
 عشق  ینجوا

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 عشق  ینجوا

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 به نام خدا 

 عشق   یرمان :نجوا

 ازفاطمه بامداد یگر یاثرد

 

بهم نگاه  خی خشک وسرد مثل  شهیضربان قلبم باال رفت اما اون مثل هم شهیمثل هم دنشیباد
 سرد لب زد یلیبخواد اخم کنه خ  یحت نکهیانداخت و بدون ا ییگذرا

 ی لیشا یسالم خوب -

دوست   یل یخ  دیکوبیوارمیقرارم خودشو به درود یتوتنم نشست قلب ب یفی سردش لرز خف   ازلحن
  ییبغض دوباره توگلوم جاخوش کردباصدا  شیخی یچشما دنیباد یداشتم بهش بگم سالم عشقم ول

 نلرزه جواب دادم کردمیم یکه سع

 ر ی بخ  دنیسالم پسرعمو رس-

http://www.romankade.com/
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بهم بندازه ازکنارم رد شد بغض توگلوم   یا گهینگاه د نکهیکردوبدون ا نی ممنون باالپا یبه معن  سرشو
زن عمو که مهراد وبغل   دنیبرگشتم به طرف صدا باد ی خنده وشاد یقصد داشت رسوام کنه باصدا

منم  یباحسرت نگاهش کردم زن عمو به جا  کردی کرده بود وپشت سرهم گونه شو غرق بوسه م
 کن   سشبو

 ش کند مهراد به سمت خواهرش زهرا رفت  زن عمو دل از     بالخره

مهراد وبوسه زد از خودش جداکرد   یشونیکرد پ   یهم بغلش کردوبازحسرت تو دلم بهم دهن کج زهرا
قطره اشک از   هیوباالخره   اوردی رفت ومحکم بغلش کرد دلم طاقت ن الیمهراد به سمت خواهرزاده ش ل

  رشدهیرسوانشم اما انگار د هیبق ی چشما شی بادست پاکش کردم که پ عیسر خت ی چشمم روگونه م ر
   دیفهم ی شاد شهیبود مثل هم

خونه   یازاتاقا یک یبه اجبار به طرفش رفتم دستمو گرفتو منو داخل  ششیبهم اشاره کرد برم پ باچشم
 مامانجون برد 

 منو به دربسته چسبوندوبااخم نگام کرد  دروبست

 ویهمه چ ینداشت چون شاد  دهیفا یدونه ول ازدردام ب یز ی خواهرم چ خواستی اخم کردم دلم نم منم
 دونست یم

 سرمو اوردم باال توصورتش زل زدم  شیعصبان  یصدا با

 یادامه بد اتیبچه باز نیبه ا یخوایم یتوچه مرگته تاک یل یشا-

رو    دمیزدم وکوب یکنارمه داداروم شهیچندسال هم نیکه ا  یحرفش رفت تو هم بابغض  نیاز ا اخمام
 قلبم

 ی بچه باز  ی گیعشق م نیتو به ا ی شاد یکدوم بچه باز -

 د یاشکام رو گونه م چک یپوزخند رولب شاد دنیباد

 سالته ها۱۷توفقط یلیشا یعشق واقعا که بچه ا یگیم ی بچه باز  نیتوبه ا یلیشا  یعشق بازَتَوهم زد-

   ختیری روگونم م ی شتر یباشدت ب  اشکام
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   ستیسالمه عشقم عشق ن۱۷چون  یعنی یشاد-

 تو یاخه مگه عقلتو ازدست داد یل یشا-

  یدونیازهمه مهمتر تو که م الیخ یب  یکه بگ ستین یز ی سال چ۹مهراد چندسال ازت بزرگتره؟ یدونیم
 ی ال یخ یانقدر ب یل یچرا شا هیچجور نایرابطه ماباخونواده عمو  ا

 ه یمن فقط خودمهراد برام مهمه نه بق یشاد-

 اون دوست نداره یقبول کن یخوایرانم چ یل یشا-

مهراد منو   گفت یراست م  یمثل پتک روسرم فرود اومد شاد تیواقع  دیرکشیقلبم ت یحرف شاد نیباا
 عشق  نیواسه احمقانه بودن ا لی دل نیمهم تر نیدوست نداره ا

 هیرودهنم گذاشتم سرخوردم پشت درنشستم سرمو روپاهام گذاشتمو ازته دلم زار زدم که  دستمو
 هق کنم  شترهقیباعث شد ب یعطر شاد یرفتم بو  یدفعه توبغل کس

  کنهیاگه مامان بفهمه سکته م یدون یم یببر  نیحسوازب   نیا یبتون  دیتوبا یسخته ول دونمیم یل یشا-
توکه همه  یل یشمال شا میاینذاره ماب گهیکه د  ادیتش مبهونه دس هیاگه بابا بفهمه  یدون ین
 نکن که نشه جمعش کرد  یتوروخدا قسم کار  یلیشا  یببر  نیحسو ازب  نیکن ا یسع  یدونینارومیا

درشت   یبرعکس من بود چشما قا یدق یبهش نگاه کردم شاد سی خ یاومدم با چشما ردنیب  ازبغلش
 دهیداشت صورت کش  یدیمتناسب صورتش پوست سف  وی قلم ینیداشت ب  یهشت یبا ابروها یقهوه ا

  ییشونه هاش به رنگ خرما نی مواج وبلند تا پا یداشت موها یقلوه ا یبلند لبا یوتوپر موژه ها
 بود  ۱۶۰داشت قدش هم  ی غروروفرماندام ال

درشت   یبود چشما یباسنم بود کامال مشک  ریفر که تا ز یموها۱۶۶دختر تپل بودم باقد هی امامن
  یلبا ومدیم  یلیکه به صورتم خ یکوچولو گوشت   ینیصورت گرد باپوست برنزه ب  یابرو مشک  یمشک
 کوچولو   یگوشت

 نگاه کردم  یاشکامو پاک کردم به شاد دمیروصورتم کش یدست

 امیم گهید قهیچنددق هیمنم  رونیبرو ب  یشاد-
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 بهت گفتم  یباشه چ ادتی لیباشه؛ شا-

 ازاتاق خارج شد  یبلندشدم شاد  ازجام

نگاه کردم چشمام قرمز شده بود بغض دوباره مهمون   نهی رفتم به خودم توا نهیبه طرف ا یشاد  بارفتن
رفتم کرم پودرمو به صورت   شمیارا فیبرداشتمو صورتموپاک کردم به رف ک یگلوم شد دستمال کاغذ 

قرمز   کیلبام زدم به تون  به یشیرژ قرمز ات  هی دمیپشت چشمام کش  یزدم خط چشم کلفتودنباله دار 
ازموهام جداکردم برسو برداشتمو به  پسوی ازعطر خوشبوم به تنم زدم   کل کم ی  ومدیم یل یتوتنم خ

من عاشق موهام  یسخت  بودشونه کردنش ول کمیپر،و فرم  یموها دمیموهامو برس کش یاروم
  یکشال مش هیجمع کردم   پسیشو کامل باکل هیبعد بق ختم یتوصورتم ر یبودم موهامو به صورت چتر 

 نازک روسرم گذاشتم

   رونی برداشتمو از اتاق زدم ب  A70  یکم شده بود گوش یلیچشمام خ  یخودم نگاه کردم ازقرمز  به

که کنارش نشسته بود خواهر مهراد که کنارهم نشسته بودن وزن عموکه   الی زهرا ل دنیباد
 زدم   یلبخند تلخ کردیا مهراد صحبت م کنارمهرادنشسته بود وعموکه بالبخند ب

 هم کنار مهراد نشسته بودن  یوشاد مامان

   الیطرف ل رفتم

 زد  یلبخند بزرگ  دنمیباد الیل

 مینشست وونیوروا میگرفتم وباهم دراتاقوبازکرد دستشو

 به بازوم زد  یاروم المشتیل

   دهیچه به خودشم رس-

 شم طونی کردم ش یسع

 ست ین  یز ی که چ شیارا کمی-

 کمه یاالن  نیا یل یشا-
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  شهی پرروت ناراحت نم  یینترس اون دا هیچ شتری ب کمی حاال  شششیا-

 ی کرد یمن شوخ  ییبازتوبادا-

 روصورتم نشوندم   یالک اخم

 انا  یاح شهیمن م هیتوعه چ ییاگه دا-

 اومم خب پسرعموت -

 جون  الیخب پس لطفا زراضافه نزن ل-

 اون حاال  الی خیخخ باشه ب -

 اون لای خیاره بابا ب -

 مهراد  ییمهم تر دوست دا نیروبه رومون وازا هیهمسا نی هم وانهیک یفردا شب عروس  یلیشا یراست-

 مارم دعوت کرده وانی ک یعروس میریفردا ماهم م دونمیاهوم م-

 زودتر اومد  نیبه خاطر هم ییاهوم دا-

 ی بپوش یخوایم  یاهان ؛خب حاال چ-

 یخوایم  یبازبذارم ؛توچ خوامی موهامم م یلیداره اکل ییکمربند طال هیگرفتم  یصورت  کیتون هی  -
 ؟ یبپوش 

  یرسارافونیقرمز بزرگ وسطش داره باز ونیپاپ  هی یسارافون مشک هیاوممم خوبه مبارکه منم لباسم -
 ی ورن  یوکفش مشک فیک ی مشک یبا جوراب شلوار   یمشک یتور 

 میباهام اماده ش  ام یمبارکه فردا زودتر م-

 م یکن ت یجونتو اذ یفردا دا کمی  یایم الیل  ی باشه منتظرتم راست-

 م  هیباشه من پا وونهیخخ د-

  ولیا-
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 داخل  میورفت  میمامان ازجامون بلندشد یباصدا

   ننی سفره شامو بچ خواستنیم

 میدیسفره اروچ  می وکمک کرد میهم وارد اشپزخونه شد الیل منو

 گرفته شدغذا حالم  دنیباد می کنارهم نشست الیل منو

 فسنجونم شدغذا   اخه

 شانس  ن یلعنت به ا شششیا

 خورشت بدمزه ارو  نیبخورم تاا  یبرنج خال دمیم ح یترج  ختمیخودم ر یبرنج برا  کمی  یناراحت با

خودم برداشتمو مشغول خوردن   یبرا   ینیزم  بیمقدار کوکو س هیذوق کردم  ینی زم  بیکوکو س دنیباد
 دیمهراد غذا پر یدرشت مشک ی چشما دنیسرمو اوردم باال باد ی نگاه ینیشدم که بااحساس سنگ

لعنت بهت فاطمه   نینفس همه ابو خوردم سرمو انداختم پا هیوبهم داد  ختی برام اب ر  الیتوگلوم ل
 بهت زل زده بود   ینجور یکه ا یغذا خورد  یچجور  ستیمعلوم ن

 بغض توگلوم نشست    رهدوبا

 کورشد   اشتهام

 درهم لب زدم  یبااخما

 خوشمزه بود یل یدستت دردنکنه زن عمو خ-

  ینخورد یز یتوکه چ ینوش جونت ول -

 بااجازه  رشدمی س یمرس-

جام بلندشدم ظرف غذامو برداشتمو وارد اشپزخونه شدم ظرف غذامو شستم وازاشپزخونه زدم  از
اهنگ  یقی دراوردم روشنش کردم رفتم تو موس کمی تون ب یازج  موینشستم گوش وونیرفتم روا رونیب

 کردم  یمهراب وپل 

 کرد  قیمهراب ارامش تووجودم تزر یصدا
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   رهی د یلیخ گهیکه د ادیم یروز  هی

 اسم مهرابو نوشتن تخت  یرو

 ی ر یگیدستامو م ویستوی میتخت وا یباال

 عشقم یر یکجا م یگیم درگوشم

  یخبردار  دمید شویامروز جواب ازما خورهیبه مانم  یفالن  یگیم میبود یتوهرجمع  ومدیم یچجور  دلت
  شکنهیوقتا ادما م  یبعض شهیخب نم  زای چ یل یوقتاخ  یل یتوسرعشقت توموره نشد نشدکه بشه خ

کردن الوده   یهامو خال هیکوگوش شنوا ر یگفتم بودم بهت ول  شهیش یسنگ تو هیشب قایدالشون دق
 من دوا یخداحافظ روهمه دردا رخاکیدزیام نی خداحافظ اخر واشد ه

برگرد به خوابم چشمامو   امیاحوالم کم مونده برم دلم برگرد به رو ضیخونه برگرد به دلم مر برگردبه
خداحافظ خونه خدافظ عشقم خداحافظ موضوع شب نوشتم خداحافظ مامان   خوابمی تاابدم  بندمیم

  تراح   الیواست بگذرازم بروباخ رهی گیم یواسش چ  یر یگیم  یخداحافظ بابا خداحافظ دردونه خدا چ
 گهیخنده هامو دوست داشت د  امت ی واست وعده ما بمونه روز ق پوشهیم یواسش چ یپوشیم یچ
به عشقت   ن ینفر کنمی بغضامودوست داشت بغض نم کنمی نم هیهامو دوست داشت گر هیگر خندمینم
بود گفته بود فال حافظ حلقمم   یبه خودم امشب شب وداع عشق من خداحافظ نه دلت موند نی نفر

  گهینترس خاطراتمونو باخودم اوردم د یرگات بذار  یغورویت هیدرده باگر یادگار یدستت بمونه واسه 
دل پاره پاره چه  نیا شهینم یرت یمثه من واسه توغ یشکیه گهید دهیعذاب نم تورومثه من  یچیه

 ستمین گهیبخونم د ییکه واست الال ستمین گهیبکنم د  انتیکه بهت خ ستمین گهید دهیکش یی روزا
 بهت بگم دردونه خودم   ستین گهیبکشما د  ونهموهاتو ش

 اهنگو قطع کردم  ال یل یباصدا

 ی دیمهراب گوش م یبازدار  شیا

 کنه یارومم م  یل یصداش خ-

 خاک توسرت -

 ه یبق  شیپ  میبر اپاشوی البیل  الیخی خخخ ب-
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  الیبره تواشپزخونه وظرفارو بشوره منم بال الرومجبورکردی مامانش زهرا ل میواردخونه شد  الیبال نکهیهم
 شستن ظرفاشد منم شروع کردم به حرف زدن  المشغولی وارد اشپزخونه شدم ل

 م یبسوزون  یشیردا چه اتاخ که ف-

 وقت بدنشه برامون هی هیرتی چقدرغ ییدا یدونیتوکه م یل یشا-

 کاردارهی نترس بابا اون به مادوتا چ-

  میدیوبلندبلند خند  رخندهیز می حرفم هردومو زد نیسرت تو کار خودت باشه باا گمیزدبهش م  حرف

 ی ا وونهید یل یخ یل یخداخفه ت نکنه شا-

 الیل گمیخل خودم م الیقربون ل -

 ی لیجونم شا-

   میاتاق بخواب هیباهم تو نجابمونیا اامشبیب-

 ی کن ی کارمیرو چ بایبعداونوقت خاله ز-

 شششششششششیا میماراحت ش کنهیخاله تم ازدواج نم نیهووف چراا-

 ی لیشا رهیگیگوشت تلخوم  نیا یک-

 خنده امون بلند شد  دوباره

 لب زدم   زدی خنده توش مجو م یکه رگه ها ییباصدا

 بزنه جوابشو ندم  یهر زر  ستمیمن مثل تو ن شهیزبون من نم  فیاون بامن حر-

 ولللللللللللللللللللل یا-

 مخلص شوما -

رفتم  میشد  مونیخونوادگ   یباهم وارد دورهم الروگرفتموی ساعت شستن ظرفاتموم شد دست ل  هیبعد
 نشستم الیکنار زهرا مامان ل 



 عشق  ینجوا

10 
 

 نن زهراجوننننننن-

 کرد  بالبخندنگام

 جانم -

 بمونه  نجایا الیامشب ل شهیم-

 دوسطیزهرا پر کهی خواهرکچ بایز  شهیهم مثل

 نه زهرا ببرش خونه -

 با ی برگشتم طرف ز تی وعصبان  بااخم

 ا یمن ازتواجازه گرفتم ا-

 بمونه    نجای حق نداره ا گمیمن م-

 کدومش  اپدرش؟هومی ییالیشما مادرل  دیهه اونوقت ببخش-

 دبمونهینبا گمیخاله شم م-

   شتریبدون درحد خاله نظر بده واسه خواهرزاده ت نه ب نمیا نکهیوا یخاله ش   یدونیخوبه م-

 طرف زهرا  برگشتم

 کنم ی زهراجون خواهش م-

 خنده ش گرفته  یلی معلوم بود خ ینخنده ول کردی م یزهراسع

 دا یشلوغ نکن  یخب بمونه ول   لیخ-

   یمرس-

 کنارمامان نشستم رفتم

 ی مامان-
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 ی ل یشا هیچ-

 ی لیجانم شا یبارشد بگ  هی شششیا-

 حوصله ندارما   یل یشا-

- ........... 

 دیشماکنارمامان جون باباجون بخواب  میخوابیتواتاق کنارهم م الیبگم امشب منو ل خواستمیم-

 دا یسروصدانکن یلیباشه شا-

 خب   لیخ-

 که تازه اومده بود ازجام بلندشدم  الیل  یبابا یبگم که باصدا یز یچ خواستم

 دیسالم خسته نباش -

 ی سالم سالمت باش -

 زهرااشاره کرد  به

 میبر  دیاماده ش ال یزهرا ل-

 باشه محسن  -

   دیپوش  زهرامانتوشو

 دختر  گهیالپاشودیل-

 مونهی نجامیا الامشبیمحسن ل-

 خب   لیخ-

 رفتن  زهراومحسن

 بلند شد   بای خنده همه به جزز میو بشکن زد م یبهم نگاه کرد الیل منو
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   میوباهم وارد اتاق شد الروگرفتمیل دست

 تشک دوتا بالشت وپتوکنارهم پهن کردم دوتا

 دیکنارم درازکش الهمیل دمیروتشک درازکش میبرداشتم وصل کردم به گوش مویهنزفر فمی طرف ک رفتم

 م یدیتوگوشم گذاشتم کنارهم درازکش وخودمی کی الویدادم دست ل یهنزفر  یایاز گوش یکی

 کردم  یماکان بند پل اهنگ

همه پسم  یچه زود وقت یدورم نبود دستمو گرفت میچکس ی کمبود ه زاداشتمیچ ی لیحالم بدبود خ یوقت
جونمو گفتم خداخودت    یر یبگ خواستمیزدن شروع کردم قدم زدن توخلوت خودم بودم م

شهرانقده پس زدن منو  یتو یادما نیباهم ا نی ورنجیهام اروم بشم چراا ادستتوبذارروشونهیب
 بشم   رهیکردن ت یمثه اب زالل بودم کار  بشمتاازهمشون دور 

شهر انقده پس زدن   یتو یادما نیباهم ا نینجوریهام اروم بشم چراا ادستتوبذارروشونهیب  خداخودت
 بشم  رهیکردن ت  یمنو تاازهمه شون دوربشم مثه اب زالل بودم کار 

 تودستم گرفتم به اشکام اجازه ازادشدن دادم الرویل دست

قبل   ییتوتنها  یحت  رمتیبغل بگ ینوازشم کن  یایبارب هی یهام غمه خستم من ازهمه کاشک  روشونه
  یذار یبازم مرام توکه منو تنهام نم  ییمن اونجا

شهرانقده پس زدن   یتو یادما نی باهام ا نینجوریهام اروم بشم چراا ادستتوبذارروشونهیب  خداخودت
 بشم  رهی کردن ت یمنو تاازهمشون دوربشم مثه اب زالل بودم کار 

 کردن   سیبالشتو خ  اشکام

 تکونم داد بهش نگاه کردم  الیل

 ر ی شب بخ یل یشا-

   یاج ری شبت بخ-

 کردم وچشمامو بستم  موخاموشیمنم گوش  دیبهم دادو خودش پشت کردوخواب یهنزفر 
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  دمیخواب  یل یخ دمیفهم الیل یخال یجا دنیو شوکه سرجام نشستم باد دارشدمیداد مهراد ب  یباصدا
 لب زدم  تی بکشم با عصبان یف یخف   غیداد دوم مهراد باعث شد ج

 اهاه  زنهیچشه همش داد م ستیکوفت درد مرگ االغ معلوم ن-

 1:30 دساعتیساعت برق ازچشمام پر دنیبرداشتم روشنش کردم باد  مویحال داغون گوش با

تشکاروجمع کردم بعد پتو دراخر   تی ازجام بلند شدم باعصبان ششششیا  دمیچقدر خواب اووووو
همه خونواده  دنیباد رونی حوصله سرکردم ازاتاق زدم ب  یبالشتاروسرجاش گذاشتم شالمو برداشتمو ب 

 زهرا ومحسن شوهرش    بای مامانجون وباباجون زن عمو وعمو ،ز یمامان شاد

 لب زدم  حالیب

 ی سالم به همگ-

 جوابمو دادن   ییباخوشرو همه

 ستادم یمهراد مثل مجسمه سرجام وا باداد

 برم  دیاتو کن با گهیبدوو د الایل-

 رولبم نشست   پوزخند

 که ته سالن بود  ییرفتم طرف دستشو الی خیب

مربوطه شروع کردم به مسواک زدن به خودمو خونوادم فکر   یشدم بعدانجام کارا ییدستشو وارد
 کردم 

خونه دار وبابام بهزاد  یر یام می مامانم مر کنمی م یزندگ یخونواده چهارنفر  هی تو یبهادر   یلیشا من
  مونیوضع مال میکن ی م یل ازم بزرگتره باهم زندگسا5که   یبهادر  یشاد  زمی سراشپز وخواهر عز یبهادر 
  هیمعمول

  کننیم  یخوش اب وهوا زندگ یروستا هیوتو نیاصالتا شمال  کننی م یبابامامان تو شمال زندگ خونواده
رابطه ما باخونواده بابا   میایب دهیبه مااجازه م یول  ادیمامان نم یخونه پدر  گهیدعوا د هیبابام به خاطر 

   میبه جز عمو واکثرا خونه مامانجون  ستیخوب ن  ادیز
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  یبزرگترن دوتاشون ازدواج کرده ول یخاله مهربون دارم که سه تا بچه داره که همشون ازمنو شاد هی
 هنوز مجرده  شیاخر

 به اسم کاوه س یخاله پسر  ی اول بچه

  نهی ربه کات یدختر  یواخر  ایبه اسم کامل یدختر  یبعد

 مهربونن  یلیهرسه تاشونم چون خ عاشق

   کنهی م یزندگ  نایبامامانجون ا ییدا

محکم   پسیبرداشتم موهامو دوباره محکم جمع کردمو باکل  پسموی مسواک زدنم تموم شد کل بالخره
 کردم 

 خارج شدمورفتم داخل خونه  ییدستشو از

 لبخند زدم   زدی که غرم الیل دنیباد

 ی زنیغرم یبازکه دار  الیل هیچ-

 کنم یسه ساعته دارم لباس اتو م-

 عب نداره    ییاخ-

 ششششیا-

 شعور یکوفت ب-

 ی خودت-

 لباساتو مامانت اورد برات  یراست-

 اهوم-

 سرکارامون میبعد نهار بر-

 خب   لیخ-
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 شد دهیرفتم طرف اشپزخونه وکمک کردم تا سفره غداتو؛هال چ 

 به به زرشک پلو   اوممم

نهاروشستم از  یمشغول خوردن شدم بعد خوردن غذا به اجبار ظرفا دمویخودم غذاکش   یبرا کمی
 ال یرفتم طرف ل   عیرب به چهار بود سر هیساعت شوکه شدم ساعت  دنیباد رونیاشپزخونه اومدم ب 

 م یقدم بزن  اطیتوح میبر کمی  یایم الیل-

 اهوم موافقم-

هم  الیل  دمیپوش  مویانگشت یمشک ییدمپا میرفت نیازپله ها پا  رونیب میگرفتم ازخونه زد دستشو
   میوباهم راه افتاد دیهاشو پوش  ییدمپا

   الیل-

 جونم  -

 می باهم اهنگ بخون   ایب-

 باشه -

 ازترس ابروم  یهمش حرف توعه ول  شمیهرجا ردم از

 بروم   ارمی اصالنم من

 دونه یتورونم  یول  تونهیبدتنگه دلم انگاراصالنم منکه

 هنوزکنج اتاقن   اتی ادگاریتوبامن  یکارکرد ی چ نی بب خودت

 بادلم بدکرد   یبرگرد مثه توک اری درن یخستم نذار برگرد واسه من ساده توباز  وونهیپارودل د برگرد

اومد روبه   میشد خکوبیمهراد سرجامون م یعصب یکه باصدا میخوندیاهنگو م نجوربلندبلندیهم
 رومون  

 ومدیصدات تااون ور مغازه م  الیل  یکشی خجالت نم-
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 بغض کرده بود   الیل

 رفت توهم   اخمام

 داره   یحاال مگه چه اشکال -

 کردم پنهونش کنم یسع  یبهم نگاه کرد که منم بغضم گرفت ول یجور 

 کردنی شماگوش م یاشکالش اونجاست که همه تومغازه داشتن به صدا-

 ی خب که چ-

   الستیباتوندارم طرف حسابم ل  یمن کار -

بغضم رسوام   نکهیا یتوهم برا دمیحرفش قلبم درد گرفت وبغضم بزرگترشد اخمامو کش  نیا دنین باش
 ی احقیجداشدم قدمامو تندکردم شروع کردم به خوندن اهنگ محسن  الینکنه از ل 

 ی به اون که تو کنارش اسوده تر   سپردمت

   ینمونده راه بهتر  یتحملش ول سخته

تاباشه اخرش دوسش   رمیعشق تو بود م نیازحسادتش اون اول مردمیبه اون که من م  سپردمت
لحظه  نیسرد سردتم سپردمت به اخر یدستا دیتر  لیخودم دچاردردتم خودم دل  فهممتیم یدار 

 به قصه هات   کنهیمن اون گوش م  یکه ب  یبه لحظه ا  ایافسردگ

ووخودمو به خونه رسوندم وارد خونه شدم  بود باد ی ک ی به خودم اومدم هوا کم کم روبه تار یوقت
 طرفش  دمیدو الیل  سی صورت خ دنیباد

 شده  یچ الیل-

 نگام کرد  بابغض

 گمیبعدا برات م  یچ یه-

 شب 7چنده ؟ساعت یدیساعت ود میاماده ش میپس بدوو بر-
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 م یباشه بر-

 م یاتاق شد وارد

 میضخ یبعد جوراب شلوار  دم یپوش رموی لباس ز یاز توچمدون برداشتم اول ِست مشک  لباسامو
  دمیبازکردمو پوش مویسارافون مشک پیشد تنم کردم ز  میتور یرسارافونی پام کردم نوبت  ز مویمشک

 لب زدم  

 ببند  پموی ز الیل-

 ی باشه اج -

  یلی راکلی حر ک یتون هیشست لبخند رولبم ن دنشیلباسمو بست بالبخند برگشتم طرفش باد پ یز عیسر
رنگ پا به    یبسته شده بود باجوراب شلوار  ییطال فی بود ورو کمرش کمربند ظر پوریگ نشیکه است

  یکوتاه ابروها یوموژه ها یدرشت عسل یپوست صورتش سبزه بود باچشما الی شدم ل رهیصورتش خ 
  ییبود موهاش خرما170بزرگ وخوشگل قدش  بایتقر یقلوه ا یداشت ولبا یحالت دار صورت پر 
 بود بالبخند رفتم سمتش باناز گفتم  ربازوهاشی کامال َلخت که تا ز

 ی کل موهامو اتو بکش  شهیم الیل-

 مثبت تکون داد   یبه معن  بالبخندسرشو

مخصوصمو به برق زد بابرس مشغول شونه کردن موهام شد   یاتومو الیل نهیجلو ا  یروصندل نشستم
  قهیدق45بلند وفرم شد بعد   یموهامو باز کرد بااتو مشغول اتو کردن موها یکامال گره ها  نکهیبعد ا

به   اشتوبرد ش یارا زیتافتو از م عیموهام تموم شدموهام َلخت َلخت شده بود سر دنیبالخره اتو کش
به   دیرسیموهام تافت زد که همون حالت بمونه به موهام نگاه کردم حاال که صاف شده بود تا زانوم م

 موهام نگاه کردمو لبخند رولبم نشست 

 نگاه کردم که ماتم گرفته بود زدم روشونه ش  الیل به

 کرد ولب زد اخم

 ی زن یچته چرام-
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 تا موهاتو درست کنم  نیبش-

  فیوزدم به برق وموهاشو و فیبعد دستگاه و  دمیدادونشست اول همه موهاشو برس کش سرتکون
 خوشگل شده بود  یل یشونش بود وخ  نیکردم به موهاش نگاه کردم حاال تا پا

 زدم  لب

 انه ی ادی خوشت م-

   هیعال-

 برداشتمو به موهاش مقدارالزم تافت زدم  تافتو

 انجام بدم بعد برو  شتمیارا نیبش الیل شهیحاال وقت ارا خب

 نده  ریگ ییباشه که دا می مال یل یباشه فقط شا-

باشه تکون دادم وکرم پودرمو برداشتم مقدارالزم   یاسم مهراد اخمام رفت توهم سرمو به معن بااوردن
پشت   یف یخوب  روصورتش پخش کردم بعد خط چشم ظر کمی روصورتش زدم بعد باپد پنک ک
به گونه   یگونه کمرنگ صورت دمیساده امو به موژه هاش کش ملیر دمیچشماش وداخل چشماش کش

   دمیبرداشتم و به لباش کش  مویگلبه  عیامات م ژر  دمیهاش کش

 خوشگل شده بود لب زدم  واقعا

 انه ی ادی خوشت م-

 نشست رولبش   یخودش لبخندبزرگ دنیباد

 دی کش  یفی خف غی ج  باذق

 شدم  یعاشقتم عال یلیشا ییوا-

 سرتکون دادم باخنده

 کنم  شیخب حاال پاشو خودمم ارا-
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نشستم کرم پودروخوب روصورتم پخش کردم خط چشم کلفت    یازجاش بلند شد رفتم روصندل عیسر
  یحساب  مویل یاکل  ملیر  دمیداخل چشمام کش یفیوخط چشم ظر  دمیپشت چشمام کش یودنباله دار 

نگاه  شمیارا فیداخل ک یبه رژا دمیکمرنگمو به گونه هام کش یکردم گونه اجر  یتوموژه هام خال 
 انداختم

  دمیرژ ودباره به لبام کش ومدیبهم م یلی خ دمیبرداشتم به لبام کش  مویلیساعته اکل24 عیمات مالب  رژ
حاال خوب شد پررنگ و خوشگل   دمیرژو رولبم کش گهیبارد هینشدم  یمن راض ی تر شد ول  غیرنگش ج 
 واقعا به

اش   هیبودم بق  ختهیروصورتم ر یازموهام به صورت چتر  کمی به خودم نگاه کردم   ومدیبهم م واقعا
 شدم  یازادنه دورم رها بود بالبخند به خودم نگاه کردم عال 

 که مشغول الک زدن ناخوناش بود الیبرداشتم باهاش دوش گرفتم برگشتم طرف ل  عطرمو

 زدم  لب

 الچطورشدم یل-

 چشماش گردشد   دنمیباال باد سرشواورد

 لب زد  بعدچندلحطه

 ی لیشا یناز شد یل یخ-

  یل یاکل یشده م که باالک زرشک   کوریمان  یها یاز لذت سردادمو رفتم سمت ناخون مصنوع یا خنده
ازمحکم شدنشون مطمئن   نکهی خوشگل شده بود بادقت همه ارو به ناخونام چسبوندن بعدا  یلیخ

 فیظر س ی حلقه انداختم سرو  یشدم انگشتر نقره امو که ساده ساده بود توانگشت دست چپم جا
 بود انداختم   فیظر یلیخ بدلمو که 

 من اماده ام   خب

  مویمانتوشو تنش کرد وشالشو سرش کرد گوش المیازاد روموهام انداختم ل یل یخ  مویرمشکیحر شال
   میرفت رونیدستم گرفتمو ازاتاق ب 
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 یا روزهیبسته بود وکت شلوارف  ی ارو دم اسب  هیموهاشو صاف کرده بود وبق  یکه جلو  یشاد دنیباد
 روصورتش بود لبخند زدم  یکمرنگ ودخترونه ا  شی شده بود وارا  یخوش دوخت توتنش عال

بسته   یلبنان شویتنش کرده بود وروسر  یکت شلوار خوش دوخت کارشده مجلس شهیمثل هم مامان
 من لبخند زد وگفت  دنیبود باد

 یشد ی خوشگل یل یخ یل یشا-

   بزرگترشد لبخندرولبم

   یمرس-

 کرد من لبخند زدم بهش چشمک زدم  دیهم حرف مامانو تا یشاد

  یکرده بود لبخندزدم ول شیارا یتنش بود وکم یکه مانتو بلند سورمه ا  ال یزهرا مامان ل  دنیباد
  رخندهیزدم ز رمو یخودمو بگ یجلو ومدنتونستمیکه اصال بهش نم ظیغل شیبااون ارا بایز دنیباد

سرب   نیاست  رهنیپ  ومدیرولبش بود که اصال بهش نم  یغیکرده بود ورژ بنفش ج  زی موهاشو فرر کل
 زد یرنگ پرزرق وبرقش تو ذوق م  یکرم

 من باحرص لب زد  دنیازخند یعصب   بایز

 ی خندیچته چرام-

 خنده امو جمع وجورکردم وباپوزخند نگاش کردم  منم

 خنده م گرفت   دمیجوک شن  دمیبه تونخند یچ یه-

 ازکنارم رد شد ی عصب دمینداشت که ثابت کنه به اون خند یز ی چون چ بای وز  دیخندیم زی ر زی الریل

 خون توتنم خشک شد    دنشیدرود با،بازشدن

   ومدیبههش م  یلیمشک خ  ونیوپاپ دیسف  رهنی کارشد باپ یشلوار سورمه ا کت

کرده بود    غ یت  شیحالت دار کوتاه کرده بود باژل کج باال داده بود صورتشو ش شو یَلخت مشک یموها
پهنو حالت   یوابروها  یبزرگ مشک یوپر چشما دهیوصورت کش دیبه صورتش نگاه کردم پوست سف 
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  کلی ه کردی شترم یب  تشویمردونش جذاب یگوشت یلبا بردیبلند ش بد دل م یموژه ها  شیدار مشک
 بهم کرد یالعاده ش کرده بود بااخم نگاه سردفوق 188باقد  توپرشروفرم و

 دوباره مهمون گلوم شد  بغض

 لب زد  راشیجذاب وگ  یباصدا

 اژانس منتظره  دیبر دیاگه اماده ا-

 رون ی ب میازخونه زد میسرتکون داد همه

رفتم   نیروش داشت پام کردم ازپله ها پا   یبزرگ یمشک ونیکه پاپ  یمک ی ورن  یسانت 7پاشنه یکفشا
 پاش کرد   شویسانت5مخمل  یالکفشایل

  می آژانس نشست دیپرا نی عقب ماش  یو شاد الیمنو ل میاماده بود همه

 محسن نشستن 405پژو نیتو ماش  بای وز زهرا

 وبه راننده داد  شدیبرگزارم یکه عروس  یادرس باغ مامان

 توسکوت حرکت کرد  نیماش

ومامان بعد    یالوشادیشدم بعدمن ل ادهیپ   نیازماش عیسر میدیرس  یرب به باغ بزرگ و چراغون هی بعد
   میشد بالبخند وارد باغ شد ادهی پ نیماش هیحساب کردن کرا

نگاه کردم هنوز   دیشده بود به حجله مدل ال سف دهیقرمز مخمل دورش چ یگرد که صندل یزایم
 یماکس  رهنی پ دواومدسمتمونیبالخره مامان داماد مارودجلو که  میبودن رفت ومدهیعروس داماد ن

 روصورتش بود   یکم  شیازموهاش مشخص بود ارا یکم شی تنش بود روسر  یلیاکل

 یی شروع کرد به خوش اماد گو بالبخند

 جان  یوشاد یلی شا یانشاال عروس  دیخوش اومد یل یسالم خ-

 لبخندزد  مامان

 انشاال خوشبخت شن  یمرس-
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 دی ن یبش  دیبفرما  یمرس-

 می ناظر عروس داماد بود نشست شدیکه خوب م یگوشه ا زیطرف م  به

 نگاه کردم ولب زدم   یبه شاد  بانشستنمون

    یشاد-

 طرفم بالبخند جواب داد برگشت

 جانم -

 اتو بده نهیا-

 دراورد بهم داد  فشیاشو ازک نهیتکون داد وا سرشو

 به خودم نگاه کردم نهیتوا

  ملیر کردیرمی دوست داشتم خط چشم کلفتم چشمامو پاچه گ یل یخ شمویمرتب بود ارا یهمه چ خب
 دادیگونه هامو برجسته ترنشون م یکمرنگ اجر  یگونه ها دادیموژهامو بلندترنشون م یلیاکل

  ی لیپررنگ لبمو خ  یلیکه خ  مِ یزرشک یلی واکل  عیرژ مات ما  دمیپسند یم شمیکه تو ارا یز یچ  نیشتریب
 کرده یخواستن

 گرفتم یارو به طرف شاد نهیا بالبخند

 ی اج  یمرس-

 بالبخند سرتکون داد  یشاد

 روشن کردمو لب زدم   مویگوش

 میریچندتا عکس خوشگل بگ دیاماده ا یوشاد الیل-

 مثبت تکون دادن  یلبخند زدن وسرشو به معن هردوشون

 م یمختلف گرفت  یعکس باژستا چندتا
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 ازجام بلندشدم  الروگرفتمویل دست

 دو گفت بهمون نگاه کر مامان

 د یریکجام -

 م یای ب میریچندتا عکس بگ  میریم-

 د یدورنش ادیز-

 چشممممم -

 میعکس گرفتن بود رفت یبرا یدنج یجا  یلیباهم به سمت راست باغ که خ الروگرفتمویل دست

 دوست داشت گرفتم الیکه ل یی ازم عکس گرفت منم چندتا عکس باژستا الی ژست گرفتمو ل چندتا

 میعکس دونفره باهم گرفت چندتا

 م یباغ رفت یروگرفتم به طرف ورود  الیدست ل غیسوت ج  یسرجامون که باصدا میبرگرد میخواست 

لبخند رولبم نشست زنش لباس عروس دکلته   دیسف رهنی براق باپ یتو کت شلوار مشک  وانیک دنیباد
 مدن ویواقعا هردوتاشون بهم م ومدی بهش م ونشیشوشنیتنش کرده بود ارا  یباز 

 زدم یبراشون دست م بالبخند

 بالخره عروس داماد سرجاشون نشستن   زدیمثل من خوشحال براشون دست م  المیل

 می روگرفتمو به طرف عروس داماد رفت   الیل دست

 لب زدم  بالبخند

 د یخوشبخت ش  گمیم کیسالم تبر-

 لبخندزدنو تشکرکردن  هردوشون

 د یری بگ الیاگه اشکال نداره چندتا عکس بامنو ل  دیببخش-
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 باخنده گفت  وانیک

 میری عکس بگ نیایب  یچه اشکال -

 ومن ازشون عکس گرفتم  ستادیکنارشون ا ال یعکس من با عروس داماد گرفتم بعدل چندتا

   میوباعروس داماد عکس گرفت میستادیباهم ا  الیل بعدمنو

 لب زدم  یباخوش

 فعال بااجازه  یمرس-

 توگوشم گفت  یکه شاد میسرجامون نشست می رفت  یلبخند زدنو ما به طرف مامان شاد هردو

 شالتو سرت کن  یل یشا-

 بهش نگاه کردم لب زدم  بااخم

 چرا -

 توباِغ مختلطه   یچون عروس -

 ست ی که ن شهیشبه هم هی ی وارد باغ شدم شالمو دادم به مامان شاد نکهیمن هم  یخب که چ-

 نگفت   یز یبااخم سرتکون داد چ یشاد

 خواننده شروع کرد به خوندن    بالخره

 شاد  یاهنگا

 میگرفتم وبلندشد الرویول یبود دست شاد امی که اهنگ ماجراشهاب ت یشدن اهنگ دوم باپخش
 هرسه تا  

خوب بود تند تند  یل یخ نستایا ین یتمر یپایقصم به لطف کلر میرقص رفت  ستیبه طرف پ باهم
 دم یرقصیو م دادمی بدنمو تکون م تمیوبار

 رقص شدن   ستیاهنگ لجبازسحر پسرام وارد پ یاهنگ بعد قهیچنددق بعد
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 میدادیاهنگ بدنامونو تکون م تمیوبار میموند الیمن و ل یرفت ول رونیب  ستیاز پ یشاد

که پخش شد همه ارو به شوق اورد رقصمونو   یدست مهمونا اهنگ بندر  غیسوت ج ینور صدا رقص
 مشغول شدن یدخترپسرا با خوشحال میتند کرد

 که پاهام به ذوق ذوق افتاد بالخره نوبت رقص عروس داماد شد  میدیرقص  اونقدر

زاده مشغول رقص شد بعد رقص عروس    میتواون نگات محسن ابراه یدار  یخانوم با اهنگ چ عروس
 سرجاهامون  میماد  بااعالم صرف شام نشستدا

   نطوریجوجه کباب و مرغ هم هم سیگذاشتن د  زی پلو روم یبرنج ساده و باقال  سیخدمتکاراد

 جوجه برداشتم مشغول خوردن شدم   کهیت 4برنج وبا  کمی

 رب غذامو کامل خوردم   هی بعد

 دادمو به روبه روم که مردا نشسته بودن نگاه کردم  هیتک میصندل به

 نشسته بودن   یجوون یپسرا زی هرم دور

 یا لهیت ی بود صورت گرد وچشما ییتنش بود موهاش خرما دیسف  رهنی با پ  یتوس قهیجل  شونیکی
   یگوشت یحالت دار ولبا یداشت ابروها

 همسنو سال مهراد بود  رهی باشگاه م دادیکه نشون م یاندام

 رده بود رومن  ک  زوم

 فکرنکنه هول شدم زل زدم توچشماش مثل خودش!!!!!!  نکهیواسه ا منم

 هم بهم زد یلبخند چیکه ه ازرونرفت 

 بااخم چشم ازش گرفتم  کشهیرفت توهم پسره پررو خجالتم نم   اخمام

 به خودم اومدم ال یل یباصدا

 نگاه کردمو لب زدم  بهش
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 جانم -

 توحواست نبود  کنهی وقته داره بهت نگاه م  یلیاون پسره خ -

 رفت توهم بااخم لب زدم   اخمام

 تاحاال  یاز ک  قایدق-

 کنه یهمش بهت نگاه م مینشست میرقص فاصله گرفت ستیکه ازپ  یاز وقت-

 دم یروهم سا دندونامو

 غلط کرده پسره پررو -

  نهیمهراد بب  ییدا ترسمیبهش نگاه نکن م یل یولش کن شا-

 توبدنم نشست  لرز

نکنه فک کنه من بهش نخ دادم خاک برسرت   یوااااا کنهی پسره بهم نگاه م نیباشه ا  دهیمهراد د نکنه
 نگران نباش   یکنی کارمی توچ ستیاون اصال براش مهم ن یلیشا

 اروم شدم کمی فکر نیباا

ه مهراد ک دنیشدم باد  رهیرقص خ  ستیباالرفت دخترپسرارفتن وسط به پ کیموز یصدا  دوباره
 تودلم قربون صدقه ش رفتم بغضم گرفت چرا منو دوست نداره   دیرقصیم وانیباک

اشاره   ال یرفت به ل نیُقلپ از نوشابه خوردم بغضم ازب  هینوشابه امو برداشتمو درشو بازکردم  یبطر 
 دونستمی؟خودمم نم  یبرقصم انگار لج کرده بودم اما باک خواستیکردم ازجاش بلند شه دلم م

جان سحر   یجوون بااهنگ ا ییرقص که دخترا  ستیبه طرف پ میازجاش بلند شد خواست عیمط  الیل
 صدام کرد یکه شاد  دنیرقصی وم خوندنیم

 کجا  یل یشا-

  میبرقص کمی میریمعلومه م-
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 د یدیرقص  یل یبسه خ-

 م یبر  یذار یبدونم چرا نم شهیم یشاد-

 جواب داد  یاخم کرد وبا ناراحت یشاد

 د یباشه بر-

اهنگ بدنامون   تمیبار  الیاهنگ اوج گرفتو منو ل میرقص شد ستیگرفتم وارد پ  الرومحکمیدست ل منم
  میدادیتکون م

 رفتم طرفم خواننده  نیواسه هم خواستیم طنتی ش کمی دلم

 خجالت وهول شدن لب زدم   کمیبا

 د یوپخش کن  یاگه امکانش هست حناازاند-

 زدباسراشاره کرد باشه  ی لبخند چندش  خواننده

  الروگرفتمیدست ل یپخش شد باشاد یکه همون لحظه اهنگ اند الیفاصله گرفتمو رفتم سمت ل ازش
  هوی دادمیو به رقصم ادامه م زدم ی بار بشکن م هیمنم هرچند لحظه  دنیبه رقص میباهم شروع کرد

دخترا همه جارو گرفت رقصمون وتند شد بعد چندلحظه   غیعماد پخش شدوسوت وج یاهنگ شاد
  دنیوسط وباهم شروع کردن به رقص مدنپسرام او

ادامه دادم اصال برام مهم نبود دورتادورمون پسرهست من که  الیتوجه به پسرا به رقصم بال بدون
  الیاهنگ واو دنیفکرنکنم باشن یچ ی امشب وخوش باشم وبه ه خواستیبخاطراونا وسط نبودم دلم م

   لرزوندمیخودمو م شدمویخم م  یوکم دنیشروع کردم به تندتند رقص یلیل

دست   ستیاستراحت کنم ودوباره برم توپ  کمیگرفتم  م یواقعا پاهام درحال شکستن بود تصم گهید
 ه یچ دیروگرفتم باچشماش پرس الیل

 کردمو ولب زدم  کی به گوشش نزد سرمو

 م یایبعد دوباره ب مینیبش  کمی میبر الیل-



 عشق  ینجوا

28 
 

  میوسرجامون نشست میرفت  زمونیموافقت کردوباهم به سمت م باحرفم

 باخشم لب زد  یشاد

 بازم  یموندیم-

 دم یبهش نگاه کردم بهش توپ بااخم

   دمیرقص  کمیفقط  کارکردمیمگه چ یزنی باهام حرف م  ینجور یا کارکردمیهانن مگه چ اننمی یبابام-

 لب زد یکه انگار اروم شده بود بالحن اروم  یشاد

 وسط  دیرفتیاونارفتن بعد م دیشستی م دیومدیاونهمه پسرو خب م یدیمگه ند-

 دورگه شده بود جواب دادم تی که از عصبان ییترشدم با صدا  یعصب

 ندارم  یهم کار   هیبه بق  دمیرقص  الیمن فقط بال دمیاونوقت چرا؟مگه من باپسرارقص-

 ید ینفهم  اواقعایبه اون راه  یخودتو زد یل یشا-

 بهش نگاه کردم باتعجب

 بدونم    دیبا رویچ-

 لب زد   بااخم

 ی کردیتو اصال به اون پسره نگاه نم یبگ یخوای م یعنی-

 گرد شد کدوم پسره  چشمام

 گفتم  تی با عصبان زدی حرف م یازچ یشاد

 ی زن یحرف م  یکدوم پسره ازک-

 شده بود لب زد   یکه انگار کالفه وعصب یشاد
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 نیاالنم زل زده به تو جمع کن ا یحت گمیم  ویک یفهمیبه روبه روت نگاه کن م  یل یشا  یخرخودت-
 اتو ی کثافت کار

 به روبه رونگاه کردم   گهیدرحال انفجاربودم کدوم پسره اروم تی ازعصبان

 ومدیبود بهش م  دیصورتش سف  نگاه کردم پوست یتوس  قهیپسره جل  نیرفت توهم بازکه ا  اخمام
ازروبره برام   نکهیا یبهش رفتم اما به جا یشدم چشم غره تپل یعصب   شتریبالبخندزل زده بود به من ب

نثارش کردم    رلبیز  ییوحرص پررو تی باعصبان شهیدود ازسرم خارج م کردمی چشمک زد احساس م
 ازش برگردوندم  ووروم

 لب زد  یشاد

 گمیراست م یدیحاال د-

 بهش نگاه کردم   تی عصبان با

 مگه من بهش گفتم بهم نگاه کنه کارکنمی خب چ-

 باحرص لب زد  یشاد

 کنن یانقدر نگات نم یصاحبتو سرت کن  یاون شال ب و یاگه انقدر وسط قرند-

 جواب دادم یباارامش ظاهر  پوزخندزدم

 دادم چراغ سبزنشون ن  ابهشی  ومدمیبخدا من براش ناز ن ستمیمن مسئول چشم وچال مردم ن-

 شانس نداشتم   چوقتیگرفته بودلعنت به شانس گندمن همه جا بدبختم ه بغضم

 لب زد انهیانگاراروم شده بودبالحن دلجو یشاد

 اصال بهش محل نذار  الشیخ یخب ب   لیخ-

 لب زدم  ینشست وباخوشحال لبخندرولبم

 جون  یچشم اج-
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 ناراحت بود  الیل

 لب زدم  طنتی باش

 چته خانوم خوشگله -

 جواب داد  یباناراحت

 حالت خوبه  یل یشا-

 سرتکون دادم  اروم گفتم  بالبخند

   میریپسره اروبگ نیحال  ا  ایب-

 گرد لب زد  یچشما با

 ی لیشا  یچجور -

 رپشتمونهی مثل ش یکی فهمهی م میریمهراد چندتا باهم عکس بگ شیپ م یخب معلومه االن بر-

 وگفت   دیخند

 ششیپ میپس بلندشوبر-

 مهراد اشاره کرد  به

 بغضم گرفت  ومدیلباس بهش م  نیبود نگاه کردم چقدرا ستادهیاد که کنار عروس داماد امهر به

 مال من بود کاش اونم منو دوست داشت  کاش

 طرف عروس داماد میبه اجبارازجام بلندشدم ورفت الیشدن دستم توسط ل دهیباکش

 اخم کرد  دنمونیمهرادباد

 بزرگترشد  بغضم

 لب زد  ستادیرفت کنار مهراد ا الیل
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 ی ر ی بگ یل یچندتا عکس بامنوشا شهیم ییدا-

 که لرزتوتنم انداخت سرتکون داد  یکرد وباارامش وسرد  یبه من نگاه سرد مهراد

 گرفتم   میوچندتا عکس باگوش ستادمیا الیکنارل  رفتم

رولبم نشست    یقیخندعم فکر لب  نی باا  رهیگیکنارمن داره عکس م  نکهیمهم ا خوادیمنو نم نکهیا الی خیب
 م یگرفتم باهم عکس گرفت یوژشت خوشگل

 روصورتش نبود  ااخممی پوزخند  هی یبود حت ستاده یسرد ا یل یعکس دونفره که مهراد خ هی

   رمی داشتم با تند تند خوردن اب دهنم جلوشو بگ یمن سع یبود ول دنیدرحال ترک بغضم

 هم گهیعکس د هی

 میگرفت  یهم دونفر  گهیعکس د هی

تشکر   یازمهراد فاصله گرفتم وبه اروم  میهم گرفت یبهمون اضافه شدودوتا عکس سه نفر  الیل بعد
 کردم  

  کردیهمون پسره که اخماش توهم بود وبه ما نگاه م  دنیباد میروگرفتم ازشون دورشد  الیل دست
 خوشحال شدم پس نقشه م گرفت 

اعصابم بهم   ختیبهم ر یهمه چ مدیجفتشون فهم  دنیبارفتنش کنارمهراد وبعد چندلحظه خند اما
بااخم نشستم سرجام که اعالم کردن وقت رقص چاقو عروس همه نشستن اهنگ رقص چاقو   ختیر

 پخش شد  یسه برادر خداورد

 دنینشست سرجاش اما باد یتوس قهی پسره جل نیدوباره ا  دنیاروم باناز شروع کرد به رقص عروس
 مهراد که کنارش نشست خون توتنم خشک شد

باحس  کردیکه عروس واسه داماد نازم کردمیچشم ازشون گرفتم وبه عروس داماد نگاه م عیسر
همون پسره بهم زل زده بالبخند داره بهم   دمیبه اطراف نگاه کردم که د یچشم ری ز ینگاه  ینیسنگ

 کنه ینگاه م

 داده به من اه  یر ی پسره بکش چه گ نی خدا منو ازدست ا یوا
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 روشن کردمو به عکس خودمو مهراد چشم دوختم چقدر کنارمن سرده   مویگوش

 مردسنگ و سردومغرور ودوست دارم  نیمن ا چقدر

   یاون چ یمن واقعا عاشقشم ول ستیقسم که بچهگانه  ن بخدا

 فیوازشون براهمه تعر دهینشون م یراحت عکس دوست دختراشو به مامان وشاد یلیاون خ هه
 کنه یم

   ایند نیگرفته ازا دلم

 وبخت من   یبود مثل زندگ کیتار کیاسمون نگاه کردم تار به

 دم ینال تودلم

طرفه نابود شم بسوزم ودم   هی عشق  نیباا دیعشق وجود داره چرا من با نی تو ا یچه حکمت ایخدا
 سالمه 17مگه من چندسالمه همش  اینزنم خدا

  چرامن

  رهیباانگشتم پاکش کردم وبابغض به عروس داماد خ عی روصورتم سر ختیقطره اشک ازچشمام ر هی
 شدم که دورشون حلقه زده بودن

 تالش کنم بتونم سرپابمونم  دیپس من با هینجورینداره حاالکه ا دهیوغصه خوردن فا نشستن

 

 الروگرفتم یبلندشدم ودست ل  ازجام

 گفتم  اروم

 ماهم توحلقه  میبر--

 م یدادوماهم به حلقه دورعروس داماد ملحق شد سرشوتکون

 دنی رقص یتانگو م کریواون دوتا باهنگ چوخ ش میزدی اروم بشکن م همه
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 م یدیخندیغش غش م میکردیارونگاه م گهیهم ،همد الیل منو

   دیخانومشو بوس  یشونیاخراهنگ اقا داماد پ بالخره

  گهیبهشون که بالخره اقاداماد ازخانومش جداشد من د میزل زد اهای ح یب  نیهم مثل ا الیل منو
 ازخنده   شدمیداشتم منفجر م

  زیبانشستن سرجاهامون سرمو روم  زمونی طرف م میدی ودو  دمیالروکشیدست ل عیسر نیهم واسه
 دم یخندی بلند بلند م دمیگذاشتم ازخند ترک

  ششششششیاخ دمیکه چقدر خند یوا

 ام نشستمخنده بالخره صاف سرج قهیچنددق بعد

 برام چشمک زد  یبالبخند پت وپهن   شیریاقا س دمیروبه روم نگاه کردم که د به

 دم یخندم گرفت هم خجالت کش هم

 دمیچشمامو ازش دزد عیسر

 اشاره زدم  الیل به

 اورد جلو با خنده گفت  سرشو

 ی ل یشا هیچ-

 زنهیخله ها همش بهم چشمک م  یل یپسره خ نیبخدا ا-

 کردو لب زد یکه گفتم نگاه کوتاه یبه پسر  الیل

 پسره پررو  ششیا-

   دیرنگ ازصورت هردومون پر ال یمهراد که زل زده بود به منو ل دنیبه پسره نگاه کردم که باد  باخنده

 گلوم خشک شده بود ومدیداشت ازدهنم درم  قلبم

 ازمن نداشت  یدست کم  الیل
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 م یبهم نگاه کرد دهیکردو ترس  هردوبغض

 م یلب زد باهم

 م یشد بختبد

خنده هرهرمون   ریز میاومده زد ش یپ  تیازموقع  الیخیهردومون خنده مون گرفت ب  یهماهنگ نیازا
 کردنی همه جاروپرکرده بود همه بهمون نگاه م

 میزور خنده مونو خورد  به

 گفتم  الیبه ل  اروم

   خونمیاشهدتو بخون منم دارم م الیل-

 م یبود یخوب  یدخترا  امرزهیب  خداهردومونو

 م یدار یحساب  یدعوا هیامشب  یلیُاه ُاه شا-

 نترس وسرتق  یلی شدم همون شا  دوباره

 زدم  ولب

 اونوقت چراااا-

خودت   اخدایبدبختم شد  یواااا کنه ی م چارمی مامانم ب میدیبه پسرا نخ م  گهیخونه م رهیم ییاالن دا-
 بگذرون ری بخ

بگه مابه پسره   کنهی خود م یب میار ی بهونه م هیمام  نیاگه گفت به پسرانخ داد م یکارکردیچرا مگه ماچ-
 واالاااااااا خورهی اون داره باچشماش منو م یواال ازاول عروس مینخ داد

 خداکنه دعوا راه نندازه -

 انداختم باال  ابروهامو

 بگه ی ز یبهم چ  کنهی م خودیب  اشوهرمهیبابام ننمه داداشمه دوس پسرمه   یاونوقت به چه حق-
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 مثه من  کنهی اون لحظه زبونت قفل م یول  یگیناروم یا یتو االن دار  اریرو درن نترسا  نیا یادا یل یشا-

 گفت یراست م  نیانداختم پا سرمو

 ال یخ یفعال ب-

 موافقم-

  میقرداد یوسط کل  میرفت دایدبدیند نیکه مثل ا الهمیمنو ل  ستیهمه جوونا رفتن توپ دوباره

 تموم شد یعروس   بالخره

 خواست زنگ بزنه به اژانس که مهراد وهمون پسره اومدن طرفمون  مامان

 شالمو روشونه هام انداختم الی خیب

 کرد یو اون  اقا خوش خنده هم بالبخند نگاهمون م کردینگاه م  الیبااخم به منو ل مهراد

 بااخم لب زد  مهراد

 د یبر ری با ام ری عمه اژانس نگ-

 ر کردبااون اقا پس  یبالبخند احوالپرس مامان

 ره ی اسمش ام پس

 پررو  شششششششششیا

 بامامان خوش وبش کرد   تیم یکه با صم اونم

 لب زد  مامان

  میری خودمون با اژانس م میشینم  رینه مهراد جان مزاحم اقا ام-

 وسط حرف مامان   دیمثه بز پر ریام

 توروخدا دیبفرما دیشما رحمت هیچه حرف نیا-
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 نکبت   شششیا

  میاقا راه افتاد نی خوشحال سرتکون داد به طرف ماش مامانم

 صدر بازکنم که خودمو کنترل کردم  یکم مونده بود دهنم اندازه غارعل  نشی ماش دنیباد

   یسانتافه مشک هیسانتافه داشت  شعوریب

 نام ی نجورماشیعاشق ا من

 ششششششش یا

 عقب مامانم نشست جلو   می نشست یوشاد الیل منو

 بدنگاه کردوسرشو تکون داد  الیبه منو ل  مهراد

وروشن کرد واهنگ   نیخودمو خونسرد نشون دادم بالخره ماش  یول دمیترس ینگاهش بدجور  نیا از
 پخش شد  ی دوست داشتن وونهید  یسچیرضاتعلی شاد عل

 دادمو چشمامو بستم  هیبه پنجره تک سرمو

 م یتابرس

 دم درخونه   میدی رب رس  هیبعد   بالخره

  میشد ادهیپ  نیازماش اروم

 کردم که بالبخند گفت  یرلبیاجبار تشکرز به

 بود  فهیوظ -

 بهش نگاه کردم باتعجب

  یا فهی جلوچشمام بود چه وظ  وونهینمونه د کی

   نیالعالم اربی نی شفابده آم ایخدا
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 م یباهم وارد خونه شد نایا الیدادمو رفتم طرف ل باپوزخندسرتکون

 ولو شد  وونیمو دراوردمو ازپله ها باال رفتمو رواکفشا یحال   یبا ب ومدینفسم باال نم یازخستگ 

   یمردم ازخستگ هوووف

 باخنده گفتند  الیول یشاد

 انا  یاح یکوه کند-

 لب زدم  حالیب

 اره کوه رقصوفتح کردم -

وارد  ،مامانی،شاد الیازجام بلند شدم وبه همراه ل میدیخوب خند نکهیبعد ا میبه خنده افتاد همه
 تو اتاق مخصوص خودمون  میراست رفت هی میخونه شد

رو تنم کردم موهامو باکش دم    ینفت یلباسامو ازتنم دراوررم وتاپ شلوارک اب ی خجالت چیه بدون
شال برداشتمو رو   هی الیخ ینخورده بود ب یتکون  چیمثل اول بود ه شمیارا نهیبستم و رفتم جلو ا یاسب

 لختم انداختم یشونه ها

 نشستم وونیرفتم روا رونی تاق زدم بمرتب کردمو ازا لباسامو

  مویگوش الی خی وب  دمیکش یازاسودگ یصورت مهراد نفس دنیباد دمیترس  کمیمرد  هی هیسا دنیباد
 شدم    دمیدستم گرفتم و مشغول خوندن رمان جد

بود باتعجب نگاش کردم   ستادهی مهراد که روبه روم ا دنیسرمو اوردم باال باد ی نگاه ین یسنگ باحس
 که لب زد

  یچیبرام ه انهی یدوست ش   یباپسر  یخوایم ستی ندارم برام مهم ن یکار  چیمن به تو ه  نیبب -
پس  کنهیکارمی دارم برام مهمه چ رتی من سرش غ کنهیفرق م  الی اما درمورد ل ستیدرمورد تومهم ن 

 ؟؟؟؟یدیفهم  یادندی  الیبه ل اتویجلف باز  نیکن ا یسع

 گفت من جلفم  یچ نیا
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 قلبم خورد شد باحرفاش   یوا

 ازکنارم گذشت و وارد اتاق شد بغضم شکست   الی خیب

 چقدر راحت منو قضاوت کرده بود   مهراد

 توسرم اکو شد  حرفاش

 ست یدرمورد تومهم ن یچی ه برام

   ستیدرمورد تومهم ن یچی ه برام

 ست یدرمورد تومهم ن یچی ه برام

 ست یدرمورد تو مهم ن یچی ه برام

   ختیریاشکام روصورتم م دیچ یپ  یروسرم گذاشتمو فشاردادم حرفش توگوش م ستامود

  یضداب بود وخرابکار  ملمیبه خودم نگاه کردم خداروشکر ر  میگوش نیازدورب  دمویروصورتم کش دستمو
 نشده بود فقط چشمام سرخ بود 

 به خودم زدم   یپوزخند

 بلند شدمو رفتم داخل  ازجام

وبرداشتم ووصل کردم به   یزدم و هنذفر   یومامان کنارهم لبخند تلخ یشاد  دنیشدم باد وارداتاق
  میگوش

مطلق اتاق   یاهیبهشون پشت کردم بعد چند لحظه برق خاموش شد وس  دمیدرازکش روتشکم
 کردم  یدربرگرفت اهنگ راغب وپل

 هیم دلم واسه توجونمم بد دمیدی روز توخوابم نم هی کمیاگه نگات کنم  شمیعاشقت نم کردمی م الیخ
 هیدلت   شورمیبغض ازچشمام م  یر یم  یکرده باغرورم که مثل بچه هام تاازتو دورم که وقت یکار 

 نهیهم شهی م رعاشقتیکه مال قلبته د یاون   شهیهم ستیتون  ری تقص دونمیم شه یلحظه واسه من نم
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باخودت    یگیحس دلهره  که م  هیعشق  نهیشکنجه اورهههه هم گذرهیازت نم  برهی خوابت نم عشق
 نباشه بهتره 

 رو گونه م   خوردیاروم سرم اشکام

   ختیریم یشتر یوروعکس خودمو مهراد زوم کردم اشکام باشدت ب  یتوگالر  رفتم

 خودش گفت خودش گفت    ستمیبراش مهم ن من

   ستمیخودش گفت من براش مهم ن ایخدا

 طرفه  هیعشق  نیکنم باا کاری من چ حاال

 تو بالشت فرو کردم و هق هقم اوج  گرفت  سرمو

 ستم یصبح حرف مهراد تو ذهنم تکرار کردم من براش مهم ن  تاخود

   ختی ریوقفه م  یب  لیمثل س اشکام

 شد  شتریاشکام ب  دادیخروس از صبح خبرم یقوقو ی قوقول یکرد صدا ی وحشتناک دردم سرم

که    کنمیم هیگر نیواسه ا  شتریپاش له کرده بود ومن ب ری قلبمو ز یرحم  یخورد شده بود مهراد باب  قلبم
 حال چرا ازش متنفر نشدم  نیباا

 جمله بود  نیهم وجوابم

 من عاشقشم  اخه

   گرفتیم م هیگر شتریب

 بعد اهنگو قطع کردمو چشمامو بستم   یکردم ول هیگر7:30 تاساعت

ساعت چشمام گرد شد  دنی روشن کردم باد  مویگوش یحال ی اذان چشمامو باز کردم با ب یصدا با
جدبمو   یباشلوارمشک  ی بلند زرشک  نیاست کیرخت خوابمو جمع کردم تون عیبعدازظهربود سر1

  دیفهم ی م عینگاه سر هیبا یرفتم چشمام کامال ورم کرده و قرمز بود وهرکس  نهیبه سمت ا  دمیپوش
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خونه سالم  یاهال  دنیشالمو سرم کردم از اتاق خارج شدم باد الی خیکردم ب  ه یگر دمویب تاصبح نخوا
 مربوطه برگشتم داخل  یرفتم بعد انجام کارا ییگفتم به سمت دستشو یرلبیز

 نشستم وون یو درخونه رو باز کردمو روا ختمی خودم ر یبرا ییچا وانیل هیطرف اشپزخونه رفتم و به

 پخش شد  ینیاس ی یدراوردم اهنگ برگرد عل  بمی ازج مویگوش

به روم  منکه بد تنگه دلم  ارمیازترس ابروم من اصال نم  یهمش حرف توعه ول شمیازهرجاردم
هنوزکنج اتاقن   اتیادگاریتوبامن  یکارکردیچ  نیخودت بب  دونهیتورونم یول تونه یتونم یانگاراصال ب 

 ادسراغمیفکر توهرشب داره م

بادلم بدکرد   یبرگرد مثل تو ک  اریدرن یو باز خستم نذار برگرد واسه منه ساده ت وونهیپارودل د برگرد
 بادلم بدکرد  یبرگرد مثل تو ک  اری درن یخستم نذار برگرد واسه من ساده تو باز  وونهیبرگرد پارودل د

  الی خیبرام مهم نبود ب  یول  سوختیم  ییچا ینفس تا نصف خوردم گلوم ازداغ هیداغو  ییچا بابغض
 ارم خوردم ازجام بلند شدم اهنگو قطع کردم وارد خونه شدم  گهینصف د

 نشستم یوبه اجبار کنار شاد  لیم  یسفره نهار ب  دنیباد

توجه به کاسه  یب گرفتمیم  رادیا یحالم بدشد اصوال بدغذا بودم از همه چ  یقورمه سبز  دنیباد
لند شدمو رفتم تو وبا ماست مشغول خوردن شدم زودتر ازهمه از جام ب ختمی برنج ر کمی خورشت 

 اتاقم 

بازبغض مهمون   زدیاون حرفو بهم نم  شبیکاش د دمشیدیشمال کاش نم میومد ینم دیواسه ع  کاش
 گلوم شد  

موهامو بازکردم وبرس   دمیجدبمو پوش  یبلند قرمز باشلوار مشک شرتیتوجه به بغض تو گلوم سو یب
گذاشتم   بمی توج مویکردم گوش  شرتوسرمیمحکم بستمشون کاله سو یهنوز صاف بوددم اسب دمیکش

 مات  یشیرژ قرمز ات هیبا  دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش  هی نیرفتم طرف ا

   هیکاف نیهم خوبه

 لب زد  دنمیمامان باد رونی زدم ب ازاتاق
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 ی ر یکجا م یل یشا-

 لب زدم  حوصلهیب

  شمی دورنم ادی دوروبرا ز نی بگردم هم کمی  رمیم-

 قب خودت باش مرا-

ازش ناراحت بودم قلبمو   یلیسرمم بلند نکردم تانگاش کنم خ یمهراد حت  رهیدادم به نگاه خ سرتکون
 بغض توگلومه  نیشکست هه بازم ا یرحم  یباب شبید

 لژ دارمو پام کردم و راه افتادم  یمشک  یرفتم کتون  نیارو باز کردمو از پله ها پا درخونه

  داشتمیاروم قدم برم شدیازشون ردم یکم ینایاز خونه فاصله گرفتم تو جاده روستا که ماش اروم

 مهراد دوسم داشت شدیم کاش

 لب زدم  غی شدم با ج  یخودم عصب  ازدست

 کاش دوست داشت  یگی بعد تو م  یستیتو براش مهم ن گهیاون م االغ

 کردم یم هیبه حال خودم گر یها  یوها دیترک بغضم

 من بدبختم چقدر

 کردم  یوپل  یاحق یمحسن  اهنگ

سپردمت به اون که  ینمونده راه بهتر  یسخته تحملش ول یبه اون که تو کنارش اسوده تر   سپردمت
خودم    فهممتی م یتاباشه اخرش دوسش دار  رم یعشق تو بود م  نیازحسادتش اون اول مردمیمن م

برات به   سازهیم یکه شاد یسردسردتم سپردمت به لحظه ا  یدستا دیتر ل یدچار دردتم خودم دل 
به اون که  اتیلحظه افسردگ نیبه قصه هات سپردمت به اخر  کنهیمن اون گوش م یب هک یلحظه ا

 یدستا دیترد   لیخودم دچاردردتم خودم دل  فهممتیم یدوسش دار  ایتازگ یدی دیبرگشتنشو خواب م
 فهممت یم ید سردتم دوسش دار سر

   ختی ریگوله گوله روصورتم م اشکام
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 هنوز دوسش دارم  نکهیمتنفربودم به خاطر ا ازخودم

 صورتم پاک کردم   دمویاومده ارو برگشتم دستمو روصورتم کش راه

 باال رفتم وارد خونه شدم  ازپله

 اومد سمتم دنمیباد الیدرحال حرف زدن بودن ل همه

  یادندی  الیبه ل  اتویجلف باز نیکن ا یمهراد تو سرم اکو شد پس سع حرف

که باعث   کنمی نم یدوس دارم کار  یل یالروخیدخالت کنه من ل یتوهرمسئله ا تونهیفکرکرده م هه
 دردسرش شه

 نگاه کردم   بالبخندبهش

 گفت   اومدکنارمو

 چرا چشمات ورم کرده  یل یشا-

 گرفت  بغضم

 لب زدم  اروم

 اط ی توح میبر  ایب-

 باشه تکون داد یبه معن  سرشو

 به قدم زدن  میواروم اروم شروع کرد میرفت نی ازپله ها پا باهم

 م یبزن نایسر به خاله ا هیگرفته بود بهتره  یلیخ دلم

 ال یبرگشتم طرف ل  عی فکر سر نیباا

 گهید میبر الیل-

 باشه -
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 میوارد خونه شد باهم

 مامان نگاه کردم واروم لب زدم  به

 مامان -

 فاطمه  هیچ-

 خونه خاله  میری نم-

 چندلحظه بهم نگاه کرد بعد سرشو تکون داد  مامان

 م یری غروب م-

 برداشتم  مویسرتکون دادمو رفتم تو اتاق کوله پشت خوشحال

  رموی حر ی مشک  کیتو کوله ام گذاشتم تون مویا روزهیف  یواب  میو زرشک ی بازکردم مانتو گلبه چمدونو
جذب تو کوله ام  یوشلوارمشک  ییمویل کی تون هیبا  مو یشلوار بامجون  کیجذب ،تون  یباشلوارمشک

 هبرداشتم وتو کول  مویا روزهی ف  یاب یزرشک   یسه تا ست برداشتم شال گلبه راممی گذاشتم لباس ز
 گذاشتم 

گذاشتم  فمی وشارژرمو توک یهنذفر   شویارا فیک  میبزرگ وجادارمشک فیامو بستم رفتم طرف ک  درکوله
 گذاشتم فمی ادکالنمم توک

 اماده بود المیخب من وسا اوممم

 گوشه اتاق نشستم یباخوشحال

 خاله ارو گرفتم    شماره

 تابوق برداشت  بعدسه

 الو -

 ن یالو سالم خاله خوب -
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 ن یجان شماخوب   یلیشا  یمرس-

 فدات خاله -

 طرفا  نیا نی اینم-

 میشیاتفاقا غروب مزاحمتون م-

 میپس منتظر دیشمامراحم هیچه حرف نیا-

  یندار  یباشه خاله جون به همه سالم برسون فعال کار -

 خدافظ  نمتونی بیتوهم سالم برسون شب م-

 خدافظ -

 دمی چشماموبستم خواب  دمیقطع کردم بالشتمو برداشتم درازکش ویگوش

 

 مامان چشمامو بازکردم  یباصدازدنا

 نگاش کردم   خوابالو

 لب زد  باغرغر

 منتظرن  نایخاله ا میغروب پاشو اماده شو بر6پاشو ساعت -

   سی ازجام بلند شدم ورفتم سرو عیسر

مشغول  نهیمانتو سبز کتون اسپرت تنش بود جلو ا ی مربوطه برگشتم تواتاق شاد یکارا بعدانجام
 ششیخط چشم بابرق لب ارا هیفاصله گرفت به صورتش نگاه کردم   نهیبستن شالش بود بالخره از ا

 بود

به صورتم نگاه کردم کرم پودروبرداشتمو خوب رو صورتم  پخش کردم خط چشم کلفت   نهیجلو ا رفتم
  24 یسرخ اب  عیورژ ما دمیکمرنگمو به گونه هام کش یگونه قهوه ا دمیپشت چشمام کش یودنباله دار 
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  مویرمشکیشدم رفتم طرف ساپورت کلفتم تنم کردم مانتو جلو باز حر  یممم عالاوم دمیمات به لبام کش
  مویکه پراز پولک قرمز بود تنم کردم شال قرمز چروک یساده که قلب برجسته ا یمشک شرت یبا ت

ارو بافتم شالو سرم کردم تا   هی بق ختمی روصورتم ر یکم به حالت چتر  هیبرداشتم موهامو باز کردم 
 دم نصف سرم عقب بر

  لمویباهاش دوش گرفتم وسا یبود عطرمو برداشتمو حساب  رونی بافته شدم ازادانه ب یموها ازپشت
 گذاشتم فمی داخل ک

 برگشتم یبرداشتمو به طرف مامانوشاد مویگوش

 من اماده ام-

 به تکون دادن سرشون اکتفا کردن هردوتاشون

 بزرگمو تودستم گرفتم فیکوله امو رو شونه هام انداختم ک رونیب میاز اتاق زد باهم

با مامان   دمویمو پوش یکفش پاشنه تخم مرغ عیاژانس سر نیماش دنیباد رونیب  میباهم ازخونه زد 
  میشد نیسوار ماش یوشاد

 رب مامان لب زد  هیحرکت کرد بعد   نیماش

 می شیم ادهیپ  یفروش ین یری ش  یجلو دیببخش-

 مغازه بزرگ   یجلو میدیرس قهیدق5د وبعد راننده سرتکون دا 

 تر   ین یری رفتم طرف قسمت ش میشد  یفروش ین یری وارد ش مو یشد ادهیپ  نیماش از

  لویک کی مامان سفارش  رهیبگ  ین یرینوع ش  نینگاه کردم به مامان اشاره کردم از ا ینون خامه ا به
 میبعد حساب کردن از مغازه خارج شد میوگرفت ینی ریجعبه ش  قهیوداد بعد چند دق ینون خامه ا

خونه   یجلو میدیرس  قهیدق10بعد   میتا خونه خاله راه رفت ادهیپ  لیدل نینبود به هم  یخاله راه  تاخونه
 میباز شد واردشد  کیخاله اف اف وزدم بعد چند لحظه دربات کیوش  ییالیو ی

 اطی بود ح اط یدرخت پرتقال گوشه ح هیخونه که دورتادورش گل کاشته شده بود  یمتر 100  اطیح به
  یروبه رو  میدیخونه بعدچند لحظه رس یطرف ورود میشده بود حرکت کرد دهیها پوش زهیاز سنگ ر
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  ایخاله کامل دنیمتربود باد400خوشگل که حدودا   یروونی باسقف ش ییالیخونه و هی ستادمیخونه ا
 ،کاوه کنار همسرش لبخند رولبم نشست  نی ترارشام ،کا اپسرشب

 سمتشون اول ازهمه رفتم بغل خاله رفتم

 درگوشم زمزمه کرد  یمنو توبعلش فشرد بامهربون یگرم به

 خاله  یته تغار  یخوب -

 لوس کردمو لب زدم  خودمو

 خاله جون   میعال دمیشماروکه د-

 اشو محکم بوس کردمو ازبغلش دراومدم  گونه

 بالبخند سالم دادم  ارفتمی طرف کامل رفتم

 گلم  یخوش اومد یل یسالم شا-

 ی اج  یمرس-

  یدوسالش بود توبغلم گرفتمش ومحکم لپا بای مثل برفش نگاه کردم تقر دی شدمو به پسر سف خم
 تپلشو بوس کردم 

 مو اروم لب زدمزد  یرفتم لبخند کمرنگ  نیبلند شدم به طرف کاتر  ازجام

 سالم  -

 جواب داد بالبخند

 ی سالم خوش اومد-

طرف کاوه پسر خاله م که مثل برادرنداشتم دوسش دارم پرواز کردمو خودمو انداختم توبعلش   به
 دم یمحکم بغلش کردمو گونه اش بوس

 گونه امو بوس کردولب زد  اونم
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 عشق داداش  یخوب  ییوتو دل برو نیری ش  اتی هنوز مثل بچگ-

 دادم بلند گفتم  لیبهش تحو یپت وپهن  لبخند

 شمیمبهترازه میداداش دنیباد-

کردم از بغلش جداشدم به  یتو بغلش رفع دلتنگ  یحساب  نکهیتوبغلش فشار داد بعدازا دومنویخند
 جوابمو داد شیذات  یشدم بالبخند سالم کردم بامهربون   رهیهمسرش ساره خ 

 یخوش اومد یخوب   زمی سالم عز-

 تنگ شده بود  یحساب یساره جون دلم براهمه مخصوصا تو داداش یمرس-

 مام دلمون براتو ورووجک تنگ شده بود  یلطف دار  زمی عز-

 سرتکون دادم دمویاشو اروم بوس گونه

 میوارد خونه شد یاحوالپرس   قهیبعد چند دق  بالخره

  یدست بافت قهوه ا یشم یفرش ابر هیسوخته که  یپارکت  قهوه ا یامروز  ونی بادکوراس ی اشراف خونه
روبه   نچیا70 ید یشده بود ال ا دهیسوخته چ یمخمل قهوه ا یسلطنت یوسط هال بزرگ بود مبال

 مبل سه نفره بود   یجلو یقهوا  یبزرگ چوب یعسل  زیمبل سه نفره بود م یرو

برجسته   یباگال یقهوه ا دیسف یسلطنت  یبود پرده ها زونیبزرگ پراز الماس به سقف خونه او لوستر
 به پنچره ها داده بود  یجلوه قشنگ

ِکرم پهن بود لوازم اشپزخونه همه به رنگ   چهیقال هیسمت راست قرار داشت که  یبزرگ اشپزخونه
 بود  لیاست

با   ی ک ی به رنگ چوب قرار داشت که اتاق خوابها و هال کوچ  چیمارپ یچپ خونه پله ها سمت
 اشپزخونه داشت 

اتاق واسه من بود دکورش   نیدراتاق سمت راست وبازکردم ا  میاال رفتوازش ب  میطرف پله ها رفت به
 د یسف وبالشتیسف یوروتخت  ینفره باتشک صورت هیبود تخت  یصورت  دیسف
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به طرف کمد رفتم لباسامو   یقرار داشت وکمد صورت یبزرگ  نهیکه روبه روش ا دیسف شیارا زیم
  مویتنم کردم شال مشک مویاشلوارجذب مشکب  ییمویل  کی کردم تون زونیازتوکوله دراوردمو توکمداو
 بودمن اتاقم جدا  رونیاومدن ب ی از اتاق بغل  یهمون لحظه مامان وشاد رونیسرم کردم از اتاق زدم ب 

 دنیخواب یاتاق م هی ومامان تو یشاد یول

 ن یپا می از پله ها رفت ییتا سه

  یبغلم منم که ازخداخواسته محکم بغلش کردم ماچ ماچ ه دینشستم که ارشام پرtvجلو  ورومبل
 خورم ی اروم ی شکالت دن نیکه نگوووووو انگار دارم بهتر دادیم فیانقدر ک کردمیتپلشو بوس م  یلپا

ارو وپخش  شهینم  شیعشق حرف حال  لمیازکاناال ف یکی وروشن کردم وزدم ماهواره tv باخند
بودن توجه  دنیکه درحال حرف زدن وخند هیبه بق  لمویف ینشستم پا لمایف نی که عاشق ا کردمنمیم

 دم ینکردم باحرکت دختره ازخنده ترک 

  نیتو ماش  شیگوش شهیم  ادهیپ  نیدختره از ماش   نکهیبعد ا شنیم یودختره سوارتاکس پسره
خودشو به    یپسره گوش کنهیطرف دختره دختره فکرم  رهی گیم ویگوش شهیم  ادهیپسره پ  مونهیجام

 خودش بود   یگوش فهمهیبعدم یتو اشغال کنهی پرت م ویدختره داده گوش

 شروع شد    شیقراریبودم همون لحظه ارشام خان ب  دنیازخنده درحال ترک  نوگازبزنمیزم  خواستیم دلم

 شدم لمیف دنیاومدطرفمو بچه اروازم گرفتو برد بخوابونتش منم دوباره مشغول د ایکامل

 م شدبالخره تمو1:30 بعد

 شوهرخاله ازجام بلند شدم   ااهللی یصدا دنیشن  با

 کردم که بالبخند جوابمو داد  یسالم بلند دنشیباد

 رفت سمت اتاق مشترکشون باخاله  بعد

 اومد قهیبعدچنددق

 شب بود 9ساعت نگاه کردم ساعت به
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تودلم  هیموردعالقه م ساالدالو یغذا دنیشام باد  زیسرم  میبااعالم شام حاظره مارودعوت کرد بر خاله
 مشغول خوردن شدم یگفتم وبا خوشحال  یاخ جون

همه غذاشونو خوردن ظرفارو بردم تو اشپزخونه  نکهیازخاله تشکرکردم بعدازا  رشدمویرب س هی بعد
 مشغول شستن ظرفاشدم 

ساعت ظرفاتمو   میبعد ن شششششششیخوردماااااااا ا یکمرم نصف شد عجب گ*و*ه* هوووووف
 دن ش

 نشستم یرفتم رومبل تک نفره کنارشاد  یباخستگ

 بالبخند نگام کردولب زد  یشاد

 ی ل یشا-

 لب زدم  یحال ی باب

 جونم -

 ایدر  میپس فردا قراره بر-

 ازتنم دررفت وباذوق نگاش کردم    یحرفش خستگ نیباا

 یشاد یگیراست م -

 واال -

 بگو جون من -

   دیخند

 به جون تو -

 زمزمه کردم    یدادم باخوشحال هیبه مبل تک بالبخند

 !!!!! نیبهترازا یچ  هیخدا عال یوا
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 دم یخند سرخوش

  دمیسرکش شیبرداشتم وبدون توجه به داغ ییدست خاله بالبخند فنجون چا یچا ینیس دنیباد
صورتم   دونمینم سوختیتو گلوم انداختم زبونم بدجورم  شی گوله ات هینفسم رفت ازداغش حس کردم 

 لب زد  یبانگران  یشد که شاد   یچه شکل

 ییی خوب  یل یشا-

ازجام بلند شدمو رفتم تو اشپزخونه   ع یسر خوردیواقعا حال من به خوب بودن م هیچه سوال گهید نیا
نفس   ه یابو ختیر  وانیتول خی  کهی چندتا ت خیپرکردمو بافشردن دکمه   خچالی از اب سردکن  وانیل

 دهنم اروم گرفت    شی از سرد دمیسرکش

 کل دهنمو گرفت  یبعدچندلحظه سوزش وحشتناک  یول

 نگام کردو گفت  یدرد برگشتم سرجام خاله با ناراحت با

 ی ل یحالت خوبه شا-

 کردم لبخند بزنم یسع

 لب زدم  یزور  بالبخند

 ست ین  یز یخوبم خاله چ-

 کلمه بودن چون دوباره شروع کردن به حرف زدن  کی  نیمنتظرا هیبق  انگار

  نستایخونه وصل شدم و رفتم تو ا یفا یبرداشتمو به وا  مویدرحال مگش پروندنم گوش دمیکه د منم

 ی ستیتوبرام مهم ن  گهیعاشقانه دلم گرفت همه کنارعشقشون بعد عشق من بهم م یپایکل دنیباد

 بسته بود اعصابم داغون بود داغون  دنمویراه نفس کش بغضم

ببرم که خداروشکر هم    نیبغضمو ازب دنیکش قیکردم باچندتا نفس عم یگذاشتم کنار وسع ویگوش
 موفق شدم 
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اماده شد مشغول  نکهیاز ظرف برداشتم ومشغول پوست کندنش شدم بعد ا یپرتقال  هیتوجه به بق یب
 زبونم بهترشده هوووف   شیخوردنش شدم اخ 

به طرف اتاقامون    ریوکاوه رفتن خونه هاشون ماهم باشب بخ  ای رب به دو شب کامل هیعت سا بالخره
هم رفتن داخل منم وارداتاقم شدم شالمو   یوارد اتاق خودش شد مامانو شاد  نیکاتر میحرکت کرد

 دراوردمو موهامو باز کردم خودمو پرت کردم روتخت و چشمامو بستم

 ینشستم رو تخت و با صدا حال یب دیخندیکه م یشاد دنیاددر اروم چشمامو باز کردم ب  یصدا با
 دورگه شده ازخواب لب زدم 

 هههههههیچ-

 خورد وبااخم گفت   خندشو

   یخبر مرگت پاش  یخواینم2:30ساعت -

 دم یکش یخفه ا غ یدفعه ج  هیگردشده نگاش کردم  یچشما با

 ی دروغ نگو شاد-

 ی وا مرض دارم مگه اون گوش-

 ن ینگاه کن بب  هیوامونده اتو  

 2:30ساعت  گفتیزل زدم راست م میاز کنار تخت برداشتم به صفحه گوش موی گوش عیسر

  سیداخل اتاق خداروشکرهمه اتاقا سرو سیزدم پس کلم واز جام پاشدم ورفتم طرف سرو  یکی
 جداگانه داشت  

 فیکمربند ظر هیکه   مریحر یمشک  کیبرداشتم تون  مویست مشک ر یرفتم طرف کمد ولباس ز عیسر
بزرگمو به همراه لباسام   یجذبم حوله سرخ اب یوساده ساده بود وبرداشتم باشلوارمشک  خوردیم ییطال

  زاب گرم حالمو جا اورد بعدا ردوشی توحموم دوش اب گرمو بازکردم رفتم ز دمیرو تخت گذاشتمو پر
 ف هووووووو  شدیمگه تموم م دمیموهامو برس کش یشستن موهام بابدبخت 
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خودمو برق انداختم از حموم زدم   ی حساب نکهیدوش گرفتمو بعدا عی تموم شد سر قهیدق 25بعد   بالخره
نم دارمو ازاد دورم رهاکردم با   یموها دمیباحوله خوب موها خشک کردم بعد لباسامو پوش رونیب

  دمنگاه کردم خوب ش نهیبستمشون به خودم توا یبرس دوباره موهامو شونه کردم باکش سر دم اسب
 بعله درحال خوردن نهارن دمیرفتم که د  نیازپله ها بادوو پا رونیرفتم ب  یشیارا چیبدون ه

شدم   ریس نکه یشدم بعدا  یقه م شامموردعال یمشغول خوردن غذا ییبلندباال زوباسالمیرفتم سرم منم
  رلبیواهنگو ز  نیبازمن بدبخت مشغول شستن ظرفا شدم ا موی نهاروجمع کرد  یظرفا یبه کمک شاد

 خوندم  یم

چقده  ترسوندیکنارم منو م یتو نباش  نکهیخوب فکرا دونستمیکه دروغ بودن همه حرفات م دونستمیم
اگه  دونستمیتلخت م  التی خونه توخ نین تنها توارفت منو روم ادتیزود همه حرفا وقول وقرارات از 

من   ستین ادتیکنارتوچه باشم چه نباشم انگار منو   ستیازمن ن  یمن حرف  یتوب یباش ییهرجا
  یبوده که قلبت زده شد ازمن دوست دارم  ول یگناههم چ دونمیعاشقت هستم نم مایهنوزم مثل قد

تو دادم به  یکه به پا یعشق ست یمنتطرم ن  یباشم کس  یاگه رفتن دونمیم ست یانگار دل توبامن ن
منتظرم   یباشم کس  یاگه رفتن دونمیم ست یانگار دل تو بامن ن یدوست دارم ول ستیخدا کم ن

امانه انقدر زود  واسه من  یر یم  یروز  هیدونستمیم ستی تو دادم بخداکم ن یکه به پا  یعشق  ستین
که فقط  خواستمیمن اومد قلب تورولرزوند من م یجا ی انگارواسه توراحت بود بگواخه ک یسخته ول

به دروغم شده بازم بگو دوسم  یاسون وراحت منو تنها گذاشت  یلیتو خ  یول  یتو مال خودم باش 
  یداشت

که به  یعشق ستیمنتظرم ن یباشم کس یاگه رفتن دونمی م ستیانگار دل تو بامن ن یدارم ول دوست
 ست ی تو دادم بخداکم ن  یپا

 هول برگشتم طرفش یشاد یباصدا هویخودم بودم که  یتوحالو هوا 

 توهم بود لب زدم   یحساب اخماش 

 ی شاد شدهیچ-

 یچته کنسرت راه انداخت-

 زدم توسرم نکنه بلندخوندم  محکم
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 ن یدیمگه شمام شن-

 شمارو  یصدا دن یاونورترم شن هینه تنها ما بلکه ده تا همسا-

 

 توسرم واقعا  خاک

 لب زدم  الی خیب

 شدهیخب حاالمگه چ-

 ست ی بدن  یمثل ادم رفتارکن-

 ساعت تموم شد  می به حرفش زدم دوباره مشغول شستن شدم باالخره بعد ن  یپوزخند

 و بردم توسالن  ختمیر ییسماور که  اب جوش بود به تعداد همه چا دنیباد

 درحال حرف زدن بودن  همه

 زد   یلبخند مهربون  دنمیباد خاله

 نشستمtv یخودمم رومبل روبه رو  زویوگذاشتم روم یچا ینیس

باال همه باتعجب نگام   دمیپر  سیپرسپول  یباز  غاتیتبل دنیوزدم شبکه سه که باد کنترلوبرداشتم
 لب زدم  عیکه سر کردنیم

 با سپاهان    سیپرسپول یامروز باز  یواااااااا-

 باخنده سرتکون دادن  همه

تندتند ازپله ها باال رفتم وارداتاقم شدم   شدیشروع م یباز  گهیدوساعت د بایم بلند شدم تقرازجا عیسر
داشت پرپولک قرمز بود تنم   یساده که قلب برجسته ا یمشک  شرتیبا ت  موی رمشک ی مانتوجلوباز حر

 فیکمات به لبم زدم  یرژ صورت  هیسرم کردم  مویتنم کردم شال مشک  ممی کردم شلوارجذب مشک 
 دیپرس  عیسر دنمیمامان باد  ن یتندتند ازپله ها رفتم پا رونی برداشتمو ازاتاق زدم ب فمی پولمو از ک
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   یر یم یکجا دار -

 ام یخرتوپرت بخرم االن م کمی  رمی دارم م-

 ها  ییایزود ب -

 لب زدم  باحرص

 چشمممممممممم -

 رون یازخونه زدم ب ادیشدم با سرعت ز اطیوارد ح   بادوو

  دمیرب رس هیباخونه فاصله داشت بعد کمیاروم وخانومانه راه افتادم طرف سوپرمارکت که  یلیخ
  یدوتا فلفل  یساده دوتا سرکه ا  پسیدوتا چ ایسالم کوتاه رفتم طرف قفسه خوراک  هیوارد شدم با عیسر

م سه تا هم باطعم خامه وقارچ برداشتم رفتم طرف پفکا سه تا چاکلز ازاون بزرگا برداشت پسیدوتا چ
 برداشتم   یتوزموتور یچ

  هییالبالو خمک یباچندتا  ربرداشتمی تا ماست موس3خچالو یبسته بزرگ الوچه برداشتم رفتم طرف  دوتا
بزرگ   یک ی پالست سهیک هیکه حساب کنه همه ارو تو زی برداشتمو گذاشتم رو م ییمویبسته تخمه ابل

 گفت  ختویر

 تومن 40قابل نداره -

 هیبعد  رونی از مغازه زدم ب یپرازخوراک سهیکارتو گرفتم با اون ک ای دراوردمو بعد حساب خوارک کارتمو
 رفتم داخل   دمویتاخونه ارو دو  اطیدرباز شد فاصله ح  عی اف اف وزدم که سر دمیرس یرو ادهیرب پ

 من لب زد دنیباد یشاد

 اوووووووو چه خبره بابا -

 یا شهیرفتم تواتاقمو بعد عوض کردن لباسام رفتم تو اشپزخونه از خاله دوتاکاسه بزرگ ش  دمویخند
  کترازاونی کوچ گهیظرف د هیپرکرد  یدوتا ازپفکا کل ظرف بعد ختمی ظرف ر هیداخل    پسارویگرفتم چ

 داخلش   ختمیدوتا بود گرفتم تخمه ارو ر



 عشق  ینجوا

55 
 

  هیگذاشتم وخودمم رومبل ولو شدم خب tv یروبه رو زیهمه ارو روم  ختمیر یدست شی هارم توپ الوچه
 گذاشتم  یواستور  نستایچخبره رفتم توا نمیوربرم بب یباگوش کمیفعال  شهیشروع م یباز  گهیساعت د

 وسالم   سیپرسپول  کیفقط  عشق

   میس یپرسپول باافتخار

 بپوشم   سمویپرسپول شرتیبزار برم ت  خب

  اوردمشی من که ن هووف

 باخنده اومد جلوم   یکنم که شاد هیگر خواستیم دلم

 لب زدم  تی باعصبان

 برو  ستی حالم خوب ن یشاد-

 گفت  باخنده

 غرق شده اتیچته کشت-

 لب زدم  بابغض

 اوردم ین  سمویپرسپول  شرتیت-

 کرد که به حالت قهررومو ازش گرفتم اومد کنارم نشست وگفت   یسرخوش خنده

 تواتاق کارت دارم  میبر ای لحظه ب هیخب حاال قهرنکن -

 گفتم  غیباج 

 نهههههههههههههه -

 وار یسرمو بکوبم تود خواستیکردکه از حرص دلم م یبلند خنده

 ا یتوحاال ب-
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  یازخوشحال یبنفش  غیتخت ج رو سمیپرسپول  شرتی ت دنیحوصله باهاش رفتم داخل اتاق باد یب
 لب زدم  یبغلش با خوشحال  دمیپر دمویکش

 عاشقتم یفهم یم یعاشقتم شاد-

تم   شرتمویدراوردمو ت کموی برداشتمو رفتم تواتاق خودم تون شرتمویت عیسرشو تکون داد سر باخنده
بادستمال مرطوب  رژمو پاک کردم کرم پودر وخوب روصورتم   عیسر نهیرفتم جلو ا یکردم باخوشحال 

که   عیناز مات ما یلی وخ  یگر یرژ ج  هی دمیپخش کردم خط چشم کلفت ودنباله دار پشت چشمام کش 
 هم خوشرنگ بود هم پررنگ عاشق رژامم خخخخخ  دمیسط بود رولبم کش شرتمیبات

خوشگل شدمموهامو بازکردم اتوموم که   یلیبه خودم نگاه کردم خ  دمیرژوبه لبام کش  یحساب  نکهیبعدا
  یهمه موهامو کامال لخت لخت شد باخوشحال نکهیتوکوله ام بود برداشتم وزدم به برق بعد ا شهیهم

نشستم  نی پا  مبادوو رفت رونیاتومو مو توکوله م گذاشتم ازاتاق زدم ب نکهیبعدا ختمیهمه ارو دورم ر
 گرفتم  یمختلف سلف یرداشتم چندتاعکس باژستاجلوم بود ب  ز یکه روم  مویگوشtvرومبل جلو 

   دیبا ذوق صداش زدم باخنده اومد طرفم وپرس  یشاد دنیباد

 ی ر یم  یعروس انایاح-

 سرتکون دادم ولب زدم  باخنده

 جونم   یاج-

 گفت  یگردکرد بالحن بامزه ا چشماشو

 یمهربون شد ینجور یکه ا یخوایم یبازچ -

 گفتم باخنده

  یر ی گیچندتاعکس ازم م-

 سرتکون داد باتاسف
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داد دستم منم   وی چندتا عکس ازم گرفت گوش نکهیبلندشدمو چندتاژست خوشمل گرفتم بعدا  ازجام
  هینوشتم باافتخارمن  رش یبرتر همه ارو پست کردمو ز گیعکسا ذوق کردم درحد ل  دنیباد

   میسیپرسپول 

شروع کردم به نگاه  جانی باه شهیره شروع م دا یباز  دم یخاموش کردم که د  مویکردمو گوش پست
 کردن

 فرستادم یازاترس تند تند صلوات م رفتیداشت م  نفسم

 شوت کرد که کورنر رفت  شونی کیسپاهان به دروازه مون فشار اوردن بالخره  یکنا یباز  20قهیدق

 زل زدن tvکه همه اومدن وبه  دمیکش یغ یج چنان

 چندلحظه رفتن  بعد

  پسیباحرص تند تند چ ذاشتمیوتودهنم م  پسینتونستن گل بزنن باحرص پشت سرهم چ خداروشکر
تودستم  موی مصنوع یاول بدون گل تموم شد باحرص ناخونا قهیدق45هوف   خوردمیوپفک م 

  زی دستمو تم یشده بود بادستمال کاغذ یخون  کمیفشاردادم که ناله دراومد به کف دستم نگاه کردم 
 شمامو بستملحظه چ دچن یکردمو برا

اول بااسترس   مهیدوم شروع شد منم مثل ن مهی سوت چشمامو بازکردم هووف ن یصدا دنیباشن 
که  دمیجویداشتم پفک تو دهنمو م  دادمیم  کناروفحشیازباز یشروع کردم به خوردن بادهن پربعض

 لب زدم غی باج بی اشتباه کردوتوپ افتاد دست رق کنامونی ازباز یک ی هوی

که   یحناق بشه اون پول یاله  سیتوپرسپول  یباز   ییبشور به جا ییو خونه دستشوکودن تو بر  شرفیب-
 کثافتتتتتتتتتتتتت یر یگیم

 گل زد   تانمونی کاپ هویکه  دادمیداشتم فحش م ینجور یهم

 حنجرم خط افتاد  دمیکش یغ یج چنان

 گفتم  غی ج غی وبا ج  دمیپر نی پا باال

 مممممممممممممممممم یگللللللللللللللللللللللللللل ؛هورااااااااااااااا گللللللللل زد-
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چشم دوختم که بعد  یبه ادامه باز  جانی وه ینشستم سرجام وباخوشحال  ی خوشحال قهیدود بعد
 زدم همه اومدن کنارم  غی دفعه چنان ج نیا میزد گهیگل د هیدوباره  قهیدق20

 لب زدم  غی ج  غیبدون توجه به اونا دوباره باج  یول

 جونننننن جوننننن  ممممیهوراااااااااا گل زد-

 کردم به قردادن  شروع

 ن یپخش شدن روزم نیو کاتر یازخنده شاد دیدفعه خونه ترک  هیبهم نگاه کردن  همه

 خاله هم با خنده نشستن رومبل  مامانو

 نستا یرفتم توابرداشتمو  موی گوش عیاروم شدم سر کمیکه  منم

 گرفتن  یکردم استور  شروع

 نگاه کردمو لب زدم  ن یبه دورب  یباخوشحال

  یخوشحال  نیدوتا گل زد ومن خواستم ا سیاالن پرسپول  نیدهم یانی که درجر نطور یسالم به همه هم-

 ☆سی پرسپول☆ شهی کالم خالصه م کیعشق فقط در  گمیکنم وبازهم م میباهمتون تقس

 عاشقتونم تونیهمگ قربون

 گذاشتم  یکردمو استور  یبا یفرستادم بادستم با نیروبه دورب  ییبوس هوا هی

  سیپرسپول  قهی دق نیبود  من منتظر سوت داور بودم که تو اخر یباز  یاخرا گهیزل زدم د ونیزیتلو به
 به نفع ما تموم شد چیسه ه یوزد وباز  انی که  داورسوت پا دمیکش یبلند غیزدج گهیگل د هی

 وارامش بستم   یشدم رو مبل چشمامو باخوشحال ولو

وخاله درحال صحبت بودن منم  یرب از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه مامان شاد هی بعد
 لب زدم   یکنارشون نشستم وباخوشحال 

 بدم   وینی ریش رونی ب میبر نیبدم پاش  یبه همتون بستن خوامیبردمون م ین یریخب ش -
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  رونموی رفتم تواتاق رفتم طرف کمد شلوار جذب ب هی باخنده رفتن که اماده شن منم مثل بق  همه
بستم   یمانتومو تنم کردم موهامو دم اسب  خوردیم یکه دکمه نامرئ  موی زرشک  یبا مانتو شنل   دمیپوش

 نداره   یبی خب ع  یبود ول رونیب  شترموهامیسرم کردم بازم ب یشال مشک

 کمیتکون نخورده بود  چیه شمینگاه کردم ارا نهیگذاشتم به خودم تو ا فمیتوک  مویپول وگوش  فیک
کاروانجام   نیا دیچون من کرم دارم با ینبود ول  ازیکردم که اصال ن دیرژلبمو تمد اطیاحت یبرا گهید

 باهاش دوش گرفتم   یبدم خخخخخ عطرمو برداشتمو حساب 

 ن یه هارفتم پا وازپل رونیبرداشتمو ازاتاق زدم ب  فمویخوبم ک خب

 که اماده رومبل نشسته بودن لبخندزدم  یمامان خاله وشاد دنیباد

بود   دهیخوش دوخت پوش یسوخته باشلوارپارچه ا یازجاشون بلندشدن مامان مانتو قهوه ا دنمیباد
  یروسر  یکارشده تنش بود باشلوار پارچه ا یهم سرش بود خاله مانتو سورمه ا  یساتن قهوه ا یروسر 

سرب بود تنش   نیخوش دوخت که است  یاسمون یمانتو اب یکرمم روسرش چادرشم سرش بود شاد
که خط   ی دخترونه وکمرنگ شیتنش بود ارا دمیهمرنگشم سرش کرده بود شلوار جدب سف شالبود 

ساده  پشی ت شهیشجوعه اما همدان  نکهیبود خواهرم باا ششیکمرنگ بود ارا ی و رژ اجر  فیچشم ظر
 س

   رهیگیم  سانسیامسال ل  هیبگم دانشجو روانپزشک یازشاد کمی دیبذار اومم

پام کردم باهاشون ازخونه خارج    مویمشک یکفش عروسک رونیب میازخونه زد یزدمو همگ  لبخند
  میشد

  میرفت یبزرگ  یفروش  یبستن دنی باد میدیرس دونیرب به م هیتا بالخره  بعداز  میرفتیاروم راه م باهم
 سمتش 

سالش باشه سالم کردم بالبخند جوابمو داد به مامان وخاله 22 خوردی که م یطرف فروشنده جوون رفتم
 دمینگاه کردم وپرس یوشاد

 د یخوریم  یخب چ-

 ومامان گفتن  یشاد
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 باشکالت  یف یق  یبستن-

 دادم به خاله نگاه کردمو بالبخندلب زدم  سرتکون

 ی چ  خاله جونم شما-

 نگاه کردو بالبخند گفت  بهم

   یخودت بخور   یهرچ-

 سرتکون دادمو روبه فروشنده گفتم بالبخند

 باشکالت دوتا معجون  یف ی ق یدوتا بستن-

سفارشامونو اوردن قبل   قهینشستم بعد پنج دق ایازصندل یک ی رو نایداد رفتم کنارمامان ا سرشوتکون
 لب زدم  میبخور نکهیا

 م یریبگ  یسلف هی نیایب س یبرد پرسپول  ینی ریخب خب قبل خوردن ش-

 گرفتم  یعال یسلف هیدو سه  کیدراوردم با مویباخنده سرتکون دادن منم گوش همه

 و ثبت کردم  سی برد پرقدرت پرسپول ین یری ش نمیکردمونوشتم ا نستاپستیتوا  عیسر

چون داخل مغازه   یبعد خوردن ازجام بلند شدمو رفتم طرف فروشنده ول  میمشغول خوردن شد یهمگ
 روبهش لب زدم   یبود مجبور شدم برم داخل اخم کردم وجد

 چقدرشد  زمای خب حساب م-

 بهم نگاه کرد  یچندش  بالبخند

 پسره جلبک   شششیا

 کردم که باهمون لبخندچندشش لب زد شتراخمیب

 د یمهمون ما باش -

 لب زدم  تی باجد
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 چقدرشد  ستین  ازی ممنون ن-

 تومن 20قابل شمارو نداره-

 دادم دستش  کارتمو

 که صدام کرد برگشتم طرفش  رونی ب  امیحساب کردن کارتمو ازش گرفتم خواستم ب بعد

 روبه انفجار بودم  تی برگه کوچولو گرفت طرفم به برگه نگاه کردم ازعصبان هی

 لند گفتمنسبتا ب یباصدا گمیم ینبود چ  میحال گهید

 اشغال نکبت -

 رون ی از مغازه زدم ب عی توجه بهش سر بدون

 روبهشون کردمو گفتم عیسر

  میبر دیپاش -

 م یباتعجب ازرفتارم باهام حرکت کرد همه

هوووف خدااااابهم ارامش   دنیدارن مردم توروز روشن به ادم شماره م ییپسره االغ چه رو شششیا
حوصله ازپله ها  باال    یخونه ب م یرفت  ابونایگشتن توخ کمی باهم بعد  دمویکش  قیبده چندتانفس عم

  دیرس افتادم روتخت تا سرم  میشلوارمشک کی وارد اتاق شدمو لباسامو عوض کردم باتون عیرفتم وسر
 روبالش خوابم برد

 سرم باتعجب زل زدم بهش که باخنده لب زد یمامان باال دنیباد دارشدمیمامان ازخواب ب یباصدا

 شام بخور  نیپا  ایپاشو خرس خوش خواب ب-

شستم   عیوصورتمو با ما س یرفتم داخل سرو نی باخنده سرتکون دادم وازتخت اومدم پا منم
 بادستمال خشک کردم 
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  یشادمنو با شمیبدون ارا یحت شه یم معصومانه تره اما هم افهیق شیبدون ارا ستادمیا نهیا یجلو
موضوع  ن یمن خواهر بزرگم اصال ازا کنهیفکرم  نهینشناسه وماروبب یهرکس منو شاد رنی گیاشتباه م
 ستمیناراحت ن 

 بابا  الی خیب

رفتم وارد اشپزخونه شدم وسالم    نیازپله هاپا رونی جمع کردمواز اتاق زدم ب پسمی موهامو با کل عیسر
 ها نشستم  یازصندل یکی کردم ورو یاروم

 مشغول خوردن شدم  یباخوشحال  یماکارون  دنیباد

گذاشتمو بالبخند روبه خاله لب    نکیرب غذامو کامل خوردمو ازجام بلندشدم ظرفمو داخل س  هی بعد
 زدم

 بود  یعال  شهیدستت دردنکنه خاله جون مثل هم-

 نوش جونت گلم-

  شهینم شی عشق حرف حال لمیکه ف شبهیاشپزخونه خارج شدمو رو مبل نشستم زدم همون کانال د از
مشغول نگاه کردن شدم بالذتو حسرت به اون  قیکه شروع شده بود دق لمیف دنیباد کردی ارو پخش م

 کنارم نشستو با خنده گفت  یدوتا زل زدم خوش به حالشون شاد

 توووو   یکنی نگاه م هیلماچ یف نیا-

 ی قشنگه شاد یل یخ-

  وونهید-

  ینشسته بود وگوشت وبرا یغذاخور  زیتموم شد به شوهر خاله نگاه کردم که روم لمیساعت ف  هی بعد
  کردیمزه دارم اهینمکوفلفل س   ازیپ  مویباماست ِسون اب ل  کردی م کهیت  کهیکباب ت 

   ختیر ی زعفران م اهوی نمک فلفل س ازیپ  مویتو ظرف اب ل کردی کباب خوردم یهم مرغارو برا خاله

 فردارو جمع کنم  لی حوصله رفتم طرف اتاق که وسا یب منم
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بود   رزانومیبود تا ز یکه کرب اسکاج  مویاباال رفتمو وارد اتاقم شدم کوله امو باز کردم مانتو گلبه ازپله
نازه  یل یخدوسش دارم  یل یکامل ساده بود خ شدیبسته م  یبود بادکمه کوچولو صورت  یمچ ناشیاست

 فردا   لیوسااز نمیخب ا شهیم یعال  یوکفش مشک  فیشال وک  هیبا شهیم یجذبم عال  یباشلوار مشک

رمان انتخاب کردمو مشغول خوندن شدم   هیروشن کردم  مویگوش دمویروتخت دراز کش  یباخوشحال
نگاه   میبه ساعت توگوش دمویرمان تموم شدچشمامو بادست مال نکهیاصال متوجه ساعت نبودم بعد ا

 صبح بود 3کردم جانننننننن ساعت 

روشن    مویخوابم نبرد گوش یسرمو روبالشت گذاشتم ول  دنمیخواب  نیخاک توسرممممم  باا یعنی 
بودم اون    ستادهیعکس خودمو مهراد که من دستمو به کمر زده بودموکنارش ابه   یکردمو رفتم توگالر 

 شد یتو عکسم سرد بودنش حس م یحت  یزل زده بود ول نیبودو جنتلمن به دورب  بشیدستاش توج 

 دقققققققق  کنمیخدا دارم دق م هووووف

 فکرم رفت سمتش  دوباره

  یشرکت معمار  هیخوند واالن تو  یمعمار  سانسیدرسشو تا فوق ل کنهی وقته که تو تهران کارم  یلیخ
اخ  هیس ی داره اونم مثل من پرسپول ییقرمزالبالو شیصدوش یدو نیماش هیدرامدشم خوبه  کنهی کارم

 هوف بازتوهم زد  گفتیتوسرم م زدی کنارم بود م ی جووون اگه االن شاد

 خخخخخ 

 عاشق شماله  یتوتهران ول دهیخر کیخونه کوچ هی

خاموش کردم وسرمو   مویردمو عکسو به خودم فشردمو باحسرت گوشبه صورتش نگاه ک باحسرت
 دمی روبالش گذاشتم خواب 

که دربازشد   دمیدوباره روتخت دراز کش سوختیم ی خواب یچشمام ازب  دمیدر از خواب پر  یباصدا
 درهم اومدطرفم باحرص لب زد یومامان بااخما

  شمیده مشده اماده شو همه دارن اما لیپاشو ذل  یدیتو که هنوز خواب-

 اممممممممممممم یمن نم  نیمن ش اللللللی خیبزنم بگم ب  غیج  خواستیم دلم
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مربوطه چندمشت اب سرد به صورتم زدم که  یبعدکارا  سیاومدم ورفتم سرو ن یاز تخت پا باحرص
خارج شدم مامان رفته بود هووووف رفتم طرف لباسام    سیمسواکمو زدمو از سرو دیخوابم کامل پر

مانتو مو تنم کردم دکمه هاشو بستم رفتم جلو   دمویپوش دمویتنم کردم تاپ سف  مویشلوارجذب مشک
ازاد گذاشتم  ختمیطرف موهامو کج روصورتم ر هیبعد   دمینه اتومو مو برداشتمو کل موهام اتو کشیا
ازکوله م برداشتم و به برق زدمو اون  فویبستم بعد دستگاه و  دمیسف یونیباکش پاپ   یارو دم اسب هیبق

 کردم خوب شده  فیشده تو صورتمو و ختهیر  یقسمت  موها

شدم کرم پودرمو خوب روصورتم پخش کردم خط چشم  شیتافت به موهام زدم مشغول ارا کمی
وبه  یکمرنگ صورت  یضدابمو به موژهام زدم گونه ها ملیر  دمیکلفت ودنباله دارمو پشت چشمام کش 

چندبار کارمو تکرار   دمیساعته به لبام کش24 یکلی پررنگ اکل   یصورت  عیرژ مات ما هی دمیگونه هام کش
 شدممم  ینگاه کردم عال نهیشدم به خودم توا  یراض نکهیبعدا ردمک

  ینایقلب کوچولو داشت که بانگ هی نقره اموکه   فیبرداشتمو باهاش دوش گرفتم گردنبند ظر ادکلنمو
 سرم کردم  مویمدل چوروک یکارشده گردنم انداختم انگشترمم که دستم بود شال مشک زیر

 هیدرصدشارژ داشت کاف80روشن کردم خب   مویبرداشتم گوش  فمویگذاشتم ک رویازاد ب موهامو
  فموی انداختم ک تودهنم یباطعم توت فرنگ  لکسویبود  ادامس ر  فمیتوک اطی احت یپاوربانکمو برا

همه  دنی اومدم باد نیوتندتند ازپله ها پا رونی تودستم گرفتم ازاتاق زدم ب ممیتودستم گرفتم وگوش
همرنگ   یخنگ تنش بود با روسر  یمانتو بادمجون  هیحاظر بودن خنده م گرفت مامان  که

دخترونه که فقط رژ    شیارا هی دیتنش بود باشال سف  یخوش رنگ   ییمویمانتو ل یشاد یوشلوارمشک
  شیباارا ی مانتو قرمز وتنگ نیکاتر  دیوکفش سف فیکردوکی م ییمعلوم بودخودنما شتریب شیقهوه ا

   ظیغل

که سرش   ی باچادر  یمشک یهمرنگش شلوارپارچه ا یمانتو خوش دوخت کرم تنش بود باروسر  خاله
 ش بود بلند باشلوارکتون کرم تن ن ی چارخونه کرم است رهنی پ هیبود شوهرخاله 

  دنیهمه کفشاشونو پوش نکهی بعدا دمویپوش مویپاشنه تخم مرغ  یکفش مشک میخارج شد ازخونه
مامانو   ی خاله جلو نشست منو شاد میشوهرخاله شد  یبلند مشک یپورشه شاست نیباهم سوارماش 

 میخارج شد  اطیازح میبالخره جاشد  یجامون تنگ بود ول کمی عقب   نیکاتر

 گفتم عی سوپرمارکت سر  دنیحرکت کرد باد ایخاله به طرف در  شوهر
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 خرتو پرت بخرم  کمیشوهرخاله نگه دار -

شدم که شوهرخاله هم  ادهیپ نی سوپرمارکت پارک کرد ازماش یروبه روبه رو نو یداد ماش سرشوتکون
 م یشد باهم وارد سوپرمارکت شد ادهیپ

بزرگ لواشو الوچه برداشتم دوتا   تهیتا ب 4تا پفک برداشتم 7مختلف برداشتم یباطعما  پسی تا چ6
بردم   رکاکائویصبحانه باطعم پرتقال برداشتم با ش کیبرداشتم به تعداد همه ک یی مویبسته تخمه اب ل

 وگفت  ختی بزرگ ر  یکیپالست سهی رو صندوق گذاشتم فروشنده همه اروودوتا ک

 تومن 79قابل نداره -

 شوتکون دادو همه اروحساب کردسر شوهرخاله

 بهتر    خخخ

 شدم   نیسوارماش دی خر یها سهیبا ک منم

وروشن کرد    نیبعد خوردن شوهرخاله ماش میوبه همه دادمو همه مشغول خوردن شد  کی رکاکائوکیش
 میواردمحوطه شد میحساب کرد  ویورود نکهیبعدا میدیساعت رس  میحرکت کرد بعد ن ا یو به طرف در

   میوبرداشت لی وسا نی ماش بعدپارک

منم با  میومنقل کباب وباذغال وجابه جاکرد ایپهن کردن سبد خوراک  راندازارو یومامان ز خاله
 برداشتم و روبه مامان لب زدم  میبرداشتم و  گوش  موی کنارشون گذاشتم گوش ارویخوراک  یخوشحال

 ا یکناردر رمی خب من م-

زل زدم   ایبه در ایدر یروبه رو دمیرس  قهیدق5بعد  اینشستن منم رفتم طرف در یتکون دادوهمگ سرشو
 اروم اروم بود  

 کردم  یروشن کردم اهنگ مهرابو پل   مویگوش

اره ازسرتب انقد عکساتو   ینفروگم کرد هی ابونایکه نگو همرنگ خ بمیپادگان  غر نیتوتوا  یانقدرب
 نیا ی ول  ستین  یچون بگذرد غم گذرهیاره روزا زودم یله کرد میخاک میکه نگو ماکه گفت دمیبوس

که   نهیدعاکن مادرم نب سندهیبه دست بااسم نو رسهینامه م هی ستین یعمره کم کشهیدوسال منو م



 عشق  ینجوا

66 
 

 یهوا نی ا یفرستاد هیخداحاللت نکنه منو باگر یتموم خاطرات باهامه توکول انفراد خندهینم گهید
 هیداد  یادگار ی هینفر هی شی بندازم به خاطرات پشتم چندوقت پ یکشته نذارنگاه یمرخص  نیسرد ا

که  اون یمشت الی خیب  یگفت  یحاج  یدار یدفعه گفت  سربازا محکومن به ب هی جمله که حالمو گرفت 
 رفته رفته

 دهیاگه منو به درد کش الیخ ی......  اصنب به ما زدن توام مارو  ایپدرسگ حال منو نگاه همه دن عاشقتم
  غتیت  دمید ویپریکه باهاشون م ییخوندن همه بچه ها  یینداشتم تکس دادم باال حال خوندن

کوچه   نیازا ترسمیرابطه من م نیا یشکستم  چقدرپا دنیبر یواسه  خوامیغمه م ستیکارسازن
 سرددوبار  ادهیپ یهوا  نیتوا   ادتویتفنگ نگاه کنم دوباره  نیبه ا ادتویدوباره  شمیاردمه

ظلم توروشن   یابوالفضل یلباستو قسم خوردن نداره ول پوشی ب ادهیچشم نامحرم ز ادتوی  دوباره
گل بارون   گهید دهینم گارجوابیس  بندمی چشمامو م ادتی برجک با یلباس من فرم شبارو یول  یبپوش 
 مغزم 

  باینکنه تورو نانج  وارنشستنیمعرکه باالستا نکنه تورو پشت د شینکنه تورو ات  استایشهرمه  ی همه
  گهیکه د یایروزب هینکنه  رهینکنه چشمامو ماتم بگ یسته نکنه تورو نکنه نکنه بهم بگن رفت همه ه

   رهی میاخ مهراب م رهید

 قطع کردم رو شنا نشستم به فکرمهراد افتادم اهنگ

 عاشقانه مثل همه عاشقا  ایدر میومدیاالن منو مهراد باهم م کاش

 توچشمام حلقه زد  اشک

   رمی میدارم م شمیدارم داغون م ایخدا

 خودم پوزخند زدمو بابغض زمزمه کردم   به

 خواددددددد ینم خوادیمنو نم اون

 توموهام فرو کردمو به اسمون زل زدم دستمو

 بهم صبروقدرت بده   اخودتیطاقت سردبودنشو ندارم خدا گهید ای خدا ین یبی منو م ایخدا
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 بادرد لب زدم   نیانداختم پا سرمو

 دم عاشقتم عشق مغرورمن وجو باتمام

 خوشگل گرفتم  یروشن کردمو چندتا سلف   مویگوش

 لبخندزدم یشاد دنیباد

 م یگرفت یکنارمو باهم چندتاسلف اومد

 زل زدم  ایبه در مهی تک  ینوبت عکسا حاال

 عکس گرفت  مرخمیازن یشاد

   گهیعکس د  هیبازکردمو سرمو روبه اسمون گرفتم  دستامو

 ولبخندزدم  نیاخر زل زدم به دورب  عکس

 گرفتم  یعکس از شاد چندتا

 ن یکنار مامان وخاله وکاتر میرفت باهم

 مشغول کباب زدن بود شوهرخاله

 نوشتم رشیز نستاینشستم همه عکسامو پست کردم توا عیسر منم

 م یزندگ یادما نیکنار بهتر یگردش عال  هی

 کردم   وثبت

 دم یرس پ هویکه  میکرد یشوخ نی با کاتر کمی

 مردونه زنونه جداست  نجایا یراست-

 لبخندزنون جواب داد   نیکاتر

 ست ی جان جدان  یلینه شا-
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 زدمو لب زدم   یطونی لبخندش نیحرف کاتر نیباا

 می کن فیک کمی  ایجلو در میبر دیخب خب پاش -

 ا یوگرفتمو به زور بلندش کردم رفتم طرف در یکرد منم دست شاد یخودشو سرگرم گوش  نیکاتر

 نگاه کردمو با خنده گفتم  یشاد به

 جوووونم   یاج-

 حاال  هیچ  یخرخودت-

 میاهنگ بذار باهم برقص هی-

 پسر ردشه   دیشا ستیجدان  نجایا یدیمگه نشن یل یشا ییییچ-

 کنم ینه بابا پسرکجابود خواهش م-

 نهههههههههه -

 صم اهنگ بذارخودم برق هیخب پس -

 واقعا که -

  دنیاطرف شروع کردم رقص ال یخ یشد منم ب یمنوتو پل امی اهنگ شهاب ت 

 م یشاد رهیبگ لمیاشاره زدم ف یشاد به

 گرفتن شد   لمیمشغول ف باحرص

تواون نگات محسن  یدار  یاهنگ چ قهیبعد چند دق دادمیوباناز خودمو تکون م دادمیقرم منم
 زاده باعث شد شالمو ازسرم بردارم موهامو بازکردم ومشغول قردادن شدم میابراه

چندتا پسر جوون  دنیباد میهابهم نگاه کرد یمثه سکته ا  یسوت ودست چندنفر منو شاد یباصدا
تنش بود   دیسف  شرتیبات  یشلوار مشک شونیکیهمسن مهراد باشن زوم شدم روشون  خوردیکه م
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  یاب  یباچشما یمشک یابروها یمشک یچندسال موها رهیاه ممعلوم بود باشگ  یعضله ا کلیه
 جذاب!!!  یقلوه ا یصورت گرد وتوپر لبا کیو کوچ یقلم ینیبود ب  یپوست صورتش گندم 

 بلندتربود  کمیاز مهراد قدش

حالت   یوالغر ابروها  دهیصورت کش  دیپوست سف یمشک شرتیبا ت یشلوار کتون قهوه ا گهید یکی
   یعسل یبادوم  یدار چشما

شلوار   هیکوتاه تربوددرکل بدنبود سوم  هیقدش ازاول ی خط   یلبا ومدیسرباال که بهش م یعمل  دماغ
  یعقاب  ی ن یب رهی ت یقهوه ا یچشما دهیصورت پرو کش  هیقدش  مثه دوم یتوس شرتیبا ت یسورمه ا

مثله اون سه تا  یعضله ا کلیه  یباشلوارمشک   یزرشک  شرتیت هیروفرم چهارم  کل یبرجسته وه  یلبا
  ومدیبهش م یل یوصاف که خ یدرشت دماغ عمل  یتوس یپوستش برنزه چشما هیقدش هم قد اول

 خوشگل  یل یخ یگوشت یو پر لبا  دهیصورت کش

 خخخخخخ  نهیکه دورب ستیماشاال چشم ن دمینگاه گذرا فهم هیبا  نارویا

که مثل ببر زخم   یز شادبستم شالمو ا یخونسرد موهامو دم اسب یل یگرفتم و خ یازشاد مویگوش
  یبالبخند زل زدن به منو شاد دمیگرفتم ومثل اول سرم کردم  بهشون نگاه کردم د کردی خورده نگاه م

 ناز بود   یلیخ ه یاون طوس یچشما یول  یدادیشانس م کمی ایخدا ششششششیا

 ال ی خیب

 کمی  نکهیهم  میتوجه به اون چهارتا ازکنارشون ردشد یوگرفتمو ب  یکردم اروم باشم دست شاد یسع
باعث شه دستمو رودماغم بذارم  شونیکی یبگه که صدا یز یخواست چ  یشاد  میازشون فاصله گرفت

 بگم یبه شاد

 لحظه ساکت جون من هی-

 همون پسره واضح شد  یشد که صدا بااخمساکت

 نازبود   یل یخ-

 گفت  گهید یکی
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 اشت  د یخوشگل یاره بابا چه چشما-

 چه بلند بود   یدیموهاشو د یوا

داددومو   هیهمون چشم توس دمیبرگشتم طرفشون که د  عیباال سر دمیزد دومتر پر شونیکیکه  یباداد
 زد

  ددددددددیخفه ش -

 متوجه برگشتن من شدن همه

داشت   یزل زد توچشمام چشماش برق خاص  دنمیبهم نگاه کردن که خودشم برگشت طرفم باد انقدر
 باتمام قدرت بدووام  رمویبگ  ومحکمیچشمامو ازش بدزدمو دست شاد عی که باعث شد سر

 فعال دهنشو بسته  یکه شاد خداروشکر

  داونایاز د ی چ یفاصله داشتن ه میکه مابود ییبااونجا یل ی خ نایمامان ا یدیمخلصتم ابرومو خر ایخدا
 ولب زدم  یکه برگشتم طرف شاد میشدیم کی نزد نایمامان ابه   میمعلوم نبود داشت

 باشه توروخدا  اینگ  هیبه مامانو بق ی چیه یل یمرگ شا یشاد -

 لب زد   یکنترل شده وعصب یتوصدام التماس بود که با اخم سرتکون داد با صدا انقدر

 خاک توسرت ابروت رفت   یباشه ول-

 امان نشستم  راحت کنارم الیبغلشو ولپشو بوس کردمو باخ  دمیپر

 شوهرخاله گفت  قهیچندق بعد

 د ین یغذا حاضره سفره ارو بچ-

 لب زدم  یوبرداشتمو روبه شاد  کبارمصرفیسبد کنار دستم سفره  از

 م یپهن کن  نویا ایب  یاج-

 م یسفره اروگرفت سفره ارو پهن کرد گهیسرتکون داد وطرف د بااخم
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   دمیباقاشق چنگال وچ  بشقابارو

 مامان بلند شد  یصدا هویوسط سفره گذاشتم که  رهی هزارجز ساالدوباسس

 که میِانوشابه ندار-

 من نگاه کرد ولب زد به

 ا یبخرب  نجاستیا  کیمغازه که نزد نیجان پاشو برو از ا یل یشا-

 دادمو ازجام بلند شدم   سرتکون

 ازجاش پاشد  یپام کردم که شاد کفشامو

 د یپرس مامان

 ی ر ی توکجام یشاد-

 ام یدارم االن مکار یلیباشا-

 کنارم و اروم لب زد اومد

 تو دونمویمن م یبهشون نخ داد نمیبب  یل یشا-

 انداختم وپوزخند زدم یبه شاد  ینگاه تند بااخم

 ؟  امی ح  یب نقدریفک کرده من ا هه

 برداشتمو حرکت کردم   فمویک

 به سوپرمارکت اروم وارد مغازه شدمو لب زدم دمیرس قهیدق5بالخره بعد   رفتمی اروم راه م اروم

 سالم-

 فروشنده گذاشتم زینوشابه فانتا برداشتم رو م هیرفتم و  خچالی طرف  به

   نیسفت برخوردکردم و َتق خوردم زم زی چ هیبا هویکه  رونی کردن خواستم ازمغازه برم ب بعدحساب
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 ازدرد گفتم یاخ

خوردنم شده بود   نیکه باعث زم  یارو برداشتم به ادمنوشابه  یحاو کیازجام بلند شدمو پالست عیسر
 باتعجبو اخم بهش زل زدم  یهمون  چشم طوس دنیشدم باد  رهیخ

 کرد یموشکافانه به من نگاه م یلیاون خ اما

 کردم اروم باشم  یسع

 اعصابم داغون شد کردنیاون سه تا که با لبخند بهم نگاه م دنیازمغازه خارج شدم باد باحرص

 بهشون انداختم و راه افتادم   ینینگاه گذراو خشمگ تی باعصبان

  یول ستادمی لحظه سرجام ا هی یکس  یاه اه ابروم رفت باصدازدنا واریسرمو بکوبم به د خواستمیم دلم
 حرکت کردم  عیسر

 خوشگل بودصداش   ی لیداشت مردونه وقشنگ خ  ییچه صدا یول

 زدیکه دادم  دمیصداشو شن  دوباره

 سااااااااا یلحظه وا هی خانوممممممممممم -

 ترشدم   یعصب  یهمون چشم طوس دیبرگشتم طرف صدا باد ستادمویا سرجام

 زل زد  ستادوبالبخندبهمیروبه روم ا اومد

   واریکلشو بکوبم به د خواستیم دلم

 شلغم   پسره

 بهش نگاه کردم که خودشو جمع وجورکردوباهمون لبخند مزخرفش لب زد  بااخم

 برسونم  بیبهتون اس خواستمی نم خوامی من ....من معذرت م-

 زدمو جواب دادم یلبخندکمرنگ  کردیم د یچشماش نگاه کردم چشماش حرفشو تا به

 نداره یاشکال-
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 که ازچهره ش معلوم بود لب زد  یپررنگ ترشد وبا خوشحال لبخندش

 بدونم   فتونوی اسم شر تونمیم-

 بهش رودادم سوارم شد  کمی  ایب شششیا

 هوووف 

 لب زدم دادیبودنمو نشون م  یکه ناراض یحالت با

 هستم یل یشا-

 بهش زل بزنم   کردی زد که منو مجبورم یب ی برق عج چشماش

 گفت  یسرخوش  با

 باهاتون خوشوقتم ییازاشنا یل یمنم رهامم خ-

 خوشوقته هه عوق

 لب زدم  یاخم سرتکون دادم با خلق با

 من برم   ستین یا گهید یامر -

 د یبفرما-

 باشه دهید ینکنه شاد یییاخم راه افتادم وا با

 س یکه معلوم ن نجایبابا ازا نه

  یسع کردی م رغضبانگامیمثه م یکنارشون شاد  دمیداغون به راه رفتنم ادامه دادم بالخره رس بااعصاب
 کردم خونسردباشم 

گوشت کباب شده   کهی ت6با  ختمیبرنج توظرفم ر کمیکفشامو دراوردمو کنارشون نشستم  لکسیر  یلیخ
 تا جوجه کباب  6و

 هم مشغول شدن هیخوردن شدم بق مشغول
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ُقلپ ازش خوردم هنوز   هیکردمو  کیبه لبم نزد ختمینوشابه ر وانیل هیزودتر از سفره کناررفتم  ازهمه
  دیپهن کردنو نشستن نوشابه پر  راندازشونوی ما ز کیاون چهارنفر که نزد دنیبودم که بادقورت نداده 

 توگلوم 

 سرفه م تموم شد  هیبعدچندثان

 اخم به اون چهارتا که زل زده بودن به ما نگاه کردم  با

 رو زهرمارم کردن   ایدر ای ب هووووف

 وصل کردم و اهنگ اموبند پخش شد  میدراوردم وبه گوش  فمیازک  مویبرداشتم هنزفر  مویگوش یعصب

تخت چندروزه که حال من بده به قلب عاشق   الیسخت منو تنهام گذاشت باخ  یتوروزا نموندورفت
که   یچندتا عکسش افتاده پهلوم رفت اون هیشکسته بازم بغض تو گلوم اخه  ومدهین ی من خوش

   ذارهیتنهام نم ذارهیتنهام نم گفتیدوسم داره همون که م گفتیم

به خاطرم که دازدم  ادیتوذهنم همش اون روزاخروم  ادی خاطره م هیوهمش  نمیشیگوشه ازاتاق م هی
 نروبه خاطرم  

 ا یبهش بگم برگرد ب   خواددوبارهیدلم م ایتنهام گذاشت توسخت نکهیرفت باا  نکهیباا

 دم یدراوردمو بااخم بهش نگاه کردمو غر وازگوشمیازم گرفت هنزفر یکه شاد یشگون یبان

 یهان چه مرگته دستمو سوراخ کرد-

 دست وصورتتو بشور   میپاشو بر یل یشا-

 بهش نگاه کردم ولب زدم  باتعجب

 چراا -

 اشکه  سی چون صورتت خ-
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طرف   میرفت  دویهم کفشاشو پوش ی زدم روصورتم مثه فنراز جام بلندشدم کفشامو پام کردم شاد محکم
نگاه  نهیشدم به خودم توا ییوارد دستشو میدیرس قهیدق10دوربود بالخره بعد کمی که ییدستشو
 چشمام سرخ شده بود ورد اشک روگونه م بود   کمیکردم 

 روصورتم پخش کردم  کمیکرم پودروبرداشتمو  عیسر

 مثه قبل شدم  خوبه

 خارج شدم  ییشستمو ازدستشو دستامو

 گفت  میبا لحن مال دنمیباد یشاد

 یکردی م هیچراگر-

 تنگه  یلیخ معرفت یب هیدلم واسه -

 هوووف -

چشم دوختم دلم واسه خودم  ایافسرده به در  ی لیوخ ارفتمیبه طرف در میراه افتاد  یحرف چیه بدون
 ازبس بغضمو قورت دادم  سوزهیگلوم م کردمی حس م  سوختیطرفم م هیوعشق 

 ازدارمی ن ییبه تنها دیازکنارم ردشد انگارفهم یشاد

 زدم  غی ج بابغض

 ی شنویصداموم ین یبیمنو م اااااااااایخدا-

به جاش    ادیقراره سرش ب ییتو مواظبش باش هربال  یول  خوادیمنو نم  نکهی دوسم نداره باا نکهیباا
 کنم ی خواهش م  وفتهیواسه من اتفاق ب 

 روگلوم گذاشتمو فشاردادم وزمزمه کردم  دستمو

 چراهمش بغض توگلومه -

 اروم بودم هه اروم  نیکردم چقدراروم بود کاش منم مثه ا انگاهیدر به
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 شروع کردم به راه رفتن  اروم

 نستایپخش کردم  ا وین یاسی یواهنگ عل  کیبرداشتم روشن کردم رفتم موز مو یگوش  کردیدردم قلبم
 فشردم وبا ارامش همراه خواننده باغم توصدام لب زدم ویرفتم قسمت ال

 ابونمیاالن توهمون خ یاخرعمرمه اونروزکه ازم چشم بردار  میره دارماباهم خاط گردمیشهروم یهرجا
چندتامثل توداره  ایدن نیمگه کل ا میرفت یتاخودماه م ذاشتنیادما م نیاگه ا میرفتیکه باهم راه م

 کسو کاره  یتو تنهاست ب یدلم ب نیا اکهیب

  هیجزتو  فهمهی نم یشکیادامه دادم من وه ن یزل زدم وبالحن فوق العاده غمگ نیدورب  به
دلم خوشه به  خوادخودتویمن فقط دلم م یدونیخودت م شی ببرنگهش دارپ  یینفردلوبردارهرجا

  شیببرنگهش دارپ  یینفردلوبرداهرجا هیجزتو  فهمهی نم  یشک یدورت منوه و یچکس یه نمیبودنتو نب 
 خودتودلم خوشه فقط به بودن تو   خوادیم ممن دل  یدونیخودت م

 کردم  وقطعیال

 اهنگ توسکوت گوش دادم  هیبه بق و

کنارشون   نایتوجه  لبخندزدمو باخنده برگشتم طرف خاله ا یحس کردم اماب   یقیقلبم دردعم  نکهیباا
 خنده م بلندشد  یپسرا که زل زده بودن به خونواده م خنده م گرفت باحرف شاد دنینشستم باد

 دشدهیانگارشوهرت شه یگرفته بود میحس چه یل یشا -

نشستم  دمیخند  یحساب نکهیبعدا  دمویبلندخند یپهن شدمو دلمو گرفتم باصدا   نیروزم ازخنده
 روبه رومونم بشنون گفتم  یکه پسرا یبلند طور  زدی که خنده توش موج م ییسرجام باصدا

به روبه رونگاه کردم همه شون  دم یاهنگو گوش م نیبود بعدشهادت عشقم همش ا  یاره چه دوران -
  یشوخ  دنیخنده من فک کنم اونام فهم دنیباد رخندهی باتعجب به من زل زده بودن دوباره زدم ز

 خنده  ریکردم چون اونام زدن ز 

اوردم باال  دود سرمو  یبو دنی گرم کردم باد یمثه بچه خوبا سرمو باگوش دمیخوب خند نکهیبعدا
 که منم بکشم  دیدلم پرکش ونیقل دنیباد

 نگاه کردمو  اروم لب زدم  یمامان عمرابذاره به شاد اما
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 کشن یم ونیخوش به حالشون دارن قل-

 ی فراموش کرد اااای تودختر یشد  یبازتو هپروت  یل یشا-

 گفتم  باحرص

 ندارم  دنیکش ونیچون دخترم حق قل-

 ونشون یباحسرت زل زدم به قل پوووف

 رهام سرشواوردباال بهم زل زد   هوی که

   نیسرمو انداختم پا  عیسر

 نجا یا کارکنم یحاال من چ  خب

 لب زدم  یبلندشدم وروبه شاد  ازجام

 یسوار  ق یقا میبر یایم یشاد-

 سرتکون داد  جانی با ه یشاد

 بلندشد وگفت  نمی گرفتم که  کاتر ویشاد دست

 ام یمنم م-

 م یهرسه تامون راه افتاد بالبخند

 م یساله کنارش بود رفت40مرد خدود هیکه  یموتور  قیبه قا میدیرس  قهیدق5 بعد

 روبه مرده گفتم نی وکاتر یتراز شاد عیسر

 میسوارش میخوایمام  دیسالم ببخش-

 گفت  یبهمون نگاه کرد وبامهربون  مرده

 د یسالم بفرما -
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 ینشستن نشستم شاد یجا  یکی رو قیرفتم داخل قا  ایبالخره دلو زدم به در یول  دمیترسیم کمی
 کنارم نشستن  نمیوکاتر

 روشن کرد  قیاومدو قا مردهم

رو   نی دورب  نستایکردم رفتم توا یمال توعه وپل  یبند همه چ وانیروشن کردمو اهنگ ا موی گوش عیسر
  خوندن   یباشوق وشاد میگذاشتم هرسه نفرشروع کرد یحالت استور 

 دنبال توعه گهیپسندم د وونهیمال توعه دل د یبه جونم همه چ شی ات بزن

 برقصم بزن هرجوردلته    توبسازت

 اصال دل ناقابلته  شی ات بزن

 خبرم   چهی که بپ  شمیعاشق توم یجور 

 درببرم  یعشق نذار  نیسالم ازا جون

   یاما سروسامان من یدرکرد دربه

 ی جان من   یبه قلب تونشستم توول من

سرونازمن خانه برندازه من سروسامان   ییتو  برمیازتوجانو تنم مگه دل م زنمیصنم به زل م   بای ز ییتو
 رازمن یمن نرگس ش 

 که نمونه اثرم   شمیعاشق توم یجور 

   ییبایبه سرم توبه اندازه دلشوره من ز یار یکه ب  ییتوهربال خوبه

 ه درم تو در ب ییبایبه اندازه ز من

 م یصدا لب زد کی هرسه تا باهم  نجایا

سرونازمن خانه برندازمن سازواوازمن   ییتو کنمیازتوجانوتنم مگه دل م زنمیبه توزل م باصنمی ز ییتو
 رازمن ی نرگس ش
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 بلندگفتم یگرفتم با سرخوش  ای به طرف در نی دورب

  یسوار   قیقا دهیم یف یچه ک-

   مویگذاشتمو خاموش کردم گوش ویاستور

 ام یزدم من عاشق در ازلیدر به

 نگاه کردم  شدی به سرعت ازش ردم قمونیاروم که قا ایدر به

 ادشدیز  قیسرعت قا هوی

 تودلم نشست   یبد  ترس

 صلوات فرستادم حس کردم اروم ترم  هیچشمامو بستم  ناخوداگاه

 که بازکردم  چشمام

 م یگرفت یسلف یچندتاسلف نیکاتر

   ایدورزدن تودر گهید کمی بعد

 توساحل   میبرگشت

 شم  ادهیپ قیاز قا الیخ یکردم ب یسع  رفتیم  جیسرم گ کمی

سرم   هویکه  میحرکت کرد نایباهم به طرف مامان ا نیاومدن پا  نمیوکاتریشدم شاد ادهیپ  قیازقا اروم
 نی رفت افتادم روزم جیگ

 دی کش  یبلند غی ج یشاد

حرف   یکه باشاد  دمیرهام وشن یصدا هویپشتم که  دنیکنارم نشستو شروع کردبه مال عیسر نیکاتر
 زد یم

 افتاده یاتفاق -

 حالش بدشده کمی خواهرم -
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 چرا  -

 هوافتاد ی میبرگرد می اومد میسوارشد قیقا-

 گردم یاالن برم دیصبرکن  کمیفشارشون افتاده -

حالم   دونمیروبه روم سرمو اوردم باال بهش نگاه کردم نم یدست مردونه ا دنیباد قهیبعدچندق
 هول کرد واب انبه تودستشو گرفت طرفم ولب زد دنم یبودکه باد یچجور 

   دیبخور-

ارو که خوردم حس کردم حالم   وهیازابم کمیاروازش گرفتم و شروع کردم به خوردن  وهیابم حالیب
 آن یم میری ابم خوردشد هوووف هرجامچهارتا اعص نیا دنیبهتره اروم ازجام بلندشدم باد

 طرف رهام  برگشتم

 لب زدم  یسرد بالحن

 چقدرشد -

 نگام کرد  یوگنگ باتعجب

 چقدرشد  یچ-

 خودمو کنترل کردم ولب زدم  یخنده م گرفت ول  ازلحنش

 وه یپول ابم-

 کردم  سیکرد که خودمو خ یشدن حرفم چنان اخم باتموم

 لب زد  تی باعصبان

 د یخانوم بفرما  هیچه حرف نیا-

کنارمامان  دمیبالخره رس  رفتمیراه م حالی ب  دیکشی رمیت  فیسرتکون دادموراه افتادم سرم خف الی خیب
 شد که خوابم برد   یچ دمیونفهم  دمیدرازکش نیکفشامو دراوردمو رو زم  عیوخاله سر
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 یم که صداهوا مثه برق گرفته هانشست یکی تار دنیروبازوم چشمامو اروم بازکردم باد یدست باتکون
 بلندشد  نیوکاتر یخنده شاد

 به بدنم دادم ازجام بلندشدم کفشامو پام کردم اروم لب زدم  یباالبردمو کش وقوس دستامو

 ام یاالن م ییدستشو رمی من م یشاد-

 باشه مراقب باش -

 انداختمو راه افتادم  ینگاه  میمامان وخاله که مشغول صحبت بودن ن به

 شدم   سی بانوان وارد سرو سی به سرو دمیرس  قهیشروع کردم به راه رفتن بعدچنددق اروم

 ختهیموهام بهم ر کمینکرده بود فقط  ریتغ شمینگاه کردم ارا نهیبه خودم توا ستادمیا نهیرو ا روبه
 شده بود

 موهامو مرتب کردم  عیسر

  بیخونواده حرکت کردم دلم عجاومدم وبه طرف  رونیمربوطه ب یوبعدانجام کارا سیرفتم سرو عیسر
 راهمو به طرف همون مغازه کج کردمو وارد مغازه شدم   خواستی م یبستن

 ه یوبق  یورفتم کنارشاد دمیخر  ییکاکائو یتا بستن6

 گفتم

 دمی خر یخب خب بستن -

 وللللل یا-

  ینگاه نی شدم باحس سنگ میدادم خودمم سرجام نشستمو مشغول خوردن بستن  اروبهشونیبستن
  کنهیرهام که زل زده بود بهم ضربان قلبم رفت باال اخه چرا انقد بهم نگاه م دنیسرمو باالاوردم باد

 پوووف  

 چشماشو ازم نگرفت  نمشیبی که من دارم م اوردی به روخودش ن اصن

 بشر   نیا بهیعج   یلیخ
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 نگاه کردم ولب زدم  یازرهام گرفتمو به شاد چشم یشاد غیباج 

 ی زن یم  غیچته چراج-

 زنم یساعته دارم صدات م  هی انایاح  یشماکر -

 یخوای م  یخب حاال بگو چ-

 شده   یدورلبت شکالت-

شده   یبستن کردلبمی خاک دوعالم توسرمن پس بگو بدبخت چرانگام م یعنیباحرص بستم  چشمامو
 هههَاههههههه دمیم یخاک توسرم فقط سوت 

 لب زدم  باحرص

 ی اتو بده شاد نهیا-

 اشو گرفت سمتم  نهیا

دندونمو فشاردادم که  یلبمو گازگرفتم جور  یبود عصب یشکالت  ی نگاه کردم دورلبم بستن نهیتوا خودمو
ازجام   عیخون تودهنم سر یدادم وبازلبمو گازگرفتم باحس شور  یارو به شاد نهیلبم پاره شد باحرص ا

   سیسمت سرو دمیدو  دمیبلندشدم تند کفشامو پوش

  هیلبم که  دنیروبه روم نکاه کردم باد نهیخون شوکه شده به ا دنیشدم تف کردم باد سی سرو وارد
برداشتم رولبم گذاشتم سوزش لبم   یدستمال کاغذ عیسر  ختیری خط بزرگ گوشه لبم بود خون ازش م

س  یکردم دستمالوبه لبم فشاردادمو ازسرو زی لبمو خوب تم هنکیبعدا  کردیترشدنم اضافه م  یبه عصب
شوهرخاله   یصدا دنیسرگرم شدم که باشن  میباگوش ی کالفه وعصب هیبق شی وبرگشتم پ رونی زدم ب

 سرمو باال اوردم 

 د یازهمه پرس که

 همبرگر  ای تزایپ دیخوریم  یخب چ-

 لب زدم  هیترابق   عیسر شهیمثه هم من
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 وقارچ ونوشابه دستتون دردنکنه ین یزم بی با س  تزامخصوصیپ-

 بالبخندسرتکون داد شوهرخاله

 لب زد  یشاد

 مخلوط بانوشابه  تزایمنم پ-

 با ناز  لب زد   نیکاتر

 بابا واسه من همبرگر بادوغ -

 لب زد  مامان

 بامخلفات   تزامخصوصیمنم پ-

 باعشق به شوهرخاله نگاه کردوگفت  خاله

 خورم یم یخودت بخور   یمنم هرچ-

 ون دادورفت سرتک شوهرخاله

 سفارشا اول ازهمه اومد طرف من  هیبق تزاویاومد باجعبه پ قهیدق20حدود بعد

 وقارچ ونوشابه مو دلد دستم  ین یزم بی با ظرف س  تزایپ جعبه

 کردم   ی رلبیتشکرز

 هم غذاشونو گرفتن هیبق

 ازلبم برداشتم  یدستمال کاغذ اروم

زبال کنارمون انداختم ومشغول خوردن غذاشدم که  سهیخون رودستمال کالفه دستمال وتو ک دنیباد
  هیشدن دستم اشتهامو کور کرد غذامو کنارگذاشتم باحرص وکالفه نشستم   یسوزش لبم بعد خون

 گوشه 

 نگاش کردم   تیخودش که بازم زل زده بودبهم باعصبان  دنیبه روبه رونگاه کردم باد باحرص
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 پسره پررو  ششششیشد ا ینجور یکه لبم ا نهیا ری تقص همش

 کنن یم  یدارن پاستورباز  دمیبهشون نگاه کردم که د قیدق کمی

 دلم موخواد خوووووو  منم

 برم کنارشون بگم منم هستم هی بق  الیخ یپاشم ب خواستیکردنشون دلم م یزل زدم به باز  باحسرت

 شهینم  فیح  یول

 کردیوناخوداگاه به رهام نگاه کردم که بااخم نگام م  دمیکش یقیعم اه

جوونه خوشگلم هست گناه    یلیخ  چارهیشفابده ب  اااایخخخ خدا میدونستیپسرمردم خلم بودمانم وااا
 خنده ر ی زدم ز  هوزدمیخودمو کنترل کنم و تونستمیاخماش خندم گرفته بود ونم دنیداره تفلک ازد

 ندمو خوردم لبخندرولبش خ دنینگاه کردم باد  بهش

 نکنه فک کنه بهش نخ دادم   یوااااا

   پوووف

  میزود تربر خواستیم دلم

 مامان نگاه کردمو  اروم لب زدم  به

 مامان -

 هیچ-

 خونه میبر-

 شده یچرا چ-

 اد ی خوابم م یچ یه-

 باشه  -
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 م یکرد لوجمعیوگفت وبالخره بعدموافقت شوهرخاله وسا انی به خاله جر مامان

و کالفه به سمتش حرکت کردم   حالیغذام که جامونده بود ب کیپالست دنیدبا میرفت  نیطرف ماش  وبه
   نجایفاصله داشت باا یلیخ  نیپوووف ماش 

رهام   دنیجلو گرفت باترس بهش نگاه کردم باد  یکی  هویغذاروبرداشتمو راه افتادم که  کیپالست
 لب زدم   یاخمام توهم رفت با لحن عصب

 ش ی فرما-

 واخم بهم نگاه کرد ولب زد باتعجب

 اشناشم  شترباهاتیب  خوامیم-

 شدم ولب زدم   یواقعا عصب ندفعهیا

 برم  خوامی بکش کنارتن لشتو م-

 صورت قرمزشده ش باعث شد خفه شم  یجد یصدا

 دم یصداشوشن  که

 تابعد  می باهم اشناش خوامیپس درست حرف بزن من ازت خوشم اومده م ستمین ییمن ادم عوض-

 رس لب زدم نت شهیهم مثل

 یعالقه ا  چیوه  زنمیبعدشم من هرجورعشقم بکشه حرف م   یاونکه معلومه چقدشماپاک ومعصوم-
 باتوروندارم حاالم بروکنار  ییواسه اشنا

 منتظرن خونوادم

  دمیمامانوشن یعصب یجوابشو بدم که صدا رخواستمیبگ  میگوش کن بعدتصم کمی  کنمی خواهش م-
 گفت  غیطرف صورتم سوخت بابهت وبغض نگاش کردم که باج  هی هویبادلهره برگشتم طرفش که 

 من ابرودارم جلوخواهرو دامادم  شرفیب-



 عشق  ینجوا

86 
 

 ی ابروموبرد اشغال

 نگاش کردم که رو به رهام ادامه داد  بابغض

 بوده تموم شده  نتونمیب یهرچ نمتیدوروبرش نب-

 خت ینم رقطره اشک ازچشمم روگو هیجمله  نیا باگفتن

شدمو   نیسوار ماش هیباگر کردمیبغضم شکست هق هق م دمیرهام بانفرت وبغض نگاه کردم ودو  به
ازش دلخور   یل یشدبهش نگاه نکردم خ ن ینگفت بعدچند لحظه مامان وارد ماش یچی ه چکسیه

 گفت    ینجور یبودم که ا قیبودم مگه من بارهام رف

 دنینزدبارس   یحرف چکسیکردتاخودخونه ه دنیدادمو اشکام اروم شروع به بار هیبه پنجره تک سرمو
وارد خونه شدم ازپله ها  عی واردخونه شدم ازپله هاباالرفتم وسر عیسر هیتوجه به بق   یبه خونه ب

وارداتاقم شدم دروقفل کردم وپشت درنشستم  عیوارد خونه شدم ازپله هاباالرفتم وسر عیباالرفتم وسر
 کردم که خوابم برد هیوم گذاشتمو هق هقم سکوت اتاقوشکست انقدر گرسرموروزان

اوردن   ادیبا به  دیچی توگردنم پ یدر چشمامو اروم بازکردم سرمو ازرو زانوم بلندکردم که دردبد  یباصدا
که  یشاد  دنیازجام بلندشدمو اروم دروبازکردم باد  یحالیبغض دوباره توگلوم نشست باب  شبید

 لرزون لب زدم  یه بود بالباناراحت بهم زل زد

 بازخواست   یبودم که االن اومد  یبازباک هیچ-

 حرفم  بهم نگاه کردو لب زد  نیباا

 نگفتم یز یمن که چ یل یشا-

 به روش زدم   یپوزخند

 بخوابم  خوامیم  یندار  یاگه کار  الیخی ب  ینگفت یچی اره توه-

 سرتکون دادورفت  یباناراحت

تواتاقو دروقفل کردم بابغض رفتم سمت تختوخودمو پرت کردم روتخت اشکام شروع کرد به   برگشتم
 دن یبار
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حوصله ازجام بلند    یب دمیکش ی کالفه توجام نشستم پوف عصب  کردی دردم یبه طرز وحشتناک  سرم
به خودم    ستادمیا نهیا یخارج شدم روبه رو سی مربوطه از سرو یبعدانجام کارا سی شدمو رفتم سرو

 بود   دهیاه کردم چشمام پوف کرده بود وقرمزبود صورتم رنگ پرنگ

ساعت مثه برق   دنیبرداشتم وروشنش کردم باد موی گوش شی ارا زیم زدم ازروم  افهیبه ق  یپوزخند
 بود 2:30زل زدم ساعت  یگرفته ها به گوش

 گشتن بد نبود   کمیرولبم   لبخنداومد

 شهی وهوامم عوض م  حال

طرح قلب عوض کردم شلوار    دیسف  شرتیکه جلو بازبود با ت  مویا روزهی ف یمانتو اب عی فکر سر نیباا
 کمیاتومو روشن کردم و کل موهامو صاف کردم  دمویجذبمو پام کردمو موهامو برس کش دیسف

بستم کرم ضدافتابمو برداشتمو   یارو دم اسب  هیروصورتم ازاد گذاشتم بق یازموهام به صورت چتر 
ضدابمو تو موژه  ملیور  دمیروصورتم پخش کردم  خط چشم دنباله دارکلفت پشت چشمام کش بخو
به لبام   غمویساعته ج 24  عیمات ما  یبه گونه هام زدم رژ اجر   مویکردم رژ گونه اجر یبلندم خال یها
تودستم    مویکردم گوش  یتوتنم خالبودم ازخودم عطر خوشبومو   ینگاه کردم راض  افمیبه ق دمیکش
 رفتمگ

  رونی برداشتمو ازاتاق زدم ب  مویوکفش مشک  فیک

 کردم واروم لب زدم یسالم کوتاه الیخ یبودن بtvهمه مشغول نیها تند وفرز اومدم پا ازپله

 بگردم رونیب  کمی  رمیم-

 نگام کرد که بااخم جواب نگاهشو دادم   یمونی با پش مامان

به دست ازخونه زدم   یروشونم انداختم وگوش  فمویرفتم کفشامو پام کردم ک  یطرف درب خروج به
   رونیب

 مغازه ها وپاساژا دنیشهر شروع کردم به د دونیبه م  دمیرس قهیدق5حرکت کردم بعد   اروم

  عیسر ف یکه ساده ساده بود وظرMگردنبند نقره  دنی رفتم سمتش باد  یمغازه جواهرفروش دنیباد
 داخل مغازه  رفتم 
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 دختر جوون بود هی فروشنده

 زدم   بالبخندلب

 خواستمیوم  نتونیتریگردنبند داخل و دیسالم خسته نباش -

 کدوم گردنبند  دیسالم خوش اومد-

 Mگردنبند دخترونه-

ارامش تو وجودم   دمیدست کش Mاورد به گردنبند نگاه کردم تودستم گرفتمش روپالکش  گردنبندوبرام
 شد باارامش ولبخند لب زدم   قیتزر

   متشیق-

   هیتومن کار نقره مون عال380-

 داشته باشمش  نهیمهم ا خرمشی م امیب ی باپول توج یگرون بود ول کمی دادم  سرتکون

 کارتمو گرفتم طرف فروشنده بعد حساب کردن گردنبند   بالبخند

قرمز داشت گذاشتو داد بهم با لبخند جعبه ارو داخل    ونیپاپ  هیکه  یکوچولو مشک گردنبندوتوجعبه
 گذاشتمو از مغازه خارج شدم  فمیک

که  یباارامش  دشدمیخر الی خینداشت ب یزجالب ی برام  چ چکدومی نگاه کردم اما ه گهید یمغازه ها به
 به دست اورده بودم رفتم طرف خونه  دگردنبندی ازخر

اف اف وزدم وکه   عیسر رفتیدلم ضعف م یخونه ازگشنگ دمیساعت گشتن توشهر رس3بعد   بالخره
 دربازشد 

 کردم که همه با لبخندجوابمو دادن  یرفتم داخل سالم بلند عیسر

 زدم  لب

 گشنمه خاله یوااا-
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 باخنده گفت  خاله

 شکمو  رزنهاربخوی سرم ایپاشو ب-

ظرف غذا   هینشستم که خاله  ای ازصندل یکی رو عیطرف اشپزخونه سر دمیمانتومو دراوردمو دو عیسر
 غذاذوق زده گفتم  دنیباد  زیگذاشت روم 

 عاشقتم خاله  یواا-

نوشابه امو   وانیخوردم از جام بلندشدم ل   یحساب نکهی خوردم بعدا اریروبا ماستو خ  اپلویلوب  بااشتها
 دستت دردنکنه لباسمو برداشتمو رفتم تواتاقم  هیو با دمیسرکش

 خونه عوض کردم   یبالباسا  لباسامو

 فم یسراغ ک  ورفتم

چشمام گرم شدوخوابم   دمیدراوردم گردنبند وبه گردنم بستم بالبخند روتخت درازکش فمی ارواز ک جعبه
 برد 

 اخم کردم  زدی مامان که بهم لبخند م دنیمامان کنارگوشم چشمامو اروم بازکردم باد یباصدا

 گفت  عیسر که

بهت گفته    یاون پسره گفت که چ یتورفت نکهیزود قضاوت کردم بعد ا شبی د دمنیببخش یل یشا-
   یگفت یوتوچ

 ی بخشیحاالمادرتوم

 پرشده نگاش کردم ولب زدم  یباچشما

 ببخشمت   یگیحاال راحت م یخوردکرد بهیپسرغر هیغرورمو جلو یدلموشکوند-

 مزاحمه  دونستمی من چه م یلیخب شا-

 نگاش کردم  بااخم
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 خودم متاسفم   یتاحاال دوست نشدم واقعا برا  یپسر   چیمن باه یدون یتو نم  یعنیمامان -

 کنم ی خواهش م شبوی فراموش کن د یل یشا-

  کنمیفراموش نم  چوقتی ه یول  دببخشمیشا-

 نهیخارج شدم رفتم جلو ا سیمربوطه از سرو  ید انجام کارابع سی بلندشدمو رفتم داخل سرو  ازجام
به لبم زدم   یرژ صورت کمیبافتمش   یماه غیبا صبروحوصله  مدل ت دمیموهامو بازکردمو برس کش

 به دست ازاتاق خارج شدم   یگوش

   نیهارفتم پا ازپله

دادم  ینشستم سالم بلند یکنار شاد عی خوردن بودن سر  وهیجمع خونواده که درحال گفتن وم دنیبد
 پرتقال برداشتم وپوست کندم مشغول خوردن شدم که باحرف مامام زهرمارم شد  هی

 تهران  میبر  دیبه دره بعدشم با زدهیپس فردا س نایا  زی خونه عز  میریفردا م-

 اوردن رفتن اعصابم داغون شد  ادی بابه

 عشقمم تهرانه   نهیمهم ا الی خیب

 عشقم زدم  به کلمه  یپوزخند

 باشه تکون دادم  یبه معن سرمو

 فکر نکنم ازجام بلندشدمو لب زدم ادی ز نکهیا یبرا

 خاله شام امشب بامن -

 د یبالبخندنگام کردوپرس خاله

 ی درست کن  یخوایم  یحاال چ-

 لب زدم  بالبخند

 سمبوسه  -
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ظرف اب بسته گوشت چرخ کرده برداشتم وتو هی دی تکون داد وارد اشپزخونه شدم واز سا سرشو
 نکهیبرداشتم بعد ا ین یزم بیبزرگ دوتا س ازیظرف بزرگ برداشتم دوتا پ هیبازشه  خشیگذاشتم تا

 خوردشون کردم    ینیپوستشون گرفتم به صورت نگ

سرخ کردم    ازوخوبیواول پ ختمی روشن کردم مقدارالزم روغن ر رشو یرواجاق گذاشتم وز تابهیماه هی
 روهم سرخ کردم   ین یزم  بیشد س ییطال ازایخوب پ  نکهیبعدا

اضافه کردم   تابهیسبز برداشتمو خورد کردم به مواد توماه هیقرمز و یفلفل دلمه ا هیگازوکم کرد و ریز
خوب گوشت سرخ شد رب وبه مواد   نکهیگوشت وهم اضافه کردمو به مقدارالزم نمک وفلفل زدم بعدا

 دم  خاموش کر رگازویداخل ظرف اضافه کردمو مخلوط کردم ز

 بسته نون لواش   از

 پرش کردم وبه صورت سه گوش بستمش  تزایپ  ر یباپن  ختمی برداشتمو مواد داخل نون ر نون

 تا سمبوسه درست کردم  30رب   هیحدود  بعد

همه سمبوسه ها اماده   قهیارو پرروغن کردم ومشغول سرخ کردن سمبوسه هاشدم بعد ده دق تابهیماه
 بود 

روشو پوشوندم وگذاشتم تو فر تا وقت خوردن گرمش   لی بافو ختمی ر رگسیظرف پ هیهارو ت سمبوسه
  میکن

 شدم بعدتموم شدن ظرفا با لبخند رفتم توهال  فیکث ی شستن ظرفا مشغول

 شب بود   قعیدق8:45ساعت نگاه کردم ساعت  به

 اومد 9ساعت  شوهرخاله

   دمیزوچی مو مظرفو برداشت قهیتواشپزخونه وفروروشن کردم بعد پنج دق  رفتم

 زدم   صداشون

 م یو مشغول خوردن شد مینشست کنارهم
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 کردن  فیخوردن غذا همه ازغذا تعر بعد

 خوشمزه شده بود  واقعا

 tvاز اشپزخونه خارج شدمو نشستم جلو  بالبخند

 ماهواره   زدم

   شدیپخش م  ندرالیس یینمایس لمیف

 شدم   ندیمشغول د جانیبا ه بایبودن وفوق العاده ز  یخارج گراشیباز

 دم یرسیمنم به عشقم م شدیم کاش

 گرفت   بغضم

بغضم بزرگترشد اون اصالبه    قاشی کناررف دشیجد یعکسا دنیباد نستایکردمو رفتم توا موروشنیگوش
   کنمیمن همش هرلحظه بهش فکرم  یول  کنهی من فکرنم

 ازپله هاباالرفتم ورفتم تواتاقم   عیرسوانشم سر نکهیواسه ا خت یروصورتم ر  اشکام

 وباناله لب زدم نهیرفتم جلو ا هیرگریکردمو زدم ز دروقفل

 ی چراااا عاشقش یر یگیپس چه مرگته چراطرفشوم خوادتینم  یلعنت-

 خودمو خفه کنم   خواستیم دلم

 شد  یو اهنگ مهراب پل یقیروشن کردم رفتم توموس موی نشستم وگوش روتخت

 شهیم ضاعو ی دن هیبه ثان هیثان

 شهیواست دوباره تنگ م دلم

   چکسیه جاو یادم ه گهیکه بشکنه د دل

 شهیمطمئن نم  
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 رفت   ادتی یشد  فراموشکار

 نامتم یقول قرارداشتم توحت یهرچ

   یجومعرفت نداشت هیتو درسته

 بازم غالمتم گمیهنوزم م یول

مادرم منو   یکه ازت داشتم اشکا  ینکرد فقط خاطرات  تمیبه موال اذ چکدومی ه تی نبودنت نامرد  رفتنت
 کرد ی خفه م

 گن یدروغ م یزمان طالس ول گنیم همه

 ش ی زمان ات دمیچش

 شهینم الی خی نکشه ب شیش تاتوروبه ات  هیبه ثان هیثان 

 همون موقع ها  قایدق شکنهیدلت م یوقت  یکن یبغض م  یوقت یوقتا پرازحرف  یگاه

 شمهی به جات فندک پ یستی خودت ن  یوقت یداغون

 سوال  هیبغض   هیاه  هی یتورفت

 خدارم خسته کردم  یکردم بارون تموم شدحت  هیتوقلبم من انقدر شباگر مونهی جواب م یب 

   رهیگیقلبم م یگفته بودم اگه بر  بهت

 قلبم  کنهیدردم یلیاواخرخ نیا دمید

   کننیوفانم  یشکیمردم شهر به ه نیا

 کفش ندارم واسم پاپوش درست کردن  دنید

 به ناحق پانذارروقلبم من   چوقتیه

  دونهی م نومادرممیا مظلومم
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  وونهید  شهیدادنزن گلوت پاره م گنیم  دمیسرشکست تو عربده کش نقدریا

 صورتمو شستم رداشکام نرفت  یهرچ

 نرفت  غامیزدم ردت ییازهردارو

 ه گفتم پاک کن حافظه ازدست رفت نرفت به حافظ یول  ادتیبودشکستم  یادگار ی یهرچ

 دلم نیا یخرابه ها هیرگمو بدم هد ا یب  سیچاره سازن یچی ه هیبغضام  گر  اشکام

 خرابه س المصب نیتوا ادتویجاقشنگ تره اخه  ازهمه

  خت ی ریتندتند م   اشکام

خونه مامان جونم لباسامو   میبر  دیفرداصبح با لمیکردم شروع کردم به جمع کردن وسا اشکاموپاک
 توکوله م گذاشتم 

 کردم   زونی او رمی حر  یجذبم باشال مشک یباشلوار مشک   مویشنل  یزرشک  مانتو

 دم یاشک چشمامو بستمو خواب سیوباصورت خ  دمیدرازکش  روتخت

 

 ........... 

ماده جلوم  مامان اروم چشمامو بازکردم خواستم چشمامو ببندم که دراتاق بازشدومامان ا  یباصدازدنا 
 گفت  تیوبا عصبان  ستادیا

 12:30خبرمرگت پاشو ساعت -

خارج شدم مامان تواتاق    سیمربوطه از سرو یبعدانجام کارا سی ازجام بلندشدمو رفتم توسرو حالیب
 نبود  

موهام بازکردم برس   ستادمیا نهیشلوارمو پام کردم ومانتو تنم کردمجلو ا عیبود سر دهیازسرم پر خواب
 دم یکش
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 همه ارو باالسرم محکم بستم   یاسب دم

تو موژه هام   ملویر  دمیپشت چشمام کش یبه صورتم زدم خط چشم کلفت ودنباله دار  ضدافتابمو
رنگش   ادیز دمیبه لبم کش  مویساعته زرشک24مات   عیبه گونه م زدم رژ ما مویکردم گونه قهوه ا  یخال
 نازبود یلی خ یبودول   غیج

  موینگاه کردم باعطرخوشبوم دوش گرفتم شالمو ازادروسرم انداختم گوش نهی به خودم توا  تیبارضا
 رفتم نیکولمو بردلشتمو از اتاق خارج شدم ازپله ها پا  فوی برداشتم ک

 رفتم سمتشون اروم لب زدم  الیخ یبودنو بااخم به من زل زده بودن ب ستادهیکنارهم ا  یوشاد مامان

 میبر دیاگه اماده ا ری بخ  سالم صبح-

 سرتکون دادن هردوبااخم

 طرف خاله وبغلش کردمو توگوشش گفتم رفتم

 میمزاحم شد دیخاله جون ببخش-

 د یموندیشترمیکاش ب  یدختر گلم مراحم هیچه حرف نیا-

 دستت دردنکنه  -

من بعد  رونیدست دادم و رفتم طرف کفشم پام کردم وازخونه زدم ب  نمیجداشدمو باکاتر  ازبغلش
 می ومامان اومدن وازخونه خاله خارج شد یشاد

 م یاژانس که جلو خونه بودشد نیماش سوار

   میومقصدوگفت

 نگم  یز یزد اروم باشم وچ  یتکرارکردم که اگه حرف  باخودم

 شدم ادهی پ میش ادهی مامان که گفت پ یباصدا

  هیدوسش داشتم  یلیباصفابود زل زدم خ   یلیخوشگل مامانجون که توروستا بود وخ   ییالیخونه و به
   موی وپرتقال و ل  بیوس  ری انج وهیم یدرختا یخونه بزرگ باکل 
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نشسته بود  وونیکه  روا یفرد دنیکه باد دمیکش قینفس عم   یشدم وبا خوشحال  اطیوارد ح عیسر
 نفسم رفت  

تنش بود موهاشم حالت دارباالزده بودبا عشق نگاش   دیجذب باشلوارسف  ی اسمون  یاب شرتیت هی
 کردم  

 کرد  یظ یاخم غل دنمیباد

 رسوانشم اخم کردمو رفتم طرف خونه نکه یتوگلوم نشست منم متقابال واسه ا بغض

 بابغض کفشامو دراوردمو ازپله هارفتم باال  شدینم  یکردم خونسردباشم ول یسع

 اش روح وازتنم جداکرد گفتمو خواستم برم داخل که صد یرلبیز سالم

 ی ستیسالم کردن بلدن-

 برگشتم سمتش وبهش نگاه کردم   تیوعصبان  بابغض

 مغروروتخس معروف باشم   یل یکردم همون شا یسع

 گفتم یابرومو باالانداختم وبالحن مسخره ا هیلرزونم نشوندم  یکنج لبا یپوزخند

 برودکتر گوِشتو شستشوبده داکردهیسالم کردم شماگوشات مشکل پ-

 قرمزشد  صورتش

 خنک شد  دلم

 زدمو ازش روموگرفتمو رفتم داخل خونه  یپوزخندصدادار 

جذب عوض کردم   یکارشده وشلوارمشک  یانار  ری حر ز ی شوم هیتواتاق مخصوصمون لباسامو با رفتم
 کنارمامانجون نشستم  وونیبه دست رفتم روا یشالو ازاد روسرم گذاشتم وگوش

 سرگرم کردم   میروشن کردمو خودمو باگوش  مویگوش
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وجواب دادم  یگوش  عیغزاله بهم زنگ زد سر میم یدوست صم هویدرحال حرف زدن بودن که  همه
 وازجام بلند شدم 

 لب زدم  یباخوشحال

   یخوب  زدلمی سال عز-

 دم یقشنگش شن یصدا

 چه خبر  یجونم توخوب یل یسالم شا-

 توچه خبر بالاا یسالمت-

 بدون عشقت   ایخوش گذشت در یراست یمنم سالمت-

 گذره یمعلومه که بدون تو خوش نم -

 یبود یواستور  ویدروغگووو چقدم بهت بد گذشت همش درحال عکس وال-

   یشناس یخخخ منوکه م-

 چه خبرا  یراست یخودم  وونهید یل یاره توشا-

 تهران  میا یم گهیدوروز د یچ یه-

  م ینیب یچه خوب همو م-

 اره عشقم -

 س فعال خدافظ پ-

 دوست دارم یلیخدافظ خ -

 نطور یمنم هم-

 قطع کردم  ویگوش
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 کرد ی مهراد نگاه کردم بااخم نگام م به

 بهم انداخت  یزل زد ونگاه وحشتناک توچشمام

 نگاهش لرزتوتنم نشست  از

 توگلوم نشست   یلعنت  بغض

 نشستم که سرشو اورد دم گوشم ولب زد  یکنار شاد حالیکردم بغضمو مهارکنم ب یسع

 بهت شک کنن  یحرف زد یچرااونجور ی لیشا-

 نگاه کردم ولب زدم  یشاد به

 بزنم  ناحرفی مگه من خرم بادوس پسرم جلوا یاخه شاد-

 بهم نگاه کردوگفت  کمی

 کنه یفک م ینجور یمهراد ا یول-

 مهراد نگاه کردم هنوز بااخم زل زده بود بهم به

 زدمو لب زدم به تصورش   یپوزخند

 کردی اگه دوسم داشت بهم اعتمادم س یمهم ن-

 نکن  شیعصب  یل یشا-

 پس بذارفکر کنه من رل دارم  خوادیاون منو نم  یندارم شاد یباکس  یمن کار -

 بهم چشم غره رفت   یعصب

   پمونی اک یشروع کردم به چت کردن با بچه ها مویسرمو فروکردم توگوش یشاد الی خیب

غذا اخمام رفت توهم   دنیباد می دیداخل سفره ارو چ می رفت  یازجام بلندشدم همگ یشاد یباصدازدنا
 متنفرممممممم یشکم پر من ازماه یماه
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 وباماست شروع به خوردن کردم  ختمی خودم ر ی برنج برا کمی  لیم یب

 توجه نکردم  هینگاه بق به

  دم یغذا رفتم تواتاقمون  بالشتموبرداشتمو بابغض درازکش بعدخوردن

 خوره یحالم ازخودم بهم م ایاخد

 بستمو بخواب رفتم چشمامو

 لب زد  یبهش نگاه کردم که باخوشحال دارشدمی ازخواب ب  ال یل یباصدا

 خبرخوش   هی یلیشا یوا-

 لب زدم  جانی باه

 ی چ-

 ی پارک دسته جمع میفرداقراره بر-

 گفتم یباخوشحال

 واقعا  -

 واال-

 خوبه یل یخ-

 م یست بپوش افردایخب ب یییل یاره خ-

 لب زدم بالبخندنشستمو

 م یبپوش  یخب چ-

  میمدل گرفت هیکه هردمون   یاوممم اون مانتو بادمجون-

 گفتم یباخوشحال
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 هه ی عال-

 هیبق  شی پ میبر ایخب ب -

چشمام قرمز بود    کمینگاه انداختم خوب بودم فقط  نه یدادم ازجام بلندشدمو به خودم توا سرتکون
  میشدازاتاق خارج  الیبال توجهیب

 میخوردن بودن نشست ییکه مشغول چا  هیکناربق

 من اخم کرد  دنیباد مهراد

 به گلوم چنگ زد  بغض

   میداشتیچشم ازهم برنم  چکدومیبهش زل زدم ه ییباپررو

 که توچشمم حلقه زد چشم ازش گرفتم اشک

 کمتر  یلیگرفت اما سوزشش از سوزش قلبم کمتربود خ  ش یدهنم ات دمینفس سرکش هیداغمو  ییچا

 رون یخوردم ازاتاق زدم ب   مویچا هیبق

 دوست دارم  یبده ول  یل یبا دردزمزمه کردم دوست داشتن خ  دمیپوش مویاومدم و دمپا نیهاپا ازپله

 کرد ی دردم یشدپاهام حساب   کیقدم زدم که هواتار اونقدر

 که مامان صدام کرد ندزدن جز مهراد خواستم برم تواتاق  لبخ  دنمیبه خونه برگشتم همه باد بااخم

 م یکاردار نیبش یل یشا-

 اومد کنارمو دستموگرفت  المیاجبارنشستم که ل به

 صداش قلب نااروممواروم کرد   که

درست   دیشلوغه پس درست لباس بپوش یل یخ  یدنج سراغ دارم ول یجا هیپارک  میری م یفردا همگ-
 د یرفتارکن 

 بامن بودهه منظورش
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   میخوریجوجه م  دیغذا درست نکن-

 م یمون یم شبم

 ن یهم

 تواتاق   میباهم رفت الیمنول

 کردم  یتوچشات و پل یدار  یاهنگ توچ  باخنده

 تواون نگات  یدار  یتوچشات چ یدار  یتوچ

  شهینم  ینباش  قهیجلوچشام دود شهی زنده م رهیمیدلم م شهی برات چشات که بازوبسته م رهیداره م دلم

 دربازشد    هویکه  میدادیاهنگ خودمون تکون م تمیبار

 م یستادیمهرادشوکه سرجامون وا دنیباد

 وخنده نگامون کردوگفت  بااخم

 ه یپارت-

 کناررفت تنهامشغول شدم   ال یتوجه مشغول شدم ل  یازش گرفتم وب  چشم

 توفازرقص بعدچندلحظه رفت تمام   رفتم

 نقدربود ی احساسش هم همه

 شدن اهنگ منم نشستم باتموم

 توفکرفردا  رفتم

 خوادی اونکه منونم کنهیدربارم فکرم  یچ نکهیا الیخ ی خوبه ب طنتی ش کمی

 الگفتم ی فکرازجام بلندشدمو روبه ل نیباا

  میکن  یاشپز  کمی  یایم الیل-
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 قبول کرد  یباخوشحال

  میبعد ن  میشد یتواشپزخونه مشغول درست کردن ساالد ماکارون  میورفت می ازاتاق خارج شد باهم
 پرسس   ی ظرف بزرگ ساالدماکارون  هیساعت اماده شد 

 واسه فرداشام  خچالیتو گذاشتمش

شاد مهراد   یبه صدا   دمیبدون خوردن شام تشکمو پهن کردمو روش درازکش دمویکش یکالفه ا پووف
 باهمه خوب بود جزمن ی وقت  گرفتیم شینکردم قلبم ات یتوجه  الیول

 چرامن همه جا اضافه م چرا   ایخدا

  خوادمنوی نم ی شکیچراه

 دادم دنیزدمو به اشکام اجازه بار میسگ یبه خودموزندگ  یپوزخند

 صبح بود  3برداشتمو بهش نگاه کردم ساعت مویدگوشی کش یروحشتناکی کردم که سرم ت هیگر اونقدر

 همه وقت گذشت  نیا یک

خواب بودن زن عمو  ییتواتاق روبه رو الیول یانو شادمام  رونی بلندشدمو ازاتاق زدم ب  اززورسردردازجام
 اتاق  هیو مهراد وعموتو

ژلوفن بااب برداشتمو خوردم برگشتم تواتاقمو چشمامو  هی خچالی شدمو رفتم طرف   الشونیخیب هه
 بستم

 

حوصله ازجام بلند شدمو  یتوچشمم بود ب میدمستقی چشمامو بازکردم نورخورش  یدینورشد باحس
 حالیبود ب10بودن به ساعت روبه روم نگاه کردم  لیهمه مشغول جمع کردن وسا رونی ازاتاق زدم ب
 خارج شدمو بدون حرف برگشتم اتاق  سی بعدانجام کارا ازسرو  سیرفتم سرو

اعصابمو   میفرفر یموها دمیکش موهامو بازکردم با برس موهامو برس کش ستادمویا نهیا یرو روبه
 داغون کرده بود 
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 موهام  ی ال رفتیبود که به زور برس م   اونقدرپرپشت

 دنیموهام تموم شد اتومو مو برداشتمو به برق زدم مشغول اتوکش دنیرب برس کش هیبعد  بالخره
  هیختموبقیروصورتم ر  یبالبخند موهامو چتر   بود یبعد کل موهام  لخت شالق  قهیدق30موهام شدم 
بود وبرداشتم   یپی که پشت بلند وجلو کوتاه وز یمحکم باالسرم بستم مانتو بادمجون یارو دم اسب 

ومشغول  ستادمیا نهیلباسامو تنم کردم جلو ا دمویپوش موی مشک یجذبم تاپ حلقه ا  یمشک باشلوار
  دمیپشت چشمام کش یبه پوستم زدم خط چشم  دنباله دارکلفت  مویشدم کرم ضدافتاب رنگ شیارا
ساعته  24  عیرژما دمیبه گونه هام کش مویکردم رژگونه قهوه ا یموژه ام خال موتویمشک یلیاکل  ملیر

 شدم    یسه بارکارمو رولبام تکرارکردم اوممم عال  دمیماتمو برداشتمو به لبام کش  یلیاکل  یبادمجون 

 برداشتمو ازاد انداختم موهام   مویل یکارشده اکل ریحر شال

تودستم    مویگذاشتم گوش فمیتو ک   ازمویموردن  لیستمو برداشتمو تموم وسا ی وکفش بادمجون  فیک
بود بدون  دهیکه فقط لباس پوش الیل دنیباد رونی گرفتم باعطرموردعالقم دوش گرفتم از اتاق زدم ب

مهراد بهش   نهیشدم واسه ا ششیتواتاقمو مشغول ارا  دمیاخمام رفت توهم دستشو کش شیارا چیه
به لباش   یمداد یرژ بادمجون  هی  دمیبه موژه هاش کش  ملیر دم یبراش کش یف یخط چشم ظر رندهیگ

 دم یکش

 توصورتشو با لبخند گفتم  ختمیبراش ر یموهاشو چتر  کمیشد   یعال

 مثه ادم  یحاال شد-

 همه اماده بودن میهم ازاتاق خارج شدکردوبا یقشنگ خنده

 وکفش   فیازمانتوشلوار تاک میزده بود پ یهم ت یکپ  الیل منو

 باحال شده بود   یلیخ

  شیبودبدون ارا  دهیمانتو کرم کوتاه پوش هی یشاد

 تنش بود  ی کاربن   یمانتو اب مامان

 که به مهراد افتاد نفسم رفت چقدرخوشگلوجذاب شده چشمم
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 تنش بودموهاشو روبه باالحالت داده بود دکتونی باشلوارسف  یمشک شرتیت هی

 دست تودست اخم کردولب زد الیمنو ل دنیباد

 دی ری م یچه خبره عروس-

 بهش نگاه کردمو پوزخند زدم  فقط

 نگاه کردمو لب زدم الیل به

 ابرم ی  یایالمیل-

 س لب زد باتر  الیل

 ی لیشا میبر-

  زدی توجه مهراد ازکنارش ردشدم بغض گلومو چنگ م  یدادمو ب  سرتکون

 کردم که بغضم نترکه اخم

 م یدیکفشامونوپوش

 روشن کردمو شماره اژانسوگرفتم  مویگوش

 گرفتم  نیماش هی

 مامان لب زد  که

 بااخم لب زدم  می رفتی بامهراد م یل یشا-

 م یمحتاج ش یمگه اژانسامردن که به کس-

 بود ستادهیلبشو گازگرفت مهراد پشت مامان ا مامان

 گنیوغزاله م الیکه ل یبهش زدم و باحالت سرد یبهم زل زد پوزخند  تی حرفم باعصبان نیا دنیباشن 
 نگاش کردم   شمیواقعا ترسناک م
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 بااخم وتعجب زلزد بهم دی حالت نگاهمو د یوقت

 سردبهم نگاه کنه  تونهیقط خودش مهه فک کرده ف هه

 شدم  نیبرسرمنه احمق که عاشق ا خاک

 روگرفتم بغضم درحال بازشدن بود   ازش

 سنگ مغروردارم  نی که نسبت به ا یمتنفرم به خاطرعشق ازخودم

 اومد  نیماش بالخره

 نگاه کردمو لب زدم  الیمامان ل به

 اد یباماب  دیدیاجازه م-

 لبخندزدوگفت 

 د یاگه شلوغ نکن -

 دادمو لب زدم  سرتکون

 دم یقول م-

 باشه تکون داد یبه معن  سرشو

  م یشد نیباهم سوار ماش  دمویالروکشیل دست

 حرکت کرد   نیوداد وماش یبه پنجره زل زدم مامان ادرس پارک شهرباز  ساکت

طرف واسه   هی مجهز بود  یلباز یقسمت شبه وسا هیبزرگ که   یلیپارک خ  هیبه  می دیساعت رس  مین بعد
 نشستن

 ازش پره  یل یاومدن بهش نگاه نکردم دلم خ هیکه مهراد وبق  میراندازشدی پهن کردن ز مشغول

 خورم ی نکنم بهتره کمترحسرت م نگاش
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 م یکنارهم نشست همه

 نگاه کردمو لب زدم الیل به

 میر یچندتا عکس بگ میبر-

   میگرفت یوچندتاسلف  میستادیا قیاالچ  هیکنار میدادازجامون بلندشد بالبخندسرتکون

فردروبه روم کم مونده بودشاخ   دن یسرجامون که باد می برگرد میخواست مویگرفت یچندعکس تک بعد
 ارم یدرب

 کرد ی کارمی چ نجایا نیا

 باتعجب لب زد  الیل

 ه یک نیا یل یشا-

شب منو  اداونیروگونم گذاشتم هنوز یل یس یرفت توهم بانفرت بهش زل زدم دستموجا  اخمام
  برهی تاجنون م

 نگاه کردمو لب زدم  الیبه ل  شرفیب اشغال

 خوردم  یل یکه به خاطرش من س فهی اشغال کث هی نیا-

 گفت  البااخمیل

 چراانوقت -

 چون مزاحمم شد -

 ییی چ-

 دنش یکه تهوع گرفتم ازد میابریب  الیخ یب-

 اومده بودن یچهارنفر  بازم

 هه 
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 میکنارهم نشست میازش روگرفتمو باهم به سمت خونواده حرکت کرد بانفرت

 روزخوب کنار دوست وخواهر گلم هیکامنت زدم  رشی کردمو ز نستاپست یتوا  عکسامو

 سرمو اروم باال اوردم  ییسالم مردونه اشنا دنیمشغول کردم که باشن یباگوش خودمو

  یمن کدوم گور  یکردی م میشانساروتقس یشم اخه خدا داشت  یرفت توهم امروزقراره فقط عصب  اخمام
 مهراده  ق یهمون رف نیا نجاسیچراا گهید نیبودم ا

 بااون نگاه هاش   یشب عروس تواون

 پووووووف 

 نداشتم الی از ل یاخم کردم منم دست کم نشیدیباد الیل

 بالبخنداومد طرف مامان یدار  ییبشرچه رو نیا اما

 توجه کردم  پشیت به

همرنگش موهاشوباالزده بود چندتاتارازموهاش توصورتش افتادبود  شرتیبات  یر یشلوارکتون ش هی
   قرارمنیدل ب ینه برا ربودامای جذابونفس گ

 کردولب زد  یسالن گرم دنش یباد مامان

 ن یمابش شیاپی پسرم ب یخوش اومد-

 د یشمابگ یچشم هرچ-

 شه یسبزم ادسرراهشیمارازپونه بدش م  ایب

 نهیمابش شیپ  یدعوت کرد ناسورویدا نیا یکار ی بمادرمن مگه  اخه

اون  یمل  میبودم درحدت  یما بودنشست عصب یروبه رو  قایخندون وخوشحال کنارمهراد که دق  یلیخ
 چلمنگ   نی از ا نیازاون کثافت ا

 پوووووووووووووف 
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 کردم  پیتا یشاد یبرا

ازجاش   عینگران نگام کردوسر امی باخوندن پ یشاد ست یمن حالم خوب ن م یبگرد کمی  میپاشو بر-
 کردم  النگاهی پاشد به ل

   خورهی جمع بهم م نیحالم ازا میپاشو بر یایاگه م-

 م یباشه بر-

  قیعم یکردم نفسا یپل یکالم یاهنگ ب میازجمع فاصله گرفت یوباشاد می ازجامون بلندشد باهم
 لب زدم  وگذاشتمیال ینداشت عصب  دهیفا یتااروم شم ول   دمیکشیم

 حالوروزاالن منه شونی نیبب   ادیبدت م یکه ازهرک هیروز گندروز هی-

 کردم  وقطعیال

 منم خندم گرفت باخنده لب زدم   رخندهیزدن ز  الیول یشاد

 گمیدروغ م -

 نچچچچ -

 ننننن یافل-

 دم یمنفورشو شن یبگم که صدا یز یچ خواستم

 سالم-

 نگاه کردم  پشیطرفش به ت میبرگشت همه

  یجذابش کرده بود بو  یلیبود که خ ختهی حالت کج ر دموهاشویسف رت ش یبا ت   یشلوارکتون مشک هی
 عطر خوشبووگرمش مشامم وپرکرد 

 لب زد یبالحن سرد یشاد

 د یسالم بفرما -
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 شدولب زد رهی من خ به

 ی بکنم تاتومنوببخش  یبخدامن شرمندم ببخش منو حاضرم هرکار -

 باتعجب نگام کردن   الیولیشاد

 ونفرت  لب زدم  بااخم

 رمیگیکه به ناحق خوردمو ازت م  یل یانتقام اون س وفتهیچشمم بهت ن گهید کنمی فقط ارزوم-

 روزباش  منتظراون

 نگام کردولب زد  یباناراحت

 دردگرفت  یل یخ-

 بغضکردمو بابغض لب زدم   یمحبت ی لحن ناراحتش دلم براش سوخت ازب دنیباد

 دبرام گرون تموم ش  یلینه خوردشدنم خ  یلیس-

 بزن توگوشم  ا یاصن ب  یکنم تاتومنو ببخش یحاضرم هرکار -

 زدم  لبخندزدمولب

 دمت یبخش  یمونیپش دمیفهم ستی الزم ن-

 کن  فراموشش

 نگام کرد  یباخوشحال

 زد  ولب

 دوست دارم  یل یخ-

 نگاش کردم  شوکه

 بهم زد ولب زد  یاون چشمک  یمثه من شوکه ازحرفش بودن ول المیول یشاد
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 فعال-

 که گفتم کردنیهنگ نگام م یالوشادیل

 زد    یلیبود که مامان اونشب بخاطرش بهم س یهمون نیا-

 اخم کردولب زد  یشاد

 چه خوشگلم هست -

درحال کباب زدن جوجه   قشیکه متوجه شدم مهراد ورف هیبق  شیپ میباهم برگشت میکرد یز یر خنده
 شترشد یمن اخمشون ب دنیبودن واخماشون بدتوهم بود باد

   ضارویشفابده همه مر  ایخدا دیرباالپ  ابروهام 

  یول دیلرز یبدبخت شدممممم دستام م  ییمن بارهام حرف زدم وا دنینکنه د دیلحظه تنم لرز هی
مانشستن   یرب رهامو دوستاش اومدن روبه رو هینشستم بعد هیخودمو خونسردنشون دادمو کناربق 

 زد   یومشغول کباب زدن شدن رهام بهم چشمک 

 ازخجالت گازگرفتم  لبمو

 خدااااااااا یا میدار یسروسر  نیمن وا کننیم نافک یاالن ا اابوالفضل ی

 خودموخفه کنم اههههههههههههه  خواستیبودمو دلم م کالفه

  ع ی ال مردن بودم سراومدن طرفمون غذارو گذاشتن روسفره ازاسترس درح یبانگاه برزخ  قشیمهرادورف 
بهش    یکنارمون رهام اخم کردعصب  قشیبانشستن مهرادورف  دمینفس سرکش هیپردوغ کردم و وانمویل

 اشاره کرد   قشینگاه کردم که به مهراد ورف

 پرروشد پووووف  دمیخند  ابهشیبهش رفتم ب یغره ا چشم

سرموبلندکردم  روخودم حس کردم   ینگاه ینیکه سنگ  خوردمیغذامو پشت سرهم م یدولپ باحرص
بهم زد امروزهمه  ینگاش کردم که چشمک یمهراد که بالبخند بهم زل زده بود باگنگ قیرف دنیباد

 پوووف   زننیچشمک م
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 بلند گفت  یکه باصدا نیسرموانداختم پا  عیسر

 مادر -

 جان پسرم -

 خواد یدخترخانومتون کباب نم-

   یگیومیک-

 دیبه من اشاره کرد مامان بالبخندپرس باانگشتش

  یخوای جان کباب م یل یشا-

 لب زدم   باحرص

 اره -

 لبخند زد  طنتی دست مردونش نگاش کردم باش دنیکباب جلوم گرفته شد باد خیس هی

 میخورد ییکردموتشکرکردم مشغول خوردن شدم بعدخوردن غذا چا اخم

 سررفته بود لب زدم   حوصلم

  اوردهیپاستور ن  یشکیه-

 بالبخندگفت  قشیبهم زل زوداما رف مهرادبااخم

 ارم یهست االن م نمیمن توماش -

 باپاستور اومدلب زد  قهیبعدچنددق  نشویسمت ماش رفت

 ی بلد یباز  حاال

 دادم  باغرورسرتکون

 زدم  ولب



 عشق  ینجوا

112 
 

 درصدفک کن بلدنباشم هی-

 گفت  یوپهن  بالبخندپت

   یچندمرده حالج نمیبب  میکن  یدست دونفره باز  هیپس -

 سرتکون دادم  بااخم

اس تودستم خوشحال شدم   دنیباد میومشغول شد میدی برگه اروچ میهم بافاصله کم نشست یرو روبه
  کردنیاماباغروربهش زل زدم همه به مانگاه م

 برگ بود که بامهارت بردمش  نی من جلوبودم اخر میشد مشغول

 مو لب زدم نگاش کرد  لکسیر یل یخ  یول شدمیذوق مرگ م داشتم

   یخر یم میخواست  یلوهرچیوسا طی خب بازنده شام امشب بعالوه اش وبل-

 سرخوش کردولب زد خنده

 چشمممم -

 نشستم که لب زد یکنارشاد رفتم

 ولللللل یا-

 صورت قرمز رهام رولبم خشک شد  دنی که خندم باد دمیخند

نه تکون دادم که ازجاش بلندشدوبه طرف ماحرکت   یکرد ازجام پاشم بااخم سرمو به معن  باابرواشاره
 زدم   دمولبیازجام پر عیکرد سر

 پاشوو  یشاد-

 شده  یچ-

 دارم  ییدسشو-

 بادورشدنم  میباخنده ازجاش بلندشدوباهم از جمع دورشد میباخنده نگام کردن شاد همه
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 کردم  فیتعر یشاد یازجمع موضوع اشاره رهامو برا  بادورشدنمون

 بااخم لب زد   یشاد

 غلط کرده پسره شلغم -

 شانس ندارم که یهووف شاد-

 دم یشوشنیعصب یخواستم حرفموادامه بدم که صدا 

 ی ل یشا-

 طرفش  میبرگشت

 لب زد   یعصب ی صورتش  بهش زل زدم که باصدا دنیباد

 ینشست شرفیچراکناراون ب-

 براخودش  گهیم یچ  نیاخمام رفت تو ا می اندازه کاسه نگاش کرد یماباچش یشاد منو

 زدم  لب

 ی من  کارهی توچ-

 گفت  یحرفم چشماش قرمزشد وبالحن ترسناک  نیباا

 اره تمیکه من ک-

 زدمو لب زدم  یپوزخند یبانترس 

کارعاشقانه  میکرد یباز  یبعدشم کورکه نبود یشیم یرت یبرام غ یمن هیک یهوابرت داشته فک کرد-
 که  مینکرد

   اتوی شناسمیمن نگاه همجنس خودمو م-

 کرد یجورخاص نگاه م هیتورو اون
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رودرحد خودم   یا گهیپسر د چینگاش کردم من نه تونه اون نه ه  یمگه منم اونجور  یخب که چ-
ت  باها   ینجور یا گهیاونوقت د یار یاداها برام درب نی ازا یبخوا گهیکباردیپس بروکنار اگه  دونمینم

  انهی تهیحال  زنمیحرف نم 

  می نیب یزود همو م  یل یخ-

 لبخندزدن که لب زدم  دنمیبه جمع همه باد میبرگشت یزدمو باشاد پوزخندبهش

 میتارداشت یکاش گ -

 گفت  یمسخره ا  مهرادباحالت

 ی بزن  یمگه بلد-

 پوزخندزدم   بهش

 تارمویکاش گ تاریتورفتم کالس گ یکه بلدم دوسال کالس رفتم اقا ازعشق تو باهربدبخت معلومه
 ف یشمال ح اوردمیم

 لب زدم  یز ی مسخره ام بالحن

 بلدم  یبااجازه بزرگترا بله بلدم دوساله حرفه ا-

 خوشحال بهش چشم دوختم  قشی شدنش توهم گره خورد که باحرف رف عیاز ضا ابروهاش

   تاراوردمیمن گ-

 گفتم  عیسر

 ش یاریب شهیم-

 سرتکون داد   یجذاب بالبخند

 وداددستم   تارشواردیگ نشیازماش

 زدمو لب زدم  تاریحسود باگ  یصاف کردمو اهنگ بهنام صفو صدامو
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 ته یزندگ یتو یک

 ته یخستگ بونهیسا

 تموم قلبشونشون داده به تو یک

 قلبتوووو  گرفته

 تحملم کمه  من

 نگوکه حقمه توروخدا نرو  

 عاشقونه باتوبودمو یعمر  من

 بانبودنت وجودمو  یسوزوند 

 کن حسودمو  الی خ بذارهمه

 که عاشقه یبه حالو روز مرد  بخندن

 سابقه  هیشب یهنوزهمونجور 

 دل کندن قیازغم دقا رهیگیم دلش

 توواشه  ی حاضرم هنوزم چشم به جاده بدوزم تاکه چشم تارمن توچشما من

   ادی ب گهیبارد هی خوادی قم معاش قلب

 دلتوجاشه  یتو

 عاشقونه بوتوبودمو  یعمر  من

 بانبودنت وجودمو یسوزوند

 کنن حسودمو الی بذار همه خ 

 که  یبه حالوروزمرد  بخندن
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 سابقه هیشب ی هنوزهمونجور  عاشقه

 دل کندن قهیازغم دقا رهیگیم دلش

   زدمیبستم اهنگ شو م چشمامو

  خوردی روگونم سرم اشکم

دورم نگاه کردموبالبخندسرتکون دادم که  تی باتعجب به جمع غی سوت ج دنیکردم که باشن اهنگوتموم
 مهراد لب زد  قیرف

 اهنگ درخواست داد شهیم-

 دادم ولب زدم   بالبخندسرتکون

 وبذاریال میباگوش یشاد-

 داد   سرتکون

 دوست مهراد که

 زد  لب

   یزمان وسفی ی زخم عاشق-

 دادم ولب زدم  سرتکون

 شروع کن  یادش -

 اهنگش یکردم به اجرا وشروع

 جا فقط  هیاز

 یروزاتوشب کن   ینیشیم

 خواد یدلت نم گهید 
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   یکنیکه فکرشم نم یخور یضربه م یازاون یکن یعاشق 

  ییکه تنها  یرسی م ییرفتن حاضره به جا یخاطره نبض قلبتم برا ای دن هیو یمونیجافقط خودت م  هیاز
 بهتره   یلیواسه توخ

 زود    یلیخ  دهیکه باخته بهاخرخط رس یاون ادم یشیکه باتموم وجودعاشق بود م یاون یشینم گهید

 هی په زخم دل خراش  یدونینم یزخم عاشق هیغم توچشمات ازچ نیا پرسهیم رسمی م یهرک به

 زدمو تموم کردم اهنگشو

 کردن ی م فیوازم تعر زدنیدست م همه

 احمدسولورو زدم  یاهنگ عشق مجاز  تاریباگ هوی

 زدم  لب

   یعشق مجاز  یاها

 یمنو ندار  گهید

 ی اخه عشق منو بباز  یگرفت چقد

   یعشق مجاز  یاها

 یی اله  ادسرتین

 ی زنده باش  یش سرت بمونه تاوقت هیسا

 برگردم    ییتنها خوامی م مویکه رفت  یخاموش خطم راه گهید رفتم

 سردردم   لیدل یاها

 خودمن ادمت کردم  یفهمی م یفک کن کمی بدعادت کردم  خودم

 میصداخوند کیهمه باهم  نجایا
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 یمنو ندار  گهی د یعشق مجاز  یاها

   یاخه عشق منو بهباز  یچقدگرفت

    یزنده باش یش سرت بمونه تاوقت هیسا ییاه ادسرتی ن یعشق مجاز  یاها

   ختیریاراده م یب  اشکام

 غم عالم تودلم نشست  کردیمهراد که بااخم بهم نگام م  دنیباد

 بود بالبخند برام دست زد  ستادهیاونطرف ترا رهام

 مهرادم بهم لبخند زد دوست

 مینشست  کمیدادمو  تاروبهشیگ

 شب بود7  ساعت

 پاشدمو لب زدم  ازجام

 ی شهرباز  کمی  میبر-

   قشیبا مهراد ورف  الیول یجوونا سرتکون دادن منو شاد همه

 م یحرکت کرد  یفروش طی طرف بل به

طرف    میاول رفت مویگرفت گهید لهیوس  یتونل وحشت وکل چهی سورتمه وبشقاب پرنده و قا طیبل
من وسطشون نشستمو دست   می سمت راست نشست یالوشاد یمنو ل  میبشقاب پرنده از پله هاباالرفت

 هردوتاشونوگرفتم  

 النشستنی کنار ل قشمیورف مهراد

 خندم گرفت  قاش ی رهام ورف دنیباد

 اوردم ی خودم نرو به

 نشستن وبالخره شروع شد   قشیکنارمهراد ورف اونام
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  یالوشادیدست ل دمیکش یبلند  غیج  رفتینواونورم یتندا یلیبعدچندلحظه خ  یاروم بود ول  اولش
 وفشاردادم 

 وحشتناک بودکه نگو اونقدر

به طرف   اوردمیبه روخودم ن یول  رفتی م جیسرم گ میاومد نی تموم شد ازپله هاپا قهیدق5بعد  بالخره
 م یرفت  چهیقال

 نگاه کردمو لب زدم   الیول یبه شاد شدنی کال چهارنفرجام میرفتیدم یدوبه دوبا چهیقال

 اد یبامن م یک-

 هردوتاگفتن 

   میایمانم

رفتمو سرجام نشستم    چهی قال یهوف باچشم غره به طرف پله ها کارکنمیمن االن چ واخب
 دنیسوارشه که باد ادیدخترب   هیکوپه نشستن منتظربودم  یکی ن تواو قشی مهرادورف  هیبعدچندثان

 بهم زدوگفت  یرهام کنارم شوکه نگاش کردم لبخند

 ی تعجب کرد-

 میبود نی پا قایماکه دق یحرکت کرد جا چهیبگه که قال یز ی اره تکون دادم خواست چ یمعن سرموبه
  الیول ی که شاد میزدم اونقدرباالبود یف یخف   غیباال ازترس نفس بنداومده بود ج میعوض شد ورفت

 دمیدیکوچولو م یلیروخ 

   میوفتینکنه ب  واخداا

رهام بهش نگاه   یباترس نگاه کردم که باصدا کردنینگاه کردم که بااخم بهم نگاه م قشیمهرادرف  به
 کردم 

  شهینترس االن جامون عوض م-

نه تکون دادم که جاهامون عوض شد   یم نگه داره سرمو به معنبگ ست یحالت خوب ن  اگه
به غلط کردن افتاده    یواقع یبودم به معن دهیترس بیعج کردی دستموروقلبم گذاشتم واقعا قلبم دردم
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باقرارگرفتن   زدیکه مثل ناقوت مرگ تندتندم دمیشنیقلبمو م  یبودم وجرئت اعتراضم نداشتم صدا
بااسترسوترس   ویکردمو رفتم روال  موروشنینفسمولرزون فوت کردمو گوش باالتوقسمت  

 مشهودتوصورتم لب زدم 

 وفتمیدارم پس م یل یخداوک یعنی-

 وچرخوندم ولب زدم   نی دورب

 واقعاوحشتناکه وحشتناک -

 کردمو که رهام لب زد   وقطعیال

 نمت یبب -

 ب زدم  صورتم اخماش رفت توهم بادلهره ل دنینگاش کردم که باد باتعجب

 شدهیچ-

 زد  اخمولب

 ی ر یگ یومیال تی وضع نیوتوا یکن یسکته م یرنگت مثه مرده هاشده دار -

 زدموگفتم شی به نگران یلبخند

 ده یم فیاخه ک-

 زدولب زد  یطونی لبخندش

 م ینجاباالبمونیداره فکرشوبکن برق بره ا فیک یل یخ-

 نگاش کردمولب زدم  باترس

 ترسم ینه توروخدانگوم-

 کردم   یدشوخیقربون دل کوچولوت برم من ببخش-

 ن یزدموسرمو انداختم پا  یلبخندخجول
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 زدم  لب

 وحشتناکه وحشتناک   کنمینم  نوتجربهیا چوقتیه گهید-

 طرفش نرو  گهیاره د-

پسره خوردبهم وَتق افتادم   هی هوی رفتی م جیسرم گ میشد ادهیدادم بالخره تموم شد پ  سرتکون
 قیدادرف یکردم پاشم که باصدا یداسعیوداد وب غ ی ج یباصدا کردیبدجورکمروپام دردم نیروزم 

 اون پسره ارو تومشتش گرفته بود داد زد قهیمهرادکه 

   شرفیب یمگه کور -

 نشد  شی زیحاالچ دیببخش-

 گمشو  نداختمتیبه گوه خوردن م شدیم  شیزیاگه چ-

   پسرورفت

 ازجام پاشم که باداد مهرادسنکوب کردم وتوهمون حالت موندم خواستم

 ازجات بلندنشو -

 نگاه کردم که باتمسخرگفت   بهش

 جان ی عرضه وترسوهاروچه به ه یاخه ب-

 عرضه ترسو!!!!!!!  یب

روگلوم   یدست کردی نگاه کردم بابغض نگام م یشکستن غرورم قلبم گوشموکرکرده بود به شاد یصدا
مهرادو نگاه   یمهراد باحالت عصب  قیدورم نگاه کردم رف  ی بغض نداشتم به ادمابود که   بیعج  دمیکش
 کردیم

مهراد نگاه  یقرمزشده لبخندزدمو ازجام بلندشدمتوچشما تی از عصبان دمیرهام نگاه کردم که د  به
 کردم و لب زدم  

 ی مرس-
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ته بودم ازشون که ازحرفش گرف یلبخندازرولبم بره باانرژ  نکهیبدون ا کردنی باتعجب نگام م همه
 توقلبم حس کردم  قیدورشدم ازجمع فاصله گرفتم وتازه حس سوزش عم 

 د یچی توسرم پ حرفش

نگاه کردم به خودم لبخندزدم   نهیرفتم به خودم توا سی کردم به طرف سرو ی وخنده تلخ  لبخندزدم
 خارج شدم  سی وازسرو

 نه ناراحت بودم نه خوشحال   گهیلبخند رولبم نبود د گهید

   یحس چی نداشتم ه یحس چیه

رهام دوباره نشست سرجاش نگران بهم نگاه کرد فقط   قهیرفتم سرجام نشستم بعدچنددق یباخونسرد
 نشستن کنارمامان  قشیبهش نگاه کردمو مهرادورف

 ردمو تمام نگام کرد فقط نگاش ک  یحالم باتعجب و نگران  دنیمن نگاه کرد بهش نگاه کردم باد به

شدم بعدخوردن شام    یاروم مشغول خوردن ساالدماکارون یل یشد خ دهیزن عمو سفره شام چ باحرف
که مجبورشدم   یطور  دیکش  یقیرعم ی لحظه قلبم ت هیازجام بلندشدمو شروع کردم به قدم زدن 

 دستموروقلبم گذاشتم به اسمون نگاه کردموزمزمه کردم   نمیاونجابش کینزد مکتی رون

 دلشوداشته باش  یااهویخدا-

   نیپا سرموانداختم

خسته شده ازبس توگلوم  گهیهه اونم د ستیکنارم نبود کنارم ن شمیهم قی بود امشب رف  بیعج
ومشغول  دمیخر  یبستن هی یفروش  ینشست ازبس حرف خوردم ازجام بلندشدم ورفتم طرف بستن

 مهراد روبه من لب زد   قیبرگشتم به جمع که رف یخوردن شدم بعدخوردن بستن

 م یاش بخر میخانوم قراربود بر یل یشا-

 زدمو سرتکون دادم  یحس   ینگاه کردم ولبخنداروموب  بهش

 زدم  لب



 عشق  ینجوا

123 
 

 اره-

 میپس بزن بر-

 بهم اشاره کردکه برم  یشاد

  یحرف  چیبدون ه میپارک رفت کینزد یازجام بلندشدمو همراهش به طرف آش فروش  یخنث   یلیخ منم
 کاسه بزرگ اش خوردم   هی میبرگشت میاشوگرفت

 مهرادچشم دوختم لب زدم  قیبه رف  وبالبخند

 دستتون دردنکنه  -

 زد ولب زد  یلبخندم لبخندبزرگ دنیباد

 نوش جونتون -

 که مهراد گفت  میجمع کرد  لویکردن وسا یهمه اظهار خستگ نکهیبهش زدم بعدا یا گهیلبخندد

 ادی زن عموبامن م-

 لب زد  دوستش

 انیمهرادجان تونگران زن عموت نباش اونابامن م-

   اری اروب هیادتوبق ی تعدادتون ز شما

 سرتکون داد مهرادبااخم

 رسونهی واقعاازش ممنونم که گفت ماروم میجنتلمن شد یاقا نیسوارماش

 می نزد یحرف تاخودخونه

 حس از   یشدمو به طرف خونه رفتم ب ادهیپ نی لب از ماش  ری ز باتشکر

عوض کردم رخت خوابمو  پهن    یتاپ شلوارک نخ هیراست رفتم تواتاق لباسموبا  هیباالرفتمو ها پله
برداشتمو عکس خودمو مهراد نگاه کردم اشک ازچشمام پرت شد    مویگوش دمی کردم  وتوجام درازکش
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به خودم بقبولونم که عاشقش نباشم اشکامو پاک کردم    یدوباره بغض توگلوم نشست چجور  رونیب
 وارداتاق شد وامد کنارم بغلم کردولب زد یکه شاد

 نکن  تی انقدرخودتو اذ یل یشا-

 شدن  ریسراز اوردنویلبخند زدم که اشکام طاقت ن بهش

 ولبخندلب زدم  بااشک

 ه یبرام کاف نیاون دوسم نداره هم یشاد-

 رون ی ازجاش بلندشدو رفت ب عیسر  دمیاز تندتند قورت دادن اب دهنش فهم نوی بغض کرده بودا یشاد

 دن یخواب عیهمه اومدن وسر بالخره

پاک کردم شالوروشونه   شمویبه سرم زده بود ازجام بلندشدم بادستمال مرطوب ارا یخواب یمن ب  یول
 وونیرفتمو روا  رونی مطلق بود اروم ازدرب یکی برهنه م انداختم وازاتاق خارج شدم خونه توتار یها

باترس چشم بازکردم   یگرم کس یکردم وچشمامو بستم باحس نفسا یپل یاروم  کالمینشستم ب
 مهراد نفسم باالاومد  دنیدبا

 کم کنارم نشست ولب زد یلیبهم نگاه کردو بافاصله  خ  بااخم

 ی کن ی کارمینجاچ یموقع شب ا نیا-

   یقبل  یدفعه ها برعکس

 نگفتم هردو  یچی زل زدم بهش ه  فقط

 میکردی همونگاه م بااخم

 که نگاهشوازم گرفت   دیتوچشمام د  یچ دونمینم

  ترکهیوگرنه بغضم م  دازاونجابرمیبا

 وبغض لب زدم  یباناراحت
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 پسرعمو  ر یشب بخ -

 حرفم باتعجب نگام کرد   نیباا

 دم یرفتم داخل اتاق وبا بغض خواب توجهیبگم پسرعمو ب ومدبهشیم  شیکم پ  یلیخ

   دارشدمیمامان ازخواب ب یباصدا

 لب زدم  یحال ی باب

 به من ردادنی واسه گ یمان باز صبح شد تو اومدجونم ما-

 نالیترم میبر  دیشده پاشو اماده شو با  لیذل-

 رون ی ازجام بلندشدمو ازاتاق زدم ب یبا کرخت دیحرف تمام خواب ازسرم پر نیباا

 رفتم  سی حرکت کردم وداخل سرو سی طرف سرو به

 مربوطه برگشتم تواتاق  یکارا بعدانجام

  دمیکش موهامو بازکردم بابرس موهامو برس کش ستادمیا یقد نهیا یجلو

 یکه مدل هالل رزانومی بلند تاز یمانتو طوس هیسرم بستم به طرف لباسام رفتم   یمحکم باال یاسب دم
 نهیا یکارشده سرم کردم جلو  ی نخ دیشال سف هیبود باشلوار همرنگش تنم کردم   یبود دستش مچ

 مات به لبم زدم   رهی ت  یرژ صورت هی دمیخط چشم کلفت پشت چشمام کش هی ستادمیا

 اماده بود  لمیوسا  هیکاف نیهم خوبه

 یهمه جلو دنیباد  رونیانداختم ازاتاق زدم ب  نهیوکوله امو برداشتمو نگاه اخرو به خودم توا چمدون
 بغض توگلوم نشست  یدرخروج 

 کردم اروم باشم  یسع

اول ازهمه بغل باباجون مهربونم رفتمومحکم   ستادمی و مامان رفتم کنارشون ا یبه سمت شاد اروم
رفتمو بغلش   زمی به طرف مامانجون عز میبه اجبارازهم جداشد دمیشده اشو بوس دهیچروک یگونه ها

 د یکردم نوبت به زن عمو رس
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 هاش  هیدوسش نداشتم ازش متنفربودم به خاطرتموم کنا اصال

 بغلش کردم  یبا بغض ودلتنگ الرفتمویبه طرف ل  عیسر دمش یبوسکردمو به اجبار  سردنگاش

 ش   ی صورت خنث  دنینگاش کردم باد ی نیبالبخندغمگ دمیمهراد که رس به

 شکست   قلبم

 میباهم دست داد فقط

 ستادم یا یکنارشاد

 میازهمه ازخونه خارج شد یبعدخدافظ

 م یشد موسوارآژانسید یکفشامونوپوش  عیسر

 که حرکت کرد بغضم بزرگترشد  نیماش

 خفه شدن بهم دست داد حس

 به خودم اومدم یفرورفتم که باحس تکون دست شاد المیاونقدرتوفکروخ 

 لب زد  یشاد

 شو   ادهیپ یل یشا-

شدن بعدبرداشتن چمدوناازصندوق عقب به   ادهیبعدمن پ  ومامانیشدم شاد ادهی بازکردمو پ نوی درماش
 م یسمت اتوبوس موردنظررفت

 ساله الغر جلوموگرفت ۲۰پسر  هیازپله هاباالبرم که  مخواست

 زد  لب

 خانوم   ططی بل-

وداد   نیسرتکون دادوبالخره اجازه ورودبه ماش طیبل دنیسمتش گرفتم باد  طموی نگاش کردم وبل  بااخم
 ازپله هاباالرفتمو سرجام نشستم
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 کنارهم نشستن ومامانیبود شاد یمن تک  یصندل

 شد  یپل  یزمان وسفیزادیکردم واهنگ پر وصل مویهنزفر  مودراوردمویگوش

  هی ادمهیهست اره من  ادمیزای چ یلیصدازد اسم توروقلبم رفت منکه مثل تونبودم خ   ییجا هی یکی
خنده  ادمهیاره خوب  یاشت شهیهم  مویقهرنبود میحرفانداشت نیماکه ازا میداشت ییعالمه خاطره دوتا

 امو یتنها نیا ونتمیدل شکسته امو مد یدنده اتو چرا جواب کرد هیاتو دل 

  خوادیوم ربارونیابونوزی دلم قدم زدنامون توخ ادی به چشام نم یشکیه گهید زادی دست مر زادیپر یاها
 اد یمنو کوتاه نم سوزونهیکه هرشب م یتب داغ ادیبه مانم گهید یزادعاشق ی دست مر زادیپر یاها

عشق که  نیحال ا  یابونیخ یکوچه  ا ینشون هی یحت   یافتادم  ازپاافتادم ب ادتیزد  هرجابارون
 ی دون ینم

تالحظه اخرم   خرم ی به جون م یول  ستین یزخوب یدل چ یغصه واسه   ستی ن یزخوبی چ اربودنی دلتنگ
 یمون یتودلم م شهیتاهم

 م خوردروگونهیاروم سرم اشکام

 باش  امراقبشیب زدم خدانگاه کردمو ل یدادم به اسمون اب هیپنجره تک سرموبه

 داربودم یتاخود تهران ب  دنیکم خواب هیاز غ یاما در چشماموبستم

 کمرم درحال شکستنه   کردمی م حس

  دی خودت بر نیگفتا باماش  یبابا به شاد پوووف

  وفتهیش روش خط  ب   بای ت ترسهیخانوم گفت نه م یشاد

 دارشدن یومامان ب یشاد میک یدنزدیمسافراکم کم اماده ش زدیکمک راننده که دادم یباصدا

 بابا قدمامو تندکردمو خودمو توبغلش انداختم دنیباد میشد ادهیپ نی ازماش میدیرس  بالخره

 لب زدم   یوبادلتنگ

 ی خوب   ییسالم بابا-
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 دلم برات تنگ شده بود   یتوخوب یسالم دخترقشنگم مرس-

 یی نطوربابایمنم هم-

 میازهم جداشد یشاد یباصدا

 ر یبگ  لیمنم تحو کمیسالم بازشروع شدبابا  -

 دختر حسود  یا-

 میپرادو بابا رفت نیبه طرف ماش  مویدیخند همه

خونه  هیبه خونه مون نگاه کردم  م یشد ادهیساعت دم در خونه مون پ میبعد ن  میبابا شد  نیسوارماش
از   یکیکه تو یالملل نیسراشپزب هی  زمی عز  یتونست بخرتش بابا  یسخت یبزرگ که بابا بعد کل ییالیو

قراشد  شهی وازاونجا باهم رفاقت وشراکتشون شروع م شهیداراشنام  هیسرما هیش با ییمسابقات اروپا
 شد  جادیا ریتغ  مونیتوروندزندگ یکار کل  نیکار ازبابا وپولوجاازاون مرده باشه باا

 ناز   یل یوخ یمتر 1200خونه  هی میاومد یخونه صدمتر  هیاز

 ن ی بادوتاماش

 رستوران بزرگ که مال بابابود  هی

  میوارد خونه شد باهم

 باالرفتمو وارداتاقم شدم   چی مارپ یازپله ها عیسر

عروسک   یکمرنگ باکل  یوکمد صورت شی زارایوم  یکمرنگ بود تخت دونفره سرخ اب یاتاقم صورت  رنگ
   وتریزکامپ یلب تاب وم

 دم یکردم رو تخت و خواب خودموپرت

 وارداشپزخونه شدم   نی ازپله ها رفتم پا رونی ازاتاق زدم ب دارشدمویضعف ازخواب ب  سباح 
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گذاشتمو بعدگرم شدن سس تند    زاروتوماکروفری پ عیسر تزایجعبه پ دنیرفتم باد یزغذاخور یطرف م  به
  رونی برداشتمو نشستمو مشغول خوردن غذام شدم بعدخوردن غذا از اشپزخونه زدم ب وانیونوشابه ول

 نشسته بود رفتم طرفشو خودمو توبغل باباجا کردم tvبابا که جلو  دنیباد

 بوسه زدو لب زد  سرمو

 حال دخملم چطوره-

 یی بابا  میعال-

  انی نامیخداروشکر فرداشب عمه مونا ا-

 نههههههه یوااا

 ش یازخودراض یپسرا

 عه چه خوب-

 فعالمن برم تواتاقم خب

 بروعروسکم -

 وکالفه به اتاقم برگشتم   یعصب

 االغ عمه مونارو داره یفردا حال اون پسرا یخداااا ک پوووف

 ن یخوبه پسراش مغرورو عفاده ا  یل یعمه که خ  برعکس

 پوووووف 

 وهاکان ماکان

 سال ازم بزرگتره5 ماکان

 سال3هاکان

 اسمون پاره شده اقااومده کنهی فوق العاده مغروره وفکم ماکان
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 ختنه یوهمش دنبال مزه ر کنهی نم یفرق  رکی توس یبادلقا هاکان

 خب باز ازماکان بهتره یول

 شششششیا

 روشن کردمو به عکس خودمو مهرادچشم دوختم مویگوش دمیاوناروتخت دراز کش الی خیب

 برم چاپش کنم دیفردابا

 کنار تختم بزنم

 دم یکش میروصفحه سردگوش یدست

 دنیگذاشتم واشکام شروع کردبه بار موروقلبمیگوش

 کردم که خوابم برد  هیگر اونقدر

 

 

 

 دمیحاضراماده د و یمنگال به دوروبرم نگاه کردم که شاد دارشدمومثهیب یشاد یباصدا

 لب زدم  تی باعصبان

 چه مرگته -

 رفت توهم ولب زد اخماش 

 مدرسه یبر  یخوای خبرمرگت نم-

مربوطه  یتواتاقم بعد انجام کارا سیتوسرو دمیدو  یتوجه به  شاد یروسرمو ب  دمیکوب یدودست
و لباس فرم مدرسمو    دمیجورابمو پوش  عیمحکم بستمو سر یخارج شدم موهامو دم اسب  سیازسرو

بود باعطرخوشبوم دوش گرفتم کوله امو  رونی سرم کردم که نصف موهام ب یتنم کردم مقنعه مو طور 
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خواستم   دمیمو برداشتم و پوش یاومدم وکتون  نی ازپله هاپا  عیسر رونی ازاتاق زدم ب تموبرداش
 که اخم کرده بود دمیازدرخارج شم که باباروکنارم د

 لب زدم  لبخندزدمو

 ر ی صبح بخ  ییسالم بابا-

 زدولب زد یقشنگ  لبخند

   یر یسالم عمربابا بدون صبحونه کجام-

 باباروغرق بوسه کردمو ولب زدم   گونه

 یی باشه بابا خورمی م یز یچ هیتوراه -

 استفاده کردمو دررفتم تیبااخمو لبخند سرتکون دادمنم ازموقع  بابا

 بسم اهلل حرکت کردم  هیازخونه خارج شدمو با عیسر

جلوپام ترمزکرد لبخندزدمو سوارشدم سالم    نیاشداداشش سرتکون دادم که م ن یغزاله توماش  دنیباد
 جواب داد    ییکردم که داداش غزاله باخوش رو یبلند

 دندون پزشک بود المان بود تا پارسال برگشت  احسان

  دهیصورت  کش  بایمتوسط وز ینی درشت سبز ب یوحالت دار چشما یمشک یموها ییبای جذابو ز پسر
 که سالها روش کارکرده  کلیو ه190کمرنگ قد   یوقهوه ا یگوشت  یوپر لبا

 لب زدم   جانی غزاله نگاه کردم وبالبخندوه به

 سالم عشقم  -

 لب زدم  نوباخجالتیاحسان که بالبخند زل زده بود به من خجالت زده سرمو انداختم پا دنیباد

 سالم  -

 افتاد  یزد که روگونه ش چال کوچولو ناز  ییبایز  لبخند
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 بود  راوجذابیگ تی نهایداش ب نفسم رفت ص باصداش

 درسته  دیباش خانومی لیشا دیسالم شمابا-

 نگاش کردم  باتعجب

 کردولب زد یخنده جذاب که

 ده یچیشما توخاندان ماپ یایازخونواده ماشمارونشناسه اوازه خوب  یکس شهیمگه م-

 بهش زدمو لب زدم  یوپرناز   حیلبخندمل 

 غزل جان لطف داره به من -

 کون داد زدوسرت  یجذاب  لبخند

 لب زد یباخوشحال غزل

 گهید وفتیراه ب-

 

 سرتکون دادوحرکت کرد  احسان

 قرمز  یآئود هیخوشگل بود   نشی ماش واقعا

 نازبوددد  یلیخ

 ساعت راه بود میدوربود حدود ن کمیامون  مدرسه

 رولبام نشست   یاهنگ موردعالقه م ناخوداگاه لبخند یصدا  دنیکه باشن کردمی به مدرسه فکرم داشتم

 یی اموبند تنها اهنگ

 دنیباد دکه ید یتوصورتم چ دونمیاحسان بهش نگاه کردم نم یتوچشمام جمع شد که باصدا اشک
 من اخم روصورتش نشست ولب زد 
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 شده  یچ-

 لب زدم  باخجالت

 ی چ یه-

 زد  شترشدولبیب  اخمش

 اشکه  سی پس چرا صورتت خ-

اشک بود خجالت زده سرمو انداختم  سی حق بااحسان بود صورتم خ دمیوگونه ام کشدست ر  بابهت
 وبابغض لب زدم  نیپا

 دلم گرفته-

 گفت  یبانگران  غزل

 ی لیشده شا یچراچ-

 ازدست خودم ناراحتم کمی فقط  یچ یه-

 یواسه چ-

 احسان نگاه کردم  به

 چون نتونستم درست رفتارکنم -

 نداره دهیغصه خوردن فا گهیکه بوده تموم شده د یهرچ-

 احسان چشم دوختم چقدر حرفاش ارومم کرد لب زدم  بالبخندبه

 ن یکه باحرفاتون حالموخوب کرد یمرس-

 زدوسرتکون داد  یلبخندقشنگ 

غزاله دستمو  میوارد مدرسه که شد میکرد یخدافظ مویشد ادهیپ  نیتابلومدرسه با غزل ازماش دنیباد
 مون یشگیهم یبرد طرف جا گرفت ومنو
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 زد  لب

 ی لیشده شا یبازچ -

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

 مونی شگیدلم پره غزل امروز غروب کافه هم یل یخ-

 فعال بهش فکرنکن  گهیپس د یباشه اج -

 م یدادم وباهم وارد کالسمون شد سرتکون

 ا یجغراف یدوست داشتن یدرسا دوباره

 کردم یبه درس گوش م بالبخند

با دوغ   چیدوتا ساندو میتموم شدن کالس دست غزال وگرفتمو به سمت بوفه رفت بعد
 میگرفتموسرجامون نشست

 غزاله لب زد  هویبه خوردن که  میکرد شروع

 ی ل یشا-

 هوم-

 ازمهراد چه خبر -

 تاتونست داغ رودلم گذاشت   یچ یه یهع-

 شد    ریاز گوشه  چشمم روگونم سراز یاشک سمج  ناخوداگاه

 اشکم منو محکم توبغلش گرفت  دنیباد غزاله

 نکن  هیجونم گر یل یشا-

 زدمو اروم گفتم  یجون  یب  لبخند
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 م یباشه تنهادلخوش-

 سرکالس   میبر پاشو

 م یبر-

 م یواردکالس شد باهم

 زدم یدرس چرت م  نیتوعمرم بود همشم سرا یکالسا نی ازمزخرف تر یکی  اتی زنگ  ادب اهههههه

 میدیکه اززندان خالص شده باشن دست غزاله اروگرفتمو دو یینایزنگ خونه ارو زدن مثه ا  بالخره
 رونیب

 نگاه کردم ولب زدم   بهش

   میقدم بزن  میبر کمی ایغزاله م-

 قهیبه قدم برداشتن بعدازچنددق میاروم شروع کرد م یداد که بالبخند ازمدرسه خارج شد سرتکون
  رونیشده ب  دهیچ یزایازم  یکیبخند به غزاله نگاه کردمو اشاره کردم بال  میبود یفروش  یبستن هی یجلو

 ازمغازه ارو انتخاب کنه تاسفارش بدم 

سفارش دادم بعدازگرفتن سفارشا حساب کردنشون رفتم کنار   یشکالت  یسمت مغازه رفتم دوتابستن  به
 غزاله

به طرف    میخورد  ونوامیتوسکوت بستن  میحرف بزن میخواست یکدوم نم چیانگار ه میبود هردوساکت
هرکدوم وارد خونه   میکرد یازهم خداحافظ  میدیساعت به کوچه امون رس میبعدن میخونه حرکت کرد

کردم وبه طرف اتاقم رفتم وارداتاقم که شدم  یحوصله واردخونه شدم وسالم بلند یب میهامون شد
  ردوشیازشر فرم مدرسه خالص شدمو به سمت حموم رفتم بغض توگلوم نفسمو بند اورده بودز عیسر
  ردوشیز  یحساب   نکهیباخوردن اب سرد به تنم لرز افتاد اما کم کم عادت کردم بعدازا ستادمیا خیاب 
تاپ شلوارک   هیکردم بعدازشستن موهاموبدنم ازحموم خارج شدم باحوله خودموخشک کردم  هیگر
دم   یمشک یونیسشواربه برق زدم وموهامو باحوصله خشک کردم باکش سرپاپ دمیپوش یگردن  مزقر
وازاتاق خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم    دمیپشت چشمام کش یبستمشون خط چشم کلفت یاسب
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برگشت طرفمو    دمیبالبخند  بغلش کردمو گونه نرمشو بوس زنهاریمامان درحال اماده کردن م دنیباد
 لب زد  یدبالحن سر

 به من  یدیبازتوچسب -

  یکی رفتمو رو زی پرشده ازاشک به طرف م ینگاش کردم دستام شل شدوکنارم افتاد باچشما بابغض
بعد خوردن غذام  مهیباخورشت موردعالقم ق ختمیبرنج ر کمی توجه بهش  ی هانشستم ب یازصندل 

 ازجام بلند شدم وبدون تشکر ازش رفتم تواتاقم خودمو پرت کردم روتختمو چشمامو بستم

 یک نکهیبرداشتم بدون نگاه کردن به ا مویچشمامو واکردم دست درازکردمو گوش میگوش  یباصدا
 جواب دادم  ویپشت خطه گوش

 بله -

   یخواب  یل یشا-

 شده   یسالم اره خواب بودم جانم چ-

 مایمثال قرارداشت یل یشا-

 حرف سرجام نشستم ولب زدم   نیباا

 مگه ساعت چنده -

 قه یدق7:25-

 دنبالت  امیم شمیاالن حاضرم دیببخش  یواا-

 ام یهول نشو خودت برو کافه منم م یاج-

 باشه دمت گرم فعال  -

شستم که   خیمربوطه دست صورتمو بااب  یبعد انجام کارا سی طرف سرو دمی قطع کردمو پر ویگوش
  دی خوابم کامل پر  یزدم ول  خی یواقع یبه معنا



 عشق  ینجوا

137 
 

 هیبود  دیطرفش سف  هیبرداشتم   کهیمانتو جلوباز دوت  هی خارج شدم رفتم طرف کمدلباسام   سیازسرو
 ی طرف مشک

کش   ستادمیا نهیجلوا  دمیمانتومو پوش دمیپوش دسادمویسف  شرتیت  دمیجذبمو پوش  یمشک سلوار
 کردم  یاتومو روبه برق زدم وهمه موهامو صافه صاف شالق دمیموهامو بازکردم کلشوبرس کش

خوشگل پشت   فیخط چشم ظر هیبه صورتم زدم  مو یارو باالمحکم بستم کرم ضدافتاب رنگ  همه
 عیرژ مات ما هیبه گونه هام زدم   ممویمال یکردم گونه اجر  یوتوموژهام خال   ملیر  دمیچشمام کش

که نصف موهام  یسرکردم جور   لمویداکل یباعطرشکالتم دوش گرفتم شال سف دم یبه لبام کش  یکالباس
تودست گرفتمو از اتاق   مویچرممو برداشتم گوش یسانت5باکفش پاشنه   مویبزرگ مشک  فیک بود رونیب

  رفتمیکه به طرف درم نجوریبود هم دنید لمیکه مشغول ف دمیاز هال که گذشتم مامانو د رونی زدم ب
 لب زدم 

 رون یب رم یمامان من باغزل م-

 باشه فقط زود برگرد -

 کفشامو پام کردمو از خونه خارج شدم   عیسر

 کافه  دم یرب رس هیتند ازکوچه مون گذشتم بعد  تند

 وارد کافه شدم   عیسر

 کافه م نماش خاِص  نیا عاشق

 کننی م ییرایکه از ادم پذ ییظرفا یحت  شیداخل یتا کل نما  یرونیب ی ازنما هیکافه مشک کل

طبقه دوم مخصوص منو غزل بود ازپله هاباال رفتم به طرف   شهیبه طرف پله ها رفتم هم بالبخند
 گوشه کافه  یزا یاز م یکیرفتم  میشستیم شهیکه هم یز یم

 ز ی خدمت اومد سرم شینشستم که پ میشگیهم  یسرجا

 د یدار لیم یچ-

 دم یهستم بعداسفارش م یمنتظر کس -
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 داد ازم دورشد  سرتکون

 غزل زدم  یتک برا هی میباگوش

فرد روبه روش   دنیقرمز زده بود که فوق العاده ش کرده بوداما باد پیت هیلبخند زدم   دنشیباد که
شلوار   هیقرمز با  شرتیت  هی رشی نفس گ پی احسان بااون ت کنهی کارمی چ نجایا  نیخنده ازرولبم رفت ا

   ومدیبود چقدر بهش م دهیپوش یمشک

اخه چرا   واریکلشو بکوبم به د خواستیدلم م ادیبه غزل نگاه کردم نکنه اون ازش خواسته که ب  یعصب
 چرا داداششو همراهش اوردههههه 

 دادیلو م ویدرهمم همه چ یکنم اما اخما  یکردم اروم باشم حداقل ظاهر ساز  یطرفم سع اومدن

 ستادن یبه لب روبه روم ا هردولبخند

 جونمیل یسالم شا-

 نگاش کردم ولب زدم  بااخم

 سالم-

 توهم   شتررفتیاحسان که لبخندش بزرگترشده بود نگاه کردمو اخمام ب  به

 اومدم  رونی ب الی واقعا برام سواله باصداش از فکر وخ خندهیچرام

 خانوم  یل یسالم عرض شد شا-

 لب زدم نگاه کردمو با حرص  یبرزخ   بهش

 سالم اقا احسان  -

 هردوشون نگاه کردمو لب زدم  به

 د یبفرما-

 نشستن منم نشستم هردوشون
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 خدمت اومد   شیپ  دوباره

 لب زدم   یمنو نگاه کردم وبااوقات تلخ به

 قهوه ترک وشکالت تلخ-

 پک  سیمنم ا-

 ی شکالت ک یقهوه باک-

 خدمت که رفت با حرص به غزل نگاه کردمو لب زدم  شیپ

 غزاله قراربود منوتو -

 ادامه بدم احسان لب زد  تاخواستم

   یچراانقدر ناراحت-

 انقدر مزاحمم  یعنی

 ن یازخجالت انداختم پا سرمو

 لب زدم  باخجالت

 نه اقا احسان -

 بگم خوب گوش کن یز یچ  هی خوامیاول ازهمه م-

 ادامه داد به چشماش زل زدم که  یپرسش

   یکه اقا صدام کن  ستمیرنیمن اونقدرا پ -

 احسانم باهام راحت باش  من

 ی ل یبگم شا خوامی خانوم م  یلیبگم شا خوامیباهات راحت باشم نم خوامیمن م چون

   طونی شمادوتا دختر ش پیباشم تواک پتونیمنم دوس دارم تواک  نکهیا دوم
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 نظرت  خب

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

 باشه قبوله -

 زد ولب زد یخوشگل   لبخند

 ازحضورمن ناراحت نباش  گهیپس د-

 نگاه کردمو بالبخند گفتم  بهش

 باشه  -

  یمثل زندگ   قایکه اوردن با لذت قهوه تلخمو باشکالت تلخمو خوردم تلخ بود مثل زهر دق سفارشمونو
 من 

 جرعه قهوه م فرودادم نی با خوردن اخر بغضمو

 احسان زل زده بهم  دمیاوردم باال که د سرمو

 دم یخندم گرفت هم خجالت کش هم

 زدم  لب

 روصورتمه   یز یچ-

 زد ولب زد  ییکوچولو لبخند

 تت معصومصور یادیاره ز-

 مهارش کرده بودم سرباز کرداشک سرتق رو گونه م سر خورد یحرفش بغضم که به سخت نیباا

 لب زدم  دیلرزیکه م ییصدا با

 خوام یمعصوم بودنو نم نیمن ا-
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احسان کنارم   دنیکنارم نشست باد یک یحسکردم  هویروگونم سرخورد که   میبعد  یحرفم اشکا نیباا
 گفتم نیه

 لب زد که

 و دارن مثه تو معصوم باشن  ارز ایل یخ-

 نکن   هیگر یلیشا

 بهم نگاه کردولب زد  یعصب

 خببببببب -

 انگاربهم برق وصل کردن  دیسرتکون دادم که دستشو روگونه م کش ازترس

 اروم باسرانگشتش صورتمو پاک کردو لب زد  یلیاون خ اما

 نکن   هیگر چوقتی ه نمیاشک روصورتت بب  خوادی اصال دلم نم-

 م یرومن حساب کن منو غزل کنارت یداشت ازیبه کمک ن   هروقت

 دارم  ویکیکه منم  ستمیحرف باعث شد حس کنم که تنها ن  نیهم

خودمو کنترل کنم خودمو پرت کردم توبغلش اول شوکه بهم نگاهکرد امابعد محکم دستشو  نتونستم
 دورکمرم حلقه کرد سرمو تو اغوشش گذاشتم ولب زدم  

که  یمرس  یکنیکه کنارم غزلم توهم مثل اون ارومم م یت ارومم مثل زمان چراانقدرکنار  دونمینم-
 ی پشتم

 که سرمو از تو اغوشش جداکردولب زد   ختیازچشمم رولباسش ر یاشک  گهید قطره

 نکن  هیگفتم گر-

 دادم که لب زد سرتکون
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  دقبولکریدربند چطوره به غزل نگاه کردم که باچشماش ازم التماس م  میاخرهفته بر گهیخب غزل م-
 سرتکون دادم لی دل نیبه هم ومدبرمی کنم منم بدم نم

 خونه دبرم یاالن با یباشه ول-

که پخش   یپخش وروشن کرد که بااهنگ میشد  شیسواربنزمشک رونیب میدادوباعم ازکافه زد سرتکون
 خت یشددلم ر

 بادل من  ینجور یا نکن

 قاتل من  ینجور یا نشو

 دل بدم جز دل تو یک به

 جزدل من یدیتودل م که

 دل بدم جزدل تو یک به

 جزدل من یدیتودل م که

 ازدل من دلتو  نکن

 بندبه تو  هنوزفکرمن

 ازدل من  یشیچراردم

 بدبودم بادل تو  مگه

 عاشق من شهیم یک گهید

 من شدم عاشق تو یوقت

 توام انقددلتنگ

 تنم  یگرفت بو هیگر

 غمو  نیا ارهیخدان
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 دشمنم  یبرا یحت

 پاره نشد   دیمورس به

 ونمون ی رابطه  م نیا

 فراموشم نکن  منو

 جنون  هیتنهام نذاربا 

 عاشق هیکار نیتر سخت

 دلبند  هیاز دنیبر دل

 راحت بود که فرهاد اگه

 کند یکوه ونم هی دل

 باش  ادمنی ی هست هرجا

 کاش  یحرفموا یبشنو

 نگم دردودالمو  که

 چراغاش   ابونویخ به

 غم دوره کرده  دلمو

 ردهدوره گ هیمن  اسم

 گردهیبرنم یتونگ  یتاوقت  رهیم انقده

 کرد ی اهنگ حرف دل من بود بغض تو گلوم داشت خفه م م نیا

 شدمو لب زدم  ادهیپ  نیاز ماش  عیخونمون سر دنیباد

 داخل بچه ها   دیایب-



 عشق  ینجوا

144 
 

   نمتیب یبرواخرهفته م  یمرس-

 ی اعلیپس فعال -

 ی اعلی-

 داخل خونه  رفتم

 ویچقدردلم گرفته خدادلم کس د یدادمو رفتم تواتاقم بغضم ترک ینیسالم غمگ یمامان وشاد دنیباد
 منوووووووو  خوادیههه نم خوادیکه متو نم خوادیم

 دل الکرداررررررررررر  نیبفهمم کاش بفهمه ا نیبشه ا کاش

حسرت   یبا کل  دمیلباسامو عوض کردم روتخت درازکش  حوصلهیبدجور دلم گرفته بود ب کردیدردم قلبم
 به خواب رفتم  

اماده شدم به سرعت نورازخونه خارج شدم و به طرف مدرسه   عی سر دارشدمی ب یشاد یباصدا صبح
 حرکت کردم  

 باسرعت وحشتناک به طرفم اومد انگار به پاهام وزنه وصل کردن  نیماش هی هویبودم که  توفکر

 طرفم  دیمنو پرت کرداونور خودشم پر یک ی هویازجام برم اونورتر که  تونستمیسانتم نم هی یحت

 مهراد بهت زده بهش نگاه کردم که با دادلب زد  قیرف  ریام دنیبرگشتم طرفش که باد شوکه

 هاننننن   یچراحواست نبود مگه عاشق -

 لب زدم  غیخودم اومدمو باج  هوبهیلحن حرف زدنش بد بود که  انقدر

  یبه توچه مگه توفوضول من-

   یشوهرم  یداداشم یننم یبابام 

 هاننننننن یمن  کارهیتوچ

 داغون ازکنارش رد شدم  بااعصاب
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 اهههه  دونمیچم  کردی کارمی نجاچیا نیا

حوصله کل زنگارو تحمل کردم اصال   یب  دمیفکر کردن شدمو به راهم ادامه دادم که بالخره رس الی خیب
 قراربود باهاش دردودل کنم روزی ازش دلخوربودم مثال د یلینگاشم نکردم خ  ی با غزل حرف نزدم حت

ازمدرسه خارج شدم اروم قدم زنان به طرف خونه   رونی زنگ خونه اروزدن ازکالس زدم ب نکهیهم هه
 خونه  دمیرس  قهیرفتمو بعد چند دق

 رفتم تواتاقم لباسامو عوض کردمو خودمو پرت کردم روتخت راست  هیوخسته  حالیب

 بستم چشمامو

 مامان چشمامو بازکردم  یباصدا

 ادای تو قراره عمه ت ب  یخوابی پاشو چقدرم یل یشا-

 گفتم   یباحالت زار  دم یکش یکالفه ا پووف

 دارممممیبااااااااشه من ب-

امشب اماده کردمو  یکه برا ییلباسا  ربه گفتم بعد هیدوش  هیرفتم  سیبلندشدمو به طرف سرو  ازجام
 یکت شلوار سورمه ا هیبرداشتم 

  یتاپ سورمه ا هیبا

باسشوارخشکش کردم اتومو روبرداشتمو کل    دمویموهامو برس کش  دمیلباسامو پوش عیسر
به موژه هام  ملی ر کمی دمیخط چشم نازک پشت چشمام کش هیموهامواتوکردم ازاددورم رهاکردم 

  رونی ازاتاق زدم ب تی باعطرشکالتم دوش گرفتم بارضا دمیمات به لبام کش یرژ سرخ اب هیزدم 

 گشنم بود  بیعج

 وانیل هیبرداشتم   خچالیوازیاسفنج  کیباظرف ک   رکاکائویش  وخچالوبازکردمیطرف اشپزخونه رفتم در به
   یاسفنج  کی بزرگ ک کهیت هیبا ختمیر  رکاکائوبراخودمیش
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نشستم کانال موردعالقم زدم که داشت  tv یرفتم روبه رو  رونی زدم ب رازاشپزخونهیوش  کیک  بعدخوردن
 کردی اهنگ پخش م نیا

 عمره  هی دمیفهم نکهیباا وونتمید

 رابطه ازسمت توعاشق نداره  نیا

  تهیوونگیاحساست ازد  انقدرنگو

 اسمش روشه چون منطق نداره  احساس

بار که دنبال ردت رفته بودم من   ک یکردم   کیبهت نزد امو یندارازبس که رو راحساستیغ ییارزو من
 کردم  کیبه خودم ازپشت سرشل 

  رهیخوش نشسته بم رهی نم ییجااما   هیزخمش چقدرکار ده یکه خودش د هیمن حال اون ادم زخم حال
  یتاتوباش نمیهم  یمنطقم تاتوباش نیعشقم ا نیحسم ا  نیتوا یبمونم تهش عاشقم ب  رمی من بم
 نمیهم

 

 گلومو گرفت  بغض

به عکس خودمو مهراد نگاه کردم   یتوکتم برداشتم روشنش کردم رفتم توگالر  بیازج مویگوش
 دم یبابحسرت دست روش کش

 گذاشتم  وکنارمیگوش دمیکش یدلسوز  اه

 م یدربود یومامان رفتم همه جلو یکردم خونسردباشم کنارشاد یاف اف سع یباصدا

بهشون کردمو بعدنشستن  یشل یل یرومخش اومدن داخل سالم خ یبالخره عمه باشوهروپسرا که
 همه منم نشستم 

 مشغول کردم   میباگوش خودمو
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بهم  یدراوردمو بهش نگاه کردم که پوزخند  یکه ماکان به من انداخت سرمو ازگوش یا کهی بات که
 زدولب زد 

 سرت شلوغه ها  یل یخ-

 بهش نگاه کردم باخشم

 اروم باشم  خواستی با چشماش ازم م  کردیبابا نگاه کردم که بهم نگاه م به

 شدیمگه م یول

 زدمو لب زدم   مثل خودش بهش پوزخند منم

 مشخص شد    شی اول کنمی خونواده ارو مشخص م یاره سرم شلوغه دارم فوضال- 

 ورم کرده صورت قرمزشده از خشم بهم نگاه کرد باگردن

 که بهش دادم رولبم نشست  یازجواب  یلبخند

 بلندشدم به طرف اشپزخونه رفتم   ازجام

ازدستم افتاد وشکست بابهت نگاش   وانیل دهیماکان ترس یخوردم که باصدا ختمویاب ر وانیل هی
 ولب زد  کمی کردم که اومد نزد

 ی چموش  یل یخ-

 به خودم اومدم ولب زدم  تازه

 از توکه بهترم کوه غرور -

   یشاد  غیتوصورتم شوکه نگاش کردم که همزمان شد باج دیدستشو اورد باال وباتمام قدرت کوب یعصب

 د طرفمو لب ز دیدو یبرگشتم که شاد یطرف شاد به

 هاننننن  یدست روش بلندکرد یبه چه حق  یروان  یکارکردیچ-

 منو زد  یباچه جرئت  نیا گهیم راست
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 رودهنش    دمیبگه که محکم کوب یز یگرفتم ماکان خواست چ  یلحظه جنون ان  هیتو

بگه که محکم ترازقبل   یز یخواست چ کردیماکان شوکه فقط منو نگاه م دی کش  یبلند نیه یشاد
بهش زدم   یپوزخند شی لب خون دنیرودهنش انقدر محکم که دست خودم درد گرفت باد  دمیکوب

 زدیم یبه کبود  تی تف کردم توصورتش که صورتش ازعصبان تمیباتمام عصبان 

 دادم ولب زدم  دوارتکونیصورتش گرفتم وتهد یجلو انگشتمو

   یاگه پسرعمم نبود-

که مخصوص خورد کردن مرغ وگوشت بود رفتم وبرداشتمش ودوباره رفتم طرفش   یطرف کاردبزرگ  به
 لب زدم  توجهیب دیکش  یبلند غی ج یکارد گرفتم طرف قلبش که شاد

 شرف یب  کردمیقلبتوسوراخ م نی باهم-

 همه لب زدم  دنیعمه برگشتم طرفش وباد  غیج  یباصدا

 گستاخه   یل یعمه پسرت خ-

 بااخم لب زد  عمه

 یچراروماکان چاقوگرفت -

 دیکش یبلند نیبرگردوندم طرفش  که ه صورتمو

 چون به خودش اجازه دادبزنه توصورتم -

 گفت  غیبه ماکان نگاه کرد وباج   تیبابهت وعصبان  عمه

 اره ماکاننننن -

 لب زد   یباحال وحشتناک  ماکان

 خورد  یگوه اضاف-

 به صورتش زد  یل یشدن حرفش عمه به طرفش رفت باتمام قدرت س باتموم
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 ولب زد  دیطرف من اومد وگونه امو بوس به

 جان یل یمن شرمندم شا-

 به عمه زدم   یپوزخند

تواتاقم دروقفل کردم خودموروتخت پرت کردم بابغض لب   دمیرفتم ودو رونیاز اشپزخونه ب  بادوو
 زدم

واشکام باسرعت    دیکردم بغضم ترکه چرادست روعشقم بلند نداشتم که بکوبه توصورتش بگ  یشکیه-
 خت یروصورتم ر

انگار   هو ی  شدیم یتوگوشش چ زدیاگه بود اگه امشب بود وم معرفتیب هیامشب   خواستیم دلم
 ولب زدم  دمیکش یازته دل غیجنون گرفتم ج 

 خدااااااااا  -

مهم نبود واسه   یشکیه یبود که برا میمهم نبود مهم قلب زخم  یکردم گلوم زخم شد ول حس
 کنه یداره نابودم م ادشیکه هرلحظه  یطرفه ا هیازعشق  سوزمیخدااااا دارم م ستمیمهم ن یشکیه

 وضع   نیازا کردمیبودم دلخور کالفه وافسرده داشتم دق م  یعصب

 کردم بخوابم  یسع

 دم یگذاشتم روبالشتو خواب سرمو

کرد   شهینم شیکار یاصال حس مدرسه نبود ول  حالیمامان بدترشدم کالفه بودم ب غیج  یباصدا صبح
  رفتمی م دیبا

 رون ی ازخونه زدم ب یحرف   چیبلند شدم واماده شدم بدون ه  ازجام

وکنارهم شادبودن اشکم  دنیخندی اطرافشون سرصبح م  ال یخ یکه ب یدختر پسر  دنیسرصبح باد اشکم
 کرد دنیباقدرت شروع به بار
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رفتم سرکالس ازاول تااخرکالسا غمزده وبغض    قامیوغم وارد مدرسه شدم بدون توجه به رف یکسل  با
 اومد طرفمو لب زد  یکرده نشسته بودم که غزل باشاد

 اردو   میقراربر یل یشا-

 نگاش کردم که ادامه داد  فقط

 روزه  12تور  هیاصفهان بعدم مشهد  میبعد بر  رازی ش میقراره بر-

 رولبم نشست ولب زدم  یکمرنگ  لبخند

 خوش بگذره  -

 کرد ولب زد یاخم پررنگ غزل

 ی چ یعنی-

 لب زدم  حوصلهیب

 ام یمن نم یعنی-

 وگفت   دیکش یخفه ا  غیج

 اونوقت چراااا-

 من حال خودمم ندارم غزل ستیچون حسش ن -

 شد ولب زدوگفت  رهی خ بهم

 خودت حواست هست به   یانقدر به اون فکرنکن خودتو نابودکرد  یل یشا-

 لب زدم  هیبه بق توجهیب  دیترک بغضم

 کنم دوسم نداره یصاحاب حال  یب نیبه ا یاخه دوسش دارم چجور -

 بابهت سرمواوردم باال  یمردونه ا یصدا دنیکه باشن  کردمیم هیغزل گر توبغل
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 لب زد که

 خانوما ابغوره هاتون اگع تموم شده من درسمو شروع کنم -

 که لب زد میوخفه شد میکرد که همه خودمون وخراب   زدیتوکالس به پاشد که داد یا همهمه

 تون   یعرب  ریمن سجاد سجادپورهستم دب-

  تی وبگم که حوصله پاراز  امیبه بعد من به جاش من م نیاستعفاداده وازا یلیبه دال  رتونیدب
چون  دی مخ منوبزن دینکن  یسع  نطوریارو ندارم وهم دهیمشت دختر تازه به بلوغ رس  هی یتاطنی وش
 د یتونینم

قهوه   یپسر سبزه با چشم وابرو هی زش ی مخصوصا من  شروع کردم به انال میکردی باخشم نگاش م همه
  دیفهم شدی که م یکل یدار وه هیصورت زاو یصاف وقلم  ی ن یمتناسب وب یلبا یقهوه ا  یوموها رهیت یا

 اس یسپکیازاون س

 چرت وپرت بگه   خورهیگوه م یولپ یجذابو خوشت یلیبهش زدم درسته خ  یپوزخند

 نگاش کردم که بااخم لب زد  باغضب

 کنترلمو ازدست دادمو گفتم  یکنی نگام م یارثباباتو خوردم اونجور  هیچ-

 ت هست  برا ینگران نباش به اندازه کاف  یدفعه نترک  هیکم گوه بخور  نیبب -

  گمیم ی متوجه نبودم چ اصال

 سرخه سرخ بود صورتش

 لب زد  ادی بهش زدم که بافر  یپوزخند

 روننن ی ب-

 برداشتم چون زنگ اخر بود اروم به طرفش رفتم ولب زدم  الممیازجام بلند شدم وسا لکسیر

 ی با عن توروتحمل کنم افهیق نمیبش  ستیحسش ن یهست یفک نکن عدد-
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 نگاه کرد وباتعجب گفت  بهم  ریکه مد رونی کالس زدم ب از

 شده یچ یبهادر -

 لب زدم   یعصب

 رما ی دب نشیاورد هیک نیخانوم ا-

 مگه شدهیچ-

 بااخم وخنده گفت  ریکه مد رگفتمیخودمو به مد یادب  یب یکه بهمون زده بود وحت  ییحرفا همه

 عجب -

 رم ینم شونیمن سرکالس ا-

 رسمیمسرکالس خودم حسابشو  میبر یایاالنم بامن م یکنی خودمی توب-

 کرد   یمن اخم وحشتناک دنیکه سجادپور باد میدادو باهم واروکالس شد سرتکون

 رون ی بروب-

 د یایدفعه اروکوتاه ب   نیشماا سجادپوریاقا-

 گفت  یبه من چ دی دونیشماکه نم  شهینم-

 د یگفت یوقبلش شماچ-

 حرف الل شد  نیباا

 نه یدبشیبذار دیاروببخش ندفعهیا-

 بار  هی نیفقط هم-

 باشه -

 بهش زدم  یپوزخند سرجامونشستم
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 گوش ندادم روبه روم  نهیبوز یاصال به حرفا زیسرمو گذاشتم روم ریمد بعدرفتن

 بادادلب زد  که

 توی ه-

 بامن بوده بهش زل زدم که حرفشو بزنه که باخشم لب زد دمیغزل سرمو باال اوردم که فهم  یباتکونا

 رون ی بروب ادیاگه خوابت م-

 ترشد ولب زد  ینگاش کردم که عصب فقط

 پرهینمره تون م3ای رونی ب رهی اپیواسه ترم  شهی نمره کم م3خانوم ازهمه تون  نیبه خاطر ا-

چون باهمشون  رونی اما حاضر نبودن اعتراض کنن که برم ب کردنیبچه ها به من نگاه م همه
شده باخشم سه نمره ازهمه کم کرد خواست دوباره درسوشروع کنه   عیضا یحساب  دید یجوربودم وقت

که غزل دستمو گرفتو منو به زور به طرف   رونیازجام بلند شدمو خواستم برم ب  حالیکه زنگ خورد ب
 ولب زد ربردیرمددفت

 میخواستی نامه م تی برگه رضاخانوم دوتا  -

 لب زدم  می برگه هاروداد وحرکت کرد ربالبخندبهمونیمد

 ام یب  خوامی غزل من نم-

 ی لیشا  گمیم ینه من نه تو بخداجد گهید یایاگه ن-

 تعجب بهش نگاه کردم که لب زد با

 حالتو خوب کنه  کمی دیسفر شا نیمن نگرانتم ا یاج-

واردخونه شدمو    یحرف چیه یب دنیرفتم سمت خونه بعد ازرس  مویکرد یدادمو باهم خدافظ سرتکون
 راست رفتم تواتاقم خواستم بخوابم که مامان اومد داخل اتاق  هی

 شبیتوچت شده ازد  یل یشا-
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 دوباره مهمون گلوم شد  بغض

 به خودش اجازه دادمنو بزنه  ی وقت یمامان کجابود-

که بابات چقدر خواهرشو دوس داره نذاربه خاطرتو باهم قهرشن   یوندیجان فراموشش کن م یل یشا-
 غذابخور  میعمه ت چقدرناراحت شد پاشو بر شبید یدون ینم

 اشتهاندارم -

 نم یپاشو بب یصبحونه م نخورد  یچ یعنی-

زده ها   یمثل قحط  دیغذاگشنم شدشد زیم دنیباد میبلندشدمو باهاش وارد اشپزخونه شد   یعصب
 م شدن غذالب زدمغذاخوردم بعد تمو

 اردو  میمامان قراربر-

 کجا -

 اصفهان ومشهد  رازی ش-

 وا-

 روزه س  12 یواال جد-

 چه جالب -

 د یدیاجازه م-

 اره برو  -

 بذارم حرف بزنه لب زدم  نکهیبرداشت بدون ا نکهیرفتم تواتاق شماره غزل وگرفتم بعدا  یباخوشحال

 ام یخوشحالم عشقم منم م  یلیخ  ییوا-

 سنکوب کردم  یمردونه ا یصدا دنیباشن 

  ِس یغزل سرو  یل یسالم شا-
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 زدم روصورتم بامن من لب زدم  محکم

 ی سالم احسان خوب -

  یتوچطور  یمرس-

 یی عال-

 خداروشکر  -

 ی مرس-

 رون ی ب میاامروزبریب  یلیشا یراست-

 _باشه ساعت چند  

 غزل اومدفعال خدافظ گهیخب د۷_ساعت 

 _خدافظ  

 ی ل ی_سالم شا

 بخندلب زدم غزل بال یصدا دنیباشن 

 چخبر  ی_سالم غزل خوب 

 ی _قربونت توخوب 

 _ممنون 

 _چه خبرازمهراد

 ی چ ی_ه

 م یزنی حرف م شترباهمیخب شب ب  لهی_خ

 _باشه 
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 ی _فعال با

 ی _با

 وچشمام روبستم  دمیروقطع کردم وروتخت درازکش یگوش

اطجام بلندشدم وبه طرف حمام رفتم  عی ساعت سر دنیباد دارشدمیسرحال ب  دنیخواب  بعدچندساعت
 وموهام   ستادمیا نهیا یبود جلو۵:۳۰اومدم ساعت  رونیاب داغ گرفتم وب  یدوش حساب هی

سرم بستم کرم پودر رو خوب روصورتم پخش   یو محکم باال دمیباسشوارخشک کردم وبرس کش رو
 یردم گونه اجر ک  یروتوموژه هام خال ملی ر دمیپشت چشمام کش  یکردم خط چشم کلفت وکوتاه

 هیبا عطرم دوش گرفتم ازکمد   دمیبه لبم کش یپررنگ یرژلب صورت  دمیبه گونه هام کش  یکمرنگ
جلوبازکه تازانوم بود و باشکوفه   یصورت  ری حر یبا مانتو  یساده ا یمشک شرتی بات یشلوارجذب مشک

رو به همراه عابربانکم برداشتم واز اتاق   میوگوش  فیشده بود تنم کردم ک نیتزئ  ش ی مچ ینهایاست یرو
 دم یمشغول صحبت د یاومدم که مامان روکنارشاد نی خارج شدم به سرعت ازپله هاپا

 _سالم

 ؟ی_سالم کجاشال وکاله کرد

 رون ی ب  رمی _باغزاله م

 _باشه مراقب خودت باش  

و ازخونه خارج   دمیرو پوش میمشک یرفتم کفش پاشنه تخم مرغ یدادم به طرف درب خروج  سرتکون
 شماره غزاله جواب دادم  دنیروشن شد باد میشدم که گوش

 _جونم 

 میمامنتظرت  ابونیخ  اسریب  ی_سالم اج

 _باشه اومدم 

احسان اروم   یبه ائود دنیحرکت کردم بارس نیتند به طرف ماش یروقطع کردم وباقدما یگوش
 م کردم که شدم وسال   نیسوارماش
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 روروشن کرد وراه افتاد نیجوابم رودادن واحسان ماش ییباخوشرو هردو

 م ی_خب حاالکجابر

 لب زدم  عیسر

 پارک اب واتش  می_بر

 _موافقم

  میاروم واردپارک شد میشد ادهیپ  نیروپارک کردوهمراه هم ازماش  نیبه پارک ماش میدیرب رس هیبعد
 که لب زدم  مینشست یسه نفر  میدیرس قیاالچ هیقدم زدن به  یبود بعدازکم  یک یهواکم کم روبه تار

 م یریچندتا عکس بگ  ن یای_ب

پس چندتاعکس هم بااحسان   میری زشته اگه بااحسان عکس نگ دمیبا غزاله چندتاعکس گرفتم د اول
 که لب زدم  میگرفت

 ونبات   یبا چا چسبهیم ونیقل هی_اخ االن 

 دم یروم  بشی _االن ترت

ازمون دورشد که روبه غزاله لب  ونیکردن قل هیته یقبول کنه ازجاش بلندشد وبرا شداحسانینم  باورم
 زدم

 غزاله ستی_حالم خوب ن

 فکرنکن  یبرات بهش فکرنکن اج  رمی _بم

ونبات بود لبخندرولبم  یوسچا ونیکه توش قل  ینیس هیکه به همراه  میاحسان هردوخفه شد بااومدن
  ونیباالخره دودش دراومد به طرفم گرفت قل  نکهیکردتا ا دن ینشستم اول ازهمه احسان شروع به کش

داشت خفه ام   داشتیدست ازسرم برنم  نجاهمیا یشدم بغض لعنت دنیروازش گرفتم ومشغول کش
نبود  ونیقلدر سرکوب کردن بغض داشتم که موفق شدم غزاله اهل  یمحکم سع یباپکا کردیم

 لب زدم  ینباتم شدم بعدخوردن چا یمشغول خوردن چا  دیچسب ی م یچا ونیبعدقل
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 م یکن حیتفر  کمی میبر نی_موافق

 _اره

 میکن نجااستفادهیا لیاز وسا کمی  می_خب پس بر

 _کدوم 

 _بشقاب پرنده 

  طی احسان سه تا بل میرفت  یفروش طیوبه طرف باجه بل  میدادهرسه تامون ازجامون بلندشد سرتکون
اول من بعد احسان   میمنو غزاله واحسان سمت راست نشست میگرفت وباهم سواربشقاب پرنده شد

  دنیاروم شروع کرد به چرخ لهیله،وس یودراخر غزاله احسان وسط من وغزاله بود که بعدازپرشدن وس
 ازپسرادادزد   یکیکه 

 _اقاتندش کن 

 دکمه تندروفشرد   لهیوس مسئول

االغا بکنم   نیباا یچنان کار  ن یسالم برسم پا کردمی فقط دعام  دیکشی رمیداشت که قلبم ت یسرعت
 تاعمردارن فراموش نکن

 سرجاش نشسته بود یبود به احسان احسان عاد دهیمثل من چسب  غزل

 گرفتم یمن فقط لبمو گازم یول زدنی م غی شتردختراجیدرحال سکته کردن ب ومن

 ازدختراگفت  یکی

 کنم یخدالعنتتون کنه دارم سکته م-

 جواب داد  پسرباخنده

 سوارنشوجوجو یترسیم-

 نا یا راوردنی اوضاع وقت گ نیتوا
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زدم   ی بلندتر  غی زدم که همه ساکت شدن احسان وغزل بابهت نگام کردن که ج  یغیچنان ج  هوی
 گفتم غیوباج

 صاحابتونو  ی ب یاون دهنا دیببند-

 زدم   ییازته گلو غیج

خراب شده حرف   نیباصاحاب ا رمی م نیصاحابو نگه دار بخدا برم پا   یب نیا یمارو بکش  یخوایاقا م-
 برگشتم طرف پسرا که هنگ به من زل زده بودن لب زدم  زنمیم

 هانننننن   دی ست یمگه شماها ادم ن-

 مردم سکته کردن  نفهما

 ازپسرا باپوزخندلب زد یکی

 گوه هانخور  نیازا یترسیم یوقت-

 ورت قرمزبهش نگاه کردم وبادادگفتم ص با

   وونایازشما ح میترسیاره مادخترام شرفیتوعه ب یگوه که غذا-

 نی شماازاونم کمتر ترسنی م وونی مردم ازح همه

 کنن یدارن سکته م ین یبی نم یکور 

 ی بخور  دنینه بابا فقط بهت عن م   دنیتندتر بهش مدال م گهیم  یه کنهیم فک

 بگه لب زدم   یز یچ تاخواست

سرخودمو  ییبال هیوجود عالم اگه  یب  یازوسط نصفت کنم دوزار  نجایکلمه حرف بزن تا هم هی-
 ارم یتون

 گرفت  یشدم که الل مون زی خ میاومد توسرم کمربند محافظ وباز کردمو ن  جونم

 بهش زدم وسرجام نشستم   یپوزخند
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 ن یپا می تموم شد ورفت  بالخره

 به حرکات پسره بود حواسم

 که رد شد لب زد ازکنارم

 ی وحش-

 طرفش  دمیکه باتموم قدرتم دو  شدیشترمیفاصله ش ازمن ب نجوریهم کردنیبه من واون نگاه م همه

 صاف کنم  نوی برام مهم بود دهن ا زی چ هیبرام مهم نبود فقط  یزدن ول  غی ج دخترا

که توعمرم   دمیدوویچنان م دنیه دودوستاش بهش گفتن اونم شروع کرد ب دوومیدارم م دیفهم
که تعادلشو ازدست  دمی شو کش قهیبهش چنان ازپشت  دمیبودم بالخره رس  دهینجورندوویا

 شد  نی دادوپخش زم

  یقبل ی زدم جا یکه ضربه محکم تر  دیکش یپاش داد بلند یرو دمیبلندشه که محکم کوب خواست
 دی چ یپ یازدردبه خودش م

   رهی فقط بم خواستمیاما برام مهم نبود م رهی وممکنه بم هیخطرناک  یجا دونستمیم

 بازبزنمش که دوستاش اومدن طرفمو لب زدن خواستم

 شو   الیخی بسه شکر خورد توب شیکشت-

 زدم   غیج

 ی چک یه  ترسمینم یچک ی ازه یفهم ی االن کشتمت م یمن ترسوام هاننن وقت -

 به خودش  دیچ یپ یم نیرودلش که مثل جن  دمی کوب یمحکم تر  ضربه

 قاش یطرف رف گشتمبر 

   کشمشی وم  کنمی م داشیگوها بخوره هرجاباشه پ نیازا  گهیبارد هیاگه فقط -

 کردم یداشتم سکته م دیلرزیردشدم تنم م  ازکنارشون
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 ن یطرفم خوردم زم دنیکه احسانو غزل دو مردمیداشتم م تی وعصبان  ازحرص

 بودم وحشتناک   دهی ترس  مودیباال نم نفسم

 طرفم ولب زد دیدوو احسان

 چت شد    یل یشا-

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

 زنده س   نیبرو برو بب-

 دادو گفت  سرتکون

 باشه باشه توپاشو -

 زد   غی نشستم به طرف اونارفت که غزل ج مکتیبلندشدمو رون یسخت به

 ی خوب  یل یشا-

 رم یم ینه دارم م-

 بگم که احسان اومد طرفمو بالبخند لب زد  یز یچ خواستم

 ی شد وونهید هویدختر توچرا  یخوبه نگران نباش خودت خوب -

 خورهیگوه خودش م یای م یخور یگوه م گهیاخه به من م-

   نیهنوزتوشوکن به  زور بردنش توماش  قاشیباشه اروم باش رف-

 س یخونه حالم خوب ن میبر-

 ازدست تو -

  یحالیب ی خونه خداحافظ میدیرب رس  هیواحسان باسرعت حرکت کرد بعد  می شد نیوارد ماش  باهم
مامان   دنیداخل خونه که باد  دمیمامان هراسون دو غیج  یصدا دنیکردمو واردخونه شدم  باشن 

 رفتم طرفشون باترس گفتم کردنیکه هق هق م یوشاد
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 شده یچ یشا.....شاد-

 نگام کرد ولب زد  سیباثورت خ  شادز

 یی ل ی!!شایلی_شا

 دم یکش غ یهق نذاشت ادامه بده ج هق

 شدهیچ گمیم-

 عموووو -

 زدم خودموزدم لب زدم  غی ج یسکته ا مثل

 یی عمو ؛عموچ-

 ی لیعمومرده شا-

  زدمیدست وپام  نینفس بکشم افتادم روزم تونستمیدادنمیگلومو گرفت وداشت فشارم یک ی انگار
 مطلق یاهینه کم کم چشمام بسته شدوس یمولکول هوا ول هیواسه 

 

درحال اماده کردن  یسوزش تودستم چشمامو بازکردم من رومبل بودم تودستم سرم بود شاد باحس
 چمدونا بود 

روسرم اشکام مثل اهن گداخته رو گونم   دمیکوب ی کندم شروع کردم به زدن خودم محکم م سرموازدستم
   ختیریم

 میت وباهم ازته دل زجه زداومد طرفمو منو توبغلش گرف مامان

 بابا واردخونه شدولب زد که

 گرفتم طیبراتون بل دیبر دیپاش  دیپاش -
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که  شمویارا دمیپوش  یامو باشلوارمشک رسادهیحر یبلندشدمو رفتم تواتاقم مانتو مشک  یزار  باحال
روسرم انداختم دوباره اشکام روگونم  موی خراب شده بودوبادستمال مرطوب پاک کردم شال مشک

 خت یر

  نیشلوارم گذاشتمو باماش بی توج  مویرفتم چمدونمو برداشتم گوش یبه طرف مامان وشاد هیباگر
   میشد نیسوارماش نالیترم میبابارفت

 زد  بابالب

 رتر ی د کمیفقط   امیمنم م-

 کرد ورفت  یخدافظ وازمون

 خت سوی کردم اونقدر که چشمام م  هیشمال گر تاخود

 یبود واا دهی مهراد ند یهنوز عروس  زمیعز یمردعمو یاروم باشم تنهاعموم تواوج جوون تونستمینم اما
 م یدیاروازسرگرفتم که بالخره رس هیفکر دوباره گر نیباا هیبراش االن چه حال رمیمهراد بم 

 تاخونه مامان جون میآژانسگرفت

   میدیرب رس هی بعد

  غ یزدم واسم عمو وزمزمه کردم ج  غ یروزانوهام نشستم وازته دل ج واریرودرود اهی س یپارچه ها دنیباد
  زدم ی خوموم زدموی م غیج   کردمی م هیگر زدمویم

 یبرا   یلکیبود وبه زبان گ دهیپوش  اهیمامان جون که س دنیداخل باد می بلندم کردن ورفت بازور
 بازجه خودمو پرت کردم تواغوشش ولب زدم  خوندی پسرجوونش نوحه م

 امان جونم بگو دروغه بگو عموزندس  م-

 اومد طرفمو منو محکم بغل گرفت لب زد باباجون

 رم یجانم دخترکم اروم باش ته جانه ره بم -

 بغلش کردمولب زدم  محکم
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 شدیباباجونم عمو عموم چ یوا-

 خدااااا

بود نال کنان   حالی زن عمو که ب دنیباد میوتوبغل هم زار زد میعمه هردوبازجه همو بغل کرد دنیباد
 رفتم طرفش  

 که اونجابودن به هق هق افتادن ییکه همه کسا میکردیم هیگر چنان

 فردروبه روم نفسم رفت  دنیبودن همه  باد همه

 خداااا  ادیبهش نم اهیلباس س  شونهی من چراانقدرپر عشق

 داکرد یپ یشتر یاشکام سرعت ب دنشیباد

 میزدی نشستمو زارم هیکناربق

 میصبح خاکش کن   ربودقرا

 چندساعت طاقت فرسا امبوالنس اومد   بعد

بود اروم   دهیاروم خواب یلیاوردن توخونه روشو که بازکردن نفسم رفت خ  زمویعز یجون عمو  یب جسم
 اروم راحت راحت  

 وازحال رفتم  دمیکش  یغیج

 دمیتودهنم چشمامو بازکردم خودمو توبغل خاله د ینی ریش  عیما باحس

   ختی ری م اریاخت یب  اشکام

 وزجه لب زد  هیاومده بود که کنارمون باشه خاله سرمو نوازش کرد وباگر  زمیعز خاله

 ارم باش دخترکم -

 روبه من گفت  ع ی عمه باج کردکهیهقامون دل سنگواب م هق

 شش یپ میعموتو خاک کنن پاشو بر خوانیپاشوفاطمه پاشو م-
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 به طرف مسجد رفتم   دمیازجام بلندشدمو بادووکفشامو پوش عیسر

 که مشغول کندن قبر بودن رفتم طرف قبر وباهق هق نشستم کنارقبرو لب زدم  یافراد دنیباد

 باشه نجایا دعمومیاخ قراره خونه جد-

 نگاه کردمو لب زدم  بهشون

 نشه   تیخوب باشه عموم اذ یجا هی دایتوروخدا توروخدا مراقب باش -

 زدم  غیروسرم وج  ختمیاونور تودستم گرفتم ر ختنیری که م یخاک

 خدا بدبخت شدم  یوااا-

 خداجان  یوا یوااا

 ها ناله زدم ولب زدم  هیهمسا دنیباد

 دعموزندس یدروغه بگ دیتوروقران بگ-

 توروخدا

عموم رواوردن بذارن  زدمیازجام بلندشدم خودمو م غی مردم که تابوت روشونه شون بود باج دنیباد
 زدم  غی توقبر که ج

عموم ارزوداره  نهیدخترشو بب  نیاخر یجوونه ارزو داره عروس  دعمومینهههه منو به جاش خاک کن-
 نه یبب یپسرشو تولباس داماد 

   دمیترسیکه ازقبرم یمن

 گفتم  هیخودمو پرو کردم توقبرباگر دمیترس یاصال ازش نم حاال

 ا ی وداشته باش عموم  یهوا ایخدا-

 زور اوردن باال عموم روگذاشتن توقبر هق هق زنون لب زدم  منوبه

 امت ی مبارک عموجانم اروم بخواب عموجانم خدافظ تاروزق دتیعموجانم خونه جد -
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 ما باشه همون روز  وعده

 ختم یریقبر افتادم مشت مشت خاک توسروصورتم م کنار

 به  کردنیعمو شوکه فقط نگاه م  یومامان درحال غش بودن وبچه ها خاله

 نگاه کردم چشماش پراشک بود   مهراد

 بودن  دهیکه روش کش اهیافتادم روپارچه س جونیعموروخاک کردن ب یوقت

 کردیدردم  یسرم به طوروحشتناک ختی ریم  اشکام

 بود  رخاکیمهم نبود مهم عموم بود که ز یول

 خونه میها ازجام بلندشدمو رفت هیزور همسا به

 خوردم ینه اب م زدمیلب به غذام نه

  رخروارهای دوروزه که عموم رفته ز میکا زنگ خورد به صفحه نگاه کردم االن دوروزه که شمال میگوش
 خاک 

 وبرداشتمیگوش

 لب زدم  دیلرزیکه م ییباصدا

 غزل-

 لب زد  دهیصدام ترس دنیباشن  غزل

 یی توکجا یلیشده شا یچ-

 هقم شروع شد  هق

 غزل عموم مردعموم رفت  -

 خدااا یا
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 کردم  وقطعی گوش  قهیوبعداز چنددق میکردیم هیگر ییدوتا

 مهرادنگاه کردم   به

 زل زده بود به عکس عمو  فقط

 شد   ریکه تونگاش بود سراز یهمه غم نیبه خاطر ا  اشکام

  ومد یدرست درنم  نفسم

 شدیمگه م یمراعات کنم ول کمی خواستیازم م  یکردوهیبهم نگاه م  یبانگران یشاد

 توشمال  رنی گیشب سوم مراسمو توخونه م اهمونی بانیشام غر شب

اما  دمیشنیمردمو م یغایشدم ج هوشیشروع کرد به خوندن اونقدر باسوزخوند که من ب مداح
 چشمامو واکنم تونستمینم

 حالم بهترشد کمی به زور   ختنیری اب م روصورتم

شده بود بعدمراسم خاله منو به زور برددکتربهم سرم وصله کردن   ونیدرم یکیتااخر مراسم نفسام  یول
   کردیم هیحالم خوب نبود خاله کنارم نشسته بود وگر یول

   دیچکیرومالفه روبالشت م  تی رخیروصورتم م  اشکام

 طرفمو لب زد پرستاراومد

 یخوای وضعت اگه م نیخطرناکه ا نهیپا یلینکن فشارت خ  هیگر گمیمگه نم یبازکه شروع کرد-
 کن  هیچندروز بازگر ینجابمونیا

بغضم توگلوم بزرگ   یاروم باشم ول کمی خالص شم  یلعنت مارستانی ب نیازا نکهیگرفتم واسه ا میتصم
 دراورد فشارمو گرفت وبالبخند گفت  ساعت دکتراومد طرفمو سرممو هیبعد شدیوبزرگتر م

بدنت فشارت بازم   یشده قدرت دفاع فیضع  یلیبخور خ  یمقو یبه خودت برس غذاها کمی دخترم -
 کنم ی مرخصت م ی کن تی رعا یبهترازقبله اگه قول بد یول  نهیپا

 سرمو به نشونه باشه تکون دادم که بالخره مرخصم کردخاله منو مجبور کرد باهاش برم خونشون  یالک
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   غیخاله ج  نیبه خونه خاله زانوهام ازضعف سست شد وافتادم روزم باورود

 گفت  هی اومد طرفم وباگر زنون

  یراض اروم باش به خدا عموت  کمی  یکنیم  یخودکش  یتودار  رمیمن برات بم  یجان اله   یلیاخ شا-
 ی نجورباشیتوا  ستین

 لب زدم  ختنیباسرعت شروع کردبه ر  اشکام

 خاله منو ببر خونه مامان جون -

 م یریبعد باهم م یبخور  یز ی چ هیو یحموم بعداستراحت کن یبر  دی اول با یل یشا شهینم-

  هیزدم چمدونمو بازکردم   یچمدونم لبخند تلخ دنیرفتم به سمت اتاقم وارد اتاق که شدم باد حالیب
  موی شال مدل چروک مشک میبرداشتم باشلوارجذب مشک  خوردی م ییکه کمربند طال یرمشک ی حر  کیتون

ر  ی کم کم عادت کردم ز یزدم ول  خی لحظه حس کردم  هیبرداشتمو رفتم حموم دوش اب سرد وبازکردم  
اجبارخودموشستمو بعداز  خدااا به  هیاالن درچه حال سوزهیدلم واسه عشقم م کردم یدوش هق هق م

موهامو برس   دمیاتمام دوش اخر ازحموم خارج شدم باحوله خودمو خشک کردمو لباسامو پوش
 به خواب فرورفتم دمویروتخت دراز کش حالیبستم ب  یدم اسب دمیکش

  کردی خاله چشمامو بازکردم خاله کنارم نشسته بود وارومو موهامو نازم یباصدا

 م یکرده بود  هردوبغض

باخاله رفتم تواشپزخونه  میکرد  هیگر یحساب  نکهیبعدا  هیگر ری ز میتوبغلش انداختم وهردوزد خودمو
 خوردم بعدازخوردن غذالب زدم دمویغذاکش  یکم  لیم یب

 خاله میخب بر-

 باشه برو اماده شو -

 ن یرفتم پا  دمیپوش  مویکت یرفتم داخل اتاق ومانتو مشک  عیسر

 هم اماده بود  خاله
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 خونه مامان جون   میبااژانس رفت میر ی اژانس بگ مینبود پس مجبورشد شوهرخاله

 سرخاک   رفتنیداشتن م همه

 ولب زدم  دمیکش غی شمع روشن کنار قبر عموج دنیباد میبه طرف مسجد رفت باخاله

   یجوون بود اخ خدا عموم وچرابرد ی لیخدااا عموم خ-

   ششیمنم ببر پ  ایخدا

 لب زدم روقبرش پرت کردم وباهق هق  خودمو

  شی منم ببر پ یعمو به همه ثابت کن دوسم دار  ادتهی  یچقددوسم داشت ادتی لیعموجونم منم شا-
 چراااااااا  ینکاروکردیچقدر دوست داشتم پس چرا باهام ا یدونیخودت عمووووتو که م 

 بلند شدم وزجه زنون لب زدم   ازجام

که اشکام روپارچه   یدوباره خودمو پرت کردم روقبرو درحال دهینجاخوابیمردم عموم سه روزه ا یا-
 لب زدم ختیری م یمشک

عمو پاشو پاشو بغلم کن   یلیشا  رهی عمواونجا ؟؟ برات بم  یراحت  ست؟؟یعموجات خوبه؟؟  سردت ن-
 بگو عمو اروم باش پاشووووو 

با هق هق لب    یجونبابا  دنیسرمو که باال اوردم باد دادیعموم روم  یفرو رفتم بو یتو بغل کس هوی
 زدم  

 طاقت نداره بگوو  یلیبهش بگو پاشه بگو شا یاخ باباجون -

 میچقدر منوعمو بهم وابسته ا دونستنیهمه م کردنیم هیگر همه

  یبرام خوراک   بردی پشت موتورش منو م شتمیبچه که بودم م ادمهیلوس کنم  یخودمو واسه ک گهید
 گردوند یبرم   گرفتیم

 عشقشو   ی،حت ینداره حت  چکسویکه ه ی من یمن چراا چرا خودمو نبرد یچراعمو خدا

 خونه میرفت  یاجبارهمگ به
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 که عکسش بود  یوار یزدم به د زل

 چقدرمظلوم مرد عموم

 سکته کرد  توخواب

 براش  رمی بم یاله

 

 تهران    میبرگشت یعمو به اجباربه خاطرمدرسه منو دانشگاه شاد بعدازهفتم

 د یاصال خوب نبود افسرده شده بودم شد حالم

 ازخونه خارج شدم   یحرف چیبدون ه دمو یلباسامو پوش دارشدمیزودترازهمه ب صبح

   کنهیصدام م  یحس کردم کس  هویگرفتم که  شیزنون راهمدرسه ارو پ قدم

 اشنا بود  یلیخ  صداش

   یلیخ

 که لب زد  هیرگریوزدم ز میطرفش همو بغل کرد دمیغزل دو دنیطرف صداکه باد برگشتم

 یباش  ینجور یتوا  ستین ی اونم راض امرزهی اروم باش خدا عموتوب یاج-

 میدادمو باهم حرکت کرد سرتکون

 دم یپرس هوی که

 شدیاردو چ  یراست-

 شنبه گهیهفته د  یعنیاردو گه اخرماه -

 دادم  سرتکون

 باشه  ی ایب  دیحتما با یل یشا-
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 شه ینه نم-

 گهیادی ب یل یشا-

 سرتکون دادم دمویکش یکالفه ا پووف

 سجادپوراه ازنهادم بلند شد  دنینشسته بودم که باد حالیب می وارد مدرسه شد باهم

ازجام  ادمنمی ن شیپ یدی بحث جد نکهیکالس که شد همه به احترامش بلندشدن واسه ا وارد
 زدولب زد یمن پوزخند دنیبلندشدم که باد

 ن یبود  بیچرا غا شیجلسه پ  یخانوم بهادر -

 بهش نگاه کردمولب زدم   یعصب

 باشه یکاف  کنمی فکرم دونهیمدرسه م ریمد لشویدل-

 رفت توهم وبادادگفت  اخماش 

 ی ادم شد کردمیفکرم-

  یستیداده توهنوز بلدن یبهت مدرک معلم یکدوم خر  شعورینه من مردک ب  ییتو  ستی اونکه ادم ن-
 ی درست حرف بزن

 هیغزل باگر دنیکش  غیبچه ها ج نی افتادم روزم  اریاخت یرفت و ب   جیسرم گ دیلرزیدستام م تی ازعصبان
 لب زد 

 تو یشد  یجونم چ یاج  ،یاج-

باتمام    دیچ یپ  مینیربیز یعطر تلخ وسرد هوینشد که  یکردم ازجام بلندشم ول یسعلرزون یباپاها
 شد اهی وهمه جاس  دیسجادپور قلبم مثل بمب ترک دی که برام مونده بود بهش نگاه کردم باد یجون

.... 
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سجادپور قلبم   میفردزندگ نیمنفورتر دنیروصورتم چشمامو بازکردم باد دیکوب یم  یکه ه یحس دست با
بردارم   یکردم پاشم به زور بلند شدم دوقدم برداشتم تااومدم قدم بعد  یسع  یول  دیکش یق یرعمیت

 حس کردم کمرم خورد شد نیمحکم خوردم زم 

 اومدکنارمو لب زد  باداد

 دختره مغرور سرتق -

 که توقلبم بودلب زدم  یوبادرد  دمیکش یبلند  غیگرفته بود که ج منوتوبغلش

 به من نزن اشغال    تویفی دست کث-

 ل اشغا هی یتواشغال

 نگفت  یز ی منقبض شد وچ فکش

 زد ی م یصورتش ازخشم به کبود میبعد باحرف

   یای اگه باز توکالس ما ب زنمی م شیبه جون بابام قسم خودمو ات-

 ورفت    رونی برداشت ازکالس زدب فشویمخصوص معلم ک ینگام کرد منو گذاشت روصندل باخشم

 کردومنی داشت منو نابود م ب یعج کردیدردم بیقلبم عج نمیبش تونستمیبدبود اونقد که نم  حالم
 نم یفردارونب گهیکه د نهیهرشبم هم  یارزو یز ی شترازهرچیخوشحال بودم مرگو دوس دارم ب

 مطلق   یاهیوس  نیسرخوردمو افتادم روزم یازصندل 

پوزخند رولبم نشست که غزاله واحسان وارد  مارستانیب دنیتودستم چشم بازکردم باد یسوزش  باحس
 اتاقم شدن احسان نگران به طرفم اومد 

 هو ی  شدیچ یل یشا ی_خوب 

 _غزاله برات نگفت 

 گه یفکرنکن د یچ یخب به ه لهی_خ
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 غزاله ی_به مامانم خبرداد

 اتون   ادخونهیخونه قراره مهرادب  یبر  میکن صتی،گفت ترخ  ادیب  تونهیگفت نم ی_اره ول

که  یا کردباچونهیم یابرودار  قمیرف  یکاش مامان حداقل جلو دیکش یحشتناک و ری ت قلبم
 بهشون انداختم که احسان دستم رو تودستش گرفت ولب زد  یدنگاهیلرزیم

 یباز بغض کرد ی_واسه چ

   مارستانیبه ب  دهیمن چم شده که کارم کش ستیبراش مهم ن ی_احسان مادرم حت 

 بهشون فکرنکن   گهی_چراانقدر اونابرات مهمن هانن د

   دیفهمیم  یمن چ ییازتنها  دونستیم ینگاه ازش گرفتم احسان چ باغم

 شدم که احسان لب زد  ادهیپ نیدرخونه رسوندن ازماش  یکردنم  احسان وغزاله منوجلو بعدمرخص

 فکرنکن  میچی_برواستراحت کن به ه 

 _باشه 

 خبرمون کن  یداشت  اجیاحت یز ی_مراقب خودت باش به چ

 _ممنون خداحافظ بچه ها

رفت   ی حالم خوب نبودخواستم برم تواتاقم که گوش  دیلرزیواردخونه شدم هنوزاضعف تنم م اروم
 ر یغامگیروپ

 سفارش نکنما  گهیخونه د می ایدرست کن امشب بازهرا ومهرادم یز یچ هی  یخونه اومد  یلی_شا

خونه امون   ادیعشقم قراره ب  نکهیا دنیحالم خوب نبوداما باشن  دمیکش یشدن تلفن اه اروم باقطع
 درست کنم   یبه طرف اشپزخونه رفتم خب حاالچ  میبا ته مونده انرژ گرفتمیجون م

 زرشک پلوبامرغ   یز ی بهترازهرچ اومم

 مواد دم گذاشتنش   گذاشتمو گذاشتم بپزه شروع کردم به درست کردن رونی چهارتا بسته مرغ ب عیسر
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 پزشد مرغوسرخ کردم  میمرغ ن نکهیسرخ کردم رب واضاف کردم بعدا ازیدلمه وپ  فلفل

 دم کردم  برنج

 نوع غذاکمه   هی خب

 خوبه یماکارون 

 بود خب وقت هست  6:30هم درست کردم به ساعت نگاه کردم  یماکارون 

 ساالد درست کردم  باعشق

 اما مهم نبود   رفتیم  جیگ بارهاسرم

  دموازاددورمیموهامو اتوکش دمیرپوش یسرب حر نیاست ی بادمجون  کیتون هیطرف اتاق  دمیدو عیسر
 سرم گذاشتم  یشال مشک هیخط چشم به چشمام زدم خوب شدم  هی ختمیر

 شستم   وهیم دمیچ  تیسکویوب  کیشربت درست کردم ک رونی اتاق زدم ب از

 کردم که بالخره درخونه بازشد  وارنگاهیساعت به درود مین

 کردم لبخندبزنم یسع

 بهش نگاه کردم که فقط بهم نگاه کردوگفت  یبابا باناراحت  دنیجلو در باد رفتم

 ی به اب داد یبازچه دست گل-

 قلبم گرفت  

 ازم گذشت مامان باخشم بهم نگاه کرد ولب زد تی اهم یب

دارم تاوان کدوم گناهمو پس   دونمینم  نهکی خاک توسرم بابچه بزرگ کردنم همش ماروخجالت زده م-
   دمیم

 توگلوم نشست  بغض
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  یتنشه خب حق داره باباش مرده ول یفقط نگام کردورفت داخل زهرا بهم نگاه کردهنوزمشک  یشاد
حس     دنشیبالبخند به هردوسالم کردم وارد خونه شدن باد دهیپوش یمثل منه لباس رنگ المیل
غم توچشماش   ینازترش کرده ول   یلیکه دراورده خ  یش یر  یلباس مشک زدیقلبم تو دهنم م  کردمیم

  یبکشه ناخوداگاه دستمو روقلبم گذاشتم واه اروم یروحشتناکی باعث شد بغضم بزرگتربشه وقلبم ت
 دم یازدرد کش

 بااخم نگام کردولب زد که

 شده یدستت چ-

 نگاش کردم   بابهت

 لب زد که

 یدرست کرد یبازچه دردسر -

   شیرحمی قلبم سوخت ازب اخ

 لب زدم  بااخم

 ی دردسر چه دردسر -

 ی تو دوباره غش کن میواال تومراسم همش منتظربود-

  هه

 که تاحاال باهاش حرف نزده بودم لب زدم  یلحظه دلم خواست خفه ش کنم با لحن هیلحظه فقط  هی

توبرعکس عمو هرچقدر اون باشرف   امرزهیخداعموروب  یصفت یب  ییتو گنیکه م  وونیح  یاشغال  یل یخ-
 ی طانیتو تو خودش یست یتا ادم ن  یسنگدل شرفیبود توب

 وبه صورت ومتعجبش زل زدمو گفتم ختیفرور اشکم

   ینداره عوض یربط چینداره به توه یعموم بود عاشقش بودمو هستم به توهم ربط-

 اشو تودستم گرفتم لب زدم  قهی
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به    رمیگیانتقامشو ازت م  یدلموشکست یکه بهم زد یبه خاطرحرف  بخشمتینم  چوقتی ه چوقتیه-
 کثافطططط   ماری ب یییازت عوض  رم ی گیخدا قسم تاوان م

 بم  به قل  دمیومشت کوب دمیکش  غیج

  ن یافتادم روزم  ادیازدردز کردی دردم بیعج  قلبم

 خواست بهم دست بزنه که باتمام توانم لب زدم  دمیفهم  شیازدستپاچگ نویشد ا هول

 دستت به من نخوره نامرد -

خواستم بلندشدم که دردقلبم نذاشت ومحکم   وارگرفتمیدستمو به د شدمیدپامیاما با  دیدیتارم چشمام
 ادطرفم یخواست ب   نیخوردم زم

 بادردونفرت لب زدم  که

 اشغال گمشو گمشو برو   یکر -

 نمت یبب   خوامینم

تودلم دادزد به  یکی که  زهیازدردگفتم که نگران نگام کرد اشکام خواست بر ی اخ بلند دیرکشیت قلبم
 کنم ی رسوات م زهیاشکت جلوش بر یعل یوال

  یب یع  رمیبرم تواتاقم اگه اونجابم   دیبا  یقدرتمو جمع کردمو ازجام بلندشدم همه جابرام تاربود ول امتم
 نداره فقط برم تواتاقم

 راه افتادم  کنهی م یتات یکه تات  یبچه ا وارگرفتمومثلیبه د دستمو

 دباهرقدم یلرزیکه تنم م اونقدردردداشتم

 وارداتاق شدم ودروقفل کردم  عیبه اتاقم سر  دمیبالخره رس یول

 دبرم ی با رونی برم ب داالنیبا

  ممیگوش یپولمو برداشتم حت  فیسرکردمو ک میشالمشک هی یمانتومشک هی دم یمانتومو پوش عیسر
 دن یبرنداشتم کوله امو برداشتم به بهانه درس برم اجازه م
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 رون یب رفتم

 بااخم لب زد   بابا

 ی ل یکجاشا-

 زدم   بادردلب

 غزل امشب اونجام  شیپ  رمیم  ستیبابا امتحان زبان دارم منم زبانم خوب ن-

 دادیسرتکون داد اونقدر باغزل رفت وامد داشتم که اجازه م بابا

 نگاه نکردم کجانشسته   یحت گهید

 خت یری اشکام م داشتمیهرقدم که برم   رونیازخونه زدم ب  اروم

 دکمه اف اف وزدم   دمیبه خونه غزل رس یچجور   دمیرفتم که نفهم   اونقدرراه

 غزل جواب داد که

 شدهی جونم چ  یل یسالم شا-

 ی کن ی دروبازم-

 اتو ی اره اره ب-

مثل کاخ   دیکامل سف یکننده بود نما رهی که خ ییبایرفتم داخل خونه اشون شاهانه بود ز دروبازکرد
 زا یچ نیمن اونقدردردداشتم که برام مهم نباشه ا  یکننده ول رهی وخ  بای ز دیسف

 طرفم دیدوو غزل

 زد   ولب

 ی خوب  یاج-

 کنه ی نه قلبم قلبم دردم-
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 چرااااا-

 بمونم شتیغزل من امشب پ-

 نشست ولب زد  لبخندرولبش

 ی اتواج ی اخ جون اره ب-

  یخال  رزانوهامیکه ازدرد ز د یچی تو قلبم پ یروبردارم که نتونستم چنان درد یقدم بعد خواستم
 زدو ولب زد  یوحشت زده ا  غیشدم که غزاله ج  نیشدوپخش زم

 حالش بدشده  یلیشا  ای_احسان توروخدا ب

 لب زد یبا نگران دنمیطرفم باد دیکه احسان دو دی دیازاشک تارم  چشمام

 پاشو  جانی لیشا  یلیزهرا!!!شا ای_

 رفت   جیلحظه سرم گ هی_خوبم بابا خوبم فقط  

 ی لیشا  شدهیچ دهی_رنگت پر

 بهتون گمیداخل م  می_بر

  رهی چاقو توقلبم فروم هی کردمیحس م  داشتمیکه برم ی کمک احسان اروم ازجام بلندشدم هرقدم به
 یمادرغزاله سالم کردم که نگران سرتکون دادرو دنیندادم باد   تیاهم کردامای قلبم وحشتناک دردم

 احسان باحرص واخم لب زد  دیلرزیکردم تنم ازدردم فیاروبراشون تعر هیمبل نشستم وقض

 مارستان یببرمت ب دیبا  ستی_حالت خوب ن

 ست یازنی_ن

 مخالفت نکن   یلی_شا

 _اخه

 به حرفشون گوش کن  ستی _دخترم حالت خوب ن
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حرکت کرد   مارستانیشدم که باسرعت به طرف ب نیاجبار همراه احسان وغزاله سوارماش  به
  هوشیشدوبغلم کرد که ازدرد ب  ادهیپ  نیازماش یشم احسان بانگران ادهیپ نیاز ماش  تونستمیازدردنم
 شدم 

رفتم خونه    یاومد باچه حال ادمیسرم تودستم  دنیتوچشمام اروم چشم بازکردم باد یدینورشد باحس
 کرد ی غزاله هنوزم قلبم دردم

 لحظه غزاله وارد اتاق شداما صورتش غرق اشک بود نگران نگاهش کردم  بعدچند

 غزاله شدهی_چ

  دلبیلرزیکه م یقرمز وارد اتاق شد باچونه ا یوبالفاصله احسان باچشما دیش ترکحرفم بغض نیباا
 زدم

 د یبهم بگ شدهی_چ

 نگاهم کرد  باغم

 د یکرد هیگر ینطور یکه ا  رمیم یدارم م هی_چ

 طرفم اومدکنارم نشست توصورتم زل زدولب زد به

 رخدانکنهی_زبونت وگازبگ 

 توراه   یخبر بد هیکه  نهیا ینشونه  نیبدجورگرفته بود وا صداش

 شدهیچ نمی _خب بگو بب

 چشم ازم گرفت ولب زد شدیم  نیگلوش باال پا  بکی پرشد س چشماش

 _قلبت  

 ی _قلبم چ

 قلبت گشادشده چهی_در
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  نیبهتر کردمیمن اون لحظه حس م  نیشادبش  یبده کل  گرانیکه ازنظرد  یخبر  هیشده از  تاحاال
   رمی دوسم نداره همون بهترکه زودتربم چکسی ه یکنم وقت یزندگ  خوامی نم  دمیاروشنیخبردن

 کردم که خش دارلب زد بالبخندنگاهش

 ی زودتر عمل کن  دیبا دیدرمان اقدام کن یتا برا میزودتربه خونوادت بگ دی_با

 رومحکم تودستم فشردم   دستش

 _احسان 

 کرد نگاهم

 _جان احسان

 دی لرزی به وضح م صداش

 قول بده هم توهم غزاله هیبهم  یذره دوسم دار  هیذره فقط  هی_اگه 

 ی _چ

 _اول قول بده

 بعدقول بدم دبدونمی_با

 ن یهرگز به خونوادم نگ کنمیدمیازماجراامشب هرگز تاک یچ چیخب توروبه جون من قسم که ه لهی_خ

 نگاهم کرد باحرص

 اد یسرت م ییچه بال یاگه زودتردرمانت رو شروع نکن یدونیم یشد  وونهید یچ یعنی_

   گهید چکسینه مادرم نه پدرم نه خواهرم ونه ه شهیبامردن من ناراحت نم  چکسی_ه

 نکنم هیخودموکنترل کردم گر  یول دیام لرز چونه

 ندارم   ییوادماش جا ایدن  نیمن توا انبودیدن نی من توا یجا  ااومدمی_من ازاولم اشتباه به دن
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 ی لیشا  یگیم ی_چ

 روگونه ام  دیقطره اشک چک نیواول  رمی اشکم روبگ زشیر ینتونستم جلو گهید

سالمه اما به اندازه ۱۷فقط  نکهیطردشدم خسته م ازا شهی هم نکهی_خسته م احسان به خداخسته م ازا
سالهابهم محبت نکرده   نیتوتمام ا چکسیه نکهیخسته م کرده ا دمیساله غم ودردکش۵۰زن  هی

  یزندگ نیوقتشه تموم شه ا گهیخسته م کرده د

 دوست ندارن  هی_به جهنم که بق

 زل زدم توچشماش   بااشک

حقمه  شهیاضافه بودم هم مونیتوجمع خونوادگ شهی محبتشون ونداشتم هم چوقتی _احسان  ه
که   یشحال شن اخه تاوقتبامرگم خو دیتنهابودن به ارامش برسم شا نهمهیبعدا دنیدردکش نهمهیبعدا

  یبه خونوادم بگ یز یچ یبامرگم خوشحال شن ،اگه بخوا دیکنارشون بودم نشد خوشحالشون کنم شا
 بخشمت ینم  چوقتیه چوقتیه

 اش  دروگونهیچک  اشکاش

 باهات دارن  یچه رفتار   هیبق نکهیا یکنیم یچ  یخودتوفدا ی_تودار 

 زدن  یلبخندتلخ

 دمی کش  یتابدونه چ ستی من ن  یجا  چکسی_ه

 وگرنه  یوزودشروع کن  ددرمانتیبا ایتوروخداکوتاه ب  یلی_شا

که  دی !بهم قول بدشمیازاضافه بودن راحت م گهید  شمیراحت م گهیبهترد  رم؟ی میم  ؟ی_وگرنه چ
   مونهیماسه نفرم  نی ب شهیهم یامشب برا

 هیرگریغزاله زدز رونیاز اتاق به سرعت زدب  احسان

  ابرمیزود   نیباالخره خدادلش برام سوخت وقراره به هم نکهیشحال ازاخوشحال بودم خو امامن
   ششیپ
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 رب دکتر با احسان وارد اتاق شدن   هیبعد

 _حالت چطوره دخترم 

 رواروم تکون دادم سرم

 _خوبم 

  یسر  هی ه،منیجد یل یخ  تی ماری چون ب یکن دزوددرمانتوشروعی_به همراهات هم گفتم با
  هیفرصت باخونواده ات به  نیتحمل دردفعال ازش استفاده کن ودراول  یبرات که برا سمینویداروم

 متخصص قلب وعروق مراجعه کن 

 _چشم

 اروبه طرف احسان گرفت ورفت احسان ناراحت بود که لب زدم نسخه

 _احسان  

 کرد نگاهم

 _جانم 

  نیدی که شن ییازیچ  الیخیاالن راهمون سواست ،ب  نیازهم یکن  یناراحت  ینطور یا یخوای_اگه م

شدم که احسان ازداروخانه داروهام    نیدادوباالخره مرخصم کردن به کمک احسان سوارماش سرتکون
که مادر غزاله نگران به  میوارد خونه شد اطی خونه اشون اروم وبااحت میروگرفت وبعدهم برگشت

 طرفمون اومد 

 جان؟   یل یشا یبهتر  شدی_چ

 ماتم زده احسان و غزاله اخم کردم ولب زدم  یها افهیکردم وبه ق بالبخندنگاهش

 بودخاله یفشارعصب  هی_

 دخترم؟  ی!!!!االن خوب ی_اله
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 _خداروشکربله 

 د یامروزخسته شد یکل  دیتواتاقت استراحت کن  دیبر  یلی!!غزاله جان باشازمی_خداروشکر عز

به اتاقش رفت    ریکه احسان باشب بخ  میوارد اتاقش شد میو به طرف اتاق غزاله رفت میداد سرتکون
زود غزاله خوابش برد امامن اشکام راه   یلیخ میدیتشک پهن کردوکنارهم درازکش نی زم یغزاله رو

  ترکهداشته باشم به ییتوقلب مهرادجا ستیشدن حاال که قرارن یوقفه جار   یو ب  داکردنیخودشون روپ
 به مهرادبرسم شهیهرگز نم گهیدردگرفتارشدم د نیبه ا

  شدیمگه قبلش م پوزخندزدم

 ههه

 ازدرد  ختمیری بازدردش شروع شده بود بعداذون صبح عرق م قلبم

 عرق هول گفت  سی من خ دنیباد دارشدیغزل واسه مدرسه ب که

 ب یغر اامامی-

 به طرف در  دیدو

 هول به غزل گفت  تمیوضع دنیطرفم باد دیاحسان باباالتنه لخت اومد تواتاق ودو قعیدودق بعد

 اب بدوووو  وانیل هیاربای برو داروشو ب-

 باابو قرصام برگشت  هیبعد چندثان  دیدو غزل

 بازکردوگذاشت تودهنم  یک ی ازهرکدوم  احسان

 بابغض لب زد  غزل

 احسان توروخدا امروزنرم مدرسه -

 باشه نرو  -

 اومد طرفم که احسان لب زد  غزل
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 رم ی حالش خوب شدم مونمیتوسرجات بخواب من کنارش م-

احسان منو توبغلش گرفت سرم تو اغوشش بود دست نوازش وار رو   دیسرتکون دادو دوباره خواب غزل
 لب زد دیلرزیکه م ییباصدا کردی موهام حرکت م

 قلبت قلبت  ی اگه عمل نکن-

 ادامه بده خودم ادامه دادم  نتونست

 وفتهیقلبم ازکارم -

 با حرص وغم لب زد احسان

 ی ل یشا-

 عمل شو خب  الی خیاحسان ب -

 چراا-

 شن یبهتره همه راحت م  رمی ندارم بم یزندگ  یبرا یلیچون دل-

 بگم که چشمام تارشد   یز یچ خواستم

 محکم دورکمرش حلقه کردم   دستمو

 اوضام دست بردارنبودم که  نیداشت همه عضله خخخخ توا ینباشه چه بدن گناه

 لب زدم   دمویپکش کش سیدست روس طنتی باش هوی

 شد ینجور یا یقدر کارکردچ-

 بهم زدوگفت  یلبخند

 سال ۷کال -

 بابااا  ولیا-
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 لوسس -

بود که  ینداشتم مثل پدر   چوقتی بود که ه یبهش چسبوندم احسان برام مثل داداش شترخودمویب
 محبتشو نداشتم چوقتیه

 گرم شدوخوابم برد  چشمام

گفتم که غزل  یاخ بلند دهیقلبموفشارم یکی  کردمیحس م دمیازخواب پر نمیحس درد توقفسه س  با
 هول لب زد دیازخواب پر

 کنهیبازم قلبت دردم  یلیشا شدهیچ-

 ابو قرص  وانیبال رونی دادم که ازاتاق زدب سرتکون

احسان  دنیرفتم دستوصورتموشستم برگشتم تواتاق که باد سی به طرف سرو ی حال ی باب قرصموخوردم
 که روتخت نشسته بود لبخندرولبم نشست 

 رفتم کنارش نشستم که دستش دورکمرم حلقه شدلب زد   ششیکردبرم پ اشاره

 ی بازم دردداشت-

 دادم که بغض الود لب زد سرتکون

 به خونوادت بگو   میابریبردار ب  یتوروخدا دست ازلجباز -

 رفت توهم باحرص لب زدم   اخمام

 نعععععععع-

 دادزد

 نه   یگیم  یر ی میازدردم  یار د یلعنت-

 نگاش کردم ولبزدم بااخم

 کنه ی نم یبرام فرق یچون مرگ وزندگ -
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 ازدست تووووو -

   رونیب  میداداش بر دیتمومش کن گهیخب د  لیخ-

 ست یخوب ن  یلیحال شا-

 من خوبم  -

   یمطمئن -

 اره-

 شب بود ۹ ساعت

 م یبزن یچرخ  هی میبر ن یش  دامادهیپس پاش-

 باشه  -

  الی خینبود ب شی تنم کردم موهامو بافتمو شالمو روسرم انداختم حس ارا شبمویمانتو د  رونیزدب  ازاتاق
 غزلم اماده شد دمیشدم که د شیارا

 زدم  لب

 م یکن بر شیارا-

 ی لی شا ستیحسش ن-

 میپس بزن بر-

با   یخی شلوار  هیبه احسان نگاه کردم که منتظرمون بود  رونی ب میگرفتم وباهم ازاتاق زد دستشو
 تنش بود    یا روزهیف  یاب شرتیت

 حال ساده   نی وجذاب درع خوشگل

 رولبم نشست   لبخند

 به هم  میزده بود هردوزل
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   رونی ب میکنارش وباهم ازخونه زد میرفت  باغزل

 میشد  شیمشک یائود نیماش سوار

 زد رونیازخونه ب  باسرعت

   خواستی شلوغ م یجا هی دلم

 غزل نگاه کردمو اروم لب زدم  به

 غزل-

 جونم -

 کنسرت  میبر خوادیدلم م-

 لحظه بصبر  هیها  هیاره فکرخوب-

 یداداش

 جونم غزل -

 کنسرت  میبر-

 ی چ  یلینظر شا یاوممم باشه ول-

 دادم شنهادیمن پ-

 الدیبرج م یبه سو شی پس پ-

 میدیساعت رس  میبعدن

  میشد ادهیاروم پ  نیازماش

 کردم ی باشوق به همه جانگاه م میواردشد  میرفت یطرف ورود به

 احسان به طرف مسئول اونجا رفت  که
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 برگشت طرفمون وبالبخند گفت  ط یباچندتا بل قهیازچنددق بعد

 م یبر  یقراره کنسرت ک دیاگه گفت-

 کردمی بهش نگاه م  باشوق

 لب زد که

 ارون افشار  -

 لب زدم  دمویکش  یاروم غیج

 احسان  یمرس  شهینم  نیبهترازا-

 بانو  کنمی خواهش م-

 شهیکه االن شروع م میبر خب

   میشد یا شهی وارد اسانسورش باهم

 لذت بخش بود هم وحشتناک   هم

 میبه سالن مدنظروارد سالن شد میدیرس  بالخره

 میحرکت کرد مونیطرف صندل  به

   مینشست فیرد نیاول

 جوون شد یسالن پراز دخترپسرا قهیچنددق بعد

 کنسرت ارون افشار  شداومدمیباورم نم یبالخره اومد وااا که

 لبزد  یزل زده بووم بهش که بالبخند پرازانرژ  بالبخند

 خوب باشه وامروز بهتون خوش بگذره تونیحال همگ  دوارمیسالم ام-

  زدنی شد همه سوت م  یجانم باش پل  اهنگ



 عشق  ینجوا

189 
 

ماه شب تابانم باش جانم   نی اکن و انی نداره جانم باش رخ نما دهیباش نوشداروبعدمرگ فا جانم
 سهم من رفته دگر برباد ازدل دادازدل دادازدل   ادازدلیفر یقرارت شدم ا یباش دادازدل ب 

 میلب زد هیوگرفت طرف ما باشوروشوق منو غزل وبق کروفونیم

رانپرستم دل دست تو وصل تو بسته به جانم   یرازتوکسیرازتووغیوهستم غ وانه یود وانهیود وانهید
را نپرستم  دل دست تو وصل تو   ی کس  رازتوی غ رازتویوهستم غ وانهیود وانهیود وانهید رانمی ازعشقت ح

 رانم یبسته تو به جانم ازعشقت ح 

 دمیکش یپرذوق  غیج  ییایعوض شدشب رو اهنگ

 عاشق  وانهیدرتب وتاب توام خانه خراب توام من من د من

عاشق من عاشقتم تاابد دورشود چشم بد ازتو   هیپنهان من جان من وجان  مهی روسامان من ن توس یا
منوتو سوگند به لبخندتو دل من  یات از شب وروزا هیفقط کم نشود سا یماه اله یمنو تو ا یایدن

 بهمهرربا توجان بخواه سوگند  یارامشم ا ییتوهمه خواهشم تو یمهرربا توجان بخواه ا یبندتوا
 مهربا توجان بخواه   یندتودل من بند تو ا لبخ

 

 میلب زد جانی عوض شد باه اهنگ

  چارهیشده دل ب تیعشقت درجان من افتاد دردام چشمت شدم گرفتار ازتوچه پنهان سربه هوا اتش
 دامنمیتو عاشق وش ییعشق تو ییجان وجهانم تو  ییوردزبانم تو ییضربان  تو داریاز لحظه د

 تو  ییمحوتماشامنم عشق تو 

 گرفت طرفمون  کروفونیم

 م یلب زد باذوق

 گرفتار   یکرد تیدرموج مو اراتومارویدلدار یروبرنگردان ازرو  شانیسوپریگ

 عوض شد  اهنگ

 رشدم یدرگ ری شدم سر توباقسمت باتقد  ریگ نی من افتاده عشقت زم دردل
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شده بود خجالت زده    رهیبهم خ  چشم توچشم احسان شدم که بالبخند هوی ادامه بدم که  خواستم
 ن یسرمو انداختم پا

بهم خوش گذشت بالخره سانس   یکل میاهنگو هم خونو هیدوباره برگشتم به جمع بق غیسوت ج  اما
 که احسان لب زد میخارج شد  موازسالنیاول تموم شد ازجامون بلندشد

 م یبخور یچ هیرستوران  میبر نیمولفق -

به رستوران وارد رستوران  دنیبعدرس میبه طرف رستوران رفت  میمثبت تکون داد یمعن هردوسرمونوبه
 خدمت اومد طرفمون ولب زد شیکه پ میونشست میکه گوشه بود روانتخاب کرد زیم هی میشد

 د یدار لیم یچ دیخوش اومد یل یسالم خ-

 لب زدم  خواستیفراوون م ونزیگوشت با سس ما یکباب ترک بی دلم عج  منوروبازکردم

 گوشت  یکباب ترک-

 دادکه غزل لب زد  سرشوتکون

 یاسپاگت-

 باخنده گفت  احسان

   تزامخصوصیمنم پ-

 می فکر خودمون شد ریرفت وهمه درگ گارسون

 میشد  نیوسوارماش میبعدخوردن غذا از برج خارج شد می غذامونو اوردن ومشغول خوردن شد بالخره

 که فقط خودم باشموخودم  ییجا  هیدور  یجا  هیبرم  خواستیم دلم

 لب زدم  اروم

 برم  شدیکاش م -

 که احسان لب زد انگاربلندگفتم
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 ی کجا بر -

 توگلوم نشست لب زدم  بغض

 چکس ی نباشه ه چکس ی که ه ییجا هی-

 شروع نکن  یل یشا ششششیه-

 می دیتواتاق وخواب  میمنو غزل رفت میدیرس نکهینگم بعدازا  یز یگرفتم چ میدادمو تصم  سرتکون

 مثه برق وباد گذشت  هفته هم هی

 غزل  یاروامضاکردودادبه بابا تنامهیبابا برگه رضا دیاردورس وروز

داشت   یکامل صورت  شیغزل ارا  یحسش نبود ول یشی ارا چیبدون ه دمیپوش رهی ساده سبز ت لباس 
   دیوشلواروشال سف یبامانتو صورت

احسان هم سوارشدوحرکت   میوسوارشد میاحسان گذاشت نیتوماش میکوله وچمدونمونو برداشت باهم
 کرد  

 احسان ناراحته لب زدم  کردمی م حس

 شده  یز ی احسان چ-

 برگشت طرفمو لب زد  بالبخند

 نه فقط نگرانم نگران قلبت -

 رفت توهم  اخمام

 رم یم ینگران نباش نم-

 گفت  یجد  یلیخ

 خدانکنه -

 کردمو لب زدم  یکوتاه  خنده
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 بادمجون بم افت نداره نترس  -

 ییییی لیشا-

 باشه بابا نزن -

ببرتت   یگی به غزل م  عیشد سر ادی خب دردت ز یخور یقرص م هی یحس کرد ی درد نیهروقت کمتر-
 دکتر 

 باشههه -

   میبر میهمه بچه ها منتظربودن سوارقطارش  میدیرس  بالخره

   دینوبت به منو غزل رس میسوارشد بیهمه به ترت ری رب تاخ هیبعد   بالخره

 وارد قطارشم به احسان نگاه کردمو لب زدم  نکهیا قبل

 یمدت انقدرهوامو داشت   نیکه ا یاحسان مرس -

 د یمراقب خودت باش بهم زنگ بزن -

 راحت   التیباشع چشم خ-

  انایتوکوپه مخصوص منو غزل سارا ک میوتوبغلش گرفت دست تکون دادم براش وارد قطارشد غزل
   میوارد شد

 م یغزل مشغول اهنگ گوش کردن بود منو

 دنیخندی گفتنومیهم م هیبق

 گوش کردم تاخوابم برد  اونقدراهنگ

 دارشدمیغزل ب یباتکونا

 لب زدم  اروم

 جانم -
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 پاشو نهاربخور -

دادم و فکر   هیسرمو به پنجره تک دمیکباب خوردم و ازخوردن دست کش کمی  لی م یدادم ب  سرتکون
 د یمهراد مثه سوهان رو مغزم خط کش

 رتت یگیادم یم ضتی قلب مر نیدست روقلبم گذاشتم وتودلم گفتم حتما باا پوزخندزنون

 رشد ی سراز اشکام

کردم   هیگر  کمی نکهیرفتم بعدا سی خوب نبود از جام بلندشدمو ازکوپه خارج شدم به طرف سرو حالم
  دهیباعث شدترس یمردونه ا یکه صدا  کردمینگاه م رونیه ب توراهروازپنجره ب  ستادمیا رونی اومدم ب

 نگاش کردم که لبخند زدوگفت  یسجادپور بهت زده وعصب  دنی برگردم سمت صدا باد

 ی خانوم بهادر  یچراتعجب کرد-

 لب زدم  بااخم

 یهمراه مرد  چیکامال دخترانه باشه بدون ه یاردو هی نیا کردمیفکرم-

 ی ل یسوال ازت بپرسم شا هی خوامیمنم قبول کردم م امیازمن خواهش کردن که ب-

 باهام حرف بزنه  یانقدر خودمون کنهی نگاش کردم پررو چطورجرئت م  تیوعصبان  باتعجب

 لب زدم   یبد  بالحن

 شنوم یم-

   یر یگیچراانقدر درمقابل من جبهه م-

 لب زدم  پوزخندزدمو

   ین یبی ارزش م یخودت ب  وهمه ارو درمقابل یمغرور  یل یچون خ-

 من  یول-

 سجادپور   یاقا ستیبرام مهم ن-
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 ولب زد  دیکش یکالفه ا نفس

  نهمهیخوشم اومده بودچون بعدا ات یکنم چون از بلبل زبون  تتیاذ کمی خواستمی من فقط فقط م یول-
 دختر فکرکنم واز فکرکردن بهش لبخندبزنم هیبه رفتار  یسال باعث شد

 نگاش کردم  یباگنگ

 چرا -

 وتوچشمام نگاه کردولب زد  دیدست توموهاش کش یعصب

 چون دوست دارم -

 گفت ازتصورش چهره م توهم رفت   یچ نی کردم قلبم نزد ا حس

 ادیازمن خوششون م ییدمت گرم چه کسا یعنی ااایخدا

 لب زدم  تی نگاش کردمو با عصبان بااخم

 که؟؟  یانیدرجر گمیرمی تکرارشه به مد گهیاگه دفعه د یول رم ی گیم دهیحرفتو نشن-

 کرد ولبزد  بالبخندنگام

که  نهیکه برام مهمه ا یز ی شغلمو ازدست بدم تنهاچ نکهیاای ستیاصالبرام مهم ن  ربفهمهیمد نکهیا-
 ارم ی توروبه دست ب

 گفتم  باحرص

   یش کینکن بهم نزد یپس سع گمید  یکی من عاشق  یول-

 وناراحت نگام کرد که رفتم تو کوپه مون   یعصب

 رکنه ی اشوبخ  هیازاول سفرخدابق نیا

 اهه 

 شه پووف   المی خی ب خداکنه
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کنارم   ع یگفتم که غزل سر یاخ اروم دیکش یف ی رخفیبهش فکرکردم وحرص خوردم که قلبم ت  انقدر
 نشست ولب زد 

 بازقلبت درد گرفت  شدیچ-

 ابم داددستم  یقرص بابطر  هیبه نشونه مثبت تکون دادم که  سرمو

 دم یوبااب خوردمو سرمو روشونه غزل گذاشتمو خواب قرص

   رازیش مید یساعت توراه بودن بالخره رس نیاز چند بعد

 ادی ز یلی خ دادیبهم ارامش م هیقشنگ یچه جا دم یکش یق ینفس عم میشد ادهی قطار اروم پ از

   نیسرمو انداختم پا تی سجادپورکه زل زده بود بهم ازخجالت وعصبان دنینشست که باد لبخندرولبم

 گفت   هیکه غزل با گال میغزل وگرفتمو تندازکنارش گذشت دست

 ی کرد ینجور یچراا-

 نکبت  ششی ا زنهیم میسجادپورچرااومده اه چه لبخند نیا

 بهش گفتم   ویوحرص همه چ  باخنده

 بابهت لب زد  غزل

 ی ل یشا شهیباورم نم-

 منم-

   ناروگفت یا ییخدا-

 بخدا -

 میازش سواستفاده کن  میتونیخخخ پس م-

 یهست  یا گهیعاشق کس د یگفتیم دینبا یول
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 نگاش کردم  بااخم

 عاشق توام سجادجونم گفتمیم گفتمیم  یپس چ-

 عوق 

طرفش که  میخندون ومردونه خودش سکته ناقص وزدم وبا ترس برگشت یکه باصدا رخندهیز میزد
 امون لب زد دهیچهره ترس دنیبا لبخند بهم زل زده باد دمید

 ی ل یباهات حرف بزنم شا خوامیم-

 که لب زد میباالرفته نگاش کرد  یغزل باابروها منو

 واجبه  -

 لب زدم  بااخم

 نجا ی هم شنومیم-

 ولب زد لبخندزد

کنم توهم  یکار  یاگه کنارم باش دمی بهت قول م یول یودوست دار  یا گهیباشه برام سخته که کس د-
 ی عاشقم ش 

 ان خندم گرفت وباخنده گفتم  کی

 ش   هیگاد خب بق یاوما-

  یماحت  یازدواج استاددانشجو ول  ادخوندمی تورمانا ز میکنی داستانا باهم ازدواج م نیحتما مثه ا بعدم
  می ستیاستاد دانشجوام ن

 باحاله ها   یلیخ

 رفت توهم وبافک منقبض شده لب زد اخماش 

 نکردم   یشوخ -
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 اخم کردمو لب زدم  منم

  دمی م راطالعیگفتم دفعه بعدبه مد نمیجوابمو گفتم وا روزیمنم بهت د-

 هاننن  ینی بیفقط توووو چرافقط خودتو م  یگفتم که توبرام مهم -

 شدی م کیبهم نزد داشت

 بود دردش وحشتناک شده  قلبم

 توکوره انداختنم  کردمی م حس

 ودردلب زدم   بابغض

 ا ی جلو ن  این-

 ...غزلغ

 گرفت ولب زد ربغلمویز غزل

 جان جاندلم -

 قلبم -

 صاحب زمان  ای-

 تحمل کن  یلیشا

 یکارکردیچ نی بب

 لب زد سجادپورباهول

 شد  یچ یوااا-

 ییجا  یمارستان یب  یدرمانگاه مشیکمک کن ببر-

 لب زدم  می ماریازلورفتن ب  باترس
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 اربخورم یالمصبمو ب  یاون قرصا ستیغزل الزم ن -

 باشه   یبا...باشه اج-

 گذاشت  قرصاروتودهنم

 حالم بهترشد   یکم یا قهیاب قورتشون دادم بعدپنج دق یزور باجرعه ا به

 غزل وفشردم خواستم ازجلوش ردشم که باالتماس صدام زد دست

 رحم نباش  یتوروخدا انقدر ب  یل یشا-

 طرفش   برگشتم

 دلم بذارم مشکالم کم بود  یوکجا نیا یخدا

 بودخدااااا کم

سرمو روشونه غزل    یروصندل میکه برامون گرفته بودن نشست میرفت  یبه طرف ون توجهیب
 گذاشتموچشماموبستم

 لب زد  یشاد  افهیچشماموبازکردم غزل با ق  یکس  یباتکونا

  م یباال بخواب میپاشو بر-

که روبه روم بود لبخندرولبم اومد واردهتل  یهتل خوشگل دنیباد میشد ادهیپ نی دادمو ازماش سرتکون
 طرفمون اومد ولب زد  ربهیمد میشد

 د یباش   7رونی ب میری م نی ساعتپا  دیاتاق  هیشما دوتا تو-

 چشم خانوم -

 د یخوبه بر-
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بود  ردادهیکه مد یباکارت  میدیرس نیبعدچندم میبه طرف اسانسور دکمه واحدمون زد  میرفت عیسر
خودمو روتخت   حالیبود ب زومرتبی تم ینفره همه چ هی بادوتاتخت  یمتر 50  تیسو هی میدروبازکرد

 هوش شدم  یپرت کردمو ب 

  یل یواقعا دردقلبم خ یبلند شه ول  خواست ینمغزل خواب بود دلم  دارشدمیب ید یقلب دردشد باحس
 کالفه م کرده بود  

 خوابم نبرد  یخوردم دوباره خودمو پرت کردم روتخت ول  یکی طرف قرصام رفتمو ازهرکدوم  به

   رمیدوش بگ  هیگرفتم برم  میتصم

باشلوار   ری بود وحر  یلیداشتم که کامال اکل یشمیبلند تازانوم به رنگ  کیتون هیبازکردم  چمدونمو
 جذبم برداشتمو ورفتم حموم   یمشک

بودن حالم بهترشد لباسامو  ردوش ی ساعت ز میکه بهم خورد حالم دگرگون شد بالخره بعدن خی اب
 من نگران اومد طرفمو لب زد  دنیغزل درحال اماده شدن باد دمیازحموم خارج شدم که د دمویپوش

 قلبت دردگرفت باز -

 که بابغض لب زدتکون دادم  یاخم سرموبه معن با

 هانن یپس چرا قرص خورد  یگیچرادروغ م-

 ن یپا سرموانداختم

 خوبم غزل -

 ییی ستیخوب ن  یلی شا یست یخوب ن-

 تمومش کن توروخدا -

 خب اماده شو دورت بگردم   لیخ-

 یی ازهرکس یکتر یبهم نزد یتوازهرکس یخدانکنه اج-



 عشق  ینجوا

200 
 

داشت   یومخف  یلیساده بلند تامچ پام که دوطرفش چاک داش داشت دکمه ر  یمانتو مشک  هی عیسر
خط چشم   هیازاد روسرم رهاکردم  موینم دارمو باز گذاشتم وفرق بازکردم شال مشک یموها دمیوپوش
 زدم یقهوه ا  یرژ زرشک هیو دمیکش

  دنشیباد تودستم گرفتم به طرف غزل برگشتم  مویپولمو برداشتمو گوش فی دوش گرفتم ک باعطرم
 وگفت  دیبود رژوازدستم گرفت وبه لبش مال دهیپوش یلبخند زدم مثل من مشک

 ی اج میاهان حاال خوب شد بر -

 گلم  میبر-

 دنیدر اسانسوربازشد باد هویکه  میدکمه همکف وزد میوارد اسانسورشد رون یب میازاتاق زد باهم
سفرکوفتم شه خوب  نیلبخند زد اخمام رفت توهم قراره ا دنمونیسجاد پورکه وارد اسانسورشد وباد

 دونم یم

 زد  رلبیکه مد می رفت  رونی ترازسجادپور ب  عیسر میدیرس  بالخره

  رونی ب میاز هتل زد دیخب حرکت کن میگردیم شی حی تفر یجا میری امروز م نیخب همه اومد-
 به پاساژ بزرگ   میدیرب رس هی بعد از میوسوارون شد

 داخلش می وخوشحال رفت  باخنده

فروشنده مسن نشسته  هی میواردشد میرفت  یفروش جاتیبه طرف مغازه بدل  یی غزل اول ازهرجا منو
 اسمش لب زدم  یگردنبندا دنیبودباد

 د یلطف کن یلیشا یک یاسم غزاله  یکیگردنبندا نیاقادوتا ازا-

که فقط  دم یشکل د هیهردوتاروبرداشتمو حساب کردم دوتا انگشتر  زگذاشتی گردنبندارو م فروشنده
 قلب کوچولو وسطش بود   هی

 برا غزل برداشتموحساب کردم از مغازه خارج شدم یک یبراخودم   یکی

 انگشترو گردنبند اسم خودمو بهش دادم  جعبه

 ی باش ادمنیبه  شهیهم شهی گردنبند باعث م  نیا-
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 ی ل یقربونت برم شا-

 ه یشیاون مغازه لوازم ارا میخدانکنه بر-

داشته باشه 21،22خوردیپسرجوون داخل مغازه بود بهش م هی میدادباهم وارد مغازه شد سرتکون
 بالبخند لب زد 

 ن یخواستیم یجانم چ دیخوش اومد-

  یگلبه یصورت   ،یزرشک  ،یرفتم ازهرکدوم دوتاسرخ اب   زیروم  یها عیبهش به طرف رژما توجهیب
رفتم   یل یاکل یرنگ سرخ اب هی  شیارا فیبرداشتمبادوتاک ملمی،برداشتم دوتاخط چشم خوبم دوتار

 طرفش  

 شه یچقدر م-

-250 

 میاومد رونیب  دمویکش کارت

   میداخل پاساژ رفت نهی تامیطرف و به

   میخورد  یشکالت یبعدخوردن دوتا بستن میومشغول خوردن شد  می ذرت سفارش داد دوتا

 هی بق  شی پ میبرگشت بعد

   میهتل بخور کیبودن به اصراربچه ها قرارشد شام وتوپارک نزد دکردهیخر همه

گرفتن   یمشغول سلف ییدوتا مینشسته بود مکتی همبرگر سفارش داد منو غزل رو ن  ربراهمهیمد
 مشغول راه رفتن شد قشیبعد غذاخوردن هرکس بارف میبعد عکس گرفتن مشغول خوردن شد  میبود

به طرف صدا  میبرگشت یباجون گفتن مردونه ا هوی که  دمیخندی م مویرفتی راه م ییغزلم دوتا منو
 لب زدم  تی باترسو عصبان یغیت  غیدوتا پسر ت  دنیباد

 ش ی فرما-

 جووون -
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 بادمجون  -

   یدوس دار -

 خانواده    یبکنم تودهنت مردک ب  خوامیاره م-

 ی هووو-

 ابو یتوکالت -

 کنما یلهت م نجایهم رمیگیم-

 ومدهی بهت ن   ایگوه خور نیا-

 که لب زد می دیکش یخفه ا غی سجاپور ج دنیتوصورتش خورد وافتادباد یبگه که ُمشت یز ی چ خواست

 حرف بزن   شرفیکنم  ب زونتیهان بگو تا او یکنی له م ویک-

 فرارکردن  هردوتاشون

 که بااخم به طرفمون قدم برداشت  میکردیترس به سجادپورنگاه م با

 د یچراانقدردورشد-

 بگم که دادزد یز یچ خواستم

 هانننن   یدادیچراجوابشوم -

 دم یترس یم یحرف بزنم ول خواستمیم

 هاااان ییدیهاروم یجواب اون عوض یواسه چ-

 لب زد دهیترس غزل

 نشده یز یسجادپور حاال که چ یاقا-

 د یکه باخشم غر دمیزدکه منو غزل بهم چسب  یکرکننده ا داد
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 گفت   یچ دیدینشن  نینشده کربود یز یچ-

 اشاره شو طرفم گرفت ولب زد  انگشت

 یییی دونیم  ییچ یعنی یدون یم-

 زدم   غیبگه که ج یز ی چ خواست

 تمومش کن تمومش کن-

 برد یخوابم نم  دمیهتل تاصبح نخواب میدلدردوبهونه کردمو زودتربرگشت ریطرف مد دمیدو هیگر با

 نگاش کردم که لب زد  یوسوال  دارشدمیغزل ازخواب ب  یباصدا

 می مون یشترم یاصفهان بعدشم مشهد ،مشهد ب میری امروز م نیپا می بر  دی_پاشو که االن با

  یرژ صورت هیموهامو بافتمو  ستادمیا نهیا یجلو  سیدادم ازجام بلندشدمو بلدازرفتن به سرو سرتکون
 میباهم به طبقه همکف رفت  میمو تن کردم باغزل ازاتاق خارج شد یسورمه ا یبه لبم زدم وتمام لباسا 
  لشای خی دلم بزارم ب یوکجا ن یا ایپووف خدا نیسجاد سرموانداختم پا دنیهمه اماده بودن باد
و اتوبوس به طرف اصفهان حرکت کردبعد سه ساعت راننده   میاتوبوس شد رسواریبالخره با حرف مد

  یبه طرف قفسه خوراک  میوارد مغازه بزرگ شد میشد ادهی پ نینگه داشت منو غزل ازماش  دیخر یبرا
ک ی تا برداشتم چندتابسته لواشک برددشتم وبه طرف ک۳که بود  یوپفک  پسی ها رفتم ازهرچ

اناناس دوتانوشابه زرد به   یدوتاران  رکاکائویدوست داشتم برداشتم بادوتا ش  یرفتم هرچ  تی کوس یوب
 هیکه  مسئول بود مشغول حساب کردن شد  یگذاشتم که پسر  زیروم دامویطرف صندوق رفتم وخر 

لب   وگذاشتم بالبخندبهم نگاه کرد دامیاونم جزوخر زبرداشتموی از روم یتوت فرنگ  تیبسته ادامس وا
 زد

 تومن قابل نداره ۷۹ _

 پولو به طرف پسره گرفت   یکارتمو به طرفش گرفتم که دست مردونه ا  یییچشمک زد ا بهم

نگم ساک  یز ی دادم چ حیبگم که اخم کرد منم ترج  یز یسجاد خواستم چ دنیطرفش که باد برگشتم
دلم  دمیخوردن د یرج شدم که غزل ومشغول بستنوبدون توجه بهش ازمغازه خا داروبرداشتمیخر
 لب زدم  یرفتم طرفش وبا دلخور  خواستیم ی بستن  بیعج
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 ی خور یم  یبستن  یی_نامردتنها

 رم یبرات بگ میابری دبی_ببخش

سفارش دادم ومشغول خوردن شدم  یشکالت یبستن  هیو  میرفت یفروش  یبه طرف بستن  باهم
توگوشم انداختم واهنگ  مویهنذفر میوسرجامون نشست  میهامون وارداتوبوس شد یبعدخوردن بستن

 شد ی پل قیقا یزمان وسفی

چه  یدون یروواسه من قفس تونم  ی زندگ یکنیادمو ازنفس عشق چرا م ندازهی هوام یب ادیم عشق
  گهیباهات نداره اره تمومه د ی کار  گهیباشه که د نیا  امشیادامه داره پ هیگر  یداره شبا وقت یحال

که  یق یتنهام مثه قا دونهینم  چکسیوه  یحرمت عاشق گهیبودن تموم د گه یباهم د گهیتمومه د
 رهیچه دلگ ییتنها رهیمقصدش کجاست فقط داره م دونهیبه فرداس ونم  دشیهمه ام  استیرودر

 شد   یوازاول پل رهی می م یروز  هی ایتنها وسط در  قیقا نیا

  خواستی تونستم حسرت بخورم دلم مهرادوم یاروم روگونم سرخورد قلبم مچاله شد و فقط م اشکام
  یدلم ب نیباا کارکنمیچ ایشدم چقدر دوسش دارم خدا  رهیکردمو به عکسمون خ  موروشنیگوش

  ینم یکردوهچ ینگام م  یاشک بود غزل باناراحت سی صورتم خ  ختی ریم لی صاحاب اشکام مثل س
من چرا به   چارهی قلبم اخ قلب ب ارم ی حال نداشتم خم به ابروم ب  یحت کردامایردم د بیگفت قلبم عج 

 بعد بهت حس داشته باشه هه کنهینگاهم نم  یاون به توحت ستیکه عاشقت ن یکن یفکرم یکس

که دلم   دیکشی رمی دتیقلب المصب دست بردارنبود انقدرشد نیفکرنکنم اماا یز یکردم به چ یسع
وچنان لبموگازگرفتم که طعم خون  اوردمی اخرشم طاقت ن ارمی درب شهیتک تک موهاموازر خواستیم

  دنیبادردبهش نگاه کردم باد ینگاه  ین یاماباحس سنگ شترلبموفشردمیتودهنم حس کردم اماازدردب
غزل که کنارمه وخواب بودنترسه  نکهیا یوبرا اوردمیقت ن طا گهینگران بهم زل زده بود د کهسجاد 
 لب زدم  دیلرزیکه م ییباصدا

 _سجاد،ق..قلبم

طرفم بعداز ردکردن چند   دیشدم دو رهی اماچنان ازجاش بلندشد که نگران بهش خ انهی دیشن دونمینم
 هول لب زد دبهمیرس  یتاصندل

 _اروم ،اروم باش قرصات کجان 
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و برداشت وباعجله   فیک عیکه کنارپام بوداشاره کردم سر  فمی که برام مونده بود به ک یجون باتمام
اب دستم داد منم باته مونده قدرتم  یکرد قرصوبابطر  داش یگشت تاباالخره پ  یبازکردتندتندم پشویز

کردم ولب    اهکمتر بالبخند به سجادنگ یلیخ رب قلبم اروم ترشده بوددردداشت اما هیخوردم بعدازحدود
 زدم

 ازت ممنونم اگه حواست بهم نبود تااالن مرده بودم  یلیخ  یل ی_خ

 روصورتش نشست   یق یعم  یلیخ اخم

 حواست به خودت باشه    کمی  ر،ی_زبونت وگازبگ 

 _چشم ممنون

 بهم بگو  ی داشت اجی احت یز ی_چ

 _چشم

 _فعالبرم سرجام 

بود االن  دهی واقعا حالم بدبود اگه سجاد نفهم  دمیکش یقی فس عمدادم که نشست سرجاش ن  سرتکون
بخوابم سرمو به  یافکاربشم وکم  ن یا الیخ یکردم ب یسع  دمیکشیعذاب نم گهیزنده نبودم خب بهتر د 

اروم اروم بود   یدادمو چشمامو بستم صورت مهراد جلو چشمام نقش بست قلبم ازشاد هیپنجره تک 
  یجلوچشمام بود که باتکونا رش یچقدرتصو دونمیباعشق فقط به صورتش زل زده بودم نم وحاال
 لبخند زدم لب زدم  کردیاروم چشمامو بازکردم به غزل که نگران م یکس

 _جانم 

 یدی چراجواب نم دمی_ترس

 بود  یچه خواب قشنگ یدونی_اخه نم

 حاال یدید ی_چه خواب

پوزخند بزنه   نکهیبدون ا  نمشی بب رتونستم ی لحظه هم ازجلوچشمام کنارنرفت بادل س هی_صورت مهراد 
 اخم کنه  ای
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 گرفته بود غزل دستمو گرفت ولب زد  بغضم

 وقت نهاره  نیپا میبر ایبهش فکر نکن ب  ی_اج

 تنهاباشم بهتره  نیتو ماش  کمی ندارم برو گلم من لی_اصال م

 حداقل دوتاقاشق بخور  می_نه پاشو بر

 تنهاباشم برام بهتره کمیبرو نوش جونت من  یتونم اج ی_غزل واقعا نم 

 دن یبودبغض کرده امافقط به بوس معلوم

سجاد باترس بهش   یشد که باصدا یاز بچه هاخال  ن یماش  قهیم اکتفاکردورفت بعدازچنددق گونه
 شدم بهم نگاه کردولب زد   رهیخ

 نهاربخور  نیپا میابری_ب

 ندارم ممنون  لی_م

 _پاشوو 

  ست یزورکه ن  خوامی_نم

شد   یهاموتوگوشم انداختم واهنگ مهراب پل  یبگه که بدون توجه بهش هنذفر  یز ی چ خواست
 بابلندشدن ازجاش ورفتنش لبخندزدم اهنگو قطع کردمو اروم نجواکردم 

 ی مونی تاابد تاابد تنهام ییدوستت نداره توتنها سچک یه

بادستمال صورتمو   عی سر دنیبچه هارس یک  دمیکردم که نفهم  هیشد اونقدر گر یجار   لیمثل س اشکام
رو،  یدوباره سجادکنارم نشست وبسته ا قهیخشک کردم ورومد به طرف پنجره برگردوندم بعدازچنددق

 زد  روپام گذاشت به ظرف غذانگاه کردم که لب

 ی ش یم تیاذ ینجور یبخور  ا کمی_

 که بغل دستم بود گذاشتم  یزباله ا سهی بااخم نگاش کردم ظرف غذاروبرداشتم تو ک 
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 ندارم  لی_ممنون م

 بدجورتوهم رفت  اخماش 

 غزل لبخندزدم  یصدا  دنیباشن اوردمی خودم ن  یبه رو اصال

 نم؟یسرجام بش  شهیسجادپورم یاقا دی_ببخش

 فقط ازکنارم بلندشد ورفت وغزل کنارم نشست. دمیازش نشن ییصدا

 لب زد اروم

 اخم کرده  ینجور یا یکارکردی_چ

 برام غذااورده اه خورمینهارنم  گمی_بهش م

 ی _اخ

 _غزل

 _جانم 

 ی _ببنداج

 _چشم

خسته وکوفته  میدیبعدازساعتهابالخره رس  میدیوخند میخنده فارغ از غم وغصه گفت  ریز میزد باهم
بود   یکی هتل ش  میکرده بود به طرف هتل رفت رهماهنگیکه مد  ینیباماش   میشد ادهیازاتوبوس پ 
که غزل کارت اتاقمون وگرفت وباهم   دمیکشیچمدونمو دنبال خودم م  حالی ب میواردهتل شد
 هی میدروبازکردووارد اتاق شد عیسر  میدیرس  هیوفشرد بعدازچندثان10غزل شماره میورشدسواراسانس

که وسط اتاق بود همه  یا نهیوا  شیزارای که گوشه اتاق بود وم  یسیبادوتاتخت وسرو  یمتر ۴۰اتاق
روتخت پهن کردم وخودموپرت کردم روتخت    مویمانتومو دراوردم روتخت  عیبه رنگ کرم بود سر لیوسا
 برد  زودخوابم یل یوخ

 غزل چشم بازکردم که گفت  یباصدازدنا
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دوساعته  می شام بخور نیپا  میپاشو بر یهمش خواب  ایکن ینگرانم م یحالت خوبه کم کم دار   یلیا_ش
   یخواب

 نگاش کردمو لب زدم  حالیب

 _خودت برو غزل  

 نمی پاشو بب یکنیضعف م ینجور یا یل یشا  یچ یعنی_

   یفهم ی م ستیحالم اصال خوب ن  ازدارمیبه خواب ن  یز یشترازهرچی_غزل االن ب 

 نشست   کنارم

 ترسم یم  یلی_شا

 ی _ازچ

 _حالت بدشه

 برو   شهینم  میزی_نگران نباش چ 

 ی لی_شا

 غزل برو خوبم به جون خودم خوبم گهی_بسه د

 باال  امیم عیبزنگ سر ست ی حالت خوب ن یهروقت حس کرد ی_اج

 _چشم برو 

 ازجاش بلندشد وبالخره رفت   بااکراه

دربلندشد کالفه  یکه صدا دمیردم دوباره درازکشابم خو ی قلبموبرداشتمو بابطر  ی بلندشدم قرصا  ازجام
 تر شدم  یسجادعصب  دنیبه طرف دررفتم ودروبازکردم باد یوعصب 

 بود   یاون انگاربدترعصب  که

 ه یچ ایبچه باز نیا یخور یغذانم یای _چرانم
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 داره   ی_به شماچه ربط

 غذاتوبخور  نیاپای_پاشو ب

 _نهههههه 

 _چراااا

 ستم ی_چون گرسنه ن

 _بابامنکه معذرت خواستم

 بهش زدم   یپوزخند

غذابخورم   تونمینم ستیحالم خوب ن گمیم یتوهم زد خورم ی به خاطرتوعه غذانم یکن ی _واقعا فکرم
 ی اوک

چشمام گرم شد غرق   دمیبگه که محکم دروکوبوندم وسرجام درازکش یز ینگام کرد خواست چ فقط
 خواب شدم 

   دارشدمیغزل ازخواب ب  یباصدا

 هیمربوطه مو انجام دادم لباسامو برداشتم  یکارا سی رفتم توسرو نکهیزدم وبعدازا  بهش یلبخند
ازحموم خارج   ختمی ازاد دورم ر  سمیخ  یموها دمیلباسامو پوش نکهیگرفتم بعدازا یا قهیدوش ده دق

 شدم  

 ی باشه اج تی _عاف

 ی _فدات مرس 

   دمیپشت چشمام کش یخط چشم گربه ا هیبه لبم زدم با یرژ گلبه  کمیبافتم   دمویبرس کش موهامو

 سرکردم   مویشال مشک دمیکتونم پوش یبلندمو باشلوارمشک   یمشک مانتو

 زده بود برگشتم یاسی پ یطرف غزل که ت به
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 غزل  می_بر

 ی اج  می_بر

  میدیرس  هیو بعدازچندثا میوارداسانسور شد میبرداشتم و باغزل از اتاق خارج شد مویپول وگوش  فیک
همه بچه ها توسالن مشغول صبحانه خوردن بودن  میرفت  یهتل به طرف سالن غذاخور  یبه الب
شده رفتم  ده یزچی بهش زدم وروازش گرفتم به طرف م یپوزخند  کردیسجاد که بااخم نگاهم م دنیباد
داغ   ریش وانیل هیتوبشقاب گذاشتم  یبشقاب برداشتم دوتا تخم مرغ عسل  هیبرداشتم  ینیس هی ولا

نون  کهی،عسل ،مربا ،حلوا بود چندتا ت  یا رخامهیبسته صبحونه که ازکره، پن هی ختمیخودم ر یبرا
 کم گردو هم برداشتم  هیسنگگ برداشتم 

خودم   یبرا می ونشست  میوانتخاب کرد کیزنزدیم نیصبحانشو پرکرد وباهم اول ین یهم مثل من س غزل
لقمه تخم مرغ گرفتمو خوردم    هی دمیسرکش رموی ازش ی گردو گرفتم وخوردم کم  ری از نون پن یلقمه ا

  سرمو اوردم باال ینگاه ینی و حلوا گردو کره گرفتم و مشغول خوردن بودم که باسنگ یلقمه بعد
 بود بهم اخم کرد ولب زدم   رهیسجاد که خ یچشما دنیباد

 کنه ی_غزل برنگرد سمتش فقط بهت بگم که سجاد مثل جغدداره نگامون م

 ی ل ی_ولش کن شا

 اشتهام کورشد  گهی_د

از خوردن دست برداشتم غزل هم دوتا لقمه خورد اونم ازجاش بلند شد   دمویتااخرسرکش رموی ش وانیل
 بالبخند لب زد  ریکه مد دنیبچه ها هم ازخوردن دست کش  قهیبالخره بعدازچنددق

 م ین یب یروم یدن ید یجاها میر ی ب بچه هاامروز م_خ

  نیاز ماش میدیبه محل موردنظررس نیباماش  نکهیبعد از ا میوازهتل خارج شد میسرتکون داد همه
 گفتم  ریکالسکه ذوق زده روبه مد دنیباد میشد ادهیپ

   می_خانوم اول کالسکه سوارش

 دی _باشه بچه ها سوارش
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  میمنو غزل چندتا عکس خوشمل گرفت  میکالسکه شد هیغزل سوار منو

 میشد اده یوپ میداد یتومن به کالسکه چ  ۱۰۰ میدیچرخ یحساب  نکهیبعدازا

 به غزل گفتم یبااخم نگامون کرد کفر  سجاد

 ره یگ یم افهیواسه من ق هی واقعا فکرکرده ک نی_ا

 _بهش توجه نکن 

هم  ریکه معلما ومد میگرفت یعکس دست جمع  هیبابچه ها  میگرفت وبه طرف بچه هارفت  دستمو
 زد  رلبیخواستم جامو عوض کنم که مد ستادیبهمون اضافه شد سجاد اومدکنارم ا

 تکون نخور  جات خوبه  ی_بهادر 

 زل زد  نیزد وبه دورب  یوسرجام موندم که سجاد لبخند پهن   دمیکش  یپووف یعصب

  میبود رفت  یکه سنت یزل زدم بعدازگرفتن عکس مسخره مون به طرف رستوران ن ی اخمو به دورب امامن
  میداد تزاسفارشیو همه پ

 که سجاد کنارمون نشست ولب زد  میغزل کنارهم نشسته بود منو

 _قلبت چطوره دردنگرفته که 

 نگاه کردمو لب زدم  بهش

 _فعال که خوبم 

 دونن ی_خونوادت م 

 _ن ...

 غزل که خفه شد  یبه پا دمیکوب  عیسر

 دونن ی_معلومه که م

 نگام کرد وگفت  مشکوک
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 ی _مطمئن 

 _اره

 هیجد  تی ماری چقدر ب نهیگفته منظورم ا ی_خب دکتردرباره قلبت چ

 ست ین یحاد یمشکل  ستین  یز یچ هیدارم مادرزاد یقلب یینارسا کمی_

 زد وگفت  یلبخند

 ت ی ماریباشه ب ی_خداروشکر نگران بودم جد

 ست ی ن یزخاص ی_نه چ

 ی باش دمراقبیبازم با  ی_ول

 _هستم

 باش  شترمراقبی_ب

 _باشه 

بود که به سجادپور گفته بودمه اما  ییبه خاطر دروغا دونمیزل زده بود م زی بااخم به م غزل
 بدونه  یز یچ خواستمینم

 !!!یچیه

نداشت   لی غزلم مثل من م  دمیخوردم وکنارکش تزامخصوصمویاز پ  کهیسه ت لی م  یغذامون ب بااوردن
 سجادپوربهم نگاه کردوگفت  دیازخوردن دست کش عیاونم سر

 شد  ی_چ

 ندارم  لیم یچ ی_ه

منو غزل به طرف مغازه   میشد یوارد پاساژ بزرگ میاصراربچه ها به سمت بازار معروف اصفهان رفت به
پول چرم   فی ک هی دمشیمردونه ناخوداگاه برداشتمش خر یشال گردن قهوه ا هی دنیباد میلباس رفت
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  یز یزد وچ  ین یفقط لبخندغمگ دمی خر یواسه ک  دونستی غزل م دمیمردونه هم برداشتم وخر یقهوه ا
  یفروش جاتی بدل هیکادو کردن به طرف  دارویخر نکهینگفت به فروشنده گفتم هردوتارو کادوکنه بعد ا

   دیغزلم مثل همونو خر دمشیشکل اشک بود اشاره کردمو خر  ست نقره که به مین هی دنیباد میرفت

 خواستمی نم یز یچ گهیکه د من

بچه  یبعدازخوردن بستن میوتو کافه پاساژ مشغول خوردن شد میسفارش داد  یغزل دوتا بستن منو
 هتل  میتموم شد وبالخره برگشت داشونیهاخر

 در بلندشد  یخودمو پرت کردم روتخت وچشمامو بستم که صدا حالیبه اتاق ب بعدازورود

 دم یبه تخت زدم که صداشوشن   یمشت یسجادپور عصب یبه طرف در رفت که باصدا غزل

 دم در  ادیب   یلیبگوشا شهی_اگه م

 د ی_چندلحظه صبرکن

 به طرفم اومد ولب زد غزل

 داره کارتی چ نیبب ابروی_ب

 د وگفت لبخند ز دنیبه طرف دررفتم که باد  یعصب

 واسه توگرفتم نویاما ا یخسته ا دونمیم دی_ببخش

 کادوروبه طرفم گرفت   جعبه

 گفت  عیبگم که سر یز یچ خواستم

 کنم قبولش کن  ی_خواهش م

 جعبه ارو گرفتم اخمو

 کرد ورفت  ی با لبخند خداحافظ  که

 نگو  اونقدرازش خوشم اومد که  یکالسکه چوب  هیوکالفه برگشتم داخل جعبه ارو بازکردم   یعصب
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 نازه  یل ی_خ

 ی ل ی_اهوم خ

 _مبارکت باشه 

 ی _فدات اج

 خوش بگذره  یل یقاپو وچهل ستون فکر کنم خ یکاخ عال میری _بخواب فردا م

 زدم ولب زدم  یکمرنگ  لبخند

 دوارم ی_ام

صبح بود که قلب 3لحظه هم چشمام گرم خواب نشد ساعت هی یاما حت دمیدرازکش  روتخت
 یقدم هم بردارم وافتادم باصدا هی یگرفتم اززوردرد ازجام بلند شدم اما نتونستم حت یدیدردشد

 دیوازتخت پر دیکش  غیمن که ازدردمچاله شده بودم ج دنیباد دیافتادنم غزل هراسون ازخواب پر
طرفم   دیبرداشت ودو مویلعنت یجعبه قرصا   نیکردروزم  یخال   فموی رفت ک فمیبه طرف ک  عیسر نیپا

بودم که بالخره    دهیدرازکش نیرب همونجا روزم هیاب و داددستم به زور قرص وخوردم  یقرص وبطر 
 غزل نگران دستمو گرفت ولب زد  دمیدردقلبم کمترشد باکمک غزل ازمام بلندشدمو روتخت درازکش

 تهران به خونوادت بگو میرفت نکهی_توروخدا بعدازا

 بهش زدم ولب زدم  یپرغصه ا لبخند

 _غزل

 _جانم 

فقط دوتاشون   یبافی موهاتوم یوقت یکن یم میموهاتو به سه دسته تقس  یموهاتو بباف  یخوایم ی_وقت
  یحت چکسی ه هیوسط یمنم مثل همون مو یزندگ ادیاصال به چشم نم  یو اون وسط شنیمعلوم م

 هیمسافرت  میچندروز که اومد نیا ی دیتود ستیمهم ن یچک یه یوجود دارم پس دردام برا دونهینم
  یجز ناراحت  دونمیبزنم که م  ویبهم زنگ بزنه پس چرا بهشون حرف یشاد  ی احتی بابام  امانبار م 
 نداره   یز یچ یظاهر 
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 شکست وهق هقم شروع شد   بغضم

 بغلم کردولب زد  غزل

 نکن فدات بشم هیجونم گر ی_اج

 دهیازعشقم که محل سگم بهم نم نمیازخونوادم ا نیبگم که دلم خونه ا ی_چ

 _توروخدابهش فکر نکن

 چکسینگو به ه یز یچ میمار ی درباره ب گهی_پس د

 _چشم چشم 

 بغلش کردم وچشمام گرم خواب شد  محکم

 غزاله اروم چشم بازکردم که بالبخندلب زد  یصدازدنا با

 ن یپا  می_پاشو بر

 باشه  ری الم صبح بخ_س

شدم بعدشستن دست    سیاعتنابهش واردسرو یکه ب  دیکش فیخف ریت هیازجام بلندشدم قلبم  اروم
  یجلوباز مشک کهی دوت یمانتو هیخارج شدم ازچمدونم   سیمربوطه از سرو  یوصورتم وانجام کارا

خرس روش پشمالوروش بود رو باشلوارکتون جذبم تنم کردم   هیکه  میمشک  شرتیبرداشتم ت دیسف
شدم اتوموم روبه   دنیموهام رو بازکردم وبابرس مشغول برس کش  ستادمیا نهیا  یجلو  دمیشمانتوروپو 

  یلیاکل دیشال سف ختمیوصاف صاف کردم وهمه اروازاد دورم ر دمیرق زدم وکل موهام رواتوکش
کردن شدم   شیومشغول ارا ختمی م روبه صورت کج توصورتم رموها یرو روموهام انداختم کم  میچروک

پشت چشمام    یفی رنگ پوستم روخوب روصورتم پخش کردم خط چشم کوتاه وظر بکرم ضدافتا
ساعته  24ی شیرژ قرمز ات دمیروبه گونه هام کش میکردم گونه اجر یروتوموژه هام خال  ملیر دمیکش

باعطرشکالتم دوش گرفتم    یبود وعال  یاوک یهمه چبه خودم نگاه کردم  دمیرو به لبام کش  عمیماتما
بلندتنش بود   یشمیمانتو  هیستش برداشتم و برگشتم سمت غزاله که  بتکفشرو  میورن یبند فیک

 لبخند زدو لب زد  دنمیروصورتش بود باد  یقشنگ شیوارا
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 م یخانوم بر ی_اماده ا

 دادم ولب زدم  سرتکون

 م ی_اره بر

قرصام روبرداشت وبرگشت   سهیک  شیزارای م یکه غزاله برگشت واز رو میخارج ش تی ازسوئ میخواست
 گذاشت ولب زد  فشیکنارم قرصاروتوک 

 ی ناروبرنداشتی_چراا

 ولب زدم  دمیکش یاروم اه

 دارومصرف کنم دی_اخه هنوزعادت نکردم که با

 برات  رمی _بم

 تو  یزن یم قهیهردق هی چه حرف نی_خدانکنه ا

 ست ینشو برات خوب ن یعصب دی_ببخش

همه  یبرا  یزندگ نیتموم شدن ا کنمی فکرم ایخدا  کشهی به کجاداره م میهه زندگ  پوزخندزدم
 عشقم  یبهتره!حت 

 میبه همراه غزاله وارداسانسورشد  نداختی به گلوم چنگ م بغضم

که  یواردسالن غذاخور  میحرکت کرد یوبه همراه هم به طرف سالن غذاخور  میهتل شد یالب وارد
 گوش غزل بردم و لب زدم  کیبچه هاکه مشغول خوردن بودن سرم رونزد دنیباد میشد

  یناازکیا ۹بابامگه ساعت چنده ساعت   نجانیوقته ا یل یمعلومه خ لونبوننیدارن م نایکه ا ینجور ی_ا
   نجانیا

 باخنده نگاهم کردولب زد  غزل

 که  ستنی_خب همه مثل توخوشخواب ن



 عشق  ینجوا

217 
 

 نگاهش کردم ولب زدم  بااخم

نگو ازمن  خورم ی ادمیمن ز کردمی سره بخورم ،فکرم هی ن یپا  امیصبح ب ۶از  ستمین لی_واالمن کروکود
 بدترم هست 

 لبش روگازگرفت ولب زد  باخنده

 نگفته زمان خوردن صبحانه تمومه  ریمد نیتا ا میبخور ی چ هیماهم  میابری_خداتورونکشه بس کن ب

 گردلب زدم  یباچشما

  یسبز رنگ ی نیس میشده ازغذا رفت دهیچ  زیبدوو تا وقتمون تموم نشد باخنده به طرف م ایگ ی_راست م
 کهی شده بودبرداشتم چندتات  لی،عسل تشک ،حلوا،مربایا رخامهیبسته صبحانه که ازکره ،پن  هی میبرداشت

داغ پرکردم به طرف عسل   ریبرداشتم و ازش  بارمصرفی وانیل هیگذاشتم  ین ینون سنگک تازه توس 
بود به  ربرداشتهی ش وانیل هینون با کهی بسته صبحانه وچندتات هیتخم مرغ اب پز و  هیگشتم که بر 

در بسته صبحانه اروبرداشتم و حلوا کره   میونشست میبود رفت  یکه خال ییجلو  زیهمراه هم به طرف م 
خوردم که دهنم  صفنفس تان هیداغ رو  ریگرفتم ومشغول خوردن شدم ش  ییاروبازکردم و لقمه کوچلو

 نگاهم کرد  یچشمام پرشد ازاشک که غزل بانگران   شی گرفت ازداغ شیات

  شدی_چ

 روده ام   ی_زبونم سوخت اززبون تا انتها

 اچشم اشاره کردم بهش  رواز دهنم دراوردم وب زبونم

 لب زد  باخنده

 یدار یبرنم  یدست ازمسخره باز  یطیشرا چی_توه

اروم سرم روچرخوندم به   ینگاه ین یابروباالانداختم وزبونمو بردم تو دهنم که باحس سنگ طنتی باش
  دمیسجاد که زل زده بودبهم ازشرو لب گز یچشما دنیباد کنهی نگاهم م یکس کردمیکه حس م  یسمت

گفت وقت   ریمد قهیو چشم ازش گرفتم لبخندش رومخم بود خاک توسرم ابروم رفت بعد ازچند دق
لب   تیکه باجد میستادیسرجامون ا میهتل رفت یوبه طرف الب میتموم همه ازجامون بلندشد حانهصب 
 زد
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شهد که م ی عنیسفر  نیاخر دخدای فرداهم به ام میرو دار ی دن ید یقاپو وجاها یازکاخ عال  دنی_امروز د
و خب   دمی روچ  نطورسفریا شیمعنو یداشت به خاطر فضا میسفرها هست روخواه هیازبق  یطوالن

  ردرموردامروز بچه ها حواستون به رفتارتون باشه من ازنظ میخب بگذر دیشماهم ازش استقبال کرد
ودرمقابلش هم  دیلباس بپوش دیظاهرمنعتون نکردم واجازه دادم هرجورکه دوست دار ایلباس 

بشم اگه   مونیکه کردم پش یکار  دازیباعث نش  دیجنبه داشته باش نکهیدارم ا یزشماانتظارات ا
 دیشیم  خی خطا بدتوب  نیکوچکتر کنمی دمیتاک  نمیازتون بب ییخطا  نیکوچکتر

 اخماشون توهم بود که لب زد  ریبچه ها از طرز حرف زدن مد همه

 جوابتون رو   دمی_نشن

 م یبااخم لب زد همه

 _چشم

 اروم لب زدم  یعصب

 بابا   هیروان  میسفروواسه خودمون زهر مارکن  نیا می خب مگه مرض دار می_فقط منتظر تذکرتوبود

کرد منو غزل توگروه اول  میمارو به دوگروه تقس ریهتل بود مد یدوتا ون جلو میخارج شد ازهتل
اه ازنهادم  مسئولمون  دنیکه تو گروه مابودن سوارشدن باد ییکه بچه ها میسوارون شد میبود

 بلندشد 

 وداره  نیحوصله ا یبودم اخه ک یمن کدوم گور  یبگ  شهیکردن شانس م میموقع تقس  ایخدا

شد باحرص    یپل  یکالمی ب یروتوگوشم گذاشتم واهنگ ترک  یدراوردم هنزفر   فمی روازک  میگوش بااخم
 شدهیدچیچشمام روبستم که دست غزاله رو بازوم نشست وفشرد بهش نگاه کردم که باچشماش پرس 

 کردم  پیرو روشن کردم و تا میگوش

 _سجاد مسئول ماست  

 داد امی روفرستادم که بعدچندلحظه پ  امیپ

 _فداسرت اصالبهش توجه نکن 
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 کردم  پی تا بااخم

 باورکن حوصله اشوندارم  ارهی درب یباز   شیریامروزقراره چقدر س دونمی_حوصله کاراشوندارم م 

 ها  رهی گی_بهش فکرنکن بازقلبت دردم

 کردم  پی تا باحرص

 کاراش باعث شه بچه هافکرکنن من بهش نخ دادم  ترسمی_م

 داد  امیپ  بعدچندلحظه

مهم تر از   ی چی فکرنکن جزخودت ه یچی چرت وپرتاروبگه توبه ه نیکه ازا یدهن هرکس کنمی _خوردم
  یتمام ب یبالبخندنگاهش کردودستش روفشردم خدا غزاله ارو به جا  امشیپ  دنیباد  ستیحال تون 
 سجاد  الیخ ینداشته هام اروم شده بودم حق باغزاله بود ب یهابرام فرستاده همه  یمحبت

  بیتیهمه به تر میون بلندشدازجام یون به اروم ستادنی قاپو باا یبه کاخ عال  میدیساعت رس  میبعدن
 که سجاد بهمون نگاه کردولب زد میازون خارج شد

 دیوپشت سرمن حرکت کن  دیست یجا با هی_همه 

 ازخنده زد  یغزاله نگاه کردم که پوزخند به

 میا  یمگه مادبستان  کنهیفکرم یمردک چ  نیا ستیحالش خوب ن واقعا

باگروه دوم اومد به کاخ  رهمیکه خانوم مد میداقااجازه حرکت به مادادن پشت سرش راه افتا باالخره
 به سجادنگاه کردم ولب زدم  میکردینگاه م

 سجادپور  یداقای_ببخش

 ن ی جورخاص نگاهم کردکه باعث شدسرم روبندازم پا ه یبرگشت طرفم  عیسر

 _جانم 

 رو ازحرص گازگرفتم ولب زدم  لبم
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  میبادوستامون بگرد کمی شهی_م

 د یاددورنشی_ز

 _ممنون 

  یکیروبه  میستادیخوشگل بود ا یکه پرازگال ییجا هی وباهم به طرف  دمیدست غزاله اروکش عیسر
 ازبچه هالب زدم 

 ر یعکس ازمون بگ هیای_نرگس ب 

 روبه طرفش گرفتم ولب زدم  میدادوبه طرفمون اومدگوش سرتکون

 کاخ هم مشخص باشه رکهیعکس بگ یجور  هی_

 ی _اوک

که  می وعکس گرفت  میهم گرفت گهیژست د هینگاه کردم  نیبخند به دورب غزاله اروگرفتم و بال دست
 روبهم دادورفت به غزاله نگاه کردم ی نرگس گوش

 ر ی _چندتاعکس ازم بگ

 _باشه 

  یل یگل که خ هیبود به طرف  ختی دادم و شالم رواز سرم برداشتم ودادم بهش موهام دورم ر سرتکون
رخ به  مین  یژست بعد نیازشاخه هاش روگرفتم و بالبخند زل زدم به دورب  یک یخوشگل بود رفتم 

گرفتم حواسم  یو لبخندزدم بعدازگرفتن چندتاعکس ازغزاله هم چندتاعکس تک  ستادمیطرف کاخ ا
وبا ترس هردوبه    دمیروازپشت سرشن شی عصب یوهنوز شال رو روموهام نذاشته بودم که صدا ودنب

 کرد بااخم نگاهم میطرفش برگشت

 چه وضعشه نی_ا

 تاازابروم رو انداختم باال  هی

 د یزنی حرف م ی_ازچ
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 قدم عقب رفتم  هی دهیقدم به سمتم اومد که ترس هی

 ؟؟ کاستی امر نجایا یصاحابت کو ؟؟؟هاننن فکرکرد ی_اون شال ب 

 دندون قروچه کردم ولب زدم  باحرص

 ؟هاان یمن کارهی ؟؟؟اصالتوچ یزنی حرف م  ینطور یبامن ا ی_به چه جرات 

صاحابت کو مگه  یشال ب گهیم خودکردکهی ب تونستمینم ی تمومش کنم ول  یعنیدستم روفشردکه   غزاله
 اقاباالسرمه 

کم   یلیکه فاصله امون خ  ستادمیبا اخم سرجام ا دمیعقب نکش گهیدفعه د ن یاومد سمتم ا باخشم
 شد وبا خشم لب زد 

 یجا هی تو  ینطور یا نمیبب تونمی دارم نم رتیکه نرفته؟؟سرت غ  ادتی_بهت گفته بودم دوست دارم 
 یگردیم یعموم

 بهش زدم   یز ی رامیتحق   پوزخند

به دست اوردن قلبم به  یبرا ای جلف باز نیازا نیسن وسالتون اونقدر هست که نخوا کردمی_فکرم 
 ی کارببر 

 گره خورد  شترتوهمیب اخماش 

 گمیدروغ نم چوقتی_من ه

 نگاهش کردم  یبد  باحالت

که راه  ی شینما نیمن ازا ادیکه خوشش م ییببرجا اتویمسخره باز نیفقط لطفاا ستی_برام مهم ن
 اد یاصال خوشم نم یانداخت

 ادزدیمردونه اش محکم دوربازم حلقه شد وباخشم توصورتم فر دست

 هانن یکن ی _چراباورم نم

 لب زدم  یشتر یفشردن دستم چشمام روفشردم باحرص ب ازدرد
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 توبکش  _دست

 زدم  غیج  جادنکردکهیتو رفتارش ا یر یتغ چیه

 دستم شکست ول کن دستمو   ی_وحش

از بازوم جداشد ازدرددستم به ذوق ذوق افتاده بوددلخور نگاهش کردم   عیحرفم دستش سر  نیباا
 بگه که بابغض گفتم   یز ینگران نگاهم کرد وخواست چ

،دست ازسرمن بردار   یار یدرب یبرام بزرگ ترباز  ذارمینم  یمن شاخ ش یبرا دمیاجازه نم  گهی_به تود
لرزون شالم روسرم کردم دست غزل   یبادستا عیبگه که سر یز ی خواست چ  نمتیدوروبرم نب  گهید

که درد قلبم دستم ازتودست   می روتودستم گرفتم وازکنارش ردشدم چندقدم ازش فاصله نگرفته بود
 جداشد غزاله باترس نگاهم کرد  زالهغ

 جان حالت خوبه؟؟  یل ی،شایلی_شا

 کرده نگاهش کردم بغض

 بهت گفتم قراره امروز بازم عذاب بکشم یدی_د

 ی کنی م تی چراانقدر خودتواذ ستی_توروخدا انقدر حرص نخور !حالت خوب ن 

  دیتوهرلحطه ازعمرم با شهیکردم که هم  یچه گناه  کارکردمی؟؟مگه من چ کنن یم تمی_چرا همه اذ
قلبم گشادشده واگه عمل  چهیدر  دمیکه فهم ستیسالم ن ستیاشک مهمون چشمام باشه ؟؟هنوزب 

  ایدن نیکردن توا یزندگ یبرا یدیام چیه گهید دمیبر ای ازدن ستیسالم ن  ستی!!!!! هنوزبرمیم ینکنم م
اما غزاله منم  ستمیدوسم نداره من محتاج محبت ن  چکسی ه چکسیچرا؟چون ه یدونی!!!موندارمر

کنن خونواده  تیخونوادم ازم حما گهید یهمه دخترا خوادمثلیادمم مگه من چندسالمه منم دلم م
به ناچاره ناچارا به خاطرحرف مردم وگرنه   کننیم مینداره اگه کار یمن مرده وزنده من براشون فرق

که  ست یدوتان  یکیم دارن و باهام داشته باشن دردام که االن باها یرفتار  ن یدارم که هم شک
منو   نکهیازا خورهی حالش بهم م کنهی اره تفم نم کنهی تو صورتم تفم نم یکه حت یک ی !!!عاشق شدم عاشق 

حواست    یکنیکارمی توچ  ستیبهم گفت گفت برام مهم ن  یتوشمال چ شیچندوقت پ یدون یم نهی بب
حرف زد؟؟ چرا  ی!!غزاله من مشکل دارم  ؟؟ فاسدم ؟؟چرا باهام اونجور  یادندیبه خواهرزادم  هباش

  ی؟؟من دارم به چه جرم هیدارن ؟؟غزاله جرم من چ  یباهام رفتارکردکه مشکل اخالق  ییمثل کسا
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بروبه خونوادت بگو  یگیهان چرا ؟؟؟؟بهم م شهی چرا تموم نم رمی میچرا نم دمیم نطورتاوانیا
واسه من اره  مونهی م نشی !! بازم اه ونفرستیخبران نیازا  زمی نه عز کنن؟ی م یناراحت انی م یکنیکرم ؟؟ف

االن  نیکه من هم  ستیکه اوناروبازتو دردسرانداختم اونا براشون مهم ن کننی م نمیواسه من !!!!نفر
من   ارهیب قت طا تونهینم چکسیاضافه بودم همه جااضافه بودم !!ه شهی!!من اضافه ام هم انهی رمی بم
ازخواهرم حرف بود  شهیبه من نبود هم  چکسی کردم که توجه ه یزندگ یسال تو خونه ا ۱۷

نشدم ناراحتم  دهیمثل اون د چوقتی ه نکهیاما ازا ستین  یخواهربد  ستین یوبس!!!خواهرم دختربد 
  رمچرا چون اون خواهرمه من پدرمم دوست دا یدونیمن دوسش دارم باتموم زخم زبوناش م  رمیدلگ

بخدا که   یدوسشون دارم ول اشونیرحم  یهاشون باتموم ب یمحبت  یودوست دارم باتموم ب مادرم
  ستیوبعدتموم شه !!حالم خوب ن هیکنم مثل بق یروزم شده زندگ هی یفقط برا خوادیخستم دلم م

  یناراحت  یامابه جا یر یمیم یدار  یبشنو نکهیا یدونی؟؟؟م دهیم یا یپوچ بودن چه معن یدونیم
اتفاق   نی؟؟؟؟ من دوست دارم نباشم تا خونوادم خوشحال باشن اگه ا یچ  یعن ی یباش حالخوش

 من حاضرم نباشم تا حداقل اوناخوشحال باشن   وفته یبانبودمن اتفاق م

 زد یاشکم توچشماش نگاه کردم که ازاشک برق م سی خ باصورت

 !!!!! یل یتنهام خ  یل ی_غزاله خ

دورم حلقه شد  یکه دست کس نیزم  خوردمیوداشتم م  شد یخال  رزانوهام ی گرفت ز شیبازباز قلبم
سجادخواستم  دنیبهش انداختم باد ینگاه مین   یحال یمردبود باب  هیدست غزاله نبود دست 

 لب زد   یمونیخودموکناربکشم که با پش

 منو ببخش  کنمیازت !!خواهش م خوامی_معذرت م 

 _ولم کن  

   نیبش ا ی ازدرد ب یلرز یم ی_دار 

 روبه غزاله لب زد یاجبار نشستم که با نگران به

 _قرصاش همراهشه
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  یاب دراورد داددستم قرص روبااب خوردم سع یبطر  هی قرم روبا فشیبابغض سرتکون دادو ازک غزاله
  یوزنه صدتن هی کردمیحس م  کردی م تمیتوگلوم غم تو قلبم  بدجور اذ شدبغضی کردم اروم باشم امانم

 دم یکشیازدردنفسام کوتاه و بامکث م  دهیلبم وتودستش گرفته وفشارمق یکی  کردمیرو قلبمه حس م 

غم داره  یدختربه اندازه کاف نیا زنمیم  شیتوات یتارموش کم شه زندگ هیاقاسجاد ستی_حالش خوب ن 
 گه ید  دیبذار  دراحتشیبراش دست ازسرش بردار گهیغم د هی یتوهم شد

 د یلرزیسجاد به وضوح م یصدا

  وفتهیحال وروزب نیبه ا خواستمیبخدا نم  دیکنیحرفموباورنم  چکدومتونی_به خدا دوسش دارم چرا ه
 وفتهی حال وروزب نی!!خدالعنتم کنه که باعث شدم به ا

مثل من که  گناهش   یک یبود مثل من  یک یسجادم  سوختیسجادم یدلم برا سوختی براش م دلم
 س گهید  یکیکه چشمش به  هی فقط دل بستن به کس

وحاال من   کنهی ونابودم  تی کل زندگ تیتوزندگ  وفتهیکه اگه ب شهیات هی طرفه مثل  کی عشق
 م یدرد دچار نیبه ا گهید یای لیسجادوخ 

 !!!ازجام بلندشدم به سجاد و غزاله نگاه کردم  شهیباشم مثل هم  یکردم قو یخوب نبود اما سع  حالم

استراحت کنم  کمی  نجانیکه بچه هاا یتازمان  خوامیم نیبرم تو ماش  خوامی_حالم بهتره فقط م
 تابهترشم 

به راننده اشتره کرد دروبازکنه منو غزاله  میسر تکون داد وکنارهم به طرف ون راه افتاد سجاد
 که سجاد لب زد  میشد  نیسوارماش

 نجابمونم یا نیخوای_م

 زدم   یجون  یلبخندب

 ارو مشکوک نکن  هیبق نیشترازایغزاله کنارمه مراقبمه ب هیبق  شی_نه برو پ

 حرف رفت غزاله نگران نگاهم کرد یدادوب  سرتکون

   ستیحالت خوب ن  دونمی_م
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   لبخندزدم

 کنه یحالموخوب م  عیفوق العادن سر یلیقرصاخ  نی گفته من خوبم ا ی_ک

 لب زد دوبابغضیروگونه اش چک  یاشک قطره

  ستینگاه به دستات بنداز ازدرددستات رومشت کرد رنگ دستت زرده حالت خوب ن هی_دروغ نگو 
   یازدرد عرق کرد

 روبازوبسته کردم چشمام

 خوبم    یتوکه کنارم نکهی _خوبم هم

 سفر حالت بده   نیازاول ا میومدی_کاش نم

 چرا؟؟  یدونیسفر!!! م نیبه ا امیب یبودکه مجبورم کرد نیا یکه کرد  یکار  نی_بهتر

  یکه کنارم یکنم مرس میهست که باهاش دردام وتقس  ینگرانمه کس یکی دونمینجام یحداقل ا چون
  نیتوماش یو بگرد یخوش باش  نکهیا یتوبه خاطرمن به جا کنمی م تتیغزاله ببخش اگه با کارام اذ

   یکنارم 

 ی اج  هیچه حرف نی_ا

 گهید تهی_واقع

  هیبق  الیخ یب  ستیبودن حال توبرام مهم ن   شترازخوبیب یچ ی_ه

 حال سرم روشونه اش گذاشتم وچشم بستم  یدادم و ب سرتکون

 نیخودم کم دردداشتم ا ایکالفه بودم خدا دیکشی رمیخنده بچه ها بادرد چشم بازکردم قلبم ت یباصدا
 دردم اضافه شدبهش 

 ی ل یشا ی_خوب 

 غزاله نگاه کردم بالبخندبه
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 _خوبم بهترم 

  خواستیدلم نم یبازقرص بخورم اما به چه بهونه ا تونستمیازقبل بدتربودم کاش م  فتمگ یم دروغ
 غزاله نگرانم شه

 لب زدم   یبالبخندزورک

 م ی_قراره کجابر

واسه  میهتل اطتراحت کن میبخرن برگرد یخوراک  یسوغات کمیبچه ها میبعد بر میاول نهاربخور می_بر
 فردا

 هتل می رفتی راست م  هی_کاش 

 ی_خسته ا

 _اره

 ربگه ی به سجادبگم به خانوم مد یخوای_م

 کنن ی بچه ها بهمون شک م خوادی_نه نم

   ستی_گورپدربچه ها حالت خوب ن

 _خوبم  

 ی لی_شا

  نکهیبچه هاازا خوامی نم زنهیبهم م ش یباشم که تمام برنامه هاروبابدحال  یمن کس خوادی_غزاله دلم نم
 گم یتحمل کنم بهت م گهید تونمیکردم نم من کنارشونم ناراحت باشن خوبم هروقت حس

 _واقعا 

 _اهوم
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بچه ها به   ومدیتحمله اما دلم نم رقابلیروازش گرفتم لبم رو به دندون گرفتم دردم االنم غ لبخندزدمو
رستوران    هی یکنم هرجورکه شده باالخره جلو دتحملی خاطرمن برنامه هاشون کنسل بشه پس با

  دصدامخواستم به همراه غزاله وارد رستوران شم که سجا  میشد ادهیپ نی ازماش ستادهمهیون ا یسنت
 کرد 

 ی لی_شا

 به طرفش  برگشتم

 _حالت خوبه 

 داخل  دبرمی_خوبم ممنون اگه اجازه بد

 خب برو  لهی_خ

  رونشی ب  یکه نما یرستوران سنت هی میدادم وازش روگرفتم همراه غزاله وارد رستوران شد سرتکون
 میکرد زهاروانتخابیازم  یکی بود  یبحال  یجا مایمثل قد یوچوب  کارشده بود یرنگ یها شهیباش

  میونشست

 ی_احسان زنگ زد توخواب بود

 گفت یم  ی_خب چ

 _نگران تو بود 

 لبخندزدم 

 حالم خوبه  ی_بهش گفت

 _نه

 _چرا؟ 

 ست ی _چون حالت خوب ن 

 غزاله ی کردیم  دنگرانشی_نبا
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 ی وبگم خوب نمیحال وروزت وبب  نیا تونمی_نم

 _ازدست تو  

بدون نگاه کردن به گارسون منو روازش گرفتم  به منو نگاه کردم   میگارسون هردوسکوت کرد بااومدن
 ولب زدم 

 و اب  روخامهی _سوپ جو ش

 _جوجه بامخلفات 

 غزاله لب زد  زهایازم گهید یک یگارسون  به طرف  بارفتن

 ی_چرافقط سوپ سفارش داد

 ستم ین ادگرسنهی_ز

 _چراا؟

 دونمی_نم

 که دردبهت فشاراورده نهیا ه؟؟واسهیبه خاطر چ دونمیمن م  ی_ول

 جز انکارنداشتم یاما چاره ا گفتیم راست

 _نه بابا خوبم

 _اره مشخصه ازرنگ وروت 

  رفتی نم نی نگفتم بااوردن غذا اروم شروع کردم به خوردن اما غذاازگلوم پا یز ی زدم وچ  ینیلبخندغمگ 
صفحه  کردم یم  یکه باغذام باز   نطوریکردم تاخوردن هم یباز  شترباغذامیب کردیکل تنم ازدرد،درد م 

 شماره ناشناس بااخم جواب دادم دنیبود روشن شدباد زی م یکه رو میگوش

 د ی_بله بفرمائ

 _سالم
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 ؟؟ هیاومدک ینم  ادمی  یمردونه ش اشنابودول یصدا

 _شما 

 ی زدان ی ری ام رمی_ام

 شناسمینام نم نیبه ا یمن کس  دی_اشتباه گرفت 

 مهرادم  قی_من رف

 زده لب زدم  بهت

 دیداکردی_شماره منو ازکجاپ

 _از خواهرمهراد گرفتم 

 لب زدم تی وعصبان  باخشم

 _کدومشون

 باخانوم ی_ز

 گفتم یبالحن سرد کنمی خفه ات م  بای زمشت شداگه دستم بهت برسه  دستم

 _امرت؟ 

 دررابطه باخودم باهات حرف بزنم دی با نمتیبب  خواستمی_م

   فهممیتو منظورتونم یگیم ی_چ

 میاشناش  شترباهمیب  خوامی_م

 گهیبارد هیاگه  وفتهیم میباشه که شمارت روگوش یباراول واخر  یزدانی ی_خوب گوشاتوبازکن اقا 
 ی اونوقت بااون طرف گمیبه مهراد م یکن تیاذ یبخوا

 ی ل یشا نی_بب 
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 یی دیفهم  اری _اسم منو به زبون ن

 ز ی به م دمیروکوب یروقطع کردم گوش  یبگه وگوش یز یچ نذاشتم

  شدهی_چ

 مهراد بهم زنگ زده قی_رف

 بهش داده   ی_شماره توروک

 دم یغر باخشم

 منو  کنهیم  تیاشغال ،اخه چراانقدراذ یبای_ز

 شعوره ی_چقدرب 

  یبه چه جرات ارونکنهی گوه خور نجوریا گهیتاد دایدرست کنم اون سرش ناپ  ییبلوا هی_پام برسه تهران 
 بزنم  کیپسر فکرکرده من مثل خودشم که باهمه ت هیشماره منو داده به 

غزالهدباترس ازجاش بلند شدوبه طرفم اومد  دیلرزیبود واز درددستام به وضوح م شترشدهیب دردقلبم
 کنارم نشست و شونه هامو اروم ماساژداد

 خب ولش کن انقدرحرص نخور  لهی_خ

تو  گهی بهم م گردهیبرم شعورترازخودشی!!!فردا داداش ب ذارنینامیحرص نخورم؟؟ مگه ا  ی_چطور 
 خوادیدلم م  زنهی زخند مشماره منو داده بعدبرام پو  شعورشیخواهرب دونهینم گهید یباپسردوست شد

  مه هی ازبق دنیراحت شم خونواده ام کم عذابم م رمی شاالزودتربمیا واریازحرص سرم روبکوبم به د
ام وداده هانن   باشمارهیمن چطور ثابت کنم ز شهیبدبخت م  یمن ک شهیرسوام  ی!!!ک دبخورمیبا

بهانه  هیبهانه ان  هیخونواده که منتظر هی مونمیکناراونوقت من م کشهیراحت خودشوم  یلیخ  یچطور 
 تا دودمان منو به بادبدن 

که حدنداشت وحشتناک درداش   زدی قلبم اونقدر تندم دیلرزیرو تودستم گرفتم دستم م یگوش  باخشم
 و زنگ زدم چندتابوق خوردکه بالخره برداشت  باروگرفتمیشماره هام شماره ز ستی کالفه ام کرده بود ازل

 چه عجب  مخانو یل ی_سالم شا
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 ازجام بلندشدم واز رستوران خارج شدم وبادادلب زدم  تی وعصبان باحرص

 هاننننن  یمهراد داد قیشماره منو به رف  یتوبااجازه ک ی ک یچه عل ی_چه سالم

 زدم که حس کردم گلوم زخم شد   غیج  یجور 

 منفوروحق به جانبه ش گفت  یباصدا

 ازم خواست منم دادم اومد گهید خواستی که شماره م یبهش نخ داد نجای_توا

 زدم ی نفس نفس م  ازحرص

من همسن خواهرزادتم چطور وجدانت   شرفیوخورده که من بهش نخدادم !!!ب  یگوه نیهمچ ی_ک
چرا   یزن یم نهیباباروبه س نیانقدر سنگ ادشمن توکه  ا ی  یلیتوفام  یپسربد هی قبول کردشماره منوبه 

 ی مخشو خودت نزد

 _درست حرف بزنااا 

 زدم   یبلندتر   غیج

  دمیقسم که هم دودمان توروبه بادم یعل ی!!!به والیکن یم یهاننن چه غلط  ی کنی م ی_نزنم چه غلط 
بشه که   یتابرات درس عبرت کنمی م یکه به خودش جرات داده به من زنگ بزنه کار  یشرفیهم اون ب

  یترسیکه مثل سگ ازش م یداداش همون گمیخداشاهده به دهداشت م یگوه هانخور  نیازا گهید
باال  یر یسرتو بگ ینتون لیبرسه تهران چنان رسوات کنم که توفام  امفقط پ

 نکبت   ی!!!!کثافتتتتتتتتت!!!!!عقده اشرففففففففیب

  چکسیمن ه  ایخدا  دیلرزیروقطع کردم ازخشم تمام تنم م  یبگه گوش یز یاجازه بدم چ نکهیا بدون
  نیابروم وببره توهوامو داشته باش ازدرد روزم خوادی م  نکارشیباباایوندارم ابروم وسپردم به تو ز
 به طرفم سجاد وغزاله کنارم نشستن  دنینشستم که غزاله و سجاد دو

 شداخهیجونم چ  یل یشا  یلی_شا

 کرده   یغزاله اون باابروم باز  کشمشی به خدام کشمشی_م

 بااخم نگام کرد  سجاد
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 ی _ک

 نگاه کردم   بهش

 پسر هیشماره منوداده به  شرفیب هی_

 نگاهم کرد  باخشم

 یی _چ

 حوصله نگاهش کرد  یب غزاله

 بحث و   نیا دیلطفاتمومش کن میشما ندار  یباز  ستیارت یسجادپورفعالوقت برا ی_اقا

 دستش رومشت کرد ولب زد  سجادباحرص

 ان یم هیتابق  نیتوماش  دیخب شمابر لهی_خ

 مینشست  نیداخل ماش میرفت نی کمک غزاله ازجام بلندشدم وبه طرف ماش به

 داغه  یلیفکرنکن تنت خ  یچ ی_به ه

غزاله   کارکنمی!!!مهراداگه بفهمه من چ شهیاخه ادم انقدرپست م  رمی گیم شی _دارم ات
کجافرارکنم   نایمن ازدست ا شهیمطمئن ترم نکاریباا   میمن دختر بد کنهیفکرم شمینجوریمهرادهم
 دست ازسرمن بدبخت بردارن  نایکجابرم تاا

 کننی م تمیچرا انقدر اذ ایخدا  ادیبالست سرمن م  یازچشمم پرت شدروگونه ام چرا هرچ اشکام
 شهی من بهش نخ دادم ازم متنفرترم کنهی اگه بفهمه فکرم ادی مهرادازمن بدش م شمینجوریهم

ماجرانداشتم توکه  نیتوا یمن اصال نقش  یتوکه شاهد  یول ختمیروهم ر  قشیبارف   نکهیبخاطرا
عشقم خوارنکن به خودت قسم طاقت ندارم   یتوچشما ن یشترازایکن منو ب  اکمکمیخداخدا !!  یدونیم

تحمل   یکرده به هر زور  یمحل  یب  یروندارم تاالن هرچ  یکی  نیتحمل ا تونمیباانزجارنگاهم کنه نم
 که نکردم مجازات شم   یاطر کار به خ تونمیروندارم نم   یکی نی تحمل ا گهیکردم اما د

ارومم کنه اما  کردیم یغزاله سع  کردنی بچه ها باتعجب نگاهم م  دیچکیروصورتم م  لیمثل س اشکام
پچ  هیرگر یدستم رو به سرم گرفتم باصدا زدم ز شدمیغم له م نیا رینداشت داشتم ز یا دهیفا چیه
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بچه هارفتن   یکه همه  یکردم تمام زمان هیچقدرگر  دمینداشت نفهم تیبچه ها برام اهم  یپچا
دردش   دی کشی رمی قلبم بدجورت ومدیکردم ازدرد نفسم باالنم  هیبند گر هینشستم و  نی توماش دکننی رخ
 یبادستا یبه خودم اومدم که بچه هاباخنده وخوشحال  یزمان   میاشک یتحمل بود باچشما رقابلیغ

  رسمن بود بات یاب برا یبطر  هی که دستش بود  یز یشدن به غزاله نگاه کردم که تنهاچ  نیپرسوارماش
 روبه همراه قرصم به طرفم گرفت  یبطر 

 _بخورش  

 ام  دروگونهیچک اشک

 همه راحت شه الی تابلکه خ رمی بذاربم خوامی_نم

  کننی که بهت م  ییخدا تقاص ظلما  رنیبم کننی م تتیکه اذ  ییاونا یر ی توچرابم ربخوری _خفه شو بگ
 نگران نباش بخور دورت بگردم  رهیگیروازشون م 

 اب روازش گرفتم وخوردم کنارم نشست   یاجبار قرص وبطر  به

 ی کرد هیازبس گر ی_توروخدابس کن کورشد

 دیلرزی ام ازبغض م چونه

  یکردن خفه خون گرفتم ول یتاحاالهرکار  کنهیام م وونهیداره د ادیسرم ب ییقراره چه بال نکهی_فکرا
 شمیم میکوفت یتمام زندگ الی خیکنن ب تمیندارم به خدا تحمل ندارم بخوان اذ گهیرود  یکی  نیطاقت ا

  زنمیم شی وخودموات

منو   رهیگیارونم  اغلطهیدرسته  نکهیا یپ ای گمیم یمن چ  نهیبب کنهی صبرنم گهیمامانم اگه بفهمه د غزاله
داده اما بهم گفته   یادبابام بهم از کنهی بابام منو زنده زنده چال م کنهی م یمنو سالخ کشهی باحرفاش م
  نیبدن حاالباا شترعذابیمنو ب هبهانه ان ک هیاونادنبال   ارهی سرم م ییکارابکنم چه بال نیاگه بخوام ازا
  کننی نکارومیاتفاق حتما ا

وارد هتل   عیشدم سر ادهیپ نیحال ازماش  یهتل ب میکه باالخره برگشت  سوختی ادمیز هیازگر چشمام
 میدی رس  هیو بعدازچندثان می سواراسانسورشد هیبدون توجه به بق دیشدم غزاله هم به طرفم دو

 رشد ی واشکام باز سراز دمیباغم روتخت درازکش  میشد تی واردسوئ
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 حال چشم بازکردم  یغزل اروم ب  یکردم که خوابم برد باصدا هیچقدر گر دونمینم

   ی_خوب 

 _اهوم

 می شام بخور می_پاشو بر

 ست ی _توبرو من گرسنه ام ن

  ینخورد  ادی_توکه نهارم ز

   رمیرسی کپه مرگموبذارم انقدر غصه ودردخوردم س خوامی دست ازسرم بردارم رندهی_غزاله گ

 رم یپس من م دی_باشه باشه ببخش

 _برو 

  کردیام م وونهیبشه داشت د یقراره چ نکهیخوابم نبرد فکرا گهیغزاله من بازچشم بستم اماد بارفتن
خودموبه خواب زدم فکرکردخوابم برق اتاق روخاموش کردو    عیساعت غزاله برگشت که سر میبعدن
   مردمیبود داشتم از غم م دنیدلم ازغصه درحال ترک  ختمی تاصبح فکرکردم و اشک ر دیخواب

بابرخورد   ستادمیا خ یاب  ردوشیازجام بلندشدم و به طرف حمام رفتم و ز  حالی صبح بودکه ب۸ ساعت
  یبه تنم سرما تامغزواستخونم نفوذکرداما بعدچندلحظه عادت کردم موهام رو به سخت  خیاب 
تواون خونه ندارم    ییجا چیه گهیبفهمه د  یز یچ یاگه کس دونستمیم ختمیری و اشک م شستمیم

مهراد  نکهیفکرا گهیمنوطردکنن ازطرف د شهیهم یبودن تابرا ی بهونه درست حساب هیمادرپدرم دنبال 
که از   نیبه زور خودموشستم و ازحمام خارج شدم هم گرفتیازم متنفرشه داشت جونمو م نیشترازایب

 دم یحمام خارج شدم غزاله اروپشت درمنتظرد

 _حالت خوبه 

 کردم  نگاهش

 حمام   یبر  امیب ی_منتظربود
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 _نگران توبودم نکنه حالت بدشه 

 سرتکون دادم باغم

 ماجرا حل شه   نی_خوبم !!!غزاله دعاکن ا

 نباش من پشتتم  ی چی_خداکنه نگران ه

وموهام روباحوله خشک کردم و بعد بافتمش   ستادمیا نهیا یرواروم بازوبسته کردم جلو چشمام
ومشغول  ستادم یا نهیا یجلو دمی دراوردم وپوش  یرو باشال وشلوارمشک میشنل ی ازچمدون مانتو زرشک

کرم روکه خوب روصورتم پخش    شهیم یچ نمیبهش فعال فکرنکنم تابب  گهیکردم د یشدم سع  شیارا
 یکردم گونه کمرنگ قهوه ا  یروتوموژه هام خال  ملیر دمیپشت چشمام کش یف یکردم خط چشم ظر

باعطرم دوش گرفتم شال رو روسرم    دمیبه لبم کش  یزرشک  یلیساعته اکل 24عی به گونه هام زدم رژما
 لبخندزد دنمیکناررفتم غزاله باد  نهیا یانداختم وازجلو

 خودم  ق یهمون رف ی_حاالشد

 کمیچندروزهم که شده  یتلخ کردم بهتره برا چارهیب نیروبه خودمو ا روزید یبس بود هرچ لبخندزدم
 کنم   یخودم زندگ  یبرا

 المونیکرد وهردوهمه وسا  یکامل شی قشنگ باشال وشلوارکرم سرکرد ارا یمانتو قهوه ا هی غزاله
مبل چرم   یرو میشد  یوبااسانسور واردالب میخارج شد  تیسوئ چمدون به دست از  میروجمع کرد

 نشستم ولب زدم یمشک

 بروصبحانه بخورمن اشتهاندارم فعال  ی_غزاله اگه تودوست دار 

 ست ی_منم حسش ن 

حساب ازهتل  هیساعت منتظربودن باالخره همه اشون اومدن بعدازتسو کینشست که بعد  کنارم
 ریکه مد میمعلما نشست  یبعد از جا یعنیدوم  فیرد  میشد یپ یا یسوار اتوبوس و میخارج شد

بچه ها پشت سرهم نشستن  هی ما بق یما وسجادجلو ینشست وروبه رو یسمت چپ روتک صندل
نتونم غصه بخورم سرم   نیا یبرا گهینشدم انقدر غم دارم که د یعصب گهیبودد  نسجاد جلومو نکهیازا

 حرکت کرد  نیساعت ماش میدم که بعدازندا هیروبه پنجره تک 
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شد بهش   نیواردماش  فروختیم  یدست فروش که خوراک هیکه  گذشتیازحرکتمون م یساعت کی
 و الوچه وبرداشتم ولب زدم کی ک وهیبا دوتا ابم  یبزرگ نمک پسیچ هی طرفم  ادی اشاره کردم ب

   شهی_چقدرم

 کنم ی برگردم حساب م  نی_بذاربرم تااخر ماش 

 روبه طرف غزاله گرفتم  وهیوابم  کیدادم و ک سرتکون

 ادی م نیتاا می_مشغول ش

شد   ادهیپ  نیکه اومد به طرفمون پول روحساب کردم ازماش  میداد هردومشغول خوردن بود سرتکون
به  هیگرسنه ام بود پس زودتر ازبق ستادیاتوبوس ا یرستوران توراه هینهارکنار یچندساعت بعد برا
 میشد انوارد رستور   میرفت زی اما تم کیاروم به طرف رستوران کوچ میس خارج شدهمراه غزاله ازاتوبو 

منو غزل رو   یروبه رو  یکه سجاد اومد طرفمون صندل میونشست میاول روانتخاب کرد زیهمون م
 ونشست توصورتم زل زد که اخمام رفت توهم دیکنارکش

 _حالت بهتره ؟؟ 

رنگ تنش بودو   یا رهیش  شرتیبا ت  یتک کت مشک هی لی و خوش استا پیکردم چقدر خوشت نگاهش
عطرتلخش تو مشامم   یخوش دوخت پاش بود و بو  یشلوارش هم همون رنگ بود کفش چرم مشک

  یر یتغ نکهیبدون ا یعاد  یلی!!!!!!! خیتیجذاب  چینداشت ه ی تیجذاب چیمن ه یبوداما برا دهیچ یپ
 زدم  لبتورفتارم بدم  

 _ممنون خوبم 

 نشست  لبخندرولبش

 مشکلت حل شد؟؟  یاروشکر ؛راست_خد

 ولب زدم  دمیکش یاه

   ادیب  شیقراره پ یچ  دونمی_نه نم

 ونفرت ادامه دادم تی باجد
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بخوادبا ابروم   یانداخت وخلق کرد قسم اگه کس ایکه منو به دن یبه همون کس  یعل یبه وال  ی_ول
 !!!!خورمیتانابودشون کنم قسم م دمیم مو ی کنم تمام زندگ یباز 

 وتوهم قفل کرد زگذاشتیم یسرتکون داد دستاش رو رو بااخم

 کنه؟؟ ی م یکه داره باابروت باز  هی_اون ک

 پوزخندزدم 

 انم یاطراف هیمثل بق یکی هیخود  ستین  بهی_غر

گفتم ولب   یبه پام اونقدرمحکم که ازدرداخ دیزکوبیرمی بگم که غزل ز یز ینگاهم کرد خواستم چ گنگ
 زدم

   یزن ی_چته چرام

 لب زدم  الیخی امه ندم بکرد اد اشاره

اس  اگه بخواد  کارهیچ هیروبه رومه ک  نکهیا ستی برام مهم ن کارکنهیچ خوادی_مثال اگه بدونه م
 کنمیبهم بزنه نابودش م  یب یاس  نیکوچکتر

 به خودم اشاره کردم و ادامه دادم   تی که با قاطع کردی بااخم نگاهم م سجاد

 تمیکه بخواد اذ یهرک  فیتنه خودم حر هیوندارم اما  چکسیپشتم نباشه درسته ه یچک ی دهی_من شا
اما   دمیباهمه اونروزا دردکش دمیتنه باهمه جنگ  هیکه خودموشناختم تنها یکنه هستم من ازهمون وقت

  ادتیتا گمیناروم یا یسواستفاده کن یکه بخوا گمینارونم یا خورهی روزام نیبدنشد چون به دردا میلیخ
   کنمی که بخواد نابودم کنه نابودم یهرک ی ه درسته تنهام ول بمون

شد دستم روتودستش فشرد   ردستشیدستم اس هویوزل زدم توصورتش که  زگذاشتمیم یرو رو دستام
 توچشمام باقدرت نگاه کرد 

 ی ر یمقابلم قراربگ یکه بخوا کنمی نم یکار  چوقتی_ه

 دادم واشاره کردم دستشو ازرودستم برداره  سرتکون



 عشق  ینجوا

238 
 

 ماست  نیب  یز یچ کنی _دستت وبردار بچه هانگاهمون کنن فکرم

 کج لبش نشست  یلبخندکمرنگ

  اتیسرتق  نیباهم یخودت دلموبرد یکن یکه تو قبولش نم  یز یچ هیماهست  نی ب یز یچ هی_اره 
   یزنی و لجبازبودنات اما حاال انقدر راحت پسم م  ایزبون  نیریش

وقته قلبم مال من  یل یگرفته بود اما خ شی قلبم براش ات زدی کردم توچشماش صداقت موج م اهشنگ
 به من نداره    یحس چیکه اونم ه یکیقلبم سندخورده به اسم  ستین

 رون ی ب دمی روازدستش کش دستم

 منو روگرفتم و لب زدم  هیحکم فرماشد که من زودترازبق نمونی گارسون سکوت ب بااومدن

 _چنجه بامخلفات و دوغ

 بامخلفات  یار ی _بخت

 _جوجه بامخلفات 

 گارسون ازکنارمون سجاد بالبخندنگاهم کردولب زد بارفتن

 اگه تااخرعمرم طول بکشه  یکه حست بهم عوض شه حت مونمی _اونقدر منتظرم

رب سفارشامون   هینگفتم بعد  یز یوچ  دمیکه لب گز دیکش فیرخف یت هیتوچشمام حلقه زدقلبم  اشک
عقب  رشدنمی روخوردم باس شترغذامیاونقدرگرسنه بودم که ب  میرواوردن توسکوت مشغول خوردن شد

 وزل زدم به اون دوتاکه هنوزمشغول خوردن بودن  دمیکش

لبخندرولبش نشست باتعجب نگاهش   دکهید یتوصورتم چ دونمیرواوردباال زل زدتوصورتم نم  سرش
که انگشتش نوازش وارکنارلبم   کردمی به طرف صورتم اومدمات ومبهوت نگاهش م که دستش کردمیم

 کارشوتموم کردنگاهم کردولب زد   نکهیروپاک کرد بعدازا

 طونیش  ی_خانوم کوچولو
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تواتوبوس   میوبعدازحساب کردن رستوران برگشت میازجامون بلندشد نیسرم روانداختم پا ازخجالت
 که غزل لب زد می سرجامون نشسته بود

 پرروشده ها یل یخ نی_ا

 کردم  نگاهش

 کنن   تیاومدن تامنو اذ ای به دن ایدن یسروکله بزنم انگارکل ادما نیکه بخوام باا  میخسته ترازاون گهی_د

 _غلط کردن من کنارتم 

   یکه هست ی_مرس

 _فدات 

  ذاشتیبلندبچه هاازته اتوبوس نم  یصدا وخنده هادادم بخوابم اماسرو  حی ترج نی افتادن ماش باراه
 به غزل اشاره کردم ازجاش بلندشه گرفتمیسردردگرفته بودم ومثل سگ پاچه م

 ی بکن یخوای کارمی_چ

   ترکهیبردارم وبامسکن بخورم سرم داره م میماش خچالیاب از  یبطر  هیبرم  یچ ی_ه

 لحظه همه سکوت کردن  هیانقدربلندبود که  غاکهیازاون ج دمیکش غی دجیکه رس نجاشیا به

   دنیخند نایانقدر ا  کنهی _سرم دردم

 سرتکون دادوازجاش بلندشد  اروم

 ارم ی برات م  رمیمن م نی خب توبش لهی_خ

 سرتکون دادم  بااخم

 بروکنار  ارم یم  رمی م خوادخودمی_نم

  نیشترین بودم ب دوتاازبچه هاکه مطمئ دنیرفتم باد ن یماش خچالیازکنارش ردشدم به طرف  اروم
من چه   دونستنیگرم کردن همه م یصدا ازاونا بود چنان نگاهشون کردم که هردوسرشون وباگوش 
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  یبطر  هی روبازکردم  خچالیدارم وجرات دهن به دهن شدن بامن ونداشتن باخشم در  یاخالق سگ
 کوچولو روبرداشتم و اروم برگشتم سرجام با حرص بلندلب زدم  یاب معدن

انقدر شعورندارن که بفهمن   کننی ها رفتارم یدبستان  شی پ هیالشونه شبس۱۷ رسرشونی _خ
   کننی مثل مردم ازاراصداشون وانداختن توسرشون هرهرم دیخواب باشه نبا  یکی دیباباشا

 یتور  یاب رو توجا یاب روبازکردم وبااب خوردمبطر  یدراوردم و بطر  فمی قرص مسکن از ک هی
رو   میانقدر نشسته بود یدادم به صندل هیوصل بود گذاشتم و تک ییجلو یکه به پشت صندل یخوراک 
تمام   میانقدرنشست میسره اتوبوس درحال حرکت بود خشک شد هیبعدازنهار کرد ی کمرم دردم  یصندل
 سردردم شدقوزباالقوز نیاالن ا کردیدردمبدنم 

پاوربانکم رودراوردم ووصل کردم به   فمیوک از ت انهیشارژش روبه پا دمیرو روشن کردم که د میگوش
 گذاشتم وبه غزل نگاه کردم   فمیروتوک  میگوش میگوش

 حوصله ام سررفته  مینیبب  لمیف  هی تی باگوش  ای_غزل ب

 _باشه 

 میشد دنیدانلودکردم ومشغول د یا هیترک  یینمایس لمی روبه طرفم گرفت که توگوگل ف  شیگوش
  ارمیرو درب  یگوش  فمی وازتوک رمیغزاله بگ یباعث شدچشم ازگوش میگوش یکه صدا میبود لمیاواسط ف

 بااسترس جواب دادم دهیاروفهم  هیشماره بابا تمام تنم به لرزه افتادنکنه قض دنیباد

 _بله

 ییکجا  یخوب یل ی_سالم شا

 توراه مشهد  نی _سالم ممنون شماخوب

 دنبالت  ادیخب مهراد داره م لهی_خ

 لب زدم شدیگشادنم نیا  شترازیکه ب یی باچشما

 اخه  ی ؟؟؟واسه چ ییی_چ

 ؟؟ یدون یتونم یبگ یخوای م یعنی_
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 د یلرزینشست ازترس صدام م  میشونیسرد رو پ  عرق

 دبدونم یبا وی_چ

 ره یباعث شد قلبم دردبگ دادش

 ی ز ی ریمردم روهم م یباپسرا گهی_حاالد

 لب زدم   بابغض

 م؟؟یادم نی_بابامن همچ 

  یبچه ها هیبق  یبرا یبرسم که درس عبرت   یتهران حسابت وجور  یبرس هیفقط کاف ی_مگه تواصال ادم
 بشه  لیفام

 زدم هق

 ست یدنیکن ی که شمافکرم یز ی_بابا بخدا اونچ 

 یتهران اگه بخوا یایکنار بامهراد م زننی جا م  نیتر کی اطالع دادم نزد رتیبه مد  شرفی_خفه شو ،ب
 برنگرد  چوقتیواسه ه گهید یاین

 اشک شد س یخ  صورتم

 _بابا 

 نگاهم کرد  یگذاشتم غزاله بابهت ونگران فمیروتوک  ی بوق توگوشم باهق هق گوش یصدا دنیباشن 

 ی لیشا شدهی_چ

 د ی_بدبخت شدم غزاله بابام فهم 

 زمان اامامی_

 _اخه ازکجا 

 دنبالم  ادیمهراد داره م گهیغزاله بدبخت شدم م   یوا دونمممممممی_نم
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 ؟ یاخه؟ مهراد واسه چ یچواسه   ییی_چ

 بودبابام  یعصب یل یخ  یول دونمی_نم

   یکارکنیچ  یخوایحاال م یی_وا

 ندارم  ی_چاره ا

 بااخم نگاهم کرد  ستادیجلومون ا ریادامه بدم که مد خواستم

 شو خونوادت منتظرتن  ادهی اپیب  یکن ی فقط دردسر درست م ی_بهادر 

 ازجام بلندشدم که غزاله هم ازجاش بلندشد  کردی م تی نگاهش کردم بغض بدجور گلوم و اذ بابغض

 باهاش برگردم   خوامی_خانوم منم م

 اصرارکردن قبول کردن یلیچون خ نمی_امکان نداره خونواده ا

 باهاتون صحبت کنه  گمی_منم به برادرم م

 به غزاله نگاه کردم  رباغمی مد بارفتن

 بروبدون من خوش بگذرون ویک ی نیا هیبه چ یچ  ینذاشتم بفهم نجاکهیتاا یای توب خوادی_نم

 بابا   ال یخ یمسافرت برم ب خوامی نم گهی_بدون تود

 رو برداشت وشماره احسان وگرفت   شیگوش

 برگردم تهران  یل یمنم با شا یبگ  یاالن زنگ بزن  نیهم شهی،م ی_الوسالم داداش خوبم مرس

........_ 

 وانجام بده توروخدا  گمیکه م یفعال کار  دم یم حی افتاده که بعدا برات توض یاتفاق هی_

........ _ 

 خدافظ  یلیشه شا ادهی داداش فقط زودباش که االنه پ ی_مرس
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 زل زدم بهش که دستم روفشرد باغم

 بود  یعصب  یل یطرفمون اومد خ ربهیمد  ستادیکه اتوبوس ا میرومرتب کرد  فمونیک

   اتونی بدم به اول لتونیتحو میدبریاردو!!!پاش نیایشماها بامن ب دمیهرگزاجازه نم  گهی_د

 که سجادبااخم لب زد می اتوبوس رفت یبه طرف پله ها میواروم ازجام بلندشد میداد سرتکون

 _کجا 

 مجبورشدم قبول کنم دبرگردنیگفتن با اشونی_اول

 ی چ ی_برا

  زدیکه برامون بوق م  ینیطرف ماش  ربهیشدم همراه مد ادهی ازاتوبوس پ توجهیب  کردکهی نگاهم م بااخم
 بست  خیخودش ومهراد خون توتنم    دنیود ریسانتافه ام دنیباد میستادیجلوتراز اتوبوس بودا  یوکم

 نگاهم کرد ونگاهشو ازم گرفت   زدی م شی که قلبموات یباپوزخند مهراد

 د یممنون که قبول کرد یل ی_سالم خ

 لب زد ربااخمی مد خانوم

بچه هاازماجداشدن مهراد بااخم سرتکون دادوامضاکرد  نی والد تی بارضا دکهی نجاروامضاکنی_اول ا
 طرفش گرفته بود بعدهمون برگه اروبه طرف ماگرفت  ربهیکه مد یاون برگه ا

 د ی_شماهم امضاکن

مهرادبااخم   رازمونیکردورفت بادورشدن مد یسرد یکه خداحافظ میو برگه اروامضاکرد میداد سرتکون
 نگاهم کرد

 دنبالت اومده گهید هیک نی_ا

 لب زدم  یباسرتق
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  رشی ت  نینگاهم کردکه قلبم ا ل ینتونست تنهام بذاره با حالت بد قمهی!!!رف گنیبه درخت م نی_ا
  یعسل شرت یبا ت یتک کت قهوه ا هی دهینگاه کردم چه به خودشم رس نهیوک  ربانفرتی به ام دیوکش

 لب زدم نهیوشلوارکرم باحرص وک 

  ینگرفت ی تانابودتون کنم حرفموجد کنمیم یهرکار  دیکن یبا ابروم باز  نیگفته بودم اگه بخوا بای_به ز
 کنم ی کارمی چ نیخب پس منتظرباش بب لهیخ

 لب زد یا انهی ودلجو میلحن مال با

 که  بانگرفتمیکردنت شماره اتو از ز تیااذیمزاحمت  ی_من برا 

 دباال یکه مهراد زد شونه هام ازترس پر یباداد

 دشمادوتا یگیم ی_چ

تمام صورتش قرمزشده بود و تو    تی سردش که حاالازعصبان یپرشده ام زل زدم توچشما یباچشما
 ام باهق هق لب زدم دروگونهیاشک چک  نیقرمز وجود داشت اول  یچشماشم رگه ها

   مینه دختر بد ختمی روهم ر  قتیوبرام درست کرده من نه بارف  بت یمص  نی_خواهرتو ا

 ی لی_شا

 زدم   غیکردم ج رنگاهی به ام باحرص

 _من بهت پادادم اره ؟؟من بهت شماره دادم؟؟من مخ توزدم 

 نکن !!  هی_گر

 جاچخبره  نی جواب منو بده ا  یکی_

 رو قلبش  دیباحرص کوب  ریام

  نیکه شما درباره ش حرف زد ییدخترپاک ترازاون چرت وپرتا نی_اره مهراد خان من دوسش دارم ا
که عاشقش   نهیواسه هم ختهیدختر روحشم خبرنداشت نه بهم چراغ سبز نشون داده نه برام ناز ر نیا
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دختر انگ بچسبونه   نیروکه بخواد به ا یگردن کس شکنم یشماره اشوگرفتم م بایشدم ازخواهرت ز
 تو!!!  یاحتی اگه پدرش باشه  یحت

مهرادحرف بزنه غزاله با ترس نگاهم  نطوربایا ریشدامیباورم نم  صورت غرق خشمش زل زده بودم به
 باصداش وحشت زده نگاهش کردم   دکهیلرز یحالم خوب نبودودستم به وضوح م کردیم

 _خواهرمن شماره دختر مردمو به توداده ارهههه

 به مهرادزدولب زد  یرپوزخندیام

   نی اماشوببیپ  رخودتی بگ یگوش نیا ایخب ب لهیخ شهی!باورت نمنکاروکردهیا بای _ارهه خواهرت ز

ومن از ترس    شدیزل زد هرلحظه صورتش قرمزترم یروچنگ زد وبه صفحه گوش  یباحرص گوش مهراد
 بهم نگاه کردولب زد   ریکه ام کردمیضعف م  شتریب  کردمی قلبم حس م هیکه توناح یو درد

به   نکهیا یز یچ هیاومدم دنبالت فقط واسه  یکن یم  هیگر یخب پاک کن اشکاتو واسه چ لهی_خ
  ی ستیکه تو مقصرن یخونوادت بفهمونم توپاک

 کشم یرو م بای_من ز

 نگاه کردم نوگفتیبه مهرادکه باحرص ا باوحشت

 کشمش ی_م

 کنارم نشست  غیکه غزاله باج  نی نتونستم تحمل کنم وازدرد افتادم روزم گهید

 ی خوب  یاج  جانیل یشا  یلی_شا

 به هردوشون نگاه کردوگفت  بانفرت

  کنم ی بشه همتون و خفه م شی _بخدااگه طور

 مهرادنذاشت  ادکهیبه طرفم ب  رخواستیام

 هانن  یکه حاال دنبال دختر  مردم کنمیم هیتهران تسو میدیرس  ی_باتو وقت
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 تابه همه ثابت شه دوسش دارم   کنمی_اگه الزم باشه عقدش م

 _خفه شووو 

 بودن که  رشدهی باهم درگ هردو

 که زد ازهم جداشدن یغیباج  غزاله

زودترراه   نکارایا یبه جا شهیراحت نم  التونیخ  نشیبسه االن تانکش  شیبه زندگ نیدیر گهی_بسه د
 د یروبه خونواده ش ثابت کن شی و پاک نیارو به خونواده اش بگ هیتهران قض  میبر دیوفتیب

 بااخم سرتکون داد مهراد

 ن یتوماش نهی_کمکش کن بش 

 وعشق لب زد  یطرفم اومدوبا مهربون ربهی ام نینشست جلو توماش  هیزودترازبق دشمخو

انقدر غصه نخور   کنمی که خودم زدم خودمم درستش م  هیگند نیا یکن یم هی_قربونت برم چرا انقدرگر
 دستتو بده به من بلندشو

 لب زد  یغزاله باچندش  نکاروبکنمیبودکه بتونم ا  یحالم بدتراز اون  یبزنم تودهنش ول خواستیم دلم

 ی بهش کمک کن  ی_بکش کناربابا خودم هنوزنمردم توبخوا

 بهش بندازه دستم روگرفت ولب زد  یا گهینگاه د نکهیزل زد به غزاله غزاله بدون ا ربااخمیام

   نیتوماش می نیپاشوبش  ی_پاشو اج 

 درست حرف بزنم  تونستمیازدردنم

 غزاله( ونمتی...ون...م  غ..زا...له)نمتی_نم..

 لب زد  یبغض ونگران با

  یبه همشون ثابت شه توچجورادم  نکهیا یبرا کننی م تتیانقدراذ ناروکهیبرات خدالعنت کنه ا رمی _بم
 پاشو توروخدا یوبفهمن پاشو اج  قتیوحق میتابر    یپاش دیبا یهست
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قراره   کردمی نشستم ازدردحس م نیقدرتم روجمع کردم وازجام بلندشدم وبه کمک غزاله توماش تمام
   یزندگ  نیراحت شم ازا شهیهم یتموم شه وبرا  یهمه چ

وقرصم رودراورد وخودش تودهنم گذاشت   یبطر  فشیفرمون نشست وحرکت کرد غزاله ازک رپشتیام
 لب زد  ربااخمیاب بهم خوروند ام یو کم

  یادبهش د ی_چ

 لب زد یبالحن بد غزاله

   ی_تو فوضول

 باخشم برگشت به عقب ولب زد ریام

 ی گفت ی_چ

 مونده جونم لب زدم باته

 نمیبزن بب یبزن  یخوایم ه یچ ی_همون که شنفت 

 نگاهم کرد اروم روازم گرفت که غزال لب زد فقط

 مجبورشد قرص بخوره   شرفی_به خاطر توئه ب

 دی چی پ نی دادش توماش 

 ی _قرص واسه چ

 لب زد  گهیم یچ نکهیبدون توجه به ا غزاله

 _قلبش  

 زدم   غیادامه بده که ج خواست

 _تمومش کن غزل 

 برگشت طرفم  ی بااخم وکنجکاو مهراد
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 داره  ی_قلبش ؟؟مگه قلبش چه مشکل

 به من متنفربود بانفرت لب زد   اشی محبت یکه غزاله از مهرادبه خاطرتمام ب ییازاونجا

 کنهیم میالقلب فرق  یو قص _هه مگه واسه ت

 _حرف دهنتوبفهم 

  یبگ ادبهشی ازدهنت درب یکه هرچ ستمین  یلیشا گهیاقا پسرمن د نیبب  یکن یم  ی_نفهمم چه غلط
 ومنم دم نزنم 

 نیتموم شه ا نکهیا یبودن برا  یغزاله من ازدرد درحال جون دادن بودم واوناتوچه فکر  گفتیم یچ
 دعوا لب زدم 

 ست یوب ن حالم خ  دیتمومش کن  شهی_م

 نگران نگاهم کرد دکهید  یتوصورتم چ دونمینم

 دهی چرارنگت پر شدهی_چ

 خشک شده ام خارج شد  یازدردازلبا یاه

 _اههه خدا تمومش کن 

 ها شهی جونم توروخدا اروم باش حالت بدترم ی_اج

 ره یگیدرد داره جونموم تونمی_نم

 لب زد  غیباج 

 نگه دار حالش بدترشه خطرناکه    کی نزد مارستانیب هی_

 نگاهم کردولب زد  مهرادبااخم

  کنمی م تی خودم تااخرش ازت حما  دمیوفهم قتیحاال که حق  یچی به خودت بپ  خوادانقدرازترسی_نم
 میتا برس  ری پس اروم بگ یستیتومقصرن  دمیچون فهم
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کردم   کردنگاهی کردن م یباز  شیرحم داشت منو محکوم به نما   یکه عاشقش بودم وانقدر ب یمرد به
اشکام مثل اهن گداخته رو   رقراربدمی من اونوتحت تاث نکهیواسه ا هیباز اهیس ناهمشیکردای اون فکرم

  ستدادم و ازدرد قلبم روچنگ زدم غزاله خوا  هیتک ن یماش شهیشد صورتم رو به ش  ر یصورتم سراز
  دهیکه امونم وبر ینگه نگران بهم نگاه کرد که بادرد ی ز ی اشاره کردم چ گهیبگه که بادست د یز یچ

 بودلب زدم 

 ی کن یتهران صدام م میدیبخوابم رس دی_خوبم فقط با

ودردم کم نشد  چشمام گرم نشد  یلحظه ا یسرتکون دادکه ازدردچشمام روبهم فشردم امابرا بابغض
که بشه فکرشو   یز یدردم رومهارکنم اما خب سخت بود سخت تراون چ کردمیم  یبا گازگرفتن لبم سع

 غزاله فکرکنه خوبم مجبوربودم که تحمل کنم  نکهیا یکرد برا

 هیمثل  دم یکه ازمهرادشن یحرف  گهیازطرف د کرفیجونمو هرلحظه م  دمیکشیکه م یطرف درد هیاز
  تمیبدجوراذ گمیروم یدروغ  نیتبرئه کردن خودم چن یمن برا  کنهی فکرم نکهیازا  رهی چاقوتو قلبم فروم

 شهیهم یتابرا رمی وبم نیپرت کنم پا نیوبازکنم وخودم وازماش  ن یدرماش  خواستیدلم م کردیم
 نیدارمش من توا دونمیکه م یز یتنهاچ شدیمانعم م ی ز یچ هیدردا راحت شم اما  نیتمام ا ازدست

  ییکنم من تنهام تنهاترازتمام ادما هیکه بهش تک یرودارم که دوسم داشته باشه نه کس  ینه کس ایدن
ادم دورمن اماهمش درظاهر فقط   یمن فقط توظاهرخونواده دارم کل کشنی م انفسیدن نیکه توا

ابروم   ایخدا هیهام کنارم موند وتنهام نذاشت مثل بق  ییهست که من وتنهانذاشته توتمام تنها یکی
 وندارم کمکم کن   چکسیجزتوه   یدونیبه خودت توکه م  سپارمیوم

که  ستمین  یزنده بمونم و ثابت کنم دختر  دیباشه که زنده ام با یروز  نیاگه اخر یحت  ارمی دووم ب دیبا
واسه لحن امشبش   چوقتیه شبخشم ی نم چوقتی ه چوقتی باباثابت کنم اما ه دبهیبا  کننی اونافکرم

  بخشمشی که نکرده بودم مجازاتم کرد نم یانقدر بدبه خاطرکار  نکهیبخشمش ازا ینم
 کرد نطورقضاوتینه بابا رو نه مهراد وکه درباره من ا بخشمشی هرگزنم

که   ستادیکنارم ا عیشدم غزاله سر ادهیپ نی خونه امون باته مونده جونم از ماش یجلو دنیبارس 
شدوهمه با بازشدن در وارد خونه  ادهیپ  نیازماش  ری شد و اف اف روفشرد تم ادهیپ  نیمهرادازماش 

بابا بااشک نگاهش کردم که باخشم نگاهم کردو بدون  دنیتندواردخونه شدم باد یباقدما میشد
 تمتونسیازدرد نم  کیتوصورتم اونقدر محکم که پرت شدم روسرام دمیبگم کوب  یز ینکه وقت بده چیا

انداختم   نیروون شد شال که ازسرم افتاده بود روروزم   یگرم عیازگوشم ما کردمی ازجام پاشم حس م
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دستم  نیگوشم اشکم پرت شد پا  یس یباحس خ دمیگوشم کش یدستم رو رو  دیلرزیکه م  ییوبادستا
گاه به بابان  یباحرص ونگران  ری صورتم گرفتم به دستم نگاه کردم که ازخون پرشده بود ام قابلروم

 کردولب زد

  هیقض یبدون  نکهیکه بدون ا یهست ی؟؟چطورپدر  یتومثالپدر  شیزن یم ینطور یا کارکردهی_مگه چ
   شیزنیازچه قراره م

به   تیوعصبان ستادوبااخمیتوجاش ندادوهمونجاا یر ی تغ چیرهی رفت اماام ری باخشم به طرف ام  بابا
 اش رو تودستش گرفت ودادزد قهیبابازل زدبابا 

 شرف یب ی شیم کیکه به دخترمن نزد یخور ی_توگوه م

 من اشاره کردولب زد به

 پرورش دادم وخبر ندارم    یعوض هینگو ی بهت اعتمادکردول  شهی م  کردمی _کثافت فکرم

 ادزدی فر رتوصورتشیکه بهم نسبت دادبه لرزه افتادکه ام یازکلمه ا تنم

باهاش حرف    ینطور یا دمیبه خودم بگو بهت اجازه نم یخوایم ی_درست صحبت کن باهاش هرچ 
 ی بزن 

 اخه یهست ی_توگوه ک

 بااخم روبه بابالب زد مهراد

 اقا بهزاد  میحرف بزن شهی_م

 با خشم لب زد   بابا

 ی _چه حرف

 ست یدنیکن یکه شمافکرم  یز ی،اون چ هیقض  نی_درباره هم

 ول کردوبه طرف مهرادرفت  ررویام قهی بابا

 شنوم ی_م
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ازدخترت   ریچون ام ردادهی روبه ام  یل ینداشته خواهرمن شماره شا هیقض نیتوا  یر ی تقص چیه  یلی_شا
 دخترتو پاکه  یکه شماگفت  هیزیکرده نه اون چ  یینه خطا یلی خوشش اومده اما شا

 _ازکجا باورکنم حرفاتو 

 ام یپ نی_ازا

 روبه مهراد لب زد  قهی روازش گرفت وبعدچنددق ی طرف باباگرفت بابا گوش رروبهیام یگوش

 کرده یکار  نی همچ یچه حق بابهی_ز

 وخشم لب زد مهرادباحرص

مقصرنبوده  یلیشه فقط شمابدون که شا مونیکارش پش  نیکه تااخرعمربه خاطرا کنمی م ی_کار 
 میمازودقضاوت کرد ستیون

 اروم نگاهم کرد  بابا

 ی که حض کن اوردمیسرت م   یی_بروخداروشکر کن که کارتونبوده وگرنه بال

 نگاهش کردم   جونیب

 _پاشو برو تواتاقت 

 غزاله اشاره کرد  به

 _دخترم شماهم کنارش بمون تنهاست 

کردم بلندشم  ی گرفت سع  ربغلمی توطرز نگاهشه سرتکون داد ز  دمیفهمیکه من م  یبا نفرت  غزاله
دست غزاله رومحکم تودستم  دمیشن  یبس بودهرچ  رفتمیم  دیاما با دیلرزیپاهام ازدردم نستمتویامانم

م یغزاله انداختم واروم ازجام بلندشدم وهمراهش به طرف اتاقم رفت یرو رو شتروزنمیفشردم و ب 
به اتاقم وارداتاقم   میدیباالخره رس  یول شهیجون ازتنم خارج م  کردمی حس م داشتم یکه برم یهرقدم

 توصورتش   دیکوب  دویکش یفی خف غی افتادم که غزاله ج نیدراتاق رو غزاله بست روزم نکهیشدم هم

 برات   رمی بم یجانم خوب   یلیشا ی_وا
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 شدم  هوشیبگم وب  یز یچ نتونستم

 اشک بود با دردلب زدم  سی غزاله که صورتش خ دنیرو موهام چشم بازکردم باد ینوازش دست باحس

 _غزل

 قرمزش نگاهم کرد یچشمابا

 ؟  یبرات خوب  ره ی _جان غزل ؟غزل بم

 دچمهی که نفهم ی_خوبم کس 

جزصبرکردن  یشدنت روتخت خوابوندمت کار  هوشی نگم باب ی_نه نتونستم بگم چون توخواست
 وفتهیبرات ب یاتفاق دمیترسیم  ومدیازدستم برنم

 به روش زدم  یجونی لبخندب

 حرفام   نی_من سگ جون ترازا

 روبالشت  دیواشکام ازگوشه چشمم چک دیترک بغضم

 که همه راحت شن  مردمیکاش م شدمیدارنمیب گهیکاش د ی_ول

  ینجور یا ی _توروخدا نگواج

گفت فکرکردمن دارم  یمهراد چ ی دیکارکردباهام؟؟دیبابام چ یدیمنودوست نداره !!!د یچکی_غزل ه
 غزل  میادم نیقراربدم من همچ ریتااونوتحت تاث کنمی م یباز   شینما

 ی میت یفکرکن  یکن فکرکن اصالخونواده ندار  یخودت زندگ یفکرنکن برا هی_انقدر به بق 

 پرابم نگاهش کردم  یلرزون وچشما یبالبا

 !!  شهینداشتم هم میتی  هیبا  یفرق چیه ممیتیفکرکردم   شهی_من هم

  انیخودشون ب دبهیتوروخدا بگوبهشون شا هیبحران تشیوضع  یکه فکرکن یشترازاون یب  قلبتیلی_شا
 دست بردارن  یسنگدل نیوازا
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بخوان بهم  میماری ب دنیبافهم  خوام یکنارم بودن نم نطوری درد وا نیحاالکه سالها باا خوامی_ترحم نم
به   خوامیکه سالهابهم زخم زدن زخم بزنن نم نطوریکه کنارشونم هم یروز   نیتااخر خوامی محبت کنن م

ازته ول  دونمیمنو نخوان حداقل م نطوریروزکه کنارشونم هم  نیتااخر خوامیکنن م اجبار بهم محبت
جزخدا وبعدش تو   چکسیاهیدن نیکه بخوان بهم ترحم کنن غزاله من توا نه یبهترازا  کننی نکارومیا

 ی وبهم ارامش داد یکه احسانم مثل تو مرحم زخمام شده ممنون که کنارم بود هینداشتم چندوقت

 حرف نزن   ینجور ی_ا

 یی نجایا دوننیپدرمادرت م ی_راست

 استراحت کن  کمی  ری _اره اجازه گرفتم ازشون قربونت برم پاشوبرو دوش بگ

 _باشه 

 اومدم وخواستم لباس بردارم که لب زد  نیازتخت پا ارکم

 کنم ی_توبرو من لباساتواماده م

مانتوم که ردخون   دنیدادم وبه طرف حمام رفتم واردحمام شدم ولباسام روازتنم دراوردم باد سرتکون
 خیاب   ردوشی ز دیلرزیکه م یلکه بزرگم بود باعث؟شد اشک توچشمام حلقه بزنه باتن وبدن  هیکه 
به اون مشغول شستن  توجهیاماب  دیگوشم سوزشش امونم روبر یاب به زخم روبابرخورد ستادمیا

زخم   نیا دیروگونه ام چک کرداشکامی م  یاب که ازرنگ خون قرمز کف حمام رو رنگ دنیموهام شدم باد
وخودمو روشستم باالخره با تن    ختمیکرد ومن تاوان پس دادم اشک ر باباهامیبودکه ز یبابت کار 

  فو به طر کردلبخندزدمینشسته بودوبهم نگاه م یپوشم ازحمام خارج شدم غزاله نگران روصندل 
  یرو باال سمیخ  یهمرنگش تنم کردم موها ربودباشلوارجذبی حر یگرد مشک قهی کیتون هیلباسام که 

 بستم وروبه غزاله لب زدم  یسرم گوجه ا

 می_تشکاروپهن کن بخواب 

دوتاتشک دو نفره برداشت وپهن کرد دوتابالشتم گذاشت  یوار یدادو ازجاش بلندشدازکمدد سرتکون
 دم یکه کنارتخت بوددرازکش  یکه اروم روتشک 

 د یدرازکش کنارم



 عشق  ینجوا

254 
 

 _حالت خوبه  

 بخوابم  خوامی_خوبم فقط خسته ام م

 نگفت چشمام روبستم و زودخوابم برد  یز یچ

دوباره برگشت به روال قبلش   یهاازاردوبرگشتن وهمه چ  روزنحس گذشت باالخره بچه چندروزازاون
  فرمیونی  سیازجام بلندشدم وبعدازرفتن به سرو عیسر  دارشدمیازخواب ب 7:30توخونه صبح ساعت 

کوله ١بستم ومقنه ام رو وسط موهام گذاشتم باعطرم دوش  یموهام رودم اسب ١١١  دمیمدرسه ام روپوش
 روبرداشتم وازخونه خارج شدم  ام

که  ستادمیغزل سرجام ا یبه طرف مدرسه حرکت کردم که باصدازدنا  یدل خوش  چیه یب  اروم
 کرد ستادبالبخندنگاهمیزودکنارم ا

 ی خوب   ی_سالم اج

 ی توخوب  ی_سالم مرس

 _خوبم چخبرا 

 میافتاد راه

تظاهرم شده باهم همکالم   یبرا گهیبهتره حداقل د ینطور یا زنمیباهاشون حرف نم  گهیل د_مثل قب
  یول  نهیبیدختر بد م هیکه منو  میازخودم متنفرم که عاشق کس  شترازهمهیازهمشون متنفرم ب میشینم
 شهی وازعالقه ام بهش کم نم شهینم  شیحال  ی چیدل ه نیکه ا کارکنمیچ

حوصله نگاهش کردم که    یسرکالس بااومدن سجاد ب م یو رفت میبه مدرسه واردمدرسه شد دنیبارس 
 که خورد لب زد  حیبااخم نگاهم کرد بعددرس دادن زنگ تفر

 د یشما بمون ی_خانوم بهادر 

زل  میشده بودوفقط ماسه نفرتواتاق بود یکالس خال  رونیسرجام موندم که غزاله هم نرفت ب  باحرص
 زدتوصورتم 

 تهران یسط اردوبرگشت _چرا و
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 حس نگاهش کردم  یب

 ارو  هیخب برگشتم تا حل کنم قض  ونهیابروم درم ی_گفته بودم که پا

 _حل شد 

 سجادپور  یاقا میمابر دی_بله بااجازه شما حاال اگه اجازه بد

 من نگرانم   یخانوم صرمد نی_بب 

 ی _نگران چ

 _نگران تو 

 _نگران نباش 

 شدیچ نمیچندروز بگوبب  نیشدتوای لحظه ازجلوچشمام دورنم  هیاون شب  تی صورت اشک شهی_مگه م

 سجادپور  یبده اقا حی به شماتوض  دی_چرابا

 به غزاله نگاه کرد باخشم

 _چون من عاشقشم 

 اه گهیولش کن د خوادیاروم گهید یک یچندبارگفت  یدینشن_مگه

 باخنده به غزاله نگاه کردم  میهم ازکالس خارج شد دوهمراهیدستموکش

 خب باباچته حاالتو لهی_خ

 ه ی_واال چه کنه ا

 بابا  الیخ ی_ب

 خونه روکاناپه نشسته بودم که مامان نگاهم کردولب زد  میمنو غزاله برگشت بعدمدرسه

 رن ینجابگ یتولدش روا خوانیپدرته م یازرفقا یکی مهر تولد دختر  ۳۰_اخرماه  
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 رهی خودش جشن بگ  خوادتوخونهیارفقاش م یک یدختر  یمن برا یاچنگ زد باب   یک ی کردم قلبم و حس
 پوزخند زدم وسرتکون دادم هیروز چه روز نیکه ا ست ین ادشیاصال هم 

 _خب به من چه 

 ی توجشن خوب ظاهربش دیبا یخونواده ا نی خب توهم جزء ا یگی م یچ  یفهمیم چی_ه

 باشم    نجایاون روزا  خوامی_من نم

 ی ر یبگ  مایتصم نیخودسرازا یتونیخوب گوشاتوبازکن فکرنکن چون اون اتفاق افتاده م  یکن یجام ی _توب

 نگاهش کردم  بااخم

گفته من عضوخونواده شمام ازهمون  یبابا بعدشم ک الیخ یباشم ب گهید یکیتوجشن تولد   دی_چرا با
 ندارم   یخونواده ا چیه گهیخونواده من مردن د دیفرض کرد  یکه منو دختر بد  یشب

 کنما یلهت م  زنمیفه شو م_خ

 پوزخندزدم 

 ی کن یکارم یچ  ستیبرام مهم ن گهی_بزن شوهرت که زد توهم بزن د

 ییییی لی_شا

 گمیدروغ م  هی_چ

وقت   ه ی ستیهرچقدرم که شدمهم ن ری دست لباس خوب بگ هیبرو ستی ن  میزاحالیچ نی_من ا
 م یباش بیع  یاون شب هممون ب  خوام یرمیبگ شگاهمیارا

 روباتمسخرباالانداختم  ابروهام 

  کنمی نکارومیندارم ا یچاره ا نکهیخب فقط به خاطرا لهی_البته فقط توچشم مردم مگه نه!!!خ

  زیشوم هی لباسام روبا یحالیتکون دادکه ازجام بلندشدمو ازش فاصله گرفتم وارداتاقم شدم وباب  یسر 
 عوض کردم  یوشلوارجذب مشک    یکش  یمچ نیرواستی حر  یکش  یقیقا قهیکوتاه 
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  یعکس  دمی عکسشمون کش یشدم ودستم رو رو یرو روشن کردم واردگالر  میوگوش دمیدرازکش  روتخت
خوب   یل یخ  نوازرفتارشیوبه اجبارباهام عکس گرفت ا رهیبامن بگ   خواستیدلش م دونمیدمیکه بع

  رمکنا  یسیعکس کنارمه برام مهم نبودبه زور ورودروا  نیتوا  نکهیبود ا زمهمیچ هی اما برام فقط  فهممیم
 فیروبرام تعر  طیحس وشرا نیا گهید یباشه اره مسخره است اگه هرک دمسخرهیشا ستادهیا
 یجا یکس چوقتمی که ه یمن نباشه اله یدرک کنه تا جا تونهینم  چکسیه میدیخندیم کردبهشیم

سخته سخت ترازاون  یلیخ ست یباشه که چشمش به تون یمن نباشه سخته که چشمت به کس 
 قلبم چسبوندم وبابغض لب زدم  روبهی!!!!گوش کردکه بشه بهش فکر  هیزیچ

 من عاشقتم تاابد   یول ی_درسته تومنودوست ندار 

که  نیحوصله اهرروزمه اصال   طیشرا   نیحال وروزم عادت کرده بودم ا نیبه ا گهیشد د سی خ چشمام
اونقدر   دیبابا نبا ستمیمتنفرن   چکسی متتفرشدم که ازه یباشم روندارم ازبابابه قدر  یمهمون  نیتوا

 هباهام حرف زد هنوز زخم گوشم خوب نشد یاونطور  یغرورم لگدمال شد وقت   کردی راحت بهم شک م
 کردنیاگه باورم هیجوره!!!بق چی ببخشمش ه تونمیجوره نم چیبابابه من تهمت زد به دخترش !!!!!ه

اون حرف و   عیسر یلیاون پدرم بودمن ازش انتظارنداشتم خ یازمن واخالقم خبرندارن ول  گفتمیم
 درباره من قبول کنه  

هست که انقدرجسورم   نمیهم یشم وبرا   نطورلگدمالیعادت کردم عادت کردم که ا گهیالبته من د ههه
مادرا  منوکتک   ینوازشم کنه مثل همه  ادیمادرم ب نکهیا یبه جا خوردم یم نی زم  یوقت یاخه توبچگ 

مثل بچه    چوقتیمقصرتمام اتفاقات من بودم ه  یمقصرمنم ازهمون بچگ گفتیم تی عصبان زدوبایم
  یسکوت نکنم وخودم برا گرانید  یباعث شدکه دربرابر حرفا  نیخونواده ام ونداشتم وهم گهید یها

 هی یکه برا یز یچ  نیکمکم کنه وحشتناک تر  یکس ستیکه قرارن  دونستمیحقم بجنگم اخه خوب م
  چوقتیکنه من ه  تیپشتته ازت حما نکهیروا یروپدرت حساب نکن  چوقتیکه ه نهیدختروجودداره ا

من فقط  گنیپدراشون م تی همه ازمحبت وحما ی!!!وقت یل یسخته خ یل ینکردم خ تجربهو نیا
  یل یبود خ هیبق  یمنم مثل باباها یکاش بابا  کردمی وتودلم ارزوم دوختمیباحسرت به دهنشون چشم م

 چیدروغ عالمه چون ه نیبدتر ن یا یدونیم نکهیکه مشکل ازتوئه نه پدرت باا  یباوربرس نیتلخه به ا
  ییاونقدر تنها دمینجارس یتابه ا دمی وجنگ   دمیاماخب من جنگ ادی ز یل یتلخه خ  ینداشت  توش یدخالت

  یلیاوناخ یکه برا یدربرابرمشکالت ستمین یهمسنم ناز ناز  یدخترا هیازپس کارام براومدم که شب
  چهی برام ه نادربرابراونیکه ا دمیچون اونقدر مشکالت وحشتناک تراون رود کنمیاخمم نم  یسخته حت
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به  دیوشا دمیساله دردکش ۴۰زن  هیخوردم خودم بلندشدم من به اندازه  نی زم دمی!!! دردکشچیه
نداشتم   یخب من چاره ا یظلم کردم ول یلیمن درحق خودم خ  نهیکه حال وروز قلبم ا نهیخاطرهم

  یکی شهی ش م جهی و نت  یتمام دردورنج وخودت به دوش بکش یمجبور  یرونداشته باش  یکس یوقت
 نیکه ا ییچه عذابا  دونهینم چکسی ولجبازه اما ه طونی ش  خندهیشاده م کننی مثل من که همه فکرم 

  قتیام اما درحق هیظاهرا مثل بق  دمیکش یمن چ دونهینم چکسیه دهیسن کمش نکش نیدخترباا
داره اما  یجد  یساله مشکل قلب ۱۸دختر هیرودارم وحشتناکه که   یوحشتناک ادویز یباهمه تفاوت ها

 هیدردتموم شه  نیتابلکه زودترا کنهی م شوپنهونی ماریخسته اس که ازهمه ب بودناونقدراززنده 
که محکوم به اعدام ازهمه   یاعدام هیمثل  نهی رونب یبعد یومنتظره فردا  شمارهیرکه روزارومدخت
  یول  کشهیو ادم م شهیرم یحفظ عشقش درگ یعشقش برا یکه برا یمثل پسر  دهیکس بر زوهمهیچ

  ادیم کنهی خورده ترکش م  شیشونیهمون که به خاطرش مهرقتل به پ شهیم م بعدکه محکوم به اعدا
وتمام ترکت   یکردی نکارومیداینبا یتومقصر  گهیم ستهی پات وا تونهینم گهیبهش م شهیوازپشت ش

به جونت    زنهیم  شیطرف دردرفتنش بدات  هیتحمِل !!!از  رقابلی غ بیکه عج یو درد یمون یوتوم کنهیم
 دروغ بود  یهمه چ یعنی یگ یطرف باخودت م هیاز

 نیتوا یحس کردن وقت نیمنومحکوم به ا هیدرده ومن گرفتارشم چون بق ن یبدتر یپوچ  احساس
   یهمون بهترکه نباش یندار  یواسه زندگ یدیام چیاهیدن

  یدکس یبه فکر خودم باشم نبا دی پس با ستنیدست بردارمن ن نایمعلومه ا نطورکهیبلندشدم ا  ازجام
 تااخرعمر!!!!!   یزندگ نیازحساسم بدونه من محکومم محکوم به ا

 بوق برداشت  نیاله اروگرفتم بعد سومروبرداشتم وشماره غز میگوش

 ی _جونم اج 

 _سالم غزل 

 ی ل ی_سالم شا

 رم ی برم لباس بگ د یبا رونی ب میبر یای_م

 ه؟؟؟ ی_چراخبر

 بابامه که قراره توخونه ما باشه  یازدوستا یک ی_اره تولد دختر 
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 _عه

 _اره

 م؟؟ی_باشه ساعت چندبر

 خوبه۶_

 ه ی_عال

 دنبالت   امی _پس م

 جلو خونتون   امی م خوادمنی_نم

 _ممنون  

 جونم   ی_خواهش گل

 تو  ی_فدا

 بوسمت فعال  یم گهینودی_نگوا

 و چشم بستم دمیروقطع کردم و دوباره روتخت درازکش یگوش

 چشم بازکردم وبااخم نگاهش کردم  یشاد یباصدا

 شدهی_چ

 انقدرصدات کردم حنجره ام پاره شد ی_کرم شد

 روتخت نشستم   بااخم

  یخوایم  یحاالچ  ی_مگه من زورت کردم که صدام کن

 کن  اغذاکوفتی_ب

 رون ی ممنون ازلطفت بروب ومدمیغذابخورم خودم م خواستمی_اگه م
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 ی خواب یبسه چقدرم۴:۳۰_ساعت  

 رم ی بگ داجازهیواسه خوابمم ازتوبا هی_چ

 یادب شد یب  یل ی_خ

 کنم ی مثل خودش رفتارم ی_من باهرکس 

 وبه درگرفتمبگه که دستم رو ر یز ی چ خواست

 رون ی _ب

اب  ردوشیاومدم لباس برداشتم و واردحمام شدم ز نیغره ازاتاق خارج شد که منم ازتخت پا باچشم
 هیساعت ازحموم خارج شدم  میشستم وبرق انداختم باالخره بعدن  یوخودموحساب ستادمیسردا
و سشوارروبه برق زدم و شروع کردم به   ستادمیا نهیا  یجلو  دمیپوش یباشلوارمشک  ییمویل  کیتون

اتوموروبرداشتم وهمه  دیطول کش قهی دق ستیخشک کردن موهام بعدخشک کردن موهام که ب
جلو باز کوتاه جلوبازکه تارونم بود و سرخ   یمانتو هیازکمد  ختمی دورم ر یو شالق دمیموهام رو اتوکش

نشستم کرم پودر روکامل رو    نهیا یتنم کردم جلو یمشک  شرتیبود برداشتم باشلوارجذب وت  یاب
روتوموژه   ملیر  دمیپشت چشمام کش ییو دنباله دار کوچولو فیکردم خط چشم ظر خشصورتم پ 
  میلیساعته اکل24ع یما یو رژ سرخ اب دمیروبه گونه هام کش میکردم رژگونه کمرنگ صورت  یهام خال 

باعطرشکالتم دوش گرفتم موهام روکج تو صورتم   ومدیبهم م یل یبودوخ غی رنگش ج دمیروبه لبام کش 
پولم رو برداشتم وازاتاق خارج   فیوک  یموهام انداختم گوش یرو رو میلیاکل  یاب سرخوشال  ختمیر

  دنینشسته بودن و درحال دtvیکه جلو دمیروکنارهم د یرفتم که مامان وشاد نیشدم ازپله هاپا 
 کرد گرفت ونگام tvممنوعه بودن مامان چشم از بیس

 _کجا 

 لب زدم  یحس  یب  بالحن

 گهید نکاروکنمیخبرمرگم هم  رمیاماده شم دارم م یجشن کوفت نیواسه ا ی_مگه نگفت

 پول بدم  ستابهتیخب وا لهی_خ

 ستادیدادم که ازجاش بلندشدوبعدچندلحظه کنارم ا سرتکون
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 بخر نگران پولشم نباش  یخوایم یهرچ ۷۲۵۰کارت رمزش  نیرای_بگ

 پوزخندزدم 

 ن ی_دست ودلبازشد

 گفت  یبد  باحالت

 ی ر ی گینم یخوایم ی هرچ شهی_نکه تو هم 

 مثل خودش لب زدم  یبالحن

 فههیتونه وظ  فهی_وظ 

 باشه یفقط درست حساب  ایربیبگ  یخوایم یبرو هرچ  گهی_خفه شو زرنزن د

 وباتمسخرتوچشماش زل زدم  پوزخندزدم

 تو دخترارشدت بهتره  قهیازسل  رمیبگ  ی_مطمئن باش هرچ

در روبازکردم   نکهیهم رونیروازش گرفتم و ازش فاصله گرفتم کفشام روپام کردم وازخونه زدم ب کارت
 بود ستادهیمنتظرا کیش  یلیکه خ  دمیغزاله رود

 دهی _به چه به خودشم رس

 ی غز  ی_سالم خوب 

 ی _توخوب 

 _خوبم 

 میروبستم وباهم راه افتاد در

 ی خوب  ی_مطمئن 

 _اره 
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 دردنگرفته که گهی_قلبت د

 اد ی_نه ز

  کنهینم  نیدردتوتسک گهیداروهاتاچندوقت د نیا یدرمان کن  ی_اگه نخوا

 بتونم دردشو تحمل کنم  زکنهیداروبرام تجو هیدکترکه   هی شیپ  رمی_م

 ی _تاک

 تموم شه  ی_تاوقت

 _هوووف 

  یدمشکیپرا هیکه بعدچندلحظه  میستادیا ی منتظرتاکس ابونی کنارخ میحرکت کرد ابونی طرف خ به
 هیراه افتاد راننده  نیکه ماش میشد  نیسوارماش دی ادرس مرکزخر ستادباگفتنیرنگ جلوپامون ا

 اهنگ مهراب از ارامش چشمام روبستم و گوش سپردم به صداش   دنیپسرجوون بود باشن 

 سخته دونمیمرور خاطراته سخته م دهیکه عذابم م یز یشبا تنها چ  نیا یستین

 نوع مجازاته  هیهم خودش  یقو ی حافظه

 از پشته پنجره  یبه چشماش رهی واسه ما پنچره تو خ ایچرخه دن هزار

 شه یم یبشکنه چبغضم  یفکر کرد شهی رفتنت باورم نم  یرفت

 حسود  یگنبد کبود جدا کردن دو نفرو چشما نیا ریروزا ز  نی از هم یروز  هی

 داداش داغون تر نبود یدیبخونم معراج افتخار م شهیگلومو نم نیگرفته ا بغض

 ی دار  ییهنوزم فدا یمنو فدا کرد یدار ی ب یتنگه واسه شبا دلم

 واسه آقا دزده  یول شه یکارت تو پوستر پخش م هی ننیبی تا م مثال

 باشه خوادیکه م  یهر جور  ایاصال بذار دن هیحتم یهمه چ  نجایا گمیمثال نم گهید

 که دست نوشته هات عکس نوشته هاشه  س یغصه نخور بازم بنو گهیبهم م معراج
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 ی ت دار پاک کن اگه مهرابو دوس  یازش دار  یداشته باش , پاک کن حافظه هر چ نویا یعل  حاج

 دردونه رو پاک کن  نیخاطراتو پاک کن تمومه خاطراته ا یکن همه  پاک

 روز دست منم پاک کن  هی یخود زن یغایت یبراش خنده هامو پاک کن جا  خندمینم گهید

 عکسارو  نهی ضربه هارو چقدر دعوا کردم با چشمم نب نیجواب ا دهیم یک بگو

 هاشو پاک کن بغض هاشو پاک کن اسم منم پاک کن هیخنده هاشو پاک کن گر اصال

 پاک کن قهر هاشو پاک کن دروغاش قشنگ بود دروغاشو پاک کن   نازاشو

 پاک کن  اشو یهاشو پاک کن نفر  هیمادرمو پاک کن گر  یمهراب حافظه  مرگ

 شب  مهین  هیگر یب گمینم  یشکیبه ه گهید شمینم  یرتیغ کنمی نم یقاط گهید

 خونه برم   نیاز ا دیهر جور که شده با گفتیبا دلم م کردیم  یروزا ناسازگار  نیا

 بشه ازم هنوزم دلم باهاته به همون روزا قسم  ریکه س یروز  ادی ب  کردمی نم فکر

 رم یتاث  یاز آه ب یدیترسیاصال نم رمیم نجا ی روز از ا  هیکه  یگفتیم شهیهم

 یکه هست واسه من حرمت دار  یتو هر چ لهیدل  یبه رفتن عادت دار   گنیم انتیاطراف

 حساب کردم هرجور  یساله که رفت  هیبدجور  شنیم  رهیساعت خ هیو  میتقو هی

 خون  یچرا رو همشون لکه ها یتو خونه ول دمیتا شمع چ  ۳۶۵

 ینشست  یک شهیپ  ییکجا یستین  یرفت هیسال هیرو خون گرفته  خونه

 من همه عکساتو سوزوندم  یمن فاتحه تو خوندم رفت  یول  ینمرد نکهیا با

 عشقو حالت  یتو و تو هم پ یمنو خاطراتت من پ یبارون  یهوا نیا باز

 خونه نرفت  گهیخونه ش عشقت د  یرفت  یساعت جلو نرفت وقت  گهید یرفت تو

 ید یخندی بلند م  یکردم آروم وقت هیگر یدیو رقص یبوده تو زد عزادارت 
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 رونم ی من االن هنوز ب ی ول یتو االن خونه ش تونهینم یفراموشت کنم ول  گمیم

 برو ازم دور باش برو نه نمون واسه دلم عاشق مجبور باش  یبمون   یتونینم اگه

 بد زدنم ید یسرم ند ختنیداد زدنم خاطرات ر یحت گهی د ین یچ ی حس ه  برو

 یای شبا م یر یصبحا م   ستیمهم ن گهی د یایکجا م یر ی کجا م ستیمهم ن گهید برو

 شهیکه خدا نم  ییهر کدخدا نیبب شهینم دایکه پ یگشتیم  یچ دنباله

 ی من تو با اون وسفهیبکنعانت  یبرو برگشت  یشبا که تنها نمون نیا دمیدو یلیخ

 ی برو د بگو دست نزنه بهت اون بچه.ون  دهیرد م  اشویدن پاچونهیبگو مهراب م  برو

 فقط واسه ما خار داره ایدن نیتو ا دمیواسه ما  بود حاال واسه اون بار داره فهم   برو

 راهو گرگاشو من کشتم نیخدا به پشتم خبر ندارن ا  توننیبزنن اما نم نمیزم خوانیم

 رم یتاث  یاز آه ب یدیترسیاصال نم رمیم نجا ی روز از ا  هیکه  یگفتیم شهیهم

 یکه هست واسه من حرمت دار  یتو هر چ لهیدل  یبه رفتن عادت دار   گنیم انتیاطراف

و پول روحساب  میشد ادهی پ نیاروم ازماش ستادکهیا دیمرکز خر یهم جلو نیشدن اهنگ ماش مباتمو 
دونه  میبه طبقه باالرفت یوباپله برق   میرفت یاروم به طرف پاساژبزرگ لباس مجلس  نیکردم بارفتن ماش

  زیچ هی نم  خوامی نبودکه من م ی اما اون میکردیرونگاه م  یدرشت لباس مجلس  زویر یها کیدونه بوت
 قهیدار بود  نیبلند که چ راانیپ دنیمغازه نگاه کردم که باد نیتریو نیبه اخر  دیناام خوامی خاص م

قشنگ کارشده بود وبعد پارچه دوخته  یلیخ یتوربودو با شکوفه ها کمیبود که تا  یاش مدل گردن
کارشده بود  هقی یکه باال یپارچه بودتازانو که روش تور  هیو بق   یتوربود ومچ ناشیشده بود است

که باالکارشده بود؛ کارشده بود رنگش  ییهم باشکوفه ها راهنیپ  نیکارشده بود و دورتادور پا
 لب زد دنشیبود به غزل اشاره کردم نگاهش کنه که باد  یزرشک

 بپوشش  میخوشگله بر  یل یخ ی_وا

دخترداشت همون   هیکه سه تا فروشنده دوتا پسرو یبابزرگیمغازه تقر میدادم وارد مغازه شد سرتکون
 دختر به طرفمون اومد 
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 کمکتون کنم؟؟؟ تونمی_م

 خوام یروم نتونیتریپشت و راهنی _بله اون پ

 ارم یبراتون ب دیروبگ   زتونی_سا

 ۴۰زی_سا

 تودستش به طرفم اومد  راهنیبا پ قهیدادوازم فاصله گرفت بعدچنددق سرتکون

 د ی_بفرما

فتم وبه طرف اتاق پروورفتم وارد اتاق شدم ودر اتاق روقفل کردم لباسام رو عوض  روازش گر راهنیپ
  ومدیلباس واقعابهم م نینگاه کردم ا نهیبه خودم توا ختمیموهام رو دورم ر دمی رو پوش  راهنیکردم وپ 
 چشم گرفت و در اتاق روبازکردم  نهیبالبخندازا

 _غزاله

 لبخند زدوگفت  دنمیاتاق قرارگرفت که در روبازکردم باد یجلو عیسر غزاله

 خوشگله   یلیخ  ادیبهت م  یل یخ ی_وا

 رمیگینوم ی_خب پس هم

 ر ی نوبگی_اهوم هم

روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم به    راهنیدادم ودراتاق روبستم و لباسام روتنم کردم و پ  سرتکون
 ولب زدم  ذاشتمزگیم یلباس رو رو  میهمراه غزاله به طرف صندوق رفت 

 شه ی_چقدرم

 لب زد  رهیخ  یبالبخندمزخرف  پسره

 _قابل شمارونداره 

 لب زدم  یجد  یلیخ
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 _ممنون چقدر شد 

 ۸۵۰_واقعاقابل نداره

ساک گذاشت وبه طرفم  یرو تو  راهنیدادم وبااخم کارت روبه طرفش گرفتم که دوستش پ سرتکون
 گرفت 

 _مبارکتون باشه 

 زد   دولبیروکش کارت

 _رمز؟؟؟ 

 ۷۲۵۰_رمز

 بعدکارت روبه طرفم گرفت   چندلحظه

   دیاریب  فینجاتشری _مبارکتون باشه بازم ا

 همراه غزاله ازمغازه خارج شدم که غزاله گفت  عیسر یل یدادم وساک به دست خ سرتکون

 بود  یجور  هی_پسره 

 _کم داشت 

 _اره واقعا  

   رمیوکفشم بگ فیک میبر الشیخ ی_ب

  یزرشک  یوکفش زرشک   فیست ک هی میوارد مغازه شد میستادیوکفش ا فیمغازه بزرگ ک  هی یجلو
و وبعدازحساب   دمیروپوش شی پاشنه هفت سانت یخوشگل روانتخاب کردم کفشا  یلیساده اما خ

 میشد ادهی کردپیروم   فشی تعر یلی که غزاله خ یشگاهیارا یبا دربست جلو میکردن از مغازه خارج شد
بودن به  دهیبه خودشون رس می لیکه دوتاخانوم که خ  م یوارد سالن شد کیبزرگ وش ییبایسالن ز هی

 کردن  یباهامون احوالپرس یگرم

 ادی ازمون برم یچه کمک  زمیجونم عز دی_خوش اومد
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 زدم   بالبخندلب

 خوام یماه م ن یهم ۳۰  یبرا خوامی دخترونه و کامل م ونی و شن کاپی وقت م هی_

 ست ین یبراتون مسئله ا مت ی_ق

 _نه

  شهیم  ۱۰۰۰۰۰۰وبکارخ  ه ی نهیخوب هز میل ی_خ

 کنم یم هیامروز باهاتون تسو نی_هم

 نجاباش یا ۵ساعت  زمی_باشه عز

 _چشم ممنون

خونه  یجلو  نیو با ماش  میکرد یروبه طرفش گرفتم وبعدگفتن رمز وحساب کردن پول خداحافظ  کارت
   میشد ادهیما پ

 تو  میبر ی_اج

 نمت ی بیخونه فردام  دبرمی_قربونت برم با

 _باشه عشقم خدافظ

که کنارهم  یبابا ومامان وشاد دنیواردخونه شدم باد دیخر یومن باساک ها میدست داد باهم
کردم وازجلوشون ردشدم و با سرعت ازپله هاباالرفتم وارداتاقم   یمشغول خوردن شام بودن سالم تند

خواستم چشمام    دمیرو کنارتخت گذاشتم لباسام روعوض کردم وروتخت درازکش دیخر یشدم ساکا
بابا نفرت تووجودم لونه  دنیکه دراتاق روبازکرد نگاه کردم باد یکه دراتاق بازشد بااخم به کس  ندمروبب

 کردکه اومد کنارم نشست 

 خانوم قهرقهرو  ی_خوب 

 دادم سکوت کنم حیبهش بگم ممنون پدرنمونه اماترج  خواستیم دلم

   یبگ یز ی چ یخوای_نم
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 نگاه کردم  توچشماش

 دیروهم گذاشت  یحرف   یا_مگه شما ج

 نگاهم کرد  بااخم

 حرف نزن  هیبگو باطعنه وکنا یبگ  یخوایم یچ هی_چ

  نکهیچرا ؟چون شمابدون ا گمیبگم باشه بهتون م خوامیم ی چ دیبدون دیدوست دار یل یخب خ لهی_خ
 چرا دیدونیدمیزودباورکرد  یلینکرده بودم اما شماخ  یی خطا  چیمن ه دیمن تهمت زد دبهیمطمئن باش

 ستمیمن خنگ ن دیازشرمن خالص ش دیباشه تاشما بتون  قتی اون اتفاق حق دیدوست داشت چون
  دیمونیپش دیکن ی دتظاهرمیچرا دار فهممینه شما بلکه همتون االن نم دیکه شما دنبال بهانه ا فهممیم

   هیپس تظاهرکاف نم یبی از شمانم یمونیازپش ینشونه ا چیمن ه

 شدم  یچه حال  یپسر درارتباط  هیتوبا دمیفهم یوقت  یدونی_م

  یبدم حت  حی بهتون توض دخودمیدادیاجازه م دیبا دیکردیبه من اعتمادم  دید؟؟شمابایشد  ی_چه حال
 دیاجازه اروبه من نداد  نی اما شما ا دنیفرصت دفاع ازخودشون وم کننی که قتل م ییبه کسا

 نداشتم   یگناه چیکه ه  یدرصورت  دیحکم منو صادرکرد رحمانهیب

 نگاهش کردم  نهینگاه کردکه با ک توصورتم

درکمال   شیکشن  یکه نکرده بود م یبه خاطرکار  دیکه جلوهمه گفت یبه دختر  شهی_چطورروتون م
 دیوحرف بزن  دیارامش زل بزن

 کردیبااخم نگاهم م فقط

انقدرمهم   هیبرام نظربق دیشما ابرومو برد بخشمتونینم دیکه باهام کرد  یبابت کار  چوقتی_من ه
  دیشمابد به دلم داغ گذاشت ینظرشماچرا!! ول ینبود ول 

 بخشمی ونم چکدومتونیه چوقتیه

 قلبم گذاشتم  یدرد گرفت ازدرد دستم رو رو قلبم
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 د یتنهام بذار شهی_م

ازدرد مجبورشدم   هیرگریروتخت نشستم وزدم ز  رونی تکون دادوازجاش بلندشد وازاتاقم رفت ب یسر 
 دارم هه ینی غمگ یکنارتختم بخورم چه زندگ زی اب روم وانیتختم بردارم و بال قرصم رو از کشو کنار

نکردم وازجام   یبهش توجه  کردامای دردم کمیقلبم  دارشدمیاز خواب ب یحال ی روبستم. صبح با ب چشمام
مربوطه   یشدم وبعدشستن دست وصورت وانجام کارا  سیرفتم واردسرو سی بلندشدم به طرف سرو

جمع کردم کوله ام  پسی باکل حوصلهیتنم کردم موهام رو ب  یحالیروباب  فرممیونیخارج شدم    سیاز سرو
به اون سه نفرکه  توجهیرفتم وب نی رو روشونه هام انداختم واز اتاق خارج شدم به سرعت از پله هاپا

روپام کردم وازخونه زدم   میلج دارمشک یرفتم کتون  یدرخروجمشغول خوردن صبحانه بودن به طرف 
  نکهیاتا داشتمیقدم برم جونی ب کردمیدرد توتک تک سلول هام حس م  رفتیم  جیسرم مدام گ رونیب

 به مدرسه واردمدرسه شدم که غزاله اومد طرفم دمیباللخره رس

 ده یچرارنگت پر ی_سالم خوب 

  کمی  یچی _سالم خوبم ه

 رنگ مدرسه نشستم نگران کنارم نشست  یاب  مکتیادرونیم وازضعف زادامه بد نتونستم

 اره ی؟؟نکنه درد دار  یچ کمی_

 _نه خوبم 

 مدرسه یحالت چرا اومد نیاز حالت مشخصه اخه باا  یگیدروغ م  ی_دار 

 خودش   شهیخوب م  خالیمدرسه ب  امیدرسم و ول کنم ن ی_انتظارکه ندار 

 ی _اونوقت چجور 

   دونمی_چم

که سجادپور   میبه زورازجام بلندشدم وهمراه غزاله سرکالس نشست حالیزنگ کالس ب  دنیشن  با
به احترام ازجام   هیکردم نگاهش نکنم مثل بق یاخه سع میکالس دار نیاومدسرکالس چرا انقدرباا

کردم به دردم غلبه کنم  یسرجامون که شروع کردبه درس دادن سع مینشست هیبلندشدم وبعدچندثان 
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ازشدت درد کف دستام عرق کرده بود و  زدی م شیماربه جونم ن هیودرس اما درد مثل ت مرکزشمومت
 د یلرزیعرق شده بود دستم بدجورم  سی خودکارتودستم خ

 ی _خانوم بهادر 

 کرد ی نگاهم م یرواروم باالاوردم وزل زدم توچشماش که بانگران  سرم

 شده  یز ی_چ

 تکون دادم که ازجاش بلندشدوبه طرفم اومد بادردنگاهش کردم که اروم لب زد   یرو به نشونه نف سرم

 د یبهترشدبرگرد کمی  رونیبره ب  دی ازصورتت مشخصه خانوم صدر شما کمکش کن  ستی_حالت خوب ن

 رون ی حال ازجام بلندشدم وبه همراه غزاله ازکالس زدم ب یوب  میداد سرتکون

 _غزاله

 _جانم 

 ست ی_حالم خوب ن

 دونم ی_م

 ی سگ یزندگ نیا شهی تموم م  گهید یتموم شه پس ک خوادی_دلم م

 نگو   ینجور ی_توروخداا

که  نمیبب تونمینم گهیمهراد وندارم د یها یمحلیطاقت ب گهید رمی ارامش بگ کمی خوادی_دلم م
 خواد یمنونم

 ی لی_شا

 کنم  یخواهش  هیازت  شهی_م

 ی _جون بخواه اج 

 تواون جشن باش  ایاخرماه بدون تواون جاتحمل کنم ب تونمی_من نم
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 اد یپدرت خوشش ن دی_اماشا

 احسان  اهمیهم توب  زایچ نیا ستی_اون فقط دوست داره من اونجاباشم براش مهم ن

 باشه یخواینوم یاگه توا ی_باشه اج 

 ی_ممنون که تنهام نذاشت

 خورد   حیزنگ تفر نکهیتاا میزدیقدم م اطی ح تو

 ی _خانوم بهادر 

 منتظرنگاهش کردم  دنشیبه طرف صدا باد برگشتم

 کارتون دارم  ن یای_ب

 که لب زد میهمراه غزاله به اجباربه طرفش رفت به

 _چراحالت بدشد 

 حالم خوب نبود  کمی _ازصبح 

 مدرسه ی_خب چرااومد

 نه ی_خب سال اخرم ودرسام سنگ

   ستی ن تیمهم ترازسالمت یچی باشه ه  نی_هرچقدرم که سنگ

 ی _ممنون که به فکرم

 اگه نه خودم برسونمت خونه  ی_االن بهتر 

 _خوبم 

 ی _مطمئن 

 دادم که لب زد سرتکون
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 _مراقب خودت باش  

 ازمون فاصله گرفت  بالبخند

 دوست داره  یل ی_خ

 غزاله نگاه کردم  به

 بکنم   یبراش کار  تونمیامانم کشهیداره عذاب م نمیب یسخته که م یل ی_خ

 ی ندار  یر ینکن توتقص تی _خودتواذ

تمام تنم به   هیقض نیبا فکرکردن به ا  یس حت گهید یک ی عاشق  داونمیشا رندارهی _پس مهرادم تقص
 ومد یلرزه درم 

 _خدانکنه 

 ارو دوست داره  گهید یک ی _غزاله نکنه واقعا

   زافکرنکنیچ نی_به ا

نگ خونه انگارکه از توکالس به زور چندساعت توکالس موندم با خوردن ز میدادم و برگشت  سرتکون
 م یکرد یبه خونه ازهم خداحافظ  دنیزندان ازادشده باشم همراه غزاله ازمدرسه خارج شدم بعدازرس

وگردو گرفتم و ازاشپزخونه خارج   رهی لقمه نون سنگک باش هیشدم به طرف اشپزخونه رفتم و  واردخونه
شدم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم لباسام روعوض کردم رو تخت نشستم و مشغول خوردن لقمه  

 وچشم بستم  دمیکردم روتخت درازکش یام شدم بعدخوردن لقمه لپ تاپم روبرداشتم و اهنگ پل

  شعوربابای ب  قیرف نیان مگه انداشتم خب بابا ج شیجمعه اسا هیمامان مخم روخورده بود  ازصبح
  هیبابا  یا دنیچرا منم عذاب م رهیخودش خونه نداره خب توخونه خودش واسه دردونه ش جشن بگ

 هووف   ذارنینم  نا یجمعه خواستم به خودم استراحت بدم ا

 ستادیکنارم ا یبابدخلق  مامان

 امروزنه یمنو دق بد ی_توفقط قصددار 
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تومثل   کنه ی مثل کوزت داره کارم چارهی خواهرت ب ختهی رسرم رکا ی به من کمک کن کل ای _خبرمرگت ب
 که یر ی می کمک کن نم کمی  ایب  یکن یبه مانگاه م یجادار  هیمشنگا 

 د یریتولدبگ  قتونی دختررف یتوخونتون برا  دیاریدرب ی _به من چه مگه من گفتم دهقان فداکارباز 

 میبر ای _خفه شو ب

 روچنگ زد وبه طرف اشپزخونه برد  دستم

 _تودسر هارو باخواهرت درست کن 

 نگاه کردم  یشاد به

 ه یبتیچه مص گهید نیا ی_شاد

 اکمک یب  گذرهی_غرنزن خوش م 

رنگ  یظرف ژله ب  هیشدم  ی نشستم و مشغول درست کردن ژله بستن یاجبار کنارش روصندل  به
اول ژله انار رو   زگذاشتمیروم  بید رو به ترتکه متوسط بو یکاسه ا یاناناس رو اماده کردم ژله ها

روهمونطورخوردکردم بعد  یخوردکردم بعد بلوبر  کیکوچ  یدراوردم و باچاقو اروم به شکل مربع ها
 ختمیو بعدش ژله اناناس رو روش ر ختمیکاسه متوسط ر هیرو همه اشون رو تو یو موز  یرتغال پ

موز رو خوردکردم گذاشتم تو قالب بعد ژله  یها کهیقال ژله قلب برداشتم ت  هیگذاشتم  خچالیوتو
سفت شده رو از   یمربع  وژله بلوبر  ستالیظرف بزرگ کر هیگذاشتم  خچالیوتو ختمی البالورو تو قالب ر

 روش گذاشتم  یماه یها لی ژله ارو پوشوندم بعد پاست نیدراوردم باگردوپودرشده پا  خچالی

 دمیکش یباتموم شدنش نفس خسته ا میمشغول درست کردن دسرهابود ۴ت  تاساع یمنوشاد
 وخواستم ازاشپزخونه خارج شم که مامان لب زد

 بخور   ارمی_بمون نهارب

 شد  رمید شگاهیندارم برم حمام بعدبرم ارا لی_م

اب داغ  ردوش ی خارج شدم وبه سرعت برگشتم تواتاق لباسام رو برداشتم وزفتم توحمام ز ازاشپزخونه
 نهیا یساعت ازحمام خارج شدم لباسام روتم کردم وجلو  میخودم روشستم بعدن  یوحساب ستادمیا
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جذب تنم   یمانتو بلندکرم جلوباشلوار مشک  هیازکمد  دمیوسشوارکش  دمیموهام رو برس کش ستادمیا
  رونیوکفشم برداشتم واز اتاق زدم ب  فیروموهام انداختم وکاور لباسم روبا ک   دیق یرو بکردم شال 

 اومدم شماره اژانس روگرفتمکه باالخره جواب داد یم نیاز پله هاپا  نطورکهیهم

 _بله

 د ی_سالم خسته نباش

 _سالم ممنون 

 وهفت هستم یاشتراک صدوس  خواستمی م نیماش هی_

 یخانوم بهادر  فرستمیاالن براتون م نی_چشم هم

 _ممنون 

با بازکردن در   رونی رفتم کفشام روپام کردم وازخونه زدم ب  یروقطع کردم وبه طرف درب خروج یگوش
رب  هیخونه بود در عقب روبازکردم وسوارشدم ادرس روگفتم که بعد  یاژانس جلو نی ماش یخروج
  دمتند وارد سالن ش یشدم باقدما ادهیپ  نیز ماش اروحساب کردم وا هیسالن کرا یبه روبه رو دمیرس

 لبخندزد  دنمیکه اون روزبود باد یشگر یکه همون ارا

 یمنتظرت بود به موقع اومد زمی _سالم عز

 _سالم ممنون 

 رو شروع کنم کاپتی که کارم نیبش  ای_خب لباساتو عوض کن ب

 رو   راهنمی_ازاالن بپوشم پ 

 _اره بپوش 

مخصوص  یصندل یو رو شگررفتمیدادم وپشت پرده لباسم رو عوض کردم به طرف ارا سرتکون
 ساعت لب زد کینشستم که مشغول شدبعد 

 موهاتو درست کنم  دیتموم شد االن با کاپتی _خب کارم
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  یساعت کیکردن موهام  ونیوبعدکامال صاف کرد وشروع کرد به شن دیموهام رو سشوارکش اول
 ب زدکه ل دیکارموهام طول کش

 انه یادی خوشت م نی گلم بب نی_پاشو خودتوبب

  رکردهیتغ یل یخ نهیخودم متعجب زل زدم به ا دنیباد ستادمیا یقد نهیا یازجام بلندشدم جلو اروم
پشت    یروخوب وبه اندازه روصورتم کارکرده بود خط چشم کلفت ودنباله دارکوتاه میبودم کرم گر
 هم یبود رژگونه کمرنگ اجر  دهیبه موژه هام کش یا خوب و حرفه یل یروخ ملیبود ر دهیچشمام کش

توچشم بود  یز یشترازهرچیبود وب  غیج  یلیساعته که خ24عیما ی لیاکل یخوب بود رژ زرشک  یلیخ
موهام روباال زده بود و پشت موهام   یموهام بازوبسته بود جلو ونی رولبم اورد شن ومدلبخند یوبهم م

 خوب دراومده بود یل یگل بود که خ ونیشن

 _خوشت اومد 

 د یاژانس زنگ بزن هیزحمت   یممنون؛فقط ب  هی_عال

 _باشه گلم 

 دم یشن نی موهام گذاشتم که بوق ماش یلباسم تنم کردم شال رو رو یروپام کردم و مانتورو رو کفشم

 اژانس دم دره  زمی _عز

 _ممنون  

شدم وارد خونه شدم  ادهیخونه پ یجلو قهیشدم وبعدچنددق نیاز سالن خارج شدم سوارماش  اروم
راست رفتم تواتاقم مانتوم رو دراوردم باعطرم دوش گرفتم ازاتاق خارج شدم   هیواردخونه شدم و  عیسر

لباس   هی یدهنم ازتعجب بازموند شاد یمامان وشاد دنیاومدم که باد نی به سرعت ازپله هاپا 
شده بود مامان کت سارافون   ونی که شن ییو موها ظیغل مهین  شیباارا یلمه صورت  یبلند شن یماکس
 ومدیداشت که به هردوشون فوق العاده م یظیغل شیوارا ونیتنش بود و شن یبادمجون  یمجلس
 بالبخندبه طرفم اومد یشاد

 ی خوشگل شد یل ی_خ

 شاره کردم خودش ا باابروبه
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 ی گرترشدی_توج

 غزاله واحسان در روبازکردم  دنیکه اف اف روشن شد به طرف اف اف رفتم باد لبخندزد

 یکله غاز  یلباس کوتاه اب هیچندلحظه بعدواردخونه شدن بالبخندزل زدم به غزاله واحسان غزاله  که
کرده بود احسان   فیروصورتش انجام داده بود و موهاش هم و یخوشگل  شی کارشده تنش بود وارا

 تنش بود بالبخند لب زدم  دیسف راهنیباپ   یکت شلوارخوش دوخت طوس

 ن ی_خوش اومد

 _به نظرکه حالت خوبه 

 _اره خوبم فعال 

 _خداروشکر 

  دیگرد سف یزای ازم یک ی به طرف   یبعدازاحوالپرس میومامان رفت یدادم وباهم به طرف شاد سرتکون
 بودن کنارشون نشستم و لب زدم زهاچهارنفرهیم  میونشست میرفت  دیمخمل سف یها یوصندل 

 بودم  طونی ش ی طیتوهرشرا میری عکس بگ کمی  نیایب  ومدنی_خب تان

 زیم هی می اون تحفه خانوم درست کرده بودن رفت یکه برا ییوبه طرف جا میازجامون بلندشد  هرسه
  زیقلب روشن کنارم  یشمع ها زیم  نیشده  پا دهیچ یها  یدن یو نوش ییقرمز وطال یپراز پوشال ها

  یتاباژس  یودراخرچندتا عکس تک میبعد منو غزاله عکس گرفت  میاول ازهمه چندتا عکس سه نفره گرفت
سرجامون که کم کم سالن پرشدازمهمونا هرچقدرکه مهمون ها  میگرفتم برگشت یبامزه وخوب تک   یلیخ
بودن مامان  لیبودن وفام یمهمون ها خود یچون همه  شدمیم شترمتعجبیمن ب  شدنیشترمیب

که  ستادمیگفتم و به طرفشون رفتم کنارشون ا یبهم اشاره کردازجام بلندشم وبرم کنارشون بااجازه ا
 شستن یم رفتنی وبعدم  کردنیم  یین خوش امدگوطرفمون باهامو ومدنیمهمون ها اول م

 هی پس چ ستیبابان قیتولد دختررف یمهمون  نی ا نجاچخبرهی_مامان ا

   یفهمیتحمل کن خودت م کمی_
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 یکت شلوارسورمه ا هی کردی کارمینجاچ یا نیانگار زمان متوقف شد ا دنشیبگم که باد یز یچ خواستم
 شهیکرده بود موهاش رومثل هم  غیت  شی که ش یصورت   دیسف راهنیوپ  یمشک  قهیخوش دوخت باجل

  زدی قلبم تندترم داشتیکه برم  یباالزده بود با ژست خاص خودش به طرفمون قدم برداشت هرقدم 
کردبانگاه   دنیشروع به تپ  شهیقلبم تندترازهم  ستادیکنارمون که ا رفتمیراه رفتنش م صدقهوقربون  

از  جانی شدو اون همه شوروه ختهی ر روسرم خیکه مثل اب  یسرد نگاهم کرد سرد شیشگیهم
 سرد لب زد  شهیرفت مثل هم نی ازب دنشید

 _سالم

اما باالخره مهارش کردم ولب   زدی جواب بدم بغض به گلوم بدچنگ م تونستمی الل شده بودم نم  انگار
 زدم

 ی_سالم خوش اومد

 _ممنون 

 کرد   یاحوالپرس یبامامان وشاد یازم گرفت وبه گرم چشم

همرنگ   یبادمجون  راهنیتنش بود و پ یرنگ  یبابا هم به طرفمون اومد کت شلوارمشک بارفتنش
 لباس مامان تنش بود بالبخندنگاهم کرد زل زدتوچشمام 

 که افتاد یجبران اتفاق نابهی_همه ا

 بلندلب زد  یشد وبابا بلصدا  یپل یبلند ی باصدا ینگاهشون کردم که اهنگ شاد فقط

 مهی _امشب تولد ته تغار

 ن اشاره کردوبالبخند لب زد م به

 _تولدت مبارک 

باعث   می سالگ۱۸بود و شمع  کی ک  یگرفته بودم رو یگلبه راهنیپ هیکه عکسم با یبزرگ   کیباک مامان
 شد اشک توچشمام حلقه بزنه 

 قرارگرفت که بابالب زد  زی م یرو کی ک ستادمیزای م پشت



 عشق  ینجوا

278 
 

 _فوت کنش دخترم 

زود چشمام روبازکردم وشمع   ی لیزودبهش برسم خ  دادم و اروم چشمام روبستم وارزوکردم سرتکون
 دنیکه باد کردمیبالبخند به مهمون هانگاه م دیچ یسوت ودست توسالن پ یروفوت کردم که صدا

عکس   ی عکس به حرفش گوش کردم وکل  یبدا رمیژست بگ کنهی واشاره م ستادهیا کیغزاله که نزد
 گرفتم  ختلفم یباژستا

وتماشا کنم غرق   نمی دادم بش حیمن ترج  یشد وهمه دخترا افتادن وسط ول یازعماد پل  یشاد اهنگ
چشم بردارم وبه   ستیباعث شداروم از پ ینگاه  ینیکه سنگ  دنیرقصیکه م ه یبودم تونگاه کردن بق

که زوم شده بودرومن قلبم به تپش افتاد چرا زل  شیمشک  یچشما دنیطرف نگاه ؛چشم بدوزم باد
رو به همه مهمانها دادن کنارغزاله    کیلبم مملوء ازحس خوب شد که کزده به من ؟؟؟ ازنگاهش ق
بودم که مامان اشاره کرد برم کنارشون ازجام بلندشدم ورفتم کنارشون   کیواحسان مشغول خوردن ک

 به طرفم گرفت  ک یجعبه کوچ  هیکه اول ازهمه بابا  

 _ناقابله 

 ود ب یکارت اعتبار  هیاروازش گرفتم و درش روبازکردم  جعبه

غزاله  دبهیهاشون رو اوردن رس هیکم کم همه هد رفتیازباباانتظارنم نیشترازایرولبم نشست ب   پوزخند
 جعبه متوسط قرمز به طرفم گرفت  هیغزاله 

 ی _مبارکت باشه اج 

   ی_مرس

 شده بود  نیکوچولو تزئ  ینا ی نقره بود که بانگ دیخوشگل سف   یلیساعت خ  هیاروبازکردم  جعبه

 خوشگله غزاله یل ی_خ

 _خوشحالم که خوشت اومده

 باقلب قرمز وسطش روبه طرفم گرفت  یساک مشک  هی احسان

 _مبارکت باشه 
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با بهت به  xاپل  یجعبه گوش دنیزدم ساک روازش گرفتم دستم روداخل ساک انداختم باد  لبخند
 احسان نگاه کردم 

 احسان   یکارکردی_چ

 شست یبه دل م بی مردونه اش عج  لبخند

 باشه  _مبارکت 

سرتکون دادم   ارمیکه باابروهاش اشاره کرد ازجعبه درش ب  میشد  رهیهم خ یچند لحظه توچشما یبرا
باپول خودم بخرمش حاال   دادمیبه خودم قول م شهی که هم یرو بازکردم همون   یاروم جعبه  گوش

 بود    یگرفتمش رنگش مشک هیهد میافرادزندگ  نیبهتر  یکیاز

 _واقعاازت ممنونم 

 _ناقابله

  یمشک  کیوعشق ساک کوچ  جانی زدم که اومدجلو بااومدنش تمام وجودم پرشد ازحس ه  لبخند
 روبه طرفم گرفت  

 _تولدت مبارک 

همه حاکم شد بغض چنگ زد به گلوم اب دهنم روبازور    نیجمله اروگفت که سکوت ب  نیسرد ا اونقدر
 قورت دادم 

 _ممنون 

 نموند که کادوش روبازکنم ورفت سرجاش نشست منتظر یدادو حت سرتکون

فندک   هی دنیلرزون تو ساک رو نگاه کردم باد یبادستا شکست یقلبمم انگارباهرقدمش م بارفتنش
  یاز ینبوده که ن ادشیبرام انتخاب کرده اما  یخوب هیقلبم فشرده شد چه هد یل یرنگ مستط ینقره ا
بهش   شمیوخاکسترم  زنهی م شیتمام جونم اتچون خودش باهر نگاه سردش به  ستیفندک ن نیبه ا
 کردم ولب زدم  هنگا

 قشنگه   یل ی_ممنون خ
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 اش شد وهیابم  دنیداد ومشغول نوش سرتکون

کادوهاروهم بازکردم  هینفهمه حالم بده بق یکس نکهیا یمهم نبودفقط برا ابرامیهدا هیبق گهید
 شهیکناراحسان و غزاله نشستم به ش دنیبعدتموم شدن کادوها بازم شروع کردن به زدن ورقص

 م ازجام بلندشدم وروبه احسان و غزاله لب زد یناگهان م یتصم هینگاه کردم با زکنارم یم  یرو یدن ینوش

 انهی دی خوریم یدن ی_شما نوش

 نگاهم کرد  احسان

  ی_تاحاالخورد

 پوزخندزدم 

 بارم  نیاول شهی_امشب م

 خورم ی_منم م

 غزاله نگاه کردم   به

 ی _توچ

   خورمیمن نم ی_مرس

   وانیپرش کردم ل یدن یبرداشتم از ونوش  وانیها رفتم دوتا ل یدن یزپرنوشی دادم وبه طرف م سرتکون
روتودستم    وانیهاروبه طرف احسان گرفتم که ازم گرفت ل وانیاز ل  یکیبه دست سرجام نشستم 

 روبه طرفم گرفت    وانشیگرفتم که ل

 باال میبر  یک ی_به سالمت

 د یام لرز چونه

 خودم   ی_به سالمت

رو    ی دن یاز نوش یبه طرف لبم بردم و جرعه ا میهامون روبهم زد  وانیداد ولبخند زد ل سرتکون
م سوخت طعم فوق العاده تلخش بدجور ارومم کرد تلخ بود مثل  حس کردم ازگلوم تا معده ا  دمینوش
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زل   کهضرب باالرفتم به احسان نگاه کردم  هیرو   یدنیمونده نوش یمن  لبخند زدم و کل محتوا یزندگ
 زده بودبهم 

برداشتم وسرجام نشستم   یدنینوش یبطر  زرفتمیبازم بخورم ازجام بلندشدم به طرف م  خواستیم دلم
 دستم گرفت یروجلو  وانیوپرکردم که احسان لر میخال   وانیل

 روپرکررم که لب زد    وانشیل  بالبخند

 ی ک یبه سالمت نی_ا

 کرره لب زدم  بغض

 دلم  ی_به سالمت

ضرب همه اروخوردم   هی دیچ یهامون توگوش پ وانیبهم زدن ل ینگفت و بازصدا یز ی دادچ سرتکون
روهم پرکردم    کیپ نیکه هشتم داکردیادامه پ ییخوردن تاجا  نیاما اروم نشدم بازهم پرکردم و ا

عشقم که  یبه سالمت میاخر نیضرب باالدادم و تودلم گفتم ا هیرو  یدنینمگفت که نوش یز یاحسان چ
   یل یخ میازهم دور یلیاما خ  نجاستیا

خمارشده ام به    یگرمم بود باچشما یلیداشتم خ یدیشد  یس گرماح زگذاشتمی م  یرو رو یخال   وانیل
 غزاله نگاه کردم  

 وسط مثال صاحب جشن امشب منم می_پاشو بر

اشاره کردم   یبه شاد   میرقص رفت ستیوبه طرف پ  دمیازجام بلندشدم ودست غزاله اروکش پوزخندزدم
اهنگ بدنمون   تمیازهمه شد فقط من بودم وغزاله بار یرقص خال  ستیشد پ ی پل  یگیب یاهنگ سام
  غیباتموم شدن اهنگ وسوت ج  دم یرقص یمهرادجلومه وباتمام عشقم م کردمیحس م میدادیروتکون م

و راه رفتن برام سخت شده بود باکمک غزاله   رفتی م جیسرم گ کمیخارج شدم  ستیاز پ نامهمو
 سرجام نشستم احسان زل زدتوصورتم 

 باراول  یبرا  یکرد یرو ادهیز  یلیخ   ستی_حالت خوب ن

 لبخندزدم  بابغص
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 رزاربزنمیدل س هیخوادیکنم احسان دلم م یبزنم وخودمو خال  غیج خوادیحالم خوبه،دلم م یل یخ  ی_ول

 وادامه دادم دیام لرز چونه

همه اش دروغ بودحرفاش بهشون بگم  کردیکه باعشق پدرانه نگاهم م یبه همه بگم اون خوادی_دلم م
بگم وخودمو خالص کنم اما چه  خوامی حرف منو متهم به دختر بد بودن کرد م هی دنیکه چطورباشن 

 به قلبم اشاره کردم  شهی خفه شم مثل هم  دیخفه شم با  دیکنم که با

توقلبم  مختیرو ر یاش گشادشده ازبس که هردرد چهیدر  نهیواسه هم دیتو شا نیا زمی اروبر دهمهیبا
 !!!ی،کاش زودترتموم شه همه چ دونمیهه جالبه نه م  ادی داره ازپادرم

وراه  شدی توگلوم بزرگ وبزرگترم ی غده سرطان  هیبغض توگلوم مثل  کردی به حرفام گوش م توسکوت
بزنم بلکه راه گلوم بازشه اما فقط بافشردن دستم   غی ج  خواستیروبسته بود دلم م دنمینفس کش 

  گهیگرفت پوزخندزدم دردقلبمم به همه دردام اضافه شد د شیقلبم باز باز  کردمی خودم روکنترل م
 احسان وغزاله بودن وبس!! کشمیدارم دردم  دنیکه فهم ییو تنهاکسا دمیفقط دردکش یاخرمهمون تا

 ارن یرو ب شب بود که بابا دستورداد شام ازدهی  ساعت

روش قرارداشت پرشد   کیک  شیپ یکه چند زی م نیاول  زیم یغذاهارو دنیشروع کردن به چ دوتاخدمه
ظرف بزرگ نقره   هی یدسروساالد نوشابه ودوغ ازهرغذا  نی زرشک پلو ته چ یار ی بخت  یاز چنجه سلطان

و ساالد  برنج ظرف کباب ظرف خورشت   سیقرارکرفت د  زهایم یشمع روشن بود رو رشیرنگ که ز یا
  یز یچ تونستم یقرارگرفت به احسان و غزاله اشاره کردم شروع کنن اصال نم ز ی م یها رو یدن یوشون

  هیبابا مامان مجبورشدم   رهیخوردنم روگرفته بود اما بانگاه خ یجلو  شتریدردب نیبخورم مخصوصا که ا
زدم    یکیبرش کوچ یبذارم وباچنگال وکارد نقره ا میکیسرام دیبشقاب سف  یکم ازکباب تو یلی برش خ

 تونستمینم  یداخل دهنم گذاشتم ازدردحت لی م یکباب روبه سمت لبم بردم واروم وب یچنگال حاو
روپرکردم   وانمیل رفتی نم نیام رو قورت دادم ازگلوم پا  دهیکامل نجو یدرست غذام روبجوَام غذا
جلوم    رو یدست شیبدم پس ظرف غذام روکنارگذاشتم پادامه  تونستمینم دمیازدوغ ونصفش روسرکش

 کنهیداره نگاهم م یک ی کردمیکردن باهاش شدم حس م یومشغول باز  ختمی ساالدر یگذاشتم وکم
تکون دادم که لب  هیاحسان اروم سرم روبه نشونه چ رهی خ یچشما دنیاروم سرم روباالاوردم که باد

 زد

 کنه؟؟ ی ؟؟قلبت دردم ستی_حالت خوب ن



 عشق  ینجوا

283 
 

پرابم نگاهش کردم نگران کاردوچنگال تودستش رو پرت کردتوبشقابش ازجاش بلندشد   یباچشما
 ستاد یوکنارم ا

 ی نطور یبکش !!!همممممم،ا  قی_نفس عم

 که روبه غزل گفت  دمیکشی م قیعم یاروانجام بدم نفسا  گهی که م یکردم کار  یسع

 ار ی_برواز تواتاقش داروهاش وب 

 طرف مامانم دبهیدو ازجاش بلندشد و یبانگران  غزاله

 که تلخه  ییزایبه چ  یکنی بدفکرم  یزایبه چ  تی_چرا توهرلحظه اززندگ 

 نداشتم یلحظه ا  نا ی_چون جز ا

 اب به طرفم گرفت  وانی باداروم برگشت احسان قرص رو از جاش جداکرد و بال غزاله

 دهی_بخور رنگت پر

دادم قرص روبااب خوردم که بعدچندلحظه سرجاش نشست بااومدن مامانم به طرفمون لب   سرتکون
 زدم

 کن غزل می روقا ی_اون قرص لعنت 

 انداخت  فشیقرص رو توک عیسر غزاله

 ستاد یکنارم ا مامان

 از اتاقت برات قرص اورد  یسردرددار  گفت یغزاله م شدهی_چ

 کنهی سرم دردم کمی_اره 

   یکه دوباره مارومتهم نکن  مینگفت یز یمنوپدرت چ  یکرد یرو  ادهیز یدنی_چون توخوردن نوش

 نگاهش کردم  پوزخندزنون

 نبود  یدنی_واقعاممنونم!! به خاطر نوش 
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 هی_پس به خاطرچ 

 واسه همونه  دمی_کم خواب

 ی االن خوب ییوسربه هوا الیخ  یب شهی_هم

 _خوبم 

 دادوازکنارم ردشد احسان باحرص لب زد سرتکون

  یانامادر یمادرته  نیا فهممی _واقعا نم

 نگاهش کردم  فقط

 عادت کردم  گهیمن د ستی_مهم ن

 چشم ازش گرفتم   باغم

 وهمه رفتن غزاله بغلم کردوگفت  میدیجشن رس یکم به اخرا کم

 نمت یبیونخورفردا مدرسه م چی_غصه ه

 مدرسه   ومدمین  دفردایشا ی_باشه اج 

 زنم یبهت سرم  امی_باشه بمون استراحت کن منم م

بودکه  ییها هیهام هد هیهد نیات خوشم اومدبهتر هیازهد یلیممنون واقعا خ   ی_باشه بابت همه چ
 ازتو واحسان گرفتم

 _مبارکت باشه خوشحالم خوشت اومد

دونه  روتودست مر  فمیدس ظر  یاحسان بالبخنددستش روبه طرفم درازکردکه به گرم میجداشد ازهم
 توچشمام نگاه کرد یبامهربون  ش یاش گذاشتم دستش گرم بود مثل کوره ات 

 ی ر یروجشن بگ تی _تولدت مبارک انشاالجشن صدسالگ

 روباالانداختم  ابروهام 
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امشب بهم خوش   یلیخ  زایچ نی باصدسال زجره!!جداازا  ی؟؟صدسال عمرمساو یکنیم نمینفر ی_دار 
  دونمیدنمی شماکنارم بود نکهیمسخره ارو ناظرش بودم به خاطرا شینما نیا نکهیگذشت نه به خاطرا

امشب رو ازشمادوتاگرفتم برعکس تمام   یها هیهد  نیبهتر  کردمی کارمیدچی اگه شماهارونداشتم با
 نی زتریازعز نکهیا ستیمهم ن اتیبرام ماد رنیگی هاروازپدرمادرشون م هیهد نیبهتد راکهدخت

 ممنون یبابت همه چ تینهایگرفتم لذت بخشه برام ب  هیهد میافرادزندگ

 _قابل تورونداشت مراقب خودت باش 

وباالخره دستم ازدستش جداشد بالبخندتادم دربدرقه اشون کردم بارفتنشون درخونه  لبخندزدم
تم وروش نشستم شکل قرارداشت رف لیرنگ مستط   دیکه تاپ سف اطیاروبستم اروم به طرف گوشه ح

بود   یتنهاتربزرگ شدم به اسمون نگاه کردم مشک گهیسال د  هیامشبم گذشت  دمینفس کش قیعم
 توش بود ماه وسط اسمون بود با غم لب زدم  تارهوتک وتوک س

قراره انقدر تنهاباشم   دونستمی اگه م  یلعنت یایدن نیکه پاگذاشتم توا هیامشب همون شب ای_خدا
 هیاون چ یدونیم کنهیارومم م  ز یچ هی نایا یاماباهمه  ایدن نیتوا یمنو بفرست خواستمیهرگزازت نم

که مثل  یینه تنهامن بلکه کنارکسا یباشم اما توکنارم نیزم  یدختر رو نیتنهاتر  دمنیشا نکهی؟؟؟ا
  کنهیفرق م طشونیمنن تنهان فقط شرا

بگو من   کیبهم تبر نهیبگو تا لبخندرولبم بش کی حالموخوب نکرد توبهم تبر  چکدومشونیه کی تبر
 کتم ی منتظرتبر

  دمیکش یق ی زدم و اه عم  یروگونه ام به رقص دراومد لبخند تلخ ی روبستم وقطره اشک درشت چشمام
بود وغرق سکوت همه خواب  ختهی عبورکردم واردخونه شدم خونه بهم ر اطیاروم ازجام بلندشدم واز ح

 نداختمنگاه ا نهیوبابغض توا ستادمیا یقد نهیا یدن منم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم جلوبو
 واروم لب زدم 

 _تولدم مبارک  

عوض کردم صورتم روبا دستمال مرطوب   یشلوار نخ   کیتون هیزدم و لباسام روبا یمسخره ا لبخند
به کار برده بود توموهام   اهیس ه ری مشت گ هینشستم وموهام روبازکردم  یصندل یپاک کردم اروم رو

االن  رمی گ یازموهام جداشون کردم موهام به خاطرتافت خشک شده بود فردا دوش م یکه به سخت
انجام بدم خواب الود ازجام بلندشدم وبه طرف   دنی جز خواب  یکار  چیه تونمیام که نم  قدرخستهان
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دلم  دنیچک ی م یروبالشت یزل زدم به سقف اشکام اروم اروم رو  دمیتخت رفتم روتخت درازکش
 چقدر تنهام!!!!!!!  دونستیبه اندازه خودم نم چکسیبود ه شترگرفتهیب شهیازهم

  سمیخ یچشما ومدیصبح اشک وبغض مهمون چشمام و گلوم بود وخواب به چشمم ن یدم دما تا
رزدم و  روبه پنجره که دوختم اروم وکرخت ازجام بلندشدم به طرف پنجره گوشه اتاق رفتم پرده اروکنا

  یباعث خنک   شتریرداشک روصورتم ب   خوردی وخنک به صورتم م میاروم پنجره ارو روبازکردم بادمال
جاش روبه روز   شی اهیبه اسمون که درحال روشن شدن هوابود دوختم کم کم شب وس  شدیم رتمصو
قرار   ی بود مثل شب اشک ب  اهیس شهیوجودنداشت هم یمن روز  یاما تو زندگ  دادیم شی دیوسف
  سیرفتم واردسرو سی بازگذاشتم وبه طرف سرو مهیاذان صبح پنجره ارون دیروگونه ام باشن   دیکبازچ 

کارشده ام رو ازساک برداشتم وپهن کردم روبه   یخارج شدم سجاده اب سیو ازسرو مشدم وضوگرفت
سرم گذاشتم واقامه بستم ومشغول خوندن  یرو رو زی ر یصورت  یباگال  دیو چادر سف  دیقبله مقنعه سف

نمازشدم رکعت اول که تموم شد بدون مکث رکعت دوم رو خوندم و بعد تزسالم وتشهد مهر  
 که خوابم برد  شدی چ دونمیکردم نم  روجمعوسجاده ا دمیروبوس 

  نمدیچشم بازکردم گردن و کمرم دردگرفته بود ازحالت خواب  حالی ب شناختمیکه نم یاالرم گوش یباصدا
 یصدا دمی ام تازه فهم  هیاپل هد ی گوش دنیباد هیک یگوش یصدا نیاروم ازجام بلندشدم ا نی زم یرو

 جواب دادم عی من سر یگوش

 _بله

 یخواب بود ی_سالم خوب 

 _سالم ممنون اره  

 رونیب  میامروز بر یتونی_م

 _کجا 

 میبگرد  میمنوتو واحسان بر ییسه تا مینمون اتوخونهی فقط ب دونمی_اومم نم

 _باشه فقط ساعت چند

 خوبه ۷_
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 نمتونیبیتوپارک سرکوچه امون م ۷_خوبه باشه پس ساعت 

 یفعال با بوسمتیباش م  یل یمراقب خودت خ ی_باشه اج 

 ی اعلی_

دست  هیبود به طرف کمد لباسام رفتم و دهیروقطع کردم ورو تخت گذاشتم خواب کال از سرم پر یگوش
و مشغول   ستادمیاب گرم ا ردوشیقرمز برداشتم واردحمام شدم ز یتوپ توپ  یشلوار نخ کیتون

خودم روشستم ازحمام خارج شدم باحوله خوب بدنم روخشک    یحساب نکهیشستن خودم شد بعد ا
به خودم نگاه کردم چشمام   نهیا یجمع کردم جلو   پسیباکل سی روتنم کردم موهام روخ اسامکردم ولب

به حال وروزم زدم   یقرمز پوزخند یکردم پربودازرگه ها هیپف کرده بود وکامال مشخص بود که گر
  شتردلمیخنده هاشون ب یصدا دنیرفتم که باشن   نیبه ظاهرم ازاتاق خارج شدم از پله ها پا  توجهیوب
بزنم  شهی رومثل هم یکردم نقاب شاد یاما به طرف اشپزخونه رفتم  وارداشپزخونه شدم وسع رفتگ

 لب زدم  یدروغ  یرو رولبم نشوندم وباشاد میشگیهم یبه صورتم لبخند دروغ 

 ر ی _سالم صبح بخ

بالقمه کره   یبه من به صبحانه خوردن ادامه دادن اما شاد توجهیوبابا فقط سرتکون دادن وب مامان
  دیچشمام حرف تودهنش ماس  دنیبگه که باد یز یکه تودستش بود نگاهم کرد خواست چ ییوحلوا

شکستن قلبم گوشم وکرکرد بااخم چشم ازش گرفتم ونشستم کنارش   یوصدا دمیتوچشماش ترحم ود
 بااخم لب زد انکه مام

 زبراخودت یبر ییپاشو خودت چا  زمیبر یبرات چا  خوادمنی_نکنه دلت م

  یظیکه از غل ییبزرگم رو پرکردم ازچا وانیازجام بلندشدم به سمت سماوررفتم و لبدون حرف  باپوزخند
وانقدرپررنگ سمه  ییچا نیدارم ا یکه مشکل قلب یمن  یبرا دونستمیخوب م  زدیم یاه یس ادبهیز

ازخودم متنفرم که چرازنده ام  کشمی دارم نفس م ه یهرثان نکهیازا گهیاماخب باخودم لج بودم د
 گفت  یسرجام نشستم که مامان با تند  یچا وتنیبال

 کرده نمک نشناس ازش تشکرکن  نهیهز شبید یبرا یرو؟؟؟پدرت کلتشکرت  دمی_نشن

 نگاهم کرد یزل زدم توچشماش که عصب  بااخم
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 گمیدروغ م  هی_چ

 لب زدم  تی عصبان با

ازتون  شی تابخوام بابت برگزار دیرو راه بنداز شی نما نیمن ازتون خواسته باشم ا کنمی _فکرنم
وسالروز    نیکرد هیسالها درد وبهم هد نکهیهانن ازا دتشکرکنمیبا یواسه چ نمی دببیتشکرکنم اصال بگ

 داوم ش ی که پ یشدهرمشکل   یدوهرچ یکه سالها بهم ظلم کرد نیاازاین؟یدرد روجشن گرفت نیاغازا
که به  ییازدردا  یک یروسرمن ازتون تشکرکنم؟؟واسه کدوم  نیدیو کوب   دیدانکردیتر ازمن پ وارکوتاهید

 تشکرکنم ؟؟هاننن   تونیمهر یتشکرکنم؟؟واسه کدوم ب دیجونم زد

هم خورده باشم ازجام بلندشدم ولب   ی لقمه نون خال هی  یحت  نکهیانداختم بدون ا ی نگاه میبابا ن به
 زدم

 دیمن بودسالها کهباعث دردوعذاب  ن ی_ممنون بابت تمام ا

از اشپزخونه خارج شدم وبادوو ازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم پشت   عیصبرکنم سر   نکهیا بدون
 ؟؟؟ دتشکرکنمیبا یدرسرخوردم هه تشکر کنم واسه چ

 نکهیونداشتم حوصله ا دنشونیحوصله د ششونینهارهم نرفتم پ یبرا یپشت درنشستم حت همونطور
  دادازجامیرونشون م۶که ساعت   وارید یساعت رو دن یم بادودردام سربازکنن رونداشت نمشونی بب

  اسامیخارج شدم به طرف کمدل  سیمربوطه ازسرو یرفتم وبعد انجام کارا سی بلندشدم به طرف سرو
همرنگ مانتوم   یشال طوس  دمیپوش  دیسف شرتیو ت دی ام رو باشلوار سف رهیت  یبلندطوس  انتورفتم م

 ینشستم کرم پودر رنگ پوستم روبه صورتم زدم خط چشم گربه ا یروصندل نهیا یروتنم کردم جلو
به گونه   یگونه کمرنگ اجر  دمی روبه اندازه به موژه هام کش  ملیور دمیپشت چشمام کش  یوکوتاه
پررنگ   یادی ز دمیام رو به لبام کش  رهیت  یپررنگ وکم یساعته صورت 24عیورژ لب مات ما دمیهنم کش
نگاه کردم بازم شدم همون فاطمه شاد که چهره   نهیبه خودم توا ومدیبه صورتم م یل یخ  یبود ول
روازموهام جداکردم    پسیپنهون شده بغضم روبه زورقورت دادم کل شیارا رخروارهای ز نشیغمگ
ازموهام رو   ی سرم محکم بستم کم  ی باال یودم اسب  دمیموهام روبرس کش ختی دورم ر رمنم دا یموها
پررنگ   یوکفش مخمل طوس  فی گرفته بود باعطرم دوش گرفتم ک  فیحالت و  ختمیصورتم کج ر یتو

رفتم به  ن یروتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم ازپله هاپا  دمیجد یهمرنگ مانتوم روبرداشتم گوش
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رو پام کردم مشغول بستن  ردخوی م  پیکه ازبغل ز یپاشنه پنج سانت یرفتم کفشا  یطرف درب خروج
 ستاد یکفشم بودم که مامان جلوم ا پیز

 _کجا؟؟ 

 باغزاله  رونی ب  رمی_م

  رونیشام ب   یبرا می_شب قراره بر

 پوزخندزدم 

 د یدبگردیبر ییشماهم سه تا رونیب  رمی_خوش بگذره من بابچه هام

 ها  یشیم مونی_پش

 شم نگران نباش خوش بگذره مونیپش ی_واسه چ

 خب برو  لهی_خ

خونه   کی اروم اروم از کوچه امون خارج شدم به طرف پارک نزد رونی دادم وازخونه زدم ب سرتکون
باصفا وخوشگل واردپارک شدم واروم اروم   یول  کیپارک کوچ هی دمیرس قهیامون رفتم که بعدده دق 

 مبااخم برگشت  دیروشونه ام کوب  یکیذشت که چقدر گ دونم یوتوافکارم غرق شده بودم نم زدمیقدم م
 غزاله واحسان لبخندرولبم نشست  دنیپشت سرم باد

 _سالم

 ی ستادی_سالم چرا ا

 زدم ی_داشتم قدم م

 _اهان 

 احسان نگاه کردم  به

 احسان  ی_خوب 
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 ی _ممنون توخوب

 م ینیبش می_خوبم!بر

 زل زدم بهشون  مکتیرون میونشست میرفت شدی سبز که تاپ هم م مکتیبه طرف ن  ینفر  سه

 م ی_ خب کجابر

 ندارم  ی_من نظر 

 غزاله نگاه کردم  به

 احسان  ینداره خب توچ یغزاله نظر  شهی_مثله هم

 م یبه تو توبگوکجابر سپارمی_منم انتخاب وم

 میکه بگم بر  ییهرجا دی_اوممم خب اول قول بد

 دادن هردوسرتکون

 بهشت زهرا  می_بر

 بااخم نگاهم کرد احسان

 ی چ یا_بهشت زهرا بر

دفن   زامیازعز کی چیاونجاه نکهیاونجا !!!باا رمی م ادنااروممیهروقت ز رمی اونجا ارامش بگ کمی  می_بر
  گردهیارامش ازدست رفته ام بهم برم یچرا ول دونمینم شمیاونجا اروم اروم م  رمی م یاما وقت ستین

 کنم یخواهش م می!!!!بر

 کردوگفت  کردنگاهیبالبخندبه احسان که بااخم نگاهم م غزاله

 م یبر خوادینومیبهشت زهرا حاالکه فاطمه ا می_داداش بر

 نگاهم کرد  احسان

 اونجا  می بر  ی_واقعا دوست دار 
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 _اهوم

 نشده  کی تاهوا تار میدبریخب پاش  لهی_خ

رو روشن کردوحرکت   نیکه ماش می شد دشیسوار لندکروز سف میوازپارک خارج شد میبلندشد ازجامون
 کرد 

قهقه  ی کی  نیغمگ یک یشادبود یک ی کردمینگاه م رونی به ب شهیاز ش زدینم یحرف   چکسیه توراه
 حسرت بکشه  یکیبخنده واون   یکی که  استیرسم دن  نیا کردی باحسرت نگاهش م یکی زدویم

شدم احسان وغزاله  ادهی پ نیبهشت زهرا بالبخند ازماش دنینگاه کردم باد رونی به ب نیماش باتوقف
 همه جا ساکت بود اروِم اروم   میاروم واردبهشت زهرا شد داشدنیپ  نیهم بالفاصله ازماش 

که  یی جا به قبرا چیجانبوده چیه نجابودیکه ا یارامش خوردمیارامش غبطه م نیوبه ا داشتمیبرم قدم
 نجابودنینودساله ا رمردیکردم ازبچه پنج ساله تاپمختلف روسنگ قبرحک شده بودنگاه  یاسام

من مطمئنم که خدا دلش   دنینجاخوابیوا  دنیدغدغه به ارامش رس یهمشون بعداز کل
 نومطمئنم یا هیازبنده هاش بد رفتارکنه خدامهمون نوازخوب چکدومی ادباهینم

وبالحن کودکانه  ستادیکه کنارم ا ستادمیسرجام ا دیدو  یساله به طرفمون م۷پسربچه  هی
 ومعصومش لب زد 

 ی خر ی_خاله گل نم

 تودستش نگاه کردم ولب زدم یدسته گال به

 ن یفروش یگالم نینجاازای_چندنفرا

 نفر  ستی_اوممم ب

 نجا یا انی_خب بروبه همه اشون بگوب

 _باشه 

 دورشد  ازکنارمون
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 ان یب  ی_چراگفت 

 لبخندزدم 

 بدم   کیکوچ هیهد  هی خوامیم یچ ی_ه

 یادیهمشون تعدادز یگرفت تودستا شیسال بودن قلبم ات۱۰سال تا ۶که از  ییدختر وپسرا بااومدن
 که بالبخند لب زدم  ستادنیتاشاخه گل رز بود همشون کنارم ا یس ستیب  یکه حاو ییدسته گال

 شرط هیبه  خرمیامروزتون رومن م ی_همه گال

 کردنیممنتظرنگاهم همه

 خب    دیشاخه گل بذار هیسنگ قبرا  نیکه روتک تک ا ی_به شرط 

 یپول بد یکل  دیبا  ینجور یها ا ادهی ز یای_خاله خ 

 به طرز حرف زدنش رولبم نشست  یلبخند

 نمش یبب ادیکجاست بگو ب  ستونی رئ ینداره راست یب ی_ع

اومد به  کی وش  زیمرد چهل ساله باظاهر ساده اما تم هیازمون دورشدوچندلحظه بعد  شونیکی
 رفمون بااخم نگاهم کردط

 مارو؟؟  یراوردیتو گ  یگ یم ی_خانوم چ

 ه یحرفاچ نی_ا

 م یشاخه گل بذار هیقبرا یروهمه   یچ یعنی_

 نگاهش کردم  تیوجد بااخم

 اد یازپول بدت م هی_چ

 کرده یادیپولت ز ی_نه ول

 ه ی_اره مشکل
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 ی پول بد شتریب دینکاربایبابت ا یکنه ول شترشی_نه خداب

 دمیبعد پولت وم  دیقبرا گل بذار نیاول روتمام ا ستین  ی_باشه مشکل

 ی _دبه نکن 

 تو  یگیم ی_چ

 نگاه کردم مرده بااخم لب زد  نوگفتیاحسان که باحرص ا  به

 انهیمطمئن شم  دی_خب با

 ارو انجام بده نگران پولتم نباش  گهیکه م ی_کار 

 روبه بچه هاکردوگفت  مرد

   دیکن کارتون وشروع  دیبر  دی_زودباش

راحت باشه من قصد سرکارگذاشتنش روندارم ازکنارم   الشی بچه ها مرده گل فروش واسه که خ  بارفتن
که باالخره همه بچه ها برگشتن کنارمون به مرده گل فروش نگاه   دیجم نخورد دوساعت طول کش

 کردم 

 بدم  د ی_خب حاالبگوچقدربا

 رو باالانداخت ولب زد  ابروش

 تومن  ۱۷۰۰ شهی_بادستمزدبچه ها م

 دادم  سرتکون

 عابربانک پول بردارم براتون    میخب بر لهی_خ

  شبیکه بابا د یا هیعابربانک کارت هد هیبه  میدیرس یرو ادهی پ یو بعدکم  میزهرا خارج شد ازبهشت
بالخره شد  تومن برداشتم ۲۰۰پول بود ازهردستگاه عابربانک  ونیلیبهم داد رو وارددستگاه کردم پنج م 

 دو تومن پول روبه طرف مرده گل فروش گرفتم



 عشق  ینجوا

294 
 

 ی بد یدرست حساب  یغذا هیکه به همشون امروز  یدو تومن به شرط  نی_ا

 دادوپول ازم گرفت وبچه هارو صدازدو ازمون دورشدن  سرتکون

 یهمه  یوغزاله نگاهم کردن که دوباره به طرف بهشت زهرا رفتم واردبهشت زهراشدم رو احسان
 قبراقدم برداشتم ولب زدم  نیشاخه گل بود اروم ب هیاسنگ قبر

 ازطرف من به شماها  کیکوچ هیهد هی نمی_ا

 به طرف غزاله واحسان  برگشتم

 م یدبریحاالهرجادوست دار گهی_خب د

 رو روشن کردوحرکت کرد  ن یواحسان ماش میشد  نیسوارماش  میزهراخارج شد بالبخندازبهشت

 سکوت احسان لب زد   بعدچندلحظه

 ی_چرااونکاروکرد

 پنجره وتولم جواب دادم  شهینگفتم سرم روچسبوندم به ش یز یرولبم نشست وچ  یلبخند

عذاب  یکه اروم وراحت بعدازکل  شمیم  یینه چندان دور منم عضوخونواده بزرگ اونا یا ندهی_درا
 وسنگ قبرمن بذاره !!! شاخه گل ر هی یروز  هی گهید یکی  دیکه شا نکاروکردمیا دنیاونجاخواب

  یبه نما  میکافه کوچولو امادنج هرسه وتردکافه شد هی  میشد ادهیکافه ماهور اروم پ یجلو دنیبارس 
چرم  گرد که   یمبل ها یرو  یزگردمشکیومردم پشت م  شدیم  یپل تاریگ میکافه نگاه کردم اهنگ مال

 ها  یزوصندل یبود م تزایپ هیقاچ  هیدوتاش قرمزبود نشسته بودن شب یدوتاش مشک

ونشستم  دمیرنگ رو عقب کش  یمشک یوصندل  می گوشه سمت راست رفت یزای ازم یک ی طرف  به
 به طرفمون اومد  عیخدمت سر شیروبه روم نشست وغزاله کنارش پ  قایاحسان دق

 دیدار لی م یچ دی_خوش اومد

 پام انداختم  یپام رو رو اروم

   روشکریقهوه ترک بدون ش  هی_
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خدمت   شی سفارش داد بارفتن پ یشکالت یکافه گالسه وغزاله بستن هیدادکه احسان   سرتکون
 بهم انداخت وگفت  یاحسان نگاه مهربون 

 ه؟؟ یکارامشبت چ لیدل  ی_نگفت

 لب زدم  یارام  بالبخند

 گمیکارمو بعدا  بهت م لی_دل

 باالرفته نگاهم کردن  یباابروها

 _چرا بعد 

بهم  دیکه بهتون بگم فقط با دمیقول م یول  ستی ن لمیگفتن دل یبرا ی_چون االن زمان مناسب 
 د یاعتمادکن 

ورفت فتجون   زگذاشتیم یکه سفارشامون رورو میخدمت سکوت کرد شیداد بااومدن پ  سرتکون
طعم تلخ قهوه ارامش  دمیوه ارونوشازقه یکردم وکم   کیقهوه ارو تودستم گرفتم به لبم نزد دیسف

  زگذاشتمیم یوفنجون رو رو  دمیقهوه ارو نوش  هیبق  کردیم قیتووجودم تزر

 که احسان بااخم نگاهم کردباتعجب وسوال نگاهش کردم  زگذاشتمیم یپول، پول رو  فیک ازتو

 شدهیچ هی_ چ

 کرد زاشارهی م یپول رو به

 فت ی _پولتو بذارتوک

 امروز مهمونتون کنم  خوامی م ،خبی_واسه چ

 ولحن محکم لب زد تی باجد

که  نهیا یکاربه معن نیمرد ا هینکن ،واسه  فتیدست توک چوقتی ه رونیب   یر یمردم هیبا ی_وقت
 ی کنی نکارومیکه ا ی تواونو انقدرقبول ندار 
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لبخندرولبش   فمیو گذاشتم توک زبرداشتمی حرف وزد که پول روازروم نیا یکردم اونقدر جد نگاهش
که  میشد  نی سوارماش میواز کافه خارج شد میازجامون پاشد زگذاشتیم یندتاتراول رو نشست چ

 غزاله نگاهم کرد

 شبه ۹_خونوادت دعوات نکنن ساعت 

 رونیرفتن ب  ی_نگران نباش اوناسه نفر 

 ی واسه چ رونی _ب

 ی شب سه نفره خونوادگ هی_

 ؟؟ ی_پس توچ 

 کردم  نگاهش

  الیخ یخونواده م فقط درظاهر!!ب نیخانواده نبودم فقط درظاهر دخترا نی عضوا چوقتی_من ه
 شب مسخره اروبگذرونم ندارم  هیکنارشون  نکهیبهشون خوش بگذره منم حوصله ا

که  ین یتوکه عاشق ا یگیدروغگو چرا دروغ م زدیم غی تودلم ج  یکی و نداختیتوگلوم چنگ م بغض
   یدار بهشون ن  یحس  چیه یکنیچراتظاهرم یکنارشون باش

 ی لی_شا

 احسان نگاه کردم  به

 _بله

 ی درمانت اقدام کن یبرا دی_با

 ال یخ ی_ب

 ی به فکردرمان باش دیبا شهی_روزبه روز وضع قلبت بدترم

 حالم خوبه ین یبیفعال هم که م رمی اروبگ هیقض  نیا ی_قبالهم بهت گفتم دوست ندارم پ
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 _شا 

 وسط حرفش  دمیپر

 خونه    دیحرفش ونزن منم برسون گهی_د

 ست ین یخونه کس  یگی_مگه نم

 حتما اومدن  گهی_تااالن د

  نی خونه ازماش  یجلو قهیدق ستیرو روشن کردبه طرف خونه حرکت کردبعدب  نیدادوماش سرتکون
 شدم لبخندزدم  ادهیپ

 _ممنون بابت امشب 

 _مراقب خودت باش 

 _نگران نباش احسان من خوبم 

 هگ ینونمیچشمات ا ی_ول

 !!!به هرحال ممنون خدافظ تا بعد  گن یراست م یادی_به چشمام نگاه نکن اخه ز

 ومدنیهنوز ن دادیکردم و وارد خونه شدم خونه غرق سکوت بود ونشون م یخداحافظ ازشون

عوض کردم موهام   یتاپ قرمز و شلوارجذب مشک هیازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم لباسم روبا الی خیب
رو  tvنشستم tv یاومدم و جلو نیازپله هاباسرعت پا رونی وازاتاق زدم ب ختمی رو بازکردم و دورم ر
 پخش شد  یعبدالمالک  یاز عل ینیزدم اهنگ غمگ pmcروشن کردم کانال 

 ی احساس یبس که ب یشناس ینم منو

 ی خواستیم نوی من مردم هم یرفت تو

 کم آوردم تنها و افسردم  گهید

 یاشتباه کرد تو
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 چوبشو خوردم  من

 شروع کردم به خوندن  یعل همراه

 تو دادم  یاحساس، همه دارو ندارمو پا یب

 ادم یاحساس، همه خاطره هامون مونده ب یب

 دل سادم نیمنو ا میاحساس، حاال تنها شد یب

 احساس …  یب

 تو دادم  یاحساس، همه دارو ندارمو پا یب

 ادم یاحساس، همه خاطره هامون مونده ب یب

 دل سادم نیمنو ا میاحساس، حاال تنها شد یب

 احساس …  یب

 رفت سرد شد رفتارت   ادتی حرفات

 شد هوادارت   یکه بعد من ک بگو

 تونمیتو نم  یداغونم ب داغون

 شده چشمام بارون بارونم یابر 

 تو دادم  یاحساس، همه دارو ندارمو پا یب

 ادم یه هامون مونده باحساس، همه خاطر یب

 دل سادم نیمنو ا میاحساس، حاال تنها شد یب

 احساس …  یب

 تو دادم  یاحساس، همه دارو ندارمو پا یب
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 ادم یاحساس، همه خاطره هامون مونده ب یب

 دل سادم نیمنو ا میاحساس، حاال تنها شد یب

 احساس  یب

به طرفم  یگرفتم مامان بابا وشاد tvدر چشم از  یروگونه ام که باصدا  دیشدن اهنگ اشکم چک باتموم
 اومدن

 کنارهم رومبل نشستن که مامان گفت  هرسه

 ی لی_شا

 کردم  نگاهش

 _بله

 غزاله   شیپ یچندشب بر  یتونی_م

 وتعجب نگاهش کردم   بابهت

 غزاله  شی _چرا برم پ

 شمال  میبر  دی_مابا

 افتادبه جونم  دلشوره

 مگه شدهی_چراچ

 تا اخرهفته  میگردیزودبرم میدبریبا یفقط منوپدروشاد ستین ی بد زی_نگران نباش چ 

 گردشده لب زدم یباچشما

 اخه یواسه چ دیهفته شمال بر کی_تا اخرهفته 

 _نگران نباش بابا  
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 بابانگاه کردم که ادامه داد  به

  یباغزاله راحت  یست یراحت ن  نایعمه ت اماگفت به خاطر هاکان ا شیپ  ی_به مادرت گفتم بر 
  یواعتمادکامل به خودش وخونواده اش دارم گفتم اگه توراحت  شناسمشیساله م  نیندکه چ ییازاونجا

 اونجا  یبر 

 ن یبر نیخوایم  یواسه چ  دی_خب بگ

 نگران نباش  رهیکارخ  هی_

 بهم بگن پس سرتکون دادم  یز یچ ستیکه قران  دونستمیشدم امام شترنگرانیحرفش ب نیباا

 د یری م یخب ک لهی_خ

 لب زد  یاما باخوشحال یباخستگ مامان

 امشب   نی_هم

 یی _چ

 بهتره می_زودتربر

 باهاشون برم   دیدادم بغضم گرفت خب چرامن نبا سرتکون

 کردیقلبمو نااروم م  شترینگرانه طرز نگاه کردنش ب یکردازچ ینگاه کردم نگران نگاهم م یشاد به

 اشت بوق برد نی روبرداشتم وشماره غزاله اروگرفتم که بااول میگوش  زی روم از

 _جونم  

 _سالم غزل 

 شدهی_سالم چ

بهم بگوبرم   یس یرودروا چیبدون ه شهیاگه نم نی خونه شما ؟؟؟بب  امیتااخرهفته ب تونمی_غزل من م
 خونه عمه ام 
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   شمیخوشحال م  میلیخ  نجایا ایحتما ب   یاج  هیچه حرف نی_ا

 ن یراض  ی_خونوادت چ 

  ایاخه پاشو ب میحرفا دار نیچقدر دوست دارن منو توباهم ازا یددنینم  یشناسی منونم ی_تومامان بابا
 دنبالت  میایب یخوای م نجایا

 کردم  نانگاهیمامان ا به

 دنبالت  ام ی ب گهی_مامان غزل م

 م یبر  دیور با نیماهم ازهم انی _اره بگو ب

 دنبالم  نیایبراتون ب ستی_غزل سخت ن 

 وجمع کن   التیدنبالت فقط زود وسا امیاالن بااحسان م  ؟؟ی_نه چه سخت

 ی پس فعال با ی_باشه مرس

روقطع کردم ازجام بلندشدم وبادوو ازپله هاباالرفتم وارداتاق شدم و کوله ام رو ازکتابام پرکردم   یگوش
حوله لوازم  یباچندتاشلوارمشک  یزرشک  هیو   یگلبه هی  یمشک  کی تون هیچنددست لباس  نطوریوهم
جاکردم  هدوتا مانتو برداشتم مانتوشلوارمدرسه ام روهم به زور توکولو شارژر و یهنزفر  شیارا

موهام روجمع نکردم وشال رو   دمیدراورده بودم روپوش  شیپ قهیکه چنددق یودرشوبستم مانتوشلوار 
 اومدم  نی و بادوو ازپله هاپا رونیمامان باعجله از اتاق زدم ب  یروسرم انداختم که باصدا

 _بدومنتظرتن 

 ولب زدم  دادم سرتکون

 خطر خدافظ  یسفرب دی _مراقب خودخون باش 

به   یشونه ام انداختم گوش یبند کوله ارو رو هیکفشم روپام کردم  گهیتکون دادن که بدون حرف د سر
 دم یدر د یدر روکه بازکردم احسلن وغزاله ارو منتظرم جلو رونی دست از خونه زدم ب

 _سالم
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 نگاهم کرد   یبانگران احسان

   ی_خوب 

 _خوبم نگران نباش 

 شدهی_چ

 گمیم نی توماش مینی_بش

 رو روشن کردو ازخونه فاصله گرفت   نیو احسان ماش  میشد نیدادن که سوارماش سرتکون

 شدهیچ شنومی_خب م

 سفر  رنی_دارن م

 کجا؟؟  هوی_

 به غزل نگاه کردم  باغم

 شمال   رنی_دارن م

 ی_اخه واسه چ

 ره ی خ گنی_م

 ره ی خ  یچ یعنی_

  کنمی م زدحسی موج م یغم واضطرا یشاد ین نگران نباشم امامن نگرانم از چشمافقط گفت دونمی_نم
 خبربدتوراه غزل هی

 نکرد   یعادت داشتم به غزاله بگم غزل!!! ازهمون اول بهش گفتم واونم مخالفت  من

 هام روفشرد  شونه

 توراه باشه یخبرخوب دی_نگران نباش شا
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 ندارم  یحس  نی من همچ ی_ول

 ی _نفوذبدنزن اج

 خبربدتوراه  هی_غزل قلبمم ناارومه ،مطمئنم 

 ست ین  یزبدیچ  شاالکهینگو بسپاربه خداا ینجور ی_توروخداا

  ادهیپ نی پارک کرد ازماش اطیروداخل ح  نیبه خونشون ماش میدینگفتم که رس یز یدادم وچ  سرتکون
 که احسان نگاهم کرد میشد

 کن خب  یزندگ زای چ نیهفته بدون ا هی لیم و غصه تعطو استرس غ  یاالن تااخرهفته نگران نی_ازهم

 _باشه 

 دنمی پدرمادر غزل کنارهم مشغول صحبت بودن باد میدادوکنارهم واردخونه شد بالبخندسرتکون
 ازجاجاشون بلندشدن وبه طرفمون اومدن مادرش بغلم کرد و لب زد ییباخوشرو

 جان مامان باباخوبن   یل یشا ی_خوش اومد

شدکه من مزاحمتون  نیاومد ا  شیپ  ییهوی سفر  هیمزاحمتون شدم  دخالهیببخش  رسوننی_سالم م
 شدم 

 باهام دست دادوگفت   یجداشدم که پدر غزل بامهربون  ازبغلش

  یفرق  چیبرامون ه  یحرف ونزن دخترم توهم مثل غزل و احسان نیمثل خونه خودته ا نجای_ا
   نجایا یاومد یکردخوب   یباهاشون ندار 

 غزاله اشاره کرد  به

 م یدورهم شام بخور نی ایب  دیلباس عوض کن دی_دخترم بر

 _چشم باباجون 

کوله اروپرت کردم روتختش   میخودش به طرف اتاقش برد وارداتاقش شد  دوهمراهیروکش دستم
 وخودمم روتخت نشستم
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 _غزاله 

 _جونم 

 ترسم ی_م

 ی _ازچ

 وفتهیاتفاق بدب هی نکهی_ازا

 خوب فکرکن  یزایبابا به چ الیخی ب  یچه اتفاق_مثال

 چرامنم نبردن  هی_اگه خبرخوب

 کنن  زتیسوپرا خوانی که م هیزیچ هی دی_شا

 ناراحت بود  ی_پس چرا شاد

 م یشام بخور میناراحته پاشو جمع کن خودتو لباساتو عوض کن بر یتوفکرکرد  دی_ناراحت نبوده شا

  کیتون هیکردم  تنیروباشلوارجذب مشک  میگلبه کیاجبارسرتکون دادم ازجام بلندشدم از توکوله تون به
شال سرم   نکهیبدون ا ختمی کارشده بود موهام رو دورم ر ف یظر ینای استرداشت و بانگ رشی که ز ری حر

 ینهارخور  ز یمه یسالن بزرگ با هی میرفت  یبه طرف سالن غذاخور  رونی ب میکنم به همراه غزل ازاتاق زد
پدرمادر غزل کنارهم نشسته بودن   دیچوب سف یل یمستط زبزرگی مخمل وم یها  یبا صندل  یسلطنت

شده ازغذانگاه کردم   دهیزچیبه م میاحسان سمت چپ نشسته بود منو غزاله سمت راست نشست
  غزلبامخلفات ساالد ودوغ وماست نوشابه پدر   زبودیم  یناگت مرغ و مرغ سرخ شده رو ،یکوکوسبز 

ازناگت مرغ برداشتم کاردوچنگال رو تودستم گرفتم برش   یبهم اشاره کردغذابکشم باخجالت کم 
  ریازناگت رو جداکردم باچنگال تودهنم گذاشتم همه مشغول خوردن شدن من فکرم درگ یک یکوچ

خودم اومدم که همشون دست ازخوردن  به  یخوردم فقط زمان   یچ دمیخونواده ام بود واصالنفهم 
 روخورده بودم لبخندزدم وگفتم   کیومن همون برش کوچ  بودن دهیکش

 خوشمزه بود یل ی_ممنون خ

 ی نخورد یز یتوکه چ یول   زمی _نوش جونت عز
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 ممنون یبابت همه چ خورمینم ادشامی_من شباز

 خسته اس انگار   دیتواتاق استراحت کن  دیبری لی،غزاله مامان باشا زمی _نوش جونت عز

  نی زم یکه رو دمیموافقت کردم وازجام بلندشدم وبه همراه غزل برگشتم تواتاق روتخت درازکش  عیسر
 دوتاتشک پهن کرد

 رو تشک بخواب خانوم خسته   ای_ب

 دیغزاله کنارم درازکش دمیتشک درازکش یدادم وازجام بلندشدم رو سرتکون

 ها ترکهی_انقدرفکرنکن مغزت م 

 ترکهی _دلم داره از استرس م

 ست یبهترن ینطور یفکرنکن ا یچ ی توروخدا به ه ی_وا

 چشم بستم ری وباافکار درگ دمیسمت چپم درازکش  یدادم و به پهلو سرتکون

 غزل چشم بازکردم  یباصدا

 مدرسه میبر رشدی _پاشو د

  سیاتاقش رفتم واردسرو سیشتم و به طرف سرودادم ازجام بلندشدم ازکوله ام مسواک بردا سرتکون
روبرداشتم وتنم  فرممیونیخارج شدم ازکوله  سی مربوطه ومسواک زدنم ازسرو یشدم بهدانجام کارا

مانتوم کش   یمانتوم شدم بابستن دکمه ها یومشغول بستن دکمه ها ستادمیا نهیا یکردم جلو
  یشونه کردم وبافتم مقنعه مشک یروبازکردم برس رواز کوله ام برداشتم و موهام روبه سخت امموه

 نهیا یرنگم رو سرکردم ووسط موهام گذاشتم باعطرم دوش گرفتم ساعتم رودورمچ دستم بستم ازجلو
 شونه ام انداختم و روبه غزاله لب زدم  یبندکوله ارو رو هیکوله ام روبستم و پیکناررفتم ز

 من اماده ام  می_بر

 گفت  شیشگیهم  یکه نگاهم کردوبامهربون میداد وباخم ازاتاق خارج شد سرتکون

 م یصبحانه بخور  می_بر
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  ستمی_من اهل صبحانه ن 

 کنم ی _امروزبه خاطرمن بخورخواهش م

احسان، پدرمادر غزاله سالم  دنیباد میشد یاجبارسرتکون دادم وهمراه غزاله واردسالن غذاخور  به
 زاله نشستم مادرغزاله مهربون نگاهم کردوگفت کردم وکنارغ 

 ؟؟ یدیخوب خواب شبید زمی _عز

 ولب زدم  لبخندزدم

 _بله ممنون 

 _خب خداروشکر؛مشغول شو

از عسل گرفتم  یکی لقمه کوچ دمی نوش  یرو تودستم گرفتم وکم  ریش  وانیل یدادم وازسرناچار  سرتکون
  نینداشت به هم یاماانگارخوردن غزاله تموم دادمیم رنشونی سرگرم خوردن ش  شترخودمویوخوردم ب

 خاطر بامکث لب زدم 

 دردنکنه  ی_دست همگ

 زدم  خوردلبی غزاله که داشت لقمه نون و خامه مربا م روبه

 ی خور یبسه چقدر م گهی_غزاله پاشو د

 لقمه ارو تو دهنش گذاشت وازجاش بلندشد   یباق

 م ی_بر

 دادم وروبه پدرمادر غزاله واحسان لب زدم  سرتکون

 _بااجازه تون فعالخدافظ

 میکفشامون روپامون کرد یوخروج یدرب ورود یجلو  میدادن و منوغزاله ازشون دورشد سرتکون
 که غزاله گفت  میداشت یاروم قدم برم میبه طرف مدرسه حرکت کرد میازخونه خارج شد
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 ی لی_شا

 _بله

 _حالت خوبه 

 ی پرسینوم ی_خوبم چراا

 ی ناراحت کنمی _حس م

 کنن ی رودارن ازم پنهون م یز یچ هی_اره ناراحتم چون حس 

 و ی_مثالچ

 کنه ی نگرانم م رهینگران نباش امرخ گنیرفتن شمال م  هوی نکهی_ا

 پس بهش فکرنکن  یکن ی م تیفقط خودتو اذ یکن ی دانمیجواب سوالتوپ  ی_بانگران

 شهی نم   یباشم ول  الیخیکه ب  کنمی م ی_دارم سع

 می باخوردن زنگ کالس واردسالن مدرسه شد می مدرسه شد اطی مدرسه واردح یجلو دنیبارس 
ناظم اومد سرکالس به   قهیدق ستیکه بعدب میربودیومنتظر دب میکنارهم نشست میوسرکالسمون رفت

 که لب زد میسرجامون نشست مین یکه سرتکون دادواشاره کردبش میاحترامش ازجامون بلندشد

  ومده ین رتونی_امروز دب

 ولب زد  زی روم د یحرف کالس رفت روهوا که محکم کوب نیباا

   نیندازیوداد راه م غیکه ج  نی هست ی_چخبره مگه شمابچه دبستان

 غزاله اشاره کرد   به

 نجا یاایب  ی_صرمد

 اروم ازجاش بلندشد وبه طرفش رفت  غزاله

 _بله خانوم 
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   ایب  ری بگA3برگه ۳۷ تونی_برواز خانوم پرورش

 _چشم

غزاله کنارم   قهیوچشم بستم بعدچندق زگذاشتمیکه از کالس خارج شدمنم اروم سرم رو روم غزاله
 گذاشت ولب زد  یبچه هام یزها ی م یرو روA3 ینشست وناظم هم مشغول پخش کردن برگه ها

 رم ی گیم لی زنگ که خورد طرح هاتون وتحو  دی طرح بزن هی دین یکاربشی ب  نکهیا ی_خب به جا

 ست ین  ید مشکلبو ی_خانوم هرطرح 

 ست ی ن  ی_طرح ازاده مشکل

برگه   یگذاشتم و مشغول طرح زدن رو زی م یبچه هاگوش بدم جامدادسم رورو  یبه حرفا نکهیا بدون
 خورد  حی به خودم اومدم که زنگ تفر  یشدم اونقدر غرق طرحم بودم که زمان  دیسف

 برگه گذاشتم که غزاله بابهت طرحم روتودستش گرفت ولب زد   یرو رو مدادم

 با عکسش   زنهیکه چهره مهراده مونم نی_ا

 که نه طرح خودمهرادبود  هیمهرادبود شب  هیشب   یلیکردم وسرتکون دادم به طرحم نگاه کردم خ  نگاهش

 

 مینشست که باقرارگرفتن ناظم بداخالق کنارمون هردو خفه شد لبخندرولبم

 من دبهی اتون بد_خب طرح ه

 جسورلب زدم   روبهش

   خوامیطرحم وخودم م یول  دینی _طرحم روبب

 روباالانداخت وباپوزخندلب زد  ابروهاش

   دهیکش یچ  کنهی_باشه فعالنشون بده فکرم 

 بابهت نگاهم کرد  دنشیکه باد زگذاشتمشیم یروازدست غزاله گرفتم و رو طرحم
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 ی دیکش  نوخودتی_ا

 به بغل  نشستم  دست

 نطوره یم _فکرکنم ه

 ی کالس رفته باش  دیحتما با  یخوب  نیچهره به ا دنی؟؟کش یر یم  ی_کالس طراح

 _کالس نرفتم

 واضح و خوبه یمثل خود عکس واقع ستیطرح ن هیاصال شب یدی_پس چطورانقدر خوب کش

طرح از ته دلم  نیا یطراح نیا تی حکا نهیشیبه دل م ادی که ازته دل ب یز یچ گنیکه م نیدی_خب شن 
 اومده وخب به دل نشسته 

 ی _دوسش دار 

 خجالت نگاهش کردم لبخند زدودستش رو روشونه ام گذاشت   یوکم  باتعجب

معلومه که   یدیاز موهاش تا حالت چشماو لبش کش یحت  قیانقدر دق یوقت یخجالت بکش  خوادی_نم
 دوست داره؟؟؟  ی!!اون چ یعاشقش

 چشمم حلقه زدولب زدم گرفت اشک تو شی حرفش قلبم ات نیباا

 بهم نداره  یحس چی_نه اون ه

به طرحم نگاه کردم اشکم  هیرگریگذاشتم وزدم ز  زینگاهم کردوازمون دورشد بارفتنشسر روم  یبادلسوز 
 روباکف دستم پاک کردم و لب زدم 

 دوسم نداره غزاله یوقت دهی_چه فا

 شه یدرست م ی_غصه نخوراج 

 نگاهش کردم  باغم

 درست بشه یز ی_فکرنکنم چ
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به خواست    میازمدرسه خارج شد میشد  لیتعط نکهیبعدا  ومدمیازاون حال وهوادرن گهیمدرسه د تااخر
وروتختش   میوبعدازسالم کردن به مادرش وارداتاقش شد نایخونه غزاله ا م یمن با دربست برگشت

 دم یدرازکش

 توبرونهاربخور  خوابمی خسته ام م یل ی_خ

 ی _پس توچ 

 خوابمیم کمیندارم  لی_من فعالم

  شرتیت هی دادوبعدازعوض کردن لباسش ازاتاق خارج شد منم ازجام بلندشدم ولباسم روبا سرتکون
 و چشمام روبستم دمیعوض کردم دوباره روتخت درازکش یشده وشلوار مشک  یسنگ کار  یصورت 

دست  دهی ترس  ستادهیغزاله که وسط اتاق ا دنیکه باد دارشدمیدرب یدر شوکه ازصدا ییهوی بابازشدن
 روقلبم گذاشتم ولب زدم

 غزاله شدهی_چ

 ؟؟ یدیدترسی_ببخش

 حاال شدهیچ الیخی _اره زهره ترک شدم ب

 نجا یا انی زمیدارن از تبر نای_خاله ام ا

 نگاهش کردم  یشرمندگ  باحس

 منم شدم مزاحمتون  دی_ببخش

 تواتاق!!  دمیهوپریخوشحال شدم  یادیز کمی؟؟؟من  هیچه حرف نی_واا

 که لب زد  دمیدادم ودوباره روتخت درازکش  سرتکون

 رون یب می اب به دست وصورتت بزن باهم بر هی_پاشو

 ؟؟حاالالزمه باشم امی کجاب گهی_من د
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 _معلومه که الزمه

کارشده    یمشک یق یقا قهی زیشوم هیاومدم به طرف کوله ام رفتم  نیدادم و ازتخت پا  سرتکون
باشلوار همرنگش برداشتم حوله ام روهم برداشتم وبه طرف حمام رفتم واردحمام شدم ودروقفل کردم  

  وتنمازبرخورد اب سرد به تنم لرز ت ستادمیا ردوشیلباسام رودراوردم و دوش اب سرد روبازکردم و ز
کامل موهام   نکهیبعدا ختینشست اما کم کم عادت کردم اروم کش موهام روبازکردم وموهام دورم ر

 نکهیبدنم وبرق انداختم بعدا  یخورد با شامپومخصوصم موهام روکامل شستم وبعد هم حساب  سیخ
 یموها دمیگرفتم ازحمام خارج شدم باحوله بدنم روخشک کردم بعدلباسام روپوش  یدوش حساب هی
ساعت    ندیرو برداشتم باد می رفتم و گوش   زکنارتختیکردم به طرف م  باخشکیباحوله تقر سمیخ

رفتم به خودم نگاه کردم   نهیمن به طرف ا دمیشب بود اووووو چقدرخواب ۷چشمام گردشد ساعت  
نشستم اول صورتم   نهیجلوا یروبرداشتم وروصندل شمی ارا فیازکوله ام ک رسمی روح به نظرم  یب  یلیخ

و  فیخشک کردم وبعد باکرم پودرخوب صورتم رو پوشوندم خط چشم ظر میصورت یتخم مرغ پدروبا
  یل یرژ گونه قرمز خ  یکم دمیضدابم رو به موژه هام کش ملیر  دمیپشت چشمام کش یمدل گربه ا

برس روازکوله ام  دمیساعته ام روبه لبم کش24عیمات ما یشیرژ قرمز ات دمی کمرنگ به گونه ام کش
برس   یکردموبرس روتو موهام فروبردم و همه اروبه اروم یرس اسپر روب  یروکم  طرشکالتمبرداشتم ع 

بود همه ارو دورم رهام کردم باعطرم دوش   بایز  یلیخ زبودیر  سیبابل  هینم دارم شب یموها دمیکش
که  ییرایروتودستم گرفتم واروم ازاتاق خارج شدم به طرف سالن پذ میگرفتم وازجام بلندشدم گوش

  یکامل  شیتنش بود وارا یرنگ  یاسیغزاله که کت دامن  دنیرفتم باد بودن تهیغزاله ومادرش نش
 یروصورتش انجام داده بود وموهاش هم دورش بود لبخندزدم مادرش کت دامن کارشده سورمه ا

 لبخندزدن که اروم سالم کردم دنمیروصورتش بودهردوباد  ییبایز شی تنش بود وارا یرنگ

 _سالم

 حالت خوبه   زمی _سالم عز

 _ممنون  

 ی ست ی_گرسنه ن

 ستم ی_نه فعالگرسنه ن

 کرد کینشستم سرش روب گوشم نزد عی که منم سر نمیبهم اشاره کردکنارش بش غزاله
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 ی _چه خوشگل شد

 زدم   بالبخندلب

  یگرشدی_توهم ج

 ذوق دارم اخه عاشق خالمم  یل یخ ی_وا

 _چه خوب مثل من 

 _اهوم خاله ام ماِه ماه 

 _خدابرات نگهش داره 

 ن ی_فدات همچن

 رو روشن کردم ولب زدم  میگوش

 م یریبگ  یچندتاسلف انیتااونام  ای_ب

 _باشه 

عکس   نیکه تواخر  میمختلف گرفت یخوب باژستا  یکردم وچندتا عکس سلف می رو تنظ  میگوش نی دورب
نگاه   هیروخاموش کردم که کنارمون نشست   یوعکسمون سه نفره شد گوش ستادیاحسان باالسرمون ا

  شیصورت ش  دیسف راهنی با پ یسورمه ا یبهش انداختم کت شلوار خوش دوخت وفوق العاده یکل
بود   یوخاص  نیری ش یداشت عطرش بو یخوب یچه بو  دیچ یپ  مینیرب ی عطرش ز یکرده ش و بو غیت

 د مثل خودش !!!!بالبخندنگاهم کردولب ز

 ؟؟ ی_چطور 

 ؟؟ی_خوبم ممنون توچطور 

 _منم خوبم 

 _خداروشکر 
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 _حالت خوبه  

 _اره خوبم 

 نگرانت بودم  کمی  شبیخوب د میل ی_خ

 شدم   تیکه باعث نگران  دی!!!ببخشدونمی_م

   ادیحرفانزن خوشم نم نی_ازا

مادرغزاله ازجاش بلندسدوبه طرف   میاف اف باعث شد سکوت کن یوسرتکون دادم که صدا لبخندزدم
خانوم جوون همسن وسال   هیکه در خونه بازشد و میف اف رفت منو غزاله و احسان ازجامون بلندشدا

  پی خوشت  یلیمثل احسان که خ   یکلی پسر ه هیبا  دپوستیدختر خوش اندام وسف هیمامان غزاله با
مرد همسن وسال همون خانوم که مشخص بود خاله غزاله اس  به طرفمون اومدکنارمون   هیو دبو
از بغلش خارج شد   دشیبوس یحساب   نکهیکه غزاله اول توبغل خاله ش فرورفت وبعداز ا ستادنیا

و   دیدختر قدبلند و توپر باپوست سف  هیوبعد باشوهرخاله ش دست داد به دخترخاله اش نگاه کردم 
شده   تی الیکه ها ییوخوش فرم و موها یقلوه ا یدرشت لبا یا لهیت یاما پر چشما دهیشصورت ک

باشم وگاف ندم لبخندزدم وبهش   لکس یکردم ر یکردوبعد بااحسان دست داد سع یبود باغزاله روبوس 
 نگاه کردم 

 نیخوش اومد یل ی_سالم خ

 زدولب زد  یلبخندمهربون

 جون یلیشا   یخوب  زمی _سالم عز

 نگاهش کردم  باتعجب

 د یشناسی_منو م

 پررنگ ترشد ولب زد  لبخندش

دونفرتون    یعکسا میشناسیکه هممون توروم کنهیم فی غزاله انقدرازت تعر شناسمتی_معلومه که م
  دمیود
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پسر با پوست برنزه   هیروم اروم سرم روباالاوردم که   یسرتکون دادم که باحس نگاه باخجالت
  یخوش فرم وقلم ین یلخت و ب  ییخرما یمردونه موها یگوشت  یلبا رهیت  یدرشت عسل  یچشما

  دمیفکرنکنه پسرند نکهیا یبرا کردی رنگ بالبخندنگاهم م یر یمردونه وصورت مردونه باکت شلوار ش 
 دم اروم لب ز

 دیخوش اومد یل ی_سالم خ

 افتاد  ییروگونه ش چال کوچولو لبخندزدکه

 ممنون  یل ی_سالم خ

  یمثل نگاه احسان بود مهربون و ب  دادیهم داشت و نگاهش بد نبود ازارم نم  یجذاب وخوب یصدا
منو غزاله  میخاله وعمو پدرومادرغزاله همه کنارهم نشست دیسرتکون دادم وبابفرما  یحس بد چیه

 هم کنارهم  هیکنارهم بق 

 غزاله بالبخندنگاهم کرد  دخترخاله

 نه  یشناسی_  منو نم

 تکون دادم  ینف یروبا خجالت به معن سرم

 !!به هرحال من سولمازم دوسال ازشمابزرگترم ی_خب حق دار 

 دادم  سرتکون

 خوشبختم  یل ی_خ

 نطور ی_منم هم

 بلندشدوبه طرفمون اومد کنارمنوغزاله نشست  ازجاش

 ازدرستون  دبرامی_خب ازخودتون بگ

 م یبگ ی_چ

 انهی_درساسختن 
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 _خداروشکرنه 

 کرد بالبخندنگاهم

 نه  ی_درس خون

 دادم  سرتکون

 چخبرا  گهیت مشخصه خب د افهی_ازق

 ست ین ی_واالخبرخاص 

 _ازخودت وحسام بگو  

 _منو داداشمم مشغول درس وکار 

 که کنار احسان بود اشاره کردپس اسمش حسامه غزاله بالبخندلب زد  یپسر  به

 _دانشگاه چطوره 

 خوبه خوب   ی_عال

 ی _حسام چ 

 _حسامم تو بانک مشغوله تازه معاون شده  

 _مبارکه  

 ه اجبار لب زدم ب منم

 گم یم کی_تبر

 زم یعز ی_مرس

 دوسش داشتم  یلیناخوداگاه خ  کردکهیرفتارم   اونقدرمهربون

 چندهفته اس منتظرتونم  نیراومدی _چراانقدر د



 عشق  ینجوا

316 
 

 میمجبورشد گهید کنهی م تشیدرمان بابا  کمرش اذ یبرا میاومد تشیواقع دیطول کش کمی گهی_د
 م یایب

 ن یکرد ی_خوب کار 

بودن بدجور بهم   یحس اضاف  کردم ی ومن مثل چوب خشک فقط نگاه م زدنیوسولمازحرف م  غزاله
  یتومهمون  ست یقرارن گهیبود درسته من دوست فاب غزلم اما د نیهم تمیخب واقع کردی م یدهن کج

قلبم بدجور    کردی م تمیاذ کمی یبغض لعنت نیکردم اروم باشم اماا یباشم که !!!سع شونمیخونوادگ یها
طرف اتاق غزاله رفتم وارد اتاق شدم وروتخت نشستم   دبهیاروم ازجام بلندشدم با ببخش  دیکشی رمیت

تودستم    یک یقلبم گذاشتم دردش مجبورم کرد ازکوله ام قرصام روبردارم وازهرکدوم  یدستم رو رو
  ساب خوردم که ح یروازپارچ اب پراب کردم قرصارو تودهنم گذاشتم وباکم زی م یرو  وانیبذارم ل

که دراتاق بازشد اروم به طرف دربرگشتم  ستادمیا نهیا  یبلندشدم وجلو  ادتندازجامیپام یکردم صدا
 غزل لب زدم  دنیباد

 شدهی_چ

 تواتاق  ی_نگرانت شدم چرااومد

 گشتمیداشتم برم سی _اومدم سرو

 می ابریخب ب لهی_اهان خ

 عشون اضافه شدم که خاله لب زددادم واروم همراهش از اتاق خارج شدم وبه جم سرتکون

 م ینیوبچ  زشامیکمک م  نیایجان،سولمازخاله جون ب یل ی_غزاله ،شا

 میوارداشپزخونه شد میدادم وازجام بلندشدم وبه همراه سولمازوغزاله به طرف اشپزخونه رفت سرتکون
دستمال سه گوش قرمز  هی هربشقاب  یتو دمیچ  یتوسالن غذارخور  زیروم میالزم رو برد یظرفا

  رنجب سیسولماز ظرف مرغ رواورد منو غزاله هم د دیهاروچ وانیوقاشق چنگال وکارد گذاشتم غزاله ل
گذاشت من پارچ دوغ   زی م یوجوجه کباب رو رو یا کهیکباب گوشت ت  سیسولماز د میوساالد رواورد

 و روشن کردکه خاله لب زدر  زی م یرو  یسولماز شمع ها میدیچ زی م یو غزاله پارچ نوشابه ارو رو

 شام !!شام اماده س زی سرم نی _بفرما
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پدرغزاله و پدرسولماز اومدن وکنارهم نشستن بعد خاله و خواهرش کنارهم نشستن دراخر   اول
که همه مشغول خوردن شدن  میاحسان و حسام کنارهم نشستن منو سولماز وغزل هم کنارهم نشست

کباب مرغ توبشقابم گذاشتم و اروم مشغول خوردن   کهی د وسه تساال کمی گرسنه ام نبود اما به اجبار 
تنها قلبم فشرده شد  قمیبود اوناشمال بودن من توخونه رف یفکرم مشغول مامان بابا وشاد مشد
ازاب   یروپر اب کردم وکم  وانمیبه اجبار ل زدیبه گلوم چنگ م ی!!!! بغض لعنتشهی تنهابودم هم شهیهم

حسام خجالت زده    رهینگاه خ دنی روحس کردم اروم سرم روباالاوردم باد ینگاه ین یروخوردم که سنگ
  نکهیکردن با غذام شدم بعدا یومشغول باز  اوردمی تا تموم شدن غذا سرم روباالن رانداختمی سرم روبه ز

شپزخونه به سولماز  توا میو ظرفاروبرد میهمه غذاشون روخوردن منو غزاله وسولماز ازجامون بلندشد
 وغزاله نگاه کردم ودستکش ظرف شستن رو دستم کردم ولب زدم 

 شورمیمن ظرفاروم هیبق ش ی پ دی_خب شماهابر

 بااخم لب زد غزاله

 گهید نی توماش میذاریطرفاروم  هی_واچه کار

 چربن بادست شسته بشه بهتره  ی لیروقبول ندارم بعدشم ظرفا خ ییظرفشو نی_من شستن ماش 

 شورم یم رمناکنا ی_خب ب 

 شورم یخوب نم ی کنی _چرا فکرم

 ادن یکه ظرفاز نهیبحثه ا ستین نی_نه بحث ا

 دادم  بالبخندسرتکون

 دخوبه یاش رو تو سولمازجون بشور هیبق  کنمی خب هروقت خسته شدم صداتون م لهی_خ

 _قول

 گهید دی_قول حاالبر

گرم روبازکردم ومشغول شستن ظرفاشدم حداقل   رابی مکث هردواز اشپزخونه خارج شدن ش  یباکم
 شهیکنارشون نباشم مثل هم یشتر ی طول بدم تازمان ب کمی کمترمزاحمشونم بهتره ظرف شستن رو کمی
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وباالخره   دیو شستن ظرفا سه ساعت طول کش  شستمیظرف رو چندبارم کهی مزاحمم !!!هرت یتوهرجمع 
  ین یروتوس  کیکوچ یروبرداشتم استکان ها ینقره ا ینی کش هارو ازدستم دراوردم و س دست دتموم ش

 لب زد دنمیتازه دم پرکردم واز اشپزخونه خارج شدم به طرف جمعشون رفتم خاله باد یو ازچا دمیچ

 یهمه اروتنهاشست دیببخش زمی عز  ی_خسته نباش

 زدم   یخجول  لبخند

 نکردم که  یکار  هیچه حرف نی_ا

رو اول به طرف عمو بعد خاله گرفتم که اشاره کردن اول به مهمون هاشون تعارف کنم اول    یچا ینیس
 لب زد  یبرداشت وبامهربون یاستکان چا هیکه سن وسال عموبود ولبخندبه لب بودگرفتم که  یبه مرد

 _دستت دردنکنه دخترم

 _نوش جان 

اش روحس   رهی به طرف حسام گرفتم که نگاه  خرو  یچا  ین یتعارف کردم س  یبه همسرش چا بعد
نگفتم و بعدازتعارف کردن به همه کنار   یز ی روبرداشت وتشکرکرد چ یمکث استکان چا یکردم وباکم

 غزاله نشستم که با اخم لب زد 

 که  ی_قراربودصدام کن 

 _گفتم اگه خسته شدم 

 اونهمه ظرف شست وخسته نشد شهی_مگه م

 کردم فمیک  یکل باورکن خسته نشدم اتفاقا  ی_ول

 _دروغگو 

 گمی_به جون خودم راست م

 _هزاربارگفتم جون خودتو قسم نخور 

 خب حاال  لهی_خ
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  یعکسمون بادلتنگ دنیکه باد دمیچرخ ی م یهدف توگالر  ی روتودستم گرفتم وب می نگفت که گوش یز یچ
 نگاهش کردم 

 !!!!! یل یتنگ شده خ یل یبراش خ دلم

فکرلبخندرولبم   نیقاب بخرم باا  هی دبراشیطرح امروزم افتادم فردا حتمابا ادی عکس نگاه کردم و  به
 دمیازش نوش یوکم زبرداشتمی م یرو از رو یرو خاموش کردم و فنجون چا ینشست و گوش 
 روبه خواهرش لب زد  ی خاله بامهربون  یبعدخوردن چا

 !!! دیخسته ا یحساب  دکهیاستراحت کن دیبعد بر یبمونه واسه روزا یرفع دلتنگ  گهی_خب د

 لب زدم  هیازجام بلندشدم وروبه بق عیمنم سر 

 خوش   ی_شب همگ

تخت پرت کردم وچشم بستم که دراتاق   یطرف اتاق غزاله رفتم وخسته وارد اتاق شدم خودم رو رو به
 بازشد  

 ی _خواب

 بازکردم وبه غزاله نگاه کردم  چشم

 بخوابم خوامی م ی_نه ول

 ر یشبت بخ  ی_باشه اج 

 د یپهن کردو اونم خواب  نیا خوابش روپ رخت

 دم یبستم وخواب چشم

شونه  یاماده شدم و اروم دستم رو رو  عیمربوطه سر یوبعدازنجام کارا دارشدمیزودترازغزل ب صبح
 غزل تکون دادم 

 شدا رمونی _غزل پاشو د

 _هاا
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 رشد یپاشو د گمی_م

 سرجاش نشست  عیسر

 ادی _خوابمم م

 لب زدم  باخنده

 مره ی_پاشو برو دست وصورتت و بشور خواب ازسرت م

 مینر شهی_هوووف نم

 ی بر  یخوای بازم نم م یخودته فقط امروزباسجادپورکالس دار لی_م

 ازخواب باتعجب نگاهم کرد یپف کرده ناش یباچشما

 ومد یتوکه ازسجادپوربدت م شدهی_چ

 باشم  یکردم جد یسع

 االن نظرم عوض شده عاشقش شدم  ی_ول

 ؟؟؟ ؟ییی_چ

  شناختیبرام جالب بود غزاله خوب منوم یل یاونقدر بامزه شده بودکه نگو تعجبش خ صورتش
باوربود حقم  رقابلی براش غ یلی حرکتم خ  نیحاال ا شهی عوض نم یحسم نسبت به کس  دونستیوم

 داشت 

دستش   نکهیا یوافتاد دنبالم که برا دیازجاش پر غیازخنده که باج دمینتونستم تحمل کنم ترک گهید
 ییرا یصبح تو پذ۷صبح ساعت  ستین هینه ول کن قض دمیکه د رونی بهم نرسه ازاتاق زدم ب

 کردی م دمیتهد نشیخواب الود وخشمگ یوغزاله باصدا دمیدویم

 _دعاکن دستم بهت نرسه که اگه برسه

 ب زدمل یبچگونه ا یبه خودم گرفتم وباصدا یا دهیترس  افهیق  باخنده
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  ؟؟ارهیکنی ؟؟منودعوان یکنیکارمی اله خاله خرسه ؟؟؟)مثالچ ؟؟یتونی؟؟منو دعبا م  یتونیم کاری_مثال چ
زد به طرفم و منوپرت کردروکاناپه وشروع کردبه   رجهیوش   دیکش غیحرفم ج   نیخاله خرسه؟؟؟(باا

با   دقامت مردونه حسام که خواب الو دنیکه باد دیچکی اشک ازچشمم م ادی قلقلک دادنم ازخنده ز
 خنده رولبم خشک شد وباشرم وخجالت اروم لب زدم  کردیلبخندنگاهم م

 _غزل بسه  

 نگاهم کردوگفت  باخنده

 ی _چرا هاننن به غلط کردن افتاد

  تمومش کن _فعال

 خوام ی_نوچچ نم

طرف حضورحسام   هیکنترل کنم از تونستمیطرف ازشدت قلقلک خنده امو نم هیداداز بازادامه
 بالتماس لب زدم  کردی بدجورمعذبمم م

 _غزل بسه توروخدا  

حسام باخنده    دنیغزاله برگشت بره تواتاق که باد ستادمیا عیسر دکهیکوتاه اومد و کنارکش باالخره
  یابروباالانداخت به طرف اتاق رفت ازشدت خجالت حت   طنتی بعدبرگشت به طرف من باشسالم کرد و
 رفتم وکفشام روپام کردم که غزاله اومد یبه طرف در ورود اوردمی سرمم باالن

   می_بر

 که غزاله گفت  میبه طرف مدرسه حرکت کرد میحرف ازخونه خارج شد بدون

  یسرخ شد ی_به خاطرحسام اونجور 

 نگاهش کردم  بااخم

 د یبدشد غزل تواون وضع منوتورود یل ی_خ

 م؟؟؟یکردیم میکردی که نم رهی کب م؟؟گناهیکردی م یشوخ می ؟؟؟خب داشت دیمارود ی_وااامگه توچه وضع
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 _به هرحال ابروم رفت 

 بابا   الیخ ی_ب

سرکالسمون که سجادپور واردکالس شد   میورفت میبه مدرسه وارد مدرسه شد  دنینگفتم بارس یز یچ
مکث شروع کرد   یکه بعدازکم میوخنده امون روکنترل کرد میبالبخند سالم کرد منو غزل بهم نگاه کرد

  رجاز کالس خا  نکهیخورده شد قبل ازا  حیزنگ تفر نکهی به درس دادن بعد ازدوساعت درس دادن هم
 شه روبه ماگفت 

تونمره امتحان ترمتون داره  یادیرز ی تاث دچونیخوب بخون رمی گیترمتون روم میامتحان ن  ندهی_جلسه ا
   دیخسته نباش گهی!!خب د

روبه   میرفتن منو غزاله توکالس موند  رونی خارج شدنش ازکالس بچه ها هم به سرعت از کالس ب با
 غزاله لب زدم 

 دید یبدشد حسام  امروز منو تو رو اونجور  یل ی_خ

 هیبابا حسام خود الیخ ی_ب

 تختش کمه  هیغزاله  قیرف گهی_االن باخودش م

 تختشون کمه  هیخودش یقای_غلط کرده رف 

 وونهی_د

 خب   گمی_واالراست م

گذاشتم ومنو عزاله مشغول خوردن   زی رو برداشتم وبازکردم وروم یبا یها فمی دادم و ازتوک سرتکون
  پسیازبچه ها چ گهید یکی بود و چیتو دستش ساندو یک یکه بچه ها وارد کالس شدن   میشد

شروع کردبه درس دادن   یکه بدون معطل میجمع کرد عی هامون روسر یخوراک   اتیمعلم ادب بااومدن
دستامون دردگرفته بود که باالخره   میخورددرس دادومانکته نوشت   حی که زنگ تفر یتا لحظه اخر 

 گورشوگم کرد وعزاله با حرص لب زد 

 رو دستم فلج شدانقدر نوشتم وی نوکیپ نی_ خدا لعنتش کنه ا
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 م؟؟؟یدار  یاالن چه درس  ی،راست نطوری_منم هم

 _زبان 

 ست یخدا اصال حس زبان ن ی_وا

 _اهوم واقعا 

 که لب زد میمعلم زبان همه ساکت شد بااومدن

 دم یبعدادامه درس رو م  رمی گیم یپرسش کتب هی_خب اول 

سوااللبخند رولبم نشست همه سواال اسون بود اونقدر اسون که  دنیامتحان روپخش کردباد یها برگه
معلم امتحان هارو   قهیدادم بعد ده دق ل ینفربرگه امتحان رو تحو نیجواب دادم واول  عیهمه اروسر

ام   وشونهتموم شد خسته ازجام بلندشدم وکوله ام رو ر  کردن وباالخره سیجمع کرد وشروع کردبه تدر
  میازمدرسه که فاصله گرفت رونیب میوبه سرعت ازمدرسه زد میانداختم و همراه غزاله ازکالس خارج شد

 روبه غزاله لب زدم 

 _غزل

 _جونم 

 تابلوبخرم  هیطرحم  یبرا ی کارگاه قاب ساز  می_بر

 م ی_باشه بر

وارد   میداکردیتامدرسه فاصله داشت روپ  قهیکه ده دق یهم با پرس وجو باالخره کارگاه قاب ساز  همراه
مختلف  یبانقش ها وطرح ها یمتنوع یهوا پخش شده بود وقابها یچوب تو  یبو میشد یقاب ساز 

  یمعمول افهیوق  خوردیو دو م  ستیکه  سنش ب  یپسر جوون  دمیشده بود باد ده یچ واریود نی زم یرو
 ت لب زدم داش

 د ی_سالم خسته نباش

 روباالاورد ونگاهم کرد   سرش
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 _سالم ممنون امرتون 

 بازش کردم زیم  یدراوردم ورو فمی رو ازک طرحم

 خواستم یقاب م هی نیا ی_برا

 به طرح نگاه کردوبعد لب زد کمی

 ی باشه وچه رنگ ی_قاب چه طرح 

 باشه وساده  دی_اومم سف

 ساده برگشت قاب روبه طرفم گرفت  دیقاب سف  هیبا قه یدادوازکنارمون دورشدبعدازپنج دق سرتکون

 داخلش  دیبذار دیزحمت بکش شهی_اگه م

نشست قاب روبه   دلبخندرولبمیطرح تواون قاب سف دنیداد وطرح رو داخل قاب گذاشت باد  سرتکون
 طرف غزاله گرفتم

 _خوشگله ؟؟  

 ی ل ی_اره خ

 کنم ولب زدم   یکردم لبخندم رومخف یسع

 شه؟؟ یاش چقدر م نهی ممنون هز یل ی_خ

 که بالبخندلب زد  دمیزدتوچشمام ازطرز نگاهش خجالت کش زل

 _قابل شمارونداره 

 شهیباشم مثل هم یکردم جد یسع

 کنم میممنون چقدرتقد یل ی_خ

 _صدتومن 
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 پولم روبرداشتم و دوتا تراول به طرفش گرفتم  فیدادم و ازتوکوله ام ک سرتکون

 د یا_بفرم

 که لب زد میاز کارگاه خارج ش میرو ازم گرفت قاب روبرداشتم وخواست پول

 خانوم   دی_ببخش

 برگشتم به طرفش متعجب

 _بله 

 د یطرح بازم بکش نی مثل هم  دیتونی_شمام

 لب زدم  یوپرسش بااخم

 _چطور 

 سفارش بدم  خواستمی_م

 به طرفش برگشتم  کامل

 دم یفروش نکش یطرح و برا نیمن ا ی_ول

 دیهم بکش گهید یطرح ها دیتونیجداازاون م  یبخرم چ  نی_اگه من بخوام چندتا طرح ازا

 ی مثال چه طرح گهید ی_طرح ها

 وبه طرفم گرفت   بشدراوردیسامسونگ نوتش روازچ یاومد وگوش  به؟طرفمون

صورت  و فیکوتاه پسرونه و اندام ظر یدختر همسن وسال خودم با موها  هیعکس نگاه کردم  به
 نگاه از عکس گرفتم کردیادموجادوم  شیدرشت اب  یچشما بایز  یلیخ بابودی وپرش ز دهیکش

 طرح براتون بکشم نیازا تونمینم  ی_فکرکنم بتونم !!ول

 _چرا 
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 _چون

 که لب زد دانکردمیپ یلیدل

 که بهتون نشون دادم یطرح ازعکس  هیو  خوامیطرح م نی_فقط پنج تا ازا

 روبه نشونه مثبت تکون دادم  سرم

 کنم یقبول نم گهید شتر یطرح ب  نیفقط پنج تا ازا یخب ول لهی_خ

 _باشه 

 د یمن بفرست یدیعکس رو به ا  نیا دی_خب لطف کن

 میتلگرامم به همراه غزاله از کارگاه خارج شد یدیدادوبعد ازنوشتن ا سرتکون

 ی نکاروبکنیا یخوای_واقعام

 ه ی_اره اشکالش چ

   یچ ی_ه

 میروبخر ازشی موردن لی وسا میابری ب ی پ_خب 

 دمیخر A3ورقه  ییتا ستیبسته ب هی میشد یر یلوازم تحر هیدادوبه همراه هم وارد  سرتکون
 خونه  میبه همراه غزاله برگشت لی و بعدازحساب کردن وسا یچندتامدادطراح 

 سولماز کنامادر غزاله و خاله اش لب زدم دنیباد

 _سالم

واباسام   میوارداتاق شد  میجوابم رودادن که به همراه غزاله به طرف اتاقش رفت ییباخوشرو همشون
گذاشتم  نی زم یکه طرحم داخلش بود رورو یعوض کردم  قاب شبید یوشلوارمشک زی روباهمون شوم

  یبرداشتم و بامداد شروع کردم به طرح زدن همون طرح  A3برگه  هیموهام رومحکم باالسرم بستم و 
غزاله که توسکوت به من   دنیشدم که باالخره تموم شد باد دنیچقدر غرق کش   دونمیکه جلوم بود نم

 شده بود لب زدم   رهیخ
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 _چطوره 

 روبکش  یدوم ایمبینهاربخور میپاشو بر هی_عال

 _باشه 

به بدنم دادم   یتخت قراردادم ازجام بلندشدم وکش وقوس یقاب عکس گداشتم ورو یرو رو  طرح
همه که گنتظرمادوتا بودن  دنیباد میرفت یبه طرف سالن غذاخور  میوهمراه غزاله ازاتاق خارج شد

برنج   کمیستم کنارغزاله نش مینشسته بود شبیکه د ییوسالم کردم وجا رانداختمی خجالت زده سربه ز
غذاروتو دهنم  یقاشق حاو نی و اول  ختمیبرنج ر یارو رو مهیخورشت ق یوکم دمیخودم کش  یبرا

که خاله غزاله زد دست   یاماباحرف  نهیباعث شد لبخند رولبم بش مهیق یگذاشتم  طعم دوست داشتن
 ازخوردن برداشتم وزل زدم بهش 

 جان ازخونوادت چخبر   یلی_شا

باشم   قمی توخونه رف کاردارمیالبته حقم داشت اخه من چ نوگفتیا هیباکنا چرااحساس کردم دونمینم
 لب زدم یولحن سرد تیاخمام رفت توهم باجد 

 _خوبن ممنون 

 _خداروشکر  

کردم   ی نتونستم غذابخورم فقط باغذام باز  گهیجواب چشم ازش گرفتم و د  یبهم زدکه ب یلبخند
کنارتخت    زی م یرو ازرو میگفتم وبرگشتم به اتاق غزاله گوش یغذاخوردن تموم شد وبااجازه ا نکهیتاا

مشترک  یتوگوش   دیچیزنه پ  یبرداشتم وشماره بابا روگرفتم بوق بوق بوق امابرنداشت وصدا
روقطع کردم وشماره مامان روگرفتم که بعدچندبوق   یگوش یعصب   باشدی نم  ردنظردردسترسمو

 برداشت 

 گهیکارداره د یعنی دهیجواب نم  یوقت  یاالن به بابات زنگ زد نیفاطمه هم یزن یزنگ م  یاهچر هی_چ

 لب زدم  بابغض

 _سالم
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  هی_سالم چ

 برم خونه  خوامی_م

 بشه یکه چ ی_تنهاتوخونه بمون 

 راحت ترم  ی_اونجور 

 _چرا 

 گرانی_معذبم خونه د

 دستت هست بروخونه   دکهی خب کل لهی_خ

 _باشه خدافظ 

روباشال   میازجام بلندشدم ومانتو جلوباز خاکستر ختمی روتوکوله ام ر المیردم ووساروقطع ک یگوش
مانتوم    بیروتوج  یشونه ام انداختم گوش یاماده شدم کوله ام رو رو نکهیهمرنگش برداشتم بعدا

 گذاشتم و قاب روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم 

 که غزاله باتعجب لب زد ستادمیرفتم وکنارشون ا یی رای طرف سالن پذ به

 _کجا ؟؟ 

 رفتارکنم که انگارمجبورم   یکردم جور  یسع

 _بابام زنگ زد گفت بروخونه  

 چرا  ییهوی_

 گهید هینجوریمن ا ی بابا میتصم دونمی_نم

 که شهی_اخه نم

 مادرغزاله لب زدم  روبه

 دبرم یبا گهیممنون من د ی_بابت همه چ
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 _اخه 

 _خدافظ 

حرکت کردم کفشام روپام کردم وازخونه خارج شدم به    یروبرگردوندم و به طرف درب خروج  ازشون
 حوصلهیدرخونه اروبازکردم وارد خونه شدم وب  دیباکل دمیرب رس  هیطرف خونه حرکت کردم بعد

رو بازکردم وارد خونه شدم به طرف پله هارفتم وباسرعت ازش باالرفتم وارداتاق   یدرب ورود نیوغمگ
جا خونه   چیه دمیکش یق یتختم گذاشتم ولباسام روعوض کردم نفس عم یقاب وکوله ارو رو  شدم

بودم اشک    یباشه من اونجااضاف یخب باالخره اونام دوست دارن جمعشون خود شهیخود ادم نم
  یبرام مهم  داغونم کرده به قاب رو هیکه رفتاربق  نیداغونم کرده هم میزودرنج  نیروگونه ام هم دیچک
 نگاه کردم با بغض چسبوندمش به خودم وچشمام روبستم ولب زدم  ختت

 توروهم ندارم  یهام توروداشتم اما حت نداشتهیهمه  ی_کاش به جا

که  یدراوردم همون طرح  فمیحم رو از توکدورم طر ختنی فرم ر یکش موهام روبازکردم موها باحرص
بار باعشق زدم   نیسوم یچهره اش روهم برا یطرح وزدم طرح بعد نیبود که توقابه اول یطرح  یکپ

روهم زدم تاشب فقط طرح چهره مهراد کارم شده بود باالخره   یوبعددوساعت تموم شد طرح بعد
ناشناس   امی پ هی دنیتم توتلگرام بادرو روشن کردم ورف میطرح چهره مهراد تموم شد گوش  تاپنج 
 عکس همون دختره اس  دمیبازش کردم که د  عیسر

  یکپ  یتاتموم شد ول  دیبه عکس نگاه کردم وشروع کردم به طرح زدن سه ساعت طول کش  بادقت
 بودوبس!!!!!  نیبود تنهافرقش هم   دیسف اهی تفاوت که س  نیهمون عکس بودباا

 یگذاشتم وخودمو پرت کردم روتخت وچشمام روبستم که باصدا رتختی طرح هارو ز  یباخستگ
 روجواب دادم  یمجبور چشم بازکردم وگوش  میگوش

 _بله

 خونه؟؟ یدی_رس

 _اره

 ی بمون یتون یم یی_تنها
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 _اونقدربزرگ شدم که بتونم چندشب تنهابمونم

 م یایارتاماب یخب پس گندباالن لهی_خ

 رولبم نشست   پوزخند

 ی ندار  ی_کار 

 ه خونه باشه_نه حواست ب

 _خدافظ 

درست   یبودن که نکنه مشکل نیروقطع کردم و چشم بستم اصال نگران من نبودن فقط به فکرا یگوش
 کنم

 د یوروگونه ام چک  دیدوباره توچشمم جوش اشکام

 کردم یروتخت بلندشدم و به طرف لب تاپم رفتم روشنش کردم و اهنگ مهراب خال  روپل  از

  

 گوشه کردم گریج نینذر ا زارویچ  یلیغلط کردم من خ  یگ یم که تهش ی شیغرق عشق م انقدر

   نمیصورتشو بب خوامی خودش کم بود هرشب م نمیسمت چپ س  یخال صورتشو رو بزن

 وچشمام روبستم  ادکردمی لب تاپ روز یوصدا  دمیتخت درازکش یرو

 دارم یگه نم ونیچرا نموند باهات من ح ذارمیکرد که از خودم ب  یکار   یبد اخالق  یل یخ داش

 تو خونه سرت باهاش گرم شه فقط صد تا خاطره تو خونه کنج قفس دارم  یندار  یچ یه یعنی

 اتاقم کهی تار یدرخت باغم من شکسته ساقم چراغ خونه تو رفت تک

 کنمیم یکنم به نظرت بعد تو من دارم زندگ یزندگ ینه گذاشت وینه منو کشت تو

 بستم  خی یدلبستگ یبجا گهید رهیمنو از عشق و از خودت که د یدسردم کر انقدر
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 بفرستم  ایلیکه قرار بود عکس دندون در اوردن بچمو واسه خ  یهمونروز  یسالمت

 منم همراهش خوندم  دیکه رس نجاشیا به

 دست بچه جاموند  یکه جفت بالش تو یجمله از کجا بود پروانه ا یدون یم ستین چهی باز یچ همه

 شهینجار م  رهیقطع ارتباط کنه م تونهینم شهی از ر شهیکه تک درختش خشک م یباغبون ای

 روبستم مثل مهراب دادزدم  چشمام

 وجودتو رمی گیباج م فتهیاگه با ادبم ولوم نده غرورتو بخدا پاش ب یمشت

 رمت خ یجا م هیرو هم چنده من   اتیهمه بد برمتی م ایجهنمت با من من از دن حق

 منو  یشناسی منو با توام حواس پرت خودم اصال م یدوست داشت یبدجور  یروز ی که  یبافتی م زیر هی

 گهیخب عشقه د بارهیم یبدجور  کنهیصد تا قطره اشک هرشب از رو پلکام کمونه م  هزارو

 من بود یحرفاش حرفا  خوندمی همراه مهراب م دومنیچکیم  اشکام

 ی کس یخنده  یواسه  رهی آدم بم هیکه   یخدافظ  ینجور یداره ا یی بای مرگ ز عجب

 ی کس یبود که توش سوزوندم بسوزه پدر ب   مینبود جوون متشیشکست اما غصه ق میگاریس ریز

 ی خودت صدتا صدتا زخم خوردم دل ندادم به کس  یعنی یرت یغ  یمنو ب یعنی تعصب

 بند  یآدم خال  ینامحرم ببند باشه منم باور کردم اونجا یمثل من چشماتو رو یگفت

 نمیمادرمو نب  یچشا ادیدلت م یول  رمیباشه من م نمی فردارو نب گهید یر یامشب که تو م دیشا

 راحتم   یر یبم  یغصه داره دلم گفت ادی م نیاشکام پا یخداحافظ  یب

 گهیم  یشوخ  یشوخ شهیآدم حرفاشو هم گهید رمیم دارم

 یخاک فقط بعد من مادرمو تنهاش نذار  ری ز رمی من که م یاه برگشت ندار ر یکرد ی شکن عهد

 به موندت   خوامیندارم ترهم نم  یاجبار  یزخمش نذار  ینمک رو ینکن ادمی
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 نمی بهتر نهیندارم تنها وصتم به تو ا یاصرار  گهیقلب شکستم د نیا کنار

انتخابت باشه بذار باشه اما بهم قول بده که حداقل قد من دوست داشته  خوادیم لتهیباب م  یهرک
 باشه 

 تهش مادر بدبخته  خورهیخوردن تلخه اونکه غصتو م  نیپشت سرت زم یدینفهم  یرفت

 ندارم تو بگو از من به تو رواست  یچیه گهیمادر وسط نماز د یها هیمثل گر یحس هی

 چشماشه یهنوزم تو  امیازش باشه بزن خالو که دن ری تصو نیتر نی غمگ نیخالو که ا بزن

 ی خاموش ریتو درگ داریبزن خالو که من ب  یقرصا نبود راه فراموش نیخالو که ا بزن

 من  یمن مهمون ناخونده  یسمت چپ قلب درمونده  یخالو بزن خالو بزن خال رو بزن

 به حال من  هینکن گر ترسمیمن من از پرواز م یخونه  یواراید یپره عکساش رو  هنوزم

 یذار یشه منو تنها نم یهرچ  کردمی م الیخ یدوستم دار  دیکه تو شا یهرکار  کردمیم برات 

 قلبم که اون قلبمو تنها کرد  ینامرد بزن خالو رو یبر   ادمیقرصام که از  نیهرشب لنگ ا من

 نمی بی ام چشماشو م یکی تاربزن خالو که تو   نمیس  یخالو که من لمسش کنم هرشب رو بزن

 شد  یبزن خالو که آخر قلب من واسش روان  خودیب هیباز هیهمش  رمی خالو که تقد بزن

صبح   ختمی شدوتاخود صبح اهنگ گوش کردم واشک ر  یمهراب پل  یشدن اهنگ اهنگ بعد باتموم
رفتم وبعدشستن دست   سی ازجام بلندشدم وبه طرف سرو سوختیم هی که فرط گر یی باچشما

 دنیباد  ستادمیا نهیا یخارج شدم کسل مانتوشلوارمدرسه ام روتنم کردم و جلو سیوصورتم ازسرو
قرمزومتورم بودپوزخندزدم و موهام رونبستم و مقنه ارو سرم کردم   یخواب یوب هی چشمام که ازشدت گر

گذاشتم وازاتاق خارج شدم   بزرگ  ییساک مقوا هیشونه هام انداختم و طرح هارو تو یکوله ام رو رو
  کردمیپوچم فکرم  یبه زندگ  گذشتمیم ابونیرمق ازخ یروبرداشتم و ازخونه خارج شدم اروم وب  لدمیک
 دنیبه مدرسه واردمدرسه شدم که باد دمیودردام فکرکردم که باالخره رس  می به زندگ درچق دونمینم

 اومد به طرفم یمدرسه نگاهش کردم که بادلخور  یدرورود یغزاله جلو

 ی رفت شبی_چراد
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 بااخم لب زد  دکهیتوچشمام د دونمیکردم نم نگاهش

 شدهی_چ

 ی چ ی_ه

 _چشمات چرا پرخونه 

 دم یتاصبح طرح هاروکش شبید یچ ی_ه

 ی شبه همه اروبکش هیانقدر واجب بود  یعنی_

 بدم  لشونیدوست داشتم زودترتموم شه وتحو یچرا ول  دونمی_نم

 میناراحت شد یلیبارفتنت همه امون خ شبی_د

   میاروم قدم برداشت اطیهم توح همراه

 ی دیسوال ازت بپرسم صادقانه جوابموم هی_

صبح دردقلبم شروع شده بود ومنم باخودم لج کرده بودم وقرصام  ۴سرتکون دادم از ساعت  حالیب
که تووجودم رخنه کرده  یتوجه باشم به درد یکردم ب   یسع شهیدترم یونخورده بودم واالن داره شد

 بود 

 _بگو

 اره  یدیازحرف خاله ام رنج  روزی_تو د

 بود  دهینگاه کردم ازکجافهم  بهش

 _اره

 باخاله بحث کرد    یبود وحساب دهیفهم نوی_حسام امم ا
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 نیا ادکهی م شیهم باشه سوال پ یهرکس  ی_خاله ت حق داشت که ازم اون سوال وبپرسه خب برا
چندروز توخونه خواهرم بمونه وپدرمادرش اصالککشونم نگزه  دیدخترکه دوست خواهرزاده امه چرابا

 نگرانشون باشه  ودارنیک یهم باالخره  یسرراه یاون بچه ها یحت

 _خاله حق نداشت اونکاروکنه

  شونیاززندگ  رونی خونواده منن که منو مثل تفاله پرت کردن ب  ستی_مقصرخاله ات ن 

 سرکالس  میبر  الیخی ب ییهع

نموندم وخودم واردکالس شدم وباغم سرجام نشستم که غزاله هم کنارم نشست دستم   منتظرغزل
 تودستش گرفت  زبودیروکه روم

   خوام ی_من ازطرف خاله ام ازت معذرت م

 روبهش زدم ینیبخند خسته وغمگنگاه کردم غزاله مهربون من ل  بهش

که   یکه خونواده خودم مسببش هستن واسه قلب یواسه گناه یکن یم  یعذرخواه ی_واسه چ
خونواده امم من قلبم   یاشغال توزندگ  هیکردکه من مثل  یاداور یاوناشکوندن !!!غزاله خاله تو فقط 

ت ازخونواده ام ناراحتم   شترازخالهیناراحت شدم اما ب  ی ل یازخونواده ام شکسته اره ازحرف خاله ت خ
  یکه هرچ گن یم  اراستیمیبهم بزنه قد  یحرف نیاوناباعث شدن خاله ت به خودش اجازه بده چن چون

 !!! بهی ازتِن نه غر یخور یم

تو دردام غرق بود قلبمم   گهیم  یرچی من اصال حواسم نبود دب میسکوت کرد ری دب بااومدن
  ستیهم معلوم ن لشیکنم دل هیخودمو تنب خوامی قرص بخورم م خواستمیمن نم دامایکشی رمی بدجورت

سرم   یوروح یشدن کالس خسته وبادردجسم   یمعلم ازکالس خارج شد فقط باخال یک  دمینفهم  یحت
 ی چوب زسردیم یدرویواروم اشکم چک  زگذاشتمیم یرو رو

 یصدا دنیمنوغزل ردوبدل نشد باشن  نیب  یحرف گهیودم نزدم ود  دمیساعت مدرسه درد کش تااخر
زنگ خونه اروم وبه زوراز جام بلندشدم کوله ام رو روشونه ام انداختم و ساک طرحم رو تودستم گرفتم 

خشک  یلبا  یزبونم رو رو دمیبه کارگاه که رس میکه غزاله هم همراهم اومد وباهم به طرف کارگاه رفت
 رنذارهیدام تاث باشم و دردتو ص یکردم عاد یسع دمیشده ام کش
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 _سالم

 زگذاشتمی م یاروم سرش رو باالاوردباتعجب نگاهم کردکه ساک رو رو باصدام

 ن یخواستی که م ییطرح ها نمی_ا

 گذاشت  زی م یبه طرفمون اومدوساک روبازکردوطرح هارو رو باتعجب

  دنیطرح سرش روباالاورد باد یمکث رو یدبعدکمیبه همون طرح دخترطول کش دنیتا رس  قهیچنددق
 قلبم فشرده شد شی اشک یچشما

 کردم ی که فکرشوم هیزیبهترازاون چ یلی_ممنونم خ 

 کنم ی _خواهش م

 د یطرح وبکش  ن یچرا ازتون خواستم ا  یبدون  یست ی_کنجکاون

 _نه

 زدوگفت   یلبخندتلخ

 دم ینم یح یخب باشه پس منم توض لهی_خ

 دادم ولب زدم  سرتکون

 _خدانگهدار 

 غزاله نگاهم کردوگفت  مینگفت منم دست غزل وگرفتم وازکارگاه خارج شد یز یچ

 گهیم یچ  یبدون   ی_چرا نخواست

طرزنگاهش به اون طرح مثل   نومطمئنمیازچه قراره اوم دخترعشقشه ا هیقض دیشدفهم ی_ازچشماش م 
 نگاه من به طرح چهره مهرادبود 

 روبه غزاله لب زدم درخونه امون  یجلو میدیرس  قهیدق ستی نگفت که بعدب  یز یچ

 داخل   یای_نم



 عشق  ینجوا

336 
 

 ی کنی خونه امون قبول نم یجونم من ازت خواهش کنم برگرد  یلی_شا

 زدم   لبخند

گذاشتم  رپامی اونجا خودم غرورم و ز امی _دفعه قبل اگه غرورم خوردشد دست خودم نبودامااگه بازم ب
 گم؟؟؟ یم یچ  یفهمیم

 روتکون داد  سرش

 بهم بگو باشه یداشت ی_پس هرکار 

 _باشه 

 ست ی بود مهم ن  ی _هرساعت

 خب نگران نباش بروخونه سالم به همه برسون  لهی_خ

 مراقب خودت باش فعالخدافظ  ی_باشه اج 

کاناپه ولوشدم   یراه رفتن رک یخونه اروبازکردم وبعدازکم یمنم اروم وتروخونه شدم درورود بارفتنش
تحمل کنم  تونمیو نم شهیره ازکنترلم خارج مدا گهی دردش د کنهی دردم یل یچنگ زدم رو قلبم خ 

 !!!! دونمیرو نم یاماسرلج افتاده بودم لج باک

 

 روپخش کرد  یدیرو زدم که اهنگ فرق نکن احمدسع یق یروبرداشتم و کانال جم موسtv کنترل

 تو رو راست ترم  یبا چشما من

 حرفاتو  یمعن فهممی تو از چشات م تا

 شمیاونقد عوض م یترکم کن اگه

 تو  یحت یلم تنگ نشه براد که

 غرق نکن لطفا   یخبر   یمنو توو ب یساکت ویبد برام دار یخبرا
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 ی ر یبا تصو شهیاگه م دمیم قسمت

 ازت توو ذهنمه فرق نکن لطفا  که

 شهیهردومون داره بد م یبمون که برا ینکن همان که بود  فرق

 ما ونیم یکه فاصله  نی نکن بب قهر

 شهینفر داره چقد م دو

 شهیهردومون داره بد م یبمون که برا ینکن همان که بود  فرق

 ما ونیم یکه فاصله  نی نکن بب قهر

 شهینفر داره چقد م دو

 دونم ینم شویو چجور یتا ک  ی ول مونمیدلشوره بذاره زنده م اگه

 رفتمیپذ یسرم آورد ییبال هر

 شهیهردومون داره بد م یبمون که برا یفرق نکن همان که بود تونمیتو نم  یاگه ب یبخش یم منو

 ما ونیم یکه فاصله  نی نکن بب قهر

 شهیهردومون داره بد م یبمون که برا یفرق نکن همان که بود شهینفر داره چقد م دو

 ما ونیم یکه فاصله  نی نکن بب قهر

 شهینفر داره چقد م دو

 منه یکه سالهاست توچشما   یبودمثل حس   یحس ه یاون پسر  یتوچشما

روباالرفتم خواستم پله چهارم روباالبرم   یبلندشدم وبه طرف راه پله رفتم سه تا پله اول یبه سخت  ازجام
 نیتوا  نکهیرشدازای پله اشکم ازدرد روگونه هام سراز ی که نتونستم و ازوردزانوم خم شد وافتادم رو

حال  به یها یدلم سوخت وها شتریکنارم باشه ب چکس یه نکهیخونه درندشت تنهام بدون ا
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تمام   دیچکیازشدت درد عرق سردازسروروم م دمیکردم وازدردبه خودم نال هیگر هیرگریوروزخودم زدم ز
 لب زدم شهیکس ترازهم  یونداشتم که به دادم برسه ب  چکس یه دیلرزیتنم م

 کن  اکمکمی_خدا

مونده بود ازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم به سمت   یباقکه برام   ینرده چنگ زدم با ته مونده جون به
ازشدت ضعف  زخوردمیم یاب رو  وانیداروهام ؛داروهام روبال  سهیرفتم و ازداخل ک زکنارتختیم

 چشمام بسته شد جونی وب دمیروتخت درازکش 

  ستخوایکم شده بود امادلم م  ی لیناچارچشم بازکردم دردقلبم خ لمیتلفن خونه وزنگ موبا یباصدا
 روبرداشتم یبه اجبارگوش  ذاشتینم  یگوش یبازم بهوابم اماصدا

 _بله

 انقدر زنگ زدم من ؟؟؟  یی_کوفت بله کجا

 _خواب بودم 

 یهم هست که انجام بد ی دیکارمف دنی_خاک توسرت جزخوردن وخواب

 یچون ازمادر  یستیمطمئنا نگران من که ن یدار  کارمیچ  هیوچ نیهمه توه نی ا یتمومش کن  شهی_م
 ی که انقدر زنگ زد هیپس بگوچ دهیمثل توبع

بردار بااتوبوس امشب حرکت کن   یدست لباس خوب مجلس  هیکن   التوجمعی_تن لشتو جمع کن وسا
 اشمال یب

 ومتعجب بااخم روتخت نشستم  سردرگم

 _چرا؟؟؟؟ 

 بعله برون مهراده  ای_ب

 مامان توگوشم اکوشد  یصدا

 له برون مهراده  بعله برون مهراده بعله برون مهراده  بعله برون مهراده بعله برون مهرادهبع 
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 دن یدستام شروع کردبه لرز دمیشن یچ ایخدا دمیشن  یچ زنهینم گهید کردمیحس م  قلبم

 ی کنه کجارفت   لتی_الووووو خداذل 

 زدم  دلبیلرزیکه اشکارام ییباصدا

 _بله

 اشمالیربیبگ  طیامشب بل یبرا یازاد نالیگفتم پاشوچمدونتوجمع کن بروترم یچ یدی_شن

 بود  نیتونستم اززبونم خارج کنم ا یا تنهاکلمه

 ام ی _باشه م

  یافتاده بودم وشوکه به قاب طرح  ن یدوزانو روزم نیزم یپرت شدم رو  جونیمنم ب یشدن گوش باقطع
اشک خون ازچشمام   یبه جا کردمی حس م  دیچکیکه چهره مهرادبود زل زدم واشکام گوله گوله م

   دمیروقلبم کوب چکهیم

 شهی_تموم شد مهراد داره دامادم

 کشبدم وهق زدم  یازته دل  غی روتوموهام فروکردم وچنگ زدم به موهام ج دستام

چراااا مگه من  یر یگ یجونموازم م یچرا چرادار  ایامکان نداره خدا نیامکان نداره نه نه ا نیا ای_خدا
روندارم   ی ک ی نیکنلراومدم ودم نزدم اماطاقت ا یباهمه چ اشیتفاوتیب شیباتموم سرد   کارکردمیچ

 خدا توروخدا بگو دروغه توروخدااا 

که خداروبه    نیالتماسش ا نیکه چنگ زده رو امتحان کرده اخر ییها سمانیتمام ر گهید یادم وقت هی
 نکن نکارویتوروخدا ا ای خودش قسم بده خدا

چهاردست وپابه طرف کمدم رفتم چمدون  نینکردن وخوردم زم یار یازجام بلندشم اما پاهام  خواستم
  دمیمانتوداشتم توچمدونم چ یکمدم هرچ یاز تو دیباریوقفه م یقرمز رنگ بزرگم روبرداشتم واشکام ب 

مرگم   بم وشنگاه کردم حاالکدوم لباس وتو جشن مرگم بپوشم کدوم لباس وبپوش میمجلس یبه لباسا
تنه اش کرپ بود   نیوپا پوربود ی کارشده دنباله دار قرمز که باالتنه اش گ  راهنیپ  رمی وجشن بگ

چمدون رو   پی وز ختمیکه دم دستم اومد رو توچمدون ر یچمدون گذاشتم هرچ یروبرداشتم تو
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  توشلوارجون ازجام بلندشدم مان  یبود ب  میکردم نه ون وارنگاهید یلرزونم بستم به ساعت  رو یبادستا
انداختم دستام  شونمیپر یموها یرو رو  یو شال مشک ستادمیا نهیا یتنم کردم جلو یرنگ یمشک
برداشتم وشماره ازانس روگرفتم   شیزارایم یرو ازرو یتوان مهارکردن موهام روهم نداشت گوش یحت

 گرفته بود لب زدم   هیازشدت گر ییباصدا

 یازاد نالیترم یبرا  نیماش هی زحمتیهستم ب یهستم بهادر ۱۱۳تراک اش دی_سالم خسته نباش
 خوام یم

 فرستمی_چشم االن براتون م

ازهرپله  شدی بغضم بزرگترم  داشتمی که برم یروقطع کردم و باچمدون ازاتاق خارج شدم هرقدم یگوش
 رن یگیوجونم وم ذارنیرودلم اهن گداخته م  کردمیحس م  ومدمیم نیکه پا

شد   ادهیپ نی ازماش دکهید یراننده توصورتم چ دونمیاژانس دم دربود نم نیکه خارج شدم ماش ازخونه
شدم    نیروبازکردم وسوارماش نیجونم درماش یب یو چمدون روازم گرفت وتو صندوق گذاشت بادستا

واشکام صورتم    دیبغضم ترک نی نشست وحرکت کرد باحرکت ماش   نیکه راننده بدون فاصله توماش
وازم   دمیخودت تنهاام ااایخدا یدیام  چیندارم ه یلعنت یا یدن نیبه ا یدیام چیه گهیدن دکر سیخ رو

به   ری االن جونموبگ نینشسته و هم گهید یک ی که کنار نمینذار بب  دمیخودت قسم م  یتوروبه بزرگ یگرفت
   نمیخودت قسم طاقت ندارم بب

 _خانوم خانوم 

 به راننده نگاه کردم   یاشک یچشما با

 دیش ادهی پ نیخواینم  میدی_رس

شدم چمدونم رو کنارم   ادهیپ نی اروحساب کردم و ازماش هیپول دراوردم وکرا  فمیدادم وازک  سرتکون
نگاه کردم که پربود ازراننده ها که باداد  یازاد نالینشست ورفت به ترم نشیگذاشت و بعدتوماش 

ازم   هحرکت کردم چندتا رانند نالیترم  یرفتم وبه طرف وروددسته چمدونم روگ کردنی مسافراروصدام
  نالیشدم ترم نالیواردترم  نالیبه ترم  دمیتارس ختمیکه اصالتوجه نکردم اشک ر  یر ی کجام دنیپرس

لب   طیشمال بود رفتم وروبه مرد فروشنده بل  یفروش طیکه مخصوص بل  یپربودازمردم به طرف باجه ا
 زدم
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 خوام یشب م۱۲ یبرا طیبل هی_

 نگاهم کردوسرتکون داد باتعجب

 ی پ یا ی_و

 دادم  سرتکون

 _به ناِم؟؟؟ 

 ی بهادر   یلی_شا

 شهیتومن م ۱۰۰اش  نهی_هز

 روبه طرفم گرفت  طیگذاستم که بل زباجهی م یروبازکردم و دوتاتراول رو فمیک

 زنهیراننده خودش صداتون م  دینی_بش

 یصورتم گذاشتم وها  یتم ونشستم دستام رو روشده رف  دهیچ یها یدادم و به طرف صندل سرتکون
 هیرگریزدم ز یها

 ی چی برام مهم نبوده یچ یه کردنیباتعجب نگاهم م مردم

اسم   دنینگاه کردم باد  میمانتوم دراوردم و به گوش بیروازج  میلرزون گوش یبا دستا میگوش  یباصدا
 جواب دادم یشاد

 حالت خوبه  ی_اج

 که نگران لب زد  هیرگری زدم ز یبلند یباصدا

 ؟؟؟یخوب یل ی!!شایلی_شا

   ادی سرم ب ییقراره چه بال ی!!!چرابهم نگفت یشاد  رمیم ی_دارم م

 لرزه یکردم صداش م حس

 ناراحتت کنم  خواستمی_نم
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وپام نرسه تا مرگ ارزوهامو  رمیبم  رمیدعاکن نرسم شمال دعاکن اتوبوسم چپ کنه من بم  ی_شاد
 توروخدا دعاکن  نمیمرگ عشقم رو بب

 روقطع کردم   یو گوش   کردمیهق م هق

که راننده   دمیچیومثل مار ازدرد به خودم پ  ختمیحرکت اشک ر یصدازدن راننده برا تا
خارج شدم وبه طرف اتوبوس قرمز   نالیازترم  یصداکردمسافرابرن سواراتوبوس شن باحس افتضاح

چمدون ازپله هاباالرفتم چون   یشماره  لیرفتم چمدونم روبه کمک راننده دادم وبعدازتحو یپ یا یو
کردم ونشستم  روبه پنجره اروانتخاب  ینشستم  صندل ف یرد نیاول  دمیخر طیبودم که بل  یر نف نیاول
رب سواراتوبوس شد و شروع کردبه دورزدن  هیاتوبوس پرشدازمسافرا راننده بعداز عیسر یلیخ

  کردمی اروحس م هینگاه بق ینیدادم و هق زدم سنگ هیساعت حرکت کرد سرم روبه پنجره تک میوبعدازن
   میعاشق یمهم بود مرگ ارزوهام مرگ تمام سالها زبرامیچ هیبرام مهم نبود فقط  گهیاماد

 دم یپاشی داشتم فروم سوختی باشن م دهیزخمم نمک پاش یانگارکه رو سوختیازشدت دردم قلبم

 شد   یشمال پل  نی هام رو توگوشم کردم واهنگ مع یدراوردم هنزفر  فمیرو ازک  میگوش

 تر  یو من با چشما یابر  هوا

 

 سفر  رمی بدون تو م  دوباره

 

 حس و حال  یب ری تصو هی هیشب

 

 شمال   رمی بدون ِ تو م  دوباره

 

 من حسرت پرسه تو اسکله با
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 فاصله نیتو و کمتر کنار

 

 شدن  ایمن عادت غرق ِ در با

 

 عشق تو و توو دلت جا شدن  به

 

 د یلرزیروگونه ام ولبام ازشدت بغض ودردم دنی چکی وقفه م  یب  اشکام

 

 تو یساحل دنج پهلو  کدوم

 

 تو  یاز بو یرد  یپ نمیبش

 

 تا صدف موج ِ غم با منه  صدف

 

 زنه یتنگمو صخره پس م دل

 

  نیتوا نکهی به خدا مرگ اسون تربود تا ا کردمیلحظه داشتم تجربه م نیمن مرگ وتو ا مردمیم داشتم
 رودلم چرا چرا یخدا داغ گذاشت گرفتمیلحظه قرارم 
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 تو یساحل دنج پهلو  کدوم

 

 تو  یاز بو یرد  یپ نمیبش

 

 منهتا صدف موج ِ غم با   صدف

 

     زنهیتنگمو صخره پس م دل

 

 

 

 لحظه هام قیکجا قا یوقت چه

 

 به ماه دنیتا رس برهیم منو

 

 تو یو غروب و ُمعما  شمال

 

 تو یروز خوب ِ تماشا  کدوم
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 از نم ِ جاده و بغض من  امان

 

 سبک تر شدن یبرا بارمیم

 

 تو یساحل دنج پهلو  کدوم

 

 تو  یاز بو یرد  یپ نمیبش

 

 تا صدف موج ِ غم با منه  صدف

 

 زنه یتنگمو صخره پس م دل

درد  نی ا شی قلبم توات ختنیر ی لحظه هم اشک چشمم خشک نشد اشکام م هیبه شمال   دنیرس تا
جون   یکه عاشقش بودم اماحاال متنفرم ازش متتفرم ب  یبه شهر  میدیدرحال سوختن بود باالخره رس 

راننده به طرفم   هیگرفتم همونجا   لیکمک راننده تحورفتم وچمدونم رو از  نیاتوبوس پا  یاز پله ها
   رشدنی شدم که حرکت کرد اشکام باز سراز نشیمقصد چمدونم روبرداشت وسوارماش اومدباگفتن

 اخ خدااا رمیبم یحاضرنشد   یحت ایخدا

که  یشدم چمدون به دست بادست ادهیاروحساب کردم وپ  هیخونه مامانجون کرا یجلو دنیبارس 
عشقم   نکهیوبسوزم دردا رم یباکدوم دردم بم دونستمی اشکم رو پاک کردم نم  سی صورت خ  دیلرزیم

عشق روپنهون کنم صورتم روکه باشالم کامال خشک   نیا دازهمه یبا نکهیاایازدست دادم  شهیهم یوبرا
  نی دپایازپله هادو یبازشد وارد خونه شدم که شاد کی ت یکردم زنگ اف اف روفشردم که در باصدا

 که منوتوبغلش گرفت   ستادمیا یدرورود یطرفم اومد همونجا جلووبه 
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 برات   رمی برات بم یشاد رهی _بم

 _مامان بابا کجان 

 _رفتن مقدمات جشن رو فراهم کنن 

 عشقم و جشن مرگ من!!!!!  یکلمه جشن به لرزه دراومد جشن عروس  دنیاز شن تنم

به لرزه    شتریتن لرزونم و ب ن یزم  یسرما نیتوان نگه دوشتن وزنم رونداشت و خوردم زم زانوهام
خدا !!!خدا هرکس ونداشتم   کنمی باورنم نجاباشمیعشقم ا  یعروس یمن برا شهیدراورد باورم نم
چرا   یر ی توروداشتم خدا ازت خواسته بودم عشقمو ازم نگ یول  انداشتمیوتودن چکسی توروداشتم ه

 چرااااا؟؟ یمنو فراموش کرد چراتوهم؟؟؟

 شونه ام روفشرد  یلرزون شاد دست

 شهیبدم رسنینام یپاشو االن باباا ره ی برات بم ی_پاشو اج 

 پرشده م نگاهش کردم  یباچشما

  نیایدمی دار یواسه چ یچرا بهم نگفت یکرد نکاروباهامیچرا چراا یوبهم نگفت  یتوخبرداشت ی_شاد
 زهی گم چقدر برام عزبهش بگم عاشقشم ب  نمشی تموم شه بب یهمه چ نکهیقبل ا یگفتیشمال بهم م

چرا   ینکاروکردیچقدر عاشقشم چراباهام ا یدونستیتوکه م ینکاروکردیچقدر دوسش دارم چرا باهام ا
 ؟؟

 نشست وبابغض نگاهم کرد روزانوهاش

که  یک ی ارو دوست داره  گهید  یک یمهراد  رنداشتیهم داشت ؟؟؟به خدا تاث یر ی تاث یکردی_فکرم 
  یتوکه بهترازهرکس  یکردی باگفتن حست بهش فقط غرورخودت و له م قهیچندساله باهاش رف 

 کنه ی بهت فکرم نم یمهراد اصال حت  یدونیم

  گفتیراست م یذره ذره جونم بود وبس !!!شاد دیچکیکه روگونه ام م ینه اشک نبود هرقطره ا اشک
 نیدل وامونده ا نیچرا ا دونمینم مثل روزبرام روشنه اما نیبه من نداشت ا یحس  چیمهراد ه

   ستین  شیزاحالیچ
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   ومدنی_پاشو تان

به کل ازکارافتاده بود  میحرکت ی انگار عصب ها تونستمیگوش کنم امانم یبه حرف شاد خواستمیم
 سرم رو روبه اسمون گرفتم کردیوفلج شده بودم قلبم دردم

 نیقسم به ا یتو روبه عل نمینب گهید یک یخودم عشقم وکنار ینزنه تاباچشما گهیبهش بگو د ایخدا
 نتپه گهیقلب بگو د

 باهول وال گفت  یزنگ خونه شاد یصدا دنیباشن 

   دنیازراه رس یانقدر فس فس کرد ای_ب

 چنگ زد دستمو

 گهی_پاشو د

 و با درد لب زدم دهیرنج 

   تونمی_نم

 کردمنوبلندکنه که باالخره موفق شد یزورش سع باتمام

 نذاشت با چونه لرزون لب زد  یکه شاد افتادمیبه زور راه رفتم اما باز ازشدت ضعف داشتم م چندقدم

 میتارسوانشد این  رونی بروتواتاقت برو فعال ازاتاق ب دم ی_توروبه جون مهرادقسمت م

بود   یحرف گوش نکنم به هرسختباشه و  ونیجون عشقم درم شهیکه دادحکم جونم بود مگه م یقسم
وارداتاق شدم سر خوردم پشت در بسته اتاق ازته دل زارزدم   عیازپله هاباالرفتم و وارد خونه شدم وسر

 سوخته م یتمام ارزوها یبرا

 گرفت که چندتقه به در خورد شی شتراتیقلبم ب الیل یصدا دنیباشن 

 نمت ی بب خوامی_بازکن م 

برام مهم نبود ازکناردرفاصله گرفتم  گهیاما د نهیداغون بب افهیق نیزده ازجام بلندشدم منو باا  وحشت
 شاد وارداتاق شد توصورتم زل زدولب زد  افهیباق الیبازشد و ل  عیکه دراتاق سر
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 ر ی بخ دنی_سالم رس

 صورت عرق اشکم شوکه لب زد دنیاماباد

 شدهی_چ

تکون دادم که کنارم نشست   یچی ه یشد سرم روبه معن   ریسراز روگونه ام  یدرپ یواشکام پ   دیلرز لبام
 و دستم و فشرد

 توروخدا بگو شدهیچ گمی_م

 خوبم(   یچی خو...بم)ه  ی...چی_ه

 هیچ  لشیدل یچ  یکه اقاجونم فوت شده بود اما االن برا یت مثل روز   افهیق  یلی_شا

  یکار   چیوازدست من ه شهی بگم !!بهش بگم که عشقم داره جلوچشمام دامادم  یچ دونستمینم
 توئه  ییبهش بگم عشقم همون دا ادیبرنم 

 مانع شد  یمضطرب شاد یولب بازکردم که بگم که صدا دیبستم واشکم فروچک چشم

  یکه چقدردوست داشت عروس  یدونیاقاجونت افتاده دلش گرفته اخه م ادی الجانیل یچ ی_ه
 نه؟؟؟؟ی بمهرادوب 

بود که مهراد وتو لباس   نیپدرش عاشق ا گفتیگرفت راست م شیات  شتریب یحرف شاد  نیباا قلبم
  یراه چیاماه دهیهم داره جون م یل یشا ین یبب ییبرات کجا  رمی ونتونست نشد اخ بم نهیبب یداماد
   رنیگیدارن عشقمو ازم م  رمیم یدارم م ی نیبب   ییکجا ستینجاتش ن یبرا

 منو توبغلش گرفت وبابغض گفت  الیل

ها توروخدا اقاجونم حالش خوبه اونم خوشحال که  رهیگینکن دل منم م هیگر ینجور یتوروخدا ا ی_اج
  یوکل نهی بیخب مطمئنم االنم داره م نهیروبب  ییدا یارزوش بودکه داماد شهیهم شهیداره دامادم ییدا

 کنه ی ذوق م

   دیچک ی خارج نشد و فقط اشک بود که ازچشمم م از گلوم  ییصدا چیشده بودم چون ه انگارالل
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 تونیباعث رسوا نکهیازا یترسیم ی من ازچ  چارهیکردم خواهرب  کردنگاهیکه بالتماس نگاهم م یشاد به
چون مطمئنم   نکارندارمیا یبرا ی دیام چیه گهیچون د کنمینم  یکار  نیراحت من همچ  التیبشم خ

  هیچه شکل یعنیگرفت  شی ات  شتریکه انتخابش کرده وقلبم ب  هیکه مهراد چقدر عاشقه اون کس
 داره که باعث شد مهراد ؛مهراده من انتخابش کنه    یداره که من ندارم چ  یچ هیچجور القشاخ

که   تهوفیب  یاتفاق ستیدادم که قرارن نانینگاه کردم وبهش اطم یاشک و دل شکسته ام به شاد با
 دستم روتکون داد الیل یازاتاق خارج شدبارفتن شاد یشاد

دوسش داره ؟؟ازطرز نگاهش بهش مشخص بود که   ییکه چقدر دا یدونی؟؟نم  شین یبب یخوای_م
 چقدر عاشقشه

   دیپاش یقلب منم ازهم فروم شدی که ازدهنش خارج م یدوخته بودم و باهرکلمه ا الچشمیل  یلبا به

 ی لی_شا

 نگاه کردم   بهش

 ما ی ترکونیفردام یلباس باخودت اورد هی_فرداشب جشن بعله برون دا

 از کاسه چشمم پرت شدروگونه ام   اشک

 همونجا  امیوقت گرفته منم باتوم شگاهیبرات ارا  یشاد ینکن راست هیگر گهی_توروخداد

واون درباره   ادمدیوداشتم ازدست م  امیمن تموم دن  ییای تو چه دن کردومنیرمی س ییایتو چه دن الیل
 زد یبکنه حرف م  خواستیکه فردام ییلباس و کارا شگاهیارا

 مونده جونم لب زدم باته

 الی استراحت کنم ل  خوامیخسته ام م  یل ی_من خ

 یاروم شد کمی دی بخواب شا ی_باشه اج 

  ری ودستم رو ز دمیکناردر درازکش جونی ب رونیدادم که قبل ازرفتن بغلم کرد وبعدازاتاق زدب  سرتکون
 فرورفتم  یخبر ی توعالم ب ادیازغم ز شدکهیچ دونم ینم دیچکیسرم گذاشتم اشکام روفرش م 



 عشق  ینجوا

350 
 

چندبارچشمام روبازوبسته کردم   سوختی روشونه ام اروم چشم بازکررم چشمام م  یدست کس یباتکونا
 کردیکه نگران نگاهم م  دمیرود یتاچهره شاد

 ؟؟؟پاشو لباساتو عوض کن برو سرجات بخواب  یدینجاچراخواب ی_ا

 که برام پهن کرده بود اشاره کرد ی رنگ  یتشک و بالشت وپتوگلبافت قهوه ا به

ساده باشلوار جذب همرنگش    یرمشکی حر کیتون هی ازجام بلندشدم وبه زور مانتوشلوارم روبا اروم
 دم یرمق به طرف تشک رفتم واروم درازکش یام روبازکردم و ب عوض کردم کش موه

  یشیوفقط تورسوام یبه مهراد داشت یحس  هیتو فهمنیم ننتی بب ینجور یاگه ا ری _توروخدا اروم بگ
  یازرو یدوست دار  نکهیاای یچون درهرصورت توانتخابش نبود کنهی نم یفرق چیواسه مهراد که ه

 ترحم مراسمش و بهم بزنه وبه تو ابرازعالقه کنه

که تو قلب  دمیفهمیم  دیکه مهرادترحم کنه بهم با خوامینگاه کردم نه هرگزنم یزده به شاد  وحشت
به پهلو چپم برگشتم و اشکم   دونستمیدمیباشه با  ییبرام جا ستی قرارن  چوقتیمهراد ه

   دمیکش یقی واه عم  دروبالشتیچک

برداشتم و دوباره برگشتم  فمیروازتوک میرفته اروم ازجام بلندشدم گوش یه شادک دمیدر فهم یباصدا
توعکس هم  یوبه عکس خودمو مهرادنگاه کردم حت   یرو روشن کردم رفتم توگالر   یسرجام  گوش

بهم نداره دلم از شدت غم درحال    یحس  چیه دیفهم  شهیچقدرنسبت به من سرده م دیفهم شهیم
 خواب بود   یچشمام روببندم وبازکنم و بهم بگن همه چ خواستیبود دلم م دنیترک

 نیقیدارم !!! نیق یبهش  رهیگیکه جونم روم یقتیبود حق تی کابوس تلخ نبودواقع هی یچ چیه اما
 !!!!!  رمی میدارم که م

  دمیدارم جون م دینفهم  چکسیه  دینفهم سچکیجون دادم اماه هیو هر ثان ختمیصبح اشک ر  تاخود
توخونه  یادی ز یسروصدا دارشدنیخروس ها همه ب  یقوقو یوقوقول دیصبح با دراومدن خورش 

لرزون ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج   یباپاها دادیم یدازشاد یکه نو ییمادرجون بلندشدهمهمه ها
 و لب زدم  رانداختمیبود سرم روبه ز ختهیدورم ر شونیپر مشدم موها

 ر یبخ  ی_سالم صبح همگ 
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 که تولحنش مشخص بودلب زد  یجوابم رودادن مامان با حرص همه

 امشب جشن داداشته ها ی؟؟؟ ناسالمت  یدیپوش هیچ نی_وا ا

شد نگاهش کردم   لی تبد کهی باربه هزارت  نیهزارم یکه برا یکلمه داداش وحشت زده و باقلب  دنیباشن 
اما بدجور لحن حرف زدنم   دیمن وداشت که صدام نلرز ی م صدام نلرزه وانگارخدا هنوزم هواکرد یسع

 سردو تلخ بود  

 انشاالخوشبخت بشن  گمیم کی _لباسم چشه مگه ؟؟؟ تبر

 کردنیزم یزریبگم خوشبخت بشن انگار جونم و داشتن ر نکهیا

 داره  ی_رنگ لباسم چه مشکل 

 لب زد  مادرمهراد

 بخور!!! اصبحونهیدست وصورتتوبشور ب زمینکن!!!بروعز تشی_اذ

سردروبازکردم ومشت مشت اب   رابی شدم و ش  سیرفتم واردسرو سیدادم وبه طرف سرو سرتکون
واب سرد  رابی سرن روبردم ز شهیچندتامشت اروم نم  نیاما داغ دل من باا دم یسرد به صورتم پاش

با    رونی ب دمیکش  رابیاب شد سرم روازز سیکه کل موهامم خ ییتاجا ختیریبه سروصورتم م میمستق
  یملتهب کرده وسرخم بهم دهن کج ینگاه کردم چشما نهیزدم وبعد به خودم توا کبغض مسوا 

 اورد   یقلبم و به دردم شتریکردوبیم

جمع  کردم صورتم روبا حوله خشک   پسیخارج شدم وبرگشتم تواتاق موهام رو باکل  سیدرد ازسرو با
جون   زی کنارپدرمادرش مادر مهراد عز الیتوهال سفره صبحانه پهن بود ول  رونی و ازاتاق زدم ب کردم

 شستمن یکنار شاد زبودیخونه اون عز شهیدورسفره بودن باباهم که طبق هم ی وباباجون مامان شاد
خوردم تلخ بود وبدجور   یکردم وکم  کیروبه لبم نزد یچا  وانیرو کنارم گذاشت ل یچا وانیل یکه شاد

 وتااخرخوردم   دمیکامم روتلخ کرداما دست ازخوردن نکش

 جان سردردت خوب شد   یلی_شا

 کردم که ادامه داد  دنگاهیسوال وپرس نیمادر مهرادکه ا به
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 ی گرفتت حالت بده االن خوب نیماش روزیگفت د ی_ شاد

 کرده بود رو روبه راه  یهمه چ یشاد چارهیانداختم ب ینگاه مین یشاد به

 کنهیهنوزسرم دردم ی_اره بهترم ول 

 ی قرمز شده قرص خورد ادی_اره ازچشمات معلومه ازدردز

 _اره چندتاهم خوردم اماجواب نداده کالفه م کرده

  یدیخواب  شبی_اصالد

 _نه دردنذاشت بخوابم 

   یبخواب نهیحساب تنها راه خوب شدن سرت ا نی_خب باا

 بره ی_اماخوابم نم 

 که  شهیامشبم برات کوفت م ینجور ی_ا

االنشم که کنارتون نشستم دلم خونه دارم   نیمن من هم  دازدلیدون یم یحرفش قلبم سوخت چ  نیباا
  دمثلیمن باشم با اتونیباعث خراب شدن خوش  خوامیبگم نم یز ی چ تونمیغم اما نم نیاز ا پاشمی فروم
  م نفهمه دار یچکی نفهمه ه یچک ی تنها دردبکشم وه شهی بادردم تنهابسوزم ودم نزنم مثل هم  شهیهم

  ادی که نکنه خم به ابروشون ب دمیجون م

روجداکردم و به طرف   یاز نون بربر  یا کهیلرزون ت  یپرشده ام رو به سفره دوختم بادستا  یچشما
بخورم به زور نون روتودهنم گذاشتم وخودمومشغول خوردن    یز یتا چ شدیدهنم بردم امادهنمم بازنم

ساعت سفره صبحونه جمع شد ومن باغم از جام بلندشدم  وارد اتاق شدم که  مینشون دادم بعدن
 هم بالفاصله وارداتاق شد  یشاد

 شک کنه  ی _تواتاق نمون نذارکس

 نگاه کردم یدرد به شاد با
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  کنهیوسط وبرقصم برقصم که عشقم داره ازدواج م وفتمیب یانتظاردار  کارکنمی چ یانتظاردار  قای_دق
 ن یاره توا کنمیم یدارم توجشنش شاد کنمیودارم تماشام ستادمیواگوشه   هیومن مثل خر 

 ؟؟؟ یخوایوم

  ستی ن یاماچاره ا یکشیعذاب م یدار  دونمیم ینکاروکن یا دیشک نکنه اره با یکس نکهیا ی_برا
اونام مثل توباورشون نشده که    هیچ هیاصل قض  ننی چون همه منتظرن بب یبتون  دیبا یکن  دتحملیبا
شک   نیشترازاینذارب  یدلخور  یومد یهمراه مان نکهیتو به خاطرا  کننی ؟؟اونافکرم هیماجرا چ قتیحق
 شی با سکته کردن مامان وات  یاونا مساو دنیفهم هیچ هیتابفهمن اصل قض  ربشنیگ یوپ کنن
 که نشه جمعش کرد نکن  یپس توروخداکار  یشناسی توسط باباست توکه خوب بابارو م دنتیکش

از غم   هیازهمه گفت اما ازدل من نگفت نگفت که داره هرثان یشاد  نیبارفتنش افتادم روزم  رفت
 شهیگفت مثل هم هیفقط از بق  رمی مینگفت دارم م  دمیدردجون م  نینگفت که دارم ازغم ا پاشهی فروم

 !!!! هیمهم بودن بق هیفقط بق میمن واحساسم مهم نبود

که قراربودامشب بپوشم رو باکاور   یروبازکردم لباس پشیبلندشدم به طرف چمدونم رفتم و ز  ازجام
  یشده با شلوارجذب وحوله هرچ ی پولک کار  یسرخ اب  ری زحری شوم هیدر اتاق  زی کردم پشت او زونیاو

  م ردحمابود به طرف حمام رفتم وا میون۱۱الزم بود برداشتم وازاتاق خارج شدم به ساعت نگاه کردم 
سوخت اما مقاومت کردم   ی بابرخورداب داغ به تنم تنم ازداغ ستادمیاب داغ ا ردوشی شدم و ز

  دتحملی پس با کنمی که امشب حسش م هیازدرد یدردش کمت یداغ نیا ومدمین رونیب  ردوشیواز
االن  نیهم  غی ت  نیکه تودستم بود نگاه کردم باا یغیبه ت ختمی اشک ر صدایکنم موهام روشستم و ب

تحمل   دیخودمو قلبم و نابودکنم با  نیشترازایدبینبا نکاروکنمیدایروتموم کنم اما نه نبا یهمه چ تونمیم
درد مثل سرطان توکل   نیا کنهی دردباهمه شون فرق م  نیکه تحمل کردم اما ا ییکنم مثل تمام دردا

روتنم کردم   امتنم روشستم و ازحمام خارج شدم لباس کنهی وجودم پخش شده وداره ذره ذره نابودم م
جز تحمل    یچاره ا چیاما ه  شترگرفتیقرمز دلم ب  یچشما دنیباد ستادمیا نهی ا یوارداتاق شدم جلو

 کردن نداشتم

ازاتاق خارج سدم به ساعت نگاه کردم  جمع کردم کصورتم روخشک کردم و  پسیبا کل   سیموهامروخ 
 لبخندزد  دنمیالبادیبود ل کیرب به  هی

 شگاهیارا میبر  دیکه ساعت چهاربا مینهاربخور میسفره بنداز ای باشه ب تی _عاف
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برنج  ی کم میوسرسفره نشست میدیظرف هاروچ می رو باغم تکون دادم و سفره ارو پهن کرد سرم
من به  چوقت یو مشغول خوردن شدم همه تعجب کرده بودن اخه ه دمیوخورشت فسنجون کش

بدم ازامروزبه بعد احساس من    دانجانشیبا ادیکه بدمم م یز ی اماازحاال ازهرچ زدمی فسنجون لب نم
فقط به ظاهر   ستمیزنده ن گهی نداره ازامروز من د یت یاهم چیه خوامیکه من م  ییزایمن چ قیعال
 ره یمیم شهیهم یم اما روحم برا  هیربقکنا

 میکه تموم شد طرفاروشستم بعدتموم شدن ظرفا ازاشمزخونه خارج شدم ساعت سه ون غذاخوردن
 بود به طرف اتاق رفتم وارداتاق شدم 

 

 لب زدم شدیکه داشت اماده م یشاد دنیباد

 ی ایالبی_توهم قراره بامنو ول 

 _اهوم

تنم کردم   دیکارشده بود روباشلوار سف  ونیپاپ   ناشیبلندم رو که رواست ییومی دادم ومانتول سرتکون
 گفتم یانداختم کاورلباسم روتودستم گرفتم روبه شاد  ییوم یروموهام شال ل

 ندارم  گهیرود  یکی نی!!!تحمل ا یخواب باشه شاد ی _کاش همه چ

 ستادیاماده کنارمون ا الیکه ل مینگاهم کردوبه همراه هم ازاتاق خارج شد باغم

 که اژانس دم دره می_بر

وبه همراه هم  ستادمیرفتم کفشام روپام کردم و کنارشون ا  نیخونه پا ینگفتم وباغم ازپله ها یز یچ
کردم در جلوروباز  یحرف چی ه یدر بود ب  یجلو یمشک  داژانسیپرا نیماش میخارج شد  اطیازح

شدن وسالم   نیباهم سوارماش   یوشاد  الیبه راننده هم سالم نکردم بعداز چندلحظه ل یونشستم حت
  نکهیداشتم حس ا یدرسکوت حرکت کرد حس خفگ ن یرو گفت وماش شگاهیادرس ارا یشاد ردنک

  دم یکش نیپنجره اروتااخرپا  شهینفس بکشم ش ذارهیونم دهیگلوم رو تودستاش گرفته وفشاره م یکس
که  یکردم بغض یاما باگازگرفتن لبم سع دیاشک توچشمم دوباره جوش خوردی بادسرد به صورتم م

توگلوم  شترچنگالشویهرلحظه بغضم ب تونستمینم شدیرومهارکنم امانم  شدیترم  گهرلحظه بزر 
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که شوهرش تازه مرده   میس ک هیشدم شب ادهی پ نیبا غم واجبار ازماش  شگاهیارا یجلو  دنیبارس   دیکشیم
 یاون داره چ فهمهی نم کنهیدرکش نم چکسیازدواج کنه ه عی سر دیاداب ورسوم با هیامابه خاطر 

 ان  گهیزدیچ هیتوفکر   هیجداشده و بق   شقشاون ازع کشهیم

سالش باشه ۳۰خوردیکه م یسالن مجهز وبه روز روبه دخترجوون  هی میشد  شگاهیواردارا هرسه
 لب زد یشاد دنیکه باد میوتوپروخوشگل بود سالم کرد

 نیبه موقع اومد دی_خوش اومد

 که لب زد میشده نشست دهیچ یها یصندل یرو

 ن یاماده ش نی نیبش نیا یب  نیاماده بش نیخوای _خب اول کدومتون م

 نگاه کردم که لب زد  یشاد به

 پاشو    یلی_شا

ختم وبدون حرف رفتم پشت پرده عوض کردن لباس لباسم رو  اندا یبه شاد یودرمونده نگاه  خسته
  یکم وکم  یل یداشت البته خ نیچ  یکرب وکم  هیپوربودوبقی بلند که باالش تا قسمت شکم گ راهنی باپ

رفتم وروش نشستم چشمام روبستم که   یهم ازپشت دنباله داشت روتنم کردم وبه طرف صندل
 بودلب زدم  دنشیکه  هرلحظه امکان ترک یصورتم شد بابغض   کاپیمشغول م

  رباشهی ونفسگ ظیغل شمی_ارا

 لب زد  میساعت ون کیتکون دادومشغول کار روصورتم شدبعد  یسر 

 ابازباشه یکنم  ونی_خب موهاتون وشن

   دی_همه اش رو صافه صاف کن

 _باشه 

 روشونه کردوباسشوار صاف کرد ولب زد  همه موهام اول

 ی دار  یخوشگل وپر  ی_ماشاال چه موها



 عشق  ینجوا

356 
 

ساعت که موهام کامال  کینگفتم که مشغول اتوکردن موهام شدوبعد یز یسرتکون دادم وچ  باغم
سمت راست تا سمت چپ رو بافت زد و  یموها یتل از کنارجلو هیصاف شده بود به شکل 
 دراخرتافت زد ولب زد 

 ادیخوشت م  نی_پاشوگلم بب

  بیتنم بود وعج پی لباس ک ستادمیا یقد نهیا یلرزون ازجام بلندشدم و روبه رو یرمق باپاها یب
روبامهارت خط چشم  میدرشت مشک یتضاد داشت به صورتم نگاه کردم چشما دتنمیباپوست سف 

  یمشک یدود هیپرپشتم بامهارت حالت داده بود سا ی رو توموژه ها  ملیر دی پههن و دنباله دار کش
بود گونه هام رو با رژگونه   رکردهیپاچه گ بیروپشت چشمام به اندازه زده بود وچشمام روعج  یلیاکل

پررنگ بود   بیساعته روبه لبام زده بودرنگ  لبام عج ۲۴ ع یبود رژ لب پررنگ قرمز مات ما دهیقرمز کش
بود رو لخت لخت کرده بود وبامهارت به صورت  تل   رزانوهامیصاف بلندم تاز ی!!!موها یخواستن

 بافت موهام زده بود  یقرمز تو  دیتل مروار هیازپشت بافت زده بودو 

بود که  یهمون خواستمیبود که من م  یهمون یبه خودم نگاه کردم همه چ نهیحسرت وغم توا با
عشقم؟؟؟هه   ی؟؟؟برایک یم ؟؟؟؟براانقدر نازوتودل بروشد  یچ یامشب برا یدوست داشتم اما نه برا

اون   ارهینم ادشمیبه  یاونقدرکمرنگ بوده که حت شیتوزندگ یل یشا نهیب ینم یا  یلیعشقم امشب شا
چشمم اومد   یجلو یقبل  یان عروس کیازتصورش سوخت!!! گرمیعشقش !!!ج ه یکی رهی فقط خ مشبا

 ؟؟؟؟یو شوق وذوق اماده شدم امااالن چ یچقدر با خوشحال 

 باذوق گفت  الینشستم که ل یصندل یرومشت کردم ورو دستام

 یخوشگل شد یل یخ ی_وا

 کرد یکه لبخنداز صورتش رفت وفقط نگاهم م دید یتوچشمام چ دونمیشد نم  یکی بانگاهش  نگاهم

چقدر   دونم یکردم نم  هیوخون گر ختمیاشک ر ختیری که اشک م  یروبستم و تودلم بادختر  چشمام
که درست کرده   ییوموها شیکارشده وارا   یبنفش کوتاه پرنسس راهنیپ هیبا   الیل دمیگذشت که د
 ولب زد ستادیبودجلوم ا

 _خوب شدم 

 زور سرتکون دادم به
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موهاش   یکم وساده وفقط جلو ششیتنش بودنگاه کردم ارا  یرنگ ییمو ی که لباس ل یشاد به
خارج   شگاهی از ارا هیوبه همراه بق  دم یمانتوم روپوش  شگری باحساب کردن دستمزدارارودرست کرده بود 

نبودم   الی ول  یکنار شاد گهیحرکت کرد د  نیوماش میبودسواراژانس شد شگاهی اژانس دم در ارا میشد
بودم وبغض توگلوم بزرگ وبزگ   رنیمیکه امشب م  ییغرق تمام ارزوها یکنارشون بود ول  ممجس
حکم با   یاجرا یبرا برنشیصبح م  یرودارم که توزندان منتظرحکم و دم دما یحس ادم شدیترم

 یشاد دن یکاخ بود وبزرگ تمام تنم شروع کردبه لرز ه یکه شب یخونه سلطنت  دنیود  نیتوقف ماش
بودم   نیشدن ومن هنوزداخل ماش ادهی از در سمت چپ پ یوشاد الیکردل ینگاهم م ین بااسترس ونگرا

  یفلج شده بودم پام حت نی کردم پام رونتونستم بذارم پا یوبازکردم اما هرکار در سمت خودم ر 
  یب یپاها یلرزون وسردم رو رو یوحشت زده به پاهام نگاه کردم و دستا کردی انگشتاش حرکت نم 

 رلب زمزمه کردم  یو ز دمیجونم کش

درد  ن یکردن ااره قسمت  دی باش کی باهام توش شر  نیخوایدرد انقدر بزرگه که شماهم نم نی_ا
مثل هربارکه من  ستین یچاره ا یتحمل وسخته ول  رقابلی که فکرشوبشه کرد غ یز یچ  شترازاونیب
که دوست دارم بازم محکومم محکوم به   میزیمحکوم به ازدست دادن اون چ ایدن نیدادگاه ا یتو

 ومرگ ارزوهام!!! ادنازدست د

که ام اس  یپاکش کردم ومثل کس  عیرسوانشم سر نکهیا یبرا  دکهیقطره اشک روگونه ام چک نیاول
شدم و به طرف در باز کاخ روبه   ادهی پ نیالازماش یول یوباکمک شاد یحرکت کنه به سخت تونهیداره نم
و داد از   غیج یصدا  شدیشترمیو لرز تنم ب شدیجون ترم  ی ب داشتمیکه برم یپاهام باهرقدم میروم رفت

سربه  یبزرگ با درختا  اطیح هی  میشد ینبود وارد کاخ پادشاه  یقلبم گوشمو کرکرده بود اما چاره ا
بودم هرکس که  دهیشن  کردمی مرگ روبه وضوح حس م یرنگارنگ بو یوپرگال دهیفلک کش

 بگه واالن انشیزبون بازکنه وبه اطراف تونهینم یول شهیم یبهش وح  شیهفته پ هیاز رهی خوادبمیم
 نیدفعه ا نیحرف بزنم ا تونمینم  یول هیزمانش ک   دونمیکه م  یمن همون حس ودارم حس مرگ

 خوردش نکنم   نیشترازایکه ب کنهیکه مهرسکوت به لبم زده قلبم التماسم م ستیخدان

که دورش مهمونهانشسته بود غم قلبم   دیگردوسف یزای مخمل کرم وم یها یصندل  دنیباد
کرده  شیبودوارا دهیپوش ی رنگ مجلس  یر یان که کت دامن شمام دنی صدهزاربرابرترشد باد

 ستادم یکنارشون ا میکناربابانشسته بودوبرامون سرتکون داد به اجباربه طرفشون حرکت کرد
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 دونستنیکاش م  کشمی دارم م یچه درد دونستنیکاش م زدی م شی اتلبخندرولب هردوشون قلبمو
  دادنیم میودلدار

 نمیاشاره کردبش یهم بازنشد شاد یسالم خشک وخال  هی یبرا یحت  زبون

 که مامان لب زد نمیدادم وخواستم بش سرتکون

 نیبعدبش  اری _مانتوت رودرب

گذاشتم ونشستم بابا   نمیبش خواستمی که م یمانتووشالم رودراوردم و پشت صندل دیلرزیم دستام
 نگاهم کرد

 ی ل یشا ی_خوب 

وحشتزده به  غی سوت وج یکه باصدا دادمیم رونی درد بکردم اروم سرتکون دادم نفسام روبا نگاهش
درشت   یوپرش مخصوصاچشما ده یوصورت کش فیدختر همسن وسال خودم اندام ظر هیکه  ییجا
  یلیهمرنگ چشماش کارشده اکل  راهنیبود  پ  یبه رنگ شکالت  یکه معلوم بود مصنوع  ییموها شیاب

شکل رز    یکرده بود به طرف مهرادکه بالبخند دسته گل حالل  باترشیز  ونشیوشن  شیاتنش بود وار
باهم دست دادن و   کردیبودنگاه م ستادهیکه روبه روش ا یقرمز تودستش بود وبالبخند به دختر 

  غیبا سوت وج دکهیتپ یوقلبم نامنظم م رفت ی م یاهیداد چشمام س لیدسته گل روبه به عشقش تحو
گذاشته بود نشستن اخوند شروع کرد به خوندن  ینگ دریاط مبل ال شکل سف ی که اول ح ییسرجا
 تابتونم بغضم رومهارکنم  دادمیدستام رومشت کرده بودم و لبام روبهم فشارم غهیص

 اهلل حاج اقا همه سکوت کردن بابسم

ماهه راقرائت   کی غهیباکسب اجازه ازپدر عروس خانوم ومادر اقاداماد ص می_بسم اهلل الرحمن الرح 
 کنم یم

سردم بود حس   خوندیمن اشهدمرگم روم یانگار برا گفت یم یهرکلمه ا غهیکردبه خوندن ص  شروع
 م یدیتووجودم رخنه کرده بود که صداش روشن  یدیشد یسرما

ده سکه طال  هیبا مهر  یر یمهراد ام  یشمارابه عقدموقت جناب اقا  لمیاوکیمنان ا  اسمنی _عروس خانوم 
 اورم یدرب ماه کیبه مدت 
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 جمع بله   یبزرگترا هی_بااجازه پدرومادرم وبق 

که خلوت بود رفتم ونظاره گرشون شدم چشمام   ییبله به زور ازجام بلندشدم به طرف جا دنیباشن 
بله مهراد مثل چاقو توقلبم فرو رفت دستام رو   یروگونه ام که صدا   دیروبادردبستم و اشکم چک

  ددوومیتاسربازنکنه با  کردمیو بغضم رو کنترل م زدمیست م باالاوردم و شروع کردم به دست زدن د
 !!!!! دیبا کردمیوبعدتموم م رفتمیم رونی نجابیازا دیبا اوردمیم

 اروم برگشتم سرجام که مامان بالبخندلب زد  یشاد باقدما کیموز دنیباشن 

 _پاشوبرووسط 

نگاه کردم   یکنم به شاد یشب مرگ ارزوهام مرگ عشقم  برقصم وشاد خواستی کردم ازم م نگاهش
 بهت زده نگاهش کردم  الیشدن دستم توسط ل دهیکه باکش

 وسط   میابری_ب

 نه تکون دادم که بااخم لب زد  یروبه معن سرم

 گهیادی _توروخداب

ه اشوازدست  بچ یمادر  یکنم مگه وقت یبرم و شاد خواستنی چراازم م کردنیچرا درکم نم  تونستمینم
ازوجوداون مادررفته منم  یم یکن نه چون ن  یتفاوت باش و زندگ یبهش گفت ب شهیاروم دهیم

  یبله مهرادازدست دادم وجزنگاه کردن کار  دیازوجودم رومن کل وجودم رو باشن  یم یازدست دادم نه ن
   ومدیبرنم زدستما

 اشاره کرد بلندشم یشاد

ماو   یخونوادگ  یالیرقص که از فام  ستیرو تودستم گرفتم وازجام بلندشدم و به طرف پ  الیل دست
کالفراموش   کردمیاشاره کردشروع کنم حس م  الیکه ل ستادمیرقص ا ستیبود پرشده بود توپ اسمنی

  دیبفهمه نبا  دیلحظه چشمم افتادبه مهرادکه نگاهش به من بود نه نبا کیبلدبودم  دنیکردم رقص 
فوق   کی شد موز  یخوردشم اهنگ عشقم عمادپل نیشترازا یب  خوامیبوده نم ی م بهش چ حس بفهمه

که تودلم بود  یاندازه غم میرقصیم  الیوبا ل دنیبود شروع کردم هماهنگ اهنگ رقص یالعاده شاد
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  رونیب  نجابرمیوبس اما مجبورم مجبورم ته مونده غرورم رو حفظ کنم تا ازا  دونستیروفقط خدام
 نه یمهرادخوردشدنمو بب  نیزاشترا یب  خوامینم

وتظاهرکردم شادم اما عزاداربودم    دمیخارج شم رقص ستیازپ نکهیشدو بدون ا  یپل یادیز یها اهنگ
ساختن   یحت گهید گهید یکیاره سهم  گهید یکیشد سهم   شیپ قهیچنددق ن یکه هم یعزادار عشق 

 هم ؛گناه بود گناه   میفانتز یاهایرو

که  میسرجامون نشست میکرد ی عروس وداماد خال یروبرا  ستیانتخابم پ  ییشدن اهنگ تو  یباپل
نگاهش مشخصه  دازطرزیولبخندازته دل مهراد  رودلم سوهان کش دنیعروس شروع کرد باناز رقص

 چقدر عاشق عشقشه 

  دونمیمن دمش یکجا د دونمینم ی که حاالشده زن مهرادنگاه کردم چهره اش برام اشنابودول  یدختر  به
   اددارمی جزبه جز چهره اش رو دمشیمطمئنم که د یکجاول

  دنیشد و عروس ودامادباهم رقص یپل یعروس اهنگ بعد یتک   بعدرقص

 نکهی رولبم نشست هم یلبخندتلخ تراز زهر  هیهردوشون ازته دل و واقع یشاده لبخندا چقدر
 ازداشتنش محروم باشم  شهیهم  یاگه برا  یحت میلبخندرولبش من راض ینجور یا نکهیخوشحاله هم

 گهید دنیرقص  الباهاشونیبعدرقص دونفرشون فام کردمی پرشده نگاهشون م  یباچشما دیلرزیم  لبام
ازجام بلندشدم وبه همراه  ع یسر میباباگفت بر یبرم تااخر جشن سرجام نشستم وقت تونستمینم

رف خونه مادرجون حرکت  کمامان هم سوارشدن وبابابه ط یشدم که شاد نیباباسوارماش 
 مارو دم خونه رسوندوخودش رفت  قهیکردبعدازچنددق

Part_111 

دستم  یخوابوندنم سرما خی تو کردمی حس م دیلرزیشدم و تنم بدجورم  ادهی پ نی جون ازماش یب
 دستم وتودستش گرفت با بهت لب زد یبا استرس ونگران یکه حدنداشت شاد ادبودی اونقدرز

 _حا...حالت خوبه

 کردم  نگاهش
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  کردیراه برم قلبم دردم تونستمینم میبهش زدم و واردخونه شد یبابغض لبخند  دیحالم وفهم ازنگاهم
پله ها باالبرم   نیبتونم از ا دیقلبمو بشکنم پس با نیشترازا یب  تونمیاالن فروبپاشم نم تونستمیاما نم

زانوهام ازشدت درد و غم   تمپله اروباالرف نیپاشنه بلندقرمزرنگم رو ازپام دراوردم اول یشابتونم کف دیبا
 طرفم مامان دستموگرفت وگفت  دی دودو یکش  یفی خف غیج  یتاشد و افتادم شاد

 هو ی شدی_چ

 زدم  یلرزون بلندشدم لبخند تلخ یو باپاها دم یمامان نگاه کردم دستش رومحکم چسب به

 چرا دونمیرفت نم  جی_سرم گ

 نهیواسه هم ی_برو بخواب خسته ا

بزرگ گذشتم    وونیمکث باالرفتم ازا  یروهم باکم یبعد یدادم واروم پله دوم روباالرفتم وپله   سرتکون
سوخت کاش منم مثل  شتریمامان جون وباباجون که خواب بودن قلبم ب دنیوبه طرف اتاق رفتم باد 

   دمیخواب یاروم م  نایا

 مرگ   هیطوالنخواب به  هی

باشلوارجذب پام   یدمشکیسف کی تون هیلباسم روبازکردم و پی دراتاق روبازکردم و وارد اتاق شدم ز اروم
دادم لبخند   دنیزانوهام گذاشتم وبه اشکام اجازه بار یکردم گوشه اتاق کزکرده نشستم و سرم رو رو 

از قلبم   کردمی حس م زدیم چنگ مبه دل  اسمنیبانازوعاشقانه   یمهراد جلوچشمام بود وبدجور نگاه ها
 قلبم بود وبس  هیکه ازسوختگ  یدود رونی ادبیدود م

 شد  یجار   شتریروچنگ زدم و اشکام باسرعت ب  موهام

 یحت گهید ی عنیتموم شد  یراحت  نیتموم شد به هم یعن ی ا یخدا دیکشی رمی بدجور ت دوقلبمیلرزیم  لبام
 حق نگاه کردن بهش وندارم حق ندارم براش قربون صدقه برم   گهید یفکرکردن بهشم برام گناه حت

خط چشم پخش   رمز ی و یاشک یبه چشما ستادمیا نهیا یهق وحال ناجور ازجام بلندشدم وجلو باهق
 که روصورتم بود با پوزخندنگاه کردم  یشده و رداشک

 هق هق خفه لب زدم توصورتم با  دمیمحکم کوب هیرگری ز وباززدم



 عشق  ینجوا

362 
 

 فکرشم ازت گرفت  یحت  گهید ریربم ی _بم

دردوتحمل کنم همونانشستم سردم بود   نیا تونمینم  تونمینم شمیم وونهیخدا دارم د سوزمیم دارم
دفعه ازش گرفتن نابودشده  هیرو    شیکه تمام زندگ یتوخودم جمع شده بودم و مثل کس  نی مثل جن

 نابود   ی واقع یبودم به معنا

  دیدردمو ساکت کنم نبا خوامی نم گهیدرد قلبم داغون ترم کرده بود اما د دیبار یواشکام م  دمیلرزیم
امشب جون دادن من شروع   نی ش جون بدم ازهم هیهرثان  دیبا رمی که بم یدردام وساکت کنم تاروز 

 شد 

  یرفتن به خونه  نداره مثل بچه ا یبرا یوراه رکردهیگ ابونیخ  یف توبر  یکه تو یمثل کس  دمیلرزیم
که پدرمادرش ازعمد ولش کردن ودرواقع سرراه گذاشتنش اون تنها   دونهیکه گم شده البته درظاهر نم

  مادرشو کنهیم هیگر ترسهیکه به خودشونم رحم ندارن تنها مونده م ییشهرپرادم ادما  هی ونیم
که  هیزیرحم ترازاون چ یاب یتنها و دن یوخودش تنها مونهیخودش م  کنهینم داشونیاما پ  زنهیروصدام 
افتاده که  یکه الوده شده الوده به خاطرزنده موندن توراه  ادیبه خودش م یفکرشم کرد وقت یبشه حت
زنده  یبرا ورشدکه خونواده ش اونو ول کردن مجب یاما مجبورشده مجبور از وقت  خواستهی هرگز نم

 نشه  دهی وندن گرگ بشه تادرم

  چکسیه  کردمیم یروازدست داده عزادار  رخوارشیکه بچه ش ی روبادربسته بودم ومثل کس چشمام
 باشه   دهیکه دردم وکش فهمهی حالم وم یدرکم کنه فقط کس تونهینم

 چشمام روبازکردم  حالی روبازوم ب یدادن دست باتکون

 دمیصورتم د  کیرونزد یوحشت زده شاد یچشما

 حالت خوبه  یلیرضا !!!شا اامامی_

  دهیروم ی چ ی سوخته معن شیدرصدر بدنش توات ۹۰ که   یکس یکردم خوب خوب بودن برا نگاهش
  یتموم شدن دردناش  یفقط مرگه مرگ برا  کنهیخوب م یکه حالش رو کم  یز ی ؟؟؟اون لحظه تنهاچ

 پاشن  تازه نمک ب ی تفاوت که رو زخم سوختگ نیدردمن مثل همون ادمه باا یازسوختگ

 _سردمه
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 هی واریازکمدد یوار یطرف کمد د دبهیبود باعجله ازکنارم بلندشدو دو نیکه تونستم بگم هم یز یتنهاچ 
شد  شترسردممیب چیبرداشت وروم انداخت اما گرمم که نشده یپتوگلبافت  بزرگ دونفره قهوه ا

 یسرماگرمم نشدبلکه رنگ هم روم انداخت اما نه تنها  یکه پتوگلبافت سورمه ا دیفهم دنمیازلرز
وحشت کرده بود ازچشماش   یزدن بود شاد  خیتموم وجودم درحال  کردمیشد حس م شتریوجودم ب 

  چینداشت ه یاثر  چ یه یول  نداختیرنگارنگ روتن سردم م یکامال مشخص بود پتو ها
قلبم  رهیگیازقلبم ناشئت م شدیوجودم که گرم نم یکه روم بودنبود سرما یی!!!مشکل ده تا پتوهایاثر 

 بود از دردرفتن عشقم   همنجمدشد

زدم وچشمام روبستم  هیرمق سرم روبه شونه ام تک  یام خسته وب دروگونهیزدم واشکام چک  پلک
 شد یجار  لی واشکام مثل س

 لب زد  ی چشمام روبازکردم که کنارم نشست وبا نگران  حالیمامان ب  بااومدن

 شدهی_چ

 مامان  ستیصبح حالش خوب ن_فکرکنم سرماخورده از  

 باحرص نگاهم کرد ولب زد  مامان

   یبود ینطور یهم تی ازبچگ یزن یبه حال خوشمون گندم شهی_هم

چشمام روبستم وبا   دیکه مامان هم زد مثل چاقو قلبمو بر یطرف حرف  هیکه توجون وروحم بود یدرد
 زدم   کردلبی م ینی که توگلوم سنگ یبغض

 _حق باتوئه مامان من مزاحم تو خونوادتم ت 

ام حق  بهی اضافه ام تو جمع شما غر یمن تو جمع سه نفره تو بابا وشاد یبه اسم من ندار  یدختر  و
که باوجودم   خوامیمعذرت م کشمی که دارم نفس م خوامی!!!معذرت م خوامیباتوئه مامان معذرت م 

 خوام ی معذرت م  شهیبدم تی گکه باوجود من حال زند  خوامیمعذرت م  دمیعذابت م

 با قلب که پرازدردبود چشم بستم ورومو ازشون گرفتم   ختیری مهابام یو اشکام ب  گفتمیم

  الیخ  یحت گهید نکهیازا دمیچی پیکه توجونم بود به خودم م یمثل مارازدرد ختمی واشک ر ختمیر اشک
 با مهرادبودنم ازم گرفته شد 
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 یاالی اونهمه خ یوببوسم چطور  رمی کسشو توبغلم بگع  تونمینم یحت گهیچطورباورکنم که د خدا
   یرنگارنگم رو فراموش کنم چطور 

همه   یبه جا دداشتمیام هیفقط  امنیدن نیتوا نمی نذار روزو بب نمی بب دیتوروخدا نذار طلوع خورش خدا
خنده  گهیاونم ندارم د گهیاما د رسمی به مهرادم نکهیخوش بود ا یز یچ هینداشته هام فقط دلم به  ی

  یحت گهید یکیسندخوردبه اسم  شی هاش اخماش چشماش اخ چشماش حرفاش صداش همه چ
کنم نذار    یمهراد زندگ یایبدون رو تونمیمن نم یدونی بهشم گناه نذار گناه کنم نذار توکه م کردنفکر 

 و  دست برداره تورخدا بهش بگ دنیصاحاب بگو ازتپ  یقلب ب نی گناه کنم وخودت به ا

رفتم   فمیباتن لرزون ازجام بلندشدم وبه طرف ک   دیلرزیو تنم م  دمیچی پیمارازدرد قلبم به خودم م مثل
قرصم رو بازکردم همه قرصام رو بازکردم ومشت دستم پرشد از قرص   سهیروبازکردم وک  فمی ک پیز

  برهکردم و گذاشتم همه ش رو اب ب  یشدم مشت قرص روتوتوالت خال  سیازاتاق خارج شدم واردسرو
شب اومده بود نگاه کردم   یاهیس یصبح که جا دهیخارج شدم وبرگشتم به اتاق به سپ   سیازسرو

 روگونه ام  دیواشکم چک 

توهم منو  یحت  یو چشم ازم گرفت یمنو فراموش کرد یتوهم ازم روبرگردوند ی باشه حت  تادی ایخدا
 مثل همه   یپس زد

نگاه  یبابازشدن در چشمام رو به دردوختم به شاد  داد ینداشت و صورتم روغسل م  یتموم  اشکام
 کردم که باوحشت به طرفم اومد

 دکتر   میپاشو پاشو بر شبهی_حالت بدترازد

  یمعجزه شد و تونست دیشا یوتراپیزیبروف  گنیکه قطع نخاع شده وبهش م یکس  کردم مثل نگاهش
   یراه بر 

 زدم ولب زدم   پوزخند

 _دکتر ؟ 

 ی ر یاروم بگ کمی بده  یز یچ ییدارو هی می_اره دکتر بر

 دم یکش یجگرسوز  اه
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پاشو برو به  یدونیخوب م نوی توکه ا یچ یدادباه نشیتسک شهینم یچ چی _دردمن ناعالجه باه
خداهم   یحت  یدونیبشه م میزی حرفام که بخوام چ نیبرس نگران نباش من سگ جون ترازا  تی زندگ
 کنه خالق منه  خوادقبولینم

 شک کنن  یز یبه چ هیبق ترسمی!! مترسمیم  یلی_شا

 نفهمه یز یچ میتهران که کس گردمیامروز با اتوبوس برم نی _پس من هم

 میمحضر عقدشون شرکت کن میبر  دیو با شهیعقدشون انجام م یاخرهفته کارا یدبرگردی_نه نبا

و دردناکه تمام    قیعم یوبدجور  ومده یکه هنوزخونش بندن یزخم  دنیکردم رو زخمم نمک پاش  حس
 تنم به لرزه افتاد  

 هقم شروع شد  هق

نکنه   شهیم گهید یکیعشقم  عشق من داره سهم   نمیبرم بب تونمیطاقت ندارم نم گهید تونمی_نم
که  یز یچ نهی برم بگم عروس رفته گل بچ خوادیمن برم براش قندبسابم هانن دلتون م خوادیدلتون م

که اون  نهیاما فرقش ا نمی ارزوداشتم من کنارش باشم ومن بگم بله ارو حاال تک تکشو بب شهیهم
 ستمیاون که خانوم خونه اشه من ن ستمیمن ن شهیاون که عروسش م ستمیمن ن گهیکه بعله م یکس

   تونمیبخدا نم

 امکان داره  نیا رونیب  ارمیام رو بشکافم و قلبموب نهی خودم س  نیخوایم ازم

که خواستم داغ  ییایزی حسرت همه چ شهیشد چرا هم گهی د یکیمال  شهیخواستم هم یچرا هرچ  چرا
 شد رودلم چرا 

 کهی آتوئه کوچ هیکه مادرمهراد دنبال   یدونیم کننی وگرنه شک م  یباش دیبا ستین ی_چاره ا

 موهام چنگ زدم  به

طبقه  ستی برج ب هیکه دارم خودمو از  یخودم باعقل  یگیم یدار  ؟یشاد یخوایم  یازم چ یفهمی_م
درانتظارمه اما  یبدونم چ یعنی نکاروبکنمیمرگ محض اما ا دونمیم  نکهیباا نی پرت کنم پا

 اونکاروانجام بدم 
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 کردن  سیصورتم وخ   اشکام

   مونمی وم سوزونمیباشه من خودمو دلمو م  دیشیم یراض ینطور ی_باشه اگه شما ا

 بگه که لب زدم  یز ی چ خواست

 رم ی _فقط دست ازسرم بردار بذار تنهاباشم ولم کن بذار به دردخودم بم 

 ی ز یچ ای دارو  ارمیبرات ب یخواینم  یز ی_چ

 _نه 

 دادو ازکنارم بلندشدوبدون حرف ازاتاق خارج شد   سرتکون

 کردم   یروبرداشتم واهنگ مهراب بانو روپل میگوش

 کرد ؟ آره رفت  ولت

 دونمی؟ م یداشت دوستش

 که  نیهم خوب بود با

 دونمیم نهیا

 با هم میفرق داشت یل یترکت کرد , خ چرا

 بود نیفرقمون هم  قای, دق یکه عاشقش بود تو

 ؟ تو حافظه ام نه  یدار  یز ی چ ازش

 حرف  هیقول  هیصدا   هی یادگار ی هی اما

 دوست دارم  ایمن اندازه تمام دن   یدون ی, تو که م عشقم

 که کنمیموقع من تو رو ترک نم  چیه بعد

 که رهی گیقلبم نم یتو رو تو یجا چکسمیه بعد
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 ی عنی رهی گیجاتو نم چکسیه

 ههههههه  وونهید

 معرفت هنوزم عکساتو دارما  یب

 صدات هست  هنوزم

 دمش یروز گوش م  هر

 کثافط  دهیتو رو م یهمه لباسام بو هنوزم

 پدر مادر  یب یخود توام ا با

 رم ی کاش سرطان بگ یا

 بسوزه به حالم دلت

 کاش  یا شمیپ یبرگرد

 رم ی بغلت بم یتو

 شمیکه تنها نم دونمیم حداقل

 بدن شویکاش جواب آزما یا

 یستین گهیماه د شی ه شبهم بگ دکتر

 ابون یکاش اصال برم تو خ  یا

 ی شکیبزنه بهم نفه ه نیماش ی

 ی جون بدم آخر نرس  ییتنها مارستانی تخت ب یکاش رو یا

 کاش تو دعوا چاقو بخورم  یا

 یبزنم دادم نرسه به کس ادیفر
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 رفت یگیمادرم م نیکاش نفر یا

 شدم ینم داریصبح ب  دمیخواب یم شب

 دم یدیتو رو نم  چوقتی کاش ه یا

 شدم یعاشق نم  چوقتی کاش ه یا

 کاش  یا

 دن یعربده کش قامیرف

 کنم  داشیشهرو گشتم تا پ  کل

 یجدامون کرد روز  یروز  هیرو که  یکس همون

 یمن بود یکجا با بانو یعوض گفتم

 تنهام  یل یخ  یلیروزا خ نینگم برات ا گهید

 یز ی پرت ینگم برات ازجا یضی برات از دکتر و مر نگم

 

 مامان اهنگ روقطع کردم که باحرص لب زد  یباصدا

  یبدن درددار  یکن ی م هی_چراگر

 مثبت تکون دادم  یروباکف دستم پاک کردم وسرم روبه معن  اشکام

 ی شیبخواب بهتر م کمی بخور  ارمیخب االن برات قرص م لهی_خ

وعاطفه   شهیم مادرانگران هیاونم مثل بق ستین یام مادرمم ادم بد دروگونهیکردم اشکم چک نگاهش
  دمیوجودمنه !!!منم که با وجودم ازارشون م یمقصر اصل   گهید چکسیداره مقصر نه مامان نه بابا نه ه

 نیا رندا  ی خوب  یزندگ یل یاونابدون من خ زنمی وبهم م  شونیوخوش دمیمنم که باوجودم عذابشون م
 وبهم زدم  شونیزندگ یمنم که همه برنامه ها 
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  یوپرغصه ا قیدادم و اه عم  هیوارتکیرو بابغض تکون دادم که ازاتاق خارج شدم سرم روبه د سرم
درد وعذاباراحت شم همه بارفتنم    نیازتمام ا رمی بم شهیم  یچ وفتهیاالن قلبم ازکارب شدیم یچ دمیکش

 همه  شنیخوشحال م

که ازاتاق خارج شد لرزون قرص واب روگرفتم  یاب بادستا وانیمامان وگرفتن قرص ول  بابرگشتن
ازاب روخوردم که مامان برگشت تواتاق رخت خواب رو   ی که کنارم بود انداختم و کم  فمی قرص رو تو ک

گوشه اتاق پهن کردواومد سمتم بهم کمک کردازجام بلندشم به طرف رخت خواب رفتم واروم دراز  
د روقلبم فشردم وچشمام  که پتورو روم مرتب کردوبدون حرف رفت بارفتن مامان دستم روبادر دمیکش

عزاداربودم   ختنیری مهابام یاشکام ب یرو روبالشت  دیشد وچک  یبستم اشک جار  یرو بستم ازچشما
 اهامیعزادارعشق ازدست رفتم عزادار ارزوهاورو

 که بالخره چشمام گرم خواب شد شدیچ دونمینم

  رقابلیدردش غ دادمیو پتو روتومشام فشارم  دمیلرزیازدردم دمیقلبم ازخواب پر هیتوناح یادی ز بادرد
کاش قرصام رو   دادمیافتاده بودم داشتم جون م یبه گوه خور  یواقع یکنترل وتحمل بود به معنا

 دور کاش  ختمی رینم

نه دردش   یکردم دردوتحمل کنم ول  یدستام روتوهم گره زدم وباگازگرفتن لبم سع دمیلرزیازدردم
 حرفا بود    نیشترازایب

درد بدجور داره داغونم   نیا شدمیوگرنه ازدردهالک م  خوردمی قرصم روم دیبا تونستمینم گهید نتونستم
  میجلوباز هفت وهشتم رو باشلوارمشک یا روزهی ف یاب ی لرزون ازجام بلندشدم و مانتو یباپاها کنهیم

  رونی زدم ب  اقگذاشتم وازات فمیپولم رو توک   فیک یو گوش فیروسرکردم ک میا  روزهیتنم کردم شال ف
 سالم کردم  یحال ی با ب کردنی پوست م یهمشون که کنارهم نشسته بودن وداشتن باقال دنیباد

 _سالم

 نگاهم کرد  یظاهر  یبا نگران مادرمهراد

 جان ی لیشا شدهی_چ

 سرماخوردم کمی یچ ی_ه
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 _رنگت چراکبوده پس 

 لب زد یبا اخم ونگران  مامان

 ی ر ی_کجام 

 بهم فشاراورده  یلیخ گهیدکترد  دبرمیدکتر با  رمی_م

  امی_تنها صبرکن باهات ب 

 ام یزودم رمی خودم م  خوادی_نه نم

 _پول همراهت هست 

 اد یزنگ بزن اژانس ب هی_اره فقط 

 خب   لهی_خ

 رب اف اف به صدادراومد  هیروبرداشت وشماره ازانس روگرفت بعد   شیگوش

 _برو مراقب خودت باش 

 _باشه فعال خدافظ 

خونه رفتم ازخونه خارج شدم   یوخروج  یدادن که ازشون فاصله گرفتم و به طرف در ورود سرتکون
  یلرزون بادرد یو باقدما  دمیروپوش میونیاومدم کفش اسپرت چرم پاپ  نیردشدم و ازپله هاپا وونیازا

  نی رماشلرزون د ید بادستاگذشتم وازخونه خارج شدم اژانس دم دربو اطیبود ازح  دهیکه امونم روبر
 روبازکردم ونشستم ولب زدم 

 شم یم ادهی_داروخانه پ

 سرتکون دادو حرکت کرد راننده

پولم پول  فیبه داروخانه از ک  دنیبه داروخانه ازدرد ناخونام روتوکف دستم فروکردم بارس  دنیتارس
دم که خونه روش  به دستم نگاه کر  سوختیشدم دستم م ادهیپ  نیرودارودم به طرفش گرفتم ازماش

 بود 
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 قهیداروخانه گرفتم که بعدازچنددق ولی داروخانه شدم جعبه قرصام رو دراوردم وبه طرف مس وارد
دارو رو به طرفم گرفت دارو روحساب کردم واز داروخانه خارج شدم پاتند کردم و به طرف   سهیک

 یاب معدن یبطر  هی خچالیرفتم از خچالیبه طرف  میسوپرمارکت رفتم وارد سوپرمارکت شدم مستق
  یتودهنم گذاشتم وبا کم  دونهیو حساب کردم از سوپرمارکت خارج شدم و ازهرکدوم ازقرصا رداشتمب

که  ی جعبه گردنبند دنیگذاشتم که باد فمیقرصارو تو ک  دمیکش یوپردرد ق یوردم نفس عماب خ
  یبودمش اشکام ب   دهیکه خر یروز  یاداور ی باMدرش اوردم وبازش کردم   فمیبود با بغض ازک   فمیتوک
لرزون شروع کردم به   یشد در جعبه اروبستم و جعبه ارو توسطل زباله انداختم و باقدما یارجار یاخت
  یخط  نی سوارماش کردنیام وحال وروزم نگاه م هیکه باتعجب به گر ییزدن وگذشتن ازکنارادما قدم

  نی ماش یکی پاساژمدرن وش یبعد جلو قهیدق  ستیرودادم ب   دلباس ی شدم وادرس پاساژخر
  نیتریواردپاساژشدم به و دمیکش یقلبم اروم گرفته بود نفس پردرد کمیشدم   ادهیپ  نیستادازماشیا

  زیپانچ شده رو شوم یدایو مروار  یمچ نیاست یلیکرپ اکل زیشوم هی دنیباد  کردمی مغازه هانگاه م
 وارد مغازه شدم وربه فروشنده لب زدم  یگلبه  یبایدوتا گل سنجاق کارشده وفوق العاده ز

 خواستمیروم  یلیاکل زی شوم داونی_ببخش

  یز ی_چه سا

  دمیوکفش همرنگش روخر فی از مغازه خارج شدم ک دمش یتنم کنم خر نکهیا روگفتم وبدون   زمیسا
برگشتم خونه وارد خونه   ن یو ازپاساژخارج شدم وباماش  دمینازک نازک خر نیپاراز یجوراب شلوار  هیو

 با عجله به طرفم اومد  یشدم شاد

 _حالت خوبه 

 _سالم اره خوبم 

 _واقعا  

 زدم   یلبخنداروم

 _اره

 یاماچاره ا هیارامش کامالدروغ نیا دونست یم یبهترازهرکس یلبخندم ناباورنگاهم کرد شاد دنیباد
  دبدونهینبا  چکسیدارم ه  یبفهمه چه حال یکس  ذاشتمیم دینداشتم نبا



 عشق  ینجوا

372 
 

 وارداتاق شد  یفاصله گرفتم وارد اتاق شدم لباسام روعوض کردم که شاد ازش

 یل یشا  ی_االن واقعااروم

 ذاشت یم  شیه قلب خوردشده ام رو به نماک ییکردم باچشما نگاهش

 یکار  ستینباش قرارن  یچیسالها !!نگران ه نیمثل تمام ا میکه عال  دتظاهرکنمیاما با ستمی_خوب ن
 فقط خودم بادردم بسوزم ودم نزنم  دمیکنم که باعث ازارتون بشه قول م

 ی لی_شا

 خوبه  نیبب   دکردمی واسه عقدش خر ی_شاد

 وکفش رودراورد  فیو ک  زیکردم که ازساک شوم دااشارهیبه ساک خر بابغض

  نی من خلم خل تر ین یبی م پوشهیم  یشدم اخه مگه ادم واسه عزاش لباس رنگ وونهی_خوشگله نه؟؟؟ د
 عاشق  

 اون روز  ارمیدووم ب  یتوبگو چطور  یشاد

 بغض منم بزرگترشد که تو اغوشش فرو رفتم دیکه روگونه اش چک اشکاش

 واسه دلت  رمی _بم

 ی شاد ستی _حالم اصالخوب ن

درانتظارته چون  یچ دونستمیگفتم فراموشش کن چون م نهمهمدتیا نیواسه هم دونمیم دونمی_م
 ادی سراغت نم یجاده کس نیته ا دونستمیم

  دادیم میواون دلدار زدمی زارم  توبغلش

 

روتنم کردم موهام رو ماسک موزدم که  میو جوراب شلوار زی خارج شدم و برگشتم تواتاق شوم ازحمام
اسکجام گذاشتم  میس هیشب یموها یرو رو یصورت  دیبمونه تااخرمراسم تل مروار  زی فر ر یهمونجور 

 یکردن باپد کامال کرم پودر رو روصورتم پخش کردم خط چشم مدل گربه ا ش یوشروع کردم به ارا
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رو   ملیر  دمیشت چشمم کشرنگ روکم پ یصورت   یل یاکل هیسا دمیپشت چشمام کش یف یوظر
خوش   یساعته گلبه 24یل یاکل عیرژما دمیروبه گونه ام کش  یکردم رژگونه کمرنگ صورت یتوموژهام خال 

وچندبارکارم روتکرارکردم به گردن ومچ دستم عطرزدم وبه خودم   دمیلبم کش یرنگ وپررنگم رو رو
توروزعقدعشقش انقدر به   یا وونهیکدوم د دهیبودم اما چه فا  یکردم ازهرجهت عال نگاه نهیتوا

 مجبوربودم کشمی م ینفهمه دارم چه عذاب یکس نکهیا یامامن مجبوربودم برا رسهی خودش م

بلند وچاک   یواشک ازچشمم سرخورد روگنه ام باسرانگشتم پاکش کردم مانتو دمیکش یقیعم اه
  میوکفش و گوش فیاختم کموهام اند یرو رو میلیرنگ لمه اکل یروتنم کردم شال گلبه  یصورت  ری دارحر

رو   میمال  شیتنش بود وارا یرنگ  یکه کت شلوار طوس یشاد دنیروبرداشتم وازاتاق خارج شدم باد
نگران نباش بازوبسته کردم  یلبخندزدم وچشمام روبه معن کردبابغضیبود ونگران نگاهم م ورتشص

و   میودازخونه خارج شدب  دهیبه خودش رس  یتنش بود وحساب  یمجلس یکه به همراه مامان که مانتو
 میشد ادهیپ  نیبه محضرازماش مید یرس  قهیدق ستیعقدشون تومحضر بود بعدب  میباباشد  نیسوارماش

خونواده مهراد و   دنیباد میاروم  وارد محضرشد یلی کردوخ ی رفتن به محضرحرکت نم یبرا امپاه
بار   نی هزارم  یبودن نگاه کردم و دلم برا دهیبه خودشون رس یکه همه اشون کل اسمنیخونواده 

  دیسف راهنی و پ یمشک قهیو جل دی کت شلوار سف  هیکه جذاب وجنتلمن  دنشی ازحسرت کباب شد باد
لبخندازته   دنیباد کردی نگاهش ادمو جادوم شهیکرده بود ومثل هم غی ت شیروش   ورتشتنش بود ص

 یبافشاردادن ناخونا دنیکردبه لرز دستام شروع گرفتنی روم خواستیم کهیدلش که روبه عکاس ژست
به   الیبااومدن ل کارکنمی کردم خودمو مهارکنم اما حلقه اشک توچشمام وچ یبلندم توکف دستم سع 

  یر یکوتاه حر زی خوشمل شده بود شوم یل یخ  الیچشم ازعشقم گرفتم ونگاهش کردم ل دطرفمون با در
 روصورتش بود  یدخترونه محو شیتنش بودوارا

 یگرشدیچه ج یلیشا ی_وا

 لبخندزدم 

 که  ی_نه ازتو خوشگل تر توخوشگل تر 

 _واقعا   

 _اره
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به طرف   الی ومن مانتوم روباشالم دراوردم لباسم رومرتب کردم وبه همراه ل میزنون سرتکون داد  لبخند
بود  یدادکه خدا شیطال یقهوه ا یوجذاب موها پی خوشت  ی لیعکاس جوون و خ هی میعکاس رفت

وخوش فرمش و صورت   یگوشت  یولبا شی درشت مشک یوچشما دیهمرنگش پوست سف  شیوته ر
 بودوچهارشونه  ۱۸۵وقدش که  یمتناسب وقلم ینیمردونه وب 

که   یعروس داماد که بالبخندمشغول حرف زدن بودم نگاه کردم اب دهنمو قورت دادم وباقلب روبه
 پربودازحسرت لب زدم 

 ن یخوشبخت بش  گمیم کی_سالم تبر

طرز   کردینگاهم م رهیشد ومهراد خ  الیمشغول خوش وبش بال  اسمنینگاهم کردن  اسمنیو  مهراد
مال من  گهینگاه د نیم خفه کننده ترشد ابغض توگلو کردیرروم ینگاه کردنش قلب شکسته اموز

 بالبخند روبهم لب زد اسمنیمن نبود با دردچشم ازش گرفتم که  یبرا گهیچشماد نیا ستین

 لحظه کارم داشت  هیالیدلی_ببخش

 زدم ولب زدم  یپربغض  لبخند

 نیخوشبخت بش گمیم کی_نه اشکال نداره بازم تبر

 زدوگفت   یلبخندمهربون 

 نونمم یلیخ  زمیعز ی_مرس

 نشستم که عاقد لب زد یدادم وازشون فاصله گرفتم وکنارشاد  سرتکون

 م ی_خب اگه عروس و داماد اماده ن شروع کن

 باموافقت سرتکون دادن  هردوشون

 مادرمهراد بهم اشاره کردازجام بلندشم بنددلم پاره شد که بالبخندلب زد که

 رن یگیپارچه اروم   الهمیول یجان برو قندوتوبساب شاد  یلی_شا
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قلبم   دنیوسرم اومددستام شروع کردبه لرز  دمیترسیم نی قاازهم یدق ادایسرت م   یبترس   یازهرچ گنیم
 دستم گذاشت  یدستش رو رو یکه شاد دیکشی رمیت

  ننیتابب  کردنینگاهم کرد ناچاربودم همه داشتن نگاه م نیغمگ ینگاهش کردم که باچشما بابغض
 مجبوربودم مجبور  کنمی کارمیمن چ

  شدکهیم نی به طرف عروس دامادرفتم گلوم ازشدت بغض باالپا  یازجام بلندشدم وهمراه شاد بابغض
 یشاد  ستادمیا شونینتونستم نگاهش کنم پشت صندل شترسوزوندامای اش قلبمو ب  رهی نگاه خ

لرزونم گرفتم   یروتودستا ییطال دی سف یروگرفتن ومن کله قندا  ررنگی دحریپارچه سف یها الگوشهیول
قلبم   دمیساب یپرابم قند م یبابسم اهلل شروع کردبه خوندن خطبه عقد ومن با چشما اقدکه ع

کله قندهارو محکم تودستم گرفته بودم که نکنه    دیلرزیدستام به وضوح م  دکهی اونقدرشد دیکشی رمیت
  یسربازنکنه وکس میعاقد لبام روازتومحکم گازگرفتم تا بغض لعنت  یازدستم رهابشه وابروم بره باصدا

 ازدرددلم خبردارنشه  

 _باکسب اجازه ازپدرمادر عروس خانوم  

جفت   کی  ۷۸۸۸  هیبا مهر یابد یشگیهم  یدائمشماروبه عقد  لمی وک ایمنان ا اسمنیعروس خانوم 
 اورم ی درب یر یشمارابه عقد مهراد ام میجلد قران کر هیوشمعدان  نهیا

 نلرزه لب زدم   کردمی م یکه سع ییقصدرسواکردنموداشت با صدا میلعنت  بغض

 نهی_عروس رفته گل بچ 

  یشگیهم یشماروبه عقد دائم لم یوک  ایمنان ا اسمنیباردوم عروس خانوم  ی؛ برا  ستیزخوب ی_گل چ
 اورم یدرب یر ی شمارابه عقد مهراد ام میجلد قران کر هیوشمعدان  نهیجفت ا کی ۷۸۸۸  هیبا مهر یابد

 ارهی_عروس رفته گالب ب 

  هیبا مهر  یابد یشگیهم یشماروبه عقد دائم لمیوک  ایمنان ا اسمنی بارسوم عروس خانوم  ی_برا
 اورم ی درب یر یشمارابه عقد مهراد ام میجلد قران کر هیوشمعدان  نهیجفت ا کی ۷۸۸۸ 

 خوادی م یرلفظی اخه اگه من بگم عروس ز شدتابگمیلبام بازنم زدیگنجشک م قرارمثلیب قلبم
 یهمه چ شهیتموم م شهی هم یبرا هیبعدچندثان
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 زدم  دوبازورلبیلرزیم  لبام

 خوادیم  یرلفظی _عروس ز

 فت وعروس لب زدست به طرف عروس گر میجعبه ن  هیمهراد با مادر

 جمع بله  ی_بااجازه پدرمادرم وبزرگترا

 که عاقد لب زد دیچیتوقلبم پ یق یدردعم زنهیقلبم نم گهیکردم د حس

  زهیدوش یوابد یشگیهم یشمارابه عقددائم  دیدهی بنده وکالت م ابهیا یر یمهرادام ی_جناب اقا
 اورم ی معلوم درب هیمنان بامهر اسمنیعروس خانوم 

 جمع بله یبزرگترا هیپدرم واجازه مادرم وبق ادی_با

  کردیقلبم دردم دهیتودستش گرفته وفشارم یکی قلبمو کردم ی بهم دست داده بود حس م  یخفگ حس
 شروع کردن به امضاکردن دفترو بعد عکاس روبه مالب زد 

 ددونفرباشن یبا رهی هارو به عروس دامادبده جعبه هاروبگ خوادحلقهی_خب هرکس که م

حلقه هاشون  یچطور  دمیکه من دارم جون م ستین  شیچرا حال  میریبگ الی ه کردمنو لاشار یشاد
 تادست هم کنن چطور اخه  رمی روبگ

روزعقد    یکارم ک  نیکه من محکوم به ا سابهیجشن عقدعشقش قندم یجون نداشتن اخه ک دستام
 خدا توبگو  ییک دهیعشقش حلقه هاشون رو بهشون م

 وحلقه عروس تودست من که عکاس لب زد البودیدامادتودست ل حلقه

 جلو    ای_خانوم شماکه حلقه عروس خانوم دستته بااشاره من ب 

 بفهمه چکسیه د یبفهمه نه نبا یز یازدرم چ یدکسی نبا دبخندمی غم سرتکون دادم با با

ازجعبه دراورد وتودست  که مهراد حلقه ارو ستادمیاشاره کردکه برم جلو اروم کنارمبل عروس دامادا بهم
دادو حلقه اروتودستش کردو   اسمنیحلقه اروبه  الی گرفت بعدازمن ل شیانداخت قلبم ات  اسمنی

 عکس گرفتن عکاس لب زد
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 طرف عروس داماد  ارهیعسل روب   یکی_

 روندارم نه  یک ی نیطاقت ا گهیسفره عقدگذاشتم وباسرعت ازشون فاصله گرفتم د یحلقه ارو رو جعبه

 لب زدم مامان  روبه

 _مامان 

 هی_چ

 داره محضر  ی باغ قشنگ شهیم  رمی چندتاعکس بگ رونی برم ب خوامی_م

 خب برو فقط زودبرگرد  لهی_خ

 _باشه 

از اتاق عقدخارج شدم و وارد باغ پردرخت وگل محضرشدم به اسمون چشم دوختم هواگرفته  باعجله
شروع کردم به قدم  دیاشک روگونه ام چک ن یانگاردل هوام گرفته بود چشمام ترشدو اول یبود وابر 

همون  دنیسرم برگردوندم باد ییاشنا  یمردونه  یشدکه باصدا یشترجار یبرداشتن واشکام باشدت ب
ساده   یمشک راهنی تنش بود و پ  یرنگ  یاب ساز توکارگاه بهت زده نگااش کردم کت شلوارمشکپسر ق

وبغض   نی نگاه باتعجبم لبخند غمگ  دنیبوداما چشماش قرمزبود باد  دهیهم تنش بود به خودش رس
 بغض داره  دمیگلوش فهم بکیشدن س  نیزد که ازباالپا  یدار 

 من درسته؟؟ دنیازد ی_تعجب کرد

 دم یاشک توچشماش د دوبرقیمثبت تکون دادم که لباش لرز ینروبه مع سرم

که به عشق تو بعله گفت وداغ رودلم   هیاون دختر وونهیکه عاشق ود یپسر   ی_من ارادم اراد سپهر 
 گذاشت 

 من عاشق مهرادم  دونهیازکجام نی کردم قلبم نزد ا حس

 زبونم به دروغ بازبشه لب زد  نکهینگاهش کردم که زودترازا بااخم

 بودم  اسمنمیمثل من که عاشق  یکه عاشقش دونمیمن م ستیو دروغ گفتن ن   یبه پنهون کار   یاز ی_ن
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 روگونه اش قلبمو سوزوند   اشک

 شد گهید  یک یسهم  شهیهم ی_اما عشق من امشب برا

 پرشده لب زدم یباچشما

 برات عکس عشقتوطرح بزنم ی_چرا ازم خواست

 یکه بخوا یبود  یتفوات ترازاون  یروبهت بگم اما تو ب  یکارگاهم خواستم همه چ  یکه اومد ی_اونروز 
 خوامی چرا گفتم ازعکس مهراد پنج تام یدونیم هیک ینگفتم تاامشب دردمنوتو یبدون  یز یچ

 تکون دادم که ادامه داد  ینف   یروبه معن سرم

داشت که من ندارم   یدچمهرا نمیازاون عکس وزدم تابب یکی  کنمی اونجارونگاه م یلیکه خ  یی_هرجا
 من از من چشم گرفت و مال اون شد    اسمنیداشت که  یچ

  کردی دردم یل یکردخیقلبم گذاشتم وچنگ زدم دردم م یرورو دستم

که  ی نگاه کردن به کس  دونمیم فهممیقرمزت م ینوازچشما یا دونمیگرفته م شی_توهم قلبت ات 
 دردو  نیا دمیچون کش دونمیداره م یچه درد  ستیحواسش بهت ن

 لب زدم  بابغض

   هیچ یدونیم میکه دار  یفرق هی_منوتو

 کرد  بادردنگاهم

 زدم  هق

تو قراره   یکرد ی فکرم شهیکنه که هم یتادست کس یحلقه ارو نداد یدیعشقت قندنساب  یتوبرا نکهی_ا
باعشقشون قلبتو بشکافه وتوازبغض   یلبخندا یعنیتونشسته  یاما اون جا ین یاون بش یکنارش جا
 ی نگرفت  شیتوحداقل مثل من امشب ات یر یلبتوگازبگ

 جعبه به طرفم گرفت   هیکتش  بیامون که ازج دروگونهیازچشم چپ هردومون چک اشک

 نودادورفت یا یک یبگو  یببر نگو ازطرف ک  نوی_ا
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 لرزون جعبه اروگرفت که لب زد  یدستا

   یکنارش شادوخوشبخت باش  شهیهم  کنمی _بهش بگو ارزوم

 ختهیبهم نر شمیخودم رو چک کردم ارا نهیدادمو ازش فاصله گرفتم صورتم روپاک کردم توا سرتکون
  شدیبود وارد اتاق محضرشدم وبه طرف عروس دامادکه لبخندازرولبشون جدانم  یاوک یبودهمه چ

 گرفتم وبالبخندلب زدم  اسمنیرفتم جعبه اروبه طرف  

 هم دادگفت بدم به شما خانوم ب هی نوی_ا

 _به من

 بالبخند لب زد دقلبیگردنبند طالسف هیدادم باتعجب جعبه اروازم گرفت و درشوبازکرد  سرتکون

 _اسمشو نگفت 

 نگاهش کردم توچشماش

 ی روگفتن ؛سپهر  لشونی_فام

 نگفت  یز یکلمه به صورتش نگاه کردم که بااخم سرتکون دادوچ نیا باگفتن

 طرفم امد البه یفاصله گرفتم و سرجام نشستم که  ل ازش

 م یریچندتاعکس بگ میابری ب  یلی_شا

 ال یل ستی_حسش ن 

 گهی_جون من پاشو د

 اجبارازجلم بلندشدم که به طرف عکاس رفت ولب زد  به

 عکاس بالبخندسرتکون داد  دیریگیچندتاعکس ازمون م دی_ببخش

  میگرفت یعکس تک هیچندتاعکس دونفره و هیربودازگرلبخندمن پ میزل زد نیبالبخندبه دورب  الیل منو
 که بابالب زد  میوبعدهم ازمحضرخارج شد
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 که حرکت کرد  میشد نیتهران سوارماش میامشب برگرد نی دهمیوجمع کن التونیخونه وسا  دی_بر

 

  دکهی کشیرمیقلبم چنان ت  دیلرزیشدم تمام تنم م ادهیپ نی جون از ماش   یب ستادی خونه ا یجلو  نیماش
دستش دورکمرم حلقه   عیبده که سر  یلیخ  دحالمیفهم  یکمرم نشست انگارشاد غهیت  یعرق سرد رو
 پرابم نگاهش کردم  یشد باچشما

   دم یفهم یبه راحت دیلرزیاش که م نوازچونهیکرده بود ا بغض

 گرفتن بود لب زدم  شی که ازدرد درحال ات یو باقلب دمیکش یقیعم اه

 رم یوبم بزنه بهم   نیماش  هی_ کاش االن 

حس    ه یعشق  نیباورش شد ا یشاد شهیتعجب کردم اخه باورم نم  دیکرد اشکش فروچک نگاهم
 طرفه هیعشق  هیعشق بود وهست  هیو   ستیبچگانه ن 

 داخل  میابری_خدانکنه ب

  یاب نی ج  یچمدونم روبستم ولباسام روعوض کردم وسرهم  عیسر میواردخونه شد یداغون باحال
سرم انداختم ازاتاق   یتنم کردم موهام روبستم و شالم رو رو دیبلند جذب سف   نیبلوزاست هیپررنگ با

 گرفت سوخت ودودشد   شیقلبم ات دمشونیخارج شدم که د

که فقط  رمی برات دلم بم رم یکنارهم نشسته بودن و همه دورشون بودن اخ بم اسمنیو مهراد
 دردسهمته و بس  

 ستادمی ا وونیروا  رونی چشم ازاون جمع گرفتم وازخونه زدم ب عیبود که سر دنیدرحال ترک بغضم
 باعث شدبرگردم  یشاد یکه صدا دمینفس کش قیوعم

   یینجایچراا یلی_شا

 کنم  یبرم خداحافظ  خوامی_م

   ی_ازک
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 م یافرادزندگ  نی زتری از عز یکی _عمو؛

 ی لیشا ستی_حالت خوب ن

 برگشتم  دمنمیکن یوخداحافظ  دی_خوبم نگران نباش تاشماکارتون وبکن

 _باشه پس مراقب خودت باش 

 _چشم 

و باسرعت از   دمیروپوش  میاسپرت عروسک یرفتم کفشا نیازش گرفتم وباسرعت ازپله هاپا  چشم
خونه  رونی پام روب نکهیج شدم همدروازه اروبازکردم وازخونه خار  دیلرزیکه م ییگذشتم و بادستا  اطیح

  یادهنم فشاردادم تاصد یشدروگونه ام دستام رو رو یجار   لیو اشکام مثل س دیگذاشتم بغضم ترک
خونه بودبرداشتم  کیلرزونم روبه طرف مسجدکه نزد یهق هق بلندم به داخل خونه نرسه قدما

 یافرادم رفتم کنارقبرنشستم گردوخاک رو نیزتریازعز یک یقدم واردمسجدشدم به طرف قبر ستیبعدب
 دم یخاک کش  یرو یقرار  یقبرنشسته بود دستم روبا ب 

پسرت دامادشده پسرت مهراد   گمیم کی عمو بهت تبر شتیاومده پ  یلی_سالم عمومن اومدم شا
اره مهرادت دامادشده عمو عاشقش بودم عاشق پسرت   دشیپرستیوم یکه عاشقش بود یهمون

 بعله دادوداغ رودلم گذاشت   گهید یکیبه  که امشب یعاشق پسر 

 رو روبه اسمون گرفتم سرم

تنهاش نذار نذار ناراحت   چوقتی قسم ه یتوروبه عل ی رودلم گذاشت ییداغ جدا شیازم گرفت ایخدا
نداشته  یبه جاش من هستم امابااون کار  یباشه همه درداروازش دورکن خوشبخت باشه ازهرجهت

  ست یشاهزاده سواربراسب من ن گهید هیثان نیتفاوت که ازهم نین باام یباش اون هنوزم تمام زندگ
 برادرمه برادر  شهیهم یوبرا رسمیبهش نم  اهامیگه توروید

 دمیباتن لرزون از جام بلندشدم وازمسجدخارج شدم وبرگشتم به خونه که د کردی به شدت دردم قلبم
  یز یمطمئن شدم وضع صورتم چ  یصورتم روپاک کردم و وقت کننیم  یدارن خداحافظ یمامان وشاد

طاقت   گهیازحد دلم سوخته بود د ش یبه طرفشون رفتم اصال بهشون نگاه نکردم امشب ب دهیرو لونم
 شمدردبک نیشترازایب  ارمند
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 بود  نیکه ازدهنم خارج شدا یا تنهاکلمه

 _خداحافظ 

 چکس ینگاه نکردم به ه چکسیه به

دادم   هیشدم سرم روبه پنجره تک  نیازخونه خارج شدم وسوارماش  یوشاد عترازمامانیبوق سر یباصدا
کنارم نشست ومامان جلونشست    یبعدشاد قهیدادم چنددق دنیوچشمام روبستم وبه اشکام اجازه بار

  چکسی زدهینم  یحرف چکسیراه افتاده  نیوماش

 و با بغض زمزمه کردم   کردمی جاده نگاه م به

 خداحافظ   میعاشق  ی_خداحافظ روزا

   دیعشقم باش  مراقب

وحشتناک   نیبگم وا یز یچ تونستمیدر حال جون دادن بودم امانم کردی م ینیکه روقلبم سنگ یدرد از
 بودوحشتناک  

 هه 

  هیزودترازبق نیباتوقف ماش  ختمیبه تهران باخدا دردودل کردم واشک ر دنی روبستم تارس چشمام
  اطیدرخونه اروبازکردم واردخونه شدم به سرعت ازح  دیشدم چمدونم روبرداشتم و باکل ادهیپ  نیازماش

تخت    یقاب رو دنیعبورکردم و به سرعت ازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم وپشت در نشستم باد
کردم   یموهام خال  یرو کردروی م ینیکه تودلم سنگ یکردم و تمام دردوفشار دستام روتوموهام فرو 

مشت پرازموهام روکنده بودم برام مهم  هیبه کف دستم نگاه کردم  یاونقدرمحکم که وقت دمیوکش
   ادیسرشون م ییچه بال ستینداره برام مهم ن یارزش چیازموهام متنفرم برام ه گهینبود د

نفس بکشم ازجام بلندشدم وپنجره اتاق روبازکردم سرم رواز   تونمینم کردمیداشتم حس م یخفگ حس
 زدم   غی بردم وج رونی پنجره ب

 متنفرم  اتی_خداااا ازدن
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 کردیخنک م شتریروب سمیخ خوردوصورت ی پنجره نشستم بادسردبه سروصورتم م ری زدم و ز هق
قلبم   کردی م پاشم ونمازبخونم تمام تنم دردمنتونست دمی اذان صبح روکه شن  دیچک یوقفه م یواشکام ب 

 شدم   هوشی کردوبی بدجوردردم

 کردی نگاهم م دهیترس یصورتم چشم بازکردم شاد  یرو یدست باحس

 ؟؟ ی،خوب یلی_شا

 صورتم رو پشت گوشم زدم  یرو یموها اروم

 _خوبم 

 که حلقه اشک زده بود لب زد  یی باچشما

 ه یناچی_ا

 تومشتم اشاره کرد پوزخندزدم  یموها به

 ست ین یز ی_چ

 ارزششونداره اراونی_توروخدا انقدر به خودت فشارن

 ی دار  کارمی_چ

 مدرسه  یدبر ی_با

روبازکردم   رابیشدم ش   سیرفتم واردسرو سی حرف سرتکون دادم ازجام بلندشدم و به طرف سرو یب
 دمیکش یقی نفس عموچندتامشت پشت سرهم اب به صورتم زدم  خیومشتم روپرکردم از اب 

به موهام   ی دگ یحوصله رس  دمیروپوش فرممیون یخارج شدم صورتم روباحوله خشک کردم  سی وازسرو
ندادم وکوله ام رو   یتیاهم رونیبود وازمقنعه زده بود ب ختهیسردرگم دورم ر نطوریم رونداشتم موهام ه

ازاتاق خارج شم اون قاب  نکهی چنگ زدم و قبل ا شی زارای م یروازرو میشونه ام انداختم گوش یرو
خونه  یورود یرفتم وبدون حرف جلو  نیباسرعت ازپله هاپا رونی روهم برداشتم وازاتاق زدم ب یلعنت
که بوق   رفتمی راه م نیلج دارم روپام کردم واز خونه خارج شدم افسرده وغمگ یمشک  یها یکتون
احسان  دنیباد نی ماش ینایرنشافسرده ام روبدوزم به س  یباعث شد روم روبرگردونم وچشما ین یماش



 عشق  ینجوا

384 
 

شده بود   پی ک پیبود ک  ادگرفتهیز  هیکه از گر ییشدم باصدا نیرفتم وسوارماش   نیوغزاله به طرف ماش 
 زدم  بل

 _سالم

 نگاهم کرد یبانگران  غزاله

  شدهی_چ

 بود تابغضم سربازکنه و هق هق کنم یجمله کاف  هی نیهم

 تموم شد  یهمه چ گهی_د

عقب روبازکردوکنارم   نی شد و درماش ادهی پ نیپارک کردازماش  ابونی وکنارخر نی ماش یبانگران احسان
 نشست که خودم روپرت کردم توبغلش منو توبغلش فشرد ولب زد 

  شدهی_چ

 نگاهش کردم  میاشک یباچشما

 _احسان  

 نگران لب زد  یباچشما

 ؟؟ شدهی_جان احسان !!چ

 _عشقم رفت 

 متعجبش رودوخت بهم یحرفم چشما نیباا

 ی چ یعنی_

 چندروزه شمال رفته بودم نی_ا

 _چرا  

 غزاله نگاه کردم  به
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 _عقدکرد 

 ییی _چ

 ام   دروگونهیواشک ازچشم چپم چک لبخندزدم

شکسته   یکه قلب اون ادم شکسته قلب من بدجور  دهینوم یا یمعن زهی که ازچشم چپ بر یاشک  گنیم
 مثل اول درستش کنه  تونهیخداهم نم  یاونقدرکه حت

 نگاهم کرد  احسان

   شهیخب ،اروم باش حالت بدم لهی_خ

   کردمی وهق هق م زدمیاحسان چنگ م راهنیبه پ  رمی خودمو بگ یجلو تونستمینم گهید امامن

   ادیسرت م   ییبال هیوقت  هی ضهی دختر قلبت مر ری_توروخدااروم باش اروم بگ

 نگاهش کردم  باغم

   وفتهیزودتر ازکارب  نی!!دعاکن نیدعاکن نیذره دوستم دار هیذره فقط  هی_دعاکن اگه 

 و غم نگاه کردم   یتاب   یاحسان با ب به

که کنارشم بگم دادش  اساختمی که تمام سالها باهاش رو یبه کس  ی_احسان توبگو ؟؟توبگوچطور 
 بگم چطورتحمل کنم چطور؟؟  یچطور 

که توچشمش بود واضح بود که   ی برق دمیش فهم و ازحالت نگاه نیاحسانم هم بغض کرده بودا یحت
 داره  یچه حال

 مدرسه که  میبر شهیحالش داداش نم نی_باا

بهش    ی لیدنبالتون حواست خ ام یمدرسه خودم ظهرم دیبر شهیبدم  یلیکرده چندروز نره خ بتی_غ
 م یباشه اگه الزم بودداروهاش وبده بخوره تا بعدا باهم حرف بزن

 _باشه 
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 لب زد   یکردو بانگران ادهیمدرسه ماروپ یجلو

 _مراقب خودت باش 

که   یدادم و بدون حرف واردمدرسه شدم خواستم برم سرکالس که ناظم جلومو گرفت همون سرتکون
 میگفت طرح بزن 

 نگاه کرد  بهم

 چرا؟؟؟  یبهادر  مدرسه یومدی_چندروزن

 بابغض لب زدم  دیکردم وچشمه اشکم جوش  نگاهش

  گهید یک یازدست دادمش شدسهم  شهیهم ی؟؟؟برا رسمی انشاالبهش م دیگفت ادتونهی_

 چوقت یه شهیسهم من نم چوقتیه گهید

شوکه شده بود ازکنارش گذشتم وارد کالس شدم    یلینگفت انگار اونم خ یز یزده نگاهم کرد وچ بهت
 ستم وسرجام نش

 شهیکنارم بودهم شهیبراش که هم  رمیکنارم نشست بهش نگاه کردم بغض کرده بود اخ بم غزاله
 دکهی شونه اش گذاشتم وچشم بستم واشکام چک یسرم رو رو  نیوهرجا کنارم بود افسرده و غمگ

 سجاد چشمام روبازکردم  یباصدا

 امتحان یدبرای_سالم خب خانوما اماده ا

امتحان بدم؟؟ برام   یکلمه هم نخوندم حاالچطور  هی یمن حت شهینم  نیبدترازا ،یییییییوا یا
 گهید نکهیدادم ا  موازدستی داره من کل زندگ یامتحان چه ارزش نیا گهید شمیصفرم  الی خیمهم نبودب 

 چهی دربرابرش ه

  یحت نکهیدم بدون اقطعامطمئن بو نکهیباا  ومدینم ادمی  یچی شدن برگه ها زل زدم به برگه ه باپخش
  ادمی یچ ی ه یز یشدازهرچ  یچرا ذهنم خال  دونمیخوندنم داشته باشم همه اروبلدبودم اما نم ازبهین
   یچی ه ومدینم
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که  ییادما دنیساعت بعدباد هیاما  کنهیم  یقرار ی ب یکل فهمه یم  یکه بچه اش مرده وقت یمادر  مثل
  یداره ووقت ی؟؟فراموش کرده فراموش هیچ هیقض شهیچ گهیم کننیم هیتوخونه اش نشستن وگر

منم  ادینم  ادشی  یچی ساعت دوباره ه هیامابعداز کنهی م  یتابیدوباره ب گنیاروبهش م هیدوباره قض 
  یچ یوه  شهیدمیسف  سمیبنو خوامی اما تام رهی کمرنگ جلوچشمام رژه م  یلیمثل همونم تمام جوابا خ

   ادی نم ادمیبه 

دودن ورفتن   لیزنگ بچه ها برگه هاشون روتحو یصدا دنیباشن  میشدن کالس فرصت داست  تاتموم
 غزاله باغم نگاهم کرد رونیب

 یاج  یننوشت یچ ی_چراه

 کردم  نگاهش

 ادغزالهینم  ادمی یچ ی_ه

بود من اشک   رشدهیاماد نیسرش وانداخت پا  نمی اشک توچشماش رونب   نکهیا یحرفم برا نیباا
قامت مردونه سجاد برگه ام روبه طرفش گرفتم برگه ارو ازم گرفت   ستادنیباا بودم دهیتوچشماش رود

 درهم نگاهم کرد یو بعدچندلحظه بااخما 

 ی لیشا  یننوشت یچ ی_چراه

 رودختم توچشماش  چشمام

 ستم ی_بلدن

 توام شد  یکردنش بانگران  طرزنگاه

 شدهی_چ

 دم یکش یقیعم اه

 بخونم   یز ی_عشقم داماد شد!!نتونستم چ

اماباالتماس   ستیبغض توگلوم به خاطرخراب کردن امتحانم ن دونستمیم دنیام شروع کردبه لرز چونه
 لب زدم 
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 دوباره امتحان بدم   گهیروزد هی شهی_م

 نشست   کنارم

 سرت !!! ی_بغض نکن فدا

 نگفت ورفت  یچی ودکه هرو باغم تکون دادم که ازکنارم بلندشدورفتانقدرحالم بدب سرم

 چسبوندم و لب زدم  واریروبه د سرم

 چقدر خوشگل شده بود  ین یبب ی_غزاله نبود

 د یقطره ازچشمم چک نیاول

   دمیدیم  اهامیتو رو شهیکه هم یپیهمون ت خواستمی بودکه من م ی_همون

 د یروگونه ام چک یبعد اشک

  یکه ارزوم بودوقت ییازته دلش ازهمونا یلبخندا ینی بب ی ادنبودیچقدر لبخندبهش م ینیبب  ی_اخ نبود
 نشدکه بشه  چوقتیاما ه نهیرولبش بش نهی بیمنوم

 غزاله نگاه کردم باهق هق لب زدم  به

که کنارش   یاما عروس  دمیدیبودکه من توارزوهام م یهمون خواستمیبود که م یهمون  ی_غزاله همه چ
 دم که سرسفره عقدبله گفت من نبو یبودمن نبودم اون کس 

 ولب زدم  کردمی گردم تواغوش غزاله وهق هق م خودموپرت

 دم یغزاله من براشون قندساب شهی_باورت م

 لرزون به خودم اشاره کردم  یپرشده ام وبادستا یدراومدم وباچشما ازبغلش

 غزاله  شهیباورت م  دمیعشقم قندساب ی من برا شهی_باورت م

 صورتم ثابت موند  یبهت زده اش رو یچشما

 هاتکون دادم  وونهیدردسرم رومثل د با
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   سوزمی_غزاله دارم م

  دمیبوس یدرپ یکردم وپ کیصورتم روبه قاب نزد یروازکنارم برداشتم وزل زدم بهش بادلتنگ  قاب
 به قلبم چسبوندمش وبا هق هق لب زدم  ختمیاشک ر  دمیبوس ختمی واشک ر

 حق فکرکردن بهشم ندارم   گهید ی_غزاله حت

 اشک بود   س ی غزاله هم خ صورت

 !!!یچی برام مهم نبوده  یچیه گهیبرام مهم نبودد کردنیهاباتعجب بهمون نگاه م بچه

   دمیشنینم یچ یچطور ساعت هاگذشت ه دونمینم

 دمیبازوم ازفکرام پر  باتکون

 غزاله نگاه کردم  به

 زنگ خورد  می_پاشو بر

احسان دم درمدرسه  میرمق همراه غزاله از مدرسه خارج شد  یدم و بدادم وازجام بلندش سرتکون
 میزدی نم  یحرف چکدومیکه بدون حرف حرکت کرده میشد  نیمنتظرمون بود سوارماش نیتوماش

   چکدومیه

 دادوگفت  ن یطرف خودش روپا شهیشدم که ش ادهیپ نی ازماش ستادیخونه امون ا یجلو

 ن یپا ایبردار ب یازدار یکه ن  ی_بروهرچ

 کردم  نگاهش

 تنهاباشم  خوامی_م

 نگاهم کرد  تی باجد

 گفتم یچ یدی_نشن
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  عیفاصله گرفتم واف اف روفشردم که درسر نیحوصله سرم روبه نشونه باشه تکون دادم ازماش یب
توکوله ام گذاشتم  یدست لباس راحت هیوارداتاقم شدم  یحرف چیه یبازشدواردخونه شدم ب 

اومدم وخواستم کفشام روپام کنم   نیاق خارج شدم ازپله هاپا وازات  دمیرنگ پوش  یمانتوشلوارمشک
 ستاد یجلوم ا انکه مام

 _کجا 

 ستادم یروپام کرم وصاف ا  کفشام

 _سالم

 کجا؟  ک؛ی_عل

 خونه غزاله   رمی_م

 _چرا 

  می_امتحان دار

 ی گردیابرمی  یمونی _شب اونجام

 مونم ی_م

 خب فرداخونه باش   لهی_خ

 _باشه 

 شدم احسان نگاهم کرد نیوسوارماش رونی ازخونه زدم ب یا گهیحرف د یب

 ی برداشت یخواست  ی_هرچ

 رو تکون دادم سرم

 _اهوم

 ستادی خونه ا یجلو قهیراه افتادوبعدچنددق  نیماش
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 نه مادرانسان بودنه پدرش  میشدم وبه همراهشون واردخونه شد ادهی حرف پ یب

 بگذرونن   یی_مامان بابارفتن امروز دوتا

 که احسان وارداتاق شد   میتکون دادم به همراه غزاله وارداتاقش شد  میتفه  یروبه معن سرم

 رونیب میریم گهیساعت د هی دی_اماده ش

وشلوارم رودراوردم وبه طرف   کی از اتاق خارج شد که کوله ام روبازکردم و تون یا گهیحرف د بدون
ساعت ازحمام   میخودم روشستم وبعدن یحساب ستادمیاب سردا ردوشی حمام رفتم واردحمام شدم و ز

غزاله هم اماده شداز اتاق   دمیروپوش  رونمی ب یخارج شدم لباسام روتنم کردم موهام روبا غم بافتم لباسا
که حرکت   میشد  نیسوارماش میخارج شد که احسان ازجاش بلندشد به همراه هم ازخونه میخارج شد

 ساعت لب زد  کیچشمام روبسته بودم که بعد رهی کرد اصالبرام مهم نبودکجام

   دیش ادهی_پ

شدم احسان وغزاله هم  ادهیپ نیفرستادم واز ماش  رونیبام تهران نفسم روبادردب دنیبازکردم باد چشم
که  یمکت ین  یرو چکدومیه میزدینم   یحرف چکدومیبه قدم زدن ه میهمراهم شدن وباهم شروع کرد

چقدر گذشت که حس   دونمیشونه احسان گذاشتم وچشم بستم نم یسرم رو رو میقرارداشت نشست
به احسان و غزاله نگاه  رفتیم یک یهواکه روبه تار دنیدست داد اروم چشمام روبازکردم باد  بهمسرما

 کردم احسان دستم روتودستش گرفت ولب زد

   یزنی نم غیچرا ج  یکن ینم  ی_چرا خودتوخال 

 کردم بادست اشاره کرد ازجام بلندشم  نگاهش

   ی_پاشو برو وقتشه خودتو سبک کن 

که لحظه بله گفتن مهراد   یغ یزدم ج یازته دل غیبلندشدم وچشمام روبستم و ج ارازجامی اخت یب
  هیزدم وگر  غیکردم ج  هیزدم وگر  غیقندتوگلوم خفه شد ج  دنیکه زمان ساب  یغ یلوم خفه کردم جتوگ

سبک برگشتم به طرف احسان و غزاله که باغم  یلیکه حس کردم سبک شدم سبک خ ییکردم تاجا
 کردن یمنگاهم 

 احسان روگرفتم یدستا
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 ی ار یبخوام نه نم  ی ز یچ هی_احسان ازت 

 نگاهم کرد  باغم

 باشه قبوله ی_هرچ

 _قول؟؟

 _قول مردونه 

 لبخندزدم 

 ا ی ربی اصالح سر بگ نیماش هی_برو

 نگاهم کرد  باتعجب

 _چرا؟؟ 

 ی باشه قبول کن  ی_قرارشدهرچ

 داد  سرتکون

 ام یزودم  دمنینجابمونیخب شماا لهی_خ

 شدورفت   نشیسرتکون دادم که ازمون فاصله گرفت وسوارماش  بالبخند

 که غزاله نگاهم کرد  مینشست مکتین یرو

 ی خوب   یلی_شا

 _اهوم نگران نباش 

   رپامِ ی نجازیکه ازا ی دوختم به شهر  چشم

 کجاست حالش چطوره داالنیلرز قلبم

 و لب زد جعبه دستگاه اصالح سرروبه طرفم گرفت    ستادیتوگلوم بودکه احسان جلوم ا بغض
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 ی کارکنیچ یخوای م نی_خب حاالبگو باا

 زدم دستش روگرفتم یکردم لبخندلرزون نگاهش

 یردش نکن  دوارمیخواهش دارم که ام هی_ازت 

 باشه قبوله بگو  ی_گفتم که هرچ

 دمیبافته شده ام کش یموها  یرو یرو ازروموهام برداشتم ودست شال

 موهاموبزن  نی_باا

 زد  یناباور   غیج غزاله

 یشد وونهیامکان نداره !!د نی_ا

 کردم  نگاهش

   کنمی _غزاله خواهش م

 ی نکاروبکن یباموهات ا  ادیتوروخدا نه دلت م   یلی_نه شا

 زدم   یلرزون لبخند

 _غزاله

 صورتش گرفت  یزد ودستاش رو رو  هق

 خدانه ی_وا

 کرد  شدنگاهمیم  نیگلوش تندتند باالپا بکی که قرمزشده بودوس یبا صورت احسان

 من طاقتشوندارم  تونم ی؟نه من نم یلیشا  یخوایم  ی_توازمن چ

 لب زدم  باالتماس

 ی _احسان!!!!توقول داد



 عشق  ینجوا

394 
 

 دادزد توصورتم

  تونمیازته بزنم نه من نم  نارویا نکهیا ؟؟؟ی_قول چ

 کنمی _احسان التماست م

دستگاه روبه طرفش گرفتم باغم نگاهم  یبا باتر  کردهمیروازجعبه دراوردم هم بابرق کارم دستگاه
 رتش یاشاره کردم بگ  کردکهیم

 دستگاه روگرفت ودکمه روشنش رو فشارداد  دیلرزیم دستاش

کشداروبغض   ینفسا یموهام هق هق غزاله و صدا دنیبر ژیژقیق یطرف موهام گرفت صدا به
 داره  ن ییمعنا چی موهاه نیداشتن ا ستیمهرادن  یوقت زدیم ش یالوداحسان قلبموات 

افتاده بودنگاه کردم  نیزم  یساعت گذشت به موهام نگاه کردم به بافت بلندموهام که رو مین
 برداشتم ولب زدم   نیزدم وموهام روازروزم  یلبخندپرازبغض

 _خداحافظ!!

لرزون   یبهت زده چشمام خشک شدرو صورتش بالبا سشیصورت خ دنیاحسان نگاه کردم که با د به
   نیدستگاه روپرت کردروزم 

  کردمیحرفت گوش م دبهیبه اون قشنگت و زدم نبا ی_من امشب جون گرفتم قتل کردم من موها 
 د ینبا

 دم یگونه هاش کش یو ازجام بلندشدم دستم رورو لبخندزدم

 نداشت که کنارمن باشن  یلیدل گهیموها د نینکن ا هی_گر

  نهیشیموهام م یروز دستش البه ال هی نکهیدایکردم به امبلندش  دیام هیسالهافقط به  نیا توتموم
سوختم دوباره جون   یاهایتمام رو  رهی گیموها هرروز بارها جونموم نیبارفتنش بودن ا کنهیونوازش م 

 کنه یارومم م  کمی نبودشون  سوزنیوازنوم رنیگ یم

 واحسان اونقدرناراحت بودن که حدنداشت   غزاله
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 دم یسرکچلم کش  یدستم رو رو باخنده

 د یکن یم  هیگر ینجور یزشت شدم که ا یل ی؟؟؟خ هی_چ

 میباالخره برگشت میکرد هیحرف منو تواغوشش گرفت خودم روتواغوشش فشردم وهردوگر  یب احسان
که   یزمان می اززندگ یم یبود رو گذاشتم وبرگشتم ن میاززندگ  یم یروز ن هیکه  ییموها شهیهم  یخونه برا

ندارم که عاشقش    ایتودن  یچیه گهیاش رفت حاالد گهی د میوامشب ن  رفت دمیبله اش روشن  یصدا
 ندارم  یچی باشم ه

 

 روبه احسان لب زدم  یهمه جاغرق سکوت بود بالبخند خسته ا  میواردخونه شد یوقت

   یکه کنارم  ی مرس ری _شبت بخ

که چشم ازش گرفتم وباغم وارداتاق غزاله شدم لباسام   زدی موج م یکردتوچشماش نگران نگاهم
تارمو بغضم گرفت لبام   هی یبود وبدون حت دیسرم که سف دنیباد ستادمیا نهی ا یروعوض کردم جلو

   دم یسرم کش یکردم کنترلش کنم دستم رورو یاما سع  دیلرزیم

 تخت پرت کردم و چشم بستم  یخودم رورو حالیب

که غزاله  میوزوداماده شدم وبه همراه غزاله از خونه خارج شد  دارشدمیباحسان ازخواب  یباصدا صبح
 لب زد 

 ی لی_شا

 کردم   منتظرنگاهش

 ؟؟  یبگ یچ  یخوای_به خونوادت م

 _درباره ؟؟ 

 _موهات 

 پوزخندزدم 



 عشق  ینجوا

396 
 

 نگران نباش  ستی_براشون مهم ن

وکل ساعت درس رو خودموغرق درس کردم بعدام   مینگفت واردمدرسه شد یز ی دادوچ سرتکون
رفتم تواتاق لباسام روبرداشتم و واردحمتم شدم  یحرف   چیازغزاله برگشتم خونه بدون ه یباتداحافظ

کنم اشکام با قطره   فیک دنشیوباد زهی نبود که دورم بر ییمو گهیبه سرم د خوردیم میاب سردمستق
به   ستادمیا نهیا یو جلو دمیج شدم لباسام روپوششد خودم روشستم وازحمام خار  یاب قاط یها

روز ندارمشون    هیبود هنوز  یموهام خال یچقدر جا دمیسرم کش  ینگاه کردم دستم رورو نهیخودم توا
 و انقدر افسرده شدم  

که ندارمشون  یکه هرروز   نهیداره اونم ا یخوب هی لبخندرولبم نشست اما دیروگونه ام چک اشک
 هم وجودنداره  یعشق گهیکه د شهیم یاداور ی

گردشده انگشتش رو   یبرگشتم به طرفش که باچشما دهیترس یشاد غی باج هوی بودم تو غمام که  غرق
 به طرفم گرفت 

 یسرموهات اورد یی_تو..تو چه بال

 نشستم ولبخندزدم  یصندل یکردم اروم رو  نگاهش

 دوسشون نداشتم  گهی_د

 طرفم اومد وکنارپام چهارزانونشست  به

 کرد یکردبغض داشت خفه ام م سی صورتش روخ اشک

 چطور؟؟  یچطور طاقت اورد یمحاله دوسشون نداشته باش ی،توعاشق موهات یگی_دروغ م 

 زدم  دلبیلرزیکه م ییوبالبا دیام چک ارروگونهیاخت یب  اشکام

گذشتم !!اره من عاشق موهام   نامی ازاشه  گهید یکی_همونطورکه طاقت اوردم عشقم جلوچشمام سهم 
  یموهامم کنارم باشن وقت گهیدرست نبود که د دمینرس چکدومشونیبودم عاشق مهرادبودم اما به ه

 کار یچ  خوامیموم ستیعشق اول واخرم مال من ن

 چطور دلت اومد ؟؟  یلیشا ی_وا



 عشق  ینجوا

397 
 

  نیهزارم یهم تعجب کرده بودم وهم غم دلم هزاربرابرشد وبرا شی تاب یب نیا دن یازد کردیهق م هق
 بارتوخودم شکستم  

 نکن   هی_گر

   یتوبودن چطوردلت اومدازشون بگذر  یعاشق موها لی_همه فام

اما  دمی که ازش محبت ند ییبابا !!بابا  یهمه عاشق موهام بودن حت  گفت یکردم راست م  نگاهش
 دیدیرومموهام   یوقت کردیم  فیعاشق موهام بود ک

 کنن ی ظاهر قبول م نیزود منوباا  یلی_نگران اونا نباش اونا خ

به عکسانگاه   یوقت  یکنیعکسارو نگاه م  یوقت یعادت کن   یتونی؟؟هانن خودت چطور م  ی_خودت چ 
 عکسا موهات هستن   یتوهمه  یار یطاقت م یچطور  یکن یم

وجودداره نه  یینه مو گهیازاونا حاالد گهید یکی نمیرودوست داشتم وازدست دادمشون ا  زایچ یل ی_خ
 یتنهام بذار  شهیکه من به موهام داشتم همشون دودشد رفت م یعشق

   رهیکردم به موهام فکرنکنم وکمتر دلم بگ ینگفت و ازاتاق خارج شدسع یز یچ

 وندن کتابام  روبرداشتم وشروع کردم به خوندن غرق بودم توخ  کتابام

 گشتمیمدرسه وبرم  رفتمی ربات م هی مثل  شدمیتر افسرده تر م ری ومن گوشه گ گذشتیسرعت م روزابه
کالس کنکورهم ثبت نام   یروزوشبم خالصه شده بود تو درس ومدرسه حت خوندمیتواتاقم ودرس م

م توتمام  کنکوراماده کرده بود یبرا ینکردم خودم مشغول خوندن وتست زدن بودم وخودم روحساب 
   نیهاساعت ها روزها کنارم بود  اهنگ خونه ارزوازمع  قهیها دق  هیاهنگ تو تمام ثان هیفقط  روزها نیا

کتاب تست قطورم   یمدادم رو ال ری بودم غروب جمعه بود وبدجور دلگ  یتست زدن درس عرب مشغول
 ییابوناپربودازادمایاسفند بود وخ یگذاشتم وازجام بلندشدم به طرف پنجره رفتم ودرش روبازکردم هوا

  خواستیم  بیکافه هم نرفته بودم دلم عج  هی یوقت بودکه حت ی لیخ دبودنیکه بالبخند مشغول خر 
 یجلو دمیپوش یروباشلوار جذب مشک  دمیسف یو مانتوبلند مشک ستادمیکمدم ا یبرم وقدم بزنم جلو

که ازشون گذشتم  یاز اون روز  سه ماه دمیتوموهام کش یبه خودم زل زدم دست ستادمیا نهیا
جمع کردم شال    پسیشونه هام بود و پرپشت ترازقبل موهام روباکل  یحاالموهام تارو  گذشتیم
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روبرداشتم وازاتاق    فمیوک  ینگاه روانداختم گوش نیلمه ام رو سرم کردم به خودم اخر دیسف  یمشک
بودن سالم کردم بدون   لمیف دنیکه مشغول د یاومدم به مامان وشاد نیخارج شدم ازپله هااروم پا

وازخونه خارج شدم اروم شروع کردم به قدم زدن  دمیاسپرتم روپوش یمنتظرجواب باشم کفشا نکهیا
 وشروع کردم به راه رفتن   دمیکش یق ینفس عم  یشلوغ دنیباد دنیکه رس  یاصل  ابونیخ به

ازاحسان وغزاله هم خبرنداشتم فقط  یوقت بودکه حت   یلیخودم بودم خ  یو توحالو هوا زدمیم قدم
 میکس یهام باوجود ب ییکه باوجود تنها یا یلیمن شا کردیفکرشوم یدرحدمدرسه بودوبس !!!ک

که همه اعضاخونواده  یعضوخونواده به طور  نیشبه بشم ساکت تر هیبودم  طونی اونقدرشادوش
جاهامون عوض شده بود  رمی من نخوام وازشون فاصله بگ گهیحرف بزنن اما حاالد امبخوان باه

نه اشک  گهیدختراروم د ه یشد به   لیشبه تبد هی  شی زندگ ماتیکه شادبودباتمام نامال یدختر 
وقت   یلینداشتم من خ  یباخودمم کار  گهید ینداشتم حت یکار  چکسی باه زدمی ادمیونه فر ختمیریم

 لبخندنزدم   گهیوقت بودکه د یل یخودمم فراموش کرده بودم خ گهیبود که د

 هیو کنهی فقط سکوت م کنهیم  هینه گر خندهینه م دیخند ی که باتموم غصه هاش م ینه دختر  جالبه
 هیبه  شهیهست؟؟وهم  ستیکه ازدست دادن عشقم که بزرگتر ن  یازدرد شهی جمله توذهنش اکوم

   ستیسخت ترازاون ن   یچی ه رسمیجواب م

   الیخی ب پس

اماده شدم   عیانقدردلم گرفته بودکه فقط سر دمیشم که چرامانتوپوش مونیباعث شد پش یسرد سوز
داشتم  یقبلن دلخوش زدمیم ابوناوقدمیتوخ   ومدمیباربود که مثل قبل م نیبعدسه ماه اول  رونیوزدم ب 

  چیه ارمند یحس  چیادامه بدم اما حاال ه میکه بخوام به زندگ  دداشتمیام یکورسو هی یدیتواوج نام
 ی حس

 دم یروشن  یی اشنا یو به طرف خونه حرکت کردم که صدا  دمیکش یق یاه عم زنمی نم  تارهمیگ یحت گهید

 خانوم   یلی_شا

برگشتم به   هیصاحب صداک  ومدی نم  ادمی  کردمی هرچقدرفکرم یصداش اشنابود ول  ستادمیا سرجام
 بهت زده لب زدم  یارادسپهر  دنیطرفش باد

 دیداکردیادرس خونه منوپ ی_چطور 
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 روح وخشک لب زد   یب  یلیخ

 _از دوستتون غزاله

 اروم بهش نگاه کردم   یلیتکون دادم دست به بغل   خ  یرو با تعجب وگنگ  سرم

 _خب امرتون 

 باهاتون صحبت کنم خوامی_م

 لب زدم یوسوال متعجب

 _درباره؟؟ 

 د ی_مگه خبرندار

 روتوهم گره زدم ابروهام 

 ؟؟ ی_ازچ

 ومهرادهِ  اسمنیجشن   نی_دهم فرورد

 زدم  ین یعادت کردم لبخند غمگ گهیاما من د دمیرو توقلبم شن  یز ین چ شکست یصدا

  هیچندوقت اصال ازخونواده  نی شدم ا ردرسامیدرگ یل ی _نه خبرنداشتم البته مقصرخودمم چون خ
 می جداشده زندگ  ییجورا

 د یکش یق یعم  نفس

 باره صحبت کنم  نیباهاتون درا  خوامی_به هرحال م

  چکدوممونی هم ازدست ه یشدوکار یجشن برگزارم نیا ازودیریصحبت کردن نداره د  یاتفاق جا نی_ا
 م یباش شونی و ازدور ناظرخوبخت مین یبش نکهیجزا  ادبهیبرنم 

 زد   پوزخند

 کنمیفکرنم ینطور یمن ا ی_ول
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 کرد  ی ترسناکه تودلم وخال یل یان تنم سردشد طرز نگاهش لحن حرف زدنش خ کی

 هی_منظورتون چ

 زخند باالبرد رو باپو ابروهاش

 باهات صحبت کنم یداساسیبا گمیکه م زاستیچ  نیهم  حیتوض  ی_برا

 زدم  دلب یلرزیکه م ییخشک شده بود بادستا گلوم

 وکجا  ی_باشه ک 

 فرستمی _ادرس روبراتون م

 دادم   سرتکون

 _خدانگهدار 

حرفاش خبر   دادیبدم یچرا دلم گوها دونمیزودازم دورشد اما من توان راه رفتن هم نداشتم نم  یلیخ
 توسرش بود  یبد یفکرا هیمطمئنم که  دادیرونم  یخوش

  یمامان باباوشاد دنیدرخونه اروبازکردم واردخونه شدم باد دیلرزون به طرف خونه رفتم وباکل  یباقدما
 کردم که مامان ازجاش بلندشد وبالبخندبه طرفم اومد  که کنارهم نشسته بودن اروم سالم

 رون ی ب یچه عجب تورفت  ی_خوب 

 قدم بزنم  کمی _اره رفته بودم 

 باهات صحبت کنم   خوامیم نیابش یب  یکرد ی_کارخوب 

 ونیکه پاپ یدرنگ یکارت سف  ز ی م یدادم ونشستم کنارشون که نگاهش روبهم دوخت ازرو سرتکون
 بودروبه طرفم گرفت   نیبودوسطش نگ دباربانیسف

  کنمی کارمیچ نهی باشه به بابا نگاه کردم منتظربود بب یک یکارت عروس  نیا زدمیحدس م دیلرزیم دستام
اسم مهراد و   دنیبازکردم به کارت نگاه کردم باد یرولبم نشوندم وکارت روباهردرد یلبخند ظاهر 

  یرو جونمیب  یکارت روبادستا کردی قلبم بدجوردردم دنی دستام شروع کردبه لرز دیرکشیقلبم ت  اسمنی
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روکنترل کنم  اوردی که تو قلبم بهم فشارم یچشمام رو محکم روهم فشاردادم تابتونم درد زگذاشتمیم
 زدم   یچشمام روبادردبازکردم لبخندلرزون

 ی _مبارکه به سالمت

 بالبخندلب زد  مامان

وقت    میتراحت بده برمزون لباس سفارش بدم فرداروبه خودت اس هیوتو از یشاد یبرا خوامی_م
 گرفتم 

 کردم وسرتکون دادم نگاهش

 دمای_باشه فقط قول نم

 یای ب  دیبا ری _نخ

 رودرمونده تکون دادم سرم

 من برم  دیندار یفعالبامن کار  گهیخب چشم پس اگه د لهی_خ

 کردبابا بااخم لب زد نگاهم

 شهی_بمون االن شام اماده م

 چشم ازش گرفتم یتفاوت یکردم با ب نگاهش

 ر ی شب بخ خورمیوقته شام نم یل ی_من خ

  کیدودری بلندشدم وباسرعت ازپله ها باالرفتم وارداتاقم شدم وسرخوردم پشت در اشکام جوش   ازجام
بلکه دردش کم شه دردش   دادمیقلبم فشارم یلرزونم رو رو یاشک شد دستا سی ان کل صورتم خ

که  فمی قلبم مشکل داره نبودبه ناچار به طرف ک دمیفهم که   یزمان لیکه اوا یدرد ادبودکهی اونقدر ز
ذره ازدردقلبم   کی ساعت  کیبعد یوخوردم اما حت ختمیداروهام داخلش بودرفتم قرصاروتومشتم ر

قلبم   کنهیبلندش روفروم  یتو قلبم ناخونا یکی کردم ی شدحس م شترهمیب چیکم نشدکه ه
 کنمیم یسع نکهیمن هنوزم باا یچطور  ارمیدووم ب  یچطور  ایخدا دیلرزیتمام تنم م کردکهی اونقدردردم

 شده  شترمیازعشقم نه تنهاکم نشده بلکه ب یعادت نکردم هنوزم عاشقشم ذره ا  نمعادت ک 
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دونفره وعاشقانه شون  یعکسا دنیمهرادرفتم باد جی برداشتم وروشنش کردم توپ  بمی روازج میگوش
  یامیکه پ شدیشترمیودردم ب   سوختیم شتریقلبم ب  مکردی عکسانگاه م نطوربهیهم شتردردگرفتیقلبم ب

 روبازکردم  امی پ  عیاططرفاراد سر امیپ  دنیتوتلگرام برام اومدوارد تلگرامم شدم باد

  ولونیکافه و۸_سالم فردا ساعت 

 روهم نوشته بود  ادرس

طاقت ندارم به دردام اضافه شه خودت کمکم   گهیمن د گذرهیادم م نیتوذهن ا یچ دونمینم ایخدا
 کن

  یبافت بنفش کوتاه باشلوارجذب پشم هیروکنارگذاشتم و ازجام بلندشدم لباسام رودراوردم و یگوش
زودبلندشده   یلیخ  یکنم ازبلندشدن موهام متنفرم ول  دکوتاهشونیتنم کردم موهام روبستم با یمشک

 و رشدش فوق العاده س 

 و بادرد چشم بستم دمیکشتخت دراز  یرو حالیب

دکتر و   دبرمیبا شهینم ینطور یکردای ازجام بلندشدم هنوزقلبم دردم دارشدمیاذان ب یباصدا صبح
نداره مطمئنم وضع قلبم بدترشده   یواثر  ستیداروهاجواب گودردم ن نیا گهیداروهامو عوض کنه د

خارج شدم   سی ازسروشدم ووضوگرفتم  سی رفتم واردسرو سی نداشت به طرف سرو یت یامابرام اهم
  یروپهن کردم و چادرم روسرم کردم ومشغول خوندن نمازم شدم بعدخوندن نمازبابغض رو امسجاده 

 کنارسجاده نشستم 

  هیزیچ  نیاخر نیباشه ا  یلحظه هم ناراحت باشه غرق خوشبخت هیحواست به عشقم باشه نذار ای_خدا
بااون نداشته باش اون خوش باشه   یکار  ارفقطی سرمن ب یخوای م ییبه جاش هربال خوامیکه ازت م

  هیمن کاف  یبرا

   دیروبستم واشکام فروچک چشمام

هفته  گهیجانمازوچادرم روجمع کردم کتابام رو برداشتم ومشغول تست زدن شدم د قهیچنددق بعداز
 خوندن غرق خوندن درسام بودم که  شتردرسیب یبرا میروزاتوخونه ا هیمدرسه وبق میریسه بارم یا

 به روم زدوکنارنشست وگفت  یبود لبخند یدراتاقم بازشد شاد
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 ی لیشا یالغرشد  یلی_موهات چقدر خوب بلندشده!!!خ

 کردم  نگاهش

 کوتاهشون کنم دبرمی_اره با

 ی کن ی نکارونمی_نه توا

 _چرااونوقت 

هنوزمثل قبل بلندنشده  نکهیباا  شونیازته بزن اددوبارهیدلت م یچطور   گمی_چون من بهت م
 ی کوتاهشون کن یحق ندار  گهید یکه داشت ییهمون موها شهیامامطمئنم تاسال بعد م

 کنم ی_حوصله ندارم ازشون نگهدار 

   یکوتاهشون نکن  گهیکه د دمیتوروبه جون مهرادقسمت م دمی_قسمت م 

  دینگاهش کردم چرا جون مهرادو وسط کش  باغم

 وسط یدی _چرا جون مهرادوکش

 باشه قسمت دادم  ادتی یبرام نذاشت نیجزا یراه _چون

 سرتکون دادم  اخمو

 ی ستیاون دختر تپل قبل ن گهید  یشد فیضع یل ی_خ

 ی _خب که چ

 ی ار ی سرخودت م ییچه بال یهست دار  تیحال  یل یشا یافسرده شد ی_ازبس غصه خورد

 فروغم روبه چشماش دوختم  یب یچشما

 افسرده ام ی کن ی _افسرده چرافکرم

 به روم زد   یپوزخند
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غصه داشت اماخنده  دیخندیما م ی ایمحبت یکه باوجودتمام ب  یدختر  یافسرده ا یواقع ی_توبه معنا
  ینه باب خندهینه م گهیدخترکه سه ماه تمام خنده ازرولبش رفته د هیحاال شده  رفتی ازرولبش کنارنم

  ربهکه اونقد یتوکتابات دختر  یکرد که خودتو غرق  خی کهی ت هی یشد کنهی ما بغض م یها یمهر 
 یمدشده چه لباس یشیمدشده چه ارا یچ کنهینم  یبراش فرق گهیسه ماه که د دیرسی خودش م

  یکنینم شمیارا یحت گهید گردنیوم پوشنیهمسن وسالش چطور م  یمدشده دورواطرافش دخترا
ازته  یکه عاشق موهات بود ییتو یپوش ی وم تی مشک یفقط مانتوها ولباسا یپوشیونم  تی رنگ  یلباسا
  گهید  یحت رونیب  یرفتیکه همش باغزاله م ییکنم تو دکوتاهشونی بازم با  یگیم  موحاال شونیزد

  ییحالته تو یای وجو زنهی اونقدرنگرانته که همش به من زنگ م چارهی اون ب یحوصله غزاله اروهم ندار 
نه  یگی مرده متحرک نه م هی یشد گهیحاال د یدیدی که م ییها یباتمام بد یکه اونقدرپرشوربود

 ی دگرفتیشد یتو افسردگ کنهی م ناثابتیهمه ا یل یشا یخندیم

خودم    یبه رو خواستمیاما نم دونستمیم نوخودممیمن افسرده ام ا  گفت ینگاهش کردم راست م  
 ارم یب

 که دستم روتودستش فشرد رانداختمی روبه ز سرم

 ست یقرارن  یلیعوض شه شا  یز یچ ستی؟؟قرارن یهانن تاک  یغصه بخور  یخوایم ی_تاک

 کردم  نگاهش

 یا بهیغر بهیغر هی هیشد برام شد گهید یکی که مال  یمن همون شب زمینه عز رم ی _مگه من منتظرتغ
  نیدارم ازا  یکن ی که توفکرم یچرا نه به خاطردرد یدونینباشم م گهید کنمیم یکه عاشقشم اما دارم سع

 که یکس گنیباشه اخه م شی چشمم دنبال زندگ خوامی نه !!به خاطرعشقم مهراد نم کشمیعشق م
عذاب بکشه من  یبه خاطرمن ذره ا  خوامیمن نم  شهیباشه خوشبخت نم  یکی چشمش دنبال 

  خوام ینم وفتهیبه خطرب   شی خوشبخت  خوامینم

به خاطرمن   وامخی نم گذرمیم ممی به عشقم صدمه بزنه اززندگ یقلب واحساسم بخواد ذره ا نیا اگه
   نهیصدمه بب  ش ی ارامشش خوشبخت

هرچقدرم که سخت باشه  دبتونم یعاشقش نباشم با گهیتا د کنمی من نباش دارم تالش م نگران
 مرگم متیبه ق یحت  دبتونمیبا
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 وچشم بستم   دمیمنم کتابام روجمع کردم وروتخت درازکش یشاد  بارفتن

 پاشو اماده شو    یلی_شا

 مامان خسته ودرمونده نگاهش کردم  دنی چشم بازکردم باد اروم

 م ی_کجابر

 لباس اماده کنن براتون   میرفت گفتم که ازمزون برات وقت گرفتم بر  ادتی_وا

 رم یمن خودم برم اماده بگ شهی_نم

 ا ی کنی م اتوشروعی باز  یباز عوض ی_دار 

 حق انتخابمم ازم گرفته هه یکردم مادرم حت نگاهش

 جام بلندشدم  دادم واز سرتکون

 نمیمن پا گهید قهیخب ده دق لهی_خ

  سیمربوطه ازسرو یشدم بعدازشستن دست وصورتم وانجام کارا  سیتوجه بهش وارد سرو بدون
شال   دمیپوش یرو که کرب بود وساده باشلوارمشک می مشک  یکت یخارج شدم ازداخل کمدم مانتو

 یرفتم مامان وشاد  نیروبرداشتم واز اتاق خارج شدم وازپله ها پا میروسرم کردم گوش میطوس
به طرف مزون حرکت   یشاد  نیوباماش میبلندشدن وبه همراه هم ازخونه خارج شد ونازجاش دنمیباد
 !!! میکرد

 

 !!!! میطرف مزون حرکت کرد به

ک کردوباهم مزون پار  یرو روبه رو نیماش ی!!شادک یمزون بزرگ و ش هیبه   میدیرب رس هیبعداز
گرفته تا لباس   یعقدمحضر  یاز لباسا  میواردمزون شد میوبه طرف مزون رفت میشد ادهیپ  نیازماش

  باهمسنیخانوم تقر هیشده بود دهیچ  یکارشده فوق العاده مجلس یجشن  عقد ولباس عروس ولباسا
سالم   یکرد وبعدباما به گرم  یبامامان احوالپرس ییکامل به طرفمون اومدوباخوش رو شیبارا نماما

 کردولب زد یواحوالپرس
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 ی سفارش بد یخوتست ی دخترا لباس م  نیجان واسه ا می_مر

 بالبخندسرتکون داد  مامان

 لباساشون تک وخاص باشه خوامیزحمت م  یخانوم ب نیری _اره ش

 لب زد یخانوم با لبخندخاص   نیریش

 د یمطمئن باش کنمی نم مونتونیدپشیکرد وانتخابنجاریا نکهیازا دی_حتما مطمئن باش

 خانوم روبه ما کردوگفت    نیریسرتکون دادکه ش مامان

   انهیمدنظرتون هست  ی_مدل خاص 

 خانوم لب زد  نیری روبه ش یشاد

   خوامیم  یومجلس  دهیلباس پوش هی_

 ی خوای م یچ دونمی_م

  کیهفت کوچ هیبسته تاگلو که  قهیروانتخاب کردمدل  شیکینشون داده که  یمدل به شاد چندتا
خانوم انتخاب  نیری خوشگل بود پارچه روهم خودش یل یشکم کارشده بودوخ ی تا رو  نیداشت و بانگ
 ی اسمون یبهتره به رنگ اب یمدل چه پارچه ا نیکردوگفت که ا

 روبه من کردوگفت    بالبخند

 انهی مدنظرت هست  یمدل خاص زمیعز ی_توچ

 سکوتم متعجب لب زد دنیبپوشم مامان باد یبرام مهم نبودچ گهیت نگاهش کردم دتفاو  یب

  یلباس بامدل بازبراش طراح هی  هیکه محجبه اس دخترسوسول یشاد  برعکسی لیخانوم شا نیری _ش
 کن

اش  بازبود  کامال مشخص   قهیداشت  یدلبر  قهیطرح به طرفم گرفت لباس  هی خانوم بالبخند  نیریش
هم سرب بود خواستم  نشیتاکمرکارشده بود و واست قهی از  ییبایز  یلیبامهارت خ نیبود و بانگ

 مخالفت کنم که مامان لب زد 
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 جون  نیر ی مدل خوبه ش نی_هم

 گرفت  میمن تصم یجا شهیهم مثله

 لب زد  نی ریسرتکون دادم که ش   الی خیمهم نبودب  برام

   یدوست دار  یچه رنگ نمی بب ای_خب ب 

 رو انتخاب کرد   یو خوش رنگ غی ج  یلیخ  یتوجه ام روجلب کرداما مامان رنگ سرخ اب یرنگ مشک  

   یرنگ نی_ا

داد  یخانوم هم سرتکون دادوبعدازگرفتن وقدواندازه باالخره بعدازسه ساعت اجازه مرخص  نیریش
بود گرسنه ام بود ۵نگاه کردم ساعت  میحرکت کردبه گوش  نیشدم که ماش نیکالفه وخسته سوارماش 
وارد  میبه خونه مستق دنیبارس دمیکش  یقرارم بااراد پووف عصب یاداور ی و خسته هم بودم با

گرفتم و شروع کردم به خوردن تانصف خوردم   شبیشام د یلقمه نون و کوکو سبز  هیشدم  خونهاشپز 
به اتاقم رفتم و لباسام روعوض نکرده شروع کردم به  رشدمیوبعدلقمه اروتوسطل زباله انداختم س

سرم   یکتابم روبستم ولزجام بلندشدم لباسم رومرتب کردم شالم رو رو  میخوندن تاساعت هفت ون
مشعول  یرفتم مامان و شاد  نیازاتاق خارج شدم وازپله هاپا فمیبه دست به همراه ک  یوشگ ختماندا

 لب زد دنمیصحبت بودن باد

 ی ر ی_کجام 

 داره یاشکال  یهواخور  رمی_م

 رونیب  یر ی_نه برو چه عجب دوروزه م

 ستادمیدرخونه ا یبه حرفش نکردم و ازخونه خارج شدم شماره اژانس روگرفتم ومنتطدجلو یتوجه 
  قهیدق ستی حرکت کردبعدب نیشدم و ادرس رودادم که ماش نی اومد سوارماش نیماش  قهیبعدپنج دق

 یکافه نما هیشدم به کافه نگاه کردم  ادهیپ  نیارو به راننده دادم وازماش هیستادکرایکافه ا یجلو
 ستادیخدمت جلوم ا شیپ هیواردکافه شدم که  الیخی وجذاب ب  یعال   یرونیب

 کمکتون کنم   تونمیدمیخوش اومد_
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 لب زدم  یجی گ با

 قرارمالقات دارم  یسپهر  ی_اومم بااقا

 د یایمن ب دهمراهی_بله بفرما 

خدمت تشکرکردم که   شیاراد ازپ دنیستادبادیسمت چپ ا زیم یدادم وهمراهش شدم جلو سرتکون
 ونشستم  دمیروعقب کش   یازکنارمون رفت صندل 

 _سالم

 کرد نگاهم

 ی_خوشحالم که اومد

 د یمن بگ دبهیخواستی م یچ شنومی_خب م

 سفارش بده بعد  یز یچ هی_اول 

 مطلب  دسراصلیبر عیاومدم حرفتون روبشنوم پس لطفاسر ومدمیسفارش دادن ن ی_من برا

 که گوشه لبش نشسته بود دستلش روقالب کردولب زد یدادوباپوزخند  سرتکون

 شب جشن مهرادوبکشم  خوامی_من م

 گردشدنگاهش کردم  یشدن حرفش باچشما باتموم

   ی_چ

 د یلرزیم صدام

 کنارعشقم شاده نمیتفاوت بب یب  تونمینم  تونمی_من نم

 ی کن ی نکارونمی_توا

 نگاهم کرد  بااخم
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 رهی جلومو بگ تونهیهم نم چکسیوه  کنمی_م

 د یروصورتم چک اشک

 ی اسمنیعاشق  یگی_مگه نم

 کرد یبرافروخته اش نگاهم کرددندون قروچه ا باصورت

 داره یهم بدونه گذشتن ازمن چه عواقب  اسمنی دیبا ی_هنوزم عاشقشم ول 

 نکارونکن ی_پس ا

 توصورتم دادزد باخشم

 شده  یباز  نی_چرااا هانن که مهراد بهم بخنده وبگه برنده ا 

 زدم  غیج  دیرزلیکه م ییباصدا

دردورنجش   ادیپس چطوردلت م  یاسمن یعاشق  یگ یمگه نم شهیعشقت نابود م نکهی_نه به خاطرا
ازته دل  نکهیبه ا یباش   یوراض  یکن  یخوشبخت یبراش ارزو  دیعاشقش پس با یگیمگه نم  ینیوبب 
داشت پس   ینخواه  اسمنیتوقلب  ییجا چیه یاگه تو مهرادم بکش  یاون انتخابشوکرده حت خندهیم
 بره   رسوالی ز  یکه بهش داشت یپابره نذارعشق ری حرمت عشقت ز هنکن ک یکار 

قدرتش   نکهیکنم نه ا یکار  تونمینم  یول  فهممی رو م یکشیکه توم یسخته اره سخته منم درد دونمیم
که   یکار  انی اگه همه جلوم درب یروانجام بدم حت  یاگه من بخوام کار  دوننیرونداشته باشم نه همه م

چرا ؟؟؟   یدون یم میباز نیکه بکنم بازنده ا میباهمه اونافرق داره من هرکار  یکی  نیاما ا کنمی امو مبخو
کرده عشق  ریگ  یاشتباه یدل ماست که جا نیا اسمنیطرفه س !!!نه مهرادمقصره نه  هیچون عشقم 

 یبهت نداره عشق واقع یحس چی ه یدون یم نکهیباا یکنارش باش  یمتیکه به هرق ستین نیا یواقع
  یباچشما یحت  یتوهم بخند ین یبی لبخندازته دلش روم یوقت ین یبی روم شیخوشبخت  یکه وقت نهیا
  شیبه خوش نکهیا یعنی یعشق واقع یکن  یخوشبخت یکه شکسته وبراش ازته دل ارزو  یو دل  سیخ

 هیکاف خندهیاون م نکهیعشق باشه هم نیا دنینرس    متیبه ق یاگه اون خوش  یحت  یباش یراض
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اشک بود هردوتامون   س یکه غرق اشک بودنگاهش کردم هردومون صورتمون خ  یباصورت 
سرطان گرفته ودکترا جوابش کردن اما به  فهمهیکه م  یمثل کس مینداشت ی اماراه میدیکشیدردم

  شهیچشماش بسته م شهیهم یدفعه برا هیکه  یتاروز  گهیخونواده اش نم 

 نکن   یکار  یودوست دار  مناسی_توروخدا اراد اگه 

 شدیو بافاصله دم وبازدم م دهینفس بکشم نفسام کش  تونستمیادنم یکردازدردزی دردم یبدجور  قلبم
 بزرگ ومردونه اش فشرد ینگران ازجاش بلند شد وبازوهام رو تودستا

 _حالت خوبه  

 گهیشد ود  اهیازدرد چشمام س وفتهیداره ازکارم گهید  کردمی نفس بکشم قلبم حس م تونستمینم
 دم ینفهم یچیه

تو چشمم خوردو دوباره چشمم بستم  یدیتودستم اروم چشم بازکردم که نورشد یسوزش  باحس
 اراد اروم لب زدم دنیسرم تودستم متعجب به دوروبرم نگاه کردم که باد دنیودوباره بازکردم باد

 _اراد

 سرش روباالاوردونگاهم کرد عیسر

 ی _خوب 

 کنم ی کارمینجاچ ی_من ا

 کرده نگاهم کرد  اخم

   یدار  ی_مشکل قلب

 دبفهمه یمن چرا با یخدا یوا یا

 ست ی ن یادجدی_اومم ز

 پوزخندزد 

 قلبت تووضع خطره  تیوضع نی _اره به خاطر هم
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 _من خوبم 

 _بسهههههههه!!!! دروغ بسه 

 م یراض  طیشرا ن یمن ازا ستی_مهم ن

 دونن یادت نم_خونو

 دونن ی_م

 کرد نگاهم

 نجا یا انی کردم بهشون زنگ زدم ب  ی_پس کاردرست

 شدم که با حرص لب زد   زیخ  میزده ن  وحشت

 ست یخوب ن  تتی_درازبکش هنوزوضع 

 زدم   دلبیلرزی که ازدلهره م ییباصدا

  یکارکردی _توچ

   ی؟؟؟چرابه خونوادت نگفت یگی_چرادروغ م

 بدونن  ستین  یاز ی_چون ن

  یگیخطرناکه توم  یلی قلبت خ طی شرا گهیدکترت م  گمی م ی؟؟تو واقعاعقلتوازدست داد ستیازنی_ن
وگرنه امکان  یبد وندانجامیدزودترپی؟؟؟با یکه مرد یبدونن وقت  ازهین یقاکی بدونن دق ستیالزم ن

 چقدره  یدونیوضع م نیزنده موندنت باا

 پرشده نگاهش کردم  یچشما با

 ی بگ خوادبهمینم دونمینارومیا ی_من همه 

 ی زنده بمون گهیسال د لیااوایتااخرامسال  دیروند شا  نی_تو باا

 ی _خب که چ



 عشق  ینجوا

412 
 

 ی ر یبم  ینطور یا یخوای_مگه توچندسالته که م

  ی تونواده ش راض  یشده ول یکه مرگ مغز  یمثل کس کشمی وقته مردم فقط دارم نفس م یل ی_من خ
 دستگاه هاروازش جداکنن   شنینم

 نگاهم کردکه لب زدم فقط

که  ییاون طرح ها  یجا نی!!ا یتودلت نگه دار  شهیهم یامشب روبرا هیقض کنمی _ازت خواهش م
 برات زدم  

 کرد  اخمونگاهم

   رهی گیخواب وخوراک وازت م شهیشترمی _روزبه روزدردقلبت ب

 دونم ی_م

 ی ر یم نی _ذره ذره ازب

 دونم ی_م

 ی ر یبم   ینطور یا یخوایکه م یا وانهی_ِداخه مگه د

  تینکن اد یکار  کنمیکه بخوام زنده بمونم خواهش م  اندارمیدن نیتوا یدیام چی_فقط بدون من ه
 بشم

 _اخه

 دکتر بااخم سکوت کردکه پزشک مسن مردلب زد  باواردشدن

 ست یهمسرتون اصالخوب ن  تی _جناب وضع

 ن ی دکترازخجالت سرم روانداختم پا نیا گهیم یگردشدچ  چشمام

 کم کردخشنش زهره تر  یصدا

 مصرف کنه  دموقتیبا یی_دکتر چه دارو
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 نیا یاونم برا دهیم نیامافقط چندوقت دردش روتسک  سمینوی دردش فعالچندتاداروم نیتسک ی_برا
 بتونه مقاومت کنه   وندشیکه تازمان پ کنمیم  زیتجو

 اروگرفت طرف اراد ولب زد  برگه

خطرناکه   یل یروانجام بده وضعش خ  وندشیپ یبهش باشه وزودترکارا  یلیحواست خ   شیببر  یتونی_م
 پشت گوش ننداز هیوبحران

 _چشم

حرف از اتاق خارج شد پرستارسرمم رو کند اراد  یکلمه اروگفت که دکترهم ب  نیبا حرص ا انقدر
که   کردمیجون بودم  نگاه م  یدست درازشده اش و خودم که ب نطوربهیدستش روبه طرفم گرفت هم

  مارستانیحرف دست تودستش از ب  یب  نیپا امی ا خشم دستم روگرفت و اروم کمک کرد ازتخت بب
  نشیماش  دنیباد  میرفت نشی دستم ازدستش رونداشتم به طرف ماش  دنیجرئت کش میدخارج ش

  یبوگات  نی باشم سوارماش  الی خیکردم ب  یداره سع یچطور بوگات ستیتابلوسازن هیچشمام گردشد مگه 
 ستادیداروخانه ا یجلو کردیپروازم بای کنده شدوتقر نیاززم  نیماش ییکه باسرعت باال میقرمزش شد

پام   یدارو رو  سهیشد و ک  نیسولرماش  قهیچشم دوختم که بعدپنج دق رونی به ب نتظرشد م ادهیوپ
 لب بازکرد  قهیرو روشن کردوبعدازچنددق  نیگذاشت وماش

 دردتو  دهیم نی تسک مدت کوتاه  هیگفت گفت فقط  یچ یدی_شن

 کردم  نگاهش

   یکن ادهیخونه امون پ یمنوجلو شهی_م

 چنده  ساعت

 لب زد باحرص

 _ده

 بدبخت شدم  ی_وا

 _چرا  
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 بگم به خونوادم   ی_ساعت ده شبه چ

  کشهیدخترشون داره دردم دنیهستن که نفهم ی_هه خونواده چه خونواده ا

 _من نخواستم بفهمن 

 _چرااا

 توخودم جمع شدم  بادادش

 خونه پارک کرد  ینگفت وجلو یز یچ گهید

 شم که نگران برگشتم طرفش ولب زدم  اده یپ  نیازماش خواستم

 نگو  یز ی چ چکسیازامشب به ه کنمی التماست م کنمی _ارادخواهش م

گذاشتم  و اف اف روفشردم که   فمی شدم قرصام روتوک  ادهیپ نی نگفت که ازماش ی ز ی نگاهم کردوچ فقط
 واردخونه شدم  داشتمیزشد تندتندقدم برم با عیدرسر

 _سالم

نگاهم   نیتوچشمم به باباکه خشمگ یبا اشکا نی که توگوشم خوردپرت شدم روزم یا دهیباکش
 کردم  کردنگاهیم

 ی مون یم رونیکه تاده شب ب یصاحاب  ی تاحاال هانن مگه توب ی بود ی_کدوم قبرستون 

 لرزون لب زدم  یبالبا

 نیفقط هم ابوناگشتمیتوخ کمی_بعدمدتها

 لب زد یکردوبا حالت بد  نگاهم

 یبود ی هاننن کدوم قبرستون  یدیروجواب نم  تیگوش یواسه چ یدی_توبه گورهفت جدت خند

 نبودم فقط زمان ازدستم دررفت  یبد ی_بخدا جا

 به جزمدرسه ت  یجابر  چیه یحق ندار  گهی_د
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داشتم اما امشب  یساسبهش اح  کمی  دیکردم امشب ازش متنفرشدم دفعه قبل شا نگاهش
به   دمیچنگ زدم و دو نیرواز روزم  فمیازجام بلندشدم ک  یحرف چیه  یازش متنفرشدم ب نکارشیباا

 طرف پله هاازشون باالرفتم

 

بودم و چشمام روبسته بودم ومنتظربودم تاکارش تموم شه دوساعت داره   شگرنشستهیارا ردستیز
 واقعا کالفه شده بودم که گهید دهیرو انجام م   ونمیو شن کاپیم

 پاشو   زمی _عز

ام مشخص   نهی لباس کارشده بلند خوش دوخت که خط س ستادمیا نهیا یازجام بلند شدم و جلو اروم
اومد خط چشم  یبه صورتم م یل یکه خ یپررنگ شیکردم ارا بود چشم از لباسم گرفتم وبه خودم نگاه

پشت چشمام کارکرده بود بافرموزه   یصورت   یکلیاکل ه یبود سا دهیپشت چشمام کش یکلفت گربه ا
 عیما  یسرخ اب یلیورژلب پررنگ اکل یصورت  میمال یبلندم روبلندترکرده بود گونه ها یها وژهم

کرده بود و  یموهام رو خط  یشده که جلو  ونیشن یوهام کردیم  یساعته لبام رو بدجور خواستن24
بود پشت موهام مدل  ختهیکرده بود ور فیازموهام رو و کمیبود و دوطرفم  ختهیتوصورتم کج ر یکم
نداشت   یتیبرام جذاب  گهیخوب بود اماد یکرده بود همه چ  یشده بود و با مهارت خط ونیشن لگ
 ی تیجذاب چیه

 تموم شه ینشسته بودم که کارشاد یصندل یرو

صورت داشت    کاپی فقط م نکهیکه اماده شده بود نگاه کردم به خاطرا  یام به شاد ختهیبهم ر  وباافکار
کردن با  هیسرش انداخت و به همراه هم بعدازتسو  یکارش زودتموم شده بود شال روبامهارت رو

  میکرد باروحسا هیومجلل کرا کیش  یل یگ و خباغ تاالر بزر  هیبه  میدیرب رس هی باآژانس بعد  شگریارا
سنگ   یرو  یپاشنه هفت سانت  یبااون کفشا  الی خیشاا از روموهام افتاده بود ب میشد ادهی پ نی وازماش

 میوارد تاالرشد یفرش قرمز پهن شده بود منوشاد هی م یوارد باغ شد داشتمیتندبرم  یفرش ها قدما
 به طرفمون اومد وبالبخندگفت   دنمونیمامان باد

   نیای ب  دیلباستون رو عوض کن دیبر دیشد ی_خوبه هردوتاتون عال 
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  زونیمانتواو یمانتوم رودراوردم و شالم رو هم رو میلباس شد ضی وارداتاق تعو میروتکون داد سرمون
بود  ستادهیمامان هنوزهمونجاا میهم اماده شد ازاتاق پروو خارج شد یشاد  نکهیکردم و بعدازا

 مالبخندش پررنگ ترشد   دنیومشغول خوش وبش بااقوام بود باد

 لب زد یکه بالبخند روبه منوشاد میکرد یدوراحوالپرس یاز اشناها یکی وبا  میستادیا کنارش

 دختربزرگته  نیا می_مر

 من اشاره کرد   به

 حق دارن   دمیاشتباه گرفتن هه شا  یمنو باشاد  شهیهم مثل

 بالبخند لب زد  مامان

 س  کهیکوچ نی_نه ا

 باشه  کهی کوچ خورهی _واقعا اصال بهش نم

 من لبخندزد  وروبه

 دخترم  ی_ناراحت نش

 _نه

 اروم جواب دادم یلیخ

 ونی کوتاه قرمز لبخندرولبم نشست خوشگل شده بود موهاش روشن یتواون لباس عروسک  الیل دنیباد
 صورتش بود یرو  یظیغل  مهین شی کرده بود وارا

 به طرف مون اومد  شوقبا

 ی چقدر خوشگل شد یل ی_سالم شا

 لبخندزدم 

 شتر ی_توب
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 _واقعا 

 _اهوم

 اون خانوم ازکنارمامان ؛مامان بالبخندلب زد بارفتن

 م ین یبش می_خب بر

  دیگرد سف یزای م میبود رفت کیعروس دامادنزد  گاهیبه جا یل یکه خ زیم هیو به طرف  میداد سرتکون
پسرو   دنیکه روبه حجله عروس دامادبودنشستم باد یصندل یرو دیمخمل سف   یها یبا صندل یچوب

 که کنارهم نشسته بودن باتعجب لب زدم  ییدخترا

 مختلطه  ی_مگه عروس

 مثبت تکون داد یسرش روبه معن  مامان

 بازه هم ازجلو هم ازپشت   یل یلباس خ نی_مامان ا

   ی_خب که چ

 الی خیکناراومده بود ب هیقض نیراحت باا  یلیکه خ  تعجب داشت یزل زدم به مامان برام جا متعجب
  ابستهیکه لباسم بازباشه  کردی نم  یمنم فرق یموضوع شدم برا

و نوار قرمزداشت   یتنش بودومقنعه سورمه ا یسورمه ا فرمیون یخدمه خانوم لباس  هیاومدن  با
 زد ستادوبالبخندلبیزماای کنارم یدن ینوش یها  یچرخدار پربوداز بطر   ینی سرش بود که با س

 د یدار لیم ی_چ

 مامان چشم دوخته بودم که روبه من لب زد به

 بگو  یخور یم ی_چ

  یامشب چش شده بااخم اشاره کردزودترانتخاب کنم که به بطر  شدمامانینم نیگشادترازا چشمام
 چرخدار نگاه کردم  ین یس یرو یها

 نداره  ی_ فرق
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 ه؟؟یامشب چ یبرا یهمه ازاد نیاا لی_مامان دل

 کردوبالبخندلب زد نگاهم

 م یفکرکنن ما از پشت کوه فرارکرد خوامینم  دیبخور یتو وشاد میدست خونواده عروس اتو بد دی_نبا

 بااخم لب زد  یشاد

 خورم ینم   ایزهرمار نی_من ازا

  کیروبه لبم نزد وانیل  یدنیروپرکردم از توش وانمیروتودستم گرفتم ودرشوبازکردم ل  یدنینوش یبطر 
ندادم   تیازگلوتامعده ان سوخت اما اهم کردمی تلخ بود حس م دمیرونوش   یدنی از نوش  یکردم جرعه ا

 و لب زدم  دمیرونوش  وانمیل یمحتوا هیوبق

 خورم یمن م  ی_ول 

 بالبخند سرتکون داد  مامان

 یطوس قهیجل با یرنگ یاراد که کت شلوار طوس دنیسرم رواروم چرخوندم باد ی نگاه ین یسنگ باحس
 هینگاه کردم صورت برنزه وپر وزاو قینگاه کردم به  صورتش دق یمشک ونیدوپاپ یسف راهنیوپ

  ومدیکه معلوم بودعمل کرده اما واقعا بهش م ینی کمرنگ ب یخوش فرم قهوه ا ی گوشت یدارمردونه لبا
  یمشک یداشت موها  یروفرم کلیقدبلندبودو ه کردیشترمیروب تشیجذاب شی درشت عسل یشماچ

بود چشم   وانیاش ل گهیشلوارش بود و دست د بیاز دستاش تو ج یکیرنگ لختش روباالزده بود و
بودکه  یز یچ  هیسالم تکون دادمنم سرم روتکون دادم توچشماش  یکه سرش روبه معن میتوچشم شد

   یکه باصدا میردک ینگاه م کردهردوبهمی که تو چشماش بود دلم رواشوب م یبی عج  کردارامشینگرانم م
مهراد  دنیباد  ستادمیروپاهام ا یهمه مهمونا ازجاشون بلندشدن به سخت دیوِکل قلبم لرز  غیسوت وج 

  اسمنیمهراد حلقه کرده بود و مهراددستش روپشت کمر  یدستش رودوربازو اسمنیکه  اسمنیو 
تواون  اسمنیشدم  رهیسوخت چشمام پرشد ازاشک به عروس ودامادروبه روم خ  لبمگذاشته بود ق
  ح یمل شی بود و ارا ختهیفوق العاده شده بود موهاش روبه حالت باز دورش ر ی پرنسس  یلباس صورت

  یصورت راهنی تنش بود  و پ یرنگ  یصورتش انجام داده بود مهراد کت شلوار مشک یرو یوحرفه ا
اما چون   سوزمیم رمیم یباعث شد لبام به لبخند بازبشه دارم م  ندرولباشلبخ غشیت شی رنگ صورت ش
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به مرگ تمام   یشاد نیاگه ا یمنه حت  یاون خوشحال یخوشحال خندمیمنم م خندهیعشقم داره م
 جونم مهی و قلب ن  اهایارزوهام ختم بشه مرگ رو

  الیشد وفام  یپل یشاد کیفشردم که ازکنارمهموناگذشتن سرجاشون نشستن موز ردندونمی روازتو ز لبم
بودم و زل زده بودم به مهرادوعروسش قلبم  ستادهی رقص شدن اما من هنوز سرجام ا ستیواردپ

من کنارمهرادنشسته بودم لباس عروس پف   اهامیاما تورو دمیدیروزوم نیا شهیهم  دیبازازهم پاش
 نشسته  رمنی غ یک یامااالن کنارمهراد داشتمیارش قدم برموکن  زدمیرو باالم میفپ

شدم همه  رهیرقص خ  ستی به پ  دادیکه گلوم روفشارم یجون سرجام نشستم وبابغض   یوب اروم
و    یعشقت باش یتومراسم عروس  دچقدرسختهیفهم ینم چکس ی ه دنیخندیوم گفتن یشادبودن همه م

اشک  ی وبه جا ین یبب گهید یک ی نفهمه سخته عشقت وکنار یز ی ازدرد تودلت چ یتاکس  یلبخندبزن 
 سخته یلی!!خ  ینگ یز یو چ یبخند یبخند ختنیر

به  میشروع کرد  میرقص رفت ستیوبه طرف پ  میازجامون بلندشد یمادرمهراد به اجبارمنوشاد بااشاره
 کشم یم ینفهمه چ  یاشکم روصورتم نچکه تاکس  خواستمی و ازخدام  دمیرقصیبااهنگ عماد م دنیرقص

  هیدوم رو کیروپرکردم و پ  وانمیخارج شدم و سرجام نشستم ل ستیازپ عیشدن اهنگ سر  باتموم
  دنیشروع کردبه رقص  اسمنیشد و  یاهنگ رقص عروس داماد پل  یضرب دادم باالاما اروم نشدم وقت

زدم و   یلبخندتلخ اسمنی دنیباچرخ  دمیروسرکش یبعد وانیلرزون ل یمهراد بادستا یو ناز کردن برا
 نیکه باتمام جونم توا دمیدیم اهامیتورو شهیوزل زدم به عروس ودامادهم دمیروسرکش  یوان بعدیل

قلب  هیفقط شده  اوارزوها یحاال سهم من ازتمام اون رو  کنهیومهراد عاشقانه نگاهم م رقصمیلحظه م
  شهیجون که با سوختن ارزوهاش  پرپرم مهین

ازجام   نجان یکه ا  ییتمام ادما  یان داشت بغضم بترکه و رسواشم جلوخوب نبودهرلحظه امک حالم
 یگذشتم به سرعت ازتاالرخارج شدم ازپله ها یازکنارمامان وشاد یبلندشدم و بدون گفتن کلمه ا

اشک ازچشمم  نیتاالردورشدم اول یاز ورود یحساب   نکهیرفتم بعدازا  نیوپهن به سرعت پا دیسف
سرم   زدی م شیوبه قلب شکسته ام ن   شدیم دهیاهنگ هنوزم به وضوح شن ی روگونه ام صدا دیچک

   دیروباالگرفتم اشک دومم ازچشم چپم چک

 عشقموسپردم به تو مراقبش باش  ایخدا
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 نیعشقشوازا خوامیگناه کنم نم  خوامی نم خوامیکن نم رون یدل ب نیعشقشو ازا کنمی م االتماستیخدا
  یپا  ستیمن وسط ن  یفقط پا  گهیبسه حاال د  دمیدردکش یهرچکن  رون ی دل صاحب مرده ب

 هیکه عشقش رومثل  نطوریهم  میبزن  بیبهش اس یمن واحساسم ذره ا خوامینم  ونهیعشقمم درم
   کنمیخواهش م  رشی هم ازقلبم بگ ینطور یهم  یبزرگ وتنومند کرد وقلبمدرخت تنومند ت 

باعث شد برگردم به طرفش اراد   یکس  ینفسا یتابغضم رو مهارکنم که صدا دمیکشی م قیعم ینفسا
  دیباریبودباعث شد شونه هام بپره باال وباترس برگردم سمتش چشماش قرمزبود ازصورتش غم م 

 پرم   یوزل زدتوچشما ستادیکنارم ا

 یابودکه هردوبا چشم یبد تی اونقدر وضع  میبود یهردو تووضع بد  میگفتی نم  یچی کدوم ه چیه
  دینبود با یچاره ا دامایلرزیوازکنارش ردشدم پاهام م ارمینتونستم دووم ب  م یقرمز بهم زل زده بود

 کاش  یکردایباماانقدربدتانم   ایکاش دن  سوزهیشترمیقلبم ب  نمیب یارادوم ی وقت  شدمیازاون دورم

 اسمنی که مهراد و  ستیشد فقط به پ خی م نیرقص تانگو پاهام به زم دنیوارد تاالرشدم باد  یوقت
 دلم  چارهی ب کردمی نگاه م دنیرقصیم

باتموم شدن اهنگ   رفتی لحظه لبخند ازرولبش کنارنم هیبرگشتم سرجام وزل زدم به مهراد که  اروم
 سوخت ازحسرت   شتریب  دوقلبمیروبوس   اسمنی یشون یمهراد پ

 بودن  ستادهیا رنگ یبنزمشک  نیکنارماش اسمنیمهراد و میجشن بود وهمه ازتاالرخارج شد اخر

 هیکه  دنشیکنه باد ینکنه بخواد کار  دمیترس یاراد کجاست م کردمیبه دورواطرافم نگاه م باتعجب
که   یرنگ یکلت مشک  دنینفسم رفت باد دداشتیبود که به مهراد کامل د ستادهیا ییجا قایگوشه دق

به مهرادانداختم که درحال خوش   یوحشت زده بهش نگاه کردم وبعدنگاه یتودستش بود باچشما 
که هرگز نداشتم به طرف   یبا پدرزنش بود ارادکلت روبه طرف مهرادگرفت که با سرعت  شوب

  ییبال دیبرام مهم بودنبا زیچ  هیامامن فقط  کردنیهمه باتعجب نگاهم م  دمیدو اسمنیمهرادو
وهمون لحظه    نیروزم وفتهیراد خودمو پرت کردم روش باعث شد ببه مه  دمیرس  نکهیهم  ادیسرمهرادب

 برام مهم نبود  انی وداد اطراف غیج  یقلبم حس کردم صدا یرو تو یق یاسلحه و دردعم کیشل یصدا

 منو تو اغوشش گرفت وباهق هق گفت  یکه شاد نیزم  یجون افتادم رو یب

 ی کارکردیچ  یلی؟؟شا یکارکردی_چ
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  نیبهت زده کنارماش دمیتوانم سرم روبه طرف مهرادچرخوندم که د نیکردم با اخر بالبخندنگاهش
که سالمه نفس   نیا دنیبود باد راهنشی پ یشده بود ازخون من رو فیکث شینشسته کت شلوارداماد

 ومامان  یشاد غی اما همزمان شد باخون باالاوردنم و ج دمیکش  یراحت

 و سرم اکو شد شعرت هیبه خنده کش اومدن و  میخون یلبا

 از تو چه آواره وار  شمیاز خونه آرزو جدا م یر یم یدار 

 کن بذارم کنار  یبرو زندگ  می از زندگ ذارمینم  کنارت

 

 کشمی منم غصه هامو به دوش م یبعد از من  یآرزوها یپ

 شم  گهید یکی عشق  تونمینم یول رمی از عشقت بم تونمیم

 

 دمت یبار فهم ن یچون واسه اول خوامی هارو م  نیبهتر واست

 دمت یبار بخش  نیبار عاشق شدم واسه اول  نیآخر واسه

 

 کنمیبه عشق تو چشمامو خواب م دنتیبوس  یایرو دیام به

 کنم ی تورو انتخاب م دونمیم امیب ای صد دفعه باز به دن  اگه

 

 کن  هیگوشه مثل من فقط گر هیوقتا دلت تنگ شد  یبعض اگه

 کن  هینوشتن فقط گر یرفته به جاح یاون نامه که تشنه   رو

 

 ه یبدونم دلت با ک خوامی نم هیکه دلم با توئه کاف نیهم
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 هیآلودم اما نجاتم نده که آلوده بودن به تو پاک من

 

 دمت یبار فهم ن یچون واسه اول خوامی هارو م  نیبهتر واست

 دمت یبار بخش  نیبار عاشق شدم واسه اول  نیآخر واسه

 

 کنمیبه عشق تو چشمامو خواب م دنتیبوس  یایرو دیام به

 کنم ی تورو انتخاب م دونمیم امیب ای صد دفعه باز به دن  اگه

 مهراد   دهیصورت رنگ پر یثابت موند رو  چشمام

 کنم ی تورو انتخاب م دونمیم امیب ای صد دفعه باز به دن  اگه

   ��انی پا��

  

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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