: تعداد

 خالصه:

 و بره رانیا از مجبوره یلیدال به که یدختر" جانان"

 روز هی اما... کنه یزندگ شخاله خانواده با نیبرل تو

 از نیهم واسه کنه، اوز*تج بهش خوادیم شپسرخاله

 دکتر" ارشیک" با نکهیا تا.. کنهیم فرار خونه اون

 . . .  و شهیم آشنا یمهربون و جذاب
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 ۱#پارت
 

 هب شدم رهیخ و گذاشتم روبروم کوتاه وارید یهالبه به رو دستام

 هیقشنگ یجا واقعا.. بود روبروم درست که نیبرل یبایز شهر

  توش کنمیم یبیغر احساس یول

 . نکردم عادت بهش که نهیا بخاطر دیشا

 

 بود ممکن داشت نم هنوز موهام چون من و شدیم سرد داشت هوا

 نبالک در بستن بعد و اتاق به برگشتم نیهم واسه بخورم سرما

 . کردم نگاه خودم به و سادمیوا نهیآ یجلو

 

 تنم دنیپوش یمشک روز چهل بعد که یرنگ یگلبه کیتون بخاطر

 یچشما ریز گهید. بود شده باز روم و رنگ یلیخ بود

 بودم شده بایتقر و بود وفتادهین گود ادیز هیگر بخاطر رنگمخوش

 تو بابام و مامان دادن دست از غم هنوزم یول یقبل جانان   همون

 ..بود دلم تو یلعنت تصادف اون

 

 . گذاشتن تنها رو سالشون 9١ دختر تک زود یلیخ 

 

 یموها دوطرفه بافتن و کردن شونه بعد و دمیکش یقیعم نفس

 ..نییپا شدم ریسراز هاروپله و شدم خارج اتاق از بلندم اوالدهفوق
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 برداشتن حال در بهم پشت ایروخاله دمید که شدم آشپزخونه وارد 

 .خچالهی از یزیچ

 

 گذاشت زیم یرو رو دستش تو لیوسا و بست درو چندلحظه بعد

 تازه و

 جا خوشگلش صورت تو یلبخند کم کم و افتاد من به نگاهش

 ..کرد خوش

 

 .دادم یآروم سالم و شدم تر کینزد بهش

 

: گفت و کرد نگاه سرتاپام به و داد رو جوابم لبخندش همون با

 ..یآورد در تنت از هاتویمشک لباس باالخره که خوشحالم

 

 ؟..خاله_ 

 

 جونم_ 

 

 نکردم؟ نکارویا زود کمی_ 

 

 خواهر بخدا دخترم؟ کمه گرفتن عزا روز چهل مگه نه_ 

 .یبخور غصه روز چهل نیا تو انقدر خواستینم امزممیخداب

 



 .دادم تکون رو سرم و زدم یکمرنگ لبخند

 

 ترشیب روز چند نکهیا با شده تنگ رانیا واسه دلم یلیخ گمایم_ 

 .نجایا میاومد ستین

 

 نیآرم میاومد یوقت هم ما. زمیعز یکنیم عادت بگذره مدت هی_ 

 به انجیهم که هم سیراو. شد درست بعد یول کردیم یتابیب یلیخ

 .اومد ایدن

 

 ..شد بلند سیراو یانرژ پر یصدا لحظه همون تو

 

 !ـــمیاومد ما خانه؟ یاهال_ 

 

 !زادهحالل: میگفت خاله با همزمان و کردم یاخنده

 

 و خنده با دنمید با نیآرم و شدن آشپزخونه وارد ییدوتا نیآرم با

 دخترخاله میدید هم رو لبخندت باالخره عجب چه: گفت یشوخ

 !اخمو

 

 سمتم اومد و داد تکون رو سرش داداشش حرف دییتا به سیراو

 دنبو یسیانگل بخاطر که کمرنگش لهجه با و دیبوس رو گونم و

 !گفت زبونش



 

 !لم؟یدجیعج یچطور! خودم دلبر جانان   همون یشد دوباره_ 

 

 هب یادهیترس افهیق که کردم نثارش" یلوس" و رفتم یاغره چشم

 نخور منو گرتیج نگاه اون با خدا تورو: گفت و گرفت خودش

 ! کردم غلط

 

 .زدم یامندانه روزیپ لبخند

 و خوهر نیع اما بودن خالم پسر و دخترخاله نیآرم و سیراو

 ...برام بودن برادر

 

 2پارت#

 

 !شما یپا امروز ناهار هابچه خبلیخ: خاله

 

 !دارممم امتحان فردا من مامااان: شد بلند سیراو معترض یصدا

 

 جانان و نیآرم بخون رو درست برو تو باشه: گفت و دیخند خاله

 .هستن

 !پزجانان یتزایپ هی ناهارمون ولیا: گفت و دیخند ذوق با سیراو
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 !؟یآبج یچ من پس: گفت یظاهر یدلخور با نیآرم

 

 کنهیم حساب آدم تورو یک: گفت و زد یدرارحرص لبخند سیراو

 ....فقط تو و دهیم انجام جانان کارارو همه دونمیم که من! ؟یداش

 

 !دختر عه: شد بلند خاله معترض یصدا

 

 یادامه با یول. گرفت جلوشو خاله که بگه خواستیم یچ دونمینم

 .نهیآرم یتربزرگ منظورش دمیفهم خاله حرف

 

 !؟میکن کاریچ حاال: گفتم یزار حالت با رفتن که سیراو و خاله

 

 درست دیبا میندار یاگهید چاره: گفت و کرد یکوتاه خنده نیآرم

 .میکن

 

 مامان خود رو ریخم شکر خدارو حاال: گفت زیم به اشاره با بعد

 .میبد حالتش وردنه با دیبا فقط ما و کرده درست

 

 نفس بودم شده خالص کردن درست ریخم شر از نکهیا از

 و برداشت نتیکاب تو از وردنه تا دو نیآرم و دمیکش یاآسوده

 .من به داد رو شیکی

 



! کم؟ زمان نیا تو میکن درست تا ۴ حداقل نفره دو یچطور حاال 

 !نامرد یخاله

 

 هنکیا از و گفتم بلند رو فکرم که دمیفهم نیآرم خنده یصدا از

 !شدم عیضا" نامرد" گفتم خاله به پسرش یجلو

 

** ** ** 

 یهایصندل از یکی رو هرکدوم خسته شد آماده که تزاهایپ همه

 ..میافتاد ولو یغذاخور زیم

 

 . برگرده سرکار از که بود االنا هم( مشوهرخاله)عموصابر 

 

 و لتنب خاله که بگم نیآرم به خواستم شد رفع میخستگ که یکم

 گاهن کردم بلند رو سرم که نیهم یول کنه صدا رو ترشتنبل دختر

 .موند دهنم تو حرفم و دمید خودم رو ونیآرم رهیخ

 

 بهش رو لفظ نیا خواستمینم.. ومدین خوشم نگاهش طرز از اصال

 !بود" زیه" نگاهش یول بدم نسبت

 

 

 

 3پارت#



 

 یروسر بدون جلوش گهید گرفتم میتصم یناگهان فکر هی یط

 یموها نیا با. کنه نگام ینطوریا داشت حق حال هر به. نچرخم

 !بود خوشگل همه قول به و نخوام بخوام که یاچهره و بلندم یلیخ

 

 .خوشگلم که گفتنیم هیبق و نبود خودم حرف نیا البته

 

 بهش یسالم لبخند با من و میشد بلند هردو عموصابر اومدن با

  داد وجوابم یمهربون با که کردم

 

 .دخترم سالم کیعل_ 

 

 روهخال نیآرم نیبشور رو صورتتون و دست نیبر تا شما: گفتم 

 !عموجون آمادس ناهار و کنهیم صدا هم

 

 درست شما داده غذارو من زن نیا باز: گفت و کرد یکوتاه خنده

 !ده؟یخواب گرفته رفته دیکن

 

 تیمٔامور بخاطر: گفت یشوخ به البته و تموم ییایحیب با نیآرم

 شه هآماد تزاهایپ تا نیباش خوش نیبر نیدیند وهم ادیز مدتتون نیا

 !ییبابا

 



 !پدرسوخته یا: گفت یمصنوع حرص با عموصابر

 ! دمیکش خجالت نیآرم یجا به من که رفت بعد

 

 به یندار ایح ذره هی تو: گفتم حرص با و نیآرم سمت دمیچرخ

 !باش؟ خوش مامان با برو یگیم بابات

 

 !گرفتم هزاربار که من ینگرفت رو مچشون تو: گفت و دیخند

 

 :گفتم خنده و حرص با

 کشهیم خجالت که بس کرد خواهد سکته دستت از زنت چارهیب_ 

 !شرمانتیب یحرفا از

 

 هک نجایا یدخترا یول: گفت و سادیوا روبروم و شد ترکینزد بهم

 نه؟ مریبگ یرانیا دختر هی نکهیا مگه! ستین شونیحال ایح و شرم

 

 .بهتره یلیخ یرانیا زنداداش! آره آره: گفتم زدهذوق

 

 !پسرخالمه انگار نه انگار کردمیم هم یداداشداداش چه

 

 متشس میدیدو هردو بود مونده فر تو که ییتزایپ نیآخر یادآوری با

 .بود نسوخته شکر خدارو که میداد نجاتش و



 

 نییپا هاپله از دیمالیم چشماشو که یدرحال سیراو بعد قهیدق چند

 یچ خوابت نیا یداشت امتحان که تو: گفتم حرص با من و اومد

 !بود؟

 

 ومدیم خوابم! امتحان؟: گفت یدرارحرص خنده با و زد یچشمک

 !شما دوش رو وفتهیب کارا تا کردم بهونه

 

 هجوم نیآرم با و میشد منفجر تیعصبان از که خنده ریز زد بعد

 بلد فحش یهرچ من و جونش به افتادم کتک با و سمتش میبرد

 نثارش نیآرم حضور به توجه بدون یعاد چه و+ 81 که بودم

 .کردم

 و خاله اومدن با و افتاد کردن غلط به چارهیب که مشیزد انقدر 

 .میبرداشت سرش از دست عموصابر

 

 اب و کرد گل شییایحیب دوباره نیآرم و مینشست زیم دور یهمگ

! پدرجان؟ باال اون گذشتخوش: گفت عمو به رو یطونیش لحن

 !ن؟یکرد یدلتنگ رفع

 به یگردن پس عمو و انداخت نییپا رو سرش و شد سرخ خاله

 .زد پسرش

 

 س،یراو قول به یتزاهایپ خوردن به میکرد شروع یهمگ بعدش

 که نمیآرم. کنمیم من کارارو همه که گفتیم راست! پزجانان



 شده زیه امروز! گرفتمیم رو مچش یه من و بهم زدیم زل همش

 !نقطه سه یپسره بود

 

 4پارت#

 

 که سیراو. میبود ییرایپذهال تو یهمگ و بود شب 8١:٠١ ساعت

 و دیدیم یخارج لمیف هی داشت خاله بود، یگوش تو سرش

 با االن و داشت تیمامور معمول طبق فردا که هم عموصابر

 ییجنا یباالدرجه سیپل هی عمو. بود نایا یهماهنگ درحال دوستاش

 .بود

 

 ...کجاست نبود معلوم نمیآرم

 

 و بود امرزمیخداب مامان یکپ خوشگلش چهره.. کردم نگاه خاله به 

 بودم برده ارث مامان از منم. رنگشخوش یچشما مخصوصا

 .. روچشمام

 

.. دیجوش چشام تو اشک و کرد پر رو وجودم غم مامان یادآوری با

 .بود شده تنگ براشون دلم چقدر

 

 . نییپا ومدیم باال طبقه از داشت که کردم نگاهش نیآرم یصدا با

 جانان_ 
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 بله؟_ 

 

 میبر شو حاضر پاشو: گفت بستیم رو ساعتش که همونطور

 .نره سر حوصلت میبگرد کمی رونیب

 

 و حال کمی نیبر آره: گفت و برداشت TV از رو نگاهش خاله

 .شه عوض هواتون

 .داد تکون رو سرش حرفش دییتا به هم عمو

 

: گفتم بود نشسته کنارم که سیراو به رو عیسر و شدم خوشحال

 !سیراو میبر پاشو

 

: گفت نیآرم که شه حاضر بره شد بلند بود خداش از که اونم

 .مبزن حرف تنها جانان با خوامیم االن ایب گهید وقت هی تو سیراو

 

 تنها یخوایم شده یزیچ: گفتم من و نشست سرجاش شده پنچر

 م؟یبزن حرف

 

 .میبر بپوش یزیچ هی پاشو حاال. نباش نگران ستین یزیچ نه_ 

 



 . شدم اتاقم وارد و باال رفتم هاپله از و گفتم یاباشه

 

 عوض یمشک شال و شلوار و دیسف کوتاه یمانتو هی با رو لباسام

 . کردم

 

 و رونیب زدم اتاق از فمیک برداشتن بعد و زدم لب برق هی فقط 

 .منتظرته نیماش تو نیآرم: گفت خاله که نییپا رفتم هاروپله

 

 یقنار زرد پورشه داخل اطیح تو دمید که رفتم رونیب خونه از 

 . نشسته رنگش

 

 !بودن یگریج عجب نجایا ینایماش یلعنت

 

 بقل مثل دخترا چشم بود باالمدل ینطوریا نیماش هی رانیا تو اگه

 نایماش نیا نجایا یول بودن نیماش راننده یزنمخ فکر تو و شدیم

 .بود یعاد

 

 یاکمهد هی که شدم سوار و دمیپوش رو دمیسف اسپرت یانهیآ یکفشا

 چون جاش سر آورد بود برداشته که رو نیماش سقف و زد رو

 هم ینمنم یزییپا بارون   البته. هستم ییسرما من دونستیم

 .دیباریم

 



 تسکو شدیم پخش که یسیانگل آهنگ هی و بود سکوت تو نیماش

 .شکستیم رو

 

 بزاره یرانیا آهنگ هی خواستم نیهم واسه آهنگش از ومدین خوشم

  هی و کرد عوض آهنگارو پوشه مخالفت بدون اونم و

 .ایرانی پلی کرد 

 

 5پارت#

 

 کارم ریدرگ شبا بد روزا ، احوالم ستین را به رو" 

 یکشت منو تو ، ین خوش حالم

 ین پشت نیا خنده و نمیشیم پنجره پشت

 

 کوهن هاغصه ، هم تو اخما

 دورم ازت که ، مجبورم انگار

 شومن چقده ، شبها نیا تو یب

 من رو داره ریتٔاث رفتارت چقده

 

 کنم بازش رو بحثه نیا جلوت تونمیم نه

  کنم سازش ییتنها غم با تونمیم نه

 کنم خواهش تو به که دهیم اجازه غرور نه



 کنم نوازش موهاتو زنهیم پر دلم من یول

 

 بهم یبخند دیشا بت گمیم یزیچ هی

 بره یببند باز چشاتو اصال دیشا

 گله حد در فقط گمیم یزیچ هی

 خوشگله چشمات که بس شمیم تیاذ

 

 یشنویم یزیچ هی ، گمیم یزیچ هی

 یشرویپ میکنیم یانهیزم هر تو ما

  میشنویم حرفشو ، دله حرف که حاالم

 .میشکنیم باشه خب ، یبشکون یخوایم تو

Navazesh) _ Tataloo (Amir"   

 م؟یبزن حرف یخواستیم یچ راجب: گفتم شد تموم که آهنگ

 

 .گمیم اونجا کافه هی به میبرس بزار_ 

 

 رگه دو خاطر به..  کردم نگاه رخشمین به  و نگفتم یزیچ گهید

 .بود هایآلمان نیهم هیشب یکم پدرش مثل چهرش عموصابر بودن

 

 چهره. بود متوسط هم دماغش و لب  و بود روشن چشماش رنگ 

 چون. نشستینم من دل به ادیز یول هایلیخ نظر از داشت یجذاب



 و مو رنگ داشتم دوس شتریب و نداشتم دوس یغرب یهاچهره

 .خودمون رانیا یپسرا مثل. باشه رهیت پسرا چشم

 

 رمگ لباس: گفت شم ادهیپ نکهیا قبل و نگهداشت کافه هی یجلو

 نشه؟ سردت یدینپوش

 

 .گرمه خودش مانتوم نترس نه: گفتم و زدم یلبخند

 

 داخل هم شونه به شونه و میشد ادهیپ هردو و داد تکون وسرش

 .میشد کافه

 

 .مینشست یخال گرد یزایم از یکی دور

 

 لیم یزیچ چه. دیاومد خوش: گفت یلسیانگ به و اومد گارسون

 د؟یدار

 

 و داد سفارش یشکالتکیک و قهوه تا دو زبان همون به هم نیآرم

 .رفت گارسونه

 

 

 



 یچ راجب یخوایم بگو خب یفضول از مردم: گفتم نیآرم به رو

 ؟!یبزن حرف

 

 !یعجول یلیخ_ 

 

 براش و داشت دیترد انگار.. بزنه حرف خودش تا نگفتم یزیچ

 :گفتم و شدم نگران. نبود راحت

 

 افتاده؟ یاتفاق_ 

 

 به خوب فقط. نترس نه: گفت و داد تکون یمنف نشونه به رو سرش

 باشه؟ ارین جوش و کن گوش حرفام

 

 سفارشها آوردن با که بگه یزیچ خواست و دادم تکون رو سرم

 .شد ساکت

 

 6پارت#

 

: تگف رک یلیخ و زدن حرف به کرد شروع سفارشها گذاشتن بعد

 !جانان شدم عاشق من.. من یبخوا رو راستش

 



 هنکیا: گفتم یخوشحال با بعد و کردم نگاهش بهت با لحظه چند

 مارو داداش دل که هست یک خوشبخت دختر اون حاال! هیعال

 !هوم؟ برده

 

 !داداش نگو من به انقدر: گفت کالفه

 

 .خورد رو شقهوه از قلپ هی اون و شد گرد چشمام

 

 نگم؟ چرا_ 

 

 : گفت سوالم به دادن جواب بدون و چشمام به دوخت رو نگاهش

 برام حرف نیا گفتن یول ادینم خوشم اصال ینیچ مقدمه از_ 

 ..سخته یلیخ

 

 :گفتم و زدم یبخش نانیاطم لبخند

 خودمون نیب دمیم قول هیک دختر اون بگو بهم. باش راحت_ 

 .بمونه

 

 !تـو: گفت ییهوی

 

 !؟یچ من: گفتم خنده با



 

 وامت عاشق من.. من: گفت خودش با رفتن کلنجار یکل با و کالفه

ت وقته یلیخ! جانان  بهت بود کم سنت چون یول دارم دوس 

 ...!نگفتم

 

 زبونم یول بگم یزیچ خواستم.. کردم نگاهش بهت با فقط

 .. دینچرخ

 

 من! خب؟ میکن ازدواج باهم ایب.. باش داشته دوسم هم تو_ 

 .مندمعالقه بهت واقعا چون کنمیم خوشبختت

 

 بعد و شدم بلند و آوردم جوش و حرفش نیا از ومدین خوشم اصال 

 رمس پشت از صداش و رونیب زدم کافه از عیسر فمیک برداشتن

 : اومد

 !سایوا جانان_ 

 

 و شد دهیکش نیآرم طرف از فمیک بند هوی شدم خارج که کافه از

 .سادیوا وارید به کینزد و خودش سمت چرخوندم

 

 ؟یکنیم ینطوریا چرا_ 

 

 : زدم داد بغض با 



 !نیآرم رمیگیم دهینشن رو حرفات نیا من_ 

 

 .دیچرخ سمتمون به من یصدا با بودن رونیب اون که یاعده نگاه

 

 چرا؟ آخه: گفت تعجب با

 

 :گفتم و آوردم نییپا صدامو

 و دارم دوس برادرم مثل فقط فقط   تورو من چون.. چون_ 

 ! کنم نگاه بهت یاگهید چشم به تونمینم

 

 و گرم یواقع یعاشقا مثل نگاهش.. بهم شد رهیخ و نگفت یزیچ

 جواب یاصل لیدل که نگاهش تو بود یحس.. نبود عشق از پر

 ادیز احتمال به نبود اگه که" هوس" اسم به یحس. بود بهش میمنف

 !کردمیم فکر یکمی حداقل و نبود نیا من جواب

 

 .. بودم بهت تو هنوزم

 !نو؟یا دونهیم هم خاله_ 

 

 قطره هی اریاختیب که گفت یآروم" آره" و داد تکون که رو سرش

 :گفتم یلرزون یصدا با و ختمیر اشک

برای خواندن رمان های جذاب و بیشتر به کانال تلگرامی ما بپیوندید
تلگرام : fery_roman@



 نذار! نیآرم نکش وسط رو موضوع نیا گهید کنمیم خواهش_ 

 ایدن نیا تو رو یکس شماها از ریغ من.. بخوره هم به مونرابطه

 .ندارم

 

 قطف باشه: گفت یمونیپش با شهیم یعصب که تصورم خالف بر

 اشکت و زدم رو حرف نیا که کردم غلط من اصال.. نکن هیگر

 خب؟ کن فراموش رو شب نیا کال هم تو! درآوردم رو

 

 مبه کردیم ادعا که یعشق نیا از بگذره راحت انقدر شدینم باورم

 گهید دونمیم دیبع من یول بود خودم خواست بخاطر دیشا.. داره

 چون داره بهم گهیم که یعشق خاطر به نه.. شه صاف باهاش دلم

 عشق که نگاهش تو هوس اون خاطر به بلکه. مقدسه عشق حس

 !پوشوندیم چشماش رو غبار هی مثل رو

 

 7پارت#

 

 داخل؟ میبرگرد: گفت کافه به اشاره با

 

 .ندارم ویچیه حوصله و حال. نیآرم خونه ببر منو_ 

 

 !زمیعز.. باشه_ 

 



 سوار خبلیخ: گفت اون و شدم یعصب گفتنش" زمیعز" بخاطر

 .میبرگرد شو

 

 بعد لحظه چند اونم شدم سوار و رفتم نیماش سمت ازش جلوتر

 ...افتاد راه و نشست رل پشت

 

 میبود رفته رو ریمس از یکمی

 

 جانان؟_ 

 

 . بودم دلخور یلیخ.. ندادم بهش یجواب

 

 ؟یکن فکر شتریب یخواینم_ 

 

 یاعالقه بهت من! نیآرم نکن تمیاذ: گفتم و کردم نگاهش بغض با

 .ندارم

 

 !یانصافیب یلیخ_ 

 

 ..دوختم چشم رونیب به شهیش از و گرفتم ازش نگاه

 



 من نه ، یهست یواقع عاشق هی تو نه.. ستمین انصافیب من_ 

 !شم عاشقت تونمیم

 

 که یگیم راحت انقدر یحساب چه رو: گفت تعجب با و یعصب

 !هـا؟ یدار خبر من دل از مگه! ستم؟ین یواقع عاشق

 

 آدما چشم مگه دوما. نزن داد سرم اوال: گفتم یسرد و اروم لحن با

 تو حس! هوسه از پر تو یچشما! .. ست؟ین دلشون حرف انگریب

 .نیآرم ستین عشق من به

 

 ......ُمط انقدر کجا از_ 

 

. ونگ یچیه! سیه: گفتم بغض با اما قاطع و کردم قطع رو حرفش

 و خواهر نیع ها قبال مثل و میکنیم چالش نجایهم رو بحث نیا

 . میکنیم رو مونیزندگ هم کنار برادر

 

 .نزد یحرف خونه تا گهید و دیکش یپوف

 

  ** 

 منم و خودش اتاق تو رفت سرعت به خونه به ورود محض نیآرم

 سمتش دمیچرخ خاله یصدا با که باال برم هاپله از خواستم

 



 دخترم؟ جانان_ 

 

 8پارت#

 

 .بود سادهیوا آشپزخونه چارچوب تو که سمتش رفتم

 

 خاله؟ یدینخواب هنوز چرا_ 

 

 .بودم شما نگران_ 

 

 ؟یچ نگران: گفتم و زدم یلبخند

 

 .دارم کارت مینیبش ایب: گفت آشپزخونه داخل به اشاره با

 

 زیم یهایصندل از یکی و شدم آشپزخونه وارد مخالفت بدون

 .نشست روبروم هم خاله که نشستم و دمیکش رو یغذاخور

 

 ن؟یاشتد کارمیچ جونم: گفتم و شدم رهیخ نشیدلنش چهره به لبخند با

 

 گفت؟ بهت نیآرم_ 



 

 ردمک یسع یول شد مشت اریاختیب دستام و دیماس لبم رو از لبخند

 .نباشه معلوم صدام لحن و چهره تو تمیعصبان

 

 .بله_ 

 

 خب؟_ 

 

 مچش با تونمینم و داداشمه نیع نیآرم ، خاله گفتم خودشم به من_ 

 .کنم نگاه بهش یاگهید

 

 !عاشقته واقعا پسرم ؟یکن فکر شتریب یخواینم_ 

 

 خاله؟ چرا گهید شما: گفتم یدلخور بالحن و کردم بغض نباریا

 رابطه وارد باهاش نیآرم به یاعالقه چیه بدون نیخوایم چرا

  بشم؟

 

 که ینشد بالغ یانقدر و سالته 8١ هنوز تو ، زدلمیعز نیبب_ 

 مارستانیب تو یوقت خواهرم.. یریبگ رو درست میتصم یبتون

 یخوشبخت به تورو که گرفت قول ازم دیکشیم رو آخرش ینفسا

 !برسونم

 



 فکر چرا درضمن. خاله گرفتم رو میتصم نیتر درست من_ 

 شهیم عشق بدون مگه نه؟یآرم با فقط من یخوشبخت نیکنیم

 شد؟ خوشبخت

 

 کمی هیکاف فقط ،یبش عاشقش یتونیم هم تو برم قربونت_ 

 .یکن باور وعشقش

 

 نیب فرق چرا عشق؟ کدوم: گفتم یلرزون یصدا با و افتادم هیگر به

  ن؟یفهمینم رو هوس و عشق

 

 زده؟ یبد حرف خودش گفته؟ یزیچ نیچن یک_ 

 

 چشماش تو از رو احساساتش من از بهتر نیمادرش که شما_ 

 نه؟ مگه نیخونیم

 

 بگذره که کمی. سنشه بخاطر فقط یگیم تو که یهوس اون_ 

ت چقدر یفهمیم  ! داره دوس 

 

 ....من یول_ 

 

 :کرد قطع وحرفم و شد یعصب



 یوقت نیآرم حال از که نطوریا. بشنوم یزیچ خوامینم! سیه_ 

 نکهیا با! ذوقش تو یزد بد انگار دمیفهم خونه تو اومد

 یهابچه مثل دارم دوست جونم از شتریب نکهیا با ،یخواهرزادم

 حق. هوس یبگ پسرم پاک عشق به یندار حق گهید یول خودم،

 ؟یدیفهم! ناپاک یبگ پسرم نگاه به یندار

 

 ور اشکام زشیر شدت شکلمه هر و بمونم اونجا تونستمینم گهید

 و باال دمیدو هاپله از و شدم بلند عیسر نیهم واسه کردیم شتریب

 رو خوردم سر همونجا و بستم سرم پشت رو در. شدم اتاقم وارد

 .نیزم

 

 همش و کردیم پاره رو گلوم داشت یسرطان توده هی مثل بغض

 چطور. شکست دلم واقعا. شدیم اکو مغزم تو خاله آخر یهاجمله

 ینطوریا پناهمه و پشت تنها کردمیم حس که یمن با تونست

 بزنه؟ حرف

 

 نکهیا.. اجباره نوع هی کنهیم یپافشار حرفش رو انقدر خاله نکهیا

 باراج اگه ستمیبا مقابلش تونمینم داره گردنم به که یحق بخاطر

 ه؟یچ پس ستین

 

 خونه نیا تو تاابد نکهیا از تصوراتم همه! برام بود یبد شب چه

 نیا خودت ایخدا. راهه اول تازه هنوز.. خورد هم به خوشبختم

 ایند نیا تو که ییکسا تنها با مرابطه نذار.. کن تمومش رو مسئله



 بد انقدر خاله نشده یچیه هنوز که نطوریا! بخوره هم به دارم

 !ستین راه در یخوب یزایچ معلومه زد حرف باهام

 

 9پارت#

   ** 

 ..ندادم یجواب که خورد اتاقم در به تقه چند

 

 تو؟ امیب تونمیم. سیراو منم زمیعز ، جانان_ 

 

 .ـایب: گفتم یاگرفته یصدا با

 

 از. نکردم نگاهش یول داخل اومد و شد باز در بعد لحظه چند

 .چرا خانوادش از یول نبودم ریدلگ خودش

 

 صبحونه؟ یومدین چرا_ 

 

 .نداشتم اشتها_ 

 

 ندلبخ با که بهش دوختم رو نگاهم نباریا که شد نییپا باال تخت

 .کردیم نگام یمهربون

 



 ؟یخوب_ 

 

 .....نیآرم که یدونستیم تو: گفتم و دادم تکون رو سرم

 

 رو نفسش که انداختم ریز رو سرم و خوردم رو حرفم ادامه

 :گفت و داد رونیب یعصب

 

 !شقکله یپسره کرد وخودش کار باالخره_ 

 

 که بودم گفته بهش بار هزار: داد ادامه که کردم نگاهش متعجب

 انعنو به تورو جانان که بودم گفته.. کنه فراموش رو شعالقه نیا

 دش که آخرشم! نرفت که نرفت مغزش تو یول داره قبول برادرش

 .نیا

 

 من؟ ای یاون طرف االن تو_ 

 

 بد باهات دونمیم نباش ریدلگ مامانم از! یخواهر تو که معلومه_ 

 .مونهیپش مطمئنم یول زده حرف

 

 !خودت جون آره: گفتم دلخور و زدم یتلخ لبخند

 



 دیبوس وگونم و کرد حلقه هامشونه دور رو دستش

 

 باشه؟ کنمیم درست ویچ همه خودم. نخور غصه برم قربونت_ 

 

 س؟یراو یچجور آخه_ 

 

 مطمئنم. کنه فراموشت خوامیم ازش و زنمیم حرف نیآرم با_ 

 !کنه قبول که داره عقل یانقدر

 

 شیپ بودم اومده بود ماه هی همش من: گفتم ینشدن کنترل هیگر با

 هگید نجامیا یوقت تا میمنف جواب نیا با بعد به نیا از یول شما

. شنیم سرد باهام خاله و نیآرم گهید. شهینم قبل مثل یچ همه

 !کنم؟ کاریچ من حاال. باشه یسیوا در رو تو آدم بده یلیخ

 

 .هنش بلند هقامهق یصدا تا گفتم دندون به رو لبم و گفتم ونیا

 

 .کنه آرومم کرد یسع و کرد بغلم سیراو

 

 و مامان هم اصال زم؟یعز یهست یسیوا در رو تو گفته یک_ 

 !نکن هیگر...  گفته؟ یزیچ نیچن یک شنینم سرد باهات نیآرم

 



 و نگفت یزیچ گهید اون و گرفت شدت مهیگر برعکس یول

 و تداش قبول رو حرفم یحد تا خودشم. کنم هیگر بغلش تو گذاشت

 .کننینم برخورد ها قبال مثل باهام شخانواده گهید دونستیم

 

 خبلیخ: گفت یمصنوع اخم با و شد جدا ازم که گذشت قهیدق چند

 . بخور یزیچ هی نییپا میبر پاشو! زرو زر نکن هیگر گهید

 

 .بشم روبرو خاله با خوامینم نه: گفتم و کردم پاک رو اشکام

 

 رفت که هم بابا. دانشگاهه که نمیآرم ستین خونه مامانم_ 

 .مییدوتا خودمون فقط االن. تیمٔامور

 

 .نییپا میرفت باهم و شدم بلند و گفتم یآروم باشه

 

 ۱1پارت#

 

 و دهنم تو گذاشتم رو مشده سرخ سیسوس از لقمه نیآخر

 ات گذاشتم ییظرفشونکیس یتو رو تابه دمشیجویم که همونطور

 . بشورمش بعدا

 

 سیراو دمید که رونیب اومدم آشپزخونه از و دادم قورت رو ملقمه

 .هیگوش تو سرش لبخند با و یمبل رو نشسته



 

 !توئه؟ اون یدارخنده زیچ انایاح: گفتم و کردم صاف صدامو

 

 !کنهیم یغلط چه داره دونستمیم البته

 

 اَل کس با دارم خب: گفت باذوق و برداشت یگوش از رو نگاهش

 !شد؟ تیحسود هیچ کنمیم چت

 

 چه: گفتم و کردم خورهیم هم به حالشون که ییاونا هیشب چهرمو

 !پسرعموش اون ی  اکهیت چه انگار کنهیم هم یالکس الکس

 

: تگف یدارخنده و کاذب غرور با که نشستم کنارش و گفتم نویا

 !چشه؟ مگه

 

 ششده برداشته یابروها و ییطال یموها اون با ست؟ین چش_ 

 !عـُق. دختره انگار

 

 بور یپسرا از تو گفت و دیخند کنمیم یشوخ دونستیم چون

 !آلمانه یهاچهره نیترجذاب جزو یول ادینم خوشت

 

 نیآرم وقت هی اگه. الیخیب نارویا حاال: گفتم و شدم یجد یکم

 !هاشهیم بد برات رهیبگ رو مچت



 

 نیآرم دوما. پسرعمومه رهیگینم که بهیغر با رو مچم که اوال_ 

 من نگران کنهینم باد رتشیغ رگ و کرده عادت نجایا فرهنگ به

 !خواهرم نباش

 

 و ردک یخدافظ الکس با اونم که نگفتم یزیچ و کردم یکوتاه خنده

 .نیزم گذاشت رو یگوش

 

 نره؟ سر حوصلمون میکن کاریچ خب_ 

 

 .کهینزد امتحانات بخون رو درست برو تو_ 

 

 لیتحص یسالها هم چون اما بود سالمون 8١ هردو سیراو و من)

 بودم خونده یجهش سال کی من هم و رانهیا از شتریب آلمان تو

 .(بودم راحت و بود شده تموم درسم االن

 

 ! خواهرجان؟ داره نارویا حوصله یک: گفت و مبل به داد لم

 

 !خواهرجان؟ ینگ من به زنا مثل انقدر شهیم: گفتم باخنده

 

 کلمه یلیخ یگیم که یآج بگم! جم؟یعج بگم یچ یکنیم امر_ 

 ! یریگیم افهیق بگم یتک هم رو اسمت. هیلوس



 

 رفمح در شدن بسته و باز یصدا دنیشن با که بگم یزیچ خواستم

 .نهیآرم که بودم مطمئن. هم تو رفت اخمام و دهنم تو موند

 

 من و کرد یسالم سیراو که شد ییرایپذهال وارد بعد لحظه چند

 نکردم هم نگاهش یحت

 

 !سالم: گفت من به خطاب

 

 ترف شتریب اخمام شیبعد حرف با و دادم رو جوابش نیسنگ و سر

 .هم تو

 

 .بزنم حرف جانان با خوامیم من اتاقت تو برو تو سیراو_ 

 

 داد بهت رو جوابش که جانان! نیآرم: گفت و کرد مخالفت سیراو

 .نکن تشیاذ انقدر

 

 .اتاقت تو برو نداره یربط چیه تو به: گفت یعصب نیآرم

 

 منم. اتاقش تو رفت سرعت به و شد بلند جاش از دلخور سیراو

 .باهات دارم حرف نیبش: شد مانعم نیآرم یصدا که برم خواستم



 

 .گفتم بهت شبید رو حرفام من_ 

 

 !نیبش گمیم: گفت یقاطع بالحن

 

 .گرفتم فاصله ازش من و نشست کنارم اونم که مبل رو نشستم

 

 ؟یکرد فکراتو خوب: گفت یآروم بالحن

 

  کردم نگاهش

 

 .....جوابم گفتم که من_ 

 

 .یکن عوض رو نظرت زودتر بهتره: کرد قطع رو حرفم

 

 !؟یکن کاریچ یخوایم نکنم عوض: گفتم و زدم یپوزخند

 

 یهرکار به دست آوردنت دست به واسه و دارم دوست من_ 

 .زنمیم

 



 !یبکن یغلط چیه یتونینم نخوام من تا یول_ 

 

 دهیرسن پله نیدوم به پام. هاپله سمت رفتم و شدم بلند و گفتم نویا

 دست نکهیا رو دونستیم.  داشت نگهم و دیکش رو دستم که بود

 کردن ول واسه یاقدام یول حساسم چقدر بخوره بهم نامحرم هی

 و زدم پس رو دستش تیعصبا با نیهم واسه و نکرد دستم

 .سمتش دمیچرخ

 

 !؟یخوایم یچ_ 

 

 

 ..بود چشمام از ریغ جا هی به نگاهش

 

 !؟یفهمیم. جانان خوامتیم یلیخ من_ 

 

 نه کن نگاه چشمام به یزنیم حرف باهام یوقت: زدم داد یعصب

 ....به

 

 اام! نکن نگاه لبم به بگم شدیم شرمم یحت. کردم قطع رو حرفم

 ور تمیعصبان نیا! لبام به بود زده زل تمام وقاحت با شرمیب اون

 .کردیم شتریب

 



 ۱۱#پارت

 هوت*ش و هوس ازش که ینگاه.. دوخت چشمام به رو نگاهش

 !دیباریم

 

 بازم یول ارمیب دست به رو روحت و دل تونمینم نکهیا با_ 

 یکن ازدواج من با خوامیم

 

 باهات یچطور ستین تو با دلم یوقت: گفتم و زدم یپوزخند

 !کنم؟ ازدواج

 

: تگف یهوس پر لحن با بعد و کرد برنداز پامو تا سر زشیه نگاه

 تونهیم مرد هی فقط که یدار ییازهاین و یزن هی تو باالخره

 و یبش آغوشهم من با شبا ادیب بدت کنمینم فکر. کنه برطرفش

 .....برطَ  من رو تینس*ج یازهاین

 

 به یمحکم یلیس تمیعصبان همه با و دادم دست از رو کنترلم

 !  زدم منفورش صورت

 

 خودمم دست کف و دیچیپ ییرایپذ کل تو صداش که محکم انقدر

 خون به یچشما با و زدمیم نفسنفس خشم زور از!  سوخت

 و بود دهیچرخ چپ به کامال صورتش که کردمیم نگاهش نشسته

 ویچ همه یپنهون انگار که هم سیراو. بود مونده روش انگشام رد

 :گفت یادهیترس یصدا با و سادیوا کنارم و نییپا اومد بود دهید



 

 .کن ولش اتاق تو میبر ایب! یآبج باش آروم_ 

 

 با و خوابوندم گوشش تو یاگهید یلیس سیراو حضور به توجه یب

 !!هوسباز شرم  یب کهیمرت: بدم داد بغض و خشم

 

 داد اون و باال دمیدو هاروپله متعجبش و یعصب نگاه مقابل بعد

 !دمیم نشونت! ؟ کوچولو زه.هر یزنیم یلیس من به حاال: زد

 

 رو جلو زور به اشک زور از که ییچشما با و نکردم یتوجه

 !بستم محکم رو در و اتاقم تو دمیدو دیدیم

 

 ماشکا داده بهم یشنهادیپ چه نکهیا یادآوری با و نیزم رو نشستم

 مغز اون تو یچ زدمیم حدس دیبا! آشقال یعوض. شد ریسراز

 !خوادیم شبهاش یهایهوسباز واسه فقط منو و گذرهیم ضشیمر

 هادشنیپ با کنم ازدواج باهاش که داشت احتمال درصدم به اگه یحت

 نفرت جز یحس االن و رفت نیب از درصدم هی نیهم شرمانشیب

 !ندارم بهش

 

: اومد شیعصب و زیانگ نفرت یصدا و شد زده محکم اتاق در

 ! ندم رت*ج اگه ستمین نیآرم

 



 !درو نیا کن باز: زد داد و دیکوب در به محکم خودشو

 

 !یعوضــ گمشو: زدم غیج هیگر با خودش از تر بلند

 

 حیوق انقدر که شهینم باورم: اومد نیآرم به خطاب سیراو یصدا

 که ممتٔاسف خودم یبرا واقعا! یبد جانان به یشنهادیپ نیچن و یباش

 !بابا به بزنم زنگ نزار برو نجایا از. دارم یبرادر نیچن

 

 باباش از چقدر دونستمیم. رفت نیآرم انگار سیراو آخر جمله با

 .ترسهیم

 

 شهیم زمیعز جانان؟: گفت و زد اتاق در به آروم تقه چند سیراو

 ؟یکن باز درو نیا

 

 تو انداخت خودشو و شد وارد که کردم باز رو در قفل و شدم پا

 اطرخ به شرمندم واقعا. من بشم قربونت یاله: گفت هیگر با و بغلم

 .نیآرم حرف

 

 تو بگم و نمک باز لب نتونستم داشتم بغض انقدر یعنی.. نگفتم یزیچ

 .یباش شرمنده که یندار یریتخص

 

 کرد پاک رو صورتم رو یاشکا و شد جدا ازم



 

 فدات نکن هیگر. برسه ونیآرم حساب تا گمیم بابا به ویچ همه_ 

 .شم

 

 سادمیوا بهش پشت و دمیچرخ

 

 . رهیم که منه یآبرو وسط نیا نگو یزیچ یکس به تو_ 

 

 .زارمیم تنهات من. باشه_ 

! بهتر. گهینم گفت یالک و گهیم عموصابر و خاله به مطمئنا 

. دادم یمنف جواب من چرا و هیخراب مغز آدم چه پسرشون فهمنیم

 باهام خواستمینم جورهچیه چون ، بهتره بفهمه خاله مخصوصا

 هک یخوب نیا به خانواده نیا فیح. داشتم دوسش یلیخ و شه سرد

 و هوا و حال تو نکهیا با عموصابر. دارن یناپاک چشم پسر نیچن

 حالم شدن عوض بخاطر که ییوقتا یول شده بزرگ نجایا فرهنگ

 دمیند بارم هی یحت گردوندن و رونیب بردن خاله با ومن

 ودخ. بندازه ابونیخ تو خت*ل مهین یزنا به ینگاه نیترکیکوچ

 تچ به شهیم ختم شونرابطه ته یول الکسه عاشق نکهیا با سیراو

 چه با نیآرم نیا پس. شده ثابت شیپاکدامن که هم خاله! کردن

 هک یحس معلومه کامال! داد؟ بهم یزیآموقاحت شنهادیپ نیچن ییرو

 !داشته هم گهید دختر نیچند به داره من به

 

 ۱2پارت#



 

 اتاقم تو رو خودم شد دعوام نیآرم با که شیپ روز دو از! پوووف

 بود روز دو. رفتیم سر داشت واقعا حوصلم و بودم کرده حبس

 . رو سیراو یحت دمیدینم رو یشکیه که

 

 چشم من به نیآرم دونستیم نکهیا با چرا که بودم دلخور اونم از

 شامم هم و ناهار هم حال نیا با بازم یول. نگفته یچیه بهم داره

 خاله و عموصابر به هنوز خودم خواست به و بود آورده رو

 . بود نگفته یزیچ

 

 .زدم زل نامعلوم نقطه هی به کالفه و بستم رو جلوم زبان کتاب 

 و کردیم کمکم یآلمان زبان یریادگی واسه که بود نیآرم شهیهم

 زبان کتاب نیا از یچیه و بخونم یزیچ خودم تونستمینم االن

 نچو ستمین بلد که نبود نیا بخاطر. شدینم میحال جلوم یاحرفه

 نبود میحال یچیه داغونم اعصاب بخاطر فقط. بودم یاحرفه

 

 فکر بهش خوامینم یحت که انداخته چشمم از خودشو چقدر نیبب

 داداش یجا و داشتم دوسش یلیخ یبچگ همون از که یمن. کنم

  بود منداشته

 .وفتهیب چشماش اون تو چشم خوامینم حاال

 

 در سمت رفتم و شدم بلند زیم پشت از و زدم کنار رو فکرام

 به سرد یهوا لحظه هی که شدم بالکن وارد و کردم بازش. بالکن

 .کردم عادت زود یول خورد صورتم



 

 زا نیبرل به کردن نگاه و بالکن تو سادنیوا بود شده کارم تنها

 .میکردیم یزندگ توش که یساختمان ششم طبقه

 

 به وارید نیآرم و من اتاق چون. چپم سمت به افتاد نگاهم لحظه هی

 وارید با بالکنا نیا و داشت راه بالکن به اتاقش اونم بود وارید

 .بودن شده جدا هم از یکوتاه یلیخ

 

 .شدم رهیخ جلوم به دوباره و گرفتم اونجا از رو نگاهم

 

 که شد بالکن وارد خودشم و اومد اتاقش در شدن باز یصدا هوی

 .باشم تفاوتیب کردم یسع و هم تو رفت اخمام

 

 یرو رو شرهیخ نگاه ینیسنگ و بود بالکن یهالبه به دستاش

 .کردمیم حس خودم

 

 با و کردم نگاهش آلوداخم که شد یطوالن بهم نگاهش انقدر

 :گفتم تیعصبان

 

 !بهم؟ یزد زل ینطوریا یچ واسه_ 

 



 .برنداشت ازم رو نگاهش و زد یکج لبخند فقط و نگفت یزیچ

 یمونیپش از یاذره اما مونهیپش کردمیم فکر که تصورم برخالف

 .بود زشیه و فیکث نگاه همون و نبود نگاهش تو

 

 نیهمچ نمیبیم کنمیم نگات که حاال:  اومد حرف به باالخره

 !بهترن ازت یلیخ دخترامدوست و یستین هم یاکهیت

 

 برطرف هاروزه.هر اون ینس*ج ازین برو پس:  گفتم طعنه با

 !کن

 

 !!بهم یبد حال اونا از شتریب تو کنمیم احساس_ 

 

 !یعوض رو فتیکث دهن اون ببند: زدم داد و اومد جوش به خونم

 

 بهتره پس! یخانوم رو هاتیلیس اون نکردم یتالف هنوز_ 

 !خطرناکم من چون نچرخه یحرف هر به زبونت یباش مواظب

 

. دمیترس هم یلیخ. دمیترس چرا؟ دروغ. زد یایطانیش قهقهه بعد

 و ستین وجودش تو ایح و شرم یاذره که بود کرده ثابت بهم

 و ارهیب سرم ییبال هر بود ممکن. هیچ رتیغ ستین شیحال

 !کنه آبرومیب

 



  مبست رو در و شدم اتاق وارد عیسر. بود افتاده جونم به یبد ترس

 یدیترس یآخ:  اومد تمسخرش پر یصدا که کردم قفل پشت از و

 !خوشگلم؟

 

 یاج هی تو گذاشتم و آوردم در قفل تو از رو دیکل و نکردم یتوجه

 باز رو در نیا بود محال گهید.  نرسه بهش کسچیه دست که امن

 .بودم دهیترس یلیخ. کنم

 

 .دش وارد دستش تو ینیس هی با سیراو و خورد اتاقم در به تقه چند

 

 ریبخ صبح سالم_ 

 

 .سصبحونه دمید که روش گذاشت رو ینیس و تختم رو نشست

 

 .نرفت نییپا گلوم از ییتنها بخورم تو شیپ اومدم منم_ 

 

 ورمجب: گفت که گرفتم خودم واسه لقمه هی و نشستم تخت رو منم

 .بگم بابا به ویچهمه شدم

 

 جا حالم تا خوردم ریش کمی. افتادم سرفه به و دیپر گلوم تو لقمه

 :گفتم و اومد

 



 ؟یگفت یک_ 

 

 .صبحونه زیم سر االن نیهم_ 

 

 ۱3پارت#

 

 رو از دهیترس هردو که اومد نییپا طبقه از یبلند یصداها هوی

 .میبشنو خوب تا میستادیوا در پشت و میشد بلند تخت

 

 شنهادیپ نیچن جانان به ییرو چه با تو: داد با عموصابر

 !هـــان؟ یداد یاشرمانهیب

 

 تیعصبان باعث من نکهیا از شدم شرمنده و فشرد رو گلوم بغض

 .عموصابرم

 

 به یرتیغیب انقدر ؟یندار شرم ذره هی تو: زد داد دوباره عمو

 !هللا اال اله ال.... شنهادیپ خواهرته نیع که تدخترخاله

 

! نیهم دارو دوست رو جانان فقط من: اومد نیآرم یصدا نباریا

 .....شدم مجبور کرد ردم و کردم یخاستگار ازش یوقت

 



 وتور که یکس به یوقت! شو خفه: کرد قطع رو حرفش عموصابر

 چه یعاشقش یگیم ییهوی کامال داره دوست برادرش نیع

 !؟یدار یانتظار

 

 یحت کنمیم یهرکار آوردنش دست به واسه و خوامشیم من_ 

 !شه زنم کنمیم مجبورش کردنش آبرویب با شده

 

 از من نفرت و اومد سرم پشت از سیراو دنیکش نیه یصدا

 .شد شتریب نیآرم

 

 میبود کرده تتیترب ینطوریا ما: زد داد تیعصبان با عموصابر

 یخونه از گمشو ؟یباش هوسباز و شرمیب انقدر که! نشناس؟ نمک

 !!ـــرونیب من

 

 هدیکوب هم به محکم یصدا بعدش لحظه چند و ومدین ییصدا گهید

 پدر یدعواها نیا مقصر من. رفته نیآرم دمیفهم که اومد در شدن

 .. بودم یپسر و

 

 که رفتم نییپا هاروپله. شدم خارج اتاقم از و نموندم اونجا گهید

 داره هم خاله و سادهیوا ییرایپذ هال تو بهم پشت عموصابر دمید

 . زهیریم اشک

 

 عموصابر: کردم صدا رو عمو یشرمندگ با



 

 جانم؟: باشه آروم کرد یسع و سمتم دیچرخ صدام دنیشن با

 

 هنکیا بدون بعد.. سادمیوا کشینزد رفتم و انداختم نییپا سرمو

 .خوامیم معذرت.. واقعا من.. من:  گفتم بغض با کنم نگاهش

 

 دخترم؟ یچ بابت_ 

 

 شبش اون یحرفا از بود معلوم. سادیوا کنارم و شد بلند هم خاله

 .مونهیپش

 

 هنوز که بودم من.. دیکن دعوا پسرتون با که.. که شدم باعث من_ 

 ....خیر هم به رو تونخانواده ومدهین

 

 شرمنده ازت دیبا من دختر؟ هیحرف چه نیا: کرد قطع رو حرفم

 زردهآ ینطوریا زشتش شنهادیپ با نشناسم نمک پسر اون که باشم

 .کرده خاطرت

 

 ؟یچ من یول پسرتونه اون: گفتم و کرد سیخ رو هامگونه اشکام

 . دیکن سرزنش رو نیآرم و دیکن تیحما ازم دینبا

 



 قربونت نزن حرفـو نیا: گفت و کرد حلقه دورم رو دستش خاله

 .برم

 

 ومن یدونیم که تو: گفت و گذاشت مشونه یرو رو دستش عمو

 سمیراو نیع تورو من و میبود برادر تا دو نیع امرزتیخداب پدر

 حق دونمیم چون کنم تیحما ازت فمهیوظ! عموجون دارم دوست

 .کنم ادبش خودم تا یگفتیم بهم دیبا یول. توئه با

 

 نگاهش قدردان و کردم بلند رو سرم. بودم خوشحال تشیحما از

 وششگ تو بزنم نتونستم که من: گفت و زد یمهربون لبخند که کردم

 .دستش کف یگذاشت رو حقش تیلیس اون با تو که خوشحالم اما

 

 عمو؟ شهیم یچ حاال: گفتم دیترد یکم با

 

 و کنمیم تموم رو مسئله نیا خودم هوم؟ بشه یزیچ قراره مگه_ 

 .کنمیم گذشته مثل ویچهمه

 

 ....نیآرم یول_ 

 

 تا. ذارمینم من یعنی. بکنه تونهینم یغلط چیه: گفت خاله نباریا

ت واقعا کردمیم فکر روزید  از که صبح امروز یول داره دوس 

 یحرفا بابت شدم شرمنده ازت واقعا دمیشن حرفارو اون سیراو

 .شبم اون



 

 که شما. جونخاله شرمنده دشمتون: گفتم و زدم یلبخند زور به

 .نیندار یریتخص

 

 .میکن نگاهش هرسه شد باعث سیراو یصدا

 

 رونیب میبر کمی گمیم من بعد واسه دیبزار حرفارو نیا حاال_ 

 ؟ییبابا هیچ نظرت. شه خوب حالش میبگردون رو جونمیآبج

 

 کردم مخالفت من یول کردن استقبال حرفش از خاله و عموصابر

 :گفتم و

 

 .یمرس شم زحمت خوامینم نه_ 

 

 اشنب یتعارف دختر؟ آخه یزحمت چه: گفت و کرد یتصنع اخم عمو

 !نزدمت تا شو حاضر برو حاالم! عه

 

 !چشم: گفتم و دمیخند نیهم واسه داشت یشوخ لحنش

 

 شدیم. حاضر تا میرفت سیراو با بعد
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 لوارش و بود زانوم یباال تا شیبلند که یتوس یهود هی با رو لباسام

 شال یجا به و بستم سرم یباال رو موهام. کردم عوض جذب یل

 ردنمگ دور رو ستش گردنشال و گذاشتم رنگ یتوس بافت کاله هی

 بیج تو میگوش گذاشتن بعد و زدم یصورت کمرنگ رژ هی. بستم

 اتاق که اتاقش از هم سیراو همزمان و شدم خارج اتاق از شلوارم

 : گفت دهیکش و دیکش یصوت دنمید با. شد خارج بود اتاقم ییروبرو

 

 !عشقم یشد دلبر بهبه_ 

 

 نه کردم یشیآرا نه که من. شما اندازه به نه: گفتم و زدم یلبخند

 !یزیچ

 

 دیبوس رو مگونه و کمینزد اومد

 

 !یماه نیع شمینجوریهم تو_ 

 

 !گهید رفتم مدخترخاله به: گفتم و کردم بوسش منم

 

: اومد نییپا از خاله یصدا که بگه یزیچ خواست و شد خرذوق

 .نیدیم طولش چقدر. دخترا گهید نیباش زود



 

 دمید که میشد خارج خونه از خاله همراه بعد و نییپا میرفت

 . منتظره شیمشک سانتافه تو عموصابر

 

 ....افتاد راه عمو و مینشست عقب هم سیراو ومن و جلو خاله

 

   

 

 یلیخ عمو لطف به که نیبرل یدنید و باحال یجا چند به رفتن بعد

 میداشت و میبود نیماش تو بود شده شب که االن ، گذشتخوش

 .خونه میگشتیبرم

 

 عموصابر یول بود نگرانش خاله. نداشتم یخبر هم نیآرم از

 .ستین ینگران یجا و کجاست دونهیم که گفتیم

 

 عمو و میدیپر جا از مونهمه هوی سیراو درد از پر یصدا با

 که میکرد نگاهش نگران یهمگ و کرد قطع رو اهنگ عیسر

 .بود قلبش رو دستش

 

 شد؟یچ سیراو_ 

 



 دخترم؟ سیراو_ 

 

 !؟یآبج_ 

 

 !دیکشیم نفس یسخت به فقط و دادینم رو کدوممونچیه جواب یول

 

 یزیچ هی: گفتم ینگران و ینشدن کنترل بغض با و شدم کشینزد

 !سیراو بگو

 

 !بم..قل..ق: کرد زمزمه یسخت به

 

 !نیحس امام ای: گفت دلهره و ترس با عمو

 

 .روند مارستانیب سمت به و زد دور رو ابونیخ سرعت با بعد

 

 صدا رو سیراو یه هیگر با و بود شده خم عقب به کامال خاله

 . ختیریم اریاختیب اشکام هم من و زدیم

 

 چند و شد ادهیپ همه قبل عمو و میدیرس یمارستانیب به باالخره

 .اومد نیماش سمت پرستار چندتا و برانکار هی با بعد قهیدق

 



   

 

 مونهمه و بود سیراو نهیمعا درحال بود یجوون پسر هی که دکتره

 .میبود زده زل بهش جوابش منتظر نگران

 

 نهیس قسمت به که یشکل یلیمستط زیچ به افتاد نگاهم لحظه هی

 و بود روش اسمش و بود شده زده شیپزشک دیسف لباس

 اب. بود شده نوشته یسیانگل به بود عروق و قلب که تخصصش

 نکهیاSepehri Kiarash ". " شدم زده بهت اسمش خوندن

 هایرانیا هیشب شچهره چون کردم شک اولم از! هیرانیا اسمش

 . بود

 

 عرف خطر که گفت یسیانگل به و آورد باال رو سرش نهیمعا بعد

 جوابش زبون همون با هم عمو. ستین ینگران یجا فعال و شده

 . داد رو

 

 الیخ بود بهتر حالش سیراو چون و بزنه حرف یفارس خواستمیم 

 رو دکتر یفارس به یناگهان کامال. بود شده راحت خاله منو

 .کردن نگاهم متعجب عموصابر و خاله که کردم صداش

 

 دکتر؟ یآقا_ 

 



 منشد عیضا نکهیا از من و کرد نگام و کرد بلند رو سرش دکتره

 شما:دادم ادامه و دمیکش یاآسوده نفس زدنم حرف یفارس بخاطر

 !د؟یهست یرانیا

 

 کثم لحظه چند بعد. بود کرده تعجب میبود یرانیا ما نکهیا از اونم

 هم؟ شما. بله: گفت یفارس به

 

 وضع درباره شهیم: گفت خاله و داد رو جوابش عمو هم نباریا

 د؟یبگ بهمون دخترم

 

 داره؟ یقلب یماریب سابقه: گفت یسپهر دکتر

 

 .هیارث که داره فیضع یقلب مشکل هی بله: گفت خاله

 

 کنه؟یم مصرف قرص_ 

 

 .بله_ 

 

 تا و رهیگیم قرار ژهیومراقبت تهت نجایا رو امروز. خبلیخ_ 

 .نه ای داره عمل به ازین که شهیم معلوم فردا

 



 !عمل؟: گفت نگران و شوکه خاله

 

 عمل اصال چون دینباش نگران اما بشه عمل دیبا ادیز احتمال به_ 

 . ستین یسخت

 

 داشص ینگران با که بغلم تو افتاد حالیب و افتاد فشارش هوی خاله

 .کرد بغلش و سمتمون اومد عموصابر و کردم

 

 ادهافت فشارش تخاله بمون سیراو شیپ تو دخترم: گفت من به رو

 .بزنن بهش سُرم هی برمشیم. ستین یزیچ

 

 .رفتن نجایا از پرستار دونهی و خاله با که دادم تکون رو سرم

 

 امدست تو رو خشی یدستا و نشستم سیراو کنار رفتنشون بعد

 ..گرفتم

 

 برم؟ قربونت هوی یشدیچ جونم؟ یآبج_ 

 

 دوختم بهش رو نگاهم یسپهر دکتر یصدا با

 

 خواهرتونه؟_ 



 

 حالش دیبگ شهیم دکتر یآقا گمیم. دخترخالمه نه: گفتم آروم

 چطوره؟

 

 دیبا و تسین خوب تشیوضع کمی راستش: گفت و دیکش یقیعمنفس

 .نگفتم نشن نگران ادیز شخانواده نکهیا بخاطر فقط شه عمل

 

 کنمیم خواهش: گفتم یلرزون یصدا با و داد فشار گلومو بغض

 .دکتر یآقا دیبکن رو تالشتون همه

 

 .دیکن نانیاطم بهم. خانم دینباش نگران اصال_ 

 

 قدردان و زدم یلبخند زد رو حرف نیا نانیاطم با انقدر نکهیا از

 .ممنونم واقعا: گفتم

 

 .دیبد خبر حتما شد بد حالشون اگه: گفت و زد یکیکوچ لبخند

 

 .چشم_ 

 یلیخ دبو معلوم یول بود جوون یلیخ دکتره نیا. رفت گفتم که نویا

 و قلب تخصص کمش سن نیا با تونسته که هست یاحرفه دکتر

 !رهیبگ عروق
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** ** ** 

 ...بعد دوهفته

 که سیراو اتاق داخل به افتاد نگاهم لحظه هی و شدم خارج اتاقم از

 و تختش رو بود دهیکش دراز. شدیم دهید داخلش و بود باز در یال

 .بود گرفته رو دستش و بود نشسته کنارش هم الکس

 

 دوس رو گهیهمد عاشقانه انقدر که بهشون شد میحسود لحظه هی

 و دبو ششیپ الکس شد مرخص مارستانیب از که روزید از. داشتن

 ! بود اون همراهش تنها مارستانیب تو یحت

 

 و کردیم درست سوپ سیراو واسه داشت نییپا طبقه تو خاله

 سه دو مدت نیا تو. بود تیمٔامور تو معمول طبق هم عموصابر

 نمارستایب تو هم بار سه دو اون. بودم دهیند رو نیآرم شتریب بار

 رهیخ همش اون یول بودم نزده حرف باهاش هم کلمه هی من و بود

 .بود خشم یکم زشیه نگاه تو و بهم شدیم

 

: گفتم کالفه و تختم رو انداختم ولو خودمو و اتاقم تو برگشتم

 !ها رفته سر محوصله چقدر! پووووف

 

 اطرافم به دهیترس و دمیپر ازجا یامردونه یصدا دنیشن با هوی

 کردم نگاه



 

 !خانمم هستم من رفته سر تحوصله اگه_ 

 

 گشتم صداش دنبال و شدم بلند لرز و ترس با! بود نیآرم یصدا

 وت اومده بالکن از که دمیفهم و اومد رونیب پرده پشت از دمید که

 ؟یچجور یول! اتاق

 

 کنم بازش خواستم و در سمت دمیدو که شد ترکینزد بهم قدم هی

 !کرد قفل رو در من از ترعیسر که

 

 با و گرفت قرار دهنم یجلو دستش که بکشم یغیج خواستم

 :گفت پورخند

 

 !ندارم تیکار نترس_ 

 

 یعوض: کردم زمزمه نامفهوم

 

 !شدم تو عاشق که امیعوض: گفت و زد یاقهقهه

 

 رو دستش که کردم نگاهش اشک از پر یچشما با ونفرت خشم با

 برداشت دهنم رو از



 

 !دلبرم دمتیدینم یحساب درست بود وقت یلیخ_ 

 

 .دادمینم بروز یول افتادمیم پس ترس از داشتم

 

 به خرم شانس از که عقب برم خواستم و شد کینزد بهم قدم هی

 !بهم چسبوند فشویکث تن اون و خوردم وارید

 

 از شد باعث هوتش*ش از پر نگاه و شد ترکینزد بهم صورتش

 .کنم هقهق ترس

 

 .......ریب برو: گفتم غیج با

 

 و شد قطع نفسم که شد قطع لبام رو یزیچ هی گرفتن قرار با حرفم

 !خورد هم به بود لبام رو که یزیچ از حالم

 

 یزیچ نیچن حاال تا. دیبوس رو لبام یشتریب ولع با یول کردم تقال

 !بود زن هم به حال واقعا و بودم نکرده تجربه رو

 

 مداشت واقعا گهید. نخورد یتکون یول دادم هلش و زدم غیج گلو تو

 !کثــافـــــت: گفتم غیج با من و دیکش عقب که اوردمیم باال



 

 وارد حضورش به توجه یب و لبام به دمیکش محکم رو دستم

 محکم و کردم باز رو ییروشو و شدم اتاق تو یبهداشت سیسرو

 لبام هنوزم کردمیم حس کردمیم یهرکار یول. شستم رو لبام

 ستمد کف رو ییدستشو عیما و کنمیم کاریچ دارم دمینفهم. فهیکث

 !شستم باهاش رو لبام محکم شیتلخ به توجهیب و کردم یخال

 

 ادامه رو کارم هیگر با یول اوردمیم باال تخلش مزه از داشتم

 !کردیم مخفه داشت گناه احساس و دادمیم

 

 !آشغـــــال

 

 !هان؟ تو امیب ای رونیب یایم: اومد اتاق داخل از صداش

 

 همون با که اومدم رونیب عیسر بشه نجایا وارد نکهیا ترس از

 .شدم روبرو منفورش چهره

 

 !؟ینکرد حال ییخدا! وانهید کرده کاریچ نیبب لباشو_ 

 

 !رووونیب برو! کثافت شو خفه_ 

 



 و بگم بهت یزیچ هی خواستم فقط! ندارم تیکار زمیعز نترس_ 

 . برم

 

 دیتهد با خواستمینم: داد ادامه اون و کردم نگاهش نفرت با فقط

 مایم حاال نیهم مثل یند مثبت جواب بهم فردا تا اگه یول یش زنم

 !؟یدیفهم دمیم رت*ج رم*یز و اتاقت تو

 

 !یبخور یتونینم یه*گو چیه تو: گفتم بازم یول دمیترس

 

 !دمایم رو بتیترت نجایهم یبزن یاضاف زر کوچولو یه_ 

 

. هستم جوابت منتظر فردا: داد ادامه یجد اون و اومد بند زبونم

 و یکرد خطا پا از دست بفهمم ای یبد یمنف جواب اگه جانان، نیبب

 بابام زا. کنمیم آبروتیب و کنمینم رحم بهت یگفت یزیچ یکس به

 !ترسمینم هم یاگهید کس ای

 

 !رفت و گفت نویا

 

 یشد بدبخت. نیزم رو افتادم و شد سست زانوهام رفتنش با

! نـــــه یول. تمام و یشیم نیآرم زن تو. شد تموم یچهمه! جانان

 شمیم آواره و کنمیم فرار. رمیم نجایا از! خــــوامینم.. خوامینم من

 کردن فکر به ازین. آره! بدم اشیع اون با ازدواج به تن محاله یول



 رفتنم با خانواده نیا آرامش تا رمیم نجایا از االن نیهم. ستین هم

 .بمونم اونجا من که هست ییجا ایدن نیا تو باالخره. برگرده
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** ** ** 

. دمدا جا یمشک بزرگ یپشت کوله هی تو بود الزمم که ییزایچ همه

 ادیز البته و داشتم که ییپوال همه م،شناسنامه م،شارژرم،یگوش

 .لباس دست چند عالوهبه نبود

 شبونه خواستمیم. دادیم نشون رو شب 8١ که کردم نگاه رو ساعت

 . نفهمه یکس تا برم

( نیآرم جز به البته) میداشتن دوست خونواده واسه که یانامه

 دمش خارج اتاقم از و گذاشتم وترمیکامپ زیم یرو رو بودم نوشته

 خونه که نمیآرم. خوابن همه یعنی نیا. کهیتار کال راهرو دمید که

 و خاله اتاق در سمت رفتم. بود دوستاش یپارت تو و نبود

 خدا .کردم بازش و بردم نییپا رورهیدستگ آروم یلیخ و عموصابر

 آباژور فقط و بود یکیتار تو اتاق!  نمینب 81مثبت صحنه کنه

 بغض بود دهیخواب آروم یلیخ عموصابر بغل تو خاله. بود روشن

  بکنم؟ دل مهربون خانواده نیا از یچطور فشرد گلومو

 

 هخانواد مادرم پدر بعد.  ارمیب طاقت تونمینم من کن کمکم! ــایخدا

 کمتر یول بودم وابسته بابا و مامان به یلیخ. پناهم بودن شده خاله

 من نباریا یول بودم شده وابسته خاله خونواده به یلیخ حاالم. کردن

 .کنمیم ترک رو موابسته بهشون که ییکسا



 

 مرفت کردمو پاک اشکامو و بستم درو. شد ریسراز چشام از اشکام

 سیراو خواب دونستمیم چون و واکردم آروم درو. سیراو اتاق به

 .کردم آروم بوس هی شگونه از و شدم خم و جلوتر رفتم نهیسنگ

 ونریب زدم اتاق از یتند به و رمیبگ اشکامو جلو نتونستم بازم

 . ادین در صداش که آوردم نییپا آروم درو دستگره

 

 یآب یبطر کردم یط یچطور دمینفهم رو آشپزخونه تا باال طبقه

 خچالی تو که

 یداص هوی که رفتمیم داشتم گذاشتم کولم تو و  بردارشتم رو بود

 نتونستم و کرد دنیلرز به شروع بدنم تموم ترس از و اومد در

 یچطور دمینفهم هال تو افتاد نیآرم نحس هیسا یوقت.  کنم حرکت

 .رسوندم اپن پشت به خودمو

 

 جلو تمگذاش دستمو نیهم برا بشنوه دمیترس بود بلند نفسهام یصدا 

 .دهنم

 که دمیفهم رفتنش طرز از. باال رفتیم ها پله از داشت نیآرم 

 ونهد هیباالو رفتیم پله دوتا شد برابر نیچند ترسم و کرده مست

 راه یچطور دونستینم کثافت یپسره یمست شدت از  نییپا ومدیم

 . بره

 

 بلند و تر دهیبر دهیبر نفسام ترس از که عقب دیچرخ و سادیوا هوی

 .دادم فشار دهنم رو ترمحکم رو دستم و شد تر

 



 !؟یبد حال بهم کمی یخواینم جانــان؟: گفت دهیکش

 

 عقل یمست شدت از فقط و نشده حضورم متوجه دمیفهم حرفش از

 !ستین سرش تو

 

 !اتاقت تو امیم خودم پس باشه: داد ادامه یکوتاه مکث بعد

 

 ثمک هم لحظه هی که رفت باال هاروپله لنگون لنگون و گفت نویا

 نفهمه که باشه مست یانقدر کنه خدا. شدم خارج خونه از و نکردم

 اتحهف ، نه جونم فاتحه! خوندس مفاتحه کنه دامیپ وگرنه کردم فرار

 !بودنم دختر

 

 کجا من حاال. افتاد جونم به یبد دلهره شدم دور خونه از که کامال

 پناه بهش که دارم رو یکس بیغر کشور نیا تو مگه خدا؟ برم

  ببرم؟

 

 یاج تو و پارک هی به برم که بود نیا نهیگز نیبهتر کنم فکر

 تله تو که نبود یانقدر پولم. کنم صبح رو شب پنهونش و خلوت

 چیه که من یول بود خوب. کرد رزرو شدیم شب دو فوقش. بمونم

 ماالن که خاله خونه کینزد سبزیفضا پارک جز شناختمینم جارو

 خودم واسه دلم.. زدم یپرغم پوزخند. اونجا برم خواستمیم

 .سوختیم

 



 ۱7پارت#

 

 ور نشستم.. کرد راحت یکم رو المیخ نیا و بود خلوت کال پارک

 تا مبتون اگه. کردم بغل میپشتکوله همراه خودمو و مکتاین از یکی

 یامسافرخونه هی هم فردا. شهیم خوب یلیخ کنم سر نجایا صبح

 .بمونم توش که کنمیم دایپ یزیچ

 

 سح کمینزد رو نفر چند حضور که بود نگذشته یاقهیدق چند هنوز

 اب و کردم بلند رو سرم زدهوحشت نهیآرم نکهیا تصور با و کردم

 بار هزار ترسناک و درهم یهاافهیق با جوون پسر تا چند دنید

 !نایا نه بود نجایا نیآرم کاشیا که کردم آرزو

 

 زبون با و کمینزد اومد مسته بود معلوم کامال که شونیکی

 تمنتونس که بودم دهیترس انقدر یول گفت ییزایچ هی یسیانگل

 !نبود یخوب یحرفا دمیفهم فقط. کنم شترجمه

 

 یتا دو اون که و کنم فرار خواستم و شدم بلند جام از وحشت با

 همه که زدن یوحشناک قهقهه و سادنیوا سمتم هی هرکدوم گهید

 زا نکهیا از شدم مونیپش سگ مثل و دنیلرز به کرد شروع بدنم

 ازم که بود یعموصابر اونجا حداقل. کردم فرار خاله خونه

 !باشن پشتم که بودن خاله و سیراویآبج.. کنه تیحما

 !کن کمکم خودت خدا.. کردم غلط خدا

 



 که بزنه چنگ دستم از فمویک خواست و جلوتر اومد پسره همون

 گهید یتا دو. دمیکش یبلند غیج توانم همه با و گرفتمش ترمحکم

 غامیج که ببرن یسمت به منو خواستن و دوستشون کمک به اومدن

 یکرد فرار نیآرم از! جانان یشد بدبخت. شد شتریب تقالهام و

 .شد ازش بدتر یآدما دست ریاس

 

 یلیخ مشت و شد دهیکش عقب به پسرا از یکی که شدیچ دونمینم 

 هم گهید یدوتا اون! نیزم رو شد پرت و خورد نفر هی از یمحکم

 .گذاشتن فرار به پا

 

 ریز روپسره اون داشت که نجاتم فرشته به و رفتم عقب عیسر

 آشنا برام و دمیدیم رو رخشمین. کردم نگاه کردیم له مشتاش

 .گفتمینم یزیچ و کردمیم هیگر همش. بود

 

 هم گهید یدوتا و داشت پا دو هم اون و کرد ول روپسره آخرش 

 نجاتم که یاون به زورش بود مست چون! الفرار و گرفت قرض

 .دیرسینم داد

 

 دکتر دنید با من و کرد بلند سرشو نجاتهفرشته پسر اون

 تعجب شدت از چشمام کرد عمل رو سیراو که ی،همونیسپهر

 من و ترکینزد اومد که بودتم شناخته انگار اونم! شدند گرد

 اگه ؟یچ باشه مست یآدما اون از بدتر خودش اگه.. رفتم ترعقب

 ؟یچ کنه تمیاذ خودش و بده نجات اونا دست از منو بخواد

 



 !ـاین جلوتر: گفتم هیگر و غیج با

 

: گفت یفارس به اون و دمیکش یاآسوده نفس سادیوا که همونجا

 خوبه؟ حالتون

 

 احتر المیخ شیبعد حرف با که نگفتم یزیچ و دادم تکون رو سرم

 : شد

 

 .دینترس ازم پس. ندارم باهاتون یکار من_ 

 

.. ازتون واقعا من.. من: گفتم. سادیوا روبروم که نگفتم یزیچ

 .....دینبود شما اگه..اگه دونمینم.. دکتر یآقا ممنونم ازتون

 

 وقت نیا دیبگ فقط. خانم ستین تشکر به یازین: کرد قطع رو حرفم

 د؟یکردیم کاریچ پارک تو شب

 

 !"فضول؟ چه تو به"گفتم دلم تو و کردم نگاهش متعجب

 هپارک مارستانیب اطیح تو نمیماش. دینگ نیخواینم اگه: داد ادامه

 .برسونمتون دیایب باهام. نجاسیهم کینزد مارستانمیب

 ... خودم ممنون نه: گفتم و کردم مخالفت

 دوباره ممکنه چون کنم ولتون نجایا تونمینم من: گفت یجد

 .شن مزاحمتون



 باهام: گفت که دادم تکون رو سرم نیهم واسه گهیم راست دمید

 .ایب

 بخو اصال حالم. بود نییپا سرم و داشتمیبرم قدم ازش فاصله با

 سرم کرف نیا با ببرتم؟ کجا بگم بهش حاال. بودم دهیترس یلیخ نبود

 با و بود شلوارش بیج تو دستاش که کردم نگاهش و کردم بلند رو

 چهره تو اخم یاذره. داشتیبرم قدم یجذاب و خاص ژست

 . نبود مهربونش

 ؟یسپهر یآقا_ 

 بله؟: گفت یآروم لحن با و کرد نگاهم

 که ندارم رو ییجا.. من راستش: گفتم کردن دست دست یکل با

 هی منم دیبرس کارتون به دیبر.. دیبر شما نیهم واسه. اونجا برم

 .خودم کنمیم دایپ رو ییجا

  ؟یچ خانوادت پس: گفت متعجب

 .سادمیوا منم و سادیوا که نگفتم یزیچ

 .بگو بهم ترقیدق_ 

 میناسشینم همو تو منو نیبب: گفت یجد نباریا که نزدم یحرف بازم

. کنم تکمک بتونم دیشا بگو پس. یبترس گفتنش از نداره یلیدل و

 وقت نیا رو هست هم وطنمهم که تنها دختر هی تونمینم که من

 !کنم ولش شب

 

 هترب یک و شم سبک که بگم یکی به بود بهتر.. گهیم راست دمید

 من اما. کنهیم فراموش من دنیند با زود یلیخ که یدکترسپهر از

 .شمیم سبک خودم

 



 !کردم فرار خونه اون از من: گفتم آروم

 

 قدمهم باهام اونم و برداشتم یقدم که کرد یاخم باتعجب همراه

 تصادف هی تو رو مخانواده شیپ ماه دو حدود من: دادم ادامه.. شد

 نیبرل تو اومدم اونا با. داشتم رو مخاله خانواده فقط و دادم دست از

 خانواده همه! داره چشم بهم مپسرخاله دمیفهم یول کنم یزندگ

 یها مزاحمت و افتاد که ییاتفاقا بخاطر بازم یول بودن من طرف

 مدونستیم داداشم نیع اونو من.. بود بد حالم یلیخ واقعا مپسرخاله

 .کردیم نگاه بهم یاگهید چشم به اون یول

 

ت_   داشت؟ دوس 

 

 ! بود هوس بهم حسش اما.. داشت دوسم کاش: گفتم بغض با

 

 ... نشم زنش اگه که.. که کرد دمیتهد: دادم ادامه 

 

 هی به که شدم زنده مردمو خجالت از نجامیهم تا.. بدم ادامه نتونستم

 .حرفارو نیا گفتم بهیغر

 . ومدنینم بند اشکام و بود بد حالم یلیخ

 

 خوبه؟ حالت_ 

 



 شدوس داداشت نیع یبچگ از که یکس بده یلیخ: گفتم هیگر با

 هب منم! یش زنش کنه دتیتهد ششرمانهیب شنهادیپ با ادیب یدار

 !کردم فرار خاطر نیهم

 

 مگفت رک یلیخ دمیفهم که کرد نگام متعجب و هم تو رفت اخماش

 سراغم که یفشارعصب و خجالت شدت از و کرده دمیتهد یچ با

 رو افتادم حالیب و رفت جیگ سرم که شدیچ دونمینم هوی اومد

 !نیزم

 

 ۱8پارت#

 

 :ارشیک#

! ؟یطفلک دهیکش یچ.. زد دختر نیا که بودم یحرف بهت تو هنوزم

 شدم مطمئن نیهم بخاطر و بود کرده فرار آبروش از ترس بخاطر

 خترد کمتر آلمان تو. کنم کمکش خواستمیم نیهم واسه هیپاک دختر

 سرش از شیروسر و نجایا برسه پاش که شدیم دایپ یرانیا

 کرده سرش شال و بود محدودا تعداد اون از هم دختر نیا! وفتهین

 صورتش ازخجالت و بود مونیپش یلیخ بود زده که یحرف از. بود

 هنکیا از قبل عیسر که نیزم رو افتاد حالیب هوی. بود شده سرخ

 !خانم؟: گفتم نگران و گرفتمش بخوره فرشاسنگ به سرش

 

 ..دادم تکونش.. دونستمینم رو اسمش که منم نداد یجواب

 



 ؟یشنویم صدامو خانم؟_ 

 

 . داغه دمید که گذاشتم شیمهتاب صورت رو دیترد با رو دستم

 

 مدست بعد پشتم انداختم و برداشتم نیزم رو از رو شکوله عیسر

 لندب خواستم و گذاشتم پشتش رو گمید دست و بردم زانوش ریز رو

 ود یپشتکوله اون بودن نیسنگ و خودش وزن بخاطر یکم که شم

 . موندم ال

 

 سمت به سرعت با بعد کردم جابجاش بغلم تو و شدم بلند یسخت با

 .......دمیدو مارستانیب

 

 به بعد یخال یتختا از یکی رو گذاشتمش و شدم اورژانس وارد

 . ارهیب رو الزم لیوسا و فشارسنج گفتم پرستارا از یکی

 

 دبع و کردم یتشکر یسیانگل به و گرفتم ازش رو فشارسنج

 .دختره یبازو به بستمش

 

 دختر هی واسه بود ادیز یلیخ و بود 9 رو 81 خون ش فشار

 !نوجوون

 

 .....بود باال هم تبش



 

ُرم   برتب آمپول سرم همون به بعد و کردم وصل دستش به رو یس 

 متعادل یکم فشارش هم یرزبونیز قرص هی با. کردم قیتزر رو

 باالسرش خودم خواستمیم یول بود پرستار هی کار نایا همه. شد

 .باشم

 

 و دادم رونیب آسوده رو نفسم شد بهتر یکم و گذشت که یکم

 تعجبم مدت تموم پرستاره. تختش کینزد دیسف یصندل رو نشستم

 یتنسب: دیپرس یسیانگل به و اوردین طاقت آخرش و کردیم نگاهم

 د؟یدار خانم نیا با

 

 .برس کارت به برو تو..نه_ 

 

. میزدیم یسیانگل به حرفارو نیا همه. رفت و داد تکون رو سرش

. بودم مسلط کامال رویسیانگل و بودم خونده نجایا رو درسام همه

 زنگ اونا ای زدمیم زنگ رانیا تو خانوادم به که یمواقع فقط

 که یرونیا دختر نیا با هم االن و زدمیم حرف یفارس ، زدنیم

 !دونستمینم اسمشم یحت

 

 از که رو شالش. داشت یمهربون و معصوم چهره.. کردم نگاهش

 و شد گرم چشمام همونجا کمکم و کردم درست رو بود افتاده سرش

 نذاشتن هم رو چشم روز دو بعد و دادم هیتک وارید به رو سرم

 ..رفتم خواب به همم سر پشت یها یجراحعمل بخاطر
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 :جانان#

 به ینگاه و کردم باز رو چشمام آروم آروم اطرافم یصداها با

 عیرس و شدم متعجب مارستانمیب تو نکهیا دنید با و انداختم اطراف

 دمید که انداختم دستم همون به ینگاه. سوخت دستم هوی که نشستم

 . شده دهیکش و وصله بهش یسرم

 

 یکی دنید با و چرخوندم رو سرم نجام؟یا که بود افتاده یاتفاق چه

 هوی و شدم قیدق چهرش تو یکم بود برده خوابش یصندل رو که

 اون یمزاحمتا که هم بعد خاله، خونه از فرارم. اومد ادمی یچهمه

 .نجاتم فرشته همون ای یسپهر دکتر شدن دایپ ییهوی و پسرا

 

 از نیهم واسه نبود یپرستار اطرافم نیا بود شده تموم که سرمم

 دش باعث نیهم و گفتم یآخ اریاختیب دردش از که دمشیکش دستم

 .شه داریب خواب از هم یسپهر دکتر

 

 رو ترمحکم رو انگشتم. سمتم اومد و شد بلند یصندل رو از عیسر

 دست مچ. دمیگز رو لبم و دادم فشار ومدیم خون ک سرم یجا

 دستم یرو خون به ینگاه با بعد برد عقب و گرفت رو سالمم

 :گفت

 

 !؟یکند رو سرم یچ واسه_ 



 

 .دستم رو زد چسب هی که نگفتم یزیچ

 

 دیبد ور فمیک شهیم فقط. ممنونم شبید بابت: گفتم و کردم نگاهش

 .برم دیبا من

 

 بهم داد و برداشت ییجا از رو میپشتکوله و داد تکون رو سرش

 . شدم بلند و کردم یتشکر که

 

 ؟یبر یخوایم کجا_ 

 

 رسونمتیم من کن صبر: داد ادامه که سمتش دمیچرخ متعجب

 .یبر هرجا

 

: گفتم عیسر و باشه داشته یانقشه نکنه نکهیا از افتاد دلم به یترس

 .رمیم خودم

 

 خانوم؟: گفت که شدم دور ازش تند یقدما با و گفتم نویا

 

 .شدم خارج مارستانیب از سرعت با و نکردم یتوجه اما 

 



 ور دستام و پشتم انداختم روکوله.. بود خنک هوا و بود شده صبح

 .شدم خارج مارستانیب اطیح محوطه از و گذاشتم پالتوم بیج تو

 

 بحص وقت نیا یول. بودم یتاکس هی منتظر و سادمیوا ابونیخ کنار

 بعد قهیدق چند.  من بد شانس از نمیا! زدینم پر هم پرنده یحت

 دنید با که رفتم عقب به دهیترس من و سادیوا جلوم ینیماش

 .هم تو دمیکش رو اخمام نیماش تو یدکترسپهر

 

 .باال ایب_ 

 

 مقلب ضربان جانیه شدت از و بود افتاده نیماش مدل به نگاهم تازه

 یمدادنوک دریاسپایفرار. بودن شده گرد چشمام و بود رفته باال

 چقدر نیا خدا یوا! بودم عاشقش شهیهم که گریج یلیخ رنگ

 .یسپهر دکتر بحال خوش! گرهیج

 

 .اومدم خودم به نیماش در شدن باز یصدا با

 عقب قدم هی که سادیوا روبروم و زد دور رو نیماش و شد ادهیپ

 رفتم

 

 ؟یترسیم ازم چرا_ 

 

 هی هب کرد ینطوریا باهام نیآرم یوقت داشت انتظار. نگفتم یزیچ

 کنم؟ اعتماد بهیغر



 

 یول یاعتمادیب مردا همه به االن که کنمیم درکت من نیبب_ 

 .کنم کمکت خوامیم فقط من کن باور

 

 یآقا ندارم ازین یکس کمک به من: گفتم یعصب و کردم نگاهش

 نم به دیبا چرا اصال دیبرس خودتون کار به دیبر شمام. یسپهر

 د؟یکن کمک

 

 آواره بیغر کشور هی تو نجایا که یرونیا دختر هی محاله چون_ 

 !بفهم کنم ول رو شده

 

 .کنمینم باور من یول_ 

 

 رسوندمتینم شبید نیهم کنم استفاده ازت خواستمیم اگه بخدا_ 

 .... و مارستانیب

 

 مخصوصا. گهیم راست کردمیم احساس. رو حرفش نداد ادامه

 که ستین نیآرم مثل یعنی بده ادامه رو حرفش نیا نتونست نکهیا

 !باشه نداشته هم شرم ذره هی

 چشماش تو حرفاش صداقت.. رشیت یاقهوه یچشما تو شدم قیدق

 هی فقط و نبود نگاهش تو نیآرم نگاه تو هوس اون.. بود مشخص

 شدیم نیهم واسه. داره شهیهم بود معلوم که بود مهربون نگاه

 . کرد اعتماد بهش



 

: گفت یآروم بالحن و کرد باز رو نیماش در دید رو سکوتم یوقت

 .نیبش

 

 امهاد یطونیش لحن با که سادمیوا همونجا.. کنم کاریچ دونستمینم

 !کوچولو؟ خانوم: داد

 

 مبه داشت حقم البته. کرد یکوتاه خنده که کردم نگاهش زده بهت

 مطمئنا رو سال ١۵ یباال اون و بود سالم 8١. کوچولو بگه

 .داشت

 

 ؟کوچولو خانوم گفتم یشد ناراحت:  زدم کنار رو فکرام صداش با

 

 شم؟ ناراحت چرا نه_ 

 

 .نیبش پس باشه_ 

 

 نیماش خودشم و بست رو در که نشستم و انداختم نییپا رو سرم

 نیماش نیا تو ینیبش داشت یخوب حس چه.. نشست و زد دور رو

 تهنشس توش االن و نمشیبب فقط بار هی بود آرزوم شهیهم! گریج

 .بار نیآخر و نیاول یبرا. بودم

 



 من یول خوردیم صورتم به خنک یهوا و بود برداشته رو سقفش

 رو خودم. بودم ییسرما آدم چون بود سردم بازم پالتو نیا وجود با

: تگف که کردم نگاهش صداش با. شدم رهیخ رونیب به و کردم بغل

 سردته؟

 

 .بله: گفتم باخجالت و آروم

 

 سقف که زد فرمون طرفاون از رو یادکمه هی حرفم نیا با

 کردم شروع بود یرانندگ به حواسش چون. جاش سر اومد نیماش

 و موها. داشت یمهربون و جذاب چهره.. کردنش برنداز به

 و بود متناسب هم صورتش یاجزا هیبق. بود رهیت یاقهوه چشماش

 و سر هی قدش دمیفهم شبید. ومدیم بهش یلیخ حجمش کم شیرته

 و شریز دیسف شرتیت با یمشکیل کت هی. تره بلند من از گردن

 هم یفرم رو و خوب یلیخ اندام. بود دهیپوش یمشک نیج شلوار

 !داره ینقصیب شوهر نیچن که زنش بحال خوش. داشت

 

 !شدما تموم_ 

 

 ها؟: گفتم شده جیگ

 

 !برس کارت به یچیه: گفت و کرد یاخنده

 

 کار؟ کدوم: گفتم و چپیعل کوچه به زدم خودمو



 رو مچم نکهیا از منم. هیشوخ آدم یلیخ بود معلوم! دیخند بازم

 :گفتم آروم و انداختم نییپا رو سرم و شدم عیضا بود گرفته

 .نداشتم یمنظور من_ 

 !خوب؟ دختر یدار یمنظور گفتم من مگه_ 
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 . لوکسه هتل هی یجلو دمید که نگهداشت رو نیماش بعد قهیدق چند

 

 همراته؟ تشناسنامه_ 

 

 هی هب دمیببر شهیم اگه بمونم هتل تو که ستین یانقدر پولم من_ 

 ....مسافرخو

 

 رو تشناسنامه فقط زد؟ رو پول حرف یکس: کرد قطع رو حرفم

 .بده

 

 ....آخه_ 

 

 !شناسنامه؟. نداره آخه_ 

 



 رمزمق جلد شناسنامه فمیک ییجلو بیج از و کنم مخالفت نتونستم

 لحظه چند. کردم تعجب کرد که بازش. بهش دادم و برداشتم رو

 یگقشن اسم! جانان: گفت ینیریش و جالب بالحن و کرد نگام بعد

 .ایدار

 

 .کرده بازش اسمم دنیفهم بخاطر دمیفهم

 

 . ممنونم: زدم یخجل لبخند

 

 .ستین ادمی شمارو اسم من یول: دادم ادامه مکث یکم با بعد

 

 .میبر شو ادهیپ حاال ارشه؛یک منم اسم: گفت و زد یلبخند

 

 .شدم ادهیپ و کردم باز رو در و نگفتم یزیچ

 

  ** 

 

 رو سرم که سمتم اومد بعد و کرد رزرو برام نفره تک اتاق هی 

 باعث که خوامیم معذرت من: گفتم باخجالت و انداختم نییپا

 ....زحمت

 



 باشه؟ حرفارو نیا نشنوم! دختر؟ عه: گفت معترض

 

 خودشم. کنهیم برخورد یمیصم انقدر نکهیا از شد گرد چشمام

 مهه با من نکن تعجب: گفت یکوتاه خنده با که شد تعجبم متوجه

 !راحتم

 

 .١٠2 اتاق: گفت و بهم داد دیکل هی که گفتم یلب ریز آهان

 

 .ممنونم: گرفتم دویکل

 

 بپرسم؟ یسوال هی: گفت مکث یباکم

 

 دییبفرما_ 

 

 بگرده؟ دنبالت ممکنه تپسرخاله اون_ 

 

 اگه نبود ادمی: گفتم استرس با و افتاد جونم به ترس شیادآوری با

 به که هم هتل تو گردهیم دنبالم جارو همه اون ؟یچ کنه دامیپ

 .کنهیم دامیپ یسادگ

 



 رسنت: گفت لحظه چند بعد. کرد نگام متفکر و هم تو رفت اخماش

 خونه هی خودم این رونیب اصال و بمون نجایا روز دو یکی فقط

 باشه؟ یکن یزندگ توش که کنمیم دایپ واست

 

 .شرمندم واقعا من_ 

 

 و یتعارف انقدر ادینم خوشم من! جانان: گفت و شد معترض بازم

 .یباش معذب

 

 ...زحمت باعث آخه_ 

 

 . ستین نطوریا هم اصال_ 

 

 کنم ویس رو شمارم بده رو تیگوش: داد ادامه که نگفتم یزیچ

 .یبگ بهم یداشت یکار اگه تا توش

 

 قهیدق دو که بهش دادم میگوش رمز زدن بعد و دادم تکون رو سرم

 .بهم داد و کرد ویس رو شماره بعد

 

 .وفتهیب شمارت بنداز بهم تک هی حتما_ 

 



 .چشم_ 

 

 و شام که کردم هماهنگ من. کن استراحت یکم برو حاالم_ 

 یزیچ از هم اصال. یاین رونیب تا اتاقت تو ارنیب هم رو ناهارت

 .کن حساب روم یستین تنها نجایا تو نترس

 

 .یسپهر یآقا ممنونم واقعا: گفتم و زدم یکیکوچ لبخند

 

 !کوچولو خانوم خواهش_ 

 

 صدا با نکهیهم. رمیبگ رو لبخندم شدن قیعم یجلو نتونستم

 گفتیم بانمک و طونیش که بس داره شکر یجا خودش دمینخند

 "!کوچولوخانوم"

 

* * * 

 نیع در.. انداختم اطرافم به ینگاه. بستم رو در و شدم اتاق وارد

 شروک با نفره تک تخت. بود یکیش اتاق یلیخ بودنش کیکوچ

. بود تس اتاق تو نفره تک دیسف مبل و ها پرده با که ییطال و دیسف

 و بودم خسته واقعا چون بعد واسه گذاشتم رو لیوسا هیبق زیآنال

. چالخی سمت رفتم و انداختم تخت یرو رو فمیک! گشنه صدالبته

 .......هست توش صبحونه لیوسا دمید که کردم باز رو درش

 



 کردم عوض فمیک تو یراحت لباس با رو لباسام شدم ریس نکهیا بعد

 مارمش تا انداختم یزنگتک یسپهر دکتر به اول و تخت رو نشستم

 یکس تنها حاظر حال در االن و دمیترسیم چون. باشه داشته رو

 . کنه کمکم تونستیم که بود

 یلعنت نیآرم عالوه به هیبق و خاله طرف از جیمس و تماس یکل

 هی بعد تا کنم مسدود رو همشون شماره شدم مجبور. داشتم

 .بخرم دیجد مکارتیس

 

.. لبم به اومد یلبخند بودنش نرم از که تخت رو دمیکش دراز

 خونه تو نیهمچن و مازندران تو قبلمون خونه تو خودم خوابتخت

 !بود گهید زیچ هی نیا یول بودن نرم یلیخ هم خاله

 

 بهت لعنت.. گرفت گلومو بغض مخانواده و گذشته یادآوری با

 کردمیم عادت خاله به داشتم تازه بابا و مامان بعد من. نیآرم

 االن کنم؟ ترکشون شم مجبور و یکن ینطوریا اومد دلت چطور

 عموصابر و سیراو و خاله واسه بودم گذاشته که یانامه اون حتما

 گفته ویچ همه توش. شدن نگران و ناراحت یکل و خوندن رو

 االن مطمئنا اما. نگردن دنبالم گهید نکهیا و فرارم علت.. بودم

 یزندگ کنارتون تاابد من و نداشت وجود ینیآرم کاش. دنبالمن

 کممک فکرا نیهم با. نداشتم رو دیکن دامیپ نکهیا ترس و کردمیم

 ...رفتم خواب به و شد گرم چشمام
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 من ه؟یک نیا. شد بلند زنگ یصدا دوباره و خوردم یغلت جام تو

 یه که بود در پشت یک دونمینم حاال نباشه یکس که نجایا اومدم

 ظهر وسط. کردم باز رو چشمام و شدم میتسل آخرش. زدیم زنگ

 صورتم به بزرگ پنجره اون تو از میمستق دیخورش و بود

 دیترد با و در سمت رفتم کردم سر رو شالم نکهیا بعد. خوردیم

 . آورده ناهار و هتله ی  رسم لباس با پسر هی دمید که کردم بازش

 

 . رفت بعد و کردم یسیانگل به یتشکر و گرفتم ازش

 که بودم نذاشته دهنم تو رو اول قاشق هنوز و نیزم رو نشستم

 رو یکس خوبه حاال! اههه. شد بلند میگوش SMS" کیچ" یصدا

 .ندارما

 

 ه؟یخر کدوم گهید نیا. ارشهیک اسم به یکس از دمید که کردم بازش

 شمارش کیکوچ اسم با خودشه ریتخص خب! یدکترسپهر آهان

 ویس Kiarash دیبا که دارم باش یصنم چه من. کردیم ویس رو

 شده حساس ادیز من البته.. نوشتیم رو شیلیفام حداقل! کنه؟

 دارن یبد منظور کننیم یهرکار پسرا همه کردمیم فکر و بودم

 نکنم قضاوتش بود بهتر پس

 

 و کم یراحت نمیبب خواستمیم. شدم مزاحمت ببخش سالم: بود نوشته

 اونجا؟ که یندار یکسر

 



 یکس هنوزم که شدم دواریام و لبم رو اومد یمحو لبخند اریاختیب

 گهید یکی به زارهیم زنش عجب چه. باشه بهم حواسش که هست

 !نداره زن حتما. بده جیمس

 

 .ممنونم واقعا. یسپهر یآقا خوبه یچهمه سالم: نوشتم

 

 چشم باش خودت مواظب. خوبه: داد جواب دهینکش قهیدق به

 !ییایدر

 

. نزارم محلش بود بهتر. بود شده یمیصم حد از شیب گهید نیا

 و گرمخون آدم که بود معلوم چون شدمینم یعصب ازش البته

 وقت هی بود ممکن و بود مرد هی باشه یهرچ خب یول هیمهربون

 مواظب و رمیبگ نظر در رو یاحتمال هر بهتره! بشه نیآرم مثل

 .کنم اعتماد یمردچیه به محاله گهید من. باشم خودم

 

 .شدم مخوشمزه ناهار خوردن مشغول و زدم کنار رو فکرام

 

  ** 

 فرداشب#

 بعد از.. دادم فشار هم یرو محکم رو چشمام و بستم رویگوش

. بشم سرگرم تا خوندمیم رو رمان هی داشتم بکوب االن تا ظهر

 ".گنـاهکار" اسم به بود یمحشر رمان



 

 هی شام وقت به هنوز. افتاد جونم به ترس اومد که در زنگ یصدا

 به ودب کرده شروع دستام اریاختیب ه؟یک نیا پس بود مونده یساعت

 !نه یوا ؟یچ باشه نیآرم اگه.. دنیلرز

 

 یجا اون از. رفتم در سمت و شدم بلند و کردم سر رو شالم

 ارشیک دنید با و کردم نگاه رونیب به بود در یرو که یکیکوچ

 ییالب بخواد اگه کنه؟یم کاریچ نجایا نیا یول دمیکش یاآسوده نفس

  ؟یچ ارهیب سرم

 

 لباسم به ینگاه. باشه آدما اون از ادینم بهش. زدم کنار رو فکرام

 دهیپوش دخترونه کیتون هی چون نداشتم مانتو به یازین. انداختم

 :گفتم نییپا سر با. شدم روبرو باهاش و کردم باز رو در. بودم

 سالم

 

 ستم؟ین که مزاحم. سالم_ 

 

 .دییبفرما. دیمراحم نه:  رفتم کنار در یجلو از عیسر

 

 با یجاکفش یتو شیمشک اسپرت یکفشا گذاشتن بعد و تو اومد

 میبخور شام باهم اومدم: گفت دستش تو یتزایپ یهاجعبه به اشاره

 .بگم بهت یزیچ هی بعد و

 



 .گفتم یآروم" باشه" و زدم یکمرنگ لبخند
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 ودمب تونسته کهیت دو فقط من یول بود خورده رو تزاشیپ همه اون

 . بودم معذب جلوش و شدینم باز اشتهام. بخورم

 

 ؟یخورینم چرا_ 

 

 .نکنه درد دستتون. بسه نقدریهم ندارم اشتها_ 

 

 .جونت نوش هم دوما! مفردم من نبند جمع که اوال_ 

 

 !مفرد یآقا چشم: زدم یلبخند

 

 یمیصم متوجه تازه که شدند گرد تعجب و رتیح از چشماش

 رو سرم من و دیخند اونم که شدم سرخ خجالت و شدم زدنم حرف

 :گفت خندش شدن تموم بعد. انداختم نییپا

 

 .باش راحت باهام نکش خجالت_ 

 



 مهه و شدم بلند عیسر و نموندم اونجا که بودم دهیکش خجالت انقدر

 .نکیس تو انداختم و کردم جمع رو لیوسا

 

 نیشب ایب: گفت که بشورمش خواستم بود وانیل تا دو فقط ظرفا

 .یشوریم بعدا دارم کارت

 

 دمید که اومدم رونیب اتاق کیکوچ آشپزخونه از و نکردم یمخالفت

 تخت یرو روبروش. نشسته اتاق TV زیم کنار مبل تک رو

 :گفت که نشستم

 

 قهطب تو یکی و بودم مناسب خونه هی دنبال برات روز دو نیا تو_ 

 رو دشیخر یکارا همه امروز. کردم دایپ برات ساختمون هی دهم

 توش رو لیوسا و کنن زشیتم خوب تا بردم آدم تا چند و کردم

 دنبالت امیم شو حاضر صبح فردا. سآماده یچ همه فردا تا. ننیبچ

 . اونجا میبر تا

 

 ...نداشتم رو پولش که من یول بودم شده خوشحال یلیخ

 

 شه؟یم چند پولش لشیوسا عالوه به خونه خود_ 

 

 !جانان؟ خواستم پول ازت من: گفت و کرد یاخم

 



 ...که شهینم_ 

 

 خب؟ نباش پولش فکر به اصال_  

 

 ات شد خم و نشست کنارم. نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم

 نگاه اب دمید و کردم بلند رو سرم متعجب که نهیبب بهتر رو صورتم

 ..زده زل صورتم به یمهربون

 

 گهید: گفت و زد نگاهش تو یمهربون همون جنس به یلبخند

 چند تو یراست! کوچولو خانوم نشو معذب ینطوریا وقتچیه

 سالته؟

 

 ..سال 8١: گفتم آروم

 

 میسالگ 8٠ تو اگه! هاییکوچولو واقعا: گفت و کرد یاخنده

 !داشتم تو سن به بچه هی کردمیم ازدواج

 

 هچ به. دیخند خودشم که دمیخند و رمیبگ رو خندم یجلو نتونستم

 کنهیم فکر نشناستش یهرک! ها کنهینم فکر یامسخره یزایچ

. داره عروق و قلب تخصص که انگار نه انگار! هیزیچ یاوسکل

 سالش ١۴_١٠ خورهیم بهش شهینم باورم سالشه؟ ٠١ واقعا حاال

 .باشه



 

 ن؟یکرد ازدواج شما: دمیپرس دیترد با

 

 !باشم؟ متهل ادیم بهم: گفت و کرد یکوتاه خنده

 

 !اصال نه: گفتم رک

 

 گرفت رو خودش یجلو گهید یول بود گرفته خندش بودنم رک از

 .بشه حفظ شینیسنگ تا

 

 جانان؟_ 

 

 یچیه و شد قفل چشمام تو نگاهش دمید که کردم نگاهش منتظر

 .نگفت

 اشتدیبرنم ازم نگاه.. شدیم شتریب حالتش نیا از تعجبم لحظه هر

 !بود چشماش تو یبیعج حس هی و

 

 ؟یسپهر یآقا_ 

 

 به باالخره و کردم صداش اسم همون با بازم که نداد یجواب

 .اومد خودش



 هک داد رونیب کالفه رو نفسش و داد فشار هم یرو سفت چشماشو

 خوبه؟ حالتون: گفتم نگران یکم

 

 ییجا هی رفت فکرم هوی. خوبم آره:گفت و کرد باز رو چشماش

 .خوامیم معذرت بهت زدم زل که نشدم متوجه

 

 آسوده رو نفسم نداشت یمنظور ششده قفل نگاه از نکهیا از

 د؟یبگ بهم دیخواستیم یچ حاال: گفتم و دادم رونیب

 

 ساعت صبح فردا. دارم یکار هی برم دیبا من. نبود یمهم زیچ_ 

 .دنبالت امیم 8١

 

 رفت و کرد یخدافظ و شد بلند بعد
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 به ینگاه اول و شدم داریب خواب از میگوش آالرم یصدا با

 .بودم شده داریب زود ساعت مین خوبه..انداختم ساعت

 

 خشک رو موهام که همونطور و گرفتم یربع کی دوش هی اول

 رونیب لباس   دست هی فمیک تو از.. شدم خارج حموم از کردمیم



 رمب فرصت سر دیبا و بودم آورده دست دو کال.. بپوشم تا برداشتم

 . بخرم

 

 یمانتو.. انداختم ینگاه خودم به نهیآ تو شدم آماده که کامال

 جذب یل شلوار هی و زانوم یباال تا رنگ یگلبه دوختخوش

 و بود یخوب یهوا. بودم کرده سرم هم یگلبه شال هی. رهیتیآب

 لمیوسا همه و کردم دخترونه میمال شیآرا هی. نبود پالتوم به یازین

 .شد بلند میگوش زنگ یصدا که کردم جمع فیک تو رو

 

 .منه منتظر و اومده یعنی بود انداخته تک هی که بود ارشیک

 .شدم خارج اتاق از و دهنم تو گذاشتم نون لقمه هی عیسر

 

 با. هکنیم صحبت دارهتل با داره دمید که رفتم نییپا آسانسور با 

 گفت دادنش جواب بعد و دادم یآروم سالم که سمتم اومد دنمید

.. میشد خارج هتل از کارها انجام بعد و بهش دادم که بدم دارویکل

 و دبو برداشته رو سقفش االن که نازش و گریج نیماش سمت رفت

 و نداشت در تا دو کال نایماش نیا المصب.. نشستم منم که شد سوار

 نشسته اونجا منم که بود رانندهکمک ییجلو در نیهم جهینت در

 . بودم

 

 نیماش تو بود زده خودش به که یآدکلن تلخ و سرد خوش   حهیرا

 ...مبکش یقیعم نفس اریاختیب یالحظه شد باعث و بود شده پخش

 



 د؟ش بد حالتون هوی چرا شبید: دمیپرس مکث یکم با افتاد که راه

 

 شد؟ بد حالم واقعا: کرد یکوتاه خنده

 

 .نیختیر هم به کمی کردم حس بله_ 

 

 .نباش نگران نبود یمهم زیچ نه_ 

 

 .نگفتم یزیچ گهید

 

 ...شکستیم رو موننیب سکوت یکالمیب و آروم کیموز

 

 روبروش به یکمرنگ اخم با که کردم نگاهش بفهمه نکهیا بدون

 . کردیم نگاه

 

 اون. سکوت و بود سکوت فقط و بود رفته سر محوصله یلیخ

 . بود شده تموم هم کیموز

 

 هب و آوردم درش فمیک از متعجب که شد بلند میگوش زنگ یصدا

  ه؟یک گهید نیا.. کردم نگاه بود افتاده که یناشناس شماره

 



 مثل ترس نیآرم یصدا دنیشن با که دادم جواب مکث یکم با

 !افتاد جونم به خوره
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 .دنبالت امیب تا یهست یگور کدوم یگیم االن نیهم_ 

 

 بهم هگید! نداره یربطچیه تو به: گفتم صدام شده کنترل لرزش با

 کنمیم تیشکا ازت وگرنه نزن زنگ

 

 زایچ نیا به نجایا سیپل! وقت هی زندون مونیننداز! بابا نه عــه؟_ 

 .یخانم دهینم تیاهم

 

 : دادم فاصله گوشام از رو یگوش لحظه هی شیبعد داد با

 

 ! ؟یدیفهم خونه یایم یشیم پا االن نیهم_ 

 

 !ذارمینم پامو باشه توش تو نحس وجود که ییاونجا من_ 

 

 درازت زبون اون خودم! یعوض خوندس تفاتحه کنم داتیپ_ 

 !کوچولو برمیم رو



 

.. داد یگوش کردن قطع از نشون بوق خراشگوش یصدا بعدش

 .. بودم دهیترس یلیخ و دیلرزیم دستام

 

 ؟یخوب تو جانان؟_ 

 

 بله..ب_ 

 

 ؟یختیر هم به گفتن یبد زیچ_ 

 

 کنه دامیپ. دنبالمه..د.. بود مپسرخاله..پ: گفتم مکث یکم با

 !کشتمیم

 

 سمتم دیچرخ و نگهداشت گوشه هی رو نیماش

 

 نترس برسه بهت دستش ذارمینم من لرزه؟یم چرا صدات_ 

 خب؟

 

 !مطمئنم کنهیم دامیپ.. کنهیم دامیپ: گفتم هیگر با

 

 .بده رو تیگوش_ 



 

 در رو مکارتشیس که بهش دادم لرزونم دست با یحرف چیه یب

 شکوند و آورد

 

 فادهاست مکارتیس هی داشبورد تو. کنه یابیرد تونستیم نیا با_ 

 .من بدش دارم نشده

 

 دستم انقدر یول برداشتم رو مکارتیس و کردم باز رو داشبورد

 من از زودتر که شم خم خواستم. نیماش کف افتاد که دیلرزیم

 قطع نفسم یکینزد همه نیا از من و داره برش تا شد خم خودش

 . شد

 

 شد باعث نیا و بود افتاده پام یرو دستش هی آرنج ناخواسته

 .شه منقبض بدنم عضالت

 

 هلحظ چند بعد و گشت دنبالش کمی مکارتهیس بود کیکوچ چون

 .یگوش تو انداخت و داشت برش

 

 هم من خود جز. کن استفاده مکارتیس نیا از بعد به نیا از_ 

 .نترس پس دونهینم رو شمارش یکس

 

 .نکنه درد دستتون چشم_ 



 

 نترس؟ نگفتم مگه. لرزهیم صدات که هنوزم_ 

 

 امیکس سساخته کارم نهیبب ییجا هی منو اگه: گفتم ترس و بغض با

 ...باشه پشتم که سین

 

 ،کن حساب روم که گفتم! جم؟یهو وسط نیا من: گفت و کرد یاخم

 باشه؟. دوست هی مثل

 

 و کرد بسته و باز چشماشو نانیاطم با که کردم نگاهش لحظه چند

 حرف.. کنه تمیحما هست یکس که شد قرص دلم ته چرا دونمینم

 .شد دلم شدن قرص باعث نیا و بودم کرده باور رو شصادقانه

 

 همون و نموند جوابیب که دادم رو شیمهربون جواب لبخندم با

 ...افتاد راه بعد و زد بهم رو مهربونش لبخند
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 یمشک ینما با لوکس یلیخ ساختمون هی یجلو بعد قهیدق چند

 ..کردم نگاه ساختمونه به که نگهداشت

 .بود بلند یلیخ چون شدیم یاطبقه ٠١_١١ کنم فک

 



* * * 

 .زد رو 8١ طبقه یلمس دکمه و میشد آسانسور وارد

 وشهگ هی و بودم معذب یلیخ موننیب کم فاصله بخاطر آسانسور تو

 .بود نییپا سرم و بودم سادهیوا

 

 یلیخ بود معلوم.. کردیم نوازش رو مشامم آدکلنش حهیرا 

 فقط و نداره باهاش ینسبت چیه که یدختر واسه یوقت. گرونه

 هگید خرهیم گرون مطمئنا خونه ییجا نیچن تو کنه کمکش خوادیم

.. رسهیم شخانواده و خودش به یلیخ که هیآدم معلومه

 .داره پول همه نیا که بحالشخوش

 

 هی به و بود سادهیوا نهیس به دست که کردم نگاهش یچشم ریز

 ودنب یمغرور آدم که بود بیعج. بود فکر تو و رهیخ نامعلوم نقطه

 تهالب. داره یجالب تیشخص کردمیم احساس. بود پولدار نکهیا با

 چجور دونمینم و دمیفهم رو نیا روز دو یکی نیا شناخت از

 .هیآدم

 

 . خودش بعد و شم خارج من اول شد منتظر سادیوا که آسانسور

 

 دواح تا دو کال و میبود دیسف دکور با متوسط اندازه سالن هی تو

 اطراف از رو نگاهم صداش با. بود یکیش یجا یلیخ.. داشت

 .گرفتم

 



 یوقت و کنمیم یزندگ توش من که ی  اخونه واحدا نیا از یکی_ 

 .برداشتمش تو واسه هیخال طبقه نیا گهید واحد دمید

 

 :گفت که کردم نگاهش ناباور و کرد پر رو نگاهم بهت

 

 یلو نگفتم بهت قبلش یشیم یعصب االن مثل دونستمیم چون_ 

 .نداشتم یمنظور کار نیا از کن باور

 

 و؟ر حرفتون نیا کنم باور یچطور: گفتم تیعصبان و بغض با

 توقاون نیکنیم دایپ برام یمعمول و مناسب خونه هی نیگفت شما

 خودتون خونه ییروبرو واحد لیدلیب که کنم باور نیخوایم ازم

  ن؟یکرد انتخاب رو

 

 دختر   هی از بخوام که ستمین ییمردا اون از من کن باور جانان_ 

 . گمیم راست بخدا. کنم سوءاستفاده تنها

 

 بابت و نیاین سراغم گهید. کنمینم باور من: زدم پس رو اشکام

 . ممنونم هم روزتون چند کمک نیا

 

 دستم مچ مانتو یرو از که شم رد کنارش از خواستم و گفتم نویا

 .سوندمیوا و گرفت رو

 



 !کنمیم خواهش جانان_ 

 

 به رشتیب خونه نیا کنم فکر: گفتم طعنه با و زدم پس رو دستش

 ور راحت وخودشون که بخوره یابونیخ زه.هر یزنا درد

 ..... رفع هاتوهوس اونها لهیوس به هم تو و بزان ارتیاخت

 

 خودت به چطور: کرد قطع رو حرفم شیعصب و قاطع یصدا با

 !؟یکن قضاوتم راحت انقدر یدیم اجازه

 

 نم: داد ادامه یآروم لحن با که سمتش دمیچرخ فقط و نگفتم یزیچ

 دراز حدم از فراتر پامو وقتچیه و دارم ییقرمزا خط خودم واسه

 ذهن تو که یزیچ اون. نبودم یدختر چیه با حاال تا من. کنمینم

 یکس با بخوام که یوقت تا کنم فکر بهش خوامینم من یحت توعه

 همون بودم یهوسباز آدم اگه من که گفتم بهت بارم هی. کنم ازدواج

 ازش که ییبال اون موقع همون و مارستانیب بردمتینم شب

 !اوردمیم سرت رو یترسیم

 تونمینم و هستم یرتیغ آدم چه که کنم فیتعر خودم از خوامینم 

 ستمین هم یرتیغیب آدم یول. بمونه پناهیب تو مثل یپاک دختر بزارم

 صدات کیکوچ اسم به و دارم باهات که هم یتیمیصم نیا! جانان

. کنمیم برخورد ینطوریا همه با من. نیهم اخالقمه فقط کنمیم

 کینزد بهم خواستمیم فقط کار نیا از نداشتم یبد قصد کن باور

 هنزار که باشه یکی سراغت اومد تپسرخاله وقت هی اگه تا یباش

 .نیهم کنه تتیاذ

 



 اب رو حرفم از یشرمندگ.. بود گذاشته ریتاث روم یلیخ حرفاش

. .من: گفتم یاشرمنده لحن با. کردمیم حس بدنم یسلوال تکتک

 ونبهت که دیببخش منو.. یسپهریآقا خوامیم معذرت حرفم بابت من

 .زدم تهمت

 

 .انداختم نییپا رو سرم بعد
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 بلند رو سرم و گذاشت چونم ریز شالم پارچه یرو از رو دستش

 لبخند. دوختم مهربونش یچشما به رو شرمندم نگاه که کرد

 حق بهت و یترسیم فقط که دونمیم من: گفت و زد یکمرنگ

  خب؟ کن اعتماد بهم اما. دمیم

 

 د؟یناراحت ازم_ 

 

 ! کوچولو خانوم دمیم حق بهت که گفتم: داد ادامه و کرد ینچ

 

 زدم یلبخند و شد راحت المیخ نبود دلخور ازم نکهیا از

 

 .یسپهریآقا دیکنیم درکم که یمرس_ 

 



 دوست هی مثل روم که گفتم: گفت و شد محو لباش رو از لبخند

 .یسپهر یآقا نگو بهم پس. کن حساب

 

 هی کنمیم احساس ینطوریا: داد ادامه یبانمک و مظلوم لحن با بعد

 ! یزنیم صدام اسم نیا با احترام بخاطر که مرگم دم و ریپ آدم

 

 . بود گرفته خندم لحنش از

 

 باشه؟_ 

 

 !ارشیک آقا.. چشم: گفتم زده خجالت و آروم

 

 میبر حاال! شد حاال خوب، دختر نیآفر: گفت و زد یناز چشمک

 !کوچولو هیهمسا بدم نشونت رو تخونه

 

 در که رفتم یچپ سمت واحد به دنبالش و دمیخند یآروم یصدا با

 تو میبر نکهیا قبل و کرد باز یدیکل با رو شیاقهوه کیش یلیخ

 نهات نیا قسم جدم به: گفت بامزه و گرفت سمتم رو دیکل و دیچرخ

 ات رشیبگ حاال! ندارم رو شگهید یکی خودم و خونست نیا دیکل

 .شه راحت التیخ

 



 واقعا چون.. بودم شده زدهرتیح بود باال انقدر درکش نکهیا از

 ولشغ طونیش شب هی و باشه داشته یاگهید دیکل نکنه دمیترسیم

 !بزنه

 

 هک کنم تشکر خواستم و کردم نگاهش قدردان و گرفتم رو دیکل

 به یازین: گفت و گذاشت شینیب رو سکوت نشونه به رو انگشتش

 ! یآب چشم هیهمسا ستین تشکر

 

 هردفعه و روم ذاشتیم دیجد لقب هی زدیم حرف باهام که دفعه هر

 هر یچ همه به که هیسبک دختر چه گهیم االن. نداختمیم خنده به

 .واال! خندهیم هر

 

 !ها کوچولو خانوم اول: گفت داخل به اشاره با و کرد باز رو در

 

 رو در و تو اومد خودشم که شدم وارد و دمیپاش روش به یلبخند

 همه نیا منو! لَهاولَه. شدم الل رسما اطراف به نگاهم با که بست

 !  محاله یخوشبخت

 

 نه یول. اومده خودش خون یاشتباه کنم فکر. بودا ییجا عجب

 !که ستین احمق گهید

 

 !قشنگــه چقدر: گفتم زده جانیه و گرفتم مشتم تو رو لپام



 

 !نداره شمارو قابل_ 

 

 ونیدکوراس شدم قلب شکل به نگاه هنوزم و بود گذشته قهیدق چند

 بزرگ یقد پنجره اون از شتریب. کردیم برنداز رو خونه محشر

 دهپوشون رو ییرایپذهال یواراید از یکی بایتقر.. بود اومده خوشم

 . بود

 شهر کل طبقه 8١ نیا از و بود شده زده کنار دشیسف یهاپرده

 .بود پام ریز
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 :اومدم خودم به خندونش یباصدا

 

 !لپاتو اون یکند_ 

 

 زدهجانیه هروقت: گفتم و کردم آزاد مشتام حصار از رو لپام

 هیاراد ریغ کنمیم ینجوریا شمیم

 



 !یشیم بانمک یلیخ_ 

 

  زدم یلبخند زدهخجالت بعد و کردم نگاهش متعجب

 

 امیم روزانیهم یول شلوغه مارستانیب تو سرم کمی روز چند نیا_ 

 فاز نیا از و شه عوض هوات و حال کمی تا میبگرد میبر دنبالت

 .یایب رونیب تزده غم

 

 یلیخ: کردم اکتفا یلبخند به فقط و ندادم بروز یول کردم ذوق

 .ممنون

 

 ....سپیآقا: گفتم دیرس ذهنم به که یسوال با

 

 ازمب عه: گفت یاشده بیترک لبخند و اخم با و کرد قطع رو حرفم

 !یگیم واسم نیهم که

 

 حفظ رو لبخندش و کرد باز رو شیتصنع اخم که نگفتم یزیچ

 ؟یبگ یخواستیم یچ حاال: کرد

 

 ؟یکنیم یزندگ تنها شما: گفتم دیترد یکم با

 



 چطور؟ آره_ 

 

 رکمت من و بود بهتر نبود تنها اگه. دمیترس آره، گفت نکهیا از

 .دمیترسیم

 

 .دمیپرس ینطوریهم_ 

 

 مگیم بازم: گفت که دمیپرس رو سوال نیا چرا بود دهیفهم انگار

 خب؟ ذهنته تو که یزیچ از نترس و باش داشته اعتماد بهم جانان،

 .ستمین نامرد من

 

 . باشم داشته اعتماد بهش گفتیم نانیاطم با

 

 . ازش دمیترسینم گهید.. کردم نگاهش

 

 هی رهیم کردم فکر. خورد زنگ شیگوش که بگه یزیچ خواست

 یسیانگل به. داد جواب جلوم نجایهم یول بده جواب گهید یجا

 . بده ماراشیب از یکی حال ظاهرا که دمیفهم. زدیم حرف

 

 

 .برم زود دیبا دارم بدحال ضیمر هی: گفت بهم رو و کرد قطع



 

 رو. سادمیوا چارچوب تو که شد خارج خونه از عیسر و گفت ونیا

 چقدر یلعنت. بستیم رو کفشش یبندا داشت و بود نشسته زانو هی

 مثل الغر هم نه گنده و یکلیه ادیز نه! بودا فرم رو کلشیه

 !تیکبرچوب

 

 حتما یداشت یکار اگه ،یدار که رو شمارم: گفت حالت همون تو

 .بزن زنگ

 

 .ممنون باشه_ 

 

 . اینکن باز یکس رو درو: سمتم دیچرخ و شد بلند

 

 .چشم_  

 

 از بکش هم هاروپرده هست خونه تو یداشت الزم یهرچ_ 

 . شهیم دهید خونه داخل یکنار ساختمون

 

 

 شعجله بخاطر زدیم حرف زیر هی که بود گرفته خندم

 



 !!مرد چارهیب ضیمر اون دیبر شما باشه_ 

 

 

 .خدافظ: گفتم خنده باهمون که کرد یبایبا دستش با هابچه مثل

 

 . رفت و شد آسانسور سوار باالخره

 

 زج طبقه نیا تو درسته..بستم درو و خونه داخل برگشتم عیسر

 نمک اطیاحت بود بهتر یول ستین یاگهید واحد من و ارشیک خونه

 نگاه خونه ینما به دوباره.. کردم قفل پشت از رو در نیهم واسه

 با. داشت یجالب و کیش یبند رنگ و ونیدکوراس یلیخ.. کردم

 یهاکوسن با دیسف مبل دست هی. یمشک و دیسف و قرمز یرنگا

 یلیخ و گرد فرش د،یسف زیم با یمشک یدیاال قرمز،

 عالوهبه. بود شده انداخته دیسف یپارکتا رو هم یطرحخوش

 ..خونه گهید یالیوسا

 

 ودب شکل یچیمارپ رنگ دیسف پله تا چند فقط بود آپارتمان چون 

 که گهید در عالوه به خونه اتاق تک یحاو کیکوچ سالن به که

 . بود قرمز هم ها نرده. شدیم ختم بود یبهداشت سیسرو
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 لمث ونشیدکوراس یبندرنگ.. شدم اتاق وارد و رفتم باال هاروپله

 .بود خوشگل یلیخ.. بود خونه خود

 

 و کردم باز رو رنگ یمشک کمد در و آوردم در رو شالم و مانتو

 .بود دخترونه ینو لباس انواع از پر توش.. داخلش گذاشتم

 

 زا رانیا تو یهرچ دیبا و کردمیم یزندگ تنها بعد به نیا از گهید

 .شهیم الزمم گهید چون بفروشم رو دهیرس ارث به بابام

 

 ور بابام شرکت و خونه که خواستم و زدم زنگ رانیا تو لمیوک به

. بزنه حسابم به رو همش پول و بفروشه رو بود من مال االن که

 .گردونمیبرم ارشیآقاک به رو لشیوسا کل و خونه پول بعد

 

 خاله شیپ یوقت و اوردمینم در سر ادیز زایچ نیا از خودم البته

 گفتم ینیحس یآقا لم،یوک به اما بود کارا همه ریگیپ عموصابر بودم

 دیبا خودم و جداست خونواده اون از راهم گهید بعد به نیا از که

 .بشم کارا ریگیپ

 اعتماد بهش نیهم واسه بود بابام کینزد یدوستا از ینیحس یآقا

 .داشتم

 

 .بخورم و کنم درست خودم واسه یزیچ هی تا آشپزخونه تو رفتم

 با هک بود ساعتممین. بود گشنم یحساب و بودم نخورده هم صبحونه

 .زدمیم حرف ینیحس یآقا



 

 دایپ توشون یچهمه. کردم باز کمدارو و کردم باز رو خچالی در

 . شدیم

 

 !غذا فقط االن چون شدم الشیخیب

 

 هی عدب. شه آب خشی تا گذاشتم و برداشتم مرغ لهیف هی زریفر تو از

 کردن سرخ به کردم شروع و گذاشتم خودم واسه برنج مانهیپ

 .مرغه

 

 ظرفا شستن بعد و خوردمش اشتها با شد آماده غذام که کامال

 ...بخوابم یکم گرفتم میتصم

 

 ...چندروزبعد#

 

... کردم موهام کردن خشک به شروع و نشستم شیآرا زیم یجلو

 به شدم رهیخ نهیآ تو و ختمیر دورم آزادانه شد خشک که کامل

 ...خودم

 

 .بود آورده مهیروح روز به یچ ییتنها.. کردیم مخفه داشت بغض

 گهید حاال شناختنشیم گرمخون و طونیش دختر هی همه که یمن

 نیتر تنها. بکشم رخش به رو هامیطونیش که نداشتم رو یشکیه



 یسراغ وقتا یبعض که بود ارشیک فقط! انگار بودم نیزم دختر

 ودب ایدن تو آدم نیآشناتر فعال یول بود بهیغر هی. گرفتیم ازم

 .. برام

 

 خونه یریگگوشه و ییتنها از دستم ادیب پوال اون اگه کردمیم فکر

 حالم تا خرمیم بخوام یهرچ گردم،یم رونیب رمیم و امیم در

 درد مرحم بازم یول بود حسابم تو االن پول یکل..  شه خوب

 نکهیا از شدینم محار ترسم کردمیم یهرکار چون نشدن مییتنها

 .کنه دامیپ نیآرم و رونیب برم نکنه

 

 نیا و کنم دل و درد باهاش که خواستیم همدم و دوست هی دلم فقط

! یشکیه.. نبود یشکیه یول..  کنه پر رو وجودم ییتنها خالء

 .بود همدمم که بود خونه یواراید نیهم. بودم تنها یتنها

 

 روزم چند بغص اون و ارهیب رو بغضم طاقت نتونست گلوم

 هامهیگر یصدا و گذاشتم  یرو دستام یرو رو سرم.. شکست

 یچ دلم خدا؟ چمه من!  بود بد ییتنها چقدر... کرد پر رو اتاق

.. بود محبت خالء از پر وجودم فقط.. دونستمینم خودمم خواد؟یم

 ! دونمینم ؟یک جانب از محبت
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 به ینگاه و برداشتم زیم یرو از رو سرم میگوش زنگ یصدا با

 هک بود اون فقط. بود افتاده ارشیک اسم.. انداختم یگوش صفحه

 . گرفتیم رو سراغم

 

 و بغض با.. چسبوندم گوشم به ویگوش و کردم برقرار رو تماس

 :گفتم ادمیز هیگر خاطر به صدام تو لرزش

 

 .ارشیک آقا سالم_ 

 

 .بود خورده جا صدام تو بغض از

 

 لرزه؟یم چرا صدات! جانان؟_ 

 

 .نیهم کردم هیگر بود گرفته دلم کمی فقط سین یزیچ_ 

 

 امیم االن سین خوب حالت تو جانان! ن؟یهم: گفت و شد یعصبان

 .فقط نکن هیگر باشه؟ شتیپ

 

 ..اومد لبم به یمحو لبخند شینگران از

 



 یکم بودم تنها چون فقط من. نیبرس کارتون به شما خوادینم_ 

 .شم سبک کردم هیگر

 

 امیم شو حاضر زود! توعه حال کردن خوب کارم نیترمهم االن_ 

 .دنبالت

 

 ...یول_ 

 

 !.نیماش تو ارمتیم زور به یاین. درم دم گهید قهیدق8۵! سیه_ 

 

 دیخورش غروب یکاینزد.  نداشتم یاچاره کنم فکر.. کرد قطع بعد

 .بود سرد هوا و دیباریم داشت برف و بود

 

 رو موهام همه و دمیپوش جذب یل شلوار هی با رو دمیسف یپالتو

 کمرنگم یصورت بافت کاله شال یجا به. کردم جمع سرم یباال

 رنگ همون به کمرنگ رژ هی و دمیپوش ستش گردنشال با رو

 .زدم یصورت

 . لیرم هم ذره هی

 

 پرتاس یکفشا دنیپوش بعد و گذاشتم پالتوم بیج تو رو میگوش

 آسانسور با و شدم خارج خونه از رنگش یصورت یخطا با دمیسف

 . دره دم نیماش تو دمید که کردم باز رو در.. رفتم نییپا



 

 و زد یکمرنگ لبخند دنمید با که نشستم و کردم باز رو جلو در تک

 :گفت یشوخ لحن با

 

 !زرو زر یکوچولوخانوم سالم_ 

 

 محو خندم زود که بود بد حالم انقدر یول دمیخند گلو تو صدایب

 ...شد

 

 .اختماند کارتون از شمارم دیببخش: گفتم و انداختم نییپا رو سرم

 

 کرف ینطوریا پس. رونیب میبر دنبالت امیب که بودم زده زنگ_ 

 باشه؟ نکن

 

 :گفت که نگفتم یزیچ

 

 نمت؟یبب باتوام جانان..  کن نگام_ 

 

 کردم نگاه چشماش تو و آوردم باال رو سرم

 



 مثل اگه من! شده ینطوریا چشمات که یکرد هیگر چقدر نیبب_ 

 قرمزش هیگر با وقتچیه داشتم یخوشگل یچشما نجوریا تو

 !کردمینم

 

 هی طفق چشما نیا یجا به کاش: گفتم بغض با و گرفتم ازش نگاه

 ایدن نیا تو رو نفر هی فقط کاش.. داشتم دل ته از یخوشحال ذره

 ..نباشم تنها که داشتم

 

: گفت کالفه که دیچک هامگونه رو چشمام از اشک قطره چند

 تنهات خونه اون تو کردم غلط اصال! نکن هیگر کنمیم خواهش

 !یبش یحال نیا که گذاشتم

 

 .دینک سرزنش رو خودتون که دیندار قبالم در یتیمسئول شما یول_ 

 

 بخاطر یول یکن حساب روم دوست هی مثل بودم گفته من! دارم_ 

 . نزدم سر بهت و گذاشتم تنهات مارستانیب تو ادمیز کار

 

 مهمم؟ براش واقعا یعنی.. گفتیم نارویا چرا دونمینم

 

 جانان؟_ 

 

 .بله_ 



 

  شه؟یم خوب حالت میبر کجا اگه_ 

 

 ...جایه_ 

 

 ههقهق به امشب اگه ستمین ارشیک: گفت و دیکش یپوف کالفه

 !اخمو ییایدرچشم نندازمت

 

 ...افتاد راه و کرد روشن رو نیماش بعد
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. خندوندمیم یکم هاشیشوخ با اون و زدمینم یحرف راه کل تو

 یهادونه از رو نگاهم من یول شد ادهیپ و نگهداشت رو نیماش

 گه شد سوار بعد قهیدق چند.. نگرفتم پنجره رو برف درشت

 از چشمام دستش تو یبرج یبستن تا دو دنید با و کردم نگاهش

 !شدند گرد تعجب

 

 یهوا تو من خود یول دونمینم تورو: گفت و دیخند تعجبم از

 !!چسبهیم بهم یلیخ یبستن یبرف

 

 ؟یچ یبخور سرما اگه یشد وونهید_ 



 

 .ریبگ نویا حاال. کردم عادت خورمینم سرما نترس_ 

 

 .گرفتم ازش که گرفت سمتم هارویبستن از یکی بعد

 بخورم سرما هوا؟ نیا تو بخورم یچجور رو همه نیا من آخه

  ؟یچ

 

 به کردم شروع نیهم واسه بود خواسته یبستن دلم خودمم یول

 ..خوردنش

 

 واجب. کرد تموم اون که بودم خورده رو نصفش زور به هنوز

 مومت نیا بود بهتر کیکوچ یفیق هی ؟یریبگ هایبرج نیا از بود

 !که شهینم

 

 ردکیم یرانندگ داشت که بهش رو. بخورم تونستمینم واقعا گهید

 .بخورم تونمینم گهید ینگهدار رو نیماش شهیم: گفتم

 

 !من بدش_ 

 

 !؟یچ: گفتم متعجب

 



 دختر؟ یکنیم تعجب یزیهرچ واسه چرا: گفت و کرد یاخنده

 

 ..هیدهن آخه_ 

 

  داره؟ یاشکال چه باشه خب_ 

 

 هک یقسمت همون از و بهش دادم رو میبستن و نگفتم یزیچ گهید

 از شتریب چشمام گهید!! خوردن به کرد شروع بودم خورده خودم

 چندشش و هیدهن که سین مهم براش یعنی.. شدنینم گرد نیا

 !شه؟ینم

 

 :گفت کرد که تمومش

 !هستم یوسواس آدم خورماینم رو یهرکس هیدهن من_ 

 

 ؟یخورد نویا چطور پس_ 

 

 !کوچولو خانوم یستین یهرکس که تو_ 

 

 لبمو و انداختم نییپا رو سرم و لبم به اومد یلبخند اریاخت یب

 .دیخند گلو تو که دمیگز

 



 یجاها از یکی تو دمید که نگهداشت قهیدق ١١ حدود بعد رو نیماش

 یفضا هم و داشت یشهرباز  هم. نهیبرل هیدنید و خوشگل یلیخ

 .دونستمینم رو اسمش یول... و رستوران  سبز

 

 .شو ادهیپ_ 

 

 به شونه و کمینزد اومد. میشد ادهیپ و میکرد باز همزمان رو در

 ...میشد وارد و میرفت یورود در سمت ششونه

 

 یزیچ هوا شدن کیتار تا و بود کرده غروب بایتقر دیخورش

 .بود نمونده

 

 س؟ین تگشنه هنوز ای میبخور شام میبر_ 

 

 .بگذره کمی بزار نه_ 

 

 .یاوک_ 

 

 قدم میداشت تیجمع از پر اما نیدلنش یفضا اون تو حرفیب

 :گفت که میزدیم

 



 ؟یبگ یزیچ یخواینم_ 

 

 بگم؟ یچ: گفتم و کردم نگاهش 

 

 .بزن حرف باهام. سین خوب حالت و گرفته دلت نکهیا لیدل_ 

 

 دوختم روبروم به و گرفتم ازش نگاه

 

 .. ندارم گفتن واسه یزیچ_ 

 

 .بگو یخوایم یهرچ. پره دلت یول_ 

 

 : گفتم یداربغض و آروم لحن با و فشرد گلومو بغض

 

 ییآشنا و دوست چیه نجایا یوقت..  چمه دونمینم خودمم راستش_ 

 رونمیب. رهیگیم دلم خب تنهام خونه تو شب تا صبح و ندارم

 ترسمیم هم طرف هی از و شناسمینم رو ییجا چون برم تونمینم

 برام هنوز هم خونوادم دادن دست از غم..  کنه دامیپ نیآرم

 ..تازس

 

 ..یبمون تنها ذارمینم گهید_ 



 

 . میباش ارتباط در باهم میبخوا که میندار باهم ینسبت چیه ما یول_ 

 

  شه؟یم که دوستانه رابطه هی_ 

 

 .شهینم. یپسر هی شما یول_ 

 

 پسرم هی من چون فقط. اشتباهه ما یدوست یکنیم فکر چرا_ 

 ؟یندار اعتماد بهم ای ؟یکن قبولم دوست هی عنوان به یتونینم
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 ...فقط. ارشیآقاک دارم اعتماد بهت من_ 

 

 اگه ؟یش تنها بازم و کنم ولت روز هی یترسیم ؟یچ فقط_ 

 لتو روز هی محاله و ستمین یمعرفتیب آدم من بگم دیبا هینطوریا

 ..کنم

 

 که زنت یکن ازدواج اگه یول: گفتم کردن دست دست یکم با

 ! یباش ارتباط در یاگهید دختر با ذارهینم

 



 یکمی. کردم نگاهش تعجب با که خنده ریز زد یپق حرفم نیا با

 !که نداشت یتموم شخنده یول گذشت

 

 خنده یهارگه هنوز که ییصدا با و شد تموم شخنده باالخره

 !!کنم ازدواج یکس با روز هی محاله من! ازدواج؟: گفت داشت

 

 شه؟؟یم مگه_ 

 

 .رمیگینم زن حاالها حاال من نباش مسئله نیا نگران تو_ 

 

 تدوس هی عنوان به تونستمیم. کردم نگاهش فقط و نگفتم یزیچ

 طونیش تیشخص از. آره دارمش؟ که یکس تنها بشه که کنم قبولش

 .ادیم خوشم یلیخ مهربونش و

 

 .قبوله باشه: گفتم آروم

 

 هنکیا اول قانون! دارما قامیرف واسه ییقانونا من یول: زد یلبخند

 پاک اسمم اول از رو" آقا" مسخره کلمه مثال ،یباش راحت باهام

 خب؟ یکنیم

 باجنبه دیبا و امیراحت و شوخ آدم یلیخ من نکهیا هم دوم قانون 

 .گمیم بعدا هم یبعد یقانونا. یباش

 



 ؟یذاریم قانون که یسرباز برم خوامیم مگه! وا_ 

 

 نیا از من یبدون تا گفتم نارویا یدختر هی تو چون. یهرچ حاال_ 

 فتمگ که ییزایچ. راجبم ینکن یبد یفکرا و راحتم باهات بعد به

 ؟یدیم انجام

 

 .آره: گفتم مکث یکم با

 

 یخوشگل  یکوچولو قیرف چه بحالما خوش: گفت و زد یلبخند

 !دارم

 

 !رفت؟ ادتی دوم قانون: گفت و دیخند که کردم نگاهش یعصب

 

 .گفتم یآهان و شد راحت المیخ

 

 !کنم مهمونش یمشت شام هی رو قمیرف ببرم حاال_ 

 

 یکینزد نیا که یرستوران سمت به باهاش قدمهم و دمیخند زیر

 ....میرفت بود

 



 نیهم تو که یشاپیکاف تو االن و بود گذشته یساعت دو حدود 

 دستمو. سوخت گلوم و کردم یآروم عطسه هوی. میبود بود محوطه

 ؟یوبخ تو: گفت نگران ارشیک که دمیگز رو لبم و گذاشتم گلوم رو

 

 .سین یزیچ خوبم آره_ 

 

 ..سرفه تا چند بندش پس و

 

 .یخورد سرما کنم فک_ 

 

 ! من شانس از نمیا اه: گفتم کالفه

 

 .نشه دتریشد باش مواظب فهیخف که فعال نترس حاال_ 

 

 من حاال! بخورم یداد یبستن سرما وسط که توعه ریتقص همش_ 

 بکنم؟ یغلط چه

 

 به برسه چه بودم کرده تعجب راحتم و یمیصم لحن از خودمم

 خوادینم: گفت بعد و زد یلبخند و اومد در بهت از کمکم. ارشیک

 !خدمتته در دربست دکتر یآقا! یبکن یغلط چیه

 



 اگه نکهیا.. آخرش جمله از اومد خوشم لحظه هی چرا دونمینم

 .کنه خوبم تونهیم و دکتره خودش شه دیشد میسرماخوردگ

 

 .میبر پاشو_ 

 

 سفارش که یزایچ پول تا رفت که شدم بلند و دادم تکون رو سرم

 .موندم منتظرش رونیب هم من و کنه حساب رو میداد

 

 رواید از رو مکهیت که شد خارج شاپیکاف از اونم بعد قهیدق چند

 .گرفتم

 

 .دیکش باال چشمم ریز تا رو گردنم شال و ترکینزد اومد

 

 گرم ات پالتوت بیج تو بزار دستاتم. خونه میبرگرد زودتر بهتره_ 

 .یش

 

 و گذاشت کمرم پشت دستشو اون و دادم انجام رو گفت که یکار

 هک کرد تمیهدا یخروج سمت به بخوره کمرم به دستش نکهیا بدون

 .کرد کارونیا باهام تماس بدون که اومد خوشم کارش نیا از

 

 نشده یچیه هنوز چون شه دیشد قراره میسرماخوردگ کنم فکر

 .. نداختمیم سرفه به و سوختیم نمیسقفسه



 

 بست رو در خودش و نشستم که کرد باز رو در و دیرس نیماش به

 .شد سوار و زد دور رو نیماش و

 

 بازم که کردم یاعطسه و گرفتم دهنم یجلو رو یکاغذدستمال

 .سوخت گلوم

 

 روخی یبستن اون دینبا منه ریتقص همش جانان خوامیم معذرت_ 

 .یبخور سرما شه باعث که دمیخریم

 

 بخو زود نداره یاشکال نه: گفتم بود گرفته یکم که ییصدا با

 .شمیم

 

 .یبخواب کمی بهتره ادهیز راه خونه تا: گفت و نگهداشت رو نیماش

 

 جمع رو خودم که بخوابونه رو یصندل تا شد خم حرف نیا بعد

 فاصله نیا از چون بود شده فیضع هم مییایبو حس. کردم

 کامل رو یصندل. کردمینم حس رو آدکلنش حهیرا هم کینزد

 دراز تا کرد وارد هامشونه به یفشار و نشست درست و خوابوند

 .دمیکشیم خجالت یول بکشم

 

 .باش راحت: گفت که کشمیم خجالت دیفهم



 

 و آورد در رو کاپشنش که دمیکش دراز آروم و دمیگز رو لبم

 ...بستم رو چشمام منم. روم انداخت
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 :ارشیک#

 

 

 یزیر یهاسرفه هم خواب تو که بود جانان به حواسم ریمس کل تو

 .کردیم خسخس شنهیس و کردیم

 

 یلیخ که بود رفته ادمی کامال. بودم مونیپش و بودم شده باعثش من

 .براش دمیخر یبرج یبستن سرد یهوا اون تو و هست ییسرما

 

. داخل بردم رو نیماش و کردم باز موتیر با رو نگیپارک در

 لمد که بود دهیخواب ناز انقدر یول کنم صداش رو جانان تا دمیچرخ

 .کنم دارشیب ومدین

 

. رهیبگ گر تنم شدیم باعث هم تصورش یحت کنم؟ بغلش یعنی

 دستش چون و نیماش کف افتاد دستش از مکارتیس که روزاون

 یحال هی باهاش کمم فاصله از دارمبرش من تا شدم خم دیلرزیم



 رو یصندل خواستمیم یوقت شیپ قهیدق چند که االنم.. داد دست بهم

 .شد حبس منهیس تو نفس که شد چم دونمینم خودمم بخوابونم

 !ارشیک باش آدم.. زدم کنار رو فکرام

 

 .شدم ادهیپ و کنم دارشیب نتونستم آخرش 

 ریز رو دستم. کنم بغلش تا شدم خم و کردم باز رو سمتش در

 از.. مبغل گرفتمش و گذاشتم پشتش رو گمید و دست و بردم زانوش

 داغ تنش عطر از بدنم همه و شد نامنظم نفسام تمیر کردنش بغل

 ! شد

 !!المصب بود یبغل چقدر

 .. رفتم آسانسور سمت و بستم پام با رو در 

 

 ار،وید به هیتک و کردم بلند رو زانوم و سادمیوا آسانسور در یجلو

 .. کنه استراحت دستم یکم تا گذاشتم کمرش پشت

 

 !جانانجان اینیسنگ یول ستین بزرگ تجثه نکهیا با

 !کردم هنگ ذهنم به" جانانجان" کلمه اومدن از 

 

 بقهط یلمس قسمت انگشتم با بود یسخت هر با و شدم آسانسور وارد

 .زدم رو 8١

 



 که بغلم تو یکوپولو دختر به شدم رهیخ و دادم هیتک وارید به

 هکلم چقدر.. بود دهیخواب و نمیسقفسه به بود داده هیتک وسرش

 !ادیم بهش" جانانجان"

 

 در سمت برم خواستم و شدم خارج ازش سادیوا که آسانسور

 دشیکل نکهیا یادآوری با یول کنهیم یزندگ توش جانان که یواحد

 .سادمیوا ندارم رو

 

 نیا با صورت نیا در یول رو دیکل بردارم بشیج تو از تونستمیم

 .خوامینم نویا هرگز که ذاشتمیم تنهاش دیبا حالش

ُرم. کنم مراقبت ازش تا خودم خونه برمشیم  خونه تو هم نایا س 

 وارید و دستم هی کمک به روجانان و خودم خونه سمت رفتم. داشتم

 باز رو در آوردم در بمیج از رو دیکل و داشتم نگهش بغلم تو

 .. کردم

 

 روشن چراغو آرنجم با پام، با در بستن بعد و شدم خونه وارد

 نور نکهیا خاطر به شده جمع صورتش نکهیا دنید با اما کردم

 یکیتار همون تو و کردم خاموش رو چراغ یزود کنهیم تشیاذ

 درد از و تخت رو گذاشتمش. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاروپله

 نمک کار خودم رو شتریب دیبا.. دادم رونیب صدا با رو نفسم کمرم

 گاهباش نگهدارم بغلم تو قهیدق چند روبچه دختر هی تونمینم یوقت

 درشت یلیخ یکالیه از البته! خوره؟یم یدرد چه به رفتنم

 هباش ادیز زورم کنمیم یسع شتریب و ادینم خوشم هم یورزشکار

 !زور بدون اما باشم گنده نکهیا نه



 

 که نبود یطور یول بود ادیز نورش.. کردم روشن رو آباژور

 گردنش دور از رو گردنششال. بود خوب نیا و کنه تشیاذ

 زیبول هی رشیز دمید که آوردم در هم رو پالتوش.  برداشتم

 .دهیپوش ربعسه نیآست دخترونه

 

 از و گذاشتم شیشونیپ یرو رو میوسط و اشاره انگشت پشت

 و داشت یفیخف لرز هم تنش.. شد شتریب مینگران بودنش داغ

 .شه دیشد لرزش و تب نیا بود ممکن

 

 آشپزخونه وارد و رفتم نییپا هاروپله و شدم خارج اتاق از عیسر

 یهرچ و سُرم نتیکاب داخل از و کردم روشن رو چراغ. شدم

 هی .گذاشتم ینیس هی تو و برداشتم رو بود ازین  شدنش خوب واسه

 تو دیسف دستمال هی همراه و کردم خنک آب از پر هم رو کاسه

 .اقات تو برگشتم و برداشتم رو ینیس بعد. گذاشتم ینیس همون

 

 تمبرداش سرش از رو کالهش دیترد با و نشستم تخت یلبه کنارش

 یموها که نیهم اما نکنه تشیاذ تا کردم باز رو موهاش کش و

 ! دیپر سرم از هوش ختیر بالشت یرو بلندش اوالدهفوق

 

 ! دهیند دختر یپسره.. زدم کنار رو فکرام

 



 نشییپا دیبا. بود ٠١° تبش.. گذاشتم زبونش ریز رو سنجتب

 .اوردمیم

 

 که یطور آروم یلیخ رو سرم سوزن و دادم باال رو نشیآست

 .زدم آرنجش به نشه سوزشش متوجه

 

 و کردم زونیآو تختتاج از یمناسب یجا به رو سرم خود بعد

 یرو و کردم سیخ آب با رو دستمال.. نشستم کنارش دوباره

 .. گذاشتم شیشونیپ

 

 رو چشماش کردن باز ینا و بود حالیب که بود باال انقدر تبش

 و گلودرد بخاطر آرومش یهاناله از نویا. بود داریب یول نداشت

 .دمیفهمیم نشیسقفسه خسخس

 

 یرو که یپارچ از.. کردیم مداوم یهاسرفه که بود یاقهیدق چند

 شحال یکم که ختمیر دهنش تو آروم و ختمیر آب وانیل تو بود زیم

 .شد بهتر
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 هی نیهم واسه بود ادیز یلیخ دردش گلو و کردیم سرفه 

 رو شنهیس و گلوش تو عفونت تا کردم قیتزر بهش نیلیسیپن

 .رهیبگ



 

    

 

. دبو دهیخواب آروم و بود بهتر یلیخ حالش و بود صبح یکاینزد

 قرمز مطمئنا و شدیم وا  زور به چشمام یخستگ شدت از گهید

 ..سوختیم چون بود شده

 

 خواب همم سر پشت سخت یهایجراح بخاطر که بود روز چهار 

 ساعت سه_دو روز چهار نیا تو حداکثر و نداشتم یحساب درست

 مگه نبود یجراح واسه یمورد امروزم. بودم دهینخواب شتریب

 و زدم زنگ نیهم واسه. بزنن زنگ بهم و باشه یاضطرار نکهیا

 یکم خودم هم تا گرفتم یمرخص مارستانیب از امروز واسه

 .نکنه لرز و تب دوباره تا باشم جانان مراقب هم کنم استراحت

 

 ودب بهتر نیهم واسه بود کرده اثر آمپوله و بود بهتر حالش که االن

 لهفاص با همونجا نیهم واسه بود نفرهمین و کی تختم. بخوابم یکم

 یپتو چون روم دمینکش یزیچ. دمیکش دراز پهلو به جانان از

 یپتو هی برداشتن و شدن بلند حوصله و بود جانان یرو خودم

 سردم تا کردم بغل رو خودم نیهم واسه. نداشتم رو کمد از گهید

 .نشه

 

 نچو نباریا یول کنم بغل بالشت هی خواب موقع بود عادتم شهیهم

 بودم دهیخواب خودم هم شیکی رو و بود جانان سر ریز شیکی

 از یکی نییپا از و برم نتونم که بودم خسته انقدرم. شدم الشیخیب



 رخمین به رهیخ حالت همون تو پس. بردارم رو مبل یکوسنا

 ......رفتم خواب به کمکم جانان نیدلنش و یعروسک

 

 نجانا دمید که کردم باز رو چشمام روم گرم زیچ هی شدن دهیکش با

 که یارگه دو یصدا با. دهیکش روم رو خودش یپتو و شده داریب

 ؟یشد داریب یک: گفتم بود خواب از شدنم داریب بخاطر

 

 کرد نگاهم و چرخوند رو سرش

 

 .االن نیهم_ 

 

 .بود بهتر شبید به نسبت خداروشکر یول بود گرفته صداش

 تهامراقبت اگه ممنونم ازت شبید بخاطر واقعا: گفت که نشستم

 .شدینم خوب یزود نیا به میسرماخوردگ نبود

 

 ؟یبهتر حاال. کوچولوخانوم بود فهیوظ: گفتم و زدم یلبخند

 

 .ممنون بله_ 

 

. ودب نییپا سرش و دیکشیم خجالت نبود سرش شال نکهیا بخاطر

 اشهشونه رو دلبرانه رنگشخوش و بلند یموها نشییپا سر نیا با

 و بردم جلو رو دستم دیترد با.. بود شده ختهیر صورتش یجلو و



 رو نگاهش نییپا سر همون با که بردم گوشش پشت رو موهاش

 با رو لبش گوشه زدهخجالت رمیخ نگاه دنید با و دوخت بهم

 ارهد دختر نیا! رفت نفسم کردم احساس لحظه هی که دیگز دندونش

 کنه؟یم کاریچ باهام

 

 و برداشتم زیم یرو از رو سنجتب و زدم کنار رو فکرام

 نشستم روبروش

 

 .کن باز یکم دهنتو_ 

 

 و گذاشتم زبونش ریز رو سنجتب که داد فاصله هم از لباشو

 بعد قهیدق چند. بود نییپا به نگاهش که شدم رهیخ بهش منتظر

 . ٠۵°.. خوندم رو شدرجه و برداشتم رو سنجتب

 

 ؟یدار گلودرد: گفتم بهش رو

 

 یکمی_ 

 

 ضیمر بازم ممکنه بره اثرش اگه کرده اثر که داروهاس اون_ 

 . باش مراقب پس یش

 

 



 هر داروخونستا انگار تخونه یول. چشم: گفت و زد یلبخند

 !شهیم دایپ توش ییدارو و قرص

 

  انتظار نیا از کمتر دکتره یآقا هی خونه خب: گفتم غرور با

 !رهینم

 

 .دمیخند منم که دیخند

 

 دیببخش خونه رمیم گهید من خب: گفت و شد بلند تخت رو از

 .دادم زحمتتون

 

 :گفتم یآروم لحن با و سادمیوا روبروش

 

 نکرده یخدا وقت هی تا باشم شتیپ گرفتم یمرخص امروز_ 

 .بمون نجایهم پس. ینکن لرز و تب دوباره

 

 ....هس مجرد پسر هی که یاخونه تو تونمینم_ 

 

: فتمگ بود شده دلخور اریاختیب که یلحن با و کردم قطع رو حرفش

 جانان؟ یندار اعتماد بهم هنوزم تو

 



 اعتماد بحث شهیم یهرچ چرا: گفت عیسر و خورد جا لحنم نیا از

 بهم میشناسیم وهم روزه چند فقط ما ارش؟یک یکشیم وسط رو

 .بده حق

 

 تنها تخونه تو بزارم تونمینم االن یول یگیم یچ فهممیم_ 

 تب ممکنه آن هر و بدنته تو یسرماخوردگ هنوز چون یبمون

 . یکن یدیشد

 

 ..خوبه حالم یول_ 

 ؟یخوب یگیم راحت انقدر که من ای یدکتر تو_ 

 

 .شتیپ امیم شد بد حالم اگه امییروبرو واحد نیهم خب_ 

 

 !! جانان_ 

 

 

 دست از کنترلمو. کردیم یپافشار حرفش رو یادیز داشت گهید

 :گفتم بلند یکم یصدا با و دادم

 

 !سرجات بتمرگ یرینم جایه تو_ 

 



 شد گرد میجد لحن از چشماش

 

 !بله؟_ 

 

 هی یسالمت واسه ینگران خاطر به که بودم کرده تعجب خودمم

! مشد یجد ینطوریا شناسمشیم ستین شتریب روز چند که دختر

 !شدم یعصبان یک بار نیآخر ستین ادمی که یمن

 !شدم؟ یعصبان حاال تا اصال

 

 لحن با و نشستم کنارش و اومدم خودم به که تخت رو نشست آروم

 کردم صداش یآروم

 

 جانان؟_ 

 

 بله؟: گفت اروم کنه نگام نکهیا بدون

 

 و آمپول اون بخاطر فقط االن تو. نیهم نگرانتم فقط کن باور_ 

 شبید مثل ادیز احتمال به بره اثرش اگه یشد خوب داروها

 . باشه راحت منم الیخ تا بمون نجایا رو امروز. یشیم

 

 برابرم؟ در یکنیم تیمسئول احساس چرا_ 



 

 چرا؟ واقعا.. خوردم جا سوالش از

 

 .یندار من جز ویکس االن تو چون: گفتم مکث یکم با

 

 حرف از هنوز خودم من یول نگفت یزیچ گه بود شده قانع انگار

 چه دونمینم خودمم.. نبود نیا فقط لشیدل! بودم نشده قانع خودم

 .داشت یلیدل

 

 .بردارم رو شالم خونه از برم بزار حداقل پس_ 

 

 :گفتم نیهم واسه کنه سرش شال جلوم خواستمینم

 

 ازم یخوایم یچ واسه دمید رو موهات صورت هر از که من_ 

 هوم؟ یکن پنهونشون

 

 ...گناهه آخه_ 

 

 عدب به نیا از خوامیم فقط! من گردن گناهش: گفتم و زدم یلبخند

 !کوچولو قیرف یباش راحت باهام

 



 .دختر نیا بود دلبر چقدر. داد تکون رو سرش و زد یخجل لبخند

 

 بشورم؟ رو صورتم و دست تونمیم کجا من_ 

 

 و ردک یکوتاه تشکر که کردم اشاره اتاق تو یبهداشت سیسرو به

 ...رفت و شد بلند
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 :جانان#

 

  .ستین اتاق تو ارشیک دمید که شدم خارج یبهداشتسیسرو از 

 

 شتمبردا بالشت گوشه از رو رنگم یصورت کش و تخت سمت رفتم

 .بستم یاسبدم رو موهام و

 

 نیآست شرتیت و جذب یل شلوار. انداختم نهیآ تو خودم به ینگاه

 رممف رو کلیه لباسا نیا. بود جذب بایتقر که رنگ دیسف ربعسه

 ارشیک یجلو وضع نیا با صبح تا من و دیکشیم رخ به شتریب رو

 !بودم

 

 نیرت گوشه تو دمید شدم داریب یوقت که افتادم شیپ قهیدق چند ادی

 جمع خودش تو نهیس به دست رونیب یلباسا همون با تخت قسمت



 یجا هی تو تونستیم و بود بزرگ تختش نکهیا با. دهیخواب و شده

 ازم فاصله با بودم اونجا منم چون بازم یول بخوابه راحتش

. شد بهش میصددرصد اعتماد باعث گهید نیا و بود دهیخواب

 املک اعتماد بود پاک نگاهش انقدر که بهش نکهیا از بودم مونیپش

 ..نداشتم

 و رفتم نییپا هاروپله.. شدم خارج اتاق از و زدم کنار رو افکارم

 دیسف و اهیس کیش یلیخ ونیدکوراس.. انداختم خونه به ینگاه

 اونورش و بود ییکشو یاشهیش در هی یقد پنجره یجا با. داشت

 .بود شهر به رو یبزرگ بالکن

 

 آشپزخونه سمت. بود اونجا کنم فکر ومدیم آشپزخونه از ییصداها

. ودب قهیسلخوش چقدر.. سصبحونه زیم دنیچ درحال دمید که رفتم

 نیع بازم یول بود یمجرد نکهیا با که شخونه و اتاق از اون

 هک شآشپزخونه زیم از نمیا بود مرتب قهیسل با یکدبانوها خونه

 . بود شده دهیچ بانمک انقدر

 

: تگف و زد رو شیشگیهم مهربون لبخند که افتاد بهم تازه نگاهش

 .نیبش ایب

 

 زدهخجالت من و دیکش عقب واسم رویصندل که رفتم جلو دیترد با

 .نشست روبروم خودشم و نشستم روش

 

 !یهست یخجالت یلیخ_ 

 



 تو یجلو چرا دونمینم یول ستمین یخجالت ادیز آدم راستش_ 

 .شمیم آروم ینطوریا

 

 درسته؟ ینداشت یپسر دوست حاال تا_ 

 

 با چون نهیهم بخاطر پس: گفت که دادم تکون رو سرم آروم

 .یکشیم خجالت ینداشت رابطه یپسر

 

 دونستمش،یم داداشم نیع که نیآرم جز: گفتم و زدم یتلخ لبخند

 ....نامرد اون یول

 

 . نکن فکر بهش: کرد قطع رو حرفم

 

 شده تنگ خونوادش و مخاله واسه دلم یلیخ: گفتم و کردم بغض

 !داشتم دوسشون یلیخ من.. کنم ترک رو شونهمه شد باعث اون

 

 باهاشون نبود قسمت: گفت یآروم لحن با.. بود شده ناراحت اونم

 کن یسع.. یکشیم عذاب شتریب بهشون کردن فکر با یکن یزندگ

 .یکن فکر خونوادت از ریغ یاندهیآ به گهید

 

 دهنیآ کدوم به بیغر کشور نیا تو ییتنها دارم؟ هم یاندهیآ مگه_ 

 .ندارم یزندگ واسه یازهیانگ گهید من ارش؟یک کنم فکر



 

  ؟یبد ادامه رو درست یخواینم چرا_ 

 

 تو داشتم دوست بودم که رانیا. دارم دوست یلیخ اتفاقا چرا_ 

 ورمجب و افتاد اتفاق تصادف اون یول شم قبول یپزشک کنکور

 . نجایا امیب شدم

 

 یکرد تموم رو درست تیسالگ 8١ تو که یخوند یجهش_ 

 درسته؟

 

 و شهر تو و بودم مدرسه اول شاگرد شهیهم خوندم یتجرب. آره_ 

 بخونم یپزشک بود آرزوم.. اوردمیم رتبه آزمونها تو کشور یحت

 ...شد خراب  آرزوهام همه اما

 

 شد باعث نیهم و ختیر گونم رو اشک قطره چند و گفتم نویا

. کردم هیگر صدایب و افتاد نییپا سرم و بشکنه مدتم همه نیا بغض

 یعنتل بغض اون که بود االن.. بود نشکسته بغضم هم شبید دمیفهم

 ..بود شکسته گلوم تو

 

 یکم رو سرم و زد زانو نیزم یرو.. سمتم اومد و شد بلند ارشیک

 کرد بلند

 



 ؟یشد بچه رو اشکات کن پاک جانان؟_ 

 

 هب اشارش انگشت با که شد مهیگر شدن دتریشد باعث حرفش نیا

 صورتم پوست به دستش برخورد با.. کرد پاک رو اشکام یآروم

 و بخشلذت یخنک هی. دستش بود خنک چقدر.. شدم یجور هی

 !نیدلنش

 

 قول شده؟ خراب آرزوهات گفته یک! وونهید. نمیبب نکن هیگر_ 

 و یآزادتر نجایا تازشم. یبرس آرزوهات تک تک به دمیم

 .یشیم موفق ترراحت

 

 بغض هنوزم یول شم دواریام و نکنم هیگر بود شده باعث حرفاش

 .داشتم

 

 ارش؟یک: کردم صداش بغض با

 

 !جونم؟_ 

 

 خنده و دیفهم که شدند گرد تعجب از چشمام گفتنش جونم از

 دانشگاه برم نجایا تونمیم یچطور من: گفتم که کرد یکوتاه

 ؟یپزشک

 



 معدل بگو اول. شنومیم نویا که خوشحالم: گفت و زد یلبخند

 بود؟ چند پلمتید

 

 ١١ ــ

 

 چه در تیآلمان زبان. بود ١١ نمره نیهم اولش شرط هیعال_ 

 حده؟

 

 نجایا که یمدت نیا و کالس رفتمیم گرفتنش ادی واسه رانیا تو_ 

 .بلدم بایتقر و کردم کار زبانم رو نیآرم با بودم

 

 کنمیم نامتثبت زبان کالس هم کنمیم کمکت خودم هم. خوبه_ 

 رو سطحت دیبا هم بعدش. یریبگ رو یآلمان زبان B1 مدرک تا

 .یخونب درس نیبرل یپزشک دانشگاه تو یبتون تا یبرسون C1 به

 

 ..سخته آخه_ 

 

 به هم یباهوش هم تو. کنمیم کمکت مسلطم کامال خودم من_ 

 یدار هم عروق و قلب متخصص قیرف هی ،یدار عالقه یپزشک

 که ییاونجا تا زبانت، C1 مدرک گرفتن به کمک بر عالوه که

 .یبخون رو یپزشک تا کنهیم کمکت بتونه

 



 خندلب یخوشحال از. قلبه تخصصفوق ارشیک بود رفته ادمی کال

 !یمرس.. ارشیک ممنونم واقع: گفتم و زدم یقیعم

 

 ..داره شرط هی کنم کمکت یبخوا اگه یول_ 

 

 یبد یفکرا.. باشه سخت شرطش نکنه نکهیا از شد محو لبخندم

 ؟یشرط چه: دمیپرس و سراغم اومد

 

 و یبدون یمیصم دوست هی خودت واسه واقعا منو نکهیا_ 

. باشه موننیب ییهامانع دیبا پسرم هی چون ینکن فکر وقتچیه

 ؟یاوک

 

 یلیخ تو :گفتم یخوشحال با و رمیبگ رو قمیعم لبخند یجلو نتونستم

 !یلیخ. ارشیک یخوب

 

. قامیرف واسه فقط. یهرکس واسه نه: گفت و زد یمهربون لبخند

 یکی و بهزاده که یکی. ندارم شتریب قیرف تا دو آلمان تو من االن

 .ییتو که هم

 

 ..شد ترقیعم لبخندم

 

 کنه؟یم یزندگ نجایا هم اون_ 



 

 یلیخ یخونوادگ یدوست هی چون میبود باهم یبچگ از بهزاد منو_ 

 همون تو االن و خونده نجایا رو درسش اونم. میداشت یقو

. داره هم مطب هی. موفقه جراحه هی هستم من که یمارستانیب

 تا شینیبب برمتیم فردا نیهم واسه. یش آشنا باهاش هم تو خوامیم

 .شیبشناس

 

 .نمشیبب دارم دوست منم_ 

 

 که نبود حواسم مدت نیا اصال. شد بلند نیزم رو از و زد یلبخند

 گرفته دستاش با رو دستم هردو ساعد بود زده زانو جلوم یوقت

 .بود
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 یزیچ هی: گفت و نشست یغذاخور گرد زیم اونطرف روبروم

 .یندار رو به رنگ بخور

 

 ...گرفتم خودم واسه لقمه هی و دادم تکون رو سرم

 

  

 



 و میکرد جمع ظرفارو هم کمک به میخورد روصبحونه نکهیا بعد

 :گفت و نذاشت که بشورمش خواستم

 

 .خونه برو تو شورم،یم خودم ستین شتریب ظرف تا چند_ 

 

 شورمیم خودم نه_ 

 

 کوچولوم مهمون بزارم نکرده الزم: گفت و کرد یتصنع اخم

 .نیبش برو تو. بشوره ظرف

 

 ردتمب بغلش تو و کرد بلندم دستاش رو هوی که کردم مخالفت بازم

 !روش نشوندم و اپن سمت

 

 .نیبش نجایهم_ 

 

 . کرده بغلم که بودم بهت تو هنوزم و نگفتم یزیچ

 

 ؟یکرد تعجب چرا: گفت و دیخند

 

  دیخند بازم. شدند سرخ هامگونه خجالت شدت از و اومدم خودم به

 



 !کوچولو که یشد لبو مثل_ 

 

 نکیس سمت رفت که نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم

 هی .کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم رفتنش بعد من و ییظرفشو

 با و داد باال رو ناشیآست و خودش به بست رنگ زرد بندشیپ

 یاحرفه یکدبانوها نیع.. شد ظرفا شستن مشغول یخاص ژست

 .شستیم ظرف

 

 . کردمیم نگاهش همچنان که سمتم دیچرخ و کرد تموم ظرفارو

 

! خاله یکنیم نگام دارانهیخر: گفت یادخترونه لحن با و طونیش

 !!؟یکرد تورم پسرت واسه نکنه

 

 صدا با اریاختیب بود کرده دخترا هیشب که یلحن و حرفش از

 ! واال: گفت و دیخند خودشم که دمیخند

 

 مخوایم من باشما گفته یول: داد ادامه ناز با دخترا مثل دوباره بعد

 !باش پسرت واسه گهید زن هی دنبال بدم ادامه رو درسم

 

 گفتیم ناز با نکهیا. بود دارخنده لحنش شتریب.. شد دتریشد خندم

 .کردیم بانمکش واقعا

 



 :گفتم خندم مونده ته با و نییپا دمیپر اپن رو از

 

 !یگفت باحال یلیخ_ 

 

 :گفتم که کرد یاخنده تک

 

 نیا هواس یکنیم یزندگ تنها ؟یبلد نایا غداپختن تو ارشیک حاال_ 

 .دمیپرس

 

 . دمیم سفارش رونیب از اکثرا ستمین بلد شتریب تا دو یکی_ 

 

 گفتم یآهان

 

 !یکن ممهمون شام هی دیبا باشما گفته جانان_ 

 

 .چشم: گفتم لبخند با

 

 که؟ یبلد حاال_ 

 

 .خب آره_ 



 

 یغذا هی که یبار نیآخر. زده لک یرونیا یغذاها واسه دلم_ 

 بودم رفته نوروز دیع واسه که بود شیپ ماه 1 خوردم یرونیا

 .رانیا

 

 پزمیم کیدرجه یرونیا یغذا هی شد خوب میسرماخوردگ_ 

 .برات

 

 thankyou very much ! _  

 (متشکرم اریبس)

 

 .گفتم" یکنمیمخواهش" یسیانگل به منم و کردم یاخنده

 

 :گفتم و رفتم سرش پشت منم که شد خارج آشپزخونه از 

 

 سرنره مونحوصله میکن کاریچ حاال_ 

  

 ؟یهست دنید لمیف اهل: گفت بهم رو

 

 !شدت به_ 

 



 یمشک فلش هی کشوش از و TV زیم سمت رفت حرفم نیا با

 TV زد و برداشت

 

 نقالتت از پر ینیس هی با بعد قهیدق چند و آشپزخونه تو رفت بعد

 نشست مبل رو کنارم و برگشت

 

 کرد روشن رو TV و گذاشت زیم یرو رو ینیس

 

 ؟یدار دوست یلمیف جور چه_ 

 

 !عاشقانه: گفتم عیسر

 

 کرد یاخنده

 

 .چشم_ 

 

 کرد play لمیف هی بعد

 

 !هستنا هم+ 81 عاشقانه یخارج یلمایف_ 

 



 ادیز سانسوربدون یلمایف خودم.. بودم نکرده فکر نجاشیا به

 .بود زشت ارشیک شیپ خب یول دمیدیم

 

 ؟یکن عوضش شهیم_ 

 

 ! نچ_ 

 

 !ارش؟یک_ 

 

 و میکنیم نگاه رو لمیف آخر تا! کوچولوخانوم سایوا حرفت یپا_ 

 .زنمینم جلو هم شذره هی یحت

 

 هب ساکت هردو لمیف شدن شروع با. بود گذشته کار از کار گهید

 !!بود یریلبگ لمیف اول همون که میکرد نگاه توریمان

 

 عنتل رو کارگردانش دلم تو فقط من و میبود دهیرس لمیف یآخرا به

 و مردم خجالت از! ا؟یحیب یکرد درست هیچ نیا آخه. فرستادمیم

 مجبورم بود حرفا نیا از تر طونیش که ارشمیک! که شدم زنده

 ! نمیبب رو شیبرسرخاک یهاصحنه همه کردیم
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 و دمیخواب مبل یرو دمید که کردم باز رو چشمام یدیشد سردرد با

 ملیف ساعت سه بعد که اومد ادمی و کردم فکر یکم.. رومه پتو هی

 .برده خوابم مبل رو همونجا دنید

 

 شده چم من.. سوختمیم داشتم و بودم شیآت کوره هی تو انگار

 اخمام لحظه هی درد بدن از که مبل رو نشستم زور به دوباره؟

 .گفتم یآروم آخ و هم تو رفت

 

 از هبلک تا دادم فشار رو هامقهیشق محکم دستم با و بستم رو چشمام

 آخه؟ بود یچ گلوم سوزش نیا.. شه کم سردردم

 

 دمیشن خودم به کینزد رو یامردونه نگران یصدا بعد لحظه چند

 

 !؟یخوب تو جانان_ 

 

 ارشیک نگران و یاقهوه نگاه قفل نگاهم و کردم باز رو چشمام 

 سشیخ یموها رو کیکوچ حوله هی. شد بود نشسته روبروم که

 . بوده حموم بود معلوم و بود انداخته

 

 سرم :گفتم زور به بود گرفته انقدر صدام یول بگم یزیچ خواستم

 !ترکهیم داره

 



. دیشن هم ارشیک یول دمیشن زور به رو گرفته یصدا نیا خودمم

 و اشاره انگشت پشت بعد نییپا آورد و گرفت رو دستام مچ

 :گفت یدیشد ینگران با و گذاشت میشونیپ یرو رو شیوسط

 تیسرماخوردگ بازم و رفته داروها اثر! که یسوزیم یدار

 . داده نشون رو خودش

 

 ؟یبد داروها اون از بازم شهیم_ 

 

 .یشینم خوب دارو با تو مارستانیب میبر دیبا نه_ 

 

 یبچگ از. دمیترس مارستانیب اسم دنیشن از که نبود خودم دست

 .دمیترسیم

 

 ؟یندار بازم یزد شبید که یسرم اون از خب_ 

 

 .میبر پاشو ادیم در چاه ته از صدات. بود یکی فقط نه_ 

 

 !ارشیک: گفتم ملتمس یکم

 

! ؟یترسیم یچ از قایدق االن تو: گفت و زد یکیکوچ لبخند نباریا

ُرم همون از مینر مارستانمیب خب  چه بزنم بهت تونمیم منم هاس 

 !داره؟ یفرق



 

 ضعو لباسامو یزود من: گفت و شد بلند جاش از که نگفتم یزیچ

 .میبر کنمیم

 

 .شد اتاقش وارد و باال رفت هاپله از بعدش

 

. نییپا اومد و کرد عوض رونیب لباس با رو لباساش بعد قهیدق چند

 . بود دستش منم کاله و پالتو

 

 تگذاش سرم رو کالهم بعد بپوشم پالتورو کرد کمکم و سمتم اومد

 .بست رو گردنمشال و کرد پنهون رشیز دقت با رو موهام و

 

 و نداشتم رفتنم راه جون.. رونیب میاومد خونه از و گرفت بازومو

 .بود دهیبر امونمو هم سرفه. داشتمیبرم قدم زور به

 

 رو درش 8١ طبقه تو اومد نکهیا بعد و میسادیوا آسانسور یجلو

 .تو میرفت و کرد باز

 

 ..رفتمیم حال از داشتم. بستم رو چشمام و وارید به دادم هیتک

 

 چشمام که کردم حس خودم کینزد رو حضورش بعد لحظه چند

 .بهم زده زل ینگران با دمید و کردم باز رو



 

 یحال نیا و یبخور سرما شدم باعث من: گفت شرمنده و آروم

 .خوامیم معذرت واقعا.. یبش

 

 ستین وت ریتقص. ارشیک نگو نویا: گفتم و کردم بلند یکم رو سرم

 . فهیضع یادیز من بدن

 

 ..خوامیم معذرت بازم_ 

 

 ندهشرم ینطوریا خواستمینم. انداخت نییپا رو سرش و گفت نویا

 .نمشیبب

 

 ! ارش؟یک: گفتم یمعترض لحن و فیضع یصدا با

 

 گرم نکهیا واسه و شد لرزم و تب خاطر به صدام تو لرزش متوجه

 دستش هی با رو لرزونم و خی دست هردو و کرد بغلم بایتقر شم

 . انداختم نییپا رو سرم زدهخجالت که گرفت

 

 .یخوریم سرما هم تو ینطوریا. ارشیک عقب برو_ 

 

 ! سرت فدا_ 



 

 ...یول_ 

 

 .مقاومه بدنم خورمینم سرما من نترس_ 

 

 همگ اما بود شده کاسته بدنم یسرما از کمی.. نگفتم یزیچ گهید

 پس نبود؟ خنک دستاش کرد پاک صورتم از رو اشکام که صبح

 !کرد؟ گرم رو تنم یچطور االن

 

 ومزان ریز دستشو هوی یول بردارم یقدم خواستم. سادیوا آسانسور

 و دنش گرد چشمام که کرد بلندم و گذاشت پشتم گشمید دست و برد

 .یبر راه حالت نیا با ستین الزم: گفت اون

 

 مشینم یعصب چرا که بود بیعج واقعا.. نشد کم تعجبم از یاذره

 .رهیگیم رو دستم ، کنهیم بغلم نکهیا از

 کاراش نیا از یبد منظور چیه دونستمیم که بود نیا بخاطر دیشا

 بهش دوست هی عنوان به که بود یکامل اعتماد بخاطر دمیشا.. نداره

 .داشتم

 

 تمرف حال از بایتقر و شد بسته چشمام که بود ادیز دردم سر انقدر

 .مارستانیب رفت و نیماش تو گذاشتم یک دمینفهم یحت و
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 باز رو چشمام.. بود تلخ دهنم و بود شده خشک یتشنگ از گلوم

 با یقتو. ستین اتاق تو دمید که گشتم ارشیک دنبال چشم با و کردم

 االن یول بود شمیپ برد خوابم سرم و آمپول همه اون زور

 .کجاست دونستمینم

 

 بهتر حالم یلیخ االن و بودم خواب که بود ساعت چند دونمینم

 دمیبا زدن بدبخت منه به که ییآمپوال همه اون با باالخره. بود

 ! باشم خوب

 

 و اومد شدست تو سهیک هی با ارشیک بعد قهیدق چند.. بود تشنم یلیخ

 بایتقر که رو سرمم و ستادیا کنارم و زد یمحو لبخند دنمید با

 .کرد چک بود آخراش

 

 ؟یبهتر_ 

 

 بآ کمی شهیم تشنمه یلیخ فقط آره،: گفتم و دادم تکون رو سرم

 ؟یاریب

 



 و وهیآبم تا چند ی  حاو که رو دستش تو سهیک و گفت یاباشه

 بعد لحظه چند. شد خارج اتاق از و گذاشت زیم یرو بود کمپوت

 تخت لبه بهم کینزد و اومد آب یحاو بارمصرف  کی وانیل هی با

 و ردک کینزد لبم به رو وانیل. نشستم و شدم بلند منم که نشست

 .کردم یتشکر که شد تر گلوم و خوردم رو همش یتشنگ با من

 

 .گذاشت زیم یرو رو وانیل و شد خم

 

 یقو تا یباش خودت مراقب شتریب دیبا فهیضع یلیخ بدنت یمنیا_ 

 . یش مقاوم و

 

 .دادم تکون رو سرم

 رو شیکی. کرد باز رو درش و برداشت کمپوت هی سهیک تو از 

 دهنم یجلو گرفت و زد چنگال به

 

 .دهنتو کن باز_ 

 

 ..ندارم اشتها_ 

 

 .نمیبب بخور! کنهیم غلط اشتهات_ 

 

 !ارشیک عه: گفتم باخنده و معترض



 

 ور چنگال و کرد استفاده فرصت از بگم نویا کردم باز رو دهنم تا

 .دیخند خودشم که دمیخند پر دهن با حرکتش نیا از که برد دهنم به

 

 رو گهید یکی خواست اون و دادم قورت رو دهنم تو کمپوت کهیت

 ونهتیم بازم نمیبب دادم فشار هم یرو سفت لبامو که دهنم تو بزاره

 .نه ای بشه موفق

 

 حرف به. جانان بدما خوردت به زور به نزار: گفت خنده با

 ! کن گوش دکترت

 

 کهیت اون. زدم یدرار حرص لبخند و انداختم باال ییابرو

 وت هم رو اون و شد باز دهنم اریاختیب که دیمال لبم به روکمپوته

 ! گذاشت دهنم

 .دادم قورتش و دمیجو هم اونو

 

 .ترم موفق من بازم یکن مقاومت هرچقدرم تو_ 

 

 !ارشیک یاوونهید تو: گفتم خنده با 

 

 !؟یدیفهم ونیا تازه: گفت و زد یچشمک

 



 !نوچ_ 

 

 .خورماینم من: گفتم عیسر که بخورم بده دوباره خواست

 

 ور کیکوچ یسرماخوردگ هی طاقت یحت و فهیضع یلیخ بدنت_ 

 .یبخور دیبا. یندار هم

 

 .رو شهیبق بخور تو ندارم دوست کمپوت خب_ 

 

 .ایبخور دیبا گفتم یهرچ میرفت نجایا از یول. باش_ 

 

 .یاوک_ 

 

 بودم خورده من که یچنگال همون با خودش رو کمپوت هیبق

 بود یدهن نکهیا با رو میبستن شبمید.. بود بیعج واقعا. خورد

 هیدهن که گفت شبمید من؟ فقط ای هینطوریا همه با. بود خورده

 .خورهینم رو یهرکس

 

 رمس هی ای خوبه حالت: گفت و کند آروم یلیخ رو سرمم و شد بلند

 بهت؟ بزنم هم گهید

 



 .یمرس خوبم نه: گفتم و زدم یلبخند

 

 .میبر پاشو پس_ 

 

 گردنم شال و کاله و بست رو پالتوم باز یهادکمه خودش بعدش

 خارج مارستانیب از همراهش بعد. شدم بلند منم و پوشوند هم رو

 ......میشد

 

 . بود شده شب.. میبود رفته رو ریمس از یکمی نیماش تو

 

 سمتش دمیچرخ

 

 ارشیک_ 

 

 هوم؟: گفت برداره ابونیخ و روبرو از رو نگاهش نکهیا بدون
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 !سالته؟ ٠١ واقعا تو: دمیپرس ییهوی

 



 مگه؟ چطور. آره: گفت و کرد یکوتاه خنده

 

 ١۶ فوقش ادیم بهت مثال.. یایم نظر به ترکیکوچ یلیخ آخه_ 

 .باشه سالت

 

 .هممم_ 

 

 . گنیم نویا همه: داد ادامه و کرد نگاهم نباریا

 

 .میکیتراف تو دمید که نگهداشت نویماش

 

 .میشیم عالف یساعت مین کنم فکر کیتراف نیا با: گفت 

 

 پخش؟ تو یدار یرونیا آهنگ_ 

 

 .آره_ 

 

 .دش یپل یرونیا هی اول همون که کرد روشن رو پخش و گفت نویا

 

 میدار طرهخا باهم ما گردمیم شهرو یهرجا" 



 یبردار چشم ازم که روز اون عمرمه آخر 

 میرفتیم راه باهم که ابونمیخ همون تو االن

 میرفتیم ماه خود تا ذاشتنیم آدما نیا اگه

 داره؟ تو مثل تا چند ایدن نیا کل مگه

 کاره کسو یب تنهاست تو یب دلم نیا که ایب

 

 نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو

 خودت شیپ دار نگهش ببر ییهرجا بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

 نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو

 خودت شیپ دار نگهش ببر ییهرجا بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

 

 باز چشم شب برهینم خوابم ینباش

 باز شم بچه دستات تو ایب

 انداخت دستت گنیم بم همه

 یه حرفات ریز یزنیم باره چند نیبب تو

 .... داره فرق دفعه نیا یگیم

 



" AliYasini_HarjayeShahr 

 

 شآهنگا از کدوم چیه و بودم نیآرم نیماش تو که افتادم ییوقتا ادی

 ...بود اومده خوشم آهنگه نیا از اما نشستینم دلم به

 

 رستوران هی یجلو ارشیک و شد باز کیتراف بعد قهیدق چند

 ...نگهداشت

 

 نجا؟یا یاومد چرا خونه میبر خب_ 

 

 . ینخورد ناهارم_ 

 

 .ندارم اشتها بخد_ 

 

 ! خودیب: گفت و کرد یتصنع اخم

 

 ..دیخند کوتاه و کرد باز رو اخمش که شد گرد چشمام

 

 .شو ادهیپ_ 

 



 هنکیا از دمیترسیم چرا دونمینم.. خودش شد ادهیپ حرفم نیا بعد

 و ارهیم یوابستگ کردمیم حس.. بگذرونم باهاش رو ممیتا همه

 م؟یباش باهم داره اصرار چرا خودش اما.. ستین خوب اصال نیا

 

 اومدم رونیب افکارم از صداش و در شدن باز با

 

 .گهید نییپا ایب یکنیم فکر یچ به_ 

 

 به شونه و بست رو در خودش که شدم ادهیپ و دادم تکون رو سرم

 لوتخ بایتقر. بود یکیش رستوران.. میشد رستوران وارد هم شونه

 ییبایز ینورها. زدنیم انویپ که بودن گروه هی قسمتش هی و بود

 جادیا یکیرمانت یفضا رنگش رییتغ و بود افتاده روشون هم

 عاشق و دیجد یهازوج درد به شتریب رستوران نیا و کردیم

 ..تا دو ما تا خوردیم

 

 هپنجر ریز گرد زیم هی که رستوران قسمت نیتردنج سمت رفت

 هک یطور داشت یمناسب فاصله انویپ گروه اون با و بود یبزرگ

 .باشه بخشآرامش شتریب و نکنه تیاذ رو گوش ادشیز یصدا

 

 یباال اومد منو تا دو با اون و نجایا ادیب کرد اشاره گارسون به

 بهم داد منوهارو از یکی. کرد ییگو آمدخوش یآلمان به و زمونیم

 نیهم واسه نداشتم رو کردن انتخاب حوصله.. ارشیک هم یکی و

 .کنه انتخاب خودش گفتم ارشیک به



 

 مخ سمتم یکم و کرد قفل زیم یرو رو دستاش رفت که گارسونه

 ..شد

 

 !؟یباش افسرده و دپرس شهیهم یخوایم چرا تو_ 

 

 کردم؟ کاریچ مگه: گفتم و کردم نگاهش متعجب

 

 صبح مگه. رو حالت دهیم لو تیحوصلگیب و اخم نیهم_ 

 ؟یهست یطونیش آدم یگفتینم

 

 ..بودم: زدم یتلخ لبخند

 

 .یباش یتونیم هنوزم_ 

 

 نگران.. نیهم ستین خوش حالم یکم فقط: گفتم یآروم لحن با

 .نباش

 

 .بگو فقط شه؟ خوب حالت کنم کاریچ: گفت کالفه

 



 بعدش و نایا و زبان کالس برم اگه.. شمیم خوب بگذره که کمی_ 

 .گردهیبرم مهیروح دانشگاه برم

 

 هم کنم آشنات بهزاد با تا میریم هم فردا. یانداخت ادمی شد خوب_ 

 . کنم نامتثبت کالس

 

 .یمرس باشه: گفتم و زدم یلبخند

 

 ..داد رو جوابم مهربونش لبخند با

 

 ..رفتن و دنیچ زیم یرو و آوردن سفارشارو نفر چند

 

 نیا و ندارم اشتها: گفت و کرد اشاره غذام به ارشیک رفتنشون با

 .یبخور رو همش دیبا مایندار حرفا

 

 !رو؟همه نیا آخه: گفتم بشقابم به نگاه با

 

 یوربخ دیبا: گفت ختیریم یدنینوش وانیل تو داشت که همونطور

 .ینکن ضعف ساده یسرماخوردگ هی با تا شه یقو بدنت

 



 من و گذاشت جلوم رو یدنینوش از پر وانیل حرفش نیا بعد

 .شاممون خوردن به میکرد شروع هردو و کردم یتشکر
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 خورده رو شهمه ارشیک یول بودم کرده نصف رو غذام زور به

 باتعجب اونم و کرد بلند رو سرش که کردم صداش متعجب.. بود

 شده؟یچ: گفت لحنم نیا از خنده با و

 

 ؟یخوریم ادیز نقدریا شهیهم تو_ 

 

 .ستآره جوابش دمیفهم که دیخند

 !فرمه؟ رو انقدر کلتیه و یشینم چاق یچطور پس_  

 

  گفتم؟ یچ مگه.. شد طونیش نگاهش

 

 گامین ینجوریا چرا: گفتم یحرص که کرد دایپ ادامه طونشیش نگاه

 !؟یکنیم

 

 !!خو شدم خرذوق فتیتعر از_ 

 



 ازش نگاه زده خجالت که کردم فیتعر کلشیه از دمیفهم تازه

 . دمیگز رو لبم و گرفتم

 

 و شد محو لبخندم دنشید با و افتاد مونیکنار زیم به نگاهم هوی

 !ختیر یهر دلم

 

 با تردخ تا دو با که رو ینیآرم نمینب تا اونور کردم صورتمو عیسر

 نهیبب منو اگه.. نشستن زمونیم نیترکینزد رو افتضاح تیوضع

 .تمومه کارم

 

 ده؟یپر چرا رنگت جانان؟ شده یزیچ: گفت نگران ارشیک

 

 و نبود یخبر ششیپ لحظه چند طونیش نگاه از که کردم نگاهش

 .کردیم نگام نگران فقط

 

 ..نهیآرم نشسته مونیکنار زیم که ینیا: گفتم آروم

 

 :گفتم که بهم دوخت نگاهشو دوباره و انداخت بهش یکوتاه نگاه

 .ارشیک تمومه کارم

 

 کامال! ؟یزنیم حرفو نیا که مردم من مگه: گفت و کرد یاخم

 . باش یعاد



 

 .. میبر پاشو_ 

 

 میریم گهید قهیدق چند. کنهیم شک میپاش االن اگه_ 

 

 رمهگ سرش یانقدر کثافت: گفت بهش اشاره با و زد یپوزخند بعد

 .نترس پس. نشه ما متوجه که

 

 بگو درحال دختر تا دو اون با.. کردم نگاهشون چشم گوشه از

 رو دستش یزن هم به حال طرز به دخترا از یکی و بودن بخند

 یآلمان به عشوه با هم گهید دختر! نیآرم تنهنییپا به دیکشیم

 و شد بلند.. داشت توجه جلب در یسع و زدیم یکس**س یحرفا

 نیآرم یلبها یرو رو لبهاش و شد حلقه نیآرم گردن دور دستاش

 هم به حالم یواقع یمعن به که زد نشییپا لب از یکیم و داد قرار

 دست و بود دختر یکی اون دور دستش هی که نمیآرم.. خورد

 ..گذاشت دختره یکی اون سن*با یرو رو گشید

 

 .ینیبب زارویچ نجوریا ستین الزم: گفت تیعصبان با ارشیک

 

: داد ادامه یعصب لحن همون با.. بود شده مشت زیم رو دستاش

 ! عاشقته؟ کردیم ادعا واقعا یعوض نیا

 



. جانان میبر پاشو: گفت که دادم تکون رو سرم ترس با و اروم

 .ینیبب هارو یکارکثافت نیا خوامینم

 

 چشمام ریز تا رو گردنم شال زیم اون به پشت و شدم بلند آروم

 .سادیوا کمینزد اومد ارشیک و دمیکش

 

 با یول کنه دورم خواست اونجا از عیسر و گرفت رو دستم مچ

 .میشد خکوبیم نیآرم یصدا

 

 !؟ییتو جانان_ 

 

 یلیخ ارشیک یول.. وفتادمیم پس داشتم و بود بهش پشتمون 

 عیسر یلیخ: گفت آروم و آورد در رو چشییسو عیسر و لکسیر

 .امیم االن من نیماش تو نیبش برو

 

 ...شدم دور اونجا از و گرفتم رو چییسو عیسر مخالفت بدون

 

 ..نیماش تو نشستم عیسر و شدم خارج رستوران از
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 :ارشیک#

 

 رفتن به بود شده رهیخ که پسره سمت دمیچرخ جانان رفتن با

 بود معلوم.. بهم دوخت رو نگاهش که شدم ترکینزد بهش.. جانان

 .مسته که

 

 هب کوبوندمش و گرفتم رو دستش مچ که جانان دنبال بره خواست

 . نداشت یزور بودنش مست طربخا.. یصندل

 

 با یمشکل: گفتم یفارس به یآروم یصدا تن یول یعصب لحن با

 !؟یدار من زن

 

 !زنـــت؟: گفت دهیکش و زد یپوزخند

 

 ..خورد هم به ومدیم فشیکث دهن از که الکل ظیغل یبو از حالم

 

 !منــه مال نده*ج اون: داد ادامه

 

 !!رو فتیکث دهن اون ببند: زدم داد و اومد جوش به خونم

 



 جرئت که کردمیم ادبش دیبا یول کردنیم نگاهمون متعجب همه

 !بندازه نگاه یحت من جانان به نکنه

 

 .. کردم بلندش یصندل رو از و گرفتم رو شقهی

 

 . یطرف من با یشد رد شیلومتریک 8١ از بفهمم_ 

 

 و زد یاقهقهه فقط.. کردینم یحرکت چیه که بود مست یادیز

 !هـان؟ بچه؟ یشیک تو مگه: گفت

 

 .کارش همه_ 

 

 و زدم صورتش به یمحکم یلیخ مشت که بزنه پسم خواست 

 !شد نیزم پخش روش لیوسا همه با زویم به خورد

 

 خون غرق صورتش که بود دیشد انقدر زدم بهش که یمشت اون 

 .تر جون یب تنش و بود شده

 

 سمتم اومد و شد بلند تیعصبان با

 

 !آررره؟ زد پس منو سوسول بچه یتو طربخا جانان پس_ 



 

 و گرفت شیخون دست با رو مقهی. زدمیم نفسنفس خشم زور از

 الکل بخاطر سرش بودن سبک بخاطر که بکنه یکار خواست

 شد شل مقهی رو از دستاش زدم بهش که یمشت اون اثر و خوردنش

 دوباره و کشینزد رفتم.. عقب رفت قدم چند یمست حالت با و

 :گفتم نفسنفس با و یعصبان و گرفتم رو شقهی

 

 بار کی فقط.. گهید باره کی اگه.. کن باز رو گوشات خوب_ 

 ذارمینم زندت یاریب زبون به رو اسمش یحت یبخوا گهید

 !شــد؟ رفهمیش

 

 هلش بعد و خوابوندم دهنش تو یاگهید مشت که زد پوزخند فقط

 و گرفتنش همراهش دختر تا دو اون نیزم بخوره نکهیا قبل و دادم

... کردم ترک رو اونجا عیسر من یول سمتم اومدن گهید نفر چند

 به بود ممکن و بود پرونده سرش از رو یمست مطمئنا مشت اون

 رسوا عیسر. بعد یبرا بمونه کردنش ادب پس. بزنه بیآس جانان

 کنده جاش از نیماش که فشردم گاز پدال رو پامو و شدم نیماش

 ...شد

 

 حالش نیا طاقت دلم.. ختیریم اشک و دیلرزیم دیب مثل جانان

 یسع و گذاشتم خشی یدستا یرو دستمو دیترد با.. نداشت رو

! وداب ینیسنگ حس چه شدن یرتیغ.. کنم مهار رو تمیعصبان کردم

 که اانیک کوچولوم یآبج جز بودم نشده یرتیغ یدختر واسه حاال تا

 دمشیدینم شتریب بار دو یکی یسال



 

 ...باش آروم_ 

 

  ارش؟یک شدیچ: گفت یلرزون یصدا با

 

 و کردم آروم رو سرعتم پس میبود شده دور رستوران از کامال

 ...نترس شد تموم: گفتم

 

  زد؟ بیآس بهت_ 

 

 ..نه_ 

 

 ه؟یچ لباست رو خون پس_ 

 

 !خودشه خون نترس: گفتم و زدم یمحو لبخند

 

 ؟؟یکرد کارشیچ: گفت دهیترس

 

 .. سمتش دمیچرخ و نگهداشتم ابونیخ کنار رو نیماش

 



 جانان؟ یدیترس انقدر چرا_ 

 

 نکرد؟ یکار یچطور. زوره پر و یکلیه یلیخ اون_ 

 

 .نداشت هم یزور پس. بود مست که گفتم_ 

 

 نکنه؟ تیشکا ازت وقت هی شیزد که تو_ 

 

 اومد هوشش نکهیا بعد دونمیم دمیبع.. شناسهینم منو که اون_ 

 من تا. نترس یزیچ از اصال. شده یچ ادیب ادشی یحت سرجاش

 .ادیب هم تیقدم کی به ذارمینم هستم

 

 زد یلبخند و دیخواب ترسش

 

 ..ارشیک یمرس_ 

 

 ...خونه سمت افتادم راه دوباره و زدم یلبخند منم

 

 و بود دورم یدوستا از که رستوران سیرئ به زدم زنگ راه تو

 هب که یخسارات هم و غذاها پول هم تا بفرسته حساب شماره گفتم

 من رفتن بعد که گفت.  کنم زیوار حسابش به رو شد زده رستوران



 کال بود مست انقدر نمیآرم ظاهرا و بردن رو نیآرم دخترا اون

 دخترا با شب آخر واسه که بود دهیشن یحت و شدهیچ رفته ادشی

 مرتیکه عیش!!! گذاشته قرار
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 .زدم رو دهم طبقه و میشد آسانسور وارد

 

 نم اما بود نییپا سرش و بود معذب کیکوچ یفضا نیا تو جانان

 تو رو نفس ، هاشنفس عطر و کم فاصله نیا که کنمیم اعتراف

 مه رو موننیب فاصله نیا خواستیم دلم و بود کرده حبس منهیس

 چند مثل. کنم حل خودم تو رو شیبغل و کیکوچ تن و کنم پر

.. نشه سردش تا کردم بغلش آسانسور نیهم تو که شیپ ساعت

 یادست یوقت لحظه اون تو کردم تجربه رو ایدن حس نیبهتر واقعا

.. رادشیا بدون و دیسف یدستا به افتاد نگاهم. گرفتم رو کشیکوچ

.. ومدنیم هم به که بس! بودن شده ساخته هم واسه انگار دستامون

 ..!بود گرفته خندم فکرم نیا از

 

 عاشق حاال تا که یکس یسپهر ارشیک من، که کنمیم اعتراف

 خوشگل یفرشته هی به باختم رو دلم میسالگ ٠١ تو االن بود نشده

 ...!ساله 8١

 مهبفه اگه و اشتباهه بودنش طرفههی خاطر به حسم نیا دونستمیم

 که اول همون از.. نبود خودم دست واقعا یول زنهیم پسم مسلما



 تو وقتچیه.. ختیر فرو و دیلرز وجودم تو یزیچ هی دمشید

 !وقتچیه.. نداشتم یکسچیه به نسبت رو یحس نیچن میزندگ

 تردخ نیا. بود گذشته کار از کار گهید یول شدمیم عاشقش دینبا

.. زرو چند نیا تو بود برده رو مونمیا و نید! المصب بود ریگنفس

 .یدلبر چیه بدون

 

 .کنهیم نگام تعجب با دمید که اومدم رونیب افکارم از صداش با

 شده هول نیهم واسه بود گرفته رو مچم بودم رهیخ بهش یوقت

 :گفتم

 

 شده؟یچ_ 

 

 خوبه؟ حالت تو_ 

 

 !؟یچطور تو خوبم من_ 

 

 .دمینخند یول بود گرفته خندم ممسخره جواب از

 

 زب مثل تو یول کنمیم صدات دارم و سادهیوا آسانسور ساعته ده_ 

 کجاست؟ حواست!! یدینم جواب و بهم یزد زل

 



 بازوم به یمحکم مشت. خنده ریز زدم بز بود گفته بهم نکهیا از

 : گفت حرفش از زدهخجالت و زد

 !رفت در دهنم از نخند کوفت

 

 ..میشد خارج آسانسور از و دمیخند بازم

 

 کردم صداش که بشه شخونه وارد خواست

 

 جانان_ 

 

 بله؟: گفت و سمتم دیچرخ

 

 تو شدم غرق و دینچرخ دهنم تو زبونم انگار کرد نگاهم یوقت

 یایدر تو شدن غرق نیا بود بخشلذت... نگاهش تو آروم یایدر

 .. نگاهش

 

 غرق واسه یتالشچیه که یمن واسه شد ینجات قیغر صداش اما

 کردمینم نشدن

 

 ارش؟؟یک_ 

 



 !جان؟_ 

 

 بودم داده یسوت ادیز امشب! شدینم نیا از تر گرد چشماش گهید

 دینبا! شدم عاشقت زدمیم داد یزبون یب زبون با داشتم. جلوش

 ..گذشتیم مدت هی دیبا حداقل. دیفهمیم دینبا.. شدیم ینطوریا

 

 !هستا تیزیچ هی امشب تو_ 

 

 دهش پرت حواسم فقط ستین میزیچ نه: گفتم و زدم یهول لبخند

 حالت دوباره نکرده یخدا شب از ساعت هر تو بگم خواستم. بود

 .دارمیب من. بزن زنگ بهم شد بد

 

 .ریبخ شب. یمرس چشم: گفت و زد یکمرنگ لبخند

 

 . ریبخ هم تو شب: گفتم و زدم یلبخند منم

 

 با موندم من و بست رو در و داخل رفت و نگفت یزیچ گهید

 ... کردن جدا ازش روحشو جانان رفتن با انگار که یجسم

 

 .خودم واحد در سمت رفتم و زدم موهام به یچنگ کالفه

 



 مکن روشن چراغو نکهیا بدون.. شدم وارد و کردم باز دیکل با درو

 ناو فیکث خون به آغشته رهنیپ اون کندن کردم که یکار نیاول

 . بود آشقال سطل تو انداختنش و پسره

 

 رو آب یبطر خچالی تو از و کردم روشن رو آشپزخونه چراغ

 اب یحت و سوختیم داشت درونم.. دمیکش سر نفس هی و برداشتم

 .نشدم آروم هم سرد آب نیا

 

 بودم آروم بودم ششیپ یوقت که بود کرده جادوم جانان یانگار

 ..آشوب ینطوریا نبود یوقت

 

 هب و شدم اتاقم وارد.. باال رفتم هاروپله و شدم خارج آشپزخونه از

 همون با و کردم روشن رو یزعسلیم یرو آباژور چراغ یجا

 ... تخت رو دمیکش دراز خت*ل باالتنه

 ..بود شده تنگ براش دلم هم قهیدق چند نیا تو

 ...یلعنت

 ...یلعنتـ

 ...یلعنتـــ

 !یداشتندوست یلعنت

 انجان سر ریز شبید که افتاد یبالشت به نگاهم و چرخوندم سرمو

 یااوالده فوق عطر.. کردم بغلش اریاختیب و داشتم برش.. بود

 حهیرا از بهتر برابر هزاران جانان یموها عطر.. داشت

 ...داشتم که بود یمتیق گرون و دارمارک یهاآدکلن



 

 یس کل تو خدا؟ بود یحس چه نیا.. بودم کرده بغض ناخواسته

 که برده یکس رودلم االن وقتاون نشدم عاشق بار هی عمرم سال

 محاالته؟ جزو بهش دنیرس

 

  ؟یچ باشه داشته دوسم اونم اگه

. .دادیم نشون نویا رفتاراش از یکی حداقل که داشت اگه! نه نه نه

 همون من یول بود کرده قبول دوست هی عنوان به منو فقط اون

 ..!دیلرز دلم اول
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 اول همون و تلگرام تو رفتم و آوردم در بمیج تو از رو میگوش

 شب وقت نیا یعنی.. بود نیآنال.. کردم باز رو جانان یویپ

  کنه؟یم کاریچ

 

 بود خودش از خوشگل عکس هی که رو لشیپروفا عکس عیسر 

 نارک بود رانیا تو عکسش هی.. کردم چکش قیدق بعد.. کردم ویس

 هدید و بود سرش پشت موهاش و بود سرش یآفتاب کاله هی.. ایدر

 تنداش یمشکل حجابش.. بود دهیپوش دخترونه کیتون هی.. شدینم

 یگود.. کنهیم توجه جلب تنش یهایناهموار کردمیم حس یول

 ..هاشنهیس و کمرش



 نکهیا بدون و اومد جوش به خونم و شد مشت دستم هی ناخواسته

 !بردار لتویپروفا: نوشتم عیسر کنمیم کاریچ بفهمم

 

 نداره یربط چیه تو به بگه داشتم انتظار.. کرد نیس نشده هیثان دو

 فقط یول.. بشنوم رو صداش و بزنم زنگ بهش بهونه نیا به من و

 چرا؟: نوشت

 

 .معلومه کلتیه: نوشتم

 

. کردم حس نویا هم یگوش پشت از... دهیکش خجالت دونستمیم

 و اومد لبم به یقیعم یلبخند اریاختیب که کرد پاک رو عکس

 .یمرس: نوشتم

 

 .یگفت که یمرس هم تو: نوشت اونم

 

 !جبنه؟یب یپسره گفت یچ مگه.. رفت باال قلبم ضربان

 

 میبر دنبالت امیم ۴ ساعت فردا: فرستادم براش یزیچ یادآوری با

 .بهزاد شیپ هم بعدش و زبان کالس نامثبت

 

 .یاوک نوشت اونم

 



 .ینیبب خوب یخوابا. وقته رید بخواب برو: نوشتم

 .فرستادم براش و متن کنار گذاشتم هم قرمز قلب هی ناخواسته و

 

 .. نطوریهم هم تو: فرستاد بعد هیثان چند و شد پیتا درحال

 .شد نیآفال بعدش. لبخند یموجیا هی کنارش و

 

 لباسام ضیتعو و زدن مسواک بعد و زیم رو گذاشتم رویگوش

 السرح دیبا و داشتم عمل تا دو ظهر بعد تا صبح از فردا.. دمیخواب

 ...باشم داشته تمرکز تا باشم

 

 :جانـان#

 

 دمید که کردم نگاه رو ساعت.. شدم داریب یتشنگ احساس با 

 !یشد داریب سرظهر که پهلوان ینباش خسته. ظهره8١

 

 بعد. .یبهداشتسیسرو به رفتم و کردم مرتب رو تختم و شدم بلند

 خواستمیم.. خوردم صبحونه و نییپا رفتم مربوطه یکارها انجام

 دهیرس بابام از که یپول همه اون فهیح.. کنم دیخر کمی برم امروز

 .حسابم تو بمونه استفادهیب بود

 

 ..نییپا رفتم آسانسور با و رونیب اومدم خونه از شدم که حاضر

 



 زشا فقط شناختمینم رو نیبرل یجاچیه چون و گرفتم یتاکس هی

 . خوب دیخر مرکز هی به ببرتم خواستم یآلمان زبون به

 ... فکر تو رفتم و دادم هیتک پنجره به رو سرم

 تمخواسینم اما بگم بهش ییجا برم خواستم اگه بود گفته ارشیک 

 که نبود کاریب مسلما و بود دکتر هی اون. بشه عالف من طربخا

 شبید ادی.. شهیم یعصب دونستمیم اما. بگردونه منو شب تا صبح

 و شدیم رهیخ بهم یبیعج حس هی با.. افتادم بشیعج یکارا و

 ..دیفهمینم کردمیم صداش یهرچ

. بودم کرده هنگ واقعا بردارم رو لمیپروفا خواست ازم شب یوقت 

 نیا یول. هست بهم حواسش که بودم خوشحال طرفم هی از

 ه؟؟یچ تشیحساس

 

.. میپاساژ هی یجلو دمید که اومدم رونیب فکرام از راننده یصدا با

 ...شدم ادهیپ هیکرا کردن حساب بعد و کردم یآلمان به یتشکر
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 یبزرگ یلیخ سالن... موندم مات داخلش دنید با و شدم پاساژ وارد

 یهاقهطب به که یبرق پله و.. یحیتفر و یرفاح امکانات یکل با بود

 دادیم نشون توریمان هی تو یسیانگل به کنارش و رفتیم مختلف

 . ستگهید لیوسا و پوشاک از یبنددسته چه مخصوص طبقه هر

 .بود... و شاپیکاف و رستوران ومدیم حساب همکف که طبقه نیا



 یدوماد شلوار و کت و عروس لباس مثل یعروس لوازم اول طبقه

 ...و

  بچه لیوسا و یسمونیس دوم طبقه

 یمجلس یهالباس سوم طبقه

 کفش و فیک عالوه به پسرونه و دخترونه یهالباس چهارم طبقه و

 با میمستق پس بودم دنبالشون من که ییزایچ... و یشیآرا لوازم و

 ......چهارم طبقه رفتم یبرق پله

 

 یهرچ از و کردمیم نگاه هامغازه همه نیتریو به شوق و ذوق با

 وقت یلیخ. بود دیخر از پر دستم هردو. گرفتمیم ومدیم خوشم

 نیهم واسه. بابام و مامان فوت از بعد یعنی..دیخر ومدمینم که بود

 .داشتم ذوق

 

 کمکاش از یقدردان یبرا یاهیهد هی هم ارشیک واسه داشتم میتصم

 .چهارم طبقه یپسرونه قسمت به رفتم پس. بخرم

 

 اهنگ رو نایا لباس یها نیتریو یکل.. داره دوست یچ دونستمینم

 مغازه هی وارد پس بخرم آدکلن گرفتم میتصم آخرش یول کردم

 .........شدم یشیآرا لوازم

 

 بودم دهیفهم. بود یعال واقعا.. کردم تست رو آدکلن یبو دوباره

 هم نیا و کنهیم استفاده رو سرد و تلخ حهیرا با یهاآدکلن ارشیک

 که تمگف یآلمان به فروشنده به. ادیب خوشش کنم فکر. بود اونا جزو

 مخصوصش جعبه تو نکهیا بعد اونم و کردم انتخاب رو نیهم



 و دمیخر خودم واسه هم یشیآرا لوازن تا چند. من به دادش گذاشت

 .. رونیب اومدم مغازه از کردم حساب رو پولشون نکهیا بعد

 

 اوه.. دادیم نشون رو بعدظهر ٠ که کردم نگاه رو میمچ ساعت

 یبرقپله از. نکردم حس رو زمان گذر شدم دیخر سرگرم انقدر اوه

 شنمگ یحساب. بخورم یزیچ هی تا شدم رستوران وارد و رفتم نییپا

 .....بود

 

 از. خورد زنگ میگوش که بودم خورده رو غذام غذام از یکم

 و کردم برقرار رو تماس. ارشهیک دمید که آوردم درش بمیج

 بگم یزیچ بخوام نکهیا قبل اما چسبوندم گوشم به رو یگوش

 :اومد نگرانش و یعصب بلند یصدا

 

 !؟ییکجا تو معلومه چیه_ 

 

 .....عصب چرا حاال. رونیب اومدم: گفتم آروم و متعجب

 

 کجا؟؟ یعنی رونیب: کرد قطع بلندش یصدا همون با رو حرفم

 

 ویوشگ بگم یاگهید زیچ بده اجازه نکهیا قبل و گفتم رو پاساژ اسم

 هو؟؟ی شد چش نیا! کرد قطع

 



 ریس گهید دیرس نصفه به یوقت و خوردم رو غذام از گهید کمی

 که کردم صدا رو گارسون و خوردم یدنینوش یکم. بودم شده

 اونم کنه حساب رو پولش که خواستم و دادم رو کارتم. اومد عیسر

 شاز که اومد دستش تو کارتم و فاکتور هی با بعد قهیدق دو حدود

 پاساژ رستوران از و گرفتم دستم هردو تو رو دهامیخر. گرفتم

 ... شدم خارج

 

 کهنیا ترس از و شدم دهیکش پشت از هوی که بردارم یقدم خواستم

 .شد راحت المیخ ارشیک دنید با یول دمیکش ینیه نهیآرم

 

 ...یترس ؟ییتو ارشیک_ 

 

 رو حرفم ادامه شد باعث ابروهاش نیب ظیغل اخم و یعصب چهره

 .نزنم

 

 یدپاش یچ واسه ییتنها: گفت داشت تلفن پشت که یلحن همون با

 !هان؟ نجایا یاومد

 

 االب هامشونه دمیترسیم که شهیهم مثل که گفت بلند انقدر رو هان

 ..دیپر

 

 شده؟یچ..مگه حاال..حاال_ 



 

 ..نتونست یول کنه آروم رو خودش کرد یسع

 

 دتتیدیم بازم اگه دتتید نیآرم که بود شبید نیهم شده؟؟یچ_ 

 !؟یبکن یغلط چه یخواستیم ییتنها نبودم هم من ؟یچ

 

 !؟یزنیم داد چرا.. چرا.. ارشیک..یک_ 

 

 شه باز اخماش شد باعث نیهم و بود بغض و ترس از پر لحنم

 . بود یعصبان هنوزم یول

 

 دست هی با رو همش و گرفت ازم رو دستم تو یهاسهیک همه

 خودش دنبال و گرفت رو دستم مچ هم شگهید دست با. نگهداشت

 و شده نگران دونستمیم. بود خشونت با حرکاتش همه.. کشوند

 ..گفتمیم بهش حداقل دیبا من. داره حق

 

 هلم و کرد باز رو جلو در.. دیرس نیماش به و شد خارج پاساژ از

 صندوق تو رو دامیخر نکهیا بعد و بست درو خودش بعد داخل داد

 .نشست رل پشت گذاشت عقب

 

 خودش یقیعم نفس با کرد یسع و گرفت مشتاش تو رو فرمون

 ....یم معذرت: گفتم بگه یزیچ نکهیا قبل.. کنه آروم رو



 

 دمید یوقت یدونیم!! جانان شو ساکت فقط: کرد قطع رو حرفم اما

 و دنبالت امیب چهار ساعت نبود قرار مگه شدم؟؟ یحال چه یستین

 گفتم؟ که ییکارا واسه میبر

 

 ...رو ۴ ساعت بود رفته ادمی پاک!! یوایا

 

 .کن باور نبود ادمی بخدا_ 

 

 درانق: گفت لب ریز یدلخور لحن با.. شد ناراحت بود معلوم کامال

 ...ارزشمیب برات

 

 انگشت که بگم یزیچ خواستم.. دمیشن یول بشنوم خواستینم

 سیه: گفت و گذاشت شینیب رو سکوت نشونه به رو شاشاره

 .میزنیم حرف بعدا! نگو یچیه

 

 ...افتاد راه و کرد روشن نویماش اون و گرفتم ازش نگاه

 

 از شتریب اون کردمیم حس یول بودم شده ناراحت تندش لحن از

 دونمیم: گفتم آرومه کردم حس و گذشت که یکم.. ناراحته من

 .دیببخش.. کردم اشتباه
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 رونیب به پنجره از نگاهمو... دیکش یقیعمنفس فقط و نگفت یزیچ

 ..شد سکوت یاقهیدق چند و دوختم

 

 ؟یخورد ناهار: گفت یآروم یصدا با

 

 .پاساژ رستوران تو آره،_ 

 

 ..بود کرده کالفم رفتارش نیا. نگفت یزیچ بازم

 .دیببخش که گفتم ارش؟؟یک: گفتم یاکالفه لحن با

 

 .کن فراموشش. گهید خبلیخ: گفت یآروم لحن با

 

 ..بود یدلخور لحنش تو هنوزم

 

 !؟یرینگ افهیق کوچولوها بچه مثل شهیم_ 

 

 من: گفت و کرد نگام چشم گوشه از و کرد یکوتاه یلیخ خنده

 گرفتم؟؟ افهیق



 

 چه آره: گفتم زونیآو یلبا با و دمیدزد ازش نگاهمو قهر حالت با

 ! جورم

 

 ییجا ازم خبریب ینطوریا وقتچیه گهید: گفت یمیمال لحن با

 خب؟ نرو

 

 .باشه_ 

 

 .دخترخوب نیآفر_ 

 

 !؟یگیم ینطوریا بچم مگه! یه یه_ 

 

 !یکوچولوتر ازم سال 8٠ ؟؟یهست یچ پس یستین بچه اگه_ 

 

 صالا من یدار رو رمردیپ هی سن تو! کوفت: گفتم که دیخند بعدش

 .ستمین بچه هم

 

 یبازو به یمحمک مشت. کرد تریحرص منو و شد دتریشد خندش

 .گرفت درد خودم دست شتریب که زدم سفتش

 



 ؟؟یخندیم یچ واسه االن!! ـــارش؟یک عه_ 

 

 ! تـو به: گفت رک و نگهداشت رو لبخندش و شد تموم خندش

 

 .....غلط یلیخ تو_ 

 

 تمگذاش دهنم یرو رو دستم عیسر بگم خوامیم یچ نکهیا دنیفهم با

 . کردم قطع رو حرفم و

 

 یطونیش لحن با تصورم برخالف اما شه ناراحت کردمیم فکر

 ؟یچ یلیخ من: گفت

 

 !!بود جنبه با یادیز گهید نیا

 

 .یچیه_ 

 

 .بگو نه_ 

 

 .رهیم در دهنم از. ارشیک نده ریگ: گفتم خنده با

 



 !!بـز یگفت بهم رفت در دهنت از روزمید_ 

 

 !واال: گفت و دیخند خودشم که دمیخند اریاختیب

 

 .میزبان آموزش موسسه هی یجلو دمید که نگهداشت رو نیماش

 

 همه یوقت یکرد سر رو شالت چرا قایدق االن: گفت و کرد نگاهم

 !جلو بکشش رونه؟؟یب موهات

 

 هم رو رژت: گفت یجد که کردم نگاهش شده گرد یچشما با

 ونمدیم من نمتیبب ینطوریا بازم اگه. چشمه تو یلیخ کن کمرنگ

 !تو و

 

 !!!رتیغ جوووونم

 

. دمیکش جلوتر رو شالم و کردم کمرنگ یکاغذدستمال با رو رژم

 ..........میشد ادهیپ هردو بعد

 

 



 امکالس فردا از.. افتاد راه و میشد نیماش سوار میکرد که نامثبت

 تونمیم بخونم خوب اگه ماه چهار سه تو که گفتن و شدیم شروع

 .رمیبگ رو یآلمان زبان C1 مدرک

 

 دو یکی هرشب فردا از: گفت که کردم نگاهش ارشیک یصدا با

 .یش مسلط کامال تا میکنیم نیتمر زبان باهم ساعت

 

 یهامیتا یچ واسه یشیم خسته مارستانیب تو یکاف حد به تو یول_ 

 ؟یکنیم خسته خودتو من بخاطر هم تیکاریب

 

 انشگاهد یبر کنمیم کمکت که گفتم هم قبال من: گفت و زد یلبخند

 .   شمینم خسته هم اصال. یپزشک

 

 ..یمرس_ 

 

 ...نگفت یزیچ گهید و زد یلبخند

 

 م؟یریم میدار کجا_ 

 

 . بهزاد شیپ_ 

 



 ....بود یپل که یآهنگ به سپردم رو گوشم و گفتم یآهان
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 و میشد ادهیپ. نگهداشت یلوکس ساختمون هی یجلو بعد قهیدق 8١

 ..شدم ساختمون وارد شونش به شونه

 

 ...زد رو ۴ طبقه دکمه اون و میشد آسانسور وارد

 

 چهارم طبقه یسیانگل به که زن هی یصدا با و دینکش طول ادیز

 در سمت ارشیک و میشد خارج آسانسور از کردیم اعالم رو

 رمنتظ و کرد باز رو در. رفتم دنبالش منم که رفت یرنگ یاقهوه

 .بست رو در خودش بعد. شم وارد من اول موند

 

 مدل یادیز یها یصندل ها مطب همه مثل.. کردم نگاه اطرافم به 

 ۶١ یوارید ونیتلوز هی به رو بودن شده دهیچ نمایس یهایصندل

 دبو شده رنگ یموها با دختر هی شیمنش که یمنش زیم هی. ینچیا

 و رفت دختره سمت ارشیک. بود یلپتاب توریمان تو سرش که

: تگف یمیصم و زد یلبخند دنشید با و کرد بلند رو سرش دختره

 .ارشیک سالاام عه

 لهجه چون بود یرانیا پس.. شدم متعجب زدنش حرف یفارس از

 . نداشت هم

 



 ؟یخوب. نورا سالم: ارشیک

 

 ؟یچطور تو. امیعال_ 

 

 داره؟ ماریب بهزاد. خوبم منم_ 

 

 وقته؟ چند یستین چرا چخبر. رهیم االن شهیآخر آره_ 

 

 گذشت؟ خوش عسل ماه. داشتم کار کمی_ 

 

 .خودت قسمت شاالیا.. یخال جات. یلیخ آره_ 

 

 هک ستمین احمق بهزاد مثل من یول یمرس: گفت یشوخ و خنده با

 !کنم بدبخت خودمو گرفتن زن با

 

 .بهزاده همسر نوراست، اسمش که دختره پس

 

 چون بهزاد حاال خانارشیک یهو: گفت و کرد یتصنع اخم نورا

 .برسه رو حسابت گمیم! بدبخت؟ شد گرفته منو

 



 .دنیخند هردو بعد

 

 رو زیم و شد بلند جاش از متعجب و افتاد من به نگاهش تازه نورا

 ..دادم یآروم سالم که سمتم اومد و زد دوز

 

: گفت یناباور با و دیچرخ زبونش باالخره! بود هنگ هنوزم

 ما و یکرد ازدواج یک تو. ماینبود هفته دو ارش؟؟یک عیییه

 !!م؟یدینفهم

 

 مثل و انداختم نییپا سرمو خجالت از من و خنده ریز زد ارشیک

 !شدم سرخ یچ

 

 !!هست که امیخجالت عروس: گفت خنده با نورا

 

 بود شده قرمز خنده از که ارشیک یبازو از یمحکم شکونیو

 ..دیخندیم همچنان اون یول بگه یزیچ هی تا گرفتم

 

 داشتم گهید که هم من و کردیم نگامون خنده و تعجب با هم نورا

 !شدمیم آب

 

 هنوز که ییصدا با و شد تموم هرش هر خانارشیک باالخره

 ..نکردم ازدواج من نورا: گفت داشت خنده یهارگه



 

  ه؟؟یک دختر نیا پس: گفت متعجب

 

 !ارشیک یدوستا از.. از. جانانم من: گفتم خودم نباریا

 

 از مارو قیرف نیا خانوم؟؟ نورا ینیبیم: گفت خنده با ارشیک

 ..مبود گفته بهزاد به که من! تیفندق مغز اون با یکرد آب خجالت

 

 بهزاد. نشناختمت زمیعز شرمنده: گفت بهم رو و دیخند نورا

 .بود نگفته بهم راجبت

 

 .نگفتم یزیچ و زدم یکمرنگ لبخند

 

 از مارشهیب زدم حدس که مسن مرد هی و شد باز بهزاد اتاق در

 .کرد ترک رو مطب بعدش و شد خارج اتاق

 

 .کنه صدا رو بهزاد رفت و گفت یا بااجازه هم نورا

 

 و انداختم نییپا رو سرم زدهخجالت که سمتم دیچرخ ارشیک

 ..مهیک من یگفتیم بهش خب: گفتم معترض

 



 !کوچولوخانوم ایشیم بامزه یلیخ یکشیم خجالت_ 

 

 ؟مهیک دونهیم که قتیرف نیا حاال: گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 

 .....گف بهش آره_ 

 

 قطع حرفش که خورد بهش پشت از یمحکم یلیخ یگردنپس هوی

 اب و دمیکش ینیه که شد خم جلو به سرش و گفت یبلند آخ و شد

 هی.. کردم نگاه زد رو یگردنپس نیا که یاون به شده گرد یچشما

 .بهزاده دمیفهم که بود یاافهیق خوش و جوون پسر

 

 !خانارشیک بر سالم: گفت

 

 پس دستاش و بود شده جمع صورتش درد از که همونطور ارشیک

 ریز زد درهمش افهیق دنید با بهزاد و سمتش دیچرخ بود گردنش

 !!شوافهیق: خنده

 

 بعدا! خر؟ نره یزنیم منو حاال: گفت هم تو یاخما با ارشیک

 . واجبه یدلتنگ رفع و سالمت جواب فعال رسمیم رو حسابت

 

 لحظه چند و کردن بغل یمیصم یلیخ رو گهیهمد حرف نیا بعد

 .شدن جدا هم از بعد



 

 افتاد؟ ییاتفاقا چه نبودم که یمدت نیا: بهزاد

 

 یلو عمال و مارستانیب تو یاتفاقا گفتن به کرد شروع ارشیک

 نمیا: گفت و جلو کشوندم و گرفت رو دستم و داد طولش کم یلیخ

 دو نیا اتفاق نیبهتر یعبارت به ای. بودم گفته که خانوم جانان از

 !هفته

 

 دمکر سالم بهزاد به زدهخجالت.  کرد نگاهم یمهربون لبخند با بعد

 .سالم کیعل: گفت و زد یلبخند که

 

 . دمتیند یازهیم زهیر انقدر: گفت یشوخ به بعد

 

 خوشحالم تییآشنا از: گفت که زدم یلبخند

 

 .نطوریهم منم_ 

 

 با بهزاد به رو و کرد حلقه مشونه دور دستشو و کنارم اومد نورا

 درچق دمید ارشیک کنار رو جانان یوقت یدونینم بهزاد: گفت خنده

 !کردم تعجب

 

 چرا؟؟: گفتم متعجب



 

 حاال تا ارشیک آخه: گفت نورا حرف ادامه تو من به خطاب بهزاد

 یهست یدختر نیاول تو! بزاره محل یدختر چیه به نداشته سابقه

 .خوبه انقدر باهات که

 

 و یتراح همه با یگفت که تو: گفتم و ارشیک سمت دمیچرخ متعجب

 . نهیا من با بودنت یمیصم لیدل

 

 !دخترا یهمه نه" همه" گفتم_ 

 

 .دخترما منم_ 

 

 !  یکنیم فرق شما: گفت و زد یلبخند

 

 .زدم یلبخند کرده ذوق

 

 ....حاال خب: گفت بهزاد 

 

 یدیببخش و کرد قطع رو حرفش شیگوش خوردن زنگ با اما

 .بده جواب و بره تا گفت
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 .اومد بعد قهیدق دو حدود

 

 دیبا داره یجراح هی به ازین مارایب از یکی: گفت ارشیک به رو

 .میبر

 

 .میبر باشه_ 

 

 .میرسونیم راه سر تورو: گفت من به رو ارشیک 

 

 ..شم آشنا باهاش خوامیم. امروز باشه من با بزار: گفت نورا

 

 استخو نیهم واسه نتمیبب نیآرم که نهیا نگران دونستمیم ارشیک

 ستین تنها ششهیپ نورا داداش نترس: گفت بهزاد که کنه مخالفت

 .کنه داشیپ آدم اون یبترس که

 

 .ویچ همه بود گفته بهزاد به پس

 



 رو نیآرم وقت هی اگه: گفت من به رو بعد و کرد قبول ارشیک

 نییپا رو فکش امیم دهینکش قهیدق به من به بزن زنگ یزود یدید

 !ارمیم

 

 .چشم: گفتم و زدم یلبخند

 

 ! ها رهینم ترعقب نیا از شالت: داد ادامه یجد مثال بالحن 

 

 !!مبچه شده یرتیغ اوه اوه: گفت خنده با بهزاد

 

 .ایذارینم محل پسرا به: گفت ارشیک و میدیخند

 

 رونیب بکشه رو ارشیک کرد یسع و کرد باز رو مطب در بهزاد

 !عه ارشیک میبر ایب: گفت و

 

 مواظب: گفت لبخند با من به رو و" باشه" گفت عیسر ارشیک

 .باش خودت

 

 .هم تو: زدم یلبخند متقابال منم

 



 ایب د  : گفت نشیح در و رونیب داد هلش و دشیکش نباریا بهزاد

 !االغ گهید

 

 . کردیم نگام لبخند با که نورا سمت دمیچرخ رفتنشون با

 

 .جانان اومده خوشم ازت یلیخ_ 

 

 ؟یآروم انقد شهیهم: گفت که زدم یا زدهخجالت لبخند

 

 ...ادیز نه_ 

 

 چون میش دوست باهم بعد به نیا از ایب. باش راحت باهام پس_ 

 .. تنهام نجایا منم

 

 با نکهیا به داشتم ازین واقعا.. داشتم تکون رو سرم و زدم یلبخند

 الح هر به یول بود ارشیک نکهیا با.. کنم برقرار ارتباط نفر هی

 هب هم یخوب دختر.. بودم ترراحت باهاش دیشا و بود دختر هی نورا

 .دیرسیم نظر

 

 سالته؟ چند_ 

 



 ..سال 8١ ـ

 

 .ستین ادیز که مونمیسن اختالف. سالمه ١١ منم_ 

 

 رو شمیآرا یزود من: گفت که نگفتم یزیچ و دادم تکون سرمرو

 .رونیب میبر کنمیم دیتجد

 

 هک فشیک تو از و زیم سمت رفت. دادم تکون رو سرم فقط بازم

 دیتجد مشغول و لب رژ عالوه به برداشت یانهیآ بود زیم یرو

. دورش بود ختهیر آزادانه رو براقش یاقهوه یموها.. شد رژش

.. داشت یفرمخوش یلبا و بود یعسل درشتش یچشما رنگ

 شرژ نکهیا بعد. بود یخوشگل دختر کل در. بود روشن پوستشم

 یپسیکل با سرش پشت ماهرانه یلیخ رو موهاش کرد دیتجد رو

 و زیبول هی لباساش. ابروش رو ختیر کج جلو از و کرد جمع

 لیخ :گفت بهم رو و دیپوش هم بلند یپالتو هی. بود یکیش شلوار

 .میبر خب

 

 رو در اون و میشد خارج مطب از همراهش و زدم یمحو لبخند

 .....کرد قفل

 

 وت ینایماش از یکی سمت رفت اون و نییپا میاومد هم آسانسور از

 .بود رنگ دیسف بنز هی که نگیپارک

 



 هک نشست و زد رو نیماش قفل و آورد در فشیک تو از رو چییسو

 .نشستم جلو منم

 

 ادبهز میآورد شانس: گفت رونیب ومدیم نگیپارک از که همونطور

 .میگرفتیم یتاکس دیبا االن وگرنه رفته ارشیک نیماش با

 

 .شد ابونیخ وارد و شد خارج نگیپارک از کامل

 

 .کنم باز رو بحث من بهتره پس یساکت ینطوریا که تو_ 

 

 قطف من: گفتم عیسر که شده ناراحت بودنم ساکت نیا از کردم حس

 .شمیم درست بگذره که کمی. نیهم نشده آب خمی

 

 تا گمیم خودم راجب من پس. زمیعز دونمیم: گفت و کرد یاخنده

 .شه آب ختی هم تو

 

 با یوقت. بهزادم یدخترعمو من: گفت که کردم نگاهش منتظر

 یزندگ نجایا پدرم با من بخونن درس نجایا اومدن ارشیک

 ..گرفتن طالق هم از مادرم و پدر.. کردمیم

 

 

 ..متاسفم: گفتم که گفت غم با رو آخرش جمله



 

 داشتم. الیخیب نارویا. کردم عادت من: گفت و زد یتلخ لبخند

 خوب باهم یلیخ رابطمون یبچگ همون از بهزاد منو.. گفتمیم

 برخورد بهزاد و ارشیک با خودش یپسرا مثل هم بابام. بود

 بهم بودم ساله 8۵ من و بود سالش ١۵ بهزاد یوقت بار هی.. کردیم

 هم بابام از. داشتم دوسش یلیخ منم راستش.. عاشقمه گفت

 ندچ دیبا و ستبچه یلیخ نورا گفت بابام یول کرد میخاستگار

 ازدواج سهفته دو االن و گذشت سال ۵ نکهیا تا.. بگذره سال

 .میکرد

 

 .دیش خوشبخت. جالب چه: گفتم زدم یلبخند

 

 پسر اون راجب.. بگو بهم خودت راجب تو حاال. زمیعز یمرس_

 .نیآرم آها بود؟ یچ اسمش اممم. دنبالته گفت ارشیک که

 

 از..یچ همه کردن فیتعر به کردم شروع و دمیکش یقیعم نفس

 ...بودم ارشیک با که االن تا بابام و مامان مرگ
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 :ارشیک#

 



 مکتاین از یکی رو مارستانیب اطیح تو سخت یجراح هی بعد

 از رو میگوش. بود شب اول و بود کرده غروب دیخورش.. نشستم

 زوم.. داشتم جانان از که یعکس تنها رو زدم و آوردم در بمیج

 یلبا به.. خوشگلش یچشما به شدم رهیخ و صورتش رو کردم

 به کل در و.. لپاش و سرخش هاسگونه به.. شیخواستن و سرخ

 رو لبمو جانانم؟جان یکرد کاریچ باهام تو.. دلبرش صورت

 مه عکسش دنیبوس.. دمیبوس رو عکسش و گذاشتم یگوش صفحه

 نیاول یبرا و آروم! خودش به برسه چه کردیم دگرگون حالمو

 ..نمیریش دلبر دارم دوستت: کردم زمزمه بار

 ...بگم خودش به نویا که یروز دیام به

 

 شدم دبلن و بمیج تو گذاشتم رو یگوش که اومد بعد قهیدق چند بهزاد

 .بهزاد میبر: گفتم و

 

 باهم یحساب و ششهیپ جانان گهیم زدم حرف نورا با االن نیهم_ 

 .نیبش.. شدن جور

 

 کنن فکر: گفت و زد یلبخند که نشستم کنارش و شد راحت المیخ

 .دماینفهم

 

 و؟یچ_ 

 

 !یباخت رو دلت دونمیم که من. راه اون به نزن خودتو_ 



 

 ..دمیکش یقیعم نفس و گرفتم ازش نگاه

 

 !شدن؟ عاشق و من ه؟یچ پرتا و چرت نیا. بهزاد الیخیب_ 

 

 به نگاهت که دمید من یول: گفت و انداخت شونم دور دستشو

 . رو نگاهت تو حس اون دمید.. داره فرق نگاهات هیبق با جانان

 

 تمنداش ازش یپنهون زیچ وقتچیه نکهیا با.. بود دهیفهم زود یلیخ

 . بزنم حرف تونستمینم خودمم با یحت مورد نیا تو یول

 

 ..ستین خبرا نیا از_ 

 

 .داداشم یکن پنهون یتونینم که من از گهید ارش؟؟یک_ 

 

 ناو. کنم فکر احمقانم حس نیا به خوامینم من: گفتم غم با و آروم

 ...نداره دوسم

 

 نکنم بغض تا دمیگز رو لبم

 

 .متنیبب ؟یخوب تو ارشیک: گفت نگران و شد صدام تو غم متوجه



 

 با.. مباش داشته بغضم رو یکنترل نتونستم و بهش دوختم رو نگاهم

 !کردم اشتباه.. شدیم ینطوریا دینبا: گفتم یلرزون یصد

 

 اشتباه هم اصال. که نبوده خودت دست: گفت یبخشآروم لحن با 

 جانان راجب یتلفن که روز همون! هینیریش درد یعاشق.. ینکرد

 .یدادینم یمحل چیه دخترا به که تو وگرنه. هیخبر دمیفهم یگفت

 

 اول همون اما.. بهزاد بود مارامیب از یکی یهمراها از فقط اون_ 

 هشیم باورت ،" دکتریآقا" گفت یفارس به و امیرونیا دیفهم که

 د؟؟یلرز دلم کردم نگاش که لحظه همون

 

 یگفتیم ادتهی ؟ینداشت اعتقاد اول نگاه تو عشق به ادتهی_ 

 ؟یش عاشقش تا یبشناس رو طرف دیبا

 

 طاقت.. ندارم رو طاقتش من کنم؟ کاریچ حاال: گفتم یدیشد غم با

 ...و شه گهید یکی عاشق نمیبب نکهیا

 

 دست رو و برداشت شونم دور از دستشو.. بدم ادامه نذاشت بغض

 گذاشت شدم مشت

 

 ...یداداش رو غمت نمینب_ 



 

 اشک قطره هی ها مدت از بعد و دیلرز بغض از چونم اریاختیب

 دیچک گونم رو

 

 مگه نمیبب نکن هیگر. شهیم درست برم قربونت: گفت و کرد بغلم

 ؟یشد بچه

 

 داداش؟ یکنیم کمکم: گفتم بغض با و آروم

 

 اب هوم؟ دارم شتریب داداش هی مگه نه؟ که چرا: کرد بغلم ترمحکم

 یلیخ دختر دمیفهم یول رو جانان دمیند شتریب قهیدق چند نکهیا

 .بهینج و پاک معلومه بودنش ریز به سر از.. هیخوب

 

 دوست چقدر یدونینم: زدم یلبخند هیگر ونیم و شدم جدا ازش

 !!بهزاد هیداشتن

 

 .گرفت خندم خودمم که خنده ریز زد حالم نیا وسط

 عاشق واقعا تو.. ارشیک شهینم باورم اصال: گفت خندش بعد

 ؟!بچه یشد بزرگ انقدر یعنی ؟یشد

 

 . دمیخند صدیب و انداختم نییپا رو سرم



 ها میسنهم! یبابام انگار یگفت یطور رو آخرت جمله_ 

 .بهزادخان

 

 دیاب سبچه هنوز عقلت تو. که ستین سال و سن به فقط رمینخ_ 

 ! کنم بزرگت

 

 کنم؟ کاریچ من یشوخ از دور: گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 

 

 و بمونه ینطوریهم رابطتون و ینباز رو خودت کن یسع فقط_  

 هک کنمیم یهرکار منم.. نفهمه یزیچ فعال بهتره. شه بهتر یحت

 ..یبرس بهش

 

 یمرس: دادم تکون رو سرم
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 :جانان#

 

 یهارگه که ییصدا و نفسنفس با و کردم محار رو خندم زور به

 : گفتم داشت خنده



 

 !ادینم باال خنده از نفسم گهید نورا نکشتت خدا_ 

 

 از گهید که خندونمتیم انقدر بعد به نیا از یمن با روزه هی فقط_ 

 !!یبخور ر*ج خنده شدت

 

 !تیتربیب عیییه_ 

 

 دادم تکون تاسف عنوام به یسر که آورد در شکلک برام و دیخند

 .شدم شامم خوردن مشغول و

 

 شده یمیصم باهم یکل ساعت چند تو. بود یخوب دختر یلیخ یلعنت

 فیتعر+ 81 جک انقدر. میشناسیم همو سالهاست انگار میبود

 !بود اومده در هردومون اشک خنده از که بود کرده

 

 :گفت اطراف به ینگاه با و خورد دوغش از قلوپ هی

 

 یکرد دایپ ستگارخوا یکل توعه به نگاهشون پسرا همه نیبب_ 

 !دلبربانو

 

 !دهیند خوشگل یزهایه کننیم غلط_ 



 

 !حلقم تو نفست به اعتماد_ 

 

 .گهید خوشگلم خب: گفتم غرور با

 

 و دخترونه شیآرا نیا با یجور نیهم تو. لعنت منکرش بر_ 

 یکن شیآرا اگه یریگنفس و جذاب انقدر یروسر با و متیمال

 !یدیم کشته

 

 که بهتر همون ادیم وجود به ظیغل شیآرا با که یخوشگل یول_ 

 . نباشه

 

 .میشد خوردن مشغول و گفت یهوووم

 

 یبلند نیه که نشست هامشونه رو پشت از نفر هی یدستا هوی

 .دمیکش یاآسوده نفس ارشیک یصدا دنیشن با و دمیکش

 

 !خانوما؟ گذرهیم خوش_ 

 

 .یخال جاتون بعله: گفت و داد قورت رو غذاش نورا

 



 که نشست بهم کینزد میبود روش که یتخت لبه و اومد ارشیک

 .کردم نگاهش

 

 هب بهزاد منو رفتن مارستانیب انگار: گفت غذاهامون به اشاره با

 .هاا شده نفعتون

 

 ؟یخورد شام ارشیک: گفتم من و دیخند نورا

 

 یفضا رستوران نیاومد سرده هوا. آره: گفت و زد روم به یلبخند

 ؟ینخور سرما باز

 

 بدنم یماه چند هی کنم فکر آمپول و قرص همه اون با گهید نه_ 

 .شه مقاوم

 

 کو؟ بهزاد پس ارشیک یراست: گفت نورا

 

 .موند بود شب فتیش_ 

 

 وران که دیکش سر نفس هی و برداشت رو دوغم وانیل حرف نیا بعد

 !؟ینبود یوسواس مگه تو ارشیک عییه: گفت و شدن گرد چشماش

 



 !جانان واسه نه یول آره خب_ 

 

 .داره یقیرف نیچن حالش به خوش اوه اوه_ 

 

 !حسود_ 

 

 یحسود پا و دست یب یتو به امیب دارما شوهر من یه یه_ 

 !کنم؟

 

 بهزاد اون هیاکهیت چه انگار کنهیم ام یشوهر شوهر چه_ 

 !لندهورش

 

 . دنیخند هردو بعدش

 .بودن یمیصم باهم نقدریا که ومدیم خوشم یلیخ

 

 تموم هم نورا. بودم ریس گهید یول بود مونده غذام از گهید کمی

 . رو غذاش بود کرده

 

 زا و میشد بلند ییتا سه پس میبود کرده حساب قبال رو پولش

 .رونیب میاومد رستوران

 



 و سمتم اومد نورا. بود پارک نورا نیماش کینزد ارشیک نیماش

  کرد بغلم

 

 زمیعز باهات یدوست از شدم خوشحال یلیخ_ 

 

 .نطوریهم منم: زدم یلبخند

 

 .جانم فعال. گهید میتماس در پس: گفت و دیبوس رو گونم

 

 .فعال_ 

 

 .داداش خدافظ: گفت ارشیک به رو

 

 کرد یخدافظ ازش لبخند با هم ارشیک

 

 .رفت و شد نشیماش سوار نورا

 

 .افتاد راه و نیماش تو مینشست هم ما رفتنش با

 

 !؟یآب چشم یبانو چطوره احوال و حال_ 



 

 .یعـال: زدم یلبخند

 

 ؟یخوشحال انقدر که شدهیچ. خداروشکر: زد یلبخند اونم

 

 نباشم؟؟ چرا کردم دایپ نورا مثل خوب دوست هی_ 

 

 یشد دوست من با یوقت: گفت یشوخ به یدلخور مثال لحن با

 ااینبود خوشحال ینطوریا

 

 ! حســود_ 

 

 از باالخره که خوشحالم. کردم یشوخ: گفت و کرد یاخنده تک

 .یایدرم ییتنها

 

 رد ییتنها از شدم دوست تو با یوقت از من: گفتم و زدم یلبخند

 .شهینم تو مثل برام یشکیه. ارشیک اومدم

 

 !من بشم بامعرفتم قیرف قربون آ: گفت شده خرذوق

 

 .کردم نثارش یاوونهید و دمیخند
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 .کرد play رو یآهنگ هی و کرد روشن رو پخش

 

 زنهیم اخر میس به  زنهیم پر برات دلم"

 زنهیم شتریب دفعه صد  دلم نبض تو کنار

 هیعال و خوب حس هی  تو کنار هوام و حال

 هیعاد یلیخ یروزا  من یروزا تو بدون

 یه زنهیم دل  زنهیم دل دل برات دلم

 یک بگو بگو بگو آخه  قلبم تو به رسهیم یک

   لرزهیم پام و دست هوی نمیب یم که تورو

 ارزهیم ایدن یکنارم تو که نیهم

 

 روبراهم من تو با  قلبم آرومه تو با

 جانمیه پر باشم که ییهرجا تو با

 روبراهم من تو با  قلبم آرومه تو با

 جانمیه پر باشم که ییهرجا تو با

 

 حساسم تو یرو   خواستمیم تورو من



 وسواسم تو رو من   واسم یزیعز تو

 مونهیم تهش تا   وونهید منه نیا

 ....مجنونــه و یلیل   دوتا ما یقصه

" (FarshadAzadi_Del) 

 

 تو ودب رفته ارشیک یول نبود نیغمگ نکهیا با. بود یقشنگ آهنگ

 .بود دلش حرف انگار.. فکر

 سرعت اهل: گفت و نگهداشت گوشه هی رو نیماش بعد قهیدق دو

 ؟؟یهست

 

 !شهر؟ وسط: گفتم متعجب

 

 م؟یشهر وسط مگه: گفت روبروش به اشاره با

 

 رندهپ یحت که هیبزرگ ابونیخ هی دمید که کردم نگاه اطرافم به منم

 .زنهینم پر توش هم

 

 ادیز سرعت با شهیهم. نجایا امیم ستین خوب حالم وقت هر_ 

 .کنمیم یخال رو خودم

 

 . سرعتم عاشق من: گفتم زدهجانیه



 

 بابام نیماش با رانیا تو شهیهم: دادم ادامه غم با بابا یادآوری با

 فیک یلیخ. میرفتیم سرعت نیآخر با و ییجاها نیهمچ میومدیم

 . گهید دادیم

 

: زد یمرموز لبخند بره ادمی از نکهیا واسه پس شده گرفته حالم دید

 بود؟ یچ توننیماش

  

 و کجا ارشیک دریاسپا یفرار.. گرفت خندم منظورش دنیفهم از

 برابر ۴ تو یفرار کنم فکر یول. ایپرش: گفتم. کجا ما پژوپارس

 .باشه سرعتش

 

 . شد برداشته نیماش سقف و زد رو فرمون طرف اون یمشک دکمه

 

 . نیبش محکم و ببند رو کمربندت_ 

 

 با اون و میبست رو کمربندمون. بود شده خی بدنم جانیه از

 پس رو حرفت که گمیم بهت فرصت هی: گفت یکوتاهخنده

 .یریبگ

 

 حرف؟؟ کدوم_ 

 



 .کنماایم مونتیپش! یسرعت عاشق نکهیا_ 

 

 . شمینم مونیپش نترس_ 

 

 ؟یاآماده. پس باشه_ 

 

 .یصندل به دمیچسب محکم و دمیکش یقیعمنفس

 

 .میبر بزن_ 

 

 ظهلح هی انگار نیماش و فشرد گاز پدال رو پاشو هوی حرفم نیا با

 .دمیکش یبلند نیه اول لحظه همون که کرد پرواز

. 

. 

. 

 داشتم من و روندیم رو نیماش سرعت نیآخر با و یاحرفه یلیخ

 !زدمیم روسکته

 

 .نگهدار خدا تورو ااارشیک_ 

 



 !ریبگ پس رو حرفت گفتم که من_ 

 

 .رمیگیم پس_ 

 

 !کوچولو نداره دهیفا گهید: دیخند

 

! گوش دو خر. دادم فحشش لب ریز و یصندل به دمیچسب دوباره

 !نفهم گاو! یروان یپسره

 

 دمااایشن: گفت هوی

 

 .نبودم تو با: گفتم شده هول و سمتش دمیچرخ عیسر

 

 !یگیم راست تو باشه: کرد شتریب رو سرعتش و دیخند

 

 وازپر میداشت انگار که یسرعت نیا از وفتادمیم پس داشتم گهید

. مدیشنیم یراحت به که بود باال انقدر قلبمم ضربان. میکردیم

 :کردن التماس زیر هی به کردم شروع

 

 ترسممیم نگهدار ارشیک_ 

 



 !کنمممیم خواهش. اااارشیک_ 

 

 !!نگهدااار بوردوزل ریز یبر شاالیا_ 

 

 تشدس دستم هردو با ناخودآگاه هوی. غامیج و حرفام به دیخندیم بلند

 هک یهرک جون تورو: گفتم ملتمس و گرفتم بود دنده یرو که رو

 .نگهدار یدار دوست

 

 :گفتم من و شد کمتر رفته رفته سرعتش حرفم نیا با

 

 ؟؟یدار دوس ویک کلک یا_ 

 

 !رو معمه_ 

 

 !مزهههیب_ 

 

 رو چشمام و یصندل رو افتادم جنازه مثل که نگهداشت گوشه هی

 :گفتم نفسنفس با و بستم

 

 !ارشیک یاالغ یلیخ_ 

 



 .دیخندیم فقط

 

 .ییترسو یلیخ هم تو_ 

 

 کردم نگاه چپچپ خندونش چهره به و کردم باز رو چشمام
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 ؟؟یچ میکردیم تصادف وقت هی اگه_ 

 

 !!میمردیم تهش. یچیه: گفت لکسیر

 

 !ترسمیم مردن از من: گفتم و دمیکش یغیج

 

 دیخند لکسیر بازم

 

 !ااایشیم ترجذاب یشیم یعصبان_ 

 

 دوس ویک نکهیا چوندنیپ از اون. دادم دست از رو کنترلم گهید

 بردم هجوم و شدم بلند یصندل رو از. االنش ییپررو از نمیا داره



 شروع و نکردم یتوجه. کرد نگام شده گرد یچشما با که سمتش

 ! زدنش به کردم

 شده قرمز خنده شدت از اونم. دمیکشیم موهاشو هاوونهید مثل 

 .بود اومده در اشکش و بود

 

 !دختر یکند رو موهام جانااان_ 

 

 . حقته_ 

 

 یشماچ با. نییپا ارتشونیب و رهیبگ رو دستام مچ تونست باالخره

 :گفت و کرد نگام خندونش

 

   حقمه؟ چرا_ 

 

 . ییپررو چون_ 

 

 !ییرروپ شتریب تو که فعال: گفت یطونیش لحن با من به اشاره با

 

 !نیزم رفتم شدم آب یواقع یمعن به و کردم نگاه تمونیوضع به

 

 ! بغلش تو بودم نشسته+ 81 وضع با و بودم روش کامال



 

 و دیچیپ کمرم دور دستشو که خودم یصندل تو بپرم خواستم

 مهربونش و طونیش یچشما به رو مزدهخجالت نگاه. نذاشت

 :گفت که دوختم

 

 !یشد سرخ چقدر_ 

 

 !!توعه ریتقص خب.. خب_ 

 

 شدنت؟؟ سرخ: گفت خنده با

 

 دست از کنترلمو منم و یآورد در یباز پررو نکهیا رمیخ نه_ 

 .دادم

 

 هوم؟ شدهیچ مگه حاال خب_ 

 

 امییایحیب دختر چه یکنیم فکر االن یچیه: انداختم نییپا رو سرم

 

 کرد بلند رو سرم و گذاشت چونم ریز دستشو

 .کنم نگاه چشاش تو تونستمینم و بود شده داغ هامگونه

 



 .کنمینم یفکر نیهمچ اصال_ 

 

 دم؟خو یصندل رو برم یکن ولم شهیم حاال: گفتم و شد راحت المیخ

 

 !!کرد بوس رو گونم هوی و کرد ینچ و انداخت باال ییابرو

 

 به و بودم کرده عرق خجالت از.. شدنینم نیا از تر گرد چشمام

 یول بودم نگاهش تو هوس یاذره دنبال فقط شبوسه لیدل خاطر

 ناب حس هی با بود شیشگیهم خندون و مهربون نگاه همون! نبود

 ... بود ناشناخته برام که قشنگ و

 

 رو دمیپر و نموندم اونجا هم لحظه هی خجالت و شرم شدت از گهید

 انداختم نییپا سرمو و خودم یصندل

 

 .نذاشت سرم به سر کشمیم خجالت دید اونم

 ..رفت خونه سمت یمعمول سرعت با و زد دور رو ابونیخ

 

 کارم؟ از یشد ناراحت: گفت و گذشت یاقهیدق چند

 

 .نه: گفتم آروم و کردم بلند رو سرم

 



 . نداشت کارش از یبد منظور دمید چون.. بودم نشده ناراحت واقعا

 

 ؟یبلد یرانندگ_ 

 

 .ندارم نامهیگواه نشده سالم 81 هنوز چون یول آره_ 

 

 .نگهداشت رو نیماش

 

 .نویماش برون تو خونه تا پس_ 

 

 چرا؟: کردم نگاهش تعجب با

 

 . سین خوب حالم کمی_ 

 

 .بود گرفته یکم حالش.. نبود خوب واقعا

 

 ارش؟یک شده یزیچ_ 

 

 .خستم یکم فقط. سین یزیچ نه_ 

 



 و میکرد عوض رو جاهامون بعد شدم ادهیپ و نگفتم یزیچ گهید

 .نشستم رل پشت من

 

 .. شد چش هوی دونمینم یول بودا خوب شیپ قهیدق چند تا

 

 و رفتمیم آروم بودم نرونده هارونیماش نجوریا حاال تا نکهیا واسه

 ودب یبارون یهاقطره به نگاهش و بود ساکت ارشیک ریمس کل تو

 رو ریمس بار هی قهیدق چند هر فقط.. خوردنیم سر پنجره از که

 .دادیم نشونم

 

 ارش؟یک: کردم صداش بردارم ابونیخ از رو نگاهم نکهیا بدون

 

 . دینشن که بود گهید یجا هی انگار حواسش

 

 .اومد خودش ب که کردم صداش تر بلند یکم

 

 بله؟: گفت آروم و گرفته

 

 .سادمیوا که میدیرس قرمزچراغ به

 



: گفتم نگران چشماش تو شده جمع اشک دنید با و سمتش دمیچرخ

 خوبه؟ حالت تو

 

 ...نه: کرد زمزمه نامفهوم

 

 !داغه دمید که گذاشتم گونش یرو رو دستم و شدم خم یکم

 

 دکتر؟ میبر یخوایم! تب از یسوزیم یدار_ 

 

 .. ستین دکتر به یازین_ 

 

 .نشده دیشد تا مارستانیب میبر دیبا. یشد ضیمر حتما یکرد تب_ 

 

 .جانان ستین یضیمر بخاطر: گفت و گرفت ازم نگاهشو

 

 ه؟یچ بخاطر پس_ 

 

 .الیخیب_ 

 

 خه؟؟آ شد چت هوی تو ارش؟یک الیخیب ویچیچ: گفتم و شدم یعصب



 

 غم با فقط و داد قورت رو بغضش و شد نییپا باال گلوش بکیس

 باشه؟؟. نپرس یزیچ: گفت که بگم یزیچ خواستم. کرد نگاهم

 

 راغچ شدن سبز با و دادم تکوم رو سرم فقط که گفت ملتمس انقدر

 .....افتادم راه
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 یکی یکی رو بودم دهیخر که ییلباسا همه خونه بودم اومده یوقت از

 ات خداروشکر و گرفتمیم باهاشون ژست تا هزار نهیآ جلو و دمیپوشیم

 .داشتم دوست رو همشون حاال

 

 یمجلس لباس هی. دمیپوش و آوردم در کاورش تو از رو لباس نیآخر

 شدیم یپف بعد و بود تنم پیک باالتنش که دار زر یکم سرخ یعروسک

 ادهیپ صورتم و چشمام رو میمال شیآرا هی. بود زانوم یباال تا شیبلند و

 یقد نهیآ یجلو و زدم لبام به رو لباسم همرنگ سرخ رژ و کردم

 کلیه و دمیسف پوست به یلیخ لباسه! بودم شده محشر.. سادمیوا

 .بود نشسته فرممخوش

 



 رو مداشت دوسشون یلیخ و دمیخر امروز که یدیسف بلند پاشنه یکفشا

 رو ختمیر طرفه هی موهام کردن صاف و کردن شونه بعد و دمیپوش

 روشون رو رنگم دیسف تل و کردم آزاد هامشونه رو هم شهیبق چشمام

 نیع که دیرقص هوا تو لباس دامن و زدم یچرخ نهیآ یجلو. زدم

 !حلقم تو نفسم به اعتماد! جذاب یلعنت. شدم ها پرنسس

 

 و دمیپوشیم خونه تو رو میمجلس یلباسا که بود عادتم شهیهم

 . رفتمیم خودم صدقه قربون ینطوریا

 

 یط بعد و شدم خارج اتاق از لباسا نیهم با واحد زنگ یصدا دنیشن با

  ؟یعنی باشه تونهیم یک.. در سمت رفتم ها پله کردن

 . شد راحت المیخ و ارشهیک دمید که کردم نگاه یچشم تو از

 

 که شد لباسام قفل نگاهش دنمید با که دادم یسالم و کردم باز رو در

 و دیسف یپاها! شدم ظاهر جلوش باز یلباسا نیهم با دمیفهم تازه

  .بازوم قسمت از دستامم و بود خت*ل نییپا به زانو از که تراشمخوش

 

 یخاص برق هی چشماش. دوخت چشمام به رو نگاهش بعد لحظه چند

 .داشتم اعتماد بهش چون دمینترس یول. داشتن

 :گفتم عیسر 

 

 .چطوره نمیبب دمیپوش بودم دهیخر پاساژ از امروز_ 

 



 !یشد خوشگل یلیخ: گفت و زد یلبخند

 

 .یمرس: گفتم و زدم یاگونهخجالت لبخند

 

 شد؟ خوب حالت: گفتم و رفتم جلوتر

 

 بودم؟ بد مگه_ 

 

 .شد گرفته حالت هوی نیماش تو آخه_ 

 

 . بودم خسته که گفتم نبود یزیچ آهان_ 

 

 ؟یخوب االن_ 

 

 .آره_ 

 

 .خداروشکر_ 

 

 1 فردا که گفتن و زدن زنگ زبانت آموزشگاه از که بگم اومدم_ 

 .شهیم شروع کالس صبح

 



 صبح؟؟ چرا: گفتم یزار حالت با

 

 موقع باش حاضر 1 ساعت: گفت بعد و کرد یکوتاه خنده حالتم از

 .رسونمیم هم تورو مارستانیب به رفتن

 

 .باشه: گفتم حالت همون با

 

 نگاهش. شدم داغ که لبام رو خورد سر چشمام از نگاهش لحظه هی

 نگاه چشمام به دوباره اونم و رفتم عقب قدم هی که شد یطوالن یکم

 .. انگار بود شده کالفه شیپ ساعت چند مثل دوباره. کرد

 

 ارش؟یک_ 

 

 .جانان تو برو: گفت و زد موهاش جنگل به یچنگ

 

 راننگ. دیکشیم نفس زور به انگار. سادمیوا روبروش و شدم کشینزد

 ارش؟یک شد چت بازم تو: گفتم

 

 .برو فقط. ستین میزیچ من: گفت کالفه

 

 !؟یکن قبول یخواینم چرا ستین خوب حالت تو برم؟: گفتم یعصب

 



 !شمیم بدتر نمیبیم ینجوریا تورو. ستین خوب حالم من آره_ 

 

 کردم؟ یکار من: گفتم تعجب با

 

 ! نه نه نه_ 

 

 .باشم آروم کردم یسع یول بودم شده یحرص واقعا گهید

 

 ؟یش آروم که کنم کاریچ ستم؟ین دوستت من مگه_ 

 

 پر هم رو موننیب کم فاصله اون هوی یول.. کرد نگام فقط لحظه چند

 حس گهید یجا هی رو خودم.. کرد حبسم بازوهاش نیب و کرد

 !مردونه آغوش هی تو.. کردمیم

 

 ودمب شوک تو فقط لحظه چند. دیکشیم نفس موهام تو و بود کرده بغلم

 ترمحکم که رونیب امیب بغلش تو از خواستم و اومدم خودم به هوی یول

 ! جانان شم آروم بزار: گفت گوشم تو یملتمس لحن با و کرد بغلم

 

 رونیب امیب کردم تقال دوباره و اوردمین کم

 

 .کنمیم خواهش_ 

 



 گفت خودش یول بود گناه.. بغلش تو موندم و نگفتم یزیچ گهید

 ..شهیم آروم ینطوریا

 هاشنفس بازدم.. دیکش موهام تو یقیعمنفس و کرد نوازش رو کمرم 

 .مزد بازوش به یچنگ اریاختیب و شد داغ تنم خورد گوشم الله به که

 

 !ارشیک_ 

 

  جانم؟: کرد زمزمه

 

 یبد حس.. شد باز بود گرفته رو بازوهاش که شدم مشت یدستا

 ..خوبه حالم کردم حس برعکس.. نداشتم

 

 یخبر و شده آروم یبیعج طرز به دمید که شد جدا ازم بعد قهیدق چند

 با و دبر گوشم پشت رو موهام.. ستین ششیپ قهیدق چند یکالفگ اون از

 .یکرد آرومم که یمرس: گفت یمیمال لحن

 

 .زدم یکمرنگ لبخند فقط.. دیچرخینم زبونم و بود داغ تنم

 

 .کوچولوخانوم ریبخ شبت_ 

 

 ...ریبخ هم تو شب: بگم تونستم زور به

 



 .برم منم تا تو برو_ 

 

 دمکر نگاه یچشم تو از. بستم رو در و شدم خونه وارد و گفتم یاباشه

 ...رفت اونم بعد و شد رهیخ در به لحظه چند دمید که
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 د..چندروزبع

 دمید که گشتم ارشیک نیماش دنبال چشم با و رونیب اومدم آموزشگاه از

 .ومدهین هنوز

 . دادیم نشون رو 99:9١ که کردم نگاه رو ساعتم

 .دهیکش طول مارستانیب تو کارش حتما

 

 منتظرش و سادمیوا وارید به کینزد و آموزشگاه ساختمون سمت رفتم

 و دادیم نشون خودشو داشت زمستون. دایباریم یبرف عجب. موندم

 .دیرسیم پاهام ساق تا برف

 

 تامدس و دمیکش ینیه که گرفت قرار چشمام رو دست تا دو پشت از هوی

 .ارشهیک دمیفهم درجا که گذاشتم دست تا دو اون یرو رو

 

 .دمیترس یروان_ 

 



 سمتش دمیچرخ که برداشت رو دستاش و کرد یکوتاه خنده

 

 .سالم_ 

 

 ردورت شهیهم برخالف که میرفت نشیماش سمت به باهم و داد رو جوابم

 .بود شده پارک آموزشگاه از

 

 شینیب یرو تا رو رنگش یمدادنوک گردنشال. کردم نگاه پشیت به

 لوارش با بود روناش تا شیبلند که یمشک چرم یپالتو هی. بود دهیکش

 .یمشک یها بوتمین و یمدادنوک جذب نیج

 

 !کلیهخوش یبرادر یجا و بود پیتخوش شهیهم مثل

 

 با رنگ دیسف یپالتو و یمشک کاله و شال ،یروسر یجا به خودمم

 .دیرسیم زانوم تا که رنگ دیسف یهابوت و یمشک نیج شلوار

 

 .کردم نگاهش صداش با

 

 کالست؟ بود چطور_ 

 

 میرفتشیپ B1 سطح تا فشرده طور به چهارجلسه نیا تو. بود خوب_ 

 . میکنیم شروع یاحرفه صورت هی رو C1 بعد جلسه از و



 

 . جا همه شه لیتعط فردا بباره ینجوریهم برف اگه کنم فک_ 

 

 .هممم_ 

 

 یجلو رو دستام و درآوردم رو کشامدست. مینشست و دمیرس نیماش به

 . بود گرم چقدر بهبه.. گرفتم نیماش یبخار

 

 افتاد راه و دیکش نییپا رو گردنششال هم ارشیک

 

 بعدش دیبا رمیبگ رو زبانم مدرک ماه دو تو اگه.. ارشیک گمیم_ 

 ؟یپزشک دانشگاه به رفتن واسه کنم کاریچ

 

 یبرا ات یکن شرکت آلمان یپزشک دانشگاه شنیفاند یهادوره تو دیبا_ 

 یریم یشد قبول آزمون تو اگه بعد. یبش آماده یپزشک آزمون

 .دانشگاه

 

 خبره؟ چه! اوووهه: گفتم متعجب

 

 .یبکن هم تالش دیبا یبرس خواستت به یخوایم اگه گه،ید بله_ 

 

 ؟یگیم که ییهادوره نیا سخته یلیخ_ 



 

 .یبش موفق تا یکن تالش دیبا یول هست که سخت_ 

 

 .ایداد قول. تو کمک به البته: کردم اضافه

 

 جانان دونه هی مگه کنمیم کمکت چشم. قولش و مرده: زد یلبخند

 م؟؟یدار شتریب

 

 !ارشیک یمرس: گفتم ذوق با

 

 !دکتر خانوم خواهش_ 

 

 !کنن خطابت دکتر خانوم دادیم یحال چه یییووو

 

 .ها نره ادتی امشبو: گفتم و نگهداشت خونه یجلو بعد قهیدق چند

 

 !کردن؟ دعوتمون شام دادن افتخار دکتر خانوم بره ادمی شهیم مگه_ 

 

 !فونهید: گفتم خنده با

 

 .باش خودت مواظب: زد یناز چشمک و دیخند اونم



 

 . نطوریهم هم تو چشم_ 

 

 شبه رو و کردم باز رو در کرد بسته و باز باشه نشونه به رو چشماش

 :گفتم

 

 فعال. نمتیبیم پس_ 

 

 .فعال_ 

 

 اونم کردم باز رو در و آوردم در رو دیکل فمیک تو از و شدم ادهیپ

 .رفت یکوتاه بوق با بعدش داخل برم شد منتظر

 

 شونهم. انداختم نگیپارک تو ینایماش به یمختصر نگاه و بستم رو در

 .بود تر باالمدل ارشیک یفرار یول بودن گریج

 

 .ممونینم منتظر و همکفه تو خداروشکر دمید که رفتم آسانسور سمت

. 

. 

 از یجاکفش تو گذاشتنشون و هامبوت آوردن در بعد و شدم خونه وارد

 یالباس و انداختم کاناپه یرو رو فمیک و شدم رد یورود تو کوتاه سالن

 رد میخستگ تا انداختم مبل یرو ولو رو خودم. کندم تنم از رو رونیب

 . بره



 

 تدرس یرونیا یغذا نوع دو بودم گرفته میتصم.. بود ادیز کارم امروز

 .دسر جور چند عالوه به کنم

 

 کرده یریگردگ و بودم دهیکش جارو روزید و بود زیتم که هم خونه

 . بودم

 

 گوشه هی هرکدوم که رو فمیک و لباسام و شدم بلند شد رفع که میخستگ

 و گذاشتم کمد تو مرتب رو همه. اتاقم به رفتم و کردم جمع بودن افتاده

 خشک رو موهام و دمیپوش یراحت لباس دست هی ساعتهمین دوش هی بعد

 همون.. زمیم رو کیش یدستفیک به افتاد نگاهم. زدم شونه و کردم

 .ادیب خوشش دوارمیام و بودم دهیخر ارشیک واسه که بود یآدکلن

 

 ندچ گذاشتم و کردم سیخ رو برنج.. شدم آشپزخونه وارد و نییپا رفتم

 ودب الزم یسبزقرمه و فسنجون یبرا که یزیهرچ بعد. بمونه یساعت

 .......کردم کار به شروع و آوردم در خچالی و زریفر از رو

 

 کردن درست به کردم شروع بعد و بپزه تا گذاشتم گاز یرو غذاهارو

 ...دسرها
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 دهیچ کیش و خوشگل یلیخ هم روسفره و بودم کرده آماده ویچ همه

 .بودم

 . لهیتکم هم ینیریش و وهیم دمید که کردم چک هم رو خچالی داخل

 .احتماال ادیم گهید ساعتمین تا

 

 ونهدختر زیشوم هی کمدم تو از. کنم عوض رو لباسام تا اتاقم تو رفتم

 یهاصندل با دمیپوش و درآوردم رنگ دیسف جذب شلوار با ییمویل

 .ییمویل

 

 یابرو رو طرفه هی شد صاف کامال یوقت و کردم شونه هم رو موهام

 لب رقب فقط هم شیآرا. بافتمشون شل حالت به پشت از و ختمیر راستم

 .زدم

  

 . بودم شده یعال.. زدم یچرخ و سادمیوا نهیآ یجلو شدم اماده که کامال

 

 در یجلو. نییپا اومدم هاپله از و شدم خارج اتاق از زنگ یصدا با

 مروبرو صحنه دنید با که کردم باز رو در یقیعمنفس بعد و سادمیوا

 !کردم تعجب هم شدم خوشحال هم گرفت خندم طرف هی از هم

 

 دهید خودش و بود گرفته جلوش بزرگ یلیخ خرس عروسک هی

 بود ناز و خوشگل اوالدهفوق هم عروسکه. شدینم

 

 ارش؟؟یک: گفتم خنده و بهت با



 

 :گفت و داد تکون رو خرسه همونجا از و کرد بانمک و بچگونه لحنشو

 ! توشولو خانوم شالم

 

. کردم بغلش محکم من و سمتم گرفت رو خرسه که دمیخند صدا با

 !بود نرم چقدر یوووو

 .بود من برابر دو اندازشم

 

 کفشاشو که ارشیک به رو بود بغلم خرسه عروسک که حالت همون تو

 !خدا به یاوونهید تو: گفتم اوردیم در

 

 اومد؟ خوشت: زد یلبخند و بهم دوخت نگاهشو

 

 کجا از! نازه یلیخ یمرس: گفتم ذوق با و فشردم بغلم تو رو خرس

 زام؟یچ نجوریا عاشق هابچه مثل من یدیفهم

 

 .فهممیم من: گفت و زد یچشمک

 

 .بزارم اتاقم تو رو عروسک رفتم منم که داخل اومد حرف نیا بعد

 

 یدق پنجره پشت دمید که نییپا رفتم تختم رو گذاشتمش نکهیا بعد

 .رونهیب به رهیخ و سادهیوا



 

 :گفت بهم کردن نگاه بدون که سادمیوا کنارش یکم فاصله با

 

 .رونیب داشتم کار کمی کردم رید دیببخش_ 

 

 .نداره یاشکال: زدم یلبخند

 

 .شمیم رهیخ رونیب به رهیگیم دلم هروقت من_ 

 

 . هیقشنگ منظره یلیخ اوهوم_ 

 

 .یزیآو جا کنم زونشیآو من بده: گفتم که آورد در رو پالتوش

 

 از. کردم زونیآو پلهراه کنار یزیجاآو به که بهم داد یحرف چیه یب

 هک آرنجش به خورد نگاهم. بود دهیپوش یمشک جذب شرتیت هی رشیز

 ارش؟یک شدهیچ دستت: گفتم نگران. بود شده زده چسب

 

 . سین یزیچ_ 

 

 مگه؟ شده تیطور ؟یداد شیآزما_ 

 



 یجا دمیم خون بار هی یماه من. نباش نگران: زد یکیکوچ لبخند

 .اونه سوزن

 

 ..شد آشکار برام مهربونش قلب از گهید چهره هی حرف نیا دنیشن از

 .کنهیم اهدا خون بار هی یماه نکهیا

 

 کنم اهدا خون دارم دوست یلیخ منم. خوب چه: گفتم و زدم یلبخند

 .دارم یخونکم خودم یول

 

 دخترا شما به الزمه یکی: گفت یطونیش لحن با و شد خندون نگاهش

 !!شدنتون ضیمر بار هی یماه اون با بده خون

 

 دلم بود دخترها انهیماه به یمیمستق اشاره که حرفش نیا دنیشن با

 !ببلعه منو و کنه باز دهن نیزم خواستیم

 

 دمیشن رو خندش یصدا که شدم آشپزخونه وارد و شدم دور ازش عیسر

 !ارشیک ییایحیب یلیخ: گفتم غیج با همونجا از و

 

 !یدید کجاشو حاال: شد ترکینزد صداش

 

 .ینطوریا بود زشت یول سمتش بچرخم شدینم روم

 

 .نهکیم نگام خنده با نهیس به دست و اپن به داده هیتک دمید که دمیچرخ



 

 .شهیم سرد غذا نیبش ایب: گفتم زیم به اشاره با

 

 .ایاقهیسل خوش: گفت و کرد نگاه زیم به

 

 منم که نشست و دیکش رو یصندل اونم و زدم یلبخند فشیتعر از

 .نشستم روبروش

 یسبزقرمه روش و دیکش برنج خودش واسه راحت یلیخ و خجالتیب

 .باهام بود راحت که بود خوب یلیخ. ختیر

 

 که ور قاشق نیاول. ستین خوب دستپختم بگه نکنه که داشتم استرس

 چطوره؟: گفتم خورد

 

 هیعال. یرونیا یغذاها واسه بود زده لک دلم: زد یلبخند و داد قورتش

 !دختر

 

 .جونت نوش: گفتم و زدم یقیعم لبخند فشیتعر یخوشحال از

 

 خوردن مشغول و دمیکش غذا خودم واسه منم پس بود شده راحت المیخ

 نهونپ قابلمه تو که بود نمینازن یها گیتهد به حواسم شتریب... میشد

 !بخورم بعدا تا بودم کرده

 



 زیم و میخورد ارشیک جانب از شتریب البته یشوخ و خنده با رو شام

 . میکرد جمع رو
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 !میشست ییدوتا ارشیک اصرار به هم ظرفارو

 

 اون تو دونمینم نکن فک: گفت خندون ارشیک و بستم رو آب ریش

 .ایکرد پنهون گیتهد قابلمه

 

 !خودمه مال اونا: گفتم یمظلوم لحن با و سمتش دمیچرخ

 

 .هیک مال دید میخواه. نوچ: انداخت باال ییابرو

 

 یغیج که کرد فرار و برداشت رو قابلمه کنهیم کاریچ داره بفهمم تا

 تو قابلمه با سادهیوا حال وسط دمید که ییرایپذهال دمیدو و دمیکش

 خندهیم داره دستش

 

 !!یعوض دزد: زدم غیج

 



 دبر دستش تو که بدم نجات هاروگیتهد دمیدو من و شد دتریشد خندش

 .دینرس بهش قدم من و باال

 

 .من بدش ااارشیک_ 

 

 !سیخس خانوم دمینم_ 

 

 .برسه قابلمه به قدم کردم تالش

 

 !مصرفیب دراز_ 

 

 که مهقابل به دمیرسیم داشتم زور به. دیخندیم خودشم و بود گرفته خندم

 !!الفرار و رفت در دستم ریز از هوی

. 

. 

 بده رو گامیتهد که دادمیم فحشش یه و میزدیم دور رو ییرایپذهال

 هابچه مثل! اوردیدرم رو حرصم و کردیم نوچ نوچ همش اون یول

 زیچ چه انگار. بود اومده در اشکمون هردو خنده شدت از و میبود شده

 !گیتهد نیا بود یارزش با

 

 لبخند و سادیوا ازم فاصله با اونم که سادمیوا و آوردم کم نفس

 .زد یاروزمندانهیپ

 



 !فهیضع یباخت_ 

 

 اب یاقهیدق دو گذاشتم. کشمیم نقشه براش دارم دونستینم یطفلک

 که دیفهم زود اون و سمتش بردم هجوم هوی یول باشه خوش بردش

 تمخواس دوباره و اوردمین کم یول. باال برد دستش تو رو قابلمه دوباره

 رو قابلمه من و نیزم بخوره تا دمشیکشیم محکم. رمیبگ دستش از

 ارکتپ رو بودم دهیپوش که ییهاصندل و شدیچ دونمینم هوی یول رمیبگ

 خودم همراه هم چارهیب اون و نیزم شدم پرت یغیج با و خوردن زیل

 افتادن از خودم آخ و قابلمه شدن پرت یصدا و روم افتاد و دمیکش

 !!شد بلند روم ارشیک

 

 یسع و اومدم خودم به یول بودم شوک تو حالت همون تو لحظه چند

 !!شدم له نهههیسنگ چقدر! امیب رونیب رشیز از کردم

 

 سرم کنار دستش هی. بود روم همچنان و کردینم یحرکت چیه که اونم

 آزادم دست با منم. بود من دست کنار هم شگهید دست و بود افتاده

 دهیفایب یول کنم بلندش روم از کردمیم یسع و بودم گرفته رو پهلوش

 راحته؟ جات انایاح: گفتم. دمیدینم صورتشم. بود

 

 .شده قرمز خنده شدت از دمید که کرد بلند رو سرش صدام دنیشن با

 

 ؟یگفت یچ: گفت بود خنده یهارگه از پر هنوز که ییصدا با

 



 ارشیک یندار که یکسر و کم راحته؟ جات گفتم: گرفت خندم خودمم

 !خان؟

 

 !راحتم آره_ 

 

 .شدم له روم از پاشو_ 

 

 گر متن و بود یمتریلیم فاصلمون.. چشمام تو شد رهیخ و نگفت یزیچ

 من زا بدتر ارشیک حال یول.. بود افتاده شماره به نفسامم. بود گرفته

. کردیم ملتهب حالمو و خوردیم صورتم به داغش ینفسا هرم. بود

 کار سراغم اومده ادیز یکینزد نیا از که یازنونه هوس نیا دمیترسیم

 با!  داشت رو حس نیهم مسلما و بود مرد هی که ارشمیک. بده دستم

 ارشیک: گفتم ومدیدرم زور به که ییصدا

 

 شده مسخ.. بود شده عوض کامال چهرش و نگاه طرز.. دینشن انگار

 .زدینم هم پلک و چشمام تو بود

 

 خوشگلن؟ چقدر چشمات یدونستیم: گفت یآروم یلیخ لحن با 

 !االن مثل.. شنیم خمار یوقت مخصوصا
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 به واقعا؟؟ بود؟ شده خمار چشمام.. کرد پر رو نگاهم بهت حرفش از

 آن کی در فکر نیا با. یکنیم گناه یدار االن تو!! جانان ایب خودت

 گاران هم ارشیک.. شه بلند روم از کردم تقال یسخت به و شد فعال مغزم

 هفاصل ازش قدم چند و سادمیوا. شد بلند یزود که اومد خودش به عیسر

 یهوس حس اون و خجالت شدت از تنم. انداختم نییپا رو سرم و گرفتم

.. ارانگ سوختنیم داشتن هامگونه و بود گرفته گر سراغم بود اومده که

 تنها اهمب ینطوریا گهید بود بهتر کنم فک. داشتم هم یفیخف یلیخ لرز

 از نمیا ، خونه در یجلو شب اون کردنم بغل ییهوی از اون.. مینش

 .. تیموقع دو نیا تو من بیعج حال و.. االنش بیعج حرف

 

 دامص داره ارشیک وقته یلیخ دمیفهم.. دهیم تکونم داره یکی کردم حس

 .. نبودم ایدن نیا تو انگار من و کنهیم

 

 جانان؟ یخوب تو: گفت که بهش دوختم رو نگاهم

 

 اشک قطره هی و دیلرز مچونه شرم شدت از شیپ قهیدق چند یادآوری با

 ..کرد پاکش و گرفتش عیسر که ختیر گونم رو

 

 اشه؟ب شدیچ کن فراموش. نمیبب نکن هیگر: گفت و کرد یمصنوع اخم

 

 هفاصل ازش عیسر بمونم اونجا تونستمینم گهید. دادم تکون رو سرم

 ....شدم نییپا طبقه یبهداشت سیسرو وارد و گرفتم

 



.. دمیکش یقیعمنفس و زدم صورتم به رو سرد آب بار نیاخر یبرا

 .. بود اومده جا حالم

 جمع رو شده ختهیر نیزم رو یهاگیتهد داره دمید که اومدم رونیب

 به یازین کنمیم فکر که حاال: گفت دنمید با و شدم کشینزد. کنهیم

 !مشیبخور نصفنصف میتونستیم نبودا خشونت

 

 الشیک یکلد تالیچ یدید: گفتم یا گونهبچه لحن و زونیآو یلبا با 

 !آخه دالم دوش گیتهد من! خان؟

 

 !کنه رحمتشون خدا ،یهع: گفت گایتهد به اشاره با

 

 لحنتم: داد ادامه یطونیش و شوخ لحن با من به رو و شد بلند بعد

 !کوچولوخانوم یشیم یخوردن بدجور که نکن یاونطور

 

 لو؟؟کوچوخانوم یبگ بهم قراره یک تا: رفتم بهش یاغره چشم لبخند با

 

 .شهیهم تا: گفت رفتیم آشپزخونه به دست به قابلمه که همونطور

 

 و ردک یخال نتیکاب داخل خشکنون سطل تو گارویتهد.. رفتم دنبالش

 .شد شستنش مشغول و گذاشت نکیس تو رو قابلمه

 

 مونم؟یم کوچولو شهیهم تا وقتاون_ 

 



 .آره من یبرا: گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 

 !وقت؟ اون چرا: گفتم و شدم کمر به دست

 

 ..دونمینم: انداخت باال یاشونه

 

 .یبگ دیبا نوچ_ 

 

 بگم تا کینزد ایب_ 

 

 و کرد یکشآب رو قابلمه که شدم رهیخ بهش منتظر و شدم کشینزد

 . سمتم دیچرخ آب بستن بعد و ظرفا هیبق کنار گذاشت

 

 و بغلش گرفتم و سمتم آورد هجوم هوی. بودم رهیخ بهش منتظر همچنان

 !!شد بلند درد از فرابنفشم غیج که گرفت گاز محکم رو لُپم

 

 !!!ییخرررر یلیخ_ 

 

 کردیم گزگز که گونم یرو رو دستم. خنده ریز زد و نیزم گذاشتم

 گمیم بهت خاطر نیهم به: گفت که کردم بغض و گذاشتم

 !یکرد بغض کوچولوها بچه مثل االن چون. کوچولوخانوم

 



 .خب زهیت ببر مثل تو یدندونا: گفتم حرص با و کردم نگاهش

 

 !هااا نهیریش چقدر گوشتت یول_ 

 

 روز هی کنمیم یتالف: گفتم و گرفتم ازش نگاه زدهخجالت حرفش نیا با

 .خان ارشیک

 

 !!جوووون ؟؟یریبگ گازم یخوایم به به: گفت طونیش

 

 !زهرمار: گفتم خنده و حرص با

 

 نیبش برو: گفتم یعاد بالحن که بهم شد رهیخ خندونش نگاه همون با

 .هم جون به میافتاد گربه و سگ مثل بسه. امیم االن منم

 

 یهاینیریش خچالی تو از و دمیچرخ که رفت و کرد یکوتاه خنده

 قهوه تا دو بعدشم. ینیس تو دمیچ و آوردم در رو مخوشمزه و خوشگل

 .گذاشتم هاینیریش کنار اونارم و کردم درست

 

 لبم به اومد یمحو لبخند و دمیکش دندوناش یجا و صورتم به یدست

 ؟یخندیم یچ به االن: گفت درونم از یزیچ هی.. کردم جمعش زود یول

  ؟؟ینبود حساس بخوره بهت نامحرم هی دست نکهیا رو مگه تو

 



 مثل و دوستمه اون.. کنهیم فرق ارشیک یول.. حساسم هنوزم آره

 چشم به تونمینم.. قمهیرف فقط نه نه داداشمه؟؟ مثل واقعا.. داداشم

 .کنم نگاه بهش یبرادر

 

 تهنشس... شدم ییرایپذ وارد و برداشتم روینیس و زدم کنار رو فکرام

 وینیس و نشستم کنارش. بود یگوش تو سرش و یانفره سه مبل رو بود

 خاطر به لهیتعط کالست فردا که دادن sms: گفت که گذاشتم زیم رو

 .برف ادیز بارش

 

 :گفتم ارشیک به رو بعدش و گفتم یرلبیز یهورااا و شدم خوشحال

 اد؟یم sms تو به که آموزشگاه به یداد خودتو شماره چرا حاال

 

 .باشه داشته یکس رو شمارت خوامینم کن فکر تو_ 

 

 سرد خورب: گفتم ینیس به اشاره با. بودم شده قانع.. نگفتم یزیچ گهید

 .نشه

 

 که ییکادو یادآوری با منم که برداشت وانیل هی و گفت یا"یمرس"

 .ارمشیب برم تا شدم بلند دمیخر براش

 

 ؟یریم کجا_ 

 

 .امیم االن_ 
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 هک کردم خدا خدا دلم تو و نییپا رفتم یدستفیک با بعد قهیدق چند

 . ادیب خوشش

 

 رو نگاهش که گذاشتم جلوش زیم یرو رو یدستفیک و دمیرس بهش

 ه؟یچ نیا: گفت فیک به یکوتاه نگاه با و برداشت شیگوش از

 

 ! توعه واسه اممم،_ 

 

 هست؟ یچ خب: گفت و دیخند هلم لحن از

 

 .نیبب کن بازش. گهید کادوئه خب اههه_ 

 

 . درآورد توش از رو آدکلن جعبه و برداشت رو یدستفیک

 

 همب رو و کرد چکش. کردمیم فرو دستم کف تو رو ناخونام استرس از

 .ها یاقهیسل خوش: گفت

 



 ؟یدار دوسش_ 

 

 .یمرس ه،یعال. اوهوم_ 

 

 نداره قابلتو: کردم اکتفا یلبخند به و ندادم بروز یول کردم ذوق

 .اومد خوشت خوشحالم

 

 ور یدست فیک و گذاشت جاش سر رو آدکلن که نشستم کنارش بعد

 .داد قرار زیم یرو

 

 ه؟یچ مناسبتش حاال_ 

 

 .کمکات خاطر به تشکر جور هی کن فکر_ 

 

 .خوردم ازش یکم و برداشتم رو مقهوه و شدم خم حرفم نیا بعد

 

 آوردم نییپا رو وانمیل صداش با

 

 .ماینکرد نیتمر زبان امشب_ 

 

 !عمت جون شو الیخیب ااارشیک: گفتم یزار حالت با

 



 !؟یدار کاریچ عمم با: گفت خنده با

 

 .میبکن گهید کار هی امشب مگه؟ شهیم یچ مینکن نیتمر شب هی خب_ 

 

 منحرف مغز: گفتم یحرص که شد طونیش نگاهش آخرم جمله از

 !مینیبب لمیف ای میبزن حرف کمی نهیا منظورم

 

 ندارم ملیف حوصله: گفت و مبل به داد هیتک و برداشت ینیریش دونه هی

 .میبزن حرف ک،ی نهیگز همون پس

 

 م؟یبگ یچ خب: دادم هیتک مبل به منم

 

 !؟یشد عاشق حاال تا: دیپرس هوی

 

 .وقتچیه نه: گفتم رو قتیحق یول رمنتظرشیغ سوال از خوردم جا

 

 .که هیعاد حسا نیا ینوجوون سن تو یول وقت؟؟چیه: گفت متعجب

 

. تگذاش عشق اسم روشون شهینم که اونارو: گفتم و کردم یکوتاه خنده

 .کننیم شتجربه نوجوونا همه که زودگذره هوس هی

 

 .هممم_ 



 

 ؟یشد عاشق حاال تا ؟یچ تو خب_ 

 

 شده کنجکاو که داد رونیب مانند آه رو نفسش و گرفت ازم نگاهشو

 ه؟؟یچ اسمش داره؟ دوست ه؟یک آدم اون حاال. یشد پس: گفتم

 

 رو اولت سوال بزار خب. یپرسیم سوال چقدر: گفت و گرفت خندش

 ... بدم جواب

 

 تو یحت من: گفت مکث لحظه چند بعد که دوختم چشم بهش منتظر

 .. نشدم عاشق هم ینوجوون

 

 واقعا؟؟: گفتم تعجب با

 

 .دبو نلرزونده رو دلم یدختر چیه حاال تا. واقعا آره: گفت و کرد نگاهم

 

 ؟یدار دوس رو یکس االن یعنی بود؟؟_ 

 

 . جانان الیخیب: بست رو چشماش کالفه

 

 .یبگ دیبا نه_ 

 



 بهم دوخت رو نگاهش و کرد باز رو چشماش

 

 . ندارم دوست رو یشکیه من_ 

 

 وقتش االن یول گهیم دروغ کردم حس.. نبود صادق و قاطع لحنش

 خبلیخ: گفتم نیهم واسه.. میبزن حرف موضوع نیا راجب که نبود

 .باشه

 

 نکردم باور رو حرفش که دیفهم

 

 االن میزنیم حرف راجبش بعدا. رو بحث نیا ینداد ادامه که یمرس_ 

 .تونمینم واقعا

 

 هب زور به وگرنه. ایبگ دیبا: گفتم یشوخ لحن با و بازوش به زدم

 !خانارشیک ارمیم حرفت

 

 یفرن نیاول تو بزنم حرف راجبش تونستم هروقت چشم: دیخند گلو تو

 ..دمیم قول. بهت گمیم که یهست

 

 از و شدم بلند. شد بلند خونه یگوش زنگ یصدا که بگم یزیچ خواستم

 ور تماس. بود نورا.. کردم نگاه شماره به و داشتم برش تلفن زیم رو

 تپش از شیانرژ پر یصدا بگم یزیچ بخوام نکهیا قبل و کردم وصل



 قهرما ازت یه گذره؟یم خوش ؟یخوب جانان سالااام: شد بلند یگوش

 !؟یکرد دعوت رو ارشیک فقط چرا

 

 دعوت تو دیبا اول نکهیا دوما سالم، اوال! ریبگ ینفس هی: گفتم خنده با

 .یتربزرگ چون یکن

 

 .کنه دعوت شام ترکیکوچ دیبا که اول زرنگ؟؟ شده عوض قانون_ 

 

 .تو اول نچ_ 

 

 ؟یخوب یچطور. یخیب خبلیخ: گفت خنده با

 

 ؟یچطور تو. یمرس خوبم آره_ 

 

 کنه؟؟یم یغلط چه ارشیک. خوبم منم_ 

 

 یرهپس بهم زده زل بز مثل: گفتم آروم و کردم ارشیک به یکوتاه نگاه

 !نقطه سه

 

 تو .ما یخونه نیایب شب فردا بگم زدم زنگ اتفاقا.. میبگذر! اوه اوه_ 

 . یش آشنا هم بهزاد با نشد یبود درس ریدرگ که روز چند نیا

 



 ..شمینم مزاحم نه_ 

 

 .گذرهیم خوش نیایب ارشیک با دختر؟؟ هیچ مزاحم_ 

 

 .شهیم یچ نمیبب باش آممم_ 

 

 !چشم بگو نکنا ناز من واسه_ 

 

 .چشم: گفتم و دمیخند

 

 ...میکرد یخدافظ یزود بعد
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 .فرداشب#

 

 . لهیتکم پمیت شدم مطمئن و گرفتم ژست تا چند نهیآ یجلو معمول طبق

 نیآست که سرخ رنگ به دخترونه کیش و خوشگل دامن و کت هی

 . یمشک میزخ ساپورت با بود زانوم تا دامنش یبلند و بود ربعسه

 . ومدیم بهم یلیخ و بود تنم پیک و دوختخوش لباسم



 هب که بود پررنگ یکم رژم فقط و بودم کرده دخترونه میمال شیآرا هی

 . بود لباسم رنگ

 بودم ختهیر ابروم هی رو و بودم زده یچتر خودم صبح امروز رو موهام

 ور نفسم شیادآوری با.. بودم بلد و بود شگریآرا امرزمیخداب مامان. االن

 نکهیا با. مهربونم و خوب یمامان.. گرفت بغضم و دادم رونیب آه با

 مهه مثل.. بود مهربون بازم یول نایا پوششم به دادیم ریگ وقتا یبعض

 ...گهید یمامانا

 

 .. فعال نکنم فکر بهش کردم یسع

 سرم هم رو سرخ یهاطرح با میمشک شال و دمیپوش رو از پالتومو

 .کردم

 

. مکن صدا رو ارشیک تا رفتم و برداشتم هم رو کمیکوچ یمشک فیک

 از ارشیک یوقت یول میباش باهم شتریب یکم تا میبر زودتر بود گفته نورا

 قلب وندیپ سخت عمل هی و بود خسته یلیخ یطفلک اومد مارستانیب

 . کنه استراحت یساعت دو گفتم نیهم واسه داشت

 

 و رونیب اومد هم ارشیک همزمان که شدم خارج و کردم باز رو در

 ..گرفت خندمون بیعج یهماهنگ نیا از هردو

 

 .دمیپوش رو کفشام منم و دیپوش رو شیمشک اسپرت یکفشا

 بعد و صورتم تو نگاهش و کرد برنداز رو سرتاپام و ترکینزد اومد

 .. زدنیم برق رشیت یاقهوه یچشما.. شد ثابت چشمام

 



 !یشد خوشگل یلیخ_ 

 

 !هم تو: گفتم و زدم یخجل لبخند

 

 عیاض و گفتم یچ دمیفهم که دیخند بعد و کرد نگاهم متعجب لحظه چند

 !؟؟یشد خوشگل گنیم هم پسرا به احمق دختر آخه.. کردم نگاهش

 

 افهیبدق همون بشم؟؟ خوشگل که کردم کاریچ االن من: گفت خنده با

 !گهید امیشگیهم

 

 .یشد پیخوشت که نهیا منظورم خب_ 

 

 نتظرم بود یاگهید طبقه تو چون و میرفت آسانسور سمت به و زد یلبخند

 .ادیب میشد

 

 .شهیهم مثل بود شده پیخوشت واقعا.. کردم نگاه پشیت به

 

 .زد رو همکف ارشیک  و میشد واردش ده طبقه اومد که آسانسور

 

 و کردیم نوازش رو مشامم آسانسور کیکوچ یفضا تو آدکلنش حهیرا

 .بزنم یلبخند شد باعث نیا و بودم دهیخر براش من که بود یهمون

 ...کردمیم حس رو نگاهش ینیسنگ



 

 جانان؟_ 

 

 نهخو میریم میدار چون االن: گفت یعصب یکم که کردم نگاهش یسوال

 .گماینم یزیچ ستین اونجا یابهیغر آدم و بهزاد

 

 مگه؟ شدهیچ: گفتم متعجب

 

 !باشه رونیب ینطوریا موهات و باشه پررنگ رژت نمینب گهید_ 

 

 .دارم نگهش رشالیز که تونمینم زدم یچتر خب_ 

 

 دشخو سادت و شیآرا بدون چهره تو.. نیبب! یزدیم دینبا: گفت کالفه

 . یچشم تو یلیخ گهید یرسیم خودت به ینطوریا هم یوقت خوشگله

 

 . .ناراحت شدنش یعصب از ای باشم خوشحال فشیتعر از دونستمینم

 

 ..میرفت نیماش سمت و میشد خارج و سادیوا آسانسور

 !باشم گفته نمتایبینم ینطوریا گهید: داد ادامه قاطع

 

 .دیببخش.. باشه: گفتم ریدلگ و آروم.. تندش لحن از شدم ناراحت نباریا

 



 و میشد نیماش سوار. داد رونیب یعصب رو نفسش که شدم ناراحت دیفهم

 ..شد خارج و کرد باز موتیر با رو نگیپارک در

 

 ؟یشد ناراحت_ 

 

 بهم تحواس نکهیا: گفتم میقبل لحن همون با و انداختم بهش یکوتاه نگاه

 داره یاشکال چه خب یول کنهیم خوشحالم یلیخ روم یحساس و هست

 .ستین رانیا که نجایا باشم؟ ینطوریا

 

  ؟یچ نبودم شتیپ من وقت هی اگه.. نگرانتم فقط من_ 

 

 هی و کرد روشن رو پخش.. نداد ادامه رو بحث اونم و نگفتم یزیچ گهید

 ...شد play قشنگ و میمال آهنگ
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 کمی کنم نگات اگه شمینم عاشقت کردمیم الیخ" 

 بدم جونمم تو واسه دمیدینم خوابمم تو روز هی

 دورم تو از تا هامبچه مثل که غرورم با کرده یکار هی دلم

 شورمیم چشام از بغضو یریم یوقت که

 شهینم من واسه لحظه هی دلت

 شهیهم ستین تو ریتقص دونمیم



 شهیم عاشقت رید قلبته مال که یاون

 گذره،ینم ازت بره،ینم خوابت عـشق، نهیهم

 ...آوره شکنجه

 خودت، با یگیم که دلهره، حس هی عـشق، نهیهم

 ...بهتره نباشه

 

 سلحظه هی فقط نیا کردمیم الیخ

 برم اگه شهیم تموم

 چشمـات یتو مونده یجور هی دلم

 سرم از خوابو برده که

 دورم تو از تا هامبچه مثل که غرورم با کرده یکار هی دلم

 شورمیم چشام از بغضو یریم یوقت که

 شهینم من واسه لحظه هی دلت

 شهیهم ستین تو ریتقص دونمیم

 شهیم عاشقت رید قلبته مال که یاون

 گذره،ینم ازت بره،ینم خوابت عـشق، نهیهم

 ...آوره شکنجه

 خودت، با یگیم که دلهره، حس هی عـشق، نهیهم

 ..."بهتره نباشه 

(Ragheb_HamineEshgh) 

 



 نگاه ارشیک به شدنش تموم با.. شد تموم که بودم شده غرق آهنگه تو

 شدست و بود داده هیتک در به رو آرنجش و بود باز نیماش شهیش.. کردم

 از گلوش بکیس لحظه هی. نبود نجایا اصال انگار. بود لبش یرو هم

 ! شدند گرد تعجب از چشمام که شد نییباالپا بغض

 

 .. دینشن که زدم صداش و گذاشتم کنار رو میدلخور

 

 ارش؟؟یک: گفتم بلندتر نباریا

 

 محواس دیببخش جانم؟: گفت بهم یکوتاه نگاه با و اومد خودش به تازه

 .نبود

 

 بود؟ آهنگ نیا بخاطر واقعا یعنی. داره بغض کردم حس هم صداش

 ؟؟یعنی بود دلش حرف و بود شده غرق توش انقدر

 

 خوبه؟ حالت تو_ 

 

 .گفت یآروم یآره و داد تکون رو سرش

 

 .گرفته صدات و یکرد بغض آخه ؟یمطمئن_

 

 . عمله ناو هیخستگ از ستین بغض بخاطر: گفت و بزنه لبخند کرد یسع



 

 !یخودت خر: گفتم رلبیز

 

 .نگهداشت خوشگل ییالیو خونه هی یجلو

 

 .تونخونه کهینزد چقدر_ 

 

 !میباش دور هم از میتونینم ما. آره: گفت یکوتاه خنده با

 

 ..خوب چه_ 

 

 لحظه چند که زد رو فنیآ و سادیوا خونه بزرگ در یجلو و میشد ادهیپ

 .شد باز یکیچ یصدا با در بعد

 و خوشگل چقدر. کردم نگاه اطیح به که بست رو در و میشد وارد

 .بود بزرگ

  

 و سادهیوا در یجلو نورا دمید که میکرد یط رو یفرشسنگ راه

 بغل همو و رفتم سمتش یشتریب سرعت با من و زد یلبخند. منتظره

 .میکرد

 

 .برات بود شده تنگ دلم_ 

 



 ریدرگ بود روز چند دیببخش. نطوریهم منم: گفتم و شدم جدا ازش

 .بودم زبان یریادگی

 

 .زمیعز دونمیم_ 

 

 .داداش سالم: گفت بالبخند که دید رو ارشیک تازه انگار بعد

 

 هردومون به رو که داد رو جوابش یمیصم و لبخند همون با هم ارشیک

 ..تو نیایب. نیاومدخوش: گفت

 

 کیش یلیخ ونیدکوراس محو من و میشد وارد هردو که رفت کنار بعد

 سدوبلک هم خونه مدل. بود یعسل و دیسف یرنگا از یبیترک.. شدم خونه

 .بود

 

 کجاست؟ بهزاد: گفت ارشیک

 

 !عهخوابالو خرس که شیشناسیم. دیخواب گرفت رفت نیکرد رید دید_ 

 

 !خرس به رحمت صد: گفت و دیخند ارشیک

 

 .میدیخند هم نورا منو

 



 .کنم دارشیب برم من_ 

 

 به رو متعجب که رفت باال و چیمارپ یهاپله سمت رفت حرفش نیا بعد

 .باهم نیراحت چقدر! خالشه خونه انگار: گفتم نورا

 

 .گهید داداششه خونه خب: گفت لبخند با

 

 با بود دهیپوش یناز و کوتاه زیبول هی.. کردم نگاه پشیت به و گفتم یهوم

 بود ختهیر آزادانه هم چشماش همرنگ یعسل یموها. دیسف نیج شلوار

 . دورش

 

 .اریب در رو شالت و پالتو_ 

 

 هوی و گرفتش که بهش دادم و آوردم در رو پالتوم و دادم تکون رو سرم

 االن شالمو بده! نورا عه: گفتم معترض که دیکش موهام از هم رو شالم

 .ادیم آقابهزاد

 

! هیکاف یبگ رو بهزاد نیهم ه؟؟یک خر گهید آقابهزاد: گفت خنده و اخم با

 .یکن سرت شال جلوش خوادمینم

 

 .شهیم یعصب ارشیک آخه_ 

 

 .که ستین بهیغر داداششه نیع بهزاد. شهینم_ 



 

 لکیه چه المصب: گفت سرتاپام به ینگاه با که نگفتم یزیچ گهید

 !بخرم خوامیم منم یدیخر کجا از رو گریج دامن کت نیا. ایدار یجذاب

 

 نداره قابلتو_ 

 

 .خوشگله خودت تن تو. کردم یشوخ_ 

 

 .گفتم یایمرس و زدم یخجل لبخند

 

 .امیب اتاق تو بزارم رو لباسات من نیبش برو_ 

 

 .نییپا طبقه یاتاقا از یکی سمت رفت بعدش

 

 79پارت#

. 

. 

. 

 

 هب داشتم منم و ذاشتیم ییظرفشونیماش تو رو شام یظرفا داشت نورا

 .کردمیم درست قهوه خواستش



 

 .شد تموم: گفتم و کردم درست هم رو وانیل نیچهارم

 

 سمتم دیچرخ و کرد روشن رو ییظرفشونیماش همزمان اونم

 

 .زمیعز یمرس_ 

 

 .امیم بعد بهزاد و ارشیک واسه برمیم دوتا من: گفتم و زدم یلبخند

 

 .نیبش برو تو برمیم خودم نه نه_ 

 

 .کننیم کاریچ نمیبب خوامیم آخه_ 

 

 !برو خانوم فضول باشه: گفت و زد یچشمک

 

 از و گذاشتم ینیس تو رو کیک عالوهبه قهوه وانیل دو و دمیخند کوتاه

 .رفتم خونه یخروج در سمت و شدم خارج آشپزخونه

 

 مدونینم االن. بود شده خوب رابطمون یکل هم بهزاد با ساعت هی نیا تو

 کرده گل میفضول نیهم واسه. ییدوتا اطیح رفتن پاشدن هوی بعدشام چرا

. هدار ربط نیماش تو ارشیک حال شدن گرفته به کردمیم حس چون بود



 تو رهیم همش و شناختمیم که یطونیش پسر اون شده چش بفهمم دیبا

 . خودش

 

 زیم طرف دو اطیحباغ   منظم یدرختا طرفاون دمید که شدم اطیح وارد

 کشونینزد آروم یقدما با. زننیم حرف دارن و نشستن بود که یگرد

 دادم گوش حرفاشون به و سادمیوا درخت پشت نفهمن که یطور و شدم

 

 یول بفهمه یزیچ نذارم یگفت تو. بهزاد دمیم یسوت جلوش دارم یه_ 

 !دهیفهم االن تا دمیشا. تونمینم واقعا

 

 ش؟؟اریک یبد دستش از یخوایم: گفت بهزاد که کردم تر زیت رو گوشم

 ؟یسادگ نیهم به

 

 لهو هم نمشیبیم یوقت. ستین خودم دست واقعا: گفت کالفه ارشیک

 !شمیم

 

 . هیک آدم اون دونستیم هم بهزاد پس

 

 طفق! بده یلیخ حالم: گفت نیغمگ یکم و کالفه لحن همون با ارشیک

 خواست دلم که هروقت خوامیم. باشه شمیپ شهیهم خوامیم.. خوامشیم

 !!شم آروم و کنم بغلش

 



 ونا مثل! داداش تنده یلیخ شتیآت تو: گفت و کرد یکوتاه خنده بهزاد

 .شدن عاشق تازه که یینوجوونا

 

 کنم؟ کاریچ یگیم حاال_ 

 

 از .نبودم یفضول آدم اکثرا چون.. حرفاشونو بشنوم خواستمینم گهید

 .دید منو ارشیک اول که اومدم رونیب درخت پشت

 

 .سرده هوا داخل نیایب نجا؟یا نیکرد خلوت یچ_ 

 

 ماش میخواست کن فکر: گفت یلبخند با و چرخوند رو سرش هم بهزاد

 .نیباش راحت باهم دخترا

 

 !نایبزن حرف راحت خودتون نیاومد شما کنم فکر یول_ 

 

 و؟؟حرفامون یدیشن: گفت هوی بهم، رهیخ و بود ساکت االن تا که ارشیک

 

 . دمینشن نه: گفتم و خوردم جا

 

 برم نم: گفتم بهش رو دلخور و گذاشتم زیم یرو وینیس باالفاصله بعد

 !خانارشیک نشم مزاحمتون نیا از شتریب

 



 .کرده ناراحتم حرفش بود دهیفهم تازه انگار

 

 .جانان نبود نیا ارشیک منظور: گفت بهزاد

 

 .که ستین مربوط من به. یهرچ_ 

 

 ....مر تو به اتفاقا: گفت ارشیک

 

 !ارشیک بسه: کرد قطع رو حرفش بهزاد یصدا با اما

 

 از رو صداش که خونه تو برم تا دمیچرخ و نموندم اونجا هم هیثان هی

 جانان؟: دمیشن سرم پشت

 

 بهم و بشنوم رو حرفاشون خوادینم که گفت سربسته اون.. ندادم یتیاهم

 !ستین مربوط

 ارشیک.. بود کرده سردرگمم بهزاد یول.. کردم حس ینطوریا من دمیشا

 .دونمینم چرا؟؟. نزاشت بهزاد یول مربوطه من به بگه خوست

 

 و نشسته ییرایپذهال تو نورا دمید که بستم رو در و شدم خونه وارد

 .منتظرمه

 



: گفت که نشستم شییروبرو دونفره مبل رو. سمتش رفتم و زدم یلبخند

 هم؟ به گفتنیم یچ یدیفهم

 

 .نداره ربط من به باشه یهرچ: گفتم دلخور و شد محو لبخندم

 

  جانان؟ شدهیچ: گفت متعجب

 

 .یچیه: گفتم آروم

 

 .اومدن هم دوتا اون که بگه یزیچ خواست

 بلم رو ینشست یاومد چرا. گرفتم ازش رومو کنارم ارشیک نشستن با

 !نه؟یبش شتیپ االغم نیا االن که دونفره

 

 و تنشس بود نشسته روش نورا که یمبل کنار نفره تک مبل رو هم بهزاد

 ؟یکرد قهر هوی چرا: گفت

 

 !کرد؟ قهر: گفت متعجب نورا

 

 !مزاحمم کردم حس فقط ه؟یچ قهر: گفتم بهزاد به رو

 

  دختر؟؟ هیچ گهید مزاحم_ 

 



 دونمیم من: گفت بهم رو یمیمال بالحن و گذاشت پشتم دستشو ارشیک

 نیا راجب تونستم هروقت که گفتم بهت یول. رو حرفامون یدیشن

 نگفتم؟. زنمیم حرف باهات موضوع

 

 .دمینشن یزیچ من: گفتم بهش کردن نگاه بدون

 

 یعنی نیا. بودنا شده سرد هاقهوه اون یول: گفت و کرد یکوتاه خنده

 !یبود سادهیوا اونجا

 

 .منداشت یفضول قصد: گفتم زده خجالت بود گرفته رو مچم نکهیا از

 

 هم از یپنهون زیچ ما. جانان یبکش خجالت ستین الزم: گفت بهزاد

 .یفهمیم هم تو وقتش به. میندار

 

 :گفت حرفامون به دادیم گوش تعجب با و بود ساکت االن تا که نورا

 شده؟؟یچ بدونم منم شهیم

 

 .بهت گمیم: گفت آروم بهزاد

 

: تمگف یعصب و لرزون یصدا با.. نبود خودم دست بغضم کنترل گهید

 نه؟؟ اضافم من فقط وسط نیا انگار

 

 !!جانان_ 



 

  ارش؟؟یک هیچ ها: گفتم و چرخوندم سرمو

 

 من خوانینم چرا.. بودم شده ناراحت واقعا یول.. بود یعصب نگاهش

 دمکر ترک رو جمعشون زدناشون صدا به توجه بدون و شدم بلند بفهمم؟

 . کنم بغل خودمو شد باعث و بود سرد هوا.. شدم اطیح وارد و

 ..کردم حس سرم پشت رو ارشیک حضور دهینکش قهیدق به

 

 ؟یاومد یچ واسه: گفتم دلخور و آروم

 

 یآشت دلنازکم یکوچولوخانوم با اومدم: گفت و شد حلقه دورم دستش

 .کنم

 

 و ردک بغلم ترمحکم یول بزنم پسش کردم یسع و دمیکوب بهش آرنجمو

 ...شد داغ تنش یگرما از تنم
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 اشتباه هوس اون دوباره. سراغم اومد یلعنت خواستن حس اون دوباره

 .. داشتم بودم ارشیک با هروقت که یلعنت

 کالفه. شد مورمورم و شدم یجور هی که خورد صورتم کنار داغش نفس

 ..عقب برو: گفتم

 

 !رمینم ینکن نگام تا_ 

 

 .کنمیم خواهش.. کن نگام جانان: گفت درمونده که نگفتم یزیچ

 

 ..داشت یبیعج برق هی نگاهش و بهم بود رهیخ.. سمتش دمیچرخ

 

 .موضوع همون راجب. بزنم حرف باهات خوامیم_ 

 

 .....یربط من به: گفتم و گرفتم ازش رومو

 

 حرف بزار فقط. داره ربط هم یلیخ. داره! جانان بسه: گفت بلندتر

 ..بزنم

 

 منم هک روش نشست و بود که یادونفره تاب سمت رفت که نگفتم یزیچ

 .کنارش نشستم و شدم کشینزد مکث یکم با

 

 .شنومیم خب_ 



 

 حنل با باغچه، یچمنا به رهیخ و شد نهیس به دست بهم کردن نگاه بدون

 دمآ شهیهم.. نبودم دل دو انقدر یزیچ گفتن واسه وقتچیه: گفت یآروم

 !!سخته یلیخ یکی نیا گفتن یول بودم یرک

 

 .باش راحت باهام_ 

 

 هب رو تاب. بود دل دو واقعا.. برد دهنش تو لبشو و داد تکون رو سرش

 کردمیم حس. دادیم فشار هم یرو سفت چشماشو و دادیم تکون یآروم

 .بودم مطمئن ، کردمینم حس.. بده حالش

 

 ارش؟؟یک: گفتم نگران که زد موهاش به یچنگ

 

 .انانج بگم تونمینم: گفت بغض با حالت همون تو و دیکش یقیعم نفس

 

 هرفت رفته. کنه یخال خودشو و بگه راحت تا نگم یزیچ دادم حیترج 

 شوخود یجلو زور به یحت.. شدیم تریعصب حالتش و شدیم بدتر حالش

 !!نکنه هیگر هابچه مثل بود گرفته

 خوب االن.. گذاشتم کنار رو میدلخور.. سوختیم حالش به یلیخ دلم

 ..بود ترمهم حالش شدن

 رو صورتش تا شدم خم و کردم حلقه شمردونه یهاشونه دور رو دستم

 اهنگ قفل اشکش از پر نگاه و چرخوند یکم رو سرش که نمیبب کامل

 .. شد نگرانم و متعجب



 

 .....من جانان_ 

 

 رو لیس مثل اشک قطره چند و شکست بغضش هوی و دیگز لبشو

 چقدر! گرفت شیآت مرد هی کردن هیگر از قلبم که ختیر هاشگونه

 ..شدیم سوزناک مهربونش نگاه چقدر.. شدیم مظلوم چهرش

 

 اشک صدایب و انداخت نییپا رو سرش که کردم صداش بغض با

 .. ختیر

 

 !؟؟ینر یدیم قول بگم اگه_ 

 

: فتمگ اریاختیب.. حرفو نیا گفت مظلوم یلیخ.. بود التماس از پر لحنش

 ه؟یچ دردت.. بدته حال نیا باعث یچ بگو فقط.. ارشیک دمیم قول

 

 !!ممنوعه عشق هی درد_ 

 

 ممنوعه و یبرس بهش تا کنم کمک دمیم قول من هیک آدم اون بگو تو_ 

 .نباشه

 

 ..زد یتلخ لبخند هیگر ونیم و کرد نگاهم نباریا

 



  ؟؟یکن ترکم که بگم_ 

 

 ..داشتم یبد حس

 کنم؟ ترکت چرا: گفتم ومدیدرم چاه ته از که ییصدا با

 

 عقلیب من: گفت یلرزون یصدا و آروم لحن با و دیگز دوباره لبشو

 . خوادینم منو دونمیم که شدم یکس عاشق

 

 !هوم؟ نخواد مارو ستیب قیرف نیا که هیک خواد؟ینم یدونیم کجا از_ 

 

: مگفت و زدم یلبخند بدش حال همه نیا ونیم که انداخت نییپا رو سرش

 !اداینم بهت اصال دنیکش خجالت

 

 !جانانم؟ جان   بگم یچ از یدار اصرار_ 

 

 من.. من. گمیم.. باشه یول: داد ادامه آروم و داد قورت رو دهنش آب

 ...!دارم دوستت

 

 بهت و یناباور شد وجودم همه و رفت نفسم.. شد خی بدنم.. کردم هنگ

 زدهبهت بازم یول بگه زدمیم حدس که یحرف..! شییهوی حرف نیا از

 چشمام تو اشک و برداشتم هاششونه دور از رو دستم اریاختیب.. شدم

 ..شد اشک از سیخ صورتم آن کی در و دیجوش

 



 ، شدینم یول بزنم حرف تا دیلرزیم لبم من و بود نییپا سرش

 ...شدیم تکرار ذهنم تو یه فقط.. تونستمینم

 !دارم دوستت من

 !دارم دوستت من

 !دارم دوستت من

 

 که یمن ؟؟ینفهم به بودم زده خودمو ای بودم دهینفهم رو نیا من واقعا

 غرق چشمام تو یوقت بودم دهید رو نگاهش تو بکر و ناب حس اون

.. ور وقتش چند نیا یهایکالفگ.. قشنگه چشمام گفتیم یوقت.. شدیم

 آروم و کرد بغلم شب اون یوقت.. رو دیبوس رو گونم هوی نیماش تو یوقت

 رو نایا همه.. رو عاشقانه یهاآهنگ تو شدنش غرق یحت..  رو شد

 یکس بودم دهینفهم..!! بودم دهینفهم و بودم دهید گهید نشونه یکل عالوهبه

 با من! کردمش خودم عاشق.. قمهیرف تنها ، پنهامه و پشت تنها که رو

 انقدر بخاطرم االن که کردم کاریچ شنگول و شاد طون  یش پسر نیا

  ؟؟..کنهیم هیگر و شده ارزشیب براش غرورش

 

 هتب از دنیلرزیم و بودن شده قفل هم تو که دستاش به نگاهم افتادن با

 د؟یلرزیم چرا.. شدم خارج

 

 ..بود نییپا سرش همچنان اون یول کردم نگاهش

 ..کردم شسهیمقا نیآرم با اریاختیب لحظه هی

 هم ذره هی.. بود هوس و وقاحت از پر نگاهش داره دوستم گفت یوقت

 نیا و کنه نگاه چشمام تو تونستینم یحت... ارشیک یول دینکش خجالت

 !کردیم اثبات رو عشقش یپاک



 

 من االن گذشته؟ مونییآشنا از چقدر مگه.. بود نشده باورم عشق؟؟

 ...باشم داشته دوسش خودش مثل تونمینم یوقت.. کنم کاریچ

 

 ارش؟یک یلرزیم چرا: گفتم نگران که شد شتریب دستاش لرزش

 

 ترسمیم سکوتت نیا از: گفت یآروم یول یعصب و نیغمگ لحن با

 .. بگو یزیچ هی! یلعنت

 

 و دیخند تلخ.. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش نباریا که نزدم یحرف

 و نیتربزرگ. کردم اشتباه دونمیم.. یندار دوسم دونمیم: گفت

 !میزندگ اشتباه نیترنیریش

 

 ..بود بد یلیخ حالم.. بود ینیسنگ جو

 

 .کن تمومش کنمیم خواهش. ارشیک ستین حرفا نیا وقت االن_ 

 

 ..کرد پاک رو اشکاش و چشماش رو دیکش ساعدشو هابچه مثل
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 چقدر یول میبود کرده هیگر هردومون.. کردم پاک رو اشکام منم

 !داشت فرق الشونیدل

 

 وبخ حالم میبر بپوشم پالتومو رمیم من: گفتم و شدم بلند تاب رو از

 .ستین

 

 میریم گهید دوساعت یکی. میبر االن زشته: گفت و بهم دوخت نگاهشو

 

 م؟؟یباش نجایا ساعت دو یکی یگیم تو اونوقت باشم تنها خوامیم من_ 

 

 بخاطر دونمیم: گفت دلخور.. بود برخورده بهش سردم و تند لحن

 مترک تا نکنم هم نگات یحت دمیم قول باشه. میبمون یخواینم من حضور

 ! بودنم از یبکش عذاب

 

 .نبود نیا من منظور: گفتم عیسر و خوردم جا

 

 ناچار به که رفت خونه سمت ازم جلوتر دادن جواب بدون و شد بلند

 بهزاد و نورا تا رفتارم باشه یعاد کردم یسع و رفتم سرش پشت

 ....نشن ناراحت

 

: گفت نورا و کردن نگامون متعجب هردوشون میشد که خونه وارد

 .نیزنیم حرف نیدار ساعتهمین ها؟بچه شدهیچ

 



 . شد حل ستین یزیچ: گفت ارشیک که نگفتم یزیچ

 

 ن؟یکرد یآشت: گفت هردومون به ینگاه با بهزاد

 

 .گفتم یآروم آره و دادم تکون رو سرم

 گهید مبل هی رو ازم دورتر ارشیک و نشستم نفره تک مبل هی رو بعدش

 نشست

. 

. 

. 

. .میبرگرد تا میشد نیماش سوار یخدافظ بعد که بود شب 99 ساعت

 میبود اونجا هم صبح خود تا نبود ارشیک و من بد حال نیا اگه مطمئنا

 بود خوب ظاهر تو البته.. بود یمیصم جو و خوب یچ همه که بس

 و بهزاد مثل کردیم یسع هم ارشیک.. بود بد یلیخ حالم واقعا چون

 برخالف.. نبود موفق چندان یول باشه طونیش شهیهم مثل و شاد نورا

 اب و نداختمینم بهش هم ینگاهمین یحت من و شدیم رهیخ بهم یه قولش

 نیهم واسه.. بود کرده ناراحتش نیا و شدمیم صحبت سرگرم هابچه

 .افتاده یاتفاق هی دنیفهم هم دوتا اون و میبرگشت زود

 

 ریمس میاومد یوقت خونه؟ میرسینم چرا.. بود نیماش تو یبد سکوت

 :شدم خارج افکارم از ارشیک یصدا با. بود نیا از کمتر

 

 .بگم بهت زود انقدر رو موضوع نیا خواستمینم_ 



 

 یوقت یول: داد ادامه. بود رهیخ روبروش به اون یول کردم نگاهش

 ورتص تو که کنم فکر نیا به نتونستم یدیشن رو بهزاد منو یحرفا

 اون از منظوم یبفهم خواستمیم. دارم دوست رو گهید یکی من یکنیم

 تیناراحت چون کرد طاق رو طاقتم هم یکرد قهر ازم نکهیا. ییتو آدم

 یول کنم جمع رو بحث دروغ هی با تونستمیم نکهیا با. دادیم عذابم

 ..نخواستم

 

 هی :گفت که شدم رهیخ رونیب به یقیعمنفس با و گرفتم ازش نگاه

 .جانان بگو یزیچ

 

  بگم؟ یچ ندارم یحرف: گفتم گرفته و آروم

 

 دوست واقعا من.. نشد یول کنم فراموش حسو نیا کردم یسع یلیخ_ 

 . نزدم حرفو نیا هوس و هوا یرو از من کن باور! جانان دارم

 

 ..دونمیم: گفتم آروم لحن همون با

 

 دل حرف تونستمیم شهیهم چون. داشت دوسم واقعا.. نگفت یزیچ

.. بود صداقت از پر ارشیک یچشما و بخونم چشماشون تو از آدمارو

 و نگیپارک تو برد رو نیماش.. نداشتم خبر خودم دل از واقعا من یول

 .....میشد ادهیپ که کرد پارک

 



 اون از.. بود کالفه. کردمیم حس رو نگاهش ینیسنگ آسانسور تو

 رساست نیهم واسه! شد آروم کردنم بغل با که ششیپ روز چند یکالفگ

 رفتم سرعت به و شدم خارج ازش جلوتر سادیوا که آسانسور.. داشتم

 سادمیوا صداش با که واحد سمت

 

 جانان؟_ 

 

 آروم و ترکینزد اومد قدم هی که سمتش دمیچرخ مکث لحظه چند بعد

 ..سایوا: گفت

 

 .ستین وقتش االن. ارشیک میزنیم حرف بعدا_ 

 

 به مدیچسب و رفتم عقب قدم هی دهیترس که اومد جلوتر و نداد رو جوابم

.. بود بیعج نگاهش طرز.. سادیوا روبروم و دیرس بهم اونم که وارید

 ! خواستن از پر و داغ

 خودم یجلو زور به االنم تا: گفت و داد قورت رو دهنش آب بهم رهیخ

 !نزن رژا نیا از چوقتیه گهید.. بودم گرفته رو

 

 کردم یسع و شدم سرخ خجالت و اضطراب از و گرفتم رو منظورش

 بدم هلش عقب به

 

 ..ستین خوب حالت االن. کنمیم خواهش. ارشیک عقب برو_ 
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 .نکن مقاومت پس! شه خوب حالم خوامیم_ 

 

 تو ملتمس و بودم کرده بغض ترس شدت از.. بود شده خمار لحنش

 اب که بدم هلش کردم یسع دوباره.. بودم رهیخ خواستنش از پر یچشما

 نمت به خودشو تن. برداشت شنهیس قفسه از رو دستم هردو دستش هی

 هی. دش دتریشد بغضم و شد قطع یکینزد همه نیا از نفسم که چسبوند

 مبدن.. شد حلقه کمرم دور شگهید دست و گذاشت سرم کنار رو دستش

 ! خواستمینم نویا من و بود شده کیتحر

 

 ....ارشیک_ 

 

 .نترس. ندارم تیکار سسس،یه_ 

 

 مقاومت توان.. کردم نگاهش یاشک یچشما با ملتمس و دهیترس فقط

 با مماس رو لباش و کرد کج رو سرش. بود شده چم دونمینم.. نداشتم

 ..نگهداشت لبام

 

 ...یم خواهش.. نه: کردم زمزمه

 

 ردک قطع لبام رو رطوبتش پر و داغ یلبا گرفتن قرار با رو حرفم اما

 . . . ! رفت نفسم و

 

 55پارت#



 

 کامال لباش.. گذاشت گونم رو و برداشت وارید رو از رو دستش

 با من یول بود شده بسته چشماش.. دیکشینم هم نفس و بود حرکتیب

 نگاهش شدنیم خمار داشتن کمکم که تعجب از شده گرد یچشما

 نیریش و بیعج حس هی یول کردیم تمیاذ یکم ششیرته.. کردمیم

 نظرم به که یحس. کردیم یخنث شدنو تیاذ نیا و سراغم بود اومده

 یمقاومت چیه توان و سمیوا مجسمه مثل بود شده باعث و بود لذت حس

 نیولا نیا رمیبگ فاکتور رو نیآرم چندش بوسه اون اگه.. باشم نداشته

 ..بود شده سست تنم همه و بود بارم

 شیآت وت سوختم و رفت باال قلبم تپش که زد لبم به یکوتاه بوسه هوی

 فیضع یلیخ یول کردم صداش گلو تو... سراغم اومد که یهوس

 ..دمیشن زور به خودمم که یطور

 زا وفتادمیم پس داشتم.. بدم نجات شیآت نیا از رو خودم تونستمینم

 که زد یابوسه دوباره... دیچیپ دورم ترمحکم دستشو که بوسه اون

.. ودب دهیفایب یول بدم هلش عقب به کردم یسع و زدم بازوش به یچنگ

 اون که خورد تکون کارش یهمراه یبرا لبم ناخودآگاه لحظه هی

 و اومدم خودم به هوی یول گرفت گاز رو نمییپا لب و شد صیحر

 رو توانم همه که گرفت رو اشتباهم هوس و لذت اون یجا گناه احساس

 رفت قدم هی و شد جدا ازم که دادم هلش عقب به محکم و کردم جمع

 سرش که زدم صورتش به یمحکم یلیس تمیعصبان همه با من و عقب

 سالن کل تو صداش که بود ادیز انقدر یلیس شدت و دیچرخ چپ به

 !سوخت خودمم دست کف و شد پخش

 

 شاریک.. ختنیریم لیس مثل اشکام و زدمیم نفسنفس تیعصبان از

 ..کردینم نگاهمم. خوردینم تکون یول



 یلو شدینم چندشم.. شد دتریشد مهیگر و دمیکش لبم رو محکم دستمو

 ..بود داغ تنم همه و بود بد حالم.. کردمیم گناه احساس

 

 !؟یکردیم یغلط چه یداشت: زدم داد هیگر با و یعصب

 

 ....خیم معذرت: گفت مونیپش و انداخت نییپا رو سرش

 

 . نگو یچیه. سیه: گفتم بلند یصدا همون با

 

 بارنیا و بود یمونیپش از پر نگاهش.. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 بود شده سرخ محکمم یلیس از صورتشم! نداشت یهوس چیه هم

 

  ندادم فرصت بهش که بگه یزیچ خواست

 

 !بشنوم صداتو خوامینم_ 

 

 به یچنگ و داد فشار هم یرو سفت لباشو.. کرد نگاهم فقط و شد ساکت

 !کردم یغلط چه: گفت کالفه رلبیز.. زد موهاش

 

 ور در دمیکل برداشتن بعد و آوردم در رو کفشام عیسر و نموندم اونجا

 ... کوبوندمش محکم بعد و شدم وارد و کردم باز

 



 در به همونجا.. نکردم روشن چراغارو یول بود کیتار ک یتار خونه

 داشت رو منهیس شکافتن قصد که قلبم یرو محکم رو دستم و دادم هیتک

 نیب. .بودم جهنم تو انگار.. نشد یول رمیبگ نفس کردم یسع و گذاشتم

 ! شیآت یهاشعله

 

 کاریچ داشتم شیپ قهیدق چند.. بود گرمم بازم یول کندم رو شالم و پالتو

 آلودگناه کار نیا به خودش مثل منم و ومدمینم خودم به اگه! کردم؟یم

 بوسه هی با که بودم شده جنبهیب انقدر یک من! یوااا... دادمیم ادامه

 اون بوسه که داشتن یفرق چه ارشیک و نیآرم یعنی! شم؟؟ کیتحر

  نه؟؟ ارشیک یول زد هم به رو حالم

 

 صورت رو دستمو.. کردمیم آروم خودمو دیبا.. زدم کنار رو فکرام

 از و در سمت دمیچرخ.. بود اشک از سیخ که دمیکش دارمتب و داغ

 دهنخور تکون مترمیلیم هی و سادهیوا همونجا دمید که کردم نگاه یچشم

 شالیخیب! کرده کاریچ بود نشده باورش خودشم انگار. دره به رهیخ و

 ... ادیب جا حالم تا بخورم آب یکم تا رفتم و شدم

 

 هب بار چند رو سرد آب.. نکیس سمت رفتم و دمیکش سر رو آب یبطر

 امشب به و یغذاخور زیم پشت نشستم.. اومد جا حالم که زدم صورتم

 نیا که بود یکم بهت شعالقه ابراز! بود یبیعج شب چه.. کردم فکر

 بس نمشیبب بخوام یحت گهید دونمیم دیبع بهش؟ شد اضافه هم شبوسه

 ..ناراحتم و یعصب ازش که

 

 نیا یعنی.. رفته تازه دمیفهم که اومد شخونه در شدن دهیکوب یصدا

 .بود سادهیوا همونجا قهیدق چند
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 :ارشیک#

 ..دمیکوب هم به محکم رو در و شدم خونه وارد

.. خواستمشیم وجودم همه با یول! بودم مونیپش کارم از سگ مثل

 بود بارم نیاول که یمن واسه و! بود تر نیریش هم عسل از لبهاش یلعنت

 یطغل چه خوردمینم رو یلیس اون اگه نبود معلوم... برابر نیچند لذتش

 یدختر چیه به تا گرفتم رو خودم یجلو سال همه نیا که یمن. کردمیم

 .. کنم رد قرمزارو خط نیا بود شده باعث جانان االن نشم کینزد

: مگفت لب ریز و گذاشتم گونم یرو رو دستم.. کردیم گزگز صورتم

 !ایدار یدست ضرب عجب

 

 شم بهتر بلکه تا کردم باز کامل رو لباسم یهادکمه.. بود بد یلیخ حالم

 امشب من.. ذهنم تو ومدیم نیریش لحظه اون همش.. بود دهیفایب یول

 واقعا چون بودم مونیپش. دارم دوسش گفتم و زدم رو خالص ریت

 ....نبود وقتش

 

** 

 تو خون انیجر کردم حس بهم خی آب برخورد با و سادمیوا دوش ریز

 یکاف آرامشم یبرا نمیا یول زدیم زور به قلبمم! شده متوقف رگام

 ..نبود

 جبران رو شدیم پر جانان با فقط که رو وجودم تو خالء تونستینم 

 .......کنه



 

 از.. دمیپوش رو پوشمتن حوله و اومدم رونیب حموم از ساعت مین بعد

 ردمک باز رو ییکشو یاشهیش در.. بالکن سمت رفتم و شدم خارج اتاق

 دیلرز تنم لحظه هی خودم به سرد یهوا برخورد با که شدم خارج و

 هرش به و سادمیوا بالکن کوتاه وارید پشت.. نکردم یتوجه بازم یول

 یااوالدهفوق جلوه طبقه ده نیا از که یرنگارنگ ینورا با... شدم رهیخ

 هنوز که یخی آب دوش اون با و سرد اوالدهفوق یهوا نیا تو.. داشت

 اما! خورمیم یمشت یسرماخوردگ هی مطمئنا بود سیخ بدنم و موهام

 یدلخور بخاطر.. کردمیم هیتنب کارم بخاطر رو خودم داشتم انگار

 منو خوادیم اون نه چون.. نمشیبب مدت هی دونمیم دیبع.. خودم از جانان

 .. شم چشم تو چشم باهاش تونمیم من نه و نهیبب

 

 تهگرف گلوم و بودم افتاده سرفه به کمکم و موندم همونجا یساعت مین

 .. بستم رو بالکن در و شدم خونه وارد میگوش زنگ یصدا با.. بود

 رو تماس.. افتاده بهزاد اسم دمید که برداشتم زیم یرو از رو یگوش

 ..چسبوندم گوشم به رو یگوش و کردم وصل

 

 بهزاد؟ جانم_ 

 

 ؟یخوب. سالم_ 

 

 نشستم مبال از یکی رو

 

 . یمرس خوبم_ 



 

 گرفته؟ ینطوریا چرا صدات بگو اول: گفت نگران

 

 زنگ شب وقت نیا شدهیچ. سرماخوردم کنم فکر ستین یزیچ_ 

 ؟یزد

 

 افتاده؟ یاتفاق چه. شدم نگران نیرفت نیپاشد هوی امشب_ 

 

 گفتم... دبهزا گفتم بهش: گفتم یمونیپش با و دادم رونیب قیعم رو نفسم

 !دارم دوسش.. که

 

 یچ واسه ارش؟؟یک ستین وقتش هنوز نگفتم مگه: شد بلند صداش

 و؟یچ همه یکرد خراب

 

 نمک فکر کردم شیپ ساعت هی که یغلط با. بهزاد ستین نیا مشکل_ 

 .شد خراب چر همه

 

  ؟یکرد کاریچ_ 

 

 .بگم تونمینم الیخیب_ 

 

 .بگو بهم! یتونینم یکنیم غلط: گفت و دیکش یپوف



 

 ..الیخیب گمیم_ 

 

 خوبه؟ حالت االن. باشه خبلیخ_ 

 

 ...نه_ 

 

 ؟یکرد یغلط چه. یکنیم نگرانم یدار بخدا_ 

 

 یجلو: گفتم خجالت بدون و تیعصبان با و دادم دست از رو کنترلم

 !!دمشیبوس و رمیبگ رو خودم یجلو نتونستم خونه

 

 ..بود نشده باورش.. شد سکوت لحظه چند

 

 ؟یکنیم یشوخ ارش؟یک یگیم یچ: گفت زده بهت

 

 یچ همه به زدم گند.. بهزاد نبود خودم دست بخدا: گفتم یآروم لحن با

 !کارم نیا با

 

 شت؟یپ امیب یخوایم. باش آروم.. خبلیخ_ 
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 سیبنو یمرخص واسم مارستانیب تو فردا زحمتیب فقط. داداش نه_ 

 .ستین خوب خودمم حال. شهیم هم دیشد مطمئنا و خوردم سرما

 

 هی بهتره. زبان کالس ببرمش جانان دنبال امیم خودم هم فردا. باشه_ 

 یواببخ کن یسع تو.. دنبالش رمیم که دمیم خبر بهش. همو نینینب مدت

 بخور هم قرص. کنه آرومت تونهیم خواب. بده چقدر حالت االن فهممیم

 ..خدافظ فعال. ینخور سرما

 

 انقدرم.. بخوابم تا دمیکش دراز کاناپه رو همونجا و کردم یخدافظ منم

 ..برد خوابم زود یلیخ که بودم حالیب  خسته
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 :جانان#

 به خواب یول سوختیم چشمام که بودم شده رهیخ سقف به انقدر

 فکر همش. اوردنیم هجوم مغزم به الیخ و فکر که بس ومدینم چشمم

 اونم.. گرفتمیم جواب هی تنها آخرش که نه ای دارم دوسش منم کردمیم

 ای کنهیم بغلم که تپهیم تند قلبم یوقت باشه یهرچ بهش حسم که بود نیا

 فهممب تا گذشتیم یطوالن دیشا مدت هی دیبا نیهم بخاطر.. کارا نجوریا

" ؟عشقه ای"  بگم یراحت به تونستمینم یحت.... ای زودگذره هوس حسم

! 

 

 هی دمید که داشتمبرش تخت کنار زیم رو از میگوش کیچ یصدا با

 خوندم متنشو و کردم بازش. ناشناسه شماره هی از جیمس



. تادهاف ارشیک و تو نیب یاتفاق چه انمیجر تو بهزاد، منم. جانان سالم" 

 ادهآم پس زبان کالس ببرمت تا دنبالت امیم من فردا که بگم خواستم

 ."باش

 

 ارشیک خواستینم دلم چون دنبالم ادیم بهزاد که شدم خوشحال یلیخ

 .ممنون یلیخ سالم: فرستادم واسش. نمیبب رو

 

 .ریبخ شبت. روقتهید بخواب ریبگ حاال: فرستاد اونم

 

 میگوش ساعت کردن کوک و شمارش کردن ویس بعد و دادم رو جوابش

.. کالس برم یچجور که بود نیهم فکرام از گهید یکی... دمیخواب

 . رفتمینم که خودشم با ذاشت،ینم ارشیک که یتاکس با ییتنها

 

 بیعج یخوابا چقدر.. شدم داریب خواب از میگوش آالرم یصدا با صبح

 ات صد ینطوریا دمیخوابیم ریدرگ فکر با هروقت. بودم دهید بیغر

 !دمیدیم خواب

 

 و مربوطه یکارا انجام بعد و سیسرو تو رفتم و شدم بلند تخت رو از

 .رونیب اومدم زدن مسواک

 

 و فیک برداشتن و میمال یلیخ شیآرا هی بعد و دمیپوش لباس عیسر

 یسرسر صبحونه هی.. آشپزخونه تو رفتم و اومدم رونیب اتاق از کتابام

 . منتظره نییپا بهزاد دمیفهم و افتاد زنگتک میگوش به که خوردم هم



 ارشیک واحد در به نگاهم.. دمیپوش رو هامبوت و شدم خارج خونه از

 یسرهپ! داره برش رفته ادشی یحت و قفل تو مونده دشیکل دمید که افتاد

 ! مونیم خل

 .بده بهش بعدا تا بهزاد به بدم تا بمیج تو گذاشتم و برداشتم درویکل

 

 برلیز یزار حالت با شده خراب نکهیا دنید با و آسانسور سمت رفتم

 اهپله با یچجور رو طبقه ده االن خداا؟ شد خراب یک گهید نیا: گفتم

 !نییپا برم

. 

. 

 با هک نمیبش تا کردم باز رو عقب در. بود پارک در یجلو گرشیج بنز

 با .نشستم جلو و نکردم یمخالفت.. نمیبش اونجا گفت جلو به اشاره

 نفسنفس چرا. سالم: گفت و داد رو جوابم که دادم یسالم نفسنفس

 .سرخه صورتتم ؟یزنیم

 

 .اومدم هاپله با بود خراب آسانسور_ 

 

 راچ پس نبود؟ مطبت یمنش مگه نورا: گفتم که افتاد راه و گفت یآهان

 ست؟ین باهات

 

 .ادیم باهام اونموقع که مطبم تو ونیم در روز کی. مارستانیب رمیم_ 

 

 .آهان_ 



 

 ..شکست سکوت نیا صداش با و شد سکوت یاقهیدق چند

 

 که؟ نکرد یاگهید کار دیاومد نکهیا بعد شبید_ 

 

 ه؟یچ منظورت: گفتم و سمتش دمیچرخ شتاب با

 

 !!کرد؟ هم یاگهید کار ای دتیبوس فقط که نهیا منظورم_ 

 

 دلم خجالت شدت از و شدند گرد فوتبال توپ دوتا مثل چشمام

 منظورش کردمیم فکر من! ببلعه منو و کنه باز دهن نیزم خواستیم

 پس. .بود شعالقه ابراز فقط افتاده نمونیب یاتفاق چه دونهیم نکهیا از

 !گفته نمیا بهش

 

 ! مشریب یپسره گفته هم تو به پس: گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم

 

 قضاوت ینطوریا رو ارشیک دمیفهم خودم: گفت یعصب یکم و قاطع

 !شرم؟یب یگیم بهش چرا. نکن

 

 !حساسه قشیرف رو چقدر اوه اوه

 



 ده؟ب جوابمو حاال. کردم بلند رو صدام دیببخش: گفت که نگفتم یزیچ

 کرد؟ همونکارو فقط

 

 م؟ینزن حرف موضوع نیا راجب شهیم. بله: گفتم زدهخجالت و آروم

 

 هوس و هوا یرو از که بدون نویا فقط. یبگ تو یهرچ باشه_ 

 . نکرده نکارویا

 

 ..دونمیم: گفتم آروم لحن همون با

 

 ..نگهداشت آموزشگاه یجلو بعد قهیدق چند و نشد بدل و رد یحرف گهید

 

 درسته؟ گهید تمومه میونازدهی کالست_ 

 

 .آره_ 

 

 . دنبالت امیم پس_ 

 

 خدافظ. ممنونم: زدم یکمرنگ لبخند

 

 .یاعلی: زد یلبخند متقابال اونم

 



 بعدش و شم داخل شد منتظر که رفتم آموزشگاه سمت و شدم ادهیپ

 ...رفت
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 زابرا و شبید ریدرگ فکرم که بس نشدم متوجه یچیه کالس کل تو

 هی حس هی به رابطه نیا کردیم رو فکرش یک.. بود شیناگهان عالقه

 حس نیا... شدینم ینطوریا کاشیا شه؟ لیتبد ارشیک جانب از طرفه

 .بود طرفه هی

 

 ...شدم خارج آموزشگاه از شد تموم که کالس میتا

 .بود منتظرم نیماش تو که دمید رو بهزاد

 افتاد راه و داد رو جوابم اون و کردم یسالم و شدم سوار

 

 بود؟ چطور کالس_ 

 

 ..بود ریدرگ فکرم همش نشدم متوجه یچیه_ 

 

 .امروزو درس میکنیم نیتمر باهم نداره یاشکال. یدار حق اوهوم_ 

 



 .یمرس: گفتم و زدم یلبخند

 

 صداش. شبید سرماخورده بدجور یطفلک زدم حرف ارشیک با_ 

 .ومدیدرنم

 

 .که بود خوب چرا؟: گفتم و شدم نگران

 

 حوله هی با فقط ساعتمین بعد و خی آب دوش ریز رفته اوسکل_ 

 .بود سرد چقدر یدید که هم هوا! بالکن تو سادهیوا پوشتن

 

 !حقشه شه هیتنب بزار. که نداره عقل_ 

 

 ؟یگیم نویا چرا چارهیب داره گناه: گفت و کرد یکوتاه خنده

 

 !!قورباغه یپسره داره گناه کرده غلط_ 

 

 .. دمیخند خودمم که رخندهیز زد

 

 جر خنده از بفهمه!! من یخدا یوا! قورباغه؟: گفت خنده ونیم

 !!خورهیم

 

 .فعال دمیم تیاهم بهش کنه فکر خوامینم! بهشا ینگ عیییه_ 



 

 !دستش کف یگذاشت حسابشو یلیس اون با که تو. موافقم اوهوم_ 

 

 .حقشه بازم: گفتم جانب به حق

 

 .شد سکوت یاقهیدق سه دو و دیخند کوتاه

 جانم؟: گفت که کردم صداش و کردم نگاهش

 

 یک از.. بگم یچجور ا ممم... یک از ارشیک: دمیپرس خجالت و دیترد با

 شده؟ عاشقم

 

 .دتتید مارشیب یهمراها از یکی عنوان به که اول همون از_ 

 

 ؟داشت عالقه بهم رابطمون مدت نیا تموم یعنی واقعا؟؟: گفتم زده بهت

 

 ؟یچ تو. جانان داره دوستت یبدجور: گفت و داد تکون رو سرش

 

 ...نگفتم یزیچ و خوردم جا

 

 جانان؟؟_ 

 



 ..الیخیب_ 

 

 دونمیم.. یکن پنهونش ازم ستین الزم: گفت و داد رونیب مانند آه نفسشو

 ..یندار بهش یحس

 

 ینطوریا.. بهزاد نه: گفتم نیهم واسه کردمیم یراحت احساس باهاش

 هی حسم نیا اصال.. گذرهیم قلبم تو یچ بفهمم تونمینم خودمم. ستین

 که ستمواب بهش فقط کنم فکر یول.. کاذب یوابستگ ای... ای هیقلب حس

 .نیهم.. باشه شهیهم خوامیم

 

 ..کرد عجله یلیخ ارشیک. بگذره زمان دیبا. یگیم یچ فهممیم_ 

 

 خونه یجلو دمید نگهداشت که نویماش.. دادم تکون رو سرم فقط

 ..خودشونه

 

 هب شهیم ریتعم شب که آسانسورتون: گفت که کردم نگاهش متعجب

 تنهاست هم نورا. یبر پله با رو طبقه ده که ستین واجب. ادیز احتمال

 .منتظرته.. ششیپ برو

 

 ..آخه زشته_ 

 

 !ببند یعنی که کرد یاخم

 



 .فعال. یمرس باشه: گفتم و کردم یکوتاه خنده

 

 دیکل یادآوری با یول شم ادهیپ خواستم که کرد یخدافظ و زد یلبخند

 بش دادم و آوردم درش بمیج از ارشیک خونه

 

 .قفل تو بود گذاشته بود رفته ادشی شبید_ 

 

 !کرده خل مارو داداش نیا کنهیم کور رو همه عشق_ 

 

 ...شدم ادهیپ کردن یخدافظ دوباره بعد و دمیخند باصدا

 

.. بستم رو در و شدم اطیح وارد.. شد باز زود یلیخ در و زدم رو فنیآ

 وارد یپرساحوال و سالم بعد و استقبالم اومد خودش شبید مثل نورا

 ...میشد خونه

 

 .دلخورما ازت یلیخ شبید بابت_ 

 

 هم به رو مفکر کال که افتاد یاتفاق هی کن باور: گفتم و مبل رو مینشست

 .میرفت زود و نبود خوب حالم نیهم واسه.. ختیر

 

 لد گهید بحالت خوش. بهم گفت ویچهمه بهزاد: گفت یطونیش بالحن

 !یبرد رویمهربون اون به  پسر



 

 از فقط عشق نیا یوقت باشه بحالم خوش چرا.. زدم یلبخند زور به

 نیهم و باشم داشته دوسش خودش مثل تونمینم یوقت ارشه؟یک جانب

 بشکنه؟ مهربونش و پاک قلب شهیم باعث

 

 ؟ییکجا جانان_ 

 

 نیا راجب شهیم. نجامیهم: گفتم و اومدم رونیب فکر از صداش با

 م؟ینزن حرف موضوع

 

 از که بدم بهت یخبر هی خوامیم حاال.. زمیعز باشه: گفت و زد یلبخند

 !یریبم ذوق

 

 ؟یخبر چه خب: گفتم کنجکاو

 

 !محامله من..  من: گفت خجالت با و انداخت نییپا رو سرش

 

 .یکنیم یشوخ: کردم زمزمه بهت با و شد گرد چشمام

 

 ..نگفتم که بود بد حالت انقدر یول بگم خواستمیم شبید.. نه_ 

 

 کردم بغلش محکم یاخفه غیج با و اومدم در بهت از



 

 !زمیعز شدم خوشحال یییلیخ_ 

 

 هی همش ن؟یداشت عجله انقدر: گفتم یطونیش لبخند با و میشد جدا هم از

 !نیکرد ازدواج ماهه

 

 !منحرف یخاله. حاال خب: گفت و زد یخجل لبخند

 

 ..میدیخند هردو گفت که نویا
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* * * 

 

 دهیند رو ارشیک بارم هی یحت مدت نیا تو و بود گذشته یاهفته هی

 یصدا خودم نه چون رفتینم رونیب خونه از اصال کنم فکر.. بودم

 مارستانیب تو بهزاد نه دمیشنینم رو شخونه در شدن بسته و باز

 دهیم جیمس و کنهیم رد زدیم زنگ بهش هروقتم گفتیم.. دشیدیم

 . ستین خوب حالش

 

 با. میکن یآشت و شم قدمشیپ خودم امروز بودم گرفته میتصم نیهم واسه

 ومدین نکهیا و شبش اون کار بابت بودم دلخور ازش هنوزم نکهیا



 خودش واسه بود شده تنگ دلم راستش اما.. نکرد یعذرخواه و سراغم

 !هاشیطونیش و

 

 بستن بعد و دمیپوش رمیتیآب نیج شلوار با رو دمیسف خوشگل کیتون

 خوش یبو.. شدم آشپزخونه وارد و شدم خارج اتاق از موهام یاسبدم

 نم کنن، یآشت رنیم ینیریش و گل با همه. بود برداشته جارو همه غذا

 یزندگ حکم غذا نیهم کمویش آدم هی واسه! پختم براش که یناهار با

 ! داره رو

 

 ..رونیب رفتم خونه از و داشتمبرش و گذاشتم ینیس تو و دمیکش غذارو

 منتظر و فشردم رو زنگ یقیعمنفس با و رفتم واحدش در سمت

 شدم منتظر بازم و فشردم زنگو دوباره که نکرد باز رو در اما. موندم

.. شدم نگران نیهم واسه و خونست دونستمیم. درو نکرد باز یول

 زدم در به ضربه چند و گذاشتم یجاکفش یرو روینیس

 

 ارش؟؟یک...  ؟یکن باز درو شهیم...  ؟یهست ارشیک_ 

 

 رگشتمب عیسر.. باشه افتاده براش یاتفاق نکنه که بودم گرفته استرس

 که دادم جیمس.. نداد جواب که زدم زنگ بهش میگوش با و خونه

 هزادب شماره.. افتاده براش یاتفاق هی مطمئنم. نشد یخبر یول نگرانشم

 داد جواب بوق دو بعد و گرفتم رو

 

 جانم_ 

 



 ؟ییکجا بهزاد؟ الو_ 

 

 ؟یزنیم حرف ینطوریا چرا شدهیچ: گفت نگران

 

 ..باشم آروم کردم یسع

 

 ست؟ین شتیپ ارشیک_ 

 

 .دمشیند کال هفته هی نیا تو که گفتم نه_ 

 

 ..دهینم جواب شمیگوش و کنهینم باز زنمیم در یهرچ آخه_ 

 

 . بزن در دوباره: گفت و شد نگران اونم

 

 رو در یجور هی یایب شهیم. شده شیزیچ هی مطمئنم. نداره دهیفا_ 

 !؟یبکشن

 

 یداد بهم روزاون که رو شخونه دیکل. نترس نشده شیزیچ ارشیک_ 

 خودمو االن باش آروم فقط تو. بهش بدم دمشیند چون منه دست هنوز

 باشه؟؟. رسونمیم

 

 .ایب زود باشه_ 



 

 رو ینیس یجاکفش رو از و رفتم منم.. کرد قطع و نگفت یزیچ گهید

 دوباره و کردم سر رو شالم. آشپزخونه تو گذاشتم آوردم و برداشتم

 همونجا من و نداد جواب بازم که زدم رو خونه زنگ و رونیب رفتم

 ..موندم بهزاد منتظر

 

 . گرفتم وارید از رو مهیتک که اومد بعد ربع هی

 

 .زنمیم زنگو یه.. درو کنهینم باز اصال_ 

 

 .نباش نگران_ 

 

 .بود نگرانش من از شتریب خودش یول گفت نویا

 کفشاش آوردن در بعد و کرد باز آروم رو در و انداخت قفل تو دویکل

 ..رفتم دنبالش منم که شد داخل

 

 ....کجا ارشیک: گفت بلند یصدا با

 

 دیود نگران و کرد قطع رو حرفش دهیخواب کاناپه رو نکهیا دنید با اما

 یزیچ نکهیا بدون.. نشستم روبروش و شدم کشینزد منم که سمتش

 صورتش. بود کردا بغل خودشو و شده جمع خودش تو روش بکشه

 خشک لباشم.. داشت تب انگار. بود سرخ هاشگونه یول نداشت رنگ



 یرو رو دستش بهزاد. بود سردش و دیلرزیم هم تنش.. بود شده

 !تب زا سوزهیم داره خدا ای: گفت یدیشد ینگران با و گذاشت شیشونیپ

 

 از شیب یداغ از و گذاشتم شگونه یرو رو دستم و شدم ترکینزد

 ..گرفت بغضم حالش نیا و اندازه

 

  صدامو؟ یشنویم ارشیک_ 

 

 !نک باز چشماتو من جان: گفتم تر داربغض و بلندتر که نداد یجواب

 

 اب رو لرزونش و خی دست بهزاد که خورد یتکون پلکاش حرفم نیا با

 داداش؟؟: گفت و گرفت دستش هردو

 

 خون کاسه دو یسرخ شدت از.. کرد باز هم از یسخت به رو چشماش

 .. دیلرزیم هم مردمکش! چشاش هردو بودن شده

 

 نم.. زهینر اشکام تا گفتمینم یزیچ و بودم شده ساکت بغض زور از

 به که یطور گرفته و آروم یلیخ یصدا با.. بودم حالش نیا باعث

 .. کرد صدام دمیشن زور

 

 جانان؟..جا_ 

 



 آخه شد چت تو جونم؟: کردم زمزمه و دیچک گونم رو اشک قطره هی

 وونه؟ید

 

 دایپ ادامه خشکش سرفه نیا و افتاد سرفه به یول بگه یزیچ خواست

 رو شیکمی و آوردم آب وانیل هی آشپزخونه از و رفتم عیسر که کرد

 اننگر یلیخ لحن همون با بهزاد.. شد قطع شسرفه که ختمیر دهنش تو

 .مارستانیب میبر دیبا یش بلند کن یسع: گفت

 

 بهزاد.. نکرد مخالفت و داد تکون رو سرش.. بود بهم رهیخ فقط 

 تهوفیب شینیسنگ تا انداخت خودش شونه دور دستشو و کرد بلندش

 از داشت ارشیک.. رفت یخروج در سمت آرومآروم بعدش.. روش

 داریب کردیم یسع که بود بهزاد و بود شده بسته چشماشم و رفتیم حال

 ...بده حرکتش و داره نگهش
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 دارو و سرم یکل نکهیا بعد و میبود مارستانیب تو که بود یساعت سه دو

 بهزاد چارهیب و بود شده هوشیب آسانسور تو... اومد هوش به زدن بهش

 .کرد کولش نیماش تا

 ینیغمگ نگاه و حالیب یچشما با بود اومده هوش به یوقت از که االنم 

 هنشست تخت لبه ازش دور منم.. گفتینم یچیه و بود زده زل سقف به

 یقلب یماریب دونمینم.. گرفتیم قلبشو نوار داشت بهزادم.. بودم

 عدب. بپرسم ازش و کنه تموم رو کارش بودم منتظر فقط.. یچ ای داشت

 شده؟یچ قلبش بهزاد: گفتم شد تموم نکهیا



 

 ستین یمهم زیچ.. هیارث که داره یقلب مشکل هی ارشیک: گفت یعصب 

 که ینیبیم.. کنه درد قلبش شده باعث شیروح بد حال نیا یول

 .حالشو

 

 کنه؟یم درد یلیخ قلبت: گفتم نگران و ارشیک به کردم رو

 

 ..نگفت یزیچ بازم

 

 یوقت :گفت یبلند یصدا با.. بود یعصبان بشیعج سکوت نیا از بهزاد

 هم قرص دونهی یحت یداشت تب و یبود سرماخورده شدت نیا به

 فیضع یکل بدنت. یزدینم یچیه به لب روز هفت نیا تو و ینخورد

 خودت اب چرا! یریبم یحت ای یکن تشنج میبرس رید بود ممکن یحت شده

 واقعا؟ یشد وونهید یکرد نکارویا

 

 محال: گفت گرفته و دوخت بهزاد یچشما به رو حالشیب و مغموم نگاه

 !بهزاد بده یلیخ

 

 شده چت تو آخه برم قربونت: گفت نگران فقط و دیخواب تشیعصبان

  داداش؟

 

 هم یرو رو چشمام و گرفتم ازش نگاه دوخت من به که نگاهشو

 .بودم ناراحت ازش هنوز.. زهینر اشکم تا گذاشتم



 

 ادمی یوقت شدمیم متنفر خودم از: گفت بهم رهیخ گرفته لحن همون با

 ...یشد آزرده چقدر کارم اون با وفتادیم

 

 .. ارشیک سین مهم: گفتم و کردم نگاهش

 

 ییدارو و سرم همه نیا با. شه بهتر حالت تا یبخواب دیبا: گفت بهزاد

 .دیزنیم حرف باهم یشد داریب یوقت. ستین یسخت کار زدم بهت که هم

 

 حواسم که گفت چشاش کردن بسته و باز با و کرد نگاه منو و گفت نویا

 ...رفت رونیب اتاق از بعد و باشه بهش

 

 جانان؟: گفت یلرزون یصدا با ارشیک رفتنش با

 

 که دوختم نشیغمگ یمشک به لیما رهیت یاقهوه یچشما به رو نگاهم

  ؟یبخشیم منو: گفت

 

 میزنیم حرف یشد داریب. گفت یچ بهزاد که یدیشن_ 

 

  بخوابم؟ یدار انتظار اونوقت مدت؟ نیا تو دمیکش یچ یدونیم_ 

 

  کنم کاریچ خب_ 



 

 ..میدیبخش بگو_ 

 

 بهل بهش ترکینزد.. نبخشمش ومدین دلم که کردیم نگاهم مظلوم انقدر

 من. نکن فکر بهش گهید: زدم یکمرنگ لبخند و نشستم تخت

 ..دمتیبخش

 

 تضاد شخسته و سرخ یچشما با که یزیچ.. زد لبخند حرفم نیا با

 ..لبخندش شه ترجذاب شد باعث نیهم و داشت

 

 ..واببخ و ببند چشماتو: گفتم لبخند با و دمیکش دست رو نرمش یموها

 

 ؟ینر و یبمون شمیپ یدیم قول: گفت یمظلوم بالحن

 

 شنیم ضیمر که بود شده ییکوچولوها بچه نیع.. کردم یکوتاه خنده

 !رنیگیم ییقوال نجوریا مامانشون از بعد و

 

 .چشماتو ببند حاال. لوس یپسره دمیم قول_ 

 

 و نکردم زدنش پس واسه یاقدام اما گذاشت دستم یرو دستشو

 به رو چشمام و کردم نوازش رو روش وکتیآنژ کنار برعکس،

 .. دوختم چشماش

 



 ؟یاوونهید یلیخ یدونستیم_ 

 

 ..!تو یوونهید_ 

 

 هاسرم و داروها زور از و بست رو چشماش اون یول شد محو لبخندم

 رونیب آه با رو نفسم دهیخواب شدم مطمئن یوقت که رفت حال از بایتقر

 ..پاکت عشق نیا فیح.. ارشیک تو فیح.. دادم

: گفت که اومدم رونیب فکر از بهزاد اومدن با اما گذشت چقدر دونمینم

 ؟یکرد هیگر

 

 ..سین یزیچ: گفتم و دمیکش سمیخ یچشما ریز رو دستم

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم: گفت و کرد نگاهم یطوالن

 

 کنم؟ کاریچ ویچ_ 

 

 و داره دوستت ارشیک که یدونیم تو. کرده رییتغ یچ همه االن_ 

 .رابطتون باشه قبل مثل تونهینم

 

 .کنه فراموش حسو نیا خوامیم ازش و زنمیم حرف باهاش_ 

 

 کنه؟ فراموش تونهیم مگه. خدا به هیانصافیب_ 



 

 و کنه یزندگ شطرفه هی حس نیا با که نهیا تر یانصافیب یول_ 

 ...بکشه عذاب

 

 که نکن رفتار یطور جانان فقط.. بگم یچ: گفت و گرفت ازم نگاهشو

 هچ به یبود ناراحت ازش تو نکهیا بخاطر فقط که یدید. بشکنه دلش

 !دلنازکه گهید کن مراعاتش. مدت نیا تو افتاده یحال

 

 .هست بهش حواسم_ 

 

 چند کن استراحت خونه برو: گفت بهم رو و کرد ضیتعو رو سرمش

 .باشه یبستر دیبا فردا تا ارشمیک. ییسرپا ینطوریهم ساعته

 

 ادمد قول بهش یول: گفتم یکیکوچ لبخند با و کردم نگاه رو ارشیک

 .شدنش داریب تا بمونم ششیپ

 

 !روگنده پسر نکن لوسش: گفت و کرد یکوتاه خنده

 

 ...نگفتم یزیچ و دمیخند منم
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 ..شد داریب بود شب هفت کینزد که االن و دیخواب یدوساعت

: شدم کشینزد و شدم بلند یصندل یرو از کرد باز که چشماشو

 ؟یبهتر

 

 زد یکمرنگ لبخند و کرد بسته و باز چشماشو

 

 ..آره_ 

 

 .خداروشکر_

 

 بود ادهفرست نورا که یسوپ از بشقاب هی و زیم سمت رفتم و گفتم نویا

 ..دمیکش براش

 

 .فرستاده برات نورا. یشیم هم بهتر یبخور سوپ نیا از کمی_ 

 

 یول دستش بدم بشقابو خواستم که تخت به داد هیتک و نشست آروم

 !بخورم؟ یبد تو شهیم: گفت

 

 !ایبخور ینتون که ستین بد هم یانقدر حالت: گفتم متعجب

 

 .هست چرا_ 

 



 نشستم تخت لبه و دمیخند کوتاه

 

 .دمیم من باشه یول یگیم دروغ دونمیم نکهیا با_ 

 

 تا یول خورد و بردم لبش کینزد رو سوپ از قاشق هی و گفتم نویا

 ؟یشدیچ: گفتم نگران که شد جمع صورتش داد قورتش

 

 .سین یزیچ دارم گلودرد: گفت و کرد یکوتاه سرفه

 

 .یش خوب تا یبخور یعاتیما نطوریا دیبا پس_ 

 

 !من دکتر خانوم چشم_ 

 

 من و خورد ترراحت نویا که دادم بهش گهید قاشق هی و زدم یلبخند

 یتآش و میبخور باهم امیب تا کردم درست یسبزقرمه ظهر امروز: گفتم

 . شد ینطوریا که میکن هم

 

 ..دیببخش. کنم باز رو در یحت نتونستم که بود بد حالم انقدر بخدا_ 

 

 ادبهز ای من به دیبا بود بد حالت یوقت شدم؟ نگرانت چقدر یدونیم_ 

 .یگفتیم

 



 .کنم هیتنب خودمو خواستمیم_ 

 

 بنظرت ؟یچ شدیم تیطور اگه: گفتم و دادم بهش هم رو سوم قاشق

 دم؟یبخشیم خودمو

 

 ..که نبود تو ریتقص شدیم هم یطور_ 

 

 رو یکس تو جز من مگه. شمیم تنها یلیخ من ینباش تو اگه یول_ 

 باشه؟ نکن ینطوریا چوقتیه گهید دارم؟

 

 .چشم: گفت و کرد نگاهم رهیخ

 

 رهیخ اون مدت تمام و دادم بهش هم رو سوپ هیبق و زدم بهش یلبخند

 قاببش. نکنم گم پامو و دست تا نکنم توجه کردمیم یسع منم.. بود بهم

 یاونطور: گفتم و کردم نگاهش زدهخجالت و گذاشتم زیم یرو رو

 .نکن نگام

 

 !برم چشمات اون قربون: گفت احساس از پر و بیعج لحن با 

 

 گرفتم ازش نگاه و شد محو لبخندم

 

 . وونهید خدانکنه_ 



 

 !دارم؟ دوست چقدر یدونیم_ 

 

 !ارشیک بسه: گفتم ملتمس و کردم نگاهش

 

 اندازه خودم یول یندار دوسم دونمیم: گفت نیغمگ یکم لحن با

 !دارم دوست هردوتامون

 

 ...ینداشت کاش: گفتم رلبیز

 

 درآوردنش و بحث کردن عوض یبرا من و داد رونیب مانند آه نفسشو

 ه؟؟شیم بابا داره بهزاد یدونستیم.. ارشیک یراست: گفتم حال نیا از

 

 !خدا؟ تورو: گفت بهت با و شدن فوتبال توپ دوتا اندازه چشماش

 

 .خوشحاله چقدر یدونینم. بگو کیتبر بهش حتما. آره_ 

 

 خندمون شیزادگحالل از هردومون که داخل اومد بهزاد لحظه همون

 شده؟؟یچ: کرد نگاه هردومون به متعجب اون و گرفت

 

 بگذره چندماه نیذاشتیم حداقل ها عجول: گفت خنده همون با ارشیک

 !نیکردیم دمثلیتول بعد ازدواجتون از



 

 !جانان ببند: گفت یمصنوع باحرص بهزاد و شد بلند خندم یصدا

 

 باهاش! یهووو: گفت بهزاد به رو باشه شده یعصب مثال ارشیک

 .بزنا حرف درست

 

 !چه؟ تو به خودمه یآبج_ 

 

 وت یآبج یک: گفت ارشیک و کرد خطابم یآبج نکهیا از شدم مرگ ذوق

 !تامام و خودمه عشق فقط م؟؟ینداشت خبر ما و شد

 

 .دیخند هم بهزاد و زد یچشمک که کردم نگاهش چپچپ

 

 گمیم کیتبر بهت یشوخ از دور حاال: گفت بهزاد به رو ارشیک

 .داداش

 

شیک عمو یمرس_   .خودت قسمت شاالیا! ارش 

 

 !کنه بزرگ خودشو دیبا یکی: گفتم حرصش درآوردن واسه

 

 ! موافقم نویا_ 

 



: تگف. کردیم نگام چپچپ و گفتینم یزیچ که کردم نگاه رو ارشیک

 !برات دارم کوچولو؟؟خانوم یکنیم مسخره منو حاال
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.. خونه میاومد و شد مرخص ظهر 9 امروز شدن یبستر شب هی بعد

 حسو نیا بخوام ازش و بزنم حرف باهاش امشب نیهم داشتم میتصم

 گرفته رو ممیتصم من یول.. شهیم ناراحت دونستمیم. کنه فراموش

 ودب فکرم تو یحت و بودم کرده فکر موضوع نیا به رو شب کل.. بودم

 ششیپ از کال نشه قبل مثل رابطمون و ادین کنار موضوع نیا با اگه

 . بود ادیز یلیخ هم احتمالش.. همو مینینب گهید و برم

 

 دمکریم حس.. حموم سمت رفتم میمستق در بستن بعد و شدم خونه وارد

 ..گرفتم مارستانویب یبو

 

 سشوار با رو موهام و شدم خارج حموم از ساعتهمین دوش هی بعد

 .کردم خشک



.. دمکر گرم رو روزید یغذاها و آشپزخونه به رفتم لباسام دنیپوش بعد

 کردم وصل تماسو. ارشهیک دمید که خورد زنگ میگوش لحظه همون

 

 ارش؟یک الو_ 

 

 ؟ینداد جواب زدمیم زنگ چرا. سالم_ 

 

 ؟یداشت کاریچ حاال. بودم حموم تو دیببخش_ 

 

 نیتمر سهفته هی میکن نیتمر زبان اریب بردار کتاباتو بگم خوستم_ 

 .مینکرد

 

 یکل و کنه کمکم بخوام ازش تونستمینم خودم چون.. شدم خوشحال

 .. بودم افتاده عقب

 

 ؟یخورد ناهار. امیم باشه_ 

 

 .ارنیب بگم یخوایم یچ تو بدم سفارش خوامیم. هنوز نه_ 

 

 میخوریم باهم ارمیم االن. مونده بودم پخته روزید که ییغذا. خوادینم_ 

 

 .نمتیبیم پس باشه_ 



 

 تر،هدیپوش لباس هی با لباسام کردن عوض بعد و کردم قطع رو یگوش

 .......برم تا برداشتم و دمیکش غذاهارو

. 

. 

. 

 نیتمر رو هفته نیا یدرسا همه بود ساعت پنج چهار ناهار بعد

 ارشیک یول هیگر ریز بزنم بود مونده کم یخستگ از من و میکردیم

 ضیمر هنوز نکهیا با و کردیم نیتمر باهام هاروقسمت همه باحوصله

 بود داده نیتمر A4 صفحه هی االنم. بود اوردهین ابرو به خم یول بود

 .بود مونده سوالش سه هنوز و سمیبنو

 

 ااارش؟؟یک: گفتم یزار حالت با

 

 یکمی هنوز که ییصدا با و برداشت یگوش صفحه از رو نگاهش

 ؟یکرد تموم جانم؟: گفت بود گرفته

 

 .شدمم خسته تونمینم گهید. بسه_  

 

 .بسه امروز واسه. تنبل خانوم باشه: گفت و دیخند کوتاه

 

 !یرسیم: زدم یینمادندون لبخند



 

 .مارستانیب رمیم سر هی منم کن استراحت من اتاق تو کمی برو حاال_ 

 

 یروز سه دو. مارستانیب یبر که ستین خوب یانقدر حالت_ 

 .بعد کن استراحت

 

 .خونه نرو بمونا نجایهم. امیم گهید ساعت هی تا. خوبم نه_ 

 

 اون و نکردم مخالفت بزنم حرف باهاش شب خواستمیم خودمم چون

 ...رفت لباساش ضیتعو بعد

... دمب استراحت چشمامو و بخوابم یکمی تا شدم اتاقش وارد رفتنش بعد

 هک بود بزنم خواستمیم که ییحرفا و امشب ریدرگ فکرم یانقدر یول

 یلو بشکنه دلش که نکنم یکار خواست ازم بهزاد.. بخوابم نتونستم

 ترشیب ینطوریا باشه؟ داشته ادامه دیبا چرا سطرفه هی حس نیا یوقت

 . نهیبیم صدمه خودش

 

 درست شام و برم تا شدم بلند. بود شده کیتار هوا و بود هفت ساعت

 . . . . .ادیب که االناست.. کنم

 

 هنوز ارشیک و بود شده آماده بایتقر بود مرغ با پلوزرشک که غذام

 .بود 1:9١ ساعت و بود ومدهین

 . اومده دمیفهم که اومد قفل تو دیکل دنیچرخ یصدا

 سمتش دمیچرخ که شد آشپزخونه وارد بعد لحظه چند



 

 .سالم_ 

 

 !شد گشنم ا،یانداخت راه ییبو چه سالام_ 

 

 !کمویش یآقا ستآماده یبشور صورتتو و دست تا_ 

 

 .چشم: گفت و دیخند

 

. ومدا که دمیکش غذارو و دمیچ کیش یلیخ رو سفره.. رفت و گفت نویا

 وضع یتوس بلند نیآست شرتیت و یمشک یورزش شلوار با لباسشو

 . بود کرده

 

 .میخورد هم رو شاممون و مینشست زیم پشت

 وشمزهخ یلیخ کوچولوخانوم نکنه درد دستت: گفت کرد تموم نکهیا بعد

 .بود

 

 . جونتنوش: زدم یلبخند

 

: تگف که کنم باز رو رآبیش خواستم و کردم جمع روسفره و شدم بلند

 .من با ظرفا

 



 . که سین یزیچ بشقابه دوتا. برو تو خوادینم_ 

 

 .شورمیم خودم دختر برو ایب_ 

 

 .یضیمر هنوز تو! زنمتایم ارشیک_ 

 

 .ظرفارو بشوره خودش کرد میراض بحث یکل بعد خالصه

 

 خوامیم .ایب بپوش گرم زیچ هی هم تو. بالکن تو رمیم من: گفتم بهش رو

 .بزنم حرف باهات

 

 شده؟ یزیچ: گفت و شد متوجه که گفتم اضطراب با رو آخرم جمله

 

 . سین یزیچ نه_ 

 

 ..شدم خارج آشپزخونه از و گفتم نویا

 

 نبالک وارد و کردم راز رو شییکشو یاشهیش در و رفتم بالکن سمت

 ..شدم بزرگش و خوشگل

 . بود یکیش یجا یلیخ

 

 ..شدم رهیخ رونیب به و سادمیوا کوتاهش وارید لبه



 چون.. بدم ادامه رابطه نجوریا به تونمینم من یول. ارشیک دیببخش

 تو حس نیا کشتن دونمیم... موابستته فقط و ستین عشق بهت من حس

 .یبتون دیبا یول.. ناممکنه و سخت چقدر قلبت

 

 وارید لبه. بود دهیپوش یمشک شرتییسو هی.. اومد بعد قهیدق چند

 !ناکهخطر ارشیک نییپا ایب: گفتم دیترس و دمیکش ینیه که نشست

 

 .نترس کردم عادت: گفت و شد نهیس به دست لکسیر

 

 !ستین کم ستاطبقه ده. یوفتیب ممکنه یول_ 

 

 .وفتمینم نباش نگران: گفت و کرد یکوتاه خنده

 

 دادم هیتک وارید به و نگفتم یزیچ گهید

 

 م؟یبزن حرف یخواستیم یچ راجب_ 

 

 وزآرتر گردنم یشیم تر بلند ازم یلیخ. نییپا ایب اونجا از اول تو_ 

 !کنم نگات ینطوریا رهیگیم

 

 .سادیوا کنارم و نوریا دیپر و داد گوش حرفم به

 



 چقدر؟ .یعاشقم یگفت بهم شب اون تو: گفتم و کردم تر زبونم با لبمو

 

 هوی و ادیم یکی.. نداره مرز و حد که عشق: گفت و زد یمحو لبخند

 !اتیدن یهمه شهیم
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 ...شدم انگشتام با یباز مشغول و انداختم نییپا سرمو

 

 ؟؟یکنینم باور جانان شدهیچ_ 

 

 فقط قبل مثل بخوام ازت اگه... اگه: گفتم دیترد با و آروم مکث، یکم با

 ؟یتونیم.. میباش دوست دوتا مثل

 

 ه؟یچ منظورت: کرد یکمرنگ اخم

 

. یدار دوسم دونمیم.. هیواقع دونمیم... تو حس نیا.. ارشیک نیبب_ 

 ...یول

 

 ؟یچ یول_ 

 



 .ینیبیم صدمه وسط نیا یول: گفتم بابغض و کردم بلند رو سرم

 

 ؟یاصدمه چه_ 

 

 .ستطرفههی حست نیا.. باشم تو مثل تونمینم من_ 

 

 چرخوند رو سرش و گرفت ازم نگاه زود یول شد نیغمگ چشماش

 .دمیدیم رو رخشمین که یطور

 

 .ارین روم به یه. نویا دونمیم_ 

 

 دیبا میاشب باهم قبل مثل یخوایم اگه ن،یبب پس: گفتم هوی و دمیگز لبمو

 !مونمینم باهات من وگرنه یکن پاک قلبت و ذهن از رو عشق نیا

 

 از دلم خودمم.. کردم حس رو غرورش شدن خرد و رو قلبش شکستن

 پر رو چشمام اشک.. شکست مانصافانه نا خواسته و ییهوی حرف نیا

 نمم یول.. ارشیک سخته چقدر دونمیم: گفتم یلرزون یصدا با و کرد

 !ه؟یزور عشق مگه.. ستین خودم دست

 

.. گفتینم یچیه ارشیک یول.. ختیر هامگونه رو اشکام و گفتم نویا

 ... بود نخورده تکونم متریلیم هی

 



 پاکت حس نیا قیال من یول.. یندار شدن عاشق جز یگناه تو_ 

 ... باشم عاشقت خودت مثل تونمینم من.. ستمین

 

 سفت رو چشماش و انداخت نییپا رو سرش فقط.. نگفت یچیه بازم

 ..داد فشار هم یرو

 

 کردم صداش و گذاشتم ششونه یرو دستمو.. شدم نگرانش

 

  ارش؟یک_ 

 

 !جانان ینامرد یلیخ: گفت بغض با

 

 که نشست نیزم رو خورد سر و برداشت ششونه رو از دستمو بعد

 زا پر یچشما با و کرد حلقه زانوهاش دور دستاشو.. نشستم روبروش

 که یعشق یدار انتظار ازم یچطور: گفت غم با و بهم شد رهیخ اشک

 !هان؟ ممکنه مگه کنم؟ فراموش کنمیم شتجربه باره نیاول سال 9١ تو

 

 روف قلبم تو یخنجر هی کردم حس.. بغض از پر یول گفت بلند رو هان

 !" یشد سنگلدل چقدر" زدنیم داد انگار گوشم تو. کردن

 

 نم.. ستمین نامرد من: گفتم یلرزون یصدا با و کردم پاک رو اشکام

 شتریب و یباش عاشقم طرفه هی بزارم کنم کاریچ یول.. بده حالم خودمم

 خودت مثل منم کاش که یباش داشته نویا حسرت روز هر ؟یش خرد



 نیا با االن اگه من.. ارشیک کن درک منو هم تو! بَورزم؟ عشق بهت

 ندتیآ خوامینم فقط من.. نامردم که ستین نیا بر لیدل شکنمتیم حرفام

 نماو که یبش یکس عاشق خوامیم.. یکن خراب اشتباه عشق نیا با رو

 ..کنه خوشبختت تونهیم و عاشقته

 

 داشته تورو یول.. نشم خوشبخت.. کنم خراب رو ندمیآ خوامیم من_ 

  بشم؟ یاگهید کس عاشق تو جز تونمیم مگه! یلعنت باشم

 

 .. خورد سر شگونه رو اشک قطره هی و گفت نویا

 

 اشتد ازین.. فشردم منهیس قفسه به رو سرش و ارمیب طاقت نتونستم

 .. کنه یخال دلشو

 که ومدیم بدم خودم از.. دیلرزیم هاششونه و کردیم هیگر صدایب

 چقدر گفتیم نبود تیموقع نیا تو که یکس دیشا.. شدم حالش نیا باعث

 خوامیم که رمیگیم میتصم خودخواهانه چقدر.. منطقهیب حرفام

 خانوادم بعد رو ارشیک من... نبود ینطوریا یول! بکشم احساساتشو

 .ودمنب عاشقش.. داشتم دوسش فقط یول داشتم دوس یهرکس از شتریب

 

 یباصدا بود ساکت که اون برخالف و ختنیریم موهاش یرو اشکام

 .زدمیم هق یآروم

 

. .کنم نگاه چشاش تو شدینم روم.. شد جدا ازم که گذشت یاقهیدق چند

 .سادمیوا منم که سادیوا و شد بلند

 



 آب هم رو سنگ دل که یطور.. بود محزون و قرمز قشنگش یچشما

 .کردیم

 ..برو نجایا از: گفت یاگرفته یصدا با.. بود شده رهیخ رونیب به

 

 برم؟؟: گفتم زده بهت

 

 !بکشم؟ رو احساسم و روح یخواینم مگه.. باشم تنها خوامیم_ 

 

 .. بگه نویا نداشت حق یول.. داشت هیکنا آخرش جمله

 

 !یبکش رو احساست و روح خوامینم ازت من_ 

 

 ..کردم مزهمزه رو شیتخل که تلخ اونقدر.. زد یتلخ پوزخند

 

 زمان کنم فراموشش بخوام.. گرفته رو جسمم و روح همه عشق نیا_ 

 برعکس و ذارهینم چشمات. تونمینم یباش چشمم جلو هم تو.. خوادیم

 !کنهیم عاشقم شتریب

 

 با. .رفتم ششیپ از صدایب و نکردم هم یخدافظ یحت.. نگفتم یزیچ

 .موندمیم اونجا دینبا یول.. بشه شیطور بودم نگران نکهیا

 



 از خواستم ازش.. زدم زنگ بهزاد به اول همون و شدم خونه وارد

 هک شد یعصبان اونم و گفتم بهش ویچ همه.. باشه داشته خبر ارشیک

 ..شکوندم داداششو دل چرا

 

 ...گذشت روز چند

 یکل.. دمشیدیم کالس بردمیم یوقت فقط و دمیدینم ادیز رو ارشیک

 یول زدینم هم حرف باهام.. نبود طونیش گهید و بود شده عوض

 نیا هکن فراموش تونهینم زدیم داد نگاهش و شدیم رهیخ بهم وقتا یبعض

 . حسو

 

 دور ازش و برم.. کنه فراموشم راحت تا برم امروز نیهم خواستمیم

 که کالس میتا بعد... عشقش بودن طرفه هی بخاطر نکشه عذاب تا باشم

 ... رمیم مارستانیب رفت و خونه رسوندم

 

 ختمس میتصم نیا به بود روز چند.. بود پرت حواسم کالس کل تو بازم

 .کالس یتو یحت.. کردمیم فکر

 

 سالمم جواب شهیهم مثل و شدم نیماش سوار و شدم خارج کالس از

 یآهنگ شهیهم مثل. بود یظاهر کامال شیسرد نیا.. داد سرد رو

play دلشه یحرفا کردمیم حس که بود... 
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 قلبم نیا رهیگیم وفتمیم ادتی یوقت روزا، نیا"

 گردمیم تو دنبال هامخاطره یتو

 من از یچ مونهیم ینباش بگو خودت

 جنگمیم همه با

 تیخال یجا نیا کنهیم درد چقدر یدونینم آخ،

 ستین ما کار تو از کندن دل ال،یخیب بردار دست

 ...یباهام هیسا مثل سرم، از یشیم رد همش

 

  من، با نکن ینجوریا

 دارم دوست چقدر من یدونیم که تو

 باهم رو وونهید نیا میبساز ایب نامرد،

 ...باهم دوباره

 

 من از یشد دور تو جلو اومدم که یهرچ

 رفتم اشتباه راهو یکجا دونمینم

 یکن تنهام نکهیا از ، بدم دستت از نکهیا از

 ...ترسمیم

 

  من، با نکن ینجوریا

 دارم دوست چقدر من یدونیم که تو

 باهم رو وونهید نیا میبساز ایب نامرد،



 ..."باهم دوباره

 

 خونه تا و کرد خاموش رو پخش و داد رونیب مانند آه رو نفسش

 روز چند دونستمیم.. بهش بودم شده رهیخ ریمس کل تو... شد سکوت

 یلو.. شموابسته و کردم عادت بهش یبدجور و شهیم تنگ دلم نمشینب

 ... رمیم خودش بخاطر فقط که دونهیم خدا

 

 با و سمتش دمیچرخ من یول شم ادهیپ که کرد پارک خونه یجلو

 شدت اون گلوم یول بگم یزیچ خواستم.. کردم نگاهش یاشک یچشما

 پرت خودمو هوی که شکست بغضم و ارهیب تاب نتونست رو بغض

 یتکون چیه و بود خورده جا.. هیگر ریز زدم و آغوشش تو کردم

 محکم و شد حلقه دورم دستاش و اومد خودش به زود یول.. خوردینم

 ...فشردم خودش به

 !؟یلعنت یشد عاشقم چرا کنم؟ یزندگ تو بدون یچطور برم؟ یچطور

  

 !دخترخوب؟ یکنیم هیگر چرا جانان؟ شدهیچ_ 

 

 ...ارشیک: گفتم هقهق با

 

 جان؟: گفت قشنگ کلمه هی روز چند از بعد 

 

 مهیگر شدت حرفش نیا و بود نزده حرف باهام روز چند نیا تو اصال

 ..کرد شتریب رو



 

 ؟؟یببخش منو شد یهرچ.. شهیم_ 

 

 یمهربون با و کرد بوس رو موهام یرو و داد سر سرم از رو شالم

 وونه؟ید ببخشمت که یکرد کاریچ تو مگه: گفت

 

 کردم نگاه چشماش تو.. اومدم رونیب امنش آغوش از و نگفتم یزیچ

 عشق از پر و گرم نگاهش.. نبود روز چند نیا یسرد اون گهید که

 ... بود

 

 زر یکوچولوخانوم. شده قرمز چشمات که یکرد هیگر چقدر نیبب_ 

 !زرو

 

 همه بغل هی با... مهربون یلعنت..  زدم یلبخند هیگر ونیم

 ..باره نیآخر دیشا بغل نیا دونهینم یول.. شد فراموشش هاشیدلخور

 ... همو مینینب گهید دیشا

 

 ..خدافظ: گفتم و دادم قورت رو بغضم

 

 یچشما شدن سیخ باعث یچ یبگ بهم دیبا شب. فعال: زد یلبخند

 .ها شده تییایدر

 

 .. شدم ادهیپ و دادم تکون رو سرم دروغ به فقط



 من نگاه و رفت کوتاه بوق هی بعد اونم و شدم وارد و کردم باز رو در

 ینطوریا کردیم رو فکرش یک رفت؟... شیخال یجا به شد خشک

 مهربونش دل داشت؟ خواهد یواکنش چه رفتنم بعد یعنی بشه؟

 شکنه؟یم

 .......آسانسور سمت رفتم و کردم پاک رو اشکام

. 

. 

 یرفتن.. شدم رفتن آماده کامال و کردم جمع چمدون تو رو لمیوسا همه

 ... رفتمیم دیبا ارشیک آرامش واسه یول نبود یراض بهش دلم که

 

 شیپ دمبرگر بودم گرفته میتصم و روز چند نیا تو بودم کرده فکر یکل

 ..کردنشون ترک با کردم بد بهشون یلیخ که خاله خانواده.. خانوادم

 ...نکنه تمیاذ نیآرم تا باشن پشتم هنوزم که بود نیا به دمیام همه

 بخاطر.. کردم اشتباه من یول بودن پشتم شهیهم و داشتن دوسم اونا

 ...شکوندم دلشونو نیآرم از ترسم

 

 نگاه میداشتندوست خونه به بار نیآخر یبرا و برداشتم رو چمدونم

 میزندگ یهاخاطره نیبهتر یول توش نداشتم خاطره ادیز دیشا.. کردم

 ...کردم تجربه توش رو میزندگ تو پسر تنها با

 

 دیکل عالوهبه بودم نوشته ارشیک یبرا که یانامه و شدم خارج خونه از

 بند لحظه هی اشکام.. گذاشتم گلدون کنار یجاکفش یرو رو خونه

 ......ومدنینم

 



* * 

 

 شدم رهیخ پنجره از و دادم یتاکس راننده به رو ایروخاله خونه آدرس

 ...نیماش شهیش رو برف خوشگل و زیر یهادونه و رونیب به

 

 نما آپارتمان یجلو و گذشت برام قهیدق دو تو یاقهیدق ستیب ریمس کل

 مچمدون... شدم ادهیپ هیکرا کردن حساب بعد من و نگهداشت خاله دیسف

 مهنوز یعنی.. نشست فنیآ دکمه رو دستم و کردم جاجابه دستم تو رو

 ادشونه؟ی منو اصال کنن؟یم قبولم

 شدیم دهید اونور از رمیتصو.. فشردم رو دکمه و زدم کنار رو فکرام

! عیییه: اومد سیراو بهت از پر یصدا و برداشتن رو فنیآ یول

 !!؟ییتو جانان..جا

 

 فقط هک یکس دلتنگ.. بودم دلتنگش چقدر دمیفهم تازه صداش دنیشن با

 .بود خواهرم.. نبود دخترخالم

 

 ؟یکن باز درو شهیم سیراو_ 

 

 .باال ایب. باشه باشه: گفت هول.. بود بهت تو هنوزم

 

 یلیخ استرس. شدم وارد که شد باز یکیچ یصدا با در و گفت نویا

 لمد ته و بودن شده خی دستام.. باشه خونه نیآرم نکهیا از داشتم یادیز

 ...شدیم یخال یه



 

 دیدو دنمید با.. منتظره در یجلو دمید که رفتم شونطبقه به آسانسور با

 شد حلقه دورش دستام که انداخت بغلم تو محکم خودشو و سمتم

 

 !هاان؟ یتونست چطور ؟یبر یتونست چطور: گفت هیگر با

 

 .ماومد که حاال.. نکن هیگر: گفتم بغض با و خورد سر گونم رو اشکم

 

.. میشد رهیخ هم به یدلتنگ با و کرد پاک رو اشکاش و شد جدا ازم

 ....میکرد بغل همو دوباره و ارمیب طاقت نتونستم

 

 نهخو داخل برد و دیکش دستمو و شد جدا ازم شد یدلتنگ رفع که کامل

 ..بست رو در و

  ؟ینداد خودت از یخبر چرا مدت؟ نیا یبود کجا_ 

 

 ....فقط. برات کنمیم فیتعر ویچ همه_ 

 

 دارم استرس که دیفهم

 

 قطف.. نجایا ادینم گهید یرفت تو که یوقت از. ستین نیآرم نترس_ 

 ....شیمجرد خونه تو نتشیبیم رهیم مامان وقتا یبعض

 



 اون پاتوق.. البته اسمشه یمجرد خونه: داد ادامه و زد یپوزخند

 !زشه*هر دختراسدوست

 

 ...ستین گهید که بود شده راحت یکل المیخ.. دادم تکون رو سرم

 

 کجاست؟ خاله_ 

 

 . انیم االن کنن دیخر سمسیکر واسه رونیب رفتن بابا با_ 

 

 نیا کل. شنیم خوشحال چقدر ننتیبب یدونینم: داد ادامه که گفتم یاهان

 ..حالش از نگم گهید که مامانم... بود دنبالت در به در بابا مدت

 

 .کردیم کارو نیهم بود من یجا یهرک یول.. شرمندم واقعا_ 

 

 رو یبود گذاشته که یانامه اون یوقت.. زمیعز دونمیم: زد یلبخند

 .. کرد رونشیب خونه از و شد دعواش نیآرم با بابا میخوند
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 .. .نایا همه باعث من: گفتم یاشرمنده لحن با و انداختم نییپا رو سرم

 



 اتاقت میبر ایب حاالم. ستین نطوریا هم اصال: کرد قطع رو حرفم

 .باهات دارم حرف یکل بزار لتویوسا

 

 شدنبال که رفت هاپله سمت و گرفت دستم از رو چمدونم حرف نیا بعد

 رفتم

 

 مونده؟ هنوز اتاقم مگه_ 

 

 هک یروز از: گفت و تو میرفت که کرد بازش و سادیوا اتاق در یجلو

 با و نجایا ادیم شهیهم.. التیوسا به میبزن دست نذاشت مامان یرفت

 تک از نتونسته که شرمندس خواهرش از گهیم.. زنهیم حرف عکست

 ...کنه مراقبت دخترش

 

 ..نشست تخت رو و گذاشت کمد کنار چمدونمو که نگفتم یزیچ

 

 .یکن فیتعر برام ویچ همه دیبا نیبش ایب_ 

 

 کنم؟ فیتعر ویچ: گفتم و نشستم کنارش

 

 ...بهت گذشته یچ بگو کال.. یبود یک با.. یبود کجا مدت نیا_ 

 

. ینزیم لبخند که ها گذشته خوش انگار: گفت متعجب که زدم یلبخند

 !یفضول از مردم نمیبب بگو



 

... یچ همه کردن فیتعر به کردم شروع یقیعمنفس با و دمیخند کوتاه

 ادد نجاتم ارشیک و افتادم پسرا اون دست و کردم فرار که یشب اون از

 مه چارهیب اون... بهش گفتم ویچ همه کال و داره دوسم نکهیا دنیفهم تا

 .ومدیدرم حدقه از داشت چشماش بهت شدت از

 

 ؟یبود یدکترسپهر با مدت نیا همه واقعا: گفت ناباور

 

 یکل مدت نیا تو... کردنش ترک بود سخت چقدر یدونینم.. آره_ 

 ..بود ترکینزد بهم یهرکس از و بودم کرده عادت بهش

 

  ؟یدونیم یکرد بد بهش یول_ 

 

 .. کردم بسته و باز آره نشونه به رو چشمام و دادم قورت رو بغضم

 

 ؟!اتفاقا نیا ممکنه چطور آخه.. جانان شهینم باورم اصال_ 

 

 ارشیک وجود چقدر که فهممیم االن... بود بیعج واقعا.. نگفتم یزیچ

 که ییاتفاقا بخاطر بود من یجا یهرک دیشا.. داشت ریتاث مهیروح یرو

 ارشیک یول. شدیم وونهید و اوردینم دووم غم شدت از افتاد براش

 که کیکوچ انقدر.. کرد کیکوچ رو مشکل همه اون که شدیچ دونمینم

 ..شدهیچ رفت ادمی یحت

 



 :گفت سیراو که اومدم رونیب فکر از در شدن بسته و باز یصدا با

 . اومدن

 

 س؟یراو هیچ برخوردشون نظرت به_ 

 

 از کنه غش کنم فک که مامان. وونهید گهید شنیم خوشحال_ 

 نیا یدونینم نشو ناراحت گفت یزیچ وقت هی اگه بابا یول! یخوشحال

 .بود نگرانت چقدر مدت

 

 . داره حق بگه یهرچ_ 

 

 میبر ایب: زد یلبخند

 

 ؟ییکجا سیراو: اومد خاله یصدا لحظه نیهم

 

 .امیم االن. مامان نجامیا_ 

 

 میرفت نییپا هاروپله.. میشد خارج اتاف از و دیکش رو دستم و گفت نویا

 وت یالیوسا و کرد پر رو شیآب نگاه بهت دنمید با خاله.. دمشونید که

 ..نیزم افتاد دستش

 



 یول کرد صدا یناباور با رو اسمم و اومد خودش به زودتر عموصابر

... گفتینم یزیچ و بود رهیخ بهم اشک از پر یچشما با همچنان خاله

 ..سالم: گفتم آروم و سادمیوا روبروشون و رفتم جلو به قدم چند

 

 اشکام و کردم بغلش منم که هیگر ریز زد و کرد بغلم محکم هوی خاله

 کرد سیخ صورتمو

 

 ..خاله شرمندم_ 

 

 با شهیم یعصبان که تصورم برخالف عموصابر و شد جدا ازم

 دخترم؟ وقت همه نیا یبود کجا: گفت و کرد نگاهم یمهربون

 

 کردم پاک رو اشکام و زدم یکمرنگ لبخند

 

 ..دینباش نگران نبودم یبد یجا_ 

 

 یتنگف مدت؟ نیا تو دمیکش یچ یدونیم: گفت یدلخور و بغض با خاله

 دختر؟ شمیم یحال چه کارت نیا با

 

 ...نیآرم دمیترس.. بودم مجبور بخدا_ 

 

 !؟یبترس که میبود مرده ما مگه: کرد قطع رو حرفم عموصابر



 

 .جون از دور_ 

 

 مدت؟ نیا یبود کجا خوبه؟ حالت حاال_ 

 

 بره بزار برگشته دخترم مدت همه نیا بعد: گفت یخوشحال با خاله

 . صابر کن جوابش سوال بعد کنه استراحت

 

 . خانم چشم: گفت و زد یلبخند عموصابر

 

 یکمی و کن عوض لباساتو برو.. دخترم برو: داد ادامه من به رو

 .کن استراحت

 

 .چشم_ 

 

 سیراو عه: گفت خاله که باال برد هاپله از و دیکش دستمو سیراو

 !دخترمو نکن تشیاذ

 

 

 گهید من اومد مونیم نیا باز مامان هیچ: گفت حرص و خنده با سیراو

 !ستم؟ین دخترت

 



 !حسود: گفت عموصابر نباریا

 

 ودز: گفت کمر به دست و اتاق تو بردتم سیراو و کردم یکوتاه خنده

 .اتاقم ایب کن عوض لباستو

 

 ؟یدیم دستور چرا حاال_ 

 

 ! قهرما ازت سیه_ 

 

 دادم تکون راست و چپ به یسر تاسف و خنده با

 

 ؟یقهر چرا خا_ 

 

 یدختره.. دمیخند که خودش اتاق تو رفت و کرد نازک یچشم پشت

 !وونهید

 

 65پارت#

 

 :ارشیک#

 

 گلدون کنار ،یجاکفش رو کاغذ هی که کنم باز رو خونه در خواستم

 .کرد جلب موتوجه



 دمید که نیزم رو افتاد توش از دیکل هی که داشتمبرش و سمتش رفتم

 نجایا نیا. داشتم برش نیزم رو از و شدم خم. جانانه یخونه دیکل

 فتمر و گذاشتم بمیج تو رو کاغذه اون.. داشتم یبد حس کرد؟یم کاریچ

 شدم وارد و کردم باز آروم رو درش و شخونه سمت

 

 ؟یهست جانان؟_ 

 

 وت رفتم.. ستین دمید که گشتم رو خونه همه ینگران با که نداد جواب

 تسین هم اونجا نکهیا دنید با و کردم باز رو حموم در دیترد با و اتاقش

 رو شمارش و درآوردم رو میگوش.. افتاد جونم به خوره مثل ترس

 و ترس از! نداد جواب شمیگوش یول بده جواب موندم منتظر و گرفتم

 نیماش تو صبح نکهیا بخاطر شتریب.. دیلرزیم دستم اضطراب

 ونا ادی.. سراغم بود اومده یبد یفکرا کرد هیگر و کرد بغلم یاونطور

 مکرد بازش و آوردم درش بمیج از. افتادم بود کنارش دیکل که یکاغذ

 به کردم شروع. بود جانان خط. خوش خط هی با سنامه هی دمید که

 خوندنش

 

 دیخشبب. رفتم و ستمین گهید من یخونیم نویا که االن ارش،یک سالم »

 بخاطر فقط کن باور یول.. کردم ترکت یخدافظ بدون و خبریب که

 بدت حال دنید طاقت من. یکن فراموشم ترراحت یبتون که بود خودت

 اقتتیل. منه از شتریب یلیخ اقتتیل تو. نداشتم رو دنتیکش عذاب و

 برات فقط که یمن نه. کنه خوب دلتو حال و باشه عاشقت که هیدختر

 ستطرفه هی حست نکهیا دنید با خواستمینم. ارمیم یناراحت و درد

 .بشکنه من بخاطر که مهربونته قلب اون فیح.. یبش خرد



.. داشتم یخوب یلیخ یروزا شدم آشنا باهات یوقت از که بگم خواستم 

 هم هلحظ هی ینذاشت تو یول بودم یبد یلیخ یروح طیشرا تو نکهیا با

 وقتچیه.. ممنونم ازت واقعا. یکرد خوب حالمو و کنم ییتنها احساس

 و نگرد دنبالم گهید کنمیم خواهش ازت االنم. کنمینم فراموشت

 یخوب یلیخ تو. نباش نگرانم و امنه جام من.. بکن رو تیزندگ

 امخویم ازت بازم.. رفتم خودت بخاطر بدون نویا فقط! یلیخ. ارشیک

 " «جانان" خدانگهدار،. ینگرد دنبالم

 

 .چهاربار.. بار سه.. خوندم رو نامه متن دوباره

 !نداره امکان نیا نه نه

 یرو لیوسا تمام آن کی در تیعصبان از و شد مچاله دستم تو کاغذ

 یقاط ادمیفر با شکستنشون یصدا و کردم نیزم پخش رو شیآرا زیم

 شد

 

 !!یلعنتــ_ 

 

 از دستم و اومد فرود نهیآ یرو محکمم مشت و شم آروم نتونستم

 و شدن سست زانوهام! سوخت شده خرد شهیش همه اون به برخورد

 چشمام از و کردیم چکه خون شدم مشت دست از.. نشستم نیزم یرو

 :زدم داد بغض با... جانان یکرد کاریچ من با... اشک

 

 !!مـــن با یکرد کاریچ_ 

 



 گهم ؟..بکنم مویزندگ و نگردم دنبالت یخواست ازم یلعنت نامه اون تو

 !نامرد؟ ییتو من یزندگ یدونستینم

 

 اصال آخه ش؟یگرفت ازم چرا خدا؟ کنم کاریچ جانان بدون من حاال

 خوش دنشید به دلم حداقل! ش؟یریبگ ازم ینطوریا که داشتمش مگه

 کنم؟؟ یزندگ یچطور شییایدر یهالهیت اون دنید بدون االن... بود

 ؟! خدا گناهمه کدوم تاوان

 

 !یلعنت.. نداد جواب دوباره و گرفتم رو شمارشو دوباره

 

 : جانـان#

 نگاه شصفحه به و داشتمبرش زیم رو از که خورد زنگ میگوش 

 رو گذاشتمش و کنم قطع ومدین دلم دوباره.. بود ارشیک بازم.. کردم

 ..لنتیسا

 

 داخل اومد سیراو و خورد اتاقم در به تقه چند

 

 ؟یشد حاضر_ 

 

 ام؟یب منم نباشه زشت سیراو فقط. حاضرم آره_ 

 

 !یعروس خواهر یناسالمت آخه؟ باشه زشت چرا_ 

 



 !دیبد دیند یدختره کنهیم هم یعروس عروس چه: گفتم و دمیخند

 

: گفتم و کردم نگاه دلبرش و ستیب شیآرا و پیت به. دیخند خودشم

 !نه؟ مگه ایبکش بدبختو الکس اون امشب یخوایم

 

 شاالیا: گفتم و کردم بوس آروم گونشو که زد یلبخند غرور با

 .یش خوشبخت

 

 !من عشق یمرررس: کرد بغلم محکم و دیکش یاخفه غیج

 

 .نشو ریجوگ حاال خبلیخ: کردم جداش خودم از

 

 !ذوقیب احساس  یب: گفت و کرد زونیآو لباشو

 

 !کنم ذوق چرا من یکرد شوهر تو خب: گفتم خنده با

 

 یلیخ ارشهیک اون باشما گفته یول. خودت قسمت شاالیا: زد یچشمک

 !شو همون عاشق یبش عاشق یخواست اگه جذابه

 

 ! یدار شوهر االن تو زیه یدختره: رفتم بهش یاغره چشم

 



 شششیا. گفتم یبرادر چشم به درضمن. ستین شوهرم هنوز رینخ_ 

 !جنبهیب یدختره

 

 .منتظرمونن نییپا میبر ایب نزن زر: گفتم و دمیخند

 

 از باهم میشد مطمئن پمونیت از یوقت و میکرد نگاه خودمون به نهیآ تو

 ودنب ما منتظر خاله با که عموصابر نیماش سوار و رونیب میرفت خونه

 .میشد

 

 نامزد. سیراو و الکس نیب بود افتاده اتفاقا یلیخ نبودم که مدت نیا تو

 بودن دعوت شب االنم. بود شونیعروس گهید هفته هی و بودن کرده

 .کرد اصرار یکل سیراو نکهیا با برم خواستمینم من یول شونخونه

 به برگشتم دیفهم الکس مادر همون ای سیراو یعموزن یوقت اما

 .برم نایا خاله با منم شدم یراض ادشیز اصرار

 . عموصابر داداش خانواده بودن یخوب یلیخ خانواده کال

 

 شاریک از دمید که کردم باز رو نتم و برداشتم رو میگوش نیماش تو

 تا سیراو خاله، خونه بودم اومده یوقت از. تلگرام تو دارم امیپ یکل

 یحت و نایا یخاستگار مراسم راجب زدیم حرف زیر هی فقط شب

 مکرد بازش شیویپ. کنم چک رو میگوش االن تا بودم نکرده فرصت

 هگرفت میتصم.. شهیدلخور و ینگران ابراز فقط اماشیپ همه دمید که

 نگرانم خوبه حالم من: نوشتم و ومدین دلم باز یول ندم جواب بودم

 .نده امیپ هم گهید. نباش

 



 رمنتظ گهید من اما شد پیتا درحال و کرد نیس زود یلیخ که فرستادم

 دهایپ و بستم رو یگوش سیراو یعمو خونه به دنمونیرس با و نموندم

 ...میشد
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 معذب من یول کردنیم یپرساحوال و سالم یآلمان به همه با نایا خاله

 دبو قصر نیع شونخونه. داشتمیبرم قدم سیراو کنار ساکت و بودم

 و دیسف ونیدکوراس با و دوبلکس. بود یخوشگل خونه واقعا! داخلش

 ابیتقر من و میدیرس الکس به. بودن یپولدار خانواده یلیخ. ییطال

 قرار سیراو با که یکوتاه مدت هی بخاطر. بودم ترراحت باهاش

 بابام مامان تصادف غم بخاطر حالم کمی تا بردیم منم اون و ذاشتنیم

 .شه خوب

 

 کرد کرتش یمیصم و گرم یلیخ که گفتم کیتبر و کردم سالم یآلمان به

 رپس. برگشتم عموش خانواده شیپ دوباره که خوشحاله یلیخ گفت و

 خوشحال هم به سیراو و اون دنیرس بخاطر دلم ته از من و بود یخوب

 . بودم

 

 و الکس و نشست ییجا هی یهرکس شد تموم که هاشونیپرس احوال

: گفت لبخند با اون و نشستم خاله شیپ منم. نشستن باهم هم سیراو

 .باش راحت و ریبگ گرم همه با زود یلیخ

 

 .شناسمینم کسوچیه که من آخه_ 



 

 قول هب و بود نشسته الکس کنار که سیراو به کرد اشاره و دیخند کوتاه

 .ترکوندنیم الو معروف

 

 .ینباش تنها تا شتیپ ادیم و کننیم دل هم از بگذره که کمی: گفت

 

 .باشن راحت بزار خوادینم نه_ 

 

 ! باشن راحت کننیم غلط: گفت یشوخ به

 

 هک سیراو یعموزن با هم خاله.. مینگفت یزیچ گهید و دمیخند صدایب

 .زدنیم حرف بود خوشگل و کیش یلیخ یآلمان زن هی

 

 و کرد باز رو در شناختمشینم که پسرا از یکی و اومد فونیآ یصدا

 !نهیآرم که گفت همه به رو

 

: تگف و گرفت دستش تو رو خمی دست که کردم نگاه خاله به دهیترس

 دعوت اونم و افتاده یاتفاق چه دونستینم یکس. دخترم باش آروم

 .یبرگشت تو که نگفتم اما. ادین که بودم گفته بهش من یول. کردن

 

 نم زمیعز نترس: گفت یمهربون با که دمیگز لبمو و گرفت بغضم

 . شتمیپ

 



 من به نگرانش نگاه که کردم نگاه سیراو به و دادم تکون رو سرم

 ؟یخوب: یعنی که داد تکون رو سرش یسوال.. بود

 خوب واقعا یول کردم راحت رو الشیخ چشمام کردن بسته و باز با

 کاش کردم غلط.. داشتم باهاش شدن روبرو از یبد ترس.. نبودم

 ...دمیترسینم یچیه از بود شمیپ االن اگه. افتادم ارشیک ادی.. ومدمینم

 

 یکی با داشت و کردن استقبال ازش ییخوشرو با همه اومد که نیآرم

 ازش نگاه عیسر من و افتاد من به نگاهش که زدیم حرف پسرا از

 بعد لحظه چند.. کنم آروم خودمو یقیعمنفس با کردم یسع و گرفتم

 بود معلوم.. نکردم نگاهشم اما کردم حس سرم یباال رو حضورش

 .کرده تعجب

 

 نداشتم؟ خبر من و یبرگشت یک از تو_ 

 

 نهونپ لرزششو کردنشون مشت با من و دیلرزیم دستام.. نگفتم یزیچ

 .نیآرم نکن درست شر: گفت قاطع یول آروم لحن با خاله. بودم کرده

 

 بود شده تنگ دلم دخترخالمه خب مامان؟ کنمیم کاریچ من مگه_ 

 !براش

 

: تمگف تیعصبان با. بود روم زشیه نگاه همون که کردم نگاهش نباریا

 !کرده غلط دلت

 

 !عشقم یخشن که هنوزم: گفت و زد یچندش لبخند



 

 ات کرد صدا رو نیآرم یآروم یصدا با. دیرس دادم به عموصابر نباریا

 یلبخند که کردم نگاهش قدردان. بود من بخاطر واقع در اما ششیپ بره

 ...دادم رونیب آسوده رو نفسم که نشست کنارش هم نیآرم و زد روم به

. 

. 

 یلیخ ساعت دو نیا تو. میبود خورده هم شام و بود گذشته ساعت دو

 نیسنگ برام رو جو نیا و بود روم نیآرم نگاه همش.. بودم شده تیاذ

 و شمیپ اومد بودن الکس یهادخترخاله که نفر دو با سیراو. کردیم

 .ینش تیاذ تا اتاقا از یکی میبر دخترا با پاشو جانان: گفت

 

 و شدم بلند عیسر.. نمینب رو نیآرم تا خواستمیم یزیچ نیچن واقعا

 ..باال طبقه یاتاقا از یکی به میرفت باهاشون

 اما. بودن یمهربون یدخترا و بودن الکس یهادخترخاله هلن و یلیام

 همش یمهمون اول از و داشت چشم الکس به ظاهرا سیراو دخترعمه

. تا سه نیا خنده سوژه بود شده االنم. کردیم نگاه سیراو به حرص با

 حالم نیآرم دنید بخاطر یول رمیبگ گرم باهاشون کردمیم یسع منم

 و نشست کنارم اومد بود ترمهربون هلن از که یلیام.. نبود خوب

 . اومده خوشم ازت یلیخ: گفت یآلمان به بالبخند

 

 . زمیعز یدار لطف: گفتم زبان همون با و زدم یلبخند

 

 ست؟ین خوب حالت چرا: گفت هلن

 



 .کنمیم درستش االن. هابچه معذبه کمی: گفت من یجا به سیراو

 

 .داره کارم گفت بهم اشاره با و شد بلند و گفت نویا

 

 ..اتاق تو تراس به میرفت باهم و شدم بلند

 

 . ادین بود خواسته ازش مامان و بود یاتفاق نیآرم اومدن کن باور_ 

 

 .گفت خاله دونمیم_ 

 

 و یایب که کردمینم اصرار انقدر ادیم دونستمیم اگه کن باور_ 

 .یش تیاذ ینطوریا

 

 الموح نیمن پشت تونهمه نمیبیم که نیهم: گفتم و زدم روش به یلبخند

 .کنهیم خوب

 

 یلیخ یلیخ زدنت حرف یآلمان.. یراست: گفت و زد یلبخند متقابال

 !کلک؟ یکرد کاریچ. یزنیم حرف مسلط هیبق نیع. هاشده بهتر

 

 و رمیبگ رو C1 مدرک که بود کرده ناممثبت زبان کالس ارشیک_ 

 .یپزشک دانشگاه برم بتونم

 



 . یش دکتر خانوم یخوایم پس! خوب چه اوه_ 

 

 .خوامیم که بله_ 

 

 یلیخ باش راحت یلیام و هلن با. تو میبر ایب حاال. شاالیا: گفت و دیخند

 .انیخوب یدخترا

 

 .باشه_ 

 

 .....دخترا شیپ مینشست و میشد اتاق وارد دوباره

 

 مه الکس.. بودم شده یمیصم باهاشون یکل و بود گذشته یساعت مین

 و داشت خبر نیآرم موضوع از. کرد ییرایپذ ازمون و اومد نجایهم

 .بود گفته بهش سیراو

 

 و حرص نیآرم دنید با و میدیپر جا از هممون که شد باز هوی اتاق در

 .کرد پر وجودمو ترس

 

 یاومد نییپا یانداخ سرتو گاو نیع یچ واسه: گفت یعصب سیراو

 !تو؟

 

 .بزنم حرف جانان با اومدم! هان؟ چه تو به_ 



 

 .ندارم تو با یحرف من: گفتم سرد

 

 نگاه تا سه ما به واج و هاج شدنینم متوجه یفارس که هم یلیام و هلن

 .کردنیم

 گمیم بهت دارم خوش زبون با: گفت بهم رو و ترکینزد اومد نیآرم

 .باهات دارم حرف تراس تو ایب

 

 .کن ولم_ 

 

 .که ندارم تیکار. دارم حرف فقط گمیم_ 

 

 دخترها شیپ آبروم و کشهیم دعوا به کار ندم گوش اگه دونستمیم

 کردیم نگاهم نگران که سیراو به یکوتاه نگاه با نیهم واسه. رهیم

 .تراس میرفت نیآرم با و شدم بلند

 

 61پارت#

 

 .بزن حرفتو زود: گفتم سرد یلیخ و سادمیوا ازش فاصله با

 

 .یشد قبل از سردتر باهام: گفت و زد یپوزخند

 



 کردم نگاهش نباریا

 

 اداشمد نیع که یداشت ارزش برام یوقت تا تو. داره یاقتیل هی یهرکس_ 

 از و برم رونیب تونمینم ییتنها دتیتهد اون بخاطر که االن نه. یبود

 !ترسمیم خودمم هیسا

 

 !درسته؟ یگردیم ارشهیک اون با نیهم واسه: گفت طعنه با

 

 و دمونید باهم رستوران تو که بود یشب اون منظورش.. خوردم جا

 .کنه یکار نتونست بود لیپاچ و مست چون و شد دعواشون

 

 جانان؟؟ هیچ پسره اون با رابطت_ 

 

 .نداره یربط چیه تو به_ 

 

 جونشو چشمات یجلو تونمیم بخوام اگه باش زدنت حرف مواظب_ 

 !رمیبگ

 

 که ینیبیم. ندارم یارابطه باهاش من: گفتم و ندادم بروز یول دمیترس

 .خاله شیپ برگشتم

 

 !بهش یدادینم حال خوب ای آره؟ رونیب کرد پرتت ازت شد ریس_ 



 

 !افتکث شو خفه: گفتم بلند و یعصب و اومد جوش به نشیتوه از خونم

 

 گهید بار هی من نیبب! ییهرجا یدختره نبر باال من واسه صداتو_ 

 .یکن قبول بهتره. یش زنم خوامیم ازت

 

 .باش الیخ نیهم به! هه_ 

 

 به مکوبوند و گرفت رو دستم مچ که اتاق تو برم خواستم و گفتم نویا

 ذاشتگ دهنم یجلو دستشو که بزنم یغیج خواستم که بالکن کوتاه وارید

 .کرد خفم و

 

 .. خوردیم هم به داشت یکینزد نیا از حالم

 

 روپسره اون خون چشمات یجلو ینکن قبول اگه. کن گوش خوب_ 

 !زمیریم

 

 .یبکن یتونینم یغلط چیه تو_ 

 

 . دید میخواه! عه؟: گفت و زد یاقهقهه

 



 خاطرب دینبا اون. بودم ارشیک نگران.. بود گرفته بغضم ترس شدت از

 ...شه شیطور من

 

 .کنمیم خواهش. باش نداشته یکار ارشیک با_ 

 

 یتگبس تو میتصم به و منه دست االن جونش. بکن فکراتو خوب پس_ 

 !؟یاوک کنم ولت تا بده حال بهم کمی هم حاال.. داره

 

 شگنده بدن مقابل هم یزور چیه.. اوردمیم باال داشتم یواقع یمعن به

 ..نداشتم

 

 به صورتمو که نشست هامنهیس یرو و داد حرکت بدنم رو دستشو

 .گشتم شدن خالص یبرا یراه دنبال و کردم جمع چندش حالت

 

 !!زش؟یسا چنده جووون_ 

 

 عقب قدم هی که کوبوندم شکمش به محکم پامو و آوردم باال زانومو هوی

. دمیکش یغیج توانم همه با من و شد جمع صورتش درد از و رفت

 ترشیب هیثان دو. دمیکش یبلندتر غیج من و کینزد اومد دوباره نیارم

 عقب رو نیآرم و تو اومد و کرد باز رو در سیراو که دینکش طول

 دیکش

 



 به ینر نجایا از االن نیهم اگه! هاانن؟ یکردیم یغلط چه یداشت_ 

 .گمیم بابا

 

 من به رو بعد و کرد نگاهش یعصب یلیخ نیآرم آخرش حرف با

 . هیچ ردت جواب تاوان که کنمیم ثابت بهت: گفت

 

 تو عدب لحظه چند و هیگر ریز زدم همونجا رفتنش با.. رفت و گفت نویا

.. زدمیم هق و دیلرزیم تنم ترس شدت از.. رفتم فرو سیراو آغوش

 ! ؟یچ ارهیب سرش ییبال اگه.. ارشیک

 

 .نشده یزیچ.. بگردم دورت نکن هیگر_ 

 

 ..کرد دمیتهد..ت نشده؟.. یزیچ: گفتم هقهق با

 

 .. بدم ادامه نذاشت هیگر

 

 چه: گفت اون و رونیب اومدم بغلش از شدم آروم و گذشت که کمی

 کرد؟ یدیتهد

 

 : گفتم هیگر از یاگرفته یصدا با و کردم پاک رو اشکام

 

 !کشهیم ارشویک.. کنم ازدواج باهاش نکنم قبول اگه گفت_ 



 

 چیه اون ؟یکرد فکر یچ نیآرم راجب تو. برم قربونت نترس_ 

 و میزنیم حرف بابا با هم فردا. مفته حرف همش بکنه تونهینم یغلط

 .رهیگیم جلوشو باش مطمئن. میگیم بهش

 

 ..بود گرفته آروم یکمی آشوبم دل من و نارویا گفتیم نانیاطم با

 

 .. بودن سادهیوا کنارم که افتاد یلیام و هلن به نگاهم

 

 اون به رو بعد.. کردم پاک رو اشکام و اومدم رونیب سیراو بغل از

 .کردم ناراحت هم شمارو دیببخش: گفتم یآلمان به دوتا

 

 .....اتاق میبرگرد که خواستن و زدن یمهربون لبخند هردوشون

. 

. 

 گرم دماغ و دل گهید اتفاق اون بعد.. خونه میبرگشت شب کی ساعت

 رد یسع تاشونهرسه یول. بودم حالیب و نداشتم رو دخترا با گرفتن

 ..داشتن خندوندنم

 ..انزب کالس برسونتم صبح فردا که خواستم عموصابر از نیماش تو

 ارشیک از جیمس همه اون خوندن بدون و کردم کوک رو میگوش ساعت

 ..دمیکش دراز تخت رو و بستم رو یگوش

 



 تروحشتناک اما.. بود وحشتناک شم نیآرم زن بخوام نکهیا تصور یحت

 شتریب. .بود مهم برام یلیخ اون.. وفتهیب ارشیک واسه یاتفاق که بود نیا

 !یاگهید هرکس از

 .. کنه کمکم بخوام ازش و بگم عموصابر به ویچهمه خواستمیم اما

 ....برد خوابم زور به الیخ و فکر یکل با
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 چندروزبعد

. 

. 

. 

 به افتاد نگاهم که رمیبگ یتاکس برم خواستم و رونیب اومدم کالس از

 سرد که دادم سالم و سمتش رفتم خوشحال. بود من منتظر که بهزاد

 .داشتم رفتارو نیا انتظار چون نشدم ناراحت..  داد رو جوابم

 

 ؟یچطور خودت خوبه؟ حالش نورا_ 

 

 !میشیم غرق یخوب تو میدار: گفت و زد یپوزخند

 

  بهزاد؟ شدهیچ: گفتم نگران

 



 . بده هم ما حال بده ارشیک حال یوقت_ 

 

 .گرفتم ازش نگاه

 

 همه من بگم دیبا میبزن حرف ارشیک راجب یاومد روز چند بعد اگه_ 

 نتمینب که مدت هی. بود خودش بخاطر.. نامه اون تو زدم بهش حرفامو

 .شهیم بهتر حالش

 

 شبید! هاننن؟ شهیم خوب ویچ یچ: گفت یعصب و باال برد صداشو

 اونوقت! مارستانهیب تو االن و کرده تصادف که بوده بد حالش انقدر

 شه؟؟یم خوب یگیم

 

: گفتم بلند یصدا با یدیشد ینگران و بهت با و شد یخال دلم ته

 شده؟؟یچ ارشیک... ارشیک!! ؟ییییچ

 

 !؟ینگرانش کنم باور_ 

 

 دمیشد ینگران بخاطر همونجا و کرد سیخ صورتمو آن کی در اشکام

 برگشت زود یلیخ یول گرفت تعجب رنگ نگاهش که هیگر ریز زدم

 ..سردش نگاه همون به

. اشتمگذ دیکوبیم نمیس قفسه به خودشو تند تند که قلبم یرو دستمو

 عمل خواستش به اگه بفهمونه بهم خواستیم.. نهیآرم کار بودم مطمئن

 !بکشه ارشویک تونهیم نکنم



 

 بهزاد؟؟ چطوره حالش بگو: گفتم یدیشد هیگر با

 

 شانس!! کردمیم خراب سرت رو ارویدن که بود شده شیطور اگه_ 

 شیطور داداشم اگه.. شکسته سرش فقط و گذشت ریخ به که یآورد

 مکشیم شیآت به رو تیزندگ قسم میپرستیم که ییخدا همون به شه

 !!جانان

 

 حرف ینطوریا چرا بود؟ من با بهزاد.. کردم نگاهش زده بهت فقط

 امبر بود خوب ارشیک حال که نیهم اما تنفر؟ با انقدر چرا باهام؟ زدیم

 .بود ایدن هی

 

 خوبه؟ حالش باشم مطمئن_ 

 

 روحش یول ستین بد که شیجسم حال: زد یزیانگغم پوزخند

 .یکرد بد باهاش یلیخ..داغونه

 

 ..دونمیم: گفتم بغض با و انداختم نییپا رو سرم

 

 ؟یکرد باهاش نکارویا و یدونیم_ 

 

 ..بهزاد کردم اشتباه_ 

 



 .شه خوب حالش تا برگرد پس: گفت و زد برق نگاهش لحظه هی

 

 .هنیبیم صدمه خودش ینطوریا. گذشته کار از کار گهید.. تونمینم_ 

 

 االن دونستمیم من یول.. کرد نگاهم متعجب و دینفهم رو منظورم

 ..کشتشیم نیآرم برگردم بخوام

 

 بودم کرده قبولت داداشم مثل تورو که من بهزاد: گفتم یدلخور با

 هفته هی بعد تو یول.. یباش پشتم هم تیموقع نیا تو یحت داشتم انتظار

 ....یزد داد سرم و یاومد االن یگرفتینم ازم یخبر که

 

 هنگا مقابل و کردم نگاهش یدیشد یدلخور با و بدم ادامه نذاشت بغض

 تکون دست یتاکس نیاول واسه و شدم دور ازش عیسر شزده بهت

 . دادم

 

 ..میبزن حرف دیبا. جانان سایوا_ 

 

 ...رفتم زدنش صدا به توجهیب و شدم یتاکس سوار

 

 هی زا اومد جیمس هی میگوش لحظه همون و گفتم هیتاکس راننده به آدرسو

 شد باعث حرفش و نهیآرم دمیفهم امشیپ خوندن با که ناشناس شماره

 !شه آوار سرم رو ایدن

 



 شبید همون خواستمیم اگه و نداشتم یشوخ باهات من که یدید" 

 اگه و برات بود اخطار نوع هی تصادف اون یول. بکشمش تونستمیم

 ! "یکن فکر حرفم به شتریب دیبا بمونه زنده یخوایم

 

 لقبو اگه.. نشه بلند مهیگر یصدا که گذاشتم دهنم یرو محکم دستمو

 هی.. نداره یگناه اون! نه نه نه! کشهیم ارشویک کنم ازدواج باهاش نکنم

 و نمتیبیم سیراو یعروس تو شب فردا: "اومد نیآرم از گهید جیمس

 !"من قشنگ چشم شنومیم جوابتو

 

.. مکیتار سرنوشت به.. ختمیر اشک آروم و دادم هیتک شهیش به سرمو

 کردم یغلط چه نکهیا ترمهم همه از و.. خرابم ندهیآ به.. بدم شانس به

. .شدینم ینطوریا کردمینم اشتباهو نیا اگه! رفتم ارشیک شیپ از

 اصال؟ داشتم یاچاره.. کنم کاریچ دونستمینم

 تهنتونس اونم یول رهیبگ نویآرم یجلو که بودم زده حرف عموصابر با

 دنبال دیاب.. بودم تنها تمیوضع نیا تو و بود یلیخ حالم.. بکنه یکار بود

 تیقعمو نیا تو دیشا.. گرفتمیم کمک یکس از دیبا.. گشتمیم حلراه هی

 ویچهمه و زدمیم حرف باهاش دیبا.. بود نهیگز نیبهتر بهزاد نیهم

 نیآرم چون برگردم ارشیک خود شیپ تونستمینم.. گفتمیم بهش

 . بود خطرناک ارشیک واسه و داشت نظرمتهت

 

 سابح پولشو. میدیرس گفتیم که اومدم خودم به یتاکس راننده یصدا با

 .......شد باز در زود یلیخ که زدم رو زنگ.... شدم ادهیپ و کردم

 



 وارد و کردم باز رو در.. بهم بود داده خاله و داشتم رو واحدشون دیکل

 فردا هیعروس راجب دارن و نجاستیا الکس معمول طبق دمید که شدم

 .زننیم حرف

 

 یسع نیهم واسه.. شه بد خوبشون حال و شدهیچ بفهمن ذاشتمیم دینبا

 .بدم نشون خوب حالمو کردم

 

 ! متفاوت زبان هی به کدوم هر و دادن سالم هردو دنمید با

 

 یچطور: گفتم یفارس به سیراو به رو و دادم یآلمان به الکسو جواب

 !خانوم؟ عروس

 

 .امیعاال: گفت و زد یلبخند

 

 .خداروشکر_ 

 

 باهم میبر دوباره دیبا. میدار کار یکل که ایب و کن استراحت کمی برو_ 

 .میکن چک نارویا تاالرو و عروس لباس

 

 .گهید برو الکس با خب! دامادم؟ من مگه: گفتم خنده با

 



 وت دیبا. یفهمیم زارویچ نیا الکس از شتریب و یدختر تو رمینخ_ 

 باشه تک و خاص فردامون یعروس که یبد نظر زایچ جور نیا راجب

 !ادیدرب دمیسف چش دخترعمه اون مخصوصا لیفام یدخترا چشم تا

 

 خاله. دیخند اونم شدیم متوجه رو یفارس که هم الکس و خنده ریز زدم

 یشوهر چه انگار حاال: گفت یشوخ به و اومد رونیب آشپزخونه تو از

 !داره استرس شونیعروس واسه انقدر که اومده رشیگ

 

 !عمو؟زن چمه من مگه: گفت یظیغل لهجه و یسخت تا هزار با الکس

 

 سیراو اما ظشیغل یلیخ لهجه و مسخره لحن نیا به میدیخند خاله منو

 .. عشقش زدن حرف یفارس با کردیم غش داشت

 

 آروم یصدا که هاپله سمت رفتم من و آشپزخونه تو برگشت خاله

 ؟!یدار دوسم یبگ هم یفارس به شهیم حاال: اومد الکس به رو سیراو

 

 !گهید عاشقتم خب: گفت لهجه همون با الکس و دمیخند زیر

 

 !! هالوس شششیا

 و شدنم تنها با. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاروپله و نموندم اونجا

 .نیآرم بهت لعنت.. دمیکش یآه و شد محو لبخندم نیآرم یادآوری
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 و متنیبب دیبا سالم: دادم جیمس بهزاد به و درآوردم فمیک از رو میگوش

 . میبزن حرف باهم

 

 کجا؟ و یک: داد جواب زود یلیخ

 

 . میگذاشت قرار 1 ساعت واسه و بهش دادم رو کافه هی آدرس

 

 ... تو اومد سیراو و خورد اتاقم در به تقه چند

 .داد رو جوابم نازش لبخند با رو جوابم که زدم روش به یلبخند

 

 شده؟ یطور. نبود خوب حالت کمی یاومد یوقت کردم حس_ 

 

 :گفتم. بفهمه یزیچ فعال خواستمینم یول.. بود شده متوجه زود چه

 .نیهم بودم خسته کمی فقط سین یزیچ

 

 نشده؟ یزیچ باشم مطمئن پس_ 

 

 نا؟یا عروست لباس دنید واسه میبر یک یراست. آره_ 

 

 .مینر یاخسته ادیز اگه_ 

 



 .بهتره میبر زودتر دارم قرار هی 1 ساعت واسه فقط. ستمین نه_ 

 

 .میبر ناهار بعد تا بره تیخستگ بخواب یساعت هی تو پس. یاوک_ 

 

 یها یبازلوس به که ستمین منم. عشقت شیپ برو هم تو.. باشه_ 

 !بدم ریگ تونعاشقانه

 

 ...رفت و دیخند خودشم و دمیخند که کرد نگام چپچپ

 

 مگه.. سقف به زدم زل و دمیکش دراز تخت رو و کردم عوض لباسامو

  د؟یخواب ریدرگ فکر نیا با شدیم

. .کنم قبول رو نیآرم شنهادیپ یراحت نیهم به.. کردمیم دیبا کاریچ

 هک یارشیک! وسطه ارشیک جون یپا ؟یراحت نیهم به گمیم چرا اصال

 چه ستین معلوم نکنم قبول اگه االن و شه داغون روحش شدم باعث من

 نم.. شمیم نابود خودم کنم ازدواج نیآرم با اگه یول.. ادیم سرش ییبال

 ! خورهیم هم به حالم هم دنشید با یحت

 

 صدام ناهار واسه خاله و نکردم حس رو زمان گذر که کردم فکر انقدر

 .....کرد

 

.. نییاپ رفتم شدم مطمئن لباسم بودن دهیپوش از یوقت و کردم سرم شال

 هک عموصابر یجلو و نبودم قبل مثل گهید من یول بود رفته الکس

 دینبا کردمیم حس چرا دونمینم.. کردمیم سرم شال هم بود پدرم نیع

 دیبا موهامو که گفتیم درونم یزیر یلیخ حس هی. نهیبب موهامو یکس



 ممخود! بود ارشیک نفر هی اون که بود بیعج و.. فقط نهیبب نفر هی

 ارب چند اون مثل.. هنوز متعهدم بهش انقدر چرا که دونستمینم لشویدل

 گوش حرفش به من و شدیم یرتیغ موهام شدن دهید بخاطر که یمتعدد

 ..دادمیم

 

 خبر یزیچ از که نایا خاله جانبه از البته یخوش و خنده با ناهارو

 .. رساست از بخورم نتونستم شتریب قاشق چند من یول میخورد نداشتن

 که گفتم و آوردم بهونه یول شده چم دنیپرس و شدن حالم متوجه اونام

 ...نایا و دمیخواب بد شبید

 

 اتاق به هرکدوم و میش حاضر میرفت سیراو با سفره کردن جمع بعد

 ...میرفت خودمون

 یمشک کاله و شال و یمشک نیشلوارج با رنگم یشمیسبز یپالتو

 شیآرا هی. موند پالتوم ریز بودم بافته پشت از که رو موهام و دمیپوش

 سیراو که شدم خارج اتاق از و برداشتم رو فمیک و کردم هم یمیمال

 . اومد رونیب اتاقش از باهام همزمان هم

 و رشیز کوتاه دیسف تنگ زیبول با رنگ یمشک جلوباز یپالتو اونم

 ختهیر هاششونه و پشتش آزادانه موهاشم. یمشک جذب نیج شلوار

 . بود

 

 !خانوم عروس حلقم تو پتیت_ 

 

 لموک ارشیک زدمیم پیت ینطوریا من اگه: گفتم که زد یلبخند غرور با

 !کندیم



 

. ازیچ نیا به دهینم ریگ الکس آوردم شانس! پس؟ هیرتیغ جوووونم_ 

 م؟یبر حاال

 

 .باش_ 

 

 یراکا بخاطر و نبود اداره امروز عموصابر.. میرفت نییپا هاپله از باهم

 نشویماش چییسو سیراو. بود گرفته یمرخص یروز چند یعروس

 . . . آسانسور سمت میرفت و میشد خارج خونه از یخدافظ بعد و گرفت

 

 :گفتم و زد رو همکف دکمه

 وارید و در نویماش. رسوندمونیم خودش یگفتیم کاش گمیم_ 

 . زشته وقت هی میکوبیم

 

 !بده؟ تیرانندگ انقدر یعنی: گفت و دیخند

 

 .خوبه امیلیخ: گفتم غرور با

 

 خداروشکر: گفت سیراو و میشد خارج ازش سادیوا که آسانسور

 در موتیر رفته ادمی چون. رونهیب و ستین نگیپارک تو نیماش

 .ارمیب رویخروج

 

 !گهید یمغز خل_ 



 

 ازب نویماش در و زد نویماش قفل. میشد خارج و کرد باز رو در و دیخند

 . نشست رانندهکمک یصندل اونم که نشستم رل پشت و کردم

 

 افتادم راه و کردم روشن نویماش

 

 اول؟ میبر کجا حاال_ 

 

. میریبگ لشیتحو بعد و کنم پرو گهید بار هی عروسمو لباس برو_ 

 و کمه هم وقت بکنم؟ یغلط چه نشه دهید خوب تنم تو اگه یوااا

 .کنهه درستش بگم اطیخ به تونمینم

 

 .گهید بود یعال یکرد پرو بار هی! یدار استرس چقدر آخه پووووف_ 

 

 

 با که آخرشب بخاطر هاعروس معموال: دادم ادامه یطونیش لحن با بعد

 !!دارنا استرس شدن تنها شوهرشون

 

 !ااایحیب: زد غیج زده خجالت و دیکش یبلند نیه

 

 .جانان یادبیب یلیخ! زهرمار و کوفت: گفت که دمیخند

 



 !؟یندار استرسشو تو یعنی. قتهیحق زمیعز_ 

 

 .دارم چرا: گفت یخجالت و آروم لحن با

 

 حرف یطور! بگو هاتتجربه از شما حاال: داد ادامه یحرص بعد

 !!داره استرس دونهیم و کرده تجربه انگار زنهیم

 

 واسه نگهدار شدنتو هار! خانومعروس یشد هار که بازم: گفتم خنده با

 !ریبگ بدبختتو شوهر پاچه و فردا

 

 کهیت وگرنه یکنیم یرانندگ یدار که فیح: گفت و دیکش یاخفه غیج

 !بدبخت؟ یگیم من الکس   به. کردمیم پارت

 

 !گهید بدبخته یعنی هست یروان و عقلیب ی  تو شوهر یوقت. آره خب_ 

 

 میرفت یوقت ندازمتیم خوردن مدفوع به. خانوم جانان برات دارم_ 

 .خونه

 

 یقاط نیا عاشق یعنی.. دادم تکون راست و چپ به یسر و دمیخند

 !بود عشقم نبود، که دخترخالم. بودم هم کردناش

 

 . بده هست عروست لباس که ییجا آدرس هازدن زر نیا یبجا حاال_ 



 

 :داد ادامه بعد و گفت آدرسو

 

 جانان؟ یراست_ 

 

 هوم؟_ 

 

 شتریب استرسم ییتنها آخه گه؟ید شگاهیآرا یایم من همراه صبح فردا_ 

 .شهیم

 

 خوب یچ همه خب؟ باش نداشته رویچیه اضطراب تو. امیم آره_ 

 .باش مطمئن رهیم شیپ
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 دیبا یچ همه واسه. شد تموم سیراو یکارا همه ساعت 9 حدودا بعد

 یعال یلیخ همشون نکهیا با... و عروس لباس و تاالر. گرفتیم رادیا

 ..بود شده حساس یول بودن

 بودم گذاشته قرار بهزاد با که یاکافه یجلو 1 به مونده قهیدق سه دو

 .گهید نمتیبیم پس: گفتم سیراو به رو و نگهداشتم

 

 .پرسماینم هم بعدا نکن فکر یدار قرار یک با پرسمینم که االن_ 



 

 جز یزیچ ریدرگ فعال فکرت خوامینم. برات کنمیم فیتعر ویچ همه_ 

 .بشه تیعروس

 

 ست؟ین ینگران یجا پس_ 

 

 میزندگ سر ییبال چه خوادیم داداشت یدونینم.. زدم یپوزخند دلم تو

 :گفتم دروغ به.. ارهیب

 

 . رل پشت نیبش ایب حاال. نشده یزیچ نباش نگران نه_ 

 

 دنبالت؟ امیب یک_ 

 

 .دونمینم قیدق چون امیم خودم. یایب خوادینم_ 

 

 .باش خودت مواظب پس باشه: زد یلبخند

 

 .فعال. نطوریهم هم تو_ 

 

 ..رفت و نشست رل پشت اونم. شدم ادهیپ و میکرد یخدافظ



 فتمر. منه منتظر و اومده دمید که گشتم دنبالش چشم با و شدم کافه وارد

 حواسش.. نشستم و دمیکش رونیب رو روبروش یصندل و زشیم سمت

 .نشد اممتوجه و نبود نجایا

 

 نکردم؟ که رید_ 

 

 کرد نگاهم و اومد خودش به صدام با

 

 ؟یخوب. اومدم زود من نه. سالم_ 

 

 .شدم خوشحال نبود سرد ظهر مثل باهام رفتارش نکهیا از

 شد؟ مرخص بود؟ چطور ارشیک. ستمین بد یمرس_ 

 

 ساعت ٢4 دیبا بود خورده سرش به که یاضربه طربخا. هنوز نه_ 

 .باشه مراقبتتهت

 

 کرد؟یم درد سرش: گفتم ینگران با

 

 .خورده یبد ضربه چون هیعیطب خب_ 

 

 !!یاله رمیبم: گفتم ناخودآگاه رلبیز

 



 ادامه و اوردین روم به یول. حرفم از کردم تعجب خودمم.. کرد تعجب

 :داد

 

. نکرده یداخل یزیخونر میشد متوجه روز هی نیا تو خداروشکر_ 

 .شهیم مرخص هم صبح فردا

 

 خودمو شدیم شیطور اگه. خداروشکر یوا: گفتم آسوده الیخ با

 .دمیبخشینم

 

 تپسرخال اون جانان، نمیبب: گفت هوی و کرد نگاهم حرفیب لحظه چند

 یچ واسه کنه؟یم تتیاذ خونه اون تو هنوزم. نیآرم... اسمش بود یچ

 اخه؟ اونجا یبرگشت

 

 هی ونما دمشید بار هی هم کال. کنهینم یزندگ اونجا گهید نه: گفتم عیسر

 .نباش نگران پس. خونه اون تو نه. گهید یجا

 

 یمونیپش نکهیا با یگفت ظهر امروز: گفت و داد رونیب آسوده نفسشو

 حالش یبرگرد اگه اتفاقا یول. زنهیم ضربه ارشیک به برگشتنت یول

 ؟یزد حرفو اون چرا پس. شهیم خوب

 

 ..میبزن حرف موضوع نیهم راجب خواستمیم اتفاقا_ 

 

 .شنومیم خب_ 



 

 .گفتمیم دیبا یول.. نه ای بگم داشتم دیترد

 

. .شه محار استرسم تا گرفتم نفس و دادم فشار هم یرو سفت چشمامو

 یروح صدمه منظورم: گفتم و کردم باز رو چشمام یکوتاه مکث بعد

 .بهزاد نبود

 

 بود؟ یچ منظورت پس: گفت یسوال

 

 که یبار هی همون: گفتم مکث با و کندم دندونم با نموییپا لب پوست

 کرد دیتهد منو... منو اون.. دخترخالم نامزد خونه تو دمید رو نیآرم

 .....که

 

 ..شه یعصب و بگم دمیترسیم.. بدم ادامه نتونستم

 

 بود؟ یچ دشیتهد ؟یچ که: گفت و کرد اخم

 

 ازدواج باهاش نکنم قبول اگه: گفتم مضطرب و زدم زل چشماش تو

 !کشهیم ارشویک گفت..گ... کنم

 

 هخورد وه*گ: گفت خشم با بعد و کرد نگاهم تعجب با فقط لحظه چند

 چیه تونهینم اون. جانان نکن قبول شنهادشویپ تو! زده یحرف نیچن

 .بترسونتت خواسته فقط نکن باور حرفشو. بکنه یغلط



 

 داد جیمس بهم امروز یول... یول.. بهزاد کردمیم فکرو نیهم منم_ 

 ولقب شوخواسته تا جانبش از بود اخطار هی ارشیک شبید تصادف که

 !!کنم

 

 که بس کشهینم هم نفس کردم حس و کرد پر رو شیمشک نگاه بهت

 ! حرفم از بود شده شوکه

 و کردم پاک بود کرده سیخ هاموگونه ترس از و ناخودآگاه که ییاشکا

 بهزاد؟؟ کنم کاریچ دیبا حاال: گفتم ترس و بغض با

 

 یحرف.. دوخت چشمام به و برداشت زیم رو از خشمشو از پر نگاه

 گهید طرف از و بود ونیم در داداشش جون یپا طرف هی از.. نداشت

 ..نه ای بود مهم براش دونمینم که من یزندگ هم

 

 رلبیز. داد فشار هم یرو چشماشو و زد موهاش به یچنگ کالفه

 ! کثافت کهیمرت: دیغر

 

 .. بود دهیفایب یول نکنم هیگر تا دمیگز لبمو

 .. جانان نکن هیگر: گفت یکالفگ با

 

 یصدا با و گرفت شدت گلوم تو هقهق و صدایب هیگر برعکس

 که کنم قبول یچطور.. خورهیم هم به ازش حالم من: گفتم یلرزون

 .......ازدو باهاش



 

 ..کردم قطع حرفمو اریاختیب من و کرد یوحشتناک اخم

 

 .یکن قبول شنهادشویپ ستین قرار تو_ 

 

 !بهزاد کشتشیم نیآرم... ارشیک یول_ 

 

 دمیام.. بودم ساکت منم و کردیم فکر داشت.. شد سکوت یاقهیدق چند

 االنم نیهم.. ادیبرنم دستش از یکار دونستمیم نکهیا با بود بهزاد فقط

. داشت نظرمتهت نیآرم چون.. بود اشتباه بودم گذاشته قرار باهاش که

 هیقض و دمید بهزادو نکهیا بعد ظهر امروز که دمیفهم یوقت نویا

 اون انیجر در دیفهم چون! داد جیمس بهم دمیفهم رو ارشیک تصادف

 ...گفته بهم بهزاد و هستم تصادف

 

 دیاب فعال تو.. جانان نیبب: گفت که اومدم رونیب افکارم از صداش با

 !یایب راه باهاش

 

.. یعنی ؟یچ: کردم زمزمه زده بهت و کردم نگاهش تعجب و غم با

 ......یگیم یعنی

 

 .کن ازدواج باهاش گمینم من. نه نه: کرد قطع حرفمو

 



 یاخویم کنه فکر که کن یکار فقط: داد ادامه که کردم نگاهش حرفیب

 .. نک بهونه کمتو سن مثال چونیبپ یجور هی.. یکن قبول شنهادشویپ

 

 ! میکن عقد زودتر هرچه خوادیم و کنهینم قبول زارویچ نیا اون یول_ 

 

 .یکرد قبول که کن تظاهر. ایب راه باهاش فقط.. نباش نگران تو_ 

 صادفت اون با راحت نقدریا تونسته یوقت. ستین یاگهید راه چیه واقعا

 !بکشتش تونهیم االنم نیهم کنه دتیتهد

 

 .دمیکشیم نفس زور به یحت.. بود یبد طیشرا

 

 .کنه شک ممکنه.. بدم رییتغ باهاش رفتارمو تونمینم من اما_ 

 

 خواست اگه باشه؟ دارم هواتو هیسا به هیسا خودم من نباش نگران_ 

 داداشم و تو از تا کشمشیم یحت شده یاگهید زیهرچ ای کنه تتیاذ

 .!کنم محافظت
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 .یمرس: زدم یمحو یلیخ لبخند هیگر ونیم

 



 یخواینم خودت یول یدار دوسش ارشویک تو: گفت و کرد نگاهم غم با

 ! یبفهم نویا

 

 ..الیخیب: گفتم آروم و گرفتم ازش نگاه

 

 ...دمینشن یول گفت یزیچ رلبیز و دیکش یپوف

 

 یزیچ رفت ادمی شد ریدرگ فکرم انقد: گفت بعد و شد سکوت لحظه چند

 ؟یخوریم یچ. میبد سفارش

 

 .هزادب کنمیم خواهش. نگرانشم یلیخ ارشیک شیپ ببرم فقط.. یچیه_ 

 

 .. باشه: گفت آروم و کرد نگاهم هیثان چند

 

 .یمرس_ 

 

 کنهیم یسع مهمه برات هنوزم بفهمه اگه. نهیبب تورو دینبا اون اما_ 

 هاگ ارشیک و یباش پسره اون با مدت هی قراره که هم تو. گردونه برت

 !شهیم نابود بفهمه نویا

 

 ..بهتره ینطوریا.. تظاهره هی فقط نیا که بفهمه دیبا اما_ 

 



 کس با خودش بخاطر بفهمه اگه هیرتیغ روت یوقت اون. جانان نه_ 

! ارهیب خودش سر ییبال ممکنه یحت و آخر میس به زنهیم یهست یاگهید

 حرف تو. گرفت جلوشو شهینم آخر میس به بزنه اگه شناسمشیم من

 باشه؟ کن گوش منو

 

 کافه از همراهش و شدم بلند منم که شد بلند..  دادم تکون رو سرم

 ازب رو ییجلو در منم که نشست و رفت نشیماش سمت.. میاومد رونیب

 .. افتاد راه اون و نشستم و کردم

 

 وت... "بود بهزاد حرف اون شیپ فکرم همه.. بود سکوت ریمس کل تو

 !"یبفهم نویا یخواینم خودت یول یدار دوسش ارشویک

 

 بفهمم متونینم که شدم بهیغر انقدر قلبم با یک من.. بود آشوب دلم یلیخ

 دست ای واسش رفته دلم واقعا دمیفهمینم چرا نه؟ ای دارم دوسش

  درست؟ ای اشتباهه کارم دمیفهمینم چرا خودمه؟

 

 اومدم رونیب بود ذهنم تو که ییچرا هزاران ونیم از صداش با

 

 .میدیرس_ 

 

 که نمک باز درو خواستم. میبود مارستانیب هی یجلو.. کردم نگاه اطرافو

 باشه؟ شینیبیم دور از. نهیبب تورو اون دینبا گمیم گهید بار هی: گفت

 



 .. باشه: گفتم دار بغض

 

 . . . . . . میشد ادهیپ هردو بعد و

 

 عقب من یول داخل رفت و کرد باز رو درش و سادیوا یاتاق هی یجلو

 بخاطر: گفت و رونیب اومد بعد لحظه چند. نتمینب تا موندم

 .. خوابه هنوز میداد بهش که ییهاآرامبخش

 

 ؟یچ یبرا آرامبخش_ 

 

 بهش شدم مجبور.. ستین خوب اصال شیروح حال که گفتم_ 

 ...شه آروم و بخوابه کمی تا بزنم یقو آرامبخش

 

 و طونیش پسر اون با من: کردم زمزمه بغض با و دادم قورت بغضمو

 ...کردم کاریچ خوشحال

 

 داریب بره داروها اثر اگه نشیبب برو: گفت و داد رونیب مانند آه نفسشو

 .شهیم

 

 

 ییتنها تا بست درو خودش که شدم اتاق وارد و دادم تکون سرمو

 بهم امروز خوادیم قلبم کردمیم حس.. بود تابیب قلبم.. باشم راحت

 .!نه ای داره دوسش واقعا که بفهمونه



.. شدم رهیخ بهش و سادمیوا کنارش و شدم تختش کینزد آروم آروم 

 هک کردمیم خداروشکر.. بود شده پاره لبش و بود شده یچیباندپ سرش

 کردمیم فکر نیا به یوقت یول تصادف نیا از دهیند یادیز صدمه

 .. شدمیم متنفر ازش قبل از شتریب تصادفه نیا باعث نیآرم

 

. .باشم ارشیک شیپ داشتم وقت قهیدق چند فقط.. زدم کنار فکرامو

 چشماشم ریز.. یکم شده الغر کردمیم حس.. کردم نگاهش دوباره

 کرده تر مظلوم چهرشو شیمشک بلند یهامژه.. بود افتاده گود کمی

 .. بود

 ته دنشید با چقدر..برام بود یداشتن دوست چهرش چقدر کنمیم اعتراف

 ..شدیم قلقلک دلم

 حاال تا که ییحسا.. سراغم بود اومده یبیغر و بیعج یحسا

 خبر دنیشن با که ینگرون دل همه نیا.. بودم نکرده شونتجربه

 یعاد آدم هی بخاطر ینگران هی فقط شهینم داد دست بهم تصادفش

 ..باشه داشتن دوست اسمش فقط شهینم عالقه شدت نیا.. باشه

 شمیم کردنش بغل هی تابیب و زهیریم یهر شواسه االن مثل دلم یوقت 

 ! عشق؟؟ ؟؟!خدا یچ یعنی نایا! ستین یوابستگ فقط اسمش

 

 خواستیم دلم.. کردیم خفم داشت بغض و بود باال یلیخ قلبم تپش

 وجودم تو یبیعج یقراریب.. هیگر ریز بزنم بلند یصدا با نجایهم

 لومگ تو نیسنگ بغض و کرد سیخ رو هامگونه اشکام.. بود کرده غوغا

 .. شکست

 

 اما متعدد یهاخاطره و افتادم بودم ارشیک با که یکوتاه مدت اون ادی

 اون ادی.. افتادم کردناش بغل ادی.. بست نقش چشمام یجلو یقشنگ



 اومد دیبوس لبمو بار هی یوقت و کردیم بغلم یوقت که افتادم ییحسا

 درونم یزیچ هی االن اما.. کردم یمعن هوس اونارو همه من و سراغم

 وجودت همه االن بود هوس اگه که! جانان نبود هوس اونا زدیم داد

 ...خواستینم ارشویک

 ...دیکشینم پر کردنش بغل واسه دلت االن بود هوس اگه که

 و یبفهم نویا ینخواست اما.. وقته یلیخ.. جانان یباخت دلتو تو

 جا تدل اما یرفت.. یرفت ششیپ از و یکرد عمرتو اشتباه نیتربزرگ

 .. موند

 شدیم گهید یزایچ ریدرگ فکرم هرچقدر هفته هی نیا تو نیهم واسه

 ... بودم ارشیک نگروندل بازم

 

 و ستین یوابستگ بهش حسم نیا دمینفهم که بودم خنگ یواقع یمعن به

 از دیتهد هی فقط عاشقشم؟؟ بفهمم تا بود یکاف هفته هی نیهم.. عشقه

 چه فهموند بهم و آورد خودم به منو کیکوچ تصادف هی و نیآرم جانب

 !!کردم؟ یغلط

 !مم؟بفه نویا وفتهیب اتفافا نیا و کنم ترکش نکهیا قبل شدیم یچ

 یاگهید کس با و باشم دور ازش دیبا دونمیم که االن هینامرد بخدا

 ... عاشقشم بفهمم باشم

 

 ور ارشیک و نشه بلند هقمهق یصدا تا گذاشتم دهنم یرو محکم دستمو

 ردهب منو دل تو یعنی.. ختمیریم اشک صورتش به رهیخ..  نکنه داریب

 دلبر نبود طرفه هی قشنگت حس نیا یعنی! اول؟ همون از یبود

 اشتباه اما.. میباش خوشحال باهم هردو و بمونم تونستمیم! مهربونم؟

 !کوندمیش هردومونو دل و رفتم.. رفتم و کردم



 

 تابشیب چقدر.. کرد سیخ گردنشو اشکام و کردم بغلش آروم یلیخ

 ... کرد آرومم بغل نیا و بودم

 و شدم جدا ازش زود.. نهیبب حال نیا تو منو و شه داریب دمیترس اما

 منو و خودته بخاطر فقط کنمیم یهرکار کن باور: گفتم بابغض و آروم

 ذارمینم بخدا اما.. باشم یاگهید کس با خوامیم کوتاه مدت هی که ببخش

.. خودت شیپ گردمیبرم بعدش خب؟ بخوره بهم انگشتش سر یحت

 دوست دوتا مثل خوامینم گهید نباریا.. کنمینم ترکت گهید نباریا

 .نکن یمعن انتیخ رو کارم نیا فقط تو... میباش

 

 دلم.. لبم به اومد یمحو لبخند و دستم یتو گرفتم آروم دستشو

 .. باشه من مال فقط دستا نیا خواستیم
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 همه کردم خراب خودم و ندونستم قدرشو و داشتم ارشویک بار هی من

 ...برسم بهش دوباره تا بکنم مویسع همه دیبا اما.. ویچ

 

 کردن پاک واسه یاقدام من اما تو اومد بهزاد و شد باز آروم اتاق در

 یدست.. نکردم ارشیک خواب غرق صورت از نگاهم برداشتن و اشکام

 ایب. شهیم داریب االن: اومد بهزاد آروم یصدا و نشست شونم یرو

 ..میبر



 

 اون تو ایدن حس نیبهتر و کردم بوس رو شگونه آروم و شدم خم

 ...شد قیتزر بدنم یهارگ همه به لحظه

 تو یچ دونمینم اما بهزاد سمت دمیچرخ و کندم دل ازش  باالخره

 ..گرفت ینگرون رنگ نگاهش که دید صورتم

 

 ؟؟یکرد هیگر نقدریا یچ واسه ؟یخوب تو جانان_ 

 

 ریز زدم دوباره و انداختم نییپا سرمو دمیکش چشمام ریز دستمو

 ...هیگر

 

 ..جانان باش آروم_ 

 

 ؟!بهزاد کردم کاریچ هردوتامون با من_ 

 

 سمت به آروم  و کرد حلقه شونم دور دستشو جاش به و نزد یحرف

 ..میشد خارج اتاق از و کرد تمیهدا رونیب

 

 نیماش به و میشد خارج مارستانیب از یک دمینفهم و نبودم خودم حال تو

 اب و سمتش دمیچرخ یول نمیبش که کرد باز جلورو در. میدیرس بهزاد

.. نباشه اتنه ارشیک شیپ برو تو: گفتم بود هیگر از که یاگرفته یصدا

 .رمیم خودم من

 



 وت رسونمتیم نیبش. که کنمینم ول تنها تورو من: گفت و کرد یاخم

 .میزنیم حرف راهم

 

.. بزنم حرف یکی با خواستیم دلم واقعا.. نشستم یاگهید حرفیب

 ..افتاد راه کردنش روشن بعد و نشست و زد دور نویماش خودشم

 

 شهیش به سرمو بود خونه تا یادیز راه.. دادم بهزاد به رو خونه آدرس

 play پخش از که یآهنگ به سپردم گوشمو و بستم چشمامو و دادم هیتک

 و بود فرستاده واسم ارشیک شیپ روز دو که بود یآهنگ همون.. بود

 ..بود آورده در رو اشکم

 

 نکردم دایپ خود ی  لیل نگاهت در"

 کردم هیگال تو چشم از خجالت با

 کندیم خودیب چه خود از

 مرا صبر بردیم یه تو نگاه

 نیهمنش یا مجنونتم

 مرا حال نیبب دم کی من ی  لیل

 دهمیم جان تو قلب در من که نترسانم ایدر از

 شومیم نگاهت غرق من یبایز یبش ایدر

 توست دست در دل که حاال من جانـان   نشو مغرور

 ...."تـو دنید شوق به تنها زنمیم رو تو به که من

 



.. ختیر هامگونه رو گوله گوله اشکام دیرس که آهنگ قسمت نیا »

 ارشیک و سوزوند قلبمو قسمتش نیهم که شیپ روز دو همون مثل

 چقدر بفهمونه بهم خواستیم رضابهرام آهنگ قسمت نیهم تو انگار

 ...« :رهیدلگ ازم

 

 ؟...یسپرد یک دست به مرا وانـهید" 

 ...ینبرد خود با مرا یرفت وانـهید 

 ؟...یسپرد یک دست به مرا وانـهید 

 ...ینبرد خود با مرا یرفت وانـهید 

 

 من زندان شد عشق نیا

 من درمان شد درد نیا

 ندارد انیپا تو یایرو

 شد آغاز تو چشم از شد بلندپرواز قلبم

 ..."ندارم طوفان نیا از یترس
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 ور پخش کرده شتریب رو مهیگر شدت چقدر آهنگ نیا دید یوقت بهزاد

 یتابیب انقدر شهیم جانان؟: گفت ینگران و غم با ک کرد خاموش

 ؟ینکن

 

 ...بهزاد بده یلیخ حالم: گفتم یدیشد بغض با



 

 شده؟یچ بگو. بزن حرف باهام_ 

 

 دادم هیتک بهش که پنجره شهیش از سرمو و کنم نگاهش نکهیا بدون

 :گفتم یلرزون یصدا و غم با بردارم

 

 نیا دمینفهم... دارم دوسش دمینفهم بودم باهاش که مدت همه نیا من_ 

 هنکیا تصور با و دمینفهم... عاشقشم خودمم و ستین طرفه هی حسش

 ...! کردم بد ارشیک مخصوصا هردومون به هیوابستگ حس هی فقط

 

 و برداشتم شهیش رو از سرمو.. حرفم از بود زدهشوک.. نگفت یزیچ

 ..دوختم مرخشین به مویاشک نگاه

 ماا بود کنندهخوشحال واقعا.. حرفم از زد یمحو یلیخ لبخند کردم حس

 ...بود کرده خراب ویچ همه نیآرم وجود وسط نیا

 

 هن مگه.. گناهه یلیخ شکستن دل: گفتم قبل از ترنیغمگ لحن با و

 بهزاد؟

 

! انجان ایکنیم نابود خودتو ینطوریا: گفت و داد رونیب آه با نفسشو

 ؟؟یشکوند دل مگه تو.. یباش آروم کن یسع

 

 !ست؟ین دل ارشیک دل_ 

 



 .باش مطمئن. بخشتتیم هم بشه.. شهینم دلخور ازت وقتچیه اون_ 

 

 تسخ برام نیآرم تحمل قبل از شتریب ششهیپ دلم فهممیم که حاال_ 

 .کنمیم انتیخ بهش دارم کنمیم حس... شهیم

 

 میدب گزارش میتونینم هم سیپل به. جانان ستین یاگهید راه چیه اما_ 

 ..سهیپل خودش یبابا چون

 

 انونق با بشه دیشا.. منه طرف عموصابر اما: گفتم عیسر حرفش نیا با

 ازش؟؟ میکن تیشکا میبر. گرفت جلوشو

 

 ییباالدرجه سیپل کدوم! جانان یاساده یلیخ تو: زد یزیانگغم پوزخند

 !کنه؟؟ برخورد پسرش با قانون ذارهیم داره نفوذ جا همه که

 

 ....عموصابر اما_ 

 

 ... پسرشه نیآرم باشه تو طرف هم هرچقدر: کرد قطع حرفمو

 

: داد ادامه... بودم الیخخوش یادیز من. گفتیم راست.. شدم ساکت

 . نیهم... یباهاش که یکن تظاهر کوتاه مدت هی دیبا فقط تو

 

 ؟یچ بعدش خب_ 



 

 ادبخو زور به ای کنه تتیاذ بخواد اگه که گفتم. بزرگه خدا بعدش_ 

 هم قانون از.. نهینب تورو یحت گهید که کنمیم یکار کنه عقدت

 ... بفهمه دینبا ارشیک فقط. ترسمینم

 

 !متنفرم نیآرم از: گفتم نفرت و بغض با

 

 دور از یعروس اون تو هم فردا نیهم. باهاتم هیسا به هیسا من_ 

 هیکاف فقط یبد ادامه رابطه نیا به یتونینم یدید هروقت. دارم هواتو

 باشه؟. یبگ بهم

 

 ...بهزاد یمرس: زدم یکیکوچ یلیخ لبخند و دادم تکون سرمو

 

 !!ندهیآ زنداداش.. سفهیوظ_ 

 

 و دیندخ کوتاه که اومد لبم به یلبخند اریاختیب و گرفتم گر حرفش از

 !ایبش زنداداشم خوادیم دلت یلیخ انگار: گفت

 

 !نزن یاضاف زر: گفتم و زدم بازوش به مشتمو زدهخجالت

 

 .کردم غلط چشم: گفت خنده همون با

 



.. دش اطرافم یاتفاقا ریدرگ فکرم دوباره و دادم هیتک یصندل به سرمو

 با بودم مجبور طرفاون از و.. بود یقشنگ حس واقعا که شدنم عاشق

 بخاطر اما.. دارم نفرت ازش و ستین باهاش دلم که باشم یاگهید کس

 ظاهرت.. کنمیم یهرکار بتپه مهربونش قلب و بکشه نفس عشقم نکهیا

 ...!ستین یزیچ که نیآرم شنهادیپ کردن قبول به

 

 هروقت. یستین تنها تو که گمیم بازم: گفت و نگهداشت خونه یجلو

 !نیهم یبنداز زنگتک هی بهم هیکاف یشیم تیاذ یدید

 

 یباش داشته ارشویک یهوا تو. یمرس بازم باشه: گفتم و زدم یلبخند

 .یکرد حقم در لطفو نیتربزرگ

 

 ..نباش نگرانش! چَشم یرو به_ 
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 تمبرگش من یدونستیم کجا از تو یراست: گفتم یزیچ هی یادآوری با

 خالم؟ خونه

 



 از ارب هی و گشتم دنبالت افتاده یاتفاق چه گفت بهم ارشیک یوقت_ 

 و کردم قیتحق کممی.. اومدم دنبالت خونه اون تا زبانت کالس یجلو

 . کردنت دایپ نبود یسخت کار. خالته خونه دمیفهم

 

 دونه؟یم هم ارشیک_ 

 

 . دمیفهم روزید خودمم.. بهش نگفتم نه_ 

 

 ..ویچ همه فهمهیم دنبالم ادیب. بهشا ینگ. باشه_ 

 

. هنیبب باهم مارو و باشه نجایا نیآرم ممکنه برو حاالم. راحت التیخ_ 

 ..باش خودت مواظب

 

 ..فعال. نطوریهم هم تو_ 

 

 .همرات به خدا_ 

 

 ادمی هربار یول بود داده بهم رو دیکل خاله.. زدم رو فنیآ و شدم ادهیپ

 ازب که در.. بود فمیک تو واحدشون خود دیکل فقط و دارم برش رفتیم

 ....رفت خودش بعد و تو برم موند منتظر بهزاد شد

. 

. 



. 

 کردن شیآرا ساعت چند بعد االن و شگاهیآرا رفتم سیراو همراه صبح

 یرو هم نفر هی و کردیم کار ناخونام رو نفر هی.. بود شده تموم من

 خواسته خودم یول شدم یشکل چه بودم دهیند هنوز. موهام و صورت

 .نباشه ظیغل شمیآرا که بودم

 

 طول من از شتریب ششیآرا و بود مخصوص اتاق هی تو که هم سیراو

 موندن شگریآرا دست ریز بکوب ساعت سه دو بعد... دیکشیم

 شد تموم: گفت یآلمان به بود ساله 9١ حدودا زن هی که شگرهیآرا

 .خانوم خوشگل

 

 دهیخر شب یبرا سیراو با شیپ روز چند که یلباس و کردم یتشکر

 هنیآ یجلو تا اما.. نمیبب خودمو نهیآ تو رفتم و دمیپوش هم رو میبود

 بود محشر واقعا.. شدم زده بهت صورتم تو رییتغ همه نیا از سادمیوا

 ... شگریآرا کار

 ... بودم شده اوالدهفوق

 اب و بود کرده قشنگ و خمار چشمامو و بود یمشک یانقره چشمم هیسا

 هیبق... داشت ییبایز اوالدهفوق جلوه رنگم یانقره یعروسک لباس

 خواست به رژم البته.. بود شده کار ماهرانه یلیخ هم لبم رژ و شیآرا

 .. بود میمال و نبود پررنگ خودم

 . بود ماهرانه یلیخ هم رنگمخوش یموها ونیشن

 

 مطمئنا دیدیم ینطوریا منو اگه ارشیک. بودم شده یعال کل در

 شکا.. گرفت بغضم شیادآوری با.. کنم شرکت یعروس تو ذاشتینم



 نیا با مخصوصا.. مراسم به رفتنم از دمیترسینم و بود شمیپ خودشم

 .بود راحت المیخ بود خودش... داشت شمیآرا و لباسا که یتیجذاب همه

 دهیپوش مه یپوست رنگ ساپورت هی.. بود دهیپوش و نبود باز لباسم البته

 یمشک_یانقره کفشامم. باشه دید تو خودم یپاها خواستمینم چون بودم

 .بود

 

 با و سادیوا کمینزد بود کرده کار ناخونام رو که شگریآرا اریدست

. یشد ترخوشگل هم عروس از کنم فکر: گفت یآلمان به یلبخند

 .. دمیند تو مثل یخوشگل دختر وقتچیه

 

 میگوش زنگ یصدا که بگم یزیچ خواستم و زدم روش به یلبخند

.. دنبالم ادیب بودم گفته. نهیآرم دمید که آوردم درش فمیک از.. اومد

 شروع ینطوریا رو تظاهر فقط البته و یاجبار رابطه نیا خواستمیم

 مخود دست که یسرد لحن با و کردم وصل تماسو یادیز مکث با.. کنم

 .امیم االن: گفتم نبود

 

 .زمیعز باشه: گفت سرمسته و خوشحال بود معلوم که ییصدا با

 

! ندم فحشش چندشش کلمه نیا بخاطر تا گرفتم خودمو یجلو زور به

 تاقا سمت رفتم شالم و بلند یمانتو دنیپوش بعد و کردم قطع تماسو

 با. کننیم کار موهاش رو دارن دمید که کردم باز رو درش و سیراو

 .شدن گرد چشماش دنمید

: گفت یشوخ لحن با که زدم یلبخند و شدم کشینزد

 !شما؟ نشناختمتون؛



 

 عاشق خودمم چون زهیبر برام دلت ینطوریا یدار حق: گفتم و دمیخند

 !شدم خودم

 

 .یشد خوشگل یلیخ واقعا یول! حلقم تو نفست به اعتماد_ 

 

 نمتیبیم تاالر تو رمیم دارم من. خوشگله چشمات برم قربونت_ 

 .گهید

 

 ..فعال. یآبج باشه_ 

 

 نیآرم نیماش دنبال چشم با.. شدم خارج شگاهیآرا از و کردم یخدافظ

 با و دهدا هیتک رنگش یقنار زرد پورشه به ابونیخ اونور دمید که گشتم

 بود دهیپوش یبراق یتوس شلوار و کت... کنهیم نگام داره یچندش لبخند

 ژل شدت از که شمییخرما یموها. یانقره کراوات و دیسف رهنیپ با

 ودب لیاستاخوش هایلیخ نظر از.. بود شده شونه باال به و زدنیم برق

 لد به اصال یول.. بود جذاب دیشا براقش و روشن یچشما با پشیت و

 پیت.. بودم ارشیک رهیت یموها و چشما عاشق من.. نشستینم من

 درظاهر و یرسم پیت نیا از شتریب یلیخ یلیخ ارشیک اسپرت

 !نشستیم دلم به نیآرم دخترکش

 

 اونم و نشستم نیماش تو بهش کردن سالم یحت بدون و کردم رد ابونویخ

 به مه ینگاهمین من یول بهم شد رهیخ وفتهیب راه نکهیا بدون.. نشست

 ...نکردم زشیه نگاه



 

 !یشد شهیهم از دلرباتر یلیخ_ 

 

 .ممنون: گفتم سرد فقط

 

 خرذوق و کنمیم توجه بهش کنه فکر شد باعث سردم لحن نیهم اما

 وت*شه یرو از فقط فهممینم کنهیم فکر!! یعوض بازهوس زیه! شد

 .خوادیم منو

 

 اصال آهنگه از که کرد play رو یاعاشقانه شاد آهنگ و افتاد راه

 .. کردیم یهمخون باهاش یحت خودش اما ومدین خوشم

 زور به تاالر تا و سبکش یرفتارا همه نیا از اوردمیم باال داشتم

 !کردم تحملش

 

 اما کنه باز منو سمت در ادیب تا شد ادهیپ و نگهداشت تاالر یجلو

 تاالر اطیح محوطه وارد ازش جلوتر و شدم ادهیپ زودتر بهش اعتنایب

 ..اومد راه شونم به شونه و رسوند بهم خودشو.. شدم

 

 ؟یکنیم فرار ازم چرا_ 

 

 لقهح بازوم دور دستتو: گفت و سادیوا که نگفتم یزیچ و زدم یپوزخند

 !میبش هم مال قراره ما که بفهمن همه  خوامیم. کن

 



ه  ..باش الیخ نیهم به! ه 

 رو دختر هی هرشب که بازهوس یتو مال نه ارشمیک مال فقط من

 !خوابتهتخت

 

 اما بکنم رو گهیم که یکار بود منتظر و بود جلوم بازوش همچنان

 شده عیضا یبدجور.. شدم دور ازش و کردم تند پا و نکردم نکارویا

 آمدخوش مهمونا به که رو عموصابر و خاله تاالر در یجلو. بود

 خاله و دنز یلبخند دنمید با.. سمتشون رفتم لبخند با و دمید رو گفتنیم

 .بزنن چشت ترسمیم! دختر یشد خوشگل چقدر: گفت یخوشحال با

 

 !جون خاله شما اندازه به نه_ 

 

 .من بشم فدات_ 

 

 ..خدانکنه_ 

 

 دخترم؟ یاومد یک با: گفت عموصابر

 

 .اومده من با: اومد سرم پشت از نیآرم یصدا

 

 به متعجب خاله که دادم رونیب حرص پر نفسمو و شد محو لبخندم

 ن؟یاومد باهم که هیخبر: گفت و کرد نگاه هردومون

 



 .فقط شد یاتفاق ؟یخبر چه نه: دادم جواب نیآرم از زودتر

 

 65پارت#

 

 رتاال وارد مهمونا هیبق اومدن با. گفت یآهان که کرد باور حرفمو انگار

 . . . .  ارمیب در شالمو و مانتو تا رختکن سمت رفتم و شدم

 

 کینزد یخال یزایم از یکی سمت رفتم و شدم خارج رختکن از

 .. نشستم و دمیکش رونیب یصندل هی و دوماد و عروس گاهیجا

 شهیهم مثل و نشستن یزیم دور گهید دختر تا دو با که دمید نویآرم

 در یسع یحرکات با هم دخترا و خندهیم قشقش یبازسبک با داره

 ..دارن یدلبر

 با خودمو مراسم شدن شروع تا دادم حیترج. بود یهمزن به حال صحنه

 دمید که کردم بازش و آوردم در فمیک از مویگوش.. کنم سرگرم میگوش

 "!جانان چشمه تو یادیز شتیآرا: "بود نوشته.. دارم بهزاد از جیمس هی

 

 و داد جواب زود یلیخ که زدم زنگ بهش ده؟ید منو کجا.. کردم تعجب

 یچ واسه! هان؟ هیوضع چه اون: اومد یگوش پشت از بلندش یصدا

 ! ؟یباش چشم تو انقد که کنن شتیآرا نقدریا یگذاشت

 

  ظه؟؟یغل کجاش شمیآرا: گفتم تعجب با.. بود یعصب یلیخ

 

 .ادهیز ییتنها اونجا که ییتو واسه یول ستین ظیغل_ 



 

 .هست عموصابرم و خاله. ستمین تنها من اما_ 

 

 ...یهرچ حاال_ 

 

 

 ؟یدید منو کجا_ 

 

 اصال روت پسره اون نگاه از. تاالرم رونیب االنم.. شگاهیآرا یجلو_ 

 ن؟یکنیم کاریچ االن.. زهیه یادیز! جانان ومدین خوشم

 

 .. گذرونهیم خوش گهید دختر تا دو با داره_ 

 

 ؟یدرآورد رو مانتوت و شال_ 

 

 .آره خب_ 

 

 شتویآرا وبر.. تو امیب تونستمیم کاش: گفت و داد رونیب یعصب نفسشو

. کن سرت رو شالت هم بعد. چشمتو هیسا مخصوصا کن ترکمرنگ

 . جانان کنمیم خواهش

 

 .بهزاد نباش نگرانم_ 



 

 . بکن رو گفتم که یکار! هستم_ 

 

 ..باشه: گفتم دیترد با

 

 .کنه شک نیآرم ممکنه کن قطع حاالم. نیآفر_ 

 

 ! دبو شده یرتیغ چقدر.. کردم قطع رو یگوش و کردم یعیسر یخدافظ

 

 و انداختم موهام یرو یکم و تم*لخ یبازوها یرو رو شالم و رفتم

 . جام سر برگشتم

 کمرنگ به کردم شروع و درآوردم یمرطوبدستمال و نهیآ فمیک از

 کاریچ یدار: اومد بهم کینزد نیآرم یصدا... چشمم هیسا کردن

 ؟یکنیم

 

 .کنمیم کمرنگ شمویآرا دارم مگه؟ یکور: گفتم سرد

 

 .که بود قشنگ_ 

 

 یاومد چرا دخترا همون شیپ برو تو. ومدین خوشم من چه تو به_ 

 نجا؟یا

 



 ییاونا از خوشگلتر تو چون: بهم شد رهیخ و نشست روبروم یصندل

 ! زدلمیعز

 

 باهام؟؟ ینزن حرف ینجوریا شهیم: گفتم انزجار با

 

 .بشنوه حرفارو نیا خداشه از یدختر هر چرا؟_ 

 

 .بسه گهید حاالم! ؟یاوک ادینم خوشم من_ 

 

 دش کمرنگ یوقت و دادم ادامه کارمو واکنشش به توجهیب و گفتم نویا

 ینیسنگ اما.. شدم سرگرم میگوش با دوباره و گذاشتم فمیک تو رو نهیآ

 رو شاریک جیپ و نستایا تو رفتم. کردیم تمیاذ یبیخ روم نیآرم نگاه

 قفل جشیپ خداروشکر یول بودم کرده آنفالوش.. کردم جو و جست

 . نبود

" Dr" کلمه با بود لشیفام و اسم.. بود یداشتن دوست هم شیدیآ یحت

 کنمیم که یکار نیاول شم دکتر و برسم آرزوم به اگه منم. اولش( دکتر)

 .امیپزشک عاشق واقعا چون.. مهیدیآ اول به کلمه نیهم افزودن

 

 .المصب داشت فالوور چقدرم! دکتر یآقا جووونم

 و بود یقشنگ یلیخ عکسه که بود یپزشکیگوش عکس هی لشیپروفا

 قطف شیوگرافیب اما نداشت یپست.. شغلشه عاشق چقدر دادیم نشون

 لمد تو و زدم یلبخند بغض با.. کنارش قلب هی با بود اسمم اول حرف

ت منم: گفتم  . یبفهم ستین وقتش االن فقط.. ارشیک دارم دوس 



 

 .اومدن دوماد و عروس که شد اعالم باالخره و گذشت چقدر دونمینم

 ...تاالر یورود سمت رفتم و شدم بلند زیم پشت از

. 

. 

. 

. بود یخوب جشن یلیخ ییخدا و بود گذشته مراسم از یساعت یچندساعت

 روشن رو رقصستیپ یینورها فقط و بودن خاموش چراغا همه االنم

 حیترج یول بود کمرم تو قر یکل. وسط بودن ختهیر همه و بود کرده

 هی خب یول شهیم ناراحت سیراو دونستمیم. نمیبش نجایهم دادمیم

 .شم بلند یحت دمیترسیم ییجورا

 دیبا یول.. بودم راحت و شدینم مزاحمم ادیز نیآرم هم خداروشکر 

 دور عموصابر و خاله همراه االنم. زدمیم حرف باهاش امشب نیهم

.. اومد من به خطاب دختر تا دو یصدا که میبود نشسته زایم از یکی

 .بودن یلیام و هلن

 خالفتم نباریا منم.. رقصستیپ به بردنم و کردن بلندم اصرار یکل با

 .....نشن ناراحت تا نکردم

 

 ناو دخترا با یکل نکهیا بعد و شد آب خمی بعد یول بود سختم اولش

... میشد خارج ستیپ از باهم میدرآورد یبازمسخره و میدیرقص وسط

 به. .رفتن و بمونم نجایهم گفتن بهم که دنید ارویک دونمینم دوتا اون

 مراسم یآخرا چون.. موندم منتظرشون و دادم هیتک سرم پشت ستون

. داشتم اضطراب ییتنها من و بود یجانیه و ملتهب یلیخ جو بود



 روبروم و دیرس بهم. شدیم کینزد بهم که دمیشن رو عموصابر یصدا

 .زدم یکیکوچ لبخند که سادیوا

 

 .میبر ایب شن مزاحمت ممکنه. دخترم نسایوا نجایا_ 

 

 . انیب تا باشم نجایهم گفتن. رفتن و داشتن یکار هی دخترا آخه نه_ 

 

 تو بهیغر پسر همه نیا وجود با یسیوا نجایا ییتنها خوادینم تو_ 

 ..میبر ایب. تاالر

 

 به خطاب که اومد نیآرم یصدا که برم همراهش خواستم مخالفتیب

 .بود باباش

 

 بابا؟_ 

 

 راجب خوامیم یبد اجازه اگه: گفت و دیرس بهمون که سمتش میدیچرخ

 .بزنم حرف جانان با یموضوع

 

 .. نکرده الزم: گفت و کرد یاخم عموصابر

 

 شما: گفتم و سادمیوا که کنه دورم نیآرم از خواست و گرفت دستمو

 .بزنم حرف باهاش خوامیم منم. امیم بعد قهیدق چند من دیبر



 

.. گذاشت تنهامون و کرد قبول یول کرده تعجب که بود معلوم کامال

 دارهبر سرم از دست نیآرم کال و وفتهیب یاتفاق هی که بود خدام از االن

 ..بود محال اتفاق نیا اما

 

 .ادهیز صدا نجایا. تاالر اطیح میبر_ 

 

 همحوط وارد و تاالر از رونیب میرفت باهم و گفتم یاباشه سرد یلیخ

 ...میشد تاالر مانندباغ اطیح ییایرو و خوشگل یلیخ

 

 65پارت#

 

 نشده بدل و رد نمونیب یحرف هنوز و داشتمیبرم قدم ازش فاصله با

 پارک رونیب که بهزاد نیماش و افتاد تاالر یورود در به نگاهم. بود

 دزو یلیخ یول اومد لبم به یلبخند شینگران و توجه همه نیا از.. بود

 .. کردم جمعش

 

 ؟یکرد فکر روزم اون شنهادیپ راجب_ 

 

 ترآروم قدمامو و شدم نهیس به دست و دمیکش بازوهام رو شتریب شالمو

 :گفتم یپوزخند با و کردم

 



 رفک دتیتهد راجب آره یول ؛ شنهادیپ گذاشت شهینم اسمشو البته_ 

 !کردم

 

 .کنمیم یهرکار بهت دنیرس واسه من بودم گفته_ 

 

 ؟یکش آدم یحت_ 

 

 !یکش آدم یحت آره_ 

 

 نیا ندم ادامه دادم حیترج ک نکنم بارونش فحش تا گرفتم خودمو یجلو

 ..بحثو

 

 م؟یبزن حرف و مینیبش جا هی شهیم فقط_ 

 

 ..باشه_ 

 

 نیماش به و برگشتم.. بود دورتر کمی که یمکتین سمت رفت و گفت نویا

 ؟یخوب: دیپرس سر اشاره با و داد نییپا روشهیش که کردم نگاه بهزاد

 

 اهنگ عیسر.. نبودم خوب واقعا چون.. دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 ونا رو مینشست و رسوندم نیآرم به خودمو تند یقدما با و گرفتم ازش

 ه؟یچ جوابت خب؟: گفت اون و گرفتم فاصله ازش بازم و مکتهین



 

 ؟یباش نداشته ارشیک به یکار گهید یدیم قول_ 

 

 ! قولش و مرده. دمیم قول آره_ 

 

 ستین یهرکس کار بودن مرد.. نموند دور چشش از که زدم یپوزخند

 !!یکشیم دکی به رو بودنش نر فقط یمرد از تو! نامرد

 

 .باشم باهات که کنمیم قبول منم_ 

 

 .زدند برق هوسش از پر یچشما و اومد لبش به یلبخند

 

 .میکن ازدواج یزود نیهم به خوامینم اما_ 

 

 چرا؟؟: شد محو لبخندش

 

 هشینم: کنم حفظ رو آرامشم کردم یسع.. بودم یحرص یادیز دستش از

 منم.. موننیم نامزد مدت هی آدما همه. میکن ازدواج هوی ینطوریهم که

 .کمه سنم هنوز که

 

 ... بود سخت برام چقدر" نامزد" کلمه همون گفتن دونهیم خدا

 



 .زمیعز یبگ تو یهرچ باشه_ 

 

 .ینیبینم منو گهید یبزن صدمه ارشیک به یبخوا اگه اما: گفتم قاطع

 

 

 یاگهید آدم به من جز بفهمم اگه.. کن باز گوشاتو خوب پس باشه_ 

 یجلو قسم شرافتم به یکنیم فکر یعوض کهیمرت اون مخصوصا

 !زمیریم خونشو چشمات

 

 تو نکهیا با.. دادم فشار هم یرو سفت چشمامو و گرفتم ازش نگاه

 و بود ینیسنگ یلیخ جو یول بود خنک هم هوا و میبود باز یفضا

 فتکثا.. کنمیم انتیخ ارشیک به دارم کردمیم حس.. شدمیم خفه داشتم

 وت بزنم خواستیم دلم چقدر! ؟یعوض کهیمرت گهیم بهش یحق چه به

! ارهیب زبون به اسمشو یحت فشیکث زبون اون با نداره حق بگم و دهنش

 ... کنم سکوت حرفاش و ناشیتوه یجلو بودم مجبور اما

 

 !؟یدیفهم_ 

 

 من ادوم. یبزن داد من سر یندار حق تو اوال نیبب: گفتم تیعصبان با

 .کنمینم حاالم و کردمینم فکر ارشیک به وقتچیه

 

 .. شدم دور ازش تند یقدما با و شدم بلند و گفتم نویا

 گرفت بازومو و رسوند بهم خودشو



 

 !خوشگلم زدم داد سرت دیببخش_ 

 

 یادیز داشتم.. سمتش دمیچرخ و کردم آزاد دستاش حصار از بازومو 

 ..سردم یرفتارا همه نیا با دادمیم یسوت

 

 بفهمن همه تا یباش باهام رو نفره دو رقص هی یدیم افتخار حاال_ 

 !!؟یمن مال گهید

 

 !کنم؟ تحملش دیبا یچطور من.. خوردیم هم به داشت حالم

 

 !نه: گفتم رک یلیخ

 

 چرا؟: اوردین روش به یول شد عیضا

 

 . خستم ستین خوب حالم_ 

 

 ! من برم تیخستگ قربون_ 

 

 .نیآرم کن بس_ 

 



 از تو که کنم اعالم همه به خوامیم من ؟یایب راه باهام یخواینم چرا_ 

 . یمن نامزد االن

 

 .کنمیم خواهش.. نه االن نه_ 

 

 !ببرمت؟ زور به ای یایم باهام. گفتم که نیهم_ 

 

 ام؟یب کجا_ 

 

 شمیپ دیبا هم تو. کنم اعالم همه به رو مونینامزد خوامیم که گفتم_ 

 .یباش

 

 .کنم قبول بودم مجبور.. کردیم خفم داشت بغض

. 

. 

. 

 و شد تموم بود کرده خرابش برام نیآرم که یمراسم اون باالخره

 ... خونه میبرگشت

 با و بود گرفته رو کروفنیم دستش هی با که یدرحال آدما همه نیب اون

 بماند و کرد اعالم رو مونینامزد همه به رو، من دست شگهید دست

 ! کردن تعجب چقدر دونستنیم رو هیقض که ییاونا

 برام نیآرم با مینامزد چون.. شدم خار نفر صد چند نیب کردمیم حس

.. تندونسینم که هیبق تظاهره هی نیا که دونستمیم خودم فقط.. بود ننگ



 یوقت یحت من.. دادیم عذابم نیا و عاشقشم من کردنیم فکر همه

 رو چندش از صورتم شدن جمع یجلو زور به هم بود گرفته دستمو

 !!بودم گرفته

 

 به و اجباره نوع هی که بود شده متوجه اون فقط سیراو یبرا رمیبم

 اشک از پر قشنگش یچشما همونجا.. کردم قبول نیآرم دیتهد خاطر

 سیراو یخوشبخت و یخوشحال به یعروس بود دهید حاال تا یک و شد

 یخدافظ موقع یحت اون و بودم شده باعث من بشه؟ زدهغم ینطوریا

 فکر هم همه.. هیگر ریز زد بغلم تو و رهیبگ خودشو یجلو نتونست

 ... هیخدافظ یهیگر کردن

 

 و خاله.. شدمیم خفه یناراحت و درد شدت از داشتم و بود بد حالم یلیخ

 باهام خواستنیم بودن زدهبهت موضوع نیا از واقعا که عموصابر

 ..اتاقم تو رفتم و ستین خوب حالم گفتم بهشون اما بزنن حرف

 

 یاگوشه به هرکدومو و کندم تنم از لباسارو همه و بستم رو اتاقم در

 ..دمیپوش راحت لباس دست هی و کردم پرت

 

 میگوش پس رفتینم رونیب صدام و بود صدا قیعا اتاق یواراید و در

.. تخت رو نشستم یکیتار همون تو و زدم زنگ بهزاد به و برداشتم رو

 داد جواب زود که بود تماسم منتظر انگار اونم

 

 جانم؟_ 

 



 ....بهزاد الو_ 

 

 از صداش که هیگر ریز زدم صدا با و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 .شد نگران خط اونور

 

 دختر؟ یکنیم هیگر چرا..  شده؟یچ جانان_ 

 

 یمعرف خودش نامزد منو همه یجلو کثافت اون: گفتم یدیشد بغض با

 ....بهزاد کرد

 

 تداش احتمال یاتفاق نیچن یول: گفت و داد رونیب حرص پر نفسشو

 ؟؟یکنیم ناراحت ینطوریا خودتو چرا. جانان وفتهیب

 

 همه و کردیم نکارویا دینبا اون.. کردم انتیخ ارشیک به کنمیم حس_ 

 !شهیم نابود ؟؟یچ برسه ارشیک گوش به اگه.. دنیفهمیم
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 وارشیک یک اونجا! دخترخوب؟ هیچ حرفا نیا: گفت یمهربون لحن با

 . ینکرد انتیخ بهش چوقتیه تو درضمن بگه؟ بهش که شناسهیم

 



 لبمق دونمیم خودم فقط که یدرحال بشناسن نیآرم نامزد منو همه یوقت_ 

  ست؟ین انته،یخ جور هی گستید یکی مال

 

 !یزد توهم ستین خوب حالت تو. ستین نه_ 

 

 دلش! کردیم مسخرم و گرفتیم ییامال غلط بدم حال نیا تو نمیا

 ..ها خوشه

 

 ؟..بهزاد_ 

 

 جانم؟_ 

 

 نمیبیم کنمیم فکر هرچقدر کنه؟ دایپ ادامه یک تا قراره یباز نیا_ 

 کرد دایپ ادامه یباز نیا اگه! نداره یاجبار ازدواج هی جز یاجهینت چیه

 !!؟یچ میکن عقد کرد مجبورم دشیتهد همون با نیآرم و

 

. رفاح نیا از نشنوم گهید: گفت یبلند یصدا با و حرفم از شد یعصب

 ارمذینم من یعنی. یکن ازدواج کهیمرت اون با ستین قرار چوقتیه تو

 .باش مطمئن نویا. یباش ارشیک از ریغ به یکس مال

 

 چطوره؟ حالش ارشیک: دمیپرس و بدم ادامه بحثو نیا نخواستم

 



. یدونیم که خودت بگم یچ گهید ستین خوب اصال که حالش_  

 دهیشن صداتو یداریب و خواب نیب.. شد داریب یرفت نکهیا بعد ساعتمین

 ..دهید خواب فقط گفتم بهش یول بود

 

 شهیم درست یچ همه اما: داد ادامه اون و زد چنگ گلوم به بغض

 ..جانان

 

 الیخ االن اون شه؟یم درست یچ همه یچطور نیآرم وجود با_ 

 دمب انجام گفت یهرکار مجبورم منم... کردم قبولش واقعا من که کنهیم

 ادامه یک تا تیوضع نیا ستین معلومم.. برم باهاش گفت که هرجا و

 ...کنه دایپ

 

 . یبد انجام گفت یهرکار یستین مجبور تو_ 

 

 از ریغ بفهمه اگه گفت خودش.. کنه شک بهم ممکنه چون. هستم_ 

 جلو خونشو کنمیم فکر ارشیک مخصوصا یاگهید کس به خودش

 !دارم دوسش کنم تظاهر نکهیا جز ندارم یاچاره پس! زهیریم چشمام

 

 .. گفتم هیگر و بغض با حرفارو نیا همه

 

 ! رو کهیمرت کنم شخفه خودم خوادیم دلم_ 

 



. بهزاد میزنیم حرف بعدا: گفتم آروم که خورد اتاقم در به تقه چند

 ..خدافظ

 

 تو اومد و کرد باز رو اتاق در خاله.. کردم قطع و نشدم جوابش منتظر

 کردم پاک رو اشکام که

 

 زم؟یعز ینشست یکیتار تو چرا_ 

 

 .فقط کردیم درد سرم کمی_ 

 

 تنشس کنارم و شد نییپا باال تخت و کرد روشن آباژورو چراغ یجا به

 رونام نیب دستامو و انداختم نییپا سرمو بهش کردن نگاه بدون که

.. بود سردم غم و ترس شدت از من یول نبود سرد اتاق یهوا.. بردم

 خوب اصال روزاش نیا حال که عشقم بخاطر غمم و بود ندمیآ از ترسم

 ...معرفتیب من بخاطر ستین

 

 وازدواجش شنهادیپ هوی که افتاده نیآرم و تو نیب یاتفاق چه جانان؟_ 

 !م؟یدینفهم ما و کرد یخاستگار ازت یک اصال ؟یکرد قبول

 

 ؟؟ینپرس یسوال موضوع نیا از شهیم خاله: گفتم یملتمس لحن با

 

 شد؟یچ هوی چرا؟ آخه_ 

 



 ..شد عوض راجبش نظرم ینطوریهم.. یچیه_ 

 

 رد که کرد نگاه گهید یجا هی به و نگفت یزیچ یول گمیم دروغ دیفهم

 ودب سادهیوا چارچوب تو که دمیرس عموصابر به و کردم دنبال نگاهشو

 وترمیکامپ زیم یصندل یرو و تو اومد اونم.. کردیم نگام غم با و

 نشست

 

 .دخترم بگو من به گهید زیچ ای کرده دتیتهد اگه_ 

 

 .کردم قبول خودم.. یچیه نه_ 

 

 بگو ما به: گفت یمهربون لحن با و انداخت هامشونه دور دستشو خاله

 یبکن یکار لتیم برخالف خوامینم. دستم یخواهرم یامانت تو.. زمیعز

 اون اگه یحت. یندار یاعالقه بهش که یکن ازدواج یکس با یبخوا و

 ..باشه خودم پسر آدم

 

 .برم قربونت نباش نگران: زدم یلبخند زور به

 

 قبول.. کنمینم پنهون شماها از یزیچ من گفتم هردوشون به رو بعد

 .خواستم خودم.. نبود لمیم برخالف هم نیآرم کردن

 



 و شدن بلند. بود محاالت جزو اتفاق نیا چون نکردن باور بود معلوم

 از بخواب حاالم. میکنینم سوال ادیز دخترم باشه: گفت عموصابر

 .یاخسته حتما یداریب زود صبح

 

 .ریبخ شبتون چشم: شدم بلند منم

 

 ...رفتن و گفتن ریبخ شب هردو

 

 و ستین لمیم برخالف نیآرم! هه.. قهیدق چند تو گفتم دروغ چقدر من

 یدروغا چه! شد؟ عوض راجبش نظرم ینطوریهم! خواستمش؟ خودم

 !یامسخره

 

 و حوله کمدم تو از و دادم رونیب صدا با نفسمو و زدم کنار رو فکرام

 ....شدم حموم وارد و برداشتم لباس

 

 رو رم*یز یلباسا فقط که بودم خسته انقدر یطوالن حموم هی بعد

 . . . . .  برد خوابم تنپوش حوله با و دمیپوش
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 هی کنارم. بود عقدم مراسم... کردم نگاه خودم به عقد یسفره نهیآ تو

 هم من و ارشهیک که دونستمیم یول نداشت چهره که بود نشسته یپسر

 ...بودم خوشحال عقد نیا از



 به داشت شباهت که ومدیم نفر هی یطانیش قهقهه وحشتناک یصداها

 یجلو: "شدیم اکو گوشم تو نیآرم یحرفا همزمان و نیآرم یصدا

 ..!" زمیریم خونشو چشمات

 درد زا یامردونه یناله یصدا هوی و گفتم روبله.. بود گفتنم" بله" وقت

 نگاه ارشیک به و دمیچرخ زدهوحشت.. شد یخون عقدم یمانتو و اومد

 وت یخون یچاقو هی دمید که کردم نگاه دستامو.. ستین دمید که کردم

 .. کشتم آدم انگار و دستمه

 !بود خت*ل و نبود تنش یلباس یانگار که دمید نویآرم

 رت*ج من حاالم.. یختیر خونشو خودت: گفت و زد یطانیش قهقهه 

 !رو بودنت دختر خون.. زمیریم خونتو گهید جور هی و دمیم

 مخواست که دمید رو ارشیک خون غرق جنازه و کردم نگاه پام نییپا به

 تو لباسامو و سمتم آورد هجوم نیآرم و ومدیدرن صدام یول بزنم غیج

 ......و کرد پاره تنم

 

 خواب از و زدم یغیج نییپا شدم پرت یبلند از نکهیا احساس با

 دش باز شدت به اتاق در.. کردمیم هیگر و زدمیم غیج همچنان... دمیپر

 آغوش هی تو بعد لحظه چند.. هیک دمیند بود کیتار جا همه چون و

 ..شد قطع غامیج یصدا و رفتم فرو زنونه

 

 ..یدید خواب فقط.. بگردم دورت باش آروم_ 

 

 خواب نیا... دمیلرزیم و بودم کرده عرق ترس از.. بود خاله یصدا

 ...بودم دهید چشمام یجلو مرگو.. نبود کابوس

 



 ..دخترکم باش آروم برات رمیبم یاله جانان؟_ 

 

 و بخورم تونستم قولوپ هی فقط که آورد برام آب وانیل هی عموصابر

 پر اتاقو کل هقامهق و هیگر ریز زدم یبلند یصدا با شدم آروم یوقت

 ... کرد

 

 لباسم بود دهید چون عموصابر.. کردمیم هیگر و دمیلرزیم محسوس

 کردنم آروم در یسع خاله و بود سادهیوا فاصله با ستین مناسب

 .. داشت

 چه نیا!! شد اوز*تج بهم و داد جون چشمام یجلو عشقم خواب تو

 یعواق و واضح انقدر چرا ؟؟یچ یعنی نیا! خدا؟ بود یوحشتناک کابوس

 حکم برام که یاوز*تج ترسناک یلیخ صحنه اون مخصوصا ؟..بود

 !!! داشت رو مرگ

 

 ..بگو یزیچ هی کنمیم خواهش جانان_ 

 

 دمخو به نباریا و دیپاش صورتم به آب قطره چند که نزدم یحرف بازم

 دمیبلعیم رو ژنیاکس یتشنگ و عطش با و بودم آورده کم نفس.. اومدم

 ... کردمیم هوا از پر هاموهیر و

 

 دکتر؟ میبر یخوایم خوبه؟ حالت: گفت عموصابر

 

 ..کردم داریب شمارم دیببخش.. خوبم نه: گفتم یفیض یصدا با



 

 ؟یشد آروم ؟..قشنگم هیحرف چه نیا: کرد بوس گونمو خاله

 

 یزیچ. نیهم یدید کابوس هی فقط: گفت که دادم تکون رو سرم

 .بخواب ریبگ حاالم... ستین

 

  :گفتم بغض با و ملتمس که برن عمو با تا شد بلند و گفت نویا

 

 .ترسمیم ؟؟ینر شهیم خاله_ 

 

 .مونمیم شتیپ. زمیعز باشه_ 

 

 و ردک ترک اتاقو بهم ینگران نگاه بعد عموصابر و زدم یفیضع لبخند

 و یدینپوش لباس چرا: گفت و کمینزد اومد خاله.. بست رو در

 ؟یدیخواب ینطوریهم

 

 ...بودم خسته_ 

 

 کرد کمکم و کمینزد اومد و برداشت بود زیم یرو که لباسامو

 ... بپوشمشون

 

 ؟یدید یخواب چه_ 



 

 باشه: گفت عیسر که شد یجار اشکام و دمیلرز دوباره شیادآوری با

 ..ریبگ آروم. یبگ خوادینم باشه

 

 دیشک روم رو پتو.. بکشم دراز تا آورد هامشونه به یفشار و گفت نویا

 ..دیبوس مویشونیپ و

 

 .. زمیعز شتمیپ من_ 

 

 مادرانه عشق هی و ینگران از پر که شییایدر یچشما به زدم زل

 ...بود

 

 ا؟یرو خاله_ 

 

 دلم؟جان_ 

 

 از رپ مامانم یچشما دمیدیم بد خواب میبچگ تو هروقت: گفتم بغض با

. .داشتم دوسش یلیخ که شدیم یامادرانه عشق با بشیترک و ینگران

 ..هیاونجور شمام یچشما حاال

 

: گفت بغض با.. بود کرده پر چشماشو اشک خواهرش یادآوری از

 که همونطور.. زدلمیعز دارم دوست خودم دختر دختر نیع تورو چون

 . هستم هم شدردونه عاشق بودم امرزمیخداب خواهر عاشق



 

 دوباره که کرد بغلم  شد خم افتادن ادمی خانوادم و بده یلیخ حالم دید

 یچجور نشد معلوم که خونوادم یبرا نباریا اما.. شد بلند مهیگر یصدا

 ... مردن و کردن تصادف

 

 که یقلب مشکل همون بخاطر مامانم و بود تابستون یهاشب از یکی

 ٢ ساعت.. بود گرفته درد قلب داشتش، هم سیراو االن و بود یارث

 هوا میکردیم یزندگ شمال یتو چون یول مارستانیب بردتش بابا شب

 خاطر نیهم به و گرفت یدیشد بارون راه تو.. بود یبارون اکثرا

 .... کردن تصادف

 دفرزن تک بابام... بودم تنها و تک که یمن برا بود یدردناک شب چه

 خواهرو دونهی نیهم هم مامانم.. نداشتم یاعمه و عمو چیه و بود

 عدب و رانیا اومدن تصادف خبر دنیشن با و بودن نیبرل تو که داشت

 . . . . آلمان آوردن خودشون با هم منو... و دفن یهامراسم انجام
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 ..کردم باز رو چشمام کنهیم نوازش موهامو یکس نکهیا حس با

 شستهن تختم لبه که افتاد نیآرم به نگاهم یوقت یول بود تار هنوز دمید 

 که هم تو دمیکش اخمامو و نشستم زدهشتاب کنهیم نوازش موهامو و

 !اخمو یخانوم ریبخ صبحت: گفت و دیخند کوتاه

 

 تو یاومد اجازه بدون یصبح اول یچ واسه: گفتم یعصب و سرد

 !اتاقم؟



 

 !!؟یستین نامزدم تو مگه. ها رفته ادتی انگار_ 

 

 دستام غم و خشم از و کرد پر چشمامو اشک شبید یاتفاقا یادآوری با

 که بهم نیآرم اوز*تج و افتادم وحشتناکم خواب ادی هوی.. شدن مشت

 :گفتم دهیترس و گرفتم فاصله ازش و شدم بلند تخت رو از عیسر

 

 .رونیب برو_ 

 

 وارید به دمیچسب و رفتم ترعقت که سمتم اومد قدم هی و شد بلند 

 

 .این جلوتر_ 

 

 ؟یترسیم ازم چرا جانان شدهیچ_ 

 

 یخواب چه شبید: داد ادامه که دادم قورت رو بغضم و نگفتم یزیچ

 یبخواب یحساب درست ینتونست صبح تا گفتیم مامانم ؟یبود دهید

 .کابوست اون بخاطر

 

 .نیهم بود بد خواب هی فقط. یچیه_ 

 



 بحونهص بعد نییپا ایب و کن عوض لباساتو منتظرتم نییپا من. باشه_ 

 .رونیب میبر

 

 .امینم جایه تو با من_ 

 

 رفتیم اتاق در سمت داشت که همونطور و نکرد حرفم به یتوجه

 .منتظرم نییپا: گفت

 

 پوففف... دادیم نشون رو صبح 99 که کردم نگاه ساعت به. رفت و

  ؟!نمیبب رو یعوض نیا کنم باز چشمامو تا دیبا یصبح اول

 ات بدم لفتش کمی خواستمیم یول رونیب برم باهاش دیبا دونستمیم

 یکارها انجام بعد و شدم یبهداشتسیسرو وارد. ارمیب در حرصشو

 ستیب هی و برداشتم مویگوش.. تخت رو نشستم و رونیب اومدم مربوطه

 .کردم تلف وقت یعبارت به ای کردم سرگرم باهاش خودمو یاقهیدق

 

 ارهد تحملشو حوصله یک. بره و شه خسته که بمونه منتظر اونقدر بزار

 !اخه؟

 کابوسم اون دوباره.. تخت رو انداختم ولو خودمو و بستم رو یگوش

 نیا از دمیترسیم اما.. نبود کنمول هم خواب تو کثافت.. اومد ادمی

 !ادیز یلیخ یلیخ... بود وحشتناک یلیخ.. خوابم

 

 خودمو و نشستم عیسر که تو اومد نیآرم و خورد اتاقم در به تقه چند

 کردم جمع

 



 .ایب زود. منتظرتم ساعتهمین ؟؟ینشد حاضر هنوز چرا پس_ 

 

 ..رفت و گفت یاخوبه که دادم تکون سرمو.. برم بودم مجبور کنم فک

 

 .. دمیپوش رونیب یلباسا یحوصلگیب با و شدم بلند

 که مرفت نییپا هاروپله و شدم خارج اتاقم از شدم حاضر کامل نکهیا بعد

 ..کرد جلب اموتوجه آشپزخونه از یامکالمه یصدا

 

 هوی که یگفت جانان به یچ ن،یآرم پرسمیم ازت گهید بار هی: خاله

 شد؟ عوض راجبت نظرش

 

 .کرد قبول خودش بگم؟ بار چند. مامان یچیه_ 

 

 .بخمشتینم گهید یکنیم تشیاذ ای یکرد مجبورش بفهمم خدا به_ 

 

 الهخ و سمتم دیچرخ نگاهشون که شدم آشپزخونه وارد یکوتاه سرفه با

 .زمیعز سالم: زد یلبخند

 

 .یخوابب نذاشتم شمارم شب دیببخش. ریبخ صبح. سالم: زدم یلبخند منم

 

 .بخور رو تصبحونه ایب حاال قشنگم؟ هیحرف چه نیا_ 

 



 نکهیا از.. خوردم لقمه تا چند و زیم پشت نشستم مخالفتیب و بود گشنم

 خوردنش حرص از منم و بود شده یحرص نیآرم دادمیم لفتش نقدریا

 ریس که کامل. دیخندیم زیر و بود شده متوجه هم خاله. بودم خوشحال

 ادد هلم بایتقر خاله که کنم جمع هم رو سفره خواستم و شدم بلند شدم

 !بده حرصش کم بسه: گفت خنده با و نیآرم طرف

 

  جون؟ خاله هیچ منظورت: گفتم و چپیعل کوچه به زدم خودمو

 

 !؟یدیم حرص منو حاال میبر ایب: گفت و دیکش بازومو نیآرم

 

 ترآروم و کردم آزاد دستاش حصار از بازومو و هم تو دمیکش اخمامو

 :گفتم بشنوه خودش فقط که یطور

 

 !بدم هم حرصت بخوام که یندار ارزش یانقدر_ 

 

.  ومدا دنبالم که افتادم راه ازش جلوتر خاله از یخدافظ بعد و گفتم نویا

. . . . 

 

 ..افتاد راه و نیماش تو مینشست

 

 م؟یببر یخوایم کجا حاال: گفتم میشگیهم سرد لحن با

 

 .بهت گذرهیم خوش. خوب یجاها_ 



 

 هی حکم فقط که ییتو با اونم گذره؟یم خوش بهم.. زدم یمحو پوزخند

 ! ؟یدار برام رو دهندهعذاب

 

 به و درآوردم فمیک از مویگوش.. بود پخش چرت آهنگ هی معمول طبق

 .پرتن و چرت یلیخ آهنگاه: گفتم همزمان و کردم وصل پخش

 

 !ریبگ رادیا و بزن غر فقط تو_ 

 

 به سرمو و کردم play مویگوش یآهنگا از یکی و نکردم یتوجه

 ...بستم چشمامو و دادم هیتک شهیش

 

 گوشم من یول جا همه و یچ همه درباره زدیم حرف زیر هی نیآرم

 سرمست کنمیم گوش حرفاش به کردیم فکر که اونم.. نبود باهاش

 ..بودم کرده play که بود یآهنگ به من حواس همه اما.. بود

 

 ...تو یهوا یب کنم سر تو یب.. ستین عادالنه"

 ...تو یها دست از من یدور.. ستین عادالنه

 ...مدام حسرت و بمانم من.. ستین عادالنه

 تمام نا عشق نیا از قسمتم.. ستین عادالنه

 ...ستین راه روبه میزندگ حال من ریمس هم

 ..ستین آه و درد تا دو ما حق من ریمس هم



 ست؟ین عادالنه چرا یزندگ نیا از ما سهم

 ...ستین عاشقانه من ناتمام شب نیا تو یب

 ...من پناه یا سرم از جانم رودیم تو یب

 ...من گاه هیتک امخسته تو یب بمان من یپا

 ...ستین راه به رو میزندگ حال من ریمس هم

 .."ستین آه و درد تا دو ما حق من ریمس هم
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 ثلم اونم کنه؟یم کاریچ االن یعنی.. نهینب نیآرم تا کردم پاک اشکامو

 مدل چقدر... ششکسته قلب یبرا رمیبم گرفته؟ دلش و بده حالش من

 دوسش من کنهیم فکر نکهیا دادیم عذابم چقدر و بود شده تنگ براش

 هم از مارو تلخ سرنوشت و بودم عاشقش خودمم که یدرحال... ندارم

 یرنطویا کردمینم ترکش اگه.. بود خودم اشتباه تاوان... بود کرده دور

 دیشن هم نیآرم و دمیکش یآه اریاختیب... شدینم

 

 چته؟_ 

 

 .نداره یربط چیه تو به: گفتم شهیهم از تر سرد

 

 ...نگفت یزیچ و دیکش یپوف

 

 66پارت#



 

 . . . بعد ماه سه

 

 :ـارشیک#

 

 هاتن که یبغض.. دادم قورت رو بغضم و دادم هیتک تخت تاج به سرمو

 ینیبیم! جانانم؟جان باهام یکرد کاریچ ینیبیم... بود روزام نیا همدم

 دلبخن یحت ستمین بلد گهید که یکرد کاریچ خوشحال شهیهم من با

 تو... یدینم بهم خودت از یخبر چیه و یرفت که ماهه سه االن بزنم؟

 !؟یشد سنگدل انقدر یک

 

 من زا! یکشت ارشویک تو... معرفتیب یکرد رمیپ سال یس ماه سه تو

... متحرک یمرده به یکرد لمیتبد.. یساخت مرده روح هی با جسم هی

  ؟؟یتونست چطور

 

 دردام به هم رو ینگروندل چرا... نامرد بده خودت از یخبر هی حداقل

 عاشقت نکهیا جز یگناه مگه! هان؟ هیچ من گناه مگه ؟؟یکرد اضافه

  دارم؟؟ شدم

 اما.. شدمیم آروم بغضم شکستن با فقط و نبود خوب اصال حالم

 خفه قصد و بود گلوم تو هنوزم هیگر یکل با یحت شکستینم وقتچیه

 ...داشت رو کردنم

 

 باهاش یفیضع یصدا و دیشد بغض با و کردم play رو یآهنگ

 ...کردم یهمخون



 

 انگار شهیم تربزرگ من چشم شیپ روز هر داره تیخال یجا" 

 ناچار به رسمیم تو به باز یدر هر به زنمیم

 وارید قلب زهیریم که نباشه تو عکس اگه

 نسپار یشکیه دست منو شه،ینم تو مثل یشکیه

 

 دمینرس مقصد به تو باد تو که برگم هی من

 مینبرد تو از اما شکستم که قلبم هی من

 یدار دنباله ویرفت که یاستاره مثل تو

 دمیام نا وقته یلیخ باشم تو با نکهیا از من

 دمیم ادامه ابد تا که داشتنت دوست به اما

 یدار دنباله ویرفت که یاستاره مثل تو

 ...یدار دنباله ویرفت

 

 منه کار منه کار منه اری تو غم شب هر شبا

 منه طرفدار کنارمه هنوز غمت که گرم تو دم

 منه بدهکار ایدن چقدر که آخ ازم دهیدزد تورو

 

 دمینرس مقصد به تو باد تو که برگم هی من

 مینبرد تو از اما شکستم که قلبم هی من

 یدار دنباله ویرفت که یاستاره مثل تو



 دمیام نا وقته یلیخ باشم تو با نکهیا از من

 دمیم ادامه ابد تا که داشتنت دوست به اما

 یدار دنباله ویرفت که یاستاره مثل تو

 ..."یدار دنباله ویرفت
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 اشک باهاش که ییشبا چه... بود خرابم حال وصف چقدر آهنگ نیا

 بازم یول...! یلعنت آهنگ نیا کردیم ترمدلتنگ چقدر... ختمیریم

 ... کندمینم دل ازش

  

 قعش نیا از سهمم تنها که یعکس... عکسش رو زدم و یگالر تو رفتم

 ...بود سرانجامیب

 ..بود شده ذره هی شییایدر یهالهیت واسه دلم

 ..پروندیم سرم از هوش که ییلبخندا اون واسه

 واسه.. خوندن درس موقع زدناش غر واسه.. دناشیکش خجالت واسه

 ...بلندش یشمیابر یموها و شیبغل تن.. کشیکوچ یدستا اون

 ناو.. کرد هیگر و کرد بغلم.. افتادم شیخدافظ نیآخر ادی....! یلعنت

 شد یهرچ خواست ازم... بود رفته ضعف براش دلم چقدر لحظه

 منم رفت یوقت اما.. هیچ منظورش لحظه اون دونستمینم.. ببخشمش

 شمچ اون نبخشمش ومدیم دلم مگه یول شکست دلم نکهیا با.. دمشیبخش

 !خوشگلمو؟ ییایدر

 



 کردم بازش... اومد ناشناس شماره هی از امیپ هی که بودم عکسش غرق

 ونخ انیجر و شد آوار سرم رو ایدن بود فرستاده که ییعکسا دنید با و

 راچ گست؟؟ید یکی شیپ چرا بود؟؟ من جانان نیا... بست خی رگهام تو

 !! ندارههه امکان نیا نه!!! س؟کهیمرت اون شیپ

 

 نهیآ یجلو و شدم بلند.. بود دستم تو زور به یگوش و دیلرزیم دستام

 با عشقت یگذاشت که ارشیک تو یرتیغیب چقدر.. کردم نگاه خودم به

 !یکرد حبس یلعنت خونه نیا تو خودتو و بگرده گهید مرد هی

 

 بهم که یشوک از رخندهیز زدم قهقهه با هاوونهید مثل و ختیر اشکام

 و یعصب چهره هی و شدن محو کمکم هامخنده... بود شده وارد

 ... تیعصبان و اشک از سرخ یچشما با.. موند ازم وحشتناک

 

 سمت کردم پرت یبلند ادیفر با رو یگوش و دادم دست از کنترلمو

 هب خطاب که ادمیفر با نهیآ شکستن یصدا و نهیآ تو خودم ریتصو

 ..! کرد پر اتاقو بود خودم

 

 !!!رتیغیب_ 

 

 وت صدامیب هیگر همه نیا با که یبغض شدت از شدیم پاره داشت گلوم

 ...بود نشکسته بازم ماه سه نیا

 

 شکست گلوم تو نیسنگ بغض نیا ماه سه از بعد و نیزم رو زدم زانو

 ... شد بلند مردونم یها هقهق یصدا و



 یصدا با داشتم االن بود صدایب اشکام همه ماه سه نیا کل تو که یمن

 ...کردمیم هیگر بلند

 قول به و شناختنشیم طونیش و شاد پسر هی همه که یارشیک من،

 نابود.. شدم ریپ اما... شمینم ریپ چوقتیه که بودم شاد اونقدر بهزاد

 ...شدم

 خبر من و گذروندیم خوش گهید یکی با اون که یماه سه نیا بخاطر 

 هنوزم نکهیا بخاطر... شدینم دل گهید که خودم دل بخاطر... نداشتم

 ...حماقتم بخاطر... کردنش بغل تشنه و بودم دلتنگش

 

 و بودم آورده کم نفس.. شدیم منفجر درد و فشار شدت از داشت قلبم

 از یکی رو دستم... نداشت دنیکش نفس یبرا یژنیاکس اتاق نیا انگار

 اشتمد.. برداشتمش لرزونم یدستا با و نشست نهیآ زیت یخوردها شهیش

 مثل.. زدمیم هق کارم از ترس و غم شدت از! کردم؟یم کاریچ

 گمر یرو گذاشتمش.. دمیلرزیم دنیترس یکیتار از که ییهادختربچه

 شهیش به یفشار حال نیا با یول کارم از دمیترسیم... بستم چشمامو و

 که روحت.. یبتون دیبا تو.. دمیگز لبمو دستم سوزش شدت از که آوردم

 خون یداغ و دادم فشارش ترمحکم! بره نیب از دیبا جسمتم.. مرده

 ناتوان آن کی در بدنم و رفت نفسم درد شدت از و ختیر دستم یرو

 ستمد از و بدم فشار نیا از شتریب رو شهیش نتونستم که یطور.. شد

 رو افتادم حالیب و شد تار جا همه کمکم و رفت جیگ سرم.. افتاد

 دوسش واقعا یعنی... چشمام یجلو اومد عکسا اون دوباره... نیزم

 اون عاشق من جانان داشتم؟؟ کم کهیمرت اون از یچ من مگه داره؟؟

  شده؟؟ دخترباز

 

 اشک درد شدت از که دیرس ییجا به دستم دیشد درد و بدنم یحسیب 

 .. شد جمع چشمام تو



 جانان با هامخاطره و شدنیم قرمز خونم از داشتن اتاق یهاپارکت

 و بزنم یلبخند لحظه نیآخر شد باعث نیهم.. ومدنیم چشمام یجلو

 !رحممیب یکوچولوخانوم عاشقتم یلیخ: کنم زمزمه

 

 . . . ! دمینفهم یچیه گهید و افتادن هم یرو پلکام آرومآروم

 

 66پارت#

 

 :جانان#

 

 روحیب صورت نیا با نیغمگ دختر نیا.. خودم به شدم رهیخ نهیآ تو

 با.. ساله 9١ دختر هی واسه بود ریپ یادیز دختر نیا.. نبودم من

 طول یتو شده الغر بدن و بود افتاده گود رشیز که یقرمز یچشما

 !ماه سه فقط

 

 ... مدت نیا تو بودم دهیکش یچ

 کردیم فکر و رونیب بردتمیم خودش با یابهونه به روز هر نیآرم

 ودب دلم تو عشقم به انتیخ غم فقط که یدرحال گذرونمیم خوش باهاش

 ... شدینم بمینص درد جز یزیچ و

 مبردنیم و شدیم بد حالم زودزود ادمیز یدلتنگ و قلبم فشار شدت از 

 نیآرم... بودم شده فیضع یکل و خوردمینم هم یچیه.. مارستانیب

 که بود یچندروز االنم.. کردیم تمیاذ بازم یول دیدیم نارویا همه کثافت

! نهکیم عقدم برگرده یوقت گفت و بود رفته یجهنم کدوم به دونمینم



 دیتهد ارشمویک جون دوباره چون نداشتم کردن قبول جز یاچاره منم

 ...کرد

 

 و نداره یفیتعر گفتیم و دمیپرسیم بهزاد از ارشویک حال روز هر

 ... کرده حبس خونه تو خودشو

 چون.. بهزاد و بود سیراو هام همدم تنها... داشت هوامو یلیخ بهزاد

 ...داشتن خبر یچ همه از فقط اونا

 

 دمید شبید که یبد خواب بخاطر من و نزد زنگ بهم بهزاد روزید اما

 ارشیک یبرا یاتفاق کردمیم حس و دلم تو بود افتاده یبد ینگران

 ... افتاده

 

 ...نکردم نگاهش یول تو اومد سیراو و خورد اتاقم در به تقه چند

 

 زل خودت به و ینیبش نهیآ یجلو یخوایم یک تا من بگردم دورت_ 

 ؟یزیبر اشک و یبزن

 

 ...گرفت دستامو و زد زانو نیزم یرو کنارم که نگفتم یزیچ

 

 دکتر؟ میبر یخوایم. یکرد تب بازم_ 

 

 دنید فقط من درد درمون: گفتم بغض با و کردم نگاهش نباریا

 ...!ارشهیک



 

 ...کرد نگاهم اشک از پر یچشما با فقط و نزد یحرف

 

 شمیم خفه دارم انگار.. گردهیبرم فردا گفته نیآرم: دادم ادامه

 ...سیراو

 

 نیا باعث که دارم نفرت ازش یول خودمه داداش نیآرم نکهیا با_ 

 .باش مطمئن دهیم جوابشو خدا... حالته

 

 میفتر نیب از غم نیا از هردو ارشیک منو یوقت ؟یک پس: گفتم هیگر با

 گها.. ارشیک واسه فرستاده خودش با منو یعکسا روزید کثافت! آره؟؟

 ...دهید االن تا هم حتما! سیراو شهیم نابود نهیبب اونارو

 

 رحمویب حد نیا تا نیآرم بود نشده باورش... کردیم نگاهم زده بهت

 ...کرده له ارشویک رتیغ و غرور ینطوریا که سنگدله

 نقدریا که برات رمیبم: گفت بغض با و بغلش تو دیکش منو و شد بلند

 ...یبزن دم یتونینم و هاتهشونه رو درد

 

 واسه کردیم هیگر باهام داشت اونم.. شد خفه بغلش تو هام هقهق

 ...خواهرش یبدبخت

 

 و کرد پاک صورتم از رو اشکام و شد جدا ازم که گذشت یاقهیدق چند

 دیبوس گونمو



 

 .شهیم درست یچ همه مطمئنم من.. ارین فشار خودت به انقدر_ 

 

 نتظرمهم نییپا. الکسه: گفت که اومد شیگوش زنگ یصدا گفت که نویا

 .زمیعز خدافظ... برم دیبا

 

 ...خدافظ_ 

 

 از و یزعسلیم سمت رفتم و شدم بلند یصندل رو از رفت نکهیا بعد

 سر نفس هی همشو و ختمیر آب وانیل هی خودم واسه روش آب پارچ

 . بود بغض فشار از که یدرد.. شه کم گلوم درد بلکه تا دمیکش

 ...دارم درد نقدریا که سوختیم خودم واسه دلم

 

 داشتمبرش تختم یرو از و سمتش رفتم میگوش زنگ یصدا شدن بلند با

 کردم وصل تماسو عیسر بهزاد اسم دنید با که

 

  بهزاد؟ الو_ 

 

 .جانان سالم_ 

 

 شد شتریب مینگران شگرفته یصدا دنیشن با

 



  شده؟ شیطور ارشیک بهزاد؟_ 

 

 هچ بود؟ درست شبمید خواب پس: دادم ادامه ترنگران که نگفت یزیچ

 افتاده؟؟ براش یاتفاق

 

 ...ارشیک واسه فرستاده خودش با تورو یعکسا یحروم اون شبید_ 

 

 دنشونید بعد نگو: کردم زمزمه بهت با و گذاشتم قلبم رو دستمو

 !شده؟ شیطور

 

 ...و داده دست بهش یآن جنون هی: شد داربغض صداش

 

 ارشیک بهزاد؟ شدهیچ: گفتم یدیشد ینگران با و ختنیر لیس مثل اشکام

 !شده؟یچ من

 

 ...زده رگشو_ 

 

 ...شد کنده جاش از قلبم کردم حس و شد آوار سرم یرو ایدن

 

 !!س؟زنده..ز االن..ال..خب...خ_ 

 



 یول بود رفته ازش یادیز یلیخ خون و دمیرس رید درسته_ 

 ..!موند زنده خداروشکر

 

 ...دادن بهم ارویدن کردم حس و شد آسوده المیخ

 

 چطوره؟؟ حالش االن_ 

 

 هم یجسم هم.. بود بد یلیخ حالش.. اومد هوش به شیپ ساعت چند_ 

 بهش کردیم فکر که یانتیخ و تو از رلبیز همش و داشت تب. یروح

 ...گفتم بهش ویچ همه شد بهتر که یکم... زدیم حرف یکرد

 

 ....یعنی خب.. خب ؟؟یگفت: گفتم زدهبهت

 

 داره ازین واقعا اون. جانان مارستانیب ایب پاشو: گفت.. بدم ادامه نتونستم

 ...بده یلیخ حالش. نتتیبب

 

 ....نیآرم آخه یول_ 

 

 رستمفیم آدرسو. بکنه تونهینم یغلط چیه کثافت اون: کرد قطع حرفمو

 ...ایب تو. برات

 

 . امیم باشه.. باشه_ 



 

 یک دمینفهم و بودم ارشیک نگران یلیخ... کردم قطع تماسو و گفتم نویا

 قطف االن.. دمیترسینم یچیه از گهید و بود تابیب قلبم... شدم حاضر

 ... نمشیبب خواستمیم

 دش راحت المیخ ستین خونه یکس نکهیا دنید با و شدم خارج اتاق از

 هی و زدم رونیب خونه از... راحتم و شمینم جواب سوال گهید که

 بود فرستاده آدرسشو بهزاد که یمارستانیب به خودمو و گرفتم یتاکس

 ...شدم ادهیپ هیکرا حساب بعد و رسوندم

 

 سرخ   چشماش.. رسوندم بهش خودمو.. بود منتظرم در یجلو بهزاد

 همب زودتر چرا: گفتم تیعصبان و بغض با دادن سالم بدون.. بود سرخ

 ؟؟ینگفت

 

 ندهز و بود دهیبر قیعم یلیخ رگشو.. جانان نداشتم وقت هم لحظه هی_ 

 ...سمعجزه نیع موندنش

 

 ...شدم قدمهم باهاش که شد مارستانیب وارد و گفت نویا

 

 یول بود شده تنگ براش دلم یلیخ... زهینر اشکام تا بردم دهنم تو لبمو

.. دیبکویم نمیس قفسه به خودشو واروانهید قلبم.. نداشتم دنشوید تاب

 ... نمشیبب نتونم و سهیوا قلبم میبرس اتاقش به نکهیا قبل دمیترسیم
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.. هیبخش چه نمیبب نکردم نگاه یحت من یول شد هابخش از یکی داخل

 و عشق از من یقراریب میشدیم ترکینزد ارشیک به که هرلحظه

 ... شدیم شتریب یدلتنگ

 کرد باز رو درش و سادیوا یاتاق هی یجلو

 

 ... نجاستیا_ 

 

 و کنم نگاه اتاق داخل به دمیترسیم یحت جام تو شده خکوبیم من یول

 ..ستهیوا قلبم

 

 ..برو پس... یدلتنگش چقدر دونمیم_ 

 

 ؟؟یچ زد پسم اگه_ 

 

 ...زنهینم_ 

 

 تنها ارشیک با من و بست درو که شدم اتاق وارد و دادم تکون سرمو

 ...چشماش دنید واسه بودم طاقتیب و زدمیم نفس نفس.. شدم

 

 هپنجر به رو سرش که یارشیک به دوختم و آوردم باال باالخره نگاهمو

 ...بود



 

 ...شدم کشینزد لرزون یقدما با

 ... بود خون سرم شیکی که بود وصل بهش سرم تا دو

 و کلیهخوش بدن اون از شده؟؟ الغر انقدر چرا منه؟ ارشیک نیا 

 ینطوریا من مثل که مدت نیا دهیکش یچ یعنی! مونده؟ یچ دخترکشش

 برام هنوزم بود شده الغر نکهیا با اما...! شده الغر و فیضع بدنش

 ... بود جذاب

 

 هنوز نکهیا با! یحت بودم گرفته واروید دستم هی با و وفتادمیم پس داشتم

 لبشق اونم.. بود داریب یول کردینم نگاهم... بودم دهیند قشنگشو یچشما

 شنهیس دیشد شدن نییباالپا و زدنش نفسنفس از نویا و زدیم تندتند

 .. ددمیفهمیم

 

 یلیخ واقعا انگار.. بود یچیباندپ کامال مچش که افتاد دستش به نگاهم

 یرو بلکه نبود دستش یرو من یادگاری زخم نیا... بود زده قیعم

 ...!بود قلبش

 وستپ با دستم پوست تماس با.. کنم لمس دستشو تا بردم جلو دستمو 

 هم ارشیک .شد شتریب قلبم تپش و رفت نفسم بود سرد خی مثل که دستش

 ..دمید وضوح به لرزششو من و دیلرز تنش کیکوچ لمس نیا از

 

 !باشه؟.. سهیوا جنبمیب قلب بعد و نمیبب چشماشو بزار ایخدا

 صداش بغض از پر و ایدر به زدم دلمو بعد و شد سکوت یاقهیدق چند

 ؟...ارشیک: کردم

 



 روب: گفت یفیضع یلیخ یصدا با و شد نییباالپا گلوش بکیس 

 ...جانان

 

 ! برم؟: شدم ترکینزد بهش.. بود یدلخور از پر لحنش

 

 .نمتیبب خوامینم.. برو آره_ 

 

 رفح ینطوریا نداشت حق یول رهیدلگ ازم دونستمیم.. شد فشرده قلبم

 ...عشقش از بودم دهینکش عذاب کم خودم من.. بزنه

 

 !؟یکن خردم یخوایم ینطوریا_ 

 

 ویرفت تو یول کردم ابراز بهت صادقانه عشقمو من: گفت بغض با

 ... یکرد خردم

 

 !نشکن دلمو تو.. کردم اشتباه_ 

 

 !یبفهم شکستنو یمعن تا بشکن_ 

 

 ..رمیم باشه: گفتم دلخور و آروم

 



ت من ارشیک.. یول: دادم ادامه هقهق با و ارمیب طاقت نتونستم  دوس 

 !دارم

 

 که بود هننشست رهیدستگ یرو دستم.. برم تا بهش کردم پشت گفتم نویا

 کرد خکوبمیم شزده بهت یصدا

 

 جانان؟_ 

 

 هتب با و دهیبر دهیبر که شدم شیبعد حرف منتظر و سمتش دمینچرخ

 :داد ادامه یادیز یلیخ

 

 !؟یگفت یچ.. االن..ال تو_ 

 

 ه؟نگفت بهش بهزاد یعنی دارم؟ دوسش دونستینم یعنی.. کردم تعجب

 

 ...بگو گهید بار هی_ 

 

 سر با و شدم کشینزد چهرش به کردن نگاه بدون و سمتش دمیچرخ

 :گفتم آروم و سادمیوا تختش کنار نییپا

 

 ...یدیشن درست_ 

 



 .. زد لبخند کردم حس و شد نامنظم و بلند نفساش

 

 و ختیر یهر دلم نگاهش تو نگاهم شدن قفل با و کردم بلند سرمو

 ...کردم مزهمزه وجودم همه با رو بهش عشقم قشنگ حس دوباره

 

 نیع... عشق از پر و یدلتنگ و غم از پر... بود اشک از پر نگاهش

 به هردو... میزدینم هم پلک و هم به میبود زده زل هردو. من نگاه

... تتونسینم یول بزنه حرف تا دیلرزیم لباش... میدیکشیم نفس زور

 :کرد زمزمه یفیضع و لرزون یصدا با

 

 !جانان؟ جان   یدار دوسم که کنم باور_ 

 

... هیرگ ریز بزنم و بکشنه بغضم تا بود یکاف حرفش نیا دنیشن نیهم

 کاش از سیخ یچشما با و نشه بلند صدام تا گذاشتم دهنم یرو دستامو

 یجلو یول دیپریم پلکش یه اشک زور از که زدم زل چشماش به

 ... بود گرفته رو اشکاش زشیر

 

 ...نکن هیگر_ 

 

 نهک پاک اشکامو و باال ارهیب بود شده یچیباندپ که رو دستش خواست

 زا لبشو و تخت رو افتاد حسیب دستش دوباره و نتونست راه وسط اما

 !یاله رمیبم.. دیگز درد

 



 و گرفتم دستام هردو با رو سالمش دست و تختش سمت اون رفتم

... دستش یرو ختیر اشکام و زدم روش یابوسه و بردم لبم کینزد

 .ردمک بد بهت یلیخ.. ارشیک ببخش منو: گفتم هیگر با حالت همون تو

 

 ...دیکش پر براش دلم زد لبخند و بغض با که یحرف با

 

 !بغلم ایب فقط نزن زر_ 

 

 هک بردم فرو گردنش تو سرمو و آغوشش تو دمیخز دلتنگ و تابیب

 دش بلند آغوشش تو مهیگر یصدا....! سادیوا قلبش لحظه هی کردم حس

 که تشدس هی... زدم یلبخند هیگر ونیم و دمیبلع تنشو عطر یدلتنگ با و

 زمزمه گوشم تو و شد حلقه کمرم دور شگهید دست یول نداشت حس

 :کرد

 

 !؟...دلمجان_ 

 

 ...!ارشیک بود شده تنگ برات دلم یلیخ: گفتم هقهق با

 

 ...بگردم دورت نطوریهم منم: گفت یمهربون و بغض با

 

 من قلب.. یدلتنگ مدت همه نیا بعد اونم نزن حرف ینطوریا یلعنت

 ...!نداره رو یدلبر همه نیا طاقت... سجنبهیب و شده عاشق تازه

 



 شدست همچنان یول شدم جدا ازش کردم هیگر بغلش تو یکل نکهیا بعد

 قفسه یرو گمید دست و ششونه رو دستم هی منم... بود حلقه دورم

 تپوس پشت رو قلبش بلند و قراریب یهاتپش یصدا  و بود شنهیس

 ...دادیم بهم یخاص آرامش هی و کردمیم حس دستم

 

.. نطوریهم هم هاشگونه و بود سیخ هاشمژه که چشماش به زدم زل

 ... کردیم ترمظلوم و ترنیریش چهرشو نیا و

 

 !مدت؟ نیا تو دمیکش یچ یدونیم: گفت یدلخور و غم با

 

 ...دونمیم: گفتم و گرفت یشرمندگ رنگ اشکم سیخ نگاه

 

 عذاب و یبود کهیمرت اون با من بخاطر مدت نیا تموم تو اما_ 

 ...یدیکشیم

 

 .....ین مهم: گفتم آروم

 

 ینگفت بهم چرا! مهمه: گفت یبلند یصدا با و کرد قطع حرفمو هوی

 تا دمیدیم عکسارو اون دیبا ؟؟ینگفت رتیغیب من به چرا!! هاننن؟

 ومدم؟؟یم خودم به و شدمیم متوجه

 

 ...نشستم بهش کینزد تخت یلبه و رونیب اومدم بغلش از

 



 اون شتیپ گشتمیبرم اگه چون.. شدینم عوض یچیه گفتنش با یول_ 

 ...زدیم صدمه بهت
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 !!!؟یییرفت چرا پس: زد داد بغض با نباریا

 

 بپرسه ازم داشت حق.. نداشتم حرفش واسه یجواب نباریا.. شدم الل

 تو قبل از که هم یهرجواب.. نداشتم واسش یجواب من یول رفتم چرا

 ...دارم دوسش دونستمینم که بود یوقت مال بود ذهنم

 

 ..نگفتم یزیچ و انداختم نییپا سرمو

 

 ...کن بلند سرتو_ 

 

... کردم نگاهش دوباره و اومد لبم به یلبخند بود شده آروم نکهیا از

 طنتیش رنگ بارنیا اما.. بودم دلتنگش که بود یمهربون نگاه همون

 ... بود داده غم به جاشو و نداشت رویقبل

 

 ...یبر شمیپ از ذارمینم گهید_ 

 

 !کشتتیم نیآرم بمونم اگه یول: گفتم عیسر



 

 .. جانان ترسمینم مرگ از من_ 

 

 !نو؟یا یفهمیم... ترسمیم تو نبودن از من یول_ 

 

 ...نباش من نگران: گفت و نشست دستم یرو دستش

  

 نمم ها؟؟ نباشم نگران یچطور: گفتم و کردم پاک دستم هی با اشکامو

 ....ینطوریا یول بمونم تو با خوامیم

 

 ؟؟یدار اعتماد بهم: کرد قطع حرفمو

 

 .دارم که معلومه هیحرف چه نیا: گفتم متعجب

 

 یچشما اون نذارم گهید که دمیم قول. بمون و کن نانیاطم بهم پس_ 

 .. بشه یاشک قشنگت

 

 !حرفاس نیا از تر رحمیب نیآرم یول_ 

 

 ! جانان ارین زبون به نقدیا شرفویب اون اسم: گفت و شد یعصب

 

 :داد ادامه یترآروم لحن با که دادم تکون سرمو دهیترس



 

 از یراحت به دوباره یبود دور ازم که مدت همه نیا بعد تونمینم_ 

 بدون و باشم داشته تورو قبلش رممیبم اگه دمیم حیترج من... بدم دستت

 با و ییتنها یدیم حیترج ؟یچ خودت تو... رمیبم داشتنت حسرت

 ...ای یریبم یدلتنگ

 

 تو با من. قبول نگفته رو یدوم: گفتم یلبخند با و بگه نذاشتم ادامشو

 ..مونمیم

 

 شدن فیضع و رگش زدن بخاطر که ییچشما.. زدن یبرق چشماش

 ...بودن قشنگ برام بازم یول بودن خسته و حالیب بدنش

 

 هک دهیپر رنگش کردم حس.. دیگز لبشو و داد فشار هم یرو چشماشو

 :گفتم نگران

 

 ارش؟یک یخوب_ 

 

 .نباش نگران.. خوبم: گفت یفیضع یصدا با و کرد نگاهم

 

 کنه؟؟یم درد یلیخ دستت زخم_ 

 

 . که سین یزیچ کهیکوچ خراش هی_ 

 



 ؟یکرد نکارویا چرا آخه! خودت جون آره: زدم ینیغمگ پوزخند

 !راه؟ شد هم یخودکش

 

 ...شدم یحال چه عکسا اون دنید بعد یدونینم_ 

 

 دیدیم. .فرستاد برات عکسارو اون چشمام یجلو کثافت: گفتم نفرت با

 ..بده زجرم خواستیم ینطوریا و توعه شیپ فکرم همه که

 

 ..بود گرفته تیعصبان رنگ چشماش

 

 .....منظورم که؟ کردینم تتیاذ.. جانان نمیبب_ 

 

 :فتمگ عیسر و گرفتم منظورشو شد مشت که دستش و بده ادامه نتونست

 

 ...بخوره بهم انگشتش سر ذاشتمینم یحت.. ارشیک نه_ 

 

 باشم؟؟ مطمئن: گفت یجد و کرد نگاهم موشکافانه

 

 گمیم راست خدا به. آره_ 

 

 ... دمیفهم چشماش شدن آروم از یراحت به نویا.. شد آسوده الشیخ

 



 عذاب روحمو بخواد دلت تا اما نداشت یکار جسمم با: گفتم نیغمگ

 دیدیم.. دلتنگتم چقدر و بده حالم دیدیم که بخشمشینم چوقتیه..! داد

 بازم یول.. شمیم خوب آمپول و دارو یکل با و کنمیم لرز و تب یه

 روز هر.. باشم داشته رو عکست ذاشتینم یحت و کردیم تمیاذ

 ...کردیم چک مویگوش

 

 ! یعوض کهیمرت: گفت یعصب

 

 ...شدینم آروم دلم گفتمینم اگه یول کنم شیعصب خواستمینم

 ! کنم فرار خوامیم که انگار بود گرفته سفت یجور دستش با دستمو هی 

 

 گذشته به خوامینم گهید: گفتم و کردم نوازش موهاشو گمید دست با

  باشه؟ میکن فکر

 

 .. داشت ضعف و نبود خوب حالش کمی.. دوخت چشمام تو نگاهشو

 

 ..بخواب کمی_ 

 

 !یستین نمیبب و شم داریب ترسمیم_ 

 

 ...کجام که بدم خبر مخاله به دیبا فقط.. هستم: زدم یلبخند

 



 .یبد خبر بهشون نکرده الزم: کرد اخم و شد یعصب دوباره

 

 دیاب بمونم شتیپ من یبخوا اگه یحت.. ارشیک منن خانواده اونا یول_ 

 !یریبگ اجازه ازشون

 

 .انیعوض اون مادر و پدر باشه یهرچ اونا_ 

 

 خبر یچ همه از که دخترخالم. منن طرف اونا.. شونیشناسینم تو_ 

 حدود تا هم عموصابر و خاله.. بودم نیآرم با چرا دونهیم و داره

 یحت و نیآرم با مرابطه بودن یاجبار به بودن کرده شک یادیز

 گفتمن یزیچ نشه ناراحت خاله نکهیا بخاطر من اما. گرفتنینم لشمیتحو

 خب؟. باشه راحت اونا بابت التیخ تو.. بهشون

 

 : گفت یشوخ به بعد و داد تکون رو سرش و کرد نگاهم فقط

 

 !؟یخواستگار امیب دیبا رمتیبگ بخوام اگه وضع نیا با پس_ 

 

 ..دمیخند زیر و انداختم نییپا سرمو زدهخجالت

 

 هوم؟؟_ 

 

 :گفتم یامسخره عشوه و ناز با و کردم نگاهش یچشم ریز



 

 بهت بدم مثبت جواب شهینم که فرت فرت ینطوریهم! بله خب_ 

 !خانارشیک

 

 مطمئن که دلش ته از و آروم خنده نیا به رفت ضعف دلم من و دیخند

 ...بارشه نیاول ماه سه بعد بودم

 مثل و فیرد یدندونا اون با... دیخندیم یوقت شدیم قشنگ چقدر یلعنت

 !صدفش

 

 خنده تو بودم شده غرق انقدر من یول شد تموم خندش زود یلیخ

 ... گذشته یاقهیدق چند هی کردم حس که قشنگش
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 تنش شیپزشک روپوش.. تو اومد بهزاد و خورد اتاق در به تقه چند

 .بودمش دهیند یپزشک لباس با حاال تا.. ومدیم بهش یلیخ و بود

 !ستم؟ین که مزاحم_ 

 باخنده و یحرص که گفت یمنظوردار و شوخ لحن با رو جمله نیا

 ...زد یچشمک اون و کردم نگاهش

 !یمزاحم هم یلیخ اتفاقا: گفت ارشیک



 سادیوا تختش یباال و دیخند بهزاد

 !میدید لبخندتو هامدت بعد عجب چه_ 

 لمق یبر یبخوا اگه دفعه نیا: گفت و کرد نگاه من به حرفش نیا بعد

 .شکونمایم پاتو

 دمیخند و شدند گرد چشمام

 !!بهزاد عیییه_ 

 . واال: دیخند خودشم

 من: گفتم.. سهیراو دمید و آوردم درش فمیک از که خورد زنگ میگوش

 .امیب بدم جواب نویا برم

 جانان؟ هیک: گفت ارشیک

 ..امیم االن.. دخترخالمه_ 

 کردم وصل تماسو و شدم خارج اتاق از من و داد تکون سرشو

 س؟یراو جونم_ 

 ؟؟یخوب جانان سالم: گفت متعجب شارژم یصدا دنیشن با

 شده؟یچ. خوبم_ 

 ؟ینداد جواب چرا رو خونه تلفن ییکجا االن_ 

 ..سیراو ستمین خونه من_ 

 مانما حالت؟ اون با یرفت یپاشد کجا ییتنها: گفت یعصب و متعجب

 ..شهیم ناراحت یکل بفهمه

 ....بهت بزنم زنگ خواستمیم خودمم یزد زنگ شد خوب اتفاقا_ 

 شد خوشحال البته و کرد تعجب یکل و کردم فیتعر براش ویچ همه بعد

 ..ارشمیک شیپ که



 بهشون ویچ همه و یکن صحبت عموصابر و خاله با تو شهیم حاال_ 

 ؟یبگ

 که؟ خوبه ارشیک حال فقط.. زمیعز آره_ 

 بدنش رفته ازش یادیز خون نکهیا بخاطر خب یول.. ستین بد آره_ 

 ...فهیضع

 ...میکرد قطع و میزد حرف گهید کمی

 شد خارج اتاق از بهزاد همزمان که اتاق به برگردم خواستم

 الح از بگم بهتره ای.. دیخواب االن نیهم ارشیک. اطیح تو میبر ایب_ 

 ..! شده فیضع بدنش که بس رفت

 .حالش که بود خوب یول_ 

. شد شارژ دنتید با گفت شهیم یول ستین که خوب: گفت و زد یلبخند

 ...میبر ایب

 اولش یجمله از نگران و شدم قدمهم باهاش و دادم تکون رو سرم

 :گفتم

 ست؟ین خوب حالش چرا_ 

 .رفته مرگ یقدم هی تا و بود زده رگشو ارشیک! جانان ایشد خنگ_ 

 .باش مطمئن شهیم خوب گهید روز دو یکی تا یول.. کرده ضعف خب

 یکوحشتنا کار نیچن به دست که بود بد لحظه اون حالش چقدر نیبب_ 

 ...زده

 ...گذشته گهید بود یهرچ! یکرد بغض که بازم عه_ 

 ...مونهیم قلبش تو یول_ 

 . مونهینم_ 
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 روش و مکتاین از یکی سمت میرفت و میشد مارستانیب اطیح وارد

 ..مینشست

 دارم؟ دوسش منم یبود نگفته ارشیک به تو_ 

 .یبگ خودت خواستم... نه_ 

 . گهید یگفتیم بهم قبلش خب_ 

 نشد؟ ترقشنگ بهش یگفت خودت یول_ 

.. رمینم ششیپ از چوقتیه گهید.. شد چرا: گفتم و زدم یکیکوچ لبخند

 ..گهید ترسمینم هم نیآرم از. ارشهیک شیپ من یخوشحال

 شتریب دیبا نیآرم بخاطر یول. نیباهم دوباره که خوشحالم یلیخ_ 

 زا که داره هم گهید یخونه هی ارشیک. نکنه داتونیپ که یباش مواظب

 .نیکنیم یزندگ اونجا بعد به نیا

 ..نگفتم یچیه و دادم تکون سرمو

 نیفرورد اواخر... کردیم غروب داشت دیخورش و بود شب یکاینزد

 ...یبهار یهوا نیا عاشق منم و بود

 اب ساعتشمین ساعتم هی نیا تو.. خونه رفت بهزاد گهید ساعت هی حدود

 یول نبود فتیش امشب. ضاشیمر سر باال شدگه ساعتینم و بود من

 پدرش خونه گفت و زد زنگ نورا که بمونه ارشیک بخاطر خواستیم

 ... بره شد مجبور بهزادم و هیمهمون

 در شدن باز با... شدم وارد و نشه داریب تا کردم باز آروم اتاقو در

 ؟یشد داریب یک عه: گفتم متعجب که کرد نگاهم و چرخوند سرشو

 !؟ییتنها یبود کجا_ 



 :گفتم عیسر.. بود یعصب

 .رفت االن نیهم بهزاد نبودم هم تنها. بودم اطیح تو_ 

 کینزد رستوران از که ییغذاها. دیکش یاآسوده نفس گفتم که نویا

 یذاغ به ارشیک دونستمیم.. زیم یرو گذاشتم بودم گرفته مارستانیب

 ....گرفتم رونیب از نیهم واسه داره وسواس مارستانیب

 

 .یناراحت ازم کنمیم حس آخه شده؟ یطور: گفتم و نشستم تختش یلبه

 !درسته حست_ 

 !مگه؟ شدهیچ: گفتم متعجب

 غیج با و خودش سمت دمیکش سالمش دست با هوی و کرد نگاهم رهیخ

 ! بغلش تو شدم پرت یاخفه

 و آروم و داد قرار خودش صورت مقابل صورتمو و گرفت قموی

 ! ؟یدیفهم. یبر ییجا من بدون هم لحظه هی نمینب گهید: گفت یحرص
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 جاک مگه. ارشیک یحساس یادیز تو: گفتم متعجب و شدند گرد چشمام

 بودم؟ رفته

 . رفت را هزار دلم یستین دمید شدم داریب. حساسم من آره_ 

 .ینش داریب که ومدمین یبود دهیخواب. دیببخش خب_ 

 باشه؟. نکن ینطوریا گهید_ 

 .یشیم ترسناک اخماتو اون کن باز حاالم. دمیم قول باشه: زدم یلبخند



 کرد ول قموی و زد یکیکوچ لبخند و شدند باز هم از همش در یاخما

 ...شدم بلند تخت رو از و رفتم عقب که

 .بخور شام نیبش پاشو: گفتم و دمیکش واسش غذا بشقاب هی

 .بخورم تونمینم رو مارستانیب یغذا.. ندارم اشتها الیخیب_ 

 هم ادوم. گرفتم نجایا کینزد رستوران از ستین مارستانیب مال اوال_ 

. ینزینم یچیه به لب شبید از گفتیم بهزاد! یندار اشتها یکنیم غلط

 بخور شامتو پاشو آدم بچه مثل پس یندار یابهونه هستم من که حاالم

 !!نکردم حلقت تو زور به تا

 با.. بود گرفته خندش و بودن شده گرد چشماش میدستو لحن نیا از

 !!ابهت بابا: گفت دهیکش خنده، یهارگه با همراه و متعجب یصدا

 .کن کوفت نیبش! زهرمار: گفتم خنده با

 و داد فشار هاشوقهیشق نشستنش با همراه.. نشست و شد بلند آروم

 ؟شد؟یچ ارشیک: گفتم نگران که شد جمع صورتش و بست چشماشو

 درد سرم کمی. خوبم ستین یزیچ: گفت و کرد باز هم از چشماشو

 .رهیم جیگ و کنهیم

 !یاله رمیبم ؟یکرد کاریچ خودت با نیبب_ 

 .خدانکنه: گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 مبود دهیخر که یاخوشمزه یغذا از پر رو قاشق هی و نشستم تخت لبه

 .. کرد باز دهنشو و کرد نگاهم متعجب که بردم دهنش کینزد و کردم

 یکل یخوردینم هم یزیچ و رفته ازت یادیز خون هم نکهیا بخاطر_ 

 تا همشو یبخور دیبا پس. رهیم جیگ سرت نهیهم واسه یکرد ضعف

 .یریبگ جون کمی

 .کوچولوخانوم چشم_ 



 و هیخمز دستش هی افتاد ادمی که بهش بدم بشقابو خواستم و زدم یلبخند

 تونهینم و خورده سرم دوتا ساعدش که دستشم یکی اون کنهیم درد

 دهنش کینزد و کردم پر هم گهید قاشق هی نیهم واسه. بخوره خودش

 !بخور تو قاشقو نیا: گفت که بردم

 :گفتم خنده با و شدند گرد چشمام

 بشقاب هی تو که عاشقانه یلمایف مثل! ه؟یچ ها یبازلوس نیا_ 

 !خورنیم

 ! داره یاشکال چه خب_ 

 ؟یستین یوسواس تو مگه_ 

 .یکنیم فرق تو. که گفتم هم قبال_ 

 گرفت خندم یول بردم دهنم تو قاشقو و کردم نگاهش چپ چپ خنده با

 ... دیخند خودشم که افتادم سرفه به و

 کمی و گزاشتم زیم رو بشقابو و شدم بلند کردمیم سرفه که همونطور

 ..شد قطع مسرفه تا خوردم و ختمیر آب خودم واسه

 ؟!آخه هیچ لوس یکارا نیا ارشیک نکشتت خدا: گفتم خنده با

 ! منه نوبت حاال_ 

 لبه دوباره بشقاب برداشتن بعد و دادم تکون راست و چپ به یسر

 ..!گذاشتم ارشیک دهن تو غذارو قاشق نباریا و نشستم تخت
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 که شدینم باورم.. میکرد تموم و میخورد شامو یباز مسخره یکل با

 یزود نیا به خودمم حال شدن خوب.. برگشته شهیروح زود انقدر



 همبا دوتا ما.. بابت نیا از بودم خوشحال یلیخ من و بود ینکردن باور

 میش باهم دوباره نکهیا قبل ساعت چند اگه یحت.. میبود خوشحال

 ردکیم درست ویچ همه بغل هی فقط یول میباش ایدن یآدما نیترنیغمگ

 ...کردیم پاک هارویدلخور و

 قبع کمی دنشینوش بعد که بهش دادم و ختمیر براش وهیآبم وانیل هی

 ات آوردم باال رو تخت یپشت یکمی که بالشت به داد هیتک و رفت

 ..کردم مرتب رو بالشتش و بده هیتک ترراحت

 ؟یکرد کاریچ زبانتو کالس_ 

 . گرفتم مدرکشو و کردم تموم شیپ هفته هی_ 

  واقعا؟: گفت خوشحال

 آموزشا طرفم هی از و نبود خوب خودم حال طرف هی از اما. اوهوم_ 

 تمتونسینم کردینم کمکم و نبود سیراو اگه. بود شده نیسنگ یلیخ

 ..کنم تموم

 و یکنیم استراحت یماه دو یکی. یکن تموم یتونست که خوشحالم_ 

 تو ات یبگذرون رو شنیفاند یهادوره و یکن نامثبت دانشگاه میریم بعد

 .یش قبول یپزشک آزمون

 ... باشه_ 

 .ترکینزد ایب: گفت بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 ور سالمش دست که نشستم روبروش درست بهش ترکینزد و شدم بلند

 که کرد باز موهامو کش و داد سر سرم از رو شالم و کینزد آورد

 دستش و کرد ناز موهامو... ختیر دورم رنگمخوش یموها بلند خرمن

 شتپ.. انداختم نییپا سرمو جو نیا از زدهخجالت که نشست گونم یرو

 .. باال بود رفته قلبمم

 ...جانان جان شد داتیپ کجا از تو_ 



 یهمه یشد که: داد ادامه که احساسش از پر یچشما تو دوختم نگاهمو

 !م؟یزندگ

 رو گمید دست و ششونه یرو دستم هی که دمیکش خودش سمت آروم

 ...نشست دستش یکی اون یبازو

 هوم؟_ 

 االن نبود معلوم ینبود اگه که شد داتیپ کجا از خودت: گفتم آروم

 نجاتم پسرا اون دست از پارک تو شب اون اگه.. نه ای بودم زنده اصال

 ...شد یاتفاق یچ همه! بودم؟ کجا من االن یدادینم

 عشق یشد و میزندگ تو یاومد یاتفاق: دادم ادامه زدهخجالت و لبخند با

 !میزندگ

 :گفت یقشنگ لحن با هوی و زدند یبرق چشماش

 !بشه قربونت عشقت آخ_ 

 ..گرفت خجالت رنگ شتریب لبخندم

 کمیزدن خودش به شتریب گذاشت پشتم دستشو و برد گوشم پشت موهامو

 هیتک میشونیپ به شویشونیپ! بهش بودم دهیچسب کامال که یطور کرد

 بسته خود به خود چشمام و گرفت گر یکینزد همه نیا از تنم که داد

 ... شد

 برام دنویکش نفس و خوردیم صورتم به ملتهبش و داغ یهانفس هرم

 !بود یبخشلذت حس چه.. کردیم سخت

 جدا ازش و دیپر حسمون همه خورد در به که یاتقه چند یصدا با هوی

 دستش تو سرم از.. داخل اومد زن پرستار هی و شد باز در... شدم

 یومدیم رترید قهیدق دو شدینم آخه. کنه عوض سرمشو خوادیم دمیفهم

 !االغ؟
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 یآلمان به همزمان و شد سرمش ضیتعو مشغول و تختش وراون رفت

 دکتر؟ یآقا بهتره حالتون: گفت

 از چون خوردم حرص لیدلیب من و داد جوابشو یسرد لحن با ارشیک

 از بود شده تموم که رو خون سرم. ومدین خوشم دختره نگاه طرز

 هلحظ هی ارشیک که زد چسب بود شده یخون که جاش به و کند دستش

 رلبیز فهمهینم یفارس پرستاره دونستمیم که منم و دیگز لبشو

 !ترآروم یوحش یهو: گفتم باحرص

 و کرد عوض سرمشو یکی اون پرستاره.. دمید ارشویک زیر یخنده

.. بودم کرده داغ تیعصبان از من و بود ارشیک رو نگاهش مدت همه

 هیچ یگریج رژ اون یول دنینم ریگ نایا حجاب به نجایا درسته حاال

 ! چشمه؟ تو هم یصدمتر از که یزد

 که یدرحال شدمیم منفجر داشتم.. داد طول یادیز هم کردنشو نهیمعا

 ! نهیمعا موقع خوردیم ارشیک به انگشتش سر فقط

 هی ارشیک و دکتره اون یانگار من یجلو بود گرفته افاده یطور

 جلف و راحت ارشیک با و بود گرفته افاده من واسه البته! ساده پرستار

 برم قربونش اون یول ارهیب حرف به هم ارشویک کردیم یسع و بود

 یدختره! دادینم جواب یحت ای دادیم چرتشو یسواال جواب سرد فقط

 !شده؟ الغر چرا که چه تو به آخه فضول

 دارم دید که ارشیک.. داره توجهش جلب در یسع که بود معلوم کامال

 درچق... خانم: گفت یآلمان به دختره به رو شمیم منفجر تیعصبان از

 !یدیم طولش

 «پرستاره هیلیفام بود یچ ستین ادمی»



 یکی اون که من به یحرص نگاه بعد کرد یعذرخواه و زد یهول لبخند

 هب دوباره.. انداخت داره، صاحب بفهمه تا بودم گرفته ارشویک دست

 از نگاتو دهیند پسر یایحیب!! چرون چشم زیه یدختره: گفتم یفارس

 !کنا شیدرو عشقم رو

 .براش کردم نازک یچشم پشت که کرد نگاهم متعجب و یسوال

 زد ارشیک رفتنش با.. رفت رونیب اتاق از و نموند هم هیثان هی دختره 

 :گفتم تیعصبان با من و خنده ریز

 !!هانن؟ یخندیم یچ به_ 

: تمگف یجد مثال لحن با و بازوش به زدم که بده جواب نتونست خنده از

 .هااا شتوین ببند

 داشت خنده یهارگه هنوز که ییصدا با و کرد قطع زور به رو خندش

 !یدیترکیم وگرنه نبود بلد یفارس که ایآورد شانس یول: گفت

 هیچ به آخه. دادیم یمعن زشیه نگاه اون یبود خوشگل اگه حاال_ 

 !!کرد؟یم نگاه یاونطور افهیق بد توعه

 ! عشقه بودنتو رک نیا یعنی_ 

 مثال و نشستم تخت رو ازش دورتر و براش کردم نازک یچشم پشت

 .کردم قهر

 !ه؟یچ قهرت لیدل قایدق االن_ 

 هایباز پررو نیا با ؟یمارستانیب نیا سرشناس یدکترا از مثال تو_ 

 !کنه توجه جلب خواستیم رسما ؟؟یکنینم برخورد چرا

 خانومم هزارم کی که نهیا مهم کنن تالش خوانیم هرچقدر اصال_ 

 !ستنین
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 ور ذوق شدت از غمیج یجلو زور به تا بود یکاف گفتنش خانومم نیهم

 شدم کینزد دوباره و دوختم چشماش تو رو زدمذوق نگاه! رمیبگ

 !اومده خوشش چقدرم: گفت و زد یلبخند.. بهش

 !گهید یگفت قشنگ خب_ 

 !افه؟یق بد یگیم من به حاال: گفت یشوخ به البته یدلخور مثال لحن با

 !یجذاب هم یلیخ دمیغلط: گفتم فکر بدون

 لبمو گوشه زدهخجالت که شد طونیش نگاهش و زدند یبرق چشماش

 .نکن یاونطور لبتو: گفت هوی اون و دمیگز

 چرا؟ خب: گفتم و کردم آزاد دندونام از لبمو گوشه

 !یرتیغ خانوم نمتیبب بغلم ایب حاال. الیخیب یچیه_ 

 مقابل صورتم و دیچیپ دورم دستشو و بغلش تو رفتم مخالفتیب

 ..گرفت قرار صورتش

 ... آرامش و عشق از پر نگاه هی.. بود چشمام تو نگاهش

 یجا به توش شدن غرق که هست ییایدر تنها چشمهات یایدر_ 

 مونفس شتریب و شم غرقش شتریب خوادیم دلم من و بخشهآرامش مرگ،

 !شدن غرق نیا رهیبگ

 لباسش قهی به نگاهمو زدهخجالت و نشست لبم یرو یلبخند ذوق از

 ...دوختم

 ...!عاشقتم یلیخ: کرد زمزمه

 ...نطوریهم منم: گفتم خجل

 ؟یدیم اجازشو.. دارم دل ته از آرامش هی به ازین: گفت آروم



 و؟یچ اجازه..ا_ 

 !!دنتیبوس_ 

 رخس گردن تا دمید لبم یرو نگاهشو نکهیهم و کردم نگاه بهش شتاب با

 چونم ریز و برداشت دورم از دستشو که کردم کج سرمو و شدم

 ... چرخوند سرمو و گذاشت

 !ندارم تحملشو من نکن نکارویا.. ارشیک نه: گفتم ملتمس

.. بچشمش دوباره خوادیم دلم.. دمیچش لبهاتو نیریش طعم بار هی فقط_ 

 !خوادیم دلت هم تو دونمیم چون پس نکن فرار

 آب استرس از.. بود خواستنش از پر یچشما تو شدم گرد شرم از نگاه

 یرو لبخند از یرد و افتادم سرفه به بار چند که دادم قورت دهنمو

 ..نشست لبش

 یخوردن یلیخ شدند، درشت و گرد چشمات و شدند سرخ هاتگونه_ 

 !بدم قورتت درسته دارم دوست یشد

.. گرفت قرار لبم یمتریلیم تو لباش و آورد جلو رو صورتش

.. دمینشیم وضوح به صداشو که زدیم تند اونقدر قلبم و زدمیم نفسنفس

 اون یلو ببرم عقب یکم سرمو تونستم فقط و بزنم پسش تونستمینم اما

 ..اومد ترکینزد

 ...عقب برو..ب_ 

 !شششیه_ 

 نهبچسبو لبام به لباشو خواست تا و کرد کج سرشو و بست چشماشو

 عیسر بهونه نیا از شده خوشحال از من و شد بلند میگوش زنگ یصدا

 و بود خندون هم نگاهش.. کردم نگاهش روزمندانهیپ و شدم جدا ازش

 ...یحرص هم



 یزود به باش مطمئن یول جون یآب چشم یرفت در قسر دفعهنیا_ 

 !ارمیدرم سرت شویتالف
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... خونه رسوندمون بهزاد و شد مرخص شب، اون یفردا بعدظهر

 اجازه و خاله خونه به رفتن بعد و میبردار شد الزم یهرچ بود قرار

 جانیه دنشید واسه یکل که دمونیجد خونه میبر میمستق ازشون گرفتن

 ... داشتم

 میبر زودتر ایک فقط: گفتم ارشیک به رو و میشد خارج آسانسور از

 .شهیم ناراحت خاله وگرنه

 الزم ایبرندار یادیز لیوسا هم تو. میریم و رمیگیم دوش هی باشه_ 

 .خونه اون تو هست یچ همه ستین

 .باش زخمت مواظب یکرد حموم. یاوک_ 

 .چشم_ 

 که بهم داد و درآورد بشیج از نبود دستم گهید که رو من خونه دیکل

 ...خودمون خونه میرفت هرکدوم یکوتاه یخدافظ بعد و گرفتمش

 .. دبو شده تنگ نجایا واسه دلم چقد.. کردم نگاه خونه به و بستم رو در

 زیم.. انداختم بهش یسرسر نگاه و شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاروپله

 وت از و شدم الشیخیب.. کنم تعجب شد باعث و نبودن شنهیآ و شمیآرا

 رو لباسام از دست چند و درآوردم رنگ قرمز کیکوچ چمدون هی کمد

 شده دیناپد کال هم نایا الکم و شیآرا لیوسا.. توش دمیچ بودن نجایا که

 . ستنین چرا که ارشیک از دمیپرسیم دیبا و بودن



 تمتخ یرو بزرگ یخرس عروسک به افتاد نگاهم و بستم چمدونو پیز

 . بود دهیخر واسم کردم دعوتش شام واسه که یشب اون ارشیک که

 گمید دست با و داشتمبرش اونم. داشتم دوس عروسکمو اون یلیخ

 .رفتم نییپا هاروپله و شدم خارج اتاق از و برداشتم چمدونو

 

 یرو لویوسا. شه آماده هم ارشیک تا دیکشیم طول یساعت هی کنم فک

 ... کردم سرگرم میگوش با رو خودم و مبل یرو نشستم و گذاشتم نیزم

 دمیفهم و شد بلند خونه زنگ یصدا که بود گذشته یاقهیدق چهل حدود

 هی با و واحد در سمت رفتم و برداشتم رو خرسم و چمدون.. ارشهیک

 ..شدم روبرو باهاش و کردم و بازش زور به دستم

 مرتب و پیتخوش ارشیک همون بود شده که کردم نگاه پشیت به

 لبرد و پیتخوش بازم یول بود شده الغرتر که تفاوت نیا با. یشگیهم

 .بود

 .سالم دوباره_ 

 ؟یشد حاضر. سالم کیعل: گفت و زد یلبخند

 . آره_ 

 .میبر پس_ 

 کردم نگاه خونه به دوباره و دمیچرخ

 .داشتم دوسش یلیخ.. شهیم تنگ نجایا برا دلم_ 

 .منم هومم_ 

 سمتش دمیچرخ دوباره

 رو؟خونه میکنیم عوض چرا آخه م؟یبمون نجایهم شهینم_ 



 نجایا مطمئنا و شناسهیم نجارویا پسره اون ادیز یلیخ احتمال به_ 

 .سراغت ادیم

 بپوشم کفشامو تا شدم خم و شدم خارج چارچوب از و دادم تکون سرمو

 خنده با و دید رو بود خودم برابر دو که رو دستم تو خرس تازه اون و

 . نیماش تو که میندار جا یبرداشت یچ یبرا نویا: گفت یکوتاه
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 بودم نجایا یوقت. دارم دوسش یلیخ خب: گفتم و فشردمش بغلم تو

 دمیخوابیم و کردمیم بغلش هرشب

 !بهش شد میحسود خوشبحالش_ 

 !!؟یکن بغل خواب موقع منم شهیم: داد ادامه یمظلوم لحن با بعد

  گه؟؟ید امر چشم: گفتم و شدند گرد چشمام

 غلب تو امشب از یدونستینم یعنی! کرده تعجب چقدرم: گفت و دیخند

 !؟یخوابیم خودم

 :گفتم زدهخجالت و یحرص و دمیکش یاخفه غیج

 .نه مینکرد عقد تا! باش الیخ نیهم به_ 

 !کوچولوخانوم دید میخواه: گفت طونیش

 .خب ذارمینم من_ 

 سپ کنمیم بغلت فقط کنمیم دیتاک! جوجه کنمیم بغلت زور به منم_ 

 !نترس

 ..بحثو ندم ادامه دادم حیترج و رمیبگ گر شد باعث آخرش جمله



 .زد رو همکف طبقه و میشد آسانسور وارد

 لیوسا و اتاقم شیآرا زیم.. ارشیک یراست: گفتم یزیچ یادآوری با

 شدن؟ دیناپد چرا روش

 . مربوطه گذشته به هست یهرچ الیخیب: گفت و کرد یمکث

 !یفضول از رمیمیم بگو نه_ 

 و وت خونه رفتم دیکل بعالوه دمید یجاکفش یرو رو تنامه اون یوقت_ 

 ....شدم یعصب و خوندم تو اتاق تو و کردم باز رو نامه یستین دمید

 ؟!شونیشکوند یزد و یشد یعصب. دمیفهم: کردم قطع حرفشو

 ادنسیوا با و نگفتم یزیچ گهید که داد تکون آره ینشونه به رو سرش

 .. میشد خارج ازش آسانسور

 تگرف دستم از چمدونمو.. رفتم دنبالش که گرشیج یفرار سمت رفت

 م؟یکن کاریچ خرستو نیا حاال: گفت و گذاشت عقبصندوق و

 نیا به یداد ریگ چرا تو! برمو قربونش دارمیم نگهش بغلم تو_ 

 چاره؟یب

 . ها شهیم میحسود یادیز داره گهید: گفت و کرد نگاهم خندون

 :گفت مظلوم اون و کردم نگاهش خندون و چپچپ

 !بودم عروسک منم کاش_ 

 وت خرسمو و نیماش تو نشستم و کردم نگاهش خندون نگاه با لحظه چند

 ..نشست رل پشت هم ارشیک و کردم جابجا بغلم

 دوار و میشد خارج نگیپارک از و کرد باز موتیر با رو نگیپارک در

 جیمس خاله به و دادم بهش رو خاله خونه آدرس من و میشد ابونیخ

 ...منتظره که داد جواب زود یلیخ اونم. اونجا میریم که دادم
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 ..سمتش دمیچرخ که میبود رفته رو ریمس از یکمی

 ارش؟یک_ 

 جانم_ 

 ؟یچ کنم یزندگ تو شیپ نداد اجازه مخاله اگه گمیم: گفتم مضطرب

 اجازه هم اگه. رمیگیم اجازشو من نترس: گفت و کرد نگاهم کوتاه

 !میکنیم عقد زودتر ندادن

 رجو هی. ندارما ازدواج یآمادگ من نه!! م؟یکن عقد عیییه: گفتم زدهبهت

 .ریبگ اجازشو گهید

 قا؟یدق یندار ویچ یآمادگ: گفت و زد یلبخند

 9١ دختر هی. کمه یلیخ سنم هنوز: گفتم و نشستم درست و دمیچرخ

 ازدواج؟؟ به چه رو ساله

 .91 یشیم گهید ماه دو_ 

 !مبچه هنوز من. که ستین سن به_ 

 !؟یابچه یدار قبول خودتم: کرد یکوتاه خنده

 کاریچ ندادن اجازه واقعا اگه ستین یشوخ وقت االن: گفتم یحرص

 م؟؟یکن

 . رمیگیم اجازشو نباش نگران_ 

 راحت؟ المیخ پس_ 

 آمد رفت توش نیآرم که ییجا تو بزارم محاله اصال. زمیعز آره_ 

 .تخت التیخ تو یکن یزندگ داره



 ... بودنش به شد ترگرم دلم و لبم به اومد یلبخند بود پشتم نکهیا از

 میش ادهیپ نکهیا از قبل و کرد پارک خاله خونه یجلو بعد قهیدق چند

 نمشیبب ندارما اعصاب من ست؟ین خونه که یمطمئن پسره اون: گفت

 !ارمیب سرش ییبال ممکنه

 .گردهیبرم فردا بود گفته و رفته یجهنم کدوم دونمینم ستین نه_ 

 که فردا نیهم تو شیپ ومدمینم من اگه: دادم ادامه و زدم یپوزخند

 !کنه عقدم بود قرار گشتیبرم

 !شرفیب کهیمرت خورده وه..گ: دیغر شده دیکل یدندونا با

 .نباش یعصب پس. بشه ینطوریا ستین قرار که حاال_ 

 ..دیکش یقیعمنفس و داد تکون رو سرش

 ذهن تو ییفکرا نیچن که زمیبر فشویکث خون خودم خوادیم دلم_ 

 !بود ضشیمر

 لحن با و گذاشتم بود فرمون یرو که ششده مشت دست یرو دستمو

 م؟ینکن فکر گذشته به نبود قرار مگه... ارشیک: گفتم یآروم

 یور و لبش کینزد برد و گرفت دستش تو دستمو و کرد باز مشتشو

 دهش آروم شدم مطمئن یوقت و اومد لبم به یلبخند که دیبوس انگشتامو

 همزمان و شد ادهیپ بعد لحظه چند خودشم.. زدم رو فنیآ و شدم ادهیپ

 . . . .  شد باز یکیچ یصدا با در
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 من قبل.. منتظرمونه چارچوب تو خاله دمید که میشد خارج آسانسور از

 داد جوابشو مهربون و گرم هم خاله که داد سالم ارشیک

 .پسرم سالم کیعل_ 



 ..خاله سالم: گفتم منم

 زود و حالش از شد فشرده دلم که داد یدلخور و بغض با منو جواب

 دیچیپ دورم دستاشو ترمحکم که کردم بغلش

 عذاب یداشت مدت نیا همه و گذرهیم دلت تو یچ ینگفت بهم چرا_ 

 ؟یدیکشیم

 .. زدلمیعز نکن هیگر: گفتم و شدم جدا ازش بعد لحظه چند

 هب نمک پسر یوقت نکنم هیگر یچطور: گفت بغض با هردومون به رو

 !د؟یبکش زجر ماه سه نیا یتو هردوتون شده باعث حرومم

 گناهت واقعا.. بگم یزیچ نذاشت بغض و دیچک گونم رو یاشک قطره

  پسرته؟ نیآرم که هیچ

 تناراح خودتونو ستین شما ریتقص نکهیا: گفت ارشیک من یجا به

 .دینکن

 بود معلوم و شناختمیم نگاهاشو من.. انداخت بهش یمهربون نگاه خاله

 .ارشیک از اومده خوشش

 ..تو دیایب: گفت و رفت کنار

 خجالت بچم یاوخ. داخل برم من اول کرد اشاره که کردم نگاه ارشویک

 درآوردن بعد و کردم جمع خودمو یول گرفت خندم فکرم از! کشهیم

 ...بست رو در و اومد ارشیک من پشت و تو رفتم استارمآل یکفشا

 ارشیک به رو هم خاله و مینشست دونفره مبل هی رو و میشد خونه وارد

 هبرس که االناست یول. ستین نیهم واسه داشت تیمامور صابر: گفت

 .میزنیم حرف بعد ادیب بزار

 .چشم: ارشیک

 .بال یب چشت_ 

 .ایب من با دخترم جانان: داد ادامه من به رو



 مدیچرخ من و آشپزخونه تو رفت خاله.. شدم بلند و دادم تکون رو سرم

 :گفتم آروم و ارشیک سمت

 .نرم یستین راحت ییتنها اگه_ 

 .منتظرته زشته. دختر برو_ 

 رستد وهیآبم داشت که خاله کنار و آشپزخونه تو رفتم و گفتم یاباشه

 .هیخوب پسر: گفت یلبخند با و کرد نگاهم کوتاه. سادمیوا کردیم

 ؟یدیفهم یزود نیا به یچطور: گفتم و دمیخند کوتاه

 و ییدورو ذره هی که اومد خوشم نگاهش از! بچه فهممیم من_ 

 .هیمهربون و پاک پسر معلومه.. نداشت شرارت

 !یلیخ آره یوا: گفتم زدهذوق

 :گفت یمصنوع حرص با و بازوم به دیکوب آرنجشو

 داره؟؟ ذوق مردم پسر کردن بدبخت! جنبهیب کنهیم ذوق چقدرم_ 

 چمه؟؟ من مگه بخواد دلش هم یلیخ! جون؟ خاله عه_ 

 دستم داد رو وهیآبم وانیل تا دو یحاو ینیس و دیخند

 .نباشه تنها ششیپ برو و ببر نویا ایب_ 

 ؟یاینم شما_ 

 .برو تو امیم_ 

 .چشم: گفتم و کردم بوس گونشو

 آشپزخونه از من و کرد نگاهم شیشگیهم مادرانه و مهربون لبخند با

 غم چشاش ته یول بود خوشحال میخوشحال از نکهیا با... شدم خارج

 زبرو یول سخته براش اتفاق نیا و پسرشه نیآرم باشه یهرچ.. داشت

 ...دهینم
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 نجایا حواسش و دستشه من یگوش دمید که شدم ییرایپذهال وارد

 ...ستین

 یوشگ صفحه به نگاهمو و نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو ینیس

 ..چرخهیم نستایا تو داره دمید که دوختم

 !دستته؟ من یگوش همش چرا تو_ 

 :گفت لکسیر و کرد نگاهم و اومد خودش به صدام با

 .ندارم یگوش خودم چون_ 

 !خورده؟ موش انایاح_ 

 شهیم مربوط گذشته به نمیا! جون قشنگ چشم رینخ: گفت و دیکش لپمو

 .کنم یادآوری خوامینم و

 !؟یکوندیش اونم پس_ 

 .دمید عکسارو اون یوقت_ 

 یادآوری داشت دوست اون نه چون.. ندادم ادامه رو بحث و گفتم یآهان

 ... من نه شه

 شکدت با که بهش دادم و برداشتم ینیس تو از رو وهیآبم یوانایل از یکی

 .خورد شویکمی و گرفتش ازم یکوتاه

 آرومآروم و برداشتم خودم یبرا رو ینیس تو وانیل تنها منم

 ...خوردمش

 نجایا حواسش و دستشه من یگوش دمید که شدم ییرایپذهال وارد

 ...ستین



 یوشگ صفحه به نگاهمو و نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو ینیس

 ..چرخهیم نستایا تو داره دمید که دوختم

 !دستته؟ من یگوش همش چرا تو_ 

 :گفت لکسیر و کرد نگاهم و اومد خودش به صدام با

 .ندارم یگوش خودم چون_ 

 !خورده؟ موش انایاح_ 

 شهیم مربوط گذشته به نمیا! جون قشنگ چشم رینخ: گفت و دیکش لپمو

 .کنم یادآوری خوامینم و

 !؟یکوندیش اونم پس_ 

 .دمید عکسارو اون یوقت_ 

 یادآوری داشت دوست اون نه چون.. ندادم ادامه رو بحث و گفتم یآهان

 ... من نه شه

 شکرت با که بهش دادم و برداشتم ینیس تو از رو وهیآبم یوانایل از یکی

 .خورد شویکمی و گرفتش ازم یکوتاه

 آرومآروم و برداشتم خودم واسه رو ینیس تو وانیل تنها منم

 ...خوردمش

 وچشماش و گرفت دستاش با سرشو و گذاشت زیم یرو وانویل ارشیک

 هجیسرگ بازم: گفتم نگران و گرفتم رو سالمش دست مچ که بست

 ؟؟یدار

 ..فشرد دستش یتو دستمو و نییپا آورد دستاشو شد بهتر که کمی

 .شمیم خوب بگذره روز دو یکی ستین یزیچ_ 

 دمیفهم و اومد قفل تو دیکل چرخش یصدا که بگم یزیچ خواستم

 بلند هردو که شد ییرایپذهال وارد بعد چندلحظه... اومده عموصابر



 بهش یخاص ابهت و بود تنش شیسیپل یلباسا.. میداد سالم و میشد

 .. دادیم

 هب تصورم برخالف یول کنهیم برخورد سرد ارشیک با کردم فکر 

 .یاومد خوش. سالم کیعل: گفت و داد دست باهاش یگرم

 ..ممنونم_ 

 .عموصابر دینباش خسته: گفتم که من به کرد رو

 .دخترم یمرس: گفت و زد یلبخند

 وهیآبم وانیل هی هم خاله.. نشست نفره تک مبل هی رو اونم و مینشست

 ... نشست شیکنار مبل رو و آورد عموصابر واسه

 اضطراب من مثل اونم دمیفهم و افتاد ارشیک شده مشت دست به نگاهم

 ..داره

 و خوب یبچه چه.. بود نییپا سرش که کردم نگاهش یرچشمیز

 ! عشقم هیخجالت

 ..بهش دوختم نگاهمو عموصابر یصدا با

 ..دخترم شرمندم یلیخ افتاده که ییاتفاقا نیا بابت من_ 

 رمقص که شما.. شرمنده دشمنتون عموجون هیحرف چه نیا: گفتم عیسر

 .. نیستین یکرد نیآرم که یکار

 اما کنم مراقبت ازت بود فمیوظ و من دست یقمیرف یامانت تو_ 

 .. یبکش زجر شدم باعث و نتونستم

 .حرفو نیا دینزن_ 

 تو اگه نبود معلوم جان ارشیک: گفت بهش رو و کرد نگاه ارشویک

 نبهمو سیراو.. ومدیم جانان سر ییبال چه بیغر کشور نیا تو ینبود

 دست از تو کرد فرار خونه نیا از جانان که یشب اون کرده فیتعر

 .ممنونم ازت واقعا.. شیحام یشد و یداد نجاتش نفذ چند



 ..کنمیم خواهش_ 
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 و تسین مونیاعتمادیب بر لیدل متینیبب میخواست ایرو منو نکهیا_ 

 ملکا نانیاطم بهت یوقت کنهیم اعتماد یکس به سخت نکهیا با جانان

 جانان گفتم که همونطور اما... یهست یاعماد قابل آدم که معلومه داره

 خوادیم و داره عالقه یکس چه به میبفهم فمونهیوظ و دستمون هیامانت هی

 ...بسازه یک با ندشویآ

 . یرستم یآقا دیگیم یچ فهممیم_ 

 و داره جا من چشم یرو جانان اما: داد ادامه من به یکوتاه نگاه با بعد

 ارمنز دمیم قول.. کنه یزندگ من با بعد به نیا از دیبد اجازه اگه خوامیم

 .بخوره تکون دلش تو آب

 ردک سکوت یاقهیدق چند عموصابر رو خواستش بود گفته ییهوی چون

 ! کنه قبول ایخدا.. شدم جوابش منتظر و انداختم مییپا سرمو من و

 آوردم باال سرمو صداش با

  ؟یهست یراض خودت تو دخترم_ 

 خودم چون بگه اون خواستم نگاهم با و کردم نگاه خاله به زدهخجالت

 .شدینم روم

 :گفت عموصابر به رو و کرد بسته و باز چشماشو خاله

 فقط. امیراض بخواد دخترم دل که یهرچ به منم  و هیراض جانان_ 

 . مونده تو یاجازه



 تیمحرم بدون اما باشه: گفت و کرد هردوتامون به ینگاه عموصابر

 .بدم اجازه تونمینم

 شنگاه با اون و کردم نگاه ارشیک به زدهشتاب و عیسر حرفش نیا با

 .کنهیم درستش فهموند

 ..کمه ازدواج واسه سنش هنوز جانان یول: گفت عموصابر به رو

 .دیکن ازدواج که یوقت تا تهیمحرم غهیص هی منظورم دونم،یم_ 

 لبم به یلبخند بودم مهم واسش قدرنیا نکهیا از و شد راحت المیخ

 .. اومد

 . راحته هم ما الیخ ینطوریا آره: گفت خاله

 ترد خانواده و خونه نیا از کال نویآرم تونستمیم اگه: داد ادامه غم با

 یلو بشه کینزد بهت نتونه تا داشتمیمنگه خودم شیپ تورو و کردمیم

 دورش تونمینم باشه بد هم هرچقدر و پسرمه که کنم کاریچ خب

 ... بندازم

 لمحا ارشیک شیپ من.. خاله نکن ناراحت خودتو: گفتم و زدم یلبخند

 . نباش من نگران خوبه

 من اگه :گفتم ارمیب زبون به نویآرم اسم یحت خواستمینم نکهیا با بعد

 دنکر فراموش با. نیکنیم یزندگ قبل مثل و گردهیبرم هم نیآرم برم

 ..افتاده نیآرم منو راجب که یاتفاق هر

 شهینم ادیز و رمیبگ سراغ ازت شهیهم تونمینم که من: گفت بغض با

 خودت از اما. شهیم دردسر برات و فهمهیم نیآرم وگرنه مینیبب همو

  باشه؟. دخترم بده خبر بهم

 و کرد پر چشمامو اشک بشم جدا ازش قراره دوباره نکهیا یادآوری با

 ...شکست هردومون بغض و کردم بغلش رفتم و شدم بلند طاقتیب

 ..بشم فدات نکن هیگر: گفت و کرد نوازش کمرمو



 دیاب دوباره یول بودم خاله عاشق من.. شد دتریشد مهیگر برعکس یول

 ...بود نیآرم باعثش هم نباریا و میشدیم جدا هم از

 قبع.. ارشهیک دمیفهم و نشست شونم رو یدست که گذشت یاقهیدق چند

 .کن کپا اشکاتو پس شونینیبب ارمیم باشه یهرجور: گفت اون و رفتم

 دارم هواتو من بشه یهرچ باش مطمئن: گفت عموصابر و شدم بلند

 .زنمیم سر بهت هم زودزود. دخترم

 .. کنمیم ترکشون دارم دوباره نکهیا از بود ناراحت هم عمو

 .عموجون یمرس_ 

 رهبهت. ادیب نیآرم ممکنه چون دیبر زودتر بهتره: گفت و زد یلبخند

 .شهیم دردسر وگرنه نتتینب

 ...بود ینیبشیپ رقابلیغ نیآرم. گفتیم راست.. دادم تکون سرمو
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 یامانت: گفت صداش تو ظیغل بغض با و ارشیک به کرد رو خاله

 دخترمو یهوا کنمیم خواهش. ارشیآقاک سپارمیم تو دست خواهرمو

 .باش داشته

 .جان خاله راحت التونیخ_ 

 ..یباش مواظبش بده قول: عموصابر

 ..دینباش نگرانش. دمیم شرف قول چشم_ 

 !؟یدار دوسش باشم مطمئن: خاله



 وت یزیهرچ از شتریب.. عاشقشم چقدر که کردم ثابت خودشم به من_ 

 ذارمینم یول دمیم براش هم جونمو بشه الزم و دارم دوسش ایدن

 ! شه شیطور

 شدم زدهذوق هم بود کرده اعتراف عشقش به خاله و عمو شیپ نکهیا از

 خجالت دیفهم. نگه که پهلوش به زدم آروم و دمیکش خجالت هم و

 ...اومد لبش به لبخند از یرد و کشمیم

 شدت.. دارم باور حرفتو تو صداقت. پسرم ممنونم: گفت عموصابر

 ...یزیچ هی فقط. مشخصه چشمات تو بهش عالقت

 د؟ییبفرما جانم_ 

 دمکر نگاه خاله به شده کنجکاو که شدن دور ازمون و دیکش دستشو مچ

 بگه؟ بهش تنها خوادیم ویچ: گفتم و

 تا دیاهمخونه که مدت نیا تو.. زمیعز کن گوش خول جانان: گفت آروم

 ..!بزنه بهت دست نزار دیکرد یرسم عقد نکهیا قبل

 :گفتم زدهخجالت و کرد پر وجودمو شرم حرفش از

 .. باشه_ 

 راحت؟ المیخ_ 

 .کردم نگاه ارشیک به و دادم تکون سرمو خجل

 وسرش ارشیک چون گفتیم بهش رو موضوع نیهم عموصابر کنم فک

 هم دنشیکش خجالت واسه دلم که دیگز لبشو آروم و انداخت نییپا

 ! رفت ضعف

 .......شده سرخ لپاش کمی دمید که اومدن گهید کمی

 

 راه و میشد نیماش سوار و میاومد رونیب خونه از مجدد یخدافظ بعد

 یول بودم شده جدا خونوادم از نکهیا بخاطر بود گرفته حالم کمی... افتاد



 یدکمه.. باشم ارشیک شیپ شهیهم قراره که بودم خوشحال طرفم هی از

 رونیب از نگاهمو. شد برداشته نیماش سقف و زد رو فرمون طرفاون

 و بود زده زل جلو به یزیر اخم با که ارشیک به دوختم و گرفتم

 .کردیم یرانندگ
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 رو فرمون و بود سالمش دست از کمتر حسش یکمی دستش اون هنوزم

 .. بود گرفته ترآروم

 یلو بود ساکت نیهم بخاطر هم ارشیک و بود گرفته حالم کمی درسته

 ماا.. کنه دایپ ادامه سکوت نیا ذاشتمیم دینبا و بود یعیطب حالم نیا

 شیداشتن دوست مرخین از نگاهم برداشتن بدون.. بگم نداشتم هم یحرف

 رو نشیدلنش و نرم پوست و فشردم رو بغلم تو یخرس عروسک

 وقتچیه کنم فکر و بودم نایا و عروسک عاشق شهیهم.. کردم نوازش

 !نشم بزرگ

 شکست رو سکوت خودش باالخره که بود گذشته یاقهیدق دو

 بهم؟ یزد زل ینطوریهم سقهیدق ده شدهیچ_ 

 ! بردارم ازت چشم تونمینم یخوشگل یادیز که نه: گفتم یشوخ به

 و خوشگل انقد خودت خب! سرم تو بکوب بودنمو افهیبدق یه هم تو_ 

 !یدار حقم ،ینیبیم زشت رو همه که یدلبر

 . اومد لبم به یلبخند و شدم زدهذوق فشیتغر از

 !؟یستین زشت تو االن یعنی: گفتم و نشدم کنول بازم اما

 !زنمتایم جانان_ 



 و زد یلبخند و انداخت بهم یکوتاه نگاه که نگفتم یزیچ و دمیخند

 ! المصب خندهیم قشنگ چقدم کن نگاش: گفت

 :گفت که رمیبگ لبخندمو شدن قیعم یجلو نتونستم

 !دادما عموت به که یقول ریز بزنم ممکنه یکن یدلبر_ 

 قول؟؟ کدوم: گفتم کنجکاو

 !خجالت از یشیم آب که بگم اگه_ 

 باشه زدن حرف تنها عموصابر با که هیوقت همون منظورش زدم حدس

 : گفتم مکث یکم با نیهم واسه

 !نگو پس_ 

 !بگم؟ خوامیم یچ یدونیم مگه_ 

 و گرفتم منظورشو که بود دهیفهم میالحظه چند سکوت از شعوریب

 . ضعفمه نقطه بودن یخجالت بود دهیفهم. کنه تمیاذ خواستیم

 !یبگ یخوایم یچ دونمیم آره: گفتم یحرص

 بگم؟؟ خوامیم یچ: زد یطونیش لبخند

 !خو نکن تمیاذ ااارشیک_ 

 !کنم؟یم تتیاذ یگیم وقتاون یبگ آخ هی تو ادینم دلم یحت من_ 

 رو لبخند یول شده ناراحت کردم حس من و گفت رو جمله نیا ییهوی

 .نزده رو حرف نیا شیناراحت از بفهمم شد باعث لبش

 !زد حرفو اون عموصابر یوقت ایشد سرخ خودتم دمید اما_ 

 .دوخت جاده به نگاهشو دوباره و کرد نگاهم یطونیش لبخند و نگاه با

 !!بهم؟ گفت یچ قایدق بگم هم تو به یخوایم_ 

 گرفتم گوشامو و زدم صدا اسمشو غیج با



 .هاا تو نه من نه یبگ اگه_ 

 زدهشتاب که بغلش تو شدم پرت و دیکش بازومو هوی و دیخند بلند

 ستد با و داشت نگهم دستش هی با اما امیب رونیب بغلش تو از خواستم

 .کرد کنترل فرمونو شگهید

 !من بشم میخجات خانوم قربون_ 

 .ایکنیم تصادف ارشیک کن ولم: گفتم استرس با

 . بغلم تو بمون و نگو یچیه سیه_ 

 ....آخه یول_ 

 ینکن وورجه ورجه که یشرط به. کنمینم تصادف نترس_ 
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 و تنش عطر خوب حس از و موندم حالت همون تو یاگهید حرفیب

 بود دمونیجد یخونه که مقصدمون تا اونم.. بستم چشمامو امنش آغوش

 ...کرد بغل منو شگهید دست با و کرد یرانندگ دستش هی با

 اهمنگ. نشستم صاف و رونیب اومدم بغلش تو از نگهداشت که نویماش

 هی بشیج از.. میبود جلوش که افتاد یکیش یلیخ و بزرگ در به

 ...اطیح داخل برد نویماش و شد باز در که زدش و درآورد موتیر

 بخاطر ذوق و بهت از چشمام شدن گرد و همانا اطیح به شدن وارد اما

 !همانا اطیح تینهایب ییبایز

 عیرس که نگهداشت اطیح یتو بزرگ استخر کنار فاصله، با رو نیماش

 زا و کردم نگاه اطرافم به و شدم ادهیپ و گذاشتم یصندل یرو رو خرس

 .گرفتم مشتم یتو لپهامو میشگیهم عادت طبق ذوق شدت



 یتو یاوالدهفوق یهااطیح اون از خوشگل و بزرگ یلیخ اطیح هی

 پولدار بچه ها،لمیف یتو که روز مد امکانات یهمه با.. یخارج یهالمیف

 ... داشتنش ها

 هشیهم که باشه داشته یونیاع یخونه نیهمچ ارشیک کردمینم فکرشم

 گهید داخلش بود یقشنگ نیا به که اطشیح.. باشمش داشته بود آرزوم

 !باشه یچ

 اومدم خودم به ارشیک یصدا با

 اومد؟ خوشت_ 

 ! ارشیک باحاله یلیخ: گفتم شوق و ذوق با و کردم نگاهش

 :گفت و اورد نییپا بودم گرفته رو لپام که دستامو

 .داخل میبر_ 

 چمدون و من چمدون عقب صندوق از و رفت که دادم تکون سرمو

 از رو خرسم و کردم باز جلورو در منم که برداشت خودشم کیکوچ

 ..میرفت خونه سمت ارشیک با قدمهم و برداشتم یصندل رو

 شیریش به لیما درنگیسف ینما که خونه خود به دادم سوق نگاهمو

 ...خاص و رایگ اوالدهفوق و بود هاکاخ هیشب

 اما.. بود ارشیک مثل موفق قلب جراح هی شأن یتو خونه نیا واقعا

 .دمیپرسیم ازش دیبا رو کردیم یزندگ آپارتمان یتو چرا نکهیا لیدل

 رفت کنار و کرد بازش دیکل با و سادیوا خونه کیش در یجلو

 !بانو دییبفرما_ 

 ذوق شدت از نباریا خونه داخل دنید با که شدم وارد و زدم یلبخند

 !شدن قلب تا دو شکل چشمام و فشردم بغلم تو عروسکمو

 ...بود محشرتر اطشمیح از نجایا



 و بود یونیاع و مدرن یلیخ ونشیدکوراس که بزرگ ییرایپذهال هی

 ...برو دل تو و جالب اوالدهفوق هاشمرنگ بیترک

 دهید نجایا از که شدیم ختم سالت دوتا به هم باال طبقه و بود دوبلکس

 جدا خونه از اپن با که یکامل و بزرگ آشپزخونه طرفاون... شدینم

 ... بود اتاق تا دو ها پلهراه ریز و شدیم

 راچ یداشت یخوشگل نیا به خونه که تو: گفتم و ارشیک به کردم رو

 ؟یکردیم یزندگ آپارتمان یتو

 رو یمجرد خونه نیهم واسه بود بزرگ یلیخ نفر هی واسه نجایا_ 

 .هشد خوب یلیخ گهید یهست تو که االن اما.. باشم راحت کردم انتخاب

 . واقعا قشنگه یلیخ یلیخ_ 

 !یخانوم نداره شمارو قابل_ 

 .نیبب اتاقتو میبر: گفت که زدم یلبخند

 .باشه: گفتم ذوق با

 ..رفتم دنبالش که رفت پلهراه سمت

 با.. داشتم حق خب یول. من درآوردم یباز دیبد دیند چقدر امروز 

 یمنطقه نیبهتر تو و بود خوشگل یلیخ مونخونه هم رانیا تو نکهیا

 لخوشگ یهاخونه.. بود گهید زیچ هی نجایا یول میکردیم یزندگ یسار

 !کجا؟ رانیا یها باالشهر و کجا نیبرل یباالشهر و
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 الشدنب که شد راست سمت سالن وارد و میرفت باال روییچیمارپ یهاپله

 از یکی یجلو. طرفاون هم تا دو و بود سالن ورنیا اتاق تا دو.. رفتم

 :گفت و سادیوا هااتاق



 .ببند چشماتو_ 

 چرا؟ خب_ 

 .یفهمیم ببند تو_ 

 .اومد در کردن باز یصدا و بستم چشمامو یاگهید حرفیب

 .کرد تمیهدا داخل به و گذاشت کمرم پشت دستشو

 .کن باز حاال_ 

 دلم! اومد بند رتیح از زبونم اتاق دنید با کردم باز چشمامو آروم

 .بزنم غیج ذوق از خواستیم

 ..بود قشنگ چقدر

 ...دیسف و یاسی تم با اتاق هی

 فرش و ها پرده و یتخت رو با یوارید کاغذ رنگ یاسی یها گل

 دلم سقف. بود دیسف هم خوابسیسرو بود شده ست اتاق وسط کیکوچ

 ...بود کرده برابر نیچند رو اتاق ییبایز و بود ینورمخف

. .کشو تا دو با بود یشیآرا زیم رنگ، دیسف یوارید کمد یرو روبه

 و بود شده دهیچ جالب یهامدل با ییهاآدکلن نهیآ یجلو ز،یم یرو

 ..بودن شده دهیچ قهیسلخوش و مرتب یلیخ رنگ همه با هاالک انواع

 یلیخ یهاعروسک از پر توش و بود یاشهیش یوارید کمد قسمت هی

 ...بودم عاشقشون که یناز

 ...گهید یلهیوس چند و وتریکامپ زیم و

 و نداشتم دنشوید انتظار اصال که یادخترونه مجهز کامال اتاق هی

 ...بودم شده زیسوپرا

 ...داشتم آرزوشو شهیهم که یاتاق! بود محشر اتاق ونیدکوراس کل در



 هیتک که ارشیک سمت دمیچرخ و گذاشتم تخت یرو رو خرسم و رفتم

 ..کردیم نگاهم وتریکامپ زیم به

 دوسش کردم، انتخاب رویاسی یول هیرنگ چه قتیسل دونستمینم_

 ؟یدار

 دورم دستاشو و رفت عقب قدم هی که بغلش تو دمیپر هوی و سمتش رفتم

 . انداختم گردنش دور دستامو که کرد بلندم نیزم رو از و کرد حلقه

 :گفتم لحنم تو ادیز یلیخ ذوق با

 .یمرس شدم زدهشگفت واقعا! ارشیک عاشقتم یلیخ_ 

 !نداره خانوممو قابل_ 

 .شدم خوشحال یلیخ_ 

 ...خواستمیم نویهم منم_ 

 نیزم بزارتم نداشت قصد اونم و داشت فاصله نیزم از پاهام چون

 سراغم بود اومده که یخوب حس از و کردم حلقه کمرش دور پاهامو

 ..بستم چشمامو

 که اومدم فرود نرم زیچ هی رو هوی بعد لحظه چند و رفت جلو قدم چند

 !روم زد مهیخ ارشیک و تخته، دمیفهم

 .. بود سرم کنار دستش هی و بود روم کامال 

 چشماش تو رو زدمشرم نگاه حالت نیا از که چشمام تو شد رهیخ

 ...دوختم

 روم؟ از یپاش شهیم_ 

 !پاشم تا بده لب هی اول_ 

 :گفت یطونیش لحن با که گرفتم ازش نگاه زدهخجالت

 !رم؟یبگ ای یدیم_ 



 و؟؟یچ..یچ: گفتم و کردم نگاهش

 مامچش و رفت نفسم که نشوند لبم رو یکوتاه بوسه هوی و زد یلبخند

 !شدند گرد

 !گرفتم که خواستمیم نویا_ 

 زده زل چشمام تو یطونیش و مهربون نگاه با که کردم نگاهش خجل

.. مزدیم نفسنفس قشنگش اما کوتاه یلیخ یبوسه اون از هنوزم.. بود

 نیا و بود نامحرم یول بکنه ییهوی یکارا نیا از شهیهم خواستیم دلم

 ..کنم گناه احساس شدیم باعث

 .نکن نکارویا گهید: گفتم دلم حرف برخالف
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 و زد موهاش به یچنگ و شد بلند روم از هوی و کرد نگاهم چندلحظه

 :گفت کالفه

 .کردمیم نکارویا دینبا.. جانان خوامیم معذرت_ 

 .یکن یخواهمعذرت خوادینم: گفتم و سادمیوا کنارش و شدم بلند آروم

 سمتم دیچرخ

 ...بود اشتباه کارم_ 

 :آوردم زبون به خجالت با البته و تعارف یب رو دلم حرف نباریا

 ..ندارم کارا نیا با... یمشکل من اما_ 

 اهگن تا میش محرم زودتر خوامیم فقط: دادم ادامه و انداختم نییپا سرمو

 ...نباشه



 کمرنگش لبخند دنید با و کردم بلند سرمو ک زد لبخند کردم حس

 .دراومد آب از درست حدسم

 ؟ییجا ای محضر میبر دیبا شه؟یم خونده یچطور تیمحرم نیا_ 

 .میبخون میتونیم خودمونم هست نت یتو متنش. ستین الزم نه نه_ 

 نمک سرچ یچ فقط. متنشو کنمیم دایپ لپتابم تو از االن من باشه_ 

 !اره؟یم

 لمانآ تو شیبچگ از چون داشت حق البته.. بود گرفته خندم شیخنگ از

 .هیچ دونهیم رو یرسم عقد فقط و بوده

 .ارهیم تیمحرم یغهیص ای عقدموقت یخطبه یبزن_ 

 .کنم داشیپ رمیم من پس.. باشه_ 

 اتاق تو رفت کنم فک و شد خارج اتاق از که دادم تکون سرمو

 ...خودش

.. ردمک برنداز خوشگلمو اتاق یترراحت الیباخ گهید بار هی رفتنش با

 که روزید از.. کنه آماده نجارویا کرده وقت یچجور که بود سوال برام

 ازش دیبا.. گردمیبرم من نداشت خبر که هم قبلش و میبود باهم

 .دمیپرسیم

 انواع حجم اون دنید با اما کردم باز درشو و یوارید کمد سمت رفتم

 که تومان تا شیش پنج.. شد اضافه بهم گهید بهت هی توش لباس مختلف

 به بودن شده زونیآو مرتب و بودن وصل یزیجاآو هی به هرکدوم

 لباس کمد گهید قسمت هی... و یراحت یلباسا از بود پر کشوها.. لهیم

 نیا. بودن ناز و خوشگل یلیخ که گهید مباس لباس یکل و... یمجلس

 . باشه پسر هی قهیسل محاله گهید لباسا

 از یکی به شالم همراه و درآوردم تنم از مانتومو و شدم الیخیب فعال

 و ذوق با روشو یهاالک و شیآرا زیم سمت رفتم.. انداختم هایزیجاآو



 وکش هی که کردم نگاه هم هاشو کشو. بود ادیز چقد.. کردم یبرس شوق

 ...و شونه و سشوار هم گهید یکشو و بود یشیآرا لوازم کامل ست

 .داخل اومد ارشیک بعد و بستم رو کشو که خورد اتاق در به تقه چند

 .رو تیمحرمغهیص متن کرده دایپ دمیفهم و بود دستش تو لپتابش

 محرم مشیبخون خودمون اگه حاال: گفت و گذاشت زیم یرو لپتابو

 گه؟ید میشیم

 جهزم نقدریا اتاقو نیا یکرد وقت یک تو.. سوال هی ارشیک فقط. آره_ 

 ...گهید لوازم و لباس همه اون ؟یکن آماده

 

 576پارت#

 

 حرف باهاش اتاق رونیب یرفت تو و زد زنگ دخترخالت که روزید_ 

 روز هی نیا تو. کردم هماهنگ باهاش و گفتم بهزاد به موقعاون یبزن

 که شبمید. دنیکش زحمتشو بهزاد و نورا رو اتاق کردن آماده یکارا

 بود اتاق نیا کردن آماده یبرا درواقع نورا پدر خونه رهیم گفت بهزاد

 . یش زیسوپرا تا

 . هیعال یلیخ یول شده یاعجله نکهیا با: گفتم و زدم یلبخند

 نارمک اونم و تخت رو نشستم که برداشت لپتابو و داد تکون رو سرش

 . . . . . . . نشست

 لپتابو... میشد محرم هم به ماه دو مدت به گهید متن اون خوندن بعد

 ه؟یچ: گفتم خندون که بهم شد رهیخ و یعسل زیم یرو گذاشت و بست

 مه اعتراض حق تو و ببوسمت و کنم بغلت ریس دل هی تونمیم حاال_ 

 !یندار یابهونه گهید چون یندار

 !گهید نشو پررو: کردم نگاهش خندون و چپ چپ



 !اد؟یم دلت: کرد مظلوم چشاشو

 !؟یدونستیم یلوس یلیخ_ 

 . اوهوم_ 

 ! اوهوم زهرمار: گفتم خنده با

 !بده بوس هی حاال_ 

 .نشو پررو هم تو دمینم_ 

 و بده انجام ییهوی کار هی خوادیم زدیم داد نگاهش.. کرد نگاهم رهیخ

 گاهن که رفتم عقب قدم هی و شدم بلند عیسر.. کشهیم نقشه واسش داره

 ..سمتم داد سوق خوردشو شکست

 یبزن غول یتونینم که منو: گفتم و زدم یاروزمندانهیپ لبخند

 ! خانارشیک

 شد بلند اونم

 !ومدین دلم یول رمیبگ گاز رو شدت سرخ لپ خواستمیم_ 

: مگفت خودش شیپ قهیدق چند یادا درآوردن با و رفتم بهش یاغره چشم

 !اد؟یم دلت

 .ادینم دلم نه ییخدا: گفت و دیخند

 .نیآفر_ 

 با و گذاشت شیآرا زیم لبه به دستشو و داد فشار هم یرو چشماشو

 :گفت مکث یکم

 .بکپم رمیم دارم جهیسرگ کمی_ 

 یرو انگشتمو تا دو و بردم باال دستمو. شدم کشینزد و شدم نگران

 .دش راحت یکم المیخ نداره تب شدم مطمئن یوقت و گذاشتم شیشونیپ



 هواس یدونینم یدکتر که خودت. دستت دهیم کار تجهیسرگ نیا تو_ 

 ه؟یچ

 هم وت. نباش نگرانم شمیم خوب. بدنمه شدن فیضع بخاطر که گفتم_ 

 .نره سر حوصلت ییتنها بخواب ریبگ

 .کنمیم درست شام رمیم. خوابمینم نه_ 

 ..نکن خسته خودتو. ادیم میگیم رونیب از خوادینم_ 

 ؟یبخور رونویب یغذاها که مردم من مگه: گفتم و زدم یکیکوچ لبخند

 . خدانکنه_ 

 .کنمیم دارتیب شد حاضر شام هروقت بخواب برو پس_ 

 .چشم_ 

 . بال یب_ 

 نیا همه دونستمیم که من براش رمیبم.. رفت و زد یاخسته لبخند

 بخاطر بلکه.. ستین رگش زدن بخاطر فقط سردرداش و ها جهیسرگ

 جبران خودم... بودم باعثش من و دهیکش ماه سه نیا تو که هیعذاب

 ...کنه باز جا مهربوش قلب تو غم ذارمینم گهید و کنمیم
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 گذاشتم هاشلبه به دستمو و سادمیوا هانرده پشت و شدم خارج اتاق از

 میکن یزندگ توش بعد به نیا از بود قرار که یاخونه به باال از نباریا و

 یونیاع بخاطر نه البته.. خونه نیا بود نشسته دلم به یادیز.. کردم نگاه

 زایچ نجوریا دلبند وقتچیه چون.. متشیق گرون لیوسا و بودنش



 قمعش با بود قرار بعد به نیا از چون داشتم دوست رو خونه نیا.. نبودم

 ... میکن یزندگ توش

 با مجهز آشپزخونه هی.. شدم آشپزخونه وارد و رفتم نییپا هاروپله

 ...باهاش ست یزغذاخوریم و یاقهوه و یشکالت یهانتیکاب

 ازین مورد لیوسا یجا دونستمینم. کنم درست یماکارون گرفتم میتصم 

 به ردمک شروع و دمیفهم جاهاشونو نتایکاب گشتن ربع هی بعد و کجاست

 ....کردنش آماده

. 

. 

 کیش یلیخ روسفره شد آماده کامال یماکارون که ساعت سه دو بعد

 و روش دمیچ هاشوگیتهد و دمیکش سید یتو رویماکارون و دمیچ

 ...گذاشتم زیم وسط

 .. کنم داریب ارشویک تا باال رفتم

 .باشه من اتاق یکنار اتاق زدم حدس یول کجاست اتاقش دونستمینم

 حدسم دمید که شدم وارد و کردم بازش آروم و سادمیوا اتاق در یجلو

 . درسته

 . ونهپسر کیش ونیدکوراس با بود یقشنگ اتاق.. کردم برنداز داخلشو

 روش زا پتو و بود دهیخواب پهلو به.. نشستم شلبه و تختش سمت رفتم

 که یزعسلیم به افتاد نگاهم.. کنم دارشیب ومدینم دلم.. بود رفته کنار

 .مسکن قرص بسته هی و بود نصفه که بود آب وانیل هی روش

 .. کنم دارشیب بود بهتر پس بخوابه ادیز بود شده باعث قرصه نیهم

 ارش؟یک: گفتم آروم و گذاشتم بازوش یرو دستمو

 ازمب یول خورد یتکون و کردم صداش تر بلند یکم که نداشت یریتاث

 ..نشد داریب



 ردس شاممون شو داریب. تو یخوابیم چقد! خرس توام با یهو: گفتم بلند

 .شدا

 .حالتش از گرفت خندم که دیخواب دمر و دیچرخ

 !ااارش؟یک_ 

 هممم؟_ 

 .گهید شو داریب_ 

 خمار و کرد جمع صورتشو.. دیخواب درست نباریا و دیچرخ دوباره

 ...ادیم خوابم! جانان یزنیم حرف چقد: گفت

 گونش به زدم و صورتش تو شدم خم

 .ایدیخواب ساعته سه! مگه؟ یخرس ادیم خوابم ویچ یچ_ 

 دستت از: گفت یخمار لحن با و کرد باز زور به خمارشو یچشما

 !جانان جان
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 بود قشنگ چقدر.. شد یجور هی دلم خوابش از خمار یچشما دنید با

 !خوابش از رگه دو یصدا و خمارش یچشما

 ..شو بلند. زد خی شاممون_ 

 :گفتم زیم یرو مسکن قرص به اشاره با بعد

 خوابت خرس مثل که هیعیطب یخوریم رو یقو یقرصا نیا یوقت_ 

 .ایبخور قرص نمینب گهید. ادیب

 دیکش یاازهیخم و گرفت دهنش یجلو دستشو



 . عمت جان بخوابم بزار_ 

 یدیخواب یگرفت یکرد ولم ییتنها که ساعته سه. ذارمینم نچ نچ_ 

 !؟یبخواب بازم یخوایم یگیم حاال

 !شمیپ بخواب هم تو ایب اصال. دیببخش خب_ 

 وقت هی بخوابم؟ تو شیپ امیب من! بابا نه: گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 !بهت؟ نگذره بد

 سمموا یبخواب بغلم تو نکردم یکار اگه امشب یول باشه: گفت و دیخند

 ! فرانک ذارمیم کنمیم عوض

 ! جون فرانک دید میخواه_ 

 .اینخواب گهید. منتظرم نییپا: گفتم و شدم بلند

 زد کنار رو ابروش رو شده ختهیر یموها و نشست

 .امیب بزنم صورتم و دست به یآب هی_ 

 .باشه_ 

 خارج اتاق از منم که اتاق تو یبهداشت سیسرو سمت رفت و شد بلند

 و نشستم زیم پشت و شدم آشپزخونه وارد هاپله کردن یط بعد و شدم

 .موندم منتظرش

 !بودم گیتهد عاشق.. دهنم تو گذاشتم و دمیبر گیتهد کوچولو هی

: گفتم که نشست زیم پشت.. اومد و نذاشت منتظرم ادیز ارشیک

 .بپرسم ازت رفت ادمی ؟یدار دوست یماکارون

 ! باشم؟ نداشته دوس من و یکن درست یزیچ تو شهیم مگه_ 

 :گفت سید به اشاره با که زدم لبخند زدهذوق

 !ینکرد پنهون هاروگیتهد نباریا عجب چه_ 



 همشون آخرش و میکرد دعوا گیتهد سر که یشب اون یادآوری با

 .. میدیخند هردو شد نیزم پخش

 بود افتاده یوقت.. دمینفهم خودم و دیلرز دلم که بود شب همون کنم فکر

 ...بود یمتریلیم فاصلمون و روم

 :گفت که کردیم فکر اتفاق اون به هم ارشیک انگار

 یول شدم عاشقت  نگم بهت که بودم گرفته خودمو یجلو شب اون تا_ 

 و دش طاق طاقتک گهید بهت بودم کینزد انقدر و افتاد اتفاق اون یوقت

 !دارم دوست چقدر که کردم اعتراف فرداش

 ودوج به قلبم تو حس اون موقع همون من یول: گفتم و زدم یخجل لبخند

 ...دمینفهم خودم اما اومد

 یعالجناب نیا ونیمد همشو: گفت گیتهد به اشاره با و کرد یاخنده

 !هستم

 .غذا زد خی خبلیخ: گفتم و دمیخند
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 مشغول من و هال تو رفت اون و میکرد جمع ظرفارو شام خوردن بعد

 نچو ظرفارو، بشوره اون که نکرد یاصرار نباریا. شدم ظرفا شستن

 کردن جمع تو یحت نبودم یراض منم. کردیم درد یانگار زخمش

 .کنه کمکم ظرفا

 دو. درآوردم رو دستکشام و کردم باز رو بندشیپ ظرفا شستن بعد

 زخونهآشپ از و داشتمبرش بعد.. گذاشتم ینیس تو و ختمیر ییچا وانیل

 TV  زیم و بود L یهامبل قسمت هی.. شدم ییرایپذهال وارد و خارج

 یهامبل که یقسمت تو. بود یسلطنت یهامبل هم گهید قسمت. بود اونجا



 و بود بهم پشت. بود TV  به رهیخ و بود نشسته بود شده دهیچ L شکل

 .. دیدینم منو

 ..بهم دوخت و برداشت توریمان از نگاهشو که سمت اون رفتم 

 دیچیپ کمرم دور دستشو که نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو ینیس

 .کرد کمینزد خودش به و

 و حرص از تنها که یلبخند با و دمیکوب بهش آرنجمو زدهخجالت

 . بردار و دستت: گفتم بود لبم یرو خجالت

 . کنمینم که شرع خالف خانمم؟ چرا وقتاون_ 

 و چرخوند سمتم به روشو متقابالا  که دوختم بهش و گرفتم TV از چشم

 . یزنم: گفت

 نزنم لبخند بخشلذت یکلمه نیا دنیشن از کردمیم یسع که یدرحال

 معذب شدم محرمت ساعته چند هنوز من اما درسته آره خب: گفتم

 .شمیم

 . زدم چنگ دستش به ارادهیب و ختیر فرو قلبم فشرد که و پهلوم

 ! نکن_ 

 از و دمیچسب بهش کامالا  بارنیا که دیکش خودش سمت به و کمرم شتریب

 . افتاد نییپا سرم و گرفتم شیآت شرم

  .کنم خشک اشوشهیر دیبا و رهیگیم چشمه سر خجالتت از نیا خب_ 

 . دمیگز و لبم دمیشن که حرفشو نیا

 .بدم نشونت عمل تو وقتشه خودمه، دست قلقش که هم اون_ 

 . دیچرخ سمتش به شتاب با سرم و شدند گرد هامچشم

 ؟یچجور_ 

 :گفت و برداشت کمرم دور از و دستش



 .شو بلند_ 

 !بغلش یتو افتادم و دیکش دستمو هوی که روبروش سادمیوا حرفیب

 دنمویکش نفس بودم نشسته پاش یرو نکهیا شرم شدت از و دمیکش ینیه

 ! رفت ادمی

 خب؟ ایکنینم وورجه ورجه_ 

 ...ارشیک: گفتم مکث با

 جان؟: گفت آروم گوشم تو

 مثل یچشما تو رهیخ و شدم جا به جا بغلش تو و چرخوندم سرمو

 .بود احساس از پر که شدم مهربونش شهیهم

 ...هست نمونیب ییهامانع هنوز ما اما_ 

 !یزنم االن تو ؟ییهامانع چه: شد یسوال نگاهش

 ...یداد عموصابر به که یقول: گفتم مکث با و انداختم نییپا سرمو

 کرد بلند سرمو و گذاشت چونم ریز دستشو

 .زهیبر خجالتت خوامیم فقط االن. قولم ریز زنمینم.. هست حواسم_ 

  ؟یگینم که دروغ: دمیپرس شوک پر گفت که نویا 

 ..یکم شد دلخور نگاهش حرفم نیا با

  باشه؟ شیدوم نیا که گفتم دروغ بهت یک من! زادیمر دست_ 

 .دیببخش: کردم زمزمه آروم که کرد زدمشرم لحنش یتو ی  دلخور
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 :تمگف چشماش به رهیخ و گذاشتم گونش یرو دستمو که نگفت یزیچ

  ؟یدیبخش_ 

 . دمیبخش_ 

 . کردم سکوت و نگرفته دل به که شد راحت المیخ لحنش از

 دیبوس انگشتامو یرو و برد لبش کینزد بود گونش یرو که دستمو

 .نکش خجالت ازم نقدیا_ 

 ..که ستین خودم دست_ 

 !زهیبر کامل خجالتت تا نکن مقاومت پس_ 

 ؟؟یچجور خب_ 

 : گفتم زدهخجالت دمید لبم یرو که نگاهشو

 ...نه_ 

 نه؟ یچ: زد یلبخند

 .فکرته تو که یکار نیهم.. نیهم_ 

 خجالتت ختنیر بر عالوه امشب.. نکن مقاومت که گفتم ششش،یه_ 

 !کنمیم یتالف هم رو یزد بهم بوسه اون بعد که شب اون یلیس اون

 !م؟یبزن یخوایم: گفتم متعجب

 .حاال یفهمیم.. نه: دیخند

 و کرد کج سرشو که بگم یزیچ خواستم و کردم نگاهش مضطرب

 چشمام خوبش حس از و شد حسیب بدنم که داد قرار لبام رو لباشو

 ..نشست ششونه یرو دستم ناخودآگاه و شدن بسته



 و اشتگذ صورتم کنار دستشو یکی اون و دیچیپ دورم ترسفت دستشو

 و شد فشرده دستم تو لباسش پارچه که زد نمییپا لب به یکیکوچ کیم

 ... خورد نیچ یمتریلیم چند

 اون مثل.. نبودم بلد که من اما کنم شیهمراه که زد چنگ پهلوم به

 ..بهش کردیم غلبه خوبش حس اما کردیم تمیاذ ذره هی ششیرته دفعه

 دبل نکهیا با اریاختیب و آورد درم پا از هاشبوسه که دینکش یطول 

 .. کردم تکرار خودشو یکارها اما نبودم

 ، ارشیک همراه ، خونه نیا تو ، زمان نیا تو که بود ایدن حس نیبهتر

 آشوب دلمو یول داشت یخاص آرامش... کردمیم شتجربه داشتم

 ...بود ایدن پارادوکس نیترقشنگ نیا و! کردیم

 از پر و شده خمار یچشما تو شد رهیخ و شد جدا ازم آورد کم که نفس

 .. شرمم

 یگرشوهع یستین بلد که نگو م،ییایدر چشم یکنیم تابمیب: زد لب آروم

 !کنمینم باور چون یکن

 ؟یزنیم حرفو نیا چرا.. ستمین بلد یلوند هم ذره هی یحت من_ 

 نگاهم قشنگ نقدریا نکهیهم نم،یبیم رو هاتیدلبر دارم چون_ 

 هیگرعشوه نوع هی یشیم سرخ و یکشیم خجالت ،یزنیم لبخند ،یکنیم

 بلرزونه، روزهیغر که ستین نیا به فقط یگرعشوه.. کنهیم جادوم و

 ! بلرزونه دلتو که نهیا یواقع هیگرعشوه

 نییپا سرمو خجل و اومد لبم به یلبخند و چشمام تو نشست اشک نم

 ..آورد باال سرمو و گذاشت چونم ریز دستشو دوباره که انداختم

 ...شدمیم آروم داشتم.. نگاهت تو شدمیم غرق داشتم! ندزد_ 

 ...رشایک نزن حرف قشنگ انقدر: گفتم بود یخوشحال از که یبغض با

 !یکنب تصورشو که یزیچ اون از شتریب یلیخ.. جانانم عاشقتم یلیخ_ 



 ...دارم دوست یلیخ منم: گفتم احساسم همه با

 ...زد مهیخ روم و مبل یرو خوابوندم و آورد هامشونه به یفشار

 !خانوم جانان جانانته یلیس اون هیتالف وقت حاال_ 

 ..بود طنتیش از پر ش،یپ لحظه چند برخالف لحنش نیا

 !؟یکن کاریچ یخوایم: گفتم استرس پر

 نفس! گردنم یتو برد فرو و آورد جلو رو سرش و زد یطونیش لبخند

 ...دیلرز تنم و شد قطع نفسم کردم حس گردنم پوست یرو که داغشو

 کیتحر تمیحساس نیا االن و داشتم گردنم یرو یادیز تیحساس شهیهم

 ..بود شده

 .زدم بازوش به یچنگ و دمیگز لبمو که زد شاهرگم یرو یابوسه

 :کرد زمزمه خواستن از پر و دیکش شاهرگم یرو زبونشو

 !!دختر یاخوشمزه چقد تو_ 
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 منو و کنه باز دهن نیزم خواستیم دلم و خجالت از شدمیم آب داشتم

 ..!ببلعه

 خنده یصدا و رفت هوا به غمیج که گرفت گردنم از یمحکم گاز هوی

 !شد بلند ارشیک

 گذاشتم دندونش یجا رو دستمو و نشستم عیسر من و شد بلند روم از

 !یکند پوستمو شعوریب_ 

 !شب اون یلیس یتالف نمیا_ 



 .. بود گرفته خندم حرص ونیم

 !یییآ. دندونت یجا شهیم کبود فردا یخر یلیخ_ 

 .ینبود خوشمزه نقدریا یخواستیم: گفت و دیخند

 !باشم؟ خوشمزه که امینیریش مگه_ 

 !یهست یخوردن و خوشمزه چقدر نکهیا.. فهممیم من گهید نویا_ 

 ..زدم یمحو لبخند و گردم ازش نگاه زدهخجالت

 رتکرا کارشو خوادیم دوباره نکهیا تصور با من و دیکش جلو خودشو

 صانهیحر دستاش و آغوشش یتو رفتم فرو هوی اما شدم، سرخ کنه

 ...دیچیپ دورم

 ! دختر یکشیم منو امشب تو_ 

 وشمگ پشت قلبشو یصدا.. بستم چشمامو و گذاشتم پهلوهاش رو دستامو

 داشت قصد و بود انداخته راه تولوپ تاالپ من قلب مثل که دمیشنیم

 !انگار بشکافه نشویس

 دورم بلندم یموها و کرد بازش آروم و نشست کشم یرو دستش

 ..ختنیر

 وننوازشش و توشون برد فرو دستشو و دیکش موهام یتو یقیعم نفس

 ..کرد

 ای کوتاهشون وقتچیه... نرمن شمیابر نیع و رنگنخوش موهات_ 

 باشه؟.. نکن رنگشون

 .چشم: گفتم آروم و زدم یلبخند

 ..بشم چشمات قربون_ 

 .. خدانکنه_ 



 وجود چشمات واسه مردن از ترقشنگ مگه! بکنه خدا اتفاقا نه_ 

 !داره؟

 :کردم زمزمه یخوشحال با اسمشو و کردم بغض

 ...ارشیک_ 

 ارش؟یک دل جان.. اسممو یگیم قشنگ یلیخ_ 

 نه؟ مگه.. شمیم نیزم دختر نیترخوشبخت کنارت من_ 

 برات یعروس و عقد چنان ،یش بزرگ کمی بزار. لعنت منکرش بر_ 

 ندلبخ هم لحظه هی کنمیم یکار.. یباش دهیند هم خواب یتو که رمیگیم

 ...نشه پاک خوشگلت صورت رو از

 بود بخشلذت نکارشیا انقدر و داد ادامه موهام یتو دستشو نوازش

 انقدر آغوشش آرامش با بشیترک و سراغم اومد یبیعج آرامش که برام

 ...داشت روییالال حکم برام که بود یقو

 .. بزنم پس رویبزرگ آرامش نیچن خواستمینم هم لحظه هی

 و ودب ارشیک داشتم، میزندگ یتو که ینعمت نیتربزرگ داشتم نیقی

 ...داشتنش

 رفتن خواب داشت یریناپذوصف حس چه و شدند گرم چشمام کمکم

 ...تشیامن از پر آغوش یتو
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 ارشیک#

 



 از رفرات زیچ هی یحت.. بودم آروم یلیخ.. بود فیتوص قابل ریغ حالت

 یصدا نبود، ینیزم خوبم حال انگار خوب، حال از فراتر آرامش،

 تنم به تنش یدهیچسب یگرما و دورم دستاش و گوشم ریز هاشنفس

 مادی داشتم؟ یتینهایب آرامش نیهمچ یک ها،آسمون اوج تو بودتم برده

 انانج مثل ویکس چوقتیه چون کنمینم فکر داشتم؟ حاال تا اصال اد،ینم

 .. دمب دستش از خواستمینم جورهجیه.. بود فرشته هی دختر نیا نداشتم،

 یرو مرد نیترخوشبخت کنم حس شدیم باعث داشت دوسم اونم نکهیا

 از یکی عنوان به یوقت که شد چطور شد؟ داشیپ کجا از اصال... نمیزم

 یتو یاتفاق شد چطور د؟یلرز دلم دمشید مارامیب از یکی یهاهمراه

 ام؟یدن یهمه شد بعدش و کردم کمکش و دمشید پارک اون

 دور دستش.. دهیخواب که انگار.. شده منظم دنشیکش نفس کردم حس

 ..افتاد ساعدم یرو سرش و کردم جداش خودم از که شد بازتر کمرم

  جانان؟_ 

 . نخورد هم به شچهره یتو آرامش اما

 . گذاشتم صورتش کنار دستمو 

 !خانمم؟_ 

 کتفشو و زانو ریز و دمیخند آروم! بود رفته خواب واقعا انگار اما

 یلیخ. .رفتم هاپله سمت و کردم جاش به جا بغلم تو.. شدم بلند و گرفتم

 دهیکش ماه سه نیا تو که یاغصه و غم بخاطر بود شده الغر و سبک

 باال هاروپله و اوردمین ابرو به خم اما شدیم تیاذ دستم زخم کمی.. بود

 ...شدم وارد و دادم هلش پام با و سادمیوا اتاقش در یجلو.. رفتم

 . نشستم کنارش و گذاشتمش تخت یرو آروم

 .. زدم کنار صورتش یجلو از و موهاش



 غرق وجودم برده خوابش که دادم آرامش بهش اونقدر نکهیا تصور از

 . شد مردونه اقتدار و لذت

 . شدم خم سمتش به و گذاشتم بدنش طرف اون و دستم

 قیعم نفس هی با و دمیکش عقب و دمیبوس رو شبسته چشم هردو یرو

 . کردم باز پتورو یتا و شدم بلند جام از

 شهقیشق به یابوسه اشنهیس یقفسه یرو تا پتو دنیکش با زمان هم

 . زدم

 منهیس قفسه به سرشو و کردم بغلش آروم و دمیکش دراز کنارش

. ..بستم چشمامو لذت با و دمیکش نفس رو خوشبوش یموها... فشردم

 و تخت هی یرو جانان منو.. ادیب یروز نیچن کردمینم فکرشم یحت

 !بود دهیخواب بغلم یتو اون

 یول خوابهیم بغلم یتو شده یهرطور امشب گفتم بهش که افتادم نیا ادی

 یزیچ نیچن و یخوند کور که فهموند بهم ییجورا هی و کردینم باور

 ! محاله

 ..بزنم یغرور پر لبخند شد باعث و بود افتاده اتفاق نیا االن اما

 یتو جانان چون االن اما ومدینم خوابم و بودم دهیخواب یکل نکهیا با

 . ادیب خوابم دوباره شد باعث بود دهیخواب مظلوم و آروم انقدر بغلم

 سالیس نیا تو رو میزندگ خواب نیترنیریش و بستم رو چشمام 

 ..کردم تجربه
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 جانان#



 

 دور حصار اون از شدن خارج واسه و زدم یچرخ بار نیصدم یبرا

 ..بود دهیفایب اما کردم تقال شده کالفه شکمم

 که طرفه بود معلوم و بود افتاده بازو هیشب یزیچ هی یرو آرنجم

 !کشهیم درد هیچ ای جنه دونستمینم

 ؟یهست یچ تو: گفتم خوابالود و دمیکوب بدنش به آرنجمو

 نکردم جرأت بازم و سمتش دمیچرخ. بود خواب یانگار.. ومدین یجواب

 .کنم باز چشمامو

.. دمیکش دست موهاشو.. هیچ بفهمم و کنم لمسش تا آوردم باال دستمو 

 شم مطمئن نکهیا واسه.. پسر هی یموها نیع.. بود نرم و کوتاه

 و نکردم یتوجه! شد بلند یخوابالودبالحن آخش یصدا و دمشونیکش

 !آدمه نکهیا عه،.. کردم لمس صورتشو یاجزا

 تمانگش که کرد باز چشماشو هوی.. موند ثابت شبسته یچشما رو دستم

 اب دستمو عیسر چون دیکش درد واقعا گهید نباریا و چشمش یرو رفت

 !آورد نییپا دستش هی

 !ناخوناشو اوففف_ 

 گرد تعجب از چشمام ارشیک دنید با و کردم باز رو چشمام زدهشتاب

 و کرد قفلم پاهاش با یول شدم خارج بغلش تو از کردم تقال و شدند

 .داشت نگهم

 !ایزد بدبختو منه خواست دلت تا یصبح اول. یخانوم ریبخ صبح_ 

 هرکول یتو بغل تو من چخبره؟ نجایا االن: گفتم پرحرص و جیگ

 !کنم؟یم کاریچ

 !؟یخوابیم بغلم تو امشب شده یهرطور نگفتم_ 



 بغلش تو رو شب من یعنی. شدم سرخ خجالت از حرفش نیا با

 تو لمب یرو ادمهی که یزیچ نیآخر و افتاد ادمی شبید یاتفاقا دم؟یخواب

 یرو دستامو.. نشست خودشم که نشستم عیسر... برد خوابم بغلش

 !نکن گامین: گفتم خجالت با و گذاشتم صورتم

 ؟یکشیم خجالت چرا: گفت و دیخند

 تو دنمیوابخ صبح تا که نشیبدتر و شبید یاتفاقا بخاطر.. نگفتم یزیچ

 ..دمیکشیم خجالت ازش بود بغلش

 .کن نگام جانان؟_ 

 ..بود خنده از پر لحنش

 لبخند با که کردم نگاهش چشم هی با و کردم وا هم از انگشتمو تا دو

 ...بهم بود رهیخ

 !یهست یبغل یلیخ.. بود میزندگ خواب نیترآروم و نیبهتر شبید_ 

 بغلش یتو که یاصحنه تصور با اما اومد لبم یرو یلبخند ذوق از

 ...شدم زدهشرم بودم خواب

 غلمب تو هرشب بعد به نیا از: گفت و آورد نییپا صورتم از رو دستام

 باشه؟ ،یخوابیم

 ...خب یول_ 

 باشه؟_ 

 ..دمیکشیم خجالت نکهیا با بود خدام از واقعا

 .شد حاال نیآفر: گفت که دادم تکون رو سرم

 :داد ادامه که زدم یخجل لبخند

 .مارستانیب رمیم منم. صبحه ١ ساعت هنوز بخواب ریبگ_ 

 .مارستانیب یبر که نشده خوب یاونقدر حالت_ 



 تمد هی فقط. برم دیبا ستمین ضامیمر سر باال روزه چند. خوبم نه_ 

 .کنم عمل تونمینم یکوتاه

 ..دستت کنه عفونت ممکنه. گهید باش مراقب. باشه_ 

 ..ینباش تنها که شتیپ ادیب گمیم نورا به. چشم_ 

 شم،یپ ادیب معرفتیب اون خوامینم: گفتم یدلخور با نورا اسم دنیشن با

 .یبگ بهش خوادینم گهید حاالم نگرفته سراغ ازم بار هی ماه سه نیا تو

 .داره لیدل دیشا! جانان؟ عه_ 

 .نزد زنگ بهم بارم هی اون یول. باشه خوادیم که یهرچ لشیدل_ 

 و نداشت دوست اگه. داره لیدل مطمئنم و داره دوست یلیخ اون_ 

 اتاق روز هی یتو شکمش تو بچه هی با دونستینم خودش دوست تورو

 .کردنت خوشحال واسه کردینم آماده برات رو یقشنگ نیا به

 :گفتم و دادم تکون رو سرم.. بود کرده قانعم حرفش

 ..باشه_ 
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 . برم بپوشم لباس رمیم منم بخواب و بکش دراز حاالم_ 

 .کنمیم آماده برات رمیم االن. که ینخورد صبحونه_ 

 و رمیگیم یزیچ هی راه سر خوادینم: گفت و نذاشت که شم بلند خواستم

 . خورمیم

 خم و دیکش شونم تا پتورو که تخت یرو دمیکش دراز یاگهید حرفیب

 .. شد قلقلک دلم که کرد بوس گونمو و شد



 ارش؟یک: گفتم که بره دیچرخ و شد بلند

 کرد نگاهم منتظر و سمتم دیچرخ

 !باش خودت مواظب_ 

 . نطوریهم هم تو. چشم: زد یلبخند

 .خدافظ_ 

 .فعال_ 

.. اومد خودش اتاق در شدن بسته و باز یصدا و شد خارج اتاق از

 رو چشمام تا و ومدیم خوابم هنوز.. دمیکش دراز پهلو به و دمیچرخ

 .......رفتم خواب به بستم

 

 ساعت به جیگ و کردم باز رو چشمام میگوش خوردن زنگ یصدا با

 برداشتم زیم یرو ار رو میگوش و نشستم بود، صبح 9١.. کردم نگاه

 دهید و برگشته حتما پس! نهیآرم شماره دمید که کردم نگاه شمارش به و

 و دادم تماس رد. کردمیم عوض مکارتمویس دیبا.. زده زنگ ستمین

 سمت و شدم بلند جام از و گذاشتم زیم یرو دوباره رو یگوش

 که شد باعث نیهم و بود رفته خواب پاهام. رفتم یبهداشتسیسرو

 یوقت و سادمیوا حالت همون تو یاقهیدق سه دو. رمیبگ واروید

 انجام بعد و یبهداشتسیسرو تو رفتم شد درست پام یرفتگخواب

 زنگ داشت دوباره.. رونیب اومدم زدن مسواک و مربوطه یکارها

 تماس و کردم دایپ رو ارشیک اسم نیمخاطب از و دادم تماس رد.. زدیم

 .....کردم وصل رو

  ده؟ینم جواب چرا مونیم نیا اه

 نییپا هاروپله و شدم خارج اتاق از دستم تو یگوش و شدم الشیخیب

  بکنم؟ دیبا یغلط چه ییتنها یبزرگ نیا به خونه تو.. رفتم



 سمت رفتم و گذاشتم اپن یرو رویگوش و شدم آشپزخونه وارد

 توش یچ همه.. کردم نگاه توشو لیوسا و کردم باز رو درش.. خچالی

 . نشستم زیم پشت و برداشتم مربا و کره. صبحونه واسه شدیم دایپ

 مصبحونه خوردن مشغول و برداشتم تست نون دونه هی سبد یتو از

 .....شدم

 و دمش بلند زیم پشت از.. خورد زنگ میگوش که بودم شده ریس بایتقر

 ..ارشهیک دمید که داشتمبرش و اپن سمت رفتم

 کردم وصل تماسو

 ..ارشیک الو_ 

 .داشتم بدحال ضیمر هی بدم جواب نتونستم دیببخش جانم،_ 

 کنه؟ینم درد زخمت که؟ یخوب نداره، یاشکال_ 

 کاریچ خودت. گهید بود کیکوچ زخم هی. نباش نگران زمیعز نه_ 

 ؟یشد داریب یک ؟یکنیم

 ..خوردم صبحونه االن نیهم_ 

 ...بهم بود زده زنگ نیآرم ارش،یک: دادم ادامه استرس با

 که؟ ینداد جواب: گفت یعصب

 ..یول ترسمیم. نه_ 

 زنگ تخاله شیپ قهیدق چند. که نشده یزیچ نترس: شد آروم لحنش

 به دهز و شده یروان زده یستین دهید یوقت و برگشته گهیم بهم، بود زده

 .پسرشو کنه جمع ستین و تهیمامور هم عموصابرت ظاهرا. آخر میس

 وقت؟ هی نکنه دامیپ: گفتم ترس با

 . نترس نه_ 

 :گفتم که اومد میگوش خط پشت یصدا لحظه همون



 .زنهیم زنگ داره دوباره_ 

 .که نشده یزیچ. نترس اصال و کن مسدود رو شمارش_ 

 ..باشه_ 

 میزنیم حرف بعدا جانان: گفت که کردن صداش وراون از انگار

 خدافظ. زمیعز

 .خدافظ_ 
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 نیآرم یشماره کردن مسدود کردم که یکار نیاول و کردم قطع تماسو

 .بود

 . اتاق به برگشتم و کردم جمع زرویم

 عدب و بگذره وقت تا رمیبگ دوش هی خواست دلم نیهم واسه بودم کاریب

 ......شدم حموم وارد لباس و حوله برداشتن

 

. افتاد گردنم به تازه نگاهم که کردمیم خشک موهامو داشتم نهیآ یجلو

 تا شدم نهیآ کینزد و گذاشتمش زیم یرو و کردم خاموش سشوارو

. یروان! بود مونده دندوناش یجا و بود شده کبود.. نمشیبب بهتر

 از! ایکبود نیا از باشه تا. شد بمینص یخوب حس و اومد لبم به یلبخند

  م؟شد ایحیب نقدریا یک من.. گرفت شرمم بود اومده ذهنم به که یفکر

.. گذاشتمشون آزاد و کردم خشک موهامم هیبق و زدم کنار رو فکرام

 .. بود شهیهم از تر حالتخوش االن مثل موهام کردمیم حموم هروقت

 ... رفتم نییپا هاروپله و شدم خارج اتاق از که اومد افاف یصدا



 تورشیمان به و رفتم سمتش. بود یورود کیکوچ یراهرو تو افاف

 زا.. شد باز در و زدم رودکمه.. افتاده نورا ریتصو دمید که کردم نگاه

 دید که منو.. اومد و بست رو اطیح در همزمان اونم و شدم خارج خونه

 فراموشم میدلخور همه دنشید با منم. کرد تندتر قدماشو و زد یلبخند

 با م،یدیرس هم به یوقت و کردم یط رو در یجلو یپله چند و شد

 .دمیچیپ دورش دستامو منم و کرد بغلم یدلتنگ

 !معرفتیب واست بود شده تنگ دلم_ 

 ..  زدلمیعز نطوریهم منم_ 

 گفت ارشیک و یدلخور ازم دونمیم: داد ادامه بهم رهیخ و شد جدا ازم

 قطف.. بود شتیپ فکرم و بودم نگرانت مدت نیا یهمه کن باور اما. بهم

 ارتباط باهامون هنوزم بفهمه و باشه شتیپ آشقال اون نکهیا ترس از

 بهزاد از سراغتو یول..بزنم زنگ بهت نتونستم وقتچیه یدار

 کرد؟یم تتیاذ یلیخ نمیبب... یه گرفتمیم

  بگم، یچ_ 

 .شده تموم یچ همه که االنه مهم.. گهید نکن فکر بهش_ 

 .تو ایب. گذشته بود که یهرچ. الیخیب اوهوم_ 

 ... میشد خونه وارد باهم و زد یلبخند

 : گفت و کرد نگاه یسرسر رو خونه یجا همه

 !توش دیش خوشبخت دوارمیام.. دتونیجد خونه قشنگه یلیخ! واو_ 

 .مینیبش میبر.. زمیعز یمرس: زدم یلبخند

 ...مینشست و L یهامبل قسمت میرفت و داد تکون رو سرش

 چطوره؟ کوچولوت ینین یراست_ 

 :گفت و کرد نگاه بود برآمده کم یلیخ که شکمش به



..  داده مطلق استراحت دکتر. کنهیم تیاذ داره ومدهین هنوز وروجک_ 

 یهوا گفت بهزاد یول نمیبب ارشویک مارستانیب امیب خواستمیم

 .ستین خوب بچه منو واسه و بده مارستانیب

 مش،نیبب زودتر یلیخ خوادیم دلم منم. یباش مواظب شتریب دیبا آره_ 

 .هام ینین عاشق آخه

 !خودت قسمت شاالیا: گفت یطونیش لحن با

 ازدواج گهید سال سه دو هنوز ما! عیییه: گفتم و شدند گرد چشمام

 !بچم خودم هنوز و میکنیم

 ارشیک دونمیم دیبع اما. دیکش خجالت چقدم کن گاشین: گفت و دیخند

 !نایکن ازدواج تا کنه صبر سال سه دو

 . سالمه 9١ هنوز من کنهیم غلط_ 

 یمانع و نیکن ازدواج زودتر خوادینم دلت هم تو که کنم باور یعنی_ 

 !نباشه؟ نتونیب

 ؟یگیم نویا چرا نورا عه: گفتم زدهخجالت و متعجب

 !شیادگاری اون بخاطر_ 
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 از ریغ جا هی به بود زده زل یطونیش نگاه با که کردم نگاهش جیگ

 گردنم رو یکبود به دمیفهم یوقت و کردم دنبال نگاهشو رد.. چشمام

 ! شدم سرخ خجالت از کنهیم نگاه

 !مون یاعجله داداش کرده کبود گردنتو نشده یچیه هنوز_ 

 ..!گستید زیچ هی بخاطر یکبود نیا.. نیا... زهیچ عه: گفتم هول



 هک منو م،تجربه با زایچ نیا تو که من: گفت و شد بلند خندش یصدا

 ! خانوم یآبج یبزن غول یتونینم

 .امیم االن من: گفتم و شدم بلند و دمیگز لبمو

 رستد قهوه وانیل دوتا نکهیا بعد و آشپزخونه تو رفتم که گفت یاباشه

 از و گذاشتم ینیریش تا چند کنارشون و ینیس تو گذاشتمشون کردم

 ...شدم خارج آشپزخونه

 :گفت که مبل رو نشستم و گذاشتم زیم یرو رو ینیس

 .نکنه درد دستت_ 

 ه؟یچ بچه تیجنس نشده معلوم هنوز ،یراست: گفتم و زدم یلبخند

 .شهیم مشخص گهید هفته دو گفته دکتر_ 

 . یسالمت به آهان_ 

 ؟یکنیم نامثبت یک دانشگاه_ 

 بعدش و بگذرونم رو یادوره هی دیبا و سخته یلیخ. بعد ماه دو_  

 ..ندارم حالشو هنوز. بدم یپزشک یورود امتحان

 . دکتر خانوم یباش موفق_ 

 و خورد ازش قولوپ و برداشت خودش واسه قهوه وانیل هی و گفت نویا

 ...خوردم ینیریش دونهی منم

 

* * * 

 بهزاد به و شام بمونه کردم اصرار یکل رفت نورا که بود ظهر از بعد

 هی واسع موند مونیدورهم و بود فتیش امشب بهزاد اما اد،یب میبگ هم

 .گهید وقت



 و بودم نشسته TV یجلو کاریب و تنها که بود یساعت دو االن

 حاال و کردیم غروب داشت دمیخورش.. کردمیم نییپا باال هاروشبکه

 .ادیب ارشیک که هاست حاال

 نگاه پنجره از و شدم بلند که اومد نشیماش یصدا بعد ربع هی حدود

 دستش.. شد ادهیپ و کرد پارک اطیح مخصوص یجا تو نویماش.. کردم

 خونه سمت داشت که همونطور.. مخلفاتش با بود تزایپ جعبه تا دو

 .نموند جوابیب و زدم یلبخند که کرد نگاهم و آورد باال سرشو

 یچطور رو ماه سه موندم.. ساعت چند نیا تو براش بود شده تنگ دلم

 . کردم تحمل

 مدوخت و گرفتم اطیح از نگاهمو که اومد قفل تو دیکل دنیچرخ یصدا

 ..بهش

: مگفت که سمتم دیچرخ اپن یرو تزاهایپ گذاشتن بعد و بست رو در

 .ینباش خسته. سالم

 ..سمتم اومد سلتممجوابم جواب دادن بعد و زد یلبخند

 !شوهرش؟ استقبال ادینم آدم_ 

 حاال بمونم؟ تنها شب تا صبح ینطوریهم قراره شهیهم: گفتم دلخور

 هیبق. بودم تنها ساعت دو نیا فقط و شمیپ اومد نورا امروز خوبه

 !ییتنها از که ترکمیم کنم؟ کاریچ روزارو

 .سادیوا روبروم و دیرس بهم

 دایپ یراه هی خودم یول.. که ستین یاگهید یچاره برم قربونت_ 

  باشه؟ نباش ناراحت حاالم. کنمیم

 ..باشه_ 

 خانوم بعدش و میبخور شام امیب و بشورم دستامو رمیم. نیآفر_ 

 !دور دور ببرم خوشکلمو



 ! ولیا: زدم یقیعم لبخند و شدم خوشحال

 دنیچ بعد و آشپزخونه تو رفتم منم که هاپله سمت رفت و زد یلبخند

 دزو یلیخ که شدم منتظرش و گذاشتم زیم یرو تزاهارویپ جعبه ز،یم

 شلوار با یاچارخونه رهنیپ همون و بود نکرده عوض لباساشو. اومد

 شاممون خوردن مشغول هردو و نشست زیم پشت. بود یمشک نیج

 .....میشد

 ردهخو همشو ارشیک یول بود مونده تزامیپ از کهیت دو و بودم شده ریس

 .بود

 .ندارم اشتها گهید من_ 

 یبخور همشو دیبا ،ینکرد تموم که هنوز_ 
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 !که ترکمیم_ 

 .یبخور دیبا. استخون و پوست یشد ماه سه نیا تو! خودیب_ 

 .بخورم ادیز اگه شمیم چاق ارش؟یک عه_ 

 !ه؟یمشکل باشه چاق زنم خوادیم دلم من_ 

 .کردم نثارش یاوونهید و دمیخند

 !حلقت؟ تو بکنم زور به ای یخوریم_ 

 !!عه ندارم لیم_ 

 از کهیت هی و نشست بهم کینزد یصندل یرو و شد بلند زشیم پشت از

 کرد دهنم کینزد و برداشت تزامویپ



 !دهنتو کن باز_ 

 بچم؟ مگه: گفتم و دمیخند

 .رونایب برمتینم وگرنه کن باز دهنتو زودتر س،یه_ 

 زا که گرفتم تزامیپ از گاز هی و کردم باز دهنمو و رفتم یاغره چشم

 به و نکردم تعجب گهید. خورد خودشم بودم خورده من که ییجا همون

! ترکمینم من و دهینم خوردم به همشو ینطوریا که کردم ذوق جاش

.... 

 هک کنم جمع رو زیم خواستم و میخورد ییدوتا هم رو کهیت دو اون هیبق

 .کنمیم جمعش من شو حاضر برو تو: گفت

 ........شم حاضر رفتم و دادم تکون سرمو مخالفتیب

 

 ..کردم نگاه خودم به نهیآ تو گهید بار هی شدم حاضر که کامال

 با بود زانوم یباال تا شیبلند که رنگ یگلبه دوختخوش یمانتو

 یطرحا و دیسف شنهیزم که بلند یروسر و یآب جذب نیج شلوار

 تدوس شلوغ طرح البته. شدیم ست مانتوم با و بود یگلبه خوشگلش

 . بود ساده بایتقر و نداشتم

 .میمال چشمم شیآرا و رژگونه و بود رنگ یگلبه رژمم

 زیم دمید هک نییپا به برگشتم دوباره و برداشتم رو فمیک. بودم شده یعال

 هدشیجد هیگوش تو سرش و نشسته یصندل رو و کرده جمع مرتب رو

 .دهیخر امروز که

 .حاضرم من_ 

 زد یلبخند دنمید با و کرد بلند سرشو

 !ایشد یخوردن و خوشگل_ 



 !جنبهیب حاال خبلیخ: گفتم خجل

 سمتم اومد بشیج تو شیگوش گذاشتن بعد و شد بلند و دیخند

 رونیب موهات از همه نیا وقتچیه: گفت و دیکش جلوتر مویروسر

 باشه؟. ها نباشه

 .چشم_ 

 .میبر حاال ن،یآفر_ 

 خارج خونه از باهم ها،چراغ کردن خاموش بعد و دادم تکون سرمو

 .میشد

 و برداشتم رو درنگمیسف اسپرت یکفشا در یجلو یجاکفش تو از

 .... دیپوش اسپرتشو یمشک یکفشا اونم و دمیپوش

 جخار نویماش و کرد باز موتیر با رو یخروج در و مینشست نیماش تو

 ...افتاد راه و کرد

 م؟یریم کجا حاال_ 

 .یبگ تو ییهرجا_ 

 کنم فک بزار امممم،_ 

 !یشهرباز: گفتم ذوق با بعد و کردم مکث کمی

 ! بچه کنم بزرگت دیبا که الحق: زد یلبخند

 .ارشیآقاک کنه بزرگ رو لوس یتو دیبا یکی_ 

 !چطوره؟. تورو من و کن بزرگ منو تو_ 

 !مزهیب: دمیخند کوتاه

 .یدار لطف_ 



 مزهیب نقدیا چرا دهنتا تو زنمیم: کردم نگاهش چپچپ و دمیچرخ

 !؟یزنیم حرف

 ...نگفت یزیچ و دیخند

 یلیخ یشهرباز هی یجلو دمید که نگهداشت نویماش بعد قهیدق پنج

. شهبا بوده یشهرباز نیچن نکنم فکر رانیا تو. میهست مجهز و بزرگ

 ربد سمت دمیدو بایتقر و شدم ادهیپ عیسر نیهم واسه داشتم ذوق یلیخ

 بهم خودشو تند یقدما با و شد ادهیپ زود ارشیک که یشهرباز یورود

 .داشت نگهم و گرفت دستمو و رسوند

 .خب میبر باهم سایوا. ایابچه واقعا جانان عه_ 

 و بود شلوغ... میشد یشهرباز وارد هم دست تو دست و دمیخند زیر

 ومدیم غیجغیج یصداها یجانیه ی  باز یهالهیوس قسمت از.. جانیه پر

 ذوق و کردیم ترجانیه پر و صداتر و سر پر رو یشهرباز یفضا و

 .شتریب منو

 ...و شاپ،یرستوران،کاف.. یباز لیوسا از ریغ به داشت هم یچ همه
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 سکته مرز تا و میشد یشهرباز تو یالیوسا یهمه سوار من اصرار به

. ناکترس و بودن یجانیه یلیخ یلیخ هاشیبعض! یواقع یمعن به رفتم

 دنبو شمیپ ارشیک اگه. کنم امتحان شوهمه شد باعث میکنجکاو یول

 بود هم رانیا تو! کنن؟یم اختراع هیچ هالهیوس نیا آخه! بودم مرده االن

 .حد نیا در نه گهید یول یجانیه یهالهیوس

 هامکتین از یکی رو حالیب و جانیه از بودم گرفته قلب تپش االنم

 .بودم ارشیک منتظر و بودم نشسته



 نشست کنارم و اومد یبرج یبستن تا دو با بعد قهیدق چند

 نکردم؟ که رید_ 

 ..نه_ 

 که؟ یبهتر: گفت و دستم داد رو میبستن

 . اوهوم_ 

 شکینجگ مثل قلبت! یاوونهید چقد نیبب: گفت و گذاشت قلبم رو دستشو

 !؟یبش سوارشون بود واجب. زنهیم تندتند

 : گفتم و زدم میبستن از کوچولو سیل هی

 .کن خوبم پس! دکتر یآقا یدار قلب تخصصفوق شما خب_ 

 قلبت تپش تو بکنم یهرکار من یول: گرفت طنتیش رنگ نگاهش

 !شبید مثل ها،رهیم باالتر

 . ستین نیا منظورم منحرف مغز_ 

 هش خوب کوچولوت قلب کنم کاریچ یگیم خب: گفت و دیخند کوتاه

 هوم؟

 .خوردم رو میبستن از یکمی

 .دکتر یآقا بده صیتشخ شما گهید نویا_ 

 ستد و نگهداشت رو شیبستن دستش هی با بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 یلبخند که گذاشت ششونه یرو سرمو و کرد حلقه دورم رو شگهید

 رس. دمینکش دست میبستن خوردن از هم طیشرا نیا تو و اومد لبم به

 : گفت آروم و داد هیتک سرم به رو خودش

 !قلبت؟ شهیم خوب بشم فداش اگه_ 

 .شهیم خوب یباش اگه.. خدانکنه_ 

 .یش خسته ازم که مونمیم باهات اونقدر.. هستم_ 



 .ینکن ترکم وقتچیه یبد قول که یشرط به.. شمینم_ 

 ؟یچ خودت! کنم یکار نیچن بکنم غلط من_ 

 که مونمیم باهات انقدر منم دارم؟ رو یاگهید کس تو جز من مگه_ 

  ..یش خسته ازم خودت قول به

 .شمینم خسته ازت وقتچیه من! برم قربونت_ 

 رو و بود شده آب که دستش تو یبستن دنید با یول بگم یزیچ خواستم

 یوایا: گفتم و شدم جدا ازش عیسر بود ختهیر شلوارش و دستش

 !تیبستن

 ؟یچ میبستن: گفت جیگ بود حس یتو هنوزم انگار اونکه

 رون و زانو که ششده آب یبستن دنید با و کرد دنبال رو نگاهم رد

 رویبستن عیسر و شد جمع صورتش بود کرده فیکث رو شلوارش

 .نیزم رو انداخت

 !اه خدا یوا_ 

 مثل هک بودنش یوسواس حد نیا خاطر به بود گرفته خندم طیشرا نیا تو

 .بودم گرفته رو خندم یجلو یول شهیم چندشش لوس یدخترا

 تا دادم رو شیکی و درآوردم یکاغذدستمال تا دو فمیک تو از عیسر

 رو شده ختهیر یهایبستن شگهید یکی با و کنه زیتم رو دستش

 رفک وگرنه بود ختهینر ادیز خداروشکر حاال.. کردم پاک رو شلوارش

 غر و صورتش شدن جمع از که بودنش یوسواس حجم نیا با کنم

 ! بود زده رو سکته حاال تا بود، مشخص کامال زدناش

 انداختم و بردم رو یکاغذدستمال شد زیتم کامال که شلوارش یپارچه

 ..ششیپ برگشتم و بهمون کینزد زبالهسطل تو

 .بود یعصب حالتش و یکمی بود جمع صورتش هنوزم

 .یباش یوسواس حد نیا در کردمینم فکر_ 



 :گفت غرغر با بود دستش کردن زیتم درحال همچنان که همونطور

 تمودس برم تونممینم! اه اه یکرد کاریچ نیبب گه،ید توعه ریتقص_ 

 .نه ای زهیتم دونمینم نجایا یبهداشتسیسرو چون بشورم

 !خداا یا: داد ادامه یزار حالت با بعد

 لندب یصدا با و رمیبگ رو خندم یصدا شدن بلند یجلو نتونستم گهید

 !خنده ریز زدم

 به ای و نکردم یتوجه یول شد جلب خندم یصدا به نفر چند توجه

 و صورتش حالت داشت دنید. رمیبگ خودمو یجلو نتونستم یعبارت

 ! یوسواس لوس یپسره.. زدنش حرف لحن

 از دمید که کردم نگاهش و شد قطع هامخنده یصدا گذشت که کمی

 و تسین یخبر شیپ قهیدق چند مثل صورتش شدن جمع و بودن یعصب

 ..بهم شده رهیخ

 .. بود لبخند هی خندم یموندهته و شد تموم خندم

 قشنگ ینطوریا هست آدم نهمهیا که یعموم یجا هی تو نمینب گهید_ 

 .باشه خودم واسه دیبا فقط هاتخنده نیا بعد به نیا از! ایبخند

 .. نگفتم یزیچ و شد ترقیعم لبخندم

 خب؟_ 

: گفتم داشت خنده یهارگه هنوز که ییصدا با و دادم تکون رو سرم

 .چشم

 .نیآفر_ 

 تبرگش و زبالهسطل تو انداخت و برد رو شیکاغذدستمال و گفت نویا

 ..شمیپ

 نم مثل تا رو تیبستن بخور هم تو: گفت و کرد اشاره میبستن به

 .ینشد



 : گفتم و شدیم آب داشت بایتقر که زدم میبستن از یسیل

 ذره هی ختنیر بخاطر ستمین یوسواس تو یاندازه به گهید که من_ 

 !جمیعج بزنم غرغر لباسم رو یبستن

 هب کرد شروع و گرفت دستش از رو میبستن هوی و رفت یاغره چشم

 خوردنش

 !یبخور دادم رو شذره هی اگه من نطورهیا که حاال پس_ 

 و رسوندم بهش خودمو که شد دور ازم و برداشت قدم هی و گفت نویا

 باهاش شدم قدمهم

 !عشقم؟ ادیم دلت_ 

 .شمینم خر چون یکن خرم نکن یسع. یبخور دمینم نچ_ 

 !ااارشیک: گفتم مظلوم و دمیکوب نیزم به پاهامو
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 نجاهاشویا فکر دیبا یکردیم مسخرم یداشت یوقت: گفت و دیخند

 .جون یآب چشم یکردیم

 !قهر قهر اصال یخر یلیخ: گفتم و شدن زونیآو لبام

 رسوند بهم خودشو که کردم تندتر رو قدمام و گفتم نویا

 .بخشمتیم بارونیا حاال، خبلیخ_ 

 !مونیم یپسره اصال گمشو برو_ 

 .یشهرباز تو اونم! رمایبگ گازت شبید مثل نکن یکار_ 

 !؟یکنیم دمیتهد یدار االن: کردم نگاهش چپچپ



 !م؟یکن امتحان یخوایم: گفت و کرد ینچ

 !آدم؟ همه نیا نیب شعوریب: گفتم و دمیکش ینیه

 ونریب تو کارا نیا که ستین رانیا نجایا: کرد بسته و باز چشماشو

 خورمتیم درسته نجایهم ینکن یآشت اگه پس. باشه زشت

 !کوچولومخانوم

 .. بود گرفته خندم حرص ونیم

 .بخشمتیم بارونیا حاال، خبلیخ: گفتم خودش لحن با

 زدم چنگ دستش از رو میبستن و گفتم نویا

 !پسرخوب نیآفر نکن، یدزد هم گهید_ 

 قدمهم باهم و خوردم میبستن از یکمی.. کرد نثارم یاوونهید و دیخند

 یربع هی حدود و میزدیم حرف پرت و چرت یزایچ راجب... میشد

 بزرگ یفضا تو میداشت یبازمسخره با و هدف یب یهمونطور بود

 اما. مسخره یزایچ سر میکردیم بخند بگو و میزدیم قدم یشهرباز

 ...بود ایدن هی برام میبود باهم و بودم ارشیک شیپ که نیهم

 که هایبرج یبستن نیا. شدینم تموم خوردمشیم هرچقدر ممیبستن

 .نداشت یتموم

 تو شوهیبق. دمیترک بخورم تونمینم گهید: گفتم و شدم خسته آخرش

 .بخور

 . خورد خودش هم رو شهیبق و گرفتش ازم

 یوقت یچطور ارش،یک موندم هنوزم واقعا: گفتم کرد که تمومش

 ؟یخوریم رو من یهایدهن یدار وسواس همهنیا

 !ترهخوشمزه هاتیدهن یدار فرق تو.. گفتم که چندبار_ 

 .کردم ذوق بازم بودم دهیشن ازش روجمله نیا چندبار نکهیا با



 .مکتین هی یرو مینشست که میشد خسته یکمی

 ..جانان_ 

 جونم؟_ 

 رتمساف میبر یاهفته دو گرفتم طیبل فرداپس واسه. سالمت جونت_ 

 .شه عوض هوامون و حال

 کجا؟ واسه طیبل: گفتم و شدم خوشحال

 .رانیا_ 

 .دمیکش یاخفه غیج و گذاشتم دهنم رو دستامو ذوق از

 ..شده تنگ رانیا واسه دلم یلیخ! ولیا_ 

 ..یشیم خوشحال نقدریا دونستمینم_ 

 م؟یریم کجا حاال نشم؟ چرا_ 

 .گهید خونوادم شیپ_ 

 !ام؟یک من یبگ یخوایم میبر اگه! نه نه نه عیییه: گفتم عیسر

 ؟یستین. گهید ینامزدم خب_ 

 .کشمیم خجالت من شهینم که ییهوی خب_ 

 هم یکل. .بهشون گفتم راجبت. ستین ییهوی نترس: گفت و دیخند کوتاه

 رانیا رفتمیم من ای بار دو یسال. دنتید واسه دارن شوق و ذوق

 بخاطر اونام برم نکردم وقت من نباریا اما. اومدنیم اونا ای دنشونید

 .انیب نتونستن داره کنکور امسال انایک نکهیا

 .بگو برام راجبش خواهرته؟ انایک_ 

 براش دلم یلیخ منم. یشیم عاشقش شینیبب هیبانمک دختر یلیخ آره،_ 

 .شده تنگ



 توعه؟ هیشب_ 

 . همه نیع اخالقامون یول. نه که افشیق_ 

 !پروعه؟ و طونیش خودت مثل اونم الیواو پس_ 

 نیسنهم چون. نتتیبب خوادیم اون همه از شتریب. چجورم اوهوم_ 

 .شترهیب ذوقش

 .نمشیبب زودتر خوامیم منم! زمیعز ییوا_ 

 .شو آماده پس. پروازه صبح هشت ساعت فرداپس: زد یلبخند

 !باجه_ 

 ارش؟یک: گفتم دیترد با و مکث یکم با

 جانم_ 

 ورممنظ ؟یگفت یزیچ خانوادت به هم افتاده که ییاتفاقا راجب گم،یم_ 

 ..ماهه سه نیا

 . راحت التیخ نه_ 

 ردمک کاریچ پسرشون با ماه سه تو دنیفهمیم اگه.. دمیکش یراحت نفس

 ..نمشونیبب شدینم روم

 ..فروختنیم کردهسرخ ینیزمبیس که افتاد ییجا به نگاهم

 !خوامیم ینیزمبیس من ارشیک_ 

 نجایهم. امیم رمیگیم االن: گفت و شد بلند و کرد یکوتاهخنده

 .هایبمون

 ..بخره رفت که گفتم یاباشه

 یول.. میبر هم بابام و مامان سرخاک رانیا میرفت یوقت خواستمیم

 یتو ما و کردنیم یزندگ تهران اونا چون بخوام ازش تونستمینم

 .یشمال،شهرسار



 .. بردتمیم حتما گفتمیم بهش اگه اما

 ..دیکش رونیب افکارم از منو و اومد قهیدق سه دو بعد

 ؟یکردیم فکر یچ به_ 

 ..افتادم بابام و مامان ادی: گفتم و دادم قورت رو بغضم

 :گفت و کنارم نشست

 االن که یشرط به فقط. خاکشون سر برمتیم حتما رانیا میرفت_ 

 نیا یادآوری با نکهیا نه شه باز دلت رونیب میاومد مثال. ینکن بغض

 .یکن بغض زایچ

 یندلبخ بخوام ازش من نبود یازین و برتمیم بود گفته خودش نکهیا از

 !کنمینم هم بغض چشم. ارشیک یمرس: زدم

 اب و گرفتم دستش از که بهم داد رو سس و ینیزمبیس بزرگ پاکت

 :گفتم ذوق

 .یمرس! ینیزمبیس جونآخ_ 

 .. جونتنوش_ 

 خوردنش مشغول باهم و کردم یخال ها ینیزمبیس یرو رو سس

 ...میشد
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 یلیخ. خونه میبرگرد دادم تیرضا باالخره که بود شب 99 ساعت

 .. بودم دهیخند یکل و بهم بود گذشته خوش

 :گفت وفتهیب راه نکهیا قبل و میشد نیماش سوار



 .کن باز رو داشبورد_ 

 چرا؟_ 

 .یفهمیم کن بازش یعنی که کرد اشاره داشبورد به چشم با

 خوشگل و کوچولو جعبه هی توش دمید که کردم باز رو درش و شدم خم

 ه؟یچ نیا: گفتم و داشتمبرش. هست رنگ قرمز

 .کن بازش_ 

 چشمام و اومد لبم به یلبخند توش دنید با و کردم باز رو درش آروم

 !شد قلب تا دو نیع

 .هساد شیکی و بود دارنینگ شیکی که ناز یلیخ و ست یحلقه تا دو

 اون و کنمیم دستم من نویا بعد به نیا از: گفت و برداشت رو ساده

 !یدار صاحب که بفهمن همه تا تو، رو یکی

 :گفتم کنم پنهون رو ذوقم تونستمینم که یدرحال

 ..مینکرد ازدواج هنوز که ما یول_ 

 .کن دستت و داربرش حاالم! ؟یستین ،یهست که نامزدم_ 

 اون منم. انداخت شیانگشتر انگشت تو رو خودش حلقه و گفت نویا

 ردمک فرو و برداشتم رو بود نشسته دلم به یلیخ که رو دارهنینگ حلقه

 .. شدیم قشنگ یلیخ دستم تو. انگشتم تو

 . یاریبدرش خوامینم وقتچیه_ 

 .ها یاقهیسلخوش. قشنگه یلیخ: گفتم ذوق با

 .اومده خوشت خوشحالم_ 

 انگشتش تو خوشگل اما ساده حلقه دنید از و کردم نگاه چپش دست به

 دست بهم یخاص تیمالک حس هی ومد،یم فرمشخوش دست به یلیخ که

 ...براش رفت ضعف دلم و داد



 !بدزدن شوهرمو ترسمیم. ارین درش وقتچیه هم تو_ 

 ..باش خودت مواظب تو. چشم: گفت و دیخند

 نه؟ مگه. یهست مواظبم تو که منو_ 

 !خانومم آره که معلومه_ 

 گردنش دور رو دستام هوی و کنار گذاشتم رو خجالتم و زدم یلبخند

 !کردم بوس عشقم همه با گونشو و کردم حلقه

 خجالت با من و کرد حلقه کمرم دور دستشو بعد یول کرد تعجب اولش

 ...گذاشتم شمردونه و پهن یشونه یرو رو سرم

 ... دختر نکن یدلبر نقدریا_ 

 کنم؟یم کاریچ مگه: زدم گردنش به یابوسه

 !عموت به قولم ریز زدم یدید هوی طاقتما کم من_ 

 :گفتم خجل و یحرص و شدم جدا ازش عیسر

 !که یندار اقتیل_ 

 ...افتاد راه و کرد روشن رو نیماش و دیخند

 رو پخش. بود وصف رقابلیغ میخوشحال.. داشتم یخوب حس یلیخ

 با آهنگ با.. شد play عاشقونه و قشنگ آهنگ هی و کرد روشن

 رو صداش بار نیاول یبرا من و کردیم یهمخون یآروم یصدا

 اب... بودم کرده بغض که بود بخشآرامش و قشنگ انقدر و دمیشنیم

 که بود ارشیک یصدا فقط من و داشت تفاوت هم خواننده یصدا

 ...دمیشنیم

 

 مونمیم پات به عمر هی جونم، تموم یآها دونم،یم نخور غصه »

 ...جونم به نخور قسم من، موندن یواسه



 خوننیم من کنار تورو اسم آسمونم، تو شبا یاستاره تک

 ...مونمیم نخور قسم دلم، که ستین بلد رفتن

 تو یمن اری آخه عشقم، تو یمن ندار و دار عشقم، تو یمن کار و کس

 ...عشقم آخ عشقم

 امشب هامونمخاطره ادی باهامه، رمیم هرجا امه،یدن چشمات

 ...دستامه تو عکست

 چشمام تو از حرفمو یخونیم ام،یدن همه یشد تو یدونیم

 یدار منو تو یرینم ییجا بگو ،یدار دوست منو فقط بگو همه به

 دارم تو با خاطره هی هرجا رمیم کنارم، تو باز یبمون یتونیم

 دارم؟ ویک من تو جز مگه آخه ستارم، تک یشد آسمونم تو

 تو یمن اری آخه عشقم، تو یمن ندار و دار عشقم، تو یمن کار و کس

 ... عشقم آخ عشقم

 امشب هامونم خاطره ادی باهامه، رمیم هرجا امه،یدن چشمات

 ...«دستامه تو عکست

 ″MehradJam-Qasam″ 

 

 :گفتم بود یخوشحال از که یبغض با شد تموم که آهنگ

 !ارشیک قشنگه چقدر صدات_ 

 کرد نگام کوتاه و کرد یزیر اخم

 !؟یکنیم هیگر یدار نمیبب_ 

 !وونه؟ید کنمیم غش وقت هی یگینم: گفتم و کردم پاک اشکامو



 اشکتو که داشت یچ من مخ رو یصدا آخه بشم بغضت قربون_ 

 !درآورده؟

 آرامش یلیخ ،یفهمینم نویا که خودت.. ستین یمخ رو هم اصال_ 

 ...داره

 خشرمین به.. دنده رو گذاشت دستش ریز و گرفت دستمو و زد یلبخند

 ...زدم یمحو لبخند و شدم رهیخ

 ! دلبر؟ یمونیم من مال ابد تا یعنی

 ها،سکوت یهمه برخالف سکوت نیا و بود سکوت فقط خونه تا 

 ...بود نیریش
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 .میشد ادهیپ و کرد پارک نویماش

 .گذشت خوش یلیخ یمرس_ 

 .خواهش: زد یلبخند و سمتم دیچرخ

 ردک حلقه هامشونه دور دستشو و سمتم اومد که دادم یلبخند با جوابشو

 برم من اول شد منتظر و کرد باز رو در.. میرفت خونه سمت باهم و

 ..بست رو در و تو اومد خودش بعد و داخل

 مثل.. رفتم دنبالش منم که آشپزخونه تو رفت و کرد روشن چراغارو

 .برم منم رهیم هرجا داشتم دوست وفتهیم راه مامانش دنبال که یاجوجه

 ..کردم نگاهش و اپن به دادم هیتک

 سرش نفس هی و ختیر خودش واسه آب وانیل هی خچالی سردکنآب از

 !سرجاش گذاشت و شست رو وانیل خوب یبچه هی مثل و دیکش



 ؟یزد زل یچ به: گفت و سمتم دیچرخ

 : گفتم و شدم نهیس به دست بودم اپن به هیتک که همونطور

 !مهربونم و جذاب شوهر به_ 

 سمتم اومد و زد یطونیش لبخند

 هوی شبه نصفه که االنم. طاقتم کم من که گفتم. یخانوم زاینر زبون_ 

 !دستت دادم کار یدید

 .نکن ینجوریا چشاتم: گفت که کردم نگاهش چپچپ

 چرا؟_ 

 !یشیم یخوردن چون_ 

 داخ: گفتم همزمان و هاپله سمت برم دمیچرخ و گرفتم اپن از رو مهیتک

 .دستت از کنه رحم بهم

 !یخوب نیا به پسر چمه؟ مگه: دنبالم اومد و کرد خاموش چراغارو

 :گفتم باخنده و سمتش دمیچرخ و سادمیوا هاپله وسط

 یبر دیبا صبح فردا بکپ برو حاالم! حلقم تو کف ت به اعتماد یعنی_ 

 .مارستانیب

 . چشم_ 

 شم اتاقم وارد خواستم و کردم یط هم هاروپله هیبق و دمیچرخ دوباره

 :گفت که کردم نگاهش منتظر و سمتش دمیچرخ و کرد صدام که

 .من اتاق تو ایب و کن عوض لباساتو_ 

 چرا؟_ 

 .میخوابیم باهم و رمیگیم دوش هی یزود منم. ایب_ 

 ...یول_ 



 ست؟ین ادتی ،یبخواب بغلم تو شبا یکرد قبول خودت صبح_ 

 .امیم کنمیم عوض لباسامو من پس یاوک: گفتم و دادم تکون رو سرم

 .زمیعز باشه_ 

 .میشد خودمون یهااتاق وارد هرکدوم و دمیچرخ

 بود خورده سر که رو میروسر. کردم روشن روچراغ و بستم رو در

 هی و درآوردم هم رو لباسام هیبق و مانتو و برداشتم هامشونه رو

 هامومو.. دمیپوش ستشو شلوار و گربه ناز طرح با درنگیسف شرتیت

 یکارها انجام بعد و یبهداشتسیسرو سمت رفتم. گذاشتم باز هم

.. ارشیک اتاق تو رفتم و شدم خارج اتاقم از زدن مسواک و مربوطه

 ونیدکوراس و تختش یرو نشستم. بود حموم تو و ومدیم دوش یصدا

 و یکرم و یاقهوه تم با بود مجهز من اتاق مثل.. کردم نگاه اتاقشو

 . دیسف

 تختش یرو بعد. بمونه روشن آباژور گذاشتم و کردم خاموش چراغو

 ذاشتینم یحس هی اما.. بخوابم کردم یسع و دمیکش دراز پهلو به

 در شدن هبست و باز یصدا بعد قهیدق ستیب حدود. ادیب ارشمیک تا بخوابم

 رو چشمم هی. خواب به زدم خودمو و بستم رو چشمام که اومد حموم

 یموها و بود سادهیوا نهیآ یجلو بهم پشت که کردم نگاهش و کردم باز

 نگاه یول برداشت رو سشوار کشو تو از.. کردیم مرتب رو سشیخ

 چون براش سوخت دلم. سرجاش گذاشتش دوباره و انداخت بهم یکوتاه

 مطمئنا که هم فردا. دیخوابیم سیخ یموها با دیبا خوابم کردیم فکر

 !نمک تشیاذ کمی بود گرفته کرمم من اما. زهیریم هم به قشنگش یموها

 ..بغلش تو دیکش منو و شد نییباالپا تخت بعد لحظه چند

 ؟یدیخواب_ 



 نوازش صورتمو آروم و گذاشت گونم یرو دستشو که نگفتم یزیچ

.. ردمک حبس اریاختیب رو نفسم که موند ثابت لبم یرو انگشتش و کرد

 :کرد زمزمه آروم. دارمیب که دادمیم لو دیبوسیم لبمو اگه

 !ارشیک عمر ینیبب قشنگ یخوابا_ 

 رو لبخندم شدن قیعم یجلو یول رفت باال کوچولو هی لبم گوشه

 شنهیس قفسه یرو سرمو و کرد ترمکینزد خودش به آروم.. گرفتم

 ..کرد حبسم پاهاش با و گذاشت

 خودش به ترمحکم و دیکش هردوتامون یرو رو پتو و خورد تکون کمی

 تقالان بهم رو یخوب حس تنش عطر با بشیترک و شامپو یبو.. فشردم

 هاشنفس یصدا و دیکشیم نفس موهام یتو.. کردیم آرومم و دادیم

 به همزمان بایتقر و شد منظم هاشنفس کمکم. کردیم شتریب آرامشمو هم

 .....میرفت خواب

 دش درست یوقت و بود تار دمید.. شدم داریب غرغراش یصدا با صبح

 و رهیم ور موهاش با و سادهیوا نهیآ یجلو دمید که کردم نگاهش

 . کنهیم غرغر رلبیز

 ارش؟یک: کردم صداش و نشستم آروم

 کردم؟ دارتیب: گفت و سمتم دیچرخ

 شده؟یچ_ 

 .شده نامرتب االن نکردم خشک موهامو شبید یچیه_ 

 ؟یخندیم یچ به: گفت یسوال که دمیخند زیر

 و یبرداشت سشوارو که دمید. خواب به بودم زده خودمو یالک شبید_ 

 ! سرجاش یگذاشت خوابم یدید یوقت

 ردک پر نگاهشو حرص که شدهیچ دیفهم هوی و کرد نگام جیگ لحظه چند

 . شد بلند خندم یصدا و



 !رسمیم حسابتو: گفت یحرص و سمتم اومد تند یقدما با
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 :گفتم یابچگونه لحن با و کردم بغل خودمو

 !؟یبلس حسابمو یخوایم یچجول_ 

 کرد نگام خنده و حرص با لحظ چند

 انداخته کردن غلط به االن وگرنه. برم دیبا و شده رمید که فیح_ 

 .بعد واسه بمونه شیتالف حاال. بودمت

 نم آخه! کشهیم هم یراحت نفس چه: گفت که دادم رونیب راحت نفسمو

 کردم؟ بلند روت دست حاال تا یک

 مه کردن بلند دست از هاتیتالف تو: گفتم و زدم یینمادندون لبخند

 !بدتره

 یکم نگاهش و کند رو گردنم پوست که شهیپ شب دو منظورم دیفهم

 شد طونیش

 !؟یخوایم بازم_ 

 .شده رتید کن درست موهاتو برو. زنمتایم ارشیک: شدم یجد

 درست رو جنگل نیا یچطور: گفت کالفه و دیکش موهاش تو دستشو

 !کنم

 .بزن کمی ؟یندار مو ژل_ 

 .ادینم خوشم یول دارم_ 

 . یکمی بزن رو نباریا حاال_ 



 زد موهاش به کوچولو هی. نهیآ یجلو رفت و داد تکون رو سرش

 که بعد. بده حالت رو موهاش یول نباشه معلوم بودنش براق که یطور

 هم تو. گهید رمیم من: گفت و سمتم دیچرخ کرد مرتبشون کامال

 .بخواب

 .خوابمینم دارم کار یکل نه: گفتم و شدم بلند جام از

 رمیگیم اجازه فردا واسه و خالت شیپ رمیم سر هی امروز. باش_ 

 . ازشون

 .امیم منم: گفتم عیسر

 .شهینم نه_ 

 !اارشیک_ 

 .باشه اونجا پسره اون ممکنه. شهینم که گفتم_ 

 تخت رو نشستم شده پنچر

 .باش خودت مواظب هم تو پس. باشه_ 

 .فعال. چشم_ 

 . خدافظ_ 

 بعد و شدم یبهداشتسیسرو وارد و شدم بلند جام از رفت نکهیا بعد

 بعد و خودم اتاق تو رفتم بعد.. رونیب اومدم صورتم و دست شستن

 هصبحون تا نییپا رفتم یاسبدم حالت به موهام بستن و کردن شونه

 .. بخورم

 آ. رفته و دهیچ رو زصبحونهیم ارشیک دمید که شدم آشپزخونه وارد

 !خوبه نقدیا که بشم قربونش

 امالک نکهیا بعد و خوردن صبحونه به کردم شروع و نشستم زیم پشت

 ... شستم ظرفارم و کردم جمع رو سفره شدم ریس



. 

. 

 تو رفتم اول. کنم جمع چمدونارو خواستمیم که بود بعدظهر 9 ساعت

 دونستمیم.. درآوردم یمشک چمدون هی کمدش تو از و ارشیک اتاق

 چمدونش خواستم من نیهم واسه شهیم خسته یکاف حد به ادیم که شب

 .کنم جمع رو

 الزمش کردم حس که شارژر مثل گهید لوازم و لباس دست چند

 هب که یهرچ.. بستم رو پشیز و چمدون تو دمیچ مرتب یلیخ روشهیم

 باشه مونده جا یزیچ اگه حاال چمدون، تو بودم گذاشته رو ومدیم فکرم

 یاصل کار حاال و خودم اتاق تو برگشتم. بزاره خودش گمیم شب

 وشمبپ یچ لباس که کردمیم فکر نشستمیم ساعت دو دیبا! شد شروع

 !ردناک فکر نیا بود یسخت کار واقعا. نمیبش ارشیک خانواده دل به که

 __________________________ 

 

 تا هزار نهیآ یجلو و دمیپوشیم لباسو هی همش که شدیم یساعت هی

 ،یراحت لباس ،یروسر و شال. نه ای ادیم بهم نمیبب گرفتمیم ژست

 ...و مانتو ک،یتون

 به کردم جمع چمدونم تو رو همش کردم رو انتخابام باالخره که آخرش

 ...و شیآرا لوازم یعالوه

 .بود ارشیک چمدون از ترنیسنگ و تربزرگ چمدونم

 گزن یصدا که بود نگذشته یاقهیدق چند و شدم ولو تختم یرو خسته

 . اومد خونه تلفن خوردن

 رفتم و کردم یط هاروپله و شدم خارج اتاق از و شدم بلند جام از

 هی. .کردم نگاه شماره به و برداشتم رو میسیب یگوش. زتلفنیم سمت



 بدون و زدم رو تماس یبرقرار یدکمه. بود یرانیا لیموبا شماره

 ..چسبودنم گوشم به رو یگوش زدن حرف

 ا؟یک الو_ 

 :داد ادامه که نگفتم یزیچ بازم.. بود زن هی یصدا

 خوشحالم شده تنگ برات دلم یلیخ یوا. رانیا یایم یدار دمیشن_ 

 .نمتیبیم مین و سال هی بعد باالخره

 : گفتم و کردم صاف صدامو.. باشه خواهرش کردم حس

 شما؟_ 

 .دمیفهم هم یگوش پشت از نویا و خورد جا

 یمعشوقه گفت شهیم ای. ماندانا ارشم،یک یدخترعمو من اممم_ 

 !ارشیک

 گفت دار منظور بود معلوم که بود یطور لحنش.. شدن سست پاهام

 .رو آخرش یجمله

 فظح رو میسردخون کردم یسع و زتلفنیم کنار یصندل یرو نشستم

 . کنم

 داره؟ یاگهید یمعشوقه مگه ارشیک معشوقه؟_ 

 .نشناختمت دیببخش! ؟ییتو جون جانان اوه_ 

 یمعشوقه و نامزد من خانم؟ یگیم یچ: گفتم و دادم قورت رو بغضم

 .یاگهید کس نه ارشمیک

 ..مغزم تو رفت مته مثل صداش و دیخند

 دور ازم مدت هی عشقم حاال. میهم یکردهنشون یبچگ از ایک منو_ 

 ادیم من بخاطر ایک! نداره برت هوا تو شده عاشقت کرده فکر بوده



 نیدیرس که فرداپس حاال. شده تنگ واسم دلش دونمیم چون رانیا

 !زمیعز فعال. شهیم روشن یچهمه رانیا

 و افتاد دستم از یگوش.. کرد سوراخ گوشمو بوق یصدا و گفت نویا

 .کردن سیخ رو صورتم آن کی در اشکام

.. یول! نطورهیهم آره. زده توهم دختره نیا.. گهینم دروغ بهم ارشیک 

 !همن یکردهنشون گفت ماندانا،.. بود یچ اسمش دختره نیا یول

 بخاطر بود گفته من به آخه اما.. رانیا رهیم اون بخاطر ارشیک گفت

 .. هوامونه و حال شدن عوض

 !هه. فقط بود خودش یهوا و حال شدن عوض بخاطر پس

 .شدن خی دستام و سرم تو اومد یبد یفکرا

 مگوش تو دختره یحرفا همش. بود کرده هنگ مغزم.. بود بد یلیخ حالم

 مدت هی عشقم حاال. میهم یکردهنشون یبچگ از ایک منو.. ″شدیم اکو

 !″نداره برت هوا تو شده عاشقت کرده فکر بوده دور ازم

 ...شد بلند هامهیگر یصدا و گذاشتم دهنم یرو دستمو
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* * * 

 و بودم نشسته یصندل رو همونجا همچنان من و بود شده کیتار هوا

. .بود رفته فرو یکیتار تو خونه و بودم نکرده روشن چراغارم یحت

 تصور و شدمیم وونهید داشتم.. سوختیم چشمام بودم کرده هیگر انقد

 رو مرگ حکم برام داشت دوست رو گهید یکی االن تا ارشیک نکهیا

 .داشت



 . در شدن بسته و باز بعد و اومد قفل تو دیکل دنیچرخ یصدا

 ؟ییکجا جانان_ 

 .. نشکنه بغضم تا دهنم تو بردم لبمو

 :گفت افتاد بهم که نگاهش و کرد روشن چراغارو

  ؟ینشست یکیتار تو چرا ؟یینجایا_ 

 .کردیم خفم داشت بغض.. نگفتم یزیچ

 و عیسر که گذاشت شونم رو دستشو و رسوند بهم خودشو تند یقدما با

 با و زدم پسش کنه، درد دستش مچ رو زخم ممکنه نکهیا به توجهیب

 :زدم داد بغض

 !نزن من به دست_ 

 و بود شده جمع درد از صورتش.. بهش دوختم نگاهمو که نگفت یزیچ

 !شدم نگرانش احمق منه دوباره و زخمش رو زدم بد یلیخ دمیفهم

 ..گرفتم ازش نگاه عیسر دوخت چشمام تو و آورد باال که نگاهشو

 ؟یکرد هیگر چشماتو، نمیبب_ 

 .دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 ماا بزنم پسش کردم تقال که گرفت رو دستم هردو و نشست روبروم

 .گرفتشون ترمحکم

 برم؟ قربونت شدهیچ_ 

 :گفتم یلرزون اوالدهفوق یصدا با

 .نگو دروغ نقدریا. ارشیک بسه_ 

 شم؟ فدات یچ دروغ_ 

 :گفت و شد یعصب اشکم از پر یچشما دنید با که کردم نگاهش



 !!جانان زنمتایم ادیب اشکت قطره هی اگه_ 

 .شد متعجب نگاهش که زدم یتلخ پوزخند

 !شدهیچ بگو د  _ 

 ...یگفتیم دروغ بهم تو_ 

 ؟یگیم یدار یچ! بکنم غلط من من؟_ 

 !نه؟ منه از ترقشنگ چشماش! خوشگله؟: دادم ادامه یدتریشد بغض با

 !هست؟ یآدم نیچن مگه توعه؟ از ترخوشگل یک ؟یک_ 

 !عشقت آره،_ 

 ..ختنیر لیس مثل اشکام و گفتم نویا

 !ییتو که من عشق! عشقم؟_ 

 اشک یپرده نشستن وضوح به که دیلرز دستاش تو دستام و زدم هق

 .. دمید رو متعجبش نگاه تو

 مزجرُکش یخوایم یلعنت.. نکن هیگر: گفت و فشرد ترمحکم دستمو

 !؟یکن

 !؟یاگهید یکی عاشق ینگفت بهم چرا دروغ؟ یک تا! بسه بسه_ 

 یشناخت ینطوریا! باشم گهید یکی عاشق تو جز بخورم وه*گ من_ 

 آره؟ منو

 ..بود یدلخور از پر لحنش

 عیرس که شد بلند مهیگر یصدا و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم گهید

 گمیم: زد داد شده تابیب و گرفت قاب دستاش با صورتمو و سادیوا

 بهت نویا یک بگو.. جانان بگو بهم! من مرگ نکن هیگر نکن، هیگر

 !زادیمر دست دارم؟ دوست روگهید یکی من من؟. بگردم دورت گفته

 !هاننن؟ هیک ماندانا پس: گفتم هقهق با



 ..نگفت یزیچ و کرد پر نگاهشو بهت

 یکردیم ادعا تو و بود ماندانا نایا همه ت،کردهنشون تو، یمعشوقه_ 

 شدم؟ ریتحق چقدر گفت بهم نارویا یوقت یدونیم. یدار دوست منو

 یریم یدار اون بخاطر تو! آره؟ بود دروغ تعاشقونه یحرفا یهمه

 !نه؟ رانیا

 بود؟ زده زنگ بهت ماندانا نم،یبب سایوا_ 

 .....یم راست پس: گفتم و زدم یپوزخند

 بود؟ زده زنگ! بده منو جواب: کرد قطع یبلند یصدا تن با حرفمو

 غضب با و دهیترس و دادم تکون سر فقط بودم دهیترس لحنش از که یمن

 ..بود زده زنگ خونه تلفن به: گفتم

 باهات دونمیم! یتوهم یدختره: گفت یعصب و زد موهاش به یچنگ

 !کنم کاریچ

 به. ارشیک یداد یباز منو تو. آره یدار دوسش تو: شدم بلند جام از

 دختر اون تو اما.. یلعنت بودم عاشقت من! انصافیب بخشمتینم خدا

 یلیخ گریباز واقعا.. یدادیم یباز دروغات با منو و یداشت دوست رو

 !یهست یخوب

 ..سمیخ یچشما تو دوخت نگاهشو

 یقتو یبزن حرفو نیا یتونیم چطور اما. کن فکر ینطوریا تو باشه_ 

 !دارم؟ دوست چقدر من یدونیم

 !بود دروغ همش یندار دوسم تو! دونمینم گهید نه_ 

 یکس یحرفا که یباش اعتمادیب بهم انقدر یتونیم چطور: گفت بغض با

 من که یعشق و یکن باور یدیشن رو صداش باره نیاول یحت که رو

 !؟یکن فراموش رو دارم بهت

 .. بود حرفش صداقت از پر چشماش.. بودم شده جیگ



 ...یول_ 

. دخترعمومه فقط ماندانا: داد ادامه صداقت از پر لحن با و قاطع

 که گذاشتن دوتا ما یرو رو اسم نیا یبچگ از معمه و مادربزرگ

 که هاخونواده از یلیخ مثل. پرتا و چرت نیا و میهم یکردهنشون

 نیچن اصال یول! کننیم انتخاب هم واسه رو پسرعمو و دخترعمو

 زا چون کنم ازدواج باهاش قراره من کنهیم فکر که اونه. ستین یزیچ

 ور یزیچ نیچن وقتچیه من اما. خوندن گوشش تو حرفو نیا شیبچگ

 و شدم نفر هی عاشق بار هی فقط من.. نخواستمش چون. نکردم قبول

 مراجب ییفکرا نیچن و یدونستیم نویا خودتم یبود تو نفرم هی اون

 .یکرد

 ..بود یدلخور از پر لحنش

 ....ارشیک_ 

 ! سیه_ 

 ! جانان نداشتم توقع ازت: داد ادامه و شد اشک از پر چشماش

 !کردم؟ کاریچ من.. یشرمندگ بود شده وجودم یهمه

 دلشو و کردم راجبش که یفکر بخاطر نباریا یول ختیر اشکام

 ادمی هوی چرا پس بودم کرده باور خودمو به پاکش عشق من.. شکوندم

 !رفت؟

. .شد بد حالم یلیخ دمیشن حرفارو اون که لحظه اون من.. من ارشیک_ 

 ... ذهنم تو اومد یفکر هر

 زد یتلخ لبخند

 تیباز که بودم سنگدل انقدر من نکهیا یحت یفکر هر. باشه باشه_ 

 . دادم

 . بگم که نداشتم یزیچ یعنی.. نگفتم یزیچ



 و همب کرد پشت و بست چشماشو عیسر که بود ختنیر مرز تو اشکاش

 .گرفت شیآت دلم من

 و هاپله سمت رفت تند یقدما با که بهش شم کینزد قدم هی خواستم

 .اومد اتاقش در شدن بسته و باز یصدا و کرد یط همشونو عیسر
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 نیبدب بهش هم لحظه کی یحت نکهیا حق من.. اوردمیدرم دلش از دیبا

 پاک بهم عشقش ارشیک.. کردم راجبش یبد یفکرا یول نداشتم رو بشم

 مه به قصد فقط دختره اون که یدرحال. داده میباز کردم فکر من و بود

 ..دمینفهم نویا من و داشت رو مونرابطه زدن

 چند. سادمیوا اتاقش یجلو و رفتم باال هاروپله و زدم کنار رو فکرام

 رد و بردم نییپا رو رهیدستگ.. موند جوابیب که زدم اتاق در به تقه

 بود نشسته.. کردم نگاهش و سادمیوا چارچوب تو و کردم باز آروم رو

 دستاش با رو سرش و بود زانوهاش یرو آرنجاش و تختش یرو

 ..بود گرفته

 ..رفتم جلوتر قدم هی و بستم رو در

 ارش؟یک_ 

 بله؟: گفت گرفته

 چقدر که بود معلوم بله، گفت ش،یشگیهم گفتن جانم برخالف که نیهم

 .دلخوره

 .نشستم کنارش و سمتش رفتم

 ؟یکن نگام شهیم_ 



 همه نیا از که دوخت چشمام به رو زدشغم نگاه و چرخوند رو سرش

 .زد چنگ گلوم به بغض نگاهش تو یدلخور

 ....معذ  _ 

 .میزنیم حرف بعدا. یکن یخواهمعدرت خوادینم: کرد قطع حرفمو

 تا مش خم و گذاشتم ششونه یرو دستمو که گرفت ازم نگاه و گفت نویا

 .نمیبب رو صورتش

 م؟یبزن حرف االن_ 

 . نه_ 

 بلند و ششونه رو از برداشتم رو دستم و شدم دلخور منم جوابش از

 .شدم

 شد؟ کنسل رانیا به رفتن سوال، هی فقط. باشه_ 

 شه؟ کنسل چرا. نه_ 

 و کم یزیچ اگه نیبب هم خودت کردم جمع رو چمدونت. پس باشه_ 

 .کن اضافه داشت کسر

 . ممنون باشه،_ 

 .شد مانعم صداش که برم تا بهش کردم پشت و گرفتم ازش نگاه

 جانان؟_ 

 ..موندم شیبعد حرف منتظر بچرخم نکهیا بدون

 . باشه ادتی شهیهم نویا. ییتو فقط من آخر و اول عشق_ 

 . دونمیم: اومد لبم به یلبخند

 .میش داریب دیبا زود صبح بخواب برو حاالم_ 



 نیا! م؟یبخواب باهم نخواست چرا.. شدم خارج اتاقش از و گفتم یاباشه

 .ازم دلخوره حاالها حاال یعنی

 یرو دمیکش دراز بازطاق و شدم اتاقم وارد. ارمیدرم دلش از خودم

 زونیآو دختره اون رانیا تو مطمئنا.. سقف به شدم رهیخ و تخت

 .رمیبگ حالشو دیبا و شهیم ارشیک

 شام هنوز نکهیا یادآوری با و بود شب 1 هنوز که افتاد ساعت به نگاهم

 یک! مایدش خل. میشونیپ به دمیکوب دستمو کف و نشستم عیسر مینخورد

 وارد و نییپا رفتم و شدم بلند! آخه؟ خوابهیم شام بدون 1 ساعت

 هب شروع کردنشون آماده و الزملیوسا برداشتن بعد و شدم آشپزخونه

 .کردم کتلت کردن درست

 به شروع و زیم پشت نشستم شد آماده کامال که قهیدق 41 حدود بعد

 .شدم ریس خوردم که کمی و نداشتم یادیز یاشتها البته. کردم خوردن

 گذاشتم زیم یرو اونو سهم میبخور باهم ادینم ارشیک دونستمیم چون

 .کنم صداش تا باال رفتم و

 تاقا دمید که کردم باز درو و بردم نییباالپا رورهیدستگ زدن در بدون

 دهیخواب در به پشت که افتاد خودش به نگاهم. روشنه آباژور و کهیتار

 وارسش و بود برگشته حالتش که موهاش دنید با و شدم کشینزد.. بود

 صورت به شدم رهیخ و تخت وراون رفتم. بوده حموم دمیفهم زیم یرو

 نداره یاشکال حاال.. بود دهیخواب شام بدون! یاله رمیبم.. خوابش غرق

 از و دمیبوس رو شگونه آروم و شدم خم. خورهیم رفتن موقع صبح

 اردو لباس و حوله برداشتن بعد و خودم اتاق تو رفتم.. شدم خارج اتاق

 .شدم حموم

 

 556پارت#

 



* * * 

 .شو داریب جانان؟_ 

 تار ریتصو دمید که یزیچ نیاول و کردم باز چشمامو یال زور به

 ارمت دید تا زدم پلک بار چند.. بود نشسته سرم یباال که بود ارشیک

 .. شه درست

 شده؟یچ: گفتم دراومدم یجیگ از که کمی

 . یکاف حد به شده رمونید. میبر شو حاضر پاشو_ 

 :گفتم و نشستم عیسر پروازمون یادآوری با

 چنده؟ ساعت_ 

 .صبح 6_ 

 .که زوده_ 

 هم ساعت کی کمشکم. میباش فرودگاه دیبا پرواز قبل ساعت کی. نه_ 

 .میش حاضر که کشهیم طول

 . چشماتو نکن ینطوریا: گفت که دمیمال دستم پشت با چشمامو

 نبود یمصنوع یول باشه قبل مثل باهام کردیم یسع که کردم نگاهش

 .کردیم خراب ویچ همه لبخندش

 ارش؟یک_ 

 بله؟.... جا_ 

 .جانم بگه نخواست خودش.. اومد لبم به یتلخ لبخند

 وصورتم و دست منم بخور رو تصبحونه برو تو. یچیه: گفتم دلخور

 .امیم شورمیم

 بود؟ من برا کتلتا اون. خوردم صبحونه من_ 



 کردم جمعش یلبخند با یول گرفت خندم

 .آره_ 

 .شو حاضر هم تو. اتاقمم تو من: گفت و شد بلند

 بلند عدب و دادم فحشش لب ریز کمی و کردم یپوف. رفت که گفتم یاباشه

 هی. کردم شدن حاضر به شروع صورتم و دست شستن بعد و شدم

 .دیسف و ییمویل شال و یخییآب نیج شلوار با ییمویل یمانتو

 تا و بود ادیز یلیخ پروازمون ساعت هنوز چون نکردم ادیز هم شیآرا

 . شهیم خراب رانیا میبرس

 لهیتکم یچ همه شدم مطمئن یوقت و کردم چک رو چمدونم مجددا

 که رو فمیک گممید دست با.. دمیگز لبمو شینیسنگ از و داشتمبرش

 مکمر.. شدم خارج اتاق از و برداشتم بود توش مگهید لیوسا و میگوش

 خارج اتاقش از هم ارشیک همزمان.. چمدون ینیسنگ از بود گرفته درد

 گذاشت چمدونشو شدم جمع صورت و دستم تو چمدون دنید با و شد

 .سمتم اومد یعصب و نیزم

 نجوکم دختر هی مگه ؟یبرداشت روینیسنگ نیا به چمدون یچ واسه_ 

 !هان؟ داره زور چقدر تو مثل

 کنم؟ کاریچ خب_ 

 .دارمبرش من یگفتیم! جم؟یهو خونه نیا تو من_ 

 هنیسنگ خودتم چمدون درضمن. که نداشتمبرش شتریب قدم دو حاال_ 

 .ها

 ه؟یکی زورمون تو منو_ 

 چمدون شگهید دست با و برداشت رو چمدونم که نگفتم یزیچ

 :گفتم عیسر یزیچ یادآوری با.. خودشو

 ...دستت زخم ارشیک_ 



 .سین مهم: گفت سرد

 !شعوریب یپسره. گرفت دلم شیسرد از که هاپله سمت رفت و

 .میرفت نییپا هاروپله باهم و رفتم دنبالش

 .کردم آماده رو زیم. میبر بخور صبحونه برو_ 

 .ندارم اشتها_ 

 .شهیم بد حالت مایهواپ تو یخال یمعده با. خودیب_ 

 . گفتیم راست چون بدم نداشتم یجواب

 .نیماش تو بزارم چمدونارو رمیم من_ 

 به شروع و نشستم زیم پشت و آشپزخونه تو رفتم و دادم تکون سرمو

 ..کردم صبحونه خوردن

 یتوق یبرا گذاشتم روسفره کردن جمع و شدم بلند شدم ریس که کامال

 .بود شده رید چون. میبرگشت که

 در دم و کرده خارج اطیح از رو نیماش دمید که شدم خارج خونه از

 رو در و شدم خارج یخروج در از و کردم یط رو اطیح. منتظرمه

 .ستمنش و کردم باز رو در و سمتش رفتم. بود نشسته نیماش تو. بستم

 کردم؟ رید_ 

 افتاد راه و کرد روشن نویماش

 .نه_ 

 آهنگ هی.. ابونیخ به شدم رهیخ پنجره از و دادم رونیب مانند آه نفسمو

 یهانفس یصدا و شکستیم رو موننیب سکوت میمال یسیانگل

 . ارشیک

 ... کردیم تمیاذ یلیخ نیا و مینزد حرف هم کلمه هی فرودگاه تا



 من و برداره چمدونارو رفت.. میشد ادهیپ و کرد پارک فرودگاه یجلو

 میاومد رانیا از نایا خاله با یوقت بار نیآخر.. کردم نگاه فرودگاه به

 بغضم شیادآوری با.. بود بد حالم چقدر موقعاون و بود فرودگاه نیهم

 .. گرفت

 جانان؟ یخوب_ 

 ..میبر. سین یزیچ خوبم: گفتم و کردم نگاهش

 دمیدیم. میشد فرودگاه وارد هم یشونه به شونه و داد تکون رو سرش

 چون.. گفتمینم یزیچ اما کردیم تشیاذ بود چپش دست که یچمدون

 ......من به دهینم و سدهیفایب دونستمیم

 

 باالخره ،... و هاچمدون یبرس مثل مربوطه یکارها یهمه انجام بعد

 مخصوص یصندل تو و میشد مایهواپ سوار باهم و شد پروازمون وقت

 ...مینشست خودمون
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.. میبود نزده حرف باهم هم کلمه هی هنوز و بود گذشته یساعت چند

 تهبس چشم و بود داده هیتک یصندل یپشت به سرشو که کردم نگاهش

 باال مودست.. دستش از شدمیم کالفه داشتم گهید. بود گوشش تو یهنزفر

 نگاهم بازم و کرد باز چشماشو که آوردمدرش گوشاش از و بردم

 .دمیدیم رو رخشمین فقط. نکرد

 باهام؟ یبزن حرف هنوزم یخواینم_ 

 نداره؟ اعتماد بهم ذره هی که یکس با_ 

 !ارشیک_ 



 ..کرد نگاهم باالخره نباریا

 پوچ یحرفا با که ینداشت باور خودت به رو عشقم همهاون یچطور_ 

 ؟یکرد راجبم فکرارو اون دختر اون

 ییحرفا چنان هوی و یبود من یجا هم تو یول. کردم اشتباه دونمیم_ 

 .ذهنت تو ومدیم فکرا اون یدیشنیم

 شده هم ثابت بهت که عشق همه اون دنید با ینداشت حق تو جانان_ 

 !؟یفهمیم یکن فکر راجبم ینطوریا بود

 باشه؟! دیببخش_ 

 گرفت ازم نگاه

 .دارم و داشتم باورت شهیهم من ارشیک_ 

 .نگفت یزیچ و زد یمحو پوزخند

 ینطوریا یوقت خوامینم برگردون یتونیم که هرجور منو پس باشه_ 

 راجبمون یفکر چه مینزن حرف باهم اگه! خونوادت شیپ میبر میقهر

 !کنن؟یم

 م؟یکن قهر باهم که میابچه مگه_ 

 .یشد بچه تو که فعال_ 

 .بود گونهبچه تو فکر_ 

 !نداره دهیفا شقکله یتو با زدن حرف: گفتم و دمیکش یپوف

 شدم هریخ کنارم یبسته و کیکوچ یپنجره به و میصندل به دادم هیتک

 .کردم قهر مثال و

 کرد صدام که بود نگذشته شتریب لحظه چند

 جانان؟_ 

 !هوم؟: گفتم بخورم تکون ذره هی نکهیا بدون



 .نمتیبب_ 

 و یسرد از که چشماش تو دوختم اشکمو از پر نگاه و چرخوندم سرمو

 .نبود یخبر گهید توش یدلخور

 !ومدین دلم که کنم هتیتنب مدت هی خواستمیم_ 

 :گفت و زد یلبخند که کرد پر نگاهمو حرص

 ؟باشه نکن یاشک یزیهرچ بخاطر خوشگلتو یچشما وقتچیه گهید_ 

 .باهات زنماینم حرف وقتچیه گهید وگرنه

 ! باهام؟ یبود قهر کردنم هیگر بخاطر تو مگه: گفتم متعجب

 شد شتریب تعجبم که کرد بسته و باز چشماشو

 ست؟ین بهت کردنم شک بخاطر یعنی_ 

 زده موقعاون قصد از. زنهیم زنگ خونه به ماندانا دونستمیم من_ 

 .بزنه هم به مونورابطه خواسته و مارستانمیب من دونستیم چون

 بکنه؟ یکار نیچن داره یلیدل چه آخه_ 

 هم یبرا تارو دو ما بزرگم مامان و عمم مونیبچگ از که، گفتم_ 

 همش اونم و ومدینم خوشم ازش وقتچیه من یول گرفتن درنظر

 نیا با خواستهیم دهیفهم تورو هیقض چون االنم. بهم شدیم زونیآو

 که یدرحال! بشه باز خودش یبرا راه تا کنه دور ازم تورو دروغا

 .کرده یبافلایخ فقط و محاله یزیچ نیچن

 :گفتم یول بود سخت برام یلیخ جمله نیا گفتن نکهیا با

 داره؟ دوست یعنی_ 

  ؟یکرد بغض چرا: کرد یزیر اخم

 !شکنهیم دلش نهیبب باهم مارو داره دوست اگه خب_ 



 و بوده گهید پسر تا صد با دونمیم که من. ستین نطوریا هم اصال_ 

 !خوادیم یگذرونخوش و پول بخاطر هم روهمه. هست

 .رمیگیم حالشو خودم بهت شه زونیآو اگه_ 

 هیبق از شتریب اونو که بزرگممامان احترام به االن تا. جانان نه_ 

 باشه؟. نگو یزیچ هم تو نگفتم یزیچ بهش داره دوست هاشنوه

 !ها داره یحد هی منم تحمل یول. کنمیم یسع: گفتم یحرص

 ! بشم میرتیغ خانم قربون: دیخند کوتاه

 .نکنه خدا_ 

 !؟یبد یآشت بوس هی یخواینم حاال_ 

 .شهینم که مایهواپ تو. گهید نکن سوءاستفاده_ 

 هست؟ ما به حواسش یک_ 

 یرو آروم لباشو و کرد کج سرشو که کردم نگاهش خندون و چپچپ

 میزد هم یلبا یرو یابوسه همزمان و شد بسته چشمام که داد قرار لبام

 !لرزوند دلمو قشنگ و ناب حس هی و

 یرو سرمو و گرفتم ازش نگاه شده خجل که شد جدا ازم بعد لحظه چند

 ...داد هیتک سرم به سرشو که گذاشتم ششونه

 ریز دستمو که گذاشتم بود پاش رون یرو که دستش یرو دستمو

 .کرد قفل هامپنجه تو هاشوپنجه و برد دستش
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 .میدیرس زم،یعز شو داریب جانان؟_ 

 .کردم باز رو چشمام و خوردم یتکون

 .بود ششونه یرو همچنان سرم

 چنده؟ ساعت: گفتم و برداشتم رو سرم

 . رانیا وقت به شب 1_ 

 ... یعنی بودم خواب رو پرواز ساعت ١_6 کل

 .کردم باز رو کمربندم و گفتم یآهان

 ها یبرقپله رو االن گهید یکارها و هامونچمدون گرفتنلیتحو بعد 

 یاخونواده به نگاهم.. بود فرودگاه یتو جماعت انبوه به نگاهم و میبود

 .ارشهیک یخونواده زدم حدس و بود ما به نگاهشون که افتاد

 که ردک تندتر قدماشو یزیچ هی دنید با ارشیک شد تموم که ها یبرقپله 

 درست حدسم و خونواده همون به دمیرس و کردم دنبال رو نگاهش رد

 هی و بودن باباش و مامان که پوشخوش یآقا و خانم هی. دراومد آب از

 .اناستیک دمیفهم که باهام سنهم دختر

 اروچمدون ارشیک دنیرس هم به تا که سمتش دیدو ارشیک دنید با انایک

 چند.. گرفت بغلش تو محکم کوچولوشویآبج و گذاشت نیزم یرو

 ..سادمیوا ارشیک کنار و دمیرس بهشون بعد لحظه

 !یداداش برات بود شده تنگ دلم یلیخ_ 

 که؟ یخوب. طونکیش نطوریهم منم_ 

 !بودمتا دهیند که ساله هی از شتریب. شدم خوب دمتید_ 

 .اومدم که حاال. گهید نکن بغض بشم قربونت_ 

 .اونجا یبرگرد ذارمینم گهید_ 

 .دیبوس موهاشو شال یرو از و نگفت یزیچ ارشمیک



 ای داداش هی داشتم دوست شهیهم منم.. شد میحسود بهشون لحظه هی

 ..بودم فرزندتک یول باشم داشته یآبج

 .گرفتم انایک و ارشیک از رو نگاهم یازنونه و فیظر یصدا با

 عروس من. کنن یدلتنگ رفع دوتا نیا که کشهیم طول هنوز_ 

 !اول نمیبب خوشگلمو

 .سالم: زدم یلبخند.. بود ارشیک مامان

 . ماهت یرو به سالم_ 

 کردم برندازش منم که بهم شد رهیخ لحظه چند

 .داشت ینیدلنش و خوشگل صورت و یعسل یچشما

 !یترخوشگل یلیخ عکستم از: گفت خوشحال

 .نهیبیم خوشگل چشماتون: زدم یخجل لبخند

 .فشردم خودش به و کرد بغلم

 !زدلمیعز ینشست دلم به یلیخ یول دمتاید که نشده چندلحظه_ 

 .کردم بغلش منم

 .نیدار لطف_ 

 و افتاده جا مرد هی که ارشیک یبابا و شد جدا ازم بعد لحظه چند

 :گفت یلبخند با و کمینزد اومد بود یگندم جو یموها با پیتخوش

 .یاومدخوش. دخترم سالم_ 

 .یسپهریآقا یمرس سالم،: زدم یلبخند

 . نداره حرف پسرم انتخاب: گفت نیتحس با

 .زدم یپرذوق لبخند

 .نیدار لطف شما_ 



 هب یلیخ نیهم بخاطر. شد ارشیک هیشب لحظه اون چقدر و زد یلبخند

 .نشست دلم

 دختر بخ نمیبب پسرمو کمی بزار عه: گفت و انایک و ارشیک سمت رفت

 !بابا لوس

 .. افتادم خودم یبابا ادی.. گرفت بغضم لحظه هی

 و مامان که اومد رونیب بغلش تو از و کنددل داداشش از باالخره انایک

 دور شوناز قدم چند که کردن بغل پسرشونو یدلتنگ با بیترت به باباش

 .باشن راحت تا شدم

 کردم نگاهش انایک یصدا با

 !میجون زنداداش سالم_ 

 :گفتم و میکرد بغل گرویهمد و زدم یلبخند

 .نمتیبیم خوشحالم_ 

 !من عشق نطوریهم منم_ 

 .شه عاشق یروز هی ارشیک کردمینم فکرشم: گفت و میشد جدا هم از

 !افسونگره چشمات. داشته حق داداشم دمیفهم دمتید که حاال یول

 . ستماین خوشگل اونقدرام من حاال: گفتم زدهخجالت

 .یهست نوچ_ 

 .یخوشگل خودتم: گفتم و زدم یلبخند

 !ستین یادآوری به یازین دونمیم: گفت نفس به اعتماد با

 . بود یخوشگل و بانمک دختر.. دیخند خودشم که دمیخند آروم

 و ودب کرده یدلتنگ رفع باباش و مامان با که دوختم ارشیک به نگاهمو

 . رفتیم شصدقه قربون مامانش و زدنیم حرف داشتن حاال



 ناال بعد واسه دیبزار تونویپسر مادر یحرفا حاال: گفت یسپهریآقا

 .خونه میبر

 سخسته هم جانان: گفت من به اشاره با بعد

 .کنارم اومد و کرد نگاهم ارشیک

 !که ستین خسته کرده الال رو ریمس کل که جانان_ 

 :گفتم خجل و کردم نگاهش چپچپ

 !ارشیک_ 

 !جون؟_ 

 مگرفت بازوش از جانانه شگونیو هی و انداختم نییپا سرمو زدهخجالت

 .دمیخند زیر و دمیشن رو رلبشیز اوف یصدا که

 .بود بازوش یرو دستش که کردم نگاهش

 .جانان جان رسمیم حسابتو بعدا_ 

 .ارشیک نکن تیاذ دخترمو: گفت یسپهریآقا

 روستهع! دخترت؟ شد ومدهین باباجون: گفت باشه شده یعصب مثال انایک

 !منم فقط فقط   دخترت. ها

 یندلبخ به و هیسبک بخندم نکهیا زدم حدس من و دنیخند حرفش نیا با

 .کردم اکتفا

 :گفت و گرفت ارشیک از چمدونارو از یکی یسپهریآقا

 .میبر خبلیخ_ 

 طرف هی. باهاش میشد قدمهم یهمگ که برداشت یقدم و گفت نویا

 زدیم حرف زیر هی و بود انایک هم شگهید طرف و بودم من ارشیک

 .باهاش



 و گذاشت نیزم یرو هاروچمدون باباش و میشد خارج فرودگاه از

 : گفت

 .ارمیب نویماش رمیم من_ 

 . رفت اون و گفت یاباشه ارشیک مامان

 :گفتم ارشیک به رو و دمیکش یقیعم نفس

 .بود شده تنگ رانیا واسه دلم چقدر_ 

 ..نطوریهم منم اوهوم_ 

 ..شده تنگ خودمون شمال واسه شتریب دلم من یول_ 

 .کرد حلقه مشونه دور دستشو

 .هم اونجا میریم حتما_ 

 .یمرس: زدم یلبخند

 .زشته دورم از بردار دستتو حاالم: گفتم آروم و یحرص

 میکرد نگاهش ارشیک مامان یصدا با

 !دختر یهست یخجالت چقدر_ 

 :گفت گوشمدم ارشیک که نگفتم یزیچ و دمیگز لبمو

 !خوادیم دلم نکنا یاونجور لباتو_ 

 .دیخند که کردم نگاهش چپچپ

 :گفت بود یگوش تو سرش االن تا که انایک

 !؟یکرد بغل زنتو که کشکم نجایا منم یه_ 

 !جوجه بغلم ایب هم تو: گفت و دیخند ارشیک

 حلقه دورش رو شگهید دست ارشیک که کشینزد اومد زدهذوق انایک

 !دادم فشار هم یرو دندونامو یحسود از من و کرد
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 بود دبلنیشاس وامیب هی که نشیماش با ارشیک یبابا بعد قهیدق سه دو

 گذاشتن هاروچمدون ارشیک کمک به و شد ادهیپ و فرودگاه یجلو اومد

 . عقبصندوق تو

 .نیبش جلو برو تو پسرم: گفت ارشیک به رو ارشیک مامان

 .شهیم معذب جانانم شیپ من. مامان نه_ 

 شیپ خوامیم من نیبش جلو برو تو نکرده الزم: گفت یشوخ به مامانش

 !چشم بگو حاالم. کنم آب خشوی و باشم عروسم

 .اینکن تشیاذ فقط. چشم: دیخند کوتاه ارشیک

 !خودمه عروس چه تو به: در سمت داد هلش بایتقر

 !گفتم؟ یچ مگه باشه: گفت یخندون لحن با

 در م،کردیم نگاش خندون نگاه با که من به یکوتاه نگاه با و گفت نویا

 همه از زودتر انایک.. بودم معذب یلیخ. نشست و کرد باز جلورو

 : گفت بهم رو مامانش و نشست

 .زمیعز نیبش_ 

 .بست رو در و نشست کنارم خودشم که نشستم و گفتم یچشم

 .شدم فمیک بند با کردن یباز مشغول و انداختم نییپا رو سرم

 بعد به نیا از گهید ما. دختر نباش معذب نقدیا: گفت یسپهریآقا

 .میخونوادت

 ....سپیآقا چشم: کردم بلند سرمو

  باشه؟. یکنیم صدام بابا بعد به نیا از: کرد قطع حرفمو



 ..آخه: گفتم زدهخجالت

 و باشم راحت یعنی که کرد بسته و باز چشماشو و کرد نگاهم ارشیک

 ..نکشم خجالت

 !نمیبب باش زود: گفت و بازوم به زد انایک

 !باباجون.. چشم: گفتم باباش به رو خجل

 .انداختم نییپا رو سرم و گفتم نویا

 .دخترم بالیب چشمت! شد حاال نیآفر_ 

 ...زدم یلبخند

 یکن صدام زهرامامان منم یتونیم: گفت گوشم کینزد مامانش

 .زدلمیعز

 و بود چرخونده سرشو که ارشیک به یرچشمیز و شد ترقیعم لبخندم

 و مهربون خودت مثل هم خونوادت.. کردم نگاه بود من به نگاهش

 ... گرمنخون

 .ایکرد باز جا بابام مامان دل تو خوب: گفت یشوخ به انایک

 .کردیم نگاهم یلبخند با که کردم نگاهش

 .ردمک دایپ تو مثل خوشگل یآبج هی که خوشحالم. نباش یخجالت گهید_ 

 .نطوریهم منم: زدم یلبخند

 نگاه خونه ینما به.. میدیرس شونخونه به بعد قهیدق ستیب ربع هی حدود

 ونیماش.. قشنگ و مدرن یلیخ ینما با لوکس یلیخ خونه هی که کردم

 من و برداشتن یپسر و پدر چمدونارو.. میشد ادهیپ و کرد پارک

 :گفت و دیکش دستمو انایک که ارشیک شیپ برم خواستم

 .ادینم بهت بودن یخجالت! زنمتایم یکن فرار ازم گهید بار هی_ 

 :گفت و داد تکون یسر حرفش دییتا به هم زهرامامان



 .باش راحت_ 

 .چشم_ 

 اطیح هیشب بایتقر اطیح.. میرفت خونه خود سمت به باهم و زد یلبخند

 .بود نیبرل یتو خودمون یخونه

 و دکر بازش یدیکل با و سادیوا در یجلو باباجون اطیح کردن یط بعد

 .هاخانم اول: گفت بهمون رو

 وارد هم همراه و دیکش دستمو انایک بعد و شد وارد زهرامامان اول

 .یاخونه عجب! لهاوله... میشد خونه

 سمتم اون و سادمیوا ارشیک کنار من و آشپزخونه یتو رفت باباجون

 .بود انایک هم

 استقبال اومد یخدمتکار لباس با ساله 4١ حدودا خانم هی بعد لحظه چند

 :گفت ارشیک به رو زهرامامان و باباجون به دادن سالم بعد و

 د؟یهست خوب. خونتون به دیاومدخوش یلیخ. آقا سالم_ 

 خوبن؟ اکبر عمو د؟یخوب شما ممنونم یلیخ. خانم اکرم سالم_ 

 .بوسن دست_ 

:  گفت لبخند با و بهم کرد رو خانمهاکرم اسمش دمیفهم که زن اون

 گه؟ید بود جانان اسمتون

 .بله_ 

 .کیکوچ خانوم یاومدخوش شمام_ 

 .گمیم کیتبر هم تونینامزد: گفت هردومون به رو بعد

 نشونشون هاروبچه اتاق اکرم: گفت زهرامامان و میکرد تشکر همزمان

 .بده

 .خانم چشم_ 



 .نیایب دنبالم: داد ادامه ما به رو

.. شدم باهاش قدمهم منم که دنبالش رفت و برداشت هاروچمدون ارشیک

 .سادیوا یاتاق یجلو و رفت باال هاروپله

 .دیکن صدام نیداشت یکار_ 

 .ممنونم_ 

 بعد و شدم داخل من اول و کرد باز رو اتاق در رفت، که خانماکرم

 ...خودش
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 و یطوس ونشیدکوراس تم.. کردم نگاه اتاق به کرد روشن که چراغو

 ..بود یقشنگ اتاق. بود دیسف

 دو خوابتخت یرو شد ولو خسته و گذاشت کمد کنار هاروچمدون

 ...گرفت خندم دنشیخواب طرز از که اتاق تو ینفره

 :گفتم صورتش به رهیخ و نشستم تخت یلبه

 .مهربونن یلیخ خونوادت_ 

 کرد نگاهم و کرد باز چشماشو

 .ننیبب دختر هی با منو روز هی کردنینم فکرشم هاچارهیب_ 

 ؟یعنی یبود کرده دشونیام نا انقدر: گفتم و دمیخند

 .شمینم عاشق وقتچیه کردمیم فکر_ 

 ..یزیچ نیهمچ محاله_ 

 .هم به یختیر باورامو همه.. دمید تورو که یوقت تا نبود محال_ 



 .نگفتم یزیچ و زدم یکیکوچ لبخند

 جانان؟_ 

 !دلم؟ جون_ 

 انیب امشب نیهم عموم خونواده ادیز احتمال به: گفت و نشست شد بلند

 . دنمید واسه

 ماندانا؟ خونواده همون_ 

 : گفت و داد تکون آره ینشونه به رو سرش

 یسع پس. ارنیم اونم انیب اگه و کنهیم یزندگ اونا با بزرگممامان_ 

 .ینگ یزیچ ماندانا به کن

 .داره یحد منم تحمل گفتم، بهت شیپ ساعت چند ارشیک یول_ 

 نکهیا با. کنه یباز جلف و شه زونیآو ادیز تونهینم عموم یجلو_ 

 دیشا فقط. داره تعصب روش و پدرشه باشه یهرچ یول اونن طرف

 .کنه تتیاذ حرفاش کمی

 ؟ییحرفا چه مثال_ 

 !حرفا نیا و زمیعز.. دونمیچم_ 

 .یکس به یاحترامیب بدون. خودم بندمیم دهنشو خونده کور_ 

 کرد نگاهم لحظه چند

 که؟ یکنیم درک. هاخونواده نیب وفتهیب یبددل خوامینم فقط_ 

 .راحت التیخ. آره_ 

 در میخستگ کمی بشورم رو صورتم و دست رمیم من: گفت و شد بلند

 .امیم من تا کن عوض رو لباسات هم تو. بره

 .باشه_ 



 . بود یبهداشتسیسرو که اتاق یتو در تک سمت رفت

 . کردم باز رو پشیز و نشستم چهارزانو چمدونم یجلو و شدم بلند 

 ادیب ارشیک تا و برداشتم رنگ یاسی دخترونه و خوشگل کیتون هی

 .نکردم عوض هم رو شلوارم. دمشیپوش یزود

 کمی شال ریز. ختیر دورم موهام خرمن که کردم باز رو پسمیکل

 .کردمیم ششونه دیبا و حالتش بود شده خراب

 هب کردم شروع و نشستم نهیآ یجلو و برداشتم رو برسم فمیک تو از

 ..دنشونیکش شونه

 .کرد نگاهم نهیآ تو از و رونیب اومد ارشیک و شد باز در

 .کنم شونشونه من بده_ 

 به اون و دستش دادم رو برس که سادیوا سرم پشت اومد و گفت نویا

 با یلیخ زیچ هی که انگار.. موهام زدن شونه به کرد شروع یآروم

 صاف که کامال. شم تیاذ یاذره ذاشتینم بود، دستش ریز ارزش

 :گفت شدن

 ؟یبندیم کش با ای ببافمش_ 

 ؟یبباف یبلد: گفتم زدهذوق

 .بلدم که بله: گفت غرور با

 .موهام بافتن به کرد شروع اون و زدم یلبخند

 . زدم لبام به و برداشتم لببرق هی فمیک تو از همزمان منم

 ..گونه رژ کممی و کردم شیآرا رو چشمام هم کوچولو هی

 اارمینم طاقت بابامم مامان یجلو یکنیم برو دل تو خودتو ینطوریا_ 

 !باشم گفته من



 البا ببر تحملتو هم تو. گهید شهیآرا کوچولو هی کردم کاریچ مگه_ 

 !جنبهیب

 .یشد خوشگل یول_ 

 .خوشگله چشمات_ 

 :گفت و انداخت دورم دستشو و کرد تموم موهامو بافتن

 .خانومم نداره یتیجذاب چیه تو برخالف من یچشما_ 

 .سمتش دمیچرخ و سادمیوا و شدم بلند

 !نهیترجذاب من واسه_ 

 .دیسبو رو ابروم دو نیب و گرفت قاب دستاش با صورتمو و زد یلبخند

 !بگردم دورت_ 

 قبع قدم هی عیسر ارشیک و شد باز اتاق در هوی که بگم یزیچ خواستم

 دمید که میکرد نگاه کرد باز رو در که یکس به یحرص و رفت

 .اناستیک

 حاضره شام که بگم خواستم... شم مزاحم موقع بد انگار: گفت هول

 .نییپا نیایب

 .میایم االن خانوم یآبج باشه_ 

 !دیبرس کارتون به شما برم من خب_ 

 :گفتم در شدن بسته با. رفت و زد یچشمک که کردم نگاهش یحرص

 !رهیم آبروم بگه؟ زهرامامان به نره ارشیک یوا_ 

 ونمنتظرش زشته میبر حاالم زم؟یعز میکرد کاریچ مگه: گفت و دیخند

 .میبزار
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 بافته ماهرانه و ناز یلیخ کردم یبرس رو موهام و سادمیوا نهیآ یجلو

 .بود شده جدا سر فرق از هم جلو از و بود

 رو؟ مو بافتن یبلد کجا از تو ارش،یک گمیم_ 

 .گرفتم ادی و کردم دقت بافتیم موهاشو انایک یوقت یبار سه دو_ 

 کردم سرم رو رنگم یاسی شال و گفتم یآهان

 .میبر خب_ 

 ..میشد خارج اتاق از هم همراه و گفتم نویا

 : گفتم میش آشپزخونه وارد نکهیا قبل و میرفت نییپا هاروپله

 !آخه کشمیم خجالت من ارشیک_ 

  ؟یچ از آخه: سمتم دیچرخ

 .دونمینم_ 

 خودش با خواست و کرد حلقه مشونه دور دستشو و کمینزد اومد

 :گفتم عیسر و سادمیوا که کنه قدممهم

 !مونیم کشمیم خجالت شتریب که ینطوریا_ 

 .رفتم باهاش شده میتسل من و کرد قدممهم خودش با حرفم به توجهیب

 یسالم زدهخجالت که سمتم دیچرخ نگاهاشون میشد که آشپزخونه وارد

 .دورم از برداشت دستشو معذبم که دید ارشیک و دادم

 :گفت خودش کنار یخال یصندل به اشاره با زهرامامان

 .دخترم نیبش نجایا ایب_ 



 هم رومروب و بود انایک هم سمتم اون. نشستم کنارش رفتم و گفتم یچشم

 .بود ارشیک کنار هم باباجون. نشست ارشیک

 بود شده دهیچ روش که ییغذا جور چند و سفره به اشاره با زهرامامان

 بکشم؟ برات یخوریم یچ: گفت

 .شما اول. کشمیم خودم دیند زحمت خودتونو نه_ 

 : گفت باباجون به رو و زد یلبخند

 .بکش اول تو. هنوز معذبه دخترم ،یعل_ 

 کرد نگاهمون یکیکوچ لبخند با باباجون

 .خانم چشم_ 

 زهرامامان میشد منتظر هم بعدش. دیکش غذا خودش یبرا و گفت نویا

 .بودن تربزرگ چون بکشه هم

 چپچپ که دیکش غذا واسم و برداشت رو بشقابم و شد خم ارشیک

 :گفت انایک و کردم نگاهش

 !شدا میحسود من جووون_ 

 خودش واسه که طورهمون و گذاشت جلوم غذارو از پر بشقاب ارشیک

 یشوخ به انایک به رو دیکشیم بود، دهیکش برام که ییغذا همون از

 :گفت

 اتفاقا نیا موقعاون یکرد شوهر خودت هروقت. نشه تیحسود شما_ 

 !یبد انجام کاراتو خودت دیبا حاال. وفتهیم برات

 !ره؟یبگ منو که هیک! داداش عه: گفت بود دهیکش خجالت انگار که انایک

 !یابچه هنوز تو نمیبب نشو پررو خبلیخ: گفت و دیخند

 !بچم؟ من یول منه سنهم جانانم وقتاون_ 



 هی راجب و شده خارج یشوخ از بحث گهید کمی کردم احساس

 .حرفشو گفت رمزدار دونستمینم که یموضوع

 .شم یعصب خوامینم. انایک نرو راه اعصابم رو_ 

 .....گف یچ مگه_ 

 .هستم هردوتون با! دیکن بس: کرد قطع حرفشو باباجون

 هب نگاهش که کردم نگاه ارشیک به جیگ. نزدن یحرف کدومچیه گهید

 هک نگاهمو ینیسنگ. گهید یجا هی حواسش و بود بشقابش تو یبرنجا

 که شدهیچ گفتم سر دادن تکون با من و آورد باال نگاهشو کرد حس

 . شد خورده سکوت تو شام نیا از بعد و نگفت یزیچ

 یسع باباجون و زهرامامان حرفا اون بعد. هیچ موضوع دمیفهمیم دیبا

 کردم حس و بود کرده سکوت انایک یول برگردونن رو جو کردنیم

 . دهینم بروز و هیعصب بود معلوم که ارشمیک. داره بغض

 : گفت زهرامامان که کنم جمع رو زیم تا شدم بلند شد تموم که شام

 .کنهیم جمعشون ادیم اکرم. دخترم نکش زحمت تو_ 

 ...یول_ 

 هب. یاخسته و یدیرس راه از تازه هنوز: گفت یشوخ به و زد یلبخند

 !کشمیم کار ازت و کنمیم یمادرشوهر برات وقتش

 .فمهیوظ ه،یحرف چه نیا: گفتم و دمیخند صدایب

 .بشم قربونت_ 

 .نکنه خدا_ 

 .نهک جمع رو زیم ادیب کن صدا رو اکرم برو: گفت و انایک به کرد رو

 یکوتاه تشکر با هم باباجون. شد خارج آشپزخونه از و گفت یاباشه

 .ییرایپذهال تو رفت



 مهنوز.. دیکش سرش نفس هی و ختیر آب وانیل هی خودش واسه ارشیک

 . بود یعصب حالتاش

 :کرد صداش یکوتاه مکث با زهرامامان

 پسرم؟_ 

 مامان؟ جانم_ 

 .نده کش بحثو نیا نقدرمیا. نزن حرف یاونجور خواهرت با_ 

 ...که بود خودش گفتم؟ یچ من مگه_ 

 دعواتون قبل یدفعه مثل که یخواینم. یتربزرگ تو. سبچه اون_ 

 بشه؟

 .زنمینم یحرف گهید من چشم_ 

 یابااجازه گفتن با و داخل اومد خانماکرم همزمان که رفت و گفت نویا

 . شد زیم کردن جمع مشغول

 :گفت و کرد دورترم خانماکرم از کمی و دیکش دستمو زهرامامان

 .شدیچ که یدید ؟یبزن حرف ارشیک با شهیم تو دخترم_ 

 ..ندارم خبر یچیه از من آخه_ 

 هک داره یکس به ازین اون.. اتاقش تو رفته االنم. بهت گهیم انایک_ 

 شش؟یپ یریم. بزنه حرف باهاش بتونه

 .حتما چشم_ 

 .بالیب چشمت_ 
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 .. رفتم باال هاروپله و شدم خارج آشپزخونه از

 هی درش یرو که یاتاق دنید با یول کدومه انایک اتاق دونستمینم

 . همونه اتاقش دمیفهم ستدخترونه برچسب

 زدم در به تقه چند

 ه؟یک_ 

 .جانانم_ 

 .تو ایب_ 

 ..شدم وارد و کردم باز رو در و بردم مییپا رو رهیدستگ

 خاموش و اهیس توریمان به رهیخ و بود نشسته شمطالعه زیم پشت

 ..بود لپتابش

 ؟یخوب_ 

 .شدم کشینزد که داد تکون رو سرش

 م؟یبزن حرف باهم یخوایم_ 

 .بابام مثل یریگیم داداشمو طرف هم تو مطمئنا ؟یحرف چه_  

 گفته؟ نویا یک_ 

 ام؟یک من. گهید عشقته خب_ 

. میبگ هم به حرفامونو و یش میآبج تو بعد به نیا از خوامیم من_ 

 چطوره؟

 .دوخت چشمام تو و برداشت توریمان از رو نگاهش

 .یخوب یلیخ تو_ 

 کردم؟ کاریچ مگه: زدم یلبخند

 .یمهربون یول. یچیه_ 



 .منشست کنارش که نشست تختش یرو رفت و شد بلند و گفت نویا

 باهم یبچگ از. سالشه ٢٢ االن که پارسا اسم به دارم ییپسردا هی من_ 

 یبچگ عشق یعبارت به.. نبود یبرادر و خواهر هم به حسمون و میبود

 گهیدهم به یحت و نداشت خبر موضوع نیا از یشکیه. میبود گهیهمد

 سال دو نکهیا تا.. میبود داده نشونش فقط و میبود نگفته رو حسمون هم

 حرف امباب با اول گفتم منم. میکن نامزد گفت و کرد ابرازعالقه بهم شیپ

 عاشقم که گفت بهش روز هی. بود ترراحت داداشم با اون یول بزنه

 ...شده

 کرد؟ مخالفت ارشیک_ 

 خوشش پارسا از هم اولش از ارشیک.. کردیم مخالفت فقط کاشیا_ 

 زدیم حرف مامانم با یوقت بار هی یول. چرا دوستمینم خودمم ومدینم

 که مه روزاون. کنهیم توجه انایک به حد از شیب پارسا گفت که دمیشن

 !شکوند رو سرش زد و شد دعواشون گفت بهش ویچهمه پارسا

 !!ارش؟یک: گفتم متعجب

 کرد دعوا باهام و خونه اومد. رانیا بود اومده که بود دیع موقعاون_ 

 یحت. هست پارسا منو نیب عاشقانه رابطه هی نگفتم بهش چرا که

 !گرفت جلوشو مامان که بزنتم خواستیم

 که اون. ومدینم ارشیک به اصال.. اوردمیم در شاخ تعجب از داشتم

 !بود اخم هی شدنش یرتیغ اوج و بود مهربون شهیهم

 میرفت ما بار هی بعدش ماه چند و آلمان برگشت دعوا اون بعد: داد ادامه

 رو پارسا. رانیا اومد دوباره هم شیپ سال. میکرد یآشت باهم و اونجا

 اومدن شب هی نایا ییدا. بود خوب من با یول گرفتینم لشیتحو

 از کردم تعجب واقعا من و نگفت یزیچ موقعاون و یخواستگار

 از بلق آرامش سکوتش دمیفهم رفتن نایا ییدا نکهیا بعد یول. سکوتش

 ! گوشم تو زد نباریا و شد دعوامون دوباره! طوفانه



 ..بگم یچ دونستمینم و بودم شده زده بهت

 ... لحظه اون شکست دلم یلیخ_ 

 .. ختنیر اشکاش و  شکست بغضش گفت که نویا

 ت؟یخواستگار انیم یدونستیم تو_ 

 یول. نطوریهم اونم.. عاشقشم یلیخ من.. بود گفته بهم پارسا آره_ 

 نمم! روپسره اون ای یکنیم انتخاب منو ای گفت.. کرد دمیتهد ارشیک

 هی از شتریب االنم و کردم انتخاب داداشمو.. کنم ولش تونستمینم که

 ومن! جانان بود رحمانهیب کارش یلیخ ارشیک.. عشقمو دمیند که ساله

 درون از یول شادم ظاهر تو ساله هی و کرده جدا هم از لیدلیب عشقمو

 نو؟یا یفهمیم! نابودم

 بغلش.. بود دراومده منم اشک و گفتیم هیگر با حرفارو نیا همه

 .. شد بلند هقاشهق صداش بغلم تو و کردم

 ..بشم فدات نکن هیگر_ 

 ازدواج خوادیم.. خوادیم که.. که داد امیپ بهم پارسا: گفت هقهق با

 خوادیم و ندارم دوسش کرده فکر.. کردم ولش چرا دونهینم اون.. کنه

 ...جانان رمیمیم من کنه ازدواج اگه اون! رهیبگ انتقام ازم

 کردم پاک رو اشکاش و کردم جداش خودم از

 ذارمینم.. کنمیم درست ویچ همه و زنمیم حرف ارشیک با خودم_ 

 . وفتهیب اتفاق نیا

 ه؟یسادگ نیهم به: زد یتلخ لبخند

 :مگفت یول بکنم نکارویا خوامیم یچجور دونستمینم خودمم نکهیا با

 .کنمیم درستش.. نباش نگران_ 

 ..زد یلبخند هیگر ونیم



 .یمرس_ 

 انایک و اومد فونیآ یصدا که بگم یزیچ خواستم و زدم یلبخند منم

 :گفت

 .کنم فکر نانیا ماندانا! دییزا گاومون اوه اوه_ 

 !کنمیم شخفه رودختره اون من_ 

  رو؟هیقض یدونیم مگه_ 

 که کردم فیتعر براش رو روزید یاتفاقا و دادم تکون رو سرم

 :گفت یحرص

 !زونیآو یپررو یدختره_ 

 فعال ارشیک فقط. نییپا میبر پاشو حاال: داد ادامه یعاد لحن با بعد

 .گفتم بهت ویچ همه که ندونه

 هم ارشیک همزمان و میشد خارج اتاق از باهم و دادم تکون رو سرم

 شیپ رفتم من یول نییپا رفت انایک. رونیب اومد خودمون اتاق از

 .ارشیک

 !باشم گفته ایکن نگاه بهش یحت یندار حق ارشیک_  

 . خانمم چشم: دیخند کوتاه

 :گفت که ومدیم نییپا از بش و خوش یصدا

 ن؟ییپا میبر_ 

 مخم رو دختره نیا خداکنه... میرفت مییپا هاروپله باهم و گفتم یاباشه

 .باهاش کنم دعوا ومدهین هنوز که نره راه یاونقدر
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 ییجا. کردنیم یپرساحوال داشتن دمشون،ید میکرد تموم که هاروپله

 .نداشت دید پلهراه به بودن سادهیوا که

 پوشخوش اما ریپ خانم هی و ساله 1١ حدودا پیتخوش مرد و زن هی 

 و بود زده یجلف پیت هی که دمید رو ماندانا. بزرگشهمامان دمیفهم که

 هک گشتیم یکس دنبال چشم با داشت.. چشم تو یلیخ و ظیغل شیآرا

 . بود ارشیک دنبال مطمئنا

 !بود ترسناک شتریب و نداشت یخوب چندان افهیق

 !میبد سالم میبر هم ما شد تموم کردنت برنداز اگه_ 

 :گفتم برداردم ماندانا از نگاهمو نکهیا بدون

 !رودختره نیبب. اتاق میبرگرد ایب ارشیک_ 

 .که کنمینم نگاهشم یحت من نم؟یبب چرا_ 

 .نیآفر_ 

 :گفتم و گرفتم صورتش جلو دیتهد نشونه به انگشتمو و ستمش دمیچرخ

 !ارمیدرم کاسه از چشماتو یکن خطا پا از دست_ 

 م؟یبر حاال. خانمم چشم: گفت و دیخند

 .باشه_ 

 .شدم قدمهم باهاش که برداشت قدم جلو به

 برگشت همشون نگاه و داد سالم اول ارشیک میدیرس که بهشون

 .سمتمون

 .همو کردن بغل و داد دست باهاش یگرم با و کینزد اومد عموش

 خوبه؟ حالت. پسرم سالم_ 



 .تونیخوب به ممنون_ 

 گفت کیتبر و داد سالم یرسم و خشک یلیخ و من به کرد رو عموش

 .دادم جوابشو یعاد و ندادم بروز یول برخورد بهم که

 شاءهلل؟ان یخوش ،یخوب. جانارشیک سالم: کینزد اومد هم عموشزن

 .خوبم. عموزن یمرس_ 

 تونینامزد گمیم کیتبر زم؟یعز یخوب. جانان سالم: من به کرد رو

 .رو

 و زدم یلبخند. نکرد برخورد سرد باهام شوهرش مثل که کردم تعجب

 :گفتم

 .ممنونم یلیخ_ 

 یمن که انگار و کرد بش و خوش ارشیک با فقط بزرگشمامان اما

 اصال ارشیک یعمو و بزرگمامان که برخورد بهم. نداشتم وجود

 ..نامزدشم و منه مال ارشیک که کنن باور نخواستن

 یرو هرکدوم که ییرایپذ سمت کرد ییراهنما رو شونهرسه باباجون

 صدق دمیفهم و زدیم حرف انایک با لحظه نیا تا ماندانا. نشستن مبل هی

 .ارشهیک از ماندانا کردن دور فقط انایک

 ترکینزد بهش اریاختیب ارشیک به نگاهش طرز از که سمتمون اومد

 .گرفتم دستشو و شدم

 به رو یمخ رو و عشوه و ناز از پر یصدا هی با و دیرس بهمون

 :گفت ارشیک

 !زدلم؟یعز بود شده تنگ برات دلم چقدر یدونیم ؟یخوب ا،یک سالم_ 

 و فتر عقب قدم هی ارشیک که کنه بغلش تا ترکینزد اومد و گفت نویا

 :گفت یسرد با

 .ماندانا بدون خودتو حد_ 



 ! عشقم؟ چرا: گفت و نزد جا یول شد عیضا

 :دادم جواب ارشیک از زودتر من بارنیا

 که چون دوما خب؟ ستین تو زدلیعز و عشق ارشیک که اوال_ 

 !یطرف من با بخوره بهش انگشتت سر و داره صاحب

 پشت که من! جوجو دمتیند یبود زیر. اوه اوه: گفت و زد یپوزخند

 ....هرجا یدختره گفتم بهت ویچ همه تلفن

 :کرد قطع یعصب و تند لحن با حرفشو ارشیک

 ......که ییتو ییهرجا! دهنت تو بزنم نزار بفهما دهنتو حرف_ 

 به رو یسرد لحن با و باشه آروم که خواستم دستش دادن فشار با

 :گفتم ماندانا

 با که دارم اعتماد خودم به نسبت ارشیک عشق به یاونقدر من_ 

 !جون ماندانا بشه خراب اعتمادم نیا زونیآو یتو پوچ یحرفا

 .گفتم بهت یک نیبب. هیک یباز نیا یبرنده دید میخواه عه؟_ 

 تو مثل یاعقده یآدما ذارمینم و منه یزندگ یول هیباز تو واسه_ 

 .کنن خرابش

 رد کنارش از و دمیکش ارشویک دست من و کرد پر نگاهشو حرص

 .میشد

 ولمشغ ترابزرگ. مینشست دونفره مبل هی یرو و میشد ییرایپذ وارد

 .نبود حواسشون و بودن صحبت

 :تگف و چرخوند سرشو دنمید با. بود نشسته میکنار مبل رو هم انایک

 .یکرد سیسرو دهنشو خوب نیآفر_ 

 حرفامونو؟ یدیشنیم مگه_ 

 . دنینشن بودن صحبت مشغول چون هیبق یول. اوهوم_ 



 یزیچ هیبق احترام به االن. مونده هنوز دهنش کردن سیسرو آهان،_ 

 .نگفتم بهش

 !هاوسطه هردوتامون ناموس یپا! خانوم یآبج دارم هواتو منم_ 

 .شد بلند جاش از و دیخند خودشم که دمیخند

 .کنم کمک خانم اکرم به برم من_ 

 شیدلخور بخاطر که دمیفهم من یول. آشپزخونه سمت رفت و گفت نویا

 .ارشهیک از

 ..بود گهید یجا هی حواسش که کردم نگاه رو ارشیک

 ارش؟یک_ 

 سمتم چرخوند سرشو و کردم صداش بلندتر که دینشن

 هوم؟_ 

 کجاست؟ حواست ؟یخوب_ 

 :گفت بشنوم من فقط که یطور آروم، لحن هی با و گرفت ازم نگاه

 ..!کردم بد یلیخ انایک درحق من_ 

 تو گفت بهت ویچ همه دونمیم: داد ادامه اون و شدند گرد چشمام

 .رو حرفاتون دمیشن. اتاقش

 !؟یدیشن_ 

 ...دمیشن رو ازم هاشهیگال و هاشهیگر یصدا.. بودم اتاق در یجلو_ 

 باهاش؟ یکرد ینطوریا چرا_ 

 .داد رونیب قیعم نفسشو و دیگز لبشو

 کوچولومو یآبج یزندگ سال هی یالک تعصب هی بخاطر دونم،ینم_ 

 شده عاشق چون فقط.. شکوندم دلشو و گوشش تو زدم.. کردم خراب



 درکش.. بود اشتباه کارم دمیفهم شدم تو عاشق خودم یوقت اما... بود

 الس هی شدم باعث و شدمیم دلتنگت دمتیدینم ساعت چند یوقت. کردم

 ...پارسارو نهینب

 رس چرا یبود مونیپش که تو ؟یکن درست ویچ همه یومدین چرا پس_ 

 باز؟ شد بحثتون شام

 غرورم مورد نیا تو یول ستمین یمغرور آدم ،یشناسیم منو که تو_ 

 !کنم درستش خودم و کردم خراب که یزیچ ذارهینم
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 انایک دنیکش عذاب به یراض غرورت بخاطر تو! غرور؟: گفتم متعجب

 ؟یشد

 یچطور دونمینم فقط! باشم یزیچ نیچن به یراض اگه رمیبم من_ 

 و شه خوب خواهرم حال خوامیم فقط درک به غرورم.. کنم درستش

 .شه خوشحال دل ته از هامدت از بعد

 :گفتم و زدم یلبخند حرفش نیا نیشند با

 باشه؟. کنمیم درستش خودم نباش نگران تو_ 

 .یمرس: زد یکیکوچ یلیخ لبخند و کرد نگاهم

 !جون؟ جانان_ 

 سرمون باال که سمتش دیچرخ هردومون نگاه ماندانا یمخ رو یصدا با

 بود سادهیوا

 بله؟_ 

 ؟ینیبش گهید یجا هی یبر شهیم_ 



 چرا؟: گفتم لکسیر و زدم یدرارحرص لبخند

 :داد ادامه شیقبل لحن همون با یول کرد پر نگاهشو حرص

 !ه؟یمشکل. نمیبش ششیپ خوامیم_ 

 !مشکله یلیخ آره من؟ نامزد شیپ_ 

 .. ترکهیم داره بود معلوم

 !؟یاوک. نیبش گهید یجا هی پاشو_ 

 من نامزد شیپ یخوایم چرا بگو تو: دادم ادامه رو درارمحرص لبخند

 .شمیم پا منم ؛ینیبش

 !کهیزن نکن یعصب منو_ 

 رزودت که بگه یزیچ خواست و شد بلند یعصب ارشیک حرفم نیا با

 :گفتم ازش

 !هان؟ یخوریم یه*گو چه یش یعصب_ 

 زه*هر اصال. یبزن منو عشق مخ تا یکرد تالش یلیخ که معلومه_ 

 .....رخوابیز بار چند نمیبب. بارهیم صورتت از بودن

 یندبل یصدا و یعصب یلیخ لحن با ارشیک که بود نشده تموم حرفش

 :کرد قطع حرفشو

 !نبستمش خودم تا رو فتیکث دهن اون ببند_ 

 ...سمتمون دیچرخ ها تربزرگ یهمه نگاه صداش دنیشن با

 که ماندانا.. دمیترس منم که زد رو حرف نیا یعصب و جذبه پر انقدر

 ...گفتینم یزیچ و بود شده خفه

 :گفت یعصب ماندانا یبابا

 .بشکنم هاروحرمت نزار. ارشیک نزن داد من دختر سر_ 



 :گفت و سادیوا من کنار اومد بود شده شوکه که هم باباجون

 دخترم؟ شدهیچ_ 

 .کردنیم نگاهمون نگران و یسوال هم انایک و زهرامامان

 : داد ادامه یعصب یول آروم لحن با اونا به توجهیب ارشیک اما

 نیچن بشنوم گهید بار کی اگه گم،یم بهت دارم خوش زبون با_ 

 !شد؟ رفهمیش! برمیم زبونتو خودم یزد من جانان   به ییحرفا

 .دیببخش.. باشه..با_ 

 :گفت یتند لحن با دخترش به رو و ترکینزد اومد ماندانا مامان 

 هان؟ یکرد یعصب انقدر ارشویک که یگفت بهش یچ_ 

 ..زمیعز دیببخش تو گفته یهرچ: داد ادامه من به رو بعد

 یراض دخترش یکارا از که بود معلوم کامال.. واقعا بودم کرده تعجب

 .ستین

 :گفت من به رو و ترکینزد اومد بزرگشمامان

 .یپاشیم هم از روخونواده دو نیا رابطه یدار دخترجون؟ ینیبیم_ 

 !زیعز: گفت یحرص ارشیک

 درنظر هم یبرا رو ماندانا و تو یبچگ از ما: گفت و کرد نگاهش

 ول رو نسب و اصل با و دارخانواده خوشگل یماندانا تو اما میگرفت

 ...یکرد

 :داد ادامه من به یزیآمحقارت یلیخ اشاره با

 بنس و اصلیب و مرده بابا ننه یابونیخ یدختره نیا به یدیچسب و_ 

 چه آغوشهم و زدهیم الس گهید چندنفر با تو از قبل ستین معلوم که

 !!شده ییمردا

 ..کردم حس وضوح به رو غرورم شدن شکسته حرف نیا با



 به نیا.. نسب و اصلیب و مرده بابا ننه بود نگفته بهم حاال تا کسچیه 

 و دز چنگ گلوم به بغض! بود کرده نیتوه من یپاک به زن نیا.. کنار

 .. نتونستم یول بگم یزیچ خواستم

 بزن حرف درست من عروس راجب: گفت یعصب و تند باباجون

 !مامان

 آرومشو لحن نتونست نیتوه نیا از آورده جوش بود معلوم که ارشیک

 :گفت بلند و کنه حفظ

 بهش ییهاتهمت نیچن بخواد که هرکس و منه زن جانان. زیعز بسه_ 

 !زونتیآو ینوه اون چه و یباش شما چه حاال!! دمیم جر دهنشو بزنه

 ممحک که رو ارشیک دست.. بمونم اونجا تونستمینم هم لحظه هی گهید

 وارد و کردم یط هاروپله سرعت با و کردم ول بود گرفته رو دستم

 .شدم اتاقمون

 یصدا تا گرفتم دهنم یجلو رو دستم و نیزم رو خوردم سر در پشت

 ...نشه بلند هامهیگر

 .. اومدمینم رانیا به و شکستیم پام کاشیا

 ..شدمینم ریتحق ینطوریا و اومدمینم

 ...دمیشنینم حرفارو نیا و اومدمینم

! شدم؟ مرد چند آغوشهم و زدمیم الس همه با من! ام؟ییهرجا من

 !نخورده؟ بهش هم انگشتش سر یکس بابام و ارشیک از ریغ که یمن

 ... زدمیم هق صدایب و بغض از شدمیم خفه داشتم

 ...بشکنه هاحرمت و بزنه داد بزرگشمامان سر ارشیک شدم باعث من

 خورد اتاق در به تقه چند

 جانان؟_ 



 نکهیهم و تو اومد و کرد باز رو در ارشیک و شدم بلند در پشت از

 و دیچیپ دورم محکم دستاش و آغوشش یتو کردم پرت خودمو دمشید

 ...شد خفه بغلش تو هقامهق

 کرد بغلم ترمحکم و بست پاش با رو در

 .نکن هیگر_ 

 ..ااارشیک_ 

 .باش آروم ارش؟یک جان_ 
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 :گفتم چشماش تو رهیخ و کردم بلند سرمو

 سر انقدر تیپدر خونواده یدونستیم یوقت رانیا یآورد چرا منو_ 

 ان؟یجد دختره اون با ازدواجت هیقض

 ..کرد پاک رو اشکام

 چرت یاالیخ و فکر نیا گهید و بفهمن بزار! چه؟ من به باشن یجد_ 

 و دارم نامزد من که بفهمن بزار. کنن رونیب مغزشون از رو یمیقد و

 !بردارن کچلم سر از دست

 ...شدم باعث میاومد نشده ساعت سه دو هنوز! شد؟یچ یدیند_ 

 . نشنوما ششیه: گفت و گذاشت لبم یرو دستشو

 :گفتم و آوردم نییپا دستشو

 ....هر من.. من گفت! بهم؟ گفت یچ یدیند_ 



 غلط گفته هم یهرک. رو کلمه نیا یاریب زبونت به خوامینم! سیه_ 

 . کرده

 .نویا نگو.. خونوادتونه بزرگ_ 

 میحال نایا احترام جلوش ادیب در خانمم اشک شه باعث که یهرک_ 

 واونجار نکهیا بعد. باشه خوادیم که یهرک حاال. دمیم جوابشو و ستین

 .دادم جوابشو اتاق یاومد و یکرد ترک

 ....یول_ 

. شدند گرد چشمام که کرد قطع لبم یرو کوتاهش بوسه با حرفمو

 کنارم خودشم و نشوندم روش و تخت سمت برد و گرفت دستمو

 .نشست

 .شد تموم گهید بود یهرچ_ 

 ...دیببخش: گفتم و انداختم نییپا سرمو

 بزرگممامان کار ؟یکرد یکار مگه تو آخه؟ ببخشم ویچ! جانان_ 

 .برن نکهیا قبل کرد هم یعذرخواه. دیفهم نویا خودشم و بود اشتباه

 شه؟ینم خراب رابطتون یعنی: گفتم و شدم خوشحال

 که یدونیم نکن هیگر گهید حاالم. درک به هم شدیم اگه یول نه،_ 

 .حساسم

 .چشم: گفتم و دمیکش چشمام ریز دستمو

 !آرزومه که نکنه خدا نگو. بشم چشمات قربون_ 

 . ینطوریا نگو! ارشیک: گفتم معترض

 .نگفت یزیچ و زد یکیکوچ لبخند

 زهرامامان و باباجون و شد باز در بعدش و خورد اتاق در به تقه چند

 .شدم بلند جام از که داخل اومدن



 :گفت ینگران با و روبروم اومد زهرامامان

 زم؟یعز خوبه حالت_ 

 ...تا ومدمینم بود بهتر.. کردم ناراحت شمارم دیببخش. خوبم بله_ 

 ممادر. ببخشمون تو دخترم؟ هیحرف چه نیا: کرد قطع حرفمو باباجون

 .زد یبد یلیخ یحرفا

 ..نداره یاشکال_ 

 دیریبگ حاالم. بشم قربونت: گفت و کرد بوس گونمو زهرامامان

 .دیراه یخسته دیبخواب

 .چشم_ 

 ریبخ شبتون: گفت و ارشیک به کرد رو

 . مامان نیهمچن_ 

 . رفتن هردوشون و گفت ریبخشب هم باباجون

 کنم عوض کجا االن من: گفتم ارشیک به رو و درآوردم رو شالم

 !لباسامو؟

 دستش گرفت رو شیگوش و تخت رو نشست

 . کنمینم نگات که من_ 

 اموپ که یگوش صفحه به زد زل و تخت تاج به داد هیتک و گفت نویا

 :گفتم یحرص و نیزم دمیکوب

 .بپوشم راحت لباس هی من رونیب برو پاشو! ارشیک_ 

 .باش راحت. کنمینم نگات بخدا_ 

 .باز دمیکشیم خجالت یول گهینم دروغ دونستمیم



 مدک سمت اون رفتم و برداشتم یمشک شلوار با رنگ قرمز شرتیت هی

 .دمیشن آرومشو خنده یصدا که بهش نداشته دید تا

 منتظر شدت به! یخانوم زهیریم خجالتت نیا شب هی که باالخره_ 

 !شبم اون

 :گفتم غیج با و شدم آب خجالت از که کرد دیتاک″  شب″ یکلمه یرو

 !ااایحیب_ 

  .اومدم رونیب کمد پشت از و کردم عوض لباسامو تندتند من و دیخند

 ور لباسات و یشیم پا زنمیم مسواک رو دندونام من تا: گفتم دواریتهد

 . ایکنیم عوض

 .ستماین یخجالت تو مثل من یول. چشم_ 

 !ایحیب یپرو یپسره. معلومه نکهیا بله_ 

 وارد فمیک یتو از مسواکم برداشتن بعد که نگفت یزیچ و دیخند

 ....شدم یبهداشتسیسرو

 دنید با اما رونیب اومدم و کردم باز رو در مربوطه یکارها انجام بعد

 !گذاشتم چشمام یرو دستامو و دمیکش یغیج روبروم یصحنه

 یتو گشتیم لباس دنبال داشت و بود اتاق تو خت*ل یباالتنه با

 . چمدون

 یرو که دستمو من یول دیپر جا از چارهیب غمیج یصدا دنیشن با

 رو شخنده یصدا فقط و دمیند رو شیبعد واکنش گذاشتم چشمام

 .دمیشن

 ! بود پاش شلوار خداروشکر حاال

 .شهیم کینزد بهم داره کردم حس

 !االغ بپوش یزیچ هی برو_ 



 ! ؟یکشیم خجالت تو بکشم خجالت من نکهیا عوض: گفت و دیخند

 ..ستنین شرمیب تو مثل که همه_ 

 یبهداشت شیسرو داخل برگردم خواستم که شد ترکینزد کردم حس

 تموفین وضعش نیا با نکهیا واسه من و خودش سمت دیکش دستمو یول

 رفشا هم یرو ترمحکم رو چشمام و گذاشتم جلوتر پامو هی بغلش یتو

 .دادم

 .چشماتو کن باز: گفت خندون و سادیوا روبروم

 . بعد بپوش یزیچ هی اول_ 

 !کنمایم بغلت چشماتو ینکن باز اگه_ 

 اگه .کنم نثارش خواست دلم بودم بلد فحش یهرچ حرفش نیا دنیشن با

 !خجالت از شدمیم آب که کردیم بغل منو وضع نیا با

 یچشما تو شدم رهیخ بدنش به کردن نگاه بدون و کردم باز رو چشمام

 . طونشیش و خندون

 زوم فرمشخوش کلیه رو و نره ترنییپا نگاهم کردم یسع یهرچ اما

 !نشد نکنم

 هنوزم یول ماه سه اون تو بود شده الغر نکهیا با! یلعنت اوف

 . بود کلیهخوش

 !نشد؟ تموم زدنت دید_ 

 و دیخند که دوختم چشماش تو گرفتمو بدنش از نگاهمو عیسر صداش با

! هشد زیه االن کرد باز رو چشماش دیتهد با شیپ قهیدق چند تا: گفت

 !ایحیب یکوچولوخانوم

 !دهنتا تو زنمیم عیییه_ 

 .چمدونش سمت رفت و دیچرخ و دیخند دوباره



 نهپسرو شرتیت هی دنیپوش بعد اونم. تخت یرو نشستم و رفتم منم

 ود بعد و برداشتم رو میگوش من و یبهداشتسیسرو یتو رفت دیسف

 . دارم خاله و سیراو از امیپ نیچند دمید که کردم باز رو نتم روز

 زنگ حتما فردا دیبا روز؟ چند نیا تو بودم کرده فراموششون چرا من

 .بهشون زدمیم

 یزعسلیم یرو رو یگوش دمیچرخ نستارویا و تلگرام تو که کمی

 ..تخت یرو شدم ولو و گذاشتم
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 خاموش چراغ و زد رو دیکل رفت و رونیب اومد یبهداشتسیسرو از

 .شد

 دراز کنارم و کرد روشن رو یعسل یرو آباژور و تخت کینزد اومد

 ..دیکش

 .. بودم معذب بازم یول بود دونفره تخت نکهیا با

 .بغلم ایب جانان؟_ 

 .بود دهیخواب پهلو به که سمتش چرخوندم سرمو

 .ارشیک بخواب ریبگ: گفتم خجل

  ؟یخوابیم بغلم تو اولته بار مگه: دیخند دلبر و کوتاه

 !که بغلت تو ومدمینم پرو پرو خودم دفعه دو اون تو: گفتم دلم تو

 .یکردیم بغلم خودت



 اومد که کشمیم خجالت دیفهم خودشم. نگفتم یزیچ زبون تو اما

 شنهیس قفسه به سرمو زدهخجالت که بغلش تو دمیکش آروم و ترکینزد

 ..فشردم

 . داد قرار صورتش یروبرو و آورد باال سرمو

 .ندارم طاقت گهید من! میکن یعروس زودتر خوامیم_ 

 .گرفتم ازش رو شدم گرد نگاه و کرد پر وجودمو شرم زد که یحرف از

 !!یبش خانوم که ینشد بزرگ یاونقدر. کردم یشوخ نترس_ 

 و دادم فشار هم یرو چشمامو.. حرفاش از شدمیم آب داشتم گهید

 :گفتم نیشرمگ

 .خب حرفارو نجوریا نگو_ 

 ؟!جانان جان   آخه یپاک چقدر تو: گفت یخاص لحن با

 از پر و مهربون شهیهم مثل نگاه تو نگاهم و کردم باز رو چشمام آروم

 .خورد گره احساسش

 :داد ادامه و دیکش گونم یرو رو شاشاره انگشت پشت

 ...دارم دوست یلیخ رو بودنت پاک_ 

 . کردم نگاهش حرفیب

 خب؟. یباش خودم مال ابد تا خوامیم_ 

 .دمیم قول. هستم_ 

 :دادم ادامه یول بود سخت عشقم به اعتراف نکهیا با من و زد یلبخند

 !ارشیک عاشقتم یلیخ_ 

 ...شتریب من: زد یلبخند



 اچر.. وحشتناکه هم تصورش یحت.. کنم یزندگ تو بدون تونمینم_ 

 !خودت؟ به یکرد وابستم انقدر

 ؟یکنیم کاریچ نباشم اگه_ 

 :دادم ادامه بود اومده کجا از دونمینم که یبغض با و ختیر فرو قلبم

 !هان؟ یدیپرس چرا! رمیمیم ینباش_ 

 یهااشک بندش  پشت و دیچک بالشت یرو اشکم قطره هی و گفتم نویا

 و یاحساسات نقدریا یک من.. دمیگز لبمو و بستم رو چشمام. مگهید

 نبودنش از اون.. برخورد بهم یول دیپرس سوال فقط اون شدم؟ فیلط

 .ستین یزیچ کم نیا... زد حرف بود من یزندگ ترس نیتربزرگ که

 هیرگ. خانومم دیببخش.. قشنگم دیببخش: گفت و دیبوس چشمامو یرو

 گفتم؟ یچ مگه. نکن

  کردم باز رو سمیخ یچشما

 .کنم فکر بهش خوامینم یحت. نگو گهید_ 

 .چشم_ 

 زبون به رو″ چشم″ یکلمه نیا شمیم باعث چقدر کردم فکر لحظه هی

 دادیم نشون ییجورا هی و داشتم دوست رو گفتنش چشم چقدر... ارهیب

 کدر یاگهید کس و بود خودم ریتعب فقط نیا دیشا. وفاداره بهم چقدر

 .کردینم

 ..ادیم خوابم یلیخ م؟یبخواب_ 

 .رونیب اومدم فکر از صداش با

 ..ینیبب خوب یخوابا. باشه_ 

 یاگهید یایرو.. دارمت گهید که یبود تو من یایرو همه: زد یلبخند

 .ندارم



 یجواب و لرزوندیم دلمو که منتظرش ریغ و قشنگ یحرفا بازم

 ...بدم تونستمینم

 .یبخواب آروم: گفت و کرد بوس رو میشونیپ

 ...نطوریهم هم تو_ 

 غلب یتو که بود خوب چقدر.. میبست رو چشمامون همزمان و گفتم نویا

 ...اتفاق نیا بود قشنگ چقدر.. میرفتیم خواب به و میبود هم
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.. نمک باز رو چشمام خواستمینم یول بودم شده داریب شدیم یاقهیدق پنج

 یزیچ نیاول و کردم باز یسخت با رو چشمام و شدم میتسل باالخره اما

 و بود دورم دستش هی. بود ارشیک آروم و خواب غرق صورت دمید که

 شهیم خشک حتما رم،یبم. بود مونده سرم ریز شگهید دست یبازو

 .دستش

 صبح 9١ که کردم نگاه اتاق تو یوارید ساعت به و چرخوندم رو سرم

 . دادیم نشون رو

 خواستمیم. نشستم و کردم باز دورم از رو دستش یحلقه آروم یلیخ

 یرو موهاش.. ومدین دلم که بود دهیخواب ناز انقدر اما کنم دارشیب

 شیمشک بلند یهامژه.. بود بازمهین هم لباش و بود شده پخش بالشت

 یور شدم خم اریاختیب.. کردیم ترشنیدلنش بود افتاده شگونه یرو هم

 دستمو هوی که شدم بلند خواستم و کردم بوس رو شگونه و صورتش

 که روم زد مهیخ نشده هیثانکی و تخت یرو شدم پرت یغیج با و دیکش

 .کردم نگاه خندونش یلبها و خواب از خمار نگاه به گردشده یچشما با

 ؟ینبود خواب مگه تو_ 



 عکس یعمل هر. گهید یکنیم دارمیب و یکنیم بوسم یصبح اول_ 

 نه؟ مگه. داره یالعمل

 اون کردن یتالف منظورش که دمیفهم زود و کردم نگاهش جیگ

 !ستبوسه

 !جنبه؟یب کردم کاریچ مگه حاال_ 

 رو غمیج یصدا شدن بلند یجلو که گرفت گاز هوی رو لپم و زد یلبخند

 :گفتم بلند و یحرص و گرفتم

 !یوحش. یآ_ 

 میدار کننیم فکر رونیب از یبزن بلند حرفارو نیا: شد طونیش نگاهش

 !یوحش یگیم بهم که مایکنیم یاگهید یکارا

 ..کردم نگاهش چپچپ

 .که ستنین منحرف تو مثل همه_ 

 مطمئنا و کردیم گزگز دندوناش یجا.. کرد نگاهم خندون و حرفیب

 .کرد کبود رو گردنم که شب اون مثل. موندیم جاش

 .شهیم کبود صورتم! یکرد کاریچ نیبب_ 

 !هارویکبود نیا دارم دوس: گفت و دیبوس رو دندوناش یجا

 .شد بلند روم از اون و رفتم بهش یاغره چشم

 یجلو دمید که رونیب اومدم بعد قهیدق چند و یبهداشتسیسرو یتو رفتم

 .کنهیم شونه موهاشو داره نهیآ

 .گهید بعد بزن صورتت و دست به یآب هی برو اول_ 

 .شدم داریب شیپ ساعت دو من: گفت و کرد نگاهم نهیآ تو از

 .خب یکردیم داریب منم واقعا؟_ 

 .ومدین دلم یول میبخور صبحونه باهم کنم دارتیب گفت مامانم_ 



 تونهمه. اومده رشونیگ یتنبل عروس چه کننیم فکر االن! عیییه_ 

 !بودم؟ خواب من و دیبود داریب

. بود اردیب شمدرسه بخاطر یول. بدتره تو از انایک: گفت و دیخند کوتاه

 بخاطر که بابامم. رفت رترید و داشت یکاریب ساعت هی امروز تازه

 .شهیم داریب زود شرکتش

 ست؟خونه زهرامامان فقط االن یعنی. آهان_ 

 ؟یاینم تو. نییپا رمیم من پس: گفتم که داد تکون سرشو

 براش یزیچ هی گفتن انگار. سادیوا روبروم و سمتم اومد و شد بلند

 ..بود سخت

 شده؟ یطور_ 

 ...که بخوام ازت خواستمیم.. نه_ 

 :داد ادامه دیترد با و کرد یمکث

 ...یبزن حرف مامانم با که_ 

 ؟یچ راجب_ 

 ممیتصم دونمیم. انایک و پارسا.. راجب: گفت و زد موهاش به یچنگ

 اما.. کنم درست ویچ همه خودم خوامیم و بود خودخواهانه یلیخ

 ..یچطور دونمینم

 ...که ستین یسخت کار. نباش نگران: گفتم و زدم یلبخند

 کال انیجر نیا بعد که داشت رو داداشش دونهی همون فقط مامانم_ 

 .میکن یآشت بازم یچطور دونمینم االن. میکرد رابطه قطع

 .نترس.. شهیم درست شاالیا_ 

 .یمرس: زد یکیکوچ لبخند



 و بوده اشتباه کارت یدیفهم خودت. که کنمینم یکار. خواهش_ 

 ..یکن درستش یخوایم

 چون.. کنم اعتراف اشتباهم به ذاشتینم غرورم دیشا ینبود اگه اما_ 

 .بهت گفتم بودم راحت تو با فقط

 برم؟ من حاال. یکرد رو درست کار_ 

 .زمیعز برو_ 

 ارشیک که شبید مثل هنوز. کردم یبرس موهامو و نهیآ یجلو رفتم

 . بود مرتب بافتشون

 .بود خوب که لباسامم

 انهنگر بود معلوم که ارشیک به یکوتاه نگاه با و اتاق در سمت رفتم

 ...شدم خارج اتاق از
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 شسته یظرفا داشت که دمید رو خانماکرم و شدم آشپزخونه وارد

 : تگف و شد بلند دنمید با. داشتیبرم ییظرفشو نیماش داخل از روشده

 .خانم سالم_ 

 .ینباش خسته سالم_ 

 .جان خانم ممنونم_ 

 کجاست؟ زهرامامان_ 

 . اطنیح یتو_ 

 شش؟یپ میببر شهیم_ 



 .بعد نیبخور رو تونصبحونه اول شما چشم_ 

 صبحونه کامل زیم هی روش. نشستم زیم پشت و دادم تکون رو سرم

 ...بود شده دهیچ

 صبحونه خوردن مشغول من و رفت هاظرف کردن جمع بعد خانماکرم

 ..شدم

 عیسر و دیرس سر خانماکرم که کنم جمعش شدم بلند شدم ریس نکهیا بعد

 :گفت

 . کنمیم جمع خودم. نه شما خانم نه_ 

 ..یول_ 

 !کشنیم منو بفهمن خانم زهرا. منه فهیوظ_ 

 .گفتم یاباشه و دادم تکون سرمو

 رو در خونه بزرگ ییرایپذ کردن یط بعد و شدم خارج آشپزخونه از

 . شدم اطیح وارد و کردم باز

 بود استخر محوطه کینزد که یگرد زیم پشت دورتر کمی زهرامامان

 .خوندیم کتاب داشت و بود نشسته

 .طرفاون رفتم و دمیپوش رو بود یجاکفش کنار که ییهایصندل

 و درآورد رو نکشیع دنمید با اون و دادم یسالم دمیرس که بهش

 .زد یلبخند

 ؟یخورد صبحونه. دخترم سالم_ 

 .یمرس بله_ 

 .نیبش ایب_ 

 .نشستم روبروش و دمیکش رو یصندل

 خوابه؟ ارشیک_ 



 .بود داریب.. نه_ 

 .آخه بخوابه رهیم گفت خورد روصبحونه نکهیا بعد_ 

 ..شد داریب شدم داریب من یوقت_ 

 ارشیک اما.. نبودم راحت باهاش هنوز و بودم معذب یلیخ. گفت یآهان

 .مذاشتیم کنار رو بودنم یخجالت دیبا و باهاش بزنم حرف بود خواسته

 شه؟یم معذب مگه خونوادشم با آدم. دخترم گهید نباش معذب_ 

 ..چشم_ 

 فکرشم.. نداره حرف انتخابش پسرم: گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 .کنه دایپ تو مثل یخوشگل و پاک دختر کردمینم

 ..نیدار لطف شما_ 

 ماندانا با شیپدر خونواده فشار بخاطر که داشتم نویا ترس همش_ 

 که یدید.. نبود یپاک دختر. نه ها باشه بد شافهیق نکهیا نه. کنه ازدواج

 .شبید

 اریاختیب که یلحن با بود گرفته حرصم ماندانا یادآوری با که من

 :گفتم بود شده یحرص

 !!دهنش تو بزنم خواستیم دلم_ 

 راحت همهنیا هوی نکهیا از منم که دیخند زدهبهت و شدند گرد چشماش

 ..دمیکش خجالت باهاش شدم

 مقاومت خوب تو. کردیم نکارویهم بود جات یاگهید هرکس_ 

 .الشیخیب حاال. یکرد

 زهرا؟مامان: گفتم مکث یکم با و دادم تکون سرمو

 جانم؟_ 



 جدا منظورم.. مونهیپش کرده که یکار از ارشیک دمیفهم شبید_ 

 ..بود پارسا و انایک کردن

 نهات پسر و دخترم تموم سال هی اما: گفت و داد رونیب مانند آه نفسشو

 اومدمینم و بودم ناراحت ارشیک از نیهم واسه.. دیکش عذاب برادرم

 ..نمشیبب تا آلمان

 ..مونهیپش کارش از االنم! مهربونه یلیخ ارشیک اما_ 

 نکهیهم ست؟ین که گفت یک مهربونه دونمیم: گفت و زد یلبخند

 .من با شهیبق.. هیکاف مونهیپش

 ازش انایک چرا دونستینم که پارسا. ستین یسادگ نیهم به یول_ 

 ؟یعنی بخشتشیم.. کنهیم یدور

 نباش نگران تو. کنهیم درست ویچ همه شوننیب عشق همون_ 

 .زمیعز

 دعوتمون ناهار واسه ارشیک یعمه: گفت اون و دادم تکون رو سرم

 . اونجا میریم 9 ساعت. کرده

 .چشم_ 

 .بالیب چشمت_ 

 هستن؟ نامیا ماندانا ای مییما فقط_ 

 .ننیبب تورو خوانیم همه.. کرده دعوت رو لیفام کل نه_ 

 .بخوان نکنم فکر یول_ 

 هیقض نیا رو بزرگشمامان و ماندانا یبابا فقط: گفت و زد یلبخند

. بود مامانش و برادر حرف عیمط فقط هم ارشیک یعمه. بودن یجد

 کارنامه هم ماندانا. دوننیم نویا همه و ییما خونواده عروس تو االن

 رنینگ لتیتحو نکهیا نگران پس! شناسنشیم همه و نداره یخوب چندان

 !ینیشیم دلشون به هم یلیخ مطمئنم.. نباش



 .نگفتم یزیچ و زدم یخجل لبخند

 ..جانان_ 

 بله؟_ 

 دل که یدید.. زد بهت یبد یحرفا ارشیک بزرگمامان شبید_ 

 .رینگ دل به گفت یزیچ دوباره اگه. نداشت ازت یخوش

 .. ستین مهم نه_ 

 .نباشه تنها ارشیک شیپ برو_ 

 ...خونه تو برگشتم و شدم بلند جام از و گفتم یچشم

 .شدم اتاقمون وارد و کردم باز رو در و باال رفتم هاروپله

 .نشد متوجه و بود یگوش تو سرش ارشیک

 تخت یرو روشیگوش دنمید با که نشستم کنارش و کشینزد رفتم

 .کرد نگاهم و گذاشت

 شد؟یچ خب_ 

 . .ارشیک نباش نگران نقدریا. کنهیم درست ویچ همه گفت. یچیه_ 

 ...بخشمینم خودمو وقتچیه من نرسن هم به دوتا نیا اگه یول_ 

 .وفتهینم یاتفاق نیچن_ 

 کل کرده دعوت یمهمون هی واسه تعمه: دادم ادامه مکث یکم با

 . میبر کی ساعت گفت هم زهرا مامان. رو التونیفام

 تو رفت سر حوصلم .رونیب میبر شو حاضر پاشو. دونمیم آره_ 

 .یمهمون میریم ییدوتا خودمون هم بعد.. خونه

 .باشه_ 
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 ...ارشیک نیماش سمت میرفت و میاومد رونیب پاساژ از

 بود شونخونه نگیپارک یتو که داشت گریج نیماش هی هم نجایا یلعنت

 . گریج یلیخ یمشک bmw هی.. شدم زدهشگفت دمتشید یوقت من و

 سوار هردو بعد و گذاشت نیماش عقب صندوق تو دارویخر یهمه

 .افتاد راه و میشد

 قعاش شهیهم. میکن دیخر و پاساژ میایب خواستم ساعت سه دو نیا تو

 دیخر ومدمیم خودمم خونواده با که ییهامسافرت تو و بودم کردن دیخر

 اب مسافرتم نیاول تو که االنم. دادمیم حیترج گهید یهاحیتفر به رو

 شرتیت هی براش منم. دیخریم برام ومدیم خوشم یهرچ از... ارشیک

 پولشو ذاشتینم البته. دمیخر رو بود اومده خوشم ازش یلیخ که

 .. کردم شیراض زور به و کنم حساب

 شمیآرا دیتجد مشغول و برداشتم رو شمیآرا لیوسا و نهیآ فمیک یتو از

 یلیخ شیآرا با نه البته. باشم تک یمهمون اون یتو خواستمیم... شدم

 .قشنگ یول میمال. ظیغل و چشم تو

 !مایستین دعوت یعروس_ 

 .ارشیک گهید نده ریگ_ 

 .یباش چشم تو خوامینم. هست مجرد پسر تا چند ما یالیفام تو_ 

 کوچولو هی. ندارم دوست خودمم چون. کنمینم که ظیغل شیآرا آخه_ 

 .فقط پررنگه رژم

 .گهید نباشه_ 

 شدم زدن رژ مشغول هاشزدن غر به توجهیب و کردم نگاهش یحرص

 !نیماش کف کرد پرت و زد چنگش دستم از هوی که



 !هان؟ ستمین تو با مگه_ 

 بلندش یصدا از هم و بودم کرده تعجب کارش نیا از هم که من

 .نگفتم یزیچ و کردم سکوت بودم شده ناراحت

 رونیب به میصندل به هیتک و گذاشتم فمیک تو رو مگهید لیوسا و منهیآ

 .شدم رهیخ

 .دیببخش_ 

 ..ندادم یجواب

 !خانمم؟_ 

. چشم تو و ظهیغل یلیخ ماندانا شیآرا: گفتم دلخور و کردم نگاهش

 .باشم ازش کمتر خواستمینم

 شتیآرا بدون صورت ؟یچ تو. باشه خوشگل شیآرا با خوادیم اون_ 

 .ترهخوشگل ماندانا یصدتا از که

 خب. نهبز داد سرم که شدینم لیدل نیا.. نگفتم یزیچ و گرفتم ازش نگاه

 . گهید کنهیم شیآرا یمهمون رهیم یهرک

 :گفت و مشدهمشت دست یرو گذاشت دستشو

 یزد که یپیت نیا با تو یول ستین ظیغل شتیآرا دونمیم من_ 

 دیببخش حاالم! بدتر گهید یکن شیآرا. یچشم یتو هم شینجوریهم

 ...زدم داد سرت

 ..سین مهم_ 

 !جانان؟_ 

 :گفتم ریدلگ و یعصب و سمتش دمیچرخ

 چهرت ،یکرد شونه قشنگ موهاتو ،یشد پیتخوش یلیخ خودتم_ 

 منم که خوبه! ؟یزنیم داد سرم تو وقتاون دمینم ریگ بهت من! جذابه



 یحت من و اونجاست هم ماندانا تازه نرس؟ خودت به نقدریا بگم

 یسع یگرعشوه با و نهیبب تورو اونم خوامینم. نمیبب ختشویر خوامینم

 ریگ و گمینم یچیه تو برخالف من اما. کنه جلب رو توجهت کنه

 .دمینم

 شد تموم که حرفام.. کرده تعجب بود معلوم زدمیم حرف که مدت تموم

 :گفت

 !پره یلیخ دلت که تو اوه اوه_ 

 بشیج تو از. شد مانع شیگوش خوردن زنگ یول بگم یزیچ خواستم

 .چسبوند گوشش به رویگوش تماس کردن وصل بعد و آورد در

 ! ...فضول؟ میبود کجا چه تو به...  انا؟یک جانم الو_ 

 میکینزد هم ما باشه...  اومدن؟ همه...  میایم میدار: داد ادامه و دیخند

 .یخواهر نمتیبیم... 

 .بشیج تو گذاشت و کرد قطع رویگوش

 ترسناک یلیخ. اخماتو اون کن باز: گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه

 !ایشیم

 .نکردم بهش یتوجه و گرفتم ازش نگاه

 !مثال؟ یقهر االن_ 

 و ییالیو خونه هی یجلو نویماش بعد قهیدق سه دو. ندادم جوابشو بازم

 .سمتم دیچرخ و نگهداشت لوکس

 .کن نگام_ 

 چه نیا! خدا تورو کن نگاش: گفت که دوختم بهش رو دلخورم نگاه

 !قهرو؟ قهر خانوم هیاافهیق

 از ور ابروم دو نیب گره شیوسط و اشاره انگشت تا دو با و گفت نویا

 ..خوردم خندمو زود یول گرفت خندم کارش از که کرد باز هم



 !جانان گهید نکن ییروترش_ 

 :گفت که نگفتم یزیچ

 حله؟. کردم غلط اصال_ 

 .ینطوریا نگو_ 

 !؟یآشت پس_ 

 گرفتیم دهیناد غرورشو همه نیا من بخاطر اون.. نبخشمش ومدین دلم

 ..باهاش کردمیم ینطوریا دینبا و

 !یآشت باشه،: گفتم و زدم یلبخند

 !بگردم دورت: گفت و دیبوس گونمو و شد خم

 !شتریب دور هی من_ 

 !خودته یپا عواقبش یکن یدلبر زاینر زبون: زد یلبخند

 !یاجنبهیب یلیخ یلیخ انصافا: کردم نگاهش چپچپ

 ...میشد ادهیپ هردو و دیخند
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 و فیظر یصدا بعد لحظه چند. میموند منتظر و زد رو فنیآ

 :اومد فنیآ پشت از یادخترونه

 .تو نیایب ن؟یاومد باالخره عه_ 

 .شد باز یکیچ یصدا با در و گفت نویا

 دختر؟ نیا بود یک: گفتم تو میبر نکهیا قبل



 .دخترعمم ،یهست_ 

 !مجرده؟_ 

 . متهله نباش نگران: کرد باز رو در و دیخند کوتاه

 .بست رو در و تو اومد خودشم. شدم وارد من و رفت کنار

 هاشکناره و بود یسنگفرش خونه به رفتن راه.. کردم نگاه رو اطیح

 کاشته رز گل بوته هی درخت هر نیب که بود دیب یهادرخت و باغچه

 خوش یبو و بود کرده جادیا رو یقشنگ و ریدلپذ یفضا و بود شده

 .کردیم نوازش مشاممو هاگل

 در یجوون دختر هی دمید که میدیرس خونه در به و میکرد یط رو اطیح

 :گفت ذوق پر و کرد باز رو

 ؟یخوب. خان ارشیک سالاام_ 

 .هیهست همون دمیفهم صداش از

 .گرفت حرصم که دنیکوب هم به مشتاشونو

 ؟یخوب تو خوبم ،یهست سالم_ 

 .امیعال_ 

: فتگ خوشحال و سمتم اومد و شد ترقیعم لبخندش افتاد بهم که نگاهش

 .یاومد خوش! خانوم عروس سالم

 .جون یهست یمرس_ 

 :گفت ارشیک به رو ذوق با و صورتم به شد رهیخ

 جاک از رو خوشگل نیا یاافهیبدق نقدریا که تو! نازه چقدر دختر نیا_ 

 !کلک؟ یکرد داشیپ

 !بهترم که لندهورت شوهر اون از: گفت و دیخند ارشیک

 !زشت نگو ارشیک به: گفتم یحرص من و دیخند یهست



 .کردم یشوخ! یرتیغ چقدر اوه اوه_ 

 :گفت یهست به خطاب و شد حلقه هامشونه دور ارشیک دست

 !کردیم آسفالت دهنتو خانومم که یگفتیم یجد_ 

 نگاهش خنده با و چپچپ که کرد نگاه بهم یخاص نگاه با و گفت نویا

 .کردم

 :گفت و کرد اشاره بود شده حلقه دورم که ارشیک دست به یهست

 و لوس تو مثل که من شوهر. نینترکون الو من یجلو خب لیخ_ 

 .وفتهیم ادمی هامعقده دیبکن نکارارویا! ستین مهربون

 !گردهیم دورت پروانه مثل که ریام چارهیب_ 

 ...نکن دفاع ازش حاال خب_ 

 :گفت و کرد عوض حرفشو هوی یزیچ یادآوری با 

 .داشتم نگهتون در دم که کشتمیم مامانم االن تو نیایب یوایا_ 

 .تو اومد ارشیک بعد و داخل رفتم من اول که کنار رفت و گفت نویا

 و میدیرس ییرایپذ به میکرد یط که رو راهرو.. بود راهرو هی یورود

 .ما سمت برگشت همه نگاه

 ره تو و بود قسمت تا چند که مجلل و بزرگ یلیخ ییرایپذ سالن هی

 حدس و بود دوبلکس هم خونه مدل. بود شده دهیچ مبل دست هی قسمت

 .داره ییرایپذ سالن هم باال یطبقه زدم

 ارشیک به شده خجل که استقبال اومدن ینفر چند و شدن بلند همه

 . بودم معذب شناختمینم رو یشکیه چون. شدم ترکینزد

 ترکینزد اومد عمشه زدم حدس که پوشخوش ساله 1١ حدودا زن هی

 دیبوس گونشو و کرد بغل رو ارشیک و

 .جون عمه سالم_ 



  خوبه؟ حالت. پسرم سالم کیعل_ 

 ؟یخوب شما. ممنون خوبم_ 

 ازم یسراغ چرا شه؟یم دلتنگت که یدار ریپ یعمه هی یگینم_ 

 ؟یگرفتینم

 .. شرمندم_ 

 .زدلمیعز شرمنده دشمنت_ 

.. کنهینم یخوب برخورد باهام که زدم حدس من و افتاد من به نگاهش

 هم شعمه که بود گفته ارشیک چون. ارشیک یعمو و بزرگ مادر مثل

 .کنه ازدواج ماندانا با خواستیم

 یآروم سالم که سمتم اومد و زد یمهربون لبخند تصورم برخالف اما

 ..دادم

 .خونوادمون به یاومد خوش. ماهت یرو به سالم_ 

. یکرد انتخاب رو یابرازنده دختر: داد ادامه ارشیک به رو بعد

 .یاله دیش خوشبخت

 و کردن یپرس احوال و اومدن هم گهید نفر دو و میکرد تشکر هردو

 سمشا که شپسرعمه یکی و بود ارشیک عمه شوهر یکی. گفتن کیتبر

 .داشت یهست به یادیز شباهت چهرش و بود نیحس

 شنامآ بود ارشیک گهید یعمو یخونواده که الشونمیفام هیبق با ارشیک

 .بودن گرمخون یلیخ انصافا و کرد

 .کردن برخورد سرد بزرگشمامان و ماندانا پدر اما

 و نیحس با زدن حرف مشغول ارشیک و نفرهسه مبل هی یرو مینشست

 .شد( یهست شوهر)ریام

 .زدم یلبخند دنشید با که سمتمون اومد انایک



 :گفت تعجب و ذوق با و نشست کنارم

 عوض نظرش داداشم واقعا جانان؟ راسته زنهیم مامانم که ییحرفا_ 

 شده؟

 . آره_ 

 خوادیم دلم. نمشیبیم سال هی بعد شهینم باورم: گفت یشتریب ذوق با

 !یخوشحال از بزنم غیج

 زدیم حرف پسرا با نکهیا با که افتاد ارشیک یشده مشت دست به نگاهم

 .انارویک حرف دیشن یول

 :گفتم انایک به رو

 !نکنه باد تیگرام برادر رتیغ رگ کن مراعات کمی خب لیخ_ 

 !گفتم؟ یچ مگه: گفت و دیخند

 .افتاد ماندانا به نگاهم که بدم جوابشو خواستم

 هب نگاهش و بود نشسته یانفرهتک مبل یرو االن و نبود میاومد یوقت

 دبو معلوم که یتنگ یلباسا و ادیز اوالدهفوق شیآرا با. بود ارشیک

 کلیه و بود انداخته پا یرو پا هم یبد وضع با. توجهه جلب یبرا

 ینیسنگ! ارهیدرب پا از رو یپسر هر بود ممکن درشتش و یباشگاه

 .کرد نگاهم کرد حس که نگاهمو

 و کرد پر رو روشنش یاقهوه نگاه حرص و زدم یدرارحرص لبخند

 :گفت انایک

 !صلوات نترکه حرص و یحسود از امروز ماندانا_ 

 .شه روشن فشیتکل امروز خوامیم اتفاقا: گفتم و دمیخند

 توجهشو تا نشسته داداشتم یجلو وضع اون با. خدا تورو کن نگاش_ 

 .کنه جلب



 .مونمینم ساکت من بگذره حدش از اگه! خونده کور یول_ 

 !یخواهر پشتتم منم_ 

 ...نگفتم یزیچ و دمیخند
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 دنیچ رو ناهار زیم بودن خدمتکار که ینفر سه دو ساعت هی حدود بعد

 .ناهار واسه کرد صدا رو همه جونعمه و

 د،بو ارشیک یدخترعمو که هیمهد و انایک و یهست با ساعت هی نیا تو

 ارشیک به حواسم یهمه من اما دنیخندیم و گفتنیم اونا. میبود باهم

 اماندان نگاه فقط مدت نیا یهمه چون. ششیپ نره ماندانا وقت هی تا بود

 هیبق احترام به منم.. کنه جلب توجهشو کردیم یسع و بود ارشیک به

 یچشما خواستیم دلم و مردمیم حرص از داشتم اما. گفتمینم یزیچ

 یاهنگمین یحت برم قربونش که هم ارشیک! ارمیدرب کاسه از رو زشیه

 قهیدق سه دو هر. بود پسرا با زدن حرف مشغول و انداختینم بهش هم

 .بود بهم حواسش و کردیم نگاهم هم بار هی

 مه کنار و رفتم ارشیک همراه منم که ناهار زیم سر برن شدن بلند همه

 .نشست روبرومون قصد از هم ماندانا. مینشست

 ارش؟یک: گفتم آروم و چرخوندم سرمو

 هب شد رهیخ و داد هیتک دستش به سرشو و گذاشت زیم یرو آرنجشو

 صورتم

 جانم؟_ 

 گرفتم خودمو یجلو زور به االنم تا. اعصابمه رو یلیخ دختر نیا_ 

 .داره توجهت جلب در یسع همش. نگما بهش یزیچ



 .کنهیم تالش خودش واسه داره یالک اون نده تیاهم بهش_ 

 !کنه نگاهت یحت خوامینم یول دونمیم که نویا_ 

 .الشیخیب_ 

. ترهراحت المیخ ینطوریا اینیشیم خودم شیپ ناهار بعد هم تو_ 

 !یکنینم حساب منو یدید قاتویرف

 :گفت و مینیب نوک به زد انگشتشو و دیخند

 حله؟. خورمینم جم کنارت از. خانومم چشم! گهید یخودم حسود_ 

 !من عشق حله_ 

 .بشه قربونت عشقت_ 

 موفق که میبد حرص رو ماندانا که میزدیم حرف ینطوریا قصد از

 .میشد هم

 دوتا ما رو نفرتش و حسادت از پر نگاه و کردیم یباز غذاش با

 .دیچرخیم

 :گفت و برداشت رو بشقابم ارشیک

 برات؟ بکشم یچ_ 

 .کشمیم خودم. نجاستیا تربزرگ زشته_ 

 !رسم؟یم خانومم به نکهیا زشته؟ یچ_ 

 .میبود یعاد و نبود ماندانا دادن حرص واسه گهید نایا

 نگاه بودن شده دهیچ زیم یرو قهیسل با یلیخ که ییغذا نوع چند به

 . داشتم دوسش یبچگ از. بکشه جوجه خواستم و کردم

 .کردم یتشکر که گذاشت جلوم و دیکش رو غذام

 .میشد خوردن مشغول هردو و دیکش جوجه و برنج خودشم واسه



 ..کردم نگاهش کرد صدا منو که جونعمه یصدا با

 جانم؟_ 

 نه؟ هنوز ای دانشگاه یریم بپرسم خواستمیم. دخترم سالمت جونت_ 

 آزمون واسه گهید یهفته دو یکی از: داد جواب ارشیک من از زودتر

 . کنمیم آمادش یپزشک

! پس داشت میخواه دکتر زوج هی. یسالمت به عه: زد یلبخند جونعمه

 .خوب چه

 طرف گهید شعمه نکهیا از خورهیم حرص داره بود معلوم که ماندانا

 :گفت ستین اون

 یادیز یدار کنم فکر! دکتر؟ شد نرفته دانشگاه یحت هنوز جانان_ 

 نه. دهش باز دانشگاه به پاش که بگو یکس به نویا حداقل. یکنیم شگنده

 !یپلمید یدختربچه نیا

 میبد جوابشو میخواست خودم هم ارشیک هم و حرفش از شدم یعصب

 :گفت ما از زودتر بود نشسته طرفماون که انایک یول

 تیترب آزاد دانشگاه! ؟یمن زنداداش از برتر یکرد فکر االن تو_ 

 حرف بعد بکش آب دهنتو اول! جون ماندانا نداره دادن پز که یبدن

 .بزن

 زد مبه یچشمک که انداختم انایک به ینگاه و زدم یاروزمندانهیپ لبخند

 :گفتم آروم و

 !من یداشتندوست خواهرشوهر_ 

 :گفت هوی ماندانا و دیخند

 یاونقدر ساله 91 دختربچه هی! زنداداشت نیا هیاتحفه چه انگار حاال_ 

 !جون اانیک نمتونیبیم زیر. بدم پز واسش بخوام که ستین بزرگ برام



 تخواسینم که باباجون یول بده جوابشو خواست و شد یعصب ارشیک

 :گفت بشه دعوا

 .ناهار زیم سر نه بعد یبرا دیبزار هاروصحبت نیا_ 

 .شدن ناهار خوردن مشغول همه و نگفت یزیچ ارشیک

 ..بود نایا بخند بگو و بود شده آروم جو

 کور اشتهام هم دیشا. هنوز بود مونده غذام نصف یول بودم شده ریس

 هک جوابشو البته. بدم ماندانارو جواب بودم نتونسته نکهیا از بود شده

 . ستین وقتش االن دمیم بعدا

 .ندارم اشتها گهید من: گفتم ارشیک به رو

 .نمیبب بخور. ینخورد یزیچ که هنوز: گفت و کرد یزیر اخم

 .شدم ریس آخه_ 

 .گذاشت جلوم و واسم ختیر نوشابه وانیل هی

 .بخور رو غذات هیبق بعد شه، باز اشتهات بنوش نیا از یکمی_ 

 .دمینوش رو منوشابه قولوپ هی و کردم نگاهش چپچپ و خندون

 .یبخور یتونینم اگه بکشم؟ برات گهید یغذا هی یخوایم_ 

 . خورمیم بابا نه_ 

 .بهم بگو یخواست یزیچ اگه. باشه_ 

 :اومد ارشیک به خطاب ماندانا یصدا

 گهم! ؟یکنیم لوس اندازه از شیب رو جانان یدار یکنینم فکر ا؟یک_ 

 نه یول هست که بچه البته ؟یرسیم هم خوردنش غذا به که ستبچه

 ...که یاونقدر

 وت به انایاح کنمیم لوس زنمو دارم نکهیا: کرد قطع حرفشو ارشیک

 !داره؟ یربط



 اغذ و صحبت مشغول همه. زدم یلبخند که کرد دیتاک″ زنم″ یکلمه رو

 .نبود ما به حواسش یکس و بودن خوردن

 !نشه پررو وقت هی گفتم. زمیعز نه: گفت و دیخند زیر ماندانا

 نیا هم دوما ست،ین تو زیعز ارشیک که اوال: دادم جوابشو من نباریا

 .نکن دخالت پس. ومدهین تو به شیخوروه*گ زایچ

 جر دهنت باش مواظب. یزنیم حرف دهنت از تر گنده ادیز یدار_ 

 !نخوره

 وگرنه بزن حرف درست من زن با! خب؟ شو خفه: گفت تند ارشیک

 ! دمیم جر خودتو دهن

 رو خوردن حرص و شدن عیضا حجم نیا تونستینم گهید که ماندانا

 خورهیم زنگ شیگوش نکهیا بهونه با و شد بلند زیم پشت از کنه تحمل

 .کرد ترک جمعو

 ...شدم ناهارم هیبق خوردن مشغول شده باز یاشتها با و زدم یلبخند
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 میبرگشت تشکر بعد ما و کنن جمع رو زیم اومدن کارهاخدمت ناهار بعد

 . مینشست دونفره مبل هی یرو ارشیک همراه و ییرایپذهال به

 صورتمو بار هی جلوشنیدورب با و درآوردم رو میگوش فمیک تو از

 .نباشه نامرتب موهام وقت هی تا کردم چک

 .جلو بکش کمی شالتو_ 

 :گفت که کردم نگاهش و چرخوندم سرمو

 .رونهیب موهات نصف_ 



 .گهید نده ریگ نقدریا آخه؟ رونهیب موهام نصف کجا! ارش؟یک_ 

 .گفتم نکهیهم: کرد یزیر اخم

 .دادم انجام رو گفت که یکار و دادم رونیب قیعم نفسمو

 !؟یبد ریگ یخوایم بازم ای حله_ 

 !ه؟یمشکل. نهیبب زنمو یموها نامحرم هی ادینم خوشم_ 

 .یباش حساس نقدریا خوادینم توام مال فقط که من اما ؟یمشکل چه نه_ 

 .که ستین خودم دست هم بودن حساس نیا یول. درصد صد که اون_ 

 .دونمیم: زدم یلبخند

 .ستین مدید که گشتم ماندانا دنبال چشم با و گذاشتم فمیک تو رو میگوش

 رفت؟ کجا دختره نیا_ 

 .اطهیح یتو: گفت کردیم چک شویگوش که همونطور

 یآروم اوف که گرفتم بازوش از یمحکم شکونیو و شدم یعصب

 .گفت

 !بازومو که یکند یوحش_ 

 :گفتم یحرص

 !هان؟ کجاست کهیزن اون یدونیم کجا از تو. حقته_ 

 :گفت و کرد اشاره شیگوش صفحه به

 و منتظرمه اطیح تو که داده جیمس. ناهاشیا! خانومم نکن قضاوت_ 

 !داره حرف باهام

 ات رمیم کرده فکر بافالیخ دختره: داد ادامه تمسخر از یکوتاه خنده با

 !بشنوم چرتشو یحرفا

 رم؟یبگ حالشو برم. ادیم بدم ازش یلیخ_ 



 شه خسته بمونه منتظرم اطیح تو اونقدر بزار. الشیخیب بابا نه_ 

 . خودش

 و گرفت جلومون رووهیآبم ینیس کردیم ییرایپذ داشت که یهست

 .میکرد تشکر همزمان و میبرداشت وهیآبم وانیل هی هرکدوم

 .جونتون نوش_ 

 و خورد شوهیآبم از قولوپ هی ارشیک و گذاشتم زیم یرو رو وانمیل

 .زیم یرو گذاشتش

 برسونم انارویک رمیم من جانان: گفت و کرد شیمچ ساعت به ینگاه

 باشه؟. امیم یزود بمون نجایا هم تو خونه

 خونه؟ شیبریم یچ واسه: گفتم متعجب

 .بخونه کنکورش واسه یزیربرنامه طبق دیبا_ 

 شه؟یم یچ نخونه امروزو هی حاال. داره گناه ارشیک نه_ 

 نکهیا نه. کنه استفاده هاشفرصت از دیبا شه موفق خوادیم اگه_ 

 .بده هدر وقتشو ایمهمون نیا بخاطر

 یکپزشآزمون واسه خواستم یوقت یکنیم یریسختگ منم واسه یعنی_ 

 !بخونم؟

 .خب آره_ 

 !شعوریب: گفتم مظلوم

 با تصحب مشغول و بود نشسته ییروبرو مبل یرو که انارویک و دیخند

 .کرد صدا بود هیمهد

 .سمتمون اومد و شد بلند

 جونم؟_ 

 .یعقب تیزیربرنامه از. خونه برسونمت شو حاضر برو_ 



 خوش باشم نجایا امروز بزار خب! داداااش: گفت یزار حالت با

 .گذرهیم

 !منتظرتم نیماش تو نزن زر_ 

 .امیم گهید قهیدق ستیب تا: گفت من به رو و شد بلند

 .باشه_ 

 :گفت یحرص انایک که رفت و کرد یخدافظ همه از

 .باشما خوش ساعت دو ذارهینم! ؟ینیبیم_ 

 . گهیم خودت بخاطر اون: زدم یلبخند

 !مونیم یپسره_ 

 .فعال. برم بپوشم مانتومو رمیم من: گفت اون و دمیخند

 .خدافظ. باشه_ 

 ارشیک با منم کاش که شدم مونیپش رفتنشون بعد من و رفت هم انایک

 یاجتماع آدم یبچگ از. شدمیم معذب و بودم تنها اونجا چون. رفتمیم

 بتونم که بودم نشده یمیصم یاونقدر هم یهست و هیمهد با. نبودم

 باهاشون بود انایک چون هم ناهار قبل. کنم برقرار ارتباط باهاشون

 .بودم

 و نبود هم هیمهد. زدنیم حرف و بود نشسته شوهرش شیپ یهست االنم

 انیا یاسیس مسائل راجب هم مردا. باشه ماندانا شیپ اطیح تو زدم حدس

 .زدنیم حرف

 و بودن نشسته باهم هم ارشیک یعموهازن و عمه و زهرامامان

 منخواست خودم یول ششونیپ برم گفت زهرامامان. زدنیم زنونه یحرفا

 .. نداشتم دوست رو بحثاشون چون. جمعشون تو برم

 هی که میکردیم چت سیراو با و بودم کرده سرگرم یگوش با خودمو

 .یهست برادر نه،یحس دمید که کردم نگاهش. نشست کنارم نفر



 ستم؟ین که مزاحم_ 

 .یمزاحمت چه نه: گفتم و گرفتم فاصله ازش کمی

 .گذاشتم فمیک تو رو میگوش و کردم یخدافظ سیراو با

 .بهتره میباش باهم گفتم من هم ییتنها تو هم دمید_ 

 .بود راحت المیخ گهینم نارویا بد قصد از بودم دهیفهم چون

 ؟یشد آشنا کجا ارشیک با_ 

 .بار نیاول همو میدید مارستانیب تو.. بود دخترخالم قلب جراح_ 

 یابرازنده دختر که ارشیک یبرا خوشحالم. نیایم هم به یلیخ. آهان_ 

 .دیش خوشبخت. کرده انتخاب

 .ممنونم یلیخ_ 
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 !میزندگ یهمه شد نگاه هی تو که شدم آشنا یدختر با شیپ سال دو_ 

 :گفت که کردم نگاهش گهیم هارونیا چرا نکهیا از متعجب

 بهت نارویا باهاش تو ادیز یاسم تشابه بخاطر! بود جانا اسمش_ 

 ازین واقعا و بهت بگم راجبش خوامیم که یهست ینفر نیاول تو... گمیم

 ؟یباش تو آدم اون که نداره یاشکال. بزنم حرف باهاش که دارم یکس به

 .باش راحت نه_ 

 رل و میدش آشنا باهم تلگرام یتو گروه هی تو: گفت و دیکش یقیعم نفس

 قرار باهم.. نشست دلم به اول همون از و بود یمهربون دختر. میزد



 و پاک.. داشت دوسم اونم.. بودم عاشقش. .میدیدیم همو و میذاشتیم

 ...روز هی یول. بود ساده

 .. براش سخته حرفش ادامه گفتن و داره بغض کردم حس

 روز هی یول. باش راحت باهام: گفتم و گذاشتم ششونه یرو دستمو

 ؟یچ

 کی روز دو هر که شدیم یماه چند: گفت نیغمگ و داد قورت بغضشو

.. مکن زشیسوپرا خواستم بود تولدش که روز هی.. میذاشتیم قرار بار

 واسه دمیچ برنامه یکل. کردیم یزندگ تنها اون و بودن مرده خونوادش

 اام.. خونشون در رفتم و دمیخر داشت دوسش که ییکادو.. زشیسوپرا

 ... شد خراب سرم یرو ایدن دمید که یاصحنه با

 .بزنه حرفشو ترراحت تا نگفتم یزیچ.. بود اشک از پر چشماش

 .. کرد انتیخ بهم گهید مرد هی با چشمام یجلو اون.. اون_ 

 کرد؟ کاریچ: گفتم متعجب

.. درحال که... که دمشید درنگیسف بنز هی تو خونشون در یجلو_ 

 یهمه به شد باعث اون... جانان شدم نابود!! بود بهیغر هی با معاشقه

 ..شم اعتمادیب آدما

 نکهیهم اما اومد ارشیک که بگم یزیچ خواستم و شدند گرد چشمام

 و نگاهش تو خشم وضوح به افتاد هم کنار نیحس و من به نگاهش

 .دمید رو دستاش شدن مشت

 :گفت یآروم لحن با و سمتم اومد. باشه آروم کرد یسع یول

 .دارم کارت ایب دنبالم جانان،_ 

 بود مهین و نصف نیحس یحرفا چون من یول بره دیچرخ و گفت نیا

 : گفتم

 .....صبر قهیدق هی یول باشه_ 



 شسابقه یب ابهت از که کرد نگاهم یعصب و تند یجور هی و برگشت

 !!شدم الل

 دنبالش منم که یسمت رفت و دیدزد ازم نگاهشو که شدم بلند حرفیب

 ! احمق دختر سساخته کارت.. رفتم

 نتخشو با رو دستم و دیچرخ میشد دور هیبق از و دیرس که ها پلهراه به

 :گفتم دستم درد از که رفت باال تند تند هاروپله و گرفت

 !چته؟ تو! دستمو کن ول ییآ_ 

 سالن هی به میکرد تموم که هاروپله.. دستمو دیکش ترمحکم بهم توجهیب

 جلوتر مکی. میبود دوتا ما و نبود اونجا یشکیه که میدیرس مبله ییرایپذ

 یزیچ و بود سادهیوا بهم پشت. کرد ول رو دستم و سادیوا و رفت

 ...گفتینم

 ارش؟یک شدهیچ_ 

 .داد رونیب یعصب رو نفسش و نگفت یزیچ و کرد سکوت

 وندمکوب خشونت با و سمتم برگشت هوی که بگم یزیچ خواستم دوباره

 یعصبان اون و هم تو رفت اخمام کمردرد از که سرم پشت وارید به

 : زد داد

 !!.هاااننن؟ نیگفتیم هم به یچ پسره اون با_ 

 زدهبهت و شدند گرد چشمام و کردم وحشت تشیعصبان حجم نیا از

 :گفتم

  ؟یگیم یدار یچ_ 

 !!یوفتیب خوردن وه*گ به که بزنمت اونقدر نجایهم حقته_ 

 !کردم؟ کاریچ مگه: گفتم یشتریب تعجب با

 گذاشته دستتو یچ واسه! آره؟ یکرد کاریچ!! جانان نکن سگ منو_ 

 ! خودت؟ شیپ یکرد فکر یچ نبودم قهیدق دو ش؟شونه رو یبود



 :گفتم بغض با.. کردیم قضاوتم داشت گهید

 ......اشتبا یدار_ 

 !!نشکوندم دندوناتو نزدم تا دهنتو اون ببند_ 

 .....یتوض بزار: گفتم هیگر با

 و مبست رو چشمام ترس از که گوشم تو بخوابونه تا باال آورد دستشو

 یوقت یول. شدم ازش محکم یلیس هی منتظر و کردم جمع رو صورتم

 هوا رو و شده مشت دستش دمید و کردم باز رو چشمام نشد یخبر دمید

 از زنهیم نفسنفس داره و چشمامه تو شنشسته خون به نگاه و مونده

 .حرص

 !دستت: گفتم نگران که دیکوب وارید به مشتشو

 .. بود زده رگشو که بود دستش همون

 شه رمحا تشیعصبان تا دیکش یقیعمنفس و داد هیتک وارید به سرشو

 ..بود دهیفایب یول

 :گفتم مکث بدون و هیگر با و ختنیر اشکام

 اومد اون.. اون.. یکنیم اشتباه یدار که قسم بابام و مامان روح به_ 

 بود نیا بخاطر بودم گذاشته ششونه رو دستمو که االنم.. نشست شمیپ

 دلم.. بود بد حالش و کردیم فیتعر بهم رو عشقش انتیخ انیجر که

 ..ارشیک نکردم نکارویا قصد از من کن باور. سوخت براش

 ..ختمیریم اشک صدایب منم.. نگفت یزیچ لحظه چند

 .بود یعصب هنوزم.. کرد نگاهم و برداشت وارید رو از سرشو

 شینیب رو گذاشت شواشاره انگشت که بگم یزیچ خواستم

 ..کن گوش فقط! سیه_ 

 :زد داد که ختنیر هم سر پشت اشکم قطره چند



 !نکن هم هیگر_ 

 :داد ادامه یعصب و آروم اون و اومدن بند اشکامم ترس از

 ،یاگهید پسر هر با بعد به لحظه نیا از یول ندارم تیکار بارنیا_ 

 کشمتیم قسم خدا یخداوند به یشد کالمهم یمنظور هر به حاال

 که ناموسم حرف یول یشناخت آروم پسر هی منو تو. وونمید من! جانان

 !خودمو بعد و کشمیم تورو اول! شمیم سگ باشه وسط

.. هبش پرجذبه و ترسناک ینطوریا مهربونم ارشیک کردمینم فکرشم

 ...یبگ یزیچ ینتون ابهتش از که یطور

 و تو به هم چون. کارت بود منظور بدون دونمیم من: داد ادامه ترآروم

 یحت گهید پسر هی با من جز یندار حق یول. دارم اعتماد نیحس به هم

 !؟یدیفهم. یبزن حرف کلمه کی

 .دیببخش.. چشم: دادم تکون رو سرم دهیترس

 ...رفت و بهم کرد پشت و گرفت فاصله ازم
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 و رفتم نییپا هاروپله شدم آروم یکم که بعد و موندم همونجا قهیدق چند

 به ییرایپذ بخش نیترکینزد تو دمید که گشتم ارشیک دنبال چشم با

 .گرفته دستاش با سرشو و مبل رو نشسته ییتنها ها،پله

 تردور و بودن نشسته بود مهمون یبرا که ییرایپذ بخش اون تو هیبق

 . بودن ما از

 قرار TV زیم و بود شده دهیچ یراحت مبل دست هی هم قسمت نیا

 .داشت



 هب ومدیم داشت که دمید ماندارو یول ششیپ برم و بردارم یقدم خواستم

 تمسین من یوقت نمیبب تا رفتم ترعقب قدم هی نیهم واسه.. سمت نیا

 .هیچ ماندانا به ارشیک واکنش

 .نداشت دید یول بود بهشون کینزد که سادمیوا ییجا

 .انداخت پا یرو پا یبد وضع با و نشست کنارش ماندانا

 از که نشست یطور االنم و نبود سرش شال که هم یمهمون اول از

 و دمیکش یحرص از پر نفس. باشه معلوم شنهیس چاک لباسش باز یقهی

 هز*هر. ومدیم نجامیا تا کنندشکیر*تح عطر یبو. کردم مشت دستامو

 !کنه توجهجلب خواستیم

 ! ا؟یک: گفت ناز با

 کرد نگاهش سرد و کرد بلند سرشو ارشیک

 ؟یکنیم کاریچ نجایا_ 

 . شتیپ اومدم ینشست تنها دمید_ 

 .دمیگز حرص از لبمو که گذاشت بازوش رو دستشو و گفت نویا

 زا بخوره، ماندانا پوست به پوستش نکهیا بدون و اطیاحت با ارشیک

 خودش یبازو رو از دستشو و گرفت دستشو مچ لباسش نیآست یرو

 .اومد خوشم کارش از که برداشت

 زم؟یعز ینشست ییتنها نجایا که شدهیچ: گفت ماندانا

 :گفت کنهیم تحمل داره زور به بود معلوم که ارشیک

 !داره؟ یربط تو به نیا_ 

 .دمیپرس سوال. که نکن عمیضا_ 

 .برو حاالم. دادم جوابتو منم_ 

 .دیشدینم دور هم از هم لحظه هی که شما پس؟ کجاست دختره اون_ 



 درست درضمن. ومدهین بهت شیخور وه*گ نمیا: شد بلند یکم صداش

 !؟یاوک. جانانه اسمش بگو، اسمشو

 ....یکهیزن اون هست یچ انگار حاال! اوه اوه_ 

 :کرد قطع حرفشو یبلند یصدا با

 !بفهما دهنتو حرف یهووو_ 

 .دیرسینم بهشون صداها نجا،یا بود دور هیبق از چون

 :داد ادامه ترآروم ارشیک

 یاذره برام کارات چون. بکن خواست دلت یهرکار ماندانا، نیبب_ 

 !!ستین مم*تخ به بگم، ترواضح ای.. ستین مهم

 لبمو گوشه و شدن فوتبال توپ تا دو یاندازه چشمام آخرش جمله از

 !هوی شد تیتربیب چقدر عشقم.. دمیگز

 بد راجبش یبخوا و باشه وسط زنم یپا اگه اما،: داد ادامه تریعصب

 بهت که هیبار نیآخر! خودته یپا عاقبتش گهید موقعاون یبزن حرف

 .نویا گمیم

 ..اومد لبم به یلبخند و تشیحما از رفت قنج دلم

 :گفت و نداد بروز بازم یول دیترکیم داشت یحسود از که ماندانا

 .بزنم حرف باهات یاگهید زیچ هی راجب خوامیم من. باشه خبلیخ_ 

 .بگو زودتر_ 

 از یجور هی خواستیم و بود سرد دادیم بهش ارشیک که یهرجواب

 ات بودم گوش سرتاپا که منم. نبود کنول ماندانا یول کنه دورش خودش

 یالخ خودمو و کنم روشن فشویتکل تا باشه یابهونه و بشنوم حرفشو

 .کنم



 از یکی یمهمون به بابام و مامان امشب ن،یبب: گفت مکث یکم با

 میباش باهم رو شب هی خوامیم ازت.. هیخال خونه و دعوتن دوستاشون

 !؟یکنیم قبول.. ایک

 کردم تحمل بازم یول بدم جر دهنشو برم خواستم و اومد جوش به خونم

 .نمیبب ارشویک واکنش تا

 آبروتو نزار. یریم راه مخم رو یادیز یدار گهید: گفت و شد یعصب

 !یهرر حاالم. بگم اتیگندکار از و ببرم بابات شیپ

 رابطه نیا با بخوام که ستمین دختر من ،یدونیم خودتم ارشیک_ 

 ودمب گهید پسر چند با من. یکن عقدم یش مجبور تا بندازم بهت خودمو

 تول گهید بعد کن براورده آرزومو نیا بار هی.. خوامیم تورو فقط یول

 !باشه؟... کنمیم

 !زه*هر دهنتو اون ببند_ 

 هی توهم هرحال به و دهینم سیسرو بهت دختره اون دونمیم که من_ 

 یعال شب هی دمیم قول خونمون ایب امشب.. یدار ییازهاین و یمرد

 ....برات

 اماندان که شدم کینزد بهشون یعصب یقدما با و شد طاق طاقتم گهید

 دمیرس بهش نکهیهم من و شد بلند جاش از و کرد قطع حرفشو دنمید با

 !!خوابوندم گوشش تو یمحکم یلیس نفرتم یهمه با

 !!هااانن؟ نده؟*ج یگفتیم من شوهر به یچ یداشت_ 

 :گفت آروم و سادیوا کنارم اومد و پاشد هم ارشیک

 .جانان باش آروم_ 

 از که ماندانا.. بود داغ تنم و زدمیم نفسنفس تیعصبان از من یول

 نگاهم و چرخوند سرشو راست، به بود دهیچرخ صورتش محکمم یلیس

 .دیباریم حسادت و نفرت ازش که ینگاه.. کرد



 : گفتم و زدم دومم یلیس که حرصم بود نشده یخال هنوز

 ..کن باز گوشاتو اون خوب_ 

 به اشاره با و آوردم باال دستشو و گرفتم رو ارشیک دست مچ بعد

 :گفتم انگشتش تو یحلقه

 کورت یچشا اون با یکن باور یخواینم. منه شوهر مرد نیا نیبب_ 

 رهیبگ ازم ارشمویک بخواد هم یانده*ج هر. نیبب دستمونو تو یهاحلقه

. ندارم تیکار ارشیک یخونواده احترام به اما!! کنمیم اهیس شویزندگ

 نایا احترام گهید وگرنه یبکن هم نگاهش یحت یندار حق گهید یول

 !!شد؟ تیحال برمیم رو آبروت و ستین میحال

 رشایک به خطاب و دیچرخ ارشیک منو نیب نفرتش و اشک از پر نگاه

 :گفت

 .. ایک بخشمتینم وقتچیه_ 

 :گفتم ماندانا به رو و کردم ول رو ارشیک دست

 ؟یاوک! یسپهریآقا بگو یبگ یتونینم هم نویا ارش،یک آقا نه ایک_ 

 یشد برنده تو نباریا: گفت نفرت پر و دوخت بهم نگاهشو

 اگه ستمین ماندانا. گفتم بهت یک نیبب یدیم پس تاوان یول. دخترکوچولو

 !نکنم اهیس روزگارتو

 که همه.. رونیب زد خونه از و شد دور ازمون سرعت با و گفت نویا

 و بابا و سمت نیا اومدن نفرشون چند بودن شده ما یدعوا متوجه

 . رفتن دخترشون دنبال ماندانا مامان

 یعصب هنوز من اما خواستیم حیتوض و شدهیچ دیپرسیم یهرکس

 .حرص از دیلرزیم دستام و بودم

  ترکینزد اومدن بودن ترنگران هیبق از که باباجون و زهرامامان

 شده؟یچ دخترم: گفت زهرامامان



 .بگو بهمون: باباجون

 :گفت هردوشون به رو و گرفت دستمو ارشیک

 .ویچ همه بهتون گمیم بعدا. خونه میریم ما. ستین خوب حالش جانان_ 
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 اطیح وارد.. میشد خارج خونه از و کرد یسرسر یخدافظ هی همه با

 :گفت رتیح با و کرد حلقه دورم دستشو میشد که

 !!خدا به کردم حال گرمممم دمت بابا_ 

 و لت زنمیم ارشیک هااا خورده اعصابم: گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 !خودته یپا خونت و کنمیم پارت

 !هباش یرتیغ و خشن نقدریا خانومم کردمینم فکرشم: گفت و دیخند

 .رونیب میرفت و کرد باز رو یخروج در و گفت نویا

 یبخوا یحت که یباش اعتمادیب بهم اونقدر تو کردمینم فکر منم_ 

 !گوشم تو یبزن

 و منشست منم. نیماش تو نشست و نگفت یزیچ که شد میدلخور متوجه

 :گفت وفتهیب راه نکهیا قبل

 هم اعتماد بهت و ینداشت کارت از یمنظور دونمیم که گفتم بهت_ 

 .دارم

 .ینداشت رو یبرخورد نیچن حق یول یگفت آره_ 

 دیکش ور یدست و کرد روشن نویماش. نگفت یزیچ و دیکش یقیعم نفس

 .افتاد راه و



 م؟یبر کجا_ 

 .ندارم جاروچیه حوصله. خونه_ 

 کنار یوقت هوی آوردم جوش.. جانان دیببخش: داد ادامه و گفت یاباشه

 .بود ششونه رو دستت نکهیا مخصوصا و دمتید نیحس

 .کن فراموشش ستین مهم_ 

 ؟یعنی یستین ناراحت_ 

 !یش یعصب یداشت حق خب نه_ 

 قهر باهاش خواستینم دلم یول. گفتم نویا هوی چرا دمینفهم خودمم

 نکهیا نه میباش خوش و شه وا دلمون کمی رانیا میبود اومده.. باشم

 .باهاش کنم قهر اول روز نیهم

 :گفت و نگهداشت یفروشوهیآبم هی یجلو

 رم؟یبگ یدار دوست یچ_ 

 .دارم دوست منم یداشت دوست خودت یهرچ دونم،ینم_ 

 ...شد ادهیپ و زد یلبخند

 و اومد بعد قهیدق چند.. شدم رهیخ رونیب به و کردم باز رو پنجره منم

 بهم داد وانارویل از یکی من سمت یپنجره از

 .یمرس_ 

 .جونتنوش_ 

 یکمی ین با و زدم هم توشو یبستن. نشست و زد دور رو نیماش

 .دمینوش

 ؟.آخه کنم تموم یچطور رو همهنیا یگرفتیم ترکیکوچ وانیل هی_ 

 .یدار دوست هم تو کردم فکر داشتم دوست خودم_ 



 .ترکهیم معدم بخورم رو همه نیا یول دارم دوست_ 

 .ترکهینم هم معدت نترس. بخور آروم آروم_ 

 کنترل فرمونو دستش هی با.. افتاد راه اونم و دادم تکون رو سرم

 .بود شگهید دست وانشیل و کردیم

 ارش؟یک بود بد یلیخ کارم: گفتم که بود گذشته یکمی

 کار؟ کدوم_ 

 .زدم بهش حرفارو اون و ماندانا گوش تو زدم که نیهم_ 

 یزیچ عمو بخاطر سال همه نیا من. یکرد کارو نیبهتر اتفاقا نه_ 

 .بود داده بهم شنهادهایپ اون از یبار چند. بهش بودم نگفته

 .شرمیب یدختره_ 

 کردم تعجب واقعا یزد حرفارو اون و یزد یلیس بهش بار دو یوقت_ 

 ! کردم هنگ یعنی اصال.. جانان

 بدم نشونش روحلقه تا آوردم باال هم دستتو. بود معلوم سکوتت از بله_ 

 .ینداشت یواکشن چیه عروسک مثل

 یلیخ لحظه اون یول نشه باورت دیشا. بخدا بودم شده زدهرتیح_ 

 بود شده یطوفان تییایدر یچشما.. بودم مونده ماتت! یبود شده جذاب

 !کردیم ترتجذاب و

 .زدم یلبخند فشیتعر و هیتشب از

 فکرم دمیفهم امروز یول. .یهست آروم دختر هی شهیهم کردمیم فکر_ 

 !یباش هم مردا از تریقو یلیخ یتونیم و اشتباهه

 !شمیم سگ باشه ونیم در ناموسم یپا خودت قول به_ 

 ..گرفت خندمون هردو دادم پس بهش خودشو حرف نکهیا از

 ..شهیم خوشحال انقدر افتاده یاتفاق چه بفهمه انایک_ 



 سیسرو از کردیم حال یلیخ دیدیم و بود اونجا اگه. دونمیم آره_ 

 !ماندانا دهن شدن

 ......مان از ادیم بدش یلیخ اونم. اوهوم: دیخند

 : گفتم و کردم قطع حرفشو عیسر

 !اراین زبون به اسمشو یه_ 

 یدختر چیه اسم من جز به یندار حق هم تو: دادم ادامه که دیخند بازم

 ،یش کلومهم یمنظور هر به حاال یاگهید دختر چیه با ای یاریب رو

 !خب؟

 ! ؟یدیم پس خودم به منو یحرفا حاال_ 

 .گفتما یجد_ 

 .خانومم شم کلومهم گهید دختر هی با تو جز بکنم غلط من_ 

 .نیآفر_ 

 ...خوردم یکمی رموزمیش از و گفتم نویا
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 که کرد خاموش رو نیماش و نگهداشت خونه در یجلو بعد قهیدق چند

 : گفتم

 اط؟یح تو یبرینم نویماش چرا_ 

 .میوفتیب راه امشب نیهم خوامیم_ 

 !کجا؟: گفتم متعجب

 بابات؟ و مامان سرخاک شمال میبر یروز چند نبود قرار مگه_ 



 م؟یبر فردا پس ستین بهتر یول.. خب آره_ 

 چرا؟_ 

 اسهو انیب تییدا خونواده فردا ادیز احتمال به: گفتم یکوتاه مکث با

 .ینباش اگه زشته. گهید کردن یآشت

 نیا باعث من. نباشم خوامیم نیهم واسه اتفاقا: گفت و گرفت ازم نگاه

 یکنیم درک دونمینم. مونمیپش خودمم االن و شدم شونیدور سال هی

 !شم روبرو باهاشون دهینم اجازه غرورم یول نه ای

 ! غرورت نیا با هم تو_ 

 .گهید کن درک خب: کرد نگاهم

 .باشه. یگیم یچ فهممیم. کردم یشوخ: زدم یلبخند

 هم باباجون و زهرامامان میکن صبر یول: دادم ادامه من و زد یلبخند

 .میبر بعد انیب

 رو الشیو دیکل بابام از منم. انیم اونام میش آماده ما تا. گهید آره_ 

 .میریم بعد و رمیگیم

 .یاوک_ 

 .کرد قفل رو نیماش در موتیر با و میشد ادهیپ

 :گفتم که زد رو فنیآ و خونه در سمت رفت

 ؟یندار دیکل مگه_ 

 .گذاشتم جا نه_ 

 .گفتم یآهان

 :اومد فنیآ پشت از انایک یصدا بعد لحظه چند

 !نیاومد زود چقدر داداش عه_ 



 .میشد وارد که کرد باز رو در و گفت نویا

 .کرد باز انایک رو یورود در و میکرد یط اطویح

 زود نقدریا چرا پس خونه یآورد منو که نشد ساعتم هی. سالم_ 

 د؟یاومد

 .خانم فضول بهت گمیم تو برو_ 

 .میشد وارد و رفت کنار انایک

 هم حدس. میدیرس سر که کردیم یکار هی داشت و هله بود معلوم

 .یکار چه زدمیم

.. هاپله سمت برد و دیکش دستمو زود انایک و مبل یرو شد ولو ارشیک

 .میشد اتاقش وارد و میرفت باال هاروپله

 د؟یاومد زود نقدریا چرا جانان؟ شدهیچ خب_ 

 و موند باز تونل یاندازه دهنش که کردم فیتعر براش ویچ همه

 :گفت زدهرتیح

 !گرمممم دمت ولیا بابا_ 

 یبرادر و خواهر.. گرفت خندم زد رو ارشیک حرف نیع نکهیا از

 .نبود هیشب افشونیق فقط. بود هم یکپ کردناشونم تعجب

 کاریچ میایب ما نکهیا قبل نمیبب بگو: گفتم و تختش یرو نشستم

 ؟یکردیم

 .گهید خوندمیم درس: گفت زشیم رو یکتابا به اشاره با

 ؟یکردیم کاریچ بگو راستشو! یخودت: گفتم و دمیخند

 !زدم زنگ پارسا به: گفت و زد یینمادندون لبخند

 .زدم یلبخند بود درست حدسم نکهیا از

 خب؟_ 



 !شد خوشحال انقدر دیفهم ویچ همه یوقت. گهید یچیه خب_ 

 !خانوم عروس باشه مبارکت_ 

 .حاال خب: گفت خجل و کرد نگاهم چپچپ

 .دیچیپ دورم سفت دستاشو که کردم بغلش و سمتش رفتم و شدم بلند

 .برات خوشحالم_ 

 !جونم یآبج دارم دوست یلیخ. افتادینم اتفاقا نیا ینبود تو اگه_ 

 .شتریب من: شدم جدا ازش

 .کنمیم جبران: گفت و کرد بوس گونمو

 :گفتم کتاباش به اشاره با و زدم یلبخند

 ؟یش دکتر یخوایم ارشیک مثل هم تو_ 

 دوست و عمرانم عاشق داداشم برخالف. خوندم یاضیر من بابا نه_ 

 .شم عمران مهندس دارم

 .یبش موفق_ 

 .نطوریهم هم تو یمرس_ 

 .ستخاله دمید و آوردم درش فمیک از که خورد زنگ میگوش

 . بدم جواب نویا رمیم من: گفتم انایک به رو

 .شدم خارج اتاق از من و گفت یاباشه

 : گفتم و کردم وصل تماسو خوشحال

 .جونخاله سالم الو،_ 

 ؟یخوب. قشنگم دختر سالم_ 

 چطوره؟ صابر عمو ؟یخوب شما. خوبم یمرس_ 



. بزنم زنگ شبید نتونستم دیببخش. میخوب هم ما یباش خوب تو_ 

 تهران؟ نیدیرس. بود نجایا نیآرم

 .یخال جاتون. آره_ 

 .بگذرهخوش_ 

 ..شمال میوفتیم راه امشبم. یمرس_ 

 خواهر ببخشه بگو.. بزن حرف مادرت با من طرف از: گفت نیغمگ

 .سرخاکش امیب تونمینم که معرفتشویب

 . برم قربونت نکن بغض_ 

 منم... کردیم هیگر داشت بود افتاده مامان ادی که شهیهم مثل دوباره

 ....میکرد یخدافظ بعد و میزد حرف گهید کمی.. بود شده بد حالم
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 هم باباجون و زهرامامان م،یبود آماده و حاضر که بعد ساعت هی

 دودح باباجون، خونه دیکل گرفتن و اونها از یخدافظ بعد ما و برگشتن

 تهران از که بود یساعتمین حدود االن و میافتاد راه بعدظهر 1 ساعت

 .میبود جاده تو و میبود شده خارج

 یاحرفه شهیهم مثل و دقت با که کردم نگاهش و ارشیک سمت دمیچرخ

 ازب رو یچیباندپ خونه تو که افتاد دستش به نگاهم. کردیم یرانندگ

 .دمیدیم االن بودم انایک شیپ چون من و بود کرده

 :گفتم مچش رو مونده یلیخ زخم رد نکهیا دنید با

 مونه؟یم شهیهم زخم رد اون_ 

 :گفت و انداخت بهم یکوتاه نگاه



 .مونهیم یول شه،یم تر کمرنگ_ 

 :گفتم و کردم بغض حرفش نیا دنیشن با

 .دیشببخ.. بمونه دستت رو تلخ یادگاری اون ابد تا که شدم باعثش من_ 

 گذشته به وقتچیه که مینزد رو حرفامون قبال مگه ما! جانان؟ عه_ 

 م؟ینکن فکر

 !کردم کاریچ باهات که ارهیم ادتی شهیهم زخم رد نیا اما آره_ 

 .نکن بغض حاالم. ستین نطوریا هم اصال_ 

 :داد ادامه که نگفتم یزیچ و دادم قورت بغضمو

 ازم یبر نکهیا قبل خودت مگه.. جانان دمیند ازت یبد وقت چیه من_ 

 ببخشمت؟ شد یهرچ ینخواست

 ..شکست که دلت اما_ 

 ور گذشته گهید بار هی اگه! نمیزم رو آدم نیترخوشحال که االنه مهم_ 

 ؟یاوک. تو نه من نه یاریب ادتی به

 .باشه: زدم یکمرنگ لبخند

 آهنگ هی رو آهنگ تا چند کردن رد بعد و کرد روشن رو پخش 

 .کرد بلند صداشو و شد play باحال و شاد آهنگ هی و نگهداشت

 

 یاحساس دختر یحساس من رو تو″

 یشناسیم خوب وونتوید وونت،ید که منم

 جنگمیم همه با تو سر جنبمیب که ینکن قهر

 بندمیم هیبق رو چش دمیم پزتو همه جلو

 عاشق نیباتریز یا من با بزن لبخند



 منطقیب دختر عشقم نیآخر یا

 تبرنده برگ نهیهم تخنده داره جاذبه

 عادت بد شدم بدجور جلو رهینم ساعت تو یب

 عاشق نیباتریز یا من با بزن لبخند

 منطق یب دختر عشقم نیآخر یا

 تبرنده برگ نهیهم تخنده داره جاذبه

 عادت بد شدم بدجور جلو رهینم ساعت تو یب

 

 همه نیا که تو واسه کمه بدم جونمم

 همه رو تو یسیمیوا شهیهم یبود پشتم

 بمونه خودمون نیب وونهید دختر

 زبونه سر اسمت توئه حرف رمیم جا هر

 عاشق نیباتریز یا من با بزن لبخند

 منطق یب دختر عشقم نیآخر یا

 تبرنده برگ نهیهم تخنده داره جاذبه

 عادت بد شدم بدجور جلو رهینم ساعت تو یب

 عاشق نیباتریز یا من با بزن لبخند

 منطق یب دختر عشقم نیآخر یا

 تبرنده برگ نهیهم تخنده داره جاذبه

 ″عادت بد شدم بدجور جلو رهینم ساعت تو یب
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 :گفت و دیخند کوتاه شد تموم که آهنگ

 !امروز به داشت ربط چقدر آهنگ نیا یهاکهیت یبغض_ 

 ! اوهوم: زدم یپرذوق لبخند

 !میرتیغ خانوم کنهیم ذوق که چقدم_ 

 .شد ترقیعم لبخندم لحنش از

 تصادف هوی میاجاده تو االن بعد واسه نگهدار قشنگتو یلبخندا اون_ 

 !مایکنیم

 .جنبهیب_ 

 !بهم؟ یگیم نویا چندبار یروز یکرد دقت_ 

 .گهید یاجنبهیب خب_ 

 !نداره رو یدلبر همه نیا جنبه دلم. هستم: گفت و زد یلبخند

 دمش ییهاوهیم کندن پوست مشغول و نگفتم یزیچ و شد آب دلم تو قند

 .بود گذاشته برامون زهرامامان که

 بیس کهیت هی بعد و کردم شونکهیتکهیت کندم پوست که همشونو

 :گفت پررو که ارشیک سمت گرفتم و برداشتم

 !دهنم تو بزار خودت_ 

 :داد ادامه که کردم نگاهش چپچپ

 .کنمایم یرانندگ دارم مثال_ 

 !یخودت خر_ 

 دیخند زیر و دهنش تو برد لبشو شه،یم آشکار دروغشون که هابچه مثل

 ..گرفت خندم که



 !ارشیک یابچه یلیخ تو_ 

 !ها سالمه 9١_ 

 !کنم بزرگت دیبا. که ستین سال و سن به_ 

 خدا! کنه بزرگ رو گنده منه خوادیم ساله 9١ یکوچولوخانوم هی_ 

 .بهم کنه رحم

 !چمه؟ من مگه بخواد دلت هم یلیخ_ 

 !یمن عشق که شما_ 

 .دونمیم: گفتم غرور با

 .سرجام نشستم و گذاشتم دهنش تو رو بیس یکهیت و گفتم نویا
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 ..میدیرس که بود شده شب

 بابام؟ مامان خاک سر میبر_ 

 .میریم فردا. شده کیتار هوا شهینم که االن: گفت و کرد نگاهم کوتاه

 دهش تنگ شهر نیا واسه دلم چقدر.. رونیب به شدم رهیخ و گفتم یاباشه

 یهاخاطره.. شدم بزرگ و اومدم ایدن به توش که ییجا ،یسار.. بود

 ...مهربونم یبابا مامان با بود توش میبچگ

 تونمینم صبر فردا تا من.. شد آشوب دلم هوی و فشرد گلومو بغض

 .کنم صبر

 ارش؟یک: گفتم یلرزون یصدا با

 ؟یکرد بغض چرا جانم؟_ 



 .براشون شده تنگ دلم سرخاک؟ میبر االن شهیم_ 

 .رفتگ دستمو و کرد نگاهم غم با و کوتاه که ختنیر اشکام و گفتم نویا

 .میریم االن نکن هیگر. بشم اشکات قربون باشه_ 

 ...نشه دتریشد مهیگر تا دمیگز لبمو و انداختم نییپا سرمو

 فکر... دیلرزیم دستش تو دستم و سراغم بود اومده یبد یقراریب

 هگذشت تنگ دلم و بده دست بهم حال نیا هوی شهرمون دنید با کردمینم

 .. بشه خاطراتش و

 

* * * 

 یبابا و مامان که رو هم کنار قبر سنگ دوتا اون گشتن یکم بعد

 رو سنگ یرو..  سادمیوا و کردم دایپ رو بودم دهیخواب توش جوونم

 ..دوباره گرفت مهیگر و خوندم

 ..کخواهین هیرق مرحومه ،یرستم صادق مرحوم

 هردو.. شد دتریشد مهیگر و نشستم نیزم رو و شدن سست زانوهام

 صدامیب یهاهیگر و گذاشتم هردوشون سرد قبر سنگ یرو رو دستم

 ...شد شروع

 دخترتون دینیبب دیپاش د؟یخوب! باباجونم سالم ،یمامان سالم: گفتم هیگر با

 نکهیا واسه کمیکوچ یلیخ هنوز من دینیبب .معرفتتونیب دختر.. اومده

 د؟یبزار تنهام اومد دلتون چطور. سالمه 9١ فقط من.. باشمتون نداشته

 که زد چشممون یک رفت؟ نیب از هامونیخوش همه که شدیچ هوی

 !شد؟ ینطوریا

 ارشیک دست که شد بلند هم هامهیگر یصدا و بدم ادامه نذاشت هیگر

 ..نشست مشونه رو

 ..زمیعز باش آروم_ 



 .. داشت غم هم ارشیک یصدا

.. تمگرفیم شیآت داشتم.. بود سخت برام نشستن و بودم تابیب یلیخ

 تن که کنم یخال خودمو توش که دارم آغوش هی به ازین که دیفهم

 هخف بغلش تو هامهیگر من و شمردونه و گرم آغوش تو دیکش لرزونمو

 ...شد

 ینگفت ماه چند نیا تو چرا بود تنگ دلت نقدریا که تو بشم فدات_ 

 نجا؟یا ارمتیب زودتر

 :گفت دارغم که کردم صداش اسمشو بغض با

 !دلم؟جان_ 

 :گفتم و گرفتم مشتم تو شرتشویت یلبه

 ...منتظره ریغ.. شب هی تو رفتن؟ هوی چرا_ 

 .دیبوس موهامو شال یرو از

 گردن؟یبرم حالت نیا با.. امرزتشونیب خدا_ 

 و کرد جدام خودش از شدم آروم که بعد قهیدق چند.. نگفتم یزیچ

 مویشونیپ و دیکش بود شده خشک روش اشکام که مگونه رو دستشو

 .دیبوس

 .امیم االن من نیبش_ 

 پرسمب نتونم که بود بد انقدر حالم.. رفت و شد بلند که دادم تکون سرمو

 ..رهیم کجا

 .. برگشت دستش تو یبتر تا دو با زود یلیخ

 ..گالب یکی و بود آب یحاو یکی

 و دمیکش روشون دستمو که ختشونیر قبر سنگ هردو یرو آروم آروم

 .. شدن زیتم



 نیزم یرو نشست و یاگوشه هی گذاشت رو شده یخال یهایبتر

 ..براشون خوندم فاتحه آروم و قبرا سنگ به شدم رهیخ منم.. خشک

 وگرنه نبود همراهم قرآن که فیح. کرد کارو نیهم هم ارشیک

 ...خوندمیم

 .کرد صدام ارشیک که بود گذشته قهیدق چند

 جانان؟_ 

 جونم؟: گفتم گرفته و آروم

 ه؟یک کار بابات و مامان تصادف نیدیفهم_ 

 شنیماش چون.. بود کرده فرار یول کرد یریگیپ یلیخ سیپل نه،_ 

 ..بود نشده شیطور خودش بود ونیکام

 هی تو هوی ممکنه چطور خودت قول به: گفت دیترد با و کرد مکث یکم

  کنن؟ تصادف منتظره ریغ شب،

 ؟یچ یعنی: گفتم جیگ

 موجب که ونیکام هی با وحشتناک یلیخ تصادف هی هوی: داد ادامه

 نیا. نشد دایپ هم ونیکام اون یراننده یحت.. شد هردوشون مرگ

 !باشه؟ یعاد کامال تصادف هی ممکنه چطور
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 : گفتم مضطرب و کردم نگاهش تعجب با

 .. عمد از نفر هی یعنی.. یعنی! ؟یبگ یخوایم یچ_ 

 .ننک فکر بهش تو ذهنم تو اومد بود ییهوی فکر هی. جانان الیخیب_ 



 :گفتم دهیترس حرفش نیا به توجهیب

 !باشند؟ دهیرس قتل به بابام مامان ممکنه یعنی_ 

 ؟یندار شک یکس به تو.. دونمینم: زد موهاش به یچنگ

 .نداشت یدشمن ما با یکس.. یشکیه نه: گفتم و کردم فکر یکم

 !نیآرم ؟یچ پسره اون_ 

 :گفتم بعد و کردم سکوت لحظه چند دیپرس نویا ییهوی نکهیا از

 .بکنه یکار نیچن محاله.. داشت دوست یلیخ مامانمو اون_ 

 ..رسهیم بهت ترراحت ینطوریا کرده فکر دیشا_ 

 اون کار نداشت امکان هم درصد هی اما بودم متنفر نیآرم از نکهیا با

 دوست ایرو خاله از شتریب رو من مامان بگم تونمیم یحت.. باشه

 ... داشت

 ..ادینم ذهنم به یاگهید کس اونم جز. ارشیک ستین اون کار_ 

 نکن ریدرگ فکرتو. الیخیب پس باشه: گفت بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 که شدیم دایپ نشونه دونهی حداقل حاال تا بود یعمد تصادف نیا اگه

 .بندازه شک به مارو

 .. دمیکش یقیعم نفس و دادم تکون رو سرم

 .کردم ریدرگ فکرتو دیببخش_ 

 که ییجا تا. ادینم ذهنم به یکسچیه چون.. کنمینم فکر بهش گهید نه_ 

 .نبود دشمن کس چیه با بابام ادمهی

 .پس باشه_ 

 ...هنوز بودن زنده کاش: گفتم و دمیکش یحسرت پر نفس

 به آب یقطره چند برخورد با... نگفت یزیچ و کرد نگاهم غم با

 :گفتم و کردم نگاه آسمون به صورتم



 ..ادیم بارون داره_ 

 .شد بلند و گفت یهوم

 .نشده دیشد تا میبر پاشو_ 

 بغض با و آروم و کردم نگاه قبرا سنگ به دوباره و دادم تکون سرمو

 :کردم زمزمه

 .خدافظ. دارم دوستون یلیخ.. دنتونید امیم بازم_ 

.. برداشت جارو همه نیزم با برخوردش یصدا و شد دتریشد بارون

 ...شمال یهابارون یهمه مثل

 ...میشد خارج قبرستون از ارشیک همراه و شدم بلند جام از

 مطمئنا دیشد بارون نیا با و بود کرده پارک محوطه از دورتر نویماش

 .میشدیم سیخ

 رو انداخت و درآورد رو بود دهیپوش شرتشیت یرو از که یچرم کت

 :گفتم که هامشونه

 .که شرتیت نیا با یخوریم سرما ؟یچ خودت پس_ 

.. شهن سردم تا دمیکش تنم به شتریب رو کتش من و انداخت دورم دستشو

 .بود بزرگ برام یلیخ

 ایب تندتر و نباش من نگران. یخوریم سرما زودتر فهیضع بدنت تو_ 

 .مینشد سیخ تا

 قدممه باهاش یشتریب سرعت با منم که کرد تندتر قدماشو و گفت نویا

 ...شدم

 .مینشست عیسر و میدیرس نیماش به

 .من از شتریب ارشیک یول بود سردمون و میبود شده سیخ هردو



 کمی و گرفت جلوش رو خشی یدستا و کرد روشن رو نیماش یبخار

 ...افتاد راه و کرد روشن نویماش شد گرم که

 نییپا شهیش از که بارون درشت و زیر یهاقطره به شدم رهیخ منم

 ...بودم بارون عاشق شهیهم.. ومدنیم

 پخش از که یکالمیب کیموز یصدا و شدینم بدل و رد نمونیب یحرف

play نرفت بخاطر نبود خوب حالم.. شکستیم رو نمونیب سکوت بود 

 امروز بودم داده دستشون از که ماه چند بعد.. بابام و مامان سرخاک

 ...برام بود زیانگغم و بد یلیخ نیا و سرخاک بودم بوده اومده

 هی تصادف نیا ممکنه که بود کرده ریدرگ فکرمو هم ارشیک یحرفا

 !باشه یعمد تصادف

 :گفت و نگهداشت رستوران هی یجلو بعد قهیدق چند

 .خوبه نجایهم. باز یفضا رستوران رفت شهینم بارون نیا تو_ 

 .بده یلیخ حالم.. ارشیک خونه میبر: گفتم داربغض و ملتمس

 !بده که کرده غلط حالت: کرد نگاهم یزیر اخم با

 نیب از هم کشیکوچ اخم اون که کردم نگاهش اشک از پر یچشما با

 .شد مهربون شهیهم مثل و رفت

 ینک فراموش دیبا.. یش خوب دیبا یول بده حالت دونمیم. اینکن هیگر_ 

 .من بخاطر. رو گذشتت

 ...زهینر اشکام تا بستم رو چشمام و دادم تکون رو سرم

  چمدونت؟ تو یآورد گرم لباس_ 

 .هست شرتمییسو آره: دادم تکون رو سرم

 ادهیپ دنشیپوش و هامشونه رو از کتش برداشتن بعد و گفت یاباشه

 ..شد



 .بپوشمش داد و اومد دستش تو شرتمییسو با بعد قهیدق چند

 دیکش جلوتر بود رفته عقب که رو شالم اون و دمشیپوش مانتوم رو از

 .کرد مرتب تنم تو رو شرتمییسو هم بعدش و

 .شو ادهیپ_ 

 دش ادهیپ خودشم که شدم ادهیپ ازش و کردم باز رو نیماش در یحرف یب

 ...میشد رستوران وارد باهم و سمتم اومد و
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 ودب پنجره کنار که ییزایم از یکی سمت میرفت و میشد رستوران وارد

 عدب لحظه چند و مینشست زیم سمت هی کدوم هر. نبود یشلوغ یجا تو و

 .اومد دستش تو منو هی با گارسون

 د؟یدار لیم یچ. دیاومد خوش سالم_ 

 هاگ و نداشتم لهجه یول بودم یشمال نکهیا با منم.. بود یشمال شلهجه

 . بود کم یلیخ هم داشتم

 ؟یخوریم یچ تو: گفت من به رو ارشیک

 .بده سفارش خودت دونم،ینم: گفتم حالیب

 ...رفت″ یچشم″ گفتن بعد گارسون و داد سفارشارو و گفت یاباشه

 هب هیبق داشتم دوست و نداشتم یخاص انتخاب. بودم ینطوریا شهیهم

 .موارد نجوریا تو کنن انتخاب جام

 .سمتم شد خم و کرد قفل هم تو دستاشو

 .کن نگام_ 



 :گفت که دوختم نگرانش یچشما تو رو حالمیب نگاه

 آخه؟ شده چت_ 

 یسار به اومدنم با و بود شده تنگ خونوادم واسه دلم ،یچیه_ 

 .ستین یزیچ وگرنه.. افتاده ادمی خاطراتم

 اون کن؟ فراموش رو داره ربط گذشته به که یهرچ نگفتم مگه_ 

 کنهینم درست رو یچیه وگرنه دهیم عذاب خودتو فقط هاخاطره

 .من زدلیعز

 !کنم؟ فراموششون یگیم.. خونوادمن اونا اما_ 

 گردن؟یبرم اونا خوردنت غصه با گمیم فقط. نگفتم نویا من_ 

 ... نبودم ادشونی به ماه چند نیا یتو که نامردم یلیخ من_ 

 نیا تو که هرچند.. خوانیم خوبتو حال اونام کن باور. ستین نطوریا_ 

 یدار.. یباش داشته دیبا که االن یول ینداشت یخوش حال ماه چند

 !گه؟ید

 .دارم_ 

 :دادم ادامه من و زد یکمرنگ لبخند

 !خوبه تو شیپ حالم من... نبود نیا جوابم ینبود اگه اما_ 

 باشه؟. رو هردومون خوش حال نکن خرابش پس_ 

 .نمیبب بخند. گهید نشد: گفت که دادم تکون رو سرم

 زدم یکیکوچ لبخند

 .شتریب_ 

 .شد ترقیعم یکمی لبخندم و کردم نگاهش چپچپ

 .تر شتریب_ 



 !ارشیک_ 

 !!اعصابم به ینیبر دیبا همش! مرگ و ارشیک_ 

 .دیخند خودشم که دمیخند صدا با و گرفت خندم

 !تیتربیب_ 

 توش نهیشیم غم یوقت خوشگلتو یچشما اون خوادیم دلم. آخه واال_ 

 کنهیم یاشک رو یرنگخوش اون به چشم آدم آخه! ارمیدرب کاسه از

 !من؟ خل یکوچولوخانوم

 !من باهوش یآقا کنمینم شیاشک گهید دیببخش چشم_ 

 .نیآفر: گفت و دیخند

 رو غذاهامون نفر دو.. میکرد قطع حرفمونو سفارشامون اومدن با

 ؟.بود داده سفارش غذا همه نیا بود چخبر.. رفتن و دنیچ زیم یرو

 .بودن نجایا یمحل یغذاها از همشونم

 غذام یهمه شهیهم از اشتهاتر با من و میشد خوردن غذا مشغول هردو

 غر بدون دیدیم بود بارش نیاول نکهیا از هم ارشیک.. کردم تموم رو

 .بود کرده تعجب کردم تموم رو غذام زدن

 .نکنه درد دستت! بود شده تنگ یشمال یغذاها واسه دلم چقدر_ 

 .جونتنوش: زد یلبخند

 م؟یبر_ 

 : گفت و بهم داد نویماش چییسو.. میشد بلند و داد تکون سرشو

 .امیب تا نیماش تو نیبش برو_ 

 رستوران از منم. کنه حساب غذاهارو پول تا رفت اون و گفتم یاباشه

 ...شدم خارج



 منیبب دمیچرخ و زدم یلبخند ومدهین بند هنوز بارون نکهیا دنید با

 صحبت مشغول یجوون پسر هی با دمید که نه، ای ادیم داره ارشیک

 .شناختنیم همو انگار.. شده

 فرصت از نیهم واسه بمونم بارون ریز ذارهینم ادیب اگه دونستمیم

 به بارون بود فیح.. سمیوا بارون ریز ادیب که یوقت تا کردم استفاده

 .بدم دست از رو یقشنگ نیا

 .نبود اونجا یکس که رستوران ساختمون پشت رفتم

 برخورد از و گرفتم آسمون به صورتمو و کردم باز هم از دستامو

 بارون یهاخاک خوش عطر حس و صورتم به بارون درشت یهاقهره

 هوا از پر هاموهیر و زدم یقیعم لبخند مشامم یتو اطراف یزده

 ..کردم
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 هی که بود آرامش از سرشار وجودم و بودم رفته فرو خوبم حس تو

 ..دیکش رونیب احساساتم از منو تلنگر مثل ییصدا

 !دخترخانوم خوبه یلیخ حالت یانگار_ 

.. کردم نگاه ناآشنا یصدا اون صاحب به حرص با و سادمیوا درست

 .بود یپیتخوش و افهیقخوش نسبتا ساله ٢٢ حدودا پسر هی

 :داد ادامه اون و کردم سرد نگاهمو

 !یاگربه چشم یش طیشر منم با خوبتو حال چطوره_ 



 از بازومو. نذاشت و گرفت بازومو که برم خواستم و زدم یپوزخند

 :مگفت یسرد لحن با و سمتش دمیچرخ و دمیکش رونیب دستش حصار

 !امرتون؟_ 

 :گفت و کرد برندازد پامو سرتا سبزش زیه نگاه با

 ؟ییتنها_ 

 !چه؟ تو به_ 

 ورانرست وارید به کوبوندم و دمیکش هوی نباریا که برم خواستم دوباره

 .گرفت قرار روبروم اون و دمیکش ینیه که

 .کن ولم_ 

 م؟یباش باهم مدت هی یایم_ 

 .برم خوامیم اونور گمشو! نه: گفتم رک

 صورمت برخالف یول بکشه کنار لششو تن که موندم منتظر و گفتم نویا

 .زد یاقهقهه و نرفت کنار

 .خوشگله کنم رامت بلدم یول. یچموش یلیخ_ 

 .دادم هلش و گذاشتم شنهیس قفسه رو دستمو

 .کنااار برو_ 

 عیسر و شدند گرد چشماش افتاد انگشتم تو یحلقه و دستم به که نگاهش

 .عقب رفت

 .یدار صاحب بگو اول از خب_ 

 شدن دهیکش با اما بردارم یقدم خواستم و زدم یزیتمسخرآم پوزخند

 و بستن خی رگام تو خون ارشیک دنید با و موندم سرجام عقب از پسره

 .رفت باال قلبم تپش

 :دیغر حرص با و وارید به کوبوندش و گرفت رو پسره یقهی



 !که؟یمرت یداشت من زن با کاریچ_ 

 وگرنه داره شوهر که دونستمینم من.. نه: کرد باز لب دهیترس پسره

 .....مزاح  

 پسره و زد شکمش به یلگد هوی و نموند حرفش یادامه منتظر ارشیک

 هم ارشیک و شد بلند دردش از ناله یصدا و نیزم رو شد پرت

 :گفت یعصبان

 !زاده وم*حر_ 

 تمگرف رو بازوش و سمتش رفتم عیسر که سراغش بره خواست دوباره

 .میبر ایب. ارشیک کن ولش_ 

 ادسیوا آن کی قلبم که کرد نگاهم غضبناک یطور و چرخوند نگاهشو

 .برنداشتم چشماش از رو ملتمسم نگاه اما! ترس از

 ؟یکن خراب مسافرتمونو یخوایم_ 

 لندب کردیم یسع که پسره به یکوتاه نگاه با و کرد نگاهم لحظه چند

 ره انتظار و هیعصبان دونستمیم. بردم یسمت به و گرفت دستمو شه،

 .بود آروم اما.. داشتم باهاش رو یبرخورد

 کرد باز رو من سمت در و گرفت ازم رو چییسو و میدیرس نیماش به

 صورمت حد از شتریب چقدر دمیفهم در محکم یلیخ بستن با و نشستم که

 .هیعصبان

 فشار پاش با رو پدال یجور و کرد روشن رو نیماش و نشست خودشم

 !شد کنده جاش از نیماش کردم حس که داد

 نه یول.. بود آروم رخشمین که کردم نگاهش و دمیچرخ بعد لحظه چند

 محسوس بود گرفته رو فرمون که هم ششده مشت یدستا. شهیهم مثل

 .دیلرزیم

 ارش؟یک: کردم صداش آروم



 .سسیه_ 

 ....یم یچ نیبب کن گوش: دادم ادامه توجهیب

 !جانان باش ساکت گمیم_ 

 مگه؟ شدهیچ چرا؟_ 

 !خب؟ شو خفه فعال فقط. یچیه یچیه_ 

 ..کردم بغض و گرفت دلم حرفش از

 ؟یکن تکرار ظهرتو بعد کار غلطت شک نیا با یخوایم_ 

 !!جانان_ 

 .....حرف ینجوریا باهام چرا ه؟یچ_ 

 !شد قطع جانبش از یمحکم یدهن تو با حرفم اما

 اتم و شد خی تنم فقط.. نکردم هم هیگر.. نشد فشرده دلمم.. ومدین دردم

 ...!کرد که یکار مات.. موندم

 قایدق که دمیفهم لبم سوزش با و کردم حس دهنم تو رو خون یتلخ

 .! زد منو ارشیک... شدهیچ

 و گذاشتم کردیم گزگز که دهنم یرو دستامو و دیدر گلومو یبد بغض

 ...دیچیپ نیماش یفضا تو هقامهق یصدا

 ساکت تو یول نگو یچیه گمیم یه: گفت یکالفگ و یمونیپش با

 !هان؟ یرفت راه اعصابم رو چرا! ام؟ یعصب یدیند مگه... یشینم

 ...شتریب قلبم درد و شد بلندتر مهیگر یصدا

 .. کردیم حیتوج کارشو داشت

 :دیکش ادیفر و دیکوب فرمون به محکمشو مشت

 !!اه_ 



 و باشن کرده یاشتباه کار که ییهابچه مثل.. دوختم بهش سمویخ نگاه

 .. ختیریم اشک داشت باشن شده مونیپش بعد

 .دستم بشکنه: گفت رلبیز

 .کرد پاک اشکاشو و دیکش چشماش ریز ساعدشو و گفت نویا

 دهیند حاال تا که یاخونه تا و گرفتم ازش نگاه و زدم یتلخ لبخند

 ...شدم رهیخ رونیب به سکوت با بودمش،

 .ساحله کنار الشونیو دمیفهم و داشت راه ایدر به که بود یریمس تو

 و ردد از که سوخت لبم و شد یخون دستم کف که دمیکش لبم رو دستمو

 :گفتم هیگر با سوزشش

 !یآ_ 

 زما زود نگاهشو اونم و نگفتم یزیچ یول کردم حس نگاهشو ینیسنگ

 ...دوخت ابونیخ به و برداشت
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 لمهک هی نکهیا بدون و نگهداشت ییالیو خونه هی یجلو بعد قهیدق چند

 .نخوردم تکون من یول شد ادهیپ بزنه حرف باهام

 .من در سمت اومد و برداشت عقبصندوق از روچمدون

 :گفت گرفته و کرد باز رو در

 .شو ادهیپ_ 



 اون و شدم ادهیپ حالیب و آروم.. نداشتم هم رو یلجباز یحوصله

 ..رفتم سرش پشت منم. رفت الیو سمت

 ..هش خورد غرورم نیا از شتریب خواستمینم چون کردمینم هیگر گهید

 با و داشتم دل ته از یهیگر هی به ازین و شدمیم خفه بغض از داشتم اما

 ...بودم نشده یخال هم نیماش تو هیگر همه اون

 تا رظه بعد از امروز بود نگفته بهم ترنازک گل از حاال تا که یارشیک

! دهنم تو بود زده محکم یلیخ بار هی و بود دهیکش داد سرم بار دو حاال

 ...بود شکسته و بود پر ازش یلیخ دلم

 ..دیرس الیو در به و میکرد یط رو یفرشسنگ ریمس

 لحظه هی بدون من و تو برم که رفت کنار و کرد باز رو در دیکل با

 خواستمینم. گشتم اتاق دنبال چشم با و شدم وارد تند یقدما با مکث

 ..دشینم دهید جایه و بود کیتار خونه. ارشویک نمیبب نیا از شتریب

 دستمو که برم خواستم و دمید رو پلهراه که کرد روشن رو چراغ

 .داشت نگهم و گرفت

  .دادم قورت بغضم فشار از لرزش با همراه رو نفسم و بستم چشمامو

 .نمشینب تا چرخوندم سرمو که سادیوا روبروم

 .لباتو نمیبب_ 

 .نکردم یتوجه اما گفت قاطع و تند

 تو رو میدلخور و غم از پر نگاه که چرخوند سرمو و گرفت چونمو

 که کنم آزاد دستاش از رو چونم خواستم و دوختم مونشیپش نگاه

 هی رلبیز و دوخت چشم میخون و شده پاره یلبا به و گرفتش ترمحکم

 .دمینشن که گفت ییزایچ

 فرار املب نیب از یآروم یآ که دیکش لبم یشده پاره قسمت به انگشتشو

 ..شد جمع صورتم و کرد



 .ایب دنبالم_ 

 ..کن ولم_ 

 به دتمیکش بایتقر اون و کردم مقاومت که یسمت به بردم و گرفت دستمو

. هیبهداشتسیسرو زدم حدس که سادیوا یدر هی یجلو.. سمت اون

 .تو بردم و کرد باز رو درش

 و گذاشت کتفم پشت دستشو. کرد باز رو آب و سادیوا ییروشو یجلو

 .آب سمت کرد خمم

 .نداشت خودش از یاریاخت چیه که دستش تو بودم شده یعروسک مثل

 و درد از که میخون لب رو دیکش محکم و کرد سیخ آب با دستشو

 هامشونه دور دستشو یکی اون که کردم تقال و کردم بغض سوزشش

 .داشت نگهم و کرد حلقه

 رو اشکام و صورتم به زد آب دوباره شست، رو لبام آب با که کامل

 مزد بلند یصدا با همونجا و شکست بغضم برعکس، که کرد پاک هم

 !هیگر ریز

 شتهگذا ییروشو یهالبه به دستامو لبم سوزش یبهونه به و قلبم درد از

 دونستمیم.. گفتینم یزیچ ارشیک و کردمیم هیگر صدا با و بودم

 ماا.. بگه یزیچ تونستینم نیهم واسه و کردنم هیگر رو حساسه چقدر

 .بود درآورده اشکمو که بود خودش

 :گفت گوشم تو بغض با و کرد بغلم بعد لحظه چند

 ..جانان نده عذابم_ 

 :داد ادامه اون و شد دتریشد مهیگر

 !کردم غلط من_ 

 .. ارهیب زبون به حرفارو نیا خواستمینم



 لوممع.. بود مشخص قلبش تندتند یهاتپش از کامال نیا و بود قراریب

 ..دهیم عذابش چقدر من کردن هیگر بود

 .نشست روبروم خودشم و نشوندم مبل هی یرو و رونیب بردم

 !نکن هیگر من مرگ_ 

 هب شده! کنم؟ هیگر گهید شدیم مگه بود داده قسم خودشو جون یلعنت

 ...کردم نگاهش و گرفتم رو کردنم هیگر یجلو زور

 ...ببخشم_ 

 یالب نیا با تونستمینم چون شد محو زود نمیهم یول زدم یتلخ لبخند

 !بزنم هم تلخ لبخند یحت شدم داغون

 زدم بهت که یحرف از روز هی یذاشتیم حداقل: گفت یدلخور با

 یرفت چرا! هان؟ حساسم ناموسم رو نگفتم مگه! انصافیب بگذره

 ؟یشد کلومهم باهاش

 :کرد قطع حرفمو که بگم یزیچ خواستم

 از یکردیم ییتقال هی دینبا تو اما. بود شده مزاحمت اون دونمیم_ 

  ؟یداد گوش حرفاش به یسادیوا ؟یبر در دستش

 جون آره ؟یدار اعتماد بهم تو. زدم یمحو پوزخند و گرفتم ازش نگاه

 !خودت

 !نکن سگم نیا از شتریب جانان کن نگام_ 

 نبود؟ آروم شیپ لحظه چند تا مگه.. کردم تعجب تندش لحن از

 !کن نگام گمیم توام با_ 

 ...کردم نگاهش دهیترس و تند و دیپر باال هامشونه بلندش یصدا از

 شوخود داشت شیپ لحظه چند تا و بود یعصبان حد نیا در شدینم باورم

 ..کردیم کنترل



 ن؟یماش تو نیبش برو نگفتم بهت مگه: داد ادامه یعصب و آروم

 ونبار ریز کمی گفتم اومد خوشم بارون از بخدا: گرفت مهیگر دوباره

 ...باشم

 :گفت حرفم به دادن جواب یجا به

 !ست؟ین مهم برات من جون نکن؟ هیگر نگفتم مگه_ 

 دینبا یباش بارون ریز یخواستیم اگه: داد ادامه و کردم پاک رو اشکام

 !ذاشتم؟ینم تنهات یگفتیم رتیغیب منه به

 شده؟یچ مگه آخه: گفتم زدهبهت

 !شده؟یچ یگیم وقتاون شده زنم مزاحم یکی_ 

 .که نشده یزیچ. یحساس یلیخ یلیخ گهید تو_ 

 !دهنت تو نزدم گهید یکی تا شو خفه: گفت یعصب

 و دیدر گلومو بغض حرفش از دوباره.. شدم خفه و شدن گرد چشمام

 .شدن یجار اشکام و رفت ادمی قسمش اون

 خونه از تند یقدما با بهم یزیانگرعب نگاه بعد و شد بلند جاش از

 ...!رفت رونیب
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.. دبو گذشته هم شبمهین از ساعت و بود رفته که بود یساعت سه حدود

 ازش و بود بد حالم. بزنم زنگ بهش بود محال اما بودم نگرانش یلیخ

 ..شدت به بودم ریدلگ

 خونه یفضا به و شدم بلند مبل اون یرو از ساعت سه بعد باالخره

 .. کردم نگاه



 تم. نشستیم دل به و بود قشنگ اوالدهفوق یول بود ینقل شاندازه

 یدگزن توش که بود یقبل یآپارتمان یخونه اون هیشب هم ونشیدکوراس

 .کردمیم

 .دیسف و یمشک و قرمز یبندرنگ

 هی آب ریش وانازیل هی و آشپزخونه تو رفتم و شدم برندازش الیخیب

 ..خوردم و ختمیر خودم واسه آب وانیل

 میدلخور و بودم ارشیک نگران طرف هی از.. کنم کاریچ دونستمینم

 .. بزنم زنگ بهش ذاشتینم

 .ومدیم خوابم هم و بود بد خودم حال طرف هی از

 پس نهیبب منو خواستینم فقط و بود اطراف نیهم ارشیک مطمئنا اما

 .بود موردیب مینگران

 باال هالهپ از و ییرایپذ تو کوتاه نسبتا یپلهراه سمت و خونه به برگشتم

 ..رفتم

 دایپ رو چراغش گشتن یکم بعد و شدم شونیکی وارد. بود اتاق تا دو

 .کردم روشنش و کردم

 هنیآ تو و شیآرا زیم سمت رفتم. بود یخوشگل و کامل خواب اتاق هی

 شده قرمز چشمام یآلودگخواب و هیگر شدت از. کردم نگاه خودم به

 که داشت یدست ضرب عجب. بود شده داغون و پاره که لبامم.. بود

 که بود انگشتش تو یحلقه رد و کردیم گزگز هنوزم دستش پشت یجا

 .بود کرده پاره رو نمییپا لب

 دست پشت با هوی ناباورانه یلیخ که یالحظه اون یادآوری با دوباره

 .. بشکنه نذاشتم نباریا یول گرفت بغضم دوباره دهنم، تو زد



 بدون چراغ، کردن خاموش بعد و درآوردم رو شالم و مانتو عیسر

 دمش رهیخ و تخت یرو دمیکش دراز یکیتار یتو آباژور، کردن روشن

 ..سقف به

 بخوابم؟ آشوبم ذهن و ینگرون دل نیا با شدیم مگه

 ارشیک.. فکر تو رفتم و دمیکش باال بازوم تا پتورو و دمیچرخ پهلو به

 نم.. بشه ابهت پر و ترسناک تونستیم حد از شیب تصورم برخالف

 در کردمینم فکرشم و شناختمیم آروم و مهربون یلیخ پسر هی اونو

 ره از شتریب که کرد ثابت بهم بار دو امروز اما. باشه یرتیغ حد نیا

 اگه که برام بود هشدار ییجورا هی و حساسه ناموسش یرو یزیچ

 !خودمه یپا خونم کنم خطا پا از دست

 هم فاقات نیا به کردن فکر یحت.. کنم انتیخ بهش بخوام بود محال البته

 ییکارا با هم مدت نیا تو و بود اونم. بودم عاشقش من.. دادیم آزارم

 ...بهم بود کرده ثابت کامال ،یزبون هم و کرد که

 شقشنگ نگاه یتو یمونیپش دمید که من ناراحته؟ کجاست؟ االن یعنی

 شده یرتیغ چون زد منو که شلحظه اون حال نبود خودش دست. رو

 نشون گهید بعد هی از هم نیا برعکس و کارش نیا بود یعاد و بود

 یول باشم، قهر ازش بخوام هیانصافیب پس. مهمم براش چقدر دادیم

 قموف ایراحت نیا به بود دیبع و اوردیم در دلم از دیبا اون! چرا ریدلگ

 .گرفتیم بغضم کرد که یکار یادآوری با همش چون. بشه

 جمح نیا از مغزم که بود صبح یکاینزد الیخ و فکر یکل بعد خالصه

 ........رفتم خواب به و شد خسته کردن فکر

 

 ..نشستم صاف و دمیپر خواب از خودم غیج یصدا با



 دستامو.. بود افتاده جونم به خوره مثل ترس و دیلرزیم محسوس تنم

 یلرزون یصدا و بغض با و دمیکش عرقم و اشک از سیخ صورت به

 !«خدا؟ دمید که بود یخواب چه نیا: »کردم زمزمه

 همون.. بودم دهید قبال که یکابوس اون هیشب وحشتناک کابوس هی

 .!کرد اوز*تج بهم نیآرم و مرد ارشیک توش که یکابوس

 .......... خودم یول نداشت وجود ارشیک نباریا که تفاوت نیا با اما

.. رو بودم دهید که یاصحنه اون ارمیب ذهنم به تونستمینم یحت

 زجه صدامیب ادیفر با من و شدیم اوز*تج بهم داشت.. بود وحشتناک

 ..!! ومدینم در صدام یول کنم صدا رو ارشیک خواستمیم و زدمیم

 هیگر همش و داشتم یبد حس.. اومدم خودم به برق و رعد یصدا با

 ادافت ساعت به نگاهم.. بود شده صبح.. کردم نگاه اطرافم به.. کردمیم

 .. دادیم نشون رو صبح 9١ که

 از. .نبود یول کردم صدا رو ارشیک یبلند یصدا با و شدم بلند جام از

 .بود ومدهین حاال تا شبید

 نهخو به و رفتم نییپا تند تند هاروپله و شدم خارج اتاق از شتاب با

 !نبود نجامیا.. کردم نگاه

  ؟ییکجا ااارش؟یک_ 

 که فمیک سمت رفتم و گذاشتم کنار رو میدلخور پس؟ بود ومدهین چرا

 زنگ بهش خواستم و درآوردم رو میگوش. بود افتاده نیزم یرو شبید

 :گفتم کالفه کرده، تموم شارژ و خاموشه نکهیا دنید با که بزنم

 !بود؟ کردنت تموم شارژ وقت االن عنتر! اه_ 

 TV. زیم کنار یشاخهسه ز  یپر تو و برداشتم رو شارژرم فیک یتو از

 ..کردم روشنش و زدم شارژش به
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 !9۳ شده تازه دمید که کردم چک شارژمو ربع هی بعد

 .دمیخریم دیجد یگوش هی دیبا و بود شده خراب چارهیب

 زدم زنگ ارشیک به شد شارژ کوچولو هی یوقت و کردم صبر گهید کمی

 ..چسبوندم گوشم به رو یگوش و

 ..بوق سه..دوبوق..بوق هی

 .کرد تماس رد نباریا و گرفتمش دوباره. نداد جواب اما

 یاله. شدم بلند جام از و گذاشتم زیم یرو رو یگوش و دمیکش یپوف

 !؟یکنیم تماس رد من واسه یلیتر ریز یبر

 یکارها انجام بعد و بود پلهراه ریز که یبهداشتسیسرو تو رفتم

 خی هاملپ که صورتم به بودم زده سر آب انقدر.. رونیب اومدم مربوطه

 از بدم حس و بودم اومده خودم به چون بود شده خوب اما بودن کرده

 .بود رفته نیب از یحد تا کابوس اون

 تو رفتم و گفتم یزهرمار که شد بلند معدم غور و غار یصدا

 ..آشپزخونه

 و زیم یرو دمیچ و برداشتم روصبحونه لیوسا و کردم باز رو خچالی

 هب بکنم خواستمیم یهرکار امروز خدایا. نبود اما گشتم نون دنبال بعد

 !خوردمیم بستبن

 بشه دایپ نون کنهینم یزندگ توش یکس که یاخونه تو بود دیبع البته

 .نبود میحال زایچ نیا و بود گشنم من یول

 کیک دونهی. تنقالته از پر توش دمید که کردم باز رو نتیکاب در

 مخصوصا داره ضرر دونستمیم. خوردم رو همش و برداشتم صبحونه

 .بود بهتر که یچیه از حال هر به یول. بود حساس که من یمعده به



 رو بودم دهیچ صبحونه واسه که یلیوسا یهمه دوباره خوردنش بعد

 .شدم خارج آشپزخونه از و خچالی تو برگردوندم

 بارنیا که زدم زنگ ارشیک به و برداشتم رو میگوش و زیم سمت رفتم

 .. شد شتریب مینگران من و نداد رو جوابم هم

 ....«نگرانتم یبد جواب شهیم ؟ییکجا» که نوشتم براش جیمس هی

 متن کنار هم قلب با همراه هیگر یموجیا هی و گذاشتم کنار رو غرورم

 .براش فرستادم و گذاشتم

 .... نشد یخبر کردم صبر یهرچ اما

 اگه. .بود افتاده جونم به یبد ینگران و ترس و بود گذشته یساعت چند

.. بود نداده جواب و بودم زده زنگ بهش بار چهل حداقلش بشمارم

 .! ....نکنه خدا نه یوا! باشه؟ اومده سرش ییبال نکنه

 

 .که بود نمونده واسم اشتها.. بودم نخورده هم ناهار و بود بعدظهر

 اون اما ارشیک از داشتم ییانتظارها چه و بود تولدم امروز مثال! هه

 از مشد زیسوپرا واقعا و داد کادو بهم یمشت یدهن تو هی تولدم قبل شب

 مشکنجه داشت خودش از گذاشتنم خبریب نیا با که االنم! کارش

 ...دادیم

 ..کردم پاک رو اشکام و دمیکش چشمام ریز دستمو

 ودب زده رو دیبازد نیآخر.. کردم باز رو شیویپ و تلگرام یتو رفتم

 .روزید 99:9١

 بود بغض از پر ناخواسته که ییصدا با و نگهداشتم صدا ضبط رو

 :گفتم

 .میکرد خودت نگران ینطوریا که کنه لعنتت خدا »



 یوندیم که خودت ستجنبهیب من قلب نکن همیتنب ینطوریا یلعنت د  

 یایب شهیم. خوامیم معذرت شبمید بابت ارشیک نگرانتم.. طاقتمکم

 .. «خونه؟

 رو چشمام هیگر با و مبل یرو نشستم حالیب و کردم ارسال براش

 بشید به نسبت. گفتم یآروم آخ و اومد دردم که دمیگز لبمو و بستم

 .بود سرجاش سوزشش و درد هنوزم یول بود بهتر

 یالک چرا اونارو.. شدم منصرف یول باباجون به بزنم زنگ خواستم

! ودب شده یزیچ هی مطمئنا گهید واقعا.. نه که یالک البته کنم؟ نگران

 !جانان الل زبونت نه یوا

 زود یلیخ که زدم زنگ بهش و کردم دایپ نمیمخاطب از رو بهزاد اسم

 :داد جواب

 .یکرد ما از یادی عجب چه. خانوم یآبج سالم به به_ 

 ؟یخوب بهزاد سالم_ 

 ؟یخوب تو خوبم_ 

 هنوزم و رفت خونه از اون و شد دعوامون ارشیک با شبید! نه_ 

 .دهینم جواب زنمیم زنگ بهش هم یهرچ.. برنگشته

 :گفت آروم و شد نگران

 برات کنه ناز خوادیم هم ای داره یکار هی حتما. نباش نگرانش_ 

 !دعواتون بخاطر

 :گفتم و گرفت خندم آخرش جمله از

 .بهزاد نگرانشم واقعا من کنه؟ ناز که دختره مگه_ 

 .هگردیبرم باش مطمئن.. ناراحته ازت حتما. وفتهینم براش یاتفاق_ 

 ؟.دهیم جوابتو نیبب بزن زنگ بهش تو.. دلهره از رمیمیم دارم_ 



 .دمیم خبر بهت کن قطع پس.. باشه_ 

 .کردم قطع و گفتم یاباشه

 نمسک قرص دونهی و آشپزخونه تو رفتم.. دیترکیم درد از داشت سرم

 اومدن با فقط من آرامش اما. شم آروم یکم بلکه تا خوردم و کردم دایپ

 ...گشتیبرم ارشیک

 کردم وصل تماسو و سمتش کردم حمله که شد بلند میگوش یصدا

 بهش؟ یزد زنگ.. بهزاد الو_ 

 ...!نداد منم جواب یول. آره_  

 :گفتم هیگر با و مبل یرو افتادم و رفت نفسم

 ..شده شیزیچ هی ارشیک بکن یکار هی بهزاد_ 

 خودمو من نشد یخبر اگه کن صبر گهید ساعت دو یکی. باش آروم_ 

 باشه؟. اونجا رسونمیم

 شماریک ایخدا. کردم قطع و میکرد یخدافظ زود یلیخ و گفتم یاباشه

 !رمیمیم منم قسم خودت اسم به وگرنه... هانشه شیطور
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 .. بود ومدهین هنوز و بود دیخورش غروب یکاینزد

 هی قهیدق دو هر و بودم دوخته در به رو چشمام و بودم نشسته همونجا

 ..بهش زدمیم زنگ بار

 خی امدست.. دیلرزیم دیب مثل تنم و زدیم تند شکیگنج قلب مثل قلبم

 شبه تا بودم نگهداشته دستم تو رو یگوش زور به استرس از و بودن

 .بزنم زنگ



 ...ینگران از مردمیم داشتم

 باهام؟ یکن ینطوریا ادیم دلت چطور.. ارشیک بخشمتینم

 دیرخچ در سمت به شدت به سرم قفل تو دیکل دنیچرخ یصدا دنیشن با

 ..شدم رهیخ در به یاشک یچشما و باز مهین دهن با و

 یهمه سالمه نکهیا دنید با من و تو اومد ارشیک و شد باز در

 سادیوا همونجا که سمتش دمیدو و شدم بلند و شد فراموشم هامیدلخور

 .کرد نگاهم زدهبهت و

 تو دش رهیخ و رفت عقب قدم هی یول کنم بغلش خواستم دمیرس که بهش

 .ذوقم تو خورد یبدجور کارش نیا که چشمام

 با ومدیم بهش یلیخ که یاچهارخونه زیبول هی.. افتاد پشیت به نگاهم

 بود؟ شده پیتخوش نقدیا که بود کجا یعنی. یمشک نیج شلوار

 بود مونده نیزم یرو شبید از که رو یچمدون و شد رد کنارم از

 خودمو بازم بود زده ذوقم تو نکهیا با منم. رفت هاپله سمت و برداشت

 .رفتم دنبالش و نباختم

 :گفتم مکث بدون و هیگر با میرفتیم باال هاروپله که همونطور

 یچجور برام امروز یدونیم بهم؟ یندار خبر خودت از چرا_ 

 تا.. ینبود تو یول ترس از مردمیم داشتم دمید کابوس من گذشت؟

 !ارشیک یبد یلیخ. شدم زنده و مردم دلهره از االنم

 نیزم رو چمدونو و شد اتاق وارد شد تموم که هاپله و نگفت یزیچ

 .ادمد رونیب بغض با نفسمو و سادمیوا اتاق وسط همونجا من که گذاشت

 .بودم ریدلگ ازش بود نداده رو مهیگال همه اون جواب نکهیا از

 :گفتم و کردم نگاهش شیتوجهیب نیا از شده ریدلگ که روبروم اومد

 ؟یبود کجا

 ..افتاده یاتفاق که انگار. سرد و بود خسته نگاهش.. نداد جوابمو



 :گفتم طعنه با و کردم بود زده که یپیت به اشاره با

 یکرد ول نگروندل و تنها نجایا منو! ینبود هم ییجا بد انگار یول_ 

 ؟یشد پیتخوش ینطوریا که یرفت کجا

 :گفت سوالم به دادن جواب بدون

 .میبزن حرف دیبا. کن عوض لباساتو برو_ 

 :گفتم بعد و کردم نگاهش حرفیب لحظه چند

 ارش؟یک شدهیچ م؟یبر کجا_ 

 :گفت و زد موهاش به یچنگ کالفه

 . ایدر کنار کینزد نیهم میرینم ییجا_ 

 کل بده؟ حالت چرا تو. استرس از رمیمیم دارم شدهیچ بگو.. خب_ 

 ؟یبود کجا روز

 بپوش لباس تو. یفهمیم ویچ همه. بهت بگم مهم زیچ هی خوامیم_ 

 .منتظرتم رونیب

 ارجخ اتاق از بپرسم یاگهید سوال بده فرصت نکهیا بدون و گفت نویا

 .شد

 که افتاده یبد اتفاق کردمیم حس.. داشتم یبد حس و بودم دهیترس

 یمهم زیچ چه یعنی. حالتاش بود مظطرب و خسته ینطوریا ارشیک

  بگه؟ بهم خواستیم

 رونامو شیبلند که قرمز دخترونه زیبول هی چمدون تو از یمعطلیب

 شلوار. مکرد عوضش شرتمیت با و برداشتم بود بلند نیآست و پوشوندیم

 . بودم نکرده عوض میبود اومده که شتید از هم میآب نیج

 داده هیتک دمید که شدم خارج اتاق از و کردم سرم هم رو قرمزم شال

 .منتظرمه و نرده به



 ..رفتم دنبالش که رفت و برداشت رو شهیتک

 شده؟یچ یبگ یخواینم_ 

 . یفهمیم گهید قهیدق چند تا_ 

 .شتریب رو ترسم و کردیم موونهید داشت سردش لحن

 به زدم حدس که خونه یپشت اطیح سمت رفت و میشد خارج خونه از

 آب از درست حدسم آب نیدلنش یصدا دنیشن با و داره راه ایدر

 .دراومد

 .شم خارج اول من شد منتظر و کرد بازش و سادیوا در هی یجلو

 روبروم یصحنه به نگاهم نکهیهم و شدم خارج در از و برداشتم یقدم

.  ترف ادمی هم رو ندمیکش نفس لحظه هی و نیزم رو شدم خکوبیم افتاد

! . . 
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 شده اشک از پر شوق از که ییچشما با و گذاشتم دهنم یرو دستامو

 ...کردم نگاه روبروم به بود

 تریاحساس فضارو شینارنج نور و کردیم غروب داشت دیخورش

 قسمت با هم ساحل و بود کم یلیخ ایدر با الیو یفاصله. کردیم

 .شدیم جدا نجایا از یفرشسنگ

 ..شدم ترکینزد قسمت اون به

 شهیحاش و بود شده دهیکش یبزرگ قلب هی ساحل یهاشن یرو

 قرمز یها برگگل هاشن یرو و و بود شده دهیچ یکیکوچ یهاشمع

 .رز



 یهابادکنک از بود پر برش و دور که بزرگ یلیخ گرد زیم هی

 همون یهابادکنک از پر هم نیزم. هوا رو یمشک و قرمز یومیهل

 یکوچولو و خوشگل یلیخ کیک هی زیم یرو. بود یرنگ

 باکس دونهی و داشت قرار.« میذاریم پارت بعد رو عکسش»یشکالت

 انواع از پر توش که لیمستط شکل به در بدون بزرگ یقرمز،مشک

 .شدینم دهید نجایا از که بود خوشگل یکادوها

 .داشت قرار هم قرمز رزگل کیکوچ باکس هی زیم یرو

 رو ساحل قسمت اون واقعا که یاگهید نیدلنش و قشنگ نیتزئ تا چند و

 ...کردیم قشنگ و ییایرو

 ...یخارج عاشقانه یلمایف مثل

 ارشیک یدستا که دمیگنجینم خودم تو روبروم یصحنه دنید شوق از

 :گفت آروم گوشم یتو و شد حلقه دورم پشت از

 !دلبرم مبارک تولدت_ 

 ینطوریا تا بود یباز هی گذاشتنا خبریب نیا یهمه شدینم باورم

 مهربونش یچشما به زدمبهت نگاه با و سمتش دمیچرخ.. کنه زمیسوپرا

 ..شدم رهیخ

 بزنم ستمتونینم هم یقیعم لبخند.. نتونستم که بگم یزیچ تا دیلرز لبام

 زود که خورد سر مگونه یرو اشک قطره هی.. لبم یپارگ بخاطر

 و کردم پرت بغلش یتو خودمو ذوق از من و کرد پاکش و گرفتش

 گرمش یدستا و دیخند و رفت عقب قدم هی که دمیچیپ دورش رو پاهام

 .گرفت آغوش به رو تنم ترمحکم

 .!مایوفتیم االن دختر_ 

 !ارشیک عاشقتم... شدم خوشحال یلیخ_ 

 ...کردم نگرانت اگه دیببخش_ 



 :گفتم یلبخند با و بردم عقب سرمو

 .داشت ارزششو یول_ 

 .کاشتم شگونه یرو یابوسه و گفتم نویا

 .عشقم ازت ممنون. بود یقشنگ یلیخ زیسورپرا یمرس_ 

 :شد طونیش نگاهش

  تموم؟ لپ؟ یرو بوسه هی ن؟یهم_ 

 :آوردم بهونه و شد داغ هامگونه

 .کنهیم درد نمییپا لب هنوز_ 

 !کنمیم درستش خودم_ 

 ....سوزهیم نه نه: گفتم عیسر

 قطع لبام یرو رطوبتش پر و داغ نرم یلبا دادن قرار با حرفمو اما

 !کرد

 ..بده نیتسک رو دردش که بود یمسکن نیع

 شده غرق یخوب حس یتو هردو و میبود مونده حرکتیب یهمونطور

 ...دیکش عقب و زد لبم رو یآروم یلیخ یبوسه که میبود

 دمیبوس رو هاش لب تند و عیسر بار نیا و دمیکش سمتش به باز خودمو

 زشا نذاشت و گذاشت گردنم پشت دستشو هی که بکشم عقب خواستم و

 بود هشد پاره که یقسمت اون که زد نمییپا لب از یکیکوچ کیم. شم جدا

 ..رفت نیب از دردش زود یلیخ یول سوخت یکم

 :گفت شرمنده و آروم و شد جدا ازم

 دارم دمینفهم رفتم در کوره از هوی... شبید بخاطر.. جانان ببخشم_ 

 .کنمیم یغلط چه

 .! ادینم ادمی یزیچ که من: زدم یلبخند



 ...رفت یسمت به بودم بغلش تو که نطوریهم و زد یلبخند

 طرح یلیخ.. بود جلوم االن کمیک و زیم پشت یصندل یرو نشوندم

 .داشت یخاص

 قرار کیک یرو رو بودن خوشگل اوالدهفوق که 9١ عدد شمع تا دو

 .کرد روشنشون و داد

 خم یکم و گرفت زیم یهالبه به دستاشو و زیم سمت اون رفت بعد

 .شد

 .داشتم ذوق یلیخ

 !کنم؟ فوتش االن_ 

 .دلت یتو یکی و بلند یکی. بکن آرزو تا دو قبلش_ 

 از املب ناخواسته کردمیم یهرکار و بزنم لبخند کامل تونستمینم چون

 مثل و زدم لبخند حالت اون تو و بردم دهنم یتو لبامو ومد،یم کش ذوق

 آرزوهام به و شدم رهیخ معلوم نا نقطه هی به کردمیم فکر که شهیهم

 :گفت ارشیک که کردم فکر

 اتوچشم و یزنیم لبخند هابچه مثل. یشیم بانمک یلیخ حالت نیا تو_ 

 !یشد یخوردن یکرد درشت

 .بهم بود رهیخ لبخند با که کردم نگاهش

 .شدنا آب شمعا. کن آرزو خب_ 

 اممممم.... آرزوم: گفتم و بستم چشمامو

 :گفتم بلند و گذاشتم هم رو ایهند مثل دستامو کف

 !رینگ ازم وقتچیه رو موونهید عشق نیا ایخدا_

 !بشم قربونت: گفت و دیخند

 .کن دلت تو آرزو هی حاال: گفت که کردم نگاهش خجل



 :گفتم مکث یکم با

 .یشنویم تو کنم ییآرزو هر آخه_ 

 .!گهید یدلم یتو هم تو خب: گفتم که کرد نگاهم یسوال

 .ستین جاش نجایا دختر نکن یدلبر_ 

 جاش نجایا که مگه یکنیم کاریچ کنم یدلبر: ینفهم به زدم خودمو

 !ست؟ین

 !یخواست خودت خب لیخ_ 

 :گفتم عیسر که بزنه دور زویم خواست

 ! دهیند دختر ارین در یباز جنبهیب حاال خب_ 

 ارشویک دوباره دلم تو و بستم چشمامو من و سادیوا سرجاش و دیخند

 .نداشتم ییآرزو اون جز که من.. باشمش داشته شهیهم که کردم آرزو

 :گفت که کردم فوت شمعارو و کردم باز رو چشمام

 ..مبارک شدنت ساله 91_ 

 .کوچولوخانوم نگو بهم شدما بزرگ گهید! یمرس: گفتم ذوق با

 :گفت تخس و انداخت باال ییابرو

 !گمیم_ 

 :گفت و انداخت باال یاشونه که کردم نگاهش خنده با و چپچپ

 تا تهش هفت و میشد ریپ یوقت یحت. ییکوچولوخانوم برام شهیهم تو_ 

 !میداشت بچه

 !!!تا؟ هشت هفت: شدند گرد چشمام

 .بله خب: گفت جانب به حق و دیخند
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 !کنه بزرگ تورو خود الزمه یکی: گفتم و دمیخند

 !ها سالمه 9١ من! جان؟: گفت و کرد زیر چشماشو

 بعد و خوردم و برداشتم رو کمیک یرو کیکوچ یهاشکالت از دونهی

 :گفتم

 !عقله به من؛ زیعز که ستین سال و سن به_ 

 !دارما قلب تخصص فوق_ 

 :گفتم و گرفتم خودم به یجانب به حق یافهیق

 .ستین هم التیتحص به_ 

 از کوچولو هی کمیکوچ انگشت با که کرد نگاهم خنده و حرص با

 .بود خوشمزه چقدر.. خوردم رو کیک یکناره یخامه

 !بده منم به_ 

 !؟یندار دست خودت انایاح_ 

 مبرد صورتش کینزد و زدم خامه به انگشتمو و دمیخند که کرد ینوچ

 از گرفت خندمون هردو که دهنش تو گذاشتم من و کرد باز دهنشو که

 .لوسمون کار نیا

 .ردمب عقب دستمو عیسر و دمیکش یغیج که گرفت گاز انگشتمو هوی

 !یوحش_ 

 .خب یاخوشمزه_ 

 تا زدم دور رو زیم و شدم بلند یصندل رو از و کردم نگاهش چپچپ

 .نمیبب بود باکس یتو که کادوهامو



 داخل بود شده قلب تا دو مثل که ییچشما با و سادمیوا ارشیک کنار

 ..کردم نگاه رو باکس

 تقسم تو و رنگارنگ یهالیپاست و نوتال از بود شده پر قسمتش هی

 توش که جعبه هی و داشت قرار بامزه و کوچولو نیشاسخ هی شگهید

 یچ دونستمینم که گهید یجعبه هی و بود خوشگل یلیخ ساعت دونهی

 . توشه

 :گفتم ذوق با و آوردم در شجعبه از رو ساعت

 !خوشگلهه چقدر_ 

 :گفت و درآورد یزیچ هی بشیج از

 .گرفتم خودم یبرا که ستشه ساعت هم نیا_ 

 و متعجب دستش تو ساعت نیهم ست ساعت دنید با و کردم نگاهش

 : گفتم خوشحال

 .ستم یزایچ عاشق! ولللیا_ 

 .کردم نکارویهم منم که دستش مچ به بست رو ساعتش و زد یلبخند

 .ومدیم دستم به و بود خوشگل یلیخ

 .ومدیم بهش یلیخ هم ارشیک مال

 و برداشتم رو توشه یچ دونستمینم که یاجعبه اون و دمیچرخ دوباره

 :گفتم

 ه؟یچ نیا_ 

 .یفهمیم کن بازش_ 

 هک یزیچ دنید با و کردم بازش آروم. بود یگوش یقوط هیشب شیقوط

 :گفتم زده بهت و دمیکش یاخفه غیج یخوشحال شدت از توشه

 !یمرررس یییوا!! فونیآ یگوش عیییه_ 



 .دیخند که باال دمیپر هابچه مثل و گفتم نویا

 مدل نیترگرون... داشتم آرزوشو شهیهم که یگوش.. شدینم باورم

 !فونیآ یگوش

 .بود ناممکن حالم وصف و بودم شده خوشحال یلیخ

 اب و کردم بغلش محکم و ارشیک سمت دمیچرخ و زیم یرو گذاشتمش

 :گفتم یادیز یلیخ ذوق

 .ازت یمرس! ارشیک دارم دوست یلیخ_ 

 دیچیپ دورم دستشو

 .نداشت قابلتو خواهش_ 

 !یکن تشکر دیبا گهید جور هی یول: داد ادامه طونیش

 ؟یچجور: گفتم و شدم جدا ازش

 :گفتم یحرص که گذاشت لبش رو اشارشو انگشت

 !گهید نشو پررو_ 

 !یبلد نمیبب ریبگ لب هی زودباش نوچ_ 

 ور بوسه هی عیسر شیپ قهیدق چند مثل و دادم رونیب حرص با نفسمو

 :گفت پررو که نشوندم لبش

 !ها داره فرق یلیخ کردن بوس با گرفتن لب_ 

 :گفتم خجل و شدند سرخ هامگونه و گرفتم گر

 .ستمین بلد که من_ 

 .دمیم ادتی خودم: زد یطونیش لبخند



 املب یرو رو لباش و کرد پر رو نمونیب فاصله بگم یزیچ بخوام تا

 قرار مگونه یرو رو شگهید دست و دیچیپ دورم دستشو هی و داد قرار

 ..داد

 کارشو اون یول.. شد سست تنم و رفت نفسم که کرد مزهمزه لبامو

 ...شد بسته چشمام خود به خود که داد ادامه

 نیهم واسه کنم شیهمراه تونستمینم و نبودم بلد رو گرفتن لب

 ..بودم سادهیوا مجسمه مثل یهمونطور

 زدیم کشونیم و دشونیبوسیم یکی یکی و کردیم لبام با که ییکارا

 رفتمگ گر تن یهمه یبیعج حس هی و بزنه تند تند قلبم بود شده باعث

 ...رهیبگ فرا رو

 !خجالت و عشق با خواستن بیعج حس هی

 نییپا سرمو خجالت با که شد جدا ازم یسخت به و آورد کم نفس باالخره

 ..بردم دهنم یتو دادیم رو لباش طعم که لبمو و انداختم

 !ست؟خوشمزه چقدر لبات یدونیم_ 

 :گفت که کردم نگاهش خجل

 .شهیهم.. بچشم خودم فقط طعمشو خوامیم_ 

 باشه؟ قراره نیا از ریغ مگه: گفتم آروم و زدم یلبخند

 کرد بلند رو سرم و گذاشت مچونه ریز دستشو 

 !کشمتیم که باشه نیا از ریغ_ 

 :گفت لبام به رهیخ اون و کردم یکوتاه خنده

 .یکنیم میهمراه هم تو نباریا_ 

 ...یول_ 

 .!گهید ذوقم تو نزن_ 



 ترصیحر و داد قرار لبام یرو لباشو دوباره بگم یزیچ خواستم تا

 تمگذاش هاششونه یرو دستامو ناخواسته نباریا که شد دنمیبوس مشغول

 خودش که ییکارا تکرار با.. کردم شیهمراه نبودم بلد نکهیا با و

 .کنهیم

 ...!ایدن طعم نیبهتر.. بود بکر اوالدهفوق لباش طعم
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 کردمیم فکر که یمن.. ساختش واسم ارشیک که بود یقشنگ شب یلیخ

 چیه حاال یول م،یکن یآشت ممکنه محاله ها حاال حاال شبشید کار با

 ...نداشتم ازش یدلخور

 و شدم بلند و برداشتم چمدون تو از لباس دست هی یاضافهبه رو حولم

 به رو میقبل گرازه یگوش تو یهاشماره داشت که کردم نگاه ارشیک به

 یتو هاروشماره بود رفته ادمی قبال. دادیم انتقال خوشگلم فونیآ

 .کنه وشونیس یکی یکی بود مجبور نیهم واسه زمیبر مکارتیس

 .رمیبگ دوش هی رمیم من ارش،یک: گفتم

 کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 !ام؟یب منم یخوایم. باشه_ 

 و دیخند که کردم نثارش ییپررو و کردم نگاهش زدهخجالت و چپچپ

 .شدم حموم وارد و اتاق یتو در تک سمت رفتم من

 رو لبام همزمان و گذاشتم رختکن یتو رو لباسام و بستم رو در

 گهید یخوراک تا چند و کیک هم و شام هم نکهیا با.. کردم مزهمزه

 !خوشمزه یلعنت.. داشت رو لباش طعم لبام هنوزم یول میبود خورده

 :گفتم رلبیز و گرفت خندم فکرم از



 !ایح یب یدختره_ 

 و کردم باز رو دوش لباسام آوردن در بعد و زدم کنار رو فکرام

 ........سادمیوا رشیز

 لباسام و کردم خشک رو خودم رختکن یتو یاقهیدق41 دوش هی بعد

 حموم از و دمیپوش بود رنگ یصورت ست شلوار و تاپ هی که رو

 چون. خوابه انگار و تخت یرو دهیکش دراز دمید که شدم خارج

 .داریب ای خوابه که نبود معلوم بود چشماش یرو ساعدش

 نهیآ پشت بعد و رفتم باالش و قد یصدقه قربون رلبیز کوچولو هی

 .کنم خشک رو موهام تا نشستم

 :زدم غر

 یبعض! خدا؟ یا داره مورو همه نیا کردن خشک یحوصله یک_ 

 .کنم کوتاهشون که سرم به زنهیم وقتا

 قبل و کردم دایپ رو سشوار گشتن یکم بعد زدمیم غر که همزمان

 :اومد ارشیک یصدا کنم روشنش نکهیا

 .کنمیم خشکشون خودم یکن غر غر خوادینم_ 

 ؟یبود داریب: سمتش دمیچرخ و دمیکش ینیه بودنش ییهوی از

 .برد خوابم لحظه هی که بودم تو منتظر آره_ 

 و گرفت ازم رو سشوار و سادیوا سرم پشت اومد اون و گفتم یآهان

 :گفت کردیم مرتب یکم رو موهام داشت که همونطور

 ؟یکن کوتاهشون که ستین یقشنگ نیا به یموها فیح_ 

 تا کردیم مرتبشون داشت یکیکوچ لبخند با که کردم نگاهش نهیآ تو از

 .بکشه سشوار

 .کردنشون شونه و کردن خشک سخته بلنده یلیخ: گفتم



 ؟.چطوره. من با کارا نیا بعد به نیا از: گفت و کرد نگاهم نهیآ از

 .شهیم یعال: گفتم زده ذوق

 .عاشقشونم چون نکن کوتاهشون وقتچیه پس_ 

 !فقط؟ یموهام عاشق یول. چشم_ 

 :کرد یکوتاه یخنده و دیفهم منظورمو

 !خودت یوونهید موهاتم، عاشق_ 

 .شد حاال: دمیخند منم

 آروم یلیخ و کرد روشن و زد برق به رو سشوار و زد یلبخند

 ...شد موهام کردن خشک مشغول

 شونه موهامو همزمان و برداشت رو برسم جلوم زیم از و شد خم

 ... دیکش

 بودم دختر که یمن کرد،یم کارشو ماهرانه ارشیک که انقدر

 !تونستمینم

 و کرد خاموش سشوارو بعد و دیکش شونشونه و کرد خشکشون کامال

 تا و بودن شده ختهیر دورم آزادانه که موهام جنگل به شد رهیخ لبخند با

 .دنیرسیم کمرم ریز

 .. قشنگن چقدر نیبب_ 

 .شدم بلند جام از و زدم یلبخند

 !قشنگه چشمات_ 

 ..ادیم خوابم یلیخ: دادم ادامه و دمیکش یاازهیخم

 .منم اوهوم_ 

 اومد زدن مسواک بعد اونم که دمیکش دراز روش و تخت سمت رفتم

 ...کرد بغلم آروم و دیکش دراز کنارم
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 :گفتم من و دیکش باال مشونه تا رو پتو

 . یکرد خوشحالم یلیخ.. امشبت زیسوپرا بابت یمرس بازم_ 

 :گفت یکمرنگ لبخند با

 نتونستم نبود خوب حالم چون شبید بخاطر اما. بود نیهم قصدمم_ 

 .دیببخش.. کنم زتیسوپرا بود ذهنم تو قبل از که یاونطور

 شبید. یاخسته معلومه چشمات از بخواب حاال. بود یعال هم یلیخ_ 

 ؟یبود کجا

 خوابم کردمیم یهرکار یول. الیو یجلو ن،یماش تو نجایهم_ 

 .بودم مونیپش.. بود تو شیپ فکرم.. بردینم

 .نکن فکر بهش گهید_ 

 که تنم باال و گردنم رو خورد سر نگاهش لحظه هی و داد تکون سرشو

 سرخ هامگونه و دمیگز لبمو تمیوضع دنید با و کردم نگاه خودم به

 رخ به رو کلمیه که رو تنگ شلوار و تاپ نیا یعقل چه با من. شدن

 دید وت کامال دمیسف پوست! بودم؟ دهیپوش بود باز تاپ یقهی و دیکشیم

 !بشه زیه داشت حق ارشیک و بود

 :گفتم یحرص و کردم نگاه ارشویک عیسر

 !چرون چشم زیه کن شیدرو نگاهتو یهووو_ 

 : دوخت چشمام به نگاهشو و دیخند

 !ه؟یحرف کنم نگاه زیه زنمو دارم دوست_ 

 ! ستمین زنت هنوز که من_ 



 و شدم سرخ بناگوش تا منظورش گرفتن از که شد طونیش نگاهش

 :گفتم عیسر

 .هنوز مینکرد عقد که بود نیا منظورم_ 

 ! یزنم یعنی نیا میکرد موقت عقد که ما_ 

 . کنه تمیاذ خواستیم شعوریب

 زنم هنوز نکهیا از منظورت پس: داد ادامه و کرد نگاهم ترطونیش

 !بود؟ یچ یستین

 .بهش کردم پشت عیسر و دمیکش یاخفه غیج

 !منحرف یایحیب_ 

 !نبود؟ لحاظ اون از منظورت مگه. خب کردم یمعن خودتو حرف_ 

 .!قهرم. مزهیب شو خفه_ 

 .شد حلقه دورم دستاش و دیخند

 .نکن قهر حاال کردم یشوخ_ 

 :گفت که کردم نگاهش زونیآو یلبا با و سمتش دمیچرخ

 !المصب یشد یخوردن لباست نیا با یلیخ_ 

 .گهید بخواب ریبگ! ارشیک_ 

 گرد یچشما با و دمیکش ینیه من و روم زد مهیخ هوی و کرد ینوچ

 .کردم نگاهش شده

 !چته؟_ 

 !!بخورم رو خوشمزم خانوم کمی خواب قبل خوامیم: گفت لبام به رهیخ

 .امیب رونیب رشیز از کردم تقال و دمیکش یغیج

 !کن ولم شعوووریب_ 



 .انداخت باال ییابرو و دیخند

 .ستدهیفایب چون نکن تقال_ 

 رو ناخونامو زدهخجالت که گردنم تو برد فرو سرشو و گفت نویا

 برخورد از که دیکش گردنم یتو یقیعم نفس اون و فشردم بازوهاش

 ..دمیگز لبمو و شد مورمور تنم گردنم پوست به داغش یهانفس

 :داد ادامه و گفت یاوم

 !خوشبوعه یلیخ تنت_ 

 .. گرفتم گر و شدم سرخ خجالت از

 !؟یزد یچ بدن شامپو: گفت و کرد بلند رو سرش

 ...نزدم: گفتم خجل

 !خوشبوعه خودت تن پس: زد یلبخند

 یابوسه و برد گردنم تو سرشو دوباره اون و زدم یشرم از پر لبخند

 ..شدند بسته چشمام که زد شاهرگم یرو

 ور یحس هی و دادیم بهم یخاص لذت کاراش.. دیبوس رو گردنم بار چند

 دماورین تاب اخرش.. شم تابیب شدیم باعث که کردیم فعال وجودم تو

 :گفتم التماس با و زدم چنگ بازوشو و

 !ارشیک_ 

 .شششیه_ 

 دست برخورد از که گذاشت کمرم یگود رو تاپم ریز از دستشو

 داشت..! شد خمار چشمامم و شد داغ تنم یهمه زدمخی پوست به گرمش

 ! کرد؟یم کاریچ باهام

 ارفر لبام نیب از یکیکوچ آه خودآگاه نا که داد ادامه کاراشو نیا انقدر

 !رهیبگ گردنم از یگاز و بشه صیحر شد باعث و کرد



 و دیبوس و داد قرار قلبم یرو درست لباشو و رفت ترنییپا سرش

 ...کرد نوازش کمرمو همزمان

 دادم اجازه دمیفهم تازه نشست شلوارم کمر یرو که شگهید دست

 ...نبود خوب هردوتامون یبرا اصال نیا و بره فرا حدش از شتریب

 شدهش خمار نگاه و کرد بلند سرشو که کردم صداش و کردم تقال عیسر

 رو وجودم یهمه شرم و بودم کرده عرق خجالت از.. بهم دوخت رو

 ..بود گرفته

 .یکنیم یرو ادهیز یدار. ارشیک بسه_ 

 :گفت طاقتیب و برد گوشم پشت موهامو

 زا ترسمیم. ستکننده وونهید بدنت.. جانان کنهیم تابمیب وجودت_ 

 .!میش هم مال امشب نیهم بده اجازه.. بدم دستت

 :گفتم دلم حرف برخالف یول سوزوند قلبمو زدنش حرف لحن و حالش

 .یداد قول تو باشه ادتی.. نه عقدمون قبل_ 

 ! مونمیپش_ 

. یبخواب بهتره االن یول ستین خوب حالت فهممیم.. ارشیک نه_ 

 ...دهینرس وقتش هنوز

 ..گفت یرلبیز یباشه و کرد نگاهم لحظه چند

 .قرمزه یلیخ چشمات.. بخواب_ 

 دست و سرم کنار دستشو هی و گذاشت منهیس یقفسه یرو سرشو

 تو هاشوپنجه و گذاشت بود بالشت یرو که دستم یرو رو شگهید

 ..کرد قفل هامپنجه

 بود قشنگ یلیخ.. زدم یلبخند میبخواب حالت نیا تو بود قرار نکهیا از

 و کردمینم حس رو شینیسنگ اما بود روم نکهیا با. ینطوریا

 ... داشتم یخوب حس برعکس



 کنهن کرش صبح تا قلبم بلند یهاتپش یصدا و بود قلبم یرو گوشش

 !خوبه

 :گفتم و کردم نوازش رو شرهیت یاقهوه و نرم یموها آزادم دست با

 ...!مهربونم عشق یبخواب آروم_ 

 :کرد زمزمه یداریب و خواب نیب که بود خسته یلیخ انگار

 ...دارم دوست_ 

 ...رفت خواب به و شد منظم هاشنفس بعد و
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 ما که یروز یفردا.. تهران میبرگشت بعد و میموند شمال تو روز دو

 ساده ینامزد هی و بودن کرده دعوت رو پارسا یخونواده میبود رفته

 !شتندا عجله یلیخ انگار. کنن عقد انایک کنکور بعد تا بودن گرفته

 انصافا. آلمان میبرگشت بعد و میموند رانیا تو یاهفته هی حدود هم ما

 هفته هی نیا تو و بودن اوالدهفوق الشونیفام و ارشیک یخونواده

 گهید هم رو خونوادش و ماندانا.. بهم گذشت خوش یلیخ باهاشون

 کهیت همش! بود افتضاح باهام رابطش هم بزرگش مامان. میدیند

 و دادیم جوابشو احترام با ارشیک و دادمینم تیاهم من یول نداختیم

 !برجکش تو زدیم

 من و مارستانیب بود رفته ارشیک هم صبح امروز و میبود دهیرس شبید

 .بودم تنها

 گاهن فنیآ یریتصو تو از و شدم بلند مبل یرو از که اومد فنیآ یصدا

.. میباش هم دور انیب امروز بود قرار. خالن و سیراو دمید که کردم

 .شهینم باز و کرده ریگ دمید که فشردم رو دکمه



 .درو کنم باز خودم رفتم و دمیکش یپوف

 همو در دم همونجا خاله دنید با و کردم باز رو در و کردم یط اطویح

 :گفتم من و میکرد بغل

 .جون خاله بود شده تنگ برات دلم یلیخ_ 

 ..دخترم همنطور منم_ 

 .میکرد بغل گرویهمد هم سیراو با و شدم جدا ازش

 خانوم؟ یآبج یچطور_

 !جانان یشعوریب یلیخ_ 

 .شدم جدا ازش و دمیخند

 وقت هی که بزنم زنگ بهت دمیترسیم کن باور. یخودت شعوریب_ 

 .نباشه اونجا نیآرم

 .کردم یشوخ بابا دونمیم: زد یلبخند

 یباالمدل مشکوک نیماش هی به نگاهم لحظه هی که ببندم رو در رفتم

 و دیکشیم باال رو ششهیش داشت رانندش.. افتاد در یجلو رنگ دیسف

 شماشچ فقط من و دیکش باال کامل رو شهیش نمیبب صورتشو بخوام تا

 .بود آشنا برام اوالدهفوق چشماشم. بود زن هی.. دمید رو

 رد دم چرا نمش؟یبب نخواست و اومد آشنا برام انقدر که بود یک یعنی

 .بودم زده توهم حتما. بستم رو در و شدم الشیخیب بود؟ سادهیوا

 .تو میبر دیسادیوا چرا: گفتم و دمیچرخ

 .میرفت خونه سمت به باهم و گفتم نویا

 تمداش نویا ترس همش. میاومد نجایا تا یاسترس چه با یدونینم: سیراو

 یول. نفهمه نجارویا آدرس و نکنه بمونیتعق نیآرم وقت هی که

 .کردینم بمونیتعق خداروشکر



 ..ستین دنبالم گهید که بهیعج واقعا_ 

 .خبرمیب گمیم منم رهیگیم سراغتو من از بار صد یروز! ست؟ین_ 

 از. مایباش خوش هم دور میاومد مثال بحث نیا الیخیب: گفت خاله

 ران؟یا گذشت خوش چخبر خودت

 .یخال جاتون. یلیخ آره: گفتم و میشد خونه وارد

 .خوبه حالت که خوشحالم: گفت و زد یلبخند

 .امیم االن منم دینیبش دیبر: گفتم و زدم یلبخند منم

 :گفت و کرد نگاه خونه به سیراو

 .هییجا عجب! واو_ 

 مرفت هم من و نشستن مبل هی رو هرکدوم و رفتن اونام و دمیخند کوتاه

 .آشپزخونه تو

 و ییرایپذهال رفتم و داشتمبرش ینیریش همراه و ختمیر یچا وانیل سه

 .نشستم خاله یروبرو و راورس کنار و گذاشتمش زیم یرو

 نجا؟یا ادیب شب یگفت الکس و عموصابر به خاله؟_ 

 ..میش مزاحم خوامینم یول. آره_ 

 .دیخونوادم مثال! نشنوما سیه: گفتم و کردم یزیر اخم

 .برم قربونت_ 

 .خدانکنه_ 

  چخبر؟ خب: گفت سیراو

 ؟یخوب الکس با چخبر؟ تو از.. یسالمت که خبر_ 

 !کنه گوش حرف یلیخ بچم بابا آره_ 



 که تتیاذ هیچطور ارشیک جانان؟ یچ خودت: گفت خاله و دمیخند

 کنه؟ینم

 ..مهربونه یلیخ نه: گفتم و زدم یلبخند

 !که؟ دیهست دیداد که یقول اون سر. خداروشکر_ 

 .انداختم نییپا سرمو و شدم سرخ منظورش دنیفهم از

 هوم؟_ 

 .راحت التیخ. میهست آره: گفتم و کردم نگاهش

 :گفت گوشم تو و گرفت پهلوم از یشکونیو سیراو

 !من عشق یخودت خر_ 

 :گفتم آروم و کردم نگاه طونشیش یچشما تو و چرخوندم سرمو

 مگه؟ چطور_ 

 !گردنت رو یکبود_ 

 :گفت خاله که بگم یزیچ خواستم و دمیگز لبمو

 دخترا؟ نیکنیم پچ پچ نیدار یچ_ 

 .جون مامان یچیه: گفت و دیخند سیراو

 !دایکن یمخف ازم یزیچ که نشدم ریپ یاونقدر هنوز_ 

 !گهیم پرت و چرت دخترت نیا. جونم خاله یسر تاج شما: گفتم

 :گفتم و شد جمع درد از صورتم که پهلوم به دیکوب محکم آرنجشو

 !آخه؟ یدار کاریچ من یپهلو با امروز تو یوحش_ 

 .االغ حقته_ 

 ونهردوت دایستین بچه قبل مثل گهید. شما دست از: گفت و دیخند خاله

 !دیدار شوهر
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 ها قبال مثل.. میزد حرف باهم یکل و میبود سیراو و خاله با شب تا

 کردمیم حس بود یوقت و بود مامانم نیع خاله.. دختر و مادر نیع

 هم سیراو. چهرشون هم بود هم نیع اخالقاشون هم.. ستزنده مامانم

 .دخترخالم نه بود خواهرم گهید که

. بود یخوب شب. بودن نجایا شام و اومدن الکس و صابر عمو هم شب

 .بودن شده جور هم ارشیک با و بود یخوب پسر یلیخ الکس

 جمع رو ینیریش و وهیم یظرفا داشتم االن و رفتن هم شب 9٢ ساعت

 .کردیم کمکم و بود شده یخوب بچه هم ارشیک. کردمیم

 هب رو و آشپزخونه بردم برداشتم و کردم جمع رو یخوروهیم و بشقابا

 :گفتم شستیم رو شام یظرفا داشت که ارشیک

 .یشد خسته تو شورمیم من رو شهیبق ورنیا ایب_ 

 .روقتهید بخواب برو تو. خوبم بابا نه_ 

 هی.. بهش شدم رهیخ و گذاشتم نکیس طرفاون ظرفارو و زدم یلبخند

. ودب دهیپوش باهاش همرنگ دستکش تا دو و بود زده رنگ زرد بندشیپ

 .کردیم باحالش و ومدیم بهش یلیخ

 خودم برو ایب. گهید مارسانیب یبر دیبا صبح تو ارشیک_ 

 .شورمشونیم

 هک ییهاوهیم رفتم و دمیکش یپوف که داد ادامه کارش به و کرد ینوچ

 ........بزارم خچالی یتو رو بود مونده

 زیم یهالبه به دستامو و دیکش ریت دلم لحظه هی بستم که رو خچالی در

 و بست رو آب عیسر ارشیک که گفتم یآروم آخ و گذاشتم یغذاخور

 :گفت نگران و گرفت بازومو. کمینزد اومد و درآورد رو کشاشدست



 جانان؟ شدیچ_ 

 .یکم کنهیم درد دلم ستین یزیچ: گفتم و سادمیوا صاف

 دکتر؟ میبر یخوایم_ 

 .خوبم نه_ 

 انته؟یماه: گفت هوی و کرد نگاهم نگران

 کجا از.. شرم از شدم سرخ بناگوش تا و شدند گرد چشمام حرفش از

 بود؟ دهیفهم

 دیخند که گرفتم ازش نگاه زدهخجالت

 ؟یکشیم خجالت چرا_ 

 :داد ادامه و کردم نگاهش زده شرم

 .دخترا همه واسه هیعاد زیچ هی_ 

 !شدنا فضول هم مردا. یهرچ حاال: گفتم یحرص

 ..دیخند دوباره

 هاروقرص یجعبه توش از و کردم باز رو درش و خچالی سمت رفتم

 :گفت ارشیک که برداشتم

 .یبخور مسکن خوادینم_ 

 بخوابم تونمینم کنهیم درد دلم یول: گفتم خجل و کردم نگاهش

 .ینطوریا

 .خچالی تو گردوندبرش و گرفت دستم از رو جعبه و سمتم اومد

. بدم ماساژ کمرتو امیب بشورم ظرفارو من بکش دراز برو تو_ 

 .یشیم خوب ینطوریا

 ..شدم خارج آشپزخونه از و دادم تکون سرمو خجل



 ..رفتم باال هاروپله آروم آروم و گذاشتم دلم رو دستمو

 رو نفسم درددل ینطوریا بود مانهیماه اول شب هروقت شهیهم

 ....دیبریم

 اسلب هی کارام انجام بعد و یبهداشتسیسرو تو رفتم و شدم اتاق وارد

 آباژور کردن روشن و چراغ کردن خاموش بعد و دمیپوش ترراحت

 .دمیکش دراز در به پشت و تخت یرو

 واسه شد لباساش کردن عوض مشغول و اومد قهیدق چند بعد هم ارشیک

 تخت لب و اومد لباساش ضیتعو بعد اونم و سمتش دمینچرخ نیهم

 : گفت آروم و نشست

 ؟یدیخواب_ 

 .ذارهیم درددل مگه نه: سمتس دمیچرخ

 .بخواب دمر بچرخ_ 

 ...یول: گفتم خجالت با

 .گهید دمیم ماساژ کمرتو فقط. یبکش خجالت ازم خوادینم_ 

 و شد ترکینزد بهم که دمیکش دراز شکمم یرو و دمیچرخ حرفیب

 دادنش ماساژ مشغول آروم و گذاشت کمرم یرو لباسم ریز از دستشو

 ..شد

 .بود فکرم به هم طمیشرا نیا تو و بود مهربون شهیهم المصب

 رموس و دمیگز لبمو خجل که نشست نمیت*سو بند یرو دستش لحظه هی

 .دیخند طونیش اون و بردم فرو بالشت تو

 .!کنم باز بندو نیا خودم که یروز ادیم یک_ 

 ..بردم فرو بالشت تو شتریب رو سرم و دمیکش ینیه



 و کنه باز دهن نیزم خواستیم دلم و بودم دهیکش خجالت ازش یلیخ

 ..ببلعه منو

 یاحرفه طرف هی از.. شد کمتر یلیخ دردم که کمرمو داد ماساژ انقدر

 .بود مسکن نیع برام دستاش گهید طرف از و کردیم کارشو

 یرو رو پتو و بغلش یتو دمیکش پشت از و دیکش دراز کنارم

 .دیکش هردوتامون

 دردت؟ شد بهتر_ 

 .اوهوم_ 

 .گذاشت شکمم یرو و شرتمیت ریز برد دستشو

 .ها کن دارمیب بده حالت یدید شب اگه_ 

 .یمرس.. باشه_ 

 ..زد روشون یابوسه و دیکش نفس موهام تو

 .ریبخ شب_ 

 ..ریبخ هم تو شب_ 

 ...برد خوابمون هردو زود یلیخ و بستم چشمامو
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 با و شدم داریب نازم خواب از میگوش خوردن زنگ یصدا با صبح

 یعسل زیم یرو از و کردم دراز دستمو پتو ریز و بسته یچشما همون

 .برداشتم رو یگوش



 و کردم وصل تماسو. نوراست دمید که کردم باز چشمامو زور به

 :گفتم خوابالود و چسبوندم گوشم به رو یگوش

 !زدنه؟ زنگ وقت یصبح اول عنتر_ 

 :گفتم یحرص من و شد بلند خندش یصدا

 ! کوفت و زهرمار_ 

 هیچ یصبح اول! داره دنید افتیق هیاونطور صدات جانان یوا_ 

 .ظهره دوازده ساعت

 .گهیم راست دمید که کردم نگاه ساعت به و کردم باز چشمامو دوباره

 .بودم خواب من یهرچ خب: گفتم مظلوم و نشستم

 .یسونوگراف رفتم صبح امروز. یبود خواب یکرد غلط_ 

 پسر؟ ای دختره شد؟یچ خب: گفتم عیسر و دیپر خوابم

 .پسره: گفت ذوق یکل با

 !خاله عشق. جانم یا: گفتم خوشحال و زدهذوق منم

 .شد خوشحال چقدر یدونینم بهزاد_ 

 !نمشیبب زودتر یهرچ خوامیم زمیعز ییوا. کنه حفظش براتون خدا_ 

 نتظارا ماه پنج دیبا هنوز. که یخوشحال شتریب منم از تو: گفت و دیخند

 .میبکش

 !زمممیعز. ستین یزیچ که ماه پنج خب_ 

 ؟یکاریب امروز: گفت و دیخند دوباره

 چطور؟. آره_ 

 .یسمونیس دنیخر واسه میبر دنبالت امیم گهید ساعتمین_ 

 .من نه ها باباشه کار اون انایاح_ 



 قهیسل موردا نیا تو تازه. رفت زدن زنگ مارستانیب از که بهزاد_ 

 باشه؟. یباش تو خوامیم نداره

 .منتظرم در دم گهید ساعتمین من پس. زمیعز باشه_ 

 .فعال پس. بشم قربونت_ 

 دمش بلند. انداختمش تخت یرو و کردم قطع رو یگوش و کردم یخدافظ

 و دست شستن و زدن مسواک بعد و یبهداشتسیسرو تو رفتم و

 .رونیب اومدم صورتم

 هشد یعال. کردم نگاه خودم به نهیآ تو و زدم دخترونه و کیش پیت هی

 .بود دهیپوش نکهیا هم خوردیم نجایا طیمح به هم.. بودم

 صبحونه زیم هی ارشیک دمید که شدم آشپزخونه وارد و نییپا رفتم

 هی و نشستم زیم پشت و رفتم شصدقه قربون. برام دهیچ باحال

 .شدم ریس و خوردم مفصل یصبحونه

 اما. بودم شده چاق یکمی هفته دو نیا تو و بودم شده کمویش ایتازگ

 .داره دوس کلمویه نیا و خوبه ینطوریا گفتیم ارشیک

 اون از یخبر گهید. الغر نه و بودم چاق نه چون. داشتم دوست خودمم

 استخون و پوست نیع ارشیک از یدور ماه سه اون یتو که یجانان

 .نبود بود شده

 قفل رو در و شدم خارج خونه از و برداشتم اپن یرو از رو فمیک

 که ینیماش همون دنید با و کردم باز رو در کردم یط رو اطیح. کردم

 بود آشنا برام اوالدهفوق چشماش هم شراننده و بود در یجلو روزید

 !ستین یعاد زیچ هی کردمیم حس و برام بود مشکوک... کردم تعجب

 .چهرشو دمیدینم و بود یدود هاششهیش االنم

 .نداد بهم رو شتریب الیخ و فکر یاجازه گهید نورا اومدن



 و نشستم جلو و زدم دور نویماش که نگهداشت جلوم رو خوشگلش بنز

 .میکرد بغل همو و دادم سالم

 خانوم؟ مامان یچطور_ 

 .امیعال_ 

 .خداروشکر_ 

 یابچگونه لحن با و کردم نگاه برآمدش یکم شکم به و شدم جدا ازش

 : گفتم

 !خاله؟ عجق یچطول آقاپسل سالم_ 

 .افتاد راه و دیخند

 گذشت؟ خوش رانیا_ 

 .یخال جاتون. اوهوم_ 

 ندونست صالح دکتر یول میایب میداشت دوست یلیخ هم بهزاد منو_ 

 .ستین خوب برام دور راه مسافرت. بچه بخاطر

 .میریم باهم هممون اومد ایدن به نکهیا بعد شاالیا نداره یاشکال_ 

 .شاالیا_ 

 چطوره؟ ارشیک با رابطت ؟یخوب خودت_ 

 !یعال_ 

 نه؟ یشد زیسوپرا یلیخ تولدت واسه_ 

 :گفتم و سمتش دمیچرخ متعجب

 ؟یداشت خبر مگه_ 

 !کنه زتیسوپرا یاونطور که بهش دادم من هم رو شدهیا. آره خب_ 



 از بزاره رخبیب منو شب تا صبح یگفت تو یعنی شعوریب: گفتم یحرص

 !شم؟ زنده و رمیبم ینگرون از تا خودش

 !آره: گفت خنده با

 !یخر یلیخ_ 

 دیخند دوباره

 .یدار لطف_ 

 ..نورا یراست: گفتم که بود گذشته قهیدق چند

 جونم؟_ 

 دمشید که لحظههمون که بود سادهیوا ینیماش هی در یجلو روزید_ 

 و بود زن هی.. دمید رو چشماش فقط من و دیکش باال رو ششهیش

 کار واسه اون و زدم توهم دیشا کردم فکر اولش. آشنا برام اوالدهفوق

 ...دمشید بازم امروز یول. سادهیوا در یجلو یاگهید

 در؟ یجلو دهیسف لکسوس همون_ 

 .آره_ 

 . خب بگو ارشیک به_ 

 .ترسمیم. الیخیب نه_ 

 !وونه؟ید یچ از_ 

 فکر چرا. رسهینم ذهنم به یکس چون. زدم توهم من دیشا یچیه_ 

 ؟یالک کنم ریدرگ هم ارشویک

 وبگ شیدید بازم اگه میکنیم صبر یروز چند. یراحت هرجور باشه_ 

 .ارشیک به حتما

 .باشه_ 

 ...میشد ادهیپ هردو و نگهداشت یپاساژ یجلو بعد لحظه چند
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 ...بعد روز چند

 میبود رفته نورا با بار سه روز چند نیا تو و بود گذشته یروز چند

 سه یقبل دفعه یحت. بود حساس و داشت ذوق یلیخ.. دیخر واسه رونیب

 !میبخر بچگونه جوراب تا چند فقط تا میگشت پاساژو ساعت

 و میبود دهیخر کوچولو انیرا واسه ینوزاد ناز یلیخ یلباسا هم امروز

 .میبود نیماش تو االنم

 .بزارن انیرا رو بچه اسم بود قرار

 هر که یادهیسف لکسوس اون یول بود رفته شیپ یعاد روز چند نیا

 موفق هم وقتچیه. بود انداخته ترس به منو دمشیدیم در یجلو روز

 چون مبود نگفته هم ارشیک به. نمیبب رو نهیماش تو که یآدم بودم نشده

. نهیرمآ کار دونستمیم ییجورا هی آخه. وفتهیب براش یاتفاق دمیترسیم

 .دیرسینم فکرم به اون جز یکس چون

 ونیماش هوی یول بشه کوچه وارد تا زد دور و میشد کینزد کوچمون به

 :گفت یانقطه به رهیخ و نگهداشت

 !شده ادهیپ نیماش از لکسوسه اون راننده. جانان کن نگاه_ 

 و بود شده ادهیپ نیماش از که یزن به دمیرس و کردم دنبال نگاهشو رد

 بدم صیتشخ تونستمینم و بود بهم پشتش.. زدیم حرف یگوش با داشت

 با من و شه نیماش سوار تا ورنیا دیچرخ و گذشت یالحظه چند. هیک

 :گفتم زدهبهت و شدند گرد چشمام ماندانا دنید

 !مانداناست نکهیا عه_ 

 دیبا یچ واسه اون ارش؟یک زونیآو یدخترعمو: گفت متعجب نورا

 !بده؟ کیکش تونخونه در یجلو شب تا صبح



 !آشقال یزه*هر: گفتم و دمیگز حرص با لبمو

 .داشت نگهم و گرفت دستمو که شم ادهیپ خواستم

 !؟یریم کجا_ 

 یوه*گ چه ما خونه در یجلو روزه چند. دهنش تو بزنم رمیم_ 

 !خوره؟یم

 دیبان اون هیچ لشیدل میبفهم دیبا. کن کنترل خودتو جانان، باش آروم_ 

 خب؟. مشیدید ما بفهمه

 .باشه: دادم رونیب حرص پر نفسمو

 .بگو ارشیک به امشب نیهم تو_ 

 ..شهیم یعصب بگم_ 

 بگو تو. کنهیم شیعصب ازش یکرد پنهون هم االن تا که نیهم_ 

 .بهش

 ام رفتنش با. رفت و کرد روشن نویماش هم ماندانا.. دادم تکون سرمو

 :گفت و نگهداشت در یجلو و میشد کوچه وارد هم

 .کنمیم عالفت دیببخش_ 

 دنیخر خودمم من وونه؟ید هیحرف چه نیا: گفتم و کردم یزیر اخم

 .دارم دوست یلیخ روبچه لیوسا

 .مهربونش یخاله یمرس_ 

 .تنهام منم. تو ایب هم تو خب: گفتم و زدم یلبخند

 .بابام شیپ رمیم سر هی منم. زمیعز گهید نه_ 

 .خدافظ. پس باشه_ 

 .زمیعز خدافظ_ 



 منتظر اونم و کردم باز رو در و آوردم در بمیج از رو دیکل و شدم ادهیپ

 .رفت یکوتاه بوق با و تو برم من تا شد

 .شدم خونه وارد و کردم یط رو اطیح و بستم رو در

 دراز و مبل یرو کردم پرت و آوردم در رو مانتوم و شال و فیک

 ..فکر تو رفتم و یراحت یکاناپه رو دمیکش

 ؟بود یچ دادیم کیکش خونه یجلو روز هر نکهیا از ماندانا قصد یعنی

 تمسین ماندانا: »گفت که افتادم ارشیک عمه یخونه تو حرفش اون ادی

 !«نکنم اهیس روزگارتو اگه

 ازمب بود حرف هی فقط و ادیبرنم دستش از یکار دونستمیم نکهیا با

 .گفتمیم ارشیک به دیبا حتما امشب و بودم دهیترس

 و بود شده رید. دادیم نشون رو 6:9١ که کردم نگاه یوارید ساعت به

 .کردمیم درست شام دیبا

 به یآب هی ملباسا ضیتعو بعد و اتاقم تو رفتم و برداشتم رو فمیک و لباسا

 وارد و رفتم نییپا هاروپله.. شدم خارج اتاق از و زدم صورتم و دست

 درست و یماکارون لیوسا کردن آماده به کردم شروع و شدم آشپزخونه

 ....کردنش

 

 منتظر و کردم کم رو گاز ریز من و شد حاضر غذام ساعت دو بعد

 اطیح تو و اومد نشیماش یصدا بعد ربع هی اونم که موندم ارشیک

 .کرد پارکش

 و دمش بلند یغذاخور زیم پشت از قفل تو دیکل چرخش یصدا دنیشن با

 ..یورود سمت رفتم

 زدم یلبخند که داخل اومد و کرد باز رو در

 .ینباش خسته. سالم_ 



 زد یلبخند اونم و کرد نگاهم

 ؟یخوب. سالم کیعل_ 

 ؟یخوب تو. یمرس اوهوم_ 

 !شمیم تلف یگشنگ از دارم: گفت خنده با و رک

 شامو یبشور صورتتو و دست و یکن عوض لباساتو تا: گفتم و دمیخند

 .کشمیم

 !من یکدبانو خانوم چشم_ 

 ...رفت هاپله سمت اون و زدم یپرذوق لبخند

 .شدم سفره دنیچ مشغول و آشپزخونه تو رفتم منم
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 هک نشست زیم پشت و شد آشپزخونه وارد و نییپا اومد بعد قهیدق چند

 .گذاشتم روبروش و گذاشتم زیم رو و دمیکش رو یماکارون سید منم

 .یمرس_ 

 .جونتنوش_ 

 رون؟یب دیرفت نورا با امروزم_ 

 .آره_ 

 .دیکش غذا خودش واسه بعد و من واسه اول معمول طبق و گفت یآهان

 .میشد خوردن مشغول و کردم یتشکر و گرفتم رو بشقابم

 : گفتم و خوردم رو نوشابم از کوچولو هی گذشت که یکمی



 ارش؟یک_ 

 کرد بلند سرشو

 جانم_ 

 یتو رفت اخماش که کردم فیتعر براش نیماش اون راجب ویچ همه

 .هم

 !؟یگیم بهم االن تو وقتاون_ 

 .شم مطمئن خواستم_ 

 ه؟یک یدیفهم خب: گفت و دیکش یقیعمنفس

 .مانداناست. دمشید امروز: گفتم یکوتاه مکث با

 کرد نگاهم متعجب

 ؟یمطمئن_ 

 کار؟ نیا از هیچ هدفش بنظرت. دمشید خودم. خب آره_ 

 .بکنه یکار تونهینم که اون نترس: گفت که شد ترسم متوجه

 نیا شهیم مگه.. دهیم کیکش در یجلو شب تا صبح روزه چند یول_ 

 باشه؟ منظور یب

 .نترس یزیچ از تو ارمیدرم توشو ته خودم. دونمینم: گفت دیترد با

 باشه؟

 .ندارم یخوب حس من ارشیک باش مواظب فقط. باشه_ 

 ؟.بکنه تونهیم کاریچ یتوهم اون بابا نه_ 

 نیا و کنهیم اهیس روزگارمو گفت روزاون ستین ادتی یول کارچیه_ 

 !حرفا؟



 و چرت نکن فکر بهش تو. زده یحرف نیچن خورده وه*گ یلیخ_ 

 .گفته پرت

 !شدند سرد هم گامیدته اه: گفت بشقابش به ینگاه با

 .یالیخیب یلیخ: گفتم و دمیخند

 :گفت دادنش قورت بعد و خورد رو گشیدته از یکمی

 یبافالیخ هی شهیهم مثل مطمئنم. که ستین یاکنندهنگران زیچ آخه_ 

 .کرده ییها

 مونیماکارون خوردن مشغول یاگهید حرف یب و گفتم یاوهوم

 ..........میشد

 

 وت گذاشتم و کردم درست قهوه وانیل تا دو و شستم ظرفارو شام بعد

 یلوج ینفرهسه مبل رو دمید که ییرایپذهال تو رفتم برداشتم و ینیس

TV مثل دیدیم رو ستین ادمی اسمش که رو یسیپل لمیف هی داشت. نشسته 

 .روز چند نیا

 هیتک و نشستم مبل یرو و گذاشتم زیم یرو رو ینیس و مبل سمت رفتم

 .کردم نگاه رخشمین به نهیس به دست و مبل یپشت به دادم

 تراژشیت یوقت و بود آخراش. نگفتم یزیچ بود شده لمیف غرق چون

 .کرد نگاهم و کرد خاموش رو TV اومد

 بهم؟ یزد زل یچ واسه_ 

 !باشه خداتم از. ینطوریهم: انداختم باال یاشونه

 کوچولوها بچه مثل و کرد دراز مبل رو پاهاشو و شد جاجابه و دیخند

 :گفتم و دمیخند کوتاه که گذاشت پاهامرون یرو سرشو

 ؟یشد بچه_ 



 .شدم بچه کن فکر تو: گفت چشمام به رهیخ

 که مگذاشت شنهیس یقفسه یرو دستمو هی. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 .گرفت رو دستم همون و باال آورد دستشو

 .شدم حالتشخوش و نرم یموها نوازش مشغول هم مگهید دست با

 جانان؟_ 

 دلم؟ جون_ 

 !؟یبمون شهیهم یدیم قول_ 

 هوم؟ خوادیم دادن قول مگه_ 

 ..ترسمیم_ 

 برم؟ قربونت یچ از_ 

 دوخت سقف به و گرفت چشمام از نگاهشو

 .بهت شدم وابسته یلیخ. ینباش روز هی نکیا از_ 

 .شتمیپ شهیهم من نترس: زدم یلبخند

 !بده قول پس_ 

 .دمیم قول_ 

 رو از دستمو و دمیخند که باال آورد کشویکوچ انگشت هابچه مثل

 ردمک قفل کشیکوچ انگشت تو رو کمیکوچ انگشت و برداشتم موهاش

 .دمیخند هردو که

 لوس ینطوریا یوقت مخصوصا! داشتم دوست چقدر پسرو نیا من

 .شدیم

 دادم قرار لباش یرو لبامو و صورتش تو شدم خم و ایدر به زدم دلو

.. موندم حرکتیب و بستم رو چشمام من اما. کرد تعجب وضوح به که

 .. بست رو چشماش کردم حس اونم



 کاشتم لباش رو یکوتاه بوسه من بعد و میموند حالت همون تو یکمی

 .شدم جد ازش من و شد حبس شنهیس تو نفس که

 :گفت یطونیش لحن با بعد و کرد نگاهم فقط لحظه چند

 !ایشد هیپا هم تو االن یول یدیکشیم خجالت اوالش_ 

 .اریدرن یباز جنبهیب حاال خب: گفتم زدهخجالت

 نویا مک د  . جنبهیب گفت باز. جنبهیب گفت باز: گفت خنده و حرص با

 !عه بهم بگو

 .گهید یاجنبهیب خب: گفتم و دمیخند

 :تمگف متعجب من و دیچیپ خونه تو فنیآ یصدا که بگه یزیچ خواست

 اد؟یب بود قرار یکس_ 

 ...هیک نهیبب تا رفت شد بلند و گفت یدونمینم

 :گفت بهم رو و کرد باز رو در بعد لحظه چند

 !عموصابره_ 

 ؟یعنی اومده یچ یبرا عموصابر؟: گفتم تعجب با

 .کن سرت یزیچ هی برو: گفت و انداخت باال یاشونه

 .نده ریگ ها مهیواقع یعمو یجا عموصابر ارشیک عه_ 

 .نکن هم بحث برو: گفت هاپله به اشاره با

 .رفتم هاپله سمت یاباشه گفتن با و دمیکش یپوف
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 نشده داخل هنوز یول ومدیم صداشون. نییپا رفتم و کردم سر شالمو

 .بودن

 . دیاومدخوش سالم_ 

 .شدم مزاحم موقع بد دیببخش. پسرم سالم_ 

 .تو دییبفرما. دیمراحم هیحرف چه نیا نه_ 

 .رفتم جلوتر که داخل اومدن بعد لحظه چند

 .عموجون سالم_ 

 داد رو جوابم یلبخند با و کرد نگاهم

 ؟یخوب. دخترم سالم کیعل_ 

 .داخل دییبفرما. ممنون یمرس_ 

 و نشست هامبل از یکی رو و داخل اومد شمردونه لبخند حفظ با

 :گفت که آشپزخونه به برم خواستم. نشست هم ارشیک

 .بگم بهتون رو یمهم زیچ هی دیبا نیبش ایب جانان_ 

 نشسته ارشیک که یمبل کنار ینفره تک مبل هی رو رفتم و گفتم یچشم

 :گفت ارشیک و نشستم بود

 افتاده؟ یاتفاق_ 

 یرچه دیبا تا دو شما یول نه که اتفاق: گفت و دیکش ینفس عموصابر

 .دیکن عقد زودتر

 مگه؟ شدهیچ: گفتم متعجب

 !کرده دایپ نجارویا آدرس نیآرم_ 



 :گفت ارشیک و میکرد نگاه هم به و میکرد تعجب هردو

 ؟یچطور کرده؟ دایپ_ 

. داده بهش نجارویا آدرس هاتلیفام از یکی دمیفهم من که نطوریا_ 

 .دونمینم قیدق

 یکار نیچن تونستیم اون جز یک.. اومد ماندانا اسم ذهنم تو هوی

 بکنه؟

 کردم شیراض زور به و زدم حرف باهاش یکل: داد ادامه عموصابر

 بردار دست دونمیم اما. برداره سرت از دست و سراغت ادین که

 راحت هممون الیخ و سراغت ادینم گهید دیکن عقد اگه یول. ستین

 .شهیم

 .. میکن عقد ییهوی که شهینم آخه_ 

 سر ییبال الل زبونم نیآرم ترسمیم. ستین یاچاره اما. دونمیم_ 

 ؟.که یدونیم هست زایچ یلیخ احتمال ای ارهیب جان ارشیك

 :داد ادامه اون و دادم تکون سرمو

 زودتر یهرچ. گرفتم وقت محضر هی از فردا ظهر از بعد 9 واسه_ 

 نباشه خونه تو ارشیک اگه و سراغت ادیب لحظه هر ممکنه چون بهتر

 .....ییبال چه بخواد ستین ممکن

 نیآرم از وحشتناکم کابوس تا دو اون لحظه هی من و کرد قطع حرفشو

 شناختیم خوب.. بود نیهم هم عموصابر منظور قایدق.. ذهنم تو اومد

.. افتاد ارشیک یشده مشت دست به نگاهم! رو شیعوض پسر

 رو نجایا آدرس ماندانا که االن و متنفره نیآرم از چقدر دونستمیم

 .هیعصبان حد چه تا بود معلوم بود داده بهش

 .رمیم گهید من_ 

 :فتمگ من و میشد بلند عیسر هم تا دو ما که شد بلند جاش از و گفت نویا



 .که دیاومد االن نیهم دیریم کجا_ 

 نیآرم ممکنه ستین صالح نجایا هم موندنم ادیز. اداره برم دیبا_ 

 . بفهمه

 . فرستمیم برات رو محضر آدرس: داد ادامه ارشیک به رو

 بهش شد ترکینزد

 میتونینم که هم ما گهید. یباش داشته رو دخترم یهوا خوامیم ازت_ 

 .شرمندم محضر میایب

 .راحت التونیخ هم جانان مورد در. شرمنده دشمنتون_ 

 یوت آب یبزار دینبا. ما دست بود یامانت دختر نیا که گفتم هم قبال_ 

 .بخوره تکون دلش

 .دینباش نگران چشم_ 

 .باش خودت مواظب: گفت و کرد نگاه من به عموصابر

 . چشم: زدم یلبخند

 .خدانگهدار. دخترم بال یب چشمت_ 

 .خدافظ_ 

 از یکی رو نشستم رفتم من و کنه شیهمراه در دم تا رفت ارشیک

 من م؟یکن عقد بود قرار فردا یعنی. شد ییهوی یچ همه چقدر.  مبال

 چیه بدون ییهوی یمحضر عقد هی.. خواستمینم رو یزیچ نیچن

 یکهیزن. بود یعوض یماندانا اون ریتقص نایا یهمه... یآمادگ

 .ییهرجا

 راننگ میکالفگ دنید با و نشست کنارم و اومد ارشیک بعد قهیدق چند

 :گفت

 ؟یخوب_ 



 .کردم بغض و دادم تکون یمنف ینشونه به سرمو

 .میریبگ یمراسم چیه بدون یمحضر عقد هی خوامینم من_ 

 میریگیم مفصل یعروس هی بعدا. ستین یاچاره یول خوامینم منم_ 

 .نداره یناراحت نکهیا خب

 .باشه باهم مونیعروس و عقد خواستمیم من یول_ 

 .متنفرم ازش.. مانداناست ریتقص همش: گفتم که نگفت یزیچ

 .دستش کف ذارمیم حسابشو خودم موقعش به. نکن بغض_ 

 :گفت اون و دادم قورت بغضمو زور به. حساسه که بود رفته ادمی

 زا تونهینم یچیه و میشیم هم مال گهید فردا از که کن فکر نیا به_ 

 .!کنه جدامون هم

 بود خوشحال من برخالف ارشیک. لبم به اومد یلبخند حرفش نیا با

 .خب میریگیم یعروس هی بعدا نباشم؟ چرا من

 !کوچولوخانوم هاشهیم عوض زایچ یلیخ فردا از_ 

 :گفتم و کردم نگاهش طونشیش لحن نیا از متعجب

 ؟یچ یعنی_ 

 .ستین موننیب یمانع گهید_ 

 ؟یمانع چه: گفتم شده جیگ

 قبل ات فقط که بودم نداده قول مگه! تو یخنگ چقدر: گفت و دیخند کوتاه

 !باشم؟ نداشته باهات یکار عقدمون

 دیخند که کردم نگاهش چپچپ و دمیکش ینیه منظورش دنیفهم از

 .یزیچ نیچن محاله فعال! گرسوءاستفاده_ 

 .دید میخواه عه؟_ 



 ...هش داغ تنم شدیم باعث بود ارشیک فکر تو که یزیچ تصور یحت
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 :گفتم دیرس ذهنم به که یفکر با که بود گذشته قهیدق چند

 بنظرت؟ بازه دایخر مرکز االن ارشیک_ 

 :گفت شیگوش یصفحه از نگاهش برداشتن بدون

 چطور؟. کنم فکر آره_ 

 زیچ هی کردن دایپ نکهیا با ندارم عقد مخصوص لباس فردا واسه خب_ 

 هم عقدت واسه ستین قرار که هم تو سخته، نجایا دهیپوش و مناسب

 .میبخر شلوار و کت دیبا. یبپوش اسپورت

 .ادینم خوشم شلوار و کت از که من_ 

 نیزم بزار ماسماسکو نیا قهیدق هی: گفتم و گرفتم دستش از شویگوش

 !عه من به بده حواستو

 دداد هیتک مبل یپشت به نهیس به دست و زد یلبخند

 .توعه با حواسم جانم؟_ 

 وارشل و کت از یکنیم غلط هم تو. دیخر میبر بپوشم لباس رمیم من_ 

 !یدوماد مثال ادینم خوشت

 !من امیخوشبخت دوماد چقدر! دومادم؟ واقعا: گفت کرده ذوق

 !؟ینباش خوشبخت و یباش داشته منو ؟یکرد فکر یچ پس بله_ 

 !بشم قربونت_ 

 .شم حاضر رفتم من پس. خدانکنه: زدم یلبخند



 . یاوک_ 

 رونیب لباس با رو لباسام و اتاق تو رفتم هاپله کردن یط بعد و شدم بلند

 اتاق از فمیک برداشتن بعد و کردم هم یمیمال شیآرا هی. کردم عوض

 .....شه حاضر رفت هم ارشیک که رفتم نییپا هاروپله و شدم خارج

 اومد و شد آماده و حاضر زود یلیخ و نداد لفتش ادیز من برخالف اون

 اشلباس رنگ بود کرده ست باهام.. زدم یلبخند پشیت دنید با. نییپا

 و براش رفت ضعف دلم من و زد یناز چشمک لبخندم دنید با. رو

 . میشد نیماش سوار و میشد خارج خونه از باهم بعد

 دور بعد و برد رونیب رو نیماش و کرد باز موتیر با رو یخروج در

 بعد و کرد روشن رو پخش همزمان و میشد ابونیخ وارد کوچه زدن

 ...نگهداشت یقشنگ آهنگ هی رو آهنگ تا چند کردن رد

 

 میدار خاطره هم با ما گردمیم شهرو یجا هر»

 یبردار چشم ازم که روز اون عمرمه آخر 

 میرفتیم راه هم با که ابونمیخ همون تو االن

 میرفتیم ماه خود تا ذاشتنیم آدما نیا اگه 

 داره؟ تو مثل تا چند ایدن نیا کل مگه

 کاره و کس یب تنهاست تو یب دلم نیا که ایب

  نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو

 خودت شیپ دار نگهش ببر ییجا هر بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

  نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو



 خودت شیپ دار نگهش ببر ییجا هر بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

 باز چشم شب برهینم خوابم ینباش

 باز شم بچه دستات تو ایب

 انداخت دستت گنیم بهم همه

 یه حرفات ریز یزنیم باره چند نیبب تو

 ...داره فرق دفعه نیا یگیم

 نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو

 خودت شیپ دار نگهش ببر ییجا هر بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

 نفر هی تو جز فهمهینم یشکیه منو

 خودت شیپ دار نگهش ببر ییجا هر بردار دلو

 خودتو خوادیم دلم فقط من یدونیم

 «دورت ویکس چیه نمینب تو بودن به خوشه دلم

 ″AliYasini_HarjayeShahr″ 

 

* * * 

. ومدینم بهش بازم.. کردم نگاه سرتاپاش به که رونیب اومد پرو اتاق از

 :گفتم کالفه



 .نه نمیا_ 

 .شدم خسته گهید. ها شهیپنجم: گفت یزار حالت با

 .ااادینم بهت آخه_ 

 .بهش دادم و درآوردم کاورش از رو شلوار و کت دست یکی اون

 .بپوش نمیا برو_ 

 .!مایکرد یریگ چه شدم خسته خدااا یا_ 

 دمیپوشیم یهرچ که شهیپ ساعت هی یتالف. نزن هم غر برو برو_ 

 !هیچ یچ دونمینم نیا گشاده، نیا تنگه، نیا یگفتیم

 و کت یکی اون تا پرو اتاق تو رفت و کرد نگاهم خنده و حرص با

 .بپوشه هم رو شلوار

 دوست رو کدومشون چیه من یول بود دهیپوش نوعشو پنج حاال تا

 .نشستینم دلم به تنش تو و نداشتم

 ریگ ینطوریا دمیخریم لباس عقد واسه من یوقت هم شیپ ساعت هی

 یتالف داشتم یجور هی االنم. بودم کرده پرو لباس نوع چهار و دادیم

 .نشستینم تنش تو کدومچیه واقعا اما. کردمیم

 لبمق دنشید با و کردم نگاهش که رونیب اومد پرو اتاق از بعد قهیدق چند

 و ومدیم بهش یلیخ یآخر نیا. اومد لبم به یقیعم لبخند و سادیوا

 .. بود کرده دخترکشش

 .کردم مرتب رو کراواتش و شدم ترکینزد بهش

 !کنمیم یخودکش بخدا نه یبگ هم دفعهنیا_ 

 .میخریم نویهم. محشره یکی نیا نه: گفتم و دمیخند

 !باالخره دنیپسند خانم عجب چه شیآخ: گفت آسوده الیخ با



 یلیخ نیا یول. ومدینم بهت تا پنج اون از کدومچیه کنم کاریچ خب_ 

 !کرده جذابت

 !کرده؟ جذابم عه؟_ 

 کردم نگاهش چپچپ

 ! ؟یدرآورد یباز جنبهیب باز_ 

 .خب فتیتعر از کنمیم ذوق_ 

 ..نخند ینطوریا: گفت که دمیخند کوتاه

 چرا؟_ 

 ..!یخندیم قشنگ یلیخ هم تو. جنبمیب من خودت قول به خب_ 

 دیوسب لبمو گوشه و شد خم.. رمیبگ لبخندمو شدن قیعم یجلو نتونستم

 .گذاشتم شنهیس یقفسه رو سرمو من و بغلش تو دمیکش آروم و

.. جانان خوشحالم یلیخ... یش خودم مال قراره فردا شهینم باورم_ 

 .!هینشدن وصف حالم

 ...ارشیک توام مال بازم هم یشناسنامه تو نره اسمامون اگه یحت من_ 

 .خانمم دونمیم: دیبوس شال رو از رو موهام یرو

 ...بودم گفتناش خانمم عاشق.. زدم یلبخند
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 :ظهر از بعد فردا

 



 اهنگ خودم به نهیآ تو و دمیکش لبام به رو میگریج لب رژ بار نیآخر

 .بودم شده محشر.. کردم

 یخاص بیترک رهیت رژ نیا با دمیسف یدندونا که زدم یینمادندون لبخند

 .کردن جادیا رو

 هواس بود، میمال شامیآرا شهیهم و بودم نکرده شیآرا ینطوریا وقتچیه

 .بودم شده ناز و بودم کرده رییتغ یلیخ االن نیهم

 یرژگونه با و بود شده ترخوشگل یلیخ چشمم شیآرا با میآب یچشما

 ...بود شده بانمک چهرم رنگمخوش

 نشستیم دل به یلیخ باهاشون االن و بودم دهیخر شبید هم عقد لباس

 .بودم شده یعال که خالصه... پمیت

 ارشیک که االناست و دادیم نشون رو ٢:91 که کردم نگاه ساعت به

 .بود خی مثل دستام و داشتم اضطراب یلیخ. دنبالم ادیب

 نش حاضر عقدم تو تونستنینم خاله یخونواده که بود شده فیح یلیخ

 .بودن بهزاد و نورا اما.. میبود ناراحت خودم هم اونا هم بابت نیا از و

 یلیخ و بودن زده زنگ بار چند حاال تا شبید از هم سیراو و خاله

 .محضر انیب توننینم که بودن ناراحت

 از. کردم نگاه خودم به دوباره نهیآ تو که بود گذشته یاقهیدق چند

 مشغول دوباره و دمیکش یپوف. بودم خورده رو لبم رژ یهمه استرس

 خونه در شدن بسته و باز یصدا. شدم دقت و آرامش با لبم رژ زدن

 .اومده دمیفهم که اومد

. نیهم. یبرس عشقت به قراره فقط.. که نشده یزیچ جانان، باش آروم

 ه؟یچ واسه اضطراب همه نیا

 :گفتم یبلند یصدا با که گذشت لحظه چند

 ......رید نقدریا چرا پس ؟یاومد ارشیک_ 



 ندید با اما کردم نگاه بهش نهیآ تو از اتاق در به شدن بسته و باز با

 و کردم قطع حرفمو کردیم نگاهم و بود سادهیوا چارچوب تو که یکس

 !ترس از ختیر فرو قلبم و ستادیا یالحظه یبرا قلبم

 اون و موند معلق یهمونطور دستام و زیم یرو افتاد دستم از لبم رژ

 .شد ترکینزد بهم

 !پرنسس یکرد خوشگل چقدر به به_ 

 ..نتونستم یول بگم یزیچ دیچرخ دهنم یتو زبونم

 عیسر بهم نیآرم شدن ترکینزد با و دادم قورت ترس با رو دهنم آب

 .سمتش دمیچرخ و شدم بلند جام از و شد وارد بهم یشوک هی

 !این ترکینزد_ 

 وحشتناک نگاه هی به جاشو و شد محو شخنده کم کم و دیخند وحشتناک

 ..گرفتم سکسکه ترس از من و داد

 یکن عقد زادهوم*حر اون با یسادگ نیهم به ذارمیم یکرد فکر: گفت

 !!هاننن؟

 یصدا و هقهق و ترس با و رفتم ترعقب که ترکینزد اومد قدم هی

 .کردم صدا رو ارشیک اسم یبلند

 چون. ادینم ها حاالحاال اون. یکن صداش و یکن غیجغیج خوادینم_ 

 !! خانومش عروس دنبال ادیب رترید ساعت هی که کردم یکار من

 شد شتریب هقمهق و ختیر فرو شتریب قلبم

 آشقال؟ یکرد کاریچ باهاش_ 

 :گفت حرفم به دادن جواب بدون

 هم کهیمرت اون!! من یکوچولو زه*هر خودت و منم فقط نجایا االن_ 

 !یستین گهید که ادیم یوقت



 آخرش یجمله از نکهیهم اما افتاده لکنت به ترس شدت از زبونم

 .بود ایدن هی برام سالمه ارشیک دمیفهم

 !؟یخوایم..یم جونم..ج از یچ..چ_ 

 وقتش االن یول کردمیم کسرهی کارتو نجایهم که بود خودم به اگه_ 

 .!ستین

 یومانت یپارچه و وارید به دمیچسب که شد ترکینزد بازم و گفت نویا

 .فشردم مشتم تو رو عقدم

 .این..ن تر..جلو..ج_ 

 ارشیک اسم غیج با که سمتم اومد دستش و سادیوا روبروم دیرس که بهم

 با و کرد مخفه محکمش یتودهن اما زدم صدا هم سر پشت بار چند رو

 !نیزم شدم پرت یداد

 :گفت ادیفر با اون و کردم بدنم ستون دستامو

 !یعوض ارین من یجلو رو یوم*حر اون اسم انقدر_ 

 کردم هقهق بلند یصدا با کردم حس که دهنم تو رو خون تلخ یمزه

 صدا غیج با رو ارشیک اسم دمیام یموندهته با هم باز و ترس شدت از

 ..کردم

 ...!بده نجات یعوض نیا دست از عشقشو که نبود.. نبود اما

 نتلک بدون و هیگر با و گرفتم فاصله ازش که نشست روبروم و اومد

 :گفتم

 !؟یخوااایم جونم از یچ عقدمه روز امروز کثافت_ 

 یمبفه تا یوفتیب خوردن وه*گ به که کنمیم یکار عقدت روز نیهم_ 

 .!هیچ من به انتیخ تاوان

 و داد قرار دهنم یرو محکم رو یکاغذدستمال هی بگم یزیچ بخوام تا

 !...دمینفهم یچیه گهید و رفت یاهیس چشمام هیثان چند یتو فقط من



 556پارت#

 

 کرده زونیآو پلکام به ییلویک صد یوزنه هی انگار سردرد شدت از

 جیگ و کردمینم درک تمویموقع... کنم بازشون تونستمینم که بودن

 خواب چرا االن پس نبودم؟ عقدم واسه شدن آماده درحال مگه. بودم

 !دم؟یدیم خواب داشتم یعنی بودم؟

 ..کردم نگاه اطرافم به و کردم باز رو چشمام یسخت تا هزار با باالخره

 دهیکش دراز تخت یرو و بودم ییناآشنا و رهیت تم با خواب اتاق هی تو

 کجاست؟ گهید نجایا. بودم

 دوباره و نشستم عیسر افتاده که ییاتفاقا یادآوری با و کردم فکر یکم

 و دست و بودم خواباتاق هی تو که بود بیعج.. کردم نگاه اطرافم به

 .نبود بسته پاهامم

 در شدن باز با اما خواستم کمک و زدم غیج ترس از و ختنیر اشکام

 هم نگاهش یحت نهیآرم نکهیا فرض با.. شم ساکت شد باعث اتاق

 طرف به عیسر که اومد زنونه یکفشا بلند یهاپاشنه یصدا اما نکردم

 .گرفت فرا رو وجودم یهمه نفرت ماندانا دنید با و کردم نگاه

 .کرد نگاه پامو تا سر یپوزخند با و نشست تخت یلبه و اومد

 یودب یکس منتظر و یبود کرده شیآرا ،یبود دهیپوش عقد لباس یآخ_ 

 !؟یبود من ارشیک منتظر! بشه؟ تو مال ستین قرار وقتچیه که

 !یعوض ستین تو مال ارشیک: گفتم یعصب و اومد جوش به خونم

 :داد ادامه حرفمو باشه دهینشن که انگار و الیخیب

 تپر و چرت داره حتما یگفت کنم؟یم اهیس روزگارتو گفتم ادتهی_ 

 نه؟ مگه. گهیم

 !آشقال یزه*هر: گفتم نفرت با



 یبد اتیادب با گمیم بهت بار نیآخر و نیاول: گفت یبلند یصدا تن با

 درست هم من با یراست! ستین خوب سنت واسه کوچولو نزن زر

 یزیچ به نیآرم کنم اراده. منه دست یچ همه نجایا االن. یزنیم حرف

 دست که هم تو! خواد؟یم یچ که یدونیم.. رسهیم خوادیم که

 گهید و یشیم آبرویب تو برسه زیچ اون به بخواد اگه و یانخورده

 !خوادینم تورو هم ارشیک

 همه چشمام یول ارمین روم به کردم یسع و شده یخال دلم ته ترس از

 .داد لو ویچ

 شم دستهم باهاش ینطوریا و بشناسم نویآرم من یکردینم فکرشم_ 

 یاپ یوقت دینفهم. دیگرفت کم دست منو یلیخ ارشیک و تو نه؟ مگه

 شاریک االن! بکنم تونمیم ییکارا چه باشه ونیم در خوامیم که یزیچ

 !یبش دارم جلو یتونینم ییهرجا یتو و مشتمه یتو

 نده*ج یتو وقتچیه ارشیک. ییاالیخ چه! هه: گفتم و زدم یپوزخند

 ....خیم منو فقط اون چون. ستین مشتت تو و خوادینم رو

 حقارت از و دیچرخ چپ به صورتم و شد قطع حرفم زد که یلیس با اما

 .کردم بغض

 .بود هشدارم نیآخر. یبزن حرف درست دیبا من با که گفتم_ 

 :گفتم و کردم نگاهش و اوردمین کم بازم

 .شهینم تو مال وقتچیه ارشیک_ 

 و رسمیم ارشیک به من. شهیم برنده یک آخرش دید میخواه عه؟_ 

 .!تو به هم نیآرم

 هزار و موندم من و شد خارج اتاق از و شد بلند جاش از و گفت نویا

 نیآرم و رسمیم ارشیک به من.. ″مغزم تو آخرش یجمله دنیچیپ بار

 !″تو به هم



 نجاتم خودت نکن، بدبختم ینطوریا.. نکن ینطوریا باهام خدا نه

 ...!بده

 ..هیگر ریز زدم صدایب و گذاشتم صورتم رو دستامو

. دونستمینم خودمم بودم؟ کجا االن اما.. بود عقدم روز مثال امروز

 هافتاد ییآدما چه ریگ ناموسش دهیفهم کنه؟یم کاریچ داره االن ارشیک

 !شهیم نابود بفهمه ه،یرتیغ یلیخ اون نه؟ هنوز ای

 ینطوریا اگه... دادیم نشون رو 1 که افتاد اتاق یتو ساعت به نگاهم

 فکر نیا با... میبود خوشحال هردو و میبود کرده عقد االن شدینم

 ... دتریشد سردردم و شد شتریب هامهیگر

 ترعقب خودمو ترس از که تو اومد نیآرم و شد باز اتاق در دوباره

 :گفتم یلرزون یصدا با و دمیچسب تخت تاج به و دمیکش

 !دیبردار سرم از دست_ 

 که بردارم سرت از دست بود قرار اگه: گفت و زد یچندش لبخند

 !من خوشگل دارم کار باهات ها حاالحاال. نجایا اوردمتینم

 یاقهقهه که کرد دنیلرز به شروع وضوح به دستام و ختیر یهر دلم

 :گفت و کرد

 یدخترا از رابطه تو من یدونیم آخه. ندارم تیکار فعال نترس_ 

 دیبا که ستموقعاون کردم رامت هروقت. ادینم خوشم چموش و یوحش

 !هیچ من به انتیخ تقاص یبفهم تا ،یبد جون رم*یز اونقدر

 ردمک منفورش صورت تو یتف.. ختمیریم اشک نفرت و ترس شدت از

 :گفتم تنفر با و

 !یعوض فطرت پست_ 

 :گفت لکسیر باشه وفتادهین یاتفاق که انگار اون اما



 شوندنیشن از مطمئنم که بگم بهت رو ییزایچ هی تا نجایا اومدم فعال_ 

 !یکنیم تعجب

 برو. یعوض نمتیبب یحت خوامینم: گفتم انزجار با و گرفتم ازش نگاه

 .نجایا از

 تقاص از یاذره و یبکش زجر حرفام دنیشن با خوامیم چون رمینم_ 

 !یبد پس رو انتتیخ
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 داد؟یم زجرم دنشیفهم که بدونم خواستیم رو یچ.. داشتم یبد حس

 :گفت که دوختم بهش رو اشکم از سیخ نگاه

 یهرچ که بودم یراه دنبال دارم دوست دمیفهم که یروز همون از_ 

 یول ،ینداشت شتریب سال 91 و بود کم سنت نکهیا با برسم بهت زودتر

 روتو و بابات شرکت به رفتم و ایدر به زدم دلو روز هی.. خواستمتیم

 ...کردم یخاستگار ازش

 دونست؟یم بابام.. شدند گرد چشمام

 کرد له غرورمو شرکتش تو کارمند همه اون یجلو اون اما: داد ادامه

 گفتیم تو مثل اونم.. رونیب کرد پرتم بعد و لگد و مشت ریز گرفتم و

 فتمگ بهش و خاله شیپ رفتم و نشدم الیخیب من اما. هوسه بهش تو حس

 !شدم دخترش عاشق

 ...شدیم شتریب تعجبم هرلحظه

 یدونیم خودتم که یدرحال یکشیم گند به رو عشق اسم چرا کثافت_ 

 !؟یخوایم منو هوس یرو از



 !کنمیم خفت گهید جور هی وگرنه حرفم وسط نپر_ 

 هنوز دخترم گفت.. کرد خوردم هم خاله: داد ادامه اون و شدم الل

 هی. گوشم تو زد. بازهوس یتو به دمشینم هم شه بزرگ و ستبچه

 !بار سه نه، دوبار نه، بار

 ...داشتن خبر همه هاشیکار گند از! هه

 یول کردم صبر سال دو.. شه عوض نظرشون بلکه تا کردم صبر_ 

 دست به از دتریام نا من و شدنیم سردتر باهام روز هر اونا

.. بره نیب از موننیب موانع اون یهمه که کنم یکار گفتم.. آوردنت

 نیع که یمرد و باشه جونم از ترزیعز یخاله هامانع اون اگه یحت

 !!بود میواقع یعمو

 داشت یچ.. گذاشتم دهنم یرو دستمو و کرد پر رو نگاهم بهت

 درست بابام و مامان سرخاک شباون ارشیک یحرفا یعنی گفت؟یم

 !بود؟

 به جز نبود مهم برام یچیه گهید و بودم شده متنفر هردوشون از_ 

 مارستانیب به ازین و بده خاله حال دمیفهم که شب هی. تو آوردن دست

 نیبهتر گفتم. بودم رانیا یکار هی یبرا موقعاون که ادتهی.. داره

 داشتن عجله نکهیا بخاطر گنیم و مونهینم ازم یاسم چون فرصته

 هشونب یونیکام هی بعد و کرده چپ شوننیماش مارستانیب برسن زودتر

 ...انداختم کار از رو نیماش ترمز! کرده برخورد

 نفش واسه یژنیاکس انگار اتاق نیا و شدیم کنده جاش از داشت قلبم

 :گفتم هقهق با.. نداشت دنیکش

 !نده..ادامه_ 

 شیگوش بشیج از دمیکشیم عذاب دارم دیدیم نکهیا برخالف اون یول

 :گفت گشتیم یزیچ دنبال داشت که همزمان و درآورد رو



 داخلش و کردم باز بودم بلد که یشکنقفل یهاروش با رو درش بعد_ 

 یصدا میزندگ یآدما نیتر منفور مردن یلحظه از که گذاشتم شنود هی

 که یزیچ به!! شه خنک دلم تا بدم گوش و باشم داشته شده ضبط

 که دیکشیم ادیفر هم بابات و زدیم غیج مامانت... دمیرس خواستمیم

 من که یونیکام با برخودشون یلحظه و!″ رهیگینم ترمز نیماش″

 هم تو صدارو اون یخوایم! دره تو نیماش رفتن و بودم رانندش

 !؟یبشنو

 play یگوش از رو ییصدا که زدمیم هق شوک و هیگر از داشتم

 ...کرد

 ادهج نیا تو چرا اد؟یم باال نور چرا ونهیکام اون: بابام یدهیترس یصدا

 ...نیحس امام ای! رهیگینم ترمز نیماش! .... اد؟یم داره

 یکار هی صادق شهیم میتی داره دخترمون: هیگر و غیج با مامانم

 ...!بکن

 !بده نجاتمون خودت ابلفضل ای.. ادیبرنم من دست از یکار: بابام

 هی بلند یلیخ یصدا و نیماش یکایالست دنیلغز یصدا همزمان و

 ....!بابام زدن داد و مامانم غیج و هاشهیش شکستن و برخورد

 :زدم غیج هیگر با و گذاشتم گوشام یرو محکم دستامو

 ! کثافتتت بشنوم خوامینم! بشنوم خوامینم_ 

 من و کرد ادیز رو شیگوش یصدا و اومد شیطانیش قهقهه یصدا

 شیتآ داشت قلبم... زدم زجه یتنگ نفس با و گرفتم رو گوشام ترمحکم

 ...!کردیم play اول از صدارو یه داشت یعوض اون و گرفتیم

 به. برداشت گوشام رو از زور به دستامو و گرفت رو دستام مچ

 از رشتیب نفرت با و زدم زل بود شده وحشتناک برام گهید که یاافهیق

 : گفتم مهیگر و غیج شدت از یاگرفته یصدا و شهیهم



 !لقمهوم*حر یدیم پس تقاص! یعوض قاتل متنفرم ازت_ 

 هیگر ریز زدم و گفتم نویا

 یبفهم تا بدم عذابت ینطوریا خواستمیم.. خواستمیم نویهم آره_ 

 دکتریاآق سر یسادگ به رو بال نیهم تونهیم! یلیخ. هیانهیک یلیخ نیآرم

 ...!ارهیب گرفت ازم تورو کهیکس ،یسپهرارشیک

 ..رفت نفسم ترس از من و کرد یاقهقهه و گفت نویا

 ماستالت.. گناههیب اون.. باش نداشته ارشیک با یکار: گفتم التماس با

 !کنمیم

 یجلو یوقت شه له رتشیغ و غرور خوامیم.. بکشمش خوامینم_ 

 !!یدیم جون رمیز سگ ماده مثل چشماش

 که یقلب و داغون حال هی با موندم من و شد خارج اتاق از و گفت نویا

 ...!گرفتیم شیآت داشت انگار

 ...دیچیپ گوشم تو نیآرم یحرفا دوباره

.. رسهب فشیکث یخواسته به تا بود رسونده قتل به خونوادمو کثافت اون

 حاالم.. کرد میتی منو.. کشت رو گناهمیب و جوون یبابا مامان

 سنگ یحت! بود؟ آدم اصال اون کنه؟ له رو ارشمیک رتیغ خواستیم

 رو اتاق هامهیگر و هازجه یصدا و گرفتمیم شیآت داشتم! نبود هم

 سال 91 من مگه دم؟یم دارم گناهمو کدوم تاوان ایخدا.. بود برداشته

 خوادیم نیآرم یدید یوقت اد؟یم سرم داره بالها نیا که دارم شتریب

 ؟ینگرفت جلوشو چرا بده کشتن به رحمانهیب یاونطور بابامو مامان

  کنه؟ آبرویب منو بخواد باشه زنده االن دیبا چرا قاتل اون

 که کرده داشتنم دوست جز یگناه چه ارشیک درک به من اصال

 !چرااا؟ ؟یدیم عذابم ینطوریا یدار چرا ؟یکن خردش یخوایم



 همونجا و شد تار برام جا همه و شد نیسنگ سرم که بود بد حالم انقدر

 ...رفتم حال از
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 :ارشیک#

 

 ...نداشتم آروم و دیلرزیم دستام اضطراب از

 رفته بهزاد.. بود نشده جانان از یخبر هنوز و شدیم کیتار داشت هوا

 بهش یه و بودم جانان منتظر همچنان من و بده گزارش سیپل به بود

 .عقدمون روز تو اونم. خبریب رفته کجا دونستمینم.. زدمیم زنگ

. .چسبوندم گوشم به رو یگوش و گرفتم رو شمارش بار نیصدم یبرا

 .نباشه خاموش گهید نباریا ایخدا

 دادنش جواب منتظر و شد روشن دلم یتو یدیام که خورد که بوق هی

 ... موندم

 زدن حرف فرصت نکهیا بدون شد وصل تماس وراون نکهیا محض به

 :زدم داد بدم بهش

 نمتزیم اونقد بخدا نمتیبب هیکاف فقط! ؟یرفت یگور کدوم معلومه_ 

 ........سگ یصدا که

 مزده بهت و شد قطع خط پشت از گهید یزنونه یصدا هی با حرفم اما

 .کرد

 !ماندانا منم.. زمیعز باش آروم_ 



.. آورد هجوم ذهنم به یبد یلیخ یفکرا هوی و کردم سکوت لحظه چند

 !بودن دهیدزد رو جانان کهیمرت اون و ماندانا

 !هاان؟ ؟یعوض کنهیم کاریچ تو دست جانان هیگوش_ 

 !ماست شیپ االن خودشم چ،یه که شیگوش_ 

 دیتهس یگور کدوم بگو االن نیهم! ؟ییکجا االن: گفتم یبلند یصدا با

 .....وگرنه

 اون جون باشه ادتی. نبر باال من واسه صداتو یراست! ؟یچ وگرنه_ 

 !منه دست االن کهیزن

 !بفهم دهنتو حرف_ 

 .میارین سرش ییبال یخوایم اگه. نزن داد گنیم_ 

 اون و خودش منظورش.. کردیم تمیاذ یلیخ شجمله بستن جمع اون

 !بود کثافت نیآرم

 !عشقم؟ یگینم یزیچ چرا ارش؟یک الو_ 

 دیکرد کاریچ و کجاست االن من زن بگو خوش زبون با: زدم داد

 !باهاش؟

 .!!کننیم کاریچ دارن ندارم خبر من و ششهیپ نیآرم که االن_ 

 پرت رو بود اتاقش زیم یرو که یآدکلن شهیش و اومد جوش به خونم

 :زدم داد بازم و نیزم رو کردم

 خراب سرتون یرو ارویدن بشه کم سرش از مو تار هی اگه خدا به_ 

 !ایوم*حر کنمیم

 :گفت یبلند یصدا با اونم

 !مهمه برات جانان جون اگه. ارشیک نبر باال من برا صداتو گمیم_ 



 وونیح آدم تا دو دست من عشق شد؟یم مگه یول باشم آروم کردم یسع

 آروم شدیم مگه.. هیحال چه در االن نبود معلوم و بود افتاده صفت

 باشم؟

 یگوش.. شه محار سردردم تا بستم رو چشمام و گرفتم وارید به دستامو

 بوش و بود شکسته که یآدکلن. بودم نگهداشته دستم یتو زور به هم رو

 ...کردیم شتریب رو سردردم بود شده پخش اتاق یتو

 :گفتم یآروم لحن با

 د؟یبرگردون جانانو که دیخوایم یچ_ 

 .باش دسترس در زنمیم زنگ بهت. یچیه فعال_ 

 و کرد قطع تماسو بگم یزیچ بده فرصت نکهیا بدون و گفت نویا

 !دیچیپ گوشم یتو بوق خراشگوش یصدا

 یجار اشکام و دادم هیتک وارید به رو سرم و خوردم سر نیزم یرو

 اعثب من یاطیاحتیب.. وفتهیب اتفاقا نیا که بودم شده باعث من.. شدن

 کهیمرت هی دست افتاده االن ناموسم و ستین نمیبب و امیب رترید بود شده

 ...!ادیب سرش ییهربال ممکنه و بازهوس

 زر گلدسته هی و نگهداشتم یفروشگل هی یجلو ومدمیم داشتم یوقت

 نیهم تو اما.. داره دوست چقدر رو قرمز رزگل دونستمیم.. دمیخر

 شکونده یکی هاشوشهیش ن،یماش به برگشتم و یفروشگل رفتم که فاصله

 ات شدم عالف یساعت دو یکی نیهم واسه بود کرده پنچر نویماش و بود

 !بدزده رو جانان بتونه تا بود یعوض اون کار پس.. شه ریتعم

 رقغ خودم بد حال تو و بودم نشسته همونجا من و بود گذشته یساعتمین

 و اومد میگوش زنگ یصدا که ختمیریم اشک هابچه مثل و بودم شده

 ماسوت. بود بهزاد.. کردم نگاه شصفحه به.. دیکش رونیب افکارم از منو

 :گفتم گرفته و گذاشتم گوشام رو رو یگوش و کردم وصل

 بهزاد؟ الو_ 



 گرفته؟ چرا صدات. داداش سالم_ 

 ..بود شنداشته خواهر نیع جانان.. زدیم موج ینگران اونم یصدا تو

 داشیپ باش مطمئن. دادم گزارش سیپل به: گفت که نگفتم یزیچ

 ...کننیم

 !بهزاد؟: گفتم یظیغل بغض با

 جانم؟_ 

 !کثافت نیآرم اون و ماندانا.. دنیدزد رو جانان_ 

 نکرده؟ فرار خودش یعنی.. یعنی! ؟یچ: گفت زدهبهت

 .بهزاد شدم بدبخت.. نه_ 

 ؟یدیفهم کجا از_ 

 :گفت که بگم یزیچ بغض شدت از نتونستم

 .شتیپ امیم االن نیهم. باش آروم_ 

 مامچش و گرفتم دستام با رو سرم و کردم قطع تماسو یاگهید حرفیب

... دایب سرش ییبال نزار.! خوامایم تو از رو جانانم من ایخدا.. بستم رو

 !باشه؟ وفتهین تنش رو خط هی یول ریبگ منو جون اصال

 

 565پارت#

 

 جانان#

 

 فکر اول.. شدم داریب کشهیم دست موهام تو داره یکس نکهیا حس با

 یچهمه یادآوری با. نداشت ارشیک به یشباهت چیه اما ارشهیک کردم



 یباال که کردم نگاه ینیآرم به دهیترس و کردم باز چشمامو زدهشتاب

 .بود نشسته سرم

 !قاتل؟ یداریبرنم سرم از دست چرا_ 

 گذاشت صورتم رو و برداشت موهام از دستشو بده جوابمو نکهیا بدون

 .نشستم عیسر و زدم پسش خشونت با که

 یول یینجایا که روزه سه االن هوم؟ یکن فرار ازم یخوایم یک تا_ 

 یکارچیه دادنت نجات واسه یزنیم نهیس به سنگشو که عشقت اون

 ؟یوفادار اون یچ به تو. نکرده

 .نداره یربط چیه تو به_ 

 روم زد مهیخ و تخت یرو خوابوندم هوی و کرد نگاهم فقط لحظه چند

 ور شینیسنگ اما کنم فرار دستش از کردم تقال و دمیکش یغیج که

 .انداخت روم شتریب

 !یکن فرار دستم از ذارمینم گهید_ 

 ریز زدم حقارت و ترس از که داد قرار لبام رو لباشو هوی و گفت نویا

 رو از هم رو لباش و گرفتم ترمحکم اون اما شد شتریب تقالهام و هیگر

 .برنداشت لبام

 هردفعه من و کاراش نیا با دادیم عذابم داشت روز چند نیا یهمه مثل

 از شولش تن تونستمینم که بود خسته تنم انقدر بارنیا اما زدمیم پسش

 با داشت یوقت کنم حس وجودم یهمه با رو حقارت و بردارم روم

 تکار گهید.. اوردمیم باال داشتم من و دیبوسیم لبامو فشیکث لباس

 .جانان تمومه

 ...افتادم ارشیک با حرفامون اون و ساحل تو تولدم شب ادی

 !ست؟خوشمزه چقدر لبات یدونیم_ »

 :گفت که کردم نگاهش خجل



 .شهیهم.. بچشم خودم فقط طعمشو خوامیم_ 

 باشه؟ قراره نیا از ریغ مگه: گفتم آروم و زدم یلبخند

 کرد بلند رو سرم و گذاشت مچونه ریز دستشو 

 !«کشمتیم که باشه نیا از ریغ_ 

 داد گوشم تو یکی و داد بهم یبیعج یروین هی خاطره نیا به کردن فکر

 !یکن انتیخ ارشیک به و یش نیآرم میتسل دینبا تو که زد

 زا و دیکش یداد که پاهاش نیب به دمیکوب محکم و آوردم باال پامو هوی

 و گرفت دستاش هردو با شکمشو و نیزم یرو نشست و شد بلند روم

 .شد جمع درد از صورتش

 !حساسش قسمت تو بودم زده بد یلیخ

.. کردم نگاهش لرز و ترس با و تخت تاج به چسبودم خودمو عیسر

 !بخورم کتک ازش بود قرار هم بارنیا مدت، نیا یهمه مثل

 :گفت و کرد نگاهم زیانگرعب بعد قهیدق چند

 !اقتیلیب آشقال یکند گورتو_ 

 یرو کرد پرتم اون و دمیکش یغیج که سمتم آورد هجوم و گفت نویا

 ریز زدم بلند یصدا با درد شدت از که لگد و مشت ریز گرفتم و نیزم

 ترمحکم یول کشمیم درد دیدیم نکهیا با اون اما دمیکش غیج و هیگر

 !زدمیم

 مشت ریز ینطوریا کردمیم مقاومت یوقت.. بود روزش چند نیا کار

 !گرفتمیم لگد و

 اومد ماندانا یصدا و شد باز اتاق در هوی

 !شیکشت. نیآرم کن ولش_ 



 از و کرد ولم نیآرم.. شدند گرد تعجب از چشمام درد همه اون ونیم

 .رفت دنبالش هم ماندانا و شد خارج اتاق

 و اشک از پر نگاه که نشست روبروم و اومد ماندانا بعد قهیدق چند

 تعجب شده عوض نگاهش طرز نکهیا دنید با و دوختم بهش رو نفرتم

 !کردم

 یناباور با که خوابوندم تخت یرو و کرد بلندم آروم و گرفت بازومو

 ازش بود بار نیاول که یلحن با و نشست تخت یلبه. کردم نگاهش

 :گفت دمیشنیم

 نه؟ یشد تیاذ یلیخ ؟یخوب_ 

 .اوردمیدرم شاخ داشتم و بگم یزیچ تونستمینم بهت از

 ..یکن تعجب ینطوریا یدار حق_ 

 بیعج برام واقعا ماندانا مونیپش نگاه و بود شده فراموش کل به دردم

 :گفت. بود

 .کردم اشتباه دونمیم.. جانان خوامیم معذرت_ 

 :داد ادامه اون و بگم نتونستم یزیچ

 ارشیک به هم االن و کردم یهمکار نیآرم با یاگهید نقشه با من_ 

 !بده نجاتت ادیم داره. دادم بهش نجارویا آدرس و زدم زنگ

 !؟یگیم یدار یچ: گفتم ناباور و نشستم عیسر

 دونستمیم اگه که کشته رو تخونواده نیآرم که دونستمینم من_ 

 و گفت بهم نقشمون یاجرا قبل روز هی. کنم یهمکار باهاش بود محال

 یوونیح نیچن به رو تونخونه آدرس که اومد بدم خودم از واقعا من

 نظرم کال دمیفهم که لحظه همون از. کردم یهمکار باهاش و دادم

 مدرک تو نفع به و اون هیعل تا کردم یهمکار باهاش و شد عوض

 وت. یریبگ وونیح اون از یبتون رو خونوادت خون تقاص تا کنم جمع



 نیا تو دمیشنیم رو هاتهیگر و غیج یصدا یوقت و یهست من جنسهم

 یباز نقش روز چند نیا یهمه! شدمیم متنفر خودم از روز چند

 واسه اما کنه اوز*تج بهت که ذاشتمینم من. بودم تو طرف و کردمیم

 به خونت آدرس دادن اشتباهمم. کنمیم یهرکار اشتباهم کار جبران

 .بود نیآرم

 !؟یستین نیآرم طرف تو یعنی.. یعنی... فهممینم: گفتم زدهبهت

 دمیفهم که خواستمیم رو ارشیک فقط.. جانان ستمین یبد آدم من_ 

 کارام تموم واسه و احمقانست حس هی دمیفهم.! خواستنم نیا اشتباهه

 .مونمیپش

 ؟یگرفت نیآرم از یمدرک چه االن_ 

 خونوادتو یچطور و چرا کردیم فیتعر یوقت رو نیآرم یصدا من_ 

 اون! قصاصش واسه شهیم یخوب مدرک و کردم ضبط رسونده قتل به

 .فرستادم هم ارشیک واسه رو مدرک

 دمیخند ناباور و شد عوض راجبش نظرم کل به

 !واقعاا؟_ 

. شهینم داشیپ حاالها حاال و ییجا هی به فرستادم رو نیآرم. اوهوم_ 

 .رسهیم گهید ساعتمین تا هم ارشیک

 ...!شهینم باورم_ 

 .نیهم. فقط ببخش منو_ 

 .بهم داد و درآورد بشیج از رو میگوش و گفت نویا

 باشه؟. دینبر من از یاسم سیپل شیپ خوامیم ازت فقط_ 

 دیچرخ اون و کردم صداش که بره شد بلند اون و دادم تکون سرمو

 :گفتم من و سمتم

 !یباش خوب نقدریا تو کردمینم فکر. ممنونم ازت واقعا_ 



 یرو چون برم زودتر دیبا من. کنمیم خواهش: گفت و زد یلبخند

 .خدافظ. ندارم رو شم روبرو ارشیک با نکهیا

 .خدافظ_ 
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 و کردهیم یباز نقش مدت نیا یهمه ماندانا که شدینم باورم هنوزم

 بود دروغ اگه چون گفتینم دروغ... بود من به کمک قصدش

 ...نگاهش بود یمونیپش و صداقت از پر یول. دادیم نشون چشماش

 گوشم به رویگوش و زدم زنگ ارشیک به و کردم روشن مویگوش

 .داد جواب زود یلیخ که چسبودم

 الو؟_ 

 یلرزون یصدا با و دادم قورت بغضمو.. بود اضطراب از پر صداش

 :گفتم

 ارش؟یک_ 

 بهخو حالت! ارش؟یک جان: گفت بغض با بعد و کرد سکوت لحظه چند

 شم؟ فدات

 .هیگر ریز زدم و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 باشه؟. کن صبر کوچولو هی فقط شتیپ امیم دارم. نکن هیگر_ 

 تمیاذ چقدر یدونیم روز؟ چند نیا تو ینداد نجاتم چرا: گفتم هیگر با

 !کرد؟

 .دمیشن داد رونیب بغض با که رو نفسش یصدا و کرد سکوت

 .ینبود.. گشتم دنبالت رو شهر یهمه: گفت لحظه چند بعد



 !ترسمیم من.. زودتر ایب فقط_ 

 .یزیچ از نترس. امیم دارم_ 

 تمنشس حرکتیب همونجا و کردم قطع تماسو زود یلیخ و گفتم یاباشه

 ...موندم منتظرش و

 دمیشن رو ارشیک یصدا نکهیهم یول بود کبود و کردیم درد تنم یهمه

 .!کردن دایپ نیتسک دردام انگار

 که بود دهیرس زود واقعا ای بود گذشته کم من یبرا زمان دونمینم

 اتاق در. دادم صیتشخ کامل رو نیا و بود خودش.. اومد قدماش یصدا

 دیرس بهم نکهیهم و سمتم اومد تند یقدما با دید که منو و کرد باز رو

 اب و کردم حلقه دورش دستامو که فشردم خودش به و کرد بغلم محکم

 کرد بغلم ترمحکم اون و کردم هیگر بلند یصدا

 ...آروم باش، آروم. بگردم دورت شتمیپ من دلم؟ جان_ 

 ودستاش و کرد جدام تشیامن از پر آغوش از شدم آروم که بعد قهیدق چند

 .کرد صورتم قاب

 ؟یخوب_ 

 :گفت و دیبوس مویشونیپ که کردم بسته و باز چشمامو

 ..ببخش منو_ 

 قرمز یهارگه از پر اشک شدت از که شدم شخسته یچشما به رهیخ

 .بود

 ...ارشیک کشته بابامو مامان کثافت اون: گفتم هیگر با

 هیگر ریز زدم باز و گفتم نویا

 دارم ازش که یمدرک. بره نییپا گلوش از خوش آب هی ذارمینم_ 

 .کرد قصاصش بشه باهاش که هست یقدراون



 .کرد مونکمک یلیخ ماندانا_ 

 ردد تییجا کرده؟ تتیاذ یلیخ کهیمرت اون: گفت و داد تکون سرشو

 که؟ کنهینم

 .نداشته میکار. نه: گفتم تیواقع برخالف

 !بهم؟ یگیم دروغ چرا: گفت و کرد یاخم

 .که گمینم دروغ_ 

 :گفت و تخت یرو خوابوندم و کرد نگاهم اخمش همون با

 کنه؟یم درد کجات_ 

 .جامیه_ 

 :گفتم و دمیترس که شد ترظیغل اخمش

 .پهلوهام و شکمم شتریب_ 

 شد مشت دستاش و داد رونیب یعصب نفسشو

 .یعوض یکهیمرت_ 

 :گفتم متعجب که کرد باز رو مانتوم یهادکمه و گفت نویا

 ؟یکنیم کاریچ یدار_ 

 .گهید آورده سرت ییبال چه نمیبب خوامیم خب! بکشمت خوامیم_ 

 ودمب دهیپوش رشیز از که یتاپ خواست و زد کنار تنم رو از رو مانتوم

 :گفتم و گرفتم دستشو مچ عیسر که بده باال رو

 . کهیکوچ یکبود چندتا ستین یزیچ خوادینم_ 

 :گفت و کرد نگاهم اخم با

 .نمیبب بزار_ 

 .خب ینیبیم بعدا. نجایا از میبر زودتر ایب: گفتم عیسر



 ممانتو یهادکمه و نشستم آروم که گفت یاباشه و کرد نگاهم لحظه چند

 :گفت همزمان و گشت یزیچ دنبال چشم با و شد بلند. بستم رو

 کو؟ شالت_ 

 :گفتم و انداختم نییپا سرمو

 .کنم سرم نداد گهید و سرم از داشتبرش. ستین_ 

 برخالف یول بشه یعصبان دهید رو موهام نیآرم چون زدم حدس

 :گفت تصورم

 .میبر پاشو زودتر. باشه_ 

 لبمو شد باعث و کرد درد بدنم که شدم بلند جام از و دادم تکون سرمو

 .رمیبگ گاز

 :گفت و گذاشت بشیج تو بود تخت یرو که رو میگوش و اومد

 بود؟ یحد چه در شیکارکتک_ 

 .لگد و مشت تا چند فقط_ 

 ه؟یزیچ کم خودش نیا مگه! فقط؟_ 

 ؟یریگیم رادیا گمیم یهرچ چرا ارشیک الیخیب_ 

 رو شگهید دست و شد خم و کرد حلقه هامشونه دور دستشو و اومد

 کارش بودن ییهوی از که کرد بلندم بغلش تو و گذاشت زانوهام ریز

 و دیخند کوتاه که کردم حلقه گردنش دور دستامو عیسر و دمیکش ینیه

 ردمک پنهون شنهیس یقفسه تو سرمو من و برداشت قدم رونیب سمت به

 .بستم چشمامو آرامشش از و

 یط روخونه. نمیبب رو بودم توش که یاخونه یفضا خواستمینم یحت

 سرمو که میرونیب تو دمیفهم بهم خنک یهوا برخورد از و کرد

 و دوختم چشم میبود توش که یمتوسط اندازه اطیح به و چرخوندم

 .کردم هوا از پر رو هامهیر



 عقب قدم هی در ییهوی شدن باز با که یخروج در سمت رفتیم داشت

 کارد. کردم نگاه نیآرم به ترس از شده گرد یچشما با من و رفت

 فحش هی رلبیز و کرد یاخم هم ارشیک! ومدیدرنم خونش یزدیم

 !داد بهش 91مثبت و بد یلیخ

 اما !داده میباز ماندانا که دمیفهم درست پس: گفت تیعصبان با نیآرم

 .......رو جانان یراحت نیهم به بزارم که ستمین ساده اونقدرام من

 !!شرفیب ارین زبون به منو زن اسم: کرد قطع تیعصبان با حرفشو

 واسمش دهیترس که سمتش برد هجوم و  نیزم گذاشت منو و گفت نویا

 ارشیک که کردم نگاه بهشون و گذاشتم دهنم یرو دستمو و کردم صدا

 !زدیم رو نیآرم تونستیم تا و یزخم ببر هی مثل بود شده

 هوی مدیترسیم.. ازش بود برتر ارشیک نکهیا با داشتم یبد یلیخ حس

 .ارهیب سرش ییبال نیآرم

 ...میبر ایب کن ولش ارشیک: گفتم هیگر و ترس با

 ریز گرفتش شتریب و داد ادامه دعواش به حرفم به توجهیب اون اما

 ازش صدبرابر زورش بود یعصبان یلیخ نیآرم از چون. لگد و مشت

 .بکنه یکار تونستینم نیآرم و بود شتریب

 یچاقو نیآرم و نیزم رو افتاد که داد هلش محکم ارشویک هوی اما

 خوامب تا اما سمتشون رفتم و دمیکش یغیج که درآورد بشیج از یبزرگ

 روف کمشیش تو رو چاقو حرکت هی تو و سمتش برد هجوم بکنم یکار

 :گفتم هیگر و غیج با من و برد

 !!اااارششیک_ 

 خراشدل و شد یقاط ارشیک درد از پر آخ یصدا با غمیج یصدا و

 !دمید خودم چشم به ارویدن یصحنه نیتر



 نیآرم و نیزم رو افتاد جونیب و شد یخون دشیسف رهنیپ آن کی در

 مجسمه مثل بهت و شوک شدت از همونجا من اما. کرد فرار هم

 از و بود گرفته زخمشو محکم دستاش با که یارشیک به و بودم سادهیوا

 !!کردمیم نگاه دیچیپیم خودش به درد

 بهش خودمو تند یقدما با و شدم خارج شوک از آرومش ناله یصدا با

 زدم زانو کنارش و رسوندم
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 :گفتم ترس از زبون لکنت و هیگر با و گرفتم بغلم تنشو

 !ارش؟یک..ایک..یک_ 

 اونقدر و بود یجار زخمش از که بود خون و درد، از زدیم نفسنفس

 تموم داره بدنش خون یهمه کردم حس که شیزیخونر بود ادیز

 !!شهیم

 مهم یول بود سخت برام بود نیسنگ چون و کردم جابجاش بغلم تو

 :گفتم هیگر با... نبود

 ؟یشنویم صدامو_ 

 .. دمینشن یول کرد زمزمه رو یزیچ

 !هااان؟ یبزار تنهام که یخواینم: گفتم یشتریب هقهق با

 دهیبر اون و کردم ترکینزد صورتش به سرمو که خورد تکون لباش

 :گفت آروم و دهیبر

! حرفام نیا..یا..از تر..جون سگ..س..من..من نترس..ن_ 

 .شهینم..میطور



 دهنش از خون نکهیهم و کرد درد از پر یسرفه چندتا گفت که نویا

 ..بلندتر هامم هقهق و شد شتریب ترسم اومد

 :گفتم هیگر با و کردم بغلش ترمحکم

 !کنمممم؟ کاریچ من االن_ 

 :گفت یسخت با

 .بزن..زنگ..بهزاد..به_ 

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 .یباش داشته یانرژ نگو یزیچ گهید فقط. باشه_ 

. تمبرداش رو شیگوش شلوارش بیج از لرزونم یدستا با و گفتم نویا

 دو که زدم زنگ بهزاد به عیسر و نشیمخاطب تو رفتم و زدم رمزشو

 داد جواب نشده بوق

 ارش؟یک الو_ 

 .منم بهزاد_ 

 کرد؟ داتیپ: گفت یخوشحال و بهت با

 .ستین خوب حالش ارشیک.. بهزاد نجایا دیایب آمبوالنس هی با زودتر_ 

 !شده؟یچ: شد نگران صداش

 !رهههیمیم داره زودتر فقط.. خورده چاقو_ 

 رو یزیچ یاپارچه هی فقط تو. میایم زود یلیخ نکن هیگر باشه باشه_ 

 .نباشه ادیز شیزیخونر تا بده فشارش و بزار زخمش یرو

 به و گذاشتم نیزم یرو رویگوش. کرد قطع زود یلیخ و گفت نویا

 درد و بود، شده هامرده مثل و بود دهیپر رنگش.. کردم نگاه ارشیک

 !دیکشیم که بود



 که یزور با حرکت هی تو و نیزم یرو خوابوندمش آروم یلیخ

 مانتوم یپارچه از بزرگ کهیت هی بود اومده کجا از لحظه اون دونمینم

 .کردم پاره رو

 چاقو قسمت رو اطیاحت با روپارچه و برداشتم زخمش رو از دستاشو

 آخ و شد جمع درد از صورتش که دادم فشارش و گذاشتم خورده

 کنم نگاه زخمش به یحت ومدینم دلم.. گرفت شیآت قلبم که گفت یآروم

 ...بودم مجبور دادنش نجات بخاطر اما

 نکنه یزیخونر تا دادمیم فشار زخم یرو روپارچه محکم یهمونطور

 یجلو اشکام.. بود شده قرمز خونش از مچ یباال تا خودمم دست و

 و دادم ادامه کارمو و زدم پسشون خشونت با که گرفتیم رو دمید

 :گفتم همزمان

 .رسهیم آمبوالنس با االن بهزاد.. ارشیک اریب طاقت_ 

 تنش بود شده جونیب انقدر و درد از زدیم نفسنفس که کردم نگاهش

 .نبود مشخص هم دشیپررنگ یچهر یتو دنشیکش درد یحت که

 دستم هی با. خورد زنگ ارشیک یگوش که بود گذشته یاقهیدق چند

 وصل رو بهزار تماس مگهید دست با و نگهداشتم زخم یرو رو پارچه

 :گفتم یبغض پر یصدا با و کردم

 بهزاد؟ الو_ 

 جانان؟ چطوره حالش_ 

 !بده یلیخ_ 

 خورده؟ چاقو کجاش_ 

 :گفتم و کردم نگاه زخمش به

 !دونمینم ش،معده کینزد شکمش، یباال_ 

 .!!انگار دهیم جون داره دیایب زودتر فقط: دادم ادامه هقهق با



 ور شیزیخونر یجلو فقط تو. میرسیم گهید ربع هی تا میراه تو ما_ 

 .ارهیم طاقت نترس. باش آروم و ریبگ

 ...ارشیک به دادم حواسمو من و کرد قطع

 هیگر و دیلرزیم تنم یهمه استرس و ترس از من و بود بد حالش یلیخ

 .کردمیم

 ونخ یه و دیکشیم زور به هم نفس گهید که بود گذشته چقدر دونمینم

 و ارمیب طاقت نتونستم گهید. ترسوندمیم شتریب نیا و دهنش از ومدیم

 گذاشتم رنگشیب و زدهخی صورت یرو دستمو و کردم بغلش دوباره

 ارش؟یک یشنویم صدامو_ 

 یول کرد باز لحظه هی هم رو پلکاش و خوردن یتکون شیخون یلبا

 و تهگرف یصدا با و کرد پنهون بغلم تو سرشو و شدن بسته زود یلیخ

 هق و شد کهیتکهیت دلم که زد صدا رو اسمم بود درد از که یداربغض

 .زدم

 .اریب طاقت گهید کوچولو هی جونم به دردت_ 

 !آخ. تونم..ینم: گفت گرفته و رلبیز

 ..شه بلندتر مهیگر یصدا تا بود یکاف نیهم

 اشکام و آورد باال زور به رو شیخون دست اون و کردم بغلش ترمحکم

 بستم چشمامو اشک با و گرفتم دستشو.. کرد پاک رو

 !برات رمیبم_ 

 یلبخند هیگر با که اومد سیپل نیماش و آمبوالنش یرایآژ یصدا هوی

 :گفتم و زدم

 ! ارشیک اومدن_ 

 هیگر و غیج با شده هوشیب دمید و کردم جدا خودم از که رو ارشیک اما

 :گفتم



 ! ااااااارشش؟یک_ 

 ...دادینم جواب اما کردم صداش دوباره و دادم تکونش

 :گفت نگران حال اون تو ارشیک دنید با بهزاد و شد باز خونه در

 !نیحسامام ای_ 

 کرد بغلش رو ارشیک و زد زانو نیزم رو و سمتش دیدو

 صدامو؟ یشنویم داداش؟_ 

 ..!بهزاد شد هوشیب: گفتم هقهق با

 .شده جمع چشماش تو اشک دمید که کرد نگاهم کوتاه

 رو اطیاحت با رو ارشیک جونیب تن و اومدن برانکارد با نفر دو

 نیزم رو از و سمتم اومد بهزاد که رونیب بردنش و گذاشتن برانکارد

 کرد نگاهم نگران و کرد بلندم

 .باش مطمئن. ارشیک شهیم خوب_ 

 خارج نحس یخونه اون از و کرد حلقه دورم دستشو که نگفتم یزیچ

 من کرد کمکم اول. بودن گذاشته آمبوالنس پشت رو ارشیک... میشد

 با آمبوالنس و بست رو در و نشست خودش بعد و آمبوالنس تو برم

 ...افتاد راه سرعت

 آمبوالنس یرهایآژ یصدا و بود سکوت و بود گذشته یاقهیدق چند

 .فقط ومدیم

 .بود خون سرم یکی و بود وصل بهش سرم تا دو

 به یاشک یچشما با هم من و بود زخمش ینهیمعا مشغول هم بهزاد

 دهیپوش هم ژنیاکس ماسک با که ارشیک ترمظلوم شهیهم از یچهره

  .بودم گرفته دستم هردو با رو جونشیب دست و بودم رهیخ بود شده

 :گفت و زد سرمش به رو یسرنگ هی بهزاد



 دیبا و دهید صدمه کبدش.. ارهیب طاقت تونهینم مینرس زودتر اگه_ 

 .شه عمل زودتر یهرچ
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 م؟یکن کاریچ االن: گفتم ترس با

 ؟یگرفت رو زخمش یزیخونر یجلو مدت یهمه تو نمیبب. نترس_ 

 ....نتونس گهید ومدین دلم آخر یقهیدق چند_ 

 باعث و ومدین دلت! گهید نیهم د  : کرد قطع تیعصبان با رو حرفم

 !شه بدتر وضعش یشد

 :گفتم و کردم نگاهش زدهبهت

 .دیببخش.. کنم نگاه زخمش به تونستمینم بخدا_ 

 ینطوریا! شه؟یم حل یزیچ دیببخش با: گفت یعصب لحن همون با

 !آره؟ یکن نگاه رو زخم هی یتونینم یوقت یش دکتر یخوایم

 داشت حق و بود یبد وضع چون شدمینم ناراحت حرفاش و لحنش از

 .. شه یعصبان ینطوریا

 ..خوامیم معذرت: گفتم بغض با

 .زدم داد دیببخش. نکن بغض خبلیخ: گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 مارستان؟یب میرسیم یک فقط. ستین مهم نه_ 

 .گهید قهیدق ده تا میبر سرعت نیهم با اگه: گفت و کرد نگاه ساعتش به

 ...ادهیز که سرعتمون_ 

 .دوره ریمس_ 



 یرو اشکم قطره چند ناخواسته و شدم رهیخ ارشیک به و گفتم یآهان

 ورز به ژنیاکس ماسک اون با و خورد یتکون پلکاش که ختیر دستش

 :کرد زمزمه

 .نکن..هیگر_ 

 به و کردیم تشیاذ کردنم هیگر هم حالش نیا تو.. زدم یتلخ لبخند

 ..بود فکرم

 باشه؟ کن تحمل فقط. چشم: گفتم و کردم پاک اشکامو

 که بستشون دوباره و کرد بسته و باز بود، باز کوچولو هی که چشماشو

 :گفت بهزاد

 صدامو؟ یشنویم... ارشیک یبمون داریب کن یسع_ 

 :گفت دهیترس که نداد نشون یواکنش ارشیک اما

 !؟یداداش یداریب ارش؟یک_ 

 :گفت و زد موهاش به یچنگ بعد و کرد شنهیمعا

 .شده هوشیب_ 

 ..کردم هقهق صدایب و شد یجار شتریب اشکام

 بره رتندت گفت یآلمان به یبلند یباصدا آمبوالنس یراننده به رو بهزاد

 مشغول و زد سرمش به و کرد درست رو یسرنگ هی دوباره بعد و

 ..شد شنهیمعا

 .خوندمیم یالکرستیآ رلبیز و کردمیم هیگر داشتم همچنان منم

 !رمیمیم منم نباشه قسم خودت اسم به.. شه شیطور نزار ایخدا

 رشوایک و مارستانیب به میدیرس بعد قهیدق ده یادیز یلیخ سرعت با

 ...رفتم دنبالشون منم که مارستانیب داخل بردن



 تخت یرو و برداشتنش برانکارد یرو از اطیاحت با مارستانیب تو

 ودخ و پرستارا اون همراه منم. بردنش یسمت به سرعت به و گذاشتنش

 هیگر با اسمشو یه و دمیدویم تخت همون یچرخا سرعت با بهزاد

 درد اونقدر براش رمیبم یاله.. بود هوشیب هوش  یب اون اما زدمیم صدا

 دلم..  شد هوشیب ینطوریا و کنه تحمل نتونست گهید که دیکش

 بخاطر بود دهیکش درد یکل اما نگه هم آخ هی اون و رمیبم خواستیم

 ... من

 روش که یعملاتاق داخل بردنش یطوالن یراهرو کردن یط بعد

 ( .ممنوع ورود)NO ENTRY بود نوشته

 کردم صداش داخل بره بهزاد نکهیا قبل

 بهزاد؟_ 

 چهرش تو کامال ینگران و اضطراب. سادیوا روبروم اومد و دیچرخ

 .بود معلوم

 جانم؟_ 

 ...بهزاد بده نجاتش خدا تورو: گفتم و کردم پاک اشکامو

 .کن دعا فقط. هیسخت عمل یلیخ_ 

 .تو هب بعد خداست به اول دمیام یهمه بده نجات ارشمویک: گفتم هیگر با

 دووم بازم آورده دووم االن تا. نباش نگرانش: داد تکون رو سرش

 .باشه خدا به توکلت. ارهیم

 که یابسته در به شدم رهیخ من و عملاتاق داخل رفت و گفت نویا

 .بود توش میزندگ عشق

 طاقت من... بستم چشمامو و گرفتم واروید عیسر که رفت جیگ سرم

 .دونمیم رو، ساعت چند نیا ارمینم



 مشغول رلبیز و وارید به دادم هیتک سرمو و یصندل یرو نشستم

 دایپ هم نجایا و نداشتم قرآن.. شدم بودم بلد که ییهاسوره یهمه خوندن

 یهاسوره و صلوات و یالکرستیآ فقط نیهم واسه بود محال کردنش

 ...کردمیم دعا و خوندمیم رو کیکوچ

 یمسکن نیع خدا ادی... شتریب رو دمیام و بود کرده آرومم یکل نایهم اما

 ...بده نیتسک رو یناآروم و آشوب قلب هر تا بود

 اون داخل االن روحم و دل و گذشتیم سال کی مثل برام هیهرثان

 ...هیحال چه در نبود معلوم که بود ارشمیک شیپ عملاتاق

 زا شدم بلند عیسر من و شد باز اتاق در که بود گذشته چقدر دونمینم

 به. شد خارج اتاق از عجله با که یپرستار سمت رفتم و یصندل رو

 رشیپاگ ادیز من و داره عجله گفت اما دمیپرس ارشیک راجب یآلمان

 استرس که شد اتاق داخل و اومد شوک دستگاه هی با زود یلیخ. نشدم

 یرو و شدن سست زانوهام.. شد یخال دلم ته و افتاد جونم به یشتریب

 ..هیگر ریز زدم و زدم زانو نیزم

 التماست نکن امتحان عشقم با منو ایخدا..نشه شیطور! خدا نه

 ...!کنمیم

 و سر و باشم آروم بگه یعصب تا اومد یپرستار هامهیگر یصدا از

 آورد برام آب وانیل هی و سوخت برام دلش حالم دنید با اما نکنم، صدا

 .نرفت نییپا گلوم از هم شقطره هی اما

 ...رفت و یصندل یرو نشوندم و کرد بلندم پرستاره

 ...ساعت چهار ساعت، سه ساعت، دو.. گذشت چقدر دونمینم

 ودب دهیخواب روش ارشیک که تخت هی با نفر چند و شد باز عملاتاق در

 یباال رفتم و شدم بلند تابیب ارشیک دنید با من و شدن خارج ازش

 .سادنیوا هم دکترا اون که تختش



 نفس ودب پرستارا از یکی دست که ژنیاکس یسهیک هی با و بود هوشیب

 :گفتم آروم.. دیکشیم

 بگردم؟ دورت صدامو یشنویم ارش؟یک_ 

 .بخش مشیببر دیبا: گفت یآلمان به پرستارا از یکی

 . رفتن هم اونا و دمیکش عقب و دادم تکون سرمو

 یجراه مخصوص سبز یلباسا. رونیب اومد عملاتاق از هم بهزاد

 .رو یپزشک دیسف روپوش روش از و بود دهیپوش

 :گفتم ینگران با و روبروش رفتم

 شه؟یم خوب بهزاد؟ شدیچ_ 

 .شهیم خوب و آورد دووم خوب یلیخ. آره: گفت و زد یلبخند

 :گفتم خوشحال و دمیخند هیگر با

 .بهزاد یمرس هم تو از! ینگرفت ازم عشقمو که شکرت ایخدا_ 

 !خانوم یآبج خواهش_ 
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 .ارشیک سر یباال رمیم من خب: گفت اون و زدم یلبخند

 .امیم منم_ 

 ...بره ششیپ یعموم افراد از یکس دینبا که االن_ 

 :داد ادامه و کردم نگاهش شده پنچر

 .ایب دنبالم! باشه ییتو چون اما_ 



 !یمرس: گفتم زدهذوق

 .باهم میشد قدمهم و دیخند

 .ستمین اونا جزو من ایخودت هم یعموم افراد_ 

 !یداداشم دونهی یکی شما. دونمیم بله_ 

 .بله خب_ 

 هزادب. ازم دارن سوال تا چند که گفتن و گرفتن جلومونو سیپل تا دو

 :گفت بهم رو

 .بعد ایب هم تو رمیم من_ 

 . رفت اون و گفتم یاباشه

 الخرهبا بعد و کردن جوابم سوال یه سایپل یاقهیدق ستیب ربع هی حدود

 .بود کرده فرار که گشتنیم نیآرم دنبال. کردن ولم

 شیپ حواسم انقدر من و دنیپرسیم رو بود افتاده اتفاق یهرچ منم از

 و بودم کرده کار روش همهنیا که رو یآلمان زبان که بود ارشیک

 !نگیم یچ که شم متوجه یحساب و درست تونستمینم بودم، بلد کامال

 و ودب توش ارشیک که یبخش سمت رفتم شدم خالص که سایپل دست از

 . شدم بخش وارد قهیدق چند بعد

 ودب یبستر توش که یاتاق دنبال داشتم هاشهیش پشت از یکی یکی

 حدس و شدن خارج پرستار تا چند راهرو یانتها اتاق از که گشتمیم

 .باشه اونجا زدم

 نگاه شهیش پشت از دمیرس که بهش و برداشتم قدم قسمت اون سمت

 .بوده درست حدسم دمید که داخل به کردم

 زا بود اومده هوش به که ارشیک دنید با و گذاشتم شهیش یرو دستمو

 یمرس بازم ایخدا.. زدم یلبخند و شد جمع چشمام یتو اشک یخوشحال

 ...ینگرفت ازم عشقمو که



 .دمیدینم رو ارشیک یچهره اما بود نشسته تختش یلبه بهزاد

 ونما که گفت ارشیک به یزیچ هی من دنید با و کرد بلند سرشو بهزاد

 براش و زدم یلبخند و ختنیر اشکام که کرد نگاهم و چرخوند سرشو

 ..دادم تکون دست

 و رسوندم کنارش خودمو زود و شدم واردش و کردم باز رو اتاق در

 که دمید رو دشیپررنگ صورت اون نکهیهم و نشستم تخت طرفاون

 شدن یجار اشکام و دهنم تو بردم لبامو کشه،یم درد چقدر دادیم نشون

 .زدم هق صدایب و

 هب رهیخ و گرفتم دستام تو بود وصل بهش وکتیآنژ که رو دستش

 :گفتم بغض با حالشیب و خسته یچشما

 !برم؟ قربونت خوبه حالت_ 

 کامل شیاریهوش هنوز اومده هوش به ستقهیدق سه دو: گفت بهزاد

 .خوبه حالش که ینیبیم. جانان نکن هیگر. ستین

 .زخمش داره درد یلیخ که معلومه خوبه؟ کجاش: گفتم هیگر با

 .شهیم خوب. هیعیطب نکهیا خب_ 

 و کردم پاک رو اشکام ساعدم با کنم ول رو ارشیک دست نکهیا بدون

 :گفتم

 نکشه؟ درد که یبزن بهش یزیچ یمسکن هی شهینم_ 

 .نباش نگرانش نقدریا هم تو. که شهینم: گفت و دیخند کوتاه

 .جاش از شد بلند و گفت نویا

 .بهش زنمیم سر امیم یول رمیم من_ 

 .راحته المیخ ینطوریا بمون ششیپ هم تو آخه؟ یریم کجا_ 

 .یهست ششیپ که تو_ 



 !نیباش تنها کمی: داد ادامه و زد یچشمک

 :گفت و دیخند که کردم نگاهش زدهخجالت و چپچپ

 چهار و ستیب ضمن در. کن صدام یداشت یکار گهید نجامیهم من_ 

 .بزنه یچیه به لب دینبا ساعت

 .سادیوا کردیم صداش که ارشیک آروم یلیخ یصدا با که بره خواست

  شد خم یکم و سمتش دیچرخ

 جانم؟_ 

 دهنش رو از رو ژنیاکس ماسک و آورد باال دستشو یکی اون ارشیک

 :گفت یاگرفته و آروم یصدا با و برداشت

 .آخه..تشنمه..تش..من_ 

 دینبا که یدونیم یدکتر خودت که تو داداش؟ کرد دیبا چه گهید_ 

 .یبخور یچیه

 :مگفت ملتمس بهزاد به رو و افتاد ارشیک یشده خشک یلبا به نگاهم

 بهش؟ بدم آب کوچولو هی فقط شهیم_ 

 فقط هم دوهفته تا ؟!کنه یداخل یزیرخون یخواینم که تو. جانان نه_ 

 .بخوره عاتیما دیبا

 :گفتم ارشیک به ینگاه با و شد زونیآو لبام

 !برات رمیبم_ 

 نگاه با فقط و نداشت هم رو کنه نگاهم چپچپ یحت نکهیا ینا

 !شم خفه که فهموند بازشمهین

 چند با رو یکاغذدستمال دونهی و شدم بلند شد خارج اتاق از که بهزاد

 دمکر سیخ بود اتاق یگوشه کیکوچ خچالی تو که یپارچ آب از قطره



 یلبا رو آروم رو یکاغذدستمال و ارشیک کینزد رفتم و

 .شد تر یکم که دمیکش ششده خشک

 رو دستمال. شد محو زود یلیخ دردش بخاطر که بزنه یلبخند خواست

 یابوسه و شدم خم صورتش یرو و انداختم تخت کنار زبالهسطل یتو

 .زدم لباش یرو

 قلب کردم احساس شدم؟ یحال چه یخورد چاقو که یالحظه یدونیم_ 

 !شد شکافته چاقو همون با منم

 موج توش هم یخستگ که احساس از پر نگاه هی... کرد نگاهم فقط

 .زدیم

 زود و ستین راحت براش دنیکش نفس کردم حس که کرد سرفه تا چند

 ...حالش شد بهتر و گذاشتم دهنش یرو رو ژنیاکس ماسک
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 شب مبتون و بپره خوابم بلکه تا زدم صورتم به بار نیسوم یبرا رو آب

 ساعت دو یروز فوقش و دمیخوابینم که بود روز سه. بمونم داریب رو

 دیاب ارشیک بخاطر االنم. شدمیم هوشیب بایتقر غم و ترس زور از اونم

 .باشم داریب شد بد حالش وقت هی اگه تا موندمیم داریب

 یبهداشتسیسرو از و کردم باز رو در و بستم رو ییروشو آب

 .شدم خارج اتاق کیکوچ

 اخماش و بود بسته چشماشو که کردم نگاهش و سادمیوا تختش کنار

 .بود زخمش یرو دستشم. بود هم تو یکمی

. دشیم بدتر حالش قهیهردق و بود گذشته عملش از یساعت سه دو حدود

 :گفتم نگران و گذاشتم دستش رو دستمو



 ارش؟یک یخوب_ 

 تو اشک درد زور از دمید که کرد نگاهم و کرد باز یکم چشاشو

 نیا ونیم. کرده بغض درد از کوچولوها بچه مثل و شده جمع چشماش

. ودب ینارنجنازک و لوس یلیخ انصافا. بود گرفته خندمم ینگران هم

 تونستمینم رو لبام اومدن کش یجلو اما بودم گرفته رو خندم یجلو

 .بود شده هابچه هیشب که بس رمیبگ

 ؟یخندیم..یچ به: گفت دهیبردهیبر و آروم

 .شد جمع درد از صورتش گفت که نویا

 :گفتم و دمیبوس رو شقهیشق و شدم خم

 ریز یزنیم هابچه مثل باشه تو به اگه! خودم ینارنجنازک شوهر به_ 

 !مرد باش داشته تحمل کمی. هیگر

 هنوز اما بخنده خواست و گرفت خندش که گفتم ترظیغل رو″ مرد″

. گفت یآروم آخ و دیکش ریت زخمش یانگار که بود نزده هم لبخند

 :گفتم و گرفت بغضم

 . برات رمیبم یاله_ 

 :گفت ومدیدرم چاه ته از که ییصدا با

 !دمیم جر..دهنتو..یبگ روجمله..نیا..گهید بار هی_ 

 هک دیکش ریت ییهوی زخمش دوباره اون و دمیگز لبمو و زدم یلبخند

 به کرد شروع و نکرد ول دردش گهید بارنیا و هم تو رفت اخماش

 و بغض با که شد ساعت چند نیا یهمه از بدتر حالش و زدن نفسنفس

 :گفتم تیعصبان

 ریت ینطوریا یزنیم حرف یوقت! ؟یبد جوابمو گمیم یهرچ واجبه_ 

 .!گهید شو خفه خب. زخمت کشهیم

 : کرد زمزمه یسخت به شد آروم که کمی



 !کوچولوخانوم برات دارم شدم خوب یوقت_ 

 .شو خوب زودتر فقط تو: گفتم بغض با و زدم یلبخند

 یزیچ پس! یالل گمینم ینزن حرف درضمن: کردم اضافه یشوخ با

 .بمونه بدنت تو یانرژ تا نگو

 ضعف دلم بودم شده نگاهش نیا دلتنگ که یمن و شد خندون نگاهش

 ...براش رفت

 و دادم هیتک دستم به سرمو و گذاشتم بالشت رو سرش کنار آرنجمو

 تا دو نیا بودن جذاب چقدر.. شرهیت یاقهوه یچشما تو شدم رهیخ

 ..چشماش

 من واسه اما بود رنگ یاقهوه و یعاد چشم جفت هی هیبق واسه

 .بود ایدن یچشما نیترجذاب

 نگاه در به و گرفتم فاصله ارشیک از که خورد اتاق در به تقه چند

 :گفتم یشاک من و داخل اومد بهزاد که کردم

 دیناپد کجا ساعته دو ؟یبزن سر ارشیک به یایب نبود قرار مگه_ 

 ؟یچ شدیم بد حالش اگه ؟یشد

 .ترآروم کمی: گفت و دیخند

 به رو و سادیوا تخت اونطرف و اومد. گرفتم ازش نگاه قهر حالت به

 :گفت ارشیک

 ؟یدار درد یلیخ_ 

 .گفتم دروغ نه بگم اگه: گفت شگرفته یصدا با ارشیک

 .برم قربونت_ 

 :گفت کردیم چک سرمشو که همزمان و گفت نویا

 .یآگاه بودم رفته_ 



 شده؟ نیآرم از یخبر: گفتم عیسر

 !ارین زبون به اسمشو: گفت یحرص ارشیک

 .دینکش ریت زخمت دوباره تا شو خفه تو_ 

 :گفتم بهزاد به رو و بهش زدم یچشمک که کرد نگاهم چپچپ

 ؟یآگاه یبود رفته چرا شده؟یچ خب_ 

 شنیماش و بود کرده تصادف. کردن دایپ جاده هی تو رو نیآرم نیماش_ 

 !بود کرده چپ

 !!مرده؟ ای زندست: گفتم متعجب

 !شده نخاع قطع. بدتره هم مردن از اومده سرش که ییبال_ 

 :کردم زمزمه زدهبهت و شدند گرد چشمام

 !یکنیم یشوخ یدار_ 

 :دادم ادامه و شدند یجار اشکام یخوشحال از

 ..مونهینم جوابیب گناهش همه اون دونستمیم_ 

 نیا با. آورد بابات و مامان سر که اومد سرش ییبال همون قایدق: گفت

 !ششدن نخاع قطع با.. بده کاراشم هیبق تقاص تا موند زنده که تفاوت

 . نگفتم یزیچ و دادم تکون سرمو

 منفور سر بال نیا که بود نشده باورش و بود کرده هنگ هم ارشیک

 به گناهیب رو من یبابا و مامان که یآدم.. اومده مونیزندگ آدم نیتر

 یواقع یمعن به دلمو نیا و بود شده فلج بدنش یهمه االن رسوند قتل

 !کرد خنک

 .دمشید رفتم. مارستانیب نیهم به آوردنش: گفت بهزاد

 ...ارمچیب یخاله! بد یلیخ یلیخ.. شد بد حالم دیرس ذهنم به که یزیچ با



 بود؟ نجایا هم خالم: گفتم

 گفت. گرفت سراغتو ازم و دید منو. آره: گفت و داد تکون رو سرش

 ..شتیپ ببرمت

 !نکرده الزم: گفت یعصب ارشیک

 ...دهیکش زحمت برام همهنیا اون ه؟یچ اون گناه. ارشیک خالمه اون_ 

 اب حال نیا با یول بود سختش زدن حرف.. دیگز لبشو و گرفت نفس

 :گفت یسخت یکم

 .ینیبب روکهیمرت اون گهید خوامینم.. ستین نیا من حرف_ 

.. الشخ شیپ ببرمش بده اجازه. نهیبب اونو که ستین قرار: گفت بهزاد

 .بود نگرانش یلیخ

 .گفت یآروم یباشه و کرد بسته و باز چشماشو
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 ه؟یبستر بخش کدوم تو: گفتم و میشد خارج اتاق از

 نیهم واسه. نداره اونجارو به ورود اجازه یکس اما هست CCU تو_ 

 .منتظرتن شیورود تو نایا تخاله

 گفتم یآهان

 هک دمشونید دور از طبقه اون به میرفت آسانسور با که بعد قهیدق چند

 و بود عموصابر و خودش. بودن نشسته راهرو یهایصندل رو

 .سیراو

 ایب زود هم تو. نباشه تنها تا ارشیک شیپ رمیم من: گفت بهزاد

 .حساسه که یدونیم



 .رفت اون و گفتم یاباشه

 جاش از افتاد من به نگاهش که خاله و شدم ترکینزد بهشون قدم چند

 ریز زد و کرد بغلم محکم میدیرس هم به نکهیهم و سمتم اومد و شد بلند

 ..نگفتم یزیچ و دمیچیپ دورش دستامو که هیگر

 .دخترم اهمیس رو: گفت هیگر و بغض با

 .یندار یریتقص که تو. برم قربونت ینطوریا نگو_ 

 :گفت و کرد نگاهم اشکش از سیخ یچشما با و شد جدا ازم

... بود من پسر کشت تورو مادر یعنی رو، خواهرم که یاون اما_ 

 رم؟یتقصیب یچطور

 .ینکرد یکار که تو_ 

 :گفت و گذاشت بود کبود یکم که مگونه رو دستشو

 کرد؟ تتیاذ یلیخ حالت؟ خوبه_ 

 .نباش نگران خوبم_  

 کردم نگاهش عموصابر یصدا با

 ..جانان شرمندتم_ 

 .دینداشت یریتقص که شما دینگ ینطوریا توروخدا_ 

 و سمتش دمیچرخ که گذاشت مشونه رو دستشو و کنارم اومد سیراو

 :گفت آروم اون و میکرد بغل گرویدهم

 !داشتم یپست داداش نیچن که متاسفم خودم یبرا واقعا_ 

 :گفت خاله و میشد جدا هم از چندلحظه بعد و نگفتم یزیچ

 چطوره؟ حالش ارشیک_ 

 .ستین بد خوبه: گفتم تیواقع برخالف



 آورد؟ خودش سر ییبال چه کاراش با نیآرم یدید: گفت هیگر با

 دمیفهم یوقت شد خراب سرم یرو ایدن. .پسرمه باشه بد هم هرچقدر

 ..!شده فلج نییپا به گردن اژ بدنش یهمه گهید

 آرومش کرد یسع و انداخت خاله یهاشونه دور دستشو عصوصابر

 ..شد دتریشد شهیگر اون اما کنه

 نیآرم مادر و پدر که بود یچ گناهشون.. شدیم کباب براشون دلم

 داشت االن و بود خوردن آب مثل براش آدما کشتن که یکس بودن؟

 ...دادیم رو هاش یکارکثافت یهمه تقاص

 شاریک که یبخش به برگشتم و کردم یخداحافظ ازشون ربع هی بعد

 ...بود گرفته حالم و بودم کرده هیگر یلیخ.. بود توش

 هم بهزاد و خوابه ارشیک دمید که شدم وارد و کردم باز رو اتاق در

 :گفت دنمید با. نشسته یصندل یرو کنارش

 .یاومد زود چه_ 

 .ارمیب طاقت نتونستم.. بود بد یلیخ حالشون_ 

 :گفت و داد رونیب مانند آه نفسشو

 .باشن داشته یپسر نیچن یخوب اون به یخونواده شهینم باورم_ 

 :گفتم و سادمیوا تخت یباال و دادم تکون رو سرم

 یرو مچش بتونه یحت بود دیبع داشت که یحال با د؟یخواب یک ارشیک_ 

 !بزاره هم

 .دیخواب و بهش زدم نیمورف نیهم واسه بود ادیز یلیخ دردش_ 

 کمی یاخما از که خوابش غرق یچهره به شدم رهیخ و گفتم یآهان

 رمیبم یاله. کشهیم درد هم خواب یتو یحت بود معلوم خوردشگره

 ...!ارشیک برات



 بهزاد نیهم واسه.. نه ای درسته دونستمینم و بود ذهنم یتو یفکر هی

 ردک نگاه بهم و برداشت شیگوش یصفحه از نگاهشو که کردم صدا رو

 جانم؟_ 

 شه؟یم خوب حالش یک ارشیک_ 

 چطور؟. شهیم خوب کامل گهید یهفته سه دو تا_ 

 :آوردم زبون به فکرمو

 دمب گهید. رانیا میبرگرد .میبر آلمان از شد خوب نکهیا بعد خوامیم_ 

 .!نجایا از ادیم

 :گفت بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 .داشتم رو فکر نیهم هم من اتفاقا_ 

 د؟یایم شمام رانیا میبر ما اگه یعنی: گفتم خوشحال

 م؟یاین چرا! باشما داداشم بدون تونمینم هم قهیدق دو من_ 

 :گفتم نگران اما.. بودم شده خوشحال یلیخ

 کنه؟یم قبول ارشیک یعنی_ 

 .خوادیم نویهم هم ارشیک کنم فکر_ 

 : گفتم دیرس ذهنم به که یفکر با

 ؟یچ کارتون_ 

 .هک نداره یکار. تهران یمارستانایب از یکی به میریگیم یانتقال_ 

 .گفتم یآهان

 : گفت اتاق تو یخال تخت یکیاون به اشاره با

 ود چشمات یدینخواب که شبه سه. جانان بخواب یساعت چند هی برو_ 

 .خونه کاسه



 .که بزارم تنها ارشویک تونمینم یول_ 

 من درضمن. شه داریب صبح تا دونمیم دیبع زدم بهش که ینیمورف با_ 

 مه فردا. بره در تیخستگ بخواب برو. نباش نگران تو. ششمیپ هم

 .یباش سرحال بهتره دنشید انیم ارشیک یخونواده

 !واقعا؟_ 

 .رسنیم مالقات وقت تا. پروازشونه زود صبح فردا. آره_ 

 تا ور پتو و دمیکش دراز روش و تخت یکیاون سمت رفتم و گفتم یآهان

 .دمیکش باال مشونه

 ...داشتم ازین خواب ساعت چند به واقعا

 روف یخبریب عالم تو و برد خوابم قهیدق چند تو که بودم خسته انقدر

 ...رفتم

 

 :یراو#

 شدیم شرمش دیشا نبود، دیترد اسمش دیشا... نه ای بره که داشت دیترد

 .کرده ییکارها با.. شه روبرو باهاش

 هب نه داشت دوستش پسرعمو عنوان به فقط االن.. بود مونیپش االن اما

 ...!داشت عالقه بهش هوس یرو از قبال که یپسر عنوان

 مونیپش کارهاش یهمه از االن ادعا همه اون با یسپهر ماندانا آره،

 ..بود

 ...بود شده پاک هاشگناه یهمه کرد جانان به که یکمک با اما

 ودب داده نجات رو یقلب تا دو بلکه.. بود نداده نجات رو جانان فقط اون

 ...دنیتپیم هم یبرا عاشقانه که



 جانان به نیآرم وحشتناک اوز*تج یجلو روز چند نیا تو که بود اون

 ! نشه خرد پسرعموش رتیغ تا گرفت رو

 جانان یخونواده سر ییبال چه دیشن نیآرم زبون از که یروز همون

.. شد عوض تشیذهن کل به و شد مونیپش کارهاش یهمه از آورده

 به کردن کمک با تا انداخت یخطر نیچن تو رو خودش نیهم یبرا

 ...شن پاک بود داده انجام گذشته تو که ییگناها جانان

 .داشت یسبک حس بود، آروم

 گلهدست هی با بود، شده یبستر توش ارشیک که یاتاق در یجلو هم االن

 ...نه ای درسته کارش دونستینم و بود سادهیوا

 بودن اتاق یتو االن که خونوادش و پسرعموش برخورد دونستینم

 ...بود خواهد یچطور باهاش

 ...شد اتاق وارد و زد ایدر به رو دل اما
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 جانان#

 

 قتو که االنم و بودن دهیرس ارشیک یخونواده که شدیم یساعتمین حدود

 .بودن نجایا و بود مالقات

 ارشیک واسه یاتفاق چه دیفهم زهرامامان یوقت روزید انایک یگفته به

 ارشیک تا اومدن یوقت االنم.. مارستانیب بردنش و شده بد حالش افتاده

 رو و بود خوب حالش االن اما! افتاد فشارش بازم دید حال اون تو رو

. رفتیم پسرش یصدقهقربون و بود نشسته تخت کنار یصندل



 پسرشون به حواسشون هردو و بود سادهیوا تخت وراون هم باباجون

 .بود

 یهگوش بود برده منو االن و موند ارشیک شیپ قهیدق پنج که هم انایک

 و بود مونجمع تو نجا،یا هم نورا. کردیم فیتعر برام پارسا از و اتاق

 .میکردیم گوش پارشا با انایک مدت نیا یهاخاطره به میداشت

 !داداشش مثل بود، بچه و لوس یلیخ که الحق

 با و شد اتاق وارد که یاون به شد جلب همه توجه اتاق در شدن باز با

 !میکرد تعجب هممون ماندانا دنید

 ختت کنار و رفتم عیسر اریاختیب من و میشد کینزد جمع به دخترا با

 قمح در یبزرگ لطف نکهیا با. دوختم چشم ماندانا به و سادمیوا ارشیک

 .نبود صاف باهاش دلم ته هنوز اما بود کرده

 ..کردن تعجب تشیشخص رییتغ نیا از همه و کرد یسالم همه به رو

 .داد رو سالمش جواب باباجون و شدن خارج بهت از همه کمکم

 :گفت و گذاشت زیم یرو رو گلدسته

 هک دیکن باور دوارمیام اما.. دیکرد تعجب نجایا به اومدنم از دونمیم_ 

 طفق ارشیک االن و مونمیپش گذشتم یکارا از کال من. بوده منظوریب

 !پسرعمومه

 اما بود شده عوض بهش حسم کال که منم.. داشت صداقت لحنش

 :گفتم و رمیبگ رو زبونم یجلو نتونم شد باعث آخرش یجمله

 !بود پسرعموت هم اولش از_ 

 .دمیشن رو نورا و انایک زیر یخنده یصدا

 ..کردم یخواهمعذرت ازت که من: گفت ماندانا

 :گفتم عیسر و رفتم تند کمی که دمیفهم



 .یاومد منظوریب دونمیم. دیببخش_ 

 :گفت ارشیک به رو و زد یلبخند

 خوبه؟ حالت_ 

 :داد ادامه ماندانا و گفت یآروم″ ستم  ین بد″ ارشیک

 دیهمف کجا از دونمینم اما.. نتتیبب اونجا و برگرده نیآرم نبود قرار_ 

 .بود من ریتقص دیببخش... دید اونجا تورو و برگشت و دادم شیباز که

 دهش گرد تعجب از چشماشون داشت، خبر هیقض از که نورا جز به هیبق

 .دیچرخیم ماندانا و ارشیک و من نیب متعجبشون و یسوال نگاه و بود

 .ازت نمممنو. بود ایدن هی کمکت نیهم. ینداشت یریتقص که تو نه: گفتم

 .نگفت یزیچ و زد یلبخند

 !چخبره؟ قایدق بدونم منم شهیم: گفت متعجب انایک

 دست زا شد باعث که یاون دیبدون نویا فقط. بهتون ویچ همه گمیم: گفتم

 .....آرم

 !نگو اسمشو: کرد قطع یعصب حرفمو ارشیک

 :گفت آروم انایک و کردم نگاهش چپچپ

 !!رتیغ جونم_ 

 :گفتم مکث لحظه چند بعد و گرفت خندم

 اون.. بود ماندانا کنم دایپ نجات مرد اون دست از شد باعث که یاون_ 

 .داد ارشیک به رو اونجا آدرس که بود

 :گفت ماندانا به رو تعجب با باباجون

 !ماندانا؟ گهیم راست جانان_ 



 پاک ایراحت نیا به کردم گذشته تو که ییکارا اما.. عموجون بله_ 

 .شرمندم.. شهینم

 که یلطف با نهیا مهم.. گذشته هاگذشته. ینطوریا نگو: گفت زهرامامان

 .ازت یمرس! شمنیپ عروسم و پسرم االن یکرد

 ارشیک به. بودم شده یجور هی بود کرده خطاب عروسم منو نکهیا از

 انسبت خونوادش دنید با امروز. منه به نگاهش اونم دمید که کردم نگاه

 .بود بهتر حالش

 گرفتم ارشیک از نگاه ماندانا یصدا با

 .خداحافظ. مونمینم نجایا ادیز من_ 

 ؟یزود نیا به کجا: گفت باباجون

 .رانیا گردمیبرم پروازمه گهید ساعت هی_ 

 . یبسالمت آهان_ 

 یکوتاه مکث با منم که شد خارج اتاق از و کرد یخدافظ همه از

 ..رفتم دنبالش

 .سمتم دیچرخ و سادیوا که کردم صداش و کردم باز رو اتاق در

 یسوال و سادیوا روبروم و برگشت رو بود کرده یط که یکوتاه ریمس

 :گفتم که کرد نگاهم

 .ازت داشتم یسوال هی_ 

 .بپرس_ 

 :گفتم حال نیا با بود سخت برام حرف نیا آوردن زبون به

 !؟یدار دوست رو ارشیک تو_ 

 .نه: گفت و کرد نگاهم لحظه چند

 ...!یکردینم یاونطور رانیا تو ینداشت دوسش اگه. نگو دروغ_ 



 عالقه بهش دیشا. منه مال ارشیک که خوندن گوشم یتو میبچگ از_ 

 بهش تو پاک عشق هزارم کی ارشیک به من حس دمید اما.. داشتم

 هی.. نبود عشق یرو از بهش من عالقه اما یعاشقش واقعا تو. ستین

 االن اما! منه مال اون بود رفته فرو مخم تو که بود نیتلق و هوس نوع

 عشق دنبال برم خوامیم منم. نیهم عاشق واقعا تا دو شما فهممیم

 ارشیک به تو نگاه یتو اما نکردم شتجربه وقتچیه که یعشق.. یواقع

 روش یوقت قشنگه هم هاشحسادت اون یحت.. هیقشنگ حس چه که دمید

 !یدار تعصب

.. اشتد فاصله شناختمیم قبال که ینچسب یماندانا اون با یلیخ حرفاش

 نیب از بهش نسبت بدم حس یهمه و بود نشسته دلم به حرفاش یلیخ

 :گفتم و زدم یلبخند.. بود رفته

 .کمکت از یمرس بازم. یکن دایپ رو تیواقع عشق هم تو دوارمیام_ 

 . شهیم رید پروازم برم دیبا من خب. کنمیم خواهش: زد یلبخند اونم

 !دارید دیام به. باشه_ 

 .خدافظ. نیهمچن_ 

 ...اتاق به برگشتم من و رفت اون و کردم یخدافظ منم

 :گفت انایک و دیچرخ سمتم همه نگاه

 چطور االن دیبود تشنه هم خون به که دوتا شما! دارم؟یب من واقعا_ 

 !بده؟ نجاتت کهیمرت اون دست از اون ممکنه

 .بود نشده باورم خودمم: گفتم و انداختم باال یاشونه

 :گفت زهرامامان که سادمیوا ارشیک تخت کنار و گفتم نویا

 ران؟یا دیایب یخوایم واقعا گه؟یم راست ارشیک_ 



. مبمون نجایا خوامینم گهید اما نداره یخطر نجایا گهید نکهیا با.. آره_ 

 میگردیبرم و رهیگیم یانتقال رو کارش شد خوب که ارشیک حال

 .رانیا

 .خوشحالم یلیخ.. خداروشکر_ 

 و شد تموم مالقات وقت بعد ربع هی. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 ومدنیم هروقت و داشتن نجایا که یاخونه به رفتن ارشیک خونواده

 ...اونجا رفتنیم

 تو داشت عمل هی چون بهزاد. شونخونه رفت خودش نیماش با هم نورا

 .بود عمل اتاق یتو و نبود نجایا مالقات وقت
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 :گفت میشد تنها دوباره یوقت

 ؟یگفتیم ماندانا به یچ.. اتاق رونیب_ 

 که یکار بخاطر ازش کردم تشکر گهید بار هی. نبود یمهم زیچ_ 

 . کرده

 بود آورده و بود کرده درست نورا که یسوپ اون از من و گفت یآهان

 نیا از. نشستم تخت یلبه و ختمیر واسش بشقاب هی ارش،یک یبرا

. عاتیما فقط هفته دو بهزاد یگفته به یول بخوره غذا تونستیم ساعت

 و آش از! کنه سر سوپ با هفته دو دونستمیم دیبع بود کمویش که بچمم

 .ومدینم خوشش ادیز هم نایا

 ات بود بالشت رو سرش کنار و نبود دهنش رو گهید ژنشیاکس ماسک

 .کنه استفاده ازش شد بد حالش وقت هی اگه



 هک گذاشتم دهنش تو و بردم دهنش کینزد و برداشتم سوپ از قاشق هی

 مکی بود خشک گلوش و بود نخورده یچیه کامل روز هی نکهیا بخاطر

 .شد بهتر بعد و کرد سرفه

 خوردن دهیخواب ینطوریا. خورد و دادم بهش سوپ از گهید قاشق هی

 ونچ ارمیب باال رو تختش تونستمینم فعال اما بود سخت براش یزیچ

 .ومدیم فشار زخمش به دینبا

 یگوشه یکاغذدستمال هی با خودش خورد، دادم که رو سوپش یهمه

 .کرد پاک رو لبش

 :گفتم و نشستم کنارش و گذاشتم زیم یرو رو بشقاب منم

 .یبخواب یکمی کن یسع_ 

 و بود زخمش یرو دستش که کردیم درد یلیخ زخمش باز یانگار

 .بود مشخص چشماش تو دنشیکش درد

 ؟یخوب: گفتم نگران

 .خوامیم نیمورف: گفت آروم

 کردم یاخم

 هش استفاده ادیز اگه. ستین ساده مسکن هی که نیمورف. نکرده الزم_ 

 .یبخواب کن یسع. یشیم معتادش

 !ییتو من نیمورف: گفت و زد یکمرنگ لبخند

 . زدم یلبخند و کردم نگاهش خجل

 .بخواب و ببند چشماتو. بعد یبرا حرفا نیا_ 

 :گفت. بود گرفته یکمی هم صداش و زدیم حرف آروم یلیخ

 !بغلم تو ایب هم تو.. پس_ 

 !جان؟: گفتم متعجب



 یواببخ بغلم تو نکهیا به. برهینم خوابم ییتنها. بخواب کنارم ایب_ 

 !کردم عادت

 التح نیا با نهیبب یپرستار هی اگه تازه. کهیکوچ تخت. که شهینم_ 

 .شهیم یعصبان دمیخواب کنارت اومدم

 . نجامایا یدکترا از خودم یناسالمت. کننیم غلط یلیخ_ 

 ..آخه هیکوچ تخت_ 

 نیا اب واجبه بگه نبود یکی. بزنه حرف بتونه ترراحت تا گرفت نفس 

 !؟یبزن حرف بازم سختته زدن حرف که حالت

 .هست جا که کوچولومخانوم واسه باشه کیکوچ هم هرچقدر_ 

 وت دیکش اخماشو درد از و شد جابجا بود که یسخت هر با و گفت نویا

 :کرد زمزمه سخت و هم

 .شد باز جا. ایب_ 

 جمع رو پاهام و دمیکش دراز کنارش و رفتم خجالت با و دمیگز لبمو

 مارستانیب کیکوچ تخت رو ایدن یکجا آخه. میباش راحت تا کردم

 !خوابن؟یم باهم ینطوریا دونفر

 دستش یکی اون و کرد حلقه دورم بود مونده گردنم ریز که رو دستش

 پهلو به بایتقر منم. گذاشت زخمش یرو بود وصل بهش سرم که رو

 .داد هیتک سرم به سرشو که انداختم گردنش دور دستمو و دمیچرخ

 ذره هی زخمش چون نبود ینطوریا اصال اما باشه سخت کردمیم فکر

 .شدینم تیاذ هم

 .بود شده یباحال یصحنه یلیخ

 .جلو اریب صورتتو_ 

 :گفت که کردم نگاهش متعجب



 !بده بوس هی. شم خم تونمینم من_ 

 و کردم کینزد صورتش به رو صورتم آروم و کردم نگاهش چپچپ

 یسهبو هی به نیهم واسه نبود بدنش تو یجون. گذاشتم لباش یرو لبامو

 زود یلیخ هردو و گذاشتم بالشت یرو دوباره رو سرم. کرد اکتفا کوتاه

 ...برد خوابمون هم بغل تو

 

 :بعد_ماه_هی#

 

 .میشد وارد و کرد باز رو بود توش نیآرم که یاتاق در ارشیک

 ..لچریو یرو بود نشسته پنجره به رو و بود ما به پشتش

 قبل تا کردم اصرار یکل اما نمشیبب و امیب دادینم اجازه ارشیک

 .بود توش که یستیبهز به ارتمیب ران،یا به رفتنمون

 فاصله با و شدم ترکینزد نیآرم به و ارشیک دست دادم رو فمیک

 ..کردم نگاهش و سادمیوا کنارش

 ..بود رهیخ رونیب به پنجره از یحرکت چیه بدون

 از تونستیم فقط هم سرش قسمت تو و بود شده فلج نییپا به گردن از

 !کنه استفاده چشماش

 و امانم قاتل نمیبیم یوقت شهیم خنک دلم چقدر یدونیم: گفتم نفرت با

 !ه؟یستیبهز یتو و لچریو رو افتاده جنازه هی مثل ینطوریا بابام

 :دادم ادامه من و چشمام یتو دوخت رو نگاهش

 یتکثاف چقدر نیبب. نجایا آوردنت و نکردن قبولت هم خونوادت یحت_ 

 !نخواستت هم خودت یخونواده یحت که

 :گفت آروم و کنارم اومد ارشیک



 ..میبر ایب! جانان_ 

 .رفتمینم جایه کردمینم یخال خودمو تا. نکردم قبول اما

 رو یاریم خراب زن هی هرشب.. یهست یعوض چقدر دونستمیم_ 

 ونبهش و ینکن رحم هم کره*با یدخترا به کردمینم فکرشم اما.. تختت

 !یکن اوز*تج

 به یواکنش چیه تونستینم هم خواستیم اگه.. نداد نشون یواکنش

 کمک به نارویا یهمه. بودن قتیحق نیع حرفام.. باشه داشته حرفام

 باهاش یکم مدت نکهیا با ماندانا.. میبود کرده ثابت ارشیک و ماندانا

 یدخترا به اوز*تج مثل. بود دهیفهم ازش زایچ یلیخ یول بود

 ...!گناهیب

 اون با تورو که خداست کار تو یحکمت چه دونمینم اما: گفتم نفرت با

 !داشته نگهت زنده گهید گناه یکل و اوز*تج قتل، ،یکارکثافت همه

 ودب شده اضافه نفرتم از پر لحن به که یبغض با و شدن مشت دستام

 :گفتم

 اون ندهیآ ومدیم دلت چطور.! یعوض بکشمت خودم خوادیم دلم_ 

 رحم هم من به یخواستیم! ؟یکن خراب بهشون اوز*تج با دخترارو

 رت؟یغیب یکن خراب هم رو تدخترخاله یندهیآ یخواستیم..  ینکن

 !هااان؟

 :گفت و گرفت بازومو ارشیک.. گفتم بلند یلیخ رو هان

 مرگ از صدبرابر کشهیم داره االن که یعذاب. زمیعز باش آروم_ 

 . اومده سرش ییبال چه ینیبیم یدار که خودت. بدتره

 مردیم اگه.. گفتیم راست آره.. شم آروم یکم شد باعث حرفش نیا

 یکارا یهمه انجام واسه االن یوقت.. دیکشینم عذاب قدرنیا

 !چشماشه بدنش فعال عضو تنها و ناتوانه شیشخص



 : گفت و کرد نگاه ساعتش به ارشیک

 .پروازمونه بعد ساعت هی. شهیم رید داره. میبر ایب_ 

 و نیآرم یروبرو رفتم که بودم نشده یخال هنوز.. دادم تکون رو سرم

 .دمیشن رو ارشیک یعصب نفس یصدا که صورتش رو شدم خم

 بده رو جوابم تونستینم نکهیا زور از فشیکث نگاه که ینیآرم به رو

 :گفتم بود زده زل چشمام یتو و بود اشک از پر

 !وقتچیه. آشقال بخشمتینم وقتچیه_ 

 .ارشیک شیپ رفتم و انداختم صورتش تو یتف و گفتم نویا

 .میبر_ 

 ...میشد خارج یستیبهز از باهم و گفت یاباشه

 

 565پارت#

 

 مینشست نیماش یتو ابونیخ از شدن رد بعد و میشد خارج یستیبهز از

 .افتاد راه و

 تهکش بابامو مامان اون اما.. باشه افتاده روز نیا به کردمینم فکرشم_ 

 ....یوقت شد خنک دلم واقعا.. گهید گناه یکل و

 !جانان_ 

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب کرد قطع یعصب که رو حرفم

 !چته؟_ 

 گهید هک بود نیا شینیبب رانیا به رفتنمون قبل دادم اجازه نکهیا شرط_ 

 .ینکن فکر گذشته به هم لحظه هی بعدش



 ؟یشیم یعصبان چرا حاال خب: گفتم متعجب

 .دیببخش: گفت کالفه

 کرده رییتغ اخالقش که بود یمدت هی.. نگفتم یزیچ و گرفتم ازش نگاه

 زا انگار. نبود سابق ارشیک اون اما بود مهربون هنوزم نکهیا با. بود

.. دنبو غرور اسمش البته.. بود شده مغرور یکمی. بود نگران یزیچ هی

 االن تا من و رفتیم فرو خودش تو همش. بهم بود شده توجه کم

 .نداشتم رفتاراشو نیا طاقت گهید یول شدهیچ بودم دهینپرس

 هربونم انقدر. بود خودش ریتقص البته که.. بودم شده توقع پر من دیشا

 هنوزم نکهیا با شکوند،یم دلمو شدنش سرد یکمی با االن که بود

 ...داشت هاشویمهربون

 کردم صداش و سمتش دمیچرخ

 ..ارشیک_ 

 بله؟_ 

 هروقت مدت نیا تو ش،یشگیهم گفتن جانم یجا به که خوردیبرم بهم

 .!بله گفتیم کردمیم صداش

 :گفتم و نکنم توجه کردم یسع اما

 !بدونم؟ رو رفتارت رییتغ نیا لیدل شهیم_ 

 :گفت برداره ابونیخ از نگاهشو نکهیا بدون

 رفتار؟ رییتغ کدوم_ 

 .شده تیزیچ هی دونمیم که من! یخودت خر_ 

 زودتر تا بگو یشد خسته من با بودن از اگه: دادم ادامه بغض با

 ......و بفهمم عقدمون بعد نکهیا نه.. میبزن هم به رو مونینامزد

 !حرفا نیا از نشنوم گهید: کرد قطع تیعصبان با حرفمو



 :گفتم و ختمیر اشک قطره هی اریاختیب

 گم؟یم دروغ مگه_ 

 !؟یکرد شک دارم دوست چقدر نکهیا به نکنه! یگیم دروغ که آره_ 

 یتو همش و یکنیم یمحلکم بهم یوقت! کردم شک آره: گفتم رک

 .....بود جام هم یاگهید هرکس یخودت

 و چرت نیا از گهید. بشنوم رو فتیاراج نیا خوامینم! بسه خبلیخ_ 

 ؟یدیفهم ایگینم پرتا

 !؟یدیفهم: گفت بلندتر که نگفتم یزیچ

 .دیببخش چشم،: گفتم دلخور و آروم

 :گفت یآروم لحن با و دیکش یقیعمنفس

 .کن پاک اشکاتم_ 

 که دیکش چشمام ریز و آورد دستشو که نکردم حرفش به یتوجه

 .شد یجار شتریب اشکام و دیلرز بغض از چونم هابچه مثل برعکس،

 :گفت بود سابقهکم مدت نیا تو که یمهربون با

 !وونهید نم،یبب نکن هیگر_ 

 ونابیخ یگوشه رو نیماش که هیگر ریز زدم صدایب و شکست بغضم

 سمتم دیچرخ و نگهداشت

 ؟یزیریم قشنگو یاشکا لیدلیب یچ واسه_ 

 .لشویدل یدونیم خودتم.. ستین لیدلیب: گفتم بغض با

 منامعلو ینقطه هی به رو نگاهم من اما.. کرد نگاهم فقط و نگفت یزیچ

 .بود زونیآو لبامم و بودم دوخته

 یخوردن چقدر یکنیم بغض کوچولوهابچه مثل یوقت یدونیم_ 

 !؟یشیم



 ثباع سردش یرفتارا لیدل گفتن فقط یول ارهیدرب دلم از خواستیم

 .نباشم دلخور ازش شدیم

 .گهید نکن هیگر جانان؟_ 

 .یکنیم رفتار ینطوریا باهام چرا بگو پس: گفتم و کردم نگاهش

 .ترسمیم فقط من: گفت و گرفت ازم نگاه

 ؟یچ از ؟یترسیم: گفتم متعجب

 !باشم یخوایم تو که یاون نتونم نکهیا از_ 

 یدل دو و دیترد وقت گهید. ارشیک مونهیعروس گهید ماه هی ما_ 

 .ستین

 وشبختتخ نتونم ترسمیم. ستمین دل دو: گفت گرفته و دیکش یقیعمنفس

 !منه از شتریب یلیخ اقتتیل تو کنمیم حس. کنم

 جلد تو رفت دوباره و ابونیخ به شد رهیخ و دیچرخ گفت که نویا

 ..داشت مدت نیا تو که شگرفتهحال

 ارش؟یک یگیم یدار یچ: گفتم زدهبهت و آروم

 .شد نییباالپا گلوش بکیس چون.. داره بغض کردم حس

 گفته؟ بهت رو مسخره یحرفا نیا یک: گفتم و زدم یلبخند

 یرو که ششده مشت دست یرو دستمو مکث یکم با که نداد جوابمو

 :گفتم و گذاشتم بود پاش رون

 شم،یم وونهید یستین قهیدق دو یوقت.. توعه کنار فقط من خوب حال_ 

 من یخوشبخت یعنی نیا.. خوشحالم یشمیپ که هم یوقت شم،یم دلتنگت

 ؟یدار دیترد یچ از.! خورهیم رقم تو با فقط



 تمش و دیکش یقیعم نفس.. بست چشماشو و انداخت نییپا رو سرش

 لقف هامپنجه تو هاشوپنجه و برد دستش ریز دستمو و شد باز دستش

 ..کرد

 ...دوخت بهم نگاهشو دوباره قهیدق چند بعد و بود فکر تو

 ممن نگاه اما.. بود حرفام قتیحق دنبال چشمام تو.. شد یطوالن نگاهش

 ...داشتم بهش که بود یعشق و صداقت از پر

 و گذاشت زدیم تند تند که قلبش یرو و برد بود دستش تو که دستمو

 :گفت

 که یدونیم پس. توام با که ییوقتا یهمه مثل.. زنهیم تندتند ن،یبب_ 

 ؟.دارم دوست چقدر

 ...دونمیم: گفتم آروم

 رو، تندهیآ یخوایم واقعا پرسم،یم ازت که باره نیآخر پس_ 

 ؟یبساز من با رو تیزندگ

 :داد ادامه قاطع که بگم یزیچ خواستم

 یخونواده شیپ برمتیم و زنمیم دور نجایهم از که نه یبگ اگه_ 

 که بگم رک و شمیم داغون چقدر جوابت نیا با که ستین مهمم.. خالت

 ! جانان رمیمیم

 ..جونت از دور_ 

 اب یبدون خواستم فقط.. بزارمت اجبار تو خوامینم اما: داد ادامه ترآروم

! خودته خوب حال مهم من یبابا یگو اما.. ادیم سرم ییبال چه نبودنت

 یلحظه نیآخر تا که میدیم قول هم به نجایهم که آره یبگ هم اگه

 یحت و باشه گهید هم مال روحمون و جسم نفس، نیآخر تا مون،یزندگ

 .!شهیم محسوب انتیخ میکن فکر گهید یکی به هم لحظه هی اگه

 ..شد سکوت فقط یالحظه چند گفت که نویا



 !نه؟ ای آره کدوم؟ حاال: گفت بعد

 :گفت دنبو تیعصبان از البته که یبلند یصدا تن با که نگفتم یزیچ

 !یدار دیترد یعنی یکن مکث اگه. میندار هم کردن مکث_ 

 !ارشیک دارم دوست من: گفتم عیسر

 چون.. هامدت از بعد براش بود یبیعج آرامش هی حرفم نیا انگار

 نیب از نگاهش یتو ماه هی نیا ینگران اون و اومد لبش به یلبخند

 ...رفت

 قول نیا. رمیمیم تو بدون هم من.. نبود الزم دنیپرس اصال: دادم ادامه

 !روحم هم جسمم، هم.. باشم تو مال نفس نیآخر تا که دمیم بهت هم رو

 بهتش لیدل اما.. بود یخوشحال و بهت از پر نگاهش.. کرد نگاهم فقط

 .. دونستمینم رو

 دور دستامو منم که دیچیپ دورم سفت دستاشو و بغلش یتو دمیکش هوی

 بستم رو چشمام لبخند با و کردم حلقه کمرش
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 :گفت زدیم موج صداش تو که یخوشحال با

 .....قول منم! دختر عاشقتم یلیخ_ 

 .دارم اعتماد بهت من ،یبد قول خوادینم: کردم قطع حرفشو

 :کرد تکرار دوباره و دیبوس رو میشونیپ و کرد جدام خودش از

 !عاشقتم_ 



 رید پروازمون تا وفتیب راه حاالم. عاشقتم منم: گفتم و زدم یلبخند

 .نشده

 اعتراف چندبار قهیدق چند نیا تو یکرد دقت: گفت چشمام تو رهیخ

 !؟یدار دوسم یکرد

 .حاال خب: گفتم و گرفتم ازش نگاه زدهخجالت

 .....فرودگاه سمت افتاد راه و دیخند

 

* * * 

 برعکس هم بارنیا.. میدیرس که بود رانیا وقت به صبح 6 ساعت

 دهیخواب خرس مثل و بود مشونه رو سرش ریمس کل ارشیک قبل یدفعه

 !بود

 :گفتم آروم

 .میدیرس شو داریب ارش؟یک_ 

 کردم صداش بلندتر که بود ریتاثیب

 ارش؟یک_ 

 نگاهم خمار و جیگ. برداشت شونم رو از رو سرش و خورد یتکون

 :گفت و کرد

 هوم؟_ 

 .میدیرس گمیم! زهرمار: گفتم خنده و حرص با

 !؟یعنی بودم خواب رویمس کل. آهان: گفت که اومد خودش به تازه

 .موندم تنها منم. اوهوم_ 

 .دیببخش_ 



 ..دیخند کوتاه که گرفتم ازش نگاه قهر حالت به

 ..میشد ادهیپ مایهواپ از مربوطه یکارها انجام بعد

 ...بود منتظرمون فرودگاه تو باباجون

 :گفت و داد دست هردومون با اون و میداد یسالم میدیرس که بهش

 ن؟یاومد راحت_ 

 دهیخواب خرس مثل رو ریمس یهمه تونیگرام پسر یول. آره: گفتم

 !بود

 .میبر دیایب! معلومه خمارش یچشما از: گفت و دیخند

 باباجون همراه هم ما و گرفت دستمو ارشیک که افتاد راه و گفت نویا

 و تگرف فاصله باباجون از کمی و کرد ترآروم قدماشو ارشیک. میرفت

 :گفت

 نم و یبود دهیخواب تو هم دفعه اون! خانومم بود شیپ یدفعه یتالف_ 

 .بودم مونده تنها

 :گفتم دروغ به کردنش تیاذ واسه و کردم نگاهش چپچپ

 یبود پادشاهت هفت خواب تو یوقت چون. شد خودت ضرر به خب_ 

 و دنیچرخیم یه بودن نشسته ما ییجلو یصندل که یپسر دوتا اون

 . کردنیم نگاهم

 !ارم؟یدرب کاسه از چشماشونو ینکرد دارمیب چرا: گفت یعصب

 :گفتم و دمیخند زیر خوردنش حرص از

 خواستیم شونمیکی تازه. ومدین دلم یبود دهیخواب ناز یلیخ آخه_ 

 .!نذاشتم محلش من بزنه حرف باهام

 شتریب که دستش فشار و داد فشار محکم بود دستش یتو که رو دستم

 :گفتم یحرص و دراومد آخم شد



 !یوحش یشکوند دستمو_ 

 واقعا! زدم گند دمیفهم چشماش دنید با من و سمتم دیچرخ و سادیوا

 .بود شده یعصبان

 !؟ینکرد دارمیب چرا_ 

 :گفتم عیسر نکنه دعوام یالک نکهیا واسه

 ما ییجلو یصندل اصال. کنمیم یشوخ دارم من. ارشیک باش آروم_ 

 .بود زن هی و کوچولو دختر هی ست؟ین ادتی که نبود پسر تا دو

 تمیاذ یخوایم یکرد دایپ ضعفمو نقطه حاال: گفت و کرد نگاهم چپچپ

 !آره؟ ینطوریا یکن

 انداختم باال یاشونه و دمیخند

 !حقته_ 

 شد خنده و حرص از پر نگاهش

 !!یعروس شب واسه بمونه حسابش. یخانوم برات دارم باشه،_ 

 و دیخند که گرفتم ازش نگاه و شدم سرخ خجالت از و دمیکش ینیه

 :گفت

 !؟یدار رو ضعفم نقطه تو فقط یکرد فکر_ 

 !یشعوریب یلیخ_ 

 اومد باباجون یصدا که بگه یزیچ خواست

 .گهید نیایب ها؟بچه نیسادیوا چرا پس_ 

 !بده ادی ادب پسرت به کمی لطفا باباجون: گفتم حرص با

 کرده؟ کاریچ مگه: گفت و دیخند

 !فقط انیخجالت خانوما خانوم. یچیه: گفت ارشیک



 هک شدهیچ دیفهم هم باباجون. دمیکوب پهلوش به آرنجمو و دمیگز لبمو

 :گفت و دیخند

 !آخه؟ یرفتیم من به یطونیش تو دیبا. دخترمو نکن تیاذ حاال_ 

 چارهیب! بود ایحیب و طونیش پسرش مثل باباجونم پس اووو

 .!زهرامامان

 .گهید یپدرم کنم چه گهید: گفت ارشیک

 .منتظرتونه مامانت. میبر دیایب: گفت و دیخند

 نیماش با و میشد خارج فرودگاه از یاگهید حرف چیه یب گهید

 .........خونه میرفت باباجون

 منتظرمون یورود تو زهرامامان. میشد ادهیپ و اطیح یتو برد نویماش

 .بود

 منو اول و جلو اومد و داد رو جوابمون لبخند با که میکرد سالم هردو

 :گفت و کرد بغل

 .زمیعز یاومد خوش_ 

 .یمرس_ 

 کرد یدلتنگ رفع نکهیا بعد و کرد بغل هم رو پسرش و شد جدا ازم

 :گفت ارشیک و شد جدا ازش

 کجاست؟ انایک_ 

 .دیایب شمام کنم آماده رو صبحونه رمیم من. دهیخواب_ 

 تو میبر نکهیا قبل من و داخل رفت باباجونم که داخل رفت و گفت نویا

 :گفتم ارشیک به رو آروم

 !دییخوابالو خرس هردوتون. رفته خودت به خواهرتم_ 

 سمتش دیچرخ هردومون نگاه انایک یصدا با



 !زنداداش یخودت خوابالو خرس_ 

 ..دمیخند منم و رخندهیز زد دنشید با ارشیک

 و ترسناک ظاهرش و لباساش نیهم واسه بود شده داریب خواب از

 .بود دارخنده

 ختهیر دورش نامرتب بلندش یموها و بودن کرده پف درشتش یچشما

 طرح شرتیت. بود زونیآو موهاش نوک از موهاشم کش و بودن

 و ودب رفته باال زانو تا شپاچه هی هم شلوارش و بود دهیپوش یابچگونه

 .بود شده دارخنده یلیخ درکل

 !ن؟یخندیم یچ به_ 

 :گفت شد تموم که خندش ارشیک

 !دونهیم خدا کرد خواهد سر یچجور تو با پارسا چارهیب_ 

 زدم نازم خواب از بخاطرت. شعوریب کن مسخره خودتو زن برو تو_ 

 !نیکنیم مسخرم نیدار زنت و تو وقتاون

 :گفت و گذاشت نیزم یرو رو چمدون ارشیک

 !نمتیبب بغلم ایب نزن زر_ 

 هم ارشیک یدستا که کرد بغلش محکم و سمتش دیدو زدهذوق انایک

 .دیچیپ دورش

 گهید! شدهخراب کشور اون به دیگردیبرنم گهید که خوشحالم یلیخ_ 

 .یش دور ازم هم قهیدق هی ذارمینم

 .خانوم یآبج نمیبش دلت ور تونمینم که شهیهم_ 

 !گهید یخونه هی یبر ذارمینم هم تیعروس بعد_ 

 و سراغم اومد یامسخره یحسود هی که نگفت یزیچ و دیخند ارشیک

 :گفتم انایک به رو یحرص و عقب دمیکش رو ارشیک



 !بزارم محاله! ؟یریبگ ازم شوهرمو یخوایم_ 

 نه گنا،یم زور عروس به شوهرا خواهر دونمیم من که ییجا تا_ 

 !شوهر خواهر به عروس

 .کرد بغلم و دیخند خودشم که دمیخند

 !یمیآبج ،یستین شوهرم خواهر که تو: گفتم آروم

 .ماه هی نیا تو بود شده تنگ برات دلم! عاشقتمممم: گفت ذوق با

 .نطوریهم منم_ 

 .سرده هوا صبحه اول. تو دیایب: گفت و شد جدا ازم
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 رو وضعش و سر تا خودش اتاق تو رفت انایک و میشد خونه وارد

 میاومد یوقت شیپ یدفعه که یاتاق همون تو میرفت ماهم و کنه مرتب

 .میموندیم اونجا هم رانیا

 دست به یآب هی تا یبهداشتسیسرو تو رفت و بست رو اتاق در

 .بپره خوابش تا بزنه صورتش

. مدیپوش کیش البته و یراحت لباس دست هی و درآوردم رو مانتوم منم

 .نکنم سرم شال و بزارم باز گرفتم میتصم موهامم

 دو که موندم ارشیک منتظر و تخت یرو نشستم و کردم مرتب موهامو

 .شد خارج یبهداشتسیسرو از بعد قهیدق سه

 .رمیمیم یخوابیب از دارم: گفتم من و نشست کنارم و اومد

 :فتگ اون و گذاشتم دهنم یرو دستمو که دمیکش یاازهیخم و گفتم نویا



 .بخواب ساعت دو یکی بعد و میبخور صبحونه میبر پاشو االن_ 

 !ساعت؟ دو یکی چرا دارما خواب یکسر ساعت پنج چهار من_ 

 و میکن یعروس میخوایم گهید ماه هی.. کارا دنبال میبر دیبا_ 

 اسلب نه م،یکرد اجاره تاالر نه م،یگرفت خونه نه. مینکرد هم یکارچیه

 !میدار کار یکل... میدیخر واست عروس

 .رو یعروس میندازیم عقب کمی خب. آره یواا_ 

 .کنمینم صبر نیا از شتریب من گهید نه_ 

 منم از تو. دارنا ذوق شونیعروس واسه دخترا معموال: گفتم و دمیخند

 .یدار جانیه شتریب

 .منتظرمونن زشته م،یبر پاشو حاالم. اوهوم: گفت و زد یلبخد

 .میفتر نییپا هاروپله و میشد خارج اتاق از و میشد بلند و گفتم یباشه

 :فتگ انایک و سمتم دیچرخ شونییتا سه نگاه که میشد آشپزخونه وارد

 .نیبش من شیپ ایب جانان_ 

 مانشما کنار هم ارشیک و نشستم کنارش و گفتم یاباشه و زدم یلبخند

 .نشست

 مشغول همه. بود کامل و مفصل زیم هی که کردم نگاه صبحونه زیم به

 .بودم معذب یکمی من یول شدن خوردن

 دخترم؟ یخورینم یزیچ چرا: گفت باباجون

 !هیخجالت بچم: داد جواب من یجا به انایک

 :گفت و دیخند که کردم نگاهش چپچپ

 .مایخونوادت ما مثال. خب باش راحت. واال_ 

 ؟یمعذب یچ واسه. زمیعز گهیم راست: گفت زهرامامان



 .دیببخش چشم_ 

 .بالیب چشمت_ 

 روبروم ارشیک. میشد خوردن مشغول یهمگ دوباره و زدم یلبخند

 . بودم شده پاچهدست کمی نیهم واسه کردیم نگاهم و بود نشسته

 و فتادما سرفه به و گلوم یتو دیپر لقمه که شد یطوالن نگاهش ینیسنگ

 هک زد پشتم به بار چند و سادیوا پشتم و شد بلند خودش همه از زودتر

 .اومد جا حالم یکم

 ؟یخوب_ 

 ردمخو ازش قولوپ هی که دستم داد رو وهیآبم وانیل انایک و گفتم یاآره

 :گفتم آروم و ارشیک سمت دمیچرخ و

 !بهم؟ یزد زل بز مثل یچ واسه_ 

  !کنه؟یم پاچتدست انقدر کردنم نگاه یعنی: گفت آروم اونم و دیخند

 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 .خب نکن نگام نقدریا. یشعوریب یلیخ_ 

 !کنم نگات دارم دوست یزنم: زد پچ

 ایب. بعد یبرا دیبزار رو هاتون پچپچ: گفت ارشیک به رو باباجون

 .بخور رو تصبحونه نیبش

 :داد ادامه باباجون و نشست سرجاش رفت و گفت یچشم ارشیک

 !نکن تیاذ دخترمو هم نقدریا_ 

 بابا؟ کنمیم کاریچ مگه_ 

 !کرد گم پاشو و دست اون و بهش یزد زل یچطور دمید که خودم_ 

 !یقیدق پدرشوهر چه. دمیگز لبمو و شدند گرد چشمام



 یک هب نکنم نگاه اون به! بابا گهید زنمه خب: گفت پررو پررو ارشیک

 !کنم؟ نگاه

 !یکن نگاه یاگهید کس به یکنیم غلط: گفتم و کردم نگاهش یحرص

 نییپا رو سرم حرفم نیا از زدهخجالت من و دنیخند زهرامامان و انایک

 :گفت زهرامامان. انداختم

 !طونیش و پررو. ارشیک یبابات نیع_ 

 .گهید نندازمون یجوون ادی! خانم عه: گفت باباجون

 شونیجوون خاطرات تو هردوشون انگار و زد یلبخند زهرامامان

 ..کردن سکوت چون. شدن غرش

 و خط براش چشم با. منه به نگاهش اونم دمید که کردم نگاه رو ارشیک

 :گفت گوشم تو انایک که دمیکش نشون

 !خوادیم دلم منم دیبزن حرفا نیا از کم بابایا_ 

 کردم نگاهش متعجب

 !خواد؟یم دلت یچ_ 

 ادیز پارسا با دنینم اجازه کنکورم بخاطر: گفت و شد زونیآو لباش

 هک خونده بابام مامان گوش تو اون! ارشهیک سر ریز همشم. مینیبب همو

 !نمیبب پارسارو ادیز نذارن

 :گفت که دیشن انگار ارشیک

 نیکن ازدواج و یبد کنکورتو که یوقت تا ؟یچ پس خانوم یآبج بله_ 

 .نهیهم

 رو جانان نذارم تونیعروس تا که خوبه! نشسته قاشق شو خفه تو_ 

 !؟ینیبب



 به رو. دهیم جواب یچ نمیبب بودم منتظر. کرد نگاهم خندون ارشیک

 :گفت انایک

 !که رمیمیم_ 

 .جونت از دور: گفتم و رفت قنج دلم

 و نگفت یزیچ گهید و کرد نگاهمون یحرص باشه کرده قهر مثال انایک

 مونصبحونه و دمیخند زیر هم ما که شد شصبحونه خوردن مشغول

 ......میخورد رو

 رسهب درساش به رفت هم انایک و اتاق یتو رفت ارشیک صبحونه بعد

 ...شرکتش رفت باباجونم و

 جمع رو صبحونه زیم و کردم کمک زهرامامان به و موندم منم

 و بود گرفته یمرخص یچندروز( کارشونخدمت) خانماکرم.. میکرد

 ..نبود

 ...اتاق به برگشتم و شستم من ظرفارو اصرار یکل بعد

 تمبس رو در. نوشتیم یزیچ هی داشت و بود نشسته زیم پشت ارشیک

 .شدم کشینزد و

 ؟یسینویم یدار یچ_ 

 :گفت و یصندل به داد هیتک و گرفت برگه از نگاهشو

 نیبب ایب. میبد انجامش یعروس یبرا دیبا که ییکارها یهمه ستیل_ 

 ؟.نداره کسر و کم یزیچ

 اغذک اما کرد تعجب وضوح به که پاش یرو نشستم و رفتم تعارفیب

 .کرد حلقه شکمم دور دستاشو و بهم داد رو

 متعجب که خنده ریز زدم خطش دنید با و کردم نگاه کاغذ ینوشته به

 :گفت

 !االن؟ یخندیم یچ به_ 



 !بدخطن دکترا گنیم که راسته واقعا. یجنابعال خطدست به_ 

 :گفت و دیخند

 !مگه؟ چشه من خطدست_ 

 !ینوشت یچ که خوند شهیم حداقل ست،ین بد اونقدرام حاال_ 

 :گفت یحرص و دیچیپ دورم ترسفت دستاشو

 مونیعروسشب واسه رو همش یتالف. کن ممسخره تو باشه،_ 

 .ذارمیم

 .دمیکوب شنهیس یقفسه به رو آرنجم و دمیگز لبمو

 !ایحیب_ 

 جامان دیبا که ییکارا ستیل خوندن به کردم شروع رلبیز من و دیخند

 . اتیجزئ با و قیدق بود، نوشته هم کارهارو نیتر زیر. میدادیم
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 کارا؟ دنبال میبر یک. کامل کامل  . هیعال: گفتم خوندم که کامل

 .میریم بعدش بخواب یساعت دو برو_ 

 دیبا که ییدایخر و میدادیم انجام دیبا که ییکارها ستیل خوندن از

 تکشونتک داشتم دوست و بودم شده جانیه و ذوق از پر م،یکردیم

 :گفتم نیهم واسه. میبد انجام زود یلیخ رو

 یلیخ. کارامون انجام واسه میبر االن نیهم از خوامیم. خوابمینم_ 

 !دارم ذوق



 نبالد میبر اول شو حاضر پاشو پس. خانومم چشم: گفت و دیبوس گونمو

 .خونه

 نهیآ یجلو رفت و پاشد یصندل رو از اونم و شدم بلند پاش رو از

 :گفت کردیم مرتب رو موهاش که همزمان و سادیوا

 و کن عوض لباساتو توهم کنم، خارج اطیح از رو نیماش رمیم من_ 

 .ایب

 ..رفت اون و گفتم یاباشه

 

 :بعد_هفته_دو#

 یکی تو لوکس یلیخ یخونه هی خونه، تا چند دنید بعد هفته دو نیا تو

 نیدوم اول، روز همون یتو البته. میدیخر تهران یجاها نیبهتر از

 انتخاب رو همون و نشست هردومون دل به یلیخ میدید که یاخونه

 روز دو و میبود خونه لیوسا دیخر دنبال هم هفته دو نیا تو م،یکرد

 دبو شده محشر و خاص یلیخ مونخونه ونیدکوراس.. میکرد تموم شیپ

 مون،یعروس بعد بود قرار که یاخونه یهالهیوس انتخاب واسه و

 میداشت ذوق یلیخ م،یبساز خاطره یکل توش و بشه مشترکمون یخونه

 .میکردیم انتخاب هاشولهیوس تیحساس با و

 واسه رو تهران یتاالرها نیترمجلل و نیبهتر از یکی هم روزید

 ..میبود کرده اجاره مونیعروس

 ...نایا و زهیمزهیر لیوسا دیخر واسه میبر بود قرار هم امروز از

 لمث هم شمیآرا و دمیکش لبام به بار نیآخر یبرا رو رنگم یگلبه رژ

 .شد لیتکم پمیت



 و کردم مرتب رو موندم رونیب یموها و کردم سرم هم رو شالم

 و ودب بهم رهیخ نهیس به دست وارید به هیتک که ارشیک سمت دمیچرخ

 :گفتم

 شدم؟ چطور_ 

 برق که ییچشما با و کمینزد اومد و گرفت چارچوب از رو شهیتک

 :گفت زدهرتیح و کرد برنداز رو پام تا سر زدنیم

 !یعال ،یشد یعال_ 

 :گفتم و کردم نگاه دخترکشش پیت به و زدم یلبخند

 .!ادایم بهت یلیخ یاچارخونه رهنیپ ،یشد پیخوشت یلیخ هم تو_ 

 و سادمیوا پا یپنجه یرو و ایدر به زدم دلو من و زد یقشنگ یلبخند

 و بود کرده تعجب. گرفتم فاصله ازش زود و دمیبوس آروم رو شگونه

 .کنم نگاه چشماش تو دمیکشیم خجالت منم. بود بهم رهیخ حرکتیب

 :گفتم بهش کردن نگاه بدون و برداشتم رو فمیک

 .میبر.. خب_ 

 .افتادم راه ازش جلوتر من و گفت یاباشه

 و مدیکش پشت از هوی که بزارم رونیب پامو خواستم و کردم باز رو در

 یاچشم با و دمیکش ینیه کارش بودن ییهوی از که وارید به چسبوندم

 .کردم نگاهش شده گرد

 وت رهیخ و گذاشت سرم کنار دستشو و کرد حبسم وارید خودشو نیب

 :گفت چشمام

 !جانان جان   یکنیم تابمیب_ 

 خجل من و لبام یرو خورد سر نگاهش که کردم نگاهش حرفیب

 :گفت که دمیگز رو لبم یگوشه و انداختم نییپا سرمو

 .نکن یاونجور لباتو_ 



 یکیاون ارشیک و کردم آزاد دندونام از رو لبم پوست حرفش نیا با

 یاجازه نکهیا بدون و کرد بلند رو سرم و گذاشت چونم ریز دستشو

 ور رطوبتش پر و نرم یلبا و کرد کج سرشو بده بهم رو یحرف گفتن

 ...!کرد غرق لبام تو

 دنمب کردم حس و شد حبس منهیس یتو نفس که چسبوند تنم به تنشو

 !شده کیر*تح

 .وفتمین وقت هی تا گذاشتم سرم پشت وارید به رو دستام

 دستشو و شده سست تنم که دیفهم.. اوردیم درم پا از آرومش یهابوسه

 و برداشت وارید یرو از رو دستش یکی اون و کرد حلقه کمرم دور

 و شدن بسته چشمام که کرد دتریشد هاشوبوسه و گذاشت گردنم پشت

 شیهمراه منم اریاختیب و.. گرفتن قرار هاششونه یرو دستامم

 ...کردم

 از نگاه زدهشرم من و میشد جدا هم از یسخت به میآورد کم که نفس

 لباش یمزه و بردم دهنم تو رو لبم و گرفتم تابشیب و خمار یچشما

 .کردم حس مجدد بود، مونده لبام رو که رو

 .منتظرتم نیماش تو: گفت یآروم لحن با

 ..رفت رونیب اتاق از زود یلیخ و گفت نویا

 .بود کرده عرق شرم از که دمیکش صورتم به دستمو رفتنش با

 یکمی االن و بود میمال شمیآرا.. کردم نگاه خودم به و نهیآ یجلو رفتم

 مگونم رژ و. بود شده دیناپد کال که لبم رژ مخصوصا بود، شده خراب

 مرژ نباریا و کردم شیآرا یکمی دوباره. بود رفته کردنم عرق بخاطر

 .زدم ترکمرنگ رو

 هم انایک و نبود خونه تو یکس. رفتم نییپا هاروپله و شدم خارج اتاق از

 و بود کنکورش گهید روز چند! اتاقش تو خوندیم درس خر مثل که



 کمک بهش میبود خونه تو هروقت هم ارشیک. داشت استرس یلیخ

 .کردیم

 باز هم رو یخروج در اطیح کردن یط بعد و شدم خارج خونه از

 .منتظرمه و نشسته نیماش تو دمید و کردم

 ...افتاد راه که نشستم و کردم باز رو جلو در
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 یتو رو شگهید نصف و نیماش صندوق تو رو دامونیخر نصف

 .نیماش یتو مینشست هردو و میگذاشت عقبیصندل

 مار خط اون با ارشیک که یستیل و خودکار دونهی دانشبورد تو از

 کیت میدیخر که ییزایچ یجلو و برداشتم رو بود نوشته شیاقورباغه

 تا و میداد امروز رو سفارشش که بود عروسلباس نشونیترمهم. زدم

 .بشه آماده بود قرار گهید یهفته هی

 :گفتم و انداختم بود مونده هنوز که ییدایخر به یسرسر نگاه هی

 .مونده دایخر از یکل_ 

 .هست زمان هفته دو هنوز نداره یاشکال_ 

 .نایا و شلوار و کت دیخر واسه میایم هم فردا_ 

 خونه؟ میبر االن پس. یاوک_ 

 نشون رو بعدظهر 9 ساعت که کردم نگاه نیماش یتالیجید ساعت به

 :گفتم. دادیم

 .خونه میبر آره_ 

 .بعد میبخور ناهار ییجا هی میبر اول پس_ 



 همش که روزه چند شدم خسته هم رونیب یغذاها از نه،: گفتم عیسر

 .میخوریم رونیب تو ناهارو

 .یراحت هرجور باشه_ 

 ردمک وصلش و درآوردم فمیک از رو میگوش منم که افتاد راه و گفت نویا

 نهردومو حال با یمناسب و قشنگ آهنگ هی گشتن یکم بعد و ضبط به

play کردم. 

 

  شهیم دور ازم تنت یوقت»

 گذرهیم بد چقده یدونینم

 تره؟ کینزد من به تو از ایدن تو یکس مگه

 دنتید از شمینم ریس نمتیبب روز هر

 نرو دوتامون هر جون

 رو وامونده دل نیا جلو رمیبگ شهینم تو شهیپ

  بودنو نجایا لحظه هی تو بدون خوامینم

 بودمو هرجا شهیهم زدم حرف تو از

  هستم من یباش یوقت تا تو یچیه از نترس

 من از رنتینگ وقت هی آدما ننتیبب خوامینم

  بسه تو یباش که نیهم من خوامینم یچیه

 دستش تو به نرسه یشکیه که جا هی ببرمت دیبا

  هستم من یباش یوقت تا تو یچیه از نترس

 من از رنتینگ وقت هی آدما ننتیبب خوامینم

  بسه تو یباش که نیهم من خوامینم یچیه



 دستش تو به نرسه یشکیه که جا هی ببرمت دیبا

 من واسه ستغصه که یچ هر خودت مال اتیخوش

  من حواس نشه پرت و یش رد شهیم مگه

  ذارمیم جا تو شیپ امویدن همه

 ارم؟یب کجا از تر وونهید تو از

  هستم من یباش یوقت تا تو یچیه از نترس

 من از رنتینگ وقت هی آدما ننتیبب خوامینم

  بسه تو یباش که نیهم من خوامینم یچیه

 دستش تو به نرسه یشکیه که جا هی ببرمت دیبا

  هستم من یباش یوقت تا تو یچیه از نترس

 من از رنتینگ وقت هی آدما ننتیبب خوامینم

  بسه تو یباش که نیهم من خوامینم یچیه

 «دستش تو به نرسه یشکیه که جا هی ببرمت دیبا

 

 یکمی. میشد ادهیپ و نگهداشت خودمون خونه در یجلو بعد قهیدق چند

 نارویسنگ و برداشتم من بودن ترسبک که یاونا رو، دامونیخر از

 ..ارشیک

 ..میشد وارد و کرد باز دیکل با رو در

 ...بود خوشگل و دلباز یلیخ.. داشتم دوست رو اطشیح شتریب همه از

 مناسبش یجا تو رو همشون و خونه داخل میبرد دهارویخر یهمه

 .میگذاشت



 خواستینم.. برد خودش رو بود مشترکمون اتاق واسه که یاونا اما

 .نمیبب رو اتاق اون مونیعروس قبل

 داشیخر یهمه ییتنها خودش و نبرد منو هم هاشلهیوس دیخر تو یحت

 یلیخ من و کنه زمیسوپرا مونیعروس شب خواستیم. داد انجام رو

 و ذوق اما داشتم استرس هم یکل البته.. شب اون واسه داشتم جانیه

 .کردیم غلبه استرسم به جانمیه

 ودمب خواسته خودم.. کردم نگاه گهید بار هی قشنگمون خونه یفضا به

 ییرایپذهال تا چند و بودن قصر هیشب که ییبزرگا خونه اون از که

 ..نباشه داشتن

 ..داشت ییرایپذهال دونهی و بود متوسط اندازش

 هی.. بود قشنگ و نیدلنش یلیخ و بود کامل کامل   هم ونشیدکوراس

 .خوشگل و ییایرو یخونه

 :گفت و نییپا اومد گذاشت اتاق یتو که دارویخر

 ؟.میبر یندار یکار نجایا اگه خب_ 

 !انداخته راه غور و غار شکمم گشنمه یلیخ. میبر آره_ 

 .گهید یخودم یکمویش_ 

 .شدم چاق و یکرد کمومیش تو. اولش نبودم کمویش که من_ 

 کردم هم یکار خوب! یکلیهخوش هم یلیخ ،یستین چاق هم اصال_ 

 !یخودم مال کردم کموتیش که

 !هاست؟بچه هیشب نقدیا حرفات و رفتارا چرا: گفتم و دمیخند کوتاه

 انداخت باال یاشونه

 !کن بزرگم تو دونم،ینم_ 

 !نشو بزرگ وقتچیه. دارم دوست یجورنیهم خوادینم: گفتم و دمیخند



 .کوچولوخانوم چشم_ 

 به فکر تو که همونطور و افتادم مونییآشنا روز نیاول ادی لحظه هی

 :گفتم بودم شده غرق روزا اون

 ارش؟یک_ 

 !ارش؟یک دل جون_ 

 ؟کوچولوخانوم یگفت بهم یک بار نیاول ادتهی: گفتم و زدم یلبخند

 نمیماش سوار و کردنیم ناز خانوما خانوم یوقت: گفت کردن فکر بدون

 برات رو خودم خونه ییروبرو واحد اون یوقت ادتهی تو! شدنینم

 نهخو یروبرو یبد منظور با یگفت و یکرد بارم ییحرفا چه گرفتم

 !دم؟یخر خونه برات خودم

 و میبش هم عاشق ینطوریا یروز هی کردیم فکرشو یک. آره یواا_ 

 ..!باشه مونیعروس گهید یهفته دو

 .بودم شده عاشقت اول همون از منکه_ 

 قدرچ کردم، ترکت و یدار دوسم دمیفهم یوقت که وفتهیم ادمی یوقت_ 

 .شمیم متنفر خودم از یشد تیاذ

 .ینکن فکر گذشته به خواستم ازت بار هزار. الیخیب_ 

 دوست منم که دمیفهمینم وقتچیه نبود یدور نیا اگه دیشا اما_ 

 ...دارم

 !دارمت خوشحالم.. ندمونیآ و االنه مهم. هممم_ 

 تو دیر و اومد شکمم غور و غار یصدا هوی که بگم یزیچ خواستم

 بلند ارشیک یخنده یصدا و بود اومده وجود به که یاحساس یفضا

 !!شد

 :زدم غیج حرص با و شنهیس تخت دمیکوب محکم فمویک



 !نخند شو خفه زهرمااار_ 

 !یول بود یباحال تیپاراز: گفت خنده ونیم

 .شدن تلف یگشنگ از خانومم تا میبر زودتر: گفت اون و دمیخند خودمم

 ....میشد خارج خونه از و دمیخند باز
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 نیبهتر و نیتریجانیه به روز هر و گذشتنیم هم سر پشت روزها

 ...میشدیم ترکینزد مونیزندگ روز

 فرق یچ همه گهید فردا از و بود مونیعروس قبل شب هم امشب

 !میشدیم شوهر و زن و نبود موننیب یتیمحدود گهید... کردیم

 بهم یبیعج حس هی و کردیم مورمور تنمو هم بهش کردن فکر یحت

 ...دادیم

 کردم شونشونه و کردم خشک کامل رو موهام و زدم کنار رو فکرام

 واسه رو موهام کردم اصرار هرچقدر.. شدم رهیخ خودم به نهیآ تو و

 رو خودم یموها رنگ گفت و نذاشت ارشیک کنم رنگ شدنم عروس

 همون موهام و گذاشتم احترام شخواسته به منم.. داره دوست شتریب

 ..موند یاقهوه رنگ

 هدوبار و دمیکش دراز روش اتاق به پشت و تخت سمت رفتم و دمیچرخ

 ..فکر یتو شدم غرق

 ...نیریش یلیخ اضطراب هی.. داشتم اضطراب یلیخ فردا واسه

 .رونیب اومد ارشیک و شد بسته و باز حموم در که بود نگذشته ادیز

 بعد اونم. موندم بهش پشت حالت همون تو و ندادم نشون یواکنش



 و کرد بغلم پشت از و دیکش دراز کنارم و اومد موهاش کردن خشک

 .کردم قفل هاشپنجه تو هاموپنجه که گذاشت دستم یرو دستشو

 :گفت دیکش موهام یتو که یقیعم نفس با همراه

 ...یشیم خودم مال باالخره فردا که شهینم باورم_ 

 .بودم تو مال هم اولش از_ 

 .بله که اون_ 

 :داد ادامه زدیم موج صداش تو که یجانیه و یخوشحال با

 !جانان؟ جان   مشناسنامه تو بره قشنگت اسم قراره یعنی_ 

 :گفتم و زدم یلبخند

 .!میبرس هم به باالخره قراره آره،_ 

 !خدا عاشقتم: گفت یابچگونه ذوق با

 واسه و بودم دختر که یمن از ترخوشحال یحت بود، خوشحال یلیخ

 ...داشتم جانیه شدنم عروس

 :گفتم گذشت که یکمی

 ارش؟یک_ 

 جان؟_ 

 :گفتم و سمتش دمیچرخ بغلش یتو

 هم هرچقدر.. شکسته قلبش اون م؟یعروس واسه ادیم خاله بنظرت_ 

 ...شه فلج عمرش آخر تا شدم باعث من و پسرشه باشه، بد نیآرم

 .نکن فکر بهش_ 

 ..شهینم کامل میخوشحال ادین اگه_ 

 :گفت و برد گوشم پشت موهاموش



 .بخواب ریبگ حاالم. مطمئنم.. ادیم_ 

 شه؟یم خوب مونیعروس یعنی. دارم استرس یلیخ.. تونمینم_ 

 !باشه خاص یلیخ خوامیم

 ..نباش نگران_ 

 :داد ادامه یطونیش لحن با

 زا! یبخواب راحت ذارمیم که هیشب نیآخر امشب باشما گفته خانومم_ 

 .!یبزار هم رو چشم ذارمینم صبح تا گهید بعد به فردا

 از منظورش دنیفهم با اما کردم نگاهش جیگ و نگرفتم منظورشو اول

 !شدم آب یواقع یمعن به و شدم سرخ خجالت و شرم

 :گفتم غیج با و بهش کردم پشت عیسر

 !ییایحیب یلیخ_ 

 کرد ترتنگ دورم دستاشو یحلقه و دیخند

 !کنمینم تتیاذ ادیز بارته نیاول چون فردا حاال_ 

 یحرص و آروم و بهش دمیکوب آرنجمو و دمیکش یاخفه غیج دوباره

 :گفتم

 !!صدمشه بار خودش انگار بارت، نیاول گهیم یجور_ 

 .صدممه بار دمیشا معلوم؟ کجا از: گفت یشوخ به

 و کردم نگاهش چپچپ و سمتش دمیچرخ دوباره حرفش نیا دنیشن با

 :گفتم دواریتهد

 !؟.یگفت یچ کن تکرار گهید بار هی_ 

 کرد مظلوم رو طونشیش نگاه

 !کردم غلط_ 



 .حرفا نیا از نشنوم گهید. شد حاال_ 

 .چشم_ 

 .بالیب چشمت: زدم یلبخند

 .شگاهیآرا یبر دیبا زود صبح فردا. بخواب گهید_ 

 .ریبخ شبت. باشه_ 

 .ریبخ هم تو شب_ 

 کرد پاهام قفل هم پاهاشو و دیچیپ دورم دستاشو و کرد بغلم محکم

 شده حبس بغلش تو و بخورم تکون تونستمینم هم ذره هی که یجور

 .بودم

 !آغوشش؟ از بهتر یزندون چه.. داشتم دوست رو شدن حبس نیا اما

 مگه اما.. بخوابم تا بستم رو چشمام و کردم حلقه دورش دستامو منم

.. کردمیم فکر فردا به همش بخوابم؟ ذاشتیم استرس مگه شد؟یم

 ...دمیفهم هاشنفس نشدن منظم از نویا.. بود داریب من مثل هم ارشیک

 ....برد خوابم زور به که بود صبح یکاینزد

 

* * * 

 داشت شگریآرا از ترجوون دختر هی و کردیم شمیآرا داشت نفر هی

 ...بود شده تموم موهامم ونیشن.. کردیم کار ناخنام یرو

 که شدمیم هوشیب داشتم گهید موندن شگریآرا ردستیز ساعت چند بعد

 رهیخ نینازن اسم به بود یجوون زن هی که شگریآرا. باالخره شد تموم

 :گفت صورتم به

.. نداشتم یخوشگل نیا به عروس حاال تا! یشد ترماه یبود ماه_ 

 .زمیعز یبش خوشبخت



 .جون نینازن یمرس: گفتم و زدم یلبخند

 :گفت بود شده تموم کارش که هم کارناخون دختر

 .آقادوماد خوشبحال_ 

 و بودم دهیند خودمو خودم هنوز. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 .....نه ای شدم خوشگل واقعا دونستمینم

 یبندا داشت انایک و دمیپوش رو عروسم لباس انایک و نورا کمک به

 :گفت انایک به رو یطونیش لحن با نورا که بستیم رو لباس پشت

ه_   !آخرشب کنه بازش نتونه ارشیک تا بزن کور گر 

 .دیخند که کردم نگاهش خجالت با و چپچپ و دمیکش ینیه

! اروه بند کنهیم باز یچیق با داداشم هم بزنم کور گره اگه: گفت انایک

 !کنه تحمل آخرشب تا بتونه اگه البته

 !اهایحیب دیکن بس عیییه: گفتم خجالت با

 ... جانان یشد خوشگل چقدر یدونینم: گفت نورا و دنیخند

 !آخه؟ خوشگله کجام من! امیآسمون یحور انگار دیگیم یطور_ 

 نیع.. یشیم خودت عاشق ینیبب اگه. نهیآ تو یدیند خودتو که هنوز_ 

 !یشد هافرشته

 :گفت طونیش و روبروم اومد بست که هارو بند انایک

 !زنداداش ستساخته کارت نیماش تو شگاهیآرا یجلو نیهم کنم فکر_ 

 .دینکن شتریب ترسمو حاال خبلیخ: گفتم اضطراب با

 اشه؟ب. ینکن فکر اصال آخرشب به کن یسع: گفت و زد یلبخند نورا

 نکنم؟ فکر شدیم مگه اما.. دادم تکون رو سرم



 رو میودب گذاشته وقت کردنش دایپ واسه یکل که خوشگلم یکفشا انایک

 ..بپوشم کرد کمکم و آورد

 کیزدن برد و گرفت رو دستم نورا و شد بلندتر قدم دمشونیپوش یوقت

 رتیح از دمید نهیآ یتو رو خودم نکهیهم من و سالن تو یقد نهیآ

 ...!شدم شوکه رییتغ همه نیا از و اومد بند زبونم
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 نهیآ وت رشیتصو که یدختر نیا.. ییبایز و رییتغ همه نیا با دختر   نیا

 !بودم؟ من واقعا بود افتاده

 ونیشن اون با! بودم شده محشر... کنم رییتغ همه نیا کردمینم فکرشم

 میآب یچشما یجلوه بود داده رییتغ رو چهرم کال که یاحرفه شیآرا و

 هک یخوشگل دارپف و دیسف عروس لباس اون و.. کردیم شتریب رو

 !بودم شده پرنسسا هیشب واقعا بود، تنم پیک

 ...شهینم باورم: گفتم بهت با

 یند کشتن به داداشمو امشب تو نورا؟ منو حرف به یدیرس حاال_ 

 !ستمعجزه

 هگید االن بود توونهید شمینجوریهم ارشیک آره،: گفت و دیخند نورا

 !کنهیم غش نتتیبب کنم فکر

 !یشیم قشنگ که نزن لبخند هم ینطوریا: گفت انایک که زدم یلبخند

 و بهزاد.! نینشد خوشگل خودتون نکهیا نه: گفتم و سمتشون دمیچرخ

 .دیدیم کشتن به شما هم رو پارسا

 و دکر برآمدش شکم به یااشاره بود کرده دایپ رو ضعفم نقطه که نورا

 :گفت کردنم تیاذ واسه



 دکتر و ماهمههفت چون باشه داشته باهام یکار تونهینم که بهزاد_ 

 که ییتو. نامزدن هنوز که انامیک و پارسا. کارارو اون کرده غدغن

 !خانوم عروس ستساخته کارت امشب

 !حرفارووو نجوریا نگو: گفتم خجالت و حرص با

 به ینگاه با که خورد زنگ تک هی انایک یگوش و دنیخند هردوشون

 :گفت شصفحه

 .منتظرمه در یجلو. ندازهیم تک اومد هروقت بود گفته. پارساست_ 

 کرد بوس آروم رو مگونه و گفت نویا

 .نمتیبیم تاالر تو_ 

 ردک یخدافظ هم نورا با نکهیا بعد اون و گفتم یاباشه و زدم یلبخند

 و کرد سر شالشم و دیپوش خوشگلش یمجلسلباس یرو از رو مانتوش

 .رفت

 دنبالت؟ ادیم چند ساعت ارشیک: گفت نورا رفتنش با

 :گفتم و کردم نگاه میگوش ساعت به

 .ادیب که االناست_ 

 :گفتم و کردم نگاهش استرس با

 ..نورا ترسمیم یلیخ_ 

 یچ از. خهی نیع که دستاتم برم قربونت: گفت و گرفت دستمو

 .نکن فکر اصال آخرشب به که، گفتم ؟یترسیم

 .ستین اون از من ترس.. نه_ 

 ؟یچ پس_ 

 .یچ همه شه خراب ترسمیم: گفتم نگران



 رشایک.. هیعیطب حسا نیا یهمه. بودم تو نیع منم: گفت و زد یلبخند

 .شهیم درست دیباش باهم و دنبالت ادیب که

 بهم خطاب سالن تو یدخترا از یکی یصدا که بگم یزیچ خواستم

 :اومد

 !اومدن آقادوماد_ 

 .دوختم نورا به رو استرسم از پر نگاه و ختیر یهر دلم حرفش نیا با

 !کنم؟ کاریچ دیبا حاال_ 

 .باش آروم لرزه؟یم چرا صدات: گفت و دیخند

 !؟یچ نمینش ارشیک دل به اگه.. تونمینم_ 

 مآرو کن یسع و بکش قیعم نفس هی.. نترس اما. یگیم یچ فهممیم_ 

 .یش

 .بپوشم رو شنلم کرد کمکم اون و کردم رو گفت که یکار

 پشت که سالن یخروج درب سمت بردتم آروم آروم و گرفت دستمو

 .مینیبب همو بود قرار کیکوچ سالن هی یتو در، اون

 .دبو منتظرم پلهراه نییپا هم ارشیک و داشت قرار پلهراه هی هم بعدش

 رخت ممعده تو داشتن انگار و بود پا به ییغوغا هی وجودم تو

 و نمیبب یرسم پیت با رو ارشیک بود قرار که بود بار نیاول.. شستنیم

 شهیهم از ترجذاب بودم مطمئنم. بود زیانگجانیه برام یلیخ نیا

 ...شهیم

. سادمیوا همونجا و بستم رو چشمام ناخواسته میشد خارج که در از

 حالم و ومدیم هاشقدم یصدا.. کنم نگاه پلهراه نییپا به تونستمینم

 و بودن برمون و دور که ومدیم ها بردارلمیف یصدا..شدیم تر دگرگون

 ..گرفتنیم لمیف



 یکفشا به دوختم رو نگاهم من و گرفت قرار روبروم بعد لحظه چند

 ..شیمشک یورن

 .خانوم عروس به بده رو گلدسته آقادوماد؟: اومد بردارلمیف یصدا

 سنف و ختیر فرو قلبم ارشیک دنید با و کردم بلند رو سرم آرومآروم

 ..!بردم ادی از آن کی رو دنمیکش

 یحت چشمام یتو رهیخ و بود رتیح و بهت از پر نگاهش من مثل اونم

 ..تونستینم اما بگه یزیچ خوردیم تکون لباشم.. زدینم هم پلک

 ..بود انداخته تاب و تب به دلمو و بود شده پیخوشت یلیخ یلعنت

 بازم و بهم داد رو دستش تو خوشگل گلدسته و اومد خودش به کمکم

 نگاه تو اشک یپرده بارنیا و نتونست اما بگه یزیچ خواست

 :کردم زمزمه زدهبهت که نشست خوشگلش

 ارش؟یک_ 

 ختیر شگونه یرو شوق اشک قطره هی و داد فشار هم یرو چشماشو

 برعکس اما. نکنه هیگر تا دیجو رو لبش و انداخت نییپا رو سرش و

 یتو دوباره و آورد باال نگاهشو. دیچک چشماش از یشتریب یاشکا

 گرفته گلومو بغض منم... بود اشک از سیخ هاشمژه.. دوخت چشمام

 شیآرا بخاطر کردمیم هیگر دینبا اما... بود اشک از پر چشمام و بود

 .چشمم

 و دستش تو گرفت دستمو که کردم پاک رو اشکاش و بردم باال دستمو

 ...!کرد بغلم آروم و زد انگشتام یرو یابوسه و برد لبش کینزد

 بود یشاد از که یبغض با گوشم تو و گذاشت کمرم پشت دستشو

 :کرد زمزمه

 !؟..دختر یکنینم رو من دل فکر یشیم ماه نقدریا_ 



 یهمه بودم بغلش تو که االن.. زدم یلبخند بغض با و نگفتم یزیچ

 آرامش احساس و بود رفته نیب از شمیپ قهیدق چند اضطراب حس

 ...بودم نکرده شتجربه وقتچیه که یحس.. داشتم یااوالدهفوق

 :گفت چشمام تو رهیخ و شد جدا ازم بعد قهیدق چند

 ..یشد خوشگل یلیخ_ 

 .یشد پیخوشت یلیخ هم تو: زدم یلبخند

 :گفت بردارلمیف و دیبوس یآروم به رو میشونیپ

 درست عاشقانه یصحنه دیتونیم و دیاحرفه خودتون شما ماشاال_ 

 تونیروسع لمیف. دینکن کاریچ و دیکن کاریچ میبگ ما که خوادینم. دیکن

 !شهیم محشر

 ...نگفتم یزیچ و زدم یلبخند
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 یلیخ پفش لباسم دامن.. میرفت نییپا هاروپله آروم آروم و گرفت دستمو

 تمیذا یلیخ بلندمم پاشنه یکفشا. یکم بود سختم نیهم واسه بود ادیز

 .کردمیم عادت بهش دیبا. ترسخت رو رفتن راه و کردیم

 !دادیم نظر هم رفتنموم راه طرز واسه نبود کنول که هم بردارهلمیف

 در ناخواسته هاروپله از یکی که شدیچ دونمینم هوی و میبود هاپله وسط

 داشتم و دمیکش یغیج! بدم دست از رو تعادلم شد باعث نیهم و کردم

 عیسر! شد نجاتم یفرشته ارشیک که کردمیم آماده مرگ یبرا خودمو

 مشد پرت یاگهید غیج با من و کرد حلقه کمرم دور دستشو و گرفتم

 !دش بلند بود نورا هم شیکی که نفر دو یکی خنده یصدا و بغلش یتو



 :گفت آروم و نگران و دینخند اولش ارشیک اما

 ؟یخوب_ 

 .بغلش تو موندم حالت همون تو و نگفتم یزیچ

 دست و بود افتاده بازوش یرو سرم و بود گردنم پشت دستش هی

 باز چشمامو تونستمینم و بود رفته آبروم که منم. بود کمرم دور گشمید

 .کنم

 !رفت آبروم: گفتم آروم

 اومد ارشیک خندون و آروم یصدا

 !گهید یخودم یچلفت پا و دست_ 

 شیشگیهم طونیش و خندون نگاه قفل نگاهم و کردم باز رو چشمام

 .شد

 .نیزم بزارم حاالم! یخودت_ 

 تا دچن گفتن″ اوووو″ یصدا که نشوند لبم رو یابوسه هوی و کرد ینوچ

 !نیزم تو رفتم شدم آب خجالت از من و اومد سالن تو یدخترا از

 موآبرو شتریب کارشنیا و همه نیب بود رفته آبروم یکاف یاندازه به

 !برد

 :گفت بردارلمیف و نیزم یرو گذاشتم آروم

 بمونه؟ ای کنم پاک رو صحنه نیا یلمایف_ 

 :گفت من از زودتر ارشیک که نه بگم خواستم

 !بمونه_ 

 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 !؟یعنی جالبه برات نقدریا من خوردن نیزم! بمونه؟ ویچ یچ_ 



 ! بغلم تو یافتاد که، ینخورد نیزم_ 

 .یهرچ حاال_ 

 !لمشیف شهیم باحال یلیخ_ 

 :گفت طونیش و برد گوشم کینزد لباشو

 !هامونبچه واسه مخصوصا_ 

 !عه: گفتم زدهخجالت

 هاروپله هیبق یشتریب اطیاحت با بارنیا و نگفتم یزیچ گهید من و دیخند

 .میشد خارج شگاهیآرا از و کردم یط

 مکمک و کرد باز رو نیماش یجلو در بگه، بردارلمیف نکهیا از زودتر

 نویماش در بستن بعد و کرد جمع نیماش تو رو لباسم دامن. نمیبش کرد

 :گفتم من و سمتم دیچرخ. نشست فرمون پشت خودشم و زد دور

 شدم؟ خوشگل واقعا ارشیک_ 

 ...یبود که خوشگل_ 

 کنم وصف تونمینم. یشد ماه نیع االن اما: داد ادامه چشمام تو رهیخ

 !یشد شهیهم از تر دلربا چقدر

 اهر نیماش کردن روشن بعد اون و نگفتم یزیچ و زدم یذوق پر لبخند

 .افتاد

 ...بهش شدم رهیخ من و گذاشت دنده یرو دستش ریز و گرفت دستمو

 نرهیپ و رشیز یمشک قهیجل و یمشک دوختخوش یلیخ شلوار و کت

 .. یمشک کراوات و دیسف

 ..کردشیم شهیهم از ترجذاب یلیخ یدوماد پیت نیا

 شیرسم یلباسا نیا االن بودمش دهید اسپرت پیت با شهیهم که یمن

 .ومدیم هم بهش و داشت یتازگ برام



 ..بود شده لیاستاخوش و خاص یلیخ یلعنت

 :اومدم خودم به صداش با

 !؟یاونطور یزد زل یچ به_ 

 !خودم جذاب شوهر به_ 

 ونهخ میبر و بزنم دور نویماش نجایهم از نذار. یخانوم نکنا یطونیش_ 

 !ستساخته کارت بشه ینطوریا اگه که

 !ییآقا مینکرد عقد که هنوز_ 

 !بود قشنگ یلیخ آخرت یکلمه_ 

 ..نگفتم یزیچ و زدم یلبخند

 !میرسیم هم به میدار باالخره شهینم باورم هنوزم_ 

 .خوشحالم یلیخ.. شهینم باورم منم_ 

 ذارمینم گهید.. یباش خوشحال شهیهم که کنم یکار دمیم قول بهت_ 

 ..ادیب قشنگت یچشما از اشک قطره هی

 !قول؟_ 

 ؟یچ تو. مردونه قول_ 

 !قول قول  _ 

 :گفت و زد یلبخند

 .شهیم یعمل فردا از من قول ،یزیچ هی یول_ 

 !چرا؟: کردم نگاهش متعجب

 !گهید ادیدرم اشکت باشه یهرجور امشب خب: گفت طونیش

 !شبه آخر منظورم: گفت و کردم نگاهش جیگ

 !ااارشیک: گفتم غیج با



 :گفتم مظلوم من و دیخند

 !؟یکن تمیاذ یخوایم واقعا یعنی. یشعوریب یلیخ_ 

 :گفت و دیخند باز

 !که ستین من دست_ 

 یشتریب تیمظلوم و خجالت با دمیترسیم واقعا اتفاق اون از که منم

 :گفتم

 !؟یننداز ادمی شبو آخر نقدیا شهیم_ 

 .چشم: گفت و زد یکیکوچ لبخند

 .بالیب_ 

 پخش از که یقشنگ آهنگ و مینگفت یزیچ هیآتل تا گهید و زد یلبخند

play به رو حرفامون یجور هی و شکستیم رو موننیب سکوت بود 

 ... رسوندیم هم

 

 پر پر شهیم دل نمتیبیم»

 دلبر یآ هیحس چه نیا

 آخر منو کشهیم عشق نیا

 دلبر یآ هیحس چه نیا

 دلم آرومه دلم، آرومه تو با

 دلم محکومه تو، به دلم قانون ییتو

 سر از حواس و هوش یبریم دلبر،

 آخر میس به میبزن ایب دلبر،

 باور قلبمو یندار نکنه دلبر،



 سر از آب گهید گذشته که ایب دلبر،

 شتریب من دل تو شه،یآت قلبت تو

 دلبر یآ هیحس چه نیا

 نابرابر قلب و عقل جنگ

 دلبر یآ هیحس چه نیا

 دلم آرومه دلم، آرومه تو با

 دلم محکومه تو، به دلم قانون ییتو

 سر از حواس و هوش یبریم دلبر،

 آخر میس به میبزن ایب دلبر،

 باور قلبمو یندار نکنه دلبر،

 سر از آب گهید گذشته که ایب دلبر

 ...«دلبر
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 طمئنام و میگرفت عکس ژست جور هزار با و هیآتل میرفت شگاهیآرا بعد

 .بودن شده یقشنگ یعکسا

 نگاه و میبود نشسته عقد یسفره پشت هم، کنار هردو هم االن

 داشت که عاقد یصدا و بود دستمون تو قرآن یهاهیآ به هردومون

 ..شکوندیم رو تاالر سکوت خوندیم روختبه

ل یُموکلت أنکحتُ -9 ل النِّکاحَ  قبلتُ ...المهرالمعلوم یعل یُموکِّ  یعل یلُموکِّ

 .................المهرالمعلوم



 چشمام من و شد سکوت یالحظه چند ،یعرب یختبه اون شدن تموم بعد

 ...شم آروم یکم تا بستم رو

 قرآن هابهیآ به و کردم باز رو چشمام که اومد عاقد یصدا دوباره

 ...دوختم

 نیب یشگیهم و دائم ازدواج عقد یآسمان وندیپ منتیم و یمبارک به_  

 یسپهر ارشیک یآقا و یرستم جانان خانم سرکار محترمه زهیدوش

 .گردد یم اجرا و منعقد

 ماش لمیوک بنده ایآ ،یرستم جانان خانم سرکار مکرمه محترمه زهیدوش

داق به یسپهر ارشیک یآقا یشگیهم و دائم تیزوج عقد به را  و ص 

 کی شمعدان، جفت کی نه،یآ جام کی د،یمج هللا کالم جلد کی: ه  یمهر

 لم؟یوک بنده ایآ اورم؟یدرب... معلوم هیمهر و نبات شاخه

 :گفت دیسابیم قند سرم یباال که سیراو

 !نهیبچ گل رفته عروس_ 

 از سیخ یچشما با داشت خاله.. دوختم عموصابر و خاله به رو نگاهم

 یامردونه و کمرنگ لبخند با عموصابر و کردیم نگاهم شوق اشک

 ...بهم بود رهیخ

 کرد خوشحالم یلیخ نیا و اومدن یول عقدم، واسه انیب کردمینم فکر

 ...هستن تاالر تو هم اونا دمید یوقت

 .. دمیکش یقیعمنفس و گرفتم ازشون نگاهمو

 و دیکوبیم منهیس یقفسه به واروونهید خودشو جانیه و استرس از قلبم

 نیتریجانیه تو و دیلرزیم دستامم.. دمیشنیم وضوح به رو صداش

 ..داشتم قرار میزندگ یهالحظه



 تو مال ارشیک گهید یلحظه چند تا.. شد تموم. آروم.. جانان باش آروم

 هیچ یبرا استرس همه نیا ؟یخواستینم نویهم خودتم مگه.. شهیم

 !دختر؟

 ...منه به اونم یرچشمیز نگاه دمید که کردم نگاه ارشیک به لحظه هی

 مونگاه نمشیبب درست ذاشتینم شنلم کاله هم بود نییپا سرم هم چون

 ...دوختم قرآن یهاهیآ به و دمیدزد ازش

 بود، مشخص چشماش از نیا و نبود من از بهتر هم ارشیک حال

 .نیریش یلیخ استرس هی.. بود استرس و یخوشحال از پر اونم یچشما

 ... مینداشت قرار و آروم و میدیرسیم آرزومون به میداشت هردو

 !لم؟یوک بنده ایآ_ 

 مرفت وقته یلیخ دمیفهم و رونیب شدم پرت افکارم از عاقد یصدا با

 ..منن جواب منتظر همه و فکر یتو

 :گفتم یآروم یصدا تن با و دمیکش یقیعمنفس

 ...جمع یها تربزرگ یاجازه با_ 

 !بله... بابام و مامان ادی با و: دادم ادامه بغض با

 تدس یصدا و بشکنه هوی تاالر سکوت تا بود یکاف آخرم یکلمه نیهم

 !شه بلند همه غیج و

 هک یاضطراب و تنش همه اون بعد داشتم یبیعج یلیخ یخالص حس هی

 پا به قلبم تو ییغوغا و بود گرفته فرا رو وجودم شیپ لحظه چند تا

 ..بود کرده

 تا یکرد قبول یمرس! جانانم یمرس: گفت گوشم یتو آروم ارشیک

 .یباش من مال و میزندگ یتو آخرش

 .دمیکشیم خجالت ازش یکمی. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند



 :گفت ارشیک به خطاب عاقد شد تموم که دنایکش کل و زدنا دست

 جابیا که دارم وکالت شما طرف از ایآ یسپهر ارشیک یآقا جناب_ 

 قبول شده ذکر طیشرا و هیمهر با یرستم جانان خانم خود، یموّکله

 و اومد هم ارشیک قاطع اما آروم گفتن بله یم؟صدایوکل بنده ایآ. مینما

 بزرگ دفتر هی و شد بلند همه دنیکش کل و زدن دست یصدا دوباره

 و زن یقانون و یشرع طور به و میکرد امضا رو جاش چند و آوردن

 .!میشد شوهر

 ...ارشیک یمرس هم تو از: گفتم آروم منم

 !کو؟ تشیمالک میم: کرد قطع حرفمو

 !گهید نشو پررو_ 

 .یبگ دیبا نوچ_ 

 !!ارشمیک... یمرس: دادم ادامه خجالت با

 !بشه فدات ارشتیک_ 

 :گفت برداره رو شنلم نکهیا قبل و سمتم دیچرخ اون و زدم یلبخند

 !نهیبب موهاتو یکس ستمین یراض اصال جانان یول_ 

 .فقط شبه هی.. ستین یاچاره مونه،یعروس یول.. ستمین یراض منم_ 

 ...برداشت سرم از رو شنلم و گفت یاباشه

 داده خودم طرحشو که هم رو خوشگلمون یطبقه سه یعروس کیک

 دهن تو گذاشتنش مثل ییها یبازلوس و دنشیبر بعد و آوردن بودم

 .شد نایا و کیتبر و کادوها دادن وقت کارانیا و گهیدهم

 اول زهرامامان و میشد بلند هردو اومدن، که باباجون و زهرامامان

 .کرد بغل پسرشو



 یازدهخجالت لبخند که دیبوس رو میشونیپ و روبروم اومد هم باباجون

 :گفت اون و زدم

 .دخترم دیبش خوشبخت_ 

 .باباجون یمرس: گفتم لبخند با

 و کرد بغل پسرشو رفت هم باباجون شد جدا ارشیک از که زهرامامان

 .کرد بغل منو هم زهرامامان

 !خوشگلم عروس گمیم کیتبر_ 

 .زهرامامان یمرس_ 

 خاله با و اومدن عموصابر و خاله و رفتن عقب کادوشون دادن بعد

 :گفت بغض با اون و میکرد بغل رو گهیهمد

 ..قشنگم برات خوشحالم یلیخ_ 

 .من برم قربونت_ 

 !یشد ماه نیع: گفت لبخند با و شد جدا ازم

 کیتبر بهش و داد دست ارشیک با هم عموصابر. شد ترقیعم لبخندم

 :گفت و من یروبرو اومد هم بعدش گفت

 .دیبش خوشبخت. دخترم گمیم کیتبر بهت_ 

 .عموجون ممنون یلیخ_ 

 :گفت ارشیک به خطاب خاله و زد یلبخند

 .جان ارشیک کن خوشبخت دخترمو_ 

 .دیباش مطمئن چشم،_ 

 .دادم اعتماد بهت_ 



 مه بعدش و دنیکش عقب کادوشون دادن بعد اونام و زد یلبخند ارشیک

 .کردن بغل همو مردونه ارشیک با و اومد بهزاد

 !یداداش گمیم کیتبر_ 

 .فداتم_ 

 :گفت و روبروم اومد بهزاد و شدن جدا هم از

 !خانوم یآبج گمیم کیتبر هم تو به_ 

 کو؟ نورا فقط. یمرس: گفتم و زدم یلبخند

 .بخوره ییهوا هی تاالر اطیح تو رفت نبود خوب حالش کمی_ 

 .براش بود سخت یلیخ شیباردار آخر یماها یطفلک. گفتم یآهان

 .نباشه تنها ششیپ برو: گفت ارشیک

 ...رفت و داد رو کادوش و گفت یاباشه بهزاد

 و دادن رو کادوهاشون و گفتن کیتبر و اومدن هم هیبق اون بعد

 .شد خلوت دورمون و برداشتن سرمون از دست باالخره

 یکی همه و شد بلند کیموز یصدا بعد لحظه چند و سرجامون مینشست

 .رقص ستیپ یتو ختنیر یکی
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 نیماش سوار همه از یخداحافظ بعد و شد تموم مراسم شب 9٢ ساعت

 ..دمونیجد یخونه سمت افتاد راه و میشد



 هک یزیچاون از بهتر یحت.. بود شده ییایرو و قشنگ یلیخ مونجشن

 .بود مونیزندگ شب نیبهتر.. میداشت آرزوشو و میخواستیم

 که یادونفره رقص اونم داشتم، دوست همه از شتریب رو قسمتش هی

 یهمراه باهام قهیدق هی فقط هم ارشیک.. براش بودم کرده نیتمر یکل

 یلیخ رو بودنش نیسنگ نیا.. کرد نگاهم و سادیوا کنار بعد و کرد

 و دیرقص باهام مردونه و ناز یلیخ هم قهیدق هی اون تو. داشتم دوست

 ...برد دلمو

 ..خواستمشیم شهیهم از شتریب که یطور

.. شدیم شتریب استرسم میشدیم ترکینزد خونه به یهرچ االن اما

 شاز خواستمیم.. وفتهیب موننیب بود قرار که یاتفاق از دمیترسیم

 اتفاق نیا باالخره که گهید شب هی نه، امشب اما شه الیخیب بخوام

 !وفتادیم

 :گفت نگران اون و دمیلرز لحظه هی نشست دستم یرو که دستش

 جانان؟_ 

 .دوختم ارشیک رخمین به و گرفتم رونیب از نگاهمو

 .جونم_ 

 خه؟ی چرا دستت_ 

 .خوبم. یچیه_ 

 !باشم؟ مطمئن_ 

 ..آره: گفتم تیواقع برخالف

 و کیکوچ لبخند شد باعث نیهم و دارم استرس که دادیم لو لحنم

 :گفتم و ینفهم به زدم خودمو. بزنه یطونیش

 ؟یخندیم یچ به_ 



 !کوچولوخانوم خجالت از یشیم آب که بگم_ 

 .نگو پس: گفتم عیسر

 خم منم. گرفت فرمونو و برداشت دستم رو از دستشو و دیخند گلو تو

 نفس پاهام شدن آزاد با و درآوردم پاهام از رو یلعنت یکفشا اون و شدم

 شدیم فلج داشت پام سازن؟یم هیچ کفشا نیا آخه. دمیکش یاآسوده

 !انگار

 !م؟یکن یبازوونهید کمی یاهیپا_ 

 کار؟یچ یعنی_ 

 .یفهمیم باش، هیپا تو_ 

 .مهیپا_ 

 .حله_ 

 یباحال و شاد آهنگ هی اول همون و کرد روشن رو پخش و گفت نویا

play گفتم متعجب من و کرد بلند صداشو که شد: 

 ؟یداد همهنیا یچ واسه صداشو_ 

 !میبد قر کمی خوامیم_ 

 به یقر آهنگ تمیر با همراه و دیخند خودشم که دمیخند تعجب با

 :گفتم و دمیخند بلند کارش از که داد ششونه

 وخودت یدار میشد تنها که االن یبرقص یدیکشیم خجالت تاالر تو_ 

 !یکنیم یخال

 ! عسی_ 

 یصدا باز که داد قر ششونه به آهنگ تمیر با دوباره اون و دمیخند

 ..شد بلند خندم

 !یشیم باحال یلیخ_ 



 !نمیبب بده قر یکمی هم تو. دونمیم_ 

 !وونهید_ 

 .ادمد خودم به یتکون که گرفت قرم کوچولو هی و دمیخند منم که دیخند

 یکمی! انداخت آهنگ تمیر با یبازمسخره به خودش مثل هم منو کمکم

 با همراه هامونخنده یصدا و آخرمیس به میبود زده هردو و بود گذشته

 کرده فراموش هم رو ترسم اون کال و بود شده یقاط آهنگ بلند یصدا

 .بودم

 .شه فراموشم ترسم که داشت رو قصد نیهم کار نیا با دونستمیم

 رو پخش هامون،یبازمسخره از میشد خسته هردو که بعد قهیدق چند

 .کرد خاموش

 !شدما خسته هوففف_ 

 !یکرد خودت یقاط هم منو. ارشیک یاوونهید تو بخدا_ 

 :گفت و دیخند آروم

 .تو یوونهید_ 

 .. شد ترقیعم لبخندم

 ونیماش و کرد باز موتیر با رو اطیح در و مونخونه میدیرس بعد کمی

 .داخل برد

 نیهم واسه نداشتم شده ادهیپ یپا و سراغم بود اومده استرسم دوباره

 .نخوردم یتکون

 :گفت و کرد باز منو سمت در و زد دور رو نیماش و شد ادهیپ

 شن؟ ادهیپ ندارن قصد خانوما خانوم_ 

 که چخبره دیفهم خودش نگاهم یتو اضطراب دمید با و کردم نگاهش

 .نگاهش شد طونیش باز



 تگذاش پشتم رو شگهید دست و زانوم ریز دستشو هی عیسر و شد خم

 یغیج کارش بودن ییهوی از که کرد خارجم نیماش از بغلش تو و

 !دمیچیپ گردنش دور محکم رو دستم هردو و دمیکش

 .یروان میدیترس_ 

 هک برداشت قدم خونه سمت به پاهاش با نیماش در بستن بعد و دیخند

 :گفتم

 .نمیسنگ. ارشیک نیزم بزارم_ 

 .یستین_ 

 و سادیوا خونه در یجلو اطیح کردن یط بعد اون و نگفتم یزیچ گهید

 و درآورد بشیج از رو دیکل شگهید دست با و داشت نگهم دستش هی با

 .شد خونه وارد و کرد باز رو در

 .شد روشن جا همه و زد دارویکل و نیزم رو گذاشتم

 و نشست مبل رو خودشم و مبل یدسته رو انداخت و درآورد رو کتش

 .کرد شل یکم رو کراواتش

 فیلبالتک و انداختم مبل یدسته رو کتش کنار و برداشتم رو شنلم منم

 برام زیر به زیر خاله نکهیا با.. بکنم کاریچ دونستمینم االن. سادمیوا

 یچیه االن اما کنم، کاریچ خونه به رفتنمون بعد که بود کرده فیتعر

 .نبود ادمی

 تفادهاس فرصت از که بست رو چشماش و داد هیتک مبل یپشت به سرشو

 از خواستمیم ییجورا هی.. رفتم هاپله سمت آروم یقدما با و کردم

 !کنم فرار دستش

 ینیه من و کرد بغلم پشت از هوی که بود دهینرس اول یپله به پام

 .دمیکش

 !هوممم؟ ؟یکردیم فرار یداشت کجا: گفت طونیش



 .خب بخوابم رمیم.. رمیم: گفتم هل

 !تنها؟ تنها_ 

 .میبخواب میبر ایب هم تو خب_ 

 !مایدار کار یکل. بخوابم ها حاال حاال خوامینم که من_ 

 :گفت ترسم دنید با که کردم نگاهش مضطرب و دمیچرخ

 تیکار ینباش یراض خودت اگه! بخورمت خوامینم که من. نترس_ 

 .ندارم

 ..زدم یلبخند درکش از

 و بود مرد هی اون. شه تیاذ خودش من ترس بخاطر خواستمینم اما

 !بگذره ازم مونیعروس شب بود سخت براش مسلما

 :گفتم و کردم نگاهش نیهم واسه

 ....من بخاطر دینبا تو ارشیک نه_ 

 .راجبش میزنیم حرف. نیبب رو اتاقمون میبر حاال: کرد قطع حرفمو

 آروم و گذاشت کمرم پشت دستشو اون و دادم تکون سرمو حرفیب

 ...برم باال هاروپله کرد کمکم آروم

 بود نذاشته حاال تا که ممنوعه اتاق اون در یجلو شد تموم که هاپله

 .داخل برم که رفت کنار و کرد باز رو درش و سادیوا نمشیبب

 گرد چشمام رتیح از اتاق دنید با و شدم اتاق وارد و برداشتم یقدم

 :گفتم زدهبهت و زدم یقیعم لبخند و شدند

 !قشنگههه چقدر_ 

 .بست رو در و تو اومد خودشم



 و خوشگل یلیخ خواباتاق هی... کردم برنداز رو اتاق و رفتم جلوتر

 واقعاا و بود شده اوالدهفوق که قرمز و یمشک یهارنگ ست با ییایرو

 ...نشست دلم به
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 !یاقهیسلخوش یلیخ: گفتم و سمتش دمیچرخ

 :گفت شیآرا زیم پشت یصندل به اشاره با و زد یلبخند

 .کنم باز موهاتو رهیگ نیبش ایب_ 

 و زدم یلبخند هارهیگ کردن باز از شدم خالص نکهیا از شده خوشحال

 هارورهیگ نکهیا قبل و سادیوا سرم پشت اونم و یصندل رو نشستم رفتم

 آروم رو گونم و کرد حلقه دورم پشت از دستاشو و شد خم کنه، باز

 .هم به میشد رهیخ نهیآ تو و کرد بوس

 ...بود یقشنگ یصحنه یلیخ

 سرمو و گذاشتم بود گرفته قرار شکمم رو که اش دست یرو دستامو

 :گفتم و دادم هیتک سرش به

 !ارشیک دارم دوست یلیخ_ 

 .زد گونم رو یاگهید بوسه و زد یلبخند

 .شتریب من_ 

 آروم آروم و سادیوا صاف و کرد باز دستاشو یحلقه و گفت نویا

 .شد هایمشک رهیگ کردن باز مشغول

 و کرد باز هارمرهیگ هیبق و گذاشت زیم یرو و برداشت هم رو تاجم

 ..ختنیر دورم موهام خرمن شدن که تموم



 یوقت و برگرده حالتش تا دادم تکونشون و بردم موهام ریز دستامو

 .آوردم نییپا دستمو برگشت،

 ..وفتهیب یاتفاق چه قراره دونستمینم.. بودم ناآروم و داشتم استرس

 !نه؟ ای وفتهیم ترسمیم ازش هم و خوامشیم هم که یاتفاق اون امشب

 :گفت و نشست نیزم رو روبروم و اومد دید رو میناآروم که ارشیک

 ؟یخوب_ 

 ..آره: گفتم و دادم تکون رو سرم

 نه؟ ای یباش باهام امشبو یخوایم جانان، پرسمیم ازت بار هی_ 

 شیپ ور بحث نیا یوقت شدیم شرمم. نگفتم یزیچ و انداختم نییپا سرمو

 .دیکشیم

. نکن فکر منم به. بگو یخواینم اگه: گفت ترآروم و گرفت دستمو

 .ترهمهم برام تو خواست

 ...یول.. خوامیم: گفتم خجل

 ؟یچ یول_ 

 .ترسمیم_ 

 :گفت بعد و کرد نگاهم لحظه چند

 .هیعیطب. ترس الیخیب_ 

 :کرد تکرار اون و گرفتم ازش نگاه نیشرمگ

 ؟یدیم اجازه خب؟_ 

 رمس پشت دوباره و شد بلند. دادم تکون رو سرم بهش کردن نگاه بدون

 یبندها کردن باز مشغول و راستم شونه رو ختیر موهامو و سادیوا

 نیع من بدن دونمینم. دمیگز رو لبم و شدم جمع خودم تو که شد لباسم



 مرمک با دستش پوست تماس با که داشتن برق اون یانگشتا ای بود خی

 !رتمیگیم برق کردمیم حس

 نییپا مشونه از لباسمو خواست کرد بازش و دیرس که بند نیآخر به

 :گفتم زدهخجالت و گرفتم رو لباس عیسر که ارهیب

 .رونیب برو تو. ارمیمدرش خودم_ 

 نم نکش خجالت ازم پس. نمتیبیم که باالخره: گفت و دیخند گلو تو

 !شوهرتم

 .گرفتم فاصله ازش و شدم بلند جام از

 .نه_ 

 .فقط ببند چشماتو: گفت و روبروم اومد

 نمینب حداقل تا بستم رو چشمام و انداختم نییپا رو دستم دیترد و مکث با

 .نکشم خجالت شتریب و

 ملب و دادم فشار هم یرو ترسفت رو چشمام من و آورد نشییپا کمرم تا

 ..بردم دهنم تو رو

 گرفته دندون با لبمو انقدر و بود عرق سیخ هامقهیشق شرم شدت از

 .سوختیم پوستش که بودم

 یجلو نتونستم گهید افتاد نیزم رو و خورد سر کمرم از که لباس

 اصدیب خجالت شدت از و گذاشتم صورتم رو دستامو و رمیبگ خودمو

 .کردم هیگر

 !داشتم هم ری*زلباس و گرفتیم هامونهیس یرو موهام خوبه حاال

 گفتم ملتمس من و آورد نییپا صورتم از دستمو

 !نکن نگام_ 

 .بود هابچه نیع حرفم.. دیخند



 :گفت اون و انداختم نییپا سرمو که نشوندم تخت یرو و کرد بغلم

 .کن اعتماد بهم فقط تو. یترسیم دونمیم_ 

 کنم؟ کاریچ: گفتم خجل و آروم

 !بهم بسپار خودتو و تخت یرو بکش دراز_ 

 چشم تو چشم باهاش یچطور فردا! نیزم نیا از کن محو منو ایخدا

 !؟ییایحیب همه نیا با شمیم

 جانان؟_ 

 و کرد باز رو کراواتش دمید که بهش دوختم و آوردم باال نگاهمو

 :گفت اوردیدرم رو شیمشک یقهیجل داشت که همونطور

 ترراحت ینطوریا. ببند هم چشماتو. بده انجام گفتمو که یکار_ 

 !خجالتت زهیریم

 هم یرو سفت رو چشمام و دمیکش دراز تخت وسط آروم و دمیگز لبمو

 !ببلعه منو و کنه باز دهن نیزم خواستیم دلم. دادم فشار

 رو شرهیخ نگاه ینیسنگ اما کردیم باز رو رهنشیپ یهادکمه داشت

 طاقت آخرش. کردیم زدمخجالت شتریب نیا و کردمیم حس بدنم یرو

 .کرد شکار لبامو طاقتیب و زد مهیخ روم و اوردین

 نمم یحد تا.. بود گرفته درد لبام که بود شده یطوالن هاشبوسه انقدر

 آروم و کرد نگاهم نفسنفس با و شد جدا ازم باالخره. بودم شده سست

 :گفت

 .بگو شد عوض نظرت_ 

 توش یقیعم نفس و برد گردنم تو سرشو هوی اون و دادم تکون سرمو

 !شد ترسست تنم و شد قطع نفسم که دیکش

 یکی رو رهنشیپ موندهیباق یهادکمه و آوردم باال خجالت با دستامو

 کنار ن،یزم رو و کندش تنش از شدنشون تموم بعد و کردم باز یکی



 طشع با و برد فرو گردنم تو سرشو دوباره و کرد پرتش عروسم لباس

 .شد دنشیبوس مشغول

 و نطوریهم دستامم و کردم حلقه کمرش دور پاهامو. بودم شده طاقتیب

 لباشو من و آورد رونیب گردنک از سرشو که فشردمش خودم به

 .دمیبوس

 بوسه غرق رو تنم ی  جا یجا و کرد جدا لبام از لباشو بعد قهیدق چند

 !شد متوقف شکمم رو و کرد

 پر و بود داغ هم تنم.. خواسمتشیم وجودم تموم با و بودم شده تابیب

 ...تاب و تب از

 ترس هی هوی نشست شلوارش پیز رو که دستش و شد بلند روم از

 هی و رفت نیب از بود شده داغ که تنم یتابیب و سراغم اومد یبیعج

 :گفتم دهیترس که سراغم اومد یبد لرز

 !بسه..ب.. ارشیک.. نه_ 

 که چسبوندم تخت تاج به خودمو دهیترس و نشستم عیسر و گفتم نویا

 .نشست کنارم اومد و برداشت شلوارش پیز رو از دستشو

 !؟یخوب د؟یپر چرا رنگت_ 

 !سم..تریم..یم.. نه_ 

 .هیگر ریز زدم من و کرد صورتم قاب دستاشو ینگران با

 .. زمیعز باش آروم_ 

 !میند.. ادامه.. گهید لطفا..ل_ 

 ردتد نذارم که دمیم قول. بهم بسپار شمهیبق.. میرفت شیپ نجایا تا_ 

 !ادیب

 ..ختنیر شتریب اشکام و دادم تکون یمنف نشونه به سرمو



 !ندارم..شویآمادگ.. نه_ 

 . کن اعتماد بهم فقط. کنمیم آمادت_ 

 .لطفا. نه امشب..ا  _ 

 و ردک بغل رو لرزونم تن حده از شیب ترسم و بده یلیخ حالم دید یوقت

 :گفت گوشم تو

 .باش آروم. ندارم تیکار. برم قربونت باشه. باشه_ 

 شده هباش امشب رابطمون نیاول نکهیا الیخیب و بود کرده قبول نکهیا از

 ...دمیکش یاآسوده نفس بود،
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 یچشما تو رهیخ و نگهداشت بغلش تو منم و تخت یرو دیکش دراز

 :گفت سمیخ

 .نترس پس. ندارم تیکار که گفتم.. نکن هیگر_ 

.. شدیم عوض هوی نظرم دینبا.. خوامیم معذرت ؟..یچ خودت پس_ 

 ....تو که یوقت اونم

 .گفتنش از دمیکشیم خجالت. بدم ادامه نتونستم

 :گفت و دیکش یقیعم نفس که رو منظورم دیفهم

 ..یبخواب کن یسع. نکن هیگر فقط تو. شمیم خوب بخوابم اگه من_ 

 .نکردم هیگر گهید و دادم تکون سرمو

 یبعر هی بعد و بخوابه کرد یسع هنه*بر یباالتنه همون با و کرد بغلم

 ..برد خوابش



 ..کردم نگاهش

 ناآروم و نبود منظم نفساش شهیهم مثل. نبود آروم اما بود، خواب

 هوی میرفت شیپ همه اون یوقت که بودم من هم مقصرش. بود دهیخواب

 سخت مرد هی واسه نیا مسلما! شه تموم کار نذاشتم و شد عوض نظرم

 !بود

 وفر گردنش تو سرمو که بود شده آروم یکم و بود گذشته یساعت هی

 !تیامن یبو داد،یم یخوب یبو.. دمیکش یقیعم نفس و بردم

 دستمو بعد.. کردم نوازش رو حالتشخوش یموها و بردم باال دستمو

 و هاشمژه و دمیکش دست شبسته یچشما یرو.. آوردم ترنییپا

 یلبا یرو تاینها و حجمش،کم شیرته بعد و شگونه یرو تر،نییپا

 ..دمیکش روش آروم انگشتمو و موندم ثابت نرمش

 عیسر که نشوند انگشتام رو یابوسه هوی! لباشو داشتم دوست چقدر

 :گفتم حرص با و آوردم رونیب گردنش از رو سرم و دمیکش دستمو

 !؟یداریب_ 

 :گفت خواب از خمار و کرد باز کوچولو هی چشماشو

 !جوجو؟ یکنیم در به راه از مردمو پسر یشب نصف_ 

 :داد ادامه یطونیش لحن با

 م؟یکن تموم هم رو کارهمهین کار چطوره.. یکرد دارمیب که حاال_ 

 !هوم؟

 :گفت اون و شدند گرد چشمام

 .گمایم یجد_ 

 .دمیگز لبمو و گرفتم ازش نگاه

 .ترسمیم... آخه_ 



 .دمیم قول. یش تیاذ ذارمینم_ 

 .دوختم چشماش تو و آوردم باال خجالت با نگاهمو

 .بگم دمیکشیم خجالت اما.. نبودم لیمیب خودمم

 .زد یکیکوچ لبخند و امیراض که دیفهم خودش

 ؟یدار اعتماد بهم_ 

 .دارم_ 

 و روم اومد. خوابوندم صاف و چرخوندم و زد لبم رو یکیکوچ بوسه

 دیکش هامنهیس یرو تا گردنم یرو زبونشو و نشوند گردنم رو یابوسه

 .کرد فرار لبام از یکیکوچ آه و دمیگز لبمو که

 ساعت هی مثل که کرد ییکارا و کرد بوسه غرق رو بدنم یجا یجا بعد

 ..!شد آماده بدنم شیپ

 !شدم سرخ یچ مثل و دمیکش خجالت چقدر که هم بماند

 رو چشمام و چرخوندم صورتمو که نشست رم*یز لباس یرو دستش

 .نمشینب تا بستم

 نکهیا با. بود یمعنیب برام ترس و بود شده کیر*تح بدنم همه

 .!بکشم درد قراره دونستمیم

 و دمیکش ینیه شرم شدت از ناخواسته درآورد که رو رم*یز لباس

 :گفت و دیخند گلو تو که گذاشتم صورتم یرو دستامو

 !دمتید که من یبکش خجالت ازم خوادینم گهید_ 

 :گفتم بود خجالت از که یبغض با و نکردم نگاهش

 !یاالغ یلیخ_ 

 همزمان و ارهیدرب خودشو یلباسا تا شد بلند روم از و دیخند آروم بازم

 :گفت



 !کن باز کمی پاهاتو_ 

 یکار اما. شد سخت برام هم دنیکش نفس که یطور خجالت از شدم آب

 دادمیم فشار هم یرو رو چشمام یجور هی و دادم انجام رو گفت که

 ودب محال که بود رفته آبروم جلوش انقدر اما بود گرفته درد پلکامم که

 !نبود تنش یچیه خودشم که یوقت مخصوصا. شم چشم تو چشم باهاش

 ریز رو یاپارچه هی و نشست پاهام نیب و اومد درآورد که رو لباساش

 :گفت و گذاشت پاهام

 .یکن تحمل دیبا قهیدق چند فقط_ 

 یتوجه اما د،یلرز یکم دستامم که یطور دمیترس هم یلیخ.. دمیترس

 و برد سرم یباال دستامو و انداخت کتفش یرو پاهامو.. نکردم

 که بود صورتم یجلو صورتش.. کرد قفل هامپنجه تو هاشوپنجه

 :گفت اون و کردم نگاهش زدهشرم و کردم باز کوچولو هی چشمامو

 باشه؟! ادین دردت تا خودتو رینگ سفت_ 

 قلبم.. مدیکش یقیعم نفس و بستم رو چشمام باز و گفتم یرلبیز باشه

 هی.. شنوهیم هم ارشیک رو صداش بودم مطمئن که زدیم تند انقدر

 و شمنک غیج تا گرفتم دندون به لبمو که کردم حس پاهام نیب رو یزیچ

 و کردم جمع یکم پاهامو که کردم حس رونام و دلم ریز رو یکم درد

 :گفت اون

 !خودتو رینگ سفت گفتم_ 

 !ادیم دردم: گفتم هیگر با

 !لذته همش امشب بعد و داره درد اولش. مونده گهید کمی. کن تحمل_ 

 و ختمیر یشتریب یاشکا که شد شتریب دردم رفته رفته و زدم نفسنفس

 :گفت و زد لبم رو یابوسه اون

 ؟یاآماده_ 



 گهید یکن قبول اگه ؟یشینم مونیپش یمطمئن: گفت و دادم تکون سرمو

 !ایستین دختر

 .شمینم: گفتم نفسنفس با

 یدبلن غیج که دیچیپ پاهام نیب یدیشد یلیخ درد هوی حرفم نیا بعد

 هقهق یصدا و زدم چنگ رو ملحفه و کردم ول رو دستاش و دمیکش

 ..!شد بلند هام

 ...بگردم دورت شد تموم_ 

 :گفت یمهربون با اون و گفتم یبلند یآ هیگر با

 !کوچولومخانوم مبارک شدنت خانوم_ 

 .شد محو زد یلیخ یول زدم یلبخند درد همه اون ونیم

 .گفتم یآروم آخ و دیکش رونیب خودشو یکمی

 بارم نیاول من. شد جدا ازم بعد و داد ادامه رو کارش قهیدق چند فقط

 صدمه بده ادامه اگه دونستیم.. برام نداشت یچیه درد جز و بود

 .نمیبیم

 رفت و برداشت پاهام ریز از بود شده یخون یکم که رو یاپارچه اون

 ریز زدم صدایب درد شدت از و دمیچیپ خودم دور روملحفه منم. ییجا

 .داشتم درد یلیخ و هست یزخم هی پاهام نیب کردمیم حس.. هیگر
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 .ازش شتریب یلیخ یول بود ودیپر درد مثل دردش

 .دیبریم رو نفسم و دیکشیم ریت ردلمیز همش



 جدام تخت رو از آروم و نشست کنارم و اومد ارشیک قهیدق چند بعد

 :گفت و دیبوس رو میشونیپ و کرد بغلم بعد و کرد

 ؟یخوب_ 

 :گفتم نبود خودم دست که یاهیگر با

 نداره؟ درد ینگفت تو مگه_ 

 .زدم یهق و گفتم نویا

 .اریب طاقت یشیم خوب یول. یدار درد یلیخ دونمیم_ 

 ؟یاریب مسکن واسم شهیم_ 

 .نداشتم زدن حرف حال.. بود آروم یلیخ صدام

 .یبخور قرص خوادینم_ 

 وقتچیه و بود مخالف نایا مسکن قرص با نقدریا چرا دونمینم

 ..بخورم ذاشتینم

 .زدم چنگ رو بازوش و شد شتریب دردم که کرد جامجابه بغلش تو

 !ییآ_ 

 دکتر؟ میبر یخوایم. دادمیم تکونت دینبا دیببخش_ 

 :گفت که دادم تکون یمنف نشونه به سرمو

 .دهیم نیتسک دردتو گرم آب. باشه_ 

 ..حموم برم تونمینم_ 

 .فقط کن تحمل قهیدق چند شه، پر وان گذاشتم. برمتیم خودم_ 

 .رمیم خودم.. نه: گفتم خجل

 :گفت یطونیش و آروم لحن با گوشم تو

 !یندار ازم یپنهون زیچ گهید که تو ؟یکشیم خجالت ازم چرا_ 



 دیندخ گلو تو و کوتاه که کردم پنهون شنهیس قفسه تو خجالت با سرمو

 .!من برم قربونت_ 

 .گهید نداشتم زدن حرف ینا اما خدانکنه بگم خواستم

 .یسمت به رفت و کرد بلندم بغلش تو بعد و کرد صبر گهید کمی

 هی رو چشمام که شد وارد و کرد باز رو حموم در بعد چندلحظه

 .کردم باز کوچولو

 بردم دستمو که توش بزارتم خواست و سادیوا داغ آب از پر وان کنار

 بهش محکم و دمیکش یآروم نیه شیداغ از و آب سطح به زدم و

 :گفتم و دمیچسب

 !داغه یلیخ_ 

 .واست خوبه_ 

 سح لحظه هی که گذاشتم وان داخل اطیاحت با و آروم یلیخ و گفت نویا

 .بهش کردم عادت بعد لحظه چند اما! سوخت بدنم یهمه کردم

 .دمیگز لبمو که نشوندم بغلش یتو پشت از و نشست پشتم خودشم

 یوت از دستشو.. دیرسیم هامنهیس یباال تا آب و بودم بغلش یتو االن

 و داد ماساژ رو پاهام نیب آروم شگهید دست با و گذاشت ردلمیز آب

 :گفت همزمان

 .االن یشیم خوب_ 

 .بدم جوابشو نتونستم شرم شدت از

 رهذ هی تو آخه! بشم آبرویب جلوش ینطوریا شب هی کردمینم فکرشم

 هرز دستاش یذاریم و بغلش تو ینیشیم خت*ل که دختر؟ یندار شرم

 !بدنت؟ ممنوعه یجاهاهمه رو بپره



 یور سرمو چون. کردم اکتفا یلبخند به اما بود گرفته خندم فکرام از

 .دیدیم رو چهرم یحد تا بودم گذاشته شنهیس قفسه

 ؟یخندیم یچ به_ 

 !خودم ییایحیب به.. یچیه_ 

 .زد مسرشونه رو یابوسه و کرد خم سرشو و یاخنده

 !باش ایحیب شوهرت واسه که گفته خودشم خدا_ 

 .نگفتم یزیچ و دمیخند آروم

 دردم یادیز حد تا و میموند گرم آب داخل یهمونطور یساعتمین حدود

 .گرفتیم دردم خوردمیم تکون یوقت فقط و بود شده کمتر

 ندبل که بردیم خوابم داشت و بود باز زور به چشمامم و بود سست تنم

 .کرد بلندم بغلش تو هم منو و شد

 بخاطر که رو موهام و دوش ریز سوندمیوا و کرد باز رو دوش

 و تشس کنندهنرم و شامپو با بود گهید لیوسا و تافت از پر ونشیشن

 .شست خودشو یموها هم بعدش. زد بدنم به رو بدن شامپو هم بعد

 خودشم و بهم پوشوند رو پوشمتن حوله و بست رو آب قهیدق چند بعد

 .نطوریهم

 یرو که بودم یداریب و خواب نیب. رونیب میاومد حموم از و کرد بغلم

 .کرد بغلم آروم و دیکش دراز کنارم و گذاشتم تخت

 .میبود پوشتن حوله با هردو

 :گفت آروم و دیبوس لبامو یرو

 !خانومم دارم دوست_ 

 :کردم زمزمه و زدم یجونیب لبخند

 !مییآقا شتریب من_ 



 .کرد بوس هم رو مینیب نوک و زد یلبخند

 .یبخواب آروم_ 

 ...نطوریهم هم تو_ 

 یتو ...رفتم خواب به بغلش یتو و افتادن هم یرو چشمام گفتم که نویا

 و شد خودش مال هم جسمم امشب و بود اون مال روحم که یکس بغل

 ..نبودم مونیپش اصال من
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 :بعد_سال_پنج#

 

 نانیاطم با و گذشت سقف هی ریز مشترکمون یزندگ از سال پنج حدود

 یلیخ ارشیک. بودم نیزم یرو زن نیتر خوشبخت بگم تونمیم

 قبل ارشیک اون از ترمهربون و ترخوب یلیخ یحت.. بود اوالدهفوق

 ..! ازدواجمون

 لسا پنج نیا تو نذاشت داد، نیماش تو مونیعروس روز که یقول طبق

 کردم هیگر بار سه دو فقط دیشا. نشکوند رو دلم هم بار هی و بکنم هیگر

 ..نداشت ارشیک به یربط اونم که

 یآشت بعدش ساعت هی و شدیم دعوامون بار هی روز هرچند البته

 یآشت ینازکش یکل با و شدمیم قهر ازش روز دو فوقش. میکردیم

 .میکردیم

 اپارس با بعدش ماه سه و شد قبول داشت دوستش که یارشته از انایک

 ماه و بود شکمش تو دوقلو پسر و دختر هی هم االن و کردن یعروس

 .بود شیباردار آخر



 سالش پنج تازه االن انیرا گذاشتن رو اسمش که هم نورا و بهزاد یبچه

 .بود یداشتن دوست و نیریش یلیخ و بود شده

 و من هم و میبود شده کوچولو پسر هی صاحب که بود سال هی خودمونم

 دونهی یکی کوچولومون نیرادو.. بود بند نفسش به نفسمون ارش،یک هم

 !بود باباش مامان

 تو از ارشیک و نیرادو نیدلنش یهاخنده یصدا.. زدم کنار رو فکرام

 از و گذاشتم دم رو برنج. کردنیم یباز داشتن و ومدیم ییرایپذهال

 ..روبروم یصحنه به شدم رهیخ لبخند با و شدم خارج آشپزخونه

 روز هی اگه و بودن وجودم جزو.. بودن من یزندگ یهمه نفر دو نیا

 !نبودم منم نداشتمشون

 زده زانو روبروش خودشم و بود نشونده روروکش یرو رو نیرادو

 زد،یم حرف باهاش بچگونه لحن با اورد،یدرم شکلک براش و بود

 ..رفتیم صدقش قربون و خندوندشیم

 .من مثل.. بود عشقمون ثمره نیا یوونهید یلیخ

 .!بهتونا گذرهیم خوش یپسر و پدر: گفتم و رفتم جلوتر

 :گفت یابچگونه لحن با و کرد نگاهم

 .یلیخ! یمامان بله_ 

 .بودم لحنش نیا عاشق.. دمیخند

 و نشست مبل یرو و کرد بغلش و داشتبرش روروکش تو از نویرادو

 شاریک و شد بلند شبچگونه و نیریش یخنده یصدا که داد قلقلکش

 :گفت

 !پدرسوخته. گاین دنشویخند_ 

 :گفتم و گرفتم ازش رو نیرادو و کنارش نشستم منم

 .دراومده اشکشم دهیخند نقدریا! بچمو یکشت شییبابا عه_ 



 .برم قربونش_ 

 و بود من نیع چشماش.. کوچولوم نیرادو به شدم رهیخ و زدم یلبخند

 .بود باباش یکپ چهرش هیبق

 تر دلبر و ترخوشگل و شدیم خمار داشت چشماش و بود خوابش وقت

 !بود شده شهیهم از

 :گفت نشیریش زبون با و دیکوب منهیس به کوچولوشو دست

 !مه..مَ _ 

 :گفت ارشیک و دمیگز لبمو

 !بچه جدهتمیه مثبت اتیادب نیا عاشق_ 

 با شهیهم مثل. شدم دادنش ریش مشغول و دادم باال رو تاپم و دمیخند

 به کوچولوشو و تپل دست. نداشت آروم و خوردیم ریش وورجه ورجه

 .دادیم تکون پاهاشم و دیکوبیم منهیس

 :گفت یمظلوم لحن با ارشیک

 !؟یدینم باباش به_ 

 :گفت که کردم نگاهش خنده با و چپ چپ

 !یدیم باباش به رو ازش بهتر ز  یچ هی که افتاد ادمی آهان_ 

 !ایحیب بکش خجالت بچه شیپ حداقل_ 

 یمصنوع حرص با و داشت نگهش و گرفت رو نیرادو دست و دیخند

 :گفت

 !نزنا دست من مال به نقدریا بچه یه_ 

 .کردم نثارش یاوونهید و دمیخند

 تطاق آخرش ارشیک که داد تکون انقدر دشویسف و تپل یپاها نیرادو

 :گفت و دیبوس روشو و گرفت رو پاش هی و اوردین



 !دلبر؟ نقدریا هم بچه آخه ییبابا شم فدات_ 

 :گفتم مظلوم و کردم نگاهش

 .!ها شهیم میحسود_ 

 .گهید یخودم حسود_ 

 واسه خوندن ییالال مشغول آروم و گرفتم ازش نگاه قهر حالت به

 رو ارشیک نگاه ینیسنگ. برد خوابش زود یلیخ اونم. شدم نیرادو

 ستین بردارم دست میش تنها اگه دونستمیم و کردمیم حس خودم یرو

 .بود خوندنام ییالال عاشق چون

 بازم اما بود شده سالش 91 نکهیا با. بود جنبهیب هنوزه که هم هنوز

 !بود بچه

 غرق و نیدلنش یچهره به رهیخ و کردم جدا خودم از رو نیرادو

 :گفتم خوابش

 اشنگ. ارشیک شهیم هتیشب شهیهم از شتریب یلیخ خوابهیم یوقت_ 

 !خودته کیکوچ زیسا انگار کن،

 .اتاقش ببرم بده. بشم فداش_ 

 هاپله سمت و شد بلند اطیاحت با او و بغلش به دادم آروم یحرفیب

 ...رفت

 :گفت و نشست کنارم و برگشت قهیدق چند بعد

 !اد؟یم ییبو هی داره یکنینم حس_ 

 و شدم بلند عیسر یسوختگ یبو کردن حس با و کردم نگاهش جیگ

 :گفتم همزمان

 !که سوخت غذام یوایا_ 

 اومد خندش یصدا که دمیدو آشپزخونه سمت و گفتم نویا



 !من یچلفت پا و دست_ 

 

 561پارت#

 

 هک کردم نگاه ارشیک به و گذاشتمش زیم یرو و دمیکش رو برنج سید

 ته یهاسوخته گیدته به یخاص تیمظلوم با و بود داده هیتک نتیکاب به

 بودن سوخته که االن و داشت دوست یلیخ گیدته. بود رهیخ قابلمه

 !بود شده کم وجودش از یزیچ هی انگار

 .میبخور رو شاممون ایب ریبگ برکغم کم: گفتم خنده با

 غذا من یبرا اول شهیهم مثل. نشست زیم پشت اومد و دیخند خودشم

 :گفت زمانهم و خودش بعد و دیکش

 تا امشب یسوزوند که گایدته اون عوض در خانومم باشما گفته_ 

 !یبخواب ذارمینم صبح

 !اد؟یم دلت: گفتم و دمیخند

 .ادیم دلم که بله_ 

 !شعوریب_ 

 :گفت و انداخت باال یاشونه و ختیر یسبزقرمه برنجش رو

 من یگایدته هم تا یکردیم کم رو گاز ریز یخواستیم. چه من به_ 

 !یدیخوابیم شبو خودت هم موندنیم زنده

 !ها سالته 91! ؟یش بزرگ یخوایم یک تو: گفتم خنده با

 .وقتچیه_ 

 !وونهید_ 



 :گفت بعد و شد سکوت یاقهیدق چند

 .شه عوض هوامون و حال شمال میبر گرفتم یمرخص یروز چند_ 

 !وااقعا؟: گفتم و شدم خوشحال

 .مینرفت ییدوتا مسافرت وقته یلیخ. آره_ 

 ..شهینم ییدوتا مسافرت که نیرادو با آخه_ 

 .مامانم شیپ مشیذاریم_ 

 ..آخه زشته_ 

 هم مامانم. فقط باشم تنها خانومم با یروز چند خوامیم زشته؟ کجاش_ 

 .داره نگهش میبد رو نیرادو خداشه از که

 شتریب هم تا دو ما از باباجون و زهرامامان.. دادم تکون رو سرم

 ...بودن شوننوه عاشق

 م؟یوفتیم راه یک_ 

 .صبح فردا_ 

 ...میشد غذامون هیبق خوردن مشغول و گفتم یآهان

 دنیپوش بعد من و میکرد جمع رو سفره ییتا دو میکرد تموم که رو شام

 نتیبکا به هیتک اونم و شدم ظرفا شستن مشغول بندشیپ و ها کشدست

 .بهم شد رهیخ

 رو مگونه و کرد حلقه دورم پشت از رو دستاش و اومد گذشت که کمی

 رفاظ شستن موقع یحت و بود شده لوس باز.. زدم یلبخند که کرد بوس

 .بود کرده بغلم هم

 :گفتم که بست رو آب و شد خم

 ؟یبست چرا آبو عه_ 

 باشه؟.. کن آرومم االن. یشوریم بعدا_ 



 .کردم نگاهش لبخند با و سمتش دمیچرخ و درآوردم رو کشامدست

 کنم؟ کاریچ_ 

 !خودت یبلد_ 

 تمبرد که گذاشتم لباش یرو رو لبام و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 هم من و شد لبام دنیبوس مشغول عطش با و داد مهیتک نتیکاب به و

 ...کردم شیهمراه

 

* * * * * 

 از رو تارشیگ.. شمالمون یالیو به میبود دهیرس که شدیم یساعت چند

 وتبالف و بود نشسته یویت یجلو. نییپا یطبقه رفتم و برداشتم اتاق

 . خوردیم پسیچ و دیدیم

 !ینیبب فوتبال ینیبش نکهیا نه ها، مسافرت میاومد: گفتم یحرص

 :گفت و برداشت یویت از نگاهشو

 .بگه خانومم یهرچ چشم_ 

 اشاره با و زدم یلبخند زدهذوق که کرد خاموش رو یویت و گفت نویا

 : گفتم تارشیگ به

 ؟یبخون برام ساحل تو میبر شهیم_ 

 .میخوریم سرما سرده هوا االن؟_ 

 :گفتم و نیزم دمیکوب پامو

 .شده تنگ صدات واسه دلم. االن نیهم نوچ_ 

 دوست منو یمخ رو یصدا نیا یکجا دونمینم: گفت و کرد یاخنده

 .میبر بپوش گرم زیچ هی برو. چشم یول. یدار

 .بپوشم رو میهود تا رفتم و گفتم یاباشه خوشحال



 خوندیم آهنگ واسم ایدر کنار شمال، میومدیم هروقت سال چند نیا تو

 ..بودم صداش عاشق من و

 هواس میبود شده یاخواننده. میخوندیم ییتا دو و خوندینم یتک البته

 !خودمون

 و تبرداش رو تارشیگ اونم. نییپا یطبقه برگشتم و دمیپوش رو میهود

 ...میرفت ساحل سمت و میشد خارج الیو از

 هی رو روبروش منم و نشست سنگ صخره هی یرو ایدر کنار

 .نشستم گهید یصخره

 ...بود یقشنگ یلیخ یصحنه و کردیم غروب داشت دیخورش

 

 565پارت#

  

 

 :گفت و گرفت دستش تو یخاص ژست با رو تارشیگ

 آهنگ؟ کدوم خب_ 

 ..عاشقشم که یشگیهم همون: گفتم و زدم یلبخند

 !؟یاآماده. چشم_ 

 مهارت با و زد تارشیگ یهامیس به ضربه تا چند اون و گفتم یاوهوم

 ...شد نواختنش مشغول

 ذشت،گیم ازش یلیخ و تاریگ کالس بود رفته شینوجوون تو نکهیا با

 .بود یاحرفه بازم اما

 عاشقش که یآهنگ خوندن به میکرد شروع صداهم هردو بعد لحظه چند

 ...شدیم قشنگ یلیخ باهم صداهامون بیترک... میبود



 

 امیدن گهید امیدن یتو یگذاشت پا »

 چهیه تو یب چه،یه تو یب چه،یه تو یب

 

 میریمیم هم یبرا دوتا ما نکهیا

 چه؟ یکس به چه، یکس به چه، یکس به

 

 عشقم یوقت دلم ساز به رقصهیم ایدن

 دارم رو تو دارم، رو تو دارم، رو تو

 

 یباش دهیفهم دیبا نویا االن تا

 قرارمیب قرارم،یب قرارم،یب

 

 ...قرارمیب

 

 غافل دل ییهوا و حال عجب ساحل، تو دل دوتا

 کامل شده قلبم یمهین تو با

 عاقل بشه یدید وونهید کجا

 

 غافل دل ییهوا و حال عجب ساحل، تو دل دوتا

 کامل شده قلبم یمهین تو با
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 عاقل بشه یدید وونهید کجا

 

 حاله بد برات داره تب یکی نجایا

 ساله چند دلم شناسهیم رو تو عشقم

 الهیخ و خواب هی مثل عشق نیا

 

 خوبه حالم دلم تو اومده نفر هی

 خوبه بازم عاشقمه کنهینم رو

 خوبه حالم من تو با

 

 غافل دل ییهوا و حال عجب ساحل، تو دل دوتا

 کامل شده قلبم یمهین تو با

 عاقل بشه یدید وونهید کجا

 

 غافل دل ییهوا و حال عجب ساحل، تو دل دوتا

 کامل شده قلبم یمهین تو با

 ...«عاقل بشه یدید وونهید کجا

 

 کرد باز هم از رو دستاش و گذاشت هاشن یرو رو تاریگ شد که تموم

 :گفت و

 !صدامخوش خانوم نمتیبب بغلم ایب_ 



 دور پاهامو و آغوشش یتو رفتم و شدم بلند شوق با و زدم یلبخند

 یتو میشد رهیخ و انداخت دورم دستاشو هم اون و کردم حلقه کمرش

 ...هم یچشما

 توش طنتیش و یمهربون اون از هنوزم.. بود عشق از پر نگاهش

 .. بود نشده کم یاذره

 یهمه یبش یروز هی کردمینم فکرشم دمت،ید که یبار نیاول_ 

 که یکس عاشق اونم... شم عاشق میسالگ 9١ تو کردمینم فکر.. امیدن

 .!بود تربزرگ ازم سال 99

 یهالهیت یدلباخته مارستانیب اون تو اول، یدفعه همون من اما_ 

 ...بود یمعنیب برام عشق که یمن! شدم نگاهت تو ییایدر

 ..زدم یلبخند

 !بودم؟ کجا االن من ینبود اگه ارش؟یک شد داتیپ کجا از واقعا_ 

 نشوند ابروهام نیب رو یابوسه و زد یلبخند

 المیخ یتو هم بودمت دهیند که یوقت یحت.. یبود قلبم تو شهیهم تو_ 

 جادوم چشماش که کردمیم فکر ییایدر چشم دختر هی به شهیهم

 دختر اون اگه البته.. شمیم عاشق منم یروز هی دونستمیم و! کنهیم

 اول نگاه همون تو نیهم واسه.. کنم دایپ رو المیخ یتو ییجادو چشم

 بود کرده خلق هم یبرا هم اولش از رو دوتا ما خدا.. بهت دادم دل

 !جانان جان  

 :مگفت بود یخوشحال از که یبغض با و و دادم هیتک ششونه رو سرمو

 مال آخرش تا خوامیم داد قرار راهم سر تورو که ییخدا همون از_ 

 ..یبمون خودم

. کنه جدا هم از مارو تونهینم هم مرگ یحت.. توام مال آخرش تا_ 

 !باش مطمئن نویا



 !؟یچ تو! ارشیک رمیمیم ینباش_ 

 ...کرد ترسفت دورم دستاشو یحلقه

 .. کنم فکر نبودنت به خوامینم یحت_ 

 با یچشما به شدم رهیخ عشقم یهمه با و برداشتم ششونه رو از سرمو

 :کردم زمزمه و احساسش

 !مهربونم عاشقتم یلیخ یلیخ_ 

 :گفت صداقت با و کرد بوس رو لبام

 ...!کوچولوم خانوم عاشقتم یلیخ منم_ 

 ...کرد زمزمه و کرد بغلم آروم و گفت نویا

 ...!قشنگم چشم برام یبمون ابد تا_ 
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