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 : مقدمه

 !ریسهراب بخ ادی

 :گفت یخاموش يکه تا لحظه  يسپهر آن

 ینکن ای یکن ادیمرا  تو

 گر بشود، گر نشود باورت

 ست؛ین یحرف

 ...  اما

 !ستیتو ن يکه نفس ها ییدر هوا ردیگ یم نفسم

 

کردم رو هوام چشامو باز  هواحساسیرفته بودم تو حس و چشامم بسته بودم که  یو کل دادمیتختم آهنگ گوش م يرو داشتم

منم  نیبره سمت آشپزخونه انقدر دست وپا زدم که باالخره گذاشت من رو زم یفرهاد من رو بلند کرده و داره م دمیکردم د

 نیحرسم گرفته بود از ا دیخند یاون فقط م یول نشیرو س زدمیمدام م وزور داشتم مشت کردم دستام یحرسم گرفت و هرچ

 .روش نداره ياثر چیمن ه يکه مشتا

 ها شهیخشک م رتیکوچولو ش یبابا انقدر حرص نخور آبج -

 ... سال از تو بزرگترم آقا کوچولو  2سرم  ریچهارم تو باشه اما خ کی کلمیه دیفرهاد، شا یرو اعصاب یلیخ -

 : میمامان نذاشت بحثمون رو ادامه بد يصدا

 شام دیاینذار ب یلیبسه فرهاد انقدر سر به سر ل -

من  دونستیهم نم یهر ک یول میذاشتیو سر به سر هم م میکرد یمدام با هم کل کل م میبود يطور نیا شهیو فرهاد هم من

آدم  کیپدرم  ن،یمیمامان س هیفرهاد و  هیو  بود ایدن هیعشقه واسه من  يکارا همش از رو نیا میدونست یو فرهاد خوب م

اسم  دمیو اگه بهم بگن با شن دمیازش ند یمهر و محبت چیو ه دهیرس بهمپولش  یمغرور و پول دوست بود که فقط از بچگ

 13 یو وقت کردهیم یزندگ رازیش يبچه بوده تو یمن وقت يپول و کتک زدن مادرم، بابا گمیبدون فکر م یافت یم یچ ادیپدر 

خوب و  شیکه وضع مال نیتا ا کنهیم ییکنه و پادو یکنه و انقدر تالش م یاد تهران و تا جون داره کار م یم شهیسالش م

اما پولش به چه درد ما  شهیو کارش روز به روز بهتر م ندازهیراه م ییکنسرو غذا دیکارخونه تول کیو بعد ها  شهیخوب تر م

 شیسال پ 3بابا بزرگ داشتم که  کیاما عوضش ! بدون قلب یآدم آهن کیکرده به  لشیو تبد ستیمحبتش ن یوقت خورهیم

مهربون بود و نذاشت من و  يبابا کیمثل  شهیکه هم يرو از دست دادم مرد میزندگ يآدم ها نیاز بهتر یکیفوت کرد و من 

 !کرد ییبابا یزود رفت و من و فرهاد رو ب یلیخ یول میدق کن یسنگ يفرهاد از دست اون بابا
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 میرفته بود اون روز گوش ادمیدانشگاه بودم سر کالس نشسته بودم که تلفنم زنگ زد  يروز که من تو هی رهینم ادمیوقت  چیه

حساس بود و نه گذاشت و نه بر داشت از کالس انداخت من رو  زایچ نیا يرو یلیاستاد اون درس هم خ لنتیسا يرو بذارم رو

اسم فرهاد  دمیشدن من شده با د عیباعث ضا یک نمینگاه کردم بب رونیاومدم از کالس ب یشده بودم وقت عیضا یلیخ رونیب

ساعت کالس دارم  نیمن ا یدونستیکشمت فرهاد حاال خوبه م یحرصم گرفت با خودم گفتم م شتریب لمیموبا يصفحه  يرو

 آد بهش بگم یماز دهنم در  یمعطل نکردم زود شمارش رو گرفتم تا هر چ يو زنگ زد

 یالو آبج -

 ... من االن کالس  یدونیمگه تو نم یکوفت آبج -

 وسط حرفم دیحرفم رو کامل بگم و پر نذاشت

 ... تو رو خدا گوش کن با  -

 نفهم يحرف نزن پسره  -

کرد به شروع  هیکه صداش رو برد باال و با گر زدمیحرفم رو م يشد داشتم ادامه  یم شتریصداش هر لحظه داشت ب لرزش

 حرف زدن

 ییبابا ایزود ب یآبج هیآت مارستانیب ایتو رو خدا پاشو ب یخفه شو من حرفم رو بزنم بعد ، آبج قهیدق کیباشه غلط کردم فقط  -

 ... 

اما با زحمت خودم رو بلند کردم و رفتم سمت  نیپاهام سست شده بود همون جا افتادم زم دمیشنیفرهاد رو نم يصدا گهید

رو  مارستانیفرستادم ب یرفتم فقط صلوات م یکه باال م مارستانیب يکردم از پله ها یم هیفقط گر یتاکس يتو مارستانیب

اون صدا ،  شدیباورم نم دمیکرد به صدا که رس یکه دل هرکس رو خون م دکر یم هیگر يجور هیزن پر کرده بود  هی يصدا

 ... اما  رینگ فرامرز رو از من ییبابا اینه خدا يمامان من باشه وا يصدا

سکوت گرفته  يماه روزه  هیتا  ادمهیشدم  هوشیب مارستانیاون روز تو ب گنیهمه م دمیخاك د ریفقط ز گهیرو د ییبابا من

 .کردم  یم هیو گر ییرفتم سر خاك بابا یبودم و فقط م

 مامان به خودم اومدم يصدا دنیکردم که باشن یشام به اون روزا فکر م زیجور داشتم سر م نیهم

 تو مادر ییکجا کنمیدو ساعت دارم صدات م! یلیوا ل -

 دییمامان حواسم نبود بفرما دیببخش! واقعا؟ -

نزده بهتون جواب  یحرف یلیمنم گفتم هنوز ل هیازدواج ناصر چ شنهادیخانم به پ یلیخانم زنگ زد گفت جواب ل نیامروز پرو -

 بگم بهشون؟ یمادر چ یگیم یحاال چ گمیرو م

 بگو نه مامان -

 میشناسیتازه خانوادش رو هم م هیپسر خوب یلیناصر که خ ید آخه واسه چ -

 که االن قصد ازدواج ندارم نهیمن حرفم ا ه؟یمگه من گفتم پسر بد -
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 ... سالته  25 گهینه تو د یگیآد م یم یکه دخترم هر ک شهیآخه نم -

 موندم رو دستتون مامان؟  -

  ؟یزنیتو م هیچه حرف نیا -

 ... دارم  یدارم دست از سرتون بر م شویمامان خوشگلم به خدا خودم احساس کنم که آمادگ -

 مامانم نم شد يکردم چشما احساس

تا تو  میبگم راض يخوا یکارا رو داره؟ اصال م نیآخه جواب رد دادن به ناصر ا یکن یم ينجوریمن فدات شم چرا ا یاله -

 ...  یباشناراحت ن گهید

 :کرد مامان رو آروم کنه  یکنه سع یم دایپ خیداره ب هیقض دیکه د فرهاد

 نداره شویاالن آمادگ دیشا یلیل گهیمامان جان راست م -

 لبخند خوشگل زد که ما رو آروم کنه کی مامان

که تو مبادا به  نهیفقط ترسم از ا یمثل من بد بخت بش یکن یزندگ يکه دوستش ندار یتو با کس شمینم ینه مادر من راض -

 ادیدانشگاه و ز رهیکنه و م یفرهاد صبح تا شب داره کار م نکهیو ا کنهیم تیوهمش من رو اذ ستیبابات آدم ن نکهیخاطر ا

وقت  چیو فکر ازدواج رو ه یخودتو خراب کن ي ندهیمن تنها نباشم و زنده بمونم از دست بابات آ نکهیبه خاطر ا ستیخونه ن

 زیگم عز یبه خاطر خودت م گمیم یرو من تحمل کنم هرچ یو مهربون یخوشگل نیدختر به ا يدور يوگر نه چطور یننک

 دلم

 لبهاش بود يبامزه گوشه  شخندین کیرو لوس کرده بود و  افشیبچه ها ق هیبود شب یدنیفرهاد اون لحظه د ي افهیق

هست  یبغلش بذار فکر کنه چ ریهندونه ز یها ه ستیهم ن ينکن خوبه حاال تحفه ا فیدختر لوست تعر نیمامان انقدر از ا -

 ها از من گفتن شهیسر خورده م رهیگینم لشیتحو یکس چیکه ه نهیبیم یبعد فردا که وارد اجتماع شد وقت

 رهیم یم ينداره داره از حسود یکردن فیتعر زیچون خودش چ ینیبینخند مسخره با نمک مامان م -

 خانم کوچولو میشه بابا تسلبا -

 اد ها مدام تکرارش کن  یکلمه بدم م نیمن از ا ینیبیم یحاال ه -

 .میخواست دوباره جوابم رو بده که مامان آتش بس اعالم کرد و ما هم تمومش کرد یم فرهاد

*** 

از بس که آالرمش رو اعصابم بود باالخره از تخت گرم و نرمم  میگوش نیتوان دارم بکوبم تو سر ا یخواست هر چ یم دلم

خودم رو رسوندم به  يچطور دمیگرسنم بود نفهم یو دست و صورتم رو شستم حساب ییو رفتم سمت دست شو دمیدست کش

که  يجور نیبزرگ گرفتم و نشستم و با ولع خوردم هم رینون پن قمهل هیرو باز کردم و واسه خودم  خچالیآشپز خونه و در 

خوردم اما انقدر  یخره و کاش با نون کهنه صبحونه ام رو نم ینون تازه م رهیافتاد مامان هر صبح م ادمیخوردم  یداشتم م

  دمیخنده شن يخوردم که صدا یداشتم م يجور نیهم رمیبم دیکردم اگه االن غذا نخورم شا یگشنم بود که فکر م
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گشنته  یلیاگه خ گمیچند وقته غذا بهت ندادن؟ م زمیعز مونهیزده ها م یقحط نیعخواهر نخوردم بشم که  نیا يفدا یاله -

 مونده باشه یباق یسهم منم بخور ها البته اگه سهم

گفتم وگفتم منتظر بودم شروع کنه به جواب دادن که  يا قهیدق 5 هیهمون دهن پرشروع کردم به غر زدن به جون فرهاد  با

 دهنم رو قورت دادم  يتو يزل زده به من باالخره غذا رهیخ دمید

  کهینطقت بسته شد داداش کوچ هیبه من چ يچته زل زد -

با دهن پر بعد بگم متاسفم خواهر بزرگه  یکن یسخن ران قهیدق 5گذاشتم با کمال آرامش  دمیاز حرفات نفهم یچیراستش ه -

 آیا؟  یدوباره تکرار کن شهیم دمینفهم یچیه

 ... شمت ک یم -

که تلفنم  يطور نیو منم افتادم دنبالش که تلفنم زنگ زد هم ستیجلودارم ن یکس رهیمنم که حرصم بگ دنیکرد به دو شروع

 یبرو خدا رو شکر کن تلفنم زنگ زد وگر نه شده بود تا صبح م: زد صدامو بلند کردم و خطاب به فرهاد گفتم یداشت زنگ م

  زدمتیم یافتادم دنبالت و تا جون داشت

 اون طرف بود مرد  یبابا حاال تلفنت رو جواب بده هر ک -

 ... پاش علف سبز شده  ریبود احتماال ز یهر ک گهیراست م دمید

 ...  دییالوسالم بفرما -

 مامانم رو ورداشتم بهت زنگ زدم یخودم شارژ نداشت گوش یسحرم گوش یلیسالم ل -

 گرام حال شما دوستم؟  قیبه به رف -

 بپرسم ساعت چنده خانم روانشناس؟  شهیم ؟یکن یم یاحوال پرس -

 بود؟  10دهنم وا مونده بود واقعا ساعت  يرو آوردم باال وبه ساعتم نگاه کردم وااا دستم

  ؟یلیاون طرف ل يشد مرد یچ -

 دارم؟  ضیمر یلیخ امیسحر االن م دیببخش يوا -

 ...  ایهم قبل اون هستن زود ب گهینفر د 2 یوقت داره ول يموریانم تبهشون وقت داده بودم االن خ 8تا از ساعت  3 -

 اونجام  گهید قهیدق 15تا  -

در آوردم و گازشو گرفتم سمت مطب  نگیرو از پارک نیقطع کردم مکالمه رو و رفتم زود حاضر شدم ماش یخداحافظ بدون

 ضامیبه مر یمعذرت خواه هیرو زدم و رفتم تو آماده  نیماش ریدزدگ شدینور م یخونه بود وگر نه نورال کیخوبه حاال مطب نزد

 بودم آخه من معتقدم که سر وقت بودن مهم

 تو  نیبفرست يشد خانم سجاد رید دیسالم ببخش -

من از  رنیتر از وقتشون مشاوره بگ رید کمیکه  میها کنار اومد ضیبود با مر یاون روز هم گذشت و با هر بدبخت خالصه

خودم بودم تو  يبخونم من عاشق رشته  ینیبال یکه دوست دارم روانشناس دونستمیشدم م رستانیه وارد دبک یهمون موقع
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 نیخاطر ا نیمراجع و همش به ا يادیخانم روانشناس با تعداد ز کیخواستم  یشدم که م يزیدانشگاه و باالخره اون چ

 يکردم با تک تک سلول ها یم یو سع ذاشتمیوقت م ضامیمر يهمه  يبه دست اومد که من از جون و دل واسه  تیموفق

 ... بدنم درکشون کنم تا بتونم روح و روانشون رو آروم کنم 

 یلیو خ شدیزود گرسنم م یلیمن عادت داشتم خ میبخور يزیچ هی رونیب میروز تا عصر مطب بودم و بعدش با سحر رفت اون

البته واقعا  يخور یگفت تو مثل جوجه غذا م یم کردیخرم مموضوع فرهاد مس نیواسه ا شهیشدم و هم یم ریهم زود س

و  دهیورز کلیآخه حق هم داشت اون ه موندیخورد که دهنم وا م یم درفرهاد مثل جوجه بود انق يبا غذا سهیمن در مقا يغذا

 میاز عزا در آورد یمطب و دل کیفست فود نزد میخالصه اون روز با سحر رفت موندیسر پا م يجور هی دیقد بلند با

  ؟یلیل -

  ه؟یهان چ -

 تو ام از تو با ادب ترم  یواال به خدا من که منش یسرت روانشناس ریچه وضع جواب دادن خ نیزهرمار هان ا -

 همه درس اخالق دادن حرفت رو بزن  نیعوض ا -

  شم؟یبه نظرت من االن اگه بخوام دوباره درس بخونم دانشگاه قبول م -

هم بهت گفتم تو  شهیدلم من هم زیعز یشیمعلومه که قبول م دمیحرف رو شن نیچه قدر خوشحال شدم ا یندوینم يوا -

  ؟یقبول بش یچ يحاال دوس دار دمیانجام م ادیاز دستم برات بر ب یخودمم هر کمک يدار اقتیل یمنش هیاز  شتریب یلیخ

  يمعمار یمهندس -

  ؟یدرس بخون نکهیمن هم ا شیپ یهم کار کن يخوا یم يچطور... اما  هیخوب يرشته  یلیخ -

اگه بشه از صبح تا  هیدختر خوب و خانم یلیدارم اسمش سروناز خ یدوست کیخواستم حرف بزنم من  یم نیراجع به هم -

 یلیل نیما هم مثل ا شدیم یمثل من دستش تنگه آخ خدا چ یلیهم خ چارهیبه بعد سروناز اون ب 1و از  ستمیمن وا 1ساعت 

  م؟یانقدر پول دار باش خانم

 یهم من حرف یمنش هیواسه قض میباش ریفق ریتو داشته باشم اما فق يمثل بابا ییخاك بر سرت سحر من آرزو دارم بابا -

 ندارم اگه از نظر تو قابل اعتماده منم قبولش دارم 

قبول شم اگه آزاد قبول شم پول ندارم بدم  يخر درس بخونم تا سراسر نیبالنسبت ع دیاز فردا با یکه انقدر خوب یمرس -

 نرم شمیمجبور م

 ... هاااا  یگیهم م یواسه خودت چه بالنسبت میکن یم شیکار هیبا هم  وونهیمگه من مردم د -

  یپس چ -

ور اون بزنه خودش رو بعد از  نیلقمه نون ا هیبود حقش نبود که انقدر واسه  یدختر خوب یلیخ سوختیواسه سحر م دلم

شروع کرد به کار کردن من و اون  شتریب لیخانواده اش پول دانشگاهش رو نداشتن و سحر هم به عشق تحص گهید پلمشید

کرد و مهرش از همون اول به دلم نشسته بود  یم زیدانشگاه رو تم رسحر به عنوان خدمتکا میدانشگاه با هم دوست شد يتو
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رو بهم بگه  شیروز ازش خواستم اگه دوست داره داستان زندگ هیکرد  یچهرش بود که من رو جذبش م يتو یتیبه مظلوم

و واسه خودم مطب باز  مرو گرفت سانسمیکه فوق ل نیاومد تا ا یاز دستم براش بر نم يکرد واسم اما اون موقع کار فیاونم تعر

دادم اون هم با کمال  شنهادیسحر افتادم و بهش پ ادیکه  گشتمیبا اعتماد م یمنش کیکردم اون روزا داشتم در به در دنبال 

 .تر شد  قیما عم یقبول کرد و از اون موقع دوست لیم

 .خسته به خواب رفتم  یو من رسوندمش خونه و رفتم سمت خونه خودمون و شب با بدن میشب شام رو با هم خورد اون

 شدیم یمردم شش سال یداشتم از ذوق م يپارك ارم وااااا میبر 8زنگ زدم به چند تا از دوستام قرار شد شب ساعت  امروز

 ... اما من  انیب یکینرفته بودم پارك ارم انقدر که سرم شلوغ بود همه قرار بود با  گهید

رو برداشتم  یکه ،خالصه گوش ستینباشه کم تر ن شتریب تیداداش دارم از برد پ کیخودم گفتم دوست پسر ندارم به جهنم  با

 زنگ زدم به فرهاد 

  ؟یاشالو داد -

 پدر سوخته؟  یداداش یگیم يجور نیا يخوا یم یبه سالم چ -

 که  يندار اقتیمن فقط زنگ زدم حالت رو بپرسم ل -

  گه؟یپس قطع کنم د يدیحالم رو هم پرس یباشه مرس -

 ؟ییجا هی میبر...  يایبا من شب ب...  یتونیتو م...  گمیم -

 خواهر؟  گنیم یدختر تنها؟ مردم چ هیشب؟ با  يوا -

 خاله زنکا حرف نزن بچه  هیشب -

 بزرگ؟  يبر يخوا یحاال کجا م -

 پارك ارم -

  یکن یبا پارك ارم ذوق م يداد نزن گوشم سوراخ شد مگه بچه ا يوا -

 با شوهراشون  ای انیبا دوست پسراشون م ایتنهام همه  گهید ایرو ول کن ب نایحاال ا -

  طون؟یش يهم نظر دارمگه من دوست پسر تو هستم؟ نکنه ب -

  ؟يایلوس نشو م -

 ساعت چند؟  -

  میاون جا باش دیبا 8 -

 کار دارم اون ساعت  تونمینم دی؟ نه ببخش8 -

 تو رو خدا ایتنهام ب گمیم يچقدر بد -

 حرف بزنم خداحافظ تونمیهستم نم ییهم زنگ نزن جا گهیگفتم نه د -
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از دستش دلخور شدم رفتم  ادیکردم قبول نکنه گفتم با کله م یبزنم تلفن رو قطع کرد اصال فکر نم یکه بذاره حرف نیا بدون

 تو صورت خودم نگاه کردم و با خودم گفتم نهییجلو آ

 )يبر مایتیبچه  نیع یشیمجبور م شهیم نیهم یجنس مذکر جور کن هی یستیبلد ن یخانم وقت یلیحقته ل(

 یشلوار لوله تفنگ هیکار فرهاد اما قول داده بودم برم ، نیذوق نداشتم با ا گهیم که برم ددوش گرفتم و حاضر شد هی رفتم

خوب شده بود دوستش  پمیت. یشال مشک هیخورد و با  یم يکمربند سورمه ا هیبلند که روش  دیمانتو سف هیبا  يسورمه ا

  دهیرو آفر یو جذاب بایموجود ز نیخدا برم که همچ بونقر: نگاه کردم  نهییآ يداشتم خودم رو تو

 دمیفرهاد رو شن يکه صدا رفتمیخودم م يقربون صدقه  داشتم

 بسه بسه انقدر واسه خودت نوشابه باز نکن  -

  ؟يریم يکجا دار يزد یپیچه ت -

 رو داد  حرف نزنم که فرهاد جواب سوال من گهیکردم اخم کنم و د یافتاد و سع ادمیهو  کینبود باهاش قهرم  ادمی اصال

 فتیانقدر حرف نزن راه ب میهم اونجا باش 8ساعت  دیپارك ارم تازه با میریبا خواهرم و دوستاش م میدار -

تازه  ادیشدم اصال انتظارش رو نداشتم با من ب ریغافل گ یلیقربون داداش گلم برم که انقدر خوبه خ یبگم اله یچ دونستمینم

 بزنه  پیهمه هم ت نیا

  یمرس -

 بوس آب دار کردمش هیبغلش و  دمیپر

  شهیتموم نم یکنیکه هر چه قدر بوسم م يماشااهللا انقدر هم رژ زد يکرد میاه اه اه بسه رژ لب -

 بهم؟  یانداخت کهیاالن ت -

 هم اونو کم رنگش کن کمی...  میمن؟ نه به جون تو بدو بر ؟یک -

 ... اصال  اوردمیخودم ن يرو به

فرهاد رو پشت  نیمردم اگه ا يدخترا چارهیلحظه دهنم وا موند ب هیرو آورد سوار شم  نیرفت ماش رفتم تو کوچه فرهاد هم من

 ...  شنیکه هالك م ننیقرمز بب يکوپه  وندایه نیا

 بوق بوق بوق

  زنمیدو ساعت دارم بوق م گهیسوار شو د -

بود باالخره  کیهم تراف یارم کل میتا از ظفر برس دیطول کش کمیسمت پارك ارم  میسرعت رفت نیشتریشدم و با ب سوار

  میدیرس 8:30ساعت 

 کیاون ها هم مونده بودن تو تراف ایگو دنیتا از بچه ها هم با ما رس چند

 وقت بود یلیخ میتا زوج بود 5دورهم،  میچند تا تلفن همه جمع شد با

 دمشونیدیخوشحال بودم م یلیبودم و خ دهیاز دوستام رو ند یلیخ
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 بودم جانیمن عاشق ه میسوار ش نهیتوافق همه قرار شد اول سف با

من  یها دو تا دوتا نشستن ول یبعض يباز نیسمت ماش میو بعد رفت میشد هیکه تخل میزد غیو انقدر ج میو سوار شد میرفت

 دوست داشتم تنها سوار شم

 رفت  یطرف م هی یسوار شدم و زنگ شروع زده شد هر ک خالصه

منم با خودم  بسینه غر دمینه که د ایکه از دوستان هست  نمیبرگشتم بب نمیبه شدت زد به ماش یکیکردم که  یحال م داشتم

 کنم و یم یگفتم تالف

و  اوردمیخودم ن يو محکم زدم بهش انقدر محکم زدم که احساس کردم کمرش درد گرفت اما به رو نشیپشت ماش افتادم

بر و بر  ستادیمیافتاد و اون وا یشالم از سرم م یبار زد بهم ه 5 ای 4 يکه تا آخر بازاما اون ول کن نبود  گهیسمت د هیرفتم 

 که زنگ تموم شدن رو زدن  شدم یم یداشتم عصب گهیکرد د یمن رو نگاه م

  ؟یلیل یآبج يچرا انقدر قرمز شد -

 از بس که اون تو گرم بود اه اه حالم به هم خورد  -

  هیرتیما غ ياز بس که داداش کوچولو شدیول کنم نم دیفهم یپسر رو م هیگفتم چون اگه فرهاد قض یدروغ م داشتم

  میرفتیم میکوبنده رو سوار شدن داشت نیهمه ماش یوقت

ناراحت  الیخیکس استقبال نکرد دوست داشتم برم گفتم ب چیاما ه میکردم که بر شنهادیپ يبعد 3 نمایچشمم افتاد به س که

 اد سمتمون یگرفته داره م طیفرهاد دوتا بل دمیکه د زدمیداشتم تو دلم حرف م يریم يروز که تنها اومد هیجونم  یلینباش ل

  میایب نمایس نیسر ا هی میبر یلیجا من و ل نیا دینیبچه ها شما بش -

 و میبود که فرهاد خوشحالم کرد رفت يدفعه ا نیدوم نیتو امروز ا میرفت بعد

آروم : نفر که بغلم نشسته بود آروم تو گوشم گفت  هی دمیکه د زدمیم غیداشتم ج لمیف يهامون وسطا یصندل يرو مینشست

  زمیبکش عز غیج

 ! شن؟یوا مونده بود چه مردم زود پسر خاله م دهنم

کردم که زود  یم يبود داشتم لحظه شمار رایجذاب و گ یلیصداش خ یول میفقط حواسم به اون صدا بود خودمون لمیآخر ف تا

  نمیاون مرد رو بب ي افهیتموم بشه و چراغ هارو روشن کنند تا بتونم ق لمیف

 کردم لفت بدم تا اول اون بلند بشه بره بعد من یها روشن شد سع چراغ

 طور هم شد اون بلند شد منم تا اومدم نگاش کنم دهنم وا موند  نیهم

 داشت یکوبنده دست از سرم بر نم نیماش يبود که تو يپسر همون

پسر قد بلند در حد  هی نمشیها وجود داشت نتونستم خوب بب زریکوبنده از بس که نور ل نیماش يصورتش تو يشدم رو خشک

  اهیپرپشت س يموها 95متر و  کی

 یمشک يبا آلستار ها رهیت يشلوار سورمه ا کیو  شیو با ته ر یمشک یچشمان
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به خودم اومدم و نگاهم رو ازش گرفتم اما ! بشر جذابه نیخلقتت رو شکر چه قدر ا ایخدا یمشک دیسف يچهارخونه  رهنیپ و

 کردینگاهم م رهیاون هنوز داشت خ

 میو ترن سوار ش میبر نمایبچه ها منتظر ما بودن که بعد از س رونیب نمایاز س میفرهاد زد با

 یو داره واگن مارو نگاه م سادهیوا نییکه اون پسره پا دمید میسمت ترن سوار ترن که شد میراه افتاد میهم گرفته بود طیبل

 یور کل نیدلم بود چون از عصر به ا يتو یاسترس هیترن نگاش نکنم  فتهیکردم تا راه ب یکنه نگام رو ازش گرفتم و سع

 نیکردم حالم بد نشه آخه اول یداشتم دعا دعا م میشیرو سوار م نشیترسناك تر میرو االنم دا میوحشتناك سوار شد ي لهیوس

شروع رو بزن قلبم  دیول ترن اومد و کمربند هامون رو چک کرد و رفت که کل◌ٔ مس شدمیبارم بود که داشتم ترن سوار م

 و خودم رو به خدا سپردم شروع شد  ترس داره چشمام رو بستم یلیبودم که ترن خ دهیها شن یلیاومد تو دهنم از خ یداشت م

 نیآروم باش تازه راه افتاده اگه ا گهیفرهاد م زنمیم غیتوان دارم دارم ج یهرچ مییهنوز اون باال خورهیداره به هم م حالم

 يآد که نشون بدم حالم بده صدا یاز دستم بر م يچه کار غیاز ج ریبه غ دونمینم یکن یتا آخرش سکته م يادامه بد يجور

که دستم رو گذاشتم  يجور نیهم شهیترن آروم تر و آروم تر م شهیم شتریدعوا ب يصداکه  يجور نیهم شنومیم نییعوا از پاد

کم کم دارم به حالت  کنهیول ترن دعوا م◌ٔ که همون پسر به شدت داره با مس نمیبیم ارمیدهنم که حالم بد نشه وباال ب يرو

  نمیب یشنوم و م یها رو بهتر م افهیو صدا ها و ق گردمیبر م يعاد

  ره؟یشده حرف تو سرت نم دیگچ سف نیع افشویق نینگه دار بب گمیدو ساعت دارم بهت م کهیمرت -

که  نیا یبه بد دهن يخانم حالش بد شد شما هم شروع کرد نیکه تازه راه افتاده بود تا راه افتاد ا نایترن ا هیآقا دوساعت چ -

  میرو سوار نکرد شونینشد ما که به زور ا

  یکنینگه دار چرا دست دست م کنمیحالش بده و من اصرار م ینیبیکه تو که م نهیحرف من ا یحرف شما درست ول -

 !کردم منظورشون از اون خانم منم؟ ینگاهشون م متعجب

  اریسر در ب هیهم که مثل من متعجب شده بود جلوتر رفت تا از قض فرهاد

 بود  نییاز دوستامون که سوار نشده بود و اون پا یکیرفت سمت  و

  ه؟یشده احسان دعوا سر چ یچ -

اصرار کرد که دستگاه رو خاموش  یآقا اومد ه نیبلند شد و حالش بد شد ا غشیخانم ج یلیو ل دیبابا تا شما سوار شد یچیه -

خانم  یلیآقارو که نگران ل نیا دیشناسیه افتاد شما مو تازه راه افتاده انقدر گفت که دعوا را شهیمسول ترن هم گفت نم نیکنه ا

 شد؟ 

 بپرسم  یلیبذار از ل شناسمیعجب ، نه احسان من که نم -

 :من رو صدا کرد جلوتر و تو گوشم آروم گفت  فرهاد

  ؟یشناسینم نویتو که ا -

  شناسم؟یها معلومه که نم یپرسیم ییسواال هیوا  -
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  گه؟یمطمئن باشم د -

 ...  گهید شناسمینم شناسمینم گمیم یتو دهنت ها وقت زنمیجا م نیفرهاد هم -

 فکر کن شتریب شه؟یو نگرانت بشه؟ هان م ارهیجوش ب يطور نیرو نشناخت و اون طرف ا یکس شهیمگه م -

 کیاونم از سمت داداشم نبود و  یتهمت نیهمچ اقتمیدوست نبودم ل يپسر چینتونستم تحمل کنم من که تا حاال با ه گهید

 ... دفعه صدام رفت باال 

  ؟یچ یعنی شناسمینم یسرت داد بکشن تا بفهم دیاحمق با -

 گریبپرسم ما همد يجور نینه اصال بذار ا شناسمیمن تورو م: رفتم سمت اون پسره گفتم  کردمیم دادیکه داد و ب يطور نیهم

  میشناسیرو م

 نه  -

  یشناسیآقا که مثال برادرمنه و اخالق من دستشه بگو منو م نیبلند تو صورت ا پرسمیم گهیبار د هی دمیبلند بگو صداتو نشن -

من خودمم  نییآورد پا کردمینکرده بود تازه منم از اون باال که داشتم سکته م يکه کار چارهیلحظه دلم براش سوخت اون ب هی

 ياگه فرهاد اون جور دیباهام حرف زد شا ياز دست فرهاد ناراحتم که اون جور ستمیکه از دست اون ناراحت ن دونستمیم

 :زل زد تو صورت فرهاد و بلند و شمرده شمرده گفت  چارهیب کردمیتازه از اون پسر تشکر هم م رفتمیم زدیحرف نم

 ... من رو  شونینه ا شناسمیرو م شونیمحترم نه من ا ينه آ قا  -

 :بعد زل زد به من و گفت  و

  ؟يشد یخانم راض -

 ستادیاون پسر وا يرهاد اومد جلو و روبروموقع ف همون

  ؟يکرد یم دادیداد و ب یداشت شیشناسیکه نم یبه خاطر کس یپس واسه چ -

 :فرهاد و گفت  يچشما يلبخند پر از آرامش زل زد تو کیخون سرد و با  یلیپسر هم خ اون

 شما حرس نخور میشیآشنا م شااهللایا -

 یکنیباز م يدار يادیدهنتو ز نیبب -

حمله کردن و شروع کردن به زدن هم دست خودم نبود صدام رفته بود باال و  گهیشد که به هم د یچ دمیدفعه نفهم کی

 ... کردم که ول کنن همو  یداشتم همش اصرار م

 استغفراهللا ... ندارم وگر نه  تیمن فقط به خاطر خواهرت کار نیبب -

 افتن به جون هم یتمومش کنم وگرنه دوباره م دیخودم گفتم زود با با

 شو الیخیتو رو جون من ب میبر ایکنم ب یخواهش م یفرهاد داداش -

کنه چه روز  یرانندگ تونستیو من نشستم پشت فرمون با اون اعصابش نم نیماش يبود بردمش تو یبا هر بدبخت باالخره

فرهاد رو  يخونه مامان که لباسا میدیو رس مینگفت یچیه نیبه شبمون تو ماش زدیافتاد و گند نم یبود اگه اون اتفاق نم یخوب
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بذار صبح برات  میحرف زدن ندار يکدوممون حوصله  چیشروع کرد به سوال کردن منم بهش گفتن مامان جان االن ه دید

تختم و انقدر به امشب و  يشد منم رفتم تو الیخیاز نگاش خوند اما ب شدیرو م یکه نگران نیکنم خدارو شکر با ا یم فیتعر

 .ن پسره فکر کردم تا خوابم برداو

*** 

نفر من رو  هیتفاوت که هر روز  هیروز از اون ماجرا گذشت کارم هرروز شده بود رفتن به مطب و از اونجا هم خونه اما با  چند

 ! یدوست داشتن ینبود جز اون پسر مرموز و به نظرم کم یو اونم کس کردیاسکورت م

 ایمن با پرش 3مزدا  يما دست بردار نبود و هر روز و هرشب پا به پا يمرموز قصه  از اون ماجرا گذشت اما پسر یماه دو

رو نگفته بودم چون از واکنش فرهاد به شدت  هیقض نیکس ا چیته دلم بود اما به ه ینگران کیکه  نیاومد با ا یخودش م

و فکر  شدمیکردم نگرانش هم م یگمش م نمیماش نهییآ يکه تو ییوقت ها کیبهش عادت کرده بودم تازه  گهید دمیترسیم

ماه  2رو دوست داشته باشم که  یتونستم کس یم يمن چطور... افته اما نه  یداره اتفاق م يزیچ کیدر وجود من  کردمیم

 آد؟  یرفتار کرده و جلو نم هیسا نیفقط ع

اتاق زنگ  یهر بود که سحر به گوشظ 11 يکایرو داخل ساعت نزد مارانیبفرسته ب یکی یکیمطب شدم و به سحر گفتم  وارد

 :زد و گفت 

عماد کامکار اما چون وقتا پر بود االن نوبتشون شده  يوقت گرفتن آقا شیماه پ کیبود از  ییآقا هی یسالم خانم کمال -

 بفرستم تو؟ 

 بفرست  زمیآره عز -

 از اون طرف  دییبفرما: کامکار گفت  يموقع سحر خطاب به به آقا همون

ورود رو بهشون  يداخل، اجازه  دییبفرما کیوارد اتاقم بشه که در زدن با  ایدن نیخسته از ا يآدم با چهره ا کیبودم  منتظر

 دادم 

خودم  يکردم خون سرد یموقع در واشد و پسر مرموز روز و شب من وارد اتاق شد از تعجب دهانم باز مانده بود اما سع همون

 ... رو حفظ کنم 

 درسته؟  یکمال یلی، ل یلسالم خانم کما -

 میشروع کن دییسالم بله بفرما -

  م؟یرو شروع کن یچ قایدق دیببخش -

  گهیدرمان رو د يخوب پروسه  کنمیرو عرض م يباالبلند يباز -

  مارم؟یآهان اما مگه من ب -

  د؟یومدیکه ن دیخر يبرا دیمراجعه کرد یمطب روانشناس کیشما به  دونمینم -

 ... جا اومدم  نیدل شما ا دیخر يچرا اتفاقا برا -
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 دیجا محل کار من خجالت بکش نیلطفا ا رونیب دییآقا بفرما -

  گه؟ینداره د یمشکل میپس منزل خدمت برس -

 رم؟یتماس بگ 110با  ای دیریها رو داده هااا م یخدا چه قدر به بعض -

که به  یروان ماریب کی مارمیمن ب دیکن یدگیشما هستم لطفا بهم رس ماریماه از شما وقت گرفتم و االن ب 1خانم من  دینیبب -

 جنون مبتالست 

 ...  دیبگ دییبفرما -

 رو؟  یچ دیببخش -

  گهیکمک کنم د مارمیکه الزم باشه بدونم تا به ب يزیخب هرچ -

 از شما؟  ایاز خودم بگم  -

 ! از من؟ -

 موقع بلند شد و شروع کرد به راه رفتن  نیهم

 اصالحش کنم  دیبله از شما ، هر جا اشتباه بود بگ -

 د؟یگیم یاشتباه؟ اصالح؟ چ -

به نام فرهاد که دو سال از خودش  یرتیو غ یبرادر عصب کی يدارا یکمال يفرزند اول خانواده  یکمال یلیخانم ل -

 یروانشناس ياونا ظفر رشته  يتهرانه خونه  يخانم ما از پولدار ها یلیل نینام مادر مهناز ، نام پدر بهرام پدر ا کتره،یکوچ

 ... هستن و  رازیداره اصالتا اهل ش ییکنسرو غذا يکارخونه  پدرش قاتیدانشگاه علوم تحق يخونده اونم تو 

  دیشما از کجا انقدر اطالعات دار دیبسه بسه ببخش -

بدش خالصه  یبرات مهمه غذا خوردنش راه رفتنش رانندگ زشیواست مهم باشه همه چ یخانم کوچولو اگه کس نیبب -

 ...  یهرچ

  ه؟یمن چه رنگ يمانتو ریبپرسم بلوز ز شهیم -

خودم رو  ي افهیاگه االن ق دونمیم يشد عیخودت ضا یکن عشیضا ياومد یلیبود که زدم خاك بر سرت ل یچه حرف نیا يوا

  ارمیکردم سرم رو باال ن یلبو شدم سع نیع نمیبب نهییتو آ

  باشدیم یشما هم سرخ آب يمانتو ریرنگ بلوز ز م؟یدونستیشما ما نم يبود یچه خجالت -

گذاشته اونجا؟ از کجا  نینکنه دورب دمیرو پوش میصبح تاب سرخ آب گهیآره راست م دمیپوش یمانتوم چ ریرفت ز ادمیلحظه  هی

 آخه؟  دهیهمف

  یفهم یم ینگاه به مانتوت بکن هی دمیانقدر فکر نکن از کجا فهم زمیعز -

 قسمت از لباسم معلوم بود  کیخاك بر سرم شالم رفته بود کنار و  يمانتوم رو نگاه کردم وا عیسر

  ؟یکنیبه دختر مردم و ورندازش م یزنیزل م یکشیشما خجالت نم -
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 ... رنگه بلوز شما رو حدس زد بلهههه  شهیعقب تر هم م لومتریاز صد ک يدیکه تو پوش یدختر مردم با اون رنگ -

  دیرو ببر فتونیتشر دیتونیم دیخوب من رو به خودم شناخوند گهیخب د -

  د؟یحاضر کنمیهنوز از خودم که نگفتم خب شروع م -

 ... پوف  -

راه انداختم و  یعکاس هیآتل کیخودم  يوارد بازار کار شدم و برادرس نخوندم بعد  شتریب یعکاس پلمیعماد کامکار تا فوق د -

 یم یکه االن هرچ يتهران به طور يها نیمن تو فرشته از بهتر هیام بزرگ و بزرگ تر شد و االن آتل هیبا بهتر شدن کارم آتل

ساله روشنک  12و نام خواهر  ژنینام پدر ب حانهینام مادر ر ارمیاونم زود زود به دستش م کهزن خوب  هیخوام رو دارم به جز 

 ...  چیه گریبنده در سعادت آباد و د نیا يخانه 

  چ؟یه گریو د نیگیتازه م نیدو ساعت حرف زد -

 چرا؟  -

 ! چرا؟ یچ دیببخش -

من رو نگاه نکن منم  يدوست دارم؟ هان؟ اون جور يچرا باور ندار ؟یشکنیچرا غرورم رو م یزنیچرا انقدر با من بد حرف م -

 مرد؟  هیانقدر لذت داره شکستن غرور  د؟یجور نیشما زنا چرا ا...  یبفهم لعنت شمیدلخور م شمیم یآدمم عصب

هم و چشماش قرمز شده بود دلم براش سوخت خب آخه کدوم  يجوابشو بدم اخماش رفته بود تو یچ دیبا دونستمینم

ازدواج  شنهادیمگه حاال بهت پ هیخواستگار چ کنه؟یخود دختر و ابراز احساسات م شیپ ادیکاره م کی شهیبلند م يخواستگار

 کرد؟

 و عاشقش بشه؟  نهیدختر رو بب کیپارك ارم  يآدم تو شهیآخه مگه م -

 دمیخانم د هیکه دلم رو برد من  دمید یجفت چشم طوس هیمن  دمید ییبایملکه ز هیمن  دمیدختر ند هیمن فقط اون شب  -

زنانه اش رو بلند  يو صدا شهیآروم نم شهیبهش تهمت زده م یکه انقدر پاکه وقت دمیآدم د هیمن  ارهیمردا کم نم يکه جلو

نظر گرفتن  ریور اون ور رفتن و ز نیماه ا 2به شما عشق نبود و با گذشت  ساسمدر صد اح 100البته بگم من اون روز  کنهیم

 ... دم اشتباه نکر دمیاخالق و رفتار شما بود که فهم

 چشمام يصادقانه زل زد تو یلیپام و خ يجلو نیزم ياومد نشست رو دمیحرفاش دهنم باز مونده بود که د از

ام که  يمرد مرداد هیمن  نمیشیم یکس يپا يبارمه که جلو نیمنو من اول نیداغونم نکن بب کنمیتو رو خدا ازت خواهش م -

باال من رو  ریسرتو بگ کنمیم يجور نیکه دارم ا يتو من رو تا کجا کشوند نیماه مغرور بودن طرف زبانزده پس بب نیا يتو

 نگاه کن 

 دارم  ضیمن مر... من  دیبر دییبفرما... آقا عماد  -

 نگام کن یدلت هم برام نسوخت با تو ام لعنت یحت...  یچه قدر سنگ دل -

 زنمیمن بعدا باهاتون حرف م دیبر دیتو رو خدا داد نزن -
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 بدم؟  لیه تشکپس پروند -

 ! نه -

 بده  لیپرونده تشک گمیم تونیکه جوابتون بله بود به منش یمرس -

 نه؟  رهیشما حرف تو سرت نم -

 بهت شک دارم یکنم و فکر کن لیکنم دوست ندارم خودم رو بهت تحم ینم بتیهم تعق گهیمواظب خودت باش د -

 ... حرف بزنم در رو باز کرد و رفت  نذاشت

امروز رو کنسل کن دوست  يها ضیمنم بهش گفتم زنگ بزن کال مر ادیب تونهینم گهیزنگ زده م يبعد ماریگفت ب سحر

برام  هیبا بق کمیکه  یفکر کنم به کس کمیکه بتونم نفس بکشم و  یینداشتم اون لحظه تو مطبم باشم دوست داشتم برم جا

رو از  نیماش ستین يکه حس بد دونستمیخوب مرو  نیا یلو هیکه بهش دارم چ یحس دونستمیکه نم یفرق داشت کس

باصفا و بزرگ بود نا خدا گاه  یلیپارك بود که خ هیمطب  يخواست راه برم و قدم بزنم طرفا یمطب بر نداشتم دلم م نگیپارک

 ... چمن ها  يرو نمیچرا دوست داشتم بش دونمینم یبود ول یخال یشدم به اون سمت و رفتم رو چمن ها نشستم صندل دهیکش

انقدر خودم فکر  دیازدواج کنم با کنهینه اگه بگم مامان اصرار م ینه؟ ول ای گفتمیرو به مامان م هیقض نیا دیکه با دونستمینم

آخه من که  اره؟یسرش ن ییبابا بال ؟یمامان چ ینه؟ ول ایرو با عماد بگذرونم  میزندگ يدوست دارم ادامه  نمیکنم تا بب

 ش مامانم و کمکش کنم تازه فرهاد هم هست یپ نمیمرمم بشتا آخر ع تونمینم

 ... خدا جون چه قدر امروز هوا خوبه  يوا دمیکش قیچشمام رو بستم و چند تا نفس عم

 :از دوستام بود یکیسارا  يکه تلفنم زنگ زد شماره  بردمیاز هوا لذت م داشتم

 الو سالم  -

  ؟یجون خوب یلیسالم ل -

  ؟ياز ما کرد يادیچه خبر  ؟يتو چطور زمیآره عز -

 هیپا نمیبب خواستمیمسافرت م میجشنواره هست و بعدش هم چند وقت دخترونه نرفت شیک گهید يمنم خوبم راستش هفته  -

  م؟یبر يا

 کار کنم؟ یگرفتارم مطب رو چ یدونیخودت که م یول امیدوست داشتم ب زمیعز -

  میریم میدار لهیچون تعط میستین کاریما هم که ب لهید دو روز تعطرو نگاه کن هفته بع میها برو تقو ستیحواست ن -

 هستن؟  ایحاال ک -

  ؟يایکال م مینفر 5که  يای، اگه تو هم ب دهیو مهسا و سپ نیمن و نازن -

 باشه؟  دمیمن به تو فردا خبر م نیبب...  دونمینم -

 يباشه بوس با -

  يبا -
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کار  یعماد اما فرهاد رو چ شنهادیفکر کنم به پ تونمیتو فکر بد هم نبود ها دو روز دور از خانواده و عماد تازه اون جا هم م رفتم

من  يتر از خودم آخه بابا کیمن از داداش کوچ ترسنیبرم مسافرت منو باش مردم از باباهاشون م ییکنم؟ فکر نکنم بذار تنها

نه؟ آخ خدا  15،  14 ينگام کنه بگه فکر کنم طرفا کمینم االن برم بپرسم من چند سالمه ک کرف ستیباباها ن هیاصال شب

 ... فرهاد رو بزنم  نیکمک کن مخ ا

 گرفتمیتوش آرامش م رفتمیم یشاپ بودم چون وقت یشاپ فرهاد، عاشق اون کاف یرو برداشتم و رفتم سمت کاف نیماش رفتم

 رفتم سمتشون  کردیخوش و بش م شناختمشیکه من نم يپسر هید و داشت با بو سادهیکه وا دمیرفتم تو و خودش رو د

 سالم -

 نکردم یمعرف دیآخ ببخش ؟یکنیم کاریتا چ نیتو ا یلیل! سالم -

 ما هستن  يها يمشتر نیاز بهتر یکیجان آقا کامران هم از  یلیخواهر بندن ،ل شونیا کامران

 بگم زود خندم رو جمع کردم يزیچ هیفرهاد منتظر  دمیرفت اظهار ادب بکنم د ادمیبود که  بیپسره عج يموها انقدر

  تونییآقا کامران خوشحال شدم از آشنا -

 بانو  شتریمن ب -

خواستم برگردم بگم تو برو اون  یم خوردیکه حالم داشت به هم م کردیانقدر چندش نگاه م خوردیبا چشماش منو م داشت

 داره  فیتشر یعوض یلیخ اروی دیفرهاد هم فهم...  رهیزل بزن آقا ش ایرو درست کن بعد ب مونهیم ریش هیموهاتو که شب

  امیرو راه بندازم ب شونیمن ا نیشاپ بش یکاف هیآخر یاون صندل يجان شما برو رو یلیل -

اومد سفارش گرفت از من و  کردیبود که اونجا کار م يپسر هیکه از خدا خواسته رفتم و نشستم همون موقع آقا رضا که  منم

 نشستم تا فرهاد اومد و سفارشمم آوردن  يا قهیدق 5رفت 

 خواهر بزرگه  يچه عجب به ما هم سر زد -

 يا قهیعت يها يچه مشتر یجارو دوست دارم راست نیچه قدر ا یدونیخودت که م نجایا امیمن که هر وقت وقت کنم م -

 تو  يدار

  ؟یگیکامران رو م نیا -

  د؟یدار يتر از اون هم مشتر قهیمگه عتآره  -

 ادیدختر م هیهر دفعه با  ه؟یجالبش چ یدونیجا م نیا ادیدفعه م 4،  3 يکامران روز نی،ا قهیعت یگیم نیبه ا يدیند قهیعت -

 ... !نبودن  يکه اومدن تکرار ییکدوم از دخترا چیخدا شاهده ه

  شن؟یم رهیآقا ش نیا یملت عاشق چ دونمینم -

 ...  شنیزردش م يعاشق اون فرار شنیعاشق خودش که نم وونهید -

  ا؟یداره آ يفرار يریکبیا نیا -

 ...  یفتیآره حاال پس ن -
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 ...  گردمیبر م زنمیرو ازش م يکنم چطوره؟ فرار یازم خوشش اومده بود برم خودم رو بهش معرف نکهیمثل ا گمیم -

 ها شهیسرش نم یداداش ما هم شوخ نیکنم ا سیبود خودم رو خ کیبد نگام کرد که نزد انقدر

 حاال؟  یزنیچرا م کهیکردم داداش کوچ یبابا شوخ -

 ها یها نکن یشوخ نیاز ا گهید -

 بهت بگم  يزیچ هیراستش اومدم  -

 خب بگو  -

  شیبرم ک... برم ... با دوستام که همه دخترن  خوامیم... خوام  یم...  ینداشته باش يکار... من اگه تو ... من  -

 حرفش رو نزن گهیپس د شهینم یدونیاونم تنها با دوستات؟ خودت که م! ش؟یک -

بذار برم خوش  لهیتو اون مطب دو روز که تعط شمیمنم خسته م ستین شتریبه خدا دو روز ب گهیداداش تو رو خدا بذار برم د -

 باشم 

  شیبوده که گذاشته تنها بره ک رتیغ یداداشش انقدر ب گنیم گن؟یم یچ مردم ؟یفهمینه نه نه م -

 میباش یکه خودمون راض نهیما مهم ا میکار دار یبه مردم چ -

 ... تمام  ستمین یمن راض -

که ازت  یاز کس یبگه واسه چ ستین یکی رمیگیآدم حسابت کردم اومدم ازت دارم اجازه م نیمن رو بب يشعوریب یلیخ -

  ؟يریگیاجازه م کترهیکوچ

 فکر؟  یدختر ب يمگه تو خانواده ندار ؟یخراب يدختر ها نیمگه تو از ا -

نتونستم خودم رو کنترل  گهیذره هم بهم اعتماد نداره د هی یعنیحرف هارو به من زد؟  نیفرهاد بود ا نیا گفتیداشت م یچ

کنه آخه چطور تونست زود  نیحد که به من توه نینه تا ا یرفتار بد ول هی يداشتم برا یآمادگ رونیشاپ زدم ب یکنم از کاف

 کمی تونستمیگاز و رفتم سمت خونه خدا رو شکر فردا جمعه بود و م يشدم و تا قدرت داشتم پام رو گذاشتم رو نمیسوار ماش

اتاقم و  يتم تورف نیبه خاطر هم یآد منت کش یبرگرده خونه م دونستمیدلم از دست فرهاد گرفته بود م یلیاستراحت کنم خ

 ... گوشم تا صداش رو هم نشنوم  يرو هم گذاشتم تو میدر رو هم قفل کردم هنزفر

*** 

 10که جمعه ها همه تا ساعت  دونستمیبرد م یچرا خوابم نم دونمیبلند شدم نم 8خوابم برد صبح ساعت  يهمون طور شبید

رو چرخوندم و در رو باز کردم  دیوابم رو عوض کردم و کلاما من گشنم بود لباس خ میخور یخوابن و اون موقع صبحونه م یم

لحظه دلم  هیشاپ تنش بود  یکاف يتو روزیکه د ییبود اونم با همون لباسا بردهدر اتاق من خوابش  يفرهاد جلو شدیباورم نم

نداره تا اون باشه انقدر با من بد  يدلسوز... ! اما نه  دمیو خواب دمیمن نشن یدر زده و صدام کرده ول یبراش سوخت حتما کل

پتوم رو برداشتم و آروم انداختم روش  تمولش کنم برم رف يهمون طور ومدیهستم دلم ن یحرف نزنه هنوز بد از دستش شاک

دفعه زنگ زده بود و چند تا هم اس ام اس  5رو چک کردم سارا  میگوش...  رهیگیحتما از خواب که بلند شه کمر درد م چارهیب
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ها به من  شهیتموم م رمیبگ طیبل خوامیانه؟می يایپس تو؟ م يشد یچ: (اس ام اس هاش نوشته بود يهمه  يه بود توداد

 )بزن  نگز

تر از خودم  کیبگم داداش کوچ شدیاونم با وجود جشنواره اما روم نم شدیپر طرفدار م یلیخ شی،ک التیتعط گفتیم راست

 خوردم همون موقع فرهاد با لبخند اومد تو آشپزخونه  يزیچ هیو  خچالیرفتم سر ...  دهیاجازه نم

 ...  يشد زیبه سالم خوشگل خانم داداش سحرخ -

 باهاش حرف بزنم نه نگاش کنم تونمیناراحت باشم نه م یاز دست کس ستیفقط سکوت کرده بودم دست خودم ن من

 ... ها با من قهرن  یبعض نکهیجا مثل ا نیا -

 بازم سکوت من و

شم از گفتنش با خودم گفتم تا  مونیبگم که بعدا پش يزیچ هیخواستم  یاتاقم نم يبود بلند شدم و رفتم تو ینیسنگ یلیخ جو

 نیا زنمیبهش زنگ م امیم عدیو  رمیگیدوش م هی رمیاونا معطل تو هستن گفتم م یزنگ نزن چارهیب يبه سارا يخوا یم یک

حموم و وان رو پر کردم و نشستم توش چه  يامکانات رفتم تو نیبود با بهتر داحموم ج کیاتاق همه  يخوب بود که تو یلیخ

عادت داشتم لباسام رو تو  رونیساعت اون تو بودن باالخره دل کندم از حموم و اومدم ب 2داشتم اون لحظه بعد از  یآرامش

اومد و هر وقت هم  یشب ها خونه نم یلیخ هنه؟ بابا ک ایشده  داریمامان ب نمیبب رونیهمون حموم بپوشم بعد رفتم از اتاقم ب

بار کتک البته با بزرگ  ریاون رو ز گرفتیحرف مامان م نیتر کیاومد و اون موقع بود که با کوچ یاومد مست مست م یکه م

 تآشپزخونه داش يمامان تو رونیاز اتاق اومدم ب رفتیکم تر طرف مامان م دیترسیشدن من و فرهاد چون بابا از واکنش ما م

 کرد یدرست م مروین

 ...  ایمامان دن نیبه به سالم بر خوشگل تر -

 ... ماه نشستت  يسالم به رو -

  یفهمیم سمیخ ياز موها یمن تازه از حموم اومدم بهتر نگاه کن ؟یگیم یمامان چ -

  یحموم دمیاتاقت فهم يدر بلند شدم و اومدم تو ياز صدا رونیب رفتیداشت فرهاد م یوقت زمیکردم عز یشوخ -

 فرهاد کجا رفته؟  -

 صبحونه ات رو بخور  نیمادر بش دونمینم -

 امیبه دوستم بزنم م یزنگ هی دیصبر کن من برم تو اتاق با قهیدق هی -

 یجا؟ گوش نیگذاشتم ا نویمن ا یاما ک يغذا خور زیرو م دمیاتاق د رونینبود رفتم ب یااتاق هرچه قدر گشتم گوش يتو رفتم

  شهیاتاقم م تو شهیمن که هم

 : امیدفعه فحشم داده شروع کردم به خوندن پ نیحتما ا ياز سارا دارم گفتم وااا امیپ هی دمیفکر کردن شدم د الیخیب
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تو تشکر کن بنده خدا تو خرج افتاد  گهیبار د هی یواقعا از داداشت تشکر کن من تشکر کردم ول طیجونم بابت بل یلیسالم ل(

شما  یشلوغ نیگفت با ا میگرفتیزنگ زد که خبر بده من بهش گفتم که خودمون م یهتل اونجا رو هم رزرو کرده وقت نیبهتر

زنگ به من بزن با هم  هیبا ما  يایخوشحال شدم م یلیخ میداشتم بگذر آشنامن  دیرو رزرو کن یخوب يجا دیتونستینم

 ) يبوووووس با میهماهنگ کن

قربونش بشم که انقدر  یتازه رفته خودش هم همه کارامو کرده؟ اله شیازه داد من تنها برم کفرهاد اج دارم؟یمن ب یعنی

  کردمیبود ماچش م نجایآقاست کاش ا

 ذوق رفتم تو آشپزخونه که به مامان بگم یکل با

 لپات گل انداخت؟  هویچرا انقدر  یلیل هیچ -

  شیک میمامان هفته بعد با بچه ها قرار بر يوا -

 فکر نکنم فرهاد اجازه بده یذوقت رو کور کنم هااا ول خوامینم -

از تو  شدیرو م نیکردم برق تحس فیامروز سارا رو واسه مامان تعر امیشاپ تا پ یکه رفتم کاف روزیرو از همون د یچ همه

  دیمامان فهم يچشما

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 کجاست؟  یبفهم یزنگ به فرهاد بزن هی شهیم -

 بهش زنگ بزنم اریرو ب یآره برو گوش -

اتاقم و فکر کردم من  يخونه رفتم تو ادیشاپ فرهاد گفته بود داره م یکاف دیرو دادم به مامان زنگ زد به فرهاد و فهم یگوش

داد و شروع کرد با  يدر اومد فرهاد سالم بلند يصدا دمینرس ییفکر کردم به جا یخوشحالش کنم اما هرچ تونمیم يچطور

 مامان حرف زدن

 لقمه غذا بخور  هی نیبش ایب: مامان

  کنهیدرد م یلیکمر منو ماساژ بده خ ایب ستین یتختم اگه زحمت يرو رمیخوردم من م کیشاپ ک یمامانم تو کاف یمرس -

  امیباشه پسرم برو االن م -

اتاقش چشماش بسته  ياونم گفت باشه رفتم تو دمیماساژش م رمیموقع است رفتم به مامان گفتم من م نیخودم گفتم بهتر با

 زدیکه چشماش بسته بود داشت حرف م يطور نیبود رفتم نشستم کنار تختش و شروع کردن به ماساژ دادن کمرش هم

دو روز خوش  هینکن بذار  یاز من هم اجازه خواست گفتم بره شما هم مخالفت شیخواد با دوستاش بره ک یم یلیمامان ل -

 طرف رو  یکن یناز م يآروم آروم انگار دار یلیل نیماساژ دادنت شده ع يدادیژ مباشه ، مامان قبال با جون تر ماسا

 نشست  زیخ مین دیماچ محکم ازش کردم همون موقع چشماش رو باز کرد و تا من رو د هیو  اوردمین طاقت

  ؟يکارش کرد یرو چ ؟مامانياومد یتو ک -
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 دلم زیدر کار نبود از اول من بودم عز یاز همون اول هم مامان -

  ؟يچه مهربون شد -

 ...  یکه انقدر به فکرم یمرس یکه انقدر خوب یفرهاد مرس یمرس -

 ... پاشو پاشو  یکنیم یمرس یبسه بسه چه قدر مرس -

 احساس  یب -

 ... خوام بخوابم  یهم در رو ببند م رونیب یرفت یخودت -

 ...  یداداش نیواسه همچ و خدا رو شکر کردم رونیب رفتم

*** 

 هفته مثل برق و باد گذشت کی

 قبول نکردن  یول دیایخواد ب یبهشون گفتم نم میبش یو راه میکن دایفرودگاه که بچه هارو پ میریبا مامان و فرهاد م میدار و

،  میکن دایفرودگاه پ يو هم رو تو میکه دور هم جمع بش کشهیطول م يا قهیدق 20 هی دمیسارا براش دست تکون م دنید با

 خودم يازش کردم وبعد رفتم سمت داداش کوچولو یبوس طوالن هیرفتم سمت مامانم و . پرواز ما رو اعالم کردن 

 دوست دارم مواظب مامان باش یلیخ یخداحافظ داداش -

 ... حاال از من گفتم  دنیها کالغا به من خبر م یهم نکن یطونیخداحافظ خوشگل داداش مواظب خودت باش ش -

 ! بد جنس -

 کردن  یهم از خانواده هاشون خداحافظ گمید يدوستا

  یطونیش یو بعد از کل میشد مایسوار هواپ میرفت و

 دنبالمون ادیهتل ب يفرودگاه قرار بود راننده  يتو میدیرس کردن

 کردن راننده دایشد پ یکم طوالن هیببره ما رو هتل  و

 نیلحظه دلم خواست فرهاد ا هیمون باز موند  ییتا 5بود دهن هر  یکه چه هتل يهتل وااا میو رفت میکرد داشیباالخره پ اما

 یلیخ نیو ا میاتاق افتاده بود هیتو  دهیمن و سپ میرو جابه جا کرد لمونیاتاقامون و وسا يتو میبغلش رفت دمیپر یجا بود و م

 میرفت میو تو رستوران هتل غذا بخور نییپا میظهر بر 1رار بود ساعت من بود ق ين دوستایتر یمیخوب بود چون اون از صم

 رستوران و

 يتو دیکه چند دفعه غذا پر میدر آورد يو مسخره باز میدیانقدر سر غذا خند میخورد میو نشست دیخودش غذا کش يبرا یک هر

 . میبگرد میبعد بر میساعت استراحت کن کیاتاقامون و  يتو میگلوم قرار شد بر

که  ییزایاون چ شهیهم یول ستمین ادیز شیاهل آرا رسمیو دارم به خودم م ستادمیوا نهییآ يساعت هم گذشت جلو کی اون

 هیو  فیکث یگشاد و کوتاه صورت يمانتو هیبا  یدامن بلند طوس هیرفتم سر چمدونم که لباسام رو بردارم  زنمیرو م شیآرا هیپا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٢٢ 

اون  دیبود یخودتون راض ي افهیو ق پیکه از ت يمجله هم خوندم که هر روز هی يو تو میاز خودم راض یطوس يشال ساده 

 رونیب میریم میآخ جون دار دیهم مورد قبول هیروز شما از نظر بق

  یدل بکن از خودت به خدا خوشگل گهیبسه د یلیاه ل -

 امینکن االن م تیاذ -

 هیزده بودن اما  پیت یهمه حساب انیب رونیمه از اتاقاشون بتا ه دیطول کش قهیدق 5 رونیرو برداشتم و رفتم ب فمیک عیسر

تو اون ساعت  تونستیگردش و نم بردیاز روز فقط مسافر ها رو م یساعات هیکه مال هتل بود  ینیوجود داشت ماش یمشکل

دم در  دیستیشما وا نیدنبال ماش میریم نیمهسا گفت من و نازن میریبگ نیاشو م میبر میمارو ببره گردش ما هم مجبور شد

داشتم  میما هم سوار شد دیبرگشتن و گفتن سوار ش اهیون س هیبعد با  قهیدق 10حدود  میما هم قبول کرد میایهتل االن م

 ! عماد دمیکردن که همون موقع راننده برگشت ود دایپ نیکردم که چه زود ماش یفکر م

جذابش  یلیلباش بود که خ يرو طونیلبخند ش هی! کرد؟ یم کاریا چج نیمردم اون ا یدفعه واقعا داشتم از تعجب م نیا گهید

 :دادن حیهمون موقع مهسا شروع کرد به توض... ندم  یبچه ها سوت يکرد خودم رو جمع کردم که جلو یم

 ما رو بگردونن  مییجا نیدو روز که ما ا نیکامکار قبول کردن ا يآقا -

 :صداشو آروم کرد که عماد نشنوه  بعد

 تومن تا فردا بگردونتمون  30با همون  خوادیتومن ازم گرفت مخش تاب داره م 30فقط  یروان ارویها  بچه

 :گفتن یم يزیچ هیخنده و همه  ریبچه ها زدن ز ي همه

 و جذابه پیچه قدر هم خوشت -

 داره زهیمن جا شیتورش کنه ها پ تونهیم یک نمیبب -

 تومن؟  30آخه فقط  شهیم یهست اما شوهر خل پیخوشت -

  ؟یلیل یگینم یچیتو چرا ه -

 د؟یدیبگم شما مگه مهلت حرف زدن رو به آدم م یآخه چ: حرف بزنم  يکردم عاد یلبخند کم رنگ زدم و سع هی

 :که عماد شروع کرد به حرف زدن  میزدیو حرف م میدیخند یم میداشت

 اون سمت؟ میبر دیخوا یم هیعال دیداره و واسه خر یخوب يمغازه ها یلیکه خ شناسمیم يمجتمع تجار هیمن  -

 ! دیدست گذاشته بود رو نقطه ضعف ما خانم ها خر عماد

اصال از کجا  ای شیک رمیمن دارم م دیپسر از کجا فهم نیا کردمیداشتم با خودم فکر م میهم که از خدا خواسته قبول کرد ما

پسر روحه که همه جا  نیا کردمیکم کم داشتم فکر م دمینرس يا جهینت چیکرد و خودش رو راننده نشون داد؟ به ه دایما رو پ

 .هست

نگه  کیبزرگ و ش یلیخ دیمرکز خر هی يرو جلو نیفکر کردن و چرت وپرت گفتن خسته شدم همون موقع عماد ماش از

 داشت
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 ... خانما  دییبفرما -

لوازم  گهید يطبقه لباس طبقه  هیبود مثال  زیچ کی دیداشت و هر طبقه مرکز خر يادیز يتو طبقه ها میو رفت میشد ادهیپ

که دوست داره  يطبقه بره قرار شد هرکس بره طبقه ا هیطبقه ها و هرکس دوست داشت به  نیبودن ا ادیخالصه ز یبهداشت

پوشاك بودم  دیم من دوست داشتم اول برم قسمت لباس ها چون عاشق خریباش نیماش يجلو میکرد نییکه تع یو سر ساعت

 ییمویل یتاپ پشت گردن هیکه چشمم خورد به  کردمیپس رفتم طبقه دوم و شروع کردم به نگاه کردن رگال ها داشتم نگاه م

  کردمیم صورو خودم رو توش ت کردمیخوشم اومد داشتم نگاش م یلیرنگش انگار شب رنگ بود خ ییجورا هیو  غیج

  دیرو بردار هیصورت نیکنم ا یم شنهادیآد من پ یخانم اون رنگ به پوست شما نم یلیل -

 دلم بذارم يکجا گهید نویخدا عماد واقعا روحه چرا همه جا هست ا يوا

 دوس دارم شتریب نویمن ا یممنون از نظرتون ول یلیخ -

 آخه ادیبهتون هم ب دیبا ستیفقط دوست داشتن که ن -

 ... راننده  يآقا میایتا ب دیسیدر وا يجلو دیبر دیتونیگفتم که ممنون م -

 خودم رو بهش انداخته باشم ي کهیو بلند تر گفتم تا ت دمیراننده رو کش يقصد قسمت آقا از

  زارمیمن شما رو تنها م يچشم ملکه  -

 شمینخند من داغون م يجور نیا یخواست بگم بهش لعنت یدلم م شدیجذاب تر م دیخندیم یزد و رفت وقت يلبخند موز هی

 ... 

 گهیکم د هی ادیبهم ب شتریب نیراست بگه ا دیگفتم شا دمیرو خر هیرو دوست دارم اما صورت ییمویکه به عماد گفتم ل نیا با

 یت هیکه چشمم افتاد به  گشتمیفرهاد م يلباس هم برا هیداشتم دنبال  دمیمامانم خر يهم برا يلباس قهوه ا هیگشتم و 

 زشویکه اندازش نشه دوست هم نداشتم زنگ هم بزنم بهش که سا دمیترسیم اما دیبه نظرم رس کیش یلیشرت اسپورت که خ

 یم دایفرهاد باشه پ کلیکه هم ه يمرد نمیکردم که بب یور و اون ور رو نگاه م نیشه داشتم ا زیخواستم سورپرا یبپرسم م

بود با خودم گفتم آسمون به  فرهاد هیشب کالیبود هم قدا و هم ه نهیگز نیبهتر نیا ينه که چشمم خورد به عماد وا ایکنم 

 لباسو بپوشه با استرس و خجالت تمام رفتم سمتش  نیا يآد که ازش بخوا ینم نیزم

  د؟یواسه من بکن يکار هی شهیم...  شهیم... کامکار  يآقا دیببخش -

  ؟یچ... آره حتما  -

 ... اما راستش  رمیشرت بگ یت هیواسه فرهاد  خواستمیمن م -

 زدمیکه داشتم راجع بهش حرف م یشرت یحرفم رو ادامه بدم و رفت سمت اون ت نذاشت

  نه؟یا -

 بله  -

 سمت مسءول اون قسمت  رفت
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 پرو کنم خوامیم دیمن رو بد زیشرت سا یت نیآقا از ا -

 خدمتتون  ارمیاالن م دیلحظه صبر کن هی -

با  یجالب بود فقط وقت یلیکرد خ یدست شیو پ دیمخودش فه زنمیمن سخت دارم حرف م دیرفتارش خوشم اومد چون د از

حرف  رشیرو وادار به پذ یداشت که هر کس يچنان جذبه ا زدیحرف م هیبا بق یداشت و وقت یطونیلبخند و ش زدیمن حرف م

 کردیهاش م

 در رو باز کرد  قهیرو گرفت و رفت سمت اتاق پرو و بعد چند دق لباس

که  ییدخترا يدلم قربون صدقش رفتم همه  يتو دادیرو بهتر نشون م شیورزش کلیتنش نشسته بود و ه يکامال تو لباس

من رو دوست داره  یمغرور شدم که کس نیوجودم رو گرفت از ا يدهنشون باز مونده بود نا خداگاه غرور کردنیداشتن نگاش م

 ... دوست داره ازدواج کنه  یبا هرکس یراحتبه  تونهیکه داره م یو اجتماع یدگخانوا تیو موقع افهیق نیکه اگه لب تر کنه با ا

 خانم؟  یلیچطوره ل -

 شهیتن شما که شد پس تن فرهاد هم حتما م دیدیکه پوش یمرس -

 صورتش نشست يتو یغم هیلحظه  هی

 ... من  المیکه چه خوش خ يوا دیکن یم فیازم تعر یکل رونیب امیاگه االن از اتاق پرو ب گفتمیداشتم با خودم م -

 ... ازم داشت ها ، فکر کنم ناراحت شد اما خب  یتوقعات

 کم حال بدم بهش هیحالشو گرفتم بذار  یلیخ دمیاتاق پرو د يکه بره تو برگشت

 اومد کال تو تنتون نشست یلیبهتون اومد به پوستتون هم خ یلیخ یول -

 !یذوق کودکانه نگام کرد و دوباره همون لبخند لعنت هیو با  برگشت

 زنگ خورد و شروع کرد به حرف زدن و بعد قطع کرد شیهمون موقع گوش رونیرو عوض کرد و اومد ب لباسش

 زنمیزنگ م یاز دوستان هم هرچ یکیگفت که به  میکه بر امیب مینیخانم دوستتون سارا خانم بود گفت ما دم ماش یلیل -

 گفتیفکر کنم شما رو م شهیم داشیاون هم پ دیایتا شما ب دهیجواب نم

 معلومه من بودم... کال  سیتا م 7در آوردم اوه  فمیرو از ک میگوش

  امیکنم م یمن هم حساب م دیآقا عماد شما بر -

 کنمیمن حساب م دیشما بر -

 امیم دیها گفتم که بر شمیاز دستتون ناراحت م -

 ... آخه  -

 امیم دیبزنکولرشم  دیرو روشن کن نیماش دیآخه نداره بچه ها منتظرن هوا هم گرمه بر -

هم بده  گهید یکیشرت  یت نیمردونه گفتم که از هم یقبول کرد و رفت منم رفتم و به مسءول لباس فروش خوشبختانه

حساب کردم و رفتم ...  نهیلباس بب نیا يکار رو کردم اما دلم بهم گفت که دوست داره عماد رو دوباره تو نیچرا ا دونمینم
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 يو قرار شد برا میدوش گرفت هیهتل  میو رفت میو آخر خسته شد میور رفت ونور ا نیتا شب ا میو رفت میسوار شد نیماش شیپ

 میخورد طنتیش یرستوران هتل شام رو هم با کل میشام بر

 چه قدر خستم  دیدونیبچه ها نم يوا -

 دییهمه حرف مهسا رو تا دمیاما د ایلب در میبدم بر شنهادیپ خواستمیمهسا خانم تازه من م يخسته ا يدلم گفتم غلط کرد تو

کنار ساحل خوشبختانه از هتل که  نییپا امیخوابش برد م دهیسپ یباال وقت رمیبخوابن منم با خودم گفتم م رنیکردن و دارن م

شلوار  شرتیسو هیخالصه با بچه ها رفتم باال و بعد از عوض کردن لباسم با  اشتجلوت ساحل قرار د ياومد یم رونیب

 تختم يرفتم تو یورزش

 ! گرما؟ نیتو ا یبخواب يخوا یم شرتیسو نیبا ا -

  نییلباس برم پا نیبدون سر و صدا با هم دهیسپ دنیکه بعد از خواب دمیرو پوش نیخب ا یدادم ول یبد سوت گهیراست م دمید

 تنم کنم يزیچ هیگفتم  خورمیراستش احساس کردم دارم سرما م -

 ... بخواب که جنازم  ریبگ الیخیآرم ب یمواال من از کار تو سر در ن دونمینم -

بله دهنشم باز مونده خنده  دمینه که د ای دیخواب نمیبب دمیساعت سرك کش میبعد ن دمیها رو خاموش کردم و مثال خواب چراغ

  نییکردم و رفتم شالم رو سرم کردم و رفتم پا يزیر ي

 ... بود برام  نیدلنش ایدر يچه قدر صدا یکه چه آرامش يوا

  ؟يقبول دار شهیخوب م یلیشبا هوا خ شیتو ک -

 تنش بود مگه اونم تو هتل ما بود؟  یعماد اونم لباس ورزش دمید برگشتم

 هتل اتاق گرفتم  نیتعجب نکن منم تو هم -

 ... نداشتم که بگم  يزیچ

 برم کنار ساحل مثل تو دیشب حتما با شیک امیمنم هر وقت م -

 ... سکوت من  بازم

  ؟یلیل یحرف بزن يخوا ینم -

 کرد و به نظرم هم چه قدر خوش آهنگ گفت یبار بود که اسمم رو بدون خانم صدا م نیاول

 بگم آخه من؟  یچ -

 دلم  زیخواد عز یدلت م یهرچ -

 ...  یانقدر خوب نباش شهیم -

 ... اون لحظه باهاش حرف بزنم  يخواست تو یلبخند پر رنگ گرفت دلم م هیمتعجب شد اما زود جاش رو  افشیق

  ؟یگیم نویا یواسه چ...  یاز خودته خانوم یخوب -

 کنم دایواسه نه گفتن بهت پ یلیدل چینتونم ه یکه انقدر خوب باش ترسمیچون م -
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ازدواج کنن که دوستش دارن من که از  یکه با کس نیازدواج کنن و چه بهتر ا دیبا يروز هی يآخه چرا نه؟ هر دختر و پسر -

  ؟یتو چ... حسم به تو مطمئنم اما 

 ...  دونمینم -

 نه تمام  ای يدوستم دار ای دونمینم یچ یعنی یلیل -

 ؟یمهمینه ف ایعشقه  دونمینم هیکه به تو دارم چ یحس نیکه ا دونمیمن نم -

 ییجا هیبرات مهمم و باالخره  یعنی نیهم یول هیچ ستیمهم ن يبهم دار یحس هیکه باالخره  نیخوشحالم ، خوشحالم از ا -

 تو دلت دارم  دیشا...  دیشا... تو ذهنت و 

 :همون موقع بلند شروع کرد به داد زدن  و

 یمرس یمرس یعاشقتم مرس ایخدا -

  شنیم داریآقاعماد داد نزن االن همه ب... تو رو خدا عماد  -

 بود  روز عمر من نیامروز بهتر یدونیم -

 چرا؟  -

 يبود شمیمعلومه چون تو پ -

 ... پس بازم فقط سکوت  رمیرو که داره رو ازش بگ یحال نیخواستم ا یبگم نم یبهش چ دیبا دونستمینم

 ها يجا با رانندت بر یکل دیبخواب صبح با گهیبرو د یلیل -

 خوابم برد الیفکر و خ یرو گفت و با همون لبخندش رفت منم رفتم سمت اتاقم و با کل نیا

*** 

 کرد  یاز خواب بلند شدم ول کن هم نبود مدام صدام م دهیسپ يبا سر و صدا صبح

 ...  یلیل... مگه  يبا تو هستم کر یلیل...  گهیپاشو د...  یلیل -

  شمیبخوابم بعد بلند م گهید کمیمن رو بذار  یکشت دهیسپ يوا -

 سرم دمیگفتم و پتو کش نویا

 ...  يدیخواب یخرس نم نیها االن ع یزد اونم با بعض یشب هوس ساحل رفتن به سرت نم خانم اگه نصف یلیل -

! رفته بودم ییصدا نیتر کیمن که بدون کوچ! آخه؟ دیاز کجا فهم نیسرم ا يرو ختنیرو ر خیلحظه احساس کردم آب  کی

 ... خدا آبروم  يوا

  ده؟یسپ یگیم يدار یچ -

... شصتم خبر دار شد خانم  يدیشرت خواب ییبا سو دمیحرفاست تا د نیتر از ا زیت تونیپاشو خودتو نزن به اون راه آبج -

 دیقرار ساحل گذاشت پهیراننده خوش ت نیما حواسمون نبود با ا یک طونیش

 ... شد  داشیاز کجا پ دونمیمن رفتم اونم نم دهیچرت و پرت نگو سپ -
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 با ما هم آره؟  -

 تو سرت انگار دزد گرفته  زنمیم امینکن ها م ياون جور افتویق -

 ...  استیدن کیدوستمون تار نیا میکردیما رو بگو فکر م -

فکر کنم  دیمن با ستهیتو وا يکایساحل و نزد ادیهم ب يپسر هیبغل ساحل و  يتو االن اگه بر يدیبابا آخه چرا جو م -

 ! ه؟یخبر

 ... بللللله ...  هیخبر یفکر کن کنمیم يحرکت کار هیمناسب خودم با  سیو کمبود ک يشوهر یب نیتو ا -

 ... هم جوابم رو بده  يجد زنمیحرف م يمسخره دارم باهات جد -

و بعد پسره شروع کنه داد و  یزنیساعت باهاش حرف نم مین ینیرو بب یکیبغل ساحل که  یآخه خره حرف تو درست ول -

 ...  کردیت از خدا تشکر مداش یبه اون خوب يو تشکر کنه از خدا نکنه به خاطر هوا دادیب

خدا  کنهیداد نزن مگه ول م گمینده م ریگ گمیبهش م یآقا عماد ه نیا ریهمش هم تقص میداده بود یبد سوت گفتیم راست

 ... کنه عماد  کارتیبگم چ

 .کنم فیبرات تعر دیبا یماجراش طوالن یول یگیتو راست م ممیمن تسل دهیسپ -

 کردیکردم دهنش باز مونده بود اصال فکرش رو هم نم فیبراش تعر شبیرو از همون پارك ارم تا د یرو گفتم و همه چ نیا

 باشه  یانقدر ماجرامون طوالن

 ...  هیپس چه پسر باحال یلیل يوا -

  دهیکار کنم سپ یچ دونمینم -

که هست ،انقدرم که دوستت  ستیکه هست ، پولدار ن ستین پیخوشت ؟يرو از دست بد یسیک نیهمچ يخوا یم وونهید -

  کردمیجا اومده من که بودم قبول م نیداره و پاشوده تا ا

  ستمین لیم یب ادیراستش خودم هم ز -

  دنیخوند و شروع کرد به رقص یبلند شد و آهنگ عروس وونهید دهیگفتم سپ نویا تا

 خوام ازت بپرسم یم یسوال هی نیبش دهینشو سپ خل–

 و نشست  اشیباز وونهیددست برداشت از  باالخره

 ... بپرس  -

 گفت؟  یو اون آخرش چ میما با هم تو ساحل يدیفهم يتو چطور -

 ...  دمیشدم و تو رو با عماد د میاون پشت پشتا قا ییجا هیمنم پشت سرت اومدم و  نییپا یراستش تا تو رفت... راستش  -

 ... عماد هم نه آقا عماد ... فضول  -

 شنیهم م یرتی، خانم غ هیشده قض يجد نکهینه بابا مثل ا... اوهو  -

 خودمون بمونه هاا ، باشه؟  نیفقط ب دهیسپ! بدجنس -
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 کننیاالن بچه ها سرمون رو م نییپا میکم زر بزن پاشو بر گهید...  زمیعز مونهیخودمون م نیمعلومه که ب -

 ...  شمیباشه االن زود حاضر م -

از چمدونم برداشتم و موهام رو هم محکم از باال  یشال ساده مشک هیساده کوتاه و  يمانتو هیبا  یمشک شلوار اسپورت هی

 ... خوردن  یتو رستوران اونا داشتن صبحونشون رو م نییپا میهم کردم و رفت یفیخف شیآرا هیبستم و 

 تنبل خودمون که تا االن خواب بودن  قیسالم بر دو رف -

 ... چه قدر هم من گرسنم بود  میبچه ها و خورد شیپ میو نشست میخودمون صبحونه رو آورد يو برا میلبخند رفت هی با

 ...  رونیب میبر زیعز يکه با راننده  میو پولمون رو برداشت فیباال ک میرفت میکه خورد يخوشمزه ا ياز صبحونه  بعد

 ... جشنواره اما حاال کو تا شب  میشب بر میقرار گذاشت میون که بود يتو

 شناسهیرو م یو عماد گفت رستوران میناهار هتل نر يبرا میگرفت میهم خوش گذشت تصم یلیو خ میجاهارو گشت یلیظهر خ تا

ون جا  يانقدر رستوران شلوغ بود که به زور برا میقبول کرد مینداشت شیاز ک یغذاهاش خوبه ما هم چون شناخت یلیکه خ

 یرستوران بچه ها دنگ يسمت رستوران ، تو میبر ادهیو پ میپارك کن ابونیرو اون ور خ نیماش میاما مجبور شد میکرد دایپ

 یسفارش اون بره و پول رو هم به عماد دادند ، مطمئن بودم که اگه نم يپول خودشون رو دادند و از عماد خواهش کردن برا

کنه و پول غذاش رو خودش  فشیک يکس دست تو چیداد ه یبود اجازه نماز ما  ياگه جزو ارهیراننده رو در ب يخواست ادا

 ...  کردیرفتار م ياون جور دیحفظ نقشش با يحساب کنه اما برا

صف  يتو یمجبور بود که کل چارهیشلوغ بود و عماد ب یلیخ تیبودن جمع ادیبه خاطر ز گرفتنیکه سفارش غذا رو م یمحل

 ...  ستهیوا

 یون جا گذاشتم م يرو تو فمیک دمیزنگ به مامان بزنم اما د هیبذار  کشهیطول م ارنیو ب میگفتم تا غذا رو سفارش بد من

ما بود با خودم گفتم بهتر شد اگه االن بهش  زیم يرو چییسو دمیکه د ارمشیو برم ب رمیون رو از عماد بگ چییخواستم برم سو

رو برداشتم و رفتم  چییو سو رمیگفتم کجا م دهیبه سپ میرفتیبچه ها لو م يوقت جلو ناو ارهیخواست بره خودش ب یم گفتمیم

داشتم  شدمیرد م ابونیکه داشتم از خ يجور نیزنگ زد هم میرو برداشتم همون موقع گوش فمیبازش کردم و ک نیسمت ماش

و پاهام سست شد  دمیترس دمیکه د رو نیسمتم سرعت ماش ادیبه سرعت داره م نیماش هی دمیکه د گشتمیهم م میدنبال گوش

از من ترمز کرد و منم انقدر  يمتر 1 يو باالخره در فاصله  شدیتر م کیو نزد کیداشت نزد نیو نتونستم حرکت کنم ماش

 ... و  رهیم یاهیاحساس کردم چشمام داره س دمیترس

*** 

ونفس  رهیداره تند تند راه م! کنم؟یم کاریعماد چبغل  يمن تو شهیباورم نم... من کجام؟ نه  شهیکم کم داره باز م چشمام

نگرانم شده  یلیحتما خ زهیریعرق از سرش داره م زنهیخدا چرا انقدر قلبش تند م يقلبشه وااا يسرم قشنگ رو کنهینفس م

 گهیتو وجودم داره م يزیچ هی... لحظه تموم شه و از قلبش دور بشم  نیخوام ا ینم... حرف بزنم و بگم که سالمم اما نه  دیبا

 ... نگرانه  یلیبهش بگو خ یلینکن ل یبدجنس
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 :امیبه حرف م باالخره

 من خوبم...  دینگران نش -

 یم یکه وقت نمیبیم کنمیچه قدر چشماش قرمز شده حاال که نگاش م...  کنهیو نگام م ستهیمیوا شنوهیمن رو م يصدا تا

 ...  شهیترسه جذاب تر م

  شدمیم وونهیر داشتم ددخت یتو که منو کشت -

غرور  یلیلحظه به خودم گفتم ل هی... گفت چه قدر خوب بود چه قدر صادقانه دوستم داشت  یها رو با عجز تمام م نیا ي همه

اون  خوامیم... که اون لبخند فقط واسه من باشه  خوامیمن م... خوام  یرو م یموجود دوست داشتن نیآره من ا... رو بذار کنار 

 باشم که عاشقونه نگام کنن  شتهدا شهیرو هم یمشک ي لهیدو تا ت

 نیبودم هم دهیترس کمیراه برم فقط  تونمیخودم م نیگفتم که خوبم من رو بذار زم -

 گذاشت نیمکث من رو زم یاونم خسته شده بود و با کم نکهیا مثل

 نه؟ میابونیجا کجاست؟ وسط خ نیا -

 دید ینگاه بهم کرد و وقت هیو  نییپا دینشسته پشت ون و اومد کنارمون نگه داشت و پنجره رو کش نینازن دمیموقع د همون

 سالمم شروع کرد به حرف زدن

  کردنیها داشتن سکته م یمارو البته بعض يکه انقدر ترسوند یلیل يریبم يوا -

 میاوردیخودمون ن ياما به رو میدیرو فهم نینازن ي کهیمن و هم عماد ت هم

 بگم  يزیچ هیهمه منتظرن که من  دمید

 ممنونم یلیکامکار از شما هم خ يآقا... خوام که ترسوندمتون  یواقعا بچه ها معذرت م -

 ... بود  فهیخانم وظ -

 ... اومد و رفت نشست پشت منم رفتم پشت نشستم و عماد هم نشست پشت فرمون  نییاز پشت فرمون پا نینازن

 ادشونیتصادف رو  هیبغل عماد باالخره همه قض يسوال کردن بچه ها از تصادف و حس من تو هقیدق 10بعد از  نیماش يتو

 مطمئناً... رفت به جز من و 

 ...  عماد

دادم تنها از  دهیاس ام اس به سپ هیرو در آوردم و  میو چرت و پرت گفتن منم گوش دنیها دوباره شروع کردن به خند بچه

 ... اتفاق امروز حرف بزنم  ياهاش درباره ب نیتو ماش تونستمیراه م نیهم

 )شد؟  یکه من غش کنم چ نیسوال داشتم بعد از ا هیها من بهت اس ام اس دادم  اریدر ن يباز عیضا دهیسپ نیبب(

 انهیلبخند موز هیاس ام اس داره خوند و با  دیدستش بود و زود فهم يتو شیرو زدم و براش فرستادم خوشبختانه گوش ارسال

 ... شروع کرد به نوشتن 

 اومد  برهیو يصدا
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 چه خبر؟  اریکلک تو بغل (

حتما بهت زده  میهم اومد و همه برگشتن به اون سمت گفت نیترمز اون ماش يصدا ينکبت غش کرد يتو نکهیبعد از ا بابا

 هیو تو رو صدا کردن بعد  کردن دادیجت رسوند باال سرت و شروع کرد داد و ب نیهمون موقع آقا عماد خودشو ع يکه افتاد

بابا صبر  میها شده بود هر چقدر بهش گفت وونهید نیع دنیزد و اومد بغلت کرد و شروع کرد به دو هینیماش ارویکتک جانانه به 

 میما با ون اومد يبود اریکه تو بغل  کمیداد خالصه  یاصال انگار کر شده بود و گوش نم مارستانیب مشیببر نیکن با ماش

 ... یدونیاش رو هم خودت م هیو بق شتونیپ

 چارهیب... صبح افتادم که بهش گفتم آقا عماد نه عماد  ادیهم خندم گرفته بود  دهیوجودم رو گرفت از حرف زدن سپ یذوق هی

 ... تو اس ام اسش هم نوشته آقا عماد 

  میهتل غذا خورد میو دوباره برگشت میهتل غذا بخور رونیما نبود ب قسمت

 ... من و عماد بردن  هیاز قض ییبو هیبچه ها  يهمه کنم  فکر

 ...  میازدواج کن یو رسم یقانون یلیاگه خدا بخواد خ میخوا یم...  میجرم که نکرد... بفهمن به درك  خب

  هیحست به من چ گهیتا ازدواج هم رفتم تازه اون بدبخت م نیرو بب من

 ...  يجمع کن بابا معلومه عاشقش شد...  دونمینم گمیکنم و م یناز م یالک

 ساحل  میبعد بر میتو اتاقامون و استراحت کن 6تا  میبعد ناهار بر قراره

 ... چه قدر زود تموم شد ...  میهم پرواز دار 1: 30امشب ساعت  تازه

 زنمیبه صورتم م یآب هی رمیو م شمیبلند م یخواب ظهرگاه از

مطمئنم که ...  زدیزنگ بهم م هیمن هم  يخودم سوخت کاش بابا يدلم برا... کر کنم باباشه ف زنهیداره با تلفن حرف م دهیسپ

  ستمیمن خونه ن دهیهنوز نفهم

 ... و انقدر به فکرمنن  زننیچند بار بهم زنگ م يقربون مامان و داداشم برم که روز یاله

 ساحل  میبر میهم تموم شد و قرار شد حاضرش دهیسپ تلفن

تو اتاقامون و  مینر گهیکه بعد ساحل د دیلباس بپوش يجور هیبچه ها گفتن ... پوشم  یرو م دمیکه صبح پوش یلباس همون

 ... جشنواره  میبر

 بچه ها هستن  يکنار ساحل همه  رونیب میریو م نییپا میآ یاز اتاق م دهیسپ با

 میچون شب مسافر میکن یخداحافظ ایدر نیاز ا دیبا گهید...  ستیهم بد ن هوا

  مینیشیو اونجا م میریگذاشتن م یخوشگل چوب یبغل چند تا صندل همون

گنگ ... شده  یچ یعنیاز رفتارشون تعجب کردم  گنیدارن به هم م یچ دونمیکنن و نم یبچه ها دارن به هم نگاه م ي همه

 جا؟  نیبپرسم چه خبره ا دیکنم با ینگاهشون م

 ...  دیزنیافتاده؟ مشکوك م یبچه ها اتفاق -
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 کنه به حرف زدن  یشروع م سارا

  ؟یراستشو بگ يدیجون سارا قول م میسوال ازت بپرس هی -

 يهم دوستا نایخب ا... اما نه ... دروغ بزرگ شو  هیخانم آماده گفتن  یلیل...  دنیرو فهم هیدرست بود فکر کنم قض حدسم

 ... کنم  يباز لمیمنن بذار راستشو بهشون بگم که انقدر هم مجبور نباشم ف یمیصم

 ... بپرس  زمیآره عز -

  ؟يدار يکامکار سر و سرّ يتو با آقا -

 آره  -

 حرف بزنم  يبند یراحت و بدون خال یلیکردم خ یسع

  ینیکردن که انقدر راحت و بدون مقدمه چ یهمشون باز مونده بود فکر نم دهن

بگو خودتو خالص ... که ترس نداره  یعاشق یلیل الیخیداستان رو بشنون منم گفتم ب هیهمه منتظر بودن که بق... بزنم  حرف

 ... کن 

 ... خب گفتم  ینه ول ایانجام دادم  یکه کار درست دونمیرو گفتم نم هیقض ي همه

 تعجب کرده بود شروع کرد به حرف زدن شتریکه از همه ب مهسا

 بگو پس برده بودم ییبوها هیبه خدا من از همون اول  -

 خواستن اظهار نظر کنن یهر کدوم م حاال

 کردیرستوران داشت سکته م يجلو گمیم -

 میافتاد یعروس هیبچه ها  يوا -

 يکرد دایخواهر تو حداقل به شوهر دست پ میدیما که ترش -

 گفتمیکنن زودتر بهشون م یانقدر ذوق م يخبر نیهمچ دنیاز شن کردمیاگه فکر م زدنیکن هم نبودن و همش حرف م ول

 ...  دمیعماد رو شن يکه همون موقع صدا کردمیمنم ساکت بودم و فقط گوش م... 

  د؟یزنیحرف م دیدار ندمیپشت سر من و همسر آ -

کنه دارم  یاالن فکر م...  دیبرد نیا يمن رو جلو يکه آبرو دیریبم يا... شد  داشیپ يدوباره چطور نیا... من  يخدا يا

 ...  کنهیهم فکر نم راهیالبته ب... البته ... براش  رمیمیم

 ... عماد ساکت شدن  دنیبچه ها با د ي همه

 ...  کردمیتازه داشتم حال م د؟یچرا حرفتون رو قطع کرد -

 ... پررو  يپسره  يا

 نیرفتیرو پذ ریحق يخانم که باالخره بنده  یلیخوشحالم ل -

 ... بد جور دستم رو شده بود ...  مردمیبگم داشتم از خجالت م یچ دونستمینم
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 ...  دیببخش رمیبم یاله ؟يدیخجالت کش یلیل -

 شمیدوستام آب م يخفه کنه االن جلو نویا یکی يوا

 من؟  یلیمن مجنون باشم تو ل يدوست ندار... خانم  یلیبا تو ام ل... منو نگاه کن  -

 ...  نمیبب تویطوس ينگام کن اون چشا قهیدق هی

عاشقونه  يحرف ها دنیساله با شن 14 يدختر بچه ها نیبودم که ع یاز دست خودم عصبان... ش صورتم داغ کرده بود حرفا از

 ... بود  یچه قدر دوست داشتن... اومد  یچه قدر خوشحال به نظر م... نگاهش کردم ...  ایگفتم به خودت ب... لبو شده بودم  نیع

خندم گرفته بود از واکنششون اونم ... رو ساکت کنه  نایا یکی... دست و سوت زدن چرا همه بچه ها شروع کردن به  دونمینم

 یم

 ...  رهیوقت از لبش نگ چیخنده رو ه نیهمون جا از خدا خواستم ا...  کردیاز همون خنده ها که من رو داغون م دیخند

 ... جشنواره  میکه بر نیسمت ماش میریم میما هم تموم شد دار يمجلس سوت و کف زدن ها باالخره

 ... و نشستم  مونهیتنها م چارهیب نمیاگه نش دمیعماد منم د شیپ نمیدادن که من بش ریبچه ها گ میسالن شد وارد

اون  ادیعماد با ما نم... فرودگاه  میریم میون و دار يتو میهم تموم شد و االن چمدونامون رو هم گذاشت یادموندنیشب به  اون

 .. .داره  طیواسه فردا بل

که عماد هم بود  نیو خوب تر از اون ا شیکه چه قدر خوب شد که اومدم ک کردمیداشتم فکر م...  دهیرس یخداحافظ ي لحظه

 رو با عماد برم  میراه زندگ يخوام ادامه  یبهتر شناختمش و احساس کردم م یلیخ... 

  یبابت همه چ یخداحافظ آقا عماد واقعا مرس -

 تو ياونم با صدا نهیشیبه دلم م شتریب یخدا عماد خال ؟بهيآقاشو بردار شهیم یلیل -

 خالصه خداحافظ... کنم  یم یسع -

 ... پس مواظب خودت باش ...  نمتیبیبازم م دونمیچون م... رو دوست ندارم  یخداحافظ -

 باش... مواظب خودت ... هم ... تو  -

 ...  هیبود گفتم و رفتم سمت بق یهر جون کندن با

 ... باالخره  میدیرس...  کنهیرو اعالم م مایداره نشستن هواپ مایهواپ مهماندار

که چه قدر دلم  فهممیاالن م...  نمیبیمامان و فرهاد رو دارم م...  رونیسمت سالن ب میریم میو دار میرو گرفت چمدونامون

 براشون تنگ شده

 ... به به سالم بر مادر و برادر گرام  -

  دیاومد بغلم کرد و صورتم رو بوس مامان

 سالم خوشگل مامان خوش گذشت؟  -

  یآره مامان جاتون خال -
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 بغلش گم شدم و  يبازم تو... موقع فرهاد هم اومد جلو و بغلم کرد  همون

 کردم چه قدر دوستش دارم احساس

 داداش هرکول ما چطوره؟  -

 ... خانم موشه  یممنون از احوال پرس -

 ... سمت خونه  میو راه افتاد نیاشسمت م میرفت

 اتاق رو دوست دارم  نیکه چه قدر من ا ياتاق خوشگل خودم شدم وا وارد

 ...  ششونیمامان و فرهاد رو در آوردم و رفتم پ يها یسر چمدونم و سوغات رفتم

 ...  یسوغات... به بخش خوب مسافرت  میرسیخوب حاال م -

  رمیبگ یمسافرت رفتن واسشون سوغاتمن با دو روز  ستنین یراض دونستمیم

 شروع کرد دیرو شن یتا حرف سوغات مامان

 مینبود یداره؟ به خدا راض یسوغات گهیآخه مادر دو روز د -

  ستین يقابل دار زیآخه چ یمامان گلم ول دونمیم -

  دیرو از چشماش فهم نیا شدیخوشش اومد و م یلیمامان رو بهش دادم خ بلوز

 دمیخجالت کش یکه سرش کل یهمون سوغات... فرهاد رو بدم  یسوغات دیبا حاال

 داداش خودم  یسوغات نمیا -

 کنم اونم خوشش اومد چون اومد و بوسم کرد فکر

  ؟يتو زحمت افتاد یواسه چ یلیل گهیمامان راست م -

 ...  میدونستیما نم يحرفا هم بلد بود نیتو از ا -

  یپس چ... بله  -

 ... نه  ایاندازه است  مینیبب دیبپوش دیبر دیحرفارو ول کن نیا -

 ...  ییداداش ما کلیو دمت گرم که هم ه يکه بود یعماد مرس... تنشون بود  تیخوشبختانه ف دنیپوش دوتاشون

*** 

اول گفتم به فرهاد ... عماد رو بگم  هیخوام به مامان قض یم... گذشته حتما االن عماد هم تهرانه  شیروز از برگشتن ما از ک دو

برم االن  خوامیتازه از مطب برگشتم م... آد  یو همه جا باهام م شهیکه نه اگه بفهمه نسبت به من حساس م دمیهم بگم اما د

نکنه  مقاومت ادیاگه فرهاد بفهمه من عماد رو دوست دارم ز دونمیم...  رمیمیدارم از استرس م کنکمکم  ایخدا... مامان  شیپ

 دونمیاه نم...  دمیم حیخب براش توض...  میشناختیرو م گریکه فکر کنه من و عماد از همون پارك ارم همد نهیفقط ترسم از ا

 با مامان حرف بزنم  دیفعالً با گمیم یخودمم دارم چ

 ... آشپزخونه  يتو رمیو م رونیب امیاتاقم م از
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  ؟یمامان یکنیکار م یچ -

  کنمیمادر دارم شام درست م یچیه -

  ؟یکنیدرست م یحاال چ -

 ... پلو مادر  ایلوب -

 آخ جون -

 دیکه دوست دار دیبخور يزیچ هی دیایگفتم از سر کار خسته م نیدوست دار یلیتو و داداشت خ دونستمیفدات شم م یاله -

 ...  گهیحرفت رو بزن د ادیاالن فرهاد م گهیخانم چرت و پرت گفتن بسه د یلیل گفتم

 مامان؟ -

 جانم؟  -

 ... باهاتون حرف بزنم  یموضوع هیخوام راجع به  یم -

 بهت بگم يزیچ هیمنم بنداز  ادیموضوع ،  یمادر گفت یراست -

  گمیخب اول شما بگو بعد من م -

 ...  گمیبذار االن م... زنگ زد به اسم  یخانم هی يامروز صبح که مطب بود -

 ...  يخواستگار انیخوان ب یخوشش اومده م دهید ییجا هیپسرش تو رو  نکهیگفت که مثل ا... افتاد خانم کامکار  ادمی آهان

 ... قدم شد  شیخانم کامکار بشم که زود تر از من پ نیا يمن فدا يوا...  زیباز موند بازم سورپرا دهنم

 ... مادر؟ بازم نه حتماً  هیحاال نظرت چ -

  کهیرو بکن د هیبا خودم گفتم زود بگو قال قض... دفعه آره  نیبگم نه مامان ا يچطور دونستمینم

... فکر کنم که ... جوابم ... دفعه  نیراستش ا... راستش ... موضوع حرف بزنم  نیراجع به هم خواستمیراستش مامان منم م -

 !ستینه ن

 دداشت از تعجب چشماش دوبرابر شده بو دنیمامان اون لحظه د ي افهیق

  ؟یشناسیپسر رو م نیمگه تو ا...  شهیباورم نم یلیل يوا -

 ...  شناسمشیراستش آره من م -

 ...  شیروز سفر ک نیخودمون از همون اول تا آخر يکردن قصه  فیشروع کردم به تعر و

 خوشحالم برات یلیخ یدل بست یکیخدا رو شکر مادر که باالخره به  يوا -

 خوشحال بودم یلیبابت خ نیداشتم و از ا يمامان روشنفکر یلیو صورتش رو بوس کردم خ رفتم

 م؟یو تازه آشنا شد شناختمشیبهش که من از اون روز پارك ارم نم یو بگ یشما با فرهاد حرف بزن شهیمامان فقط م -

 خب؟  یگیچرا خودت نم -

 ... از واکنشش  ترسمیآخه م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٣٥ 

  گمیباشه مادر من م -

 ماده است؟ االن غذا آ گهیخواهش د هی -

 آره چطور مگه؟  -

من  دیباهاش حرف بزن دیخوا یآد و م یفرهاد م یاتاقم که وقت يکه بخورم و برم تو دیبشقاب بکش هیمن  يبرا شهیاگه م -

 نباشم؟  نجایا

 کشمیبشم ، باشه مادر االن م میدختر خجالت يفدا یاله -

شد به مامان گفته بودم  شتریدر استرسم ب يصدا دنیاتاقم استرس داشتم و با شن يخوشمزه مامان رو خوردم و رفتم تو يغذا

 ... که به فرهاد بگه من خوابم 

 در زدن اتاقم اومد ينبود همون موقع صدا یچیکرده بودم اما ه زیاومد گوشامو ت ینم ییصدا چیساعت گذشت و ه 1

 تو؟  امیب یآبج یستیخواب ن دونمیم ؟یلیل -

 کردم از استرس و خجالت صورتم کم کنم یقورت دادم و سعدهنم رو  آب

 ...  ایآره داداش ب -

 از نگاهش بخونم  یچیرو باز کرد و اومد تو نتونستم ه در

 ، آره  يدوستش دار یلیتو هم خ گهیمامان م -

 آره... بگم  یچ دونمینم... راستش ... خب  -

 مشیدیارم د يهمون پسرست که تو -

 آره  -

 ... خواد عروس بشه  یما م يبزرگه  یپس آبج -

 ... چرا احساس کردم ناراحته  دونمینم

  ؟یبابت ناراحت نیداداش تو از ا -

 يچطور کردمیداشتم فکر م...  یستین شمیپ گهیناراحتم که د نیمنم هستم من فقط واسه ا یتو خوشحال باش زمینه عز -

 ... تحمل کنم 

  نمتونیبیم امیاگه برم هم زود زود م ینرفتم حت ییفرهاد هنوز که من جا -

 ... ها  يغصه نخور گهیمنو نگاه کن؟ د ؟یفرهاد؟داداش

 خوشحالم کنه يجور هیکرد که  یناراحت شدم سع دید

 بچه پررو کم تر  هیغصه بخورم؟  یآخه واسه چ -

 ! بد جنس -
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 هی گهیبابام که اونم مطمئناً م مونهیفقط م نیضهمه را نکهیاز ا... خوشحالم  یلیو از اتاق رفت خ میبا هم حرف زد گهید کمی

 ... کنم  یم یانصاف یهم دارم ب دیشا دونمینم...  ادیهم ن مینون خور کم تر و فکر کنم عروس

 ... خوابم  یلبخند م هیراحت و با  الیبندم و با خ یرو م چشمام

*** 

 يخواستگار يخانم کامکار دوباره زنگ زد و قرار شد پنج شنبه برا شیهفته از موضوع تماس خانم کامکار گذشته چند روز پ هی

 امروز سه شنبه است و انیب

 ... بخرم  یقراره امروز بعد از مطب با سحر برم و لباس مناسب دمیمراسم پنجشنبه لباس نخر يهنوز برا من

 سحر شیپ رمیکنم و م یم یامروز هم تموم شد پوف يها ضیمر باالخره

 زمیعز یمنش یخسته نباش -

 عروس خانم یشما هم خسته نباش -

 اد؟یمطب مگه قرار نبود عصرا سروناز ب يچرا عصر دوباره تو اومد یراست...  میسحر پاشو آماده شو بر -

 امیزنگ زدم بهش گفتم خودم م يلباس بخر میبر یچون گفت یچرا ول -

 واقعا یمرس... آهان  -

 ...  ونمیمن حاال حاال ها به تو مد زمیعز کنمیخواهش م -

 ها شهیم رید میحاال هم زود حاضر شو بر... ها  یزنیحرفا م نیاز ا نمینب گهیسحر د -

 میرو برداشتم و راه افتاد لمیاز وسا يسر هیاتاقم و  يرفتم تو منم

 سمت پاساژ میقبول کردم و رفتبودم و دوست داشتم  دهیرو د قشیداد منم چون سل شنهادیغرب تهران پ يپاساژ تو هی سحر

 یلخت یلیلباس ها خ يهمه  ای...  شهیهم داره شب م گهید ستیپس فردا ن يبرا یلباس مناسب چیه میگردیم میساعته دار دو

 یساده و معمول یلیخ ایهستن 

 ...  ستین یچیسحر خسته شدم ه... اه  -

 چطوره؟  هیاون لباس طوس یلیل -

 کدوم؟  -

 گهیخورده د یکمربند مشک هیشلوارش  يبابا همون کت شلوار که رو -

 میبا سحر رفت...  خوردیم یمراسم نیو ساده بود و به درد همچ کیواقعا ش...  دمیدست سحر رو گرفتم و اون لباس رو د دنبال

 تو تا لباس رو پرو کنم

 من پرو کنم؟ دیبد شهیهست رو م نیتریکه پشت و هیسالم آقا اون کت شلوار طوس -

 خوره؟  یبهتون م میدار 38 زیخانم از اون لباس فقط سا -

 ... من رو داشتن  زیفقط سا خوشبختانه
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  دیاریهمون رو ب 38من  زیبله سا -

 ارمیاز تو تن مانکن در ب دیآخه با گه؟ید دیخانم مطمئن -

  دشیاریبله آقا مطمئنم ب -

 ... لباش نشست  يرو یلبخند عوض هیبعد هم ... نگاه به سرتاپام کرد که چندشم شد  هیمغازه بود  يکه تو يپسر

 ...  38 زتیسا نکهیمثل ا...  یبله خانم -

 لباسو  دیاریاگه ورندازتون تموم شد لطفاً ب -

 ... تم تو اتاق پرو از دستش گرفتم و رف... لباس رو آورد  نیتریو يخودش رو جمع کرد و رفت از تو... حرف زدنم جا خورد  از

 ... اومد  یسرم م ییقدر خوب بود که سحر باهام بود وگرنه معلوم نبود چه بال چه

انقدر بهم  کردمیاصال فکر نم... تنم  يلباس رو تو نهیتا در رو باز کنم که سحر بب کنمیبه خودم م نهییآ ينگاهمم تو نیآخر

 ادیب

به در خورد سحر گفت که در  يتقه ا... عاشقش شدم  دادیتر نشون م دهیام رو کش دهیکش يشلوارش تنگ بود پاها نییپا چون

 ...  نهیرو باز کنم که بب

 خوبت کلیه نیخوش به حالت با ا...  يشد یعال یلیل يوا -

 به نظرت؟  رمیبگ نویهم... چرت و پرت نگو انقدر  -

  ؟يخودت دوستش دار يشد یبه نظر من که عال -

 ... آره به نظر منم محشره  -

  میحساب کن رونیب ایب اریدر ب یهست یمعطل چ گهیپس د -

 ... موقع فروشنده اومد سمت اتاق پرو  همون

  نم؟یتو تنشون بب شهیم -

 ...  یهم که عصب سحر

 پر رو  يپسره ...  شییییا...  دینیخواهر خودتونو بب دییبفرما شهینم رینخ -

 ...  رونیرو در آوردم و اومدم از اتاق پرو ب لباس

 چنده؟  دیآقا فرمود -

 واسه شما مفته -

  شه؟یچه قدر م... ممنون  یلیخ -

 ... مثل شما مفته  یخوشگل يگفتم که واسه خانم ها -

 رونیب رفتمیکردم تو صورتت و از مغازت م یکنم وگرنه لباستو پرت م دیکه مجبورم ازت خر فیآقا دهن منو باز نکن ح -

 ...  میو راه افتاد میرو برداشت نیپاساژ و ماش نگیسمت پارک میرفت...  رونیب میو اومد میحساب کرد یهزار بدبخت با
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 بودا ریپسر چه قدر گ نیا یلیل -

  یعوض يآره پسره  -

 نتشیتا دوباره بب اوردیلباس دست سحر بود و داشت لباس رو از اون در م يمشما

 رمیگ یم گهیلباس د هیاومده بردار من  سحر اگه خوشت -

 کردم؟  دایپ یچ نیبب... نه بابا تو تن تو قشنگ بود  -

  ؟یچ -

 ارویکارت مغازه  -

 که تعجب نداره نیا گهید زارنیم دیخر يمشما ها يخب همه کارتشون رو تو -

 ... نوشته  يزیچ هیآخه پشت کارت  -

  ؟یچ -

 ... شماره هم نوشته بهروز  نییپا) زنگ بزن  یمنه اگه دوست داشت هیشخص يشماره  نیا زمیعز: (نوشته  -

 ...  یعوض...  دهیم یکی يکرده به هر دختر یسیکنن فکر کنم چنتا کارت پشت نو شیخاك برسر عقده ا -

 گوششو ببره؟ ادیبه آقا داماد بگم ب يخوا یحاال هرس نخور م -

 ...  یکنیداماد داماد م ستین يحاال که خبر... مسخره  -

  ت؟یخواستگار امیپس پنج شنبه من قراره ب -

 ...  شمینه من زن تو نم -

 قبول کن... عشقم ... من  زیتو رو خدا عز -

 ... کردم و رفتم خونه  یازش خداحافظ... سحر  يدم خونه  میدیکه رس میدر آورد يمسخره باز انقدر

 ...  دمیقشنگش د يچشما يرو تو نیو به مامان نشون دادم برق تحس دمیپوش گهیبار د هیلباسم رو  دمیرس تا

مامان هم هر چه ...  دمیبوس براش فرستادم و گرفتم خواب هیکردم به کمدم و  زونشیآو...  کیاست هم ش دهیهم پوش گفت

 ... ندارم  لیشام بخور گفتم م ایقدر گفت ب

*** 

 دلم هست يهمتا تو یب یسترسا... من  يپنج شنبه است و روز خواستگار امروز

رو  میبلند مشک يتازه از حموم اومدم و دارم موها...  گهیفقط دو ساعت د یعنی انیب 8و مهمون ها قراره ساعت  6ساعت  االن

 ...  کشمیاتو م

  رهیور و اون ور م نیا یاز من استرس داره و ه شتریمامان ب... و قراره تا اومدن مهمون ها برگرده  رونیرفته ب فرهاد

 ...  هینره امروز خواستگار ادشیزنگ به بابات بزن بگو  هیمادر  یلیل -

  ن؟یمگه بهش نگفت -
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 ..بره ادشی دیشا گمیچرا م -

 ...  رمیگیبابا رو م یگوش يو شماره  دارمیرو برم تلفن

 ...  دهیبوق باالخره تلفن رو جواب م یاز کل بعد

 ... سالم بگو  -

 ... نرفته که  ادتونیمراسم امشب رو  نمیا زنگ زدم ببسالم باب -

  ؟یچه مراس -

 ...  گهیمن د يخواستگار -

 مگه امشب بود؟  -

  گهیبله د -

 زنگ نزن تو جلسه ام گهید امیباشه م -

 ... قطع کرد  یخداحافظ بدون

دخترت هم کار  يروز خواستگار دیحتما با ؟یپول جمع کن يخوا یمن بگه آخه پدر من چه قدر م يبابا نیبه ا ستین یکی

 الهیخیبشر ب نیکه چه قدر ا يوا...  یکن

 ...  دمیرقصیبه آرامش داشتم م اجیعادتم بود هر وقت احت دنیآهنگ گذاشتم و شروع کردم به رقص کمیاتاقم و  يتو رفتم

 ... که در باز شد و فرهاد اومد تو  دمیرقصیخودم داشتم م يحال و هوا يتو

  ؟یرقصیم يتو دار انیمهمونات م گهیکم د هی ؟یلیل یشیآدم م یک خدا تو يا -

 ... دلم خواست برقصم ... کنم  کاریخب چ -

  ؟یکن یعروس يخوا یم يچطور یمونیبچه ها م نهیتو که ع دونمیمن نم -

 ... نکن فرهاد  تمیاذ -

  ؟ياسترس دار یلیخ...  میتسل... باشه بابا داد نزن  -

 چطور مگه؟... استرس؟ نه  -

شب ...  یرقصیم يتو هروقت استرس دار...  رمیبرم بم دیسال نشناسم با 23من اگه تورو بعد  یبگ یتونیبه من دروغ نم -

  ادته؟یکنکورت 

  ؟ياون افتاد ادیوا چرا  -

 ...  یپس به من دروغ نگو موش...  يدیرقصیها م وونهید نیع یچون اون شب هم داشت -

 چه زود گذشت...  ریبه خ ادشی...  دمیرقصیاون موقع هم داشتم م یگیست مرا -

 مهمونا؟  شیپ يایب يخوا یلباسا م نیبا ا -

 کنمینه بابا االن عوضشون م -
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 ها انیم گهید کمی... پس زود باش  -

 ...  يکرد پیداداش چه خوشت -

 ... ندارم  شتریخواهرم که ب هیهاااا  شمیسرم دارم برادر عروس م ریخ گهیبله د -

 بابا اومد؟ یراست... داداش گلم بشم  يمن فدا -

 ...  یاومدم بگم نگران نباش..رفت  ادمیبگم  نویآره اومده بودم هم -

 ...  امیم شمیتو برو منم حاضر م یباشه مرس -

 رفتم آهنگ رو خاموش کردم و رفتم سمت کمد لباسام... رو بست و رفت  در

 شتریدفعه چشمام رو ب نیا... کردم  شیآرا یو کم شمیآرا زیم ينشستم جلو...  دمیکردم و پوش دایبودم رو پ دهیخرکه  یلباس

 ... کردم  شیآرا

بوس واسه خودم  هی... من رو عوض کنه  ي افهیکردن انقدر ق شیآرا شتریب کمی کردمینگاه کردم فکر نم نهییآ يرو تو خودم

 تره  نیکه فکر کردم اگه حجاب داشته باشم بهتر و سنگ رفتمیم رونیداشتم از اتاقم ب... فرستادم 

 گهید... بودم  دهیهم دو ساعت موهام رو اتو کش یالک... انتخاب کردم و انداختم سرم  یشال طوس هیرفتم سمت شاالم و  پس

مامان و فرهاد از ...  نییو رفتم پا دمیهم پوش یطوس یکفش عروسک هیس وسوا یبا کل... کفش  موندیکامل بودم فقط م

 ... دهنشون باز موند  دنمید

 ... مامانم  شیرفتم پ... زد  یلبخند پر معن هی دیمن رو د یبابا هم وقت یحت

 مامان چطور شدم؟  -

 ... خوشگلم  يماه تر شد يماه بود -

آب ... فرهاد رفت و در رو باز کرد ... بلند شد  فونیآ يهال نشستم همون موقع صدا يو رفتم تو دمیمامان رو بوس صورت

 ... شدم  ندمیبا خانواده همسر آ ییارویدهنم رو قورت دادم و منتظر رو

 ... داشت  یمهربون يبود و چهره  یداشت و موهاش جو گندم يوارد شدن اول پدر عماد که مثل عماد قد بلند یکی یکی

با مادر عماد هم سالم و ... نداشتم  یباشه اما بود و منم مشکل يمادر عماد چادر کردمیفکر نم... عماد با روشنک مادر  بعد

 کردم یاحوال پرس

 ...  دیسالم خانم کامکار خوش اومد -

 ... باشه  یو خانم بایدختر ز یلیخ دیانتخاب عماد با دونستمیم... ماشااهللا ... سالم عروس گلم  -

 ... از اون طرف  دییبفرما...  نیف دارشما لط -

 ... به دلم نشست  یلیفر خ يدختر الغر سبزه با موها هیبود  یدختر بانمک یلیهم خ روشنک
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 یلیاومد و کرواتش هم خ یبهش م یلیکت شلوار خ... من  ياهایرو دیمرد سوار بر اسب سف... نوبت وارد شدن عماد بود  حاال

 رهیو خ بایز یلیدسته گل بزرگ که فقط گل رز قرمز داشت و واقعا خ کیو  یمشک یورن يکرده بود با کفش ها کشیش

 ... کننده بود اومد کنارم و دسته گل رو بهم داد 

 دییبفرما... خانم  یلیسالم ل -

 ...  نیخوش اومد یسالم مرس -

 يآروم و جور یلیکه خ شدیداشت از کنارم رد م کردیم یلیل یلیل شیانگار نه انگار تو ک زارهیتنگش م یخودم گفتم چه خانم با

 :که فقط من بفهمم گفت 

 من  یلیل ادیبهت م یلیلباست هم خ...  يچه قدر ناز شد -

بابا چنان ... فرهاد نشستم  یمطمئن بودم قرمز شدم خودم رو جمع کردم و رفتم سمت مهمونا و کنار صندل ینگفتم ول يزیچ

 یاز تصور فکرم خندم گرفت ول... هااا  یعوض رونیمن ب ياز خونه  دیبر: خواست داد بزنه  یکرده بود که انگار دلش م یاخم

 میشد که من و عماد بر نیبر ا میو رسم و رسوم اون موقع تصم میقد يزدن درباره  فحر یبعد از کل... زود خندم رو خوردم 

 ...  میاتاق من و حرفامون رو با هم بزن يتو

 تادم و رفتم سمت اتاقم از عماد راه اف جلوتر

 دینیبش دییبفرما -

 یلیل یحرف بزن یانقدر رسم ستیالزم ن -

 به هم؟  میبگ یچ دیاالن ما با... کالً  نهیمدلم ا -

 ... خب معلومه  -

 شروع کن خب یدونیتو که م یعنی... شما  -

  دونمیراستش منم نم..راستش -

 شد پس؟  یاز اون موقع که معلوم بود چ -

 هااا خورمتیم امینکن م يجور نیا افتویسوخته قپدر  -

 ...  دمیکردم و خجالت کش سکوت

  ه؟یمورد عالقه شما چ يمثال غذا ایداره؟  ییها یژگیآل شما چه و دهیمرد ا... مثالً من بگم  دیفکر کنم با یلیل -

 ... آورد  یدر م يخندم گرفته بود صداش رو عوض کرده بود و داشت مسخره باز افشیق از

  م؟یموضوع جذاب حرف بزن هیراجع به  يخوا یاصالً م...  گهیچرت و پرت ها د نیاز ا دونمیخب چم...  يخندیم یواسه چ -

 ... خاصش زد  يشد و دوباره از همون لبخندا يموذ افشیق

  ؟یچ -
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 میزاریم دمیآهان فهم... بذار فکر کنم .. . میزاریاسماشون رو هم م...  میمن دوست دارم دو تا بچه داشته باش نیبب... بچه  -

 دارا و سارا چطوره؟ 

 ...  کدادیو ن کنازین میزاریم...  کنمیاسماشون رو من انتخاب م رینخ -

راجع  يبگه دختر تو حاال نظر ند ستین یکیآخه ... دادم  یچه سوت دمیعماد فهم ي افهیو با نگاه کردن به ق قهیاز چند دق بعد

  ؟يریمیبه بچه نداشتت م

 ...  دونمیقرمز شدم م بازم

 یاگه قرمز بش م؟یاالن بچه دار بش ایحاال مگه بهت گفتم ب ؟يچرا باز قرمز شد... تو رو  نمیخانم؟ بب یلیپس تو هم آره ل -

 ...  نمتیبب... لبو و گل لبو ها  میزاریاسم بچه هامون رو م

 من رو مجذوب خودش کرد یمشک لهیدو تا ترو بلند کردم و دوباره اون  سرم

  میحرفامون رو زد میو بگ نییپا میبر گمیم... حاال شد  -

  میباشه بر -

 ... هوس بچه به سرت نزنه  یتا تو باش...  رمیگیآقا عماد حالتو م نییپا میخودم گفتم بذار بر با

 ... سر جاهامون  میو نشست نییپا میپله ها اومد از

 : دیعماد روش رو کرد سمت من و پرس پدر

  ه؟یشد جوابت چ یدخترم چ -

پدر من؟  یپرسیسواله م نیا: خواست بگه  یلباش بود و انگار م يرو روزمندانهیلبخند بزرگ و پ هینگاه به عماد کردم  هی

 ... معلومه که جوابش مثبته 

 بهتون بدم یجواب تونمیفکر کنم و تا هفته بعد نم شتریخوام ب یراستش من م -

 ... جوابت مثبت باشه  دوارمیام... باشه دخترم حقته  -

لبش نبود و جاش رو  ياز اون لبخند رو يخبر گهید دمیو باالخره د نمیعماد رو بب ي افهیخواست اون لحظه ق یدلم م یلیخ

زود  ياریرو زود به دست ب يزیبله آقا عماد اگه چ...  زدمیمندانه م روزیدفعه من بودم که لبخند پ نیاخم کوچولو گرفته بود ا هی

 ...  يدیهم از دستش م

 :که فقط خودش بشنوه بهش گفتم  يآروم و طور شدیرفتن بلند شدن عماد که داشت از بغلم رد م يبعد مهمونا برا کمی

 ... لبو و گل لبو  دیاخمالو رو دوست ندارن ها از من گفتن نه ببخش يبابا کدادیو ن کنازین

 ... زد و رفت  يو نگام کرد پوزخند برگشت

 دمیراحت خواب الیرفتم باال و با خ منم

*** 
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که از اول جواب  نیرو به در خواست ازدواج عماد بدم با ا مییجواب نها دیهفته با نیا يو من تو میشد دیجد يهفته  وارد

 ... جواب من مثبته  ادینخواستم عماد فکر کنه تا ب یدونستم ول یخودم رو م

زحمت  یلیخ...  کنهیتا کنکور نمونده و داره از زمانش حداقل استفاده رو م يزیچون چ ادیکم مطب م یلیروزا سحر هم خ نیا

... خوشم اومده  تشیاز شخص یلیشناختم و خ شتریمدت ب نیا يسروناز رو تو... خواد برسه  یکه م يزیبه چ دوارمیام کشهیم

 ...  بایبا قد متوسط رو به کوتاه و البته به شدت ز فیدختر ظر هیسالشه ، 21و فقط  کترهیاز من و سحر کوچ

 ...  دمیلبخند جواب م هیتلفن از خونه است با  کنمیم میگوش ي، نگاه به صفحه  زنهیزنگ م میمطبم نشستم که گوش يتو

 الو سالم -

 مادر؟  یسالم دخترم خوب -

 شده؟  يزیخوبم ، چ یمرس -

خواد  یکنه و م یم یتاب یب یلیخواست بشه زنگ زدم بهت بگم خانم کامکار زنگ زده بود گفت پسر من خ یم ینه بابا چ -

 که نکردم؟  يبد کار... منم گفتم که جوابش مثبته  ه؟ی،جواب دخترتون چ رهیزود جواب بگ

 ؟ جواب مثبته نیچرا زود گفت زنمیاومد خونه بهتون زنگ م یگفتیمامان خب م -

 ...  دونستمیچم... کردم ، من گفتم حتما جوابت مثبته  يبد کار نکهیمادر مثل ا دیببخش -

 ... خواستم بگم اگه زنگ زدن جواب مثبت رو بده  یخودم هم م يکرد يخوب کار... کردم مامان  یشوخ -

 ...  یشیعروس م يدار شااهللایپس ا -

 نگفتن؟  يزیچ گهیمامان د -

 ...  میحرف ها صحبت کن نیخونه ما و راجع به مراسم و ا انیفردا شب ب چرا مادر قرار شد -

 من لباس ندارم ... فردا؟ چه زود  -

 ... آورده بود  هیخب مادر همون لباست رو بپوش که فرهاد برات از ترک -

  رم؟یبراتون بگ گردمیدارم از مطب بر م يخوا ینم يزیمامان شما چ... اصالً حواسم به اون نبود  یگیراست م -

  زمینه عز -

 ... پس خداحافظ  -

حس  هیدلم  يتو رهیم شیخوب داره پ یلیخ یشکرت همه چ ایخدا... شد  یکرد و تلفن رو گذاشتم اصالً باورم نم یخداحافظ

 ... چشند  یطعمش رو م يروز هیدختر ها  يکه همه  يزیچ...  شمیهست منم دارم عروس م یخوب

 ... گفت و خوشحال شد  کیفردا رو گفتم اونم بهم تبر ي هیفرهاد هم زنگ زدم وقض به

*** 
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خواستم از صبح خونه  یم... امروز رو کنسل کنه  يها ضیاز قبل به سروناز گفته بودم که زنگ بزنه و مر رمیمطب نم امروز

بهت کمک  اریرو ب یکیهمه کارگر  نینکن ا تیذمامان گفتم انقدر خودت رو ا نیباشم و به مامان کمک کنم ،هزار بار به ا

 ... چسبه  یکارها رو انجام ندم به دلم نم ودممن خ گهیو م رهیسرش نم يکنه اما حرف تو

 ... اتاقم که حاضر شم  يرفتم تو ینیریو ش وهیاز آماده کردن م بعد

زانو  يقرمز تنگ و ساده که تا رو رهنیپ هی دمشیجا نپوش جیتا حاال ه...  ارمیکمد در م يخوام بپوشم رو از تو یکه م یلباس

شال سرم کنم پس  دیهست که با ادمیدفعه  نیا...  یمشک یسانت 10پاشنه  يبا کفش ها یساپورت کلفت مشک هیاست با 

 ...  کنمیطور خاص سرم م هی مرو ه میشال مشک...  رسمیبه موهام نم ادیز

 ...  کنمیم شیو بعد چشمام رو آرا زنمیرژ قرمز هم م هی

چشمک هم به خودم  هیو  فرستمیبوس واسه خودم م هی شهیخوب شدم بازم مثل هم یلیخ... کنم  ینگاه م نهییآ يخودم تو به

 ... زنمیم

 ...  رسنیهال با اومدن من مهمون ها هم م يتو رمیم

کت تک که  هیبا  يشلوار سورمه ا هی ستیکت شلوار تنش ن گهیبه عماد د رسمیوآخر م کنمیم یاحوال پرس یهمه به گرم با

 یلیما خ يبچه ها يواااا: افتم  یدو خواهر م لمیف يتو یلیحامد کم الوگید ادی... شده  یاونم عال... تره  رهیت کمیاز شلوارش 

 ...  رفت، از فکرم خندم گ...  شنیخوشگل م

به حرف  کنننیهمه شروع م... بابا امروز خوشبختانه زود از سر کار برگشت و من رو حرص نداد ... مهمونا  شیپ نمیشیو م رمیم

خونده بشه تا  نمونیماهه ب هی تیمحرم غهیص هیو ازدواج  یقرار شد که قبل از عقد رسم... من و عماد و مراسم  يزدن درباره 

 يبود که قبل از وارد شدن اسمامون تو یخوب یلیکار خ نیه نظر من هم اب...  میآشنا ش همبا  شتریو ب رونیب میبا هم بر

 ...  میشیآشنا م شتریهم با هم ب يشناسنامه 

کنارم بود و الزم نبود بلند شم و  زیم يرو میاس ام اس اومد خوشبختانه گوش میکه واسه گوش دادمیبه حرف ها گوش م داشتم

کار واجب  یکس دیدستم و اس ام اس بدم اما بعد با خودم گفتم شا رمیبگ یوشاول گفتم زشته االن من گ...  ارمشیبرم ب

 ...داشته باشه 

 ... از طرف آقاتون ... رژرو نزن  نیا گهید یآد و خوشگلت کرده ول یبهت م یلیرژه خ نیکه ا نیبا ا: ناشناس بود  شماره

باباش  يروش رو کرد اون طرف و مثالً داشت حرف ها کنمیمن دارم نگاش م دیرو بلند کردم و به عماد نگاه کردم تا د سرم

داشتم ... بامزه شده بود  یلیخ افشیق... حرف بود که بترکه  هیو انگار منتظر  زدیخنده موج م افشیق يتو یول کردیرو گوش م

 ! من رو از کجا آورده؟ يشماره  نیا کردمیبا خودم فکر م

 :ام اس فرستادماس  هیکردم و بعد براش  ویشمارش رو س اول

از طرف ...  کنمیو تا عمر دارم ازش استفاده م ادیرژ خوشم م نیمتاسفانه از ا یخوشگلم ول شهیو من هم ادیبهم م دونمیم(

 ...خانمتون 
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 ...  نمیرو بب افشیق خونهیداره م یخواست وقت یم دلم

 هیبلند کرد و چشماش رو خمار کرد و  شیگوش يسرش رو از رو... شده  ینیدید افشیچون ق خونهیکنم االن داره م فکر

 ..بهم کرد ینگاه طوالن هیپوزخند زد و 

 ... بشرم  نیخدا من عاشق ا يوا

 ... خونده بشه  نمونیب تیمحرم ي غهیها زده شد و قرار شد فردا ص حرف

بود و  دهیکه پوش نیم با ابر تونستمیبا اون لباسا که نم... مامان گفت من تا دم در برم و راهشون بندازم  یخداحافظ موقع

و  یسمت در خروج رفتنیداشتن م عیمهمونا سر... کوچه  يتو رفتمیو بعد م دمیپوشیمانتو م هی دیلباسم بلند بود اما با نیآست

 ...  کردمینم دایمن هول شده بودم و مانتوم رو پ

 چادر من رو سرت کن برو  نیا بایرفتن  نایا يمادر ول کن تا تو دنبال مانتوت بگرد یلیل -

مامان رو برداشتم و رفتم دم در ، عماد هنوز من رو  دینداشتم چادر سف ياومد اما چاره ا یچادر نم پمیکه اصال به اون ت نیا با

شروع کرد به  هویبعد ... صورتم  ينگاه گذرا بهم بکنه که موند رو هیاومد  نیبود موقع سوار شدن ماش دهیچادر ند يتو

اون لباس  يشدم حاال من هر چه قدر هم زشت شده بودم تو یاز دستش عصبان... بود  هکه قرمز شد دیخندیم يطور دنیخند

 ... خودش رو نگاه هم نکردم و رفتم تو  گهیکردم ، اما د یبا خانوادش گرم خداحافظ...  دیخندیبه من م دینبا

که دختر به  یخوشگل یلیبگه خودت خ ستین یکینفهم ،  ي پسره: لب غر زدن  ریرو از سرم برداشتم و شروع کردم ز چادر

 ...  یکنیرو مسخره م يناز نیا

عماد  يشماره  دمیرو نگاه کردم تا د یگوش يصفحه ... که برام اس ام اس اومد  زدمیلب حرف م ریداشتم ز يطور نیهم

 ... نذاشت  يخواستم نخونده پاکش کنم که کنجکاو یم... حرصم گرفت 

حاال ... که بهت نخندم  یچادرت رو سر و ته سرت نکن یخواست یخوب م ؟یکنیحاال چرا قهر م... خودم  یبر ننه نقل سالم

 خب؟...  گهید یآشت

که چادرش  دمیدیرو م یبهش حق دادم مطمئن بودم خودم هم اگه کس...  یسرت کن یتونیچادر هم نم هی یلیبر سرت ل خاك

 ...  دمیخند یبهش م یرو سر و ته سرش کرده کل

 ... اس ام اسش رو ندادم بذار فکر کنه باهاش قهر کردم  جواب

 ... لبخند خودم را به دست خواب سپردم  هیاز کمک کردن به مامان رفتم و لباسم رو عوض کردم و با  بعد

*** 

شده  دنیاز صبح راه رفتنم فقط رقص...  فیتوص ریحال غ هی... حالم خوبه  یلیخ... از خواب بلند شدم  میگوش يبا صدا صبح

 نیا ایخدا...  گهیقر د هی رمیاون ور م دمیقر م هی رمیور م نیا...  جانهیو ه ياز شاد ستیاز استرس ن دنمیدفعه رقص نیا یول

 ... موقت رو بخونن برامون  غهیص میحاضر بشم که بر ودز دیبا...  ریروزا رو از ما نگ

 ... بله از عماده ... اس ام اس دارم  اومد فکر کنم میگوش يصدا
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 به خوشگل خانم خودم سالم

 )بپوشم خوبه؟  یشلوار مشک هیبا  یمشک دیسف يچهارخونه  رهنیپ هی خوامی، من م یلیل

 يخواد، نخواستم امروز رو خراب کنم و نقشه  یلباساش از من نظر م يپسر بشم که انقدر خوبه که درباره  نیا يفدا یاله

...  شهیاونم خوشحال م يجور نیبا خودم گفتم منم ازش نظر بخوام ا...  دادمیجوابشو م دیقهر کردن رو کالً انداختم دور با

 :برداشتم و نوشتم مویپس گوش

 زمیعز سالم

 ...  ادیخوبه مطمئنم بهت م آره

 )بپوشم ، خوبه؟  یبا شلوار و شال طوس یمانتو صورت هیخوام  یم منم

 :جوابم رو داده  دمیو برگشتم و د ییدستشو رفتم

 بوس ... افتم  یحاضر شو دارم راه م...  ادیبه رنگ چشمات هم م ادیبهت م یلیخ زمیعز آره

 يهمه ... که به عماد گفتم  دمیرو پوش ییو صبحونم رو خوردم رفتم باال و حاضر شدم همونا نییبلند شدم و رفتم پا زود

 ...  میفتیو راه ب ادیخانواده حاضر بودن فقط مونده بود عماد هم ب

از  انیکامکار هم خودشون ب يقرار بود خانواده  میفتیشدن که راه ب نی، همه سوار ماش دیعماد هم رس... اومد  فونیآ يصدا

 يلباساش رو با لباسا شدیاورم نمب...  دمیشد و من لباساش رو د ادهیپ نشیاز ماش... عماد  نیخونشون ، من رفتم سمت ماش

کاراش بودم ، با چشمام ازش تشکر کردم که انقدر  نیعاشق ا...  یشرت صورت یه تیبا  یشلوار طوس هیمن ست کرده بود 

 ... خوبه 

 ... عماد هستم  نیماش يما هم خونده شد و االن تو تیمحرم ي غهیص

 خودم یلیل يشد گهیخوب د -

 حرف نزن جلوت رو نگاه کن ادیآقا مجنونه ز -

  رون؟یناهار ب میبر میچونیخانواده رو بپ يا هیپا گمیم یلیل -

 هستم یمن دختر خوب...  رینخ -

  میبه خودمون بد یحال هیکم کن  کمیدختر خوب حاال امروز از خوب بودنت  -

  کنمیباشه قبول م... بذار فکر کنم  -

 ... خانواده  چشیپ يبه سو شیپس پ -

به قول ... لحظه فکر کردم سوار جت شدم  هیپدال گاز و هر چه قدر توان داشت فشار داد  يگفت و پاش رو گذاشت رو نویا

کس هم زنگ نزد بپرسه ما  چیجاست که ه نیجالبش ا... راحت گممون کردن  یلینبود و خ یخانواده کار سخت چشیعماد پ

 ... رو داشتن  چشیپ نیا یاحتماالً آمادگ گهیعماد م...  میکجا رفت
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 نییتز يبرا ینیچ يبالن ها نیسالنش از ا يو خاص بود تو کیش یلیرستورانش خ...  ینیرستوران چ هی میناهار رفت يبرا

خالصه خوب تونسته بودن که حس رو ... بود  نیچ يدرباره  يادیز يها یسالن هم نقاش وارید ياستفاده کرده بودن و رو

 ... منتقل کنن 

 ... ستوران رو آورد ر يمنو گارسون

 يمن رو آورد یبدجنس یلیخواستم بزنم تو سر عماد بگم خ یبودن م بیعج یلیهمشون خ اوردمیاز غذاها سر در نم یچیه

 ... نه  گهید یکن عمیکه ضا نجایا

  ؟يخوریم یتو چ یلیل -

 واسه منم سفارش بده؟  يخوریخودت م یهرچ -

 خورمیمنم م يبخور یتو هرچ... نه نشد سفارش غذا امروز به عهده تو  -

خوشبختانه کنار غذاها شماره داشت و کنار هر غذا عکس همون غذا رو هم ...  کنهیم تیمعلوم بود داره اذ شیموذ ي افهیق از

 گذاشته بودن 

 ...  ارنیرو ب 7شماره  يبگو غذا ستین یباشه حرف -

  ه؟یاسمش چ -

 :رو هل دادم طرفش و گفتم منو

 ... بخون اسمش رو به آقا بگو  يتو که کور نبود زمیعز -

منتظر بودم نتونه بگه اسماشون ... کنه  ادداشتیموقع گارسون مخصوص سفارش غذا اومد و اسم غذا ها رو خواست تا  همون

 نگاه پر از غرور نگاهم کرد هیو با  اسم غذا رو گفت يحرفه ا یلیبهش بخندم اما با کمال تعجب و خ یرو ، و من کل

  ؟يریمچ منو بگ يخوا یم خورمیغذا م نجایبار ا هی يآخه جوجه من هفته ا -

 کامل دارم مانیمن به تو ا زمیمن؟ نه عز ؟یک -

 بهت بگم  يزیچ هیجلو  اریگوشتو ب -

 زیچه چ نمیتا بب کیمگه فاصلمون چه قدره؟ به هر حال گوشم رو بردم نزد گهید يجور نیخودم گفتم وا خوب بگو هم با

 خواد بگه  یم يسرّ

 ... عاشقتم جوجه  -

 بگه  يهمون جور شدیاست خب نم وونهیبشر د نیخدا ا يا

 ...  یروان شتریمن ب -

 ...  وونهیدو تا د... م ها باور نداشت کنهیبودم خدا در و تخته رو جور م دهیشن... خنده  ریز میدوتامون زد هر

از نظر کل  خورهیم ینیچ يجا و غذا نیا ادیبار م هی يکه هفته ا یکس يمن جلو کردمیاعتراف م دیبا... رو آوردن  غذامون

 خوردمیم يخورد منم همون طور یم يکردم و اون هرجور یفقط به دست عماد نگاه م...  ممیتسل میکل تسل
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 یافت یزود راه م يایجا تو هم ب نیا امینه استعدادت خوبه اگه هر هفته که م -

 ... استعدادم خوبه  یمن تو همه چ زمیعز -

 ... بشمار ... بر منکرش لعنت  -

  2کن هرکول  رونیاز سرت ب ؟يبر ییجا ییبه بعد تنها نیتو از ا زارمیمن م يواقعاً فکر کرد -

 ؟ 2حاال چرا هرکول  -

  2و تو هرکول  1ن فرهاد هرکول چو -

  ؟یهست یاون وقت تو چ... آهان  -

 ...  یصدا کن... خفته و  يبایپرنسس و ملکه و ز یتونیمن رو م -

 پرنسس جونم؟ یاون وقت رودل نکن -

  م؟یروز بر هی شهیم نمیتو رو بب هیدوست دارم آتل یلیخ یراست ؟یخواد نگران من بش یتو نم 2نه هرکول  -

عکس  ياریلباس ب یتونیبهتره چون اون وقت م میبعد فکر کردم فردا بر میخواستم بگم بعد از ناهار بر یم... آره حتماً  -

  يبنداز

 اون وقت  شهیخوب م یلیآره خ يوا -

 چطوره؟  میندازیچند تا عکس هم با هم م یاگه دوست داشته باش -

 تو خونمون  مینزیم میبعد که ازدواج کرد هینظر خوب یلیخ نمیا -

خواستم خودم برم اما گفتم تو هم  یم... دنبال خونه  میاز پس فردا بر ایب هیآتل میبر میخوا یفردا که م... خونه  یگفت یراست -

 بهتره  یباش

 ... آخه مطب  -

 ...  گهید میریتموم شدن م ضاتیخب هروقت مر -

  شه؟یم یچ هیپس آتل رونیب يریتو م یراست ،یکنیکه درك م یمرس... خوبه  يجور نیآره ا -

 ... جوجه  یخواد نگران باش یتو نم هیهست تو آتل ادیآدم ز -

 ... جوجه نه پرنسس  -

  شهیتکرار نم گهیچشم پرنسس د -

 ... باال قبول نکرد و رفت  ایبه عماد گفتم ب یما ، هرچ يسمت خونه  میحرف زدن غذامون تموم شد و رفت یاز کل بعد

 ... لباس خوشگل دارم بردارم و واسه فردا آماده کنم  یبرم هرچ دیذوق دارم با یلیفردا خ واسه يوا

*** 

 ... امروز من هم تموم شد و به عماد زنگ زدم  يها ضیمر باالخره

 ام؟یتموم شدن ب ضامیسالم عماد مر -
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 دنبالت امیصبر کن م یخانوم...  زمیسالم عز -

 ...  امیعماد خودم م یمرس -

 دنبالت امیگفتم که م -

 مونمیم نیماش یمطب و فردا ب نگیپارک يتو مونهیم نمیآخه ماش -

 میکن عجله که ندار یفقط کمربندتو ببند و آروم رانندگ یخب هر جور راحت -

 ...  دونمیچشم خودم م -

 ...  2اون چشم گفتنت بشه هرکول  يفدا -

 نمپرنسس خا مونهیشوهر م یاون وقت ب... خدانکنه  -

 ...  ایکم حرف بزن پرنسس پاشو ب -

 ... که داده بود  یرو قطع کردم و راه افتادم سمت آدرس یگوش

و تابلوش رو نگاه  کنمیسرم رو بلند م...  دیتوش رو د دیبود با یکه عال رونشیب ونیدهنم باز موند دکوراس يوا...  هیا هیآتل چه

 ... مردمک  هیآتل: کنم  یم

 دم آقامون درد نکنه... خوشم اومد  یلیهم جالب بود خ اسمش

مکالمه رو قطع  دیتا من رو د زدینشسته بود و داشت با تلفن حرف م يزیبود که پشت م یخانم دمیکه د ينفر نیتو اول رفتم

 ... کرد 

 دییسالم خانم بفرما -

 ... کامکار کار داشتم  يسالم من با آقا -

 درسته؟  نیخانمشون باش دیشما با -

 هستم خوش بختم  یلیبله ل -

 شونهیاتاق ا میمستق دییبفرما دامیمنم ش دیایآقا عماد گفته بودن که م دنتونیخوشحال شدم از د -

 ممنون  یلیخ -

 که نشونم داد و در زدم ییسمت جا رفتم

 ... خانم  دایکار دارم االن ش -

 ستیبلوز تنش ن دمیتا در رو باز کردم د...  گهیکار دارم نرو تو د گهیم یوقت یلیخاك بر سرت ل يوا... نکردم و رفتم تو  توجه

 ... کنه  یو داره لباساش رو عوض م

 نیباشگاه رفته تا ا یبود فکر کنم چند سال يا کهیها عجب ت میخودمون یول...  دیخجالت کش دیفکر کنم من رو د چارهیب

 ... شده  يطور

 یکنیلباس عوض م يدار...  يدار...  دونستمیمن نم...  دیببخش -
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 گذشت که در رو باز کرد و گفت برم تو يا قهیدق 5و در رو هم بستم حدود  رونیرو گفتم و رفتم ب نیا

 خجالتت من رو خرابت کرده  نیاصال ا -

 ...  کردمیبر و بر نگات م ستادمیمینکنه وا یپس چ -

 شوهرتم ها یمگه نا سالمت شهیم یچ -

 یستیهنوز ن -

 ...  شمیم -

  ؟يکردیلباسات رو عوض م یحاال چرا داشت -

 خوب بدم  يبو ادیگفتم خانمم که م دادیعرق م يتنم بود بو امیاز صبح اون لباس قبل -

 ...  یبا ادکلن دوش گرفت نمیبیبله م -

 ... عکساتو بنداز  میپاشو بر الیخیاصالً ب...  رهیگیهمش عطسه ام م هیتو آتل یاز اون موقع که پاتو گذاشت ینه که تو نگرفت -

 ... عکسامون نه عکسات  -

 من نوکر شما هم هستم  -

قرار شد اول چند تا عکس ...  شهیم یقشنگ بود و مطمئن بودم عکسامون عال یلیسمت اتاق مخصوص اون جا هم خ میرفت

 ... عکسارو با عماد بندازم  هیبندازم بعد بق یتک

کفش پاشنه  هیزانو و  يلباس بنفش کوتاه تا باال هی... کردم  دیرو هم تجد شمیکردم آرارختکن و لباسم رو عوض  يتو رفتم

عماد با خودم  يبرم جلو يجور نیا دمیکشیاما خجالت م... دورم خوب شدم اما  ختمیبلند بنفش و موهام رو هم باز کردم و ر

 ... خجالت شو برو  الیخیهم فردا قراره شوهرت بشه ب عدشبهت محرمه ب گهیگفتم احمق جون اون د

 ...  رونیو رفتم ب نییسرم رو انداختم پا آروم

بار بود جلوش شال نداشتم  نیاول...  کردیعماد قفل شد داشت بر و بر من رو نگاه م يچشما يرو بلند کردم و چشمام تو سرم

 کردم جو رو عوض کنم یسع...  دیدیم یلباس نیهمچ يبود من رو تو يبار نیو اول... البته به جز پارك ارم 

 ...  میخب من حاضرم شروع کن -

  رونیلحظه من برم ب هیفقط ... باشه باشه  -

 اومد تو دایخودش ش يبه جا قهیو بعد چند دق رونیرفت ب رهیچش شده و چرا انقدر عرق از سر و صورتش داره م ستین معلوم

 رم؟یس بگازت عک گوریبا همون ف ستیمد نظرت ن يگوریجون خودت ف یلیل -

 عماد کجا رفت؟مگه اون قرار نبود از من عکس بندازه؟  دیببخش -

من ازت  يدوست ندار... گفتن من بندازم ازت  رونیشد اومدن ب یچ دونمینم یعکس بندازن ول شونیقرار بود ا زمیچرا عز -

 عکس بندازم؟ 

 ... شد  یعماد چ نمیخواستم بب یفقط م کنهیم یچه فرق هیحرفا چ نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٥١ 

عکس بندازه  دایش کنمیهست بعدشم االن دارم فکر م ادینور ز نجایچون ا رونیخودم گفتم حتما سرش درد گرفته رفته ب با

 ...  شدیعکسم بد م شدمیهم از خجالت قرمز م رمیبگ گوریف تونستمیراحت ترم اگه عماد بود هم نم

دوست داشتم  یلیخ... بودن همشون  یاختم و واقعاً هم عالعکس اند دادیم دایکه ش ییگورایمد نظرم نبود و با ف يگوریف خودم

عماد رو صدا بزنه که با هم عکس  دایانداختم قرار شد ش یبعد چند بار لباس عوض کردن و عکس تک...  نمیزود عکسا رو بب

 ...  میبنداز

 عماد اومد تو اتاق... بپوشم که با عماد عکس بندازم  یلباس چ دونستمینم

 یبوده سر درد گرفت ادیگفتم حتما نور ز ؟یعماد خوب -

 ... نور؟ آره آره  -

 کدوم لباسم رو بپوشم عکس بندازم دونمیعماد من نم -

از اونا  يخوایم ندازنیو با هم عکس م پوشنیم نجایا انیتو اون کمد چند تا لباس ست واسه عروس دامادا هست که م یلیل -

 م؟یبپوش

 ... باشه خوبه  -

که  يتو اون محوطه ا میو رفت میاسپرت زد پیو ت میدیهر دوتامون پوش یشرت شلوار مشک ییسو هیاول  میدیو پوش میرفت

 ...  میبود و عکس انداخت یورزش يمخصوص عکسا

لوله  یاومد و من همون شلوار ل یلیکه به پوست برنزش خ دیپوش ینارنج شرتیت هیاونم  دمیپوش ینارنج رهنیپ هیمن  بعد

که با  نیو با ا گرفتیکمر من رو م دیعکس اون با يبرا میسادیو وا دیپوش یشلوار ل هیو عماد هم  دمیخودم رو پوش یتفنگ

 یکرد و منم سع یو اخم م گرفتیم گوریخوب ف یلیبشه چون عماد خ یعال نمفکر ک یعکس رو انداختم ول نیخجالت ا یکل

 ... و کارمون تموم شد  میانداخت يخفن و خاك برسر يعکسا نیچند تا از هم... برخورد کنم  يکردم جد یم

چند تا  میکه نشسته بود يجور نیو برامون قهوه آوردن هم میاتاق عماد نشست يو تو میاز عوض کردن لباسامون رفت بعد

 یول میکن یو زود عروس میاونا باش يدلم خواست من و عماد هم جا... مراسمشون قرارداد بستن  يعروس و داماد اومدن و برا

 ... بشم  الشیخیب تونمیهم باشه من نم يکه اگه عماد هرجور دونمیمن م لبتها...  میرو بشناس گریخوب همد دیبا... نه 

 کنم  یخودم حس م يرو ، رو ینیکنم نگاه سنگ یکه دارم اون عروس و داماد رو نگاه م يجور نیهم

 بزن دیآقا عماد کم مارو د -

 کردم؟  یر مفک یداشتم به چ یدونیم -

  ؟یچ -

 بود مونیو عروس میعروس و داماد بود نیا يکه ما جا شدیکه چه قدر خوب م نیبه ا -

  کردمیفکر م نیاتفاقاً منم داشتم به ا -

 ...  میریبگ یو زود عروس میش الیخیماه رو ب کی نیا هیقض ایب گمیم یلیل -
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 ...  میپا بذارر ریحرف بزرگتر ها رو ز یواسه چ میمال هم ش یماه قراره که رسم هی نیآخر ا میدونیمن و تو که م -

 ... تحمل کنم  تونمیآخه من نم -

 ... غصه نخوره ها  گهیهرکول من د... غصه خوردن نداره که  گهید مینیهم رو بب میتونیما که هر روز م زمیعز -

  رهیم نیغمام از ب يهمه  نمشیبیم یکه وقت شییاز اون خنده ها... خاصش  ياز اون خنده ها...  دیخند فقط

 یخونه، بگو با من يریتر م رید کمیزنگ بزن به مامانت بگو  یلیل -

 بگم؟  یواسه چ گهیما که کارمون تموم شد د -

  ؟ییجا هیببرمت  خوامیآخه م -

 کجا؟  -

 ... که  گمینم -

 ... سالش باشه  32که  خورهیچرا اصالً بهش نم کردمیجمله رو گفت داشتم با خودم فکر م نیا یوقت

 يطور نیهم هم دیشا... حرف رو زده  نیپسر بچه ا هی کردیفکر م دیدیرو م"... که  گمینم"گفت  یلحنش رو وقت یهر ک اگه

 ...  کردیبهش عالقه مند م شتریبودنش بود که من رو ب

 رو برداشتم و به خونه زنگ زدم  میگوش

 ... الو سالم مامان  -

 که مامان باشه؟  ادیصدا م نیآخه به ا -

 خب دارهیرو برم یفکر کردم مامان گوش... فرهاد  ییتو -

 شب شده گهیخونه د يایم یپس ک...  ادنیچه قدر امروز ز ضاتیمر -

 ... عماد  هیمگه مامان بهت نگفت؟ اومدم آتل...  ستمیمن که مطب ن -

 پس سالم برسون... نه نگفته بود  -

 ییبرم جا خوامیخونه با عماد م امیم رید کمیزنگ زدم بگم ...  یباشه داداش -

 کجا؟  -

 زهیبهم فکر کنم سورپرا گهینم -

 ... ها  دیش مونیبعدا پش دینکن يکار هی گمیم...  گمیم یلیل -

  ه؟یمنظورت چ -

  گمیبه مامان م... ولش کن مواظب خودت باش  یچیه -

 بود؟ یمنظور عماد چ کردمیفکر م داشتم قهیدق 5رو گفت و قطع کرد تا  نیا

 ...  میو گفت که بر دیکتش رو پوش عماد
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هم داره از ضبط پخش  یکالم یآهنگ ب...  میریم میکجا دار ستیمعلوم ن میدیو هنوز نرس مینیماش يساعت که تو مین حدود

 ...  شهیم

با آهنگ انس  بیکه عج دهیفکر کنم عماد هم فهم...  نهیشیوجودم م يتو یکه آرامش خاص زنهیم ولنیچنان ماهر و نوازنده

 ...  گهینم یچیگرفتم چون ه

  ادیو عماد به حرف م شهیآهنگ تموم م باالخره

  ؟يچشمات رو ببند دیجا به بعد با نیاز ا گهیخب د -

  باشه بستم...  زامیجور سورپرا نیآخ جون عاشق ا يوا -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...  میشیرد م یخاک يجا هیاز  میهم کم شد فکر کنم دار نیچند تا دست انداز افتاد و سرعت ماش يتو نیماش

 کجا رفت که در من هم باز شد  نمیچشمام رو باز کنم که بب خواستمیباز شدن در عماد اومد م يصدا

 ... ها  یچشماتم باز نکن نییپا ایو ب ریخانم آروم دست من رو بگ یلیخب ل -

  میستادیکه وا میشدم چند قدم راه رفت ادهیپ نیونه اش رو گرفتم و از ماشمرد دست

 هست یصندل هی رتیز نیآروم بش یلیل–

 ...  نشستم

 ... ها  یقول بده باز نکن...  امیچشمات رو باز نکن االن من م -

پس ... کنم و چشمام رو باز کنم که با خودم گفتم گناه داره بذار برنامش خراب نشه  یطونیش خواستمیرفتنش اومد م يصدا

 ... نگه داشتم  يچشمام رو همون طور

 ... پاش اومد  يصدا

بچگانه باز کردم  یچشمام رو با ذوق کردیم شیعماد هم همراه ياومد و صدا تاریگ يبسته بود که صدا يهمون طور چشمام

 ... 

دست از نگاه کردن به ... شهر بودن  ينقطه بود و اون نقطه ها چراغا هیفقط شکل  زیهمه چ... ما بود  يپا ریشهر ز ي همه

 ... خودم  يو با عشق چشم دوختم به شاهزاده  دمیشهر کش

 : زدیو م خوندیم يطور نیزل زده بود به من و هم اونم

 تو بدون چشات یب رمیمیم یدونست یبرات ، نم رمیمیم -

 ز برما یرفت

 که دلم بسته به ساز صدات یدونست یم تو
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 برات رمیمیکه من م یدونستیکه نم آرزومه

 برات  رمیمیم

 هنوز  عاشقم

 به ساز دلم يو بسوز یکه بمون یخواست ینم

 رمیمن م یگفت

 تا فرداها ، گل خوشگلم يبر یخواست یم تو

 تا فردا ها از آب و گلم ستین یراه برو

 و گلم، ازآب

 شهر دور هیتک و تنها ،تا  نجایاز ا يری، اگه م ریبخ سفرت

 نور ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو

 نور ایدن هیرسه به  یکه رفتن بدون ما م برو

 نور ایدن هی به

 ریبخ سفرت

 دوباره بساز یتون یز من م یگر شکست برو

 بساز دوباره

 و خسته ، تو باز غرور دیشکسته، ناام یدل از

 و خسته ، تو باز غرور دیشکسته، ناام یدل از

 بازم غرور تو

 یمن تو حروم بش یکیتار ونیخوام م ی،نم يایخوام ب ینم

 یبرام تا تموم بش يشمع بسوز هیخوام مثل  یخوام ازت ،نم ینم

 یخوام که فقط آرزوم بش یم یتا بزرگ برو

 یبش آرزوم

 برات رمیمیم

 تو بدون چشات یب رمیمیم یدونست ینم

 از برم یرفت

 که دلم بسته به ساز صدات یدونست یتوم

 برات رمیمیکه من م یدونستیکه نم آرزومه

 ... برات  رمیمیم
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 ... بود  یعال زنمیفقط دارم دست م... داشت  ییصدا چه

 ... چرا چشماش پر شد ... چرا  فقط

 و نشستم کنارش ششیپ رفتم

  ؟يچرا ناراحت شد... بود  یعماد عال -

  ترسمیم یلیخ یلیل -

 دلم؟  زیعز یاز چ -

 ...  يو بر يروز من رو نخوا هیکه  نیاز ا دونمیچم...  يتنهام بذار يروز هیکه تو  نیاز ا... خواب باشه  نیکه ا نیاز ا -

نفسم  نیکه تا آخر دمیشهر بهت قول م يسر همه  يسقف خدا باال نیهم ریجا ز نیمن؟ من هم وونهید هیحرفا چ نیا -

 ها يهم بلد تاریگ يکلک نگفته بود یول... دوست داشته باشم 

 ...  زهیریآقاتون از هر انگشتش هنر م...  گهیبله د -

 منم واست باز کنم؟ يخوا یم -

  ؟یچ -

 ...  یکنیکه تند تند واسه خودت باز م ییها نیهم...  گهید گمینوشابه ها رو م -

 ... پدر سوخته  يا -

  ؟يدیبهم م یقول هیعماد  -

 زم؟یعز یچ -

 نخون خوب؟  ستمیکه من ن ییجا جیفقط واسه من بخون و ه نویا... آهنگ فقط واسه من باشه  نیا -

 خانم خودم بگه  یهر چ -

اون لحظه بازم آرزو کردم که  يداشتم تو یکه چه آرامش يوا... شونه هاش  يشدم و سرم رو گذاشتم رو کیبهش نزد شتریب

 ... شونه ها فقط واسه گذاشتن سر خودم باشه  نیا

 چطوره؟  میکن یهفته بعدش عروس کیماه که تموم شد  کی نیا گمیمن م یلیل -

  ست؟یزود ن -

 ... هم هست  ریتازه د گمینه بابا اگه به من باشه م -

 ...  دیو خر یعروس يدنبال کار ها میبر دیپس از فردا با -

  ...برگشت و نگام کرد  عیسر

  ؟يقبول کرد یعنی -

 ... قبول نکنه  ادیبه پرنسس خانمش بگه و اون دلش ب يزیچ هی 2آقا هرکول  شهیمگه م -

 ...  دیو لپم رو بوس دیصورتش بود پر يکه تو یشوق با
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چون  کردمیفکر رو م نیخاطر ا نیبه ا دمیشا... صورتم مونده  يبوسه اش رو ينگاه کنم جا نهییآ ياگه االن تو کردمیم فکر

 بودم دهیخجالت کش

 ...  دهیخونه راحت نم يتو یکه االن پدر زن گرام میمادر لبو و گل لبو بلند شو بر -

 ...  ستمیمن خونه ن دونهیهم اگه اومده نم ای ومدهیخونه ن ایاون اصال ... برو بابا دلت خوشه  -

 ... نگفت  يزیچ

  یبه اون خوب ییخوش به حالت عماد به خاطر بابا -

 ... تو هم خب خوبه  يبابا یزنیحرف رو م نیچرا ا -

 يبه نظرم بابا...  یستین بهیتو که غر... البته اگه بشه اسمش رو گذاشت بابا ...  رهیبگو خندم نگ يزیچ هی! من خوبه؟ يبابا -

 ...  استیدن يبابا نیمن بدتر

 ...  یزنیکه انقدر بد راجع به بابات حرف م ینداشت یتا حاال چ ؟یگیتو م هیچ زایچ نیا -

اما  شنیم ییدخترا بابا گنیم...  يمحبت پدر... رو نداشتم  زیچ نیمن مهم تر...  ستین یفقط تجمالت و راحت یعماد زندگ -

 ... من 

ن مامان من رو زجر چون او...  کنهیم تیمن رو اذ یفرد زندگ نیچون اون مهم تر... وقت خونه نباشه  چیبابام ه کنمیم آرزو

 ... ازش متنفرم ...  دهیم

به اشتباهاش  یپ يروز هیمطمئنم بابات  یول... بگم  یچ دونمینم... تو رو  نمیبشه ها بب یپرنسس من بارون يچشما نمینب -

 ...  یشیو اون وقت تو عاشقش م برهیم

 ... شده باشه  رید یلیخ دیکه شا يروز هی...  يروز هیآره  -

 ینمون نیماش یکه ب ارهیرو ب نتیماش یکی دمیمطب م يکه بر نیصبح هم قبل از ا...  میحرف ها رو پاشو بر نیول کن ا -

 ... 

 شدم نیدل کندم و رفتم سوار ماش ییایو رو یدوست داشتن يکردم و از اون محوطه  يلب تشکر ریز

 ... کالم رو بذاره  یعماد خواستم که دوباره همون آهنگ ب از

 ...  میدیباالخره رس کیتراف یاز کل بعد

 اضافه داره؟  ي ژامهی، فرهاد پ یلیل -

 پوشهیم یلباس ورزش...  کنهیتنش نم ژامهیتو خونه پ پهیخوشت 1هرکول  -

 داره بده من؟  یاضافه چ یخب لباس ورزش -

 ... شما برو از کمد خودت بردار ... نداره  رینخ -

 ... من  شیشب بمون پ ایب یگیم یه... نندازم  نیتو رو زم يخواستم رو یم... بد شد که  -

 ... بزنم  یحرف نیمن غلط بکنم همچ... تو پسر  يدار ییعجب رو -
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  بره؟یمن تو رو بغل نکنم خوابم نم یگفتیم يتو نبود... از من گفتن ... خانم  یلیها ل ستین یدروغ کار خوب -

 خداحافظ... مخت تاب برداشته  ير کردکا ادیامروز ز نکهیمثل ا زمیبرو بخواب خونتون عز -

 ... زد و رفت  یبوق رونیرو باز کردم و رفتم ب نیماش در

 ... همه خواب بودن  نکهیخوشبختانه مثل ا... خونه  يرو انداختم و رفتم تو دیکل

*** 

ماه قراره زود مراسممون  کیهفته بعد از اون  کیکه  میگذشته و ما به خانواده هامون اعالم کرد ییایروز از اون شب رو چند

  میرو برگزار کن

که خودمون  نینه ا...  مینکرد یحرکت چیهنوز ه یول میاقدام کن یعروس گهید يو کارها دیخر يکه قرار بود با عماد برا نیا با

 ...  میرو ندار يکار چیاز بس سرمون شلوغه که فرصت ه مینخوا

 ... به اون مجلس  مجلس نیهمش سرم با مطب گرمه و عماد هم از ا من

 يروزا نیسه شنبه ها بد تر...  یو روان یروح مارانیب يبرم مرکز نگهدار دیسه شنبه است و با دیبرم خر تونمیهم نم امروز

 منه  يکار

بده که خانواده ها از نگهداشتنشون  شونیو روان یکه انقدر اوضاع روح ییها ماریب شمیها رو به رو م ماریب نیبا بدتر چون

 ...  شنیوقت درمان نم چیکار منه من هم اگه بخوام از اون ها فرار کنم اونا ه نیخسته شدن اما خب ا

 ...  رمیگیبا عماد تماس م شهیمرکز تموم م يکه تو کارم

 خودم ياهایرو يسالم بر شاهزاده  -

 ...  زنمیبعداً زنگ م -

 ...  کردمیبعدش دعواش م یکل کردیکار رو م نیکار متنفر بودم هر وقت فرهاد ا نیز اا... رو قطع کرد  تلفن

 ... بد کنفت کرد  یلیشدم با خودم گفتم ل یاز دستش بد شاک... کرد  یقطع م يطور نیا دیکار داشت اما نبا دیشا دونمیم

 ... روغن باشه  لوینه هزار ک لویبرات بپزم که روش صد ک یآقا عماد آش باشه

 ...  گهیخب هوس کرده بودم د یبخرم ناهار داشتم ول تزایشدم که برگردم مطب سر راه هوس کردم که پ نمیماش سوار

حرف مامان  يآور ادیخندم گرفت از ...  یکنیهوس م ینیبیکه م یهر چ یمونیحامله م يتو مثل زنا گفتیم شهیهم مامان

 ... افتادم  ییاون تلفن کذا ادیگفتم عماد دوباره ... که لبو و گل لبو رو حاملم  یقتبه حال عماد و يوا...  گفتیراست م

هم واسه سروناز  یکیواسه خودم ، یکیسفارش دادم  تزایدو تا پ... مطب نگه داشتم و رفتم تو  کهیهمون فست فود نزد يجلو

 ... چسبه  ینم ییتنها تزایبا خودم گفتم پ... 

 ...  ششیپ رمیآشپزخونه غذاش رو گذاشته که گرم بشه م يز توسرو نا شمیمطبم م وارد

  ؟یکنیغذاتو گرم م يسالم سروناز دار -

 خانم یلیآره ل -
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 ...  یلیصد دفعه گفتم با من راحت باش بگو ل -

 چشم -

 بخور تزایگرفتم غذاتو ببر خونه امروز با من پ تزایمن پ گمیم... بال  یچشمت ب -

 ... جون  یلیل ینه مرس -

 خورمیتو م يخوشمزه  يمنم از غذا يکه برات گرفتم بخور ییتزایاز پ ياگه قول بد -

 ... عماد بود ... زنگ زد  میکه گوش میبخوره سر غذا نشسته بود تزایشد که از پ یراض یسروناز خجالت باالخره

 بله؟  -

 زمیسالم عز -

  زنمیبعداً زنگ م -

 داره  يد چه مزه اآقا عما نیرو قطع کردم بب یگوش

 ... برنداشتم ... ساعت بعد بازم زنگ زد  کی

 ... چهار باره ... سه باره ...  دوباره

 :اس ام اومد  برام

 ) د؟یبعداً تو نرس... و زدم  زنمیمن گفتم بعداً زنگ م یخانوم(

 :گهیاس ام اس د کیرو ندادم  جوابش

 ... پرنسس خانم باهاش قهر کنه هاااا  خورهیغصه م یلیخ 2هرکول (

 ... ) گهیتو رو خدا لج نکن د خوامیمن معذرت م ؟يدیرو نم جوابم

 ... کنه  یمنت کش شتریب کمیبذار ... اما نه ...  شدمیو داشتم االن هم کم کم نرم م شدمیزود خر م یلیبودم که خ یآدم

 اون صحنه  يتو دیس و داماد بودن که باعرو هی میبود يبردار لمیسر ف يکه زنگ زد یاون موقع(

جواب نداده بود و اون موقع واسه بار آخر  میهوا و صد بار اون صحنه رو گرفته بود کردیرز رو پرت م ياز پنجره گل ها عروس

 ... ) یآخه قهر نداره که خانوم کردم؟ینگرانت م دادمیخوب بود تلفن رو جواب نم...  میریبگ میخواست یم

 ... سر کار  ذاشتیحواسش رو م يهمه  دیم خوب اون لحظه باحق داد بهش

 ... بمونه  يتو خمار کمیبذار  دمیساعت بعد جواب اس ام اسش رو م کیخودم گفتم  با

 ... مطب مرتب باشه  ادیم يبعد ضیمر یکه وقت میغذا رو جمع کرد لیتموم شد زود وسا غذامون

شالم رو مرتب کردم و رفتم سمت ...  ییرفته دست شو دمیدر مطب زده شد خواستم به سروناز بگم در رو باز کنه که د زنگ

 ... در و بازش کردم 

 ... بله آقا عماده  دمیمرد نگاه کردم و د يبه کفش ها... گل معلوم بود  هیمعلوم نبود و فقط  یکه باز شد صورت کس در

  ؟يدیسالم نم زمیعز -
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  ؟یکنیم کاریجا چ نیا... سالم  -

 ... اومدم  یواسه عرض معذرت خواه -

 ... مظلومانه نگام کرد  یمشک يها لهیرو مظلوم کرد و با اون ت افشیق

 ... رو ازش گرفتم  گل

 ادیبدم م یلیکار خ نیمن از ا... تکرار نشه  گهید رمیپذیرو هم م تیمعذرت خواه کار؟یچ خواستمیخودم گل بودم گل م -

 ...  کردمیوگرنه نم یحرکت حساس نیا يتو انقدر رو دونستمیبه خدا من نم... چشم  -

 ...  ارمیواست ب ياگه نخورد ؟ينداره ناهار خورد بیع -

  ؟ياریب شهینرفته م نییاز گلوم پا يزیراستش نخوردم بدون تو چ -

 ... ندارم که  یها ول ارمیخواستم ب یم -

 ؟یدستم انداخت یلیل -

 ... عاشقانه بخون  يصورتت رو پاك کن بعد واسه من قصه  يبهت بگم اول اون سس رو خواستمیمن؟ نه فقط م -

 ... براش سوخت زود سس رو پاك کرد و خودش رو با بند کفشش مشغول کرد  دلم

  ؟يخورد یحاال چ -

 ... گرفتم  تزایغذا نداشتم امروز پ -

 د؟یخر میندارم بر ضیامروز مر گهید 5من بعد از ساعت  یراست. ..خورم  تزایچه جالب عماد منم ناهار پ -

 ... بگم  هیآتل يزنگ بزنم به بچه ها هیآره حتما فقط من  -

 ... رو زد  تلفنش

 ...  انیم ضامیتو اتاق من؟ االن مر ینیبش 5تا ساعت  يخوایعماد م -

 ...  رهیم ادشونیمثل من درد و غم هاشون  یپیخوشت دنیتازه از د انیخب ب -

 ...  فتهیخودش يپسره  نمیبب رونیپاشو برو ب -

 ... که در اتاقم زده شد  میکردیکل کل م میداشت

 ...  دییبفرما -

 ... اومد تو  سروناز

 من برم خونه؟  شهیراستش خانم االن از خونه زنگ زدن گفتن مامانم حالش بد شده م -

 ... تو  يجا ستهیوا یآخه پس ک -

 ... وسط فکرام  دیکه عماد پر کردمیفکر م يجور نیهم داشتم

 ... من هستم  دیخانم شما بر -

 خندمیبهش م کمی... بد هم نبود ها  یول ؟یمنش زیپشت م نهیبش افهیو ق پیخواست با اون ت یعماد م ؟یچ
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 ... نباش  نجایآره سروناز جون برو تو نگران ا -

 ... جون  یلیواقعا ل یمرس -

 ... در رو بست و رفت  ادیو با استرس ز گفت

 ...  انیم ضایمر گهیسر کارتون االن د دییبفرما یمنش يخب آقا -

 گهینوبت بفرستمش تو د بیاسمش رو بپرسم و به ترت ادیم یرو باز کنم و هر ک دهیسوال اون دفتر سف هی... بچه پر رو  يا -

 نه؟

 ... به اتاقم  یشیوصل م يریرو بگ کی ياومد شماره  شیپ یمشکل... آره  -

 ... باشه  -

و  سهیکه رئ هیآتل يبا خودم گفتم نه تو... و خوبه  کنهیم يدلم قربونش رفتم که انقدر با من همکار يتو رفتیداشت م یوقت

 ... من باشه  یمنش دیکه با نجایا ينه تو

 ...  دنیپرسیسوال م هیهمه هم ... اتاقم از عماد سوال کرد  ياومد تو یروز هر دختر جوون اون

  تونه؟یمنش رونهیکه ب ییآقا نیا -

 ... نه امروز استثنا اومدن  -

 ... دلم مغرور شدم که عماد ماله من بود  يتو

 ...  شهیم یچه شکل يگر یدر پست منش نمینگاهش کنم بب یواشکیو  رونیدلم خواست برم ب ضیاز چند تا مر بعد

شلوغ بود  یلیمعلوم بود خسته شده و عرق کرده بود شانس اون هم امروز مطب خ... باز کردم و نگاهش کردم  واشیرو  در

 ... زنگ زد برداشت  یتلفن منش

 ...  دییبفرما یمطب دکتر کمال -

 ...  ستمیاون دکتر گفتنت بشم ، من که دکتر ن قربون

 : زدیحرف م یخوب و رسم یلیتلفن اعالم کنه خ قیرو به اتاقم از طر یضیورود مر خواستیجا بود که هر وقت م نیا جالب

 اومدن بفرستمشون؟ ... خانم  یکمال خانم

 ... عماد  شیپ رونیها تموم شدن از اتاقم رفتم ب ضیشد و مر 5ساعت  باالخره

 ...  یمنش يآقا یخسته نباش -

 ...  نجایهر روز ا کشهیم یسروناز خانم چ چارهیب -

  يو کمکم کرد يکه موند یمرس ؟يخسته شد رمیمب یاله -

 ... قابل خوشگل خانم خودم رو نداره  -

رو  مونیعروس دیخر میکه بر میآوردم و بعد از خوردنش راه افتاد ییپر از عشق و تشکر بهش زدم و رفتم براش چا يلبخند

 ...  میبکن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٦١ 

 ... اونم به خاطر ناراحت نشدن بزرگا  میریفقط قرار بود مراسم بله برون بگ یاز عروس ریغ به

 داشتم که اول لباس عروسم رو بخرم  ذوق

 اول من لباس عروسم رو بخرم؟  میبر شهیعماد م -

 ...  شهیبله که م -

 ...  میشد ادهیو پ میکرد دایپارك پ يجا یبه سخت... که مرکز لباس عروس بود  ییجا میرفت

 ... اجور ذوق کرده بودم جور و ياون همه لباس عروس ها دنید از

 کیبه  میدیکه رس نیبودم تا ا دهیکه نظرم رو جلب کنه رو ند يزیهنوز چ یول میگشتیم میبود که داشت یساعت کی حدود

 کیکوچ یلباس عروس فروش

 ... بد جور به دلم نشست  یلباس سمت چپ... نبود  شتریدو لباس عروس ب نشیتریو يتو که

ساده بود  يساده  شدیکه پف دار م نشییقسمت باالتنش کار شده بود اما قسمت پا يکه دکلته بود و رو يدیعروس سف لباس

 ... و با کالس بود  کیش یلیبه نظرم خ

 ...  دمیپسندیم شتریساده رو ب يلباس لباس ها دیخر يتو شهیهم

  ست؟یقشنگ ن هیلباس سمت چپ نیعماد ا -

 ...  نمیتنت بب يتو میبر -

 ... بود  یسال انیمغازه فروشنده خانم م يوت میرفت

 ...  نیخوش اومد -

 ... خانمم پرو کنه  دیهست رو بد نتونیتریکه سمت چپ و یاون لباس شهیممنون م -

 چنده؟  زشونیبله حتما سا -

 ... بهم کرد  ینگاه سوال هی

 رو گفتم و لباس رو برام آورد زمیسا

 ...  شهیم فیکث دهیلباس رو سف ینمال نیمواظب باش زم زمیفقط عز -

 ... حواسم هست  -

 بستم؟  یم يرو چطور پشیز ياما وا...  دمیبزرگ بود لباس رو پوش یلیبود اتاق پرو خ کیخود مغازه که کوچ رعکسی

 ... ببندم که در اتاق پرو زده شد  يرو چطور خوردیرو که از پشت م پشیکه ز رفتمیبا خودم کلنجار م داشتم

  ؟يدیپوش زمیعز -

 ... خودم ببندم  تونمینم یعنی...  دونمیرو نم پشیز یول...  یآره ول -

 ...  رمیتو و من از خجالت بم ادیبودم که عماد در رو باز کنه و ب منتظر

 بسته شد  پمیز... باز شد چشمام رو بستم که خجالت نکشم روم رو هم کردم پشت که ببنده  در
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 براتون ببندم امیمن ب نیشما خجالت بکش دیخودشون گفتن شا یرو ببنده ول پتونیعروس خانم من گفتم خود آقا داماد ز -

 ...  کردیاز عماد تشکر کنم که انقدر خوب بود و درکم م خواستیرو باز کردم دلم م چشمام

 ... رفت و عماد رو صدا کرد  رونیفروشنده ب خانم

 ...  زدیقلب من هم تند تر م شدیم تر کیپاش که نزد يصدا

 ...  دمیدیچشماش م يرو تو نیداشت و برق تحس یرو از روم بر نم نگاهش

 خوب شد تو تنم عماد؟  -

 ... پرنسس خانم خودم  يواقعاً شد...  يشد یخوب؟ عال -

 ... که صدام کرد  ارمیبرم لباس رو در ب گشتمیخوشم اومده بود داشتم برم یلیلباس خ نیخودم هم از ا...  دمیخند فقط

 خانمم؟  یلیل -

 جانم؟  -

 ...  يارینگات کنم بعد درش ب گهید کمی شهیم -

 ... چشم  یول یکه خسته ش ینیلباس بب نیا يمن رو تو یانقدر قراره روز عروس زمیعز -

 موقع فروشنده هم به جمع ما اضافه شد همون

 ...  نیدار يخانم ناز بزنم به تخته چه... ماشااهللا  -

 میلب تشکر کرد ریو من ز عماد

 ... خواست بره که عماد صداش کرد  یم فروشنده

 ... لباسش رو عوض کنه  دیکمکش کن شهیم دیخانم ببخش -

 رو باز کنم پتیبرگرد ز زمیعز... آره حتماً  -

 ... و کنار رفت اتاق پر ينگاهش رو هم بهم انداخت و از جلو نیحرف آخر نیا دنیبا شن عماد

 جعبه مخصوصش بذاره يرو در آوردم و دادم به خانم فروشنده که تو لباس

 ... هامون تموم شد  دیخر ياز مهم تر یکی

 ...  میریعماد کت و شلوار بگ يو برا میشد بر قرار

 داد شنهادیکرد رو پ یم دیاز اون جا خر شهیرو که هم ییخودش جا عماد

 ...  انیطبقات مخصوص پوشاك آقا يمارك ها و همه  نیچند طبقه با بهتر یفروشگاه

 میکه مخصوص کت و شلوار بود رفت يبه طبقه ا ما

 ... به استقبالمون اومد  شناختیکه ظاهراً عماد رو هم م يمرد

 طرفا؟  نیبه به آقا عماد از ا -

 ياومدم واسه لباس داماد گهیدفعه د نیا... آقا محسن  شمیمزاحم شما م شهیمن که هم -
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 اون سمت دییخانم بفرما دیخوش اومد... باالخره  دیپس شما هم گرفتار شد -

 ... سمت رگال ها  میمحسن رفت با

 مد نظرتون هست؟  یآقا عماد چه رنگ -

 به من کرد و با چشماش ازم نظر خواست ینگاه عماد

باشه تضاد  یلباس داماد مشک یوقت دهیلباس عروس سف یتر باشه چون وقت کیاز همه ش یمشک کنمیعماد من فکر م -

  ه؟یحاال نظر خودت چ شهیدرست م یقشنگ

 ... وسط حرفمون  دیپر محسن

 ... صحبت واسه شما نذاشت آقا عماد  يآورد که جا لیدل یخانمتون انقدر منطق گهید -

 ... محسن جان  اریب یپس همون مشک -

و نه  کردیبود و نه نگاه م ستادهیاما عماد دورتر وا کردمیمن داشتم رگال ها رو نگاه م ... یمشک يسمت کت و شلوار ها میرفت

 ... کرد  یفقط من رو نگاه م دادینظر م

  ؟يکدوم رو دوست دار نیبب ایخوب ب... ! وا  -

 ...  یمن دوست دارم تو برام انتخاب کن -

 ... جلو  اریگوشت رو ب -

 دهنم يرو دوست ندارم و گوشش رو آورد جلو نجایا يها خوام بگم کت و شلوار یکرد م فکر

 ...  وونهیعاشقتم د -

 ... جوجه  شتریمن ب -

 ... کرد  یابراز احساسات م يا گهیاومدو جور د یم یفروشگاه بزرگ نبود از خوشحال کیبودم اگه اونجا وسط  مطمئن

 ... کت و شلوار انتخاب کردم و دادم به عماد که بپوشه  کی باالخره

فقط  ؟يدیبود که تو آفر یچه موجود جذاب نیخلقتت رو شکر ا ایخدا...  رونیاومد ب قهیاتاق پرو و بعد چند دق يتو رفت

 ... دلم قربون صدقش برم  ياون لحظه لبخند بزنم و تو يتو تونستمیم

 چطوره؟  -

 ...  یشیم ایداماد دن نیتر پیشک خوشت یب يشد یبگم که عال یچ -

 ... نفسم  یشیتو هم پرنسس عروس ها م -

 ...  ابونیبه اون خ ابونیخ نیخالصه تا شب از ا گهید يها دیسر خر میو رفت میدیلباس رو هم خر اون

هام رو به فرهاد و مامان نشون  دیخر يخونه با ذوق همه  دمیرس یهم عماد من رو گذاشت خونه و خودش هم رفت وقت شب

 ...  دادنینشون م يجور نیبودن حداقل ا یها راض دیدادم اونا هم فکر کنم از خر

 ... طور  نیخونه و دوباره فردا هم میو شب خسته برگرد دیخر میکه بر نیروز شده بود کار من و عماد هم چند
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 ... تاقم زده شد اتاقم بودم که در ا ياومده بودم و تو دیدوباره از خر شب

 تو؟  امیب یلیل -

 ...  ایب یآره داداش -

 ... در رو باز کرد و اومد تو  فرهاد

 ... بهت بدم  يخبر هیخواستم  یم -

  ؟یچ -

 ... اون ور  رمیباالخره دارم م یلیل شهیباورم نم... واسه رفتن جور شد  زامیو يباالخره کار ها -

 ... داداش گلم  کنمیمن دق م ياگه تو بر... ها اما  یخوبه که خوشحال -

که مثل کوه پشتته و  یکس...  ياالن عماد رو دار گهیاما تو د شهیخب منم دلم برات تنگ م...  گهیناراحت نباش د یلیل -

 شهیهم نیکه ا یدونیخودت م... و بهتون سر بزنم  امیبار ب کیهر چند وقت  دمیبهت قول م... از همه دوستت داره  شتریب

 ... برم  ادینکن دلم ن يکار هیآرزوم بوده 

رو عوض  مشیکردم به خاطر من تصم یم يکار دیموضوع نبا نیکردم خوب برخورد کنم با ا یاشکام رو پاك کردم و سع زود

 ... کنه 

  شه؟یم یرفتن یک قیحاال داداش ما دق -

 هیتو لندن ...  رمیکردم که حاال قراره امروز فردا زنگ بزنن برم بگرفتم و اقدام  روزیکه اونم پر رمیبگ طیفقط مونده بل -

 ... خونه نمونم  یاونجا ب رسمیکه م رهیمناسب برام بگ يخونه  هیدوست دارم که واسش پول فرستادم قراره 

  ؟یچرا زودتر بهم نگفت -

 ... که نشد بگم  يو عماد بود تیعروس دیتو انقدر سرگرم خر -

 ... رفت  رونیزنگ زد از اتاق ب تلفنش

 ...  دهیخبر خوب شن هیخوشحالش خوند که  ي افهیاز ق شدیاتاق م يدوباره برگشت تو یوقت

 یسال 4حقم داشت خوشحال باشه ...  شهیم یراه گهیشده و هفته د فیرد طشیکردن که بل فیذوق شروع کرد به تعر با

 ... که به فکر رفتن بود  شدیم

 نیاز ا یلیکه خ دونستمیدل خودم م يتو یلبخند بزنم ول یعیکردم طب یم یکه سع نیگفتم با ا کیبهش تبرو  دمیخند منم

اون از نظر من  شناختمیخودم رو م يمن فقط بابا موندیتو خونه با ، بابا تنها م دیکه نگران مامان بودم نبا نیموضوع ناراحتم و ا

...  برهیو داد مادرم لذت م غیج دنیکه از د یکس...  شهیبه درمان خودش نم یوجه راض جیهکه به  یبود کس یروان ماریب کی

 ... پول و زور :  کنهیخالصه م زیدو تا چ يرو تو یکه زندگ یکس...  برهیصورت مادرم لذت م يخون رو دنیکه از د یکس

 . ..کنم  رونیرو از سرم ب هودهیب يفکر ها نیخوام ا یفرهاد از اتاق رفته و منم م گهید

 ... ما نمونده  يماهه  کی ي غهیبه تموم شدن ص يزیچ گهید
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*** 

 ...  بیکشور غر کی کردمیم یرو راه میزندگ قیرف نیبهتر دیکه با يهفته ا دیرس ییاون هفته کذا باالخره

انصاف نباش  یانقدر ب یلیدلم به خودم گفتم ل يتو کردم؟یم هیتک یبه ک گهید... کرده  هیو هم گر دهیکه هم باهام خند یکس

 کاره است؟  یجا چ نیپس عماد ا

 ... حد اقل خوبه که اون خوشحاله ... وقت نداشته  چیداره که تا به حال ه یسمت فرودگاه فرهاد ذوق میریم میدار

 شدنیخوشگلش که قرمز م يکرد اما هر کس هم نفهمه من از اون چشما یم هیگر یواشکیچند روز همش  نیهم ا مامان

 ... فرهاد خراب شه  يآرزو ها ستین یاونم مثل من راض...  دمیفهمیم

 رمیمن با اون م... هم اومده  عماد

 من چرا غصه داره؟  یخانوم -

 ...  کردمیم یخودم رو خال دیبا رمیاشکام رو بگ يجلو نتونستم

کنه  یکه بهتر زندگ رهیداره م...  رهیخواد بره بم ینکرده که نم يخدا ؟یکنیم يجور نیبابا تو چرا ا...  گهینکن د هیگر یلیل -

 ... 

 ... جوابش رو دادم  هیگر با

 ... محکم باشم که فرهاد ناراحت نره  دیمن با یگیاما تو راست م... اما ...  کنمیعماد من فرهاد نباشه دق م -

  ؟یمرده که تو دق کن 2مگه هرکول ... من قربون اون اشکات برم  یاله -

 :سرش يگذاشت رو یسیپل میرو به نشانه تعظ دستش

 ... پرنسس خانم اجرا کنم  يرا هم برا 1نقش هرکول  دیکنم و با یم دایپ يشترینقش ب 2هرکول  یعنیپس بنده  نیاز ا -

 شمیچه خوب بود که عماد پ...  زدیحرف م يجد یلیو خ گرفتیجا بود که خندش هم نم نیکارش خندم گرفته بود جالب ا از

 ...  کردیبود و آرومم م

جا بود که بابا هم چشماش قرمز  نیجالب ا میکرد هیاز عماد هر سه تامون گر یموقع خداحافظ...  میشب برنامه ها داشت اون

 ... بود  بیکامالً عج يامر نیشده بود و ا

*** 

که حالم خوب  کنهیتالش خودش رو م يهم همه  چارهیگرفتم و عماد ب یافسردگ يچند روزه که فرهاد رفته حالت ها نیا

 ... بشه 

 ... شنگول  یلیبشم همون ل خوامیم گهیکردم د تشیاذ یلیخ

 ... و هرجا حواسش بهم هست  شهیعماد به من داده که هم هیاما خدا  ستیکه فرهاد ن درسته

 رو برداشتم و به عماد زنگ زدم میگوش

 هرکول دو جانبه؟  يچطور... سالم سالم سالم  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٦٦ 

 ... خانم  یگرفت لیعجب ما رو هم تحو ؟چهیودتخ یلیل شهیباورم نم -

اگه دوست داشته  رمیامروز که جمعه است و من سرکار نم گمیم... کردم  تتیچند وقته اذ نیکه ا دیزنگ زدم بگم ببخش -

 ...  ياگه کار ندار رون؟البتهیب میبر یباش

به بچه ها  زنمینداره زنگ م بیاما ع... جمعه  زنندایها رو م یعروس يجمعه من کار نداشته باشم؟ بچه همه  يفکر کن تو -

 ... خودشون برن 

 آخه؟ يزاریچرا منت م یقبول کن يخوایتو که م -

 ... منت نبود  یلیبه جون ل -

 ... جون اومد  حانهیر يکه صدا میزدیحرف م میداشت

 ... ) یزنیبا تلفن حرف م يحواسم نبود دار دیاوا مادر ببخش... دکتر  میعماد اگه حالت بهتر نشد بر(

  ست؟یعماد حالت خوب ن -

حاضر شو که  ستین یمهم زیچ الیخیب...  کنهیجرا نوك انگشتام گزگز م دونمینم کنهیبزرگش م ینه بابا خوبم مامان الک -

 ...  امیکردم به ب شیآت

 ... طول بده حاضر شم  کمی -

 ...  زدمیم پیت یحساب دیبا رونیب رفتمیچند روز داشتم با عماد م بعد

 فیک هیساده و  یشال مشک هیکمرش و  يرو یکمربند مشک هیبلند قرمز با  ي، مانتو یساپورت مشک کیسر کمدم  رفتم

 ... قرمز 

 ... کردم و منتظر تلفن عماد شدم  شیگرفتم و دوباره اون رژ قرمز رو هم زدم و چشمام رو هم آرا یدوش حساب هیعطر هم  با

 ... کال انداخت و قطع کردم  سیساعت بعد م مین بعد

 ...  نییپاشنه بلندم رو هم برداشتم و رفتم پا يکفش ها یاز جاکفش رفتم

 ...  يسالم شنل قرمز -

 بهت بگم زورو؟  يدیپوش یخوبه چون تو هم سرتا پا مشک... سالم  -

 ... راه افتاد  تونستیکه م یسرعت نیشتریگاز و با ب يپاش رو گذاشت رو... نزد فقط اون لبخند  حرف

 خانم؟  میحاال کجا بر -

  ؟يا هیپا نمایس میعماد هوس کردم بر -

 ... ام  هیکه با شما انجام بشه چهار پا یبنده در هر عمل -

بود که  يپسر هیبود که توش  ایزانت هیبغل ما  نیماش کیتراف يتو... بود  یکیکه چه تراف يوا... ملت  نمایسمت س میرفت

 ... من رو در آورد انقدر نگاه کرد  يچشما

 ... بهم بگه  يزیچ هی زنهیپسره داره بال بال م نهیحواس عماد رو پرت کنم که نب کردمیم یسع همش
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هست و ممکنه همسرم باشه اصالً همسرم نه برادرم ول کن  شمیمرد پ هی نهیبیخودم گفتم مردم چه پررو شدن حاال خوبه م با

  ... گهید

 ... سمت پنجره  دیو خودش کش نییپا دیطرف من رو کش شهیش... بود  دهیعماد فهم اما

 ...  شنومیبگو خب م یبگ يزیچ هی یزنیبال بال م يدو ساعت دار... بگو آقا  -

 ... بگه  یچ دونستیکه هول شده بود نم پسره

 ...  گهیبگو د نییپنجره رو بکشم پا يکردیبا شمام مو قشنگ مگه تالش نم -

 ... گاز و رفت  يموقع چراغ سبز شد و پسره پاش رو گذاشت رو همون

 ... موهاش  يسرخ شده بود و دستش رو کرده بود ال تیداشت از عصبان دنیعماد د ي افهیق

 ...  کشهیپررو خجالتم نم يپسره  -

 ...  یشیجذاب تر م یشیم یرتیغ یوقت یدونیولش کن م زمیعز -

 ... خنده  ریها زد ز وونهید نیع

 عماد؟  يخل شد -

 ... دختر  یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

 ... کنم بدجنس  ینم فیازت تعر گهیاصال د -

 يتو يو به دختر ها يزدیم دیتو مطبت از اتاقت من رو د یکه اون روز که داشت کنمیخب منم اعتراف م... بگو  دینه ببخش -

 مطبت 

 ...  یشیجذاب تر م یکنیم يحسود یاحساس کردم وقت يکردیم يحسود زدنیم دیداشتم من رو د که

 گمیحسادت اما من به هر دوشون م گنیو به همون حس در خانم ها م رتیغ ذارنیهست که اسمشو م یدر مرد ها حس -

 ... و نه حسود  یشیم یرتینه غ یتا عاشق نباش... عشق 

  ؟يحرفا هم بلد نیاوهو تو از ا -

 ... جمله رو به نظرم وصف حال ما بود  نیمجله خونده بودم ا کی يتو -

 ... جمله وصف حال ما باشه  نیا شهیکه هم کنمیآرزو م...  یگیراست م -

 ... کردم  دییلبخند حرفش رو تا هی با

 ... مجتمع  يتو میو رفت میگذاشت نگیپارک يرو تو نیماش میدیرس باالخره

 ...  میبخور نمایس يکه تو میدیخر یهم خوراک یکل میرفت

سمت سالن مربوط به همون  میما رو اعالم کنه و ما بر لمیسالن تا اسم ف يتو میو نشست میدیمورد نظرمون رو خر لمیف طیبل

 ...  لمیف

 ... مثل من و عماد  دادمیم لیجوون تشک يمردم رو دختر و پسر ها شتریب میسالن نشست يتو میکردن و رفت صدامون
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بود و من داشتم به  لمیف يدختره بود وسط ها يشونه  يسر پسره رو لمینشسته بودن که در طول ف يما دختر و پسر يجلو

 ... من  يکه احساس کردم عماد هم سرش رو گذاشت رو شونه  کردمیاون دختر و پسر نگاه م

سکوت کردم و  نگفت منم يزیعماد چ... سر عشقم کرده بودم  میرو تقد فمیظر يبود که با عشق شونه ها یحس خوب چه

 ... لذت بردم 

 نکهیمن بود و مثل ا يشونه ها يخودشون بلند شدن اما عماد هنوز سرش رو يها یها رو روشن کردن و مردم از صندل چراغ

 ... قصد نداشت برش داره 

 ...  شدیم یداشت خال باًیسالن هم تقر میخواد بلند بشه بر ینم رینخ دمیصبر کردم د قهیدق چند

 ... پسر خوب بر دار سرت رو  نیها آفر کننیم رونمونیاالن ب میرو بردار بر عماد سرت -

 ...  دمینشن یجواب

 ... صورتش رو  نمیرو با دستم گرفتم و رفتم بب سرش

 ... خوابه  دمیکمال تعجب د با

 ...  نمایس میاومد یبا ک نیخودم گفتم ما رو بب با

 ... تموم شد  لمیعماد جان بلند شو ف... عماد  -

 ...  سکوت

 ...  میبا شمام چشماتو باز کن بر زمیعز -

 ...  سکوت

 ...  گهیها چشمات رو باز کن د یکنینگرانم م يعماد دار -

 ...  سکوت

 ... چشماتو باز کن ...  یبا تو ام لعنت -

 ...  سکوت

 ...  دادیرو بلند کردم و نگاش کردم چرا جواب نم سرش

 به من کمک کنه یکی... کنم  کاریچ شهینم داریب... خانم شما  کنمیدا آقا خواهش متو رو خ دیکمک کن -

 ... سالن جمع شدن دور ما  يکه مونده بودن تو یمردم

 شده؟  یخانم چ -

 ... باز کن چشماتو  زمیعماد؟ عز... کنه  يکار هی یکیتو رو خدا  دونمینم...  دونمینم -

 ...  ادیآمبوالنس ب میزنگ زد دیخانم آروم باش -

 ... نکن نگام کن  یشوخ زمیعز... عماد؟ تو رو خدا نگام کن  -

 ...  ومدیسالن م يو صدا کردن عماد عماد من بود که تو هیگر يفقط صدا گهید
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 ...  ستین يزیچ شااهللایا دیخانم نترس -

 ... آمبوالنس اومد  دیخانم پاش -

 ... دا بسه عماد تو رو خ... بلند شو  زمیعماد؟ عز -

 آرومم کنن کردنیم یکه از آمبوالنس اومده بودن سع يافراد

 ...  میخانم بلند شو بذار کارمون رو انجام بد -

 ...  فرستادمیو فقط صلوات م یصندل يبه زور از عماد جدام کردن نشستم رو باالخره

موهاش و  يتو کردمیدستم رو م... آمبوالنس نشستم کنارش  يمنم تو مارستانیرو سوار آمبوالنس کردن و بردن ب عماد

 ...  کردمینوازشش م

 ... نباشه  یمهم زیازت چ کنمیخواهش م ایخدا ؟يشد یدفعه چ کیآخه تو ... من  یپاشو زندگ... عشقم  پاشو

به مامان هم زنگ زدم و ... ذهنم  يسوال تو یو عماد رو بردن تو و من رو تنها گذاشتن با کل مارستانیبه ب میدیرس باالخره

 ...  انیاون هم گفت با بابا زود م

 ... کامکار هم اومدن  يو آقا خانم

 سمتش دمیدکتر خودش رو نشون داد دو باالخره

 شده؟  یدکتر چ يآقا -

 دشینیو بب دیبر دیتونیاالن به هوشه م دینگران نباش -

  ...شد عماد که حالش خوب بود  يطور نیخب چرا ا -

شما ... رو بگم  مینظر قطع تونمیتازه م ادیب شیگرفتم هر وقت جواب آزما شیبگم ازشون آزما يزیچ تونمیخانم فعالً نم -

 ...  ستین يزیانشااهللا چ دینگران نباش

خدا رو ... آروم شدن  يخانواده گفتم همه مثل من تا حدود يبودم رو به همه  دهیرو که از دکتر شن ییحرف ها يو همه  رفتم

 ... بودم بعد اون روز سخت  دنشید يعماد تشنه  شیشکر کردم و رفتم پ

 ... که ناراحتش نکنم  ششیکردم خوشحال برم پ یسع

 خودم  يسالم بر آقا -

 نه؟  ضمیمن مر... چم شد  دونمینم یلیل -

 يپفک دار يخوره  یضی،مر یضیربله شما م نهیانقدر پفک نخور واسه هم گمیبهت م یزنیم هیحرفا چ نیا -

 ... پفک باشه  يخوره  نیهم شیضیدلم دعا کردم که واقعاً مر يخوشحالم کرد تو یلیخ نیو ا دیخند

 ...  میرو هم نگران نکن هیبق یالک گهید میمرخصم کنن بر ستین میزیپس اگه چ -

  ننیتو رو بب انیدر نشستن که ب رونیداداش کل قوم من و تو ب يکار يکجا -

 ... من که خوبم  یلیل يکار رو کرد نیآخه چرا ا -
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 ... تحمل کنم  ییتنها تونستمیداشتم که نم یاون لحظه استرس يمن تو یول یمونیهم خوب م شهیو هم یخوب دونمیم -

 ... قربون اون دلت برم که نگران من شده بود ...  یزمیعز -

 ... تازه گرفتم  یعماد جون يدوباره  يصدا دنیون روز من با شنا... به همه گفتم خوبه  یو با خوشحال رونیب رفتم

 :اومد سمتمون  پرستار

 کامکار؟  يآقا يخانواده  -

 بله  -

 ... خواد باهاتون حرف بزنه  یدکتر کارتون داره م شیپ دیدو سه تاتون بر -

اون ...  دشیببر دیتونیو م ستین يزیبهمون بگه که چ نکهیواسه ا کردمیفقط دعا م... خواست بگه  یم یچ یعنی ختیر قلبم

 ... بشنوم  تونستمیبود که م يخبر نیبهتر نیلحظه ا

 ... تو  میبر ژنیجون و آقا ب حانهیشد من و ر قرار

همون موقع  فرستادمیو صلوات م رفتمیراه م دمیشنیقلبم رو بهتر و بلند تر م يصدا میشدیم کیقدر که به اتاق دکتر نزد هرچه

 ... کنم  یگوسفند قربون هینباشه  يزینذز کردم که اگه چ

 ...  مینیو بهمون گفت بش ستادیما ا يدکتر به پا میو وارد شد میزد در

 ...  مینشست

 :کرد  شروع

سوال  هیبگم  يزیکه چ نیکردم فقط قبل از ا یکامکار رو بررس يآقا يها شیخب صداتون کردم بهتون بگم که من آزما -

 از حد مخصوصا در شب و استخون درد نداشتن؟  شیمزمن وعرق کردن ب یمثل تب،خستگ یداشتم ازتون، آقا عماد حاالت

 :جواب داد حانهیر مامان

به شدت عرق کرده بود منم  دمیشبم که رفتم پتوش رو بندازم د هیو  کنهیگفت اسخوناش درد م یراستش چند وقت بود م -

 چطور مگه؟... اش رو من متوجه نشده بودم  هیبق یول... پتو روش ننداختم  گهیگفتم حتما گرمشه و د

  ن؟یخب پس چرا اقدام نکرد -

 شده؟  یحاال مگه چ ستین یمهم زیچ میکردیخب ما فکر م -

 نگفته بودن؟  يزیپس چرا به من چ حانهیمامان ر يمتعجب بودم از حرفا من

 ... باشه نگه  کردمیرو که فکر م يزیچشم دوخته بودم به دهن دکتر که چ فقط

حاد هم دارن  یو متاسفانه لوسم... سرطان خون مبتالن  ای یبه لوسم شونیا...  شونیبهتون بگم که متاسفانه ا دیراستش با -

 ...  میکنیکنترلش م یدرمان یمیانشااهللا با دارو و ش دینگران باش دیاما نبا

 د و سرطان خون؟ شد عما یباورم نم...  دمیشنینم يزیچ گهید

 ... و  رهیم یاهیداره س چشمام
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*** 

 گلم؟  یکنیمن؟ چشماتو باز نم یلیل ؟یلیل -

 ... کنم  یچشمامو باز م رسهیکه به گوشم م ییصدا با

  ؟يخانمم باالخره تو چشماتو باز کرد -

 ... بود  تینگو که واقع ایاما خدا... اما ...  دمیدیم يکردم من کجا بودم؟ فکر کنم داشتم خواب بد یاطرافم نگاه به

 ي افهیبود؟ به ق ضیواقعاً عماد من مر یعنی... گوشم تکرار شد  يدکتر تو يحرف ها يبه عماد کردم و دوباره همه  ینگاه

اون هنوز  دیشا یکن هیگر دینبا یلینه ل... افتاد  نییچشمم پا ياز گوشه  یچرا عماد؟ اشک ایآخه خدا... معصومش نگاه کردم 

 ...  دونهینم

 پرنسس؟  یکن یم هیگر يبه خاطر من دار -

 ... رفت تو چشمم  يزیچ هیکنم؟ نه بابا  هیبه خاطر تو گر یواسه چ -

 آره؟ يشد هوشیو ب نیزم يگرفت که خورد ییرپایواست ز یکی يدیدکتر رو شن يحتما اون موقع هم که حرف ها -

 ... بودم بلند شدم  دهیکه روش خواب یتخت يرو از

 ... کدوم حرف دکتر؟ من فقط فشارم افتاده بود غش کردم  -

 پفک نبود؟  يفقط خوره  میضیمر يدید -

 باشه؟ دهینکنه عماد فهم... گفت نکنه  یداشت م یچ

 عماد؟  -

 ... جان عماد  -

  ؟یچرا تو انقدر خوب... خودم گفتم عماد انقدر با خوب بودنت منو زجر نده  با

 بود؟  یچ تیقبل يتو منظورت از حرف ها... تو  -

 ... رو  هیقض رونیب دمیبه زور از دهن دکتر کش دمیفهم یهم غش کرد و من وقت حانهیمامان ر يتو غش کرد نکهیبعد از ا -

 ...  شتمیمن پ يخوریقربون تو بره چرا غصه م یلیل یاله...  دیکش یطوالن یآه

 رو؟  هیکدوم قض -

 ...  شینرم و مشک يموها يشد و دستش رو کرد ال یعصبان

که  دونمیم... ام  یکه رفتن دونمیم...  ضمیکه مر دونمیم...  دونمیآره من م... با من مثل بچه ها رفتار نکن  یلیاه بسه ل -

 ...  یلعنت دونمیم... اونم از نوع حادش دارم  یلوسم

 ...  شدیآخراش صداش آروم و آروم تر م گهید

 ... براش بکنم  يکار تونستمیخورد و من نم یشونه هاش داشت تکون م...  کردیم هیمن داشت گر يکردم عماد قو ینم اهاشتب

 ... بده  شهیعماد رو واسه هم... صبر بده ... بهم قدرت بده  ایخدا ایخدا
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 ...  کردمیاز اون نداشتم و داشتم هق هق م یخودم دست کم...  کردمیآرومش م دیپاش با يزدم جلو زانو

حاال آقا ... من رو نگاه کن  یگفتیم شهیهم ادتهی...  شهیبه خدا دکتر گفت درمان م... غصه نخور  یلیتو رو جون ل... عمادم  -

 ... با تو ام ... هرکول دو جانبه پرنسس خانم رو نگاه کنه 

 ... نکرد و فقط شونه هاش تکون خورد  نگام

 نکن  وونمیعماد نگام کن تو رو خدا د...  رمیمیم ینگام نکن... نگام کن  یلعنت -

عماد من ... چرا خون شده بود  یمشک ي لهیدو تا ت نیا... داغون شدم ... قرمزش نگام کرد  يرو باال گرفت و با چشما سرش

 ...  رشیازم نگ گهیچشمات زندم د دنیبا د

 ... به خدا  یفهم ینم ؟یفهمیم... خرابم  یلیل -

 ... فقط آروم باش ... جونم  فهممیم... عشقم  فهممیم -

بعد  دینبا یمن یلیتو فقط ل... من تازه تورو به دست آورده بودم  یلیل...  نمیپرنسس خانم رو نب گهیمن تحمل ندارم د یلیل -

 ... بدون تو برم  يمن چطور یلیل... بهت بخوره  یچکیمن دست ه

 ... به هق هق شده بود  لیتبد صداش

مگه ...  یمونیمن م شیحرفا نزن خوب؟ تو پ نیهم از ا گهید...  يبر ییتو جا زارمیمگه من م... من فقط ماله تو ام  وونهید -

  م؟یلبو و گل لبو رو بزرگ کن میخواست ینم

 ... کرد و اشکام رو پاك کرد  يمحو ي خنده

 ... اغون بودم به قول عماد خراب بودم از تو د دمیخند یچه قدر هم به عماد م هر

 ... کرد  هیگر ریدل س کیبغل عماد و  دیپر هیگر ریعماد دوباره زد ز دنیبا د حانهیمامان ر نمونیوالد شیپ رونیب میاتاق رفت از

 نیبا ا... خوب شده بودن  یدرمان یمیبودم که با ش دهیها رو د ضیاز مر یلیمن خودم خ...  میباخت یمون رو م هیروح دینبا

 ... آروم شدم  کمیفکر 

 ...  کردنیما نگاه م يبودن و گنگ به رفتار ها دهیاز موضوع نفهم یچیو بابا هنوز ه مامان

 ...  ششونیمن رو صدا کرد که برم پ مامان

 که انقدر همتون رو داغون کرده؟  هیعماد چ یضیمادر مر -

 ...  ارمیرو ب یلعنت یضیخواستم دوباره اسم اون مر یاما من نم... من که حرف بزنم  هم بود و چشم دوخته بود به لب بابا

 ...  میجان به ما هم بگو خب مادر نگران یلیبا تو ام ل -

 ...  دیبر کنمیحرف بزنم خواهش م تونمیو نم ستیاالن اصالً حالم خوب ن دمیم حیبراتون توض امیم... خونه شما  دیمامان بر -

کوتاه از همه  یخداحافظ کیو با  دنینپرس يزیچ گهیمن انقدر عاجزانه ازشون درخواست سکوت کردم د دنیو بابا که د مامان

 ... رفتن 

 ... عماد  شیپ رفتم
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  کنه؟یم کاریما داره چ يآقا -

 ... برم خونه  شمیدارم حاضر م...  زاشیواسه عز خورهیغصه م -

 ...  یامروز درمانت رو شروع کن نیکه از هم یش يبستر دیدکترت گفته با ه؟یخونه چ -

باشم که دوستشون دارم نه  ییکسا شیعمرم رو پ يروزا نیخوام آخر یم... هم تو  دونمیهم من م نویا شمیدرمان نم -

 ...  مارستانیب

کن  يفقط همکار دمیقول م امیتو م يو پا به پا شتیپ مونمیمنم م... من مطمئنم  یشیعماد تو رو خدا لج نکن خوب م -

 زم؟یباشه عز

 ...  یکم رنگ اما طوالن يخنده ا...  دیخند فقط

  ؟یآخه تو چرا انقدر خوشگل -

 ...  گهید امیخوشگل باشم که بهت ب دیمنم با یپیتو انقدر خوشت یخب وقت -

 ... موهاش  يگفتم و رفتم سمتش و دستم رو کردم ال نویا

 ... کن  يخوب نگاهشون کن و باهاشون باز -

  ؟یبا چ -

 آه...  یکه بهشون دست بزن ستنین گهیچند وقت د...  گهیبا موهام د -

 تو رو باد برد يهر وقت موها میکن یم يکار هیاصال ...  یشیتر م پیخوشت یکچل بش یخب نباشن مطمئنم وقت -

 ...  میشیهم متفاوت م مونیتازه تو عروس... زن و شوهر با مزه  هی میشیدست باد که ببره چطوره؟ اون وقت م دمیموهامو م منم

 نگاه کنم که آروم شم پرنسسم؟  یدرد دارم به چ یمن وقت یاگه تو موهاتوبزن -

 ... پر از بغض  یسکوت... فقط سکوت ... نداشتم بگم  يزیچ

 ...  شهیما تموم م ي غهیهفته بعد دوشنبه ص یلیل یدونستیم یراست -

 ...  مشیکنیم یدفعه دائم نینداره ا بید گذشت عچه زو -

 ... خدا کنه بشه  -

 ...  شهیمعلومه که م -

 ...  ژنیو بابا ب حانهیمامان ر شیپ رفتم

 ...  دمیبهتون قول م شهیو زود خوب م هیمامان انقدر ناراحت نباش عماد قو -

 اشک جوابم رو داد با

 ... روشنک جونش بسته است به عماد  نیمن نه ا! اصال رمیمیآخه دخترم من بدون عماد م -

 ... هم هست  شهیهست هم... بره  شمونیگفته عماد قراره از پ یآخه مامان ک -
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به زور قبول کردن و رفتن  انیاستراحت کنن بعد ب کمیباهاشون حرف زدم و آرومشون کردم و بهشون گفتم برن خونه و  کمی

 ... پر از بغضم  ایخدا... از تو داغونم  ایخدا... تو هم من رو آروم کن  ایاما خدا

 ... و از خدا  ایگله کردم از دن... زار زدم  تونستمیو تا م ییدستشو يتو رفتم

 ... چرا ما؟ چرا عماد؟ صبر بده  ایخدا

 .. . دادمیم هیبه عماد روح دیذاشتم خنده از رو لبام بره با ینم... عماد  شیپ رفتم

  ؟يکرد هیگر -

 ... کنم  هیکه بخوام گر ستین يدار هیگر زیچ... نه  -

 ...  دهیدروغ نگو به من جوجه چشمات لوت م -

 ...  دهیکه اطالعات غلط م کنهیچشمام غلط م -

 ... خودم رو کنترل کنم  تونستمیشده بودم و نم یچرا عصبان دونمینم

 ... روزا هم  نیا گذرهیم زمینشو عز یعصبان -

 ...  هیگر ریبود که باعث شد بزنم ز يجور لحنش

 ...  شمیمن داغون تر م یکن یم هیگر... کارو  نینکن ا یلیل -

 ...  شمینکنم خفه م هیاگه گر کردمیخودم نبود احساس م دست

 ... رو باز کرد سمت من  دستاش

 خودم شیجا پ نیا ایخانمم ب ایب -

 ... داشتم  اجیش احتسمت بغلش به شدت به دمیدو

 ... بغلش گم شدم  يتو

 ... بدون من  ایبا من  ای...  شهیتموم م... نکن عشقم  هیگر... تو بشم  ينکن فدا هیگر -

 :رو بست و با بغض زمزمه کرد چشماش

 يآباد نیاز مردم ا کی چی، نه اندوه و نه ه یمان یتو م نه

 رود قسم و به آن کیحباب نگران لب  به

 ... گذرد  یکه گذشت ، غصه هم م يشاد ي لحظه

 اندوه يخود جامه  يتن لحظه  به

 ... هرگز ...  مپوشان

 ...  بردمیرو بسته بودم و از بغل امنش لذت م چشمام

 ... خدا کمکمون کن ... آروم تر شدم  یلیخ

 اومدن ژنیو بابا ب حانهیمامان ر دمیرفتم که د یداشتم م...  میبخور رمیبگ يزیچ هیخودمون  يکه برا رونیاز اتاق ب رفتم
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 ...  نیسالم شما که باز برگشت -

 خونه تو اتاقشه؟  میبمون میمادر نتونست -

 ...  ششیپ میبر دیایآره ب -

 ...  میکه بخور رمیبگ يزیرفت قرار بود برم چ ادمیاون دوتا  دنید با

 ... هم اومدن  تونیآقا عماد مادر و پدر گرام دییبفرما -

 ... و نشستن کنارش  دنیو عماد رو بوس رفتن

 ...  ییاز صبح هم سر پا...  میهست ژنیمن و ب ایاستراحت کن صبح دوباره ب کمیجان مادر تو برو خونه  یلیل -

 راحت ترم  نجایمامان جون من ا یمرس -

 ... هم وارد بحثمون شد  عماد

 ... برو خونه تو  یلیل گنیراست م -

 راحت ترم نجایمن ا زمیگفتم که عز -

 ..بگو چشم... برو  گمیبهت م یوقت -

 ... آخه  -

 ...  ایآخه نداره جوجه برو خونه فردا ب -

 ... و مطمئناً قرمز شدم  دمیصدا کرد خجالت کش يجور نیاون دوتا من رو ا يکه جلو نیا از

 ...  رونیبه عماد زدم و رفتم ب یو چشمک دمیرو بوس حانهیرو برداشتم و مامان ر فمیک رفتم

 ... از اون ها شدم  یکیبود مقصد رو گفتم و سوار  يادیز يها یتاکس مارستانیب رونیب

 ... کنم براشون  فیرو تعر هیخونه منتظرن تا من برم و قض يشبه و االن همه تو 8رو نگاه کردم ساعت  ساعت

 ... رو حساب کردم و رفتم سمت خونه و زنگ رو زدم  یتاکس پول

 ... باز کرد و وارد خونه شدم در رو  مامان

آشپزخونه هم مامان اونجا بود و هم بابا برام جالب بود که  يگرسنه بودم رفتم تو یلیاتاق و لباسم رو عوض کردم خ يتو رفتم

 .بابا خونه بود

نگاه  خوردم یکه داشتم م يطور نینشستم هم يناهار خور زیرفتم و پشت م خچالی ياز تو ریاز برداشتن نون و پن بعد

  نیسنگ

کنم براشون  فیعماد رو تعر ي هیو قض امیکه منتظر بودن به حرف ب دونمیم... کردم  یخودم احساس م يو بابا رو رو مامان

 ... 

 ...  میشیدق مرگ م میشده که دار یبگو چ يمادر غذاتم که خورد -

 ...  گفتمیبهشون م دیبا... مهربونش نگران بود  يرو بلند کردم و نگاهش کردم چه قدر چشما سرم
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 ... حاد داره  یبگم که عماد من لوسم... بگم که  دیبا -

بغض داشت خفه ... کلمات رو بزنم  نیوقت ا چیتونستم ه یخواست الل بودم و نم یدلم م زدمیحرف هارو م نیداشتم ا یوقت

 ...  کردیام م

 ...  نهیبب یتو رو خدا نزار اشکاتو کس یتهس یو مقاوم يتو دختر قو یلیل... کردم  یم هیگر نایا يجلو دینبا

 ... غم  نیاز ا رمیمیدارم م ینیبب يایکه ب ییفرهاد کجا...  کردمیو بغلت م يبود...  يکاش بود ؟ییکجا داداش

 ... نکنه منظورت سرطا ... نکنه  ه؟یچ یمادر لوسم -

 ... رو بشنوم  یلعنت يخواستم اون کلمه  ینم گهیحرفش رو ادامه بده د نذاشتم

 ... مامان نگو تو رو خدا ... اسمش رو نگو  گهید... آره مامان آره همونه  -

 ... بزنه  یتونست حرف یبابا هم انگار خشک شده بود و نم... کردن  هیگفت و شروع کرد به گر ینیحس ای مامان

 داغون ترم نکن ... نکن  هیمامان جونم گر... من خودم داغونم ... مامان بسه تو رو خدا  -

 رمیعماد که م شیکردم که پ یم یخودم رو خال دیبا نجایا... کردم  هیبغل مامان و گر يو رفتم تو ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ... سرحال و شاد باشم 

 ... کردم  یکردم و خودم رو خال هیبغل مامان گر يتو تونستمیمن هم تا م... اتاقش  ياز جاش بلند شد و رفت تو بابا

شده  يجور نیشاد و سرحال بود؟من چرا ا یلیل نیا... به خودم نگاه کردم  نهیآ يتو... و صورتم رو شستم  ییدستشو رفتم

  افم؟یق

 که همه حسرتش رو داشتن؟ چرا؟ هییهمون چشما نیا... پف کرده و قرمز شده  هیکه از گر ییچشما

 ... و رفتم سمت اتاقم  دمشیسمت مامان و بوس رفتم

 ... و صدام کرد  رونیهمون موقع از اتاق اومد ب بابا

 کارت دارم نیبش ایب یلیل -

 ...  میواسه زدن واسه هم نداشت یوقت من و بابا حرف چیه ؟یعنیکار داشت  یبا من چ بابا

 ... مبل  ينشستم رو یحوصلگ یو با ب رفتم

 ...  دمیرس يا جهینت کیاتاق که بودم به  يمن تو -

 ... موقع مامان هم اومد و به جمعمون اضافه شد  همون

  ؟يا جهیچه نت... نگاهش کردم  گنگ

  ؟یچ -

 ...  گهید یبا عماد ازدواج کن دیتو نبا -

 یچ يآخه برا... درست باشه  دمیکه شن يزیچ نیشد ا یباورم نم... سرم  يرو ختنیانگار آب سرد رو ر دم؟یدرست شن ؟یچ

 ... 
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 زده به سرتون  نکهیابا مثل اب نیگیم دیدار یچ -

 ... جام بلند شدم  از

زده به  یگیحاال تو به من م میصورت باباهامون نگاه کن يتو میکردیجرعت نم میما جوون بود... گستاخ  يدختره  نیبش -

 سرت؟ 

 ...  یازدواج کن یپسر سرطان هیبا  يخوا یدختر من نزده به سرم تو زده به سرت که م رینخ

 نیبگم هرکول منو ا...  یخواست داد بزنم بگم خفه شو لعنت یحرف بزنه؟ دلم م يطور نیتونست راجع به عماد ا یم چطور

 ... صدا نکن  يجور

عماد درست حرف  يکه بهت احترام بذارم؟ دوماً که درباره  ينشون داد یپدر بودنت رو ک... بابا بابا نکن  نیاوالً که همچ -

 ... بزن 

 ...  ایهم ن يخوا یم ایب یعروس يخوا یکنم م یم یبا عماد عروسهم من فقط  بعدش

انقدر محکم ... رو هم خوردم  یکه دوم امیکردم اومدم به خودم ب یصورتم رو حس م یفقط داغ...  دمینفهم یچیلحظه ه کی

از  شیکردم نه از درد از بد یم هیگر... دخترش بلند کنه  يچطور تونست دست رو...  نیرفت وافتادم زم یاهیزد که چشمام س

 ...  نهیمن ا يکه چرا بابا نیاز ا... همه بدجنس بودنش  نیا

 تمام نفرت صدام رو بلند کردم با

 ...  یجناب بهرام کمال يرو کامل کرد تیپدر -

 :گوشم و گفت اومد بغلم... خواست حمله کنه که مامان خودش رو انداخت جلو و بابا مامان رو هم پرت کرد اون ور  یم بابا

 یفالح یپسر حاج یکن یپسره ازدواج نم نیتو با ا گمیم گهیبار د کی...  يخور یبدترش رو م یکن یدفعه سرکش نیا -

 ...  ستین یتو رو هم پولداره و هم سرطان خوادیم

 دیتون یبچه دار نم یازدواج کن هیسرطان نیاگه با ا... خوام  یمن نوه م...  نیهمه مال و اموال جمع نکردم که بمونه زم نیا من

... کرده  یعروس یسرطان هیبه کفشش بود که با  یگیچه ر یخوان بگن معلوم نبود دختره حاج کمال یبعدشم فردا م...  دیبش

 همه با انگشت نشونم بدن داخوام فر ینم... من آبرو دارم 

 ... خوان منو ازت جدا کنن  یعماد م... به هق هق افتاده بودم  گهید...  سوختیدلش برام م دیشا...  زدمیزار م فقط

 اتاقش يشد که بره تو بلند

 ...  کنمیدلم بخواد ازدواج م یگذشتم و با هرک یمن از سن قانون -

 دستش يطرفم و موهام رو گرفت تو اومد

که سرطان  نیقبل از ا يرفه پسره برط یلیل یتونیمن نم يبدون اجازه  یدونینم نکهیمثل ا... واسه من  يدم در آورد -

 ... کار رو  نیا کنمیکه م یدونیم...  رهیانقدر بزننش تا بم دمیم رهیجونش رو بگ
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هنوزم که ...  يدیو حلقه رو پس م يریآدم م نیع... پس سگم نکن  ینیرو بب دنشیجلوش و زجر کش ینیبش ارمیم خودتم

 ... شناسنامت  يتو ومدهیاسمش ن

اما بابام رو ... خواستم عماد رو از دست بدم  یمن نم... بود  چیاون حرفا ه دنیدرد گرفته بود اما دردش در برابره درد شن سرم

 ... رو بکنه  يکار نیکه انقدر لجن هست که همچ دونستمیو م شناختمیهم خوب م

 خواستم  یبگم؟ من عماد رو م یچ دونستمینم

 ... کردم و از خدا کمک خواستم  هیاتاقم و تا صبح گر يرفتم تو ادیسرش ب ییخواست بال یدلم نم اما

 ...  رمیگرفتم برم قم و اونجا از حضرت معصومه کمک بگ میتصم

  ادداشتی کیو  رونیاز اتاق اومدم ب واشی 4 ساعت

فکر کنم  کمیروز بمونم قم و  3داشتم  میتصم... برداشتم و رفتم سمت قم  نگیرو از پارک نمیمامان گذاشتم و رفتم ماش واسه

 ... 

 ... کردم و چادرم رو سرم کردم و رفتم حرم  هیکرا کیحرم بک اتاق کوچ کیرفتم نزد دنیاز رس بعد

 روز از ته دل از خدا و حضرت معصومه خواستم که اون

 ... من  یرو خوب کنه چه با من باشه چه ب عماد

 اجیاحت یلیو من خ دادیبهم م یبیآرامش عج... حرم بودم  يروز رو تو يساعت ها شتریب... قم بودم  يبود که تو یدوم روز

 ... داشتم به اون 

 ... دفعه عماد و مامان و باباش زنگ زدن  چند

 ... کس  چیتنها باشم بدون حضور ه يخواست تنها یبرنداشتم دلم م اما

 :داد امیبعد از چند بار زنگ زدن پ عماد

 يطاقت دور گهیزود برگرد که آقا هرکوله د یتو مهربون بشم که انقدر خوب يفدا... قم  یانت گفت که رفتسالم ،خانومم مام(

 ... پرنسس خانم رو نداره 

دوستت ..خبر بهم بده هی يدینگرانم جواب نم...  رمیبگ هیخوشگلت رو بشنوم و روح يتلفنت رو هم جواب بده که صدا لطفاً

 )دارم 

 ... لبم نشست اما زود محو شد  يرو نیریش يخوندن اون جمله ها خنده ا با

خواست من بترسم وگرنه انقدر هم  یفقط م روزیبا خودم گفتم من عماد رو دوست دارم و بابا هم د... بابا افتادم  يحرف ها ادی

 :واسه عماد فرستادم  یاس ام اس...  ستیبد ن

زود خوب شو فقط ...  امیها کنار ب زیچ يسر کیبا  دیحرف بزنم با یخوام فعالً با کس ینممن خوبم عشقم اما ...  زمیسالم عز(

 ... )مواظب خودت باش ... عاشقتم ... 
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داشتم چادرم رو ...  مونهیپش شبشید يگفتم بابا حتماً االن از حرفا یکه کرده بودم خوشحال بودم و با خودم م ییفکر ها از

 ... زنگ زد  میگوش کردم که برم حرم که یسرم م

 ... که شماره و اسم بابا افتاده  دمینگاه کردم که د میگوش يصفحه  به

 یکمال يآقا رینخ... کنه  یحتماً زنگ زده منت کش ستیخانم بابات انقدر هم بد ن یلیل يدید: زدم و گفتم با خودم  يلبخند

 ...  یبا دخترت حرف بزن دیبا يچطور یتا بفهم دمیبزرگ تلفنت رو جواب نم

 ... رو جواب ندادم  یبار زنگ زد اما من بازم گوش چند

 

 :اومد از بابا  امیپ برام

که بهت گفتم رو  ییاز حرفا یچیه دمید مارستانیمگه نگفتم حلقش رو پس بده؟ امروز رفتم ب ؟يدیجواب نم تویگوش يکر(

 ... ) یخود دان... کنم ها  یحرفام عمل م يبه خدا به همه  یلیل...  يمنتقل نکرد

داد زدم و  تونستمیو تا م دیبغضم ترک... کنه  یرو از دست دادم من رو بگو گفتم زنگ زده معذرت خواه دمیام يهمه  بازم

 ... کردم  هیخودم رو تخل

 ... خواستم  یبا تموم وجود کمک م دیرو درست کردم رفتم سمت حرم با چادرم

 یبا تموم وجودم ازش کمک م دیفرصتم بود و با نیاما آخر... ق من تعجب کرده بودند حرم همه از هق ه يروزتو اون

 ... خواستم 

 ... تخت و چشمام رو آروم بستم  يکه اجاره کرده بودم و خودم رو انداختم رو یپف کرده رفتم سمت اتاق يچشما با

*** 

 دهیده ساعت خواب... ظهر بود  11ساعتم رو نگاه کردم ... با همون چادر خوابم برده  شبید دمیکه از خواب بلند شدم د صبح

 بودم

 ... و بر گشتم اتاق  دمیصبحونه ام خر يبرا زیچ يسر کیو  رونیب رفتم

 ...  رسمیصداش به آرامش م دنیعماد تنگ شد مطمئن بودم با شن يصدا ياز خوردن صبحانه دلم برا بعد

 ...  شیو زنگ زدم به گوشرو برداشتم  یگوش

 بله؟ -

 عماد رو مامانش جواب داد؟  هیچرا گوش... جون بود  حانهیر يصدا

 جون  حانهیسالم ر -

  ؟یسالم دخترم خوب -

 جون عماد خوبه؟  حانهیر... ممنون خوبم  -

 ...  شهیها نگران م یمامان نگ گفتیاومد که مدام م یعماد م ياون ور صدا از
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 ... شنوم  یکرد من نم یفکر م عماد

 شده؟  يزیچ -

 ... خواد بشه  یم ینه دخترم چ -

تو رو خدا  بم؟یمگه من غر...  دیرو به من نگ يزیچ کیشما  کنهیم دیکه تاک شنومیعماد رو دارم م يجون من صدا حانهیر -

 شده؟  یچ دیبگ

 ... باشه  ریگ یو پ مارستانیدام بره بقول داد واسه ادامه درمانش م... خونه  میعماد گفت که بر شبیراستش د -

سرش و  ختنیآدم ر يسر کی هیآتل يشده بره تو ادهیپ نیاونجا که از ماش نکهیسر بزنه مثل ا هیبلند شد که بره به آتل صبح

کار با پسرم  یها چ یمعلوم نبود عوض... صورت بچم نبود  يسالم تو يجا کیبرگشت خونه  یوقت... زدن  خوردهیبچم رو تا م

 ... خدا ازشون نگذره ... داشتن 

 سرش و زدنش؟ ختنیکار کرده بود که ر یآخه مگه عماد چ... جون دهنم باز مونده بود  حانهیر يحرف ها از

 حرف بزنه؟ تونهیم یعنیباهاش حرف بزنم؟  شهیجون م حانهیر -

 ... بهش  دمیرو م یآره مادر االن گوش -

 ... رو گرفت  یعماد گوش یمعطل هیاز چند ثان بعد

 سالم خانمم -

 حالت خوبه؟  زمیسالم عز -

 ...  رهیمینم يزود نیآقا هرکوله به ا... آره گلم  -

  ؟يکتک خورد يطور نیکلک که ا يکار کرده بود یمگه چ... بگردم  یاله...  هیحرفا چ نیا -

 ... فکر کنم اشتباه گرفته بودن ...  هیازم شاک يطور نیکردم که ا يبد یکه من به ک کنمیبه خدا از صبح دارم فکر م یلیل -

  ؟يفقط خورد ایهم؟  يحاال زد -

 شرمنده فقط خوردم... نفر هم بودن  5من بودن المصبا  يتا3هرکدوم  -

 ...  وونهید کردمیداشتم م یشوخ -

 ... تا هرکول باشم 5اون  شیمن غلط بکنم پ... تا 5لقب هرکول بودن رو واگذار کنم به اون  خوامیم گمیم یلیل -

 ... دلم براش ضعف رفت ... لحنش خندم گرفت  از

 ...  یتو هرکول خودم رمینخ -

 ... پرنسس خانم خودم بگه  یهرچ -

 کردمیتا رو هم لعنت م 5دلم اون  يتازه تو... گرفتم  يصداش انرژ دنیواقعاً با شن...  میکرد یحرف زدن خداحافظ کمیاز  بعد

 ... ماد من رو زده بودن ع یکه اشتباه

 ... بشه  ادهیپ طونیاز خر ش دیزنگ خورد بابا بود با خودم گفتم تلفن رو بردارم و باهاش خوب حرف بزنم شا میگوش بازم
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 ... خودم  يسالم بر بابا -

  ؟يدید...  شمینم یازدواج تو با پسر حاج آقا فالح الیخیکارا ب نیخودت رو لوس نکن من با ا -

  دم؟یدیم دیرو با یبعدش هم چ...  نیکنم زجرم ند یبابا خواهش م -

 اون پسر رو؟  يصورت آش و الش شده  -

 ...  دمیپس؟ آره فهم نیعماد؟ شما هم خبر دار شد -

گفتم فقط صورتش رو ... نمونه اش بود  کیحاال  نیدختر ا...  کنمیباشه حتماً م ادتی کنمیرو م يکار گمیم یمن وقت -

 ... نه  ایزندش بذارم  ستمیمطمئن ن ياگه حلقه رو پس ند...  نیکنن هم ینقاش

 ... از دستم افتاد  یگوش... اومد  یبوق م يفقط صدا گهید

 اون واقعاً پدر بود؟ اصال پدر نه ، اون اصالً آدم بود؟ ... شوك بودم  يتو هنوز

 ... دلم  زیعز يدیکش یبه خاطر من چ. .. دیعماد ببخش... کار رو کنه  نیتونسته بود با عماد ا يچطور

 ... و ظالم بود  فیبه حال بابا که انقدر کث... به حال عماد ... به حال خودم ...  کردمیم هیگر فقط

 ... کردم  هیدوسه ساعت فکر کردم و گر حدود

 ... از دست دادن جونش اونم به خاطر من  متیمن عماد رو دوست داشتم اما نه به ق... رو گرفته بودم  ممیتصم

 ... برسه  یبیتونستم اجازه بدم به خاطر من بهش آس ینم... تونستم کنارش باشم  ینم... باهاش بمونم  تونستمینم

 ...  کردمیتمومش م دیبا

کار  یمن بدون عماد چ ایاخد زن؟یریمن م يمن گستاخ شدن و بدون اجازه  يچرا انقدر اشکا ایخدا... صبر بده  تیلیبه ل ایخدا

 ... فقط صبر بده  ایکنم؟ خدا

 ...  ییدستشو يابروم رو برداشتم و رفتم تو غیو ت شمیآرا فیسمت ک رفتم

 ... دستم رو زدم باال و بسم اهللا گفتم  نیآست

 ... که رگ خودشون رو زده بودن اومدن جلوم  ضامیاون مر يرگم بکشم همه  يرو رو غیت نکهیاز ا قبل

 ...  یشکست عشق:  گفتنیهمشون هم م...  ایلیو خ انای، ک ستهیسارا ،فاطمه، شا... دختر بودن  همشون

اما االن خودم  ؟یخودت رو بکش يکه به خاطر نداشتنش بخوا یانقدر عاشق باش شهیمگه م گفتمیدلم با خودم م يروزا تو اون

 ...  کشتمیداشتم به خاطر از دست دادن عماد خودم رو م

دلت ... خدا  یعنی تویو هم عشق آسمون يدیرو از دست م تینیهم عشق زم يریاگه تو بم زمیآخه عز: حرفام افتادم به اونا  دای

 خواد باهات قهر کنه؟  یشه؟ دلت م یخواد خدا ازت شاک یم

 يخودت دار ياال اومدکار رو بکن اون کار رو نکن ح نیکه ا يدیم یتو خودت به مردم درس زندگ... تو جواب بده  یلیل حاال

  ؟یکن یاونا رو تکرار م يکارا

 براش باهات قهر کنه؟ يریمیکه م ییخواد خدا یدلت م... بده  جواب
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  ؟یانقدر خراب ؟يشد فیضع انقدر

که بتونم جونم رو  ستمین يمن انقدر قو... تونم  یخواستم تمومش کنم اما نم یعماد من م... کار  نیاز ا ترسمیمن م عماد

 ...  رمیخودم از خودم بگ

 ... نگاه کردم  نهیآ يرو تو خودم

مرده  یجسمش زنده باشه اما از لحاظ روح دیشا...  ستین شیب يمرده ا ینیبیم نهیآ يکه تو يزیچ نیا... خوب نگاه کن  یلیل

 ... 

 ... سوارش شدم و راه افتادم  نیرو جمع کردم و رفتم سمت ماش لمیوسا

 ... کرد  یراه داشت خفم م يتو یلعنت بغض

 ... داشبورد  يو درش آوردمش و گذاشتمش تو دمشیبوس... اشکم افتاد روش ...  دمیکه حلقم رو د میبود کیتراف يتو

 ...  دینپرس یچیه گهیداد و د یلب سالم ریخبر داشت چون فقط ز زیمامان انگار از همه چ... خونه  دمیرس باالخره

 ... داشتم  ییبه تنها اجیفقط احت... اتاقم و در رو هم قفل کردم  يتو رفتم

 ... داشتم  هیبه گر اجیاحت فقط

 ... زدن و خوندن عماد رو در آوردم  تاریگ يد یکنار تختم و س يسمت کشو رفتم

 ... تمام اتاقم پخش شد  يتو صداش

 کیرو ضبط کردم که اگه  يد یس نیاما ا خونمیو م زنمیآهنگ رو برات م نیکنارت هستم و ا شهیمن هم... سالم عشقم ((

 و يبا هام قهر کرد ییوقتا

 ))نفس نیکه دوستت دارم تا آخر یو بفهم يرو گوش بد نیو ا يایبرات بخونم ب ينشد ازم بخوا روت

 ... بود که قول داده بود فقط واسه من بخونه  یآهنگ همون

 ...  يکاش واسه من بود... قشنگت برم  ياون صدا يفدا من

 ... کنم  یخواستم خودم رو خال یفقط م... نه  ای شنوهیبرام مهم نبود مامان صدامو م... کردم  یم هیخوند و من گر یم اون

 میدآورد و با همون لبخندش گفت تق يد یس هیآهنگ رو برام خوند  نیبار ا نیکه اول ياون روز يفردا رهینم ادمیوقت  چیه

 ... به خوشگل خانم خودم 

خنده رو گرفته  يجا هیاما االن گر... که حد نداشت  دمیرو گوش دادم انقدر ذوق کردم و خند يد یبار س نیموقع که اول اون

 ... بود 

 ... بدون چشات  رمیمیم یدونستیبرات ، نم رمیمیم: کردم  یم هیو گر کردمیلب زمزمه م ریز

 بدون چشماش؟  رمیمیدونست م یواقعاً بابا نم...  یمشک ي لهیدوتا ت... اومد تو ذهنم  چشماش

*** 

 ...  دادمیعماد رو گوش م ياتاقم موندم و فقط صدا يهفته تو کی تا
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 ... باالخره تمومش کنم  دیفکر کردم با یلیهفته خ کی نیا

 :اتاقم وباهام حرف زد يبابا اومد تو شیروز پ چند

 ؟یکن یباهاش عروس يخوا ینم گهیبه اون پسره که د یگفت یلیل -

 ...  يخوا یتو نم خوامیمن م -

 ... حرف نباشه زودتر بگو  -

 سوزه؟یدلت برام نم -

 ... دارم  یچک و صفته دست حاج آقا فالح یمن کل نیبب... نکن  یباهاش عروس گفتمیسوخت که نم یدلم نم -

 ...  میپول ش یب يخوا یخوب؟ تو که نم کنهیباهاش همه رو پاره م یکن یعروس اگه

 ... خوبه  یلیخ... خوبه  یکن یم یمن رو قربان يبه خاطر پوالت دار... پس بگو  -

 ... ارزش بودم  یچه قدر من ب... چشمام جمع شده بود  يتو اشک

 ... بابا  ينه پوال شمیعماد دارم ازش دور م یکه فقط به خاطر سالمت دونستمیهم م خودم

 ... خودته  ي ندهیکه به خاطر آ ذاشتیهم منت م یبابا کل تازه

 ... خوام  یبدون عماد رو نم ي ندهیبفهمه من آ ستین یکی

داداش کوچولو که دارن  ییکنم خوشحال خودم رو نشون بدم که نگران نباشه اما کجا یم یسع زنهیفرهاد زنگ م یوقت

 ...  دنیخواهرت رو زجر م

که نگرانشم اما  نیبا ا...  مارستانیدوباره رفته ب دونمیفقط م... عماد رو هم جواب ندادم  يکدوم از تلفن ها چیهفته ه کی نیا

 ...  زنمیزنگ نم

 ...  شهیمهربونش رو بشنوم جدا شدن ازش برام سخت م ياگه صدا دونستمیم

 ... برم  دیبا گهید

 ... بسازم رو  میزندگ يخاطره  نیو بدتر برم

 ...  يعطر چیبدون ه...  یشاله مشک کیبا ...  یمیساده و قد یمشک يمانتو کی... شلوار ساده و رنگ و رو رفته  کی

خواد  یدلم م... ازم زده بشه  نهیبیمن رو م یخواد عماد وقت یدلم م... پوشم  یکنم و م یکفشم رو هم انتخاب م نیبدتر

 ... کم تر زجر بکشه  دیشا... واسه هر دوتامون راحت تر باشه  يطور نیا دیشا... حالش ازم بهم بخوره 

 ... روز تموم شه و بمونه واسه فردا  نکهیا دیبه ام...  دمیلفتش م تونمیم تا

 ...  خورنیعقربه ها هم با من لج کردن و از جاشون تکون نم اما

 .. . شمیم یو سوار تاکس ابونیسر خ رمیم... ندارم  یرانندگ ي حوصله

فلج باشم و نتونم  خوادیاصالً دلم م... بذارم  یلعنت مارستانیاون ب يخواد پا تو یدلم نم... شم  ادهیپ یخواد از تاکس ینم دلم

 ... راه برم 
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 ... اتاق عماد خوابش برده  يجلو یصندل يکه رو نمیبیعماد رو م يبخش مورد نظر و بابا يتو رمیم

 ... که از خواب بلند نشه  شمیاز کنارش رد م آروم

 ... برام سخته  یلیخ دنشیکه دلم براش تنگ شده اما د نیبا ا... سمت در اتاق  رمیلرزون م يپاها با

 ...  زنمیلرزونم در م يبا همون دستا... کرده  خیو  لرزهیهم داره م دستام

 :ادیقشنگش م يصدا

 دییبفرما -

 ... تو  رمیکنم و م یرو آروم باز م در

 ...  نهیبیو من رو م چرخونهیرو سمت در م سرش

 ...  کنهیاخم م...  شهیمن سرخ م دنیبا د چشماش

 ... خاصت  يبا همون خنده ...  یکه ازت دارم با خنده باش ییصحنه ها نیبذار آخر... رو خدا عماد بخند  تو

 ... که کنار تختش بود  یصندل يلب آروم سالم دادم و نشستم رو ریز -

 یمن از نگران يدیو نه جواب زنگ م یزنینه زنگ م یگینم...  رفتیم ادمیداشت  افتیق گهید... خانم  دیآورد یم فیتشر -

 کنم؟  یدق م

 ... سکوت  فقط

 ...  شدمیم وونهیگذشت به من؟داشتم د یچ یدونیهفته م کی نیا...  گهیبه من؟ جواب بده د يزل زد هیچ -

 ... بهتر از تو نبود  دلم گفتم عماد به خدا حال من يتو

 ... اومدم  یبه حرف م دیبا

 ...  دیببخش -

 ...  هیدهنم رو باز کردم بغضم هم شکست و شروع کردم به گر تا

 ... کردم  یم ينقش سنگ رو باز دیمن با...  شدیم يطور نیا دینبا

 ... رو باز کرد سمتم  دستاش

 ...  نیمن فقط نگرانت بودم هم... خواستم ناراحتت کنم  یبه خدا من نم یلیل -

 ... کردم  یمبارزه م دیاما با زدیآغوشش پر م يبرا دلم

 بغل آقا هرکوله؟  ياینم -

کن  يکار هیعماد ... عماد بد باش ... کنم  يبذار خوب نقشم رو باز... حرف نزن  يجور نیتو رو خدا ا... من فدات شم  یاله

 ...  ایخدا...  ادیازت بدم ب

 ... نه  -

 ... رفت تو هم  افشیق... افتاد  دستاش
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 آخه چرا؟ ... آخه  -

 ... سنگ و بدون احساس ... سخت و محکم ... نقشم  يتو رفتم

 ... تموم شده  گهیما د ي غهیهفته است که ص کیچون حدود  -

 مگه نه؟  میما ماله هم میدونیمن و تو که م... خب تموم بشه  -

 ... فقط سکوت کردم ... نبودم  یخوب گریمن باز... آوردم  کم

 زود مگه نه؟ میکن یعروس میخوا یما م... نگام کن ...  یلیبا تو ام ل -

 ... گرفت  یکه داشت نفسم رو م یسکوت با بغض بازم

 ... اومد و صداش بلند شده بود  یاشکش در م داشت

 نه؟  گهید یتو عروس من...  میدیلباس عروس خر میما رفت...  یلعنت گهیبگو د -

 ... بگم  تونستمیم یچ

 گمینم یچیه گهیخب؟ به خدا من د... اصالً تو اسماشون رو انتخاب کن ...  میدو تا بچه داشته باش میقرار گذاشت ادتهی یلیل -

  ؟یلیباشه ل... 

 ...  زدیحرف م یکردم و اون با حالت عصب یم هیصدا فقط گر یآروم و ب...  شدمیخفه م کردمینم هیخودم نبود اگه گر دست

 ادتهیو من مجنون  یباش یلیقرار بود تو ل یلیل... من رو  نیبب یلیل... غلط کردم سرت داد زدم به خدا فقط نگران بودم  یلیل -

 ...  یلیل...  نمیبب تویطوس يبذار اون چشما...  ینگام کن لعنت... 

 ...  گهید زدیم داد

 ...  گمینگام کن م -

 ... کرد  یم هیداشت گر... رو دوختم بهش  سمیخ يتحکم صداش چشما از

 چشمام صداش رو آروم کرد  دنید با

 نه؟ گهید یتو ماله من -

 ... طاقت نگاه مظلومش رونداشتم  گهید

 :جوابش رو دادم هیبلند و گر يصدا با

 ...  يا بهیغر هی گهیتو د..یستیتو هم ماله من ن...  ستمیماله تو ن گهیمن د... من ... نشد ... نه عماد  -

 ... اونجا رو نداشتم  يتحمل فضا گهید...  شدمیداشتم خفه م... سمت در  دمییدو هیشدم و با گر بلند

 ... پشت من  دییدو یهم داشت م عماد

 ...  شدیم ياز من چند متر فاصلش

 ... صبر کن  -

 ...  ستادمیوا اریاخت یاعتنا ازش بگذرم و ب ینتونستم بصداش پر از خواهش بود که  انقدر
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 ام؟یپا به پات م یمگه نگفت ادته؟ی یخودت گفت...  شمیبه خدا خوب م یلیل -

 ... خوب بشم  زنمیزورم رو م يخدا همه  به

که  یاگه از بابت امروز ناراحت یلیل... تو رو خدا تنهام نزار  یلیل... خوب بشم  دمیقول م یلیل...  شمیتو بمون من خوب م یلیل

 ادته؟یمن هرکول تو بودم  یلیل... تو فقط بمون ... زنم به خدا  یداد نم گهید... غلط کردم ...  دیسرت داد زدم گفتم که ببخش

 ... بفهم  رمیمیم ياگه بر...  یتو نفس من یلیل... نرو  یلیل

بگم ...  يریمیبگم اگه نرم م...  رمیماد به خدا به خاطر خودت مخواست برگردم بگم ع یدلم م... تونستم بمونم  ینم گهید

 ... من  يبرا یبگم تو هم نفس... برات  رمیمیبگم م... عاشقتم 

 ... نگفتم  یچیه... نگفتم  اما

 ... کردن  یداشتن ما رو نگاه م همه

 ...  کردیداشت صدام م...  نیخورده بود زم عماد

 ... تو رو خدا بمون ... بمون ... نرو  یلیل...  شمیخوب م یلیل -

 ... زد  یداد م... کرد  یصدام م يجور نیهم...  یافتادم سمت در خروج راه

 ... بار باشه  نیآخر...  دمیبار قول م کیفقط ...  نمیبب گهیبار د کیحداقل برگرد چشمات رو  -

... نرو : گفت  یلب م ریز... کرد  یداشت نگام م... فقط خون مونده بود  یمشک ي لهیاز اون دو تا ت... و نگاهش کردم  برگشتم

 ... نرو ... کنم  یخواهش م

 ...  رونیب مارستانیروم رو برگردوندم و رفتم از ب زود

 ... م چشما ياومد جلو یعماد م ي افهیهمش ق... به هوا داشتم  اجیاحت...  شدمیداشتم خفه م... برم خونه  ادهیخواست پ یم دلم

... کرد که برگردم  یازم خواهش م هیهمه با گر يو داشت جلو نیکه برام مظهر غرور و قدرت بود افتاده بود زم يمرد اون

 ... کرد نرم  یداشت خواهش م

 ... خورد  یبه هم م ایدن يخورد اصالً حالم از همه  یخورد ، حالم از بابا به هم م یاز خودم به هم م حالم

 ... کردم  هیقدم زدم و گر ابونایخ يشب تو تا

 ... با سرعت بهم بزنه و همون موقع تموم کنم  نیماش کی خواستیم دلم

 ...  ابونیجرعتش رو نداشتم که برم وسط خ اما

 ... خواست خونه برم  ینم دلم

 ... نه  ایخونه است  نمیسحر رو گرفتم که بب ي شماره

 ... اونا تو جنوب تهران و ما در شمال تهران ... ه داشت ما فاصل يبا خونه  یلیخ... سمت خونش  رفتم

 ... پشت تلفن گفت که مامان و باباش رفتن شهرستان و تنهاست  سحر

 ... سحر  يخونه  يبه کوچه  دمیباالخره رس کیتراف یاز کل بعد
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 ... گذشت  یجوب که از وسط کوچه م کیبا ... تونستن کنار هم راه برن  یکوچه تنگ که فقط دو نفر م کی

 ... کردم و زنگ رو زدم  دایرو پ 8پالك  یسخت به

 ... و در رو باز کنه  ادیخراب بود و سحر خودش مجبور شد ب فونیآ

 ...  یو نقل یمیقد يخونه  کی...  دادیبهم م يحس نوستالژ کیسحر  ي خونه

 :با شربت اومد  سحر

 ...  شهیشما نم يمثل خونه  دونمیم گهید دیببخش... خانم  يخوش اومد -

 ... خونتون  نهیهم قشنگ و دل نش یلیخ... دلم  زیعز هیچه حرف نیا -

 و  یکن یرو کنسل م ضایو مر يایهفته است نم کیشده؟ اون از مطب که  یچ یبگ يخوا ینم یلیل -

 با عماد حرفت شده؟ ... جا  نیا ياومد يدر هم پاشود ي افهیسر و وضع و ق نیاز االن که با ا نمیا

 ... اسمش بغضم شکست  دنیشن با

 ... شونش  يشد و سرم رو گذاشت رو کمینزد شتریب

 ... انقدر غصه خوردن نداره که  گهید ادیم شیپ زایچ نیزن و شوهر ا نیفدات شم ب -

 ...  میکن ياد کنار هم بازوقت قرار نبود من و عم چیکه ه یدو نقش... زن و شوهر ...  شدیم شتریحرفاش غمم ب با

 ... تموم شد  زیهمه چ -

 ... رخنه انداخت  نمونیب یطوالن یسکوت

 ... تموم شد  یتو؟ چ یگیم یچ ؟یچ یعنی -

 ...  زارنینم...  میزارن ما به هم برس یسحر نم... عمادم رو ازم گرفتن ...  رمیخواد بم یدلم م... سحر داغونم  -

 ... حلقم رو نشونش دادم  یرو باال آوردم و دست ب دستم

 ... از حرفام  دیفهم ینم یچیکرده بود و ه تعجب

گفتم و به حال خودم ...  شدیمن و عماد م ییکه باعث جدا یلعنت زیهر چ... چک و صفته ...  یفالح... بابا ... رو گفتم  یچ همه

 ... زار زدم 

 ...  دمیبار یسحر و م يشونه  يسرم رو گذاشته بودم رو فقط

 ... باهام حرف زد و آرومم کرد  یلیشب سحر خ اون

 ... نداشت  دهیاما فا... کرد که بخندم  يکار هر

 اد؟یخنده هام بره خنده به چه کارم م يکه قربون صدقه  ستین يعماد گهید یوقت... بود  بهیمن غر يبا لب ها خنده

 ... سحر بودم  شیصبح پ تا

که از  نیاز ا... کنن  یکه پدر و مادرش رفتن شهرستان زندگ نیاز ا... که دانشگاه آزاد قبول شده  نیاز ا... از غماش گفت  اونم

 ... کنه  یتنها زندگ دیبا فیشهر بزرگ و کث نیا يبه بعد تو نیا
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 ... خواهرش آه در بساط ندارن  هیزیکه واسه جه نیا از

 ... انشگاهم نتونستم قبول بشم د هی... چه خنگم  ینیبیم یلیل -

انشااهللا سال بعد ...  یشیبه درس خوندن معلومه که قبول نم يماه مونده بود به کنکور شروع کرد کیسحر خب تو تازه  -

 ...  یشیقبول م

 ... واسه درس خوندن چه برسه به سال بعد  رهیسالمونه االنم د 26حدود  گهیمن و تو د... برو بابا دلت خوشه  -

 پس سکوت کردم... رو نداشتم  یدادن به کس هیروح حوصله

 ...  رونیطاقچه و رفتم از خونه ب يپول گذاشتم رو کمیسحر از خواب بلند شه بلند شدم و  نکهیصبح زود، قبل از ا فرداش

 کرد؟  یم یهوا همراه نیا يمن رو تو دیکه با ينفر کیاما کجاست اون ... به قول سحر دونفره بود ... بود  یعال هوا

بار در  نیاما ا... خواهد  یهوا م یدلم اندک ایخدا: و سرم رو کردم سمت آسمون  دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 ... سرنگ 

 ... شدم و رفتم سمت خونه  یسوار تاکس... راه رفتن نداشتم  يحوصله  گهیاما د... رفتم  ادهیکه پام درد نگرفته بود پ ییجا تا

 ... وچه خوب که خونه نبود ... خونه نبود  اباب

 شد؟  یکه چ نیبه ا... که کجا بودم  نیبه ا... کردن  چیشروع کرد به سوال پ دنمیهم با د مامان

 ... نگاهش کردم  فقط

 ... سواالش رو گرفت  يبود که جواب همه  ایانقدر غم داشت و گو چشمام

 ... زد و رفت  میشونیپ يرو يا بوسه

 ... پناه بردم  میشگیبه پناهگاه هم منم

 ... کرده بودم  هیگر يها يو هم ها دمیکه هم توش خند یبزرگ اتاق

هم از  یعکس تک کیازخودم و  یعکس تک کیفقط دوتاشون رو داشتم  میانداخته بود هیآتل يکه اون روز تو ییعکسا از

 ... عماد 

 ... خودمون  يخونه ... خونه  میببر هیاز آتل یدونفرمون رو بعد از عروس يعکس ها و عکس ها هیبود بق قرار

 ... عکس عماد  ییروبرو وارید يعماد رو زده بودم اون ور اتاق و عکس خودم هم زده بودم رو عکس

 ... خودم رو برداشتم و بردم چسبوندم به عکس عماد  عکس

 ... عکس دونفره از خودمون داشتم  کی حاال

چند وقت ده  نیتو ا کنمیاحساس م...  میچه قدر اون روز خوشحال بود... و به عکس ها نگاه کردم  دمیتختم دراز کش يرو

 ... شدم  ریسال پ

 ... اومد  میگوش يصدا

 ... عماد باشه  شدیم ایاما خدا... کس رو نداشتم  چیه ي حوصله



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٨٩ 

 ... بود  امیاومدن پ يصدا ، صدا...  میسمت گوش رفتم

 ... رو نگاه کردم  یگوش ي صفحه

 ...  یغاتیتبل امکیپ

 ... فکر  يرو گذاشتم کنار تختم و دوباره رفتم تو میگوش

 ...  یگوش يصدا بازم

 ... !عماده  دمیرو برداشتم که خاموشش کنم که د یگوش

 ... خدا اجابت کرده بود ..شد ینم باورم

 :رو خوندم  امیپ

 ... ند که هست ییها آنها ییجدا نیدردناك تر((

 ... گفت چرا  یکس نه

 ... ))چرا  دیفهم یکس ونه

 ... عوض شد  یدر عرض چند روز همه چ...  دادمیحق م بهش

 ... خوش به حال عروسش ... داماد بشه ... دا  يروز هی...  يروز هیو  ارهیرو به دست ب شیدلم از خدا خواستم که سالمت يتو

*** 

 ... چرا من رو ول کرد و رفت  یلیکه ل دمیماه گذشته و من هنوز نفهم چند

 ... شوك اون روزم  يکه هنوزه تو هنوز

 ... و االن هم کم کم جسمم ... غرورم ... روحم ... روز من مردم  اون

 ... چرا  یلیخ... ذهنم هست  يسوال تو یلیخ

 و بگه واقعاً چرا؟ نهیو جلوم بش ادیب یلیخواد ل یم دلم

 ... سخت بود  براش میضیتحمل مر انقدر

 ... رو هم تحمل کنه  میضیاصالً دوستم نداشت که حاضر بشه مر یعنی

 م؟یاومد تو زندگ یچ يبرا ایاصالً خدا پس

 من رو ول کرد و رفت؟  یخاطر ک به

 شده؟ گهید یکیپرنسس خانم  یعنیعروس شده؟  یعنی االن

 فروخته؟  یبه ک ای یرو به چ شهیادیجوجه هم ز گهیو بگه آقا هرکولش که االن د ادیخواد ب یم دلم

 ؟يبگم دوستش دار ؟یخوشبخت يکرد یخواد بپرسم اگه عروس یم دلم

 ... کرد  یخب دوستش نداشت که من رو ول نم...  هه

 ...  انیفقط رو دونمیاما م... خواد  یرو دلم م نایا ي همه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 ... ببخشمش  دمیقول م دیاگه االن برگرده و بگه ببخش یحت...  یحت

 !نیهم... بده  حیبرام توض طفق

 ...  نهیحاضر نشد من رو بب یحت یرفتم دم در خونشون ول یلیاز اون روز خ بعد

 ... هم اون ورم  یکیورم زد  نیا یکیباباش هر وقت که رفتم ... باباش هم گفته بود راهم نده خونه  به

 ... ازم دل کند  يطور نیآخه کجا اشتباه کردم که ا... آخه ...  شمیم وونهید دارم

 ... خوش به حاله دامادش ... کرده خوش بخت باشه  یخوام که اگه عروس یازت م ایخدا

 ...  خورهیجا به هم م نیداره از ا گهیحالم د...  موندمیم یمرکز درمان يتو دیبا... کم رفتم خونه  یلیچند وقت خ نیا

 یسرطان مارانیمرکز درمان ب کیبرم که  يدرمان به مالز يکه براشد  شنهادیبار از طرف مامان و بابا و دوستان بهم پ چند

 داره و 

 ...  رمیتو کشور و شهر خودم بم رمیخواستم که اگه هم قراره بم یم... باشم  رانیخواستم تو ا یاما من م... هم معروفه  یلیخ

 ... قدم زدم  ابوناشیخ يکه با عشقم تو رمیبم يشهر يتو

 ... منن  نیهستن که ع يادیز يجا آدم ها نیا

 ...  یاز زندگ دهیو بر داغون

 ... خوش به حالشون ...  دنیو ام يها هم کوه انرژ یبعض

 ... شش ماه گذشت  نیا ریقدر د چه

 ... عشق گذشت  انتیو خ هیکه با درد و گر یماه شش

 يتو رمیهرشب م... م رو اونجا گذروندم بالکن داره که تا االن هرشب کی...  هیاتاقم خصوص...  تارمهیجا فقط همدمم گ نیا

 :به زدن کنمیبالکن و شروع م

 ... تو بدون چشات  یب رمیمیکه م یدونستینم... برات  رمیمیم

 از برم یرفت

 ... که دلم بسته به ساز صداتعاشقم هنوز  یدونست یم تو

 ...  شهیکه هرکولت داره پرپر م ییکجا... که واقعاً عاشقم هنوز  ییکجا یلیل

 :  یو بگ يریو دستم رو بگ نییپا يایکاش از اون باال ب ایخدا

 ... اون باال  میبر ایکنن؟ ب یم تتیجا اذ نیا آدما

 ...  يو ببر يریو دستم و رو بگ يایهر لحظه منتظرتم که ب ایخدا

 ...  نمیرو بب یلیاز اون باال بتونم ل دیشا

 ... بکشم تو وجودم  قینفس عم هیموهاش و عطر تنش رو با  يخواد دست بندازم ال یدلم م... بد براش تنگه  دلم

*** 
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 ... دست بردارم  يدیاز نا ام کمیخوام  یم

 ... رو کرده  هیآتل يهوا دلم

 ... کار  يرو ندارم برا یقبل يقدرت و انرژ گهید دونمیم

 ... رو فراموش کنم  یلیسرم گرم بشه و ل دیشا اما

 ... کنم  یاز خودم هر روز به اون فکر م شتریب دونمیخودمم م... باطل  الیخ یزه...  هه

ول کرد و  گهید یکیهست که من رو به خاطر  یاون کس... از اون متنفر باشم  دیمن االن با...  خورهیاز خودم به هم م حالم

 ... حال و روز در آورد  نیمن رو به ا

 ... تونم  ینم اما

 ... متنفر باشم  قدرت بده ازش ایخدا

واسه  یوقت... واسه غذا خوردنش نگرانم  یوقت... نگرانم  دنشیواسه لباس پوش یازش متنفر باشم وقت تونمیم ياما چطور...  اما

 ... نگرانم  شیخوش بخت

 ... ام عوض شه  هیروح کمیما قراره بره بهم گفت منم پاشم برم تا  میهست که ت یعروس هیزنگ زد و گفت که امروز  دایش

 ...  ختهیاز حساب کتابام بهم ر یکل... گفت  یراست م...  ایپاشوب گهیبسه د يکه شش ماه از کارا دور بود گفت

 ... ام خوب بشه  هیروح کمیبرسم تا  میقبل يبا دکتر حرف زده بودم و گفته بود که خوبه به کارا قبالً

چند  یو پرتو درمان یدرمان یمیش يبرا دیبرم خونه فقط با تونمیر گفته بود ممامان و بابا با دکتر حرف زده بودن و دکت یحت

 ...  مارستانیبار برم ب کیوقت 

 ...  دادمیم حیشده بودم اما خونه رو به اونجا ترج قیرف نجایا ياز آدما یلیکه با خ نیا با

 ... کنم  یزندگ يعاد يخواست منم مثل آدما یم دلم

 ... هم فکر کردم  دایش شنهادیپ به

 ... خوام برم خونه  یمامان و بابا زنگ زدم گفتم که م به

 ... رو جمع کردم و حاضر شدم  لمیوسا

 ... خودش برام آورد  يبابا از لباسا... لباسام برام بزرگ بود  ي همه

 ... سمت خونه  میکردم دل کندم و رفت یکه شش ماه توش زندگ ییاز خونه ا باالخره

 ... بود  وارید يرو یلیمن و ل يهنوز عکس دو نفره ... اتاقم  يتو رفتم

 ...  دمیعرق کردم و خجالت کش یکه سرش کل یعکس همون

 ... کردم و بردم زدم به اتاق خودم  یطونیبمونه اما من ش هیآتل يبود تو قرار

 ... نفسم  ییکجا
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 يتو دنشیزد واسه د یکه دلم پر م نیبا ا... اتاقم باشه  يمال من نبود و درست نبود عکسش اونم با اون لباس تو گهید اون

 ... اجازه رو بدم  نیتونستم ا یاون عکس اما به خودم نم

 ... تخت  ریزدم و گذاشتمش ز یلیبه ل يبرداشتم و بوسه ا واریو عکس رو از د رفتم

 ... وقت  چیبودمش ه دهیجعبه بود که من ند کیتخت  ریز

 ... شده بود  نییربان قرمز تز کیکه با  یمشک جعبه

 :نامه توش بود کی... کردم  بازش

بار باهات حرف  نیآخر يخوام برا یم...  شدمیم وونهینوشتم د ینامه رو نم نیاگه ا یول سمیبنو یچ دیدونم با ینم... سالم ((

 ... بزنم 

 ... اتفاق افتاد  يا کدفعهی یهمه چ... من رو ببخش  عماد

منم  ینباش یمن مثل نفس يتو برا...  یتالشت رو بکن که خوب بش يهمه ... خبر خوب شدنت رو بشنوم  يبه زود دوارمیام

 ...  ستمین

 ... که منم هستم  یهست یهمون سقف آب ریتو ز...  میستیاز هم دور ن ادیباشه ما ز ادتی

 ... آخر  يادگاریبه عنوان ...  ستین یاما وقت... وقت بهتر بهت بدم  کیخواست  یرو دلم م راهنیپ نیا

 ... حاللم کن هرکول من ...  ادیکه بهت م دونمیم

 ... ببخش و نگو او وفا نداشت  رفتم،مرا

 ... نمانده بود  میبرا زیبجز گر یراه

 ...  ستیدر دل من مهر تو ن یفکر کن نکند

 ... کن  گوش

 ... )) ستیکیدلم زمزمه اش با تو  نبض

 ... ک بود اش يکاغذ جا ي گوشه

 ؟یاون اشکت بشم پس چرا رفت يفدا من

 ... کمکم کن  شهیم شتریو ب شتریسواالم داره ب ایخدا

 ... جعبه رو نگاه کردم  يتو

 ... فرهاد بخره  يخواست برا یم شیمسافرت ک يبود که تو یرهنیپ همون

 ... خجالت ازم خواست براش پرو کنم  یکه با کل یهمون

 ..ادیگفت که بهم م...  دمیچشماش د يرو تو نیبرق تحس دیمن رو د یوقت ریبخ ادشی

 ...  دیمن خر يهم برا یکی ادیبهم م دید حتماً

 ... پس از همون اول هم اون من رو دوست داشت ...  ادیکردم اون ازم بدش ب یرو بگو اون روزا فکر م من
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 ... نامه  خیکردم به تار نگاه

 ... دوستم نداره  گهیاالن د دیشا... وده ب شیماله همون شش ماه پ نامه

 ...  دونمینم... رو دوست داشته باشه  گهید یکیتونسته باشه  دیشش ماه شا يتو

 ... رو بو کردم  راهنیپ

 ... بود  یبهش خورده برام کاف یلیل يکه دستا نیا یحت

 ... اما بازم دوستش داشتم ... کرد  یم هیتنم گر يداشت تو...  دمشیپوش

 ... کادو با من حرف نزده بود  نیچرا مامان تا االن راجع به ا... کردم به کمدم  زونشیآو

 ...  هیکاف نمیهم... که ازش دارم  يادگاری هی نمشینب گهیگرفته بودم حداقل اگه د يانرژ کمیخوندن اون نامه  با

 ... مراسم  يبرا هیآتل امیزنگ زدم و گفتم که م دایش به

 ... کرد  یما کارش رو شروع م میحاضر شدم ساعت هنوز هفت صبح بود و ساعت هشت ت زود

 ...  هیخوردم و حاضر شدم و رفتم سمت آتل ریلقمه نون و پن کیآشپزخونه و  يتو رفتم

 ... شدم تعجب کردم  ادهیکه پ نیماش از

 ... کرد  یهم اسفند دود م یکیو  شدیم یگوسفند داشت قربون کیدر و  ياومده بودن جلو میت ي همه

 ... خوشحال شده بودم  یلیکارشون هم تعجب کرده بودم و هم خ از

 ... بود  هیآتل ياز بچه ها یکرد نگاه بعض یکه ناراحتم م يزیچ تنها

خدا به  یول...  یبه هم خورده ول کلمیه دونمیم... شدم  ریپ دونمیم... عوض شدم  یلیخ دونمیمن م: خواستم داد بزنم  یم

 ... دست خودم نبوده 

 ...  دینگاه کن يعاد يرو خدا من رو مثل آدما تو

 و تک تک از همشون تشکر کردم واقعاً سنگ تموم گذاشته بودن رفتم

 ... اون جا و آدماش تنگ شده بود  يکه چه قدر دلم برا يوا

 ... کار کردن و مراسم رفتن هم تنگ شده بود  يدلم برا یحت

 ... سر کار  میو رفت میرو برداشت لیتو و به بچه ها کمک کردم و وسا رفتم

 ... مردانه  میبا چند تا از همکارا رفتن زنانه و منم با چند نفر رفت دایباغ بود و زنانه و مردانه جدا بود و ش يروز مراسم تو اون

 یلینداشت و خ یالبته داماد هم سن... مه گفت شانزده سال دمیگفت ازش پرس یم دایش... کم سن و سال بود  یلیخ عروس

 ...  شدیو پنج م ستیب شدیم

 ... داشت و نه عروس  افهیجا بود که نه داماد ق نیجالب ا ؟يزود نیگفتم چه خبره به ا یدلم داشتم م يتو

 ... خوردم  یحسرت بزرگ دنشونیبا د اما

 ...  یلیکنم و نقش عروس رو هم ل يخواست نقش داماد رو من باز یم دلم
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 ...  فیح... نشد  اما

 ... دو تا خانواده تموم شد  يروز هم با دعوا اون

 يانرژ ادیشمال امروز ز میصبح زود بر دیشماله و با يمراسممون تو نیا... ما مراسم داره  میهم جمعه است و بازم ت فردا

 نذاشتم 

اونم عروس ...  میمردم بد لیو عکس رو تحو لمیف نیکارم که بهتر يتمرکزم رو بذارم رو يخوام از فردا همه  یم یول

 ... بردن شمال  لمبرداریکه از تهران ف يداماد

*** 

 يبد يمنم سرما...  انیکار ب يتونن برا یمهمونن و نم ییجا نکهیاز بچه ها زنگ زدن و گفتن که مثل ا یصبح بعض امروز

 ... انقدر که صدات کلفت شده  یستیانگار تو ن یزنیگفت حرف م یمامان م... گرفته بود  بیخورده بودم و صدام عج

 ... سمت تنکابن  میرفت... بود  یکاف نیو هم میبود داینداشت من و ش یاشکال

 ...  میبه هم کمک کن میتونست یو م میکرد چون کنار هم بود یما آسون تر م يکه مراسم مختلط بود کار رو برا نیا و

 رفتیو االن خودشت داشت م شگاهیاز ما داماد عروس خانم رو برده بود آرا قبل

کارها رو انجام  يسر کیو تا ظهر  میگل رو گرفت میو بعد رفت میگرفت شگاهیاومدن آقا داماد از آرا رونیکوتاه اول از ب لمیف کی

 ...  دیو نوبت رفتن به دنبال عروس رس میداد

 ... و پنج رو داشت  یداماد حدود س نیکه کم سن بود ا روزیداماد د برعکس

داماد شنل عروس رو  میریبگ لمیف يسر کیو بعد  نییپا انیو آقا داماد بگن عروس ب میستیوا شگاهیدر آرا يبود جلو قرار

 ... عکس انداختن  يسمت باغ برا میبندازه و بر

 ...  میشدیکه معطل اومدن عروس خانم م شدیم یساعت مین حدود

 ستمیتونستم سر پا وا یکرد و نم یسرم به شدت درد م من

فعالً هم که عروس ... کنه  یدرد م یلیچشمام رو ببندم سرم خ کمیخوابونم  یرو م یصندل نیماش يتو رمیخانم من م دایش -

 روبذارم میانرژ يکه من سرحال بشم واسه مراسم همه ... خودت  ریکوچولو ازشون بگ لمیف هیاگه اومد  ومدهین

 ... من هستم  دیباشه آقا عماد بر -

 ... شدم  ادهیپ نیاستراحت کردم و بعد از ماش یساعت میو چشمام رو بستم حدود ن نیماش يتو رفتم

سر و صورت عروس شنل بود چون اون منطقه شلوغ بود شنلش رو  يهم گرفته شده بود چون رو لمیف... اومده بود  عروس

 ... بود جلوتر  دهیکش

 ... داماد شدن  سیو داماد سوار جنس عروس

 ...  گرفتمیم لمیعروس و داماد ف نیخودم نشسته بودم و از ماش نیماش يپنجره  يرو من
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 نیو ا ابونیخ يگفت زشته تو یکرد شنل رو برداره عروس م یعروس اصالً معلوم نبود و هرچه قدر داماد اصرار م ي افهیق

 ... حرفا 

 ... رو مختلط گرفته بودن  یپس عروس يارش تعجب کرده بودم خب چطورک از

 ...  نمیعروس رو بعد اون همه پوشوندن خودش بب ي افهیخواست ق یدلم م یلیخ

 ... تو  میباغ و رفت میدیرس

 ...  میو شروع کن میکن میهارو تنظ نیگوشه نشسته بودن تا ما دورب هیو داماد  عروس

 سمت عروس داماد میو رفت میها رو برداشت نیدورب

 میکه شروع کن ارهیخانم برو به عروس خانم بگو شنلش رو در ب دایش -

 چشم -

 ... گفت و رفت اون طرف باغ به حرف زدن  دیببخش کیداماد زنگ زد و  یرفت سمتشون که گوش یم داشت

 ...  دیندخ یو بلند بلند م زدیبود که داشت حرف م یساعت میکن تلفنش نبود و حدود ن ول

 اعصابم خورد شد و رفتم سمتش گهید

 کارا مونده گهید دیآقا لطفاً قطع کن -

 ... چشم چشم  -

 : دایسمت ش رفتم

 اره؟یبه عروس شنلش رو درب یپس چرا نگفت -

 ارمیبعد در م ادیگفتم اما گفت بذار داماد ب -

 ... شد و قطع کرد  الیخ یداماد ب باالخره

 ...  دمیدیم کیو کمر بار کلیخانم خوش ه کیدستش رو برد و شنلش رو باز کرد اول پشتش به من بود و فقط  عروس

 ... پررو  يکن پسره  شیخودم گفتم چشمات رو درو با

 ... برگشت  عروس

 ... شد  یباورم نم... بند اومد  نفسم

 ...  دادیلوش م شیطوس يداشت اما چشما يادیز شیکه آرا نیا با

 عروس امشب پرنسس خانم من بود؟ یعنی...  یعنی

  شد؟یشد و زن م یواقعاً عشق من داشت عروس م یعنی

 ... کاش ... واسه من بود  ییبایز نیکاش ا... شده  بایقدر ز چه

 من هست؟  یلیل قیخرس گنده ال نیا واقعاٌ

 ...  زارهیهم تلفنش رو کنار نم شیروز عروس يکه تو یکس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ٩٦ 

 بگم؟ یچ دیمن با االن

 عروس خانم آقا داماد رو ببوس من ازت عکس بندازم؟ بگم

 بغلش کن؟  بگم

 ...  یبهش دست نزن لعنت... داد بزنم به پرنسس من دست نزن  خوامیمن م...  نه

  ؟یخواست یرو نم نیدلم؟ مگه هم زیقشنگت غصه داره عز يچشما چرا

  ؟يمن رو ول نکرد کهیمرت نیبه خاطر ا مگه

 مرد؟  یگیگوشت م کهیت هی نیهه مرد؟ به ا... کنه  ینم هیگرعماد مرد  نه

 ... گذره  یم... نکن  هیگر عماد

 ... صبر بده  ایخدا

 ... بودم  دهیکه من براش خر هیکه همون لباس نیا...  نیا

 ...  یلیل کنهیکار م یپس تو تنت چ...  یمن بپوش يبرا دیکه فقط با هیهمون لباس نیا

 ...  نیچرا چشماتون قرمز شده؟ درد دار... هواستون کجاست؟ چرا  کنمیآقا عماد دوساعته دارم صداتون م -

 ...  یفهم ینم یمن نباش يکه تا جا يدرد کی... درد دارم  آره

  ه؟یبود آتل ومدهیآشناست قبالً ن یلیهم خ افشیق... نازه  یلیعروس ماشااهللا خ گمیم -

 نکن مرد هیگر... خودت رو جمع کن  عماد

 بود ومدهینه نه ن -

 حالتون واقعاً خوبه؟  -

 ... خوب خوبم  ستین يزیآره آره چ -

 ...  میپس شروع کن -

 ؟يریشما ازشون عکس بگ شهیخانم م دایش -

 ستین يباشه مسئله ا -

 ... که صدام کرد  یرو گرفت و من راه افتادم سمت در خروج نیدورب

 دیصبر کن شهیم قهیدق کیآقا عماد  -

 ... سمتش  برگشتم

 ...  نیریخودتون بگ دیبا گهیم...  رهیبگ لمیازمون ف لمبرداریکه شاگرد ف میاوردین لمبرداریما از تهران ف گنیآقا داماد م -

 ... صبر بده  ایخدا

 ... رو گرفتم ازش و رفتم سمتشون  نیدورب

 ... داد  ینشون نم یواکنش چیه یلیچرا ل...  چرا
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 ...  نهیبیفقط چشمات شوهرتو م ایاصالً من رو  ینیبیم... گاه کن من آقا هرکولتم ن یلیل

 ...  نیعوض شدم هم کمیفقط ... به خدا من همونم  یلیل

 ... نداشت  يا دهیفا... زل زدم به چشماش  صاف

 ... کردم  شروع

 ... کنار عروس خانم  دینیبش... کنار  دینیبش... آقا داماد  -

 ... و دستش رو گرفت  نشست

 شهیعکس خراب م گوریف... لطفاً  دیول کن...  دیرینه نه دستشون رو نگ -

 ... کنار هم  میکه نشست میشیم یدو تا دوست دبستان نیاما آخه اون وقت ع -

 ... لطفاً  دیپس گوش کن ستم؟خبیمگه من عکاس ن -

 یکنه و م یجز خودم کنارشه و بغلش م يا گهیکس د نمیبب تونستمینم... من بود  یلیآخه اون ل یکارم اشتباهه ول دونستمیم

 ... بوستش 

 ... تعجب کرده بود  دادمیکه م ییگورایاز ف دایش

 ...  شهیعکساشون خراب م یول کنمیدخالت م دیببخش د؟یگیم هیچ زایچ نیآقا عماد ا -

 ...  ستمیبلد ن نیمن بهتر از ا -

 ... گوشه از باغ و نشستم  کیرو دادم دستش و رفتم  نیدورب

 ... رو انتخاب کردم که خوب بتونم عشقم رو تماشا کنم  ییجا

 ... تر شده بود  یچه قدر خواستن... شده بود  ییقدر تماشا چه

 ... کردم  یم هیو تا قدرت داشتم گر نیزم شستمینبود و م یخواست کس یم دلم

 ... ها خواب بودن  نیا يهمه  نمیباز کنم و بب گهیبار د کیخواست چشمام رو ببندم و  یاصالً دلم م...  نه

 کنه؟  ینم هیقانون رو اختراع کرده که مرد گر نیا یخوام داد بزنم ک یم

 نکنه؟ هیاالن من باشه و گر تیتونه تو موقع یم يمرد کدوم

 ... جواب بده  ایخدا

 تاوانشه؟ نیکرده بودم که ا ایدن نیا يتو يکار بد چه

 ... ندازه  یو عکس م دهیمختلف م يها گوریداره ف دایش

 ...  ریاز پشت کمر عروس خانم رو بگ داماد

 ... گردن عروس خانم رو ببوس  داماد

 ... و زل بزن تو چشماش  ریسر آقا داماد رو بگ عروس

 ... تو رو خدا بسه ... بسه ...  بسه
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 ... بزنه  نزار بهت دست... نزار ببوستت  یلیل... رو خدا دست بهش نزن  تو

 نزار... فقط نزار بهت دست بزنه ...  کنمیقبول م دیببخش یو بگ يخدا اگه االن هم برگرد به

 ... تونم  ینم گهید...  خدا

 ... اومد سمتم  دایش

 ... رو زود پاك کردم  اشکام

 ... کردم  فیبهشون دادم که خودم ک يعاشقونه ا يگورایف هی... شدم  يواسه خودم استاد گهید..آقا عماد کارشون تموم شد -

 ...  يجا کرد یبگم ب...  يخواست داد بزنم بگم غلط کرد یم دلم

 ... که توش پر از حرف بود  یسکوت... سکوت داشتم  يبازم فقط اجازه  اما

 شده  رید یلیخ... باغشون  میبر دیپاش -

 ... و نشستم پشت فرمون  نیسمت ماش دمییدو

 .. .هم سوار شد  دایش

 د؟یریگ ینم لمیف نیپشت فرمون؟ مگه خودتون االن از ماش دیچرا شما نشست -

 ...  دیریخودتون بگ يشد ياستاد گهینه شما د -

 ... کرد  میرو تنظ نشیگفت و دورب یچشم یخوشحال با

کردم  یفقط جلو رو نگاه م... کردم و به خودم قول دادم نگاهش نکنم  ادیگوشم آهنگ رو ز يدر آوردم و گذاشتم تو مویهنزفر

 ... کرد  یم تمیخنده هاشون هم اذ ياصالً صدا... صداشون رو هم بشنوم  یخواست حت یدلم نم... 

 ... بشم  نیدورتر از ماش ای کیصدام کرد و گفت نزد دایدفعه ش چند

 ...  دادمیگفت برعکسش رو انجام م یم یهرچ

 ... بدم  لشونیرو تحو لمیف نیبدتر شهیخواست بر عکس هم یم مدل

 ... خوند  یبود و با سوز م دهیحال من رو فهم نکهیهم مثل ا خواننده

 ...  دادمیم یجواب اون رو چ ؟یاما دلم چ زمیاشک نر دادیبهم دستور م مغزم

 کردم؟ یآرومش م يچطور

 که اون خوشحاله؟  نهیمهم ا... من غصه نخور  يگفتم دل شکسته  یبهش؟ م گفتمیم یچ

 ... شده  کهیت کهیت يچطور دینیبب دیاینه ب دیگیاگه م... همم؟ قلب دارم؟ به خدا دارم  منم

 ... قلبم به مغزم برد  باالخره

که واسه داشتنش له له  یزن یخوره وقت یم يخب بگن مرد بودنم به چه درد ست؟یمرد ن گنیم... به درك  نه؟یبیم دایش

 ... است  گهید یکیماله  زنمیم

 ... با من لج کرده  يامروز بدجور ساعت
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 ...  میدیرس باالخره

 ...  زننیهمه دارن دست م...  هیجا چراغون همه

 ...  رقصهیداره با عشقش م یهرکس

  ؟يگردیهمه م يجلو يطور نیا یکش یگوشش و بگم خجالت نم يخواد برم بزنم تو یدلم م... شنلش رو در آورده  عروس

 يطور نیکه داره ا يبگم مگه کور... حداقل مواظبش باش ... حداقل ...  یمن رو که گرفت يخواد به داماد بگم جا یم دلم

 رقصه؟  یم

 ... خجال آور دورش کرده بودن  يجوون با لباس ها يدختر ها... نگاه به داماد کردم  کی...  هه

 ... کرد  یرفت و خوشحالش م یم دیبا... اما غلط کرده بود تو آسمونا بود  ...آسمونا بود  تو

 ... خوره  یداره غصه م دید ی؟ مگه نم..دید یصورتش رو نم يغم تو مگه

 ...  کردمیخوب نگاهش م دیبا... از دست بدم  یلیل دنید يفرصت رو برا نیخواست آخر ینم دلم

چشماش داشت  يفقط غم تو...  دیرقص یم یو دوست داشتن نیچه قدر دل نش... رقصد  یچه قدر آروم م... رقصد  یم داشت

 ... کرد  یم وونمید

کنه با  تتیزارم اذ ینم... غصه نخور عشقم ... لب بهش بگم غصه نخور فدات شم  ریخواست برگرده نگام کنه و ز یم دلم

 ... کاراش 

 ... سمت داماد  رفتم

تنها  دیعروس و داماد االن با دینیلطفاً بش دیخانم ها شما هم بر...  شهیخراب م لمتونیف دیصبا عروس خانم نرق دیببخش -

 ... برقصن 

 ... رفت سمتش  داماد

 ... عروس و داماد افتاد  يرو یمینور مال... چراغ ها خاموش شد ... گذاشته شد  یمیمال کیموز

 یوقت...  میلیکمر ل يرو... کمر  يدست داماد سر خورد رو یوقت دمیشکستن قلبم رو شن يصدا...  دیلرزیدستام م يتو نیدورب

 ... 

 ... شد  یروز من داشت شب م نیبدتر باالخره

 ... که دوستش دارم زن بشه  یکه قراره شبش کس يروز

 ... رو داشتم  دنشیند يکه آرزو يروز

 ... کنن  یم یعروس و خوش حال نیعروس و داماد افتادن دنبال ماش ي خانواده

 ...  نمیکردن عشقم رو بب یعروس... لحظه به لحظه ... قدم به قدم  دیهم با من

 ... داماد  يمامان و بابا يالیبه و میدیرس

 ... شمالن اونجا مراسم رو برگزار کردند  يتو الشونیفام شتریچون ب یکنن ول یم یتهران زندگ يبودم که تو دهیشن
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 ...  ینیبب یتونست یرو م ایشد در یز مبزرگ که در خونه که با ییالیو

 ... خونه  يتو میرفت

 ياون خونه شاد ياون روز رو هم تو يساعت ها نی، دوتا خانواده فقط اومده بودن و قصد داشتن آخر کیدرجه  يها لیفام

 ... کنند و برقصند 

 ...  دیرقص یخودش م يبرا یروشن بود و هر کس ضبط

 ... ضبط هم خاموش شد ... برق ها رفت  يموقع همه  همون

 ... خورد  یجور مواقع به درد م نیا يشده بود که برا هیتعب ییخونه چراغ ها يتو

 ... اون چراغ ها روشن شد  ي همه

... کردم  یم يکار هی دیبا... پرنسس خانمم نشسته بود  يچشما يهم تو يدیشد يغصه ... نبود  دنیرقص يبرا یآهنگ اما

 خورد یغصه م دینبا

 ... سمتش رفتم و برداشتمش ... بغل خونه به چشمم خورد  يتاریگ

 ... کنم  یرو راض یلیگشتم که ل یآهنگ شاد م هیذهنم دنبال  يتو داشتم

زل زدم بهش و با خوندنم ... و آهنگ مخصوص پرنسس خانمم رو خوندم و زدم  تاریگ ياما ناخوداگاه دستم رفت رو...  اما

  ... دمیبار

 ... داشت که همه رو ساکت کرد  یبیغم عج صدام

 ...  ختمیر یکردم و اشک م یم نگاهش

 برات رمیمیم

 تو بدون چشات یب رمیمیم یدونستینم

 از برم یرفت

 ... که دلم بسته به ساز صدات  یدونستینم

 ... هنوز  عاشقم

 ... اومد  یم میگر يآخرش فقط صدا گهید

 ... خوندم  یاشتم با همون حالت هق هق آهنگم رو ماز دستم افتاده بود و د تاریگ

 ... مات مونده بودن  همه

 ...  دیمن رو د یلیل باالخره

 ... آهنگ خودش من رو شناخت  دنیبا شن باالخره

 ... چشمام گود افتاده بود و کبود شده بود  ریز... وزن کم کرده بودم  لویچهل ک... سرم  ينداشتم رو ییمو گهید... داشت  حقم

 ... شد  یبارون چشماش
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 ...  ختیر یکرد و بلند بلند اشک م ینگام م شیطوس ياون چشما با

 ...  نیگفت هرکول من رو بب یبا خودش م حتماً

 ... خورد  یدلش برام بسوزه به هم م یکه کس نیاز ا حالم

 ...  یدر خروج سمت دمییبرداشتم و دو نیرو از زم تاریگ

 ... نشستن  ایرفتن و کنار در يپر زد برا دلم

 داد زدم... کردم  هیو بلند بلند گر ایکنار در رفتم

 خنده داره؟  يجور نیکه االن حالم ا دمیچرا؟ مگه به کدوم بندت خند خدا

 ... خوامش  یبه خودت قسم نم... خوامش  ینم ت؟یمهربون نهیپس کو؟ ا یمهربون یلیتو خ گنیم ؟يد یجوابم رو نم چرا

 ..انقدر غصه نخور گهیتو رو خدا د... نکن عماد  هیگر -

 ... شد  یباورم نم... خودش بود ... نگاهش کردم  برگشتم

 کرد؟ یرو آروم م شیمیو داشت عشق قد رونیاومده بود ب شیعروس دیلباس سف با

 شوهرش کجا بود؟ پس

 ... نبود که  يطور يعماد من ا... نکن  هیگر گهیعماد ، جون من د -

...  گهید یبله رو گفت... کار تموم شده خانم  ؟یبگ یجا چ نیا ياومد ؟يبه چه روزم در آورد یلعنت ینیبیم ؟ینیبیآره م -

 ... نگرانت نشه  ششیشوهرت کو؟ زود برو پ

 ...  ستیاون انقدر خورده که اصالً تو حال خودش ن -

 ...  يریبگ تویعروس يکادو يدلت برام سوخت؟آهان اومد یبشه؟ بگ یجا که چ نیا يخب اومد -

 ... عما  -

 فقط خفه شو... خفه شو ... خفه شو  -

 ... پام و زدم  يرو گذاشتم رو تارمیگ نیرو زم نشستم

 ... دورمون جمع شده بودن  همه

 ... داشتن  یدست از سرم بر نم یلعنت يها هیگر نیا...  اه

 منه یمشک رهنیسرت پ يرو دیسف تور

 شمهیپ شهیعشقت هم یول یخوشبخت ش یاله

 با هم میساز یم ارویدن میکه مال هم بش یگفت

 من يجا بهیروت مرد غر شیعقدت پ ي سفره

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا
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 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 میونیگر مایکه امشب منو تو مثل قد نیبب

 یشونیمنم واسه پر ویزیر یاشک شوق م تو

 گرونید يبرا یماه یول يماه شد کهیت هی

 که گذشته آب از سرمون یفتیمن ن ادی به

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 ... کرد  یم هیو داشت بلند بلند گر نیبود زم نشسته

 ...  نمیقطره اشکش رو بب کی یکرده بود اما طاقت نداشتم حت رمیکه پ نیا با

 ... رفتم سمتش  یجام بللند شدم و داشتم م از

 ...  یلیاومد و خودش رو رسوند به ل عیسر باباش

بوده  ضاتیاز مر یکیبهشون گفتم ... تو  میبر ومدنیمسعود ن يپاشو تا خانواده ...  يآبرومونو برد... احمق  يپاشو دختره  -

 ... ها  ینگ يزیچ نیاز ا ریغ... که خل بوده و عاشق تو شده بوده و تو هم االن دلت براش سوخته 

 ... زور بلندش کرد و کشون کشون بردتش  به

 ... مثل خواهش  يزیچ هی... برام گنگ بود  یلیبود که خ يزیچ هینگاهش  يکرد تو یلحظه داشت نگام م نیآخر تا

 :توان داشتم داد زدم یچ هر

 ؟يکرد یپس چرا عروس يتو که غصه دار -

 ...  رونیاومد ب یهم داشت بدو بدو از خونه م دایش

 ... شروع کردم به راه رفتن کنار ساحل  آروم

 ... گفت  ینم یچیاومد و ه یپشتم م نیهم با ماش دایش... رفتم  یراه م ادهیکه داشتم پ شدیم یساعت کی

 ... خسته شدم و نشستم  باالخره

 ... اومد و کنارم آروم نشست ... اومد  نیخاموش شدن ماش يصدا

تا  دیدیکه ند دیشما گفت یتم اما وقتاولش شک داش... که خودشه  دمیفهم دمید نیماش ياز همون موقع که اشکاتون رو تو -

 ... حاال اون خانم رو با خودم گفتم توهم زدم 

 ... جز سکوت نداشتم که بهش بدم  یجواب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ١٠٣ 

آروم  کمیهست که بتونم براتون انجام بدم تا  يکار... گذرد  یاما به قول سهراب غصه هم م... براتون سخته  یلیخ فهممیم -

  د؟یتر بش

 :که گرفته بود جوابش رو دادم ییصدا با

 ...  شمیآروم نم يطور چیه... نه ممنون  -

ما خانما بهتر حال هم رو ...  گفتیرو م نیچشماش که ا يغم تو... خودش نبوده  يفکر کنم به خواسته  یول...  یول -

 ...  میفهمیم

 ...  گستید یکیماله  گهیکنه االن د یم یچه فرق... نا خواسته  ایچشماش رو؟ حاال خواسته  يغم تو يدیپس تو هم د -

  ... کرد  سکوت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ... کرد  یو آرومم م ذاشتیم ریروح و روانم تاث يبه شدت رو ایدر يصدا

 ... داشتم  اجیبود که اون لحظه بهش احت يزیتنها چ دیشا

 تهران؟  میگرد یامشب برنم -

دختر تو  هیتونم اجازه هم بدم  یکنم و نم یتونم رانندگ یاالن اصالً نم م؟یفردا برگرد شهیم ستین یاگه مشکل...  دونمینم -

 ... پشت فرمون و من اون طرف بخوابم  نهیبش یکیتار نیا

 م؟یشب پس کجا بمون... زنگ به خونه بزنم که نگران نشن  هیفقط من  -

 ...  میمونیم میکن یاجاره م يزیچ یتییسو هی...  میچون شناسنامه ندار میبر میتون یهتل که نم -

 ... رو برداشت و شروع کرد به حرف زدن  تلفنش

 ... اومد  شیمامان به خدا کار پ -

-  ... 

 اما نشد میبرگرد میخواست یباور کن م -

-  ... 

 ... بدم  حیلحظه ، بذار توض کیداد نزن  -

 ... قرار گرفته بود بلند شدم رفتم سمتش  طیشرا نیا يبراش سوخت به خاطر من تو دلم

 ... رو بده من  یگوش -

 ... رو داد دستم  یچشماش بود گوش يکه تو یو اشک تیمظلوم با

 ... کامکار هستم  ن؟یسالم خانم خوب هست -
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 ... سالم پسرم  -

من شد  ریتقص مینذاشت که برگردجا  نیا میاومد دیتا فهم کنهیم یجا زندگ نیخاله من ا... راستش من شرمنده شما شدم  -

 میبه شب گفت میبعدش هم خورد... خوابن  یاونا م شیپ رنیخانم م دایمن سه تا دختر خاله دارم ش دیشما نگران نباش یول

 ...  میاالن برگرد نیهم ستیاگه بازم دل شما با ما صاف ن حاال... خطر داره  یکیتار نیتو ا یرانندگ

 ... اومد  شیسکوت پ هیثان چند

 نایخالت شیپ دیریمطمئن باشم م... ها  یفقط مواظبش باش... افته  یم ینکرده اتفاق يخدا کهیاالن تار یگینه پسرم راست م -

 گه؟ید

 د؟یرو بدم با خود خاله حرف بزن یگوش دیخوا یم... ها  نیبه من شک دار نکهیشما مثل ا ه؟یحرفا چ نیا -

 ... سالم منم برسون به خالت ...  يرو بد یخواد گوش ینم...  گهید دیجوون...  هینه پسرم شک چ -

 ...  رسونمیرو م تونیچشم بزرگ -

 ...  دمیکش ینفس راحت... امشب هم حل شد  مشکل

 ... عالمت تعجب شده بود  دایش ي افهیق

 ... وقتا دروغ الزمه  یبعض ؟یکن ینگاه م يطور نیوا چرا ا -

  د؟یکرد یکار م یبه خالتون چ دیرو بد یگفت گوش یاگه م -

 ... آوردم  یخانم در م يصدا... گفت  یفوقش هم م... گفت  ینم -

  ا؟یاونم خره آ -

 ... خانم  دایش يدیمن رو ند يها تیشما هنوز قابل -

 ... گرفت  خندش

 ... کرد  یافتادم خنده از لبم فرار م یدردام که م ادی یخواست منم بخندم ول یم دلم

 ...  میکن دایبا دو تا اتاق خواب پ تییسو کیتا  میو راه افتاد میشد نیشما سوار

 ...  ستادمیبود وا يبود و دنبال مشتر ستادهیوا ابانیکه تو خ يپسر کنار

 من در خدمتم دیهست زیتم تییسو کیسالم آقا اگه دنبال  -

 ...  میگرد یدو اتاق خوابه م تییسو کیراستش ما دنبال ... سالم  -

 دنبالم ایب... دارم  -

 ...  میدیو باالخره رس میاز چند تا کوچه گذشت میدنبالش رفت آروم

 میخواست یبود و همون بود که ما م يزیخوب و تم تییسو

 شبش؟  کی شهیخب آقا چه قدر م -

 شب؟ کیچرا فقط  ن؟یماه عسل اومد -
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 میفردا تهران باش دیبا میکار دار... نه آقا خواهرمه  -

 دمیفهم یاز شباهتتون م دیبا...  دیببخش -

 ... هم به زور خودش رو نگه داشته بود  دایش... گرفته بود  خندم

 يدروغ سر هم کردم و چند تا هم تراول گذاشتم تو يسر کیکنار و  دمشیکش... خواست  یهر دومون رو م ییشناسا کارت

 ...  رونیو فرستادمش ب بشیج

  رم؟یبراتون بگ دیخوا ینم يزیچ رونیسر ب هی رمیخانم من دارم م دایش -

 نه ممنون -

 ...  دادیم یحس خوب هیبهم  شهیشمال هم يهوا

 ... شد  یهنوز باورم نم...  دیامشب هوا هم زورش به حال بد من نرس اما

 ...  کهیمن االن با اون مرت یلیل

 ...  دمیخر گاریمغازه و چند بسته س رفتم

 ... کنه  یگفتن آرومم م یگفتم چرا؟ م یم یبهشون وقت دنیکش یدوستام که م شهیهم

 ... خوام امتحان کنم  یم

 ... سه بسته ... دو بسته ... بسته  کی

 ... هم با من امشب لج کردن  گارایشم؟ س یچرا آروم نم پس

 ... خورد  یبهم م يگاریس يحالم از آدم ها شهیهم

 ...  يکرد میگاریس ینیکه بب ییخانم کجا پرنسس

 ... وقت بازشون نکنم  چیه نکهیا دیخواست بخوابم و چشمام رو محکم ببندم به ام یدلم م... کرد  یدرد م سرم

 ...  تییافتادم سمت سو راه

 ... آوردم  یکه جلوم بود داشتم شاخ در م يزیچ دنیاهللا گفتم اما با د ایرو که باز کردم  در

 ... کرد  یم ییبدجور خود نما رشیپوست ت يبودکه رو دهیپوش غیج یلباس دکلته صورت دایش

 ...  نییو سرم رو انداختم پا دمیکش خجالت

 ... اومدم تو  یهوا م یانقدر ب دیواقعاً شرمنده نبا...  دیببخش -

 ... از پشت دستم رو گرفت  دایراه افتادم سمت اتاقم که ش زود

 خوشت اومد از لباسام؟ زم؟یعز هیحرفا چ نیا -

 ... شده بودم  جیبودم و گ دهیکش گاریس ادیگفت؟ حتماً ز یداشت م یچ... شد  شتریب تعجبم

 ... خوشت اومد؟ بر گرد نگام کن عشقم  گمیبا تو بودم م زمیعماد؟ عز -
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 نیهست داشت ا یبیدختر نج یلیکردم خ یفکر م شهیکه هم ییدایشد ش یباورم نم... خورد  یداشت از حرفاش بهم م حالم

 ... کرد  یم يطور

 ...  ستادیکنم اومد و جلوم وا ینگاهش نم دید

 ... خودش گم شده بود  ي افهیکرده بود که ق یظیغل شیچنان آرا...  دمیصورتش رو د تازه

من ...  رینخ ؟یلباسارو بپوش نیکه برام ا نجایشب آوردمت ا يفکر کرد ؟يمن فکر کرد يدرباره  یچ... خانم خجالت بکش  -

 ... خوام برم تو اتاقم  یحاال هم برو کنار م ستمین از اون آدماش

 لباسم يو دستش رو برد به دکمه ها... شروع کرد به حرف زدن  يلحن کش دار با

 ... ها  دهیحرفا از تو بع نیعشقم ا -

 ... رو پس زدم  دستش

 ...  رونیب تییرو برداشتم و رفتم از سو نیماش دیکل

 ... برد  یکار م یلیکه هضمش برام خبرام افتاده بود  ییاتفاقا امشب

من نگاه  يخواست فردا تو رو یم يچطور... بود  هیآتل يمن تو اریدست نیکه بهتر يدختر... دختره  نیاز ا نمیا...  یلیاز ل اون

 کنه؟ 

 ... کردم  دایواسه فردا صبح پ مایهواپ طیبل کی یهزار بدبخت با

 ... رو ازش گرفته بودم رو گرفتم  تییکه سو يتلفن پسر شماره

 ... ازت گرفتم  تییسو هی شیساعت پ کیآقا من همونم که ... الو سالم  -

 دییبفرما... سالم جناب  -

فقط هواشو ...  کنهیپول رو حساب م... بمونه  دیخواهرم اما با... االن برگردم تهران  دیاومد و با شیپ يمن کار يراستش برا -

 ...  رهیکنه م یم یصبح هم خال. .. نیداشته باش

 ... کنه  یم یخواهر شما هم خواهر منه چه فرق...  ستین يباشه مسئله ا -

 ... آخر رو زدم و قطع کردم  يها حرف

 ... در  يجلو یجا کفش يپاکت و گذاشتم رو يپاکت و پول هم گذاشتم تو يرو گذاشتم تو طیبل تییسمت سو رفتم

 ... قسمت نبود امشب برنگردم تهران  نکهیا مثل

 :فرستادم دایش يبرا امیپ کیجاده زدم کنار و  يتو

 برشون دار... در  يو پول اتاق رو گذاشتم جلو مایهواپ طیبل((

 یول يکه تنها بذارم برگرد ستین یرسم مردونگ دونمیم... من شد  ریتقص میموندیامشب م دیاصالً نبا... رفتم تهران  من

 ... ))حساب کتاباتم بکن  ایب...  این هیهم آتل گهید...  يخراب کرد شمیپ يبدجور خودت رو

 ... صداش رو بشنوم  یخواست حت یبار زنگ زد اما دلم نم چند
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کرد  شهینم شیکار گهینفر خودش رو خراب کنه د هیاما به قول بابا ... حرفا  نیو غلط کردم و ا دیداد که ببخش امیتا هم پ چند

 ... 

*** 

 ... کردم  هیاتاقم و تا صبح فقط گر يرفتم تو میدیتهران و تا رس میتموم شد رفت یکه عروس شبید

 ... نشدم  یدر و ازم خواست که در رو باز کنم راض يچه قدر هم مسعود اومد جلو هر

 دهیمورچه هم تا حاال نرس هیاون که آزارش به  ؟يچرا اون بال رو سر عمادم آورده بود... چرا؟ اصالً عشق من به درك  ایخدا

 ؟یکن تشیچطور دلت اومد انقدر اذ

 یقربون صدقه اش م کلشیابهت و ه دنیبود که با د يواقعاً اون هرکول من بود؟ واقعاً اون همون مرد... شد  ینم باورم

 ...  يشد يطور نیکه ا يدیزجر کش یلیفدات بشه حتماً خ یلیل یشده بود؟ اله فیچرا انقدر ضع... رفتم؟ چرا 

 ... که مسعود رو قبول کنم  امیبا خودم کنار ب تونمینم

 اون موقع شب کجا رفته بود؟ یعنی...  ومدیو تا صبح هم ن رونیاز خونه رفت ب کمیمن در رو باز نم دیشب که د اونم

 ...  شهیبهتر نم نیکه به زور و بدون عشق باشه اوضاعش از ا یبه من چه؟ ازدواج اصالً

 ...  رهیداره ضعف م بدجور دلم

 يزیکه اگه االن چ دونستمیم... خوشبختانه هنوز برنگشته بود ... انداختم  رونیبه ب ینگاه هیباز کردم و  واشیاتاق رو  در

 ... نخورم ممکن غش کنم از بس که گرسنمه 

 ...  دمیدیرو م یلعنت يخونه  نیبارم بود ا نیاول

 ... آوردم  یم يبهونه ا هیمن هر دفعه  یباهاشون برم ول... و خونه و  دیخر يکردن که برا یاصرار م یلیو خانوادم خ مسعود

کردم و با کله  یم شیکار هیمن بود  يهم به عهده  ایدن يمسعود عماد بود اگه کل کارها يکه اگه به جا دونستمیم خوب

 ...  دیرفتم واسه خر یم

 ... کشم  یعماده که دارم نفس م يو خاطره  ادیبا  فقط

 ...  تیمحرم ي غهیرستوران رفتنمون بعد ص ادی...  يلباس عروس و کت و شلوار داماد دیخر ادی...  شیک ادی

 ... چشمام نشست  يلبم پاك کرد و خودش اومد تو يشد و زود خنده رو از رو شیحسود هیاما گر... لبم نشست  يرو يا خنده

شکستنت  دمید شبیعمادم د...  ستیمن ن يازدواج به خواسته  نیا میکه ازش شاک ییعشق من؟ به همون خدا ییکجا االن

 ... به خدا منم شکستم ... رو 

 ... بود  خچالی يتو زیهمه چ...  خچالیرو پاك کردم و رفتم سر  اشکام

 ... واسه خودم گرفتم  يرینون و پن ي لقمه

 ... سمت اتاقم  دمییجام بلند شدم و دوزود از ... باز شدن در اومد  يخوردم که صدا یم داشتم

 ... در و نذاشت رد شم  ياتاقم زود خودش رو رسوند و دستش رو گذاشت جلو يجلو اما
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  نجاست؟یا یک نیبه به بب -

 ... خوام رد شم  یدستت رو بردار مسعود م -

 ... خمارش نگاهم کرد  يزد و با چشما يخند پوز

 ... و من ازش متنفر بودم  دادیدهن بابا م شهیکه هم یین بوهمو... داد  یم يبد یلیخ يبو دهنش

 نه؟  امیاز خجالتت در ب تونمیاما االن که م... اما ...  يکه از دستم فرار کرد شبمید...  يکجا؟ حاال بود -

 ... تو حال خودش نبود ...  گفتیچرت و پرت م داشت

 ... کرد  یم تمیخندش هم اذ یحت... کرد  یم تمینگاهش اذ...  کردیم تمیاذ حرفاش

 ...  دیخند یو بلند بلند م کردیم نگاهم

 ... اومد جلو  یعقب و اون م رفتمیم من

 ... اومدم  یبا خودم کنار م دیبا یاون شوهرمه ول دونستمیم... حداقل االن وقتش نبود ... تونستم  ینم

 ... منو  یترسون یم يجور نیا...  یتو بگ یباشه تو آروم باش اصالً هرچ... باشه  -

 ...  ستادمیسر جاش منم وا ستادیوا

 ...  یکن میعصبان دینبا یدونیم ادیخوشم م... دختر خوب  نیآفر -

 ...  یشیم یعصبان يبعد بدجور قهیتا چند دق یدلم گفتم شرمنده ول يتو

 سه... دو ...  کیدلم شروع کردم به شمردن  يتو

 ... سمت در  دمییتمام توانم دو با

 ... قفل بود ...  یلعنت

 ... کردم  یسرم احساس م يرو تو يبد درد

 ... طرف خودش  دیکشیموهام و داشت م يرو انداخته بود ال دستاش

 ... کثافت  ادیدردم م...  يآ...  یولم کن عوض -

  ه؟یبا تو چ فرقشون یدونیاما م...  زنمیمثل تو سر و کله م يجوجه من هر روز دارم با صدتا نیبب... خفه شو  -

 ستمیاما من ن... که مثل تو اونا آشغالن  نهیفرقشون ا...  دونمیآره م -

 ... چشمام جمع شد  يانقدر دردم اومد که اشک تو...  دیتر موهام رو کش محکم

 ... لوند ترن ... آدم ترن ... که از تو خوشگل ترن  نهینه فرقشون ا...  یکن یمنو عصبان دیدردت گرفت؟ گفته بودم نبا...  یآخ -

 ییفرصت طال نینگاهشون کنم ا کشنیبدبخت دخترا خودشون رو م... طرفم  انیکه اونا م نهیفرقشون هم با تو ا نیتر بزرگ

 ... رو از دست نده 

 ... هم نماد ببرتت  یآشغالبذاره دم در  یچرخن وگرنه تو رو هرک یبه خاطر پولت دورت م یدونیکه نم ییبدبخت تو -

 ...  شدمیم وونهیکرد و منم داشتم از سردرد د یم شتریموهام ب يبه لحظه فشار دستش رو تو لحظه
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 ...  رمیپذیرو م یرو که االن قراره بلند بگ تیپس عذرخواه...  ادیگستاخ خوشم م يمنم از آدم ها...  یگستاخ -

 ...  یچه برسه معذرت خواه دمیکه من به تو فحشم نم یارزش یمن ب شیتو انقدر پ...  يتا بشنو نیبش... هه  -

 ...  یشیتو آدم نم نکهینه مثل ا -

 ... رو محکم تر گرفت و شروع کرد به راه رفتن سمت اتاق خواب  موهام

 ... موهام کنده شده  يهمه  کردمیم احساس

 ... تخت خواب  يکرد رو پرتم

 ... و شروع کرد به باز کردنشون  رهنشیپ يرو برد سمت دکمه  دستش

 ...  یفرصت رو از خودت گرفت نیا یول...  يکار رو انجام بد نیتو ا دادمیبهت اجازه م يموندیم یاگه دختر خوب -

 ...  دیرس ینم تیموقع نیفرار از ا يبه ذهنم برا يفکر چیه...  دیرس یبه مغزم نم خون

 ... سمتم  اومد

 ... مسعود اما تنها راهم بود  ياومد اونم جلو یبدم م یلیکار خ نیاز ا نکهیا با

 ... صالح زنانم استفاده کردم  از

 یواقع میگر قهیبعد چند دق یرو شروع کردم ول هیکردن گر ينقش باز تیکه اولش به ن نیبا ا... کردن  هیکردم به گر شروع

 ... شد 

 ...  شدیباهام رفتار م رانهیحق يطور نیکردم که ا هیحال االنم گر به

 ...  شدیمرد له م هی يداشت جلو يجور نیدوستاش بود ا يکه غرورش زبانزد همه  یلیل

اتاق  نیا رونیب شیپ قهیاما چند دق شدمیخطاب م زمیتخت خواب عز يتو نکهیبه خاطر ا... کردم به خاطر زن بودنم  هیگر

 ...  دادیبهم نسبت م القاب رو نیموهام رو چنگ انداخته بود و بدتر یلعنت

 ... کمکم کن  یفرهاد داداش... عماد کمکم کن ... کمکم کن  ایخدا

 ...  کردیهام نگاه م هیو فقط به گر... گذشت  قهیدق چند

تو چشمام با  يطور نیا نمیکه بب ستمیطور انقدرم آشغال ن نیو هم... که به زن خودم تجاوز کنم  ستمیمن انقدرم آشغال ن -

 ...  ادیفقط خواستم حساب کار دستت ب...  يلرزیم يو دار يترس زل زد

 ...  رونیرو برداشت و رفت از اتاق ب رهنشیپ

 کنم؟  یزندگ یوحش نیعمر با ا هیخواستم  یم يچطور من

 ... مسعود نه  یول کردمیخواستش رو قبول م لیبود با کمال م نجایاگه عماد ا دیشا

 نیا یول...  کنهیپر نم یزندگ يعشق رو تو يجا چوقتیکه ه يزیچ! عادت... کنم  یمبگذره بهش عادت  کمیکه اگه  دونمیم

 ...  امیباهاش کنار ب دیسرنوشت منه و با

*** 
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 ... اومد  یوقت خونه م ریو شب ها هم د دیچیپیمن م ياز اون روز مسعود کمتر به پر و پا بعد

 ... فقط در حد سالم و خداحافظ بود  ارتباطمون

 ... تخت و کنار مسعود  يکاناپه بخوابم تا رو يرو دادمیم حیهم من ترج شبا

 ... کرد و بعد هم خواب  یتماشا م ونیگشت تلوز یسر کار که بر م از

 ...  میخورد یغذا هم با هم نم یحت... کارم شده بود رفتن مطب و برگشتن خونه  منم

 ... به مسعود  دادمیم حیرو ترج طیشرا نیا من

 ... در اومد  يصدا دمیشستم د یشامم رو م يشب که داشتم ظرف ها هی اما

 ...  شدیم دایدو سه ساعت بعد بود که سر و کلش پ شهیاومد و هم یموقع نم نیوقت ا چیه مسعود

خواستم زود فرار  یم... تنم بود  یبلوز بنفش دمیپوش یخونه قبل از اومدن مسعود لباس راحت م يکه تو شهیبه عادت هم منم

 یلیچپ و خ یخودم رو زدم به کوچه عل... سمت آشپزخونه  ادیشده و داره م رید دمیکنم و برم لباسم رو عوض کنم که د

 ... کنم  یاگه بدوام سمت اتاقم توجهش رو به خودم جلب م هک دونستمیبه ظرف شستنم ادامه دادم م يعاد

 ...  دیرو سر کش آب شهیو ش خچالیداد و رفت سر  يبلند سالم

 ... لب جواب سالمش رو دادم  ریز

 بغلم کرد  کدفعهی

 ... خواست به کارش ادامه بده  یشدم دلم نم يجور هی

 ... نکنه اما اون دست بردار نبود  تمیو اذ ادینگم تا حرصش در ن يزیگفتم چ اولش

 خانم خوشگل خودم چطوره؟  -

 کنمیخواهش م... اون ور لطفاً  يبر شهیمسعود م -

 ...  زمیعز ادیلباس بهت م نیا یلیخ یلیل -

 یکن یم تمیاذ يدار...  یولم کن شهیم گمیم... با تو بودم مسعود  -

 ...  کنهیآدم رو مست م ه؟یاسمش چ يکه زد يعطر نیا یراست -

 ... ولم کن  گمیم ؟يشنویمگه نم... اه  -

بعداً  میبر ایاصالً ظرف ها رو ول کن خوشگله ب... خودش داره  یعطر خاص هیموهات  یتو اگه عطر هم نزن یلیل یدونیم -

 ...  يشوریم

 ... کرد  یم میداشت عصب گهید دیشنینم ییصدا چیگوشاش بسته بود و ه انگار

 ...  زدیزننده بود و حالم رو داشت بهم م یلیو حرفاش خ رفتار

  ؟يولم کن آشغال مگه کر -

 ره؟یتو سرت م نینفهم من شوهرتم ا... ها  یکن یکم کم سگم م يخوشگله دار -
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ذاشت از  ینداشت دوتا دستامو محکم گرفته بود و نم يا دهیاما فا رونیکردم خودم رو از بغلش بکشم ب یرو بستم و سع آب

 ... جام جم بخورم 

 ... مسعود من که قبالً با ت  -

 .. .حرفم رو ادامه بدم  نذاشت

 ... دفعه اشک هم کارساز نبود  نیاما ا... پر از اشک شده بود  چشمام

 ... دست از سرم برداره  یعوض نیدلم فقط از خدا کمک خواستم تا ا يتو

کار خودش رو کرده بود منم از فرصت استفاده کردم و دستام رو آزاد کردم و با تمام توان هلش دادم اون سمت  هوس

 ... آشپزخونه 

خواست  یبودم که دلم م یکردم اما انقدر عصبان یرو رام م یوحش نیا دیاومد اما مهم نبود االن با یام داشت خون ملب از

 ... کنم  یفحش بلدم نثار اون عوض یهرچ

 یبهم م اتیباز یوحش نیحالم از تو و ا...  یفهم یچرا نم ادیازت بدم م... آشغال مگه بهت نگفته بودم به من دست نزن  -

 ... خوره 

 ... آورد  یگفتم هق هق صدام رو بند م یطور که پشت سر هم م نیهم

 ... کرد  یمسخره من رو نگاه م یزده بود و با حالت يپوزخند مسخره ا... کشم  یمسعود انگار نه انگار که دارم جلوش زجر م اما

 ... حاضر شو  زود...  يریبگ ادیرو  يکه شوهر دار ییجا هیجوجه الزم شد ببرمت  نیبب -

 ... کثافت  امیجا نم جیمن با تو ه -

 ... پس بدو حاضر شو  رمیگیکه هاپو بشم بد گاز م یدونیسر به سر من نزار خودت م -

 ... نکردم و فقط نگاهش کردم  یحرکت چیه

 ...  شهیکه داره واقعاً هاپو م دمینشست فهم شیشونیپ يکه رو یعرق از

 ... بکنه  تونهینم یغلط چیه...  یلیل نترس

 ... شلوار و مانتو و شال در آورد  هیرفت سر کمدم و ... سمت اتاق  دیسمتم و دستم رو محکم گرفت و با خودش کش اومد

 ...  یشروع کرد به مزه پرون زشیهمون پوزخند ه با

 من کمکت کنم خانمم؟  یخواه یم -

لج کنم وگرنه واقعاً خودش دست به کار  دیکه نبا دونستمیم... چشمام و نگاهش کردم  يتو ختمیچه قدر نفرت داشتم ر هر

 ...  شهیم

 ...  زیخودم بلدم بپوشم نفرت انگ رونیبرو ب -

 ...  دیخند یم بلند
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 کنمیو روم رو م کنمینه عمو جون من بهت لطف م ؟يایو ن یکه در رو قفل کن رونیمن خرم؟ برم ب يآخه جوجه فکر کرد -

 ...  یکن یاون ور و شما شلوارتو عوض م

 ... رو کرد اون ور و منم مثل برق شلوارم رو عوض کردم  روش

 ... کنم  یمثل تو افتخار م يزیمن به داشتن همسر زرنگ و ت -

 ... اونم پشت سر من برق ها رو خاموش کرد و اومد  رونیو شالم رو هم سر کردم و رفتم ب دمیرو ندادم مانتوم رو پوش جوابش

 ... بده  ادی يخواد بهم شوهر دار یکجا م نمیکنجکاو بودم که بب یلیخ... رد و بدل نشد  نمونیب یراه حرف يتو

 ... شم  ادهیکوچه خلوت دور از شهر نگه داشت و گفت که پ هی يتو باالخره

 ... رفت و زنگ زد  يخونه اسمت ... شدم و دنبالش راه افتادم  ادهیپ

 بله؟ -

 ... مسعودم  -

 ...  يبفرما آقا مسعود خوش اومد -

 ... باشه  یمهمون دیکردم شا یداشتم فکر م... شد  یم شتریآهنگ ب يهر لحظه صدا... تو  میرفت

 ... خوردن  یبودن و تکون نم ستادهیا ییراهرو يجلو یکلیمرد ه دو

 ...  یبیعج یمهمون چه

 ... مختلف بود  يپر از مرد و زن با سن ها...  میدیرس یبه سالن اصل باالخره

 ...  کردیعرق همه جا رو گرفته بود و حال آدم رو بد م يو بو گاریس دود

 ... اون لحظه از زن بودن خودم متنفر شدم ...  رهیبگ میبود گر کینزد دمیکه د يزیچ از

 ... مفتضح  يبا لباس ها بایز يها دختر

بهشون  یمصنوع يکه چهره ا یظیغل شیو آرا... کردم  یهم از اون ها استفاده نم کشتنیتنشون بود که من رو م ییها لباس

 ... داده بود 

 بود؟ رانیجا ا نیشد ا ینم باورم

 ... من خنده اش پر رنگ تر شد  يچهره  دنیبا د مسعود

 ...  کننیم يشوهر دار يچطور ریبگ ادیجا و نگاه کن و  نیهم ستایتو وا -

 ... من  يخواست جلو ینکنه م گفت؟یداشت م یچ

 ... اونجا نشست  ياز مبل ها یکی يو رو رفت

 ... مسعود نشستن  شیمن بود رفتن و پ يروبرو یکیو  دمشید یپشتش به من بود و نم یکیدختر که  دوتا

 برد یم شیکرد و کارش رو پ یداشت نگاهشون م وونیح هی نیهم که ع مسعود

 کارا رو بکنه؟ نیزنش ا يتونست جلو یم يچطور
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آدم  کینتونسته  یبازار شکسته ول يسرش رکورد مکه رفتن رو تو ریخ... کردنش  تیپسر ترب نیبا ا یبر سر حاج فالح خاك

 ... جامعه بده  لیتحو

خودم  يبرا دن؟یتماشا کنه مدال افتخار بهش م شویتا کثافت کار ارهیزنش رو ب کنهیکالس داره؟ فکر م یهرزگ کنهیم فکر

 ... متاسف بودم که مسعود شوهرمه 

 تونمیبعد از بودن با عماد م يمن چطور ایخدا... عماد فرشته بود ...  شدیعماد من محرم نامحرم سرش م... من آدم بود  عماد

 مثل مسعود رو تحمل کنم؟ یآشغال

 ...  دادیگند م يدهنش بو... از پشت محکم بغلم کرد  یکیفکر ها بودم که  نیا يتو

 چنده خوشگل خانم؟  متتیتو ق -

 بود؟ یک کهیمرت نیاصال ا گفت؟یداشت م یچ

 یبگ متیق یهر چ...  یتو واسه خودم... دارن  دیکنن؟ نگفته بودن عضو جد یجا کار م نیکه ا یهست ییتو هم از دخترا -

 ...  گریقبوله ج

 ...  زننیهم م یهستم که بهم تهمت هرزگ ییجا نیهمچ يواسه خودم متاسف بودم که تو... ورم شد حرفاش مور م از

 ...  نیزم يراحت هلش دادم و افتاد رو... بود و سست  مست

مسعود بود و پشتش به من بود از جاش  يپا يکه رو يکه دختر یخواستم برم سمت در خروج یم...  رفتمیاز اون جا م دیبا

 ... بلند شد تا جام ها رو پر کنه 

 ...  دمیرو د صورتش

 ...  دمیدیکاش اصالً کور بودم و نم يا... کاش  يا

 ... بازشون کردم  گهیبار د کیاون سحر بود؟ چشمام رو بستم و  واقعاً

 ... قسم بخورم  شینجابت و پاک که حاضر بودم به يسحر... اون سحر بود ... کردم  ینم اشتباه

 رو بکنه؟  يکار نیتونست با خودش همچ یم چطور

 ... کنه  کیتونست انقدر خودش رو کوچ یبود که م فیقدر کث چه

 و از کنارش رد بشم نمیصحنه ها رو بب نیتونستم انقدر راحت ا یسمتش نم رفتم

 ...  دیبود که من رو د دهیبه مسعود نرس هنوز

 ... چشماش اشک حلقه زد  يها از دستش افتاد و تو السیگ

 ... به خد  یلیل -

 ... صورتش  يحرفش تموم بشه و با تموم قدرت زدم تو نذاشتم

 ... اون جا  ياز اتاق ها یکی يکرد دستم رو گرفت و برد تو یم هیکه داشت گر يطور نیهم

 ... بد  حیبذار برات توض یلیل -
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 ... دوم رو هم زدم  یلیبودم که س یعصبان انقدر

تو اصالً ... هان؟ جواب من رو بده  ؟يشد فیتاحاال انقدر کث یتو از ک... خوردم  یمن احمق رو بگو سر نجابت تو قسم م -

دردت  گهید دادمیبهت م یگفت یخوب به من نفهم م... انقدر پول برات مهم بود ... تو  ياسم آدم رو فیح! آدم... هه  ؟یآدم

 ه؟یچ

 ... ط حرفم وس دیپر

خسته ...  زهیریم یکه از سر و روش بدبخت یآدم یآره منم آدمم ول ؟یچ يفکر کرد ؟یکن یمن رو قضاوت م یتو به چه حق -

فکر ... به خدا نشد ... اما نشد ...  امیخفت در م نیخونم از ا یدرس م رمیم يگفتم دانشگاه سراسر... شدم از بس زدن تو سرم 

بگن  یگیم یرخت خواب هر چ يلذت داره که تو یلیخ یکن یباشم؟ فکر م یکیحوشحالم هر شب بغل  یلیمن خ یکن یم

 یدونیم...  یفهم یرو نم زایچ نیکارشون باهات تموم شد پول پرت کنن تو صورتت و بگن خوش گذشت؟ تو ا یوقت یباشه ول

به خدا ...  ستمین يجور نیا نم یول... خرج کن  مزیعز گفتنیو م زتیم يبا احترام رو ذاشتنیچرا؟ چون هر صبح پولت رو م

بابام اومد جلو  يخسته  ي افهیچرا نکردم؟ هر دفعه که اومدم رگم رو بزنم ق یدونیکنم م یخواستم خودکش یهزار بار م

 يمامانم اومد جلو چشمام داشت نوکر ي افهیهر دفعه که اومدم صد تا قرص رو با هم بخورم ق... چشمام ازم کمک خواست 

نامزدش به  يچشمام که داشت جلو يخواهرم اومد جلو ي افهیهر دفعه که خواستم خودم رو دار بزنم ق... کرد  یمردم رو م

به  ؟يدید زتیعز يرو تو چشما يزیتا حاال حسرت نداشتن چ ؟یفهمیرو م زایچ نیتو ا...  شدیم ریتحق هیخاطر نداشتن جهز

 ...  یکمال یلیاخالق نده خانم ل رسپس خفه شو و به من د...  يدیکه اون باالست ند ییداهمون خ

 ... بود  سیخ سهیخ هیبه خودم اومدم که صورتم از گر یوقت

 ... بودم  دهیرو نچش زایچ نیوقت درد ا چیمن ه... گفت  یراست م سحر

 ... کرد  یم هیگر يها يو ها نینشسته بود زم... حالش بهتر از من نبود  اونم

 ... بود  یداشتم و دوستم به خاطر چندر غاز مجبور به تن فروش ییکه انقدر دارا دمیخودم خجالت کش از

 ... شدم و رفتم سمتش و بغلش کردم  بلند

 ... کرد  یسحر با سکوت رقابت م ي هیگر يبار صدا کی قهیفقط هر چند دق... مجلس رو گرفته بود دستش  سکوت

 غلط کردم خب؟ ...  دیسحرجونم ببخش -

-  ... 

 ...  دمید تیاون وضع يشدم تو رو تو یخب عصب گهید دیسحر ببخش... با تو ام  -

 ... بودم  یمن دوست ناپاک... من خطا کردم  ؟یکن یم یتو چرا معذرت خواه... هه  -

کار با پول  هیگردم برات  یجور جاها باشه؟ به خدا من م نیا این گهیتو رو خدا د...  ینیمن قربونت بشم تو پاك تر یاله -

 بگم سرونازم بره؟  يخوا یاصالً م...  یکن یتازه تو مطب منم که کار م...  ياین يقول بد دیکنم فقط با یم دایخوب پ یلیخ

 ... نه بابا اون بدبخت تر از منه  -
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 ...  گهیقول بده د -

 ...  یکه انقدر خوب یمرس...  یستکه ه یمرس...  دمیقول م زمیباشه عز -

 ...  میکردم و بهش گفتم زود لباسش رو عوض کنه که بر بغلش

کردن در آغوش هم  یقبل داشتن معاشقه م قهیدو نفر که تا چند دق... مسعود و سحر رو با هم آشنا کنم  دیبا يچطور دونمینم

 ... 

 ...  گفتیم ونیهوش شده بود و هذ یخرس ب نیمسعود انقدر خورده بود که ع شیسحر حاضر بشه رفتم پ تا

 ... برداشتم  بشیرو آروم از ج نیماش چییکتش و سو بیرفتم سمت ج واشی

 ...  شدنیبا هم روبرو هم نم گهید... بهتر بود  يطور نیا آره

 کردم افشیبه ق ینگاه

 ... جا تنهات بذارم  نیشوهر نمونه مجبورم ا دیببخش...  یآخ -

 ...  رونیب میسحر و دستش رو گرفتم و زد شیکردم و رفتم پ يمستانه ا ي خنده

 ... کردم  ادهیپدال گاز پ يزور داشتم رو رو یو هرچ میشد سوار

 ...  شدیداشت پخش م ولنیاز نواختن و یکالم یب آهنگ

 ...  یبش نیو باهام سنگ ادیازم بدت ب ترسمیم...  یمثل قبل با من نباش گهیکه تو د ترسمیمن م یلیل -

 ... دارم تو ذهنم چالشون کنم  میکه تصم دمیبد د يسحر؟ من امشب دو تا صحنه  هیحرفا چ نیا -

  ؟يکرد یکار م یاون خراب شده چ يتو تو یلیل یراست -

 ...  یعوض... مردم  يمن داشت با دخترا يجلو... با اون نره خر ... با شوهرم اومده بودم ... هه  -

 اون جاست؟  يدیکه فهم يکرد بشیتعق...  شهیباورم نم يوا -

 ...  يریبگ ادی يرسم شوهر دار ییجا هیببرمت  ایاومد خونه گفت ب کیش یلیخ زمینه عز -

 ... اصالً با نمک نبود ... مزه  یب -

 ... کنم  ینم یبه جون عماد شوخ -

 ... بود  يدفعه ا کی یلیچرا جون عماد رو قسم خوردم خ دونمینم

باشمش  دهید دیبگو شا هیاسمش چ...  نمینحصش رو بب ختهیر ومدمین تیخوبه عروس... پس چه قدر آشغاله  شهیباورم نم -

 ... اون جا 

 سحر خانم خوبه من مچ تو را توهمون خراب شده گرفتم ...  دمیدلم بهش خند يتو

دوستش  نیکه شوهرش با بهتر دیفهم یم يا گهیهرکس د... زدم  یموضوع حرف م نیا يچرا انقدر راحت درباره  دونمینم

 ... شد  یم وونهیرابطه داشته د
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سحر بودم واسه  ياگه منم جا دیشا... اومدم  یبا خودم کنار م کمی دیبا... دلم باهاش ناصاف بود  کمیحق با سحر بود  راستش

 ... زدم  یم ییکارا نیخانوادم دست به همچ شیآسا

 ... خواد بشه  یم یچ یول کن سحر فوقش هم بشناس -

  ؟يادامه بد یآشغال نیبا همچ يخوا یم يچطور -

 ... حرفا  نیو ا دیبشناس شتریخوان بگن ب یاگه االن حرف از طالق بزنم همه م میماهه ازدواج کرد 8تازه ما  دونمینم -

  ؟یطالقت نداد چ -

روزاش رو هم کرده  نیاون موقع که همه اصرار کردن با مسعود ازدواج کنم فکر ا... حق طالق با منه ... سحر  يکار يکجا -

 ... دادم که حق طالق با من  ریبودم و گ

 ...  شهیو سخت م شهیم تونیبچه وارد زندگ يبهتره فردا پا یاالن اقدام کن گمیمن م یول... بابا  ولیا -

 بچه؟ ...  دمیبلند خند بلند

 بچه؟  یگیبهم دست بزنه اون وقت م زارمیسحر من نم -

 ... با هم  یعنی -

 ...  نمونیب ومدهین شیپ یچیه رینخ -

 ... و بعد سحر رو گذاشتم خونشون و خودم هم رفتم سمت خونه  میدیو خند میگفت کمی

اتاق در  يمنم تو... کاناپه بخوابه  يامشب اون رو دیچون هر لحظه ممکنه مسعود برگرده و بلوا به پا کنه با... اتاق  يتو رفتم

 ... خوابم  یکنم و م یرو قفل م

 ... واقعاً تشنم بود  دمیرو سر کش شهیو ش خچالیسمت  رفتم

 ... حتماً مسعود بود  يوا... در اومد  يموقع صدا همون

و در رو از پشت  دمیاما من زود تر رس دییدو یکه داشت م دمیشنیاون رو هم م يپا يسمت اتاق و صدا دمیتمام قدرت دو با

 ... قفل کردم 

 ...  دادیخودش رو بروز م تیداشت عصبان يحالت کشدار با

 ... کنم  یآدمت م... رو باااز کن ... در  -

 ... گمشو  -

 ... رو نشنوم  زشینفرت انگ يگوشم تا حرفا يرو گذاشتم تو میهنزفر

*** 

 ... روز از اون ماجرا گذشت  چند

 ... تونستم ادامه بدم  یبود من نم فیمسعود کث یلیبا سحر بود خ قح

 ... طالق  يبرم سراغ کار ها دیبا
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 ...  زنمیزنگ هم به سحر م هی

 الو سحر  -

 ... چه خبرا  یخوب یلیسالم ل -

 ؟یراست گفت یمسلط یسیکه کامالً به زبان انگل یبار اون اوال بهم گفت هی ادمهیسحر  -

 ... رفتم کالس زبان و کامل کامل مسلطم  یم یمن از بچگ دیرس یکه دستمون به دهنمون م مایآره اون قد -

  ؟یاستعدادت دنبال کار نگشت نیچرا تا االن با ا...  هیپس عال -

 ... کدوم رو ندارم  چیخواستن و سابقه کار که من ه یهمه مدرك م یگشتم ول -

  ؟یتونیم...  شهیباورت نم هیگردن پولش هم عال یدنبال مترجم م... شرکت دارن  هیدوست دارم  هیمن  نیبب... نداره  یبیع -

 ... از متناشون رو هم ترجمه کنم تا بفهمن  یکیحاضرم  تونمیبه خدا م...  تونمیآره م يوا -

من رو فرستاده قبالً هماهنگ شده  یلیصبح واسه مصاحبه برو بگو ل 9کن و فردا ساعت  ادداشتیآدرس رو  نیسحر پس ا -

 ... 

 ...  نیاز ا نمیازم تشکر کرد و قطع کرد ا یکل

 حالش خوبه؟  یعنی... عماد رو کرده  يوقته دلم بدجور هوا چند

 دوستم داره؟ هنوزم

 ... پرستم  یوار تو رو م وانهیمن هنوز د ینیکه بب ییکجا عمادم

 ... بار  هیفقط ...  نمشیبب گهیبار د هیاجازه بده  ایخدا

 بود لیاز دوستام که وک یکیرو برداشتم و زنگ زدم به  یگوش

 ...  یخوب قیالو سالم شقا -

 سالم ممنون شما؟  -

 ام بابا یلیل... رفته  ادتینامرد من رو  -

 ... چقدر دلم برات تنگ شده  یدونیم ؟یخوب شهیباورم نم يوا -

 ... دلم  زیعز شتریمن ب -

  ؟ياز من کرد يادیشده  یحاال چ -

 دارم  اجیراستش به کمکت احت -

 آد؟  یاز دستم برم یچه کمک... حتماً  -

 ... !طالق  -

 ... کردم  فیرو براش تعر یشاپ و همه چ یکاف هیکردم به  دعوتش

 ...  رمیطالقم رو بگ تونمیو م شهیم فیراحت کارا رد یلیگفت که چون حق طالق با منه خ بهم
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 ... و حق طالق رو خواستم  ستادمیون روزا جلوشون وابودم که ا خوشحال

 ایموضوع رو به مامان بگم  نیا دیدونستم که با ینم... کرد  یو کمکم م ییبود و انقدر راهنما قیکه شقا نیخوشحال تر از ا و

 ... نه 

 ... بشن  زیبگم بذار همه سورپرا یبه کس دیبه نظرم تا کارام کامل درست نشده نبا... نه  اما

کرد که نکنه دارم در حق  یرو کج کردم سمت خونه داشتم با خودم فکر م نیمطب رفتن نداشتم ماش يحوصله  گهیروز د اون

 کنم؟ یم يمسعود نامرد

 ... تونم راحت از کنارش بگذرم  یکرده که نم ییاون واقعاً کار ها... نه  یول

 ... در و بازش کردم  يدر آوردم و انداختم تو فمیک يرو از تو دیکل

 گهید...  کردیکاناپه کار خدا پسندانه م يدختر مو بلوند داشت رو هیتازه تنها هم نبود و با ... مسعود خونه بود  شدینم باورم

 ... کنم  یطالق اشتباه نم يمطمئن شدم که درباره 

 ... زدم  يجلو و تک سرفه ا رفتم

 ... عود انگار نه انگار اما مس... هول شد و زود از بلند شد  دختر

 ... نگاهم کرد  قیعم يپوزخند با

 کاناپه بلند شد و دستش رو انداخت دور کمر دختر و شروع کرد به نطق کردن ياز رو کیش یلیخ

 ...  هیدوست دخترم هان نمیا یلیهمسرم و ل یلیل -

چشمام و دوست دخترش رو بهم  يزل بزنه تو ییپررو نیتونست با ا یم يچطور... قابل تحمل بود  ریو غ حیقدر وق چه

 ... کنه  یمعرف

 شروع به حرف زدن کرد یحال بهم زن يمن انداخت و با عشوه  ينگاه به سر تا پا هی دختر

  ؟یهان نهیا یکنیزنم زنم که م -

 دهنش  يخواست برم جلو و محکم بزنم تو یم دلم

 فاسد بودن مد شده نه؟  -

  ؟یزن نزاکتت بگ نیبه ا يزیچ هی يخوا ینم زمیعز -

 ...  دیفقط بلند بلند خند مسعود

 ...  یکنیو اون و موس موس م نیدنبال ا يکه به خاطر چندر غاز افتاد یینزاکت تو یدختر ب نیبب -

 نگاه به مسعود کردم و با تنفر تمام شروع کردم به حرف زدن هیو  برگشتم

 ...  یگید يکثافت خونه  هیمن نکن بردار دوست دخترات رو ببر  يحداقل تو خونه  اتویکثافت کار نیا -

 ... کرد  یم وونمیآورد و د یکه حرصم رو در م يخنده ا...  دیخند یم فقط

 ...  رونیرو برداشتم و زدم ب فمیک
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اشت مراسم اومده بود راحت د يجور نیشده بود که ا نیبه شعورم توه ینسبت به مسعود نداشتم ول یرتیغ چیکه ه نیا با

 ... کرد  یمعارفه برگزار م

 ... به هوا داشتم  اجیاحت نییپا دمیرو کش نیماش پنجره

 :رو گرفتم  قیرو برداشتم و شماره شقا تلفنم

  ؟یالو شق -

 چه خبرا؟  یلیسالم ل -

  ؟يمن رو انجام بد يزودتر کارا شهیم گمیم... بابا  یچیه -

 شده؟  يزیصدات گرفتست چ -

 حاال؟  شهیم ستین یمهم زینه چ -

و  شهیکارا زود انجام م شااهللایبعد ا یبرگه رو هم امضا کن يسر هیدفترم  يایب دیاز کارات رو انجام دادم با يسر هیمن  نیبب -

 ...  یشیراحت م

 ...  یدفتر؟ االن هست امیب یک -

 هستم ایآره ب -

 ... سرتم شلوغه جداً شرمنده  دونمیم...  قیواقعاً شقا یمرس -

 میندار شتریخانم که ب یلیل هی وونه؟ید هیحرفا چ نیا -

  ؟يتو که دوست دار میناهار با هم بخور رمیبگ تزایپ یخوام اومدن یمن م یراست... به خدا  یگل -

 ... دوست دارم  یزحمت نکش ول -

 ... رو ندارم  قیافتاد من اصالٌ آدرس دفتر شقا ادمیکردم و رفتم سمت فست فود و غذا گرفتم و تازه  یخداحافظ

 ... زدم و آدرس رو گرفتم  زنگ

 ... عماد بود  ي هیآتل يشد آدرس قشنگ روبرو ینم باورم

 ... سرعت رفتم سمت دفتر  نیگاز و با آخر يپام رو گذاشتم رو نمشیکه بب نیا دیام به

 ... نه  ای نمیب یعماد رو م نمیکه بب بود هیآتل يرو پارك کردم و همش حواسم به تو نیماش

 ... واستاده بود  دایش يخانم مسن جا هیهم نبود و به جاش  دایش گهیتنها عماد نبود د نه

 ...  قیرفتم سمت دفتر شقا يدینا ام با

 ... و بزرگ  کیهم بود ش يچه دفتر... کردم  یمعرف قیشقا یباز بود رفتم تو و خودم رو به منش در

 ... اتاقش  ياومد به استقبالم و من رو برد تو قیشقا

  ؟يانقدر داغ کرد هویشد  یاالن چ یانقدر عجله نداشت میدیما که صبح هم رو د یلیل -

 ... کم کم  شهیداره سرد م وفتهیرو بخور از دهن ن تزاتیپ ایب... بابا نگم راحت ترم  یچیه -
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 ...  میاون دوره صحبت کرد يو بچه ها نرستایو دب میقد يدرباره  کمیو  میرو خورد تزایپ

  ؟يخبر ندار رستانیدب ياز بچه ها قیشقا یراست -

 ... خبر دارم  شونییچرا از چند تا -

 ...  دمشونیدیاگه دوباره م شدمیخوشحال م یلیاون زمانم بودم و خ يذوق کردم من عاشق اون دوره و دوستا یلیخ

 حاال؟  يخبر دار ایاز ک یگیراست م يوا -

 ... کرد االنم پسرش سه سالشه انقدرم بامزست که  یفاطمه که دو سال بعد کنکور عروس -

  ا؟یک گهید...  شهیباورم نم... نه  يوا -

 ...  سیهم رفت انگل ایمیشده و ک يزهرا واسه خودش خانم دکتر -

 دور هم  میروز جمع ش هیکاش ... چه قدر همه بزرگ شدن پس ...  زمیعز يوا -

  ؟یلیل يخبر دار ایتو از ک -

از بچه ها چه خبر  دمیازش پرس... رو گرفته  کشیگفت فوق مکان دمیرو د دایآ شیآهان چند وقت پ... بذار فکر کنم ... من  -

 ... خونه  یخبر دارم که داره برق م قیگفت فقط از شقا

 ! من؟ یعنی -

  د؟یرفته دو تا بود ادتی گفتیرو م قیشقا یکینه بابا خره اون  -

 ... من و چه به برق  گمیآهان م -

 ...  میها فکر کنم من و تو از همشون خنگ تر بود میخبر نداشت میداشت یمخ يچه بچه ها گمیم یشق -

 ...  زمیمن نه عز یول يخنگ بود دیتو شا -

 ... سر اصل مطلب  گهید میرفت میکرد یذره که شوخ هی

  ؟يخوا یرو م تیمهر یلیل یراست -

 تا حاال بهش فکر نکرده بودم...  گفتیراست م...  هیمهر

 یرو م هیاون مهر دیخواستم بعد از طالقم مستقل بشم با یچون م ینداشتم ول یاجیکه من به پول اون کثافت احت نیا با

 ... گرفتم 

 ... خوام  یرو هم م میآره مهر -

 چه قدر هست حاال؟  -

 ... تا سکه  700 -

 ... که  شکنهیبدبخت کمرش م... اوه اوه  -

 کهینشه مرت شیزینه بابا انقدر داره که چ -

 ... اومد ازش  یانقدر بدت م یوقت يحاال تو چرا پس باهاش ازدواج کرد یول يدعوت نکرد تیمن رو که عروس -
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 ... برات  گمیبعداً م شیقض هیطوالن -

 ... و رفتم سمت خونه  کردم رو کردم یامضا م دیرو که با ییها کاغذ

 ... کاراش تموم شه  یطالق لعنت نیکردم تا ا یتحمل م دیبا یاومد ول یاز اون خونه بدم م گهید

اتاقم و در رو از پشت قفل کردم لباسام رو عوض کردم  ينکردم و رفتم تو یبهش توجه... نشسته بود  ونیتلوز يجلو مسعود

 ... 

که  دمیکش رونیکنه دوباره بلند شدم و گوشواره هام رو در آوردم و کشوم رو ب یم تمیگوشوارم اذ دمیبخوابم که د رفتم

 ... صدا و آهنگ زدن عماد  يد یبذارمش اون جا که چشمم خورد به س

 ... صداش رو کرد  يجور دلم هوا بد

 ... لپ تابم و با لذت گوش دادم  يتو گذاشتم

  ؟ییکجا... برات  رمیمیمنم م عماد

 ... رو  یزندگ نیخواستم ا یبودم من نم دهید اهامیرو ينبود که من تو يا یزندگ نیا... کردم  یم هیگر دمیبا... کردم  هیگر

 ... بار زدم از اول و گوش دادم تا خوابم برد  چند

*** 

 ...  گذرهیاومدم م قیشقا شیکه از پ یروز از زمان4

 ... دادگاه برسه دست مسعود  هیروزاست که احضار نیهم و رهیم شیبار تماس گرفت و گفت که کارا داره خوب پ چند

 ... و آزاد بشم  رمیکنم که زود طالقم رو ازش بگ یم يشمار لحظه

 ... کنن  دایسمت مطبم پ یو نقل کیکوچ يخونه  هیچند روز چند تا بنگاه هم سر زدم و قرار شد برام  نیا

 ... زنگ خورد  میمطبم نشسته بودم که گوش يتو

 ... رو قطع کردم  یکردم و گوش یمعذرت خواه ضمیمر از

 ... زنگ زد  بازم

 ... دارم  ضیمر زنمیاس ام اس دادم که بعداً زنگ م هی...  قهیشقا دمیرو نگاه کردم د میگوش

 ... که تموم شد زنگ زدم بهش  مشاورم

 دارم؟  ضیکه مر ذارهیخانم واسه ما کالس م گهیبه به حاال د -

 ... تونستم حرف بزنم  یبه خدا نم گهینگو د يجور نیا -

 زمیکنم عز یم یشوخ -

 هست؟  يدیشده خبر جد یخب حاال چ -

 ...  یشیخوشحال م یلیخ يخبر دارم که مطمئنم بشنو هی یول... طالق که نه  يکارا يدرباره  دیخبر جد -

  ؟یچ ؟یگیراست م يوا -
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...  افتمیها رو  يشتریب ینکردم ول دایرو پ شونییچند تا هیمدرسه  يکردن بچه ها  دایشروع کردم به پ یاز اون روز که رفت -

  ؟يایم...  میناهار جوجه بزن تگریچ میبر میقراره فردا جمع ش

 ...  شمیتلف م یدارم از خوشحال يوا امیمعلومه که م... دروغ  -

 ...  یحاال بپا تلف نش -

 ...  یعاشقتم شق يوا...  یعوض -

 ...  شتریمن ب -

 ... بوس  نمتیبیباشه پس فردا م -

 بوس بوس  -

از عماد واقعاً به  يهمه شوك و غم و غصه و دور نیبعد از ا... کردم  هیرو تخل میدادم و خوشحال يقر هیمطب  يشدم تو بلند

 ... داشتم  اجیاحت يبرنامه ا نیهمچ هی

 ...  شدیصد برابر م میعماد هم بود خوش اگه

 ... اون روز رو گذروندم  يترشیب يانرژ با

 نمیا...  مشینیتهران تا بب ادیسر م هیکه بهش زنگ زده بودم گفت اگه کاراش درست بشه  روزیفرهاد رو کردم د يقدر هوا چه

 ...  هیکه عال

خوام بدونم که  یم... نه  ایخوام بدونم که خوبه  یبه خدا فقط م نمیعماد رو هم بب گهیبار د هیبذار  یتو که انقدر خوب ایخدا

آخه عماد من ... کرد از ذهنم پاك بشه  یم هیکه گر يبلکه اون صحنه ا... خنده  یکه داره م نمیخوام فقط بب یداماد شده؟ م

 ... بشه  یچشماش بارون دیکنه نبا هیگر دیاست نبایآدم دن نیو مردتر نیتر يقو

 ...  رونیرو پاك کردم و زدم از مطب ب اشکام

 ...  دمیعماد د ي هیآتل يکه چشم باز کردم و خودم رو جلو شد یچ دونمینم

 ... و بعد برم  نمشیبار بب هیحداقل  دیبا... تونم برم  یبگم؟ اما نم یکردم؟ اومدم که چ یم کاریجا چ نیا من

 ... رو نگاه کردم  هیآتل يتو یواشکیو  يگوشه ا هیشدم و رفتم  ادهیپ نیماش از

 ...  ستیبازم ن...  اه

 ...  یتلفن عموم هیخورد به  چشمم

 ... بشو برو  نتیاالن سوار ماش نیهم... برو  یلیکه ل دادیدستور م مغزم

 ... ! نیهم يصداشو بشنو يخوا یفقط م یلیل گفتیم قلبم

 ... باره برو زنگ بزن  هیفقط  يفهمه تو بود یاون که نم یلیل

 ... لرزونم رفتم سمت تلفن و کارت تلفن رو گذاشتم توش  يپاها با
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گرفتم و وسطاش  یداشتم و شماره رو م یهر روز صد بار تلفن رو بر م... شماره رو  نیحفظ بودم ا شتریب يهر شماره ا از

 ... کردم  یو قطع م شدمیم مونیپش

 بوق... بوق ... بوق ... بوق ...  بوق

 ... داد  یجواب نم یچرا کس یعنی... جز بوق گوشم رو پر نکرده بود  ییصدا چیه

 ... که قلبم باز شروع کرد به دستور دادن  رفتمیرو گذاشتم و داشتم م یگوش

 ... خوام بشنوم  ینم... شو  ساکت

 ... که  شهینم يزیهم زنگ بزن چ گهیبار د هی یلیل

 ب... بوق ... بوق ...  بوق

 بله؟ -

 ... بود  بهیزن غر هی يصدا دشینم باورم

 ..دییالو بله بفرما -

 ... رو بشنوه  میگر يخواستم صدا یرو قطع کردم نم تلفن

 ... دادم  ختنیر يفرمون و به اشکام اجازه  ينشستم و سرم رو گذاشتم رو نیماش يتو رفتم

 ...  میندگز يدیمن فدات بشم خوشحالم که به سر و سامون رس یاله ؟یعنیازدواج کرده  عمادم

 ...  یستیتو خوشحال ن یلینگو ل دروغ

 ... خوشحالم  یعنیخوشحالم  گمیخفه شو بهت م... شو  خفه

 ... زد  نیماش شهیبه ش يمرد

 ...  نیکرد یپارك م دیجا نبا نیا... لطفاً  دیفتیخانم راه ب -

 ... گفتم و راه افتادم  يدیببخش

 ... گذاشته  امیتلفن پ يرو یکی دمید دمیکه رس خونه

 خونه نگران نباش امیمن امشب نم یلیسالم ل -

 ...  دیرو گفت و بلند بلند خند نیا مسعود

نفس من االن ... عمادم ...  شمیم وونهیکه دارم د ییکجا یفرهاد داداش... کردم  یو بغلت م يمامان کاش بود... بده  حالم

 االن؟ هیاون لبخند خوشگلت ماله ک ؟ییکجا

 ... رو مرور کردم  میکه با هم داشت ییخاطره ها يرو بستم و همه  چشمام

 ... فکر کردم که خوابم برد  انقدر

*** 

 ... جمعه است و روز قرار با دوستام  امروز
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 ... چشمام پف کرده بود  دمیخودم رو د نهییآ يکه تو صبح

 ... انقدر داغون و خراب باشم  نمیبیخواست بعد چند سال که دوستام رو م ینم دلم

 ... سر حال تر شم  کمیحموم و دوش گرفتم تا  رفتم

 ... غصه بخورم  دمیشن شبیکه د ییخوام واسه صدا ینم گهید

 ؟یتنهاش نذاشت طیشرا نیمگه تو بدتر ؟يکرده؟ مگه تو نکرد ازدواج

 خواهشت نکرد؟ مگه التماست نکرد؟  مگه

 ...  یدونیآره فقط تو م... ر بودم که من مجبو یدونیخدا تو م اما

 ...  میاون جا باش 12 گهیبود قرار بود د 10ساعت ... و صبحونم رو خوردم  رفتم

 ... دنبالت  امیزنگ زدم و گفتم من م قیشقا به

 ... از کارام رو انجام دادم  يسر هیرو گذاشتم و  يلو نیاسمی ياز آهنگا یکی رفتم

 ... لباس اسپورت بپوشم  هیاما  دیبا... ممکن رو بزنم  پیت نیدوست دارم امروز بهتر... سر کمدم  رفتم

 ..شال ساده هیبا ... ساده  یمشک يمانتو هی... سه خط  یشلوار اسپرت مشک هی

 ... بود  کیخورد و ش یبه درد اون جا م یساده بود ول پمیکه ت نیا با

 ...  قیهم کردم و رفتم دنبال شقا فیخف شیآرا هیرو سفت بستم و  موهام

 ... باالخره  دمیرس یبود ول کیذره تراف هی

 خانم یلیل يزد پیبه به ت -

 ...  ستیتو که کشکم ن پیمن در مقابل ت پیخانم ت قیشقا نیدار اریاخت -

 ... رو با بچه ها هماهنگ کرد  قیدق يزنگ خورد و جا قیشقا یتا گوش میذره واسه هم نوشابه باز کرد هی

 ...  میدیکه رس مینفر بود نیاول ما

 ... هم برسن  هیکه بق میو منتظر شد میبزرگ آورده بود که اون رو انداخت ریحص هی قیشقا

 ... اومدن  نیحس ریفاطمه و همسرش و پسرش ام اول

شکم جلو اومده که  هیاونم با  دمیدیم نیحس ریبود که فاطمه رو بعد از سال ها با شوهرش وام یقشنگ يصحنه  یلیخ يوا

 دادیدختر کوچولو م هیخبر از 

متشخص و  يآقا یلیهمسرش هم خ...  دیرس یچه قدر خوشبخت به نظر م... بغلش کردم و اشک تو چشمام جمع شد  دمیپر

 ... ود کرده ب جادیبود ا یکلیبود و شوهرش که ه فیظر یلیفاطمه که خ نیب یبود و تضاد قشنگ یکلیه

باشن چه قدر بزرگ و خانم  میمیقد يهمون دوستا نایشد ا یباورم نم يوا... و زهرا و آرمونا با هم اومدن  دایاز فاطمه ، آ بعد

 ... شده بودن 

 ... نامزدش بود اومد  کنمیکه فکر م يپسر هیبا  قیاز اومدن اون دو تا نگذشته بود که شقا قهیدق چند
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 ... تو  يچه قدر عوض شد یلیل يوا -

 رو گفت خانم مهندس نیهم دیواقعاً؟ هر کس امروز من رو د -

که اون روز ها داشت شروع کرد به  یو با همون لحن شوخ ستادیسکو وا هی يبعد از سالم کردن به همه رفت و باال قیشقا

 :حرف زدن

شده و قصد داره خودش رو بهتون نشون  میمن قا نیماش يخوام بهتون بگم که شر کالس االن تو یم ونیخانم ها و آقا -

 ... بده 

 ...  شهیم ادهیپ نیاز ماش یکه ک مینیبب میمنتظر بود هممون

 ... بود  ایمیشد ک یباورم نم يوا

 ... آخه  یسیگفته بودن که تو انگل ایمیک يوا -

دور  نیو قشنگ مصادف شد با ا رانیا امیمجبور شدم که ب يمسئله ا هیسر  شیخوش شانسم چند وقت پ یلیمن خ یلیل -

 ...  یهم

 ... اون روزا افتادم  ادیکردم و  بغلش

 میهم حرف زد یزندگ يو درباره  میبود رو خورد دهیرو که همسر فاطمه زحمتش رو کش ناهار

ساله نامزده و  هیکه  هم قیشقا... بود  ومدهیهمسرش باهاش ن یکرده بود ول یمجرد بودن اما آرمونا عروس دایو زهرا و آ ایمیک

 ... و ما رو هم دعوت کنه  رهیبگ یعروس گهیماه د هیقراره 

 ... خوندن  یدانشگاه دندون م هیو فاطمه هم باهم تو  زهرا

 ... بدم اشک تو چشمام جمع شد  حیکه توض دیبه من رس یوقت

 ... بودن  دهیاز من خوشبخت تر بودن و به سر و سامون رس نایا ي همه

 خوام جدا شم؟  یازدواج کردم و االن م ستین شتریماه ب 8که  گفتمیم دیبا گفتم؟یم یچ دیبا من

 ... جدا شم  دمیم حیدارم که ترج یتو زندگ یمتاسفانه مشکالت یماهه که ازدواج کردم ول 8راستش من متاهلم و  -

 ... دلش برام بسوزه  یخواست کس یدلم نم... لحظه همه سکوت کردن  کی

 کردم و ادامه دادم يزیر ي خنده

 ...  ستیمرگ که ن دیخواد خودتون رو ناراحت کن یبچه ها نم -

 ... رو گرفتم  میتصم نیکه چرا ا نیا دنیدادن و پرس يشروع کردن به دلدار همه

 ... ازدواج  نیبودن ا ياز زور ایاز تنفرم نسبت بهش از همون اول؟  ش؟یاز هرزگ... بگم  یدونستم چ ینم

 ...  میخور یو به درد هم نم میکن یباهم فرق م یلیخگفتم  فقط

زنه مطلقه حرف زد  هیکرد که خودم رو بدبخت نکنم و از مشکالت  حتمینص کمی زدیبهتر از هممون حرف م شهیکه هم زهرا

 ... 
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 ... دونه  ینم چکسیه یعنی...  دمیکش ایچ...  دمید ایمن چ یدونیزهرا تو نم یول

 ...  رونیب میو بر میبه هم زنگ بزن شتریبهم که ب میقول داد...  میشد و دوباره از هم جدا شد کیکم هوا تار کم

 ... رو رسوندم و خودمم رفتم خونه  قیشقا

 اتاقم که دستم رو گرفت و نذاشت برم يکرد اومدم برم تو یتماشا م لمینشسته بود و ف ونیتلوز يجلو مسعود

 تا االن؟  يبود يکدوم گور -

 سر قبر تو -

 ... بهت رو دادم فکر کنم  یلیخ... هه  -

 ... آقا گرگه  دمیترس يوا يوا -

 ...  ییهرجا ي کهیزن یسگ واق واق کن نیتو سرت که ع زنمیم نیهمچ... ببند دهنتو بابا  -

 صورتش يتوان و زور داشتم محکم خوابوندم تو یهر چ با

اول برو خودت رو درست کن بعد ...  رونیب يزیر یحرف ها رو م نیآخرت باشه از دهنت ا يدفعه ... آشغال  ییتو ییهرجا -

  ؟یزنیبا من حرف م يجور نیا یکش یخجالت نم ؟یتو آدم... کن  نیبه من توه ایب

 کرد  یفقط داشت نگام م... اما نه ... محکم بزنه تو گوشم  دونهیبودم  منتظر

 ... خورد  یحالم ازش بهم ماتاق و در رو محکم بستم  يتو رفتم

 رسه؟  یدستش نم یلعنت هیاحضار نیچرا ا پس

 ...  یلعنت یزندگ نیا شهیتموم م یک

 ... خواد فقط به عماد فکر کنم  یخواد بخوابم دلم م یدلم نم امشب

 ... به رستوران رفتنمون ... اون روزا  به

 ... خوره  یجا غذا م نیبار ا هی يعماد اون روز گفت که هفته ا د؟یآره چرا زودتر به فکرم نرس...  رستوران

 ... عمادم  دنید يمن واقعاً تشنه  یکارم احمقانه است ول دونمیم

 ...  يگردیو بر م یزنیسر م هیو  يریهر روز وقت ناهار و شام م رهیگ یکه وقتت رو نم شتریچند ساعت ب یلیل

 ... لبام نشست  يخند رولب هی نمشیبتونم بب دیشا نکهیفکر ا با

*** 

 ... مسعود از خواب بلند شدم  يبا صدا صبح

 واسه خانومم درست کردم يچه صبحونه ا نیپاشو بب... ها  شهیم رتیپاشو د زمیعز -

 چش شده بود؟ چرا انقدر مهربون شده بود و لحنش عوض شده بود؟  نیا

 ...  دیجد يباز هی دوباره

 ... تنبل خانم  گهیپاشو د -
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 ... باز کردم  گهیبار د هیرو بستم و  چشمام

 ... خواب نبودم  نه

رو  زیکه م دمیآشپزخونه د يکه برگشتم تو یبه صورتم بزنم وقت یتا آب ییتعجب از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشو با

  ستیتو سفره کم ن یچیو ه دهیکامل چ

 من  يهم اومد و نشست روبرو و شروع کردم به خوردن ، مسعود زینشستم پشت م یحرف چیه یب

خواد که از  یکردم دلم م تیچند وقت و تو رو اذ نیا ياشتباه کردم تو یلیکه خ دمیفکر کردم و د یلیخ شبیخانمم من د -

 ...  میکن یزن و شوهر خوشبخت زندگ هیبه بعد مثل  نیا

 گفت زن و شوهر خوشبخت؟  یم ونیحرفاش خندم گرفته بود داشت هذ از

و من بگم چشم همسر مهربونم من هم معذرت  یکن یو معذرت خواه يایبودم که تو ب نیمن فقط منتظر ا زمیچشم عز...  هه

 ... خوام  یم

 قشنگم؟  هینظرت چ -

 ... بگم جمع کن بابا کاسه کوزت رو که زنگ زدن  اومدم

 ... نامه برگشت  هیدر و با  يرفت جلو عماد

 ...  شدیقرمز م افشیق خوند یکه نامه رو م يجور نیهم

 اپن و اومد طرفم يرو پرت کرد رو نامه

 ؟يکرد یتو چه غلط -

 ...  نیخوام جدا بشم هم یکه نکردم همسر نمونه فقط م يکار... ها  دهیحرفا از تو بع نیا زمیعز -

 ... خنده  ریهم بلند بلند زدم ز بعد

 ...  شهیصبحونه هات تنگ م نیا يکه چه قدر دلم برا يوا -

 اتاق يبعد هم اومد طرف من و دستم رو محکم گرفت و برد تو شکستیرو م یگرفته بود و داشت همه چ جنون

 تو بغل من بودن پر بکشه يکنم که دلت برا یم يکار هیاالن  -

 ... انداخت سمت لباسام  دست

 ...  ایکردم خدا یکرد؟ عجب غلط یکار داشت م یچ

 ... هم نبود  الشیخ نیکردم که ولم کنه ع یواهش مزدم و ازش خ یچه قدر داد م هر

مسعود نکن ... غلط کردم مسعود فقط ولم کن ... واسه هر دومون بهتره  يجور نیبه خدا ا... مسعود تو رو خدا ولم کن  -

 ... کنم  یخواهش م

عمر با صد تا  هی يهه کور خوند ... يجا بر نیدست نخورده از ا زارمیم ؟یچ يفکر کرد... فقط ببند دهنتو ... خفه شووو  -

 زمیمثل تو سر و کله زدم حاال بذارم زن خودم راحت بره نه عز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ١٢٨ 

 ... مسعو  -

 حرف بزنم که هولم داد  اومدم

 ازت ادیخوشم م... سرکش بودم  يعاشق زنا شهیمن هم -

 ... ولم کن کثافت ...  یگمشو عوض -

 ...  شدیتر م صیکردم اون حر یم دادیهر چه قدر داد و ب من

 کنن یم تمیخودم دارن اذ میحر يخودم و تو يخونه  يکردم تو یداشتم احساس م يبد یلیخ احساس

 ... رابطه داشته باشم  يهرزه ا نیخواست که با همچ یدلم نم...  کردمیم يکار هی دیبا

 ... راه خوب به فکرم برسه  هیکمک کن  ایخدا...  یلیفکر کن ل... کن  فکر

 ... مجبورم  یکار ول نیاز ا ادیم بدم

 ... دلت خواست بکن  يکنم بعد هر کار یخواهش م... گوش کن  قهیدق هیمسعود  -

 خمارش نگام کرد يرو باال آورد و با چشما سرش

... شد  میواقعاً حسود یهست گهید يکه با زنا دمید یوقت يناراحتم کرد یلیتو خ یمسعود من واقعا تو رو دوست دارم ول نیبب -

آخه  یهست یتو تنها عشق من تو زندگ...  زمیخوام عز یعمرم م يهمه  يکه تو رو واسه  دمیاول فهم يمن از همون روزا

کم  هیو  یبدون شتریبپا کردم که تو قدرم رو ب نیه طالق رو هم فقط واسه ایقض... خوام ازت جدا شم  یم يمن چطور

 ...  یاحساس از دست دادن من رو حس کن

 ...  دیاز تو چشماش د شدیرو م یتعجب کرده بود و خوشحال افشیق

 ... کرده بودم با تموم حس اون حرف ها رو بزنم  یکرده بودم و سع ينظر خودم که نقشم رو خوب باز به

 تیتونستم ازش شکا یکس هم نم چیه شیکرد پ یبود که من رو از دست مسعود خالص م یتنها راه نیا دادمیادامه م دیبا

 ... گرفتم  یقرار م هیبق تیکنم چون اون شوهرم بود و حق داشت و برعکس من بودم که مورد شکا

 شبمیتازه د... که اولش با دعوا شروع شد  يجور نینه ا میرو واسه هم رقم بزن ییایشب رو هیخواد  یمن دلم م زمیعز نیبب -

 ...  يمن رو ناراحت کرد و يحرف زد يکه تو با من اون طور رمیرفته بودم واست کادو بگ

 ... کردم  ينقشم رو باز یعال...  شدیکم کم نرم م داشت

 ... کنم  زتیکه سورپرا ارمیبرم کادوت رو ب خوامیمن م نجایتو ا نیحاال بش -

ناراحت  یلیخانمم خ دونمیم...  يکرد یناز م یداشت یول ادیاز همون اول از من خوشت م دونستمیم...  دونستمیبه خدا م -

 نیخودت خوشگل تر ؟یواسه چ گهیبعدشم کادو د... تو کار هست  يا گهیکس د يکردم که پا یمن واقعاً فکر م یول يشد

 ... که خدا بهم داده  یهست ییکادو

 ... تا من برگردم  يچشمات رو ببند دیقابل تو رو نداره فقط با یعشقم ول یمرس -

  ؟يوقت نکنه قالم بذار هی -
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 ... تورو قال بذارم  دیبا یآخه من االن واسه چ...  گهید شمیکه ازت دلخور م یکن یکارا رو م نیهم.. .مسعود  -

 ... گولت بزنه  طونیش دیخب گفتم شا یول زمیعز دیببخش -

 که صدام کرد دمیمانتو و شال هم پوش هیو  دمشونیسمت لباسام و پوش رفتم

 ...  یچونیبپ يخوا یگفتم م يدید ؟یپوشیلباسات رو م يچرا دار -

که لو نرم  نیصندوق عقب ماش يگذاشتم تو...  گهیکه من اومدم خونه کادو دستم بود؟ نبود د شبید هیچه حرف نیبابا ا -

 ... ها  زهیسرم سورپرا ریخ...  زمیعز

 ... من رو نگاه کرد  دنیلبخند زد و لباس پوش هی

 ...  رونیاسه مسعود زدم و از خونه زدم بو یرو هم برداشتم و چشمک نمیماش جییاپن سو يرو از

 خندم یکنم و بلند بلند م یم یتمام قدرت دارم رانندگ با

 ... زشتشم  يفکر کرده واقعاً عاشق اون چشم و ابرو یعوض يپسره ...  امیتا صبح منتظر من باش تا ب زمیعز -

 ... همسر نمونه  یپسره بگه آخه تو چه قدر خنگ نیبه ا ستین یکی -

 ... جز عماد بهم دست بزنه  یکس چیخواست ه یدلم نم... هم خوشحال بودم  یلیخ... بودم  خوشحال

 رو در آوردم و به سحر زنگ زدم میگوش

 بله؟  -

 خانم  يریگ ینم لیو ما رو تحو گهیکه سرت شلوغ شده و د نمیبیسالم سحر خانم م -

 ...  وونهیتو ام د ونیرو مد میمن زندگ...  یلیل هیحرفا چ نیا -

  ؟يچه خبرا؟ کارت رو دوست دار... که  یزنگ نزدم ازم تشکر کن...  گهیاه سحر بسه د -

بمونن  شمیکه مامان بابا چند روز اومدن تهران پ نیفقط ا ستین یخبر خاص... نگو  گهیدست مزدشم که د یلیل هیعال يوا -

 ... کار ازت تشکر کنه  خواد بابت یخونمون م يایروز دعوتت کنم ب هیمامان گفت ... 

 ...  شمیروز مزاحمتون م هیاز طرف من ببوستش و بگو که حتماً ...  یستیتنها هم ن گهیچه خوب د -

من بعداً  شهیم یشاک زنمیحرف م یدارم با گوش نهیصاحب کارم اومد االن بب یلیل دیببخش يوا...  یمراحم هیحرفا چ نیا -

 زنمیبهت زنگ م

 باشه باشه خداحافظ -

 ... که اونجا باشم  ستیحاال که مامان و باباش خونن خوب ن یسحر ول يخواستم برم شب خونه  یم

 ...  کنهیم چمیسوال پ یو ه رسهیوقت بابا سر م هیتونم برم  یمامان هم نم ي خونه

و اون رفتن که بهتره نیا ياز خونه ... خب  مونمیشب تو مطب م هیچه کار اصال  

 ... رو باز کرد  نگیدر پارک میسمت مطب و بوق زدم و مش کر رفتم

 ... هم منتظر من بود  یخانم هیقبل من اومده بود و  سروناز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا  MISS.PARISA  –برگشت  یب                            

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

 ... دادم و به سروناز گفتم که بفرسته تو  یسالم

 که سپرده بودم دنبال خونه باشن زدم یبه امالک یخانم که تموم شد زنگ يمشاوره  ساعت

 ... هستم  ی، کمال ياحد يسالم آقا -

 ن؟یسالم خانم خوب هست -

 نشد؟  دایواسه من پ یمناسب يجا نمیخواستم بب یم... ممنون  یلیخ -

 ... تا خونه ها رو نشونتون بدم  دیاریب فیتشر دیکردم هر وقت تونست دایشما پ يها اریدو سه تا خونه با مع هی یچرا خانم کمال -

 ...  شمیممنون پس مزاحمتون م یلیخ -

 ... در به در بشم  ستیالزم ن گهیو د شهیخدا رو شکر خونه هم داره جور م خب

 ...  یکردم و بعدش رفتم سمت امالک یدگیهام رس ماریظهر به ب تا

 زیحداقل چ یکی نیخدا کنه ا...  دادیبهم دست م یبود وحس خفگ کیتار یلیخ... اول که اصالً به دلم ننشست  ي خونه

 ... باشه  یخوب

 ... تو  میداشت رفت دیکل ياحد يآقا

 ...  کیهم دلباز بود و هم ش... بود  یدنج و خوب يبه نظرم جا... اتاق خواب  هیبا  يمتر 80 يخونه  هی

  رمش؟یبگ لیتحو تونمیم یجا رو بخوام ک نیمن اگه هم -

خودشون پول الزم هم  يچون به گفته  هیلکه خونه هم خا دینیبیرو هم کرده م شیجا اسباب کش نیا يصاحب خونه  -

از فردا  دیتونیو شما م میسینویامروز قرار داد رو م نیو اگه شما پولتون آماده باشه هم شهیزود درست م یلیهستن کارا خ

 ...  دیاریرو ب التونیوسا

 ... تا کار ها زود تر انجام بشه  ارهیب فیتشر دیبه صاحب خونه بگ ستین یمشکل ینه از لحاظ مال... چه خوب  -

 ...  ادیتماس گرفت و قرار شد که صاحب خونه ب ياحد يآقا

 دیدادم و کل يصفدر يآخر ماه به آقا يچک برا کیقولنامه نوشته شد و من ...  دیرس يصفدر يتا آقا دیطول کش یساعت کی

 ... خونه رو دادن بهم 

حساب جدا باز کرده بود و  هیمن و فرهاد  يبرا یخوشبختانه مامان از بچگ.. .که انقدر زود صاحب خونه بشم  شدینم باورم

 ... ما پر پر بود  يحساب هر دو تا

 ...  دادیبهم آرامش م یاونجا هم حت يفضا یکه خودش نبود ول نیبا ا... شاپ فرهاد رو کرد  یکاف يدلم هوا یاز امالک بعد

 :رضا اومد به استقبالم و سفارش رو ازم گرفت آقا

شما  دیبود اون رو شمارش رو دار یداخل ونیداشت که تو کار دکوراس یدوست هیآقا رضا ، فرهاد  یراست...  هیاسپرسو کاف هی -

  د؟یکه به من بد

 شمارش رو نداشته باشم  شهیسپهر؟ آره بابا مگه م -
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 م دارمالز دیشمارشو بد ستین یپس اگه زحمت -

 قهوه ام رو خوردم و رفتم سمت مطب... کردم  ویس میگوش يرو از رضا گرفتم و تو شماره

خب باشه به ...  هیاز دستم شاک یلیمطمئنم خ...  زدیبارش بود که زنگ م نیخورد از صبح مسعود صدم یداشت زنگ م میگوش

 ... خواست آدم باشه  یدرك م

 :داد امیجواب ندادم که پ انقدر

 ))کنم یم مونتیدعا کن دستم بهت نرسه کوچولو وگرنه از زاده شدنت پش فقط((

 ...  ادیحتماً مطبم م... بود مثل بابا  یکس هیاون آدم نبود و ...  دمیترس

 ...  ارهیسرم ب ییجا و بال نیا ادیممکنه ب... مطب  يتونم بمونم تو ینم

 زدم قیزنگ به شقا هی مارامیاز تموم شدن ب بعد

 ؟یالو شق -

 ... سالم بر جوجه اردك زشت  -

 ...  یجذاب یلیحاال نکه شما خ -

 چه خبرا؟  الیخیحاال ب...  يبرد یمن پ تیپس باالخره به جذاب -

 ... فقط ...  یچیه -

 ... منو  یکشت گهیبگو د ؟یفقط چ -

 ... من چند شب برم اونجا؟ شرمنده ها  يدفترت رو بد دیکل ستین یاگه زحمت یعنی...  شهیم -

که شوهرت  يکرد یدفتر؟ حاال مگه چه غلط يبر يخوا یمگه خونه ندارم که م شهینم رینخ...  یگیچه قدر چرت و پرت م -

  رون؟یپرتت کرده ب

 رونیخودم اومدم ب...  وونهید -

 ... آره جون خودت  -

 ... حوصله ندارم  گهینکن د تیاه اذ -

 اومده؟ شیپ یمشکل يجد...  میباشه بابا تسل -

 ... دفترت شب که بمونم اونجا  امیفقط من م... حاال  گمیبرات م -

 ... خونه  میریم گمینه؟ م رهیحرف تو سرت نم -

 ...  گمیبهت م شتیدفتر باشم اومدم پ يخوام تو یم یلیمن به دال ینه شق -

 ... تو سرت ها  زنمیمسخره باشه م لتیبه خدا دل -

 خداحافظ ؟يندار يباشه کار -

 يبا -
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و اونجا رو سر و سامون بدن و ازشم خواستم که زودتر  دمیجد يبرن خونه  مشیسپهر هم زنگ زدم و گفتم که از فردا با ت به

 ... کارش رو تموم کنن 

 ... غذا گرفتم و رفتم سمت دفتر  قیخودم و شقا يو برا یراه رفتم چلو کباب سر

 ... خواستم اونجا بمونم  یم دنشید دیعماد بود و به ام ي هیزدن آتل دیدفتر د يواسه موندن تو لمیکه تنها دل دونستمیم خودمم

 پس؟  ییعمادم کجا... بازم نبود  یول نمیپرسه زدم تا عماد رو بب هیطرف آتل یالک یساعت میرو که پارك کردم ن نیماش

 ... شدم رفتم باال  خسته

 يریگیغذا م شهیشعورتم که هم نیواسه خودش اصالً عاشق ا رهیگیم یدل من مهمون نجایا يایهر وقت م گهید یلیل يوا -

 ... 

 ... بدبخت  يکمویش يا -

 حرف يپا میو نشست میخورد قیشقا يها طنتیرو با ش غذامون

 رون؟یب يشد از خونه زد یچ یبگ يخوا ینم یلیخب ل -

 ... کردم  فیتا صبح براش تعر شبیرو از همون د یچ همه

 ...  ارهیهنوز منتظره خانمش کادوشو واسش ب ارویفک کنم ... ها  يچوندیکلک خوب پسر مردمو پ یول... چه قدر آشغاله  -

 ... خنده  ریز میبلند زد مونییدوتا بعد

 تو دفتر؟ یکه شب رو بمون يداد ریگ یحاال واسه چ -

  ؟ینیبیدفترت رو م يروبرو هیاون آتل -

 مردمک؟  نیهم -

 آره همون -

 خب؟  -

 عماده هیاون جا آتل -

 ...  یگیدروغ م... نه  -

 ...  گمینه به جون خودم راست م -

  بره؟ینکنه عماد همون پسر قد بلندست که هوش از سر آدم م -

 دونمیوااهللا عماد من که هوش از سر من برد حاال تو رو نم -

مدت به آقاتون چشم داشتم  هیمن  یها ول یحاال سرمو نکن گمیم يزیچ هیپس اون بود مجنون؟ ... خوش به حالت دختر  -

 ... 

 ...  یشق ستیماله من ن گهیاون د! هه آقاتون ؟یشیآدم م یخاك بر سرت ک -

 ... تو چشمام جمع شده بود  اشک
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  ؟يخواستگار گهیبار د هیخودم برم برات  يخوا یاصالً م گهیناراحت نباش د یلیل -

 ...  وونهید -

 اون جا رو؟  یبزن دیامشب تا صبح د يخوا ی محاال -

 جواب واضح بود... نزدم  یحرف

 ...  ستین گهیفکر کنم د دمشیوقته که ند یلیمن خ... شو  الیخیب گمیمن م یول -

 ... عماد من کجا بود پس؟ نکنه ...  ختیر دلم

 ...  هینیمطمئنم که هنوز زم... کنم  یحس م ایدن نیا يمن وجود عماد رو تو... مزخرفاتو  نیکن ا رونیاز سرت ب...  نه

 شده باشه؟ شیزینکنه عماد چ...  ترسمیم یلیمن خ قیشقا -

در  يمن کور باز دمیشا...  ستین يزیکه چ شاهللایشده؟ ا شیزیچ هی یعنیسر کار  ادین یدختر؟ مگه هرکس هیحرفا چ نیا -

 ... که هرروز آقا عماده شما رو چک کنم  ستمین کاریبعدشم من ب...  دمشیآوردم ند

 ... کردم  رونیکننده رو از سرم ب وونهید يآروم شدم و اون فکرا کمیدر آورد تا  يمسخره باز انقدر

 ... ها  شنینگران م نایمامانت ؟يبر يخوا ینم قیشقا -

 ...  یکامل رو بکن يمن استفاده  يامشب از وجود گران بها یتونیم...  زمیتو ام عز هیمن سر جهاز -

 خونه؟  يرینم ؟یچ یعنی -

 سیبهره ببرم خس کمیمگه من دل ندارم؟ بذار منم  ؟یبزن دیخانم برم که تنها تنها اون آقا عماد رو د یزرنگ...  رمینم رینخ -

 ... 

 ... آخه  یشیآدم م یتو ک يوا -

 ؟يدوزدیاساس من رو م يو دار يکرد یجا رو خال نیکه ا نمیبب امیبعدشم برم و فردا ب...  زمیعز يکه تو آدم شد یوقت -

 ... حرفاست خانم  نیزرنگ تر از ا تونیآبج

 ... مغزش  یزدم تو سر ب دونهیو  رفتم

  ؟ينرفته که فردا دادگاه دار ادتی یلیل یراست -

 ... ها  یکنیکار م یچ نمیبب... هست  ادمینه بابا  -

 یشیو تو راحت م شهیم فید کارا ردنترس برگ برنده دست ماست خدا بخواد زو -

 ... فقط همون خانم مسن ... رو نگاه کردم  هیآتل يپنجره و تو يجلو رفتم

 کجا بود؟  دایش یول ادینم ضهیعماد مر میبگ حاال

 ... کردن  یم لیو تعط بستنیرو م هیکم کم داشتن در آتل... کردم  یرو نگاه م هیآتل يبود داشتم تو یساعت کی

 ... کن  دارمیاومد ب تیبردپ زنمیچرت م هیمن  یلیل -

 ... و رفتن  نییبرقا رو خاموش کردم و در رو بستن و کرکره رو هم دادن پا... کردم و به نگاه کردنم ادامه دادن  يزیر ي خنده
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 بود  يداریتو حالت خواب و ب قیشقا

 .. .بخواب  ریرو هم بستن بگ هیدر آتل الیخیخانم ب یلیخودم گفتم ل با

 ...  ییبلند شد و رفت دستشو قیشقا...  دمیکاناپه دراز کش يو رو رفتم

 ...  کردیرو نگاه م رونیکه داشت ب شدیم یربع کی... رو نگاه کرد  رونیرفت دم پنجره و ب رونیکه اومد ب ییدستشو از

 کردن دادیکه شروع کرد به داد و ب شدیم نیچشمام داشت کم کم سنگ منم

 ... ها  رهیداره م گهیبدو د... اومد  یلیبدو بدو ل -

 پتو رو از خودم بکنم و برم دم پنجره  يچطور دمینفهم

 کوش؟  -

  ؟يمگه کور گهیاوناها د -

 ...  نمیبیگربه م هیپس چرا من فقط ... که  ستین -

  ... ینیبب يایگفتم ب یبه گربه داشت یتو از همون دوران عالقه خاص...  گهیخب گربه رو گفتم د -

 ...  کنهیاز بس تند اومدم حاال منو مسخره م نیخوردم زم یداشتم م... خواست خفش کنم  یم دلم

 دیخند یشکمش و بلند بلند م يرو گذاشته بود رو دستش

 شعوریب...  یگیراست م يمنو بگو فکر کردم دار...  قیشقا يخر یلیخ -

  ؟ياریدر م يجت باز يزور نیکه ا دمیمگه من گفتم عماد رو د خوره؟یحاال چرا بهت بر م -

 مسخره کن ایگفتم اون وقت ب يزیبه تو چ گهیاگه من د -

 ...  یسرحال ش يبخند کمیحالت گرفتست گفتم  دمیخب د... کردم بابا  یشوخ -

 ... رو انداخت گردنم و بوسم کرد  دستش

 ...  یعاشق یلیمعلومه خ از چشمات...  یکه دوباره با عماد باش کنمیتمام تالش خودم رو م یلیل -

 ... با من باشه  گهیعماد هم بخواد د دونمیم دیمن بع یول...  زمیعز یمرس -

 خواد یاگه اونم مثل تو عاشق باشه حتماً م -

 ...  دمیبهش زدم و رفتم خواب يلبخند

*** 

 ... از خواب بلند شدم  قیشقا يبا سر و صدا صبح

 ...  میوقت دادگاه داشت 11و واسه ساعت  میرو با هم خورد صبحونه

 ... دادگاه  میو بر قیدنبال شقا امیتو مطب باشم و بعد ب 11شد من تا  قرار

 ... کنه ازشون  یرو کنسل کنه و معذرت خواه 11بعد از ساعت  يها ماریرفتم مطب به سروناز گفتم که ب یوقت

 سمت دادگاه میو رفت قیرفتم دنبال شقا دیاومدن و باالخره زمان رفتن رس یکیبعد  یکی مارهایب
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 خانم قیشقا يمحجبه شد نمیبیبه به م -

 ... ها  دنیم ریاونجا بهت گ میزشتت رو بکن تو االن بر يدادگاه؟ تو هم اون موها میبر امیبا دکلته ب یخواست یپس م -

 ... تو  میو رفت نییمانتوم رو دادم پا نیرو کردم تو و آست موهام

که داره بتونه انقدر  یشوخ ي هیروح نیکردم با ا یفکر نم... واقعاً گل کاشت  قیشقا... که دادگاه تموم شده  شهیم یساعت کی

 ... و مصمم صحبت کنه  یجئ

بعد که گفت به  یاول نگران شدم ول... کار کشته هاست  نیاز ا لشیگفت وک یم قیشقا... اومده بود  لشیهم با وک مسعود

 ... تونه بکنه آروم شدم  ینم يق کارخاطر داشتن حق طال

 ... داده بشه  یینها يدادگاه و بعد را میجلسه هم فردا بر هیشده بود  قرار

 ...  فهیکه کارا رد دمیرس جهینت نیبه ا گفتیم قیکه شقا ییحرفا از

 ... رو انتخاب کنم که مثل اون کار کنن  یکی فرستهیم یطراح يعکس برا يسر هیزنگ زد و گفت  سپهرم

داشت چشمم  یکه تناسب خاص گهید لیو وسا دیسف يبا مبل ها یطوس وارهایکه د یکی یها قشنگ بود ول یطراح ي همه

 ..رو گرفت و به سپهر گفتم مثل اون کار کنن

 ... رو گرفتم تا اون موقع منم طالقم  شاهللایا دهیم لیخونه رو تحو گهیروز د 5هم گفت تا  سپهر

 زنگ خورد میمطبم نشسته بودم که گوش يتو

 بله؟  -

 ... سالم بر خوشگل خانم داداش  -

 تو؟  يچطور ؟ییعماد تو يوا -

 چه خبرا؟ ... خوبم  یلیل یمرس -

 دلم برات چه قدر تنگ شده؟ یدونیم...  زمیعز یسالمت -

 خبر خوش دارم هی یول...  شتریبه خدا من ب -

  ؟یچ دمیخبر خوب نشنوقته  یلیخ -

 ... تهران  ادیبعد م يآق داداشتون هفته  -

 ...  کنمیاالن سکته م...  شهیبگو به جون من؟ باورم نم يوا -

 ...  شهیباورت م يدیدر خونتون من رو د يجلو یوقت -

  ؟یبه مامان گفت...  یچه قدر خوشحال شدم داداش یدونینم -

 ... بهش  گمیم زنمیاالن زنگ م...  یخواست اول تو بفهم ینه دلم م -

 فرهاد؟  يندار يکار...  رهیمیداره م یبهش بگو زود که از دلتنگ زمیباشه عز -

 نه خوشگلم مواظب خودت باش -
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 ... فقط عماد  شهیداره درست م یهمه چ یمرس ایخدا...  مردمیم یرو که قطع کردم داشتم از خوشحال تلفن

*** 

 ...  گذرهیه مروز از روز اول دادگا شش

 هیکرده بود که چون حق طالق با خانم هست از مهر نییدادگاه تع یدوم دادگاه حکم طالق رو صادر کرد ول ياز جلسه  بعد

 ...  شهیکم م

 ... دادن اجبار کرد  يرو برا هیاز مهر ينداشتم و دادگاه فقط مقدار یمشکل منم

 ... فرودگاه دنبال فرهاد  رمیم دارم

بابا عادت داشتم و  يحرف ها نیبه ا گهیبلد بود نثارم کرد اما من د یشد و هر چ یعصبان یلیخ دیطالق رو شن هیکه قض بابا

 ... ناراحتم نکرد 

 ... و براش دست تکون دادم  دمیفرهاد رو د یساعت معطل مین بعد

 ... آقا تر شده  کردمیاحساس م...  دمیدیاز حدود دو سال داشتم داداش گلم رو م بعد

 ختمیچند قطره اشک ر یکردم و از خوشحال غلشب

 ... داداش  يچه قدر آقا شد يوا -

  ؟یلیشده ل یچ کنهیتو صورتت هست که داغونم م یغم هی یخودم باش یلیتو ل شهیباورم نم...  يعوض شد یلیتو هم خ -

 ... عوض شد  زایچ یلیبعد رفتنت خ...  يموندیم شمیفرهاد کاش پ -

 ... شده واضح تر بگو  یچ -

 کنم  یم فیرو برات تعر یخونه همه چ میبذار بر -

 شوهرتم خونه است؟  -

 طالق گرفتم داداش... هه  -

  ؟یچ يآخه برا ؟یچ -

 گمیم یصبر کن داداش -

 ... م بش یخال کمیخواستم باهاش اول حرف بزنم و  یاما م دنشید يتابه برا یمامان االن ب دونستمیخونه خودم م بردمش

 ... و بردم براش  ختمیبراش ر ییچا هی

 خوشمزه ست نمیا یول شهیشاپت نم یکاف يها ییمثل چا دونمیم -

  ؟يعماد با مسعود ازدواج کرد يچرا به جا یگینم ؟یکن فیتعر يخوا ینم -

 ... مجبور شدم فرهاد  -

حرف زدنتون با هم ... نگاه کردناتون به هم ...  دمیدیمن اون روزا از تک تک کاراتون عشق رو م ؟یچ یعنیفهمم  یآخه نم -

  ؟يریبگ دهیمجبورت کرد اون همه عشق رو ناد یشد؟ چ یچ هوی... 
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آروم شدم ... بغلش شکستم  يبغضامو تو يهمه ... دردام رو گفتم  يهمه ... گفتم  یرفتن لعنت نمایرو بعد از اون س یچ همه

 یلیخ...  یلیخ

 کاش بودم ... زد  یهوس لندن رفتن به سرم نم یکاش من لعنت... کاش بودم . ..من پس  هیموش يدیکش یچ -

 دادم شیرو پاك کردم و دلدار اشکام

مطمئن باش اگه ... که  یرو عوض کن ریتقد یتون یبوده تو که نم نیمن ا ریتقد... گذشته ها گذشته ... ول کن داداش گلم  -

 ... کرد  یهم بازم بابا کار خودش رو م يبود

 ... چه خبر بود اون ورا  نمیکن بب فیتو تعر حاال

 ... قشنگه  یلیخونت خ یراست...  ستین يبابا اون ورم خبر یچیه -

 کار دست آقا سپهر شماست زمیعز یمرس -

  ؟یلیل یشیبپرسم ناراحت نم يزیچ هی... خوب کار کرده  یلیخ ؟يجد -

 نه داداش بپرس -

 دنباله عماد؟  يم برباز يخوا یتو م... تو  -

خونشون رو که عوض ... دنبالش  رمیکنم م دایازش پ يرد هیکه اگه  دونستمیخودمم م یجوابشو بدم ول یچ دیدونستم با ینم

 کردم؟  یم داشیپ دیاز کجا با...  رهیهم نم هیکردن آتل

  ستیازش ن يرد چیه یول گردمیراستش چند وقته دارم دنبالش م... راستش  -

  کنمیمنم کمکت م -

  ؟یکن یمن رو همراه شهیاز دوستامه م یکی هیفردا عروس یراست... من  تیبردپ یمرس -

 هست؟  یحاال ک... آره جوجه  -

  م؟یداشت قیکالسمون دوتا شقا يتو رفتمیکه م رستانیدب ادتهی -

 ... بود  ینکیافتاد اون دوستت که ع ادمیآهان آهان  ق؟یشقا -

 ...  یکیاون ... نه که نه بابا اون  -

 بار اومده بود خونمون هیآهان اون که  ؟یکیاون  -

 ... ها  يزدیم دیمن رو د يخوب اون موقع دوستا گمیم... بر داداش باهوش خودم  نیآفر -

 رو بپوشم خوبه؟  میمن اون کت و شلوار مشک...  وونهید -

 ...  هیعال زمیآره عز -

 بپوش  دهیپوش زیچ هیمختلطه  یاگه عروس -

 چشم چشم چشم... اومد  نیخدا باز ا يا -

 بپوشم واسه فردا یچ نمیخودمم رفتم سر کمد لباسام تا بب...  نهیرو فرستادم خونه که بره مامان رو بب فرهاد
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تاه کو نیکت آست هیکه روش  یمشک يدکلته بلند و ساده  هی: آره خودشه ... بازه  يادیکه ز نمیا...  ستیکه خوب ن نیا نه

 ...  کیهم ساده هم ش... خورد  یم

 زدم  قیزنگ هم به شقا هی

  ؟یخوب یالو شق -

 سالم بر دوسته زشتم -

 ... فرهاد اومد ها ... بده به من  ریگ یبابا تو هم ه يا -

  ره؟یخواد زن بگ یچشمت روشن نم -

 ...  رهیتو رو بگ ادیخواد ب ینکنه م -

 ... خوام درسمو ادامه بدم شرمنده  یمن م -

 زمیعز يدیفقط تو ترش دنیرس یسر و سامون هیهمه به  گمیم...  یگمشو بابا روان -

  دهیترش یک یفهمیفردا که با آقامون اومدم م...  يغلط کرد -

 آقاتون؟ چه خبره کلک؟  -

 ...  يبا یفهمیحاال م -

  وونه؟ید نیا گفتیم یآقاشون؟ چ... رو قطع کرد  تلفن

 ... پسر؟ چه قدر باحال  هیدست تو دست  قیشقا... لبم  يلبخند نشست رو هی

 ...  دادیم یچه حال يکه مجرد يوا... درست کردم که به عنوان شام بخورم  مروین هیواسه خودم  رفتم

 ...  شدیوقت نم گهید شگاهیخواست برم آرا یرو هم رفتم چون صبح م حمومم

 ... رو هم دوست دارم  ییکنم تازه تنها یکنم و فکر م یدارم عادت م گهیاالن د یول دمیترسیم ییاز تنها کمیشبا  نیاول

زنه مطلقه تنها و  هیخواد  یدلم نم... خوام مستق باشم  یمن م یکنم ول یکه برم و با اونا زندگ کنهیاصرار م یلیخ مامان

 ... و افسرده باشم  ریگوشه گ

منه و من  يجا خونه  نیافتاد که ا ادمی قهیبعد چند دق... اومد  بهیباز کردم اول مکان برام غر مثل هر روز چشمام رو که بازم

 ...  کنمیم یجا تنها زندگ نیا

 ... دوستش داشتم  یلیکه خ نمیاز دوستام رو بب یکیقرار بود متاهل شدن ... روز خوشحال بودم  اون

 ... وقت داشتم  شگاهیواسه آرا 12بود و من ساعت  11خوردم و ساعت رو نگاه کردم ساعت  یمفصل يصبحونه  رفتم

 ... نداشت  یقشنگ يبرنامه  چینگاه نکردم اما ه ونیوقت بود که تلوز یلیخ

 ...  میکه با هم بر ادیتا ب زنمیبه فرهاد زنگ زدم و گفتم که کارم تموم شد بهش زنگ م... سر رفته بود  حوصلم

 ...  شگاهیو رفتم آرا دمیو لباس پوش مرفت

 ... رو متناسب با اون درست کنه  شمیمدل لباسم رو گفتم تا مدل مو و آرا شگریخانم آرا يبرا
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 ... سرم بسته بود  يرو یمدل قشنگ هیکرده بود و  زیکل موهام رو فر ر... مدل موهام خوشم اومد  از

 ... نباشه و ساده کار کنه  ظیغل شمیآراکردن بود گفتم که  شیکه مسئول آرا یخانم به

 ... چشمام هم محشر بود  شیکه زده بود و آرا ياومد و مخصوصاً اون رژ قرمز یبه صورتم م یلیخ شممیآرا

 ...  ادیرنگ بهم م نیا یلیکه بهم گفت خ ياون روز ادی... عماد افتادم  ادی دمیخداگاه رژ قرمزم رو که د نا

 ...  شدیخراب م شمیوگرنه آرا کردمیم هیگر دینبا اما

 ... اتاقم خودم رو نگاه کردم  يقد ي نهییآ يو تو دمیخونه و لباسم رو هم پوش رفتم

عمل  زدمیفرستادم و چشمک م یبوس م هیخودم  يبرا ومدیاز خودم خوشم م یکه وقت مایمثل اون قد... خوشم اومد  یلیخ

 ... کردم 

 ... بود  دهیطول کش یلیشلوغ بود کارم خ یلیخ شگاهیآرا چون

 ... دنبالم  ایزنگ به فرهاد زدم و گفتم که من آمادم ب هی

 ... دنبالم  ادیتا فرهاد ب دیطول کش یساعت کی

 کرد فیازم تعر یو کل دیکش یسوت دیمن رو د یوقت

 ... کارا رو  نیا دیپسرا گناه دارن نکن نیبابا به خدا ا -

 زدم و حرفاش رو تکرار کردم ییصدا یاز اون سوت ب دیبه تقل منم

 ... کارا رو  نیا دیدخترا گناه دارن نکن نیبابا به خدا ا -

  يماه شد یلیخ یشوخ یب یول -

کردم  یوگرنه تورت م یکه داداشم فیح... و عطرتم من  افهیو ق پیت نیعاشق ا یعنی يتو هم محشر شد...  یداداش یمرس -

 ... 

 خانم؟  يبر یبه کار م هیالفاظ چ نیچشمم روشن ا -

 ... شما  ياوه اوه چه با اخالق شد -

  ؟یبله پس چ -

 ... در آورد  يگذاشت و تا اون جا مسخره باز يشاد آهنگ

 ... از شهر فاصله داشت  کمی یمختلط بودن عروس لیکه گرفته بودن به دل یباغ

 ... من وارد باغ شد  يرو پارك کرد و پا به پا نیماش

 ... نبود  1 قیشقا یول دایآ ا،یمیزهرا،آرمونا،ک... بودن  دوستان ي همه

 ...  گرفتیخندم م شدیچه قدر ناراحت م 1 قیشقا میگفتیافتم اون روزا بهش م یکه م ادشی

 ... کنه  زیخواد ما رو سورپرا یخانم م حتما

 ... کردم  یفرهاد رو گرفتم و به تک تک دوستام معرف دست
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 سمتش میته باغ نشسته من و فرهاد رفت دمید کردم که ینم دایرو پ دایآ

  زم؟یعز یخوب دایسالم آ -

 کلک يچه خوشگل شد یلیسالم ل يوا -

از  یکیخانم  دایآ نمیفرهاد ا... فرهاد داداش گلم : کنم  یرفت معرف ادمیآهان ... لنگ بندازم  دیمن در مقابل شما با زمیعز -

 ...  رستانیدوران دب يدوستا نیبهتر

 خوش بختم آقا فرهاد -

 زدم به پهلوش تا به خودش اومد... گفت  ینم یچیو ه دایصورت آ يخشک شده بود رو فرهاد

  نیهمچن...  دیببخش -

 مینشسته بود نشست دایکه آ يزیم يروبرو زیم هی يرو گرفتم و با خودم بردم و رو دستش

 خشکت زد؟  يدیرو د دایچرا تا آ -

  ؟یچ -

 خشکت زد؟  يدیرو د دایچرا تا آ گمیم... ها  یمنگ -

 مجرده؟  -

 ...  یچه زود دلت رفت داداش...  استیطور نیپس ا -

 دمیپرس يطور نیچرت و پرت نگو هم -

  ا؟یمن دم دارم آ -

 ...  گهیموشا دم دارن د -

 ... بچه ها  ي هیبق شینگفتم و رفتم پ يزیچ گهید

 ... وق کردم ذ 2 قیشقا دنیو داماد که وارد شدن از د عروس

 ... اومد  یم قیبه شقا یلیداماد هم خ... لباس عروس با نمک و خوشگل شده بود  يقدر تو چه

 : ششیپ رفتم

 ...  يریگ ینم لیما رو تحو گهیسالم عروس خانم د -

 ...  دیشما رو سر ما جا دار دیدار اریاخت...  زمیسالم عز يوا -

 ... خوش به حال داماد ...  زمیعز يخوشگل شد یلیخ -

 ... ها  دیکن ییرایفدات شم از خودتون خوب پذ یمرس -

 ... بود  یدونم چرا عصب ینم... فرهاد  شیگفتم و رفتم پ یکیداماد هم تبر به

  ؟يچت شده داداش آمپر زوزوند -

 جونم؟ یلیل -
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  ؟یکن یصدام م يطور نیا يخوا یم یناقال چ -

 ... خانم شما محل سگم بهم نذاشت  دایآ نیا شیمن دو بار رفتم پ -

 ... اومدن  یچه قدر هم بهم م... رو گرفته  دایچشمش آ دمیاز همون اول فهم... گرفت  خندم

 ... کار کنم برات  یخب االن چ -

 ... و قبول کنه  رهیقرار بگ یستیکه تو رودروا ایرقص بدم تو ب شنهادیبهش پ رمیدفعه که م نیمن ا -

 ... در خواست رقص بده  دایرفت که به آ یبار م نیداد داشت واسه سوم ینم يدختر چیکه محل به ه یفرهاد بود؟ کس يوا

  ؟يدو بار گفته نه تو هنوز زده نشد یروان -

 ... خرابم کرده المصب  نشیهم -

 میپاشو بر...  یعاشقتم روان -

 باره تکرار کردخودش رو سه  شنهادیسمتشون و فرهاد پ میرفت کیش یلیخ -

  د؟یبا بنده برقص دیدیخانم افتخار م دایآ -

 ... فرهاد گذاشت  يدستا يبه من کرد و با خجالت دستش رو تو ینگاه دایآ

 ... وارد مجلس شد  یپیدست تو دست پسر خوش ت 1 قیکردم که شقا ینگاه م دایفرهاد به آ یدرگوش يبه پچ پچ ها داشتم

 ... کننده شده بود  رهیچهرش و هم لباسش خ هم

 ... رفتم سمتشون ... نداشت  قیاز شقا یهم دست کم پسر

 سالم آقا؟...  قیسالم شقا -

 آرش هستم -

 ...  نیسالم آقا آرش خوش اومد -

 :در گوشش گفتم  یواشکیو  ستادمیوا قیکناره شقا رفتم

  ؟يرو از کجا تور کرد پیخوشت نیتوله ا -

 ... ها  یچشم داشته باش منینب گهید ؟یگیآقامون رو م -

 هست؟  یک -

 ...  زمیمنم بوق زدم گفتم بپر باال عز دادیاز موکالمه چند وقته داشت چراغ م یکی -

 ...  يخوشم اومد نه بلد -

 ...  یاز اون قد بلندا جور کن ينه پس فقط شما بلد -

  نییبود و سرش رو انداخته بود پا ستادهیساکت وا آرش

 ... من و برادرم جا هست  زیسر م دییآقا آرش بفرما...  دیایاصالً به هم نمچه قدرم آقاست  -

 فرهاد شیخودمون خودمم رفتم پ زیکردم سمت م شونییراهنما
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 در گوشش؟ واشی یگفتیم یپدر سوخته چ -

  ؟ییآشنا یمخ زن ي دهیبا پد -

 ... اگه آشنا نبودم هم االن آشنا شدم ... بله  -

 کرد و ادامه داد  يمستانه ا ي خنده

 ... چه قدر خانومه ... شمارمو گرفت  یبا هزار بدبخت شهیباورت م -

 ... نکن  فیخجالت بکش از دختر مردم انقدر تعر... بسه بسه  -

 ... کاش ازم بزرگ تر نبود  یآبج یول -

 دیکه هم سن ستیبزرگ تر ن -

 نبود؟ تیمگه هم کالس ؟یچ -

 ... خونده  یدو سال جهش یچرا ول -

 ... آخ جون آخ جون آخ جون  -

 یحاال بپا ذوق مرگ نش -

 خر خونا باشه نیخوره از ا ینم افشیبه ق یول -

  ارهیکه پدرتو در م هیدختر شر کی... دختر موندم  نیواهللا منم تو حکمت ا -

  ؟يجد -

 ... به جون تو  -

 دوستش دارم شتریپس ب يوا -

 ... افتادن به هم  یدو تا روان... خدا رو شکر در و تخته جور شد  -

دختر  یلیهم خ دایآورد واسش خوشحال بودم چون آ یخوشحال بود داشت بال در م یلیخ...  دمیرقص کمیشدم و با فرهاد  بلند

 ... دوستش داشتم  یلیبود و من خ یخوب

از ...  دیپر یم نییفنر شده بود و باال پا نیبه هممون خوش گذشت مخصوصاً فرهاد که ع یلیخ... بود  یخوب یلیخ یعروس

 ... من  يسمت خونه  میو رفت میکرد یعروس و داماد خداحافظ

 تو بمونم  شیخوام پ یامشب م یلیل -

 عادت کردم گهیمنم د... من  شیپ يایکه هر شب ب یتون یشده نم نیهم میخونه بهتره من زندگ يالزم نکرده بر -

 ...  امیداره فقط امشب م یچه ربط -

 ...  یهر جور راحت -

*** 

 ... زودتر از فرهاد بلند شدم و صبحونه اش رو حاضر کردم  صبح
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زنگ زد و گفت  ستهیوقته نرفتم و خانم شا یلیخ... بزنم  یسر به مرکز درمان هیخوام  یشاپ ومنم م یکه خورد رفت کاف بعد

 که وقت کردم به اون جا هم سر بزنم 

 اون بدبخت ها رو ول کنم به حال خودشون دینبا میدست خودم شاک از

 ... مرکز  يرو پارك کردم و رفتم تو نیماش

  ن؟یخوب هست ستهیسالم خانم شا -

 نیها هم سر زد چارهیچه عجب به ما بدبخت ب...  یبه به خانم کمال -

 سر بزنم شتریب دمیقول م گهید یده به خدا سرم شلوغ بود ولواقعاً شرمن -

 ...  زمیعز کنمیم یشوخ -

 ششون؟یپ میبچه ها خوبن؟ بر -

 دیو باهاشون آشنا بش دینیاونارو بب میکه اول بر میدار دیچند تا هم جد...  گرفتنیسراغ شما رو م یلیخ یآره خوبن ول -

 میآره حتماً بر -

اتاقم که پروندشون رو  يتو ارهیها رو ب دیبره و جد ستهیو قرار شد خانم شا زمیسمت اتاقم و من نشستم پشت م میافتاد راه

 ... کنم و باهاشون آشنا بشم  یبررس

 ... باهاشون حرف بزنم  یکه تک تک بفرستن که خصوص گفتم

رنگ و رو زرد و ... کرده بود  دایه نجات پهر دفع یکرده بود ول یبار خودکش 8ساله بود که تا حاال  20 ياول دختر نفر

 رو کج سرش کرده بود  شیروسر

 ... جا هست  نیا يچه خانم ناز نیخب بب -

-  ... 

  ؟یبا من حرف بزن يخوا یجون نم نایم -

-  ... 

 درسته؟  دیبر یو لذت م دیشکنیباشه م یدستتون هرچ يجا نوشته که شما جلو نیا -

 گنیدروغ م -

 ...  دیبلند خند بلند

 ... خانم چه قدر خانومه  نایگفتم که م دیکن یمنم گفتم بهشون که اشتباه م -

 :بلند شد و سمتم اومد و خم شد و در گوشم گفت  نایم

  ؟يدار غیت -

 کار؟  یچ يخوا یآره دارم م -
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مشت احمقن  هی نایا... رفت  شهیم غیفهمن که با ت ینم نایا... مامان و بابام  شیخوام برم پ یمن م...  دنینم غیبه من ت نایا -

 جواب بده؟  ؟یتو هم احمق... 

 :کرد  یبرد و مدام تکرار م یرو باال م صداش

 ...  دیهمتون احمق...  یآره تو هم احمق -

 شیماریب صیکردم تا تشخ یباهاش صحبت م دیبا گهیچند جلسه د... چه قدر دردناك بود ... رو ببرن  نایپرستار گفتم که م به

 ... تر بگم  قیو دقر

 ... وارد شد  يبعد يماریبود که ب نییپا سرم

 :رو باز کردم  پرونده

 کامکار:  یعماد نام خانوادگ: نام ((

 ژنیب:نام پدر  یعکاس پلمیفوق د: یلیتحص ي رشته

 یماه است که متوجه اختالالت روان کی ماریاست خانواده ب)  یزوفرنیاسک( یختگیروان گس يماریمربوطه مشکوك به ب ماریب

 .ردیتحت نظر پزشک مربوطه قرار گ دیباشد که با یحاد م یمبتال به لوسم نیشخص همچن.شده اند ماریدر ب

 )) یکمال یلیل: روانشناس  يباراد باقر:  پزشک

 ... رفت  یم جیداشت گ سرم

 ... رو که خوندم رو باور نکنم  ییها زیرو بلند کردم که چ سرم

 چه قدر عذاب؟  ایخدا کرد؟یم کاریجا چ نیعماد من ا... خودش بود  ماا

 ... کرد  یبود و داشت پوست کنار ناخنش رو م نییسرش پا... کردم  نگاهش

 کردم  یول... کنم  هینبودم که بتونم گر یمقام در

 ... اما شد ... بلند نشه  میگر يکردم که صدا یرو م میسع ي همه

 ...  نییکرد و بعد سرش رو انداخت پا یرو باال آورد و نگاه طوالن سرش

 ... چشماش قرمز شده بود  ریشده بود و ز دیسف رنگش

 ... غلط کردم  ایبالها رو سر عمادم آورده بودم؟ خدا نیمن ا یعنی

 ... عماد خوب بشه  یول ریدارم ازم بگ یچ هر

 ..کنن یم یخودشون زندگ يایمبتالن تو رو) یزوفرنیاسک( یختگیروانگس که به ییآدما دونستمیروانشناس بودم م هی من

 ... کنن  یم یو تفکرات خودشون زندگ ایرو يو فقط تو ننیب یاالنشون رو نم یوقت زندگ چیه

 کنن یم یزندگ ایرو يتو شونیزندگ يهستن که به علت نداشته هاشون و کمبود ها ییها آدما ماریب نیا

 ... غلط کردم  لشمیاگه من دل ؟يشد يطور نیکه ا یکم داشت یچ عشقم

 ...  گهیکنم د یعماد به خدا ولت نم... وقت ولت نکنم  چیه گهید دمیخوب بشو من قول م تو
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 ... درستش کنم  دیخودم باعث شدم خودمم با... جا بودم که کمکش کنم  نیا من

 ... نبود  يو زار هیگر يجا االن

 رو پاك کردم اشکام

 ... باال  دیریکامکار سرتون رو بگ يآقا -

 ...  نییکرد و سرش رو انداخت پا یقرمزم نگاه طوالن يرو دوباره باال کرد و به چشم ها سرش

 ادامه دادم هیپر از بغض و گرفته از گر يهمون صدا با

 ... که من بهت کمک کنم درسته  ییجا نیعماد تو ا -

 حرف زد يخش دار يرو باال آورد و با صدا سرش

 ... صد دفعه هم به خانواده ام و همکاراتون گفتم ... ندارم  اجیمن به کمک احت -

 باشه؟  میحرف بزن میخوا یفقط م یحق با توئه ول...  دونمیم -

 ... برم خونه زنم منتظرمه  دیمن با شما دارم؟ من با یآخه چه حرف -

 زنش؟  گه؟یداره م یخدا چ يا

 ادیزنت هم ب میگیبعدش م میف بزنذره حر هیخب باشه فقط  -

-  ... 

 ...  نمیبیرو بعداً م يبعد يمارایو ب کشهیعماد طول م يگفتم که مشاوره  بایخانم شک به

 ... آقا عماد از زنت بگو  -

 شنیانقدر ماهه که همه عاشقش م دش؟یدیشما د... فرشتست  هیاون  -

 کرد و ادامه داد يشاد ي خنده

 2هرکول  گهیبه من م یول دینگ یبه کس -

 دیبلند بلند خند بعد

 ؟ 2هرکول  گهیچرا م یدونیم -

 داشتم بهش بگم؟  یچ... کردم  یم هیگر فقط

 ... هرکول  گهیهنوز بهم م یول... دونم چرا بازو هام رفتن تو  ینم ن؟یبازو ها رو بب... داداش داره اونم مثل منه  هیچون  -

 ننک نمیخراب تر از ا... بسه  عماد

 ... باهاتون آشناش کنم  ادیبگم ب دیبا...  هیلیاسم خانم من هم ل... صدا کرد  یلیشما رو هم ل بایخانم شک -

 د؟یکن یم هیخانم چرا گر -

  ؟يدوستش دار یلیخ... افتادم  یکس ادی ستین یچیه -

 ... دوستش ندارم عاشقشم  -
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  ؟یاون چ -

 دینیخونه تا بب میبر دیخوا یم... ها  دیشما باور نکن...  گنیگفته ولم کرده رفته؟ همه دروغ م یک... منه  ي وونهیاونم د -

 ... خونست 

 ...  يدوستش دار یلیبه من گفت که خ دمشیمن د...  دونمیم...  دونمیم -

 چرا غصه خورد؟... قرمز شد  چشماش

 خانمم؟  شیخانم من برم پ -

 ... برمت  یم مما بمون بعد خود شیپ گهید کمی -

 ... منتظره ... ها  نیقول داد -

 ... چشم  -

 ...  اطیح يکردم و رفتم تو یمعذرت خواه بایاز خانم شک... پرستار گفتم که ببرنش  به

 رو انتخاب کردم و رفتم نشستم اطیح یصندل نیتر ته

  کنه؟یم یداره با من زندگ اشیرو يعماد تو یعنیچرا؟  ایخدا

  ؟يدیها رو به من نم يماریب نیچرا ا ؟يرو هم بهش داد يماریب نیسرطان بسش نبود که ا ایخدا

 کرده جز پاك بودن و خوب بودن؟  یچه گناه مگه

 :رو برداشتم و به فرهاد زنگ زدم  تلفن

 فرهاد داداش؟  -

 فدات شم؟  یکن یم هیگر يجان داداش؟ چرا دار -

  شم؟یپ يایفرهاد م -

 االن؟  ییم کجاآره قربونت بش -

 ...  یمرکز درمان ایب -

 ... کردم  هیکردم و سرم رو کردم سمت آسمون و بلند بلند گر قطع

 سمتم و فرهاد بغلم کرد دنیدو... بود  دایبا آ...  دیربع فرهاد رس کیاز  بعد

 شده خوشگل داداش؟  یچ -

 دیجونم ببخش دایآ... مزاحمتون شدم داداش  دیببخش -

 هم اومد بغلم کرد دایآ

 زم؟یشده عز یچ یلیل ه؟یحرفا چ نیا -

 شاپ یکاف میبر -

 ... کرد  نمیفرهاد دستم رو گرفت و برد و سوار ماش... نگفتند  يزیچ
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که  ياز اون روز یحت... بد  یلیخ... حالم بد بود ... رو پر کرده بود  نیمن بود که ماش نیف نیف يشاپ فقط صدا یکاف تا

 ... خرابم  شتریعماد سرطان داره هم ب دمیشن

 ... آب  وانیل هیکه اونم گفت فقط  يخور یم یچ دیهم پرس دایاز آ ارنیآب برام ب وانیل هیگفت که  عماد

 ... هم نشستن  دایو عماد و آ زیپشت م نشستم

 ... شده  یمن تا حرف بزنم و بگم چ يدوتاشون سکوت کرده بودن و فقط چشم دوخته بودن به لب ها هر

 دمیفرهاد امروز عماد رو د -

  ؟یخواست یرو نم نیمگه هم... دلم  زینداره عز یناراحت نکهیخب ا... خب  -

-  ... 

 شیدینکنه با زنش د... نکنه  ؟یکن یم هیچرا فقط گر -

 ... و شاد باشه و به خنده  نمشیبه خدا آرزومه که با زنش بب...  دمیدیفرهاد کاش با زنش م -

 شده؟  یچپس  -

  دمش؟یکجا د یدونیفرهاد م -

 کجا خوشگلم؟  -

 يداره تو... شده  وونهیفرهاد عماد من د... شده  ضیمر... گرفته  یفرن زویعماد من اسک... بود  یمرکز درمان يفرهاد تو -

 یدونیم ؟یفهم یم... منتظرمه  یلیبرم خونه زنم ل دیبا گهیخنده و م یم یعماد الک... کنه  یم یبا من زندگ اشیو رو الیخ

 یواسشون حسرت م... کنم  یمن هر روز با صدتاشون برخورد م...  دیدون ینه شما نم ؟یدونیتو م دایآ ه؟یچ یزوفرنیاصالً اسک

 ... خورم 

 ... چشماشون  يپر بود تو يدل سوز یگفتن ول ینم یچیه...  کردنیم نگاهم

 کار کنم یچ...  کشهیشده؟ اون به خاطر من داره زجر م يطور نیون به خاطر من اا د؟یکرد یکار م یچ دیمن بود ياگه جا -

 خواهر خوشگل من يندار يریتو تقص... کنم  یذره آروم باش خواهش م هی یلیل -

 ... کرد  یم دییفرهاد رو تا يهم همش حرف ها دایآ

 ... بگه عماد خوبه ... خوابه  زایچ نیبگه ا یکیداشتم  اجیمن احت اما

 یتو هم اگه زانو غم بغل کن...  یو هم دکترش یهم عاشقش...  یکمکش کن یتونیتو فقط م...  یروانشناس هیخب تو  یلیل -

 ...  شهیکه عماد خوب نم

 ...  شدنید مساده از کنارش ر یلیخ دیشا گهید يدکتر ها... سوزوندم  یمن فقط براش دل م...  گفتیداشت راست م دایآ

 ... کردن  یقبول م گفتمیم یها هم هرچ چارهیاون ب... خواستم که من رو بذارن مطب  ازشون

 ... داشتم رو باز کردم و شروع کردم به مطالعه  يماریب نیا يکتاب درباره  یاتاقم و هرچ يتو رفتم

 ... خوب بشه  دیرو که بلدم رو امتحان کنم تا شا ییراه ها يخواست همه  یدلم م یمثل عماد داشتم ول يادیز يمارایحاال ب تا
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 ... چند تا از همکارام هم زنگ زدم و ازشون کمک خواستن  به

 ... کنم  ادهیاز صبح جمع کرده بودم رو روش پ یتا هر چ ششیرفتم پ عصر

  يمن تعجب کرد يدوباره  دنیبا د ستهیشا خانم

 ... انقدر زود  گهیکردم د یفکر نم یول يایزود به زود م یجان گفت یلیل -

 ...  نجایا امیکارم تو مطب تموم شد گفتم ب -

  ز؟یتو اتاقت عز ارنیرو ب یبگم ک...  يخوش اومد -

 عماد کامکار  -

  داست؟یعماد کامکار؟ از جد -

 ... بله  -

 شیعاد یرو از برنامم حذف کنم تا عماد به زندگ يو زار هیخواست گر یدلم م... اتاقم و منتطر اومدنش شدم  يتو رفتم

 ... برگرده 

 ... به به آقا عماد  -

 ... سالم  -

 ... رفت  ادمیسالم  دیببخش يوا -

 بذارن من برم  دیبگ... خونه  امیبهم زنگ زد گفت چرا نم... تنهاست تو خونه  یلیل -

 شیپ يگفت که شما رو چند روز... بره مسافرت  دیواسش با اومده شیپ يخانم به ما هم زنگ زد گفت کار یلیجان ل عماد–

 ... تا از سفر برگرده  میخودمون نگه دار

 ...  دیخند

 برد یچرا به خودم نگفت؟ خب منم با خودش م -

 ... شد نتونست شما رو ببره  يدفعه ا کی... خاموش بوده  تونیگوش یگفت که زنگ زد بهتون ول -

 خب خب باشه... گفته  یلیاگه ل... اگه  -

 ... برام بگو  تیحاال از زندگ...  یمرس -

 گمیرو م یزندگ... دوسش دارم ...  نیعشق آتش هیبا  یمعمول یزندگ هی... همه  م؟مثلیزندگ -

 ... برات خوشحالم  -

 ... دوست داشتم فقط واسه من باشه  شهیهمون که هم...  ییاون لبخند خاص و استثنا... لبخند زد  فقط

 ... و قبولشون کنه  ادیچشماش ب يجلو شیزندگ یواقع يکه صحنه ها میکرد یم يکار هی دیمطالعات من ما با با

 ... اما تنها راه درمان بود ..شدیم تیاذ
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 ياما تو... مثل شما و همسرتون ...  یلیخوندم که اسم پسر داستان عماد بود و اسم دختر قصه ل یداستان هیآقا عماد من  -

 ... رفت  یلیل... مجبورش کردن که از عمادش دست بکشه ... مجبور شد بره  یلیکه من خوندم ل یداستان

 ... داغون ترم کرد ... کرد  یم هیو وسط خنده هاش گر دیخند یبلند م عماد

 ... حالت بهش دست داد؟ حالتش مشکوك بود  نیا چرا

 ... شما  يپس عماد قصه  چارهیب -

 ... نبود  یعیدونم چرا حاالتش طب ینم

 هنوز تهران بود و پس فردا پرواز داشت...  ایمیزدم به ک زنگ

  ا؟یمیالو ک -

 ؟ییتو یلیل -

 ... خودمم  زمیآره عز -

  ؟يکرد تیمیقد قهیاز رف يادیچه خبرا؟  -

  يزدیاون دوران م ادمهی ؟یزنیم تاریتو هنوزم گ ایمیک -

 آره چطور مگه؟  -

 یرو برام بزن یآهنگ هیخوام  یم...  گمیکه م یآدرس نیبه ا ایرو بردار ب تارتیگ ستین یاگه زحمت -

 ...  امیباشه االن م یول یگیم یفهمم تو چ یمن که نم -

 دایببخش -

 ...  هیحرفا چ نیکنم ا یخواهش م -

 ... شدم  یبه مرکز درمان ایمیک دنیرو قطع کردم و منتظر رس تلفن

 ...  یمرکز درمان ادیفرهاد هم زنگ زدم که ب به

 ... و فرهاد برسن  ایمیتا دور هم جمع بشم و ک دیطول کش یساعت کی

 کنم فیاتاق تا نقشه رو براشون تعر يکردم تو دعوتشون

 یجون من ازت م ایمیک نیبب... رو نجات بدم  زامیاز عز یکیداشتم تا  اجیواقعاً به کمکتون احت یکه زحمت دادم ول دیببخش -

بود که بهتر بود  نیا يایگفتم تو ب نکهیا لیدل...  یباهاش بخون دیو فرهاد تو هم با یبزن یکس هی يرو جلو یهنگآ هیخوام که 

 ... ه خود عماد باشه یخوند که صداش شب یمرد م هی

 ... کنن  نیاسم آهنگ رو بهشون گفتم و رفتن که تمر

 ...  ارنیاتاقم و گفتم که عماد رو ب يرفتم تو منم

 باهات کار دارم نیعماد جان بش -

 حرفم رو بزنم ي هیلبام تا بق يرو دوخت رو چشماش
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  ست؟یبرات آشنا ن نیبزنن بب یآهنگ هیخوان برات  یجا م نیمن اومدن ا يدو تا از دوستا -

 ... تو  انیو فرهاد رو صدا کردم که ب ایمیک

 و فرهاد هم کنارش یصندل ينشست رو ایمیک

 دیبچه ها شروع کن -

 کرد یخورد و اون خاطرات رو برام زنده م یآهنگ حالم بهم م نیاز ا... دلم آشوب بود  يتو

 منه یمشک رهنیسرت پ يرو دیتور سف -

 شمهیپ شهیعشقت هم یول یخوشبخت ش یاله

 با هم میساز یم ارویدن میکه مال هم بش یگفت

 من يجا بهیروت مرد غر شیعقدت پ ي سفره

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 میونیگر مایکه امشب منو تو مثل قد نیبب

 یشونیمنم واسه پر ویزیر یاشک شوق م تو

 گرونید يبرا یماه یول يماه شد کهیت هی

 که گذشته آب از سرمون یفتیمن ن ادی به

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 آسمون تاج سرت عروس خانم يها ستاره

 تموم گهیبار سومه بگو بله د يبرا

 کرد یم هیداشت گر... نگاهش کردم  ختمیریکه اشک م يطور نیهم

 افتاده بود؟  ادشی یعنی... قرمز شده بود  چشماش

 ...  ستینه برام آشنا ن -

 ... رفت  رونیشد و از اتاق ب بلند

 دوتامون متعجب شده بودن و فقط سکوت کرده بودن ي هیو فرهاد از گر ایمیک

 ... خودم درد و دل کردم  يو با خدا اطیح يرفتم تو منم

 ...  هیکه عالمت خوب دونستمیم... کرده بودم به خوب شدنش  دایپ دیعماد ام ياشکا دنید با
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*** 

 ... تو  یلیخوام برم و به عماد بگم که منم ل یفکر کردم م یلیخ شبید

 ... خوام ماله تو با شم  یاز سفر برگشتم و م بگم

 ...  میرینگ یگفت قرار شده عروس... هم زنگ زد و گفت که امروز قراره با آرش برن محضر و عقد کنن  قیشقا

 ...  گمیم کیخونشون و بهشون تبر رمیروز با عماد م هی شااهللایا... ر محض رنیبزرگ تر ها م یمنم برم ول گفت

 ...  میدار شیدر پ یخوب يکه فرهاد دلشو برده و خبر ها دمیاز حرفاش فهم... حرف زدم  دایصبح هم با آ امروز

دفعه  نیخوام ا یم یقبول نکرد ول یکه قبالً اون زمانا که با عماد بودم بهش گفتم ول يفکر هی... سرم دارم  يتو يفکر هی

 ... کنم  شیواقعاً عمل

 ...  رونیحموم اومدم ب از

 ... نگاه کردم  نهییآ يتو دمیجد يچهره  به

 ... دوست دارم  شتریخودم رو ب يجور نیا... ها  ستمیمو و بدون ابرو هم بدك ن بدون

 ... کنم  یبه عکسام نگاه م... عماد شدم  هیشب چون

 ... خوشگل ترم  يطور نیا...  نه

 ...  رونیب زنمیو از خونه م ندازمینداشتم م يموها يپوشم و شالم رو هم رو یرو م مانتوم

 ...  رمیم یبا تاکس اوردمین نیماش

 ... اتاق عماد  يتو رمیو م شمیاز جلوش رد م الیخیب... دره  يآمبوالنس جلو هی...  یدم در مرکز درمان دمیرس

 ...  ستیتختش ن يرو یکس

 عماد کامکار کجاست؟  ستهیخانم شا -

 ...  دیو آه کش نییرو انداخت پا سرش

 ...  مارستانیپسر جوون سرطان داشت االن حالش بد شد بردنش ب چارهیب -

 شد؟  یگفت؟ چرا خفه نم یداشت م یچ

 ...  نیخوردم زم اطیح يتو... سمت آمبوالنس اما رفته بود  دمییدو

 ... واسه شماست ...  یکمال یلیل يروش نوشته برا میکرد دایپسره که االن بردنش پ نیا يها لیاز وسارو  نیا یخانم کمال -

 :رو ازش گرفتم و بازش کردم  نامه

رو  نیقبل رفتنم ا دیبا... شدم  یآسمون گهیکه من د رسهیبه دستت م ینامه زمان نیفقط ا دونمیم...  زمیعز یلیسالم به ل((

که  ییو از کارا یروان يها ماریب يماه رفتم مرکز نگهدار 8... نبودم  ضیمن اصالً مر... بود  يکارا باز نیا يکه همه  یبدون

 یفقط م... کردنت نبود  تیقصدم اذ... کنم  يرو باز یآدم روان هیتا بتونم نقش  دیماه طول کش 8... کردم  یم دیکردن تقل یم
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 یباش شمیخواستم پ یفقط م ینداشت تو چه نقش یبرام فرق نمتیهر روز ببخواست  یدلم م... باشم  شتیپ شتریخواستم که ب

 ... که دارم دوستت دارم  ینفس نیآخر تاکه من  یرو بدون نیو ا یرو گفتم که خودت رو مقصر ندون نایا... 

 ... ام  دهیام رس یبچگ يآرزو به

 ... خواست تو صف اول امام جماعت باشم  یدلم م چقدر

 ... بلکه جلو تر ... بار نه تنها صف اول  نیا

 ... نماز  شیجلو تر از پ یحت

 ... مهم شدم  چقدر

 ... کنند  یدست بلندم م يرو

 :زنهیم ادیفر یکی

 ... عزت شرف ال اله اال اهللا  به

 بگو ال اله اال اهللا  بلند

 ...  رهیم یاهیچرا چشمام س...  کنهیقلبم درد م عماد

 دستت رو بده من  -

 شدم یمنم مثل عماد آسمون دیشا... انگار تو آسمونام ... راحتم ...  ستیاز درد و غم و غصه ن يخبر گهید... رو گرفتم  دستش

 سهیخس ایال بخواب دن ال

 سهینو یخوب م یکم تر کس واسه

 غرق خندست شهیلبهاش هم یکی

 سهیخ سهیچشماش تو خوابم خ یکی

 

 انیپا

92/6/19 

11:48 

 

  92 شهریور  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member231221.html : نویسنده
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 »کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com 

www.Forum.98iA.Com 

 


