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دانشگاه  رفتمیم دیبود با 8شدم نشستم رو تخت و به ساعت نگاه کردم ساعت  داریب میآالرم گوش  یبا صدا صبح
من به  یتو زندگ یرییاتفاق فوت کردن البته تغ  هی یسالمه پدرو مادرم تو 21خونم و االن یم یاضیر یمن رشته 

شون غوطه ور بودن  یماد یو تو زندگ کردنیمکه زنده هم بودن اصال به من توجه ن  یچون اونا وقت ومدیوجود ن
روز عزادار  40پدرو مادرم فوت کردن  یتوش نکرده وقت یرییکه االن هم تغ  میداشت یتوپ یلیخ یآخه ما وضع مال

 یخونه  هکسر یهم بودن مامانم که  یاالن دلم براشون تنگ نشده چون وقت  یول ختمیاشک هم ر  کمیبودم 
 حرفا نیو ا یباز قیرف یدوست وآشنا بود بابام هم پ

بودم  ینجوریا  یبلوند که تا کمرمه اما رنگ نکردم مادرزاد یبا موها میدختر قد بلند نهیشدم و رفتم جلو آ بلند
دماغ خوشگل که عملش کردم  هیبا  یو قلوه ا یفر و بلند لب صورت یدارم با مژه ها ی_ خاکستریآب  یچشما

زن  هیکه مادرم   نهیدارم اونم بخاطر ا ییاروپا  یمرتبشون کردم در کل چهره  کمیالبته   دستیابروهام هم کش
 هی یبا شلوا ر مشک دمیپوش یخردل یمانتو کیبا اون دارم ، رفتم سرکمدم  یادیبوده ومن شباهت ز ییاروپا

رو برداشتم و  نمیماش چییوسو نکیگذاشتم ع  رونیام رو هم باز موه  یهم سرم کردم قسمت یمشک یمقنعه 
به سمت دانشگاه حرکت کردم  ادیز یلیباز کردم و با سرعت خ موتیبا ر درونشستم و  نیداخل ماش نییرفتم پا

دارم  یپورشه رو برم نایها و ا یمهمون یبرا یول برمیرو م 3دانشگاه مزدا  یدارم برا نیتا ماش 2 نگیمن تو پارک
 .هیکه مشک  نیمخصوصا ا 3من عاشق مزدا

داد زد اوه اوه کوه  یکیباال وارد کالس که شدم  یشدم و در هارو قفل کردم رفتم طبقه  ادهیدانشگاه پ دمیرس
 .دیغرور رس

مغرورم  یلیکوه غرور آخه خ  گفتنیبچه ها بهم م کل
 یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیخ

ته کالس نشسته،تو  دمیکوه غرور،باچشم دنبال سحرو عسل گشتم د  گنیبهم م کنمیاعتراض نم  نمیهم واسه
من با سحر از  نیو و آرم روعسلیرو ساخته منو سحرو ام پمونینفر دوستم که اک 4فقط با  تیکالس پر جمع  نیا

 .سیجلو دارم ن یچیبشم ه یصباگه ع  دوننیم هیاگر نه بق  امیترم وفقط در مقابل اون کوتاه م یمیهمه صم

 نمیمن هم دوننیمن عادت دارن م یهمه به سرد گهیبهش کردم د یسالم خشک و خال هیسحر نشستم و  کنار
کس گرم   چیم با هگرفت  میتصم میبلدم اما از بچگ ادیهم ز یلیمحبت بلدم خ کنم،البتهیکه هستم و محبت نم

و با محبت بعدا  یمعمولدختر  هی شمیخندم و م یم کنمیم یطونیسحر استثناست چون با اون ش یول رمینگ
و دوباره  میسال م کرد میچون االن استاد وارد شد همه به احترامش بلند شد گمیاز خودم م  شتریبراتون ب

محل  چکسیاما اصال به ه  انیعشوه م  یمرد جوونه که تموم دخترا سر کالسش کل هیاستادمون   نیا  مینشست
 .هیهم جد یلیخ دهینم

سلف  یها مکتیرو ن پیبا اک رونیب مید،رفتیگفت خسته نباش  گهیکه د  زدیدو ساعت داشت حرف م حدود
 یشکالت کیتلخ سفارش دادم با ک یقهوه  هیمن  مینشست

 کالس رو داشتم  کی نیآخه امروز هم  نمیمنم رفتم سمت ماش میپاشد میسفارش هامون رو خورد یوقت

 اوردمین نی:ترانه منم برسون ماشسحر
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نرفت وسرش  یشد ول ادهیرو شن کردم و راه افتادم دم خونشون نگه داشتم اونم پ نویسوار شد منم ماش عیسر
 یمهمون هی میرو از پنجره آورد تو وگفت امروز دعوت

 خودت برو امیب تونمینم_

 مگه دست خودته یایب دیبا_

 .…یگفتم که نم_

 .دنبالت امیرو حرف من حرف نزن م یایگفتم م  سسسسسیییه_

از پله ها رفتم باال و خودم رو رو تخت   یورفت وبه منم مهلت نداد اعتراض کنم رفتم خونه با کالفگ گفت
 نییعوض کردم رفتم پا  یتاپ و شلوار مشک کیچشمام رو بستم و بعد دوباره پاشدم و لباسام رو با  کمیانداختم 

 میلیخدمتکار خونه بود که خ خانمفعال سوسن  امیناهار نم یو سوسن خانم رو صدا زدم و بهش گفتم برا
 .مهربون بود

با  دمیپوش یشلوار مشک هیفتم بال و ر  نیمنم عاشق بارونم واسه هم زدیو رعد وبرق م دیباریبارون م داشت
رو  کمیش یرو سرم کردم و کاله کپ مشک میشال مشک دمیهم پوش یمشک وشرتیس هی یسرمه ا یمانتو

و  زدمیتو بارون قدم م نطوریهم رونیاز خونه رفتم ب  نییو رفتم پا دمیرو پوش میعروسک  یگذاشتم رو سرم کفشا
 مقصدم هم نا معلوم بود

اومدم از   ایفوق العاده ثروت مند به دن یخانواده  کی یهستم تو یبگم: من ترانه تهران میبراتون از زندگ خب
مامان  یباز قیبه دوستاش بود و بابام هم مشغول رف شیزندگ لیمامانم مشغول پز دادن وسا ادمهیکه   یوقت

زمونا بخاطر پولمون همه دوسمون  نمنزل او لیو هر ماه عوض کردن وسا متیگرون ق  یلباس ها دیمشغول خر
 یحت دادیخوش نشون نم یکس رو  چیمامانم اصال مهربون نبود و به ه نکهیداشتن همه دور وبرمون بودن با ا

 یلیمستاجر بود اون خ یمتر 50 یخونه  کی یخالم تو یطفل دادیمن هم محل نم یخاله  شدیبه خواهرش که م
 چیگرفتم ه  میاز اونجا بود که تصم  کردیاما مامانم بهش توجه نم  کردیموقتا به مامانم کمک  یلیمهربون بود خ

وقت مثل خالم نباشم از همون موقعه من شدم سنگ ،شدم کوه غرور، شدم ترانه  چیوقت مهربون نباشم ه
من باهاشون  یسالم بود مامان و بابا قصد رفتن به آلمان کردن ول 18 یوقت میروح ،بگذر یدختر، سرد و ب یتهران

شب پرواز  11واسه ساعت  دنیصبر کردم نرس یهرچ یروز برگشتشون که شد من منتظر نشستم ول یرفتم ولن
 مایسقوط کرده و هواپ رانیفالن به مقصد ا یفرداش اخبار اعالم کرد پرواز شماره  نکهیبرنگشتن تا ا یداشتن ول

ارزش نداره   دمیوب که فکر کردم دخ یکردم ول  هیاول گر  یرفتن لحظه  نیاز ب  نانیگرفته وتمام سرنش  شیآت
 .کنم  هیگر

 .دهیخونه رو انجام م یالبته سوسن خانم هم ،کارا  کنمیم یاون موقع من تنها زندگ  از

رو در  سمیخ یخونه لباسها دمیرس قهیدق 20گرفتم،بعد   شیراه خونه رو در پ گهیبودم د سیخودم اومدم خ به
 هیگشنننننه   یپخته بود منم حساب یآوردم رفتم تو آشپزخونه در قابلمه رو برداشتم سوسن خانم قورمه سبز

 یول دمیخواب کمیشدم پاشدم و رفتم تو اتاقم و  ریو نشستم تا ته خوردم خوب که س دمیعالمه واسه خودم کش
 کوک کردم  6ساعت  یرو برا میگوش
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*************************************** 

 یصدف ی هیسا هیکنم   شیتا آرا یصندل یدوش گرفتم و نشستم رو هیشدم رفتم و  داریب میآالرم گوش  یصدا با
کمرم تنگ   یدکلته برداشتم که تا جا رهنیپ هیهم زدم و رفتم سر کمدم  ملیرژ قرمز هم زدم ر هیرنگ زدم و و 

ناز بود موهام رو هم  یلیکل خ  دربود  یشکم هم مهره کار یرنگ هم بود جا یصدف شدیبود و بعد آزاد م
همرنگ  یکفشا  دمیانداختم رو سرم و شنلم رو پوش  یرنگ هم زدم شال مشک یالک صدف  کیکردم   ونینیش

بلند  فونیآ  ینشستم رو مبل همون موقعه صدا نییسانت بود رو پام کردم و رفتم پا 10لباسم رو هم که پاشنه 
 باز کرد و بالفاصله سحر اومد توشد سوسن خانم درو 

 یتر یچه ناز شد ییییییی:واسحر

 م؟یبر_

 میذوق،پاشو بر یب_

و راه  میسحر شد یحرف نداشت ،باهم سوار مازرات ششمیبود آرا دهیپوش یناز شده بود آب یلیخ میحق نگذر از
 میافتاد

 هست؟ یحاال چجور مهمون_

 هیتولد ناز _

 آها_

 مبل نشستم یشنل ها مون رو گرفت کنار سحر رو یخانم کیداخل  میرفت یوقت میدیربع به مقصد رس هی بعد

 م؟یدور برقص هی یدیافتخار م  یپسره اومد و گفت:خانم کیکه   کردمیم لیخونه رو تحل داشتم

 لطفا دیببر فیگفتم:نه آقا تشر  نیاصال حسش نبود که پاشم واسه هم  یآورده بود جلو ول  دستشو

 دست از پا دراز تر رفت ونشست سرجاش پسره

 یپسر به اون ناز یباهاش حرف زد ینجوریچرا ا وونهی:دسحر

 برو بابا دلت خوشه_

 .ادکلن فوق العاده خوشبو گرفته بودم  هیمن براش  میو بعد کادو هارو داد مینشسته بود یساعت چند

منم حوصلم سر  دنیرقصیجوونا وسط بودن و داشتن دو به دو م یو همه  میبود شام رو خورده بود 1 ساعت
 اومد  قهیدق 4ای3.بعد نییپا ادیبه سحر زنگ زدم و گفتم ب نییو رفتم پا دمیشنلم رو پوش نیرفته بود واسه هم

 نه؟ ای یایخوام برم تو هم م یمن م_

 .گردمیبرم نیمن با طن ریرو بگ چمییسو اینه من هنوز هستم ب_

 س خدافظباشه پ_
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رو بردم تو و خودم  نیماش دمیرس قهیدق 5بعد  نیخلوت بود واسه هم ابونایشدم راه افتادم خ نیماش سوار
به موهام تافت زده  نقدریلباسم رو در آوردم و رفتم حموم آخه ا دمیرس نکهیرفتم به سمت اتاقم به محض ا

 .شدیموهام داغون م دمیخواب یم ینجوریبودم که اگه ا

 .دمیو خواب دمیرو پوش میربدو شامبر صورت رونیاومدم ب  یربع تو حموم بودم وقت هی حدود

ساعت  عییییییییییییییییییییییییییییشدم به ساعت نگاه کردم،ه داریکه افتاده بود رو چشمم ب  دینور خورش با
 عیشد،سر ریساعت د مین یساعتس ول 2همون استاد جوونمون کالس دارم  ییایبود،امروز با استاد آر مینه و ن

کولم رو برداشتم و سوار   یمشک لواربا شال و ش دمیپوش یمشک یمانتو هیپا شدم و دست و صورتمو شستم 
 با سرعت جت رفتم دم در کالس دمیرس دنیکش  ییال  یشدم و بعد کل نمیماش

 زدم در

 دیی:بفرمااستاد

 رفتم میداخل به سمت صندل رفتم

 د؟یاومد  رید دیکنیاحساس نم  یخانم تهران_

 کنمیچرا احساس م _

 چه وضعه صحبت کردنه خانوووم نیا_

 نیرو صدامو کلفت کردم و گفتم مثل خودش گفتم:ا نجایا  دیامروز منو عوض کن  نیهم دیخوایبابا استاد م یا _
 رونیبرو ب دیکلمه بگ  کیچه وضع صحبته؟  نیچه وضع اومدنه ا

 ییییییییییییییییییییییییییییخانم تهران دینیبش دییبفرما_

استاد   نیا  یبرا کسرهیکه   نهیعشوه واسه ا  گمیکنار عشوه خانم نشستم،م  نیسحر پر بود واسه هم کنار
 ادیما عشوه م یالیگودز

 ینجوریبا عشقم ا گهید نمیکه عشوه خانوم گفت:نب  نوشتمیشروع کرد به درس دادن منم داشتم جزوه م دوباره
 یحرف بزن

 خندم بلند شد یصدا کهویخنده که  ریحرفش زدم ز نیا  از

 میبخند دیهست به ماهم بگ یزیاگه چ  یی:خانم تهراناستاد

 استااااد  گفتمیداشت م یاگه به شما ربط_

 از کالس  رونیب دیببر فیداد زد و گفت:تشر هوی

خواستم برم  یکه گفتم:استاد منکه همون اول م  رونیب رفتمیپاشدم و رفتم سمت در داشتم م لکسیر یلیخ
 هاااا هیبد زیچ یریدرگ رون؟خودیبرو ب دیگیحاال م دیشما نذاشت رونیب
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ساعت  کیبعد  اد،ینشستم و منتظر شدم تاسحر ب اطیح یتو مکتیشدم و نذاشتم جواب بده رو ن میج عیسر
 .فرما شدن فیخانم تشر

 ؟یجوابشو داد ینجوریچرا ا وانهی:دسحر

 _.خواست دلم

 بازم؟ یخب حاال کالس دار لهیخ _

 آره با استاد کچل کوتوله_

 وونهیو گفت د دنیکرد به خند  شروع

فک زد  یوبعد من پاشدم ورفتم سر کالسم استاد کچل کوتوله اومد و کل میو چرت وپرت گفت میربع نشست هی
 ظاهرا قصد دل کندن نداشت یزمان کالسش تموم شده بود ول

 ستاد وقت تموم شده هاا_

 دیباشه خسته نباش _

******************************************************************* 

اردو شمال که   میبر یهفته ا کی میخوایترم م انیاستراحت در م  یگفت برا  ییایکه رفتم دانشگاه استاد آر  امروز
 .میافتیفردا هم راه م

 .شب بود رفتم رو تختم و با فکر به فردا خوابم برد 8آماده بود ساعت   ساکم

حرکت بود اول  7و ربع بود ساعت  شینگاه به ساعت کردم ش هیشدم  داریاز خواب ب  ادیز یاحساس تشنگ  با
هم  دیشال سف هی دیسف یبا شلوار دم پا دمیپوش یآسمون  یآب  یمانتو هیرفتم آب خوردم بعد رفتم سر کمدم 

شدم سحر بغلم کردو  ادهیتا پ شگاهگرفتم و رفتم دم دان  یتاکس هی نییسرم کردم و ساکم رو برداشتم و رفتم پا
 سالم عجقم ییگفت وا

 سالم برو کنار آب لمبو شدم_

با ما  ییایاتوبوس هم استادا اما طفلک استاد آر  کیو  میاتوبوس ما بود  کی میوراه افتاد میاتوبوس شد  سوار
 مراقبمون باشه دیبا گفتیبود چون م

 کنارمون بود  فیتورد قایهم دق یایو استاد آر میجلو بود یسحر رو صندل منو

 یقیکالس موس  رفتمیم یساز ها دارم از بچگ یتو همه  یادیرو هم برداشته بودم،من مهارت ز تارمیبگم گ یراست
رو  لشیدل طونیشاد و ش یاردو بشم همون ترانه   نیگرفتم تو ا  میتار،تصمیو گ انویاز دف و سنتور گرفته تا پ

 .خواستم خوش بگذرونم یاما م  دونمینم

من  نیپا ایو گفتم ک سادمیمن پا شدم و رفتم وسط اتوبوس وا زدنینشسته بودن و داشتن چرت م کاریب همه
 د؟یبزنم شما قر بد تاریگ
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 یتر تمی:خراب پاعسل

 هم از خداشون بود هی. بقمیعرض کنم من چارپاکه چه    هیهم گفت پا نیآرم

 ؟یرو برداشتم و داد زدم خب چه آهنگ تارمیگ  رفتم

 ؟یبزن یمگه بلد زمیخانوم:عز عشوه

 از آرزوهامه  یکیبزنم اتفاقا  تونمیتورو م زمیعز  ؟تورو؟آرهیچ_

 طناز رو بزنه ینشده کس دهییچون از مادر زا اتهیتو فانتز یبهتره بگ_

 ینم یو در انتها کس ماسهیرو صورتت م شتیبعد پنج من آرا شهیخب حرص نخور پوستت خراب م لهیخ _
 رو دستمون یفتیم یترشیبعد م رتتیگ

 از دوباره حرف زدنش شروع کردم به زدن  یریجلو گ یخنده طناز هم قرمز شده بود منم برا ریبچه ها زدن ز ی همه

 زمونه نیا  تو

 مونهینم عشق

 هیو عشق چ یعاشق

 کدومه  وفا

 محبت رفته

 شده عادت غم

 قیرف کجا

 دوست هی کجا

 همدم هی کجا

 ایتو دن یگل

 گل رفته خار اومده  شهینم دایپ

 شهیم یچ بهار

 آغوش باد  در

 ادیرفتم از  من

 عهدو شکستم  نیا  سکوت

 ادیفر چرا
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 یوا یوا حاال

 یوا یا  یوا

 یوا یوا حاال

 یوا یوا یوا

 زمونه نیا  تو

 مونهینم عشق

 هیو عشق چ یعاشق

 کدومه  وفا

 محبت رفته

 قیشده عادتکجا رف غم

 دوست هی کجا

 همدم هی کجا

 ایتو دن یگل

 شهینم دایپ

 رفته گل

 اومده  خار

 شهیم یچ بهار

 آغوش باد  در

 ادیرفتم از  من

 عهدو شکستم  نیا  سکوت

 ادیفر چرا

 یوا یوا حاال

 یوا یوا یوا

 با حال شد یلیکه خ  کردنیم یگفتن همراه  یوا یتموم شد همه برام دست زدن بچه موقِع وا یوقت

 تو ذوق زنهیصدات م یدونیقشنگ نبود م یلیخانوم:خ عشوه
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 .دهن برامون بخون هیتو ذوق  زنهیتو که صدات نم_

 میآرزوها دار  میما باش هنوز جوون یبه فکر گوشا یستی:نههههههههههههههههههه ترانه به فکر خودت ننیآرم

خوام برم  یمن م هیصدات عال گهیمامانم م دیگفت  ینم نطوریوگرنه ا دیدیمنو نشن یخانوم: شما صدا عشوه
 خواننده شم

 ستین بیدوما آرزو بر جوانان ع هیماست من ترشه که مامانت گفته صدات عال گهینم یبقال چیاوال که ه_

 زمیییییییییییییییییییییییییخوانده شو عز برو

 من بده یصدا نیشما بگ ییییایخانم:استاد آر عشوه

 نمه افتضاحه هیفقط  سی:نه واالاااا بد ناستاد

 استاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد_

 نیبا کرام الکاتب رهیهمراهه که که حسااب گوش شنونده م غیخورده صداتون با ج کی نشیآخه خانم آفر _

به  یدادیو محل نم یکردیاخم م  یطناز گفت:ترانه جون قبال که حساب یول میدیحرف استاد همه خند نیا  از
 ؟یدینقشه کش ایتور کردن بعض ینکنه برا یگفتن کوه غرور حاال با نمک شد  یکه همه بهت م  چکسیه

 یواااااااااا یزرنگ نقدریطناز جون چرا تو ا یدـــــــــــــــــــــــــیدستم رو شد از کجا فهم یواااا_

 خانما لطفا دینی:بشاستاد

 ستادندیوسط ا ینکردم خانم تهران یالبته من که کار  د،یشما بگ ی:چشششششششششششششم استاد هرچطناز

 .دیکنیم یاستاد که به من امرو نه  ستیهم دانشگاه ن نجایا_

 طناز ساکت شد ینداد ول یاستاد جواب  گهید

 میهم بزن ما شاد ش گهیآهنگ د  هی ی:ترنیآرم

 ییایاستاد آر  ایوسط اتوبوس باشم که صدا به همه برسه گو دیبخونم با نکهیا  یبرا یدونیبسه آخه م هینه د_
 .نمیبش رمیم شنیم تیاذ

 .رو با طعنه گفتم و نشستم شنیم تیاذ

باالخره  میشاد ش کمیبخون ما  ایتحمل کرد ب شهیم ستی:حاال ناراحت نشو ترانه جون صدات او نقدرم بد نطناز
 .و شاد کردن دل مومن ثواب داره میخندیم

 شهیم نیمومنه توه یاز ثواب و مومن بودن نگو که به هر چ  گهیپوزخند زدم وگفتم: تو د هی

 .آهنگ آروم بزن  هیواسه من بزن دلم گرفته  یزنیاونا نم  یکه سحر گفت برا  میساکت بود همه

 تو تو دست من بود دست
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 گهید یاما جا  دلت

 یخودت خبر ندار تو

 گهیم نویچشمات ا اما

 کردمیبود حس م یمدت

 رهیجا اس هیدلت  که

 به بختت یپا زد پشت

 رهیمیواست جز من م یک

 یوقتا گاه هی گهیم تو

 یاشتباه  هی ادیم شیپ

 شهینم گهید هگید نه

 یتو نمونده راه واسه

 یوقتا گاه هی یگیم تو

 یاشتباه  هی ادیم شیپ

 شهینم گهید گهید نه

 یتو نمونده راه واسه

 محاله دنمید گهید

 الهیبرگشتن خ گهید

 نهیکارت هم  یسزا

 زارهیازاون نگات ب  دل

 یوقتا گاه هی یگیم تو

 یاشتباه  هی ادیم شیپ

 شهینم گهید گهید نه

 ..……یتو نمونده راه واسه

 کننیهمه بچه ها دارن نگام م دمیرو آوردم باال د سرم
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 جونم یتر رهینظ یبود صدات ب ییییییییعال  یلی:خعسل

 دختره نیهم قشنگتر از ا یلیخ زنهیم تاریهم گ یایآر  ش،استادییییخانم:ا عشوه

 :جدا استادعسل

 :بلهاستاد

 نیزنی:برامون معسل

 ری:خاستاد

 چشمام گرم شد قهیبعد چند دق میصندل یدادم به پشت هیپوزخند زدم و تک هی من

 شدم داریب یدست یتکونا با

 میدی:پاشو ترانه رسسحر

 رونیرو باز کردم و بلند شدم ورفتم ب چشمام

هارو معلوم  یداخل تا هم اتاق دیاتاقن،بر  کی ینفر تو 4داخل متل هر  دییاز استادا(:بچه ها بفرما  یکی)ییسحرا
 کنم

 کیهارو اعالم کرد منو سحر وعسلو طنازتو یاومدو هم اتاق  قهیدق 10بعد  ییسالن منتظر سحرا یتو میرفت همه
دورهم  نیگفت اتاق فالن از همه بزرگتره اگه خواست  ییهمه معلوم شد کدوم اتاق برن سحرا یم،وقتیاتاق بود
 دمیلباسا خواب مونتم رو تختم و با هتو اتاقمون و من رف میخوبه رفت نایو ا دیجمع ش

 شام میپاشو بر ی:ترسحر

اعتنا نکردم و دنبال سحر رفتم، شام به صورت   یآب زدم لباسام چروک شده بود ول  هیشدم وبه صورتم  بلند
ماهم اکثر بچه ها نشسته  زیبود و دور م دیاسات  زیما کنار م زیمرغ دادن م ی لهیبه همه ف یعنیهماهنگ بود 

 بودن

من  یدونیاصن م  رونیب امیمرتب م شهیهم وقت ندارم هم یلیترانه جون چقدر لباسات چروکه منکه خ ی:واطناز
 …من یدونیوحشت نکنن م هیتا بق کنمینگاه م هیبه خودم  نهیآخر سر تو آ  شهیمرتبم هم یلیخ

 .از برق بکشه سرم رفت  نویا  ادیب یکی ییوا_

 شییییییا_

 شیریس_

سمت  میو رفت میتموم شد همه پاشد یکنارتا سحر هم شامش رو بخوره وقت  هیشامم رو خوردم و نشستم  _
 اتاقمون

 دنبالمون ومدنیباحال کالسمون (هم داشتن م ی)بچه ها هیومهد رایسم مهرنازو
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 نیموافق میبخند کمیتو اتاق شما  امی:ممهرناز

 قت؟یجرات وحق میدورهم که مهرناز گفت بر نیرو زم مینشست میو سحر قبول کرد من

 پسرا هم باشن باحال تره ی:آره خوبه ولسحر

 میاریپسرا هم ب میشه بر نایو ا میو ن 12ساعت  نیبذار ذارنینم دارنیاستادا ب  ازدههی:االن که تازه ساعت هیمهد

 م؟یکن  کاریچ گهید میساعت ون کی:خب تا مهرناز

 .کمی میبخند میش ی:مزاحم تلفنرایسم

 میقبول کرد همه

 میبزنگ ی:خب به کمهرناز

 ییایکه طناز نشنوه گفت استاد آر  یجور کیاومد جلو و   عسل

 استقبال کردن  یلیبچه ها خ همه

 میاستاد رو ندار  ی:خب ما که شماره رایسم

به طناز  زنمیتو حمام و زنگ م رمیمن م نیبهم و گفتم:نگا کن میدارم همه سرامون رو چسبوند یفکر هیمن _
اگه   اطیتو ح رهیدنبال پسره م شهیاونم که هم  کنمیم یپسر معرف کی یخودمو جا گمیو م کنمیصدامو کلفت م

 یاستادا رو داره شماره   یهمه  ی رهکه طناز شما  ییو از اونجا برهیرو نم شیباشه که گوش اریشانس باهامون 
 ،چطوره؟ شیاز گوش  میداریرو برم ییایآر

 میاریخدا کنه شانس ب یول هی:عال عسل

 گفت: بله  یپر عشوه ا ینره زنگ زدم به طناز که با صدا رونیرو باز کردم تا صدا ب رینقشه رفتم تو حمام و ش طبق

 صدامو کلفت کردمو گفتم: سالم خانمم منم

 زمیتعجب کرده گفت: سالم عز یکه معلوم بود حساب  طناز

 یدلم برات لک زده طناز نمتیبب اطیتو ح یایازت خوشم اومده م  دمتیمتل د امروز دم  یخانم_

 ب..باشه اومدم_

رو  میرو نبرده همه حمله کرد لشیعشوه خانم موبا  دمیبچه ها شنگولن فهم دمیکه د  رونیرفتم ب قهیچند دق بعد
هامون رو داره  یبس که فضول رمز تمام گوش رایسم نیرمز گشا رمز رو باز کرد آخه ا رایطبق معمول سم شیگوش
دست فرز شماره رو زود نوشت و همه  هیمهد میکرد  دایرو پ ییایاستاد آر  نیمخاطب نیو ب میرو باز کرد شیگوش

اومد تو رفت رو تخت نشستو شروع کرد به شماره   یبرزخ یطناز با چهره  میالبته تا دور شد  میدور شد لیاز موبا
زدم  یچه گند دمیبود که فهم نجایرو خاموش کردم البته ا میگوش  عیسر هیزایگاوم االن م  دمیگرفتن منم که فهم
 .دیارز  یخب به آزار بعد ش م یول دمیزنگ طنازو با خط خودم به 
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 زنگ بزنه به استاد ی:خب کعسل

 .شهینم عیبده ضا رییصداشوتغ تونهی:ترانه،چون مسحر

 دمیبود رو برداشتم و به استاد زنگ فمیکه زاپاس تو ک  یمکارتیموافقت کردن منم س همه

 جواب داد یخواب آلود یبوق با صدا 8 ای 7 بعد

 دییبفرما_

 یبود زم،خوابیباعشوه کردمو گفتم:سالم عز صدامو

 شما؟ دیببخش_

 یشناسیعشقت رو نم  گهیوا حاال د_

 دیگرفت  ن؟اشتباهیگیم یچ شمیمتوجه نم دیببخش_

 ؟یستیمگه تو آرشام من ن_

 خانم مزاحم نشو_

 با من یدرست صحبت کن دیبا یتو پدر بچم یدونیم زمیقطع نکن عز_

 اصال من زن ندارم  سمیتو ن یتو من پدر بچه  یگیم یچ_

 کنمیم تیمن ازت شکا یخب قبول نکن ول لهیخ_

 تو یهست یک  نمیاه آدرست رو بده بب_

 پارک رو دادم و قطع کردم هی آدرس

رو  دیسع میریباحال کالس(رو دوست داره م یاز پسرا  یکی)دیفکر توپ دارم ،طناز،سع هی:خب بچه ها مهرناز
 خوبه دیبا سع شمیبق ییایسر قرار استاد آر مشیبریبعد م رونیتا بره به طناز بگه برن ب میاریم

هم از  یحال کرد واز طرف یکه کل  دیه رو بهش گفتم،سعآوردم ونقش  دویاستقبال کردن منم رفتم سع  یکل  همه
پسرا رو  میرفت میذوق کرد یکه رفتن همه کل  یرون،وقتیکرد برن ب  یقبول کرد رفت وطنازو راض ادیطناز بدش م

 طناز یسادگ نیبه ا دنیخند یهمه کل میوبهشون ماجرا رو گفت میآورد

طناز که صاف  تیاز خنده قرمز شده بود و طناز از حرص وعصبان  دیوطناز اومدن سع دیساعت سع 1بعد  خالصه
 .شده یچ مینیکنه بب  فیتعر دیاتاق اونا تا سع  میرفت رو تختش و چشاشو بست ما وپسرا هم رفت

 اتاق بودن  کیتو  انیشا رویو ام نیو آرم دیسع

دوست دارم مثل  رونیب میبر میخوا یبالش برداشتم و به طناز گفتم حاال که م هی:بچه ها از تو اتاقم دیسع
شد  ینبود و قبول نکرد با هزار چرند و پرند راض یمنطق لمیخب دل یچون من عاشق بچم ول یحامله ها باش
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بخرم  ینخور من برم برات بستن تکون نجایباردار خالصه بردمش سر قرا و بهش گفتم از هم یزنا نیشد ع کلشیه
منو سرکار  نشیتا گوش کنم استاد گفت خانوم آفر سادمیاومد منم پشت درخت وا  ییایتا رفتم استاد آر

کارتون چقدر   نیا  دیکم کنم از شما که متوجه بش  یمزتون چنان نمره ا یب یشوخ نیترم بخاطر ا د؟آخریذاریم
 .رفت و استاد هیبعد هم طناز شروع کرد به گر ذاشتیاستاد نم  یلحرف بزنه و خواستیم یزشت بوده.طناز ه

 میشده بود نیما از خنده پخش زم زدیداشت حرف م دیمدت که سع نیا  تو

در  نایشده و ا یطناز وگفتم چ یورفتم جا دمیخر یبستن کی عیاستاد رفت من سر  یبگم که وقت ی:راستدیسع
نقشه بوده  ناینشد و اصال هم شک نکرد که ا یاونم از دست من عصبان  دونمینم یزیانتها هم و وانمود کردم چ

 نیکنرو من حساب   نیداشت یواالن رابطمون با هم خوبه و اگر دوباره نقشه ا

 باحال بود یلیخ دیسع یمرس_

 قتیجرات و حق می:خب بررایسم

سرجامون  میورفت میبود همه پاشد میساعت دو ن گهیکه د  میکردیم یباز میساعت داشت هی دنیقبول همه
 خوابم بردمنم تا سرمو گذاشتم و  میدیخواب

 یمانتو هیدوش گرفتم و  هیبه بدنم دادم همه خواب بودن رفتم  یکش و قوس  هیشدم و  داریب دینور خورش با
 انیم یخنک بود باالخره برا بایهوا تقر دمیهم پوش یشال و کفش مشک هی یبا شلوار مشک دمیپوش یسبز سرباز

 .بود زییوپا میترم اومده بود

 یبرا رمیاجازه بگ  ییایاز استاد آر  دیبا دونستمیصبح بود م 7ساعت  دمیکش  قینفس عم هیو  رونیمتل رفتم ب از
 یلیما خ ا،متلیاجازه رفتم سمت در  یب نمیاصال حسش نبود برم باهاش صحبت کنم واسه هم  یرفتن ول رونیب

 ایتم کنار درماسه ها نشس نیو رو زم ایبه در دمیراه بود رس ادهیپ قهیدق 4ای3بود در کل  کیبه ساحل نزد
 .کردیآرومم م  ایامواج در  ینبود وصدا چکسیه

 یپسره اومد وگفت سالم خانم کیکه   بردمیرو بسته بودم وداشتم لذت م چشمام

 .ندادم ورومو برگردوندم جوابشو

 هنوز که فصل هلو نشده ی:خانمپسره

 دیبر دییبفرما دیمحترم مزاحم نش یآقا_

 فقط شمارتو بده تا برم رمیچششششم م _

 گفتم برو_

بچه ها جلو در  دمیرس یکه دوباره مزاحمم نشن رفتم به سمت متل وقت  نیا  یگم وگور شد منم برا  پسره
 .چون به موقع اومدم رونیاجازه رفتم ب  یب دینفهم ییایبودن خدا رو شکر استاد آر ستادهیا

 ؟ی:ترانه کجا بودسحر
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 م؟یکجا بر  میخوا یم ا،االنیرفتم لب در_

 ایلب در_

 میجک بگم که بخند هیخوام  یکه طناز گفت:م  میو رو ماسه ها نشست میرفت همه

 پاشه یمورچه که شلوار ل هیباشه؟ تونهیم یبه نظرتون چ وارهیرو د یآب  یلکه  هی:طناز

هم نزدن منم که کنارش نشسته  خندیل هی یوحت کردنیداشتن نگاش م هیبق یشروع کرد به خنده ول خودش
 از خنده  دمیبود ترک یوگفتم موش بخورتت بال عجب جوک دمیبودم لپشو کش

 نزد یحرف گهیکرد از اون ورو د  روشو

 که حوصلمون سرنره  میکار کن  ی:خب چنیآرم

 ییایبا استاد آر ندفعهیا  یول میکن  یباز قتی:جرات و حقمهرناز

 دیکن  ی:نه شما خودتون بازاستاد

 دهیحال م گهی:استاد لطفا دمهرناز

 :گفتم که نهاستاد

 گهید نیای:برایسم

 نشه یطوالن یخب ول لهی:خاستاد

 بار به منو طناز افتاد نیاول  چرخوندیرو م شهیش ریام  یبه باز میکرد  شروع

 قت؟یحق ایجرات _

 قتی:حقطناز

 یرو صورتت انجام داد ییبایتا حاال چند تا عمل ز_

 ه؟یچه سوال نی:وااا اطناز

 گهیجواب بده د_

 :سه تاطناز

 کنمیرو تقبل م نشیانجام بده تعارف نکن خودم هز  شتریب یخواست یم ستی:کم ننیآرم

 شیییی:اطناز

 و مهر ناز افتاد نیرو چرخوندن به آرم شهیش دوباره

 قت؟یحق ای:جرات مهرناز
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 جرات_

 دیاریو اداش رو هم درب دشیبخون دیشما با میگیآهنگ م  کی:ما مهرناز

 :باشه قبولهنیآرم

 شد بیسوسن خانوم تصو آهنگ

 از خانما هم کمک کنه  یکی دیآهنگ با  نیا  ی:خب برانیآرم

 امی:من مطناز

 کنهیم یباحال نقش باز یلی:نه تو نه ترانه خرایسم

 ا چرا من؟_

 میبخند کمی گهی:برو درایسم

برداشتم و سرم کردم آهنگ  یچادر رنگ کیرفتم از تو اتاقمون  نیدوست داشتم بچه هارو بخوندونم واسه هم_
 کرد  یپل شیسوسن خانوم رو مهرناز از گوش

 کردیم یباهاش لب خون نیخوندو اآرم یم آهنگ

 تاب دادم( هیمن به گردنم  نجاشیخانوم)ا خوشگل

 کمون  ابرو

 یعسل  چشم

 خانوم سوسن

 خانوم وشگلخ

 کمون  ابرو

 یعسل  چشم

 خانوم سوسن

 در خونمون( سادهیدر آورد که مثال وا نویا  یادا  نیآرم  نجایدر خونتون) ا امیخوام ب یم

 و با حالت عشوه گفتم و پشت چشم نازک کردم( نجاشی)ایایخوام ب ینم

 بابام رو در آورد( یاومد وسط دستاشو گرفت به کمرشو ادا  دیسع نجاشیبزنم با،باباتون)ا حرف

 خواد آقا ینم یوا

 در خونتون حرف بزنم با باباتون امیخوام ب یم
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 شدم عاشق دخترتون بگم

 خوام بشم من دومادتون یم

 جلو پام خم شدو مثال بهم حلقه داد( نجای)اشهینگو نه نگو نم یخاستگار امیخوام ب یم بابا

 شهیتازه عاشق ترم م هیقلب من عاشق تو نیا

 خانوم وشگلخ

 کمون  ابرو

 یعسل  چشم

 خانوم سوسن

 در خونتون حرف بزنم با باتون امیخوام ب یم

 شدم عاشق دخترتون بگم

 خوام بشم من دومادتون یم

 شهینگو نه نگو نم یخاستگار امیخوام ب یم بابا

 شهیتازه عاشق ترم م هیقلب من عاشق تو نیا

 فدات عاشق چشات شمیم

 به پات زمیریم

 یبخوا یهر چ تو

……………………… 

 یباز ی هیو بق میخنده دار شد،همه دست زدند البته به جز طناز،نشست یلیکه خ  میخوند یآهنگهم با ادا باز  هیبق
 یاز اون موقع که به من افتاد منم جرات انتخاب کردم وطناز نامرد گفت پاشم جواد  می،بگذر میرو هم کرد

 .دیخندیبود م دهیخندشو ند چکسیتاد هم که ه.اسدنیهم بچه ها خند یبرقصم که کل

 م؟ی:خب بچه ها براستاد

 یآب باز  میم؟برینیتو متل بش کاریب میم؟بری:نههه استاد کجا برمهرناز

 دیخب شما بر لهی:خاستاد

 استاد  دیایشما هم ب گهی:نه ددیسع

 دی:نه براستاد
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موش آب  یبه عبارت میبود سیهمه خ میتو آب و شروع کرد میاستاد قبول نکرد ما هم رفت  میاصرار کرد  یهرچ
 .داد فیهم ک یکه کل  میکرد  یساعت باز 2حدود  دهیکش

 بسه گهید می:بچه ها براستاد

 استاد  یعربده   ایهمزمان شد  نیکرد که ا  سشیگفت طناز رفت و خ  نویتا ا استاد

 کرد  سیکنم خودشو خگوش هممون پاره شد طناز هم فکر    یکه پرده   دیکش  یداد چنان

 ؟هاااانیختیرو من آب ر ی:تو به چه حقاستاد

 دی:ببب..ببخشطناز

 رفت سمت متل هیهم با گر بعد

 عیییتو اتاقاتون سر نی:همه براستاد

 شد؟ ینجوریا  هویچرا استاد  میشوکه شده بود هممون

طناز هم از بس  نیوا مینشسته بود کاریب 1تو اتاقامون تا ساعت  میآروم رفت  یلیوخ ستیوقت بحث ن میدیفهم
 کرد سرمون رو برد  هیگر

 تو اتاقامون میرفت میخورد یوقت میچلو کباب داشت یتو سالن غذاخور میناهار رفت یبرا

 سحر_

 جانم_

 نفهمه یکس  یکن  یکار  کی شهیتنها م یول ایبرم لب در خوادیدلم م_

 باشه گلم برو_

کردم دلم   هیرو زدم و باهاش آروم گر ستین یآهنگ دلم بشکنه حرف  ایرو برداشتم و رفتم لب در تارمیگ
و  زدمیخوب داشتم آهنگ رو م یمامان بابا هیبا  کردمیم یمثل سحر مثل عسل با مامان بابام زندگ خواستیم

زدم  دادآخر آهنگم   شهیاصال حواسم به صدام نبود که داره لحظه به لحظه بلند تر م
 ینیبیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا منو مخداااااااااااااااااااااا 

االن اونقدر تنهام   یول ستیها بود اسمش رو صدا نزدم بهش فکر نکردم چون گفتم اون حواسش به من ن سال
 نیشونه هامو گرفت برگشتم آرم یکیکه احساس کردم   کردمیم هیکنم،داشتم گر  یخوام باهاش آشت یکه م

مثل داداشم  هیپسر خوب نیرمآ  دیدستاشو دور کمرم حلقه کردو رو سرم رو بو*س* هیگر  ریزدم ز بود،بغلش کردم
 .دوسش دارم

 (ییای)استاد آرآرشام
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و من سرش داد  ختیطناز روم آب ر یوقت کردمیبودم و داشتم به لب ساحل فکر م دهیتختم دراز کش رو
و  یوقت ادمهیسالم بود با خانوادم اومدم شمال هنوز  15 یخودم موجه بود،من وقت یکارم برا  نیا  لیدم،دلیکش

کردن آتوسا هم   یکرد با هاش باز  عشاد بود شرو یبابام هم که حساب یمامانم رفت تو آب و شروع کرد به آب باز
 هوی نکهیتا ا کردیو از بابا فرار م ایوسط در رفتنیم یبا خنده و شاد دیخندیخواهرم کنارم نشسته بود و داشت م

ساعت گذششتو  کی یبود رفت تا نجاتشون بده ول دهیترس یآب بابا که حساب  ریموج اومد مامان رفت ز هی
 یکنن ول  دایگفتم اونا هم رفتن تا مامان بابام رو پ  قایرفتم به نجات غر کهاونجا بود    ومدنیکدومشون ن  چیه

شدم از اون موقع از  دینا ام یزندگاز   گهید کشهینفس نم دمید یبعد دو ساعت جسد مامان اومد به ساحل وقت
 دایداد زدم سر طناز،مامان وبابام هم پ هوی نیواسه هم یبدم اومده به خصوص از آب باز ایشمال و در

سالش بود من  13اون   میبه بعد تو خونه با آتوسا تنها بود یسالگ 15 م،ازیبود یپولدار ینشدن.ما خانواده 
 یصانع یداشتم آقا تیهامون رو کم کنم البته تو شرکت باباهم فعال نهیهز کردمیم یمراقبش بودم و سع یلیخ
 یها نهیهز ینجوریآوردم،ا  یکار بابا سر در نم  زباالخره تو اون سن اونقدر ا کردیباباهم بهم کمک م قیشف قیرف

رو هم  مامان و بابا یهم استاد دانشگاهم خونه  کنمیدرس و مدرسه مونو دادم االن هم تو شرکت بابا کار م
 یلیو خ ستادمیخودم ا یرو پا بایسرگذشت منه.من تقر نیم،ایدیجمع وجور تر خر یخونه  هیبا پولش  میفروخت

 ……خرج خودم و خواهرم خودم دادم خودم کار کردم و یسالگ 15کردم از   شرفتیپ

 ترانه

 شدم و رفتم دستو رومو شستم داریبچه ها ب یصدا با

 جونم یتر ری:صب بخسحر

 م؟یقراره کجا بر ر،امروزیصب بخ_

 یجنگل دوست جون میریم_

از اتاق که   رونیب رفتمیهم سرم کردم،داشتم م یشال مشک هی یل یپام کردم با مانتو یمشک یشلوار دم پا هی
 ها یخوریهوا فوق العاده سرده لباسات ناجوره سرما م یتر یریسحر گفت کجا م

رو سر برداشتم وسرم  ذارنیکه کج م  نایکاله از ا  هی دمیبرداشتم و پوش یبافت مشک کیو از تو ساکم  برگشتم
ربع همه  هیفوق العاده بود اصال حرف نداشت بعد  پمیرون،تیورفتم ب دمیرو هم پوش میمشک یبوتا میکردم ن

به سمت جنگل حرکت  میشد بوساومد سمتم و دستمو گرفت،همه سوار اتو  دیسحر تا منو د نییاومدن پا
صبحونه رو تو  میو نشست میپهن کرد ریو حص میشد ادهیبه مقصد و همه پ میدیبعد رس قهیدق 45حدود  میکرد

 میکرد  یرو هم وارد باز ییایالبته با هزار زحمت استاد آر  میکن  یباز یوسط میبر میو بعدش پاشد میجنگل خورد
 میکن  یکش  اریقرار شد منو استاد 

 :سحرمن

 نی:آرماستاد

 _عسلمن
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 ری:اماستاد

بگم عشوه خانوم تو گروه  یقرار شد گروه ما وسط باشه راست یچیو بعد سنگ کاغذ ق میکرد  یکش  اری خالصه
به  میاستاد به زور انتخابش کرده شروع کرد  دونهینم یاد،طفلیم یاستاد بود که از همون موقع داره عشوه خرک

اول رو که   یبودم ضربه  نیها تنها من تو زم چهی هیاول سحرو زد بعد عسل و بق  زدیخوب م یلیخ ،استادیباز
افتضاح زد پاس گرفتم و سحر و آوردم تو   نقدریرو طناز زد که ا یچرخ زدم سوم هیرو هم  یدادم دوم یجاخال

 یدادم تنها آخر یضربه ها رو جاخال یخالصه بعد از چند ضربه سحر خورد و رفت کنار و دوباره من موندم همه 
زد چنان محکم که  یضربه ا هیبودم خالصه  دهیترس یخواست بزنه منم حساب یم ییایآرمونده بود که استاد  

 .محکم توپ کبود شد یبازوم هم بخاطر ضربه  چیشد ه یو کف دستم که خون نیپرت شدم رو زم

پام گذاشت  ریدستش ز هیگلم   نینبود جز داش آرم یمنو بلند کرد و اونو کس یکیبودم که  نیرو زم نطوریهم
 گردنم  ریاون دستشو ز

 یشد تر ی:چنیآرم

 جنگ اشتباه گرفتن نیرو با زم نجایاستاد ا  نکهیفقط ا یچیه_

 که نشد  تونیزی،چ یخوام خانوم تهران ی:معذرت ماستاد

 بازوم هم از شاهکار شما کبود شد نیشد و همچن یو دستم خون نینشد فقط افتادم زم یزینه چ_

اتفاق   گهید هیباز دیکنیگله م  دیکه هنوز دار  دهیلوس بودن شمارو نشون م نیکردم ا  یخواه:من معذرت استاد
 افتهیم

 دهیلوس بودن منو نشون نم نیگفتم ا  ینسبتا بلند یبا صدا ستادمیو جلوش ا رونیاومدم ب  نیبغل آرم از
به  چیشما ه یضمنا معذرت خواه دیکنیهم مراعات خانما رو نم یکه تو باز  دهیبودن شما رو نشون م یوحش

هر  دمیاجازه نم  یول رستد نیکه واستون ارزش قائل باشه استادم  یکس  یبرا دینگهش دار خورهیدرد من نم
تون رو  یباز یوحش نیشما هم واقعا متاسفم که اسم ا یکنه برا  نیبهم توه دیکه از راه رس  یکس وناکس

 یباز دیذاریم

 رهیوبه آسمون خ دمیدراز کش نمیاونجا نبود واسه هم  ینشستم کس ریرو حص از اونجا دور شدم و رفتم  عیسر
 زدمیشدم داشتم تو دلم با خدا حرف م

خودم  یکردم و خودم رو پا  یخانوادم زندگ یکه مدت هاست ب  یاومده به من  دهینگا کار به کجا رس ایخدا
که سحرو اومد وکنارم   کردمیکلمه حساسم داشتم فکر م  نیرو ا یدونیلوس،خودت که خوب م گهیم سستادمیا

 نشست

 .یزدیحرف نم یکاش باهاش اونجور  یا  یول یلوس حساس یرو کلمه  دونمی:مسحر

 نده حال ندارم ریسحر گ_

 استاد هم با اعصاب داغون رفت  یرفت یوقت یدونینم یباشه ول_
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 دهینفهم تازه به دوران رس کهیبه من چه بره که بر نگرده مرت_

 سمت متل میساعت بعدش رفت 1و میرو هم تو جنگل خورد ناهار

******************************************************************* 

بود ومن از االن به بعد دوباره  یتهران درکل سفر خوب میگردیبرم میو دار میروز آخره و ماهم تو اتوبوس امروز
 .که سفر تموم شد  طون،االنیش یتو مسافرت بشم ترانه  گهیبود د نیکوه غرور،قرارمون هم  شمیم

خوش گذشت  کردمیروزا فکر م نیو چشامو بستم خوابم نبرد داشتم به ا یصندل یپشت یرو گذاشتم رو سرم
 .سازش دلخورم حق نداشت بهم بگه لو  ییجورا هیاز اون روز با استاد حرف نزدم و   نکهیضمن ا

 بزن تاری:ترانه پاشو برامون گنیآرم

 سیحسش ن_

 اااااا ترانه_

 نه ینینه  گمیم نیآرم  نیبش_

 خب لهیخ یریگیچرا باز پاچه م_

 شهیروز آخره دلش تنگ م گهی:آره دطناز

 بشه عیضا دیمحل ندادم بهش شا_

 ه*ر*ز*ه یآروم زمزمه کرد:دختره   اما

سحر و  یخشمم رو کنترل کنم کولم رو انداختم رو پا تونستمینم دمییبودن،دندونامو بهم سا زیت یلیخ گوشام
 ؟یگفت  یو گفتم:چ سادمیپاشدم رفتم ته اتوبوس که طناز نشسته بود،جلوش وا

 آوردم باال و محکم خوابوندم توگوشش و گفتم  د،دستمویرسیهم به من نم شیسانت10 یکفشا  ستاد،بایا  پاشد

 یدخالت نکن سیکه بهت مربوط ن  یباشه تو کار ادتی نکهیا  یبرا یاول  نیا

 یباشه پشت سر من حرف نزن ادتی نکهیواسه ا نمیزدم و گفتم ا گهید یکی

 …که هرشب  یینه من،تو ییکه ه*ر*ز*س تو  یکس  یبدون نکهیبرا ا نمیهم زدم و گفتم ا گهید یکی و

 یوقت دوننینزد همه م یحرف چینگف منم نشستم سرجام استاد هم ه یچیلبش پاره شده بود نشست و ه کنار
 .کنمیم یهرکار میعصب

 سین شیاونو ول کن حال  یحرفا یشیم تیخودت اذ ینجوریدستمو گرفت و گفت:آروم باش دوست من،ا سحر

 سحرو چشامو بستم یرو گذاشتم رو شونه  سرم

 تهرون میدیپاشو رس یتر_
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 بعد از ظهر بود 6کردم ساعت   ینگاه میت مچباز کردم به ساع چشمامو

 گرفتم رفتم خونه  یشدم و تاکس ادهیپپ

 دمیدوش گرفتم و خواب هیخسته بودم  یلیخ دمیآبو سرکش  شهیو ش خچالیسر  رفتم

کرد دست وصورتمو شستم   شهینم شیخب کار یشدم اصال حس دانشگاه نبود ول داریب میآالرم گوش  یصدا با
خوشگلم شدم و راه افتادم داشتم با سرعت  یسوار مزدا دمیپوش یبا مانتو سرمه ا میوشلوار جذب سرمه ا

از پشت   یفرمونو چرخوندم که باهاش برخورد نکنم ول رونیاز تو کوچه اومد ب  نیماش کیتو کوچه که  رفتمیم
 نمیزد محکم به ماش یکی

 هوار زدن یآماده شدم براشدم و   ادهیتوپ پر پ با

 شد اما من نگاش نکردم و چشامو بستم و شروع کردم هوار زدن ادهیهم پ طرف

 ؟یکنیها؟ چرا فاصله رو حفظ نم یاریدر م یباز یتو کوچه چرا وحش رمیدارم م ینیبیمردک م یهو

 بدنم داغ شد ییایاستادآر  دنیبا د کردمیکاش نم  یا  یباز کردم ول چشامو

 ن؟یخطاب کن یمنو وحش نیدوست دار یلیخ نکهیمثل ا یخانم تهران استاد

 خ*ر*ا*ب شده بود کمیانداختم که   شیمشک ینگاه گذرا به فرار هینزدم و  یحرف

 شدم و پامو گذاشم رو گاز و رفتم دانشگاه نیماش سوار

 دمییراهتون نم نیاز من برس  رتریهم دم دانشگاه بود گفت د ییایآر  دمیرس یوقت

 خورهیرفتم تو معلوم بود داره حرص م یمحل ندادم و با آرامش خاص اصال

 که من جلو تر رفتم طناز داد زد ه*ر*ز*ه اومد  ییاز اونجا  یول میوارد کالس شد باهم

بود در نگاه  ییایاز عقب دستمو گرفت آر  یکیحمله کنم سمتش که  خواستمیجلودارم نبود م یچیواقعا ه گهید
 دیکه گوشم سوت کش  دیکش  یچنان عربده ا هویاول آروم بود اما 

 نیتوه یچ ینیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنش،یخانم آفر_
 رونیاالن ب  نید؟همیکنیم

ه داد زد اشاره کرد و دوبار   رونیدستش به ب با
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونیب

 از کنارم رد شد و گفت دختره خر  رونیب رفیداشت م طناز

 و طناز رو هل دادم رونیب دمیاز دست استاد کش  دستمو

 خر؟آره؟ یگیم یبه ک یعوض
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 خانوما نی:بس کناستاد

 رو شعوریب یکرد دختره   شیته دلم از دفاع کردن استاد گرم شده بود واقعا ممنونش بودم خوب ضا_

******************************************************************* 

 کنهیم نیبودم دختره خر بهم توه یبه فکر تالف یحساب

 .کنم  کارشیچ دونستمیترم بود م انیپا یامتحانا  گهیروز د چند

 شدمو به سمت پاساژ رفتم نمیخانم جوونمون بود بود سوار ماش یاز استادا  یکیحاال فردا تولد  الیخیب

 کنم  دایخوب پ یکادو   هیتا  گشتمیمغازه هارو م ی همه

گفت   شهیسالش بود م 29گردنبند با پالک اسمش ببرم اسم استادمون ترگل بود   هیگرفتم براش   میتصم باالخره
 .استاد خانم دانشگاه بود  نین ترجوو

 ومدیالبته با چادر م  یداشت و اندام عال اهیس یهم خوشگل بود چشما یلیییخ

 شیدوش گرفتم و با همون حولم نشستم تا آرا هیشد،یتولد شروع م 7بود ساعت 5خونه ساعت  دمیرس یوقت
 هی نیرنگ واسه هم دیهم رنگ چشام و شلوار سف یکت آب  هیناز بود  یلیکت و شلوار بود که خ  کیکنم لباسم 

رژ  هینزدم فقط  ملیکه مژه هام بلند وفر بود ر  ییخط چشم ماهرانه زدم از اونجا هیمات زدم و  یآب  ی هیسا
 پسیفر کردم و با کل سیموهامم بافتم و مثل تل کردم و پشتشم با بابل یجلو دمیزدم و لباسم رو پوش یسرخاب

 شل بستم یلیخ

 دمیسانت بود پوش 10رنگم که جلوش باز بود و پاشنه  دیسف یمجلس یکل خوب شده بود کفشا  در

 شدم و به سمت آدرس رفتم میو سوار فرار دمیبلند پوش یمانتو هی

مدل باال  یها نیشدم پر ماش اطیبود وارد ح یتولد بزرگ نکهیباز بود مثل ا اطیو در ح دمیرس قهیدق 20 هی بعد
 گوشه منتظر منن  هی ریو عسل و ام نیکه با آرم  دمیبود سحرو د

دانشگاه  یاز استادا  یکی یخانوم عباس دنیآهنگ کر کننده بود با د  یتو صدا میرفت یپیسالم کردم و اک بهشون
 سال داشت تو لباس فوق العاده جذب و کوتاه جاخوردم 32که حدود

 چه وضعشه نیا

بود  دهیپوش یو مرتب نشسته بود کت و شلوار مشک کیش یلیخ یصندل هی یگشتم رو  ییایاستاد آر  دنبال
 .شده بود پیخوشت یلیموهاشم داده بود باال خ

 :تـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــهسحر

 ؟یزنیوا چرا داد م_

 ؟ییکجا  زنمیسه ساعته دارم صدات م_
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 دیببخش یچیه_

 میباال و مانتوهامون رو در آورد یطبقه  میرفت

 نشسته بود و معاوم بود استادو کالفه کرده ییایکنار استاد ار  طناز

 (ییای)استاد آرآرشام

بگم تا  یبهش چ دونستمیشده بودم نم یمشغول حرف زدن بود جدا عصب یکنارم نشسته بودو حساب  طناز
 .ساکت بشه

 ن؟یدوست دار ی:استاد شما چه رنگطناز

 هوووف

 یمشک_

 .رو دوست دارم یبه بعد مشک نیبازم خوبه منم از ا یبده ول یلیخ استاد  یریچه رنگ دلگ_

 بازم خوبه یبده ول یلیخ گهیبد بود م حالش

 :استــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادطناز

 .نشیخانم آفر دیـــــــــــــــــــــــــــــیگفتم بفرما  یترم کرد با لحن بد یعصب  غوشیج غیج یصدا

 دینگاه کرد پاشد رفت،باز خوبه خجالت کش نیحالت غمگ با

پسره با  هیکه چشمم به ترانه خورد با اخم نشسته بود کنارشو نگاه کردم   کردمیو اون ورو نگاه م نوریا  داشتم
باشم  الیخیب تونستمیدرونم به وجود اومد نم یحس بد هی دونمی.نمزدیداشت باهاش حرف م یلبخند چندش

بود صداش کردم و بردمش  نیبود اسمشم رادو یخودم بود پسر مسخره ا یبلند شدمو رفتم سمتش دانشجو
 نرفت کنار ترانه گهیخدارو شکر د نایچرت و پرت گفتم تا حواسش پرت بشه درمورد درس و ا کمی

 شدم و نشستم و به جمع چشم دوختم الیخیکجاس ب  دمیدینم گهید

 ترانه

 اوردیخودشم ن یبرو یکردم ول  یاخم بد  گفتیاز خودش م  یه زدینشسته بود کنارم داشت زر م منگل ی پسره
 اومد و صداش کرد که رفت  ییایاستاد ار  هویپررو 

 .بار بود کمک کرد نیاستاد و اول  نیبده ا ریخ خدا

شوم بکشم برا طناز دختره  یگرفتم نقشه   میراحت شدم تصم نیپسره به قول خودش رادو نیکه از دست ا  حاال
 .نکبت ی

 کرد  ه،قبولیپا شهیداشتم صداش کردم و نقشه رو گفتم سحر هم که هم ازیکمک سحر ن  به
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بود  یکردم مال اتاق نبود در اصل مال انبار  دایکه من پ  یدیکردم البته کل  دایپ یاتاق باال رو به بدبخت  دیکل
 یجلسه اومدم خونشون وقت 3استاد با من کار کنه   نیا  نکهیا  یداشت اخه من قبال برا یگفت حالت انبار  شهیم

سرد بود که توش موش و سوسک  یلیخ یه جایباال  یگل کرد و رفتم طبقه   میمنم حس فضول ارهیب ییرفت چا
 .هم موجود بود

 هم طناز جاش اونجاس،تا اون باشه به من نگه خر حاال

کارش داره طناز هم ذوق کردو با دو اومد   یروونیپسره تو ش هیطنازو صدا کرد و بهش گفت  نوییرفت پا سحر
 بااال

 به سحر نگاه کردم زیدرو قفل کردم و با نگاه تشکر آم یروونیرفت تو ش تا

 :بزن قدشسحر

 نییپا میطناز لرز به تنم انداخت با دو رفت غیج یصدا دیدستامو کوبندم به دستاش و به لحظه نرس یخوشحال با
 ومدیطناز نم یبلند بودو صدا یلیآهنگ خ  ینفهمه کار ما بوده خدارو شکر صدا یتا کس

 آرشام

 هی دنیاومده رفتم باال با شن  شیبراش پ یمشکل دیلحظه فکر کردم شا کینبود  یبود از ترانه خبر یساعت مین
 ومدیم یروونیبرابر شد صدا از تو ش10دخترونه ترسم  غیج یصدا

 اومده  شیپ یحتما مشکل یوااااا

 حرکت درو شکستم هیبود رفتم عقب و با  دهیپوس بایو تقر یچوب درش

مطمئنا ترانه س دستمو گذاشتم پشت  یول نمیبودو نتونستم صورتشو بب کیتو بغلم همه جا تار دیپر یکی
 ؟یکمرش و گفتم آروم باش خوب

 گفت همش کار ترانه بود  ییغویج غیج یصدا

کردم و ولش   یطناز اخم دنینور با د ریو بردمش ز دمیدستشو کش سیترانه ن نیلحظه تعجب کردم مگه ا هی
 نییکردم رفتم پا

پاره  شیلبخند اومد رو لبم عجب آت هی طوونیش یدختره  یحرف طناز فکر کردم گفت همش کار ترانه س ا به
 یچجور یب نقشه اعج  یمعلومه کار دوتاشونه.ول زدنیچشمم بهش افتاد که داشت با سحر باهم قهقهه م هیا

 هیطونیکرده؟ واقعا دختر ش  دایرو پ یروونیش دیکل

ترانه روشو کرد به من و با تعجب نگاه کرد  کهویرو لبم نشست  یقهقهه لبخند نیبود ا دیمغرور بع یترانه  از
 .اخم کردم و رو مو کردم اونور  عیسر

رفتم سمت  میشام رو هم صرف کرد مویبودو کادوهامونو داده بود 12بودم ساعت اوردهین نیمن ماش امشب
 ترانه و گفتم
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 .اوردمین نیماش نیمنو برسون شهیم _

 نداره یبه من ربط دیندار نیمشکل خودتونه که ماش نی:اترانه

 پر رو یاعصابم خورد شد دختره   یلیخ

 که پشت ترانه س به شانسم احسنت گفتم  یزیچ دنیلحظه با د کی در

 هم پشت ترانه بود قایخودشو به من بچسبونه دق خواسیبود که اونم م گهیدختر د هی

کنه اشاره   یهمون دختره  یو به عرفان شونمیمن با ا نیهروقت با شما صحبت کردن شما جواب بد یخانم تهران_
 کردم

 قرمز شده بود یحساب

چشم پزشک البد چشماتون ُکالجه،به من  یجا نیالزمو بدم بر  ی نهیفرصت بهتون هز نیباشه در اول ادمی:ترانه
 دیگیم شونیبه ا دیکنینگاه م

 پوزخند زد که منم گفتم هی

 دیکنیبراتون مهمم که فکر م نقدریروانپزشک، ا شیپ نیبرا خودتون بر نیاونو کنار بزار  سیبه پول شما ن یازین_
 کنم؟یبه شما نگاه م

 روبه روم و با داد گفت سادیو پاشد و وا دییچون دندوناشو بهم سا هیعصب  یلیبود خ معلوم

 نیتوهم زد ییایآر  یآقا  نییشما سیکه برام مهم ن  یتنها کس نینه من و همچن نییکه مشکل داره شما  یاون _
 یاالتیدانشگاه فشار آورده روتون خ نیمراقب خودتون باش شتریب کنمیم هین؟توصیمن مهم باش ی،شما ؟برا

 شما طناز خانومن اقتیدر ضمن ل نیشد

 زد و رفت یپوزخند

 میمترو ن2لجباز زبونشم  طونیش ی دختره

******************************************************************* 

 ترانه

 ییکردم و البته نقشه ها  یخرخون یخونده بودم به عبارت یکل  شبید شدیترم شروع م انیامروز امتحانات پا  از
 اشتمروهم د 

 طناز زیتقلب نوشته بودم تا بزارم رو م ی برگه

که مراقب ما بود   ییامتحان بود که استاد سحرا  یکنار طناز نشستم وسطا  فیشروع شده بود از قصد رد امتحان
 طناز هم سخت مشغول نوشتم بود نییسرشو انداخت پا

 جوهر خودکارم تموم شد یخودکار دار هیطناز جان _
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 نداره یمتیخودکار ق هیدقت کن  کمیبه بعد  نی:از اطناز

برگه رو انداختم تو  رمیدستمو دراز کردم ازش بگ یوقت یخودکار بهم ول هیاکراه و غر غر باالخره داد   با
 خدارو شکر دینفهم شیجامداد

 بلند شدمو گفتم هوی

 استـــــــــــــــــــــــــــــاد_

 اومده  شیپ یمشکل ی:بله خانوم تهرانییسحرا

 کننیدارن تقلب م نشیخانم آفر_

 یگیبا ترس سرشو آورد باال و گفت چرا دروغ م طناز

 ؟یکنیکه از روش نگاه م  هیچ تیزدم و گفتم پس اون کاغذ تو جامداد یطونیلبخند ش:

 تا امتحان محرومه2طناز رو گرفت و گفت از دادن  یاومد و کاغذو برداشت و توشو نگاه کرد برگه   ییسحرا

 بهم نگاه کردو رفت ینگاه عصب طناز

 .رسهیهم م ییایخوبه موفق شدم البد به گوش آر خب

 .تموم شد و سحر با دو اومد سمتم امتحان

 یشیو موفقم م یهست یبه فکر تالف یحساب ادی:خوشم مسحر

 یداد یو گفتم خب امتحانو چجور دمیخند

 یییعال_

قهوه تلخ سفارش  هیمن  میشاپ رفت یباهم به سمت کاف اوردمین نیآخه امروز ماش  میسحر شد نیماش سوار
 یدادمو سحرم بستن

 در آرم ییایسر آر ییبال هی خوادیدلم م یلیخ_

 بهت فروخته یتر زمی:وا بدبخت چه هسحر

با شما نبودم  گهیمنو برسون بعد م گهیم کنهیداره تو چشمام نگاه م سادهیوا شب،روبرومیباو بخاطر د یچیه_
 مشکل دار یالیگودز  یروان کهیروانپزشک،مرت شیبرو پ گهیدم مبع

 یکن  کارشیچ یخوای:حاال مسحر

 که آبروش بره  یکار  هی_

 :گناه داره ترانهسحر



 

 
28 

 پاشو سحر میبر شم،پاشویبدجنس نم یلینگران نباش خ_

 سحر منو گذاشت خونمون و خودش رفت میشد بلند

 .فردا بودم خداکنه بتونم کارمو درست انجام بدم یبه فکر نقشه  یحساب

 .دارشمیصبح زود ب دیدور خونده بودم رفتم تو تختم با کیامتحان آسون فردا   یشب بود برا7 ساعت

******** 

 ابونایشدم.خ نمیزدم سوار ماش یمشک پیت کیدست وصورتم رو شستم و  عیپاشدم سر میآالرم گوش  یباصدا
 دمیرس یا  قهیدق5خلوت بودو 

آوردم و   رونیب فمیداشت رو از تو ک یادیکه دوام ز  یکارو انجام بدم چسب قطره ا  دنیتا بچه ها نرس دیبا خب
 .کنهینگاه نم رشویز نهیبش خوادیم یوقت ییایآر  نینبود و همچن عیضا یلیبود و خ رهیت یصندل یزدم رو صندل

 دیبهش گفتم با یول یکرد  کاریچ دیپرس یاومدن که سحرم جزوشون بود کل  ایلیخ قهیدق 10سرجام بعد نشستم
 .تماشا کنه

تا امتحان محروم  2مگه از  ییباطل طناز بود عجب آدم پررو الیخ یزه یباز شد خوشحال شدم استاد اومد ول در
 نهیاستاد تا اومد بش  یو رفت سمت صندل شیگذاشت رو صندل  فشویک  ناینشد؟البد پول داده همون رشوه و ا

 داد زدم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 یکار از کار گذشت نشست رو صندل  یول دمیترس وونهیو گفت د دیترس هوی

 .گفت به شانسم  شهیم ولی،ا ینبود طناز بچسبه به صندل میبد فکر

 عیضا دینبا یلحظه خندم گرفت ول کینداشت در  دهیفا یاومد تو کالس ،طناز اومد پاشه ول  ییایآر  استاد
 خودمو کنترل کردم عیسر کردمیم

 (ییای)استاد ارآرشام

 کردیوحشت زده نگاهم م ی افهیو داشت با ق میکالس که شدم طناز نشسته بود رو صندل  وارد

 نش؟یخانم آفر دیپاش دیخواینم_

 امکان نداره  یول خوامی:مطناز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیشدم و داد زدم بلند ش یلحظه از جسارتش عصب کی در

 شه؟یش گرفته بود خب چرا بلند نم هیگر

 ؟یبلند ش یکشیخجالت م یکرد  یاز بچه ها اومد که گفت طناز جون کار  یکی یصدا

 نبود جز ترانه یالبته اون نفر کس  و
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 دمیبلند شم چسب تونمیادب نم  ی:بطناز

 خنده ریزدن ز همه

 تحمل کرد ینجوریا  شدینم

 که دستم به دستش نخوره  یالبته جور  دمیگرفتم و کش  مانتوشو

اومد که دوباره کالس رفت رو هوا البته خودمم نتونستم خودمو کنترل کنم و زدم   یزیپاره شدن چ یصدا کهوی
چسب زده  رشیگاه کردم که اشکش در اومده بود معلوم بود ززود خندمو قورت دادم و به طناز ن یخنده ول ریز

بچه ها چنان  کهویبرداره که  فشویشده بود بهش گفتم بره خونه اجازه دادم بهش چون وضعش بد بود.رفت ک
قسمت از شلوار پاره  هیبه پشت سر طناز که  دمیرد نگاهشون رو دنبال کردم رس دمیزدن که منم ترس یقهقهه ا

به ترانه نگاه کردم بس که  ومدیکار از کار گذشته بود خندم بند نم  یول نییسرمو انداختم پا عیشده بود سر
 معلومه کار خودشه ومدیبود از چشاش اشک م دهیخند

بازم  شدمیاگه مثل طناز م  رفتیخدارو شکر من ننشستم وگرنه آبروم م ختهیمن ر یرو صندل طونیش ی دختره
 .میاومد  رونیمنم امتحانو گرفتم و بعد همه از کالس ب رونویرفت ب هی،طناز با گر هیشکرش باق یجا

 .بود یجالب روز

 شهیبرگه رو ش هیچرخ پنچر بود 4هر دمیبه مرز انفجار رس نیماش یچرخ ها دنیبا د یرفتم ول نمیسمت ماش به
 برف پاک کن بود روش نوشته شده بود ریجلو ز

راحت به خونه  نیبتون دوارمیام  دیبهتره حاال به شما خند هیکار زشت  گرانیبه د دنیخند زیعز  ییایآر  استاد
 .باتشکر ،ناشناسنیبرگرد

 سایوا ارمیپررو حالشو جا م یدختره  شناختمیناشناسو خوب م نیا

 درست شد نیماش یعالف  یبعد کل یداره به هزار بدبخت یادیتا چرخ بخرم خرج ز ۴دارم که بخوام  یمشک bmv هی

که تو   یغلط گرفتم درصورت  یالک  یالک  یغلط داشت ول  1کردم فقط   دایرو پ یترانه تهران یو برگه  خونه رفتم
 .حرصشو در آرم خواستمیگذاشتم فقط م  شویواقع یدفترم نمره 

 ترانه

نگاه  ییایلحظه به استاد آر کیو بعدش که شلوارش پاره شد در  یبه صندل دیطناز چسب یحال کردم وقت یلیخ
جذاب  یلیشد خ یجور هیدلم  خندهیداره م دمید یخودشو کنترل کرد. وقت یلیخ یکردم خندش گرفته بود ول

 .شده بود

 .دو تا غلط داشتم 2 ای 1شد فکر کنم  یامتحانم عال  رونیب میکالس اومد  از

 .شدم و رفتم سمت خونه نیماش سوار
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 ای کسرهیتو خونه  دمیددر پوس میشدم به سحر زنگ زدم تا باهم بر داریب 5 یچرت زدم و ساعت حدودا هی
 خونه ایدانشگاه 

شال کرم که نقش روش با  هی یبا شلوار مشک دمیپررنگ پوش یقهوه ا یمانتو کیبزنم  پیامشب ت  خواستمیم
خانمانه  پیدر کل ت دمیسانت پوش 5رنگ پاشنه  یمشک یزدم و کفشا یرژ سرخاب هیمانتوم ست بود سرم کردم 

 .داشتم. رفتم دم در که سحر همون موقع جلو پام ترمز کرد یا

رو گذاشتم اصال صداش آرامش  گانهیرو شن کردم آهنگ نشکن دلمو از محسن  عیشدم و ضبط رو سر سوار
 بهم دهیم

 و خستم نیدل غمگ نیبا ا یتو شده باز یسرگرم

 که با تو بستم  ییاون همه قول و قرارا  ادینم ادتی

 همه قول و قرار من نشستم نیا  یپا یباز چجور نیهمه ظلم تو بب نیا  با

 روز کیدامنتو عاقبت  رهیگیدلمو به خدا آهم م نشکن

 سوز نهیس نهینفر کیدلم پر از  یدونینگو نم یدونینگو نم یخبر یب نگو

 دل عاشق شب و روز نیشده کار ا هیگر  یستیکه ن  یوقت یدونینگو نم یخبر یب نگو

 روز کیدامنتو عاقبت  رهیگینکن دلمو آهم م وونهید

 سوز نهیس نهینفر کیدلم پر از  یدونینگو نم یدونینگو نم یخبر یب نگو

 دل عاشق شب و روز نیشده کار ا هیگر  یستیکه ن  یوقت یدونینگو نم یخبر یب نگو

 و خستم نیدل غمگ نیبا ا یتو شده باز یسرگرم

 که با تو بستم  ییاون همه قول و قرارا  ادینم ادتی

 همه قول و قرار من نشستم نیا  یپا یباز چجور نیهمه ظلم تو بب نیا  با

 روز کیدامنتو عاقبت  رهیگیدلمو به خدا آهم م نشکن

 سوز نهیس نهینفر کیدلم پر از  یدونینگو نم یدونینگو نم یخبر یب نگو

 دل عاشق شب و روز نیشده کار ا هیگر  یتسیکه ن  یوقت یدونینگو نم یخبر یب نگو

 روز کیدامنتو عاقبت  رهیگینکن دلمو آهم م وونهید

 سوز نهیس نهینفر کیدلم پر از  یدونینگو نم یدونینگو نم یخبر یب نگو

 دل عاشق شب و روز نیشده کار ا هیگر  یستیکه ن  یوقت یدونینگو نم یخبر یب نگو

 دمیذوق کردمو لپ سحرو محکم بوس میکه تموم شد بام تهران بود  آهنگ
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که   دمیرو د ییایاستاد آر  هویتخت که  کیسمت  میرفتیم میداشت میقدم زد کمیو  میشد ادهیپ مونییدوتا
 خندنیدختره رو گرفته و دارن م هیدست 

 ومدیداشتم داشت اشکم در م یاحساس بد  هی

 دختر یشد ینجوریچرا ا هیترانه به تو چه اون با ک وا

 سحر گند زد یتفاوت از کنارشون رد شدم ول یب

 :استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادسحر

 سالم نیینجای:ِا شماهم اییایآر  استاد

 سالم کردم بهش

 سالشه24خواهرم آتوسا  شونیا  کنمیم ی:معرفاستاد

ناز هم بود  یلیخ ومدیبه نظر م یخواهرشه دختر خوب نیا  نکهیبه وجود اومد از ا ندیحس خوشا هیقلبم  ته
 داشت یخواستن یکوچولو چهره   یو دماغ کوچولو با لبا یعسل  یپوست سبزه و چشما

 میدست داد بهم

 وتریکامپ  ی،کارشناسیاضیسالمه رشته ر 23 یخوشبختم منم ترانم،ترانه تهران_

 میهم یمیسالمه رشتم مثل ترانس دوست صم23:منم سحر راد هستم سحر

 سالمه رشته هنر 24منم همونطور که داداشم گفت اسمم آتوساس تونیی:خوشبختم از آشناآتوسا

 مینیبش میبر نیای،بیکارگردان  عاشق

 سمت تخت ها میرفت

 میسفارش بد میبه بعد راحت تره(:آتوسا پاشو بر نیآرشام از ا  گمی)مارشام

 :بخدا امروز خستم خودت بروآتوسا

 :ِاِااِ ارشام

 ؟یشما بر شهیم یاوردی:ترانه جون کفشاتو در نآتوسا

 میبد نایو ا یتا سفارش چا میبگم نه واسه همون قبول کردم و با آرشام رفت شدیبودم نم یسیرو دربا تو

 ن؟ینکرد یبه نظرتون کار اشتباه ی:خانوم تهرانآرشام

 من؟_

 یدونینم ینی:آرشام
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 بدونم نیشما بگ دونمینم رینخ_

 مهم جا موندم یجلسه  کی؟از  سیبد ن گرانید نیپنچر کردن ماش_

 من؟_

 نمیماش یمن و تو پنچر کرد یرو صندل یختیتو چسب ر دونمیانکار نکن من که م  ؟یکنیمن من م ی:چرا هآرشام
 طونیرو ش

 گرد شد من پنچر نکرده بودم  چشمام

 رفتیم ینجوریآرشام داشت هم  یول سادمیوا هوی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــاداستـــــ_

 یداد نزن لو رفت_

 ؟یخانوم تهران هیسمتم و گفت چ دیچرخ کهویرو گرفتم که  نشیرفتم پشتش و آست بدو

 کاتونیمن پنچر نکردم الست یکه حاال عشوه خانم نشست ول  نیشما تا شما بچسب یرو صندل ختمیمن چسب ر_
 رو

 خنده ریزد ز هوی

 وا خنده داره حرفم؟_

 یباحال یلیخ…یخ…:خآرشام

 دیدرست حرف بزن شهیم_

 عشوه خانوم  یگیبه طناز م یباحال یلیخ_

 رو نتونیمن پنچر نکردم ماش نیخارج نش یلبخند زدم و گفتم خب از بحث اصل هی_

 ؟ی:جدآرشام

 آره بخدا_

 بوده؟ ی:پس کآرشام

 نبودمبگم که من  نقدریهم یول دونمینم نویا_

 ؟یخوریم یچ فهممی: حاال ولش کن بعدا مآرشام

 من قهوه اسپرسو_

 بچه ها شیپ میو رفت میهارو داد سفارش
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به  میشد نایو بعد از خوردن عصرونه سوار ماش میدیهم خند یوکل میزدیحرف م میو داشت میبود نشسته
 .شمیبرنده م دونستمیسر شام امشب من عاشق سرعت بودم و م میدرخواست منو آرشام کورس گزاشت

 جون نم؟ترانهیشما بش نیتو ماش شهی:مآتوسا

 ؟یکرد  دایپ دینامرد دوست جد ی:آتوساآرشام

تو  نیبش ایب ی،ول سیاهل گاز دادن ن  یلیچون سحر خ نمیبش خوامیمن م یسحره ول نیو گفتم ماش دمیخند
 ما نیماش

 .نانازش شد bmv من پشت فرمون نشستم و ارشام هم سوار میخوجگل سحر شد یسحر و آتوسا سوار مازرات منو

 جلو نشسته بود و آتوسا عقب سحر

چنان سرعت  هوی یول سمیبلد ن کردیتند نبود که آتوسا فکر م یلیاولش سرعتم خ  میحرکت کرد 3 2 1 یشماره  با
 .دادیجو م یدوست دارم از گروه سون رو گذاشت که حساب گرفتم که از آرشام جلو زدم سحر آهنگ

 شم یاز تو دور م  دارم

 شه قلبم یتنها م داره

 دونم نبودن تو یم

 کم کم  رهیگ  یم جونمو

 از تنم نمونده  یزیچ

 دل شکستن تو بعد

 اتاق ساکت و سرد  هی

 فکر رفتن تو منو

 فکر رفتن تو منو

 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو
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 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو

 رم یتو م ادیاز   دارم

 رمیم یتو هر لحظه م یب

 جاست نیهم میزندگ ته

 رمیم یکه م  نویا  بدون

 عاشق تو هستم  گمیم

 رمیک  یتو آروم نم یب

 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو

 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو

 شم یاز تو دور م  دارم
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 شه قلبم یتنها م داره

 دونم نبودن تو یم

 کم کم  رهیگ  یم جونمو

 از تنم نمونده  یزیچ

 دل شکستن تو بعد

 اتاق ساکت و سرد  هی

 فکر رفتن تو منو

 فکر رفتن تو منو

 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو

 دارم دوست

 یدارم هنوز عشق من دوست

 یبر یم ادیدونم منو از  یم

 ییتو دنمینفس کش ی بهونه

 دارم دوست

 ییقلب من فقط تو تو

 میدیکه البته ما زود تر رس  میدیرس میکه قرار گذاش  ییجا به

 نیاز ماش  میشد ادهیپ

 .یدیماشاال خوب گاز م ولی:اآرشام

 دیبازیم دیگفتم بامن مسابقه بد_

 کنمیجبران م یخب شام با من ول لهی:خآرشام
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 میو گفت:کدوم رستوران بر نییپنجره رو داد پا نشیو رفت تو ماش دیخند

 خوبه تشیفیک  یلیخ ییباال ابونی:همون که خ آتوسا

 نیای:باشه پس دنبال من بآرشام

 ارشام و آتوسا هم جوجه  میبود منو سحر کباب سفارش داد یکیرستوران ش میو دنبالش رفت میشد نیماش سوار

 زنگ زد شماره نا آشنا بود برداشتم میکه گوش  میخوردن بود مشغول

 سالم ترانه خانوم_

 طناز بود هووووووووووووووووووووووووف یصدا،صدا نیا

 ؟یدار کاریچ_

 مسخره یدور شو ازش دختره  یباهاش وقت گذروند یلیاز عشق من دور شو امشب خ  عی:سرطناز

 بود اعصابم خورد شد از عشقم گفتناش دهیما رو د یچجور نیگرفته بود آخه ا  شیگر

 فیکث  یببند دختره _

 عتریسر یمن دور شو هر چ یاز عشق من زندگ_

 ببند دهنتو آشغال_

 پاشدم که سحر دستمو گرفت یداغون از صندل یرو قطع کردم و با اعصاب یگوش

 شده ترانه ی:چسحر

 بود یک  زمیافتاده عز  ی:اتفاقآتوسا

 پشت خط بود یک  ی:خانم تهرانآرشام

 فعال خدافظ دیچون زشت بود به آتوسا محل ندم گفتم من االن حالم بده لطفا دلخور نش فقط

 سهیصورتم خ دمیفهم هویکه   کردمیطناز فکر م یو به حرفا زدمیداشتم قدم م ابونیتو خ رفتم

کردم؟آخه   هیگر  ؟منیـــــــچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طناز به ارشام گفت  نکهیا  کنم؟سریم هیمن دارم گر ینکرده؟سرچ هیساله گر5که   یچرا؟من،همون دختر

 .دادم امهبوق زد برام توجه نکردم و به راهم اد  نیماش هیعشقم؟

 زدیبوق م یه یول

 ته؟ییسوار شم حال خوامیشدم و برگشتم گفتم:مردک آشغال نم یعصبان
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و  نشیآرشامه ناخوداگاه رفتم سمت ماش  دمیهم اشنا بود نگاه کردم د یلیییاومد که خ  یکس  یمردونه  یصدا
 سوار شدم

 بد حرف زدم فکر کردم مزاحمه دیببخش_

 آرشام

کرد و رفت   یعذر خواه  یبود ول یک  دونهیکرد خدا م  یترانه رو عصب یلیترانه زنگ زد که خ هینفر به گوش کی
با  سیجلودارش ن یچیه شهیم یعصب  یچون ترانه وقت نیشدم پاشدم برم دنبالش که سحر گفت نرنگران  یلیخ

 سختهدنبالش خودش بهم گفته هرچند برام  رمینم نیواسه هم شهیقدم زدن اروم م

 وقت شب بزارم قدم بزنه به آتوسا گفتم با سحر بره و رفتم دنبال ترانه نیا  تونستمینم

که منو شکه کرد اشکاش بود که صورتشو پوشونده بود   یزیچ یهمونطور که سحر گفت ول زنهیداره قدم م دمید
شد و  یآروم صداش کردم که تلنگر  یشروع کرد به فحش دادن ول یرگبار کهویبوق زدم محل نداد که  یهرچ

مهم  نایمن ا یبرا یحرف زده ول دب نکهیکرد از ا  یمنم اومد و سوار شد و عذر خواه دیچشاش رو باز کرد. تا د
شه غرور  یعصب  خواسمینم یول رمیکنه خواستم دستشو بگ  هیگر  دمیش مهم بود آخه تاحاال ند هینبود. گر

 .خودمم بود

 .کردیم هیکه کرد جاخوردم سرشو گذاشت رو شونم و گر  یلحظه با حرکت کی در

 کنم  کاریچ دونستمینم واقعا

نکرده االن سرشو  هیاصال احساس نداره و تا حاال گر  گفتنیو م کردنیکه همه کوه غرور صداش م  یترانه؟دختر
 زهیریمن و داره اشک م یگذاشته رو شونه 

 گذاشتم پشت کمرش  دستمو

 افتاده؟  یاتفاق_

 نبود دنینگفت مسلما االن وقت سوال پرس یچیه

 ترانه

کردن از   هیفکر نکردم و سرمو گذاشتم رو شونش و شروع کردم به گر یچیاصال به ه  نشینشستم تو ماش یوقت
 هیمردونه برا گر یشونه  کی یکاش بود که من عقده   یبابام تنگ شد ا یبودم دلم برا یشاک زیهمه چ

 .قابل اعتماده ییایمرد آرشام آر نیا  گفتیبهم م یحس هی ینداشتم.ول

 .احساس آرامش کردمگذاشت پشت کمرم و آروم نوازش کرد که    دستشو

 .کنهیپسرا از سر ه*و*س محبت نم هیبودم که مثل بق ممنونش

 ختهیبهم ر یلیمن اعصابم خ دیناراحت شد خوامیرو برداشتم از رو شونش و گقتم معذرت م سرم

 م؟یقدم بزن میبر یخواینداره،م ی:مشکلآرشام
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 من برم خونه خستم شهیاگه م_

 باشه آدرس بده برسونمت_

 رمینه خودم م_

 :آدرسآرشام

 میدیربع رس کیادرس دادم که بعد   بهش

 ممنون خدافظ یلیخ_

 خدانگهدار_

 .دمیخواب رونیتو اتاقم و با همون مانتو شلوار ب رفتم

 .بودخداروشکر لیبود امروز تعط 11شدم ساعت داریکه تو صورتم افتاده بود ب  دینور خورش با

 یشدم از بو یجور کیکردم با فکر کردن بهش   هیتو بغلش گر نکهینبودم از ا مونیفکر کردم اصال پش شبید به
 .که منو محاصره کرده بود  شیورزشکار یو بازوها ادمهیادکلنش که هنوز 

 شییخرما یو موها زدیکه به سبز م  شیعسل  یچشما

کردم و رفتم   ضیتعو یتاپ و شلوارک صورت کیباو لباسام رو با  الیخیب کنمیمن چرا دارم به آرشام فکر م یواااا
تا  یالزم نداشتم واسه همون گفتم بره خودم صبحونه رو اماده کردم و حساب  گهیسوسن خانومو رو د نییپا
 .خوشحال بودم یلیخ یول دونمیخوردم امروز نم تونستمیم

 .میما باهم باش یخونه  انیزدم به سحر و عسل تا ب زنگ

رو داشت گذاشتم  (loca)که آهنگ لوکا  یام س  یرو آماده کردم و از پ لشیدرست کنم وسا ایامروز الزان  خواسمیم
کرده بودم وباهاش   ادیآهنگو ز  یداشت واسه همون صدا دیترانه کل دنیهمراه باهاش شروع کردم به رقص

 یواقعا رقصم خوب بود مخصوصا خارج دمیرقصیم یخارج

 سحر وعسل و آتوسا پشت منن دمیدست زدن منو ترسوند برگشتم د یصدا کهویتموم شد که  آهنگ

 خوشال شدم که آتوسا هم اومده یلیهمشون سالم کردم و خ به

 میدبگه غذا رو آماده کرد باهم

 داداشت کجاس آتوسا؟_

 :اون خونسآتوسا

 ومد؟یوا چرا ن_

 دی:آخه گفتم راحت باشآتوسا
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 ادیزنگ بزن ب می:نه باو ما کال راحتسحر

 ادیاره آتوسا برو بهش بگو ب_

 :منم موافقمعسل

 :باشعآتوسا

بچه ها  میو خنده ناهار رو خورد یو دورهم با هزار شوخ میارشام هم اومد ماهم سفره رو پهن کرد  قعیدق 20بعد
 کردن از دستپختم  فیتعر یهم کل

 .میکار کن  یتا خود نرم افزار بگه چ ختمیارش رو رالبته نرم افز   میکن  یباز قتیو حق تیشد با بچه ها جر قرار

 از همه به آتوسا و عسل افتاد  اول

 قتیحق ای:جرئت آتوسا

 :جرئتعسل

 بگو لهیاز دوستات از خواص شنبل  یکی:زنگ بزن به آتوسا

 :قبولهعسل

 کریطناز زنگ زد و گذاشت رو اسپ به

 :بلهطناز

 خوبه یلیخ لهیشنبل یدونی:معسل

 ؟ی:چطناز

 خوبه یدگیرفع ترش یبعد برا رنتیگیم انیم یشیخوشگل م یخوبه بخور یلیتو خ یبرا لهی:شنبلعسل

 .یبش یخواستن یسرجاش باهوش بش ادیعقلت ب  شهیم باعث

 ش؟اونیشناسیاسم شوهرمه م  ییایمن شوهر دارم آرشام ار دمیمن اصال هم نترش شعوریب یگی:چرا چرت مطناز
 عاشقمه فقط عاشق من خود من

 میپهن شده بود نیاز خنده رو زم  هممون

 .لرزوندیرو م وارایخندمون د یرو قطع کرد و ما صدا یگوش  طناز

 ولیباحال بود ا یلیخ بود حال…با.…یلیخ.…یخ..خ..…:خآرشام

 :طفلک چقدر آرزوتو داره آرشامآتوسا

 میو دوباره شروع کرد میدیخند یکل  هممون
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 سحر و آتوسا افتاد به

 قت؟یحق ای:جرئت سحر

 قتی:حقآتوسا

 خاطرت درمورد سوسک نی:بدترسحر

 بعد به منو آرشام افتاد یدفعه  میدیخند یاداو اطوار خاطرشو گفت ماهم کل  یبا کل آتوسا

صدا کنم.فردا  کیاستادمو به اسم کوچ  ای سیرئ ایفردا معلم  دیجرئت رو انتخاب کردم و نرم افزاره گفت با منم
 کشهیکه اگه اسمشو بگم همونجا منو م  یاستاد محمد  یکیبا استاد کچل کوتوله  یکیتا کالس داشتم  4من 

و اگه با اسم صداش  کنهینگاه م همشو  دهیبه من نمره م یالک  کسرهیکه جوون و لوسه   اتیهم استاد ب یکی
 شامو کالس آخر با آر  دونمیاسمشو نم  یو از طرف شهیکنم پررو م

 آرشام  ولیا

 خشنن یلیاستادام خ  ی هیچون بق ییایصدا کنم جناب آر کیفردا شما رو به اسم کوچ دیپس من با_

 یبلند وسط کالس که همه ساکتن بگ یبا صدا دیقبوله اما با یول ؟ی:ِا زرنگآرشام

 ِاِا تو نرم افزاره نگفته داد بزنم؟_

 خب گمیمن م_

 خب قبوله لهیخ_

خب کار  یتعارف کردم بازم بمونن ول یلیبرن خ خوانیآتوسا گفت م  نکهیتا ا میدیو خند میکرد  یباز گهید یکل
 مونهیم شمیداشتن رفتن عسلم بعدش رفت اما سحر گفت شبو پ

 میدیبا هم و تخت خواب میخونه رو مرتب کن کمیبعد از ظهر  میچرت بزن هی میرفت

*************** 

 به مرتب کردن خونه میو شروع کرد میخورد یچا هیو دست ورومو شستم وباهم شدم  داریسحر ب یباصدا

 زدیشد و برق م زیساعت همه جا تم 2بعد

 برداشتم عیزنگ خورد رفتم سمتش و سر میگوش

 طناز بود دوباره

 :مگه نگفتم از آرشام من دور شو آره؟ مگه نگفتمطناز

 تو اتاقم و درو بستم و گفتم رفتم
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 سیذره هم ارزش قائل ن کیتو  یکه برا  یو به فکرش یکنیم بیرو تعق یطناز کس یکاریهه آرشام ؟تو چقدر ب_
 برو گمشو یایبهتره به خودت ب

 سحر شیرو خاموش کردم ورفتم پ میگوش

 بود؟ ی:کسحر

 چکسیه_

 خورمیم واریجرز د یکه به درد ال  یاگه من نفهمم االن عصب  میبا هم بود ی:منو تو از بچگسحر

 سین یمهم زیچ_

 کنمیترانه قهر م ی:بخدا اگه نگسحر

 خب لهیخ_

آرشام واحساس آرامشم و   یاون قسمت که سرمو گذاشتم رو شونه   یو گفتم حت زیوبراش همه چ نشستم
 سال همرو گفتم5کردنم بعد  هیگر  کردیم میطناز که عصب یحرفا

 بگم؟ یزیچ هینطور،ی:که اسحر

 بگو_

 ینکن یقاط یقول بد دی:باسحر

 باشه بگو_

 دوستم ی:تو عاشق شدسحر

 هیاون مثل   سین نطوریکنه و داد زدم اصال هم ا  دایبرقرار شد که من نذاشتم ادامه پ یلحظه سکوت بد هی
 دوست سادس برام

 دوست ساده؟ ؟ی:مطمئنسحر

 آره مطمئنم_

 ترانه؟ می:من دختر خوبسحر

 ه؟یچه سوال نیا  یچ ینی_

 نه؟ ای:جواب بده من خوبم سحر

 یخوب یلیآره خ_

 اعتراف بکنم  هی خوامیمنم م یرو گفت نای:ترانه حاالکه اسحر
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 بگو_

 مغرور و خوشگل یلیمرد خ هی:منم عاشق شدم عاشق سحر

 ه؟یهست؟اسمش چ یخب ک_

 ی:اسمش آرشام آرشام تهرانسحر

 که زدم سحر هم هول کرد  یبا عربده ا یلحظه جا خوردم ول کی در

 برو گم شو رونیبرو گم شو از خونم ب ؟یچ ینی یغلط کرد  تو

 هیگر  ریدو رفتم تو اتاقم و زدم ز با

 نامرد نطورهیخوشگله البد آرشام رو عاشق خودش کرده آره حتما هم یلیخ سحر

 قفلم کردم چیمن باز نکردم که ه یدر زد ول یاتاقم رو کل  در

 صبح تازه خوابم برد 5کردم ساعت  الیفکرو خ یصبح کل تا

 آرشام

شدم  داریتر ب رید نیواسه هم ناسیظهر بودامروز تنها کالسم با ترانه و ا2شدم ساعت  داریآتوسا ب  یصدا با
بود که کنار  نجایآخر و جالب ا  زیجلو نشسته بود و ترانه هم م زیناهار خوردم ورفتم دانشگاه سرکالس طناز م

 بار بود نیه اولسحر ننشست

 امتحانشون  یبرا کردمیکالس بود همه ساکت بودن منم داشتم درس رو دور م  یساکت بودن وسطا هردوشون

 ستادهیکرده و ا  یترانه اخم بد دمیبرگشتم د زیمحکم زد رو م یکی که

 ؟یاومده خانم تهران  شیپ یمشکل_

 محکم رفت سمت طناز و دستشو گرفت وجلو همه شروع کرد به داد زدن یانداختو با قدم ها  فشویک  هوی

عشقت برو بعدم رفت سمت سحر و محکم زد   شیبکن طناز برو گم شو فقط گم شو برو پ یخوایم ی:هر غلطترانه
 نشم یکس  یکه وابسته   شدمیبزرگ م یجور یاز بچگ  دیعشقت من با  شیتو صورتش و گفت تو هم برو پ

 رونیکالس رفت ب  از

 تعجب کردم یلیخ

 و پشت ترانه رفت رونیبا دو از کالس زد ب سحر

 تونسمیدوباره درس بدم اما نم خواستم

 زارمیم یبعدا کالس جبران دیبچه ها بر_
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 و چشمامو بستم نمیپاشدن منم رفتم تو ماش یبا خوشحال همه

 ترانه

 سحر اومد کنارم کهوینشستم که  اطیتو ح مکتیبودم رفتم رو ن یعصب  یلییخ

 باهات صحبت کنم خوامی:مسحر

 باهات ندارم یمن حرف_

 یتو واقعا عاشق آرشام نمیبب خواستمیگفتم من م  یو گفت بخدا دروغ بود هرچ نشیزور منو کشوند تو ماش به
دوست داره  یتو هرکس یدوست سادس برا هیارشام مثل   یگفت  نیو همچن میمن دختر خوب ینه تو گفت ای

 بهت گفتم عاشق آرشامم یوقت یشد یتو عصب یخوشبخت شه ول دوستش

 یخوایخاطرشو م یلیخودت خ ینی پس

 یستیسحر؟توعاشقش ن یگیم یجد_

 تو صورتم نامرد یبدجور زد ینگه داشت مونویاما تو خوب حرمت دوست  ستمی:نه نسحر

 شدم تورو خدا معذرت یعصب  یلیتروخدا ببخش خ_

 نداره عاشق شدنت مبارک بی:عسحر

 قبول کنم نگوووو تونمینم_

نسبت بهش،مثل قبل مغرور باش تا  یرام شد میباش تا فکر نکنه آروم شد طونیمثل قبل ش یزیچ هی:فقط سحر
 انه؟یاونم دوستت داره   مینیبب

 باشه_

 خوب دارم ینقشه  هی:سحر

 بگووو_

 ریمردونه بگ یکادو  هی میبر ای:بسحر

 مغرور باشم بعد برم براش کادو بخرم؟ یگیوا چرا تو که م_

 میبخر میبر اینقشس تو ب_

 .بود کیش یلییکه خ  میدیمردونه خر رهنیپ کیپاساژ و  میرفت باهم

 تا فردا نقشه رو اجرا کنم میخوشگل کادوش کرد یلیخ

 خوشگل ستش فیک  کیبا  دمیخر دیسف یمانتو کیو من  میدیتو پاساژا چرخ گهید کمیبود  6ساعت
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خنده  یو با کل یفست فود هی میبود رفت 9ساعت میدیالک و رژ خر  یو کل دیتا مانتو خر 2دانشگاه  یهم برا سحر
 دیخوشگل که بند سف یلیساعت خ کی دمیکادو خر  کیبراش  ارمیاز دل سحر درب  نکهیا  یم،برایخورد تزایپ

 هیکرده و ئاقعا دوست خوب  کبهم کم یلیارزششو داره سحر اون خ  یهزار تومن بود ول387داشت  یخوجگل

خوشحال شد و تشکر کرد و گفت من اصال ازت ناراحت نشدم که بخوام ببخشمت الزم  یبهش دادم کل یوقت
 ینبود کادو بخر

************************* 

 شدم سحر بوود داریب میگوش  یبا صدا صبح

 هوم_

 نییپا ایبزن ب گریج پیت هیشو  داری:بسحر

 باعشه_

 یمشک یمقنعه  کی دمیساده پوش یقهوه ا یشلوار جذب کرم رنگ با مانتو کیدست و صورتم آب زدم و  به
و  نییبا دو رفتم پا یاسپرت مشک  یرنگ زدم با کفشا یرژ آجر هیرو انداختم پشتم و  میمشک یکوله   دمیپوش

 سحر نینشستم تو ماش

 یگری:عجب جسحر

 دانشگاه یبه سو شیو گفتم پ دمیخند

 کردینگاه م شهیهمون استاد لوس بود که بهم هم اتیو مراقبمون استاد ب میامتحان داش  امروز

 اه  کردمینم شیکاش آرا  یا

 بود اطیاون سر ح  نیآرم  مینشست اطیتو ح مکتیرو ن میساعت مونده بود به امتحان و منو سحر نشست مین هنوز

 فتم سمتش کنارش نشستمازش دور شدم ر   چقدر

 داش گلم نیسالم بر ارم_

 خاموشه تمیگوش  یدیتو کالسا که اصال محل نم یاز ما کرد  یادیشده  یچ ی:سالم خواهرنیآرم

 ترو خدا دیببخش_

 پاشدم عیکه با اومدن آرشام سر  میحرف زد هید کمی باهم

 آرشام

 اصال حوصله رفتن به دانشگاه رو نداشتم  کردیسرم درد م یلیشدم خ داریکه ب  صبح



 

 
45 

شدم  نمیسوار ماش یاسپرت سرمه ا  یبا کفشا دمیهمرنگش پوش رهنیبا پ یشلوار سرمه ا هیکرد   شهیچه م یول
چشم من فقط  یبودن ول اطیبچه ها اومده بودن و تو ح شتریب بایبه سمت دانشگاه رفتم تقر ادیو با سرعت ز

 دیخندینشسته بود وداشت م نیکنار آرم  دیدیاش نمک  یا  یول د،ترانهینفرو د کی

 سمتم ومدیبلند شد داشت م دیتا منو د یول

 من محل ندادم و رفتم یول

 بازومو گرفت کهوی که

 نیسی:استاد واترانه

 نیداشت یامر_

 تعجب کرده مییهویاحساس کنم از سرد شدن   تونستمیم

بگم البد با پسره  یلیاز خودم تخ  یخوام مثل تو رمانا الک یهم نم یناراحت شده از طرف نمیبب تونستمیمنم نم و
 دوسته

 برگشتم سمتش و گفتم جونم نیهم واسه

 تعجب کرد دمیفهم بازم

 منتظرتم نیبعد امتحان تو ماش شهیاالن وسط بچه ها نم_

 نشسته بود نیوبعد به اون موقع که کنار آرم کردمیزدش فکر م رتیتو دفتر و داشتم به صورت ح رفتم

 شدم َاه یعصب  یلیخ

باز شد و ترانه  نیربع در ماش هیو نشستم توش بعد  نمیرفتم سمت ماش شدیامتحان شون تموم م  12ساعت
 نینشست تو ماش

 ؟یبگ یخواستیم یخب چ_

 خدافظ یچی:هترانه

 دستشو گرفتم و نذاشتم بره یشه ول ادهیباز کرد که پ درو

 جا خورده بودم یحساب

 ؟یموافق م،یباهم ناهار بخور میبر نیبش ایب_

 می:باشه برترانه

 داشت یقشنگ یدنج که فضا یلیخ یجا هیسمت رستوران مورد عالقم  رفتم
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باهم و هردومون  مینشست زیم کیاحترام کرد پشت   یگارسون اومد جلو و ادا  میشد ادهیبا ترانه پ میدیرس
 زنگ خورد شیکه گوش  گفتیداشت درمورد امتحانش م میکباب سفارش داد

 ترانه

روش اخم کردم،دوباره  یشماره  دنیزنگ خورد با د میکه گوش  گفتمیو منم داشتم از امتحانم م میبود نشسته
 .جوابشو بدم خواسمیو م هیخوب یکنه   دونستمیکردم اما دوباره زنگ زد م  جکتشیطناز ر

 د؟ییبفرما_

 که  ی:دوباره دور آرشام منطناز

 ه؟یچ خب مشکلت_

 شتونیپ امیم ای یشیاالن ازش دور م  نیهم ایکه آرشام مال منه   نهی:مشکلم اطناز

 نداره یبیع  ایب_

 گفتم طناز با صورت پر از اشک اومد سمت آرشام  نویا  تا

 افتاده؟  ی:چه اتفاقآرشام

 شروع کرد به داد زدن غوشیج غیج یبا صدا طناز

 زشته نجایا  رونیب میبر دیای:بآرشام

 خلوت بود ابونایچون ظهر بود خ رونیب میرستوران رفت از

 هیحرف حسابتون چ نشی:خب خانوم آفرآرشام

 ییایخانوم خاطر خواه شما هستن جناب آر نیا  یچیکه من بجاش گفتم ه  زدینم یحرف چیه طناز

 خنده ریزد ز هویآرشام گرد شد و   یچشما

 زشت یدختره  کردیم هیطناز داشت گر یخندش خندم گرفته بودول از

 د؟یخوایم یواقعا چ نیبود ممنون حاال بگ ی:جوک جالبآرشام

 خورهیبه درد سطل آشغال م نیه*ر*ز*ه منو از تو دور کرده ا یپررو  یدختره  نیا  یول وونتمی:آرشام من دطناز

 هیمحکم خوابوند تو گوش طناز و باعث شد با گر یلیس کیبگم که آرشام  یزیچ خواستمیشدم م یعصب  یلیخ
 بدوه و بره

 میتهران یکه به خودم اومد من من ترانه   شدمیبود آرشام ازم دفاع کرد داشتم ذوق مرگ م یاحساس خوب  چه
 عشق  ینشم برا کینزد یمرد چیشدم به آرشام مگه قول ندادم به ه کیمن قول دادم سنگدل باشم چرا نزد
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رو  المیوسا عیبرگشتم خونه سر یتاکس کیاز رستوران با   رونیاومدم ب  دمیآرشام کردم و دو  یبه چشما ینگاه
دور باشم  خواستیشدم و با سرعت رفتم سمت جاده شمال دلم م نمیتو چمدون و سوار ماش ختمیجمع کردم ر

 یالیو امیبعد از امتحانا م یول مبمون یماه متوال 1 ذاشتیترم نم انیپا یکه امتحانا  فیدود و دم ح نیاز ا
رو خاموش  میجاها نگه داشتم گوش یلیچون خ دمیرس 7بود و من  میون2ساعت رفتمیم یادیشمالم با سرعت ز

 کرده بودم

 یلیخ ختمینشستم رو ماسه ها و آروم اشک ر ایلباسام رو عوض کردم رفتم سمت در الیو دمیرس نکهیمحض ا به
 .امتحان نداشم  هیروز د 3جدا سخت بود تا شدینکنم اما نم هیکردم گر  یسع

 آرشام

 هویاما ترانه هم   شمونیکه به ترانه دادو اونم با اشک رفت از پ  ییزدم توصورت طناز بخاطر فحش ها محکم
 .گفت که با سرعت جت رفت  یچ هیرفت و معلوم نبود به تاکس یبشم با تاکس نمیزد تا اومدم سوار ماش بشیغ

 گفتم؟یبهش م یچ یبودم طناز شماره همرو داره ول دهیشن رمیبگ یاز ک  دونستمینداشتم و نم شمارشو

 کنهیم هیگوشه نشسته داره گر  هی دمیطناز هنوز تو رستورانه دنبالش گشتم تا د دونستمیم

 طناااز_

 .گرفتمیم ترانه رو یشماره  دیاما مجبور بودم با  کنمیصحبت م یمن دارم اونجور دیتعجب کرد د یلیخ

 :جونمطناز

 یانجام بد  یدیبگم قول م یزیچ هی

 دمی:آره قول مطناز

 ترانه رو بهم بده یشماره _

 یگفتم قول داد  عیرفت توهم اما سر اخماش

 نداشت مشترک مورد نظر خاموش بود المصب دهیفا یبار زنگ زدم بهش ول 100شماره رو داد  یهزار بدبخت با

 خوشحال شدم یلینگران بودم دوباره زنگ زدم که بوق آزاد خورد خ یشب بود و حساب 12ساعت

 گرفتش اومد  یصدا

 د؟یی:بفرماترانه

 نگفتم یچیه

 ؟ی:مزاحمترانه

 آره_
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 لحظه سکوت کرد و گفت شما؟ چند

 مزاحم_

 رو قطع کرد یگوش

 دمیراحت خواب الیبود با خ یکه سالم بود کاف  نیهم

 ترانه

 زنگ خورد سحر بود میگوش  افتهیب یقراره اتفاق قشنگ کنمیسرحالم احساس م یلیامروز خ  شبید برخالف

 خل من نگرانتم یی:کجاسحر

 سالم شمالم_

 امروز کارت دارم  ایب یکنیکار م  یشمال چ_

 یحسش ن_

 گهید ای:بسحر

 افتمیباشه االن راه م_

 قفل کردم و راه افتادم سمت تهران درارو

 دمیچند ساعت رس بعد

اومد سمتم و گفت ساکت رو بده با دو ساک رو   عیسر نهیبیم یو یسحر نشسته داره ت دمیتو خونه د رفتم
 رونیگذاشت تو اتاقم و منو هل داد ب

 یکنیم کاریوا چ_

 میلباس بخر می:برسحر

 م؟؟یلباس بخر میتهران بر یمنو کشوند_

 دگ غر نزن ای:بسحر

و  5واقعا هالک شدمباالخره ساعت  نایگفت نه و ا  یکل  میهم گفتم برگرد یمارو راه برد هرچ 5ظهر تا  1ساعت از
درو باز کردم رفتم تو تا چراغو روشن کردم همه  یبا خستگ میخونه بود 6 یکایخونه نزد میداد بر تیرضا مین

 خوندن تولدت مبارک

 دانشگاه بودن یبچه ها اکثر

 استادا فقط آرشام و ترگل بودن  نیب
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 هم کنارشون بود آتوسا

و لباس  زدیسحرهم الک م کردیآتوسا موهامو درست م  کردیم شمیو آتوسا و سحر منو بردن باال عسل آرا عسل
 نایو کفش و ا کردیانتخاب م

مات کم رنگ  ی هیبا سا یرژ صورت هیخوشگل شده بودم  یلینگاه کردم خ نهیکارشون تموم شد خودمو تو آ  یوقت
 کیبا  خوردیخوشگل م یکت صورت  هیکه روش   دمیپوش دیتاپ سف کیموهامم اتو کرده بودن و باز بود  یصورت

 یسانت صورت 7پاشنه یبا کفش ها دیسف یشلوار راسته 

 خرداد بود18واقعا امروز تولدم بود امروز  کردنینگاه م زیآم  نیهمه تحس نییپا میرفت

ادکلن خوشبو داد عسل   هیگفتن نوبت کادو ها بود سحر بهم   کیو همه بهم تبر زیرو گذاشت رو م کیک  سحر
 کیکوچ  یجعبه  هیو شلوارک قشنگ و نوبت آرشام بود از شرتیت هی نیو کفش خوشگل قرمز وآرم فیک  کی

 سادموهامویم وانوشته اومد پشت سر  یروش چ دمیبود ند زونیپالک ازش آو هیرو در آورد که  یخوشگل ریزنج
 من یهست ینوشته نوشته بود ترانه  یچ دمیرو بست تازه د ریزنج خوردیدادم باال نفساش به گردنم م

 عاشقت شدم  یچه نخوا یچه بخوا رید ایخوب زود  ایناخواسته بد ایدم گوشم گفت خواسته  آروم

 و رفت کنار دیگوشم رو ب*و*س*  یبگم الله  یزیچ تونستمینم یاومد سراغم ول  بیحس عج هی

 آرشام مغرور بود که به عشقش اعتراف کرد؟  نیمرد آرشام بود؟اا نیشد،ایباورم نم اصال

 یزیمهمونا رفتن و چ نایو ا 12 یمختلفش تموم شد و من فقط به فکر کار آرشام بودم ساعت ها یبا اتفاقا تولد
 رفتم تو اتاقم به آرشام اس دادم

 زیه چممنون بابت هم_

 اومد  امیپ قهیچند دق بعد

 کنهیم یهر کار شیزندگ یآدم برا_

 .ننوشتم یزیچ گهیزدم و د یلبخند

 آرشام

 سشمی)نرم افزار(دارم و من رئ یوتریشرکت کامپ هیصبح رفتم شرکت  امروز

 که به در خورد به خودم اومدم  یتقه ا با

 تو ایب_

 قمیشف قیبود دست راست من تو شرکت و رف یعل

 می:آرشام بدجور به مشکل خوردیعل
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 چرا؟_

 ادتهی میبست یکه با شرکت علو  ی:قرار دادیعل

 شده؟ یآره،چ_

تا بعد از ظهر برنامه رو  دیبا ادیاومد که نتونست ب  شیپ یماهرمون(مشکل سی)برنامه نویصمد ی:برایعل
 .میبد لیتحو

. میکردیکسب م  یاعتبار خوب  میشدیاگر موفق مداشت و   یبود و پول خوب یمهم یشدم برنامه  یعصب  یلیخ
 یکیبه  تونستمیکنم م  کاریخاموش بود مونده بودم چ شیگوش  یزنگ زدم ول یشانس به صمد نیلعنت به ا

 .وردنینبودن و مسلما درست از آب در نم یاونقدر حرفه ا  یاز بچه ها بدم ول  گهید

 گل از گلم شکفت  هویکه   ادیکار برم  نیاز پس ا  یک  کردمیفکر م داشتم

 ترانه

 گفت بله  ییخوابالو یبهش زنگ زدم با صدا عیسر هیدر حد حرفه ا شیسیبرنامه نو گنیم همه

 ؟یسالم خوب_

 :ممنون،شما؟ترانه

 بود هنوز خوابه معلوم

 ترانه_

 میک  دیفهم هویکنم   فکر

 ن؟ی:سالم شما خوبترانه

 فقط هر چه زود تر گمیآدرس که م  نیبه ا ایو گفتم لطفا ب دمیخند

 جوابشو ندادم و قطع کردم یکه گفت پررو و ل  دمیشن زمزمشو

 .بود دهیهم به خودش رس یحساب دیساعت رس مین بعد

 کردن به اتاقم  شییراهنما

 من یسالم ترانه _

 زد وگفت آروم گفت سالم لبخند

 نییبش ایب_

 گفتم و اونم قبول کرد تا کمک کنه  مینوشتیم دیکه با  ینشست براش از برنامه ا یوقت
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 نشستم گهید یو منم رفتم رو صندل نهیمن بش یجا ادیگفتم ب  نیواسه هم نهیخودم بش شیپ خواستیم دلم

 .جا نبود چیاصال حواسش به ه  کردمیمشغول کار بود و منم داشتم نگاش م سخت

 ترانه

 مییگرما  یاتاقش گرم بود منم که حسابتو   یلیهسم خ یسیبرنامه نو یاما من خدا  بایتقر یسخت کار

و  دیسف یها هیشالمم تو ما دیو شلوار سف دیسارافون سف ریبودم با ز دهیپوش یسارافن ل هیپختم  یم داشتم
 بود یآب

 ییایآر  یآقا_

 یصدا نکن ینجوریا  شهی:مآرشام

 بگم؟ یپس چ_

 اسم دارم_

 تمام اسمشو صدا کردم که لبخند زدو گفت جانم ییپررو با

 شه؟یشالمو درآرم م خوامیگرمه م  یلیمن خ_

 :درار راحت باشآرشام

 .رو زد یشالمو برداشتم و موهامو باز کردم و دوباره بستم آرشام هم کولر گاز عیسر

بسته بود جدا جذاب  و چشاشو شیصندل یسرشو گذاشته بود رو پشت کردمیداشم آرشام رو نگاه م یچشم ریز
کنارش متوجه حضورم نشد   یهم شد رفتم رو صندل نطوریبرم کنارش و البته هم شدمیبود داشم وسوسه م

 چشاشو بست وبارهکرد و د  بینگاه عج هیموهاش و آروم نوازش کردم چشاشو باز کرد و  یدستمو بردم ال

 :ترانهآرشام

 جونم_

 گفتم جونم  ناخواسته

 کنهیدرد م یلی:سرم خآرشام

 آروم ماساژ دادم  قشویگزاشم رو شق  دستمو

 دمینکن کار دستت م یدلبر ادیگرفت و برداشت از رو سرش و آروم گفت ترانه ز  دستمو

 و گفتم باشه دمیخند

آرشام از پشت دستشو انداخت دور   هویودوباره شروع به کار کردن تا ظهر مشغول بودم که  زیپشت م رفتم
 رونیب میو پاشدم شالمو سرم کردم و از اتاق باهم رفت دمیناهار بخور رو دستشو بوس میگردنم و گفت پاشو بر
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بود مثل طناز البته بدتر  یکیبود که  شیمنش گشیطرف ارشام من بودم و طرف د کی مینشسته بود زیپشت م
بهش رسوند  یآرشام البته آخرش ارشام با لحن تند  یرو شونه  ذاشتیو مدستش کسرهیو پررو تر از اول ناهار 

 .خوردم یچ دمینداشت منم که فقط حرص خوردم و نفهم یا  دهیکارو نکنه البته فا  نیکه ا

 دیشما راحت باش گهیاتاق د  کیدختر بره تو  نیا  نیگیچرا نم ییایآر  ی:آقایمنش

نگم با  یچیخودمو کنترل کردم که ه یلیتو اتاق خ میتر کرد دوباره رفت یبهش نگفت که منو عصب یچیه آرشام
تشکر کردن  یتموم کردم کارو اونا هم کل 7کارمو انجام دادم تاساعت   یو ادامه  ینشستم رو صندل تیعصبان

 بلند شدمو رفتم سمت در

 ؟یکنینم ی:خدافظآرشام

 کنمینم رینخ_

 ها شهی:دلم برات تنگ مآرشام

 تنگ بشه تیمنش یکرده دلت براالزم ن_

 شد دهیدستم کش کهویرفتم سمت آسانسور که  رونیاز اتاق اومدم ب  عیسر

 زمیبدم برات عز حیتوض دی:ترانه باآرشام

 ولم کن_

 ترانه_

 گفت که باعث شد نگاش کنم  یلحن قشنگ با

 میبه منش یو گفت تو مال خودم میشونیچسبوند به پ شویشونیتو آسانسور پ میو باهم رفت دیکش  دستمو
اخراجش کنم منتها دنبال   خوامیم اوردیسرت م یینکرده بال ییخدا دیفهمیاگه م  هینکفتم چون آدم حسود یزیچ

 .کنه  نیکرده بهت توه  خودیاون ب  یوگرنه تو عشق خودم زمیخوبم عز یمنش

 م هلش دادم عقبشدم آرو یکجوریکه   خوردیلباش به ل*ب*ام م زدیداشت باهام حرف م یوقت

 یازش دلخور بودم ول  کمیشدم رفتم سمت خونه هنوزم  نمیکردم و سوار ماش  یازش خدافظ  سادیوا آسانسور
باهاش حرف زدم که گفت قرار گذاشته  کمیزنگ به سحر زدمو  هیخونه  دمیرس یخب درکل حق با ارشام بود وقت

گفته کار داره رفتم تو آشپز خونه   یکوه به عسل هم گفته بودن ول  میفردا صبح با آتوسا وآرشام و منو خودش بر
و همونطور وسطش به آرشام  یکرده بودم شروع کرده بودم به درست کردن ماکاران  یبه شدت ه*و*س ماکاران

بعد  خواستمیکه نه به عشق اعتقاد داشم نه م  یبرام سخته باورش من یلیکنم خ  کاریچ دیبا دونمینم کردمیفکر م
 …دل ببندم حاال یرفتن مامان و بابا به کس از

باهاش حرف زدم از آخر  یرو گذاشتم رو گاز تا بپزه خودمم رفتم تو اتاقم و دوباره به سحر زنگ زدم کل یماکاران
 تا مطمئن بشم کنهیم یهم بهم گفت مطمئن باشم ارشام دوسم داره و گفت فردا کار
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رفتم تو تختم و 11نگاه کردم و بعد دوش گرفتم ساعت  یو یت کمیو  سحر شامم رو خوردم یگرم شد از حرفا  دلم
 .دمیخواب

 رو برداشم سحر بود میبه طرف پشت خط فحش دادم بعدشم گوش یکل  خوردیداشت زنگ م میگوش

 پاشو حاظر شو ی:ترااانه هنوز خوابسحر

 ادیخوابم م امی:من نمترانه

 گهیشو د داری:لوس نشو بسحر

 کوه  امیپاشدم و دست و صورتمو شستم خودمم فحش دادم که بهشون گفتم م یبد بخخت یکل  با

پام  دممیسف یمشک یکتون  یکفش ها  دمیپوش یمشک دیسف یمخمل با مانتو چسب ورزش یشلوار مشک هی
سوار شدم بهم سالم  عیکولمم برداشتم و رفتم دم در سحر منتظرم بود سر  یشال و کاله کپ مشک کیکردم با 

شدم با  ادهیپ یوقت میدیتا باالخره رس میساعت تو راه بود 1بود حدود  میو ن5ود سحر راه افتاد ساعتو ز میداد
 دمیهم اومده رفتم بغلشو لپشو ب*و*س* نیآرم  دمیکمال تعجب د

 یسالم داداش_

 :سالم گلمنیآرم

 رونیرگ گردن آرشام زده بود ب یول دونمیاومدم و بهش سالم کردم نم  رونیب نیآرشام از بغل آرم  یصدا با
 ؟یسرچ یشده بود ول یرتیغ  دونمیم

 کنار سحر و بهش گفتم  رفتم

 شده یرتیغ  ینیبغل آرم دهی:خب خل تورو دسحر

 وا_

وسطاش  یحت ای یکوهنورد  نیآخر ا  نیبب ریگرم بگ  نیبا آرم کمی،تو هم  ادیگفتم ب  نیبه آرم ی:آره از دستسحر
 که عاشقته  شهیبشه اون موقع بهت ثابت م یچ

لحظه رومو  کیدستشو گرفتم و مشغول صحبت شدم باهاش در  نیزدم و رفتم سمت آرم یبدجنس لبخند
 ؟یو گفتم چطور ششیکرده بود که وحشت کردم رفتم پ  یبرگردوندم ارشام چنان اخم

 یکنیم یچه غلط کهیمرت نیا  شی:تو پآرشام

 بعدم به خودم مربوطه نیآرم  هیچ کهیادب مرت  یب_

 آرشام

دورش  نمیو گفتم نب دمیکه دور شدن غر  کمی میدور تر شن و ما پشتشون باش کمیتا بچه ها  دمیکش  دستشو
 یپلکیم
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 خوادیدر آورد و گفت دلم م زبونشو

علوم بود م دیکشیم قیکه کنترلشو از دست داد و افتاد تو بغلم داشت نفس عم  دمیاومد در بره دستشو کش  تا
 عطرم خوشش اومده  یاز بو

 ها؟ یکنیم یزبون دراز_

 :غلط کردمترانه

 یشینم کینزد نیبه آرم_

 :چرا؟ترانه

 مردا بشه هیبق کیدوست ندارم خانومم نزد ایثان  یاوال شما عشق من_

 سمیمن خانوم تو ن ایمثل داداش منه ثان نی:اوال آرمترانه

در ضمن برام مهم  یخواستگار امینگران نباش امتحانات تموم شه خودم م ؟یستیکه هنوز زنم ن  نهیمشکلت ا_
 یشینم کیاون مرده تو هم بهش نزد  گهیهر کس د ایداداشته  نیآرم  ین

 یساعت کوهنزرد 3 ای2بعد  میصبحونه رو دور هم خورد هیبق نیب میرفت عیو گفت چشم سر دیب*و*س* گونمو
 جدا من و آتوسا هم باهم نیبودن ارم سحرو ترانه باهم نامونیسمت ماش میرفت

 گرفتمیرو فاکتور م نیبود اما اگه اومدن ارم یخوب روز

 گفتمیاز عالقم به ترانه به اتوسا م  عتریهر چه سر دیبا

 سر بحث رو باز کردم و گفتم از ترانه نیماش تو

امتحاناش تموم   گهیماه د 1استقبال کرد و خوشحال شد چون قبول داشت ترانه محشره کمتراز   یلیخ آتوسا
 .امتحاناش رو خوب بده  تونهیو نم شهیم ریاالن برم چون ذهنش در گ  خواستمینم شدیم

*************************************** 

 ماه بعد کی

 بود یبودم موهامم زده بودم باال حس خوب دهیپوش یشلوار مشککت   هی یخواستگار میریبا آتوسا م میدار امروز

 خونشون میدیرس قهیدق 20وبعد  میدیخر ینیریدسته گل با ش هیراه  تو

 سحرو خود سحر بودن منم فقط آتوسا رو داشتم یو بابا مامان

 میتو اتاق تا صحبت کن میوضع من سوال کردن بعدشم با ترانه رفت یکه مامان سحر از آتوسا درباره   اول

 تو اتاق میباال با هم رفت یسرش رفتم طبقه  پشت

 یدار یچه انتظارات ندتی:خب استاد بگو از همسر آترانه
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 تو کارش نباشه انتیراستگو باشه صادق و خ نکهیا_

 یطیدر هر شرا میداشته باش گرویهمد یهوا نکهیو ا نای:منم همترانه

 

_OK 

 نییپا میرفت

 دخترم؟ شدیسحر:چ مامان

 نییساکت بود و سرشو انداخت پا ترانه

 است  تیرضا یسحر:سکوت نشانه  مامان

 رو چرخوندن ینیریدست زدن ش همه

 قرار بود با شکوه باشه یمراسم ساده اما عروس هیبا  میعقد کن  گهید یشد هفته  قرار

 .میو شمعدون بر نهیحلقه و آ دیخر یفردا قرار بود برا و

 خوشال بودمم یمنم حساب میو رفع زحمت کرد میبعد بلند شد قهیدق 20

 دادم امیتو تلگرام به ترانه پ 11 یساعتا

 رسمیدارم به عشقم م باالخره

 دمیوخاموش کردم و خواب لمیو عالمت قلب گذاشت موبا دید قهیدق 2 بعد

 ریمخمل ج یو کت سورمه ا دیسف شرتیبا ت دمیپوش یشلوار ل هیشدم  داریب میبا آالرم گوش صبح

 و رفتم دم خونه ترانه دمیپوش کفشامم

 نییتک زدم که اومد پا هی

 ترانه

 شدم داری)مامان سحر(برایخاله سم یبا صدا صبح

 موند شمیپ شبیبودم که د ممنونش

زدم و با  یرژ صورت هیپاشنه دار شالم رو هم سرم کردم  دیسف یبا کفشا دمیپوش دیسف یبا مانتو یشلوار ل هی
 نییتک آرشام رفتم پا

رو چشمش بود رفتم سمتش و بهش سالم کردم که  شیآفتاب  نکشیداده بود و ع هیبه بنز خوشگلش تک آرشام
 .دیب*و**س* مویشونیپ
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 میرفت شگاهیو به سمت ازما میهم سوار شد با

 یلیساعت نوبتمون شد خ مینبود بعد نشلوغ نبود اما خو خلوتم  یلیتا نوبتمون بشه خ مینشست میدیرس یوقت
 میو رفت میخور وهیو آبم کیک  هیاومد تو   یو ارشام با خوراک نینشستم تو ماش رونیب میو رفت میراحت خون داد

 حلقه دیخر یبرا

به مقصد  میدیرس یبرد تو حس وقت یگذاشت که منو حساب  یکه ارشام آهنگ خوجل  میراه سکوت کرده بود تو
که   فیحلقه ظر هیتو مغازه طرف انواع حلقه هارو نشونمون داد که من  میرفت میو دست همو گرفت میشد ادهیپ

و شمعدون  نهیسراغ آ میرفت بعدو  میگرفت  یقشنگ یآرشام هم حلقه   یبرا دمیداشت پسند یناز یها نیروش نگ
رستوران و  میرفت 1 یو بعد ساعتا میدیو لباس خر میتو پاساژا گشت کمیانجام شد   تیبا موفق دشیکه اونم خر
 تا منو برسونه خونه میو در انتها سوار شد میدیخند یکل  میپاستا خورد

رفتم تو خونه و خودمو پرت  یتو و گفت کار داره با خستگ ومدیاصرار کردم ن  یخونه هر چ میدیرس قهیدق 40 بعد
 دمیلباسام رو در اوردم و خواب دهیکردم رو کاناپه جدا خسته بودم همونطور دراز کش

بودم  دهیزدم واقعا ترس غیبود و تمام چراغا هم خاموش بود ج کیهوا تار دمییرعد و برق از خواب پر یصدا با
 برداشتم و به ارشام زنگ زدم لمویموبا عیسر

 شده ترانه ی:جانم چآرشام

 ترسمیم من آرشام…آ_

 ؟ی:ترانه خوبارشام

 ن..نه_

 نترس امی:دارم مآرشام

 هیگر  ریآرشام اومد تا اومد خودموپرت کردم تو بغلش و زدم ز  قهیدق 5 بعد

 شده؟ ی:نفسم چآرشام

*ن*ه ش هنوز تمام برقا خاموش بود اما من تو بغل یحلقه کردم دور گردنش و سرمو گذاشتم رو س* دستمو
 آرشام اروم بودم

 ؟یدیو گفت از رعد و برق ترس دیسرمو ب*و*س* رو

 یبارون یشبا شمیپ ومدیسحر م شهیاز رعدو برق هم  ترسمیم میآره از بچگ_

 تو خانمم هیگر  نمیشتم،نبیخودم پ زمی:نترس عزارشام

 ختمیساله اشک نر5که   یکه کوه غرور بودم من  یدل نازک شده بودم من ایتازگ

 از بغلم؟  رونیب یای:نمارشام
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 نه_

 دیو رو سرمو بو**س دیخند

 مگه؟ سین ؟تنهایآنوسا چ_

 :نه خونه دوستشهآرشام

 زد مهیپاهامو گرفتو بلندم کرد برد رو کاناپه و روم خ ریز

 بود11 یبود فک کنم ساعت حدودا کیجا تار همه

 بخوابم؟ تونمیکجا م  ادی:من خوابم مآرشام

 تو اتاق من_

 :پس تو کجاآرشام

 اوووم_

 :حاال حاال ها رعدو برق و بارونهآرشام

 تو شیپ امیدستو حلقه کردم دور گردنش و گفم منم م عیسر

باز کرد و همراه باهاش گف  رهنشویپ یطبقه باال منو گذاش رو تخت و دکمه ها میو بغلم کرد با هم رفت دیخند
 بخوابم رهنیبا پ تونمینم

 زنمیغلت م  یلیدونفره بود چون خ تختم

 و ساعدشو گذاشت رو چشاش دیخواب کنارم

 ارشام

 تنهاش بزارم تونستمینم دیترسیم یسخت بود کنترل کنم خودمو از طرف جدا

 کنترلم از دستم در بره  خواستمیرفتم رو کاناپه تو حال نم دهیخواب دمیساعت نفساش کش دار شد فهم مین بعد

 میشدم دوتامون کالس داش داریترانه ب یصدا صبح

 گفتم نکن  ینسبتا بلند یکه اخم کردم و نشستم و با صدا  دی*نه م رو بوس*یس* رو

بشه کنترلم از  کمینزد یادیاگه ز  دونمیاشتباه کردم اما م  دمیزده نگاهم کرد فهم رتیو رفت عقب و ح دیترس هوی
باشه تا بدونه من واقعا دوسش دارم و از سر ه*و*س جلو  یقبل ازدواج مشکل خوامینم شهیدستم خارج م

 خب بدجور بروز دادمنرفتم اما 

 بود یبفهمم غرورش شکست باالخره ترانه تهران تونستمیم
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 ادیب شیپ یمشکل دمیخب ترس ینداشته ول یقصد بد دونستمیکرد و رفت تو آشپر خونه م  اخم

 کنار گوشش گفتم ترانهههه  خوردیو رفتم تو اشپز خونه داشت صبحانه م دمیرو پوش رهنمیپ

که با اخم نگاه کرد و گفت شما هم نکن و پا شد رفت باال منم چند لقمه خوردم و   دمینداد گردنشو بو*س* محل
 حاضر شدم

 زمیعز_

….. 

 من یترانه _

_…. 

 تو اتاقش حاضر بود از پشت بغلش کردم و سرمو گذاشتم رو شونه ش رفتم

 یییییییخانوم_

س که  گهید یکی یشما دلت جا نکهیمثل ا ییایاره؟ نه جناب آر  هیعاشقتم کاف  یبگ نکهیا  یفکر کرد دی:شاترانه
 .جالبه ههیزنیمنو پس م یافتیرنگ و وارنگت م یدوس دخترا ادیاما تا   یاروم  یتا رو فاز محبت باش

در  یشدم از چرنداش و کنترلم از دستم در رفت و محکم زدم تو صورتش و داد زدم و گفتم حق ندار یعصب  یلیخ
 ؟یهمفیم یحرف بزن نطوریمورد من ا

 صداش شروع کرد به حرف زدن نیچشاش اشک جمع شد با بلند تر تو

اعتماد کردم،من ترانه   یمنو بگو به ک ییپررو یلییخ یکنینشده دست روم بلند م یچیجالبه،هنوز ه یلی:خترانه
 نیهمه ا یمحال الیهه چه خ یوابسته نشم اما فکر کردم تو مورد اعتماد چکسیعهد کرده بودم به ه  یتهران

 مردم مث همن برو بابا

باز  موتیشد و درو با ر نشیدنبالش رفتم اما سوار ماش رونیرفت ب تیبا عصبان دیلرزیاز شدت بغض م  صداش
 دمیترسیباال بود م یلیییییشدم و رفتم پشت سرش سرعتش خ نمیسوار ماش عیکرد و با سرعت رفت سر

 شتریلحظه ب رشد و من ه شتری. سرعتش بدشیحواسش پرت م دیهم زنگ بزنم شا تونستمیبشه نم شیزیچ
 دمیترسیم

کار از کار گذشت   یداد زدم تراااااااااانه حنجرم فکر کنم پاره شد ول نیتو ماش ومدیاز جلوش داشت م  ونیکام  هی
 خورد نشیبه ماش یبا وضع افتضاح ونیترانه چپ کرد و کام نیماش

 نشد رینبود ز یلیخ ونهیچون سرعت کام فقط

 غرق خون بود  شیشونیهوش بود و پ یب نشیترانه که تو ماش یو رفتم جا رونیب دمیپر نیعجله از ماش  با

 .بد بود مقصر من بودم یلیکم کم جمع شدن زنگ زدن آمبوالنس حالم خ  مردم
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 و امضا کردم برگه رو بردنش اتاق عمل میداشت یبهشون گفتم قرار نامزد مارستانیرسوندنش ب عیسر

 زنگ زدم و اونم سحر و عسل و خبر کرد آتوسا  به

**************************************** 

 هفته بعد کی

 مارستانیب انیم هیهرروز آتوسا و بق مارستانمیسره تو ب کی یخواب یاز ب  سوختیم چشام

بخاطر  کنمیم نیهوشه و من هرروز خودمو نفر یخرابه هنوز ب یلیمن تو کماست و حالش خ یهفتس ترانه  کی
 زدم تو صورتش نکهیا

دستم در رفته بود و سرش هم شکسته بود و تو مغزش لخته خون جمع شده بود که عمل  کیشکسته  پاهاش
 بود یحساس یلیخ

 من رو تخته تو کماس یاما االن ترانه   میسخته قرار بود امروز عقد کن یلیروزا خ نیبه ا کردمیفکر م داشتم

 گرفتم  یشگاه مرخصاز دان  مونییدوتا یبرا

اول رد دستم رو   یروزا نکهیعذاب وجدان دارم مخصوصا ا  یلیدرست بشه خ یکاش همه چ  یدلم گرفته ا یلیخ
 گونش بود

 پاشدم هویپرستار  یتو فکر بودم که با صدا نطوریهم

 :دکتر،دکتررپرستار

 رفتن تو منم که تو ُشک بودم همه

 نامزدتون به هوش اومدن ییایار  یو با لبخند گفت آقا رونیاومد ب  دکتر

 تشکر کردم از دکتر یو کل دمیخند زیخوشحال بودم از همه چ یلیخ

که گف من هنگ کردم   یزیبردنش تو بخش رفتم تو اتاقش منتها خواب بود دکتر اومد تو اتاق و با چ یوقت
 گفت حافظشو از دست داده

 احتماال حافظش برگرده  مینبودااما دکترش گفت اگه کمکش کن ادشیترانه منو  ینی

 ترانه

 مویشونیمرد باال سرم بود که تو چشاش رد اشک بود تا چشممو باز کردم گفت ترانه و پ هیباز کردم  چشمامو
 دیب*و*س

 ترانه؟

 ه؟یک  نیا
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 گفتم شما؟  یگرفته ا  یصدا با

 …ترانه من،منم آرشام قرار بود سین ادتی:منو مرد

 نیک  نایاومد بگه در باز شد و سه تا دختر و دو تا پسر اومدن تو ا  تا

 ذره شده بود کیسحر دلش برات  ی:ترانههههههه خواهردختره

 ترانه نطوری:منم همگهید دختره

 شما؟_

 آرشام

 همشون از تعجب چشاشون گرد شد نیحافظشو از دست داده واسه هم دونستنیها نم بچه

 سین ادتینکن مارو  تیاذ  ی:ترنیارم

 ارمینم ن؟بجایکن  یخودتون رو معرف شهی:مترانه

 و گفتم ترانه حافظشو از دست داده سحر که از حال رفت و بردنش بهش سرم بزنن رونیب دمیها رو کش بچه

 شد؟ ینجوریا  هوی:آرشام،چرا آتوسا

 یخواهر دونمینم_

 هیگر  ریتو بغلم و زد ز اومد

خودم دوباره انداختم  دمیهمون که من براش خر کردیتو اتاق ترانه داشت به گردنبندش نگاه م میرفت دوباره
 گردنش

 ..؟یچه خبره آقا نجایرو به من گف ا ی*س*ش کرد و با حالت سواللم

 سین ادشیکردم اسمم   بغض

 ارشامم_

 فتون؟یشر لی:فامترانه

 نگه نطوریا  یول رمیبم خواسیم دلم

 هستم ییایآر_

 ه؟یموضوع چ ییای:جناب آرترانه

 .میترانه ما قرار بود نامزد کن_

 چشاش گرد شد شدیم دهیوضوح د به
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 ادینم ادمی:من که ترانه

 کیاما واقعا برام سخته بغضم شکسته شدو   کنهینم هیبه خودم گفم مرد که گر اطیپاشدم و رفتم تو ح عیسر
 ک از چشمم افتادقطره اش

 به خودم اومدم نیآرم  یصدا با

 تا ترانه دوباره برگرده به حالت اول میکنی:داداش نگران نباش ما کمکت منیآرم

بگه بعد بدتر بشه  یزیچ هیاگه بهت   یعاشق  یلیخ دهیگفته با من حرف زد گف د  طویشرا نیبه تو بدتر دکتر
نشو ما  دیپس نا ام میکنیبزار مرخص که شد کمک م اریخراب بشه ،االن بهش فشار ن تیروح دیترانه شا طیشرا

 میهست

 کرده بودم  جایواقعا من قضاوت ب هیپسر خوب نیتو آرم میتشکر کردم با هم رفت ازش

اون روز تو اردو که   ای میرو صندل ختیکه چسب ر  یتو دانشگاه فکر کردم روز اشیطونیتو سالن و به ش نشستم
کرد منم از آخر   غیج غیج یاز برگش نمره کم کردم و کل  یدعوا کرد باهام که توپو زدم بهش اون روز که الک یلک

 یعشوه خانم هع  گفیبه طناز م ینمرشو دادم وقت

 بعداز ظهر بود به اصرارآتوسا رفتم خونه6 ساعت

 بود ششیخونه رفتم و دوش گرفتم امشب سحر پ دمیخسته بودم تا رس یلیخ

 خوابم برد دیرو پرت کردم رو تخت و تا سرم به بالش رس دمخو

 شهیمن مرخص م یشدم امروز ترانه  داریب میآالرم گوش  با

 جذب چند لقمه صبحانه خوردم و راه افتادم یمشک شرتیبا ت دمیپوش یشلوار ل کی

کم ناراحت   هیسرد جواب داد  یلیتو گچ نشسته بود رو تخت بهش سالم کردم که خ یترانه با پا دمیرس یوقت
 سین یا  گهیشدم اما خو انتظار د

 ترانه

 میبود با هم دوست شد یبود دختر خونگرم و خوب شمیهمون دختره به اسم سحر پ شب

 پیاز اک  طنتمیآشنا و قشنگ بود از دانشگاه و ش  یلیکه برام خ  گفتیم یخاطرات از

 گهیشبه د کی ارمیبه خودم فشار ب دیدوس داشتم بازم بگه اما گف نبا یلیخ

دارم  یحس بد کی کنمیاما من احساس م  میقراره نامزد کن گفیهمون مرد به نام آرشام اومد دنبالم م صبح
 چرا؟ دونمیانگار ازش دلخورم نم  کنمیبهش حس م

 خونه خودمه سحر هم اومد گفتنیخونه که م هیمنو برد دم  نشیکرد تا برم تو ماش  کمکم
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همش  گفتیمسأله دعوا دارن سحرم هیبفهمم سر  تونستمیدوس داش بمونه اما سحر اجازه نداد م یلیخ آرشام
 غرورشو  یبود اما تو شکس یابراز کنه اون دختر مغرور  یکه نذاشت  هیتو ریتقص

 نکرد هیسال گر5که   یکلمه اومد تو ذهنم )کوه غرور(دختر  هی هویحرفا  نیا  با

 که آرشام منو گرفت ونشوندم رو مبل  فتادمیم داشتم مدرد گرفت سست شد پاها سرم

 برام اب قند آورد سحر

 رونیب نیبر_

 :ترنه ترو خدا بزار بمونمسحر

 رونیب دیزدم بر داد

 رنیاصرار کردن بمونن من صدامو بلند تر کردم از ترس پاره شدن حنجرم رفتن ب  یهرچ

اتاق   نینظرمو جلب کرد ا یاتاق خوشگل صورت  هیاز پله ها رفتم باال و در تک تک اتاقا رو باز کردم   یبدبخت با
 بود زشیکروات رو م  هیآشنا بود 

 اصال  هیاتاق ک  نجاینداشت ا دهیفکر کردم اما فا یلیخ نیبود ا یداشتم مال ک برش

 بود اهیچشام س ریز نهیمن بود پس البد اتاق خودمه رفتم جلو ا یپر عکسا وارید درو

 شمیبرام و راحت م کننشیزخم بود پاهام تو گچ بود فردا باز م هیرد  میشونیپ رو

 ایشدم؟خدا نطوریمن ا چرا

 نامزد منه؟ گن؟آرشامیحافظمو از دست دادم اما چرا؟راست م گنیم

 اشنا  یلیخ دادیرو م ییعطر اشنا  یرو تختم بو دمیدراز کش شدیداشت از درد منفجر م سرم

 با ارشام سرد باشم دیبا کردمیفقط حس م ومدینم ادمی یچیه

 شدم سحر بود داریب یکیو صبح با نوازش  دمیخواب

 :ترانه جونمسحر

 سالم_

 ی:سالم خوبسحر

 هیگذاشت رو شونم و آروم شروع کرد به گر  سرشو

پاشو دوباره  ادتهی یا من خوب بودفقط ب ادتهیمن سحرم  شمیم وونهیمن دارم د اریب ادتیتروخدا منو  ترانه
 کن  یطونیش
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 ؟یگیم یکردم و گفتم چ  اخم

 تو تولد ترگل یروونیتو ش میطنازو کرد ادتهیبهش  دیاما طناز چسب  یختیاستاد چسب ر  یرو صندل ادتهی:سحر

 فهممیم یزیچ هی کردمیچرا اما حس م دونمیلبخند زدم نم کهوی

 گچ پاتو باز کنه دکتر  میبر ی:پاشو ترسحر

 اومد باالخره نامزدته گلم  ایگفتم ن  یدوباره اون پسره اومده؟سحر:هرچ_

 آرشام نشستم و اروم سالم دادم  نیتو ماش رفتم

********************************************* 

 ماه بعد کی

 کردمینشسته بودم داشتم فکر م الیو تو

 تنیدوستام هم اذ کشهیزجر م یلیکه نامزدم همون آرشام خ  دمیتا فکرکنم شن ییماهه اومدم شمال تنها کی
 ادیب ادمی دیتا شا کنمیدارم فکر م

 تمهیاومده هو  ادمیکه   ییزایچ تنها

 میو طرز زندگ ماشونیمامان و بابام که سقوط کرد هواپ میزندگ

 سین ادمیراجع دوستام و نامزدم  یزیچ اما

 یمنم وقت زنهیم تاریقشنگ گ یلیکردم اسمش ارسالنه که خ  دایدوست پ هیکه اومدم شمال   یاز روز  یراست
 میزنیم تاریلب ساحل و باهم گ رمیحاال دوباره شروع کردم و هرروز با ارسالن م زدمیم تاریاومد منم گ  ادمی دمید

رو مث داداش  نیآرم  گفتیمکه سحر   ونطورسال بزرگتره اما شوخ طبعه و مث داداشه برام هم1ازم   هیپسر خوب
 دوس داشتم

 زدن امروز تاریگ  یبا ارسالن قرار دارم برا هیساعت د مین

 شیلب ساحل و آت میرفت رونیبه دست اومد ب تاریکنار خونه من بود گ  قایدق الشیشدم و رفتم دم و حاظر
 میرو بزن یآهنگ ملود  میگرفت  میو تصم میروشن کرد

 یتابیچند روزه ب میدور گهیدهم از

 یخوابیبدون هم با غصه م هاشـب

 با عشق کنار تو باشم شدیم یکاشک

 تنها شم شهینم یکیک نزد  یوقت

 نجاستیعطرتنت ا  میدور گهیدهم از
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 استیدن یکمم از تو اندازه  سهم

 کن بازم  ییو خداعشق باش  یخدا

 سازمیرو از رو تو مُبـت عشقم من

 یشونیتنها پر میدور گهیدهم از

 یدشواِر مجنون تویمن ب یالیل

 فهمهیچرا نم چکسیه ـوداغونم

 رحمهیب ینامرد بدجور یایدن نیا

 نجاستیعطرتنت ا  میدور گهیدهم از

 استیدن یکمم از تو اندازه  سهم

 کن بازم  ییو خداعشق باش  یخدا

 سازمیرو از رو تو مُبـت عشقم من

 ؟یخواستیواسم م ارویاول دن  یروزا ادتهی

 ؟یراست ادتهینباشه جون من  ادتیتو  شهیم

 ؟یدونیتنها قدرمو خودت م یگفتیم ادتهی

 ؟یمونیکه منم نباشم تو سر قولت م  یگفت

 ییزود درد جدا یلیـشه ختموم دیکه با  یگفت

 ؟ییاما راست بگو حاال کجا  یوونمید یگفت

 گفت رو ارسالن خوند  الدیکه م  ییرو من گفم و قسمتا خوندیم یکه ملود  ییقسمتا

 من عشق یهست یگردنبند تولد ترانه   دمیدست به گرنم کش هویبستم و  چشامو

 ونیکام  یلینکن دوست دختر رنگاوارنگ س رعدوبرق

 یگیم یچ می:ترانه با توارسالن

 خدافظ یچیه یچیه_

 الیصدام کرد برنگشتم و با دو رفتم تو و یهرچ

 باهاش سرد باشم خواستیچرا ازش ناراحت بودم و دلم م دمیحاال فهم هیگر  ریز زدم

 ادیب ادمیرو  زیتا همه چ کردمیفکر م گهید کمی دیداشتم برگردم اما هنوز زود بود با دوست
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 برگشتن یبرا ودیآرشام نامرد تنگ شده بود اما االن زود   یبرا دلم

 یاحساس سبک  زیاومد همه چ  ادمیرو  زیبودم و فقط قکر کردم همه چ داریرو تختمو فکر کردم تا صبح ب رفتم
من  گفتنیسخت بود همه از گذشته م یلیاومد چون خ  ادمیخوبه که  یلیخوشحال بودم واقعا خ یلیخ کردمیم

 به کوه محبت شدم لیعاشق شدم و از کوه غرور تبد  ریبخ ادشیکوه غرور   یمن ترانه تهران دمیفهمینم

 دمیصبح گرفتم خواب 5ساعت  یخواب یاز ب  سوختیم چشام

و گفت سالم  دیبوس مویشونیخنذه پ ریدرو باز کردم که ارسالن زد ز دمیژول  افهیشدم با ق داریزنگ در ب یصدا با
 یخواهر

 یسالم داداش_

 دور دور میکه گفت خوابالو بدو حاضر شو بر  دمیبغلش دوباره خواب تو

بود داش  خچالمیارسالن سر   نییخفن زدمو رفتم پا پیت هیست و صورتمو شستم و رفتم د سادمیصاف وا عیسر
 خوردیم

 اوهوم اوهوم_

 :خو گشنمهارسالن

و آرشام  زیاومده همه چ  ادمیمنم بهش گفتم  میتو راه با هم صحبت کرد رونیبردم ب دمیو دستشو کش دمیخند
 ادمهیرو هم 

اونا منتظرتن منم بهش از نقشم گفتم که اونم حال کرد و   یگردیگفتم زد رو ترمز و گفت پس چرا برنم  نویتا ا اما
و  میو مسابقه گذاشت یدوچرخه سوار میو بعدش رفت میکرد  یآب باز  یو کل ایلب در میباهم رفت دیلپم و کش

با مشت  ازویون مدال که پاز ا  میخورد یمشت یلیو خ میسوارش داد یزیرستوران که د میظهر هم خسته رفت
 کننیخورد م

تهران و  میبر خواسمیداشتم م یشوم ینقشه  قتشیتهران حق یبرا دمیبازار و لباس خر میغذا هم رفت  بعد
 …نه اگه مث قبل باشه که حله اگرنه ایبعد اون ماجرا هنوز عاشقمه  نمیبب خوامیکنم م  یازسالن رو همسرم معرف

 نیتر یمیمدت صم نیمنو گذاشت و خودش رفت تو ا یها دیارسالن خر  الیو میدیخسته و کوفته رس شب
شب  10که   هیهم نگاه بد بهم ننداخته و آدم کباری یپاک بود حت یلیبود که خ یدوستم شده بود ارسالن پسر

 کنهیکنارم باشه بازم برادرانه رفتار م

 میفتیراه ب میخواستیم فردا

ارسالن تا   یالیحاظر شدمو ساکم رو جمع کردم رفتم دم و عیشدم سر داریب میو صبح با آالرم گوش دمیخواب
 اوردیرو ن نشیارسالن پشت فرمون بود ماش  میو راه افتاد میمن شد نیسوار ماش رونیخواستم زنگ بزنم اومد ب

 شمال گردیگف دوباره برم
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در  زنهیم یسوخته که به مشک یقهوه ا یبا موها یمشک یشونه چشا4با قد بلند و  یاز ارسالن نگفم پسر  یراست
خونه جدا  هیمنتها  نجاستیو پدرش مشهدن خودش اومده شمال چون مادر خودش ا شیکل جذابه مادرناتن

 رازیمدت رفته ش میگرفته مامانش هم تو ا

 :تموم شدمارسالن

 و گفم پررو دمیخند_

زنگ زدم به سحر و گفتم اومدم و  میدیرس ینه چندان طوالن یبعد مدت میدر آورد یخل باز یو کل میگذاش  آهنگ
کردم و لباسام رو   عیسر یریگردگ  کیخونه منم  میخونم با ارسالن رفت ادیشد ب زقراریاومده همه چ  ادمیگفتم 

و آتوسا آخرم آرشام  نیو آرم ریو بعد ام عسلبغلم بعد   دیو درو باز کردم سحر پر دمیدر دو یعوض کردم با صدا
 تا اومد بغلم کنه ارسالن سالم کرد

 و آقا آرشام نیارم  ریارسالن جان آتوسا سحر عسل ام  کنمیم یمعرف_

 همسرم هستن ارسالن شونیها ا بچه

 نیبغض کردم چقدر دل تنگ ا دمیچشاشون گرد شد مخصوصا آرشام تازه االن دست گل تو دستشو د همه
 تو دم در بده دییشده بودم که ارسالن گفت بفرما رهیخاستاد مغرور بودم بهش 

 منم از شدت بغض ساکت بودم کردیساکت بود و آتوسا دم گوشش پچ پچ م آرشام

 باال میو رفت میکرد  یباال عذر خواه ایب قهیدق2 ی:ترانه خانمارسالن

 یخواهر ننکیکه شک م  ینجوریبخند ا کمی یغم بغل گرفت  یچه وضعشه زانو نی:ترانه اارسالن

 دلم براش تنگ شده خو_

 نه؟ میخواهر برادر خوب پشت هم هیکه ارسالن دستمو گرفت و گفت مثل   دیاز چشمم چک  اشک

 نداش جدا ممنونش بودم یا  گهیبود مث داداشمه ونظر د ادشیهم  طیشرا نیتو ا نکهیا  از

 همه ساکت بودن نییپا میرفت

کردن رفتن رفتم تو اتاقم و   یخداحاقظ رنیبخاطر آرشام دارن م دونستمیم میکنیآتوسا گفت ما رفع زحمت م  که
 َاه لعنت به من  هیگر  ریزدم ز

 نایبهش گفتم نقشس ا هیموضوع چ دیاومدباال و ازم پرس  سحر

 غرورشش با حرفاتون بشکنه اون ثابت کرده عاشقته  یبزار دینبا وونتهی:ترانه آرشام دسحر

 هی شیتو،پ شکنهیغرورش م  ینجوریبغلم کرد و گفت امتحانش بکن اما ا هیگر  ریگذاشم رو شونش و زدم ز  سرمو
 واقعا عذاب آوره گهیمرد د

 کار کنم  یچ_
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 :بگو ارسالن با آرشام بحرفهسحر

 آرشام

و گلدون رو  دمیبا ترانه ازدواج کرده بود عربده کش یذوق و شوق حاضر شدم اما ارسالن اون مردک عوض یکل  با
 اومده بره با اون احمق ازدواج کنه  ادشی یحاال که ترانه همه چ شهیپرت کردم که شکست مگه م

من بود که اونطور  ریتقص دیکرد شا  یمهم نبود مهم ترانه بود که نامرد یدستم پر خون شد ول نهیزدم تو آ مشت
 رفتار کردم

 برداشتم و گفتم بله تیاز بس زنگ زد با عصبان  یزنگ خورد اصا حوصله نداشتم جواب بدم ول لمیموبا

 ارسالن هستم آقا آرشام_

 ش؟یو گفتم فرما دمیغر

 امروز  نمتونیبب تونمیم_

 ما؟ میدار یحرف_

 …شاپ یکاف  میو ن8ساعت _

 دمیفهمیم دینرم تا ادم شه اما موضورو با گفیدلم م تیشخص یکرد مردک ب  قطع

 ناشویهم رنگش آست رهنیبا پ دمیپوش یشلوار کتون سرمه ا هیخودمو سرگرم کردم بعد پاشدم حاظر شدم 8تا
 شاپ یدادم باال و موهامو ژل زدم رفتم کاف

 زیم هیبود پشت  نشسته

 مقدمه شروع کرد یکه ب  میو سفارش قهوه داد میسالم داد بهم

 یبرام از حافظش گفت از تو از همه چ میهمو دوست داش یلیخ می:منو ترانه تو شمال با هم دوست شدارسالن
 اما مث خواهر و برادر  میعاشق هم بود  میزدیم تاریهرروز با هم گ

هنوز  میش نینقشه بود تا مطم هیفقط  میکلمه بگم منو ترانه ازدواج نکرد  کیحرف بزنم  نمیحوصله ندارم بش من
دوستت  ادیقدرشو بدون ز نکهیحرف ا نیبه ترانه ندارم و آخر یا  گهینه بهتره بگم منم نظر د ای یعاشق ترانه ا

 ابونیخ وراون  نشهیتو ماش اریدلخوره اما دلشو به دست ب کمیداره ازت 

سرش رو  ابونیترانه ازدواج نکرده پولو حساب کردم و رفتم اونور خ شه؟یزده نگاه کردم مگه م رتیرفت ح پاشد
 فرمون بود

 دیدرو باز کردم پر تا

 من چشاش برق زد دنید با

 باز کزدم و محکم گرفتمش تو بغلم دستامو
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 ترانه

 کردم  ی*نه ش و خودمو مخفیسرمو گذاشتم رو س* دمیکش  قیعطرش تنگ شده بود نفس عم  یبرا دلم

 :ترانهآرشام

 یکرد  یو گفت نامرد میشونیگذاشت رو پ  شویشونیبغض اسممو گفت که سرمو آوردم باال پ با

 دیگردنم و آروم ب*و*س  یسرشو کرد تو گود بعد

 محضر من تورو عقد کنم میبر شهینم ینجوری:نه اآرشام

 و گفم عجله نکن دمیخند

 :عجله؟آرشام

 میفردا قرار بود عقد کن یو منو گذاش خونه و برا میشو جامونو عوض کرد ادهیزدو گفت پ پوزخند

رنگ بود  دیبا مانتوم که سف دمیپوش دمویشدم و شلوار سف داریب جانیو صبح با ه دمیراحت شبو خواب الیخ با
 یگریشال ج هیو 

 دیسف رهنیبا پ یشلوار کتون مشک هیخوشگل آقامون روبه رو شدم  پیکه با ت  نییزدم ورفتم پا یگریج رژ
 کرده بود رفتم بغلشو بهش سالم کردم  گرشیج یهم که حساب شیآفتاب  نکیع

 رونیب میوبا بچه ها اومد میامضا کرد  یوکل میبه منم بله رو گفتم و محرم شدمحضر و بعد خوندن خط میرفت

 ماهه کی یدلتنگ نیا  یتو برو خونت با ترانه تالف ی:خب داداشآتوسا

 خونش میمنو آرشام هم رفت دنیخند همه

 تو میدرو باز کرد و رفت موتیر با

 قشنگ بود یلیدوس داشم خ خونشو

کردن منم   زیگردنم و شروع کرد به ب*و*س*ه ها ر  یتودرو بست و محکم بغلم کرد و سرشو برد تو گود میرفت تا
 زدم و بازووشو گ*از گرفتم یفیخف غیبه بازوش آروم گردنم و گ*از گرفت که ج زدمیو م دمیخندیبلند م

 باشگاه مثال رمیساله م8 ریحاال گ*از بگ رهیگیبازو ها درد نم نیخنده و گفت ا ریزد ز که

 گرفت و بازوشو ول کردم  خندم

دستام بهم  یبپوشه که از پشت بغلش کردم ول شرتیتا ت وردیدر م رهنشویتو اتاق باال آرشام داشت پ میرفت
 و منو گرفت بغلش دیچرخ دمیرسینم

 *ن*ه شیکردم تو س*  میگذاش رو سرم منم خودم قا  چونشو

 داشتم یبیآرمش عج  احساس
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 بپوشم شرتمویت طونیش رونیب ای:بآرشام

 نچ نموخوام_

 برش داشم از دانشگاه بود یزنگ زد از رو تخت میکه گوش  میکردیبحث م میداش

 اون روز افتادم که تصادف کرد  ادی دی*ن*م*و ب*وس*یکه ترانه رو س*  زدمیحرف م داشتم

 شد یجوری دلم

 منم قبول کردمو قطع کردم داده بود کالس امروزو برم ریدانشگاه هم گ ریمد یصابر نیا

 بود ی:کترانه

 دانشگاه میریامروز م  ،دوتامونیصابر-

 میحرف زد کمیتا اون موقع  میکالس داش  11 ساعت

 یسورمه ا رهنیبا پ دمیپوش یشلوار جذب مشک کیبه حاظر شدن  میشروع کرد میون10 ساعت

در زدم و رفتم تو مانتو شلوار  شدیدادم باال و حلقمو دستم کردم ترانه هم داشت تو اون اتاق حاظر م موهامو
 میکولشم برداشت و باهم رفت  یبودبا مقنعه مشک دهیپوش یمشک

 برش داره رهیهم نم ادشیحلقش دستشه و  شهیدستم کنم ترانه حلقش هم یزیخالف من که عادت ندارم چ بر

 ننیبچه ها نب رمیم ادهیتر نگه دار من تا دانششگاه پ نییکوچه پا  کی:آرشام ترانه

 ننیداره بب بیچه ع_

هاشون باهام کالس داشتن طناز  یعده از بچه ها جلو در بودن که بعض  هی میدیرس یشد و نشست وقت ساکت
 هم بود

 نیای)دانشجو(:به به استاد با دانشجوتون مرضا

 گفت  یاز رو شوخ  نمیا  هیشوخ پسر

 واال دانشجوم همسرمه_

 رفتن تیهمشون چشاشون گرد شد و دخترا هم با عصبان هوی

 کو  شینیری:مبارکه پس شرضا

 رمیگیفردا م_

 دیایفردا نم می:ما همه از کالساتون با خبررضا

 حاال خرمیخنده و گفتم م ریزدن ز همه
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 فتررفتن سرکالساشون ترانه هم رفت باال منم اول رفتم تو د همه

 نیحلقه دار ییایآر  ی:به آقاترگل

 میما هم ازدواج کرد گهید_

 ؟یبابا مارو دعوت نکرد ی:اترگل

 مینامزد مینگرفت یهنوز عروس نیدار اریاخت_

 عروس خوشبخت  نیهست ا ی:حاال کترگل

 شیشناسیم_

 :اوووترگل

 دمیبود اومدم ترانه رو د دهینفهم یرفتم تو کالس هنوز کس رونیو از دفتر رفتم ب یگفتم خانم تهران  دمیخند
 خندهیداره بلند م

 لبخند زد دیتا منو د اما

 صاف کردم تا بفهمن اومدم صدامو

 شکر متوجه شدن همه مرتب نشستن خدارو

 کالس گفت مبارکه استاد حلقه  یاز دخترا  یکیدرسو که  دادمیم حیبراشون توض داشتم

 ملطفا ساکت خانو_

 :همسر محترمشون ترانه سطناز

 نیا  نجایهمه دختر خوشگل ا نیسره چشم غره بره بهتون استاد ا کیتا تو خونه  نی:اوه کوه غرورو گرفتدختره
 ترانه بابا مامانم نداره ها

 ترانه

 پاشدم گفتم یعصب  ایهل یحرفا دنیشن با

من  ایثان  رهیهنوز اونقدر داغون نشده که تو و امثال تو رو بگ ییایآر  یآقا  قهیباشم از تو بهترم سل یاوال هر چ_
 استثناس ثالثا  ینیهر جا کوه غرورم همسرم فرق داره 

 ؟یدی،فهم …و هر شب یو بلند گفتم من که مامان و بابا ندارم باز از تو بهترم که دار سادمیجلوش وا رفتم

 کمیباال سرت نبوده  یکس  یشد یکه وحش  ستین خودیسر جام نشستم کالس ساکت بود که طناز گفت ب رفتم
به فکر تور کردن استادا  یدگیبرو به فکر خودت باش که از ترش یپاک یلیلطافت دخترونه خوبه تو هم که مثال خ

 یافتاد
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 روونیبرم جلو که آرشام داد زد ب خواستمیم

 یکن  رونیما رو ب دمیزنته با گهی:بله دطناز

اصال تمرکز نداشت به زور تا آخر درس   سیبفهمم آرشام اصال حالش خوب ن تونستمیم رونیرفتن ب ایبا هل بعدم
 میفقط منو آرشام موند رونیداد تا کالس تموم شد همه رفتن ب

 ؟یسمتش و گفتم خوب رفتم

 شهی:نه سرم داره از درد منفجر مآرشام

 خونه؟ میبر_

 می:برآرشام

 نیتو ماش میبرداشت و با هم رفت فشویک

 یند تیوقت به حرفاشون اهم هی:آرشام

 نگفتم که دستمو گرفت ئ فشار داد یچیه

 م؟یدور بزن می:برآرشام

 نه حوصله ندارم_

 :باشهآرشام

رفتم تو  دمیپوش یخونه منم رفتم تو اتاق مشترکمون و لباسم رو عوض کردم بک شلوارک با تاپ سورمه ا میرفت
بود رفتم قهوه درست کردم و رفتم کنارش نشستم چشاش بسته بود  دهیآشپز خونه آرشام رو کاناپه دراز کش

کردم دستم و گرفت و   وازشموهاش وآروم ن یآروم آروم باز کردم دستمو بردم ال  رهنشویپ یدکمه ها
 دیب*و*س*

 ؟یداریب_

 اوهوم+

 پاشو قهوه بخور_

 ؟یعروس  یو گفت ک دیقهوشو خورد و دوبازه دراز کش نشستو

 دونمینم_

 آخر هفته خوبه؟+

 باشه_

 دنبال کارا میبرو بخواب بعد از ظهر بر+
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_ok 

 هیعصب  دونستمیم دمیباال و خواب رفتم

 شدم داریآرشام ب  یبا صدا5 ساعت

 مینیبب نایلباس و ا میپاشو بر ی:خانمآرشام

 باشه_

 کیداشت و  یحالت تور هی نشییمانتو جلو باز تا مچ پام که پا هیو  یزدم با شلوارجذب مشک یرژزرشک هی
 نییرو برداشتم و رفتم پا میشال زرشک دمیپوش رشیز یمشک کیتون

 آرشاااام_

 جان+

 برام؟ یبافیموهامو م_

 ایب+

 وآرشام رو مبل نشست پشتم و بهش کردم اونم موهامو بافت نینشستم رو زم رفتم

و  دمیسانت پوش5پاشنه یزرشک یبود کفشا ونریانداختم پشتم و شالمو سرم کردم موهام از شالم ب  موهامو
 منتظر آرشام شدم

 چه وضعشه نیاخم کرد و گفت ا  دنمیکه با د  رونیب اومد

 چه وضعشه؟ یچ_

 نمیموهاتو بده تو بب+

 نهیبه هم شیقشنگ گهیآرشام د_

 باشه؟ رونیکه موش ب  ناسیدختر به ا یمگه قشنگ یچ ینی+

 آرشامم_

 مث گربه شرک کردم و نگاش کردم که گفت راه نداره موهاتو بده تو چشامو

 ساعت3باز کنم  دیبا شونیخو بافت_

 موهات که بگم بنداز رو شونت سیذره هم ن کیهووووووف،+

دستش محکم گرفت منو با دست  هیتکون خوردم که نتونه اما با  یهم اومد پشتم و موهامو باز کرد منم کل بعد
 باز کردموهامو  گید
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 بدو یببندشون عاد ریبگ+

 اطیتو ح میموهامو بستم و رفت عینداش سر دهیفا مقاومت

 به سمت پاساژ میو راه افتاد میسوار بنز خوشگلش شد عیسر

 دیبه خر میداخل شروع کرد میرفت تا

 دمیخر زیچ همه

 ..… چشم،ادکلن و مل،کرم،خطیرژ،الک،ر

 میهم قرار شد با آرشام ست کن لباس

قزن  هیو با  خوردیم یدوتا نوار مشک ناشیسه ربع بود و سر آست نیکه آست  دمیخر یا  روزهیف یمانتو کت هی من
سانت هم رنگ مانتوم 7با کفش پاشنه  یو شلوار جذب مشک یشال مشک کیبا  شدیدوتا طرفش به هم وصل م

نک و ساعت هم ست با لباسام یع  هیکه همرنگ کفشام بود به اصرار آرشام   یدست یا  روزهیف فیهمراه با ک
 دمیخر

من بود فقط  یپررنگ تر از مانتو کمیالبته   یا  روزهیف رهنیپ هیبا  میدیبراش خر یشلوار مشک هیآرشام بود   نوبت
 کمی

 نیتو ما میگذاشت  کهیسر میجفت کفش هم براش گرفت هی میدیساعت و ادکلن هم براش خر هی

 نیتو ماش میبود که خسته رفت 10 یساعتا حدود

 یگرکیج می:برآرشام

 هوس کردم یلیآره خ_

 یرو آورن حساب گرایج نیم5که بعد   مینشس یگریو تو ج میشد ادهیپ میدیرس قهیدق20راه افتاد بعد  عیسر
 میشد ریتا باالخره س میخورد

 خونه میو بعد حساب کردن پول رفت میپاشد

 همه پله رو برم باال نیا  یچجور رمیمیم یدارم از خستگ_

 برداشته شدم نیحرف از دهنم خارج شد از رو زم نیا  تا

 برمتیخودم م+

 رمیخودم م رهیگینههه کمرت درد م_

 همه سال نرفتم باشگاه که با وزن کم تو کمر درد بشم نیا_

 نیداره؟منو بزار زم یچه ربط_
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تو اتاق و منو گذاشت رو تخت اصا حسش نبود پاشم لباسام رو  میحرفم اعتنا نکرد و راه خودشو رفت رفت به
 یتاپ و دامن اب هیمورد هم کمک کنه پاشدم و لباسام رو با  نیوقت نخواد تو ا هیاز ترس آرشام که   یدرارم ول

 دم ارشام هم اومدهیرفتن تخت فهم نییعوض کردم رفتم رو تخت و چشامو بستم که با پا

 دراورده بود شرتشویش بود و تشلوار پا هیطبق معمول 

*نش و نفس یسرم منم رفتم تو بغلش و سرم و کردم تو س* ریاز رو بالش بلند کرد و دستشو گذاشت ز  سرمو
 شمیبدنش آروم م یبا بو شهیهم دمیکش  قیعم

 تا خوابم برد دمیکش  قینفس عم نقدریا

 ارهیآرشام داره دستشو در م  دمیشدم د داریسرم برداشتن ب ریاز ز  یزیچ نکهیبا حس ا صبح

 البد دستت درد گرفته  دیببخش_

 سینه مهم ن+

 آرشام_

 جانم+

 یریکجا م_

 شرکت رمیمن م+

_OKحسابم بکنم حله هیتسو گهیپاس کردم،د ایافتادم   نمی،بب نمیبرم دانشگاه نمراتم رو بب دیفقط امروز با 

کارش خوبه   طیهم مح یاز طرف  هیعال  تیسیبرنامه نو استخدامت کنم  خوامیشرکت م میباشه پس حاظر شو بر+
کناراز   یو درس رو بزار یاستراحت کن  کمیفعال  یخوایم یگیحوصلت سر بره م یستین کاریهمم ب سمییخودم ر

 دانشگاه میریاون طرف م

 هیباشه فکر خوب_

 پاشو حاظر شو پس+

کتون   یکفشا  دمیرو هم پوش دمیتا زانو شال سف یسورمه ا یبا مانتو دمیپوش یشلوارجذب سورمه ا کی
 نییرو هم پام کردم و رفتم پا دمیسف یسورمه ا

 منم رفتم و چند لقمه خوردم خوردیبود داشت صبحانه م ستادهیا  دیسف رهنیو پ یشلوار کتون مشک هیبا  آرشام

 م؟یبر+

 میبر_

 اطیتو ح میبرداش و رفت کتشو
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دو طرف درخت  یشدیسرسبز انگار از در بزرگ که وارد م یقرمز و درختا یخونش پر گل و درخت بود گال اطیح
رو هم انگار شاخ و برگ درخت ها خم شده بودن و به هم  رهیبود البته از اون درخت ها بودن که شاخ برگشون م

 بایکم بود تقر  اطیبودن چون عرض ح دهیرس

استخر بزرگ بود که پر آب بود هرروز حاج رضا)باغبون(پر آب   هیرخت ها هم بود پشت د دهیسرمون پوش باال
 کردشیم زیتم

 شدیوصل م دهیبه استخر سرپوش کیدر کوچ کیچون از تو حال خونه با  ییجورایبود  یقشنگ یفقط برا البته
 توشو دمیکه هنوز ند

 خوشبو بود نایا  یاسطه به و  اطیقسمت فقط گل بود همه نوع گل که ح هی نجایبزرگ ا اطیح تو

 میباز کرد و رفت موتیو درو با ر میآرشام شد BMW سوار عیسر

 شرکتش میدیرس نیم10 بعد

 (ندیفرا ایشرکت پا )

 ودیام 20تو آسانسورطبقه  میو باهم رفت نگیگذاشت تو پارک  نشویماش

 دفعه حواسم هست زر اضافه نزنه نیا  یرو اخراج نکردم ول یدختره منش نی:هنوز اآرشام

 قبوله یاما چون عشقم  یزود اخراجش کن یهرچند قول داده بود_

 یخانوم یلیو گفت خ دیبو*س* مویشونیپ+

 دونمیوگفتم م دمیخند

 داخل شرکت میرفت سادیوا آسانسور

 رفتیکه داشت قربون صدقه م  زنهیحرف م یبود و معلوم نبود با ک زشیپشت م یمنش

باشم  نایاما اگه من سار  دهیمنتها بهم محل نم گرهیج یلیما خ سییر نیا  دونمی:باشه فدات شم،چمیمنش
 کنمیجذبش م

+… 

 …دختره اومد شرکت باهاش هیبار  هینه بابا _

 تو اتاقش میبگه ارشام سالم کرد و باهم رفت شویاومد بق  تا

 آرشام_

 جانم+
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نه من  ایشرکت خراب شده  نیاز ا  رونیب یندازیرو م یمنش نیاالن ا  نیهم ایبرم  شیپ یطور نیا  تونمیمن نم_
 نه تو

 باشه یک  میپس منش یخانوم+

 که زر اضافه نزنه؟  یمراقب ینجوریالبد هم_

 کنم  رونیب نویتا ا گردمیم یاز امروز دنبال منش  زمیعز+

 االن ارشام  نیگفتم هم_

 در زد و اومد تو یکیاومدم ادامه بدم   تا

 بود شیمنش

 خانوم آماده کردم نیا  یاتاق برا  هی ییای:جناب آریمنش

 :من خواستم؟آرشام

 خورهیباشه تمرکزتون بهم م شتونیپ یموقع کار کس نیگفتی:نه اما خودتون میمنش

حاال هم  خورهیتمرکزم بهم نم شونیهمسرم هستن و من با وجود ا شونیخانوم،ا سین یکس  شونی:اآرشام
 حساب هیتصو یبرا نیببر فیتشر

 دمی:چرا من که کارمو خوب انجام میمنش

 دیصحبت کوتاه دارم باهمه خودتون هم باش هی دیدرصد،کارمند هارو جمع کن100:بله بله آرشام

 :چشمیمنش

 نیبهم بخوره واسه هم میزندگ خوامیچشم دوختم من نم نیو به زم یاز اتاق منم نشستم رو صندل  رونیب رفت
 تو شرکت بمونه یمنش نیا  خوامینم

 شده خانومم ی:چآرشام

 نداره یتیحرف من که اهم یکنیجالبه که چون تو کار تو دخالت کرد اخراجش م یول یچیه_

 من بخاطر عشقم اخراجش کردم هیحرفا چ نیا+

 …یواضحه من اگه ارزش_

*د*نم یاومدم ادامه بدم آرشام ل*ب*ش رو گذاشت رو ل*ب*م که ساکت شدم شروع کرد به ب*و*س*  تا
 کردم  یمن دستمو بردم داخل موهاشو همراه

 و هلش دادم عقب که ولم کرد نشیداشتم دستمو گذاشتم رو س* ژنیکمبود اکس  گهید
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رو چرخوند تا  یو صندل زشیپشت م یلکه آرشام بغلم کرد و برد رو صند  میزدیدوتامون نفس نفس م میداشت
 میپشت به در باشه روبه پنجره بود

 باز کرد منم رو پاش نشونده بود رهنشویپ یو دکمه ها دیکرکره رو کش  آرشام

موهام رو  یو دراورد کشمو باز کرد ودستشو کرد ال دی**ش که شالم و کشنیزدم رو س زیر ی*و*س*ه هاب
 افتاده بود  میگری*ن**ش رد رژ جیس

 یکار هماهنگ شد با باز شدن در و اومدن منش  نیچرخوند به سمت در که ا شویصندل آرشام

 باز بود رهنشیپ یارشام بود و دکمه ها  ی*ن*ه یسرم رو س* من

 بلندم تو دست و پا بود یکه موها  منم

 ؟گمیکن  ییو خودنما یبپوش لباس جلف یگرفت  ادیفقط  یندار ادیپاشد و عربده زد گفت در زدن  یعصب  آرشام
 رونیشو ب

 درو بست عیبه تته پته افتاد و سر یمنش

 آروم باش  زمیعز_

 دراره یداره جلف باز ادیاحمق فقط   کهیزن+

 رونیب میرو صندلش منم دوباره نشستم رو پاش که گفت گند زد تو حالم پاشو بر نشست

 نازو عشوه گفتم آرشامم با

 كالفه بوى معلوم بوى تسليمم شده  لحنش

 بله+

 پس فراموشش کن یشیسردرد م یبش یعصب  دونمیرو م وونهیولش کن اون د_

**نش بود با دست پاک کردم و دکمه هاشو بستم از رو پاش بلند شدم و موهامو با کش یرژامو که روس رد
 کردم  دیرژم رو دراوردم وتمد فمیبستم و شالم و انداختم رو سرم از تو ک

 عشقم  رونیب می:برآرشام

 سایوا_

سخت بود پاک کردنش دستمال برداشتمو  کمیرو لبش بود رو با دستم پاک کردم  کمیجلو و رد رژم که  رفتم
 شد زیتو بغلش ل**بش کامل تم دیرو لبش کمرمو گرفت و منو کش دمیآروم کش

 بود تادهسیهم با وقاحت تمام ا یهمه جمع بودن منش رونیب میهم رفت با

 ییایخانم آر کننیهمه صداشون م گهیمنتها د یهمسر من هستند خانم تهران شونی:اآرشام
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تو شرکت  لیدل نیبه هم یفرد نیدارم به چن ازیهستش و من واقعا ن یدر سطح حرفه ا شونیا  یسینو برنامه
هست که  نیو اونم ا نجایفرق هست ا هیاما   کننیم ینوشته بشه همکار دیکه با  ییو تو برنامه ها موننیم
حرف منه و شما کارمند  شونیشرکت هستن و حرف ا ریمد شونینمکنم ا یمعرف سیرو به اسم برنامه نو شونیا

 .دیزاریاحترام م  رتونیبه عنوان مد شونیها به ا

رام احت  سییبه عنوان ر نیبه ا تونمیاستعفا بدم نم  خوامیکه گفت من م  یکارمندا اطاعت کردن به جز منش  همه
 بزارم

 نیینجایچرا ا نیحساب کن هیمن به شما گفتم تسو ایثان  کنمیمن اخراجت م ی:اوال شما استعفا ندارشام
 دفعه آخرتون باشه شونینه ا نیهنوز؟ثالثا ا

 گفت  شیمنش میتو اتاق تا درو باز کرد میگرفت و گفت بر  دستمو

 نیبعد به من اندرز بد سین یعشق باز  یتو اتاق شرکت جا نیریبگ ادی:شما اول یمنش

 نیحرف آرشام کنترلشو از دست داد و حمله کرد سمتش و محکم خوابوند تو صورتش که پرت شد رو زم نیا  با

 آرشام و گرفتم  یجلو و بازو رفتم

 تروخدا ولش کن ارشام_

 رو دور کرد یخانوم اومد ومنش یاز کارمندا  یکیدوباره بزنش که  خواستیم

 آرشام رو بردم تو اتاق  منم

 هاشو ماساژ دادم قهیو شق شیو چشاشو بست رفتم پشت صندل یانداخت رو صندل  خودشو

 که ماساژ دادم دستامو گرفت گذاش دور گردنش  قهیچند دق بعد

 رو پاش نشستم و دستمو گذاشتم رو بازوهاش آروم نوازش کردم رفتم

 خونه؟ می:برآرشام

 یحساب چ هیتصو یکارا  یول میبر_

 میدیانجام م  میریاالن م+

تو آسانسور سرشو خم کرد و گذاشت رو  رونیب میبرداشتم و دستمو حلقه کردم دور بازوش و باهم رفت کتشو
 دیشونم آروم بو**س

 :ممنون خانوممآرشام

 نکردم یمن که کار_

 سیه+
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 سمت دانشگاه میو راه افتاد میشد نشیماش سوار

و تمام کارا  میحساب کرد هیو تصو ریمد یجا میرفت کنمیپاس م دونستمیپاس کرده بودم م میدیرس نیم15بعد
 میرو انجام داد

 رونیب میبعد اومد و

 منو لطفا بزار خونه خودم_

 چرا؟+

 خو میدور باش یواقع یمث عروس دامادا کمی_

 هیدنبال لباس عروس و تاالر وبق میدنبالت بر امیخب بعد از ظهر من م لهیخ+

_ok اما خب استراحت كني بعى بياي 

 باشه+

 تا رفتم تو خونه گازشو گرفت و رفت میکرد  یرسوند خوونه باهم خدافظ منو

 که عاشق آرشامم  میکه کوه غرور بود اما راض  یمیقد یترانه  یبرا خونم تنگ شده بود برا دلم

خورده داشت با شلوارک کوتاه که تا رونم بود وراه راه  ریت یلب صورتق هیکه روش   دمیپوش یتاپ مشک هی
رو هم برداشتم که  تارمیگ  نییو رفتم پا دمیپوش خوردیکوچولو م  ونیپاپ هیکمرش هم   یبود جا یو صورت یمشک

 سحر ادیارسالن کردم   ادیبا برداشتنش 

 انوم چه عجببه ارسالن زنگ زدم بعد سه بوق برداشت و گفت سالم ترانه خ اول

 سالم داش گل من_

 یما کرد ادیشد  یچ+

 تروخدا دیببخش_

 ؟یحاال خوب یباشه خواهر+

 تهران؟ ای ی؟شمالیاره من خوبم تو خوب_

 حالم خوبه و تهرانم+

 ؟یجد_

 بله+

 ؟یشده تهران یچ_
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 شمیواال دارم مزدوج م+

 ؟یجااان؟با ک_

 شیشناسیم+

 دونمیاوووم نم_

 سحر+

 ؟یییییییییییییییییچ_

 سحر دوستت+

 که  ؟واقعایگیتو االن به من م_

 زمیعز  یرفتم خواستگار شبیمنم تازه د دیببخش+

 یمبارکه داداش_

 گلم  یمرس+

 نجایا  نیاینم_

 یخب دعوت نکرد+

 گهید نیایِا ب_

 مییاونجا  گهیساعت د کیباشه تا +

 

_ok 

 نطوریسحرم هم هم یآج  شهیخوشحال بودم داش ارسالنم داره خوشبخت م یلیخ

 یکه مشک  دمیشلوارک تا رو زانو پوش هی رونیاومدم ب  یکزدم و رفتم حموم وقت  زیکل خونه رو تم  یخوشحال با
و شروع  نییداشت موهامو دوطرفه بافتم و رفتم پا ییبود چند تا توپ طال یستش که مشک شرتیرنگ بود با ت

 یردم به پخت قورمه سبزک

 منم همه کارام آماده بود ومدنیم هیربع د هی

کردم بعدم   شیتف مال یتو بغل سحر و کل دمیو در وباز کردم که ارسالن سحر اومدن تو اول پر دمیزنگ در پر با
 ارسالن

 :آرشام کو پس؟ارسالن

 ادیب زنگمیاالن بهش م_
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 خوابالو جواب داد بله؟ یباال و زنگ زدم بهش که با ضدا رفتم

 سالم آرشامم_

 جانم سالم+

 ؟یناهار خورد_

 نه+

 نامزد کنن خوانیسحر و ارسالن هم اومدن م ایب هی2ساعت  زمیعز  نجایا  ایپاشو ب_

 اونجام  هید نیم10باشه +

 یفدات با_

 یبا+

 رو قطع کردم یگوش

مامان  شیچند روز پ هیآوردم که برام گفتن از عشقشون بهم حاالهم قراره برن شمال   یو براشون چا نییپا رفتم
 ارسالن

 نیایبهم م یلیگفتم و گفتم خ  کیتبر بهشون

 اومد تو  یدختر کش پیدرو زدن ارشام بود درو براش باز کردم که با ت زنگ

 یرو تا آرنج داده بودم باال با شلوار کتون مشک ناشیکه آست  دیو سف یو آب یمشک یچارخونه  رهنیپ هی
 رو دستش کردیم ییموهاشم مرتب داده بود باال ساعتش هم که خودنما

 دمیجلو و گونشو بو**س رفتم

 کنهیسرش درد م دونستمیبه سحر و ارسالن سالم کرد و با اجازه گفت رفت باال م آرشام

 وقت دلخور نشن هی سیبه ارسالن گفتم حالش خوب ن نیهم واسه

برهنه  یارشام با باال تنه   دمیاماده کردم و رفتم باال تا ارشام رو صدا کنم رفتم تو اتاقم د  زویو م دمیرو کش غذا
 ناهار ایپاشو ب زمیرفتم کنارشو گفتم عز ختهیو موهاش بهم ر دهیخواب

 ترانه شهیسرم از درد داره منفجر م+

 بهت قرص هم بدم میبر ایفدات شم ب_

 نداره المصب دهیتا خوردم فا3+

 خو؟ یایالمصب گفتناش بودم دستمو کردم تو موهاشو گفتم نم  عاشق
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 تو برو امیچرا االن م+

 ینا مرتب بود عذر خواه کمیدوباره تنش بود اما موهاش  رهنشیکه ارشام اومد پ  زیدور م مینشست نییپا رفتم
 کرد و از سر دردش گفت

 که مزاحم شدن  یهعذر خوا  یهم کل ارسالن

 دیببخش ومدمیم دی:نه من نباارشام

رو مبل منم  میتشکر کردن ارسالن وسحر هم به اصرار من موندن همه نشست یغذاشون رو خوردن و کل  همه
 قهوه درست کردم و بردم

 ششونیرو برداشتم و رفتم پ تارمیگ

 ناز رو بزنم یشد الهه  قرار

 الهه ناز با دل من بساز  یا  باز

 غم جانگداز برود ز برم  نیک

 از گناه تو بود  اسودیدل من ن گر

 تا ز سر گنهت گذرم ایب

 دراز تیبه سو یاریدسته  کنمیم باز

 ز خاطر ببرم ازیتا غم خود را با راز و ن ایب

 خشمت دلم را هدف ریت گرنکند

 بپرم تیهمچون مرغ پر شور و شرر بسو بخدا

 ست؟یک  او ز غمت دلبندد چون من  آنکه

 ست؟یبهر چ نیاز ا  شیتو ب ناز

 نیدر بزمم بنش یالهه ناز  تو

 نباشد هنرم نیکه جز ا  ایتو را وفادارم ب من

 ندارد ثمر ییوفا یهمه ب نیا

 اثرم  یابیخبر ن یریاگر از من نگ  بخدا

 مبل بود یدست زدن و ارسالن بهم لبخند زد به ارشام نگاه کردم که سرش رو پشت همشون

 ؟یآرشام خوب_
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 سر دردم یلینه خ+

 مارستانیب می:داداش پاشو برارسالن

 خوادینم+

 پاشو خوادیرو نم یچ ی:چارسالن

 مارستانیسمت ب میباهم رفت ییتا4آرشام رو گرفتم و   یبازو

 نهیبشه وضعش هم یبوده و کال هروقت عصب یبهش سرم زد و گفت فشار عصب دکتر

 شهیهمش بخاطر منش دونستمیم

 رفتن گهیگفتم که د  کیارسالن و سحر تشکر کردم و دوباره تبر  از

 باال سر ارشام خواب بود رفتم

 آرشام

 کنارم نشسته بود و سرش رو بازوم بود وخوابش برده بود  یبودم و ترانه رو صندل مارستانیشدم تو ب داریب

 شد داریکه ب  دمیبو**س سرشو

 زمیکردم عز  دارتیب دیببخش_

 کنهیسرت درد نم یخوب+

 نه خوبم گلم_

 ادیباشه پس من برم بگم دکتر ب+

 نشم یعصب  یکنم خونسرد باشم و الک  یلحظه بعد دکتر اومد و گفت سع چند

 یرتیمن روش غ ایبهش  کننیم نیچند وقت توه نیرو ترانه حساسم و ا کنمیبه حرفش عمل نم دونسمیم
 رونیگفتم باشه و اومدم ب  یالک  شمیم

 دنبال کارا میبر_

 خونه میریم رینه خ+

 دنبال تاالر و لباس و عروس میبود بر ؟قراریچ ینی_

 میریفردا م یامروز سر درد+

 بابا یا_

 میریساعت استراحت کن بعد م کیبابا نداره، یا+
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 قلب باز که نبود یسر درد ساده بود که االن خوبه جراح هیبابا _

 آرشااام+

 خونه میریچشم م_

 اوردمیدختر من کم م نیدر برابر ا جدا

 ترانه یخونه  میرفت باهم

 بردیرو کاناپه اما خوابم نم دمیکش  دراز

 ترانه_

 بله+

 برهیخوابم نم_

 از دست تو+

 ضمیمر کنمیفک م ینطوریمنم ا گهید رونیب میبر_

 خب لهیخ+

 آتوسا کجاس  یکه گفت راست  دمیشدم رفتم گونشو بو**س خوشاحال

 رفتن با دوستاش یحیسافرت تفرم هی_

 که همه مزون لباس عروس بود  ییسمت پاساژا میو رفت میحاظر شد هردو

 از دوستامه  یکیمزونا مال آرش و زنش بود ارش  نیاز ا  یکی و

 ورا؟ نیمن خوشحال شد و گفت سالم آقا ارشام از ا دنیتو مغازش که سروناز)زن آرش(با د میرفت

 رمیواال اومدم برا خانومم لباس عروس بگ سالم

 حاال؟ یکنینم یمعرف گمیم کی:تبرسروناز

 هم سرو ناز همسر دوستمه شونیترانه هستن همسر بنده،ترانه جان ا شونیا_

 کردن  یبه هم دست دادن و اظهار خوشبخت هردو

 ؟یدار یلباس عروس خوشگل چ نمیحاال بگو بب_

 رونیب اوردمشیفوق العادس منتها ن یآن چنان  متیلباس عروس ناز آوردن با ق هی شی:واال چند روز پسروناز
 خورهیو به لباس م ستهیدارن البته همسر شما ترانه جون اندامش ب یکه کم تر کس  خوادیاندام خاص م  هیچون 
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نازه  یلیداره و چون خ یخاص یها اریمع هیلباس عروس  نیشکم داره باالخره ا ایچاقه  ای ادیم یراستش هرک
 رهیم نیبعد همه بخوان پرو کنن لباسه از ب خوادیم نویتو هم ادیمسلما هرکس ب

 ارشیخب برو ب لهیخ_

 بود رینظ یلباسو آورد واقعا ب قهیدق5 بعد

 یباش ییجا ییاز اروپا  دیرنگ چشات و اندامت و موهات قشنگه با یلی؟خیناز:ترانه جون تو از کدوم کشور سرو

 بود منم به اون رفتم ییپا:مادرم اروترانه

 ارشام  ی قهی:واقعا احسنت به سلسروناز

 لبخند زد و رفت تو اتاق پرو تا بپوشش ترانه

 در باز شد و من هنگ کردم جدا محشر شده بود قهیدق 5 ای 4 بعد

 بود یعال

 :خوبه آرشامترانه

 محشره_

 دختر لباس تو تنت فوق العادس یرینظ ی:تو جدا بسروناز

 رزرو تاالر و کارت دعوت یبرا میلباس رفت دیخر بعد

 …در مورد غذا و میرو هماهنگ کرد زیو همه چ میو رزرو کرد میکرد  دایتاالر خوب پ هی

 کنن  هیقرار شد خودشون ته غذا

 رمشونیقرار شد فردا شب بگ میهم سفارش داد کارت

 کارا قرار ش فردا صبح بکنم  هیبق

 م رفتم خونهرو گذاشتم خونش خود ترانه

 دمیخسته بودم و زود خواب یلیخ

****************************************************** 

 ترانه

 میمهمون دعوت کرد یکل  میروز عروس هیرینظ یروز ب امروز

 شگاهیدنبالم برسونم آرا ادیآرشام ب8حموم تا رمیصبحه دارم م7ساعت  االنم

 تو حموم بودم یهم کل شبیالبته د  دمیخودمو ساب یکل
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آهنگ زدم و بعد رفتم تا   کمی انومیخوردم و با پ یصبحانه درست و حساب هیرفتم  میون7ساعت  رونیب اومدم
 حاظر شم

مژه  یهم خوبم چون پوستم صافه و لبامم صورت شینکردم من در کل بدون آرا شیاما ارا  دمیلباس پوش عیسر
 هامم که بلند و فر

 عیمنتظر بود سر نیآرشام تو ماش  نییتو ش بود رو برداشتم رفتم پا المیآماده کردم و وسا  شبیکه از د  یساک
 سوار شدمو سالم کردم

 خودش رفت شگاهیرسوند آرا منو

 (منتظرم بودشگریخونم)آرا مهینع

 و افتاد رو صورتم ینشوندم رو صندل عیاومدنم سر  با

 ادیرو صدا زد که ب لدایدختر به نام  هیام همون وسط ساعت رو صورتم بود و بعدش رفت سراغ موه3قایدق
 کنه  کوریناخونام را مان

 کن  یبزار اونجور یدستتو اون ور گفیم لدای گهیاز طرف د  دیکشیخانوم موهامو م مهیطرف نع هی از

 کرد  شدینم شیکار  یشده بودم ول یعصب  جدا

ناز  ونیپاپ هیداشت و روش  دیکه الک سف  دمینگاه کنم فقط ناخونام رو د نهیآخر نذاشتن خودمو تو آ  تا
 بودن و خوشگل شده بود دهیخورد بود ناخونام کش کیکوچ

خانوم  مهیبست و نع لدایاومد جلو برام گردنبد بست و حلقمو داد دستم کردم خلخالم رو هم   لدای همون
 فرستادم تا لباس بپوشم

و  دیوربلندم رو به موهام وصل کرد و کفشامو که سفخانوم ت مهیکه نع  رونیو رفتم ب دمیخوشگلمو پوش لباس
 دمیسانت بود پوش7پاشنه 

 بودم رشدهینظ ینگاه کردم جدا ب نهیتو آ خودمو

خوشگل باال سرم  یلیبودن و موهام که خ دهیبه پشت چشمم کش حیمل یلیکه خ  ینقره ا ی هیقرمز رنگ سا رژ
تاج خوشگل بود با لباس دکلته که  هیبود باال سرم هم  رونیاز هرطرف به صورت فر ب  کهیت هیجمع کرده بودن 

 داش یقشنگ یمهره ها نشیس یو رو ومدیبهم م یلیپف داشت و خ

 شده بودم واقعا خوب بود یعال  یلیخ

 ازشون تشکر کردم  یکل

 میبرامون برقص ماهم شاد ش کمی:خب عروس خوشگل مهینع

 زدم لبخند
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 عاشقونه  یم هواگذاشت به نا  میآهنگ مال  هی لدای

 آقامون اومده  دمیفهم شگاهیاز افردا آرا  یکی یکه با صدا  دمیآروم رقص  یلیخ منم

 بردار هم آماده بود گفت بدوم سمت ارشام و بپرم بغلش لمیف رونیو رفتم ب دمیرو پوش شنلم

 نیو کمکم کرد سوارماش دیو خودمو انداختم تو بغلش که ارشام رو سرمو بو**س دمیگرفتم و آروم دو  دامنمو
با  دیسف رهنیپ یبنزش گل خوجل زده بودن خودش هم فوق العاده شده بود کت و شلوار مشک نیشم . ماش

 موهاشم داده بود باال یکروات مشک

 گرفتیم لمیوف ومدیبردار دنبالمون م لمیف نیعقب پر بادکنک بود ماش  یصندل رو

 یناز شد یلی:خارشام

 یعاده شدتو هم فوق ال یمرس_

 اول  هیآتل  میرفت

 عکس بردار خانوم بود به دستور ارشام  که

 آلبوم برامون درست کنن  خواستمیعکس گرفت ازمون آخه م  یلیخ

 ژست داد بهمون که همشون فوق العاده بود  یکل

 حال واریبزنم رو د خواستمیچون م یعکس رو برامون بزرگ چاپ کنن بزنن رو شاست  هیخواستم  ازشون

 ژستش محشر بود  که

 میکردیسمت نگاه م هیدوتامون به  یسرش بود ول یدستشو دور کمرم حلقه کرده بود و منم سرم روبه رو آرشام
 میکردینگاه نم نیصاف به دورب ینی

 رو هم که بلند بود رو همکار عکاس بلند کرد و تو همون لحظه عکس گرفتن تورم

 تورم رو هوا بود ینی

 سمت تاالر میو رفت میعکس گرفت  گهید یکل

 اکثرا اومده بودن  میدیرس یوقت

 میهمه سالم کرد به

 شده بودن پیخوشت یلیهم خ نیشده بودن ارسالن و آرم رینظ یآتوسا ب  سحرو

 ونینیو رو شکمش کار شده بود موهاشم ش خوردیبود که دور گردنش بند م دهیرنگ پوش یلباس آب هی سحر
 بسته شده بود شیکرده بودن همشون رو فر کرده بود و و قسمت
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 یبرا من وقت بزارن تا من عال خواستنیم شگاهیمن اما تمام کارکنان ارا یجا شگاهیآرا  ادیاصرار کرد ب  یلیخ سحر
 شم

م **نش هیرنگ که از ر*و*ن پاش به بعد ل**خت بود و پشتش بلند بود رو س یگلبه  یهم لباس دکلته  آتوسا
 بود دهیبود،صندل هم رنگ لباسش هم پوش یمهره کار

 مینشست گاهمونیو تو جا میو خوش امد گفت میهمه سالم کرد به

 میبرقص میسحر و آتوسا اومدن دم گوشم گفتن پاش قهیچند دق بعد

 بادابادا مبارک بادا رو گذاشتن آهنگ

 ..شب مراد است امشب ستیچه شب امشب

 ..شب مراد است امشب ستیچه شب امشب

 ..خانه پر از شمع و چراغ است امشب نیا

 ..خانه پر از شمع و چراغ است امشب نیا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..تنگه بله عروس قشنگه بله کوچه

 ..تنگه بله عروس قشنگه بله کوچه

 ..بنده بله یمروار دیبه زلفاش نزن دست

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 …نقل و نبات زنیریم اطیو اون ح اطیح نیا

 …نقل و نبات زنیریم اطیو اون ح اطیح نیا

 ..نقل ونبات زنیریسرعروس ودوماد م به

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..تنگه بله عروس قشنگه بله کوچه

 ..تنگه بله عروس قشنگه بله کوچه
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 ..بنده بله یمروار دیبه زلفاش نزن دست

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..ک بادامبار  شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارکش باد شاالیشاهانه ا یعروس

 ..مبارکش باد شاالیبزرگانه ا جشن

 ..مبارکش باد شاالیبه گلستانه ا گل

 ..مبارکش باد شاالیمستانه ا نوبت

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارکش باد شاالیو مبارک ا مبارک

 ..مبارکش باد شاالیشاهانه ا یعروس

 ..مبارکش باد شاالیبزرگانه ا جشن

 ..مبارکش باد شاالیبه گلستانه ا گل

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ..مبارک بادا شاالیبادا مبارک بادا ا بادا

 ولبخند رو لباش بود زدیکنار برام دست م  هیآرشامم   دنیوع کردم به رقصوسط و شر رفتم

 ومدنیم قهیدق کیمنم وسط حلقه بودم و هرکدوم  دنیچرخیدورم جمع شده بودن و به صورت حلقه م ایلیخ
 عقب  رفتنیباهام م دنیرقصیجلو م

 رقص تندم بهتر بود رقصمیم یخارج شهیچون من هم دمیخوب رقص یلیآهنگش که تند شده بود خ  آخر

 که آتوسا گفت هنوز مونده  نمیبش خواستمیتموم شد م آهنگ

 گذاشتن  گهیآهنگ د  کی

 نمیبیستاره بارون م نمیبیچراغون م شهرو

 نمیبیو مجنون م یلیباغ آرزو ل انیم

 چه قشنگ امشب شهر فرنگه امشب یوا
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 و سنگه امشب شهیکردن ش  یآشت  ی لحظه

 ما میقرار دار یما دل ب میدار اریببرو ب آخه

 ما میصد تا سوار دار اریخوب دو تا  یو بکوب خبرا بزن

 ما میتازه کار دار یعروس و داماد عاشقا  آره

 االی االی االی االیدامادو بب**وس  عروس

 همه تکرار کردن نجاشویا

 عروس عقد نکردن  دومادو

 میآهنگه خندم گرفت منو ارشام محرم بود  از

 دوماد خوش بختو پشت پا نزن بختو نیدست تختو ا هیمن البخت و دو دست رخت و  العهدو

 آتوسا هم با آهنگ خوند  نجاشویا

 ؟یشد یبا آهنگ گفت عروس راض نیآرم  بعدم

 با خنده گفتم بله منم

 (2)االیدامادو بب**وس  االیبه سر عروس  گل

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 گفتنیمهمونا م یرو همه  1تا 10 از

 نهی:عروس رفته گل بچسحر

 ؟یبار دوم آماده ا ی:برانیآرم
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 کاراشون  نیگرفته بود از ا  خندم

 االیدامادو بب**وس  االیبه سر عروس  گل

 االیبب**وس  یستیآرت  االیبه سر عروس  گل

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 نهی:عروس رفته گل بچآتوسا

 بار سوم و آخر ی:عروس خانوم براارسالن

 االیدامادو ب*ب*وس  االیبه سر عروس  گل

 االی میاعصاب ندار  االیبه سر عروس  گل

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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 دیبو**س مومتقابالیشونیکه پ  دمیجلو و گونشو بو**س رفتم

 میپاش ییخوش امد گو یقرار شد برا قهیبعد چند دق مینشست میرفت

مختلط بود همه  یعروس  میتشکر کرد یرو دادن ما هم کل مونیو همه هد میرفت زیو سر هر م میهمو گرفت دست
 هم دوست و آشنا بودن

رقص نور روشن  هیآهنگ تانگو گزاشتن و برقا رو خاموش کردن فقط   نکهیتا ا میدیمختلف رقص یبا آهنگا یکل
 نیتمر ریبا ام شهیبود چون هم یاومدن وسط رقص تانگوم هم عال  گهید یاز زوج ها  یلیبود منو آرشام و خ

 کردمیم

 هیتو  میخوردیم نیشامو جلو دورب دیآهنگ تموم شد همه دست زدن و رفتن نشستن که شامو آوردن با  یوقت
 …بشقاب من به آرشام بدم اون به من و

 رونیب میو اومد دنیبود که همه لباس پوش 1 یکایساعت نزد میکرد  میتقس میدیرو بر کیصرف شام هم ک بعد
 که نوبت عروس کشون بود

وسط  زدنیو همه پشت سرمون بوق م میداد راژیو یدادن کل راژیو یبود برا یعال  یخلوت بودو همه چ ابونایخ
 میدیو رقص میودوباره زد میجا نگه داشت هی ابونیخ

 وآتوسا نیاکثرا رفتن فقط سحر و ارسالن و مامان و باباش موندن با آرم  گهید

 شدن ادهیآرشام همه پ  یدم خونه  میدیرس یوقت

 زدن نیگوسفند زم  هی و

آرشام و سفارش کردن هوامو داشته باشه   یسحر کل یکه مامان و بابا  اطیتو ح میاز رو خونش رد شدمو رفت  منم
 شقمونو حفظ کنم و مراقب ارشام باشمآتوسا هم ازم خواست حرمت ع

 کردم  یبغل کردم و ازش خدافظ سحرو

 تو خونه میو رفت میکرد  یهمه خدافظ از

 بود جدا یمحشر شب

 تو بغل آرشام ودستام حلقه کردم دور گردنش اونم دستاشو حلقه کرد دور کمرم رفتم

 ییعاشقتم آقا_

 یخانوم وونتمید+

 و سرم و گذاشتم رو قلبش دمیگردنشو بو**س  یگود  تو

 ماه عسل یبرا میکنیفردا ظهر حرکت م+

 کجا؟؟_
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 آلمان+

 ؟یچطور_

 یآماده کن  لویوسا کنمیتا اون موقع کمکت م 4ظهر ساعت  یگرفتم برا  تیبل+

 کرد و بعد بغلم کرد و برد تو اتاق  یکه همراه  دمیلباشو بوس یو با خوشحال دمیخند

 برات موهاتو باز کنم ایب+

دادم اونم آروم موهامو باز  هیبهش تک ینیرو تخت نشستم و لم دادم تو بغل آرشام اونم پشتم نشست  رفتم
 کرد

 تافت زده بهت یلیموهام کامل باز شد گفت برو حمام خ یکنار وقت  ذاشتیو م کردیپنس هارو باز م یکی یکی

کردم نشستم تو وان که پر از آبو کف بود چشام بسته بود و داشتم   یفرو دراوردم و رفتم تو حمام سرمو ک لباسم
 یآرشامه با باالتنه   دمیدوش چشامو باز کردم د ریبغلم کرد برد منو ز یکی هویکه   بردمیاز اب گرم ل*ذ*ت م
 میبود دوش ریمنو رو دستاش و گرفته بود و باهم ز ریب*ر*ه*نه و لباس ز

 **نش و چشامو بستمیگذاشتم رو س  سرمو

دراور  یبا حوله نشستم رو تخت و داشتم از کشو رونیب میرفت میدیو خودمون رو آب کش نیگذاشت زم  منو
 دمیبود و بند داشت باالش تنم کردم و دراز کش یکه تور  دمیکه لباس خواب قرمزم رو د  کردمیم دایجلوم لباس پ

رو گردنم کرد و بعد  زیر ی*و*س*ه ب یتو بغلش و کل دیکشاومد تو تخت و منو    ریارشام هم فقط با لباس ز**
 میدیمختلف خواب یکارها

 ستیآرشام ن  دمیشدم و د داریبا دل درد ب صبح

 اروم تر شدم  کمیاب داغ که   رینبود رفتم تو حمام ز دیشد یلیخ

 نییرفتم پا دیتاپ سف کیو  دمیکه تا ر*و*ن پام پوش  یشلوارک صورت کیرو گذاشتم تا بشورم و و  یتخت روو
 زهیریم یآماده کرده و خودش داره چا  زویارشام م  دمید

 نفسم ریصبح بخ_

 و گفت برگشت

 یندار یسالم خانومم حالت خوبه؟مشکل+

 سین دیدل دردم اما شد کمی_

 مارستانیب میبر+

 قرص بخورم حله هینه بابا _

 میجمع کرد زویخوردم و باهم م یصبحانه که کل زیسر م میآب پرتقال آورد و خوردم نشست  وانیقرص با ل هی برام
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 میسفر رو جمع کرد یبرا لیتو اتاق و وسا میرفت

 سمت فرودگاه میو رفت میدیرو پوش میدیخر یستمون که قبل عروس یو لباسا میهمه رو آماده کرد3ساعت  تا

************************************ 

 دهیحوصلم پوک یشبه منم حساب8و تو هتل آرشام هم خوابه ساعت  میتو آلمان االن

 کردم و گفتم آرشام حوصلم سر رفته  دارشیباال سر آرشام و ب رفتم

 رونیب میپاشم حاضر شم بر گفت

 میور و اون ور رو گشت نیا  میحاضر شدم و باهم رفت عیسر

 میکرد  دیو خر میبود رونیشب ب 1ساعت  تا

 میدیخواب میو گرفت میهالک بود میدیرس یوقت

 میدیخر یسوغات یو کل رونیب میو رفت میشد داریآرشام ب  یاالرم گوش  یباصدا صبح

************************************ 

 آرشام

 گذشته از سفر آلمانمون  مونیساله از عروس کی

 خورهیم یمنم چند روزه نگران ترانم هرچ ونیسحرو ارسالن ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگش شیوقت پ چند
 شهیاالن حالش بد م  شدیقبال که با عطر بدنم آروم م سیو مث قبل ن ارهیباال م

حالش خوب نبود منم  ومدیمنم االن تو شرکتم امروز ترانه ن ادیداد امروز جوابش م شیرفت ازما شیروز پ چند
 ششیبه سحر گفتم بره پ

 بود و ترانه هم باهاش دوست شده بود ییایدختر خوب و باح یلیبودم که خ استخدام کرده  دیجد یمنش هی

 کیگرفتم که پرستار گفت تبر  شویو جواب آزما مارستانیرو جمع کردم و رفتم سمت ب المیبود وسا میون2 ساعت
 ماهه بارداره2همسرتون  گمیم

 من حامله بود؟ یبود ترانه  یبیعج  ُشک

 و بردم خونه دمیخر ینیریو ش یفروش ینیریرفتم سمت ش ادیز یخوشحال شدم و با انرژ یلیخ

 واقا آقاس شمیعاشق آرشام م  شتریروز به روز ب گهیترانه داره به سحر م دمیشن که

 تعارف کردم ینیریو به دوتاشون ش دمیتوجه به سحر ترانه رو بوس یذوق کردم رفتم تو و ب یلیخ

 ؟یشنگول هی:آرشام چترانه

 گمیم کیتبر یخانم_
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 خبره یچ یبگ شهیم+

 یترانه تو باردار یباردار_

 گفت  کیسحر هم محکم بغلش کرد و تبر دیخند یزد و کل غیو ج پاشد

 به افتخار عشقم ترانه و حاصل عشقمون میریگیم یفردا شب مهمون_

 میدوتامون ذوق داشت یلیگفتن رفت من موندم و ترانه خ  کیتبر یبعد کل سحر

 فردا شب کوالک کنن یخدمت کارا گفتم برا به

 میدیدراز کش میو رفت میهم ناهارو خورد با

 خوشحالم آرشام یلی:خترانه

 یخانوم نطوریمنم هم_

 م؟یبزار یاگه دختر بود اسمشو چ+

 خوبه سایآتر_

 ؟یچ ینیآره قشنگه +

 بایز ینی_

 اگه پسر بود؟+

 تو بگو نویا_

 نیآتر  میبزار+

 باشه_

 بود نیرو برداشتم آرم یکه تلفن زنگ خورد گوش  میزدیحرف م میداشت

 نیجانم آرم_

 آقا آرشام  دیسالم خوب+

 یممنون خوبم تو خوب_

 نمتونیبب…شاپ یبعد از ظهر تو کاف تونمیبله خوبم م+

 اد؟یب شهیباشه فقط ترانه هم م_

 سین یمشکل ادیآره ب+
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 باشه خدافظ_

 خدانگهدار+

 بود؟ ی:ک ترانه

 بود گفت بعد از ظهر کارم داره نیآرم_

 هیوا چه کاار+

 میبخواب ایب الیخیواال حاال ب دونمیچم_

 شاپ یکاف  میو رفت میدیلباس پوش میشد داریب5و ساعت  میدیخواب هردو

 که برامون دست تکون داد  زینشسته بود پشت م نیآرم

شروع کرد به گفتن حرفش گفت عاشق آتوسا  نیو بعد حال و احوال و سفارش دادن آرم مینشست هردومون
 کنه  شیخواستگار خوادیشده و م

 هم پس فردا شب قرار رو گذاشتم نیواسه هم شناختمشیبود و من خوب م یواقعا پسر سالم نیآرم

 داده ادیز یو دوس داره تا حاال سوت نیآتوسا هم ارم  دونستمیم

 آتوسا  یسمت خونه  میرفت رونیب میداوم  یوقت

 کرد  ییرایخوش ازمون پذ یبا رو آتوسا

 خبر خوب بدم؟ هی:آتوسا ترانه

 ه؟یچ نمی:بده ببآتوسا

 یشیعمه م  ی:آتوسا دارترانه

گفت بهمون تا آخر شب   کیآتوسا هم تبر  دنیباهم خند یزد و کل غیپاشد و ج هویآتوسا ساکت بود   اولش
اول خجالت   شیخواستگار ادیم نیمنم بهش گفتم پس فردا شب ارم اوردیم یمقو یزایترانه چ یهمش برا

 گهیعشقه د  سیبه خجالت ن ازیبعدش خودم گفتم ن دمیکه من فهم  دیکش

 میکه آنوسا گفت بمون  میبر میخواستیم میبود و شام رو خورده بود11 ساعت

سرکار کنار آتوسا  رمیمن م نینباشه بهتره همچنکردن خونن ترانه   زیفردا که خدمت کارا مشغول تم گفیم راس
 راحته المیباشه خ

 میدیتو اتاق سابق من و با ترانه خواب میو رفت میکرد  قبول
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آماده کرده بود صبحانه   زیبرام م نییشدم که گفت پاشم حاضر شم برم شرکت رفتم پا داریترانه ب یبا صدا صبح
و  دمیبعدم شکمش رو بو*س* دمیترانه که خواب بود گونش رو بوس شیرفتم پ دمیرو خوردم و لباسام رو پوش

 رفتم

 ترانه

 نهیچیصبحانه م زیآتوسا داره م  دمیکه د  نییشدمو رفتم پا داریب10ساعت

 سالم آتوسا جونم_

 ریصبحت بخ زمیسالم عز+

 ریصبح تو هم بخ_

 میدوست داشت گرویبرام مث خواهر بود واقعا خانوم بود همد آتوسا

 میامشب لباس بخر  یبرا میو قرار شد بر میو خنده خورد یرو با شوخ صبحانه

 پاساژ میآتوسا رفت  نیماش با

 میآتوسا گشت  یبرا اول

من  یبرا میدیهم براش خر دیکفش سف  یبود و تاپ و شلوارش مشک دیکتش سف  میکت و شلوار گرفت  هی براش
 پف دار بود و باال تنش ساده بود کمیکم رنگ بود و دامنش   یتا رو زانو که آب میگرفت  یمجلس رهنیپ کیهم 

 یسانت آب5پاشنه  یبا کفش ها دمیساپورت هم خر کی

 ادیتا آرشام ب میدرست کرد نیخونه و با کمک هم ته چ میو رفت میدیرو خر زیچ همه

 دیخواب کمیخونه آرشام که  میو بعد ناهار رفت میبود که آرشام اومد و دور هم ناهارو خخورد2یحدودا ساعت
 خدمتکارا که گفتن چند مدل غذا پختن و دسر شیمنم رفتم تو آشپز خونه پ

 یزیاز تم  زدیبرق م خونه

 شنا کردم کمیو رفتم تو استخر تو خونه و  دمیپوش ویما

 عیبود رفتم حموم سر 5ساعت  رونیاومدم ب  عیساعت سر دنیباد که

 آرشام حاضر و آمادس  دمید رونیاومدم ب  یوقت

پررنگ منم  یآب  رهنیبود با پ دهیپوش یشلوار کتون سورمه ا هیخودم مشغول حاظر شدن شدم  دمشویبوس
 رونیب میزدم و رفت یرژ زرشک کی دمویلباسمو پوش

 شد ییرایمهمونا اومدن و ازشون پذ یکم همه   کم
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خوشحال  یکل  ریو ارسالن و عسل و ام نیاز جمله آرممهمونا   یاکثرا اومدن آرشام اعالم کرد حاملم و همه   یوقت
 میدیوسط و باهم رقص میگفتن همه رفت  کیشدن و تبر

***************************************** 

 بزرگ شده بایدختر شکمم تقر ایبچم پسره  نمیبرم بب یسونوگراف یبرا خوامیم امروز

 دارهیبهش بر نم زنمیهم زنگ م یبود هرچ ومدهیاما آرشام هنوز ن  میوقت داشت 5ساعت  واسه

 بود یعال  شونیهمو دوست دارن واقعا عروس یلیازدواج کردن و خ  نیآتوسا و آرم  یراست

مطب  میبا سحر رفت 5جلسس و ساعت  دیگفتم شا  نکهیزنگ زدم بر نداشت تا ا ینگران آرشام بودم هرچ یلیخ
 گل پسر سالم دارم  هیدکتر که دکتر بهم گفت 

 خوشحال شدم یکل

 آرشام خونس رفتم خونه  نکهیا  دیام  به

زنگ خورد اسم آرشام روش  میدوباره بهش زنگ بزنم که گوش خواستمیاسترس داشتم م  یلیبود خ ومدهین اما
 منتظرت بودم یکجا بود  زمیصداش گفتم عز دنیرو برداشتم بدون شن یافتاد با ذوق گوش

 یخانوم تهران+

 ترس گفتم بله بله شما؟ با

 ن؟یآرشام هست  یشما همسر آقا رمیگیتماس م مارستانیاز ب+

 بله من همسرشم_

 …مارستانیب ارنیب فیتصادف کردن تشر شونیا+

و آتوسا اومدن  نیبا سحر وارم نیم5به ارسالن زنگ زدمو گفتم موضوع رو بعد  عیرو قطع کردم و سر یگوش
 باور کنم تونستمینمدنبالم هنوز تو ُشک بودم و 

شد انگار ناراحت شد که حاملم و شوهرم حالش بده ارسالن رو  یجوریمن  دنیکه دکتر با د  مارستانیب میدیرس
 دادیسرشو تکون م یکنار و باهاش حرف زد ارسالنم ه  هیبرد 

 هیازش خواهش کردم بگه موضوع چ  یو کل شمیاومد پ  ارسالن

 پاش شکسته هیو ارشام فقط  دهید بیآس  یلیخ نیتصادف ساده بوده و فقط ماش هیکه   گفت

 شد داریکردم که ب  هی**نش و گریو سرمو گذاشتم رو س ششیرفتم پ نمیدکتر خواستم تا ارشام رو بب از

 نکن خانومم هی:ترانه گرآرشام

 ها؟ یچرا تند رفت_
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 زود برسم خواستمیم یشده بود تو قرار سونو داشت ریجلسه داشتم د هی+

 از دست تو ارشام_

 دیحاال ببخش+

 شهیم یچ نمیبب_

 بچه رو گفت تیکه گفتم آرشام رفتم سونو بهم جنس  دیخند

 دختر ایخب پسره +

 پسره_

تو و بهشون گفتم بچمون پسره  انیو آتوسا و ارسالن هم گفتم ب نیبه آرم دیبو**س مویشونیذوق کرد و پ یکل+
 خبر خوب داد که حاملس اونم هیکه سحر هم 

 ماهشه3و

 و خوشحال بود میذوق کرد یکل  همه

 کامال خوب شه  خواستنیروز بعد آرشام رو مرخص کردن چون م2

 میلباس بخر نیآرتر  یبرا میرفتیهم هر روز با ارشام و بچه ها م ما

 امیزن دن نیخوشبخت تر کردمیو من واقعا احساس م میدیخر یسمونیس براش

 شدیتر م یروز به روز نسبت به ارشام قو عشقم

***************************************** 

 ای شمهیآتوسا پ  ایروزا  نیماهمه و ا9اسمشو بزاره دالرام منم   خواستیدختر داره ه م هیسحر  میدیفهم امروز
 عسل

 کنه  یکار  تونهیکه خودش حاملس و نم  سحر

 و دستمو گرفت شمیاز درد داد زدم که آتوسا اومد پ  2ساعت  یکاینزد نکهیدرد داشتم تا ا یلیخ امروز

 ادیآ..آتوسا بگو آرشام ب_

 مارستانیو منو رسوند ب نیبه آرشام زنگ زد که اونم زود خودشو رسوند و بغلم کرد گذاشت تو ماش عیسر

 نیگفت اتاق عملو آماده کن  دکتر

 دمینفهم یزیچ گهیو رفتم تو د دمیمخصوص رو پوش یلباسا

 آرشام
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 ادیاالن تو اتاق عمله پسرم داره به دنبا م  ترانه

 استرش داشتم  یخوشحال بودم از طرف یلیخ

 ا ومدن دکتر رفتم سمتش که گفت هردو سالمن  با

 ناز و کوچولو بود یلینگاش کردم خواب بود خ یوقت رونیپسرمو آورد ب پرستار

تخت  هیهمه اومدن تو و پسر نازم هم کنار مامانش رو  نمشیفتم تا ببترانه رو منتقل کردن به بخش ر  یوقت
 بود کیکوچ

 باشه یآقا پسر اسمش قراره چ  نیا  دیشد بچه رو دادم دستش که مامان سحر پرس داریب ترانه

 از پادشاهان زمان کوروش بوده  یکیمظهر نور و  یبه معن نهیاسمش آتر_

 خان نیآتر  نیسر ا یباال شهیهم تونیقشنگه انشااهلل سالم و سالمت باشه وسا یلیسحر:خ مامان

 فقط من موندم و ترانه رونیدستور مامان سحر همه رفتن ب به

 بده ریش نیبه آتر خواستیم

چشاش ذوق  دنیچند لحظه چشاشو باز کرد که منو ترانه از د یاز همون اول شروع کرد به مک زدن و برا  نیآتر
 روشن یمن بود عسل یهم رنگ چشا قایچشاش دق میکرد

 ترانه رو یبعد هم گونه  دمیرو بو**س نیآتر  دست

 ترانه

 (دهینم نمویدالرام ماش ینمده)مامان نمویدالالم ماش ی:ماماننیآتر

 بهت دهیدستش باشه م کمیمامان بزار  زیعز_

 ساله شده2هم  نیماهشه آتر8سالو1سحر دالرام  یخونه  میهمه جمع شد امروز

 آوردم  ایرو به دن سایمن دخترم آتر نیسال بعد از تولد آتر1

و موهاش هم رنگ  یمن خاکستر یچشاشم مث چشا کنهیسالشه و چار دست و پا م کینازه و االن  یلیخ
 خودم یموها

 نایو شا انیاسمشون رو بزاره شا  خوادیپسره م کیدختر با  کیماهه حاملس و دوقلو داره که 7هم  آتوسا

 :دخترر بابا بپر بغلمآرشام

 ی:پس من چنیآتر

 ییبابا ایب ی:شما که آق پسر پهلوون خودمآرشام
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 رو بغل کرد دوتاشون

 قیشف قیرو داره و البته رف سایآتر  یهوا شهیهم نیدوست دارن آتر یلیهمو خ سایو آتر نیرو شکر آتر خدا
 هم شده دالرام سایآتر

***************************************** 

دو  نیا  یبا صدا شهیهم مشغول درس خوندن هم نیوارد دانشگاه شده و آتر سایدخترم آتر هیروز قشنگ امروز
 اشونیبحث هاشون خنده هاشون مهربون شهیگرم تر م  میفرزندم زندگ

 ت:مامان قشنگم من رفتم دانشگاه خدافظ،باباجون خدانگهدار سایآتر

 و رفت تا کفشاشو بپوشه دیگونه هامون رو بو**س  اومد

 یریم ی:دختر بابا با کآرشام

 منو برهیم نی:آترسایآتر

 برو ادهیخودت پ می:عمرا من تو رو ببرنیآتر

درو آروم زدم به  یپدر و پسر خوش خنده نگاه کرد رفتم جا نیبا اخم به ا سایو آتر دنیخند نیو آتر آرشام
 یکنیم تیو گفتم دفعه آخرت باشه دختر منو اذ نیرآت  ی*ن*ه یس*

گلم در خدمت شما هستم   یتو آج یو گفت فدا دیخواهرشو بو**س یهم گونه  نیو آتر میدیباهم خند همه
 نیاریب فیتشر

 با هم رفتن دوتاشو

 هم هستن شیپ یطیدوست دارن و تو هر شرا یلیبه وابستن همو خ یلیخ

سالمه  42سالشه منم 45شده بود االن  دیسف قشیشق یجا یبه ارشام نگاه کردم موها میاز زندگ  میراض واقعا
 یو جوون طنتیبچه هامون هم تو اوج ش

 کیآتوسا هم   یهمو دوس دارن ،دوقلوها فهممیو تو نگاهاشون م کترهیک.چ  نیماه از آتر4دختر سحر  دالرام
 سالشونه 17ترن و کیکوچ  سایسال از آتر

و  میهم بود شیپ شهیسال ها منو آرشام هم نیتو تموم ا دمیرو چش یو من حس خوشبخت هیعال  یچ همه
 میهمه سال عاشق هم نیو هنوز بعد ا میتالش کرد یلیدرست بچه هامون خ تیترب یو برا میهمو داشت یهوا

 مثل همون روز اول و به همون شدت گذشته

 میزندگ کیه که من باهاش سر جنگ داشتم و االن شرکه آرشام همون استاد غد و مغرور   کنمیمن فراموش نم و
 مهیشگیو عشق هم

 در دمشق یبه مجنون صنم گفت
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 عشق  یایشده مستغرق در یکا

 ست؟یعشق چ  یچه و مرتبه  عشق

 ست؟یپرده ک نیو معشوق در ا عاشق

 شناس قتیحق کرنگی عاشق

 و هراس دیمحو ام ی: که اگفت

 پرده بجز عشق کس نیدر ا ستین

 و اخر همه عشق است و بس اول

 مصدرند کیو معشوق ز  عاشق

 گرندیکدی تینیع  شاهد

 ستیقو قتیبه حق یمجاز عشق

 ستیصورت کشش معنو جذبه

 پرس وانهیعشق از من د  آتش

 شمع ز پروانه پرس ی کوکبه

 **نه که کاوش کندیبه هر س عشق

 تراوش کند دهیدل از د خون

 ؟یکجا راحت و آسودگ  عشق

 ؟یکجا دامن آلودگ  عشق

 یسلسله آسوده ا نیتو در ا گر

 یخود بوده ا شیآسا  عاشق

 همه سوز و گداز است و بس عشق

 است و بس  ازیو عجز و ن یستین

 عشق از تو گدازد تو را  آتش

 سازد تو را نهییتر از آ صاف

 کز آن مزرع جان روشن است  عشق

 شررش آتش صد خرمن است کی
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 میآتش سوزنده ا  نیکه در ا  ما

 میعشق و به او زنده ا  ی کشته

 هست که نوشتم یرمان نیداره اول یرادیرمان ا نیاگر ا  دیببخش

 

 


