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 .دمیغزل روشن یکه صدا ومدمیم نییپا یکیدانشگاه رو با عجله دوتا  یها پله
 واااااای.شسایوا وایش-: غزل

سالن پ وونهید یدختره - سمم تو  صدا دهیچیا صدبار بهش گفتم با  بلند  یبود.
 :نفس دارش گفت یبود.باصدا دهیبه من رس بایدر مالعام منو صدا نکن.تقر

 نفسم بند اومد. ی.واوایش-
شوخ ختهیتندوام یلحن با ش یبا تراز  یبدونم ک خوامیومرگ.اخه من م وایگفتم:

 دختر؟ رهیتوباال م یشعور
تا  یاسمممتو بلند صممدا بزنم ول ادیبدت م دونسمممیحالت خنده گفت:حقته م با

 .یتخته گاز نر یتوباش
 رم.زود ب دیمامان بزرگشه با شیامرتوبگو تامن مرخص شم بابا هومن پ خب

 ومدهی.اون هفته نمیدسممته نسمم یبود یخب بابا.جزوه هات رو که داد یلیخ-
 .میهم امتحان دار گهیدادشوون به من.جلسه د یبود

 کار کنم؟غزل با لبخند گفت: یحاال من چ یوااااااااا
 نیدسممت تو.خب باهوش ا ریز ادیب خوادیم یبدبخت ضیمن موندم کدوم مر-

 .یدیجزوه هاتوبدم بهت.که اخالق خوشتو نشون م امیتا ب دمیهمه پله رودو
 م..شرمنده عجله داشتقیتو رف یفدا یرولبم نشست وبه غزل گفتم:ا لبخند



که منو هم با خودت  نهیا متی.جرشممناسمممیخب بابا.اخالق گندتو م یلیخ-
 .یببر

 ابونیسر خ نیبرم.بدو ماش ییبا دنده هوا خوامیکه م میادب.پس بزن بر یب یا
 .میپرواز کن دیپارکه با

 تر پارکش کن. کینزد کمیغرغر گفت:اه.خب  با
 مدی.دسممتشممو کشممگهی.بدو ددهیدادم هنو نرسمم یجا پارک اختصمماصمم سممفارش

 که صداش دراومد. ومدیقدم نسبت به خودم دنبالم م هیوبافاصله 
 گفتیواون.راس م نیبه ا خورمی.بابا همش تنه م1اروم تر بابا.بزن شماره  وایش-

شد شگاه  سمتش برم دیسالن وراهرو دان شتم به  شتمیشلوغ بود.دا ه بگم ک گ
د نفر برخور هیزود باش.هنوز جمله روتموم نکرده بودم که با شممدت به  شممهینم

 یقو یکه دسممتا شممتمندا یخوردن ارتفاع نیکردم وتعادلم روازدس دادم.تا زم
س دونمیومردونه منو باال اورد.نم شدت دمیرس نشیچرا مقابل   ضربان قلبم به 

فتی شیافزا که از دسممش داده بودم درونم بوجود  یزیبه چ دنی.حس رسمما
اومد.جرئت نگا کردن به چهرش رو نداشممتم.به خودم اومدم که متوجه شممدم 

ستاشهس که خودم رو از حلقه مردونه  هیچند ثان شتریب سر د به  عیرها نکردم.
مدم و به چهرش ح هیخودم او قب برداشممتم. به ع گاه مین یتقدم  نکرده  ین

پخش شممده توسممالن  یبودم.از درون دگرگون شممده بودم.نگاهم روبه کاغاها
گاهش روفرد ندم.ن مت غزل کشممو به سمم نداختم و نده بود.رد  یا بت مو ثا

 ی.سرش رو کمدمکر ی.به چهرش نگاهدمینگاشوگرفتم وبه محل موردنظر رس
ما باخ لیمت ته بود و هاش گرف گا م یرگیبه شممونه  مام منو ن مد او ادمی.کردیت



نکردم.اب دهنم روقورت دادم وبا با بازوبسته کردن چشمام دهانم  یعارخواه
 شد: شقدمیکنم که اون پ یرو باز کردم عار خواه

ش- شرمنده واقعا.ببخ صاف کردوگفت : شام جلو رو ند دیصداش رو ه ب دیچ
شتم.  یشما برخورد کردم.به حالت عاد شرمنده جناب عجله دا اومدم وگفتم:

سر یبراش کاف نیا ایگو سمت غزل بردم وگفتم ده ب عینبود.  نارویا اینگام روبه 
نشستم ومشغول شدم.غزل با  نیجمع کن.بدو.خودم هم به حالت دوزانو به زم

 هگیبه مرد به جلو اومدومشممغول شممد.د به جلو رفتم تا دوتا کاغا د رهینگاه خ
 نیی.پاستادهیجاش ا.متوجه شدم هنوز سردمیاون جوون رس یروبردارم که به پا

ساس اح هیشدنش  کیروبرداشت وبه دستم داد.با نزد گهینشست ودتا کاغا د
ستش کرفتم  ینیسنگ شغول تمستادمیابه من دس داد.برگه ها رواز د مردن  زی.م

تدگ فت:شممرم که گ فا یمانتوم بودم  ها  با یا دهیتن عارت خواه دینداره.  یم
 خانم محترم. نیکن یدرست
 گفتم:من گفتم شرمنده ام وعجله داشتم. یقبل وجد یوایهمون ش شدم

له د درجوابم فت ب ما احسممماس  نیخورد میماهم از بتون بود گهیگ به 
داشممتم که  یکنج لبام نشمموندم وگفتم:فک نکنم بدن بتون ی.لبخند کجمینکرد

 فتم.گ ینکرده روبالحن خاص ییبه شما برسونم.خدا یبینکرده اس ییخدااااااا
سنگ شهیم کمیچرا نزد ایشد.خدا کمینزد ساس  شار وبه قلبم ف کنمیم ینیاح

شونه هام اادیم شدن از کنارم بود که مقابل   لبخند روبا هیو ستادی.در حال رد 
 دمیتکون دادن سممرش نرارم کردم.چشممامو به رفتنش دوختم.به حال خودم رسمم

 که غزل گفت: دمیرس یراهر رفتم.به درخروج یوبه عجله به سمت خروج
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 بابا.اومدم. سایوا-
صابن با ص تیغرغر وع س ریبهش گفتم:همش تق  خورمیم یتو بود.وگرنه نه به ک

 .غزل متعجب گفت:شدینه وقتم تلف م
تم امتحانو.دسمم یفتادیم گهیاگه من نبودم که جلسممه د چارهیکن.ب یوخوب ایب

 .گهیبشکنه د
 رد.با نگاش مسخرم ک یبدجور یپسره از خودراض نیتاسف گفتم:شرمنده.ا با

 -گوشمون گاشت. خیگفت:بابا برو خداروشکر کن خطر از ب غزل
 چرا؟-
هت ب یزیخوب بود چ یداد نیکه تو به ا ییجوابا نیا نو؟بایا یشممناسممینم-

 نگفت ورد شد.نگا که خوبه.
اداش دراورد وصمممدام رو مردونه  یلحن خاصمم هی کرد؟بایچکار م دیبا مرال

 شی.اااااانیکن یدرس یمعارت خواه دینداره با یا دهیفا یکردم:خانم شرمندگ
 با اون لبخند مسخرش.

 نیاز ا شممتریقبل بود که ب یایکه عوض شمممده اگه اون پور فیگفت:ح غزل
 .اوردیصدات رودرم

 ش؟یشناسیتو م مگه
 .شناسنشیرو همه م انفریک اینو؟پورینشناسه ا هیخوبه؟ک حالت

 دم؟یچرا من اسمشو نشن پس
شما االن بعد از  خانم ضمن  نیسال وچند ماه اومد کیمحترم  شگاه.در  دان

ساز شونیا ستن.وقت یسال اخر دارو شد یه شگاه قبول  موم ت شونیا یتو دان
که درسمممت همون موقع که تو  نهیبخاطر ا نجاسیا ینیبی.اگه مگهید شمممدنیم



 نمک کبود.ف مارسممتانیتو ب شیماریبخاطر ب شممونیا یحامد بود یماریربیدرگ
مونده روتموم  یماه بعد از مرگ حامد اومد دانشممگاه تا چند ترم باق 6 بایتقر

ته االن د نه.الب مه نم گهیک به ا یچ یبرا دونمیتمو تازه  مده.. هم  زایچ نیاو
 .یافراد مشهور روبشناس یدینم تیاهم

 لحظه نگام کرد ومتوجه شد بش زل زدم. هی
 ؟یدیجن د هی:چگفت

لت نمبدونم تو وا خوامیم نه جا عا خ مار از پسممر مردم  نیا یکشممیق مه ا ه
 .یخونیکتابو چند ترم م هیدرس خوندن که  یبه جا یکارو کرد نی؟همیدار

اه خبرش تو دانشممگ یوودیهال یگرایبه جان تو.مره باز هیباز ه؟کاراگاهیچ امار
با کدیچیپ باشممم نفههم دارم  ره تو  به م عدم خو  ی.طرف چزنمیحرف م ی.ب

 کارش اصال؟
 .میخبر یبودن خانم کاراگاه؟ما که از همه جا ب ی.حاال کاووووووو

دم از پسممر مر دی.زشممته .بده .نباسیخوب ن یگی.مگه نمیدیروفهم نایهم بسممه
 .یبدون یزیچ
چم ب مینه من مادر.بدو بر نیامار داشممته باشمم دیخب بابا.شممما مجردا با یلیخ

.اصال تا حاال که برام یکنیم هیهالک شده تا حاال.خوبه واال خوب خودتو توج
 .خوامیبه بعدم نم نیاز ا شناسمشیونم هیمهم نبوده ک

 سالت تموم شده.22سالشه.خوبه تازه 50مادر انگار گهیم نی.همچیاخ
ش ستمیدختر مجرد ن هیمادرم. هیباالخره  یکه چ حاال ن رو او نویامار ا نمیکه ب

 .ارمیدرب
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کردم وبه سممت  ادشیپ دونیسممرم ..غزل رومیمادر فداکار بر میباشممه .تسممل-
.بازم چدیهومن تو گوشممم پ یخونه حرکت کردم.با عجله وارد شممدم که صممدا

 .رونیکرد ومن داغون شدم.مامان بزرگش از اشپزخونه اومد ب هیگر
س جانم ش هیمامان به ا سمتش رفتم و ریگفتم برات  سرعت به   هیدرس کنه.با 

به گ ند  با نگران یتیلبخ عدم  گا کردم  یجون زدم وسممالم کردم.ب به هومن ن
 به من. نشیگفتم:مامان بد

اون چشمات  یمامان فدا ی.الهیکنیم هیعشقم.چرا گر هینفس مامان.چ سالم
.هومن ارهیرو ب رشیتر ش عیرووصدا زدم تا سر هینکن نفسم.بعدم اس هیبشه گر

 ریبودم.اهان شمم دنشیتو ب*غ*لم اروم شممده بود.مشممغول ب*و*سمم بایتقر
سرم.مامان بزرگو اذ شمزه بدم گل پ شیکرد تیخو شوی؟ خورد وتو ب*غ*لم  ر

چهره  به رهیزدم وتو تختش گااشممتمش.خ شیشممونیبه پ ید.ب*و*سممه ایخواب
شم دوختم.تنها  صومش چ که رفت ومنو داغون  یمن از حامد.حامد ادگاریمع

به روحم  میتقد نیب*و*سمممه خون هیکه تو لحظات اخرش فقط  یکرد.حامد
سمم کرد.اگه هومن نبود ه شتمیبرنم یعاد یوقت به زندگ چیوج ن .تنها هومگ

 جون وارد اتاق شد وگفت : یتیکرد.گ رشیبرام قابل پا ونوبود که مرگ ا
ته باشمم خسمم قدری.ازمیعز ین له هومن رو گرفت ن قت سممالم  یبا عج که و

 .با لبخند بهش گفتم:ینااشت یواحوالپرس
سممال  هیکار کنم.حاضممر شممدم  یچ دونمینم نیور کنجون با یتیشممرمنده گ-
تا واحدا شممتریب به هومن برسممم ول یکمتر یبخونم   ونمتینم گهید یبردارم و
 جون با اخم گفت: یتیکمشون کنم.گ نیاز ا شتریب



ندگزمیحرفو نزن عز نیا گهید نه.خودت م ی.هومن ز مد رو  یدونیم حا داغ 
.مگه یبه درسات برس دیاز پاره تنم بود.تو با ادگاریهومن برام اسونش کرد.تنها 

مد رودرسمممات حسممماس بود؟راسممت سین ادتی ماه د یحا  هیهان گهیسمممه 
 .امروز تماس گرفت.گردهیبرم

 ذره شده. هیدلم براش  ین؟وایگیم یرو لبام پخش شد.جد یپررنگ لبخند
 هی زمیتاب هومن.لباساتو عوض کن عز یتابته مخصوصا ب ی.اونم بزمیاره عز-

 .میتا ناهارو بخور ریدوش بگ
 ن؟یمگه شما ناهار نخورد یوا یا

شتم توب نه سعودم نمیبا هم بخور یایمادر.گاا شمال برا سی.امرووز م  یرفته 
 مادر. ای.بد برهینم نییاز گلوم پا یزیپروژه.منم تنها چ

 دنینامروز.شمم یاتفاق انیچرا با جر دونمیکردم.نم دیلبخند حرفاشممو تائ هی با
 یلیگاشممته رو کرد.خ یاومدن هومن دلم هوا ای.مرگ حامد.به دنهیاسممم هان
 ی.دستم رو به سمت اشک هاسمیموبنویدارم داستان عشق وزندگ میوقته تصم

سراز شام که  سته تو چ شته ا ریحلقه ب شکامویشده بود بردم..چه گا اک پ ؟ا
 کردم.

با گ هیو  رفتم هار رو  نا جون خوردم.هومن هنوز خوواب  یتیدوش گرفتم و
ه ک ییچشم دوختم.کاغاا زمیرو م شیاماده شده از چند هفته پ یبود.به کاغاا

رفتم.قلم رو به دس  ریتحر زیقراره گاشممته منو تو خودش جا بده.به سمممت م
تو .کردمبه عقب و به سمممت هومن  یگرفتم.تو دسممتام جا به جاش کردم.نگاه

http://www.roman4u.ir/


و شممروک کردم.خاطرات  دمیکشمم یقیغرق شمممده بود.نفس عم یخواب ناز
 در ذهنم جون گرفت: شیدوسال پ بایخاطرات.تقر

سبتا معلوم خانواده شکار بود.  نیومتد ین شتم و پدرم جو شت هیدا م که برادر دا
مطب دکتر مشممغل  هیخواهر بزرگ تر از خودم که تو هیتر از من بود و  کیکوچ

 ینه چون تو دانشممگاه دولتدانشممگاش روو پرداخت ک نهیبه کار بود تا بتونه هز
 دونستمیلقمه نون حالل.چون م هیبا  میکردیم یرو سپر یقبول نشده بود..زندگ

برم از همون اول درس خون بودم.با زحمت  یدولت ریغ یدانشممگاه ها تونمینم
 یلیتو تهران قبول شممدم.خ یدانشممگاه دولت یوتالش فراوان تورشممته پزشممک
قل  حدا که  حال بودم  ف هیخوشمم به وجود خرج اضممما خانوادم  ه واسمممه 

که اصممرار  پدرمموضمموک خوشممحال بودن بخصممو   نی.خانوادمم از ااوردمین
 کرد. دیندارم حداقل دخترم ما رو روسف یمن که شغل درست کردیم
ا اشممن یتهران هیبه اسممم هان یماه از دانشممگاه رفتنم گاشممته بود و با دختر 8

بود و با  یوسممرشممناس.دختر محجوب یتهرون لیاز خانواده اصمم یشممدم.دختر
 یسع هیهان لیدرس مره خودم.از همون اوا ی.مغرور و جدشدیجوور نم یکس

سرد  ردمکیم یمن سع یول میبا هم اشنا بش شتریو ب زهیبر یطرح دوست کردیم
س شتم با ک شم نسبت حرکات وحرفاش.چون دوس ندا سطح خودم  یبا که در 

ودش جنس خ یکیبا  دیود که انسان باب نیا تمیذهن شهیاشنا شم.چون هم سین
شرت کنه.اما هان س یبا لطف ها هیمعا شرو اریب شون م ییوخو  اددیکه به من ن

به بق بت  قت موقع چیه یگرفت.از طرف دشیناد شمممدینم هینسمم  یالم تیو
خانوادگ به رخم نم شیو خاک دیکشممیرو  نه و  تار خواهرا با  یو رف داشمممت 

از  گفتیم شمممهیشممکل گرفت.هم هیمنو هان نیب یا مانهیصممم یمن.دوسممت



 که منو به خونشوون یی.تا جاادیخوشم م نتیچهرت ورفتار سنگ تیمعصووم
ستش رو با اوردن بهانه ها نی.چند بار اکردیدعوت م د ر ییکارو کرد من درخوا
شرکت پدرش مد هی هیکردم.هان شت که تو  سم حامد دا  عامل بود و ریبرادر به ا

 ین اونجا رفتم خونه نبود من احسمماس راحتکه م یخوشممبختانه تو دو سممه بار
تو  یدیاز دانشگاه به خونشن رفتم وفصل جد هیروز که به اصرار هان هی.کردمیم

ا ب هیبودم.هان تهنشممسمم هیمن بوجود اومد.خسممته بودم و لبه تخت هان یزندگ
س شد و شت.مادرش که گ زیرو رو م ینیشربت وارد  شت و از  یتیگاا نام دا

شون م نیبرخوردم تا ا نیاول ص دادیدفعه فقط لطف ومحبتش رو به من ن رار و ا
شم.مادرش هان هیوبا هان امیب شتریب کردیم صدا کرد تا بره پا هیبا تا  هی.هاننییرو

رو  انویلبخند به من زد و حواسش نبود ل هیشربت رو سرجاش بزاره  وانیاومد ل
 ی:اخ.چگفت هیشمد.هان ختهیاتاقش ر چهیقرار نگرفته.که شمربت روقال ینیسم

 .مشیگفتم خب پاشو جمش کن تا بشور کردمینگا م چهیشد؟من که به قال
االن  نیی.من برم پاشوورهی.مش رضا ممیبشور یچ یمتعجب گفت ما برا هیهان

 .امیم
زن باال اومد گفتم ب هیهان یرو جمع کردم و وقت چهیکه من قال نییرفت پا هیهان
 اخه. هیچ چهیقال نیکار خودمونه.ا میبر

باز هی میبر بزن تو چشممماش بود گفت  طنتیکه شمم هی.هانمیکن یخورده اب 
 .میبزززززززن بر

ومن مانتوم رو دراردم وو شمملوارم رو باال زدم.مقنعم  میبرد اطیرو توح چهیقال
 محکم تر بستم. پسمیروهم دراوردم وموهام رو با کل
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دنبال  که هی.هانمیدیخندیوم میگفتیو م میکردم و مشممغول بود سیرو خ چهیقال
 رو روو صورتم گرفت و بعد لباسام. نگیکردن بوود شل یباز
 یاب باز کمیکار کنم؟گفتم  یاالن چرا؟من چ هیحال جا خورده گفتم هان با

که  سممای.منم با خنده گفتم باشممه پس وانیا یعنی یاب باز گهیگفت:نه د هیهان
 هیشدم.هان سیخ شتریرو ازدستش گرفت و ب لنگیاودم.بدو به سمتش رفتم.ش

 هدی.مره موش اب کشمموومدیبلند بودو به سمممتم م یبا صممدا دنیمشممغول خند
ش ستام گرفتم وبدو م لنگیشده بود. ودوباره  ردمکی.به عقب نگا مرفتمیرو تو د

سمت هان لنگیش صداگرفتمیم هیروبه  رده روپر ک اطیح هیهانیوخنده  غیج ی.
 اطی.منم سمت درحرهیرواز دستم بگ لنگیتا ش شدیتر م کیبهم نزد هیبود.هان

 کیکه بهم نزد هیشممده بودم که رومو برگردوندم سمممت هان کیرفتم.به در نزد
ش سمتش گرفتم.هان لنگیشده بود. صدا غیشروک به ج هیرو تو  ییزدن کرد که 

ش دمیچه خبره؟نفهم نجای:ا دیچیپ اطیح سرمه با  شت  به  اب لنگیصدا از پ
.با نگاه ابوصاحیاوونو ب رینفر بلند شد بگ هی ادیفر یعقب نگا کردم که که صدا

صبان ش یمتعجب به چهره ع ستم افتاد لنگیحامد نگاه کردم.نا خوداگاه  . از د
به روم نگا  هیبمب منفجر شممد. رهم دمیکردم که د هیبه هان ینگاه لحظه به رو

.نگا خانم نیکنیم یگفت:معلوم هس چه غلط یعصممبانیکرد.حامد با چهره 
که غرق در خنده بود گفت داداش مره  هی.هانشممتویببند ن هی؟هانیکار کرد یچ

 بدون دمیلحظه به خودم اومدم که د هی.تروخدا نگا کن.یشد دهیموش اب کش
حامد رو بشنوم به سمت ساختمون رفتم وخودم رو  یصدا نکهیحجابم.بدون ا

صدا هیبه اتاق هان سووندم. شغول دعوا کردن با ومدیم نییحامد از پا یر  که م
 بود. هیهان



مره خودت خل وچل  دمی؟دوسممتته؟د هیک نی.انیکشممیواقعا خجالت نم-
 .ایاریدرب ایباز یقرط نیبود.دفعه اخرت باشه از ا

شار م دندونام سره دمیرو به همف .اره یقرط گهیپررو.به ما م ی.با حر  گفتم:پ
 نکنه.خاک برسممرت نکارویبود به دووسممت سممبکت بگو ا نیمنظورش ا گهید

شستشیامروز ن یمگه نگفت هیهان سامو پو صبان دمی.لبا اق خارج از ات تیوبا ع
 رونیب عمنبوود که از مقن سمیخ یبود.حواسم به مها سیخ سیشدم.شلوارم خ

 وا؟یبرخورد کردم که گفت کجا ش هیزده.وسط پله ها به هان
 هیطف نبودم که به ل یتو عمرم قرط یچیبلند گفتم:ه بایناراحت وتقر یلحن با

 لقب روو بهمون چسبوند. نیساده داداشتون ا یاب باز
رام اژانس ب هی شممهیبا لحن متقاعد کنندش اومد ارومم کنه که گفتم اگه م هیهان
با اریبگ باسممما نی. هان ابونیتو خ تونمینم سیخ یل  یچ وایگفتکشمم هیراه برم.
 یزید.چش یشده بود عصب سی.خب....خب حامد خفتادهین یاتفاق ؟بابایگیم

 نرو. ینجوریا وایش کنمی.خواهش مزمیه عزنشد
س شد و با  یتیبرم.گ دیشده با رید گهی.دزمیعز یمر شپزخونه خارج  خانوم از ا

 گل طنتتونین؟شممیحامد رودراورد یدخترا صممدا نیکار کرد یخنده گفت:چ
ناراحت یکرد.سممع ندم وگفتم اره د میکردم  ش خو کمی میگفت گهیرونشممون 

جون  اویخانوم متعجب گفت:شمم یتیرفتم.گ یوبه سمممت در خروج میبگارون
 ؟یریبا عجله م ی.چرا دارمتیرسونیکجا دخترم؟شب بمون م

ناراحت شممده  وای؟شممیشممده هان یو گفت:چ هیروشممو کرد سمممت هان بعدم
گره خورده اومد  یاومد جواب مادرش رو بده که حامد با ابروها هی.هانایگو
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شت  یاز اتاقش درحال رونیب شودرسی غهیکه دا  یچ یچیگفت:ه کردیم پراهن
س شن؟بعدم نگاش رو به  گرانیزده که بخوان د یحرف یشده؟مگه ک ناراحت ب

نگفت که شممما بهتون برخورد.در  یبد زیچ یمن کشمموند وگفت:کسمم تسممم
 یمش رضا خونه هس اونجور نیدونستیم شهیوقارتون م یضمن شما که ادعا

باز نیزدیچرخ م اطیتو ح به قول خودتون اب  که در  ن؟منیکردیسممماده م یو
شما اول با سته کردم ووو گفتم: شام روباز ب س یبدون دیحال انفجار بدم چ  یک

خدمتتون عرض کنم  ینیبیرو م فیظر یوقار نکرد.دوم شما که نکته ها یادعا
ضا خونه نبودن جناب.وقت شعورم  نقدریاومدن وا شونیا یشما اومد یمش ر

سهیم سر شماس ک سوم حق با  ودن به ب یلقب قرط هینگفت فقط  یبد زیچ ی.
سب صال برام مهم ن یکه فدا دیما چ ضمن من خل وچل بودم سیسرتون ا .در 

 رو دادم خواهرتون عاقله و خانوم. شنهادین پیکه ا
 یول ومدیسممروصممدات م دمیحامد؟د گهیخانوم جلو اومد وگفت:راس م یتیگ

 .یگفت یچ دمینشن
 یدونب نویا دیخانم تند نرو.شممما نباکه به من زل زده بود گفت صممبر کن  حامد

تا محل  7کنن و صداشون  یسن اب باز نیکه تو ا سیکه در شان دوتا دختر ن
فت در محکم بسمممت.گچهیبپ تاقش ر عدم تو ا مد  یتی.ب جل او جوون 

 یموارد نیخورده اخالقش تنده.راستش رو همچ هیحامد  زمیوگفتکشرمنده عز
سه.هان سا صب هیح سته حامد ع سته بود جلو اومد بو یکه از د ش د روپله ها ن

ستمیوگرنه م ادی.من فک کردم حامد امروز نمخوامیگفت :من معارت م از  دون
 .ادیکارا خوشش نم نیا



مم تند ناراحت نشدم خود یلیه؟خیحرفا چ نیگفتم:نه بابا ا یلبخند ساختگ با
که جلو  یدونیرفتم شرمنده اگه مجبور شدم جوواب داداشت رو بدم خودت م

 یتی.گمیردکیم نکارویا دی.بعدم حق با داداشممت بود ما نبارمیبگ تونمیزبونمو نم
 برات زمیعز نگفت صممبر ک سممتمیخانوم که خوشممحال شممده بود من ناراحت ن

 .رمیاژانس بگ
گاه نه د ین  سیخ یلی.خرمی.خودم م خوادینم گهیبه شمملوارم کردم وگفتم 

شن ن یلی.تازه هوا خسین شه.  سیرو ه دارم ک دیخر یسر هیکه بخواد معلوم ب
 خودم برم.با اجازه شرمنده . دمیم حیترج

شمنت قربونت برم.خدافظ.راننده هم ن هییو هان یتیگ خودم  تمسیبا هم گفتن:د
 ببرمت.

 گلم.خدا سیزدم وگفتم:مهم ن یلبخند
شتم سر خ دا شلوارم نگا کیتار بای.هوا تقردمیرسیم ابونیبه  ردم ک شده بود.به 

از  ینیبوق ماش یکه صدا دمینداشت.به سر کوچه رس یسیاز خ یاثر گهیکه د
شن سام  شت  جلو پام ترمز کرده بود.به رانندش نگا نکردم و راهمو  بای.تقردمیپ

 .ادهیوقارت ز دمیخب فهم یلی:خدمیگرغتم.که صداشو شن
بردم که متعجب به رانندش چشممم دوختم.حامد بود که  نیسمممت ماشمم نگامو

 .کردینگام م رهیخ
 جملم رو کامل کنم که گفت: خوواستمیشمااااا م گفتنم

 .رسونمتونیم نیبر نیخوایم یخاص ریکار داشتم اگه مس رونیب من
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خودم  شمممیتو ذهنم جون گرفت و با غرور گفتم:نه ممنون مزاحم نم حرفاش
 .سین یکیبا شما  رمی.مسرمیم

 تکجاس رتونیکه گفت:مگه مس و هنوز ناراحتم چونمشیپیشد دارم م متوجه
س دونیم رمی:من م گفتم شه که گفت:منم همون م شت حرفم تموم ب  رمی.....نزا
ستمی.نمرمیرو م سر اون خ یباهاش برم که گفتم:ول خا دارم  دیخر هی ابونیمن 

 .نیشما بر شمیمزاحم نم
 هی.فقط در شممان ی.هر جور راحت سیشممده بود که گفت:مهم ن یعصممب نگاش

رو بهونه کنه.با وقار روو با لحنه  دی. وخرسمممهیوا نجایکه ا سیخانم با وقار ن
 طاقت گفتم ی.منم که بیکش یخاص
وسبک و خل وچلم.درشان شما  یدختر قرط هی.من امیبا شما ب خوامینم اصال

ه گرفته فاصل نشی.بعدم با سرعت از ماشنیباش ریهم مس یکس نیبا همچ سین
ضوک به اشد ریبودم.با خودم درگ ردم روبزرگش ک یکیکوچ نیه بودم که چرا مو

سته خودم نبود اگه دلم از حرف ی.ول ستیم ید ستمینم گهید شک ودم رو خ تون
 یگرن یبودم که بنز مشممک ابوونیکنم .مشممغول راه رفتن کنار جدول خ یراضمم

 .رسونمتیباال م ایب ادهی:خوشکله چرا تنها اونم پکردیصدام م
بار کالفه جلو و عقب  دمیراهم رو کشمم الیخیب که دسمممت بردار نبود .چند 

 رفتمیبرسم خونه.داشتم سمت جلو م رید دیکردم.نبا یریچه گ ایخدا یرفتم.وا
 وردخیوچهره وحشتناک که م بیعج یپسر با موها هیکه در عقب بنز باز شد و

شه پ یزیچ صرف کرده با س یکنیشد و گفت:تعارف م ادهیم  ایک؟بچرا عروو
 یکردیاگر کم محل م دمیدیم لمایتو ف شهیباال.ترس وجودم رو گرفته بوود.هم

قب مشمممدنیم الیخیوب رفتنیم نارویا قب ع تو .شمممدیتر م کیو نزد رفتمی.ع



بازم محله خودمون  ینبود دفاک کنه از کسمم یباال شممهرم که کسمم یابونایخ
 نیا بادارن  یکرد.امر خکوبمیم ییکه صممدا ومدمی.ترسممون ترسممون عقب م

 خانوم
 کار یچ نجایحامد زبونم قفل شممد.اون ا دنیسممرم رو نگا کردم که با د پشممت

ازه .حداقل اگه تیذوق کردم حسمماب دنشینرفته بود؟به هر حال باد کرد؟مگهیم
به سراغم اومد.به سمت  یبه هر حال اشنا بود ودلگرم یباش اشنا شده بودم ول

 .مرو گرفت رشیرفت .منم رد مس ومدیکه داشت به سمتم م یپسر
 اشغال؟ یشیمزاحمش م یاورد ری.دختر تنها گیبا تو بودم عوض-

 نینه ا یاز اول بگو.ول نویگرفته؟خب ا ه؟چشتویزد و گفت:چ یلبخند هی پسره
 .یوبر یریما شده.بهتره راهتو بگ بیامشب نص کهیت

من  یمشت شدش رو باال اورد وخدا یشده بود دستا کیکه به مرد نزد حامد
سره شت فرمون اومد پا ابونینقش خ پ ستش از پ سمت حامد نییشد.دو  و به 

شت به حامد نزد سره بود.از پ شغوول زدن اون پ  یشد و گفت ه کیرفت که م
لند شده بود ب نیولش کن.بعدم دوستش رو که نقش زم یکنیکار م یچ یعوض

د ز هی یخون تو صممورتش پخش شممده بود.تعجب کردم دوسممتش حت ی.واکرد
شت.فک کنم وقت ساده با حامد ندا ستش رو د نیخون یچهره  یوخورد   دیدو

شممد و با  کیمنصممرف شممد.با سممرعت ازانجا دوور شممدن و حامد به من نزد
 گفت: تیعصبان

م از بگ یزیچ نکهی.بدون ایشممدیسمموار نم یکردیکه ناز م یخوواسممتیم نویهم
شون به  شون ک ستمو گرفت با ک شت د شدم که از پ شکنارش رد   نشیسمت ما
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ستم ب یبرد هر چ شم ول رنیتقال کردم د ستا شدینم یبک ها مردونش ر یاز د
ستا نیشد اوونم من با ا ستاش خورد م فمیظر ید صبانشدیکه تو د  تی.با ع

زد  .با خشم تو چهرم زلامیبات ب خوامی.دستم شکست.نموونهیولم کن د فتمگ
تاد اتفاق برات اف نیا تی.به خاطر لجبازشممعوریب یو گفت :حرف نزن دختره 

 ؟یبریکه صداتو باال م یدرس نگرفت
هولم  ابیرو باز کرد و تقر نیچرا سراغم اومده بود.در ماش یبغض لعنت دونمینم

جلو.با سرعت در راننده روباز کرد و پشت فرمون نشست.اومدم  یداد رو صندل
ضم ترک شما  دیجوابش رو بدم که بغ صورتم حلقه کردم وگفتم  ستامو جلو  .د

اشک جلو  یها ن؟حلقهیدی.فهم دیبه من بگ خوادیدلتون م یهر چ دیحق ندار
شده بود.با حالت سته  شمام ب ش یچ سف گفت:ببخ  تونیزخب لجبا ی.ولدیتا

 بگم. نویباعث شد ا
مدم ماشمم او که پ نیدر  باز کنم  عار  ادهیرو  که  جا؟گفتم  فت:ک که گ شممم 

نا شب تو اش هیبزارم  تونمیبرسونم شما رو .نم یریمس هیتا  نی.لطفا بزارخوامیم
فاق ابونیخ تهیبراش ب یباشمممه و ات  رونیب سیکه خوب ن نینی.چرا درک نمکف

 جوابش گفتم: فته؟دریبراتون م یو اتفاق نیباش
مزاحم شما شم.شرمنده توزحمت  خوامیهس نم یاخر شب نشده وتاکس هنوز
 گااشتم که رهیدستگ ی.دستم رو رنیافتاد

شغول باز یصدا شته جدا کرد.م کردن تو تختش بود که به  یهومن منو از گا
 سمتش رفتم.

 ب*غ*ل مامان عشق من. ایفدات شم.ب یشد داری.بیمامان سالم



مامان بزرگ پسممر گلم.از  شیپ میبر ایاون خنده هات.ب یصمممدات.فدا یفدا
بخند جون کردم و با ل یتیبه گ ی.سممالم نییتخت بلندش کرد و رفتم طبقه پا

گل پسممرم.خوب  فت سممالم  مد و گ مت هومن او به سمم عدم  جوابمو داد.ب
 ؟یخوابیم شتهیمامانت پ ییناقال وقتا ی.ااااااااااااااایدیخواب

 یتیکنم.گن هیبه بعد گر نیاز ا دمیزدم و گفتم:بگو نه مامان بزرگ قول م یلبخند
درس  ریهومن رفتن بود و داشمممت براش شمم یجون مشممغول قربون صمممدقه 

که از  یشممده.وقتا بمینصمم یخانواده ا نیشممکرت که همچ ایخدا ی.واکردیم
تو  گفتیهم هومن ب*غ*ل مادربزرگش بود و مدام به من م ومدمیدانشممگاه م

ستو بخون.متوجه گ ست یتیبرو در سفارش  هیهان وایش یجون بودم که گفت:را
 .یریتماس بگ هیباهاش  به من کرده که به تو بگم ادیز

شم شماره هان یتیگ چ سمت تلفن رفتم و صدا هیجون. فتنش بله گ یرو گرفتم 
راه با بلند وهم بایتقر یکردم که با صممدا ی.سممالم واحوالپرسممدیچیتو گوشممم پ

 گفت: یاحوالپرس یجوابم رو داد.بعد از کل یشاد
 مامان بهم گفت. زمیعز دونمی.مامیم گهیمن سه ماه د وایش
هومنم.زنگ زدم بهت بگم بدون تعارف هر  یکردن برا دیاالن مشممغول خر از
با لحنارمیبرات ب یبگ یوالزم دار یخوایم یچ قدردان  ی. بت و پر مح

که  ای.فقط زود بخوادیعمش رو م ی.هوومنم سممالمتزمیعز یگفتم:فقط سممالمت
 .میدلتنگت

م چشمم ی.سممالمتیگیم نویهر دفعه هم وایشمم یچ یعنیناراحت گفت: یلحن با
 .تعارف رو بزار کنار خب.دمیقوول م
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هر  یکنیمخصوصا با تو.حاال که اصرار م ستمین یمن تعارف یدونیبابا.تو م یا
 .وبفرس داری.فقط خرگهید یومدین یومدیبخر وبفرس.خودتم ن یدید یچ
 زن داداش؟ میگفت:داشت یبا شوخ ختهیام یبا لحن وایش

 اارنیمامان بابا نم یعنی.میندارالزم  یزیکردم.من و هومن چ یشمموخ گفتم
برامون  یدوس داشممت یخودت هر چ قهیبا سممل ی.ولمیکم داشممته باشمم یزیچ

 گلم؟ یبخر.حاال راحت شد
رو گااشممتم.بعدم به سمممت  یحرف زدن گوشمم یزن داداش.بعد از کل چشممم

 روز ازم دور هی.اگه شمینم ریس دنشیکردم.از د یباهاش باز یهومن رفتم وکل
 طاقت. یوب شمیباشه افسرده م

گاشممته خودم  یشممب بود که هومن به خواب رفته بود.سمممت برگه ها اخر
 رفتم.شروک به ادامه نوشتم کردمم

ستم ستگ یرو رو د شتم. اومدم دروبازش کنم که د رهید جب قفله.با تع دمیگاا
 به چهرش نگا کردم.با لبخند گفت:

شتن برا نویا س یدخترا یگاا ده ممکنه ش رتونیلطفا.د نیرو بگ رتونیلجباز.م
 خانواده نگرانتون بشن.

س رییتغ از ش رمیحالتش متعجب بودم.م شن کرد و به نیرو گفتم وما راه  روو رو
 نیایم یراهتون دوره.چجور یلیافتاد.سممکوت حاکم رو شممکسممت گفت: خ

حال به چهرش در  گاه کردن  بدون ن گاه؟ گا م ابونایکه خ یدانشمم  کردمیرو ن
 کنن؟یرفت وامد م یبا چ هی.بقهیگفتم:مره بق

 بود. ی.منظورم مسافت طوالننیریم یگرفت و گفت:نگفتم با چ یجد حالت



س منم سمتش کردم و گفتم مهم ر سافت.به چهرش  دنیرومو  صده نه م به مق
شت.جد یشدم براندازش کردم.چهره جااب رهیخ صورتش م تیدا  شدیرو تو 
با چشممما یخوش فرم ینیکرد.ب دایپ  رهیت بایتقر ی.موهایعسممل یداشمممت.

 صورتش رو باال زده بوود دادیکه جاابتر نشون م یکه با حالت خاص یومشک
اب من در جو هیکه گووشممه لباش نقش بسممته بود و بعد از چند ثان یکج لبخند

 یگفت:چه فلسف
سر کوچه پ مینزد یحرف گهید صرار خودم  صبح روز بعد هان ادهیو به ا  هیشدم.

 دینرارم کرد وو با لبخند پرس ی.سالم گرمادیکه به سمتم م دمیرو تو دانشگاه د
 .مزیدادم و گفتم:خووبم عز لشیتحو ی:حال دووست گلم چطوره؟منم لبخند

.مامانم اصمرار کرده ببرمت تا زمیعز یمقدمه گفت :امروز دعوت ما هسمت بدن
 از ذهنت پاک بشه. رزیکامال اتفاق د

 یزی.من از چنیاومده بود هم شیپ ی.سممو تفاهمسین یازیگفتم:ن تیجد با
 .ستمیناراحت ن

سف گفت:د یحالت با صله بعد از تو از خو یت رفت یوقت روزیمتا نه حامد بالفا
تا  رونیزد ب که  فت  کار مهم دیبا ییجا هیو گ به من  یبره و  عدم  داره.ب

 تو؟حاضر جواب و لجباز. یکنیسر م تتیاخالق دو نیبا ا یگفت:چجر
جب باز برادمیپرسمم متع فاک کرد چ یچ ی:لج که فقط از خودش د  یزی؟اون 
فت.ا باز نینگ جاش لج ئه.اهیک با تو فت اره حق  عدم گ باز نی.ب  یلج

نا چ دمی.فهمسین به او مد  ندن من ودعوا یزیحا جب رسممو ته را  ینگف
 هیهم نبود که بخواد بگه.بعد از اون ماجرا چند بار هان یمهم زی.خب چشبید
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حامد  دنیرد کردن دعووتش وند ید به خونشممون منم هر بار برامنو دعوت کر
ستش رو رد کردم.تا ا شتم از هان هی نکهیدرخوا شگاه دا  یخدافظ هیروز جلو دان

توجه جفتمون ر جلب  ابونیاز اون سمممت خ ینیبوق ماشمم یکه صممدا کردمیم
 کنه؟یکار م یچ نجایبا تعجب به من نگاه کرد وو گفت:حامده.ا هیکرد.هان

 تو برو یندار یاز کجا بدونم؟کار ؟منیپرسممیدر جوابش گفتم:از من م منم
ا تو من ب ریمسمم زمی.گفتم:عزمیرسمموونیگفت:خب تروهم م هیخدافظ.هان گهید
 یوجه با حامد روبه ر نشمم.در صمورت چیبه ه دادمیم حی.تو برو.ترجسین یکی

دو تا  ونبه من کرد و منو ازدسممت او یکه تو اون شممب و اون ماجرا لطف بزرگ
 تی.جددمیترسممیچرا از برخوورد با هاش م دونمینم یجوون خال  کرد.ول

ص ش یخا شت ادمو وادار به عقب ن سافت کردیم ینیکه تو چهرش دا شتم م .دا
صدا کردمیم یرو ظ ابونیخ شن هیهان یکه  شدمیرو  شتم دسایوا وای:  دمی.برگ

ش هیهان صدا نیتو ما سرمه.با  شت  سته و درس پ ش  ایو بگفت:بد جانیپره یین
به حامد انداختم که نگاش به اون  ی.نگاهمتیرسممونیم ییجا هیسمموار شممو تا 

سره  ابونیسمت خ ض ازیبود.پ .منم در جواب گفتم:نه گفتم که خودم یخود را
.که متوجه شمممدم حامد روش برگردوند.با اخم به چهرم نگا نیشممما بر رمیم

 قبوول کردم و الخرهم باحاال و شممروک به غرغر کرد.من ایگفت:تو ب هیکرد.هان
ه پورشمم هیدقت نکردم. نشیجا گرفتم.اونشممب به ماشمم نیسمموار شممدم.تو ماشمم

با  ریمس یرو پرکرده بود.در ط نیماش یادکلنش فضا یرنگ داشت.بو یمشک
که نگاش متوجه جلو  کردمیبه حامد نگا م یوهراز گاه میکردیصحبت م هیهان

نداره از  ین بحرا عالقه ایبه ا دادی.نشممون مومدیغرورش خوشممم م نیبود.از ا
به  یپسممرا نیزنونه مداخله کنه.از ا یکه بخواد تو بحث ها سین ییاون پسممرا



ه کردم.فردا تو دانشگاه هبار یساده خدافظ ی.با تشکرومدیقول خاله زنک بدم م
سمت هان ش هیبا ذوق به  ه ناقال.داداش ب یگفت:ا یزیام طنتیاومد وبا لبخند 

.چند تا از بچه ها هوادارش دمشید روزی<د؟یکردینمو رو  یداشت یا کهیت نیا
به  یکه تا اون لحظه سممماکت بود گفت:اوول سممالم بعدم اخم هیشمممدن.هان

ها تو گلوت  کهیت نی.در ضمن اخوادیچهرش اورد و گفت:داداش من هوادار نم
 .زمیعز کنهیم ریگ

هاره بل از داداشمممت تحو هی ب تا ق به واال  فت:خو باال و گ  لمونیابروشممو داد 
.نه یداداشت اومده که جواب سالممونم فک نکنم بد گهیحاال که د یگرفتینم

 یتردخ هیبهاره جون هان یکنیکردم و گفتم:اشممتباه م یجون؟بهش نگاه وایشمم
س ایکه بخواد پز خودش  سین  سیجور ن سبده.فقط با همه ک یداداش رو به ک

 .نهیومعاشرت نک
چشمممک برام فرسممتاد.بعدم روشممو کرد سمممت بهاره  هیزد و  یلبخند هیهان

ست شم  یوگفت:را س هیدادا شم  یهوادار پر وپاقر  داره که اگه ک چپ به دادا
کرد.بهاره  کیهمزمان دسممتشممو به صممورت بهاره نزد ارهینگا کنه چشمماش درم

 گفت:
تو  یکرد وگفت اله یبوود بره تو چشممام.بعدم خدافظ کیدسممتتواونو نزد یبگ

 .کهیت نیکنه ا ریگلوش گ
 نیوقت راجب داداشش همچ چیجا خوردم چون ه هیچرا از حرف هان دونمینم

 بده. یجور هیجواب بهاره رو  خواسیم دینزده بود.شا یحرف
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ناقال پس زن  ی.گفتم:اگریسمممتم کرد و گفت:داداشممم هوادار داره ج روشممو
 ؟یشناسیاشتو مداد

جرئت داره زن داداش من بشه.هوادار داداشم خودمم  یخنده گفت:مگه کس با
 .وونهید

نده گفتم:وااااااااا با به داده اون ب یخ که تو خواهر  یا چارهیخدا  برسمممه 
ش شت زن بگ ی.البته اگه بااریشوهر .با خنده گفت:حق با توئه.داداش رهیدادا

 فیغر غر کنان گفتم:خوبه بابا.کم تعر ی.با لحنشهینم یهر کس بیمن که نص
پاشممو بر به دادامیداداشممتو کن. فت:حسممود  باشممو جمع کرد و گ  شممم.ل

خارج شمممدم. ی.وواااااااااااگمیم نده از کالس  با خ خدا نگو. من  یکینه ترو
 .هیهان یکی گفتمیم

بوجود اومده بود.مادرم  مونیتو زندگ یومشممکالت تازه ا شممدیم یسممپر روزا
شکل قلب سط عقب مو یکل ی.از طرفشدیعمل م دیکرده بود و با ادیپ یم نده ق

نبود و مجبور  ادیچون درامد پدرم ز میاجاره خونه و مغازه پدرم داشممت تیبا
هم که با درامدش فقط خرج دانشگاه  ی.شادمیدرمان مادرم رو بد نهیهز میبود

با ااوردیخودش رو درم کهی. قت از  چیه یول میداشممت یادیمشممکالت ز ن و
هان به  نداشممتم کسممگفتمینم یزیچ هیمشممکالتم  از مشممکالت  ی.دوس 

شه.با ا یاطالع مونیخانوادگ شته با ستیم هیهان نکهیدا ضع مال دون  یوبخ یو 
شکالت زندگ چیه یول میندار  اغبمنو ر نمیو هم کردیصحبت نم یقت از م

گرفتم  میتصم نکهیرو با اون حفظ کنم.تا ا میکه ازش خسته نشم ودوست کردیم
 بدم شنهادیپ هی هیبه هان



 دایپ یبرا یبگم خودم تالشمم یزیچ هیبه هان نکهیکردم قبل از ا یسممع یلیخ
کردن کار کنم اما با نداشتن سلبقه کارونداشتن وقت تمام روز با دانشجوبودنم 

 نکنم. دایکار پ یبرا ییباعث شد جا
 هیادان د شممنهادیپ هیبه هان دیکه با کردمیتو اتاقم نشممسممته بودم و فک م اوونروز

شون رو بدم  یکار برا شرکت سه کار برا هینه؟اگه هان ایمن تو   یخوایم یچ یبپر
 بگم؟ یچ
مادرم مدام به ذهنم خطور  یماریفکر ب ی.از طرفالیخیب دمیجواب بهش م هی
 پا باارم. ریغرورمو ز کردیو منو راغب م کردیم

سمت خونه هان باالخره شدم وبه  شحال هیراه افتادم.هان هیکالفه بلند  از  یبا خو
باز کرد.دم در احوالپرسمم بال کرد درو برام  ن جو یتیبا گ یگرم یمن اسممتق

سر جوان شمم به پ شدم چ شتم.ارد خونه که  سته بود و  یکه رو یدا ش ش کاناپه ن
شا شغول تما صدا ونیتلوز یم و خنده  هینو ها منبلند  یصحبتا یبود افتاد.با 

شت و با  سمت ما برگ سالم و عل هیهامون به  عدم کرد ب یکینگا براندازم کرد و 
 .ارهیاب براش ب وانیل هیگفت اگه امکانش هس  هیبه هان

س تیمنو به اتاقش هدا هیگه؟؟؟؟هانیبوووود د یک نیا سط پله ها ر  دهیکرد .و
 یمشک یتوخونه ا شلوار هیو  دیشرت سف یت هیبوودم که چشمم به حامد افتاد.
رو صممورتش پخش شممده بود.واقعا جااب  ختهیبه تن داشممت.موهاش به هم ر

 .هیلینفا بگم جااب خ هیبه  ریشده بود.من سخت گ
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جوابم رو  یاروم یکردم و از کنارش رد شممدم وو اونم با صممدا یسممالم عیسممر
حامد وپسر جوون  یسالم واحوالپرس یبودم که صدا دهیرس هیداد.به ا تاق هان

 .دمیهس روو شن هیبهداد پسر خاله هان دمیکه بعدا فهم
 یرو مطرح کنم.از طرف شممنهادیپ نیا یاتاق شممدم کالفه بودم که چه جور وارد

 یحت نکهیخبر از ا ی.بدمیترسممیشممرکت بودواز برخوردش م رعاملیحامد مد
سممه به چه بر کنهیوجه قبول نم چیدرخواسممت رو به ه نیحامد ا دونسممتمینم

 بوجود امدن مشکل توو شرکت.
شد با دوتا ل هیهان رو که  یکی نیشربت .با خنده بهش گفتم بپا ا وانیوارد اتاق 

 حوصله دردسر ندارم. گهید
 .یگیکرد و گفت اره راس م یا خنده

 خواهش ازت کنم؟ هی تونمیم هیدس و اون دس کردم گفتم هان نیا کمی
 من دنبال کارم و متاسفانه به هیهان ؟گفتمیچ زمیگفت:معلومه عز یخوشرو با
ه تو بگم اگه ب امیگفتم ب نکهی...انکهینکردم.تا ا دایپ ینداشممتن سممابقه کار لیدل

نفس  هی ؟بعدمیکن دایووقت توشممرکت بابات برام پ مهیکار ن هیامکانش باشممه 
 .رونیبلند دادم ب

 یعنیاومده؟ شیپ یشمد ووگفت:باشمه حتما فقط مشمکل رهیبه چشمام خ هیهان
 یبگو.با صمممدا ادیاز دسممتمون برم یهس و کار یاگه مشممکل نهیمنظوورم ا

شکل یارووم دم خو یها نهیاز هز یسر هی یبرا خوامیفقط م شین یگفتم:نه م
 داشته باشم. یدرامد

زد و  یهستم که بخوام مشکلمو بگم لبخند یخوددار تر از اون دیکه فهم هیهان
 یدونیبعدم با خنده گفت :م گمیرو م طتتیاامروز به حامد شممر نیگفت :هم



شحال ریکه موافقت با مد ست گلم.با خو شرکته دو شکر ک هیاز هان یکل  ردم ت
ش دمیاومدن از پله ها حامد رو د نییوموقع پا صحبت کردن  غولکه با بهداد م

با خدافظ به سمممت خونه راه  هیاز هان یاروم یبود. از اونجا خارج شمممدم و
که کالفه نشممسممته.با تعجب  دمیافتادم.وارد خونه که شممدم شممهاب برادرم رو د

 .مامان کجاس؟سیخونه ن یشده؟چرا کس یشهاب چ دمیپرس
دسممتاش رواز رو صممورتش برداشممت و گفت:مامان...مامان حالش بهم  کالفه

ستانیخورد بردنش ب ستم رو زممیم بربا ه یای.منم موندم توبمار ش  نی.د زانو ن
شهاب و گفتم :چ  نیشده؟اون که خوب بود تو ا شیزیچ ؟مامانیگیم یکنار 

 چند روزه؟
هول  شین یچشام زل زدوگفت:امروز حالش بد شده.حاال هم مشکل خاص به

ره من .اونم ممیبر دی.باینکن.به سرعت از جام بلند شدم و گفتم پاشوو داداش
رش مادرم دکت دنیبعد از د میراه افتاد مارسممتانیببلند شممد.سمممت  یمعطل یب

 رو ازش ملع نهیعملش انجام بشممه.بعدم هز ندهیماه ا کیتو  دیگفت حتما با
 .ومدیما برنم یاز عهده  بایتقر نشی.هزدمیپرس

 افتیبودم که تماسشوو در هیخبر از هان هی.منتظر دمیبودم که به خونه رس کالفه
حامد تا خودش راجب  شیبرم شممرکت پ دیبه من گفت که فردا با هیکردم.هان

با  ستمتونیوخوشحال بودم.حداقل م هیتشکر کردم از هان یکار صحبت کنه.کل
 رو بدم یپرداخت یاز اجاره ها یکیحقوق  نیا

شرکت راه افتادم.با ذوق و ام سمت  شدم وبه  صبح اماده   یفراوان.ول یدی.فردا 
 .شهیبا شکستن غرورم خاموش م دیذوق وام نیا دونستمینم
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محل  دمیبود.وارد شرکت که شدم د یساختمان نسبتا بلند هی.دمیشرکت رس به
 ریمد دمیدقت کردم وفهم وارینصممب شممده رو د ی.به راهنماهاهیولقعا شمملوغ

شر نیعامل اخر س فیطبقه ت سور به طبقه اخر ر سان ارج خ ی.قتدمیدارن.با ا
سمت م دیشد یشدم دلهره ا ش زیوجودم رو گرفته بود.به  فت گ هرفتم ک یمن

س یلیفام ست که منتظر بمونم.باالخره  دیمنو پر وو اطالک داد.بعد از اون خووا
بت من شممد.با دسممت اتاق رو نشممونم داد و گفت بفرما  یجناب تهران نیینو

 منتظرن.
ها با به سممخت ییقدم  گام رفتن  به هن به جلو در  شمممدیجدا م نیاز زم یکه 
صدا ی.دردمیسر شدم که  شن دییبفرما ییزدم و منتظر  سدمیرو   قیعم ی.با نف

عامل.بعد از براندار  ریمد زیجز م دیوارد اتاق شممدم.چشممام به همه جا چرخ
سر سالم عیکردن  شا یاتاق به حامد  شغول تما  روندهچند کاغا و پ یکردم.م

 ی.دستنینییبش دییبود که سرش رو باال اورد وگفت:سالم خانم خجسته بفرما
ستم.با خودم م یبه مقنعم بردم درس رو به روو ش ستقب گفتمیمبلش ن  یال بدا

نگا  بهم رهیشده.سرموو باال اوردم که متوجه شدم خ دایبرام پ ینکرد حتما کار
ه گفت:خانم خجسممت خندلب هیکرد و با  ینگاشممو گرفت و سممرها عی.سممرکنهیم

 ن؟یسابقه کار دار
ته رو به اون گف طمیتمام شرا هیهان کردمیکر مسوال بودم چون ف نیاز ا متعجب

 ندارم. یسابقه ا ریجواب دادم:نخ
 نیاشمشغول به کار ب نیتوونیابروشو داد باال وگفت:چند روز در هفته م یتا هی

 اصال؟ نیدار یخاص یلی؟ساعت تعط



 ینبود که بخوام سمماعتا یاسمموونیبگم.اخه رشممتم رشممته  یبودم که چ کالفه
 رو کامل سر کار باشم. یلیتعط

دارم.که  یلیتعط بایروز در هفته تقر 4 تاینها یجواب دادم:من سمممه ال باالخره
 طیشرا نیها متعلق به درس خوندنمه.شما اول بگ یلیاز اون تعط ییالبته ساعتا

 نه. ای امیب تونمیساعت ها م نیرو تامن بگم ا تونیکار
ست یسع شراکرد لبخندش روو پنهون وگفت:خانم خج  هی طیه به نظر خودتون 

صندل یحال ن؟دریاماده به کار رو دار روین سمت شدیبلند م شیکه از رو  م و به 
 طیشممرا سیشممرکت دارن مهم ن هیحاال دوسممتم  نینه فک کرد ایگفت: ومدیم

 رش؟یپا
ر نگفتم که قرا یزیچ هیفرصممت جواب دادن به من نداد و گفت:من به هان یحت

شما  طیرابا ش نیشرکت تا بفهم نیایبدم.خواستم خودتون ب یبه شما کار سین
 .نیکه شما مشغول اون باش سین یکار

صندل هیحس  با سته از رو  شک ض یغرور  شدم وبغ سراغم بیعج یبلند   به 
 یخودخواه.اومدن شممرکت فقط برا یمنو له کنه.پسممره  خوواسیم یعنیامد.

 شکستن غرور من بود.
ضم وبا لحن با صب یفرو بردن بغ شاش زل زدم و گفتم:جناب تهران یع  یبه چ

شرا هیهان کردمیمن فک م شما   یازی.ننیرفتیپا نارویمنو گفته فک کردم ا طیبه 
روبا  یکار طیشممرا نیبد حیمنو برام توضمم یکار طیتا شممرا نینبود از وقتتون بزن

 هی.هانردمسممواسممتفاده نک می..در ضمممن من از دوسممتدمشیکشمم یلحن خاصمم
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 یاز کسمم یبا شممماس. قول یوگفت که موافقت اصممل کردیمنو درک م طیشممرا
 کار. ینگرفته بودم برا

منتظر عکس العملش باشم از در  نکهیمزاحمت وقتتون شدم.و بدون ا دیببخش
ز ا یکل شممدی.باورم نمدمیمتعجبش رو وقت رفتن د یخارج شممدم.فقط چهره 

 برام نزاشت.به طرز یغرور گهیحامد د یبدم.ول شنهادیپ هیغرورم زدم تا به هان
 بخاطر هخوشممحال بودم ک خودیندارم وب یکار طیکامال واضممح گفت که شممرا

 .کنمیم دایحتما کار پ هیدوستشم با هان
 و من شممهیم مونیکارش پشمم نیاز ا یبه زود دونسممتیکه نم ییخبر از جا یب

 شمیم یحاضر به انجام چه کار
سمت تخت خواب  ربلندیتحر زیم یبه بدنم دادم و از پا یوقوس کش شدم.به 

گوشممش گااشممته بود.غرق  کیهومن رفتم.دوتا دسممتش رو باال اورده بود ونزد
 .دمیزدم وخواب شیشونیب*و*سه رو دستاش بعد پ هیتماشاش بودم.

براش درس  ریش عیگرسنش شده.سر دمی.فهمدمیهومن از خواب پر یصدا با
 .دیکردم و دوباره خواب

.وضو گرفتم و مشغول نماز شدم.نمازم تموم شد.سرم رو دمیاذان رو شن یصدا
رو سجادش زدم.اشک تو چشام حلقه  یحامد گااشتم.ب*و*سه ا یسجاده 

جا یبسمممت.چرا رفت مد؟چرا عشممق من؟االن ک  یخوب یجا ؟مطمئنمییحا
زجر  نیاز ا شممتریناار ب وای:شممی؟گفتیبهم گفت یبار چ نیاخر ادتهی.یهسممت

 ؟حامدیاغشته به خون رولبم نشوند یب*و*سه ا ادتهیتر برم. زودبکشم.بزار 
ته.جرئت پ یلیدلتنگتم.خ هدا کرد یکردن کسمم دایوق بت رو بهش ا  یکه قل

گه سممرم رو رو یدونیندارم.م جدا  گهیبزارم د نشیسمم یچرا؟چون ا ازش 



 هشممیهم ادتهیبسمموزم.حامد تنها مسممکن روحم هومنه. تی.بزا با دلتنگشمممینم
شگل م ئنممن مطم یگفتیم شد اما  زمیشه؟عزیبچمون خو شگل  بچمون خو

چشم  دونمی.میکنارمون دونمینداره که بهش بگه پسر خوشگلم.حامد م ییبابا
فک نکنم  ی......ول ی.دوست دارم عشق من.منتظرم بمون.ولیداریازمون برنم

 .شتیپ امیتو بزرگ باشه که ب یروحم به اندازه 
 سیخ سیخ دمیرو سجاده کش یدست یتوق یکرده بودم ول هیچقدر گر دونمینم

 بود.
 یتیگ شممده وو داریب دمیشممدم هومن تو تختش نبود.فهم داریب یصممبح وقت فردا

جون هومن رو تو ب*غ*لش گااشممته  یتیگ دمیکه د نییجون اونو برده.رفتم پا
 گفتم. یبلند ریو مشغوول عوض کردن لباسشه.سالم و صبح بخ

جون با خنده گفت:سممالم دخترم.بدو صممرتتو بشممور اماده شممو.صممبحانه  یتیگ
 زم؟یعز یامادس.مگه امروز کالس ندار

 شده؟ داریوقته ب یلیجون.هومن خ یتیزدم و گفتم:چراگ یلبخند
بردمش  شممشیاومدم پ عیسممر دمیصممداشممو شممن شممدمی.تو راهرو رد مزمیعز نه
 هیرگ شممبیمادر؟نکنه باز د کنه.چشممات چرا قرمزه هیگر یلی.نزاشممتم خرنیب

 ؟یشبونه سر داد
 .هیداریاز ب بردیخووابم نم شبیجون.د یتینه گ گفتم
 هااااااااا. شهیم رتیتکون داد وگفت بدو د یسر گمیراستشو نم دیفهم

شم سه بارانش  یچ سمت هومن رفتم و ب*و* صبحانه  گفتم وبعد از خوردن 
 کردم.
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 نکن امرووز تیپسممر من مامان بزرگ رو اذ .گلاااااااایکن هیگر نمیخونه نب مرد
مامان.امروز قول  یتیبه گ یخونه.لبخند امیزود م جون زدم وگفتم شممرمنده 

 .امیزود ب دمیم
شممد.امروز ه*و*س  رتیحرفا رو نزن.بدو د نیکرد و گفت:مگه نگفتم ا یاخم

.رو دهاشو به نام خودم زده بو ییحامد برم که البته همه دارا نیکرده بودم با ماش
بهم.امروز ه*و*س  نیحامد رو بد نیماشمم چییسممو شممهیجون گفتم:م یتیبه گ

 اون برم؟ نیکردم با ماش
ون خ شیتو کش پ چییخودته.سممو نیاون که ماشمم زمیزد و گفت:عز یلبخند

 گااشتم.
ون ج یتیگ یهم برا یکیهومن فرسمتادم و یبرا یکردم وب*و*سمه ا یتشمکر

 رونیحامد روب نیکمتر ماش کردمیم یرفتم.سع نیکردم.سمت ماش یوخدافظ
 نیبار استفاده کرده بدم ازش.سوار ماش 4 یال 3 دیبعد از مرگش شا بایببرم.تقر

ش یقیشدم ونفس عم سکردم بودمیک ساس م ش ی.اح و  دهیچیپ نیحامد تو ما
 مشامم رواز عطرش پر کنم. دیمن با

چون  کردمیپارک م ابونیرو سممر خ نیسمممت دانشممگاه حرکت کردم.ماشمم به
ساس خوب شتم از ا یاح ضع نکهیندا شون بدم و  تیبعد از مرگ حامد بخوام ن

 نیکه من ماشمم دونسممتنیاز بچه ها م یدارم.به هر حال تعداد یخوب یمال
جلب توجه  نکهیا یبرا ی.حترمیوم امیم نینداشممتم وبعد از ازدواجم با ماشمم

ته بودم برا نمنک مد خواسمم حا با اون رهیبگ ایزانت هیمن  یاز  گاه  و  دانشمم
صدام مومدمیم شت  شدم غزل از پ شگاه که   یشعور هی ای.خداکردی.ووارد دان

م.بابا شد گفت:سال کمی.نزدکنهیصدا نم لمیدختر کن.حداقل با فام نیا بینص



د حام ابا.بیدلت اومد سوارش بش ؟باالخرهیاومد یامروز با چ دمیبا کالس.د
 عروسک خاک بخوره نیخونه ا نگیکنج پارک سین یهم راض امرزیخداب
 ؟یکنینگام م ینجوریبهم کرد و گفت چته باز؟چرا ا ینگاه
شدزمیعز رینفس بگ هی:گفتم فت کرد و گ یا ؟خندهیبند حرف زد هی ی.خفه ن

 به خودم گرفتم و گفتم: ینه.حالت جد
عدم اروم تر کردم صمممدامو  نیماشمم نیاز ا دمیم حیترج فاده نکنم.ب اسممت

 هیکسممم اسممتفاده نکنم.رومو  نیتر زیعز یها یرادگایاز  دمیم حیگفتمکترج
مت د ندم.غزل فهم گهیسمم حث عوض کرد  یحال هیباز  دیچرخو شمممدم ب

 .نهیریش یلی.خنمشیبب امیب خوامیهومن چطوره؟م یوگفت:راست
دلم تنگ شد  یاسمش اورد یخوش رو تر کردمو گفتم:هومنم خوبه.اخ چهرم
 براش.

ص غزل شو به حالت خا شه بدو بر یلبا  میبگردوند وگفت: نه بابا.بعدم گفت با
 .میشد چارهیاستاد اممده سرکالس ب

سط شنا و شت از پ ایکرد.پوور دایپ یتالق ییپله ها نگام با نگا ا له ها بود که دا
غزل نگاش روش ثابت مونده  یتوجه باشممم.ول یکردم ب ی.سممعومدیم نییپا

 اسیورکه همراهه پ ینشده بلکه به پسر رهیخ ایبه پور دمیشدم د قیدق یبود.قت
 شد. رهیخ

م قلبم .بازدیشده بد.مقابل شونه هام رس کیبردم که بهم نزد ایسمت پور نگامو
کنارم رد  از یوقت یقلبم داشممتم.وول یرو یبیبه تپش افتاد.احسمملس فشممار عج

خدا حال خودم برگشممتم. به  چه معن نی؟ایچ یعنی ایشمممد   یحال من 
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 جودموشده از  گمیتکه  هی ایشدن پر کیداشتم با نزد نویحس ا دونمیده؟نمیم
 .کالفه بودم ازبردیتکه رو با خودش م هیاون  شممدیازم دور م یوقت دهیبهم رسمم

 زدنت خوبه دی.با اخم به غزل نگا کردمو گفتم:ماشاالدبیحس و حال عج نیا
 .کردمیم یشتریتو بودم دقت ب یجا یکنینگا م عیهااااااااااا.ضا

.حاال اااااااااااایزنیم زدم؟حرفایم دید وی؟کیگیکرد وگفت:منو م یمتعجب نگاه
 .خورهیبرم ایدن یبه کجا یبزن دید
باهوشممم  یلیمن خ سیمتوجه نشممد ن یکردم کسمم ی.ولش کن.شمموخالیخیب

 .دمیفهم
 گه؟یجان غزل بگو د نه

شتباه نکنم پوور اگه ستش رو ز ینبودول ایا ش نیذره ب ریاون دو شات گاا ته چ
 .نه؟یبود

ز .ما رو چه به نگا کردن امیزنیم دید تینبود.ما با توجه به ظرف ایمعلومه پور-
 ما بهترون؟

به  یزنب دیرو هم د ایحرفش خندم گرفته بودو گفتم:نترس مطمئن باش پور از
 .خورهیبرنم ایدن

 یحت ایپوربهت برسممه.از یزیچ هی دیزدنا با دید نیداد باال و گفت:تو ا ابرهاش
 شد. الشیخیب دی.پس بارسهینگا کردنم بهت نم

 س.انگارتحفه ه یزنیحرف م یجور هیابرمو دادم باال و گفتم:چه خبره بابا. هی
دم اصال بو دهیبه دانشگاه من شن ومدنشیون شیماری.قبل از بگهید یخبر ندار-

شگاه عوض  یاز وقت دمیشن داینداره.جد یرونیدوس دختر ا دوباره اومده تو دان



وجه با ت دیبا گمیم نهی.به خاطر همپرهیهم نم ایبا همون خارج گهید یعنیشممده.
 .گهید یبزن دید تیبه ظرف

به غزل  ایبخندم  دونسممتمینم دمیشممنیکه م ییحرفا از باشممم.رو  متعجب 
ما دلش هوا خارج یرونیا یدخترا یگفتم:حت که همون  روهم  ایکرده 

ر طبقه باالت هیحواسمممت کجاس. وونهینگاه به غزل کردم وگفتم د هینداره.نه؟
 .میرفت

شد می.بدو برااااااااااااایگیراس م یگفت:وا غزل سر کالسمیکه بدبخت   .اگه 
 .نییطبقه پا می.با عجله رفتمیراهمون بده شانس اورد

وقت نبود سممر کالس اومده  یلیداشممته.خ یریامروز اسممتاد تاخ خوشممبختانه
 سر کالسه. یگفتیل گفتم تو که مبود.به غز

ست میگرفت یو اجازه ا سالم ش ر س ادیزود م شهیبگم هم ی.غزل گفت:چمیون
 .میکالس امروز شانس اورد

 دکری.غزل غرغر ممیزدیوبا غزل قدم م میاز کالس ارد محوطه دانشگاه شد بعد
 کافه. میبر ایدرا دلو بزن در هیکه بابا ما

باشمممه فقط  یطرف از به غزل گفتم  نه.رو   هیقول داده بودم امروز زود برم خو
ش صال هر چ خورمیم یدنینو ساب م یخوایم یباهات.ا  کنمیکوفت کن من ح

 وبخور.باشه؟ نیتو بش
بززززرن .هیکاف یدنینوش هی خوادیکرد وگفت:کوفتمون نکن حاال.نم یاخم غزل

 .میبر
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.گفتم: مینشممسممت زیم نیتر کیزدن میارد شممد ی.وقتمیکافه دانشممگاه رفت سمممت
 .میبخور ریبگ یزیچ هی.برو گهیخب پاشو د

 به چشم. یگفت:ا غزل
شدم.از خانواده معمول بعد شنا  شگاه با غزل ا مرل  یاز مرگ حامد اومدن به دان

عا ازش خوشممم  یو شمموخ بود.دختر خوب طونیشمم یخودم بود.کم بود واق
که متوجه خنده دوتا دختر شمممدم.روم برگردوندم  کردمی.غزل رو نگا مومدیم

 ایرورد نگاشممون رو گرفتم به پ یشممدن.وقت رهیجا خ هیبه  دمیسمممتشممون که د
س به چهرش انداخته بد  یاخم ایبود.پور نیا عیضا ی.پس علت خنده هادمیر

مشممغول  مشیدیگرفته بد و با دوسممتش که امروز د گهیسمممت د هیو روشممو 
 صحبت کردن بود.

 اب انار توش بد وانیکه دوتا ل یسممن هیشممد.با  کیبرگردندم که غزل نزد رومو
 .زینشست سر م

ست نکن با شک ا اب دوت نیبخاطر هم یهمه تقال کرد نیمنو.ا یخنده گفتم:ر 
 انار.

.بعدم یبه لبش نشست وگفت:مهم معرفتته که قبال بهم ثابت کرد یاروم لبخند
 یبرا شیکه ماه پ یکمک نقد تیبا دمی.فهمزیرو م زمیکل کافه روبر سیقرار ن

تا کمکم رو  یلی.خگهیم نویجهاز خواهرش بهش کردم ا دیخر اصممرار کردم 
 قبول کرد اونم به شرط قرض بودن.

 اب انار دوس دارم هااااااااااااان؟ یدونستیکلک م ی:اگفتم



مه خرج م نیگفتم ااااااااااااا گهید اره  یکه دوس دار یزیچ هیخودتم  یکنیه
شتم از کافه دلیربخ ضمن بگم اگه گا شت. لی.در  اال ابروم رو دادم ب یتا هیدا

 ن؟یورشکست نکردن منو بگ لیدل ششهیو گفتم:م
 پارکه. ابونیکه سر خ هیعرسک لشیدل
 ؟یغزل من امروز قول دادم زود برم خونه.هومن چ یول

 .قهیدق 10.همش میکنیکه دور دور نم یلی.خهوووووو
که  .کالفه بودممیبر دیبا ابنیکه تا سر خ قهیدق 10گفتم:اره جون خودت. کالفه

 خاستمینم یول کنهینم یجون اعتراض یتیگ دونستمیکه م نکهیکار کنم؟با ا یچ
 زنگ خورد. میگوش نیح نیکنم.در هم یبد قول

 جونه.هومن کالفش کرده.تماس ر برقرار کردم. یتی.گنییغزل گفتم بفرما به
 مایجون.نزاشممتم جواب بده که گفتم کالسممم تموم شممده االن م یتیگ سممالم

 قربونتون برم.
جب جواب داد:ن در مال تع باسمممازمیعز سین یازیک  دمیهومن رو پوشمم ی.ل

له پر شیامادش کردم ببرم پ لم گ یکه نوه  رمیاجازه بگ هی.زنگ زدم اول یخا
 یم نر.بعدم تا شممب اونجام تو هزمیعز یچقدر حسمماسمم دونمی.م برمیدارم م

 زم؟یعز یگیم ی.چنجایهم یایناهار ب گهیخونه د
جون.هومن همون طور که پسر منه  یتیگ نیحرفا رو نزن نیاروم گفتم:ا یلحن با

 دونمیاز هر جهت راحته.م المیشممماس خ شیپ یپسممر شممما هم هس.تازه وقت
 همون جا. امی.پس منم منیبهتر از من مراقبش
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راحت  التمی.خنهیتروبب خوادیهم دلش م یهمون جا.خاله پر ایمادر ب باشمممه
 .زمیراحت عز

 .نیفتیهمه تو دردسر م نیجون.شرمنده که ا یتیراحت هس گ المیخ
 خدافظ. گهید شمی.مزاحمت نمزمیحرفا رو نزن عز نیا

گشاد مشتاق منتظر حرف زدن من  یشما.به غزل نگا کردم که با چشما خدافظ
 براش زدم وگفتم: یبود.منم چشمک

.منم تا ناهار در ی.هومن با مامان بزرگش رفته مهمونااااااااایدار یخوب شممانس
 خدمتتونم.

شو بر برق شد و گفت:پا شاش بود.از جاش بلند  شحال تو چ ار تا ناه میخوو
 نمونده. یزیچ

 ی.بعد از خوردن با بیچه عجله ا رمیاب انارو بخور.م نیگفتم:بشمم متعجب
افه تو ک ایپور دمیدم وو موقع رفتن دپولشممو حسمماب کر عیتاب شممدن غزل سممر

 رفته بود. ای.گوین
 .ااااااااااااااااااایدست فرمونتو بهم نشون بد خوامیم وای:شگفتیم غزل
 .ایبه چشم.پس کمربندتو محکم ببند واسه مقصد اون دن یااااااا
ت.تا جا گرف نیتو ماش عیطاقت بد و سر ی.غزل بمیرسد نیکنان به ماش خنده

 .گهیپشت فرمون جا گرفتم گفت:زود باش د
 ا؟یواسه اون دن یخنده گفتم:عجله دار با
 .اااااااااااااایسوار شدم.مره ادم برون دیام یبه جان تو.با کل نه
رو رشممن کردم و غزل مشممغول پخش  نیاخم گفتم:دسممتت درد نکنه.ماشمم با
 کرد. دایشاد پ بایتقر کیموز هیبود.باالخره  ستمیس



بهش خوش بگاره .دس فرمونمو  یاهان خودشممه.منم خواسممتم حسمماب-غزل
 بهش نشون دادم.

 نیا یوقت شممهی:بابا سممرعت.سممرعتم تقربا باال بود و حامد همگفتیخنده م با
 وایشمم سممتاین ای:باور کن مقصمممدمون اون دن گفتیم دیدیمنو م یطرز رانندگ

سرعتمو کم کردم .به ا سفکر کردم که چه ز نیجون. صد ر  یول دیود به اون مق
 من. یب

 هو؟ی یچرا پکر شد هیچ-غزل
تا خسین یزیچ  ریگ کیکه ت تراف مینکرده بود یط شممتریب ابونی.هنوز چند 

 .میکرد
اشبورد رو زده بود.د شیافتاب نکیدادم و به غزل نگا کردم که ع نییها رو پا شهیش

 رو برداشتم. نکمیرو باز کردم وع
 گم؟ی یزیچ هی وایبه چشام زدم غزل گفت:ش یوقت

صال بهت نم-.غزلاوهوم ش ادیا سه به ا یازدواج کرده با شت نکهیچه بر ه بچه دا
 چرا؟ یدونی.میباش

 چرا؟
خارج از تعر فیظر یلیچون چهرت خ-غزل گانس. چه  با  یول فیوب چهره 

کس ع یاندامت کامال دخترونس.وقت یول یبچه دار هی نکهی.با ایدار یظرافت
تو لباس  فتی.اندام وچهره ظریمرل فرشممته ها شممده بود دمیرو د تیعروسمم

 شده بود. یدنیعروس د
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 شممهیهسممتم.حامدم هم زمیمتعلق به دوسممتان عز یزدم وگفتم:مرسمم یلبخند
فتیم چه ا گمیم گ نه. یهنوز ب ها  هینگو  چه  ره ب به چهرت کن.م گا  ن
نده شمممد.روم رو سمممت برام ز ادشیجمله  نیچرا با گفتن ا دونمی.نمیمونیم
 سکه در بود اینفر شدم.پور هیکننده  رهیخ یبرگردووندم که متوجه نگاه ها گهید

شت و به راحت ینکیبود. ع کیباما تو تراف فیهم رد شم ندا شدم متوج یبه چ ه 
ه ک یبه چهرش دقت کنم طور نکیکردم از پشت ع ینگاش سمت ماست.سع

 بود. دمیکامال تو د ودیکه خودش راننده ن ییمتوجه نشد.از از اونجا یحت
سخت گ تیتو جااب نکهیا با سفانه جااب بود ونم یول میبود ریافراد   شدیمتا

 انکار کرد.
 هختیحامد رو داشمممت.موهاش رو برعکس حامد بهم ر ینیفرم ب قایدق شینیب

 دهیکامال اسممپرت.رنگ چشممماش رو تو چند تا برخورد د پیوکج زده بود.ت
رنگ  یعسممل یحامد.حامد چشممما یتر از چشممما رهیبود.ت یبودم.قهوه ا

شن تر از حامد.ابروها شت.موهاش رو شت یدا شت که وقت یکوتاه وکم پ  یدا
چرا با حامد  دونمی.نمدادیم تیکامال به چهرش جااب دمیرو د خمشامروز ا

 نیباز شده بود.اول اوونا حرکت کردن.به پالک ماش بای.راه تقرکردمیم سشیمقا
 گار موقته. دمینگا کردم که د

ش دمینفهم یحت  یچ نجایبود.خودش ا یخارج یزای.کال تو کار چهیچ نشیما
به خارج نی.اکردیکار م داره بره خلرج از کشممور.تازه راحت تر  ایهمه عالفه 

 اشنا شه. یشتریب یخارج یبا دخترا تونهیم
سمممت که  نیم؟ایهس ما خبر ندار یزیکرد گفت:اون طرف چ یه اسممرف غزل

 .سین یزیچ



 به تو نبود. ادمی ی.اتفاقا بود ولیخنده گفتم:اخ با
فت:ااااااا باز ند وگ باش رو برگردو با.نخواسممت یلی.خشیییییییل با .تو میخب 

 نرسه. یزیمشغول باش بزا به ما چ
 حواستون به اطراف باشه. دی.شما جوونا باقیاز ما گاشته رف-

 کیتراف تو یکل یبود.از طرف شیافتادم به سمممت بزرگراه.سممرعتم رو به افزا راه
 االف شده بودم.

 ؟یدرخدمتتم.اوک دوونیتا سر م غزل
 یبه سممو شیکرد گفت :پ ادیضممبط رو ز ی.صممدادونی.کو تا سممر میاوک-غزل

 . دونیم
باال  یکردم.کنترل خب شممتریسممرعتم روب جانیتو حس و ه منم با سممرعت 

 ایگار موقت پور نیبودم که به ماشمم نایداشممتم.مشممغل سممبقت گرفتن از ماشمم
 .با سرعت از کنارش رد شدم.دمیرس
 ی؟نوبتیچ یعنیخودشممون پشمممت فرمون بودن. ایجناب پور نکهیمرل ا یول

 کنن؟یم یرانندگ
صد مق نکهیاارومتر.مره  کمی:گفتیکه مشغول عوض کردن اهنگ بود و م غزل

 .نیغمگ ی.اه.همش اهنگاااااااااااایگرفت یروجد
از من سممبقت  ایکه ناارم پور نی.هدفم شمممده بود اکردمیحرفش توجه نم به
از و لجب یووای.مخصوصا حاال که خودش پشت فرمون بود.شده بودم شرهیبگ

 که به سراغم اومدخ بود متعجب بودم یحس احمقانه ا نیدنده.از ا هی
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 ایور.پکردمیم یاتوبان رو ط ییپدال گاز گااشممتم وباسممرعت باال یرو رو پام
راومده غزل د یقابل کنترلم بود.صدا ریغ یپشت سر من بود.حواسم به رانندگ

 بود.
 ادگاری.قربونت برم سیجون غلط کردم.اصممال مگه بچت تنها ن وایشمم-غزل

 حامده هاااااااااااااا.
باش .جملم رومو با  سمممتش کردم وگفتم نگران ن که  مل نکرده بوودم  کا رو 

 ینییپا ابیپشممت سممرش بودم و سممرعت تقر قایکه دق یدیبه پرا ییسممرعت باال
 یکنترلم رو رو یکه انجام دادم همه  ی.تنها عکس العملشدمیم کیداشت نزد

سرعت باال و ترمز ناگهان ادهیترمز پ دن به ش پرتجز  یا جهینت یکردم.با اون 
 نداشتم. شهیسمت ش

ش دیشا ش کردیرو لمس نم شهیسرم  شت من کامال  ینیکه با برخورد ما به پ
ش یبرخورد کامل یرو لمس کردم.ول شهیش سرمو به عقب ک شتم. غزل .دمیندا

 داشبورد گااشته بود. یوحشت زده سرش رو رو چارهیب
 قایمن دق یخدا یکه توش قرار داشتم کشوندم.وااااااااااا یتیرو به موقع حواسم

 و ترمز زده بودم.وسط اتوبان ر
نده ا ینگاه یحت بدم.تو  یبه ران به من برخورد کرده بود نکرده  که از پشمممت 

 قرار گرفته بودم. زیشوک همه چ
ضربه ا یصدا شدن  ش یوارد  سمت من توجهم رو جلب کرد.غزل که  شهیبه 

که با  نییرو دادم پا شممهی.شممکردیبه راننده نگاه م جیهنوز تو شممک بود.فقط گ
 روبه رو شدم. ایوریچهره 

 .دییزا گاومون



 طلبکارانه به چهرم زل زده بود. ی.با حالتنییاومدم پا لکسیر کامال
 حرکت کردم. نیتوجه به عقب ماش یبه چهرم انداختم وب یاخم

.نگامو سمممت نینکردم عقب ماشمم دایرو پ یصمماف ی.جادمیم ی.چیواااااااااا
 اون که افتضاح تر بود. یبردم.وااااااااااا ایپور نیجلو ماش

ستم رو رو یجیگ با صدابردمیجلووعقب م میشونیپ یتمام د  ایپور یسرفه  ی.
بوق  یدا.صنی.عجله داشتگهی.تا رومو سمتش برگردوندم گفت:بله ددمیرو شن
شممدم تا کر ن نیرو ب*غ*ل بزن نتونیماشمم نیلطف کن نیشممنویرو اگه م نایماشمم

 به تخلفات. میکنیم یدگیبعد رس
ش بدون سمت ما شه  نیجواب   قایدق ایاتوبان کنار زدم.پور یحرکت کردم.گو

سرم پارک کرد.پ شت  ودم خ یدفعه من به حالت طلبکارانه ا نیشدم و ا ادهیپ
 رسوندم. نیرو به عقب ماش

صحبت نم هی چارهیب غزل ش یحت کردیکلمه  شد.فک کنم چ ادهیپ نیاز ما هره ن
 بشه. ادهیجرئت نکرد پ دیرو د ایپور ی

 بشه. ادهیپ ایدادم تا پور هیتک نیبه ماش نهیبه ش دست
 خانم؟ میکار کن یاجازه دادن به من گفت:خب چ بدون

داغون محترم؟ یاقا یکار کن یم؟چیییییکار کن یرو تو هم کردم گفتم:چ اخمام
 رو رفته. نمیماش یکرد

 رو ترمز مقصر منم؟ یاتوبان زد ؟وسطیزد و گفت:بچه شد یلبخند
 جواب بدم.خب حق با اون بود. یچ دونستمیبودم.راستش نم کالفه
 .من عجله دارم اقا. نیکن یکار هی:اصال حق با شماس.لطفا گفتم
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 .منم عجله داشممتمدنیکشممیم ییال نیبه چهرم گفت:بله عجله داشممت متعجب
 بخاطر شما معطل شدم. یول
ستپاچگ با صر من.بگ ید شده  ی نهیهز نیگفتم:خب مق سارته وارد  و من رخ

 .من واقعا عجله دارم.کنمیپرداخت م
 نیخسممارت وارد کن یکل دیکه نبا نیگفت:شممما هر بار عجله دار یخند باپوز

 خانم.
 .تیگوش وایحال غزل با عجله به سمتم اومدوگفت:ش نیهم در

 جون بود. یتیمن گ یرو از دستش گرفتم.خدا یگوش
ستامیجون.نه دارم م یتیگ جانم ش ی.د شده عقب ما ضربه وارد  ش نیبه   دمیک

 هیرگ ی. صممداسین یمهم زیمعطل شممدم.نه چ کمیافتاده  یاتفاق هیوگفتم:نه 
 .رمیبم یگفتم:هومنه؟اله یتاب شدم.با کالفگ ی. بدیهومن به گوشم رس

 ما اومدم.ش ی.فدافتنادهین ی.نه گفتم اتفاقامیاالن م نیجون ارومش کن یتیگ
 نگران شده بودم. یلیهومن خ یصدا دنیشن با

حواسممش به تماس من بده.با  یکردم که متوجه شمممدم همه  ایبه پور ینگاه
بعدم .کننیدعواتون م یمادرتون بودن.متاسممفم.حتما کل یگفت:اخ یلبخند

 تاسف تکون داد. یسرش رو به نشونه 
 حوصممله کل یکه برام مهم بود هومن بود.حت یزیفقط تنها چ تیاون موقع تو

 گفتم: تیرو نداشتم.با عصبان ایکل با پور
عجله و کنهیم هیمحترم من بچم داره گر یاقا نیبود.بب ینداره ک یشممما ربط به

 ندارم واسه چونه زدن. یدارم.وقت



ا ج نیو هم رمیمن م ای... ای نیخسممارتتون رو بگ ایوادامه دادم: دمیکشمم ینفسمم
 پاتون سبز بشه. ریتا علف ز نیبمون

با  دونمینم نداز م هیچرا  ل دنبا دونمی.نمکردینگاه کامال متعجب چهرم رو برا
 بود. یچ

انم بچه خ یورشکست نکن بتیگفت:قشنگ بود.پول خسارت هم بزار ج فقط
 دار.

به  نیسمموار ماشمم یمعطل یچرا عملکردش برام مهم نبود.ب دونمینم شمممدم و
 ایوکردم.گ ادهیپ سممتگاهیا نیتر کیحرکت کردم.غزل رو به اصممرار خودش نزد

زم رو ال اطینداشت ومن احت یریتقص نکهی.با اشنهادشیشرمنده شده بود از پ
 نکردم.

 دمیکوتاه سمممت هومن رفتم که د کیبودم.با سممالم و عل دهیخونه خاله رسمم به
 .دهیخواب

 کرده. هیکه گر رمیبم یجون چرا خوابه؟اله یتیگفتم:گ کالفه
و دسممتاش رو تو دسممتام گرفتم.پسممتونک از  شممشیحالت دو زانو نشممسممتم پ به

 کردم وچند تا ب*و*سه زدم. کیدهنش افتاد.دسستاش رو به لبم نزد
 بود. سادهیجون باال سرم وا یتیگ

 هینشست و گفت:خدا نکنه مادر.اون موقع که زنگ زدم نگرانت بودم.گر کنارم
سنگ ی شد یبود.اون قدر ب یهومن بخاطر گر شت یطاقت  م گبهت ب یکه نزا

 .کنمیعجله نکن االن ارومشم م
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کردم.نگام رو درک کرد و گفت:نگران  یجون نگاه ملتمسانه ا یتیگ یچشما به
امش کرد.ار یگرسممنگ یسمماده برا هیگر هیبوودم.فقط  شممشیمن پ زمینباش عز

 با نگاهش بهم داد. یخاص
و  کردم کیهومن رو به لبم نزد یخدم رو قانع کنم.بازم دسممتا تونسممتمینم اما

 .دمشیچند بار ب*و*س
 .اری.دستاتو بشور بدنیرو چ زیم زمیجون گفت:عز یتیبلند شدم گ بعد
 ه.تکرار نش دمیاومدم.قول م ریبهش کردم وگفتم:شرمنده که د یشرمنده ا نگاه

 حرفات. نیدادو گفت:امان از دست تووا لمیتحو یاروم لبخند
بزرگ حامد بد.دتا دختر داشمممت که  ی.خاله میبود یشمممب خنه خاله گر تا

 داشت. یومهربون ری.شوهر نسبتا پکردنیم یهردشون لندن زندگ
بود  نی.حرفشم امیکه بزاره ما بر میخواست یخواهش از خاله پر یبا کل خالصه

شوهر من  سعود تا  یعنیحاال که پدر  شب انیب سیهفته قرار ن هیاقا م رو  پس 
 .نیبمون نجایا

 دیهومن خواب نکهی.بعد از امیمن درس ودانشممگاه رو بهونه کردم و امد نکهیا تا
 .رکردمیراحت به گاشته ها س الیبا خ

و به سمممت خونه حرکت کردم.افکارم داغوون و  رونیاز شممرکت زدم ب کالفه
از غرور له  شممتریبهم دس داده بود.ب ی.حس بد ایخدا یشممده بود.وا شممونیپر

با اناراحت بودم که ح نیشمممدم از ا با خودش فکر کرده من   طیشممرا نیامد 
 استفاده کنم. هیبا هان میخواستم از دوست

ضاک خوب وارد صال او شدم.ا سته بود و  ینبود.پدرم کالفه رو یخونه  ش مبل ن
 ذهنش رو مشغول حوادث کرده بود.



 یکار تونمیبدم که چرا نم ریکردم وارد اتاقم شممدم.با خودم درگ یاروم سممالم
 اروم شدن اوضاک کنم. یبرا

 ؟یچته؟چرا پکر وایوارد اتاق شد و گفت:ش یشاد
تا قه شمممدم رو از روو صممورتم برداشممتم و گفتم:ه یدسمم  میزی...چیچیحل

 که تو خونه بوجود اومده. یغم نیاووضاک.از ا نی.فقط خسته شدم از اسین
تو خودت رو ناراحت نکن.خدا بزرگه  ی.لیابج دونمینشممسممت گفت:م کنارم

ضا.ر ستش منم تقا شرکت دادم.ول یا سابقه ندارم واحتمالش کمه که  یوام به 
با.ا چارهی.برمیبتونم بگ ته ا یکه حت رهیقدر درگ نیبا کارم نرف ند  نیسممر  چ
صه نخور عز یروزه.ول ششهی.درس مزمیغ ا از ت دم.بعدم اتاق ر ترک کرد.بلند 

تعارف رد و بدل  یاتاق خارج بشممم .هنوز از اتاق خارج نشممده بودم که صممدا
 .دمیکردن پدرم ر شن

.با ورهخینم وایبه شمم وانیاقا ک تیکه مقع نیدنیبگم؟خدتن بهتر م یواال چ-
سن شونهیکه ب یتفات  ش 15 بایتقر وانی. اقا کن ش وایسال از  جونم  وایبزرگ ترن.

 .لهیکه مشغول به تحص
ه اومد بوجود طیاز شممرا خواسممتنیم دیبا مصمممم تر بودن .شمما نیا نکهیا مرل

 استفاده کنن.
 .واسیبا ش میتصم گمیبازم م یپدرم گفت:چشم قدم برچشم.ول باالخره
شتم سب یر یدیبه اتاقم.در کمال نا ام برگ شت بهش چ بودم  دهیدر اتاق که از پ

 سر خوردم نشستم.
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ست دیشا ای یکار کنم؟افکار احمقانه ا یچ ایخدا بد تو ذهنم  یهم راه حل در
 شکل گرفته بود.

شرا یمرد وانیک سب که خانواده خوب یمال طیبا  سال قبل از  یمنا شت. دو  دا
بودن.تو  نایخالم هیتصممادف از دس داده بودهمسمما هیمن خانومش رو تو  دنید

 بود. دهینگار دختر خالم منو د یعروس
س دیشا شته بود که خاله به خونه ما اومدو پ یدو روز از عرو خانواده  غامینگا

 به ما رسوند. یاستگارخو یرو برا وانیک
در کمال  یبد.ول یخاهرم شممماد یذهنا رو یبحرش مطرح شمممد همه  یوقت

زدن به خاله رو  حرفیاجازه  یبه تو عالقه مند شممده.حت وانیگفت:ک یناباور
با خودش فکر کرده که با اون سممن و سممالش  یچ کهیندادم وگفتم:اصممال.مرت

 گاهدانشممتا چند ماه قبل از دانشممگاه رفتن به  یاز دواج به من داده.حت شممنهادیپ
 شهر مونده بودم چرا من؟ نیهمه دختر تو ا نیر مطرح کرد.ا شنهادشیهم پ

 سر سخت بودن. یلیخ نباریا اما
عمل.اجاره ها.نفس  یباال نهی.هزکردیمادرم ذهنم رو اشممفته م یماریب فکر
ش یقیعم شا کردمیفکرو م نیچرا ا دونمی.نمدمیک بتونه  وانیدوواج با کاز دیکه 

 مادرم. یماریب نهیمشکالتمون رو حل کنه.حداقل تو هز
صم شب که برا میت شگاه نرم و تا  ستگار یگرفتم اون روز دان خونه  انیم یخوا
 باشم.
ش یساده ا لباس شدم.مادرم که کنج  یوچادر دمیپو سالن  سر کردم.وارد  به 

 دیائرو ت وانیمادر ک یمبل نشممسممته بد و حرفا ی.پدرم هم کالفه رومارسممتانیب
 .کردیم



ده رد و بدل شمم یبوود با دقت به حرفا دهیپوشمم یکت و شمملوار مشممک هی وانیک
 .دادیگوش م
زحمت تعارف کردن  یگااشممتم.حت زیم یرو روو ییکردم و چا یاروم سممالم

تا از خواهرا ندادم.دو به خودم  به احترامم  وانیک یهم  مادرش  خدش وو  وو 
 بلند شده بودن.

 وانیصممحبت کردن رفتن سممر اصممل مطلب.اول از همه مادر ک یاز کم بعد
شرح م تیموقع سرش رو  سب پ  فیبه من کرد ادامه داد به تعر ی.نگاهدادیمنا

که ا دیکردن.رسمم کاریبه قول وو قرار   نیو از ا میکنیجون م وایشمم یرو برا ن
 تهو داشمم ایتروخدا ب.نه یندار یما مشممکل دیهم نباشمم لشیحرفا.نگران تحصمم

 باش.
صحبت من و ک نکهیا تا سرد انینوبت به   و ارامش رو به یشدن.در کمال خون

سته بود.باالخره  یرو ش ستگار یتجربه  هیمن ن شته.با یخا س دیدا ترس بدن ا
 من یحرفا دنیصممحبت کرد منتظر شممن شیعالقه مند لیاز دال یباشممه. کم

 فکر کنم. دیتم باگفتن نداشتم فقط گف یبرا یزیشد.منم که چ
جب جازه نیندار یخواسممت طیپس شممرا دیازم پرسمم متع  ی.فقط چرا قبال ا

اگه خودم با شممما صممحبت کنم حتما  زدمی.حدس منیبه ما نداد یخواسممتگار
بادی.منم در جوابش گفتم:شمممارمیگیم جهینت ته  جوابم رو اعالم  دی.اخرهف
 .کردمیم

 که جواب مربت بدم. کردیومنو سوسه م شدیتر م میمادرم وخ حال
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کالت و به مش رمیعجوالنه نگ میچند بار با من صحبت کرده بود که تصم پدرم
 فکر نکرد.انم با حال مادرم. شدیمگه م یندارم.وول یندم و سن تیاهم

 ومدنمیبود که به دانشگاه نرفته بودم.هانبه بام تماس گرفت و علت ن یروز چند
 .دیرو پرس

 ازداجمم. یکارا ریگ گفتم :در یمعطل یب منم
.بعد از دمیبودم دتا شمماخ رو سممرش م هیهان شیاگه اون مقع پ دیشمما دونمینم

 مکث گفت: یکم
شگاه ن ؟تویچ وا؟ازدواجیش یکنیم یشوخ ج ازدوا ری.درگیومدیسه رووزه دان

 ؟ی؟چطوری.با کفهممینم ؟منیشد
 ینداره.خواسممتگار اومده برام.مرل همه  یبه خودم اومدم گفتم:چطور کمی

 دخترا.
به.دل تشیموقع ته درگ یلیخو گاشمم فت کنم.از اون  خال  یسممر هی رینداره م

شکالت بودم نتونستم ب شگاه.اخر هم امیم داماد  جواب بدم.اقا دیهفته با نیدان
 .میکنیعجله دارن زود ازدواج م

 یسممن ؟تویکنیکار م یچ یدار یدونیم وایحاکم شممد که گفت:شمم یسممکوت
 ؟یازدواج کن یخوایم یچ ی.برایخونیدرس م ی.اصال تو داریندار

 کردم. یخال هیرو از دست حامد سر هان تمیچرا عصبان دونمینم
جد با گاه م ینجوریگفتم:چرا ا یلحن  که نم یکنیبه ازداج ن  خوامی؟جرم 

 درس بخونه؟ تونهیازدواج کرد نم یکنم.بعدم درس بخونم.مگه هر ک
 یبرخ یتر کرد گفت:ب یاروم گفت:حق با توئه.صمممداش رو پر انرژ یلحن با

 .ااااااااای.ما ر هم دعوت کنیما رو خانوم یناار



راحت تو  التی.بعدم خسیمعلوم ن یزیکردم صمممدام و گفتم:فعال که چ اروم
 .میندار شتریدوس که ب هی.یحتما دعوت

ه من کار ب هیکه اگه حامد  کردمیفکر م نیصممحبت قطع کردم.به ا یاز کم بعد
 هی طیحق داشممت من شممرا ی....ولیکنم.ول یکار هی تونسممتمیداده بود االن م

با مادرم صممحبت  یکم مارسممتانیکارمند رونداشممتم.عصممر اون روز رفتم ب
م یپدرم رو تکرار کرد.فقط به مادرم گفتم:چشممم تصممم ی.همون حرفامیکرد

 که نترشم خوبه؟ کنمیم یکار هی.رمیگیدرس م
سالته مادر؟م یاروم و مادرانه ا نگاه ر دکت خوامیبه چهرم کرد و گفت:مگه چند 

 یاطاقت شممده بدم.فکرش بر یب گهی. دزمیعز یی.تو افتخارمانمیشممدنت رو بب
ه اون ب یقبال اجازه خواستگار یازدواج کنم که حت یخودمم مسخره بود.با کس

 ندادم.
 تم.اشنا شدم به سمتش برگش ییخارج شدم که متوجه صدا مارستانیاز ب کالفه

 وایخانوم.ش وایش
شنایجهره  با صبان یحامد برخورد کردم.نگاه یا سالم  یملتمس و ع شت. دا

 جواب گفت: دنیکرد و بودن شن یاروم
 رم؟یچند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم

که کمک نیبه ا ادمیچهرش چشممم دوختم. به تاد  به ا یاف کیبه من نکرده.  هن
 ده.رومو ازش برگردوندم ووگفتم:غرورم رو له کر

 من عجله دارم.شرمنده یول
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 جواب یبرا نی.هنز وقت دارنیبرنداشممته بدم که گفت:عجله نکن یقدم هنز
 دادن.

شگر بهش خ عیسر س سمتش کردم.با نگاه پر به  یشدم.لبخند کم رنگ رهیرمو 
 لب داشت.

 ه؟یمنظورتون چ-
 منظورمو. گمیمن م نیسوار ش نیشما لطف کن-

 انجام دادم. خواستیرو که م یکار یحرف چیچرا بدون ه دونمینم
 حاکم شد.که ذهن کنجکاو من سکوت روشکست. نیماش یسکوت تو یکم

 بود؟ یمنظورتون چ نینگفت-
گاه ند ن له نکن یت فت:عج خوب راجبش  یجا هی رمیاالن م نیبهم کرد و گ

 .میکنیصحبت م
ظورتون رو .گفتم مننیفتیبه زحمت ب سین یازیگفتم:ن یحالت طلبکارانه ا به
 ن؟یریم نی.من کار دارم.اصال کجا دارنیبگ
 .دمینشن ی.که جوابکردمیبه چشماش نگاه م یحالت پرسشگرا نه ا به

 سیشممم.اصممال برام مهم ن ادهیپ خوامیکنار من م نیو کالفه گفتم:بزن یعصممب
 بود. یمنظورتون چ

ن رو از خواستگارتو نی.نگران نباشنیعجله دار یلیگفت:خ یعصبان ینگاه با
 .نیدیدست نم

فه فاش.اصممال معن کال فاش چ یبودم از حر جب  خوادیم یعنیبود؟ یحر را
گار خب ا یخواسممت نه. بت ک کهیمن صممح با یبرا ن ته  یتیاهم دیاون ن داشمم

 نداره. یباشه.اصال چرا صحبت کنه؟به اون ربط



منو  یاون رو ای نینگهدار ایلطفا. نیکالم گفتم:نگهدار یو تند تیعصممبان با
 .نینیبیم
 ن؟یهم دار گهیرو د هیبهم زل زد وگفت:نه بابا. یلبخند کج با
 .نیفهمیخون گردنتون افتاد م هی.االن که درو باز کردم ونیباشه پس عالقه مند-

 ؟ینیبیم لمیف ادیکرد و گفت:ز یا خنده
سمت .دسمتم داشمتیدسمت از سمرم برنم یحس لجباز نیچرا ا دونمینم رو 

 خا  گفت: یقفل بود.با حالت یبردم ول رهیدستگ
 لجبازم هس. یگفتم قفل کودک مخصو  دخترا سین ادتی

 د.بو دنیکش غیج هیشب شتریبلند از کجا اومد که ب یصدا نیا دونمینم
 غیج قدرنیا ایبازکن  ای.بااااااازش کن گفتم.وووووونهیرو د یلعنت نیباز کن ا-
 که از حال برم. زنمیم
 کپ کرد.متعجب به چهرم رو ترمز زد. چارهیب

م رو حرف نجایکنار.اصال هم نمیا ایدختر؟ب یاریدرم یباز وونهیچته تو؟چرا د-
 .زنمیم

 بشنوم .گفتم باز کن درو. خوامیگفتم:نم یعصب
ور نشده د نیاز ماش شتریدرو باز کردم.چند قدم ب یمعطل یدرو باز کرد.ب کالفه

 بودم که گفت:
 .یدونیم یمتاسفم که بخاطر حل مشکالتت ازدواج رو راه حل درست برات

 بردارم. گهیقدم د هینتونستم  گهیچرا د دونمینم
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کردم.به چشممماش زل زدم و  یمظلومانه به سمممتش برگشممتم ونگاه یحالت با
 ندارم.برداشت شما از ازدواج منم اشتباس. یگفتم:من مشکل

مکث کردم.که  ی.کمادیبردارم که احسمماس کردم داره به سمممتم م یقدم اومدم
 ادامه داد

 یکنی.پس فکر ممارسمتانیکردم تا ب بتی.امروز تعقهیمشمکلت چ دونمیمن م-
 داره. یقلب یماریمادرت ب دمیفهم نمیبودم؟ا مارستانیچرا جلو ب

صالیکرد بمیتعق یچ یسمتش کردم وگفتم:برا یکالفه ا نگاه  یماریرا بچ ن؟ا
 مادر من براتون مهمه.

 و گفت: ستادیشده بود.رو به روم ا کیبهم نزد بایتقر
شکل دیبا زدمیشرکت حدس م یاومد یوقت شه که بع شیبرات پ یم د اومده با

 یکار داد شنهادیاالن پ هیبا هان یاز چند ماه دوست
 خب-
 یخوایم دونسممتمینم یخودم رو داشممتم.ول لیندادن کار به شممما دل یمن برا-

 .یمشکلت رو با ازدواج حل کن
شممده بودم.اصممال چرا مشممکالت من براش مهم بود؟مگه چند بار با من  جیگ

 برام. سوزونهیبرخورد داشته که داره دل م
سم همه  شهیتوهم رفت وگفتم:م اخمام شما ب یچه ربط نیکه گفت نایا یبپر ه 

 .نیتو کار مردم دخالت کن نیبخوا نیستیهم که ن یداشت؟مدد کار اجتماع
ازدواج  دیمنتظره گفت:تو نبا ری.کامال غکردیصممحبت م ینجوریچرا ا دونمینم
 .سین یازدواج راه خوب یعنیو گفت: دیبه موهاش کش ی.دستیکن



بغض به سممراغم اومده بود که  هی گفت؟فقطیم یحرفش متعجب بودم.چ از
بود برام که چرا  بیعجمن بود. تیاز درک نکردن حامد نسممبت به موقع یناشمم

 حسمو باز گو کنم. خوامیم
شمام از حلقه ها بایتقر سته کردم و  یچ شمام رو باز و ب شده بود.چ شک پر  ا

 اومدن. نییاشک رو صورتم پا یقطره ها
پا بدون .ازدواج راه یگیاوردم و گفتم:اره راس م نیینگاه کردن بهش سممرم رو 

 دایادرم رو.پم دنی.زجر کشامویبدبخت نمیبش دی.بایتهران یاقا سین یحل درست
 .نمیپدرم رو بب ینکردن کار.له شدن غرورم.شکستگ

ده بوجود اوم رایکه اخ یوقت از مشکالت چیه یتنها دوست منه.ول هیهان درسته
راه حل  نیکه فکر نکن نهیبخاطر ا گمینگفتم.اگه دارم به شما م یزیبرام بهش چ

 باال اوردم و گفتم: .سرم رودمیدارم و انجام نم یا گهید
شما ن در کار نکنم.خودم عاقل  یکار کنم چ یچ نیبه من بگ سین یازیضمن 

 هیرام دابا من نداشته ب شتریکه هنوز چند تا برخورد ب یندارم کس یازیو بالغم.ن
 دلسوز تر از مادر بشه .

 شممما چند تا دیراهمو گرفتم وخواسممتم از کنارش رد بشممم که گفت: شمما بعدم
مکث ادامه داد:  ی. بعد از کمدمیشممما رو د شممتریمن ب یول نیدیبرخورد منو د

مهینم یزیچ هیهان ما پولفه به شمم که الزم دار ی.من   ی.برادمیقرض م نیرو 
 ندارم. یبرگردوندنشم عجله ا
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.اگه حس دادیمن دخالت م یتند شده بود.اصال چرا خودش رو تو کارا نگاهم
کارم رو قبول نکرد. مطمئنم  شنهادیچرا بهم کمک نکرد و پ داشت یدلسوزانه ا

 حرف رو زد.با همون نگاه تند گفتم: نیچرا ا یبا اون نداشتم ول یقبال برخورد
شکالت شما ندارم.هر دختر یازیمن به خوودم مربوطه.ن م  هی دیبا یبه کمک 

 روز ازدواج کنه.
 دی.شماکنهیبهم نم یقرض شمما کمک گهیاروم شمد و ادامه دادم:د یکم صمدام

 کاره. نیرو گرفتم.ازدواج بهتر میمن تصم یحق با شما باشه ول
صله گرفتم که چ بعدم  یکند کرد.به خکوبمیکه م دمیشن یزیچند قدم ازش فا

 به سمتش برگشتم.
صدا دمیشنیکه م یزیسمت من نبود.از چ روش شوک بودم.با  ه ب یاروم یتو 

 من گفته بود:پس با من ازدواج کن.
 ی.چکننیتمام عالم دارن بهم ترحم م کردمی.حس مرمیحق یادم کردمیم حس

 داره بازم لهم کنه. میتصم گفت؟نکنهیم
 به سمت من برنگشته بود. هنوز

صورتم حلقه کردم.فراموش کردم که اون برادر تنها دوستمه.فقط  یر روو دستام
مده بوود. هی نه سممراغم او قدریا یعنیتنفر احمقا که داره بهم ترحم  ن بدبختم 
ست نیوهمچ کنهیم  خوادیکردم که م یاحترام ینه انقدر بهش ب ای دهیم یدرخوا

 دستم بندازه.
تر شد.مقابلم بود.دستام رو  کی.بهم نزددمیشدن قدم هاشو شن کینزد ی.صدا

 بود.حرفش رو تکرار کرد و گفت: بهیغر هیاز رو صورتم برداشتم.برام 
 م با من ازدواج کن.گفتم؟گفت یچ یدیشن



ستام جمع کردم.فقط متوجه  تمام سرشار از نفرت بود رو تو د حس و حالم که 
 .خورهیرو گونش سر م نباریشدم که دستام داره ا

 نکرده بودم. یکار نیکار کرده بودم؟توعمرم همچ یچ ایخدا
شممد.روحم داغون  شیاون لحظه دلم ر یاداوریگاشممته فاصممله گرفتم.با  از

 کسم زده بودم. نیزتریبه عز یمحکم یلیشد.من س
که  یصممورتم گااشممتم و با بغضمم یکاغا رها کردم.دسممتام رو رو یرو رو قلم

اون لحظه  و شکستی.ببخش منو.کاش دستم مزمیشکسته بود گفتم:ببخش عز
ستمی.نمکردمینم نکارویا سه هام رو نرار یلیس یبه جا دیروز با هی دون  ب*و*

 گونت کنم.
را هر چ دونمی.به سرعت بلند شدم و به سمتش رفتم.نمدمیشنهومن رو  یصدا

 .اوردیم ادمیهومن رو به  کردیوقت دلم هواشو م
 داریجون ب یتیگ یرو ارم کردم وکنار تختش خوابم برد.صممبح با صممدا هومن

خت نخواب یشمممدم.کل که چرا رو ت ناارومدمیدعوام کرد  خاطر   ی.منم گفتم ب
 جا خوابم برد. نیهومن هم

که انجام داده  یخانوادم کرده بود.مادرم بعد از عمل جراح یبدجور هوا دلم
 یهوا براش ضرر داشت.ول ی.چون الودگکردیم یخارج از تهران زندگ دیبود با

 یپدر یقبول نکرد که از تهران خارج بشممه.خانواده  یبخاطر شممهاب و شمماد
 .کردنیم یمادرم سنندج زندگ
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ازدواج کرد و به سنندج رفت.شهابم  مییدا با پسر یماهه بود که شاد کی هومن
شده بود.مادرم وقت سرباز  حامد به من شد  یخانواده  یمتوجه محبت ها یکه 

 به سنندج رفت. یبهانه ا چیه یب
صداش ارامش بخش  یمادرم رو گرفتم و کم ی شماره صحبت کردم. باهاش 

سبت به هومن رو بهونه کرده بود واز طرف شیبود.دلتنگ اقوام هم  یدلتنگ یرو ن
سنندج.منم بهش گفتم هومن کم شنهادی. پیا گهید لیدل زرگ تر ب یداد که برم 

 .شتونیپ میایبشه حتما م
 انیا.امتحانات پدمیرسیدانشگاه استفاده کردم وبه درسام م یلیچند روز تعط از

و هومن ر کردیم یجون هم سع یتیبودم.گ ریترمم شروک شده بود و سخت درگ
تا من بهتر درس بخونم.در ط نه  نات حت یسممرگرم ک حا قت نوشممتن  یامت و

 خاطراتم رو هم نداشتم.
تا ادمیدیاصممال نم ای دمیدیامتحانات غزل رو کمتر م یط در روز اخر  نکهی.

با خوشممحال نات پگاه  با اون  یامتحا عد از غزل  به سمممت منو غزل اومد.ب
سمتمون گرفت.با ت.چند تا کهیبود تا بق شتریب تمیمیصم عجب ارت دعوت به 
 :دمیپرس
 ه؟یکارتا چ نیا پگاه

ند فت:ه یلبخ با هی.زانمیعز یچیزد و گ  انریگرفتم.دارم از ا یپارت یگود 
 .نیایب دی.حتما بایمیصم ی.شما هم که دوستارمیم

 :میرو به پگاه گفت میرد وبدل کرد یشوکه شده بودم.با غزل نگاه یکم
 ؟ینگفته بود یزیقبال چ ؟کجا؟چرایریم یدار



 رمیشمممد بهتون بگم.دارم م یکارم اوک ینبود.گفتم بزارم وقت یخب قطع-
 نجایبه ا یمن عالقه ا یرو تموم کرد ول نجادرسممشیهامبورگ.برادرم که هم

 ندارم
 مپرسممینه؟اصممال چرا م ای نیاین؟میگیم یروبشمماش تر کرد و گفت:چ چهرش

 دوستاش رفت. هیکرد و به سمت بق یکوتاه ی.بعدم خدافظنیایب دیبا
 شد؟ یچ یدیبه غزل گفتم:ااااااا.د متعجب

ره رو دا طشیخوبه.شرا شیمال تیوضع زمیکرد و گفت:عز زیچشماشو ر غزل
 نداره که. یبره.مشکل خوادیم

و ر طشینداره.شممرا نجایبه ا ی.خب عالقه اگهیراسممت م دمیفکر کردم د یکم
 تن.رف ینداره برا یرادیداره ا

 مشتانه گفت: ینگاه با
 گه؟ید میریم وااااااااااایش گمیم-

شا ییابرو شرمنده عز یول یبر یبتون دیباال انداختموگفتم:تو  .من مادر زمیمن 
بگم اخه؟بره به سممالمت.از طرف منم دوتا ب*و*س  یچ یپارت یبرم گود با

 گفت بروخدا به همرات. ادینتونست ب وایبهش بده بگو ش
 تو هم کرده بود. اخماشو

صال هومنم یایب یتونیهومن رو بهونه نکن.م وایش- ساعته؟ا .بعدم مگه چند 
 .میبریم

جاااااااااانم.خ پرسممشممگر گاش کردم و گفتم: تاق یلین خودت  زمیعز یمشمم
 توئم. الیخی.بیپارت هیبچه برم بخاطر  هیبرو.پاشم با 
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نده کنه و گفت:خب شمم یسممع قانع کن با ک وایکرد لحنش   برم.تو تنها یمن 
پاریم ایبرم.هومن رو  تونمینم یی.من تنهایدوسممتم  ایخانم  یتیه گ مشیسمم

 .بعدم ملتمس گفت:گهید مشیبریم
تن  نیازت نخوام.ا یزیچ گهید دمیخواهش.قول م هی نیجان من.هم وایشمم

 .رهیبم
مرل  ونمدیبراندازش کردم وو گفتم:واه واه.نگا کن تروخدا.اره م ینگاه متعجب با

 کردم وگفتم: زی.بعدم چشامو ریندار یا گهیخواهش د شهیهم
 .ااااااایزنی.مشکوک مییییییییییکنیجلزوولز م یلیخ

 چرا؟ یکنیم یسی.پلیایب خوامیکرد گفت:اصال نم یاخم
ن تا روش التماس ک گهید کمیلبخند گفتم:نخواسممتم ناراحتش کنم و گفتم: با

 فکر کنم.بعدم با نگاه مغرور سرمو باال بردم .
سب هیدفعه  هیشد که  یچ دمینفهم ست دیب*و*س از اون اب دارش چ  یبهم.د

 وگفتم: دمیبه صورتم کش
 بابا. یکرد سمی.اه.خاه
 .یفدات شم که ته مرام یتو چشاش بود که گفت:اله یبرق خاص هی

شمماد  گرانید یداشممتم.از خوشممحال یخوشممحال شممده بود حس خوب نکهیا از
 تم:حالت گف ریی.بعدم با تغمییگفتم:موخلش شوما ی.با لحن خاصشدمیم

فت:گ ی.چشمممکگهیم یجون چ یتیگ نمیبب دیبا که چ یتیزد و گ  یزیجون 
 .پس تمومه.گهینم

 بود. گهیدو روز د قایاخر هفته بود و دق جشن



سته س خ سالدمیبه خونه ر شت یم. شتاق گ جون رو به رو  یکردم و با چهرذه م
 شدم.

 از امتحانات که تموم شد. نمی.ای.خسته نباشزمیماهت عز یسالم به رو-
 ناهار.هومن خوابه. ایلباس عوض کن ب برو
سط پله ها به  هیلبخند و  هیهمه لطف فقط  نیمقابل ا در ستم بگم.و شم تون چ

 یکرد و گفت:سالم دختر گلم.خسته نباش یاقا مسعوود برخردم.سالم کشدار
 بابا.

 .نیبه لبم نشست گفتم:سالم اقا جون.سالمت باش یپهن لبخند
نه ا ندیخوشممما یلحن با که گرسمم باسممماتو عوض کن  فت:برو دخترم ل  میگ

 .یایتا تو ن دهیکه به ما غاا نم یتی.گیحساب
 اقا جون. گهیسر دادم و گفتم:شرمنده د یا خنده

شمنت عز با س زمیگفتن د صله گرفتم.تا به اتاق ر ه تخت خودم رو ب دمیازش فا
 هومن رسوندم وو لب تخت نشستم.

 دام؟صیدی.سالم گل پسرم.خوابیشدم و گفتم:سالم مامان رهیبه چهرش خ اول
 رو اروم تر از قبل کردم و گفتم:

 به یشممدنش فقط ب*و*سممه ا داریناقال.پاشممو که مامان هالکته.از ترس ب یا
دسممتاش زدم و ازش جدا شممدم.بعد از خوردن ناهار به اتاقم رفتم.هومن غرق 

سمت م بایتقر الیخواب بود.با خ سوده به  رو  ییحرکت کردم.کاغاا ریتحر زیا
 شروک به نوشتن کردم. اقیاوردم و با اشت رونیکه تو کشو گااشته بودم ب
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شام نگا نم لیمتما یرو کم صورتش شدنکردیگرفته بود.به چ شل  ستام  از  .د
 صورتش فاصله گرفتن.

 ونمیکه کرده بودم پشمم ی.از کارکردیم یتاب یاشممک تو چشمممام ب یها حلقه
 بودم.

شو شماش  نیب یزیبود.چ نیسمتم کرد.نگاهش خون رو شم تو چ حر  و خ
 .کردیم ییخودنما

 .سکوت ر شکست.دستاش رو که ر صرتش ثابت نگه داشتهدمینگاهش ترس از
 اورد.با خشم به چشام زل زد گفت: نییبود پا

رو  نیروشممن شممدن ماشمم ی.....چشممام رو بسممتم.صممدایلی.خیاحمق یلیخ
اشممک هم از چشممام  ینبود.همزمان قطره ها گهی.چشممام رو باز کردم ددمیشممن

 . مومدنیم نییپا
 بود.ترحم نبود؟ یحرفاش جد یعنی.....یکارو کردم؟ول نیا چرا؟چرا

 یبد یلیرسوندن.حس خ ابونیشل شدن و خودشون رو به اسفالت خ زانوهام
 ود.نبود.ذهنم پر از سوال شده ب یمونی.فقط تنها پشستیداشتم که قابل شرح ن

 درست عمل کردم. دیشا گفتیبهم م یرو به خونه رسووندم.حس خودم
فه جازه ورود  یحت گهیبودم.د شمممهیتر از هم کال به ذهنم ا مشممکالت هم 

 گفتمیامروز بود که تو فکرم جا خوش کرده بود.با خودم م یط ماجرانداشتن.فق
هان مه چ هیاگر  چهیبفه نداشممتم  یجور ؟ گا کنم؟من حق  تو صمموورتش ن

 .فتهیب یکه فدا قراره چه اتفاق ییخبر از جا یکنم.ب یرفتار نیهمچ



با گهیروز د دو بود.منم  ته  هف م میتصمممم دیاخر  تمیرو  چه  ی.ولگرف
کالفه وارد اتاقم شمممد.دلم شممور  یاون روز پدرم با چهره ا ی.فردایمیتصممم

 افتاده. ی.نکنه اتفاقزدیم
دخترم؟چرا  ی.از نگام خوند و گفت:چطوردمیپرسممیچشمممام ازش سمموال م با
 ؟یکنینگام م ینجوریا

 د؟یحال نیشما.....شما چرا به ا یشده؟من خوبم ول یزی:بابا چگفتم
 ید.اولش فکر کردم با تو کار داره ول:بابا راسممتش دوسممتت امروز زنگ زگفت

 با من صحبت کنه. خوادیبعدش گفت که پدرش م
 شده.نگاه مشتاقم رو به پدرم دوختم که ادامه داد: یبودم بفهمم چ مشتاق

عد که امشمممب قرار یاحوالپرسمم یاز کل ب فت   یبرا انیکه ب میبزار یگ
 نیاصرار داشته که هم.ظاهرا پسرشون انیتو ب یخواستگار یبرا خوانیتو....م

 .انیامشب ب
 ی ا؟خانوادهیقراره ب یگفت؟کیم ی.چشممدمیپدرم رو متوجه نم یحرفا اصممال
را چ کرده؟پسیصممحبت م یاونروز جد یعنیبه خانوادش گفته؟ یعنیحامد؟

تار منو د یوقت گار ادیبازم داره م دیرف خودم  یتا سمموال برا ؟هزاریخواسممت
 جواب. یساختم.سوال ب

 بابا؟ ی.شتاب زده گفتم:چکنهیداره صدام م هیشدم که پدرم مدت متجه
شون رو د گمیبابا؟م ییکجا سر شن ؟چندیدیتو پ  یکل دمیبار از زبون خودت 

صحبت کرد شون  شب رو قبول کردم.از نظر تو یاز محبت خانواد .منم قرار ام
 س؟ین یکه مشکل
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 .سین یغم گرفته گفتم:نه بابا.مشکل ییبا صدا فقط
ه برام ک یسمموال نیرفت واتاق رو ترک کرد.مهم تر رونیب دیخر یکم یبرا بابام

 نه؟ ایواقعا حامد منو دوست داره  یعنیبود که  نیبوجود اومده بود ا
شد.هان باالخره صدا  هی یحت هیشب  شت.زنگ در به  شب با من ندا سم تا  تما

تجربم  نیاول وانیک یخواستگار نکهیکار کنم؟با ا یچ دیبا دونستمیدراومد.نم
س چیبود ه شتم.حت یح سترس.ول نیکوچک تر یندا شت از جاش  یا قلبم دا

 یراب منم.دستام سرد سرد بود.باالخره وارد شدن.چوون مادرم نبود شدیکنده م
 استقبال رفتم.

 یکرد.منم سممالم اروم یگرم کیاز همه اقا مسممعود وارد شممد.سممالم و عل اول
شون کردم.بعدش گ شد. یتیبه ش هیجون وارد  انتو م هیبود و دهیکت ودامن پو

ش یهم روش که البته وقت ست مانتوش رو دراورد.کامال پو ش شدهیکه ن و  کی.
 شمملواربا من کرد. واما شمما دوماد....کت و یروب*و*سمم هیباوقار.جلو اومد و 

 کت.معرکه شده بود. ریهم ز دیرنگ.با بلوز سف یطوس
شما با ضورش در ا یچ شگرم از ح س  ییجلب کردم.اعتناتوجهش رو  نجایپر

سر نگاش م شت  شد.از پ ضربه ا کردمینکرد و از کنارم رد  س یکه  شت  رم به پ
شتم که با چهره  شد.برگ سم به  هیخندان هان یوارد  صال حوا شدم. ا رو به رو 

 نبود که اونم هست. هیهان
شو ر یزیر ی خنده شا سمتم گرفت و  زیکرد.بعد هم چ شتش رو به  کرد و انگ

 ؟یاریگفت:چشاتو درارم ؟داداش منو از تو چنگم درم
نه ترو خدا.من غلط  یاون حرفش تو دانشممگاه افتادم.لبخند ادی زدم و گفتم:

 به سر تا پام کرد و گفت:چادرشووووو!!! یبکنم خواهر.بعدش نگاه



شدم که چ تازه ش یمتوجه  شک هی.دمیپو س هی.با دیسف یبلوز دامن م  دیفشال 
 هم به سر کرده بودم. یرنگ ساده.چادر

رو  هی.هانمی.بدو برمیهمه نشممسممتن ما هنوز دم در یشممتاب زده گفت:وا هیهان
 سالن کردم و به اشپزخونه رفتم. یراه

شد و گفت:از همه نظر خوبه.بخت  کمینزد یتو جو اتفاقات نبودم.شاد اصال
فقط عروس خانم. ریداد و گفت:بگ لمیتحو یگلم.لبخند یبوده ابج اریباهات 

ر جون سمم یتیصممحبت گ یدفعه زحمت تعارف کردن رو بکش.بعد از کل نیا
 مدکه خودم توش مونده بو کردیاز من م فیتعر یرو باز کرد.کل یصحبت اصل

 خوب بودم و خبر نداشتم. نقدریا یعنیکه 
هول نشم اصال به حامد نگاه  نکهیا یمنو صدا زدن.وارد سالن شدم.برا خالصه

ن که جو یتیاروم تشممکر کرد.گ یبرداشممت و با نگاه ییچا هینکردم.پدرم که 
سعودم با رو ییچا هیحرفا زد تا باالخره  نیعروس گلم و از ا شت.اقا م  ییبردا

بت به حدیخندیم زیر زیهم که ر هیخوش تشممکر کرد.هان .به دیرسمم امد.نو
سر به ز شکرارومتعار ریچهرش نگاه نکردم. شاد یف کردم.ت که  یکرد و بعدم 

 بود. ی.اخ که چقدر جاش خالکردیدر نبود مادرم مجلس رو اداره م
کممه تمموش بممودم ارتممبمماط بممرقممرار  یطممیمماشمممفممتممه بممود. بمما مممحمم ذهممنممم

ضطراب.ذهنکردمینم سوال.دلتنگ ی.ترس.ا صدا یبرا یپر از   ینبود مادرم.با 
 با اقا داماد صحبت کنم. دیپدرم متوجه شدم که با

 بلند شدم.حامد هم پشت سر من. اروم
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 یچیرو به روش نشستم ه یوقت یحرف وسوال داشتم.ول یاتاق شدم.کل وارد
 .ومدیبه ذهنم ن
بگو عروس  یزیچ هی.ادینم ؟بهتیرو شممکسممت و گفت:چرا سمماکت سممکوت

 خانم.
 م؟یخواستگار یباال اوردم وگفتم:چرا اومد سرمو
گاه فت: ین مایدونینم یعنیبه چهرم کرد و گ  رنیم یچ یبرا ؟معلو

 وجود داره. یدختر؟حتما عالقه ا هی یخواستگار
ض ناخوداگاه سراغم اومد که پنهانش کردم و گفتم::دروغ م یبغ و منو .تیگیبه 
 شه؟یبا دوتا برخورد عاشق م ی.اصال کیدوس ندار

گاهش فت:حت ن گاه گ با همون ن نهیبرخوردم م هی یاروم بود. قه ا تو  جادیعال
 دوست ندارم؟هان؟ یکنیکنه.چرا فکر م

 ؟یکنیبهم ترحم م ی.دارهیاز سر دلسوز کنمیجوابش گفتم: چون فکر م در
 عملکردت. نیافکارت بچه گانس.همچن وااااااااااایشد و گفت:ش یجد

 .گفتیرو م روزمی.عملکرد ددمیکامال فهم منظورشو
بپرسممم.بچه شمممده بودم.با همون حالت بچه گانه  یچ دونسممتمینم اصممال

سم دار یعنیگفتم: صا لحن  ؟خودمیدو صو سوال خودم متعجب بودم.مخ از 
 گفتنم.

شتم ا ینگاه با ست ندا ستش نم نجایتب دار گفت:اگه دو سینبودم.را به  تمخوا
چه کنم  یول یکه تو دنبالم باش کردمیم یکار دیعالقمو بهت بگم با یزود نیا

 یبه من دار یاصممال عالقه ا ؟ی..تو چیکن یهر لحظه ممکنه کار یکه بچه ا
 بچه؟



 ارم.از ازدواج ند یفیتعر چی.اصال هشدیبچه گفتنش خندم گرفت.باورم نم از
 :نه.گفتم

 انصاف حداقل بگو نمبدونم. یزد و گفت:ب یکج لبخند
 م اشتباهمو گفتم:کردم درس کن یبه اب دادم.سع یچه دسته گل دمیفهم

ص یسر هی.از دونمینم یعنی صو شم م اتتیخ صال..... نفهم یول ادیخو  مدیا
 بگم پس حالتمو عوض کردم. یچ
 لحظه شوخ شدم و گفتم: هی

ه ب کننیاالن فکر م می.پاشممو برفهممینم یچیه یاصممال از عشممق و عاشممق من
 تموم شده. میحرف زدن ازدواجم کرد یجا

 شدم من. یبلند شد گفت:عاشق ک یتعجب کرده بود.فقط وقت چارهیب
ن عجله داشت وانیبه سمت در حرکت کنم که گفت: همونطور که اقا ک خواستم

 منم عجله دارماااااااااااا.برگشتم سمتش.
 .گفتهیبهش م زویدهن لق همه چ هیهان دمیفهم تازه
 .یبود.شما اقا حامد وانیگفتم:اون اقا ک منم

 .برمتیم یکه فکر کن یزیزد وگفت:زود تر از اون چ یپوزخند
 گرفت و گفت: ی. لحن جدستادیکنارم رد شد جلو تر ا از
 یور نیاز ا گهیکه د یکن قبل از ازدواج دست بزنت رو ترک کن یضمن سع در

 .یبه حساب بچگ نبارمی.اشهینم بتینص یزیخوشم چ
 کردم. یتیچه خر دمیلحنش فهم از
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ستش ش را سال از من بزرگ  6حامد  نکهیبودم.حداقل بخاطر ا مونیخودمم پ
 .کردمیم نکارویا دیتر بود ونبا

عمل  پول ایفردا ب نیرو قرضمم هستم.هم یخارج بشه که گفت:راست خواست
ز هم که ا هی.هانیبه خانوادت راسممتش رو بگ یتونیم ی.اگه خواسممتریرو بگ

 راحت. اتیپس خ دونهینم یزیمشکالتت چ
شممد بابا.حرفاتونو  یسممالن شممدم.حامد نشممسممته بود.بابام گفت:خب چ وارد

 ن؟یزد
سکوت  مدونستینم یگفتن نداشتم ول یبرا یبگم.درواقع حرف یچ دونستمینم

 .کننیعالمت رضاست برداشت م
 .نیکن نیریبلند گفت:پس مبارکه.دهنتون رو ش یجون با صدا یتیگ
 شد؟ یلحظه به خودم اومدم.ااااااااا.چ هی

ه ک هیتکون داد.بعدش به هان یبهم زد و سممر یبه حامد کردم که لبخند ینگاه
 زن داداش. کنمی:خفت مگفتیلب م ریو ز زدیکه دستاش رو به هم م

که من به سممحر رسمموندم.هم خوشممحال  یبود.چه شممب ییچه روزا ااااااااااااااخ
دوسممم حداقل حامد  نکهیبودم هم نگران.نگران از ازدواج.خوشممحال از بابت ا

 یکیازدواج کنم.از بابت نزد وانیعجوووالنه نگرفتم با ک میتصممم نکهیداره.از ا
 .مهم تر از همه خرج عمل مادرم.هیبا هان شتریب

رو لبم  یاون روزا نا خوداگاه لبخند یاداوریچرا با  دوونمیرو رها کردم.نم قلم
برگشتم وبه هومن نگاه کردم  یدوباره تکرار شده.اما وقت کردمینشست.حس م

 نبود که بخواد اون روزا تکرار بشه یحامد گهیحامد شدم.د یخال یمتوجه جا



به مزه کردن روزها به مامو بسممتم و شممروک کردم  ناه بردم.چشمم خت پ  یت
 یندارم که جا ی.با اون روح بزرگشم شک کردمیخوشم.اون با من بود.حسش م

 ینیریش یایبا او بودن در رو یلحظه ها یاداوریتو بهشت خدا داره.با  یخوش
 غرق شدم.

که شممدم هومن تو تختش در حال  داریبوودم.ب دهیچند سمماعت خواب دونمینم
 ی.کلشممدیتختش مشممغول م زیو با آو اوردیکردن بود.دسممتش رو باال م یشمماد

 .شتاب زده به سمتش رفت.کردیذوق م
سالم ناگهان یسع سرمو باال اوردم و  بهش کدم.از  یکردم خودم ر پنهون کنم.

خت ب نده شمممد.از ت پا رونیشمموک غرق در خ باال و بار  ند   نییاوردمش.چ
 انداختمش و ب*و*سه بارانش کردم.

پا به رام زنانه بودم.ب یها فیمشممغول تعر هیجون و اسمم یتیرفتم.گ نییطبقه 
 یداصم یخدم خونه خواهرانه بد.وقترفتارش با م*س*ت یجالب بود حت یلیخ

وش د هیبه سمتش امد.بعد از سپردن هومن به مادربزرگش رفتم  دیهومن ر شن
 نیا ریاثمتوجه ت یقت یکندم.ول یدل نم یمرگ حامد از رنگ مشک لی.اوارمیبگ

سع هیرنگ تو روح شدم  ستفاده نکنم.مگربا  نیاز ا گهیکردم د یبچه ها  رنگ ا
 .شاد یرنگا دنینداشتم از پوش یمجالس که احساس خوش ای رونیب پیت
جون صممحبت کنم.انتظار  یتیپنجشممنبه شممب با گ یراجب مهمون خواسممتمیم

 نه؟ ای یبریهومن رو با خودت م ایه؟یداشتم که حداقل بپرسه دوستت ک
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 جشممن هی یبعد از چند مدت دار هیعال یلیدر مقابل صممحبتام گفت:خ فقط
هم پسممرم.بعدم  یشممیم تیبه من.هم خودت اذ.هومن رو بسممپارش یریم

 کرد و گفت: میبه هومن تقد یب*و*سه ا
 نه؟ یمونیمامان بزرگ م شینه پسرم.پ مگه

 دونسممتمیکرد.اصممال نم میجون تقد یتیاز اون خنده هاش رو به گ یکی هومن
صرار بگهیبگم د یچ تعجبم از همه م شتریرفتن ب یجون برا یتیاز حد گ شی.ا
 .نیکنم.هم یتونستم تشکر.فقط کردیم

شنبه شتم هومن رو به طبقه باال ممیشده بودم.ناهار رو خورده بد پنج  بردمی. دا
.دوستته مزیعز سایجون تلفن به دست اومد و گفت:وا یتیگ دمیکه بخوابه که د

 باهات کار داره.
 وقت ظهر. نیکارم داره ا یغزله.متعجب بودم که چ دمیفهم
 مین یگفتم:چ رفتمیکه به سمممت اتاق م یدر حال یسمماز سممالم و احوالپر بعد

هم باشه  8.تازه سین 8ساعت  ؟مگهیزود نیبه ا نجا؟چرایا یایم گهیساعت د
 .میریم 9ما 
.بعدم من چند تا لباس کشممهیطول م میکسممل گفت:خب تا اماده شمم یحالت با

نداشممتم  الی.بعدم من که خ8همون  شممهیم یاماده کردم تا بپوشممم وتو نظر بد
 دنبالم. یایب گهید سین یازین شهیبرم.زحمتت کمتر م ییتنها

 سمماعت نیاز ا سین یازین یاگه عروسممم باشمم زمیخنده دار گفتم:عز یلحن با
 ؟یمهمون نیا یبرا یزنیهمه شور م نی.چت شده تو؟چرا ایاماده ش



نگو نه.هومن رو تو تختش خوابوندم و  یمشممکوک گمیقاطعانه گفتم:م یلحن با
رو بهش دادم.دوباره تلفن رو  رشیشمم شممهیگااشممته بودم.شمم نیتلفن رو زم

 .کنمیمن دارم گوش م کردیبرداشتم.غزل در حال غر زدن بود و فکر م
س ش ینف شن دمیک  کمی دونمیکه م ییاز اونجا یول یگفت یچ دمیگفتم:من که ن

جون  یتی.موندم به گایب گهیسمماعت د میباشممه ن کمااااااااااااایالبته  یزبون نفهم
 نجا؟یشده که دوستت اومده ا یموقع ظهر چ نیا گهیبگم؟نم یچ

با حر  خوردن همراه کرده بود م صمممداش فتیرو  نه گ تت درد نک :دسمم
 .یشعووووور یکه ب ییتو نیا گهینم یزیجون چ یتی.نگران نباش گگهید
شعور م- شه تو با  خواب  هیحداقل  ؟بابایایب 4حداقل  شهیجااااااااااااااااانم.با

 .ینجوریا شهیم بمونینص
ند با که گفتم.خواب رو تعطریگفت:نخ یلحن ت  سممماعت میکن.ن لی.همون 
 .البته راه افتادم االناس که برسم.امیم گهید

 رم.رو پشت دکه گفت:باز کن د دمی.فقط شنگهیبگم د یمونده بودم چ خودمم
هومن بود ناخوداگاه رهاش کردم و رفتم سمت  ریش شهیکه دستم به ش یحال در

 پنجره.
 نگا کن تروخدا.پشت دره!!! ااااااا

 گه؟یساعت د مین یکه تلفن تو دستم بود گفتم:مگه نگفت یدرحال
 .جانیا دمی.تموم شد رسزنمیساعته دارم با تو چونه م میاالن ن زمیخب عز-غزل
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و تو راهر فونیگفتم وقطع کردم.سمممتت ا یبگم.خدافظ یمونده بودم چ واال
زنگ زد  یکسمم دیمتعجب پرسمم دید نییجون که از پا یتیرفتم ودرو باز کردم.گ

 دخترم؟
لت جا ند دمیکشممیم خ له.لبخ له گ لشیتحو یبگم غز  یتیدادم و گفتم:غز

 جون.دوستم.
شانه فهم یسر  شونیدم در راهنما رمیتکون داد گفت:اهان.خب من م دنیبه ن

 کنم.
شکر ش یت سمت اتاق رفتم.هومن که به خواب رفته بود. و ازش ر شهیکردم به 

 .دمشیجدا کردم و ب*و*س
س یصدا صدانییاز پا دمیشنیغزل رو م یتعارفات و احوالپر کل  بلندش ی.با 

 خونه رو برداشته بود.
ضربه ا باالخره شد. سمت در نگاه دمیبه در خورد که د یتعارفات تموم   یبه 

کردم و به سمممتش  ی.سممالم ارومدمیکردم که غزل رو با سمممه جعبه لباس د
 رو کجا بزارم؟ نایکرد و گفت:ا یرفتم.سالم

 گه؟یگفتم: لباساته د کالفه
 ی.بعدم به سمممت تخت رفت وگااشممتشممون روگهیکرد و گفت:اره د یا خنده
 اون.

که  رهیهومن داره م شممتاب زده به سمممت تخت دمید یا گهیحرکت د بدون
 .دهیگفتم:غزل جان من.تازه خواب



و  دیکرد سمممتم وگفت:حواسممم هس بابا.بعدم دسممتاشممو ب*و*سمم روشممو
ه سمتم .بدهیخاله.نگاش کن چه بامزه خواب یقربونت برم تپل یگفت:ووااااااااااا

 شد و گفت: قیبرگشت و به چهرم دق
 امزیاون خداب هیشممب شممتریب شممهی.هر چقدر بزرگ تر مسیتو ن هیشممب اصممال

گفت:خدا  کردیبه سمممت هومن نگاه م دویکشممیم یکه نفسمم ی.درحالشممهیم
 رحمتش کنه.

ضا بوجود اومده بود.ه ینیسنگ غم س یبرا یزیچ چیتو ف شتم.خوا تم گفتن ندا
غزل رفتم و بازشممون کردم.سمممه رنگ  یجو عوض بشمممه.به سمممت لباسممما

 .ی.سبز.مشکیاسیمختلف.
 خوبه هاااااااااااااا. قتیسل.قهیکردم گفتم:بابا سل صداش

 به سمتم زد گفت:کدوومش بهتره؟ یلبخند
 ستهی تره به نظر من.چشماشو باز و کیش هیاسی ی.ولیبپوش دیبا دونمی:نمگفتم

 .دمیپسند نویکرد وگفت:خودمم هم
 اریب ؟پاشممویبپوشمم یخوایم یچ یعنی؟یگفت:تو چ ینگاه پرسممشممگرانه ا با
 لباست رو؟ نمیبب خوامیم

خودمه.هنوز انتخاب  یخونه  امیباال دادم و گفتم:من لباس مجلسمم ابروهامو
 بپوشم. ینکردم چ

 ن؟یکنینم یزندگ نجایمتعجب کرد ووو گفت:خونه خودت؟مگه ا ینگاه
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ند جایزدم وو گفتم:االن ا یلبخ ندگ ن به اصمممرار گ میکنیم یز  یتیاونم 
 نجایاونجاس.ا المیوسمما یخودمه.همه  یخونه  نجایجون.اپارتمان روبه ر هم

 شده اتاق ما. نجایهس که بعد از رفتنش وو اومدن من به ا هیاتاق هان
 تعجب کرده بود شیاز پ شیب

باسممما رو  غزل باالخره همون  یکی یکیل حان کرد و  خاب  یاسممیامت انت
 درسمت یبرا یگارونده بود.پس مشممکل یشممگریدوره ارا هیشممد.خوشممبختانه 
 بابت راحت بود. نیاز ا الشینداشت و خ ششیکردن موهاش و ارا

به پ یتیشمممده بود.گ داریب هومن بال  شیجون اونو  با خ فت: خودش برد و گ
 .نیراحت به کارتون برس

 زحمت هومن با اوناس. شهیشرمنده بودم که هم یلیخ
 ؟یموهات با من.اوک شیبه سمتم اومد و گفت:ارا غزل
 :نهیا طشیگفتم:غزل جون شرا .فقط بهشکردینم یبرام فرق منکه

هام سممماده م پشمممت ندیمو لت کج میب حا به  هام رو   هیو  یزنی.فقط جلو مو
 ؟ی. اوکیندازیفردرشت توش م

 .امر امر شماس.یچشم خانم تهران-غزل
شن شیارا شتم ن یصورتم رو خودم انجام دادم.پوست رو  یور دیبه تاک یازیدا

 پوستم نداشتم. یدیسف
ما مه  زیچ نیمهم تر وا عاشممقش بودم.سممر مخصمموصممم رو  یکه خودمم 

چشمممم کامال  شیکردم.ارا اهیسمم یبرداشممتم.چشمممام رو به حالت ماهرانه ا
 بود. یمشک



 شمیبودم.اصال اارا یبرانداز کردم و راض نهیرژ مات به لبام زدم.خودم رو تو ا هی
 ؟یجلف نبود.رومو سمت غزل کردم و گفتم:من اماده ام.تو چ

شد با شمات.پس بگو  یلبخند براندازم کرد و گفت:معرکه  صا چ صو بابا.مخ
 چشما شده بود!! نیهم ریحامد اس

 ؟یفکر کرد یرو مغرور کردم گفتم:پس چ نگام
 یشده بود.کم یعال مینگفت.خودش که از حق نگار یزیزد چ یلبخند فقط

سیم نطوریکردم اونم هم فیازش تعر بلو ات شمی؟ارایگی:جان غزل راس مدیپر
 .میشد یسوال.باالخره راه یموهام خوبه کل یس؟مطمئنین

با زمیرفتن هومن رو ب*غ*ل کردم و گفتم:عز موقع از  یاز االن بر دیتو ن
 عشق من. بردمتیگرنه با خودم م ایمهمون نجوریا

 نیمامانت تو ا دیخاله جون اون وقت با گهیکرد گفت:راس م یخنده ا غزل
 دنبالت بگرده .بعدم به سمت لپاش هجوم ارد گفت: یپارت

شگله.بخورم لپاتو.بعدم اروم نزد مگه شش گفت:م کینه خو انت مام خوامیگو
 ؟یبخت.موافق یرو بفرستم خونه 

قامون از ا یاخم لت بکش غزل جلو ا جا  دونمیحرفا نزن.نم نیکردم گفتم:خ
.غزلم کردیمو با خودش صممحبت  دیخندیهومن تو چه حسممب بود که مدام م

 از اقاتون که موافقه. نمی:اگفتیم کردیم یاشاره ا
گاره عز یتیگ فت:خوش ب جدا کرد و گ ما   یلی.خزمیجون هومن ر از 

 التی.از بابت هومن خیمهمون هی یریمدت م هیبعد از  یخوشممحالم که دار
 راحت.
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 نبارمیاز حد غزل ا شی.به خاطر اصممرار بمیکردم و راه افتاد یشممرمندگ ابراز
 .میرفت تارایمطابق نظرش کوتاه اومدم و با و

که با  دمیاز حد مشممتاق بود و چند بار د شیبود.غزل ب 9 یحدودا سممماعت
 .اوردمیسر از کارش درم دی.بادیدیم نیماش نهییخودش رو تو ا ینگران

 یوقت.شدیهم از تو خونه بلند م بیعج ییتو شمرون.سرو صدا ییالیخونه و هی
ش یبرا یرمز در ورودمقابل در زدم رو ت شد.فکر  نیما صورت خودکار باز  به 

 کار شده بود که کنترل در رو داشته باشه. نیمسئول هم یکیکنم 
 .شدینم دهید اطیبه جز بنز تو ح یزیرو پارک کردم.چ نیماش

 بود که به گوش غیج یکه باز بود.صممدا میدیرسمم یو به در وروود میشممد ادهیپ
 معاب شده بود ی.غزل کمدیرسیم

 یاتاق کرد و ی.استقبال گرمومدیپگاه بود که داشت به سمت ما م میکه شد وارد
 عوض کردن لباس نشونمون داد. یرو برا

شال و مانتوم ر دراوردم با غزل  تیرعا یموارد نیهمچ تو سخت بود. حجاب 
 وارد سالن شدم.فعال چراغا روشن بود.

 پگاه به سمتمون اومد و دعوت به نشستن کرد. بازم
شست یجا هی سرا با تمیخلوت ن سا پی.پ سپرت.دخترا هم با لبا  یلیخ یکامال ا

ما یدنی.نووشممینیری.شمموهیم زیباز.م  ییکه فقط م*ش*ر*و*ب توش خودن
 نکنیکار م یچ هینبودم و برام مهم نبود بق ایمهمون نی.اصممال اهل همچکردیم

صرار غزل بود که اومدم.از ا هیچون فقط بخاطر دعوت  ست و ا مجرد  نکهیدو
فاوتم و هیبا بق کردمیداشممتم.حس م ینبودم حس خوب  تیحس امن هیمت



شتم.ول س یدا شت ول یحت یبه قول غزل ک برام  یحدس ازدواج هم رو من ندا
 مهم نبود.

که د فیتعر سممرگرم به ورود یعده ا دمیبا غزل بوودم. تاق  گاه  یمشمم ن
 .کردی.غزل هم متعجب نگام مدمیدیدخترا رو مشتاق م شتری.بکننیم

ضووک نکرد دنیفهم یبرا ییتقال صحنه ا نکهیتا ا میمو شد یبا  که  میرو به ر 
 برامون روشن شد. هیبق اقیعلت اشت

 شممشممونیارا ییقایافر سیبلوند و بلند که با گ یقد بلند و مانکن.موها یدختر
که حامد  ییاز اونجا یداشممتم موهام رو رنگ کنم ول میداده بود. چند بارتصممم

رنگ.لباس  یاب ی.چشممماکردمینم نکارویا دیپسممندیموهام رو م یرنگ مشممک
 بود؟ یبود.اما پشت سرش ک بایبه تن داشت.واقعا ز یقرمز

ستا شده بود.پ ایپور ید ستش حلقه  ش یدیسف رهنیبود که به د بود که  دهیپو
دنش ب یدیباز تر بود.سف یسبت به حالت معمولن یول ادیرو نه چندان ز غشی

 کامال مشخص بود بدون دقت کردن.
شک نیج شلوار  نیبا ا ختهی.موهاش روهم طبق معمول کج زده بودوبهم ریم

شده  شیصرف خودش کرده بود و جااب تر از پ یشتریوقت ب نباریتفاوت که ا
 بود.

 تماشا. هم مشغول هیمبل دونفره حرکت کردن و نشستن.بق هیدختره به سمت  با
 کردم ومتوجه شد. یبود.سرفه ا دنشونید ریغزل نگاه کردم که هنوز درگ به

 .گمیبخداااا.چشاتو م فتهیگفتم:م بهش
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جب گاه کرد و گفت:ا متع جان  گهید هیک نیبهم ن گا  با.دوس دخترش رو ن با
 .سین یرانیمن.مطمئنم ا

 دونسممتمیکه متوجه شممدم حق با غزله.علت حضممورش رو نمدقت کردم  بهش
 بودمش به سمممتش اومد با دهید ایکه اونروز با پور یجوون دمید نکهی.تا انجایا

 .به غزل گفتم:دمینفهم یزیبازم چ یهم دست دادن.ول
 پگاهن؟ یدوستا نایا یعنی

به غزل کرد و روشو  ی.پسره نگاهکردی.غزل مات پسره رو نگاه مدمید یچ یول
 برگردوند.

 :غزل باتوئم. گفتم
 جواب داد: جیسوالم رو متوجه شده بود.گ ایبه سمتم برگشت گو رهیخ

.خب....خب مسلما شیمیهم دوست صم ایپسره داداش پگاهه.پور نیا خب
 .گهیدعوت شده د

پس :کردم و گفتم زیباال انداختم و بعد چشام رو ر دنیفهم یبه نشانه  ابروهامو
 .کردیم یخودکش یچ یبگو خانم برا

 یمنظور یچیردم و گفتم:ه یلبخند کج ه؟منمیگفت:منظورت چ دسممتپاچه
الفه ک نکهیتا ا چوندنیومنم پ دنیدسممت بردار نبود.از غزل پرسمم ینداشممتم.ول

 گره خورد. ییکردم که با نگاه اشنا یا گهیسمت د هیشدم ورومو 
شا ایپور سرگرم  یمن بود.ول یبود که در حال تما شد خودش رو  تا متوجه من 

 صحبت کردن با دختره نشون داد
مشممغول  ای دمیدیرو مشممغول حرف زدن م هیبق ای کردمیهر طرف که نگاه م به

 ر*ق* .



شتم که د ومدیکه به ما نم ر*ق*  سمت غزل برگ بابا هنوز غرق در  یا دمیبه 
 دمیغزل و اون پسممره که فهم نیب یزیزده بودم که حتما چ یی.حدسممااسیرو

هس وجود داره چون نه تنها غزل محو تماشمماش بود بلکه  امکیاسمممش سمم
چه  ی.اخکردیم یوبه غزل نگاه کردیسممرش رو بلند م یهم هرازگاه امکیسمم

 .والنهعشق
غزل رو سممرگرم صممحبت با خودم کردم که متوجه شممدم چراغا خاموش  یکم

 دهیشممن یهنوز اهنگ یه بود ولعده دختر وپسممر بلند شممد هی غیج یشممد.صممدا
ر*ق*  نور هم اغاز شممد.چه خبر  کی.همزمان با شممروک شممدن موزشممدینم

سط.ا س نباریشده بود اون و شدن.کمتر ک شغول ر*ق*   شاگر  یهمه م تما
 ؟یمشغول ش یبر یخوایوگفتم:نم کردم یبوده.به غزل نگاه

 شممهینم میاز ر*ق*  حال یزیچ یعنیافسممرده بهم کرد و گفت:نه بابا. ینگاه
 همه ر*ق*صنده. نیتو نبود.اونم با ا یبه اجازه  یازیوگرنه ن

 .یدونینم یزیوگفتم:بازم خداروشکر چ دمیکش یصدا دار نفس
 اونجاروووووو.-غزل

 یمعلوم نبود.فقط عده ا یزیچ یبه اون وسممط نگاه کنم.ول دیبا زدمیم حدس
 ونگاهشون به وسط سالن بود. دادنیانجام نم یبودن و ر*ق*ص ستادهیکنار ا

 ؟یکیتار نیتو ا نمیبینم یبیعج زیغزل گفتم:کجا رو من که چ به
ند-غزل با  پاشممو بر ایپور یدیبا نه شمممدن؟  مینییبب میو دختره وارد صممح

شونو.اه از وقت ص ست نجایهم میاومد یر*ق* ش شو  مین عدم بخور.ب یتکون هیپا
 کنجکاو بودم ر*ق*صش رو تماشا کنم. یلیشتاب زده بلند شد.منم راستش خ
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شت شد کیسر غزل راه افتادم.نزد پ ور رو ور*ق*  ن شتریب یکیتار میتر که 
 .کردیم ییبدنمون خودنما

 رهیو به وسممط سممالن خ سممتادمیغزل ا کی.نزددمیرسمم یاصممل یصممحنه  به
 قابل وصف نبود. دمیکه د یزیشدم.چ

با  ای.پورکردیجا م ایل پورخودش رو تو ب*غ* عیحرکت سممر هیکه با  دختره
شممده بود اون  ی.چه صممحنه اکردیجالب اونو تو ب*غ*لش جابه جا م یحرکت

شا بودن.دختره گ سط.همه محو تما شده بود و با چرخش  ی رهیو موهاش باز 
 .کردیوادار م ییموهاش رو به خودنما دادیکه انجام م ییها

.هر دو به ر*ق*صممشممون دمیرو م یر*ق*صمم نیبارم بود که همچ نیاول دیشمما
 یر*ق*  ب مینبود.از حق نگار فیکامال مسمملط بودن.اصممال قابل توصمم

شته بودن.طور شیبه نما یرینظ ش یگاا شا بودن و به ت دهیکه که همه کنار ک ما
شت ستادهیا شون م اقیبودن.غزل با ا شتاق د یلی.من که خکردینگا بودم  ندیم

ش ی.چرا حس بدخوردمیچرا حر  م دونمیمن یول  رمیتم.به غزل گفتم که مدا
 .نمیشیم

صال سرم رو ب یحس خوب ا شتم . ساژ  نیندا ستام جا داده بود و با انگشتام ما د
 که توش بودم. یتی.کالفه بودم از موقعدادمیم

سرش رو تک ایپور دمیرو بلند کردم که د سرم سته و  ش ه مبل و داده ب هیرو مبل ن
نبود فکر کنم هنوز مشممغول ر*ق*   یدر حال ماسمماژ قلبشممه.از دختره خبر

مت د هیبود.رومو  خاطر ا میکالفگ شممتریکردم.ب یا گهیسمم که چر نیب ا بود 
 ای.گوشممهیم دداره از کتارم ر ایپور دمیشممده بودم که د رهیسمممت خ هیاومدم.به 

 بره. اطیقصد داشت به ح



سم شده بودم.گوش گهی.دنجامیدادم که چرا ا رونیرو با حر  ب نف  رو میخسته 
سر و صدا فقط از روشن شدن صفحش  نیگااشته بودم و روبه روم بود.با ا زیم

ون ج یتیبه جلو بردم وبرداشممتممش.گ یدر حال زنگ خوردنه.بادسممت دمیفهم
 بود.

سمت ح به شدم وبه  سالن خارج  ستمیرفتم.م اطیسرعت از   محل هیتو  خوا
 :دمیکردم.پرس یکیاروم صحبت کنم.تماس رو برقرار کردم.سالم و عل

 کنه؟یم یجون؟هومن نا اروم یتیافتاده گ یاتفاق
االن  نی.همکنهیم یگفت:نه دخترم.هومن ارومه و داره باز یاروم یصمممدا با
 راحت. التیرو خورده و از بابت غاا خ رشیش

قدم زدن تو ح نطوریهم حال  بت م اطیکه در  ابراز  ی.کلکردمیبودم صممح
 ادم.د انیکردم و خالصه مکالم رو پا یشرمندگ

ش یقیعم نفس هومن  دونستمیم نکهیهم از از ا رونیخوب ب ی.هم از هوادمیک
 نگاه به اسمون کردم.چه پرستاره بود. هینداره. یارومه و مشکل

 .به اطراف نگاه کردم.دمیسمت شن هیرو از  یارووم یصدا
با فشمممار ز ایمن.پور یخدا یوا با  تاده و  ادیبود که لب اسممتخر دراز کش اف

 .اوردیقلبش فشار م یدستاش رو
 عرق شممده سی.تنش خکردی.چشممماش رو بسممته بود و ناله مدمیسمممتش دو به

 کردم؟یم دیکار با یبود.چ
 :قرصام.گفتیم یاروم یرو باز کرد و با صدا چشماش

 :کجاس؟قرصاتون کجاس؟دمیپرسشگر پرس ینگاه با
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ازش بشممنوم به سمممت سممماختمون حرکت کردم.خب تو  یجواب نکهیا بدون
 دختره باشه. فیتو ک دیخودش که نبود پس با یلباسا

ه که نشممسممته بودن گااشممت یکه رو مبل دمیرو د فشیکنم؟ک دایاونو کجا پ یوا
به ک یبردارمش.ول دمیترسممیبود.م بان خودم رو  تا  فیخودشممم نبود.شمم

سوندم.د شت که چه اتفاق یتیبرام اهم گهیر کردم دو  رو باز فی.تا کفتهیم یندا
 اچر دونمیحرکت کردم.نم اطی.برداشممتم و به سمممت ح دمیتا جعبه قر  د

 .کردیم تمیاون قلب اذ یناراحت
به پور خودم به خودش م ایرو  .مدام قلبش رو فشمممار دیچیپیرسمموندم.از درد 

 داشت: یتند یلی.لحنم خدادیم
 کدومه؟

رد ب شیکیدسممتش رو به سمممت  کردیکه به زور دهانش رو باز م یدرحال ایپور
 رو بده. میزبون ریز ریوگفت:ز

باز کردم و سممر پور در که نشممسممته بودم رو زانوهام  یرو در حال ایجعبه رو
 گااشتم.

 یکردم.به اروم کیرو که در دسممت داشممتم به سمممت دهانش نزد یزیر قر 
 بازشون کرد و دستام روجلو بردم.

 دیکش یزبونش جا دادم.به سرعت دهانش رو بست.نفس ریوو درست زر قر 
 و چشماش رو بست.

شا نیا ی همه ش قهیبه دق دیکارا  شتاب زدم تعجب دیهم نک .خودم از عملکرد 
شممدم که از قلبش جدا شممد و کنار بدنش جا  ایپور ی.متووجه دسممتاکردمیم

 گرفت.



رل ا به کهیچهرش زل زده بودم.م حال ن گاش  رهیکه خ یاروم شمممده بود.در  ن
شدم.ه کردمیم شماش  شدن چ  تگفینم یزی.اونم چگفتمینم یچیمتوجه باز 

 .کردیفقط نگام م
 شدم وسکوت رو شکستم. معاب

 ن؟یبهتر-
 ورد.به حرکت دا دیتائ یرو که هنوز تو آ*غ*و*شم گرفته بودم به نشانه  سرش
سرش ر یشدم.با حرکت تمیموقع متوجه شتم ودرحال نیزم یو روتند  که  یگاا

 نشسته بودم گفتم:
ستتون م االن شاشتونیپ ادیب گمیبه دو ش یبرا یهنوز حرکت دی. دن انجام بلند 

ش سمت دهینداده بودم که با ک ستم به  شدم.تا متوجه موقع یشدن مچ د  تمیرها 
صدا شمامو باز کردمدیرسیبود که به گوشم م یضربان قلب یشدم فقط  که  .چ

 بشم. تمیموقعمتوجه 
 ییباز شممده خودنما ی غهیبود که از  یپوسممت یدیسممف دمیکه د یزیچ نیاول

 کردیم
س شتاب سرم رو از رو  ستم  ستا یا نهیزده خوا شت جدا کنم که د  یکه قرار دا

 مانعش شد. یمردونه ا
دا صمم نیدوس داشممتم با ا یکار کنم.از طرف یچ دونسممتمیشممده بودم.نم کالفه

م که درش قرار داشت یتیموقع یرو دوباره تکرار کنم از طرفارامش بوجود اومده 
 ه گفت:غمزد ییکنم که صدا یشتریب یخواستم تقال نباری.ادمیپسندیرو نم
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سرم رو کنهیم یتاب یب یخل سرعت  سرم ر رها کرد.به  شدن و  شل  ستاش  .د
شت  رهیبلند کردم و به چهرش خ سمتم برگ سمت من نبود.به  شدم.نگاش به 

 ملتمس گفت: یحرف بود. با نگاه ی.تو چشماش کل
 ؟یارومش کن یتونیم

ک رو در تمیاز حد گشاد شده بود.اصال موقع شیحرف چشمام ب نیا دنیشن از
رو  میشونیپ یعرق رو یسی.خشدیاز دهانم خارج م ی.نفسام به سختکردمینم

 .ردکیرو دنبال م ایو پور ومدیه از پشت سرم مک دمیشن یی.صداکردمیحس م
صورت پور به شدم ونگام رو از  ه به ک ییگرفتم.با قدمها ایسرعت از جام بلند 

ساختمون حرکت  شدیجدا م نیاز زم یسخت سمت  صله گرفتم و به  ازش فا
 بود برخوردم . ایکه همراه پور یراه رفتن به دختر نیکردم. در ح

 سممتادهینگفت و از کنارم رد شممد.هنوز سممر جام ا یزی.چکردینگام م متعجب
عاد لت  حا به  بازم  باریبرگشممتم و ا یبودم. ها ن قدم به سممماختمون  ییبا  ند  ت

تاقدمیرسمم به ا تام لرزش عج ضیتعو ی.خودم رو  باس رسمموندم.دسمم  یبیل
وبه طرف سممالن حرکت کردم.غزل رو مشممغول  دمیداشممت.لباسممم رو پوشمم

 :دیبا اخم پرس ی.کمدمید یصحبت با دختر
 .میکن فیتعر کمی نجایا نیبش ایتو؟ب یرفت کجا

 کار کنم فقط لحنم تند شده بود. یچ دونستمینم اصال
شو بر با ساژ دادم و کالف میشونیپ ی....کمرمی.من دارم ممیاخم گفتم:پا ه رو ما

 نه؟ ای یایگفتم:م
گاه کردم چ یوقت باز  هیجز  یزیبه چهرش ن هان  چشمممم گشممماد و د
 گفت:.متعجب دمیدینم



 شده؟ یچ ؟مگهیزود نیا م؟کجا؟بهیبر
 مفی.کنجایندارم ا ی.کاررمیکردم و گفتم:من دارم م یرو تو لحنم خال حرصممم

بود داوردم و به سمممت غزل  یکه توش گردنبند یرو باز کردم و جعبه کوچک
 گرفتم گفتم:

 از طرف من به پگاه بده و بابت رفتنم نوی.ایفعال قصممد اومدن ندار نکهیا مرل
 کن.بهش بگو.... یعارخواه

 .هکنیو مجبور شد بره .مطمئنم درکم م کردیم یتاب یبگو بچش ب بهش
جب ز غزل به چهرم خ ادیکه از تع حال شممماخ دراوردن بود  شمممد و  رهیدر 

 گفت:حالت خوبه؟
شن گردنبند ستش دادم و بدون  سمت در خروج یجواب دنیرو به د  یاز غزل به 

 حرکت کردم.
و دوستش برخوردم. دختره متعجب نگام  ایکه به پور شدمیاز در خارج م داشتم

سمت د ایپور یول کردیم سرعت ازشون  یا گهینگاش رو  گرفت.نگاهم رو به 
 گرفتم واز کنارشون رد شدم.

 .دمیکش قینفس عم هینشستم  یرسوندم ووقت نیرو به ماش خودم
 کردم وبه سرعت از خونه خارج شدم. روشن
با  بود که شممونمیبرام نمونده بود.غرق افکار پر ی.حالدمیبه خونه رسمم کالفه
 جون رو به رو شدم. یتیگ یچهره 

االن  نی.همی!حتما نگران هومن بودی.خوش گاشت؟زود اومدزمیسالم عز-
 .دیخواب
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 سالم کردم. یاروم ییو با صدا کردمیمات به صورتش نگاه م یکم
 تو حس وحال خودم نبودم. اصال

 زم؟یشده عز یزیچ-
نه .....نه چ-  ینشمممده.فقط کم یزیبه سمممتش برگشممتم ودسممتپاچه گفتم:

 کالفه شدم.با اجازه. یبود کم یشلوغ یخشتهام.مهمون
 نگفت. یا گهید زیواقعا خسته ام که چ دیکنم فهم فکر

راغم به سم ی.بغضمکردمیبه اطرافم نگاه م یجیرو به اتاق رسموندم و با گ خودم
 رو به تخت هومن رسوندم و دوزانو نشستم کنارش. اومده بود.خودم

شک سرم ضم رو ترکوندم.فقط ا شتم کنار هومن و بغ شام یرو گاا  بود که از چ
 صدا بود. یب می.گرومدیم نییپا

فاق چه تاده بود؟پور یات فت؟چرایم یچ ایبرام اف ها یب گ اون  یتاب تپش 
خودم سمماختم وبا هر کدوم  یبود؟هزار تا سمموال برا یحرفاش چ یقلبم؟معن

اومده  شیبه موضمموک پ تونسممتمی.نمشممدیم یاز اشممک از چشمممام جار یلیسمم
 نکنم. یتوجه

 ینکردم؟چرا؟به هومن نگاه کردم و ب*و*سممه ا یکار چیمقابل عملش ه چرا
سرم  ردمکیکه لمسشون م یبه دستش زدم.دستاش رو تو دستام گرفتم و در حال

 لباس وهمون حالت خوابم بردکردم و با همون  کیرو بهش نزد
شدم.ب خوردیکه هومن م یبا تکونا صبح سالم مادرانه ا داریبلند   یشده بود.

تنم شممدم که عوضممشممون نکرده  یکردم و بلندش کردم.متوجه لباسمما مشیتقد
 یدوش گرفتم واز شر لباسا هیرو صدا زدم و هومن رو بهش سپردم. هیبودم.اس

 تنم راحت شدم.



قات د از فا جا یزیچ شمممبیات ته بود.خودم رو رو یتو ذهنم  خت  ینگرف ت
ش قیانداختم و چند تا نفس عم ستمی.نمدمیک سمت د خوا سوق  شبیفکرم به 

 .نییبدم.از جام بلند شدم ورفتم پا
 کردم ومشغول صبحانه شدم. میجون تقد یتیهمراه با لبخند به گ یسالم
 یهومن توجهم رو جلب کرد.به سمتش رفتم که مشغول باز یخنده ها یصدا

 بود وغرق در خنده بود.
خنده هاش بلند  یانداختمش.صممدا نییکردم و چند بار به باال و پا ب*غ*لش

 .کردیوادار م دنیتر شده بود و ما روهم با خنده هاش به خند
به  هومن دنیگرفته بودم بعد از خواب میانجام دادن نداشممتم وتصممم یبرا یکار

 سراغ نوشته هام برم.
که  دایز یبخوره و بخوابه از خستگ ریش نکهیاز خوردن ناهار هومن بدون ا قبل
 کردن بود خوابش برد. یاز باز یناش

 رو خووردم وبه سمت اتاق حرکت کردم.هومن رو رو تختش گااشتم. ناهار
نه ا حس گا به م یبچه  به سممرعت خودم رو  ریتحر زیبه سممراغم اومده بود.

 .کردمیبهشون نگاه م اقیرسوندم و نوشته هام رو داوردم.با اشت
 .قلم به دست شدم و مشغول شدم.دمینوشتم رو د نیاخر
بال گرم اونروزی فردا با اسممتق مد رفتم و  حا به شممرکت  جه  یطبق قرارم  موا

سمت ب ستانیشدم.بعد از اون با حامد به  ستانیحرکت کردم.تا ب مار نو م مار
خودم هر طور راحت ترم موضمموک رو به خانوادم  دهیم حیت ترجرسمموند وگف

 بگم.موقع خارج شدن بهم گفت:
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 -عروس خانم. یقرض رو بعد ازازدواج پسش بد نیا دیبا یراست
 ؟یچطور
صه نخور عز کیزد وبهم نزد یزیام طنتیش لبخند شد وگفت:غ  ادتی زمیتر 

 .دی.بعدم خودش رو عقب کشدمیم
 عجله دارمااااا. ؟منیشینم ادهیه گفت:پشوک حرفش بودم ک تو
 کردم. یاروم خدافظ ییهمون حالت وصدا با

.به سمممتش رفتم پاکت رو به دمیشممدم که پدرم رو تو راهرو د مارسممتانیب وارد
 :دیطرفش گرفتم.پرس

 بابا؟ هیچ نیا
رض ق هیبدم.گفتم از هان حیاروم براش توضمم یکردم با لبخند و لحن یسممع-

 گرفتم وقراره با کار کردن بهش پس بدم.
شد که چرا اول زندگ یکم سع میناراحت  شون گفتم.منم  شکالتمون رو به  یم

 قراره تو شرکت حامد مشغول به کار شم قانعش کنم. نکهیکردم با گفتن ا
وغم  یکه از شممرمندگ یبا نگاه رفتیکه داشممت به طرف صممندووق م یوقت
رش منتظر جواب تشممک یدسممتت درد نکنه بابا.حتشممده بود بهم گفت: ختهیام

 نشد و ازم دور شد.
شد.بعد از کم یفردا سته بودم که پدرم وارد  ش س یاونروز تو اتاق ن  یاحوالپر

 گفت:
شون تماس گرفتن و گفتن شگاهیازما یفردا قراره با اقا حامد بر بابا .امروز مادر

صرار داره تا  نکهیمرل ا شون ا سر ا .منم گفتم جواب بنیازدواج کن ندهیماه ا هیپ
 بابا؟ یگیم یتوئه.چ



 یعنیشمموکه شمممده بودم.موافقتم رو اعالم کردم  یخبر کم نیا دنیاز شممن-
مک بزرگ کردمیم داعالمیبا مد ک حا حال  بهم کرده بود.موقع خروج  یبه هر 

ست  اماده کرده.فعال که یشاد یبرا هیزیجه کمیدخترم مادرت  یپدرم گفت:را
 یبرا رو ولشق لیکه از حاج اسممماع یبا پول جهازتمی هیبه اونا.بق یدار ازیتو ن

 .کنمیم لشیعمل مادرت گرفتم تکم
شکر شد.تازه به ا یت س نیاز پدرم کردم و از اتاق خارج  ضوک ر ه بودم ک دهیمو

 سیمنووحامد در سطح هم ن یخانواده 
به دسمممت گرفتم و از هان ریدرگ باخودم حامد رو  یشممماره  هیبودم.تلفن رو 

داشممتم  یانتظار هر جواب دمیعلت عجلش در ازدواج رو پرسمم یخواسممتم..وقت
 ...یکی نیجز ا

د زو وانیکه با افا ک ینداشممت میمگه تصممم زمیگفت:عز یخونسممرد درکمال
 ؟یازدوواج کن

 خب-
 گفت: یجد یادامه با لحن در

 .یریعجوالنه نگ میتصم گهیتا د متیعواقب تصم نمینداره.ا خب
 کنه؟ همیتنب خواستیم یعنی شدینم باورم

 .رمیبکشم تا ازش وقت بگ شیرو پ هیزیکردن اماده نبودن جه یسع
 هیو هان یبا شاد شی.فقط بعد ازازمایبه جهاز ندار یازیجواب اونم گفت:ن در
 .نیانتخاب کن.هم یو دوس دار یالزم دار یهر چ یریم
 بگم. یچ دونستمینم گهید
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 کردم. یخدافظ خوردیبه چشم م یدیکه از توش ناام ییصدا با
 بودم. ریمن با خودم درگ یدر حقم کرد ول یحامد لطف بزرگ دیشا
قدر طول کشمم نیا دونمینم قات چ فا مایات مادرم.از مل  گاهی.ع  دی.خرشمم

.اکرر اوقات حامد هم با میبود رونیب هیو هان یهر روز منو شمماد بای.تقرهیزیجه
سش دارم.از بودن کنارش خوشحال  دهیباور رس نیبه ا گهیما بود.د بودم که دو

 نم.ک ازدواجقراره  نکهیبود.به ا یمیدوستانه وصم یلیبودم.رفتارش با من خ
ز همه ا شممتری.بدمید یدنباله دار دیلباس سممف یچشممم باز کردم خودم رو تو تا

ش یزی.چکردیم ییموهام خودنما یاهیس یتاجم تو یستالیکر یرزها  یوایاز
ون از قبل نشمم شممتریخودش رو ب یدیکه سممف ینبود.پوسممت دایدرچهرم هو قبل

رفته گ یکه برلبم جا ینبود.رژ سممرخ رنگ یپهن وبلندم خبر ی.از ابروهادادیم
شممونم رو گرفته  یل*خ*تم که االن به صممورت فر درشمممت تارو یبود.موها

قه ا به صممورت کج جلو یبود.حل ته  یاز همون مو  صممورتم رو در برگرف
 کردم. میبه خودم تقد یبود.لبخند

 به سمتش برگشتم. هیهان یصدا با
 .وااااایش یوااااااا-
سمتم اومدو منو درآ*غ*و*ش  با سرعت به  سمتش برگشتم.به  همون لبخند به 

 -گرفت.
 .وایش یزن داداش خوشگلم بشم.مرل فرشته ها شد یفدا-

شه شککه  دمیرو د یشاد سالنی گو  شیرو با لبخند از خودش به نما یقطره ا
 گااشته بود.به سمتم اومدو منو درآ*غ*و*ش خواهرانش جا داد



:عروس خانوم اقا داما گفتیشمماد م یکه با لحن دمیرو شممن شممگریارا یصممدا
 اوردن.منتظرشون ناار. فیتشر
 خودم رو برانداز کردم. نهییهم تو ا باز
ش ینازک تور شاد هیهان تیو با هدا دمیرو بر چهرم ک سمت در حرکت  یو  به 

 کردم.
بل از د در که از حامد  دمیرو شممن لمبرداریف یحامد صمممدا دنیباز شمممد.ق
 .گرویهمد میو تور رو کناربزنه و بب*و*س ادیبه سمتم ب خواستیم

شدم.ازز متوجه س ریحامد  شلوار طو سل دمیرنگش رو د یتورم کت   قهیکه به 
شده بود.پ ش یرنگ دیسف هنرایمن انتخاب  ست من پو ود ب دهیروهم به درخوا

ستگار پشیکه ت شب خوا شک میمرل  شه..کراوات م اب رو هم انتخ یرنگ یبا
 .ومدیم پشیکرده بودم که به ت

مردونش رو به طرف تورم دراز کرد.دسممته  یشممده بود.دسممتا کیبهم نزد حامد
 هم به دست داشت. دیسف یاز رزها یگل

رو کنار زد. با کنار رفتن تورسرم رو بلند کردم ومتوجه چهرش شدم.جااب  تور
دادم که در  لشیتحو یمن بود.ناخوداگاه لبخند ی.غرق تماشمماشممهیتر از هم

 مقابلم همون کا رو کرد.
 نی*و*سکن و بب مشی:اقا داماد دسته گل رو تقدگفتیبود که م لمبرداریف بازم

 .گرویهمد
ه رو بر گون میزندگ یب*و*سه  نیشدن حامد اول کیداشتم.با نزد یخوب حس

 ی
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ب*و*سممه حامد رو بر گونم احسمماس  ینشمموندم.در مقابل گرما میزندگ مرد
رد و ک ممیدادم.دسته گل رو تقد لشیتحو یکردم.ازش جدا شدم و بازم لبخند

 .میشد یراه
س یتاالرها نیاز بهتر یکی تو شن عرو  دنیاز د.میرو برگزار کرده بود یتهران ج

 .دمشیدیهمه خوشحا ل بودم بخصو  مادرم که سالم م
شد یراه یوقت سرم م یرانندگ نیحامد در ح میخونه  سر به  شتیمدام  و از  اا

 .کردیامشب صحبت م یقول وقرارها
 ضیبعد از تعو دمی.به خونه که رسممدیکشممیو اون نازم رو م کردمیاخم م منم

 لباس حامد گفت:
 ؟ ارمیدرت ب یبچگ از حس وحال یوست دار زمیعز

 نگاش کردم که گفت: متعجب
شمک یانجام کارا نشیهز ضوک روگرفتم.با  میحوال یبزرگه.بعدم چ کرد که مو

 خنده گفتم:
 بچه بمونم. دمیم حیترج زمیعز نه
کنار عروس خانم.خودت رو  یبزار دیبا گهیرو د یمقابل حرفم گفت:بچگ در

 .یبزرگ ش دیاماده کن که با
.منم خودم رو به دیو با لبخند به سمممتم اومد ومنو درآ*غ*و*ش کشمم اهسممته

 آ*غ*و*شش سپردم وبه دوست داشتنش اعتراف کردم.
 حامد. یدل سپردم به عاشقانه ها اونشب

 میزنگ گوش یبا صدا یگاشته جدا بشم.ول نیریش یایاز رو خواستینم دلم
 از گاشته دل کندم.



 اس.ناشن یصفحش نگاه کردم.شماره ا به
 جواب رو برقرار کردم. خونسردانه

 نییبله بفرما-
 سالم عرض شد خانم خجسته-
 .شما؟ارمیبه جا نم دیسالم.ببخش-

 انفری.....کامیمکث کرد وگفت:پور یکم
 دستم در حال افتادن بود. یتو یگوش ادیشوک ز از

 انفر؟یک ایرو تکرار کردمپور اسمش
 .بله
 ن؟یراوردیمنو از کجا گ یشماره -
خت نبود.فعال وقت یلیخ- کاو یبرا یسمم ندارم.م یکنج ما  امروز  خوامیشمم
 .نمتونیبب
 لحنش که توش تحکم بود به وجد اومده بودم. از

 رو صاف کردم وگفتم: صدام
 ؟یچ یبرا
 نیکن ی.سممعنیفهمیبه اون ادرس م نیای.بکنمیادرس براتون اس ام اس م هی-
 .نیایب

شد.در کمال ناباور میبعد یسوال ها دنیپرس منتظر  کرد و تماس یخدافظ ین
 .دیرو هم نشن میجواب خدافظ یقطع شد.حت

 داشت. یپررو.چه اعتماد به نفس بچه
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ن که با با م الیخیکار داره؟ب یچ یعنیبردم. شبید یرو به سمت ماجرا افکارم
 کردم. افتیرو در امشیحس و حال بودم که پ نی.در همرمینم

 .7ساعت  یپ بود.براشا یکاف هی ادرس
اق بودم اتف هیو منتظر  کارمیدختر مجرد وب هیبا خودش فکر کرده من  نیا نکنه

 که باهاش قرار باارم؟
 یرو تموم کنم.حس زیبرم وهمه چ گفتیبهم م یحس هیشده بودم. یعصب کمی

 نه؟ ایبرم  دیبا ایخدا ینداره برم.وا یلیدل گفتیهم م
عت هارون سممما گاه م میچ به هومن ن عد از ظهر بود.  داریکه هنوز ب کردمیب
شده.عج شده.اخ یعنیبود  بین  ایمادرش تو رو دهیفکر کنم فهم یگرسنه هم ن

 فدات بشم نفس من. ینخواسته مزاحم بشه.اله کنهیم ریس
 نکهیشد.از ا داریخودم رو به تختش رسوندم چند بار تکون خورد و باالخره ب تا

ذهنم  فکر به هیلحظه  هیبر لبم نشممسممت. یده بود لبخندشمم داریب یموقع خوب
 .دیرس
ه بفهمه اشممتباه گرفت دیبا هومن.با یسممر قرار ول رمیکارو کنم.م نیهم دیبا اره

 طرفشو.
 کردم و گفتم: ی.سالم بلندنییذوق هومن رو بلند کردم و رفتم پا با

مد سممالم نه ب یتی.گمیما او فت:خوش  رونیجون از اشممپز خو مد و گ او
 .بده به من گل پسرمو.نیاومد

که درگ یماه کیجبران  کردمیم یسممر گرم هومن شمممدم و سممع کمی  ریرو 
 امتحانات بودم رو بکنم.



 خوامیجون گفتم:امروز م یتیربع به شش بود.رو به گ هیبه ساعت کردم. ینگاه
 .میکن یگردش درست وحساب هیو  رونیبا پسرم برم ب

مادر؟پسممرم  گهیجون با لبخند روشممو سمممت هومن کرد و گفت:راس م یتیگ
 بره دور دور. خوادیم

باشمممه بهش وقت به ندگ یسمممت من برگشمممت وگفت:مادر حواسمممت   یران
 .برمیمخصوصشو با خودم م یصندل یزدم و گفتم:نگران نباش ی.لبخندیکنیم

شروک به اماده کردن هومن کردم هومن و  شرتیت هی.رو با خودم باال بردم.اول 
سبز رنگ شبز رنگ تنش کردم.کاله  سرش زدم.کفش ها یشلوارک   یرو هم به 

 یبودم پاش کردم.واااااا دهیسممت لباسممش خر یبچه گونه رو هم که برا یکتون
 .دمشیب*و*س یدارم من.نگاش کن.بلندش کردم و کل یچه پسر خوشگل

 پرت.اس شهیل همکامال زنونه بزنم نه مر پیت هی خواستمیتا اماده شم.م رفتم
زنانه تر انجام  یرو کم شمممیداشممتم ارا میرفتم.تصممم شیارا زیبه سمممت م اول

 میهم انجام دادم.تصم یچشم کامل شیبدم.ابروهام رو با مداد مرتب کردم.ارا
رنگ به سر کنم پس بهتر بود همون رژ مات مورد عالقم رو  ییداشتم شال طال

 استفاده کنم.به سمت کمد رفتم.
رنگ ورسممماچه دور دوخت شمممده بود رو  ییرو که با نوار طال یمشممک مانتو

هم به سممر  یرنگ ییوشمممال طال دمیرو پوشمم یرنگ یمشممک نی.جدمیپوشمم
ها ند طال یکردم.کفش  نه بل رو  میدسممت فیاوردم.ک رونیرنگم رو ب ییپاشمم

شتم وهومن رو ب*غ*ل کردم. براش اماده کرده بودم که اگر  ریش شهیش هیبردا
 اروم کردنش نکنم. ریرو درگ مخودگرسنه شد 
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برداشتم  رو امیزانت چییمنصرف شدم.سو یحامد برم ول نیداشتم با ماش میتصم
فه ا کا تادم. خاب کرده بود خ یوراه اف  هومن دونسممتمیدور نبود.م یلیکه انت

 ریشمماد بشممه چند تا مسمم کمی نکهیا یدوس داره.برا یلیر خ یسمموار نیماشمم
 دمیشاپ رس یمختلف حرکت کردم تا به کاف

 .انتخاب کرده بود یو باکالس کیش یهس.کافه  قهیخوش سل نکهیمرل ا نه
با خودم گفتم:االن تو کف بهم ر هومن  اتیالبافیخ ختنیرو ب*غ*ل کردم و 

 .ایبمون اقا پور
شا وارد شدم. شم م دیکافه   یتعداد دختر وپسرا یول خوردیخانواده کم تر به چ

 افتاد. ایبود.مشغول تماشاشون بودم که نگاهم به پور ادیجوون ز
شما انتظار شتم با چ شده و چهره ا یدا شاد   یندلبخ یول نمشیمتعجب بب یگ

 بود. یبر لب داشت وکامال عاد
 شد؟یشوکه م دینبا کمی یعنیسمتش حرکت کردم. به

 هیپاسخ داد.جالب بود.اونم  یدادم که با سالم اروم لشیلب تحو ریز یسالم
جااب شممده  یلیسممبز رنگ درسممت رنگ لباس هومن تنش بود.خ شممرتیت

 متوجه صورتش نباشم. یلیکردم خ یبود.سع
ب*غ*لم جا دادم.نگاش سمممت هومن  یبه روش نشممسممتم و هومن رو تو رو

 کرد گفت: یبود.لبخندش پر رنگ تر شد .به سمتم نگاه
 !یپسرت رو هم با خودت اورد پس

شدم. کمی سر دارم؟ ستدونیم یعنیشوکه   اون روزم باورش یحرفا یعنیمن پ
 شده بود؟

 کردم کامال خونسرد باشم.در جواب گفتم: یسع



 ارمش؟ین نیداشت انتظار
 .یبدون پسرت اومده بود شبیجمع وجور کرد و گفت:اخه د یرو کم خودش

 .دهی.تو مورد خطاب قرارم ملکسیر چه
 .ارمشیب ینداشت به اون مهمون یلی:دلگفتم

 که کنج لبش نشوند گفت: یرو باال داد و با لبخند کج ابروهاش
 گه؟ید نشیکه اورد نیدار یخوب لی.االن دلاهااااا

شممدم و  رهی.کامل خونسممرد به چهرش خدهیعلت اوردن هومن رو فهم دمیفهم
 گفتم:

 ن؟یصحبت کن نجایکه بابتش اومدم ا یزیراجب چ نیخواینم
 و گفت: دیه موهاش کشب یخودش رو جلو اورد و دست یکم

ندادم.باار  یبه کسمم یدرخواسممت نیتا حاال خودم همچ یرو بخوا راسممتش
 شروک کنم. ینجوریا
 هیمشممتاق شممدم.هومن رو تو ب*غ*لم ارومتر کردم و بهش زل زدم تا بق کمی

 حرفش رو بزنه.
 داد: ادامه

شمموهرت رو  مهیسممال و ن کی بایاالن تقر نکهی.ادونمیراحبت م زویهمه چ من
ه شمموک کمی دمیشممن ی.البته وقتدونمیرو م نایا ی.همه ی.بچه داریازدسممت داد

 شدم.
 کردم و گفتم: یلحنم رو جد یکم

 ن؟یشوکه بش دیبا یچ ی.براخب
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 مکث کوتاه گفت: هیبراندازم کرد و بعد از  یرگیخ با
کهیا از فه نفسمم ن مه داد:از ا دیکشمم ی... کال کهیو ادا خانم ن  نیبا همچ یاز 

 خوشم اومده. یطیشرا
شتم. یبرا یزیشد.چ یته دلم خال دنیشن از ستمینم یعنیگفتن ندا  یچ دون

 بهش بگم.
 که خودم رو مشغول هومن کردم گفتم: یگلوم رو تر کردم ودر حال یکم

 داد. یچه جواب ی؟چرا از من خوشتون اومده؟ در کمال نا باور چرا
ه ک میمن ادم یول نیناراحت شمم دیبگم شمما نویتر شممد و گفت:اگه ا یجد کمی

مه چ به کنم.االنم دوس دارم  زویاصمموال دوسمممت دارم ه با  طهیرا هیتجر رو 
 تجربه کنم. یخانم نیهمچ
صال ضشدیباورم نم ا صی.چه عو صو  تای.منو باش که فکر کردم االن تمام خ

 تا علت عالقش رو موجه کنه. دهیخوب رو بهم م
 تند گفتم: یلحن با

ش با من تجرب یعنی.ینداشممته باشمم یتجربه ا نیهمچ کنمیم شممنهادیپ بهت
 روبه رو شدم. ی.به سرعت از جام بلند شدم که با انفجار خنده اینکن

 گفت: شدیم دهیکه در خنده هاش د یطنتیسمتش کردم که با ش رومو
 ؟یاریچرا زود جوش م نیبش یخوشم اومد.بگ نه

 دادم.ننشستم و گفتم: رونیبا حر  ب ینفس
 حرفاتون صرف کنم.با اجاره یندارم برا یوقت نم

 برنداشته بودم که گفت: یقدم هنوز



م خوشمم یکیدارم که از تو  لیدل شممه؟نهینم دایپ ییموردا نیهمچ یکنیم فکر
 اومده.

 و گفتم: دمیبه سمتش چرخ یپوز خند با
 .نه؟هیکیمسخره تر از اون  لتیدل نیا حتما
 تند گفت: بایتقر یشد بود.با لحن یعصب کمیکنم  فکر
 .سیبد ن ینیبش اگه

سته من ا حق ش ستم.ولستادهیبا اون بود.اون ن ش ااروم هومن ن نباریا ی.دوباره ن
ش شالم  ریصورتم افتاد.به ز یاز موهام رو یرو بهش دادم.حلقه ا رشیشد.

 کالفه گفتم: یکردم و با نگاه تشیهدا
 .یرو بگ لتیهمون دل یعنی؟یزود تر صحبتت رو تموم کن شهیم

 نگاه کرد و گفت: یا گهیو به سمت د دیکش ینفس
 سمتم نگاه کرد که متوجه نگاه متعجبم شد و ادامه داد: هی.یکنیبرام فرق م تو
شدم که عالقم ب نمیس یسرت رو رو یوقت شبید شتم تازه متوجه   لیدل یگاا

 داشتم که چند مدت بود به دنبالش بودم. ینبوده.ارامش
 منم شده. بیارامش نص نیکه ا گفتمیکاش منم روشو داشتم و م ایخدا یوا

 شدم که ادامه داد: ریبه ز سر
 ؟یفرصت بهم بد هی یتونیم یعنی...شهیم

 از فرصت؟ هیرو بلند کردم.منظورش چ سرم
 زیتر شممد و خودش رو به م کینزد یدارم کم یمتوجه شممد حالت متعجب یوقت

 رسوند .به چشمام زل زد و گفت:
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تونم فرصممت بده تا ب هیداشممته باشمممت. خوامیتجربت کنم.م خوامینکنم م فکر
 عالقم رو بهت نشون بدم.

فرصممت بدم؟اخه  دیسممخت بود برام.من با دمیشممنیکه م ییزایباور چ اصممال
 .مات به چهرششهیفرصت عاشق شان به خودم بدم؟باورم نم دیبا یعنیچرا؟

 کالفه شدم. دیدم.فهمزل زده بو
 کرد اروم تر از قبل باشه. یسع

هر  ی.ولیعشممق بشمم ریدوباره درگ یتو نخوا دیکه شمما دونمیمن م وایشمم نیبب-
 شتریب که بخوام ی.راستش گفتن جمالتدهیبه خودش م گهیفرصت د هی یانسان

م بوده خان هیدرخواستم به  نیاول نیقانعت کنم برام سخته.مطمئن باش ا نیاز ا
 ینسممبت به تجربه ها یمتفاوت طینه .تو..تو شممرا ایخوب مطرح شممد  دونمینم

 ؟یفهمی.میمن دار نیشیپ
شا یحت- حرفاش برام  یادامه  دنیشن دیفرصت پلک زدن هم به خودم ندادم.

گرفتم از  میرو؟تصم ایباورش کنم؟اونم پور دیبا یعنی.شدینامفهوم تر از قبل م
گاه طیاون مح حال خوردن شمم گهیبه هومن کردم.د یدل بکنم.ن  ریدر 

 نبود.چشماشو بسته بود و به خواب رفته بود.
 نیبرداشتم و به سمت در حرکت کردم.از کافه خارج شدم.به سمت ماش فمویک

رو  شممدیتر م کیونزد کیکه بهم نزد یتند یقدمها یحرکت کردم که صممدا
گره  یبا ابروها دمیگشممتم که دبود.به سمممتش بر دهیبهم رسمم گهیحس کردم.د

 .کنهیخورده بهم نگاه م
 ؟یرفت یمنتظر جواب بودم گااشت-

 گفتم: یداشتم جابم رو بهش نشون بدم.با لحن تند میتصم



اگه با خودت  نیسممر و ته؟بب یمش حرف ب هیبدم؟ دیرو با یچ جواب؟جواب
شوهر نداره و م یفکر کرد ستفاده کن یبا محبت خرش کن شهیکه  سوا  یوازش 

شتباه دی.با سخت در ا سریبگم   باز به چهرش نیبه اطراف تکون دادم و ا ی.
 تر شدم.ادامه دادم: قیدق

صت یا گهیکس د چیبا تو نه با ه خوامینه م من سیبه خودم بدم.م یفر در  تمخوا
 رو باز کنم که بازم به سمتش برگشتم و گفت نیسمت ماش

شدم و  ریافتاده باشه.سر به ز یاتفاق خاص شبید یفکر نکن تو ماجرا یراست
 گفتم:

س نیاتفاق بود.مطمئنم ا هیفقط  اون سراغتون اومده کامال عاد یح  یکه که به 
حرف رو زدم .اصممال بدون فکر از دهنم خارج شممد که  نیچرا ا دمیبوده.نفهم

 گفتم:
مد.وقت نیا چون به سممراغ منم او که د یحس   یبرا گهیمتوجه حرفم شمممدم 

ش ییرو یشده بود.حت ریبرانش دج شتم که بهش نگاه کنم.در ما و باز ر نیندا
م انداخت یروبه روم نگاه شهیاز ش یگااشتم.وقت یصندل یکردم وهومن رو رو

مت پور جا ایقا که درسمممت همون  بل ا یشمممدم  تادهیق با گهیبود.د سمم  دین
 پدال گاز گااشتم و با سرعت از اونجا دور شدم. یموندم.پام رو رویم
معطل شمممده  کیتو تراف کمی.دمیبود که به خونه رسمم 9 یسممماعت حدودا-

که گ نه شمممدم  مد و هومن رو ازم  یجون برا یتیبودم.وارد خو بال او اسممتق
 گرفت.پشت سرم وارد اتاق شد و گفت:خوش گاشت به مادر و پسر؟

 خوش گاشت. یلیدادم و گفتم:اره خ لشیتحو یکم رنگ لبخند
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 خسته شدم. کمی
 لبخند داد و گفت: هیرو با  پاسخم

 .نییپا ای.لباساتو عوض کن بزمیاماده هس عز شام
شمامو سته کردم و حرفش رو تائ چ شام رو خووردم ول دیباز و ب  شتریب یکردم.

 مهیبخور تو که ق زمی:عزدیپرسممیجون هم که مدام م یتیکردم تا خوردن.گ یباز
 .گهی.بخور دیدوس داشت

ند  منم با لبخ فه و  حال خوب هیکال قاشممق خوردم.اصممال حس و  تا  ند   یچ
 .حسایپور یحرفا دنیاز شممن ی.خسممتگکردمیم ینداشممتم.احسمماس خسممتگ

 زدم از حس و حال خودم. ایکه به پور ینسبت به حرف یمونیپش
تاق خودم.حس  یتشممکر ناام هیکردم و رفتم ا با ذهن دیادم   ریدرگ یداشممتم.

.چشمممامو بسممتم و دمیشممک قیتخت انداختم و چند تا نفس عم یخودمو رو
 ذهنم رو اروم کردم.

 یبه بدنم دادم و متوجه جا یاروم بلند شممدم.کش و قوسمم یصممبح با ذهن فردا
صممورتم رو شممسممتم از  ی.وقتدمیخواب یلیبازم خ دمیهومن شممدم.فهم یخال

 به نگاه کردن به ساعت نبود. یازین دمیخوواب ادیکه ز دمیچشمام فهم
 یچرخ اطیتو ح رهیهسممت و داره م هیب*غ*ل اسممهومن  دمیکه د نییپا رفتم

 . هیبزنه.از روو پله ها صدا زدم اس
 گفت. یریکرد و صبح بخ یبه سمتم برگشت.با لبخند سالم هیاس

 :گفتم
سش رو تحو اریرو ب هومن شد و  لیب*و* بده بعد ببرش.لبخندش پر رنگ تر 

 .دمشیبه سمتم اومد.درآ*غ*و*شش گرفتم و چند بار ب*و*س



ته  خواسممتمیم روزام گاشمم که  باارم  مام وقتم رو  مام  یت به ات تلخم رو 
ر به اون خب دنیفکر نکنم امکانش باشممه.مطمئنم به محض رسمم یبرسممونم.ول

 .مونهیوحشتناک توان نوشتن برام نم
 زیبه سمت اتاقم حرکت کردم.پشت م ییچا وانیل هیاز خوردن صبحانه با  بعد

 نشستم و قلم به دست شدم.
 یول سمممیکه با حامد بودم بنو ییکتاب از کل روزا هی تونسممتمیکاش م ایخدا

شتن خوب سوس که نو کاغا جا داد  یتو شهیبا او بودن رو نم یها و روزها یاف
افراد  یزندگ ریکه مس ی.اتفاقاتسمیرو بنو میاتفاقات زندگ نیمهمتر تونمیفقط م

 .دنیرو شکل م
که از عشممق و  یی.روزاگاشمممتیو حامد ممشممترک من یماه از زندگ 6 بایتقر

صه .در نبودش غشدمیوجودش م یتاب تر برا یبود.روز به روز ب زیمحبت لبر
 و زدیم یبچه گانه ام لبخند ی.در مقابل رفتار ها شمممدمیو کالفه م خوردمیم
 :گفتیم

 بچه! گهیشو د نم؟بزرگیمن بزرگ شدنت رو بب رسهیم یک وایش اخ
 نکهیا یاومده بود.برا یسممفر کار هیهمون شممش ماه بود که حامد از  یحدودا

 میشممام بر یداد که برا شممنهادیپ نهیرو نب میمواجه نشممه و بچه باز امیباز با دلتنگ
ه شروک ب ی.بارون ل*ذ*ت بخشمی.منم خوشحال اماده شدم وبه راه افتادرونیب

 :دمیکه از حامد پرس میبارش کرده بود.تو رستوران نشسته بود
 .زمی:بگو عزدیسوال.مشتاق پرس هی حامد
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تر شممدم  قیچهرش دق ؟بهیشممدم وگفتم:چرا منو اسممتخدام نکرد یجد کمی
رو همون موقع هم باور  لتیدل نینداشممتم که ا یکار طیوگفتم:نگو که شممرا

 نکردم.
 بر لبش نشست وگفت: یلبخند

طرف  شممدیوضممعت روبه راه م گهیکه د کردمیاگر اسممتخدامت م زمیعز خب
 ؟یومدیمانم
 باال دادم وگفتم: ییابرو

 .گهی.جان من راستشو بگو دسین نیا لشیدل نه
 تر از قبل شد وگفت: شوخ

 لحنش رو کودکانه کرد وگفت: کمی.باور کن. وایش نهیهم لشیدل
 ؟یشدی.میشدیزنم نم گهیکه د یاونجور

 کردم وگفتم: یا گهیسمت د رومو
 .قهیدق 5تا..سمتش برگشتم وگفتم:تا  میکنیقهر م یکه راستش رو نگفت حاال
 کرد وگفت: یا خنده

 .یشیشوهر م ی.اون وقت بکنمااااااااینه تروخدا.دق م یوا
 نگفتم که گفت: یچیه
ونم چ ریکه دسممتم رو ز ی.به سمممتش برگشممتم و درحالگمیخوب بابا م یلیخ

 گااشته بودم گفتم:
 .یطاقت قهرم رو ندار دونستمیو گفتم:م لبخند زدم هی.بگو

 زد و گفت: یکج لبخند



شه فکر کن طاقت قهرتنیکنیکه خوش نم ییزایزنا دلتون رو به چه چ شما  .با
 رو نداشتم.

 چونه زدن نداشتم و گفتم: حوصله
 .گهیدل خوش کن بگو د یخب اقا یلیخ

 رسوندوگفت: زیرو به م خودش
ستش ساب  یباار نویا دیشا وایش یرو بخوا را  یتوق ی.ول یحس الک هیبه ح

با کردمیحس م دمتید  ی.به چهرت که نگاه کردم کلیمال من بشمم دیفقط 
 یکه دار یظرافت نیتو چهرت نباشممه اما ا یجااب زیچ دی.شممایظرافت داشممت

شرکت مهیخودش کل ستخدام   مرد که اونجا ی.کل یشدی.حاال فکرش رو کن ا
عاشممق  ازیدختر جوون و تو اوج ن هیبودن.تو هم  خداماسممت بت.اگر  به مح

 هیبه خاطر  دمیشممن یوقت کردم؟تازهیکار م یاونوقت من چ یشممدیم شممونیکی
شد ضر  شکل حا س یتن به ازدواج بد یم شا یاونم با ک صال  بود ن ستتیکه ا

ستخدامت نکردم.فهم شدم که ا شحال تر  صم دمیخو  هی.سیعاقالنه ن ماتتیت
صد ش انفس  شتش  دیدار ک صندلو پ شده  هیتک یرو به  صحبتاش  داد.غرق 

 بودم.
 خودمو لوس کنم و گفتم: کمی خواستم

ستخدامم د امیحاال اگه ب خب سگهیا  ریجرائت نمکنه به خانم مد ی.باالخره ک
 کنه؟یعامل نگاه چپ کنه.جرائت م

 گفت: کنمیدارم خودم رو لوس م دیفهم
 .ااااایکارو نکن نیوقت ا هی زمیعز نه
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 ابروم رو دادم باال و گفتم:چرااااا؟ یتا هی
 که برلب داشت گفت: یو با لبخند یکمال خونسرد در

 نینتونم سممرمر رو بلند کنم ب گهید ننتیبب هیشممرکت بق یایب ترسمممیم اخه
 چرا ؟ یدونیکارمندا.م

 گشاد گفتم: یکه متعجب شده بودم با چشمان یحال در
 چراااااااا؟

 پر رنگ تر گفت: یلبخند با
دارم جلو همکارام خجالت  یچه خانم زشممت چهیپیتو شممرکت م گهید اخه

 ؟یچ هیتحملت کنم بق تونمی.حاال من مزمیعز کشمیم
مامو فت من  چشمم که االن از ظرا مد.تو  حااااا ته کردم و گفتم: باز و بسمم

ا دستام کردم و ب یا گهیسر به سرم بزاره روم سمت د خوادیم دونستمی!میگفتیم
 قهر بودن. قهیدق 5یتا انگشتم رو باال اوردم به نشانه  5

 :گفتیکه م دمیشنیرو م زشیر یخنده ها یصدا یول کردمیبهش نم ینگاه
 .یها.عفو کن خانم ادهیز قهیجانم.پنج دق یا

 سمتش کردم و گفتم: رومو
 گفتم: طنتیمشتاق و پرش ینگاه با

 بارون.چطوره؟ ریز یرو ادهیشما پ مهیجر پس
 .یشما بگ ی.هرچمیفرستاد و گفت:تسل یچشمک

شب س هیتا  اون شد گهیکه د میکرد یرو ادهیبارون پ ریر ز یریم سته  و با  میخ
س سمت خونه حرکت کرد یتاک سمیبه  ردا شد که ف نیا منمی مهیجر ی.تو تاک

 یشممدن م مهی.به جرارمیپارک شممده جلو رسممتوران ر با خودم ب نیوماشمم امیب



 یور.طمیشممده بود سیخ سیو خ میخوش گاروند یاون بارون کل ری.زدیارز
مد غر م حا ما مهیجر نیا گفتیو م زدیکه  چه سممر که  مه.اخ   ییهم برات ک

کاش پنج دق یبخورم.ا مل م قهیخدا  و درد رو  یضممیزجر مر میکردیتح
 :گفتمی.منم در جوابش ممیدیکشینم

به سمممتش مگهی.غر نزن دمااایکرد یرو ادهیبارون پ ریبار ز هی حاال  مرفتی.
 :گفتمیو م دمیکشیرو م شینیوب
 فدات شم. یسرت.پرستار دار یفدا یشد ضیمر

صدقه ها یکه کل اونم شحال م یاز قربون  سع شدیمن خو که بازم  کردیم یو 
 تکرار کنم جمالتم رو.

س به ش هیو حامد  دمیخونه ر سرش ک ست پتو رو به  صفه هدیو خواب دیرا  یا.ن
.با خودم گفتم اخ که سممرما رو دمیسممرفه هاش رو شممن یشممب بود که صممدا

ش ش یو پرستار نیخورد.حاال ب صداش کردم که ببوایکن  براش  یچه اتفاق نمی.
.تب دمیکشمم شیشممونیبه پ ی.دسممتارمیقر  و شممربت براش ب یافتاده تا کم

 .پس درست بود.سرما خورده بود.شتدا
سرفه  چند ستشوکرد و از رو تخ دیشد یتا  سمت د شد.به  رکت ح ییت بلند 
 یی.پشمت دسمتشموینگران شمده بودم حسماب یکه چه عرض کنم ول کمیکرد.

 بهبودش. یکنم برا یو منتظر شدم تا اقدام سادمیوا
زد و  یبهم نگاه کرد.لبخند دهیرنگ پر یا افهیاومد و با ق رونیب ییدسممتشممو از

 گفت:
 ما.بعدم دستاشو سمت اسمون گرفت و گفت: یضیاز مر نمیخانم.ا بفرما
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 .میفتیکه نم یزنا به چه روز نیبخاطر ا نیبب ایخدا
 :دمیپرس یچرا نگرانش بودم.با نگران دونمینم

 دکتر؟تبت باالستاااااااا. میبر یخوایم حامد
 رو به تخت رسوندوگفت: خودش

شربت بخورم حله.در حال هیبابا. سین یزیچ شیکه دراز م یچند قر  و   دیک
 گفت:

هتر تا فردا ب دیتا بخورم شممما اریچند تا قر  و شممربت ب هی سین یزحمت اگه
بخند با ل یکار دارم تو شممرکت.چشممم یتو خونه.کل فتمیفردا ب خوامیشممدم.نم

 .ارمیدادم و گفتم االن برات م لشیتحو
سول و  با سکن وکپ سمت حامد  هیچند تا م سمت اتاق خواب رفتم. شربت به 
 اب به سمممتش گرفتم..قبل از وانیل هیقر  رو براش باز کردم و با  هیفتم و ر
ستش بدم باچ نکهیا شتناک زیبه د شدم.حوله ا یوح اون  که حامد با یرو به رو 

ش که به سمت یاب وانی.لدمیخون د یخارج شده بود رو با قطره ها ییاز دستشو
 .دمیکش یفیخف غیگرفته بودم از دستم افتاد و ج

 که چشماشو بسته بود باز کرد و به سرعت رو تخت نشست و گفت: حامد
 ؟یزنیم غیج وا؟چرایشده ش یچ

 به حوله اشاره کردم و گفتم: مات
 رو حوله. هیچ نیا حامد

 .گهیجواب داد.چند تا قطره خونه د خونسرد
 متعجب گفتم: ینگاه با

 اخه؟ یچ یبرا خون؟خون



 به باال انداخت و گفت: یا شانه
ته ا نیا تو مامور یهف بار ا تیکه  ند  تاده.فکر م نیبودم چ فاق اف گلوم  کنمیات

 شده. دیتشد شیزیشده که االن که سرفه کردم خونر یزیچ یزخم
 تند گفتم: ینداشتم.با لحن یحا ل خوب اصال
 حامد؟ یدکتر نرفت هی شیاتفاق افتاده و تو پ نیبار ا چند
 کرد ارومم کنه که گفت: یسع
 دکتر. رمیخب فردا م یلی.خواینشده ش یزیچ

 دوخته بودم که گفت: نیخون یرو به حوله  نگاهم
 .گهیدکتر د میری.فردا میدوتا قر  بده به ما خانم هی حاال

مسکن  هیبه اتاق برگشتم و  گهیاب د وانیل هیبا  یحرف چیو بدون ه یحال یب با
 .از فکر قطرهومدیبه حامد دادم.تا صممبح خواب به چشممم ن گهیوچند تا قر  د

 .ومدمینم رونیبودم ب دهیکه د یخون یها
ر حامد دل نگران ت یکه بهش فکر نکنم بازم با سممرفه ها بسممتمیچشمممامو م تا
 .شدمیم

شه خودم رو اماده کرده بودم که حتما حتما  داریحامد ب نکهیصبح قبل از ا فردا
مسکن کار خودش رو کرده بود.غرق خواب  یر.قر  هاامروز باهاش برم دکت

چند تا  و ختمیاب پرتقال ر وانیل هی.دمیصممبحانه رو چ زیو م نییبود.رفتم پا
 قر  هم براش اماده کردم.
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چرخوندم که با  یی.نگاهمو سمممت دسممتشمموسیرو تخت ن دمیباال که د رفتم
 نیحوله خونبازم  نمیکه در دسممتش بود خارج شممد.کنجکاو بودم بب یحوله ا

 .انهیشده 
 به سمتش رفتم و گفتم: یلبخند با

 صبحانه اماده هس. نییپا ایب ؟بدویبهتر
 به سر تا پام کرد وگفت: ینگاه

 ؟یبر یخوایم ییجا
 دکتر؟ می.مگه قرار نشد برگهیباال دادمو گفتم :اره د ابروهامو

 گفت: دیکش یقیعم نفس
 دکتر؟ یایبا من ب یخوایلباساتو.مگه بچه ام که م اریدرب برو

ا ب دمید یول شمممیاروم نم امیبهش بگم که نگرانشممم و تا خودم ن خواسممتمیم
نگفتم.کالفه روو تخت نشستم و حامد رو  یزیچ گهیازم خواست د نویتحکم ا

 .موقع خروج از اتاق گفتم:کردمیمشغول اماده شدن تماشا م
 یاب پرتقال گااشممتم بخور تا سممر حال بر وانیل هیچند تا قر  و هی برات

 شرکت.
 گفت: یکه نگرانشم.به سمتم اومد و با لبخند اروم دیلحنم فهم از

باش عز نگران ب یایتو ب سین یازیکه برم دکتر.ن دمی.قول مزمین نه  ا تو وگر
 .رمی.خودم بعد از شرکت مرفتمیم
 غمزده گفتم:قول؟ ینگاه با

 ت:قول قول.باز و بسته کرد و گف چشماشو



سرم برنم تا ست از  ضطراب د شوره و ا شتیاومدن حامد به خونه دل .کالفه دا
 اماده کردم و منتظر موندم. یناهار

.به اسممتقبالش رفتم که با لبخندش رو به رو دمیباز شممدن در رو شممن یصممدا
ش سته نبا سالم و خ ه دکتر رفتن ب یکنجکتو نکهیدادم.با ا لشیتحو یدیشدم.

 .دونستمیمناسب نم دنیپرس یروبرا تیموقع یبود ول دهیامانم رو بر
 :دمیاروم پرس یکه با لحن میرو تموم کرد ناهار
 هم بابت اون..اون زخم گلوت؟ تیسرماخوردگ یبرا ؟همیدکتر رفت یراست

 داده بود شتابزده خودش رو باال اورد و گفت: هیتک یکه به صندل یحال در
 نبود فقط.. یزی.اره رفتم.چاره

 ؟یفقط چ دمیپرس نگران
 کردم اروم تر خودش رو نشون بده و گفت: یسع

وغ بود امروز سرش شل نکهی.مرل اششیبرم پ نهیمعا یبرا دیگفت فردا با یچیه
سرما خوردگگهید رمیمنم گفتم فردا م شدم.لبخند کمرنگ ممی. زد و  یرو به راه 

 .گهیخانم دکتر باال سرمون بوده د هیگفت:باالخره 
شن یکردم لبخند یسع شون بدم.از  صال  دنیبزنم واروم خودم رو ن حرفاش ا

 بود. دهیاروم نشدم.دلشوره امانم رو بر
شو یا سرفه ست سرعت به د سراغش اومد که خودش ر به  سوند.د ییبه   هگیر

شتم. سرماخوردگ هیطاقت ندا شو یسرفه  ست شهینم ییکه به د ازم از .حتما بک
 شد. ینطوریاومده که ا یگلوش خون

 .میشب راجب دکتر صحبت نکرد تا
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به  خونه نوریاز حمد نشد.دل تو دلم نبود.کالفه از ا یاونروز تا ظهر خبر یفردا
 نشد از حامد. ی.خبردمیکشیو انتظار حامد رو م رفتمیاونور خونه م

ش مانتوم سر یتا به خونه  دمیرو پو شه.با کالفگ یپدرش   یبزنم بلکه اونجا با
 نگران شده بود. یجون رو دادم که اونم کم یتیگ یجواب سوال ها

 ی.برامیشممدیفقط با خاموش بودن مواجه م میگرفتیچقدر شمممارش روو م هر
 اروم شدن اوضاک گفتم:

ش دیشا گمیم شرکت طول ک  ریدرگ هی.اخه چندروزنطورهی.اره همدهیکارش تو 
شده که د نیشرکته.احتماال هم یکارا ضوک باعث  جون  یتیخونه.گ ادیب ریمو

فت:خ دیکشممم یقینفس عم ب ریو گ .اره حق یگفتیمادر زودتر م ینیب
 .ادیخونه تا حامد ب رمیکردم و گفتم م یشده.خدافظ نطوریباتوئه.هم

 ی.شممماره ختمیریاشممک م ادیز یاز کالفگ گهی.دومدیشممد و حامد ن عصممر
 تونستمیشده بود.نم یکرده بود.هوا سخت بارون وونمیخاموش.رفتنش به دکتر د

 هم بدم. یبه خانوادش خبر
 .کردمیشب بود که از پنجره کوچه روتماشا م 12ساعت

 شده بود. ریاشک از چشمانم سراز یها قطره
تخت انداختم.دسممتامو به صممورتم حلقه  یپنجره جدا شممدم و خودم رو رو از

شک ر صداختمیکردم وبازم ا شن ی. شدن در رو  سته  شتابان از اتدمیباز و ب اق .
 صورتم برداشتم. یاشک رو از رو یبا دستام قطره ها خارج شدم و

 یشده رو ختهیر سیخ یکردم.حامد بود.براندازش کردم.موها نییبه پا ینگاه
به طرفم کرد و  یازشممون.نگاه ختیریکه چکه چکه اب م ییصممورتش.لباسمما

 کرد. یسالم اروم



 که در گلو پرورونده بودم گفتم: یوبا بغض دمیسمتش دو به
جا بود معلوم تا االن ک ندار ؟تویهس  قل  یانصممماف  حدا نگ  هیهان؟ ز

 اشک ادامه دادم: زشیو با ر دیبغضم ترک گهی؟د یبزن یتونستینم
 انصاف یب بخشمتیحامد.صدامو بلند تر کردم و گفتم:نم بخشمتینم
 سمت پله ها قدم برداشتم که گفت: به
الت نتونه مشک گهیکه دبزرگ باشن  یاونقدر دیادما با گفتمیبعت م وایش ادتهی

 برشون غلبه کنه؟
ونگاهش به نقطه ثابت کرده  خوردیسممر م وارید ی.رودمیبه سمممتش چرخ اروم

 بود.ادامه داد:
 انه؟ی میبزرگ شد مینیوقتشه که بب االن

.جلو پاش دوزانو شممدمیتر م کیبهش نزد ومدیم رونیهر کلمه که از دهنش ب با
 .کردینشستم.هنوز هم نگام نم

ستاش خ شیبرگه ازما به شک رهیتو د شمام جا خوش کرده  یشدم.حلقه ا در چ
 اومدن نداشت. نییبود و قصد پا

خودم  یلرزان چونش رو به سمممت خودم گرفتم ونگاهش رو رو یدسممتان با
 کردم.چشماش قرمز شده بود. میتنظ

 غمزده گفتم: ییصدا با
 حرفا؟ نیاز ا هیچ ؟منظورتیگیم یچ حامد

 ینگاهش رو ازم گرفت قطره اشممک نکهیبرقرار شممد و بعد از ا یطوالن سممکوت
 گونش سر خورد و گفت: یرو
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 .ینبودنم رو تحمل کن یبزرگ باش که بتون یاونقدر وایش
سم با سمت پله ها حرکت کرد.هنوز معن یب یج شد و به   حرفاش یحال بلند 

مدام زکردمیرو درک نم مه م ری. مد روکزدمیلب زمز حا  .بزرگ شممم؟نبودن 
 تحمل کنم؟

سمتش حرکت کردم و قبل از ا شتابزده شدم و به  شو رو پله نکهیبلند  اول  ی پا
 بااره بازوش رو گرفتم و گفتم:

صدا یجان من بگوچ حامد شده بود ادمه  ییشده؟با  که با زار زدن هماهنگ 
 دادم:

 شده اخه؟ یحامد.صدام اروم تر شد و گفتم:بگو چ کنمیم التماست
شو شما سته ب چ سمتم چرخب سدیود وبه  صورتش راه افتاده  یلی. شک بر از ا

 چشماشو باز کردو گفت: قیعم یپله نشست وبا نفس یبود.رو
 ی...حتی.حتیضممیمر نی.روحمم خبر نداشممته از ادمیتازه فهم وایکن شمم باور

ازدواج هم خودش رو نشممون نداده چون اصممال اون موقع بهش  شیازما یبرا
 مبتال نبودم.

ستمی.اگه ممنوببخش وایش شت نیهمچ دون سراغم م یسرنو قت و چیه ادیبه 
 .ومدمیسمتت نم

فاش رو نم گهید گاه مدمیشممنیحر هاش رو ن لب  .درک کردمی.فقط حرکات 
 :گفتیکه م کردمیم

 .دونستمیقران قسم نم به
تر شممدم وجلو پاش زانو زدم  کیو بهش نزد دادمیم رونیب یرو با تند نفسممام
 وگفتم:



ستیرو نم یچ صدام روو بلند تر کردم وگفتم:د لعنت یهان؟چ یدون بگو  یرو؟
 .گهید

 یبا چشمممان یادامه ندم.ول گهیگرفتم د میرو از دسممتم رها کردم و تصممم قلم
 نوشتم. یحال ینوشته هام رو با ب یکردم ادامه  کیخودم رو دوباره نزد سیخ
 قدرت باز شدن نداشت گفت: یسیکه فرط خ ییچشما با

به اطراف چرخوندوگفت:من مبتال به سممرطانم.سممرطان  یمن ...سممر وایشمم
 .میبدخ

س لبهام صله  یرو با نف شدم و ازش فا تند باز کردم و به نفس نفس افتادم.بلند 
 گرفتم و گفتم:

 دونمی.اشک هامو از رو صورتم برداشتم و ادامه دادم:دروغه حامد من مدروغه
 .کردمیخودم زمزمه م یو مدام برا

 *غ*و*ش گرفت و گفت:پشت منو در آ از
 لحه بهم نگاه کن. هی.کنمی.خواهش موایباش ش اروم

ش زویباار همه چ وایش نیکه گفت:بب دمیسمتش چرخ به ستا و ازم بهت بگم.د
 گهید نکهی.به اوایش یفهمیبه نبودنم.م یعادت کن دیبا گهیجدا کرد و گفت:تو د

شماشو و چ دیچشماش کش یگود ریبه ز ی.دستگهیتا چند ماه د ستمی.نستمین
 باز تر کرد و ادامه داد:

س وایش ندن که دل ک یندارم.اگه داغونم بخاطر توئه.بخاطر توئ یمن از مرگ تر
ست یچ دمینشن گهی.دهیازت برام مرگ واقع ش میشونیبه پ یگفت.د سرم  دمیک و 

 .افتیخاتمه  نیکه با افتادن به زم دمیر باال گرفتم.فقط معلق شدن خودم رو د
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 ی.چشمممامو دوباره بسممتم و سممعدمیتخت د یباز کردم وخودمو رو چشمممامو
شدم  هیکه غش کردم. یکردم اتفاقات رو مرور کنم تا لحظه ا دفعه از جام بلند 

 د کرد.من سرشو بلن دنی.کنار تخت نشسته بود وبا دگشتمیوبه دنبال حامد م
ستم قدم شتابزده شدم و خوا سرگ یبلند  سراغ جهیبردارم که  د تا م اومد.چنبه 

 و گفتم: دمیکش قینفس عم
 .شهیدکتر تا خودم نشنووم باورم نم شیپ میحامد.پاشو بر پاشو
 و گفت: دیبه موهاش کش ی.دستومدینگاه کردم که به سمتم م بهش

 با هم. رمیم ی.باار بهتر شوایش سیحالت خوب ن تو
 بلند گفتم: ییکردم و با صدا نیخشمگ نگامو

 ؟یدیدکتر.فهم میریاالن م نیحالم خوبه.هم من
 .مزی.اروم باش عزمیریبه سمتم گرفت و گفت:باشه اروم باش م دستاشو

مد رو از ب یدکتر شیپ میرفت حا رو  ییزایمطلع کرده بود.همون چ شیماریکه 
 گفت که حامد بهم گفته بود.

سرطان ر مبتال ست چند هفته بعد از ازدواجمون.گو هیبه  ون از ا ایشده بود.در
به اطارف  یسممر دمیدکتر ر هم شممن یجمله  نیموقع در حال رشممد بوده..اخر

 تکون داد و گفت:
 دیانجام بدن شا یعیهم خدمت خودشون عرض کردم.اگر اقدام سر روزید من

فته ربه حامد کرد که از پشممت منو گ یرو گرفت..نگاه شیشممرویپ یبشممه جلو
شم و گفت:گو نیبود تا مبادا نقش زم سئله کنار اومد نیبا ا ایب تا  روزید از نیم

 حاال؟



ز ا ییندارم.ترس من جدا یبه دکتر کرد و گفت:من از مرگ ترسمم ینگاه حامد
 .زانمهیعز

سته س یو ب خ شتم.به  یبرا یزیچ چی.همیدیحال به خونه ر جا زل  هیگفتن ندا
 .ختمیریزده بودم وفقط اشک م

شتاز ا چند صم یدکتر به اون دکتر.حت نیهفته گا رفته به رفتن خارج هم گ میت
 کردیم یدادن ما به اون سممع هیروح ینداشممت و به جا ی. مرگش مشممکلمیبود

 بده. هیاون به ما روح
 ششی.رفتم پدیتخت دراز کش¸خسته و داغون ر میاومد مارستانیروز که از ب هی

کرده بود.صممدام کرد تا  یموضمموع ریکه مواظب حالش باشممم.ذهنش رو درگ
 رسوندم وگفتم: فشیتر بشم.خودم رو به جسم ضع کیبهش نزد

 زم؟یعز یخوایم یزیچ
 زد و گفت: یکم رنگ لبخند

 غمزده گفت: یی.با صداخوامینم یچیه نه
 .گفتم:جانم.وایش

 ؟ینیذره ذره اب شدنم ر بب ی:دوس دارگفت
جب نه.ا متع که  مه  پ ینیبی.نمیزنیکه م هیچه حرف نیگفتم:معلو به منم دارم  ا 

 شم؟یپات نابود م
 داد وروشو ازم گرفت و گفت: لمیتحو یرنگ یب لبخند

ه رو که در ب یخانواده ا هیدم؟ید یچ یدوونیم مارسممتانیامروز که رفتم ب وایشمم
شممدم  رد شممونیاز کنار بق یقلب پسممرشممون بودن.وقت یبرا ییدر به دنبال اهدا
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به  دمید جه.ول زیچ هیهر کس  تا  ازین یزیبه چ گهیمن د یمن...ول یمح
 چرا؟ یدونیندارم.م

 زود هنگام. یی.جداومدیم ییجدا یحرفاش بو از
از  رشتیب یخوایچرا م دهیزجرم م یکاف یحالت به اندازه  نی:چرا؟حامد اگفتم

 عااب بکشم؟ نیا
فت با امیرفتن گهیمن د گ کهی.  مانم کم ن ه ک دونمیم یول دوارنیام یبه در

ر .فقط اگر منتظرسهی.باالخره زمان مرگم مرترید یزود تر.چه کم ی.چه کمرمیم
 ؟یفهمی.مکشمیزجر م نیاز ا شتریاون زمان باشم ب

 که گفت: کردمیبهش نگاه م گنگ
شم.نم هی خوامیمن م وایش شته با سخت خوامیمرگ راحت دا  خوامی.نمرمیبم یبه 

 .شهینم ی.ولوایش نمیذره ذره اب شدن تو و خانوادم ر تا زمان مرگم بب
 یدش دیاخه؟نا ام ؟کجایبر یخوایغمزده گفتم:م ییکرده بودم..با صدا بغض

جش معال شهیم عیدکتر گفت با درمان سر یدیکو؟مگه نشن دتیحامد؟پس ام
 .یمبتال شد سیوقت ن یلیکرد.تو که خ

شک قطره سر خورد و گفت:کاش م یرو یا ند چ یبرا یزندگ دیام شدیگونش 
 ..شهیکه نم فینفر باشم.ح

شتمیهم من نم شدیگفتم:اگه م ادیفر با خاطر .بیکارو کن نیا اارمیحامد.نم اا
 نداشتم تا بغضم رها کنم. یاشک گهید ادیز ختنیاشک ر

گه م نمیغم رو تو صورتت بب خوامینم یزیچقدر برام عز یدونی:خودت محامد
 ؟یقرار نبود بزرگ ش



شکام رو د اریاخت شتم فقط داد م گهیا صال من بچه ام نمزدمیندا زرگ ب خوامی:ا
 تونمیبزرگ بشم؟بدون تو نم تونمی...اصال مگه بدون تو مخوامیبشم ....نم

م گرفت و دستش رو به سمت شینیب یسکوت جلو یدستش رو به نشانه  حامد
 . کردیآروم موهامو نوازش م ختمیریاشکام رو مدراز کرد و من تو آ*غ*و*شش 

وتاه ک نقدریا دیمن با یعمر خوشممبخت یعنی؟؟یدیحرفات عاابم م نیبا ا چرا
 ؟؟؟یعاشقم ینگفت ؟مگهیدوسم دار یگفتیباشه؟حامد مگه نم

 منیرو بب میمرد زندگ یسخت بود اشکا یلیبرام خ ختیریهم اشک م حامد
 نیزتریزع یناراحت تونمینم نمیاشکاتو بب خوادی:معلومه که عاشقتم دلم نمحامد

 مرگ راحت هیزودتر برم و با  شممدیکاش م گمیم نیبخاطر هم نمیکسممم رو بب
 .نمیشمارو نب دنیخودم رو خال  کنم تا زجر کش

 تخت جدا شد گفت: از
گه ئه شممم نیا خوامیم ا خاطر تو خاطر راحتوایکارو کنم فقط ب  ی.فقط ب

م.از رو ندار دنتونی.طاقت دنیکشممیمن زجر م یپا به پا نمیبب خوامیشممماها.نم
 .زمینشو عز ریحرفام دلگ
شماش ستیم یعنی؟یچ یعنیملتمس بود.غم تو نگاش فراوون. چ ر زودت خوا

 بره؟
 اهدا بشه به خاطر یسرطان ماریب هی یاعضا دنیبود که اجازه نم نیا دمیام تنها
م اون شیکل یمرل اهدا یکوتاه اومدم و مرال موافقت کردم.مگر موافقت نیهم

 .یمارینکردن ب شرفتیدر صرت پ
 بود که دکترا بهش اجازه ندن . نیا دادیکه بهم ارامش م یزیچ تنها
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دکتر نا چک آب بشممه  میاون روز رفته بود دیکه اون روز وحشممتناک رسمم نیا تا
 نیا خواسممتمیاش بود نم هیاهدا کنه کل تونسممتیرو که م شیفعال تنها عضممو

ستیم نویحامد ا یاجازه رو بهش بدم ول ستمیمنم نم خوا باهاش مخالفت  تون
 نیرده تو انک یادیز شممرفتیسممرطان پ گفتنیبود که دکترا م نیا دمیکنم تنها ام

 درمان بشه سرطانش. دیشا رهیتحت درمان قرار بگ دیچند هفته و با
شت سته بودم ب پ ش ستانیفرمون ن سمت خ مار که  نیبود حامد از ا ابونیاون 

 خوشحال بود یلیباهاش موافقت کرده بودم خ
 امیکنم همرات ب دایپارک پ یجا هیجان صبر کن تا  حامد
صدا حامد شحال ییبا   نیتو هم رمیگفت :من خودم م زدیتوش موج م یکه خو

باش خ عدش هم م کشمممهیطول نم یلیجا منتظر  هار خوشمممزه  هی میریب نا
 خب؟! میخوریم
لحظه تنهاش باارم اما مواقتم رو با  هی یبرا یحت خواسمممتیکه دلم نم نیا با

در رو باز کرد  رهینم ادمیوقت از  چیصحنه ها ه نیتکون دادن سرم نشون دادم ا
 و به طرفم برگشت

 جان؟ وایش
 جانم؟

 ؟یبخشیمنو م وایش
 -/؟زمیعز یبخاطر چ-

 نتونستم خوشبختت کنم. نکهیزد و گفت:بخاطر ا یلبخند
حامد  نمیمن درکنار تو خوشممبخت تر یدسممتم گرفتم و گفتم:ول یتو دسممتشممو

 شهی...رومو برگردوندم سمت ش یحت



فت قدر برام عز یدونیخودت م وای:شممگ خودم و  تونمینم گهیمن د یزیچ
ندگ نیزتریتو عز وای.شممنمیبب تیوضممع نیر تو ا هیتووروبق  میکس من تو ز

دوسممت دارم که دل کندن از توبرام سممخت تر از مرگه من که  ی.اونقدریبود
 خونواده شاد بشه. هیباار دل  رمیمیباالخره م

تک تک خاطره هات  ؟یاریحرفات چه به سرم م نیبا ا یدونستیحامد نم یوا
 یودب تو بزرگ یمن هنوز بزرگ نشده بودم ول یگفتیتو راست م کنمیرو مرور م

من بچه بودم  یول یتا به خدا برسمم یبزرگ شممده بود که بر یروحت اونقدر
 بچه هنوزم بزرگ نشدم یلیخ

 چونم و صورتم رو به سمت خودش برگردوند ریگااشت ز دستشو
 ازت وای.شممیکه فکرش رو کن یزیاز اون چ ادتری.زادیز یلیدارم.خ دوسممتت

و .تیتوهسممت یول رمیداشممته باش.من دارم م یخوب ندهی.ایباشمم یقو خوامیم
 کن. یزندگ

 گهیبرو د ستیحرفا ن نیشدم:حامد االن وقت ا رهیچشماش خ تو
 ...یبر ااشتمیوقت نم چینگاه ه نینگاه آخر نیکه اگه مبدونستم ا یوا
شممدم که برم دنبالش که  ادهیپ نیمنتظر بودم از ماشمم نیتو ماشمم یسمماعت کی

اونقدر سممبک قدم بر  دیخندیاومد چشممماش م ونریب مارسممتانیخودش از ب
 ابرها بود یکه انگار رو داشتیم

وش عض تونهیبود که م نینشون دهنده ا شیرفت شاد نیهم از ب دیذره ام هی اون
شت از خ ساعت از روز خ شدیرد م ابونیرو اهدا کنه دا خلوت بودن  ابونایاون 

جا نبود نگاهش رو به من بود داشممت به سمممتم  چیو حامد هم حواسممش به ه
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 دیطول کش قهیدق هیعمرم بودن کمتر از  یلحظه ها نیلحظه ها بدتر نیا مودیم
 و حامد.... نیترمز ماش دیشد یصدا

تاده بود رو زم حامد و آروم  دیخندیبه سمممتش لباش هنوز م دمیدو نیمن اف
به  کینزد یکردم اونقدر کیسممرمو بهش نزد دادیتکونش م هام رو  لب  که 

 جونش رسوندم. مهین یلبها
 گهیبا چند نفر د کردیم هیگر نیماشمم یقشممنگش بسممته شممدن راننده  یچشممما

 مارستانیجونش رو بردن تو ب مهیکمک کردن و جسم ن
ستاش ستام گرفتم دنبال برانکارد م د  میدیرس یقکه به اتا نیتا ا دمییدویرو تو د

ستار  یکه به من اجازه  ضاش  هیورود ندادن پر فرم بهم داد که بدون خوندن ام
سون نیکردم و به هم ستیشد که خود حامد م یهمون یآ شت در اتاق  خوا پ

 عمل منتظر بودم
 هیجون و آقا مسعود و هان یتیاما با ورود گ زمیکه اشک نر کردمیتالشمو م تمام

اختم و به اشممکام جون اند یتیتمام تالشممم به باد رفت خودمو تو آ*غ*و*ش گ
براش  تونسممتمینم یکار چیدادم حامد من اون تو بود و من ه ختنیر یاجازه 

 کنم
چند ساعت گاشت ساعت که کمه هزار سال گاشته تا در اتاق عمل  دونمینم

 دکتر....... یو خسته  دیباز شد و چهره نا ام
 .رمیتوم شیواسه موندن دارم از پ رهید گهید

 .رمیگیسهم دستامه که دستاتو نم ییجدا
 خداحافظ رمیدارم م ییبارون تنها نیا تو

 خداحافظ رمیچه دلگ رمیقصه تقد نیا شده



 لحظه ها سخته نیچقدر ا رمیدارم م رهید گهید
 وقته یمرگه ب هیاز تو کاب*و*سه شب ییجدا
 .شمیاهسته گم م گهیتو ساحل چشما ت د دارم

 .شمیتو اج قصه گم م سین ایتو دن ییجا واسم
 ستین ایت دن ییبرام جا رمیدارم م رهید گهید

 ستین دایپ یزیتو چشمم چ ییاز اشک تنها ریغ به
 رمیمرگ تقد هیتو شب یباور کنم ب دیبا

 .رمیدارم م رهید گهیمن پر از بغضه د سکوت
 خداااااااحااااااافظ

صو   شدینم یکار چیشده بود و ه یمرگ مغز حامد براش کرد به اتاق مخ
حال خودم  یحت دمینفهم یچیه هیمنتقلش کردن از حال پدر و مادرش و هان

 اول موافقت شممشیبا التماس از دکتر خواسممتم که برم پ دونسممتمیرو هم نم
 نمشیساعت بب میمن اجازه داد ن یناله ها دنیاما با د کردینم

حامد من بود  نیاسممرش نشممسممتم به صممورت مهربونش نگاه کردم نه  یباال
 بره شروک کردم به حرف زدن باهاش یزود نیبه ا تونستینم

بزرگ  دمیقول م وامیشمم نیشممد؟حامد بب یبدقول پس ناهارمون چ یآقا سممالم
.حامد یخوایکه تو م یهمون شمیچشماتو باز کن اصال م گهیبار د هیبشم فقط 

 وای....تنها کس شوایدل ش زیعز
 یریتا آخر عمر چشماتو از من بگ یخوایکه نم تو
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س سرم شتم قلبش م نهیرو  فاش حر کردیقلب مهربونش هنوز کار م زدیاش گاا
 کنم"... هیهد یزندگ خوامیام"...."م یتو گوشم بود:"من رفتن

 یلیحرفتو گوش کنم خ یکردیمجبورم م یجور هی شممهیحامد هم یبد یلیخ
 یفتگیکه م یبه من یتونیم یچطور یریصدا رو از من بگ نیا یخوایکه م یبد

 ؟یظلم کن یعاشقم
 یخوب و پاک بود که هرچ ی...اونقدرسممتی... بد نسممتیحامد من ظالم ن نه

 دادیبهش م خواستیاز خدا م
 تا یکمکم کن دیخودت با یبار هم حرف، حرف تو.ول نیحامد باشممه ا باشممه

بدم ا تونمیکنم نم یخونوادت رو راضمم جازه  پاک و مهربون بره ز نیا لب   ریق
 یکن یو زندگ یزنده بمون دیحامد...با یبمون دی...تو بایریتو بم اارمیخاک نم

 ..گهید یکیاگه شده تو بدن  یحت
ض نیو مادر حامد با ا پدر ت رو ثاب شونیمهربون شهیبودن اما مرل هم یکه نارا

 نیجون و آقا مسممعود تو ا یتیگ گفتینم یچیو ه ختیریاشممک م هیکردن هان
 من یرو به عهده  یریگ میشممده بودن اما بازم تصممم رتریچند روز چند سممال پ

به قول حامد  دیکنم شما خوامیکه م یشمک نداشمتم به کار یگااشمتن لحظه ا
ود بود که با نب یبزرگ شمممده بودم باور کرده بودم که روح حامد بزرگ تر از اون

سمش از ب سرط نیج شبختانه  ضا یشرویان پبره خو ص ینکرده بود و اع  یلا
 بدنش سالم بودن

دختر بچه که  هیحامد به  یها هیاز کل یکیعضو امضا شدن و  یاهدا یها فرم
 پسر جوون هیبه  گشید یکی هیداشت اهدا شد و کل یمشکل مادر زاد



ستمینم  انیه جرب یو خون رو تو بدن ک شهیم هیهد یبفهمم که قلبش به ک خوا
 و سراغش نرم ارمیطاقت ب دونمینم دونستمیچون م ندازهیم

 انجام شد و کردمیکه فکر م یزیزودتر از اون چ زیچ همه
... 
ش س یجنازه  عییت شک نر یقطره ا یمن حت دیحامد فرا ر ا زل ج هی.فقط ختمیا

که  نی.ب*و*سمممه خوناوردمیم ادیلحظات زنده بودنش رو به  نیو اخر زدمیم
 کرد.لمس دستان سردش قبل از عمل. ممیتقد

صرار برا هی.از بقدمید شیخودم رو کنار قبر خاک نکهیا تا من و از  کردن هیگر یا
 منم انکار .باورش سخت بد.باوز نداشتنش.نبودنش.

 هریخوش حال ت یکه سمر قبرش گااشمته بودن چشمم دوختم.موها یعکسم به
بود.لبخند لبانش پر رنگ  یغرق شاد شیعسل یرنگش رو باال زده بود.چشما

 موهاش گرفته بود. یرو رو شیافتاب نکیع ی.با دستشهیتر از هم
رو در خودش جا داده  نمیتر زیگااشممتم که تن عز یخاک سممرد یرو رو سممرم
 هی.هانشممدیم دهیحال شممده بود و مدام اب به صممورتش پاشمم یجون ب یتیبد.گ

به عکسممش چشممم  سممر داده بود.با دسممتام خاک سممرد رو لمس کردم و ونیشمم
 هادتی.شممتیاومدم پ نی.ببوایکن منم شمم ؟نگایحامدم؟خوب یدوختم.چطور

دم.اونقدر بزرگ شمم نیبب اینم؟بیبزرگ شممدنت رو بب رسممهیم یک وایشمم یگفتیم
 یاه هیاز گر یاشممک ناشمم یباور نبودنت رو تحمل کنم.قطره ها دیبزرگ که با

 کردم... میصدام ر بهش تقد یب
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مات پ عکس مه....صممورتم از گر شیچشمم قت تو گلو مه.بغض عشمم  هیرو
 کار من تمومه گهی...دسهیخ

مه تا ی...روقهیعم یخواب سین یزی....چغهیج یجا صمممدا ه  یدسممم
 .غهیت یب*و*سه ها ی....جابمیغر

 ونیو شمم هی.تازه گردمید مارسممتانیب یمتوجه نشممدم که خودم ر تو یزیچ گهید
 من شروک شده بود. یها
ش هیدو هفته فقط گر تا شتم تا ا ونیو  سر دا یبار وقت هی نکهیدا ده بودم اه و ناله 

جون که نگران کنارم نشممسممت.خودم رو به  یتیحالت تهوک به سممراغم اومد.گ
شو ست ش یید صال حال خو سوندم.ا شتم.خواب وو خوراک ر از خودم  یر ندا

اوضام بهتر  یتیتقو مرفتم تا با سر مارستانیجون به ب یتیبودم.به اصرار گ دهیبر
 بشه.

 دمی.دکتر رو دکردمیبودم و اشک هام رو نرار گونه هام م دهیتخت دراز کش یرو
 :گفت یوارد اتاق شدو بهم چشم دوخت.با لحن تند یعصب یا افهیکه با ق
بده ل ؟درسممتهیکنیبا خودت م هیچه کار نیا خانم تو  یاون بچه  یحالت 

 داره هان؟ یشکمت چه گ*ن*ا*ه
ستمیم شاره ا خوا شم که ا سرم کرد.نگاه گ یاز جام بلند  جون  یتیبه گ یجیبه 

 :بچه؟میکردم و هر دو همزمان گفت
 ن؟یدوماهه باردار نیدوونستیداد و گفت:بله نم رونیبا حر  ب ینفس دکتر

چه؟چ یبیحرفش شممموک عج از ب  یعنیشمممنوم؟یم یبهم وارد شمممد.منو
کرد  شیشد که با لبخند همراه ریاز چشمانش سراز یجون اشک یتیباردارم؟گ

 گفت. یزیلب چ ریو دستاش به سمت اسمون گرفت و ز



 من حامله ام؟ نیبه دکتر گفتم:مطمئن متعجب
 :کالفه گفت یعالئم باردار یسر هیتکون سر جووابم رو داد و با گفتن  با

 ؟یباردار یدیحال تو نفهم نیبا ا پس
 .دونستمیگفتم:من...من اصال نم متعجب

به آ*غ*و*ش گ یزیحامد بودم که متوجه چ ریدرگ یاونقدر  یتینشمممده بودم.
باردار دونمیجون رفتم و نم حال میچرا از  به سممراغم  یبیعج یحس خوشمم

گفت:همه  خانوادهیجون موضمموک رو به همه  یتیگ مارسممتانیاومد.بعد از ب
شدن.با برخورد د شحال  شدم که م گرانیخو ش هی:گرگفتنیمواجه  نار ک ونیو 

 .کردمیم دی.خواب وخراک به موقع.منم با سر تائسیبچه خوب ن یابر که
 هیه شممکرت ک ای:خداگفتیبود که م دهیچیجون تو خونه پ یتیبلند گ یصممدا

که  کردیکه داغ پسممرم روتحمل کنم.بعدم احسممماس غم م یبهمون داد هیهد
 .نهیتا سرش رو بب سیحامد ن

عالقم  و شدیبه خوودم برسم.روز به روز داغ حامد کم تر م شتریب کردمیم یسع
شد ض دیبه بچه  شتمیاوقات عکس حامد رو جلوم م یتر.بع و باهاش حرف  اا

 .از بچمون از نبودش. زدمیم
هومن به پا شده بود. یی.شور و بلوادمیرو د مارستانیچشم باز کردم و ب باالخره

که از ا به اون ب*غ*ل م نیمن بود  خانواده فتریب*غ*ل  مد و خودم  ی. حا
شک ر شغول ا شاد ختنیم شک  شک ر دنشی.خودمم با دیبودن..ا .تو ختمیا

 یاش نشمماندم.ب*و*سممه ا یشممانیبر پ یآ*غ*و*شممم گرفتمش و ب*و*سممه ا
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شق و ام گو به رن نیریش شق و  ادگاریبر  دیمحبت.به رنگ ع به جامانده از ع
 .میزندگ

 .وایداستان.ش انیپا
 یتدس دمیکش یقیدادم.نفس عم هیتک یکاغا رها کردم و به صندل یرو رو قلم

صورت خ ش سمیبه  سرن تقد نیا خوامی.مدمیک شته رو به پ  یا وقتکنم ت میگا
 نه.رو بدو شونیزندگ یها ینیریها وش یپدرو مادرش تلخ یبزرگ شد از زندگ

 من. یگاشته  انیاز پا نمیانداختم.ا میبه عکس عروس ینگاه
هومن رو کرد.شتابان بلند شدم و از اتاق خارج شدم.بلند  یچقدر دلم هوا یوا

 ...اسه.هیصدا زدم:اس
 وارد خونه شد و گفت:جانم خانم. هیاس
 لبخند گفتم: با

 .دمشی.دلم براش تنگ شده بابا.از صبح تا االن ندشمیپ اریرو ب هومن
ند هیاسمم خانم االن م یلبخ فت:چشممم  مشممغول  اطی.تو حارمشیزد و گ

 خانم. شنی.ماشاال خسته نمهیباز
ورم.قبل بخ ییهوا هی رونیبرم ب خواستمی.ماطیتو ح امیمن م ارشی.نهینه نه اس-

 نشه. سمیخ یمتوجه چهره  یاز رفتن صورتم رو شستم تا کس
 !یی.چه هوادمیکش قیچند تا نفس عم هیرفتم و  اطیح سمت
 نیجدا بشممه و خودش رو زم هیاز ب*غ*ل اسمم خواسممتیکه م دمیرو د هومن

 ؟یتو هم از االن لجباز شد یبشه.اخه بگو فسقل یمشغول باز
تو سممبزه ها پهن کنم.به  چهیقال هیلجبازن.مجبور شممدم  یلیماشمماال خ خانم

 به ب*غ*لم اومد. هیسمتش رفتم که با گر



 چهیقال واز کننیحرکت م شنیم زیخ نهیس نیزم زارمشونیگفت:خانم تا م هیاس
 چه به روز سبزه ها اوردن. نی.نگاه کنشنیرد م

 ینکن تیاذ یقول نداد ؟مگهیمامان گهیکردم و گفتم:راسممت م زیر چشمممامو
س ش ایرو.ب هیا سرم ب سباب بازنجایا مینیبا پ راف رو شده به اط ختهیر یها ی.ا
شغول باز کمیاوردم و  کشینزد ون ج یتیگ یشدم.نگام به گلدونا یباهاش م

 افتاد که عاشقشون بودم.به سمتشون رفتم و باهاشون مشغول شدم.
ازش نداشممتم.فکر  یخبر یغزل روکرد.از بعد از مهمون یاز ناهار دلم هوا بعد

 گرفتم مرل میکنم از دسممتم ناراحت شممده بود.هومن که خواب بود.پس تصممم
ه ب دهیشممدم.نرسمم رفتنیواماده  دمی.لباسممامو پوشممشممشیخودش سممر زده برم پ

 خونشون شمارش رو گرفتم.بعد از چند تا بوق گفت:
از ما  یکه سممراغ یبه ما افتاد.حتما خوب ادتیمعرفت.چه عجب  یب سممالم

 که دادی...هنوز داشممت ادامه میذره شممعور ندار هی.متاسممفم برات که یریگینم
 گفتم:

 رو دستم. یفتیب یخفه ش ترسمیم ریبگ گهینفس د هی
 داد و گفت: رونینفس با حر  ب هی

 یگااشت یوسط مهمون یچ یعنیکارات. نیبا ا یکنیم یبس که ادمو عقده ا از
 هان؟ یرفت
 سالم کنم.اههههه.سرم رفت از دست غر غرات. هیبابا باار -
 محاکمه. زیم یپا یایب دیخانم.باار دستم بهت برسه با وایسالم ش-
 بودم که گفتم: دهیبابا.به خونشون رس دمیوووو ترس-
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 دم در؟ انیب کننیمحترم لطف م یقاض
 ؟ییما یگفت:دم در؟کدوم در؟جلو در خونه  متعجب

 .یمن ینبود تو دختر عمه  ادمیعممم. ینه خونه -
 نیا شممهی.ادم نمنیبه صممفحه موندم که چرا قطع کرد ا رهیقطع شممد.خ تماس
 دختره.

نو م یو وقت دکریبه اطراف م یدر خونه باز شممد.غزل بود که نگاه دمیدفعه د هی
 با اخم به سمتم اومد و گفت: دیاون طرف کوچه د

 ؟یکنیکار م یچ نجایا
 یعنی.گهید نهیباال هم رهینم تیتراز شممعور گمیکردم تو هم و گفتم:م اخمامو

 استقبال از دوسسته؟ یحرف؟جا نیا یچ
 کار<؟ یچ نجایا یاومد یخب باشعور.سر ظهر یلیگفت:خ کالفه

سممر ظهر مزاحم مردم  هیبق دمیدونم واال.د یکردم و گفتم:چم زیر چشمممامو
 .دهیم یچه مزه ا نمیبب میایما هم ب می.گفتشنیم

شوخ یپهن لبخند شوندوگفت: ادمو.بعدم  یکنیم ریکردم بابا.غافلگ یبر لبش ن
 نشست. یرو باز کرد و تند نیدر ماش

 ؟یوسط مهمون یرفت یاول از همه چرا گااشت خب
 و با اخم گفتم: دمیکش ینفس

 نه؟ ای یشیم یاون مهمون الیخیب
 ادته؟ی اااااایتو مهمون دمید یمشکوک یزایچ هی ی:راست دمیپرس طونیش بعدش
 ؟یک ؟درموردیمشکوک؟چ زیبرگردوند وگفت:چ لباشو



شق بودن نم هی یچیکردم گفتم:ه یا گهیسمت د رومو مرغ  مدونیدوتا کفتر عا
لب کر مه عشممق بودن توجهمون رو ج به سمممتش برگشممتم وادا عدش  دن.ب

 دنید واسه یکردیم یچه جلزو ولز یدونی.نمشناختمیرو م شونیکیدادم:اتفاقا 
 .ارشی

 بهم زد و با اخم گفت: یپس گردن هیخودشم که  گرفت
 ؟یندازیمنو دست م گهید ؟حاالیبا من نکبت
نده نه واال.بق یا خ  میگبهشممون ب میمارو ببو فرض کردن گفت هیکردم وگفتم:

 خودشونن
ه .بارمیبرگردوند و گفت:اصممال از حرفات سممر در نم گهیسمممت د هیرو  نگاش

 سمتم برگشت وگفت:
 .وایحرف بزن ش درست

 گهیلبخند زدم وگفت:د هی.الیخ ینداشممتم ب یشممدم و گفتم:منظور یجد کمی
 چه خبر؟

 بود که گفت: شونینگاش پر هنوز
ستش ستمیم را ظر چون از ن یرو بهت بگم ول یموضوع هی شیچند وقت پ خوا

 بهت نگم. یزیخودم تمام شده بود گفتم چ
 خب؟ ؟بگویشدم وگفتم:چ مشتاق
 :خبادامه نداد که گفتم گهیبرادر پگاه.د یعنیگفت:راستش همون پسره  کالفه
فه مه داد:ه کال گار یچیادا با از من خواسممت قت پ یبا ند و  ی.ولشیکرد چ

 من. یمن....ول
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 .گهیبگو د شییییییا-
امکان نداره.البته پگاه  دمیکردم د سهیرو با اون مقا طمیشرا یداد:من وقت ادامه

با پگاه د دونهینم یزیچ بار منو  بود تو محوطه دانشممگاه بعدم  دهیهاااا.چند 
 با خودم صحبت کرد. میم*س*تق

 بهش؟ یجواب داد ی؟چیگفت یاخم کردم و گفتم:تو چ یکم
 جوابش بدم؟گفتم نه. یچ یخواستیکرد وو گفت:م یمظلومانه ا نگاه

 اخه؟ یچ یمتعجب گفتم:نه؟؟؟؟؟برا-
ما چقدر اختالف با هم  یدونی.خودت که مگهینده د ریگ وایگفت:شمم کالفه

 .میدار
 .یخر یلیبه اطراف تکون دادم و گفتم:خ یسر

 ؟ یگشاد گفت:چ یچشمان با
 چرا؟ یدونینه.م یگفت یکرد تیخر گمی.مزمیعز یچی:هگفتم

 چرا؟-
 .یرو رد کرد شنهادشیمسخره پ لیوبخاطر دال یدوسش دار نکهیا بخاطر

 .سیمسخره؟اصلنم مسخره ن لیاخم گفت:کدوم دل با
شممدم و گفتم:مگه منو حامد در سممطح هم  رهیو به روبه رو خ دمیکشمم ینفسمم

 ...به سمتش برگشتم و گفتم: یوقت یم؟ولیبود
 یچ ونمدی.منیریاز هم فاصممله بگ لیدال نیبا ا دیکه نبا نیبهم عالقه دار یوقت

 شتیکم کم اهم ی.ولکردمیموضمموک فکر م نی.خودمم به اکنمی.درکت میگیم
 مهمه. یلیخ زیچ هیغزل  نیبرام کم شد.بب



که  یطی.با تمام شراخوادیکه اون تو رو م نهیو گفتم:مهم ا دمیغمزدش رو د نگاه
 اخه؟ یسازیابله چرا مشکل م ینداره تو یاون مشکل ی.وقتیدار

فکر  زایچ نیبه ا یلیاروم گفت:خ یی.بعدم با صممدایگفت:ابله خودت یعصممب
 نداد. جهینت یکردماااا.ول

اگر تو .یکه تو بخوا دهیم یوقت جهیمن نت زیمهربون شممدم و گفتم:خب عز کمی
به  خانواده ها نسممبت تیدرسممته موقع نی.ببدهیم جهیمطمئن باش که نت یبخوا

ه تاز یکنیبرخورد م ینجوریکه ا یندار یبد یلیخ تیتو موقع یهم مهمه ول
ش شته با سبت به اونا دا  کمیرو. تتطیشرا رفتهیمهم طرف مقابلته که پا یاگر ن
 لحنم ر شوخ کردم و گفتم:

 .گهیبگم؟نفهم جان بفهم د نیبار ا چند
سع یلبخند کم رنگ نباریا .از امکیس الیخیبفهمم.حاال ب مکنیم یزد و گفت:

 خانم خوبن؟ یتیخودت بگو.هومن خوبه؟گ
له د چشممماموو با لبخند گفتم:ب ته کردم وو  قا سمم گهیباز و بسمم  .چهامکیا

سم سیا س امکی.  نایابرومو دادم باال و گفتم:ا یتا هی.بعدم مکیو غزل.غزل و 
 !انیکه بهم نم

ه اومدن ب نکهیا یبده به جا .گفتم فعال کات کن.جواب سوال منووایااا بسه ش-
 .یفکرر کن ومدنیون
به.گمیخنده رو گفتم:ما هم خوب- به.همه خوب یتی.هومنم خو  .تومیجونم خو

 .گهید یهم که ماشاال خوب
 .اااینداد حیرو توض یمهمون هییقض یکرد گفت:راست زیر چشماشوو
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نداختم و گفتم:ه یشممونه ا منم باال ا با.گ یچیبه  فجون زنگ زد  یتیبا ت گ
 .نیهومن ناارومه برم خونه.هم

ست دهیپس چرا رنگت پر- شتاق ادامه داد:را شد که م  نویا یبود؟ متظر جوابم ن
شده بود.تان ایپور دونمینم یتو رفت نکهیبهت بگم.بعد از ا ون دختره هم ایچش 

که  راه انداخته بود ییایپور ای.پوردیچرخیبود باهاش.مرل پروانه دور و برش م
چون  دهیبدادش رسمم یکیبد شمممده بوده  رونیحالش ب نکهی.مرل انیو بب ایب

 برداشته بودن. ایتان فیقرصاشو از ک
شم به گفته هاش و گفتم:که ا یکردم ب یسع راحت  المیخ کمی.نطوریتفاوت با

 قر  برداشتم. ایتان فیبود منو که از ک دهیند یشد کس
 کردم. یبا غزل صحبت کردم و ازش خدافظ کمی

خت شمم خودم ندم.رو ت نه رسممو به خو جهیرو  تا نفس عم ر ند   قیزدم وچ
ش سعدمیک ستم و شمامو ب شته ها یکردم کم ی.چ ستراحت کنم.اون از نو  یا

 .ایاز پور نمیصبح ا
راحت شممده بود.از اولش مطمئن  ایاز بابت پور المیخ گهیماه گاشممت.د کی

ه مند شممده من بهم عالق طیبا شممرا ایمرل پور یبودم که امکان نداره که پسممر
سه هفته د شه. شده بود و به مراقبت ومدیم رانیبه ا هیهان گهیبا .هومن بزرگ تر 

.خودش مدیشن لرو از غز یبود که خبر خوش شیپ یداشت.هفته  ازین یشتریب
 یصبح به خونه  8که ساعت  یخوشحال شده بود طور یلیخبر خ نیهم از ا

سباالخره زبون با شدیما اومد.لبخند از لبش محو نم  امکیز کرد و گفت که به 
گفتم  کی.بهش تبردمیشنیم رایبود که اخ یخبر نیبهتر دیجواب مربت داده.شا



رو هر کمک خواهرانه  استمگرفته و ازش خو یدرست میو قانعش کردم که تصم
 حساب کنه. تونهیاز جانب من م یا

 دمومیخودم م یمبل نشسته بودم.از خونه  یصبح بود که خسته رو11 ساعت
کارا  هیاومد و گفت که بق هیاس نکهیکردن اونجا بودم.تا ا زیو از صبح مشغول تم

که  شممدیهفته م هی بای.هومن با مادربزرگش به پارک رفتته بود.تقردهیرو انجام م
 .افکارم رو غرقرفتنیم ابونیهومن ومادربزرگش هر روز صمبح به پارک سمر خ

 اقیبود.با اشممت هیهان یاره .شمممدمیتلفن رو شممن یاتفاقات کرده بودم که صممدا
 کردم. یبرداشتم وسالم گرم

 گفت: ادیز جانیبود.با ه جانیپر از ه صداش
 جانم-.وااایش
 ن؟یکنیاستقبال م ینجوریفرودگاه دنبالم؟نامردا ا یاینم
 شده بود گفتم: ختهیام جانیکه با شوک و ه یلحن با

 ؟ییتو کجا فرودگاه؟مگه
 تر کرد وگفت: جانیلحنش رو پره-
 با اجازتون. رانمیا

 رو به همراه داشت گفتم: غیج یزیکه ت یبلند یصدا با
نه؟بمووووووووووونید یگیم راس مد وو که  دمیازش نپرسمم ی.حتمیکه او

 .چون سه هفته به اومدنش مونده بود.یچطور
ش عیسر سمو پوو سو دمیلبا ش چییو شتم.جلو پارک زدم رو ترمز و  نیما رو بردا
سره ها حرکت کردم.م ادهیپ عیسر سر سمت تاب و  ستمیشدم.به   کدوم دون
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ر که چند با داشممتمیتند قدم بر م ی.اونقدرشممدمیقسمممتن.خنده از لبم محو نم
 بشم. نینقش زم خوواستمیم
تاب گااشته بود و باهاش  ی.هومن رو تودمیوبه سمتش دو دمیجون رو د یتیگ

 وگفتم: سادمی.پشت سرش وازدیحرف م
 ن.جو یتیگ
سمتم کرد گفت:وا یترس کوچک درونش بوجود اومد و وقت هی شو   وایش یرو

 ؟یزنینفس نفس م نقدریشده ؟چرا ا یمادر.چ دمیترسون
 لبم گفتم: یهمون لبخند ثابت شده رو با

 .رانیاومده ا هیاومده.هان هیهان
 مشتاق گفت: یو با چشمان دیلحظه دست از تاب کش هی

که  یخونه.صمممدا دهیمادر؟االن کجاس؟رسمم یگیم راس ند شمممد  هومن بل
 ب*غ*لش کردم و گفتم:

 فرودگاه دنبالش. میبر دیجلو پارکه.با نیجون.ماش یتیگ نه
شممده بود.سممرعت قدمهاش تند شممده بود.من وهومن هم پشممت  دسممتپاچه

 .میوبه سمت فرودگاه راه افتاد میشد نیسرش.سوار ماش
 یرودگاه.وقتف یرفته کافه  دمیرو گرفتم.فهم هیهانی که شماره میدیفرودگاه رس به

 .یسمت خروج ادیگفت خودش م میجلو فرودگاه منتظرش هست دیفهم
.مدام داشتمیچشم از در برنم یلحظه ا یجون دل تو دلش نبود.من که حت یتیگ

 .ادشیاالن م نیاومده هااااا.بب هی:عمه هانگفتمیبه هومن م
 جون به خودم اومدم. یتیگ یحال بود که با صدا نیهم در
 .وایهس ش هی.هانهیهان-



 .میدیجون به سمتش دو یتینگاه کردم.با هومن و گ یدر خروج به
در آ*غ*و*ش  گروی.همددیهاشممو رها کرد و به سمممت مادرش دو چمدون

شممده بود.با اخم  ریاشممک چشمممانش سممراز یجون از خوشممحال یتیگرفتن وگ
 گفتم:

 .مااااااایمنو پسرم هم هست بابا
حلقه شممده به سمممتم  یمشممتاق واشممک ها یکه با چشمممان دمیرو د هیهان

شش گرفتم.گرم یتیاومد.هومن رو به آ*غ*و*ش گ سپردم ودر آ*غ*و*  یجون 
رهاشون  هیهان یشانه ها ی.بر روکردمیاشک رو در چشمام حس م یحلقه ها

گاه کرد به هم ن بار  ند  جداشمممدم.چ به آ*غ*و* میکردم و ازش  بازم  ش هم و 
 .یگفتم:خوش اومد اروم یی.با صدامیرفت
 گفت: یبلند بایتقر یبا صدا هیهان
جون  یتی.چنان شممتابزده هومن رو از ب*غ*ل گزمیتو بشممم عز یمن فدا یاله

 یبه سمممت ما نگاه کردوینگاه م هیجدا کرد که هومن شمموکه شمممد.به هان
 .زشی.چشمانش گشاد شده بود و اشکش در حال رکردیم

 نیا ی.طورکردیدر حال قربون صممدقه رفتنش بود و ب*و*سممه بارانش م هیهان
 هومن دراوومد. یکه صدا کردیعمل روو تکرار م

 خنده گفت: با
 لیمامانتو تحو گهیکه د مونمیم شممتیپ یعمه.اونقدر کنمیامروز کچلت م از
 .یرینگ
 :پس بابا کو؟دیلبخند پرس با
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 نداره. یهنوز اطالع.سین انیخنده گفتم:اقاجون در جر با
 ن؟یاوردیکرد و گفت:واقعا که.بابامو ن زیر چشماشو

 .گهید شینیبیم میبر ایگفتم:حاال ب یلحن اروم با
کرده بود.از  یکم راتییماه تغ 6 نیتو ا هی.هانمیسمممت خونه حرکت کرد به
هم  ینفسمم یحت کردیم فیخوونه ر تعر ری.کل مسممشمممدمینم ریسمم دنشید

 :میگفت ی.با کالفگیکشینم
 خونه. میجون.باار برس هیهان بسه
 .ااشتیبدتر از قبل شد و سر به سرمون م اونم

.سممماک و زمیجون شممما برو باال عز هیو با خنده گفتم:هان میدیخونه رسمم به
 .زمیچمدونتو باار نزد ما عز

سونیگفت:خانمها اقا طنتیش با سا ی.ک شخص  رهیمن نم لیسمت و که با 
 من طرفه هااااااااااا. صیشخ

چمدون بزرگ رو سمممت ما گرفت و  هی.دیها رسمم ینوبت به سمموغات خالصممه
 همش مخصو  زن داداش و پسر خوشگلشه. نایگفت:ا

شم دمیکه د یی.تا اونجامی.در چمدوون ر باز کردشدینم باورم  فقط لباس به چ
ندگ یتشممکر کردم ازش کم ی.کلخوردیم  یکه چرا خودش رو برا یشممرم

 به دردسر انداخته. دشونیخر
ه ب یبا لبخند وارد اتاق شد و خبر خوشحال کننده ا هیاز سه چهار روز هان بعد

 من داد.
شتنش اعتراف کرده.همون  یوقت ایگو ست دا شور بوده بهداد به دو خارج از ک
مرگ حامد  یبودم به خارج از کشممور رفت و برا دهیکه من بهداد رو د یلیاوا



 6 بایهم که تقر هیبه خاطر کارش مجبور شمممد که برگرده.هاناومد.بعد از اون 
به  رو نسبت القشکه به خارج از کشور رفته بود.پس قطعا اونجا ع شهیم یماه
 اعالم کرده. هیهان
هم بهش عالقه  هیهان ای.گوشنومیم یخوش یماه چه خبرا نیمن تو ا یخدا یوا

 داشت. یفراوان جانیذوق و ه کردیازش صحبت م یداره چون وقت
شته بود و هنوز هم هان هی شت.اکرر اوقات یبرا ییحرفا ها هیهفته گا  گفتن دا

 بردیخوب زمان م یبا هومن بد.هومن هم کم کم بهش عالقه مند شممده بود ول
 تا بهش عادت کنه.

مشممغول  هیخوشممحال بودم.با هان یلیاتفاقات خ نیا دنیو شممن دنید نیا از
 غزل تماس گرفته بود. ایوصدام کرد.گ هیکه اس میصحبت بود

 رو برداشتم.به به غزل خانم.. یتلفن رفتم و گوش زیبه سمت م اقیاشت با
 عروس خانم. یبگ دیخنده گفت:با با

 .زمیعروس خانم.هنوز زوده عز یگفتم:واسه چ متعجب
 شمدینم دهیشممن یغزل به خوب یکردن خنده ها یکه به علت همراه ییصممدا با

و اروم بود چون صداش ششیپ ی.فکر کنم کسوایش مهینامزد گهید یگفت:هفته 
 تر کرد گفت:

 استرس دارم. یلی.خوایش یوا
 طلبکارانه گفتم: یلحن با

 دست خوش. ؟بابایگیبعد تو االن به ما م تهینامزد گهید ی هفته
 اروم گفت: ییصدا با
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شده.منم د بابا صحبتش  ستیموافقتم رو اعالم کردم.م شبیسه روزه   یخووا
 بهت بگم؟ شبیهمون د

ظ کنم خواجه حاف دن؟فکریفهم ایو گفتم:حاال ک رونیپر حر  دادم ب ینفسمم
 هنوز نه؟ دهینفهم
 یاالن استرس دارم.زنگ زدم کم ؟منیکنیچرا درک نم وایشد گفت:ا ش یجد

 .ایارومم کن
 هگیه دهفت هیاخه؟هنوز  یدار ی.استرس چکیرو ازاد کردم گفتم:بابا تبر خندم

 .سین تیمونده.خوبه عروس
 هیزیجه دی.خریایب شممگاهیبا من ارا دیبا وایشمماد شممد و گفت:شمم صممداش

 .گمیبعدا بهت م گشوی.د گهی.دیایب
رات  یایجون ب یتیکل خانوادتون دعوتناااااااااا.گفته باشممم بدون گ درضمممن

 .دمینم
ت رو خود کمی.یزنیسکته رو م ی.قطع کن که دارامیخب بابا.با اونا م یلیخ-

 کنترل کن بابا.
 یهم هسممتن.صممداش رو کم هیبق یکنیفکر م یبرو بابا.خودت که خونسممرد-

 مظلوم کرد تا سر به سرم بااره و گفت:
سترس بهم  ؟منیکنیچرا درک نم زمیعز سمت ا شار.از هر  االن در معرض ف

 فراوان منو احاطه کرده. ی.دغدغه هاشهیووارد م
 با اوضات خرابه.نگاش کن توروخدا.قطع کن با-
 احساس.خدافظ. یحالت داد وو گفت:باشه بابا ب رییتغ
 خنده گفتم:خداااااااااافظ. با



 بدم بهش گفتم: دهیر که شن یرفتم و خبر هیسمت هان به
 جشن. هی ی.دلم لک زده بود براووولیگفت:ا جانیه با

 هس؟ گهیمشتاق گفت:زمان جشن چن روز د بعد
 چطور؟-
 .رانیا گردهیبهداد برم گهیروز د 4اخه تا -
 رسما عالقشو اعالم کنه هان؟ خوادیگفتم:حتما م طنتیبا ش ؟یجد-

 .دیشا دونمیشد و گفت:نم ریبه ز سر
 .گهیابرومو دادم باال و گفتم:بله د-

جونم که مشممتاق  یتیکرد.گ یرو خواسممتگار هیبهداد اومد ورسممما هان باالخره
 خواهر زادش قراره دامادش بشه. نکهیبابت ا

هان میشمممدیم کیجشممن غزل نزد به مه ا هیومنو  باس  ی هیته یبرا یواه ل
تم با لباس داش یبود منم که کل دهیلباس از اونطرف خر یکه کل هی.هانمینداشت
 نداشتم. یازین گهیبود د دهیخر هیکه هان ییلباسا

تاالر مجلل  هی ی.جشممن رو تویغزل به دسممتمون رسمم یدعوت نامزد کارت
 یوصمملت راضمم نیکه هر دو خانواده از ا شممدیبرگزار کرده بودن.کامال حس م
 .کردینم یمونیهستن چوون غزل احساس پش

که  شممدم ی.باالخره راضمممیرفت شممگاهیبه ارا هیبا اصممرار هان یقبل از نامزد روز
رنگ ثابت.موهامو  هیخسته شده بودم از  یموهامو رنگ کنم.راستش خودم کم

 دمیجون شممن یتیو گ هیکه از هان ییها فیدراوردم.با تعر یبه رنگ نسممکافه ا
 .ادیرنگ بهم م نیمطمئن شدم که ا
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 یبود حت دهیخبر بهم رسمم نیمدت که ا نی.ت امیجشممن اماده شممده بود یبرا
س ایکه پور دمینرس جهینت نیبه ا یلحظه ا سته و حتما تو ا امکیبا  جشن  نیدو
 داره.حضور 

 هیاون تا سمماق پاهاش بود.اونم  یلباس قرمز رنگ به تن کرد که بلند هی هیهان
 خوشگل شده بود. یلیبه موهاش زده بود و خ یرنگ عسل

 حامد بد رو انتخاب کردم. ی هیرو که هد یکمدم رفتم و لباس سبز رنگ سمت
 رو هم انتخاب کردم. یفیجواهرات ظر سیسرو

وونم ش یو به رو شدیشل م غشیطرف  هیدنباله دار. از  یبلند بود و کم لباسم
 ست یسبز رنگ هم برا ریشال حر هیدوس داشتم. یلی.طرحش رو خدیرسیم

نگ درسمت ر یدادم و تل سمبز رنگ نتیلباس گرفته بدم.موهام با فر درشمت ز
 لباسم رو به موهام زدم.

سف یها کفش شنه بلند  ص یرنگ دیپا شرو انتخاب کرده بوودم که من دم و رف 
شک شک هیرفتم. یسمت م ش یهم رو یمانتو م سم پوو  یحیمل شمی.ارادمیلبا

 .ومدیکردم که به صورتم م
س نوبت سمتش رفتم ددیبه هومن ر ست  هیجون امادش کرده یتیگ دمی.تا به 

 براش اماده کرده بودم . یلباس ل
 ییو اقا پیکنه.پسرخوشت یبود و قرار بود امشب ما رو همراه دهیهم رس بهداد

 بود. نیکامال متشخص و مت ینداشت ول یجااب ادیز یچهره  دیبود.شا
شعل هامیسمت تاالر حرکت کرد به شن کرده  یورود یروو برا یی.م تاالر رو

 بودند.



شد وارد ستقبال خانواده  میتاالر  شد یکه با ا سمت اتاقمیغزل رو به رو   .به 
 شممونه یر بر رو رمیشممال حر کرد.مانتوم رو داوردم و تمونیلباس هدا ضیتعو

 هام انداختم.
 مخصو  قرار دارن. گاهیدر جا امکیشدم که غزل و س متوجه

اون لباس  در ییبایبود که به ز دهیرو پوشم یرنگ یلباس دنباله دار کالباسم غزل
چهرم  رییغاز ت ی.ملمیگفت کیتبر یو کل میبه سمممتش رفت هی.با هاندیدرخشممیم

 کرده بودم. رییگفت که با رنگ موهام تغ
 از پشت سرم ییکه صدا میبود کاتیحس و حال رد و بدل کردن تبر نیهم در
 .زدیرو صدا م امکی.س دمیشن
 به وجد اومده بودم. دمیدیکه م یزیچ دنیکردم که از د یپشت سرم نگاه به

ژل  ی.موهادمشیدیم یرنگ یبا کت و شمملوار مشممک نباریاشممنا که ا یا چهره
باال برده بود.چقدر چهرش جااب تر و مردونه تر  شهیزدش رو که برعکس هم
شده بود.باورم نم ره از حد به چه شیهمون .نگاه کردن ب نیا یعنی. شدیاز قبل 

 گرفتم. ااشن ینگاهم رو از اون چهره  عی.سردمیپسند ینفر رو نم هی ی
 ه.بختمون وابش دیهم به سر ما بکش شا یدست هیجان  امکی:بابا سایپور-
 بکشم. یدست هیجلو تا  ای.بشاالیبا خنده گفت:ا امکیس

 گفت. کیتبر یوکل ستادیتر و مقابل غزل ا کینزد امکیبه س ایپور
س بعدش س امکیسمت  ستیم امکیرفت که  ست خوا شه که  ید سرش بک به 

 وقت صرفش کردم. یبا غرغر گفت:بابا موهامو خراب نکن کل ایپور
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صرف  ی.بجایدیکه ترش یکرد نکارویبا خنده:د هم امکیس وقت تلف کردن 
 دختر خوب کن. هیکردن  دایصرف پ یوقت هیموهات 

 :ما رو چه به دختر؟ایپور
شد با هم پچ پچ کینزد امکیس صله ایکردند که پور یترش   با خنده ازش فا

 اخه؟ یچ طنتی.شایداد ری.گالیخ یگرفت وگفت:بابا ب
رد از تشکر ک ی.اونم کلمیتا ازشون جدا بش میاز غزل اجازه گرفت نیح نیهم در

 بابت حضورمون.
 که متوجه نبودن بهداد وهومن شدم. میها جا گرفت یصندل یرو

 .سیبهداد کجاس؟هومنم که ن ی.راست
شد گفت:عز یتیگ- صحبتامون   رونیبا بهداد فرستادمش ب زمیجون که متوجه 
. 

 اروم شده بود؟ چطور؟نا
 جا باشه. هیدوس نداره  گهی.بچه اس دزمینه عز-

 بهداد! چارهی:بهیهان
 توئه هااااا. یبردار زاده  نکهی.مرل اهیاااا هان-

 .میبردار زادمون هست اریکردم بابا.ما دربست در اخت ی.شوخ شییی:اهیهان
 والبته زن داداشت.-

 :اون که بله.بعد به رو به رو نگاه کرد و گفت:اومدن.هیهان
 بهداد وهومن اومدن. دمیکردم که دبه پشت سرم نگاه -
 بر لب گفتم:شرمنده اقا بهداد. یلبخند با



شده.کنمیخواهش م- سنش  شت.فکر کنم گر صد اومدن که ندا  ییزایچ هی.ق
 .کردیمرل هام .هام م

 یکردم و هوومن رو از ب*غ*ل بهداد خارج کردم.با خنده گفتم:ا یخنده ا-
 .خوادیم یجانم.بچه م هام

 سرم.گل پ یهام نمیجون گرفتم که وبا خنده گفتم:ا یتیاز گ رشویش شهیش
شت با هان قهیدق چند صرار دا ست بهداد که ا صه اماده  هیبعد به درخوا بر*ق*

 با تعجب گفت: هیبه سالن ر*ق*  شدند که هان رفتنی
 .نمیبب وا؟پاشویش ینشست نجایا چرا
 سالن ر*ق* ؟ امیگفتم:من بچه ب*غ*ل پاشم ب یکمال خونسرد در

وقت.هومن رو  ی.پاشممو بعد از کلاریکرد و گفت:بهونه در ن زیر چشممماشممو
 به مامان. میسپاریم
 یتیگ لیخواسممتم هومن رو تحو یدر برابر اصممراراش کوتاه اومدم ووقت گهید

شومدیجون بدم دلم ن ل با پگ خوامیرو ازش جدا کردم و گفتم:من م ریش شهی.
 .ارمیگفتم:هومنم م هیانپسرم بر*ق*صم.مشتاقانه به ه

گفت:مگه و دیدست بزنه.بعدم لپاشو کش کمیبرامون  ارشی.بیگی:ا راس مهیهان
 نه عمه؟

 گاهی.وسممط جا شممدیپخش م یاروم کیوخوشممبختانه موز میشممد گاهیجا وارد
و از هومن  دادمیانجام م یو غزل مشغول ر*ق*  بودن.حرکات اروم امکیس
ستمیم ست بزنه.چند بار خنده ا خووا ست زدن روکامل  نیکرد وو با ا ید که د

 :گفتیکه م دمیغزل رو شن ی.صداکردیم نکارویا یبلد نبود ول
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 .نجایا ایب وای.شوایش-
سالن  هیهان سط  شدم وبه و شغول ر*ق*  بوودند.ازشون جدا  وو بهداد که م

 رفتم.
با  ارنبیا یده ولمشممغول بو گهیسمممت د هیوسممط نبود.پس  ایکردم پور تعجب

 مشغول بود. امکیخودش وس یبا دو سه نفر از دوستا دیر*ق*صینم یدختر
سع دمیغزل رس به شدم.غزل   یر*ق*  اروم کردیم یولبخند به لب مشغول 

:حاال که که گفت دیبه گوشم رس امکیبلند س بایتقر یبزاره.صدا شیرو به نما
 سمت رفقا. میریما هم م یبا دوستات مشغول

رفت و از گروه جداش کرد.نگام با نگاهش گره خورد که عکس  ایسمت پور به
 نشون نداد.به هومن گفتم: یالعمل
 خاله. یدست بزن برا یمامان
با حرکات اروم غزل با کشمم یکه  مت هومن حرکت کرد و پاش  دنیبه سمم ل

 .زمیعز زنهیدست م یگفت:نگاش کن چطور
.نگاهم نمیبب تونستمیوبهداد ر نم هینکه ها ی.طورشدیشلوغ و شلوغ تر م سالن

به هومن شدم.غرق  ایرو به اطراف چرخوندم که متوجه نگاه همراه با لبخند پور
ستاش کردن د کیو با نزد بردیم نییحرکات هومن شده بود که دستاشو باال و پا

ست زدن رو به نما س شیبه هم حرکت د شته بود.ب*و* موهاش  یرو یا هگاا
 گفتم: امکیبلند خطاب به س یخسته شده بودم که با صدا گهیزدم.د

 شما. لیدوست ما تحو نیاریب فیتشر امکیس اقا
شممتاق به م امکیداد.سمم لمیتحو ینگاه کردم لبخند کمرنگ ایبه پور یوقت نباریا

 سمت غزل اومد و گفت:



 و مشغول ر*ق*  شدند. دینوبت به ما رس باالخره
شدم و  گاهیجا از مادر غزل با  نکهیجون حرکت کردم.مرل ا یتیسمت گخارج 
 جون مشغول صحبت بودند. یتیگ
 جون تنهاتون گااشتما. یتیلبخند گفتم:شرمنده گ با
به هومن گفت:نگاش کن.لپاش زمیعز هیحرفا چ نیلبخند گفت:ا با .با نگاه 

مشممغول کرده خودشممو.بعدم اونو به آ*غ*و*شممش  یگل انداخته.فکر کنم کل
 سپردم.

 خانم. وایش نیدیخوش ام یلیتر شد و گفت:خ کیغزل نزد مادر
 به هومن داد از ما جدا شد. یزدم و تشکر کردم.بعدم ب*و*سه ا یلبخند

شده  یکه توش بودم کم ییبه سمرغم اومده بود.از فضما یا جهیگ سمر خسمته 
 تاالر رفتم. یجون به خارج از محوطه  یتیبودم.با اجازه از گ

 .که اونجا قرار داشت نشستم یصندل دنیکردم و با د دایروم پا بایتقر یجا هی
شتم برد یبود.قدم یرینظ یب یبود.هوا بایز یلیباغ اطراف تاالر خ ی محوطه ا

سمت باغ حرکت کردم.عده ا صل یو به  سالن ا ا ب یلیکه خ دمید یرو اطراف 
صله ا شتم.از طرف یاونا فا صل یندا سالن ا شت  ست پ اف اطر یبودم.کم یدر
 .دمیرو از پشت سرم شن ییکه صدا کردمیرو برانداز م

 ما شده امشب! بینص یچه زمرد نیبه به بب-
بدون کت د یکلیبه پشمممت سممرم نگاه کردم که مرد ه متعجب .بلوز دمیرو 

عرق شممده بود.به نظر  سیبه علت خوردن م*ش*ر*و*ب خ مهیتا ن دشیسممف
 ه.باش امکیاقوام س زدمیحدس م ین پارتاو دنیاز اقوام غزل باشه.با د ومدینم
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 م.چه جور دمیکه پسند ؟منیدیکه گفت:پسند کردمیبراندازش م رهیخ هنوز
خود به خود به  یافراد نیهمچ دنی.از دزدیهم م یچه لبخند زشممت ایخدا یوا

 باهام داشته باشن. یحاال چه برسه کار فتادمیلرزه م
ضطرابم ب یزیچ شهیهم مرل شتم و ترس و ا  شترینگفتم.چند قدم به عقب بردا

 یول دمیدیرو در حال رفت و امد م یاونطرف تر افراد یکم نکهیشممده بود.با ا
 طورنیگرفتم هم می.تصمممشممدیم یزیابرور زدمیم یغیج ای یبلند یاگر صممدا

 .دمیعقب عقب برم که صداش رو بازم شن
قط مرل من بترسممه ها.ف یتو از جنتلمنمرل  یندارم.بده زمرد تیبابا.کار نترس

 .ادیکار کوچولو باهات دارم.مطمئنم تو هم بدت نم هی
صدام رو دادم بیلب گفتم:چه جنتلمن ریز صبان رونی. شو گفتم خ تیو با ع فه 

 .یعوض
ستم داد و همنطور که عقب عقب قدم برم ی دنباله سم کار د شتمیلبا  ریه زب دا

شام رفت ورو سنگ یکف ساس  یرو در پا یافتادم.درد یتخته  سمت چپم اح
 دهیتن رسها گااش نردهیکه گوشه  یبه تخته سنگ دمیکردم.به پتم که نگاه کردم 

 اون افتاده بودم. یبودم و رو
چندش اور  یبلند شممد که چشمممامو از درد بسممتم.با لحن یخنده ا کیشممل

سکته  ضدر معر گهیتر شد که د کی.بهم نزدیگفت:گفتم فرار نکن.گوش نداد
 بودم.
 ؟یکارش دار ی.چاروی یتوجهم رو جلب کرد که گفت:اووو ییصدا



س یکیشکرت  ایخودم گفتم:خدا با شته  ی افهی.هنوز قدیر  دهیو ندر نجاتمیفر
گه  ایدن هیبود  یهر ک یبودم.ول فاق هیممنونشممم بودم.ا تادیم یات ار ک یچ ف

 کردم؟یم
 کردم که به سمت اون جوون برگشت. یکه دنبالم بود نگاه یمرد به

که من چند  یاشممنا.همون چهره ا ی.همون چهره دمیاون جوون رو د ی چهره
 بار در کنارش حس ارامش داشتم.

 ؟ یاورد رشیبه مرد گفت:تنها گ خطاب
 مردم گفت:فکر کن اره.به تو چه؟ اون

-------------------------------------------------
------------------------------- 

تا ا ییابرو ایپور نا نتینقش زم نجایباال داد و گفت: ار نکردم گورتو گم کن.
 ردباکیم تشیکه با دست هدا یجشن برات بسازم.در حال نیاز ا یبد یخاطره 

 ؟یسادیگفت:باز که وا یلحن تند
شت کم یمرد که حالت م*س*تانه ا اون صله گرفت و خطاب به پور یدا  ایفا

 .کردمیم تی.وقت دعوا کردن ندارم وگرنه حالدمایترس یگفت:فکر نکن
 تند از ما فاصله گرفت. ییبا قدمها بعدم

 ایکه باعث شممد نگامو از پور کردمیچپم احسمماس م یدر پا یبیعج سمموزش
 .رمیبگ
 چشمامو بستم. ااشتمیلبم م یکه دندونام ر رو یحال در
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سممر  ی.چشمممامو باز کردم و اخمدیشممدن قدمهاش رو شممن کینزد یصممدا
 رو باال زده بود. راهنشیپ نیدادم.کتش رو دراورده بود و است

 شممدم و با بسممتن رهیافتاده؟به چشممماش خ یپام نشممسممت و گفت:اتفاق جلو
 چشمام جوابش رو دادم.

شتیپام نم درد شمان اا صداش به خوودم اومدم  یکه با چ باز نگاهش کنم.با 
 که گفت:

 پاتو؟ نمیبب ده؟کوید یبیاس پات
تا االن خودم د ینبوود نجای.خوب اگه تو اگهید نیعقل کل بود ا چه  دهیکه 

 به سرم اومده. ییبودم چه بال
ش بهش عمل یا رهیکمال ارامش دستش رو به سمت لباسم برد که با نگاه خ در

 رومتوقف کرد.
 پاتو؟ نمیبب ؟بااریگفت:بچه شد یجد یلحن با
 داره؟ یبه بچگ یگفتم:چه ربط یلحن تند با
انم ر یدردش رو نواح یول یزیچ هیمچ پام بود  کیخودم گفتم حاال اگه نزد با

 .کردمیاحساس م
فت: یلحن با بل گ ند تر از ق ند دق ادتیت ته چ فاق شیپ قهیرف برات  یچه ات

 بود. نیبودم که االن وضعت بدتر از ا دهیافتاد؟اگه نرس
 .مدویبه سرم م نیاتفاقات بدتر از ا دیبود شا دهیحق با اونه.اگه نرس دمید
 ؟ی.اخه....بازم چشمامو بستم که گفت:اخه چشهیملتمس گفتم:نم یلحن با
 پامه. ییباال یگفتم:قسمتها ینگاه مظلومانه ا با

 فت:شد و گ یکرد با به دندون گرفتن لبش مانع لبخندش بشه.باز جد یسع



 و خودت نگاه کن.خوبه؟ مکنیم یا گهیخب من رومو سمت د یلیخ
تابزده کهی.از انمیبی.تو برو من خودم مسین یازیگفتم:ن شمم رل خودش ن تو  م

 متعجب شدم. کمیخطابش دادم 
اشمه سمر پات اومده ب ییبال هی دی.شمامونمیم نجایمن ا ریتند گفتم:نخ یلحن با

قت ایراه بر یکه نتون جای.اونو حت تر از اون قبل گهید یکیو  یمونیم ن  یرا
که  نیکرد و گفتم:زود باش بب یا گهی.بعدم روشممو سمممت دارهیسممرت م ییبال

 .گردمیاالن برم
 ایبا خون مواجه شدم.متوجه پور نکهیندارم.تا رانم رو باال زدم تا ا یچاره ا دمید

 نبودم که هراسان گفتم:
 .ادی!پام داره خون مخون

 یپام ثابت کرد.ووقت یبه سممرعت روشممو سمممتم کرد که نگاهش ر رو ایپور
 بلند گفتم: ییمتوجهش شدم با عجله و صدا

صال توجه ی.ولیکنیکن اونور.چرا نگاه م روتو سم رو پا یا اوردم  نیینکرد.لبا
 که گفت:

مت و رومو س دونمیگفتم:خودم م یخراش بزرگ برداشته.با تند هیپات  وونهید
.خب اااایراه انداخت ادیتو داد و فر نکهیگفت:مرل ا یکردم.با لحن جد یا گهید

 شده؟ یچ نمیمنم برگشتم بب
گاه کردم د بهش با اون لحن گهیراس م دمین  چارهیکه من گفتم خوون ب یها.

 .گمیحاال؟پاتو م یکنیکار م ینگام کرد وگفت:چ یهول کرد.با کالفگ
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 رمیم بمونه و ینطوریهم اارمی.میچیرو به تخته سممنگ گرفتم و گفتم:ه دسممتم
 تو.

شدم د تا سنگ ب دمیاومدم بلند   یحالم کرده.اخ یکل بدنم از خوردن به تخته 
 امانم کرده بود. یهم بخاطر درد بدنم هم بخاطر سووزش پام که ب دمیکش
 ؟یندخیم ه؟چرایگفتم:چ ی.با لحن تندکنهیکه با خنده نگام م دمیرو د ایپور

 .گهید ؟برویریو گفت:چرا نم ستادیا جلو
 شهی.ممتونیشدم و گفتم:نم رهیمظلوم بهش خ یهمه بدتر بود.با نگاهپام از  درد
نه کمک ک ادیب یرو صمممدا بزن گهید یکی ایمن بود  شیکه پ یاون دختر هیهان

 منو.
پات  پرسهیخانم نم هیابروووش گفت:خب هان یتا هیزد و با باال دادن  یلبخند

 شده؟ یچ
شد ا هیبگم  شدی.نمگفتمیم یچ هیبه هان گهیراس م دمید  یجورنینفر مزاحمم 

 .رونمیساعته ب میکار کنم پس؟االن ن یچ ای.خداشدینم
 باالخره. یکنیکار م یتر شد و گفت:چ کینزد ایپور

 .یتا برسم به ورود رمی.لنگون لنگون مدونمیگفتم:نم کالفه
 .شهیکه نم ینجوری:اایپور

 کار کنم به نظر شما؟ یگفتم:پس چ یعصب
 .یشلوغش نکن نکهیخوب دارم.به شرط ا شنهادیپ هیگفت:من  خونسرد

 ؟یکنجکاو گفتم:چ ینگاه با
من  ی نهیبه سمم نهیسمم نکهیتر.تا ا کیو نزد کیتر شمممد.نزد کیبهم نزد یکم

نو م عیسممر یبا حرکت ای.پوردمیمعلق د نیهوا وزم نیآن خودم رو ب هی.سممتادیا



ه بود گرفت نشی.سرم رو به سشدیحس م یب*غ*ل کرده بود.عطر تنش به خوب
 بهارامش بدسممت اومده. ی وونهیشممدم.د وونهیاون قلب د یصممدا دنیو با شممن

 خودم اومدم و گفتم:
 .وونهیمنو د نیزم ؟بااریکنیکار م یچ

 کردیکه قدمهاش رو تند تر م یتر کرد و درحال کیرو به صممورتم نزد سممرش
 .یبه ورود میرسیچه خبرته؟االن م سیییییگفت:ه

 هی.از دمیرسینبودم که حسابشو م تیموقع نیکار کنم.اگه تو ا یچ دونستمی.نم
 ادیو فر داد هی تونسممتمینم یاز طرف ومدیاز دسممتم برنم یلنگم کار یطرف با پا

ندازم. راسممتش از بودن تو آ*غ*و*شممش ل*ذ*ت م  یگی.حس غرببردمیراه ب
 بود و من معاب بودم. بهیغر هیاون  ینداشتم.ول

 .نهیبیم یکیمنو.االن  نییگفتم:تروخدا باار پا ملتمس
بود  یورود کیکه نزد یصندل یتوجه به حرفم از پله ها باال رفت و منو رو یب

 گااشت.
 اونو طرح کنه نه؟ شنهادشیکردن پ یحر  گفتم:خوبه ادم قبل از عمل با

س یا شونه شنا صال دختر قدر  ل .بعدم در کمایستین یباال انداخت و گفت:ا
 یرو عمل شممنهادیپ نیاز خدات باشممه من ا دیاعتماد به نفس گفت:تو االن با

 خانم. وایکردم.دخترا در حسرت آ*غ*و*ش من هستن ش
از حدقه بزنه  خواسممتیم ادیز ی.چشمممام از گشممادکردمیبهش نگاه م متعجب

 .رونیب
 همون نگاه گفتم:جانم؟؟؟؟؟ با
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 یتونیبه داخل سالن انداخت و گفت:م یبابا ولش کن.نگاه یچیگفت:ه کالفه
 .ارمیبرات ب یزیچ یچسب هیبرم  یمنتظر بمون

س رانشیدر جواب حرکت غافلگ یکمکم کرده بود ول یلیخ نکهیا با  هیتم خووا
 یزیچ هیتو برو  مونمیگفتم:اره.من م یکنم.در کمال خونسرد بشینص یسرکار
 کنم. شیکار هیزخمو  نیتونستم ا دیشا اریبردار ب

 .امیزود م رمیبه اطراف تکون دادوگفت:باشه من م یسر
 یکه داشتم از رو صندل یخارج شد با درد دمیکه تا ازد کردمینگام بدرقش م با

شدت درد به زور خودم رو به  شمام از  ستن چ سته و ب شدم.با چند قدم اه بلند 
 یحس درون هی.خواستم وارد سالن بشم که دمیسالن رسوندم. به در سالن رس

رفتار کنم.تازه اگه  ینجوریدر جواب محبتش ا دادیمانعم شمممد.دلم رضممما نم
ضع س تیب*غ*لم کرد بخاطر و شا دهیخودم بود.اگه اون نر  یاتفاق بد دیبد 

 افتاد. یبرام م
 نیح نیبودم.در هم ریبمونم.با خودم درگ نکهیا ای رمیبدم که حالشممو بگ کالفه

ت که پا ؟تویبلند شمد یچ ی:براگفتیکه از پشمت سمرم م دمیصمداشمو شمن
 داره. یزیخونر

 برگشت؟ یزود نیبه ا یعنیسرعت عملش. نیبودم از ا متعجب
 هی.دزیسمتش برگشتم که تئ نگاهش غرق شدم.محبت در چشماش موج م به

 .رمیحالشو بگ خواشتمیشدم که چرا م مونیلحظه پش
 کردم. افتیازش در یبر لبم نشست که پاسخ یلبخند ناخوداگاه

 .نمیبش یصندل یتم اومد و دستامو گرفت و کمکم کرد تا روسم به
 تا گاز و چسب زخم همراش بود. چند



جب جا اورد نای:ادمیپرسمم متع مکیرو از ک مل  هیاول یها ؟ک با خودت ح
 ؟یکنیم
اشتم.شانسه د نمیرو به طرفم گرفت و گفت:خوشبختانه تو ماش لیلبخند وسا با

 .گهیتوئه د
 عیرس خووامیو گاز رو ازش گرفتم و با اخم گفتم:حاال روتو اونور کن م چسب

 .رونمیساعته ب میاز ن شتریببندم پامو.ب
داد و روشممو پشممت به من کرد.لباسممم رو باال بردم وتا  رونیبا حر  ب ینفسمم

 یزیشد.پوست پام جمع شده بود و خوونر شیچشمم به خراش پام افتاد دلم ر
 وگرهش زدم. دمیچیه پام پگاز رو ب عیداشتم.سر

 ندارم. ازین گهیچسب رو د ایاروم گفتم:ب یلحن با
شو سرعت عمل رو سرعت عمل تو یسمتم کرد و گفت:چه  .با خنده گفتم:تز 

باالتر ن گاه خسیکه  به سمممت رشی.ن با چ دمید یر  تا ردشممو گرفتم   زیکه 
 اوردهین نییرو به رو شدم.دستم بود که رو لباسم گااشته بودم وپا یووحشتناک

 ی.نگاهمشد ریجمع و جور کردم لباسمو و سر به ز عیسر یبدم لباسمو.با حرکت
 لبخندش رو پنهان کنه. کردیم یبهش کردم که سع

ستادمیخودم لعنت م به سم نبود.بخاطر ا فر سال نکهیکه چرا حوا سم به  ن حوا
ستمیبود و م شم ط عیسر خوا سر هی یمرخص ب شکل به وجود  نیا عیعمل  م

ن از م دیبلند شدم.اونم به تقل یاومد.سرم رو بلند کردم و همزمان از رو صندل
به روم ا ند شمممد و رو  تادیبل گاارسمم پاسمم گاه سمم قد ی.ن کردم و  مشیت
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.منتظر جوابش نشمممدم وحرکت کردم.به نیبه زحمت افتاد یلی:ممنون.خگفتم
 که از پشت بازومو گرفت. داشتمیقدم برم یاهستگ

کرد و در  نییکرد.سممرش رو پا رمیغافلگ رشیش برگشممتم که با نگاه خسمممت به
 که دستم تو دستش بود گفت: یحال
نگام  یهسممتم.سممرش رو باال اورد و کم ممیمن...من هنوز روو تصممم وایشمم

 پر محبت و ملتمس بهم چشم دوخت یبودم.با نگاه ایپور میکرد.تو فکر تصم
 و گفت:

زومو .باوای.من بهت عالقه دارم شسیتجربه هم ن ی.حتسیه*و*س ن هیکن  باور
 نگاهش هنوز روم ثابت بود. یبه عقب برداشت.در حال یرها کرد و قدم

شتم  یحس بد دونمیحرفاش نم دنیشن از سر یبیخوب.بغض عج ایدا اغم به 
س سالن ر ستام به در  ون بود که بد دهیاومد.نگامو ازش گرفتم و حرکت کردم.د

 :دمیبرگشت حرفشو شن
رس اد هیبه خودت.فردا برات  دیشمما ای یفرصممت بهم بد هی یخوایاگه م وایشمم

 اونجا. ایب فرستمیم
که  سیدرد پام ن گهید کردمیمکث وارد سمممالن شمممدم.حس م یلحظه ا بدون

بود که جلو چشمممام قرار داشممت.حرفاش رو تو ذهنم  ایناتوانم کرده.فقط پور
 .اصال تو حال خودم نبودم.کردمیمرور م

عقد جمع  یبه اطراف انداختم که متوجه شمممدم همه گرداگرد سممفره  ینگاه
 شدن.
تو حس و حال خودم نبودم  نکهیعاقد از تو سممالن پخش شممده بود.با ا یصممدا

 حرکت کردم. تیبه سمت جمع یول



شا م اکرر سته بودند و از دور تما ش وس و به عر کیافراد نزد یول کردندیافردا ن
 شده بود. ریبود.سر به ز دمیداماد گرد اونا حلقه زده بودند.غزل در د

 یشممونیشممونم احسمماس کردم.اوونقدر ذهن پر یرو رو یلحظه لمس دسممت هی
 داشتم که با لرزش بدنم به سمتش برگشتم.

 ؟یدیبابا.چرا ترس هیرو به رو شدم که گفت:چ هینگاه متعجب هان با
وحشممت زده که در حال اروم شممدن بود  یا افهیکردم و قباز و بسممته  چشمممامو

 بابا. دمی؟ترسیتوئ هیهان یگفتم:وا
 هان؟ یهواخور یریتنها تنها م گهیزد و گفت:حاال د یلبخند

 .میبر ییتنها می.گفتیمشغول گهیگفتم:بابا تو که د یلبخند با
له رو م لبخندش باار االن ب به گهیپر رنگ تر شمممد که گفت:ااااا  تا   اهگیجا.

 دست و کل و سوت بلند شد. یعروس و داماد نگاه کردم صدا
 کردم. یخوشبخت یدوستم ارزو یزدم وبرا یاز شاد یلبخند

 یلوکردم ج ی.سممعرسممهینوبت توهم م میبر ایرو گرفتم و گفتم:ب هیهان دسممت
 .یهر ازگاه گرفتمیلب به دندون م نکهیراه برم.با ا یکامال عاد هیهان
ند با فت:ا یلبخ مت گشممماالیگ هومن در  میدیکه د میجون رفت یتی.سمم

 ازمون استقبال کرد. یآ*غ*و*شش به خواب رفته.با لبخند
عروس وداماد  میجشممن رو تقد یجشممن نمونده بود که کادو انیبه پا یزیچ

 افکار. نیکنم از ا یبه خونه برسم تا خودم رو خال خواستمی.فقط ممیکرد
تاقمون  یتیب*غ*ل گ و هومن ر ار میدیخونه رسمم به به ا جدا کردم و  جون 
 اون رفت. یبدرقه  یکرد و غزل هم برا ی.بهداد هم خداحافظمیرفت
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 که چقدر خسته بودم.هم جسمم.هم فکرم.هم روحم. اخ
س دمیاتاق رس به صب  رونیدرد پام رو ب یکه با نف سوزش هیدادم.ال م ش لحظه 

 .شدیقطع نم
 یلباس شمممدم.به پام نگاه ضیتختش گااشممتم و مشممغول تعو یرو هومن

 از جلو چشمم گاشت. یلمیکردم.تمام اتفاقات مرل ف
س تخت نشستم.چند تا نف یبود.دستام رو گرد صورتم گااشتم و رو یشب چه
 دادم. رونیب یاز کالفگ قیعم

ساس کردم تمام دردم رو به تخت  سرم رو به عقب بردم و به تخت رسوندم.اح
 دبسته ش یچشمام به اروم یداشتم ول یشونیذهن پر نکهیتقل کردم.با امن

صدا یکاینزد ش داریهومن ب یسحر بود که با  سنش بود.  ری هشیشدم.بازم گر
به سمممت تخت برگشممتم.نگاه به دهانش دادم و  پام کردم که د یرو   گهیبه 

از  یول کردمیم شیبودم خونه ضممدعفون دهیرسمم یوقت دینداشممت.با یسمموزشمم
 رفت. ادمی ادیز یگخست

 یرو با خودم برداشتم و برا هیاول ی.جعبه کمک هانییتخت پاشدم و رفتم پا از
س نکهیا سمت اتاق رفتم. نهیزخم پامو نب یک سمان کوچ هیبه  نجام دادم ا کیپان

 و جعبه رو سرجاش گااشتم.
 ایامکانش هست پور یعنیکه  کردمیفکر م نی.مدام به اومدیبه چشم نم خواب

 بهم عالقه داشته باشه.
سنج تمام ستفاده دمیجوانب رو  سوا ختر همه د نیکنه ا یتجربه ا ای.اگر بخواد 

 .سین میمال طیهم که از من بهتره پس بخاطر شرا شیچرا من؟وضع مال



شتن م یول سیتا به باور دوس دا شقش ب وایش گفتمیبا خودم م دمیر  یشاگه عا
قت  یخ*ی*ا*ن*تکه  رمی؟گیچ نه اونو با من ازدواج ک نکرد و خواسمممت 

ودم به خ گهیفرصممت د هی دیبگم.اصممال من با هیمسممئله روو به بق نیا یچجور
 کار کنم؟ یچ ایحق رو دارم.خدا نیا یعنیبدم؟
 چشمامو بستم. کالفه
 دمیرو شن ییصورتم احساس کردم.کم کم صدا یرو روو یفیدستان ظر لمس
 یوابخیبگوو چقدر م ری.اهان موهاش رو بگنین عمه.افرک دارشی:بگفتیکه م
 ؟یمامان

بهش  ی.لبخنددمیصممورتم د کیباز کردم که صممورت هومن رو نزد چشمممامو
زدم و لبم ر سمممت دسممتاش چرخووندم چند تا ب*و*سممه زدم.از تخت جدا 

 ییگفتم و سمممت دسممتشممو یری.صممبح بخدمیرو لبخند زنان د هیشممدم و هان
صورتم رو تو  شونیمونده بود موهام پر یباق شمیاز ارا ی.کمدمید نهیا یرفتم.

 فقط لباسمو عوض کردم. شبیکه د دمیرس جهینت نیه آن به ایاطرافم.
شو از ست شدم که هان یید  کردن من داری.فکر کنم هدفش بدمیرو ند هیخلرج 

 رونیتم وبدوش گرف هیبوده.حولم رو از کمد برداشممتم و سمممت حمام رفتم.
تام که به دس یبا نرم کننده ا یو در حال نییتنم رفتم پا یاومدم..با همون حوله 

 .کردمیزده بودم مشغول بودم اطرافم رو برانداز م
.مگه سمماعت چنده؟به سین یاز صممبحونه خبر دمیاشممپزخونه شممدم که د وارد

و صممبحونه  دمیخواب نایتر از ا ریصممبحه.من که د 9 دمیسمماعت نگاه کردم که د
 بوده. ایبرام مح
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ستم صدا یزیخودم چ خوا شن هیهان یاماده کنم که  سرم  شت  .به دمیرو از پ
 باشه زن داداش. تیسمتش برگشتم که گفت:عاف

ش یلبخند سالمت با .بعدش با جمع کردن لبام گفتم:کو زمیعز یزدم و گفتم:
 معرفت؟ یزن داداشت ب یصبحونه 

ه ک ی.در حالمیخورد اطیوز صبحونه رو تو حخنده به سمتم اومد وگفت:امر با
مدیبه سمممتم م فت:مش رضممما تو  و کالهمو از رو سممرم برداشمممت و گ

 .یاین ینجوری.حواست باشه ااطهیح
 مگه نه؟ نیلبخند گفتم:حواسم هس بابا.شما که صبحونه رو خورد با

نه من هنوز نخوردم.پس فکر م یاخم  یبخاطر چ یکنیکرد و گفت:متاسممفا
 صبحونه رو. میدم؟بدو لباستو عوض کن که دور هم بخورکر دارتیب

 ینگر یکردم وو سمممت اتاق رفتم.دامن بلند مشممک دیلبخندم حرفش رو تائ با
ش یرنگ یرو با بلوز اب سر  یشال اب هیباال بردم  پسی.موهامو با کلدمیپو هم به 

 حرکت کردم. اطیزدم وبه سمت ح
صبحونه تو ایخوب یهوا چه سبهیم یلیهوا خ نی.واقعا  سمت مچ نه صبحو زی.

 بودن حرکت کردم. دهیبه استخر چ کینزد اطیاز ح یکه گوشه ا یا
 گفتم:هومن کجاس؟ هیبر لب نشستم وخطاب به هان یلبخند با
.االن سمماعت رفتن به پارکه.با مامان رفتن گهید شممهیگفت:مرل هم یلبخند با

 پارک.
 صدقش رفتم. قربون یرو پر رنگ تر کردم و تو دلم کل لبخندم

 یدرسممت برا یزیبرنامه ر هی دیو با شممدیشممروک م دیترم جد گهیماهه د کی
 .کردمیبه درسام م دنیرس



 .یکاری.کالفه شدم از بشمیمشغول م یترم کم نیا دنیبا رس بازم
به خارج از کشممور رفت.پس فکر کنم  لشیتحصمم یهم که بخاطر کارا هین ها
ص یبرا ست و  هیبره.از  ندهیماهه ا هیتا  لیادامه تح بابت خوبه که بهداد اونجا

 هواشو داره.
به  بیعج یآن واهمه ا هیرو خوردم و سمممت اتاق حرکت کردم. صممبحونه

 یکار کنم؟از رفتن ترسمم یادرس روبفرسممته چ ایسممراغم اومد.اگه امروز پور
من هنوز تکلفم با خودم روشممن  ی.ولایاز رو به رو شممدن با پور ینداشممتم حت

 نبود.
شتم  یکردم.شمک افتیرو در یامیبعد از ظهر بود که پ 5 یحدودا سماعت ندا

ن آ هینداشممتم. ی.اصممال اضممطرابومدیبه سممراغم ن یحسمم چیه ی.ولاسیکه پور
 رفتم. میتفاوته.به سمت گوش یب زیشدم که نسبت به همه چ یادم

شمممارش رو  نکهیخودشممه.با ا دمیادرس فهم دنیرو باز کردم وبا د اممیپ جعبه
 .اینبود به جز پور یکس گهیخب د یده بودم ولنکر ویس

رو سممر جاش گااشممتم.نوشممته بود همون ادرس قبل  یو گوشمم دمیکشمم ینفسمم
 همون ساعت.

رابطه  نیاز ا یهدف مشممخصمم یکه برم ول خواسممتمیرو بگم واقعا م راسممتش
 .کردیبود که کالفم م نینداشتم و ا

جون  یتیوقت گ چیه نکهینداشممتم هومن رو با خودم ببرم .با ا میتصممم نباریا
 .گفتمیبهش م یزیچ هی دیبا یول یایم یو ک یریکجا م دیپرس ینم
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 امخویجون گفتم که م یتیسمماعت قبل شممروک به اماده شممدن کردم.به گ همون
 (.ی)اونم چه دوستنمیاز دوستام رو بب یکی
 هیگ.رن یمشک یبا شال ساده  یمشک نیج هیو دیساده زدم.مانتو سف پیت هی

 .دمیهم انتخاب کردم وپوش دیکفش اسپورت سف
 ادم.رفتم و راه افت نمیکردم وسمت ماش ی.خنده اپینه به اون ت پیت نی.نه به ا

کردم  پارک یرو گوشه ا نی.ماشدمیشاپ موردنظر رس یکه به کاف دینکش یطول
نداختم.کنجکاو بودم که چرا  یشمممدم نگاه ادهیپ یو وقت به اطرافم ا متعجب 

 .کنهیو انتخاب مر نجایا
 ومدهیهنوز ن ایدنبال کننده اطرافم رو نگاه کردم.پور یکافه شممدم و با نگاه وارد

وجهم رو مرد ت هی یگاشتم که صدا زیچند م نی.از بنمیکجا بش دونستمیبود.نم
 جلب کرد.به سمتش برگشتم که گفت:

منتظر جوابم باشممه دسممتش رو به  نکهیا ن؟بدونیهسممت ایمهمون اقا پور شممما
 اخر. زیاون م نییگرفت و گفت:بفرما یسمت
 نباریقبل بود.ا زیحرکت کردم.همون م زیبزنم و به سمت م یکردم لبخند یسع

 نشستم و منتظرش موندم ایپور یمن جا
جوون مشغول صحبت  یروبه روم چرخوندم.دختر و پسر زیرو سمت م نگاهم

 یخندلب دنشنی.از دکردندیرو رد و بدل م نشونیببودند.چقدر با ذوق صحبت 
 بر لب نشوندم.

ه بخاطر بلک تشونیغبطه خوردن به موقع ایدادم نه بخاطر حسرت  رونیب ینفس
به م نایکه منم هم یروز یاداوری که کردمیرو تجر کار خودم غرق بودم  .تو اف

 توجهم رو جلب کرد. یسرفه ا یصدا



شتم که با لبخند ز با سمتش برگ سته  ایورکه بر لبان پ ییبایهمون لبخند به  ش ن
ل دادم.مر لشیتحو یبود رو به رو شممدم.لبخند رو از لبانم برنداشممتم و سممالم

 اسپرت. پیت هیبا  شهیهم
جوابم رو داد و رو به روم نشممسممت.با خنده گفت:خوش  بایهمون لبخند ز با

 امروز؟ یبرخورد شد
اگه تو حس و حال  دیشممدم که خوب ازش اسممتقبال کردم.شمما متوجه خودمم

نبودم  مونیباهاش داشممتم.به هر حال پشمم یا گهیبرخورد د دیخودم بودم شمما
 در حقم کرد. یلطف بزرگ شبیچون د
 .گهینم یزیوچ کنهینگام م رهیشدم که خ متوجه

با لحن یکم ماده  یخوودم رو جم وجور کردم و   دنیشمممن یگفتم:من ا
 اونروزتون. یحرفاتونم.البته به جز حرفا

شد و گفت: یجد اونم صم یعنیتر  امه مکث کرد و اد یبازم ..کم نیگرفت میت
 ن؟یداد:بازم عشق رو تجربه کن

ستمینم ستش نبود.ر نیگفتم:منظورم ا یفکر کنه پس کامال جد ینجوریا خوا ا
مه دادم.من نم دمیلبم رو جو یمن ..کم حق رو  نیکه ا دونمی.نم دونمیو ادا

متفاوته و بخاطر  یمن کم طیاروم تر کردم لحنم و گفتم:شممرا ی.کمانهیدارم 
 .رمیبگ میعجوالنه تصم خوامینم نیهم
به حرفام گوش  به که متوجه شمممدم در کمال دقت  با دقت نگاه کردم  چهرم 
ه رابط هی شممهیم ینجوریا یکنی.فکر مدونمینم یزی.ادامه دادم:من از تو چدهیم

 .میبه شکل گرفتنش داشته باش لیکه تما یرو شکل داد تازه در صورت
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به اطراف نگاه کرد و  یبه چهرش منتظر جواب بودم که کم رهیاز حرفام خ بعد
 جلوتر اومد.

گفت:من امروز اومدم که از خودم بگم.حق  شدیم دهیکه تو چهرش د یتیجد با
 .سین قیکامل و دق یدونیاگه م ای یدونیاز من نم یزیباتوئه.تو چ

کرد و ادامه داد.من تنها فرزند خانواده ام. درسممم تموم شممده.تا االن هر  یمکر
 یازیبرات باز کنم.چون ن خوامیبوده.گاشممتم رو نم ایخواسممتم برام مح یزیچ

 نداشته باش. یپس به گاشتم کار یباش ایپور نی.تو قراره با اسین
 .نیبگ ییزایچ هی دیافراد مهمه.پس با یگاشته  یگفتم:ول یمکر بدون

 محدود رابطه داشته. یکه با افراد یکالفه شد که ادامه داد:فکر کن پسر یکم
 .یهنوز هم رابطه داشت شیتا چند وقته پ یگفتم:ول تیقاطع با
با  هگیکامال خونسممرد گفت:من نگفتم د یابروش و لحن یتا هیباال دادن  با

س شتم ول یک ضمن اگر منظورت اون دخترنه  یرابطه ندا شته.در  که  هیمرل گا
بود  مهمونم یبود که مدت یمیدوست قد هیبگم که  دیباهاش بودم با یتومهمون
 و رفت.

 بگم از خودم؟ یچ گهیگه؟دیداد:د ادامه
 ریاومد ازش بپرسممم سممر به ز شیخودم پ یروو که برا یسمموال خواسممتمیم

ردم ر بلند ک ؟سرمیادامش بد یخوایرابطه بودم تا کجا م نیگفتم:اگه خواهان ا
 باارم؟ ارتیدر اخت خوامیکه م یفرصت نیاز ا هیو ادامه دادم:هدفت چ

ست اوردنته.تا جا یو کامال جد یمکر بدون که  دمیادامه م ییگفت:عدفم به د
 بهت برسم.

 برقرار شد. نمونیسکوت ب یکه لحظه ا انشیب یجد یاونقدر



از کجا شروک  دیاشنا بشم با شتریب ایپور نیشرمنده گفتم:اگه بخوام با ا یلحن با
 ؟یخودت رو اثبات کن یخوایم یکنم؟چجور

ست و گفت:کاف یلبخند ش .چند تا  یزمان کوتاه بهم فرصت بد هی هیبر لبش ن
 .نه ای میادامه بد یبا توئه که بخوا می.چند تا برخورد.بعدش تصم دارید

هنوز  نکهیاعالم کنم با ا هیموافقت اول هیگرفتم که  میبگم.تصم یچ دونستمینم
اورش هنوز ب نکهیچرا.با ا دونمیبودم نم یقلبا راضمم ینگرفته بودم ول میتصممم

 .یفرصت چند هفته ا هینکرده بودم گفتم:باشه.
 درخواست. هیگفت:فقط  طونیش یرو پر رنگ تر کرد و با لحن لبخندش

حالخودم گفتم درخواسممتم د با ندل یاره.در  ند م یکه از رو صمم  شمممدمیبل
 یزیچ یکه هر بار اومد یکرد و گفت:متوجه شممد زینگاه به م هی ؟یگفتم:چ

 یزیو چ ینیفاجعه هسممت که تو کافه بشمم هیاز نظر من  نیا میسممفارش نداد
صندل ی. در حالیسفارش ند ست شدیم یکه از رو  اگه امکانش  یادامه داد:را

 مدت. نیتو ا اریهومن رو با خودت ن هست
 گفتم:چرااااا؟؟؟؟ یاز حرفش متعجب شدم که با اخم یکم
 یبا صممحنه ها سیگفت:خوب ن طنتیپر شمم یو با لحن سممتادیبه روم ا رو

 داره. یعشقوالنه رو به رو شه.اخه بداموز
با اخم از جار بودم  حال انف گه ا یحرفش در  بل گفتم:ا ند تراز ق که  هینجوریت

 صحنه ها برخورد کنه. نیبا ا سیمادرشم راغب ن
شن کیشل شم اومد.در حال دمیخندش رو  که خندش  یکه گفت:نه واقعا خو

ندارم با اومدنش فقط به خاطر  یمشممکل چیگفت:من ه رسمموندیرو به اتمام م
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 یکه دسممتش رو به سمممت خروج ی.در حالینباشمم رشیخودت گفتم که در گ
 ؟یبر یخوایگرفته بود گفت:نم

 به یکه با لبخند خوردمیاخمام رو باز نکرده بودم و از دسممتش حر  م هنوز
 همون لبخند بدو ورودش گفت: ییبایز

با ماتو.صممورتش رو بهم نزد با به گوشممم نزد کیوا کن اون اخ  کیکرد و 
 نفس هاشو حس کردم که گفت: یکرد.گرم

 و خودش رو ازم دور کرد. یفتیاونوقت از چشم م یشیم زشت
ست و به چهرش نگاه کردم که گفت:ا یلبخند ناخوداگاه ش سته د نیبر لبم ن ر

 .زمیعز
له شمممد.در جوابش چ نه خا با پسممر  قدم  یزیبا مت در به سمم نگفتم و 

 کردم یاروم یبرداشتم.همزمان با من خارج شد.بدون نگاه کردن بهش خدافظ
 جواب ازش جدا شدم. دنیوبدون شن

سافت سرم نگاه هیکردم که  یرو ط یم شت  شدم  یلحظه به پ کردم که متوجه 
و حرکت نکرده.دسممتش رو باال اورد و با تکون دو انگشممت  سممتادهیدر ا یجلو

 رو بهم نشون داد وحرکت کرد. میجواب خداحافظ
 .دمیدیزود تر پشت سرم رو م یمنتظر دونستمیخودم گفتم اگه م با

 دونمیداشممت.نم یخاصمم یانرژ هیچرا از بودن باهاش ناراحت نبودم. دونمینم
 .دادیبهم دست م بیعج یارامش یول
 راه افتادم. عیو سر دمیرس نیماش به



 یتیخونه.وارد خونه شمدم که خواسمتم با گ دمیبود که رسم 9 یحدودا سماعت
صحبت کنم که هرچ شن یصدا کردم جواب یجون  سدمین شپزخونه امد  هی.ا از ا

 گفت: یو با استقبال گرم رونیب
 یشممماره  یهر چ ایمادر اقا بهداد.گو یجان رفتن خونه  هیخانم و هان یتیگ

 .نیشما رو گرفته بودن جواب نداده بود
ش یلحظه ا بدون شارژ  رهیاوردم وخ رونیرو ب میمکث گو صفحش موندم. به 
شده بود.اخ میگوش شماره  یتموم  سمت تلفن رفتم و  شدم. سف   یگفتم ومتا

 :دمیپرس یکیبوق جواب داد.بعد از سالم وعلرو گرفتم.بعد از چند تا  هیهان
نه؟.........اره شمممارژ گوشمم نیگردیبرم یجون ک هیهان تموم شمممده  میخو

تازه رسمم نه  باشممدمیبود........... نه  له ا نی........ نگران  سین یمسممئ
 هومنم.........باشه قربانت خدافظ.

زود .خدا کنه هومن انیم گهیرو قطع کردم.پس تا دو سممه سمماعت د یگوشمم
ود ز دونمیم دیبع هیاون عاشممق شمملوغ کنمیفکر نم ینشممن.ول تیبخوابه و اذ

 بخوابه.
س کالفه سمت اتاقم رفتم.لبا شدم و  سنییکردم و رفتم پا ضیتعو یبلند   هی.از ا

 گرسنم بود. یکه حساب ارهیدرست کرده ب یزیچ یخواستم اگه شام
ش سممفار یزیچ میتکه داشمم یکه تو دوتا مالقات دمیرسمم ایآن به حرف پور هی

که  یبر لبم نشست و تو اشپزخونه منتظر موندم.با سرعت عمل ی.لبخندمینداد
س شت ظرف ن هیا شکر میدا  یساعت کتلت و تمام مخلفاتش رو اماده کرد.ت

 داشت. یکردم و مشغول شدم.واقعا دست پخت عال
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به رو تلوز شمممامم فه رو  به اون  نینشممسممتم.از ا ونیرو خوردم و کال نال  کا
 شممدم.خودم رو به ونیتلوز یتماشمما الیخینشممد و ب بمینصمم یزیچ یکانال.ول

ر مطلق فک یکیتخت افتادم.چشمممامو بسممتم که در تار یاتاقم رسمموندم و رو
صم ی ندهی.اندمی.به ااراتمی.به اختزیکنم.به همه چ ر به  دموگرفتم خ میهومن.ت

 میراض ایدادم وگفتم.خدا ونریب یبسپارم.پوف ایپور یدست فرصت چند هفته ا
و اونور شمممدم که باالخره خوابم برد.فارغ از تمام  نوریتو.اوونقدر ا یبه رضممما

 افکارم شدم.
صدا یشدم ول داریسحر بود که ب یکاینزد هومن.به تختش نگاه کردم  ینه با

ه دهانش ب کینزد رشیش شهیوش دهیتختش خز یفرشته گوشه  هیمرل  دمیکه د
به ارام بار ب*و*سمم یقرار داره.سمممتش رفتم و  ند  لب زمزمه  ری.زدمشیچ

 .یپسرم قند عسلم.فدات بشم اله کردمیم
شن یصدا شدم ودر  ی.مکردمیاذان رو  صداش دادم.از جام بلند  کردم ودل به 

شا یحال شتم از تما سرو یکه لبخند بر لب دا سمت  شت سیهومن از   یبهدا
 یبغضمم نباریحامد رو گشممودم.ا یبق عادتم سممجاده گرفتم وط ییرفتم.وضممو

به سمراغم اومد.نمازم رو خوندم و بعد از خوندن  بیعج ینکردم.حس ارامشم
که توبرنامم جا داده بودم شممرووک به صممحبت با خدا کردم.ازش  ییها هیدعا

 .دی.بعدش نوبت به حامد رسادیب شیبرام پ رهیخ یخواستم هر چ
کردم وگفتم:حامدم  یکه بر لب داشممتم به سمممت عکسمممون نگاه یلبخند با

اگه  دی. شمماکنمیرو چقدر حس م تیخال یبعد از رفتنت جا یدونیخودت م
شامل  یول ومدمیوجود هومن نبود از پا درم ایبخاطر لطف مادرت  لطف خدا 

 دی.شایدونیخودت م دونمیرو بگم که م یزیبهت چ خوامیحالم شد.راستش م



شممکسممت بخورم.راسممتش دوس دارم تجربش  دیعشممق نباشممه.شمما ی ربهتج
دوسممش دارم نه  گمی.حامد نمییوفا یناار به حسمماب ب کنمیکنم.خواهش م

ص ی..ول ص یارامش خا صمشهیم بمیدر بودن کنارش ن  یمی.مطمئن باش هر ت
جاتو پر  هتونینم چکسمیتو قلبمه.ه شهیتو هم ی.جازمیعز گمیبهت م رمیکه بگ

نه.مطمئن  جا باشک جا ییهر کسممم بخواد  نه  باز ک تو ر بهش  یتو قلبم 
شکدمینم سراز ی.قطره ا شمام  ض ریاز چ شتم نه ناراحت بدم.به  یشد.نه بغ دا

زرگ ب ی.حامد کاش اونقدریبزرگ بشمم دوارمیام گفتیحرفش افتادم که م ادی
 .رمینگ یعجوالنه ا میشده باشم که تصم

به خودم وخودش داده بودم  که یفرصممت یبرا ایروز گاشممت وباالخره پور دو
 دست به کار شد.

 دنیبعد از ظهر بود که هومن رو حمام برده بودم و مشممغول پوشمم 4 یطرفا
 یچرا ول دونمی.نمدمیشممن میرواز گوشمم امیپ افتیدر یلباسممش بودم که صممدا

هومن رو تنش کردم.بعدش  یخوشممحال شممدم.با ناز و نوازش مادرانه لباسمما
ب*غ*لم فشارش دادم وقربون صدقش رفتم که  تو یب*غ*لش کردم و اونقدر

شد.در حال ندشخ یصدا شدم  یبلند  شتم بلند  که هومن رو تو ب*غ*ل دا
به لب جعبه در میوسمممت گوشمم باز کردم ومشممغول  افتیرفت.لبخند  رو 
 خوندنش شدم.

ل سمممالم عت  یدیبر  خت.راس سممما ب ب 6خوشممم نس   نیبه ا ایبا اژا
 ادرس...........فعال

 اژانس؟در جوابش فرستادم:چرا با -
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 .چرا با آژانس؟؟؟؟؟؟؟؟س
با هومن صممحبت م امشیکه منتظر پ یدر حال قهیاز چند دق بعد  ردمکیبودم و

 به دستم. دیجوابش رس
 کنم. تیخودم همراه خوامیم زمیعز
 .میایکنم فرستادم:باشه پس با هومن م یریحالگ هیاووووو.خواستم -

سمت ا نیرو زم هومن شتم و رفتم که زود تر از قبل جواب  اشیسباب بازگاا
 داد.

سباب شتاقانه جعبه  ایباز ا ست هومن دادم وو م م رو باز کرد افتیدر یرو به د
 که عکس العملش رو متوجه بشم.فرستاده بود:

 .شمیکه خوشحال م شیاری.اگه بیعال چه
 بابا.چه مشتاق. نه

هومن  یل.وشدمیزودتر اماده م دیبا نباریرو فرستاده بود.ا یحیباغ تفر هی ادرس
 یبرا یجواب هی دیبا یول کنهیجون مشممتاقانه قبولش م یتیگ دوونسممتمی؟میچ

 رفتنم داشته باشم.
با خودم ببرمش.درسممت نبود  نکهیندارم جز ا یچاره ا دمیفکر کردم و د یکم

 هومن رو وبال گردنشون کنم.
ه در ب یحال تقه ا نیهم.در شدیم تیخودش اذ ینداشتم ول یبردنش مشکل با

 جون خندون وارد شد. یتیخورد وگ
با لبخندزمیسممالم عز- تاق  یکردم.در حال مشیتقد ی. جوابش رو  که وارد ا
 سمت هومن رفت میم*س*تق شدیم

 .یناز نقدریمادر به فدات که ا ینگا قند عسلم کن.اله ی:واوگفت



 ذوق کرد. یجون کل یتیگ دنیبلند کرد واونم با د نیرو از زم هومن
 میربا پسممرم ب میخوایگفتم:امروز م رفتمیجون م یتیکه به سمممت گ یحال در

 گردش.
 زنان گفت:چه خوب. لبخند

که  یتیبا گ ینجوریخواسممتم ا یچرا ول دونمینم باشممم  حت تر  جون را
ند روزه پ که چ برم اونو  خوامی.مدمشید شیگفتم:راسممتش همون دوسممتم 

صرار داره ب ستادهیکه رو به روش ا ی.در حالنمیبب شنا ب شتریبودم گفتم:ا ا هم ا
 .میبش

هومن بند کرده  یکه دسممتم رو به نوازش موها ینکردم.در حال یمخالفت منم
که تنها نباشممه.با خودم فکر کردم االن راجب  رمیبیبودم گفتم:هومنم با خودم م

 که .... پرسهیدوستم م
که گفت:مادر یتیگ یلحن جد با به رو شمممدم  چرا  گهیهومن رو د جون رو 
 ما تنهاس؟ شیپ یعنی؟یبریم

جد یچ موندم قدر  باه یبگم.اون کار اشممت که فکر کردم  فت   اگه کنمیم یگ
 هومن ر ببرم.

نه گ با باشمممه خ شیجون پ یتیلبخند گفتم: جهات  یاز همه  المیشممما که 
 بسپارمش به شما. رونیهر دفعه خواستم برم ب سیخوب ن یراحته.ول

 یرب یمادر.از امروز خواسممت یحرفا زد نیتر از قبل گفت:بازم که تو از ا یجد
 به خودم. شیسپاریهومن ر م رونیب

http://www.roman4u.ir/


 راحت التی.پس خمیکنم که ماهم در برابر هومن مسممئول یاداوری سین یازین
 میریگفت:من و پسممرم با هم م دیب*و*سممیکه هومن رو م یراحت.در حال

 .زمیییییییییگردش مگه نه عز
ن ند و ب یچ گهید دممو مدین رونیبگم.اصممال حرف تو دهنم مو با ابراز و .

ر از دسممتم ب یکار یجون.من جز ابراز شممرمندگ یتیگفتم:ممنون گ یشممرمندگ
 .ادینم
ند با مان از دسمممت تو شمم یلبخ فت:ا  نیبا ا یکنیم ریکه ادمو پ وایگ

تا با دوسمم مادر  به  فت:خو ندون تر شمممد و گ فات.خ نا  یدیجد یحر اشمم
روک .بعدش که کالسات شحهیتفر هی.خودش شهیپر م تییتنها ینجوری.ایبش

شه د سته ا گهیب ستفاده کن.از نیپس از ا رونیب یبر یتونینم یخ بابت  وقتت ا
پارک دلم وا  برمشیبچه مونس منه.هر صممبح که م نیراحت.ا التیهومنم خ

 .کنمیذوقش م ی.کلشهیم
لطفت رو بهم  شممکرت که ایبا محبت بشمممه.خدا تونهینفر چقدر م هی یعنی
سونیم صمیر ستم کنم حتما به گ ندمیدرمورد ا یگرفتم اگه اقدام می.ت  یتیخوا

در  ستمدونیم نکهیبگم.با ا یزیچ اینبود راجب پور حیاالن صح یجون بگم.ول
به گ رمیبگ یمیکه بخوام تصممم یصممورت  ترهب یجون بگم ول یتیروم نشمممه 

 نظر بدن وبدونن. ندمیازندونستن بود.حق اونا بود که راجب منو وا
 ار کنم.ک یچ دونستمیکردم.نم یزدم و تشکر یبرابر محبتش فقط لبخند در

بود که کارم تموم  5.15 ی.حدوداشدمیاماده م عیسر دینداشتم .پس با یووقت
 .خوردمیبرنم کیبود اگر به تراف 6به باغ حداقل  دمیرسیشد.تا م



سپرت خبر پیاز ت نباریا سف هیبود. یخانم هینبود. یا ست دیمانتو  سه ربع  نیا
سورمه ا ست یانتخاب کردم که با نوار  شده بود.با  نشیاطراف ا  هیدور دوخت 

 یسورمه ا یروسر هیشال  یبه جا نباریکاملش کردم.ا یساق دست سورمه ا
 نی.جردکیم یینماخود نشیدر زم دیسف یبه سر زدم که با نوار ها شمیساتن ابر
ست و ا فیبا ک یسورمه ا ستونه  هیما کفش هم هم که  پام  دیسف یکفش تاب

 دو رنگ. نیداشتن ا یکردم.خوب بود.تضاد خوب
ستوور با طبق س سیسرو هی قهی.بعد از چند دقرفتمیبا اژانس م دید وار که اومد.

 .میشدم ادرس ر دادم به راننده و راه افتاد
دم ش ادهیپ نیشدم.از ماش ادهیباغ مورد نظر پ یبود که جلو قهیدق6.10 یطرفا

ها جا چه  با خودم گفتم:تهرون  گاه کردم. به اطراف ن ما خبر  ییو ته و  داشمم
 حرکت کردم. ی.سمت ورودمینداشت

 ییقرار داشت که دختر وپسر ها ییها قیبود.هر دو سمت باغ االچ ییبایز باغ
به صممورت اک ند.وا حیو تفر فیمشممغول تعر یپیجوون  جا نیبب یبود رو  ک

انتخاب  ر ییجا نیگفتم که همچ ایبه پور راهید و بب یانتخاب کرده.تو دلم کل
رو  میگوشمم رفتمیکه به جلو م ینبود.در حال یکیمناسممب من  شییکرده.خدا

نفر از  هینخورده بود که  شممتریرو گرفتم.چند تا بوق ب ایپور یدراوردم وشممماره 
 یبا لبخند ایپور دمیتند به سمتش برگشتم که د ییپشت بازومو گرفت.با اخما

 بهم زل زده.با خنده گفت:
 زم؟یعز یچطور
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رو قطع  یگوش عیسر یبا حرکت یدستم به گوش هیکه هنوز تو شوک بودم و  من
 .نینداده بودم که گفت:اخماشو بب یکردم و بهش نگاه کردم.هنوز جواب

همون اخمم اشمماره به بازوم کردم که هنوز تو دسممتاش بود.نگاش رو سمممت  با
 بازتر بازومو رها کرد. یدنگاهم برد و با لبخن

 گفت:خب حاال جواب سالم. بعدش
 ؟یکجاست منو اورد گهید نجای.اکیدادم و گفتم:عل رونیبا حر  ب ینفس
 کرد و گفت:اول وا کن اون اخماتو تا بگم. یاخم

 زدم و گفتم:بگو حاال. یشینما لبخند
صنوع با سته م شه قبول.به اطراف نگ یبود ول یباال دادن ابرهاش گفت:در اه با

فتم .اگه گمونمینم نجایا یلیپاتوق منو دوسممتامه.در ضمممن خ نجایکردوگفت:ا
 نفر اشنات کنم. هیبا  خوامیچون م نجایا یایب

 خوادیرو م گهید یکیبودم و با خودم گفتم:هنوز با خودش اشنا نشدم  متعجب
 کنه. یمعرف

 .گهید میبر ایب یهست یدراز کرد و گفت:خب معطل چ یرو به سمت دستش
 نگفتم ودنبالش به راه افتادم. یزیچ
از  یپیکه اک سممتادیا یکیعبور کرد و درسممت رو به رو  قیوسممط چند تا االچ از

 دختر وپسر در اون قرار داشتند.
 نفره؟ هی یگفتم:مطمئن ای.بعدش با طعنه خطاب به پوریعل ایخودم گفتم  با

 .یاشنا بش شونیکیکرد و گفت:اره تو قراره فقط با  یا خنده
 باشه. یگیکه م نطوریلب گفتم:خدا کنه هم ریز



که اکرر افراد ازجاشممون برخواسممتن وسممالم کردند.منم در  میجمع شممد وارد
 کردم . یجوابشون سالم اروم

 من. یوایاز ش نمیگفت:خب ا هیخطاب به بق ایپور
 یاه.بعدم نگممیجان.مر وایاز دخترا به سمتم اومد و گفت:خوشبختم ش یکی

 .نی.در جوابش گفتم:ممنون.همچنامیپور یابج ییجورا هیکرد و گفت: ایبه پور
 .یکه گفتم قراره باهاش اشنا بش میمر نمیگفت:ا یاروم یبا چهره  ایپور

 ایو بالله بگ ایجون دم در بده. ای:پورگفتیاز پسممرا بلند شممد که م یکی یصممدا
 تو.
 تو. میالله که اومد ایبا خنده گفت: ایپور
سره..لبخند یلحن بامزه ا چه شت پ شوندم و مر یدا  منو با خودش میبر لبم ن

با هم سمت پسرا رفت نشست. ایبرد وکنارش نشستم.پور قیاز االچ یبه سمت
را سخوشگل بودن.پ یدخترا براندازشون کردم.الحق که همگ ی افهیبه ق ینگاه
م رو نگاه تاداشمتن.به همه نگاه کردم  یعال پیت ینداشمتن ول یادیز تیجااب

ه کامال اروم ک یبا چهره ا یکه کنارم نشممسممته بود ثابت کردم.دختر میمر یرو
بابت خوشممحال  نیلبخند رو لبش ثابت شمممده بود.حجابش کامل بود و از ا

 گفت:چطورم؟ دینگام رو د یشدم.وقت
 گفتم:چطور؟ یلبخند با

حال شمممدم از د یلیجوابم گفت:خ در نتیخوشمم ته  ای.ازپورد قولش رو گرف
اقا  هیهستن. ایپور یمیصم یهستن دوستا نجایکه ا نایا یبودم.ادامه داد:همه 

 کرد وسرش شلوغ شده. ینامزد شیکه چند وقت روزه پ میهم داشت امکیس
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 .گمیرو م گه؟غزلیشده گفت:دوست تو بود د زیر یچشمان با
 نش؟یدیاره.د-

 یلو یکه اومد دمیشممن ای.البته از پوردمیتورو ند ی.ولشممونی:اره تو نامزدمیمر
 نتونست تو رو بهم نشون بده.

س یکم شدم و پر سیرو م ای:چند وقته پوردمیکنجکاو  بازتر  یلبخند ؟بایشنا
 .نیباش یمیصم یلیخ دیادامه دادم:با

 ایش پور.راستشهیم یسه سال هی.زمیعز سیوقت ن یلیبازتر گفت:خ یچهره ا با
 برداره. هیمن مرل  یبرا

اد:من شد و ادامه د ریشونم گااشت و گفت:از تو برام گفته.سر به ز یرو یدست
 .حرفاش.غم هاش.امیپور یدردو دل ها یشنونده 

 هی بایوگفت:من تقر دیمتعجب شممدم.تعجب رو توچشمممام د یحرفش کم از
 نیهم رو تو ایهست مطب دارم.پور یبزرگترم.رشتم روانشناس ایاز پور یسال5

شد دمیگروه د شنا  صم نکهی.تا امیو با هم ا شدم برا هی ادیز تیمیاز   یخواهر 
 .ایپور

اهاش ب نقدریا ایبوده که پور یحرفاش مشتاق شدم.پس شخص جالب دنیشن از
 هست. یمیصم

شت.مر به ش شدیبود که با حرف زدنش م یدختر مینظرم حق دا  بیعج یارام
 به دست اورد.

 ؟یساکت نقدریا شهیگفت:هم دیسکوتم رو د یوقت
کردم گفتم:راسممتشممو  طونیکه چشمممامو شمم یدادم ودر حال لشیتحو یلبخند

 نه. یبخوا



صدا نیداد و گفت:پس خوبه.در هم لمیتحو یا خنده شن ایپور یحال   مدیرو 
 که گفت:

 .گهید میشیماند جنتلمنز ما از حضورتون مرخص  زیدیجمع.ل یاجازه  با
ستاش با خنده گفت:اله یکی ش تیکه موقع رمیبم یاز دو سه دوتا کفتر عا ق وا

 .سیمناسب ن
با شمملوغ یدونیبه سمممتش رفت و گفت:م ایپور رضممما  کنمیحال نم یاخه 

 .امیبا ح سیجان.ن
 نیرو خدا.ا تو میگفت:بابا اب شممد گشممونید یکی.ایبا هم گفتن:بابا بح پسممرا

 تو؟؟؟؟ یرو از کجا اورد ایهمه ح
ند ونیدر م یکیکه  دخترا مت من  دنیمشممغول خ گاشممون رو سمم ند ن بود

 چرخوندن.
لت اب شمممدم.چرا ا یوا جا گام م ینجوریاز خ فت  ری.زکننین لب گفتم:خ
 طرفا. نیا یاریمنو ب گهیبار د هیاگه  ایپور کنمیم

.به دل کمی طوننیجون بچه ها شمم وایبود گفت:شمم دنیکه در حال خند میمر
 .رینگ
به ز یزیجوابش چ در با  ایشمممدم.پر رینگفتم و سممر  هنوز مشممغول کل کل 

 دوستاش بود که گفت:
 .گهید میبر واینشست.بعدم گفت:ش شهیجنبه ها نم یتو جمع شما ب بابا

ه دادم ورو ب لیبه جمع تحو یخدافظ هیبلند شممدنم به طبع همه بلند شممدن. با
 جان. میگفتم:خوشحال شدم مر میمر
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شت گفت:من ب ییبایلبخند ز با کرد تا از  متی.بعدم هدازمیعز شتریکه برلب دا
 خارج شدم.خطاب به هردومون گفت: قیاالچ
با لبخند نیخوش.بر روز که دور  ی.کممیکرد یازش خدافظ یبه سممالمت.
 گفت: ایپور میشد

 بود؟ چطور
 ؟ی:چدمیتفاوت پرس یب

 بود؟ یبود.چطور دختر میمر.منظورم ینه ک یخنده گفت:چ با
 خوب بود.ازش خوشم اومد. یلیگفتم:خ یلبخند با

 دار؟ید نیاونم تو اول ادیخوشت ب یکی.از سیکرد و گفت:زود ن زیر چشماشو
و  ادینفر خوشت ب هیاز  شهیبرخورد هم م هیباال انداختم وگفتم:نه.تو  یا شونه

 .یبهش عالقه مند ش
 .متعجب براندازش کردم که گفت:ستادیکه جلوم ا میبود دهیدر باغ رس به
تر شمممد و  کینزد کمی.ینظرت رو راجب منم بگ دیبا اس؟؟؟؟پسینجوریا

 .میگفت:تازه ما چند تا برخورد داشت
رم ندارم.اگ یکه گفتم:فعال نظر کردمیبه صممورتم حس م کیرو نزد صممورتش

 تا به وقتش. گمیداشته باشم بهت نم
 .باشه .نطوریوگفت:که ا دیرو عقب کش خودش
ش دنبالش س نشیراه افتادم و به ما ش قای.دقمیدیر زرگراه بود که تو ب ینیهمون ما

 وبا خنده گفتم: سادمیوا نیباهاش تصادف داشتم.جلو ماش
 نه؟؟؟؟ ی.درستش کردیاخ



شت ستیکرد و گفت:نه م یکه به بهم نگاه شدیسوار م دا ش یخوا منتظر  منییب
 جا داد. نیخودش رو تو ماش عیخسارت تو.وسر

مشامم از  نیماش یاعتراف کنم که با نشستن تو دینگفتم وسوار شدم.با یزیچ
بود که چند بار  یپخش شممده بود پر شممد.درسممت همون نیکه تو ماشمم یعطر

حسش  یتلخ بودنش ول نی.در عشدیحس م شتریب نباریا یحسش کرده بودم ول
 بود. نیریبرام ش

 :دمیرسبرقرار شد که پ نمونیسکووت ب ی.کممیگفتینم یزیو چ میراه افتاد به
 م؟یقراره بر کجا
 .میرینم یبد یسمتم کرد و گفت:جا ینگاه

که  دمیرو شن یخارج یکیموز ی.صداکردیزدنش هم ادم رو مشکوک م حرف
 زد و گفت: یبه سمتش نگاه کردم.لبخند

 ک؟یبا موز یدار یمشکل
 مکث کردم گفتم:نه...نه اصال.فقط. یا لحظه

 ؟یفقط چ-
چه  میسممتیرو هنوز بلد ن مونیزدم و رو به سمممتش گفتم:زبون مادر یلبخند-

 .یبرسه به خارج
شد و رو بهم گفت: چه بامزه!پس با نوعش  کیشل نیح نیهم در خندش بلند 

 !یمشکل دار
ستش ش د سمت پخش ما ش یصدا ییبرد وبا چند تا جابه جا نیرو  و ت یچاو

ش ش یکنی.اهنگ تو ناز مدیچیپ نیما شن یچاو شتاق  شتم.م  نشدیرو دوس دا
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شت ینگفتم.وقت یزیچ گهیشدم و د ش اقمیمتوجه ا ستش رو عقب ک و  دیشد د
 اهنگ نشد. نیمانع پخش ا

گل فروش  هیافتاد که دسته  ییدر چشمم به بامبو ها نکهینشد تا ا یصحبت گهید
حال فروختن ابونیب*غ*ل خ مدتدر  که م یشممون بود. بخرم  خاسممتمیبود 
 گفتم: جانیه ای.رفتیم ادمی یچندتاشو ول
 .نجای.نگه دار.نگه دار همبامبوووووو

 گفت:چه خبرته تو؟ یا رهیترمز زد و با نگاه خ یرو
 دستفروشه. نیاز ا رمیچند تا بامبو بگ هیبرم  خوامیگفتم:م مشتاقانه

 ات.بر رمیگیمن م نیبش خوادیبردم که گفت:نم رهیرو سمت دستگ دستم
 .امیرو باز کردم و گفتم:نه خودمم م نیدر ماش یمعطل بدون

شدم و پ گهید صدا ادهیمنتظر جوابش ن سمت گلفروش رفتم که   ایورپ یشدم.
 .دمیرو شن

 که بهم یاومدم.به سمممتش برگشممتم و منتظرش موندم.در حال سممایوا وایشمم-
 کرد و گفت: یاخم شدیم کینزد

 رم؟یگیم بمون خودم برات منگفت مگه
 کردم و گفتم:دوس داشتم خودم هم باشم. یاخم-

 شده. رمونیکه د میخب بر یلیبه اطراف تکون داد و گفت:خ یسر
ت:حساب گف یبا اخم ایرفتم که پور فمیرو گرفتم.سمت ک شییتا 5 یدسته  هی
 بر(ن فتیمرد همراهته دست به ک هی یکه لطف کن وقت یعنی.)زمیعز کنمیم

ازش تشممکر کردم.پاسممخش رو با  نینگفتم و موقع نشممسممتن تو ماشمم یزیچ
ذوق  بامبو و یگفت نیداد و گفت:رفتاراتم مرل بچه ها هسممتاااااا.همچ یلبخند



به  یکرد گه  چه م هیکه ا قال ایب یگفتیب بدم ا یلیقا هت  قدریب زده  نجایه ن
بان رو رد کرد ادی.سممرعت رو زشمممدینم اه نگ افم.به اطرمیتر کرد و چند تا اتو
 .ستادیپاساژ ا هی یکه متوجه شدم جلو کردمیم

گاه با جایبه اطراف گفتم:چرا ا ین بایسمممادیوا ن ند ؟  دیخر هیگفتم: یلبخ
 نشده. ریشو تا د ادهی.حاال هم پینظر بد هی یکوچولو دارم که گفتم تو هم باش

ومده ا نجایا یچند بار ادیم ادمیشممدم و دنبالش راه افتادم. ادهیپ یحرف چیه یب
 لباس هومن. دیخر یبودم البته برا

شممد.پس  یو وارد مغازه ا دیچیکه سمممت چپ پاسمماژ پ میپاسمماژ شممد وارد
ستیم شوند نهمهی.اگهید یدیخریشرت بخره.خب م یت خوا ما رو که  یراه ک

 ؟یکن دیخر
 نیجان ا ایکرد و اونم در جوابش گفت:پور یگرم کیفروشممنده سممالم و عل با

 ایاز پور ی.با فاصممله اگهیو بپسممند د نی.ببدمونهیبرات کار جد ارمیچند تا که م
شه گفت:م یبودم که با اخم ستادهیا شنده متوجه ن  هیوتر جل یایب شهیکه فرو

 .ینظر بد
 ییبودم.مرال قرار بود نظر بدم.با رو سممادهیوا شی.تو سممه فرصممخ گهیم راس

 متعجب شد. یگشاده به سمتش رفتم که کم
 :خب چطورن؟ایپور

و .مخصوصا اون سبزه.دنیبه نظرم عال دهیکردم و گفتم:اون سبزه و سف ینگاه
 رنگ سبز بود.
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.حاال چرا مخصمموصمما میا قهیرو گشمموده تر کرد و گفت:خوبه هم سممل چهرش
 .گهید هیکم رنگ پرنگ کمیاوون سبزه؟تفاوتش 

.من یتر شده بوددفعه گفتم:اخه اون روز با اون خوشگل  هیتوجه به حرفش  یب
د که بو ایاونروز پور ی افهیوق شممرتهیدوس دارم.هنوزم نگاهم رو ت شممتریاونو ب

 نگاش شدم. ینیمتوجه سنگ
فت:پس بر لبش نشست و گ ی.لبخندکنهینگام م رهیخ دمیبرگشتم که د سمتش

 خوشگل تر بشم ؟ یدوس دار
با اشممت ادمی تازه چه  مد  نده  یزیچ گهیحرف زدم.د اقیاو که فروشمم نگفتم 

 .دشونیدورنگ منتخب رو نشونش داد وخر ایاومد.پور
مد رونیمغزه ب از به هوا میاو با  یکه دلم  ها رفت. چه  باس ب مت ل هومن سمم

 مظلوم گفتم: ینگاه
طول  یلیخ دمی.قول مرمیهومن بگ یچند تا لباس برا هیمنم  میینجایتا ا شممهیم

 نکشه.
صله ا کیو نزد کیشد.نزد کمینزد صورتش با من فا شت که نگاهش یتر.  ندا

گفت:بوودن با تو برام خسممته کننده  یصممورتم ثابت کرد وبعد از مکر یرو رو
اروم که دوس دارم تو آ*غ*و*شم  ی.چون...چون در کنارت ارومم.اونقدرسین

 تمسمم ریارامشممو.نگاهم رو ازش گرفتم و سممر به ز نیکنم ا شممتریو ب رمتیبگ
صدا یمغازه  سرم م یمورد نظر حرکت کردم. شت  .وارد دمیشنیقدمهاش رو پ

چه  یافتاد.وا ییمویسممت ل هیبه لباسمما چشمممم به  یمغازه شممدم که با نگاه
تم .دسشدیم یرنگ.خوردن نیلحظه هومن رو تصوور کردم تو ا هیخوشگل بود.



س شتاقانه پر سمت لباس بردم و م ش دمیرو   شهیو مر ییمویست ل نیا نی:ببخ
 برامون؟ نیاریب

شنده از پور بازم شدم فرو سمتش بردم که متوجه  س اینگاهم رو  سدیپر رتون :پ
 .میماهه دار 10 یال 9 زیچند ماهشه.تا سا

 ماهشه. 7گفتم: یبرگشتم که منتظر جواب من بود .بدون مکر ایسمت پور به
شنده شبختانه ا فرو سه ا زیسا نیبا خنده گفت:خو  هی .بعدممیماه دار نیرو وا

گااشمممت. ظه از ق هیسممتش رو اورد و جلومون  فهیلح فل  ی ا غا هومن 
 یخندنگاه کردم.با لب ایپور یرو باز کنم که به چهره  فمی.خواستم در کشدمینم

 ارم؟یر ن:دملب گفت ریاوردم وز نییفروشنده متوجه بشه سرم رو پا نکهیبدون ا
صدا سمتم و  گه؟ید ی.انتخابش کردزمیبلند گفت:خب عز ییاومد و گفت با 

 کنم؟ متونیرو به فروشنده گفت:خانم چقدر تقد
و  یمصممنوع یبا اخم ای.پورمیاومد رونیب ایرو گفت و با پرداخت پور متیق

 شوخ گفت: یلحن
 کرد؟یخانمه چطور نگام م یدیبچمون چند ماهشه.د یگیچرا نم زمیعز
ه پدر ک زمیتوئه عز ری.در جوابش گفتم:تقصممومدیخوشممم م انشیطرز ب نیا از

 .یستین یخوب
نداشممت که  نیبر لبش جا گرفت.انتظار ا یگشمماد شممد و لبخند چشممماش

 .زمیییییییییعز گهید هینجوریگفتم:ا یجوابش بدم.با لحن خاص ینطوریا
احسممماس نکردم که  یلحظه ا ی.حتمیداد و راه افتاد رونیصمممدا دار ب ینفسمم

 یدم خاصم.اشمناسممشیسمالهاسمت م کردمیهسمتم.حس م یا بهیغر کینزد
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شوخ ص تیبه جا.جد شیبود.اخمش به جا. شب از  یخا شت.اگه بگم اون دا
 نگفتم. راههیبودن در کنارش خسته نشدم ب

 یازش تشممکر ینبود.موقع خدافظ یکرد وتا خونه راه ادهیپ ابونیسممر خ منو
که  دمکریکه دسممتم بود رو براش تکون دادم.داشممتم حرکت م ییکردم وبامبوها

 وایگفت:ش
 دوارمیمنتظر بودم که گفت:ام هیبود.چند ثان ریسمممتش برگشممتم که سممر به ز به
ست ندم.چ نیا صدا یزیباهم بودن ر از د س یینگفتم که با   یتبلند تر گفت:را

 بچموووون رو بب*و*س حتما. زمییییییییییعز
شمام جووابش  یحرفش لبخند نیا با سته کردن چ ست که با باز و ب ش بر لبم ن

 جدا شدم.رو دادم و ازش 
 جون از یتیدادم.جز گ لیبه همه تحو یفراوان وارد خونه شدم و سالم یانرژ با

 نیتر با محبت یبرا نمیکردم گفتم:ا مشیاومد.گل ها رو تقد رونیاشممپزخونه ب
ندارایمادرشمموهر دن که تو گالتون  مب گرفتم  با کرد و ازم  ی.تشممکرنی. 
هان حال هیگرفتشممون. پا که هومن رو ب*غ*ل یدر  مد و یم نییکرده بود  و

 .ایدن قینارف نی:سالم بر بهترگفتیم
زن  هی یگینم و رونیب یریتو که از صبح با بهداد م ای قمیلبخند گفتم:من نارف با

 دمشیب*و*س یشد و هومن رو ب*غ*لم داد.اوونقدر کیداداش دارم.بهم نزد
صدا سش رو یدراومد.از تو جعبه ا هیهان یکه  ستم بود لبا وردم ا رونیب که تو د
 کردم به شممرووکفداش بشممم من.بازم  یگل پسممرم که اله یبرا نمیو گفتم:ا

با  هی.هاندادیتکونش م نیی.لباسممه دسممت هومن بود و به باال وو پادنشیبووسمم



شممد که  یدنید نقدریتنش کرد ا یتنش کنه.وقت خوادیذوق گرفتش و گفت که م
 .میکردیبه نوبت ب*و*سه بارانش م

 .شهیبه خواب رفتم.اروم تر از هم یگاروندم و به اروم یرو به خوب شبم
ستان هومن ب صبح ستمیشدم.م داریبا بوازش د شغول اذ هیبازم هان دون و  تیم
 ازاره.

شمامو بر مردم ازار جماعت لعنت.از تخت جدا  یباز کردم وبا اخم گفتم:ا چ
 هومن فرستادم. یبرا یشدم و لبامو جمع کردم .ب*و*سه ا

 با خنده گفت:مردم ازار پسرته.بر پسرت لعنت؟؟؟؟؟؟ هیهان
 حال عمه ش شد نه خودش. بیلبخد گفتم:فعال که لعنت ما نص با

 .دمیرو شن هیهان یرفتم که صدا ییشدم و سمت دستشو بلند
شو حساب رونیب گه؟اومدیم یبهمون چ یمامان ینیبی:مگفتیبه هومن م خطاب

 .باشه عمه؟ میبرس
ش هیهان دمیسمت هومن رفتم.تا بهش رس میم*س*تقاومدم و روونیب  دیکنار ک

 شدم که تکرار کرد عملشو. کشیخودش.باز نزد
عمل ما خوشش اومده بود غرق خنده شده بود.لحظه به لحظه  نیکه از ا هومن

ند تر م ندش رو بل قدر کردیخ فت.پر یاون و از  دمیکه دلم براش ضممعف ر
 .دیخند یشد و حساب ریافلگحرکت غ نیجداش کردم.از ا هیب*غ*ل هان

مان یگفتم:سممالم صممبحونه  بهش بده ببیما  که ی.درحالنمی.ب*و*سممماتو 
 ی.از پشممت سممر با هومن بازمیاز اتاق خارج شممد هیبا هان دمشیب*و*سممیم
 .یطونیاونم تو ب*غ*لم ش کردیم
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رگشتم ب هی.سمت هانسین یاز صبحونه خبر دمیبه اشپز خونه کردم که د ینگاه
 زن داداش. رونهیکه گفت:ب

حرکت کردم و خطاب به  اطیکه هومن ب*غ*لم بود سمممت ح یدر حال بدو
بدو برگفتمیهومن م مان می: باق یزیکه چ یما نهینم یبرامون  هانمو  یبرا هی.

 .دیخندیم یهومن از پشت دنبالمون کرد و هومن کل دنیخند
 یدگزن یبرا یایچرا نم وایشروک به صحبت کرد و گفت:ش یبا لحن جد هیهان
 اونور؟ میبر
خانوادم  دادمیبه هومن صممبحونش رو م هیکه داشممتم  یحال در گفتم:من 

 .نجاسیشما.مهم تر از همه حامد ا ی.خانواده نجانیا
ه پسرم اول ک گهی.مگهیم نویهم گمیبه مامانم م یکرد و گفت:راستش وقت یمکر

 .خورمیمنه از جام تکون نم شیهومن پ یتا وقت نکهی.دوم انجاسیا
 بگو.فکر کن مادراز هومن جداشه. نویخنده گفتم:هم با

ته قلبش و گفت:راسممتش دل کندن از هومن برا یزد ول یلبخند  منم ینه از 
 مجبورم برم. یسخته.ول

فضممما گفتم:راسممتش چرا مقدمات  نیخارج شمممدن از ا ی.براکردمیم درکش
 که. یبر یخوایم گهیماه د هی؟یکنیرو فراهم نم تیعروس

م تموم درس شاالیجان.ا وایش رمیگیکه االن نم یداد وو گفت:عروس رونیب یپوف
 عقد ساده تا برم اونجا. هیبشه بعد.فعال 

 یوسممطا یتونیگفتم:حق با توئه.درسممت تموم بشممه بهتره.اصممال م یلبخند با
ست ازدواج کن سر زتیهمه چ یازدواج کن ی.االن بخوایدر  یکنیاماده م عیر 

 خوب برگزار نشه. دیشا



به هومن م یحال رد غاا ر  ما  دادمیکه  خه  که ب هیگفتم:بگو ا مه   شممتریع
 .مگه نه؟میریخوب براش بگ یعروس هی دی.بامیندار
 ذوق کرد. یزد و کل یلبخند جد نباریا هیهان
 تلفن به دست سمتم اومد و گفت: هیخونه که وارد شدم اس به

 خانومه. غزل
 مکث گفت: یرو ازش گرفتم.بعد از سالم بدون لحظه ا یگوش
با تو دیلی.خییناقال یلیخ وایشمم با حاال دیهسممت یک گهی.  میما شمممد گهی.
.دوسممت هم میکه مرل کف دسممت صمماف مییما نیدرد نکنه.ا به؟دسممتتیغر

 .میقد یدوستا
سپردم.گوش شدیاز کنارم رد م هیهان رو از خودم دور کرده  یکه هومن رو بهش 

 هنوز مشغوله صحبته. دمیجا گرفتم د یرو صندل یوقت بودم
 ؟کشکیچ ی؟ناقالیزنیغر م یتو.چه مرگته اول صبح یگفتم:خفه نش کالفه

 سالم. یخوبه؟راست ؟حالتیچ
س شن رونیب ینف شو  صدا  یبگ خوادی؟نمیکجا بود رزی.ادامه داد:ددمیداد که 

 رفته بود پاتوق هان؟؟؟؟
 ن؟یا گفتیم یبه دستم ثابت موند.دستپاچه شدم.چ یگوش

 تو گروهه. امکی.سامکیکه س دمیرس نیلحظه به ا هی یوا
 لعنت فرستادم. ایبار به پور هزار

از من  مدونسممتی.مینه؟؟؟؟قربونت برم اله یگفت:لو رفت دینشممن یجواب یوقت
 .یشیجدا نم
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 //ه؟یگفتم:منظورت چ یاروم یصدا با
س ایپور سیگفت:ن یطونیش یصدا با س با هستن.پ یمیصم یدوستا امکیو 

 .گهید میهم
 گفتم: ی.با تنددهیفهم زوی.همه چیعل ای

 یخودی. بنیمالقات سممماده بود هم هینه؟فقط  یدوزیو م یبریخودت م یبرا
 شلوغش نکن.

 میحرفا حال نیجون.من ا وایطلبکارانه گفت:با همه اره با ماهم اره شمم یلحن با
 فیرو برام تعر ازشیتا پ ریاونجا.از سمم امیمن م ای نجایا یایم یشممی.پا مسین
 .یکنیم
یگاومون زا یوا جا نوی.ادی با لحن یک باارم؟ فه گفتم:نم یدلم   یایب خوادیکال

 .گمیبهت م زویفرصت همه چ نیغزل جون.در اول
 .گفته باشم.ستمااااااایغزل:باشه.من وول کنت ن-
 .یهست یشیریچه س شناسمتیگفتم:م ریدلگ یبالحن -

 یراب دیبگم بهت.همونطور که ازت قول گرفته بودم با نویداد:زنگ زدم ا ادامه
 ؟یدی.فهمیکن میهمراه هیزیجه دیخر

 ؟یندار گهید یحال گفتم:باشه.کار یب یلحن با
رو به روت  ایبا پور شممتریهدف ب نیبا ا خوامیم زمیشمممد و گفت:عز طنیشمم

 بفهم نفهم؟ نویکنم.ا
 .یتند گفتم:قطع کن تروخدا تا شوهرم نداد یفه شده بودم.با لحنکال گهید

 رو گااشتم. یوگوش میکرد یخدافظ



 میبر لیوسممما یسممر هی دیخر یتا برا میقرار گااشممت هیروز بعد با غزل  چند
.در بدو ورودم دسممتاشممو مشممت کرد وجلو دهانم گرفتو ازم خواسممت که رونیب

 اعتراف کنم.
 ردوبدل شده بود رو بهش گفتم. ایمنوپور نیکه ب یجزئ یاز حرفا یسر هی منم
با پور هی ایدو هفته  یط در با غزل.سممع رنیب ایروز  م کرد یبودم دو روز بعد 

ته ب یبعضممم با خودم ببرم.الب قات هومنم  تا شمممتریاو با پور ییوق  ایکه 
 با هومن خوب بود. یلیوجود خ نیبا ا رهیهومن ر بپا خواستمیبودم.م

که هومن روبرا نیازا یکی تو ها  قات  با خودم م نیدوم یمال  ی. وقتبردمیبار 
 وتو ب*غ*لش جا داد. دیهومن رو ب*و*س ایچند بار پور میجا گرفت نیتوماش

 رو به هومن گفت: یعادت نداشت ول کیبلند موز یصدا به
ست سراااااااااا.با دمیزدنت رو د د ست بزن یبرا دیاق پ ستشیمنم د  .بعدش د

سمت پخش م شت.بر خالف عادتش ا هیبرد و  کیوزرو  شاد گاا  نباریاهنگ 
شو ز  فتمگیچند بار بهش م دیبا شهیبود برام که هومن هم بیکرد.عج ادیصدا

ست بزنه ول ست رو مشتاقانه ازش خوا نیا ایپور نقدریا یتا د ه با ک ستدرخوا
 همون بار اول هومن شروک به دست زدن کرد.

که چند بار  دیدیمشممتاقانه هومن رو م یشمممده اونقدر یدنید ایپور ی افهیق
 جلوتو بپا. ایگفتم:پور

صدا یطور شدیم دهیفراوان د یچهرش ذوق یتو شده بودم.  یکه من متعجب 
به خنده افتاده  ایپور یوهومن همزمان از عملکرد ها کردیرو بلند تر م کیموز

 .دیکشیاز کارش دست نم یو لحظه ا
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سمت پخش موز نکهیا تا ستم رو  شش کردم.ب کید  جالب زیچ هیردم و خامو
طع ق کیموز یلبخند برلبم نشممسممت.وقت دنشیکه خودم ناخوداگاه از د دمید

ازش چشممم  ی.لحظه اکردیبرگشممت وگنگ نگاش م ایشممد هومن سمممت پور
 کنه. یکار ایداشت که پور نوی.انگار انتظار اداشتیبرنم
 رو نگا؟؟؟؟؟ وا؟بچهیش ی:چرا قطعش کردایپور

لپاش  هگی.نگاش کن ددیاز بس خند دیگفتم:بابا بچه ترک یمصممنوع یاخم با
 .گهیسرخ شده د

سمت خودم برگردوندم و گفتم:مامان هومن ستراحت به خودت بده  کمی یرو  ا
 خب.

باره برات م ایپور فت:دو به هومن گ طاب  حالزمیعز اارمیخ عدم در  که  ی.ب
سممرخ هومن  یلپالبهاشممو رو به  کردیم یو داشممت رانندگ ومدیسمممت هومن م

 بهش زد. یرسوند و ب*و*سه ا
 بابا جلوتو بپا جان من. ایگفتم:پور ینگران با

 یراننده  هیتو االن با  یترسیم یگفت:بابا از چ یبا لبخند دیرو د مینگران یوقت
ست یحرفه ا شونت م یسر هی.اااااااااایه ستت ب دمیمدال هامو رو ن  من ادیکه د

 .میک
و ت یداشممت حت نیماشمم یرو یبود.تسمملط خوب یحرفه ا شیرانندگ یی.خدا

 .زود به خونه برسم خواستمیم یبودم وقت دهیچند بار ازش د نویسرعت باال.ا
ند که بهش عالقه م کردمیاعتراف م دیبا خودم رو راست باشم با خواستمیم اگر

ده  نی.در ارشتیب ایداشتم  ایبا پور داریده د بایتقر دیشده بودم و دوسش دارم.شا
 .شدینم دهیدر رفتارش د یطنتی.شدمیند ایدر پور یغرور دارید



حبت فقط من م کردند؟چرایبا غرور ازش صحبت م هیکه بق ییکو اون پورا پس
 ایخودم راجب پور یها دهیاوقات از شن ی.بعضدمیدیاونو م یها

 .کردمیم شک
زگل ها رز قرمز ا هیو سممتادیا یلحظه ا میرد شممد یکه از جلو گلفروشمم یروز

 گل رو ازش گرفتم. یجدا کرد و به سمتم گرفت.با لبخند
تم رف دیسف یسمت رزها یکنم.ول مشیرو تقد یداشتم منم شاخه گل دوست

 گفت:بد یمصممنوع یشمماخه ازش جدا کردم.به سمممتش گرفتم که با اخم هیو 
 د؟؟؟؟یجنس چرا سف

 داره؟ یچه اشکال دیگفتم:مگه سف یاخم با
ستم بود رو بو کرد و گفت:ول یقرمزسمتم اومد و رز - شق یکه تو د  جواب ع

 با عشق داد. دیرو با
به طبع گل سممف دمیفهمیم- که بهش دادم رو بو کردم و  یدیمنظورشممو.منم 

 .رمیجلو م یمن طبق روانشناس یگفتم:ول
 زیچ ینشممونه  دیرز سممف یعنیه؟یاز حرفم متعجب که گفت:منظورت چ یکم

 ه؟یخاص
 بهت دادم؟ لیدل یب یپس فکر کرد-
 لش؟یدل هیچ اس؟؟؟حاالینجوریاااااا ا-
 یازین.دونمیخودم م گهیرو د لشیگفتم:دل یتیابرومو باال دادم و با جد یتا هی
ته باش تا داش نوی.بعدم به گل دستش اشاره کردم وگفتم:شما فعال ایبفهم سین

 .لشیدل
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 .هاااااا شهیبد م ینگ لشوویمشتاق براندازم کرد وگفت:اگه دل یبا نگاه-
 شه؟یم یخونسردانه گفتم:مرال نگم چ ینگاه با

 نکهیا اتر شد ت کینزد کمی.داشتیتر شد بهم.نگاشو از رو صورتم برنم کینزد
 .ستادیمن ا ی نهیبه س نهیس

و  دمیخودم رو عقب کشمم کمیکه توش بودم. یتیموقع نیشممدم از ا دسممتپاچه
 برو عقب تر. کمی.کنهیزشته مردم دارن نگاه م ایگفتم:پور

به چهرم اوردم.باز به حالت قبل  یبازم جلوتر اومد.کالفه شممدم که اخم یول
 .ستادیا

صورتم نزد یگل شاخه  که لمس یکرد.اونقدر کیرو که بهش داده بودم رو به 
شد و رو لبم مکر مینیگلبرگ هاش از ب شت تا به چونم رس یشروک   دیکرد وگا

 و ثابتش کرد.
 رو درک کنه. تیبهش کردم که موقع یتند نگاه

 گل رو برداشت از صورتم گفت: کردینگام م رهیکه خ یحال در
 که... ی.تا وقتشهینم یزیفعال چ متاسفانه

 .دنشیشن یکنجکاو نشدم برا گهیفاصله گرفتم و د ازش
ند د تو باهم داشممت یداریچ عا نمونیحد ومرزب شمممهیهم میکه   تیرو ر
 .دشیفراموش م یتو لحنش بود که به زود ییها طنتیاوقات ش ی.گاهکردیم

تارش م تمیاذ رف بکردین هاش  بت  تری.مح به ذهن  یاز اون شممم که  بود 
 .شدیم دنیو اونم مشتاق شن گفتمیاوقات از حامد م ینسپارمشون.گاه

 یاز خودراضمم گفتمیبهش م یکه روز اسیهمون پور نیا کردمینم باور
 کردمیحس م دمیشنیکه از غزل م یفیوخودخواه.درکش برام سخت بود.با تعار



تمام  ی.ولیکه از غرور سممرشممار و از محبت ته شمممیرو به رو م یبا شممخصمم
 گرفت. یا گهیباورهام با بودن در کنارش رنگ د

شمممادم  یاوقات اونقدر یگاه یاعتراف کنم.ول نویزود بود که بخوام ا دیشممما
ارامش بدسممت اومده در کنارش  نیم ب*غ*لش کنم و اکه دوس داشممت کردیم

 رو دو چندان کنم.
تا د نیتو ا کردمیم حس ند  ندازه  داریچ ند یبه ا نار پور نیچ  ایسمممال در ک

:پس فتگیو م کردیشممک م یکم گفتمیم ایپور یبه غزل از رفتارها یبودم.وقت
بچه  دنیکشممیم یتو دانشممگاه از غرورش چ یدونیعوض شممده.م یحسمماب
تار نیبا تو همچ کنمیفکر م یول دونمیها.نم نه من  یرف که  یکیداره وگر

زدمه دوست نام نیتر یمیصم نکهیبا ا برمیهنوز ازش حساب م یبخوا تشوراس
 چرا؟ دونمی.خودمم نمشمیدستپاچه م نمشیبیم یهنوزم وقت یول
 نقدریکه با منه که ا ییایپور گفتمی. با خودم مفتادمیغزل به خنده م یحرفا از
 یلیاالن خ یکه باهاش برخورد داشمتم چرا ول لی.البته اوابرمیزش حسماب نما

 .کنمیم شیدوسش دارم واخالقشو ستا
وسط  نیه اک یبا عروس یراجبش ول هیبگم نظرم چ ایگرفته بودم به پور میتصم

صم س نیگرفتم بعد از ا میبهش برخوردم ت صم یکیبهش بگم. یعرو  یمیاز 
ستا نیتر صرار مر ایوپور امکیس یدو صم میازدواج کرده بود و به ا  میو غزل ت

اس تر غزل.تا دو روز التم شیریباشم.از همه س ایجشن با پور نیگرفتم که تو ا
قدرایجان هومن ب وایکه شمم کردیم که قبول  نیجون ا ی.اون چه رو خورد  ب
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تش ناراح خواستمینم یاز طرف دمشیدیبرخورد بود م نیکه تو دوم ممیکردم.مر
 .ایهم پور کردمیم نشیکنم چون هم من تحس

شن با نیروز بعد از ا سه ساده اماده م هی یبرا دیج ست  هی.هانمیشدیعقد  در
با بهداده به خارج از کشمموور بره .چند ماه بعدشممم که  خواسممتیروز چهارم م

با  یکار کنم من؟از طرف یهمه جشممن ر چ نیا ااااااااااایغزل.خدا یعروسمم
 هیزیجه دیخر یبرا یغزل اونقدر چارهی.بکردمیذوق م یکدومش کل هر دنیشن

له م ماه د گفتمیکه م کردیعج ند  تا چ با کو  کار  یگه؟ولیبا بده گوشممش 
 .بود یعال یلیخ نیو ا دیکه دوستش داشت رس ینبود.خداروشکر به کس

 ایکه از اون به بعد پور یشممد مقدمه ا یمهمون نیا نکهیخب بود تا ا زیچ همه
بوده  یک ایورپ یعنی.نمشیبب ینجوریا کردمیکه فکر نم ییایرو برام باز کرد.پور

 حد نشناخته بودمش. نیکه من تا ا
 .کردمیرو تجربه نم یعروس نیهرگز اتفاقات بعد از ا کاش

ل به جون گفته بودم که قراره با غز یتی.از قبل به گدیفرا رس یروز عروس باالخره
هر چقدر هم اصممرار کرد که هومن رو باار  میاز دوسممتامون بر یکی یعروسمم

 ببرمش. خوامیقبول نکردم و گفتم که م یمن ول شیپ
دار  غهیلباسممم  دادمیم حیدکلته رو دوس نداشممتم.ترج یلباسممها دنیپوشمم

ام که با حامد بر یروز نیدوس داشتم.بخاطر هم یلیباشه.طرح لباس سبزم خ
 .رمیقرمزش رو بگ یها ول هیما نیتو هم یزیچ هیگرفتم  میگرفت تصم نویا

 شی.ارامیخودم اماده شد یتو خونه  نباریا یما اومد ول یروز غزل به خونه  اون
با غزل و صممورت با خودم.بازم خواسممتم مدل  یرو برام بزنه که تو مهمون یمو

 شممهیکه هم یرژ مات یبه جا نباریا یطبق قبل ول زیپگاه درس کرده بود.همه چ



 شممتریب اونو نکهی.با ازنمدادم رنگ لباسممم رو به لبم ب حیترج کردمیاسممتفاده م
 .خوندیو رنگ لباسم نم شیبا ارا یدوس داشتم ول

غر زدم  یرو اماده کرده بودم و از غزل خواسممتم که کاراشممو تموم کنه.کل هومن
 شیارا لیتموم شده.دست از سر اون وسا دهیبپسنده پسند دیکه با یکه بابا اون
 .گهیها بردار د

پاشنه  یکفش ها یرو گرفت.وقت امکیس یتلفن به دست شد و شماره  باالخره
گفت:بابا مانکن.ماشمماال  طنتیکه غزل با شمم دمیرنگم رو پوشمم یبلند مشممک

 هاااان؟ یکن یامشب دلبر یحساب یخوایم گمیماشاال.م
لو که ج نیجونم اونور وگرنه ا یتیکه اصممال خونه نبود گ هیخداروشممکر هان باز

 و تموم. اوردیرو هم م ایدفعه اسم پور هی رهیبگ تونهیزبونش رو نم
دم تعارف غزل رو فرستا ی.باالخره با کلمیو حرکت کرد دیرس امکیس باالخره
 تیاال رعا.حنمیبش ششی.بگو اخه نامزده توئه من پوونهید ی.دختره نهیجلو بش

غزل رو  تونهیم امکیسمم خوشممحال بودم که یلیخ زیچ هی.از کردیاحترام رو م
 .کنهیم خصداره و اونم خدا مش یقسمت هیخوشبخت کنه.باالخره هر کس 

رو  ایپور یتلفن به دسممت شممد و شممماره  امکیسمم میدیتاالر که رسمم یجلو
 مکایحلش کردم.رو به سمم یکهبا اخم کردینگام م طنتیگرفت.غزل هم با شمم

 .گهید مینیبیرو م ایتو پور میری:خب ممیگفت
 باهاش تماس دنیکه به محض رسمم اسیبرگشممت و گفت: دسممتور پور سمممتم

 برسه. ایتا پور نیش ادهی.فعال پرمیبگ
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.خودم رو مشممغول هومن کردم که با میو منتظر موند میشممد ادهیپ نیماشمم از
 کردم. ینگاه یکه گفت اومد سمت ورود امکیس یصدا

شر چقدر با  نیا یوا شلوار عوض م هیب ب بر ل یلبخند دنشی.از دشدیکت و
شوندم.نزد سالم کین جلب توجه  ادیز نکهیا یداد.برا لیبه همه تحو یشد و 

شدم که با د رشوینکنه زود نگاه خ تو  یچه برق دنمیازم گرفت وگرنه من متوجه 
و گفت:هومن  دجلو اوم ایو غزل راه افتادن و پور امکیچشماش بوجود اومد.س

 .میل حرکت کردو غز امکی.پشت سر سارمشیرو بدش به من م
 از ما جدا شدند و عیسر امکیگرفتم با س ایکه هومن رو از پور میتاالر شد وارد

غزل به  دمیسمممت دوسممتاشممون رفتن..خواسممتم سمممت غزل حرکت کنم که د
 .کنهینگام م یحالت معاب

که ز یکم گاه کردم  گامون  ینجوری.چرا ایعل ایلب گفتم: ریبه اطراف ن ن
 /؟/؟کننیم

شتون .چعیکه با خوودم گفتم:چه ضا کردنیبهمون نگاه م رهیخ یگروه هی قایدق
 وقت. هی ادیدر ن

 کرد.ما رو به یبا لبخند به سمممتمون اومد واسممتقبال گرم میمر نیح نیهم در
 هومن رو از من گرفت منم دستش سپردم. جانزدهیکرد و ه تیهدا یسمت اتاق

 .میلباس موهامو رها کردم رو شونم و از اتاق خارج شد ضیاز تعو بعد
ست ست غزل حرکت کرد د سنگ میبه د ساس  ایلینگاه خ ینیکه  رو خودم اح

 هم نبود. یبیاتفاق عج یچرا ول کردمیکردم.البته درک م
 شیابه تن داشت وار ییمویکه لباس ل یداره با خانم دمیکه د میرفت میمر سمت

بت م یجلف گل بودنش رو نمکردیبرصممورت صممح  دهیناد شمممدی.خوشمم



ها  یصندل یبا لبخندش ما رو به نشستن رو میستادیا میمر شیپ یگرفت.ووقت
 دعوت کرد.

 گه؟؟؟؟؟یخانوم هستن د وایدختره گفت:ش نمیاوومدم بش تا
 .کنمینگام م رهیخ دمیسمتش کردم که د روم
به سممممتم برگشمممت.چرا ا میمر بازم  که  گام ن ینجوریجوابش رو داد 

 /؟؟؟؟؟؟کنهیم
نداره .به خودتم  ایبه پور یادیازش برنداشممتم که گفت:شممباهت ز چشممم

 .نطوریهم
ال دستپاچه گفت:ط میبگم که مر یزیاز حرفش متعجب شدم خواستم چ کمی

 یرب یخوایاگه م شمی.مزاحمت نمستاااایخوب ن ستادهی؟اینیشیجون چرا نم
-------------------------------------------------

------------------------------- 
کهیا با ندل یول هیمعلوم بود منظورش چ ن مال ارامش رو صمم جا  یدر ک

شد .نم یدنید میمر ی افهیگرفت.ق شک  چرا  مدونیشده بود.لبخند رو لبش خ
 نگران بود. نقدریا

 شوکم کرد. یزیچ دنیکه شن کردمیم ینگاهبه سمت عروس و داماد  داشتم
کرد.نگاه متعجبم رو به سمممتش چرخوندم که  یرو ادهیز ایپور نباری:پس اطال

 هول شده. میمر دمید
 .گهید ومدیدرم شیکیگند  دیروز با هی.اخر یگفت:طفل یبا پوزخند بعدم

 .نییسر خورد و افتاد پا زیم یناخود اگاه رو دستام
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 جون؟؟؟؟ میادامه داد:نه مر میبه مر خطاب
 نشون داد و گفت:حاال یعکس العمل نباریا دمیثابت موند که د میبه مر نگاهم

 جمع کنن طال اشونویها عرضه ندارن گندکار یاگرم گندش دراومده باشه بعض
 جوووووون.

 بردهانش خورد. یکه مهر خاموش یدفعه رنگ عوض کرد طور هی طال
 کرد. یبه سمت من بلند شد و خدافظ یبا نگاه بعدم
.از گند یرو ادهیبود؟از ز یحرفاش بودم.منظورش چ دنیت شمموک شممن هنوز

 .کردیصحبت م ینجوریا ؟چرایکار
 .یریکبیبا حر  گفت:ا میافکارم غرق بودم که مر تو

شدم با لبخند متوجه شوکه   یزیجون چرا چ وایش گمیگفت:م یشده بود که 
 از خودتون. نیکن ییرایوم شما پاهان؟غزل خان یخورینم

صحبت م یگوش غزل شت  ست دا شن نیاز ا یزی.پس چکردیبه د  دهیصحبتا ن
 .شدیوگرنه اونم متعجب م

بچرخونه موفق  یا گهیذهن منو سمممت د کردیم یسممع یهر چ میمر خالصممه
 نشد که نشد.

 .دیدیتعجب رو کامال در چهرم م یبود ول یبپرسم منظورش چ شدینم رم
 یمصنوع یلبخند دنشیبه سمت ما اومدن.با د امکیو س ایپور نیح نیهم در

 زدم.
کنه و اونم مشممتاقانه  شیهمراه دنیاز غزل خواسممت که تو ر*ق*صمم امکیسمم
 دستش رو سمت دراز کرد و گفت: ای.پوررفتیپا
 .گهید یکن یمنو همراه دیهم با ؟تویچرا نشت تو



ستم اون  برمشیشتابزده گفت:من م میهومن رو بهونه کنم که مر دنیخواب خوا
 .بعدم از من جداش کرد رفت.نیاتاق که راحت بخوابه.شما بر

 دادم. ایبلند شدم و دست به دست پور یکالفگ با
 دهین دج نکهی.مرل امیبود به طال برخورد ایپور یکه دسممتام تو دسممتا یحال در

 از ما جدا شد. عیباشه سر
سد گاهیجا به ز نوور بر ما ا یی.فقط پرتوهامیق قرار گرفتمطل یکیکه در تار میر

ستمیبار بود که م نیاول ی.براکردیم ییخودنما صم.د ایبا پور خوا ستامو بر*ق*
ستش جدا کردم و ر*ق*  اروم شتم.به طبع  شیرو از خودم به نما یاز د گاا

ده خوانن گاهیبا ورود عروس و داماد به جا نکهی.تا ادیر*ق*صیاروم م یلیاونم خ
که م قد هی خوادیاعالم کرد  نگ اروم مخصممو  ر*ق*  دونفره ت به  میاه

 همراه شن با اونا. توننیزوج ها هم م هیعروس و داماد بشه و بق
ستمیم ست پ دیمن با نکهیا یعنی.یچ یعنیر*ق*  دونفره  دون ست به د  ایرد

از  نداشتم یحس خوب یبودم ول یر*ق*  قلبا راض نیبر*ق*صم واز ا ایپور
تا ا به آ*غ*و*ش سمم نکهیانجامش. سممپرد ومشممغول  امکیغزل خودش رو 

خودش ر بهم  یبود.اونقدر یدنید ایمنتظر پور یر*ق*  شمممدند.چشممما
دسمتش رو باال گرفت تا  هیهم بود. یوجب هیدر  نکرد که صمورت هامو کینزد

ساس م شو پشتم اح ستا ستامو توش قفل کنم.لمس د ره .ر*ق*  دونفکردمید
 ما اغاز شد. ی

 ی.کمکردمیرو حس م یدسممتاش.همگ ینفس هاش.عطر تنش.گرم حرارت
ضع نیمعاب بودم از ا شا یکه روز ی.مردتیو صش ا یبه تما  ستادهیر*ق*
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با مام وجودم حسممش م دیبودم االن  هاش  کردمیبا ت با به دسمممت  ودسمممت 
 .دمیر*ق*صیم

شماش خ سرم ش کردمیشدم.حس م رهیر بلند کرد و تو چ ماش باهام داره با چ
 زدیحرف م

 به سراغم اومده بدجور. طنتیحس ش-ایپور
با لحن یسممع که شمم یکردم  با اخم بهش بفهمونم  نه  ر کنترل  طنتشیاروم 

 هش.ب گفتمیابراز احساسات م دیمناسبش نبود وبا طنتیاسم ش دیکنه.شا
 طنت؟یچرا ش-

 جور شده. تشی:اخه موقعایپور
با تیتو موقع یشمممدم و گفتم:ول یجد یکم  نه یخودت رو کنترل کن دیها 
و ازش رو به ر یرو ازش داشتم که با عملکرد یانتظار حرف دی.شا یعاد طیشرا

 شدم.
شد  هی ستانیهوا و زم نیحس معلق بودن ب هیضربه به پام که   یمردونه ا ی.د

 کنترل خودم به پشممت یقفل شممدم که برا یکه منو محکم نگه داشممته بود.پاها
ده خم شمم مهی.کمرم تا نکردمیرو حس نم تمیبود.هنوز موقع دهیرسمم ایپور یپا

 شده. ختهیاو ایودستام به گردن پور
سوندیمعلق بودن منو م نیا ش ی.روکردمی.با نگام گنگ نگاش متر دم کمر خم 

 .وایش شهیزد و خودش رو بهم رسوند.چشماش بست و گفت:نم مهیخ
 یلب هاش به لبم وزدن ب*و*سممه ا دنیاسمممش تو دهنم موند که رسمم الف

 زد. شمیات



ساس سخت بود. زیکردم همه چ اح شد.درک زمان و مکان برام   یعنیمتوقف 
س لم یکه حت ییایحس کنم.پور ینجوریب*و*سممم رو با اون ا نیاول دیمن با

امشممب با تمام وجودم حس شممد.با  یدسممتاشممو از عمد تجربه نکرده بودم ول
شمان شو .بغکردمیباز نگاش م یچ شما ض کردم.خودم رو ازش جدا کردم .چ

 .شدیم دهیغم چشماش د یکیتار نیباز کرد.تو ا
ستیکه م یغم ض خوا شل کرد و منو باال  حیعملکردش رو تو ستاش رو  بده.د

 اورد.
 چشمم خودش رو ازاد کرد. یاز گوشه  یبهش زل زدم وقطره اشک فقط

 به طال نهیبه سمم نهیفرار کردم.سمم طیعقب رفتم و به سممرعت از اون مح عقب
 .کردیخوردم که با نفرت نگام م

ضع تو شمو در ب خوادیدلش م فهیدلم گفتم: شش ارمیکف شنش تو چ فرو  و با پا
 کنم.

 واستمخیسرش نشستم.نم یبود رفتم وباال دهیکه هومن روو خواب یاتاق سمت
شنوه.به اروم هیگر یصدا شو باال اوردم و با رو یهامو ب ستا سش  ید گونم لم

 :دمیاز پشتم شن ییبغضم رو رها کردم.صدا یم.اروم اروم همه کرد
 باور کن... ی.ولخوامیمعارت م-
شتم.ا به صداش برگ حرف زدن  ی.اجازه شناختمیصدا رو خوب م نیسمت 

 .اینگو پور یچینگو.ه یچیشدن اشکم گفتم:ه یبهش ندادم وبا جار
ش شدم و نگاش نکردم.دست ریشد و دوزانو کنارم نشست.سر به ز کمینزد ایپور

 نااشتم به دستش برسه. یرو سمت چونم برد که با حرکت
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 .گهید سیبود تموم شد.مهم ن یچشاش زل زدم و گفتم:هر چ به
 نیکه دوس ندارم راجب ا دیو بلند شممد.فهم دیبه موهاش کشمم یدسممت کالفه

 اتفاق صحبت کنم.
ازم ب یخسممته بودم ول نکهیتختش گااشممتم.با ا یوهومنو رو دمیخونه رسمم به

ستگ نکاریدادم ا حیسمت حمام رفتم و ترج سمم ب یخ شم رونیرو از ج و  بک
 موفق هم شدم.

داشتم هر طور شده اتفاق امشب رو از ذهنم  میوتصم دمیتخت دراز کش یرو
شا ایپور نکهیپاک کنم.با ا شتم و سش دا سه برام تلخ نبو نیا دیرو دو د ب*و*

قانعم کنه که عکس العملش رو  تونسممتینم زیچ چینبودم.ه یقلبا راضمم یول
 یواونقدر ماشتباه.به زور چشمامو بست هیاشتباه بود. دونستمیکنم.فقط م هیتوج

 شدم. هوشیتکون خوردم که ب
اتفاق به ظاهر ساده رو فراموش کنم.ت  نیکه ا شدیباعث م هیعقد هان تدارکات

 با من نداشت. یتماس چیه ایسه روز پور نیا
شد.ب هیبهداد و هان نیب وندیوپ میت خونه برگزار کرد یا ساده عقد ا محکم تر 

که به دسممت داشممت اشممک شمموق  یودسممته گل دیتو لباس سممف هیهان دنید
ستم بود.نه تنها  نیبهتر هی.هانختمیر ست بلکه  هیدو  شیتخواهر.خوشبخ هیدو

 ها رو براش کردم. نیبهتر یرو از خدا خواستم و ارزو
رو با  هیجون هان یتی.منو و گمیکن یرو راه هیکه هان میصممبح اماده شمممد فردا

 یفروودگاه وبهداد هم با خانوادش اومد.با هزاران ب*و*سممه  میخودمون برد
از همه هومن رو  شممتری.بمیکرد شیراه یخوشممبخت ینیریو شمم ییتلخ جدا

 .شدمی.چقدر دلتنگش مدیب*و*سیم



سمت خونه حرکت کرد باالخره سعمیبه  و ارم جون ر یتیام گبا حرف کردمیم ی.
در پارک کردم  یرو جلو نی.ماشمممیهم موفق شممدم.به خونه رسممد یکنم و کم

شتم م دیخر یسر هیچن  ستمیدا شون بدم.گ خوا جون با هومن وارد  یتیانجام
 نیاشکردم و برگشتم دم در.داشتم در م یجون رو همراه یتیگ یخنه شدن.کم

 .دمیاز پشت سرم شن ییکه صدا کردمیرو باز م
 خانم؟؟؟؟؟ وایش-

گاه به با ن نا بود. نا اشمم له  یسمممتش برگشممتم.چهرش برام  جب گفتم:ب متع
 .نییبفرما

به جا  نی:ببخشممدمیپرسمم یتیبه طرفم دراز کرد.با جد یشممد و پاکت کینزد بهم
 .شما؟ارمینم
 .به پاکت اشاره کرد.دمیکه دارم بهت م هیزی.مهم چزمیعز میمن ک سیمهم ن-
 ه؟یکه تووش چ نهیمنظورم ا یعنی؟ هیچ نی:ادمیپرس یاخم با

 ینجوریچون ا شممونینی.به نفعته ببزمیعز یدنید یزایزد و گفت:چ یپوزخند
 .یکنیضرر م
د به کر یبپرسممم.خدافظ یزیرو از دسممتش گرفتم و تا اومدم از خدش چ پاکت

 جا گرفت و دور شد. نشیسرعت تو ماش
 پشت شده رو توش دبدم. ییسرعت پاکت رو باز کردم.عکس ها به

گشمماد  یبرگردوندن همون وخم شممدن زانو هامم همون.چشمممام به حد عکس
 .زدیم رونیشده بد که داشت از حدقه ب
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نشممسممته بودم تماشمماشممون  نی.رو زمشممدمیو شمموکه تر م دمیدیم یکی یکی
 که با ل*ذ*ت ییاز ب*و*سه ها یی.صحنه هاایپور یبرهنه  یتنه  می.نکردمیم

صحنه  ی. م*س*تدمیدیازش م  یهمخواب هی یجا نای.فقط تو اگهید یوچند تا 
کدوم از  چیتا عکس بودن.ه سممتیب بایکم بود که از شممرم نفرسممتاده بودن.تقر

 بودن نداشتن. یرانیاز ا ینشانه ا ترادخ
سممت حد پ نیتا ا ای.پورکنمیبوده.نه باور نم نیمن ا یایپور یعنیدروغ بود. نه

بوده.اصممال چرا گاشممته نکنه...نکنه  ینجوریا گاشممتش کنمینبوده.باور نم
نه من مطمئنم پور نه ا ییایاالن. با م رل دسمممتین ینطوریکه  نهی. م با  وو هام 

 شده بودم. ریافکارم درگ
جمعشون  عیپخش شد.به خودم اومدم و سر نیتو دستام شل شد.ر زم عکسا

 یخواسممتینم وا؟مگهیشمم ی:چرا برگشممتدیجون پرسمم یتیکردم.رفتم تو خونه .گ
 ؟یبر

 که گفت:حالت خوبه مادر؟ کردمینگاش م فقط
 یزیچ هیگفتم:اره...اره  یمصنوع یکردم و با لبخند نییبار سرمو باال و پا چند

 .ارمشیرفته بود برگشتم ب ادمی
جلو رفتن.پشممت در سممرخوردم و  ینداشممتم برا یتوان گهیکه د دمیاتاق رسمم به

غضم اروم ب ییها هیانداختم.دستامو رو صورتم گااشتم و با گر نیپاکت رو زم
 رو ازاد کردم.

 رنقدیباشممه.حق نداشممت ا ینجوریباشممه.حق نداشممت ا ینجوریا دینبا ایپور
شت.اون فقط گفت  شت...ندا شه.حق ندا ست با  یرابطه با افراد محدود هیپ

 ی.ولگهید یهر دوست ایساده هس  یها یمنظورش دوست کردمیداشتم.فکر م



 رهیزنگ خورد.اشکامو پاک کردم وبه صفحش خ می.گوشکردمیم یخفگ حس
 شدم.

 یدم ولجوابش رو ب خواستمی.نمختمیبود.لبامو به دندون گرفتم و اشک ر ایپور
 نرارش کنم. راههیبه سراغم امد که خواستم هر بد و ب یحس

 .جواب دادم.ختمیریاشک م هنوز
 .یزنگ به ما بزن هی دیوفا نبا ی؟بی.خوبزمیسالم عز-

شم پ صداش شندیچیتو گو شو که  صدا ا هام ب هیخودم رو ول کردم و گر دمی.
 کردم. میصدا بهش تقد

 ....واای؟شیکنیم هیگر یچته تو؟دار وایش-
 .دمیصداشو نشن گهیر از خودم دور کردم ود یگوش
 .کردیرو به دستم گرفتم که هنوز صدام م یگوش

 چت شده تو؟؟؟ وایش-
 وامخی.خفه شممو.نمای...یپراز بغض و نفرت گفتم:خفه شممو پور ییصمممدا با

 هی..تو ؟یفهمیصمممداتو بشممنوم م خوامیصمممدات بشممنوم....بلند تر گفتم:نم
 دیامانم رو بر هیگر گهی.دایپور یاشغال هیدروغگووو.. از اونم بدتر  ییدروغگو

 انداختمش. نیرو قطع کردم و رو زم یو گوش
جون خفش  یتیگ دنیکه از ترس شممن شممدیهام داشممت بلند تر م هیهق گر هق

شو ست سمت د صورتم زدم.اگه ب ییکردم.  موندمیم شتریرفتم چند بار اب به 
 .کردیشک م
 بلند شده بود. میزنگ گوش ی.صداسوختیو هنووز چشمام م رونیب اومدم
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طعش و ق گهیکه قطعش کردم.چند بار د اسیپور دونسممتمیسمممتش رفتم.م بدو
 م.کرد

 یخونم ولب خواستمی.نمدیازش رس امیپ هی نکهینداشت تا ا یتماس قهیچند دق تا
 صداش بهتر بود. دنیحرفاش پشت تلفن و شن دنیبه هر حال از شن

 کردم . بازش
ه تو ک شممتیپ امیخودم م یوگرنه طور چیکه ه یدم در بود گهیربع د هیاگه تا -

 .یکفش بمون
ش نویبود.فکر کنم اگه ا دیتهد هی کامال شت گو .به هر تادمفیپس م دمیشنیم یپ
 .کنهینم دیتهد یخوودیحال ب

 ی.با لبخندرونیاز اتاق اومدم ب قهیخودم رو مرتب کردم وبعد از پنج دق یکم
 :دیجون گاشتم.پرس یتیاز کنار گ یمصنوع
 .یخواستیرو که م یزیچ یبرداشت

 بود که برداشتم. یچند تا کارت بانک هیاره.-
 بود. یمشغول باز هیاز خونه خارج شدم.هومن تو ب*غ*ل اس عیسر

 .رفتمیم رونیب عیسر دیبا
 یبخوابونم تو گوشممش.کل یا دهیکشمم دنشیگرفته بودم به محض د میتصممم

 حرف اماده کرده بودم.
 کنه. یرو عمل دشیتهد خووواستمینداشتم فقط نم یترس دنشید از

ه با ک ینیماشمم دنیچیپ یگااشممتم.تا اومدم درو ببندم صممدا رونیاز در ب پامو
 .دمیداشت وارد کوچه شد رو شن یادیسرعت ز

 جل پام زد رو ترمز.سرعت نور داشت فکر کنم. دمیسمتش برگشتم که د به



سرد بودم که تا ق یلیخ ستمیم دمیر د ایپور افهیخون سم  ای.فتمیپس ب خوا خدا.ق
 هدیند یکسمم یتو نگاه و چهره  ینجوریروا تیکه تا به حال عصممبان خورمیم

 خون شده بود. یبود.چشماش کاسه  دهیبدم.ضربان قلبم به صد رس
نه مخف یزیچ که فرار کنم و خودم رو تو خو نده بود  داشمممت  یکنم.ول ینمو

 یکارم سممماختس.از طرف ارمیو درب دی.تا بخوام کلشمممدیتر م کیو نزد کینزد
 ؟یچ دشیتهد

 .دادمیم رونیاب دهنم روقورت دادم و نفس هام رو ب یسخت به
س کیبهم نزد یاونقدر س نهیشد که  ستام هستادیا نمیبه  صال د  یکتحر چی.ا

 .حرف تو دهنم خشک شده بود.کردینم
دوباره  کردمیکه لرزش دسممتام رو حس م یوحشممتناک شممده بود.در حال یلیخ

 نگاش کردم.
 یف کرد.لباش رو تر کرد و با اشمماره ابه اطرا یبرد و نگاه بشیتو ج دسممتاشممو

 کوچک به سمتم گفت:
 رو منتظر کرد و دستش به سمتم. ؟نگاشیگفت یچ ی..پشت...گوشتو

ت اوردم به دس یدادم و با باز و بسته کردن چشمام اعتماد به نفس رونیب ینفس
 گفتم: تیو با جد

 ه*ر*زه. هی... هی.یپست یدروغگو هیتو  گفتم
ستمیم ش خوا سوز صورتم به  یرو رو یادامه بدم که چنان  گونم حس کردم که 

 .دیچیپیکج شد.هنوز اهنگش تو گوشم م نیطرف
 نفرت نگاش کردم و دستم رو سمت گونم بردم. با
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ستاش بود که تو د یبزنم که با قدرت یتر از قبل بود.خواستم حرف یعصب نگاش
 نمونده بود. شدنم نیبه نقش زم یزیکه چ دیچنان مچ دستم رو کش

 م:گفت ادیهولم داد.با فر نشیتو ماش یوبا حرکت کشوندیبا خودش م منو
 ؟یعوض یکنیکار م یچ

 گفت: تیدورگه از عصبان ییکرد وبا صدا کمیرو نزد سرش
 رو نشونت بدم. میه*ر*زگ خوامی..میه*ر*زگ

با  دمی.تا به خودم امدم که بازش کنم ددمیدرو محکم کوبوند که از جا پر چنان
 رو به حرکت دراورد. نیماش یکیت

ش تو شک م گفتمینم یچ چیه نیما سرعت م ی.اونقدرختمیریفقط ا  روندیبا 
 ود.نمونده ب یزیسمت خودم چ نیماش شهیتا خوردن تو ش چیکه چند بار سر پ

 ؟یکنیم یچه غلط یگفتم:دار ادیو فر تیعصبان با
گاه ینداد ول جوابمو به شممم یدر عوض ن که خودم رو   شمممهیبهم کرد 

 و نگه داشت. چشدیکوچه پ هیچسبوندم.باالخره تو 
به خودم اومدم کردمیوهق هقمو کنترل م کردمیاطراف رو نگاه م یجیگ با تا  .

ش ش یاورد.اونقدر رونیباز کرد ومنو ب نویدر ما نم که فکر ک دیبازومو محکم ک
 دستاش کبود شه رو دستم. یجا

پارتمان دوطبقه رو د هی به روش ا دمیا بازش  دی.کلمیسممتادیکه رو انداخت و
 کرد.بعدم منو هول داد تو.

 شده بود. نینگرفته بودم نقش زم واریکه اگه دستمو به د یطور
 ؟یروان یکنیم یبهش کردم و گفتم:معلوم هست چه غلط یپر نفرت نگاه

 :داد و گفت رونیبا حر  ب یشد.نفس کمیبودم که نزد دهیچسب وارید به



 ندادم که داد زد:با تو بودم. ی؟جوابیگفت یبود پشت گوش یحرفا چ اون
اورم داره ب نکهی.مرل اقتیبود حق قتیحق هیبه رعشمممه در اومد و گفتم: بدنم

 .چه خوب که چشام باز شد.یهست یک شهیم
 فت:نامفهوم گ یی.با صداشدیم شتریحرفام شوکه شده بود.فقط خشمش ب از

 .یگیم یچ نمیتر بگو بب واضح
رل کهیا م گاشممتتو.پسمممت  ن بدسمممت اورده بودم داد زدم: به نفس  ماد  اعت

 نییهان؟چرااااا؟سممرم رو پا یهسممت یک ی.چرا بهم نگفتاتوی.ه*ر*زه گاتویباز
 اومد و با چند تا عکس چشمو باز کرد. یکی یانداختمو گفتم:ول

 .وایحرف بزن ش ؟درسی:چند تا عکس؟چه عکسدیپرس متعجب
مانع از ب ینگفتم.اصممال بغضمم یزیچ مدن صمممدام  روونیکه تو گلوم بود  او
 .شدیم ریاشکم سراز کردمی.اگه لب باز مشدیم

از  که پس دهیموضمموک شممده و فهم الیخیب کردمیفکر م گمینم یچ دید یوقت
 وند.چسب واریکوتاه به سمتم حمله کرد وبا دوتا دست شونه هام رو به د یمکر

 ینفس بکشممم.اونقدر تونسممتمیاز ترس نم ایشممووکه شممده بودم  دونسممتمیمن
 .کردمیتندش رو حس م یکرد که حرارت نفس ها کیصورتش رو بهم نزد

مهم  برام یخانم نیشمممرده شمممرده گفت:بب زدیتوش موج م دیکه تهد یلحن با
ت درسمم ای.اارمیمرل تو رو سممرکار م ی.من ده تایبچه دار هی ای یزن هیتو  سین

 .کنمیجا هالکت م نیهم ای یکنیم فیادم ماجرا روتعر یمرل بچه 
ستمیم صبان یبهش بگم ول خوا شم و ع شت ونزد یتیبا اون خ دن ش کیکه دا
مد.طور شیب مده او ند او حدش بهم زبونم ب  ادیبغضمممو از  گهیکه د یاز 
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ن هم از فروبرد دیشد از کجا بود شا دایهق هق که تو صدام پ نیا دونمیبردم.نم
 بغضم بوده.

پر حرصممش  ی.بدتر از همه نفس هازدیموج م تیتو چشممماش عصممبان هنوز
 بود.باالخره زبون باز کردم وگفتم:

شتم م امرووز سمتم اومد. هیکه  رونیب رفتمیصبح دا ست هیخانمه  م داد پاکت د
تا عکس بود.د ند  به ز گهیکه توش چ گاه نکردم و سممر   ریبه چهرش ن

 م.کنترلمو از دست بد دمیترسیم یعنیبود. یبگم توش چ نستمدویشدم.نم
 گرفت و گفت:خب؟؟؟؟ لیما یرو کم صورتش

 یا چاون عکسمم گمیبلند داد زد و گفت:با توئم.م یینگفتم که با صممدا یچیه
 بوده هان؟

کرده بودم تا لرزشممش کمتر  کشممونینزد واریمشممت کرده بودم و به د دسممتامو
شونم د ساس کردم  شه..اح ستاش جا باز م یتو یاره کمب و .تمام قدرتم رکنهید

 زدم وداد زدم: نشیجمع کردم و با دستام به س
ا .باتی.پسممتاتی.خوش گاروناتیه*ر*زه گ یباشممه.عکسمما یخواسممتیم یچ

سه ها ییصدا  یبرهنت.کم یتنه  میبا ل*ذ*ت.ن یغمزده و اروم گفتم:ب*و*
به طرف با اشممک نیسممرم رو تکون دادم  که تو چشمممام حلقه زده بود ادامه  یو

شد:هااااان؟؟؟؟؟؟؟؟چرا بهم نگفته بود گهیدادم:د صدام بلند تر   یهم بگم؟
 ها؟؟؟؟ یهست یک
 چهرم زل زده بود.دستاش شل شد وشونم رها شد از دستش. به
 چه؟ینداره گفت:خب که چ تینشون بده براش اهم خواستیکه م ییصدا با

 کردم مربووط به گاشتس وتموم شده. یبه توداره؟من هر کار یربط



اشته ها گ یکه با اشک چشمام همراه بود گفتم:گاشته؟چرا نگفت یپوزخند با
)کاش الل شممده ؟ی...اصممال چه معلوم االن نباشمم؟اصممالیه*ر*زه بود نقدریا

 (گفتمیجملم رو نم نیبودم ودوم
 طرف هیسمموزش که چه عرض کنم کامال  گهیکه د دیاز گوشممم پر یبرق چنان

 حس شد یصورتم ب
خواسممتم سمممتش بگردم که بازومو گرفت و کشممون کشممون به طبقه باال  تا

 نستمدویحس شد.نم یکامال ب شدیکه به دستم وارد م ییرویرسوندم.از شدت ن
 حسم ر از دستش جدا کنم. یب یبازو ایگونم رو بمالم از درد 

ه تخت پرت کرد.اگ هی یدوتا بودم که در اتاق باز شممد و منو رو نیا یریدرگ تو
اغون و د کردیتخت اصممابت م یمطمئنا سممرم به لبه  فتادمیاونطرف تر م کمی
لب ناله  ریاز درد بسته بودم و بازومو گرفته بودم. ز هی.چشماموتا چند ثانشدمیم
 کنم که ... ربزنم و خودم رو جمع وجو یتا خواستم حرف کردمیم

حرکت شممدن دسممت  یبرهنه رو خودم حس کردم.حس ب یتنه  مین هیفقط  که
پام.لمس تن ها یو که صممورتم رو حرارت  یگرم یپر حرارت.حس نفس 

ز موهام ا ی.شالم بازشده بود وحلقه اکردمینگاه م ای.فقط مات به پوردیبخشیم
 رو گرفته بود. دمید یجلو
شمام بود که ب فقط شاد م شیچ ضالتم خارج  ی هیوگرنه بق شدیاز حد گ ز اع

بانم از شممرا یکنترلم بود.حت بوجود اومده قدرت تکلمش رو  طیلب هام و ز
 نداشت.

 رو گرفته بود برد و کنار زد. دمانمیاز موهام که جلو د یبه سمت حلقه ا یدست
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کهیا با بان ن ند مصممنوع یتو چهرش بود ول تیعصمم داد و  لمیتحو یلبخ
 .شترهیگفت:چشم تو چشم ل*ذ*تش ب

 لرزش داشت. اریاخت یده بود.لب هام ببه لرزه افتا چونم
 .شتریو ب ترشیکرد.ب شتریرو ب تشیکیتمام وجودم رو فرا گرفته بود.نزد ترس
رو به  شیشممونیچشمممام بسممتم.پ فتهیکه قرار بود ب یکه از ترس اتفاق یطور

بور تو نفسام بوجود اومد.مج یمقابل هم.لرزش امونینیچسبوند.خط ب میشونیپ
 اریاخت یب.شتریولرزشش ب شدیشدم چشمامو باز کنم.نفس هام تند تر تند تر م

رکت با ح کردیم یچشماشو بسته بود وسع ایشد.پور ریاشک از چشمانم سراز
 کنه. شتریحس رو ب نیصورتم ا یصورتش رو

 تو ابرومو حفظ کن. ایاون لحظه خدا رو صدا زدم.گفتم خدا فقط
لتمس وغمزده م ییکه با صدا فتادیداشت م فتادیم دیکه نبا یباز شد. اتفاق لبام

 گفتم:
شکل دونمیولم کن.نم نتیتر زیجان تو رو جان عز ایپور که  شد یصورتم چه 
 چشماشو باز کرد مات نگام کرد. ایجملم پور نیبا گفتن ا یوقت

ولم  دمیقسمممت م یکه دوسممش دار یدادم:غلط کردم.تو رو جان هر ک ادامه
 .یکن
هام رنگ صممدا به خودش گرفت و بلند تر گفتم:غلط کردم.تروخدا ولم  هیگر

 کن برم.
برگردوندم. با  نیشممد.چشمممامو بسممتم ورومو به طرف شممتریهام ب هیهق گر هق

ستمیسر دادم.اگه م هیبلند گر یصدا ستم رو ازاد م تون رتم صو یو رو کردمید
 هام خفه کنم. هیتا خودم رو تو گر کردمیحلقه م



 .دست و پام توان حرکت دارن.شهیلحظه حس کردم بدنم داره رها م هی
 یرو کرفته بود.مرد دمید یاشممک جلو یچشمممام باز کردم.حلقه ها شممتابزده

 .دمیرو به روم د ستادهیا
متداول رو تو  یرو باال اوردم واشممکم رو کنار زدم.فقط سممک سممکه ها دسممتام

 .کردمیصدام حس م
 هیرفته وگ واریدستش رو به د هیگرفته و وارینگاه کردم که روشو سمت د ایپور به
 .گشیشرت تو دست د یت

رو تخت نشستم و هق هقم رو کنترل کردم و شالم رو بردشتم وبا اشک  عیسر
 شالم رو سرم کردم و بلند شدم. یاروم یها
 سست به سمتش حرکت کردم. ییقدم ها با
با صمممدا طیمح نیخودم رو از ا خواسممتمیم که  که معلوم بود از  ییدور کنم 
 اشک گرفته گفت: ختنیر

ض چطور ست یمن ه*ر*زه ام؟چطور یبگ یشد یرا  هیاالنم  دیشا یبگ یتون
 ه*ر*زه باشم؟

به حرفاش گووش م کردمینم یحرکت گاهدادمیو  که د ی.ن  دمیسمممتش کردم 
 نگام کرد. واریشدش به د ختهیدست او یسرش رو بلند کرد واز باال

 یبودم مرد دهیصممدا.تا حاال ند یهاش ب هیوقرمز بود.اما گر سیخ چشممماش
 کنه. هیگر ینطوریا

س هیکردم که ادامه داد: بغض سه روز خودمو تنب دمتیبار ب*و* ه کردم ک هیتا 
 .تدنید یبرا شدمیتاب تر م یهر لحظه ب نکهی.با افتهیچشم تو چشت ن
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صارش ب از شت ح س ستادیروم ا اومد.رو به رونیپ سمت  ستش رو   نشیود
 گفت: یبلند تر یبا صدا یگرفت.ول

به قول تو ه*ر*زگ هیکه  یی.پوراامیپر من مان  ت که پسممم ییای.پورکردیم یز
که  خورمی.اما قسم مکردیخوشگل م یکه خودش روسرگرم دخترا ییایبود.پور

کهیبا ا ختمیکدوم از اون دخترا رو نر چیه یابرو ما یول خواسممتنیم ن  یلیت
 نداشتم.

 کردم. یخدافظ ایکه به دست اوردم با اون پور گهیفرصت د هیبعد از  یول
ستی.مستادیشد .مقابلم ا کینزد بهم ض رو بگه که بغ یزیچ هیداد بزنه  خوا

 صداش مانع شد.
سمت د سرش شک یبرگردند درحال گهیرو  سر خورد  یروو یکه قطره ا گنش 

با هر ک فت: با هر ک یباز یگ گارون یکردم.  یکردم.در حق هر ک یخوش 
 .واینبودم ش یکیبا تو  یپشت بودم ول

متهمم  ینجوریکه ا یدیرو از من د یچه ه*ر*زگ میکه با هم بود یمدت نیا تو
 ؟یکرد
 یال زندگح یایگفتم با پور یبودم ول یحق با تو بود من نگفتم گاشممته ک اره

 کن نه گاشته.
با خندت م نیا تو با دمیخندیمدت  .تمام تالشممم رو کردمیاخمت اخم م و 
 نشه. بتینص یزیکه جز محبت از من چ کردمیم

ستمیم شیپ قهیدق چند شونت بدم.م یه*ر*زگ خوا ستمیرو ن همونم بهت بف خوا
 .کنهیرفتار م یاشغال چه جور هیکه 



شک دیول شمش جار یا گهی....قطره ا به جونت  یشد و ادامه داد:ول یاز چ
 کردنت. هیعالقه داشتم تا تنب شتریب

 نیا یتونست ی.چطووراقتیل یب هی.وایش یاقتیل یب هیتو  نمیبیم کنمیفکر م االن
 ؟یاریحرفا رو به زبونت ب

 هی.من باختم.ختمیکه متوجه شممدم چقدر اشممک ر دمیدیرو تار م ایپور گهید
 .یقیحق یبازنده به معنا

شت بهم ا یزیاومدم زبون باز کنم چ تا شونه  ستادیبگم پ ستش رو به ن  یو د
 سکوت باال اورد.

 باور کن... ایپور-
....فقط برو.به سمتم برگشت و گفت:نه تنها االن یچی.هواینگو ش یچی:هایپور
 هم برنگرد. گهیبرو.د شهیهم یبرا

 .یبر یتونیرو سمت در اتاق دراز کرد و گفت:بازه م دستش
شتم زار بزنم و التم دوس سش کنم.مدا ستمیا هم  یبهش بفهمونم که کم خووا

ه شممد رید گهید ی.ولمونمیبهش بگم از حرفم پشمم خاسممتمیبه من حق بده.م
 کردم و از اتاق خارج شدم ینیعقب نش یبود.مرل بازنده ا

که گ وارد حال خودم نبودم  فه بودم و توحس و  نه شمممدم .کال جون  یتیخو
 :دیمتعجب پرس

 نگرانت شدم. یدم در بودکه.کل نتی؟ماشیرفت یتو با چ زمیعز سالم
 یلبه پا شممده و ییآ*غ*و*ش پناه ببرم و بگم تو دلم چه غوغا هیداشممتم به  ازین

 .شدیافسوس که نم
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 اخه؟ یچ یول کردمیبهونه جور م هی دیبا
ستپاچگ مجبور شتم گف جهیسرگ کمیگفتم: یشدم درووغ بگم.با د شت دا تم پ

 .گهید بهتره.در بست رفتم نمینش نیماش
 که؟ یدینخر یزیکرد و گفت:مادر چ یدستام نگاه به
چند قلم  هیکه نداشممتم. یادیز دیکارش کنم؟خر یچ نوی؟ایچه فاجعه ا یوا

سا ضرور یشیارا لیو ستمیبود ر م یکه  صلش رو فعال رمیبگ خوا  که گفتن ا
 .نی.همدمیکرم پودر خر هیتموم کردن منم فقط 

شت.با ا یتیگ چارهیب صال توکارام دخالت نم نکهیجون حق دا خب  یول کردیا
 .هشیهم که همرام نبود باالخره نگران م یزیدم در.چ نی.ماشگهیمشکوک بود د

 ده؟یجون هومن کجاست؟خواب یتی:گدمیپرس کنجکاوانه
 ی.فکر کن از خسممتگکنهیم یزد و گفتم:ماشمماال به جونش.از بس باز یلبخند

 خوابش برد. هیتو ب*غ*ل اس ریش شهیبدون ش ادیز
 باالس.تو اتاقه گااشتمش. االنم
 ازش جدا شدم. یبهش کردم و با لبخند یسپاسگاار نگاه

گاه حرفا یوقت ناخودا تاد  به هومن اف گاهم  ا ب یبرام زنده شمممد.وقت ایپور ین
 بچمون. گفتیم طنتیش
 بچمون.چقدر زود تموم شد. کردمیخودم زمزمه م با
د.بغض کردن کارم شممده بود.لباسممام ر عوض کردن برام مشممکل نبو هیگر گهید

 یادسممت یفروو دادم.جا یبغضممم رو به راحت دمید نهییخودم رو تو ا یکردم.وقت
نه ا ما بانمیگر یکیدر نزد یمردو بازوکردیم ییخودن مت چپم طبق  ی. سمم



 ایوگنبود. دایهو یزیتو صورتم چ یداشت.ول یکه زده بودم خون مردگ یحدس
 نه به جسمم. رسوندهیم بیخوردن به روحم اس یلیاز س یناش یضربه ها

 .کردندیتوش جا خوش م یاشک به راحت یچشمام نگاه کردم که حلقه ها به
تخت رها کردم.تا چشمممامو بسممتم به  یو خودم رو رو دمیدسممت کشمم نهییا از

 هیرار بود ق نباریا ایداشته باشم.گو یبغض نکهیشد بدون ا ریاشکم سراز یراحت
 داشته باشم و با اون بسوزم وبسازم. یبغض ابد

 یهمه  خواسممتمیرو تو دسممتام جمع کردم و دسممتامو مشممت کردم.م یتخت رو
شار ستام خال یف شت کردن د شده رو با م ره ذ یحت یکنم.ول یرو که بهم وارد 

رو توش  یخفه ا ینداشممت.صممورتمو تو بالش خفه کردم وزجه ها دهیفا یا
 کردم. یخال

شت.دو ه هی شت.حتهفته گا شگاه هم نم یفته گا ستیدرس و دان رش فک تون
تا دوباره برم دانشممگاه مشممغول  گفتمیکنه.دو سممه روز اول م رونیرو از سممرم ب

تراف اع دیتو قلبم جا خوش کرده بود.با ایپور یول کنمیو فراموشممش م شمممیم
 ود.کرده ب ریهم تسخ ایاز قلبم رو عالوه بر حامد پور یا گهید ی مهیکنم که ن

سش دارم که  دیکه با شدینم رمباو شش کنم.هنوز اعتراف نکرده بودم دو فرامو
 .کندمیازش دل م دیبا
 .دیپرسیورابطش م ایغزل بود.مدام از پور یها یهمه بدتر کنجکاو از
 ؟یکار کن یحاال چ یخوایم -

 .....شهیو اونجور م شهیم نجریا تیخواستگار ادیب اگه
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مه چ خواسممتمیکالفم کرده بود.م گهید حت بشممم از  زویه تا را بهش بگم 
.دو دادمیبا غزل انجام م دیبود که با یروزانه ا یها دیدسممتش.از همه بدتر خر

وغزلم که هول.هر روز بال اسممترنا  شممدیبرگزار م شیجشممن عروسمم گهیهفته د
 .میبود رونیب

م و نتونم نگاش کنم.نتون نمیبب یعروسمم نیرو تو ا ایسممخت بود که پور چقدر
نش فراموش کرد یکه برا یباهاش صحبت کنم.از همه بدتر تالش یکالم یحت

ته د کردمیم به م گهیتا دوهف با دشمممدیپن مه چ دنشی.چن  به  زویه باره   ادیدو
 تحمل دیدوسممتم با یبوود که ت عروسمم یزیچ نیدردناک تر نیو ا اوردمیم
 .کردمیم
ش الیخ یب گفتمیخودم م با خودم  یلیخ پس نمشیبی.من که باالخره م یفرامو

 نکنم. تیرو اذ
 .شدینم یول دمیپوشیم یلباس مشک هیدوستم نبود حتما  نیبهتر یعروس اگه

خودشو و شدیشل م غشیانتخاب کردم که بازم از د طرف  یتونیلباس سبز ز هی
شونه هام پا شنگنداختیم نییاز  شکر که رنگ موهام  ی.طرح ق شت.خدارو دا

 شهی.بر خالف همااشتمینم شگاهیوجه پامو تو ارا چیرو هنوز داشتم وگرنه به ه
به صممور دمیات کشمم هی نباریا کردمیکه موهامو فر م ل*خ*ت  تبه موهام و

 .ختمشونیاطراف شونه هام ر
جام نم چیکه ه یجلف شیارا قت ان بارمیا دادمیو مات زدم ول هی ن  شیارا یرژ

 انجام دادم. یچشمم رو با ظرافت خاص
سعود م یبا همراه نباریا شوهرم اقا م با  شهیجونم که مرل هم یتی.گمیرفتیپدر

 پوش اماده شده بود. کیحجاب و ش



 هومن اماده کردم وتنش کردم. یهم برا یست قرمز سورمه ا هی
ه که منم باال متوج یبلند گفت طور یالله با صدا ای هیاز در وارد شد و  اقاجون

 شدم.
 .نییاورفتم پ دمیکردم.خودم رو اماده  تعجب

سته بود و با گ 36.37 بایتقر یمرد ش سر به ز یتیساله کنار اقاجون ن  ریجون 
که کردم دکردیم یاحوالپرسمم قت  کامال خشمممک و ب دمی.د فاوت یچهره   یت

 داره.کامال مشخص بود.
بلند  یهومن سمممتش اومد و با صممدا دنیبه جمع کردم و اقاجون با د یسممالم
 گفت:

 هومن رو ازم گرفت. یشد با لبخند کیما مهندس..بهم نزد یاز نوه  نمیا
ندس.مهمون با به  دمیدیاالن؟داشممتم هومن ر م ؟اونمیخودم گفتم مه که 

نگاشممو گرفت.فکر کنم  عیلحظه نگام کرد و صممر هی.رهیب*غ*ل مهندس م
 کنه که موفق نشد. دایوجه تشابه پ خواستیم

شب از م اقا ستنیجون گفت:مهندس ام صبح با هم راهبرن ه خوا  یتل تا فردا 
شب  میش شمال.منم گفتم ما ام س هیسمت  شن عر  یانرژ هی ای.بمیدعوت یج

 خانوم؟ یتیما بمون.مگه نه گ شیو امشبم پ ریمضاعف هم بگ
امشممب رو مهندس بد  هیگشمماده گفت:بله اقا مسممعود. یجونم با چهره ا یتیگ
 .گهید نیریفردا م شاالیا گاروننیم

 .هیتعارف.معلوم بود مرد متشخص یکرد و کل یهم که ابراز شرمندگ مهندسه
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جون  یتیتعارف مهندس جلو نشممسممت و منو گ ی.با کلمیشممد یراه باالخره
 عقب.

باس سممف دنید یوا ما  دونسممتمیبوود.م یدنید یلیخ دیغزل تو ل  هیکه حت
 .شهیعروسک م

 یجللم یاقعا عروسدراونجا برگزار شده بود.و یکه عروس میشد یباغ بزرگ وارد
 ریو بنفش در مسمم دیسممف یشممده بود و گل ها ییارا نتیگرفته بود.تمام باغ ز

شم م یورود ستم با اون ای.خداخوردیبه چ شکرت که دو سش  یهزار بار  که دو
 داشت ازدواج کرد.

. با دو سه تا از دمیرو د ایهفته پور 4که باالخره بعد از  میگاشت یاز ورود یکم
 بودن. ییمشغول خوش امد گو امکیخودش و س یدوستا

 دهید در چهرش یرییتغ نیکوچکتر یتفاوت به جمع ما کرد.حت یکامال ب نگاه
ست برم چرا من اشدینم سته من  نقدری.حاال که خودش خوا شم.در عااب بک

 نبود.نگامو ازش گرفتم و کامال خونسرد ریتقص یاونم ب یبودم ول یمقصر اصل
ما گفت:خ میاز کنارش عبور کرد به  مد یلیکه خطاب  قا نیخوش ا  جونمو ا

 کرد. یتشکر
د از ما کردن یگرم اریغزل اسممتقبال بسمم ی.خانواده میشممد ییرایتاالر پا وارد

فقط مانتوم رو  دیما قرار داشممتند پس با زی.چون اقاجون ومهندس هم سممر م
شال حراردمیدرم ز ا یا مهیسرم قرار دادم که تا ن یرو یرنگمو طور یتونیز ری.

 بازوم رو پوشونده بود.
ند  گاهیاز همه سمممت جا اول عروس و داماد رفتم.طبق حدسممم غزل همان

 .دیدرخشیرنگش م دیدر لباس سف یعروسک



ند کیبهش نزد یووقت مان هردو برخوواسممتن و لبخ رد یشمممدم همز  ممیت
 کیهم تبر امکی.به سممدمشیکردند.غزل رو درآ*غ*و*ش گرفتم و ب*و*سمم

 شرمنده گفت: یگفتم.غزل کم
 مدت. نیتو ا یشد تیاذ یلیشرمنده خ وایش

شرمنده چ یاخم شمک یاخه؟کار یکردم و گفتم:  براش ینکردم که.بعدش چ
غ ما سممرا گهیبچت د یسمممونیسمم یبرا زمیفرسممتادم وبا خنده گفتم:فقط عز

 .خب؟این
 .شمیاون که حتما مزاحم م یکرد و گفت:برا یا خنده

که  یزیو ازش جدا شمممدم.داشممتم به سمممت م میبا هم صممحبت کرد یکم
 .از پشت خطابم قرار داد ییکه صدا کردمیحرکت م میدرکنارش جا گرفته بود

 روبه رو شدم. میبر لبان مر ییبایسمتش که با لبخند ز برگشتم
 رو به جا اوردم. یگرم یرفتم واحوالپرس سمتش

 وایشم مینیبب روگیو جشمن ها همد یعروسم نیتو ا نکهیگفت:مگر ا یلبخند با
 جون.
شکر که تو همچگهیزدم و گفتم:اره د یلبخند س نی.خدارو  اردیبا هم د یمجال

 .دعوت به نشستنم کرد.میدار
هست  اگه امکانش وایصحبتاش گفت:ش نیب یرفت و بعد از مکر هیحاش یکم

 م؟یمالقات با هم داشته باش هی میتونیم
 .چرا که نه!زمیدرخواستش رو قبول کردم و گفتم:حتما عز یمکر بدون
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بت بدل شمممد.پور نمونیب یکم صممح مت مر دمیرو د ایرد و  به سمم  میکه 
فاصممله  زیمکث از جام بلند شممدم وبه سممرعت از اون م ی.بدون لحظه اومدیم

 گرفتم.سر جام م*س*تقر شدم.
 تر از قبل. قیدق نباریا یبه چهرم انداخت ول ینشممسممتم مهندس نگاه یوقت

خودش رو جمع و  عیاقاجون خطاب قرار داشممت.سممر نکهینگاش روم بود تا ا
سمت گ سمت اقاجون چرخوند.رومو  شو به  کردم و گفتم  یتیجور کرد و نگا

 .میبزن یاطراف باغ چرخ یکه هومن رو بهم بسپاره تا کم
اب هسمممت به  یکه نگاش به فواره ها دمید یو وقت میاطراف باغ قدم زد یکم

 .میسمتش حرکت کرد
شو بهم م منوجه ستا شده چون د صداها زدیشدم که ذوق زده   یو از خودش 

 رو به اجرا گااشته بود ینامفهوم
 اریسب ی.در فاصله زمیعز میرسیاالن م ؟بااریمامان یلبخند گفتم:دوس دار با

ستخر اب وا یکم  تر کیشدن بهش نزد سیو خودمون ر از ترس خ میسادیازا
 وندنشیوسط استخر چشم دوخته بود و از د یبا ذوق به فواره ها .هومنمینکرد

 به وجد اومده بود.
ستانا االن پور نیمرل توا شدیکاش م کردمیخودم فکر م با س ایدا شت  ر منو ازپ

 .میصدا بزنه ومنم سمتش برگردم و با هم چشم تو چشم بش
 .دمیرو از پشت سرم شن ییافکارم غرق بودم که صدا در
 .دهیحس خوبس به ادم م دنشونید-
شتم که با چهره  به صدا برگ شدم.نگاش رو به فواره  یسمت  مهندس رو به رو 

 ها دوخته بود.



 ترمشیل*ذ*تش ب یش سیوخ یسیدونش وا هی ریز یداد:به نظر من اگه بر ادامه
 .شهیم

 گفت:شرمنده اگر مزاحم شدم. ینگام شد که با لبخند متوجه
ند یسممع .تو دلم گفتم پس تو اون کنمیبزنم وو گفتم:خواهش م یکردم لبخ

 .دیلبخند رو د هی یگرم شهیسرد م یچهره 
ا باهاتون صممحبت کنم؟ ب یکم تونمیکه گفت:م رمیرومو ازش بگ خواسممتمیم

ست دیکنم فهم ؟فکریکنیکار م یچ یخودم گفتم پس االن دار ش متعجم که د
 که تو محوطه باغ قرار داشتند دراز کردوگفت: ییها یرو سمت صندل

 .میو صحبت کن مینیها بش یکه روو اون صندل نهیا منظورم
اه به ر دمیو د کنمیگفتم:خواهش م یتفات نشممون دادم و با لبخند یر ب خدم

با خودم م تاد.پشمممت سممرش حرکت کردم. گه خوادیم یچ یعنی گفتمیاف  ب
 .اشنااایزود مردم پسر خاله م ن؟چقدریا

ص البته سب یبوود ول یمرد متشخ نتخاب صحبت ا یرو برا یفکر کنم کس منا
 نکرده بود.

 .نییو گفت:بفرما ستادیا زیم هی کنار
ندل رو قدر بزرگ تر  یصمم جا گرفتم وهومن رو تو ب*غ*لم اروم کردم.هر چ

سمماعت اونم با هزار تا کار مختلف  مین تایکنترلش سممخت تر بود.نها شممدیم
 ب*غ*ل نگهش داشت.تو  شدیم

 .کردیاز شانس مهندس اروم تو ب*غ*لم جا گرفت و با خودش صحبت م یول
 صاف کرد و گفت: ییصدا

http://www.roman4u.ir/


 .مشتاق شدم که ادامه داد.میبا هم دار کیفرق کوچ هیما  یخانم تهران دیدونیم
 متاسف شدم. یلیراجب مرگ پسرشون صحبت کردن.خ مهندس

 هومن کردم.شدم و خودم رو مشغول  ریبه ز سر
 تصادف از دست دادم. هیمنم زن و بچم رو تو  شیسال پ 3داد: ادامه

بود که به  یا گهیحرفش جا خوردم سممرم رو بلند کردم.نگاهش سمممت د از
 .دیطرفم چرخ

 ساله داشتم وسه سال بود که ازدواج کرده بودم. کیدختر  هی-
ادامه  گرفتم و یا گهیگرفته گفتم:متاسممفم واقعا.نگاهم رو سمممت د ییصممدا با

 دادم:
 سخته. یلیخ زیعز هیمرگ  راستش

 جواب حرفم گفت: در
شما  کنمیفکر م نیا به ست داد یکیکه  شو گرفت گهید یکیو نیرو از د .به جا

 زدم. یهومن نگاه کردم و لبخند
ست دادم و ه زمیکه دوتا عز یمن چ یول- شونو  زیچ چیکس و ه چیر از د جا

 برام پر نکرد.
ه دار یهمدرد یداره که برا ینیبراش ناراحت شدم.بنده خدا چه غم سنگ یلیخ
 .کنهیراجبش صحبت م دتشیبرخورد د نیکه تو اول بهیغر هیبا 

دادم و گفتم:خدا بزرگه جناب مهندس.و با افسمموس  رونیب یاز ناراحت ینفسمم
و حتما  دیر کردم سمتش گفتم:شما جوون یگفتم:خدا رحمتشون کنه.با لبخند

 .نیکنیرو حس م یره خ شبختدوبا
 گفت: یاروم یبهم کرد که نگامو ازش گرفتم.با صدا یا رهیخ نگاه



 .دوارمیام
 داد: ادامه
ن که هسممت ییبگم ادما خواسممتمیکه مزاحمتون شممدم.فقط م نیمنو ببخشمم بازم

 دردشون رو دوا کنن. توننیهمدرد شما هستن ونم
ضع دونمی.خودمم مکنمیزدم و گفتم:خواهش م یلبخند سبت ب تمیکه من و ه ن

بابت خدا رو  نیرو از دسممت دادن بهتره و از ا زانشممونیکه عز گهید یها یلیخ
 .کنمیشکر م

 کی.در دیاشممنا به مشممامم رسمم یعطر یحرفم رو ادامه بدم که بو خواسممتمیم
شم بهم زدن پور سمت تاالر رفت.حت ایچ شد و  به سمت ینگاه یاز کنارم رد 

 ینگاه یکه حت سممتمیبراش مهم ن گهیواقعا د نکهی:مرل اما نکرد.با خودم گفتم
 نشممیرو م بهبا هم رو یکه وقت خوندمیداسممتانا م نی.پس چرا تو اکنهیبهم نم

 اونم ندارم. اقتیل یحت یعنی.کننیبهم نگاه م هیچند ثان یحداقل برا
سرزنش ح شتری.البته بایهم به خودم گفتم هم به پور راهیبد و ب یدلم کل تو رفام 

 بود.
.از کنمینگاه مهندس رو حس م ینیشدم که تو افکارم غرق شدم و سنگ متوجه

جون  یتیبرم.گ دیبا گهیگفتم:با اجازه.راستش من د یجام بلند شدم و با لبخند
 تنهاست.اونم با من بلند شد و گفت:

صحبت حق شماس.ممنون از هم  با  یسمت تاالر.کم امی.منم باهاتون متونیبا 
 .میکه تنها نباش میکنیمهندس صحبت م
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رفتم.پشممت سممر من  ییرایبه سمممت تاالرپا ریتکون دادم و سممر به ز یسممر
 جون هومن رو ازم گرفت. یتیجا گرفتم وگ یصندل ی.روومدیم

غزل  ایسمممت سممالن ر*ق*  چرخوندم.چه خبر بود اون وسممط.گو نگامو
 دنیتکون خوردن و ر*ق*ص یبودند.اصال حوصله  وستهیهم به اونا پ امکیس

 رو نداشتم
ما االن پور گفتمیخودم م با با  ایحت دختر خوشممگل تر از من  هیاون وسممط 

 .ستین گهیبوده و د ییوایش ادینم ادشیمشغوله و اصال 
سط گرفتم که رو کالفه سه چهر نفر اطراف  یزیم ینگامو از اون و ثابت موند.

 بود.هم تو جمعشون  اینشسته بودن که پور یزیم
 توجهم رو جلب کرد. زیم یش*ر*ا*ب رو یسرخ
با کخورهیداره م*ش*ر*و*ب م یراحت نیبه ا شمممدینم باورم نان  جام  فی.چ

شغول خوردن بود که  ستش گرفته بود م م لحظه فکر کرد هیش*ر*ا*ب رو تو د
 نه خودش بود. ی.ولاستیپور یجا یا گهیاشتباه گرفتم و کس د

ند نیا با نگ ترش  بایز یوجود لبخ ظه پر ر لب داشمممت و و هر لح بر 
به م ری.دسممتام ر زکردیم داده بودم.اون که  هیتک زیچونم مشمممت کرده بودم و 

فر ازش متن گهیکه د ییپس باار نگاش کنم تا اونجا سممتینگاش سمممت من ن
 بشم.
در چشمانم جا خوش کنه.فقط  یکرده بودم که فرو دادم و نااشتم اشک یبغض

 . کردمینگاش م
شم دوختم و  تونمینم دمیکه فهم یقدراون سالن چ سمت  شم وبه  ازش متنفر ب

 در افکارم غرق شدم.....



ها نیا تو ظه  مه...چجور یلح باااااال ارامشمم یپر از واه  ی...چجوریتو دن
 «یشه که تنها بش ی...اگه فرصتیاون سر کن شیپ یخوایم

با اشمممک سمممتین یآ*غ*و*ش اون فرصممت تو  برات...نسمموزون خودت رو 
 «به پات فتنیب یرات کج کن ازش...باار غصه ها ه یچشات...تا مهلت دار

له  پاش ری....داره غرورت زیبگاره به سممخت دی....شممایکه رفت یاز راه برگرد
چشمممات دنبال «برگرد یبرگرد....تا که هنوز فرصممتو از دسممت نداد شممهیم

شق دهیاونه...حرفات م شونه....عا  هگاریتو روم اارهی..ممونهینم دوننیاما م ین
 «بهونه هیازت با 

 یپاکش کردم نااشتم کس عیاومد که سر نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک قطره
 متوجه بشه.

شن س ج ش یبه خوب یعرو س یو خو شد و غزل و   یزندگ یراه امکیبرگزار 
 مشترک شدن.

 نکردم. ایهم به پور ینگاه مین گهید یاخر جشن حت تا
دوش اب گرم به  هی.هومن رو گااشممتم تو تختش و با دمیبه خونه رسمم خسممته

 بستم. یسمت تخت رفتم وچشمامو به اروم
فته ه هیبه  دیباهام تماس گرفت.شمما میچند روز بعد بود که مر قایدق دونمینم
 .مینیبب گرویوهمد میکافه قرار باار هیهم کمتر.گفت که تو  دیشا دیرسیم

س 6 ساعت شدم ت یرفته بودم رفتم.کمکه ازش گ یبعد از ظهر به ادر ا منتظر 
 باالخره اومد.
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 یلیخ یلبخند بزنه وو خودش ر سممرحال نشممون بده ول کردیم یسممع نکهیا با
 کالفه بود.

 .میکرد یکردم و با هم روب*و*س یسالم یگرم به
 خبر؟ ؟چهیجون چطور واینشست با لبخند گفت:خب ش مقابلم

ش نکهیاومد که بالفاصله گفت:قبل از ا ادشی یزیدفعه چ هی روک صحبتمن رو 
 که گلومن خشک نشه. میسفارش بد زیچ هی میکن

 .اااااااااایحرف بزن یکل یخووایم نکهیزدم و گفتم:باشه.مرل ا یلبخند
 ؟یخوریم یچ ؟خبیفکر کرد یپس چ-
اسه و یسفارش داد ی.هر چکنهینم یبه اطراف تکون دادم وو گفتم:فرق یسر-
 نم همون رو سفارش بده.م

 دو تا نسکافه. پس
از احواالتم گفتم که سممفارشمممون رو  یاعالم کردم.کم یرو با لبخند موفقتم

 مکث گفت: یبعد از کم میاوردن و مر
 .یستین ایبا پور گهید دونمیم وایش

 نگفتم. یزیکردم وچ یتفاوت یب نگاه
 ؟ینک نکارویا یکنیم یسع یهنوز دار ای یبدونم فراموشش کرد خوامیم ایش-
شده کنهیم یسرد کردم و گفتم:چه فرق یچهرش نگاه به .اگه تا االن فراموش ن

 .شهیم یروز هیباشه باالخره 
 .هانی یرو فراموش کرد ایبا من رو راست باش.برام مهمه که بدونم پر وایش-

تا  ونمدی.نمکنمیم یگفتم.دارم سع ریو سر به ز دمیخودم رو عقب تر کش یکم
 همونطور که اون تونست. تونمیکه م دونمیم یول یک



 دوختم که گفت: یغمزدم رو به سمت نگاه
 نگاه کردم که ادامه داد: ؟بهشیچه خبر دار ایازدل پور تو

 ؟یفکر کن ینجوریباعث شده که ا یفراموشت کرده؟چ یفکر کرد یعنی
 فرامووشم نکرده؟ ایپور یباعث شده که تو فکر کن یچ-

که اشممک تو چشممماش حلقه زده بود با  یدوخت و در حال یبه طرف شمموونگا
 غمزده گفت: ییصدا

 بگم؟ یچ گهی.حال خرابش.دادیم شمیپ یکه وقت شیبارون ی.چمااشیدلتنگ
ش ینگاه بهم  ی...ولیشده.ول یکرد که چ فیاون برام تعر وایکرد و ادامه داد:

 .یمتهم کرد ینطوریرو ا ایچرا پور دونمیواقعا نم
.پامو از مدیگرفته گفتم:اگه بدجور متهمش کردم االنم دارم تاوانشو م ییصدا با

 مرل من نباشه. یاقتیل یتا با به قول خودش ب دمیکش رونیب شیزندگ
هت  ؟منیدیتاوان م یفقط تو دار یکنیفکر م- حال خرابش ب دارم از 
شمی.من پدونمی.من موایش شهیداره داغون م ای.پورگمیم خبر  .من از غمشش

 دارم.
 هگیهم حالش خرابه؟پس چرا د ایوواقعا پور یعنی.کردیمنو درک نم میمر چرا

 وومد؟یسراغم ن
 یگینم ومد؟هان؟مگهیسممراغم ن گهیشمممدم و گفتم:پس چرا د رهیخ میمر به

گه نم گه؟م به.ول یگیدلتن حال منم خرا خب  به؟ که  یزیچ یحالش خرا بود 
 ینجوریکه پسممم بزنه؟ا شممشیمن برگردم پ یخوایخودش ازم خوواسممت.تو م

 که منم دلتنگشم؟ شهیثابت م
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 ری.متوجه نشممدم که چقدر وقته اشممکام سممرازدادیبا دقت به حرفام گش م میمر
 پاکشون کردم و نگامو ازش گرفتم. یبا تند یشده ول

سال نیتو ا- سمشیکه م یچند  شت کردم.پور ینجوریا شنا سر ایبردا که  هیپ
 اون یپاک بود.ول گمی.نماارهیپا نم ریز زیچ چیکس و ه چیغرورشممو واسممه ه

شو ز ایپور وایش نیهم نبوود.بب یکنیکه تو فکر م هیه*ر*زه ا سه تو غرور پا  ریوا
 یدونیتا قانعت کنه دوسممت داره.تو م ختیگااشممت؟تمام عشممقشممو به پات ر

همون  نیکه ا شمممدیباورم نم زدیمن وو از تو حرف م شیپ وومدیکه م ییروزا
چند وقته خودش رو تو  یدونیه؟میالن حال و روزش چطورا یدونی.ماسیپور

 یقظره اشممک ختنیامانش کرد که با ر یصمممداش ب کنه؟بغضیخونه حبس م
 گفت:

 توونمی.نمقبل یایبشه اون پور خوامی.نموایش زهی.برام عزمونهیمرل بردارم م ایپور
شدنش روو بب ش ی.بنمیذره ذره  صاف نباش  رو به  یبا چه بدبخت یدونی.موایان
 .امکیس یراش کردم واسه عروس

 .نمیبیکنارش نم یزیجز مسکن و م*ش*ر*و*ب چ دنشید رمیوقت م هر
تم از حق نداش یعنیبگم اشتباه کردم. خواستمیکه م م؟منیکار کنم مر یچ من

 گاشتش برنجم.حق نداشتم ؟
ود ب ینطووریزمان ا هی دیشمما ؟ارهیمتهم کردنش به ه*ر*زگ ؟باینطوریا وایشمم

 ؟یکه االن هم متهمش کن هیانصاف یب نیا یول
ندگ یایبا پور دیبا تو تا عکس خودتو یکردیم یحال ز ند  با چ .چرا 

شتهیباخت شون.نه زمان متینه به ق یافراد مهم هس ول ؟گا ست دادن ه ک یاز د
 .وایاز گاشته به ارث نبردن ش یزیشدن وو چ گهید یکی



از  شتریکه ب نهیسر فرامش کردنته.بخاطر ااز  ادیفکر نکن اگه سراغت نم ووایش
شا تونهینم نیا شش داره .اره داره ول یفکر کن دیاز غرورش بگاره. شق ارز  یع

که  ییایغرورش رو گااشممت کنار و اعتراف به دوسممت داشممتنت کرد.پور ایپور
بت  وایعاشممق شمممدنش محاله.شمم کردمیفکر م یمن زمان به نظر من االن نو

تو  نباری.پس...پس ایاشتباه کرده مطمئن باش ت هم اشتباه کرد ایتوئه.اگر پور
 .ششیغروورتو کنار باار و برگرد پ

اموشممم که فر دونسممتمیغمزده و گرفته گفتم:نم ییکردم و با صممدا نییپا سممرمو
عارت خواه ای رمیفرصمممت بگ گهیبار د هیازش  خوامینکرده.م قل م  یحدا

فت که بهم گ ییایپور یکنیم ؟فکریکنم.سممرم ر بلند کردم و ادامه دادم:چطور
 مهمکه بف گارمیاز غرورم م یبرو حاضممره منو ببخشممه؟من وقت شممهیهم یبرا

 .میمر بخشهیواقعا من م
زد و گفت:من  یگونش لبخند کمرنگ یخشممک شممده رو یاشممک ها نیب در

 دونمیاز عشممقش نسممبت به تو خبر دارم که م یتو رو.اونقدر بخشممهیمطمئنم م
 یارش کنمه یتونیبگم که م کیبهت تبر دی.باگهینه نم شممشیپ یاگه االن بر

 .ارهیتو کم م شیخودش پ یطبق گفته  یلجبازه ول یلی.اون خوایش
 بر لبم نشست که حسش کردم. یلبخند میبارون یبا چشما یچرا ول دونمینم
 داغون بشه. نیاز ا شتریبرو و ناار ب وایش-
که  مریبگ امکیندارم.اگرم بخوام از سمم یمن ازش ادرسمم یگفتم:ل یکالفگ با

.تازه دمیبراش باز نکنم.تو روهم که امروز د زوویتا همه چ ارهیغزل پدرمو درم
 مطمئن نبودم که اگر دوباره سمتش برم پسم نزنه.
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به من کل یلبخند ببا هت خونشممو ب دیپر رنگ تر از قبل گفت:ادرس که خو
که به دیکل هیمدت ازش  نی.تو ادمیم که رو حرف گرفتم  ش سممر بزنم.اونم 

 .زنهیحرف نم شیابج
 م؟یمر ترسمیمن م ینمش؟ولیسر زده برم بب یگیم یعنی-
 ا؟یپور ؟ازیخنده گفت:از چ با
شو بخوا یلبخند با ست صب یاره.وقت یکه بر لبم جا گرفته بود گفتم:را  شهیم یع

بهش  ارمایجا باهاش قرار م هیکنه.باار  یباز قاط نهیمنو بب ترسمی.مکنمیهول م
 س؟یبهتر ن ینجوری.اگمیم
 گهیدتر.مب گهیکه د شممشی.منم برم پدهیجوابتو نم یرینه اگه باهاش تماس بگ-
 کن. رشیبرو غافلگ ؟سرزدهیصحبت کن وایبا ش یگفته بر یک

ت  یجواب تلفنمو نده چجور ی.وقتبخشممهیمنو م یگیگفتم:توو که م متعجب
 خونش پا باارم؟

 یوقت یگه.لب یزیچ تونهیونم شممهیتو رو دسممتپاچه م نهیبیم یخنده گفت:وقت با
 .برهیباز از صدات حساب نم یپشت تلفن باش

 رو دراورد وبه سمتم گرفت. یدیکل فشیک از
گه ژولدیکل نمیا ایب- جب نکن شیدید دهی.فقط ا به که خود یی.بالااااایتع ت 

 ادرس. نمیکه به دستم داد گفت:ا ینشده.با کاغا ری.پاشو بر تا دیسرش اورد
شب رهید گهی:االن؟االن که ددمیپرس باتعجب ساعت هفته.تا برسم اونجا که  .

 شده.
 نداز.نگا به ادرس ب هی.نجایتا ا سیدور ن یلینشده که.خ ریگفتم:د یلبخند با

 باشه. نجایباالتر از ا ابونیفکر کنم چند خ گفتیم راس



تر  شیشو ب.پاششیپ یدعوتت کردم که زود بر کیکافه نزد هیگفت: طنتیش با
 منتظرش ناار. نیاز ا

 .نطوریزدم و گفتم:که ا یلبخند
 ؟یکه دار نیماش-
 اومدم. نیاره.با ماش-
 .گهید میپس بر-
 از جام بلندش شدم وبا خنده گفتم:نسکافه ها رو.-

 رفت. ادمونیداغ بود که  یگفت:بحرمون اونقدر دیخند
 یعنی:گفتمیکردم.با خودم م حرکت نمیازم جدا شممد و به سمممت ماشمم میمر

شد دونمینم یبرم؟ول ضطراب  شدن با پور یدیچرا ا شتم از رووبه رو  تو .ایدا
 .نمتیبب خوامیبگه نم ایاگه پور میبه حالت مر یوا گفتمیدلم م
س ابونیتا خ چند شدم ادمیرو رد کردم و باالخره ر همون کوچه  نی.تازه متوجه 

شه؟چرا تنها؟حتما خونه مجرد نجایمن اورده بود.پس ا ایکه قبال پور هیا  یخون
حبس  نجایکه خودشممو ا نمیبچه رو دارن ا هی نیمامان باباش.هم چارهیداره.ب
 کرده.

به خونه  فمیاز ک دوویکل باالخره  بار ت دسممتم چرخوندمش و  دراوردم.چند 
تا نفس عم یشمممدم.وا کینزد ند  به در  دویوو کل دمیکشمم قیباز کنم؟چ

سن ستم و کلر شمامو ب خدا  ایرو تو در جا دادم.باالخره چرخوندمش. دیدم.چ
 گفتم و درو هل دادم.
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شتمیمطلق تو خونه برپا بود.اروم اروم قدم برم سکوت فکر  تمگفی.با خودم مدا
شت منو بگ ایکن پر  ده؟ازیم ی.چه حالروونیشوتم کنه ب یبعد با اردنگ رهیاز پ

 .دمیمتوجه شدم به هال رس نکهیفکر خندم گرفته بود.تا ا نیا
.همه کف خونه گاریم*ش*ر*و*ب وسمم یتا بطر ریشممرت بگ یشمملوار و ت از

 .کردندیم ییخودنما
 س؟یکجاست؟نکنه خونه ن پس

شو.گهیمنه د شانس  هیلحظه نگام رو  هی.حبس بودا تا من اومدم ازاد کرده خود
 شمملوارک.رو کاناپه خوابده هیبه تن نداشممت جز  یزیثابت موند.چ دهیفرد خواب

 نگو.بازار شام بود مرل کف هال. گهیبود.جلووش که د
 تهخیکج و بهم ر نکهیبودا.موشممو با ا دهیچقدر دلتنگش بودم.واقعا هم ژول اخ

االن رو صوورتش پخش شده بود و ناگفته نماند که با  یمرتب بود ول یول زدیم
.اصممال عادت دمیصممورتش د یرو رو یشممیحالم بازم جااب بود.ته ر نیا

 بااره. شینداشت ر
 .خواستمیسمتش برم و ب*و*سه بارانش کنم.واقعا م تونستمیم کاش

 یکنارش نشممسممتم.بو نی.چند قدم به سمممتش برداشممتم و رو زمشممدینم یول
م*ش*ر*و*ب کنارم  یاز جانب بطر شممتریالبته ب کردمیا*ل*ک*ل رو حس م

 بود.
ستش پا هی سه  نیی و پاافتاده بود .باال نیید  یتنه  میرو از ن نشیس یشدن قف

 .نمیبب تونستمیبرهنش م
ستام گرفتم.گرم بود.از  یچرا ول دمینفهم ستش بردم و تو د سمت د ستمو به  د

بردستش زدم.اصال  یحال خودم خارج شده بودم.به لبم رسوندم وب*و*سه ا



نه ب که ممک تاشممو  کردمیشمممه.فکر م داریمتوجه نبودم  که دسمم رل هومنم  م
 کنم.چشمامو بسته بودم وچند بار نکاریصدا ا یب تونمیتو خواب م ب*و*سمیم
 دستشو. دمیب*و*س گهید

و .چشمامشنیحلقه شدم تو دستش دارن به شدت فشرده م یکردم دستا حس
 رو به رو شدم. ایباز پور یباز کردم تا مطمئن شم.با چشمها

 ه.سخت تر از قبل اونو گرفت دمیکشم که دب رونیدستمو از دستش ب خواستم
ه نداشت باالخر یا دهیفا یبغضمو مهار کنم.ول خواستمیازش گرفتم و م رومو

 اشکامو پاک کردم. عیسر گمیگونم رو احساس کردم.با دست د یسیخ
 به سرم اومده؟ یچ ینیبب یاومد-

ودم عاشقت ب دهیم ه؟نشونیچطور تمیبرنگشتم که ادامه داد:خب وضع سمتش
 نه؟ ای

 بهش دوختم. سمویخ نگاه
 یاومد یکه پاشمممد سممتمیازم گرفت و گفت:اونقدرا هم بدبخت ن نگاشممو

 ت خونه؟هان؟ یاومد ی:اصال چطوردی.متعجب پرسنجایا
غمزده  ییاز جام بلند شممم که دسممتم محکم تر گرفت.با صمممدا خاسممتمیم

ستقبال بهتر کردمیگفتم:فکر م شتباه م نکهیمرل ا ی.ولیکن یا ستم کردمیا .به د
 برم. خوامیاشاره کردم و گفتم:ول کن دستمو م

 شد و نشست. بلند
 بعد برو. ؟بگویاومد یچ یبرا-
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 تیبا.ی.فکر کن اومده بودم که...بهش زل زدم و گفتم:که منو ببخشممسین مهم
 حرفام ازت معارت بخوام.

 کن قبل از رفتنت. یزد و گفت:خب معارت خواه یروح یب لبخند
با تمام قدرت دسممتم درب نباریا که محکم منو  رونیواز خونه برم ب ارمیاومدم 

 که جلو پاش افتادم. ی.طوردیسمت خوودش کش
کارویا گهیبغض گفتم:د با  نمیکه بب گارمیاز غرورم م ی.من وقتکنمینم ن

تباه اشمم هنکیمرل ا نمیبیکه م یتیوضممع نیبا ا یبرام هسممت ول یا گهیفرصممت د
 .کردمیم
شد وحرکت کرد.چند قدم برداشت و  با ستمو ول کرد و از جاش بلند  حر  د

گاه گاهش کم یبه سمممتم ن گاه  یکرد.ن با همون ن نگ خشممم داشمممت. ر
بگم  و فتمیازت اسممتقبال کنم؟پاشممم به پات ب یچجور یخوایه؟میگفت:چ

مد ووایشمم که او قت زمیعز یچه خووب  لت کنمو قربون صمممد .ب*غ*
 ؟هاااان؟یخوایم ینجوری.اینر گهیکنم که د برم.التماست

 یایپورا تونمینم گهید یلهم کرد یکاف ی.به اندازه تونمینم گهی.دوایشمم گهید نه
شم.تو م ش یمدت چ نیتو ا یدونیقبل با  یداورایهر رووز با  یدونیم دم؟تویک

و  یچرا؟چون کور بود یدونی.موایشمم یدوونینم دم؟نهیکشمم یحرفات چه درد
 .ختمیور محبت و عشقمو به پات رکه چط یدیند

 خاتمه بدم.اره من یحرفم به همه چ نیبا ا خواستمیو م ستادمیجلوش ا پاشدم
 .رهیبپا گهیبار د هیاالن برگشتم پس نوبت اونه که من  یمقصر بودم ول

 کردم و نگامو بهش دوختم. یکامال جد لحنم



شممو هم .اشممتباه کردم و تاواندمیحق باتوئه.من کور بودم محبتاتو ند ایپور نیبب
.خب منم.....باز یکشیرو م ییجدا نیزجر ا ی.فکر نکن فقط تو داردمیدارم م

 شد اادامه دادم: یچشمام بارون
شتم.منم م خب ست دا ستمتیمنم دو سی.منم در کنارت به ارامش مخوا  دمیر

تو اورااومده و تمام ب یکی ینیروز صممبح بب هیتروخدا به منم حق بده. ایپور یول
نه وبره.پور یکه دوسممش دار یدرمورد مرد  یمن تورو اونجور ایخراب ک

 اون عکسا شوکه شدم. دنیبا د یول خواستمینم
 یب هی.اقتمیل یب هیبارها خودمو سممرزنش کردم.اره من  یتند رفتم ول دونمیم اره

 که االن بخوام ااشمتیحامد هم نداشمت وگرنه تنهام نم اقتیل یکه حت اقتیل
عم ووقت ط چیوبابت حرفام معارت بخوام.کاش بود تا ه زمیجلو تو اشمک بر

 .اقتمیل ی.اره واقعا بستین گهید یعشق دووباره ر نچشم.ول
شکامو شتم من ب ایپور نیگفتم:بب شتریب یتیبا جد نباریپاک کردم ا ا شتم.برگ رگ

ردم .اروم تر کمونمی.بگم که از حرفام پشممرمیازت فرصمممت بگ گهیبار د هیکه 
 صدامو گفتم:

سخته برام.اومدم که خ بگم ست دارم.بگم که فراموش کردنت   زایچ یلیکه دو
 مییاراد نیکه برم به جان هومنم که با ارزش تر یاگه ازم خواست ی...ولیبگم.ول
 .کنمینم یپشت سرم نگاه گهیوو د رمیم مویزندگ یو همه 

باالخره فراموش  یو زود داره ل ری.دکنمیفراموشمممت م یجور هی باالخره
وقت به خودم  هی یول یچطور دونمی.نمای.من ...من دوسممت دارم پوریشممیم

 که واقعا ..واقعا گرفتارت شدم. دمیاومدم د
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سا یتونیکه ت م دونمیم ش ییبا ک شنا  سایبهتر از من ا  ننیو ببکه محبتت یی.ک
شکها اقتتویوو ل شن.با ا شته با شته دا صدا یکه ب ییدا که  ییامانم کرده بود و 

 اومدم که بگم دوست اقتیل یزدم:من ب ادیفر زدیموج م یمانیتوش عجز ووپش
 بگم که منم دوست داشتم. یچجور یدارم.د لعنت

ظه ا بدون جه چهرش  یلح ندم واصممال متو کث از رومو ازش برگردو م
شدم.قدمها شتم.د یین سمت در بردا  گهیدنمونده بود. یبرام باق یغرور گهیبه 

حامد از دوسمممت  یجلو نقدریا ی...حتینداشمممت.حت تیحرفام براش اهم
...چند قدم تا در خونه فاصممله داشممتم و به غرور  ینزده بودم ول یداشممتنم حرف

 شدم. دهیکش یکه به سمت کردمیفکر م تمنداش
 نشیآ*غ*و*ش.منو سمممت خودش برگردونده بود وسممرمو رو سمم هی سمممت

آ*غ*و*ش  نیا یآ*غ*و*ش بودم.اشممکامو روانه  نیتاب ا یگااشممت.چقدر ب
ستان شغول نوازش موها یکردم.لمس د شدم بود رو حس  شونیپر یرو که م

 کردم.
شش شدیهام هر لحظه بلند و بلند تر م هیگر یصدا شتم از آ*غ*و* .دوس ندا

 دیجدا بشم.از پشت دستامو اطرافش حلقه کردم .از نووازش موهام دست کش
بل وسممرمو از آ*غ*و*شممش  قا فت.درسمممت م باال گر جدا کرد.صممورتمو 

 صدا. یب یها هیبا گر یول سهیکه نگاه اوونم خ دمیخودش.فهم
 گفت: شدیم دهیکه به زور شن ییصدا با
سم م نیاز ا شتری.بوایش یمن یزندگ یهمه  تو  یلحظه ا خورمیداغونم نکن.ق

ر سو خاطراتت  ادتیبا  ینبود که ازت غافل شده باشم.بهم سخت گاشت ول
 یلو یشممیفراموش م یاگه بر کردمی.فکر مکردمی.من اشممتباه موایشمم کردمیم



مو د حرفیبه بودنت محتاجم که با یکه دارم .اونقدر رتمیاسمم یاونقدر دمیفهم
 .گرفتمیپس م

سم موایش میفراموش کن زویهمه چ ایملتمس ادامه داد:ب یلحن با ه از ک خورمی.ق
بازم م یباق یزیچ ایاون پور ها گفتم و  بار نده. با اگمینمو  ایپور نی.توو 

 .نیانصاف نباش وعشقم بب یب نباریا وایباش.توروخدا ش
به سمممتش چرخ یا لحظه بازم   حرف ی.تو نگاش کلدمیگامو ازش گرفتم و 

 قانع شممد.مرل یدادم ول لشیتحو یبود.چقدر دووسممش داشممتم.لبخند کمرنگ
رارتش پر ح ینفسها یتر شد طور کیرو اغاز کرده بود.بهم نرد طنتشیش نکهیا

 دی.باوایشمم یخرم کن یتونیلبخند نم هیگفت:با  یتیحس کرد.با جد شممدیرو م
 .یرو بپرداز ییجدا نیخسارت ا

 ؟یگفتم:خسارتشو؟چطور متعجب
به جا یدر حقت لطف من با هز نیبردنت اون باال هم یکنم و  نهیجا خودم و 

 .یباارم جبران کن چند تا ب*و*س
با ای.پوراااایکنیبال و بخشممش م یلیگفتم:خ یمصممنوع یاخم با  دیمن 

 شده.هومن خونه اس. رمی.تا االنم دالیخیبرم.ب
 لبام قفل شدو..... گهیکه د دادمیادامه م داشتم

ب*و*سه هاش حس  یتو گرم یا*ل*ک*ل رو دوس نداشتم ول یاز بو نکهیا با
 .شدینم

 ؟یکنیم رمیغافلگ ینطوریازش جدا شدم و گفتم:چرا ا باالخره
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کنم که ن رتیگفت:اخه غافلگ بایز یداشت که به لبخند یبیبرق عج چشماش
 یکن یبه نفع خودته هاااااااا.اگه لجباز زمیادامه داد:عز طنتی.با شممیاارینم

با یارینه ب یتونینم میازدواج کرد یوقت گهید شمممیم یعقده ا ه همه جور دیو
 یموافقت کن

ه .غصمممزمیعز کنمیدادم و گفتم:مهارت م لشیبا لبخند بر لب تحو یاخم با
 .گهیمن برم د یدینخور.اگه اجازه م

 ...ی.ولستیکالفه کرد و گفت:متاسفانه اجازت دست من ن ینگاه
 ؟یچ یل-
 .وای.دلم براش تنگ شده شیبر اارمیبخاطر بچمون م یل

ستم  یلبخند شم که با جدزدم و خوا ست یتیازش جدا ب  زیا چچند ت یگفتم:را
 .یبده که امروز به دلم ننشست افتیق نیبه ا یبیمهم:اول از ترت

 شممدمیتر م کیکه بهش نزد یخندش بلند شممد که ادامه دادم و درحال کیشممل
گه بب ما ا خدا ییخدا یمهمون ریچه غ یچه تو مهمون نمیگفتم:و ا  یینکرده 

ستتو م دمیاطرافت د نکرده م*ش*ر*و*ب  دیاتازه ب کنمیبا حر  ادامه دادم:پو
شت تهد یدی.فهموایش یب ایش گهیو د  باه سمتش گرفته بودم ک دیجناب؟انگ

 بهش زد وبا خنده گفت: یب*و*سه ا یحرکت
 من: یدای.حاال تهدیخانم چشممممممممممممم

 شد گفت: یجد یبگه.کم خواستیم یشدم که چ متعجب
خدا منم خدا ییاگر   یمهموون ریچه غ یچه تو مهمون دمینکرده د یینکرده 

 .ینیبیمنو م یشد اونوقته که اون رو دهید یا بهیاطرافت مرد غر
 همکالم شدم؟ بهیمن با من مرد غر یه؟کیگفتم:منظورت چ یاخم با



باریا جد ن فت:اون مرت یاخمش  که گ مکیسمم یبود عروسمم یک کهیبود   ا
نکن ازت غافل  الی؟خیدادیم لشیو لبخند تحو یب*غ*لش نشممسممته بود

 بودما.
گفتم:اول که ب*غ*لش ننشممسممته بودم و  ی.با لبخندگهیکه مهندس م دمیفهم

 ونمدیاقاجون بود که...نم یاز دوستا ه؟مهندسیک کهیروبه روش بودم.دوم مرت
 کنم. تشیگل کرد اذ طنتمیچرا ش

 گفت:که؟؟؟؟؟؟ تیجد با
د کر یخواسممتگار هیبابا  یچینشممون دادم و گفتم:ه الیخ یخودم رو ب یکم
 .نیهم

که داد زد:غلط کرده.تو چرا بهش  یازش گرفتم وخواسممتم حرکت رومو کنم 
 بهش؟ یگفتیم یهان؟چ یدادیم لشیلبخند تحو

شم د یعاد کردمیم یسع یکردم و در حال ینگاه سمتش صب دمیبا  یواقعا ع
 شده.

 یدنید یشممیم یفتم و گفتم:عصممبگر شمموینیشمممدم و ب کشینزد یلبخند با
 .اااااااااااایشیم

 ؟یگفتیبهش م ی.چوایگفت:با تو بودم ش تیکنار زد و با جد دستمو
مده مهندس او چارهیکردم بابا.ب یخندم متعجبش کرد که گفتم:شمموخ کیشممل
 کردم باهاش. یمن درد و دل کنه.منم همدرد شیبود پ

ن به درد و دل م نیبشمم ایخانوم ب وایاومد گفت شمم یهر ک یعنیگفت: یاخم با
 هان؟ یقبوول کن دیگوش بده با
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 ..زمینبود که مهندس بود مهندس عز یحرصش بدم گفتم:بابا هر ک خواستم
 .ووایبود.واقعا که ش یکه داد زد:هر خر یاخم تشینها کردمیم فکر

شوخ ایارم گفتم:پور ینگاه با سر ب ؟منیریگیم یجد امیچرا  ستم  ه فقط خوا
مرگ  یاداوری.زن و بچش رو از دست داده بود و خواست با نیسرت باارم هم

مدرد مد ه چاره کل یحا هاش.ب با عار خواه یکنم  کرد وو ابراز  یهم 
 .یشرمندگ

 .کنمینم یباهات شوخ گهیگفتم:اصال د یاخم با
 یمرد چه حس هی یکنی.ت درک نموایدر حرکت کردم که گفت:ببخش ش سمت

ه ازش ک یاونم وقت نهیبیم گهید یکیرو که دوسممش داره کنار  یکسمم یداره وقت
 جداست.

 دافظ ..خکردمیرو م یشوخ نیا دیگفتم:نبا یبرگشتم وو با لبخند سمتش
 گفت:خدافظ. یاروم یصدا با

ش عیسر ص نیسوار ما سم قابل تو سمت خونه حرکت کردم. ح  فیشدم و 
 مضاعف گرفتم. یانرژ هی دونستمینبود.فقط م

 رو اعالم کردم. میکردم و شرمندگ یجون سالم یتیگرم به گ یلبخند با
زد و بازم لطفش رو بهم ثابت کرد.به سمممت  یلبخند شمممهیکه مرل هم اونم

خندش  یکه هومن صدا یکردم.اونقدر هیرو تخل میانرژ یهومن رفتم و حساب
.بچه هالک گهیه د:مادر بسمممگفتیجون م یتیخونه ر پر کرده بود و گ یهمه 

 هاااااااا. شهیم
له ها م یازش دل کندم.وقت باالخره به سمممت پ ون ج یتیکه گ رفتمیداشممتم 
 جان! وایگفت:ش



ساتو عووض کرد یسمتش نگاه به  هیراجب  دیبا نییپا ایب یکردم که گفت:لبا
شم یزیچ صحبت کنم.چ ستخیم یچ یعنیگفتم و به اتاقم رفتم. یباهات   وا

 بگه؟
 و کنارش نشستم. نییلباس رفتم پا ضیاز تعو بعد

 شده؟ یزیجون؟چ یتیجونم گ-
 گفت:نه مادر.راستش... یبه ارم-
 .نیراحت باش نیجون.بگ یتیگ یچ-

گاه به ماش سممراز یقطره اشممک یچرا وول دونمیکرد.نم یچهرم ن  ریاز چ
 شد.متعجب شدم و گفتم:

فه عمرم کرد یتیگ خدایکنیم هی.چرا گرنیجوون نصممم  یچ نیبگ ن؟ترو
 افتاده؟ یشده.اتفاق بد

صدا دیرو د مینگران یوقت ش ییبا  کن جان مادر تروخدا فکر ن ووایگرفته گفت:
 گهیبار د هیخدا شممماهده که از خدامه  ی...ول یدارم ول یحرفم منظور نیاز ا

 مکث کرد و ادامه داد: ی.کمیر بچش یطعم خوشبخت
.هومنم که روز به روز بزرگتر گارهیحامد م.االن دو سممماله از مرگ زمیعز نیبب
چه هر ب یول یااریبراش کم نم یزی.درسممته تو نسممبت به مادر بودنت چشممهیم
 .سین اجیبه محبت پدرانه هم احت یا

 .هیجون چ یتیمنظور گ دونستمینم
مهمونمون  شیکه مهندس راد.دوسممت مسممعود که چند شممب پ نهیا قتشیحق-

 بود.
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ش باور ش شیجان اگه تا اخر عمرت پ وایکن  ض یمن با ترم.تا  یمن از همه را
 .کنمینم یو در حقت کوتاه رسمیاخر عمرم به خوودت و بچت م

نگ گفتم:گ یلحن با خدا ا یتیگ فا رو نزن نیجون ترو  یچ نیخوای.منیحر
 ن؟یبگ

 یمهندس راد تو رو از مسمعود خواسمتگار زمیگفت:راسمتش عز ینگاه اروم ای
ته اخت یزیکه چکرده.مسممعودم  ته و گف هده  تیزندگ ارینگف رو خودت بر ع

سخت تره که بب ی.مطمئن باش برایدار سرموون ب یداره جا یکی مینیما  ا نوه پ
به  زماب مینیاگر بب میشممیخووشممحال تر م ی.ولکنهیم یمون و عروسمممون زندگ

 .مگه چند سالته مادر؟ی.تو هنووز جوونیخودت فرصت داد
س هی.کردمیم یجون رو حالج یتیگ یحرفا شون ب وایش گفتیبهم م یح گو به

 .شدمیبازم منصرف م یول یدار یمیکه چه تصم
 یما هم مخالفت یریبگ یمیبا خودته.هر تصممم میجان تصممم وایشمم نیبب-

 مطمئن باش. نووی.امیکنینم
 ن...جون م یتیگفتم:راستش گ یدادم و با سر به زر رونیب ینفس باالخره

 بلند کردم و ادامه دادم: سرمو
سمش بعد با  یزیچ هی خوامیم من شنا شتم اول خودم ب صد دا رو بهتون بگم.ق

 شما راجبش صحبت کنم.
حرفام  دنینش یبرا دمید یول نمیگرفته بب یجون رو با چهره  یتیداشتم گ انتظار

 مشتاق شده.
به دندون گرفتم و بعد از کم- نفر  هیبا  چند وقته هیمکث گفتم:من  یلبم رو 

شدم.اول م شنا  ستمیا شا یبهتون بگم ول زویهمه چ خوا  نیم انتون دیفکر کردم 



د بهتون ش یقطع ممیتصم یگااشتم ووقت نیفرصتوو به خودم بدم.به خاطر هم
وم تم درسممشمموبشممناسمممش..... نکهیا یرفتن برا رنیبگم.چند بار باهاش ب

 .یکرده.....تو دانشگاه خوودم درس خونده....رشته داروساز
با شما  راجبش خواستمی.مهیگرفتم و ادامه دادم:راستش پسر خوب گهینفس د هی

شما حرف نم همونو انجام  نیشما بگ ی.هرچزنمیصحبت کنم.من رو حرف 
 هیبه خوودم  خواسممتمیمن م ینه.ول ای نیدیحقو م نیبه من ا دونمی.نمدمیم

شما ید یوقت یول نیشیبدم.فکر کردم اگه بهتون بگم دلخور م گهیفرصت د دم 
 گفتم بهتون بگم. نیندار یمسئله مشکل نیبا ا

 تموم شد. یوچشمامو بستم.وا دمیکش ینفس
گاه یتیگ به که د یجوون ن مانش موج  یبرق شممماد دمیکردم  در چشمم

 گفت: ی.متعجب شدم که با لبخندزندیم
 ؟یدار دوسش

 .دمیشدم و لبمو جو ریبه ز سر
 ؟یمادرت.دوسش دار یجان راحت باش.منم جا وایش
 یزیکه چ ااشمممتینم ایشممرم و ح یعنینگفتم. یزیچهرش زل زدمو چ به

لند از جام ب عیشد که به سمتم امد.سر رکهیاز چشماش سراز یبگم.قطره اشک
 شدم به آ*غ*و*شش رفتم.

شن یدونینم- شش ب نیا دنیچقدر از  شدم.منو از اغوو شحال   رونیحرفا خو
ش شدم نه.از ا یکه فکر نکن رمیگیو گفت:خدا رو گواه م دیک سته   نکهیازت خ

 خوشحالم مادر. یرو تو قلبت جا بد یکی یتونست
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شش پناه بردم و نگامو به هومن دوختم.ب به س ح یشده بود.با ب هوشیآ*غ*و*
 کرد. تیدهانش هدا یرو به گوشه  ریش شهیشدن لبش ش

 انیسرخ ب یدرخواستش رو با شاخه گل یبه طور کامال جد ایروز بعد پور چند
 بود شهیکرد.نگاش پر محبت تر از هم

 ؟یباش ریعمرت رو در کنار من حق ی هیبق یبر لب گفت:حاضر یلبخند با
شمدم وبا تمام  رهیگل رو از دسمتش گرفتم و بوش کردم.به چشمماش خ شماخه

که  هدونیوبا باز و بسته کردن چشمام جوابشو دادم.خدا م دمییوجودم گل رو بو
 تو نگاش بوجود اومده بود. یچه چه برق

 ششیبرم پ خواستمیحامد رو کرده بود.م یدلم هوا یچند شنبه بود ول دونمینم
 رو براش بازگو کنم. ریواتفاقات اخ

 به سمت مزارش رفتم.سنگ قبرش رو با گالب شستم و یگالب و دسته گل با
شاخه ا یکه گوشه ا یدر حال سته بودم  ش شتمیا زگل ها رو برم ین پر  و با پر دا

 کردنشون صحبتم رو اغاز کردم.
 یحاف گهید دمیگلبرگ رو جدا کردم و فهم نیباهاش صممحبت کردم.اخر یکل

 ایدر حال زنگ خوردن بود.به صفحش نگاه کردم.پور میواسه گفتن ندارم.گوش
 بود.

 سالم.-
 ؟یاقاااااااا.چطورسالم -

 .وایجواب داد خوبم ش ینگران بود.به نگران یچرا لحنش کم دونمینم
 تو صداش بود. طنتیش یکل شهیشوکه شدم.هم یکم

 ؟ییاالن کجا وایش-



 رفته. ادتیسر مزار حامد. رمی.گفتم دارم مایگفتم که پور بهت
 ؟ییاونجا االن

 افتاده؟ یخب اره.چطور مگه؟اتفاق-
 .نینگرانت شده بودم هم ینشده.کم یزی...نه.چنه

 کرد وتماسمون قطع شد. یبود.خدافظ بیعج یلیخ برام
 نگران بود؟ ن؟چرایبود ا چش

ند دمیبر مزارش کشمم یدسممت با لبخ قلبم  یتو تو یجا زمیگفتم:عز یو 
.مطمئن باش فراموش یو تو خاطرم ینیتر زیمن عز یمحفوظه.تو هنوز هم برا

 من. یعشق از دست رفته  یشینم
شده بود که پنجشنبه شب  نیخونه شدم.قرار بر ا یازش دل کندم و راه باالخره

 .ناریب فیتشر زایچ نطوریا ویمراسم خواستگار یبا خانوادش برا ایپور
ن گفت یشممرمندگ یحامد دادن و با کل یتام به خانواده  اریو مادرم که اخت پدر

 .میشما هست می.ما هم تابع تصمنیدیکش زحمت وایش یبرا یلیکه شما خ
 یگرانچرا ن دونمی.نمدارید هیتماس داشممتم و  ایروز پنجشممنبه چند بار با پور تا

 .دادیجواب م ی.مدام تو فکر بود.تماساشو با نگراندیاریبیاز چهره و لحنش م
 هیتماس گرفت و گفت اماده شممم قراره  ایپور دمیروز پنجشممنبه بود که د صممبح

 .میبر ییجا
 صبح بود که دم در منتظرش شدم.باالخره اومد. 10 یطرفا ساعت

 .وسممطدمشید شیچند روز پ یجا گرفته بودم.بازم با همون چهره  نیماشمم تو
 پارک کرد و به سمتم برگشت. یرو گوشه ا نیراه ماش
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 نگام کرد و گفت: یکم
 ی.ولمیو از هم جدا شد یبار تو عشقم نسبت به خودت شک کرد هی وایش نیبب
 مگه نه؟ میکه تا اخرش با هم باش میقول داد نباریا

 گفتم:خب اره. یلبخند با
فت:من نم نیا یکم-  تیواقع هی یوقت خوامیدسمممت و اون دسمممت کرد و گ

شتم و نسبت بهت ندا یعشق یبرات روشن شد فکر کن نیریش ایتلخ  دونمینم
مه چ خوامی.مادیب شیپ نمونیب یبازم مشممکل بدون نیهم زوویه تا  یاالن 

 .وایش یدر دوست داشتنم نکن یدیترد نیتر کیکوچ
ز ا یزیاالن چ دونمی.گنگ نگاش کردم که گفت:مدمیفهمیحرفاشممو نم اصممال

بهت بگم که عشممق  قتیحق نیا دنیقبل از فهم خوامیم ی.ولیدیحرفام نفهم
.قسممم وایماجرا نداره.من واقعا دوسممت دارم شمم نیبه ا یمن نسممبت به تو ربط

 .دمیکه خودمم چند روزه فهم خورمیم
 تقیکنه؟حقیصممحبت م ینطوری.چرا اشممدمیاز حرفاش داشممتم نگران م گهید

 شده؟ یچ گهینم ؟چرایچ
م شممده؟از کدو یزی؟چیکنیچرا واضممح صممحبت نم ایگفتم:پور یکالفگ با

 بگو منم بفهمم. ؟خبیکنیصحبت م قتیحق
 ...وای.فقط شیغهمیم گهیچند ساعت د تا

 غمزده وو ملتمس بود. نگاش
 وخودتو کنترل کن.باور کن منم شوکه شدم. ریاروم بگ یدیفهم یوقت تروخدا

 .شدمیم وونهیداشتم د گهید
 .خوردمیدستش حر  م از



 .میپدال گاز گااشت و به سرعت حرکت کرد یرو پا
 یفهمیم گفتیم نکهی.جز ادمیپرسیو من سوال م روندیم راونیتمام طول مس در

 .گفتینم یا گهید زیصبر داشته باش چ
 .دادیبازم به سواالم جواب نم ی.ولرهیداره به سمت بهشت زهرا م دمید

متم سمم نجا؟بهیا میاومد یچ یتروخدا بگو برا ایشممدم و گفتم:پور ادهیپ کالفه
 اومد و دستموو تو دستاش گرفت.

 االن. یفهمیاروم باش.م وایش
 سرش حرکت کردم. دنبال
 بهم صحبت مبکرد: پشت

اصرار داشتن خانواده  یلیرو انجام دادم مادر وپدرم خ وندیکه اون عمل پ یوقت
س یا شون تو  سر شکر کن هیو حداقل  ننیمن بود بب ی نهیرو که قلب پ  ین.ولت

ض نکهیمرل ا صاتکردهیهم زنش مخالفت م شتری.بشدنینم یاونا را شخ  . م
 چیه رحماون م یسمممت خانواده طبق درخوا یبود ول مارسممتانیتو ب ییاهدا
 .میازشوون ندشت یادرس

 .میکرد دایما رو. با الخره مزارشو پ ننیحاضر نبودن بب ایگو
چرا  دونمیبه سممراغم اومده بوود.نم بیعج یبا صممحبتاش دلشمموره ا همزمان

شدت افزا یول و متوجه  دادمیبوود.به حرفاش گوش م افتهی شیضربان قلبم به 
 .کنمیم یرو ط یرینبودم که دارم چه مس

 داد ادامه
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شدم د یوقت از شم.تو نم یاینتونستم پور گهیصاحب قلبش   وایش یدونیقبل با
صت د هی یوقت ست م یزندگ یبرا گهیفر س یاریبد  ی.دوس داریدار یچه ح

 .گهید یکی ی.بشیببر نیکه تو گاشتت وجو داره رو از ب یبد زیهر چ
ستم از اون پور کم صله بگ ایکم توون سر ی.گاهرمیفا  زنمیبه مزارش م یاوقات 

مرد هم  نیا ونیمد دیاگه عاشممق شممدم با کنمی.فکر مکنمیو باهاش دردو دل م
 باشم.

بودم .هنوز متوجه نستادمیتر شدم وو پشت سرش ا کیتوفق کرد.بهش نزد دمید
ستمیکه کجا قرار دارم.م شو  یلی.خسادهیقبر وا هیسر  دون سم کنجکاو بودم ا

 یادیچه شباهت ز دمیبه درخت اطراف قبر کردم د یجلوم بود.نگاه ایببنم.پور
 س که.ین یبیعج زیکه اطراف قبر حامده.خب چ یداره به همون درخت

 که سر مزار حامد گااشته بودم. ییکنار اومدم.خودشه.گلدونا ایاز پشت پور
ستم و گفتم:ا کنار ش ار؟من ک یسر قبرش چ یقبر حامده منه.منو اورد نیقبر ن

 .نجایاومدم ا شیچند روز پ
شهر  نیو ات یگرفته گفت:هزار تا حامد تهران ییصدا ایجووابش بودم که  منتظر

 بود.هزار تا.
د و شمم یضممربه مغز یبراش افتاد مگفت یچه اتفاق دمیپرسممیهر وقت م ادتهی

 .یردوقت از اهدا کردن اعضاش صحبت نک چیمرد.ه
.نگاشو ازم گرفت.صورتشو سمت خودم برگردوندم  ستادمیرو به روش ا پاشدم

 شده. یچشماش بارون دمیکه د
ته پور یکالفگ با خبیگفتم:چ که بخوام بگم.برا یمهم زیچ ا؟ تو چه  ینبود 

 کرد؟یم یفرق



و که قلبش ت هی.حامد تو همون حامدووایشمم کنهیبلند گفت:د فرق م یصممدا با
 .هیتپیمن م ی نهیس

 نیا ینوشممته ها نیب هیچه تشممابه کردمیفکر م یاسممم پدرشمموهرتو گفت یوقت
 .سین یموجه لیدل نیبا خودم گفتم ا یقبرومشخصات همسر تو.ول

 .دمیشن ی.اصال حرفاشو نم کردمینگاش م مات
که رو لبم نشمموندم  هیمسممخره ا یاشممکم از رو گونم پاک کردم و با خنده  قطره

 گفتم:
سخره باز نیا؟ایپور یگیم یچ سخ هیحالت خوبه؟با  ه؟تویچ ایم ره شباهت م

 توئه؟ ی نهیقلب حامد من تو س یگیم یدار
 ...یلی.خایمسخره هس پور یلیخ

مزار حامد  یکه اومده بود شیبهم دوخت و گفت:چند روز پ سممشممویخ نگاه
 .نمهیرو کرد که قلبش تو س یحامد یناخوداگاه دلم هوا

صله شتم که چهره ا یا فا سر قبرش د یتا قبرش دا شنا  ش ی.اون چهره دمیا نا ا
 تو. وایش یتو بود

صحبت م یکردیها رو پرپر م گل شت یکردیو باهاش  دم ش میدرخت قا هی.پ
 .شدیبازم باورم نم ی.حجتیتا مطمئن شم خودت

ند مطمئن شدم.چ گهید یکه االن سرقبر حامد دمیشن یپشت گوش یوقت یول
 یدیفهم یزیموضمموک چ نیاز ا یوقت خوواسممتمیماجرا بودم.نم نیا ریروز درگ
 .گفتمیدر کار نبوده و بهت ترحم شده پس بهتر بود که بهت م یعشق یفکر کن
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 .فقط معلقدمینفهم یچیه گهی.ددمشیند گهیبرام نامعلوم شممد.د رشیتصممو
 .دمیشدنم رو فهم

 .دمیدیرو جلوم م یتار ریباز کردم.تصاو چشمموو
 خانم.... یتیخانم.گ یتیاومد.گبه هوش -

 .دمیرو واضح تر د ریبار چشمامو باز و بسته کردم که تصاو چند
سته بود.کم یباال مهربونیچهره  هیزن با  هی ش تر  جون جوون یتیاز گ یسرم ن

سیبه نظر م سردیر ستر ی.رو شت.بهم نزد یخاک سر دا ا شد و ب کیرنگ به 
 لبخند گفت:

 زم؟یزع یچشماتو باز کرد باالخره
 اومد: نیح نیجون در هم یتیگ یصدا
شد.به آ*غ*و*شش پناه بردم.ب*و*سه  ریاشکم سراز دمشیشکرت.تا د ایخدا

 کرد. میپر محبتش ر بهم تقد یها
 جان. ایهستن.مادر پور انفریبه همون خانمه گفت:خانم ک رو
 اوردم. ادیبه  زویاومد همه چ ایسمتش برگشتم.تا اسم پور به

از  یگرفته گفت:ادم یی.با صممدارفتمیبه سمممتم اومد آ*غ*و*شممشممو پا یوقت
قد که پور نی.ازمیعز سیمطلع ن رشیت خدا بوده   و نهیت رو بب ایخواسمممت 

 عاشقت بشه.
که هردو  نمیاومدم.درکش برام سممخت بود.اومدم بشمم رونیآ*غ*و*شممش ب از

 استراحت کن. کمی.ادیبه سراغت م جهیبلند نشو.باز سرگ زمیگفتن:عز



ساعته پ یتیگ مه جان اومدن و ه ایپور یخانواده  شیجون با لبخند گفت:چند 
بد شمممده و غش  ایکردن.بعدم پور فیبرامون تعر زیچ زنگ زد گفت حالت 

 .مارستانیاوردتت ب یکرد
.چه یدیفهمیزود م ای ریفرار کرد.د شهینم قتیاز حق زمیادامه داد:عز ایپور مادر

 هیپسممره. هی نیهم میی.راسممتش من تنها دارایدیخوب که قبل از ازدواجت فهم
ستش م شتم از د ه.از من یزندگ یهمه  ای.پورشدمی.پا به پاش اب مدادمیبار دا

 .نمیبب شویکه خوشبخت خوامیخدا م
شده و  یعاشق ک نکهیماجرا رو.ا دمیشن یکه وقت خورمیخدا قسم م یگانگی.به 

من تا حاال رو  زمی.عزختمیاشممک ر یازدواج کنه از خوشممحال یبا ک خوادیم
که پور طیکه شممرا لیحرفش حرف نزدم.اوا  ایتو رو بهم گفت متعجب بودم 

 زن شده . هیعاشق 
 یانمحتما خ دیبا دمیفهم کردیکه ازت م یفیبا تعار یکه بچه داره ول یزن اونم

 .یخودت کرد ریرو اس ایکه پور یبرا خودت باش
ل من بود.در مقابل حرفاش پر محبتش ر بهم دوخت.منتظر عکس العم نگاه

 زدم. یلبخند
 گفت: یجون کنارم نشست و دستامو تو دستش گرفت.با نگاه مهربون یتیگ

ض ای.من که از پوریدیفهم قتویاالن حق تو .از نمکیم دشیو از همه نظر تائ میرا
با توئه که موافقت  میتصممم یقلب حامدم با خودش داره.ول نکهیهمه مهم تر ا

 .انهی تیخواستگار انیب یکن
 .نمیرو بب ایپور خواستمیزدم.م یدهان باز کردم وو حرف باالخره
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 .نمشیبب خوامیاالن کجاس؟م ایپور-
 .شتیپ ادیتا ب رونیب میری.ما مزمیدو با لبخند نگام کردن گفتن:پشت دره عز هر

گاه به پنجره  یگرم ن خارج شمممدن. تاق  تاق چشممم  یبه هر دو کردم و از ا ا
 خوشحال بودم. قتیحق نیا دنیفهم نیدوختم.از ا

 .ااشتمیازدواج رو به حساب ترحم م نیحتما ا دمیفهمیخدم م یرز اگه
 به درخورد.رومو برگردوندم. یتقه ا یصدا

بر لبم نشست.دوس داشتم به اغووشش پناه ببرم  یناخوداگاه لبخند دنشید با
 قلبش بسپارم. یاپیپ یبازم دل به تپش ها

 شد و گفت: کمینزد شهیهم ییبایبه ز یلخند با
 ؟ی؟بهتریخانم یچطور
 بهترم شدم. دمینشست که گفتم:اره .مخصوصا تورو د کنارم

جلو  ایون بج ایپور یبگ ینیگفت:فکر کردم االن منو بب طنتیپر شمم یلحن با
 احساس!! یباارم.چه ب نتیسرمو رو س

 که. یدیتو مهلت نم یول خواستمیزود ازت م ای ریگفتم: اتفاقا د یلبخند با
 تا.. یبمون شیتو خمار دی.بااارمیهمون لحنش گفت:نه نم با
 ؟یگفتم:تا ک یکنجکاو با
 ساعت شبانه روز درخدمتتم. 24.اون موقع در یزنم بش یوقت تا
 ؟یگفتم:بد جنس شد یاخم با
شو بخوا با ست ش قلب به آ*غ*و* نیا یتو به هوا نکهیاره.مگر ا یخنده گفت:را

داشتم؟پس حاال  یب*و*سه من حرف هیسر  یشدی.مگه تو بدجنس میایمن ب
 هم اصرار نکن تا به موقش.



 بود؟ یچ یدیکه منو ب*و*س ی.پس اون دوبارینداشت یاره وواقعا حرف-
بارش هم که خسممارت  هی.یکرد هیبارش که مرل بچه ها گر هیگفت: یاخم با

 خوب نبود. چکدومشی.هیوارد شده به احساساتم داد
 .رومو ازش گرفتم.شمی.زنتم نم خوامیگفتم:اصال نم یاخم با

شد که گفت:نه خانوم کیشل  آ*غ*و*ش من نیا ای.غلط کردم.بیخندش بلند 
 تو. نمیا

ا رسمموندم و ب نشیتر شممد.سممرمو به سمم کیکردم که بهم نزد یسمممتش نگاه به
سش کردم.ا اقیشتا ستمیم نباری.اکردیفرق م نباریح  یک نجاسیا یقلب ک دون
 تابشم. یب ینجوریا

 .دیبه گوشم رس یغمزده ا یصدا
 ؟یایقلب حامد به آ*غ*و*شم م یصدا دنیشن یبرا یعنی وایش-

اروم  یباردستامو گرد صورتش گرفتم و با نگاه نیاول ی.برادمیعقب کش سرمو
 گفتم:

 .من نسممبت به تمام وجودتکنهیتابت م یکه منو ب سیقلب ن نیا یصممدا تنها
 .ایتابم پور یب

کهیاز ا زمیعز حالم.ا یلیخ دمیفهم قتیاالن حق ن که  دنمیم ینجوریخوشمم
 .یو ازسر ترحم باهام ازدواج نکرد یدوسم داشت

دجنس ب هیملتمس گفت:م یبوجود اومده بود که با لحن یبینگاش برق عج تو
 و... ینباش
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 هی یقبول کردم درخواستشو.وبا گرم اقیبا اشت نباریازم.ا خوادیم یچ دونستمیم
 ب*و*سه لبخند بر لب هردومون نشست.

ساده گرفت هی ساده بود.پور میعقد   می*تقم*س یصراط چیبه ه ایکه البته ظاهرا 
 که لباس عروس به تن کنم. خواستیو از من م شدینم

و من یعکس عروسمم یووقت یهمه مطرح نکرد ول شیدرخواسممت رو پ نیا البته
 ییالیبه سمت و یوقت می.پس با هم قرار گااشتومدیکوتاه ن گهید دیوحامد رو د

 من لباس میپا باار میداشممته باشمم یاقامت چند هفته ا هیکه قرار بود اونجا 
 عروس به تن کنم.

شتن.البته ناگفته نماند که غزلم  یساده ا عقد ضور دا بد که تنها خانواده ها ح
 حضور داشت.

سع یبهونه ها با صزفش کنم.از ارا یمختلف  شروک کردم.غر  شگاهیکردم من
شدن که  ؟عروسیصورت چ شیموهامو درس کنم.ارا یکه من چجور زدمیم

 .سین یالک
 .نداشته باش یکار شیتو لباس عرووستو انتخاب کن به بق گفتیم اونم

شد یراه باالخره صرار کرد که هومن رو پ یتیگ ی.هر چمیشمال  ما  شیجون ا
 نشممدم وو گفتم میم*س*تق یصممراط چیبه ه مشیاریم گهید سممه روز د نیباار

رسن ب الیو یکه هم به کارا انیحاج رضا با ما ب هیاس نکهی.تا ارمیبدون هومن نم
 از هومن مواظبت کنه. هیهم اس

 دینگاه کردم وو گفتم:حتما با نیکالفه به عقب ماشمم میدیرسمم الیبه و یوقت
 گه؟یبپوشم د
 .زمیگفت:حتما عز یبالبخند



 شیدرپ یالیقرار شممد که به و ایبود.به اصممرار خود پور ییبایبزرگ و ز یالیو
 .میبر

 .یشیم مونیپش یدیلباس زشت د نیمنو تو ا یگفتم:باشه وقت منم
شد یزیچ سمینگفت و وارد خونه  ضا و ا سو هی.حاج ر شه ا یتییبه  از  یکه گو
 قرار داشت رفتن تا اونجا اقامت کنن. الیو

صدا یوقت شتم که  ییچند قدم جلو تر رفتم. سمتش برگ سرم اومد. به  شت  از پ
شدم.به پور بایز یبا زن  شگریکردم که گفت:نگار خانم ارا ینگاه ایرو روبه رو 

 :دیپرس ایکردم که پور یشما.سالم
 ن؟یینجایوقته ا یلیخ
گفت:عرووس خانم برو بچه ر باار که  ی.با لبخنددمیرسمم شممهیربع م هینه -

 .میکار دار یکل
ته بود.تو هومن تاق یتو ب*غ*لم خواب رف تاق منو و پور یا جاور ا  ایکه در م

 قرار داشت گااشتمش .
 گرفته. شگری.اراوونهید یبه خنده افتاده بودم.پسره  ایپور ینقشه  از
 :گفت یبا لبخند ایکه نگار خانم توش منتظرم بود رفتم.پور یاتاق به
 بهونه برو اون لباس تنت کن . ی.حاال بشگریارا نمی.ایزدیغر م خودیب یدید
س پا شتم.به لبا شم دوختم. یکه رو یبه اتاق گاا شت چ  هی ینعیتخت قرار دا

 حق داشت. ایپور ی.از طرفگهیبار د
نشممسممتم.با لبخند نگار کارش رو شممروک  یصممندل یرو به تن کردم و رو لباس
 کرد.
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 فر یحلقه مو هیهمون  یتمام موهامو باال برد .ول نباریقبل ا یسممر برخالف
 شده رو به صورت کج رو صورتم پهن کرد.

 عض یوجد کل نینباشممه.با ا ادیصمموورتم ز شیدرخواسممت خودم گفتم ارا به
 کنم. رییتغ نقدریا کردمیشده بودم.فکر نم

 گهیبار د هی.وایشمم ینیبیم گفتمی.با خودم مدمیرنگ د دیرو تو لباس سممف خودم
 لباس قسمتت شد. نیا

 .زمیعز یشد یگفت:عال تمندانهیرضا یخانم با لبخند نگار
 کردم و از اتاق خارج شد. یتشکر
ر  یکسمم ی.از اتاق خارج شممدم ولومدین دمید یتو.ول ادیب ایبودم که پور منتظر

 .دمیند
 ن؟یکجاس ا پس

ستمینم س یلباس جلو نیبا ا خوا ضارژه برم.با ا هیا شون گ نکهیوحاج ر فته به
 منو تعجب نکنن. دنیوقت د هیبدم تا اگه 

 مدیبه اتاق هومن انداختم که د ینبود.نگاه یخبر یخونه رو گشممتم ول تمام
 .پس هومن کجاس؟سین

که خواب بود داشممت به  یبود و درحال هی.تو ب*غ*ل اسممدمید رونیپنجره ب از
 .شدیاونا منتقل م تییسو

 از تو خونه مطمئن شدم سمت ساحل رفتم. یچه خبره.وقت نجایبابا.ا یا
 اب و هوا. نیاز ا میببر ییصفا هیحداقل خودمون  سین یداماد که خبر از

ستم کم نیبود.با ا شیگرگ و م هوا شت  یوجود موندم وخوا ل*ذ*ت ببرم.از پ
 :دمییشن ییصدا



 نکنم. شی.گفتم بده همراهزنهیقدم م ایفرشته داره لب در هیگفتن  بهم
که پور به گاه کردم   نی.کتش رو از تنش دراورده بود.اسممتدمیرو د ایشممپتم ن

متم بود و به سمم بشیارنجش باال زده بود.دسممتاش تو ج یکایتا نزد راهنشممویپ
 .ومدیم
 دسته گلت؟ ؟کویعروستو تنها باار دیگفتم:با یاخم با
 .زمیبه گله عز یازیچه ن گهیروبه رومه.د ییبایز نیگل به ا هیخنده گفت: با

مهار کردنش  گهیکه د دونسممتمی.مشمممدیتر م کیهر لحظه بهم نزد داشمممت
ستمیسخته.قبال م صرفش کنم ول یبا بهانه ها تون محرم  االن اون یمختلف من
 گرفت دهیناد نویا شدیمن بود و نم

 .ارهیداره با دستش چونمو باال م دمیشده بودم. به خودم اومدم که د ری.سر به ز
 تو چشماش روشن شده بود. یتو نگاش گره خورد.چلچراغ نگام

 .کردمیکه فکر م یزیاز اون چ باتری.ززمیعز یگفت:فرشته شد یاروم یصدا با
س یم یاروم به سش  شیمنم همراه نباریمنو.ا دیب*و* کردم.با تمام وجود دو

شتم.اون االن تک  دشیعمر م هیکه  یگاه هیمن و هومن بود.تک یبرا یگاه هیدا
 اسوده با عشقش سر کرد. یالیبا خ

........... 
شده بود.دختر 6 هومن سم ه یساله  ساله به ا شت وایدو  یزندگ یکه ثمره  میدا

شترک منو وپور  و بهداد ازدواج هی. هانایسال بعد از ازدواج منو پور کیبود. ایم
ن اومد شممهیهم یبرا هیکردن و دوباره به خارج برگشممتن. بعد از اتمام درس هان

ضر هانرانیا سافر هی.در حال حا س زلدر راه داره.غ یم سر امکیو   4 یهم که پ
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.منم درسم میتر شد یمیساله به اسم سپهردارن.بعد از ازدواجمون با اونا صم
ه با ک یبه کار شده بودم.به اصرار خودم تو خونه ا رو تموم کرده بودم و مشغول

 .میمشترکمون رو اغاز کرده بود یزندگ کردمیم یحامد زندگ
هومن کم نااشته بود.هومن  یاز محبت پدرانه برا یزیچ ایچند سال پور نیا تو

 رو با تمام وجودش دوس داشت.
حالم شمممده بود و خوشممبخت لطف مل  با تموم وجود  یخدا شممما حس رو 

 .شدمیعاشقش م شتریبود که روز به روز ب یمرد واقع هی ای.پورکردمیم
شامل خانواده  نیا تو ستون تمام خانواده ها که  سال هر تاب من وحامد  یچند 

رفتن به مشممهد  یو بهداد بود برا هیهان یو به تازگ امکیبا غزل و سمم ایوپور
 .میشدیمقدس همراه م

 کجاست؟ ییبابا هومن
 گفت . خونهینماز م باال

 ؟یمامان هیک شیپ وایه-
 .هیتیدست مامان گ-

 گه؟ید نیایکجاس؟چرا نم ایپور وایاز پشت سرم اومد:ش هیهان یصدا
 ن؟ی.شما اماده شدمیایاالن م-
 .میی.منتظر شمامیاره.همه اماده ا-
 .تاسیبرات خوب ن ییاز صبح سرپا نیتو ماش نیخب تو برو بش یلیخ

 سمتم کرد و گفت: یعمه.هومن نگاه میبر ای:هومن جان بهیهان
 ؟یبرم مامان من

 .میایهم االن م ییبا عمه برو.من وو بابا زمیگفتم:اره عز یلبخند با



 گفت: کردیصحبت م هیکه با هان یرفت ودر حال هیسمت هان هومن
 اومده عمه؟ سپهرم

 نشسته. نی.توماشزمیاره عز-
شدم که دایپور شیپ نمیباال بب رفتم سج دمی.وارد اتاق  شغول جمع کردن  اده م

سجاده  ست. ستفاده م یه داده بودم. با  ایبه پور کردمیحامد روکه خودم ازش ا
 گفتم: یلبخند

 باشه. قبول
شممدم نتونسممتم اول وقت بخونم  نیماشمم ریدرگ گهی.شممرمنده دیممنون خانم-

 .نیمعطل شد
 .گهید میبر یبردار یخواینم یزیهم تازه اماده شدن.اگه چ هی.بقزمینه عز-

 .زمیعز میاومد و دست به دستم داد و گفت:بر سمتم
 .انیپا
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