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 نام خدا به

 در اوردم یسرمو از تو گوش زدیمامان که داشت بجون من م یغرغرا یصدا با

 جووونم مامان-

ساعت تو اون 24 یکرد وونمید گهیکه د تیبسوزه همون گوش کنمیساعته دارم صدات م3اومد:زرمارو جووونم  صداش

 یتیخراب شد دورِ گوش

 یزیخنده ر کشتمیحتما م دیدیوضع منو م نیقسم بخورم اگه مامانم با ا تونستمیم یبه خودم لبخند زدم ول نهییتو آ از

 رونیو اومدم ب نییپا دمیانداختم رو تخت از رو تخت پر ویکردم گوش

و با  نییسرمو انداختم پا عیبدجور خندم گرفته بود سر کردیمباال با حرص و خشم نگام  ومدیداشت از پله ها م مامان

مکث برگشتم و بدو  یاومد راه دارم روشن شد ب میگوش ینرفته بودم که صدا شتریپله ب2از کنارش رد شدم هنوز  اطیاحت

 هیگوش سیمامان اومد:آروم آروم استخون ن یبدو رفتم سمته اتاق صدا

از رو تخت برداشتم با  ویانگار من سگم عجبببب گوش زنهیحرف م یجور عی نیرو بب خنده تو رو خدا مامان ما ریز زدم

 یییمانیجواب دادم:سالم پ عیرو لبم اومد سر یلبخند مانیاسمِ پ دنِید

 یییییلدایهم با لحن خودم گف:سالم  مانیپ

 یکنیکردم:مسخره م یاخم

 من غلط بکنم لدایگف:نه جون  عیسر

 ییکجا ؟یشل شد:خووب شمین

 خانوم یشدم..خونه تو خوب ی:االن عالمانیپ

 یییییگفتم:عال سرحال

 !!لدای:خدا رو شکر..مانیپ

 تخت نشستم:جوون یرو

 !!رونیب می:برمانیپ

 رهیسختگ کمیمامانم  رونیب امیب تونمی..بخدا نمیتو که باز گفت مانیحالت بدبختانه زدم تو سر خودم:پ با
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 واسه خودم زبون در اوردم نهییآ تو

 گف یازش معلوم بود اه بلند تیکه عصبان یبا لحن مانیپ

 گهیکن د شیجور راض هیخب  یگیم نویهم رونیب میبر گمیهروقت م یکنیخستم م یدار گهید لدای:مانیپ

 هکنیمن که مجبورت نکردم برو ..خب چکار کنم قبول نم یکردم:بدرک که خستت کردم اگه خسته شد یاخم

جونِ  میبر اینه..ب یگیم رونیب میبر گمیحق بده هر وقت بهت م لدایشدم..خب  یعصب قهیدی دیآروم شد:ببخش صداش

 مانیپ

 رفتنه من داره رونیمن چکار به ب چارهیوگرنه مامان ب گهیبش بگم دروغ گفتم د ینگامو تو اتاق چرخوندم حاال چ کالفه

 لدااااایمامان اومد: یصدا دفعهی

 مامانم اومد فعال مانیگفتم:پ عیشدم سر هول

 انقد هول کردم ومدیمامان از تو آشپزخونه م یقطع کردم حاال خوبه صدا عیصحبت بش ندادم و سر اجازه

 بله ماااماااااان-

 یزنیباز شد مامان اخم کرده بود:چته داد م در

 ومدیاز دور م یلیصدات خ یتعجب گفتم:وا مگه تو آشپزخونه نبود با

 یدیمنو ند هیتو اون لباس مشک لدای گمیتو اتاق خواب بودم..م ری:نخمامان

 نچ-

 رونینزد و از اتاق رف ب یحرف مامان

 یلیدونه خ1 یول ستمیخوشکل ن یلیخ یلیبه خودم نگا کردم خ قیدق نهییتو آ نهییجام بلند شدم رفتم سمت آ از

نسبتا بزرگ  یونسبتا پهن چشا یهشت یابروها ستنین یجون خودم عمل یبرجسته ول یپُر با گونه ها یخوشکلم..صورت

 نعیبابامم تعجبم در ا هیشب گنیهمه م یمعمول یلبا دهیکش ینیب دمیبشون م ییصفا هی ملیکه بزور با ر کیکوچ یمژها

و بابا بت  ستمیتو ن یمامان نکنه من بچه  گمیبش م یهم به شوخ شهیخال از بدنم به مامانم نرفته هم هی یحت میچیکه ه

 ..بندنیمامان دهنمو م زیهم با اخم وحشتناک بابا و خنده ر شهیرو دست زده هم
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سالشه ازدواج کرده بخاطر 26 اسمنی..ریو ام الدیتا داداش م2و  نیاسمیو  اسمنیاز خانواد بگم که دوتا خواهر دارم  خب

قلوان االن 2سالشونه بخاطر اینکه 20کرده میالد و امیرم ساله ازدواج 1سالشه 23کارِ شوهرش رفتنه اصفهان و یاسمین 

 یشرکت معمار هی..بابامم که با عموم یسالمه ساله آخرِ رشته نقشه کش18 کترمیهردو باهم سربازین منم که از همه کوچ

 ...تمام کنهیزدن..مامانم که تو خونه کار م

انگار نه انگار ازدواج کرده من  نجاسیا یسرتهشو هم بزن المصب نِ یاسمیاومد نگام رف سمته در حتما باز  فونیآ یصدا

 بود نیاسمیبلههه درست حدس زدم  رونی..از اتاق اومدم بکنمیکه اصال کمبودشو تو خونه حس نم کسی

 یندار یتو خونه خودت کار هویتو  نیاسمی-

 گف:نه دلم تنگ شده بود واسه شما عیسر کنمیم یدارم شوخ دونستیکه م نیاسمی

 بردت نجایفرزاد به زور از ا شبیباال:دل تنگ!!المصب تو د دیابروهام پر یشیحالت نما با

 ول کن بچمو مگه جا تو رو گرفته لدایمامان اومد: یصدا

 زدمیتوش داشتن بهم چشمک م یخایشربت نعنا که  دنیشربت اورده بود انداختم با د وانیتا ل3به مامان که  نگامو

 دمیسر کش هویشربتو برداشتم و  وانیجواب مامانو بدم پا تند کردم و ل هنکیچشام برق زد بدون ا

 :آروم باش آروم ماله خودته چخبرته بچهمامان

 تا ته خوردم وانویل

 کارا رو کرده که اقد شده یرو مبل گف:هم نشستیهمونجور که م نیاسمی

 چاقم یلیخ یعنیدستشو از هم باز کرد  و

 بودحرص گقتم:زرمار تشنم  با

 آبم بخوره ومدیشده بود ن لیانقد غرق موبا عیرو بش داد و گف:پ نیاسمیشربته  مامان

 دمیخند زیر

 زنگ زد بم اسمنی:مامان نیاسمی

 رازیش دیای:اره به منم زنگ زد گف بمامان

 تو خونه دمیجون من پوس میمامان بر رازیآخجون ش-
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 .تو خونه یدیپوس یچ گهید یدمت به کولت با دوستات به گشت ی..بعدشم تو که هگهیم یبابات چ نمی:حاال ببمامان

 با گردشه تو شهر فرق داره رازیگفتم:نه ش وسانهیما

 گمیبم رف با خنده گفتم:بخدا راست م یچشم غره  مامان

 رف ادمیبگم  یزیچ هیخواستم  یزدیچقد حرف م لدایوسطه حرفم:اه بس کن  دیپر نیاسمی

 خو حاال حرفتو بزن ینگاش کردم:چته روان باتعجب

 رف ادمی یبا ته خنده تو صداش گف:زرمار اقد زر زد نیاسمی

 دیایرو خونه دعوت کردم شما هم حتما ب نایاومد..مامان من واسه پنجشنبه شب خال ادمیگف:ها  هوی بعد

 حتما امی:من مکردمیم زیناخونامو تم ریکه داشتم ز همونجور

 میادیز یشیخسته م میای..ما نمگهیم ی:الکمامان

 دهیبدون شما که حال نم دیایب دیشما حتما با ریکرد:نخ یاخم نیاسمی

 یشیکالفه گف:آخه خسته م مامان

 !!لدای:نه اصال..قرارِ یلدا از صبح بیاذ کمکم مگه نه نیاسمی

 گفته یوحشت نگاش کردم:من!!!ک با

 خنده ریزد ز دفعهی افمیق دنید با

 کنهیو گف:حاال بچم سکته م دیهم خند مامان

 باز سر به سرم گذاشتن دمیفهم

 از ترس یریگفتم نم ی:الکنیاسمی

 .....نثارش کردم یخنده کوفت با

 اومد جواب دادم میگوش یاومد باز صدا یتند تند از پله ها باال م بستمیمانتومو م یکه دکمه ها همونجور

 گهید اومدم یترانه پدرمو در اورد-

 ....اما
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 !!یریم ی:کجا دارمانیپ

 رونیب رمیگفتم:دارم با مامانم و دوستم م عیتو سرم سر زمیبر یاوخ حاال چه خاک اوخ

 کارهیپوزخندش اومد:واقعا!!مامانت مگه ب یصدا

 اه رونیب رمیگفتم دارم با مامانم و دوستم م یحرفه چرت یلی,نزدم خو آخه خیحرف

 سردش اومد:خدافظ یصدا

 مانیگفتم:پ عیسر

 و بلند گفتم:اه نییقطع کرد با حرص دستمو اوردم پا یول

 !!شد ی:چدیپرس رونی,بومدیکه داشت از تو آشپزخونه م مامان

 من برم مامان..فعال خدافظ یچیحوصله گفتم:ه یب

 ادیسمتش ابراز احساست ز رفتم

 :برو حواست به خودت باشهمامان

 چشم-

 دمیترسیمنم حق داشتم م یحق داشت ول دیبودم شا مانیتو فکرِ پ رونیخونه زدم ب از

که برام  یو اتفاقات میسالگ9به  گشتیبرم نیو ا دمیترسیشدن به پسرا م کیکال از نزد دمیترسیرفتن با پسرا م رونیب از

 جوووونم لداااایشاد و سروحال ترانه اومد: یحالم بهم خورد سرمو تند تند تکون دادم صدا شیاداوریافتاد..از 

 فرق داره یشگیحرفا بود که نفهمه خندم با خنده هم نیترانه زرنگ تر از ا یبه زور لبخند زدم ول برگشتم

 !!لداینگران نگام کرد:چته  ترانه

 تا بت بگم نمیجا بش هی میانداختم:بر نییساکت بمونم سرمو پا تونستمیبرابر ترانه نم در

 میآروم گف:بر رانهت

 میرفتیم شهیکه هم یشاپ یکاف میو رفت میشد نیسکوت سوار ماش در

 نشستم ترانه نگاه نگرانشو بهم دوخت تا
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 رونیب میبهم گف بر مانیزدم:بازم پ یتلخ لبخند

ترس همراه  نیبا ا یخایم یتا ک لدایگف: یگذاشته بودم رو گرف و با لحن مهربون زیکرد دستمو که رو م یپوف ترانه

 گهی..دیچقد بزرگ شد یدونیسالته م18االن  یسالت بود ول9تو اون موقع  لدای یو فکر کن ینیشیچرا با خودت نم یباش

 شه کیجرعت نداره بهت نزد یاالن کس

فرق داره..ترانه  مانیکه پ شمیم یحرفا رو واسه خودم گفتم هر شب راض نیبار ا10از  شیترانه ب دونمیعجز گفتم:م با

که بش بگم  لرزهیدست و دلم م رونیب میبر گهیهر وقت م یناراحتش کنم ول خادیرو دوست دارم دلم نم مانیمن پ

خسته  گهیم کنمیباهاش دعوا م زنهیهمش در حال دعوام باهاش تا باهام حرف م یدوسش دارم ول گمیم نیباشه.ترانه بب

 شده

 به ترانه نگا کردم:نکنه تنهام بزاره ترانه نگران

 خورهیانقد دوست داره که فکر تنها گذاشتند به ذهنشم نم دمیکه من د یمانیپ نیا وونهیزد:نه د یلبخند ترانه

 روم قطع کرد ویگوش یبا ناراحت مانیهنوز نگران بودم..پ یحرفه ترانه ته دلم آروم شد ول نیا با

 لدایاورد: ررنمیترانه از فکر ب یصدا

 تکون دادم:هووم سرمو

 مطمئن باش شهیدرست م یهمه چ گهید:انقد فکر نکن دز یلبخند

 لب:خدا کنه ریز

 مال خودته نترس مانیبابا پ افشوی..نگا قوونهیبخند د نمی:حاال بخند ببترانه

 وونهیرو لبم اومد:زرمار د یلبخند

 بش کرد یخنده رو کرد سمته گارسون اشاره  ریز زد

 اومد سمتمون گارسون

 دیی:بفرماگارسون

 لطفا یاسکوپ4 یتا بستن2:ترانه

 ی:چه طعمگارسون
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 باشه ییتاش کاکائو4 شونیکیگفتم: عیسر

 باشه یی:دوتاشون کاکائوترانه

 دیندار لیم یزیچ گهینوشت:د یرو برگه  گارسون

 :نه ممنونترانه

 یزنیچرا جوش نم یخوریتو انقد کاکائو م دونمیکه رف ترانه گف:من نم گارسون

 گفتم:چون من خاصم یلحن سرافراز با

 فتهیکج کرد:خودش افشویق ترانه

 یخنده ترانه چشاشو درشت کرد و گف:زرمار دهن گشاد آبرومون رو برد ریزدم ز بلند

 میگشتیول م ابونایتو خ میداشت9تا ساعت  قایدق رونیب میبا هم زد میرو خورد امونیخوردم...بستن خندمو

 نشسته بودن ییرایکردم رفتم داخل مامان و بابا تو پذ در خونه رو باز دیکل با

 سالم کردم بلند

 ی:سالم چه عجب اومدمامان

 گفتم:حاال بد کردم اومدم طنتیش با

 یشل شد:به سالم بابا جونم خوب شمیبرگشت سمتم ن بابا

 زد:سالم یلبخند بابا

 زنهیکم با ما حرف م یلیفقط سالم کال بابام کم حرفه و خ نیهم

رو گرفتم جواب نداد دوباره گرفتم دوباره و دوباره اما..جواب  مانیشماره پ عیبه مامان زدم و رفتم تو اتاق سر یچشمک

 نداد

بزرگ  گهیبود گذشت تو د یهر چ یفهمینم لدا؟؟چرای یبه خودم نگا کردم با حرص گفتم:چرا انقد نفهم نهییتو آ خسته

 ..کنه تتیبتونه اذ اوشیکه س یستیساله ن9 لدایاون  گهی..دیشد

 ستیتو کار ن یاوشیاصن س گهیعجز گفتم:بابا د با
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نشستم اشکام آروم رو گونم سُر خوردن دستمو رو دهنم گذاشتم هق هقمو خفه  نهییآ یتو پام نموند همونجا جلو یجون

 نره رونیکردم که صدام ب

فشردم آروم چشامو  نمیقابو رو س دمیتم رو تخت دراز کشکه نوشته بود خدا نگا کردم بلند شدم قابو تو بغل گرف یقاب به

 ...بستم

 **2فصل**

 ترسمیمن م اوشینه تو رو خدا س-

 تو بغلم ایزد:چرا خوشکل ترس که نداره ب یلبخند زشت اوشیس

 نکن تمیزدم هق زدم:نه تو رو خدا اذ غیج

 نکن اوشی:نه تو رو خدا سزدمیحرکت کشوندم سمته خودش محکم بغلم کرد تو بغلش دستو پا م هی با

 زدم غیکرد از ته دل ج کیصورتشو بهم نزد دیموهام کش یرو دستشو

از جام  دیلرزیتمام بدنم داشت م هیگر ریتخت نشستم دستمو رو صورتم گذاشتم زدم ز یبا وحشت باز کردم رو چشامو

 ب گذاشتمبلند شد نگام رف سمته قاب عکس اسم اهلل کنار تخت زانو زدم سرمو رو قا

 اوشیمن دوست نداشتم س یدونیخدا جونم تو که م یدونیبچه بودم نکنه منو مقصر م ایغلط کردم خدا ایعجز گفتم:خدا با

چرا اون  کشمیساله دارم زجر م9چرا  ینیبیپس چرا منو نم ینیبیم ویتو همه چ گنیمگه نم یدونیتو که م کردیم تمیاذ

 !!خدا چرا یدیبه دادم نرس کردیم دمیتهد اوشیس یچرا وقت یدیموقع به دادم نرس

 ..دمیتا صبح خواب یکابوس چیدفعه بدون ه نیا یدوباره خوابم برد ول یک دمیحرف زدم که نفهم انقد

سرم بود  ریکه ز ی..دستدیچیتو گردن پ یچشامو باز کردم خواستم سرمو تکون بودم که درد بد میزنگ گوش یصدا با

 برداشتم ویم بلند شدم خودمو رو تخت انداختم دستمو کشوندم گوشاز جا یجون بود به سخت یب

 بله-

خواهر کثافت تا  گنیاخه به تو هم م رنتیگیم انیبه منااا م یزنگ نزن هی وقتی:سالم نامرد دیچیتو گوشم پ اسمنی یصدا

 زنهیزنگ نزنم بش زنگ نم

 خودِ صاحب صدا بود یصدا و حت نیآخ که چقد من دلم تنگه ا دادمیلذت به صداش گوش م با
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 یاسمن-

 حرص گف:دردِ یاسمن با

 اسمنیگرف:دلم واسه ات تنگه  خندام

 کنمیبغض م زننیباهام حرف م نیاسمیمامانو  ای اسمنیگرفته  یزیچ هیبودم هروقت دلم از  نجوریکردم هم بغض

 فهاناص دیایبه مامانو بابا بگو ب لدایمهربون شد:منم دلم تنگته.. اسمنی

 بجونت میوفتیم یتو نگران نباش امسال هم همگ کنمیبزار سر صحبتو باز م نایبا خال میدعوت نیاسمیامشب خونه -

 باهات حرف بزنه خادیصبر کن نسترن م لدایچه بهتره.. دیایخندش اومد:ب یصدا

 حامد خوبه یباشه..راست-

 ی:شکر خوبه..گوشاسمنی

 دلم برات تنگه( شمیپ ایب لدایدلم بالت تنگه )الو خاله  سمیپ ایب دای:الو آله دیچیپ یناز و بچگونه نسترن تو گوش یصدا

 شتونیپ امیفردا م یذوق گفتم:اوخ خاله به قربون اون دل تنگت چشم خاله چشم هم با

 (ادی)ماما خاله فردا م ادینسترن اومد:ماما آله فلدا م غِیج یصدا

 کن یباباجونو راضاومد:خوبه بگو مامانجون  اسمنی یصدا

 باشه( ایکن ب یباسه )خاله مامانجون و باباجون رو راض ایتون ب ی:آله مامان جون و بابا جون رو الضنسترن

 خاله یزدم:چشم خاله چشم..تو خوب یلبخند

 من برم کارتون نگا کنم( لدایمن بلم تاتون ندا تونم )اره خوبم..خاله  دای:آره خوبم.. آله نسترن

 امیه فدات شه حواست بخودت باشه تا من ببرو خال-

 ..خدافظ(ای.اُداپظ )چشم خاله زود بای:چشم آله زود بنسترن

 چشم خاله..خدافظ-

 لدای ی:خب با من کار نداراسمنی

 نه قربونت برو..حواست به خودتون باشه-



 

 
11 

 سالم برسون ای..به ماماندیای:باشه تو هم حواست بخودت باشه من منتظرتونم حتما باسمنی

 چشم..به حامد سالم برسون-

 :باشه..خدافظاسمنی

 خدافظ-

 یکردم:هوو پیتا مانیباال اوردم درست رو به رو صورتم برا پ ویزدم گوش ینگا کردم لبخند نهییکردم برگشتم تو آ قطع

 !!ییبداخالق کجا یآقا

 دهجواب ب مانیکردم:پ پیتا عیکردم سر یاخم ومدین یجواب یول فرستادم

 جواب نداد یپشت بندش زنگ زدم بهش ول و

 من زنگ زدم بهت گهیانداختم بدرک اگه د یبه گوش ینگاه

 مامان تو آشپزخونه بود نییگذاشتم بلند شدم دستو صورتمو شستم و رفتم پا یرو عسل ویگوش

 ریصبح بخ-

 جواب نداده بود گرفته بودم مانیپ نکهیاز ا یحرف زدم ول اسمنیبا  نکهیا با

 یچته گرفته ا ری:صبحت بخمامان

 فهمهیمامان م عیتو خودم باشم سر قهید2 تونمیبابا من نم یا

 ..گفتم:کجا تو خودمم فقط

 زنگ زد اسمنیمنحرف کردنه مامان از بحث خودم گفتم: واسه

 !!گف ینگام کرد و بعد گف:چ کمی مامان

 نجایا دیایکن ب یگف مامان بابا رو راض-

 زد:اتفاقا به بابات گفتم یلبخند مامان

 !!گف یکردم:چ کیرو به دهنم نزد لقمه

 ینگام کرد:چه عجب ذوق زده نشد جیگ مامان
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 نزدم غیزدم:حاال بده ج یلبخند

 داشته باشه یفک نکنم کار ینگف ول یزینگام کرد:چ قیدق مامان

 میهم بگ نایاسمیخوبه امشب به  وولیبا ذوق گفتم:ا یالک

 از جام بلند شدم عیسر و

 :کجامامان

 ادیاومدم گفتم:گشنم نبود ز یم رونیکه از آشپزخونه ب همونطور

 ستیکه گشنت ن یخورد یمامان اومد:اول صب چ یصدا

نگا  یگوشکارم خوردن غذا و باز رفتن تو اتاق به  نیشترینداشتم و ب یندادم باز رفتم تو اتاق کال تو خونه کار یجواب

 ختمیتو اتاق رو وسط اتاق ر لیتمام وسا زیجنون آم ینبود کالفه به دورور نگا کردم حرصم گرفت با حالت یکردم خبر

وسط اتاق در کمد  ختمیحرکت ر هیرو با تمام امکانات روش با  یتخت رو نیزم ختمیحرکت ر هیرو با  شیتمام لوازم آرا

ها  ونهیوسط اتاق نشستم حالم بهتر شده بود مث د قایکارم که تمام شد دق رونیتو ب ختمیرو باز کردم تمام لباسا رو ر

 بود یمعمول ریحرکاتم غ یلیشدم آخه خ وونهینکنه واقعا د دمیآن ترس هیرو لبم اومد  یلبخند

 شدم وونهیرو صورتم گذاشتم آروم گفتم:د یدست

کردم  داشیکنار زدم آخر پ لویشروع وسا عیباشه سر مانیپ نکهیدست از فکر برداشتم با ذوق از ا میخفه گوش یصدا با

 زنگ زدم عیشل شد خودش بود سر شمیباز کردم ن ویقطع شده بود قفل گوش یول

 لحنش سرد بود:الو یداد ول جواب

 !!مانیبسته شد:پ شمین

 !!یداشت یگف:کار یهمون لحن قبل با

 !!یزنیحرف م ینجوریچته چرا ا مانیتعجب گفتم:پ با

 یخواب بودم زنگ زد یچی:همانیپ

 یانقد سگ شد یشد داریب یتمسخر گفتم:ها خواب بود با

 لدایگف:درست صحبت کن  یعصب
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 چته یتو معلوم ن نجورِیگفتم:من حرف زدنم هم یعصب منم

دم به ساعت با دوستات  یول زارهیمامانم نم یگیم رونیب میبر گمیرفت باال:منم چمه!!تو چه مرگته؟؟تا بهت م صداش

 ..اگه مشکل ات منم خو بگو تا من انقد حرص نخورمیرونیب

 آخ قربون صدات تو حرص نخور مشکل من خودمم نه تو نمیزدم رو س اروم

 گفتم:مشکل من خودمم نه تو آروم

 !!یچ یعنیگف: جیگ مانیپ

 یچیه-

 یمشکلت خودت یچ یعنی..لدای یکرد جمی:گمانیپ

 فعال کار دارم مانیبهت پ زنمیگفتم:بعد زنگ م عیسر

 ...لدی:مانیپ

 .....لیفکر نکنم و حرص نخورم تند تند شروع کردم جمع کردن وسا نکهیا یقطع کردم برا عیسر

 

 بابا..سوار شدم نیسمته ماش دمیبرداشتم دو فمویک دمیپوش کفشامو

 ایب گهیساعته د2:برو بابا

 ندارم برو یکار گهیگفتم:نه د طنتیش با

 بم رف:پروو یبرگشت چشم غره  بابا

روم زنده  یجلو اوشیس افهیلحظه ق هیدادم چشامو آروم بستم واسه  هیگرف بابا حرکت کرد سرمو به پنجره تک خندام

 گهیکردم د یسع دمیکش ینفس راحت یصندل یدادم به پشت هیتک زدیشد با وحشت چشامو باز کردم قلبم تند تند م

 شدم رهیچشامو نبندم به سقف خ

رو لبم اومد معلوم  یپوزخند ادشهیکه با من کردو  ییکارا یعنی ادشهیمنو درد منو  یعنیکجاست!! اوشیمن!!االن س چرا

 اون همون روزا فراموش کرد دیکه نه!!شا

 نگامو از سقف گرفتم نیتوقف ماش با
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 گهیشو د ادهی:پمامان

رف بابا  ادشیمنو  دیبهم زنگ نزد اونم شا گهیحرف زدم د مانیشدم از همون صب که با پ ادهیپ نیحرف از ماش یب

 داخل دییفرزاد اومد:سالم آقاجون بفرما یرو زد صدا فونیدکمه آ

 باز شد اول بابا و مامان وارد شدن یکیبا صدا ت در

نگام به باغچه پر از گل رز  ستادمید سرجام ادل بازِ خونه یاسمین دلم باز ش اطیح دنیسرشون رفتم داخل بازم با د پشت

بود  یحوض بزرگ پر از آب و ماه هیافتاد گالشو عوض کرده بودن راهمو کج کردم و رفتم سمته باغچه که کنارش 

 ستادمیوسط باغچه و حوض ا قایدق

 لدای گهید ای:بمامان

 امیمن م دیسمته مامان:شما بر برگشتم

آب لذت بردم چشامو آروم بستم نفس  ینزد و با بابا رفتن داخل خم شدم دستمو تو حوض کردم از سرد یحرف مامان

 من عاشقِ این حیاط بودم دمیکش یقیعم

 چشامم باز کردم رونیزدم و دستمو به شدت اوردم ب یآروم غیاز کنار دستم رد شد ج یماه هوی

 بود چشاش بسته بودم سیخو صورتش  ستادهیرو به روم ا قایاوخ بابک دق اوخ

 از جام بلند شدم:اوخ شرمنده بخدا حواسم نبود عیسر

 یماه ای!!سوسک بود یدیتو آب بود که ترس یباز کردم با خنده گف:تو رو خدا به من بگو چ چشاشو

 دمیاز کنار دستم رد شد ترس هویکه توش خنده بود گفتم: یلحن با

 یکردیاگه سوسک بود فک کنم کل خونه رو.رو سرت خراب م یدیبودو انقد ترس ی:اها پس ماهبابک

 بش رفتم:پروو نشو یغره  چشم

 داخل یومدی:چرا ندیخند

 نایبه گال انداختم:واسه خاطر ا ینگاه

 خوشکلن یلیبه گال کرد:خ ینگاه بابک

 هم گال هم حوض یلیذوق گفتم:آره خ با
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 توش یها یگف:هم ماه طنتیبا ش بابک

 داخل میبر ای:کم سر به سرم بزار بدمیخند آروم

 دهیحال م یلی:خبابک

 دمیترس کنهیخنده:نگا چطور نگا م ریزد ز دفعهیبرگشتم سمتش اخم کردم  عیسر

 تو خوشکله ایاز کنارم رد شد و گف:ب و

 ......رو لبم اومد برگشتم و رفتم داخل یلبخند

 گهیهفته د2به بابا نگا کردم:بابا چه خبر  یناراض

 )عمو( نی:بابا کار دارم تو شرکت مگه نه شاهبابا

 رو سرمون ختهیکار ر یجان تو شرکت کل لدای گهی:راست معمو

 دیایب دویکن سیشما کاراتون زو راست و ر میر ی:خوب بابا ما ماسمنی

 !!یگیم یتو چ نیشاه دونمیبه عمو کرد و گف:نم ینگاه بابا

 می:باشه برن چه کارشون کنعمو

 ..عمو ووولیزدم:ا یغیج یاز سر خوش هوی

 نیمنو خالتم با محمد )بابا( و شاه دیشما بر هینجوری..خو اگه ا یکرمون کرد سسسیکرد و زد به دستم:ه یاخم مامان

 ..میایم

 !!یواسه چ دی:خاله شما بموننایش

 بهتره دیکمتر باش میایم نایبا عموت میمون یم گهیما د گهیخاله ات راست م نای:نه شخاله

 انیم گهیروز د2 رمیو ام الدی:آره..تازه ممامان

 !!باشه میبر گهیروز د2 میما هم بزار نجورهی:خب اگه افرزاد

 ..میحرکت کن گهیروز د2ما نگا کرد همه قبول کردن و قرار شد  به

 ؟؟یخوب مانیکردم:سالم..پ پیداغون تا ینداده با اعصاب امینگا کردم نچ بازم پ یگوش به
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که صداش اومد  نیبزارم زم ویشد جواب نداد خواستم گوش قهید5..دهیجواب نم دمیم امینداده منم هرروز پ امیروز که پ2

 یدیجواب نم چیبهت ه زنمیروزِ دارم زنگ م2تو!؟ ییکجا مانیجواب دادم:پ عیسر

 ..:سالمدیسردش تو گوشم پبچ یصدا

 ذارهیمن چطوره چرا سر به سرم نم یلدای گهیچرا نم کنهینم یپس چرا احوال پرس نیهم فقط

 یخودت مانیگفتم:پ ناباورانه

 گهید ایب مااانیاومد:پ یدختر یصدا

 اون دختره!؟ یبه تنم افتاد صدا ی لرزه

 مانی..پی..پیلرزون گفتم:پ یصدا با

 بهت بگم دیهست که با یزایچ هی..لدای نمتیبب خامیگف:م عیسر

 ...بازم دست و دلم نرفت بگم باشه لب زدم:اما ختیترس تو دلم ر دوباره

بابا به  یه رونیب یومدیبار درست باهام ن1ماه باهات دوستم 2 لدای گهی:بسه درمیدادش باعث شد خفه خون بگ یصدا

 به من زنگ نزن گهید یومدیکافه نگاه منتظرتم ن 6دل خوش کنم..امروز ساعت  یاونم گذر دنتید قهید1

ترانه بودم جواب  نباریاومد ا میگوش یشدم دوباره صدا رهیجون به رو به رو خ یتخت نشستم ب یرو حال یقطع کرد ب و

 حرف بزنم یکیداشتم با  ازیدادم ن

 الو-

 یخوب لدایمکث کرد و گف: کمی

 **3فصل**

 رونیب میکردم:ترانه بازم گف بر بغض

 شده!؟ یچ نمی.. درست بگو ببنمینکن بب هی:ترانه فدات شه گردیچیآروم و مهربون ترانه تو گوشم پ یصدا

 از گونم سُر خورد یاشک قطره

 بهم زنگ نزن گهید یومدیگف اگه ن-
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 عجز گفتم:چکار کنم ترانه با

 نگران نباش لدای امی:من باهات مترانه

 ترانه یگیم یشدم:جد خوشحال

 کافه نگاه 6-ساعت چند  امی:آره قربونت منم باهات مترانه

 امیبابام م نیدنبالت با ماش امیم میون5:من ترانه

 زدم:ترانه یلبخند

 !!مهربون گف:جانم ترانه

 کردمیچکار م دیمن اگه تو رو نداشتم با-

 یزندگ یچیخنده گف:ه با

واسه ناهار هم نرفتم چون  یدلهره داشتم تو جام بند نبودم حت 5بعد قطع کردم تا ساعت  میحرف زد کمیزدم  یلبخند

 و اومدم آماده شدم رونیب رمیفقط رفتم بش گفتم با ترانه م5هس  میزیچ هی فهمهیمامان م دونستمیم

سرم  یمختصر کردم شال سورمه  شیآرا هیپام کردم  مویساپورت مشک دمیسارفونش پوش ریسارفون بلندمو با ز عی

زنگ خورد ترانه بود جواب ندادم  میبرداشتم..که همون لحظه گوش فمویک میسورمه  یسانت10پاشنه  یکردم با کفشا

 رونیو اومدم ب فیگذاشتم تو ک ویگوش

 باباش منتظرم بود سوار شدم206تو  ترانه

 ؟؟یسمتم:خوب برگشت

 میزدم:آره بر یزورک لبخند

 نزد کنار کافه پارک کرد برگشت سمتم یبه کافه ترانه حرف مینگف و حرکت کرد تا برس یزیچ

 دلهره نگاش کردم با

 حواسم بهت هست نگران نباش نجایزد:برو من از ا یلبخند

 ترانه ترسمیلرزون گفتم:م یصدا با
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 لدایبا اطمینان تو چشام زل زد و آروم گف:برو  ترانه

لرزون رفتم سمته کافه درو باز کردم رفتم داخل چشم  یتو چشاش نگا کردم برگشتم درو باز کردم با پاها هیثان چند

 سمتش رفتمیآروم و لرزون م یبا قدما دمشیچرخوندم د

 من خسته شدم ومدین مانیرفت سمتش و گف:پ عیسر یبا قدما یدختر که

 بودم مانیمنتظر جوابه پ ستادمیبود همونجا ا دهیهنوز منو ند مانیپ

 ومدیهنوز ن زمی:نه عزدیچیتو فضا پ صداش

 زمی.. عززکمی..عززمی..خانوم عززمی..عززمیعز لدای:دیچیتو گوشم پ زمیعز گفتیبه خودم م یوقت صداش

 زمی..عززمی..عزمانیپ

من  یهمه برگشتن سمتم ول نیدستم در رف و افتاد زم ریز یخواستم خودمو نگه دارم که صندل رفتیم جیداشت گ سرم

 داشت نگاش نگران نباشه و برعکس سرد باشه یبود که سع یمانیتوجه ام به نگا پ

 آروم و سست رفتم سمتش یحلقه شد اشک تو چشام حلقه زد با قدما مانیدخترِ دور دسته پ دست

 مانی:ایِن پدخترِ

 آروم گف:آره مانیپ

به نامزد من زنگ نزن  گهی..لطفا دمیبهت بگ نویکه هم می..امروز هم اومدمانمیخانوم من نامزدِ پ نیگف:بب عیسر دختر

 ..یتو از اونا دمیاما د یزنگ نزن گهید دیکنه شا یچند روز گفتم بهت کم محل نیا

 با نامزدت نداره یکار لدایخودت  شکشیبس کن خانوم..نامزدت پ~

 دییگفتم:بفرما یبلند یبا صدا و

 ..من دو مانیبرگشتم:پ عیسر رفتنیدادش بخودم اومدم داشتن م یصدا با

 نگو لدای سسسیدستشو رو دهنم گذاشت:ه ترانه

 رو دست ترانه ختیبستم قطره اشکم ر چشامو

نکش چون هرگاه او تو را تنها گذاشت تو  تیکس دست از ارزش ها چیه یگاه برا چی: هدیچیآرومش تو گوشم پ یصدا

 ..ارزش ی**من**ب کیو  یمان یم
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 دیچیپ نیهق هقم تو ماش یتا نشستم صدا نیتو ماش میهق هقمو خفه کردم ترانه کمکم کرد رفت یصدا

 شده بود رهیتو سکوت بهم خ ترانه

 یزونیکه آو ییخواست بهم از اونا یدیکرد د یبهم کم محل مانیگف پ یدیبهم گف د یچ یدیترانه د یدید-

تو رو  اقتیل مانیپ دیکه به آخر نرس ایدن لداینکن  هیاصال..گر یستین زونیکرد و گف:غلط کرد تو اصال هم آو یاخم ترانه

 ..ذاشتینداشت وگرنه تنهات نم

 آروم گفتم:برو یدم به صندلدا هیتک سرمو

گشت تا ساکت شدم بعد رسوندم خونه  ابونایصدا تو خ یب یساعت1ترانه  کردمیم هیصدا گر یحرکت کرد آروم و ب ترانه

 لدایشم دستمو گرف: ادهیخواستم پ یوقت

 سمتش:بله برگشتم

 ینباش که االن هست نیا گهید یبرگشت یاصفهان وقت یماه رفت1زد: یلبخند

 زدم:چشم یتلخ لبخند

 خنگول شهیکرد:دلم واسه ات تنگ م بغلم

 فرشته نجات نطوری:منم همدمیخند آروم

در بود  یکه جلو یبزرگ سرباز یشدم وارد خونه شدم از کفشا ادهیپ نیو از ماش میکرد یاز هم خدافظ دیبوس گونمو

 زدم چقد دلم واسشون تنگ شده یهم اومدن لبخند ریو ام الدیم دمیفهم

 وارد خونه شدم دمشونیماه ند3قلوم فکر کردم که 2 یجا گذاشتم و فقط به داداشا مانویپشت در فکر پ همون

 ماماااااان-

 سالم خنگول~

 ررررریزدم:ام غیج برگشتم

 ..وونهی:چته ددیبغلش محکم بغلم کرد و خند دمیپر و

 !کوش الدی..میدور گردنش حلقه کردم:دلم واسه ات تنگ شده بود داداش دستامو
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 ینیبیمنو هم م ی:اونو ول کنالدیم

ساعته تو بغل داداشم بودم و مث 1بود رفتم سمتش بغلش کردم خالصه  ستادهیکنار مبل ا الدیدر اومدم م ریبغلِ ام از

 ..رف ادمیدردام  شهیهم

 یدیتنهام گذاشت د مانیپ یدیشد!!د یچ یدیتختم افتاد بغضم گرف:خدا جونم د یالاتاق شدم نگام به اهلل با وارد

 و قابو برداشتم دمیباالخره مشکلم کار دستم داد رو تخت نشستم دست کش

 !؟ینیبیخدا منو م-

 ..من که بچه بودمدمیم اوشویچرا من دارم تقاصِ کارِ س یشنویعجز گفتم:اصال صدامو م با

خودمو  دنیچکیرو کلمه اهلل م یگریپس د یکیکردن و  دایهام راه خودشون پ هیرو کلمه اهلل گذاشتم دوباره گر مویشونیپ

 رو تخت انداختم چشامو آروم بستم

 نشست آروم گفتم:نه تو رو خدا میشونیغرق رو پ دیلرزیم پاهام

 باهات کنمیم یباز کمیچکارت کنم فقط  خوامی!؟مگه میزد:تو رو خدا چ یلبخند اوشیس

 خامینم یزدم:نه من باز غیج

 ..دستش ریاومد سمتم زدم ز دستاش

باز کن  لدای!!لدای:دیپچینفرم صداش مدام تو گوشم م هیزدم احساس کردم تو بغل  غیآخر گرفتم ج یول کردمیم تقال

 لدااااایچشاتو 

 هوا بغلم کرد یب هیبابک باال سرم زدم زیر گر دنِیبا وحشت باز کردم با د چشامو

آروم باش تمام شد هر  سیجان ه لدای سی:هگفیو آروم تو گوشم م کردمیم هیبچه تو بغل مادرش تو بغل بابک گر مث

 نجامیبود تمام شد..نگا کن االن فقط من ا یچ

 کنهیچکار م نجایا نیشدم ا رهیخ شیعسل یاز بغلش در اومدم تو چشا عیاومدم سر بخودم

 بود7زد و به ساعت اشاره کرد ساعت  یلبخند دیمو فهماز نگام سوال انگار

 !؟لدای یکنم..تو خوب دارتیب امیخاله گف ب شنیدارن آماده م ریو ام الدی:مبابک

 !؟ومدین نایزدم:آره ممنون..مگه ش یلبخند
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 خوردیجاش بلند شد:خواهش خنگول..داشت صبحانه م از

شروع کردم آماده شدن ساکمو  عیمنم سر رونیزبونه همه انداخت بابک رفت ب یخنگول رو رو ریاز دست ام دمیخند

کردم..بعدم رفتم مامانو به  یسالم و احوال پرس نایهمه آماده بودن با ش نییانداختم و اومدم پا فیتو ک مویبرداشتم گوش

 ..میکرد یبا بابا هم خدافظ ومدتا آخرش صداش در ا دمیبوس یهفته دور2 نیاندازه ا

 فرزاد میومدن نِیالبته اونا با ماش نایاسمیدنباله  میو رفت میبابک نشست نیماش تو

 خونهیم یپرستار 3شینا نگا کردم دختر عمومه خواهرِ بابک هم سِن میالد و امیرِ ترم  به

 لدایسمتم: برگشت

 هووم-

 مانی:چه خبر از پنایش

 لدا؟؟یشده  یزیبا شک گف:چ نایشد ش نیحواسش نبود چشام غمگ یکس یترس سرمو باال گرفتم ول با

 و فقط گفتم:نامزد کرد دمیکش یآه

 !!یییییییییبلند گف:چ یبا صدا نایش

 شده؟؟ یگف:چ ریام

 نگا کرد نهییبرگشت سمتمون بابک هم از تو آ الدیم

 نشده!؟ یزیچ یچیزدم:ه یلبخند زورک من

 با شک گف:واقعا؟؟ ریام

 گهینده د ریگ ریگف:آره ام عیرس نایش

 یزنی:باشه چرا مریام

 نگف و فقط به من نگا کرد یزیچ نایش

 دونه؟؟یم نیاسمی!؟یدی:از کجا فهمنایش

 نگفتم یزی..نه هنوز بش چدمیفهم روزیگفتم:د کردمیم یکه با شالم باز همونجور
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زدم نگام به نگاه بابک گره خورد داشت از تو  ینزد اونم واسه من ناراحت شد لبخند تلخ یحرف گهیناراحت شد و د نایش

 ..شدم رهیخ رونی..نگامو ازش گرفتم و به بکردینگام م نهییآ

 ..مغزو استخوانِ یارشد دکترا2پا دکتره واسه خودش..ترم  هیسالشه و 25هم پسرعمومه  بابک

 نیو پسرا هم با ماش نیاسمیو رانندم  میفرزاد بر نیبا ماش نیاسمیو  نایقرار شد منو ش میشد ادهیپ نایاسمی شیپ رسیدم

 که حواسش به خودش باشه کردیم دیتاک نیاسمیبه  یلینگران بود و خ کمیچرا فرزاد  دونمینم یبابک برن ول

 گف:فرزاد چقد نگران بود نایش میحرکت کرد تا

 یدیبا خنده گف:آره د نیاسمی

 شک گفتم:خب چش بود با

 خنگول یشیخاله م یباد کردت هست دوما:چون دار ینگام کرد:اوال:حواسم به چشا نهییاز تو آ نیاسمی

 نیاسمی یگیذوق گفتم:جون من راس م با

 خنده گف:آره با

 هم به اندازه من خوشحال بود نایخنده ش ریزدم ز بلند

 ی:چرا زودتر نگفتنایش

 میمطمئن شد وزری:خودمون هم دنیاسمی

 ی:مبارکه بسالمتنایش

 یلیخوبه خ یلیگفتم واقعا خوشحال شدم حس خاله بودن دوباره خ کیهم تبر من

نزد  یحرف گهید نیاسمیگف که  یزیچ نایانداختم حس کردم ش رونیمن نگامو ب یبهم کرد ول ینگاه نهییاز تو آ نیاسمی

 نکهیازم حالمو نه ا دنیسوال پرس تیوضع نیچون تو ا نایو ش نیاسمی یهمه درک باال نیته دلم خوشحال شدم واسه ا

اون  تونستیم دیرو غرورمو ازم گرف شا یمانی..فراموش کنم پمفراموش کن خواستمیم کنهیبلکه بدتر هم م کنهیبهتر م

 نینامزدش خورد نکنه..با توقف ماش یجلو یمن اون جور میکه بود یبه حرمت روزها دیبا دیبزنه شا یحرفو پشتِ گوش

 نیاسمیاز فکر در اومدم به اطراف نگا کردم برگشتم سمته 

 !؟یستادیچرا ا-
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 شهی!!میکن یتو رانندگ خامیزد و گف:م یلبخند

 تعجب گفتم:من!؟ با

 نمیچشم از هنراتو بب هیما  نیمنم گفتم بزار بش هیعال تیرانندگ گهیم نیاسمی:نایش

 فهیشو ضع ادهیگفتم:باشه خواهر..پ یلحن الت با

 شد رفتم سوار شدم ادهیپ دیخند نیاسمی

 رمیکه من با سرعت م دیکمربندا رو ببند-

 با خنده گف:اوهوو نایش

 االیکوفت -

 ات باشه شهیگفتم:حواست به بار ش نیاسمیرو بستن رو به  کمربندا

 میعقب موند یلی:باشه حرکت کن خنیاسمی

 به چشم-

 وحشتناک بلند پخش شد یرو زدم و آهنگ با صدا ید یکردم دکمه س حرکت

 (یلیحاج دیآهنگ امروز ام)

با سرعت باال تو بزرگراه سبقت ( امروز امروز روز هر بشه بهتر زندگی کنی کاری باید دیروز نشه امروز،  امروز امروز)

 کردنیم یهم با خواننده هم خوون نیاسمیو  نایش گرفتمیم

 (روز هر بشه بهتر زندگی کنی کاری باید دیروز نشه امروز)

 دست فرمون ولیسوت زد:ا شونیکیتا دختر بودن 3رد شدم اونا هم مث خودمون  ینیکنار ماش از

 :چشت درادنایش

 ناااایخنده گفتم:ش با

 (روز هر بشه بهتر زندگی کنی کاری باید دیروز نشه امروز،  امروز امروز)

 ستادمیا نشیکنار ماش قایفاصله کوچولو دق هیکردم با  شتریسرعتو ب دمیبابک رو د نیماش
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 باذوق:فرزاااااد نیاسمی

 (اشتباهه که نری راهی یوقت،  راهه شروع تو واسه امروز نداره فاصله تو با فردات،  دوباره فرصت یه و امروز)

 زدم و به سرعت از کنارش رد شدم یمن پشت فرمون تعجب کرد چشمک دنیبرگشت سمتمون با د بابک

 کن شتری:سرعتو بنایش

 (تالشو کنی باید برابر دو باشو انرژی از پر امروزو میده ایده یه بهت لحظه هر،  رسیده نوبتت دیگه امروز)

 چقد من امروز فحش خوردم گرفتمیسبقت م یکردم و بطور وحشتناک شتریب سرعتو

 یکن یکار باید دیروز نشه امروز،  امروز امروز روز هر بشه بهتر زندگی کنی کاری باید دیروز نشه امروز،  امروز امروز)

 ..(بهتر بشه هر روز یزندگ

 **4فصل **

** 

 بود نگا کردم ستادهیکه که مث اجل رو به روم ا یسیبه پل میشد ادهیپ نیاز ماش زونیآو ی افهیق با

 یدار نامهیگواه لدایتو سرمون.. میزیبر ی:حاال چه خاکدیآروم پرس نایش

 نگاش کردم:نچ مظلوم

 راننده بودم گمی:من منیمیاسی

 عجبب کردیم یرانندگ نیا دیکوره ند یفکر کرد نیاسمی:آخه نیمیاسی یخر یلیخ یعنینگاش کرد, یجور هی نایش

 گرف خندام

 میستادیبه صف ا ایبچه دابستان مث

 نامه یگواه نیاومد سمتمون:کارت ماش سِیپل

 هست!؟ ی:چدیاز دهنم پر هوی

 هم محکم زد به دستم خفه شدم نیاسمیخنده دستشو رو دهن گذاشت و ازمون دور شد  ریزد ز یپق نایش

 :ببخشید جناب سروانیاسمین



 

 
25 

 هست آره!؟ ی:که چسروان

 دیهوا دهن وا کردم:آقا از دهنم پر یب باز

 لدای:خفع شووو دیلب غر ریز نیاسمی

 ادهیپ ریو ام الدیشدند پشت بندش م ادهیپ نیبابک بود بابک و فرزاد از ماش نیاومد برگشتم ماش نیتوقف ماش یصدا

 شدند

 شده!؟ ی:چفرزاد

 .دونمیگفتم:نم مظلوم

..سرعت تو بزرگراه سبفت سرعت باال و بازم یبار تخلف کرد10از  شی!!خانوم شما امروز بیدونیبا تعجب گف:نم سروان

 نگیبره پارک دیبا نی...ماشدیندار نامهیگواه دیگیت سبقت االنم که مسبقتو سبق

 ..دیایگفتم:جناب سروان لطفا کوتاه ب عیسر

 ببر اونور لدایتو  نیاسمی:فرزاد

 ..کردم:آخه چرا برم یاخم

 گهیبرگشت سمتم:د برو د تیبا عصبان بابک

 بابک نینذاشت و دستمو کشوند و بردم سمته ماش نیاسمی یجوابشو بدم ول خواستم

 سرم زنهیداد م هیجوابشو بدم فک کرده ک یذاشتیم نیاسمی:اه ول کن دمیاز تو دستش کش دستمو

 یاسی گهیم وی:کنایش

 کالفه نگام کرد:بابک نیاسمی

 گف!؟ ی:مگه بابک چنایش

 هیگر ریبهم بگه پشت چشمت ابرو بزنم ز نفریدلم پر بود که تا  انقد

 سرم زنهیو با بغض گفتم:داد م هیگر ریهوا زدم ز یب

 !؟لدایبا ُبهت نگام کرد: نیاسمی
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 نیاسمیحوصله گفتم:ولم کن  یب

 اورده ریگف مگه!؟حاال بابکم وقت گ یگف:بابک چ یعصب نایش

 داره فیلوس تشر کمیخواهر ما  نینگف بابا ا یچیمن گف:ه یبه جا نیاسمی یندادم ول جوابشو

 کرد پسرا برگشتن سمتمون مهینبره و فقط جر نویجواب ندادم انگار سروان قبول کرد که ماش باز

 یکنیهم م هیرو دستمون گر یانداخت300 لدایبه من کرد: ینگاه فرزاد

 نگران نباش دمشیسرد گفتم:خودم م یلیخ نیبه رفتارم نبود واسه هم حواسم

 لدااااااایبا تشر صدام زد: نیاسمی

 لدا؟؟ی:چته ریام

 میبر یچیبغض گفتم:ه با

 نِیکه عالمو آدم بفهمن تو ماش یکنیم یکار هی یشیناراحت م یکه وقت لدایمردشورتو ببرن  یاز کنارشون رد شدم ا و

از  وردین دلم طاقت یول نیاومدن تو ماش نایو ش نیاسمیفرزاد بود نکنه از دستم ناراحت شد  شِیدلم پ یفرزاد نشستم..ول

 شدم ادهیپ نیماش

 لدایاومد:کجا  نیاسمی یصدا

 االن امیم-

 یبا لبخند گف:چته وروجک دوباره چ نییپا دیرو کش شهیش دیبابک فرزاد جلو نشسته بود منو که د نِیسمته ماش رفتم

 !؟یخایم

 ؟؟یبغض گفتم:از دستم ناراحت شد با

 زد:نه خنگول ناراحت چرا!؟ یلبخند

 یشل شد:خوبه فکر کردم ناراحت شد شمین

 :نه قربونت ناراحت نشدم..بروفرزاد

 زدم:من رفتم یچشمک
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سمتم برگشتم که  ومدیداشت م ن؛بابکیاومد برگشتم سمته ماش نیباز شدن در ماش یرد شدم که صدا نیکنار ماش از

 برم

 لدایاومد: صداش

 !؟لدای:ستادیدرست پشت سرم ا ستادمیا

 ؟؟یرو شونم گذاشت:از دستم ناراحت شد دستشو برنگشتم

 لوسم یلیپُر بود یا شاید بقولِ یاسمین خ گهید ینزد من دلم از جا یرو لبم اومد ناراحت!؟بابک که حرف یلبخند

 یستیاونم لبخند زد:پس قهر ن دیسمتش لبخندمو که د برگشتم

 باال انداختم:نچ ابرو

 :خوبهبابک

 اشاره کردم:برم نیماش به

 .. :برودیخند آروم

 هم پشت سر ما نگه داشت بابک

 من رفتم-

 :برو شکمونایش

 یخوت-

 بره اونور تونیکیگفتم: ریام الدویبابک در عقبو وا کردم رو به م نیسمته ماش رفتم

 رهی:ها خالدیم

 غذا بخورم خامیم-

 الدیم می:برریام

 تونیکیگفتم -

 چکدومیه ایدوتامون  ایشد: ادهیگرف و پ الدویدسته م ریام
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 دیباال انداختم:البته جا هست دوتاتون باش ییابرو

 میسر به سر اون دوتا بزار کمی می:نه برالدیم

 رفتن و

 ضای:مردمیخند

 غذا بخور ایکنه تو ب یبه بابک گفتم:بزار فرزاد رانندگ رو

 گهی:راست مفرزاد

 میشد فرزاد نشست پشت فرمون منو بابک هم عقب نشست ادهیزد و پ یبه من انداخت لبخند ینگاه بابک

 جلو ادیب تونیکی ستماین تونیمن راننده شخص یگف:هو یبا لحن باحال فرزاد

 جلو امیغذا رو خوردم م وونهیبا خنده گف:حرکت کن د بابک

 ..نثارمون کرد و حرکت کرد ییپروو فرزاد

 ..یطرفه بابک سرمو باال اوردم:ب دمیکش شویکیذاشتم واسه خودم گ شویکیپرس غذا رو,رو پام گذاشتم  تو

 بخودم اومدم:بابک عیسر ینگام تو نگاش قفل شد ول کردینگام م رهیقطع کردم بابک خ حرفمو

 خورد:بله!؟ یتکون

 ریابرو به ظرف تو دستم اشاره کردم:بگ با

 حرف غذا رو گرف یب

 نیتو ماش یبریم یگرفتیخو غذا رو م لدایخدا لعنتت کنه  کردمیگاهشو حس م ینگاه گاه ب ینیطول غذا خوردن سنگ تو

 غذا بخور ادیبود که نتونستم ز نیانقد نگاش سنگ یکردیکوفت م نیاسمی

 ظرفو بستم در

 شد!؟ ی:چبابک

 شدم ریزدم:س یمصنوع لبخند

 ینخورد ادیباال:تو که ز دیپر ابروهاش
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 ستیگشنم ن ادیز نیخوردم واسه هم تیبسکو کمی نیسوال نپرسه گفتم:تو ماش گهید نکهیا واسه

دستم حس کردم  یدست بابک رو رو یشده بودم که گرم رهینزد اوخششش..به جلو خ یحرف گهیگف و د یاهان بابک

 ؟؟یزد:خوب ینگامو بش دوختم لبخند عیگر گرفتم سر

 زور لبخند زدم:آره به

 .م برداشتپا یدستش در اوردم دستشو از رو ریدستمو آروم از ز و

 جلو امینگه دار ب یخای:فرزاد مبابک

 کردم ی:نه قربونت راحت باش شوخفرزاد

!؟سوالِ براتون که کیه؟؟دوستِ بابکِ اوشیدادم چشامو بستم...س هیتک شهینگف سرمو به ش یزیزد و چ یلبخند بابک

چرا اون  دونمیبره نم ادمینتونم از  چوقتیه دیواسمون مونده که شا یاالن کجاست؟؟نمیدونم فقط ازش یه ترس از بچگ

 ینجوریا چوقتیاون زمان حواسشون به من بود ه ریام الدیم ایاگه بابک  دیزمان بابک مث االن حواسش بهم نبود شا

 یباز یبرا رفتمی..من ماوشیخودِ س دیشا ایمامان؟؟ ایالد؟؟یم ریمقصر بدونم..خودم!؟بابک؟؟ام ویک دونمی..نمشدینم

که  یکون..با تشدیم کیو به من نزد کردیبچگونه سواستفاد م یایباز نیاز ا اوشیس یخواهرِ سیاوش ول کردن با ستاره

 یکنیم هیگر لدا؟؟چرایشده  ی:چدیخوردم چشامو باز کردم بابک نگران پرس

شده بود ملکه  اوشیکه س ینگام تو نگاش قفل شد چقد دوست داشتم بهش بگم اصال چرا نگفتم؟؟چرا اون زمان دوباره

 عذابم بش نگفتم

 انداختم:خوبم نییپا سرمو

 ؟؟یخوب یگیم یکنیم هیگر یبا حرص گف:دار بابک

 نده ریخوبم بابک انقد به من گ گمیخودش جواب دادم:م مث

 :بابک ولش کن بزار تو حالِ خودش باشهفرزاد

 ..فعهدی یبا مکث نگاشو ازم گرف منم اشکم پاک کردم تو از کجا اومد بابک

 منتظرتون بود آخرشم همونجا رو مبل خوابش برد10:بچم تا ساعت اسمنی

 :خاله قربونش بشه که انقد نازهنیاسمی
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 یکنیخنگولمون چه م یلدایکه کنارم نشسته بود برگشت سمتم:احوال  حامد

 یکنینم تیخواهرمو که اذ یکنیتو چه م یچیخوبم..ه ری:از دسته امدیتا اصفهانم رس ریخنگول ام نیگرف ا خندم

 گف:من!!مگه جرعت دارم عیسر

 می:خوبه خوبه ازت راضدمیخند

 وونهیخنده و زد رو پام:د ریز زد

 ستیگرسنتون ن شی:بچه ها خدااسمنی

 میخوریحتما م یاریب ی:حاال زحمت بکشریام

 یی:تو هنوز شکمودیخند اسمنی

 میکن یخودمون رو خال نجایا میمجبور رسنیانقد تو خدمت کم بهمون م می:چکار کنالدیم

 و زد: پس گردنِ خاک تو سر منحرفت دیهم خند الدیخنده م ریزد ز هوی ریام

...حامد جان اتاق بچه ها ادیگشنشه پاشه ب یآشپزخونه.هر ک دیایب نیزده به سرشو پاش یاز جاش بلند شد:گشنگ اسمنی

 رو نشونشون بده

 از جاش بلند شد:چشم حامد

بود  نایاتاق واسه منو ش هیکه بهم دارن زدم و از جام بلند شدم پشت سر حامد رفتم  یهمه احترام و عشق نیبه ا یلبخند

 تخت انداختم ی..تا وارد اتاق شدم خودمو روریام الدویاتاق هم واسه بابک و م هیو فرزاد بود  نیاسمیاتاق واسه  هی

 :پاشو لباساتو عوض کننایش

 خسته ام-

نگام کرد چشامو واسش لوچ کردم:ها چته حالم  قیبرگشت سمتم دق کردیمانتوشو باز م یحال که دکمه هاهمون  در

 خوبه میلیخ

 ......نزد یزد و حرف یلبخند

وقت شب  نیکه ا هیشب خب کدوم خر2 دمیساعتو د یکیچشامو باز کردم به زور تو اون تار میگوش برهیاحساس و با

دستام یخ زدن چشام  مانِیشماره پ نکهینگا کردم شمارش آشنا بود واسم! راه دارم روشن شد ا یبهم به گوش زنهیزنگ م
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نگا کردم منتظر موندم که  یبه گوش یشد با حالت زار قطعدستمو بردم جلو که جواب بدم  دیلرزیدستم م زدیدو دو م

ه سقف چرا زنگ!!مگه نامزد گذاشتم چش دوختم ب نمیرو س ویگوش دمیزنگ نزد دراز کش گهید یزنگ بزنم ول

 من از خودش نبود پس چرا االن زنگ زد!؟ ینداره؟؟مگه تمام هدفش از اون کار دور

بودم..انقد  یدستام شل شد افتادن کنارم چشامو بستم و منتظر لرزش گوش امیپ کیاز  غیدر ینگا کردم ول یگوش به

 ...که خوابم برد دیانتظار طول کش

 و بغلش کردم دمیچشامو باز کنم دست کش نکهیکردم بدون ا دارینه نسترن بخاله خاله گفت یصدا با

 خاله قربونت بشم-

 ادیمحکم ابراز احساست ز و

 جونم چقد تپل شده یباز کردم تا صورتِ ماهشو ببینم ا چشامو

 یوروجک تو چقد خوشکل شد-

 بچه نیجونم ا یا نمیو سرشو گذاشت رو س دیذوق خند با

 خاله نسترن عشقِ-

 :بلهنسترن

 خاله عاشقته یمیدونست-

 ذوق گفت:آره..منم عاشگتم آله با

 بغلش کردم:آخ قربون حرف زدنت بشه خاله محکم

 نشست رو شکمم دردم گرف:اوخ دفعهی

 شد خاله( یسود آله )چ یگف:چ نگران

 یبگ یخواستیم یقربونت..خوب بگو چ یچیزدم:ه یلبخند

 برات( دمیکش یخاله نقاش ایبالت )ب دمیتس یآله نقاس ایذوق کرد:ب بازم

 امیباشه خاله بزار لباسامو عوض کن االن م-
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 کج کرد:باس )باش( سرشو

 ینیریدستامو دو طرف صورتش گذاشتم و محکم بوسش کردم:آخ خاله به فدات انقد ش دوتا

 جام بلند شدم رفتم صورتمو شستم و لباسامو عوض کردم از

 م:تمانسترن

 میلبخند برگشت سمتش بغلش کردم:آره خاله تمام بر با

 می:بلنسترن

سمته دفتر  دیتپلش دو کلیبا اون ه نیرفتم تو اتاق نسترن گذاشتمش زم ومدیم نییصدا بچه ها از پا رونیاتاق اومدم ب از

 که افتاده رو تخت دستش گرفتش شینقاش

 (دمیخاله تو رو کش ای)ب دمیاله تولو کش ای:بنسترن

 از دستش گرفتم ینقاش

 ..دامادته آله نیاز آدمکا گذاشت و گف:ا یکی یرو انگشتشو

 من عروسم یعنیخنده گفتم: با

 (دمی)آره قشنگ کش دمیذوق گف:آله اشنگ کش با

 ببرمش واسه خودم شهیقشنگه..دستت درد نکنه م یلیکردم:قربونت آره خ بوسش

 کم بغلش کردمآره تکون داد از حرص مح یبه معن سرشو

 اومد اسمنیاتاق باز شد  در

 نکن خستس داریکرد:نسترن مگه نگفتم خاله رو ب یمن اخم دنید با

 بهم دیبغض کرد و چسب نسترن

 کرد..دلم واسش تنگ شده بود دارمیخوب کرد ب یچکار بچه دار-

 زد یلبخند نسترن

 نییپا ای:باسمنی
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 امیباشه االن م-

 بهم زد و رف یچشمک

 !؟نییپا میبه نسترن گفتم:ما هم بر رو

 می:بلنسترن

 (یبرینم وی)نقاش یبلینم ویکه گف:نقاش نیگذاشتم زم دفترو

 هیبق شهیپ میحاال بر رمیگیچرا بعدا ازت م-

 ..نییپا مینگف بغلش کردم و رفت یزیچ نسترن

 **5فصل **

 :به باالخره شازده اومدحامد

 ریخب یبه حرفش زدم:صبح همگ یلبخند

 ساعت خواب ری:صحبت بخریام

 بازار میبر میخواست لدای یخابی:چقد منایش

 میریم میکنیخبرا نباشه ها وگرنه ولت م یگف:فردا از ا نایبدون مکث پشت سر ش نیاسمی

 !!لدایخسته بود مگه نه  چارهیخب ب دیزنیغر م یگریبعد د یکی:بابا بسه شما هم..بابک

 نگام کرد نگاشو دوس نداشتم اصال یجور خاص هی

 ...از نگاش گفتم:آره خو خسته بودم ییرها واسه

 من خاله بره صبحانه بخوره شهیپ ایبرو آشپزخونه صبحانتو بخور..نسترن ب لدای:حاال وقت هست..اسمنی

 با خاله صبحانه بخورم( رمیصوبونه بخولم )نه منم م لمیگردنمو محکم گرف:نه منم با آله م نسترن

 یکنیم وونهیکرد:نه حاال خاله رو د یاخم اسمنی

 اسمنی ی:چکارش دارادیاحساست ز ابراز
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 شناختااایلحظه ساکت نشد خودِ یاسمن بچشو م هیوروجوک  نیبا خودم بردمش تو آشپزخونه تو طول صبحانه خوردن ا و

 ...کنهیم وونمیکه گف د

 فرزاد گمیم یبا خنده گف:نه جد نایش

 گفتم ی:خو منم جدفرزاد

 بش بگو یچ هیبا حرص گف:اِ یاسمین  نایش

 کننیولش نم گهید ترسهیاز سوسک م دنیحاال فهم نایش چارهیفرزاد قهقه زدن ب حامدو

 ترسهیهم م یکه از ماه لدای ترسهیخوبه از سوسک م نایبهو گف:حاال ش بابک

 تو هم لدایگف:عجبببب  یبالحن جالب الدیم

 که وضعش خرابتره نیبا خنده گف:اههههه ا حامد

 بابا گهیزدم:حااااااامد...دروغ م غیج

از ترس  نایبود اونشب تو خونه فرزاد یمتعجبه گف:اِ من دروغ میگم ک یعنیکه  یاز مبل گرف و با لحن شویتک بابک

 کرد سمیخ یماه

 ..گف:حاال خوبه خود هوی ریام

 ریجلو دهنشو گرف:تو رو خدا خفه شو ام دفعهی الدیم

 آدم بشه خرتر شده نکهیا یرو به ما گف:خدمت بش نساخته به جا و

 چته آروم نایخنده که بابک تشر زد:ش ریبلند زد ز نایش

 رونیب میواسه شب بر دیجمع کن دیپاش دیرو ول کن نایوسط بحث:بسه ا دیبا خنده پر اسمنی

 جمع کنن لویشن وساخانوما پا گهی:راست محامد

 دیخر دیشما پاشو با بابک و فرزاد بر زمی:نه عزاسمنی

 یفرستیم یتا کمک2که  یدار دیمگه چقد خر اسمنیجان جدت ول کن  عیچشاش درشت شد:پ حامد

 گرف از حرف زدنه حامد خندم
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 چقده یفهمیم دمیم دویخر ستیبا خنده گف:پاشو پاشو غر نزن حاال ل اسمنی

 میگف:په ما هم بر عیسر الدیم

 با تعجب گف:کجا اسمنی

 ..ارنیب توننینفر نم3همه جنسو  یگف:گنا دارن ا یبا لحن باحال ریام

 نثارشون کرد و رف تو آشپزخونه یمسخره  اسمنی

 ....خینم یزی:تو چنیاسمیبرگشت سمته  فرزاد

 !!برام یخری..مخامیگفتم:چرا من کاکائو م عیهنوز تمام نشده بود که من سر حرفش

 برات خرمیفرزاد بابک جواب داد:من م یجا به

 ی:مرسدمیبه روش پاش یناراحت نشه لبخند نکهیکردم اه باز از اون نگاها بهم انداخت ناخوداگاه واسه ا نگاش

 ...زد:خواهش خنگول یچشمک

 یتو نگاش قفل شد چشاکنارم برگشتم بابک بود برگشت سمتم نگام  یبا حس نشستن کس دادمیتو آب تکون م پامو

 زدم:بابک غیانداخت و رفت تو آب از ترس ج نییاز سکو خودشو پا دفعهی زدیبرق م شویعسل

 شده باشه دل تو دلم نبود یپاش خال ریز نکهیرونم بود از فکر ا یسر پا آب تا رو ستادمیرو دهنم گذاشتم ا دستمو

 صداش زدم:بابک نگران

 نجامیاومد:من ا صداش

 عالمت سوال شده بود خندش گرف هیکه شب افمیاز ق کنهیب نگا کردم وا اون اونجا چکار موسط آ به

 بیا بیرون بابک خِیحرص داد زدم:آب  با

 طرفم دیدوینسترن اومد برگشتم مث جت داشت م غِیج یصدا

 نه نسترن نه-

 شیگر یچشامو بستم و منتظر صدا کردمیهوا معلق بود و من مث اسکال نگاش م نویزم یگفتم و نسترن رو رید یول

 بودم
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 وردشیسمته آب و م بردشیم یپر از ذوقش چشامو باز کردم تو بغلِ بابک بود بابک هم ه یغایج یبرعکس صدا یول

 باال

 عمو میتون یگف:آب آب باز غیبا ج نسترن

 عمو خِینسترن پرت کرد تو هوا:آب  بابک

 یبا حرص گف:عمو آب باز نسترن

 ایخوریکردم:نسترن نه آب سرده سرما م یاخم

 ادیب رونیرفت تو هم و بغ کرده تالش کرد از بغلِ بابک ب افشیق نسترن

بقیه..تو هم برو تو ماشین االن  شِیپ میانداختم و آروم گفتم:بر نییسرمو پا کردیپلک زدن داشت نگام م یاما بابک ب و

 یسرما میخور

 باال ری..سرتو بگیانداخت نییگف:چرا سرتو پا یبا لحن آروم بابک

 لحنش تعجب کردم سرمو باال گرفتم از

 اسمنیرف سمته  یمکث با ناراحت یسکو پارک گذاشت و نسترن ب یرو رو نسترن

 به سکو نگا کردم یبرم باال با حالت زار یحرکت رفت باال سکو اوخ حاال من چه جور هیبا  بابک

 بده بابک اومد:دستتو یصدا

باال که خوردم  دمیباال انقد محکم کش دمیدستمو تو دستش گذاشتم و کش یمکث چیبه دست بابک انداختم بدون ه نگامو

بدون  عیانداختم هول شدم و سر ینگاه نمونیکم ب یقدم رف عقب نگاش رو به چشام دوخت به فاصله  هیو  نشیبه س

 .....حرف از کنارش گذشتم و اما

اخم  الدیبا شک م نیاسمیو  اسمنی کردینگام م یبگم که با لبخند گشاد نایمنو بابک...از ش یها رومشکوک بچه  نگاه

 کنارِ میالد نشستم هنوز نگاش اخم داشت کردنیم یداشتن باز الیخیب ریفرزاد و حامدو ام یکرده بود ول

 !؟هیترس و شک نگاش کردم:چ با

 یدی؟؟شنیبابک بش کهیشکل نزد نیو به ا ینجوریا نمیماه نب1 نیتو ا گهیبار د1باال نره گف: کردیم یکه سع یصدا با

 ؟؟یتعجب گفتم:چه جور با
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 یدیکرد آروم باشه:گفتم شن یسع الدیم

 الدیکردم:م یاخم

 !!یدیبلند گف:شن دفعهی

 بود دهیانقد باشعور بودن که نگام کنن و اما بابک که تازه رس یزده سرمو باال گرفتم ول خجالت

 ... !؟الدیشده م ی:چکباب

 یچیکرد و محکم جواب داد:ه یاخم الدیم

 انداختم:باشه نییحرفمو سرمو پا یدیفهم یعنیبه من نگا کرد  و

 خنگول نیگف:آفر آروم

 ..بهش زدم یکنار گذاشتم و لبخند قهرو

 لدایسرشو رو پام گذاشت: الدیم

 یگرفتم:جونم داداش زدیحرف م ین یدر موردِ ن نیاسمیاز نسترن که داشت با  نگامو

کرد..اگه آره بگو برم بزنم لهش  تیخواهر خنگول خودمو اذ ی!؟کسی..همش تو خودتستی:چند روزِ حالت خوب نالدیم

 کنم

بود  یرتیغ ینجوریا شیسال پ9گاه  هیتک نیکاش ا یکه اسمش بردارِ ا یگاه هیگاه تک هیزدم من عاشقِ این تک یلبخند

 من بود یحواسش به کارا ینجوریا

 نگرانِ میالد اومد:یلدا!؟ یصدا

 تمام احساس خواهرانه جواب دادم:جان یلدا با

 ی..تو که منو نگران کردیخواهر یزد:خوب یلبخند

 مونده؟؟ تیاز سرباز گهیزدم:دلم واسه صورتت تنگ شده بود..چقد د ینیدلنش لبخند

 مانیاز پ ای گفتمیم اوشیاز س گفتمیبش م یخب چ چوندمشیچقد قشنگ پ نیدید

 گهیماه د4:الدیم
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مدرسه  یبعدشم بچتو بفرست یبعدشم بچه دار بعدشم بچتو بزرگ کن یکن یعروس دیخدا رو شکر کم مونده..بعدشم با-

 خانومت ویکنه بعد خودت بمون یبعد دانشگاه بعد عروس

 رمیخنده گف:بعدشم حتما بم با

هزار  دیاز خانوادم نباشن شا یکی دیشا یروز هیدوست نداشتم فک کنم  چوقتیغض کردم هرو که آورد ب رمیبم ی کلمه

از فکر در  الدیبکنم با حس آغوش م زاموینتونستم فکر از دست دادن عز چوقتیه یبار به نبودن خودم فکر کردم ول

 اومدم

 مونمیزنده م یتو یک دِینکن من غلط کردم اصن..من تا آخر عمر فقط به ام هیگر الدیگف:قربونت بشه م مهربون

 ادیابراز احساست ز محکم

 یاشکشو در اورد یبش گفت یچ الدی:ماسمنی

 چقد دل نازکه یشناسیرو م لدایواال تو که  یچیو محکم به خودش فشردم:ه دیخند الدیم دمیباال کش موینیب

 ..که حس بودنش بهم احساسِ قدرت میده یرو شونه برادرگذاشتم.. الدیرو شونه م سرمو

 هیگاه  هیتک هیماله  نایبا عشق نگا کردنا فقط ماله عشقته نه ا نیسر رو شونه گذاشتنا ا نیبغل گرفتنا ا نیگفته ا یک اصال

 ..عشق یهم در آخر برا دیمادر شا هیخواهر و  هیپدر  هیداداش  هیبردار 

 یباز ایب الدی:مریام

 !؟حتما پاسوری:چالدیم

 رف:ُامُل خر الدیبه م یچشم غره  ریام

 امل..امل عمته خرفت یبه من نگ گهیزد:د ریبه ام یخم شد پس گردن میالد

 کنهیقلوه باور نم2 میگیهم م یبه هر ک ستنیهم ن هیشب شونیچیه یدوقلون ول نکهیدو نفر با ا نیگرف از حرکات ا خندام

 ریام یول یدرشت و لباس قلوه  یچشا دهیکش ینیب یعسل یچشا دیصورتش سف رهیت یمث مامانِ موهاش قهو ریام آخه

 افهی.. در کل دوتاشون قیو لباشم معمول دهیکش ینیب یرنگ صورتشم سبزس چشاشم معمول یمث باباس چشم ابرو مشک

 هاشون خوبه
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تمام  الدیم یو زیاد مردونه نیست ول الدِیتر از م طونیش کمی ریام ستیهم ن هیشب شونیچیاخالقاشون بگم که ه از

 ریبرعکسه ام کنهیمردونه رفتار م الدیخانومانه رفتار کنه م دیحرکاتش مردونه و بجاس..مث به دختر که با

 یوسط دیایب دیکنیمجاز م ریغ یچقد باز گهیحوصله گف:اه بسه د یب نایش دفعهی

 ..گف:اصال که عیسر فرزاد

 داد زد:آقا بابک تقلب کرد بابک تقلب کرد دهیفهم یزیقطع کرد و با ذوق انگار چ حرفشو

 کرد بلند شد رفت باالسرشون یاخم نیاسمی

 !؟رهیسرشو باال گرف:ها خ فرزاد

 طرفه فرزاد:بده به من دیدستشم کش هیدستشو به کمر زد و  هی نیاسمی

 !؟یگف:چ جیگ فرزاد

 :پاسورا رو بده به مننیاسمی

 به پسرا نگا کرد فرزاد

 کشهیهممون رو به چوب دار م نجایهم دمیجور گارد گرفته که اگه بش ند هی نیاسمیبابا  نی:بدحامد

 دیپروو نشن نخند نکهیواسه ا یمعلوم بود خندش گرفته ول نیاسمی افهیق از

 فشیآخرم موفق شد و پاسورا رو ازشون گرف انداختشون تو ک میکردیباز نگاش م شیبا ن نایش اسمنویمنو  یول

 ریهم پرت کرد سمته ام توپ

 من که فعال قدغنه یوسط دیبر نیبه ما کرد:پاش رو

 با ذوق گف:خاله قربونش اسمنی

 تونم؟؟ ی:بابا منم بازنسترن

 خاله باشه!؟ شیپ نیتو بش یشیاوف م نیزم یوفتیخم شد نسترنو ب*و*س کرد:نه فدات شم م حامد

 سرشو تکون داد:باش نسترن
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 ییرو لبش نشست انگار حرصش کرد چون رفت سمته نسترن بغلش کرد و محکم بوسش کرد:آخ دا یلبخند الدیم

 یفدات انقد تو حرف گوش کن

 ..تو بزن الدیم ایداد زد:ب ریام

 گذاشت نینسترنو زم الدیم

 ی:منو فرزاد نخودحامد

 کرد یچه خودشو نخود کلیه نیخنده با ا ریز زدم

 رو لدای نیبب اسمنیمظلوم گف: حامد

 شد شتریب خندم

 ینخند به شوهرم گنا داره باشه شما دوتا نخود لدایبا خنده گف: اسمنی

به فرزاد که پاشو صد و هشتاد  خوردیزد داشت م الدیبودن پرتاب اولو م ستادهیدو طرف ا الدیوسط بابک و م میرفت همه

 ..نیزد:هوووو ا غیکرد توپ که رد شد ج درجه باز

به بابک نگا کرد:تف به گور  یاما...هنوز حرفشو کامل نزده بود که بابک توپو پرت کرد و محکم خورد بش با حالت زار و

 نامردت

 باال انداخت یبا خنده شونه  بابک

 نشست نیاسمیرفت کناره  فرزاد

 خانوم منهااااا یدید ولیبُل گرف حامد محکم بغلش کرد:ا هیجلو و  دیپر اسمنیتوپو پرت کرد  الدیم

 :ول کن حامد زشتهدیخند اسمنی

 گذشته بود فقط من مونده بودم یاز باز قهید10گونشو محکم ب*و*س کرد و ولش کرد  حامد

 پاس2تاو 7داد زد: اسمنی

 دمیدویم شتریب یکردن با انرژ قبول

 ااااینزن الدیجون من م-
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 نخورد یپرت کرد ول الدیم

 یکیداد زد: نایش

 نکن عمیبابک نگا کردم:جون من نزن ضا ه

 و توپو پرت کرد بازم نخورد دیخند

 ....که الدیسمته م دمیدویپرتاب م نیداشتم واسه آخر میتا رفته بود6 تا

 ززززمیعز مانیاومد:پ ینازک دختر یصدا

حس نکردم فقط نگام به  یدرد یعنینزدم  غیتوپو با صورتم همانا ج دیبرگشتم همانا و برخورد شد یبرگشتم ول ستادمیا

 ....بود مانیپ

 **6فصل **

 لدایاومد: الدیداد م یصدا

 جونیاومد رو تازه حس کردم پامو ب یم مینیرو که از ب یخون یرف گرم جیسرم گ هویگرفتم  مانیبا مکث از پ نگامو

 ستادنیشدن نشستم رو چمنا همه کنارم ا

و تا گوشم  دیاز گوشه چشم چک یو سرمو گرف باال تا سرمو باال گرفتم قطر اشک مینیدستمال رو گذاشت رو ب عیسر الدیم

 رف

 !؟یخوب یخواهر لدای:اسمنی

پس زدم نگام باز رف سمته  الدیشدت گرف دسته م میگر اسمنیمهربون  یصدا دنیبا شن شهیو دوباره مث هم دوباره

 محکم بغلم کرد الدیگذاشتم م الدیم نهیسرمو رو س نمشینب گهید نکهیواسه ا مانیپ

 که نشد تیزیقربونت بشه چ الدیم لدای:آروم باش الدیم

 یزدیحرف نم ینجوریا چوقتیه کنمیم هیچرا دارم گر یتو رو خدا حرف نزن بدتر نکن وضعمو اگه بدون الدیم نگو

 ..یکردینگامم نم گهیهم اصن د دیشا

 بغلِ میالد بیرون کشیده شدم از

 ..لحظه هیگف: الدیبود رو به م بابک
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 از جام بلندم کرد و

 شیبری:کجا مالدیم

 :آب بزنه تو صورتشبابک

 کرده بودم ریو بابک گ الدیوسطه م قایها رفته بودن و من دق بچه

 الدیم خورمشیبا حرص گف:نم بابک

 شیبخور یخایکه فکر کنم م هیوردنباال انداخت:مگه خواهر من خ ییابرو الدیم

 زمینگا کردم لب زد:حواسم بهت هس عز الدیگف و دسته منو کشوند با خودش به م ییبرو بابا بابک

نگاش به من بود نگامون تو  مانیپ ختیتو دلم ر یزیچ هیاحساس کردم  هوی مانیزدم نگام دوباره رف سمته پ یلبخند

 ستادمیرو به روش ا قایدق دیدستمو کش دفعهی..شدیم دهیهم قفل بود و دستم توسط بابک کش

 ؟؟یکنیرد نگامو گرف:به کجا نگا م بابک

 جایگفتم:ه عیشدم سر هول

 نی:آها بشبابک

 گفتم:ها!؟ جیگ

 و مجبورم کرد باز برم تو آب دیو دستمو کش دیخند

بود که مطمئن بودم  مانیپ شهیتمامِ فکرم پ شدیم دهیدستشو زد تو آب و زد تو صورتم دستش که تو صورتم کش خودش

 دوباره آب زد تو صورتم کنهیداره نگا م

 کنهیزد:درد نم مینیبه ب دستشو

 بچه ها گفتم:نچ مث

 حواسم پرت شد هوی خوامیزد:معذرت م یلبخند

 گفتم:اشکال نداره آروم

 لدای:بابک
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فوق  شیکه ناخوداگاه سرم اومد باال و نگام قفل چشاش شد واقعا چشاش معرکه بود عسل لدایگف  یاحساس هیبا  جوری

 العاده بود

 فوقِ خشنِ میالد به خودم اومدم یکه با صدا میچقد همو نگا کرد دونمینم

 :یلدامیالد

 سرمو برگردوندم سریع

 باال ایتو هم بود:ب الدیم یاخما

 اومدم باال الدیم یبرد اخما مادیاز  مانیکال پ دیدستشو سمت کش و

 کمک کنم ایباال  یایخشک رو به بابک گف:م یلیخ الدیم

 دیکالفه گف:شما بر بابک

 دستمو کشوند و با خودش برد الدیم

 توش کننیتا دختر کار م3 اریبه من گف:برو اون فروشگاه واسه نسترن پفک بخر ب رو

 بخورنت خانیمگه دخترا م یعنیجور نگاش کردم  هی

 گهیخودشو نگه داشت برگردوندم و زد پشت کمرم:برو د یبود خندش گرف ول معلوم

قفل شد و دوباره حالم  مانیموهامو کنار زدم باز نگام تو نگا پ دمیتو صورتم آروم خند ختنیقدم رفتم جلو که موهام ر هی

 بد شد

 بشه یطوالن الدینگام به م ادینذاشت ز الدیم یصدا اما

 گهی:د برو دالدیم

 پولو حساب کردم برگشتم دمیخر یو اندازه تعداد بستن پسیتا پفک و چ3انداختم و رفتم سمته فروشگاه  نییپا سرمو

 اصفهان ادیموقعها م نیو گفته بود هر سال ا هیهم اصفهان مانیرف پ ادمیهمانا!!چرا من  مانیپ دنِیهمانا و د برگشتنم

 سالمرو لبم اومد: یلبخند ناخوداگاه

 یزنیتا پسر ل*ا*س م2االن جلو خانوادت با  یول رونیب یایب دهیزد:واسه ما مامانجوت اجازه نم یپوزخند
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 انداختم نییپا سرمو

اون پسرا د*س*ت  نیو دست زدن بهت حرام بود االن اون ب یبود غمبریصداش اومد:واسه ما که دختر پ دوباره

 نبود یچیه یشدیم یم*ا*ل*

 لدایدم گوشم گف: قایاومد جلو دم گوشم دق دیاز چشمم چک یاشک قطره

 متنفرم..الخصوص خودت ندازهیتو م ادیکه منو  یباال اوردم تو چشاش زل زدم :از هر چ سرمو

گونم سُر  یاشکام تند تند رو دیبه گوشم رس شدیپاش که ازم دور م یگرفتم صدا ایبستن خچالیبستم دستمو به  چشامو

 ندازهیتو م ادیکه منو  ی:از هر چ شدیتو گوشم نجوا کنان پخش م مانیپ یگرفتن صدا یمیخوردن اینا هم منو به باز

 متنفرم..الخصوص خودت

 شدیمدام تو گوشم تکرار م صداش

 اون دختره!؟حتما شینبود رفته بود رفته بود پ مانیپ گهینبود د گهیباز کردم د چشامو

 ..سمتم دیاومد و دو رونیاز تو بغلِ بابک ب دیقورت دادم و رفتم سمته بچه ها نسترن تا منو د بغضمو

 :ماماااا پوپک )مامان پفک(نسترن

 به نسترن زدم:اول خاله رو ب*و*س کن تا بهت پفک بدم یزانو زدم لبخند کنارش

 کوچولوشو دو طرف صورتم گذاشت و بوسم آخر یدوتا دستا عیسر

 گهید یکی شششیستم و از ته دل گفتم:آخب چشامو

 یند یچیتا بوست کنم تو هم ه100آروم بابک اومد:من حاضرم  یصدا

 رو لبش بود یرو لبام محو شد برگشتم سمتش لبخند لبخند

 ..اسمنیرو داد دسته نسترن اونم ذوق زده رف کنار  پفکا

 نشستم اسمنیو  نیاسمیو  نایش کنار

االن تو اتاق خودم بودم و خودمو  خواستیچقدر دلم م کردیم وونمیبغض داشتم بغضم داشت دبود بدجور  نییپا سرم

دلم تنگه قاب عکس اهلل بود کاش با خودم اورده بودمش..دلم تنگه بغل گرفتمه خدا بودم دلم تنگه ترانه  کردمیم یخال
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هم فقط گفتم  مانیشینا و یاسمین حرف بزنم در مورد پ شِیپ ترسمیم تونمینم کردمیم هیتعارف تو بغلش گر یبود که ب

 . .دل نبندم یچه جور دادیم ادمیبهم گف بهش دل نبند اما کاش  یلیخ نیاسمی یبهشون که خبر داشته باشن ول

 لدای:اسمنی

 باال اوردم:جانم سرمو

 :حالت خوبهاسمنی

 شد میو ن1 دیبه ساعت نگا کرد ادیبهشون زدم:بابا خوابم م یلبخند کردنینگام م یبا ناراحت نایو ش نیاسمی

 خونه دیر وقته میبر دیبچه ها پاش گهی:راست ماسمنی

 میبزار خوش باش میهفته هست نیهم الدیمنو م اسمنیگف:زود بابا  الیخیب امیر

 نباش هوا سرد شده..پاشو بچه ها خوابشون گرف الیخیانقد ب ریگف:پاشو ام ریاخم کرد و رو به ام الدیم

 میایگف:پاشو فردا هم م ریرو به ام فرزاد

 نیاز جاش بلند شد:باشه پس من برم تو ماش ریام

 بردار لویدستشو گرف:در نرو وسا الدیقدم رفته بود که م دو

 متعجب گف:همش ریام

 ی:نه رواندیخند الدیم

خواست ظرف غذا رو  نیاسمیپامونو بردار کمکش کردم تا جمعش کنه.. ریموکد ز خم شد اسمنی میجامون بلند شد از

 شرِ فرزاد رو نزار نیگف:جان جدت بش عیسر نایبرداره که ش

 :خوبم بابایاسمین

 نزن خطر داره واسه ات یزیدست به چ نیاسمیسمتمون داد زد: ومدیفرزاد از همون دور که داشت م یهو

 من حامله ام دنیخاک به سرم آبرومو برد ملت فهم ععععیزد تو صورت خودش:ه نیاسمی

 خنده ریز میزد نایو ش اسمنی منو

 :چتونه؟؟دیو پرس دیبهمون رس فرزاد
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نکنه  هیگف:ها چ یو شاک عیسر نیاسمیبزنه که  یبش رف بشکه آبو ورداشت فرزاد خواست حرف یچشم غره  نیاسمی

 نهیسنگ نمیا

 حرص نخور خطر داره ادی..فقط زاریو گف:نه قربونت ب دیخند رفیکه م یحالدر  فرزاد

 زد و کشدار گف:از دست توووووو نیبا حرص پاشو به زم نیاسمی

 و گف:بده به فکرته دیخند نایش

 ..اال من شهیحامله نم چکسیه گهیمنو حرص نده انقد محتاطه حاال انگار د نیبابا..ا می:برنیاسمی

 لدای:نایش

 بودم:هووم رهیسرم گذاشتم و کماکان به سقف خ ریز دستمو

 سوال بپرسم هیگف: یلحن محتاطان با

 :بپرسمانیدر موردِ پ دونستمیم

 بهم؟؟ ی:چرا زدنایش

صادقانه جواب دادم:من نزدم بهم اون زد  شهیمتوجه پوزخندم نم نایاتاق ش یکیمطمئن بودم تو اون تار یزدم ول یپوزخند

 بهم

 اومد:اون زد بهم؟؟ نایپر تعجب ش یصدا

 دیدست خواب یاز من رو دیاونم به تقل نایرو به رو ش قایدق دمیدست خواب رو

 گفتم:نامزد کرد یدروغ چیبدون ه بازم

بلند شدم:من برم آب  نایش یاز سواال ییرها یدوباره حالم خراب شد برا دمیرو د نایش یوضوح گرد شدنه چشا به

 بخورم

 رفتم تو آشپزخونه رونیاز اتاق زدم ب عیسر و

 بود:بابک یغذا خور زیبابک تو آشپزخونه تعجب کردم سرش رو م دنید با

 زد:جان بابک یمن لبخند دنیبلند کرد با د سرشو
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 ؟؟ینشست نجایچرا ا ینشستم:خوب یصندل یشدم کنارش رو یجور هی

 ؟؟یخوب لدای یزدم گذاشت چهرش نگران شد:بخ زد خی یدستا یرو دستاشو

 دمای:من اول پرسدمیخند آروم

 خنیدستات  ی:من خوبم..تو خوبدیخند اونم

 سردن شهیخوبم..دستام هم-

 کنمیگف:خودم گرمشون م یلحن بخصوص با

نگاش  یدوباره عسل کردیبده دوتا دستامو گرف تو دستاش نگاش کردم اونم نگام م یاجازه عکس العمل نکهیبدون ا و

 زدیبرق م

تو جام  یزیافتادن چ یازش دل بکنم..با صدا تونستمینم گهید کردمیتو نگاش بود که هروقت بهش نگا م یچ دونمینم

 نکیافتاده بود رو س یپشقاب از تو جا ظرف یخوردم به اطراف نگا کردم لعنت یتکون

 یدیآرومِ بابک اومد:ترس یصدا

 جام بلند شدم:آره از

 نترس چوقتیمتقابال بلند شد:تا من هستم ه اونم

آبمو  وانیل دمیکش یاومد نفس راحت رفیم رونیقدماش که از آشپزخونه ب یثابت موند صدا چخالی ریرو دستگ دستم

 .. .بود دهیخواب نایخوردم و رفتم تو اتاق خدا رو شکر ش

 حوصله جواب دادم:الو یب میگوش یصدا

 رف ادتیاصفهان ما رو  ی:سالم نامرد رفتدیچیپ یترانه تو گوش یصدا

 زدم:سالم من غلط بکنم تو رو فراموش کنم..فقط وقت نکردم بزنگم بهت یلبخند

 یعاشق خودت نکرد ویخر چی..هینکرد دایاونجا شوهر پ نمی..حاال بگو ببنیشد:آفر طونیش صداش

 اسمِ بابک تو ذهنم اومد هویچرا با جمله آخرش  دونمینم

 باز شد و نسترن اومد داخلاتاق  در



 

 
48 

 عاشقِ من میشه ینه بابا ک-

 ..:تا دلشون هم بخواد مگه عشقِ من چشهترانه

 به حرفش زدم یلبخند

 بازال میآماده سو بل دهی:آله ماما منسترن

گازش  هیاگه جا من  یشوریب لدای..گهیبا ذوق گف:آخ قربونش که *ر* رو *ل* م دیکه انگار صدا نسترنو شن ترانه

 یرینگ

 شمی...باشه خاله االن آماده مادیکافر دلت م-

 رف دیگف و دو یباشه  نسترن

 ستیواسه طاها ما خوب ن نیبب لدای:چند سالشه ترانه

 4تو  رهیم شهیسالش تمام م3کش..امسال  شیکن..طاها فعال پ دایخنده:تو اول واسه طاهرتون زن پ ریز زدم

 رو گف:زرمار خ دیهم خند ترانه

 گف:خو برو مزاحمت نشم دفعهی

 یقربونت مراحم-

 یبا یحاال فعال خودم کار دارم..با دونمیکه م نویگف:ا طنتیبا ش ترانه

 ی..باوونهید-

 بپوشمو در اوردم انداختم رو تخت خامیکه م ییکردم و بلند شدم از تو ساک لباسا قطع

 زدم یبه خودم نگا کردم دستمو رو گوشم گذاشتم لبخند تلخ نهییتو آ یشیسمته کمد آرا رفتم

 لدای:مانیپ)

 جونم-

 (.تو میندازه ادِ یکه منو  می:عاشقِ هر چمانیپ

 کردم و اینبار بغض
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 لدای:مانیپ )

 (متنفرم..الخصوص خودت ندازهیتو م ادیکه منو  ی:از هر چمانیپ

 مانیزدم اروم گفتم:خدا لعنت کنه پ ینیغمگ پوزخند

 تو دلم گفتم:خدا نکنه عیسر یول

 ..زدم چقد دلمو عقلم با هم تفاوت دارن یپوزخند

 یبود که هر چ یتو سن قایبود که توجه همه رو جلب کرده بود آخه دق یزیبازار تنها چ ینسترن تو اون شلوغ یصدا

 ...ه؟یچ دیپرسیبراش گنگ بود م

 **7فصل**

 از دست ” هیچکس“ خاطر به هیچگاه

 ارزش یب"من“ یک و مانی می تو،  بکشد دست تو از فرد آن که زمانی چون نکش ” ارزشهایت“

 

 کالفه شده بود گهید اسمنی

 !؟هیش نی:ماما انسترن

 هیش یماما ا یه یبا حرص دسته نسترنو ول کرد:اِ یاسمن دیوونم کرد اسمنی

 که گرف رفتم سمتش یداد دلم ضعف رف واسه ژست هیتک واریبغ کرد و برگشت به د نسترن

 شیخایگردنبند م نی..اگمیخاله خودم بهت م ایب-

 می:نه بلنسترن

 از بچه ها هم نبودن چکدومیه میدیبه آخرش رس گهیتا د میو منم دنبالش رفتم انقد رفت دیدستمو کش و

 !؟(هیچ نی)خاله اه؟؟یش ی:آله انسترن

 خاله!؟ یاز اطراف گرفتم:چ نگامو

 ی:انسترن
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 خاله؟؟ یدونینگا کردم متعجب گفتم:نم یعروسک باب اسفنج به

 (ه؟؟یاسمش چ ی)چرا عروسکه ول ه؟؟یاسمس ش ی:چال علوسکه ولنسترن

 یآها باب اسفنج-

 برام( یخریم یبالم )خاله باب اسفنج یلخیم یشل شد:آله باب افسنج ششین

 برات میبخر میخاله بر:چشم یباب اسفنج گهیگرف چه جور م خندم

 میمغازه شد وارد

 خانوم دییاومد سمتمون:بفرما عیسر فروشنده

 دیاریرو ب یاون باب اسفنج شهیاشاره کردم:م یباب اسفنج به

 گف و رف اوردش یچشم

 متهیچند ق-

 :قابل ندارهفروشنده

 ممنون-

 تومن15:فروشنده

 دیزدم:ببخش یبابک لبخند دنِیبرگشتم با د عیرو دستم نشست سر یسمتش که دست دیکش کارتو

 کنمی..خودم حساب مدیهمون لحن خاص خودش گف:ببخش با

چقدم  یو صورت دیکه گوشه مغازه بود چه ناز بود..سف یکارت خودشو داد به فروشنده نگام رفت سمته خرس بزرگ و

 بزرگ بود

 میداریبابک اومد:اون خرس رو هم برم یصدا

 ؟؟یک سمتش:واسع برگشتم

 :واسه تو خوشکلدیرو کش لپم

 تعجب گفتم:من!؟ با
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 ادیزد و گف:بهت م یچشمک

 ..اما-

 یبدمش دختر عمومم تو چکار دار خامیم یا هیهد هیکرد: یاخم

 زدم خرس رو گرف یلبخند

 خاله چقد بزرگه( یآله چقد بزوگه )وا یذوق زده به خرس نگا کرد:وا نسترن

 ..بش زدم:آره خاله بزرگه یلبخند

 مشیبه بابک گفتم:حاال چه جور ببر رو

 بزرگ کیموقع فروشنده اومد گذاشته بودش تو پالست همون

 می..حاال برنجوریاشاره کرد:ا کیبا ابرو به پالست بابک

 بود جواب دادم الدینگا کردم م یاومد به گوش میصدا گوش رونیب میمغازه زد از

 الدیجانم م-

 لدا؟؟ی یی:کجادالیم

 خوب معلوم تو بازار-

 لدای شتهیزد:بابکم پ داد

 الدیبه بابک نگا کردم:آروم م دمیگز لبمو

 کنمیبازارو رو سر جفتتون خراب م قهید3بشه  قهید2 لدایاول بازار منتظرتم..بجان  گهید قهید2:تا الدیم

 قطع کرد و

 بود ی:کبابک

 میبر عیبود گف اول بازار منتظرمونه..سر الدیم-

 میبعد بر میبخور یبستن میاشاره کرد:اول بر یفروش یبه بستن بابک

 دیایگف زود ب الدیگفتم:نه م عیسر
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 ...یتو بگ ینگام کرد و گف:باشه هر چ قیدق

گف  الدیکه م ی قهید2مون ..در عرض هادیانقد ازش بدش م الدیچرا م یخوب نیپسر به ا دونمیزدم..من نم یمحو لبخند

نسترن با ذوق  رفیبه اونور م نوریاز ا یه الدی..مالدیو اما م کردیم یکاریبودن و هر کدوم  ستادهیدم پاساژ..همه ا دمیرس

 مویباب افسنج نیبب ییسمته حامد:بابا دیدو

 فرزاد میبهم انداخت رو به فرزاد گف:بر یمث برق برگشت طرفمون اخماش بدجور تو هم بود نگاه الدیم

 دیندار دیبچه ها خر دونمی:نمفرزاد

 بودن اوضاع قمر در عقربه دهینه گفتن انگار فهم همه

 اعصابش خرابه الدیم لدایاومد سمتم: نیاسمی

 ؟؟یواسه چ-

 ادیاصال از بابک خوشش نم الدیم یدونیتو نم یعنیبهم انداخت: ینگاه نیاسمی

 ..تازه پسر خالمون هم هستهیچرا بابک که پسره خوب-

 مراعات کن کمی ادیخوشش نم الدیگفتم م هی:منم نگفتم پسر بدنیاسمی

 ...باش-

 بابکااا شهیپ ینر یمن که رفتم ه لدای:الدیم

 الدیم یچ یعنیکردم: یاخم

 ..ینر الدیگف:جان م کالفه

 !؟مگه چکار کردهالدیم ادیباشه بهم بگو چرا ازش خوشت نم-

 لدا؟؟یبشه..باشه  کیفقط نزار بهت نزد یچی:هالدیم

 زدم:چشم یلبخند

 الدیم می:برریام

 گرف میبره و من گر خادیم الدیبهم کرد بغض کردم بازم م ینگاه الدیم
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 یکن هیگر یخاینگو باز م لدای:دیخند الدیم

 هیگر ریشد زدم ز نمیبودم و هم منتظر

 بدو اسمنی..رمیبگ لمیلحظه ف نیاز ا دیاریمنو ب نیبا خنده گف:اون دورب حامد

 بغض دار گف:حامد بس کن یبا صدا اسمنی

و  نمشیبب تونمینم گهید شهیتمام م شیکه سرباز گهیماه د4تا  دونستمیم کردمیام م هیبغلِ میالد بودم عطرشو وارد ر تو

 هیلیماه خ4وابستم  الدیبه م یزیاز هر چ شتریکه ب یواسه من

 ..عمرا تنهات بزارم گهی..اونوقت دامیم گهیماه د4بمونم  رمیجان..من که نم لدایآروم گف:بسه  الدیم

 هم رفتم ریزدم تو بغل ام یلبخند

 حواست بخودتون باشه-

 چشم تو هم حواست به خودت باشه ی:چشم خواهرریام

 چشم-

 هیگر ریبلند زدم ز یکه حرکت کرد با صدا نیکردن و رفتن ماش یخدافظ

 ...کرد آرومم کنه یبغلم کرد و سع نیاسمی

 دیایم یمامان ک-

 !!لدای:چرا مامان

 رفتن ریام الدویکردم:مامان امروز م بغض

 یکرد هینکنه باز گر لدای..گردنیبرم گهیماه د4..انشاهلل یمهربون گف:خو بسالمت مامان

 ؟؟یایم یدلم واسه ات تنگ شده..ک ایمامان ب-

 قربونت بشم یستینکن زشته تو که بچه ن هیمامان گر لدای..امیم گهی:دو سه روز دمامان

 دلم واسه تو بابا تنگ شد دیایپاک کردم:باشه مامان..فقط شما زود ب اشکامو

 ..:باشه قربونت منم دلم واسه ات تنگ شدهمامان
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 با مامان حرف زدم بعد قطع کردم گهید کمی

 حوض نگا کردم دستمو بردم داخل یتو یها یماه به

 واسه ات ادیم ی:نکن االن باز ماهبابک

 سمتش لبخند اومد رو لبم برگشتم

 ترس دارن نای..اخه اهیخوشکل یها ینشست:چه ماه کنارم

 ترسمیکردم:من نم نگاش

 !؟یرف باال:جد ابروهاشو

 اهووم-

 !؟لدای:بابک

 ...هووم-

 :هوم نه بلهبابک

 :اوهووووودمیخند

 نثارم کرد یجنبه  یو ب دیخند

 یحاال بگو چکار داشت-

 بدم امیبه بعد هروقت دلم تنگ شد واسه ات بهت پ نیاز ا شهی:مبابک

 ؟؟یدادینم امیگفتم:مگه قبال پ یعاد

 بود باری یاون موقع چند هفته  ی:چرا ولبابک

 کردم:خب!؟ نگاش

 شمیهروز دلتنگت م گهیکه د دونمی:االن مبابک

 کردمیانداخت کماکان نگاش م نییدرشت شد سرشو پا چشام

 سازمیم خادینم دیجاش بلند شد:ببخش از
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 ..ناراحت بشه آروم گفتم:باشه زنگ بزن ومدیدلم ن یبره ول خواست

 یمکث:هروقت خواست با

 !؟یبرگشت سمتم:جد یخوشحال با

 بهش زدم:آره یلبخند

 ..لدای ووولیذوق گف:ا با

 ..همه ذوقش زدم نیبه ا یلبخند

 

 **ماه بعد1**

 رونیب دمیکولمو برداشتم و دو عیزنگ سر یصدا با

 ..:هووو آروم باشترانه

 دنبالمون ادیبابک االن م ایبدو ب-

 لدایدستمو گرف و نگهم داشت: ترانه

 گهید ایب هیچ-

 دنبالم ادیباهات..طاهر داره م امیامروز ب تونمیمن نم لدایکالفه نگام کرد: ترانه

 نداختیفکر تنها بودن با بابک تمام وجودمو به لرزش م دیاز روم پر رنگ

 !؟یخوب لداینگران گف: ترانه

 ..تو رو خدا لدایبغض گفتم: با

 رمیم یگفتم:من از در پشت یآن میتصم هیسردرگم نگام کرد با  ترانه

 ستی..مگه بابک منتظرت نیگیم یچ لدای:ترانه

 دمشیند گمیخونه بعد م رمی..مترسمیباهاش تنها باشم م خوامینم یچرا ول-

 یشیدیند یچطور بعد بگ ستهیم یجلو در وا شهیاون هم یگی:چرا چرتو پرت مترانه
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 گفتم:ترانه یحالت زار با

 شهینم یچیشد:برو قربونت نترس ه خم

 نمیکه نب رمیجور م هیبرو..منم  ینزدم که گف:باشه از در پشت یحرف

 رو لبم اومد:من رفتم لبخند

 ..رونیزدم ب یمدرسه..از در پشت یسمته در پشت دمیدو و

 خونه شدم وارد

 ماااامان-

 ناهار ایبرو لباساتو عوض کن ب ی:سالم..خسته نباشمامان

 امی:چشم االن مادیابراز احساست ز رفتم

 روشن کردم ویگوش عیتو اتاق سر رفتم

 دمیبا مکث دستمو رو صحفه کش دمیاسمِ بابک رو صحفه اومد لب گز دیتو دستم لرز یروشن شد گوش تا

 ؟؟ییکجا لدایاومد: شیحرص یصدا

 ییشل شد:خونه..تو کجا شمین

 یدی..مگه منو ندلدایساعت دم مدرسه منتظرت بودم 1حرص گف:من  با

 دمتیکه من ند یبود ستادهیگفتم:نه کجا ا یلحن حق به جانب با

 ؟؟یرو به رو درِ مدرسه بودم تو منو ندید قایمن دق لدایپر از تعجب شد: یصدا

 خو دمیو موهام پشت کمرم پخش شد:ند دمیکش موهام کش کالفه

 شک گف:واقعا؟ با

 آره-

 !؟گهیخونمون د یایامشب م لدای:اها..بابک

 یگفتم:خونتون!؟واسه چ جیگ
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 نجایا دیگف:چون دعوت یلحن مهربون با

 دونستمیواقعا!!من نم-

 دلتنگتم ایب عیسر یدی:حاال که فهمبابک

 نییبا؛بابک حرف زدم بعد قطع کردم رفتم پا گهید کمیرو لبم نشست  یلبخند

 میدار یمامان غذا چ-

 یزگف:خورش سب دیکشیم سیهمونجور که برنجو تو د مامان

 باز شد:آخ من فدات شمین

 :شکمودیخند مامان

 واقعا عاشقتم هیشکمو چ-

 میدعوت نایکه مامان گف:امشب خونه خالت میخوردیغذا رو م می..داشتادیمحکم ابراز احساست ز و

 :اِ واقعا!؟دونمیمثال من نم یالک

 دی:آره..بابات گف شما زود تر برمامان

 ؟؟یمثال ک-

 برو آماده شو ی:غذا خوردمامان

 گفتم:االن!؟ متعجب

 ..دیایاومد ب لدای ی:اره خالت گف شما وقتمامان

 آها!!باشه-

رو برداشتم شماره پادگان رو گرفتم بعد از  یرو کرده بود گوش الدیرو که خوردم رفتم تو اتاق دلم بدجور هوسه م غذا

 اومد:بله یمرد یبوق صدا4

 ..تابش صحبت کنم ریمو ا الدیبا م خواستمیسالم..آقا م-

 دی:چند لحظه صبر کنمرد
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 دیچیپ یتو گوش ریگذشت و صدا ام قهید چند

 !؟یخواهر یخوب لدای:سالم..ریام

 گذرهیم د؟؟خوشی..شما خوبیزدم:سالم..مرس یلبخند

 یدونیتو که نم گذرهیخوش م یییییلیخنده گف:آره خ با

 د؟؟یای!؟نمریتنگ شده ام یلی:دلم واستون خدمیخند اروم

 گهیماه د3ان شا اهلل  دنینم ی:نه قربونت مرخصریام

 باهاش حرف بزنم تا قطع نکرده کمی الدیبده م ویگوش ریان شا اهلل..ام-

 ومدین الدی:مریام

 ومدیخوبه؟؟اصال کجاس که ن ر؟؟حالشیشدم:چرا ام نگران

 ادی..فقط دستش بند بود نتونست بییخوبه بخدا با شهاب رفته جا الدیچته قربونت حاله م لدای:ریام

 فکر استرسم صدبرابر شد نیافتاده با ا الدیواسه م یو اتفاق گفتیکردم نکنه داشت دروغ م بغض

 لدایاومد: ریام یصدا

 هووم-

 دهیزنگ بزنم جواب م گهیساعت د1خوبه..تو  الدیگف:بخدا حاله م مهربون

 بچه ها گفتم:قول مث

 فعال باید برم حواست به خودت باشه:قولِ قول..حاال من ریام

 ..باشه الدیچشم.تو هم حواست به خودتو م-

 ..:چشم..خدافظ قربونتریام

 یکردم مامان اومد داخل:تو هنوز آماده نشد قطع

 شمیاز جام بلند شدم:االن آماده م عیسر

 :زودمامان
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 دمیکه اون روز پوش ییدر اوردم همون لباسا مویمشک یسارفون ریرفتم سمته کمد سارفون بلندمو با ز رونیرف ب و

 ومدیهنوز ن زمی:نه عزدیچیتو فضا پ صداش

 مانی:ایِن پدخترِ

 :آرهمانیپ

چند روز  نیبه نامزد من زنگ نزن ا گهی..لطفا دمیبهت بگ نویکه هم می..امروز هم اومدمانمیخانوم من نامزدِ پ نی:ببدختر

 ..یتو از اونا دمیاما د یزنگ نزن گهید دیکنه شا یگفتم بهت کم محل

 دییگفت:بفرما یبلند یبا نامزدت نداره و با صدا یکار لدایخودت  شکشی:بس کن خانوم..نامزدت پترانه

 کنارش انداختم مویزدم لباسا رو پرت کردم رو تخت شال مشک یتلخ لبخند

زدم  ادیز یهم زدم با رژ گونه صورت ملیر دمیچشمم خط کش یاول کرم زدم بعد با خط چشم باال شیآرا زیسمته م رفتم

 ..دمیرو لبم کش موینشون بدم خط لب صورت شتریگونم ب یتا برجستگ

شالمو سر کردم عطر زدم  دمیساپورتمم پوش دمی..لباسا رو پوشهیتو صورتم خوب عال ختمیر کمشونمیباال بستم و  موهام

 مامان هم آماده نشسته بود رو مبل رونیبرداشتم و اومدم ب فویک

 ..مامان من آماده ام میبر-

 **8فصل**

 :صبر کن زنگ بزنم آژانسمامان

 ست؟؟ین الدیم نیمگه ماش-

 کرد:چرا!؟ یاخم مامان

 برمتونیمن م ایمامان جون من ب-

 ینامه ندار یگواه ری:نخمامان

 نجاسیاز شهر..هم رونیکه برم ب خامیچکار نم خامینامه م یمامان گواه-

 سرعت نرم دمیبا شک نگام کرد مظلوم گفتم:قول م مامان
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 نگام کرد و رف سمته پله ها کمی مامان

 مامان یریکجا م-

 میالدو بیارم نِیماش چیسو رمی:ممامان

 ....من عاشقتم مامان یذوق گفتم:وا با

 کنار خونه خاله پارک کردم:بفرما مامان نویماش

 شدم مامان زنگ درو زد ادهیپ نیشد از ماش ادهیزد پ یلبخند مامان

 باال دیایپخش شد:سالم.خاله ب فونیبابک تو آ یصدا

 ..جنبم من یاز بس ب شدیباز م شمیصداش ن دنیبا شن یدرو باز کرد حت و

هم  نایاز شانسِ گندم ش ششیبابک هم از باال پله ها خودشو کشته بود که من برم پ زدیداشت با خاله حرف م مامان

 ایتکون داد و لب زد:ب ایب یبه بابک کردم اخم کرد و دستشو به نشون ینبودش و رفته بود خونه عمه مهتاب نگاه

 باال رمیلرزون گفتم:من م یبا صدا دیلرزیزدم از جام بلند شدم پاهام از ترس م یزورک لبخند

 ..ادیم نایش گهیساعت د1 هیجان برو استراحت کن  لدای:برو خاله

 زدم:چشم خاله..ممنون یلبخند

مامان تو رو خدا نزار برم خدا جونم تو رو خدا..قاب  نجایهم نیمامان بگو نرو بگو بش رفتمیآهسته سمته پله ها م یقدما با

 یرو چشمم زنده شد سرمو باال گرفتم به بابک نگا کردم لبخند زد و اشاره کرد به اتاقش و خودش رف یعکس اهلل جلو

از تنها بودن  یمامان بابکو دوس دارم ول ستمیبچه ن گهیبرم نزار من د نزاربه مامان نگا کردم مامان  ستادمیپله ها ا

 ..خداجونم کمکم کن خدا ترسمیباهاش م

 لدایشده  ینگامو حس کرد:چ ینیبرگشت سمتم انگار سنگ مامان

 یچیگفتم:ه عیشدم و سر هول

بغض کردم  دیدر اتاقِ بابک مردمک چشام لرز ینگام ثابت شد رو دمیپله که رس نی به آخرتند از پله ها رفتم باال و

باهاش در  خامینم گهید گمیبهم زنگ نزنه م گهید گمیبود اصال کاش بابکو دوست نداشتم اصن االن بش م الدیکاش م
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از تنها  یبترسم تا ک خامیم ی!!تا کیتا ک یول ترمیبودن باهاش م هابگم چون از تن یاگه گف چرا!!بگم چ یارتباط باشم..ول

 بودن با بابک سرباز کنم در اتاق باز شد

 گهید ایزد:د ب یلبخند بابک

بابک ازم  خادیکن باعث نشم بابک ناراحت شه من دلم نم یکار هی ایخدا سپارمیخودمو به تو م ایاولو برداشتم:خدا قدم

 ..ی گهید زینه چ خواستیبود که منو واسه خودم م یتنها کس مانیپدلخور بشه خداجونم من بابکو دوس دارم بعد از 

 یبا ست آب یمتر30اتاق  هیاتاق شدم  وارد

 ؟؟یهست یی:استقاللدمیخند اروم

 ..درو بست و رهینگاشو ازم بگ نکهینداد برگشتم نگام تو نگاش قفل بود بدون ا جواب

 بابک؟؟ یبا ترس گفتم:چرا درو بست دیقفل شدن در لرز دنیشن با

 مزاحممون نشه یکه کس نجوریزد:هم لبخند

اون  ارهیسرت ب ییبال تونهیاون نم یدینداره بابک دوست داره از رفتارش نفهم تینترس اون کار لدایقدم رفتم عقب  هی

 آرامش داده میزندگ بخاطر وجودِ بابکِ که به دیشا دمیکابوس ند گهیوقته د یلی!!خاوشی..سستین اوشیمث س

 یستادیچرا ا نیصداش بخودم اومدم:بش با

 میگرف رو تخت نشست دستمو

 گف:باز که دستات سردن خانوم خوشکله مهربون

 زور لبخند زدم دوتا دستامو گرف نگام به هر جا بود جز بابک به

 !!لدایآرومش اومد: یصدا

 از قاب عکس بابک گرفتم:جانم نگامو

 کردیکاش حداقل درو باز م دمیلرزیفقط نگام کرد هنوز داشتم از تو م دوباره

 !؟لدای ی:چقد دوسم داربابک

 تو هم رف دستامو ول کرد از جاش بلند شد افشیخوردم از سوالش ق کهی
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واسم  یلیکه خ یازم ناراحت بشه الخصوص بابک یازم دلخور بشه من دل ندارم کس نکهیاز ا دمیترس شیاز ناراحت دمیترس

 دستشو گرفتم زهیعز

 دوست دارم بابک یلی..خیلیانداختم:خ نییپا سرمو

نگام به قفل در بود بابک کنارم نشست لبخند رو لبش  دمیترسیبازم م یمکث برگشت سمتم لرزش بدنم کمتر شد ول با

 ینم ادمیاز  اوشیت سلحظه هم صور هیواسه  هیگر ریبزنم ز خواستیزدن دلم م خیمحکم بغلم کردم دستام  دفعهیبود 

 ..یدوسش دارم ول تمخوشحال باشم که به بابک گف دیاالن با دیشا دونمیرف نم

دستامو تو هم قفل  دمیکش ینفس راحت رونیرف ب عیانداخت و سر ینگاه شویبابک از فکر در اومدم گوش یصدا گوش با

 بابک اومد یول رونیاز جام بلند شدم که برم ب عیکردم سر

 دیببخش لدای رونیبرم ب دی:من بابابک

 کنمیاستراحت م نایتو اتاق ش رمیبرو..منم م زمیزدم:اشکال نداره عز یلبخند

 گردمی:قربونت بشم زود برمبابک

 یتا آماده ش رونیباشه..من برم ب-

 رونیاومدم ب عیسر و

درم اورد جواب  نیریاز اون خلصه ش میگوش یزدم و چشامو بستم اما صدا یبابک اومد لبخند نِ یماش یگذشت صدا کمی

 دادم

 جانم-

 جووونم لدای..لدای:سالم ترانه

 جونت لدایکه شدم  یخایم ی:باز چدمیخند

 یجونم لدای شهینامرد تو هم گهید یبا خنده گف:نامرد ترانه

 ؟؟یخایم یباشه خر شدم حاال بگو چ-

 دَدَر میدنبالم بر ایب الدیم نی:پاشو با ماشترانه

 !!االن4 یکردم:ترانه به ساعت نگا کرد بتعج
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 حوصلم سر رف لدای:تو رو خدا ترانه

 دنبالت امیکردم:آماده شو م یپوف

 ..فعاللدایزد:عاشقتم  یاز سر خوش یغیج

 وونهیقطع کرد د و

 .رونیکردم و اومدم ب یبا هزار زور مامانو راض نییرو تخت بلند شدم و اومدم پا از

 ..:برو کافه نگترانه

 که ترانه گف یزدم و رفتم همون سمت یدستشو جلو دهنش گذاشت لبخند تلخ عیسر

 !!یریکجا م ی..دارلدایشرمنده نگام کرد:بخدا حواسم نبود  ترانه

 ....کافه نگاه-

 دیقه رسیدیم10زدم سرعتمو بردم باال و در عرضِ  ینگام کرد لبخند محو جیگ ترانه

 امیکنم االن متو برو من پارک -

در رف  ریشدم رفتم سمته در کافه دستم به دستگ ادهیپارک کردم پ یبا هزار بدبخت نویشد و رف داخل ماش ادهیپ ترانه

 لدای میبر نجایاز ا ایبازومو گرف:ب رونیکه ترانه با هول اومد ب

 داخل میترانه!!بر یچ یعنیرفتارش تعجب کردم: از

 ..مینر انجیا لداینگران گف:نه  ترانه

 بهش انداختم:چته ترانه!؟ یمشکوک نگاه

 ترالن ستین یکنیبخدا اونجور که فکر م سایترالن وا سایوا~

 ..آشنا سرمو برگردوندم اما یلیبرام آشنا بود خ صداش

 ..خوردنم همانا کهیسرم همانا و  برگشت

 لدای میبا عجز گف:بر ترانه

 لب زدم:بابک آروم
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 اتی..اون چرندیاومد دفعهیکه ترالن رف گرف با خشم اومد سمته ترانه داد زد:تو از کجا  یام شد نگاشو از راه متوجه

 !!ها یترالن داد لِیبود تحو یچ

 اومد که الل شده بودم شیپ دفعهی یبا ترس نگام کرد انقد همه چ ترانه

با هم دوست  لدای!؟ مگه منو یانتیکردم..اصال چه خ انتیخرو به ترانه داد زد:اصال به تو چه که من به دختر خالم  بابک

 ..بهیغر هینره سمته  خاستمیشدم چون م کیکنم..من فقط بهش نزد انتیبهش خ دیکه من نبا میبود

واسه به  یچه جور دار دمیکافه د نیتو هم شیماه پ1چرا؟؟چون  یدونیرحمانه زل زد تو چشام:م یسمتم ب برگشت

زود خودتو  یلیچون خ یشل یلیشدم چون خ کینزد ینر بهیسمته غر گهیشدم بهت تا د کینزد یکنیم هیگر بهیغر

 خواستمینشد..م یشدنم بهتو ول کینزد لیدلبهت بگم  خواستمیامروز تو اتاق م یشیبچه زود عاشق م هیمث  یبازیم

 ..یدیچه بهتر که خودت فهم یامشب بگم ول

 زدم که اشکام رو گونم سُر خوردن یکیاز اشک پر شده بود پلک کوچ چشام

 ..لرزون گفتم:پس..پس او..اون..اون رفتا...رفتارا یبرگشت که بره که با صدا بابک

 نه ایستاد و رف دستمو رو دهنم گذاشتم یول

 نیسمته ماش دمیدو و

 لدااایبغض داره ترانه اومد: یصدا

 یرانندگ یاز جاش کندِ شد با سرعت سرسام اور یبد یبا صدا نیشدم اجازه ندادم ترانه سوار شه ماش نیماش سوار

 ..کردم ادیروشن کردم صدا رو تا ته ز نویدستگاه ماش کردمیم

 **کل یدانا**

 کن تمومش دیگه من دل رفت اونم)

 کن خوبش خوردمو که زخمی رفت اونم

 (خواهشکن دیگه کم میموند ما پیش بود ما عاشق اگه اون

 ومدیهنوز ن زمی:نه عزمانیپ

 نیبه نامزد من زنگ نزن ا گهی..لطفا دمیبهت بگ نویکه هم می..امروز هم اومدمانمیخانوم من نامزدِ پ نی:ببمانیپ نامزد

 ..یتو از اونا دمیاما د یزنگ نزن گهید دیکنه شا یچند روز گفتم بهت کم محل
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 شم خالی قراره چرا گریه با من)

 (آتیشم رو اسفند مثل عمره یه

 شدیم شتریبود..سرعتش هر لحظه ب دهیچیآهنگ پ یبا صدا هاشیهق گر قه

 بمونیم قفس تو همیشه قراره ما که بیار طاقت ه آر شکسته دلت دلم پیشم از اون رفته تنها دل ای نمیشه باورت چرا)

 (روزگاره تلخ رسم این

 اومد یزنیتا پسر ل*ا*س م2االن جلو خانوادت با  یول رونیب یایب دهی:واسه ما مامانجوت اجازه نممانیپ

 نبود یچیو دست زدن بهت حرام بود .... ه یبود غمبری:واسه ما که دختر پمانیپ

 بهاره یه زمستون هر پشت همیشه)

 (نیست دیوونگی واسه جایی نیست زندگی که زندگی این

تو گوشش  مانیپ یصدا دیدیتار م ادیز ی هیچشام از گر گذشتیم شیاز جلو چشام ها لمیمدت مث ف نیا یها صحنه

 دیچیپ

 (نیست بگی خواست عشقتو کی هر سخته چه)

 متنفرم..الخصوص خودت ندازهیتو م ادیکه منو  ی..از هر چلدای:مانیپ

 گرفتاریم دو هر من دل انگاری)

 (داریم بدی روزای چه اون بی ما

 دیکه من نبا میبا هم دوست بود لدای!؟ مگه منو یانتیکردم..اصال چه خ انتی:اصال به تو چه که من به دختر خالم خبابک

 ..کنم انتیبهش خ

 (میباریم همیشه بارون مثل که باهامون نمونده هیچکی)

 گهیشدم بهت تا د کینزد یکنیم هیگر بهیواسه به غر یچه جور دار دمیکافه د نیتو هم شیماه پ1چرا؟؟چون  یدونیم

امروز تو اتاق  یشیبچه زود عاشق م هیمث  یبازیزود خودتو م یلیچون خ یشل یلیشدم چون خ کینزد ینر بهیسمته غر

 ..نشد یشدنم بهتو ول کینزد لیبهت بگم دل خواستمیم

 شه هوایی دلت نکنه من دل ای باز)

 میشه چی دونی می آخرش قصه این

 (شیشه همین پشت ابری روز یه میمیریم تنها تو و من

 یدیچه بهتر که خودت فهم یامشب بگم ول خواستمی: .مبابک
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 بشنوم خامیزد از ته دل:خفه شووو نم غیگوشش گذاشت ج یرو دستاشو

 ..ینر بهیسمته غر گهیشدم بهت تا د کی: .نزدبابک

 زد:خفه شو غیج زیآم جنون

 یشیبچه زود عاشق م هی..مث یبازیزود خودتو م یلی:چون خبابک

 قراره ما که بیار طاقت آره شکسته دلت دلم)

 (بهاره یه زمستون هر پشت روزگارههمیشه تلخ رسم این بمونیم قفس تو همیشه

 دیچیپ ابونیبرق گوشه خ هیبست و به سمته پا چشاشو

سرش محکم  (نیست بگی خواست عشقتو کی هر سخته چه نیست دیوونگی واسه جایی نیست زندگی که زندگی این)

 گف و چشاشو بست یبه فرمون خورد آخِ آروم

 کردیشد دو قدم جلو اومد به صحنه رو به روش نگا م ادهیبا بُهت از ماشین پ ترانه

 کردیبود واسش آمبوالنس کنارِ ماشینِ یلدا چکار م گُنگ

از دست نرفته  لداشینباشه  لدای کردیمچشاشو بست خدا خدا  زدیرو کنار م تیجمع یکی یکیلرزون جلو رف  یقدما با

 باشه

 اومد:خانوم ییصدا

 دیشناسیکرد:م لدایبه  یبود انداخت مرد اشاره  ستادهیکه کنارش ا یپوش دیباز کرد به مرد سف چشاشو

 یلدا تمام امیدش به یاس تبدیل شد دنِ یبا مکث و دلهره رد اشاره مرد رو گرف با د ترانه

 نگا کرد لدایکردن به صورت غرق خونه  زشیزد که اشکاش همراش شروع به ر پلک

 لرزون گف:زندس!؟ یصدا با

 ...دی:آره خانوم نگران نباشمرد

 **9فصل **

 ..خواست نبودنت عادت بشه از دسته من راحت بشه یرحم یطاقت بشه دلت که با ب یب یروز هیتا  ستادمیا
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از خودم بدم اومد دوباره چشامو  ختنیر یصدا م یآروم باز کردم نگاه پر دردمو به مامان دوختم اشکاش آروم و ب چشامو

 نکن مامانم..حالم خوبه هیآروم گفتم:گر نمیمامان رو نب یبستم که اشکا

 ها؟ یکن یدگآرومم رانن یهان؟؟مگه تو قول نداده بود یشد ینجوریشد که ا ی!!جان مامان چلدایشد  ی:چمامان

 مامان دیزدم:ببخش یتلخ لبخند

 ..قربونت بشم یزد:مگه چکار کرد یلبخند مامان

 مامان..بابا کجاست؟؟-

 ..هم تا مطمئن نشد حالت خوبه نرف چارهی:بابات رفت ترانه رو برسونه اون بمامان

 کردم:مامان بغض

 کجاست!؟ میگف:گوش مهربون

 چکار یخایم ی:گوشمامان

 ..باهاش حرف بزنم خامیتنگ شده م الدی:دلم واسه مدیلرز صدام

 شبه10جان ساعتِ  لدای:مامان

 در اومد با عجز گفتم:مامان تو رو خدا اشکم

 شهیبه دوستش شهاب..هم اتاق زنمیزنگ م اینکن..ب هی:باشه گرمامان

 یبهم داد و گف:من برم به دکتر بگم بهوش اومد شویگوش

 یکرد ویس یبره که گفتم:مامان اسمشو چ خواست

 :شمسمامان

 کردم زنگ زدم جواب نداد دوباره زنگ زدم دایرف منم شمارشو پ مامان

 اومد:بلهههههه یخواب آلود یصدا نباریا

 الدیبده م ویلرزون گفتم:گوش یصدا با

 پر تعجبش اومد:بله؟؟شما یصدا
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 :خواهرشالدیم یصدا دهیواسه شن زدیداشت پر م دلم

 کنم دارشیب دیصبر کن ی:آها..خوابه ولشهاب

 گفتم:باشه آروم

 شده؟؟ یاومد:جانِ دلم یلدا؟؟چ الدینگرانه م یگذشت که صدا قهید چند

بهت گف صب  ریدلم واسه ات تنگ شده بود..ام یچی..هینکنم صدامو صاف کردم:سالم داداش هینگه داشتم گر خودمو

 زنگ زدم

 لدا؟؟ی:آره..الدیم

 :جانِ یلدادادیبدجور آرامش بهم م الدیم یصدا وردمیداشتم کم م گهید

 ..!؟صدات گرفته اسی:خوبمیالد

 یخوبم..تو خوب یزدم به دروغ گفتم:نه داداش یتلخ لبخند

 خبر خوب هی لدای ی:خوبم قربونت بشم..راستالدیم

 !؟یچ-

 میایم گهیهفته د1:تا الدیم

 !؟یایب یتونیتا آخر خدمت نم ی!؟مگه نگفتلدایزده شدم:جون  ذوق

 شهیواسه هم امیماهش کم شد..م2:الدیم

 شد؟؟ یچ لداینگران گف: الدیم هیگر ریزدم ز یاز خوش نباریا

 یداداش ای:اشکه شوقِ میالد..بیا میالد دلم طاقت نداره بدمیته دلم خند از

 :باشه قربونت منم دلتنگتمدیهم خند الدیم

 ..میبعد قطع کرد میزد حرف گهید کمی

 لدای:ترانه

 بش دوختم:ها؟؟ نگامو
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 یریچش از اون قاب بگ قهیدی شهیتخت نشست:م یرو کنارم

 زدم آرامش لحظه هام آروم سرجاش گذاشتمش یکلمه اهلل نگا کردم لبخند به

 بگو-

پوسته  یهفته شد1 نیتو ا ی..تو به خودت نگا کردیبخور هیاز بق یخایم ی!؟تا کلدای یایبخودت ب یخوای:نمترانه

همش استرس تو رو داره  یول لدایاون حامله اس  ینگا کرد نیاسمی..اون نگرانته به یاستخون..اصال به مامانت نگا کرد

از الکِ خودت بیرون  لدای..کنهیببره چکار م ییبو هیاز قض الدیم هاگ یدونی..تو مکنهیچقد با حسرت نگات م یدیباباتو د

 ..بیا

 ....بابکو دوستتونمیکردم:ترانه نم بغض

سوال..عارم  ریز یدخترو برد یاسم هر چ لدای..بس کن یدوست داشته باش یکنیاز کوره در رف داد زد:تو غلط م ترانه

 یته شکستگ نیا یمهربون نی..نه خانوم ایمهربون یلیخ یمغرور باش..تو فک کرد کمینگات کنم د بس کن  گهید گرهیم

 ..بابک مثِ یکیکه واسه ات تب کنه نه  ریبم یغرورته..واسه کس

 برداشت:خدافظ فشویک

ترانه تو گوشم مث ظبط صوت پخش  یخوردم چشام بسته شد حرفا یدرو محکم بست تو جام تکون رونیاز اتاق زد ب و

 ..شدیم

 می تو،  بکشد دست تو از فرد آن که زمانی چون نکش”  ارزشهایت“از دست”  هیچکس“ خاطر به هیچگاهلب گفتم:  ریز

 ارزش یب"من“ یک و مانی

 ارزش؟؟ارزش؟؟ یمنِ ب کینگا کردم آروم لب زدم: نهیشدم تو آ مهبوت

 ارزش یمنِ ب کیرو صورتم گذاشتم تکرار کردم: دستمو

 ارزش یمن ب کیانقد حواسم پرت بود که گفتم: یتو ول ایاتاق زده شد خواستم بگم ب در

 الاااااااااادیزدم:م غیبغلش و ج دمیبا ذوق پر الدیم دنیاتاق باز شد با د در

 گهیقول دادم د الدیتو بغلِ بهترین بردار دنیا متولد شدم تو بغلِ م نباریو بغلم کرد..محکم بغلش کردم..ا دیخند بلند

خورده پاشم  نیزم هیمث  سمینشکنم قول دادم پاشم وا گهیدل نبندم د گهیمهربون نباشم د گهیساده نباشم د
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عارِ ترانه  عِیما گهینباشم قول دادم د زیترحم انگ گهید م..قول دادرمی..قول دادم انتقامه غرور شکستمو بگسمیوا

 .از مردا نترسم..قول دادم و رو قولم ایستادم گهینباشم..قول دادم د

 

 **سال بعد6**

 ..خانوم مهندس خانوم مهندس خانوم مه~

 یخانوم مهندس اخراج یبگ گهید کباریکردم: یاخم یسمته قادر برگشتم

 ..بگم خانوم مهندس یکرد:پس چ تعجب

 یده بار صدام بزن ستین ازین دمیفهم یصدا زد باریگفتم: یجد

 ؟؟یبه پشت گردنش زد:حاال بگو چکارم داشت یدست یقادر

 شمس با شما کار دارن ی:آقایقادر

 !؟ششونیشمس کار دارن من برم پ یکردم:آقا یاخم

 با تعجب گف:بله یقادر

 بله-

 به راهم ادامه دادم باز صداش اومد:خانوم مهندس و

 دنبالم یبفرست ویک یدونیاز حرص چشامو بستم خدا نکشت شمس که خوب م ستادمیا سرجام

 شمس یآقا شیپ رمیم..باشه ایدنبالم ن یحرص گفتم:قادر با

 دستمو به نشونِ برو تکون دادم:فقط برو برگشتم

 :چشمیقادر

باهاشون  یکه تو سرباز الدیکردم..کار دسته منو شمس..همون دوسته م یکار نگاه مهیکه رف به ساختمون ن یقادر

ستاره بودم  ونِیمد نویو ا دمیترس یبا مردا نم ییاز تنها گهیبود د ستادهیاز کارگرا ا یکیبود..رفتم سمته شمس کنار 

 بال رو سرم اورد نیکه ا یخواهر کس

 شمس ی:آقاستادمیشمس ا کنار



 

 
71 

 به کارگر گف:برو به کارت برس رو

 ...برگشت سمتم:بله!؟ و

 دیگف کارم داشت یابرومو باال دادم:بله!؟قادر یتا هی

 خندهینگاش کردم چرا م جی..گدیخند

 ادیخود شمس کار داره خودشم ب دیگیگفتم حاال م دیایب کردمی:فکر نمشمس

 دنبالم یآدمو فرستاد نیشما چسبناک تر یرو هم گفتم..ول نیزدم:اتفاقا هم یکوتاه لبخند

 خنده ریکه تمام شد بلند زد ز حرفم

 برم دیبا دیبگ عیشمس آرومتر..لطفا هم کارتون رو سر یکردم:آقا یاخم

واسه  ادیکار هست..فردا هم مامور م یسر ساختمون تو شرکت کل امیب تونمیا نمگف:من فرد یجمع کرد و جد خندشو

 ویخراب نکنه همه چ یاز ساختمون..لطفا حواستون باشه قادر دیبازد

 برم تونمیبه اطراف کردم:چشم حواسم هست...م ینگاه

 دییگف:بله بفرما یجد

 فعال-

 ی..ولپوشهیم یسانت10کفش  ییجا نیواسه همچ یپاشنه بلندم رو اعصابم بود بگو آخه ک یکفشا یازش دور شدم صدا و

 شترِ یکالسش ب ینجوریخب ا

 درش اوردم طبق معمول ترانه بود فیاومد از تو ک میگوش یصدا

 دادم:بگو مزاحم جواب

 خواستم بگم یاصن نمیگم چ نجورِی:تف به گورت مزاحم عمه اته..حاال که اترانه

 گفتم:خو نگو الیخیب

 ..اهشیسال پ6 لدایهمون  یبش خوادیوقتا دلم م یبا حرص گف:بعض ترانه

 ..پشت فرمونمیبگ یخواست ی:خب بابا باشه بگو چدمیخند آروم
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 نجایا انیدارن م نایخاله ا لدایلحنش عوض شد: ترانه

 ..من چه کنمانیگفتم:خب ب الیخیب بازم

 یتو هم باش نباریحتما ا دیرف بابا گف با ادتی..گهینباش د الیخیبا حرص گف:زرمار انقد ب ترانه

 امی:منم گفتم نمرونیاز ساختمون بردم ب نویماش

 لداااایگف: یعصب ترانه

 خدافظ-

بود  ریام نباریبلند شد ا میگوش ی..صدامونمیمن خونه م انیاونا م یسالِ نه رفتم خونه خالینا نه وقت6قطع کردم.. و

شک  یگاه چیهنوز ه الدیم یساله با هم ازدواج کردن..ول2و ترانه  ریام یزنگ زده..راست ریام یه با گوشتران دونستمیم

 نداره چکسویکه ه خورهیو قسم م فهمهیم عیسر یبهش ول کنمیم

 هیدر اوردم  فیخونه رو از تو ک دیشدم و رفتم تو ساختمون کل ادهیپ نیکنارِ ساختمون نگه داشتم..از ماش نویماش

 ..کرد شیکه به زور بابا برام کرا یمتر70آپارتمان 

 :بهم گف روزیحرفِ ستاره افتادم که د ادِ یآپارتمان رو باز کردم که  در

 نیخاطراته تلخ..باهاشون رو به رو شو..اصال بب یها واسه ات تداع تیواقع نیاگه ا یحت لدایفرار نکن  تی:از واقعستاره

 ..یکه عوض شد یکرد نیهمه مدت تلق نیافقط  ای یفراموششون کن یتونست

 ..دادم هیمبل تک یخونه شدم رو مبل نشستم سرمو به پشت وارد

 شهیحل م تیزندگ یها یاز دوگانگ یلیبا رو به رو شدن باهاش خ یهر چقد تلخ ول تی:واقعستاره

 جام بلند شدم رفتم تو آشپزخونه یه لیوان برداشتم پارچه آبو خم کردم از

 به خودت یکرد نیفقط تلق ای یفراموشش کن یتونست نیبرو و با بابک رو به رو شو بب ی:باره بعدستاره

و اومدم بیرون  زیو پارچِ آبو گذاشتمش رو م وانیل عیپارچِ آبو صاف کردم سر رونیپام از فکر اومدم ب یحس سرد با

 ..دمیمانتو شلوارمو پوش نیسمته اتاق..بهتر دمیدو

شالِ مشکیمو رو تخت انداختم صورتم آرایش داشت فقط  رمیت یآب یبود و شلوار ل پوریلوش حالت گکه ج میآب مانتو

تو  رونیبرداشتم و اومدم ب فموی..کدمیسالِ رنگشون عوض شده کش4که  میعسل یبه موها یمداد لبمو پررنگ کردم..دست
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 یموشک باز می..بابا هم حق داشت آخه عمو ناراحت بود از قاشتمکال از بابا دا سیتا م4نگا کردم اوه  میبه گوش نیماش

و قران  هیبا هزار قسمِ آ دیفهم یبر من وقت یاز چه قراِر به جز میالد..که وا هیقض دونستنیکدومشون نم چیه یمن ول

 دارهیبرنم زشاس ا نهینگاهشو که پر از ک الدیم ایکه تو مهمون دمینگهش داشتم که نره واسه بابک..و از ترانه شن

 ..کنهینم یمن کار یفقط به خاطر آبرو یبکشتش ول خوادیدلش م دونستمیم

 استرس گرفته بودم کمیکنار خونه پارک کردم  نویماش

 یشدم..درو اروم بستم و با قدما اطیتو در چرخوندم و وارد ح دویستاره گفته بود که ممکِن بار اول همینجور باشم کل البته

 بود دهیچیپاشنه کفشام تو فضا پ یآروم رفتم سمته خونه تنها صدا

 لدای~

نکردم  دایصدا و صاحب صدا پ نیجز حس نفرت از ا یعشق گشتم ول دیشا ایتو وجودم دنبال احساس ذوق  ستادمیا

 هم ادامه دادمبود به را ستادهیتوجه به بابک که پشت سرم ا یلبخندمو جمع کردم ب عیسر یرو لبم اومد ول یلبخند

 لدایصداش اومد: دوباره

 کردم یبرگشتم سمتش به رسمِ ادب سالم یجد نباریا

 جا افتاده تر شده بود افشیکرده ق رییتغ چقد

 ی..خوشکل تر شدلدای یکرد رییزد:چقد تغ یلبخند بابک

 برم داخل دیمن با دیزدم:نظر لطفته..ببخش یخشک لبخند

 که برم برگشتم

زدم:برعکس من  یکردم برنگردم و نزنم تو صورتش و به جاش پوزخنده عصب ی:دلم واسه ات تنگ شده بود سعبابک

 اصال دل تنگ نشده بودم

 قدم برداشتم هی

 یگی:دروغ مبابک

 دمیبرگشتم سمتش با نفرت نگاش کردم به وضوح جا خوردنشو د باز
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گذشت که  هیکه برم که با حس دستم که بابک گرفته بودش مث برق گرفته ها تو جام تکون خوردم چند ثان برگشتم

 اوردم تو صورتِ بابک نییبرگشتم و با تمام وجودم دستمو بردم باال و پا یمکث چیه یبخودم اومد ب

 نیکرد به سنگ و به پشت خورد زم ریقدم به عقب رف و پاش گ چند

کمت  یلیخ یکه خورد ینی..ادمیرفتم باال سرش:امشب فقط و فقط اومدم بفهمم چقد ازت متنفرم و فهم محکم یقدما با

 ..باش ایبود منتظر بعد

 ..ارمیسرت ن نیبدتر از ا دمیدستت بهم بخوره قول نم گهیبار د1وارانه تکون دادم:فقط  دیاشارمو تهد انگشت

 یانرژ نیا افتی..من فقط واسه درنیهم رونیاز خونه زدم ب عیو سر محکم یبهش انداختم و با قدما ینفرت وار ینگاه

 ..شدم و حرکت کردم سمته خونه خودم نیبا رفتن به داخل نبود سوار ماش یازین گهید نجایاومدم ا

 **10فصل **

 ..خواست نبودنت عادت بشه از دسته من راحت بشه یرحم یطاقت بشه دلت که با ب یب یروز هیتا  ستادمیا

 

 داد بابا تو کلِ خونه پخش شده بود یصدا

 ریسر به ز ریو ام الدی..مکردنیبا حرص به من نگا م نیاسمیشده بودم ..ترانه و  رهیخ ونیزیمن فقط به تلو و

 ..فرزاد هم فقط نظاره گر بود کردی..مامان داشت بابا رو آروم مدنیخندیم

 زنتیبهم کرد:خاله حاال باباجون م ینگاه نیاسی

 ..زنهیبهش زدم:نه خاله جان نم یلبخند

 *سالشه5و فرزاد بود  نیاسمیپسر  نیاسی*

 یبر دیتو هم با ناینیخونه شاه میریجمعه م نیما ا گمیواسه بار آخر م لدایرو به من گف: تیبا عصبان بابا

 امیباشه نم یانداختم:باشه پدر من باشه..اگه زور زیم یطاقتم طاق شد از جام بلند شدم کنترلو رو گهید

نفر خودت اماده  نیخونه خالت اول میبر میخایم میگفتیچت شد..تو که تا م دفعهی!!اخه دختر تو یزور گهیگُر گرف:م بابا

 .. چت شده یساله معلوم ن6..حاال یشدیم

 کردیخم نگا مبا ا الدیو م ینگا کردم..ترانه با نگران الدیبه ترانه و م کالفه
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 .. شمینفرم خودم اماده م نیباهاتون..اول امیگفتم:باشه من جمعه م آروم

رو لبم اومد رفتم سمتش  یقاب عکسِ اهلل لبخند دنیسال با د6همه  نیاز بابا گرفتم و رفتم تو اتاقم بازم مث ا نگاهمو

 دمیروش کش یدست

 ..یممنونم خدا ممنون که کمکم کرد-

ساده  گهیسال تو من بوجود اومده بود فکر کردم..د6 نیکه تو ا یراتییانداختم..به تغ ینگاه نهییتخت نشسته تو آ یرو

 یمرد چیبا ه ییاز تنها گهید شکنمینم یغرورمو واسه هر کس گهید کنمیخرج نم یواسه هر کس مویمهربون گهید ستمین

 منِ با ارزش کیاومد با ذوق گفتم: لبمرو  ی..لبخندستمیارزش ن یمن ب کی گهیترسم..د ینم

 کردمیبچه که بودم همش فکر م یشدم..آخ رهیبود به سقف خ زونیتخت افتادم پاهام هنوز از تخت آو یپشت رو به

 ..ییِبودنم تو تنها وونهیمن فرق نکرده د یکه تو یزیتنها چ دمیشده به فکر خودم خند میسقف قا یخدا باال

 به در خورد ی تقه

 تو ایب-

 اومد داخل لبخند رو لبش بود:سالم خانوم مهندس ترانه

 زیتو نمک نر ایزدم:ب یکوتاه لبخند

 ساختمون در چه حاله نمی:چشم مهندس..مهندس بگو ببترانه

 مهندس تو هم اضافه شو گنیاونم کنارم افتاد:زرمارو مهندس..کم تو شرکت بهم م دمیکش دستشو

 ن مگه دروغِ و گف:مگه بده..اص دیخند ترانه

 باشم لدایتو خونه همون  دمیم عیترج ینه ول-

 دهیم عیبا خنده گف:اوهووووو ترج ترانه

 گهید یجنبه ا ی:بدمیخند اروم

 رو هیقض دیفهم نایش لدایشد: یجد هوی ترانه

 ه؟؟یحالت دراز کش بلند شدم و نشستم رو تخت با شک گفتم:کدوم قض از

 هم متقابال نشست:تو و بابک ترانه
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 د؟؟یگفتم:آها..چه جور فهم یعاد یبفهمه ول نایش خواستیتعجب کردم و اصال دلم نم نکهیا با

 بهش گف الدی:مترانه

 !؟الدیتعجبمو نشون دادم:م نباریا

 :کرد فیبا ذوق شروع به تعر ترانه

 

 **ترانه**شب گذشته**

 ..نده چکسیشو به هنامردِ کثافت شمار یلیخ لدای:نایش

 هم ول کن نبود المصب نایسرخ شده بود ش تیکردم از عصبان ینگاه الدیم به

 رهیگی:مهندس شده خودشو منایش

 ایتا بهت بگم ترانه تو هم ب رونیب ایکارو کرد اره..پاشو ب نیا لدایچرا  یبدون یخاینه..م ای یکنی:بس مدیترک هوی الدیم

طلب کارانه  نایش اطیتو ح میدیحواسش نبود همراشون رفتم تا رس یخدا رو شکر کس ینگاه کردم ول هیترس به بق با

 رهیگیخواهرت خودشو م گمی..مگه دروغ میزنیحرف م ینجوریبار آخرت باشه با من ا الدیبرگشت:م

 هیخفه شو.. نایو ش:خفه شواریبا دست جلو دهنشو گرف و زدش به د نایهجوم برد سمته ش دفعهیچشاشو بست  الدیم

کنم  یخال یکیکار بردارتو سر تو  یکنم اونقد هم تو دلم هست که بخوام تالف یکارِ بردارتو سر تو خال ینکن تالف یکار

 ..پس خفه شو و فقط گوش کن

 حال االنِ یلدا رو یگف حت ویگفت همه چ الدیم کردینگا م الدیبا ُبهت به م نایش

 کردینگا م الدیشینا ناباورانه تر به منو م گفیم شتریچقد ب هر

 ..فهیچقد برادرت کث یدیکرد..حاال فهم میساله خودشو از عالمو ادم قا6 لدایچرا  یدی:حاال فهمالدیم

 ..یگیناباورانه سرشو تکون داد و اروم گف:دروغ م نایش

 لدای~

 ..سمته صدا بابک بود و میبرگشت همه

 ..اومد لدایاومد  دهنم وا موند لدای دنید با
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 مینجایبفهمه ما ا دیآروم..بابک نبا سسیگف:ه عیسر الدیکه م دمیخند

 ختیریو اشک م کردیفقط نگاه م نایش

 بدون توجه به بابک به راهش ادامه داد لدای

 لدای~

 لدایبابک صداش زد: دوباره

 سرد گف:سالم یلیبه سرتاو پاش انداخت و خ یبرگشت سمتش نگاه یجد نباریا

 ی..خوشکل تر شدلدای یکرد رییزد:چقد تغ یلبخند بابک

 ..ساله رو6 یعقده  نیا کنمیم یخال گهیبابک بخدا امشب د کشمتیاومد:م الدیم یصدا

 برم داخل دیمن با دیزدم:نظر لطفته..ببخش یلبخند خشک لدای

 برگشت که بره لدای

 شد:دلم واسه ات تنگ شده بود کیقدم نزد هی بابک

 زد:برعکس من اصال دل تنگ نشده بودم یپوزخند لدای

 ..قدم برداشت که هی باز

 یگی:دروغ مبابک

 به بابک انداخت بابک جا خورد یبرگشت نگاه پر از نفرت لدای

 ...دیبابک پر نگذشت که لبخندم با کارِ هیبه ثان یگفتم..ول لدایبه  یولیرو لبم اومد تو دلم ا یلبخند

 ..**10فصل **

 داد بابا تو کلِ خونه پخش شده بود یصدا

 ریسر به ز ریو ام الدی..مکردنیبا حرص به من نگا م نیاسمیشده بودم ..ترانه و  رهیخ ونیزیمن فقط به تلو و

 ..فرزاد هم فقط نظاره گر بود کردی..مامان داشت بابا رو آروم مدنیخندیم

 زنتیبهم کرد:خاله حاال باباجون م ینگاه نیاسی
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 ..زنهیبهش زدم:نه خاله جان نم یلبخند

 *سالشه5و فرزاد بود  نیاسمیپسر  نیاسی*

 یبر دیتو هم با ناینیخونه شاه میریجمعه م نیما ا گمیواسه بار آخر م لدایرو به من گف: تیبا عصبان بابا

 امیباشه نم یانداختم:باشه پدر من باشه..اگه زور زیم یطاقتم طاق شد از جام بلند شدم کنترلو رو گهید

نفر خودت اماده  نیخونه خالت اول میبر میخایم میگفتیچت شد..تو که تا م دفعهی!!اخه دختر تو یزور گهیگُر گرف:م بابا

 .. چت شده یساله معلوم ن6..حاال یشدیم

 کردیبا اخم نگا م الدیو م ینگا کردم..ترانه با نگران الدیبه ترانه و م کالفه

 .. شمینفرم خودم اماده م نیباهاتون..اول امیگفتم:باشه من جمعه م آروم

رو لبم اومد رفتم سمتش  یقاب عکسِ اهلل لبخند دنیسال با د6همه  نیاز بابا گرفتم و رفتم تو اتاقم بازم مث ا نگاهمو

 دمیروش کش یدست

 ..یممنونم خدا ممنون که کمکم کرد-

ساده  گهیسال تو من بوجود اومده بود فکر کردم..د6 نیکه تو ا یراتییانداختم..به تغ ینگاه نهییسته تو آتخت نش یرو

 یمرد چیبا ه ییاز تنها گهید شکنمینم یغرورمو واسه هر کس گهید کنمیخرج نم یواسه هر کس مویمهربون گهید ستمین

 منِ با ارزش کیاومد با ذوق گفتم: لبمرو  ی..لبخندستمیارزش ن یمن ب کی گهیترسم..د ینم

 کردمیبچه که بودم همش فکر م یشدم..آخ رهیبود به سقف خ زونیتخت افتادم پاهام هنوز از تخت آو یپشت رو به

 ..ییِبودنم تو تنها وونهیمن فرق نکرده د یکه تو یزیتنها چ دمیشده به فکر خودم خند میسقف قا یخدا باال

 به در خورد ی تقه

 وت ایب-

 اومد داخل لبخند رو لبش بود:سالم خانوم مهندس ترانه

 زیتو نمک نر ایزدم:ب یکوتاه لبخند

 ساختمون در چه حاله نمی:چشم مهندس..مهندس بگو ببترانه

 مهندس تو هم اضافه شو گنیاونم کنارم افتاد:زرمارو مهندس..کم تو شرکت بهم م دمیکش دستشو
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 و گف:مگه بده..اصن مگه دروغِ  دیخند ترانه

 باشم لدایتو خونه همون  دمیم عیترج ینه ول-

 دهیم عیبا خنده گف:اوهووووو ترج ترانه

 گهید یجنبه ا ی:بدمیخند اروم

 رو هیقض دیفهم نای.ش لدایشد: یجد هوی ترانه

 ه؟؟یحالت دراز کش بلند شدم و نشستم رو تخت با شک گفتم:کدوم قض از

 هم متقابال نشست:تو و بابک ترانه

 د؟؟یگفتم:آها..چه جور فهم یعاد یبفهمه ول نایش خواستیتعجب کردم و اصال دلم نم نکهیا با

 بهش گف الدی:مترانه

 !؟الدیتعجبمو نشون دادم:م نباریا

 :کرد فیبا ذوق شروع به تعر ترانه

 

 **ترانه**شب گذشته**

 ..نده چکسینامردِ کثافت شمارشو به ه یلیخ لدای:نایش

 هم ول کن نبود المصب نایسرخ شده بود ش تیکردم از عصبان ینگاه الدیم به

 رهیگی:مهندس شده خودشو منایش

 ایتا بهت بگم ترانه تو هم ب رونیب ایکارو کرد اره..پاشو ب نیا لدایچرا  یبدون یخاینه..م ای یکنی:بس مدیترک هوی الدیم

طلب کارانه  نایش اطیتو ح میدیحواسش نبود همراشون رفتم تا رس یخدا رو شکر کس ینگاه کردم ول هیترس به بق با

 رهیگیخواهرت خودشو م گمی..مگه دروغ میزنیحرف م ینجوریبار آخرت باشه با من ا الدیبرگشت:م

 هیخفه شو.. نای:خفه شو شواریبا دست جلو دهنشو گرف و زدش به د نایهجوم برد سمته ش دفعهیچشاشو بست  الدیم

کنم  یخال یکیکار بردارتو سر تو  یکنم اونقد هم تو دلم هست که بخوام تالف یکارِ بردارتو سر تو خال ینکن تالف یکار

 ..پس خفه شو و فقط گوش کن
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 االنِ یلدا روحال  یگف حت ویگفت همه چ الدیم کردینگا م الدیبا ُبهت به م نایش

 کردینگا م الدیشینا ناباورانه تر به منو م گفیم شتریچقد ب هر

 ..فهیچقد برادرت کث یدیکرد..حاال فهم میساله خودشو از عالمو ادم قا6 لدایچرا  یدی:حاال فهمالدیم

 ..یگیناباورانه سرشو تکون داد و اروم گف:دروغ م نایش

 لدای~

 ..سمته صدا بابک بود و میبرگشت همه

 ..اومد لدایدهنم وا موند اومد  لدای دنید با

 مینجایبفهمه ما ا دیآروم..بابک نبا سسیگف:ه عیسر الدیکه م دمیخند

 ختیریو اشک م کردیفقط نگاه م نایش

 بدون توجه به بابک به راهش ادامه داد لدای

 لدای~

 لدایبابک صداش زد: دوباره

 سرد گف:سالم یلیبه سرتاو پاش انداخت و خ یبرگشت سمتش نگاه یجد نباریا

 ی..خوشکل تر شدلدای یکرد رییزد:چقد تغ یلبخند بابک

 ..ساله رو6 یعقده  نیا کنمیم یخال گهیبابک بخدا امشب د کشمتیاومد:م الدیم یصدا

 برم داخل دیمن با دیزدم:نظر لطفته..ببخش یلبخند خشک لدای

 برگشت که بره لدای

 شد:دلم واسه ات تنگ شده بود کیقدم نزد هی بابک

 زد:برعکس من اصال دل تنگ نشده بودم یپوزخند لدای

 ..قدم برداشت که هی باز

 یگی:دروغ مبابک
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 به بابک انداخت بابک جا خورد یبرگشت نگاه پر از نفرت لدای

 ...دینگذشت که لبخندم با کارِ بابک پر هیبه ثان یگفتم..ول لدایبه  یولیرو لبم اومد تو دلم ا یلبخند

 برگشت که بابک دستشو گرفت لدای

 ..خودش جوابشو ب لدایبزار  الدیم سایخواست بره که دستشو گرفتم:وا الدیم

 که تو صورتِ بابک زده بود تو فضا پخش شد لدای ی دهیکش یتمام نشده بود که صدا حرفم

 رو ب*و*س*ه بارون کنم لدایبرم  خواستینگفتم اگه بگم دلم م دروغ

 رو لبم اومد یلبخند نیکرد به سنگ و به پشت خورد زم ریچند قدم به عقب رف و پاش گ بابک

محکم رفت باال سرش و با تمام نفرت تو صداش گف:امشب فقط و فقط اومدم بفهمم چقد ازت متنفرم و  یبا قدما لدای

 .باش ایمنتظر بعد کمت بود یلیخ یکه خورد ینی..ادمیفهم

 ..ارمیسرت ن نیبدتر از ا دمیدستت بهم بخوره قول نم گهیبار د1وارانه تکون داد:فقط  دیاشارشو تهد انگشت

 رونیمحکم از خونه زد ب یبا نفرت بهش انداخت و با قدما ینگاه

 یآشغال یلی:خزدیم نشیسمتش با مشت به س دیدو نایهق هقِ شینا بلند شد که بابک با ترس برگشن سمتمون ش یصدا

 ..هایکارو کرد نیا لدای..چرا بایکرد نکارویبابک چرا ا

 رو گرف و از خودش جداش کرد نایش یدستا بابک

 که بره برگشت

 :بابکالدیم

 ..فاصله بود نشونیقدم ب مین هیرفت سمتش فقط  لکسیاروم و ر الدیم برگشت

 دتنگ شده بو لدایتو چشاش زل زد:دلت واسه  الدیم

 نزد یحرف بابک

 خوشکل شده بود آره!؟ یلیخ لدای:الدیم

 تو صورتش زد یهوا مشت یب الدینزد که م یحرف بابک
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 گفتم یبلند عععیبا هم ه نایش منو

 نیزم یبه بابک که رو ی)با پا لگد نیا فهمنی..خاله و عمو مفهمنیم هیچتونه بق سیبرگشت سمتمون:ه لکسی,رالدیم

 افتاده بود زد( چقد نامردِ 

که اسم  ارمیسرت م ییچنان بال یپلکیدور ور خواهر من م نمیبب گهیبار د1بابک گرف رفت تو صورتش:فقط  قهیشد  خم

 یتالف یچه جور دونستمیوگرنه م ذارمیجنازتو نم نجای..االن هم فقط و فقط بخاطر خاله و عمو همیخودتم فراموش کن

 فکرِ کمک به خواهر من به سرت بزنه گهید یباش تا تو ارمیکارتو سرت ب

من  نیبب کردیم لی..فقط کارو تعطیکه رف برگشتم سمته ساختمون:خدا خفت کنه شمس که انقد فراموش کار یبهروز

 کردمیچکارت م

سرشون  نجوریهم نایکجاس که ا یتو ساختمون نگا کردم اعصابم خراب شد قادر رفتنیکه داشتن م یتا پسر2به  چشم

 انداختن اومدن داخل

 یریزدم:آقا کجا م داد

 ..کردیبود که ُبهت زده نگام م یمانیو نگام به پ ستادمیمن ا یتند تند رفتم سمتشون برگشتن ول و

 واسم آشنا بود بی,نگا کنم که عجینگاه نکنم و به پسر مانیکردم به پ یکردم و رفتم جلو سع یبخودم اومد اخم عیسر

 د؟؟یکار دار یآقا با ک-

 زد:خانومِ تابش یلبخند پسره

 ارمیشما رو به جا نم یکردم:بله..ول یاخم

 نکردم یتوجه  یول کردمیرو حس م مانینگاه پ ینیسنگ

 سمتم:فرهاد هستم برادر شهاب دیدستشو کش پسره

 نجایا دیداشت یگفتم:آهان..خب کار لکسیر یلیبه دستش کردم و خ ینگاه

 ..نجایا ادیخودش م یبه جا یزارع یبه بعد آقا نیشد دستشو انداخت:شهاب گف بهتون بگم از ا عیضا چارهیب

 !!حرصم گرف بدون مشورت با من مانیشهاب کارو داد به پ یعنیباال  دیپر ابروهام

 دیصبر کن-
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رو برداشتم و اومدم  ساختمون یدر اصل دیبرداشتم کل لمویکه درست کرده بودم تند تند وسا یکیسمته دفتر کوچ رفتم

 رونیب

 ..یانداخت:ول لمیبه وسا ینگاه فرهاد

 ..ادیباشه اصال خوشم نم ینظم یکه توش ب یمن از کار دونهیشمس هم م یوسطه حرفش:خود آقا دمیپر

 گرفتم سمتش دویکل

 ازمون دور شد کمیو  دیصبرکن فرهاد

 ..من بخورمت یتنها با من بمون دفعهی یترسینکنه م هی:چمانیپ

 رهیمث تو کار کنم..کال کارم م یبا آدم خورهی..فقط حالم بهم مترسمیبرگشتم سمتش با نفرت نگاش کردم:نه نم یجد

 سوال ریز

 تعجب نگام کرد با

 دییگرفتم سمتش:بفرما دویبهش زدم کل یپوزخند

 :بخاطر من کارتو ول نکنمانیپ

 ..سوال ببرم ریز مویکه من بخاطرت سابقه کار یهست ی:بخاطر تو!!تو کدمیخند

 **11فصل **

 ..خواست نبودنت عادت بشه از دسته من راحت بشه یرحم یطاقت بشه دلت که با ب یب یروز هیتا  ستادمیا

 گرف دویکل مانیپ

 شرکت دیهم اومد رو به من گف:خانوم تابشِ شهاب میگه بر فرهاد

 ..ی گهید زهینه چ هیواسه تصف یول امیم دی..بگیگفتم:اوک یکردم و جد اخم

 محافظِ طبقه آخرو بزنید..فعال دیشمس هم بگ یگفتم:به آقا مانیبه پ رو

 ..رد شدم مانیپ رهینگاه خ یاز جلو و

 کمد رو در بیارم لِیو خم شدم تا وسا دمیچرخ زیم دور
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 ه؟؟یچ ایمسخره باز نی:خانوم تابش اشمس

 ؟؟یره بازهمون حال گفتم:کدوم مسخ در

 دیکه داد یاستعفا نی:همزیرو پرت کرد رو م برگه

اتفاقا اول شما  ادیتو کار خوشم نم ینظم یشمس من همون روز اول گفته بودم از ب یکردم:آقا یاخم ستادمیا درست

 کردم..درسته دییو من تا دیگفت

 شده؟؟ یمگه چ ی:بله درسته ولشمس

 شده؟؟ یچ گهی:مدمیمسخره خند به

 یگرفت مویتصم نیشده که ا یگفتم چ دیخندیگف:خانوم تابش جوک نگفتم که م یشد و با لحن محکم یجد

..بعدشم بعد شما اگه ستین ینظم یب نیا دیفرستیخودتون م ینفرو جا هی یمشورت چیشما بدون ه نکهیبرداشتم:ا فمویک

 حرکت دادم( آقا یفرض مانِیمنم نه اون )و دستمو به سمته پ یبخواد بشه مهندسِ اصل یکس

 :پس فرهاد درست واسه ات نگفزیداد به م هیکرد و تک بشیتو ج دستاشو

 !؟یگفتم:چ جیگ

 منه ییِپسر دا مانی:پشهاب

 ینظم ینه ب هیباز یزدم:اها پس بحث پارت یرف تو هم پوزخند اخمامم

 که برم برگشتم

خواست پسره  مییبود االن برگشته و دا ی گهیشهر د شیهفته پ1هم تا  مانی..پمهییدا شی:اون ساختمون مالک اصلشمس

از شرکت  دمیاجازه نم یول دیسیسر اون پروژه وا دیخوایندارم که شما نم یخودش رو کار ساختمون نظارت کنه..من کار

 ..دیاستعفا بد

 رو لبم اومد یجمله آخرش لبخند با

 ...اتاقِ من دیایسرجاش بعد هم ب دیرو برگردون لتونیاومد:االن هم وسا صداش

 سمتش برگشتم

 مارستانِ یب هی یپروژه  نباریا دیجد ی:پروژشمس
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 اس بهیزد و گف:مالکشم غر یچشمک

و  دهیکش ینیروشن روشن ب یعسل ی..چشمارفتیصورتش جلو چشام رژه م ی..واسه لحظه رونیکنارم رد شد و رف ب از

 یب یسوخته بود ول یخودم قهوه  یچشا هیچشاش واسم جالب بود که شب شتریخوب بود از همه ب افشیق یمعمول یلبا

 زیرفتم پشت م امیدادم تا از فکرش در ب نسرمو تکو دمیبه خودم اومدم خند خوندنشیم یبرو برگشت همه مشک

به  یدستسر جاش گذاشتم از جام بلند شدم  لمویآخ که من عاشقِ این صندلیم که از تختم راحتره..وسا ینشستم رو صندل

 رونیو خانومانه از اتاق زدم ب دمیلباسام کش

 به در زدم یمحکم رفتم سمته اتاِق شمس تقه  یقدما با

 تو ایاومد:ب صداش

 ..قیدق قیاونم دق کردیباز کردم و رفتم داخل داشت به نقشه نگا م درو

 سرشو بلند کرد ستادمیا زیم کنار

 بفرستمش واسه شروع خامینداره..م یمشکل نیا نیبب ای:تابش بشمس

 نبود یمشکل یکلِ نقشه رو زیر رو کردم ول قهیخم شدم به نقشه نگا کردم چند د ستادمیدور زدم و کنارش ا زویم

 ..ندا یسمتش:مشکل برگشتم

 یبخودش اومد:خب چ نکهیتا ا میکردیهمو نگا م نجوریهم هیقفل شد چند ثان کردیداشت نگام م قیتو نگاش که دق نگام

 ؟؟شد

 نداره یگفتم:مشکل یآروم یبا صدا کردیخوردم داشت به نقشه نگا م یتکون

 میکارو شروع کن یعنیپشته گردنش گذاشت:پس  دستشو

 کردم نگاش

 ..میزنیسر م میریگذشت م هیاول یمدت که از کارا هیبرم واسه شروع.. گمیم یی:فردا به فداشمس

 رو لبم اومد یحرفا گفتن نداشت ناخوداگاه لبخند نیو اصال ا زنهیداره حرف م یالک دمیفهم قیدق

 ..گمیم یو گف:من چ دیکه خند گمیم یچ دیانگار فهم اونم

 دمیانداختم و خند نییپا سرمو
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 شمس دستشو اورد باال و گف:پروانه رو سرته دفعهی

 پروانه یباال اوردم و با ذوق گفتم:آخ دستمو

رو  زیپشت م یقدم میبود که منو شمس با فاصله ن نجوریا قیدق تمونیسمته در..وضع میاتاق باز شد منو شمس برگشت در

 دستش یشال منو بود منم دستم باال یشمس دستشو رو میبود ستادهیبه رو هم ا

عقب که من پام  میقدم رفت1شد که دوتامو به سرعت  یچ دونمینم میدیهمو د میبرگشت کردیبا تعجب نگامون م فرهاد

 یکمرمو گرف اومدم باال و دوباره نگامون تو هم قفل شد با صدا عیرف که شمس سر نییکرد کمرم به پا ریگ یبه صندل

 شمس ولم کرد میاوهوم اوهوم به خودمون اومد

 که انگار تازه اضافه شده بود از خجالت سرخ شدم یمانیفرهاد و پ دنِیبا د میبرگشت و

 دیگفتم:ببخش عیسر

ابروهام از تعجب  رونیرد شدم اومدم ب مانیفرهاد ووووو نگاه دلخورِ پ زِیآم طنتیس و نگاه شاز جلو نگاه خاص شم و

 ...باال انداختم:بدرک یبود شونه  نجوریچرا نگاش ا نی:ادیباال پر

 ..زدیداشت حرف م زیر هیچوونم برداشتم و نگاه کالفمو از ترانه گرفتم  ریاز ز دستمو

 مگه خودش خونه نداره نجاستیچرا همش ا نیا دونمیدادم به مبل من نم هیتک

 لدا؟؟ی یدی:گوش مترانه

 دمی:آره گوش مومدیاشکم داشت در م گهیداد بودم به مبل برگشتم سمتش د هیکه سرم تک همونجور

 ..گفتمیم یچ نمیبگو بب یدادیطلبکارانه گف:اگه گوش م ترانه

 نگاش کردم:ترانه یحرص

 ادهنش کرد و گاز زد:ه ارتویخ

 نکنه حامله اس خورهیچرا امروز انقد م نینگاش کردم ا مشکوک

 ؟؟یترانه حامله ا-

 خودته یکرد تو گلوش و به سرفه افتاد زدم پشت کمرش:هووو چته کشت ریگ اریخ

 ستمیحامله ن ریبود خفه بشم..نخ کیحالش که جا اومد برگشت سمتم:زرمار نزد دیبرداشت و سر کش زیابو از رو م وانیل
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 یستیکه ن یستیباشه خب ن-

 گف و بلند شد و رفت سمته آشپزخونه یششششیا ترانه

 ..ستیبده بد ن شیآزما هی یخنده گفتم:ول با

 خفه شو لدااایزد: غیج

 ..شده بود نجوریسر نسترن هم اسمنیمطمئنم حامله اس چون  یول دمیخند زیر

از  یکل نهیبیواسه خودش شده هر وقتم منو م یوم و خانوم4 فتریامسال م دمشیوقته ند یلیافتادم خ ادشینسترن  گفتم

 !!اسمِ شهاب تعجب کردم شمس با من چکار داره دنیاومد با د میگوش ی..صداکنهیم فیخاطراتش تو مدرسه تعر

 یو دختر خاله شدم و اسمشو تو گوش دمیزحمت کش نیواسه هم ادیخوشم نم شیلیاصال از فام دمیشمس!!اروم خند گفتم

 کردم جواب دادم ویشهاب س

 الو-

 :سالم باران خانومشمس

 زنگ زده ه؟؟اشتباهیگرف باران خانوم چه خر حرصم

 شمس یآقا دیگفتم:اشتباه گرفت یجد

 شد:ِا شمایید خانومِ تابش یبا خنده قاط صداش

 من فعال کار دارم..خدافظ دیبله..ببخش-

زنگ زده به من گفتم چکار داره حاال..باران  یاشتباه شوریبده ب مویقطع کردم اصال هم نذاشتم جواب خدافظ و

 اه کثافت گهید هیخانوم..باران چه خر

 لب دست بکشم ریباعث شد از غر زدن ز الدیم یصدا

 !؟یگیم یلب چ ری:چته بد اخالق زالدیم

 یچیحوصله گفتم:ه یب

 ؟؟یخوب لدایتعجب نگام کرد: با
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 ینجوریچرا ا یستی..په اگه نستمیاصال ناراحت ن ؟؟یبه خودم اومدم خو من چه مرگمه حاال!!ناراحتم واسه چ دفعهی

 ..یکنیم

 !؟لدای:الدیم

 گفتم:ها!؟ جیگ

 یشد یتو فکر انقدم عصب یکه انقد رفت یزدیحرف م یبا ک یبا خنده گف:داشت الدیم

 ولش کن یچی:هدمیخند آروم

 ت بگوگفتم:از خود طنتیش با

 خنده ریبلند زد ز یبا صدا الدیم

مشکوک  کمیحرکتش  نیا یول لدایبس کن  گفیو م کردیاخم م دیاالن با الدیتعجب نگاش کردم بر حسب عادت م با

 مشکوک بود یلیکه نه خ کمیبود 

 رهیگینگا نکن خندم م نجوریشک نگاش کردم که گف:ا با

 ..با خنده تکون دادم سرمو

 ..یاخم نکرد شهیمثل هم ؟؟چرایدیحاال بگو چرا خند-

 برات زوده گمیزد:م یلبخند الدیم

 نمیبب ایزوده..ب ویچ نمیبب سایاز جاش بلند شد برگشتم سمتش:وا و

 برات زودِ گمیباال گف:م رفتیکه از پله ها م نجوریهم

 الدیزدم:م غیحرص ج با

 جواب نداد یول

سر بهش  هیخواهش کرد شما  میدا یعنی یزارع یآقا گمیو گف:خانوم تابش م دیبه شمس نگاه کردم آروم خند جیگ

 دیبزن

 خب چرا!؟-
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 ساختمون به مشکل بر خوردن یکارا یسر هی:واسه شمس

 دیخب چرا شما نرفت-

 سرم ختهیکار ر یاشاره کرد:کل زشیم به

 از پرونده بود نگا کردم یکه خال زشیشد که با تعجب به من هیانداختم به ثان زشیبه م یکوتاه نگاه

 !!کار یگفتم:کل یبش دوختم و با لحن جالب نگامو

 اشاره کردم زشیبه دست به م و

 نگا کرد:خبببببب زیو به م دیپشته گردنش کش یدست

 ..ندارم..کارشم به خواهشِ مامان قبول کردم یرابطه خوب مییگرف و به من نگاه کرد:من با دا زینگاشو از م هوی

 ی..فقط کرمینشه گفتم:باشه من م یباز ضایع باز نکهینگاش کردم اونم نگام کرد واسه ا قیدق

 ؟؟یچ یگف:ک جیگ

 تون؟؟ییبرم شرکت دا یتعجب گفتم:ک با

 برمتیبهم بگو م یبر ی:آها..هر وقت خواستشمس

 دیکار دار یکل دینشست منم برگشتم سمتش:شما که گفت زشیرفت پشت م و

 شهینم یچیه یساعت مرخص1که بهونه اورد تازه  یدیو گف:بعدشم د دیخند

 بردارم فمویچرخوندم:اها..پس من برم ک چشامو

 دیایتا شما ب نییپا رمی:منم مشمس

 باشه-

برداشتم و  فویرفتم و از کنارش رد شدم..از تو اتاق ک یچشم غره  کردیکه با شک نگام م یبه منش رونیاتاق اومدم ب از

 یرو درواس چیرفتم جلو نشستم بدون ه کیش یلیمنتظرم بود خ نیشمس تو ماش رونیاومدم ب

 بهم انداخت و حرکت کرد ینگاه

 :چکار کرد؟؟شمس
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 چکار کرد؟؟ وینگاش کردم:چ جیگ

 یچینگام کرد و گف:ه قیدق

 دونمیچه م یعنیکج کردم  ؟؟لبامویچ یعنی وا

 ...:خانوم تاشمس

 خانوم صداتون بزنم لدای شهیگف:م هوی

 نداره یکار مورد طیاز مح رونیب-

 ی:مرسشمس

 دیبگ دیخواستیم یزیکردم:چ نگاش

 ..:نهشمس

 دیحرفتون رو قطع کرد هوی یخانوم تابش ول دیآخه قبلش گفت-

 نخواستم بگم یزی:نه چشمس

 آها-

 کنهیحرفاشو نصفه قطع م یچشه امروز ه ستیمعلوم ن وا

 جواب دادم عیرو لبم اومد سر یاسم ستاره لبخند دنیاومد با د میگوش یصدا

 جانم ستاره-

 ینگرفت میسراغ گهیمعرفت کارت که با من تموم شد د ی:دردو جانم بستاره

 :شرمندم بخدا وقت نکردم بخدادمیخند اروم

 بخشمتیشرط م هیبه  نی:کوفت نامرد..ببستاره

 !؟یچه شرط-

 تولدم یایب دی:فردا باستاره

 ..ساعت چندامیبود باشه که م ینجوریباز شد:کاش همه شرطا ا شمین
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 باش نجایا7..وونهی:ددیخند ستاره

 گهیچشم رو چشم..د-

 بود یدختر کارت عال ولیا یکرد یچه گردو خاک دمیاز ترانه فهم لدای..تازه یسالمت چی:هستاره

 چشمش بود مونده تا آخرش هی:اون دمیخند

 رو قولت یستادیو گف:هنوز ا دیخند ستاره

 تا آخرش ستادمیگفتم:ا یجد

 نهیهم نی:آفرستاره

 نگه داشت نویماش شمس

 ؟؟یندار یستاره جان من فعال برم کار-

 خدافظ نمتیبی:نه قربونت برم..فردا مستاره

 خدافظ-

 میدیگفتم:رس ذاشتمیم فیتو ک ویکردم همونجور که گوش قطع

 :آره اونجاسشمس

 باال اوردم به درِ شرکت نگاه کردم:آها..من برم سرمو

 یایتا ب مونمیرفت که گف:منتظرت م رهیبه دستگ دستم

 شمس نیا هیمهربون سییتعجب نگاش کردم عجب ر با

 خانوم لدای گهیزد:برو د یمهربون لبخند

قدم  عیکردم و سر یاخم مانیپ دنیهم پشت سرِ شمس پارک کرد..با د یدیگه  نِیشدم همزمان ماش ادهیپ نیماش از

 .برداشتم

 

 کارتون داره یزارع یگفتم:آقا یرو به منش رونیاتاق زدم ب از
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اه خسته شدم انقد فک زدم تو سالن داشتم  دیچقد سوال پرس رونیاومدم ب عیمنم سر یبلند شد و رف تو اتاق زارع یمنش

 :که رفتمیم

 لدای:صبر کن مانیپ

 ..لی:ستادیاومد جلوم ا ستادمیا

 گفتم:خانوم تابش یوسطه حرفش و جد دمیپر

 ..مسخ لدایکالفه گف: مانیپ

 گفتم:خانوم تابش بلند

 ..یزنیبه اطراف نگا کرد:باشه آروم چرا داد م مانیپ

 حرفتو بزنه یعنی یجور هینگاش کردم  فقط

 ....:قبال که مامانت اجازمانیپ

 **12فصل **

 ..خواست نبودنت عادت بشه از دسته من راحت بشه یرحم یطاقت بشه دلت که با ب یب یروز هیتا  ستادمیا

ردم..اون دوس دارم بگ یبا هر ک خوادیاالن دلم م یول رونیب امیب ذاشتیوسطه حرفش:آره مامانجونم نم دمیپر دوباره

همه بهم دست بزنن به تو  خوادینجس و دلم م سهیاالن شدم قد یبودم و دست زدن بهم حرام بود ول غمبریموقع دختر پ

 !!مربوطه

 شهیسال پ6 لدایکه رو به روشه همون  ینیا شدیانگار باورش نم کردیناباورانه نگام م مانیپ

 یگاه گنیم ینه ول ای یدیتا حاال شن دونمینم یزارع یآقا نیگفتم:بب دمیکشیتند تند نفس م تیکه از رو عصبان همونجور

احمقِ  یلدایاون  گهید گمیآدمه د هی..االن من یشیم گهیآدم د هی یچسبونیهاتو به هم م کهیت یکه وقت شکننتیجور م هی

 ینتون گهیکه د کنمیخوردت م یا فکر شکستنم به سرت بزنه جوری یبش کیبهم نزد یاگه بخوا ستمین شیسال پ6

 ..یبنی..پس دم پرِ من نپلک که بد میخودتو جمع کن

 برخورد کردم یکه به دختر رفتمیاز کنارش گذشتم انقد تند م و

 :هوووو خانوم چه خبرهدختر
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 صداش آشنا بود برگشتم مث خودش گفتم:هووو خانوم ستادمیا

 کردینگام م قیانگار براش آشنا بودم چون داشت دق برگشت

 هم برگشته بود سمتمون مانیپ

 ..همون دختره نیا مانیگف:پ عیانگار شناخت که سر دخترِ

 یخاینم مانیکرد:پ یخانوم به ظاهر متشخص دختره اخم لداسیوسطه حرفش:دختره اسم داره..آره همونم اسمم  دمیپر

 یبزن یحرف

 تاینگاشو از روم برداره گف:بس کن ب نکهیبدون ا مانیپ

 .......شمس نِیزدم و برگشتم و رفتم سمته ماش یپوزخند

 بگو نره تو اون اتاق اوشیتو رو خدا برو به س لداینگران به من نگا کرد: ستاره

 گفیآروم تو گوشم م نویستاره نگاه کردم که داشت ا به

 تعجب گفتم:چرا با

 کننیولم نم ینیبینم تونمیبرات برو..من خودم نم گمی:مستاره

 باشه-

 ستاره گهید ایاومد سمتمون:د ب تشدوس

 :بروستاره

 یگشاد بود با کفشا نییشکم تنگ بود و از شکم به پا یکه تا رو یلباس شب مشک هیجام بلند شدم لباسمو باال گرفتم  از

درش معلوم بود در اتاقو باز  نییکه از سالن پا یاز پله ها رفتم باال رفتم سمته اتاق کردیکه قدمو بلند تر م یسانت10پاشنه 

 حرف زدن یصدا ومدیم یکردم صدا

 کرد کیاتاقو تار ی..کنجاسیا ی:کاوشیس

 اوشیس-

که گوشه تخت  اوشیروشن نشد پس سوخته اس به س یدکمه چراغر روشن کردم ول عیدادش بلند شد سر یصدا

 یترس از همه چ یکی!!ترس از تاراینشسته بود نگا کردم هه فوب
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 با ترس گف:برو عقب برو عقب اوشیتخت نشستم س کنار

 کنم تتیاذ خامی..من نماوشیس میکن یباز کمیزدم: یپوزخند

 یهست یلرزونش اومد:توک یصدا

 میکن یباز ایو من دوست نداشتم حاال ب یکردیم یچقد باهام باز ادتهی لدامیمن -

روشن شد چراغ خواب رو  کمیروشن کردم اتاق  رو ییاومد دلم سوخت براش رفتم چراغ دستشو اوشیس هیگر یصدا

 دیترس یهم روشن کردم در اتاقم باز کردم اتاق روشن شده بود انگار هنوز م

 ..پاشورونیب میپاشو بر اوشیس-

 میبکش یخای:نه ولم کن تو ماوشیس

و  ستادیا دیکه رس ییبچه به روشنا هیمث  رونیب دیاز جاش بلند شد و دو میبر ایندارم..ب یمن باهات کار اوشینه س-

 برگشت سمتم صورتش قرمز بود از ترس

 یتو اتاق قرصتو بدم بخواب میبر دیای..بدیشد داریب یاز اتاق ک رونیب دیشما چرا اومد اوشیخاک به سرم آقا س یوا~

نفسمو  کردیکه در اتاق بسته بشه داشت نگام م یمن بود تا لحظه  یهنوز رو اوشیبردش اما نگاه س دیدستشو کش و

تو اون اتاق بودم  یبودن چون وقت یبند قیاتاقها عا یآهنگ کر کننده بود ول یصدا نییفرستادم از پلها اومدم پا رونیب

 ..ومدیم یکم یلیخ ییصدا

 یگف:معلوم کجا رفت یاومد سمتم عصب دمیتا د ترانه

 رفتم باال قهیدیشده حاال مگه بچم.. یچ-

 یبراش کار تونهیروانشناسه نم نکهیحادِ که ستاره با ا شیضی..انقد مرضهیبهم رف:داداشه ستاره مر یچشم غره  ترانه

 کنه

 ریبه آدم گ خودیب میروان ی..تازه آدمایشینگران م ستیکه ن یروان اسیفوب شیضیبراش رفتم:مر یچشم غره  متقابال

 دنینم

 یکنی:خوبه بابا ول نمترانه

 لدایباز گف:گشنمه  یبرگردوند ول روشو
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 خو گشنمه هیتعجب نگاش کردم طلبکارانه گف:چ با

 شیواسه آزما یرفت-

 خفه شو یعنیکه  یجور هیبرگشت نگام کرد  ترانه

 یکنیبده ضرر که نم شیآزما هی:نه جون ترانه برو دمیخند آروم

 ....نگفتم یزیچ گهینداد..منم د جواب

ساعته  مین قاینفر آماده شدم و دق نیبود و طبق قولم به بابا اول دهیل نشسته بودم باالخره شبه جعمه رسرو مب آماده

 منتظرم

 :عمه من آماده شدمنیاسی

 نمیبغلم بب ایبهش زدم:قربونت بشه عمه ب یلبخند

 ادیهم م نیرینشست تو بغلم و گف:عمه حاال ش نیاسی

 ها؟؟ یشد نیریخنده گفتم:عمه قربونت نکنه عاشقه ش با

 ادی..اره عمه مدنتیخجالت کش نیمحکم بغلش کردم:آخ قربونت بشم با ا دیخجوالنه خند نیاسی

 بخششون ازدواج کرده خودشم که پرستار شده یاز دکترا یکیبا  دمیاز ترانه شن ناسیش یساله 3دختر  نیریش

 ..زدم ینگام کرد لبخند تیابا با رضاب نییو مامان اومدن پا بابا

 و فرزاد نیاسمیمونده بود  رونیو ترانه هم از اتاق زدن ب ریهم اومد ام الدیم

 گهید ایب نیاسمی:مامان

 نجایواسه خودشون اتاق گرفتنه ا یواال هر کدومشون خونه دارن ول خوبه

 ..هم اومدن نیاسمیو  فرزاد

 کنارم نشست الدیروتو بغلم جا به جا کردم م نیاسیبابا شدم  نیماش سوار

 دهیاز صبح تا حاال چند دفعه پرس ایب خوامیمطمئنم م نکهیحالم خوبه ا نکهیبپرسه ا خوادیم یچ دونستمیسمتم م برگشت

 ..نگران من نباشالدینگاش کردم:مطمئنم م نانیبپرسه با اطم نکهیقبل از ا
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 .....واسم بهت هست مطمئن باشگذاشت:خودم ح نشیزد و سرمو رو س یلبخند

 کننیجان آروم باش االن خاله و عمو شک م نایگفتم:ش یبا لحن آروم کردیم هیبلند تو بغلم گر یبا صدا نایش

 زدم یلبخند کردینگام م یبه خاله که با مهربون و

 گفتمیکارو کرد وگرنه به بابا م نیکه بابک ا دونستمیبخدا نم دونستمیاروم گف:نم نایش

 !!خب؟؟یگینم چکسیبه ه یچیه نایش سیکردم:ه اخم

 ادیبهت م شتریب ینجوریبا غرور..ا یمهربون ی..ولیرو لبش اومد:هنوز مهربون یلبخند

 دمیخند آروم

 ؟؟یتونیم هیچال گ یاومد سمتمون:مامان نیریش

 لوسه مگه نه کمی یشدم بغلش کردم و نشوندمش رو پام:خاله مامان خم

 د موهاشو پشت گوشش زد سرشو به نشونه نه باال انداخت:نچنگا کر نایش به

 کرد یبا عروسکه تو دستش باز و

 یشوهرتو تور کرد نیچطور ا نمیگفتم:بب نایباال اوردم و رو به ش سرمو

عروسیم میوفتم و داغ میکنم کثافت بابک غلط اضافه کرد چطور دلت اومد  ادِیکه  اریبهم رف:اسم شوهر ن یغره  چشم

 چقد منتظرت بودم یدونیم یاین میعروس

 ومدیترانه هم ن الدویم یعروس یروان نیکه متوجه حرفش شد گف:بابا ا نیاسمی

 خوردیبه ترانه نگاه کردم باز دهنش به گشت بود و داشت م دیاروم خند نایش

 ..گذاشتم( ترانه حامله اس نیریبچه )دستمو رو سر ش نیه ها بجون همشک گفتم:بچ با

 خورهیم یلیخ گهیگف:آره راست م عیسر نیاسمی

 ..:حالت تهو ندانایش

 همه نگران بلند شدن ییسمته دستشو دیکامل نشده بود که ترانه دو حرفش

 شد ی:ترانه چومدیرفت دنبالش صداش م ریام
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 خوردم فک کنم ادیز یچی:هترانه

 ..یشد نجوری:ترانه تو صب هم اریام

 خوبم ریحوصله گف:ول کن ام یب ترانه

 ..یعنی یحوصلگ ی؛تهو؛بیهم برگشت سمتش(:پر خور نیاسمیآروم گف )سر منو  نایش

 ی:حامله امیصدا گفت کیسمته ترانه و  میتامون با هم برگشت3 دفعهی

 لبخند اومد هم یبرگشتن سمتمون و کم کم رو لبا همه

 گمیراست م دیانگار خودشم فهم نییبهم رف و سرشو انداخت پا یچشم غره  ترانه

 گنیبا ذوق گف:ترانه راست م ریام

 دونمیاروم گف:نم ترانه

 ..بده شیآزما هیو گف:فردا برو  دیخند خاله

 نا؟؟یگف مگه نه ش نایش گهیحامله اس د یشیبا ذوق گف:چه آزما ریام

 انقد بچه دوست داره ریام دونستمینم یعخ

 بردار من زشته نیبش ای:د بالدیم

 سرخ شده بود چارهیب ترانه

 ترانه جان نیبش ای:بمامان

 ..:اوه شروعنیاسمی

 ازم گرف یهوا نشگون ینشست کنارم ب ترانه

 یییی:اخ وحشدیدهنم پر از

 میفقط منو تو تنها نش لدایبه جمع زد و گف:خفه شو  یهول شد و لبخند احمقانه  ترانه

 دنیفهمیم دی:باالخره که بادمیخند زیر

 ...نزد یبهم رف و حرف یغره  چشم
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 کنار دیبر شهیشمس م یآقا-

 هیشتابان بابا همون فرهاد کاف نیبا خنده گف:اوه شمس!؟بع کجا چن فرهاد

 کنار دی..بردیشمس باش یهمون آقا دمیم عیگفتم:ترج یو جد دمیتو هم کش اخمامو

 ذاشتیکه نم میبرم تو اتاق اصل خواستمیبود..م ستادهیدرگاه اتاق کارم ا یتو قیدق

 دیزنیگف:شهاب رو هم شمس صدا م یبا لحن چندش فرهاد

 کنار دیبر گمیشمس واسه بار آخر م ی:آقادمیبهم ساب دندونامو

 یبکن یتونیهم م یکار فیظر یدستا نیمگه با ا ی!!اوخی!؟نکنه بزنیچکار کن یخای:اگه نرم مفرهاد

 ..همه از چرتم رد کرده نهیباشه اونم ا یآدمه چرت نیهمچ کردمیاصال فکر نم خوردیحالم داشت ازش بهم م گهید

 ..یم تیمطمئن باش راض ی..ولستمیخوشکلتر از شهاب ن دونمیشد رفتم عقب:م کیتمام بهم نزد ییبا پرو فرهاد

گفتم:بار  دیلرز یم تیکه از عصبان یگوشش و با صدا ریکه داشتم خوابوندم ز یرحرفش تمام بشه و با تمام زو نذاشتم

 ..آخرت باشه

 یدیحرکاتو انجام م نیحرف و ا نیباال اوردم:بار آخرت باشه ا دیبه نشونه تهد دستمو

 دیزنیحرفا رو م نیاولش هم دینجوریبرگشت سمتم با نفرت نگام کرد:همتون هم فرهاد

 ..االن نه یول کردمیم هیفقط گر زدیحرفا رو م نیا شیسال پ6اگه  دیشا

 هوا زدم تو صورتش یکه ب کردیداشت نگام م رهیخ

 :هجوم اورد سمتم که دفعهی

www.negahdl.com 

 :فرهاددیچیاتاق پ یتو فضا یداد یصدا

 شمس بود..اه منظورم شهابِ میدومون با شوک و تعجب برگشت هر

 ..بگم راحتره شهاب
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..گمشو ینیهم یگردیم مانیبا پ یاما نه تا وقت یفرهاد رو گرف و با خودش کشوند:فک کردم آدم ی قهیومد جلو ا شهاب

 شکنمیقلم پاتو م یپاتو تو شرکت من بزار گهیبار د1..فقط رونیاز شرکت ب

 بلند تر گف:گمشو و

 ...:شهاب بخدا اونفرهاد

 نیا یول کردمیباور م دیبار اولت بود شا نیفرهاد..اگه ا اریدهن نجست ن یحرفشو بزنه:خفه شو اسم خدا رو رو نذاشت

 رونی..گمشو بدمیپس فک نکن خرم از اول حرفاتو شن سیبار اولت ن

 رونینگام کرد و رف ب نیخشمگ فرهاد

 کردمیهم نگران برگشت سمتم من ناباورانه نگاش م شهاب

 لدای یسمتم:خوب اومد

خوش رنگ تر شده بود از فکر خودم خندم گرف و باعث شد  یبود ول یعصب نکهیبا ا شیسلع یچشا کردمینگاش م فقط

 ادیرو لبم ب یلبخند

 یترسیزد:دست بزنت خوبه نه؟؟اصال هم نم یهم لبخند شهاب

 گفتم:آره..چرا بترسم..حرفِ چرت زد حقش بود رمینگامو از چشاش بگ نکهیا بدون

 مانیمث پ هیکیرفته بود گوش زد کنم بهتون  ادمی هینجوری:فرهاد ادیخند آروم

 !؟دونمی:مدیدهنم پر از

 لدایاه خفه شو  شهیچشاش خوشکل م کنهیچه تعجب م یییتعجب نگام کرد عخ با

 یدونی:از کجا مشهاب

 گفتم:من آدم شناسم یخنده الک با

 با شک نگام کرد شهاب

 ..زدم و از کنارش رد شدم یزورک لبخند

 دادم یچه سوت اوخ
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 ه؟؟یفرهاد چه جور آدم یدیرو پاشنه پا برگشت سرشم کج بود:پس چرا نفهم بینگاش کردم دست به ج برگشتم

 شمس یمرموزِ آقا یلیبردارتون خ یول دیگفتم:ناراحت نش لکسیر

 :شهابشهاب

 باال انداختم:هووم ینگاش کردم و ابرومو بردم باال شونه  جیگ

 شهاب گمیبگو شهاب..مث من که م یی:تو تنهادیخند

 ..من راحتم یباال انداختم:آها..ول ییابرو

 ..**13فصل **

 من ناراحتم یگف:ول عیسر

 گفتم:چه کنم من؟ کردمیم زیتم زمویکه داشتم م همونجور

 عیبچه ها گف:بگو شهاب..زود تند سر مث

 تعجب نگاش کردم با

 گف:بگو یجد

 شمس یتعجب گفتم:آقا با

 ه آ ب..سخته نیگفت:شهااااب..ش یحرص

 حرفه 7شمسِ که  یحرفه بهتره آقا 4رو نشون داد:4دستشو عدد  با

 و سرمو تکون دادم:حاال بگم شهاب حله؟؟ دمیخند

 یو گف:تا حدود دیخند

 بده زیم یزدم:شهاب اون پرونده رو رو یلبخند

 زد و خم شد پرونده رو بهم داد یلبخند

 یندار شهاب شما کار گمیم-

 زد:مزاحمم یلبخند
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 :نهههدمیخند

 ..ی:چرا ولدیخند اونم

 حرفشو قطع کرد و

 ؟یچ یول-

 یچیگف:ه عیسر

 ..همش تو اتاقِ من پالسه یول سهییر یعنی..دمیآروم خند رونیرف ب عیسر و

 **شهاب**

 نیبلند تر یعنیخودم حرصم گرف چرا من انقد خرم سرتهمو هم بزنن تو اتاقِ یلدام..یلدا چقد دوست داشتم اسمشو  از

 یخوردم لعنت یرو لبم اومد با تقه که به در خورد تکون یشب سال لبخند

 داخل ایحرص گفتم:ب با

 کردم یفرهاد اخم دنِیاتاق باز شد با د در

 ..بلند شدم:فره یرو صندل از

 وسطِ حرفم:شهاب جون مامان بزار حرفمو بزن دیپر

 قسم نخور یخفه شو فرهاد جون مامانو الک-

 :باشه جون من بزار حرفمو بزنمفرهاد

 ..دمیشن دمویشنیم دیبا یفرهاد!؟من خودم هر چ یو با تمسخر گفتم:چه حرف آروم

فکر ازدواج باهاش به  دمیشا ای ادین دختر خوشت متو از او دونمیبا خواهش گف:شهاب بزار حرفمو بزنم..من م فرهاد

 سرت زد

 فرهاد یگیگفتم:چرا چرتو پرت م یلحن مسخره  با

 بودِ  مانی..اون قبال با پخورهیشهاب..اون دختر به درده تو نم گمیم قتویدارم حق گمیکرد و داد زد:چرتو پرت نم یاخم

 فرهاد؟؟ یخوردم چشام از تعجب گرد شد آروم و شک گفتم:چ یکه
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 نه؟ یدونستیزد:نم یپوزخند فرهاد

 نیدورِ این کارا نرم قولم قول بود امروز هم فقط واسه شناخته ا گهیکه به تو قول دادم د یادامه داد:همون روز فرهاد

 ..یدخترِ رفتم که تو نذاشت

 ....بجون خویفیته کث یعنیباشه  مانیکه با پ یکس یدونیمکث گف: خودتم م بدون

گفتم:( به خانومِ تابش  لدای ی..)حرفمو قطع کردم و بجالیبشنوم برو به  یزیچ گهید خامیگفتم:بس کن فرهاد..نم آروم

 بگو اخراجِ

 گفتم بگم حواست به خودتو احساست باشه یرو نگفتم که اخراجش کن نایبا تعجب گف:شهاب من ا فرهاد

 زدم:برو فرهاد یپوزخند

 نکرد که داد زدم:برووووو فرهاد یحرکت

 قدم اومد عقب نگام تو نگاه دلخوِر یلدا گره خورد هیخورد و رفت سمته در تا درو باز کرد  یتکون فرهاد

 ..شمس یساعت واسه جمع کردنِ وسایلم نیاز دارم آقا میفرهاد زد و گفت:فقط ن ی نهیتو دستشو رو س ی پرونده

 دی..شاچوقتیگذشتشون قضاوت نکن ه یرو از رو یکس چوقتیت رو به فرهاد گف :هباز برگش یبرگشت که بره ول و

 ..یدار رشییدر تغ یداشته باشه که سع ییزایچ هیوقتا گذشته  یبعض

 ..بهم انداخت و رفت یدوباره نگاه دلخور کردمینگاش م جیگ

 ..زد:قضاوت نکن برو ب یبرگشت سمتم پوزخند فرهاد

 تنها باشم خامید مفرها رونیزدم:برو ب داد

 فرهاد رونینشست:برو ب میشونیرو پ یبا تعجب نگام کرد اخم وحشتناک فرهاد

 رونیگذاشت و رفت ب زیم یدستشو رو یتو ینزد پرونده  یحرف

 دی..شاچوقتیگذشتشون قضاوت نکن ه یرو از رو یکس چوقتی:هدیچیدادم صداش تو گوشم پ هیمبل تک سرمووبه

 ..یدار رشییدر تغ یداشته باشه که سع ییزایچ هیوقتا گذشته  یبعض

 کرده نکنه راست بگه و من زود قضاوت کردم رییتغ لدای یعنی!؟یچ یعنی

 ..یفیته کث یعنیباشه  مانیکه با پ یکس یدونی: خودتم مدیچیفرهاد تو گوشم پ یصدا
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 به کدوم توجه کنم دونمینم دیپچیفرهاد هردو با هم تو گوشم م یو دوباره صدا لدای یصدا دوباره

روز  هیکه  ییتایب دمیرو د تایمن ب ستین فیچشما کث نیا گهیچشما دروغ نم نیچشام زنده شد نه ا یجلو لدای رهیخ نگاه

 ..رو بهم زد ینامزد مانیپ یبه طور ناگهان یبشه زنِ بیتا ول یقرار بود به زورِ دای

 بده زیم یصدا داد:شهاب اون پرونده رو رو که با لبخند رو لبش اسممو صدا زد تو گوشم لدای یصدا

 دیخندیم یکیبود  یدر حال کار یو آدماش نگاه کردم هر کس ابونیبه دورِ اتاق نگاه کردم رفتم کنارِ پنجره به خ کالفه

 ..کردیم یرانندگ یکی زدیحرف م یکی

عقب گذاشت درو بست و  یرو صندل لشویوسا نشیافتاد رفت سمته ماش لداینگام به  چرخوندمیکه نگامو م نجوریهم

که  لدایفرهاد درست باشه االن  یچرا!؟اگه حرفا یول کردیم هیداشت گر لدای دیته دلم لرز دیگونش کش یرو یدست

 ..دیکنه با هیگر دینبا

 زدم که آخم در اومد خم شدم پامو گرفتم زیبه م یحرص برگشتم لگد با

 مهندس ی:آقاینشم یباز شدن در اومد و پشت بندش صدا یصدا

 :بلهستادمیا سرجام

 خانوم تابش استعفا داد و خودش رفت دییزد و اومد جلو برگه رو جلوم گذاشت:بفرما یلبخند

 دیبر دیتونینگاش کردم و از دستش گرفتم:ممنون..م یجد

چه زود باور کرد..من  یزدم ا یزر هیباز کنم پارش کردم حاال من  نکهیبرگه استعفا رو بدون ا رونیحرف رفت ب بدون

اورده بود رو باز کردم  لدایکه  یاز فکر پرونده ییانقد فکر کردم خسته شدم واسه رها نکهی..از ارمیچقد با خودم درگ

...آخرش پرونده رو بستم کتمو برداشتم و از ومدمینم رونیب لدایو  رهادف یلحظه هم از فکرِ حرفا هی شدینه!!مگه م یول

 رونیاتاق زدم ب

 از جاش بلند شد عیسر یشمن

 امروز رو لغو کن یکار یهمه قرارها-

 ..از کنارش گذشتم و

 **لدای**
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 تر شد نیستاره بغضم سنگ دنِیباز شد با د در

 ؟؟یخوب لدایشد: لیتبد یکم کم لبخندش به اخم و نگران یاول با لبخند ول ستاره

 ......داخل امیب شهیلرزون گف:م یصدا با

 ..داخل حواسم نبود ایدر کنار رف:ب یاز جلو عیسر

 مطب ستاره شدم وارد

 ستشین یمنش-

 نداشتم ی:نه امروز کارستاره

 زدم:پس مزاحمت شدم یتلخ لبخند

 مبل تو اتاقش نشستم ستاره هم کنارم نشست یرو نمیبب نیبش ای..بلدای:چرت نگو ستاره

 :بگوستاره

.. نگاهاش ؛ یسالِ کار1 نیشهاب تو ا یدلمو بزنم..تمامِ کارا یمِ حرفاسال تما6 نیکلمه بودم تا مث ا نیهم منتظر

 ..آخر تا به امروز و قضاوت عجوالنش که بدجور سوزوندم یرفتارش و ال

 براش ینداد حیگف:توض یکه تمام شد ستاره جد حرفام

 نخواست فقط گف که برادرش بهم بگه اخراجم حیازم توض ؟؟اونیواسه چ حیکردم:نه توض یاخم

 ..ینداد حیتو جاش جابه جا شد:اون نخواست تو چرا توض ستاره

 نداشت یبه شهاب ربط-

موضوع به  نیکه ا یدادیم حی..واسش توضستیبهش به تو مربوط ن یبود چرا نگفت نیزد:منم منظورم هم یلبخند ستاره

 نداشت یاون ارتباط

 تمانداخ نییپا سرمو

 یغرورتو حفظ کرد نیهم نیدر ع یساله آره..بازم دلت نخواست شهاب ازت دلخور بشه ول18 یلدای ی:دوباره شدستاره

من درست به خودت و حست فکر  شِیپ یایب نکهیقبل از ا لدا؟؟چرایاز شرکت..چرا  رونیب یاضافه زد حیو بدون توض

 ینکرد
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 یتعجب گفتم:چه حس با

 ..ولش کن یچی:هدیبلند خند ستاره

 ....نگاش کردم جیگ

 

 ینم یچیبه ه گرفتمیکم دارم هر وقتم دنبالشو م یزیچ هی کردمیچرا حس م دونمینم خوردمیتو خونه تاب م کالفه

 ..شدیدلم واسه کار تو شرکتِ شهاب تنگ م نکهیجز ا دمیرس

 نرفت جیسرت گ یخوریدور م تو اتاق یدار یساعته ه1بتمرگ سر جات  اید ب لدایبا حرص نگام کرد: مامان

 اومد میگوش یخواستم حرف بزنم صدا تا

 عشقم امیبه مامان با خنده گفتم:االن م رو

بهم دست داد جواب  یحس هیاسمِ شهاب چشام گرد شد و عالوه بر چشام  دنِیبرداشتم با د ویرفتم سمته اتاق گوش و

 دادم

 دییبله بفرما-

 ...دیینزد دوباره گفتم:الو بفرما یحرف

 ..کرد نیچش بود چرا همچ نینگاه کردم ا یبا تعجب به گوش دیچیبوق تو گوشم پ یصدا

 ..دونمیرو لبم اومد چرا نم یحال لبخند گشاد نیبا ا یول

 داد زدم:مامااااااااان رونیاتاق زدم ب از

 دیچیپام تو اتاق پ یکه صدا دمیاز رو پله اخر پر و

 بهم رفت یزد تو صورتش و چشم غره  زدیداشت با تلفن حرف م مامان

 هیتعجب نگاش کردم لب زدم ک با

 کنارش نشستم ذازهیمحل نم گهید زنهیداره با تلفن حرف م یوقت شهیهم جوریجواب نداد هم یول

 ....چشم حتما...قربونت خدافظکنمیبعد خبرتون م کنمیصحبت م لدای ی:چشم با بابامامان
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 یکردیبود که باز باکالس صحبت م یگفتم:ها ک طنتیقطع کرد با ش و

 رون؟؟یب یمشکوک نگام کرد:چرا از شرکت زد مامان

 ؟؟ینگاش کردم:چ جیگ

 بود زنگ زد!؟ یک یدونی:ممامان

 بود؟؟ ینگاش کردم:نه ک یسوال

 ستیسمته آشپزخونه گف:مادر رئ رفتیاز جاش بلند شد و همونجور که م مامان

 شمس یسمتش:آقا برگشتم

 یخواستگار ادیو سرشو برگردوند سمتم:آره..اجازه خواست جعمه ب ستادیا مامان

 ؟؟یچ یعنی یگف!؟مادر شمس زنگ زد واسه خواستگار یمامان چ قایخوردم با ُبهت به مامان نگاه کردم االن دق کهی

 ؟؟ی:واسه کدمیپرس احمقانه

 با خنده گف:واسه بابات مامان

 یمامان جدبه خنده باز شد: لبام

 ..گهیسوال داره خو واسه تو د نیپه ا لدایو اخم کرد:زرمار  ستادیپشت اپن ا مامون

 ...شدم رهینزدم و فقط به مامان خ یحرف گهید

 پسره رو نیا یشناسیتو م الدی:مبابا

 :آره باباالدیم

 هیپسره خوب یبا شک گف:مطمئن بابا

 ..شناسشیم یخودِ یلدا هم تا حدود هیپسره خوب دونمیکه من م ییبه من کرد:تا جا ینگاه الدیم

 ارمیرو در ب ایادا خجالت ومدیاصال خوشم نم کردیردو بدل م الدیبابا و م نیپرو نگامو ب پرووو

 !؟یگیم یخودت چ لدای:بابا

 ننداختم نییبازم سرمو پا یول دمیخجالت کش الدیاز م یجد نباریا
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 ..انیب میبگ هیبگو نظرِ خودت چ یول میکن یهم م قی:البته تحقبابا

 دیدونیشما صالح م یبابا هر چ دونمیانداختم آروم گفتم:نم نییروم کم شد سرمو پا شیخدا دیبه روم پاش یلبخند الدیم

 ..انیو گف:طاهره فردا زنگ بزن بگو ب دیخند بابا

 ...رو لبم نشست یمحو لبخند

 اومد فونیآ یصدا

 کنمیگفتم:من باز م عیسر الدیاز نگاه م یخالص یبرا

 از جام بلند شدم عیسر و

 دییبفرما-

 با ذوق گف:درو بزن عروس خانوم ترانه

 و درو باز کردم دمیخند اروم

 اره یبه مامان گفتم:مامان حتما به خاله هم گفت رو

 شد تو رو ور داره ببر خوب ذوق زده شدم داینفر پ هی یو گف:بعد عمر دیخند مامان

 زدم:مامااااااان غیج

 خنده ریزدن ز همشون

 دهیورپر نمیبب ایاومد داخل بدون سالم کردن گف:ب ترانه

 ..سالم ترانه خانوم کی:علمامان

 کارت دارم ای..تمام شد بالدیگف:اوخ حواسم نبود سالم مامان سالم بابا سالم م عیسر ترانه

 دستمو کشوند برد تو اتاق و

 یکار کرد یچ نمی:خب بگو ببترانه

 و؟؟یچ-

 رهیتو رو بگ خوادیکه م ی:اون خرترانه
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 زرمارررر-

 کثافت رهیگیم شمیچه پشت عععععععیمتعجب گف:ه ترانه

 مگه من چمه؟؟ نهیخنده:درد منظورم ا ریز زدم

 یگیحرفمو باور نکرده گف:آرههههه تو که راست م یعنی نکهیا یبا لحن ترانه

 نثارش کردم یخنده زرمار با

 یداد شیآزما یراست-

 شل شد:آره ششین

 شد؟؟ یخب چ-

 دنی:فردا جوابشو مترانه

 ..من که مطمئنم یاها..ول-

 ایزد یندازه جمعه چه گند ادمی:ترانه

 ..یشیم ختیر یببند ب شتوی:زرمار ندیباز نگاش کردم که خند شین با

 میگوش یکه با صدا کردمیو به گذشته و حال فکر م مدادیبودم مث بچه ها پاهامو تو هوا تکون م دهیتخت دراز کش یرو

 دییبود با شک جواب دادم:بفرما بهیشدم شماره غر نهیبرداشتم رو س ویگوش عیسر رونیاز فکر اومدم ب

 لدایسالم..~

 ......مانمیکه خودش گف:پ دمینرس ییبه جا یفکر کردم ول کمیبرام آشنا بود  صداش

 **14فصل **

 ..خواست نبودنت عادت بشه از دسته من راحت بشه یرحم یطاقت بشه دلت که با ب یب یروز هیتا  ستادمیا

 

 !!مانیگرد شد پ چشام

 دییشدم:بفرما یجد
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 نمیهمو بب شهی:ممانیپ

 جواب دادم:نه کوتاه

 بزنم ویحرفا هی خوامی..ملدای کنمیعجز گف:خواهش م با

 ندارم یمن با تو حرف-

 من دارم یزد:ول داد

 داد زدم:بدرک..داد نزن منم

 لطفا لدای..دیگف:باشه ببخش آروم

 خانوم تابش-

 حرص گف:خانومِ تابش لطفا با

 ..کافه نگاه منتظرتمیو گفتم:اوک دمیخند روزمندانهیپ

 گف:نه اونجا نه عیسر مانیپ

 ..گهیساعت د1گفتم:کافه نگاه  یجد

 شدم رهیکنارم انداختم به سقف خ ویقطع کردم..گوش و

 یدیجواب نم چیبهت ه زنمیروزِ دارم زنگ م2تو!؟ ییکجا مانیپ-)

 ..:سالمدیسردش تو گوشم پبچ یصدا

 ذارهیمن چطوره چرا سر به سرم نم یلدای گهیچرا نم کنهینم یپس چرا احوال پرس نیهم فقط

 یخودت مانیگفتم:پ ناباورانه

 گهید ایب مااانیاومد:پ یدختر یصدا

 اون دختره!؟ یبه تنم افتاد صدا ی لرزه

 مانی..پی..پیلرزون گفتم:پ یصدا با

 بهت بگم دیهست که با یزایچ هی..لدای نمتیبب خامیگف:م عیسر
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 ...بازم دست و دلم نرفت بگم باشه لب زدم:اما ختیترس تو دلم ر دوباره

بابا به  یه رونیب یومدیبار درست باهام ن1ه باهات دوستم ما2 لدای گهی:بسه درمیدادش باعث شد خفه خون بگ یصدا

 به من زنگ نزن گهید یومدیکافه نگاه منتظرتم ن 6دل خوش کنم..امروز ساعت  یاونم گذر دنتید قهید1

 (تخت نشستم یحال رو یقطع کرد ب و

 مویقهوه ا یآب یرو خونه 4مانتو انتخاب کردم آخر مانتو  تیزدم از جام بلند شدم رفتم سمته کمد با حساس یتلخ لبخند

 ..رو تخت انداختم مویشاله قهو یکاربن یآب یبا شلوار ل دمیپوش

چند بار  ملوویر دمیروح نباشه صورتم مداد چشمو باال چشمم کش یکرم زدم تو صورتم که ب کمی..شیآرا زیسمته م رفتم

 بلند تر بشن کمیتا  دمیرو مژهام کش

..تمام چقدم خوشکل شدم خوشبحال شهاب که زنش انقد دمیبه لبم کش مویو مداد قهو دمیرو گونم کش مویگونه قهو رژ

 ..نازه خخخ

 رونیبرداشتم و اومدم ب ویگوش فمویسر کردم ک شالمو

 گردمیبر م ییجا هیتا  رمیمامان من م-

 :برو حواست بخودت باشهمامان

 چشم-

 ..اومدم نییپام کردم و تند تند از پله ها پا مویلیپاشنه ف یکفشا

 :که نیسمته ماش رفتمیم داشتم

 لدای~

 رو شونم انداختم و در همون حال برگشتم بابک بود فمویک

 هیسالم..چ-

 کارت دارم قهید1:بابک

 ..اشاره کردم:سوارشو نیماش به

 شدم اونم سوار شد نیماش سوار
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 گفتم:حرفتو بزن کار دارم عیسر

 اون پسرِ!؟ شِیپ یبر یخای:مبابک

 ؟؟یبپرس یخاستیم نویرو فرمون گذاشتم و برگشتم سمتش:هم دستمو

 :پس حدسم درست بودبابک

 نیی..برو پاستیگفتم:به تو مربوطت ن یجد

 کردمیولت نم چوقتیه یشیم نیا یروز هی دونستمی:اگه مبابک

 ..با تو دونمیمن م ینشد یکه شد یشد ادهیپ شمارمیم3:بابک تا چشاموبستم

 لدای کنمیم یباز شدن در اومد:تالف یصدا

 نییزدم:خفه شوووو گمشو پا داد

 ....حرکت کردم عیشد منم سر ادهیپ نیماش از

من هنوز  یتا آسمون فرق کرده ول نیکافه هم زم نیآروم واردِ کافه شدم..ا یشدم با قدما ادهیپارک کردم و پ نویماش

محکم و مغرورانه رفتم سمتش  ی..با قدمادمیرو د مانی..به اطراف نگا کردم پادمهیبودن رو  ستادهیا تایو ب مانیکه پ ییجا

 حرف نشستم رو به روش یب

 :سالممانیپ

 سالم-

 !؟یخوریم یبهم کرد و گف:چ ینگاه مانیپ

 ..حرفتو بزنومدمیگفتم:واسه خوردن ن یجد

 ..زدم آهنگِ مورد عالقم یکافه پخش شد لبخند طِیتو مح یلحظه آهنگ همون

 (یآهنگِ ایستادم از سامان جلیل)

 شبا دلت کجاست نیبگو تو ا)

 که راهمون جداست اگه
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 (ماست نیب یک مقصرش

 اصال از کجا شروع کنم ایاز کجا بگم.. دونمی:نممانیپ

 کنمیخواهش م لداینگا نکن  نجوریکه کالفه گف:ا کردمینگاش م فقط

 تو باورت یبگو که دلخوش)

 (آخرت تو جنگ نابرابرت ریاس منم

 بخدا من دوست دارم کنمیبهم بده خواهش م گهیشانس د هی لدای:مانیپ

بار اول  نکهیا یگلوله اضافه ست..برا هیمثل دادن  یوقتا دادن شانسه دوباره به کس یزدم و آروم گفتم: گاه یپوزخند

 ...رهینتونسته تو رو خوب هدف بگ

 پر از خواهشم دودمانم دیکه فهم نیهم)

 (پشت چشام بود اما اون نخوند یحس هیآوارش کشوند  ریقلبمو کشت تا ز کشمیاون زجر م یب رفت

 بخدا مجبور شدم لدایبا عجز گف: مانیپ

 یآره؟؟به من بگو مجبور بود یغرورمو بشکون یشد ؟؟مجبوریجام بلند شدم:مجبور شد از

 (بشم یباز نیبشم خسته از ا یسازیم یمنو تو هر چ یدیبشم اصال تو بخش یضتو به مردنم را یستادیا)

 بده یبه شهاب جوابِ منف کنمیخواهش م گمی:برات ممانیپ

 لحظه بودم نیساله منتظر هم6!!بخاطر تو؟؟من یزدم:چرا!!بخاطر چ یعصب یپوزخند

 طاقت بشه یب یروز هیتا  ستادمیا)

 (… خواست نبودنت عادت بشه از دست من راحت بشه یرحم یکه با ب دلت

..بخدا من یلیخ لدایبلند شد با تعجب نگاش کردم:دلم پره  دفعهیکالفه به اطراف نگاه کرد اوضاعش داغون بود  مانیپ

 همون موقع هم دوست داشتم مجبور شدم

 یحرف یحاال که وقت گفتنه دلت پر از ب)

 هیرفسرد و ب یبدجور تیزندگ یهوا یگیم
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 (هیکه با من کرد یتو کار یروزا نیا عذاب

 مجبورت کرد ی..کیمجبورت کرد غرورمو بشکن ی؟؟کیزدم:بگو مجبور به چ داد

 از شهاب شتریب ی..بخدا من عاشقتم حتلدایعجز گف:غلط کردم  با

 زدم برگشتم که برم یپوزخند

 هیمگه کم درد نیمن هم یافتادنت به پا)

 (به پام یاال تو افتادح هیمگه کم درد بگو

 کنمیگرف:خواهش م دستمو

تو اون روزا اشک از  ختیریحالت م نیکردم:)به بدتر ییکه تو گلوم بود با خواننده آروم همرا یطرفش با بغض برگشتم

 چشام(

 ....رونیب امیباهات ب تونمیچه مرگم بود که نم یدیبار ازم نپرس1 ی..قضاوتم کردمانینگو ببخشم پ-

 هینامرد دونستیرفتنت م یپا یستادیا)

 (هیمگه کم درد نیشدن غرور تو هم له

 سُر خورد سریع پاکش کردم نییاز گوشه چشم به پا یاشک قطره

 نامزد کنم تایبابام مجبورم کرد با ب لدای:مانیپ

 (بشم یباز نیبشم خسته از ا یسازیم یمنو تو هر چ یب یبشم اصال تو باش یتو به مردنم راض یستادیا)

 غرورم شکست:اما...اما بابات شیسال پ6که  ییاشاره کردم به جا دیلرزیاشارمو باال اوردم دستم داشت م انگشته

 یمج..مجبورت نک..نکرد اون..اونجا منو..منو بشکون.

 طاقت بشه یب یروز هیتا  ستادمیا)

 (خواست نبودنت عادت بشه از دست من راحت بشه یرحم یکه با ب دلت

که  یاون ینیبیم یگوشم:وفت زهیشد آو نیسرخ.از اشکش زل زدم: بعد ها ا یرحمانه تو چشا یقورت دادم ب بغضمو

 دونهیرو نم هیفرق تو و بق یدوسش دار
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 یرابطتت گور بابا ریز ریفندک بگ هیواسه نگه داشتنش تالش نکن  ادیز …بمونه  هیکه با همون بق بهتره

 یکرد دایتو بهانتو پ مانیهم بهانشو..پ یفتنراهشو بلده ر یاحساست..موندن

 نزد یحرف

 مانیپ-

 بلند کرد تو چشام زل زد سر

 میندازه متنفرم..الخصوص خودت ادمیکه تو رو  ی:از هر چختمینفرتمو تو چشام ر تمام

 که واسه بار آخر غرورمو شکوند یحس کنه حالِ اون شبه منو..اون شب خواستمیم نویبست آره هم چشاشو

 ..کردم یخاطرها رو توش سپر نیکه تلخ تر ی..کافه رونیتند از کافه زدم ب یبرگردوندم و با قدما رومو

که با  ستین چکسیه نجایاشکام بهم ترحم کنه ا دنینبود که با د یکس نجایا نمینبود که بب یکس نجایشدم ا نیماش سوار

 یچیه گهیکردم انقد که د هینگه داشتم گر ابونیگوشه خ هیگر ریاز خودم زدم ز یرودرواس یاشکام عار بدونم ب دنِید

 ...تو دلم نبود

 

 یکرد هیگر لدای:مامان

 سرحالم:مامان خوبم بخدا خوبم یلیاالن سرحالم خ یکردم ول هیچون واقعا گر دمیخند

 :آخ قربونتادینگام کرد رفتم جلو محکم ابراز احساست ز جیگ مامان

 یهم خوشحال یکرد هیکه هم گر ی!!کجا رفته بودلدای:معلومه چته مامان

 خاطرات عشقم ی:رفته بودم تداعدمیخند

 خاطرات هیچ یگف:چ جیگ مامان

 به فدات بشه طاهره خانوم لدایخنده و محکم بغلش کردم:اخ  ریزدم ز بلند

 هیت داشتنتم خرکدختر..دوس یخفم کرد نمیزد رو دستم:ول کن بب مامان

 رفت هوا غشیبوسش کردم که ج محکم

 لدااااااااااای:مامان
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قاب رو  یسمتش تو بغل گرفتمش رو دمیرو لبم اومد دو یقاب عکس اهلل لبخند دنیسمته اتاق..با د دمیو دو دمیخند

 ...بلند گفتم:خدا عاشقتم منننننننننننننن دمیبوس

که  یچرا اون شب دونمیرو لبم اومد..نم یشماره شهاب لبخند دنِیبرگشتم سمتش اروم برداشتمش با د یگوش یصدا با

 ..من یخواستگار ادیب خوادیشد که م یباهام رفتار کرد..اصال چ یرفت شهاب چه جور ادمیبابا ازم خواست جوابمو بدم 

 دییدادم:بفرما جواب

 خانوم لدای:سالم شهاب

 !؟دیداشت یارتابش ک یسالم اقا-

 باهاتون صحبت کنم دی..بانمتونیفردا بب خواستمی:آره مشهاب

 باال:در چه مورد؟؟ دنیپر ابروهام

 دی..هر جا خودتون بگدیشیمتوجه م دیای:شما بشهاب

 ..شل شد:باشه..کا شمیبه خودم انداختم و ن نهییتو آ ینگاه

 قطع کردم نه کافه نگاه نه حرفمو

 !!:کجاشهاب

 ..رسه یبه ذهنم نم ییفک کردم و گفتم:جا کمی

 !!عتیو گف:پل طب دیخند شهاب

 هیگفتم:عال عیکردم من عاشق اونجام سر ذوق

 .منتظرتم7:ساعت شهاب

 اونجام 7باشه..-

 گف:مواظب خودت باش مهربون

 نطوریرو لبم اومد و اروم گفتم:تو هم هم یلبخند ناخوداگاه

 ....قطع کردم عیسر و
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 (یشهاب رمضان&ی..از رضا صادقخندمیآهنگ با تو م)

 زد و دست بلند کرد برام یشد لبخند ادهیشدم اونم پ ادهیپ نیماش از

 لرزه یدلم م یایاز دور م یوقت)

 ارزه یم ایچشمات به همه دن حس

 شمیم ییهوا یایاز دور م یوقت

 (شمیم ییو تنها یاز دلتنگ یخال

 کنار پله ها قایدق میدیهم رس به

 خانوم لدای:سالم شهاب

 شمس یحرصش بدم گفتم:سالم آقا نکهیا واسه

 مینگام کرد و اشاره کرد بر یبا حالت جالب برگشت

 یینجایا شهیبگو هم ییراحتم کن از تنها)

 ییایدن نیا ییبایچشم من تو باعث ز از

 ندمیآ دیام ییخندم تو یم ایتو به دن با

 (بندم یعشق تو عاشق شدم فقط به تو دل م به

 زود قضاوت کردم کمی..لدای خامیمقدمه گف:معذرت م یکه ب میداشتیبا هم قدم بر م آروم

معذرت  خاستمی..اون روز که زنگ زدم بهتون مگهیخودم گفتم اون چشما دروغ نم شیپ یرفت ینزدم که گف:وقت یحرف

 ..یکنم ول یخواه

 عمره منتظر شدم چه خوبه انتظارت هی)

 (قرارت یکه عاشق بمونه ب یدل نذار

 !؟یچ یسمتش:ول برگشتم

 ..دمیو گف:ترس دیخند
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 زدم یدادم و لبخند یتکون سرمو

 لدای:شهاب

 اون نگاهت یمن فدا هیتمام زندگ)

 ماهت یبه آسمون به عشق رو شمیم رهیخ

 (یینجایا شهیبگو هم ییکن از تنها راحتم

 ه؟؟یچ یعنیکردم  نگاش

مطمئنم با تو خوشبختم..گفتم  یول لدای ستمیکنم..من عاشقت ن یکه ازت معذرت خواه نجایا یای:امروز گفتم بشهاب

 یند یجوابِ منف یاز سر ناراحت هویکنم  یمعذرت خواه

 ییایدن نیا ییبایاز چشم من تو باعث ز)

 ندمیآ دیام ییخندم تو یم ایتو به دن با

 (بندم یعشق تو عاشق شدم فقط به تو دل م به

 انجام ندم یگرفتم از سر احساس کار ادیوقته  یلیخ-

هم  سایپل دیدو یداشت م ییدفعه کشوندم سمته خودش پسر گشتیتو چشام م یانگار دنبالِ حرف کردینگام م رهیخ

 دنبالش

 یینجایا شهیبگو هم ییراحتم کن از تنها)

 ییایدن نیا ییبایچشم من تو باعث ز از

 (ندمیآ دیام ییخندم تو یم ایتو به دن با

 ..بود که دهینرس هی..سرمو برگردوندم رخ به رخ شهاب شدم هنوز به ثانرمیز زدیکنار م وردمیشهاب نم اگه

 (بندم یبه عشق تو عاشق شدم فقط به تو دل م)

 !!شما دو نفر~

 دیکه رو به رومون بود رنگم پر ییمامور دنیبا د میبرگشت
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 ......تا مثل اون فرار نکنه ریپسره رو بگ یهانی:کسیپل

 **15فصل **

 ندمیآ دیام ییخندم تو یم ایبا تو به دن**

 **بندم یعشق تو عاشق شدم فقط به تو دل م به

 خالفه شرعه که نامزدمو بغل کنم دی:ببخشکردیبه مامورِ نگاه م ینگاه یترس به شهاب نگاه کردم که با گستاخ با

 زد:نامزد یپوزخند مامور

 لدایبده  تویرو کرد به من:گوش شهاب

 ایدر اوردم:ب فیاز تو ک ویزدم و گوش یبود که نترسم لبخند نانینگا کردم تو نگاش پر از اطم بهش

 زد:ممنون یلبخند

 زنگ بزنم یخب به ککرد و گف: کردیرو به مامورِ که با تعجب به ما دوتا نگاه م و

که  یاون خانومو میبینید با همون آقای دی..خانوم شما هم گول نخوردیزنگ بزن یالزم نکرده به کس نجایکرد:ا یاخم مامور

 بود..اون اقا فرار کرد و موند خودش کردیداشت فرار م

 عمراااا هینجوریشهاب هم ا نکهیبه من چه!!نکنه منظورش ا خوب

 یکارا نکن یگفتم:چه نامردِ..تو یه وقت از ا یکردم به شهاب و با لحن جالب رو

 رهینقشمون بگ کردمیفقط خدا خدا م دمیلرزیداشتم از داخل م حاال

 :من غلط بکنم خانووممو ول کنمدیخند شهاب

 حرف زدنت نیتو هم از حرفشه اوغ خدا نکشت شهاب با ا رفتیداشت م افمیق

 ادیب الدیرفتم:شهاب زنگ بزنم م یدلبرانه  خنده

 نیببرشون تو ماش یهانیکه زرنگ تر از ما بود گف:ک مامور

 لدای میکرد:بدرک طال که پاکه چه منتش به خاکه..بر یاخم شهاب

 ..کشمیو سرباز هم پشت سرمون بود آروم گفتم:شهاب بابا م دیخودشو دستمو کش و



 

 
119 

 ؟بهم کرد:شهاب شدم حاال؟ یبار طنتیش نگاه

 گفتم:شهاااااب یحرص

 ..و گف:نترس من تا آخرش هستم دیخند بلند

 اه از نهادم بلند شد بردشیداشت م لیکه جرثق نمیماش دنیبا د نییپا میپله ها اومد از

 بردن نمویعجز گفتم:شهاب ماش با

 یکجا پارک کرد یدینفهم دنمیاز د یخنده گف:انقد ذوق کرد با

 یداد زد:بابا جان جدت نبرش هووو لیدنباله جرثق دیخودش اشاره کردم با شک برگشت و دو نیماش به

 دیاونم خند دیبرگشت سمتم خندمو که د هویبهش  دمیخند آروم

 دیبمون نجای..آقا شما هم همنیگشت اومد سمتمون:شما دوتا..خانوم شما برو تو ماش مامور

 زارمیدستمو گرف و گف:چرا من خانوممو تنها نم عیبرم که شهاب سر خواستم

 ..گذرمیازتون نم گهید دیانجام بد ابونیحرکتو تو خ نیا گهیبار د1..فقط دیاقا بر دیکالفه گف:بر مامور

 ..بابا ولی:امیو با هم گفت میباز همو نگا کرد شیشهاب با ن منو

 ..لدای میگف:بر عیسر شهاب

 دمیکش ینفسه راحت میگرف و ازشون دور شد دستمو

 بوداااا کینزد یوا-

 نیببرت تو ماش خواستیچرا م یدونی:مشهاب

 گفتم:چرا؟؟ جیگ

 میدیشیبدبخت م کردیکارو م نیکنه..که اگه ا چمونیسوال پ خواستی:مشهاب

 اوخ چه خوب ولمون کردااا-

 میبر ی:خب حاال با چشهاب

 ادهیگفتم:پ لکسیر
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 رنیگیعکس م ریچشمامونن که از تصاو نیدورب نیحرفِ معلمِ راهنمایم افتادم میگفت بهتر ادیتعجب نگام کرد  با

 ..ناخوداگاه چشامو بستم شهیهم حذف نم چوقتیه

 !!لدایپر تعجبش اومد: یصدا

 باز کردم چشامو

 ی:چرا چشاتو بستشهاب

 رفت تو چشمم یچ هیزدم: یالک لبخند

 یتا رو بست2:تو شهاب

 رفت توش یچ هیدوتاشون -

 با خنده گف:آها..حاال خوب شد شهاب

 گفتم:آره یعاد

 ...که دروغ گفتم وردمیخودم ن یهم به رو اصال

 دیکمترش کن ادهیز 1372تابش  یشمس:نه آقا یآقا

 به عمو نگا کرد بابا

 شمس یآقا دیگی:شماوخودتون چقد معمو

 300شمس: یآقا

 تا1000شمس..بخام کم کنم  ی:اوه نه آقابابا

 ادهیتا ز1000تابش  یشهاب:نه آقا یعمو

 ..من بود یحرص به جمع نگا کردم نگاه شهاب رو با

 ..زدیشمس هم داشت با خاله و مامان و عمه سروکله م خانوم

 ..زنمینگاش کردم شهاب بود:تو بگو چقد!!حرفه آخرو من م دیتو دستم لرز یگوش

 دونمینوشتم:نم عیسر
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 دنیادامه م طوریتا فردا هم نایا ی:اگه نگشهاب

 کردن وونمونیرفت تو هم:نگو تو رو خدا د اخمامام

 دیخند زیخنده گذاشت خودشم ر ریاستک

 :پس بگو چقدشهاب

واسه خودمه واسه  گفتیم یکم کنم آخه بابا هم اگه هر چ یلیحرفِ بابا زمین بمونه و خ خواستیفک کردم دلم نم کمی

 !!مگه نه میریطالق بگ چوقتیه ستیگفتم:ما قرار ن نیهم

 نشد که شهاب رو به باباش گف:بابا هیثان به

 ؟؟یشمس گف:مطمئن یبه باباش گفت اقا یزیشمس برگشت طرفه شهاب..شهاب اروم چ یاقا

 گف یمطمئنم محکم شهاب

 !!تمام سکه800تابش  یشمس:اقا یاقا

 به عمو کرد ینگاه بابا

 به بابا زد یلبخند عمو

 :مبارکهبابا

 دست زدن ترانه دم گوشم گف:مبارک باشه کوچولو همه

 دمیخند اروم

 به چشم دیبگ یهر چ نبارمیکه ا ربهایش مونهیشمس:م یآقا

 رهیبگ خادیحقِ مادره اگه خودش م ربهایش یو گف:قربونت..واال من که خودم تمامِ وسایلو برا یلدام میخرم..ول دیخند بابا

 حالله حاللش رمیغض کرد و گف:شبهم نگاه کرد ب مامان

 ..دست زدن بلند شد یانداختم صدا نییگرف سرمو پا بغضم

 برگه رو که نوشته بود خوند و آخرش برگه رو داد دسته شهاب عمو

 امضاء نکن یکادوو نگرفت ایگوشم گف:تا پول  ریز نیاسمی
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رو برگه گذاشت  یتومن100تا تروال 2 دیخند زدم شهاب اومد کنارم نشست برگه رو داد دستم سر بلند کردم یلبخند

 ..زدم و برگه رو امضاء کردم ینیلبخند دلنش

 ..خونه رو پر کرد یکل و دست فضا یصدا

کنارم زانو زد دستمو گرف و بوسش کردم  دیکه رس الدی..به مرفتنیو م گفتنیم کیتبر ومدنیکنارم نشست همه م شهاب

 ادیخم شدم ابراز احساست ز

که به  یاریدر ب شویگر یروز هی نمی..حواست به خواهرم باشه نبتیتا ان شا اهلل روز عروس گمیبه شهاب گف:از حاال م رو

 سالمون شهاب8 یرو دوست بندمیواال چشم م

 ..چشم میجان دعوا که ندار الدیو گف:چشم م دیخند شهاب

 **مانیپ**

 ..زدم:مامان دست از سرم بردار داد

 ......شهیعمه ات ناراحت م یایپسر عمه ات ن ی!!نامزدیچ یعنی مانیکرد:پ یاخم

 زدم:بدررک نعره

 رونیخورد دلخور نگاشو ازم گرف و رفت ب یتو جاش تکون مامان

اره پولت از  یدیحاال بابا به خواسته ات رس میبه زندگ دی..گند زدیشیدلخورم م دیخراب کرد مویبغض داد زدم:زندگ با

 باال رهیپارو م

 !!یگیم یاومد داخل:چ یبا نگران مامان

 !!مامان ینامزدِ شهاب کیه!! میدون دیدونیاره م گمیم ی!!چگمیم یخودم:من چ نهیرو س زدم

 کرده تینجوریکه ا هیمادر به قربونت بگو ک هی:بگو کنمیمامان اومد سمتم و مجبورم کرد بش ختنیر اشکام

رو بهم زدم..مامان من اون روز  یاون روزو..اون روز که اومدم نامزد ادتهیمامان بغل مامان جا گرفتم: یبچه ها تو مث

منو کنارِ بیتا دید،اما دم نزدم..بیتا  یشد وقت یچه جور دمید دمشیرو شکستم اون روز از روش رد شدم..مامان د لدای

کنارربردارش کنار پسر  دمشیشکستنشو مامان د دمید اشکاشو دمیخفه خون گرفتم..مامان د یبهش حرف زد ول

سال 6..مامان خوامیرو م لدایمامان من  ستمیبخدا نبودم و ن ستمین یبهش گفتم ازش متنفرم..ول فیعموش بهش گفتم کث

 ..اشتباه کردم دمیفهم دمشید یوقت یرو ول لدایرفته  ادمیفکر کردم 
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سالم که تو 7 یپسر بچه  هیلحظه فکر کردم 1 مامان از من بلندتر شده بود محکم بغلم گرفته بود واسه یها هیگر یصدا

 ..کردم انقدم که خسته شدم هیمامان گذاشتم و گر نهیکردن..سرمو رو س تشیمدرسه اذ

 مادر ی..چرا زودتر نگفتمانیپ یگرفته گف:چرا زودتر نگفت یبا صدا مامان

 هیگفتم  یبات مجبورت کرد منو خورد کنبهرخودش گفتم..اما قبولم نکرد..بش گفتم بابا مجبورم کرد نامزد کنم گف با-

بار اول نتونسته تو رو  نکهیا یگلوله اضافه ست..برا هیمثل دادن  یوقتا دادن شانسه دوباره به کس یگف گاه گهیشانس د

 .....گفتم شهابو رد کنرهیخوب هدف بگ

لحظه بودم مامان حق داشت من  نیساله منتظر هم6!!بخاطر تو؟؟من یهق هق ام بلند شد:گف:چرا!!بخاطر چ یصدا

 خوردش کردم

 نگام کرد یبا دلسوز مامان

 لداینبود مامان  لدای یول فه؟؟مامانیکث یعنیباشه  مانیبا پ یهر ک گفتنیهمه م ادتهیحالمو بهش دوختم:مامان  یب یچشا

 ومدینم رونمیباهام ب یحت

 عجز گفتم:ماااامااان با

حالل کن مادر..پدرتو حالل کن..منو  دیببخش مانمیکرد:قربونت بشم پ هیمن گر یسرمو بغل کرد و همپا دفعهی مامان

 ..یبرس یخایکه م یبه اون میحالل کن که جلو باباتو نگرفتم..حالل کن که نذاشت

 **لدای**

 ییطال کیکوچ یبا گال نشیس یرنگ که رو یریلباس دکلته ش هیزدم.. ینگاه کردم و چرخ نهییتو آ دمیلباسمو پوش کت

 دمیپوش دمویسف یکار شده بود صندال

 لدای:شالتم بزن سرت نیاسمی

 از دستش گرفتم شالو

 اومد اسمنیگفتم: کردمیکه سر م همونجور

 باال ادیب گمیبه شهاب م نییپا رمینذاشتم.. من م انیتو اون اتاق خواستن ب شنی:آره دارن آماده منیاسمی

زده  یمژه مصنوع شگریآر نباری..اشهیکامال متفاوت با هم شیآرا هینگاه کردم  هنییاسترس گرفته بودم..تو آ رونیرف ب و

 یصورت شیآرا هیبود.. نیمداد که چشامو خوشکل تر کرده بود فقط چشام سنگ یادیبود واسم و حجم ز
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 به در خورد و شهاب اومد داخل با استرس نگاش کردم ی تقه

 خامیساده خودمو م یلدایمن همون  یزد:چقد زشت شد یلبخند شهاب

 ساده ته دلم ذوق کردم یلدایگف  نکهیاز ا یدر اورد ول یاحساس باز یب نکهیا با

 زدم یلبخند

 رونیب میدستشو گرف سمتم همونجور که نگامون تو هم قفل بود دستمو تو دستش گذاشتم با هم از اتاق اومد شهاب

 لدای:شهاب

 هووووم+

 هوم نه بله~

 میواسم آشنا بود..بابک بود منو شهاب برگشت صدا

 نییپا رمی:من منییبه من زد,و اشاره کرد به پا یچشمک کردیبا لبخند نگامون م بابک

 نییاز پله ها رفت پا عیسر و

 ..ادیپسر عموت نم نیاز ا ادیخوشم نم چیچرا ه دونمیبا حرص گف:نم شهاب

 یدلم گفتم حق دار یتو

 ستین یپسره جالب ادیولش کن ز-

 یدونیشک نگام کرد:تو از کجا م با

 گرد کردم:پسر عموممِ شهاب چشامو

 منتظرمونن می:اها..برشهاب

آهنگ رو بلند  یصدا میپله رو رد کرد نیهمه منتظر اومدنمون بودن چون تا آخر میاومد نییهم همقدم از پله ها پا با

اسپند رو تو  یکردن..اومدن سمتمون دوِر منو شهاب جمع شدن مامان اسپند رو دور سر منو شهاب تاب داد..با لذت بو

اهنگ و کل  یبو رو....به زور راه میرفتم از بس درو ورم شلوغ بود..صدا نیهام فرستادم من چقد دوست داشتم ا هیر

 شده یزدن تو هم قاط
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 نگذشته بود که همه از کنارمون رفتن هیبه ثان میمان واسه منو شهاب گذاشته بود نشستکه ما یمبل یرو

 لدایاروم دم گوشم گف:شالتو بکش جلو  شهاب

 تعجب برگشتم سمتش:چرا!؟ با

 خو زننیگف:چشت م طنتیش با

 نثارش کردم ی ونهیو د دمیخند اروم

 یخوشکله من ی:خو چشهاب

 یمن یباز گفتم:تو هم زشتو شین با

 شوریحرص گف:ب با

 چته سسسسسیکه اخم کرد:ه دمیخند بلند

وسطش بود به صبح فکر کردم که شهاب  دیخوردم به گلِ تو دستم نگا کردم..رز قرمز دور دسته گل بود و رز سف خندمو

 ادیخوشم م یکردم تا گفتم از چه گل تشیزنگ زد بهم چقد اذ

 یخاله چقد خوشکل شد ییین اومد:واذوق زده نستر یصدا

 رو لبم اومد:سالم گلِ خاله یبلند کردم به نسترن نگا کردم لبخند سرمو

 آروم به شهاب سالم کرد شهاب هم با لبخند جوابشو داد نسترن

 گف:خاله قربون دستت اون گلو بزن تو سر من بختم وا شه طنتیبا ش نسترن

 خنده ریزد ز شهاب

 نستررررررن-

 با خنده گف:جانم خاله نسترن

 بش رفتم:برو برقص حرف نزن یغره  چشم

 :باشهدیشد محکم گونمو بوس خم

 رفت و
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 !!یبود ینجوری:جان شهاب تو هم اشهاب

 کردم:چه جور نگاش

 واسه ات امیمن زودتر ب خواستیگفت:دلت م طنتیش با

 فتهینازک کردم:خودش یچشم پشت

 ..شهاب بود یبزرگ و مردونه  یدستا یکه رو پام بود رو تو دستش گرف نگا م رو دستم قفل شد که تو دستمو

 **16****فصل 31؛**٩١

 ندمیآ دیام ییخندم تو یم ایبا تو به دن**

 **بندم یعشق تو عاشق شدم فقط به تو دل م به

 

 (عشق..بابک جهانبخش یعنی نایمتن آهنگ ا)

 یپا یسرش گذاشته بود دور داد تو اتاق و اخرش جلو یرو یکل که اوج گرفته بود برگشتم مادر شهاب چمدون یصدا با

 بهم زد یدادم که لبخند یکیمن گذاشت..دست شهابو فشار کوچ

 (...یخوب دیبمونم...چه ترد شهینه م)

به جعبه  دیرس نکهیتا ا شدیم شتریدست زدن ب یو هر لحظه صدا دادیو نشون م وردیدر م لویوسا یکی یکیشهاب  مادر

 ..طالها

 قلبته بگو دردتو هیکدوم حرفتو معن)

 برو خوامینم یگیکنارم بمون نه م یگیم نه

 (یواسم کم یگیروز م هی وونتمید یگیروز م هی

 یک کنم ولداشتم ذوقو از تو چشام پا یشد سع رهیجعبه طال رو از مادرش گرف کج نشست سمتم تو چشام خ شهاب

 شدینم

 (یباز عشقم یول یجور آدم هیتو هر روزو هر لحظه هر نفس )

 حلقه رو تو دستم کرد رهینگاشو ازم بگ نکهینگاشو برنداشت دستمو گرف و بدون ا یگرفتم سمتم ول دستمو
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 شد یو کل تو هم قاط غیج یصدا

 عشق یعنی نایا یتو قلبم یتو قلبم)

 (ازت رد بشم بگذرم شهیحاله تو نه م نیبمونم با ا شهیم نه

روشن تر شده  یتو چشام بود..چشاش از هر موقع رهیخ شیاورد هنوز نگاه عسل کیرو برداشتم صورتشو نزد گوشواره

 بود

 (عشق یعنی نایعشق , ا یعنی نایعشق , ا یعنی ناینگاه کن چقدر از تو عاشق ترم ا یچه حاله بد یخوب دیچه ترد)

 نگام نکن نجوریازم گرف گوشواره رو تو گوشم کرد و دم گوشم گف:ا نگاشو

 رو لبم اومد گردنبند رو برداشت خم شد سمته گردنم یگرف لبخند خندم

 ازت رد بشم یسادگ نیبه ا خوامینم نکهیهم)

 (ییتو میزندگ نکهیبمونو هم گمیم نکهینشد بد بشم هم یول دمید اتویبد نکهیهم

مور مورم شد ناخوداگاه چشامو بستم و دستمو رو شونش گذاشتم..کارش تموم  خوردیگرمش که به گردنم م ینفسا از

 شد دستمو اروم گرف دستش

 عشق یعنی نایا ییتو میزندگ ییتو ییتو میبازم همه چ یطیتو هر شرا یوقت)

 (ازت رد بشم بگذرم شهیحاله تو نه م نیبمونم با ا شهیم نه

 تو دستش بود رو تو دستم انداخت که یفیظر دستبند

 که رو به رومون بود یزد و برگشت سمته جمع یلبخند مهربون شهاب

 نگاه کن چقدر از تو عاشق ترم یچه حاله بد یخوب دیچه ترد)

 (عشق یعنی نایعشق , ا یعنی نایعشق , ا یعنی نایا

 ..جلو ومدیواسه عکس گرفتن م یمکث نگامو ازش گرفتم و به جمع دوختم..بعد از اون هرکس با

 دم گوشم اروم گف:حس معروف بودن بهم دست داد شهاب

 وونهیجنبه د ی:بنشیگرف با گل زدم رو س خندم
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 عکس گرفتن نیا شهیتموم هم نم گمیراست م لدایخنده گف:جون  با

 تو بغلم گذاشت نویریهم بغلش بود با ذوق دستمو واسش باز کردم ش نیریسمتممون ش دیاز همون وسط دو نایش

 دختر باشه شیبچه..بچه من اومد تو بغلت ان شا اهلل اول نی:طبق رسووم اولنایش

 اروم گف:واسه گل پسره ترانه و

 دهن باز نگاش کردم:نههههه با

 و گف:آره دیبلند خند یصدا با

 !!دیفهم یذوق گفتم:ک با

 جوابو گرف شی:چند روز پنایش

 ..خدا رو شکر-

 شهیداره بابا م ریق گفتم:شهاب امبا ذو و

 یبه خودم خبر بد ینجوریروز ا هیگف:مبارکه..ان شا اهلل  طنتیبا ش شهاب

 ..:ان شا اهللنایش

 نییمن خجول سرمو انداختم پا یول

 .....اصالاااااا ادیکه رف شهاب با آرنج ارووم زد بهم:خجالت نکش بهت نم نایش

خم شدم دستامو رو زانوهام  دمیپله که رس نیبه اخر یشرکت باال رفتم خواب مونده بودم اساس یتند از پله ها تند

 دمیکشیگذاشتم و تند تند نفس م

 نداره ینترس شهاب با تو کار~

 نشست میشونیرو پ یاخم مانیپ دنیو برگشتم با د دمیکش یبلند عیه

 زد:سالم عروس خانوم یلبخند

 گف عروس خانوم یبود وقتتو صداش  یکردم بغض احساس

 برم دیمن با دیگفتم:سالم..ببخش یلحن عاد با
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 :برم که خواستم

 ..لدای:صبر کن مانیپ

 برنگشتم یول ستادمیا

 !؟ی:از سر لج با من به شهاب جواب مثبت دادمانیپ

که من بخوام بخاطرش  یهست یبار واسه کار بهت گفتم تو ک کیرو لبم اومد برگشتم سمتش:تو!! یپوزخند ناخوداگاه

 یتو ک ینپرس یسواله مزخرف نیهمچ گهیتا د یتو گوشت فرو کن خوامیم نباریو ا گمیسوال ببرم االنم م ریز مویسابقه کار

 تباه کنم؟؟ ندمویکه من بخوام بخاطرش آ یهست

 کردینگام م یدیبا ناام مانیپ

 ..ازش دور شدم عیو سر برگشتم

 به در زدم و وارد شدم یتقه  دمیاتاق شهاب که رس دم

در اتاق باز شد شهاب و فرهاد با  یول رونینگا کردم برگشتم که برم ب یشهاب تو اتاق نبود با تعجب به اتاق خال یول

 از مهندسا اومدن داخل یکی یدیس

 !!مییساعته منتظر شما1د؟؟ییکرد:خانوم تابش معلوم کجا یاخم دیتا منو د شهاب

اگه نامزدشم  یباهام حرف بزنه حت ینجوریا نایشدم توقع نداشتم جلو ا رهیتو هم گره خورده به شهاب خ یابروها با

 ..صحبت کنه یتند نینبودم حق نداشت با ا

 امیاومد نتونستم زودتر ب شیپ یگفتم:کار یلحن سرد با

 ..گف:تکرار نشه یبا همون لحن قبل شهاب

 ..دیخانومه تابش هم که رس دینیبش دییگف:بفرما کردنیام مکه با تعجب نگ یدیرو به فرهاد و س و

کلمه  هیکه از اول تا اخر جلسه  یمبل رو انتخاب کردم بدجور اعصابم خراب بود در حد نیرو مبل گوشه تر نشستن

 مارستانِ یدرموردِ پروژه ب دونستمیحرف نزدم فقط م

 !!دیندار یبرگشت سمتم:خانومِ تابش شما عرض شهاب

 تو اتاقم رمیدارم م یکاریمن  دی..ببخشریجام بلند شدم سرد گفتم:نخ از
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 ..رونیبزنه از اتاق اومدم ب یاجازه بدم شهاب حرف نکهیبدون ا و

 یدیتو اتاق راه نم چکسویگفتم:ه یمحکم رفتم سمته اتاقم رو به منش یقدما با

 چکسیگفتم:ه دیبا تاک و

کار خم شدم به نقشه  زیم یرو زیانداختم رو م فویک زیرفتم سمته م هوی ستادمیر ارفتم تو اتاق درو محکم بستم پشته د و

 ... شدم ریبودم خ دهیکه کش ی

اما دستمو بردم جلو که پارش کنم با  ومدیدلم ن ینقشه رو پاره کنم ول خواستیدلم م شدمیم رهیحرص به نقشه خ با

 شده بود رهیبه من خ یبا نگران یباز شدن در برگشتم شهاب بود و منش یصدا

 برو یعنیبش کردم  یدست اشاره  با

 یجمع کن برو حسابدار لتویوسا یگف:خانوم فاضل یرو به منش تیبا عصبان رهینگاشو از من بگ نکهیبدون ا شهاب

 ..مه یبا عجز گف:آقا یفاضل

 ینباش رونینشنوم..از اتاق اومدم ب یبا تحکم گف:حرف شهاب

 رونیراه نده..ب ویمن گفتم کس یریجا نم چیبرو سرکارت شما ه یساکت بمونم:فاضل نتونستم

 ..رف و پشت سرش درو بست یفاضل

 نگام کرد نگامو ازش گرفتم ضیبا غ شهاب

 لدای هیچ ایمسخره باز نی:اشهاب

 به آسمون نیزم ایاومد  نیکردم اسمون به زم ریساعت د می!!نیرفت تو هم برگشتم سمتش:کدوم مسخره باز اخمامم

اگه نامزدت  ی..حتمونمیساکت نم یکرد یاحترام یبهم ب هیجلو بق گهید کباریشهاب  نیاشارمو باال گرفتم:بب انگشتِ

 یرفتار کن یبه اون تند ینبودم حق نداشت

 کنمیاخم کرد:من هر جور دلم بخواد رفتار م شهاب

 یهو یکه جواب ها یدونیم توقع احترام نداشته باش..مرفتم گستاخانه زل زدم تو چشاش:پس از من ه جلو

 یشوریزد:از بس ب یپوزخند شهاب
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 مث تو قایزدم:دق یپوزخند متقابال

 زنمتیم لدای اریدر ن یتعجب نگام کرد:انقد پرو باز با

 یروتو نشون نداده بود نیتعجب گفتم:ا با

 دمی:االن نشون مشهاب

 ستمیحواست باشه هنوز فقط نامزدتم و زنت ن-

 یچ یعنیشک گف: با

 !!لدای یچ یعنیبا دست صورتمو برگردوند:گفتم  افشیاز ق دمیترس شیازش گرفتم خدا رومو

 فرت ینامزد یعنیلبخند گفتم: با

 لدای یشوریب یلیگف:تو خ یباز رنگ چشاش ناز شد با لحن ناباور یگرد شد اوخ چشاش

 ..با خنده گفتم:مث تو نیشده بودم واسه هم اروم

 زد:من برم حواست به خودت باشه یمحو لبخند

 زدم:باشه یلبخند

 

 ..میرو لبم اومد انگار نه انگار از هم ناراحت بود یرفتن شهاب لبخند با

نشستم  زی..پشت مشمریهفته اس درگ2دور نقشه خوبه پارش نکردم وگرنه االن به غلط کردن افتاده بودم چون  رفتم

 ..هم اهنگو تا آخر بردم نباریا ذاشتمیتو گوشم م یرو چشام گذاشتم طبق معمول که موقع کار هنذفر نکمویع

چه زود رد شد  12کردم به ساعت نگاه کردم  یاحساس تشنگ کردمیم حینقشه رو تصح یرادایاوج کار بودم داشتم ا تو

 .. رونیاز اتاق اومدم ب زیرو در اوردم گذاشتم رو م یهنذفر

پاشنه  یبرداشتم صدا عیهمه هم دور اتاق جمع شده بودن دلشوره گرفتم قدما سر ومدیاز تو اتاق شهاب م ییصداها سرو

 همه برگشتن سمتم دیچیکفشام که تو فضا پ

 !!لدایو اروم گف: دیرنگش پر دیتا منو د فرهاد

 !؟هیسرو صداها چ نی!!اکردم اشاره کردم به اتاِق شهاب:چه خبره یاخم
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بود بگو  ختهیر ملشیکرده بود تمام ر هیانقد گر چارهیب رونیاومد ب یبزنه در اتاق باز شد دختر یتا خواست حرف فرهاد

 !؟هیدختره ک نیا نیخفه شو گمشو بب لدایضد...بابا  ملیخوب ر یمجبور

 دختر نگاه کردم یخال یبه جا کردیدختره رفته بود شهاب نگران به من نگاه م یاومدم ول بخودم

 االیسرکارتون  دی!!بردیستادیا نجایداد زد:چرا ا شهاب

 طرف رفتن هیبود  رهیبا نگاهشون که رو من خ همه

 کردیبود که با غضب به فرهاد نگا م رهیخ یمن نگام رو شهاب اما

 لدایتو اتاق  ای:بشهاب

 ..ستحرف وارد اتاقش شدم شهاب اومد داخل و درو ب بدون

 !!و برگشتم سمتش:خب ستادمیاتاق ا وسط

 نییسرشو انداخت پا شهاب

 کردمینگاش م رهیخ

 کرده بود هیبود!!چرا گر ی!؟اون دختر کیبزن یحرف یخایخودم بحثو شروع کردم:شهاب نم زنهینم یحرف دمید

 گرف باال سرشو

 نگاش کردم منتظر

 :اسمش بارانِ شهاب

 :دیچیخودمو شهاب تو گوشم پ یصدا

 الو-

 :سالم باران خانومشمس

 شمس یآقا دیگفتم:اشتباه گرفت یجد

 ..:اِ شمایید یلدا خانومشمس

 برگشتم با شک نگاش کردم:باران!؟ عیسر
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 :دختر خالمهشهاب

 دمشیمن ند ی!!چرا روزِ نامزدهیبگو راحتم کن..باران ک هویکلمه حرف نزن 1کلمه 1طاقت گفتم:شهاب  یب

 مید منو اون با هم ازدواج کن:قرار بوشهاب

 گرد شد چشام

سال هس که من مامانو روشن 1 نیمامان و خاله دلخوش کرده بود البته ا یاون به حرفا ی..ولخواستمشیداد:من نم ادامه

 ..باران هنوز تو فکر همونه حرفاس ینزد ول یحرف گهیمامان هم د خامویکردم که باران رو نم

 هیحرفشو کامل نزده و  کردمیچرا احساس م دونمینم کردمیشد اما من با شک نگاش م رهیتمام شد بهم خ حرفش

 کنهیرو داره پنهون م ییزایچ

 لدایمن دروغ نگفتم بجون  لدای:شهاب

 ..روم باشه هیبق رهیو نگاه خ ادیب شیوضع تو شرکت پ نیا گهید خوادیدلم نم یرو کنار زدم:باشه شهاب ول شک

 زد:چشم خوشکلم یخوشکل لبخند

 ..شهاب حرفشو کامل نزد لدای گفتیم یحس هیهنوز ته دلم  یرو لبم نشست ول یمحو لبخند

 ..ترانه..نکن ترانه..دست نزن ترانه نیبش-

 ترانه ریبا حرص داد زدم:د بم دفعهی

 گف:درد چته بچم افتاد ضیخورد اخماش رف تو هم با غ یتو جاش تکون ترانه

 بود تینیحاال دستت تا اخر تو ب ینکن هم گمیم یگرف:خو ه خندم

 رفت تو هم:اخ زرمار دروغ گو افشیق ترانه

 یخورد اراشویترانه تمام خ نیبش یباشه من دروغگو ول-

 خانوم بودنشو نشون بده خادی:هوووو بابا تو هم حاال نامزدش اومده مترانه

 من بده لیکم چرتو پرت تحو رونیبش رفتم:ترانه گمشو ب یغزه  چشم

 نمیمن کنارت بش یندار اقتیتو ل رمیجاش بلند شد:م از
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 دهیافتخار نم لدای رینخ~

 برام زد یسمته شهاب چشمک برگشتم

 رونیگف و رف ب یشیا ترانه

 ومدمیپدر و مادرت ن دنیمن واسه د ینیبش یایاومد کنارم نشست:تو چرا نم شهاب

 ینیبیساعت تو شرکت م24تو دهنش گفتم:تو که منو  ذاشتمیکه کاهو تو دستم م همونجور

 ..ستمیرو قورت داد و گف:نه اونجا راحت ن کاهو

 **17فصل**

 یراحت نجایتعجب گفتم:ا با

 ..:اووووم ارهدیبه پشت گردنش کش یدست

 و رفت عقب دیاومد جلو گونمو بوس عیسر و

 یدیشد:د رهیذوق تو چشام خ با

 زدم یمحو لبخند

 !!لدای:شهاب

 ساالدو تو دستم گرفتم و از جام بلند شدم:ها ظرف

 بگو بله هیها چ لدای یخر یلیبا خنده گف:خ شهاب

 یادب بود یب ای یادب شد یب دایحوالش کردم:جد یسمتش چشم غره  برگشتم

 خنده:نه فک کنم بودم ریز زد

 ترسمینگا نکن م نجوری:ادینگاش کردم که از جاش بلند شد لپمو کش ضیغ با

 یچرا صدام زد نمیزدم:بسه کم لوس کن خودتو بگو بب یمحو لبخند

 جوریباال انداخت:هم یشونه  شهاب

 نیمن بش شیپ کمی ایآشپزخونه رو ب نیخانوم ول کن ا لدای:دیاز ظرفه ساالد برداشت خم شد گونمو بوس یاریخ کهیت و
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 امیباشه تو برو من م-

 زد:چشم یچشمک

زدم..حاال اگه  یچوب زیم یزدم و اروم رو کلشیماشاهلل به قدو ه هیرفت از پشت سر به قدو باالش نگا کردم تو دلم  و

بار 2که قبل از شهاب  یواسه من دونهینم یشوهر نداره..ول یچکیه گهیانگارد یکنیجور رفتار م هی گفتیترانه بود م

 ..جداس زیچ هیشکست خوردم نگه داشتن شهاب با حفظ غرورم 

 کردیصحبت م الدی..کنار شهاب نشستم داشت با بابا و مرونیگذاشتم و از آشپزخونه اومدم ب خچالیساالدو تو  ظرف

 کردیصحبت م ریترانه هم اروم داشت با ام

 لدایکنارم نشست: مامان

 هووم-

 :مامان شهاب دعوتتون نکردمامان

 به نشون نه تکون داد:نچ سرمو

 ؟؟یخواهرش چ تونیهفته گذشته از نامزد1با تعجب گف:وا چرا!! مامان

 !!بایمامان نگا کردم:فر به

 داره!؟ ی گهیخواهر د بایاز فر ری:مگه غمامان

 گرف از حرف خودم:نه نداره حواسم نبود..نه واال دعوت نکرد خندم

 چشونه؟؟ نایگف:وا په ا جیگ مامان

 ننگفتم:مامان ولشون کن دعوت نک لکسیر

 نباشن یخانوادش راض دی!!شالدایولشون کن  یچ یعنیبا حرص گف: مامان

 به مامان نگا کردم:بدرک مادر من بدرک کالفه

 ینباشن که بدبخت یاگه اونا راض لدایبهم رفت:نگو بدرک  یچشم غره  مامان
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اون به  ی..ولخواستمشی:من نمدیچیشهاب تو گوشم پ یشدم صدا رهیبه مامان خ یبا نگران ختیتو دلم ر یآن ترس هی

مهم من بودم که موافق  یول میمامان و خاله دلخوش کرده بود ..مامان و خاله دوست داشتن ما با هم ازدواج کن یحرفا

 نبودم

 می:مامان و خاله دوست داشتن ما با هم ازدواج کندیچیرفت دلم شور زد دوباره صداش تو گوشم پ جیگ سرم

 !!لدایشد  یامان اومد:چنگرانِ و ارومِ م یصدا

 ..شک به مامان نگا کردم:مامان نکنه با

 مامان یکردم:وا ناله

 شنبه دعوت کرد5رو واسه  لدای:مامانم منو گفتیشهاب اومد که داشت رو به بابا م یبزنه که صدا یخواست حرف مامان

 زود قضاوت کردم کمیزد:انگار  یلبخند مامان

 یراض یعنیحرفه شهاب افتادم اون گف مامانش دوست داشت با باران ازدواج کنه  ادِیمن تازه به خودم اومدم تازه  یول

 ..نبود واسه من

 لدایاورد: رونمیشهاب از فکر ب یصدا

 !!خوردم:هان یتکون

 جانم..جانمت بخور تو سرم بگو بله یبار نشد صدات بزنم بگ هیزد: یلبخند

 یبله..حاال بگو چکارم داشت گمیم یرو لبم اومد:باشه بار بعد یلبخند

 کرده خوشکله ریذهنتو درگ ی!!چی:چرا تو فکر بودشهاب

 نه!؟ ایشک نگاش کردم ازش بپرسم  با

 یکنینگام م نجوریکرده که ا ریذهنتو درگ ی:چشهاب

 کجان!؟ هی..بقیچیزدم:ه یزورک لبخند

 یبپرس یواستخینم یزیچ یبا شک گف:مطمئن شهاب

 کجا رفتن!؟ هیگفتم:اره..بق یلحن مطمئن با
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 تو اشپزخونه رفتن واسه غذا مینگاش.ازم گرف بلند شد:بر شهاب

 ..اها-

 میتو اشپزخونه..کنار هم نشست میجام بلند شدم با شهاب رفت از

دوباره  خواستمیشهاب و مامان بودم..من نم یشهاب رف تو فکر حرفا یطول شام اصال حواسم به اطراف نبود تا وقت تو

اعتراف  دیبا دیو بابک فقط و فقط دوستم بودن اما حاال شهاب نامزدمه. شا مانیتفاوت که اون موقع پ نیضربه بخورم با ا

 ستادمیتا االن ا ستادمیقول دادم با شیسال پ6کنم.. الدیم نیگزیسال جا6که تونستم بعد از  هیمرد نیکنم شهاب اول

زد که با  یامشب مامان حرف یراحت از احساسم به شهاب حرف نزدم..ول گهید رهیبگ یغرورمو باز یکس گهیذاشتم دن

 ردننک یچرا اومدن جلو چرا پسرشون رو راض یول ستنین یو بابک فرق داشت..خانواده شهاب راض مانیموضوع پ

 مهم من بودم که موافق نبودم یشهاب تو گوشم تکرار شد:ول یصدا

 ..باش نیخوش ب کمی لدایدستام پنهون کردم:اه  نیبه اجبار واسه خانوادش کالفه صورتمو ب یعنیموافق من بود  شهاب

از من قشنگتر بود..چشماش  کردمیاعتراف م دیچشام زنده شد با یصورت باران جلو شدینم کردمیهرکار م شدینم

 ..درشتش یلبا دهیکش ینیروشن بود ب یعسل

 (..پله شکسته دوبارته نیاول نیا لدایندون  چکسیتر از ه نییخودتو پا چوقتیستاره:ه)

 نیتر یداشته باش تو قو مانیاروم با خودم تکرار کردم:به خودت ا دمیتخت دراز کش یشد رو ریتو وجودم سراز یروین

 ..یخودت هست یآدمه زندگ

 ..زدم چشامو اروم رو گذاشتم یلبخند

 چشامو باز کردم زدیم مامان که داشت صدام یصدا با

 مامان هیآلود گفتم:چ خواب

 برم خونه خالت خامیم لدایبا حرص گف:پاشو  مامان

 تخت نشستم اخم کردم:خو به من چه یرو عیسر

 !؟یای:مگه تو نممامان

 گفتم:معلومه که نههههه دهیلحن کش با
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 ایباال انداخت:ن یشونه  مامان

 رونیرف ب و

روزو راحت  هی خواستمیگرفته بودم م یامروز رو از شهاب مرخص دمینداد..دراز کش ریخوبه مامان گ دمیکش یراحت نفس

 ..چشامو بستم دمیبخابم..با لذت رو تخت غلط

کجا رفته بود از رو تخت بلند شدم شالمو رو  الدیشدم اه په م رهیشدم با اخم به سقف خ داریزنگ در ب یبا صدا نباریا

 گهیون اتاق داد زد:زرمارررررر نزن دسرم انداختم از هم

 رو برداشتم:بله!؟ فونیتا اونجا آ رفیانگار صدام م حاال

 :وا کن درو خرسشهاب

 !؟ییگرد شدن:شهاب تو چشام

 با حرص گف:نه عمتم وا کن درو سوختم از گرما شهاب

 زیمان که قبل از رفتنت همه جا رو تمسرجا خودشه قربونت ما یرو زدم به اتاق نگا کردم خوبه همه چ فونیدکمه آ عیسر

 یکرد

 یمشک یو شلوار دامن یربع زرشک3 نیبلوز آست هیخوبه  نمیخودم نگا کردم ا پیت به

 ییتو دستشو دمیباز کردم و دوباره بستم شالو سر کردم و دو موهامو

 باز شدن در اومد صوزتمو شستم یصدا که

 مهیو ن1دختر..ساعت  یخوابی!؟تو چقد مییخرسسسسسس کجا لداااای:شهاب

 میو ن1نگا کردم  نهییگرد شده تو آ یباال گرفتم با چشا سرمو

 ی:اِ تو اینجایشهاب

 مهیون1ساعت  یسمتش:راست گفت برگشتم

 مهیون1رفت..اره  ادتی:خر سالم مینیرو ب زد

 ادب..سالم یکردم:ب یرو دستش اخم زدم
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 یدیخواب ؟؟خوبیزد:سالم خوشکله خوب یلبخند

 ..بود جات خال ییییکنارش رد شدم با لذت گفتم:عال از

 یگیم یدار یچ لدایجلو دهنمو گرفتم اوخ خفه شو  عیسر

 بود یجام خال یاومد:جد طونشیش یصدا

 شدیتر م عیشدم خوبه پشتم بهش بود وگرنه ضا سرخ

 رونیب یندازیم ادیاز دهنت در م یکه هر چ لدایتند کردم و رفتم تو آشپزخونه زدم تو سر خودم:خاک به سرت  پا

که نگام رف  دمیچرخیدور خودم م نجوریاومد هول شدم حاال چکار کنم هم شدیم کیپاش که به آشپزخونه نزد یصدا

 گردمیم یزیمثال دارم دنبالِ چ یالک خچالیدرشو باز کردم سرمو بردم تو  عیسر خچالیسمته 

 یکن مینکن خودتو ازم قا یسع رونیب ایرو شونم نشست:ب یدست

 بستم با خجالت نگاش کردم خچالویخوشه انگور برداشتم در  هی

 جامو پر کنم میبا ته خنده تو صداش گف:بر شهاب

 گهیحرص گفتم:اه شهاب خفه شو د با

 گرد شد خندم گرف چشاش

 با تعجب گف:جان!؟ شهاب

 یچیطرف لپم گذاشتمش:ه هیرو تو دهنم انداختم  انگور

 دیخم شد گونمو گاز گرف که انگور تو دهنم ترک شهاب

 زدمیخنده دلمو گرفته بودم و قهقه م ریزدم ز دفعهی

 هیخنده من چ لیدل دونستیبود نم جیگ چارهیب یاز خنده من خندش گرفته بود ول شهاب

 چته!؟ لدای:گفیم یخنده ه با

 خدا نکشت شهاب ینشستم:وا نیزم یرو

 ند شددوباره قهقه ام بل و
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 کردیحرصش در اومده بود و با حرص به من نگا م گهید شهاب

 رو گفتم هیخوردم و براش قض خندمو

 لدایکجاش انقد خنده داشت  یحالت نگام کرد:هم نیاحساس تر یاحساس با ب یب شوریب

 شهاب ؟؟ یاحساس یشهاب تو چقد ب یگرد شد:وا چشام

 :مگه بده؟؟دیو لپمو کش دیخند آروم

 خوبه میلیبش رفتم:نه خ یغره  چشم

 بسته گوشت رو در اوردم خچالیسمته  رفتم

 !؟لدای گمیگف:م دفعهی ومدیدنبالم م طوریهم شهاب

 گفتم:جوونم کردمیزده رو از هم جدا م خی یاب گوشتا ریهمون حال که ز در

 من با تو ای یتو با من ست کرد گمی:مشهاب

 یمشک یتا زده بود باال و شلوار ل ناشویآست یبلوز زرشک هیباال  دیابروهام پر پشیت دنیبرگشتم سمتش با د جیگ

 یمگه تو شرکت نبود-

 گف:چرا رفتم خونه و برگشتم عیکردم شهاب هول شد سر حس

 :اهاییشک نگاش کردم باز برگشتم سمت ظرفشو با

 لدای میریعکس بگ ایبا ذوق گف:ب شهاب

 میریعکس بگ فهایق نیکردم:برو بابا با ا یاخم

 کنارم:جون شهاب برگرد ستادیا

 اااایریگ یسمتع در آشپزخونه:شهاب عکس نم دمیبچه دو مث

 ایب اریدر ن یلوس باز لدایچشاشو درشت کرد: شهاب

 انداختم باال:نچ ابرو

 ندارم تیکار ایبهم رف:لوووووس..ب یجمع شد چشم غره  افشیق شهاب
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 بش زدم که باز تکرار کرد:لووووس یباز رفتم کنارش چشمک شین با

 ...دمیخند زیر

نگاه شهاب رو حس کردم برگشتم سمتش داشت نگام  ینیتو هم رفته بود سنگ افمیکارم مشغول بودم چاقو کُند بود ق به

شده بود بدون  یجور هینگام تو نگاش قفل شد حالم  لرزوندیبود که دلمو بدجور م ینگران هی شیعسل یتو چشا کردیم

 دستش اومد جلو رو صورتم نشست کردیلک زدن بهش نگا مپ

 خوشکله یشیجمع نکن زشت م افتویآرومش اومد:ق یصدا

 گرد شد:شهااب چشام

 دیصدا خند با

 ...مزه یگفتم:ب یحرص

 بهت بگم یزیچ هی خواستمیم لدای:الدیم

 یبرگشتم سمتش:خو بگو داداش کامل

 نییبا استرس نگام کرد و آخر سرشو انداخت پا الدیم

 ..داداش نکنه هیزدم:چ یلبخند

 سرشو گرف باال:آره دیاروم خند الدیم

 یگیذوق گفتم:جون من راست م با

 زد:آره یلبخند

 !!هست یگفتم:خو ک شتریب اقیاشت با

 :دختر خاله شهاب..بارانالدیم

 !؟یشدم با شک گفتم:ک رهیخ الدیاسمه باران لبخند از رو لبم محو شد شوکه شدم ناباورانه به م دنیشن با

 لبخندش گشاد تر شد:دختر خاله شهاب اسمش بارانه الدیم

 میشهاب:قرار بود منو اون با هم ازدواج کن **
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 گرد شد چشام

 **..وش کرده بودمامان و خاله دلخ یاون به حرفا ی..ولخواستمشیداد:من نم ادامه

 دادم هیرفتم به مبل تک وا

 لدایشده!؟ یچ لداینگران نگام کرد: الدیم

که غرور منو له  مانیطرفه..اگه باران مث بابک و پ1عشقِ  هیعاشق شد اونم  الدینه!!م یشدم وا رهیخ الدیمن فقط به م یول

 بشکنه دینبا چوقتیگاه ه کهیت کیگاه منه  هیتک الدیله کنه نه م الدویکردن غرور م

 لداید حرف بزن.. لدای:دیبه گوشم رس الدیم یپر از تمنا یصدا

 الدیگفتم:من خوبم م اروم

 یتو که منو کشت لدای ی:وادیکش یراحت نفس

 تو اتاقم رمیزدم و از جام بلند شدم:من م یمصنوع لبخند

چکار  ایوقت بود دستم نگرفته بودمش با عجز گفتم:خدا یلیجون رفتم تو اتاق به قاب عکس اهلل نگا کردم خ یب یقدما با

 ....طرفش چکار کنم1چکار کنم با عشق  الدیکنم!؟با م

 **18فصل**

 نمینذار شکستنه داداشمو بب ایکمکم کن خدا ایآروم رو گونم سُر خوردن:خدا اشکام

 عاشقش بشه الدیم یرو دوست نداره چرا گذاشت الدیباران م یدونستیاصن مگه تو نم خدا

چرا  یکنیزنده م نشونی!؟چرا احساس عشق رو بیکنیم کیبهم نزد ستنینفر مال هم ن2 یخدا بهم بگو چرا وقت اصن

مادر شهاب چه  یکه دوسش داره دلبسته بود به حرفا یبگم که اشتباه رفت چجور بگم کس الدیخدا!؟من چه جور به م

 نامزد منه یجور بگم اون خودش دلبسته 

 نه یدستام گرفتم:وا نیب سرمو

 نگا کردم شهاب بود یبلند شد به صحفه گوش میگوش یصدا

 روزام جواب دادم:جانم شهاب نیرو لبم اومد آرامشه ا یمحو لبخند

 خانوم لدای:سالم شهاب
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 ؟یی,کجایسالم..خوب-

 شرکت دیای:شرکت خانوم که انگار قصد نداره پاشه بشهاب

 نکنه دلت واسه ام تنگ شد کلک هیوار گفتم:ها چ طنتیزدم ش یلبخند

 و صادقانه گف:بر منکرش لعنت دیخند

 دنبالم ایب شمیاماده م6:پس عصردمیذوق خند با

 امیب 5 شهیذوق گف:چشم نم با

 خوبه6گرمه همون 5گهی:نه ددمیخند

 !لدایگف:باشه.. مهربون

 هووم-

 انداخت رونیکردم با حرص نفسشو ب احساس

 لدایگفتم:جانِ  عیگرف سر خندم

 احساس یب گهیحرص گف:کوفت اونوقت به من م با

 چه کنم..حاال جانم بگو رهیم ادمی:خو دمیصدا خند با

 بهت گفت!؟ الدیبا شک گف:م شهاب

 !؟وینگا کردم:چ نهییتو آ جیگ

 !؟یندار یولش کن ..فعال کار یچیگف:ه عیسر شهاب

 قطع کرد و

 ..یبا ویچ الدیکرد..اصال م ینجوریچرا ا نینگا کردم ا یتعجب به گوش با

 گرد شد نکنه!!نکنه شهاب هم خبر داره!؟ چشام

 زدیحرف م شیداشت با گوش دهیرفتم تو اتاقِ میالد سر تخت دراز کش عیسر یجام بلند شدم با قدما از

 رو هم قطع کرد یرفتم داخل هول شد و نشست گوش تا
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 شک نگاش کردم با

 شده؟؟ یزد:چ یزورک یلبخند

 الدیبود م یشک گفتم:ک با

 تعجب نگام کرد:جان!؟ با

 !؟الدیم ی:به شهاب هم گفتدمیپرس چوندنشیواسه پ عیسر دمیپرس جایسواله ب دمیفهم

 گذاشت رفتم کنارش:در موردِ دختر خالش یعسل یرو ویگوش الدیم

 ..چطور دونهیخندید:آها اره م میالد

 باران خودشو دوست داره دونستیرو نگرف اون که م الدیم یپس چرا جلو دونستیرف تو هم شهاب م اخمام

 !؟لدای ی:برا چالدیم

 جوریباال انداختم:هم ی شونه

 یهم رو الدینگاه م زنهیزنگ م هیک دونستمیچون به پشت بود نم یول رفتیم برهیزوم شد داشت و الدیم یرو گوش نگام

بود که تو سرم خورد  ینوشته بود پتک یسیبرداشتم اسم باران که به انگل ویگوش عیه بردارش که سربود خم شد ک یگوش

 شد دهیبه شدت از دستم کش یگوش

که مگه باران اشکاش واسه شهاب  نهیتعجبم در ا زنهینبود که با باران حرف م نیتعجبم از ا کردمینگا م الدیبه م ناباورانه

مسخ شده  یگرفتم مث ادما الدیرومو از م شمیم وونهیدارم د ی..واالدیمگه شهاب رو دوست نداشت پس چرا با م ختینر

 رونیاز اتاق اومدم ب

 و باران بودم الدیدنبالم تو فکر م ادیکه شهاب ب یتا ساعت قایدق

 گفتم یشدم سالم اروم نیماش سوار

 :سالم خوشکلهشهاب

 ندادم از دسته شهاب هم ناراحت بودم یجواب

 ..بهم اما زمیریبشه که در اون صورت بد م چمیحرکت کرد و کماکان سکوت کردم خداکنه نخواد پاپ شهاب

 ی!!چته انگار ناراحتلدای:شهاب
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 زدم یشانسه خودم پوزخند به

 ؟یزنیبا تو بودم..چرا پوزخند م لدایصدام زد: دیبا تاک شهاب

 !بهت گفته بود نه الدیسمتش:م برگشتم

 سرشو تکون داد یچ ینگام کرد ابروهاش تو هم رفتن و به معن جیگ شهاب

 در موردِ باران-

 باال:اها..اره گفته بود چطور دنیپر ابروهاش

 خوادیرو نم الدیباران م یدونیشهاب تو که م یچ یعنیحرصم گرف: شیهمه آروم نیا از

 شدم رهیرو به روم خ تیبه پل طعب ستادیا ابونیکنار خ شهاب

 میزنیشو حرف م ادهی:پشهاب

 شدم ادهیحرص نگاش کردم و پ با

 زد و اومد سمتم دستمو گرف:حاال بگو بداخالق نویشهاب قفل ماش ستادمیا نیماش کنار

 راه افتادم همقدمش

 شهاب!؟ یرو نگرفت الدیاخمام تو هم بود:چرا جلو م هنوز

 گرفتمیجلوشو م دیگف:چرا با یعاد

 خادیرو نم الدیاز تو دستش در اوردم:چون باران؛م دستمو

 دونمینم یرو نگرفت الدیچرا جلو م ی..ولیدونیخوب م نویحرص گفتم:خودتم ا با

 جلو ادیب خوادیاونم گف م هیمنم گفتم باران دختره خوب ادیاومد بهم گف از باران خوشش م الدیبرگشت سمتم:م شهاب

 !؟هیبا حداکثر تالشم اروم گفتم:دختر خوب!؟باران دختره خوب رمیخودمو بگ جلو نتوستم

 درست صحبت کن لدایاخماش رفت تو هم: شهاب

بود اون روز تو  یاگه دختره خوب گمی..درست صحبت کنم!؟چرا!؟مگه دروغ مرررتیباال:اوهووو نه بابا غ دیپر ابروهام

 ..کردینم یزیشرکت اون آبرور
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 شاشو بستبا حرص چ شهاب

به من  ی!؟نه بابات نه مادرت نه خواهرو بردارت راضهیچ یدونیشدم:اصن م رهیتمام تو چشاش خ یگستاخ با

 ..به همون باران خ ینبودن..راض

 ..صحبت نکن ینجوریا لدای,زد:خفه شو داد

 ..مث باران هیکیخودتو خانوادت  اقتیمنم داد زدم:ل وردمین کم

 شهاب رو گونم نشست یلیتمام شد که س حرفم

 ..لدایکالفه نگام کرد: کردمینگاش م ناباورانه

 ..نگو یچیشهاب ه سیگفتم:ه آروم

 از جنازه من ردشن بزارم بردارِ دسته گلم پاسوز دختر خالت بشه نکهیباز برگشتم سمتش:مگر ا یکه برم ول برگشتم

شهاب هم پشت  یبودن رد شدم صداب قدما ستادهیپل ا یکه رو یمردم ی رهیاز جلو نگاه خ عیسر یو با قدما برگشتم

 لدای!!لدای سای:واومدیسرم م

 ستادمیکردم کنار جاده ا شتریقدمامو ب سرعت

 نیسوار ماش میبر ایمنو..ب نیبب لدای:ستادیکنارم ا شهاب

 نیچه برسه تو ماش امیخشم نگاش کردم:من با تو جهنمم نم با

 بخدا دستم در رف دی..ببخشکنمیخواهش م لدایعاجزانه گف: شهاب

 ....نمیکنار پام نگه داشت درو باز کردم که بش نیماش

 گفتم:دستمو ول کن شهاب یدستمو گرف و درو نگه داشت سرمو برگردوندم سمتش عصب عیسر شهاب

 دی:بگم غلط کردم خوبه...ببخششهاب

 ..از رو حرص بستم:ول کن دست چشامو

 م بست داد زد:برو آقاو درو محک دیدستمو کش دفعهی

 شهیشد:خانوم مزاحمتون م دایپ راننده
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 قدم رفتم عقب هیمنو پشت سر خودش انداخت  شهاب

 شو نه رو زن من یرتیزد رو صندوق عقب داد زد:به تو چه ها!!به تو چه برو سر خواهر مادرت غ شهاب

 شهاب نگام کرد:خانوم مزاحمه یاز کنار شونه ها مردِ

 گفتم:نه عیترس به شهاب نگا کردم و سر با

 یکنیزد:په خانوم چرا انقد ناز م یپوزخند مردِ

 ینزدن مرد گف:هر یدستشو رو تکه صورته مرد گذاشت و هولش داد و با حداکثر تالش برا شهاب

 شد نشیبه شهاب رف و رف سوار ماش یچشم غره  مردِ

 نیو هم بود با تحکم گف:برو سمته ماشاخماش ت گهید نباریرفت شهاب برگشت سمتم ا تا

 !؟یدنباله جنگ یه یکه رفته بود اشاره کردم:چته قُلدُر شد نیماش یبا ابرو به جا ستادمیمحکم ا سرجام

 با تو دونمیمن م ینرقت یرفت نیتو ماش یرفت شمارمیم3تا  لدای:شهاب

انگشتر رو تو  نیا گهیکه د ستیانقد احمق ن لدای ینی!؟بزن تا ببیزنی!!میکنیکردم رفتم تو صورتش:چکار م جرعت

 گهیدستش بزاره..خب بزن د

 یدی!؟شبمو به گند کشلدایبست:چه مرگته  چشماشو

 یچرا گذاشت خوادیباران خودتو م یدونستیمگه تو نم نهی!؟شهاب حرفه من ادمیکردم:من!؟شهاب من به گند کش بغض

 فرو بره شتریب یتو باز الدیم

 زنیو باران با هم حرف م الدیاشاره کردم:شهاب؛م یفرض الدیم به

 وضوح جا خوردنِ شهاب رو حس کردم به

 !؟یگف:چ ناباورانه

 شهاب!؟ یدونستینگاش کردم:مگه نم جیگ

 دونستمینم نویا لدایگف:نه به جون  عیسر

 قدم رفتم عقب1رفتم  وا
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 !؟یخوب لداینگران گف: شهاب

 کنم هیگر خواستمینم یول کردیداشت خفم م بغضم

 نگرانِ شهاب خیره شدم یچشا تو

 !؟یخوب لدایگف: اروم

 !؟کنهیشهاب؛باران داره چکار م-

 لدای..بجون لداینباش  یچینگران ه کنمیمطمئن تو چشام زل زد و گف:خودم خراب کردم خودمم درستش م شهاب

 کنمیدرستش م

 جلو صورتش گرفتم:قول کمویکوچ انگشت

 جلو اورد و تو انگشتم قفل کرد:قول کشویعقب برد انگشت کوچ مکیدستمو  دیخند

 زدم یلبخند

 که زدمت ی دهیواسه اون کش یدی:حاال بگو منو بخششهاب

 رمایم کنمیننداز ول م ادمیکردم: یاخم شیاداوری با

 دستمو گرف:چشم فقط تو قهر نکن دیخند شهاب

 ..زدم یمحو لبخند

 ادیامروز از اون روزاس که عمه آدم جلو چشاش م رونیکردم و اومدم ب ینگاه گذر هیرو  نقشه

 لدای گهید ایگف:ب دیتا منو د رونیاز اتاق اومد ب شهاب

 رمیبگ لیرو از بچه ها تحو یمن نقشه بعد رشیرو بهش دادم:بگ نقشه

 بدو االنِ که برسن لدایبا حرص گف: شهاب

 یشیم ریزدم:چشم خودتو حرص نده زود پ یچشمک

 یدیمهندسا بودن تا درو باز کردم س هیرفتم سمته اتاق کار که بق عیزد و رفت تو اتاق منم سر یلبخندِ شیرین شهاب

 گف:امادان خانوم مهندس
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 شمس یپس ببرشون واسه آقا-

 گف:بدو مظفر یرو به مظفر یدیس

 یدیس یباال اخم کردم:من به شما گفتم اقا دیپر ابروهام

 به تو چه یعنینگام کرد  یجور هی یدیس

 نگا نکن به کارت برس نجوریا یدیگفتم:س عینگاهش بدم اومد سر از

 رونیازم گرف و رفت ب نگاشو

 از لجش رفتم سمته اتاقِ شهاب با هم رسیدیم دم اتاق رونیسرش از اتاق اومدم ب پشت

 باال انداختم و رفتم داخل یبا حرص نگام کرد شونه  یسید

 و شهاب دور نقشه ها بودن فرهاد

 شونیگف:اورد دیتا منو د شهاب

 ..دنیاشاره کردم( زحمت کش یدی)به س شونیاما ا ارمیاشاره کردم:خواستم ب یدیبه س طنتیش با

حاال خودت  یگذاشت و رفت جونت دراد بگو مرد زیم یکه انقد حرص خورده بود قرمز شده بود نقشه ها رو رو یدیس

 شششیا شونیاورد

 چش بود یاشاره کرد:ا یفرض یدیبا خنده به س فرهاد

 رهیبم خادیباال انداختم:م ی شونه

 لداااااایگف: یشاک شهاب

 اال خودم خورهیبهت بر م گمیم زی!؟به هر چهیحرص نگاش کردم:خو چ با

 با تعجب نگام کرد شهاب

 مهندس اومدن یاومد داخل:آقا یمنش

 امیکن تو اتاق کنفرانس االن م شونینگاهشو ازم گرف:راهنما شهاب

 رونیگف و رف ب یچشم یمنش
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 ایتو هم ب ششونیگف:من رفتم پ عیسر فرهاد

 ..امی:باشه برو منم االن مشهاب

 !؟لدایکرد: زیکه رف شهاب برگشت سمتم چشاشو ر فرهاد

 هووم-

 یخر یلیخ یدونی:مشهاب

 گفتم:شهاااااب یحرص

 زمیپشته م نیتو بش ی:خوشکله مندیمحکم لپمو کش دیخند

 !؟ی..واسه چرهیگیرو دستش:نکن درد م زدم

 خورده کار هست انجام بده هیگونمو ب*و*س کنه گف: شدیکه خم م همونجور

 رمیدر م رشیاگه بمونه از ز دونستیرفت م عیو سر دیبوس گونمو

به دور اتاق نگا کردم..چقد  زیت ماز همون پش شیصندل دهیم یتاب خوردم واو چه حال شینشستم رو صندل دمیخند اروم

 چرته یلیخ دمانشیاتاقش زشته چ

 ..باشه دهیانقد چرت چ فهیبزرگ بود ح یلیبزرگ بدم اخه اتاق خ رییتغ هیاتاقو  دیجام بلند شدم با از

درو قفل زدم رفتم سمته مبال به زور هولشون  نهیوضع بب نیداخل منو با ا ادین یاول چکار کنم!؟اول درو قفل کنم کس خب

 دادم گوشه اتاق

عوض کردم خدا رو  ی شهیکنار پنجره تمام ش قایاتاق بود به رو به رو در و دق یجا نیخودش که گوشه تر یرو از جا زیم

 رو درست کردم زیم یرو لیتکونش بدم..وسا تونستمیچرخ داشت وگرنه عمرا م زیشکر م

رو به رو  قاینفره رو دق2 هینفر رو به روشون و 3 هینفره کنار هم و 1تا 2شکل که  نیگذاشتم به ا زیم یها رو جلو مبل

 گذاشتم زیم یرو رو یخور ینیریرو هم وسط گذاشتم ش کیکوچ زیگذاشتم م زیم

خودم  قهیدرست نصب نشده بودن هم رو در اوردم و به سل یساختمون بود ول یتمام شد حاال عکسا..اتاق پر از عکسا نیا

 نصب کردم کارم که تمام شد با لذت به اتاق نگا کردم

 **19فصل**
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پرونده رو  نیکردم داشتم اخر یگیدیبهشون رس یکی یکیپروندها رو باز کردم  زیدرو باز کردم و نشستم پشت م قفل

 که در اتاق باز شد کردمینگا م

 ژست گرفتم سایبسته شد شهاب پشت سرش اومد مث رئ ششیاتاق ن دنیباز اومد داخل با د شیبا ن فرهاد

 میشهاب اتاقو اشتباه اومد میبرگشت سمته شهاب:بر فرهاد

 خوردم:قشنگ شد نه!؟ یکردم از جام بلند شدم دستمو باز کردم و دور اروم ذوق

 یدور بخور یکه رو صندلبخصوص  دهیپنجره به آدم جون م نیپنجره اشاره کردم ا به

 ..!؟ اتاق باز شدلدای یبا خنده گف:چه کرد شهاب

 کاربد یطرف پنجره ب هی زیطرف م هیبود مبال  یشل شد:جون من!! اون موقع چ شمین

 ..شده اتاق دل باز تر شد ی:عالفرهاد

 بهش زدم یباال انداختم و چشمک یشونه  کردینگام م رهیشهاب خ شدیم شتریذوقم ب یه

 زد ینیریش لبخند

 یبا لدای نمتیبی:شهاب من فعال برم خونه..شب مفرهاد

 خدافظ-

 یاز این کارا هم بلد یکه رف شهاب برگشت سمتم:تا حاال نگفته بود فرهاد

 یبود دهیباال انداخت:خب نپرس ی شونه

 ؟؟یبلد یچکار گهید پرسمیاومد جلو تار موهامو که رو صورتم افتاده بود رو کنار زد:حاال م شهاب

 یخایم یگفتم:تو چکار طونیش

 گف:خسته ام اروم

چشام از تعجب  کردمیکرد شوکه شدم سرشو برد عقب شوکه شده نگاش م یکه با کار دیچرخیتو صورتش م نگام

 درشت شده بود

 میخونه..خدا رو شکر قرار داد رو هم بست میبردار بر لتویزد:برو وسا یلبخند
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دستمو  دمیکش یتند تند رفتم تو اتاق درو بستم نفس راحت رونیاز اتاق اومدم ب عیانداختم و سر نییزده سرمو پا خجالت

 زدیگذاشتم تند تند م نمیرو س

 جنبه یب*و*س*ه بود ب هی لدایخودم غر زدم:اه چه مرگته  به

 ...ت کردمنتظرم بود سوار شدم اونم حرک نیشهاب تو ماش رونیبرداشتم و اومدم ب زیاز رو م فمویک

 داخل شهاب ایب

 دنبالت امیم گهیساعت د1گف:نه قربونت منم برم لباسامو عوض کنم  مهربون

 زدم:باشه..حواست به خودت باشه یلبخند

 زد:چشم..خدافظ یچشمک

 خدافظ-

 ..باز کردم و رفتم داخل دیکه رفت درو با کل شهاب

 نشسته بودن سالم کردم ییرایپذ یو مامان تو بابا

 خونه مادر شهاب یری:مگه نممامان

 کجاست الدی..مامان ممیر ی:اره مرفتمیکه از پله ها باال م همونجور

 :تو اتاقشمامان

 ینزده بود ول یحرف گهید الدیکمک کنه گذشته..م الدیکه شهاب قول داده بود به م یروز از روز3 دمیپله رس نیآخر به

 من هنوز نگرانش بودم

 رفتم سمتش یخوردم..با نگران کهی افشیق دنیاتاقِ میالد باز شد با د در

 حالت خوبه الدیم-

 لدایحوصله گف:خوبم  یب

 لدایاز کنارم رد شه که مچ دستشو گرفتم سرشو برگردوند سمتم:ول کن  خواست

 یبه خودت نگا کرد نهییانقد داغونه اصن تو ا افتی!؟چرا قالدیکردم:چته م اخم
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 نییو رفت پا دیدستشو کش حرف یب

تو  دونستمیمنکه نم یریاز من انتقام بگ ی!؟نکنه داریخوایم ی!؟چیهست یشدم..باران!؟باران تو ک رهیبه رفتنش خ نگران

 به شهاب یدلخوش

 !؟یاماده ش یاومد باال:تو چرا نرفت مامان

 رمیاالن م-

 رومو از مامان گرفتم و

 با بابات چکار داره الدیم یدونی:تو ممامان

 !؟یدرشت شده از تعجب گفتم:چ یگردنم بلند شد با چشما یبرگشتم سمته مامان که صدا یجور

 !؟لدایبا تعجب گف:چته  مامان

وا رفتم همونجور که  الدیلبخند م دنیبا د دمیپله که رس نیرفتم به آخر نییکنار مامان رد شدم تند تند پله ها رو پا از

 پله ها بود نشستم رو پله دستم به محافظ

 یخوب لداینگاش رو من بود تا نشستم اون بلند شد نگران اومد سمتم: الدیم

 الدیم یباال گرفتم اروم گفتم:به بابا گفت سرمو

 زد:اره..قبول کرد یگشاد لبخند

 یرو صورتم گذاشتم ناله کردم:وا دستامو

 !؟لدایشده  ی:چالدیم

 یچیجام بلند شدم دلخور نگاش کردم:ه از

 برگردوندم رومو

 بوق جواب داد نیوم4تند از پله ها باال رفتم..وارد اتاق شدم بدون مکث شماره شهابو گرفتم با  تند

 ..:جانشهاب
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رفت با بابا صحبت  الدیشد شهاب!؟م یچ یکنیدرستش م لدایجون  یحرفشو کامله بزن و دادزدم:گفت نذاشتم

 شهاب!؟ یفهمیبردار من بدبخت شد..بدبخت شد م یعنی!؟یچ یعنی یدونیکرد..م

 با,بابات صحبت کرد!؟ یرفت در مورد چ الدیمتعجب شهاب اومد:م یصدا

 !؟در موردِ بارانیزدم:در مورِد چ یصدا دار پوزخند

 ..دنبالت امیگف:آماده باش م عیسر شهاب

 ..قطع کرد و

 **شهاب**

شدم با  نیسوار ماش دمیدو نگیاومدم از داخل خونه تا پارک نییپله ها رو پا یکیتا 2 رونیاق زدم بقطع کردم از ات ویگوش

سمته مغازه درو  دمیقفل کنم دو نویماش نکهیبدون ا دمیرس قهید5..در عرضه کردیکه باران کار م یسرعت رفتم سمته جا

 ببندم رفتم داخل نکهیباز کردم بدون ا

 محکم رفتم سمتش یداشت با قدما یمشتر دمشیدنباله باران د گشتم

 باران-

 شتیپ امیخودم م رونیگف:شهاب برو ب عیسر دیگرف باال رنگ از روش پر سرشو

 ..با تو دونمیمن م نباریا رونیانداختم باال:نه دفعه قبل هم واسه حفظ آبرو خودم نرفتم ب ییابرو

 یو هرررر دیرو کن دتونیکردم:ها چتونه!؟خر یبرگشته بودن سمتم اخم ایمشتر

 گف:شهاااب خفه شو یعصب باران

 ....مگه نگفتم دورِیاز دست داد:خفه شد کنترلمو

 قطع کردم همه برگشته بودن سمتمون حرفمو

 با تو دونمیمن م یومدین ی؛اومدیاومد گهید قهید10منتظرتم به وال تا  رونیب-

 منتظرش بودم که باالخره اومد تا نشست نیتو ماش رونیرفتم ب و

 خط بکش باران الدویسمتش:مگه نگفتم دور م برگشتم
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 !!به تو چه!؟الدیپروو تو چشام زل زد:م پروو

بار دوم..دورِ میالدو  نیبار بهت گفتم ا1:درست صحبت کن باران..نیبه در ماش دیبردم سمتش گلوشو گرفتم چسب هجوم

 ستخط بکش..میالد مث سعید نی

 شده بود دستامو از رو گلوش برداشتم سرخ

 ...به سرفه کرد شروع

سالت 28اول خودتو ادم کن..اول آدم شو باران!؟ یکن دایسالت بابا پ5واسه بچه  یخوایم یعرضه دار یلیدادم:تو خ ادامه

 ل شوهر بگردبردار بعد دنبا یکار فیکلمه واسه ات سخته!؟اول دست از کث نیدرک ا ای یفهمیشد..آدممممم م

 ..دادم ی..نکنه چون بهت جواب منفیسوزیم یزد:چته دار یپوزخند

بچه  هیبود که  دیمثه سع یکی اقتتیبود..ل اقتتیجمع شد:خفه شو بابا چرت و پرت نگو تو رو خدا باران..اونم از ل افمیق

 میانداخت تو دامنت و د برو که رفت

 تو چشاش حلقه زد اشک

 لمهیاشکا همش ف نیدلم نسوخت براش چون ا یول

..اصال من اشتباه کردم همون اول گمیم الدیبه م یدیرابطه احمقانه رو ادامه م نیا یدار نمیقسم اگه بب لدایباران بجان -

 ..تازس یریهر وقت از آب بگ ویکه ماه یدونیم ینگفتم ول

 فظنگفت خم شدم درو واسش باز کردم سرجام برگشتم:خدا یزیچ

 ..شد حرکت کردم ادهیپ یحرف چیه بدون

 **سال قبل8**شهاب

 !؟ی:شهاب تو هنوز خدمت نرفتبابا

 باران واسم یخواستگار دیبر دی..اول بارمیباال انداختم:م ی شونه

 زودتر بهتر ی..هر چمیبر دیبا انیشا گهیبا لبخند گف:راست م مامان

 ..تا شهاب نره خدمترمینم چکسیه یاخم کرد:من خواستگار بابا

 ازدواج کنه یباران با کس دیبزار دینبا ی..ولرمیکردم:باشه من م یپوف
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 ..زارمیمن دسته باران رو تو دستت م اری..تو برو بزارمی:چشم مادر چشم نمدیگونمو بوس مامان

 ****حالشهاب

 ..اما یبازرو گاز گذاشتم چقد من احمق بودم..رفتم سر شتریرو لبم اومد پامو ب یپوزخند

 **سال قبل6**شهاب

 !؟هیبچه ک نیبه مامان نگا کردم:مامان ا جیگ

 نگام کرد نیغمگ مامان

 !؟هیبچه ک نیزدم:مامان ا داد

 ..اما هیگر ریوحشت زده زد ز بچه

 سال پر زد2 نیا یایحرفش تمامه رو دنیباران سمته ما و شن دنیدو با

 مامان جانم!؟ یتای:جانم بنباران

 نازک کرد و رفت یپشت چشم و

 به مامان نگا کردم ناباورانه

 نگه داشتم یفروش یکنارِ شیرین نویماش

 شه که دستشو گرفتم:کجاااا!؟ ادهیخواست پ لدای

 بخرم ینیریاشاره کرد:ش یفروش ینیریبه ش جیگ

 رمیخودم م نیبش-

 شدم ادهیبهش بدم پ یاجازه حرف نکهیبدون ا و

 **لدای**

 ساعت بکشونم1قهرمو با شهاب به  دونستمیچرا اصال نم دونمیرو لبم اومد نم یشدم لبخند رهینش خرفت به

 رو گرفت سمتم ی..سوار شد جعبه شیریننیدو مانند اومد سمته ماش یبدست با قدما ینیریش شهاب

 شده بودم:چند شد رهیکه به جعبه خ همونجور
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 اومد:زرمار شیحرص یصدا

 حرکت داد نویزد و ماش یتعجب نگاش کردم چشمک با

 ...وونهید

 ..رو تو دستم جا به جا کردم ینیریجعبه ش ستادمیشدم منتظر شهاب ا ادهیکنار خونشون پارک کرد پ نویماش

 اومد سمتم دستشو گرفت سمتم ذاشتیم بشیتو ج چویهمونجور که سو شهاب

در اورد برد سمته قفل در که زدم رو دستش:نکن  بشیه رو از تو جخون دیزدم دستمو تو دستش گذاشتم کل یلبخند

 داخل میبر نجوریشهاب..زنگو بزن زشته هم

 :ول کن باباشهاب

 خودم رفتم زنگو زدم ذارهیشهاب محل نم دمید

 داشتم خو دیکل وونهیبا تعجب گف:د شهاب

 کردم:زشته اخم

 جمع کرد:اِخ افشویق

 گرف خندم

 بله!؟~

 مییما بای:وا کن درو فرشهاب

 ......داخل میباز شد شهاب درو هول داد رفت در

رو که هر  بایمهربون بودن البته فر یلیبرخالف تصور من خ بایتوجه رو چه جور هضم کنم مادرش و فر نیا دونستمینم

دستش بود  یچبود سر سفره که هر  یمادرش عال یمهربون بود ول یلیگف خ شهیهم کنم خواهر شوهر و نم یکار

 ..با من ندارن یشکلکال خانوادش م ایمادرش  دمیتو ظرف من ..خالصه که فهم ذاشتیم

 کن که دستم بهت نرسه میبرو خودتو قا لدایاومد داخل با داد گفتم: ستاره

 یشدم:چته وحش میترانه قا پشته
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 از دستت شکاره ینجوریا لدای یکرد یبا خنده گف:چه غلط نیاسمی

 ..بجون خودم یچیگفتم:ه مظلوم

 **20فصل**

 رفت ادتیما رو  گهید یبهم رف:ها نامزد کرد یچشم غره  ستاره

 ..ازم نگرفته یماه سراغ1مشت کرد گذاشت جلو دهنش:اِ اِ بی چشمو رو  دستشو

 کنمیخودتو پناهگاهتو له م امیزد:نخندا نخند م غیج دمیخند زیر

 یطرف ریخنده:اوقت با ام ویز زدم

 ..لدای:تف به گورت ستاره

 بخدا ینامر, یلیگف:خ دلخور

 عقد یبودم..هم شرکت هم کارا ریبخدا درگ زمیعز دیزدم و رفتم سمتش بغلش کردم:ببخش یلبخند

 با تعجب گف:عقد!؟ ستاره

 ..طول نکشه بهتره یاره بابا عقد..نامزد-

 !؟یعروس ی:کستاره

 ماه بعد عقد2 یکیمن جواب داد:ان شا اهلل  یجا نیاسمی

 دست بجنبم دیشد:مبارکه..په فقط من موندم با ششین ستاره

 دیچیگف:بو گه ترشت تو اتاق پ طنتتیبا ش ترانه

 با ته خنده تو صداش گف:تف به گورت ترررررانه ستاره

 میدیخند زیر نیاسمی منو

 رفتم با دیدن اسمه شهاب ذوق کردمنگامو از ترانه و ستاره که داشتن کَل کَل میکردن گ میاحساس لرزش گوش با

 جواب دادم:جانم سریع

 نگام کرد یسوال یاسمن
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 یخوب زمی:سالم عزشهاب

 ییکجا یسالم..قربونت خوبم تو خوب-

 :شرکتمشهاب

 هست مگه؟؟ یتعجب گفتم:شرکت روز جمعه!؟کار با

 دمیخورده کار بود دارم با فرهاد انجام م هی:اره شهاب

 امین مگفتم:منم اال عیسر

 :خسته میشی یلدا زیاد کار نیستشهاب

 یبا اااامیدارم م-

 قطع کردم و

 آقاشون شهیبره پ خوادیم لدای:بچه ها نیاسمی

 دادینگو آقاشون بدم م نیاسمیجمع شد:اه  افمیق

 خووو گمیبا ته خنده تو صداش گف:مگه دروغ م نیاسمی

 نمیآقاشو بب میما هم بر دی:بچه ها بلند شستاره

 دیایباال انداختم:خو ب ی شونه

 بچه ها میزد:بر یاروم غیاز جام بلند شدم ستاره مث بچه ها ج و

 امی:من نمنیاسمی

 چرااا!؟-

 که خواب بود اشاره کرد نیاسی به

 جوونم خاله قربونش ینگا کردم:ا نیاسی به

 امی:منم که با این وضع عمرا بترانه

 امیاصن منم نم دیاریبهونه م هیبا حرص گف:زرمار خر ااا همتون  ستاره
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 میما تو خونت پالس یوقت یبر دمی:نباترانه

 ..رونیکردم و اومدم ب یبرداشتم خدافظ فمویک دمیخند زیر

 بود الدیم نباریزنگ خورد ا میکه گوش نیتو ماش نشستم

 الو-

 !؟لدای یی:کجادیچیپ یتو گوش الدیم یفوق عصب یصدا

 شرکت رمیتعجب به اطراف نگا کردم:دارم م با

 روشن کنم فتویتا تکل ایزد:خوبه ب یصدا دار پوزخند

 الدیشده م ی:چدمیلحنش ترس از

 یفهمیم یاومد ی:وقتالدیم

تا لحظه  شدیاسترسم صد برابر م شدمیم کترینزد یهر چ رفتمیقطع کرد,بدجور استرس گرفتم حرکت کردم سرعت م و

 الدیم یشدم قفل درو زدم و به حالت دو وارد شرکت شدم صدا ادهیپ نیاز ماش عیکه برسم مردمو زنده شدم سر ی

 شدمیم کیهر لحظه که به در اتاق شهاب نزد تزده بود قدمامم اروم شد و سس خیشد دستام  شتریاسترسم ب ومدیم

 شدیصداها واضح تر م

 ی:تو خواهرمو گول زدالدیم

 یکنیاشتباه م یردا الدی:مشهاب

 گهیم ی!؟پس باران چکنمی:اشتباه مالدیم

 گهیداد زد:باران چرت م شهاب

 یدیمن دوسش دارم پس کش یدیشهاب..چون فهم یتو عاشقش گهیآره!؟باران م گهی:چرت مالدیم

 شدم رهیخشک شد ناباورانه به در بسته خ رهیرو دستگ دستم

 ها!؟ ومدیچرا خودش ن گهیداد زد:باران غلط کرد..اگه راست م شهاب

 شیخواستگار ینه رفت یآره قسم بخور..قسم بخور که تو نه دوسش دار گهی:دروغ مالدیم
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 ......بستم بگو شهاب بگو جونِ یلدا دروغ میگه بگو شهاب..اما چشامو

 شی:رفتم خواستگارشهاب

 تن سمتممتاشون برگش3سُر خورد درو باز کردم همزمان  نییاز چشمم به پا یاشک قطره

 با شهاب تنها باشم خوامیم الد؛فرهادیبستم آروم گفتم:م درو

 ..لدیلب زد: الدیم

 ..لطفا الدیگفتم:م رمینگاه دلخورمو از شهاب بگ نکهیا بدون

 کرد و با فرهاد رف بیرون یپُف الدیم

 ..لدایگف: عیسر شهاب

مگه  یستیاشتباه کرد.. تو عاشقه باران ن الدینلرزه گفتم:شهاب فقط بگو م کردمیم یکه سع یوسط حرفش با صدا دمیپر

 شیخواستگار ینه!؟ بگو نرفت

 شیبرم خواستگار خواستمیسالم بود قبل از خدمت رفتنم م18 یوقت یول لدای ستمیانداخت:عاشقش ن نییسرشو پا شهاب

ساله 5بچه  هیسال ازم بزرگتره اون 3اون  لدایه بود..برگشتم ازدواج کرد یبابا قبول نکرد گف اول خدمت رفتم وقت یول

 بهم بافت اتویچرند نیگفتم اونم سر لج ا ویهمه چ الدیداره..چون به م

 مادرت و خالت دوست داشتن یتو گفته بود-

 سوال قبول کرد مامان بود یکه ب یتنها کس ادیمن گفتم از باران خوشم م ی:دروغ نگفتم مامان عاشقه باران بود وقتشهاب

 تو قبولت نبود یکردم:گفت بغض

 اونم سر باران یحساس بش خودیب خواستمینم لدایاومد جلو دستمو گرف:بجون  شهاب

 چشاش نگا کردم تا راستو دروغ حرفاشو بفهمم تو

 بهم دروغ نگو چوقتیهوا رفتم جلو و بغلش کردم اروم گفتم:شهاب ه یب

 فشردم شتریمکث دستشو پشته کمرم گذاشت و به خودش ب با

 !؟لدای:چشم..شهاب
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 :جانمرونیبغلش اومدم ب از

 رو بدونم مانیپ هیقض خامی:مشهاب

 خوردم جا

 نجوریگف:بخدا هم عیسر شهاب

 !؟لدای یگیانداختم رفتم سمته مبل نشستم شهاب اومد سمتم کنارم زانو زد دستاشو رو پاهام گذاشت:نم نییپا سرمو

 یشیبگم حساس نم-

 ..:نه قربونت تو بگوشهاب

گفتم حرفام که  ویاز شکست اولم از بابک از شکست دومم از قولم به خودم همه چ مانیانداختم و گفتم از پ نییپا سرمو

 تمام شد سرمو باال گرفتم اخماش تو هم بود

 پاشم خم شده بود دستم گذاشته بود رو زانوش هیبود  دهیپاش کش هیکه  یداد جور هیتک زیعقب و به م رفت

 رفتم کنارش نشستم دستمو رو دستش گذاشتم:شهاب!؟ ینگران با

 چکار بابک کرد؟؟ الدیبرگردوند سمتم:م سرشو

 آبروم وسط بود یکنه چون پا ینذاشتم کار-

 ..:ولشهاب

 تمام شدن گهیاشارمو رو لبش گذاشتم:شهاب ول کن..اونا د انگشت

 زد:چشم یلبخند

 سمته در میبه در خورد در همون حال برگشت ی تقه

 شهاب رو براش گفته یفرهاد حرفا دمیفهم الدیو فرهاد اومدن داخل از نگاه م الدیم

 :شرمنده شهابالدیم

 ...دستشو به زانو زد و بلند شد:دشمنت شرمنده شهاب

 له ات دارمبا دختر خا هیتصف هیمن  یگف:شرمنده شهاب جان ول یجد الدیم
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 کرد تمام شد رفت یاشتباه هیباران  الدیم-

 لدایدلخور نگام کرد:تمام نشد  الدیم

 رونیاتاق رفت ب از

 بزار راحت باشه باران حقشه لدای:شهاب

 شهاب ارهیسرش ن ییگفتم:بال نگران

 حرفاست که بخاطره باران خودشو تو دردسر بندازه نیعاقل تر از ا الدیزد:نگران نباش م یلبخند

 باز نگران بودم یشهاب ول یمطمئن بودم به حرفا نکهیا با

 برو دنبالش یخوای:مشهاب

 شک به شهاب نگا کرد با

 دنبالش برو..فقط حواست به خودت باشه یبر ستیدل تو دلت ن دونمیمن که م لدای:برو دیخند اروم

 چشم-

 تکیه داده بود نشیشرکت کنار ماش نگیتو پارک الدیم رونیشرکت زدم بحالت دو از  با

 الدی:مستادمیبهش رو به روش ا دمیرس

کردم دستمو دور گردنش حلقه  یچند قدم فاصله رو ط دیسرخش دلم لرز یچشما دنیبا مکث باال گرف با د سرشو

 کردم

لوس و  لدای گهی..همونکه کمکم کرد دخوامیم مویقو الدیمن همون م نمتیبب ینجورینباش دوست ندارم ا ینجوریا الدیم-

که  ییتو الدی..مشدمیدسته شهاب م چهیاگه کمکات نبود بازم باز یاگه تو نبود یدونی!!ملدای نیساده لوح نباشم بشم ا

و  یخودتو نباز..بارانو فراموش کن بد یول کنمیبخدا درکت م ختهس دونمینشو..م ینجوریا یگاه بود هیواسه من تک

 از ذهنت پاک کن اشویخوب

 جدا شدم الدیبغله م از

 لدای یشد یخسته خندید:سخنور خوب میالد

 :بدهدمیخند منم
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 :نه خنگولدیلپمو کش میرسم قد به

 دمینشن گهیساله کلمه خنگول رو د6رو لبم نشست  یقیعم لبخند

 من بکار نبرن فیکلمه رو واسه توص نیا گهیگرفتن د میتصم دفعهیهمه  انگار

 یکنیفکر م یدستشو جلو صورتم تکون داد:به چ الدیم

 بهم نگفت خنگول یوقته کس یلیخ نکهیزدم:ا یمحو لبخند

 خانوم یبزرگ شد گهیاشاره کرد:چون د نیبه ماش الدیم

 شل شد شمیجملش قند تو دلم آب شد ن نیا با

 گهیار شو دشد...سو یخنده:نگا چه جور ریلبخندم زدز دنیبا د الدیم

 آوردم نیذوق کردم..ماش-

 یباش دیتو هم با ییبرم جا خامیم ای:بالدیم

 گفتم:کجا!؟ جیگ

 که بعدش به حرفات گوش بدم ییواسم باز کرد گف:جا نویدر همون حال که در ماش الدیم

 باران شهیبره پ خوادیم دمیشدم فهم نیماش سوار

 ..الدیهم سوار شد و حرکت کرد تو طول راه نه من حرف زدم نه م الدیم

 نجاسیشو هم ادهیاشاره کرد به فروشگاه:پ کردینگه داشت در همون حال که کمربندشو باز م یکیبوت کنار

 شدم ادهیپ نیحرف از ماش یب

 ونمرفت سمته باران دوباره استرس افتاد بج عیسر الدیم میشد کیبا هم وارد بوت همقدم

داد زد:که شهاب عاشقت که اومده  رونیگرف و اوردش ب قشویحرف از پشته دخل  یبا حالت دو رفت سمته باران ب الدیم

 تیخواستگار

 الدیبود به دورو ور نگا کرد:ولم کن م دهیترس باران

 کنمیگرف باال:ولت کنم؟؟تازه گرفتمت ولت کنم تا به غلط کردنم ندازمت مگه ول م قشوی الدیم
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 دونستمیول کن..شهاب انکار کرد آره!؟ م قموی گمیزد:م غیج باران

 الدیول کن م قشویگذاشتم: الدیرو دسته م دستمو

 قدم رفت عقب هیمانتوشو ول کرد و در همون حالم هولش شد که باران  قهیبه من کرد  ینگاه الدیم

 فیح یول یکردم واسه سرگرم دایرو پ یخوب کس نباریتمام گف:ا یرحم یانداخت با ب الدیبه م یزینگاه نفرت انگ باران

 شهاب نذاشت تا آخرش برم

 الدیدستشو گرفتم:م عیهجوم برد سمتش که سر الدیم

 پاک کنم نیزد:ول کن دستمو بزار برم وجود نحسشو از زم داد

 دورورمون شلوغ شده بود قهیعرضه چند د در

 داخل ومدیم دیدیوضع رو م نیا رونیهم از ب یکس هر

 پخش شده بود کیتو بوت الدیم یدادا یصدا

 چه خبره!؟ نجایا یخانومه بهادر~

 که مطمئنا صاحب مغازه بود یسمته مرد میتامون برگشت هرسه

 مزاحم شدن نایا ینادر یآقا دیبغض دار گف:ببخش یدسته شهابو پس زد و با صدا باران

 باش زیبا نفرت گف:کمتر نفرت انگ باران و نهیطاقت برگشت و زد رو قفسه س یب الدیم

 نه الدیزدم:م غیبلند کرد واسه باران که ج دستشو

 مثال عاشقت بودم یروز هیکه  ادیگف:حالم از خودم بدم م زدینفس نفس م تیدر همون حال که از رو عصبان الدیم

 یاشتباش گرفت دونیصاحابه که با چاله م یب نجایگرف:کجا مگه ا قشویبرگشت که بره نادر  و

 یشیدی:گمشو بابا به تو چه نکنه تو هم طعمه جدنشیمحکم زد.رو قفسه س الدیم

 نیافتاد زم الدیزد م الدیتو صورته م یالدمشتیهجوم اورد سمته م دفعهیانداخت و  ایبه مشتر ینگاه نادری

 الدیزدم:م غیج

 از جاش بلند شد و هجوم برد سمته نادری الدیم
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ی بکنم هزار نفر هم اونجا بودن ولی انگار خوششون اومده بود رفتم سمته نادری با کیف زدم تو کمرش کار نمیتونستم

 ..گف یداد زد:ولش کن عوض

 رفت دو قدم رفتم عقب جیکه خورد تو صورتم سرم گ یپشت دست با

 طاقت شد نادری رو هول داد و افتاد روش یکه ب دمید الدویتار م یچشا با

 اومد یخون م مینیاز ب نیجون شدن نشستم رو زم یب پاهام

 رو از هم جدا کنه نایا ستینفر مرد ن2 هی دیاومد سمتم و رو به جمع داد زد:بابا خجالت بکش یزن هی دفعهی

 زمیعز یکنارم نشست:خوب زنه

 باال گرفتم به زن نگا کردم سرمو

 تینیب یو گف:وا دیکش یبلند عععیه مینیب دنیبا د زنه

 که باالخره از هم جداشون کرده بود ینادر الدویرفت سمته م نگام

 الدیم~

 ای:بزن

 ....به شهاب نگا کردم که هنوز متوجه من نشده بود دهیپر یکه زنه سمتم گرفته بود گرفتم با رنگ یاز دستمال نگامو

 **21فصل**

 ..یدر قلب من طوفان به راه انداخت یشهر را..آمد کی کندیم رانیکه و یطوفان مثل

 

 یگفتم:وا اروم

 آقا!؟ نیا هی..کزمیشده عز ینگران گف:چ زنه

 عجز گفتم:نامزدم با

 شدیمگه قطع م یرو پاک کردم ول مینیب عیسر

 شهیبا خنده گف:پس حاال حاال دعوا تمام نم زنه
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 هم کنه حق داره یهر کار زمیزد:آروم باش عز ینگاش کردم لبخند نگران

 کجاست لدای!؟هیچه وضع نیا الدی:مشهاب

 گرفته بودش گف:ولم کن یچشاشو از رو حرص برداشت و رو به مرد الدیم

 به شهاب نگا کرد مرد

 ولش کن یعنیکرد  یاشاره  شهاب

 تا رها شد خواست بره سمته مرد که شهاب گرفتش الدیم

 پس اون متوجه ام شد اومد سمتم کردیم فرهاد داشت نگام مرو حس کردم رومو برگردوند ینگاه ینیسنگ

 :شهابفرهاد

 وفتمین هویاز جام بلند شدم زنه دستمو گرف که  کردیترس برگشتم سمت شهاب که االن داشت نگام م با

 قایدق رفتیتو هم م شتریشدن بهم اخماش ب کیکه با هر قدم نزد دیدیرو ول کرد چشام فقط شهابو م الدیدسته م شهاب

 لدایدست روت بلند کرد  یگف:ک یفوق عصب یدستشو سمته لبم اورد,که باد کرده بود با صدا ستادیرو به روم ا

 بود که اشکمو در اورد یتو نگاش چ دونمیترس تو چشاش زل زدم نم با

 بلند کرد لدایدست رو  یک الدیطاقت همونجور که نگاش رو من بود گف:م یب شهاب

 هم دست دادب ینیریش احساس

 !؟اومدن تو مغازه من سرو صدا راه انداختن حقشون بودیتمام گف:من که چ ییبا پروو ینادر

و بعد کامل برگشت با  یاول سرشو برگردوند سمته نادر یباال و به طرز جالب دیشهاب هنوز رو من بود ابروهاش پر نگاه

 وضع آرامشه قبلِ طوفانه نیا اخالقاش آشنا بودم که بدونم افوق العاده آروم بود و انقد ب یآروم رفت سمته نادر یقدما

 گف:که حقش بود آره!؟ یبا لحن عاد ستادیبه روش ا رو

 !!حقت بود گهیم لدایسمتم: برگشت

 یریم یخایمهندسا هر وقت م نیماه ع2شد زشته 9مامان جمع شد:پاشو پاشو کم چرت بگو اول صبح..ساعته  یافیق

 شرکت
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 سمی!؟خو خانوم رئنِی:چرا عدمیتو جام زدم با لذت نفس کش یغلط

 نرو گهیزد زیرم:بلندشووو هروقت شدی خودِ رئیس اصال د مامان

 رونیرفت ب و

 از شهاب بود بازش کردم امیتا پ2 یبردم سمته گوش دست

 شرکت استراحت کن یایب خادینم یشد داری:سالم خرس بیاول

 عقد با؛باباتم هماهنگ کردم دیخر میبر بایبا مامانو فر امیعصر آماده باش م ی:راستیدوم

زدم و پامو تو هوا  غیگذاشتم و باز خودمو رو تخت پرت کردم از ذوق ج نمیعمیقی رو لبم نشست گوشو رو س لبخندِ

 تکون دادم

 ادیکه ب گمیم نیاسمیشرکت..چشم منم به مامانو  امیهست ب یشدم اگه کار داریکردم:ب پیتا عیسر

..باشه ستمیمن شرکت ن ری..صحبت بخزمیجوابش اومد:سالم عز قهیرو زدم منتظر موندم که جواب بده بعد از چند د سند

 خوبه

 (⇩ هست یامیقسمت پ نیا⇩)

 !؟ییکجا-

 مارستانی:رفتم سر پروژه بشهاب

 !؟امیب شهیم-

 :نه بمون خونه استراحت کنشهاب

 امینه م-

 (یعصب کونیآ هی:نه )و شهاب

برداشتم و اومدم  فمویهم به صورتم زدم ک شیآرا هیزدم  کیش یساده ول یمشک پیت هیاز جام بلند شدم  عیمن سر یول

 نییپا

 دیخر می:مامان شهاب انگار به بابا زنگ زد واسه عصر برادیخم شدم ابراز احساست ز کردیپاک م یداشت سبز مامان

 ادیزنگ بزن که ب نیاسمیعقد خودت به 
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 رو لبش نشست:واقعا!؟ یلبخند مامان

 رمیدارم م گهیسمته در:آره منم د رفتمیکه م همونجور

 شدم کفشامو برداشتم خم

 یبغض دار مامان اومد:ان شا اهلل خوشبخت بش یصدا

 زدم رو کردم سمتش:بغض نکن قربونت بشم من یلبخند

 ....رونیدور واسش ب*و*س فرستادم کفشامو پام کرد و اومدم ب از

 دمیشهاب رو د نجایشدم از هم ادهیپارک کردم و پ نویماش

 سمتش فرهاد که روش سمتم بود بهم اشاره کرد شهاب برگشت رفتم

 تو هوا براش تکون دادم دستمو

 که کنار شهاب بود دستم تو هوا خشک شد یبا برگشتن کس یول

اون  یبود ول نجایا امیچون پ امیاوردم شهاب اخماش تو هم بود بگو چرا گفت ن نییدستمو پا کردیداشت نگام م مانیپ

 شهیمگه م لدایقرار بود حساس نشه به خودم تشر زدم خفه شو 

 بهشون دمیرس

 سرد سالم کردم مانیبه فرهاد با لبخند و رو به پ رو

 شهاب!!به شهاب جرعت نکردم نگا کنم چه برسه سالم کنم اما

 رو باال نبرده باشن ییاشتباه جا دینیبب دیبر مانیفرهاد گف؛فرهاد با پ رو به شهاب

 کردیگرانه نگام م خیکه توب یو من موندم با شهاب دیبود رو کش نییرو که سرش پا مانیگف و پ یباشه  فرهاد

 ه؟ینگاش کردم:چ مظلوم

 بده تویگف:گوش یعصب شهاب

 نگاش کردم جیگ

 یدستشو گرفت سمتم:گوش شهاب
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 بود اماشینشونم داد سر صحفه پ ویرو بش دادم رمزو خودش بلد بود زد گوش یگوش

 :بخونشهاب

 تر نگاش کردم جیگ

 نوشتم برات یزد:بخون چ داد

!؟نه بمون خونه استراحت امیب شهی.. ممارستانی!؟..رفتم سر پروژه بیینگا کردم:کجا یجام تکون خوردم به صحفه گوش تو

 ..نهامیکن.. نه م

 کردیگرانه نگام م خیبدون پلک زدن توب شهاب

 نگاش کردم لبامو غنچه کردم مظلوم

 لداینکن  نیگف:لباتو همچ یبه اطراف نگا کرد و عصب عیسر

 تکون دادم:چشم سرمو

 !؟لدای اینازک کرد:مگه نگفتم ن یپشت چشم شهاب

 هست!؟ یک نجای!؟مگه اامیبه کمر زدم:چرا ن دست

 نمیب یگفتم:من که فقط تو رو م شتریب یدلبر واسه

 اروم زد رو گونم:باشه خر شدم دیخند اروم

 دمیذوق خند با

 ساختمون رو نشونت بدم میبر ای:بشهاب

 ..نصفه ساخته شده بود رونشیب یبه ساختمون انداختم نما ینگا کل هی..و میبر-

 ......داخل ساختمون میشهاب رفت با

 

*************** 

 لدای:مامان
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 گذاشتم و برگشتم سمته مامان:بله!؟ زیرو م ویگوش

 چه خبره نیبب نیی:برو پامامان

 گفتم:چه خبره!؟ جیگ

 ..نییپا ادیسر و صدا م دونمی:نممامان

بود چند نفر از  دهیسرو صدا ها خواب رونیتاپم انداختم شالمو سر کردم و اومدم ب یاز جام بلند شدم سارفونمو رو کنجکاو

 جلو و با دست گرفتمش دمیسارفونمو کش یجلو ونیایبودن وسطه خ ستادهیها ا هیهمسا

 شده!؟ یچ یصالح یاقا-

 نفرشون برگشتن4

 زدیداد م یرفته بود باال ه دیترسیانگار م یباال ول ومدیشما م واریآقا داشت از د نی:سالم خانوم تابش واال ایصالح

 باال:کدوم آقا دیپر ابروهام

 شد شتریافتاد تعجبم ب اوشیکنار رفتنشون چشم به س با

 اوشیس-

 از جاش بلند شد و اومد سمتم اوشیس

 :آشنا هستنیتیهدا

 باال ادیخونه مردم ب واریآشنا هم باشه حق نداره مث دزدا از د یکردم:بله ول یاخم

 سیپل می:زنگ بزنیصالح

 دیینه ممنون بفرما-

 تمو جلوش گرفتم:برو عقباومد جلوتر دس اوشیرفتن س تا

جا تعجب  تشیوضع نیداره ا اوشیکه س یماریبا ب دونستمیقبل بود خوب م ی,داغون تر از سرافشیق ستادیا سرجاش

 نداره

 لدای:اوشیس
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 برم خوامیحرفتو بزن م عیسر-

 ..که با تو کردم هیبخاطره کار کشمیکه دارم م یهمه بدبخت نیا دونمی..ملدای یحاللم کن خوامی:ماوشیس

 کنمیفکر نم میوقته به بچگ یلیزدم:من خ یپوزخند

 یکه حت یضیمر نیتو ا دنیبا بخش دیمنو ببخش شا لدایبچگانم.. یمن شب و روزم شده فکر به اون کارا ی:ولاوشیس

 بهتر بشه دهیستاره از خوب شدنش ناام

 معذرت بخواه که توان خوب کردنتو داره نه من ییبرو از خدا یتو خوب بش دنمیکه با بخش ستمیاستغفراهلل من خدا ن-

 و رفتم سمته خونه برگشتم

 اومد:اول تو ببخشم اوشیس یصدا

 دادم چشام بستم هیرفتم داخل درو بستم..به در تک یحرف چیه بدون

 خندهاش** چشامو با وحشت باز کردم یصدا اوشیس یخواهش صدا یهق هق صدا یصدا غیج یصدا**

 لب بسم اهلل گفتم و رفتم داخل اتاق ریز

 شد؟؟ ی:چمامان

 باال انداختم:دعوا بود شونه

 تا آخرش یستادیاخم کرد:دعوا بودو تو ا مامان

 گهی:کنجکاو شدم ددمیخند

 بهم رفت یچشم غره  مامان

 دمیخند زیر منم

 رسوتمیخودمو م5ترانه تا  شهیپ رمیمامان من م-

 زشته یایم رید وقتینرو  لدایخاک به سرم  عیزد تو صورتش:ه مامان

 شهینم ریزدم:نه قربونت بشم د یلبخند

 رفتم تو اتاق که اماده شم عیسر و
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 **احمدوند یاز مهد زییپا یآهنگ هوا**

 **سال بعد1به  رهیبعد از آهنگ قصه م**

 **کل یدانا**

 نیا دنیبا شن یکیکه اون نزد یهر کس دیچیپ ابونیخ یتو فضا بلیوحشتناک برخورد دو اتوم یترمز و صدا شهین یصدا

 صدا وحشت زده برگشت

 **من گرفتنت یاشکا دیشا کنمیم هیاومده به خونمون با رفتنت من گر زییپا یهوا**

تو دلش  یکه شلوغ بود ناگهان ترس ابونیخ دنیبا د یول یاصل ابونیاورد حرکت کرد سمته خ رونیب نگیاز پارک نویماش

 نگه داشت ابونیسر خ نوی..ماشختیر

 **به توام دنیفکر رس طمیشرا نیتوام تو بدتر کهینزد یبارونه دلم انگار یهوا**

چرا انقد دلشوره  دونستینم ختیاشکاش رو گونش ر اریاخت یب یلرزون رفت سمته شلوغ یشد با قدما ادهیپ نیماش از

 داشت

 **یخاطرم نیمن قشنگ ترخاطرات  ونیم یتو خاطرم شهیتو فکره توام هم شهیهم**

 زدیشد تند تند مردمو کنار م شتریشهاب بود افتاد ترسش ب نهیماش هیشب بیکه عج 206 نهیبه ماش نگاش

 **تو رو ازم گرفت از من گرفت تو رو چه زود زییلحظه هام نبود پا ونیبد م یلحظه ها یتا بود**

 نه ایلب:خدا رینفرو کنار زد ز نیاخر

 شهاب زوم شد یبرانکارد بود صورتش عرق خون..چشماش رو یافتاد که رو یرو شهاب نگاش

 **تنها بودنه یواسه من هوا زییپا یمنه هوا یاشکا هیشب زنهیبارون م شهیبه ش**

 زجه زد:شهااااااااب نیجون شدن همزمان با برخورد زانوهاش با زم یب زانوهاش

 **22فصل**

 **بمون ادمی یریهر جا برم هر جا م ادتمیدومون به هر  میازش خاطره دار یبارون یهوا**

 نهیمنو بب ادیبرو به شهاب بگو ب اسمنیو با ذوق گف: دیدورِ خودش چرخ لدای
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 نیشک امشب تلخ تر یکه ب دونستی..خوب مکردیم تشیبه خواهرش نگاه کرد بغضش بدجور اذ یبا دلسوز اسمنی

 شب واسه همه اس

 **یخاطرم نیخاطرات من قشنگ تر ونیم یتو خاطرم شهیتو فکره توام هم شهیهم**

که تو تنش بود واسش حکمه کفن رو  یدیلباسه سف نیا دادیقبرستون رو م یبخور تو یاسفند واسش حکم بو یبو

رو داشت که اونو از تمام  یواسش حکمه عجل خواستیم لداینبود که  یشک اون یبود و ب ستادهیکه کنارش ا یداشت مرد

 ر کردارزوهاش دو

 **تو رو ازم گرفت از من گرفت تو رو چه زود زییلحظه هام نبود پا ونیبد م یلحظه ها یتا بود**

بشه..با  یازدواج اجبار نیومانع ا ادیشهابش ب دیچشم به در دوخته بود که شا زدینم یاما حرف دیشنیعاقد رو م یصدا

 ادیکه بله رو بگو شهاب نم نیبه ا شدیبهش زد که خالص م ینیلبخند غمگ بایکه رو شونش نشست برگشت فر یدست

کرده بود  سیکاغذ رو خ یعاقد واسه امضا رفت اشکاش صحفه  یحالت ممکن گف:بله به گفته  نیاحساس تر یب با

 ......کامل یاهیسقوط کرد و س نییرفت به سمته پا جیکارش که تمام شد برگشت سرجاش که سرش گ

 ***********سال بعد1**********

شهاب بود نگاه کردم دوباره بغضم سر باز کرد  یکه دور تا دورش عکسا یعکس رو بستم سرمو باال گرفتم به اتاق قاب

 انداخته بود رو تو بغل گرفتم ینامزد یاز شهاب که تو یقاب عکس

سرپا  یحاال تونست یعنینگ شده!؟چقد دلم واسه ات ت یدونیشروع کردم صحبت کردن باهاش:شهاب!!م آروم

 ..من نامردم یکنیفکر م نکهیآره!؟بخاطر ا ی!؟االن ازم متنفریسیوا

 چوقتیازدواج کنم که دوسش ندارم..کاش ه ی..اونامجبورم کردن با کسستمی:نه بجون شهاب من نامرد ندیلرز صدام

 شهاب شدیاون روز دلت واسم تنگ نم

 چوقتیکاش ه یرفتیسرعت نم چوقتی:کاش هختیریقاب م شهیش یاشکام رو صورتم گرفتم قطره یعکسو جلو قاب

 یدیخرینم نیماش

بزنم از  نکهینه از ا دمیمحکم اومد سمتم ترس یدر هم اومد داخل از جام بلند شدم با قدما یبا اخما مانیاتاق باز شد پ در

 ..خجالت بکش لدایو قابو عکسو ازم گرف:خجالت بکش  دیقاب عکس رو بشکنه دستشو کش نکهیا

 کنمیبعنوان شوهر قبولش نم چوقتیخجالت بکشم مگه من بهش نگفته بودم ه یشد از چ شتریب میگر
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و داد  شکوندیقاب عکسا رو م یکی یکیشدم که داشت  رهیخ مانیشکستن به خودم اومدم ناباورانه به پ یصدا با

 یکنیم انتیبه من خ یدار نکاراتیبا ا یفهمیکه نم یبسه..انقد احمق انتیهمه خ نیبسه ا گهیبسه د گهی:دزدیم

 از اتاقم رونیزدم:برو گمشو ب غیج نشیهجوم بردم سمتش زدم رو س هویشد که  یچ دمینفهم

زدم تو  یکیزد تو صورتم معطل نکردم و پشت بندش  ی دهیکش یکه به طور ناگهان نشیرو قفسه س زدمیبا مشت م یه

صدا دار بودن گفتم:بهت گفته بودم تا ابد هم تو خونتون بمونم عاشقت  تیانکه از رو عصب یصورتش با نفسا

 تمام وجودم ماله شهابه یمال تو باشه ول نمت دیبهت گفتم شا یکه به زور منو ماله خودت کرد ی..همون شبشمینم

 نامرد بدونه هیاگه شهاب تو رو  یزد:حت یپوزخند

 سر توِ بالنسبت مردِ ریز گهید نیزدم:ا یپوزخند منم

چه برسه کتک  یبش کیبهم نزد یجرعت نکن گهیکه د ارمیسرت م ییبرد باال جیغ زدم:دستت بهم بخوره بال دستشو

 یبزن

 هم فشار داد یاز رو حرص رو دندوناشو

 ..با من یچقد خوشبخت شد یدیخوبه آره!!د تی:زندگدمیلذت خند با

 شهینم لمیباب م چوقتیه یکنیبه اجبار واسم درست م یکه دار یزندگ نیشدم:بهت گفته بودم که ا یجد

و رمان  لمایف یتو تیشخص تمام وجودمه بهت گفتم من و تو شخص نیقاب عکسه شهاب اشاره کردم:بهت گفتم ا به

که امروز عاشق  ستمیدختر رمانا ن تیعاشقت بشم منم شخص یکه من بعد از مدت یستیپسرِ رمانا ن تی..تو شخصمیستین

 ینه فقط با تو با همه  دیسر پا و جنگ ستادیا یخورد ول هروز از تو ضرب هیکه  یهمون لدامیشهاب باشمو فردا فارق..من 

 چکسیاالن بخاطره ه یشهاب کوتاه اومدم بخاطره شهاب حاضر شدم با تو ازدواج کنم..ول یجلو یول یزندگ یدردا

 یباگه بعدش شها یحت رمیگیطالقمو م یروز هیبخدا  گمیدارم م یچه روز نیبب مانیتا ابد کنارت بمونم..پ شمیحاضر نم

 نباشه

 لدایکالفه نگام کرد:خدا لعنتت کنه  مانیپ

 ..رونیب رفتیداخل و با حال گرفته م ومدیم تیبود با عصبان نیهم شهیهم رونیرفت ب و

ها در اوردم هر کدوم از عکسا  شهیخورد ش ریکه شکسته بودن نگاه کردم نشستم اروم عکسا رو از ز یتا قاب عکس3 به

چون  ستیمن ازم ناراحت ن ی..مطمئن بودم خود خدا هم بخاطر کارازدمیروش م یب*و*س*ه  دمیکشیم رونیرو که ب

 یدیچرا تا د یکرد نکارویبود..بابا چرا ا مانیکه وضع االنه من به خواسته خودم نبود به اجبار بابا و پ دونهیخودش خوب م
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هست که پاهاش خوب بشن پس چرا بدبختم  دیمگه دکترا نگفته بودن ام ینشست منو ازش جدا کرد لچریو یشهاب رو

 ..یکرد

خدا رو شکر  رونیبارانِ لبخندی رو لبم نشست عکسا رو روی تخت گذاشتم و اومدم ب نکهیزنگ در اومد با فکر ا یصدا

 رفته بود درو باز کردم مانیپ

شده  بیشهرغر نیاالن تو ا یروز ازش متنفر بودم ول هیکه  یسالم کردم به باران یلبخند به لب اومد داخل به گرم باران

 بود تنها همدمم

 ستین مانی:پباران

 مدرسه اس!؟ تاینه خدا رو شکر..بن-

 رو مبل که به اتاقم اشاره کردم:آره مدرسه اس نهیبش خواست

 شربت آماده کردم باران رفته بود تو اتاق وانیتو آشپزخونه دو ل رفتم

 تار هم پویبه ت دیها اشاره کرد:باز زد شهیوارد اتاق شدم باران با خنده به خورده ش تا

 شربتو گرفتم سمتش با خنده گفتم:طبق معمول بله ینیس

 یفکر کن تیبه زندگ یخاینم لدای:گف یجد باران

 خوامیرو نم یمن تو اهواِز نه تو تهران..من این زندگ یکردم:زندگ یاخم

 یتو هنوز شهاب رو فراموش نکرد لدایدستمو گرف و مهربون گف: باران

 کنمیهم فراموشش نم چوقتیچشام از اشک پر شد:نه باران؛ه هیثان1عرض  در

 دلسوزانه نگام کرد باران

طاقتم  یچقدر واسه شهاب ب دیبازم رو حرفش موند د یول دمیکردم بابا د هیروز عقدو چقد گر ادتهیانداختم: نییپا سرمو

 ..یول

 شوهر قبول کنم هیرو بعنوان  مانیپ تونمینم چوقتینشست:باران من ه میشونیرو پ یپاک کردم اخم اشکامو

 یاگه ازش بچه دار ش ی:حتباران

 !؟یخوردم با شک نگاش کردم:چ کهی



 

 
177 

 بساز تویبچه زندگ نیدر اورد و گرفت سمتم:امروز جوابشو گرفتم..حداقل واسه ا فشیاز تو ک شویآزما برگه

 شیزدم به تخت و به برگه آزما مویوا رفتم تک رونیو رفت ب زیگذاشت رو م شویزده به باران خیره شدم برگه آزما بُهت

باز  مارستانیکه چشامو تو ب یاز روز دیاز کجا شروع شد!؟شا هوی!!انقد دمیرس نجایمن به اشد که  یشدم اصال چ رهیخ

 کردم

 **سال قبل1**لدای**

شهاب  نِیشلوغ ماش ابونیبود خ ادمی یتو بیمارستانم همه چ دمیسُرُم فهم یقطره ها یچشامو باز کردم با صدا اروم

 ..صورته خون آلود شهاب و

 وحشت سرجام نشست که سوزن با صدای تیکی از دستم در اومد با

 زدم:آخ جیغ

 یبا قدما نیینگا کردم محکم دستمو گرفتم و از تخت اومدم پا ومدیدستم که سوزن پارش کرده بود و داشت خون م به

 اشک بود سیهردوشون خ یو مامان اومدن داخل چشا الدیآروم رفتم سمته در که در باز شد م

 گفتم:مامان شهاب کجاست!؟ دیلرزیترس م یکه ازرو یصدا با

 با خودت یو اومد سمتم:قربونت بشم من چکار کرد هیگر ریزد ز مامان

 دستشو پس زدم:مامان گفتم شهاب کجاست حالش خوبه!؟ یگرفت عصب دستمو

 ادیبه دکترش بگم ب رمیاروم گف:م الدیم

 وبهشهاب کجاست حالش خ الدیزدم:م غیطاقت ج یب

 بود یصورتش خون دمشی:من خودم دهیگر ریزدم ز و

 هوشهی..فقط بلدایزد:حالش خوبه  ینیلبخند غمگ الدیم

 نمشیبب خامیگفتم:م عیسر

 قربونت بشم شهی:نممامان

 هوشهینگفت فقط ب الدیمگه م شهیزده گفتم:چرا!!چرا نم وحشت

 خواستم برم دنبالش که مامان گرفتم رونیکالفه رفت ب الدیم
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 شدینم یمامانو پس بزنم ول کردمیزدم تالش م غیج

 ژسیو یآروم..شهاب تو بخشه مراقبت ها لدایمحکم بغلم کرد:اروم  مامان

 تو رو خدا مامان ششیبرم پ خوامیم نمشیبب خوامیزدم:م هق

 دیگف:خانوم تابش ولش کن عیاتاق باز شد دکتر سر در

 و دکتر جلوم بودن الدیم یرفتم سمته در ول عیولم کرد سر مامان

 !!ها ژهیو یبقشه مراقبت ها نشیکنار..شهاب مگه چشه که برد دیعجز گفتم:تو رو قرآن بر با

 شهیکه نم ینجوریا ششیپ یبر زارمیگف:باشه آروم باش م یبا لحن آروم دکتر

 آروم شدم نیپاک کردم:باشه من آرومم بب اشکامو

 شهاب شهیپ میبا عجز گفتم:بر و

 گفت:کمکش کن الدیزد و رو به م یلبخند دکتر

 ****حاللدای**

 باران از تو فکر در اومدم یصدا با

 !؟لدای:باران

 نگو مانیدستشو گرفتم:باران تو رو خدا به پ عیسر

 لداینگم  یاخم کرد:چ باران

 نگو حامله ام تو رو قرآن باران-

 !؟یچکار کن یخوای!!پس بچه رو ملدای یگیم ی:چبا تعجب گف باران

 کنمیگفتم:سقطش م کالفه

 ــــــــــــ؟؟یبلند گف:چ یبا صدا باران

 کنمیم شیکار هی..خودم مانینگو به پ کنمیعجز گفتم:باران خواهش م با

 با شک نگام کرد باران
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 نگو تایجون بن-

 آب قندو بخور فشارت افتاده انگار خبر مرگ بهش دادن نیا ای..بگهی:باشه قسم نده دباران

 خونه حکمه قبر رو داره خبره حامله بودنم تلخ تر از خبر مرگه نیکه ا یگفتم:واسه من ینیلحن غمگ با

 دمیکش یآه

با خانوادم رابطه  ادیسال ز1 نیانقد گف تو خودش خسته شد و رفت تو ا شهیموند مث هم شمیپ گهییکم د باران

 دمیفهمیگاهم بود هر وقت م هیروز تنها تک هیکه  الدیم یحت دادمیجواب نم زدنیزنگ م هیاشتم..هر وقت مامان و بقند

البته چون همشون  دنیهمشون م یرو تو چشا یمونیپش وضوحو به  کردمیحالت برخورد م نیتهران با سرد تر انیدارن م

 عقب دنیشهاب فلج شده همه کش دنیکه فهم یداشتم نبودن زمان اجیکه بهشون احت یزمان

 **سال قبل1****لدای**

رو بهمون داده بود که شهاب  دیام نیباالخره شهاب بهوش اومده بود هر چند که دکتر ا شناختمیسر از پا نم ادیذوق ز از

 !!شدم آروم صداش زدم:شهاب رهیشهاب رو گرفتم به چشماش که بسته بود خ ی..دستاادیبهوش م

 وردن همزمان در باز شد و همه اومدن داخلخ یتکون پلکاش

 الدیبعد هم مامانو بابا و م بایمادر شهاب بعد پدرش و فر اول

 که اخماش رفت تو هم دینکش هیبه ثان یلبخند رو لبشون بود شهاب چشاشو باز کرد ول همشون

 لب زد:پاهام کردمیسمته من که با ذوق نگاش م برگشت

 !؟یگفتم:چ جیگ

 شده شهاب!؟؟ یشهاب:چ مامان

 پاهامو تکون بدم تونمیدستشو رو پاهاش گذاشت و با وحشت داد زد:مامان پاهام..نم شهاب

 ........و با دکتر برگشت رونیرفت ب عیسر الدیم میشوکه شد هممون

 رو لبم اومد یحرفه آخر دکتر لبخند با

 شهیخوب م دیدکتر مطمئن یآقا-
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 شیمشکل پ نیکه به پاهاشون برخورد کرده ا ینیقطع نخاع نشدن فقط بخاطر ضربه سنگ شونیزد:بله..ا یلبخند دکتر

 ..کمتر خوب بشن ای شتریب دیشا ایسال 1 هیاومده و ان شا اهلل تا 

 دیندار ی:با من کار دکتر

 جواب نداد چکسیتو شوک بودن ه همه

 نه ممنون-

 تنها باشم خامیکه رفت شهاب آروم گف:م دکتر

 با بغض گف:شهاب مادرش

 کنمی:مامان خواهش مشهاب

 تو فکرشه( یبابا چ دمیفهمیهمون لحظه م دیبا دی)شا رونیزد ب یحرف چینفر بابا بدون ه نیاول

 **23فصل**

 فقط من موندم دسته شهابو گرفتم اروم صداش زدم:شهاب رونیرفتن ب همه

 و بعد برم( نمینگاشو بب یواسه بار آخر عسل دادیبست )کاش همون روز اجازه م چشاشو

 لدای:تنهام بزار شهاب

 یشیگفت!!گف خوب م یدکتر چ یدی..مگه نشنزارمیتنهات نم چوقتیشهاب من ه-

 فعال برو لدایچشاشو باز کن گف: نکهیا بدون

 شهاب زارمینگاش کردم اروم گفتم:من تنهات نم نیغمگ

 ******حاللدای**

 شدیاتاق شاهدِ اشکای من بود که اگه م نیسال ا1 نیانقد تو ا هیهمه گر نیاز ا وردخیحالم بهم م گهیپاک کردم د اشکامو

 ..که حالشو بهم زدم دادیبهم فحش م دیشا ایو  ادیم میمث باران دل دار نمیو ا کردیدهن باز م

 ریخلوت فندکو ز اطیسمته آشپزخونه فندکو برداشتم و رفتم تو ح دمیبرداشتمش دو عیافتاد سر شیبه برگه آزما نگام

 شدم رهیخ شدیخاکستر م شتریانداختمش به برگه که هر لحظه ب نیزم یکه گرفتم رو شیبرگه گرفتم آت
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 یبزن شیآت نجوریشهاب رو ا یعکسا شهیم یک~

شدم و برگشتم سمتش  رینمونده بود ش یازش باق یچیه گهید یبود نگام رفت سمته برگه ول مانیترس برگشتم پ با

که واسه  ویاون روز یمطمئن باش عکسا یبزنم..ول شیشهابو آت یمن عکسا ینیتو خواب بب نکهیدوباره تلخ گفتم:مگر ا

 زنمیم شیچشات آت یروز جلو هیبودو واسه من عذا رو  یتو عروس

 ..زدم و از کنارش رد شدم یلبخند کج کردینگام م تیبا عصبان

برگشتم تو اتاق گرسنش شد زنگ بزنه براش غذا  نیوصله غذا درست کردن نداشتم واسه همتو آشپزخونه ح رفتم

 ..ارنیب

 **شهاب**

 رید جون بگ یتخت با مشت زدم رو پام:لعنت ینشستم رو یسخت به

رو پرت  یعسل یرو وانیخراب ل ینشد دوباره نتونستم با اعصاب یو دوباره تالش کردم واسه حرکت دادن پام ول دوباره

 کرد جادیوجودم ا یتو یبیآرامش عج هیشکستنش  یکردم وسطه اتاق صدا

که دور از  یجلوم زنده شد دوباره مث کودک لدای یمشک یزدم دوباره چشما هیگاه تخت تک هیبستم و سرمو به تک چشامو

 لدایسوال تو ذهنم هست چرا  هیسال 1 نی..تمام اکوبندمشیپاهام م یمادرشه بغض کردم دستام مشت شد اروم رو

اون روز که  گنیدروغ م دونمیمن م یچکس مجبورش نکرد ولیه گهیازدواج کرد مامان م مانیکرد چرا رفت با پ نکارویا

 لدای گفتی..دروغ نگفت چشماش دروغ نمذارهیبهم گفت تنهام نم لدایتا چند سال پاهام حرکت نکن  دیشا دمیفهم

 مانیازدواج کرد..اون قبل از تو با پ مانیاز درونم ساز مخالفه حرفمو زد پس چرا با پ یادروغ نگفت به من..صد چوقتیه

 ..مانیتو سواستفاد کرد و رفت سمته پ تیدوست داره از موقع مانویپ دیفهم دیهم بود شا

 گفتمیم راهیدرونم بدوب یلب به صدا ریاز رو حرص محکم رو هم بستم و ز چشامو

 ییداخل و نشست رو شکمم:سالم دا دیباز شدنه در چشامو باز کردم فرگل دو یصدا با

 !!یخوب ییصورتش کنار زدم:خوشکله دا یبهش زدم موهاشو از جلو یلبخند

 یی..داییگذاشت:خوبم دا نمیس یلوس کرد سرشو رو خودشو

 ییجون دا-

 غنچه کرد اخمام رفت تو هم لباشو
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 ه کردممظلوم نگاش کردم لبامو غنچ **

 لداینکن  نیگف:لباتو همچ یبه اطراف نگا کرد و عصب عیسر

 تکون دادم:چشم سرمو

 !؟لدای اینازک کرد:مگه نگفتم ن یپشت چشم شهاب

 هست!؟ یک نجای!؟مگه اامیبه کمر زدم:چرا ن دست

 **نمیب یگفتم:من که فقط تو رو م شتریب یدلبر واسه

 !؟یینگران صدام زد:دا فرگل

 فکر در اومدم اروم گفتم:بله!؟ از

 بهت بگم یزیچ هیمظلوم گف:مامانجون و مامان منو فرستادن  فرگل

 شدن یبگن که دست به دامن تو فسقل خوانیم ی:بازرچدمیخند اروم

 ه؟؟یسالمه فسقل چ5 ییگف:دا یعصب فرگل

 یسال بازم فسقل10محکم لوس کردم:تو بگو  گونشو

 رمیپام بلند شد دلخور گف:اصن من م یرو از

 خانوم ایخنده دستشو گرفتم:ب با

 سمتم برگشت

 بگم خانوم خوبه-

 یشل شد و دوباره نشست رو پام:عال ششین

 یازت خواستن بهم بگ یمامانجون و مامان چ نمیخوبه؛حاال بگو بب-

 ینش یبا شک گف:اول قول بده عصب فرگل

 و..حاال بگدمیگفتم:قول م یجد

 پاهات خوب بشن نکهیعضله واسه ا ممیترم یکالسا یتند تند گف:گفتن ازت خواهش کنم که بر فرگل
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 از رو پام بلند شد و گف:من برم..شما فکر کن عیسر دیفرگل گرخ چارهیکم اخمام رفت تو هم ب کم

که کنار تخت بود لبخندم محو شد دروغ نگفتم  یلچریو دنیبا د یرو لبم اومد..ول یناخوداگاه لبخند محو رونیب دیدو و

شرکتو سپردم به فرهاد..هر چقد فرهاد و بابا ازم  یکارا یهمه  دمید رونویب یسال انگشت شمار فضا1 نیاگه بگم تو ا

 لدایازدواج  دنیبعد از شن دینکنم قبول نکردم شا یخونه زندون توشرکت ادامه بدم و خودمو  یخواهش کردن به کارا

رو انتخاب کردم دوسش نداشتم فقط حس میکردم باهاش  لدایکه  ینه حتما خودمو باختم..روز دیو باختم..شاخودم

 اسم دونستمیبهش وابسته شدم به بودنش به خواستنش معتاد شدم اول نم ینامزد یماه خورد2تو اون  یخوشبختم ول

 ..عشقه دمیرو از دست دادم فهم لدایکه  یروز یول هیاحساسم چ

چقد اون سال  دمیکش ی..آهنیفرورد30 لدایروز تولده  قاشدیبازش کردم دق یرو برداشتم شانس یرو عسل ی نامهسال

 ..شوقه اومدن تولشو داشتم

 یچقدر دوسش دار یبفهم یتونینم یدور نش یاز کس یکه وسطه سالنامه بود نوشتم: تا وقت یسیخود نو با

مظلوم چقدر  ی افهیفر و ق یبود وسطه سبزها با اون موها شیسالگ5..عکسش مال دمیکش لدایعکسه  یرو دستمو

 خوشکل افتاده بود

 ختهیسالنامه رو بستم تا اشکم نر عیزدم سر یتلخ لبخند

 **لدای**

که  یکس ستیکه ن یکس کنمیعکسه شهاب نوشتم**احساس م ریرو برداشتم ز یمشک کیرو تخت بلند شدم ماژ از

 **آورد یاز پا در مهست را دارد 

 اومد یدر اصل یعکس که همزمان صدا یرو دمیانداختم و دستمو کش نیرو زم کویماژ

حوصلم سر  ینجورینه ا یشدم ول رهیعکس برداشتم رفتم نشستم رو تخت به رو به رو خ یرفت تو هم نگامو از رو افمیق

نبود رفتم تو آشپزخونه پشتش به من بود و داشت آروم  مانیاز پ یکه خبر ییرایتو پذ رونیباز بلند شدم رفتم ب رفتیم

 کردیبا تلفن صحبت م

 ..چشم خدافظدی..بسالمت برسگمینم یزی:چشم مادر جون بهش چمانیپ

 !؟یاومد یگف:ک عیخورد سر کهی دنمیبرگشت با د مانیمنظورش مامانه اخمام رفت تو هم پ دمیلفظ مادر جون فهم از

 یتو عرضشو ندار دونهیمامان نم چارهی!!بینزن یآره..گفته که به منم حرف ادیاره مزدم:مادر جونت د یپوزخند
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 تو خونت یارینفر مرد مستو ب11؛10جعمه شبا  ینفرت نگاش کردم:فقط عرضه دار با

 خفه شو لدایداد زد:خفه شو  هوی مانیپ

 بدم ادتیتا  یستیچونمو گرفت:با من درست صحبت کن.بلد ن کمیمحکم اومد نزد یقدما با

 ..خودت بده ادهی ویانسان ستین یکیدستش: ریگرفت محکم زدم ز حرصم

 مویاحساس یو باز هم نقاب ب انیدارن م نایباز مامان رونیازش گرفتم واز آشپزخونه اومدم ب نمویپر از ک نگاه

دلخور  الدیاز م شتریوسط ب نیا تونستنیم نیاسمیو  اسمنی رهیبابا رو بگ یجلو تونستیدارم مامان م نیقیگذاشتم..چون 

 ..نکرد یخبر داشت و باز هم کار مانیتلخم با پ یبودم که از گذشته 

 نگا کردم ونیزیحوصله به تلو یب

 شده خودیب یلیخ گهید نمیاه ا-

 رونیب میکنارم نشست:اگه حوصلت سر رفته بر مانیپ

خونه  نیا یاز همه جا شتریسالم که ب1 نینازک کردم و در جوابش از جام بلند شدم و باز رفتم تو پناهگاه ا یچشم پشت

عکساش  یول ومدین نجایهم ا کباریشهاب  نکهیبا ا نداختیشهاب م ادهیدوستش داشتم چون گوشه گوشه اتاقش منو 

 ..خاطرها شدن نیباعث به وجود اومدن ا

 

 کردمیرو رنگ م تایبن هیدقت نقاش با

 مامانت گ*ن*ا*ه داره بخدا اونو درک کن حداقل لدای:باران

 زدیرائشو م طیشرا نیتو بدتر یباران اون رگ خواب رو بلد بود حت-

 ..منصرف کنه مشیراحت بابا رو از تصم تونستیبهش انداختم:اون م یدلخور نگاه

 ؟؟یگفت مانی:به پزیینگاه کرد موضوع رو تغ یکرد و به نقاش یپوف باران

 !؟ویچ-

 :بچه روباران

 نه-
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 یبگ یخایم ی!!کلدایداد:چرا  رییبه من تغ یاز نقاش نگاشو

 ..باران؟؟دونمیانداختم:نم نییپا سرمو

 جواب داد:جانم!؟ مهربون

 بچه رو سقط کنم نیکنارش نشستم:کمکم کن ا رفتم

 !؟لدای یگیم یناباورانه نگام کرد:چ باران

بچه  نیا رمیطالق بگ مانیاز پ خوامیبچه رو نگه دارم..باران من م نیا تونمیباران..من نم کنمیتم:خواهش معجز گف با

 رهیگیجلومو م

 نمیشکستشو بب خامینم مهیهم پسر دا مانیمنم درک کن همونجور که شهاب پسر خالمه پ لدایکرد: یاخم باران

 ینظر بابا برگشت به شهاب نامرد دیعاشقه شهابم تا فهم دونستیاز همون اول م مانیباران پ یشد:ول نیسنگ بغضم

 یازدواج اجبار نیو بابا منو مجبور کردن به ا مانیکرد...باران پ

 یبچه ب هی زارمینم یول ندازمیمن شده جون خودمو به خطر م یام در اومد از جام بلند شدم:تو کمکم نکن ول هیگر

 شمیجدا م مانیدارم از پ نیقی یتباز بشه..وق ایدن نیگ*ن*ا*ه پاش به ا

 کنمیکمکت م تاینکن..بجون بن تیخر کنمیکمکت م لدایبرگردوندم خواستم برم که مچ دستمو گرف:باشه  رومو

 رو لبم نشست برگشتم سمته باران:ممنون باران یلبخند

 ......زد ینیغمگ لبخند

 اومدن نایپاشو مامات لدای:مانیپ

 رونیبرو ب ادیخوابم م مانیتو جام زدم:پ یغلت

 لدایبا حرص صدام زد: مانیپ

 و بلندم کرد دیدستمو کش هویندادم که  جواب

 دلم حس کردم:آخ ریکارش حس سوزش ز نیا با

 نییپا ایپاشو ب اریدر ن یکالفه گف:لوس باز مانیپ
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 با نفرت به رفتنش نگاه کردم رونیرفت ب و

 مانیپ یریدلم گذاشتم داد زدم:بم ریز دستمو

 نهییانداختم ترانه بود برگشتم سمته آ ینگاه میلباسامو عوض کردم که در باز شد ن یحال یاز جام بلند شدم با ب یسخت به

 دمیلبم کش یلب رو رو مداد

 تخت بزارم یترنم رو رو شهیاومد سمتم:م ترانه

 گفتم:آره فقط

 ..نداختم برگشتم درو باز کردم نیلباسا رو تو ماشافتاد  ادمی دفعهی رونیگذاشتم و اومدم ب زیم یرو رو مداد

را  ستیکه ن یکه هست کس یکس کنمیعکس شهاب رو خوند:احساس م ریز یپشتش به من بود و آروم نوشته  ترانه

 آورد یدارد از پا در م

 رو تخت یقرار بود ترنم رو بزار-

 نشد داریگفت نگام رفت سمته ترنم اما ب یبلند عیترس برگشت و ه با

 نییاالن برو پا یگفتم:ترنمو گذاشت سرد

 لدای یگف:چرا انقد تلخ شد نیغمگ ترانه

 گذاشتم نیماش یندادم و رفتم تو حمام لباسا رو تو یجواب

 !!لدایاومد دنبالم: ترانه

 گفتم:بله سرد

 طاقت نداره گهیبخدارمامانت د یتمومش کن یخوای:نمترانه

ازش دلخورم که  یمن عاشقه مامان بودم و هستم ول ومدیاشکم در م ومدیبود اسم مامان که م نیهم شهیکردم هم بغض

 ..ندارم یازدواج کنم که بهش حس یگذاشت به اجبار با کس

 با تو بودم لدای:ترانه
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ان از بابا مام دیند مانیمنو به پ کردمیمن التماس م یرو زدم و برگشتم سمته ترانه:مگه وقت نیدکمه خاموش ماش کالفه

 خواست تمومش کن و نزاره منو بدبخت کنه

 ..:ولترانه

بار حرفه بابا برم به همون جلو  ریکه قبول کردم ز یبه نشونه سکوت باال اوردم:نه ترانه صبر کن..همون روز دستمو

 دخترشو بزنه دیق دیبه مامان گفتم با دیگذشته رو بزن لدای دیق دیبا دیمنو بزن دیق دیهمتون گفتم که اگه ازدواج کردم با

 نگفتم ترانه!؟ ایتر گفتم:گفتم  بلند

 ..آرومتریگفت یگف:گفت عیبه ترنم نگا کرد و سر ترانه

 شیسال پ1 لدای دی..فک کندیکنیحالمو خراب م نجایا دیای!؟چرا هر ماه منجایا دیخوایم یلرزون گفتم:په االن چ یصدا با

 ..مرد

 ..غلط کردم آروم باش لدایرو گرف:باشه  دیلرزیم تیبازوهامو که از عصبان کردیم هیهمونجور که گر ترانه

 **24فصل**

تو رو  کشهیخجالت م ادینم چوقتیبابا کجاست ها!!چرا ه خوامیترانه نم خوامیگفتم:نم یپاک کردم با حالت زار اشکامو

 نهیدخترشو بب یخوشبخت ادیب شهیمن نگا کنه..روش نم

 عکسا نیشده ا امیساله تمام خوشبخت1 نمیبه عکسا شهاب اشاره کردم:کجاست بب ستادمیرو پس زدم وسط اتاق ا ترانه

 ..ترانه رونیگفتم:برو از اتاقم ب یجد

 رونینگام کرد:ب نیغمگ ترانه

بود چقد دلم بغلش کنم و بهش بگم دلم واست تنگ شده  خواستی..چقد دلم مرونیبهم کرد و رفت ب ینگاه ترانه

 ..مامان بگم دنییخودم واسه بغل گرفتن و بو یطاقت یطاقته از ب یگفت مامانت ب یوقت خواستیم

 ادیبود خم شدم ابراز احساست ز ریام هیرو لبم اومد چقد شب یتخت نشستم به ترنم نگا کردم لبخند یرو

 رونیب ایمگه نگفتم ب یشوریچرا انقد ب لدایاومد داخل: مانیپ نباریدر اتاق باز شد ا دوباره

 مانیپ رونی:برو برمینگامو از ترنم بگ نکهیا بدون

 زشته نییپا ایگفتم ب لدایگف: یعصب
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منم که عمرا  ینیکه باید به دلش بش یانقد دوره خانواده من موس موس نکن اون مانیپ نییگرفتم از جام بلند شدم:ب گُر

 ینیبه دلم بش یکیتو 

 به دلت نشسته جیزد:آره اون شهاب افل یپوزخند

 یاز مرد یکه بو ییکردم صدام باال نره:شهاب کال فلج بشه بازم از تو یتو صورتش زدم سع یلینگذشته بود که س هیثان به

 یبر میاز زندگ دیکه با ییتو نیبهتره..آره شهاب تو دلم نشسته و قصد رفتنم نداره ا ستیتو وجودت ن

 رونیحرص چشاشو بست و رفت ب با

جلو خودمو گرفتم آروم سالم  یمامان باز دلم پر زد که محکم بغلش کنم ول دنیبا د نییرفتم پا قهیبعد از چند د منم

خبر  الدیکه م نهینداختم..دردم ا الدیهم به م یسال نگاه1 نیتمام ا یول کردمیبه مامان نگاه م یگه گدار دیکرد..شا

 ....دنکر یداشت و کار

 

 **شهاب**

 زدم:ماااااااماااااااان داد

از درد داد  نییاز تخت افتادم پا هویشد که  یچ دونمی..نمشدینم یخودمو تو جام تکون بدم ول کردمیم یسع یسخت به

 زدم

 شد!؟ یجونم چ یی!!داییسمتم:دا دیو دو هیگر ریزد ز دید تمیدر اتاق باز شد فرگل بود تا وضع که

 ادیبرو به مامانجون بگو ب ییدا یچیناله گفتم:ه با

 داد زد:مامان هیبا گر فرگل

 شهاب یزد تو صورتش:وا دیاومد داخل تا منو د بایفر دیرسیزورش نم یکمکم کنه ول کردیم یسع و

 میزدیبدم هردومون نفس نفس م هیکمکم کرد به تخت تک یاومد سمتم با هزار بدبخت و

 کنارم زانو زد و سرمو تو بغلش گرفت دستموپشته کمرش گذاشتم هیگر ریزد ز هویبهم کرد و  ینگاه بایفر

 بایآروم باش فر-

 که دکتر گفت ی..داداش جون فرگل برو کالسانمیوضع نب نیتو رو تو ا رمیمن بم یگف:اله هیگر با
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 واسم ارهیرو ب لدایکنار و بهم نگا کرد در جوابش گفتم:به مامان بگو عکسه  رفت

 رو اون ازدواج کرد اونم به خواسته خودش لدایگف:شهاب..ول کن  یبا حالت زار بایفر

 باباش نذاشت کنارم بمونه دونمی..من مزارهیبه من گفت تنهام نم لدای دیگیهمتون دروغ م دیگیکردم:دروغ م اخم

 ارهیرو ب لدایزدم:به مامان بگو عکسه  داد

 شهاب تهیاالنه زن پسر دا لدای یباباش مجبورش کرد..ول یگیتو راست م :شهاب آروم باش..اصالبایفر

سر خودم  یفلجم خونه رو رو یپا نیوگرنه بخدا با هم ارهیبرو به مامان بگو عکسو واسم ب بایخشم نگاش کردم:فر با

 کنمیآوار م

 کردیبا وحشت نگام م فرگل

 فرگل رونی:برو ببایفر

 دیرو بهش بد یی..خب عکسه زن دادینکن تیرو اذ ییو گف:مامان دا نگام کرد یاشک یبا چشما فرگل

 انداختم نییدادم سرمو پا ادشی شیسال پ1حرف..درست کلمه که خودم  نیسوختم با ا سوختم

 شده!؟ یچ بایاومد داخل با وحشت گف:فر مامان

 ..مامان نگران نباش یچیآروم گف:ه بایفر

 ..ییرو بده به دا یی:مامان جون عکسه زن دافرگل

 رو بده لدایباال گرفتم:مامان عکسه  سرمو

 رونیتکون داد مامان رفت ب یسر باینگا کرد فر بایبه فر مامان

 خودش خواست لدای دیچرا دروغ گفت-

 گف:خودش خواست گرفتیهمونجور که فرگلو بغل م بایفر

 نگاش کردم کنجکاو

 دیکش یآه

 *سال1**بایفر**
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 بود دهیچیمحضر پ یتو فضا لدایهق هق آرومه  یصداعاقد و  یصدا

 ست؟؟ین ی:عروس خانوم راضدیبا شک پرس عاقد

 نگفتن یچیساکت بودن و ه همه

 گف:نه آقا بخون شما عیسر مانیپ

 با شک شروع به خوندن کرد عاقد

 سرشو باال گرفت و به در نگا کرد لدای

 بهش زدم یرو شونش گذاشتم لبخند پر از درد دستمو

 احساس گف:بله یب که

 دست بلند شد یصدا

محضر  یفضا لدایهق هق  یمحکم بغلش کرد صدا دیتا مامانو د لداینگا کرد رفت سمتش  لدایبه  ختنیاشکاش ر مامان

 رو پر کرده بود

 رفت سمته دفتر,لباس عروسو باال گرفت و ادیب رونیاز بغل مامان ب لدای زدیعاقد که واسه امضا صداشون م یصدا با

 مانیشد زنه پ لدایبگم  یبهش بگم!چه جور یخونه چ میاالن که رفت ادیانداختم فکر شهاب داشت عذابم م نییپا سرمو

 .شدم رهیکه وسط اتاق افتاده بود خ لدایاز فکر در اومدم و به  یبلند غیج یصدا با

 فرصت طلب بدبخت یفیپسته کث یلینگاه کردم با نفرت گفتم:خ مانیپ به

داخل  ومدیاز خانوادش م یکیباشه تا  ششیپ چکسیبود اجازه نداده بود ه رونیبود نگاش به ب لدایکه  یرفتم تو اتاق و

 رونیبرن ب خواستیزدن و ازشون م غیبه ج کردیشروع م

 لدایدستشو گرفتم: ستادمیا کنارش

 هیرگ ریدوباره زد ز دنمیچشاش بدجور قرمز بودن با د برگشت

 جان لدایزدم:آروم باش  یتلخ لبخند

 بایبا عجز دستمو گرف:فر لدای
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 بایجان فر-

 زد:به شهاب نگو بابام مجبورم کرد هق

 بگم!؟ یگفتم:پس چ آروم

 :بگو خودم خواستمزدیو به زور حرف م کردیم هیشدت گر به

 نگاش کردم که گف:جون فرگل بهش بگو خودم خواستم..بزار راحت فراموشم کنه ناباورانه

 **شهاب**

 یلبخند تلخ لدایاز  یادگاریو من موندم با تنها  رونیعکسو سمتم گرفت عکسوازش گرفتم..هرسه تاشون رفتن ب مامان

 سرخورد نییاز چشمم به پا یزدم عکسو رو صورتم گذاشتم قطره اشک

 **کل یدانا**

 **یریآهنگ خاطرات از احسان خواجه ام**

 لدایرو لبش اومد لب زد: یلبخند

 زدیشد و لبخند م رهیبهش زل زده بود خ واریکه گوشه د یالیخ لدای به

 **داره یچتر هیبگو که دستات هنوزم واسه من  بارهیم یقلبم نم دلتنگ واریاز در د**

 **گفت یخورد آخ بلند نیزم یشد سرش محکم رو بشینص نیکرد اما فقط افتادن رو زم تقال

 به جونش افتاد ییهویسرش گذاشت سرد درد  یخورد دستشو رو یناخوداگاه سر جاش تکون لدای

 **هم کم نکرده یزره  امویاما ارومم نکرده بخدا دلتنگ نجایخاطرات مونده ا**

 یتو دستش مچاله شد هق هق مردونه اش تو فضا لدایگذاشت عکس  نیزم یحاصل سرشو رو یب یاز تقال دیناام شهاب

 دیچیاتاق پ

 **شهیپر نم تیخال یکه سرم شلوغ شد جا یهر چ شهیپاهات گم نم یلحظه جا هیواسه  یحت**

 انداخت نییسرشو پا نیبه رفتنه خواهرش چشم دوخت شرمگ نیغمگ الدیبه مبل گرفت و از جاش بلند شد م دستشو

 **رمیخونه نم نیمن از ا یایکه تو م دیام نیبه ا رمیگیاروم نم گهیتو د یب ییتنها نیمن تو ا**
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 دیلرزیکه از غم م یسمته شهاب با دستا دیدو کردیافتاده بود و ناله م نیزم یشهاب که رو دنهیوارد اتاق شد با د فرهاد

 کمکش کرد رو تخت دراز بکشه

 **رمیخونه نم نیمن از ا یایکه تو م دیام نیبه ا**

 ..جون به فرزاد نگاه کرد یب لدایدور کمرش نشست  یدست یسقوط کرد ول نییبه سمته پا دیلرز پاهاش

 **هم کم نکرده یزره  امویاما ارومم نکرده بخدا دلتنگ نجایخاطرات مونده ا**

 رونیروشو برگردوند و اروم گف:برو ب دیرو پس زد و خودش رو تخت دراز کش نیاسمی دسته

 ** شهیپاهات گم نم یلحظه جا هیواسه  یحت **

 **لدایو اروم لب زد: دیسرش کش یرو رو پتو

 !!لدایو ناخوداگاه لب زد:جان  دیچیشهاب تو گوشش پ یصدا

 **شهیپر نم تیخال یکه سرم شلوغ شد جا یهر چ**

 ..نهیتو خواب هم شهابو بب یحت شهیبست تا مث هم چشامشو

 

 **لدای**

به دست اوردن دلم  دیرفتن هر بار با ام یچیشدم دوباره بدون ه رهیخ شدیکه هر لحظه دورتر م الدیم نیپنجره به ماش از

به  یول دنیمحضر دلمو از دست دادم همون لحظه که هق هقامو شن یرفته من اون روز تو ادشونی دیشا یول ومدنیم

 مانیهمون لحظه که شدم زنه پ دنیکمکم نرس

 رونیرفتم سمته کمد آماده شدم و رفتم ب ییهوی میبه اتاق انداختم واقعا خسته شده بودم با تصم یینگاه گذرا برگشتم

رفتم سمته در که صداش  رونیبرم ب خوامیاطالع بدم م یحت نکهیبدون ا ونیزیهم نشسته بود رو به رو تلو مانیپ

 یاومد:کجا بسالمت

 لب گفتم:به تو چه ریز

 !!ی:چمانیپ

 به تو چه گمیم:محرص بلند گفت با
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 !؟یگفت یبرگردوند سمتم:چ سرشو

 دمیترسیازش نم شدیم یحالتم عصب نیبه بدتر مانیبود چرا پ بیعج واسم

 به تو چه گمیمگه!؟م یگفتم:کر یهمون لحن قبل با

 تو صورتم تو چشاش زل زده بودم رییتغ یشد اومد سمتم بدون زره  بلند

 که به در بود درو قفل کرد یدیکنارم زد و با کل مانیپ

 رونیبرم ب خوامیم یکنیگفتم:چکار م یگرفت زدم تو بازوش و با لحن عصب حرصم

 یبر یتونیم یو مث آدم حرف زد یپس زد:هر وقت آدم شد دستمو

 که مث آدم حرف بزنم نمیبیبه سرتاپاش نگا کردم:آدم نم ریزدم با تحق یپوزخند

 مکث دستشو برد باال و خوابوند تو صورتم بدون

 تلخه قتیحق گفتنیراست م ایمیزدم:قد یکج شد دستمو رو گونم گذاشتم پوزخند نییبه پا سرم

 با سر به خودش اشاره کرد و

 لدای:گمشو تو اتاقت دیلب غر ریز

 گم نشه بتیبزار تو ج دوی:کلدمیحرصش بدم سر خوش خند شتریب نکهیا واسه

 .......بهش زدم یچشمک و

 !!باران-

 به خونت برس کمی فیبا حرص گفت:مرگو باران کث باران

 ستیخونه من ن نجایواسش نازک کردم:برو بابا ا یچشم پشت

 ادیخودت بدت نم یکنیم یکه زندگ نجای..حداقل استیکه ن ستیگف:ن شیلحن قبل با

 نیبش ایدادم رو مبل:ول کن باران..ب لم

 ینگا کرد یزبونیتلو ریبه هم تو به ز ی..حالمو زدلدایفت:خفه شو بهم ر یغره  چشم

 کنمینگا نم ونیزیتلو ادیکال من ز یدونیخنده گفتم:نه واال م با
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 ظرف شستنه هیمن فقط زحمت بکشم  کردیم یریساعته تمام داشت گردگ2 چارهینثارم کرد ب یزهرمار باران

 ینکرد زیتا حاال تم یاز ک شیمردم..خدا یخودشو رو مبل انداخت:وا یخستگ با

 ازدواج کردم یگفتم:از وقت صادقانه

 با تعجب نگام کرد باران

 خامیم السیباران گ-

 واسه ات!؟ ارمیاز کجا ب السیگ لدایشد: شتریب تعجبش

 جمع شد دستمو رو شکمم گذاشتم:باران!؟ افمیق

 !!:هاباران

 !؟یکرد دایدکتر پ-

 !؟یگف:دکتر واسه چ جیگ

 سقطش کرد شهیسمتش:واسه بچه..باران اگه بزرگتر بشه نم برگشتم

 کردم باران ناراحت شد حس

 !!باران-

 هیقانون ریغ یعنی..کنهیبچه سقط نم یکس یگشتم ول تایبجون بن لدایگف: اروم

 باران!؟ یچ یعنینشست: میشونیرو پ یاخم

 رهیگیبگذر بخدا خدا هم قهرش م رشیاز خ اویب لدایدستمو گرف و مهربون گف: باران

 خوامیرو نم مانیپ ی..بچه خوامیبچه رو نم نیگفتم:نه باران من ا مسمم

 یدوسش داشته باش یتونیچشه چرا نم مانی!!مگه پلدای:چرا باران

 ستیگفتم:چون آدم ن یبا لحن نه چندان درست دمیکش رونیدسته باران ب ریاز ز دستمو

 دلخور نگام کرد باران
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که به نامزد پسر عمش چشم داشته باشه  یتو بگو کس یباران..ول خوامیگفتم:معذرت م عیتند رفتم سر دمیفهم

 مستحقه کنارش بمونم!؟ کنهیبه نفع خودشو به ضرر طرف مقابل خودخواهانه عمل م یهمه چ نهیب یکه تا م یآدمه!؟کس

 لدایدوست داره  مانی:پباران

 **25فصل **

اگه واقعا منو دوست داشت  مانیمنطق نباش تو رو قرآن..پ یانقد ب گهیبلند گفتم:باران تو د یکوره در رفتم با صدا از

 کنار شهاب بمونم ذاشتیکنم م یراحت زندگ ذاشتیم

 ..حقه با توِ ببخشید من اشتباه کردملدایدستشو به نشونه آروم باال اورد:باشه  باران

..زودتر از برمیم نیبچه رو از ب نیخودم ا یدادم چشامو بستم:تو کمکم نکن هیانداختم به مبل تک رونیب یبه سخت نفسمو

 ..بذاره ریبچه تو احساساتم تاث نیکه بخواد ا یاون

 زنگه تلفن اومد یصدا

 ...یتلفن رو جواب بد یکنیچشامو باز کنم:باران جان لطف م نکهیا بدون

 ...!؟یخوب یی....سالم زن دادیی:بفرماباران

 باز کردم به باران نگا کردم چشامو

 !؟لدای:باران

 !!بگم یبه سر اشاره کرد چ و

 کردم:بگو خوابه یاخم

 ....سردرد داشت کمیخوبه فقط  دی....نه نگران نباشدیحالش بد بود خواب کمی ییبهم رفت:زن دا یچشم غره  باران

 شمیخوشحال م یچه مزاحمت یی....نه زن دادیاریب فی!؟....پس حتما خونه ما هم تشرینگام کرد:جد نگران

 زنگ بزنه....قربونت خدافظ گمیشد م داریبخدا....قربونت....چشم ب

 گذاشت منتظر نگاش کردم ویگوش

 فردا پرواز دارن یی:گفت خودشو داباران

 !!رفت تو هم:پرواز به کجا افمیق
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 انجیگفت:ا لکسیر باران

 راحت باشم زارنینم نجایا ادیم شونیکی قهیلب شروع کردم غر زدن دم به د ریز رونیحرص نفسمو فوت کردم ب با

 یزنیلب غر م ریز یه لدای یگیم یگف:چ جیگ باران

 ولم کن باران یچیحوصله گفتم:ه یب

 دیخندیبهش رفتم که خندش بلند تر شد کثافت به حرص خوردنم م یچشم غره  دیخند زیر باران

 زدم:باران غیج

 خورد:جانم خندشو

 بش رفتم:نخند یغره  چشم

 یزنیکه تو صداش بود گف:باشه چرا م یته خنده  با

 ........نازک کردم و جوابشو ندادم یچشم پشت

فکر  نیمن شهاب باشه با ا یهمخونه؛هم خونه  لدایمث  شدیم یبود کاشک رینظ یشدم *همخونه* ب رهیاسم رمان خ به

رفت  ادمی دمیکش یاوضاع آه یاور ادیبا  یدر کناره شهاب..ول شدیم نیریواسم ش یزندگ نیرو لبم اومد چقد ا یلبخند

 !!کرد کجا بمینص یکه زندگ یزیمنو کجا اون چ ی..آرزوستیبر وقفه مرادت ن شهیهم یزندگ

 لدااااااااای~

 موگ لداویرو هم: دمیاز رو حرص ساب امدندون

 لداااااای:مانیپ

حرص نشستم رو تخت البته اگه بشه اسمشو گذاشت نشستن خودمو از حالت دراز کش کوبندم رو تخت و داد  با

 زدم:چتههههههههههه!؟

از  یکی یخونه  یتو ینه ول نجایسرخش معلوم بود شبه جعمشو ا یاخماش تو هم بود از چشا مانیاتاق باز شد پ درو

 گذرونده الغباشی یدوستا

 رونیداخالااا..گمشو ب یایگفتم:نم دانهیتهد

 ..با حالت لش گف:خفه بابا چه کار تو دارم مانیپ
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 رونیبرو ب عیفاصله بفهمم..بگو چته سر نیاز ا تونمیگند دهنتو م یجمع شد:اه اه بو افمیق

 انیدارن م نایدرست کن مامان یزهرمار هینگام کرد:پاشو  یعصب مانیپ

 حاال واسه مادر تو زهرمار درست کن کنمیدرست نم یچیه ادیزدم:به من چه !؟من مادر خودم م یپوزخند

 ی..بهت رو دادم پرو شدلدایو داد زد:خفه شو  دیحرفم تمام شد هجوم اورد سمتم موهامو کش تا

 رفتیعقب نم کردمیهرکار م یگه دهنش حالم بهم خورد ول یبو از

 !؟ی:برو گمشو ناهار درست کن اوککتریاورد نزد صورتشو

تمام لباسو  فیزد تو صورتم و داد زد:کث هوی شوریشد ب فیرفت عقب لباسش کث عیبهم خورد انقد که اوغ زدم سر حالم

 یکرد فیکث

از  رونیگفتم:برو گمشو ب یعصب یرو برگردوندم تو صورتش با صدا دهیکش دونهیو  ستادمیا یول خوردیحالم بهم م هنوز

 مانیاتاق پ

 زارمیزدم:به وال دستت بهم بخوره کم نم غیباز بلند کرد که ج دستشو

واسه  زارمیکه اگه دستش بهم بخوره منم کم نم میمطمئن باش مانیسال انقد کتکاشو جواب دادم که هم من هم پ1 نیا تو

 رونیو رفت ب نییدستشو انداخت پا نیهم

 یکه برنگرد یست بلند گفتم:برکه ب درو

کردم به کل اتاقو  زیتند تند کفه اتاقو تم فهیرفت تو هم عخ کث افمیبه کفه اتاق نگا کردم ق ومدین یول ادیشدم که ب منتظر

 ....کنم زیرو تم مانینشده اتاق مشترک خودمو پ چوقتیفقط اتاق خودمه ه کنمیم زیتم شهیکه هم ییکردم تنها جا زیتم

 

 نکهی..بدون انجایا انیم یچرا ه دوننیرو م مانیکه وضع منو پ نایا دونمیو باباش سالم کردم من نم مانیبا مادر پ یسرد به

 یمجبور شهیاز من بلند نم ییبخار چیه دیهم که د مانیکنم نشستم رو مبل و لم دادم پ ییرایبه خودم زحمت بدم پذ

 خودش بلند شد

 جان لدایگف: برگشت سمتم مهربون مانیپ مادر

 بله-
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 حرف بزنم ییچند لحظه تنها شهی:ممانیپ مادر

 از جام بلند شدم به اتاق اشاره کردم یحرف چیه بدون

 زد:ممنون یلبخند

 یشهاب شوکه شد ول یعکسا دنیبا د چارهیبود ب دهیاتاقو ند نیاومد تو اتاق از عمد بردمش تو اتاق خودم تا حاال ا همرام

 کم کم اخماش رفت تو هم

 انتیخ یعنی نایا یدونیکرد به عکسا:م یسمتم اشاره  برگشت

کامل  تیکه هر دو طرف واسه ازدواج رضا برنیبکار م یرو وقت انتیخ دونمیکه من م یی!؟تا جاانتیابرو بردم باال:خ یتا

نه من که به اجبار  شهیحساب م انتیکردم( خکنن )و با دست به عکسا اشاره  نکارایداشته باشن اونوقت اگه هر کدوم از ا

 شدم مانیزنه پ

 مجبورت کرد مانیاروم گف:پ مانیپ مادر

 نکهیگذشته رو فراموش کرده بدون ا یهمه  زنهیبا من حرف م یهر ک نکهیاز ا شتریب شدیداشت اعصابم خراب م باز

 دیجواب حرفشو بدم گفتم:حرفتون رو بزن

 ..کمکت کنه تونهیمشاور خانواده اون م هی شهیپ یبر دیتو با لدایو نشوندم رو تخت: دیدستمو کش مانیپ مادر

 !؟یگفتم:چه کمک جیگ

دوتاتون ضربه  شهیکه نم ینجوریا دیکن یبا هم زندگ دیخوایعمر م هیشما دوتا  لدای..دیایمنجالب در ب نی:از امانیمادرپ

 دیخوریم

 هی شهیپ رمیمشاور خانواده م هیتو ذهنم انداخت البته نه  ینه خوب فکر ی!؟ولیعمر زندگ هیانقد پروون خدااا!! نایا چرا

 خخخخ رونیب امیمنجالب ب نیتا کمکم کنه از ا لیوک

 شد!؟ یجان چ لدای:مانیمادرپ

 ..رمیزدم و گفتم:چشم حتما م یالک لبخند

 عکسا رو بردار نیدخترم..اول از همه هم ا نیرو لبش اومد:آفر یلبخند

 که داد زدم:نه ارهیدرش ب واریشد رفت سمته عکسا شهاب خواست از رو د دبلن
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 ترس برگشت طرفم با

 دینزن نای:دست به اواریاخم رفتم سمتش با کف دست عکسو گرفتم و چسبوندم به د با

 با بُهت نگام کرد مانیپ مادر

 رونیب دیگفتم:بر یجد

 ....رونیرفت ب عیرفت تو هم و سر اخماش

 **شهاب**

 حوصله گفتم:نه فرهاد حوصله ندارم یب

 لچریرو و نمیتوجه به من کمک کرد بش یب فرهاد

 شهاب یزنیحرف م یلی:خفرهاد

 حرکت داد لچرویبهش رفتم رفت پشت سرم و یغره  چشم

 یمگه کر رونیب امیحرص گفتم:فرهاد مگه من با تو نبودم گفتم نم با

 نزد یو حرف دیفقط خند فرهاد

 یبه حمداهلل اللم شد-

 گف:تو امروز فکر کن من هم کرم هم اللم باشه داداش نییپا بردمیهمونجور که اروم از پله ها م دیصدا خند با

 حرص گفتم:زهرمارو داداش با

 ترسمیسرعت داد فکر کرد م لچریکه به و میپله رو رد کرد نیاخر

 زهرمار شهاب ی:کفرهاد

 :تودمیخند نباریا

 دیباالخره خند ولیتو هوا زد:ا ینگه داشت بشکن نیماش کنار

 نیتو ماش نمیباز کمک کرد بش و

 جمع کرد و گذاشت صندوق عقب اومد نشست و حرکت کرد لچرویو خودشو
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 فرهاد یریکجا م-

 خوب یجا هیگف: طنتتیش با

 کردم:مثال کجا نگاش

 یفهمیم میرسیتکون داد:عجله نکن م یسر

 ..رهیاز راهش حدس زدم کجا م یول دمیسوال نپرس گهید

 کردمیکه فکرشو م ییهمونجا مارستانیب میدیرس نیم15 بعد

 مارستانیاز ب نمیباز برگشت سمتم:ا شیبا ن فرهاد

 افتتاح شد!؟ یزدم:ک یلبخند

 سای..واشیروز پ3:فرهاد

 ..حرکت داد لچرویقفل کرد و نویماش نمیبش لچریو یشد باز کمکم کرد که رو ادهیپ

 شدم مارستانیب طیوارد مح تا

 محکم اومد سمتشون یخودشو نباخت با قدما یتو هوا خشک شد ول مانیپ دنیبا د لدای یدستا**

 سرد سالم کرد مانیبه فرهاد با لبخند و رو به پ رو

 رو باال نبرده باشن ییاشتباه جا دینیبب دیبر مانی:فرهاد با پشهاب

 : باشهفرهاد

 ه؟یمظلوم گف:چ لدای

 بده تویگف:گوش یعصب شهاب

 به شهاب نگا کرد جیگ لدای

 یگفت:گوش یعصب لدایدستشو گرفت سمته  شهاب

 داد لداینشون  ویشد گوش امهایزد وارد صحفه پ هیرو بهش دادم شهاب رمزو سر یگوش لدای

 :بخونشهاب
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 تر شد جیگ لدای

 نوشتم برات یاز کوره در رفت داد زد:بخون چ شهاب

!؟نه بمون خونه استراحت امیب شهی.. ممارستانی!؟..رفتم سر پروژه بییخوند:کجا عیتو جاش تکون خورد و سر لدای چارهیب

 ..نهامیکن.. نه م

 کردیگرانه نگاش م خیبدون پلک زدن توب شهاب

 مظلوم نگاش کرد و لباشو غنچه کرد لدای

 لداینکن  نیلباتو همچگف: یبه اطراف نگا کرد و عصب عیسر شهاب

 تکون داد:چشم لداسرشوی

 !؟لدای اینازک کرد:مگه نگفتم ن یپشت چشم شهاب

 هست!؟ یک نجای!؟مگه اامیبه کمر زد:چرا ن دست

 نمیب یو خاتمه دادن به بحث گفت:من که فقط تو رو م شتریب یواسه دلبر لدای

 :باشه خر شدملدای یو اروم زد رو گون دیاروم خند شهاب

 دیبا ذوق خند لدای

 ساختمون رو نشونت بدم میبر ای:بشهاب

 **..می:برلدای

 :شهاب!؟فرهاد

 فرهاد یخستمو بهش دوختم اروم گفتم:بر نگاه

 داخل میبر دیرو لبش نشست:ن با یشده بود لبخند تلخ رهیخ کردمیکه من قبلش داشتم نگا م ییبه جا فرهاد

 کنهیبگم فرهاد باز کار خودشو م یهر چ دونستمینزدم چون م یبه اطراف نگاه کردم حرف کالفه

 رفتیم نجوریهواسم باشه هم نکهیا بدون

 میبود یدر اتاق یکه باال گرفتم رو به رو سرمو
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 متخصص و جراح ارتوپد یاتاق رو خوندم:دکتر علو سردر

 به در زد یاخم به فرهاد نگا کرد که بدون توجه به من تقه  با

 داخل دییبفرما~

 :فرهاد منو نبر تو اون اتاقدمیباز کرد که غر درو

 :حرف نزن داداشفرهاد

 رفت داخل داد زدم:فرهاد و

 یاز ما کرد یادیباز شد:به سالم فرهاد چه عجب  ششین دیبا تعجب سرشو باال گرف تا فرهاد رو د دکتر

 میبه فکرت هست شهیجان ما هم ارشیگف:قربونت ک ییبا خوش رو فرهاد

همون داداش بداخالقت که پشت تلفن  نیلبخندی به حرفه فرهاد زد به من نگا کرد:ا ارشِیاسمش ک دمیکه فهم دکتر

 یکردیصحبتشو م

 اه یزد چه دکتر لوس یغره بهش رفتم که چشمک چشم

 :بله متاسفانهفرهاد

 دادم:فرهاد منو ببر خونه لچریبه و یکمر هول با

 بدقالغاس ماریب نیاز ا یفرهاد..اوو ا نی:بشارشیک

 ستمیشما ن ماریکردم:من ب یاخم

 با خنده گف:فرهاد داداشت چند سالشه ارشیک

 سال26:دیهم خند فرهاد

 پسر ییزد رو پام:چرا مث بچه ها ارشیک

 نزدم یحرف

خوب  شتریب دیشا ایسال 1به نخاش وارد نشده و ممکنه  یکار یدکتر گفته بود ضربه  ارشیگف:ک ینیبا لحن غمگ فرهاد

 خود شهاب بخواد دیبشه..البته با
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که  زنمیهم م یاوضاع نخاش چه طوره فور نمیتا بب سمینویم ینگام کرد:فرهاد واسش چه عکس بردار قیعم ارشیک

 آماده بشه عیسر

 رمینم یینکن من جا اهیبرگه س یگفتم:الک عیسر

ساله شب و روزش شد 1 یدیاصن.. خودخواه!! تو اصن مامانو د یخوب نش خامیاز کوره در رفت و داد زد:بدرک م فرهاد

 بمونه نینش لچریتا ابد و خادیداداشه ما دلش م نیا ارشیو آه واسه تو..ممنون ک هیگر

 رونیب میکرد و اومد یخدافظ ارشیحرکت داد با ک لچرویو عیسر و

 و آه واسه تو هیاله شب و روزش شد گرس1 یدیخودخواه!! تو اصن مامانو د دیپچیفرهاد مدام تو گوشم م یصدا

 دمیها مامانو ند هیمن متوجه نشدم چرا من گر چرا

 **٢۶فصل **

 یچقدر دوسش دار یبفهم یتونینم یدور نش یاز کس یوقت تا

 ..و آه واسه تو هیساله شب و روزش شد گر1 یدیو دوباره صدا پخش شد:خودخواه!! تو اصن مامانو د دوباره

کارامو  هیبه کمکه بق یدستمو رو دستش گذاشتم تا ک نیتو ماش نمیکمکم کنه بش خواستیفرهاد نشست رو بازوم م دست

 یصدا دمیباد کردشو د یچشا یول دمیمامانو ند یها هیفرهاد کمکم کنه اره من گر نیواسه نشستن تو ماش یبکنم تا ک

 دمیاهشو شن

 ارشیک هشیانداختم اروم گفتم:منو ببر پ نییپا سرمو

 !؟یبا شک گف:چ فرهاد

 یخالص شد نکارایزودتر از شر ا ی..البته اگه دوس دارارشیک شهیباال گرفتم نگاش کردم:ببرم پ سرمو

 تویکه خودم تا آخر عمر نوکر یشیخوب نم دونستمیرو لبه فرهاد نشست:من که نوکرتم اگه م یکم لبخند گشاد کم

 ..کردمیم

 بست با خنده گف:نوکرتم به قران شهاب نویماش در

 رو لبم نشست یقیعم لبخند

 **لدای**
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 رو لبم نشست ی** لبخندیدادگستر1 هیپا لیوک ییفدا یسر در دفترنگا کردم**هست به

 بود یدرو باز کرد فک کنم منش یبه در زدم چند لحظه بعد خانوم تقه

 خانوم دیی:بفرماخانوم

 نبود یگفتم وارد شدم خدا رو شکر کس یممنون

 صحبت کنم ییبا خانوم فدا خواستمیخانوم من م دیببخش-

 دیداشت ی:وقت قبلیمنش

 ..جلسه اوله نینه واال ا-

 دی:چند لحظه صبر کنیمنش

 دیی:بفرمارونیشدم که اومد ب رهیرفت تو اتاق منتظر به در اتاق خ و

 رو لبم نشست:ممنون یلبخند

 به در زدم که متوجه بشه اومدم داخل یرفتم تو اتاق تقه  عیسر

 سالم-

 نیبفرما بش زمیبلند شد:سالم عز ییباال گرف با خوش رو سرشو

 که اشاره کرده بود نشستم خودشم رو به روم نشست یمبل یرو

 کن ی:خب خودتو معرفییفدا

 تابش هستم لدایرو پام گذاشتم: فمویک

 بهتون بکنم تونمیم یچه کمک یدادگستر1 هیپا لیهستم وک ییافد یزد:منم هست یلبخند

 رمیگفتم:کمک کن از شوهرم طالق بگ ینیمقدمه چ بدون

 ابروشو باال برد:جان!؟ یتا هی

 رمیاز شوهرم طالق بگ خوامیانداختم:م نییپا سرمو

 ..زمیگف:خب برو دادخواست طالق بده عز جیگ
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 ستیدستم ن یچیه یکردم:به چه بهونه  نگاش

 !؟یریازش طالق بگ یخواینداره چرا م یگف:خب اگه مشکل جیگ

 چشاش نگا کردم صادقانه گفتم:به اجبار زنش شدم تو

 رفت تو هم:چرا!؟ اخماش

 نه ایبدم  حیشک نگاش کردم دو دل بودم که براش توض با

اتاق  نیاز ا رونیحرفا ب نایا دمیکمکت کنم..بگو قول م تونمیکه نم هیجان من تا ندونم مشکلت چ لدایزد:بهم بگو  یلبخند

 نره

 کمکم کنه دهیدلم قرص شد البته حق داشت کامل بدونه تا بتونه درست و سنح کمیخرفش  نیا با

 یکه پشتمو خال نیاسمیو  اسمنیالد؛یبا شهاب از عاشق شدنم از تصادف از اجبار بابا از مامان؛م یگفتم از نامزد براش

جعمه از  یسالم از قطع رابطم با خانودم از شبا1 نیبد موقعش از حال ا یبه شهاب از خواستگار مانیپ یز نامردکردن ا

 از حامله بودنم مونیالآشغ یاز زندگ مانیمجاز خوردن پ ریغ یدنینوش

 کردینگام م یکه تمام شد با ناراحت حرفام

 دیاومدم از شما بخوام کمکم کن نیواسه هم رهیپذ یبزنم بدون مدرک ازم نم یحرفا رو به قاض نیاگه برم ا دونمیم-

 کنم یزندگ مانیبا پ تونمیمن نم ییخانوم فدا

 راحت باش زمیعز یتو جاش جا به جا شد:بگو هست ییفدا

 !؟یکنیزدم:چشم..وکالتمو قبول م یمحو لبخند

 نهیزد:قبول نکنم چه کنم!؟کارم ا یلبخند

 ..ممنون یلیبرق زد:خ چشام

 شوهرت یکارا نیاز ا یمدرک جمع کن دی:بایهست

 دیاستفاده کن مانیاز لفظ پ دمیم عیگفتم:ترج یرفت تو هم جد اخمام

 !!جان لدای:چشم دیخند آروم

 !؟یچکار کن یخوایبچه رو م یافتاد:راست یزیچ ادهیانگار  دفعهی
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 سقطش کنم خامیانداختم:م نییپا سرمو

 ینگهش دار یتونیجان!؟تو م لدای یگیم ی:چیهست

 رو دوست ندارم مانیپ دی...من شامانیباال گرفتم با غم گقتم:که بعد بسپارمش دسته پ سرمو

 ازش جدا شدم تونمیحس کنم مادر شدم نم یوقت ادیب ایبچه به دن نیاگه ا یول

 هیعل یمدارک رو جمع کن نیا یتو اگه بتون لدایبلند شد کنارم نشست با لبخند رو لب دستمو گرفت: یهست

 دهیچشم بسته بچه رو به تو م یقاض مانیپ هیگف و حرفشو اصالح کرد**عل یدیشو..**حرفشو قطع کرد ببخش

سقطش  خوامیبچه مانع از طالقم بشه م نیا ترسمیم نکهی..آخه من فقط و فقط به خاطر اشهیبچه مانع طالقم نم نیا یعنی-

 کنم

 !؟تیدر مورده حاملگ دونهیم مانیزد:نه مطمئن باش..پ یلبخند

 به نشونه نه تکون دادم سرمو

 که میتونه شاکی بشه مانِیپ نیو اونوقت ا ادیسر بچه ب ییدعواها بال نی:بهش بگو چون ممکن تو ایهست

وا کنم بگم  شمویکلمه باهاش سالم کنم حاال برم ن 1این حرفش تو فکر رفتم آخه چه جور بهش بگم اِه اِه من نمیتونم  با

 *نیتفاوت بگو من حامله ام هم یسال برو ب1 نیمث ا یباز کن شتویمن حامله!؟*چرا ن مانیپ

 !؟لدایشد  ی:چیهست

 ....یچیتکون دادم:ه سرمو

افتاد اخماش  مانینگام از باران به پ کردیتو قفل چرخوندم درو باز کردم نگام به باران خورد که نگران نگام م دویکل

 ختمیریتمام نفرتمو تو چشام م دمشیدیبود که تا م یچه حس نیا دونمیبدجور تو هم بودن نم

 ..گفتم:سالم باران مانیبستم بدون توجه به پ درو

 هواش خفه اس نجایباال باران..ا ایرفتم سمته پله ها:ب برگشتم

 شده تیبا تمسخر گف:بچم اذ مانیپ

 گف!؟بچم!؟ یشدم چ خیخشک شد به رو به رو ممحافظ پله ها  یرو دستم

 شک برگشتم سمته باران با
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 ؟؟یبچمو سقط کن یخواستیهان؟؟م فهممینم ی!؟فکر کردیتعجب کرد هیگف:چ مانیپ دوباره

باران  یباران بهش گف شوکه شدم نگام رو نکهیبود چون خودم قرار بود بهش بگم از ا دهیفهم نکهیشده بودم نه از ا الل

 بود

 ..پله گذاشتم که نیانداخت دلخور نگامو ازش گرفتم رومو برگردوندم پامو رو اول نییپا سرشو

 یاز شرش راحت ش یخواستی!؟ملدای یاومد:چرا بهم نگفت مانیپ یعصب یصدا

 پله رو رفتم نیزدم دوم یپوزخند

 ..بخ یاریسرش ب یی:بالمانیپ

 یدونستی!؟اگه مهیخدا ک یدونی..تو ماریبرگشتم سمتش تلخ گفتم:انقد رجز نخون..اسم خدا رو هم به زبونت ن عیسر

 نبود نیوضعت ا

 چوقتیه ایدن یرفتار کنم ول ینجوریکه شوهرمه ا یبا کس یدوست نداشتم زمان چوقتیتلخ ه یلیشد تلخ بودم خ خفه

 ..شمیکارو نکن بدتر ازش متنفر م نیا مانیکه گفتم پ وفتمیاشکام زجه هام التماسام م ادهی..هر وقت ستیما ن لیباب م

 دستمو رو شکمم گذاشتم دمیتخت دراز کش یرو

 یکه بش یمامانت؛باباتو دوست نداره..اومد یاوقت شناسمیخودمو نم یوقتش نبود االن وقته اومدن نبود..االن که من حت-

 بچه طالق

 ...خفه کردم هامویچشم سُر خورد بالشته رو صورتم گذاشتم هق هق گر اروم ازگوشه اشکم

 لدایتو گوشم پخش شد: یهست یبود صدا دهیچیخونه پ یزشتتشون تو فضا یخنده ها یرو گوشم گذاشتم صدا دستامو

 حق طالق نطوریهم دهیچشم بسته بچه رو به تو م یقاض مانیپ هیعل یمدارک رو جمع کن نیا یتو اگه بتون

کنم رفتم سمته پله  جادیا ییصدا نکهیحرکت برداشتمش اروم بدون ا هیبا  یرو لبم نگام رفت سمته گوش یطانیش لبخند

داده بود به مبل و  شویتک مانیزدم روشون زوم کردم پ ویگوش نیدورب عیها..همشون گردا گرد همه نشسته بودن سر

 شرابم دستش بود وانیچشاشو بسته بود ل

 زوم کردم سرش نویدورب

 یتو هم اونجا باش خادیدلت م~
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 مجاز خورده ریغ یدنیبود معلوم بود مث خر نوش یصدا کپ کردم چشام از ترس درشت شدن صداش بدجور دنیشن با

 قطع نکردم نویترس اروم برگشتم سمتش دورب با

 لرزون گفتم:برو کنار یشد خودمو چسبوندم به محافظ پله اروم با صدا کیبهم نزد یبا لبخند زشت مرده

 دمیخنده:کجا برم خوشکله من که تازه رس ریز زد

 مانیسرمو برگردوندم سمته پ دمیلرزیداشتم م یچ مث

 شد کیقدم نزد هیسرمو برگردوندم سمته مرده  خوردیمجاز م ریغ یدنیحواسش نبود داشت نوش یول

 جلو ایگفتم:ن غیترس و ج با

 دستش ریاز دستم افتاد محکم زد ز یصورتم گوش کیاورد نزد دستشو

 دلم درد گرفته بود ریکرد حالم بهم خورد ز یزشت ی خنده

 نکنم تتیاذ دمیشد:قول م کیقدم نزد هی مرد

 چکارت کنم خوامی!؟مگه می: :تو رو خدا چدیچیتو گوشم پ اوشیس یصدا

 کنه تتیکن نزار اذ یکاری یاالن بزرگ شد یبود چهیکن اون موقع  یکار هی لدای

 کیفاصله نمونده بود صورتش اورد نزد چیه نییپا ختنیر اشکام

 نهیتو ذهنم روشن آره هم یچراغ سبز دفعهیبستم  چشامو

هوا با زانو زدم  یبهش زدم کثافت خوشش اومد دستشو اورد که بزار رو صورتم که ب یباز کردم لبخند عیسر چشامو

 سمته پله ها دمیمعتل نکردم و دو نیافتاد زم دیکش یداد بلند زدمیم دیکه نبا ییجا

 لیاوخ موبا-

که شدم با ترس  ییرایسمته پله ها وارد پذ دمیرو قطع کردم. دو نیبرداشتم دورب ویسمتش خم شدم گوش برگشتم

 بلند شد عیسر مانیهمشون با تعجب برگشتن سمتم پ ستادمیا

 سمته در دمیبهشون انداختم و دو ینگاه

 اومد:کجاااااااا مانیپ دهیکش یصدا
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خم شدم دستمو رو  ستادمیا ابونیسر خ دیلرزیکه بهم برسن تمام وجودم داشت م دمیترسیم دمیدو یندادم فقط م جواب

اروم رفتم  یبا قدما کردیدلم به حد مرگ درد م ریدستمو در شکمم گذاشتم ز دمیکشیزانوهام گذاشتم تند تند نفس م

 بود کیکه همون نزد یسیسرو یسمته تاکس

 انداختم یصندل یخراب وارد شدم خودمو رو یحال با

 !؟یگف:خانوم خوب ینشسته بود با تعجب و نگران زیکه پشته م یمرد

 خواستمیم نیماش هی-

 یداد زد:مرتض مرده

 بزنم ناله کردم:آقا غیج خواستیدرد اخمام رفت تو هم دلم م از

 بزنم اورژانس زنگ دیاومد سمتم:خانوم خوب مرده

 :با...ر...انزدمیگرفتم سمتش به زور حرف م ویگوش

 حال افتاد کنارم یچشام بسته شد دستم ب دیکش یریدلم ت ریز

 ..کردیکه خانوم خانوم م دمیشنینگرانه مرد روم یصدا فقط

 

 لداجانی!!لدای:باران

 بود ستادهیآروم باز کردم باران باال سرم ا چشامو

 یزد:چه عجب چشاتو باز کرد یلبخند

 چشمم رد شد یجلو لمیمث ف شی,اتفاقات چند ساعت پیندادم همه  یجواب

 به باران نگا کردم:بچم باران نگران

 !؟یباز شد:اوهو نگرانش شد ششین

 نکن گفتم بچه خوبه یگفتم:باران مسخره باز یعصب

 ..شد:خوبه یجد
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 حکمهباز شد:فک کنم پسره که انقد م ششین بازم

 ..گفتم:نه دختره..دخترا محکمتر از پسران تلخ

 تعجب نگام کرد رومو ازش گرفتم با

 لدایزد: صدام

 بله-

 افتاده!؟دکتر گفت ممکن بود بچه سقط بشه یاتفاق ی:چباران

 مانیکفه دسته پ یبزار یزدم:بگم که باز بر یپوزخند

 یگفت عمو ن دیرو د مانیتا پ تایرفتم خونه بن یستیتو خونه ن دونستمیبگم.نم خواستمیدلخور نگام کرد:بخدا من نم باران

 لداینشد مجبور شدم به جونه  چونمشیکردم بپ یبا شک نگام کرد هر کار مانیاومد پ ایبه دن تونین

 گرفتم باران لیرو بالشت جا به جا کردم به باران نگا کردم:رفتم وک سرمو

 لدای:دیاز روش پر رنگ

 بهت بگم شویبده باران تا بق ویگوش-

 در آورد فشیاز تو ک وینگام کرد گوش جیگ باران

 کردم گرفتم سمته باران:نگا کن pley که گرفته بودم رو یلمی؛ف لمایگرفتم رفتم تو ف ویگوش

 ریکه تمام شد ز لمیف رفتنیتو هم م شتریازم گرفت هر لحظه اخماش ب ویدستشو اورد جلو گوش یبا مکث کوتاه باران

 گفت یلب آشغال کثافت

 بار اولش نی!؟الدایبهم  یبه جانب گف:چرا زودتر نگفت حق

 بار هزارومه نیجمع کردم:بار اول!!ا افمویق

 !؟یبه من بگ دیبهم رفت:زهرمارو بار هزارومو تو االن با یغره  چشم

 یچکار کن یخواستیتو م-

 ..افتو جمع کننکث نیا انیب ییدا زدمیحرص گف:زنگ م با
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 باران یزنیگفتم:زنگ نم عیسر

 گف:چرا!؟ متعجب

 **27فصل**

 شهیواسه من نونو آب نم ادیب ییزدم:چون دا یگشاد لبخند

 شهی++ اشاره کرد** واست نونو آب م لمی++ف یتکون داد و با ابرو به گوش وی**گوش نیگف:په ا یحرص باران

 منو مرخص کن ادی..حاال برو به دکتر بگوبقایزدم:دق یچشمک دمیاز دستش کش ویگوش

 کنجکاو نگام کرد باران

 گهی:برو ددمیخند اروم

برم با  تونمیگفت م ییجز نهیبا دکتر اومد داخل...خانوم دکتر هم بعد معا قهیبعد چند د رونیبهم کرد و رفت ب ینگاه

 رونیب میاومد مارستانیکمک باران از ب

 !!لدای:خب باران گف نیتو ماش مینشست تا

 یریرو بگ مانیپ یوج پشت جیگفتم به ه نکهیبعد از ا یدیسمتش:قول م برگشتم

انقد احمقه که با وجود زنه حاملش  دونستمینم گرفتمیم شوینازک کرد:من غلط بکنم..اون موقع هم که پشت یچشم پشت

 کنمیبگو که خودمم کمکت م نمیخونه...بگو بب ارهیم کنهیتا مردو بلند م6؛5

 گمیجاده اشاره کردم:فعال حرکت کن م به

 دیبراش گفتم حرفام که تمام شد با خنده گف:پس با دمیکش یکه با هست یروشن کرد منم از تمام حرفا و نقشها نویماش

 نجات داد مانیتو رو از خبر دادن به پ نکهیبخاطر ا یاز بچم تشکر کن

 ..قایخنده جواب دادم:دق با

 **شهاب**

 ارشیسُر خورد داشتم می افتادم که ک یآهن لهیجون شد دستم از رو م یبودم که پام ب ستادهیپام نه ا یودرست ر هنوز

 گرفتم

 یراه نرفت میسالو ن١ ییمث اسب بدو یروز اول نیهم یخواینگاش کردم اخم کرد:ها چته!؟نکنه م درمونده
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 رو دستش:باشه بابا زدم

 آروم حرکت کن یلیگذاشت:خ لهیدستمو رو م ارشیک

 کن شهاب یزد تو کمرم:سع ارشیجون بودن ک یپاهام ب شدینم کردمیکار م هر

جلو تر آوردم همراش  یآهن لهیلب بسم اهلل..گفتم دستمو رو م ریز دمیدرد گرفته لبم گز ادیکمر به باالم از فشار ز از

 کم تکون خوردن یلیپاهام خ

 تالش کن نجوریشهاب هم هی:عالارشیک

به اندازه سه قدم آدم سالم بود که من رکورد شکوندن و در عرض  دیشا لهیدوباره تکرار کردم کال طول م همونکارو

با حرص نگاش کردم:بسن کن  گهیآخرش د هیعال گفتیم یه ذاشتیکم نم ارشمیکردم المصب ک یراهو ط نیا قهید15

 هیانقد نگو عال ایک

 دمیم دیدارم ام اقتیل ینازک کرد:ب یچشم پشت

 استفاده کنم گهیگف:نه کلمه د عیدادن سر دیواسه ام یکلمه رو بلد1 نیهم-

 خنده ریبهش رفتم که زد ز یغره  چشم

 لچریرو و نمیکمک کن بش ایب-

 نی:برو بابا خودت بشارشیک

 نمیتا بش کشهیساعت طول م1 ارشیبشه ک سیحرص و تعجب گفتم:دهنت سرو با

 نه که من کمکت کنم یخالص ش گرانیکه از کمک د نجایا یباال انداخت:اومد ی شونه

 یدوست من موفق باش یبا یتکون داد:با یبه نشون با دستشو

 ارشیزدم:تو روحت ک داد

 برگشت:قربونت مچکرم دادیکه دستشو تکون م نجوریهم

 دیطول کش قهید 20 قایو فرهاد نشستم رو تخت دق ارشیفحش به روح ک یبا کل رونیرفت ب و

 که فرهاد کنارش بود ارشیرفتم سمته ک رونیحرکت دادم و اومدم ب لچرویو یچرخا
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 یکه موفق شد نمیبیگف:به شهاب خان م طنتیبا ش ارشیک

که بدتر فلج  ینجوری..پدرم در اومد تا نشستم اارمیحرص گفتم:زهرمار تو دعا کن من سرپا نشم وگرنه پدرتو در م با

 شمیم

 ..یایدر م یاز تنبل ینجوریبداخالق ا خنده زد رو شونم:نه با

 **لدای**

 لدایآروم گف: باران

 برگشتم سمتش:هووم کندمیپوست م اریهمون حال که خ در

 تو دستم اریدوباره نگامو دادم به خ و

 ادیسمتت نم گهید یکجاست!؟راست مانی:پباران

من دلم باهاش  دید یمهربون باشه وقت کردیم یهم سرد شد قبال سع مانیپ گهیهست که د یماه4؛3اوووو فک کنم -

 جعمه رو راه انداخت یبساطه شبا نیاونم افتاد رو دنده لج و ا شهیصاف نم

 نیبب هیسرش بلند شده آخه همش سرش تو گوش ریابروهاش برد باال:نکنه ز باران

 نگاه کردم ماهیشک به پ با

 مانیپ ینگامو ازش گرفتم ول عینگامو حس کرد برگشت سمتم سر ینیرو لبش انگار سنگ یبود و لبخند یتو گوش سرش

 از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش دفعهیهنوز نگاش رو من بود 

 ..لدای یدیزد به بازووم:د باران

 کردم نگاش

مطمئنم  یحت بد در رفته یبدجور مانیاسمه پ لیتو فام ینه ول ای یدونیم دونمیبه در اتاق کرد و اروم گفت:نم ینگاه باران

 پشته سرش هنوز هستن یاالنم حرفا

 دونمیشدم:م رهیخ واریبه د قیعم

 تعجب گف:از کجا!؟ با

 نگاش کردم:شهاب بهم گفته بود نیغمگ
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 زد یهم لبخند تلخ باران

 ظرف انداختم از جام بلند شدم یتو ارویخ

 **سال قبل1****لدای**

از پله ها  یبا حالت خاص یدبستان یمث بچه ها دادمیتکون م فمویک یبا سرخوش رونیبرداشتم از اتاق اومدم ب فمویک

تو  دمینگاش ترس یکخ..سرمو باال اوردم بابا رو به روم بود از سرد دمیپله رس نیبود به آخر نییسرم پا نییاومدم پا

 بابا زل زدم که گف:کجا!؟ یچشا

 کننیشهاب امروز مرخصش م شهیگفتم:پ اروم

 تو هم:الزم نکرده برو باال رفت اخماش

 خوردم:گفتم برو باال یدادش تو جام تکون یبه بابا نگاه کردم با صدا جیگ

 نگران به بابا نگا کرد رونیپله رفتم باال مامان از آشپزخونه اومد ب هی

 شهاب شهیپ یگفتم برو باال الزم نکرده بر یدوباره داد زد:مگه کر بابا

 کننیشهاب امروز مرخصش م شهیمنو در اورد:پ یادا و

 یجمع شد به باال اشاره کرد:برو باال الزم نکرده بر افشیق

 اشاره کرد عیو پر از سوال به بابا نگا کردم ووبعد به مامان..مامان سر یاشک یچشما با

 ..پله رفته بودم که4باال  دمیحرکت برگشتم دو هی با

 ببرش واسش دمیم الدیم جمع کن عصر به مپسره رو ه نیا لهیتمام گف:وسا یبا سنگدل بابا

 ببره واسش!؟ الدیشهابو جمع کنم بدم م لهیگف!؟گفت وسا یشدم بابا االن چ خیم واریخشکم زد به د سرجام

 !بابا یباال رفته رو برگشتم:چ یپله ها شدیسمته بابا باورم نم برگشتم

 !؟یدی:نشنبابا

 دمیبه محافظ پله گرفتم:چرا فهم دستمو

 سوال نپرس گهیروشو گرف:پس د بابا



 

 
215 

شهابو بدم  لهیوسا یگیبم م یشیصب بلند م یخوابیشب م شهیگفتم:سوال نپرسم!؟مگه م تیقدم رفت که با عصبان هی

 میعقد کن گهی!؟شهاب نامزدم قرار بود چند روز دشهیسوال نپرسم!؟مگه م یگیپس!؟بعد م

 ستین گهیقرار بود االن د یگیم یبرگشت سمتم:دار بابا

 فرق کرده!؟ یبه مامان نگا کردم:خب چرا!؟مگه چ جیگ

 یدونیتو نم یعنیفرق کرده!؟ ینگام کرد:چ یسوال کیصورتشو اورد نزد بابا

 دونمیباال انداختم:نه نم ی شونه

 شیفرقه االن با چند روز پ نهیشده ا ریگ نیتو چشام زل زد: شهاب زم بابا

مژه ها آروم رو  نیاشکام از ب زدیم شمیبابا رو که آت یگوشامو گرفتم تا نشنوم حرفا نمیبابا رو نب یبستم تا سنگدل چشامو

 **شیفرقه االن با چند روز پ نهیشده ا ریگ نی**شهاب زمدیپچیبابا تو گوشم م یگونم سُر خوردن صدا

تو گوشم بود دستمو رو بابا  یسمته اتاقم درو محکم بستم پشت در نشستم هنوز صدا دمیرو دهنم گذاشتم و دو دستمو

دارم  نجایمن ا یدادم به قاب عکسه اهلل نگاه کردم.خدا کجا رفت هیسرمو به در تک شدیصدا قطع نم یگوشم گذاشتم ول

 ...رمیمیم

 **لدای**

 ..هیعال لمیف نی:ازیگذاشت رو م ویگوش یهست

 یجور کن دمدرکیبا ی:گفتدمیخند اروم

 که کمه!؟ هیک نیا ی:آره ولیهست

 کنهیم ییکارایداره  مانیفک کنم پ گهیم مانی..راستش باران دختر عمه پدونمیتکون دادم:آره م دونمیبه نشونه م سرمو

 کنجکاو نگام کرد یهست

 انتیگفتم:خ محکم

 ..یکن یکارشم عکس بردار نیباال:اووو پس الزمه از ا دیپر ابروهاش

 کنم!؟ بشیتعق یچه جور نکهیحتما فقط ا-

 !؟یچ یعنیگف: جیگ یهست
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 دباشهیبا یکی-

هر چند شاهدت من بدرد خودم  امیو شاهد همرات م لیوک هیوسط خودم بعنوان  نیا گمیم یزد:پس من چ یلبخند

 رونیب رهیم یچه ساعتا مانی..خب حاال بگو پخورهیم

 رونیب رهیوقتا م ی..بعد از اونم بعض5تا ساعت  رونیب زنهیگفتم:واال صب م درمونده

 ..میکن بشیو هر جا رفت تعق رونیب میمتفکرانه نگام کرد:اوووم پس الزمه همون صب باهاش بزن یهست

 مونیکارورزندگ یروز تمام منو هست3اما جواب نداد  یکارم کرد نیهم نبود.............و البته هم یفکر بد گفتیم راست

 ......که یتا روز شدینم رمونیدستگ یچیاما ه میکردیم بشیتعق یکنار وه میرو گذاشت

 امیب ادیاگه فردا نم نی....نه ببلمویف یکنی....فردا پاکش مگهینه!؟پاکش کن د یچ یعنی....یپاکش کن یتونست -

 دمیرفت تو تراس نفهم شویرو گفت بق نای....همشتیپ

 بگو مانویپ یحرفا گهیبار د1 لدایبا شک گفت: یهست

 گفتم:چرا!؟ گبج

 خبر داره لمیف هیاز قض یسرشو باال گرف:جز منو باران ک هویشد  رهینقطه خ هینگفت و به  یچیه یهست

 فقط خودتو باران چکسیه-

 یگفتیبه باران م مانیدنباله پ میرفتیروز رو که م3 نی:ایهست

 اره گفتمیمنم م دیپرسیگفتم:خودش م لکسیر

 !؟گهید دیپرسیخودش م لدای:یهست

 یسواالت هست نیبا ا یبرس یخایم یحرص گفتم:آره به چ با

 نیقیگف:به  یعاد یلیچونش گذاشت و خ ریدستشو ز یهست

 !؟یچ نیقیگفتم:به  جیگ

 باران کنهیم انتیداره باهاش بهت خ مانیکه پ یاون کس نکهیداد و گف:به ا هیتک شیصندل به

 یهست یگیم یاز مبل گرفتم:چ مویشدم تک شوکه
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 ..میر یبه باران بگو که نم مانیدنباله پ میبر میخایگف: امتحانش ضرر نداره تو فردا که م یگرف حد یاز صندل شویتک

 ستین ینجوریباران ا ینگا کردم:هست یحرص به هست با

 که ضرر نداره.داره!؟ کیامتحان کوچ هی:باشه..یهست

 **شهاب**

 :تند تر برو شهابارشیک

 اسب تند رو دستت ندادن ارشیک-

 دمیفرهاد م لیاسب تند رو تحو هیه و زد رو شونم:برو برو خودم خند ریز زد

 جون گرفته بود کمیجلسه پاهام 6زدم به پاهام نگاه کردم باالخره بعد  یلبخند

 بده توی:شهاب گوشارشیک

 یمن دار یگفتم:تو چکار گوش جیگ

افتادم دستامو  لدایعکسه  ادهی هوی یول ارشیدر اوردم دادم دسته ک بمیرو از تو ج یبدم گوش ویکرد که گوش لهیپ ارشیک

 همانا نیزم یهمانا و افتادنم رو یچنگ زدم..اما گرفتن گوش ارشیاز تو دسته ک ویول کردم گوش لهیهوا از رو م یب

 صورتم یافتاد رو به رو یگوش

 **کل یدانا**

 دیبا خوندن متنا آهنگ رو هم گوش کن دیبه عمق رمان بر شتریب نکهیا یبرا یریاحسان خواجه ام یسالگ یآهنگ س**

 **ممنون

 **دمینم ایدن هینگاه تو رو به  کیتو عمق چشماته که من  یزیچه چ**

 دست شهاب بود یدستش باال لدایشال  یدستشو رو شهاب

 ریگ یپاش به صندل لدایقدم رفتن عقب که 1دوتاشون به سرعت  دنیبرگشتن همو د کردیبا تعجب نگاشون م فرهاد

 تو جه به زمان تو نگاه هم غرق شده بودن یگرفتش نگاشون تو هم قفل شد ب عیرف که شهاب سر نییکرد کمرش به پا

 **دمیو زمان عاشقانه بر نیتو از زم یچشما یکه بعد از تماشا**
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 شده بود خیم یگوش یشهاب به عکسه رو نگاه

 ختیر یوقفه اشک م یعکسه شهاب ب یرو لدای نگاه

 ** رو شه ریباورم ز یسالگ30تا تو  یمن اومد یایکل روتو با **

 یدیخواب ؟؟خوبیزد:سالم خوشکله خوب یلبخند

 ..بود جات خال ییییاز کنارش رد شد با لذت گفت:عال لدای

 جلو دهنشو گرفت عیسر

 بود یجام خال یشهاب بلند شد:جد طونیش یصدا

 **چشم تو هرشب شروع شه یمن از تماشا یخطه شعرا نیتر بایکه ز**

 خم شد اروم صداش زد:شهاب ارشیک

 و زمان غافل شده بود نیبود که از زم لدایغرق نگاه عکسه  انقد

به جز تو  یعاشقانه اس برام آرزوهامو از ک هیبا تو هر ثان یزندگ نیآرامشه کل ا یشد یوونگیتا بره فصل د یاومد**

 **بخوام

 رتش گذاشتصو یتخت نشست دستاشو رو یرو

 لدای~

 ذوق سرشو باال گرفت:شهاب با

 کردینگاش م قیعم مانیلبش پر زد..پ یاز رو لبخند

 **28فصل **

به جز تو  یعاشقانه اس برام آرزوهامو از ک هیبا تو هر ثان یزندگ نیآرامشه کل ا یشد یوونگیتا بره فصل د یاومد**

 **بخوام

 شده بود خینگاش بود به رو به رو م یجلو لداینشست اما هنوز چهره  لچریو یرو ارشیکمک ک با

 دیپچیتو گوشش م زدیکه با ذوق صداش م لدایشاده  یصدا
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حالو از من گرفت  نیا شهیچشم منه مگه م شهیتو تا پ یمث پر گرفتن گرفت چشا یحس هیتو  یچشما یدلم از تماشا**

 **کنمیم فکر تو حل یایتو در هیتمامه وجودم هر ثان

 محکم اومد سمتشون یخودشو نباخت با قدما یتو هوا خشک شد ول مانیپ دنیبا د لدای یدستا*

 سرد سالم کرد مانیبه فرهاد با لبخند و رو به پ رو

 رو باال نبرده باشن ییاشتباه جا دینیبب دیبر مانی:فرهاد با پشهاب

 : باشهفرهاد

 ه؟یمظلوم گف:چ لدای

 بده تویگف:گوش یعصب شهاب

 به شهاب نگا کرد جیگ لدای

 یگفت:گوش یعصب لدایدستشو گرفت سمته  شهاب

 داد لداینشون  ویشد گوش امهایزد وارد صحفه پ هیرو بهش دادم شهاب رمزو سر یگوش لدای

 :بخونشهاب

 تر شد جیگ لدای

 نوشتم برات یاز کوره در رفت داد زد:بخون چ شهاب

!؟نه بمون خونه استراحت امیب شهی.. ممارستانی!؟..رفتم سر پروژه بییخوند:کجا عیرد و سرتو جاش تکون خو لدای چارهیب

 ..نهامیکن.. نه م

 کردیگرانه نگاش م خیبدون پلک زدن توب شهاب

 مظلوم نگاش کرد و لباشو غنچه کرد لدای

 لداینکن  نیگف:لباتو همچ یبه اطراف نگا کرد و عصب عیسر شهاب

 تکون داد:چشم لداسرشوی

 !؟لدای اینازک کرد:مگه نگفتم ن یپشت چشم شهاب
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 هست!؟ یک نجای!؟مگه اامیبه کمر زد:چرا ن دست

 نمیب یو خاتمه دادن به بحث گفت:من که فقط تو رو م شتریب یواسه دلبر لدای

 :باشه خر شدملدای یو اروم زد رو گون دیاروم خند شهاب

 دیبا ذوق خند لدای

 **کنمیخدا رو بغل م یچه جور یتو با من نکهیواسه انگاه کن **

 مانیپ رونیطاقت داد زد:برو ب یب لدای

 رونیسمتش هولش داد سمته در:گمشو ب دیدو لدای ستادیسرجاش ا مانیپ

 نیجون افتاد رو زم یب لدایدر که بسته شد  رونیعقب گرد کرد و رفت ب مانیپ

به جز تو  یعاشقانه اس برام آرزوهامو از ک هیبا تو هر ثان یزندگ نیآرامشه کل ا یشد یوونگیتا بره فصل د یاومد**

 **بخوام

 دیکوبیم نیطاقت با مشت به زم یبود ب دهیچیهق هقش تو اتاق پ یصدا

 دیپچیوقفه تو گوشش م یب لدای یشده صدا رهیخ رونیداد به ب هیتک شهیبه ش سرشو

به جز تو  یعاشقانه اس برام آرزوهامو از ک هیبا تو هر ثان یزندگ نیآرامشه کل ا یشد یوونگیتا بره فصل د یاومد**

 **بخوام

 یامان تو جاش بد غلغ یقلبش ب لدایلحظه فکر کردن به 1بود با  نیهم شهیهم زدیقلبش گذاشت تند تند م یرو دستشو

 ..کردیم

 

 **لدای**

 وضع نیکردم سردرد گرفتم در عجبم چرا من هنوز کور نشدم با ا هیاز جام بلند شدم باز گر یسردرد بد با

 یآب بخورم قورتش دادم رو صندل نکهیکردم قرصو انداختم تو دهنم بدون ا دایقرص پ هیتو آشپزخونه به زور  رفتم

 دادم و رو سرم گذاشتم زیبه م هینشستم دستمو تک

 از رو اپن برداشتم ویحوصله از جام بلند شدم اول گوش یاومد ب میگوش یصدا
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 بله-

 جوون لدایسر خوش باران اومد:سالم  یصدا

 یحال رو مبل نشستم:سالم خوب یب

 !؟یتو چطور ی:عالباران

 نجایا یومدی..چرا نستمیبد ن-

 !؟یایخونمون تو نم کیپارک نزد نیهم برمشیداد ببرمش پارک دارم م ریگ تایبن شمی:قربونت مزاحم نمباران

 :نه قربونت برو خوش بگذرهدمیمبل دراز کش رو

 زمی:فعال خدافظ عزباران

 خدافظ-

 بود یهست ندفعهیکه دوباره زنگ خورد ا نینذاشته بودم زم ویگوش هنوز

 یرو لبم اومد جواب دادم:جانم هست یلبخند

 خوبه!؟ ین ین یخوب زمی:سالم عزیهست

 قربونت خوبم-

 کرده میپیاومد از کنارم رد شد اوه چه ت مانیلحظه پ همون

 !؟لدای:یهست

 جانم!؟-

 زنمیساعته دارم صدات م1 یی:کجایهست

 کردمینگاه م مانیخنده گفتم:داشتم به پ با

 باران زنگ نزد ی:چطور!؟راستیهست

 ..پارک برهیرو م تای...چرا تازه زنگ زد گفت داره بنرفتیکجا داشت م ستیکرده بود معلوم ن پیت یچیه-

 !؟لدایصدام زد: یبا لحن شکاکان یهست
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 ها!؟-

 :گفت کدوم پارکیهست

 گفتم:آره یعاد

 دنبالت امیگفت:آماده باش م عیسر یهست

 حوصله ندارم یحوصله گفتم:ول کن هست یب

 دنیوقته واسه فهم نیگفتم اماده شو االن بهتر لدایگف:خفه شو  تیبا عصبان یهست

 یچ دنیگفتم:واسه فهم جیگ

 و باران هست مانیپ نهیب یزیچ نکهیا دنی:عجب!!واسه فهمیهست

 باال:ها دنیپر ابروهام

 تو هنگ بودم که با صدا دادش به خودم اومدم هنوز

 :اماده شویهست

 ....ادیب یلباس عوض کردم منتظر موندم تا هست عیبلند شدم سر یقطع کرد بدون معطل و

 میکن دایرو از کجا پ نایما ا یبزرگ نیپارک به ا نیحاال تو ا-

 یباز نیباز نگام کرد:معلومه تو زم شیبا ن یهست

 !؟یباز نیتعجب گفتم:زم با

 رو بردن تایخوب بن یچقد خر لدایجمع شد:اه  افشیق

 آهااااا-

 ادشوی:حاال پیهست

 نبود یول گشتمیبا چشم داشتم دنبالشون م یباز نیسمته زم میشدم رفت ادهیپ نیماش از

 ...ستی:نیحوصله برگشتم سمته هست یب

 بود ییجا خینگاش م یول



 

 
223 

 !؟ییکجا یهست-

 !؟ستنیو با شک گفت:اوناون اروم

 ..به دمینگاشو گرفتم رس رد

 دوره گردنه باران بود مانیکنار هم بودن دست پ مانیو پ باران

 دادیم یسال داشت منو باز1 نیباران تمام ا دمیفهم نکهیکناره باران از ا دمید مانویپ نکهیبهم دست داد نه از ا یبد حس

 لدایبده  توی:گوشیهست

 دادم دستش ویکلمه حرف گوش هیعکس بندازه بدون  خواستیم دونسنمیم

 نجایهم سای:وایهست

 ..که کنارم بود یسکو یحال نشستم رو یرفت ب عیخودش سر و

 ..رمیبگ یسال به باز1 نیپس چرا گولشو خوردم چرا گذاشتم ا هیبهم گفته بود باران چه جور آدم شهاب

 !!:شهابدمیکش یآه

 انداختم نییشد سرمو پا یشهاب چشام اشک اداوردنیبا به  دوباره

 لدای میاومد:بدو بر یسروحال هست یصدا قهید20از  بعد

که اگه خدا بخواد تا هفته از  ای..بدو بیروان ستین هیزد:االن وقته گر یچهرم چشمک دنمیبا د یباال گرفتم هست سرمو

 یدستش خالص

 یزنیجام بلند شدم:چرا انقد مطمئن حرف م از

 گمیبهت م ای:بدیکش دستمو

 سمتم گرف:نگا کن شاهکارمو ویگوش یهست میسوار که شد نیسمته ماش میرفت

 روشن کرد حرکت کرد سمته خونه نویماش و

 یکجاست هست نجایعکس دهنم وا موند:ا نیعکسا نگاه کردم با اول به

 ..استفاده کردن تمیاز موقع ییرو بردن دستشو تای..بنییخنده گف:تو دستشو با
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 هم چهرشون مشخص بود قیبدتر دق یزدم عکسه بعد باز در همون حال ول عیبهم خورد سر حالم

 یهست هیخنده گفتم:عال با

 یکنیه اگه بگم باور نمک دمیهم فهم یزیچ هی یدیذوق گفت:کجاشو د با

 !؟یگفتم:چ کنجکاو

 ذارهیبچه جا م ییخانت دوتا مانی:پیهست

 !؟یگفتم:چ جیگ

 خنده گف:باران حامله اس با

 شدم بلند گفتم:نــــــــه بابا شوکه

 زد:چرا بااااابااااا یچشمک

 یکن دایپ یتونیرو م مانیشناسنامه پ نیخونه نگه داشت:برو تو خونه بب کنار

 تو شوکه حرفش بود هنوز

 ..لدای گهی:د برو دیهست

 شدم ادهیپ نیخورد مسخ شده از ماش یتکون

 بدو لدای:بدو یهست

 مانیسمته خونه درو همونجور باز گذاشتم رفتم تو اتاق پ دمیدو یبا درک حرفه هست دفعهیتند تر کردم  قدماممو

خواستم برگردم  دینا ام ختمیتمامه لباسو رو ر یواریسمته کمد د کارش گشتم نبود تو کمد اتاق نگا کردم رفتم زیداخلوم

 همون جلو بود چنگ زدم برداشتمش قیکه چشم خورد به گاوصندوق خدا رو شکر درش قفل نبود درشو باز کردم دق

 ..ناباورانه دستمو رو دهنم گذاشتمیعنیفقط اسمه من تو شناسنامه بود  اما

 لدای~
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محکم همونجور که  یترسو گرفت از جام بلند شدم با قدما یفقط نفرت بود که جا مانیپ دنهیبا د یترس برگشتم ول با

طاقت رفتم سمته چمدونه انداختمش رو تخت تند تند  یبود راهمو کج کردم و رفتم تو اتاق ب مانیپ ینگاه پر از نفرتم رو

 لدای یکنیار ماومد داخل با تعجب نگام کرد:چک مانیلباسامو انداختم داخلش که پ

 خورهی..تو رو خدا حرف نزن حالم بهم ممانیاز صداشم متنفر بودم برگشتم سمتش:خفع شو پ بخدا

 رینشد دستمو از ز هیرو دستم نشست به ثان مانیببندم که دسته پ پشویلباسمو انداختم تو چمدون خواستم ز نیاخر

 دستش در اوردم محکم زدم تو صورتش بلند شدم داد زدم:به من دست نزن

 انگشت اشارمو باال اوردم:دست به من نزن دوارنهیشدم تو صورتش تهد خم

 لدایاز جاش بلند شد:چته  جیگ مانیپ

 گذاشتمش دنباله خودم کشوندمش نیرو زم چمدونو

 زد:صبر کن داد

 اخمام وحشتناک تو هم بود ستادمیا

 !؟لدایرو به روم کالفه گفت:چته  ستادیا

 یندازیدوتا دوتا بچه پس م یفعالم هست شیزدم:چمه!؟پ یپوزخند

 نییپله رو پا نیزدمش کنار تند تند,رفتم سمته پله ها اول فیشوکه شده بودم با ک دیرنگ از روش پر هیثان1عرض  در

 دمیم حی!!بزار واسه ات توضلدای یریبرگردوندم با عجز گف:کجا م دیرفتم که دستمو کش

 محکم پس زدم:گفتم دست به من نزن دستشو

 زنمیاورد باال:باشه باشه دست نم میدستشو با حالت تسل عیسر

 دمیم حیبزار واسه ات توض لدایعجز نگام کرد: با

 !؟ییپدر دوتا بچه تو نکهیا ای!!یدیم حیزمان رو توض1!؟حامله بودن منو باران تو حیزدم:توض یپوزخند

نگفتم!!؟؟گفتم دست از پا  ایاز تو گفتم  ییبهت گفتم دنباله بهونم واسه جدا مانیگفتم:پ یتو صورتش با لحن خاص رفتم

 نگفتم!!؟؟ ایاشتباهم گفتم  هیخطا نکن که منتظره 

 اشتباه نمیبهونه ا نمیباز کردم:ا دستمو
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گوش  یدیم لمیتحو حیرو که تحت عنوان توض یچرت پرتا ستمیم ی!!فک کردانتیخ هی نمیزدم:ا نیپامو رو زم محکم

 بدم!؟و باور کنم!؟

 بهونه شد واسم انتتیاتفاقا خوشحالم که خ یکرد انتیکه خ ستمی:البته ناراحت ندمیتمسخر خند با

 برگشتم

 رفتم یاران نمسمته ب چوقتیمن ه یومدیاگه تو با دلم راه م ی!!تو مقصر بودلدایبغض دارش اومد:سنگ دل نباش  یصدا

 !!مانیلرزون گفتم:سنگدل!؟ **به خودم اشاره کردم** من سنگدلم پ یبا صدا برگشتم

 تو!؟ ای:سنگدل منم دیلوزیبدجور م صدام

 یگفت یاما رو حرفت موند یدیاشکامو مُردنمر نابود شدنمو د یستیتو سنگدل ن مان؟؟اونوقتیزدم:سنگدل منم پ غیج

 ** گفتم دلم با شهابه گفتم با دلم بد نکنختنی**اشکام ر ستیدلم باهات ن مانیگفتم پ یزنم بش دیبا

 یگفتیبود..م یکیتو حرفت  یکه به دسته خودت مُردم خوشبخت نمیشی..همه اینا رو گفتم ول یبا من مانیزدم:گفتم پ هق

 یوردیسرم نمهمه بال  نیا یکه اگه داشت ی**دستمو به صورت نه باال بردم**نه دوسم نداشت یدوسم دار

 پام کردم اشکامو

از  نکهیبا شهاب..نمیذارم مگر ا یکه بر یریطالق بگ یخوایقدمه اولو برداشتم با خشونت برگردوندم داد زد:م برگشتم

 یجنازم رد ش یرو

 با هول دادن ول کرد دستامو

پله رو مث توپه 20پله ها پرت شدم  نییاما نشد و به پا رمیخورد تالش کردم دستمو به محافظ پله بگ زیداد پام ل هولم

 دیدو یکه داشت م دمیرو د یگفتم چشام کم کم بسته شد فقط هست یپله که افتادم آخ اروم نیاومدم رو آخر نییپا

 ..بچه امیسمتم کنارم زانو زد اروم لب زدم:هست

 ..چشام بسته شد و

 **شهاب**

 لدایوحشت چشامو باز کردم لب زدم: با
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خواب  هیچش بود با مشت زدم روش:آروم باش فقط  دونمیدستمو رو قلبم گذاشتم نم زدیناآروم بود تند تند م قلبم

 حالش خوبه لدایبود..

 بردم سمته المپ روشنش کردم دستمو

 **29فصل**

گرفتم بلند در  یدستمو به نبش ستادمیکالفه بودم خوابم بد بود کنار در ا رونینشستم حرکت کردم سمته ب لچریو یرو

 ینشد دوتا دستمو گرفتم باال عکس رو در اوردم همزمان صدا یول ارمیدر ب لدایخودمو  یکردم عکسه نامزد یشدم سع

 زد نگا کردم غیکه ج یبه شخص یعصب وفتهیباعث شد قاب عکس از دستم ب یغیج

 چشامش پر از اشک بود کردیبود ناباورانه نگام م مامان

 شده!؟ یگفتم:مامان چ کالفه

 ..دوتا دستم به عکس اشاره کردم:قاب ش با

 گرفتم سرمو باال گرفتم به مامان نگا کردم یدستم!!من االن خودمو با چ یشد رو رهیخ نگام

 سر پا یستادیزد:شهاب ا غیج دفعهی

 دیشهاب خوب شد فرهاد فر زدیم عیج زیر هیو  نییرفت پا دیدو و

 لدایسر پا نگام رفت سمته قاب عکس  ستادمیشدم من االن ا خیگوشه م هیباورانه به نا لچریو ینشستم رو دیلرز زانوهام

 زدیداشت بهم لبخند م

 اومد بابا و فرهاد اومدن باال دنیدو یصدا

 ستادهیکه نشسته مامان کجاش سرپا ا نیگف:ا دیتا منو د فرهاد

 گمیدروغ م کننیفکر م نایگف:شهاب بلندشو مادر ا هیاومد سمتم کنارم زانو زد با گر مامان

 به مامان نگاه کردم جیگ

 ..بلندشو شهاب دمی:بخدا من خودم دکردیم هیبلند گر یبا صدا مامان

 پاشو تو رو قرآن لدایپام گذاشت:جون  یعکس نگا کرد با عجز دستشو رو به

 فتاز پام گرفتم دردم گر یپاهام نگا کردم انگشت شستمو تکون دادم تکون خورد نشگون به
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 گرفتم آروم بلند شدم واریبه د دستمو

 شکرت ایمامان اوج گرفت:خدا یصدا

 فرهاد نیبب دیفر نیمن اشاره کرد:بب به

 دیلرزیگرفتم هنوز پاهام م واریمحکم به د دستمو

 شکرت اینلرزه:خدا کردیم یکه سع یبا صدا بابا

 ...و لبخند رو لبش بود ردکینگام م یاشک یسمتم محکم بغلم کرد فرهاد فقط با چشما اومد

 **لدای**

کشتش  مانیکه پ ی!؟بچه!؟بچه اکنمینوازش م ویزدم دارم ک یشده بودم دستم رفت رو شکمم پوزخند رهیگوشه خ هی به

 یدیبه گند کش می!!زندگمانیپ ختنیفکر اشکام ر نیبا ا

 !؟لدایاومد: یهست یصدا

 ببرم ایبراش  یبریاز دادخواست طالق خودت م نیندادم برگه رو جلوم گذاشت:ا جواب

 ندادم یجواب

 لدایکالفه رو به روم نشست: یهست

 احساسمو بهش دوختم یب نگاه

 یچکار کن یخوایگرفتم م ی:برگه از پزشک قانونیهست

 دونمینم یهست دونمیگفتم:نم کالفه

 یریطالق بگ یخوای!؟نکنه نمیچ یعنی:یهست

 کردم یاخم

 !؟یخنده گف:په چ با

همه مدرک  نیبا ا ومدیاگه ن چیاگه مث آدم اومد فردا تو محضر طالقم بده که ه مانیپ شهیپ رمیبرم دادگاه..م خامینم-

 ارمیپدرشو در م
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و دادخواست  یبرگه پزشک قانون رونیبزنه از جام بلند شدم رفتم تو اتاق آماده شدم و اومدم ب یحرف یهست نذاشتم

 تمطالقو برداش

 باهات؟؟ امیب یخواینگران نگام کرد:م یهست

 نه-

 ..نگم یبگم چ یفکر کردم که چ یکل مانیتا برسم خونه پ رونیخونه زدم ب از

خواست از  نییسرشو انداخت پا عیجا خورد سر دنمیبا د رونیپله ها رفتم باال همزمان در خونه باز شد باران اومد ب از

 کنارم رد شه که دستشو گرفتم و با خودم کشوندم داخل درو محکم بستم درو بستم

 چند لحظه سایوا-

 برم خامی:مباران

 !!مانیزدم:پ داد

 روش گهید کمی یبه باران با تمسخر گفتم:تو که تا حاال بود رو

 رونیباران داد زد:مگه نگفتم برو ب دنهیبا د نییاومد پا مانیپ

 من گفتم بمونه کارتون دارم-

 باز شد ششین دنمیبا د مانیپ

 نیبش یایزدم رفتم سمته مبال:ب یپوزخند

 و باران اومدن رو به روم نشستن مانیپ

 خب!؟-

 دو بشر نیکه چقد من تنفر داشتم از ا یمنتظر نگام کردن وا هردو

 !؟یبعد رو که بلد ابونیمحضر دو خ مانیدادم:پ هیمبل تک به

 نگام کرد جیگ مانیپ

 ..اونجا باش..وگرنه میو ن10زدم:فردا ساعته  یلبخند
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**به  انتتی؛مدرک خ3تو پارک رو  ی؛اون عکسا2لموی؛اون ف1:وردمیانگشتامو باال م گفتمیکه م نجوریجام بلند شد هم از

 زارمیم یقاض زیم ی**سقط بچه**..رو همه اشو رو یبرگه پزشک قانون نی؛ا4بچه**  یعنیشکمه باران اشاره کردم 

 ..ایهمه کثافت کار نیبا ا یدونیاونوقت تو م

فکر سقط به سرتون نزنه  ی!؟**اشاره به باران**راستهیصورت چ نیبه ا انتیحکمه خ یدونیزدم:خودتم که م یچشمک

 ..حله شیآزما هیکه با 

 دادمافتاد دادخواست طالقو ن ادمی یکه برم ول برگشتم

چون اونجا با  ای..حتما هفته دادگاه رو حتما بیاین یگرفت میتصم میون10:اگه فردا زیبرگه رو پرت کردم رو م برگشتم

 نه من..روز خوش یقانون طرف

 ..دمیکش یبه آسمون نگا کردم نفس راحت رونیاومدم ب عیسر و

 تو آسمون نگاه کردم یبه ستاره ها دمیباز دراز کش طاق

 !؟لدایسرش گذاشت: ریدستشو ز یهست

 هووم!؟-

 !؟یری:بعد از طالق کجا میهست

 اهواز-

 خانوادت شی:پیهست

 نه..خونه دارم اهواز-

 لدایبا ذوق گف: دیرو دست خواب یهست

 سمتش:ها!؟ برگشتم

 کنهیچکار م ی:به نظرت شهاب بفهمه طالق گرفتیهست

 چکاریزدم:ه یتلخ لبخند

 تعجب گفت:چرا!؟ با

 ...ازدواج کنم مانیخودم خواستم با پ کنهیدوباره به آسمون نگا کردم:چون فکر م برگشتم
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 خسته ام یهست میسوال نپرسه گفتم:بخواب گهید نکهیواسه ا عیسر

صدا راه  یاشکام اروم و ب یول دمیفکر کرد خواب یهست دمیخودم کش یپتو رو رو دمیبرگردوندم رو دست خواب رومو

 ...کردن دایخودشونو پ

 10:35گرفتم به ساعت نگا کردم  تمیر نیزم ینوک کفش رو با

 زد ینگا کردم لبخند یبه هست کالفه

 شد!؟ یچ ییکه محضر دار بود گف:خانوم فدا یمرد

 یبیط یاقا رسهیم گهی:االن دیهست

 ومدین مانیو پ 11شد ساعته  یهست االنِ

 ومدهیبهش ن یبشر خوب نیا میپاشو بر یکوره در رفتم:هست از

 ..چند لح لدایاروم گف: یهست

 میبر یگفتم:هست یجد

 سالم~

 میهمزمان با هم برگشت یهست منو

 بود ستادهیداغون کنار در ا ی افهیبا ق مانیپ

پف کرده و قرمز سرو وضع بهم  یچشما دهیهفته نخواب1!؟انگار ی افهیچه ق نیا میکردیدومون شوکه بهش نگا م هر

 ختهیر

 لرزون گف:کجا رو امضا کنم یصدا با

 گف:بیاید اینجا عیسر یهست یکه هنوز تو شوک بودم ول من

 اشاره کرد زیبه م و

 :شناسنامهیبیط

 گرفت یبیلرزون سمته ط یبه من نگا کرد چشماش غرق اشک بود شناسنامشو با دستا مانیپ
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 دییکه الزم بود گف:بفرما ییزایبعد نوشته چ یبیط

برگردم خودکارو  گهیخودمو گرفتم حاضر نبودم د مهیمن تصم یبا عجز نگام کرد ول مانیسمتش گرفت پخودکارو  و

 رونیامضا کرد وبه حالت دو رفت ب عیسر دمیلبمو گز دیلرزیگرفت خم شد به دستاش نگا کردم داشت م

 دیامضا کن دیی:خانوم شما هم بفرمایبیط

 ..امضا کردم عیسر رفتم

 ..که نیسمته ماش رفتمیداشتم م یبا هست رونیمحضر اومدم ب از

 !؟لدای:مانیپ

 برنگشتم یول ستادمیا سرجام

 قهید1اومد:فقط  صداش

 نیتو ماش رمینشون داد:من م چویسو عینگا کردم سر یهست به

 مانیسمته پ برگشتم

 اال به من کردیبه هر طرف نگا م دیتو موهاش کش یدست کالفه

 برم خوامیحرفتو بزن م-

حقمه  ییتنها نیا دونمی.حاللم کن ملدایبهت بد کردم  دونمیلرزون گف:م یبا صدا دمیزدن اشک تو چشماشو د حلقه

 که بتونم طاقت بیارم لدایواسم دعا کن 

 مانیبار دلم سوخت واسش اروم لب زدم:پ نیواسه اول ختنیر اشکاش

 بسه نزار صدات بشه عذاب روحم دمتیکه واسه بار آخر د نیتو رو خدا حرف نزن هم لدایگف:نه  عیسر

 لدایپاک کرد:خداحافظ  اشکاشو

 ازم دور شد به رفتنش نگا کردم عیسر و

 گهید اید ب لدایاومد: یهست یصدا
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به شهره شلوغه تهران که  کردمینگا م رونیدادم به ب هیتک شهیشدم سرمو به ش نیگرفتم رفتم سوار ماش مانیاز پ نگامو

 من دوسش ندارم یول هیگذروندم شهره قشنگ نجایعمرمو ا یروزا نیبدتر

 **شهاب**

 نمیتندتر برو بب ی:عالارشیک

 هیچ نیا کنهیم تمیعصا اذ نیپدرم در اومد انقد راه رفتم ا ارشیسمتشم با حرص گفتم:زهرمار ک برگشتم

 عصاس یخنده گف:خودت که گفت با

 ارشیک یمزه  یب یلیجمع شد:اه اه خ افمیق

 هیچ نیا ی:به من چه خودت گفتدیخند بلند

 نگا نکن نجوریاورد باال:باشه بابا ا میبهش رفتم که دستشو به منظور تسل یغره  چشم

 واسه عمت..من خودم بلدم راه برم رشیرو پرت کردم سمتش:بگ عصا

 :اوهووارشیک

 نثارش کردم یخنده زهرمار با

 تو اتاق:سالااام دیپر فرهاد

 داخل یایب یتونیمث آدم نم سی:دهن سرودیاومد داخل ترس یبهش زد,چون وقت یپس گردن ارشیک

 یزنی:کثافت چرا مدیدستشو بصورت ماساژ پشت گردنش کش فرهاد

 :حقتهارشیک

 دیآخرش دیگه اعصابم خراب شد داد زدم:خفه ش گهید کردمیخنده به کَل کَل بینه این دو نفر نگا م با

 نشستم رو تخت درد گرفته بود پام

 با تعجب نگام کرد هردوشون

 رونیفرهاد تو هم ب رونیتو که کارت تمام شد ب ارشیک نمیبب رونیب دی.اصن بردینگا نکن نجوریا-

 :تف به گور نامردت کارت که تمام شد حاال برمارشیک
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 خنده گفتم:آره برو با

 سفره بندازه گهیهفته د خوادیشهاب مامان م یبهم گف و نشست رو کاناپه فرهاد:راست یکثافت ارشیک

 !؟یتعجب گفتم:واسه چ با

 :واسه خوب شدنت نذر داشتفرهاد

 رو لبم نشست یلبخند

 امیبا ذوق گف:منم ب ارشیکه ک ارشینشست کناره ک فرهاد

 :احمق جان سفره ابولفظلِ ارشیمحکم دستشو زد رو رون ک فرهاد

 هم باز افتادن بجون هم از درد رفت تو افشیبدجور ق ارشیک

 دمیکشیاحمقا مث دخترا داشتن موها همو م ستادنیتو همون حالت ا دفعهیحوصله بلند شدم رفتم باال سرشو  یب

 رونیب دیگفتم:هردوتون از اتاقه من بر لکسیر

 ها وونهی:ددمیآروم خند رونیب دنیبلند شدن و دو یمکث چیه بدون

 دمیکش شهیلبخندم پاک شد رفتم سمتش دستمو رو ش لدایعکسه  برگردوندم که نگام خورد به سرمو

 ..سرشونو اوردن داخل ارشیاتاق دوباره باز شد فرهاد و ک در

 باال زنهیم نیمامان فک کنم داره واسه ات آست یگف:راست طنتیبا ش فرهاد

 اقا دلباخته اس یا نییپا ارهیب ناشویزد به بازو فرهاد:به مامانت بگو آست ارشیک

 به عکس اشاره کرد طنتیبا ش و

 رونیرفتن ب عیحرص قدم برداشتم سمتشون که سر با

 بار به من قرعه عاشق شدن افتاد کینگا کردم * لدایعکسه  به

 !باردگر، بار دگر ،بار دگر...نــــــه کی

 !!رو لبم نشست اروم لب زدم:بار دگر نه یلبخند

 **لدای**
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 لدایبهم  یزنگ بزن یدیغلم کرد:رسمحکم ب یهست

 :باشه چشم..برمادیاحساست ز ابراز

 لدایزد:برو حواست به خودت باشه  یلبخند

 ..نطوریچشم تو هم هم-

 کنهی:برو قطار مبخواد حرکت میهست

کوپه  هی ییکردم واسه تنها داشیکردم رفتم سمته قطار دنباله کوپه ام گشتم باالخره پ یسمته قطار خدافظ برگشتم

پامو  ینشستم رو صندل دمیکش یرفته بود آه یهست شهیرفتم کنار ش یگرفته بودم درو بستم چمدونو انداختم رو صندل

چون  کنمیفراموش نم چوقتیاشو ه هیثان هیسال ثان1 نیا ی همهرو به رو..چشامو بستم فکر کردم به  یانداختم رو صندل

با لذت داد  رونیبردم ب شهیسرمو از ش یصندل یشدم رفتم روبد گذشت چون سخت گذشت قطار حرکت کرد بلند 

 زدم:من رفتم خدافظ تهران

 ....چشامو بستم یاومدم داخل نشستم رو صندل دمیبود برگشتن سمتم سرخوش خند رونیب یک هر

 

 ه بود واستلب گفتم:دلم تنگه شد ریهام بردم اروم ز هیاهواز رو با لذت تو ر یسرد زمستون یهوا دمیکش چمدونو

 دییسمتم:خانوم بفرما دیدو یراننده تاکس دمیچمدونو دنباله خودم کش یسرخوش با

 شدم نیازم گرفت دنبالش رفتم سوار ماش چمدونو

 :کجا برم خواهرمرد

 لطفا داریگفتم:سپ نیهوا سرد بود واسه هم یرفع بشه ول میبگم دور شهر بچرخونم که دل تنگ خواستیم دلم

 شدم رهیخ رونینزد و حرکت کرد به ب یحرف

 **30فصل**

از ته دل خوشحال  ینجورینبودم ا ینجوریوقت بود ا یلیخ دمیدستامو باز کردم و دوره اتاق چرخ یخوشحال با

 ..شکرت ایخدا ینبودم..خودمو رو مبل انداختم وا
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 یبرداشتمش اوخ هست عیبلند شد سر میوش..دوباره صدا گ11چشامو باز کردم به ساعته نگا کردم  میزنگ گوش یصدا با

 !؟یجواب دادم:جانم هست ییبود با پروو

 از صبح تا حاال چقد نگران شدم یدونیم ینفهم مگه قرار نبود زنگ بزن شوریب یدادش اومد:زهرمارو هست یصدا

 رفت ادمی یاز ذوق و خستگ دیمظلوم کردم:ببخش صدامو

 وونهیاروم شد:د کمی یهست

 یسگ شد هوی:چه دمیخند اروم

 :کوفت..هوا خوبه اونجا!؟دیخند یهست

نبودم بدجور  نجایسال ا10..انگار یهست هیتو صورتم خورد با لذت گفتم:عال یشدم پنجره رو باز کردم سوز سرد بلند

 دلم تنگ شده بود

 زادگاهته یعنی یخنده گف:روان با

 بابا زادگاه-

 زنهیمامان داره صدام م لدای..من فعال برم کالس یجنبه ب یب ییییگف:ع یلحن قبل با

 برو قربونت..خدافظ-

 :خدافظیهست

واسه کار  یذوق مانیکه تو خونه پ یقطع کردم با ذوق تمام پنجره ها رو باز کردم به خونه نگا کردم به اندازه  ویگوش

مجبور  نکهیاول رفتم حمام کردم بخاطر ا..چمدونو بردم تو اتاق یکار زیبه همون اندازه ذوق داشتم واسه تم نجاینداشتم ا

شالمم سر کردم..اول از آشپزخونه شروع کردم به  میمشک یبا شلوار مخمل دمیپوش موینشم پنجره ها رو ببندم بافت طوس

 یکه م یبه هر شهر یاز بچگ ادمهیهنوز سرحال بودم.. یول کردمیم یکار زیساعت داشتم تم2و بعد کله اتاقا.. یکار زیتم

 نیو واقعا واسه من بهتر بهترهاهواز  گفتمیاهواز رو هم نداشت بازم م یطاقت فرسا یشهر بودو گرما نیاگه بهتر میرفت

 شهر عاشق شدم نیبار تو ا نیواسه اول یشد وقت نیبهتر نیبود و بهتر

عوض کردن نبود واسه به  ازیکه خوب ن پمیرفتنو کرده بود ت رونیبود دل منم بدجور هوسه ب یرو بستم هوا بارون پنجرها

 رونیهمونجور زدم ب نیهم

 (دیقسمت رو بخون نیو ا دیاهنگوگوش بد یاز شهاب رمضان دمیآهنگ من واسه ات جون م)
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 **کل یدانا**

 **سادگی به دل بگیره آروم عشقت با بزار زندگی سرد روزای واسه باش من خورشید**

 داد رونی..دستشو دور خودش حلقه زد که کمتر سردش بشه با لذت نفسشو بکردیشهر نگا م یلذت به جا جا با

 خاموش تو کنار ولی قلبم میسوزه**

 آتیش روی آب مثل عشقت بارون

 **میشه سر تو عشق با تنها روزام

 ..به راهش ادامه داد عینگاشو گرفت که اوقاتش تلخ نشه..سر عیبه کافه نگا خورد سر نگاش

 رونیب ادیهوا سرد ب نینگاه کرد که مجبورش کرده بود تو ا ارشیبا حرص به ک**

 که اینجوری عاشق که سخته باورش**

 میدم جون واست من نزدیگه قلبمون

 فهمیدم چشات از رو احساس معنی

 **فهمیدم چشات از

 دور زد و رفت سمته آسانسورپله رو  نیپاساژ شد به پله ها نگا کرد حوصله باال رفتن از پله ها رو نداشت واسه هم وارد

 که اینجوری عاشق که سخته باورش**

 میدم جون واست من نزدیگه قلبمون

 فهمیدم چشات از رو احساس معنی

 **فهمیدم چشات از

 از پله برو باال پاهات بهتر کار کنن کمیشهاب  ایبا خنده به پله ها اشاره کرد:ب ارشیک

 با اخم به آسانسور اشاره کرد شهاب

 با پله ایباال ب رهی:داره مارشیک

 **یدونیاحساسو م نیقدر ا یمونیثابت کن عاشق م یامیکه رو ییبا من باش تو یامیباورکن تو همه دن**

 یعطر فروش کیبا ذوق رفت سمته بوت رونیآسانسور اومد ب از

 خم شد دستشو رو زانوهاش گذاشت به سرفه افتاد دیپله که رس نیآخر به
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 عطر بخرم خامیم گهید ای:بارشیک

تو رو  یاز تو دل کندن لحظه هام بو ستی..راحت نستیدل کندن از تو راحت ن ستیاحساس عشقه عادت ن نیا**

 **دنیم

 فقط بعد شرتو کم کن میبر میبا حرص گف:بر شهاب

 پولتون فیآقا ک~

 زد:ممنون کوچولو یپولش رو سمتش گرفته بود لبخند فیکه ک یبرگشت به دختر بچه  شهاب

 که اینجوری عاشق که سخته باورش**

 میدم جون واست من نزدیگه قلبمون

 فهمیدم چشات از رو احساس معنی

 **فهمیدم چشات از

 رفت ی گهیاومد به سمته د رونیاز مغازه ب لدایاز دختر گرفت..همزمان  فویک

 آشنا بود بیشد بود عج رهیکه رفته بود خ ییلدایبا شک به  ارشیبرگشت اما ک شهاب

 که اینجوری عاشق که سخته باورش**

 میدم جون واست من نزدیگه قلبمون

 فهمیدم چشات از رو احساس معنی

 **فهمیدم چشات از

 **لدای**

 ..در اوردم سرمو باال گرفتم اما فیاز تو ک دویاز پله ها باال رفتم کل خوندمیلب واسه خودم آهنگ م ریکه اروم ز همونجور

به خودم اومدم رفتم سمتشون آروم سالم کردم درو باز  عیسر یول ستادمیشوکه شدم سرجام ا الدیمامانوباباو م دنید با

 داخل انیکردم رفتم داخل درو باز نگه داشتم که ب

تو صورتم  یاز کردم با خوردن سوز سردگرمم شده بود رفتم پنجره رو ب هویمبل انداختم شالمو باز کردم  یرو فمویک

 حالم بهتر شد

 زنگ زد مانیبابا اومد:پ یصدا
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 گفت!؟ یبرگشتم:خب!؟چ یعاد

 یدونیتو نم یعنیباال انداخت: ییابرو بابا

 !؟دیزدم:آها پس واسه دعوا اومد یپوزخند

 میچرا زنگ زد گفت طالق گرفت دونمیرفت تو هم:چرا اتفاقا م اخمام

 !؟طالق گرفتم که گرفتمیباز کردم:خو که چ دستمو

 یریگیطالق م یریکه سرو خود م ی!!طالق گرفتم که گرفتم تو مگه خانواده نداریچ یعنیگف: یعصب بابا

 سرمو به چپ برگردوندم دمیتمسخر خند با

 با تمسخر نخند ی:هدیچیداد بابا تو اتاق پ یصدا

 نخندم یتوقع دار یزنیدار م جلو زل زدم تو صورته بابا:حرفه خنده رفتم

 دسته بابا رو گرفت الدیبابا باال رفت که م دسته

 شهیبارم روش ازم که کم نم کی نیا یبزاره بزنه..بزن تو که هزار بار زد الدیزدم:نه م داد

 ..بابا یاشارمو باال اوردم:ول انگشت

گف چرا طالق گرفتم!؟گف باران دختر عمه اش ازش حامله بود گف از  مانی:پختنیعقب دستمو انداختم اشکام ر رفتم

 مست یجعمه خونم شده بود پاتوق مردا یرو پله ها هولم داد بچم سقط شد گف شبا

 کشمشیداد زد:بخدا م هوی الدیم کردنیسه شون ناباورانه نگام م هر

 ..رفت سمته در و

 زدم:صبر کن داد

 رتویغ نیدادو ا نی:استادمیرفتم جلوش ا ستادیا

 ..نه االن یکردیرو م شیسال پ1 دیرگو با نیگذاشتم رو رگ گردنش:ا دست
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جلوش از  یموها کردیم هیداشت گر ستادیمامان اومد سمتم رو به رو ا رونیانداخت بابا بدون حرف رفت ب نییپا سرشو

 یاون چشما یجلو شیاون نگاه عسل یطاقت بودم جلو یانداختم در برابر مامان ب نییتر شده بود سرمو پا دیپارسال سف

 بودن امیکه دن شیاشک

 مامان لدایصدام زد: اروم

 ..طاقت نشم اما االن یکردم صداشو نشنوم که ب یسال سع1طاقت شدم  یب

رفت  ادمیبلند شد تموم شد رفت از  میگر یصدا دمشیمکث دستمو دور گردنش حلقه کردم تو بغلم کش چیه بدون

 سال منتظرش بود1آغوش که  نیاز مامان با ا میتمامه ناراحت

 زدم:مامان غیج دیمامان قطع شده بود با ترس نگاش کردم چشاش بسته بود رنگ از روم پر هیگر یصدا

 زدم:مامان غیحال افتاد رو دستم ج ینداد ب جواب

 مااااامااااااانزدم: غیاومد سمتمون نشستم مامان تو بغلم بود از ته دل ج الدیم

 هق هق افتادم به

 نشده فقط از حال رفته شیچیاروم باش ه لدایزد: الددادیم

 دهیمامانم جوابمو نم الدیزدم:م غیترس ج با

 تکون داد:مامان غلط کردم مامااااااان مامانو

 تو صورت مامان ختیاورد ر یآب سرد عیسمته آشپزخونه سر دیدو الدیم

 لدای:کردیهم م هیمامان آروم باز شد همزمان گر یهق ام بلند شد چشا هق

 ها!؟ یشد یمرگت بشه چ شیپ لدای..یبغلش کردم:جوونم مامانم جوونم مامان محکم

 ومدیبند نم شیلحظه هم گر هیواسه  مامان

 ..صورتشو غرق ب*و*س*ه کردم:جوونم مامانم تمام

 گف:بابا خوبه حالش عیسر الدیم دیمامان رنگ از روش پر دنهیاومد داخل با د بابا

 زد مامان اروم شده بود هیتک واریجمع شد به د افشیق بابا
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 شد نشست تو چشام زل زد بلند

 زدم:مامانم یلبخند

 جواب داد:جان مامان شیاوج مهربون با

 !؟یدونیم-

 :آرهختیدوباره ر اشکاش

 !؟یزدم:چ هق

 یزد:عاشقم هق

 ...بغلش کردم:بخدا عاشقتم مامان محکم

از جاش  عیسر دیبلند شدم رفتم سمتش بابا سرشو باال گرفت تا منو د ومدیبود دلم ن نییرفت سمته بابا سرش پا نگام

 بلند شد

 ..کننیاشتباه م یروز هیبزرگترا اشتباه نکنن..همه  شهیبهم گف مگه م یکی ادمهی یروز هیلرزون گفتم: یصدا با

 ..اشتباه کرد..حاال هم تمام شد البته اگه نخواد دوباره باریمنم  ی:بابادیلرز چوونم

 اجازه نداد حرفمو کامل بزنم بابا بغلم کرد:غلط بکنم..غلط بکنم دوباره اشتباه کنم هیگر

 ..نگو بابا ینجوریکردم:ا اخم

 **ومدیم شینوشتم که اگه خودم بودم پ ویزیخودمه من چ تیبرگرفته از شخص شیاصل تیرمان شخص نی..**انیهم

 موند چون هنوز با اون حرف نزده بودم الدیم یمامان رفتن ول باباو

 یگفتم ول مانیجلو خود پ یرو بدبخت کن لدای زارمیبود:من قبولم نبود به بابا گفتم نم نیینشست رو مبل سرش پا الدیم

وج قبولم نبود گولشو خوردم چه  چیکه به ه ی..تا منیلیخ گف یلی..خکنمیگفت عاشقته گفت بخدا خوشبختش م مانیپ

 ..یتو با شهاب ازدواج نکن خواستیبرسه به بابا که چشم گوشش بسته بود و تنها م

 رهیحرفاشو بگ ریباال گرف نگام کرد تا تاث سرشو

 گفتیم قتویگفتم:گولتون نزد حق لکسیر
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 با تعجب نگام کرد الدیم

 انتیحق داشت که بهم خ مانیپ دیکنارش خوشبخت بشم..شا خواستمین عاشقش نبودم من نمم ی:ولیهمون لحن قبل با

 کردمیبهش توجه نم یلیکنه چون خ

 ..رهیغ یبه کس تونستمی:دست خودم نبود نمدیلرز صدام

 ندادم اشکامو پاک کردم ادامه

کنه  نکارویکه چرا گذاشتم بابا ا شمیم وونهیساله دارم د1..بخدا لدای دیگف:ببخش یبلند شد کنارم نشست با ناراحت الدیم

 یگ*ن*ا*ه تاوان داد..مامان جلوتو نه ول یاون ب چارهی..مامان بشدیحالم بدتر م دمیدیوضعتو حالتو م ومدمیهروقت م

 ..کردیپا داشت و قبول نم هیبابا مرغش  یول نکارویگف به بابا گف نکن ا یلیبخدا خ

 !!لدایگرفت: دستمو

 منو یبخشیروم گف:مکردم ا نگاش

 ..بهش زدم یلبخند

 **شهاب**

 ..که رهیتو دستم چرخوندم و از پله ها رفتم باال دستم رفت سمته دستگ نویماش چیسو

 خبر!؟ هیمامان  یبا ذوق:وا بایفر

 چه خبره!؟ رهی:خمامان

 !!لدایگف: یبا همون لحن قبل بایفر

 !؟یچ لدایشد  زتریگوشام ت لدایاسم  دهیشن با

 !؟یچ لدای:دیسوال منو پرس مامان

 گف:طالق گرفت یاز سر خوش یغیبا ج بایفر

 داره یخوشحال نیمامان اومد:ا یجد یصدا

هاش سر عقد معلوم بود آخر طالق  هیازدواج کنه..از گر مانیخودش خواست با پ لدای:مامان انگار باورت شده بایفر

 رهیگیم
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 ..حاال چرا طالق گرفی:حاال هر چمامان

 به در چسبوندم شتریب گوشامو

 رو شونم نشست دستمو به نشون صب کن باال اوردم یدست

 رو هم ختهیبا؛باران ر مانیپ شوری:ببایفر

 گفتم:آشغال کثافت یرفت تو هم عصب اخمام

 یدونیپر تعجب مامان اومد:تو از کجا م یصدا

 دادم گفت ریگ دید یبگه ول خواستیسرحاله گفتم چته اول نم یلیصداش خ دمیزنگ زدم به ترانه د روزی:دبایفر

 تمام شد~

 بود پشته سرم ستادهیگرد شد با شک برگشتم بابا؛با لبخند ا چشام

 !؟یینجایا یاز ک یشدم مث احمقا گفتم:اِ بابا توی هول

 کنمینداره درکت م بیتکون داد:ع یبا خنده سر بابا

 انداختم نییزده سرمو پا خجالت

 زنمیباال م نیصبر کن دوباره خودم واسه ات آست کمیزد رو شونم: بابا

 ..رو لبم نشست یرفت داخل ناخوداگاه لبخند و

 **لدای**

 اسمنینکن -

 گهی:خوب بلندشو داسمنی

 تخت نشستم:چتهههه خو!؟ یحرص رو با

 **آخر 31فصل**

 شهیسفره داره شروع م گهیکرد:زهرمارو چته بلندشو د یاخم اسمنی

 با تعجب نگام کرد اسمنیاز جام بلندشدم  عیاسم سفره کوک شدم سر دنیشن با
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 بلند شو یچته خودت گفت-

 کرد یتکون داد و نچ نچ یسر

 گرفت خندم

 ی وونهید یستی:تو عاشق ناسمنی

 کوفت-

 نگام کردن یبار طنتیبا لبخند ش اسمنیو  نیاسمیمامان؛ترانه؛ نییمنم تند تند آماده شدم و اومدم پا رونیرفت ب اسمنی

 اماااایگفتم:نم دوارنهیتهد

 خنده ریز زدن

 لوس نشو میبر ای:بمامان

 گفتم:چشممم عشقم عیسر

 گوشم گف:دروغ نگو عشقم ریز ترانه

 ..نثارش کردم یخنده درد با

 من استرس گرفته بودم یشدن ول ادهیپ نیاز ماش همه

 لدای یش ادهیپ یخوای:نمنیاسمی

 نگاش کردم نگران

 لدایشو  ادهیزد:پ یلبخند

 ..چرخوندم که اطینگامو تو ح رفتمیم نایقدم فاصله از مامان4با  شستنیشدم تو دلم انگار داشتن رخت م ادهیشک پ با

 بود ادیبود حواسش نبود فرهاد هم کنارش فاصلمون ز ستادهیا نشیکناره ماش شهاب

 زد به شهاب عیبرگشت که متوجه من شد سر فرهاد

 !؟هیبرگشت سمته فرهاد لب زد:چ شهاب

 با ابرو به من اشاره کرد شهاب برگشت فرهاد
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 ..قدم برداشت که هیبخودش اومد  کردیزده بود شهاب شوکه شده نگام م خینگامون تو هم قفل شد دستام  ستادیا زمان

 لدای ایشد برگشتم ترانه بود:ب دهیکش دستم

 ..کردمیکه برم تو اتاق نگاش م یتا زمان کردیمتوجه شهاب نشد برگشتم داشت نگام م انگار

 ..بستن در چشامو بستم با

 لداااااایچشامو باز کردم: زدیکه صدام م بایپر ذوقه فر یصدا با

 یسمتش محکم بغلم کرد:قربونت بشم خوب برگشتم

 ....ممنون خوبمزمیپشته کمرش گذاشتم:سالم عز دستمو

 دلم برات تنگ شده بود لداانقدی یاز بغلم جدا شد:وا بایفر

 یتو لطف دار یزمیزدم:عز یلبخند

رو لبش  یقیُمال حرفمون رو ادامه ندادیم از همون دور به مامان شهاب سالم کردم لبخند عم گفتنیکه بش م یزن یصدا با

 .............بود کنار مامان نشستم

 جان!؟ لدایاومد سمتم: بایماُل وسایلشو جمع کرد و رفت بیرون فر میآخرو فرستاد صلوات

 جانم-

 حق زحمت خانومه رو بده نی:قربون دستت برو ابایفر

 تعجب گفتم:من با

 زد:آره قربونت یلبخند

 خانوم دیداد زدم:ببخشسمتش و  دمیدو رفتیداشت م رونیباال انداختم و رفتم ب یبه زور پولو گذاشت تو دستم شونه ا و

 دییبهش:بفرما دمیسمتم دستمو به نشون صبر کن بلند کردم رس برگشت

 !؟هیچ نیتعجب گف:ا با

 گهیگفتم:پول د جیگ

 حواسشون نبوده دی:قبال که داده بودن..شاخانوم
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 گف و رفت ینگاش کردم خداحافظ جیگ

 شدم خینقطه م هیتعجب به  با

 لدای~

 شوکه شده بودم ختیتو وجودم ر یزیچ هی

 !!لدای:شهاب

 انداختم نییسرمو پا دمیبرگشتم شهاب زل زده بود تو صورتم خجالت کش اروم

 چند لحظه باهات حرف بزنم شهی:مشهاب

 یگفتم:واسه چ اروم

 ری:سرتو باال بگشهاب

 اشاره کرد:لطفا ابونیتو خ نیزد به ماش یسرمو باال بردم لبخند دیبار دوم نکش به

 ..هآخ-

 قهیبا خواهش گف:لطفا فقط چند د شهاب

 نیتو ماش میشهاب هم اومد نشست نینزدم رفتم سمته ماش یحرف

 میشده بود رهیبه رو به رو خ هردو

 کرد اونم با باران انتیبهت خ مانی..پیطالق گرفت گهیم بایاروم گف:فر شهاب

 زدم یتلخ لبخند

 یسمتم:ناراحت برگشت

 !؟یسمتش:واسه چ برگشتم

 یطالق گرفت نکهی:از اشهاب

 کردم محکم گفتم:نه یاخم

 یگینم کیرو لبش اومد:تبر یلبخند
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 شهاب رفتم یبه پاها یها چشم غره  وونهیپاها متنفر بودم که بامبول در اوردن مث د نیپاهاش نگا کردم از ا به

 خنده ریبود که شهاب زد ز عیضا یلیانگار خ که

 !؟لدای:شهاب

 بله-

 یازدواج کن مانیبا پ یمن فکر کنم که خودت خواست ی:چرا خواستشهاب

 بهش نگه چوقتیه بایشدم برگشتم سمتش قرار بود فر شوکه

 کنمیو زود فراموشت م شمیمن ازت متنفر م یبگ ینجوریاگه ا یزد:فک کرد یتلخ لبخند

 انداختم نییپا سرمو

صداقتو تو چشات  یزاریتنهام نم یگفت مارستانیکه تو ب یاز همون روز یخودت نخواست دونستمی:من از اولش مشهاب

 .باورم نشد یاومدن گفتن تو خودت خواست بایمامانو فر یخوندم وقت

 نداشتم که بزنم یحرف قتینزدم در حق یحرف

 تونمینم گهیمن د یجلو بابا گفت صبر کنم ول امیدوباره ب خامیمقدمه گفت:م یب شهاب

 کردم تعجب نگاش با

 ازت دور باشم نیاز ا شتریب تونمیزد:نم یلبخند

 اخمامو تو هم کردم:نه شهاب یاز حرفاش قند تو دلم آب شد ول نکهیا با

 نه!؟ ی:چدیاز روش پر رنگ

 هیگفتم:من جوابم منف یجد

 شد شوکه

که  یبا من خواستمینم یولشهاب روزمو شبو شبمو روز کردم  ادهیسال با 1حرف اونم واسه من که  نیبود گفتن ا سخت

 ..که ازدواج نکرده باشه هیبار مادر شدم ازدواج کنه حقه شهاب کس1که  یبار ازدواج کردم با من1

 !!لدایاروم گفت:چرا  شهاب
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 جلو ایدرو باز کردم:نپرس چرا..فقط ن برگشتم

 لدایعجز صدام زد: با

 با دسته خودمو واسه بار دوم پسش زدم ختیشدم اشکم ر ادهیپ یول

 امیشهاب:تو بگو نه هزار بار بگو نه..من هم تا آخر عمر هم شده م یاومد و پشت بندش صدا نیباز شدنه در ماش یصدا

 یتو جواب مثبت بد ایوقته مرگم برسه  ایتا  امیجلو انقد م

 پسش زدم و رفتم تو خونه عیسر یرو لبم اومد ول یلبخند

 کجا یرفته بود شوریاومد کنارم:ب عیسر ترانه

 رفتم پوله مال رو بدم-

 نازک کرد:منم که خر یچشم پشت

 دیباال انداختم:شا یا شونه

 شوریاز بازوم گرف:ب یحرص نشگون با

 خانوم شمس شهیپ یرفت لدایاومد سمتم: مامان

سالم  ییزد با خوش رو یلبخند گشاد دیرفتم سمتش تا منو د نیبهم رفت اروم و مت یمامان چشم غره  دمیگز لبمو

 ......مهربون بود یلیدوسش داشتم خ یلیخ میکرد کیعل

که  دادمیبود همزمان با ورود ما ُتشمال هم زده شد با لذت به این صدا گوش م دهیچیشلوغ تاالر پ یاسفند تو فضا یبو

انگشتام حلقه کرد  نیگرفته بود شهاب دستمو گرف انگشتاشو ب دموید یبود شنلم جلو یلر یقیموس نیواسم قشنگتر

..و من فکر کردم به شهاب میرفت یاروم به سمته سالن م هکل هم پخش شد یتشمال صدا یبا صدا تیاون همه جعم نیب

 ..قبول کردم کردمیناز م کمی یکه از خدام بود ول یکه زد عمل کرد انقد اومد تا من یبه حرف

 بلند پخش شد یتشمال با ورودمون به سالن قطع شد و به جاش آهنگ با صدا یصدا

 **یلیحاج دیاز ام کالیآهنگ بار**

 تو دلبری چه باریکال شدی عاشقم باریکال اومدی شد خوب باریکال شدی خودم اسهو باریکال شدی من عشق باریکال**

 من بدونه وقت یه توباریکال سری هم از باریکال
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 **تو نری جایی هیچ باریکال

زد لب  یاز ته دل زدم شهاب برگشت سمتم نگام کرد چشمک یبا آهنگ شروع به ر**ق*ص کردن..لبخند همه

 زد:عاشقتم

 **میشه دیوونه تو یب دل این همیشه بمون من با من با میدونم خوب قدرتو قدر میمونم تو عاشقه عاشق**

که واسه منو شهاب بودن نشستم شهاب کنارم نشست برگشتم سمته  یهایصندل یو از پله ها رفتم باال رو دمیناز خند با

 دنیرقصیکه وسطه م ییکسا

 تو دلبری چه باریکال شدی عاشقم باریکال اومدی شد خوب باریکال شدی خودم اسهو باریکال شدی من عشق باریکال**

 **تو نری جایی هیچ باریکال من بدونه وقت یه باریکال تو سری هم از باریکال

 سمتم دیبا ذوق دو نسترن

 ی:خاله چقد خوشکل شدنسترن

 :خوشکل بودااعیسر شهاب

 زد یچشمک و

 ام راضی من پات به بریزم جونمو حتی عالیم پیشمی وقتی حالیم چه نمیدونی**

 دیگم آدم یهتو  با میگم دل ته از دارم

 **میدم توباز به  دلمو این شم زنده بمیرمو اگه

 اریشنل رو در ب لدایاومد کنارم: نیاسمی

 موهام خراب نشن اریکردم:قربونت دستت درش ب نگاش

 تو دلبری چه باریکال شدی عاشقم باریکال اومدی شد خوب باریکال شدی خودم اسهو باریکال شدی من عشق باریکال**

 **تو نری جایی هیچ باریکالمن  بدونه وقت یه باریکال تو سری هم از باریکال

 لدایگوشم گفت: ریآروم ز شهاب

هوا خم شد گونمو  یزد ب یلبخند میکردیواسه چند لحظه بدون پلک همو نگا م میسمتش رخ به رخ هم بود برگشتم

 زدم به رفتنش نگاه کردم یلبخند رونیبلند شد و رفت ب عیسر دیبوس
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 ...باهام عکس گرفت که شد سراغاز همه اومدن باهام عکس گرفتن فیتعر یبعد از کل شمیهم اومد پ بایفر

 بودمش دهیوقت بود ند یلیشل شد محکم بغلش کردم خ شمیگشاد اومد سمتم ن یاز دور با لبخند نایش

 خر دلم واسه ات تنگ شده بود دمتیچند وقته ند یدونیم یکجا بود لدای ی:وانایش

 یدونستیتو که وضعمو م یگرفت یو سراغبش رفتم:حرف نزنا نه که ت یغره  چشم

 میتو رو خدا..دوره کارا بابک بود دینگام کرد:ببخش شرمنده

 بفرستش خارج خوادینگاش کردم که ادامه داد:بابا م کنجکاو

 گفتم:چرا!؟ متعجب

 بره خوادیم شتریب یواسه آزاد دونمیچرا دروغ من که م یواسه ادامه درس ول گهیبا خنده گف:خود بابک م نایش

 ..دخترت کجاست!؟یدر مورده بابک بدونم:بسالمت شتریب خواستیزدم دلم نم یلبخند

 کردیپاش درد م یول ادیمامان؛مامان خواست ب شهی:پنایش

 ..دلم واسش تنگ شده ششیپ رمیاالن خودم م-

 قطع آهنگ برگشتم همه رفته بودن دم در یصدا با

 کردمینگاشون م کنجکاو

 :چه خبر شدهنایش

 ..کننیم یدارن دستمال باز رونی..بلدای رونیب میبر ایاومد سمتم:ب اسمنی

 لباس عروسو باال بردم دیدستمو کش و

اروم رفتم سمتش  ستادیا دیرو لبم بود شهاب تا منو د یقیکنار در با کل و دست کنار رفتن لبخند عم تیبه جعم دیرس تا

دستمم به دستت مامان دادم که قبلش کنار شهاب بود..شهاب دستمو محکم گرفت اروم با هم  هیدستشو گرفتم و 

 ....میحرکت کرد

 **سال بعد2**

 بود سیدور دهنشم تمام خ کردیم هیبه احسان نگا کردم داشت گر کالفه
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 چته خب!؟ یجانم مامان-

 قربونت بشم نویا ریزنکو دستش دادم:بگ گول

 کردن هیو باز شروع کرد به گر نیکه داشت انداختش زم یول زنکو از دستم گرفت وبا تمام زورکوچولش گ یدستا با

 شهیکنارم نشست:چرا آروم نم شهاب

 احسانو بغل کرد و

 تهیاذ ارهیدندون درب خوادیگفتم:م خسته

ک کنم دهنشو بست ف عیاحسان گذاشت..احسان سر یگونش زد انگشت دستشو رو لسه ها یب*و*س*ه رو شهاب

 کردیم یداشت دردشو رو دسته شهاب خال

 رهیگیخنده گفتم:شهاب داره گاز م با

 رسهی:به نظر مکردیلذت به احسان نگا م با

به  رهیانگشتام قفل کرد..خ یدستش دستمو گرفت انگشتاشو تو یکیزدم سرمو رو شونه شهاب گذاشتم با اون  یلبخند

 ..شکرت ایزدم و چشامو بستم خدا یدستامون لبخند

 انیپا

 

 دوارمی.. امشهیرمان تنگ.م نیا یها تیشک خودم دلم واسه تمام شخص یبد و خوبش تمام شد ب یرمان هم با همه  نیا

 تونیتونسته باشم خوب نوشته باشمش..ممنون از همرا

95/6/29 

 


