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 مقدمه 

 ....قدرش را یدانینم یرا از دست نده زتیتا عز 

 ...امده  یزییپا شودیباورت نم زندیتا برگها نر 

 .... باور کردنت واقعا الزم بود از دستت بدهم؟ یبرا 

 ؟یرحمیچه ب ایدن 

 .. سازمیو م سوزمویدرد م نیحال با ا 

 .....که  کنمیفکر م نیو به ا نمینشیم نجایمن ا 

 ......کارم اشتباه بود  یکجا 

 سه سال قبل 

اصال تکون نخوردم خودمو زدم   الیخ یخل و چلمونه ب یابج  نیبازم ا دونستمیشدم م داریدر ب یبا صدا 
 به خواب

 نمیبلند شو بب انیک  یدیسارا: باز که مثل خرس خواب 

 ادیخوابم م الیخ یمن:جون مادرت ب 

 دیدفعه پتومو از سرم کش هی 

 سراغت امیبا پارچ اب م یبلند نش گهید قهیدق 10سارا:خره اگه تا  

اخه کدوم   ادیحق داره با پارچ اب ب دمیبعد از ظهر بود فهم قهیدق 2:10نگاه به ساعتم انداختم  هیرفت  
 خوابه؟یوقت روز م نیتا ا یادم سالم

امروزم که جمعس و بابا هم خونست اشپز خونه رفتمو بلند سالم کردم:سالم   نییدوش گرفتم و رفتم پا 
 ...یادر گراااامبر پدر و م

 همه یپدر ما تو نیا  یاه بازم که اخما 

 یشدیبعدا بلند م یدیخوابیم یخاستیشد م داریبابا:چه عجب بالخره شاهزاده ب 

 حق ندارم بخوابم؟ هیلیمن: اخه پدر من امروز تعط 

 اد؟ینماز بدم م یمن از ادم ب یدونیبابا: نم 

 ختیبرنج واسم ر یکم  زیناهارو اورد سر م مامان و سارا بهمون زل زده بودن مامان 

 کرده  ینجوریا  نویشما ا یجا یناز دادن ب نیهم نیپسرتونو لوس کرد نیخانوم شما ا دایبابا:ش 
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 وقت تحمل نداشتم مامانم بخاطر من سر زنش شه چیغذا کوفتم شد ه 

 نکرده یکار  چیمامان ه میمن: بابا تورو خدا بذار غذامونو بخور 

 غذات؟  انیبلند شدم تا مامانم گفت :کجا ک زیاز سر م 

نه  کنهیادب شده نه کار م  یپسر ب نیچه قد ا نی:ببومدیبابام م یبلند سمت اتاقم رفتم صدا یبا قدما 
 ندازنشیفردا پس فردا از دانشگاه هم م یپزشک یموندم چطور دانشگاه قبول شده اونم مرکز خونهیدرس م

 .سیون ندکتر شدن که اس رونیب

 کنمیم یهستم نوزده سالمه و امسال دانشگاه قبول شدم با خواهر و پدرمادرم زندگ یدیحم انیمن ک 
و خواهر بزرگم که  کاستیخواهرم امر هیکردنو   یعروس  هیخواهرم مجرده و بق کیسه خواهر دارم که فقط 

 .نجاستیا

 بلند شدم جواب دادم بله؟ کشتیداش خودشو م میگوش 

 ؟یدیخره چرا جواب نم یبله و کوفت بله و بال کدوم گور_ 

 حوصله ندارم ارش بنال 

 یکه ندار  اقتیل رونیب میبر ایبگم ب خواستمیمرض پسره پررو منو بگو که م_ 

 قهر کرده دوباره تماسو برقرار کردم دمیقطع کرد فهم ویگوش 

 ..بنال_ 

 ؟یزنیکصافت مثل من حرف م  یا 

 شیفرما_ 

 امتحانامه  کینزد سیچند روزه خوش ن نیکه حالم ا  یدونیم یستیو ادم بشو نت 

 . انگار قانع شد 

 جلو درتونم گهیساعت د میمن: ن 

 باشه پس تا بعد_ 

 ادیز یبه خودم نگاه کردم موها نهیتو ا دمیهم پوش یشرت مشک یت هیو  یمشک یشلوار ل هیبلند شدم  
مردونه از همه مهمتر قد بلندم که حدود صدو نود لبهامو که  یاستخون  ینیروشن ب یو پوست گندم یقهوه ا

 ...بهم نه بگه اما اون یمحاله کس افهیق نیبا ا گفتنیخوش فرم بود.همه م یلیعاشقشون بودم چون خ

 اون منو شکست همه کسم ولم کرد و رفت 

 بدم؟ یجواب دلمو چ یکرده بودم چرا منو پس زد  کاری! مگه من چالیاه ش 
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بچه بودم بهم  یبود .همه خواهرام وقت یدختر جذاب کردیم یزندگ کایدخترعموم بودو تو امر الیش 
 زدمیبا عموم حرف م نترنتیکم کم تو دلم جا گرفت هر وقت تو ا  نی.بخاطر هم میریگیرو برات م الیش گفتنیم
 ..دخترم به اسمته فقط درساتون تموم بشه گفتیم

پر اشک شد اما بخاطر غرورم  الیش نیریش یاون حرفا  یاور  ادیچشمام با  رونیم باز خونه زد  الیخ یب 
 .زنینذاشتم بر

 رفتم دم خونه ارش زنگو زدم 

 ه؟یک_ 

 منم ؟ یدونیمرض مگه نم 

 میداد روزیرو د انهیاها اقا ما ماه_ 

 ..کنمیباال ادمت م امیم ای یکنیمثل بچه ادم درو باز م ایحرصم در اومد با داد گفتم ارش  

 .بود اسانسور زدم طبقه ده 10زنگ درو زد رفتم داخل اپارتمانش طبقه  

 داد سر تا پامو بر انداز کرد هیدستشم به چهار چوب در تک یدرو باز کرد و پاهاشو ضبدر 

 تو امیتموم شد اجازه بده ب تیاگه چش چرون_ 

 .جور نگاها متنفرم نیز اا  دونستیم دادینشون م زیتا توان داشت چشاشو ه 

 ؟یاومد  نجایارش: چطور تا ا 

 مثل ادم منظور؟_ 

 ...که پسرم وگرنه  فی.حبردنتیدخترا از راه م دیبا یکه زد  یپیت نیارش:اخه با ا 

 یپسر حرف دهنتو بفهم عوض یه_ 

 ؟یزنیارش:خوب حاال چرا م 

 .صبر کنم تونمینم ادیهنوز زود باش من ز یتو که اماده نشد_ 

 ....کردیولت نم الیش یارش:معلومه اگه صبر بلد بود 

 گفت هل شد  نویتا ا 

 ارش:ام..م..م ببخش داداش حواسم نبود 

 اوردمیبد جور ناراحت شده بودم به روم ن نکهیبا ا 

 نداره بدو حاضر شو بیع_ 
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 کردم ؟  یصبر یواقعا من ب یعنیهزار ها فکر تنها گذاشت.  ونیارش رفت و منو م 

 میارش: من حاضرم بر 

 م؟یکجا قراره بر_ 

 بلند شو یفهمیارش: حاال م 

مدل لنکروز بود.خانواده ارش فوق العاده پولدار  نیارش اخر  نی.ماشمیشد نیبلند شدم سوار ماش 
 .کم نذاشتن خدا شانس بده  یچیدونشون از ه هی یکیپسر  یبودن و برا

 .انیهم ب هیبق زنمیزنگ م یشگیپاتوق هم میریارش:م 

 ها؟ یک  ه؟مثالیبق_ 

 به خدا ثواب داره زنمیشما زنگ م یابروشو باال دادو گفت:به عاشقانه دلخسته   هیارش  

 کردمیداشتم داغ م 

 کسو ندارم  چیحوصله ه کشمتیعاشقان دلخسته؟احمق م_ 

 . یمونیمثل بت م ینه بخند یحرف بزن ینه بلد شهیجلغوز که ادم ذره ترک م هیارش:به من چه با تو 

اعتراض   گهیترکم کرده بود کامال اروم شده بودم و کم حرف.د الیش یاز وقت  گهیراست م دمیذره د هی 
ترم صفرم  نیدانشگام بودن( _ارش خان بخدا ا یها یمهسا )همکالس موینکردم ارش زنگ زد به مر

 ها شهیرات درد سر مب یریمردم م یهمه دنبال دخترا نیا  ی.درس بخون کمیریگینم

 گهیداداش بذار امروز خوش بگذره د یخیارش:ب 

 ...دیچیپیفضا م یاهنگ شادمهر تو 

 تو ام منو دوباره خواب کن یایرو ریدرگ 

 اگه تنهام گذاشت تو منو انتخاب کن  ایدن 

 خبر نبود یمن انگار ب یدلت از ارزو 

 اثر نبود  یمن چشات ب یمایتو تصم یحت 

 ارش به خودم اومدم  یتو فکر بودم با صدا یلیاهنگ قشنگ وصف حال من بود.خ  نیا 

 تو عالم هپروت؟ یارش:باز تو رفت 

 م؟یدیرس_ 

 ارش:بله با اجازه شما 
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 میکه چشمم افتاد به مهسا و مر  میگشتیم یخال زیدنبال م میشاپ داشت یداخل کاف میرفت میشد ادهیپ 

 ؟ دنیارش نگاه اون دوتا که زودتر از ما رس_ 

 کننیپرواز م شنونیاسم شما رو م  یارش:معلومه وقت 

خوب دردش گرفت خفه شدو  دمیارش فهم  یمحکم زدم با پام پشت پا یکی شدیاعصابم داش خورد م 
 زیسمت م میرفت

 ..ارش:سالم بر دو خانوم خوشکل 

 هر دوشون برگشتن سمت ما 

 ؟ نیاورد  فیمهسا:به به سالم بالخره تشر 

 بعد دعوامون کن مینیارش:بله بذار بش 

 ...یکردیدست بدم اما ارش خانو اگه ول م یدختر چیلب سالم کردم عادت نداشتم با ه ریمنم ز 

 افتادم  الیش یخنده ها ادیشدم  رهیگوشه خ  هیخودم بودم به  یایاما من تو دن  مینشست 

 اماینم یکنیم تیاذ  انی:کالیش 

 ذره شده هیدلم برات  یومدیساله ن هی الینه ش_ 

 مینیبیم یاالنم که دار  نی.. همنایا  زمی:عزالیش 

 نفس هاتو حس کنم خوامی.م وتریاره اما تو صفحه کامپ_ 

 شهیم یچ نمی:باشه حاال ببالیش 

 بدونت پوسمیم نجایدارم ا تیچقدر برام سخته دور یدونیتو نم_ 

 قراره ازدواج کنم؟ دهیپوس یاغا  هی:پس من با الیش 

 ؟یدونیو گفتم :نفسام به نفسات بنده م دمیخند 

 .دیبلند خند 

 کردمیابراز احساسات نم  یرو دوس داشتم به اسون الیش گهیاشک دور چشام حلقه زده بود من جور د 
 .غرورم برام مهم نبود  الیش یاما جلو

 ؟یاومد  نجایخونتون چرا ا یموندیم یبش رهیجا خ هی یاغا اگه اومد  ی:هههههههمیمر 

 زدم یلبخند زورک 

 شنومیم دیخوب ببخش_ 
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 یزنیبه زور حرف م ی: چقدر سرد؟انگار دارمیمر 

 نده ریگ  نقدیول کن ا میبابا مر یا_ 

 و گفت اوردیناراحت شد اما به روش ن دمیفهم 

 عوض شده؟  نقدریچشه چرا ا انیک  نیا  یدونی:مهسا ممیمر 

 .عاشق شده  نکهیاما مثل ا  دونمیمهسا:نه نم 

 .رفتم که رسما خفه شد یچش غره اساس هیبهش  

 سفارش بدم؟ یچ انیجو رو عوض کرد :ک تهیاوضاع خ  دیارش د 

 قهوه تلخ_ 

 گارسون اومد و سفارشو گرفت 

بهم  خواستمینم دادمیاما محل نم  کردمیمهسا رو رو خودم حس م موینگاه مر ینیتمام مدت سنگ 
 هیدو تا  نیواقعا ا دمینگاه به هر دوشون انداختم د هیبود. المیکنن قلب من فقط مال ش  دایپ یاحساس

 بهم دارن ییحسا

 سمت خونه ارش نذاشت شب برم خونه میاومد 

مگه دختر قحطه؟ همه  یکشیخودتو م ینجوریا  نی؟ببیساکت نقدیا  ؟چرایبزن یحرف یخوایارش:نم 
 ؟یدیخودتو عذاب م نطورینگاهتن چرا ا هیمنتظر 

مگه من چه  خوادمیکم داشتم؟ چرا؟ چرا گفت که نم  یچرا ولم کرد؟مگه چ نکهیبرام سواله ارش ا_ 
 کرده بودم؟  یاشتباه

 شونم گذاشت یارش دستشو رو 

 .بهت دمیمقول  شهیم مونیپش گردهیارش:داداش ناراحت نشو اون حتما بر م 

خوشحال بودم. ارش وداشتم اون سنگ  یلیبدون سر زنش خ دادیم یتنها دوستم بهم دلدار نکهیاز ا 
وقت خونمون  چی.ارش هگفتمیارشو تمام دردامو م  شیپ ومدمیم اوردیصبورم بود.هر وقت غم بهم هجوم م

گند من کنار   خالقا  نیاونم با ا  برمیدوستمو خونه نم چیمن رو خواهرم بد جور حساسم و ه دونستیم ومدینم
 .اومده بود

 ( زنگ زدکایبودم دانشگاه که خواهرم سمانه )از امر دهیصبح تازه رس 

 یسالم داداش 

 بچه هات شوهرت همه خوبن؟ یخوب یسالم ابج_ 

 ؟یباهات حرف بزنم وقت دار خواستمیممنون همه خوبن م 
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 یاره بگو خواهر_ 

 .ولت کرد یواسه چ الیکه ش  یبدون دینه اما تو با ایکارم درسته   نیا  دونمینم نیبب 

 ولم کرد؟ الیچرا ش یدونیاز ته چاه در اومده گفتم: تو م  یگر گرفتم نفسم بند اومده بود با صدا 

من فک  ادیکه عربه دوس شده اون پسره باهاش همه جا م  شیهم کالس هیراستش... اون... اون با  
 ... بخاطر اون کنمیم

 کارو کرد؟  نیا  گهید یکیبخاطر  الیش ؟یچ یعنی مردمیداشتم م گهید 

خوابالو که معلوم بود تازه  یرو گرفتم بعد از پنج بوق برداشت با صدا الیقطع کردم شماره ش ویگوش 
 شده گفت:بله داریب

 یلیخ الیش یپست یلیخ_ 

 ان؟یولت بهش وصل شد اهسته و لرزون گفت: ک..ک..ک..ک 220انگار برق  

 به اون پسره؟ یدختره احمق.منو فروخت اریاسممو به زبون ن_ 

 ...دمیم حیمن توض انیک  نیبب..بب 

 .کنهیروزم ولت نم هیباشه اه من  ادتیفقط  خوادینم خوادینم_ 

اطراف ضل زده بودن به من ارش نگران سمتم   یاگردابهش گفته بودم ش ادیبا دادو فر نارویا  یهمه 
 شده ؟ یداداش چ هیاومد:چ

 واریبه د دمیچشمام مثل خون شده بود مشتمو محکم کوب 

 کنهیوجدان منو اتش زده خودش اون ور حال م یدختر پست ب_ 

 شده ؟ یچ نمیبب انیارش:تورو خدا اروم ک 

عرب دوس   هیکرد من که دلشو زدم حاال رفته با   یبا احساس من باز شرفیبشه اون ب یچ یخواستیم_ 
 .شده

 زدمیهدف قدم م یتنها بذارم بهتره.ب دیارشم د  رونیندونستم اومدم از دانشگاه ب زیموندنو جا گهید 
 کردم  یرو پل یریگذاشتم تو گوشم اهنگ احسان خواجه ام  مویمعلوم نبود کجام هندزفر

 سنگم هنکینه ا کنمینم هیگر 

 زنهیغرورمو بهم م  هیگر 

 اشیهضم دلتنگ یمرد برا 

 زنهیقدم م کنهینم هیگر 
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 خوبم نکهینه ا کنمینم هیگر 

 که شادم  نینه ا ستین یدرد نکهینه ا 

 که  ممیاتفاق نصفه ن  هی 

 افتادم  یزندگ ونیم هوی 

 رمیتلخ و نا گز یماجرا هی 

 ستاره یکهکشونم اما ب  هی 

 یزیشکر بر یقهوه که هر چ هی 

 نابو داره هیبازم همون تلخ 

 باشه منو بفهمه یکیاگه  

 زنمیواسش غرورمو بهم م 

 چتر شونش ریکه سهله ز  هیگر 

 زنمیقدم م ایتا اخر دن 

کنارم   یکیخودم بودم که احساس کردم  یتو حال و حوا مکتین هیپارک نشستم رو  هیبه  دمیرس 
 بستیچششو م دیدیدختر جلف با سر و وضع که هر کس م هی دمینشست د

 ؟ییتنها زمیعز 

 بلند شدم که برم دنبالم اومد خوردیحالم داش بهم م 

 (درستش کنم تونمیاگه حالت خرابه من م  نیبب) 

 .که زود ازم دور شد و رفت  دید یچ دونمیبهش نگاه کردم نم یخون یبرگشتم با چشا هوی 

که نظرمو جلب   نیبا وقار و سنگ نقدینشسته بود ا ستگاهیتو ا ابونیدم که اون ور خخانوم ش هیمتوجه  
 .باشن نطوریکرد.کاش همه هم

 اومد سمتم  یساعت نه شب خونه رفتم مامان با نگران 

 خاموش بود؟ تی؟چرا گوش یکجا بود 

 حاال که اومدم الیخیمامان ب_ 

 .شده یچ مدیسمانه زنگ زد فهم یدیمنو دق م یدار انیک 
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 موندیچشش ابروست کم م یباال گفتیم یندادم قبلنا هر ک تی.اهمالیکردن ش  نیشروع کرد به نفر 
 نکن.داخل اتاقم رفتم سارا اومد داخل نیبکشمش اما حاال خفه شده بودم نتونستم به مامانم بگم نفر

 ؟یندادن در بزن ادیبهت  

 نه متاسفانه_ 

 نهیقزو یماشاال سنگ پا سیرو که ن 

 گلم ارزش نداره خودتو عذاب نده  ان؟داداشیحالت خوبه ک_ 

 چرا خودمو عذاب بدم؟ دمینم 

 یکنم اما بهتره دور اون دخترو خط بکش  حتتینص خوامینم_ 

چقد بهم وابسته  یدونیساخته بودم تو م امویبا اون تموم دن ؟منیگیم یدار یچ یفهمیخط بکشم؟م 
بهانه ولم کرد  ینشه اما اون..چه راحت چه ب انتیکه به اون خ  کردمینگاه نم یا  هگیبه دختر د یمن حت میبود

 ..شیالیخ یاز ب  انتشیاز خ  سوزهیقلبم دارهم یگرفتم ابج  شیات

 .از سارا خواستم بره و اونم بدون چون و چرا رفت  رهیگیم میگر  دمید 

 .....رونیب امیب الشیاز خ  تونستمینم کردمیفک م الیتا صبح پلکم نزدم همش به ش 

 رفتمیهم نخوردم تو راهروبا عجله طرف کالس م ییشده بود چا رمیصبح با عجله رفتم دانشگاه اخه د 
 یحرس درار یمنتظره تا من جمع کنم .با صدا نیدختره کتاباش افتاده زم دمیبرخورد کردم د یزیمحکم با چ

 گفتم حواست کجاست خانوم؟

 ؟یانگار شما خودتو بمن زد  دایبخشب”دختره که هل کرده بود گفت: 

 یخر خودت یعنینگاه بهش کردم که  هی 

منم حساب کار دستم اومده بودو به  شدیم یجور نیکه ا  نبودیبار نیاول  نیازش فاصله گرفتم و رفتم.ا 
 .دادمیپا نم یکس

 کنهیم یاس باز  دمیارش د  یاومدم نشستم پهلو 

 سرکار؟ یذاریرو م یسالم باز ک_ 

 باشم؟ یادم سر کار  ادی.به من مدهیازت بع  انیا..ا..ا اصال ک 

 اره_ 

 رو دوس دارم تایمن ب رمینخ 

 .اره جون عمت_ 
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.لرزش کردمیمهسا رو رو خودم حس م یدزدک یدرس نگاها نیب میساکت شد گهیاستاد اومد و ما هم د 
 اس اومده بود شماره نا شناس بود  دمید مویگوش

 ”سالم“ 

 ؟”شما”نوشتم 

 مهسام 

 ؟ نیشما شماره منو از کجا اورد 

 .باهاتون حرف بزنم خوامیاز ارش گرفتم م“ 

 .دیبگ 

 ”.زنمیبهتون زنگ م شهیتو اس نم“ 

 .باشه 

 میگو  ی.رفتم خونه تازه لباسامو عوض کرده بودم که صدا دادمیخشک بهش اس م نقدریچرا ا دونمینم 
 بلند شد

 بله؟_ 

 .مهسام انیسالم اقا ک 

 امرتون خانوم_ 

 شما؟ نیخشک و جد نقدیچرا ا 

 نییهستم بفرما نطوریمن هم_ 

 حرفمو بگم تونمینم نیباش یجور نیاخه اگه ا 

 افتادما  یریبابا عجب گ یا_ 

 .. وقته یلیمن ...من خ 

 کنمیمنم قطع م دیگیمهسا خانوم اگه نم_ 

 من دوستون دارم 

 اتاقو پر کرد  میعصب  یخندها یصدا_ 

 بگو؟ گهیبار د هی یگفت  یچ_ 

 کردم  دایبهتون عالقه پ دمتونیکه د  یگفتم دوستون دارم از روز 
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 .نیمزاحم نش گهید خوامینم رویعشق  چیندارم اما من ه نیمن قصد توه نینیبب_ 

 .واال هیقطع کردم عجب دورو زمونه ا ویگوش 

 رفتم اتاقش ومدیم یبودن سارا هم به نظر راض یهمه راض ومدیبود واسه سارا خواستگار م یچند روز 

 ؟یسارا ابج_ 

 تو ایب 

 ؟یندار یمشکل یهست یتو راض یکنار تختش نشستم :ابج_ 

 .بابا بگه ینه داداش هر چ 

 پشتتم شهیهم یبود خواستم بفهم دنیخوب از من پرس_ 

 ممنون داداش گلم 

 جون یییییییییخواهش اج_ 

اد؟یم یتمنا ک“بره ارومش کردم گفتم  دیروز با هیخونه  نیبالخره از دونستمیم کردیم هیبغلش کردم گر 

” 

 .انیهم م ایو پو نینازن ادیب دیبا گهیبله برونه د انیامروز م 

 (خواهر زادمن ایو پو نیتمنا خواهر بزرگمو نازن) 

 اومده تو اتاقم  نیزننا نیباز ا دمیشب همه اومدن منم از دانشگاه اومدم د 

 خوشکل ما یی:سالم بر دایناز 

 فضول خودم یسالم بر ناز_ 

 خوره؟یبابا من کجام به فضوال م ی:ایناز 

 چونم ریدستمو گرفتم ز یبه شکل مسخره ا_ 

 خنده ریزدم ز یام..ام... به نظرم همه جات .پق_ 

 بابا اصال من قهرم ی:ایناز 

 نمیقهرتو بب تونمیکه نم  یدونیبغلش کردم:م_ 

 .:اره معلومهیناز 

 بابا غلط کردم خوبه_ 
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سال  هیاما چون   کترهیسال ازم کوچ کیخودمون  نیهمون نازن ای یشده. ناز یراض دمیلبخند زد فهم 
بودو  یو خوب بایقبول شده بود.در کل دختر ز یدانشگاه مرکز یمیجلو تر اومده مدرسه اونم امسال رشته ش

 .میگفتیرازامونو بهم م مویتهمو دوس داش یلیاما بازم خ  اوردیاوقات کفرمو در م  یه داشت.گاهخاطر خوا یلیخ

و ناز هم اونجان خاله جونشونو بغل کردن  ایپو دمیلباسامو عوض کردم رفتم د رونیرفت از اتاقم ب 
 زننیباهاش حرف م

 اومدم اشپز خونه به تمنا سالم کردم 

 خواهر؟ یما کرد ادیبه به چه عجب _ 

 ؟یسالم.خوب 

 ممنون_ 

با هم اما بر عکس با بچه هاش همش سر به سر هم  میبود یبزرگ بود رسم یلیخواهرم چون ازم خ 
 .میذاشتیم

بود و در ضمن  لیفام ومدیم یگذشت و همه رفتن.اقا دومادم به نظر پسر خوب  ریهم بخ یخوب مهمون 
 .داشت یخوب یدر کل زندگ وتریمهندس کامپ

 ....شدم رفتم سمت دانشگاه داریفرداش با کسالت ب 

 ارش اومد سمتم 

 سالم داااااش_ 

 ؟یخان خوب انیسالم ک 

 شهیبهتر از هم_ 

 چطور بود؟ یمهمون 

 .درسا شروع شد میخوب بر_ 

با ارش  خواستمیمحل ندادم کالس که تموم شد م خوردیرفتم سمت در کالس مهسا با چشاش منو م 
 ازش فرار کنم که نذاشت  خواستمیهسا دم رومو گرفت مبرم که م

 باهاتون حرف بزنم شهیم_ 

 وقت ندارم 

 فقط چند لحظه کنمیخواهش م_ 

 میگفتم بر  عیسر کننیهمه دارن بهمون نگاه م شهیم یباز عیضا دمید 
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 مم مم کرد بعدا به حرف اومد یکم  مینشست مکتین یرو 

راحت شه به خدا از غمت شبا  المیبگو تا خ یدوس دار ویا  گهیکس د  ؟اگهیزنیچرا منو پس م انیک_ 
 . رمیمیم شمیم وونهیدارم د برهیخوابم نم

من  تونمینم شمیعاشق نم  گهیاما من د  یهم ندار یکم  چیه یهست یمهسا خانوم تو دختر خوب نیبب 
 .بهم زنگ نزن گهیبفهمو دقلبتو بشکنم اما  خوامیندارم منو ببخش نم تیظرف گهیدوس داشتم د ویکیفقط 

نکن  هیگر” لحظه دلم براش سوخت و گفتم: هیبود.  یدختر ناز شییاشک تو چشاش حلقه شد خدا_ 
 .خصوصا که بخاطر من باشه نمیبب تونمیکسو نم  چیمهسا من اشک ه

 ... یمهربون یلیزد و گفت : تو واقعا خ یکرد لبخند محو  دایپ دیانگار ام 

 .نیکن  هیاما دوس ندارم بخاطر من گر  سین امینه اونجور_ 

 بال بالخره خرت کرد نه؟ یزد و گفت: ا یطونیارش رفتم لبخند ش  شیبلند شدم پ 

 .نیادب خفه من فقط قانع کردمش هم  یب_ 

 ؟یا....ا.. جد 

 .سوزونمیبخدا دل به مامانت نم یکه ناکار ش  زنمتیم یارش جور  نیبب_ 

 .میدیدر اورد و با هم خند یدلقک باز ینه اون موندم کلتموم شب با ارش درس خوندم خو 

 تیاهم  زدیارش هم پوز خند م  کنهیمهسا بد جور نگام م دمیدانشگاه د میزود رفت میصبح بلند شد 
 .ندادم و مشغول درسام شدم

 اومدم خونه گفتم سالم مامان 

 یخسته نباش یسالم پسرم اومد_ 

 ممنون مامان جون خودم 

 .پسرت کجاست ینیبب یزنگ نزد هیامروز بهم   چیمامان ه“نشستم زود غذامو با اشتها خوردم  

 .نیعوض کرد  اتونیچرا زنگ زدم اما ارش برداشت گفت گوش_ 

 من چه کار داشت؟ هیکارو کرد با گوش  نیارش کصافط چرا ا  نیگر گرفتم ا 

 دمیگرفتم د  مویگوش  تیمدل بود اصال فرق نتونستم با عصبان هی مونیسمت اتاقم چون گوش دمیدو 
 به نام خودم زنگ زدم نیتو مخاطب

 الو_ 

 ؟یکنیم یمن چه غلط یمرگ درد مرض ارش دعا کن دستم بهت نرسه تو با گوش 
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 انیک  زنمیاروم باهات حرف م_ 

 ایزود ب یخونت هر جا هست امیم 

 .باشه_ 

 م خونم به جوش اومده بود درو باز کرد رفتم توچطور تا خونش رفت دمینفهم 

 .بود بد جور داغ کردم دهیارش فهم  دادمیپاهامو تند تند تکون م 

 .داداش من مهسا رو دوس دارم_ 

 ...بچم عاشق شده رمی؟بمیجون؟؟؟؟مهسا رو دوس دار 

 من داره؟ یبه گوش یعاشق مهسا؟ خوب چه ربط  ؟یییییییییییییییچ 

 ......من...من نهیبینم ویاون جز تو کس  یدونیخودت م_ 

 .مم مم نکن واضح حرفتو بزن نقدیا 

 .یتو هم عاشقش کنهیبه اسم تو باهاش حرف زدم حاال اون فک م_ 

االن فک   ؟اونیچ یعنیکار   نیا  یدونی.م یغلط کرد  ؟یبه نام من باهاش حرف زد ؟یزر زد یچ ؟تویچ 
که کار تو   یگیو م یزنیاالن بهش زنگ م  نیمن عاشقشم.چطور تو دانشگاه باهاش مقابل بشم ؟اول هم کنهیم

 ؟یدیفهم یدیم مویگوش  نکهیبوده دوم ا

وقت  ادتریهفته ز هی یدختر چیبه ه دیخندیم شهیارش معموال هم  هیگر  ریزد ز یبا کمال نا باور 
 شونش گذاشتم یاروم شدم دستمو رو  یواقعا دوسش داره کم دمی.فهمدادینم

 گهی.فردا پس فردا م ستمیکه من ن  فهمهیبالخره م ستیبردار ن یکار شوخ  نیداداشم ارش جون ا نیبب 
 سیکارت درست ن  نیمنم.ا کنهیفک م نهیبیمنو م گهید شهیهم ؟اونیکنیکار م  یچ رونیب میبا هم بر ایب

 گهیقشنگشو بشنوم د یبارم صدا کیفقط روز  میراض منیاما با وجود ا  دونمیم نارویا  یداداش هم_ 
 .یمهم ن یچیه

اون   یبفهمه که اون تو بود یدادم بهت اگه روز مویکه من کمکت کردم و گوش  میریگ  یا  ونهیتو د 
 .شهیازت متنفر م  یواقع یوقت به معن

 سیکه ارش دست بردار ن  دونستمیفک کرد اما م یکم 

رو  یبرادر انیک  کنمیبهش خواهش م گمیبهم دلبسته شه بعدا م میاشنا ش  یدرسته کم نجوریفعال هم_ 
 .بهم یبد تویاگه گوش  یکنیدر حقم تموم م

قبول کردمو بعدا به همه دوستو اشنا زنگ زدمو گفتم  دارهیدست بر نم وونهید نیا  سین یچاره ا دمید 
 .خطمو عوض کردم
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 ****.دمیبقرص خوردم خوا شدیاومدم خونه سرم داشت منفجرم 

بود شام  نیسالم دادم طبق معمول بابا باهام سر سنگ نییساعت هشت شبه رفتم پا دمیبلند شدم د 
 .خوردمو زود به اتاقم پناه اوردم

 رهنما رو گذاشتم یاهنگ از مان  کی 

 من یبرگ زمستونا یباغ ب 

 زمیریرو بپات م ایابر دن 

 اهامیرو یگمشده   ی هیسا 

 زمییپا یشکسته  یشاخه  

 فانوسا یهمه یپا به پا 

 دارمیدهکده رو ب نیشب ا 

 اگه برگردم  تونمیمن نم 

 خاطره ها بردارم نیدست از 

 گردمیمن به اغوش تو بر م 

 تو با من باشه یایاگه رو 

 نمازم با توست نیصبح اخر 

 باشه ایاگه روز اخر دن 

 *****.طور با فکر خوابم برد نیهم 

 .بود هنگ کردم الیاز ش  امیپ 32 کینزد دمیبوکمو باز کردم د سیگرفتم ف  مویشدم گوش داریصبح ب 

 داده؟ امیمگه اون سه ماه قبل منو رد نکرد؟ چرا حاال بهم پ ؟یچ یعنی 

 ”.نه اما منو ببخش ایدارم تا معذرت بخوام ازت  نویا  اقتیل دونمینم“ 

 ”من شبو روز خواب ندارم انیتورو خدا ک“ 

 ”خوامیمن تورو م رمیمیم“ 

 ”اشتباه کردم غلط کردم“ 

 ” اهت منو گرفت“ 

 ”تورو خدا از من بگذر“ 
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 ”حاللم کن“ 

 کردم؟  هیتر شد؟من چرا بخاطر اون گر یچشمام ک 

عذاب وجدان   کشهیمهسا منو م ینگاها نیا  یوا یدانشگاه شدم .ا یزدمو راه پیت یاماده شدم حساب 
 ادیطرف من مداره  نی.نه!! ارمیگیم

 انمیسالم ک- 

من  نیکه ا  دونهیهنوزم نم نیو ا یدختررو وابسته کرد نیا  نقدریکارت کنه ارش ا  یخدا بگم چ یا 
 زدمو گفتم: حالتون چطوره؟ ی.لبخند تلخستمین

 یگیم یو سرد یاحساس  یبا ب نقدریو مهسا جونت بودم حاال ا زتیکه عز  روزیجان؟ حالتون؟ تا د_ 
 . حالتون؟ اصال من قهرم

 شهیم یباز عیضا دمیمنو تو دردسر انداخته د نطوریبار گردن ارشو شکستم که ا 20خدا!!! تو دلم  یا 
 اعصابم خورده  یکم  گهیببخش د یگفتم: خانوم  یمجبور

 لحظه ازت قهر باشم هی تونمیبرات که نم رمیبم_ 

 که ارش اومد  وختمسیداشتم از داخل م شدمیم دیدخترا سرخ و سف نیع 

 ”ن؟یسالم بچه ها چطور“ 

داداش گل ما ”جا خوردخودشو جمو جور کردو گفت: یحساب دیتو خون نشسته منو د یبه چشا یوقت 
 ”چطوره؟

از مهسا سمت   یسر سر یخداحافظ هیبا  دمیدست خودمو ارش م یبمونم کار گهید یاگه کم  دمید 
 کردمیاما من قدمامو تند تر م  زدیراهرو رفتم ارش از پشت سر صدام م

 صبر کن انیک  یه_ 

 که بد جور به خونت تشنه ام  یبرو عوض 

 شده؟ یاخه چرا ؟مگه چ_ 

 واریشو گرفتم کوبوندمش به د قهی 

 ...جونم زمیعز  گهیاومده م  رهیگیبشه؟ هان؟ دوس دخترت منو با تو اشتباه م یچ یخواستیم گهید 

و  دادیخودشو زحمت نم چیه میرفتیبا هم باشگاه م مویمنو ارش هر دومون ورزش کار بود نکهیبا ا 
 حال اومدم خونه یب ی افهیبا ق دمیرفتم کالس اصال درسو هم نفهم دمویمنتظر بود تا بزنمش اما دستمو کش

 .....سارا یواسه عروس ادیمامان: پسرم برات خبر خوش دارم خالت با دختراش م 
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کج و کوله   افهی.مامان که قریازم امتحان نگ  تونمیخدا جون من طاقت ندارم نم اد؟یم الی!!!! ش یوا یا 
هم ارشو هم جواب  یپ یحال ندارم رفت زنگ ها دینگفت.سارا اومد باهام حرف بزنه د یزیچ گهید دیمنو د

 داد امیتا پ دادمینم

 ”.کچلم کرد اخر سر شمارتو دادم بهش بازم ببخش  الیش یداداش جواب نداد“ 

 زنگ اومد از خارج بود برداشتم 

و غم ها دوباره اومد  مویتمومه قطع کردم خاموش کردم گوش نمونیب زیبهم زنگ نزن همه چ گهید 
شه  کیزدو بخواد بهم ن ادیاگه ب  دونستمیم نکهیکردم به حال و روزم به ا  هیبار زار زدم گر نیاول  یسراغم.برا

 .تونمیخودمو کنترول نم

 شهیداغ دلم داره تازه م 

 نمشیقراره بازم بب 

 ارمیفکر نکنم طاقت ب 

 از غمش  رمیمیدفعه م نیا 

 برام دهید یبازم چه خواب 

 برام دهیباز کش یچه نقشه ا 

 ادیسرم ب یقراره باز چ 

 خوادیم یدفعه از جونم چ نیا 

 شهیداغ دلم داره تازه م 

 رهینم ادمیخاطره هاش  

 نمشیبار بب نیا  ترسمیم 

 رهیدوباره دستامو بگ 

 ****(داغ دلم-یعبدالمالک  یعل) 

 ما؟ یاالن ا ومدن؟... خونه   یعنیسارا؟  یگیم یچ_ 

.رفتم خونه اهسته در خونه رو باز کردم خواستم فرار کنم  دونهیپاها سست شده بود فقط حالمو خدا م 
 دتمیسمت اتاقم که مامان د

 سمتم دیگفت همه سر ها چرخ  نویتا ا” .....انیک  نمیا  نایا“ 

 .( باهام دست دادالی)خواهر بزرگ ش نایسالممممممم جون خاله اومده بغلم کرد ال_ 
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 یاون چشا  یلحظه نگام قفل شد تو هیبهم ذل زده بود  زیبود اونم دست داد التماس ام الینوبت ش 
 ... دست و پامو گم کردمشییجادو

چطور پست زد؟  ادتهی ره؟یم ادتیتمام کاراش  دنشیچرا از د ؟ینبود فیضع نقدریچته پسر ؟تو که ا 
 ؟یدیچقد بخاطرش زجر کش

ضربان قلبم رو  شد؟یتا اروم بشم اما مگه م رونیزود اومدم تو اتاقم درو بستم نفسمو با شدت دادم ب 
 دادمیاروم بشم اهنگ گوش م  خواستمیکه م  شهیهم دمیشرتمو در اوردم رو تختم دراز کش یصد رفته بود ت

 کنم در اتاقم باز شد فکر کردم سارا اس  یکردم تا خواستم پل  داشی.اهان پگشتمیفولدرم دنبال اهنگ م یتو

 ندارم شام برو سارا لیم_ 

 ال؟یش ی.... وادمینرفت بر گشتم حقشو بدم د دمید 

 تو؟ امیب شهیم 

 جواب ندادم اومد داخل درو بست 

 لطفا درو باز بذار_ 

 چرا؟ 

 من معذبم کهیبخاطر_ 

 ؟ییدختر منم معذب تو 

 اره_ 

 دمیکه پس کش  رهیبگ خواستیاومد کنارم نشست دستمو م 

 نشه؟ انتیبه من دست نزن به اون عربه خ_ 

 یندارم خدا جون نجاتم بده.خودمو زدم به ب نویخدا من طاقت اشک ا یچشاش پر اشک شد.اااااااا 
 یالیخ

 ؟یخوب 

 ...میکامال خوبم اصال عال  نینه ؟بب ایبعد تو خودمو کشتم  ینیبب یام اومد  شهیاره معلومه بهتر از هم_ 

با کراهت  میچند لحظه تو همون حالت موند ذارهیدست رو نقطه ضعفم م نیمحکم بغلم کرد اه چقدر ا 
 ازش دور شدم

 ادیچون تو بدم م یدست خورده و جلف یمن از دخترا یدونیبمن دست نزن م گهید یه_ 

رو دادم اومدم تا منو  ینیمن اشتباه کردمو تاوان سنگ یدونیخودت م نویا  انیک  ستمیمن جلف ن 
 ...یببخش
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 ارو یبلند شدم مشتمو محکم زدم د 

اون   یلعنت گهیهان؟ د حرف بزن د ؟یکرده بود  نجاشویفکر ا یغرورمو له کرد  میاون وقت که شکست_ 
 ....چیمن ه چمیجسدم ه هیفقط  گهید یکشت  ؟منویکجا بود  مردمیم تیروزا که از درد دور

 ..............فاصله رو تموم کرد کمویاومد نزد  هوی 

 اروم گفت دوست دارم و از اتاقم رفت  دیمنو بوس یطوالن نکهیبعد از ا 

با  نیحاال ا میزدیبهم دست نم میدوس بود یوقت یکارو چرا کرد؟ ما حت  نیمن کامال هنگ کرده بودم ا 
 ثابت کنه؟  خوادیم ویکاراش چ  نجوریا

 نشستم کنهیداره با لبخند نگام م دمید یچشم ریز زیم یجور واجورمامانم رفتم پا یوقت شام با اخطارا 
 گفتم  دنهیوقت کرم پاش دمید کردیاونم ناز م  کردویتعارف م الیبه ش یمامانم ه ختمیو برام غذا ر

 ”...نخوادتش دیچاق شه اخه اون دوس پسرش شا خوادینم دیمامان بهش تعارف نکن شا“ 

 نشدم الیخیرفت اما ب یچش غره اساس هیمامان  

با اون اغا عربه همش غذا عربا رو  دینه؟شا یخوریغذا ها نم  نجوریخانوم اونجا عموما ا الیش“ 
 ”...یخوریم

 بابام بلند شد یصدا نکهیتا ا شدیم دیسرخ و سف یه الیش 

 انیغذاتو بخور ک_ 

 .ندارم لیم 

 ****دمیبلند شدم رفتم سمت اتاقمو خواب 

 الیش 

اماده کرده   نایخاله واسه منوال که  یرفتم تو اتاق یوقت اوردمیخودم ن یحرفاش خوردم کرد اما برو نیبا ا 
خوشکلش فقط سهم من بود مال من.من  یاون با اون چشا  خوامیم انویکردم. اما نه من ک  هیگر  یبود حساب

 .ارمیچطور بدستش ب دونمیم

 انیک 

زنگ  میدخترو بسوزونم .گوش نیبزنم تا دل ا پیت یخواستم حساب شدمیداشتم اماده م یصبح وقت 
 تو ذهنم جرقه زد جواب دادم یفکر هویشم اما نشد  الیخ یارشه اول خواستم ب  دمیخورد د

 الو_ 

 ؟یدیچرا جواب نم انیک  ییکجا 

 امروز اگه با مهسا با محبت حرف زدم بهت بر نخوره  نیبب_ 
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 چرا؟ 

 .یبا یفهمیبعدا م_ 

 باشه 

 گفتم  الیبود به ش یریموقع انتقام گ نیبهتر نییرفتم پا 

 ”؟یایدانشگاه باهام ب یدوس دار“ 

 ذوق کرد که فکر کردم االنه که سکته رو بزنه نقدیا 

 شمی:اره اره من االن اماده مالیش 

 اهلل  یبزنم....ال اله ال گهیم طونیاومد لباساشو باهام ست کرده دختره پررو ش 

 

* * * 

 

 الیش 

 ...پسر ماهه نوکرتم خدا جون نید اچق کردمیببرتم داشتم سکته م خوادیگفت م  یاخ وقت 

 انیک 

که   رهیکنم. خواست دستمو بگ  تیمعرف یکیبا  خوامیم الیش ایتا چشمم به مهسا افتاد گفتم ب میدیرس 
 قشنگ مردونه گفتم یبا صدا میبود دهیمهسا رس شیپسش زدم پ

 ”....انیدل ک زیسالم عز“ 

 الینگفته بودم حاال بخاطر در اوردن حرس همون ش زمیرو عز یکس  الیجاااااان؟؟؟؟؟؟؟ من تا حاال جز ش 
 .کنمیم تونمیهر کار م

 جا خورد اما خودشو جمو جور کرد گفت الیش دنیلحظه از د هیمهسا  

 !!!.....سالم چش قشنگ من 

 دمیرو د الیرنگ صورت ش رییواضح تغ 

 دختر خالم الیش کنمیم یمعرف زمیمهسا عز_ 

 خوشوقتم 

 یچقد تو ماه زمی: منم عزمهسا 
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 ممنون 

 یرو ذارهیاگه بتونه سر مهسا رو م  دمیدیچون واضح م الیحرس خوردن ش دهیم یفیاخ عجب ک 
 ...نشیس

 ؟یدانشگامونو نشون داد الیبه ش انیک 

 نه_ 

 دختر خالتونو دانشگاه رو نشون بدم نیا  برمیپس من م 

 .نیباشه بر_ 

 :ممانعت کنه اما با نگاه بهش فهموندم که بره. چند قدم که ازم فاصله گرفتن صدا زدم خواستیم الیش 

 مهسا 

 جانم؟_ 

 وقت؟ هیمن خسته نشه  یمراقبت باش مهسا 

 خانوم بالخره مث خواه شوهرمه نه؟؟؟؟؟ الیش نینه من مراقب مهسات هستم همچنان مراقب ا_ 

 نیبازم ا دمیدیقرار بود هووت بشه م نیحساب ا هیمهسا خانوم که به  یخواهر شوهر؟ اگه بدون ؟یچ 
 ؟یزدیحرف م یجور

 دفعه داد زد هیبهش گفتم چند لحظه ساکت شد  زویارش اومد همه چ 

 ان؟؟؟؟یک_ 

 ..ی؟پرده گوشمو ناکار کرد هیچ 

 شمیم چارهیاگه راجع به گذشتت به مهسا بگه من ب_ 

 رو نداره یکار  نیاون جرئت همچ  وونهید 

 ؟یاگه گفت چ_ 

 من مطمئنم گهینترس نم شهیاون وقت خونش حالل م 

 ترسمیداداش به هر حال من م_ 

 شهینم یزینترس گفتم که چ 

.ارش تموم مدت پاهاشو با یرفتن خوش گذرون الیبود معلومه که با ش ومدهیسر کالس مهسا ن میرفت 
 سوخت گفتماسترس داره دلم   دمیفهم نیزم زدیضرب م
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 گهید انیبه مهسا اس بده ب یخوایاگه م 

 منتظرمونه رونیرو بهش دادم زود اس دادو مهسام گفت ب ایانگار تموم دن 

با محبت با  تونستمیخانومو کم کنم تا م الیش نیا  یرو خواستمیشاپ توپ م یکاف  هی میبا هم رفت 
نشستم کنار  گهینم یزیاما چ  ادیارش بدش م  دمیدیم کیبا ک میسفارش داد یهممون کاف زدمیمهسا حرف م

 چویبرم نقش هو نشنظر داشت و ارش خانم که قربو ریما رو ز کندیپوست لبشو م یخانومم که ه الیمهسا .ش
 .کردیم یباز

 خانوم الیش_ 

 بله 

 شما چند سالتونه؟ 

 18 

 نیکتریخان ما کوچ انیک  نیسال ازا هیاهان پس  

 طوره نیبله هم 

 خواسیگرفته بود خب به من چه م  شیجون ات الیش میدیخندیم زیر زیو ر کردمیبا مهسا پچ پچ ممن  
 .ادین

 کافه هارو اوردن رو کردم به مهسا 

 سفارش بدم؟ یخوایم یا  گهید زیدلم چ زیعز_ 

 عشوه ناز دخترونه اومد و گفت  هیمهسا  

 ... میبپرس اصال اون مهمونه منو تو که با همم الینه ممنون از ش 

 دفعه بلند شد هی الیش 

 خونه؟ میبر شهیمن حالم بده م انیک  دیببخش“ 

که   نیهم الیارش اومدم سمت خونه ش  نیمنم با ماش میارش و مهسا رو ول کرد  سین یچاره ا دمید 
 هق هقش بلند شد مینشست نیماش یتو

 ؟یکنیم هیچرا گر_ 

 .... 

 با تو ام الیش یه 

 ..... 
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 یلعنت گهید حرف بزن د 

 ..... 

 زدم کنار نویماش 

 و تا اخر عمر تنها بمونم؟هاااان؟؟؟ رمیبعد تو سوگ بگ ینکنه توقع داشت یچته چرا ابغوره گرفت نمیبب 

 نه_ 

 ه؟یپس حرف حسابت چ 

 یچیه_ 

 با هق هق گفت 

 خوامی... من ....تورو میش گهی... مال... کس... دذارمی....من ...م...ن نمانیک_ 

 برگشتم سمتش هوی 

منو بشناس من اون  یبد میباز یتمساح بتون یاشکا  نیکه با ا  ستمیخانوم من که بچه ن الیش نیبب“ 

 ”؟یدیفهم میتو زندگ یاشتباه  هیتو فقط  رمیکه حاال هم برات بم  ستمیقبل ن انیک

 .نزد یحرف گهیسرشو تکون داد و د 

مادر مرده ها نشستم گوشه اتاقم زنگ ارش  نیرفت سمت اتاقش منم ع هیخونه اون با گر میدیرس 
 اومد

 بله_ 

زد  نیکه رفت  نیبه مهسا زده که دختره هم ییجونت حرفا الیاون ش  میرو تنها نذار نایصد بار گفتم ا انیک 
 نیجون به جونن او خونواده هاشونم راض یعاشقا  انیبا ک الیگفت ش  هیگر  ریز

 ارش؟  یگیم یدار یچ_ 

 انیک  یگفته که تو تو زندگ  الیو جوابشو داده اما ش اوردهیدختره خطرناکه البته مهسا هم کم ن نیبخدا ا 
 ....میشگیاما من هم  یرهگذر هی

 .کشمشیباشه م تیواقع نایاگه ا  زنمیحرف م الیمن با ش_ 

 باشه 

 بدون در زدن داخل رفتم الیش رفتم اتاق 

 /هان؟؟؟؟ یکرد  یتو چه غلط اضاف_ 

 شده؟ یچ 
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 شده؟ یچ یگیهنوزم م_ 

 خب بگو بفهمم 

 به مهسا؟ یگفت  یتو چ_ 

 قیحقا یفقط بعض یچیه 

 ق؟یاون وقت کدوم حقا  دیببخش_ 

 به اون دختره دمیو من تورو نم یتو مال من میما مال هم نکهیا 

 فقط خفه الیخفه شو ش_ 

 ....تخت و هی یبا اون رو یبا اون دختره؟ بذارم بر یخفه بشم که بر شمینم 

 یلیس یموند دستشو گذاشت جا مهیکه زدم بهش حرفش ن  یلیبا س 

 ”. گذرمیمنو بازم ازت نم یاگه بکش  یحت یکه چ  یلیس نیتو با ا انیک  نیبب“ 

 تخوامینم گهیدست از سرم بردار تورو خدا د الیش_ 

 .چشاش پر اشک شد و منم اومدم تو اتاقم 

 

* * * 

 

شده بود  بایافتاد واقعا ز  الیرفتم تو چشمم به ش یبود وقت یعال  زیباغ همه چ میاومد  یشب عروس 
ازم خواشت باهاش برقصم منم قبول کردم   گشتیچش ازش برداشت تمام شب چشمامون دنبال هم م شدینم
و  نمیس و.سرشو گذاشت رشدیهم پخش م یمیمال کینه بگم نگاهامونبهم قفل شده بود و موز تونستمینم

 اروم گفت

 ان؟یک_ 

 بله 

 دوست دارم منو ببخش یلیخ_ 

 پس پررو نشو رقصمیکه من بخاطر مامانم باهات م  یدونیخوب م نیبب 

 ...کنهیسبزتم ادمو جادو م یچشا نیمن عاشق ا_ 

 که منو خر کنه  کنهیم فیاز من تعر  نیا  کهیخر زمون نزدول بابا ... ا یا 

 رقصمیباهات م یحاالم مجبور شمیخامت نم گهیمن د نیبب 
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 مامانتو بهونه نکن یخوایخودت م یستیمجبور ن رینخ_ 

 خوامیکه همش بهونست و من نم  دونستمیم گهیراس م دونستمیاومدم م  رونیازش جدا شدمو ب 
 قبول کنم

 کنم؟  کاریکه چ  کردمیفکر م نیگوشه نشستم به ا  هیفقط  گهیتا اخر شب د 

 من یال  کردنیم هیسارا رو بغل کردم همه گر یوقت خداحافظ 

 کرده بود  خیاومد دستمو گرفت کامل   نینازن 

 ؟ییدا یخوب_ 

 اره تکون دادم  یسرمو به معن 

 دستات سرده یلیخ_ 

 نده رینداره ناز گ بیع 

 باشه_ 

 کهی؟تنها خواهرم کس شدیگرمشون کنه اما مگه م  خواستیهمونطور دستامو گرفته بود و مثال م 
خودمو کنترول کردم  سیهم ن یچاره ا گهیاما د  برنشیم شهیهم یکنارم بودو همدمم امشب برا  شهیهم

 خونه میاومد

 . خسته بودم خوابم برد یلیشب خ 

 

* * * 

 

مث قبل دوسش  گهیبودم د نیاما بازم باهاش سر سنگ  دمیرو بخش الیش گردنیبرم نایامروز خاله ا 
کنه حقشو   ینجوریا  گهیدفعه د هیاما به خودم قول دادم اگه   شکنهیروز دوباره منو م هی دونستمینداشتم و م

 .دمیم

 درست کرده بودن رفتم اشپز خونه تزایو سارا خونه بودنو پ یظهر ناهار نخوردم ناز 

 کجان؟  هیبق_ 

 میفقط ما دو تا خونه ا دیخر 

 خورمیبعدا م نیمنو بذار تزایخب پ_ 

 باشه 
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 خندنیم زیدوتا ر نیا  دمید 

 چتونه؟ نیرو اب بخند_ 

 ییبخدا دا یچیه 

 و منم باور کردم یتو گفت_ 

 که؟  یگرمش کن بلد  یخواستم غذاتو بخور یفقط وقت یچیجون گفتم که ه ییبابا دا یا 

 تونمیم گهیکارو د  نقدیاره ا_ 

 :سارا گفت رونیهر دوشون لبخند زنان از اشپز خونه رفتن ب 

 best of luck 

حس کردم بد جور  دمیرفتم اتاقم تا عصر خواب الیخیب گنیبه اب دادن اما نم یدسته گل نایا  دمیفهم 
 صدا زدم ننیبیم یویهمه اومدن ت دمیگشنمه بلند شدم اومدم د

 ؟یناز 

 جون ییبله دا_ 

 ؟یکنیرو برام گرم م تزایهمون پ 

 و؟یکروویتو ما یبذار یستیزحمتشو خودت بکش. مگه بلد ن رینخ_ 

 کنهیداره منو مسخره م قایدق نیتکون خورد ا رتمیرگ غ 

 ..... فر شدم گذاشتم رو گاز الیخیرو گازه ب دمی.رفتم دکنمیخودم م میمعلومه که بلدم اصال نخواست 

 نشستم تا بخورم ناز و سارا بهم زل زده بودن 

 ن؟یدیادم ند  ه؟یچ_ 

 غذاتو بخور  ییبابا دا یا 

بکشم  شهیهم که نم نایکج و کوله شد جلو ا  افمیچرا تلخه؟ ق نیا  یدهنم گذاشتم .... وا یتو کهیت هی 
 قورت دادم یاز دهنم به سخت

 چرا چهرت عوض شده؟ ییدا هیچ 

 .یچیه_ 

 خوانیم رنیچرا از اشپز خونه نم نایخدا ا ی.ا خوردمیم یرو سوزوندم مجبور تزاینفهمن پ نکهیبخاطر ا 
 رم؟یمعده درد بگ
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 هویاخرو گذاشتمم دهنم   کهیت نکهیغذا رو نتونست گرم کنه .تا ا  هیشم و بگن  عیضا نایجلو ا خوامینم 
 منفجر شد نینازن

 ......... نوش جونییییید....اااا 

 ن؟یخندیچرا م هیچ 

 رو سوزونده تزایقربون داداشم برم که پ یسارا:اله 

 اصال نسوخته بود  رمینخ 

 سارا:چرا سوخته بود 

 نه 

 ..میسارا:بابا....م...ما... اونو سوزونده...بود 

 از اول سوخته بود من نسوزوندم؟  نیا  یعنیجان؟؟؟؟؟  

 ...یموز یکنه ادما  کارتونیخدا چ یا 

 عمته  یناز: موز 

 ....به خدا ادنیچقد ز میروان یادما  نیهر دو شونو دنبال کردم و خوب زدمشون با بالش. ا 

 

* * * 

 

کرده اصن برام مهم   دایحتما پ گهید یسر گرم هینداشتم معلوم بود باز  یخبر الیبود از ش یچند وقت 
گفته بود و معلوم بود   زویارشم به مهسا همه چداغ رو دلش بذارم محاله بهش زنگ بزنم   خواستمینبود و م

 .دتشیمهسا بخش

شد اددش کردم  یچ دونمی. نمیریدختر بنام نسترن ام هیدارم از  کوستیر دمیبوکمو باز کردم د سیف 
 داد امیکه ادد کردم پ  نیهم

 ”سالم“ 

 سالم_ 

 ”ن؟یخوب“ 

 شناسم؟یممنون من شما رو م 

 ”نه“ 
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 ن؟یپس چطور منو ادد کرد 

 ”.شناسمیخب من شما رو م“ 

 ؟یا... جد 

 ”اره“ 

 خب پس 

 ”بکنم؟ یازتون سوال  شهیم“ 

 دییبفرما 

 ”ن؟یخونیم یشما چ“ 

 و شما؟ یدانشگاه مرکز یپزشک 

 ”یدانشگاه مرکز یمن معمار“ 

 !!!...چه خوب 

 ”.اره من عالقه داشتم قبولم شدم“ 

چرا اما ازش خوشم اومده بود  دونمینم ومدیخوب م یلیم چت کرد به نظر دختر خچند وقت باها 
عاشقمه منو از قبال دوس داشته اوال   گفتیهمش م کردیبرخورد م یمیو بد جور صم نشستیحرفاش به دل م

روز جوابشو  هی هاگ  کهیطور خوادیواقعا منو م نیا  گفتیاما بعدا دلم م  هیو سر کار گهیدروغ م کردمیفکر م
 روز ازمم شمارمو خواست منم بهش دادم هی. ادیجونش در ب موندیکم م  دادمینم

 

* * * 

 

 الو_ 

 ؟یدیحم یاقا 

 بله خودم هستم شما؟_ 

 من نسترنم 

 ن؟یسالاااام خوب_ 

 ن؟یممنون شما چطور 

 ستمیبد ن_ 
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 .ادیمطمئنم تو هم ازم خوشت م میکه من ک  ینیبب خوامیم نمتیبب خوامیم انیک 

 .....کافه  ایمن همه جوره دوست دارم پس ب دمینم تیاااا...اره من به چهره اهم_ 

 11باشه روز پنج شنبه ساعت  

 نمتیباشه مشتاقم که بب_ 

 انیدوست دارم ک نطوریمنم هم 

 .گفتیجور خاص از ته دل م هیلبخند رو لبم نشست دوس دارمو _ 

دختر به  نیا  نقدیچرا ا دونمینم دمیبه خودم رس یلیسپرت زدم خ پیت هیگرفتم   یامادگ  یفردا کل یبرا 
رد  نینازن دمیدم در منتظر بودم د دمیزودتر رس یبودمش راه افتادم کم دهیند یحت کهیدلم نشسته بود در حال

 صداش زدم شهیم

 ناز؟ 

 سالم_ 

 ؟ییدا یکنیم کاریچ نجایسالم تو ا 

 فشرد یدستمو به گرم میکرد  یبا هم روبوس 

 مالقات دارم یکیاومدم با  

 هست حاال؟ یک_ 

 دختره کی 

 شد که دلتو ببره دایپ یکیا...ا... پس بالخره _ 

 دمشیتا حاال ند هیک  نمیدختره کنجکاوم کرده که بب نیا  یدونیاخه م 

 ؟ شیدیتا االن ند یعنیجدا؟  ؟یچ_ 

 االنه که برسه  ادینه منتظرم که ب 

 زنگ خورد میگوش 

 ”نسترن ؟ ییکجا“ 

 ومدیاش م  هیگر  یصدا 

 ؟یکه دوست دخترتو نشونم بد  نجایا  یمنو کشوند_ 

 ”نسترن؟ ؟یدوست دختر چ“ 
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 . نمتیبب خوامینم گهید_ 

اما جواب   زدمیشده منم همش زنگ م یچ دیپرسیم یه یقطع کرد دوباره زنگ زدم قطع کرد ناز ویکوش 
 دادم امیپ دادینم

 ”؟یدوس دختر چ نهیخواهر زادمه اسمش نازن نیا  نیبب“ 

 .نیدوس دخترت خوشکله خوش بخت ش 

 دادم امیپ گفتیم یچ وونهید نیا 

 .جواب بده زنمیبا خودش حرف بزن زنگ م ایب“ 

 نیدادم نازن ویزنگ زدم برداشت گوش 

 ومدیاش م  هیگر  یهستم فکر بد نکن. صدا انیمن خواهر زاده ک نیبب زمیسالم عز“ 

 .رمیمیدارم م گهید کنمیاما من باور نم  یمجبورت کرده دروغ بگ انیک  دونمیم_ 

 ”بگم که باورت بشه؟ یبابا بهت چ یا“ 

 گرفتم دستم  ویگوش 

 .یبا یدونیخودت م گهیباشه نسترن د_ 

 منه ریتقص گفتیو همش م دونستیخودشو مقصر م نینازن چارهیقطع کردم ب ویگوش 

 اروم باش  یناز یندار ینه تو گناه_ 

 کرد  یطور نیاخه اون بخاطر من ا 

 دونمیمن م زنهینداره دوباره زنگ م بیع_ 

که   گرفتمیم شیبود داشتم ات ختهیو من اومدم خونه اعصابم بد جور بهم ر میکرد  یاز هم خداحافظ 
 کرد؟  نکاروینسترن چرا ا

 گرفتم شروع کردم به نواختن  تارمویگ 

 . 

 . 

 . 

 

* * * 
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 داد امینبود تو فکرش بودم که پ یچند روز گذشت از نسترن خبر 

 ”سالم“ 

 تو نسترن؟ ییسالم کجا 

 ”اول بگو واقعا اون خواهر زادته؟“ 

 .کترهیسال کوچ هیبجون تو که خواهر زادمه از خواهر بزرگمه ازم  

 ”گمیم یزیچ هیخوب پس بهت “ 

 بگو 

 ”نوینازن شناسمیمن م“ 

 از کجا؟  یا...ا راست 

 شناسمیمنو اونقد نشناسه اما ممن م دیاون شا  میبا هم بود یتو کالس امادگ 

 نطوریکه ا- 

 ”هیاره دختر خوب“ 

 گهیمعلومه خواهر زاده منه د 

 ”با وقاره نویسنگ میلیخ“ 

 دونمیاره م 

 .... غمشو  نمیبب تونستمیحساسم نم نینازنکه من رو   دونستنیهمه م 

 

* * * 

 

 تو دانشگاه بودم که نسترن زنگ زد 

 الو نسترن؟_ 

 هان؟ یچرا بهم دروغ گفت 

 و؟یچ_ 

 شهیماه م 6 یگفت تو نامزدش  نینازن شیرفتم پ یدونیخودتو نزن به اون راه م 
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 ؟یگیم یچ_ 

 نکن یبا احساسم باز گهیبسه د 

 ....نسترن من _ 

شدم چطور تونست به نسترن دروغ بگه؟  یعصبان  یاز دست ناز  دیبوق ازاد حرف تو دهنم ماس یبا صدا 
 ...راست خونشون هیبرم ازش بپرسم. بعد از دانشگاه رفتم  دیبا

 خوشکل ما ییبه به سالم بر دا_ 

 ؟یگفت  یرو بذار کنار تو به نسترن چ نایا 

 یمییمنم گفتم دا یشیم میتو ک دیامروز اومده بود دانشگام ازم پرس  یاهان خوب شد گفت_ 

 که من نامزدتم  یکه تو بهش گفت  گهیاما اون م 

 بهش نگفتم یزیچ نیمن همچ_ 

 !!!.....اما 

 ؟یتو بهم اعتماد ندار_ 

نداره فقط  یفرق چیو ه یکه تو برام مهمتر  یدونیبگو م یبهش دگفت یزیتورو خدا اگه چ نیدارم اما نازن 
 راس بگو

 ناراحت شد یلیکه خ  دمیفهم 

 یاون گفت که تو اصال باهاش درست رفتار نکرد  یناز نیبب 

 نیباهام خوب نبود هم یفقط کم شناختمشیبود اما اونقد نم میهم کالس یاون تو امادگ  یدونیم_ 
 .نید رفتم همبد بهش نگفتم فقط گفتم که کالس دارم و زو زیمنم االن چ کردیم یحسود دیشا

 هیمنظورش چ گهیچرا پس بهم دروغ م دونمینم 

 باور کنم؟؟؟؟؟؟؟ یشدم به ک جیاصال گ  گمیمن دروغ نم گهیم ینسترنم ه نیو ا دیکامال ازم رنج  نینازن 

 چند روز بعد نسترن زنگ زد 

 انیسالم ک_ 

 ومدیاعتماد بود خوشم نم  یازش دلخور بودم چون بهم ب 

 امرتون 

 ؟یپرسیمو نمحال_ 
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 ؟یخب چطور_ 

 ؟یممنون تو چطور 

 که  ینیبیهستنم زنده م_ 

 با من نکرده یرفتار بد نیخب خواستم معذرت بخوام و بگم که من دروغ گفتم نازن 

 گردنم متورم شد  یگر گرفتم رگا 

گفت بازم بهش گوش   یهر چ چارهیبخاطرت اونو رنجوندم ب یاعتماد کرد  یب یتو احمق منو به ناز_ 
اما تو   ارمیاسم عشقم ن  گهید خواستمیخورده بودم م یکه من از عشق ضربه محکم  یدونیم بخشمتیندادم . نم

 ...یپست یلیخ بردیشبا خوابم نم یمنو کشت یدوباره جا تو قلبم باز کرد

 .کنن  یجورن همشون فقط بلدن باز هیدخترا همه  نیا  واریقطع کردم زدم د ویگوش 

 

* * * 

 

معذرت نخواسته  یعمرم از کس  یاما من غرورم مهم بودو تو  خواستمیاز ناز معذرت م  دیو با زدمیزنگ م 
 کیپس الزم نبود خودمو کوچ هیا  نهیک  یاون دختر ب  رهیگیبه دلش نم یزیچ یناز دونستمیشدم م الیخیبودم. ب

 .کنم

 یاون ب  زدویبه مهسا زنگ م یبودم به درس اما ارش جون که سر به هوا بود ه دهیامتحانام بود چسپ 
 نیبه هم وابسته بودن. از ا ادیترم با هم ازدواج کنن ز نیقرار بود بعد ا نداختیم یچاره رو هم از کار و زندگ

 ....ذاشتنیبه هم احترام م ادیز ادیجور عشق خوشم م

حاال  بردامایصداش خوابم نم یب میزدیبود شبا با هم حرف مقشنگ نسترن تنگ شده  یصدا یدلم برا 
 . که پسش زده بودم خودمم اروم قرار نداشتم

با زناشون  ایشمال اما همه  میبر میهمه دوستا خواست میشد لیگذشت و تعط  ریبالخره امتحانامم بخ 
زنگ خورده بود که جواب  هیقهر بس بود هنوز  نقدیزدم به نسترن هم ومدنزنگیهم با دوست دختراشون م ای

 داد

 زمیسالم عز_ 

 ؟یزود جواب داد نقدیکه ا  یبود یسالم منتظر زنگ کس 

 معلومه منتظر تو بودم_ 

 ...خب 

 انیک  گهیمنو ببخش د_ 
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 نمت؟یبب کیکه از نزد  یایب یخوایهنوزم نم 

 ..هنوز زوده_ 

 کنمیباهات کات م نمتیکه بب  یایمن صبرم تمومه اگه ن نیهنوز زوده؟ بب 

 .....انیاما ک_ 

اما   ختهیمن دارم برام دختر ر کهیا  افهیو ق یتپ نیبا ا یدونیکه هست فکراتو کن خودت م  ینیهم 
پس فکراتو  ستمین نطورینفرن نشم اما من ا هیبا  یکه روز  یپسرا نینشم مثل ا فیخودمو کنترول کردم تا کث

 میو حرف زد دمتید کینکه از نزدیباهام بعد از ا یایاگه ب  یایکن من قراره با دوستام برم شمال خوبه باهام ب
 ...تمومه یهمه چ یومدیاما اگرم ن  کنمیم یازت خواستگار

 ...قطع کردم و تو فکر رفتم 

نفرو استخدام کرده بودم که کار  هی بود به نامم کرده بودو اونجا یبا کالس کیمغازه رو که بوت هیبابا  
 میرو قبول کرد گهیو هم د ادیهم مشکل نداشتم اگه نسترن ب یو از نگاه ماد زدمیاوقات سر م  یمنم گاه کردیم

 ......هصبر کنم تا درسم تموم بش گهیسه سال د تونمیمن نم میکنیازدواج م

 

* * * 

 

 زنگ زدم به ارش الیخیب هیجوابش چ دمیداد فهم امیاما نسترن نه زنگ زد و نه پ  میحرکت کن دیفردا با 

 ...بله ارش_ 

 :صداشو مثل زنا کرد و گفت 

 شناسمیاغا نم  دیببخش 

 .. مثل ادم حرف بزن تیبه خر یارش باز خودتو زد_ 

 بازم صداشو همونجور کرد 

 نیبخدا اغا من شوهر دارم حامله هم هستم پس مزاحم نش 

 ومدیخندش م یصدا ادم شو....   شکنمیگردنتو دم  کشمتی: ارش به خدا قسم م گفتم

 ؟یدیم یمنو چ یا....ا.. اون وقت جواب مهسا 

 ؟یبرداشت یهمه چ یاماده ا  گهیول کن د _ 

 دنبال مهسا میریا هم مدنبال من بعد ب ایاول ب  میریتو م نیاره پس با ماش 
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 ادیپس عزت ز یاوک_ 

مهسا و  مویراه افتاد نیتو ماش میو گذاشت لیبرداشتم رفتم دم خونه ارش وسا زیاماده شدم همه چ 
 .میهم گرفت مویمر

 خرمیم نوینگه دار واسه مهسا ا گفتیهمش هر جا م دیدینم ویتو راه ارش جون که جز زن مبارکش کس 
 پس که اومد خرهیداغونم کرده بود اخر سر نگه داشتم براش لواشک م خرمیاونو م

 لیزن ذل یا_ 

 خان انیک  یا..ا.. با من بود 

 په ..نه...پ با عمت بودم_ 

 محض اطالتون من عمه ندارم 

 یغالم  نقدیکنن که ا  رتتیغ  یخاک تو اون سر ب_ 

 رو بخرمم کمه ایمهسام همه دن یمن برا ادیبابا چرا زورت م یا 

 نگاشون کردم نهیاز تو ا  دنیخندیم زیر زیر میمهسا و مر 

 ن؟یخندیم یبه چ قایدق نیخانوما االن دار_ 

 ...ایکنیمنحرفش م یکم کم دار  یدیم ادیبد  یچرا به شوهر من حرفا انیمهسا:اغا ک 

 ..دیخند 

 ...جلغوز که ابدا بهش گوش بدم انیک  نیقربونت برم من غلط کنم منحرف شم اونم ا یارش: اله 

 محکم زدم پس کله ارش که دادش در اومد یکی 

 ی...اشهیشوهر م یاالن مهسام ب  میا....اخ کشت 

 یچیه امیپشت دست نیکه با ا  یقدر سگ جون نیواسه من تو ا ارهیخاله زنکا ادا در م نیا  گهیبسه د_ 
 ...شدتینم

با  دیسع دنیهمه دوستتام رس دمیاومدم د  یوقت 4تا ساعت  دمیمون رفتم اتاقم خواب الیو میدیرس 
بود  میباران هم کالس شونیکیبود که  گهیاغا هم با زنش فقط دو دختر د  دیبا دوس دخترش حم انینامزدش شا

شال  ایو  یفندق یومانت هیداشت و  یکیتو چشم بود کمر بار کلشیپشتش بهم بود از همون دور ه گشید
 بلند سالم کردم هیک  نمیسرش بود کنجکاو شدم بب اهیس

 ..زیسالم بر دوستان عز_ 
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 ینیب یعسل  یتا انسان... چشا هیپر هی هیشب شتریدختر که ب نی!!! ای... وا دیهمه سر ها چرخ 
بود کامال محو شده بودم که  بیع  یو ب دیخوش فرم و قرمز پوستشم که کامال سف یلبها کیخوشحالت و کوچ

 بلند شد دیسع یصدا

 ...چشمو رو یپسره ب یدختر مردمو خورد 

خودمو  کنهیدخترواقعا ادمو جادو م نیاما ا  کنمینگاه نم یوقت به دختر چیکه من ه  دونستنیهمه م 
 ه؟یک  نیاهسته به باران گفتم ا  یبعد از احوال پرس دنیخندیجمو جور کردم.همه م

 :کرد و گفت  یطونیخنده ش 

 سال اخرشه خونهیم یس معمار ایدوستمه اسمش پر نیا 

 خوشبختم خانوم_ 

 :و تو دل برو گفت کیبار یبا صدا 

 ..هستم خوشوقتم ایمنم پر 

 بشر اشناست نیا  یچقدر صدا ختیدلم ر 

 دم؟یند ییمن شما رو جا دیببخش_ 

 :دختره هول شد و زود خودشو جمع کرد و گفت 

 خواستیاما من دلم م  نیشما فقط دوستاتونو دعوت کرد دونمیحم شدم ممزا دیگمون نکنم.ببخش  ریخ 
 ..شمالو بارانم لطف کردن منو اوردن با خودشون امیدب

 گهیجلبت کرده د یتوهم نزن فقط کم انیک  یاشناست...غلط کرد  یلیطرز صحبت خ نیا  خورمیقسم م 
 ....چیه

 ...اشکال نداره  نیخوش اومد کنمیخواهش م_ 

دارم به  گهیواقعا خودمم؟د نیجور محو کرد ا نیداشت که منو ا یدختره چ نیفکرم مخشوش بود ا 
 میبزن تاریو گ ایلب در میبر میخواستیهمه م رونیراحت شم. اومدم ب یدوش تا کم ری.رفتم ز کنمیخودم شک م

 .... وراکتهدختره خ نیا  گفتیو م ذاشتیارش سر به سرم م  می.راه افتاد میو شامم اونجا بخور

قرار  میطرف شد هیسمت و ما پسرا هم همه  هیدخترا همه  میبا بچه ها همه جارو درست کرد میدیرس 
 تارویگرفت گ  انیاول شا  میدرست کرد شمی. ات تاریبود همه بخونن با گ

 ..کرد  میتنظ تارویهمه منتظر بودن گ خونمیعشقم م  یبرا زنمیاول من م_ 

 ذهنم ینگاه تب دار مونده تو هی 

 عاشق شدم انگار اروم اروم کم کم 
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 قشنگت همش رو به رومه یچشما 

 تمومه یبا من همه چ یاگه باش 

 خونه واریساعت رو د کیو ت کیت 

 وونهیوقت عاشق شدنه د گهیم 

 نگو فردا نقدیا  ایدلو بزن به در 

 رهیم یبرس رید رهید یلیاخه خ 

 یجون زیتو عز 

 یتونیبگو که م 

 واسه دل تنهام 

 یمونیتا ابد م 

 یماه اسمون یجون زیتو عز 

 واسه تن خستم 

 یبونیتنها سا 

 . 

 . 

 . 

( با عشق انی)دوست دختر شاتایبود و همه ذوق کردن و ر یعال  انیشا یهمه دست زدن واقعا صدا 
 بهش نگاه کرد نوبت ارش بود به مهسا نگاه کرد

 بزنم؟ یخانومم چ_ 

 یدوس دار یهر چ 

 بهم یباشه عشقم اما بعدا نخند_ 

 ارش  گهیبابا بخون د یمن_ا 

 ...باشه بابا -ارش 

 فکر کردو بعد شروع کرد یکم 

 دل سپرده ینگو طفل 
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 نفر دلشو برده هی 

 بگو چون عاشقه قلبش 

 تا بحال از غم نمرده 

 سخته یزندگ یدونیم 

 ادهیبار حرف زور ز 

 برده که قلبش یاون کس 

 به دست غم نداده 

 منم من ینگو طفل 

 ادهیمن شهامتم ز 

 ایهنوز تو دن چکسیه 

 مثل من که دل نداده 

 مثل پروازپرنده 

 قلب اسمونا یتو 

 من دلو به عشق سپردم 

 قلب کهکشونا یتو 

 چشمات یپر زدم من تو 

 با تو من پرواز کردم 

 دمویترسیم انیمن از پا 

 دوباره اغاز کردم 

کجاست؟ چرا دور   ایپر نیمنم تو فکر بودم ا کردیبه ارش نگاه م وونیگر  یهمه کف زدن و مهسا با چشا 
 یرشته  دیسع یفکرا بودم که صدا نیساکت بمونم تو هم دیپس با شهینشسته؟ اگه به باران بگم دستم رو م

 افکارمو پاره کرد

 تو هپروت داااش یتباز رف_ 

 سین امیجور نینه بابا ا 

 ؟یدیصدات زدم نشن نقدیپس چرا ا_ 
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 کنمینگاه م ایبه پر دیخب حواسم نبود نگاهمو دنبال کرد د 

 نمیبزن بب تارویگ  نیا  ریکن حاالم بگ  اهیکلک برو خودتو س  یا...ا..ا_ 

 وقنته که نزدم یلیاما...اما مکن خ 

 نداره تو بزن بیع_ 

 از پشت سرم اومد  ییمانع شم که صدا خواستمیم 

 ...کنمیخواهش م نیبخون 

 گرفتم  تارویچرا الل شده بودم گ دونمیبود نم ایسرمو برگردوندم پر 

 از تو  وونمیدل د 

 تنها نشونم از تو 

 یادگاریعکس   هی 

 یکه خودتم ندار 

 شبهام قیشده رف 

 تنهام یلیکه خ  یوقت 

 روبروم رمشیگیم 

 ارزوم  یشیبازم م 

 بارهیداره بارون م 

 داره دهیاما چه فا 

 تورو ندارم یوقت 

 کنارم  ینیکه بش 

 بندمیچشامو باز م 

 خندمیهام م هیبه گر 

 زنمیتورو صدا م 

 دنمید یایب دیشا 

 . 

 . 
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منم تو فکر نسترن بودم کاش  ایکرد؟رفت لب در  هیچشه چرا گر نیشدم ا ایپر یاشک  یمتوجه چشما. 
 ....بود نجایاالن ا

اصوال دخترا از   گفتنیم شیو از نجابت و خوب کردنیم فیتعر ایمهسا از پر مویمر یتو راه ه الیو میرفت 
 .فهممیتو خودش داره من که بالخره م یزیدختره واقعا چ نیانگار ا  کننینم فیتعر گهیهمد

که در اتاقم باز شد با   کردمینگاه م نهییتو ا میا  کهیت 6در اوردم به بدن  راهنمویرفتم اتاقم پ میدیرس 
 سرخ شد اما بازم از رو نرفت دیتنه مو برهنه د مین یبود بدون اجازه داخل اومد درو بست وقت ایکمال تعجب پر

 خانوم؟ ایپر نیداشت یکار_ 

 گفت اره  یلرزون یبا صدا 

 نییخب بفرما_ 

 .امشب ... کنارتون باشم  خوامی...مخوامیما خوشم اومده ممن...من... از ش 

 یمنم به درک فکر ابرو نیگرفت  یمنو عوض ستمیمن ازون پسرا ن نیجان؟؟؟؟ عقلت تو سرته خانوم؟ بب_ 
 ن؟یستیخودتونم ن

 یبرام مهم ن یچیو ه چکسینه جز تو ه 

 یهست یدختر خوب کردمیفکر م کردنیم فیهمه ازت تعر خورهیاوال تو نه و شما دوما حالم ازت بهم م_ 
 ..رونیگمشو از اتاقم ب

که زدم تو صورتش خشک   یمحکم یلیببوسم که با س خواستنیکرد م  کیاومد صورتشو نزد  کمینزد 
 موند

 پست رونیگمشو از اتاقم ب_ 

 یبود هر پسر یک  گهید نیخدا ا یرفت.ا ونیمونده بود با چشم گر دشیانگشتام رو پوست سف  یجا 
رو  شهیانگشتام کبود م  یکارو کردم مطمئنم جا  نیرو پس بزنه اما منئ ا یپر نیمن بود محال بود ا یجا

 ....صورتش

 یاما جواب  ارهیدر ب یکم داره که بخواد هرزه باز  یدختر چ نیا  کردمیتا صبح خوابم نبرد همش فک م 
 .نکردم دایبراش پ

 کرده بود اما بازم معلوم بود  میترم شیرو با ارا یکبود  یکه اومد جا  میصبحانه بود زیصبح سر م 

 جون؟ ایشده پر یصورتت چ-تایر 

 .خورد افتادم چیپام پ ستین یزیچ 

کادو دادم بهت...حاال   نویاتاق من و منم ا  یاومده بود  شبیکه د  یهم بود .د بگو بگو لعنت یاخمام تو 
 ؟یکنیم یابروت نره ماست مال  نکهیبخاطر ا
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 اما بلند شدمو با شدت سمت در رفتم  نهیکه اومد کنارم بش  زدمیتو ذهنم با خودم حرف م نطوریهم 

 داداش کجا؟ صبحونت؟-دیسع 

 ندارم نوش جون لیم_ 

 ندادم تیپا از پشتم اومد اهم یصدا زدمیلب ساحل قدم م رونویزدم ب 

 !!!! انیک  -ایپر 

 دیرس کمینزد دمیرومو برگردوندم د 

حور  یکه حت  یباش تو چ ؟مطمئنیکه باالنس ش  یخوایبرا اونور روت م گهید یلیس هینکنه  ه؟یچ_ 
 ...زنمیبهش دست نم ادیبهشتم ب

 اگه من نسترنت باشم؟  یحت-ایپر 

 ...نیا  یعنی....یعنیفکر کردم تا درک کنم  قهیلحظه مخم هنگ کرد چند دق هی 

 منم نسترنت انمیمنم ک-ایپر 

 ؟یگیم یدار یچ 

 نسترن یاصن زنگ بزن به گوش- ایپر 

 ..دوست دارم زمیکرد و گفت عز  یبلند شد اوک شیگوش  یزنگ زدم صدا 

 بودم ینسترن خودم بود اما از دستش عصبان نیاره...اره... ا 

 ؟یهست یک  یچرا از اول بهم نگفت 

 .امتحانت کنم از باران خواستم کمکم کنه اونم قبول کرد  خواستمیچون م-نسترن 

 زدم یزخندپو 

 حاال امتحانت تموم شد؟ 

به خودم قول داده بودم اگه پسر  دمیتو ند یکسو به پاک  چیقربونت برم من که ه زمیاره عز- نسترن 
 ..کنم  یجلوت زانو بزنمو ازت خواستگار یبود یپاک

 ....خب حاال 

 :واقا جلوم زانو زد وونهیدختر د نیخدا ا یا 

 ؟یکنیبا من ازدواج م-نسترن 

 ...بدم لیادامه تحص  خوامیزدم گفتم: من م یلبخند 
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 رو شونم دیبلند شد با مشت کوب 

 ؟یزنیاااا...ا..ا چرا م 

 ..یکنیچون برام ناز م-نسترن 

 منم عوض تو عشوه اومدم یخب تو عوض من زانو زد 

 ه؟یحاال جوابت چ-نسترن 

 :صدامو نازک کردمو گفتم 

 ..با اجازه پدر مادرم بله 

 .یاه که چقد لذت داره که به عشقت برس  دمیبوس شویشونیبغلش کردمو پ میدیهر دومون خند 

 میمزاحم ش میایب یخب نسترن جون از خانوادت بگو ک 

 ..میما مزاحم الزم ندار ؟یچ-نسترن 

 ت؟یخواستگار امیو کجا ب یک  نمیبگو بب گهیلوس نشو د 

مثل شما  شیکیمم خونه و دو داداش دارم که ازم بزرگترن داره و مادر  یشرکت واردات هیپدرم -نسترن 
 ..یدادگستر کی هیپا لیوک شمیکیاغا دکتره و 

 هاشم یقمر بن ای 

 چرا؟-نسترن 

 دفعه قورتم ندن هی دمیاخه من از داداشات ترس 

 منن یبا شعورن و به فکر خوش یلینه اتفاقا خ-نسترن 

 ...خب پس 

 ..کننایکه بهمون شک م  الیو میبر-نسترن 

 .ندمیزن ا شاالینسترن خودمه و ا نیو به همه گفتم ا میرفت 

 تونستمیلحظه نم هینسترن کنارمه  دمیکردن.حاال که فهم  یخوشبخت یدادنو واسمون ارزو کیهمه تبر 
 ..گفت داداشم  هیک  دمیبا اشاره پرس زدیحرف م لیتو اتاقم باشم رفتم اتاقش داشت با مبا

 مردونم گرفتم یدستا نیب فشویظر یکرد رفتم کنارش نشستم دستاقطع   

 دم؟یکش  یچ دمتیدو ساعت که ند نیا  یدونیم ؟یخوب 

 :کردو گفت  ییخنده تو دلبرو 
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 ..زمیمنم دلم تنگت بود عز-نسترن 

 گرفت دستمو گذاشتم جاش  شیدلم ات دمیانگشتامو د  یصورت خوشکلش نگاه کردم جا یتو 

 ...زدمینم یلیاما بهت س  شکستمیدستمو م ییتو دونستمیزدمت دردت اومد ؟اون وقت اگه م یوقت 

 ....یچقدر مرد یثابت کرد  یلیبود که تو عمرم خوردم با اون س یلیس نیاتفاقا اون بهتر- نسترن 

بوسه عمرم  نیتر یو عال نیکه بهتر  گمیم نانیکردمو فاصله رو تموم کردم با اطم  کیخودمو بهش نزد 
دست خودمو اون بدم زود  ینبود کار دیبع دمشیبوسیم گهید کمیبود با کراهت ازش فاصله گرفتم چون اگه 

 ..بله رو داد انیبه شا تایچون ر میگرفت  کیجشن کوچ هیبلند شدمو گفتم اماده شو امشب 

 .شدم رونیچشاش برق زد دلم ضعف رفت براش و از اتاقش ب 

موهامو هم درست  ومدیبهم م یلیبود ست کردم خ اهیبا کرواتم که س یکت شلوار اسپرت مشک  هی 
بود  ومدهیهنوز ن گشتیهمه تو صالون بودن و جشن شروع بود چشام دنبال نسترن م رونیکردم و اومدم ب

 دادم کیهم تبر تایر انویمنتظر بودم به شا رونیب

 ..قسمت شمام داداش شاالیا- انیشا 

 ..االشیا 

 حاال زن شما کجاست؟-انیشا 

 .......تا حاال اماده نشده دیشا ادیاالن م 

خوشکل کرده بود که همه  نقدیا  نییپا ادینسترن م دمیهمه نگا ها سمت پله هاست برگشتم د دمید 
 ....حجابه یچقدر ب نیگردنم متورم شد ا  یبود رگا دهیپوش نیاست  یب یتونیدراز ز راهنیپ هی کردنیبهش نگاه م

 بودم یعصب  یلیخ دمیبه شدت سمتش رفتم دستشو کش کردنیم فیهمه ازش تعر 

 ؟یدیپوش هیچ نیا 

 مگه چشه؟-نسترن 

 کننیهمه نگات م ینیبیحجابه نم یچقدر ب 

 نه؟ ای دمیرسیبه خودم م یکم  دی...جشنه باگهینده د ریاه گ- نسترن 

 ؟یدیاشغال بهت نگاه کنن فهم  مشت هی خوامیدارم نم رتیمن رو زنم غ نیبب 

 .....بشم یاعصبان  نقدریا  کردیفکر نم دیترس یرو با حرص و داد گفتم حساب نایهمه ا 

 رو شونم ندازمیم ارمیب...باشه بذار برم شالمو از باال ب -نسترن 
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هم  یفرشته رو دوس دارم .اومد اما اخماش تو نیبهش انداختم چقد من ا یرفت و با شال برگشتنگاه 
 بود

مال  اتیه بایز کننینگات م نمیبب تونمیمن رو تو حساسم نم گهی....نسترن خوشکلم قهر نکن دزم؟یعز 
 .بدون نویمنه سهم منه ا

 شده دستمو بهش دراز کردم یکه راض  دمیلبخند زد فهم 

 مادمازل؟؟؟؟ نیدیافتخار م 

حرف  دینگ که تموم شد رفتم با سعناز شده بود.اه یلیخ میدیدستم گذاشت با هم رقص یدستشو تو 
 ... رو لباش زوم کرده دمید کردیپسر بد جور به نسترن نگاه م هیبزنم متوجه شدم 

 باشه؟ نیسنگ یکم  کسیم یها یکه تو پارت  فهمهیدختر چرا نم نیاه ا 

 ؟یداشت یکار  زمیشده عز یچ-نسترن سر اشاره کردم اومد  با

 یکنینسترن زود رژتو پاک م 

 از من نخواه  نویهرگز ا-نسترن 

 اریسگ منو باال ن ینسترن رو 

 .که گفتم  ینیهم کنمیرژ من چشه من پاک نم انیک- نسترن 

.همه رژاش پاک شد سرمو دور دنشیسمت پله ها بردمش باال و شروع کردم به بوس دمیدستشو کش 
 کردم

 ...حاال خوب شد 

 ش؟یاصال خوب نشد چرا پاک کرد- نسترن 

حرصش در  یحساب دمیخودم پاک کردمش.فهم قهیمنم با طر یخوب به زبون ادم گفتم اما گوش نداد 
 .ندادم تیبود اما اهم نیتا اخر شب باهام سر سنگ نییبهش زدمو اومدم پا یچشمک ارهیاومده اما به روش نم

که به   شدیباورم نم.دل تو دلم نبود  یخواستگار میریو قرار شد بعد دو سه روزم میفردا تهران رفت 
 .اوناست  هیمن خوش هیبود اما بابا گفت که خوش ینسترنم برسم.با مامان بابا هم حرف زدم مامان سخت ناراض

 

* * * 

 

 کننیصدام م یاسترس دارم ضربان قلبم باال رفته و بابا مامان ه  یلیخ یخواستگار میریامروز م 

 انیک  گهید ایشد ب رید_ 
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 . شده بودم یکردم عال  یبررس نهییبار هزارم خودمو تو ا یاومدم مامان ...برا 

 ....میهم گرفت ینیریتو راه دسته گل و ش 

 بود دهیچون کامال رنگم پر دهیرو لو م زیاسترس دارم که صورتم همه چ  نقدریا 

 چوبه دار ینه باال یرخواستگا یبر یخواینشده که م یزیچ ریاروم بگ  یچه وضعشه کم نیپسرم ا-بابا 

 مسخرم کن یااااااه بابا حاال شمام ه_ 

 اسم نسترن دستام به لرزش افتاد  دنیبلند شد با د میتو همون لحظه زنگ گوش 

 من چمه؟ یوا 

باورش  نتمیبب یحاال خودم امروز هر ک برندیقدر اعتماد به نفس داشتم که همه ازم حساب م نیمن ا 
 ....منم نیا  شهینم

 تماسو برقرار کردم 

 الو_ 

 ؟یمن خوب انیسالم ک 

 برخورد کردم یرسم یکه بابا و مامان نفهمن نستربه کم  نیبخاطر ا 

 میریم میدار میبله بله داداش تو راه_ 

 کرد  یانگار موضوعو گرفت تک خنده ا 

 ...دروغگو یخب ...خب گرفتم منتظرتم دوست دارم اغا 

 زدم یلبخند 

 جوجه؟ یکنیم اهیمارو س حاال-بابا 

 ..نه بابا جون خدا نکنه ..ارش بود خواست بهم بگه شانس خوب 

 ....دختر مردم فکر نکنه مخت تاب داره یگفتیاره جون خودت.حد اقل داداش بهش نم- بابا 

 ....میدیهمه خند 

 نسترن 

گفت   فونیمامان تو ا کردیم ستیخوشحالم خودمو اماده کردم زنگ در زده شد قلبم داشت ا یلیخ 
 ..من چقدر خوشکل شده فداش بشم من.دسته گلو دستم داد انیک  یبه استقبال ...وا میدم در رفت دییبفرما

 ممنون 
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 قابل نداره_ 

؟از  زننیمامانم بودم اه !!! چرا صدام نم یرفتن داخل نشستن تو صالون منم تو اشپز خونه منتظر صدا 
 ....اصن  ستادهیکه ا  ساعتم ادیصداشونم نم نجامیا

 .....نسترن مامان 

و بعدا پدر مادر خودم و اخر هم .... به  انیرو بردم اول به پدر مادر ک ییاماده شدم دعا خوندم و چا 
 ....میهمسفر زندگ

 هی یدانشگاه مرکز یسال چهارم پزشک انیپسرم ک نیا  نیدونیمزاحمت مارو م لی: خب دلانیپدر ک 
پسرم  یدختر گلتونو برا میحاال هم اومد نیموضوعات هم هست هیبق انیو خونه هم داره در جر کیبوت

 میکن  یخواستگار

 دو تا جوون برن با هم حرف بزنن نیا  نیاگر اجازه بد 

 .کن  ییبه اتاقت راهنما انویپدر من : بله حتما .دخترم اقا ک 

 ...میدنبالم راه افتاد داخل اتاق شد 

 دهیچه قشنگه اتاقت به ادم ارامش م نجایـ ا 

 .بغلم کرد 

فکر کنم منتظر  دیمن ـ با ؟؟یریبپذ یبه غالم رویحق یبنده  نیا  یخوشحالم حاال تو بگو حاضر یلیـ خ 
 . انیک  باش منتظر –نکن . من  تیجوابم باش. ـ تورو خدا اذ

 .......میبابا بهم نگه کرد هر دومون نشست نییپا میبا هم رفت 

باشه.دخترم نظرت  یفقط نسترن راض میندار یما هم مشکل یدیحم یاقا  نیپدر من: شما لطف دار 
 ه؟یچ

 هل کردم کامال هنگ کرده بودم گفتم 

 .فکر کنم یکم  خوامیبا اجازه شما م 

 ..کنهیخان ما دق م انیک  نیکه ا  یطولش ند ادی:باشه دخترم اما زانیپدر ک 

بهشون بگن جوابمو.رفتن منم زود رفتم اتاقم منتظر  گهیار شد دو روز داکتفا کردم و قر   یبه لبخند 
 ..زنگش موندم تلفن تو دستم بود که زنگ اومد

 انیدل ک زیسالم عز_ 

 ؟یسالم جونم خوب 

 ؟یاه چقدر خوشکل شده بود_ 
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 !!...اینداشت یتو هم دست کم 

 .....فکر نکنه دخترم چقدر هل بود فک کنم که بابام خوامیجوابم معلوم بود اما بازم گفتم م 

 یهر چ میهفته بعد عقد کن هی مویبخون غهیدو روز بعد جوابمو گفتن بهشون قرار شد اخر هفته ص 
 ....میکه زودتر بهم برس  ومدیصبر کنه منم بدم نم تونهیگفت عجله داره و نم  انیگفتم ک

 واسه عقد دیخر میاومه دنبالم بر  انیامروز ک 

 ..ومدیپسرم منتظرته زشته باال هم ن انیساعته ک مین گهینسترن؟؟؟؟ بدو د -مامان 

 ..باشه مامان اومدم_ 

 ..قطع کرد دیتا منو د زنهیحرف م یبا گوش دمیبا عجله رفتم د 

 ؟یزدیحرف م یسالم. با ک_ 

 ..شد ریکه د  میاز دوستان ...بدو بر  یکیسالم خانومم با  

 نگه داشت کیپاساژ ش کیکنار   میرفت 

 دستمو به بازوش حلقه کردم 

 خانومم چه نوع حلقه دوست داره؟-انیک 

 میکن  فیتعر موینیحاال بب_ 

 نه؟ ای شهیم دایپ قتیال  یزیچ دونمینم-انیک 

 ... کردم  یزیخنده ر 

 ...پسر چقدر مشکل پسنده نیا  میرو کرد رویبا هم تموم مغازه هارو ز 

 اد؟یخوشت نم یچیبخدا پاهام درد گرفت چرا ه انیک_ 

 ..باشه قتیکه ال  ستین یچیاخه ه 

 بود اروم گفتم یتو دلم عروس دادیبهم ارزش م نقدریکه ا  نیاز 

 چطوره؟ نیا  نیبب زمیعز_ 

 ..که روش با الماس کار شده بود  نیحلقه پالت هینگاه کرد  

 ... خوبه نیا 

 لباسامون منو به خونه رسوند دنیبعد از خر دیرو پسند یکیاخ خدا رو شکر اقا بالخره  

 باال؟ ایب_ 
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 شبه زشته ازدهیخستم ساعتم  گهینه د 

 ینه چرا زشت باشه تو شوهرم_ 

 ...اره اما بازم 

 ...منتظر موند تا داخل برم دیاروم دستمو بوس 

 ....پسر ماه بود؟ چقدر حواسش بهم بود؟ نوکرتم خدا جون نیچقدر ا 

 بودم که زنگ زد دهیتازه دراز کش 

 ....سالم خانومم اه که چقد دلم تنگته_ 

 شمیاز پ  یرفت شیپ قهیتو چند دق 

 کار کنم ؟  یخب چ_ 

 میلباس عروس بخر میبر دیبا میکار دار  یمثل بچه خوب بخواب کهه فردا کل یچیه 

 زمین حق با توعه بخواب عزاها _ 

 ....ریشب بخ 

 

* * * 

 

 خوشم اومد دیسف راهنیپ هیبا هم  میرفت 

 ان؟یچطوره ک نیا_ 

 نمیبرو بپوش تا بب 

 قشنگ بود یلیخ دمیرفتم پوش 

 نسترن؟؟ یدیپوش 

 اره_ 

 با تعجب بهم نگاه کرد و بعدشم اخم رو شو برگردوند 

 اریدرش ب 

 ومد؟یخوشت ن_ 

 کسه؟یجشن م یدونیمگه نم ادیپشتش لخته بدم م ینیبینم 
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 خوامیم نویبمن چه؟ من هم_ 

 نه نویاما ا  خرمینسترن لج نکن گرونترشو برات م 

 خوامیم نویکه گفتم من هم  نیهم_ 

 کرد و گفت  یاخم گنده ا 

 شیبه نما گرانید یبدنتو برا یخوایچرا م رهیجوب نم هیابمون تو   یجور نینسترن خانوم ا نیبب 
 ؟یبذار

 بزنم شکل قورباغه شه نیهمچ گهیم طونهیش یحرصم در اومد پسرک از خود راض 

 ش؟؟؟؟یبزن یخوایاونوقت م  یشیدستشم نم هی فیاره جون عمت حر 

 زدم یلبخند محو 

 پوشمینم دیاصن لباس سف  ای نیا  ایخان  انیک  نیبب_ 

 ..برو عوض کن رت؟یغ  یهمه بهم بگن ب یخواینسترن؟ چرا م یکن  تمیاذ  یخوایچرا م 

 ومدیداشت دنبالم م رونیچشمام پر اشک شد زود عوض کردمو زدم ب 

 ستاینسترن............وا 

 لباس دلخوامو بپوشم میاجازه ندارم روز عروس  یحت دهیم ی.. چه معنکردمیاصال به پشتم نگاه نم 

 ستادمیوا دیدستمو کش 

 نسترن؟ یاریدر م یچرا بچه باز 

 برم خونه خوامیولم کن م_ 

 ؟یتو دختر لج ؟چقدریایکوتاه نم  یبابا چرا کم 

رو که دوس دارم  یزیچ یذاریمگه من قراره چند بار ازدواج کنم که نم ؟یفهمیتو؟چرا نم ایمن لجم _ 
 ....نباشه یخواستیم کسهیم تونیبپوشم؟به من چه که پارت

 دیغر  هوی 

 یبرام از هممه چ رتمی...من رو زنم حساسم و غیاریتو دم در م گمینم یچیمن ه ی.... هر چگهیبسه د 
 ؟یدیمهمتره فهم

 که بالخره دادم در اومد  دادیقدر با حرص فشار م نیبازوم تو دستش بود ا 

 ولم کن یدستمو ناکار کرد_ 
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 ...بد جوردردم اومده دیدستشو شل کرد فهم دیانگار متوجه نبود تا د 

 ...سترن...ببخش... حواسم نبودن....ن 

من  ه؟یانگار ک  کنهیصداو زد گوش ندادم اقا فکر م یچشام پر اشک شد دربست گرفتم رفتم خونه هر چ 
 ...ستمینسترنم ادمت نکنم دختر مادرم ن گه؟منمیاومده بمن زور م  نیبهم از گل نازکتر نگفته بودن حاال ا یحت

به غذا نداشتم مامان هم نگرانم بود هفته بعد  لیدم مخاموش کردم جواب زنگاشم ندا مویگوش 
 ......بودو من هنوز لباس نداشتم دو روزه تو اتاق قفل کردم خودمو میعروس

 درو باز کن کارت دارم یخواهر-)داداش بزرگم(نایس 

 ...... 

 رمیکرده باز کن وگرنه م  تتیاون پسره اذ  ؟یناراحت نقدریشده چرا ا یچ نمیجونم باز کن بب یابج- نایس 
 پرسمیازون م

 ...بلند شدم درو باز کردم شوکه شده بود رهیحتما م هیجد دمید 

 ؟یبا خودت؟ چقد الغر شد یکرد  کاری.... چیابج- نایس 

 که نگو  ومدیقدرم به چشم م نیا  شدمویزود الغر م خوردمیغصه م  یوقت شهیهم 

 اومد رو تختم نشست 

ناراحتت کرده؟  یچ یخوریچرا غصه م یتنها خواهرم یزیکه چقدر برام عز  یدونینسترن تو م نیبب-نایس 
 ذارمیسر اون پسره باشه زندش نم ریبخدا اگه ز

 ..ناراحتم شمیاز شما دور م  نکهینه داداش فقط بخاطر ا_ 

راست  یحرفا ناراحت بش نیکه بخاطر ا  یستین یمن خواهرمو نشناسم ؟؟؟ امکان نداره تو دختر-نایس 
 ..بگو

 هیوقت گر چیتعجب کرده بود اخه من ه نایس کردمیم هیخودمو انداختم تو بغلش بلند بلند گر هوی 
 ستیتو خون من ن هیگر  دونستنیهمه م کردمینم

که اشک   ی.. کسهیاشک ک  نطوریکه بخاطرش ا  یکس  کنمیمن معلوم م هیحاال مطمئن شدم خبر-نایس 
 ...کنه  هیخون گر دیتورده خودش بانسترن منو در 

 ارومم کرد دستمو گرفت 

 رونیببرمت ب خوامیحاضر شو م 

 حوصله ندارم داداش_ 

 یببرم شهر باز مویابج  خوامیکه گفتم م  ینی..... همخودیب 
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 اومد بغلم کرد  دیرفتم مامان تا منو د نییاماده شدم پا  عیبچه ها ذوق کردم سر نیا 

 رسهیبهت نم گهید یزور کس نایجز س دونستمیم_ 

 انمیبگم از ک تونمیاندازه جذاب بود با جرئت م  یخوشکل بود ب ادیز نایس میزدم و رفت یلبخند محو 
دخترا درو و بر چقدر حرص  دمیدیخوشکلتر بود نگاه همه دخترا دنبالش بود منم دستمو تو بازوش حلقه کردم م

 ....خورنیم

 سوار شه؟ یچ خوادیخب .. خواهر ناز من اول م-نایس 

 لیترب_ 

 ...میپس بزن بر- نایس 

 ..بکل فراموشم شد انیاونور برد که ک  نوریمنو ا نقدریا  نایس میهمشونو سوار شد کیبه  کیبا هم  

 نایدلم باز پر غم شد س دمیهم بهم خوش گذشته بود تتا دم خونه رس یلیخونه خسته بودمو خ میدیرس 
 خوندینگاهمو خوب م

 مونمیم نجایامشب منم ا  میبر-نایس 

 انیک  یکارا  ادی دمیداخل همه خواب بودن رفتم لباسمو عوض کردم تا دراز کش میخوشحال شدم اومد 
در  یپتو کردم که صدا ریسرمو ز ختنیاز دلم در اره ... اشکام شروع کرد به ر  ومدیدفعه هم ن کی یافتادم حت

 بود نایاتاقم اومد فکر کردم مادرمه خودمو تکون ندادم تا بره اما س

 ....برهیزود خوابت نم نقدریا  دونمیم ؟منکهیخواب یخواهر-نایس 

 میا  شهیش یتو بهت بود ذل زده بود به چشا دیحرکت پتو رو از سرم کش هیبا  

 من؟ زیکنم که غمت دور شه عز  کاریمن چ-نایس 

 ..... 

 ؟یبهم بگو چرا ناراحت-نایس 

 .... 

 محکم بغلم کرد دیکنارم دراز کش  زنمیحرف نم دیفهم یوقت 

 یخواهر من ....ابج ی..تو خواهر منیش نیغمگ  ذارمیو نم ذارمیبخواب تا من زنده ام تنهات نم-نایس 
 خودم یکوچولو

 .کم کم چشام گرم شد و خوابم برد  یتو اغوشش احساس امنت کردم احساس دلگرم 

 

* * * 
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 ...حتما رفته مطبش ستین نایس دمیبلند شدم د 

 اروم شده بودم 

 رونیسمت ب دمیدو ومدیاز صالون م  نایداد س یصدا 

 هان ؟ ؟؟؟؟یکرد  تیخواهرمو اذ یتو به چه حق-نایس 

 .کنمیم کاریچ دارم دونمیمن خودم م نیبهتره شما دخالت نکن نای: اقا سانیک 

 ؟یدیفهم کنمیخواهرم بشه حتما دخالت م تیکه باعث اذ  یزیـ چ 

 ....خودمو رسونم بهشون شهیداره دعوا م دمید 

 .نینگ یزیشما چ کنمیخودم حلش م کنمینشده خواهش م یزیـ داداش چ 

 .....: اخهنایس 

 .امیمنتظرم باش االن م نیتو ماش انی..ک گهینگو د یزیـ نه داداش چ 

 دم در بود نایس نییزود رفتم باال حاضر شدم و اومدم پا 

 .کشمشیاشکتو در اره بخدا م  گهیدفعه د کیاگه   یـ خواهر 

 . حرفا رو نزن نینه داداش ا 

دم  نکهینه من تا ا زدیحکم فرما بود نه اون حرف م ی. سکوت بد نیبا اخم نشستم تو ماش نییرفتم پا 
 . نگه داشت کیپاساژ ش هی

 شو ادهیـ پ 

 ؟یمن : واسه چ 

 ؟یریبگ یخواینم راهنتویـ مگه پ 

 من: نه 

 .شهیم ریـ لج نکن زود باش د 

 به فروشنده گفت نکهیتا ا زدمیبپسند اصال حرف نم گفتیتو مغازه بهم م انیک  یهر چ میشد ادهیپ 

 .نیاریب راهنتونویپ نیـ خانوم بهتر 

 فروشنده: چشم حتما 

 گفت برو بپوش  انیلباس رو اورد ک 
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 پوشمیمن: نم 

 ـ چرا؟ 

 نداره تیمن: چون برام اهم 

 بابا یـ ا 

 دنبالم اومد رونیموند از پاساژ زدم ب مهیحرفش ن 

 ؟ی؟ چرا منتظر من نموند هیکارا چ  نیـا 

 ...... :من 

 ..ـ با تو ام 

 ............... 

 نیتو ماش مینشست 

 من: برسونم خونه 

 بعد میغذا بخور  میـ نوچ اول بر 

 خوامیمن: نمــــــــــــــــ 

 ـ مگه دست تو عه؟؟ 

با  گرفتیدستمو م کهیهر دفعه ا میشد ادهیدم رستورانت هر دو پ میدینداره رس دهیبحث فا دمید 
 .زدمیشدت پسش م

 غذا رو سفارش داد دوباره دستامو گرفت 

 ؟یکنیم تینسترنم چرا هم منوو هم خودتو اذ گهیـ ببخش د 

 ...... 

 گهیـ غلط کردم ببخش د 

 .یخودتو قهر نشون بد شهیکه اصال نم  کنهیبا اون چشا نگاه م یجور هی 

 ینکن تمیاذ  گهیاما د  دمیمن: باشه بخش 

 من زیبه چشم عز یـ اااا 

 دوسش دارم یلیخودمو قهر نشون بدم خ شدیاصال نم  میبا هم غذا خورد 

 • 
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گفت   انیاخر سر ک  میکرد  هیگر  یلیمامان بابا و داداشام خ یگذشت وقت خداحافظ  ریو مراسم عقد بخ 
 خوبه؟؟؟؟؟ ارمتیفردا م نیاصن هم  ششونیپ یبر یتونیم یهر وقت خواست زمیعز

سمت اپارتمانمون اونقدر تو راه صوت و  میخندمو اورد دستشو گرفتم رفت هیگر  نیبا مشت زدمش ب 
 ...که سرم درد گرفت  زدنیبوق م

 زدیگذاشت چشاش برق م  نشیس یرو نیسرمو تو ماش 

 خانوم ما خسته شده؟_ 

 ؟یدینه اونقدر.چرا پرس 

 سر جام خینشستم س هوی یداشته باش یانرژ  دیاخه واسه شب با_ 

 !!!بنداز خب ادمی یاسترس دارم توام ه  یدونیخوب م انیک  نیافر  نیافر 

 کنمیامشبم صبر م  یاخ اخ غلط کردم خانومم اصن نخوا_ 

 سین امینه نه اونجور 

 ا؟یستین لیکوچولو خودتم کم ما  یا_ 

 ان؟؟؟؟یا...ا...ا.. ک 

 ادیخوشم م دنیاااااااااااخ قربون صدا زدنت بشم من که اسمم از زبون تو شن_ 

دم در . درو برام باز کرد باورم  میدیدلش ضعف رفت برام.رس دمیخنده تو دل برو براش کردم که فهم هی 
 میاونم با مرد زندگ  اهامیکه قدم گذاشتم تو خونه رو  شهینم

 ان؟؟؟یک 

 ...جانم_ 

 هنوز داخل نرفتم اول بهم قول بده نیبب 

 ؟یتو جون بخواه خانومم .چه قول_ 

 یداریبهم برسه منو از همه درد ها و رنج ها دور نگه م یدرد چیه ینذار یم باشپشت شهیهم نکهیا 
 باشه؟

 ....وقت چیه یذاریدلم تو هم قول بده که تنهام نم زیعز  دمیزد و گفت قول م یلبخند دختر کش 

 ... زمیباشه عز 

 کمکم کرد  انیک  کردیم تیاذ  یلیداخل رفتم تا موهامو باز کنم خ میبا هم رفت 

 زنا نیتو سر ا زننیکه م  هیچ زایهمه چ نیا  دونمیاخه نم_ 
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 ؟ گهیکنم د  کاریخب چ انیبابا....ک یا 

 .همش عشقم شهینداره االن باز م بیع_ 

 دستاش منو بلند کرد یرو 

 ان؟یک  یکنیم کاریچ یه 

 ه؟یمشکل کنمیدارم زنمو بلند م_ 

 یشینه خب خسته م 

 بچه جون؟ یدار میمگه تو وزن_ 

 ....گهیخب حق با توعه اما بازم د 

 .دمیرو چش یزندگ یبود و لذت اصل میشب زندگ نیامشب بهتر 

 انیک 

 ...شهیهم یمن عشقمو دارم برا ستمیتنها ن گهیاخ امشب نسترنم مال من شد زن من همه کسم د 

 دمیبوس شویشونیو پاک پ گناهیمعصوم بود مثل بچه ها ب یلیبغلم خوابه خ دمیصبح بلند شدم د 
 بلند شدم تا براش صبحانه اماده کنم دمیشنیمنظمش رو م ینفسا یصدا

 ششیاهسته سرشو گذاشتم رو بالش بلند شدم حموم رفتم و بعد اومدم پ 

 شه؟ داریب خوادیهمسر ناز ممن نم_ 

 ریام...امم... صبح بخ 

 بد جور دهیشو که دلم برات تنگ داریهمه کسم ب ریصبح بخ_ 

 ی...ا شمیاها.....بلند م 

 شد؟ یچرا عشقم ؟چ_ 

 .نیدرد دارم هم یفقط کم یچیه 

 ارمیاالن برات مسکن م  یفدات بشم اله_ 

 برم حموم شمینه خوب م 

 برات کنمیکه صبحونه اماده م  ایباشه پس زود ب_ 

 کنمیزحمت نکش خودم اومدم درست م 

 شه؟ینه مگه م_ 
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هم  انیک  مویبود با هم صبحانه خورد دهیزحمت کش یلیخ زیم یبهتر شده بود رفتم پا رفتم حموم حالم 
 .میدیدیم لمیکنارم با هم ف

 

* * * 

 

 انیک 

 یعروس  دهیفهم یاز وقت  الیحوامو داره اما من عوض شدم ش یلینسترن خ گذرهیم مونیماه از عروس 7 
 ...تا منو به سمت خودش بکشونه کنهیتالش م یلیخ ندازهیخاطره هامون م ادیو منو  دهیم امیکردم هر روز پ

اول خواستم پاک کنم اما نکردم باز   السیاز ش  دمیبلند شد د میاس گوش  یکالس بودم که صدا  یتو 
 کردم

 دونمیم یخوایتو هم منو م یبه زود رانیا  امیبود من م یو خواه یمال من بود شهیدلم تو هم زیعز“ 
 ”تو یالیمنتظرم باش قربانت ش

 ؟یاما نسترن چ  ادیب خواستمیدلم م یتو 

 خودشو انداخت بغلم دیاومد رفتم فرودگاه دنبالش تا منو د  الیش 

 من انیسالااااااااااااااااااااااااام ک_ 

 منم به خودم فشردمش 

 ؟یخوب الیسالم ش 

 هیگر  ریزد ز هوی 

کو ؟ همش   رتتیغ  ؟یاصال به فکرم نبود  یازدواج کن  کهیبا کس د یولم کن ینامرد ش کردمیفکر نم_ 
 شد هان؟ یکه من زنتم حاال چ  یگفتیم

 .... میزنیبعدا حرف م میبر ایحاال ب 

بودم عشق اول فراموش  الیمامانم نسترنو خونه تنها گذاشتم همش با ش یضیچند روز به بهانه مر 
 چند وقته نیوابسته شدم ا الیبه ش یلیخ هینشدن

 ..سترنو طالق بدمن خوامیمامان م 

 کرده؟  کاریمگه اون دختر چ یکنیغلط م_ 

 ازدواج کنم  الیبا ش خوامیاما من م  یچیه 

 بفهم نویا  ستین یباز یزندگ نیبب_ 
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 ....گفتم  ممویمامان من تصم 

 نیمامان افتاده رو زم دمیتا رومو برگردوندم د 

 ...مامان...مامان 

 .....مارستانیبود بردمش ب فینبضشو گرفتم ضع 

 گهید نینزده به بدنش اما مراقب باش بیگذشت که اس  ریرد کرده بخ فویپسرم مادرتون سکته خف-دکتر 
 ..بهش شوک وارد نشه

نگران  یلیاومد خ  مهی. به پدرم خبر دادم سراسارمیخدا رو شکر کردمو به خودم قول دادم رو حرفش نه ن 
 ..خوبه زیدادم همه چ نانیبود بهش اطم

 .. تنها حرف بزنم انیبا ک خوامیم-مامان 

 رونیهمه رفتن ب 

 ینیبیمرده منو م یاگه نسترنو طالق بد  نیبب-مامان 

 .....که طالقش ندم  دمیباشه باشه مادر من تو خوب شو قول م_ 

 .ناراحت شد یلیمن بره خ یمادرم مامان ازش خواست که از زندگ ادتیاومد ع  یهم وقت الیش 

 

* * * 

 

. منم دانشگاه رفتم تازه نشسته بودم سر  دیچند روزه رس نیبهش ا ادیخونه نسترن ز میمامانو اورد 
 اومد  میاس گوش  یکالس که صدا

وقت  چیکه ه  مییایدر کیبرم.ما مثل دو ساحل  گهیخاله ازم تورو خواست منم مجبورم د زمیسالم عز“ 
مال توعه امروز پرواز دارم  شهیدوست دارم قلبم هم شهیباشه هم ادتی زمیمراقب خودت باش عز میرسیبهم نم

 ”تو یالیخدا حافظ. ش

 .دمینفهم یزیاز درس چ  گهیاعصابم خورد شد د 

رو  یخونه ... تمام ازاد رفتمیم ازامیفقط وقت ن موندمیخونه مادرم م شدیم کهیچند وقت به هر بهونه ا 
 ....شده بود مونییاون باعث جدا  وفتادمیم الیش ادی نمشیبب خواستمیهم از نسترن گرفته بودم نم

نسترن با لب خندون اومد سالم داد خواست ببوستم که  شهیشب بود درو باز کردم مثل هم کیخونه نزد رفتم
 نکن نسترن اعصاب ندارم_  دمیسرمو کش

 حالت خوبه؟ زمیشده عز یزیچ 
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 ؟یکنیپرس و جو م نقدیچرا ا هیچ_ 

 ...یزیمنکه چ 

 گفتم  با داد 

 خفه نسترن حوصلتو ندارم_ 

 ناراحت شدم رفتم پشت در یلیاتاق درو بست خ  یکنون رفت تو  هیگر 

 گهیدرو باز کن د یاعصابم خورده ببخش خانوم  یعشقم کم  خوامیمن...من معذرت م_ 

 ...... 

 یخانوم رونیب ایطاقت قهرتو ندارم ب یدونیاه ببخش غلط کردم م_ 

 ..... 

 افتادما نستررررررررررررررررن  یریبابا عجب گ یا_ 

 .... 

چهه مرگم شده ؟چرا هر روز  دونمیخودمو مشغول کردم نم یو یرفتم جلو ت ستین یچاره ا دمید 
 نی.هم کنهینم نکارویبدونش اون مال منه ا رمیمیروز ازم خسته شه بره؟نه نه من م هینکنه  رنجونم؟ینسترنو م

 ..بچه کوچولو ها شروع کردم به التماس نیع  دمیکه حس کردم دارم از دستش م

 غمبریبه پ ریبه پ ستیاما دست خودم ن  رنجونمیبدم پستم تورو م دونمیقربونت برم من غلط کردم م_ 
 کنمیببخش خواهش م گهیبار د هیتکرار نشه فقط  گهید دمیببخش قول م سیکه دست من ن

 قشنگش پر خون بود یکرده بود که چشا  هیگر  رنقدیدرو باز کرد ا 

 خانومم نمیاشکتو نب  رمیبم یاله  ؟یکرد  هیگر  نقدریبا خودت ؟چرا ا یکار کرد  یفدات بشم چ_ 

هست بگو من  یگفتم که از من بدت اومده؟ اگه اشکال  یزیکردم؟ من چ  یبگو من کار اشتباه انیک 
 ومدیسال درس خوندم و حاال هم تو خونه ام اما صدام در ن نقدیکار نکن نکردم ا  یگفت  کنمیخودمو اصالح م

 کنم؟؟؟؟  کاریچ وتا دم درم نرفتم تو بگ یروزه که حت 10ماه و  3 قاینرو دق رونیاجازم ب  یب یگفت

 یاحساسم من همسر گرفتم نه زندان  یرو با هق هق بهم گفت از خودم بدم اومد من چقدر ب نایهمه ا 
 ...من جور اومده هیسگ یهمه مدت با عادت ها نیاون بدون که اعتراض کنه ا  و کنمیاما اونو شکنجه م

 : و گفتم دمیحرکت انداختمش تو بغلم موهاشو بوس هیبا  

 کنمیجبران م خوامیمعذرت م ینیاشکال از منه تو بهتر  زمینه عز_ 

 ....انی.... ااخ کی.. من امترسیمن م ی...ذاریتنها م نجایخونه مامانت منو ا یریاکثر شبا م  یتو...تو حت 

 نسترن؟ نسترن؟ زم؟یشد عز یچ- 
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 یخوابوندمش رو مونیزنگ زدم دکتر خانوادگ شهیچشمم نسترنم داره پر پر م یشد جلو هوشیب دمید 
 ازامیتوجه بودم فقط وقت ن یچند وقت بهش ب نیچقدر نسترنم الغرو زرد شده چقدر من ا یتخت .... وا

 ........چیه گهیسراغش و د ومدمیم

 رونیکه بالخره دکتر اومد ب  نیزم زدمیمنتظر بودم پاهامو با ضرب م رونیدکتر اومدو من ب 

 خانومم چطوره ؟_ 

 شونهیوم باردار3خانومتون ماه  

 .....خا....نومم ؟؟؟؟یچ_ 

 نشیاریکردم بهشون و سرم دادم امافردا حتما ب  قیفعال مسکن تزر ادیم یبله اما مشکل به نظر جد 
 .مشکل کجاست میتا بفهم میانجام بد  ناتویمعا یسر هیتا  مارستانیب

 ممنون_ 

 ...و بهش توجه نشده فهیهم ضع یلیواسش سمه معلومه خ جانیه ای یذره نگران هیکه   نیمتوجه باش 

 . چند وقته خونه نبودم ممنون نیخب خب.. من ا_ 

 نسترنم نشستم دستشو گرفتم شیکردم دوباره اومدم تو اتاق پ  ییدکترو راهنما 

 رمیبم ؟یدیکش  ییقربونت برم که تمام دردا رو تنها دم؟یدستا سرده؟ من چطور اصال ند نیچقدر ا یوا 
تو ”شکمش یکردم منو ببخش گلم. دستمو گذاشتم رو  یمحل یبهت ب تیدوران زندگ نیتر یبرات که تو اساس

 ”...براتون رمیبم یکردم اله  تیهم مامان نازتو اذ هم تورو دونمیبده م یلیبابات خ ییهم ببخش بابا

 هی. سه ساعت متواتر گر رمیمیمن م ادینسترن ب ایسر بچم  یی.. اگه بالدمیاومد اصال نفهم  یاشکام ک 
گفت:   ومدیکه از ته چاه م  ییچشاشو باز کرد با صدا نکهیتا ا کردمیناز م دمویبوسیسرو صورت نسترنو م کردمویم
 !!!.....انیک

 .بهت درد دادم نقدیتن که ا نیا  رهیبم یجونم فدات بشم اله- 

 :اروموبا ناز گفت 

 من چم شده بود؟ 

 سه ماهه یتو باردار زمیعز_ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یچ 

 ؟یدونستینم یعنی_ 

 ....نرم چند دفعه هم خواستم بهت بگم درد دارم اما تو رونیب ینه خب شک کرده بودم اما تو گفته بود 
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همون نسترن  نیانگار قلبم گر گرفته بود ا  ختیریحرف بزنه اروم اروم اشکاش م گهیبغضش نذاشت د 
 منم روون شد ی. اشکاتیوضع نیمن بود که انداختمش به ا طونیش

 ....گهیاروم د  کشهیاشکات داره منو م  نیعذاب وجدان دارم ا  یبه اندازه کاف زمینکن عز هیگر  گهید_ 

 ....پرهیلی...تونم.....دلم.....خ....خین....نم 

دکتر گفت استرس برات سمه بذار زنگ بزنم غذا  شتمیمن پ نیاروم بب  گهیاون دلت بشم من د  یفدا_ 
 عشقم؟  یخوریم یسفارش بدم چ

 ندارم لی... م یچیه 

 ...اما بچم چرا  یندار لیتو م_ 

 تخت یرو اوردن گرفتم اوردم پانسترن دوس داره .غذا دونستمیسفارش دادم م تزایرفتم پ 

 هیخودم بهت بدم. بلندش کردم بالش پشتش گذاشتم و  خوامیدلم نسترن خوشکلم م زیبلند شو عز_ 
 دمیناز نسترنم پر اشک شده چشاشو بوس یگذاشتم دهنش ... باز که چشا  تزایپ کهیت

 نکن هیگر  گهیتورو جون من د_ 

 ...ب...باشه 

 یفیضع یلیخ یش تیتقو دیبا_ 

 ؟ یباردارم مواظبم یدیتو حاال که فهم 

 ..اهامیرو یمنو...منو.. ببخش فرشته  ینه بدون اونم تو همسرم_ 

 شکمش یزد و دستشو گذاشت رو یجون یلبخند ب 

 ینکن تیوقت بابا رو اذ چیباشه ه ادتیمامان خوشحالم که بابات به فکرته  زیعز  نیبب 

 .هر دوتون بشم من یفدا_ 

درد داره  یلیگرفتم معلوم بود خ  شیکه ات  کردیقدر تو خواب ناله م نیسر نسترن نشستم ا یتا صبح باال 
 .به خودم قول دادم تا مث چشام از نسترنم محافظت کنم

 

* * * 

 

 .... رو گرفت شایبراش صبحانه اماده کردم بردمش دکتر ازما 

 دو ساعت بعد 



 

 
62 

 حرف بزنم با شوهرتون تنها خوامیم -دکتر 

 افتاده؟  یچرا؟ اتفاق 

 تنها حرف بزنم دیاما با  زمینه عز-دکتر 

 ..رونینسترن با کراهت رفت ب 

 شده خانوم دکتر؟ همسرم خوبه؟ یچ_ 

 براتون ندارم یخوش یمتاسفانه خبرا 

 چ.....چطور؟_ 

درست  تونهیگذاشته و نم  نیرو جن یاثر بد  دهیبه مادر رس یباردار لیکه تو اوا  یو ترس یفشار عصب 
 ...میدی% وقت تولدم متاسفانه مادرو از دست م90نفس بکشه به احتمال 

 منه یدکتر؟ نسترن عمر منه زندگ نیگیم نیدار یچ ؟ییییییییچ......چ_ 

 جون مادرو به خطر بندازه تونهیصدمه م نیکوچکتر  نیمراقب باش ادیز 

 کنان گفتم  هیگر 

 س؟ین ی...راه گهی.... دیعنی....یپس _ 

 نیقطع نکن دیبگم بازم از خدا ام یزیچ تونمینم 

 اگه خارج از کشور ببرمش؟؟  یـ حت 

 .گنیم نویهم نیهر جا ببر نیدکتر: مطمئن باش 

 ... کار شدم  نیمن باعث ا شه؟یتا نسترن نگران نشه اما مگه م دادمیجلوه م یعاد  دیبا رونیاومدم ب 

 ؟یخانوم میبر_ 

 ؟یخوب انیک 

 میبر زمیاره عز_ 

 گفت؟  یدکتر چ 

 نیکرد هم  هیفقط توص_ 

 داشتم تا دردمو بگم زنگ زدم ارش اجیاحت  یکینسترنو رسوندم خونه به  میرفت 

 گفتم  هیبا گر 

 ااااااااااااارش_ 
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 ؟یکنیم هیگر  یشده دار یزیداداش؟....چته؟ چ 

 ...رمیمیارش دارم م  رمیمیم_ 

 امیمن االن م ؟بگوییییییییکجا 

 نشست خودمو انداختم بغلش نمیارش اومد تا تو ماش  گهید قهیدق 10ادرسو گفتم  

 ارش....ا..رش نسترنم.... نسترن ...حالش بده_ 

 شده؟ یچرا؟ اخه چ 

 نقدریوضع نسترنم ا نیسرم اور د و من باعث ا ییچه بالها الیاومدن ش  نکهیبه ارش گفتم ا انویتمام جر 
 که ارومم کرد گفت  ی... کمهیکردم که ارشم باهام شروع کرد به گر  هیگر

 ؟یکن  کاریچ ی خوایحاال م 

 .. ارشرمی...می...م من دارم ....مدونینم...نم_ 

لحظه برو مواظبش باش بهش برس تا  نینه داداش خدا نکنه توکل کن بخدا هنوزم مهلت هست از هم 
دفعه واقعا با  نیوقت سرزنشت نکردم اما ا چیه میکه ما با هم بود  یمدت نیتو ا نی... بب یبفهمه دوسش دار

رو  الینبود تو اگه ش شیزندگبه زن و  ییاعتنا  یاهل شکستن نبود اهل ب  شناختمیکه من م  انیک  ینسترن بد کرد
 ..یدادیپا م گهیبه کس د دینبا یخواستیم

 رو زخمم نمک ننداز رمیمیتورو خدا ارش خودم دارم م_ 

 خونت تا با نسترن حرف بزنه فرستمیبرو خونه منم مهسا رو م باشه 

 ..باشه_ 

 .......رو گذاشته بود یعبدالمالک  یروشن کردم اهنگ عل ستمویحال بودم دلم از همه گرفته بود س یب 

 یشهر لعنت نیاز ا  ترسمیم 

 از بام تهران از شمال شهر 

 دنج با کالس یاز کافه ها 

 تلخ مثل زهر یاز قهوه ها 

 گمت کنم  نکهیاز ا  ترسمیم 

 اثر بشه  یعشقم ب  ترسمیم 

 بدون تو تکردیچ اچهیدر 

 با اشکم خزر بشه تونهیم 
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 ریتهران شلوغه دستامو بگ 

 همدست من باش و ولم نکن 

 کشهیمنو دور از تو م نجایا 

 ظلمو در حق دلم نکن نیا 

 کنمیم هیگر  ینباش شمیپ 

 خورمیغصه م  ینباش شمیپ 

 سیخ یتو بام تهران با چشا 

 شمورمیچراغ زرده م یهر چ 

 دود داره که نقدریشهر ا نیا 

 عشقم دود شه بره  ترسمیم 

 ریتهران شلوغه دستمو بگ 

 تا دلهرم نا بود شه بره 

 کنمیپر نم یچیجاتو با ه 

 بجات ادیب تونهینم چکسیه 

 تموم شهر یپشت چراغا 

 برات خرمیبعد از تو هم گل م 

 زدمیداد م کردمیم هیزدم کنار بلند بلند گر نویماش 

خدا ........من  ؟یشنوی......مادهیز یلیسزا برام خ نیمن بد کردم ا ؟ییخداااااااااااا...... خدا .... کجا 
 ری... نگرشی.....ازم نگخوامینسترنمو م

 ....برم خونه دیشبه با 8نسترن افتادم ساعت  ادی سوختیزدم که صدام خفه شد گلوم م غیج نقدریا 

 

* * * 

 

 نسترن 

 کنهیچشه؟ کجا رفته؟ دل نگرونم اما مهسا حواسمو پرت م انیک  دونمینم 
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 ...؟؟؟ینسترن تو فکر زمیعز  -مهسا 

 کرده؟  ریچرا د انیک  دونمینه فقط نم_ 

 با ارشه ادیاالن م  -مهسا 

 ؟یدنیتو از کجا م_ 

 :مم مم کرد و گفت یکم 

 .خورهینم یخب خب احتمال دادم نسترن جون نترس شوهر خوشکلتو کس 

 لبخند زد و گفتم 

 ...رهیم نمیقدر نازه که احتمال ا نیمن ا انیک  دزدنیمعلومه که م_ 

 پررو یا 

 دمیاسمتو نپرس_ 

 نسترن خانوم؟ یپزیم یخب شب واسه ما چ 

 زدم یطونیمراقب خواهر زادت باشم.... لبخند ش دیمن با ینیبیدرست کن نم یزیچ هیخودت _ 

 .جونم یگیاره ...راه راست م 

کرده اما   هیچشاش قرمزه معلومه که گر نقدریچشه چرا ا نی!! ا یاومد .... وا  انیموقع بود که ک نیهم 
رو از خودم  یمنف ی... فکراکنم؟   کاری... من چخوادینم دیناراحته؟ شا شهیکه داره پدر م  نینکنه از ؟یواسه چ

 دور کردم خواستم بلند شم برم به اسقبالش

 ..یحرکت کن ادیز دینبا شتتیپ امیمن م نیبش زمینه ..نه عز_ 

شوهر ما مراقب من هست.. اومد کنارم به مهسا سالم کرد  نیاومد رو لبم.... پس ا  یلبخند گنده ا 
 گرفتیم یدستمم به سخت هیجلو بق یحت انیجلو مهسا اخه ک دمیخجالت کش دیبوسیهم م یدستمو گرفت و پ

 چشهه اهسته گفتم دونمینم

 ...زشته به خدا نجاستیمهسا ا انیک 

 .نداره یبیع  چیه یتو همسرم ؟یزشته چ_ 

 رونیمهسا چشاش از حدقه زده بود ب چارهیب 

 یخودت که بدتر نیگفتیم لیخان اونوقت شوهر منو زن ذل انیک- مهسا 

 منه هیمهسا خانوم نسترن زندگ_ 

 .......نطوریخوب پس که ا-مهسا 
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 .کیسر رفتم بوت هیاومدم   ری؟ حالت خوبه؟ ببخش د ینسترن عشقم درد ندار_ 

 .نینگران شدم هم یفقط کم سینه مهم ن 

 شمیمرخص م گهیخب با اجازتون من د -مهسا 

 مهسا خانوم نیچرا بمون_ 

 .شهیخونه من نباشم ناراحت م ادیبشه ب داشیاالناست که ارشم پ  رمیم گهینه د-مهسا 

 سمتمو محکم بغلم کرد دیدرو بست دو انیکه ک  نیمهسا رفت. هم مویاصرار نکرد  گهید 

 ....منو ببخش نسترنم من باهات بد کردم منو ببخش_ 

 دیدینم یاشکشو کس  یمغروره که حت انیهمون ک نیا  شدیباورم نم کردیهق هق م 

 ؟یقدر ناراحت نی؟ منو نگاه؟.... من خوبم چرا ا انیشده؟ ک یچ 

 ..نیدلم گرفته هم یکم  زمیعز  سین یزیچ_ 

 منم باور کردم؟ ویتو گفت 

 باشه؟ ینکن میبگو ازم قا یهم درد داشت ینسترنم مراقبت باش کم_ 

 بهش انداختم و گفتم باشه ینگاه شکاک 

 ان؟یک 

 جانم؟_ 

 ولش کن چیه 

 خانومم؟ یخوایم ینه بگو چ_ 

 م؟یکن  دیبرا بچمونم خر مویبگرد یکم  رونیب میبر شهیم 

 دکتر افتادم یها هیتوص ادی_ 

 یشیخسته م ادیز یراه بر یتونیتو که نم زمینسترن عز _ 

 نکن تمیاذ  گهید میبر شمینم 

 شهینه نم_ 

 گرفت با بغض گفتم  میگر 

 باشه 
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 خاطر تو گفتمنسترن ناراحت نشو واس _ 

 .....خب 

 ..بغضتو نمیدلم نب زیعز_ 

 رونیباهام ب یایکه ب  یرفته بود که تو منو دوست ندار ادمی قهیبرا چند دق ستمیمن ناراحت ن 

 انیک 

 ماه قبل افتادم 5 ادی 

 ساعت دو شبه یکجا بود  انیک- نسترن 

 به تو چه؟-من 

 چه طرز صحبته؟ نیا  -نسترن 

 کنان گفت  هیخسته شدم. گر جاتیب یدادنا ریگ  نینسترن ازت خسته شدم از یدونیم -من 

 ؟یچ یعنی -نسترن 

حسم به تو فقط  خوامیرو تو قلبم داشتم و انو م الیمن ش یدونستیدوست ندارم تو از اول م یعنی-من 
 ..عادته

 ....شد مونیزندگ دنیباعث ...پ..اش فی... کثیکردم؟ اون دختره   یخب.....م...ن چه گناه-نسترن 

 .یطالقت بدم بذارم هرزه ش خوامیتورو دوست ندارم االنم که باهاتم چون نم-من 

 ....فی.... چرا بخاطر اون دختره کثی..؟ من دوست دارم تو شوهرمیگیم یدار... یچ -نسترن 

 موند مهیکه به صورتش زدم حرفش ن  یلیبا س 

 ...نمتیبب خوامیگمشو تو اتاق نم  یحرف بزن نطوریا  الیراجع به ش گهیاگه د  کشمتیم-من 

 ..کشهیکرد ..اخ عذاب داره منو م  هیچقدر گر رهینم ادمی 

 

* * * 

 

 ناراحت شده مطمئنن اونم به فکر همون روزا رفته دمید 

 ؟یاوک  ینکن تیخودتو اذ ویبهم بگ یهم که خسته شد یخانومم اما قول بده کم میریباشه م_ 

 دمیرفت محکم لپشو بوس یلیو یلیکه دلم ق  زد یلبخند ناز 
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 ...ا....ا.. اهسته دردم اومد 

 ایخوشکل کن یحساب کنمیحاال هم برو حاضر شو تا من حموم م _ 

 .باشه 

 که بالخره خسته شد  دیقدر خر نینگه داشتم نسترن ا کیپاساژ ش هیدم  میرفت میاماده شد 

 بسه انیک  گهید میبر 

 دلم زیباشه عز _ 

 دایخونه تموم خر میخسته شده رفت یاز چهره نسترن معلوم بود حساب  میهوتل شام خورد میبا هم رفت 
هول  دهیرنگ نسترن پر دمیرو گذاشتم د کایاورم نذاشتم نسترن دست بزنه. اومدم داخل پالست  ییرو تنها

 گفتم  یهولک

 نسترن؟ یخ...خوب_ 

 دلم درد گرفت یاره فقط کم 

 .دمیبه حرفت ارزش نم یاما تو فکر کرد  میگفتم نر_ 

 .ببرمت تو اتاق ایب 

 یلیرنگش خ دمیشده بود بردمش رو تخت اروم انداختمش د نیسنگ یرو دستام بلندش کردم کم 
 .براش انجام بدم تونستمینم یچیناراحت شدم نسترنم درد داشت و من ه ادیز دهیپر

رفتم وضو گرفتم  رمیمیگرفته بود دارم م  شیبودم هم عذاب وجدان داشتم هم دلم ات داریتا صبح ب 
که هر جا   نقدریبچه دوست دارم ا یلیهر دوشون دعا کردم.من خ یسالمت یکردم برا  هینماز خوندمو از ته دل گر

 کاریون نسترن چها اما بد ولوازون فرشته کوچ  دهیبرم ببوسمش. خدا حاال به منم م خوادیدلم م نمیبیبچه م
 کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روم فشار بود با استادام حرف زدمو مشکلمو گفتم همشون  ادیبود ز ادیترم اخرم بود درسامم ز نیا 
منم از جون و دل مواظبشم  زننی.امتحانام تموم شد مهسا و مادرم هر روز به نسترن سر مکننیگفتن بهم کمک م

 . کنهیم هیتا صبح گر اوقات اونقدر درد داره که  یاما گاه

 نکن هینسترن اروم گر زمیعز_ 

حس  م؟ینجوریدرد دارم؟ من که مواظب خودمم هستم پس چرا ا نقدری.. چرا اانیک  دونمینم-نسترن 
 ..رمیمیم کنمیم

 دونمیمن م رهیگیتورو ازم نم دهیسزا رو بهم نم نیخدا ا دونمیمن م یشیتو خوب م شهینم یچینه ه_ 

 ...انیک- نسترن 
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 جانم ؟بگو همه کسم_ 

 رنج بکشه یمادر یاز ب  ینذار ویاز بچمون درست مواظبت کن  یقول بده اگه منو از دست داد-نسترن 

 ذارمیمن نم شهینم یچیگفتم بهت ه  یگیم یدار یچ_ 

 زمیدست خداست عز یباز هم مرگو زندگ-نسترن 

 یزنیبا خنجر به قلبم م کنمیحرفا رو نگو فک م نجوریا  گهید رهیتن بم نیا- نسترن 

 دمتیمن بخش یدیقدر خودتو عذاب نم نیقول بده ا گهیپس تو هم د زمیعز  گمینم گهیخب د-نسترن 
 ستمیناراحت ن میچیاز ه

چهره  نیا  گهی...... اشک تو چشام جمع شد.. اگه نتونم دیذاریتو هم قول بده که منو تنها نم-نسترن 
 ....رمیمیم نمیناز نسترنو بب

 میدلدار تونهیکسم نم  چیندارم ه یکار  یو زار هیشده حالش بده منم جز گر یماه اخر نسترن بود بستر 
 ...بده

 میخانومتونو عمل کن دیبا-دکتر 

 بده؟ نقدریحالش .... ا یعنی-من 

 میدیهر دوشونو از دست م ینطوریا  سین یچاره ا گهید-دکتر 

 .....موافقتمو اعالن کردم وونیگر  یبا چشما 

 .....................رونیساعت دکتر اومد ب میبعد از دو ون 

 

* * * 

 

 سال بعد 8 

 ..دکتر؟ دخترتون پشت خطن یالو اقا_ 

 .لطفا دیوصل کن 

 .بابا قربونت برم زیسالاااااااااااام عز 

 بچگونش گفت یبا صدا 

 رفته؟ ادتیتولد دوستم مگه  میببر خوامیشد م ری؟ د یایم یک  ییبابا_ 

 امیاالن م  ایمن قهر نکن یاالن خوشکل بابا... انتها  امینه م 
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 ...باشه بابا جون دوست دارم بوس بوس_ 

اومدن اونو تنها شدن من تموم شدن   شهیساله م 8با عجله رفتم سمت خونه .دو روز بعد دختر نازم  
 .... هشیهم یشروع شدن غم تموم شدن درد نسترنم و رفتنش برا هامویخوش

ناز شده بود  یلیبود خ دهیپوش یعروسک  راهنیپ هیدم در رفتم باال زنگو زدم انتها باز کرد  دمیرس 
 بسته بود یموهاشم خرگوش

 ؟یبه به پرنسس بابا چقدر ناز شد_ 

 عشوه اومد کامال مثل نسترن  هی 

 ....معلومه بابا من ناز بودم 

 دمیزدمو محکم گونشو بوس یلبخند 

 بابا زیهمونه عز یبگ یهر چ_ 

 ......انتها 

 ...بله مامان 

 یکادوتو جا گذاشت  ایب 

 ...مامان جون خودم یمرس 

 .دیانتها محکم گونه مامانشو بوس_ 

که   یکرده بود از روز  یخانومو دوس داشتم واقعا به دخترم مادر نیبه صورتش نگاه کردم چقدر من ا 
 .......که از همه خسته بودم کنارم موند  یینسترن من تنها گذاشته اومد با هر حالتم ساخت تو روزها دیفهم

 ....میخانوم ما رفت الیخب ش_ 

 یاز مامان دوستت تشکر کن و کادو  یوقت خداحافظ ینخور یبه سالمت دخترم مراقبت باش هر چ 
 که کارت دارم  ی.شما هم اقا زود برگرد یدوستتم بد

 سر چشم خانوم_ 

 .. دیصورت دخترمو بوس الیش 

 بابا جون؟؟؟؟ 

 ؟ییجانم بابا_ 

 ؟یچقدر منو دوست دار 

 ..ییبابا یزمیهمه چ یبابات یبا دست ازادم نوازشش کردم... تو زندگ_ 
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 دمشیکردمو بوس  ادشیدم خونه دوستش پ میدیلبخند زد .. رس 

 نبالتد امیمواظبت باش بابا من دو ساعت بعد م_ 

 .....باشه بابا جونم 

لحظه فکر کردم نسترنه اشک تو  هیکرد   یبا یروشو برگردندو با دیمحکم بغلم کردو رفت ....دم در که رس 
عشق   یکه دخترمو بغل گرفتم بو  یاوردم روز  ادیسرمو گذاشتم رو فرمون ب نیماش یچشام حلقه زد نشستم تو

 ....نسترن منو یدرد ها ی... بودادیم

 . 

 . 

 . 

 ....دخترم تو بغلم بود اما بدون مادر 

 ...مینیبار هر دومون نسترنمو بب نیاخر  یبردمش تا برا 

 ؟یمونیباهام م ینسترن!!!!! تو که گفت 

 ؟یچرا االن تنهام گذاشت 

 بدم؟ یجواب دخترمونو چ 

 بدونت بزرگش کنم؟ یچجور 

 ...بود خی خیبا هق هق دستشو گرفتم دست نسترن من  

 واقعا مرده بود؟ یعنی 

 نسترنم بلند شو بگو دروغه؟ شهیباورم نم 

 ......یتونستیبخدا که نم یمجازاتم کن یتونستیبدتر نم نیاز 

 ......بده ریبهش ش یکیکردنم دخترمو بردن تا   رونیبزور از اتاق ب دمیکشیضجه م کردمیم هیبلند بلند گر 

 شد؟؟؟؟؟یارش محکمم گرفته بود اما مگه م  زدمیدفنش کنن داد م ذاشتمینم یتو مراسم خاکسپار 

 ....اومد  الیش نکهیتا ا داشتیدخترمو مادرم نگه م زدمیکامال خودمو از دست داده بودم حرف نم 

اما اون از دخترمم مواظبت   زدمیفقط داد م کردمیداد من باهاش درست رفتار نم رییتغ مویزندگ یهمه  
 .....کردیم

 

* * * 
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 دیدیم یو ینشسته بود ت الیاومدم خونه ش 

 جانم؟ یاومد_ 

 من اماده ام میبر یاره خانوم 

 میبر_ 

 ..پارک قشنگ نگه داشتم هی کینزد 

 ال؟؟؟یش_ 

 بله؟ 

 یتو برام چه هست یبزنمو بخونم تا بفهم یزیچ هیبرات  خوامیم_ 

 و گفت دیخند زیر 

 ؟یمگه اورد تارتویگ 

 ...اره جونم_ 

 لبخند زدم هیبهش  میسبزه ها نشست نیب میدستشو گرفتم رفت 

 . 

 . 

 . 

 یکنار بغض و دلسرد 

 یاندازه همدرد  یتو ب 

 مردمیکه م  ییتو روزا 

 یکرد  یتو با من زندگ 

 یدیتو از حرفام رنج 

 یدیحالم رو فهم یول 

 تو اوج هق هقم بودم 

 یدیبه من لبخند بخش 

 امویعمره فکر در  هی 
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 مرداب سرگردون نیتو ا 

 سپارمیم امویبهت رو 

 برگردون ارویبهم در 

 لبخندت ویتو برگشت 

 غصه نجاتم داد  نیاز 

 یدعا کردم که برگرد 

 ....چقدر زود 

 ....اتفاق افتاد 

 .تو بغلم جاش دادم دمویبوس شویشونیپ 

 ....... ستیگری..هر انتها اغاز د ستین نطوریاما ا  دهیبه انتها رستموم شده و  زیهمه چ میکنیاوقات فکر م  یگاه

 پایان 

 

 :های پیشنهادی رمان 

 دانلود رمان اختر دختر زیبای قاجاری از الی نجفی 

 دانلود رمان اسارت نگاه از روشنک.ا 

 دانلود رمان کی عاشقم شدی از آمنه امیری 

 دانلود رمان نمیذارم بری از ببار بارون 

 مهنامه دانلود رمان در میان خواب هایم قدم بگذار از 

 دانلود رمان آفرت از سارا رایگان 

 دانلود رمان عصیان از نسرین ثامنی 

 ساندانلود رمان حقیقت رمانتیک قتل جلد سوم هیچک 

 

 https://novelcafe.ir/               سایت :
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