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 به مادرم  می تقد

 به من آموخت؛ یزندگ  ی که الفبا یصبور سنگ

 بودند  م یبه آنان که در راه کسب دانش راهنما می تقد

 که دوستشان دارم یبه همة کسان میتقد  و

  

 

 

 . کنمی چشامو آروم باز م ی الالبه

 .کنمیدور و برم نگاه م  به

 .دی جا به رنگ سف همه

http://www.romankade.com/
https://t.me/romankade_com
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 !! مارستانه؟یب نجایا

 پس کجاست؟  گه،ی. آره ددمیجواب خودمو م خودم

 .کنهی هم م ی . چه دردکنمی بدنم نگاه م به

 گچ، دست راستمم گچ گرفته. ی هام تا زانو، تو چپم از نوک انگشت  ی پا

 ! یبتیچه مص ی وا

 کجان؟  ی. پس مامان، بابا و آبجیعنتتصادف ل نیکوفتمون شد با ا  سفرمون

 پس اونا حالشون چطوره؟  نه،یا  تمی هستم و وضع یجورن ینگران شدم. من که ا یلیخ

اومد تا ِسرممو عوض کنه. کارش که تموم شد، دستشو گرفتم و گفتم: خانم پرستار،   پرستار
 تو رو خدا بهم بگو خانوادم حالشون چطوره؟ 

 جوابمو بده، رفت. نکهیانداخت و بدون ا  نییرو به نشونه تأسف پا  سرش

 آخه؟ یچ یعنی  نیا خب

 کردن.  سیاشک صورتمو خ قطرات

 رو ندارم؟  یشدم و کس کسی ب یعنیمن تنها شدم؟   یعنی  نیا

 رو از دست دادم آخه؟  یچه کس یعنی نیی سرش رو انداخت پا کهن یا

  ی آروم آروم و با دست و پا نی خاطر همبه  نم،یو سرجام بش ارمی طاقت ب تونستمی نم گهید
 رفتم.  رونیگچ گرفته از اتاق ب

  د،یو گفتم: خانوم ببخش   ششینشسته بود. رفتم پ یصندل ی که رو دمی رو د یپرستار
 خانوادم کجان؟ 

انداخت. بازوشو   نیی . سرش رو پاخوندمیرو م یبهم کرد. تو چشماش ناراحت  یقیعم نگاه
 گرفتم و تکون دادم.
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خانوادم  گمی : خانوم با شمام. مدمی بلند ازش پرس ی چشمام نگاه کردکه من با صدا تو
 کجان؟؟ 

 . ختمیو تمنا رو تو چشمام ر  خواهش

 سیقطرات اشک صورتمو خ کهیندارم منو به اتاقم برد. در حال یحال خوب دیکه د ی وقت
خانوادم. ازتون   شی پ نیگفتم: خانوم پرستار با شمام... منو ببر  د،یلرزیکرده بود و صدام م 

 .کنمی خواهش م

 .  امی: چند لحظه صبر کن االن مپرستار

 اتاق رو ترک کرد. و

 هیرفت که بق یبه اتاق کهن ی ته آهسته رفتم تا او پشت سرش آهس  اوردیطاقت ن دلم
باز   یدکترها و پرستارها هم اونجا حضور داشتند. پرستار در اتاق رو کامل نبسته بود و کم

 صداشونو بشنوم.    تونستمیبود که م

بده   یل ی. حالش خنمیخانوادمو بب خوامی م گهیدختر فقط م  ن یدکتر ا ی گفت: آقا پرستار
 کنم؟  کارشیچ

. االن زمان  یو بهش بگ قت یتا حالش بهتر شه بعد حق یصبر کن  دیدکتر: فعاًل با  ی آقا
 .ستین یمناسب

 تحمل ندارم. ایباشه؟! خدا  تونهی م  یچ ه؟؟یچ قتیآخه حق  قت؟؟؟یحق

 خوادی طفلک... همه خانوادشو از دست داده حاال م یفکر بودم که پرستار گفت: آخ تو
 کنه؟  کاریچ

من همه رو از دست دادم؟ مادرم؟ خواهرم؟   یعنی بلند شد. پس... پس!!! پس  از نهادم آه
 پدرم؟! 

 .دمی خودم کش ی طاقت نداشتم و رفتم تو اتاقم و پتو رو رو گهید
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  ی. آخه چه سفر کوفتختمیاشک ر  هامی بدبخت ی تونستم زار زدم و به حال خودم و برا تا
 من. ی بود که همه رو از دست دادم خدا

 خوابم برد. هیحالت گر  تو

  ی افتادم و دلم گرفت. ا زامیعز  ادیبه  گفتی شب شده بود. اذان م 8که شدم ساعت  داریب
 کاشششش. ی خواب بود... ا یکاش همه چ

 .دیلرزیام مپر از اشک شد و چانه  چشمانم

رو   یکسچ یه ایدن ن یتو ا کردم؟ی چه م دی اب ،ییساله، حاال با وجود تنها  19دختر  کی  من
 هم نداشتم.

 که پرستار اومد. دادی شب رو نشون م  9حدود  ساعت

 .دونمی رو م زیبگه که گفتم: خودم همه چ  یزیتا چ کردیپا و اون پا م نیا یهِ 

 . کردی مرغ شده بود، منو نگاه مکه حاال اندازه تخم  یی هابا چشم  پرستار

 : همشونو از دست دادم نه؟ و در جواب سرش رو به نشونه تأسف تکون داد. گفتم

 و زار زدم که همه جا تار شد و از هوش رفتم.  ختمیبود. انقدر اشک ر دهیاَمونمو بر  اشک

♡♡♡ 

 

 زم؟ یو گفت: حالت خوبه عز کردی باز کردم. پرستار با لبخند منو نگاه م چشمامو

 نگاهش کنم. تونستمیفقط م  د،یپرسیکه م یی در برابر سواال  منم

بار   نی آخر ی خانوادم ببره که برا شیکه حالم بهتر شد ازش خواستم تا منو پ یکم
 . نمشونیبب

 قبول کرد. ادمیز  ی بعد از اصرارها یول شدی نم یراض اول
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. درسته ازش متنفر بودم به خاطر مصرف مواد،  دم ی. بابا ارسالن رو دمی سردخانه شد  وارد
شده بود و خواهرم ثنا   دیکه مثل برف سف دمیرو د می نبودم. مامان مر یاضاما به مرگش ر

 چقدرررر دلم براش تنگ شده بود.

کنم اما االن همشون رو از دست دادم و تنها شدم. از  یفکر  نیهمچ تونستم ینم یحت
 که تنها شدم. شدی. باورم نمختمیری مرگ همشون به شدت ناراحت بودم و اشک م

رو ندارم. اشک طاقتم رو   یکس  چیه ایدن نی تنهام و تو ا گهیبا من. د ی روزگار چه کرد ی اِ 
آب قند بود، در دستم   ی که حاو وانیل هیکرد.  یی راهنما رونی بود. پرستار منو به ب  دهی بر

 قلوپ بخورم. هیگذاشت و فقط تونستم  

  د یبا ییتنها ی. ولشدمیمرخص م دی کنم؟؟ به گفته دکتر فردا با کاری چ دی با دونستمینم
 !!! کردم؟؟ی م کاریچ

♡♡♡ 

 

  افت یدر یبودم ازم مبلغ  مارستانیکه ب یمدت نی مرخص بشم. دکتر گفت بابت ا دی با  امروز
 خوب بود. با پرستارم که اسمش سارا بود آشنا شدم.  یل ی خ نیو ا کننینم

 . ادیب دنمی رو داد و آدرس خونه و شمارمو ازم گرفت تا به د شمارش

 بهتر بود. یچیاز ه یکسیو ب ییتنها ن یخوب بود. تو ا یلیخ نمیا

 باز شد.  یکیت ی رو تو قفل گذاشتم و چرخوندم و در خونه با صدا دی . کلدمیخونه رس به

مبل نشسته   ی مادرم که رو  ادیر همانا و زنده شدن دوباره خاطرات همانا. به  شدن د باز
. کردیم یهاش باز خواهرم که با عروسک  ادیو قرآن خواندن بود. به  یبود و مشغول بافندگ 

 .ختمیشد و من فقط اشک ر  یهمه خاطرات برام تداع
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  فهممیشد. تازه م  تموم یانجام دادم و همه چ هاه یرو به کمک همسا  یخاکسپار مراسم
تا   رفتمی کاش منم باهاشون م ی ا ؟ یچ یعنیاز دست دادن خانواده  ؟ی چ یعنی ییتنها

 .ی و بدبخت ییزجر نکشم از تنها یجورن یا

 . شمیتر مو من روز به روز افسرده  گذرهیهفته از مرگ خانوادم م کی

 منو به خودم آورد.  فونیآ  ی حال خودم نشسته بودم که صدا تو

 باشه؟؟  تونهیم یک  یعنیمتعجب شدم   یلیخ

 : بله؟ من

 جون منم سارا. نی ثم ـ

 ذوق کردم. ی اومدنش کل از

 سارا جون بفرما داخل، بفرما.  ی : وامن

 وارد خونه شد. سارا

فرم. در کل جذاب  خوش  ی هاو لب  یعمل ینیبلند. ب باً یداشت با قد تقر  ییخرما  ی چشما
 چولو تپل مپل بود.کو هیبود فقط 

 تموم شدم من.   ؟؟یکنی م زیدختر چقدر آنال گهی : بسه دسارا

 .کردمیتا صبح نگاش م  گفتینم یزیکردم. اگه چ یکارخاک بر سرم که بازم خراب  ی وا

 . نمتیبی. چقدر خوشحالم که میشی با خنده: نگران نباش تموم نم من

 .طورن ی : منم همسارا

به اصرار سارا قرار شد هفته بعد چهارشنبه به دنبالم   کهن یتا ا میمن و سارا حرف زد یکل
 و حال و هوام عوض بشه.  می بگرد یتا کم ادیب
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واسه   شدی . شب که مدمی ترسی م یتک و تنها، کل کهن یخونه بزرگ و درندشت، و ا  ن یا ی تو
  طشیخاطر که اصاًل شرا نیشدم، به ا  الیخی. دانشگاه رو هم بکردمیصبح شدنش آرزو م 

 رو نداشتم. 

♡♡♡ 

 

به همراه سارا رفتم تا گچ دست و پامو باز کنم. بعد از اونم به بنگاه رفتم و خونه رو  امروز
هم به مشکل خوردم. به  ی. از نظر مالرمیبه جاش بگ یخونه نقل هیفروش گذاشتم و  ی برا

  لهیبذاره. جز چند تا وس متیخونه ق لیوسا ی سمسار هم آوردم تا رو  کی  ن یخاطر هم
 . ختمهمه رو فرو  یضرور

آشپزخونه هم،   ی داشت که کنارش آشپزخونه بود. روبرو کیحال کوچ کی   د،ی خونه جد نیا
و حمام آنجا قرار داشت. در کل  سیکه سرو  خوردی م ییبود.کنار اتاق راهرو کی کوچ یاتاق

 .خوردیبود به درد خودم م یعال یلیخ کهن یا

همه کارهامو   دی برم. پس امروز با  رون ی ب خواستمی شنبه بود و فردا با سارا مسه  امروز
بامداد رو   1:00. تا کارهام تمام بشه، ساعت دمی رو چ هاله یتموم وس یی. به تنهاکردمیم

 شدم و به خواب رفتم. هوش یب دمیدراز کش  کهن ی . به محض ادادی نشون م

  رونیب یظهر بود. صبحونه خوردم و به حموم رفتم. وقت  11شدم ساعت  داری خواب که ب از
  می با گوش یخوردم و مشغول باز یناهارم حاضر ی . برادادی م  شیرو نما 2اومدم ساعت 
 کم آماده بشم. که کندم، بلند شدم تا کم  یشدم. دل از باز

که نداشتم، در  شمی. حوصله آرادمی پوش یبه همراه مانتو و شال مشک یمشک ن یج شلوار
 .دمی سارا رو شن ن یبوق ماش ی رو برداشتم که صدا یمشک  یدست ف یآخر هم ک 

 تعجب کرده بودم.  د؟؟؟ی واقعاً طول کش دنمی لباس پوش نیم 30

 زدم. رونیو از خونه ب دمی رو پوش کفش
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  نیماش  نیکه من چقدر عاشق ا ی جونم وااا ی مد. اوووف ا دنبالم او  ییآلبالو   206با  سارا
 بودم.

 . میکرد یپرسشدم و با هم احوال  نیماش سوار

 ؟ ینداشت  تری مشک نیلباس از ا  زمی: عزسارا

 عزادارما. کهن ی مثل ا زمی : عزمن

 اصاًل حواسم نبود.  دی ببخش ی به خودش گرفت و گفت: وا یاچهره شرمنده  سارا

 بعدش به راه افتاد. و

 سکوت بود. نمون یراه ب در

  می . وارد کافه شدمی دیرس یک یالعاده شکافه فوق  ک یبه   میکرد یکه ط  یاز مسافت کم بعد
 شده بود.  نییتز  یو مشک دی قرمز و سف ی هاداشت و با رنگ یکیالعاده شفوق   نیزایکه د

 .می شد  ی میبا هم صم ی لیمدت کم خ نیو در هم می با هم حرف زد یو سارا کل من

تا برادر داشت.   2دار و سالش بود و پدرش دکتر بازنشسته بود، مادرش هم خانه 23 سارا
 )هه ... خوش به حالش که پدرش باعث افتخارشه(!! 

 ؟ یشیبپرسم ناراحت نم  یسوال  هی ن ی: ثمسارا

 .زمی: نه... بپرس عز من

 ششون؟؟ ی پ یکه بر یرو ندار  ی: تو واقعاً کسسارا

که پدر و مادر من تو سن   شهی شروع م ییاز اونجا هیسارا قض هیچ یدونی: نه ندارم. ممن
  نیوصلت نبود. به هم نیبه ا یراض یکسچ یه یول  خواستن،یم یلیرو خ گهیدهم  یجوون

تهران شدن.   یراه رازیو پدر و مادرم از ش  رهیگیوصلت دور از چشم همه سر م  ن یخاطر ا
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چه   شناسمشون؛ی نم یحت دم،یرو ند  هامل یاز فام یکسچ ی ه دمیرسسن که   نیمنم تا به ا 
 برم.  ششونیبخوام پ کهن یبرسه به ا 

رو باز کردم.  خچالیخسته بودم. در  یلی. خدمیشب بود که به خونه رس 8 ی حدودا ساعت
شده بود و قابل   ات یدم بگرفته بو  شبیکه د ییهاواسه خوردن نبود. نون یز یچ خچالیتو 

که  ییغذا  یو کور بود حتدرست کردم. خونه سوت   مرویخوردن نبود. همونارو گرم کردم. ن
خوردن شدم. فکر   الیخی. غذا رو نصفه ول کردم و برفتی م نیی پا لومزور از گبه خوردمیم

تا بتونم وقتمو پر کنم.  رمیامروز حموم رفتم باز هم م کهن یبا ا کنهیم  وونم ی داره د الیو خ
 اومدم.  رونی ساعت از حموم ب هیبعد از 

 .گرفتی م  شتریدلم ب زدمی که ورق م ی اها نگاه کردم. هر صفحه آلبوم عکس  به

و فکر کردم.کاش  دمیتخت دراز کش ی گلومو گرفته بود. آلبوم رو محکم بستم. رو بغض
  المی. از فکر و خامیدرم ییو هم از تنها  رهیهم حوصلم سر نمدنبال کار بگردم.  شدیم

صبح    9دارم. تو فکر غرق بودم که خوابم برد. چشم باز کردم و ساعت  ی تازه درآمد ام،یدرم
اکتفا کردم. امروز پنجشنبه هست و   تیی سکوی با ب ی چا خوردن. به دادی م شیرا نما
 گرفتم به بهشت زهرا برم.  میتصم

آروم بشم. بعد از    تونمی. حداقل م توننیاونا م یول نم یاونا رو بب ونم تی من نم درسته
 ی و هر کدومو رو  دمیشاخه گل خر  3مختصر به بهشت زهرا رفتم.  ی اخوردن صبحانه 

گفتم. از   هامیکسی و ب هایو بدبخت  هاییخاکشون گذاشتم. باهاشون حرف زدم و از تنها
گرفته بود و از  یلیسر خاک بودم. دلم خ 3کنم. تا ساعت  کاریتک و تنها چ دیبا کهن یا

 هم سبک شده بودم.  یطرف

اومدم و به دنبال کار رفتم    رونیهق افتادم. از بهشت زهرا بکه به هق ختمیاشک ر  انقدر
نون   هیضعف کردم. تو راه خونه   یعصر بود. از گرسنگ 6نکردم. ساعت  دا یپ یکار مناسب یول

مرغ شده  تخم  هیشب افمیکه ق یدرست کردم و خوردم به راست مروین هیو باز هم    دمیخر
 بود )ههه(.
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خواستم بخوابم که   شدمیم  هوشیداشتم ب یکه خوردم تازه جون گرفتم. از خستگ یوقت
 نبود جز سارا. یبه صدا دراومد و کس فونیآ

 شهیاش مثل هم چهره  یسارا باز کردم. سارا وارد شد ول  ی به لبم اومد و در رو برا لبخند
:  دمی . لبخندم محو شد. دستش رو گرفتم و ازش پرسدمیدیم یچشماش غم ی نبود. تو

 شده سارا؟؟  یچ

 و آغشته به اشک شد.  نیاندازه کره زم م یسارا چشمها ی هاحرف  با

تو کانادا  شوی پزشک سانسیبه خارج از کشور برن تا بتونه فوق ل خوانیگفت بود که م  سارا
مدت هم به عنوان کارآموز   نیتو ا  کشه،ی سال طول م 2و بعد هم برگردن که به مدت  رهیبگ

از غم و   ایدن هیکه سارا حرفاشو زد رفت و منو تنها گذاشت، من موندم و  ی. وقتکردیکار م
 . ستیحاال همونم ن یبود ول م یزندگ  از نور تو ی اروزنه  حاالاندوه. تا 

 پرواز داشته باشه.  7شد فردا صبح ساعت  قرار

گرم کردم و  یبودم. امروز سر خودمو با بدبخت گه ید ی از روزا ترن یکه شد من غمگ صبح
 دوباره به بهشت زهرا رفتم.

♡♡♡ 

 

کنم.   دایکار پ. امروز هم به دنبال کار گشتم تا باالخره تونستم لیکه جمعه بود و تعط روزید
هم بلد بودم که  وتریکار با کامپ د ی داشت و با ازین یبود که به منش  یمطب خانوم روانشناس

راحت بود. من هم با گفتن   المیبابت خ نیمدرک رو داشتم و از ا  نی خوشبختانه من ا
 دارم و از دست دادن خانواده و ... باالخره قبول کرد. که ی بد طی شرا

استراحت   ی اتاق استراحت برا هیشب بود.  7عصر تا  4ظهر و  12صبح تا  9  یکار ساعت
 ییو تنها ینینشبود، قبول کردم. حداقل از خونه   550 یمن هم اونجا بود. حقوقش ماه

 بهتر بود. قرار شد از فردا اونجا باشم. 
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 بشم.   داریب  نی به خودم زحمت دادم تا از خواب نازن  7رأس ساعت   صبح

داشتم.    یتونستم کارم رو شروع کنم، حس خوب کهن یخوشحال بودم و از ا  یلیخ امروز
 رفتن به شرکت آماده شدم. ی کم برا خوردم و کم  یز یدوش گرفتم و چ

  داری سرا دمی مسن منو به داخل دعوت کرد که بعداً فهم یشرکت شدم. خانوم وارد
کار   طیازدواج کنه و شرا  خواستی م یقبل یاونجاست و اسمش هم بتول خانمه. منش

هفته بهم همه کارها  ک ی یقرار شد منش نی کردن براش مقدور نبود که بتونه کار کنه. بنابرا
 و بعدش به سالمت بره.  رمی بگ ادیبده تا منم خوب فوت و فن کارها رو  ادیرو 

مدت با   نیا  ی گرفته بودم. تو ادی یخوب و عال یلیهفته گذشت و من همه کارها رو خ  کی
برقرار کردم.  یارتباط خوب نه،یمی اسمش س دمی )روانشناس( که بعداً فهم ی خانوم علو

. هی. واقعاً روانشناس خوبزدمی و باهاش حرف م رفتم ی م ششیبودم پ  کاریکه ب ییهاوقت 
  گفتیجون که م نی می. به قول سامیکنار ب ییجورا هی  باً یتقر دمآخه تونستم با مرگ خانوا

به فکر خودمم درسته    شتریب گه ی کرد. حاال د تی شکا د یاز طرف خدا بوده، پس نبا  یامتحان
. پس به  گردنی کنم، خانوادم برنم یاحساس ناراحت شتریاگه ب یول  زن ی واسم عز یلیخ

 دادم. دیخودم ام

 کردن...  یبه زندگ  دیام

.  ستیکولر هم جوابگو ن  یتحملش کرد و حت  شهیگرمه که نم یهوا به قدر ر،یت  28 امروز
تا باهاش   رفتم ی م ششینداشت، پ ضی جون مر نی می س یهر از گاه بعد از اتمام کارها وقت

بود که اصاًل کار نداشتم.   یی. امروز از اون روزادادیالعاده آرامش بهم م صحبت کنم که فوق 
داشتم. باز هم به سراغش رفتم    یحس و حال خوب کردم،ی صحبت م ونج نی میا سب یوقت

 و در زدم: تق تق تق.

 جون اومد. نیمیس ی صدا هیاز چند ثان بعد

 ن؟ یی : بفرمانیمیس

 جون.  ن ی میشدم و گفتم: سالم مجدد بر س وارد
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 تو.  ایب زمیجون سالم عز ن یثم  ییبا خنده: عه تو نیمیس

 : ممنون.من

 یجورن یخودم حس کردم. عه چرا ا ی مقابلش نشستم که نگاهش رو رو یصندل ی رو رفتم 
 بابا. ی ا کنه؟؟ینگام م

 . کنمی حس م ست،ین ی شده؟ آخه نگاهتون عاد یجون طور نی می: سمن

 . ستین یزیچ زمی جون: نه عز نیمیس

 هست. از طرز نگاهتون مشخصه. یزی : چرا چمن

که   ادیبودنت خوشم م لکسی. از ر زمیعز ستین یز ی. چایهست یجون: عجب دختر نیمیس
 . ی اگهید ی های برعکس منش قاً ی. تو دقیکنی م ی احساس راحت

 ی هاینباشم. منش  لکسیصدات کنم و ر ی دفعه بگو خانم علو هیجون  نی می: وااا سمن
 آخه. نیکنیرو چرا بهونه م  گهید

با   ن؟؟یدی ه بنده ماجازه نشستن ب زیعز  ی بلند شدم و گفتم: خب حاال خانم علو  بعدش
 . خندهیناز م یچجور  نیجون قهقهه زد. اووف فدا بشم بب نی میحرفم س نیا

با   جا،ن ی که اومدن ا ییجون: دخترم، من که دختر ندارم. تو هم با همه کسا نیمیس
 . نمیبیام متو رو مثل دختر نداشته یهمشون فرق دار

  یقربونت برم مامان یحرفش ذوق مرگ شده بودم و محکم ماچش کردم و گفتم: اله نیا با
 . می دی خند یو بعد کل

 داره(  اشاری ساله به اسم   17پسر   هیجون  نیمیبگم که س  نمیا ی)راست

 . میچت بود  ایدر حال مکالمه  ایمدت من و سارا  نی ا تو
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و تو   کنمیحس م  شویاما هنوزم تازگ  گذرهیتلخ م ی از اون ماجرا یچند ماه کهن یوجود ا  با
 فقط خودمم و بس.  بیغر  ی ایدن نیا

  آوردمیبودم که لبخند به لب همه م یطونیعوض شده بودم، دختر شاداب و ش یبه کل من
جون    نیمی به کمک س موه یاز روح یاما تونستم مقدار ستم؛یاما االن مثل اون موقع ن

 برگردونم.

. زندیبرق نم شهیرنگ غم گرفته بود و چشمان به رنگ آسمانم، مثل هم دمی سف پوست
 کرده بودم.   ری هم تغ یاز نظر ظاهر یچشمانم گود شده بود و به کل ریز

... از شدی بود که هرگز فراموش نم یغم یول زدنی باهام حرف م نیم یسارا و س کهن یا با
 بد.  ییلیودم... خبد ب  یلیخ ینداشتم اما از نظر روح ی مشکل ینظر جسم

♡♡♡ 

 سال بـعد(  2)

 یترم دانشگاه برم و درس بخونم. من عاشق روانشناس 2جون تونستم  نیمی اصرار س به
 ی برا یجون تنها مشوق من بود. کل نیمیخوندم. س یروانشناس ن یخاطر همبودم به  

 کردمیکار م کهن ی. با وجود ا کردی و در درس خوندنم کمکم م زدیبا من حرف م امهیروح
 بود.  یباعث خوشحال نیو ا  رمی بگ یتونستم نمرات خوب یول

خوشحال بودم و   یلیبهم زنگ زد و گفت که پس فردا با خانوادش پرواز دارن و من خ سارا
 .دمیگنجیدر خودم نم

لمون  رفتم تا از خانوم پرستار گ دیخر  ی از خونه برا رونی روز جمعه بود و من به ب امروز
که  یز یاز اون چ شتریهوامو داره و ب یجون هم کل نیمیکنم. خوشبختانه س یی رایپذ

 انداز کنم.پس  تونمی تازشم م خورمی هم نم یبه مشکل  ی. از نظر مالدهی هست حقوق م

شد که شنبه خونه بمونم، عوضش   ن یجون گفتم و قرار بر ا نیمیمورد سارا هم به س در
 عقب مونده رو انجام بدم و جبران کنم.  ی کارها کشنبهی ی برا
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  ی رو موی. گوشدی به گوشم رس فونیآ  ی که صدا کردمی م یلند بازفروت  می با گوش نشستم
مدت چقدر   نی تو ا ی نبود جز سارا. واااا یو کس دمی دو  فونیتخت پرت کردم و به سمت آ

 کرد.   ریتغ

بهش ساخت از   یلیکانادا خ ی تر شد. ظاهراً آب و هواخوشگل  ییبایسال از نظر ز 2 نی ا تو
سارا وارد شد.   کهن یگذشت تا ا  ن یسارا باز کردم. چند م ی اومدم و در رو به رو رونی افکارم ب

 . می دیکش یفیخف غیجفتمون ج یبه محض وارد شدنش از خوشحال

 دختر؟  یسارا چطور مطور ی : وااامن

 بعد اونو در آغوش فشردم.  و

 ؟؟ ی خودت چطور می: من که عالسارا

 شدن نداشت. سیجز خ ی اجه یکه نت میهمو ماچ کرد  یکل و

 : خب چه خبر از اونور؟ خوب بود؟ من

به پستم خورد که  یمگول یپسر گوگول  هیبود. فوقمو هم گرفتم، بعدشم   ی: اره بابا عالسارا
 باهاش ازدواج کردم.

 شده بود.  یتومن 500چشمام اندازه سکه   حرف سارا نیا با

 به من نگفت آخه؟؟  یازدواج؟؟ واسه چ ؟؟ یچ

 . گمی م کی تبر  زم،یماچش کردم و گفتم: خوشحال شدم عز  یدلخور با

دو سه روز هم در ارتباط  نی. تو ا می باور کن دو سه روزه که نامزد کرد ن ی: عه ثمسارا
فرستادم   لمیمی ا دمی زنگ یهرچ ،ی دادی نمبگم خب جواب  خواستمی. به جون سارا ممینبود

 .ی برات جواب نداد

 .یگی گفتم: آره راست م ی اپنچر شده  افهی با ق من
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 . ی زدی منو م  یخنگول داشت ی د ی به سرم زد و گفت: د یضربه آروم سارا

 .  گمیم  کی به هر حال تبر دمی: باشه بابا فهممن

 خودت. ی جشن نامزد شالل ی: قربونت ا سارا

 کلک. ی باهاش آشنا شد ی: خب حاال بگو چجورمن

 .هی: مثل بقسارا

 مچاله شد که باعث خندش شده بود. افمیحرف سارا ق نیا با

 ؟ یشد؟ چجور تونیی باعث آشنا یزیچه چ نهی: منظورم امن

 . رانی ا ادیم گهی بود. االنم کاناداست. البته تا چند روز د م ی : هم دانشگاهسارا

 : خوب پس باس بترکونم. من

  2. بعد از ایبترکون  دیبا  یدختره. حساب نیشد ا  یگفت: باز الت   دیخندیم کهیدر حال سارا
 من.  یاونم عروس یسال عروس

  ی اونو تو یول نم یبب یعروس دی آرزو داشتم خواهرمو تو لباس سف شهی: اوهوم... هممن
 .دمیدیکاش هرگز نم  ی که ا  دمی د ی دی لباس سف

 من بترکون.  یمنم مثل خواهرت، عروس  گردنیتو، اونا برنم یبا دلخور نیبابا ثم ی : اسارا

 دلم زنده بود. ی تو ادشونی  یول گشتنی با سارا بود اونا برنم حق

♡♡♡ 

 

هم   یهم خسته بودم و خواب کاف یلیشدم و بازم مطب. خ  داریز خواب قشنگ ببازم ا ی وا
 نداشتم.  
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  یعنی  ،ییدستشو  ی به سو شی شدم و دست و صورتمو شستم و بعدش پ داری غر زدن ب با
 آرامش رو حس کردم.   یواقع ی به معنا

که خواب بودم هضم شده بود از فکرم   یچند ساعت نیانقدر خوردم که انگار تو هم روزید
 خندم گرفته بود.

طول   یدرست کنم، کل  ی . سماور خاموش بود تا بخوام چادمی لباس پوش یحوصلگی ب با
. منم که اصاًل حال و حوصله ندارم و اگرم بخوام درست کنم تا بخوام برم مطب کشهیم
 شدم.   مونی پش یبه کل نیواسه هم شه،ی م رید یکل

صبحونه بخورم. آماده شدم و  دم، یبه مطب رس یل گرفتم و خوردم تا وقتآب پرتقا  هی
 حرکت کردم. 

. اکثراً هم  دیکشی طول م نیم  5 نیبا ماش یول نیم  25 رفتم ی م ادهیخونه تا مطب اگه پ از
 . دادی بهم دست م یهم حال خوب  شدیم  یورزش  کی که هم  کردمیم ی رواده یپ

  اده یبه خط عابر پ دی وزیم یمی مال  می کردم. هوا نسبتاً خنک بود و نس ی رو ط یکم مسافت
که مناسبت   کردمی فکر م  نیالعاده خلوت بود داشتم به افوق  گهید ی . برعکس روزهادمیرس

توجه منو به خودش جلب کرد که با سرعت   دیسف  سینه که ناگهان جنس ایداره  یخاص
بودم. ترس وجودمو فرا گرفته بود. راننده    نابایبه سمتم اومد و من درست وسط خ ی ادیز

  ا یکه به عقب برم  دونستمی. من هم نمکردی م تی رو به سمت چپ و راست هدا  نیماش
 و آه از نهادم بلند شد.  ستادی به من ا یادامه بدم و سرانجام با ضربه محکم رمویمس

 .ی کور که منو نفله کرد کهیخودم کفنت کنم مرت یاله

بود   یاز بدنم جار یگرم زیمحکم پرت شده بودم. چ یلیداشتم و خ ی اد یفاصله ز  ن یماش با
 رفت و ... یاهیجز خون نبود. مردم دورم جمع شده بودند. سرم س  یزیکه چ

♡♡♡ 

 هفته بـعد(  کی)
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 .  دی. همه جا به رنگ سفکنمیو به همه جا نگاه م کنمی باز م هاموچشم 

خدا رو شکر که  ی چشمانش آغشته به اشک بود، گفت: وا کهیسرم، در حال ی باال ادیم یکی
 چقدر خوشحالم. یدونینم  ی چشماتو باز کرد

 شناسه؟ یمنو م  یچجور یعنیشده بودم.   متعجب

 ن؟ یشناسی منو از کجا م ن؟یهست یشما ک  د ی: ببخشمن

چقدر نگرانت شدم.  یدونی. نم وونهی رفت د ادتیمنو  های زود نیبه هم نی : وا ثمگفت
 . گهیسارام د

 .ادینم ادمیاصاًل  شناسم یمن شما رو نم ی: ولمن

 ( منو ترک کرد. ادینم ادتیمعلومه که  ،یی هفته تو کما هیبا گفتن )اشکال نداره گلم  پرستار

 تو ذهنم بود.   جوابی سوال ب ی و کل ه؟؟یپرستار ک  ن ی اومدم؟ ا نجایهستم؟ چرا به ا یک  من

♡♡♡ 

 

. با همون پرستار سارا نام همراه  شدمی مرخص م دی حالم بهتر شده بود، با باً یکه تقر حاال
دو طبقه  ی ال یو  کی بود.  کیبزرگ و ش یلیخ ییال یو  ی شدم تا منو به خونشون ببره. خونه

 بودم.  نییکه من طبقه پا

فشرد که حس  یو منو در آغوشش به گرم دی ام را بوسگونه  ه،یک  دونستمیکه نم یخانوم
نشوند و شروع کرد باهام   یسلطنت ی هااز مبل  ی کی  ی بهم منتقل شد. بعد منو رو یخوب

 حرف زدن. 

. خوشحالم که حالت  زمیعز کردی م ف یاز شما تعر یلی. سارا خییجون شما نیپس ثم ـ
 بهتره. 
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من فقط هاج و   یول کردیباهام برخورد م یمیصم یلیبود و خ یالعاده مهربونفوق  خانوم
 لبخند اکتفا کردم. کی و به  کردمی واج نگاهش م

 بودمش.  دهی نه تا حاال د شناختمشینه م آخه

بهتر بشه. بعد باهاش   کمی. گناه داره اول بذار حالش گهینکن د تشی جون اذ  ی: مامسارا
 خانومم. ا یبه استراحت داره مار ازیحرف بزن االن فقط ن

 .استیو کماالت مامان ساراست که اسمش مار  تی خانوم با شخص نیا  دمیفهم تازه

 .کنمی کم اختالط م کی دخترم؟ فقط با مهمونمون دارم  هی چ ت یجون: اذ  ایمار

هفته تو کما بود   هی.ادینم ادشیاز گذشته   یزیمادرم. االن چ یکنیاختالط م دونمی: مسارا
 بذار استراحت کنه.

 ( از َجمعمون خارج شد و مارو ترک کرد.زمی جون با گفتن )باشه عز ایمار

 و حمام بود.  یبهداشت سی تا اتاق خواب داشت و در هر اتاق سرو 4  نییپـا طبقه

هم اتاق   ی اتاق مال توئه. اتاق کنار نیبه بعد ا  نیرو بهم نشان داد و گفت: از ا  یاتاق سارا
 حتماً بهم بگو گلم.  یخودمه. اگه کارم داشت

خودم که  دونستمینم یاز دوستامه حت یکیسارا که  یحت شناختمیرو نم  یکسچ یه من
  یهر چ  اد؟؟یمن ادمی زیچچ ی و ه کسچ یهستم... تو شوک بودم بدجور. آخه چرا؟؟ چرا ه

 .شدی شدنم م یهم باعث عصب نی . همگرفتمی م یکمتر جهینت کردمی فکر م  شتریب

♡♡♡ 

 

باعث شد سارا و خانوادش  نینکردم و ا  یریتغ  چی و من ه گذشتی م یدو ماه باً یتقر
تا از   2سارا با پدر و مادرش و   دمی خونه بودم، د نی ا  ی تو  یکم نگران حالم بشن. از وقتکم

 تنها باشم؟  د یچرا با ؟ی من چ یول کنهی م  یبرادرش زندگ 
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 تا حال و هوام عوض بشه. می بچرخ می شد با سارا بر ن یقرار بر ا امروز

  ونی بود و دکوراس یباکالس ی جا  یلی. خمی رفت کیالعاده شفوق  شاپی کاف کی و سارا به  من
داشت که چشم هر   یالعاده خوشگلفوق   نیزای د بود و یو مشک دی داخلش به رنگ سف

 .کردیرا به خود جذب م ی اننده یب

 سارا منو به خودم آورد. ی شده بودم که صدا  ره یخ شاپی و لوکس کاف کی ش ی فضا به

 هست؟ خوب فکر کن!!  ادتیرو   نجای: اسارا

 . نجایهست؟! من بار اوله که اومدم ا ادمی یچ یعنیبا تعجب نگاهش کردم و گفتم:   منم

 .الیخی اصاًل ب یچیبه خودش گرفت و گفت: ه ی اچهره آشفته  سارا

سارا  ی از دست کارا  م؟ی چرا رفت  میکه برگشت ی زود نی. اصاًل به ا میبرگشت نی م 20از  بعد
تا   میتو راه بود  نیم 10. می نموند  شتریب نیم 20 یبه اون قشنگ ی حرصم گرفته بود. جا 

 ساختمان توقف کرد. کی  ی سارا جلو کهن یا

 فکر کن لطفاً!  ؟یشناسی م ؟ی چ نجای: اسارا

  یچ ی که برا دونمینم یبرام آشناست و تو ذهنمه ول یلیساختمون خ  نی سارا ا  نی: ببمن
 ! اومدم؟ی م نجایاصاًل ا

  انیو لبخند در صورتش نما ی سارا پر از اشک شد و برق شاد ی هاحرفم چشم  نی گفتن ا با
 .فهممیاو را نم یخوشحال لیشد، اما دل

 تو ... ی اوونه ی داره؟ د  یخوشحال ادینم ادمی کهن ی: وا سارا ا من

  رهیخ رون یبه ب نیماش شهی را از او برگرداندم و از ش می که به ابروانم دادم، رو ی ابا گره  و
 شدم. 

 کرد تا نگاهش کنم.وارد  یدستشو رو بازوم گذاشت و فشار کم سارا
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به   ، یرفتی به محل کارت به آن ساختمان م یوقت  ش، یماه پ 2تو حدوداً  زمیعز  نی: ببسارا
. من هم اون لحظه  کنهی و راننده از ترس فرار م یکنی تصادف م ینیبا ماش یصورت ناگهان

حالم   ،ییاون مجروح تو دمی فهم  ی. وقتدمیکه صحنه تصادف رو د رفتمی م مارستانیبه ب
 رسوندم. مارستانیتو رو به ب  عیداشتم.و سر ی حس بد یلیگرفته شد و خ یلیخ

 .ستادیدوباره ا  ن یم 5رو روشن کرد، سپس حرکت کرد و بعد   ن یماش سارا

اتفاق افتاده بود.   نجا یبود اشاره کرد و گفت که تصادف ا ادهیبه روبروش که خط عابر پ سارا
 ی زنده شد و همون لحظه در سرم صدا می ه کردم صحنه تصادف برابه روبرو نگا یوقت
زمان محکم  و آن اتفاق برام زنده شد که هم  دمیبهم برخورد کرد رو شن  نیکه ماش یبیمه

 سرم را گرفتم. 

 حیرا توض هیقض نی . من هم ادیپرسی را از من م لیو مدام دل دیمرا در آغوش کش سارا
 من خوشحال شد. یادآور ی  نیدادم و از ا

مدت   نی. ااد یم ادتیدوباره داره   یچقدر خوشحالم که همه چ یدونینم  نی ثم ی : واااسارا
 .یبدبخت کن یفراموشکار نی که حافظت برنگرده و مارو با ا  ی مونو نگران خودت کردهمه

 .می د یخند ی حرفش کل نی با ا و

ه مطب روانشناس ببره تا کمکم  مرا ب مارستانیشد که فردا بعد از برگشتنش از ب  نیبر ا قرار
 .ارمیرا زودتر به خاطر ب زیکنه که همه چ

همان   شی شد که امروز پ نی ام برگشت و قرار بر ا از حافظه  یکم روزیشدم که د   خوشحال
 . کردمی کار م ششیبروم که پ یروانشناس

داخل(، سارا   د ییآماده شدم در اتاقم به صدا دراومد... و با گفتن )بفرما کهن یمحض ا  به
 در ظاهر شد.  ی حاضر و آماده جلو

 ؟ ی : چه عجب زود آماده شدمن

 .نمیهم شهیبا لبخند: من که هم سارا
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 : آره جون َعّمت. من

 .ها شهی م رید  میبر  ایکه ب ستیخب حاال... زبون ن یلی: خسارا

 . می رو روشن کرد و حرکت کرد نی. سارا ماشمی رفت نیو سارا به طرف ماش من

مو بهم  از خدا خواستم تا حافظه می د یساختمان مطب رس ی جلو کهنی گذشت تا ا نیم 15
چقد خوبه که سارا رو   یول رم،یبگ یبه کار میفکر کنم و تصم  تونستمی برگردونه چون نم

... شدیم  یبودم و اوضاع چ ی تیکه االن تو چه وضع ستی دارم اگه نداشتمش معلوم ن
 خانواده هستم. با سارا وارد ساختمان شدم. نیا  ونی مد یلیخ

 بودن.  ستادهیا  فیرد کی شرکت بودن  نیکه در ا ی وارد راهرو شدم همه افراد یوقت

بود.   یجار شیهاکه اشک از چشم  فرستادیات مو صلو کردیمسن اسپند دود م یخانوم
 . دیمرا بوس یشانیبه سمتم آمد و پ

 اومد؟!  ادتی: من بتولم دخترم، منو گفت

 ...یبدبخت تینها ی عنی ن یدلم براش کباب شده بود و ا ختیری که م یاشک از

  رزن ی پ نی که اشک اکفن کنم نشیرو که به من زده با ماش یخودم، اون ی با دستا یاله
 رو درآورده.  چارهیب

 .دمیدی من بود و منم هاج و واج همه رو م ی همه رو نگاه

 کدومه!! ی خانوم علو دم ی اشاره سارا فهم با

 سکوت را شکست.  ی علو خانوم

 سر کارتون.  دی : ممنونم از همه حاال بری علو خانوم

  جایب یل یخ نی مطلع می هاتون خوب، باباهاتون خوب، شماها که از فراموشآخه ننه  خوب
 آخه... واال.  نی اومد نیکرد
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و بتول    ی گذشت که همه به سر کارشون رفتن و فقط من و سارا و خانوم علو نیم  کی
 .می خانوم اونجا بود

 . می شد  ی وم علوو من و سارا هم وارد اتاق خان  ارهیخانوم رفت که برامون شربت ب بتول

 ی خانوم علو  ی ما رو دعوت به نشستن کرد و من و سارا کنار هم روبرو ی علو خانوم
 .می نشست

... شدمیاحوال تو توسط سارا م  ی ایمدت جو  نیا  ی من تو زم،ی عز نی: خب ثم ی علو خانم
 بابت خوشحالم. ن یو من از ا یکنی م شرفتی پ یخوشبختانه دار

 ! ه؟ی. نظرت چمیبرس جهیتا زودتر به نت کنمی از امروز من هم در کنار سارا کمک م دخترم

 هیهم عال یلی وسط حرف و گفت: خ  دیپر  ییهو یندارم سارا  یخواستم بگم من حرف تا
 . شهیبهتر نم نیاصاًل از ا ی خانوم علو

شده بود    تیاذ  یلیمدت خ  نیبگم سارا البته حق هم داشت تو ا  یمن به تو چ آخه
 .یطفلک

 یشکالت کیبه در خورد و بتول خانوم لبخندزنان وارد اتاق شد و با آب پرتقال و ک  ی اتقه
 کرد.  ییرا یبراش از ما پذ رمیمیکه م

 دوست داره. یلیجان خ نیکه ثم یشکالت کیهم آب پرتقال و ک  نی خانم: ا بتول

عمراً اگه   ی شکالت  کیبره آب پرتقال و ک  ادمیکه  یبه بتول خانوم گفتم: بتول خانوم هرچ  رو
 بره، ناخودآگاه تو ذهن واموندم مونده.  ادمی

 خنده.  ریبعد همه زدن ز  و

 . و ازش تشکر کردم.دمی اش را بوسبتول خانم رفتم و گونه  ی زدم و به سو ی لبخند

 بهم منتقل شد.  یکه حس خوب  می رفترو در آغوش گ گهی و بتول خانوم همد من
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برم   ی خانوم علو شیپ انیروز درم هیدوم به بعد،  ی هاشد هفته اول هر روز و از هفته  قرار
 ام زودتر برگرده.کمکم کنه حافظه  کهن یتا ا

 .کنمی هنگ م یتا به کل زنهیهست انقدر باهام حرف م شمیهم که سارا تو خونه پ ییوقتا 

  جهیو کارمون زودتر نت یبه گذشته فکر کن یکه زودتر بتون نهیبه خاطر ا  گهیخودش م البته
 . شمیذوق مرگ م یکل تشیبده. من هم به خاطر اهم

 .  ستین ادمی  ادیز ؟ی بگ شهیباهات آشنا شدم؟ م ی: سارا من چجور من

و  یکنیکه تو به همراه خانوادت تصادف م  شهیشروع م   ییماجرا از اونجا قتشی: حقسارا
فوت شد.   مارستانیکه من اونجا بودم. خواهرت همون ب ارن یم یمارستانی رو به ب همتون

 .ی که جون سالم به در برد ی و فقط تو بود کننی پدر و مادرت در جا فوت م یطفلک ول

بود. سارا مرا در آغوش گرمش فشرد تا بلکه آرومم   دنیمثل ابر بهار در حال بار هاماشک 
 شده بود.  یتداع می برا  ی فضا را پر کرده بود، همه چهقم  و هق ختم یری کنه. اشک م

و   ون،یکام یپدریپ ی هابوق  گه، ید ی هان یمانع و بوق زدن ماش دنیپدرم، د ی جای ب سبقت
 تصادف.  تیدر نها

پدر و مادرم همون لحظه فوت  لیدل نیرفته بود، به هم ونیکام ر یز  نیماش از یمین
 . ارهینتونست دووم ب ن یبود وهم ناتوان به خاطر هم کی طفلک خواهرم هم کوچ کنن،یم

 

 کاش مادرم هم درکنار ما نشسته بود الاقل اونو داشتم.  ی ا

♡♡♡ 

 

 کردی که باهام صحبت م یتا باهام صحبت کنه. وقت رفتمیم  ی خانوم علو شیپ دی با  امروز
 نداره.  یکسچ یداره که ه یپر از آرامش ی صدا ی . خانوم علوشدمی آروم م
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 .شهی پر م ی خانوم علو ی فضا از صدا کنهیباهام صحبت م یوقت

 .نمیتا گذشتمو بب دادی رو انجام م زمیپنوتیهمون ه ای  بردیم یمصنوع ی هابه خواب  منو

♡♡♡ 

 

و سارا   جونن ی میو حاال من حافظمو به کمک س گذرهی و اتفاقات م ایاز اون قضا یماه سه
 آوردم.بدست  

 خوشحال بودم. یبابت کل نی و من از ا شهیسارا خل و چل هم برگزار م  یعروس ی زود به

شده بود و مثل   لیالتحصساله بود، که اون هم کانادا فارغ  28 یسارا )محمد( پسر همسر 
 و پزشک بود. خوندی م یسارا پزشک

 توپ. یورزش کلی ه کی طورن ی داره و هم رهیت ی اقهوه  ی هاو چشم  یجوگندم ی موها

 .میتا براش لباس انتخاب کن  می و سارا امروز با هم بازار رفت من

لباس هم با   ی مدل لباس عروس بود که دکلته بود و با تور هم کار شده بود، جلو  کی
 شده بود.  نییتز  ییبایز ی هاسنگ 

 لباس خوشمون اومد. واقعاً هم محشر بود. ن یاز ا جفتمون 

 داد تا اون لباس رو بتونه بخره که داشته باشه. ی ادیمبلغ ز  سارا

 زود خوابم برد. یلیانقدر خسته بودم که خ م، ید ی خونه رس یوقت

هرچند لباسش ناز   می و روکرد ری لباس عروس ز هیشب کل تهران رو به خاطر  6صبح تا  9 از
 و معرکه بود. 

 .می اما واسه جفتمون بر دی خر ی شد فردا هم برا  نیر اب قرار

♡♡♡ 
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 داشتم.   ی ادیشب بود، عطش ز مهین 12شدم. ساعت  داریب

هم متنفر   خوردنی آب م رفتن ی حمام م ایبه مستراح  ی حوصلگیهم که از ب  ییآدما از
  خچالینکنم و بعدش سراغ  جادی ا ییآهسته به آشپزخانه رفتم تا سر و صدا بودم. آهسته 

 رفتم تا آب بخورم.

آب در دهانم که ناگهان برق روشن شد و رهسپار داداش  یآب خوردن بودم و بطر  مشغول
 سبز شد.  م یروچلغوز سارا روبه 

 بهم دست داد.  یبودم احساس خفگو به سرفه افتاده  دی پر میاز آب در گلو  ی اقطره 

 نیزم  ی گذاشتم و رو زیم  ی آب را بر رو یبودم. فوراً بطر ستادهیا  یناهارخور زیم کنار
سرد   کی ها را به سرامبود و کف دست  نیزم ی رو  مینشستم به سرفه افتاده بودم، زانوها 

آغشته به  کم آورده بودم و چشمانم   ژن یاکس کهیبود در حال نیی. سرم پادادمی فشار م
   ؟ی : بهتردی اشک شده بود که رهسپار به سرعت خودش را به من رساند و پرس

که با شدت خوردم،   یو آب یدرپیپ ی هابهتر شده بود و فقط به خاطر سرفه  یلیخ حالم
 . گرفتیدرد م امنه یقفسه س

 . شدینم  نطوریاگه حضور نحسش نبود ا مطمئنم

 به خودم آمدم. شی و با صدا زدی در چشمانش موج م یشدم نگران رهیرهسپار خ به

 بترسونمت.  خواستم ی به خدا نم ؟؟ یبهتر  ن؟ ی : ثمرهسپار

 . کردمی شدم و نگاهش م رهیفقط به رهسپار خ من

بودم و حاال   دهیرفت که من از اون آب نوش یآب ی بلند شد و به طرف همون بطر رهسپار
 رهسپار در حال خوردن همون آب بود. 
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جون   نی میس ش یتصادف کرده بودم و پ کهی تا وقت اومدی از رهسپار اصاًل خوشم نم من
سر به سرم    ادیحال و روزم مثل اول شد ز یاما از وقت کردیم  تمیکمتر اذ  یلیخ رفتمیم
 زشت.  ی ازش، پسره  شمیمن کالفه م یول ذارهیم

 هست واس خودش که نگو نگووو(  یگر یج هیگفتما   ی)زشت رو الک

 خاک دو عالم بر سرم. منم از دست رفتم.  ی وا

 گذاشت.  خچالیرو بست و در  یاز خوردن آب در بطر بعد

 ؟ یکمکت کنم تا بلند ش  ی خوای : مرهسپار

 به کمک تو ندارم.  یازیبهش نگاه کنم با ابروان گره زده و درهم گفتم: ن  کهن یا بدون 

 بلند شدم. می ر از جابدون توجه به رهسپا و

 بشه واقعاً.  ینطوریا کردمی. فکر نمنی ثم خوامی: ازت معذرت مرهسپار

! و بعد صدامو کلفت کردم و  ؟یفکر کن  ی که بخوا ی: تو اون کّله پوکت مگه مخ هم دار من
 بشه. ینطوریا کردمیاداشو درآوردم، فکر نم

 کاراتم دختر. نیرفت و گفت: عاشق هم رون یاز آشپزخانه ب دیخندیم کهیدر حال رهسپار

  خورهیخل و چلت بهم م ی گفتم: عوضش من حالم از کارا ی بلند باً یتقر  ی هم با صدا من
 نکبت!! 

جون باعث   ایمکرر سارا و مار ی اصرارها یخونه بمونم ول ن یتو ا خوادیدلم نم کهن یا با
 . شمی و از رفتنم منصرف م شهی م م یمونیپش

بود که   نی ا ی. بدبختدمیتخت دراز کش ی اتاقم شدم و بر رو یاز رفتن رهسپار منم راه بعد
 . اومدی خواب به چشمانم نم کردمی م یبود و هر کار  دهی خواب از سرم پر

 تو روحت. ی شارژ نداشت، ا  شتری% ب5 یکنم حداقل سرگرم شم ول یگرفتم تا باز   موی گوش
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 به شارژ زدم.  موی گوش

خانواده همه رو دوست داشتم و با   نیا  ی شد. من تو دهیرفته رفته به رهسپار کش فکرم
 . کردمیم یهمشون احساس راحت

جون هم مثل  ایاز پدر خودم دوست داشتم، مار  شتر ی ب یمهران )پدر سارا( رو حت عمو
 مامان خودم بود.  

و من   شدی من هم م کهیه داداش کوچسالشه، البت  18سارا که  کهیهم داداش کوچ نیرام
 خواهر دوسش داشتم.   ه یهم مثل 

  یرو برام پر کرده بود؛ ول یمادر، خواهر و همه و همه چ ی سارا هم که قربونش برم جا 
 . رهی جوب نم کی  ی رهسپار آبمون تو  نی چرا با ا دونمینم

و  کنهی م  تمی و سر به سرم گذاشتناش اذ  اشیشوخ  نی نکرد اّما هم ی در حقم بد درسته
 . رهی بشر نم نیحرف تو گوش ا یچند بار اخطار دادم ول کهن یبا ا  دهیحرصم م

 فرو رفتم.  یقیشد و به خواب عم نی چشمام سنگ کمکم

گرفتم   یدوش فور هیبود.  یبخششدم. چه خواب لذت  داری از خواب ب  8رأس ساعت   صبح
بود( به زدن رژ اکتفا کردم و بلوز و   ی)مثاًل فور دیطول کش نیم 45اومدنم  رونیو تا ب

 . دمیدوسش داشتم رو پوش یکه کل کر یشلوار با طرح است

 رفتم.  یسرو صبحانه به سالن غذاخور ی برا 9  ساعت

 محمد )نامزد سارا( هم به ما اضافه شد.  بارن ی و ا م یدور هم جمع بود همه

 به ِمسِتر محمد چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد. : به من

رو با   هان ی خوشحالم که چشم شما به جمال ما روشن شد. ا نیثم ز یسیبه م: به حمدم
 که باعث خندمون شده بود.  می گفت ی ابامزه  ی صدا
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  ادیز یمدت  نکهیبا ا ریحق نیا  شد،یباعث نشاط ما م شهیبود. هم یطبعپسر شوخ  محمد
  تی میفاصله کم صم نیو در هم دمی بار نامزد سارا رو د 5ـ  4خانواده هستم اما  ن یا نیب

 بوجود آمد. 

خودم حس  ی رهسپار رو رو  رهی که نگاه خ می دور هم مشغول صبحانه خوردن بود یهمگ
و دست از   ادیبه ابروانم دادم تا باعث بشه بفهمه بلکه حساب کار دستش ب ی اکردم.گره 

 زدنم برداره.  دید

  شد،ی م جی هو آب   ر،ی کاکائو، ش  ری قرار داشت که شامل ش زیم ی که رو ییهای دنی نوش نیب از
 .خوردی حالم بهم م ج یهو و آب   ریکاکائو بودم و از ش ریعاشق ش

 .زی بر رکاکائو یبه سارا گفتم: سارا لطفاً برام ش رو

 . کردمیخودم حس م ی چنان بر رورهسپار را هم  رهیخ نگاه

 شده.   وونهی پسره د نیا وا

 . زی کاکائو بر  ریش  وانیل هیرو به رهسپار: داداش  سارا

کاکائو رو    ریاومد و ش شمیو دست منتظر سارا رو پس زد پ خت یر  رکاکائوی واسم ش رهسپار
جمع ما رو ترک   نیسنگ ی ها( با قدمرون یب رمیجلوم گذاشت و بعدش با گفتن: )کار دارم م

 ند. پنهان نما ه یکرد که از چشم بق

 بود.  بیکرد. رفتاراش برام عج  دایپسره چرا اخالق گند پ نی خدا ا ی وا

و تا شب هم ممکنه   می ریم  رونیب د یخر  ی برا نی از سرو صبحانه سارا گفت: من و ثم بعد
 . نینگران ما نباش می خوری م یزیچ رونیناهار هم همون ب ی طول بکشه. برا

 . نی جون: مراقب خودتون باش ایمار

 کن. اط یاحت ن، یر یم نی مهران: با ماش عمو
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  میکه انجام داد دامونو یخر  رگاهی گذاشتم تعم نموی. من ماشمی : چشم مراقب هستسارا
 دنبالمون.  ادیکه ب گمی بعدش به رهسپار م

اسم رهسپار اومد، انگار بهم ولتاژ برق وصل کردن. هم محمد، هم عمو   نکهیمحض ا  به
 . ادیداداش گند اخالقش دنبالمون ب دی چرا با  دونمیدارن اما نم نی هران ماشم

  دمی شا ا یدو تا خواهر و برادر دست به دست هم دادن تا فقط منو حرص بدن  نیا انگار
واسه من نقشه بکشن   کننی . اصاًل غلط مستمین انیدارن که من در جر یزیچ ی انقشه
 واال. 

قبل   میکار دار یمنم لباس خودمو بپوشم. امروز بازار کل ،یآماده بش یتا تو بر  ن ی: ثمسارا
 صبحانه فقط رژ زده بودم که به لطف صبحانه همونش رو پاک شد. 

  دمیچشم نازک هم کشتا به خورد پوستم بره. خط   دمی ضدآفتاب رو کاماًل به صورتم مال کرم
 کامل شد.  کاپم یم یرژ صورت  کی و در آخر با   ملیو بعد هم ر 

  دی بودم و حاال نوبت موهام بود که با یو خوب شده بود و راض  می مال  یلیخ کاپم یم
درست کردم که جالب  نشونیبافت از ب سیجلو رو کج دادم و دوتا گ ی . موهابافتمیم

 به در خورد.  ی اببافم که تقه خواستمی پشت سر رو هم م ی شده بود. موها

و   دیمحکم در آغوش کش دیمنو د کهن یرد شد. به محض ا جون وا ایمار د،یی گفتن بفرما با
 ام نشاند.گونه ی ماچ بر رو هی

 . د یرسیشد که تا باسنم م رهیحالتم خصاف و خوش   ی موها به

 موهاتو ببافم؟؟  شهی هزار ماشاالل م  یخوشگل ی چه موها زمیعز  ی : واااگفت

 یببافم ول  خواستمیاش نشوندم و گفتم: چرا که نه. اتفاقاً خودم مگونه  ی ماچ رو هی
 . نینتونستم که شما اومد

 آروم بافت.  یلیو خ ی احرفه   یلی ذوق کرد و موهامو خ یجون کل ایمار
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به بعد موقع بافت موهام به خودتون   ن یجون دست گلت درد نکنه. پس از ا ای: مارمن
 طال.خوشم اومد، دستت  یلی. خگمیم

 لبخند رو مهمون لبانش کرد. یجون از خوشحال ایمار

برم. سارا   می می قد ی از دوستا یک یخونه  خوامی من م  زمیعز یدخترم. راست کنمی م خواهش
کارتم   نیا ره ی هم بگ نارویرو بهش بده ا  ستیل نی کجاست ا  ستیزده معلوم ن بشیهم غ

 .1023بهش بده رمزش 

 . گمی : باشه چشم حتماَ بهش ممن

 بال دخترم. یجون: چشمت ب ایمار

 بعد اتاق رو ترک کرد. و

 رفت؟  یکدوم گور  وونهی د ی سارا یعنی

 . دمی با عجله لباسامو پوش می قرار بود بازار بر  مثالً 

هم سه ربع بود و  نشیداشت و آست  یخوشگل و جالب ی هاکه طرح  یمانتو صورت  کی
و   دیو شال سف ن یبا شلوار ج خورد،ی م یچرم ی او کمربند قهوه  کوتاه  یقدش هم کم

که  یو کارت  ستی و ل یو گوش  یدست فیکامل شده بود و در آخر ک  پمیست کردم. ت  یصورت
 زدم.  رونیب خونهجون داده بود رو برداشتم و از  ایمار

که ناجور تو چشم بود. عاشق  دمیرهسپار رو د یمشک Bmw دمی رس اط یبه ح یوقت
 بودم. نشیماش

رهسپار    نیهم پشت فرمون نشسته بود و سارا هم بغل دستش به طرف ماش خودش
 رفتم. 

رهسپار خودش مارو   نیثم ا یو گفت: ب دیکش ن یی سمت خودشو پا  نیماش شهیش سارا
 . برهیم
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کار  د یعمر با هیه نشد وگرنه نشستم و درو محکم بستم شانس آوردم در کَند نشیماش تو
 تا خسارتشو بدم.  کردمیم

 . میرفتی لب غر زدم و گفتم: مگه رهسپار کار نداشت؟ خب خودمون با هم م ریز

 خودتونه.  ه یببرمتون به خاطر راحت خوامی: کارامو انجام دادم تموم شد... االنم اگه مرهسپار

 با تو بود آخه؟!(   ی)عه پسره نکبت ک 

 با تو بود؟؟  یوار گفتم: عه پسره نکبت، ک فکرمو به زبون آوردم و زمزمه  نیهم

و   خوردیبود قطعاً بهش برم  ی اگه ی. ناموساً هر کس ددنیسارا و رهسپار از خنده ترک  هوی
 . شدیم دارحه یغرورش جر 

 سکوت کردند.  دن،یخند  ری دل س کی کهن یو رهسپار بعد از ا سارا

. البته راست هم  نداختی م رونیمنو ب خورهیبهم م ختتیکه حالم از ر گفتمیم اگه
 بهتره.  م یهر چه زودتر بر  گفتیم

 جون داده بود، به طرف سارا گرفتم. ایرو که مار یستیو ل کارت

 .1023داد به من، رمزش هم  دی . تو رو ندمیکن دی خر هارون ی جون گفت ا ای: مارگفتم

 رهسپار؟؟  گمی. مزمیعز  یبهم گفت. مرس د یبره منو د   خواستی :آره االن که مسارا

 : جان. رهسپار

 که نداره؟؟  رادیرو انجام بده ا  یمام ی دای تو هم خر دی خر  می : تا ما برسارا

 . ستین  ی: نه مشکلرهسپار

 : خوبه پس. سارا
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ا گالب بشورم.  خودم سنگ قبرتو ب یپسره چلغوز هم همرامون باشه؟ اله نیمگه قراره ا  وا
دلم بذارم من!   ی تحمل کنه آخه؟ رهسپار و کجا نویا خوادیم یک  کشهیطول م  یتا شب کل

 پوف. 

  یکی. کردمی خودم حس م ی رو رشوی و نگاه خ کردی بهم نگاه م یهر از گاه نهیاز آ  رهسپار
 دو بار هم نگاهمون بهم گره خورد.

  ؟؟ی فاز داره، اونم چه فاز چارهی بچم ب  دمیروشن شد. دو سه تا آهنگ که خوند فهم کی موز
 فاز عاشقونه.

 آهنگم.  نیکه خودم عاشق ا دیآهنگ توپ رس  هیتا آهنگ جلو زد تا به  چند

 واسه قر دادن.  دهی جون م یعاشقونس ول آهنگش

 تو بودم ی ایدن ی حرف تازه تو هی »دنبال

 ترانه رو سرودم  ن یابراز عالقم ا  واسه

 گشتم ی م شیِ پِ  هام که پشت همعبور واژه  تو

 حرف دوست دارمو نوشتم   ن یبا ا دی رس آخرش

 دارمو نوشتم«  دوست

  یخاص زیشد که تو نگاهش چ ره ی کرد و بهم خ شتری ولوم رو ب  دیرس نجایبه ا  کی موز یوقت
 رو حس کردم.

 دوست دارم قدر آسمون پرستاره   »من

 اشاره ی ب ارادهیب ادیکه سمت تو م یجور

 اشاره یب ارادهیب

 یدونی که تو نم یدوست دارم قدر وقت من
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 که بگم تا ابد  یوقت

 یمون ی خاطرم م ی تو

 یمون ی خاطرم م ی تو

 زمیعشق تو عز  ریمن نشونه رفته ت  سمت

 زمی من اومده انگار بسته شد راه گر َدخل

 اصاًل هم همتا نداره   دونستی  یکی من  عشق

 مثل بارون  شهیهم تا

 باره ی دل تو م ی رو

 1ه« باری دل تو م ی رو

  یحت کی موز نیبود، اما زمان پخش ا  تفاوتیکاماًل ب یقبل ی هاک ینسبت به موز رهسپار
 .کردمی هم بهم انتقال داد که اصال ًدرکش نم  بیغر  بیحس عج

 گذاشت.  نگیپارک  نشویو رهسپار ماش می دیرس د یخر  ی پاساژها به

 . شتونیپ امیکه ب کنمی مامانو انجام بدم بعد باهات هماهنگ م ی دای : من برم خر رهسپار

 : باشه خوبه پس فعاًل. سارا

و   افتهیهمرامون راه م  شهی پاساژ، هم د یخورد شده بود... آخه تو رو چه به خر اعصابم
 . ادیدنبالمون م

 بده. ریجون خ ای. خدا به مارنمشیبینم یدو ساعت یکی  دیخوبه به بهونه خر  باز

هم داشت و مطمئناً   یداشت و البته چهره جذاب ی قشنگ کلیه یبه خاطر بدنساز ررهسپا
 نه اصاًل بهش فکر نکنم بهتره.  ی من.... وا یبود ول یهر دختر ی آرزو
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 . رمیخودم بگ ی لباس برا هیتا   میو سارا حرکت کرد من

کنم که   داینتونستم پ  یلباس د،ی ساعتم طول کش کی از  شتریتو پاساژ که ب دنیاز چرخ بعد
 و مورد پسندم باشه.  رایگ

 زنگ خورد.  می گوش

 ناشناس بود.  شماره

 .  دیی: بفرما گفتم

 ـ رهسپارم.  

 بدم به سارا؟   و یجواب دادم: گوش ی کرده بودم اما در کمال خونسرد تعجب

 .امیآدرسو بگو ب ن؟ یی به سارا زنگ زدم جواب نداد، کجا  ی: هرچرهسپار

 اونجام. گه ی د نیم 15 نیجا بمونکه دادم رهسپار گفت: همون  آدرس

 تماس قطع شد.  و

 : رهسپار بود؟ سارا

 کجاست؟؟  تی : اوهوم ...گوشمن

 چطور؟؟  فمهی: تو ک سارا

  شتریبا اخم: چطور و مرض... داداشت خودشو کشت از بس زنگ زد. خب صداشو ب من
 که. یترک یکن نم

 ؟؟؟ ی بود که گفتم: شمارمو تو بهش داد فشیاز ک  یمشغول درآوردن گوش سارا

 کنم؟؟  یکار نیهمچ دی: خب معلومه که نه... چرا باسارا

 . ستیمهم ن الیخی: بمن
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 . کشهی منو م ادیاز رهسپار. ب ال سکی تا م 4با خنده: آخ آخ آخ  سارا

 . یتو مانعش بش کهن یچشمک زد و گفت: مگر ا  هی  بعدش

 باش. ال یخ نیجواب دادم: زرشک... به هم ظیغره غل اخم و چشم  با

  باً یتقر ی انداخت و با صدا  ی. رهسپار به سارا نگاه خشن وستی هم به َجمعمون پ رهسپار
! واسه  ؟؟یدار یماسکو واسه چن ماس گفت: پس او زدی موج م تی که از عصبان ی بلند

 ؟ ی اونو بد نویجواب ا  ا ی ی دی خر ی خوشگل

 انداخته بود و سکوت کرد. ن ییسرش رو پا  سارا

 اومد. ادمیسارا   حرف

 « یتو مانعش بش نکهیا  »مگر

شلوغ بود، متوجه نشد. به   یل یسارا جواب رهسپارو دادم و گفتم: تو پاساژ خ ی به جا منم
وگرنه منم مثل سارا حواسم نبود که جواب   می اومد رونیتازه از پاساژ ب ی منم که زنگ زد

 . زنهیسر خواهرش داد نم   یطیمح نی بدم. در ضمن آدم تو همچ

 سارا جون تو هم سرم داد بزن جبران شه، خوبه؟؟  گهی: خب حاال د رهسپار

 .  میسارا هم، با لبخند پشت سرش حرکت کرد حرفش حرکت کرد و من و  نیاز ا  بعد

 ؟ یگفتیزودتر م ی مردیم وونهینگفت؟؟ د  یز یچ ی تو جوابشو داد یوقت ی دی: دسارا

 بود.   ادیواست ز  نمیبا خنده: پرو نشو لطفاً. هم من

 در افتاد.   شهی: با تو هم نمسارا

 برگردوند. ی اخودشو با حالت بامزه  افهیبعد هم ق و

 خنده.  ریز  می حرفش جفتمون زد نیا با

 ومد؟ ی کدوم از لباسا خوشت ن چ یگذشته از ه زی : حاال از همه چسارا
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 نبود آخه. خواستمی: راستش اونجور که ممن

 .یکه از َدم عاشق همشون بش  متی بریم ییجا  هی: صبر کن سارا

 . ستادی سارا ا ی بعد هم رهسپار رو صدا زد که با صدا و

  ی جا ببر که لباسا هی. ما رو ومدیخوشش ن یلباس چی از ه نی رو به رهسپار گفت: ثم سارا
 کجا خوبه. یدونی م یداشته باشن. آشنا دار یخوب

 ست؟؟ یها االن شماها گرسنتون ن... فقط از ظهر گذشته برمتونی : باشه مرهسپار

 .خوردیرو م  کهی که روده بزرگه، کوچ ی بهم فشار آورد، در حد ی حرف رهسپار گرسنگ نیا با

 از دستم دررفته بود.  م یتا یگ ی : آره راست مسارا

 نداره؟  یاشکال دیبعد هم خر  م،ی اول ناهار بخور می بر نی هم رو به من گفت: ثم بعد

 هم خوبه. یلی: نه خمن

 . کردمی و ضعف سکته م  یبود. داشتم از زور گرسنگ یعال درواقع

 موافق بودم.  داً ی حرف رهسپار شد نیا با

 داشتن.  یخوب ی ببره که لباسا ییجا  خواستی کرد هم م یادآوریناهارو   هم

انداز کنم. هر چقدرم که لباس  حواسم بود که پس رفتمی جون هم که سرکار م نی میس شیپ
 . خورمی نم متویخوشگل باشه حداقل غصه ق

و مخلفات که شامل نوشابه   دهیتامون برنج با کباب کوبو هر سه  می غذا رو داد سفارش
 .می که عاشقشم خواست تونیماست و ز  یساالد و ترش

نداشت من هم از فرصت   هیخوردن بق ی برا یی اشتها  گهیغذاشو نصفه خورد و د سارا
 کردم. ل یسارا هم م ی استفاده کردم و غذا 

 و بعدش قهقهه زدن. کردنیو رهسپار اولش با تعجب نگاهم م  سارا
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شده بود. درواقع مثل    یموقع غذا خوردن دو طرف لپم باد کرده بود و اطراف لبم ماست آخه
وسط   نی ار... من هم اساله غذا خورده بودم. خب گرسنم بود. خنده داشت انگ 5 ی هابچه

 .کردمیاونارو با اخم نگاه م 

 . دیبهم چسب یل یبود خ یعال یغذام تموم شد، انگار تازه متولد شدم ول یوقت

رستوران    کی ش ونی حساب کردن رفت و من تازه به دکوراس ی غذا خوردن رهسپار برا بعد
العاده  سه رنگ فوق نیا بی بود. ترک  د یو سف یاز رنگ قرمز و مشک  ینیزا یدقت کردم. د

 جذاب بود. 

 تشکر واقعاً واجب بود. هی رهسپار اومد  یوقت

 بود.  ی: دستت درد نکنه... عالمن

 نداشت.   ی. قابلکنمی با لبخند: خواهش م رهسپار

 کرده.   یبچم چه ذوق حاال

 . می دیو لوکس رس  کی پاساژ بزرگ، ش کی به  ،ی رواده یپ نیم 15از  بعد

خود  ی جا گهیشتن که دهن سارا هم وا مونده بود. من که ددا یکیش ی هالباس  یقدر به
 دارم. 

 نره تو دهنت.  یزیچ ی احشره  ای سارا گفتم: حاال دهنتو ببند تا مگس   به

 . می دی تامون ترک حرفم هر سه  نیا با

دکلته و کوتاه و بلند داشت که    ده،ی . انواع و اقسام لباس مدل پوشمی شد یفروشلباس  وارد
 هم جذاب بودن. یلیخ

  راهن یپ نی که حرف نداشت. قد ا  یدکلته به رنگ قرمز آتش کی چشمم رو گرفت.  یراهنیپ
لباس هم،   ی کار شده بود و جلو دی از زانو چند سانت بلندتر بود. قسمت باالتنه هم با مروار
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نشون بده. از قسمت کمر   باتریلباس ز  شدی اسفنج کار شده بودکه باعث م راهنیاز داخل پ
 کم پف داشت. واقعاً محشر بود. یلیهم خ نییبه پا

نازه، هم رهسپار از رنگ قرمز متنفره. پس خوبه  یلی لباس خ نی دلم گفتم: هم ا  تو
 .رمشیبگ

 لطف کن بده. هنورای پ نیفکرا بودم که رهسپار به فروشنده گفت: آرمان جان ا نی هم تو

بود که توجه من بهش جلب شده بود و روش زوم کرده   یراهنی درست همون پ منظورش
 بودم. 

رو از آرمان گرفت و به سمتم گرفت و گفت: اونجا اتاق پرو هست، برو   راهنیپ رهسپار
 چطوره؟   نیبپوشش بب

 اتاق پرو شدم. یاز رهسپار گرفتم و با گفتن باشه راه راهنویپ

خودم بود. انگار واسه من دوخته   ز ی.کاماًل سادمیرو پوش  راهنی هم به کمکم اومد و پ سارا
  شتریب  ییبایبلندم هم به ز   ی بودم. موها ده ینپوش یخوشگل نیبودن. تو عمرم لباس به ا

کرد و از پشت منو   رمیسارا غافلگ هویخودم بودم که  ی محو تماشا نهی آ ی . توکردی کمک م
 کرد. دنمی به بوس روعدر آغوش گرفت و ش 

اگه پسر بودم، باور کن خودم باهات   شعوری. آخه بی عشقولکم چقدر تو ناز شد ی : واسارا
 تو المصب.  ی . بس که خوشگل و ماهکردمی ازدواج م

تر، جمع کن خودتو خواهر من. ُمردم از خنده از دست تو دختر خفه سارا آروم  ی : وامن
  ن ی. نکن دختر خوب، آفرتهیهم عروس گهی روز د گردنت. چند افتهی قتلم م  رم،یمی م شمیم

 . یباز نگو نگفت

 .یحاال. نفس بکش، نفس بکش... تو هنوز جوون  یتازه کن خفه نش ی: نفسسارا

منم    د،یمن و سارا، رهسپار خودشو به اتاق پرو رسوند و منو د ی گفتگو  ن یب نیح نیهم در
 محو شه. دمونی باعث شد رهسپار کاماًل از د دمیکه کش یبنفش غیبا ج
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 .نهیتنت بب ی بخورتت خواست لباسو تو خواستی نم وونهی: دسارا

  رانهینگاه کنن، غافلگ انیکه نم هویرهسپار همون خوردن منه.  دنی من د دگاه ی : از دمن
 زدن به سرش نخوره.  دی د گهی بود... هر چند باعث شد د

 .ینفس چاق کن خفه نش هیخب حاال  یل ی: اوو تو هم خسارا

  سیجمالت، رسماً سرو  نیداده امروز دهن منو با ا  ادتی یک  نویبا قهقهه: سارا انصافاً ا من
 .ینفس تازه کن خفه نش  ی گیم ییهوی. ی کرد

 خندم گرفته بود. یسارا، بدجور  افهیمچاله شدن ق با

 .زایچ هی سراغ بق  می بر اریدر ب راهنتوی: حاال پسارا

 .دمیخندی م هاشیباز وونهیرفت و من همچنان از دست د رونی از اتاق پرو ب سارا

  یبا لباس قرمز آتش دمی به خودم افتاد... واقعاً محشر شده بودم. پوست سف نهیتو آ  نگاهم
 کرده بود. می واقعاً خواستن

 

♡♡♡ 

 

 »رهسپـار« 

 ی هانگاه  که ن ی ابهش داشتم. با   یبیبه خونه خودمون از همون اول حس عج نی ورود ثم از
که بهم نگاه   ییهادختر برام مهم شده بود... وقت  نیبرام مهم نبود اما ا ی دختر چیه
 .ینگاه معمول ک ینگاه کاماًل سرد و   کی نبود.  یزی چ ینگاه کاماًل معمول هیجز  کردیم

 . شدی م شتریو ب  شتریحس ب نیکرده بودم و ا دایمن نسبت بهش حس پ اما
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تنفر بسازه. من   کی ممکنه از من در دلش  کهن یاز حسم االن بهش بگم به خاطر ا تونمینم
از غرورم بگذرم.  کهن یا  متیبه ق ی. حترمی دختر رو در چنگ بگ نیتا قلب ا کنمی م یهر کار
 دختر هستم.  نیا ی هاطنت یاز غرورم دوسش داشتم. عاشق ش شتر ی رو ب نی من ثم

که  یبا وجود حرص  ذارمیکه سر به سرش م  یی. وقتامیکنیکل مکه با هم کل ییهاوقت 
حال   نیدختر پاک و معصوم، در ع نی . ادهی بهم م ی حاضر جوابه و حس خوب یول خورهیم
 که داره، منو مجذوب خودش کرد. یخودشو داره و غرور ی هاطنت یش

ازش   دونستی رو انتخاب کرد که م یرنگ می به پاساژ رفت نیلباس ثم دی خر ی برا یوقت
  ی بود که واقعاً صدا  نجایها شده بود. امثل فرشته دمشی و د دمیمتنفرم. به اتاق پرو که رس

 قلبمو حس کردم. 

♡♡♡ 

 

 ن« ی»ثـم

 به در زد و من هم در رو باز کردم. ی اکه سارا تقه کردمی به خودم نگاه م همچنان

. تو خونه بپوش  گهید اریزود باش درش ب ن،یبابا ثم ی گفت: ا ی نسبتاً بلند ی با صدا سارا
 حالت بهم بخوره. ن،یبب  نهیانقدر خودتو تو آ

کنم؟ کمک کن تا درش  کاری داره پشت لباسم چ  پی. زاریجوش ن ی: اوهو تو هم الک من
 .ارمیب

 .اری. زود باش درش بیندار ی ابهونه گهیو گفت: حاالد  دیکش نییلباسمو پا  پیز سارا

 ی دست سارا بهانه ندم، لباسمو درآوردم و به سارا دادم بعد هم لباسا کهن ی ا ی هم برا من
 رفتم.  رون ی و ب دمی خودمو ازش گرفتم و پوش

قرمز   ی هاباکس با قلب  هیخوشگل دست رهسپار بود که لباسم توش بود.  یلی باکس خ هی
 . باکس رو از رهسپار گرفتم. یو زرشک
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 رفتند. رونیو سارا با گفتن )مبارک باشه( و تشکر از آرمان به ب ررهسپا

 .1234عابر بانکمو به سمت آرمان گرفتم و گفتم: رمزش  کارت

 : حساب شد. آرمان

 شده بود. بالیبود که چشمام اندازه توپ وال جان یهم

 حساب شد؟؟؟!!  یچ یعنیحساب شد؟؟  ؟؟ینسبتاً بلند گفتم: چ ی صدا با

 ر جان خودشون حساب کردن.: رهسپاآرمان

 لباسم چقدر شد؟  متی: قمن

 و چهارصد.  ون یلی سه م ژهیو  فی: با تخفآرمان

 َجمعش کرد.  شدیهم نم لیزد که با ب رونیچشمام از حدقه ب ی بار به حد  نیا و

و رهسپار را صدا کردم و باکس لباس را به    دمیسرعت باد به سمت سارا و رهسپار دو با
  دیباال باشه، بعدشم تو نبا متشیانقدر ق کردمی طرفش گرفتم و گفتم: اصاًل فکرشو نم

 شدم برو پسش بده.   مونی. حاال هم نظرم عوض شد پشی کردی حساب م

ادامه  رشی طور که به مسخودش رو برگردوند. و همان  ی بدون توجه به حرفم رو رهسپار
 و گفت: مبارکت باشه.  داد

 .  ی ماه شد یخوشگل نی پسش بده؟ به ا یچ یعنی: سارا

 آخه.... ی: ولمن

 حساب شد و تموم شد و رفت.  گهید ی: ولرهسپار

سارا زنگ خورد و مشغول صحبت کردن با طرف پشت خط   یگوش نیاز گذشت چند م  بعد
 ش تشکر کنم.که سارا مشغول مکالمه بود، کنار رهسپار رفتم تا از  یشد. زمان

 شده؟؟   یزی که متوجه من شد، گفت: چ رهسپار
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 ازت ممنونم. یل ی: بابت لباس خمن

 .کنمی : اصاًل قابلتو نداره، خواهش مرهسپار

 دادم. لشیلبخند باحال تحو  کی من هم  و

 رو بکنه. یکار نیبود، امکان نداشت همچ ی اگهی اگه هر کس د  یعنی

 یکی کهن یرو واسه خودم بخرم، چه برسه به ا  یگرون  نیخودمم حاضر نبودم لباس به ا  یحت
عوض   کم ینسبت بهش   دمی کارش باعث شد تا د نیواسم بخره. به هر حال ا  ادیب گهید

 بشه.

 شهیم  کی سارا تماس رو قطع کرد، گفت: محمد زنگ زد و گفت که هوا داره تار یوقت
 راحت شد.   الشیم رهسپار هست خخونه. من هم گفت  نیا یزودتر ب

. وارد م ی خواستی و حاال نوبت صندل بود. هم من و هم سارا صندل م  مید یکه خر  لباس
  دایمن و سارا صندل مورد نظر خودمون رو پ ادیز  ی . بعد از گشتن و جستجومی پاساژ شد

کار  ییو طال  دی سف ی ها نیگرفته بود که با نگ دیسف یسانت  5کفش با پاشنه  هی. سارا  میکرد
 . میگرفت راهنمیرنگ پ قاً یدق  غیبه رنگ قرمز ج یسانت 5 صندل هیشده بود. واسه منم  

دوسش   یلیخ یول کنهی راه رفتنتو مشکل م کهن یکه من عاشق کفش پاشنه بلندم. با ا  ی وا
کفش   شتریب  ییبایز  خوشگلم داشت که باعث یل یخ ی کوچولو ونیپاپ هیدارم.کنار کفشم 

 شده بود. 

تومن شد و باز هم گردن رهسپار   900هم رفته   ی تومن و رو 450صندل جفتمون   متیق
 .مردمی از خجالت داشتم م گهی افتاده بود. د

 یدار یواسه چ  ؟ی شد وونهی. دی رهسپار رفتم و آهسته گفتم: فکر کنم تو خل شد کنار
 ؟ یکنی م یکار نیهمچ

 .نیهم  دم،یرو خر  یداشت از یکه بهش ن ییزاینکردم فقط دو تا از چ ی: کار مهمرهسپار
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 بعد از کنارم رد شد. و

 م؟ یدار ازین ی چ گهی: خب دسارا

 .خوامینم ی زیچ گهی : من دمن

 مونده آخه. شی: هنوز جواهرات و لوازم آرا سارا

 .زمی رو دارم، عز شی ندارم. هم جواهرات و هم لوازم آرا یازی: من نمن

 .خوامی . من ممیبر   ای: پس بسارا

 .می رفت یبه سمت طالفروش  و

 داشت که دهنم وا موند.  یخوشگل ی طالها ی. به قدرمی شد یطالفروش وارد

 تهرانه. ی کجا  نجا یا دونستمیهمه سال، تهران بودم و اونوقت نم ن یا من

 العاده بود.و فوق   کیمدل طال خوشش اومد و همونو گرفت. واقعاً هم ش کی از  سارا

 توجهمو جلب کرد. دیسف ی طال  کی طالها بودم که  دنی د مشغول

 تومن بود.   8دقت کردم،  متشی گرفت به ق چشممو

رهسپار   دمیترسی هم م یگرفتن و نگرفتن. از طرف  نیخوشگل بود که دودل بودم ب انقدر
 شدم.  الیخی کاًل ب نیهم ی . براشدی ناجور م هگیخودش حساب کنه. د

 .امیو م کنمی من حساب م نی: شما بر رهسپار

 رهسپار هم اومد.  نی که بعد از چند م م یزنان حرکت کرد و سارا قدم  من

 . می رفتیم  شیسراغ لوازم آرا  دیحاال با  و

 کم نذاشت و از هر کدوم واسه خودش برداشت.  یزی چ چیه سارا

 ؟ ی خوای نم یزی : تو چسارا
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 دارم. یچ : نه همه من

 .ی: باشه هرجور راحتسارا

 تا رهسپار حساب کنه. می اومد  رونی سارا دست رهسپار بود. ازش گرفت و به ب ی دهایخر

 : سارا جون مبارکت باشه. من

 مبارک خودتم باشه. یول ی : تو که نگرفتسارا

 .می و کارمون تموم شده بود. هالک و خسته شده بود میکارهامونو انجام داد همه

 . دادی شب رو نشون م 10 ساعت

 . دمشی خری و حتماً م دی گَزیپولدار بودم، کَکَم نم   نایطال بود. اگه من هم مثل ا شیپ دلم

 .می د یرس گر یناز و ج شاپی کاف کی به  ی رواده یپ نیم 10از  بعد

 ضعف رفته بودم. یتموم شد. از گرسنگ میکه انرژ ی ِمنو نگاه کردم. وا  به

 . رهی ما اومد تا سفارشامونو بگ  شیپ گارسون

 لطفاً.  یبا طعم طالب ی: بستنرهسپار

 : شربت با طعم آلبالو لطفاً. سارا

 . نیاریو معجون ب یکیآب پرتقال و ذرت مکز   ،یشکالت ی من بستن ی : برامن

 خنده.  ر یفم سارا و رهسپار و گارسون زدن زحر نیا با

 داره؟  رادی خب دوست دارم همشونو، ا هیبا تعجب: وا... چ من

 نداره. رادی زمان گفتند: نه او رهسپار هم  سارا

 . نینخند  یمارستانیت ی هاوونه ی د نیمثل ا ی گفتم: پس الک یبازبا لحن مسخره  منم
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 کرده بود.  دایحرفم خندشون ادامه پ نیا با

 .می سفارشمونو آورده بود و مشغول خوردن شد  گارسون

به رهسپار زدم و ازش تشکرکردم و اونم جوابمو با لبخند داد. بعد از   ی از خوردن لبخند  بعد
 . می دیرس نی و به ماش  میحساب کردن حرکت کرد

 .می راه افتاد و به  می و سوار شد میپشت صندوق عقب گذاشت  هامونوله یوس

 : دیرس یخوب کی جلو عقب کرد تا به موز  ک یرهسپار چند تا موز  یجید

 تو بودم  ی ایرو ی حرف تازه تو هی »دنبال

 ترانه رو سرودم  ن یابراز عالقم ا  واسه

 گشتم یم  شیِ هــام کـه پشت هم پِ عبور واژه  تـو

 حرف دوست دارمو نوشتم   نیبه ا  دی رس آخرش

 دارمو نوشتم«  دوست

به   هویشده بودم.  رهینداشتم، اما خودمم خ یحس خوب کهن یشد با ا  رهی باز هم بهم خ و
 خودم اومدم و صورتمو ازش برگردوندم. 

 دوست دارم قدر آسمون پرستاره  »من

 اشاره ی ب ارادهیب ادیکه سمت تو م یجور

 اشاره یب ارادهیب

 دوست دارم قدر  من

 یدون ی که تو نم یوقت

 که بگم تاابد  یوقت
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 یمون ی خاطرم م ی تو

 «یمون ی خاطرم م ی تو

 رهسپار ولوم رو کم کرد و سکوت رو شکست.   کی از اتمام موز بعد

 نرفت.  ش یپ خواستمی: امروز متأسفانه کارها اونجور که مرهسپار

 : چرا؟ مشکلش کجا بود؟ سارا

 : طرف کاًل فرار کرده.رهسپار

 شهیاز ش  نیهم ی . براکننی صحبت م یدر مورد چه موضوع دونستمی که اصاًل نم من
 سارا و رهسپار بود. شیگوشم پ یشدم، ول رهی خ رونیبه ب نیماش

 .یلعنت ،ی دار یعجب شانس نیبابا ثم ی : اسارا

 من هم بفهمم؟  یبگ ی به جور شهی: ممن

 تصادفت.  هیبه قض شهی: مربوط مسارا

 : خب.من

  م،ی ریبگ  هیکنه تا واست د  دا ی تا اون شخص رو پ ردک ی م یریگیمدت پ نی : رهسپار اسارا
 کاًل فرار کرده.   رانیاز ا کهیمرت یول

 رفته بود. ادمی: اصاًل من

من گردن   ی هازحمت  شه،ی تو رو خدا هم دیبه رهسپار نگاه کردم و گفتم: ببخش نهیآ از
 توئه. 

خودم رو انجام دادم. االنم متأسفانه   فهینگو. من فقط وظ ینجوری. اهیچه حرف  ن ی: ارهسپار
 فرار کرده.

 .ی کارهام بود ری گی: به هر حال ممنون که پمن
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 .کنمی: خواهش م رهسپار

 . می تامون سکوت کردتا خونه هر سه    می نگفت یزیچ گهید

 . می شد ادهیپ ن ی من و سارا از ماش  می دیخونه که رس به

 .ارمیخودم م هاتونوله یوس  نی: شما دو تا بررهسپار

 .  کنهیم  یحاال چه فرق خب

. بعد از غذا خوردن به سمت اتاق  ارن یتا خدمتکارا شاممونو ب می و سارا به آشپزخونه رفت من
 . می خودمون رفت

 عوض کردم.  ی اگلبه   شرتیشلوار و ت  کی با   لباسامو

 که رهسپاره.  زدمی به در خورد. حدس م ی اکه تقه دم یتخت دراز کش رو

 د؟ یی: بفرما من

  شمیآرا  زی م ی رو رو دای من، رهسپار وارد اتاق شد. خر دیی جام نشستم و با بفرما سر
 گذاشت. 

 ؟ ی ندار ی: کاررهسپار

 خوب بود. یلی: نه بابت امشب ممنون. خمن

 : قابلت رو نداشت و رفت.رهسپار

 .دمی ه پوشدرآوردم و دوبار راهنمویهم بلند شدم و سراغ باکس رفتم و پ من

 شدم.  ه یتخل یتا حساب دمی شاد گذاشتم و انقد رقص  کی تا موز چند

شده بود و    بالیچشمام اندازه توپ وال دمی باکس رو د ی تو ی رفتم. وقت ی باکس بعد سراغ
 عالمت تعجب قرمز بود. ی سرم کل ی باال
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نگرفتم البد با سارا   یزیبود که من چ نیهم بود. تعجبم ا  لکسیکنار کفش دو تا نا در
 . میتو باکس خودمون گذاشت هامونولهی هر کدوم وس یاشتباه شده ول

 رو درآوردم و کنار گذاشتم.   کفش

  ی . برارونی واقعاً چشمم از حدقه زد ب بارنیرو برداشتم و درش را باز کردم. ا لکسینا نیاول
 بودند.  شانیسر جا با انگشتان دستم چشمانم را لمس کردم. خوشبختانه  نانیمحض اطم

پاکت قلب مانند در    کیکه چشممو گرفته بود، در  یی بود. همون طال  زیانگرت یح واقعاً 
 . باز کردم نوشته بود:  خوردیکارت پستال هم به چشم م کی دستم بود. 

تو   ادیجز  یزیدر اجاق سرد دلم چ یتا بدان کنمی کلبه کوچک قلبم دعوتت م »به
 سوزد« ینم

. تمام لوازم  خوردی به چشم م شیرا هم باز کردم و در آن انواع لوازم آرا  یگرید لکسینا
 چشمانم بود. ی بود دو برابرش جلو دهی را که سارا خر یشیآرا

  رمنتظرهی غ میهضم کنم و برا   تونستمی رهسپار را نم یهمه محبت و خوب نی ا لیدل واقعاً 
 بود.

 ورد، بازش کردم. نوشته بود:به چشمم خ شی لوازم آرا  لکسیدر نا  یگر یپستال د  کارت

فاصله    نمونیب تونهی راه باشه، نم ایدن هیعالمه کوه باشه،   هیآهن باشه،  اگه راه  نمونی»ب
 « ( ❤ی قلبم ی بندازه چون تو )تو

خواب رفتن. من هم از فرصت    ی سالن خاموش شد و خدمتکارا برا ی ها شدم تا برق منتظر
 استفاده کردم و با کارت پستال به سمت اتاق رهسپار رفتم.  

داشتم و در دلم آشوب   یبیالعاده عج. حس فوق د یرسی به گوش م یآروم   کی موز ی صدا
 بود.

 بفهمونه حداقل.  زنهی انگار زبونشو موش خورده. دو کلمه حرف نم رهسپارم
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در اتاقش باز شد و نگاهمون در هم   رانه،یصورت غافلگ در اتاق رهسپار شدم که به کینزد
 شده بود. نیعج

باعث شد که   نی و ا  دیخدمتکار به گوش رس ی پا ی شده بود که صدا رهیبه هم خ نگاهمون
. بر  کردیراحت م المویخ نیو ا  دیدی ما رو نم یکس  اط یتو ح م،ی رفت اط یبه سمت ح ییدوتا

 .  ردیگ آرام  یتاب نشستم تا تپش قلبم قدر ی رو

 و گفتم: رهسپار؟  ایبهم وارد شده بود که از کجا شروع کنم. دلم رو زدم به در  یشوک 

 .کنمیو گفتم: رفتارات رو اصاًل درک نم ستادمی ا شی بلند شدم و روبرو م ی : بله. از جارهسپار

به   دمیم حیبشنوم، ترج بیغر بیعج کهن یا ی پستالو به سمتش گرفتم و گفتم: جا کارت
 . یبگ انهی زبون عام

 ست. کلمه ک ی... هیکی: جواب همشون  رهسپار

 : خب؟؟ من

 گفت: عشق.  یانداخت. بعد از مکث کوتاه نییسرش رو پا  رهسپار

 نداشتم. یقبل هنگ کرده بودم. آخه من بهش حس یتر از سرمتعجب  بارن یا و

ام دوست دارم. عشق رو قبول کنم، تو رو به اندازه برادر نداشته نی ا تونمی من نم ی: ولمن
 تو ...

  یکنی گفت: تو غلط م کردی که گوش آدمو کر م ی بلند ی حرفمو کامل کنم که با صدا نذاشت
 .ینیبیمنو مثل داداشت م 

صورتش فرود   ی رو یمحض تموم شدن حرفش دستمو باال آوردم و با ضربه محکم به
 آوردم. 

 . سوختی و م کردی زدم که کف دستم گزگز م یل یمحکم س یقدر به
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  داشی پ یهر کس ستی. قرار نرهیابراز عالقه کرد، تو دلم جا بگ یهر ک  ستی: قرار نگفتم
به   نیاز ا ی حاال مثل داداشم بود بشه، عشقم بشه. حد و حدود خودتو بدون رهسپار. تا 

تا   رمیم  نجایمن از ا  ،یزنی. دفعه آخرت باشه سر من داد میهم ندار نیهم اقتیبعد ل
 همه بهتره.  ی برا ینجوریاوضاع خوب باشه. ا 

   ؟ی بر ی خوای: خب کجا م  رهسپار

   ؟ی ا ی... م رمینداره. جهنم م ی: به تو ربطمن

 خودمو گرفتم.  می تصم گهی که نرم. من د کردی تمنا م یبا چشماش کل رهسپار

وگرنه   هیرهسپار کوفت نیا ریشدم. همش تقص داری از خواب دلچسب ب  8رأس ساعت   صبح
 سارا نوشتم:   ی برا ی ابودم. زود آماده شدم و نامه  دهیاالن کپ

ازتون  یلیخ نیهمه مدت تو و خانوادت منو تحمل کرد نیا نکهیاز ا  زمیعز ی )سارا
بتونم لطف و محبتتون را جبران    یروز دوارمی. امنیکنارم بود  طی شرا ن ی ر بدترممنونم... د

 ( ن«یقدرشونو بدون. »ثم یدار یخوب  یلیکنم. خانواده خ

 بود.   مارستانیاتاق سارا گذاشتم. مطمئناً ب ز یم ی رو جمع کردم و نامه رو رو لمی وسا

 کردم.  یاجازه رفتن دادن، خدافظ ی)داداش سارا( که به سخت نی جون و رام ایمار از

  تیشد و در نها یاما راض دادی. اول که اجازه رفتن به من نم دمید اط یمهران هم تو ح  عمو
 خانه شدم. یو راه می کرد ی خداحافظ

وارد خانه شدم از گرد و خاک حالم بهم خورد... کاش خدمتکار داشتم که خونه رو  یوقت
جونم سر بزنم.  نیمیتا بعد به س دمیتختم دراز کش ی رو یکم شدیم ی. عالردک ی م زیتم
 شد و به خواب رفتم.  نی کم پلکام سنگکم

♡♡♡ 

 »رهسپـار« 
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 گرفتم که خودش انتخاب کرده بود. یو کفش  راهنی پ نی ثم ی برا 

  سیسرو  کی  ی را رو اشره یانتخاب نکرد اما نگاه خ یزیچ  مید یرس یکه به طالفروش یزمان
 حس کردم. مطمئن بودم که خوشش اومده. 

که  ی ارفتن که حساب کنم و جرقه رونی ب نی سارا همراه با ثم س،یاز انتخاب کردن سرو  بعد
  کهن ی خوشش اومده رو هم گرفتم بدون ا نیکه ثم  ییطال  سی بود که سرو  نیدر ذهنم زد، ا
 متوجه بشه. 

  شی فت. من هم از مارک لوازم آرانگر  یزی چ نیو باز هم ثم م ید یرس شی پاساژ لوازم آرا به
  ی که سارا گرفته بود دوبرابرش رو برا ییزهایخاطر از چ نیبه هم آوردمیسر درنم یزیچ
 گرفتم.    نیثم

سفارش داد. واقعاً از کارش خندمون    یگل کرده بود و کل طنتشیباز هم ش می کافه رفت به
. من هم از  ارمیگفتم خودم مبهشون ندادم و   دی خر ی هاو باکس  می گرفته بود. به خونه رفت

نوشتم و بعد   یبودم متن دهی که خر  ییهاکارت پستال  ی استفاده کردم و رو ییفرصت طال 
 دادم. نیقرار دادم و به ثم  شیدر جعبه طال و لوازم آرا

. دمی رو د نی آشپزخونه بشم که پشت در اتاق ثم ینخورده بودم و از اتاق خواستم راه  شام
خدمتکار باعث   ی پا ی که صدا م ی شده بود  رهیشدم، بهم خ ری غافلگ دمشیناگهان د کهن یاز ا

  ی دلمو بهش بزنم؛ اما نه تنها حرفا ی تر بتونم حرفاتا راحت  میرفت ال یو  اط یشد به سمت ح
 شدم.    شیو دلخور  یباعث ناراحت بلکهدلمو بهش نزدم 

 ش نداشتش دوست داره. قبول نکرد و ادعا داشت من رو مثل دادا  د،ی عالقم که فهم از

 عشق پاک بود.  کی من به اون  حس

 حس اون به من حس خواهر برادرانه. اما

 خوردنم شد.  یلی منجر به س تیاز کوره در رفتم و سرش داد زدم و در نها منم

 دستش صورتمو سوزوند. ی گرما
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از غرورم دوست داشتم.   شتر یآماده کرده بودم. چون اونو ب یزیهر چ ی خودمو برا من
 . ستمیشرمنده دلم ن کهن ی حداقل ا

 تا اوضاع خوب باشه. رمیم جان یکه گفت: از ا  دمیشن یقلبمو زمان تپش

 خوب باشه؟؟  یبدون تو اوضاع چجور آخه

♡♡♡ 

 

 ن« ی»ثـم

 . دادی م شیرو نما  11شدم، ساعت  داری خواب که ب از

. باالخره  دمی خر یشکالت کیراه آب پرتقال و ک  نی مطب شدم. ب یرو شستم و راه صورتم
 نبود. خچالیدر   یزیخونه نبودم و چ نیچند ماه تو ا

 بود )ههه(. زتریهم که تم شهیاز هم خچالی

رو در   گریکدیهم،   دنی باز کرد. به محض د  میبتول خانم در رو به رو دم،یبه مطب رس یوقت
 به من نداد. دنی. بتول خانوم مرا غرق بوسه کرد و اصاًل فرصت بوسمی دی آغوش کش

کارش تموم   ،یکم منتظر بمون کی داره.  ضی جون رو گرفتم و گفت که مر نی میس سراغ
 .شهیم

 نشسته بود. زی پشت م ی شدم دخترک جوان ره یخ یمنش ی جا به

 خانوم بود. نی ا  دیجد  یمنش پس

 ن؟ یداشت ی: وقت قبلیمنش

 . نمیجون بب نی میس  : نه اومدممن

 . زمی: آهان باشه عزیمنش
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 اومد و بعد خودم وارد اتاقش شدم.   رون ی جون به ب نی میاز اتاق س یخانوم  نیم 10از  بعد

 شروع کرد به خوش و بش کردن.  دیجون تا منو د نیمیس

و ازش تشکر کردم و از اتاق    دمی کرد. صورتش رو بوس ییرای خانوم با نسکافه از ما پذ بتول
 خارج شد. 

 خانه شدم. یراه  می که صحبت کرد یاز مدت کم بعد

♡♡♡ 

 

 »رهسپـار« 

امروزو نرفتم. به کارکنان شرکتم گفتم   کی شدم.  یی ما یرفتن به شرکت هواپ الیخی ب امروز
بودم و   ن یصبح، تو فکر ثم ی هاشدم تا دمدمه   داری از خواب ب 11استراحت کنن. ساعت 

 .  بردی م نمخواب

 اط یبود. بابا هم احتماالً، تو ح مارستانیسالن که شدم، سارا نبود پس مطمئناً ب وارد
 بود. یمشغول هواخور

 مبل نشسته بود و تو خودش بود. ی هم رو مامان

 مرده؟؟  یکس ؟یمامان چرا دپرس هی: چمن

 حرف بزن. زادی؟ مثل آدم با اخم: سالمت کو بچه مامان

 شده؟   یچ ن؟ی : خب چرا دپرسمن

 رفت.  نی: ثممامان

 . کردمی حرف ضربان قلبم رو به شدت حس م نیا با

 گفتم: کجا رفت؟؟  ی استرس و ناراحت با
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 : خونه خودش.مامان

 من و مامان، سارا هم وارد شد. ی هاصحبت  نیب

 شده که رفت؟   یزی: سالم چسارا

 دخترم. کنمی : فکر نممامان

 دستانم گرفتم. نیپله نشستم و سرم را ب ی رو

 باهاتون حرف بزنم؟  شهی: مامان ممن

 : آره پسرم حتماً.مامان

 به اتاقش رفت. سارا

  ی راهکارها ن یخاطر ا نیبه ا گفتمی اصوالً به مامان م افتاد،ی م یمواقع هر اتفاق جورن یا
 . کنهی که حتماً کمکم م دونستمی داشت و م یخوب یلیخ

 بودنش یاشتندوست د از

 هاشطنت یش از

 به رنگ آسمانش  یآب ی هاچشم  از

 اس کنندهمجذوب  که

   شبمیاعتراف د از

 که کردم و باعث رفتن اون شد.  یخرابکار از

و من   اد یکنن تا ب شیشده دوباره راض ی شد به هر ترفند  نیرو گفتم و قرار بر ا زیچ همه
 . ارمیبتونم دلشو به دست ب

♡♡♡ 
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 ن« ی»ثـم

بودند و از   ستادهی در خونه منتظر ا ی جون، سارا و رهسپار جلو ایبه خونه برگشتم، مار یوقت
 بود، جا خوردم. رمنتظره یکه به صورت غ یناگهان دنید

 دست دادم و بعد به داخل خونه دعوتشون کردم. بهشون

 ام.همه مدت مزاحم شما بودم، شرمنده  نیکه ا  دی ببخش دی . بانی خوش اومد یلی: خمن

 داشت. لی... اومدنمون دلهیچه حرف نی جان، دخترم ا  نیبابا ثم ی جون: ا ایمار

 جون تعجب کرده بودم.   ایگفتن حرف مار  با

آوردم قبول نکرد و   لیدل یکنم، اما هر چ یباهاشون زندگ  شهیهم ی خواسته بود تا برا ازم
 اصرار کرد تا باهاشون برم. 

 بمونم.  ششیدوست داشت پ  یلیو خ  میایدرم ییجفتمون از تنها  گفتی جون که م ایمار

 

 قبول نکردنم رهسپار بود.  لیدل تنها

 شدن.  روزی جون و سارا پ ا یحرف زدن، باالخره مار یاز کل بعد

که الزم دارم  ی لی رگتر بهم بدن تا بتونم وسااتاق بز کی شد که   نیجون قرار بر ا  ایگفته مار  به
 هم ببرم.

 هست اتاق.  یتو خونمون هرچ گفت ی هم م سارا

 .یجون گفت: امکان نداره بذارم کار کن  ای سر کار رفتن رو گفتم، مار  هیقض یوقت

 هم حقوقش ...  رهیهم حوصلم سر نم یجورن ی خب ا ی: ولمن
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تو رو هم با   رمیهر جا که م رهی جان، اگه حوصلت سر م نی ادامه بدم گفت: ثم نذاشت
حقوقشم که چندرغاز   ،یکار کن ی . تازه سارا هم هست. بعدش هم اگه بخوابرمیخودم م

 .ی بد لیو ادامه تحص یدرس بخون دیتازه تو با  یخودتو خسته کن  ی که بخوا ستی ن شتریب

 به خونشون رفتم.  شهیهم ی براجون و سارا  ایفراوان مار  ی شد که به اصرارها گونهن یا و

کرد و همه رو به   هیکرا ین یخونه رو به کمک سارا جمع کردم و رهسپار ماش ی هاله یوس
 خونه خودشون انتقال داد. 

تنها   گهیخوشحال شد که د یل یکنم، خ یهم گفتم که قراره با خانواده سارا زندگ  نیمیس به
 . ستمین

♡♡♡ 

 

جون و سارا رو بهشت زهرا ببره که من هم   ایمار ت خواسی پنجشنبه بود و رهسپار م امروز
جون   ایرو به سمت مار  یکیشاخه گل به سمتمون اومد   4همراهشون رفتم. رهسپار با  

 گرفت و اون سه تا رو به من داد. 

و بعدش خودم سر خاک پدر، مادر و خواهرم   میسر خاک مادربزرگ سارا و رهسپار رفت اول
 رفتم. 

 باهاشون حرف زدم و سبک شدم. یکل

و بعد از فاتحه    وستندیجون و سارا و رهسپار هم به من پ ایمار  ن،ی م 30از گذشت  بعد
 . میشد  یراه ال،یو به طرف خونه که چه عرض کنم و می شد  نی سوار ماش یهمگ

گذاشتند و    دمی را در اتاق جد لمیاز دوستانش وسا  ی کی رهسپار به کمک  می د یکه رس ال یو به
 . خونه خودم را هم فروختم.  می من و سارا، اتاق را مرتب کرد

عالقه داشتم،   یکه به روانشناس یجور. همون کنمی م یزندگ  جان یکه ا گذرهی هفته م کی
 نام کرد. ثبت  یرهسپار هم من رو دانشگاه در رشته روانشناس
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  نمونی ارتباط ب گذشتیم شتر ی و هرچه ب کردیکمکم م  یدن کلزمان درس خوان رهسپار
 .شدی م شتریو ب  شتریب

جون در مورد من   ایمند شد و اومد تا با مار بهم عالقه هامیکالساز هم  یکی هم  دانشگاه
 گوجه شده بود )ههه(. نیع  دم،یصحبت کنه که خشم رهسپار را د 

 پرت کرد.  رونی و البته با کتک اون پسر رو از خونه به ب  تیاز عصبان رهسپار

 . می دی خند یماجرا کل نیاتاق سارا با هم به خاطر هم ی هم تو شب

 خواب که تو اتاقم رفتم، در اتاق باز بود. موقع

بود توجهم را   دهیچیسه شاخه گل رز قرمز که روبان به رنگ قرمز دورش پ  شمیآرا  زیم ی رو
 بود: نوشته شیجلب کرد، رو 

 جهانم الف نداره«  توی»ب

 چک کردم.  موی گوش

 از طرف رهسپار. جی مس هی

 کردم، نوشته بود:  بازش

که  ینباش  یاون کس دی االن کنارم باش... چون فردا شا نیاز هم خوامت،ی از االن م »اگه
 .خوامیم

 « ی... همون بهتر که اصاًل نباشینباش ،ی باش دی که با یاگه زمان خوامتی که م هرچقدرم

 رهسپار و خوندم. جیمس

 بار خوندم. ن یچند

 قلب خودمو حس کردم.  ی بود که صدا نجایا

 دوست داشتنمو ابراز کنم.  تونستمینم ی حت یرهسپار رو دوست داشتم، ول من
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زدن بود. من هم از فرصت استفاده  شدم و رهسپار مشغول قدم   رهیخ  رونیپنجره به ب از
 دادم: یجورن یرا ا ج یو جواب مسکردم 

 کنمی سلطنت بلد نباشم... سلطنت نم »اگه

 کنمینم یبلد نباشم... زندگ  یزندگ  اگه

 رم« یگی م ادیاگه دوست داستن بلد نباشم... به خاطر تو   اما

شد و به خواب فرو   نیچشمام سنگ دم،یتخت دراز کش ی رو جیاز فرستاده شدن مس بعد
 رفتم. 

♡♡♡ 

 

 »رهسپـار« 

  یلیبابت خ نی کنه و من از ا  ی قبول کرد که با ما زندگ  نی اصرار مامان و سارا باالخره ثم به
باعث   نیو ا  کردمی نامش کردم و لحظه به لحظه کمکش مخوشحال بودم. دانشگاه ثبت 

 . میبش کی از قبل به هم نزد شتر یب شدیم

دلم نبود    ی رفتم تا قدم بزنم. دل تو اط یدادم. بعدش به ح جیهش مسزدم و ب  ایبه در دلمو
کردم و تپش قلبم چند   افتی در نی از طرف ثم یج ی . به اتاقم که رفتم مسگهی م یچ نمیبب

به خواب   ن ی و با فکر ثم دمیگنجیدر خودم نم شهی مند مبهم داره عالقه  کهن یبرابر شد و از ا 
 رفتم. 

 

♡♡♡ 

 

 ن« ی»ثـم
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 شدم.  داری دل از خواب کندم و ب 11 ساعت

  یمشغول کار یشدم. هر کس  رهیخ رونیشلوغ شده بود. از پنجره اتاقم به ب  یحساب ال یو
 بود.

سارا   یعروس  گهیکمک اومده بودن که دو روز د ی سارا هم برا ی هالی از فک و فام ی اعده 
 بود.

 بود.  اط یمشغول شستن ح یکی

 . شستی م وهی حوض م ی تو یکی

 .کردیهارو مرتب مها و درخت بود که گل  ال یو  نیباقر هم باغبون ا  مش

 .کردی م یچراغون یرنگ ی هارو با المپ  اط یهم ح رهسپار

عوض کردم و   یاسیبلوز و شلوار   کی به دست و صورتم زدم. لباسم رو با  یهم آب من
 رفتم. نییپا

 بودند. ون یکردن خونه و دکوراس ز یسخت مشغول تم خدمتکارا

 و بعد رفت. ختیر ی صبحانه پهن بود. خدمتکار واسم چا  زیم

 السکوتن.دائم  شهیچرا هم دونمینم

 .یچیه  یثینه حد ،ینه کالم یکنم روزه سکوت گرفتن. نه حرف فکر 

کردم. همه  ی شدم و سالم اط یح  یخوردم و دو سه لقمه صبحونه، راه مو ییچا کهن یاز ا  بعد
 با لبخند جواب منو دادن. هم

 رهسپار را حس کردم. رهیخ نگاه

 به هم گره خورد. نگاهمون

 زد. یاز پشت سرم، محکم پس گردن وانه ید ی سارا ناگهان
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کنم.   یتا تالف دمی و پشت سر سارا دو اوردمیهم جا خوردم. منم کم ن  دم،ی هم ترس درواقع
 . دنی خندی هم م هیدم. بقکر یتر از خودش زدم و تالفو محکم  دم یخالصه بهش رس

زود  ؟؟ی مرد یم ی کردینم یتالف   یریبم یگفت: اله زد،ی نفس نفس م کهیدر حال سارا
 ؟ یچ شگاهیآرا  نمیبب رون،یب  میباش حاضر شو بر 

 .امیصبر کن حاضر شم االن م  ؟ی بود ی: تا حاال کدوم گورمن

 .دمی جونو هم د ا یمار رفتم یسارا م  شی آماده شدم و پ کهن یاز ا  بعد

 ؟ ی جون خوب  ا ی: عه سالم مارمن

 عجله؟  ن یجون: سالم دخترم کجا با ا ایمار

 منم همراش برم.    نه،یبب شگاهیآرا  خوادی : سارا ممن

 . نیرفتنم گفت: مراقب خودتون باش ن یجون رو ماچ کردم و ح ایبعد لپ مار و

موهامو هم کج   ی دادم و جلو رونیاز شال ب دیرسیکمرم م  ی بافتم که تا انتها سی گ ی موها
  یخب دوست داشتم و راض یناجور شد ول  کمیبهتر بود االن  تشیقبل وضع ی. سرختمیر

 بودم.

 گل کرد. رتشیگوجه شد، چه غ  د،ی د تیوضع نیرهسپار منو در ا  کهن یمحض ا  به

 چرا؟؟  یشیم یعصب هی گفتم: چ استیس با

 کن. ترشموهاتو جمع   کمی  زمی : عزرهسپار

 افتاده.  یچه اتفاق شبیکه د میاوردی مبارکمون ن ی کدوممون به رو چیه اصالً 

نداره درضمن   یباشم به تو هم ارتباط یجورن یا خوادی نگام نکن. دلم م ی: مگه مجبورمن
 تو باشه. ی جا کنمی فکر نم  شگاهمیآرا

 .می و من و سارا با هم رفت ادیحرفم باعث شد تا رهسپار ن نیا و
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 دور زدن رفتند.  ی برا یی دوتا نیجاش رهسپار و رام به

که   می کرد دای العاده پو فوق کی ش شگاه یآرا کی تا  می بود  رونیعصر من و سارا ب 5 تا
 کارشونم حرف نداشت.

 . گفتنی نم یزیچ فی جز تعر  م،ی د یپرسیم  دای هم در مورد سالن پارم یهر کس از

کارمون تموم شد، محمد و رهسپار هم   نکهیو بعد از ا می ایشد که من و سارا ب  نیبر ا قرار
 .انیدنبالمون ب

 .می شد ال یو یاز اتمام کار راه بعد

 ال یتر شده بود و تا و کننده و خسته  تری طوالن  کیبود و با وجود تراف یطوالن رمونیمس
 .دادی م شیرا نما  8ساعت   دنمونیرس

 . میمن و سارا موند  شام خورده بودن و فقط همه

 . می. من و سارا هم مشغول خوردن شد دی چ مانیشام را برا  زیم خدمتکار

 . می گرفت  یتازه انرژ می گرسنه بود ناجور

 بود. دهیرس 9که ساعت به  میاتاقمون شد  یاز شام راه بعد

 اتاق خودم بود. ی روبرو قاً یمتر بود و اتاق رهسپار هم دق 2من و سارا با فاصله  اتاق

  مویتخت ولو شدم. گوش ی رو ، یکوتاه و شلوار زرشک نی آست  کی هام با لباس  ضیاز تعو  بعد
 از رهسپار داشتم. تپش قلب گرفته بودم.  جیمس کی برداشتم تا چک کنم و 

 باز کردم نوشته بود:   جیمس

 قلبتو بهم بده«   ایبهم پس بده   ایدست توئه   »قلبم

من بوده،   یحام شهیودم گرفت. اون واسم همه کار کرد و همخ ی از دست کارها هوی دلم
زوده. به هر حال آدم   دنشیفهم  ی و دوسش دارم اما برا تپهی من هم، درسته دلم براش م
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بگذرونه مخصوصاً اگه   هارویمشکالت و سخت  یسر  هی دی هاش بابه خواسته  دنیرس ی برا
 .کنهی و حتماً ثابت م دونهی قدرمو م شتریب  ارهیسخت بدست ب

.  کشوندی منو به طرف اتاقش م  ییروین یول هی چ لشیدل دونمیرفتم. نم رونیاتاقم ب از
راحت بود.  المیشد. خوشبختانه از بابت سارا خ  کی رهسپار مشغول گوش دادن به موز 

 .شهی نم داریب رنیهم بگ یسرش عروس  ی باال نهیقربونش برم انقدر خوابش سنگ

 در حال پخش بود:   کی موز

 رو سقف شبم  یوقت ی نبود »تو

 نگرفت  یچراغ یکسچ ی ه دست

 یکسی از ب ریبه غ یکسچ ی ه یوقت

 نگرفت  ی تو از من سراغ بعد

 چترت رو سر  یوقت  ی دیند  تو

 شدم ی بارون م لهی وا شد س یک  هر

 شهر  ی هر جا ی زدی قدم که م تو

 شدمی م ابونیاون خ نِ یزم من

  امگه یصد ساله د یعنی عشق

 دلت جوونه   ی تو یکه دار یحس بهش

 همه بفهمن  یعنی عشق

 ی اون چه کرد ی برا

 خودش ندونه  یول
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  امگه یصد ساله د یعنی عشق

 دلت جوونه  هیتو یکه دار یحس بهش

 همه بفهمن   یعنی عشق

  ی اون چه کرد ی برا

 خودش ندونه«  یول

اتاقم بشم که محکم خوردم به در اتاقش و فشار درد را در آرنجم حس   یراه خواستم
 یفیخف غ یروم سبز شد و جبرگشتم تا پا به فرار بذارم رهسپار روبه کهن ی کردم. به محض ا

شود و   غمیج ی قرار داد تا مانع ادامه اشینیب ی اش را روو رهسپار انگشت اشاره  دمیکش
 خدا سکته کردم.  ی . واندمرا به سکوت فرا خوا

 .یندازیم  ری گ یتو روحت که همش منو دار ی ا

 به استراق السمع؟  ی: عادت داررهسپار

 : نوچ. من

 . یسیپشت در اتاقم وا نمینب گهی : پس درهسپار

 .کنمی م ی: سعمن

 که رهسپار صدام زد. دمیکردم تا به در رس یاتاقو ط ری مس و

 .نی ثم: رهسپار

 و نگاهش کردم. برگشتم

. من یو مارو ترک کن یبر شمونی دلمو قباًل بهت زدم که باعث شد از پ  ی : من حرفارهسپار
 . یبر خوامینم
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عالقه دارم  یلیبعداً شرمنده دلم نباشم. من به تو خ کهن ی ا ی برا گمیدلمو م ی االن حرفا اما
کم  . از روز اول ازت خوشت اومد و کمتپهی تو م ی . قلبم برایمال خودم باش خوامی و م
 فکر کن.   شنهادمیبه پ کنمی به عشق شد. خواهش م ل یتبد

 .زدی زل م نیشده بودم و اون به زم رهیبهش خ کرد،ی مدت که صحبت م ن یا تمام

 شد.    یجار نمونیهاش سکوت ب از تمام شدن صحبت  بعد

 ومدم. اتاقشو ترک کردم و به اتاق خودم ا یحرف  چی هم بدون ه من

 به فکر کردن داشتم.  ازین

 .دمیتخت دراز کش ی رو

 فکر کردم.  بهش

کرد. جفتمون   ری تغ زیبهش نداشتم اما با گذر زمان همه چ یحس خوب لیاوا  نکهیا با
 طرز ابراز عالقه رو بلد نبودم.  یول  میرو دوست داشت گهیدهم 

 فکر به رهسپار به خواب فرو رفتم... با

ملحق  هیگرفتم و به بق یدوش فور  هیشدم.  داری ب نی ری از خواب ش  9رأس ساعت   صبح
 سراغ کار خودش رفت.   یشدم. بعد از خوردن صبحانه هر کس

 بود.   ی روز مهم فردا

 سارا. یعروس

 که همه کار برام کرد. م ی آدم زندگ   نیترمهم 

 دوست.  نی بهتر

 خواهر. نی بهتر

 .رفتمیبود که م یجشن نیاز مرگ خانوادم اول بعد
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شخص    نیتری میو صم نی ترک ی سارا نزد یول  رفتمی م هیقبلش هم جشن همسا البته
 بهم بود. کینزد

 بود، آماده کردم. از یفردا ن  شگاهیآرا ی که برا  یلیوسا  همه

.  دیقرمز و سف ن یزاید هیانجام دادم.  نشویزا یکاشته بود و فقط د شگری از قبل آرا  هاموناخن
 فرمم دادم.خوش  ی هابه ناخن   یطرح جالب

♡♡♡ 

 

و االن سرحال بودم. دوش  دمی هم خوشبختانه زود خواب شبیشدم. د  داری صبح ب 7  ساعت
 . میگرفتم و بعد از صبحانه با سارا به سالن رفت

  ی. ولمی بش  هوشید ببو کی نزد ی. از زور گرسنگمی بود شگاهیبعدازظهر آرا  کی ساعت  تا
 بود. یکارشون عال

 که حرف نداشت. م یخوشگل شده بود انقدر

  نیکه انجام داد سوار بر ماش یلمبرداریف یبعد از کم بردارلم یدنبال سارا اومد و ف محمد
 عروس شد و رفتند. 

 .دمی قرمز را به تن کردم و کفش قرمزم را پوش راهنیپ

 . ختمیطالها را به خودم آو بعد

شد و از   زدهرت یمن ح دنیکه گذشت، رهسپار به دنبالم اومد و با د  یاندک  می از تا  بعد
 کنم.  ر یانقدر تغ کردی تعجب دهنش وا موند... خندم گرفته بود. البد فکرشو نم

 . اااایخوشگل شد  یل ی خ نیثم  ی : چقد تو عوض شدرهسپار

 م.زشت بود یعن یبا لبخند: آها   من
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 ماه.  ی : ماه شدرهسپار

 .شم ی م هوشیچقدر گرسنمه دارم ب یاگه بدون یول ی: مرسمن

 .دمی توپ بهت م ی غذا هی برمتی: االن مرهسپار

 پس.  می : بزن بر من

اگه   تمونیوضع  نیهم نبود، با ا   بیها به سمت ما بود البته عجهمه نگاه  می د یکافه رس به
 بود. ی رعادی غ دنیدینم

 و گفت: دوست دارم فقط خودم نگات کنم.   دی صورتم کش ی رو شتری شنلمو ب رهسپار

 تو دلم آب شد.  قند

 لبخند بسنده کردم. ک ی به

 ن؟ یدار لی م یبه سمتمون آمد و گفت: چ گارسون

 با نوشابه زرد. تزا ی: پرهسپار

 با نوشابه زرد و معجون. تزای: من هم پمن

 شده بود.  رهیبا لبخند بهم خ رهسپار

 تو چشماش زل زدم. منم

 نگاه داره؟  هی: چرهسپار

 خر صفا داره. دنی: دمن

 به من؟  ی زل زد یبا اخم: واسه چ رهسپار

 بودم. ده ی ند کیاز نزد  گریج هی: تا حاال  من

 زد و گفت: واقعاًاا؟؟  یق یلبخند عم رهسپار
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 .ادیخوشم م گریاز ج شترمی... بامیبا لبخند: آره عاشق برنامه کاله قرمز  من

 کرد که باعت شد ناجور بخندم.   یظیاخم غل رهسپار

 هاست.کارتون محبوب بچه  هی: خب چگفتم

حال کردم که  ی. ولیسر به سرم بذار یکنی م یچرا سع ،یشی م عیپسر خوب تو که ضا آخه
 حالش جا اومد. 

 هارو آوردن. نتظار باالخره سفارش ا نیچند م بعد

 .  دیخون به مغزم رس شیآخ

 . رمیتا عکس بگ می شد  هیآتل  یراه بعدش

عکس ناز و خوشگل گرفتم واقعاً عکسام ملوس شده بود. و قرار شد تا دو سه روز  یکل
 بزنم. واری هارو آماده کنه دوتا رو هم گفتم بزرگ کنه تا بتونم به دعکس  ندهیآ

 ار شدم. رهسپ نیماش سوار

 همه عکسام خوشگل شدن.  ی خوشحالم کرد یلیرهسپار. خ ی: مرسگفتم

 .گهی د افتنیعکساتم خوشگل م ی: قربونت برم. خوشگلرهسپار

  6بود که رأس ساعت  نیو قرار بر ا دادی م شی عصر را نما 5ساعت  دنمونی رس ال یو به
 . میحرکت کن

کردم،   دی گرفتم. رژم که پاک شده بود، تمد یسلف نهیاز خودم جلو آ  یساعت کم کی  نیا در
  نییچشمک به خودم پا  کیبه خودم کردم و با  نهینگاه را تو آ نی ادکلن بارون کردم و آخر

 رفتم.  

 بود. ومدهیو فقط رهسپار بود که هنوز ن  می بود همه

 .  وستیهم به جمع ما پ رهسپار
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 باعث تعجبم شده بود.   دمیکه د یزیچ

 .یو شلوار مشک کت

 براق.  یمشک شکف

 .شدی م  شترشیب تیکه داشت باعث جذاب  ی بلند ی مدل مو با

 من بود.  راهنیرنگ پهم  یقرمز آتش  راهن یپ و

 رنگ رو انتخاب کرد. ن یچرا ا دونمینم یرنگ متنفر بود ول  نیاز ا کهن یوجود ا  با

 بود که قرمز رنگ بود.  راهنش یپ نیاول

مادر   یقربونت برم، اله یپسرم اله  ی : وااارفتی جون مدام قربون صدقه رهسپار م ایمار
 خودت بشه. ی عروس شاللیفدات... هزار ماشاالل... ا

 . شدی مون مقربون صدقش باعث خنده  طرز

 عروسک.  ی ناز شد یل ی قربونت برم، تو هم خ یجون رو به من گفت: اله ایمار  بعد

 وقت؟ اون  ی : پس من چنیرام

 دلم.  زیعز ی جون: تو که از همون اولم ماه بود  ایمار

 نشده.  ر ی تا د م یحرکت کن گهیمهران: بسه د  عمو

جون و   ایخوشگله رهسپار شدم. و مار نیجون و رهسپار، سوار ماش ایبنا به خواسته مار من
 عمو مهران شدند. نیهم سوار ماش  نیرام

 . شدی برگزار م یالعاده بزرگ باغ فوق  کیدر  ی قرار معلوم عروس از

 داشتم.  ازین یعروس ن یبه ا امه یروح ضیتعو  ی هم که برا من

 ساعت عروس و داماد وارد شدند.  2 بعد
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 . جفتشون ماه شده بودند. اومدنیزوج به هم م نی ا چقد

 امااااااا.....  و

  نی. در همدآمدنی م ی گریپس از د  یکی بود و مهمانان  کی مشغول گذاشتن موز یجید
 نشسته است.   یصندل ی لحظه رهسپار را کنارم احساس کردم که بر رو

 . اندازدی چنگ به قلبم م اشره ی نگاه خ با

 روز از او متنفر بودم، حاال در کنارش احساس آرامش دارم.   کیکه  یمن شدی نم باورم

بهت عالقه  ی لیگفت: من خ رانهی فکر کردن به رهسپار بودم که به صورت غافلگ  مشغول
  ؟یکنی با من ازدواج م خوامتیم یلیدارم، خ

بودم که  یجون کنارم نشست. انقدر عصب ایمحض تموم شدن جمله رهسپار، مار  به
 .اومدی جون م ای بعد مار گفتم،ی بله رو م شدی م یکنم، خوب چ  کاریچ دونستمینم

 . کردیجذابش م شتریبودنش ب یعصب نیو هم هیهم مشخص بود که عصب رهسپار

 بودند.   گریکد یسارا و محمد نگاه کردم که عاشقانه مشغول حرف زدن با   به

جون   ایمار دمیمن هم در کنار رهسپار باشم. به خودم آمدم که د یته دلم خواستم تا روز از
بلند شدن که من   ی. ک آمدی به دست به سمتم م وهی . رهسپار هم از دور آبمستیدر کنارم ن

 کنارم نشست.   وهی آبم  وانیمتوجه نشدم. رهسپار با ل

نظرمو جلب   ی زیکه چ دیشدم به تهش رس دنی رو به سمتم گرفت و مشغول نوش وانیل
 کرد.

 . کردی شدم که با لبخند به من نگاه م رهیمتعجب به رهسپار خ  افهیق با

 در آوردم. وان یرو از ته ل ی ایش

 من.  ی خدا ی وااا
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 و ناز که توجهمو به خودش جلب کرده بود.  کیش یل یحلقه نشون خ هی

 حلقه )نشون( بودم که رهسپار ازم گرفت.  دنی د مشغول

.  ذارمی برات کم نم یچی. هکنمیبرات فراهم م  ی بخوا یهرچ ،ی : اگه خانوم خونم شرهسپار
 ن؟ یثم یکنی خوشبختت کنم. با من ازدواج م دمی قول م

 قبول نکنم؟؟   تونستمی مگه م ـ

به    دنیرس ی لحظه بودم که حاال برام اتفاق افتاد. برا نی. من منتظر ا خواستمش ی م واقعاً 
 چون رهسپار بود که من رو عاشق خودش کرد. دمیرهسپار انتظار کش

 به نشونه مثبت تکون دادم. سرمو

قرار دادم.   فمی. حلقه را برداشتم و در انگشت ظر دیدرخشی مانش مدر چش یخوشحال برق 
 . دیدرخشیدر دستم م بایحلقه ز

. به چهره مهربون  نمیبی تو م ی حلقه رو تو دستا  نی با لبخند گفت: خوشحالم که ا رهسپار
 زدم.  یبخش شدم و لبخند آرامش  رهیرهسپار خ

 خوشبختم کنه. ست تونی . مطمئناً ممیرو دوست داشت گهی همد یلیخ ما

  ی شد فردا برا نی منزل خودشون شدند و قرار بر ا ی که تمام شد عروس و داماد راه یعروس
 .انیب شمونیصبحانه پ

  نیم 10نبود و فقط  ادی بود که فاصله خونه سارا با عمو مهران ز نیهم داشت، ا یخوب هی
 فاصله بود. 

  گرفت،یکه م ییژستا می عکس دونفره گرفت یو کل  می رفت ه یبه همون آتل ییرهسپار دوتا با
 .شدی قند تو دلم آب م

 .دمی لبو د ی که گار م یبود ال یو ر یتو مس هیاز آتل بعد
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 .خوامی لبو م ی : وامن

 خوشگلم.  خرمی: االن برات م رهسپار

 . دیو دو تا ظرف لبو خر  ستادیا

 داغ.  ی لبو 

 لبو هم تموم شده بود. دنمون، ی رس ال ی. و تا به ومیکرد فیکِ  یکل

 با همون لباس خوابم برد. یاتاقم شدم و از خستگ یراه ریبخگفتن شب  با

 هنوزم در تنم بود. روزی د یشدم. خستگ داری از خواب ب ادیز  یبا خستگ صبح

 دوش گرفتم.  هیحمام شدم و   یهام راهاز درآوردن لباس  بعد

 شد.   میهافکر کردم لبخند مهمون لب شبیبه د  یوقت

 .  اومدی سر و صدا م  نییطبقه پا زا

 رفتم. نییکه عاشقش بودم، به طبقه پا یگلگل ی هالباس  دنی از پوش بعد

 کردم. یخوشبخت ی آرزو  شانی. سارا را در آغوش فشردم و برا وستمیپ هیجمع بق به

تشکر   کی زود آماده شده بود و من هم به   یلیدر کمال تعجب خ م،یگرفت  هیکه آتل یعکس
 اکتفا کردم.

تر شد  تک نفره خودم هم جذاب ی از عکسا یدونفره رو بهم نداد. مطمئنم حت ی عکسا اما
 .     دادی دوست داشتم اونا رو هم م یلیخ

 اتاقم زدم.  واری که خواستم برام بزرگ کرد. من هم به د ی تا عکس دو

 . میشغول خوردن شد صبحانه رو پهن کردن و م زیم
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جون سکوت را شکست: حاال که سارا ازدواج کرد، بهتره رهسپار هم   ای مار ن یاز چند م بعد
 ن؟؟ یبهتر از ثم یخوبه، ک  یلیخ یجورن یازدواج کنه ا

 هم خوبه.  یلی: آرهههههه خنیرام

 .زدندیقهقهه م  یهمگ و

 من بودم که خبر نداشتم.   نیو فقط ا دونستنی همه م ظاهراً 

 با انگشتام بودم. یها به سمت من و دستام بود که مشغول بازنگاه  همه

 اول فکراتو بکن بعد جواب بده.  ستیبه جواب دادن ن یازیمهران: دخترم االن ن عمو

 اتاقم شدم.  ی از صبحانه راه بعد

بشه،   ی جد  ز یقرار بود همه چ کهن یخوشحال بودم من االن نشون در دستم بود و از ا یلیخ
 داشتم.  یحس خوب

 به در خورد و سارا وارد اتاق شد. ی افکرا بودم که تقه نی هم تو

 . دی که نشون رو در دستم د می حرف زدن شد مشغول

 رهسپار بهت داد؟ نویا نی تعجب گفت: ثم با

   ؟یدونی کجا م تعجب گفتم: آره تو از با

هر وقت    گفتی م دوی نشون خوشش اومد و خر  ن یازا م یکه مشهد بود شی سال پ 6: سارا
بهت  ی... حاال کِ دمیتو دستش که االن تو دست خودت د ذارهیکرد، م دای پ شوی زن زندگ 

 داد؟؟ 

 .  یتو عروس شب ی: همون دمن

 دم؟ یچرا من ند  ؟ی : پس چرا موقع صبحانه نگفتسارا

 بگم بلههه. تونمی . بعدش زود که نمیدار فیتشر  نایکه ناب ی دی : اگه ندمن
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 : پس جوابت بلهههه؟؟؟ غیبا ج سارا

 بگو خب.  ترواش یبابا زهرمار  ی و گفتم: ا  دمیحرفش پر  وسط

 بود، گفت: جوابت مثبته؟  یخوانلب هیکه شب یآروم  ی صدا با

 شدم. باران با خنده سرمو تکون دادم و توسط سارا بوسه منم

 خوشحالم.   یزندگ  نیاز ا یلیخ

خانواده رو به اندازه پدر، مادرم و خواهرم دوسشون   نیخانوادمو از دست دادم اما ا  درسته
 دارم. 

 .شدی دوستم بود و خواهرشوهرم م سارا

 بودم.  یمیاز سارا باهاش صم شتری ب یجونم حت ایمار

 رهسپار.  و

 .خواستمشیبا تموم وجودم م  که

 .می گروه خون بر  ی شد فردا برا نیت رو اعالم کرد و قرار بر ا جواب مثب سارا

♡♡♡ 

 

 با چهره آشفته به سمتم اومد. رهسپار

 شده رهسپار؟   یگفتم: چ ینگران با

 .هی : جواب منفرهسپار

 شد.   ریحرف اشک از چشمانم سراز  نیا با

 بشه واقعاً.  یجورن یا  دی آخه چرا با  ایخدا
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 گفتم، جواب مثبته باور کن. ینکن، الک هی: قربونت برم گر رهسپار

برگشت به سمتم و   هوی م ی داشت یبه فرار گذاشت. من هم دنبالش رفتم. فاصله کم پا
بلند شدم، لباسم را تکان   میشدم. از جا نیکه باعث شد حواسم پرت بشه و فرش زم ستادیا

 . یکنیمسخره م  ی هایشوخ ن یز ادفعه آخرت باشه که ا ،ی اوونه ید  یلی دادم و گفتم: خ

 .یچقد دوسم دار نمی : خواستم ببرهسپار

 ؟ ی دی: حاال فهممن

 .یعاشقم  دمی : آره فهمرهسپار

 . ییبا خنده: چقدر پرو من

حلقه با نظر رهسپار انتخاب   کی.  میتا حلقه انتخاب کن می رفت یسمت جواهرفروش به
 بود.  فیو ظر  کی ش یلیکه خ میکرد

  گهید ی دهای سراغ خر م،یاز اندازه بودن آن مطمئن شد  یرا در دستم قرار دادم و وقت حلقه
 .می رفت

رو داشتم اما قبول نکرد   زهایاز چ یبعض کهن یصندل ... با ا ش،یآرالباس، طال، لوازم حلقه،
 .دی کدوم برام خر یکیکه از هر نوع و مدل 

 : ممنونم ازت.  من

 .زمی گفت: قابل شمارو نداره عز  منو در آغوش گرمش فشرد و  رهسپار

 جوابش به لبخند اکتفا کردم. در

 . سراسر وجودم از استرس پر شده بود. می شد فردا عقد کن قرار

 

♡♡♡ 
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 جشن همه حضورداشتند.  در

جون(، بتول   نی می)پسر ساشاری جون،  نی میس ن،محمد،سارا،یجون، عمو مهران، رام ایمار
 خانوم و چند نفر از بزرگترها. 

 اومد و خطبه رو خوند.  عاقد

 لم؟ یخانم وک  عروس

 بله.  ـ

 اوج گرفته بود. دنی کش غیبله گفتن من دست و ج با

 شروع شده بود.  هاک ی شدم و موج تبر بارونبوسه 

را  یادماندنی تا جشن عقد باشکوه و به  میو مجلل شد  فاتیاز عقد وارد سالن تشر  بعد
 . میبرگزار کن

 . دمی ند یلوکس ی جا نیعمرم همچ ی خفن بود. تو یلیکه خ واقعاً 

 .یچ یعنی  یمرد زندگ  فهممی م حاال

 . خندمیباهاش م خندهی م یوقت

 .  رهیگیناراحته دلم م  یوقت

 .کنمیواسه آروم کردنش تالش م هیعصبان یوقت

♡♡♡ 

 

 .میکن  یعروس نده یو قراره هفته آ گذرهی ماه از جشن عقدمون م 6
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 عاشق رهسپار بودم.  من

 بود. می هم زندگ  رهسپار

 عوض کنم.  کسچ یخودمو با ه یبودم و حاضر نبودم زندگ   میعاشق زندگ  من

 نبود جز سارا. یزنگ خورد و کس میبودم که گوش یفکر مراسم عروس  تو

 . دمیشنیم غ یج ی برداشتم فقط صدا  موی گوش یوقت

 .. شده؟؟ یترس گفتم: س... س.. ارا.. چ با

 .یخبر عال  هیبا خنده: اوالً سالم، دوماً  سارا

 گفتم: اوالً کوفت و سالم دوماًااا مثل آدم حرف بزن خب. قلبم افتاد کف پاهام. تیعصبان با

 کنم. کارتیچ دونمی بزن. م غیفقط ج  گهید ،یشی : خب تو هم حامله مسارا

 . دمیبنفش کش غی بود که منم ج نجایا

 . ی خوشحالم کرد یلیخ ؟ ی... چه خبر؟ خوبندهیآ یِ فداتشم مامان ی: الهمن

  ی فضول  دونستمی نگفتم... م یز یچ یکسچ یبه ه یراست  ،یلعنت ی با خنده: تو که ترکوند سارا
 زحمتش گردن خودت. گهی. دخورهی نم سی. آخه نخود تو دهنت خگهید یکنی پخش م

 من و سارا قطع شد.  نیتماس ب 

 سارا دستم بهت برسه. ی وااا

 ذوق کردم. یخبر خوش رو به همه دادم. کل نیرفتم و ا نیی اتاق پا از

او را در آغوش   یدست وارد خونه شد و همگبه  ینیری سارا ش قه،یاز گذشت چند دق بعد
 .میگفت   کی و تبر می گرفت

 ؟یکنی گفتم زود پخش م  ی دی: دسارا
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 حرفش باعث خندمون شد.  نیا و

  یزیگرفتم که بهت زنگ زدم. محمدم چ یهمون موقع شوی: دو ماهمه جواب آزما سارا
 قرار شد شب که از سرکار برگشت بهش بگم.  دونهینم

 .شهی م زی: چه خوب سوپرا من

♡♡♡ 

 

 . دمیاتاق رهسپار بودم که عکسامونو در آلبومش د یر یگردگ  مشغول

 .می رفت هیسارا آتل یکه شب عروس ییعکسا 

 ناز و جالب شده بود.   یلیخ

 مدت؟  نی رفته بود تو ا ادمیچرا   آخه

جز اتاق من و رهسپار که خودم  کردند،یرو مرتب م ال یو  نیا ی همه جا  خدمتکارها
 کارو انجام بدم.   نی ا خواستمیم

 آغوشش را حس کردم.  یوارد اتاق شد و گرم رهسپار

 .شد ی م شتریو ب شتری گذر زمان عشق من به رهسپار هم ب با

 شنهادیسارا گرفت و پ  یاز گوش یبود که شماره منو پنهان نی ا شیکی اعترافات رهسپار  از
 بشه.  کیر بتونه بهم نزدجون بود تا رهسپا ایمار شنهادیخانواده هم، پ  ن یکردن با ا یزندگ 

 نقشه داشتن واسم ناقالها.  پس

♡♡♡ 
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 رهسپار زنگ زدم.  به

 .دی چیخودش پ ی بعد هم صدا نی صدا بوق ماش اول

 . زمی: جانم عز رهسپار

 .گهید  ایدلم؟ ب زیعز  یی: کجامن

 .اومدمی وگرنه م دنی منو راه نم شگاهمیدر آرا ی : جلورهسپار

 .امیخنده گفتم: صبرکن دارم م با

اون بودم و کنارم هم   ی جا  خواستی دلم م  دم،ی که سارا رو در لباس عروس د یزمان
 رهسپار.

 . ی شکرت که من رو به آرزوم رسوند ایخدا

خوشگلشو باز کرد و منتظر موند تا   نیداماد گرفتم، در ماش ی دسته گل را از آقا کهن یاز ا  بعد
 سوار بشم. 

 باز.   ی و فضا هیبعد هم آتل  م،یبه باغ رفت عکس اول ی برا

رو   یشب خوب کی و  می وستیو به مهمونا پ  میباغ شد  یخفن راه ی هااز گرفتن عکس  بعد
 . میخودمون رقم زد ی برا

♡♡♡ 

 

  شی روز به روز افزا نمونیعشق ب نیو ا گذرهیمشترک من و رهسپار م  یسال از زندگ  چند
 . کنهی م دایپ

خوشگل    ی دوقلوها نیآورده بود. دو تا پسر ناز که اسم ا  ایدنخوشگلشو به  ی هاینین سارا
 و آرشان گذاشته بود.    ایرو آر
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 گرفته بودم.  چهیپکنم. دل کاریچ دونمیکه نم شهی حالم بد م یتا حاال به قدر  روزید

 بزنم.  دی سف اهیدست به س ذاشتینم یحت  رفت،ی هم مدام قربون صدقم م رهسپار

 نداشت.  یامتحانش ضرر دمیچک خر یبی کردم، از داروخانه هم بِ  د یخر کهن یاز ا  بعد امروز

 بال درآوردم.  یمثبت بود از خوشحال اااایخدا ی زود امتحان کردم. وا دمیکه رس خونه

 . دمی بعد به رهسپار خبر م شی آزما  رمیمطمئن بشم، فردا م کهن یا ی برا

♡♡♡ 

 

 اما مجبور بودم. دم،ی ترسی از خون و آمپول م کهن یرفتم. با وجود ا ش یآزما ی برا امروز

 .شدی حاضر م شیجواب آزما  ن،یم 30باالخره خون گرفتن و بعد  فیخف غیج با

 زدن.  صدا

 گفت: مبارکه جواب مثبته. خانومه

 بال درآوردم. یخوشحال از

 . ختمیشوق ر  اشک

 .زدمیم غیج یخوشحال  به خونه با سارا تماس گرفتم و از دنم ی محض رس به

  یاالن که خودت بدتر ،ی زدیموقع سرم داد م اون    ه؟یمادر شدن چه حس خوب ی دی: دسارا
 دختر خوب.

 . کارکنمیچ دونمی : آره انقدر خوشحالم که اصاًل نممن
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بود درست کردم...  یرازیو ساالد ش یمورد عالقه رهسپار که ماکارون ی شام غذا ی برا
قرار دادم و بعد هم   ونی زیتلو  ی هم رو شیرو روشن کردم و بعد جواب آزما ونی زیتلو 

 کنترل. 

 یکار نی چن نی هم ی برا  اومد،ی روشن باشه اصاًل خوشش نم لیدلیب  ونی ز یتلو کهن یا از
 کردم.

 ازش استقبال کردم. یبه گرم شهیوارد خانه شد و مثل هم رهسپار

 .دمی شو بوسش فشرد و من هم گونهدرآغوش گرم مرا

 زم؟ یدر رفت. حالت چطوره عز  می جونم خستگ ی : ارهسپار

 .رهیهم درم شتریاالن ب تی ... خستگمی: عالمن

 شده؟  یزی: چطور مگه؟ چرهسپار

 حاال برو لباساتو عوض کن سفره شام پهنه.  ،ی : نه بابا الکمن

 کنان اومد.نقبودم که رهسپار نق دنی شام کش مشغول

 .ادهیخاموش کن گِل من. صداشم که ز ینیبی که نم ونی زی : صد بار گفتم تلورهسپار

 .زمی : اوه اصاًل حواسم نبود عزمن

 ه؟ یکاغذ چ نیسرت ا ی : فدارهسپار

 . ستادی قلبم ا ی وا

قربونت   زدلم، ی عز نییمانند بود، گفت: ثم  ادیبلند که فر  ی رهسپار با صدا نیاز دو م بعد
 ؟؟ ییییبرممم، تو باردار

 خوشحالممم. یییل ی: آره فداتشم خمن

 رو حس کردم. یدر پ یپ ی هاشدم و بوسه  دهیباز هم در آغوشش کش و
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 . میرفت ال ی به سمت و  ینیریبا ش م،یشام رو با عجله خورد کهن یاز ا  بعد

 خدمتکارا.  یسارا، محمد، حت ن، یجون، پدر جون، رام ایمار

 و همه خوشحال بودند.  همه

 .می دیگنجی و رهسپار هم در خودمون نم من

♡♡♡ 

 

 ماه بـعد(  7)

 .دیرس  مونینیاومدن ن ایدنزمان به  باالخره

  یشمارحاصل عشقمون لحظه  دنید ی و استرس داشتم و هم برا  ترسمی م یلیخ هم
 .کردمیم

 . دادندی م یدواری جون بهم ام ایار و م سارا

 دلم.  زی: من کنارت هستم. اصاًل نگران نباش عز گفتیرهسپار که م طورن یهم

 دونه،ینم یجز خودم و رهسپار کس یول م یست انتخاب کردهفته هیدخترمون رو   اسم
 . می بگ هیواسه جشن که به بق می گذاشت

 بود.   زیسوپرا 

 هوش اومدم.  به

 . اومد ی نوزاد م ی صدا

 . ختمیاشک شوق ر 

 سخت بود اما با کمک سارا باالخره موفق شدم.   یدادن به نوزاد کم ریش
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 که رهسپار با دسته گل وارد شد.  م یدور هم جمع بود همه

 بر من زد.   ی نشاند و لبخند اشی شانیبر پ ی ارو در آغوش گرفت و بوسه  فرزندمون

 ر اسمش بودن. و همه منتظ می دخترمون جشن گرفت ی برا

اسم دخترمون   نیو دو حرف اول اسم من رو کنار هم بذار ن ی: دو حرف اول اسم ثمرهسپار
 . ادیدرم

 .کردنیو دست اسم دخترمونو صدا م غیبا ج همه

 .می شد که اسمش رو ثمره گذاشت  نیا و

  می دی. چه انتظارها کشمیاریثمره از عشقمون بوجود ب کی من و رهسپار باعث شد تا  عشق
 .ادیب ایتا دن

  نیا ی هاخانوادم رو از دست دادم، محبت  کهنی بودم با ا  یراض یلی خ یزندگ  نی از ا من
 نداشته باشم. ی کمبود گونهچ یخانواده مخصوصاً رهسپار باعث شد تا احساس ه

روانشناس   کی خودم  ی جون برا نیمی همسرم حاال من هم مثل س ی هالطف و کمک  به
 .بودم

 عاشق رهسپار و ثمره عشقمون هستم. من

 

 سرنوشت خوب سپاسگزارم.  نی خدا بابت ا از

 شکرت...  ایخدا

 ماست  ریآن تقص ی های... زشتباستیز یزندگ 

 ماست   ری... آن تدبباستیهرچه ناز رشیمس در

 گذردی آب روان است... روان م یزندگ 
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 گذردی ماست... همان م ریتقد  آنچه

 ♡ دارم دوستون ♡

 

25/5/95 

 بامداد 3:10

 ی لی. دوست دارم، سامان جل1
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