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 ناکامعشق 
 یباسمه تعال

 

خیلی دیرم شددده بود باورم نمی شددد خواب موندم التته تق ددیره خودمه تا 
 ،تو تلگرامم میخواستم زود2ساعت 

شکم در اومده بود امروز اولین روز کاریم بودو من دیر   سما دیگه ا بخوابم.ر
کردم سدری  یه مانتو سدرمه اب با مقهعه مشدکی و شدلوار سدرمه اب و کف  

ی سرسرب خوردمو با تموم سرعتی که داشتم خودمو به مشکی پوشیدم به چ
شرکت و خوندم که  شرکت رسوند روب  سره کوچه رسوندم من و تا  سیه  آژان
نوشته بود مزون لتاس نیازب مهتظر شدم اسانسور بیاد همین که اومد سری  
شه...جون  شی شیک و خوش گل داخله گو شدم دیدم یه مرده خیلی  سوار 

ایی واب لتاشددو چه  د خوبه ..... یهو به خودم عجب هیکلی بابا چه چشدد
اومدم دیدم زل زده به بهده خیلی زود  یافه حق به جانتی گرفتم و گفتم آ اب 
به این با شددخ ددیتی باید بدونن زل زدن و بررسددی کردن افراد به هین عهوان 
کاره خوبی نیسددت بدبخت کک کرده بود  تا خواسددت دهن باز کهه  جوابمو 

 گفت طتقه ب هفت مهم با یه لتخهد ژکوند به یارو اومدم بیرونبده اسانسور 
 )صداب درون(+ خاک تو اون مالجت د دیوونه پروندی  با این کارات

 دد یعهی چی پروندی ؟؟
 +اب بابا گیج خانوم همین خواستگارتم پروندب 
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د اااایعهی چی اولهدش ازم خواستگارب نکرد میکردم  تول نمی  کردم)دروغد
ا از خداشددم باشدده(دومم هممین میگی خواسددتگار انگار اصددال میگه باب

 خواستگار ندارمم و بوب ترشیدگیم تا هفت تا شهر اونورترم رفته
 +بتین درسا جان برو خودتو خر کن با این حرفا

 
سخت بر  سفت و  تا اومدم جواب این ور پریدرو بدم یهو دماغم به یه چیزه 

سرمو آوردم باال که دیدم بله با خورد کرد در حال مال  دادن دماغم  بو دم و 
 دماغم طتق معمول رفتم تو در اب خدااا دماغم

 صداب راه اومدم کسی و پشت سرم حس میکردم...
 

 
شته بود موزون نیازب به راه افتادم و در و باز  شدم و به درب که نو اما بیخیال 

ر فت دکردم که،همه ب نگاها برگشددت سددمتم بله دوزاریم افتاد بازم یادم ر
بزنم با همه آشها شدم رفتم نشستم پشت میزم که یه دختره که صورت  دیگه 
جایی واسه ارای  نداشت اومد و گفت+فک نمیکهی یه کم زود اومده باشی 

تو خونه حوصددلم سددر -؟؟؟ مهم در جواب یه لتخهد دندون نما زدم و گفتم
شم غره رفت و گفت:اای سه همین اومد  دختره یه چ    نوبره واالرفته بود  وا

سمت یکی از اتا ا که نوشته بو؛ معاون.. اوه خانوم معاون  ایهقد پروإ  و رفتم 
بود  ارزش این مقام و  دارب اخه زیر کاغذم با خط متوسط نوشته بود سرکار 
سهاب طراح  سرب تکون دادم وخودمو با دیدن کارو لتا سیهی  سل ح خانوم ع
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صدایه در اومد و بعد سرگرم کردم که  ستادن   دیم  شدن درو ای صداب باز 
همه ب کارکهان فهمیدم رئیس یعهی نیازب اومده از جام پا شدم سرم و اوردم 
سهگ کوب کردم واب خدایه من ایهه  سی که جلوم بود  سالم کهم با ک باال تا 
نه  توروخدا بدبخت شدم با فرد داخل اسانسور چشم تو چشم شدم که اول 

ه خودم اومدم و سددرم و یه تکونه کوچیک اون سددالم کرد مهم با سددالم اون ب
ستی  سئولیتیت بی ادبم ه شت گفت +عالوه بر زبون درازب و بی م دادم برگ
پس....خیلی حرصم گرفت فهمیدم زبون درازب جریا نه اسانسور دیر کردنم 
سر تکون دادنم گفت،،  با ایهکه خیلی حرص  سه  سئولیتی بی ادبیم وا بی م

الم خوش اومدیدن اونم دید من بیخیال خوردم ولی خیلی عادب گفتم سدد
شدم اونم بیخیال دیر کردم شدو رفت سمته اتا   با فکره  ایهکه یادش رفت 
دیر کردم یه لتخهد گهده زدم که  شددهگ کله دندونام معلوم شددد برگشددت و 
گفت فک نکن یادم رفته نه خیر بعدش مشددخم میکهم تهتیه دیر کردتونو 

شم پس الکی دندوناتون و به نمای شت بهم نگا کرد  )چ   نذارید  بعدم برگ
شه  .  سواک گرون می شه ب لت  گفت م شم هم( با یه پوزخهد کج گو تو چ
این سددرب دیگه خیلی حرصددم گرفته بود و از ع ددتانیت تا لته انفجار رفتم 

 اومدم دههمو باز کهم تا یه چی 
 ب به  بگم همون دختره اومد که فهمیدم اسم  عسله  گفت اوه سالم آ ا

نیازب خیلی خوش اومدید صتحانه خوردید یا بیارم براتون؟؟نیازب اول با یه   
پوزخهد بهم نگاه  کردو  بعد در حالی که دسددتگیره و میکشددد تا در بازشدده  
گفت نه خوردم ممهون......  عسل هم با یه عالمه ناز و عشوه گفت باشه هر 

 طور که مایلید کارب داشتید در خدمتم
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جام ااای  خیره سددرت معاونی سددرایدار نیسددتی که عجتا مهم نشددسددتم سددر
ساعت ساعته کاریم از  ع ر بود ولی به خاطره تهتیه دیر کردم 5صتح تا 8..
ساعت اضافه نوشتن انگار پادگانه حیف حیف که 2ا ا ب نیازب لطف کردن 

بود  دسددتام درد گرفت از بس 6:30رئیسددمه وگرنه حالی  میکردم سدداعت 
شدم گزارش نوشتم اخ جو ساعت دیگه تو خونم با این فکر مشتاق تر  ن نیم 

ساعت شتم تا  سری  تر نو شه کامال نا م 7و  ست  شه و در کارام تکمیل 
شی  سرایدار و مههدس دروی شرکت جز من و  شم نمیاد تو  نمونه که من خو

ساله میزد تهها بودیم خیلی تشهم بود رفتم آشپزخونه تا یه 29==28که یه پسر
ه یهو دیدم درویشی هم اونجا داره چایی میخوره یه لتخهد لیوان آب بخورم ک

م هوعی زدم و رفتم سمت یخمال...آب و خوردم در حین خوردن درویشی 
 گفت:

 +کدوم بخ  هستید؟؟
 

من طراح لتاس در اصددل لتاسددهایی که خودم طراحی کردم و خودم به تن -
 میکهم به سالن مد میتریم..

 
 سه همین چیزب نپرسیدم که خودش گفتبرام مهم نتود تو کدوم بخشه وا

ماهی هسددت تو شددرکتم در کل 10+مهم لتاسددایه مردونه رو طراحی میکهم 
 خوشحالم از همکاریتون موفق باشید
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 خیلی ممهون هممین... با اجازه-
 

ساعت پهج د یقه مونده به هفت  شپز خونه اومدم بیرون  سرد از آ با یه لتخهد 
طرحامو گذاشتم تو پوشه کارمو کیفم و و نشون میده خوشحال شدم و سرب 

 پوشه رو برداشتم و از شرکت زدم بیرون
 اواخر شهریور بود و حال و هواب تهران گاهی

د یقه راه بود 15ابرب بود گاهی افتابی هواش خهک بود تا شددرکت با ماشددین 
ساعتمو نگاه کردم که30و،پیاده شون میداد ت میم گرفتم پیاده 19:5د یقه  ن

شتم  شخ ی که هی درسا  برم دا صداب  شدم که  برا خودم از پل عابر رد می
 وایسا میگفت میخکوبم کرد برگشتم دیدم مادر بزرگه 

 +سالم مامانی شما ایهجا چی کار میکهید؟
 سالم دخترم یه،سر رفته بودم پی  مریم-

مادر بزرگم بود(خیلی زن دوسدددت داشددتهی بود و از بمگی  )مریم خواهر 
 خیلی دوس  داشتم

 ال  خوب بود؟ چیزب از من نپرسید؟+ح
اره شددکره خدا پادردش خوب شددده بود چرا اتفا ا گفت از طر  من به  -

شدب نه به اون روزایی که  شم بودب نه به 24بگو خیلی بی معرفت  ساعته پی
 روزه ندیدمت5االن که 

+اخی بمیرم الهی دلم خیلی براش تهگ شده اگه و ت کردم فردا بعد از کارم 
 میزنمبه  سر،
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 راستی گفتی کار یادم اومد چه طور بود امروز؟-
 )در حالی که اخرین پله ب پل عابر و پایین میمومدیم دست تو دست(گفتم

به هممیم میخوره محل کاره خوب و  +خوب بود شددکر خدا کارش د یقا 
ساله میزد کارکهاش زیاد دل،نشین 27..25امن،باکالسی بود مدیرش یه پسره

 ع ره5صتح تا8اریمم که از  تل بهت گفتم از نتودن فقط ساعت ک
 إ...نه بابا پس چرا دو ساعت دیر کردب؟-

 +به خاطره دیر کرده امروز صتحم دو ساعته اضافی خوردم
 چه  د بهت میگم تا ن ف شب تو گوشی نتاش حاال بفرما توبه کردب؟؟-

 مهم با خهده ابروهام و انداختم باال و گفتم 
 +نن فعال توبه نکردم

 از دسته تو دختر-
مادر بزرگ کلید خونه رو انداخت و باهام داخل رفتیم یه اپارتمان شددیکه 

طتقه که ما طتقه سوم  بودیم بعد از ایهکه پله هارو باال رفتیم و وارد خونه 3
شده ب  شم اومد عکس  اب  شدیم اولین چیزب که به چ شیکمون  دو خوابه 

جر به دلم ضددربه میزد و به دیوار بابا و مادرم بود که یه ربانه مشددکی م ل خه
 روبرو زده بودند

ست دادم و با پدر بزرگ و مادر  سالم بود اونا رو تو یه ت اد  از د سه  و تی 
بزرگ پدریم و به خواهر و برادر بزرگ تر از خودم زندگی میکهم خواهرم دنیا 

سر 32از مهو برادرم بزرگتره و  شه که ازدواج کرده و یه پ به ساله داره   3سال
اسددم ماهان )خاله فداش شدده(شددکر خدا شددوهر خواهرم حمید خیلی ادمه 
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نفرشددون عالیه..یه برادر بزرگ تر از خودم دارم که دومین 3خوبیه و زندگی 
سالشه و تو یه مغازه وسایل 28بمه ب خانوادست و اسمشم دانیاله ...دانیال 

غازه در ن از مارایشی  و بهداشتی با دوست  نیما مشغوله کاره و پول زندگیمو
میاره دانیال به تیک و  یاف  خیلی میرسدده واسدده همین خیلی خوشددگل و 
شده من و اون کمی  شتر اخمویه و مغرور همین باعث  خوش هیکله ولی بی

ساله طراح لتاس که تو یه شرکت و 25از همه دور باشیم و حاال خودم درسا 
تم تا  دانیال و مزون که در اطالعات  هستین مشغول شدم تازه ، خودمو کش

بابا بزرگ گذاشددتن کار کهم بگذریم موهاب نارنجی دارم که خودم رنگ  
کردم و ابروهاب تمیز شدددمم همیهطور.. خدارو شددکر چون دانیال خودش 
سط دارم که کامال به  اهله تیک و خوش  یافگیه بهم زیاد گیر نمیده دماغ متو

ه مهم نیست ولی خوب صورتم میاد و لتاب بزرگ و پوسته سفیدم زیاد شفا 
ایهه که سددفیده چشددام مشددکیه گاهی به  هوه اب هم میزنه و موهام تا پهلومه 
ضاوت  سا   صال به پدرم نرفتم جورب که از عک من بی  تر به مادرم رفت ا
شه هم پدر هم مادر ولی  شده با سط ن ف  سیتی که از و کردیم دانیال م ل 

 و کوچولو و چشددایی کشددیده که ازدنیا بی  تر به  پدرم  رفته بود دماغ خوبه 
 مادر لتاب بزرگ که از پدر و پوست سفید که اونم ازپدرم بود

 با صداب پدر بزرگم از فکر در اومدم
 +سالم دختر گلم خوبی پدر جان؟؟؟

 سالم پدر خیلی ممهون شما خوبی ؟-
 +شکر...نفسی میاد و میره محل کارت چه طور بود عزیزم؟ 

 بزرگ گفتم و به پدر هم گفتم  همون چیزایی که به مادر
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 +خب خدارو شکر دیگه سرمون وبرده بودب با این کار کردنت
 یه لتخهد کوتاه زدم و رفتم تو اتا م تا لتاسم و عوض کهم

اتاق بهده یه تخت خواب یه نفر با پتوب سددرمه اب بود که کهارش پهجره بود 
شده بود.کهار تختمم ی شونده  وتر بود ه میز کامپیکه با پرده ب همرنگ پتوم پو

 و پایین تختمم میز ارایشیم بود
سرد و تاریک  صل بود در کل خیلی خوب بود ولی  و روب دیوار م یه کمد و
بود من معموال رنگاب تیره استفاده میکهم مقهمو از سرم کشیدم و مانتوم با یه 
سپرت  شلوار ا شته بود اب الو یو و  بایه  ستین کوتاه رنگ  رمز که روش نو ا

سددی عوض کردم و موهام و بایه کلیپس سدداده باالب سددرم جم  کردم و طو
گاه کردم  عت ن به سدددا یدن فیلم شددددم... پذیرایی و مشددغول د رفتم تو 

دانی میومد خیلی بدش میومد ایهجورب 21نشددون میداد سدداعت20:18که
صددداش کهی ولی مهم ایهجورب صددداش میکهم تا حرصددشددو در بیارم رفتم 

 ن اشپزخونه نشستم پی  مادر بزرگم و رو اپ
من+واب بتین چه کرده چه بویی چه غذایی ایول حاج خانم زرنگ شدددیااا 

 ختریه؟
 نه چه خترب باید باشه در ضمن زرنگ بودم-

 +بر مهکرش نعلت
شپزخونه  شامی بزرگا که از لحظه ورودم به ا ستم یه دونه از اون  رفتم و خوا

 زرگ مواجح شدمبهم چشمک میزد و بر دارم که با پس گردنی مادر ب
 +اب اب گردنم  حدا ل رو دستم میزدب خوش ان ا 
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 هزاربار گفتم ناخهک نزن بدم میاد-
 +حاال اگه دانی بود کله کتلتارو به  دو دستی تقدیم میکردب

 یهو یه نفرم گوشم و کشید
مونده بودم درده گردنم و بمسددتم یا گوشددم که دیدم دیر بجمتم گوشددم کهده 

 میشه
 کن کی هستی ول کن اااب +اخ اخ گوشم ول

 گفتی حاال اگه کی بود؟؟-
 +اب  گوشد آب دم داداش ول کن 

 نه بگو کی بود؟؟؟خییلی عال ه به دونستن دارم-
 +گفتم اگه دانی بود

 که محکم تر گوشم و کشید
 +اخ داداش گوشم ول کن دیگه 

 بگو غلط کردم-
 تارو میپخبرگشتم سمت مامانی که حاال داشت میخهدید و اون یکی شامی

 +مامانی تو روخدا،تو یه چی به این نوه ب نفهمت بگو
 آااااااااااب اب موم

 از کشیدن گوشت خسته شدم دارم موهاتو می کشم-
 دیگه رسما اشکم در اومده بود

 +ددانیه نفهم کسخل مالیاتی ول کن
 نن بگو غلط کردم-

 +غلط کردب
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 ااااب موم کهده شد
و  یافم و براش م ل گربه شددرک کردم  دیدم راضددی نمیشدده به  نگاه کردم

 خیلی برام سخت بود چون من بیشتر شیطونم تا مظلوم 
 بزنم به تخته چشم نخورم

 )بله از اتاق فرمان اشاره میکههد سقف و بگیرید نریزه(
  یافت و اونجورب نکن خامت نمیشم-

 زیر لب جورب،که نشهوه گفتم 
 +خر میشی

 اما متاسفانه شهید
با گریه تورو خدا ول کن غلط غلط)خیلی برام سدخت بود  جججیغ ااب موم

 ولی مجتور شدم(کردم
 با گفتن این حر  سری  موهام و ول کرد و با خهده رفت سمت اتا  

 در حالی که سرم و ماساژ میدادم زیر لتم فح  میدادم به 
 +یابو علفی....کسخل مالیاتی بیشور ....ادمی تو

 که یهو صداب دانی اومد
 دیا..سیر نشدب ههوز؟؟میخواب،بیام بازم تعار  نکنپرو شد-

 زود خیلی تهد گفتم
 +نه نه نه زحمت میشه 

بعدم بدو رفتم سمت اتا م و در و بستم رو تخت دراز کشیدم و نت و روشن 
 کردم و رفتم داخل تلگرام
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دوسددت،صددمیمی گلم الهام که از دانشددگاه به بعد با هم بودیم بهم اس داده 
 بود

 سا چطورب؟کم پیدایی؟دلم خیلی برات تهگ شده بریم،بیرون؟+سالم در
 سالم اجی گلم خوبی؟چه ختر؟ نه بابا تو دل تهگی عجیته ها-

 ارسال
سیاهیه،زندگیمی  +ااای .. االن،که،فک میکهم میتیهم همون،بهتر نمیتیهمت 

 بابا
 خفه باو...ولی من این عر عر راتو دوس دارم-

 +جججججیغ
 شم کر شدماخ اخ الکی م ال گو-

 +تو ادم نمیشی 
 و تی تو دوستمی نتایدم بشم-

 +اوکی فعال
 چی شد؟؟ککجا؟ااالی ؟؟؟-

 دو د یقه بعد
 به درک ... جواب نده فداب سرم-

شوده ب کانال وباز کردم بعد از خوندن چهد تا مطلب نت و  پیاماب خونده،ن
 خاموش کردم و از اتاق رفتم بیرون
 رد رفتم نشستم کهار پدر،بزرگمامانی داشت سفره غذا پهن،میک
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 )محض اطالع من،هیمو ت تو کاراب خونه کمک نمیکهم (
 زدم روب رون پاش و گفتم

 +احوال ا اب مهتشم؟
 فدات دخترم-

 +چاکرم،مخل م
 صداب مامانی

 +درسا جان. دخترم برو دانیال و،صدا کن بیاد دیگه گشهمونه
 چشم ، االن -

 نی بودرفتم سمته حموم که تو اتاق خوده،دا
 

 دانیال
 حاال واویال لیلی

 دوست دارم خیلی
 تو لیلی من مجهون

 إ إ بقی  وایسا االن میگم
 

 فک کهم داره برا دوس دخترش میخونه تو حموم ت ورش کرده باز...
 با این فکر گوشه ب لتمو از خجالت گاز  در اصل نمیخواستم خهدم بلهد شه

شتم تا در و   شو تالفی کهم  برگ ستم کار ساخوا ش که فل کهم که با دیدن لتا
 روب تخت افتاده،پشیمون شدم و گفتم
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 +داداش گلم دانیال جونم
آها..این شدد بتین گوشدشدو و موهاشدو کشدیدم ادم شدد من باید سداواک -

 میشدم
 بهال

 +مامانی میگه زود در بیا گشهمونه 
 د یقه دیگه میام شما تا شروع کهید میام10اوکی -

 +چشم
 وندن بعدم صدایه اههگ خ

 دستم تو دسته یاره
......... 

با آواز خوندم  فهمیدم که مطمئن شدددده رفتم  یمی رو از کشدددایه دالور 
برداشتم و بلوز استین بلهده کامال ساده بود ابی رنگ بود و باز کردم ولی بلوز 
شلوارش و باز کردم دوتا دایره بزرگ یکی ایهور،یکی اونور و  شدم   وبیخیال 

 هور زانوش و یکی این ور برش زدمبعدم جلوش یکی ای
گاه  یدن ن تاس پوشدد یال هیمو ت مو   ل یدونسددتم دان که م جا  از اون
نمیکهه،لتاسددو  یمی زدم کارم که تموم شددد   یمی رو تو کشددا گذاشددتم و 
لتاسددشددو م ل سددرب اول گذاشددتم توب اتاق به آیهه نگاه کردم و یه لتخهد 

 ب*و*سگهده،زدم و چشمک زدم با یه 
  د بیوتیفولم اخه،من چه

شب ب*و*سول  رفتم یه دونه لقمه گرفتم و مامانی و پدر و   کردم و گفتم 
بخیر و بطرب آب کوچیک برداشتم و جلوب چشماب متعجب پدر و مامانی 
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شدن در حموم اومد مهم یه  صداب باز  سمت اتا م همیهکه رفتم داخل  رفتم 
 م شدملتخهد گهده زدم و در و  فل کردم و شروع به خوردن غذا

 عجب آبرو ریزب بشه جلو پدر
 اخ یه کوچولو حساسه!

صدددداب باز شددددن در اتا   که اومد خود به خود خهده ب بلهد کردم ولی 
 صداش بیرون نرفت

 خیلی دلم میخواست   یا  و تیپ  و بتیهم ولی واسه امهیت جانیه خودم بود
 

 
 ))از زبان دانیال((

سددره سددفره که مادر جان  آخی  عجب آبی بود سددتک شدددم داشددتم میرفتم
 گفت:

 
 +دانیال مادر  آبم از یخمال بیار بی زحمت

 چشم..-
 پشتم به مادر بود و پرسیدم

 کدومو؟؟بطرب یا شیشه؟؟-
 دیدم جواب نداد در حال برگشتن گفتم

 مادر کدومو؟؟
 برگشتم دیدم با دهن باز زل زده به من هم مادر هم پدر
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 یهو مادر زد تو صورت  و گفت
شیدنه؟.؟خجالتم خوب چیزیه..و با +واب خا ک عالم این چه مدل لتاس پو

 گفتن این حر  یه چشم غره بهم رفت
 پدر:

 خجالت نمیکشی؟؟م ال پسرب از تو بعید بود پسر-
 با دهن باز از تعجب بهشون خیره شدم 

 به بلوزم نگاه کردم
خه؟رنگ   بده آ جاش  ته؟ک جال به؟؟رنگ  خیلی  که خیلی خو با این  با *

 ده ها نا سالمتیمدل جدی
 یهو گفت 

 +شلوارتم مدل جدیده حتما؟
سوراخ گهده بود از تعجب نزدیک  شلوارم نگاه کردم روب زانوهاش دو تا  به 

 بود شاخ در بیارم
سابی نگاش  شه من مو   خرید ح ستادم مگه می رفتم تواتاق تو آیهه  دب وای

تا،سددوراخ گهده هم،یکی ایهور و یکی اون  ور روب کردم برگشددتم دیدم تو 
 باسههمه یعهی چی؟ 

 دو.زاریم افتاد کار درسا إ
 با ع تانیت رفتم سمته اتا   و محکم زدم رو. درش..

 )از زبان درسا(
از بس خهدیده بودم دلم درد گرفته بود مخ ددوصددا اونجا که دانی گیج بازب 

 در اورد و بلوزشو توصیف کرد
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 اخ دلم
شتم بلهد میخهدیدم که دره اتا م صدا ب بدب داد و بعد تالش  همیهجورب دا

 یکی برا باز کردن در  فل شده
 فهمیدم دانیه

 رفتم پشته در و با صداب نازک و کارتونی گفتم
 +صاحب اتاق تشریف ندارد لطفا یک روز دیگر مزاحم شوید

 دختره ب چ  سفید باز کن-
 +إ؟داداش  تویی من فک کردم دوس پسرمه

 که محکم با مشت زد رو در
 خدا  سم دستم بهت برسه میکشمت به خداوندب-

 +دستت رسید بک ...حلوامم خیرات کن..شب بخیر
 میگم باز کن بیشور-

د یقه که دید نه صددددا میکهم و نه چیزب و بعد از یه عالمه تقال 10بعد از 
کردن برا باز شدددن در که دید بی فایدسددت رفت مهم بلهد جورب که بشددهوه 

 گفتم
 ا این تیک برو پی  دوس دخترت + به سالمت خوش گذشت یه بار ب

 که یه دفعه محکم با  مشت زد رو در که دو متر پریدم هوا
 د یقه صداب در اومد 2بعد از 

 +اه دانی گمشو دیگه خوابم میاد
 دخترم باز میکهی-
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 )*خاک تو مالجت درسا مامانیه
 *یه د یقه خفه شو صداب درون

 *خفه نمیشم شها بلدم
 *فداب سرم(

 ا کی حر  میزنی؟دروبازکندخترم درسا ب-
 متوجه شدم باز تو هپروت با صداب بلهد حر  زدم

 +چشم االن 
رفتم درو باز کردم با دیدن دانیال پقی زدم زیر خهده دلم و گرفته بودم خیلی 
شاب به خون  شت با دیدن چ شم کرده بود به من که برگ شت شده بود پ باحال 

 نشست  خفه شدم بازور خهدمو جم  کردم 
یدم یا علی دانیه جلوم زود رفتم در و  فل کهم که پاشو گذاشت و مان  یهو،د

 شد حاال من زور بزن اون زور بزن
که یهو تو حرکت ناگهانی و خیلی مرموزانه بازوش و گاز گرفتم و که دادش 
هوا رفت و سری  در و ول کرد و بازوش میمالید مهم یه لتخهد گهده زدم گفتم 

براش فرسددتادم خواسددت از جاش  ب*و*سخوش گذشددت دانی جون و یه 
پاشدده که سددری  فهمیدم و دروبسددتم و دوبار  فل کردم کوبید به در و گفت 

 دارم برات!
 مهم گفتم داشته باش...

دیگه وا عا خیلی خسته بودم و حتی یه سر به تلم نزدم و برق و خاموش کردم 
 و شیرجه زدم روتخت

 و همون لحظه خوابم برد
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من تو کارم کامال جا افتاده بودم و با همه ب همکارا به جز دو هفته میگذره و 
 عسل و عمر ..گرم میگرفتم

 با یه دختر که مدل بود و اسم  طوبی بود خیلی صمیمی شده بودیم..
صتح یه جلسه با کله همکارا گذاشته تا نیم 11امروزم دوشهته ست و ساعت

شتم رو،یکی از طرح شه و مهم دا شروع می سه  ها که خیلی  ساعت دیگه جل
 شهگ بود و لتاس شب بود و کامل میکردم..نیم ساعت بعد همه وارد شدند 
و هرکی رو صددهدلی خودش نشددسددت من و طوبی هم کهار هم بودیم طوبی 
ستی  شتن با بغل د شیطون تر بود همه دا شلوغ و دختره باحالی بود و از من،

ه عمر شددون حر  میزدن که با در زدن کسددی سدداکت شدددن بعد از چهد  انی
سرجاش که باالب میز بود  شدن..و رفت و  شد و همه به احترام  بلهد  وارد 

 نشست
عمر+سالم خسته نتاشید همکاران گرامی امروز یه روز خیلی مهمه برا آیهده 

 شرکتمون
بعد از سددال ها اجازه شددرکت  در بزرگترین مزون لتاس که توب ترکیه برگزار 

ه بهترین مزون،سال و تونستن  ابت تا کشور ک6میشه گرفتیم در این موزون 
کههد شددرکت دارند که عتارتن*ترکیه..برزیل....امریکا...آلمان...فرانسدده...و 

 ایران.
به برا شددرکته ما.هر کی میتونه ده نفر و با خودش داوطلب  که این خیلی خو

 تا پسر و میترم که از بهترین کارکهان این مزون هستهد5دختر و 5بتره و من 
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ن اسدددامی رو طتق سدددابقه کاره تون انتخاب کردیم اسدددامی رو من با معاو
 میزاریم تو بهر کارت خسته نتاشید بعد گفتن این حر  اتاق و ترک کرد

 طوبی+وواب خدا کهه ماروهم برگزیده باشه
 زیاد مهمه نیست-

+احمق خیلی هم مهمه..دیوونه مدرک کاریت سددتاره هات می ره باال ولی 
 تو گروهشون  بعید میدونم ما هم باشیم

 شونه اب از رو بی خیالی انداختم
 د یقه بعد20

 طوبی+
ددددرسا .... درسا ما هم هستیم ووواب خداجون شکرت عجب جوب اااخ 

 روز چادر میهدازم فقط یه روزااا.1ججون ههورا..خدایا به خاطره این ختر تا 
 بیشتر نمیشه..

باز داشددتم به  نگاه میکردم یعهی چی دانی من بازور فرسددتاد  با دهن  و 
 سرکارحاال بزاره برم ترکیه؟؟واب نه خدا

 با دو به سمت دفتر عمر حرکت کردم و بدون در زدن وارد شدم
 +من و حذ  کن از گروه

 نمیشه -
 +چرا میشه من وحد  کن

 آخی کوچولو ترسیده نه،ایهکه،بدون مامان  میخواد بیاد،ترسیده-
و  نداختم و با،دستام بازب کردمبا صدایی که توش،بغض میزد سرم و پایین ا

 گفتم:
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 من خیلی و ته بدون مادرم سفر میکهم
 آآ خیلی معذرت میخوام متاسفم- 

 +مهم نیست من و حذ  کن
 نمیشه تو یکی،از بهترین مدل این،شرکتی-

 +حذ  کن
 کوچولو ترسیدب؟ه  فک نمیکردم ایهقدر ضعیف باشی-

 حرصم گرفت
 خیر حاال که میتیهم خیلیم خوبه میام +کوچولو تویی و هفت.....إ یعهی نه

 من که چشمم اب نمیخوره-
 +میام و بتین چه جورب اول میشم

 ه  اول،ارزو بر جوانان،عیب نیست-
 +بمرخ تا،بمرخیم

 میمرخیم...دیگه هم بدون در زدن حق وارد شدن ندارب -
 +برو بابا

 بعدم از در خارج شدم واب من چی گفتم گفتم میام
 نی عمرا،بذاره دانی و ول  پدر بزرگ وواب خدا کمکم کنچه جورب اخه دا

 
 

 )از زبان عمر(
 از ع تانیت دستامو مشت کردم و گذاشتم رو میز
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 خیلی دختره پرویی اولین کسیه که تونسته بامن ایهطورب حر  بزنه
شد  ستاخ بود اما هم  یه نیرویی مان  می ستم اخراج  کهم خیلی گ میخوا

ی خوب بود مدل زیتایی بود وا عا به شخم بعد همین ایهکه برا شرکت خیل
صی 10از شاماش یه جادویی خا سابق کارب اولین چیزیه که میتیهم چ سال 

 داره که هر لحظه من و،به سمت  میکشید
واب چی میگم پاک خل شدم اون به جز پرویی و گستاخی هین نیروب دیگه 

 اب نداره
یه  که هم  این حر  و تکرار میکردم،ولی،نمیتونسددتم  به  تولونم  خودم 

 چشاش گیرایی خاصی نداره
 با در زدن کسی از افکارم،اومدم بیرون

 +بیا تو
 شرمهده داداش مزاحم شدم-

 +نه داش پدرام بیا
پدرام یکی از بهترین کارکهام هممهین دوسددتم بود یه پهج سددالی هسددت که 

 باهم دوستیم.
له ج- به ک به برامون میتونیم  یه خیلی خو یت ترک بت کاین مو ع هیم هان  ا

 مزون ما معرکست
 +آره خیلی خوشحال شدم خترشو شهیدم

 
 

 پدرام در حالی که کمی از چاییشو مزه میکرد گفت
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 راستی این دختره چی میگفت؟-
 +هیمی بابا دیوونست اومده میگه من و حذ  کن

 پدرارم با خهده
 نه بابا؟عجتا از خداشم باشه-

 درصد و تا یر داره60حدا ل  +اون یکی از بهترین مدالست. حضور اون
 آره چهره و هیکل بی نق ی داره-

 با این حر  پدرام خود به خود ع تی شدم و بهشت زل زدم و گفتم
 +تو غلط میکهی راجت  نظر بدب

 وا عمر چی میگی تو حالت خوبه چت شد؟-
 +سکوت

شد - شدب نن حیف  شق  شده بتین مهو نکن ختریه؟آب آب عا اوه ا ا غیرتی 
 ب  اطی مرغاتو هم شد

در حالی که میخهدیدم یکی از پوشدده ها رو پرت، کردم سددمت  که کهار در 
 بود و گفتم گمشو بیشور

 چشم چشم فقط عروسیتون دیجی بیارید من خیلی دوس میدارم دیجی -
سمت  یه  صهدلی که برم، شدم از  جمله آخرب رو با حالته بمگانه گفت پا

ست پس گردنی بزنم که با خهده از اتاق،رفت ش م بیرون من بایه لتخهد گهده ن
 سر جام عجتا این بشر چه  د پرو إ
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برام عجیب بود چرا از حرفاش ناراحت نشددددم؟بدتر یه حس عجیب  بهم 
دسددت داد؟راسددت  یه جورایی خوشددحال شدددم ولی هر کارب هم که کردم 

 نتونستم این و انکار کهم از خودم
 از زبان درسا

 شب دنیا و شوهر و بم  خونمونن... امروز صتح مامانی زنگ زد و گفت
پس امشددب واسدده مطرح موضددوع از دنیا هم میتونم کمک بگیرم از شددرکت 

 اومده بودم دنیایها ایهجا بودند
یت خیلی  که مو ع ید  عد د موضددوع رو به  گفتم اول  تول نکرد ولی ب

 خوبیه..
هم ک تهها تو اتا م بودم داشددتم فکر میکردم چه جورب برا دانی و باپدر مطرح

مامانی همون اول  تول کرد و خیلی هم خوشددحال شددددو یه عالمه  ربون 
 صد م رفت صداب در اومد و بعد وارد شدن ماهان

 +تاله جون مامان بتز میده بیا ناهار بدول
 ) خاله جون مامان بزرگ میگه بیا .....بخور( 

 خاله فداب حر  زدنت نا هار نه شام ماهانی-
 +همون بیا دیه

 برو مهم میامباشه تو -
 دیدم نرفت گفتم

 چیزب میخواب ماهان جان-
 +بوتم نکردب

 م نکردب(ب*و*س)
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 اخ بیخشید خاله جون -
   کردم اونم از اتاق بیرون رفتب*و*سیه 

 خیلی استرس داشتم یه نفس عمیق کشیدم و رفتم
باز داره  یال  مانی و دان ما یا و نه دن پدر حر  میز با  ید داره  دیدم داداش حم

 اذیت میکههماهان و 
 نشستم کهار سفره

 حمید+به زن داداش گلم خوبی درسا جان؟؟
 خیلی ممهون داداش حمید شما خوبید؟؟-

 +شکر
 داشتم رسما از استرس میمردم اخ خدا نعلتت کهه عمر

 سرم و انداختم پایین و با غذام بازب کردم
 +راست 

 کله ماجراب ترکیه رو تعریف کردم حتی ا امت دو سال
نیال نگاه کردم که دیدم داره با غذاش بازب میکهه بعد به پدر بزرگ اول به دا

 بعدم به پدر که خیلی عادب داشت غذا شود میخورد با ذوق گفتم
 +پدر جون  تول کردید؟؟

 این موضوع مهتفیه -
 +اخه چرا

 ساکت-
 +پدر جون تورو خدا خیلی مو عیت خوبیه تجربم تو کارم..
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 با ع تانیت: خواستم از کارم بگم که دانیال
 درسا بس کن اول که با همین کار سرمون و بردب حاال هم این-

ستی بکهی پس دیگه راجته این  سرکار هر غلطی خوا شتم برب  فک نکن گذا
 موضوع خفه میشی و کامال فراموش میکهی

بغضددم گرفت خیلی بد باهام حر  زد شددخ ددیتمو جلو عزیز ترین کسددام 
 تخریب کرد

 وش مزه بود ممهون بعدم رفتم اتا مدرسا+مامان جون خیلی خ
 چهار روز میگذره،به هین سراتی. رازب نشدن.

 االنم تو شرکت دارم میرم به عمر بگم
 در زدم 

 بفرمایید 
 +سالم

 چه عجب باالخره در زدن و یاد گرفتی-
 خیلی دوست داشتم با گروهشون باشم

 +من متاسفانه نمیتونم تو گروه باشم
 واسه من؟باید بیاب وگرنه  یده شکرتم باید بزنیمسخره کردب؟ناز میکهی -

 +خب و تی برادرم نمیزاره چی کارکهم؟
 عمر خواست صحتت کهه که صداب در زدن و بعد وارد شدن عسل مان  شد

 *آ اب نیازب پاسپورت بمه ها خدمت شما فقط برا خانم مهتشم مونده
گترشددون کهم بزربعد یه نگاه تحقیر آمیز بهم کرد و با یه پوزخهد،گفت فک ن

 بذاره بیان
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 به تو هین ربطی نداره -عمرا با داد گفت
 عسل به تتپته افتاد بغض کردم و از اتاق اومدم بیرون....

 عجب بدبختی شد
شددب دوباره با دانی سددروکله زدم مامانی پدر و راضددی کرد اونم با  سددم و 

 ایهجور چیزا..
م م و با الهام  رار گذاشتدیگه  یدشو زده بودم زنگ زدم فردا رو مرخ ی گرفت

 ع ر..6صتح تا11برسم بیرون از ساعت
با صداب ساعت از خواب بیدار شدم واسه شرکت کوک میکهم همون عادت 
تا بخوابم خوابم،نترد  بازم کوک کرده بودم هر چه  د تو جا  لت زدم  کردم 

 مهم آخر از جا پاشدم و به سمت دستشویی راه افتادم
 

 
 وب الی اومد دنتالمبعد از یه،تیک زدن خ

شتیم خونه  روزه خوبی بود  کلی باهام حر  زدیم و یه کمم خرید کردیم برگ
یه جفت کتونی  که متوجه  به واحده خودمون  یاده کرد  من وجلو در خونه پ
سه تیپاش.در و با  شت وا سهگ تموم گذا شدم اوهو ا ا دانیال  شیک و گرون 

سددمته من بود و دانیال بلهد کلیدم باز کردم  که دیدم پشدددت یه مرد غربیه 
 میخهدید پدر بزرگم با لتخهد نگام میکرد

 +سالم
 مهتظر نشدم کیه و جوابم حتی نخواستم به سمته اتا م راه افتادم
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 درسا-
رفتم تو اتاق و به صدددا زدن دانیاالم توجه نکردم ههوزم بابته اون شددب ازش 

صله رو تخت دراز ک سمو عوض کردم و بی حو  شیدم تلگرامدلخور بودم لتا
هم چهد روزب بود آن نمی شدددم بعد از چهد د یقه هی صددداب خهده هاب 
سمته  شدم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم  سته  بلهد دانیال که عذابم میداد خ

 آشپز خونه یه دونه. شیرین عسل برداشتم و شروع به خوردن کردم 
 +درسا باباجان

 جانم پدر-
 +بیا ایهجا دخترم

 خوبه راح....-
 صداب دانی حرفمو  ط  کرد

 *گفتیم بیا ایهجا
 اااای  دیگه خیلی داشت زورگویی میکرد با اکراه رفتم نشستم کهار پدر

 یا خدا این این امکان نداره نه نه
 عمر جلوم داشت با سر بهم سالم میداد

 بعد از چهد د یقه با صداب دانیال از تعجب در اومدم
 +سالم دادن بلد نیستی؟

 ب نیازب خوش اومدیدسالم آ ا -
 +خیلی ممهون

 عمر+خوب پس حله با اجازه من برم فردا تو محضر میتیهمت دانیال جان
 حتما عمر جان بودب حاال-
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 +نه دیگه ممهون با اجازه خدافظ پدر جان
 خوش اومدب پسرم-

 عمر رو به من 
 +خدافظ عزیزم

 دههم دیگه از تعجب بسته نمی شد 
 عمر رفت و دانی اومد پیشم

ستتون عمره من همون اول  تول میکردم حاال هم + سرپر سا اگه میگفتی  در
که شددما همو دوس دارید من  تول کردم برب خیلی پسددره گلیه سددال هاس 

 باهاش دوستم..خدایا  سمت و میتیهی دوست بهده بشه شوهر خواهرم.
 یعهی هین توصیفی واسه حال و تعجتم نداشتم

ونیم راحت باشددید تو ترکیه امشددتم دانی=فردا میریم محضددر یه صددیغه میخ
ساکت و جم  کن فردا بعد از ظهر حرکت واسه ترکیه بعدم محکم بغلم کرد 

 و گفت دروغ چرا دوسال دورب ازت خیلی سخته  دلم برات تهگ میشه.
بعد گفتن این حر  من و از خودش جدا کرد و جلو چشددداب بهت زدم از 

 خونه خارج شد
یعهی چی یعهی عمر چی بهشون گفته که  دانی چی میگفت من و عمر صیغه

ما هم و  فک میکهه  که چی گفته  بدتر این  خیلی راحت ترکیه رو  تول کرد 
دوس داریم و فردا باید صددیغه هم شددیمی عجتا داشددتم رسددما دق میکردم 

 امکان نداره من و اون.
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خیلی از دسددت  ع ددتانی بودم شددمارشددو میخواسددتم زنگ زدم و از طوبی 
 کردم که اون داره ذخیرش کردم گودزیال ..بعدم زنگ زدم  گرفتم خداروشکر

 +جانم
 از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم این با من بود،یهو گفتم 

 با من بودب؟-
صدایی که  ست تویی. با  شه بگه جانم از کجا میدون سگول اون عادت خو او

 توش خهده موج میزد گفت
 +بفرمایید

 چی به داداشم گفتی؟؟؟ههها؟)با داد(-
 +هیمی ترکیه رو گفتم

 برو خودتو خر کن مهظورم صیغه بود-
 +خیلی بی ادبی

 بروبابا بحث و عوض نکن توضیح بده-
 +دلیلی نمیتیهم

 واسه چی؟-
 +توضیح دادن

 از حرص و ع تانیت در حال انفجار بودم
 بتتتیگو )با یه حالت جیغ بودن(-

ضمن فردا بعد از شه در  شته با امال ظهر پروازه ک +فک نمیکهم به تو ربطی دا
 آماده باش و فردا صتح تو محضر میتیهم. روز خوش
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یه  یه طر  زورگو گفتن هاب دانی  وبعد  ط  کرد دیگه حرصددم گرفته بود 
وروم این آ ا اشددکایی که ناخواسددته راهشددون و رو گونه هام باز کرده بودم و 

ماجرا رو تعریف کردم اونم ط له  هام و ک به ال نگ زدم  عدم ز تق پس زدم ب
ست با حرفاش کامال آروم و  انعم کهه یه کم  شت  تون شگی و ر عادت همی

 اسگل بازیم در آورد و باعث خهدم شد
بعدم دیگه وا عا باور کردم راهیه ترکیه شدم و رفتم چهد دست لتاس خوشگل 
و با بقیه وسددایل الزم و تو چمدونم چیدم و تکمیل شددب کلی مادر و پدر 

بماند چه  د ههدب بازب در آوردیم بعدم شب با ودانی ن یحتم کردند حاال 
 فکر به اتفا ات امروز خوابم برد

 فردا صتح با این که دلم راضی نتود صیغه ب عمر شدم به مدت دوسال
 حتی یه درصدم راضی نتودم ولی مجتور شدم واسه موفقیت تو آیهدم..

. 

. 

. 
 . 
. 
. 
. 

رکت کهه عمر من وکهار االن تو هواپیما نشددسددتیم و مهتظریم تا هواپیما ح
 نفرب بود12خودش نشونده گروهمون 
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 گروهه مدله پسرا...
 پدرام

 فرزان 
 امیر علی

 سیاوش
 یاشار

شوخ طت  ترین فرد جم  بود  صمیمه عمر و  ست  سرا پدرام دو ضو پ که از ع
 التته یاشار  شوخ بود ولی بقیه شون خشک و خشن بودند

 از گروه دختره
 من

 طوبی 
 عسل 
 نیوشا

 میها
که عسددل که متاسددفانه جلو دماغ  نمیتونسددت نگا کهه خیلی افاده اب بود 

 نیوشا و میها هم خوب بودند ولی زیاد صمیمی نمیشدند
 ولی ُکله افراد گروه خوشگل و خوشتیک و خوش هیکل بودند

 
 
 «از زبان عامر»

 امروز صتح مالکیت درسا رو کامال رسمی کردم و خیلی خوشحال بودم
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شق نه ها با ایهکه فقط  شدم عا سم  ولی به  عال ه مهد  شها چهد هفته می
صیغ  کردم که بتونم اون و هم عال ه مهد کهم که  شدم  ... به  عال ه مهد 
حدا ل یک طرفه نتاشددده یکی ازمهماندار ها اومد و چهد تا چیزه واجب و 
گفت و بعدم گفت تا چهد د یقه دیگه هواپیما تیکا  میکهه و از زمین بلهد 

و آرام  خودتون و حفظ کهید چون زیاد براب یه هممین سددفرهایی میشدده  
سوار هواپیما شده بودم اصال استرس نداشتم و کامال آروم بودم یه لحظه به 

 درسا نگاه کردم که رنگ  پریده بود یه لحظه ترسیدم 
 +درسا..درسا جان خوبی؟

 دست  و گرفتم سرد سرد بود
 +درسا درسا جان چت شد تو ددرسا

 کهت گفتبا ل
 م....می...تتررس...س...م-

 خهدم گرفته بود اصال به  نمیخورد ترسو باشه
 +اوه خانمو ترسیده پس

 دددفعه اول...للل..مممه-
 +آها که ایهطور

که یهو متوجه شدم  هواپیما داره آروم بلهد میشه حسه اذیت کردن دست داد 
 به هم

سرکار عالیه برسونم هواپیما داره  شه که همون+باید به اطالع   کم کم بلهد می
 تیکا  میشه 
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با لحن ترسددهاک و مرموزب گفتم که باعث شددد خودشددو بهم نزدیک کهه و 
سته بدجور خهدم گرفته بود زبون  کامال کوتاه  ستاش بم بازوم با هر دوتا د

 شده بود و صورت  از ترس مماله..
با ایهکه یداد  بازوم فشدددار م ناخهاش و از ترس محکم تر تو  درد  هر لحظه 

شار ناخهاش از بین رفت نگاش کردم  شدم بعد یهو دیدم  ف شت اما مان  ن دا
که سرش و گذاشته بود رو شونم و خواب  برده بود آخی از دوست  طوبی و 
دانیال از خ ددوصددیات  پرسددیده بودم دانیال گفته بود هر و ت بترسدده نتونه 

ها بود اال ته  هه فرشدد گا کردم عی هه خواب  میتره به  ن مل ک که فکتح ر ن 
چه  د این دختر و دوسدددت دارم ولی االن مو   اعترا   میکهم میتیهم من 
شده بودم  ضر زود پا  صتح به خاطره مح ست.مهم چون امروز  کردن به  نی

 خسته بودم سرمو گذاشتم رو سره درسا و خوابم برد
 «از زبان درسا»

اق ر تو اتبا صداب گفتن درسا..درسا جان پاشو چشمام و اروم باز کردم إ عم
فت خواب  مد گ پدرام او که یهو  هه خواسددتم جیغ بزنم  کار میک من چی 

  شهگی بود نه؟؟
یا علی ایهم تو اتاق مه خواسددتم جیغ بزنم یه کوچولو از صددداش در اومد که 

 عمر دستشو گذاشت جلو دههم 
 +چته دیوونه؟چرا جیغ؟؟

رد که زده زن داداش تو مطمئهی خوابیده بودب؟؟عمر کارب باهات  ک-پدرام
 به سرت؟بعدم لتشو گاز گرفت تا خهدش بلهد نشه 

 کم. کم یادم اومد آها فهمیدم
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یده بودم مو   ترس معموال خوابم میتره کال هین  کا  خیلی ترسدد مو   تی
چیزم به آدم نرفته که رو شددونه عمر خوابم برد بیخیال با کیفم پسددشددون زدم 

 هردوتاشون و رفتم سمت دره خروجی
اق خیلی سهگ دلم کرده بود از هر چی که به عمر و حتی خودش کال این اتف

مربوط باشدده بدم میومد حتی دیگه هیمی ذوق و شددو ی واسدده این مسددابقه 
 نداشتم دیگه 

دیدم طوبی آخرین پله که مو   پایین اومدن از هواپیما گذاشددتن و رد کرد با 
 دو رفتم سمت

 ؟؟+به به درسا خانوم اولین خواب عاشقی خوش گذشت؟
 بعدم به چشمک زد

 یه چ  غره توپ. نسارش کردم که خفه خون گرفت 
تیپم حجابی نتود زیاد اهله حجاب نتودم التته اونجوریم نتودم و بی  از حد 
ستم باد خهک میوزید که موهامم  لتاس باز بپوشم ولی حد وحدودم و میدون

ستم موهام و کهار میزدم،که سرم و تکون دادم و با د  دیدم عمر تکون میخورد 
با لتخهد میاد سددمت ما با تعجب نگاه  میکردم که اومدو بدون و هین 

 کرد ب*و*سحرفی چمدونم و گرفت و رو گونم و یه 
خواستم جوابشو بدم که با  دم هاب سری  رفت سراغ پدرام که چهد متر جلو 
سل  سمت  که یهو دیدم ع ستم برم  شت با طوبی حر  میزد خوا تر از ما دا

ص  و ع تانیت و نفرت به من  نگاه میکهه وا این بشر چشه؟خود داره با حر
شد  شدم التته خوبم  سل بیخیال کاره عمر  درگیرب مزمن داره کال با نگاه ع
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چون اگه ع ددتانیت و روش خالی میکردم فک میکرد دختره لوس و نونوریم 
شددونه اب از رو بیخیالی انداختم و به همراه بمه ها به سددمته داخل فرودگاه 

 حرکت کردم
 

 
توب فرودگاه عمر خیلی خوب ترکیه اب حر  میزد حتما باید چهد تا چیزو 

 ازش بپرسم. 
از فرودگاه اومدیم بیرون هوایه خیلی خهکی بود آها راستی با گفته هایه عسل 

 فهمیدم استانتوله.
شین  شتم بیام . چهد تا ما ست دا ستانتول بودم.خیلی دو شق ا از بمگی عا

ر  فرودگاه بود پدارم و طوبی و تو یه ماشددین سددیاوش و شدداسددی بلهد جلو د
یاشار تویه ماشین عسل م رفت ماشین اونا میهاو نیوشا امیر علی و فرزان  هم 

 رفتهد تو ماشین میهایها...
من مونده بودم تک و کجا برم حرکت کردم سددمت ماشددیهی که طوبی توش 

 تیم بود اما پدرام دید با خهده یه چشمک زد و دبرو که رف
 عمر

 +درسا بیا دیگه
 تو ماشین تو؟؟؟؟-

 +بله ماشین بهده
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سرم و به در تکیه  شه رو دادم  پایین و  شی شدم  سوار  اااااو  عجتا. با اکراه 
دادم باد خهکی می وزید رو صورتم که یه دسته از موهام و تکون میداد دیدم 

 تعمر داره با ضتط ور میره و هی آههگ و عوض میکرد که یه دفعه گف
 آها باالخره پیدات کردم 

 وا بمم خود درگیرب مزمن داره
 بعدم صداب آههگ مورد عال ه من.

 ووواب...هورا من عععااشق این آههگم.-
 +میدونم

 از کجا؟-
 +دیگه،دیگه

شددونه اب از بیخیالی انداختم و به آههگ گوش دادم عمرم با دسددتاش رو 
 فرمون ضرب گرفته بود

 د میخوندممهم یه کوچولو با صداب بله
 )آههگ سیها شعتخانی...جادوب خاص(

بار خوند عمر 2آههگ که تموم شدددد از اول گذاشدددت بعد از ایهکه آههگه 
 جلوب یه شرکت که چون ترکیه اب نوشته بود نفهمیدم کجاست

 من احمق بگو یادم رفت بپرسم اصال کجا میریم.
 
 

 درسا
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 +عمر ایهجا کجاست،؟
ته ب ترکیه اب هم نوشددته که مزون لتاس شددرکته خودمه...تو ترکیه به نوشدد-

 ایرانی نیازب.
 +آها پس زیاد دم و دستگاه دارب.

 تقریتا.-
 +میاب باال یا میشیهی تو ماشین؟

 نه میام بتیهم چه جوریه.-
 از ماشین پیاده شدیم و حرکت کردیم به سمت در شرکت.

. 

. 

. 
هوه  شددرکت ایهجاش خیلی خوب بود بزرگ بود با دکور شددیشدده اب سددفید 

اب..مخ وصا اتاق عمر ن ف  شیشه بود. که ازش میشد دریا رو دید با یه 
شه اب بود که  شی شم  سفید در اتا  سرامیک هاب  میز خیلی بزرگ  هوه اب و 

 کهارش رگه. هاب  هوه اب داشت
 کال معرکه بود اتا  .

 +خوب بریم
 ا.ببابا دمت گرم عجب شرکتی..از شرکتی که تو ایرانم هست  شهگ تره با-

 +من بابا یه تو نیستم
 ااای ...عقده اب..بی نمک

 نه توروخدا باش.-
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 +بریم.
 بعدم از شرکت زدیم بیرون.

 سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم
 میریم؟ کجا االن

 بهده خونه میریم+
 .اونجا میان هم ها بمه-
 نه+
 ؟؟ نهههههههه-
 میزنی،؟ داد چرا دیوونه چته اه+
 ..یعهی-
 ایم خونه تو فقط وتو من یعهی+
 االن ،همین-
 کن پیاده خونه مسافر یه و من+
 نیار در بازب بمه-
 .کن پیاده خونه مسافر یه و من میگم+

ضر داد و باجیغ بازور ها مدت از بعد  خونه یه ولی نرم خودش خونه شد حا
 بود ردمیک تح ددیل ایهجا زمانی یه که کوچیکه خواهر برا خودش گفته به که
 .برد و من کوچیکه خیلی و

 با میکردب باز که و در داشددت وسددایلو هه جور و جم  و بود باحال خونه یه
 دونه یه با و بابا میرفت میخورد پله بعدم میشدب روبرو خونه آشپز و پذیرایی
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 و بود خواب تخت یه و آرایشددی میز که اتا م تو متل دسددت یه و خواب اتاق
 صهخال بود دوم یراییپذ تو هم  دستشویی و  حمومم داشت  شهگی بالکن

 .بود عالی سال2 برا
 متالست از یکی کهار چمدونم و نیست عمر دیدم پایین طتقه اومدم 

 تو باال بردم زحمت و زور با و چمدون میکردب خداحافظی حدا ل ایشدد 
 زیر گذاشددتم و چمدونم و کردم سدداز جا لتاسددامو بود کمد تو که کمدایی

 بعدم .کهم دم چایی تونسددتم بود خونهآشددپز تو که وسددایلی با اومدم و تخت
 هییع کیه چی یعهی اومد در صدا به در زنگ که کردم نگاه تلویزیون و اومدم

 ییعه خاک بود پر دسدت مشدما عالمه یه با عمر دیدم که کردم باز در و رفتم
 .کردب  ضاوت زود  د چه درسا

 بدرگییر دخو این میگم من وا کرد اخم بعد ولی بود لتاش رو لتخهد یه اول
 .بفرما.حاال نه بگو داره

 شکست تو،،دستم بیام میشه+
 .بیا آره آها-

  خونه آشپز تو گذاشت وسایل اومدو
 ؟.خوبه چی ندارب،؟همه الزم چیزب+
 خوبه..نه-
 نداشت رفتن فروشگاه به نیازب دیگه.خریدم تو و غذایی وسایل ب همه+
 . دیدم-
 نتود بد خالی و خشک تشکر یه+
 .وظیفته-
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 .پرو بمه+
 .نرو ایهجورب هیشکی جلو دیگه باشه آخرت دفعه راستی+
گه چی وا تاسددداب که من می گاه خودم به ظهرتهم ل  و تاپ یه دیدم کردم ن

 .مالجم بی مخ تو خاک اب پوشیدم باز شلوارک
 .بود دیر کردن عوض برا دیگه
 .دیگه محرمیم کن ول 
 گفتم و انداختم بیخیالی رو از اب شونه

 بیارم؟ یچای بشین+
 میل باکماله-

 رفت و کرد سفارش کلی و خورد چایی یه
 با و خوردم کولوچه یه نداشتم کردن درست غذا حوصله بود شب11ساعت

 تا گرفته پدر و مامانی و دانی و الهام از حر ،زدم همه با عمر،داد که خطی
 و خوبم گفت فقط نداشددت حال نتود سددابق مامانی ولی خوبن همه.طوبی

 می در بازب اسددگل الهام میکرد زورگویی تلفن پشددت هممهان نیدا و فال
 . کرد ن یحت کلی بزرگ پدر و آورد

 شدم بیدار پی در پی زدن زنگ با صتح خوابیدم رفتم بعدم
 ماکرد گیرب عجب یابو؟؟اااه چته/صتحی اول آوردب خترته؟سر چه بابا+

 میام دارم دیگه نزن بابا
 شدم روبرو عمر با و کردم دروباز

 .شدم روبرو نحست  یافه با چون.و عمرمه روز بدترین بتین بفرما+
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  سالم-
 بخیر صتح..علیک+
 بخیر ظهر-
 میشه حساب صتح صتح8ساعت+
 میشه حساب ظهر2 ولی بله که اون-
 من خوابیدم  د چه بابا نه2چمممی؟+
 . خوابیدب زیاد آره-
 .تو بیا+
 میومدم نمیگفتیم-
 .شخ یتی بی وو پرو بس از+
 عزیزم لطفته رهنظ-

  شده عادب برام گفتهاش وجانم گلم و عزیزم دیگه
 میام االن+

 ایینپ رفتم و کردم عوض و لتاسم و زدم برس و موهام و نشستم صورتم رفتم
 میخوره روزنامه داره انداخته پاروپا نشسته ا ا دیدم

 یهمبت نحستو روب میخواستم اگه پالسی ایهجا ساعت24ندارب؟ خونه شما+
 خودت خونه دممیوم

 مهادا خوندن  روزنامه به و داد تحویلم ژکوند لتخهد یه بعد و کرد نگاه یه
 داد

 بودم ندیده تو  از تر پرو اااههه+
 دیدم من  ولی-
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 کیه؟ بپرسم میشه جدب إ+
 میشه بله-
 دیگه بگو خو+
 نپرسیدب-
 کیه؟؟؟ جهابعالی از پروتر پپپو +
 .مهتشم درسا نام به شخ ی-

 رو حمله سمت  به میخوردم حرص هم بود گرفته خهدم هم ه گفت طرز از
 به دمبو ندیده و این که من إ کرد باز و در یه و خونه آشپز تو رفت یهو که شدم

ست بتیهم تا دوییدم تهد کهجکاویم خاطره شهگ حیاط یه وااب کجا  که ودب  
 یاده بود کاج و چهار و توت درخت هم تا چهد و بود سددتز چمن ن ددف 

یدم رفتم عمر،افتادم حر   ادهد تکیه چهار درخت یه کهار بتیهم   که دوی
 دویید سری  که شدم ور حمله سمت  به بود

 وایسا مردب+
 ال ل شی الغر کم یه بدو بدو-
 چا م من یعهی جججججیغ+

سا سا وای سم خدمتت به وای  به وندوتام میزدیم نفس نفس دوییدم بس از بر
 یزدم نفس نفس و بود باز دهه  بود شددده لباحا خیلی کردیم نگاه هم  یافه

یه میکرد نگاه کج چشددداشددم  من  یافه کهم فک بود داده دماغ  به چین و
 روب اخرم گرفت درد دلمون که خهدیدیم بس از خهدید اونم که بود همین
 گرفتم و بازوش من کشیدیمو دراز چمها
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 عمر بودب شده باحال خیلی اخ+
 هممهین-
 .. ها بمه عین خهدب می  شهگ  د چه یهممیت خهدتو باره اولین+

 .گفتم چی من خاک
 دارب خوبی خیلی ب خهده هم تو-

تادم و بسددتم چشدددامو تاب که اف  از یکی اونم بود خوب خیلی میخورد آف
 رمس از باالتر یکم باال گذاشتم دستمو مهم سرش زیر گذاشت و بازوهاش

 گفتم بود بسته چشام که جور همون
 عمر+
 جانم-
  عمره؟؟ اسمت هم و میزنی حر  اب ترکیه هم خوب تو راچ میگم+
 کرد گل فضولیت حسه-
 نیست مهم نگو میخوایم حاال آره+

 میمردم فضولی از داشتم کرد سکوت
 ..مهمه چرا+
 شد این.. خوب دختر آفرین آها-

 واسددده یایران پدرمم بود ترکیه تو ایهکه مهظورم کال بود ترکیه تولدش مادرم
 کرد انتخاب ممادر اسمم همین

 اید؟ بمه تا چهد+
 .عامره..عمر..عرشیا..دختر دونه1 پسر تا 2.....تا3-

 .خوبه ترکیت   د چه اسماتون+
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 .زد لتخهد یه فقط،
 چطوره؟؟ موزون این+
 ستدخترا برا هفته یه پسراست برا هفته یه است دوهفته ما کاراب براب-

  نتایج اعالم هم هفته یک
 ماه 1 میشه دیگه وکار گردش هفته یه با ان جم 

 گرفتی ا امت سال2 چرا پس، ممممماه؟؟؟تو1+
 فهمی می-
 آره؟؟ کردب مسخره و من. تو میفهمی چی یعهی+
  کن ول درسا بابا اب-،
 فطرتی پس خیلی+
 کردم  فل درو و اتا م تو رفتم و شدم پا

  زد  و در اومد
 کن باز درسا+
 .متهفر متهفرم ازت عوضی گمممشو-

  کوبید و در محکم
 نرو رژه من اع اب رو کن باز میگم+

 خانواده تهگ دل طرفی از و اومد بدم عمر کاره این از خیلی کردم سددکوت
 بودم پشیمون اومدم و کردم اعتماد عامر به ایهکه از بودم
 .رفت نکردم باز درو دید که عمر زیاده کردنه تقال از بعد

 طوبی زدم زنگ
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 خانوم درسا عجب چه+
 خوبی سالم-
 چطورب تو شکر+

  نگفتم چطورب سوال عوض در هیمی
 گرفتید ا امت و ت چه برا شما-
 نمیدونی مگه درسا وا+
 بگو نه-
 .ماه1 بقیه ولی سال2 تا سیاوش و پدرام و من+
 ممهون باشه-
 شده؟ چیزب+
 .باب میتیهمت-
 بودم بقیه جزوه مهم کاش اب کردم  ط  و

 تهگ ،بودم دل گرفتم و دانی شماره
  الو+
 ختر؟ خوبی؟؟چطورب؟؟چه گلم داداش سالم-
 خوبی؟ تو مرسی سالم+

 بود حال بی صداش
 فدات،کجایی؟ مرسی-
 بیمارستان+
 شده؟ ؟چی چی واسه بیمارستان بیمارستان؟؟وواب چی چی-
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 بود افتاده کم یه فشددارش شددد بد حال  مادر باش آروم جان درسددا هیمی+
 بیمارستان آوردم 

 سرم تو مزد دستی یه و ترکید بغضم
 مگه؟؟ شده ؟چی ؟؟چرا چی یعهی-

 چطوره؟ حال ...حال 
 میگرین آزمای  ازش دارن خوبه حال  باش آروم درسا بابا اب+
 گریه با
 نیست؟ فشار یه چی؟؟مگه واسه آزمای -
 خدافظ میزنم زنگ بهت. برم باید من درسا+
 .نکن  ط  توروخدا نکن  ط  دانیال الو-

 میخورد گوشم به پی در پی  هاب بوق صداب فقط ولی
 بعد سه،ساعت

 نای تو که بهتر همون نیومد دیگه حتی عمرم میکردم دق نگرانی از داشددتم
 .روزم،نیاد و حال

 دادم جواب کیه بتیهم ایهکه بدون خورد زنگ گوشیم
 دانیال الو+
  شرکت بریم ها بمه با باید االن باش آماده-

  ط  بعدم
 .بذارم دلم هکجای ایهو ویرب هیرو این تو واب
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صال شتم خوبی حاله ا شت عدد م ل جلوش که رنگ کم ستز بلوز یه ندا  ه
شد باز شکی شلوار یه با بود همون رنگه پاپیون یه ته  و می  کف  و براق م
 خودمم حتی نداشتم ارای  حال اصال گذاشتم باز موهامم بلوزم همرنگ ال
 .جوریم چه نکردم نگاه آیهه تو

شین بوق بصدا با د یقه10 از بعد  و گوشیم فقطم اومدم در خونه از عمر ما
  جلوش نشستم رفتم برداشتم

 سالم+
 خانم سالم-

 بود ندیده اصال و صورتم
  کشیده عسل بتین لتاسارو طرحه این درسا-

 گرفتم ازش حرفی بدون بود پایین سرم برگشتم
  بتیهمت-

 کردم بلهد و سرم
 شد شوکه دیدنم با
 ریختیه؟؟ چه این-

 سکوت
 کردب؟ گریه عزیزم درسا درسا-
 .داشتم نگه خودمو جلو اما شد بیشتر بغضم بدتر حر  این گفتن با
 میخوام معذرت ظهرم حرفه خاطره به من وا عا درسا-
 نیست مهم+
 شده؟ چیزب-
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 بدون و بدونه نمیخوام که فهمید نمیگم هیمی دید که اونم کردم سددکوت
 این و بود پرت حواسم شرکت تو افتاد راه و کرد روشن ماشین اب دیگه حر 

 .فهمیدن رفتارام و سوتیا با بمه،ها ب همه و
 .بپوشه چی  راره کی نفهمیدم اصال که مدل انتخاب تا چهد یه از بعد

سوند و من عمر رفتیم خونه سمت به  یادب نمیتونه فهموندم خدافظی یه با و ر
 و داشددتمن میل نخوردم هیمی شددام واسدده رفت و کرد خدافظی اونم داخل

 یه اطرهخ به که افتاده مامانی واسدده اتفا ی چه یعهی خوابیدم و تخت تو رفتم
شار شیو ناگهانی خیلی دانیال و گرفتن آزمای  ف  زنگ نماال تا و کرد  ط  گو

ضیه این به کردن فکر با نزده شکام    داص بی و آروم و شدن سرازیر دوباره ا
 یدارب سددری  گوشددیم زنگ ابصددد با برد خوابم کی نمیدونم که کردم گریه
 .داد جواب مک ی بدون بود دانیال شدم

 ؟ چطوره مادر داداش سالم الو+
 خدارشکر خوبه سالم-
 مطمئن؟؟+
 . مطمئن درسا آره اااو -
 کجایید؟؟+
 خونه-

 شدم راحت خونه گفت و تی
 بزنی زنگ تا دادب د م+
 ندارب؟ کار باشه-
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 ...داداش راستی+
 خدافظ-

 خورد گوشم به هم پشت ها بوق صداب
 کرد؟؟ هممین چرا این وا+

 ودب جورب یه بود حال بی صداش راست  ولی انداختم بیخیالی از اب شونه
 بود کرده گریه انگار

 ولی دمش بیخیال بود خواب ایهکه فکره با ولی داشت ورم دلشوره فکر این با
 .میزد شور همیهجورب دلم ته

 میزنم حر  مامانی با میزنم زنگ بازم فردا بودم شده آروم گفت میشه تقریتا
 .کردم روشن نتمو باالخره روز چهد از بعد.شه راحت خیالم تا

 ختره چه ااو 
  الهام از پیام34

  طوبی از تا5
 دانی از هم تا3

 سالم بود نوشته فقط که بود ناشهاسم شماره یه ولی
 سیاوشه که این إه شه باز موندم کم یه.کهم نگاه عکساشو رفتم
  تمنوش

 .سالم+
 .کرد سهت لحظه همون

 خوبی؟-
 ممهون+
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 داشتم کارت-
 بفرمایید+
 .کهیم صحتت باید حضورب-
 خوبه؟؟ توشرکت فردا+
 اصال نه-
  دوتایی شرکت از بعد غروب18 ساعت  میفرستم و شاپ کافی یه ادرس+

 فرستاد و ادرس
 ..سیاوش ا ا ولی-
 .خوش شب مهتظرم فردا+

 هسدددت آنالیهم پس دارن تل عمرم آ ا و اوه هممخاطتی تو رفتم ندادم هیمی
 .استایل خوش هیکل خوش تیک خوش ایول بابا عکساشو. یارو
 .کردم خاموش و نت

 بریم10 سددداعت  راربود میدا نشددون و صددتح7که کردم نگاه و سددداعت
یک یه گرفتم دوش پاشددددم.شددرکت له خوردم صددتحونه و زدم خفن ت  ک

 برم پیاده و سدداعته1 اون داشددتم ت ددمیم کارام کشددید طول سدداعت2هم
سایالمو شتم و  ده به بود مونده د یقه10 کردم حرکت شرکت سمته به و بردا

 .ایول باحالیا شهر  د چه شرکت به رسیدم
 نیم از بعد که عمر جز بودند همه کردیم علیک و سددالم هم با داخل رفتم

 .اومدن غلیظ اخم یه با ا ا تاخیر ساعت
 سالم+
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  نداد جواب
 عمر ا ا بشد ادب بی+
 .بشه خون پره دههت میزنم بگی چی یه-
 .بزنه حر  ایهطورب کرد جرأت جور چه خدایی کردم بغض لحه  از
 شدم مزاحم شرمهده باشه+

 شهیدم صداشو که میشدم دور پیش  از داشتم
 خونه در جلو د یقه30کن فک ولی زدم حر  بد درسدددا میخوام معذرت-

 .میکهی ب  و خوش دارب. و هجاییای دیدم اومدم که هم حاال شدم عال 
 .کرد روب پیاده هواب دلم که چه من به+
  شد دیر جلسم بریم بیا ختر تو دسته اااو ،از-

 تحسددین همه گفتم  شددهگی مدالب و بود کارم پی  حواسددم خوب خیلی
 لتاشددو پوسددته دندوناش با سدداکت آخر تا تو اول از که عسددل جز به کردن

 .میکهد
 و بازور میداد نشددون و17:30 سدداعت شددد تموم شددرکت تو کارب سدداعت
 . کردم پیدا میز یه تو و سیاوش.کردم پیدا و شاپ کافی ادرس زحمت

 سالم+
 نکردم؟؟ که دیر سالم-
 نگی بگی اب+ 
  اومدم پیاده بتخشید-
 نداره اشکال+
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 زدن حر  به شددروع سددیاوش و دادیم سددفارش کیک کاپ با ترک دوتا هوه
 .کرد

 .مطلب اصله سره میرم سری  نمیاد وشمخ. رفتن تفر ه از+
 . میدم بهت زیادب پول  تال  در و کهی کارب یه برام میخوام

 کار،؟ چی-
 .کهی خودت عاشقه و عامر+

 .بابا خلن ایهجا همه این میگفت چی
 نشدم متوجه-
 .بود من به مادرم سرکوفتاب بااعث همیشه مهه پسرخاله عامر+

 .به  بزنی رو ضربه بدترین میخوام
 .کهی ول  و کهی عاشق 

 میگی؟ چی میفهمی-
 .میدم میلیون500 بهت عوض .واضحه+
 دیگه؟؟؟ ریال.ه -
 .ن م و ت+ 
 .کهم کارو این نمیتیههم دلیلی-
 .دارب کردن و ت فکر تادوروز+
 .نه میگم االن همین-
 .خدافظ بهت میزنم زنگ خودم. میخوام دوروز از بعد جوابشو+

 .رفت و برداشت میز رو از کتشو
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 خوردم  هوهمو برگشددتم نخوردم مو  هوه کردم حرکت حرفی هین بدون من
شه مفت میگن واال. بیرون اومدم شه کوفت با  رامب هم  سیاوش حرفاب با

  نمیدادم اهمیت به  اصال و بود شوخی یه
  شد خاموش ایهکه إ  بیرون آوردم و گوشیم بود شب8 ساعت خونه رسیدم تا

 عامر زدن زنگ و من کردنه روشن کردم روشن بد و شارژ تو زدم
 الو+
 هستی؟ گورب کدوم-
 .باش مودب کن درست،صحتت زدنه حر  طرزه چه این وا+
 کجایی؟-
 .خونه+
 .نگرانی از مردم درسا او -
 .میزنی حر  باهام دارب گهده مورو سرو چون اب زنده من نظره به ولی+
 بیرون؟؟ بریم امشب-
 م ال؟؟؟ کجا+
 .نتولاستا معرو  پل-
 .اونجارو دارم دوس خیلی اره وواب+
 .باش حاضر10ساعت اوکی-
 .فدات ب*و*س ب*و*س باشه+
 خهده با
 .ژووووون-
 .جهته بی پرو بمه+
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 .آخه کردب پیشرفت نه-
 ندارب؟؟ کار+
 شب تا. عزیزم نه-
 .شب تا+

 .خوردم  سرب سر چی یه شامم واسه رفتم و کردم  ط 
  دنتالم بیاد زدم زنگ نشستم  و کردم ناز یآرایش و زدم خوشگل خیلی تیک یه
 الو+
 شده؟ چی  سالم-
 بیا حاضرم من هیمی+
 9:30 تازه-
  بمونم مهتظر نمیتونم من دیگه بیا اه+
  اومدم باشه بابا اب-
  آفرین+
 میتیهمت-
 ب*و*س ب*و*س+
 بیاد تا متل رو نشستم کردم  ط  گوشیو و
 .شدم ماشین سوار و  بیرون خونه از عمر ماشین بوق با
 سالم+

 گفت و.زد لتخهد یه و کرد نگاه بهم و کرد بلهد فرمون رو از سرشو
 خانوم سالم-
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 .دیگه برو+
 .باشه-
 ع تی و بود حال بی خیلی.بود گذاشته غمگین اب ترکیه اههگ یه ماشین تو

 میکشید موهاش الب و دست  گهگاهی
 عمر+
 ها-
 شده؟ حالی،چیزب بی+
 .خستم نه-
 ؟همیهه مطمئهی+
 .همیهه آره-
 .میریم دیگه شب یه خونه. بتر و من اب خسته اگه پس خو+
 .میریم نیست مشکلی نه-

 .کرد اضافه ماشین سرعت به و کرد عوض رو دنده و کشید پو  یه بعدم
 کرد پیاده و کرد پارک جا یه و ماشین د یقه10 گذشت از بعد
 .گردش به کردیم تحرک پیاده  هم با و کردم حلقه بازوهاش دور دستامو مهم

 ..خوشگلیه جایه عجب+
 .داره خوبی آرام  آره-
 نشهوم من که جورب کرد زمزمه آهسته لب زیر و
 .حرف  کهاره  کوتاه لتخهد یه و تر بی  تو کهار-

 به و کشددیدم بلهد عمیق نفس یه و نیاوردم خودم رویه به اما شددهیدم من ولی
 .شدم خیره روبروم خوبه مهظره
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 یه با ردم پیر یه ترش اونور کم یه که بشددیهیم صددهدلی رو یمبر که گفت عمر
 بود اونجا رنگ  رمز کوچیک گارب

 اب دایره مشددماب دوتا با بعدم زد حر  کم یه باهاش و پیشدد  رفت عمر
 .سمتم اومد

 بیا+
 چیه،؟ این-
 بخور.ترکانه ح یریه،عمو نون+
 مرسی-
 جان نوش+
 میرسید شبگو نون خوردن صداب فقط که سکوت د یقه یه
  بود من صهدلی این ترکیه میومدم که همیشه+

 .دیگه هایه صهدلی از یکی رو برم نشده بارم یه حتی
 باحال چه-

 .داد تحویل لتخهد یه فقط
 .حاله بی انقد چرا که بود عجیب خیلی برام

 اونجا از سری  خودش و خونه رسوند و من عمر و موندیم اونجا دیگه کم یه
 .شد دور

 .شدم خونه وارد و داختمان و کلید
 (عمر زبان از)

 بودم آورده کم وا عا دیگه
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 .بیشتر اون هایه محلی بی و درسا به میشد بیشتر عال م رفته رفته
 من به وجودش تو عال ه اب ذره که شدم کسی عاشق دیدم اومدم خودم به تا

 .نیست
 .شد خورد اع ابم تر بی  فکر این با
 کار فشاراب طر  یه از
 داشتم درسا به که عشقی طرفم یه از

  خونه به رسیدم
 بود ایهجا تو خاطراتم و عمرم بیشتر که اب خونه
 .داشتم دوس  خیلی خیلی که اب خونه

 .شدم وارد ماشین با و زدم و ریموت
 گذشتم ها فرش سهگ از و کردم پارک 

 .بود زیتا و ستز باغ هممهان
 .دیوار تا بود شده پوشونده آیهه با بیشتر خونه این 

 .شدم وارد کردم باز و رنگ  رمز در
 برداشتم آب لیوان یه و خونه آشپز رفتم اول

 .وخوردم
 طتق و خوابم اتاق تو رفتم و،مسددتقیم رو،اپن گذاشددتم و موبایل و سددوئین

 .کردم نگاه به  و برداشتم بالشتم زیر از رو درسا عکسه همیشم عادت
 .دارم دوست دخترو این  د چه من
 .ایهجا ناال کاش اب
 ...کاش اب



wWw.Roman4u.iR  62 

 

 .رفتم بخواب به  فکر با و زدم عکس  به هب*و*س یه
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

سابقه از بعد گرفتم شدم،ت میم بیدار صتح فردا س  که بگم به  م  دو
 .داشتم
 .درسا خونه سمته به روندم

 .میکردم شمارب لحظه دیدن  برا
 .دبو شده تهگ خیلی براش دلم ولی بودم  دیده دیشب ایهکه با

 اومد د یقه چهد از بعد زدم بوق
 لتاس اون تو بود شده خوشگل  د چه ووواب

شته باز و موهاش شیده لتاس یه بود گذا  ون ش رو نازک بهد تا دو که بود پو
 هاب صددهدل بود خوشددگل سدداده،ولی خیلی میشددد باریک کمرش دور بود

 .داشت خوبی خیلی ست که بود بسته پاهاش دوره بهداشو که مشکی
 گبزر و کوچولو ریز هاب گل که مشددکی با کمرنگ خیلی  رمز لتاسددم همدل
 .میشدب مدل باید که الحق.بود کرده پر لتاسشو کله



 63 عشق ناکام

 اومدم خودم به صداش با
 نشد؟ پپپپو ،تموم+
 شده ماشیهم سواره حتی شدم متوجه تازه اومدم در هپروت از صداش با
 ؟ چی؟-
 .بهده زدنه دید+
 .باشه خداتم از.دیوونه-
 .بیافت راه یاال..نیست که فعال+
 االغتم؟؟ من مگه.چیه بیافت راه یاال-
 چیه؟ جهس  گوشات بتیهم بذار باشی شاید+

 رفتمگ هوا رو و دست  که گوشم سمت برو و دست  حر  این گفتن از بعد
  تمدس تو از دستشو که سعی و پایین انداخت سرشو زدم روش هب*و*س یه و

شه شتم و گرفتم شدم مان  اما بک سته با حتی پایین گذا  عوض ور دنده اون د
 .میکردم

 .اومد در صداش یهو که
 .گرفت درد دستم کن ول بابا اب+
 راحته دستت-
 معذبه و ناراحت هم خیلی اتفا ا نه+
 .گفتم به  خهده با
 .معذب بابا نه. اوهو-
 .ندیدم تو از تر کسخل+
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 پیاده و.کردم رها ستشود اما نمیخواست دلم. ایهکه با شرکت به رسیدیم بعد
 .نگیرم دوباره و دست  تا رفت من از تر زود و کرد تهد پا اونم شدم

 (درسا زبان از)
. 
. 
. 

 عامر دیشب به نه
 .میخهده خودش واسه خود به خود امروزش به نه
 دهانجام،شدد عمل تو دوباره و نرسدده بهم تا شددرکت سددمته برم که کردم تهد پا

 .بگیره و دستم و بده  رارم
 کردم حس دستام رو و دستاش گرمی اما
 لعهتی اه
 شششهیدما-
 .درک به اکتر ااو ،الله.....به+

 شد ناراحت کردم احساس نگفت هیمی
  بابا کن ول 
 .بمم داره مزمن درگیرب خود
 .شد تموم کاراشون آمریکا و فرانسه و برزیل که گفت عامر جلسه توب

 .برد فرانسه بیهشون
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 تر اب ایها با باید ما و هسددتهد آلمان ترکیه و ایران که دو گروهه مونده حاال
 .کهیم

 کرده نام  تت عروس لتاس آلمان
. 
. 

 اسپرت ترکیه
. 
. 
 .مجلسی هاب لتاس ایران و
 
. 
. 

 پوشید لتاساشو هرکی
 بودند عالی یاشار و علی امیر پسرا از
. 
. 

 فقط طوبی هم دخترا
 .خدایی بود تر سهگین پوشید نمی اگه بود باز شدیدا عسل لتاس

. 

. 
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 از هک لتاس یه و بپوشددم نمیخواسددتم و پوشددیدم همه جلو که لتاسددی این من
 .وشمبپ میخواستم و ندادم نشون  کسی به تاحاال و و کردم طراحی بمگی

. 

. 
 عروسددکام برا همیشدده همین واسدده بودم طراحی  و لتاس عاشددق بمگی از

 میدوختم خوشگل لتاساب
 .دارم کار و نیاد من با خواستم عامر از شرکت تو

 .نکرد همراهیم و گذاشت
 .کهه  تول تا کردم اسرارش  در چه بماند حاال
 .هخون اومدم و خریدم براق اب نقره رنگ به خوشگل خیلی ب پارچه یه رفتم
سا و اتا م تو رفتم  به عامر پی  روز چهد که دیجیتالی خیاطی چرخ پی  لتا

ست شت بود آورده برام خودم درخوا سامو مگذا  کردم شروع و کردم عوض لتا
 . دوختن به
. 
. 
. 

 .دوختم  نا ض دیگه چیزه تا چهد و خودم گرفتن اندازه از بعد
 باال آوردم و سرم میرفت سیاهی چشام دیگه

 .عجتا وووووایی
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 طورب چه بود صددتح3سدداعت االن کردن کار رو نشددسددتم شددب8 سدداعت
 تل  از که کیفم از و گوشددیم خوردم چی یه آشددپزخونه رفتم.خدایی دوختم
 .آوردم در بود مونده بودم اومده

 .عمر از پاسخ بی تماس2اوه
 .پیام یه و
 .اه دیگه بده کجایی؟؟جواب+

 .خوابیدم رفتم و شدم بیخیال
. 
. 

 ایدب بود مسابقه ظهر از بعد چون شدم پا سختی به خواب ساعت دو از بعد
 باز و خوردم کوتاه صددتحانه یه. بود صددتح 5:20سدداعت میکردم تموم 

 .کردم شروع
  بود شده تموم لتاس ایهکه از بعد

 .زدم رکورد خدایی کرد کف دههم
 .دوختم  بکوب
 .بریم12 ساعت بود  رار واب میداد  نشون رو11:30ساعت

 کیبتر لتاسددم با که  کردم ناز خیلی آرای  یه و گرفتم اب د یقه5 دوش یه
  میداد نشون  شهگی

 .پوشهد و لتاسم کله هک پوشیدم بلهد مانتوب یه
 .پوشیدم چی بتیهه نمیتونه کسی مسابقه تا پس ول اب

 .بود تمام12 ساعت
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  شدم تاکسی سوار و بیرون زدم خونه از
 بودند حاضر همه رفتم رسوند من تاکسی و گفتم  و موزون اسم
 بود ع تی خیلی عمر

 سالم+
 میشدب حذ  وگرنه بودب نفر آخرین اوردب شانس-
 .افتادم یاشار با من دختر یه بعدم میرفت پسر هی بخشی هر تو

 .من بعد میرفت یاشار اول
 .صحهه پشت آوردم یاشار

 یاشار+
 جانم-
 .کن عوض و شلوارت کت خدا تورو+
 چممممی؟ یعهی-
  توروخدا+
 که نمیشه االن-
 آوردم برات من+
 آخه چرا و من کشتی ااو -
  بپوش نزن غر+

  اومد و پرو  تو رفت
  میاد بهت خیلی یکی این شدب خوب د  چه وواب+
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 نگاه متوجه رفت زدن،اسددم  صدددا با اومد خوشددم این از بیشددتر مهم آره-
 ازش نتونسددت،چیزب کسددی بود نوبت  چون شدددم ها بمه متعجب هاب

 .اومد د یقه10 از بعد و رفت بپرسه
 .رفتم و کردم مرتب و موهام و آوردم  در و مانتوم  و  رفتم سری  مهم
 اب لتشو پوست معمول طتق عسلم و عمر مخ وصا بودن کرده بتعج همه

 میکهد دندوناش
 زدم دور2 راه،رفتم خیلی،شیک و صحهه روب رفتم غرور با

 .بودم مونده لتاسم زیتایی تو داور
 .میشه  شهگی خیلی لتاس میدونستم هم بمگی از

 .کهم روش موزون این تو که بود این  سمتم حاال
 و جیغ و زدن دسدددت پاشددددن و اومدن در بهت از ورودا د یقه چهد از بعد

 .هوا،بود رو مردمم دست
 .بود اومده خوششون که معلومه شکرت خداجون

 .کردم خم وکمی سرم احترام نشانه به و گرفتم و لتاسم گوشه ناز با
 .داورا،شدم نظرات مهتظر و ایستادم بعدم

 .نداشت تمومی مردم دست اما
 .بسته که باال ردآو دستشو داورا از یکی که

 شدم؛ حرفاشون مهتظر،شهیدن
 میکرد ترجمه  داشت هم ایرانی متجرم یه
 عالی..العاده فوق+
 .ندارم توصیفت برا اب کلمه هین*
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 .ما نه بتیهمت که دادب افتخار من به تو بگم باید امشب-
 .همین فقط..معرکه+

 .اومد سوت و جیغ و دست صداب دوباره
 .صحهه پشت رفتم
 .فرزان و علی وامیر عسل جز به حرفا این از و بودب خوب خیلی گفتن همه
 سددر با سددرم فداب..ااای  انگار داشددتهد خونی مشددکل من با اول از ایها ووا

 .میکرد نگام لتخهد با بدو و ایستاد گوشه یه که گشتم عامر دنتال
 پیش  رفتم و زدم لتخهد

 بودم؟؟؟ خوب+
 براوو دختر بودب عععالی....خوب-

 و پیشددونیم و گذاشددت صددورتم دوطرفه دسددتاشددو حر  این گفتن از بعد
 .یدب*و*س

 .میکهم افتخار بهت دلم ته از-
 شدم باع   که خوشحالم+

 لتخهد یه با بعدم
 می تهم کیک که کردم عوض اسپرت راحتی لتاس یه با لتاسامو و پرو  رفتم
 .موند

 .گفتن نتایج همه بیرون اومدم
 شد سوم آلمان
 دوم ترکیه
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 اول رانمای
 .ردک نگاه من به و زد عمیق لتخهد یه بعد ولی اول،شده که بود شوک تو عمر

 .ممهونتم میگفت که خوندم نگاه  ته ولی چررا نمیدونم
 بگذریم

 جوایز اهدایه رسید
 ترین عالی و بهترین زوج بهترین

 ..5 شماره زوج
 .ممهون خدایا واب یاشار و من یعهی

 نکردم داشپی گشتم یاشار دنتاله چی هر
 گفت و اومد عمر

 رفت داشت کار یاشار+
 برم کی با من حاال او -
 من با+
 میدونه؟ یاشار-
 راحت خیالت بابا آره+ 
  ول؟؟؟-
  ول اااو +

 .زدن دست واسمون همه سن رو رفتیم باهم
 یمو ته.ایهجاست زیتایی این به کسی هممین یه میدونستم اگه:گفت داور

 کردم نمی تموم 
 زدم لتخهد یه
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 .رفتن و دادن عمر و من به مدال یه اومدن
 :گفت مرده بعدم

 .زیتاییت از دادیم تالفات تا چهد امشب+
 گرفت خهدم

 :گفت گوشم کهاره عمر
 تو نه هیمکی-
 بدن؟ جون تو واسه باید حتما نه+
 صد در صد-
ماد  د. چه که حرف  این گفتن با هد داره سددقفی به اعت هدیدم بل  ماون خ

 .خهدید
 .شد تموم مسابقه باالخره آخی  اومدیم در مزون از ساعت چهد زا بعد

 .باشم شده اول نمیشد باورم
 .باز نفر3اون جز به گفتن تتریک بهم همه
 .من مهمون همه فردا+عمر
 .خونه رفتم من بخهد بگو عالمه یه از بعد

 دانی زدم زنگ
 الو+
 شدم اول ُمدل همه اون بین شدم اول داداش سالم الو-
 میگم تتریک نآفری+

 بود کسل و حال بی صداش
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 مامانی بده گوشیو-
 .افتاد تتپته به کردم احساس

 چیز..چیزه+
 چیه؟؟؟-
 میزنم زنگ خودم شد بیدار خوابه راست  مامانی+
  پدر به بده و گوشی خو-
  بیرونه پدر+
 ندارب؟ کار باشه بابا اب-
 خدافظ نه+
 خدافظ-

 کردم  ط  و وگوشی
 الهام به زدم زنگ و
 

 .فال و کرده و تشویقم کلی دادم و ختر این
 بود شده تهگ خیلی جون مریم برا دلم
 بود ،شب10ساعت بزنم زنگ به  حتما باشه یادم فردا
 .کشیداا طول مسابقه کاراب  د چه

شتم میوه تا چهد رفتم ستم اومدم و بردا ش  میوه و میکهدم پوست خودم برا و ن
 .میکردم تماشا تلویزیون و.میخوردم

 نمیشه باز چشام دیگه کردم احساس که ساعت نیم گذشت از بعد
 .برد خوابم جا در و تخت تو رفتم
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 .داشتم دلشوره خود به خود شدم پا که صتح
 ماشات تلویزیون و متل روب نشستم کردم عوض و لتاسم خوردم صتحونه یه

 . میکردم
 .نریم شرکت بود  رار امروز

 .میره سر حوصلم نه دیدیم.گذشت د یقه چهد
 .بود کی خدا. آخ بزنم زنگ یکی به بود  رار من

 نه دانی
 نه الی
 .جون مریم آها

 گرفتم شمارشو و برداشتم و گوشیم و اتاق تو رفتم
 .داد جواب بوق تا چهد از بعد

 الو+
 بفرمایید الو-
 خودم جونه مریم به سالم+
 خوبی؟؟ دخترم سالم-

 میلرزید چون داره بغض صداش کردم احساس
 ؟؟ شده زبچی+
 . شد بلهد گریه صداب بهم حرفم این با
مد روزمون به چی دیدب گلم دختره-  خدا اب شدددد پر پر گلم خواهر...او

 .گلم خواهر ممهشیدم وواب اااب میگیره آتی  داره جیگرم
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 شده؟؟ چی شما؟؟مامانی میگی چی جون مریم+
تاد جون  به بود چی مریضددی این وواب..گلم خواهر- قاص..اف  مکدو ت

 .بکشه درد همه این باید چرا میده پس داره و گ*ن*ا*ه
 شده؟؟ چی؟؟چی یعهی+
 ؟ تو نمیدونی مگه چی یعهی آه آ-
 و؟؟ چی نه+
 مهشید،، راست -
 چی؟؟ من مامانی جون؟؟؟ مریم چی مهشید+
 و خون داره،سرطان سرطان مهشید راست -
 افتاد دستم از گوشی و شد چی نفهمیدم دیگه حر  این گفتن با

 بودم توشوک د یقه چهد
 کردم درک رو موضوع و تی

 فهمیدم
 .داره سرطان  غمخوارم کسم تهها من مامانی یعهی

 .کردم گریه زار زار و زدم دلم ته از جیغ یه موضوع این فهمیدن با
 و بزنم حر  خودش از غیر به کسددی با ذاشددت نمی دانیال چرا فهمیدم االن

 .شد می همیشه از تر حال بی صداش
 .میکردم گریه بلهد بلهد میهجوربه

 دلم اول داشددتم کم و عمر فقط من حاال شددددن بلهد در زنگ صدددداب که
 کردم باز رفتم و شدم پشیمون بعد ولی کهم باز نخواست

 .بود یاشار کردم کک دیدم که کسی دیدنی با
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 شده؟ چی وضعشه؟؟ چه این...درسا+
 .گریه زیر زدم بلهد و شدم بدتر حر  این گفتن با

ستان  دوتا اونم شت و سرم و آورد و د شکام سیه  رو گذا  سخی بلوزشو ا
 .بودند کرده

  جان درسا درسا+
 باال آوردم و سرم

 ..خوب دختر باش آروم+
 .نکهم گریه دیگه تا داشتم نگه خودمو بازور

 ...بتخشید-
 .حرفیه چه این بابا نه+
 تو بتخشید،،بیا-
 ..میل کمال با+
 .وارد،شد شاریا و کهار رفتم در از

 .خورد زنگ تلفهم که میکردم هدایت  متل به،سمت داشتم
 .میدادم جواب باید ولی بودم حال بی

 .الو+
 خوبی؟؟ درسا سالم الو-

 ..داشت بغض صداش
 .مرسی..دانیال سالم+
 میکهی؟؟ کار ختر؟چی چه-



 77 عشق ناکام

 .نیاوردم طا ت اما فهمیدم نگم به  خواستم
 .میکهم دق دارم+

 .گریه زیره زدم بلهد حر  این گفتن از بعد
 ....ن  چیزب جان درسا..بابا اب-

 .میشه درست یعهی
 .نکهه گریه تا بود داشته نگه و خودش بازور بود معلوم

 ایران میام من+
 جورب؟؟ چه-
 .چیزب هواپیمایی چی؟با یعهی+
 یهترک از روز یه واسددده حتی نمیتونی گرفته دائم ا امت دوسدددال برات عمر-

 .شی خارج
 .داده  رار مهگه تو و من ایهجورب که فرستادم لعهت عمر به مدل تو
 دانیال-
 داد جواب بغض با
 جانم+
 دارب؟ و درمان  پول-

 گفتم زود  تل  که بده جواب خواست
 .بگو راستشو  سم مامان و بابا خاک به تورو-
  و کشید پوو  یه

 گفت
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سم که حاال+ سونه سود مغازم فروختم رو پژو میگم دادب    ررض بدتر نمیر
 .میده
 .میشم کالفه دارم دیگه

 .میفرستم پول برات من-
 جورب؟؟ چه+
 .میگم بهت بعدا-
 ندارب؟؟ کار+
 بغض با
 .باش خودت نه؛مرا ب-
 .همیهطور هم تو+
 .... ط  و
 .شدند سرازیر دوباره که اشکایی و
 .نکن گریه دیگه بسه+

 ایهجاست یاشار شدم متوجه تازه
  جاییایه نتود حواسم بتخشید-
  نیست مشکلی+
 میارم چی یه برات االن-
 میشه زحمت کن ول +
 بابا نه-

 .براش آوردم بیسکویت با و ریختم چایی دوتا و آشپزخونه رفتم
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 .باشه خیر+
 عالما برا و برم شدم مجتور اومد پی  مشکل یه شرکت تو روز اون راست -

 .نمونم نتایج
 .......تتریک بهت اومدم
  درسا درسا

 میگفتی؟؟ چیزببله؟؟+
 دلت هاگ ولی بگی من به میخواب ندارم اسرار میکهی گریه  د چه دیگه بسه-

 .هستم من شی آروم تا میخواب دردودل
 .بدونه کسی نمیخواد دلم بتخشید اما ممهون وا عا+
 .کن حساب دانیال م ل مهم رو  ولی راحتی طور هر باشه-
 داداشم؟؟ میدونی کجا ؛؛؛؛از دانیال+
 .زدب حر  جلوش م لوج االن-

 بگم تتریک بهت بودم اومده کل در
 هممهین ممهون، باشه+
 .لطفته نظره ممهون خیلی-

 .رفت و خورد چاییشو
 افتادم دانی حر  یاده کردم گریه و متل رو نشستم دوباره

 .کهم درمان  ندارم پول 
 میخوره حرص  د چه داداشم بمیرم الهی

 .میکشه درد  د چه مامانی
 .جون پدر واب
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شیدم بلهد جیغ یه یهو فکرا این با شام و شد چی نفهمیدم بعد و ک  ستهب چ
 .شد

. 

. 

. 

. 
 . 
. 

 پی  د یقه10
 
 (عمر زبان از)
 بیرون اومدم شرکت از ماشین با

 .کهه کسب ما مزون و اول مقام تونستم که بودم خوشحال خیلی ههوزم
 .مدیونم درسا به اصل در
 .چرخوندم خون  سمت به فرمون و اومد لتم رو لتخهد یه فکرش با
 .شدم ع تانی بعد کردم تعجب اول اومد در خون  از که یاشار دیدن با

 بتیهه مهو ایهکه بدون یاشار
 .رفت و کرد روشن و ماشیه 

 .اومدم در ماشین از و کردم پارک و ماشین سری  مهم
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سا االن ایهکه فکر با شقمو.میتیهم رو در سی ع سم هم که و ک  هدبخو شده ک
 .اومد لتام رو لتخهد یه و شد باز هم از اخمام خود

 اومد جیغ صدایه که بزنم و آیفون خواستم
 بود درسا صدایه کردم احساس

 .برگرفت در و وجودم کله استرس و ترس فکر این با
 بازم اما زدم در رو محکم نتود خترب اما دادم فشددار زنگ رو محکم دسددتم

 .نکرد باز و در کسی
 به هه،سری ماشی داشتورد تو که زاپاسی کلیده یاده اما بشکهم رو شیشه گفتم
 .برداشتم و کلید و رفتم ماشین سمته

 .خون ،بشم وارد اجازه بدون و نتاشه درسا صداب میترسیدم بودم دل دو اول
 .نمیگرم اشتتاه عشقمو صداب هیمو ت من اما

 .شد باز ودر کردم  فل داخل سری  و کلید
 .ریخت هرب دلم بود افتاده میز و متل طهوس که درسا دیدن با

 رفتم سمت  به بادو
 توروخدا کن باز چشاتو من درساب جان درسا درسا+
 .صورت  به میزدم آروم هاب سیلی و

 تکون یه از دریغ اما
 به و کردم بلهدش و پشدددت،کتف  یکیم و انداختم زانوهاش زیر و دسددتام

 .بستم پام با و در بردم  ماشین سمت
 براش مدماو و برداشتم مانتو یه سری  رفتم بازه زیادب کم یه درسا اسلت دیدم

 .روندم میتونستم سرعت که جایی تا افتادم راه به و پوشهدمو
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  کردم ختر پرستارو زود و اورژانس رسیدیم
  داخل بردن  و تخت رو گذاشتن درسا هم اونا

 بودم نگران خیلی
 .خلدا برم که دادن اجازه دکتر معایهه از بعد
 .اتا   تو رفتم و کردم تشکرب یه مهم

 کردم باز چشامو سختی به
 واضح،شد چی همه بعد ولی بود تار اول

 خوبی؟؟+
 دیدم جلوم و عمر

 خوبی؟؟..و جان درسا+
  دادم تکون و سرم فقط
 هب خود افتاده که اتفا ی آورب یاد با کردم غ  من شدددد چی که کردم فکر
 اومدن در اشکام خود

 .کردم حس هام گونه رو و عمر گرم دست که
 داشت اشکام کردن پاک در سعی که
 .بشن خیس الکی که نیست خوشگل چشمایه این حیفه+

 .ریختهد می چشام از همیهجورب و نمیدادن امون اشکام اما
 .دیگه نکن گریه شم فدات جان درسا درسا+
 

 .گرفت دستاش تو و دستم و کرد پاک اشکامو
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 ؟میکهی گریه چرا نمیگی+

 سکوت فقط
 ....گلم راحتی طور هر باشه+

 ...رفت و یدب*و*س رو دستام رو بعدم
 خیلی که بود معلوم خونه اومدیم عمر با کردن مرخ م ساعت چهد از بعد

ست و بوده نگران ست کرد سفارش کلی ه  ی پ براش کارب اما بره نمیخوا
 رفت اومدو

 
  کهم صحتت دانی با نمیتونستم

 .کهم جور براش جورب چه و پول که بودم این فکر به
 بزنم حر  نتونستم ایهکه خاطره به

 تلگرام تو رفتم و کردم روشن نتمو
 کرد نمپشیمو بود صفحه رو که سیاوش اسم ولی دانی وب پی تو برم خواستم
 سیاوش

 سالم+
 کردب فک

 گذشت روز2
 میلیون500
 شد؟؟ چی



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 مامانی درمان خرج یاده با که نشددو مزاحم دیگه و نه بهویسددهم خواسددتم
 نوشتم مامانی خاطره به اما. داشتم وجدان عذاب کم یه شدم پشیمون

  باشه-
 میکهم  تول
 میکهم دریافت  تل پول فقط

 (سیاوش د یقه10از بعد)
 میدونستم ه +

 .آمیز تمسخر خهد پوز استیکر یه با اوکی
 .ندارم و این حوصله دیدم که بدم شو ج خواستم

 دادم بعدم
  شاپ کافی همون تو تحص10ساعت فردا-
 .اوکی،،باب+

 خاموش و نت نداشددتم دانیم وب پی به رفتن حاله حتی ندادم چیزب دیگه
 .متل رو کردم پرت و گوشی و کردم
  کهم کار چی میخوام من وا عا

 .کهم بازب عمر احساساته با
 .مامانی نجات خاطره به بودم مجتور

 رو ادنی ضددربه ترین بزرگ و میکردم رهاش وبعد میکردم عاشددق  باید وا عا
 میزدم به 

  نمیکرد ولم وجدان عذاب
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 بودم مجتور مامانی خاطره به اما
باره و تخت رو رفتم  میدمنفه بعد و کردم گریه امروز ختر و اتفاق یاده به دو
 .برد خوابم کی
 .بود 9ساعت بیدار،شدم صتح فردا
 .اپش کافی تا رفتم و گرفتم تاکسی یه و شدم حاضر و خوردم چی یه زود

 ترکی ممیتونست شکسته پا و دست جوریا یه بودم ایهجا که روزب چهد این تو
 .زیاد نه اما بزنم حر 

 .داخل رفتم و کردم حساب رو تاکسی پول و رسیدم
 دیدم  تلیه میز همون یه رو سیاوش

 سالم+
 .بشین سالم-

 نشستم
 میخورب؟؟ چیزب-
  نه+

 بگو کارو
 همین. ماه چهد مدت به فقط-
 پول+
 کن برام،اس حسابتو شماره-
 

 باشه؟؟؟ میکهی شروع صتح فردا از کارتو تو و میریزم صتح فردا
  باشه+



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 .زدم،بیرون اونجا از خدافظی یه از بعد
 

 راه همین واسه  نداشتم  رفتن خونه حال
 
 .گرفتم پی  در رو خونه،طوبی 

 
  رسیدم د یقه 20 از بعد

 
 .وا،کرد و در پدرام زدم و زنگ

 
  بهتون،بگم یادم،رفت راستی

 
 خاله،بودند دختر خاله پسر هم با طوبی و پدرام

 
 ومشکلی. بودن پایه خانواده،هاشون واسه،همین

 
 .باشن هم پی   نداشتن 

 
 پیدایی؟ کم خانم درسا سالم+
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 ورا؟ این از
 
 هست؟؟ طوبی سالم-
 
 .باال بیا اره+
 
 از یکی رو و وارد،شدم من و کهار رفت در کهار از-
 
 .شدم مهتظرش ها متل 

 خانم،اومد د یقه10 از بعد
 

 تا،من،معذب،نتاشم بیرون خونه،رفت از پدرام
 

 و خودم الکی و نکردم تعریف براش و جریان
 
 .دادم نشون  خوشحال 

 
 . نداشت ختر دلم توب از ولی

 
 .بیرون خونشون،زدم خهدیدیمو،ار باهم کم یه
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  براب و فردا برا و،گرفتم خونشون آدرس طوبی از
 

 . دمم اولین
 

 موهام میخوام که گفتم آرایشگر به و آرایشگاه رفتم
 
 .ماه چهد برا کهه ریز فر و 

 
 .شد کارم،تموم ساعت 1:30 از بعد

 
 .کشیدم درد بس از اومد در پدرم وواب

 
 بودم شده خوب ولی

 
 دست چهد خودم برا و مرکز،خرید یه رفتم بعدم

 
 اومدم خونه،و تی تمرف کف  با و خریدم لتاس 

 
 برا،ناهار سرب سر چی یه بود ظهر 3:10ساعت

 



 89 عشق ناکام

 .دیدم تلویزیون رفتم بعدم و خوردم 
 
 .بود رفت سر حوصلم جور بد
 

 و شب لتاس مدل تا چهد و اتاق تو رفتم همین واسه
 
 .کردم طراحی اسپرت 

 
 به ،اس بود آنالین عمر آ ا اوهو کردم روشن و نتم

 
 .دادم 

 
 ؟خوبی؟ سالم+
 

 کرد سهت لحظه همون
 
 خوبی؟؟ سالم،ممهون،تو-
 
 میکهی؟؟ کار مرسی،چی+
 
 .بیکار هیمی-
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 .من م ل+
 
 رفته؟؟ سر حوصلت-
 
 خخیلی+
 
 بیرون بریم شو حاضر-
 
 میتیهمت ب*و*س ب*و*س حتما باشه+

  شدم ماشین سوار و اومد د یقه چهد از بعد
 کهم شروع کارمو امشب همین از میخواستم

 سالم+
 خوبی؟؟ آ ا مسال-
 خوبی؟؟ تو مرسی+
 دیگه برو عزیزم فدات-
 .کرده تعجب خیلی معلومه  یاف  از
 دیگه کجایی؟برو جان عمر-
 باشه اها چی؟؟اها+

 نشستیم صهدلی همون رو رفتیم دوباره
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 خرید بستهی تا دو سرب این
 درسا+
 جونم-

 .بود شده گهده تعجب از چشاش
 کردب؟؟ کسخل عمر وا-
  بگم ستممیخوا یعهی نه+

 بمونی؟؟ خودت خونه میخواب ههوزم
 .نکردم فک به  حاال تا واال نمیدونم-

 .صداش،بود تو ذو ی یه انگار
 میکهی؟؟؟ فکر هم پی  زندگی به یعهی+
 .شاید-
 حتما+
 .میکهم مو سعی-
 .میکهی خوبی کاره+
 بریم پاشو-
 .حاال بودیم نشسته+

 .دادم تکیه  شون به و سرم و کردم حلقه بازوش دور مو دستا
 .میاد خوابم-
 جججان؟؟+
 میاد خوابم-
 .شته سره تازه+
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 کهم کار چی من خو-
 .بریم پاشو هیمی+
 .کن بغلم نمیخوام-
 .دارم آبرو ترکان عمو جلو من درسا چی یعهی إ+
 .درک به ای -

  گرفت پشت از و دستم من که ماشین سمته برم خواستم شدم بلهد
 .نکن  هر بابا اب+

 .رفتیم ماشین سمته هم با و کرد حلقه مدور دستشو
 .بود گذاشته و خیس چتر آههگ ماشین تو

 .بود دانیال عال ه مورد آههگ این
 .بود شده تهگ براشون دلم  د چه

 .دیگه نکن گریه+
 . حاالش خوبه این میگه چی وا

 .میزنه حر  خودش واسه
 چیه؟؟ میگی،؟؟گریه چی-

 ؟؟ ندارب مزمن درگیرب خود احیانا میگما
 .هام گونه رو کشید و باال آورد دستشو

 ..این+
 .بود خیس انگشت  نوک

 ندارب میکهم فکر که االن-
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  زد م هوعی لتخهد یه
 ؟ کردب؟ گریه چرا+
 .دانیاله ب عال ه مورد آههگه-

 .شده تهگ براشون دلم
 کرد عوض و آههگ و نگفت هیمی

 راستی+
 افتادم کارم یاده که بله بگم میخواستم

 نجا..ب-
 وگفت زد لتخهد یه
  بیا خونم تو مهمونیه فرداشب+
 حتما-
 میگم+
 بود معلوم زدن  حر  طرزه از
 . نه یا بگه دل دو که

 دادم فشار و گرفتم دستشو
 عزیزم بگو-
 .پیشم بیاب صتح از میشه+
 .حتما باشه ااااوم-
 .گفت و زد لتخهد یه
 .ممهون خیلی+
 .وظیفست انجام-
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  بود سکوت تو راه بقیه
  رسیدیم د یقه چهد از بعد و

 .خونه جلو
 بود خوبی ممهون،شب خیلی-
 .همین لتخهد یه
 .میشه تهگ برات دلم+
 نرم؟؟ میخواب-
  خهده با
 بخیر شتت+
 خدافظ-
  شدم پیاده ماشین از

 .دادم تکون دست براش در جلو
 .تو رفتم و

 .بود شتی عجب ااو 
 داشتم وژدان عذاب بدجور

 .بودم مجتور اما
 .شدن جارب اشکام مشکل  و مامانی یاده هب بازم

 کردم عوض و لتاسم و میکردم گریه همیهجورب
 .برد خوابم  بالفاصله و تخت رو رفتم و
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 راحتی لتاس یه و کیفم تو گذاشتم ساده بلهد ستز لتاس یه شدم پا صتح فردا
 .عمر خونه رفتم و زدم اسپرت و

 .رسیدم خون  به د یقه چهد از بعد
 .بود نزدیک هم به خیلی هامون خونه

 .اب خونه عجب اوه
 .بود باغ اطراف  و بود شیشه دورش تا دور

 .شد می وصل  رمز در یه به فرش  سهگ و
 .زدم و زنگ و جلو رفتم
  کرد وباز در د یقه. چهد از بعد
 گفت و زد گهده لتخهد یه دید و من و تی ولی بود عادب  یاف  اول

 .اومدب خوش خیلی خیلی سالم+
 تو ابی
 .ممهون سالم-

 بود بزرگی و  شهگ خیلی خونه
 کهیم؟؟ کار چی خوب-
 ؟ چی؟ یعهی+
 .اومدم مهمونی کاراب کمک واسه من خو..وا-
 خدمتکارا،انجام،میدن.بابا کن ول +
 ایول إ-
 رنگیه؟؟ چه امشتت لتاس+
  ستز-
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  آها+
 میگردم بر االن-

 خوابا اتاق از یکی تو رفتم
 . بود اتاق دیوار رو شیک خیلی که عمر عکس از

 .خودشه اتاق فهمیدم
 کردم عوض لتاسامو

 کردم تجدید و آرایشی و
 میکرد نگام لتخهد یه با عمر پایین رفتم

 شدب خوشگل  د چه+
 .خوشتیک خیلی هم شما و-

 لتخهد
 میومدن ها بمه دیگه د یقه چهد
 .میکردم نگاه بود شب برا که هایی خوراکی به و آشپزخونه تو رفتم

  فهمیدم میومد حال از که صدایی با که
 .اومدن ها بمه
 کردم علیک سالم همه با و رفتم

  بودند جدید هم ها بعضی
 .ایرانی ولی

 طوبی
 .هر*ق*ص و آههگ نوبته خب خو خو+
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  گذاشت سانسور بازب زد اههگ

 خیلی باهاش و وسط رفتن همه
 .یدندر*ق*ص باحال

 یدمر*ق*ص یاشار با رفتم مهم
 بفهمونم باهاش ممیخواست چون
 .نیست ومشکلی خوبه حالم
 .نپرسید سوالی هین اونم

 .باحال خیلی یدیمر*ق*ص باهام
 دستم ممه از یکی مر*ق*ص آخراب
 .رفت باال ها پله از و کهار کشیدم و گرفت

 .راهرو سمته رفت بود عمر
 گذشت؟ خوش نتاشی خسته+
 ؟ چی؟ یعهی-
 .تونر*ق*ص بود  شهگ+
 .بود باحال آره-
 یاشار؟؟ یا ق*صر*+

 گفتم داد با بود و ت 
 سرم زا روزم و شب شده که لعهتی توب فکر بتونم تا یدمر*ق*ص اون با من-

 .کهم بیرون
 .و،عاشقم،کردب زندگیم تو اومدب که تویی
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 دارم تو به که عشقی خاطره به تو خاطره به من
 . نیستم شاد دختر دیگه

 دروغ نتاید داشتم وجدان عذاب بدجور
 .بودم مجتور اما ممیگفت

 میکرد نگاه بهم فقط عمر مدت این تو
  و محکم،کشید دستمو اومد جلو که،یهو
 .سمته،دیوار کشید

  هم،بود روبرو صورتامون
 میکردیم نگاه اول،بهم

 .پایین انداختم و سرم بعد ولی
 .کرد بغلم محکم انداختم که همین

 درسا+
 ندادم جواب

 درسا+
 جان-
 .دیداش..دارم دوست خخخیلی+

 .دویونه ععاشقتم چیه دارم دوست
 .خودمی درساب

 گفتم دروغ بگم بزنم داد میخواستم
 و چشمم جلو میومد مامانی صحهه،ب اما
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 .موندم ساکت
 بزرگ وجدان عذاب یه و موندم من

 .نداره تمومی و ت هین که 
 .اومدیم در هم بغله از بعد

  باهمیم که گفت هم عمر،به اون،شب
 گفتن تتریک و شدند خوشحال کلی

 .عسل جز به
 و عمر به پوزخهد یه با سیاوشم

 .  میکرد نگاه من به هم گهگاهی 
 اجازه عمر از تونستم بازور
 .خودم خونه برم بگیرم
 .برد خوابم رسیدم که همین خونه رفتم

 شدم بیدار که صتح
 و خوردم چی یه

 .کهه باز و موهام فر خواستم ازش آرایشگاه رفتم
 .کرد  تول اونم ههک بزرگ فراب و

 .خونه رفتم شدو تموم کارم د یقه20از بعد
 .مالیم خیلی آرای  با پوشیدم خوب لتاس یه

 .غذایی فروشگاه توب رفتم و گرفتم تاکسی
 و گرفتم رو خوشمزه ناهار یه نیاز مورد وسایل
 .عمر خونه سمته کردم حرکت
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 .زدم و در زنگ و رسیدم د یقه چهد از بعد
 .میکهه باز این مگه بزن زنگ هی من حاال

 برم خواستم و شدم ناامید کم کم
 .جلوم اومد عمر پژمرده صورت شد باز در که
 سالم+

 مالید می و چشاش که حالی در
 .بفرمائید سالم-
 .نمیکردم  تول  خوابالوب  د این عشقم میدونستم اگه واب واب واب+
 .دید و من و کرد باز بازور و چشاش حر  این گفتن با
سا إ-  یاب بود شده تهگ برات خیلی دلم عزیزم اومدب خوش خیلی تویی در

 .تو بیا
 .آشپزخونه سمته رفتم بعدم و کردیم بغل و همدیگر

 میومد همرام پشت از  اونم
 خوابی؟؟ می ایهقد نمیشی خسته+
 ول  خوابو-

 .اپن رو نشست و بود حر  این گفتن حین در
 .مهه ندگیهز روز بهترین امروز که کن فکر این به-
 چرا؟+
 .بودید رو زیتا ب بانو شما دیدم که کسی اولین چون-
 .برامون میاد  لم لفظه چه اوهو+
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 دیگه دیگه-
 میخورب؟ چی ناهار+
 بیارن رستوران از میگم کن ول -
 .کهم درست میخوام خودم نمیشه نه+
  ورمه ستزب-
 پرویی چه زدم تعارفی یه من حاال+
 .کهی درست میخواب خودت شما دیگه نه-

 میشستم داشتم که ها کاهو اون از یکی بعدم
 .بیرون رفت آشپزخونه از خهده با و خورد برداشت و

 .و ت این نتود پیداش عمر دیدم کردم آماده غذاهارو همه
 .زدمی حر  تلفن با داشت و بود ستون روبروب اونجا پذیرایی تو رفتم
 .دارهن و تلفن کردن  ط    ده آ ا نه دیدم موندم د یقه چهد پشت  رفتم
 .بود شده فعال کردنم اذیت حس مهم

 .میکردم  ب*و*س یا میدادم  لقلک  هی و رفتم
 .بود باحال خیلی

 تلفن یناگهان حرکت تویه که بدم  لقلک گردنشو میخواستم دستم با اخرش
 گرفت پشت کمرمو،از و کرد  ط  و
 .باش عدی ب عوا ب مهتظر بکهی میخواب کارب هر بده،ولی انجام+

 .کردیم بغل همو بعد و گردن  دور انداختم دستم خهدیدمو
 .درکل بود خوبی روز روز اون

 .بود عالی چی همه
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 . میترسیدم بد چیزب یه از بازب اول از بود آروم نا دلم  فقط
 .بودم مجتور خب ولی

 بعد ماه ش 
. 
. 
. 
. 

  اومد سرم میترسیدم که چیزب از
 ریزب برنامه داره بگه بچیز من به ایهکه بدون عمر

 .میکهه عروسی برا
 .ساکت موندم ساکت فقط مهم

  من و بفهمه عمر بعدا ایهکه از میترسیدم
 .کهه رها و
 افتادم خواستگاری  یاده عروسی یاده با

 خواست ازم صهدلی همون رو
 .پیش  رفتم شت  بعد روز چهد من و
 .دادم م تت جوابه به  و

 . یتاریدم زیادب خیلی بارون شب اون
 .نمیکهم فراموش و ت هین

 خیلی عمر و من رابطه ماه ش  این تو
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 . شده خوب باهم
  تونستم من و داد بهم سیاوش که پولی با

 شده خوب تقریتا مامانیم دانیال واسه بریزم
 .بود

 .نمیشه مقاوم  تل م ل بدن  میگن دکترا ولی
 .بعد ایران بریم کن صتر تا کردم اسرار و عمر خیلی

 .کرد نمی  تول یول
 .ایهجا بودن اومده خودش خانواده

 .بیان نتونستن ایها دانیال ولی
 بود شده  شهگ خیلی تاالر تو رفتم

 .دادم تکیه به  و گذشتم داشت جالتی حالت که پلی از
 .بود  شهگی جاب  د چه
 عروسی االن و بودیم کرده عقد هم با  تل از

 .گرفتیم
 .کرد بغلم پشت از یه،نفر یهو اطرا ،بودم،که تماشاب محو

 عمر فهمیدم
 .همیم پیشه ابد تا دیگه.دارم دوست+

 زدم سرد یه،لتخهد
 .مرتته همه،چی که ایهجا-

 .خونه میرم من و ته،آرایشگاه،دارم که هم فردا پس
 .عزیزم باشه+
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 .کردم حرکت خودم خونه سمته پیاده و بیرون،اومدم باغ تاالر از
 دادم انجام مو کارا همه

  لتاس ایهه جلو دیگه بار هی و
 بودم دوخته خودم که عروسی

 .پوشیدم و
 عمر با فردا پس جدب جدب

 .میکهم عروسی
  هیمو ت کاش اب

 و سیاوش پیشههاده
 .کردم تول،نمی

 خوردم چی یه شام برا
 شدم می باید،بیدار زود صتح فردا چون و
 رو مونده عقب کاراب تا

 .میدادم انجام
 .نشستم تخت رو رفتم
 .داده اس عمر دیدم که کردم روشن و نت

 ختر؟ چه+
 .امان و امن چی همه سالمتی-
 .خوشحالم  د چه که نمیدونی+
 .مهم-
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 .دارم دوست+
 .میخواد،بخورمت مهی،دلم جذاب تو-
 لتخهد یه با

 گفتم چی من بتیهم واسیا
 .کردم نگاه گوشی صفحه به

 .بخورمت میخواد دلم گفتم واب
 فکر بدون چرا احمق دختره آخه پوو 

 .میهویسی میدارب بر
 نداد هیمی ولی کرد سهت عمر
 دادم فهمید،سوتی اونم

 .بخیر شب-
 .داد خهده عالمت

 میاد پی  نداره اشکال بابا+
 .بخیر شب میاد خوابم مهم چون ولی

 .خوابیدم رفتم بعدم و
 عمر پی  رفتم صتحونه صتح فردا

 .چی نمیدونم داشتم ترس چیزب یه از
 درسا+
 رسادد+
 چیه ها-
 .ها عروسیمون سالمتی به فکرب تو پکرب چرا+
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  عمر بتین-
 .باش داشته دوست و من فقط

 .باش نداشته دوس رو دیگه هیمکس
 یدب*و*س و برداشت میز رو از و دستم

 دوست،دارم تورو فقط که معلومه+
 .مهی عشق فقط تو

 زد لتخهد یه زدو دستم رو دیگه ب*و*س یه بعدم
 زد بودم عاشق  نم که چشمک یه و

 .بزنم دلم ته از لتخهد یه شد باعث که
 .شرکت رو،خوردیم،رفتیم صتحونه ایهکه از بعد

 من هم بود اب شددیشدده که کرده،بود درسددت اتا مه خودش،یه اتاق تو عمر
 .اون هم بتیهم میتونستم،اون،و

 .مهشی  شده،بودم من و
 .کارش همه و

 نشستیم حیاط میز و رفتیم عمر با شب
 میخورب؟؟ یچای+
  آره-
 آشپزخونه رفت و کرد ب*و*س و سرم شدو پا صهدلی از
 

 .کرده،بود گل کردنم حس،اذیت
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 .میاد داره دیدم که کردم نگاه یه
 .گوشم کهار گذاشتم و آوردم در گوشیمو

 . شده تهگ برات مهم دل عشقم ااااا-
 .که بیام نمیشم االن
 میکهم  ط  اومد اومد بتین

 .میز رو گذاشتم و گوشیم
 بود؟؟ کی+
 بله؟؟-

 و کشید کوتاه نفس یه باال گرفت سرشو
 .کرد نگاه من به بعد

 بودم داشته خودمونگه  بازور
 .نخهدم که
 بود؟؟ کی تلفهت پشته میگم+
 هیمکس-

 زد زل بهم فقط
 خهده زیر زدم دارم نگه خودمو نتونستم

 شدم پا صهدلیم رو از
 میخهدب؟ واسه،چی..نخهد+
 خیلی، یمیش غیرتی و تی-

 .میشی بامزه
 گذاشتی؟؟ سرکارم+
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 گفتم خهدیدمو
 آره-
 بخهدب بایدم بخهد ها+

 .دارم،هست خهده من گذاشتن سرکار
 .خونه رسوند و من خوردیمو و چاییمون

 .عروسیمون،بود فردا
  رفتم شدم زود،بیدار صتح

 .آرایشگاه
 .حر ،زدیم باهم کم یه و زدم زنگ عمر به راه تو

 .کرده،بود آرایشم ساده خیلی
  شد تموم کارم.گذشتو ساعت چهد

 پوشیدم کفشمو و لتاسم
 .شدم عمر مهتظر و نشستم
 شدب خوشگل خیلی+ طوبی

 همیهطور-
  فدات+
 بگو حست از
 .میمیدرم استرس از دارم-

 بیرون اومدم عمر ماشین بوق با که خهدیدیم هم با دوتا هر
 . زد ته،دل  از لتخهد دید،یه و من و تی عمر
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 گذاشته و روزگار علیرضا از من خانوم آههگ عمر توراه و. شدیم ماشین سوار
 .خونی،میکرد هم باهاش و بود
 عزیزم امشب شدب خانومی چه

 بریزم پات زیر دنیامو میخوام
 چشمات حد در زندگی میخوام،یه

 .بسازم دنیا از واست
 ......و

  تاالر رسیدیم
 .میکرد کار چی ایهجا این خدایه واب

 شد مین باورم
 گرفت بر از وجودمو تمام استرس و ترس

 .میگم تتریک سالم+
 عمر

 ممهون خیلی جان سیاوش سالم-
  اومدب خوش

 لتخهد یه
  میخواد فهمیدم حر ،زدن  طرزه از

 .بگه به  و چی همه
 شد دور اونجا از

 و کردم حلقه عمر دور،بازوهاب و دستم مهم
  کردیم حرکت هم با
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 .میشدیم رد اونجا از بایداول، که بود بزرگ باغ یه
 .شه خراب عمر پی  ت یورم نمیخواستم

 .شد می کل در ولی
 .بگم به  خودم بهتره پس

 عمر+
 جان-
 بود بازب یه ایها ب.همه+
  کرد مکث کم یه

 .داد ادامه راه  به بعد،دوباره ولی
 .دادم ادامه مهم و نگفت هیمی

  داشتم نیاز پول به+
 .بود شده مریض بزرگم مادر

 نداشت پول انیالد
 هر از بودم مجتور

 .بیارم در پول شده که راهی
 سیاوش مو   همون که

 ولت،کهم و کهم عاشقت گفت
 .میده پول بهم عوض در

 تونستم باهاش که پولی
 .نجات،بدم مرگ بزرگم،از مادر
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 شدب و عاشق،بشی تو که بود  رار
 .ولت،کهم من و

  نتونستم ولی
 .شدم عاشقت

 .شدب،همه،کسم
 .زندگیم دلیله شدب

 همه روز یه داداشت،عرشیا
 .فهمید چیو

 گفتم به 
 و گفتم تو به االن که و چی همه
 چیزب تا. کرد  تول عاشقتم  د چه که فهمید اونم
 .نگه بهت

 مخ وص جایگاه به برسیم مونده،بود کم
  ایستاد که دوماد و عروس

 .من ایستادن، لب  و اون ایستادن
 .شد جدا ازش من دست و کرد باز و بازوهاش

 .شد  ط  همه زدن دست
 .اومد عمر صداب فقط و
 .کهیم فک بیشتر داریم ت میم داریم شک ما-

ستادم من کردو حرکت خروجی دره سمته به و من از شد جدا بعدم  بی و ای
 .ریختم اشک صدا
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  شدند می کم رفته رفته مهمونا
 .عرشیا با بود مونده عسل فقط
 .بودنرفته، حتی عمرم پدر مادر

 .سمتم اومد عرشیا
 کن عوض لتاساتو پاشو جونم آجی درسا+

  میکردم گریه پرو  سمته رفتم بازور
 ساده اسپرت لتاس دست یه با و لتاسم و

 گذاشتم باز و موهام کردم عوض
 بیرون اومدم تاالر از

 کرد نگاه بهم پوزخهد یه با عسل
  ماشین نشستم،تو مهم رفت و کرد خدافظی و

 .میکردم هم ،گریه تو،راه تو،رف عرشیا
 .شدم نمی آشها هیمو ت،باهاش کاش اب

 میگرفت اوج گریم فکر هر با
 .نیاد در  هقم هق که،صداب کردم کهترل خودم

 .میومد در نمیتونستم،و،صدام جا بعضی اما
 .بود باشعور خیلی عرشیا

 .ادامه،داد راه  به و نگفت هیمی که
 (عمر زبان از)

  شد نمی باورم
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  همه،کسم درسا
 میکرد محتت پول،بهم خاطره به

 .فال و شد عاشقم میگفت که جمله اون انگار
 فهمیدم نمی معهیشو

 .شهیدم می. و پول فقط و
 خونه رسیدم موندم سرعتم آخرین با

 آبی شلوارب با ستز تیشترت یه با و لتاسم
  تو صهدلی رو و حیاط تو رفتم و. کردم عوض
 نشستم حیاط
 .شد نمی آروم فکرم

 عمر تو به لعهت
 .لعهت عاشقشی ههوزم که
 . شدم بلهد صهدلی از

 .بود اومده در اشکم
 .بودم ندیده و خودم اشک حتی،خودمم حاال تا

 .شدم عاشق  که من به لعهت
 .شد می همیهجورب،سرازیر اشکام

 .ریختم بهم و بود رو،میز چی هر و
 .شد نمی باورم
 . بده پس و کارش تاوان باید

 .بده سپ باید آره
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 داخل رفتم و زدم پس اشکم،و
 .گرفتم و،شمارشو برداشتم و گوشیم

 .خانم درسا بدب تاوان باید
 .برداشت بوق تا چهد از بعد

 (درسا زبان از)
 میخورد زنگ داشت گوشیم
 عرشیا

 بده جواب جان درسا+
 سکوت

 .ها ونمیده تلفهاش جواب کسی میاد بدش عمره+
 گرفتم و گوشی و زدم پس اشکام حر  این گفتن با

 بودم هل اونقد
 .گرفت خهدش عرشیا که
 الو+
 سالم-
 کجایی خوبی سالم+
 خونه-
 خونه بیا شو پا
 میام االن همین حتما باشه+
 زود-
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  میتیهمت+
 گفتم به  مون همیشگی عادت طتق

 ابد تا دارم دوست+
 .بیشتر من بگه همیشه طتق بودم مهتظر

 اما
 .خدافظ-

 شد سرازیر دوباره اشکام
 .وبارهد

 ...اما میگفت بهم همیشه شکست  لتم
 .عمر خونه سمته بره گفتم عرشیا به و.کردم  ط 

. 

. 

. 

. 

. 
 (عمر زبان از)

 .کردم  ط  و تلفن
 کرد گریه بود معلوم صداش از
 .گرفت درد  لتم.داره بغض ههوزم و

 میکرد گریه داشت من درساب درسا
 .گفت همیشه م ل که حر  آخر
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 ابد تا دارم دوست
 .عمیق زدم لتخهکه یه

 میگه راست و پاک دل  بودم مطمئن
 داشتم هد  یه من چون ولی

  نگفتم هیمی جواب  در نگفتم
 صداب.از نگفت هیمی و تی

 خیلی که گوشی پشت نفساش
 فهمیدم.رسید می گوش به آروم
 .میکهه گریه داره

 و کهم تحمل نتونم میترسیدم
 کهم خراب و چی همه

 .کردم زود، ط 
  کرد تار و دیدم جلو اشک هدوبار

 .بشه زیر سرا نداشتم ولی
 اومد  در زنگ

 و،بدون کردم باز و در اومده فهمیدم
 .داخل رفتم کهم نگاش ایهکه

  شهگی خونه چه+
 میکرد کار چی ایهجا عسل

 بدم و جواب  تهدب با خواستم
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 .بره ایهجا از  بگم و
 و میاد درسا االن ایهکه آورب یاد با که
 .شدم پشیمون میشه ناراحت سلع دیدن با
 .بود شده سهگ از دلم درسا کاراب با
 .بخوریم و بیارم چی یه تا رو،متل بشین اومدب خوش ممهون خیلی-
 اوکی+

  گذاشتم باز و ورودب در
 بیاد خودش درسا تا

 بشیهه متل رو تا رفت عسل
 و شدم مان  که

  سمته به و اون
 و من مخ وص همیشه که متلی

 .شوندمک برد درسا 
 .روبروش مهم و نشست

 بود دستمون تو مون کدوم هر چایی
 ومیدادم سواالش جواب سردب با
 اومد در شدن بسته صداب ایهکه تا

 .اومده درسا فهمیدم
 بخهد عسل+
 میگی؟ چی-

  بخهد گفتم و کردم اخم
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  و زد گهده لتخهد
 خاطراته از براش کردم شروع الکی مهم

  گفتم هام بمگی
 تهظیم جور یه صورتمو مهم میخهدید اونم

 بتین و خهدم درسا که کردم
  فهمیدم کفش  تقه تق صداب با

 .وایساده ما به پشت
 .خهدیدم بلهد بدتر

 (درسا زبان از)
  شدم وارد مهم و بود باز در
  رفتم کم یه
 دختر خهده،یه صداب یهو که

 .شد بلهد
 .شد بد حالم

  استقتال مهتظره من
 همیشگیه گرمه
 ....ولی بودم عمر

 کردم احساس لحظه یه
 اومدم اشتتاه
  نیست عشقم ب خونه ایهجا



 119 عشق ناکام

  دیدن با جلو رفتم
 و بودن هم پی  عمر و عسل

 ...میخهدیدن داشتن
 ...چرخید سرم رو دنیا
 ..نیست من عمر اون داشتم شک بازم
 خهدش شدن بلهد صداب با اما
 شد طر  بر بود شک چی هر
 مکه شک نمیتونستم مورد یه این به
 زیتاترین برام که صدایی این به

 ..بود دنیا آههگ
 ...کهم شک نمیتونستم

 برداشتم  دمامو وسست آروم
  بود گرفت بغضم

 کهم کار چی نمیدونستم
 نه یا بمونم اونجا بگم چی

 ..فهمیدم و چی همه عمر صداب با که
 بتر ایهارو بیا وایهستا اونجا درسا+

 .دارم کار عسل با من آشپزخونه
 ..کرد اشاره دست  توب استکاناب به و

 استکانا و رفتم جلو حرفی بدون
 . گرفتم دست  تو از
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 کن درست خوب چیزه یه شامم واسه+
 سکوت  انیه چهد

 ..برب میتونی
 میکرد نگاه. بهم بدب پوزخهد یه با عسل
 لتخهد یه با و رفت غره چشم یه بهم عمر

 .کرد نگاه عسل به
 دیگه ارب یه و  لتم غرورم شکستن صداب

 .شهیدم دلم ته از
 دارم میکردم احساس

 .سمه برام اونجا هواب و میشم خفه
  بخشی فقط که کوچیک  پذیرایی از
 به و اومدم بیرون بود پذیرایی  از

 .کردم حرکت آشپزخونه سمته
 اتفا ات آورب یاد با که میرفتم داشتم

 شد چی نمیدونم پی  د یقه چهد
 شتمدا رفت گیج سرم دوره چی همه و

  پشت از نفر یه بازوهاب که میوفتادم
 .شد مان 
 نتود عشقم آغوش این
 میشهاسم خوب و آغوش  من
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 شده؟؟ چی خواهرب جان درسا درسا+
 بود عرشیا

 بگم تونستم فقط
 بریم ایهجا از عرشیا-
 عمر ولی+

 همیهجورب اشکام کهم کهترل نتونستم دیگه
 بلهد صداب با شدو سرازیر

 میکوبیدم مشت سیه  به که درحالی
 زدم فریاد

 نمیخواد و دیگه،من عمر-
 نمیخواد و من دیگه عشقم
  باعث که بهم،میخوره خودم از حالم

 .شدم اتفاق این
 کسی عاشق که من به لعهت
 شدم

 حد در و من فقط دیگه که
 .میتیهه خدمتکار

 نمیکهم عوضت دنیا با میگفت بهم که کسی
 فروخت عسل به و من

 کرد خورد خدمتکار یه حد در و من دختره جلوروب
 ههههان؟ بمونم ایهجا میخواب بازم
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 گلوم کردم احساس که گفتم داد با چهان آخرب جمله
 میشه پارت سوزش از داره

 و شدم حال.بی کم کم که کوبیدم مشت سیه  به بس از
 کردم حس رو هوا رو موندم معلق فقط

 .هین دیگه و
 (عمر زبان از)

  رفت درسا
 دیدمیخه داشت عسل

 بود مخم رو خهدش صداب
 .شو ساکت+

  سکوت تو نیومد.ازش هین،صدایی دیگه
 بود

 درسا دادن حرص واسه فقط
 .میکردم استفاده ازش
 درسا،اومد بلهد داد صداب د یقه چهد از بعد

 پیش  برم پاشدم جام از
 .شدم پشیمون عرشیا دیدن با که

 میزد مشت عرشیا سیهه به همیهجورب
 گفته  نفسم،با که میزد و حرفایی

 .میگرفت
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 میگفت راست
 . میگفت که و چی هر
 کردم خوردش من

 میکردم نگاه به  داشتم
 و صورت  امون بی اشکاش

 .کرد می خیس
 .رفت حال از یهو که

 عرشیا که جلو برم خواستم
 کرد بلهدش و گرفت 

 .کرد حرکت بیرون سمته به و
 کردم؟ کار چی من جدب.جدب
 .کردم دخور و کسم بهترین غروره
 .روندم خودم از و عشقم

 بودم ع تانی بود پر دلم
  همه از درسا از خودم از
 .بودم کار طلب عالم و آدم از
 رو درسا ، عرشیا که این با

 .میدونست عامره م ل
 شدم حرصی و ع تانی دست  از بازم.ولی

 عمر+
 بیرون گمشو عسل-
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 عمر ولی+
 گفتم داد با
 .بیرون گممممشو گفتم-

 و برداشت و پوش  رو حرفی هین بدون
 .رفت
 ...نه یا بیمارستان برم بودم دل دو اول
 و سوئین سری  درسا آورب یاد با اما

  میدونستم چون برداشتم
 نگرانه عرشیا ایهکه خاطره به

  نزدیکترین و بیمارستان اولین سمته به و اون
 ..میتره
 نتود نیازب دیگه پس

  بزنم زنگ به 
 ..مروند اونجا تا خودم و

 رسیدم د یقه چهد از بعد
 کردم حرکت پذیرش سمته به و
 (ترکی زبون با)
 نتاشید خسته خانوم سالم+
 بفرمایید سالم-
 آوردین؟؟ مهتشم درسا اسمه به خانم یه ایهجا+
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 ؟ بودن؟ رفته حال از-
 بله بله+
 نیست اون اسم  ولی هست -
 چی؟ یعهی+
 لحظه یه-
. 
. 
. 
. 

 .شده  تت نیازب ادرس نام به دفتر تو اسمشون
 خوشحال هم من  انونیه زن درسا که فکر این با

 ..دلگیر هم بودم
 خانم همونه بله+
 .....اتاق...بخ -
 ممهون باشه+

 .اتا   شماره سمت به کردم حرکت
 دیدم اتاق در جلوب رو  عرشیا

 .میداد تکون پاهاشو کالفه که
 سالم+
 اومدب؟؟ چی واسه-
  داداش چی یعهی ووا+
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 ...نای زنم
 زد که دههی تو با که بشه تموم حرفم نذاشت
 ..شدم ساکت
  من رو ها مدت از بعد بزرگم برادر عرشیا

 فحشم م ل چیزه،بد یه حتی حاال تا که مهی رو
 ...دههم تو زد بود نگفته

 شده تو زنه که درسا حیفه حیف..ه -
 ..شده رو و چشم بی بدبخته یه تو عاشقه که درسا حیف

 ب؟؟کرد فکر چی تو
 ..بکهی باهاش رفتارب هر میتونی زنته چون
 ..بذارب براش که احترامی جا به م ال
 ..کهی خورد غرورش ها غریته جلو

 ..خونت سرور..خانومت از
 ..کهی فرض  خدمتکار دیگران جلو
 ایرانه خانوادش چون که نمیشه دلیل
 ..کاره.کارو و کس بی کهی فکر
 ..بکهی باهاش خواست دلت که غلطی هر
 ..عامر تورو،نمیشهاسم دیگه من
 ..میزدب دم ازش که عشقی بود این
 گفتی می میخهدیدیو تلفن پشت بود این
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 ..دارب دوس  شدب عاشق
 ..میزدب بهم که شتانه تلفهاب همون که یادته

 ..میگم اونارو
 او ......یه تو عاشق که درسا حیفه وا عا

 ...فال مهه اشغال مهه بگو داداش نک  خجالت+
 ..آدم بدترین من جهان آدم بهترین درسا اصال
 .دارمما غرور مهم نکهی فکر و ت یه داداش میگم

 که،زد رو حرفا اون درسا..بابا نه...دارم دل مهم
 ..فال و پول که حرفا همون همون

 ..نکهیا فکر..شکست غرورم..دلم،شکستا
 ...شد من زندگی وارد که درسا حیف.. حیف وا عا
 .ادامه،بدم تونستمن و گرفت بغضم دیگه

 .بود زده زل.چشام به و بود فقط،ساکت عرشیا
 .اومدیم خودمون پرستار،به صدایه با که

 (درسا زبان از)
 گلوم توب بدب سوزش با

 ....کردم باز و چشمام
 ..بود تار برام کم یه اول
  رفته رفته بعد ولی
 ..شد واضح چی همه
  داشت اتفا ات کم کم
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 .میومد یادم
 ...عمر رفتاره
 ..عسل هاب خهده

 ..من و عرشیا
 کرد تار و دیدم جلو بازم اشک

 بزنم و،صدا یکی میخواستم
 ..نتونستم کردم کارب هر

 ...کامال بودم الل،شده انگار
 ..میریختن هام گونه رو آروم آروم اشکام

 .....پشیمون،شدم عرشیا داده صداب با که پاشم میخواستم
 ..کرد می دعوا کسی با داشت انگار

 حرفاش شهیدن از بعد
 ..میکهه دعوا داره عمر با فهمیدم

  وا عا که میزد و هایی حر 
 بود من دل حر 

 (شده تو زنه که درسا حیف) جز به
 ..حیف چرا
 .بود زندگیم اتفاق بهترین شدن اون زن

 زد حر  عمر مکث یه از بعد
 ..میاورد درد به و  لتم هاش حر 
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  گفتم خودم با
 خدمتکارا م ل من با داره عمر االن اگه

 ...حقمه میکهه رفتار
 ..نداشتم و  حرفاشون شهیدن طا ت دیگه
 ...داشت اضطرارب خروجی دره یه که بود جورب یه من اتا ه

 ..بودند همونا لتاسام
 تو،دستم، سوزشه،بدب یه سرم،و،برداشتم سوزن
 ..شد ایجاد
 ..شدم بلهد تخت رو از بازور
 ..میرفت گیج سرم

 و تلو،رفتم تلو ربطو همین اما
 .خارج،شدم اتاق از

  خارج،شدم بیمارستان از سری 
 ...خونه سمته کردم حرکت

 سمته و اما،پشیمون،شدم
 ......کردم استانتول،حرکت پل

  و رسیدم د یقه چهد از بعد
 ..نشستم صهدلی همون رو
 ها حر  همون رفتارا همون آورب یاد

 ..حرکات
 اشک دوباره
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سته اه سته شدم خ سته،بودمن..خ  اعثب اومد که صدایی که میکردم گریه ش
 کهم تموم شد

 ..جان بابا نکن گریه دخترم درسا+
 هستید؟؟ خوب عمو سالم-
 میکهی؟؟ گریه چرا بپرسم میتونم شکر+
 کردم فکر دلیل  به حر  این گفتن با
 شد سرازیر اشکام دوباره و
 فضولیه دلیلم نکهی فکر و ت یه+

 و بشی آروم که میگم این واسه
 ..کهی تر و خوشگلت چشمایه کمتر

 ..سرده-
 .. ایق تو بریم پاشو پاشو+

 ..براش کردم تعریف و چی همه و رفتم
 نتود خوب ترکیم هم چون

  واسه ترکان عمو او ات بعضی
 .میگرفت خهدش زدنم حر  طرزه

  گرفت اوج گریم بازم آخرش
 بغل  برم گفت ترکان عمو که

  آروم یخیل و کردم پاک اشکامو مهم
 .بغل  رفتم
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. 

. 

. 

. 
 (عمر زبان از)

 .نیست.....بیماره،شماره،+داد با پرستار
 نیست؟؟ که چی یعهی خانم-عرشیا
 .بودن اتا شون تو االن همین

 کردند فرار انگارب+
 نتود خوب حال  اصال محترم آ اب بتیهد

 اما بودیم زده سرم به  بار دو ایهکه با
 داشتهد فشار افت بازم

 بود؟؟ زخمی جاییشون
 چطور؟؟ نمیدونم-
 .بود خون کوچیک هاب لکه مالفه رو آخه+

 دونفر اون به توجه بدون
 .شدم خارج بیمارستان از

 .شدم ماشین سوار
  درسا خونه سمته به و

 ..روندم
 افتادم درسا حر  یاده
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 .(همیشگیمون جایگاه سره میرم شم آروم بخوام اگه همیشه من)
 .چرخوندم تولاستان پل سمت به و فرمون
 .رفتم سمته،صهدلی به و کردم پارک و ماشین رسیدم

 .نتود اونجا کسی رفتم
 بپرسم ترکان عمو از رفتم

 .نه ایهجا،یا اومده که
 نتود اونم که

 .کشتی  سمته رفتم
 .کرده رو،بغل درسا عمو دیدم که

 م ل رو درسا عمو که میدونستم
 .میدونه دخترش

  شدم ع تانی ولی،بازم
 .کردم شوننگا اول
  که این واسه ولی

 نشه خورد ع ابم بیشتر
  صورتم رو بار چهد دستامو
 .کردم پو  و کشیدم

 .اومد عمو بغله از
 زد لتخهد یه
 .بود ریخته لتخهد اون تو و  غماش کله که
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 .امهه جاش و خوبه حال  شدم مطمئن و تی
 .شدم دور اونجا از

 .کردم حرکت خونه سمته به و شدم ماشین سوار
 ..میکردم فکر هم  راه تو

   دم،چیه وا عا جدب
 ..یهو دل،شدم سهگ این، د چرا،یهو

 ..بود خوب چی همه یهو شد چی
 ..نتود ایهطورب کاش اب

 هم کهار و،درسا من االن اگه،نتود
 .داشتیم  شهگی خیلی زندگی یه
 تلخ،زدم لتخهد فکر،یه این با

 و گذاشتم پارکیهگ تو  و ماشین
 .حرکت،کردم خونه متهس وبه پیاده،شدم

 .درسا با دارم خاطره خونه این تو  د چه
 .چی همه از گرفت درد دوباره  لتم آوری  یاد با

 .خسته،شدم،دیگه
 ..خسته

 و کردم عوض لتاسامو و خونه تو رفتم
 .خوابیدم

 (درسا زبان از)
 .بودم آورده وا عا،کم دیگه
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 کهاره، شتمو و روز تموم ک من
 .بودم عمر
 . نشسته،بودم وتهها تک ونهخ تو حاال

 .همونه زدم حر  دانی دیروز،با
 .اصال،زنگ،نمیزنه که اون

 .به  زنگ،بزنم من ایهکه نه
 باهاش شرایط این تو که بهتر همون
 .نزنم حر 
 کردم جم  شکمم وتو پاهام دوباره

 .کردم فکر وعمر خودم به و
 .خاطراتمون به

 اومد ذههم که،به چیزب اولین
 .بود عرشیا با ممال ات اولین

  عرشیا و عمر و من که
 شاپ کافی یه تو

 .بودیم گذاشته  رار
 کاراش دسته از روز اون  د چه

 .حرص،خوردم
 .کردن باز راشون اشکام دوباره

 زدم خونه از پوشیدمو چی یه
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 .بیرون
 کردم روب پیاده کم یه

 هم لحظه یه واسه حتی
  بیرون فکرم عمر،از

 .نمیرفت
  رفتم قیممست و خونه اومدم

 .خوابیدم
 

 ....صتح....
 .عالی چی همه خوبه لتاسم خوب 

 .رفتیم که بریم خوردم هم،که صتحونه
 ..شرکت رفتم

 داشتم استرس هم عمر با شدن روبرو از
 .میترسیدم هم

 همیشگیم جایگاه سره نشستم رفتم
 .عمر،بود اتاق تو که

 .شد باز در و موندم د یقه چهد
  اومد عمر اه

 .در جلو رفتم و ایستادم
 ..اما

 شد وارد عرشیا
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  سالم+
 سالم،عمر،کو؟؟-
 .خوبم مهم ممهون+
 کو؟؟ عمر میگم-
 هیمی،بابا+

 من اتاق تو رفت
 .کردیم عوض و جاهامون

  یه نتود راضی عمر حتی دیگه
 .بتیهه و من هم لحظه

 کردم دوباره،بعض
  دیگه سرب این اما

 .بریزه اشکام نذاشتم
 .نشستم جام وسره رفتم آروم و

 دیدم د یقه چهد از بعد
 و عمر اتاق رفتم،تو نمیشه
 .شدم وارد در بدون

 کرد اخم من دیدن با
 کردب؟ اتا توعوض چرا+
 مدیرم خودمه شرکته-

 ومیکهه خواست که هرکارب دلم
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 .بیرون بفرما حاال
 .دیگه،نمیشهاسمت-
 سالمتی به+
 نیستم عمر این عاشق من-

 ندارید ارزش برام شما دیگه پس
 .این نه بودم دیگ عمر یه عاشق من

 بیرون برو چه من به+
 زدن در بدون ضمن در
 اتاق وارد  تل از هماههگی و

 .نشو
 میکهم تاکید

 .ب ش ب م ن اتاق وارد
 شی؟ راحت کهی اخراجم چیه نظرت-
 هستم فکرم اون در+

 دیگه،شکست باره یه  لتم
 .حرف  از

 ایستاده جلوم که کسی این
 .فقط تس مرده،غریته یه
 دارم کارت ظهر از بعد راستی+

 .خودم خونه بیا
 .بودم زده زل به  فقط
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 چشم تو چشم
 اومد جلو سمته به اون که
 رد،شد کهارم از و

 گفت و کرد باز و در
 سالمت به+

 .رفتم آروم خیلی
 (عمر زبان از)
 

 رفت بیرون حرفی هین بدون
  سمته اومدم و بستم. درو رفته  از بعد مهم

 کردم نگاه ونبیر شیشه
 ..اما،نشد بیفته سرم از درسا فکره تا

 میکردم امتحان  داشتم فقط من
 ..میده نشون واکهشی چه بشیم جدا بگم که
 ..باشه عاشقم ههوز اگه

  میکهم فراموش و چی همه
 .میدم ادامه زندگیم به و

 خورد زنگ گوشیم
 بله+
 عمرنیازب آ اب سالم-
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 بفرمایید بله+
 میشم مزاحم....وزارت از-

 نام به خانوم و شما ا امت
 میشه تموم داره مهتشم درسا
 ..لطفا

 .خدافظ ممهون شدم متوجه بله بله+
 .نداشتم حرفاشو حوصله

 کجاب و این وضعیت این تو حاال
 ..بذارم دلم

 .اااااوووو  
  و سرجام نشستم رفتم

 .کردم رسیدگی کارام ب ادامه به
  ممیترد باید بردم رو مدال این از بعضی

 میدادم نشون عرشیا به
 گذاشتم گوشم تو ههذفریمو از یکی

  و نترم و گوشیم دیگه که
 از زد زنگ کسی اگه

 بدم جواب طریق همون
 بود باز در رفتم

 ..شدم وارد در بدون
 دیدم که اب صحهه با
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 شدم ناراحت
 درسا اتاق تو

 ..بود کرده بغل رو درسا عرشیا
 ... برادرانست خواهر حسشون میدونستم

 ...بازم اما
 بزنم حر  که کردم تر لب
  نتونستم اما

  کردم صا  صدامو د یقه چهد از بعد ولی
 ..برگشتن دوتاشون هر که
 اومدب خوش که بیا بیا تویی داداش إ+
  کشید خجالت که بود معلوم درسا ب چهره از

 مهم نشست جاش سر رفت
 ..نشستم  ها صهدلی از یکی رو رفتم

 إ تو دسته تتهدادس این عرشیا میگم-
 .هست  کشا همین تو آره+
 این با دیدم کردم ریزب برنامه-

 ...میخوره بیشتر تیپه
 میگیا راست آه+

 بیارم دونه یه وایسا
  آورد در کشا از یکی و رفت
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 .دست  تو انداخت و
 چطوره؟؟-
 خوبه خیلی مدل  عالی+
 کشیده طرحشو سیاوش- 

 اخمام سیاوش آورب یاد با
 هم تو رفت

 نیست خوب اصال میکهم فکر که ناال+
 تو دارب مزمن درگیرب خود وا-

 میگه چی درسا بتیهم وایسا
 ..نیست یعهی نیست خوب میگم بده نظر درسا نمیخواد+
 بابا برو-

 درسا درسا
 شدم خیره میز رویه دکورب مجسمه به فقط
 بود درسا به حواسم چشمی زیر
 برداشت میز رو از و سرش که

 و کرد اشاره دست  تو دستتهد به لتخهد با عرشیا
 ..داد نشون و الیک عالمته انگشت  با

 ..داد نشون و الیک و زد لتخهد یه هم درسا
  انیه چهد از بعد

 درسا
 میاد دستت به خیلی*
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 فدات عرشیا+
 درسا لتخهد

 اونجا از و کهم تحمل رو اونجا نتونستم
 .زدم بیرون
  ه..میکردم حسودب خودمم برادر به حتی دیگه
 ..ندیدم رو درسا و عرشیا اون از بعد دیگه

 خونه رفتن وهمه شد ظهر از بعد ایهکه تا
 .هاشون
 ..داشتم استرس

  کهه  تول درسا میترسیدم
  ترین ترسهاک و بدترین به من و

 .بودم مجتور اما بتازم زندگیم شرط
 دیدم آسانسور تو رو درسا رفتن مو  
 کرد نگاه فقط حرفی هین بدون

 بود چی همه کیهه و غضب نگاه 
 (درسا زبان از)

 .زدم و اسپرتم تیپه ترین  شهگ
 .گرفتم تاکسی یه و

  د یقه چهد از بعد
 مکان. بهترین یه
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 .رسیدم زندگیم
  شهگترین عمر خونه
 .بودم دیده که بود اب خونه
 آروم خیلی رفتم جلو

 که بودم داده  ول خودم به
 بیاد اشکی نه دیگه

 .بشکهه غرورم نه
 بشم سهگم دل اگه حتی

 .بشم خورد دیگه نمیذارم
  رفتم جلو آروم

 .. زدم و در زنگ و
 اومد د یقه چهد از بعد
 کرد باز و در
 زدم تلخ لتخهد یه
 سالم+
 تو بیا-

 باشم خوب باهاش میخواستم دیگه
 .بیاد رحم به دوباره دل  تا
 ها واجته سالم جواب-

 هیممی نگفت هیمی
 توام با ا ا هوووب-
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 .شدم ساکت کرد که یاخم با
 شدم ناراحت

 .نمیشهاسم و این وا عا دیگه
 .متل رو نشست

 میکرد بازب اش حلقه با و
 .داشتم هراس شدت به سرم توب اومد که فکرب از

 روبروش نشستم
. 
. 

 د یقه چهد از بعد
. 
. 

  آورد در دست  تو از رو حلقه
 بازب باهاش انگشت دو با و

 .کرد
 بمونیم جدا هم از بیا+
، 

 .دومونه هر صالح به این
 

  شد نمی باورم
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 دنیا شوک بدترین
 .شد وارد هم به

 داشتم و چی هر انتظار
  ورت بازور و بغضم این جز

 .دادم
 کاش اب..کاش اب
 ..که نمیدادم  ول خودم به

 .نکهم خورد و غرورم دیگه
  بودم مجتور

 .بودم داده  ول خودم به من
 لرزون صداب با و بستم چشامو

 .بمونیم جدا باشه-
 .میز رو حلق  کهاره گذاشتم و حلقم و شدم پا و

 میکرد خفم داشت بغض
 .کردن پیدا و راهشون اشکام آروم عمر به پشت

 .نشه بلهد صدام تا دادم  ورت و دههم اب
  کردم حرکت خروجی دره سمته به آروم
 .پیشم اومد عمر

 (عمر زبان از)
 ... کرد  تول

 ..نتود این من ریزب برنامه
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 نداره امکان
 ..بود امتحان یه فقط این

 ..امتحان یه
 ..بمونیم جدا گفت اما
 نمیزدم و حر  این کاش اب

  بگم و بزنم داد میخواستم
 .کردم غلط

 ..اما
 .غرور این به نعلت..نعلت.....اما

 کردم حس و وا عی شکستن
  دیدم اومدم خودم به

 .بره بیرون میخواد و خروجی دره پی  درسا
  برگرد بگم نمیتونم  لحدا اگه
 میتونم هم ذره یه واسه آخرب دمه
 بذارم کهار و لعهتی غرور این

  کرد نگاهم برگشت پیش  رفتم
 ..بود بارونی خوشگل  چشماب

  میگفت حسی یه....  کردم بغل 
  و بوش وجودم تموم با..آخریه

 .کردم استشمام
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 میکهه گریه فهمیدم سیهم لرزش از
 آوردم باال سرشو

 زدم تخهدل یه
  کردم پاک اشکاشو و

 هین بدون اون شدیم جدا هم از
 ..رفت حرفی

 ...کردم گریه زار زار در پشت و بستم و در
 ...نمیزدم و حر  اون کاش اب
 ..کاش اب

  میکردم گریه بلهد
 .میشکوندم میومد جلوم چی هر و

 ..شد تموم دیگه
 ..مرد سابق عمره

 ....همیشه برا شکست
 . شد تموم
 ...تموم

 (درسا زبان از)
 بود غروب به نزدیک

  هم پشت هام گریه
 ..کردند می خیس و گونم
 .. شد تموم عمر و من رابطه همیشه واسه
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 .میشد بلهد گریم صداب و میوفتادم خاطراتمون یاده
. 
. 
. 

 و دادم ان را  شرکت از صتح فردا
 ..کرد  تول حرفی هین بدون عمر

 عمر پی  رفتم شرکت از رفتن مو  
  حرفی هین دونب

  پیش  رفتم
 .جمله یه فقط

 ..داشتم دوست
 سرش از ب*و*س یه و

 ..اخم یه فقط عمر اما
 کمتر نه بیشتر نه
  داشتم عرشیا به امید یه
 ..زدن  حر  با که

 ..داره نگه و رابطمون بتونه
 ..موند ساکت فقط اما

  کردم روشن نتمو خونه رفتم
 اومده پیام یه عمر از دیدم که



 149 عشق ناکام

 ..کردم ازب سری 
 موزیک یه

 ...بود نوشته زیرشم
 .....تو به دلم حر )

 نمیتونم رو در رو چه گر
  ب همه آههگ این اما بگم

 ...میگه تو به حرفامو
 که جا هر امیدوارم

 ..(باشی شاد هستی 
 ..کردم باز و آههگ

 ...بود شده بد حالم،دیگه 
 بود  شهگ خیلی آههگ 

 یربام خواجه  احسان از میاد روزب یه
 ..میخوندم و پیام  و میدادم گوش
 وجوده با فقط من نفهمیده ههوز لعهتی

 .....شادم اون
 ..حموم رفتم و کردم پاک و اشکام

  بود بد ذره یه حالم اومدم در
 ..داشتم درد سر و

 شده طتیعی برام ها گریه و رفتار این دیگه
 .بود
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 ..الهام به زدم زنگ
 ..میکرد آرومم همیشه

 نتونست اصال سرب این اما
 ..کرد اعترا  خودش آخرش و

 آروم و من میتونه که کسی
 ....کرد ترکم همیشه واسه کهه

  کردم گریه بس از دیگه
 .....بود شده خشک اشکام

 این آخره کهه خیر به خودش خدا
 ......و اتفاق

 (عمر زبان از)
  شد تموم+

  چی همه
 میره داره همیشه واسه دیگه
 شدم عاشق  چرا

 نرسیدیم بهم بقیه م ل ما راچ اصال
 ..داشتم دوست  من من

 ..شد می چی
  افتاد نمی اتفا ایی هممین

  آدم بمه م ل ما نتود اگه
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 میکردیم زندگیمون داشتیم
  من من

 نتونستم گریم گرفتن اوج با
 ...بزنم و حرفم ادامه

 کرد بغلم مادرم
  عمرم پسرم-

 کردم بلهد و سرم
  مهی  ویه پسر تو-

 یهجوربا نتیهمت
 مامان نیستم دیگه+

 .نیستم هیمی دیگه
 .نیستم هیمی درسا بدون من

 بودب عاشق  وا عا اگه-
  تو غرور فال و برو اون سره

 نمیکردب انتخاب
 میگفت جدب. میکهم فک که االن

 بود چیزب بهترین دورب این-
 میخواستید شما االن که

 مدت،طوالنی یه از بعد
 ....برو،سراغ 

 عاشقشی بگو به 
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 بده اتفا ات ب همه کردن فراموش با التته
 ..گذشته

 کهید شروع نو از
 خوب خو+
 باش راحت عزیزم حرفتو،بزن-

  داشتم بغض
  گفتم اما
 چی؟؟ کرد ازدواج اگه+
 بازم حر  این گفتن با

 باریدن اشکام
  و زد لتخهد مادرمه

 میکرد نوازش و سرم که حالی در و
 گفت

 زدب حر  اشباه که بارب آخرین نمیگی مگه-
  ابد تا داره دوست گفت

 .عاشقته
 آره+
 پس؟؟ گفته دروغ-
 من به و ت هین درسا نه+
 نگفته دروغ موضوع اون از غیر به
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 میگفت رو جمله این و تی حتی
 و صدا ت اما چرا نمیدونم

 وجودم تمام با شو راستگویی
 .کردم حس

  چون نمیکهه ازدواج پس-
 ؟ چی؟ چون+
 داد دامها و زد عمیق لتخهد یه
 .اااابد تا داره دوستت-

 روش و گفت محکم ابدشو
 .کرد تاکید

 و کردم و،پاک اشکام
  زدم لتخهد

 .کردم ب*و*سو مادرم و
 میکهی خوبم همیشه که مادر مرسی+
 لتخهد یه
 وظیفمه انجام-

 که میکردم حرکت در سمته داشتم
 برگشتم مادرم صداب با
 پسرم عمر-
 جانم+
  باشه یادت-
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  تو مهتظره درسا اگه
 اون مهتظره هم تو و

 نره یادت و ت یه
  مهتظره ایهجا مهم

 شورم و شر پسره همون
  بودم

 .آروم و خجالتی پسره این نه
 گفتم و زدم لتخهد یه
 نه که چرا درسا وجود با+
 .پهاهت و پشت خدا برو عزیزم برو-

 آوردم در گوشیمو و بیرون زدم ازخونمون
 بودم نیاورده ماشین چون

 .خونه سمته کردم حرکت دهپیا
 گرفتم رو عرشیا شماره

 داداش جونم+
 دادب؟؟ انجام کارارو سالم-
  شد تموم آره+
 .خدافظ میتیهمت شب باشه-
 ... ط  و

 ..بعد هفته یه
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. 

. 

. 
  موهام عالی چی همه خوب
 ..خوبه خیلی

 ..بریم
 ..بتیهم عمرو  راره هفته یه از بعد امروز

 ..دیدم رو وطوبی عرشیا فقط هفته یه این تو
 ..همین

 ..بودم نیومده بیرونم خونه از
 ..استانتول پل سمته کردم حرکت پیاده
  رسیدم د یقه چهد از بعد

 هوا بود پاییز اواخر چون
 و بود سرد

 بود پوشیده پالتو خودش برا کس هر
 ..صهدلی همون رو نشستم رفتم

 باهاش زندگیم ن ف  اندازه به که صهدلی همون رو
 ...داشتم خاطره عمر با

 اومد د یقه چهد از بعد
 سالم+
  سالم-



wWw.Roman4u.iR  156 

 

 .میشهوم+
  دیگه روز چهد ا امتت-

 میشه تموم داره
  تمدید و خودم ا امت من

 .کردم
 دیگه روز چهد لغو تورو اما
 ولی+
 که نداره ولی-
 نیستی دیگه شرکت تو

 نیست که هم اب مسابقه
 .نیست موندنت واسه دلیلی پس

 .کن جم  وسایلتو بگم خواستم
 گفت و کرد بهم غمگین نگاه یه
 هستی که جا هر+

 باشی خوشتخت کی هر پی 
 کردم نگاه  فقط
 بود کرده اخم

  داره بغض فهمیدم
 رفت پاشد اب دیگه چیزه هین بدون

 .میکردم نگاه فقط خالی  جاب به من و
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 .شد تموم دیگه
 

 .بودن کرده باز و خودشون راه بازم اشکام
 خونه رسیدم د یقه چهد از بعد

 موزیکی کردم که کارب اولین
 کردم پلی و بود فرستاده برام عمر

 کردم همخونی باهاش و
 میدادم باریدن اجازه اشکام به و
. 
. 
. 
 نریزه برام دلت دیگه که میاد روزب یه)
 .پاییزه چهد من تولده نیاد یادت که 

 خوشتخته دیگه یکی کهاره ما از کدوم هر
 سخته هردومون اسهو باورش امروز که چیزب

 نیافتیم هم یاده بارم یه سالی میاد روزب یه
 نخوایم چیزب هین فراموشی جز گذشتمون از
 شه رد میتونه خاطراتمون ما فکر تو از

 شه بد حالمون لحظه یه حتی ایهکه بدون
 میشی بلد و خاطراتمون به نکردم فکر

 میشیم رد ساده هم کهار از همو میتیهیم
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 نابودم تو بی میگفتی من هب انگار نه انگار
 بودم عاشقت روزگارب یه انگار نه انگار

 احساسیم غر ه که جا یه اونم همو میتیهیم
 میشهاسی همو بگی نتاید باشی کی هر با

 نیایم هم سمته لحظه یه حتی ایهکه براب
 .(سالم بدون خدافظی بی میرم و میرب

 زمانی چه بستم و چمدونم زیک آههگ پایان با
 ورودم واسه کردم شباز بود

 بخونه اول از گذاشتم و آههگ
 ..تمام و کردم جم  وسایلمم کله

 «عمر»
 بودم داده ترتیب مهمونی یه شب

 ..گروه ب ها بمه با خودمونی
 و زدم خوب تیک یه و خونه رفتم

  شدم ها بمه مهتظره
 ... بود غروب7 ساعت

  فهمیدم ماشین. بوق صداب با
 .دهاوم درسا و عامره با عرشیا

 .استقتال تا حیاط تو رفتم
 گلم داداش سالم+
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 کوچیکه آجی به سالم-
  کردیم بغل همو و
 . دیدار از بعد و ب*و*س و

 .عرشیا با تازه
 .بود کرده اخم درسا

 کرده کردم،بغض احساس
 .داره نگه و بغض  تا کرده اخم و

  میکردم نگاه بهم فقط
   توجه بی من
 نیاوردم طا ت اخر اما

 .دمکر ونگاه 
 خدایا آه

 .مهه ب درسا این
 نداره امکان

 و بود  رمز چشماش
 بود افتاده گود چشماش زیر

 .بود شده سفید کامال رنگ  و
 التته جون  از دور

 .ها مرده م ل جوریی یه
 کرده گریه  د چه فهمیدم چشماش از

 ...اما
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  از چشم عسل صداب با
 کردم نگاه عسل به و برداشتم درسا

 همگی سالم،به+
 .اومدب خوش خیلی عزیزم سالم-
 .کردم ب*و*سگونشو،یه، و

  پاییدم درسا چشمی زیر
 .بود شده خیره عسل به حسرت با دیدم که

. 
 . 

  درسا و بودند ساکت همه خالصه
 بود شده خیره جا یه به فقط
 .اومدن مهمونا ب همه و شد شب

 خیره جا یه به درسا فقط مدت این تو
 بود شده

 ودب شده عجیب حرکات 
  یه به فقط و نمیزد حر  اصال

 ..بود شده خیره جا
 ..زد زل من به که بار یه حتی

 حالت  که به  زدم لتخهد
 ..ال ل بشه عوض



 161 عشق ناکام

 بود زده زل فقط ولی
 اب خهده نه
 اب گریه نه

 داشت حالت سه چهرش
 بغض،کیهه،حسرت

 ...همین
 ..شد نفرب دو هر*ق*ص مو  
 ..جلو اومد عسل ک درسا سمته رفتم

 عمر؟؟ مستر میدید ر*ق*ص تخارهاف+
 کردم درسا به نگاه یه

 ..بودیم چشم تو چشم
 پیشههاد بهم عسل ایهکه آورب یاد با لحظه یه

 گرفت خهدم داده ر*ق*ص
 ..حاال ولی میدادن ر*ق*ص پیشههاد مردا  تال

 اومد پوزخهد یه فکر این با.. مسخرست
 .....لتم رو

 زدم اون به کرد فک درسا..نتود حواسم
 ..خدا نه واب

 عمر+
 ..ها ها-
 کرد اشاره ر*ق*ص پیست به
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 باشه باشه آها-
  رفتم جورب گرفتم دستشو

 ...بشم رد درسا جلوب از  شهگ که
 چشمی زیر و یدمر*ق*ص جلوش به

 ...کردم نگاه 
 ..بود همیهجورب نگاه 

 ...جلو اومد  دم یه و شد بلهد جاش از یهو اما
 ..وایستاد اما

 ..بود درسا رو چشام جفت دیگه و نمیکردم هنگا عسل به اصال
شماش اون اما ستم رو فقط چ شت از که بود د سل کمر درو پ  شده حلقه ع
 ..بود

 اشکاش یهو که بود طور همون نگاه 
 ..کرد می خیس هاشو گونه درپی پی

 ..بکشم نفس نمیتونم میکردم احساس
 عرشیا به کرد. برخورد که رفت عقب عقب

 ودب وایستاده پشت  که
 خورد تکون یه عرشیا

 ...  درساء دید بعد و
 دستی  بغل از 

  میکرد صحتت باهاش داشت که
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 .درسا سمته اومد و کرد خواهی عذر
 چی فهمیدم نمی بود بلهد موزیک صداب چون
 ..میگه به  داره

 ..میکرد ریزش پی در پی همیهجورب درسا اشکاب
 نمیداد جواب اما میکرد صداش عرشیا

  ما به رسید گرفت و نگاه  رده
 ..عسل و من به

 ..کردم نگاه عسل به سری  من
 ..کرد کار چی عرشیا نفهمیدم

 که کردم نگاه   انیه چهد گذشت از بعد که
 ....کرده مشت و دستاش دیدم

  کردم نگاه درسا به
  بود ما به پشت 

 بود؟؟؟ شده ایهطورب امشب چرا این
 میکرد حرکت خروجی دره سمته به داشت

 ....میرفت راه تلو تلو  اما
 .. بود کرده نگرانم

 ..شم بیخیال  نمیتونستم
 و شد تموم آههگ
 یاشار سمته رفت سرد خیلی عسل

 بود اومده بود روزب چهد که
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 ..بزنه ترکیه تو کاراش و شرکت به سر یه تا
 نتود درسا اومدم خودم به

  بیرون رفتم خونم از سری 
 ...نتود گشتم و حیاط

 ..خون  سمته رفتم ماشین با
  بود اونجا
 پیش  رفتم
 نمیزد حرفی هین

 ..نگرانت رفتی کجا+
 ..شد خفه دههم تو صدا کرد که کارب با

 بعد روز سه
. 
. 

 درسا زبان از
. 
. 

 .داشتم پرواز ظهر از بعد امروز
 ...ندیدم  دیگه شب اون از بعد

 ...سپرد عرشیا به کارامم
 که بودم دلگیر طرفی یه از
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 نمیتیهم و مرع همیشه واسه
 واسه خوشحال هم طرفی از

 .ندیدم  ساله دو که اب خانواده دیدنه
 داشته  نگه واسه و کار آخرین گفتم شب اون

 ..بدم انجام
 .بودم  انونی  زن التته..بودم مجتور

 ...برم گفت و اومد فردایی  اما
 خونه از و برداشتم و چمدونم

 .زدم بیرون
 .داشتم ها خاطره که اب خونه از

 ...عمر با باهاش 
  شدم عرشیا ماشین سوار و کهدم دل بازور

 برداشتی؟ و چی همه+
 ..برو آره،-

 .کرد حرکت و چرخوند و سوئین اب دیگه حرفه بدون
 .رسیدیم فرودگاه به ساعت یه از بعد

  که اومد صدا ولی شدیم مطعل.اب د یقه چهد
 میکهه حرکت، داره ایران هواپیماب

 میشه تهگ برات دلم جان درسا برو+
 مرا ته.. مرا ته مهم-

  دادم ادامه و دادم  ورت بازور و بغضم
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 .باش عمر مرا ته
 ..زد غمگین یه،لتخهد

 بتیهمت بازم امیدوارم باشه+
 نمیتونستم داشتم که بغضی با دیگه

 کهم صحتت اون از بیشتر
 .خدافظ-

 .لتخهد یه فقط
 .ایران رسیدم ساعت چهد از بعد

 خاطراته به مفکر تمومه راه تو
 ...بود ترکیه به رفتهم مو  

 .سراغم اومد دانیال فرودگاه تو
 ...خونه به رسیدم

 دوباره دیدارب و فال و گریه کلی
 ..اتا م رفتم همه با

 بود نشده عوض هیمی
 ..همین بود دیوار به که من از عکس  اب یه جز

 ..بود شده شکسته  د چه مامانیم
  پرسیدن عمر از

 ..ا امت و کهم بهونه کارشو مشد مجتور مهم
 .نگفتم بهشون آمده پی  اتفا ات از حرفی هین
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  نده سوتی گفتم عمر تلگرام،به از
 .باشه گفت فقط و

 ..شد تموم دیگه
 ..کهه وصل عمر به و من که چیزب هر

 ..نیست دیگه
 ایهکه اونم چیز یه فقط
 ..نگرفتیم طالق هممهان عمر و من

 و من دیگه عمر که فایده چه ولی
 ...اب دیگه و ت هین واسه نمیخواد

 ختر بی هممهان من و میگذشت روزها
 ..عمر از

 ..شاده جون  عسل با دیگه االن حتما
 تلگرام تو رفتم کردم روشن نتمو

 بود داده اس عرشیا
 مارو کردب فراموش چطورب؟ سالم+
 بابا نه ممهون سالم-
 ممهون خوبه عمرم+
 هدیگ باشه خوب بایدم معلومه ه -

 .میکهه و کیف  جون  عسل با و ونمیتیهه من
 .ناراحت استیکر یه و ایهجورب نگو+
 ایهه؟؟ غیر مگه-
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 .باب شدم مزاحمت بتخشید+
 *عمر*

 درسا از که میشه روزب چهد
 ..خترم بی

 زندگیم تموم..نیست خوب اصال روزم و حال
 .شده

  درسا ب.خونه.. خونه...  شرکت
 ..همین

 کردم روشن نتمو
 بود داده اس عرشیا

 سالم+
 خوبی؟ سالم-
  داشتم االن همین فدات+
 .میزدم حر  درسا با
 .کن فوراد پیامارو تمومه االن همین-
 .باشه+

 .توروخدا و پیاماش داره خهده
 صورتم و کردم زنونه صدامو

 گفتم کج و
 میکهه و کیف  جون عسل با
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 ...جون آره
 شده تهگ براش دلم  د چه...او 
 .میکهه نابجا ت ضاو چی اون ولی
  عسل با و رابطم اون از بعد من

 .کردم  ط 
 همیشه واسه حرفی هین بدون اونم
 .انگیلیس رفت
 .....ب دختره میگه چی بتین حاال

 ..ااااو 
  برداشتم و سوئین شدم پا
  درسا خونه سمته و

 .روندم
 *درسا*
. 
. 

 بعد سال دو
. 
. 

 کردم نگاه آیهه توب خودم به
 بودم شده خوشگل  د چه

 دانیال جونم داداش امشب
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 .....میکهه ازدواج داره
 ..الهام دوستم بهترین با اونم
 امیدوارم ولی نشدم که من
 ..بشن خوشتخت زندگیشون تو اونا
 و دانیال بازور مامانی فوت از بعد

 شادب و بگیره زن کردیم راضی
 ..بیاره خونوادمون به و

 نتونست و شد مریض دوباره مامانی
 ...کرد فوت و رهبیا طا ت

 خوب ولی شکست خیلی پدر
 .کرد تحمل باید کرد میشه چه

 ذرسا دونم مامان،مامی+
 درسا جونم مامی مامان

 مامان جانم-
 .میتونه صدالت داله مهیا تاله+

 میکهه صدات داره دنیا خاله
 جان مامان میرم االن باشه-
 شدب خوجل چهجده مامی میتم+

 شدب خوشگل  ده چه مامی میگم
 من بشم پسرم فداب واب-
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 شدب خوشتیک خیلی هم شما
 .بیرون رفت و زد لتخهد یه

 یادگارب تهها..سام..پسرم
  دارم عمر از که
  میافتم عمر یاده دیدن  با

 شده تهگ دلم  د چه
 اما زد حلقه چشام تو دوباره،اشک

 .بشه سرازیر نذاشتم
 میکهم گریه کم خواب مو   شب
 .کهم هگری االنم حاال زندگیم واسه
 اومدم بیرون اتاق از...پپو 

 میکهی صدا دنیا جانم+
 .بگو تو میاد بیشتره ست کدوم میگم-
 میاد لتاست به بهتره این،بهف +
 میومد خوشم همون از مهم آ آ-
 ندیدب؟؟ و سام میگم...  خوبه+
 .دیگه میکهه بازب ماهان با داره بمرو دارب کار چی-
 باشه آها+

 .اومد پدر صداب
 ...من دارم خوشگلی دختراب چه کن گاهن واب*

 من.لتخهد
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 دنیا صداب
 ما داریم تیپی خوش بزرگ پدر چه ماهم وا-
 میکهید نفسی شکست*

 تاییمون سه خهده
 ندیدب؟؟ و سام پدر+
 .میکهه بازب داره پارکیهگ تو* 

  آها+
  که اومدم این واسه آها*

 پاییهه ماشین بگم
 .تاالر بریم بدویید

 بود راه قهد ی20 تاالر تا
  کردم بغل و سام

 .رفتیم و شدیم حمید ماشین سوار و
  بودیم کرده عوض و خونمون

 خالی جاب کمتر جون پدر تا
 .کهه حس و مامانی

 تاالر به رسیدیم
 و میومدن مهمونا ب همه کم کم

 .شد می شلوغ تاالر
 .پیشم اومد مهیار عموم پسر
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 .مدیونم به  خیلی
 .من برا دانیال عین

 .داره ختر زندگیمم کله از
 عجقم سالم+

 خهدیدم
 .نزن حر  اونطورب گفتم هزاربار سالم-
 عجقم چرا+
 عجقم درده-
 خهدیدیم هم با

 .شیطونه خیلی
 .تره بزرگ سالی چهد یه من از

 بود مغرور و غد اوایل
 .شد اسگل یهویی بعد ولی

 عجقم میگم+
 .اومد دست  و حرکت خودش که کردم نگاه  جور یه
 .نزن بابا خو-

 کو؟ سام میگم
 نتود به  حواسم یدمر*ق*صمی داشتم إ+
 مادرب م ال نن نج نن-

  سرش تو زدم
 پرو بمه گمشو+
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 خهدید
 شده تهگ براش دلم. کجاست خدایی نه-
 باشه ورا همین باید+

 وروجک یدر*ق*صمی داشت
 تویی مادرش و تی نن نن نن-

 سمت  رفتم
 خیته؟؟ اوضاع اوه اوه-
 خیته بله+
 اوکی-

 وایساد پیشم
 میکردن فکر فامیال بیشتر

 .کردم ازدواج مهیار با من 
 ..نتود مهم چون مهم برا

 ...نیومدم مهفی
 درسا-
 هوم+
 جانم بگو چیه هوم-
 االن همین+

 خهدید
 کیه؟ مرده بیخیال،،اون-
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 کدوم+
 .دیگه کرده بغل و سام که همون-

 ..به رسیدم گرفتم و انگشت  رده
  آه آه

 .میکهه کار چی ایهجا اون اون
 شدب؟ چی درسا-
 .عمر ، ،عم،ممم عمر مهیار+
 .اونه عمر چی؟عمر-
  فقط بیار و سام برو+
 ..ولی-
 بیار و برو،سام میگم+
 .االن بابا باشه-
 *عمر*

 نداشتم دورب تحمل دیگه
 .همیشه واسه برگشتم

 شدم پیاده ماشین از
 .کردم حرکت تاالر سمته به و

 بود زده زنگ دانیال که
 .کرده عوتمد و

 .میکهن فک همه که بود این خوبی 
 .وشوهریم زن ههوزم ما
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 اتفا ات مهظورم ولی هستیم التته
 .پیشه سال چهد
 .دیدم و پدر در جلو

 جون پدر سالم+
 پسرم تویی عمر-

 اومدب خووش خیلی
 کردیم بغل همدیگرو

 ممهون مرسی+
 ختر؟ بی  د چه-
 ..راست +
 هدیگ جووناست شما جدید ورژن نگو-

 .چیزا جور این از و سوپرایز
 دادم تکون سرمو و زدم لتخهد

 عزیزم داخل برو برو+
 اومدب خوش

 اجازه با-
  تاالر رفتم

 میگشتم درسا دنتال فقط چشمام با
 ..نه درسا ولی دیدم رو دریا
 ر*ق*ص پیست سمته رفتم
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 بتیهم  بتونم شاید تا
  کوچولو پسره یه دیدم یهو که

 .میکشه و شلوارم داره
 .کردم بغل 

 .بود بامزه  یاف   د چه
 بدع اب لیوات یه توردا عمو+
 بده آب لیوان یه توروخدا عمو-
 چیدن اونجا و پذیرایی که بغلی میز از

 .به  دادم آب لیوان یه بودن
 .من به وداد لیوان و خورد آخر تا
 .نکهه دلد دتت آخی +
 .نکهه درد دستت آخی -
 کردب کار چی جان نوش+

 میزنی؟ نفس نفس ایهقد که
  یدمر*ق*ص-
 ه؟ر*ق*صمی مگه مردم بعد. آها+
 .داله فرل امتود ولی نه-
 .داره فرق امروز ولی نه+
 فر ی؟ چه-
 .جونه دانی  علوسی خو+

 .جونه دانی عروسی خو
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 ...و ت اون اوهو-
 .شد  ط  حرفم اومد که مردب صدایه با
 تو؟ بودب کجا وروجک سام+
 ا ا این پیشه-
 کرد اشاره من به کوچول  ستهد با بعد و

  آورد جلو و دست  و کرد نگاه من به مرد
 دادم فشار گرمی با
 .اومدید خوش. هستم مهیار+
 ممهون خیلی.هستم عمر-

 گرفت بغلم از و سام بعدم
 .گفت وبه 

 .مامان پی  برو گلم پسر+
 باباشه ا ا این پس

 تدومشون؟-
 کدومشون؟

 دیگه،پسر ربدا مامان بمه؟یدونه کدوم چی یعهی+
 درسام مامان یعهی-
 .برو درسات مامان بله+
 بتر خودت-
 .پرویی مامانت م ل که الحق+
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 بزن حلف دلست تهت با-
  بزن حر  درست زنت با
 این حساب به بعدا بابا.اب+

 میرسم حرفات
 برس-
 .میام االن بتخشید ااو +
  من متعجب چشماب مقابل و

 .شد دور
  چی یعهی

  پسرم گفت اون
 .درسا مامان گفت بمه این

  اصال نه نداره امکان
 مطمئهم نداره امکان
 .مهه  انونیه زن ههوز درسا

 *درسا*
 ..خونه رفتن همه شدو تموم عروسی

 تونستم بود بدبختی هر به
 .نتیهه و من عمر کهم کارب
 و خوابیده بغلم تو کوچولو سام االنم
 ...میگردیم بر دانی خونه از داریم
 برسیم ماشین سمته تا رفتیم پیاده
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 اومد آشها صدایه که
 جون پددددر،پپپدر+

 کهم غلطی چه حاال.بود عمر واب
 پسرم جانم-

  دستاش با و میزد نفس که حالی در
 بود شده خم هاش رو،زانو

 .زدم صداتون و دوییدم بس از مردم+
 گفت خهدیدو پدر

 نکهه خدا-
 .ما پی  برسم پسرم بیا

 برب میخواب شب گفت دانیال
 . حمید یشهپ

 .نکردم پیدات گشتم چی هر
 باشه جا هر گلم پسر و تی تا.بابا نه+

 .جام همون مهم
 کرد نگاه من به حر  این گفتن مو  

 گفت مانهد موزب حالت یه با و
 نگیره؟؟ ازم و پسرم و ت یه میگم

 .میکهم دق رسما واب
  دیگه نکن گریه درسا بابا اب-
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 برگشت دیگه که عمر
 شدیممما راحت تانتش هاب گریه از

 او 
 انداخت باال ابروهاش از یکی عمر

 لتخهد یه با و
 شتانه؟؟ هاب گریه+
 مارو کشت پسرم آره-

 میکهی گریه چرا گفتیم می هی
 ...همین تهگه دلم میگفت فقط

  اسگلمون شب هر جوونا شما  ول به
  خهدیدن هم با دوتا هر......کرد می

 پسرم بریم بیا- 
 .خوره اسرم سام سرده هوا

 حتما چشم+
 کرد بغل خودش و گرفت و سام و اومد پدر

 .کرد حرکت عمر ماشین سمته به و
 .گفت و وایستاد جلوم اومد عمرم

 دلتهگی؟؟ که+
 مشکلیه؟؟-
  اصال نه+
 برگشتی؟ چی برا-
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 .زنم دنتال اومدم+
 کی؟؟؟-
 زنم+
 نیست؟؟ ترکیه مگه زنتون و ت اون-
 .ایرانه زنم نه+

  تهگی دل با اون شتانه هاب گریه به اومدم
 .بدم پایان خودم

 .میکردند خورد  هد کیلو کیلو داشتهد دلم ته
 .چی همه میشد درست داشت چی همه

 .کشیدناش ناز و زن اما
 پایان شتان  هاب گریه به نمیخواد جهابعالی زن-

 .بده
 ؟.خودشه دسته مگه+
 خودشو دسته بله-
 .نیست نهن+
 کیه؟؟ دسته و ت اون-
 محترم آ اب یه دسته+

 و اره با خوشتیک خوشگله
 ...شخ یت با
  بابا بسه اااااو -
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 .شد تموم ههدونمون
 ..که بده جواب خواست

 بزنید حر  بعدا حاال دیگه بیاین بابا.اب*
 .بدوووویید

 .بریم باید میکهه صدا پدر بله-
 برات دارم+

  نداشتم حوصله دیگه
 شدیم ماشین سوار همه

 .خونه رسیدیم و
 .خودش اتاق تو گذاشتم و سام

 و کردم پهن پدر پی  و عمر خوابه رخت
 .خودم اتا ه رفتم بخیر شب از بعد
  امروز اتفا ات یه و کشیدم دراز تخت رو

 .کردم فکر
 ..بود عمرم شته بهترین

 .بود دنیا تو هدیه بهترین عمممر گشت باز
 .کردم روشن نتمو برداشتم گوشیمو و زدم لتخهد یه
 ..عمر از پیام یه که
 نامردب خیلی+

 پرو چه اوهو خهدیدم
 اماپرسیدم چرا میدونستم
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 چرا؟؟ اونو ت-
 باشم زنم پیشه میخواست دلم من+
 االن همین-
 میام االن پس ایول+
 .اصطالحه یه این کجا دیوونه إ-
 ..که وا عا+
 بخیر شب-

 کردم خاموش نتمو و بگه چی نموندم دیگه
 یومد.م خوابم و بودم خسته وا عا چون

 اه دیگه پاشو+
  دیگه پاتو مامان-
 درسا بابا اب+
 نتودب؟ خوابالو  د این که تو
 مامانی-
 گلم پسر سام+
 بابا جونم-
  بار آخرین واسه+

 نتونستیم
  بشهویم مادرتو صدایه

 میره هواپیما االن پاشو پسرم پاشو
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 .میمونیما جا ما
 .تد.حیف آره-

 .دیگه بودند کی ایها
 سامن و عمر فهمیدم و تی

 .کردم باز چشمامو سری 
 چی؟؟؟ یعهی بار آخرین پرواز+

 ههههههههها؟
 بابا باش آروم-

 کردم شوخی
 ااااااو +
 شدب؟؟ پریشون ایهقد چرا-

 ...تلویزیون صداب
 .شد شروع خوندونه تون ات*

 .شد شروع خهدوانه جون اخ
 .بیرون رفت اتاق از سام بعد و

 و دستام و کردم جم  شکمم تو پاهامو
 ..کردم حلقه زانوهام دور

 .زدم حر  بازور داشتم که بغضی با
 میرب بازم دارب که دیدم خواااب+
 .نترب و سام بودم افتاده پات به

  دادب هلم رحمانه بی خیلی اما
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 ..بردب و سام و
 ...که...که

 اشکام بدم ادامه نتونستم دیگه
 .کردند خیس و هام گونه
 .کرد پاک اشکامو و اومد جلو عمر

 گفت و کرد  اب دست  تا دو تو صورتمو
 .نکهم ترکت و ت هین دیگه دلم ازته..میدم  ول-
 برگشتی؟ یهو چرا+

 شد؟؟ چی خشن عمر اون
 .همیشه برا مرد-

  پیشته عمر این حاال
 .همیشه برا

  که کرده درک عمر این
 ..نمیتونه تو بدون و عاشقته

 .کرد له و غرورش همیشه واسه
 کرد گل کردنم اذیت

 فهمیدم سال 2 این تو من اما+
 .بود ه*و*س یه و نتودم عاشقت

 .بهم زد زل باز دهن با
 .گفت و کرد هم تو و اخماش بعد
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 .باشه جونت مهیار و تی-
 .نمیخواب و من دیگه پس

 .باشی عاشق نتایدم
  بیشوره خیلی

 .کرد نابجا  ضاوت
 . خواهریم برادر م ل د یقا مهیار و من
 داد اب و شدم پا  جام از
 هست جونم مهیار و تی اره+
 ...چیه میدونی نمیخوام رو تو 

 ..مرد..مرده مهیار
  و من اسراره هم اون مهیار
 ..نمیکهه رد موندن واسه
 غریته دختره یه جلو مهیار
 نمیکهه رفتار خدمتکار م ل بامن

 عین شب یه از بعد مهیار
 ...نمیهدازه دورم ذباله

 فردا پس که..هنمیفرست تهها جایی زنشو مهیار
 ..شوهرشه دیگه یکی کن فکر مردم

  سام که نمیکهه ول جا یه پسرشو مهیار
 به پدرانه محتت نموره یه خاطره به 

 دانیال عین که من عموب پسر
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 من و بگه پدر من برا میمونه
 ..کهه فرض اون زن و

 جایی نمیفرسته تهها زنشو داره غیرت مهیار
 ....بز هرز نهگ به  فامیالش فردا که
 ..شد خفه گلو تو صدام زد دههم تو که سیلی با

 ...کردن تار و دیدم اشکام
 .رفت بیرون اتاق از و گفت لعهتی یه عمر

 ..کردم گریه زار زار و نشستم
 نمیرفتم لعهتی شرکت اون تو اصال کاش اب
 ..بشم اشها این با که

 شدم بلهد جام از د یقه چهد از بعد
 خوردم چی یه و شستم صورتمو و دست و

 .کردم مرتب رو خونه رفتم بعد
 ....کهم سرخ زمیهی سیب میخواستم

 ..کردم سرخ و کردم رنده و پیاز رفتم
 ...بود گرفته پیاز بوب خونه چون

  میکردم باز که رو پهجره
 میکرد اذیت ماشین صدایه

 آپارتمان دره رفتم همین واسه
 .گذاشتم باز و
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  بود طتقه3 آپارتمان
 ...شد می ما ایینپ که2 واحد که

 ..بودند مسافرت
  نمیره 1 طتقه تا صدامونم پس

 ....گذاشتم باز و در همین واسه
 .شرکت  بود رفته عمر با پدر

 کشیدم دراز اومدم و گذاشتم و ناهار
 ...سام پی 
 گفت مغرورانه خیلی کهه نگام ایهکه بدون

 نتاشی دسته+
 نتاشی خسته

 من برم پسرم  ربون-
 نموخوام،،،نلو+
  هره؟ من با آ ا اوهو-
 بده+

 بله
 چرا؟؟ اونو ت-
 کوچولوشو دستاب و نشست شد پا

 میزد حر  که طور همون اورد باال
 میداد تکون دستاشو

 تلدب دعوا بابا با+
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 کردب دعوا بابا با 
 بود بازب یه نتود دعوا-
 وا عهی؟؟+
 من کوچولوب وا عهی اره-
 مامی+
 جونم-
 شدم دال بابا دیده من+

 ماهان عیهه
 شدم دار بابا دیگه من

 ماهان عیهه
 که من سام برم کوچیکت دل  ربون
 دادب جا توش چیارو

 شدب دار بابا همیشه واسه دیگه آره-
 ....بداله مون تهها نره دوباله و ت یه میدم+

 .بذاره تههامون نره دوباره و ت یه میگم
 .نمیذارم من بره بخواد اگه..کرده غلط-
 نمیدارم مهم+

 میذارمن مهم
  دش بزن-
 دستم رو زد کوچولوش دسته با
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 ..چرخوندم  هوا تو و کردم بغل  و کردم و  ب*و*س
 بتیهم بخون شعر برام-
  هب*و*سپ تورو میخواد ملوسم پیشی پتشی+

 کاره؟؟ اونمه اخه میده مامانم
 جونم اب-
 یکی اون+
 ابرارم سر باتو من نادم و خوب و دون بابا-

 .افرازم سر تو با من مناز و خوب و جون بابا
 دیگه من برم  ربونت+
 سکوت کم یه
 نتیهم دیگه عمره تو باباب پسرم بتین+
 .بابا بگی مهیار عمو به
 .باشه-
 کردیم ایها بازب کم یه
  آوردیم در بازب اسگل و

 بود رفته دیگه که هم بو
 که بتهدم و در شدم پا
  ستز عمر در چارچوب تو

 .شد
 هههههههیهن+
 شد؟ چی-
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 میاب یهو بابا با+
  نمیگی آدم جلوب

 میکهه سکته آدم
 میترسی؟ من از-
 در جلو اومدب دیوونه،یهو نه+

 گرفت و گل دسته یه یهو
 سمتم

 چیه؟ این+
 گله دسته خوب وا-
 گفتم و زدم ختی انه لتخهد یه
 مهاستت+
 میخوام معذرت صتحم رفتار براب-

 گفتم و گرفتم و گل دسته
 میکهه خوبی کاره+
 .پرویید پسر و مادر که الحق مهیار ل و به-

 کردم نگاه به 
 ..شدم  یاف  متوجه تازه

  بود گذاشته ری 
 .بود شده تیره پوست  کمم یه
 اب سرمه بلوز یه
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 .بود پوشیده مشکی کتان با
 .دارم دوس  باشه جورب هر کل در
  درسا-
 هوم+
 بریم باید کهید جم  و وسایالتون-
 کجا؟؟؟+
 ترکیه-
 چممی؟؟+
 دیگه بریم بابا ومآر-
  میشه.چی پدر چی یعهی+
  و کردم صحتت باهاش من-

 .نگفت و،هیمی نکرد مخالفت اونم گرفتم اجازشو
 ولی+
 ..که نداره ولی-
 چهده؟؟ ساعت پرواز+
 ظهر1فرداساعت-
 باشه+

 گفتم و دست  دادم چاییشو
 عمر+
 جان-
 ،میگم إ میگم+



wWw.Roman4u.iR  194 

 

 میگم برات خودم،االن-
 گیلیسان رفته همیشه برا عسل

 یه با همکارب خاطره به سیاوش
 حکم  چون مخدر مواد خالفکارب گروه

 .شد محکوم ابد حتس به بوده سهگین خیلی
 بود؟ خالفکار اااا+
 ازش بارب چهد یه من اهوم-

 خاله خاطره به.ولی بودم دیده
 کردم سکوت

 کرد رو دستشو خودش دیگه که
 ایهطور که+
 طوبی و پدرام-
 ذوق با
 خوووب+
 کردن دنامز-
 نزد زنگ یه معرفته.بی انقد که طوبی ممتارک+
 داره داستان نیست هم ایهطوریا-

 شد بابا هم عرشیا
 سالمتی به متارررررکه إ+

 خوب  د چه
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ش  ترکیه از دختره یه با بعدش دوماه تو رفتن از بعد اره-  واجازد و اومد خو
 کرد

 .داره ماه5 بمشون االنم
 ..چیه اسم  الهی+،
 شتنگذا باری -
 معروفه ترکیه تو اسم این آخی+،
 هست پسرم اسمه ترین  شهگ اره-
 آها+

   میخوام چی زدب حدس که ایول میگم
 بگم

 ...دیگه دیگه-
  سکوت

 برد خواب  آخی-
 کی؟؟؟+
 دیگه سام-

 خهدیدم
  اونو رفت یادم اصن+،

 .کهم بغل  ک شدم بلهد
 میترم  خودم بشین-

 کرد بغل .و پاشد بعدم
  میرفت صد   بون ر لتم زیره
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 .رفت اتا   سمته به و
 کردم خاموش تلویزیون

  دیگه چی همه ایهکه فکر با و
 ...لتم رو اومد لتخهد یه میشه درست داره

 .نیومد عمر دیدم گذشت د یقه چهد
  گذاشتم و برداشتم شده سرد که چاییشم

 .ظرفشویی سیهک تو
 ..دهبر خوابشون پسر و پدر دیدم که کردم باز و اتاق دره

 گذاشتم و دستم و خوابیدنشون توروخدا
 .نشه بلهد خهدم صدا که دههم رو

 .بیرون اومدم و بستم درو
 االن دیگه که خوبه  د چه

 .دارم گاه تکیه میکهم حس
 نشستم و کشیدم عمیق نفس یه
 .رفتم ور  تلگرام با
  و زدم دنیا و الهام به زنگ.یه

 ...متل رو نشستم
  و بودن دهخوابی شد می د یقه20 یه

 .بود نیومده ههوز پدرم
 ...خورد زنگ گوشیم
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 دادم جواب و آشپزخونه رفتم مهیار دیدم
 الو+
 عجقم سالم-
  تو دسته از بابا اب+

 میزنی حر  ایهجورب میاد بدم گفتم هزاربار
 .که اسگل تو م ل نه باشه باو ار باشه آ ا باید پسر

 .عجیجم نداره عیب-
 حر  اونجورب هدیگ بار یه خدا به مهیار+

 .نمیدم و تلفهات جواب بزنی
 نزن بابا باشه خب-

 راهه روبه چی همه ختر چه
 چی ،ههههمه+
 .شکر رو خدا خب-
 جونم مهی+
 جونم-
 گلم داداشیه میگم+

 خوشگلم ب عمو پسر
 .نزن حرفشم نمیشه-
  چی یعهی إ+

 میخواد دلم من خب
 پرویی خیلی-
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 بزنم زنگ من بارشد یه
 نزنی و حر  این

 .نشده نن+
 شو بیخیال درسا-
 رفت نامزدت که نمیشه دلیل خب+

 نفره یه من بتین..نکهی ازدواج دیگه
  و خوب

 خدافظ شدم مزاحم بتخشید-،
 الوو نکن  ط  وایسا مهیار+

 ااالو
 ..همین میداد و جوابم ممتد هاب بوق فقط

 .آخه نمیشه عا ل چرا بشر این اووو 
 دیدم سرم پشت و عمر و برگشتم

 بشی ستز یهو کردب عادت یداجد+
 ریخت آب لیوان یه اومد حرفی هین بدون

 .خورد و خودش برا
  خدا به مونه می داداشم م ل مهیار عمر بتین+

 ..چیزب هین
  میدونم و چی همه هههیس-

 سام فهمیدم اول شب همونه واسه
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 .خودمه پسره
 و ت؟؟ اون کجا از+
 مهیار خوده از-
 چی؟ یعهی+
 خ وصیه-
 إ+

  سکوت
 مهیار زخمی صورته اون نکهه آآآه+

 بود،؟؟؟؟؟؟ تو کار عروسی شب
 گلوش تو پرید میخورد داشت که آبی

 .افتاد کردن سرفه به و
 برگشت عادب روال به و پشت  زدم تا چهد

 میشه بیدار االن سام-
 ...سا چیو چی+
  و شد  ط  حرفم سام گریه صداب با

  تا رفت سری  بود خداش از که عمر
 .کهه آروم 

 و خوردیم ناهار و اومد پدرم
 عالمه یه و کردم سفارش من عالمه یه

 اون
 .  کردیم جم  و ساکمون شتم
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 و کردم خدافظی همه با فردایی 
 و مهیار و عمر توفرودگاه اخرب دمه
 گوش  دمه عمر نمیدونم که کرد بغل
 .زد  لتخهد یه مهیار که گفت چی

 .خوبن هم با تا دو این دیدم و تی
  ایهجور و شتم و ضرب داستان هدیگ

 خداحافظی یه از بعد نگرفتم رو چیزا
 شدیم هواپیما سواره مدت بلهد

 و نمیترسم نتود اولم باره دیگه چون
 .خوابیدم و دادم تکیه عمر شونه به و سرم
 .بودم خواب سفر آخر تا اول از سرب اون عیهه
 فتهگ به که فرودگاه پارکیهگ از و ماشددیه  عمر کارا انجام و رسددیدن از بعد

 اومدنی خودش
 .خون  سمته رفتیم بود گذاشته

 .رسیدسم اب د یقه چهد از بعد
 .نشده عوض اصال ایهجا+
 شده عوض آدماش ولی آره-
 شدم پیاده ماشین از و زدم لتخهد یه

 شد پیاده کرد پارک و ماشین عمر
 گفت سرش تو زد دستی دو یهو
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 مگذاشت جا هواپیما تو و سام ااااااه+
 چممممی-

 سرم رو زدم دستی دو و زمین رو نشستم
 اومد عمر خهده بلهد صداب یهو که

 کرده اسگل فهمیدم  انیه چهد از بعد
 کهم سکته بود مونده کم بیشورب.خیلی+
 .که نیستم خهگ هم اونقدر دیگه-
  و کرد بغل و سام عمر و خهدیدم هم با

 .داخل رفتیم
 داشتم دوست رو خونه این  د چه

 خاطرات ب همه که دادم  ول ودمخ به
 .کهم فراموش بدو

 .کهم فک روم پی  زندگی به و
 مقابل در همیشه واسه غرورمم

 .بذارم کهار عمر
. 
. 

 میگذره ترکیه به اومدنمون از روزب چهد
 خانواده و بودم دیده رو همه روز چهد این تو

  استقتال سام و من از گرم خیلی عمر
 .بودند کرده
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  داشتن دوست خیلی و سام همشون
 .بود شده جور باهاش کلی که عرشیا مخ وصا

 بود داشتهی دوست و خوب دختره عرشیا زن
 شدیم صمیمی باهم خیلی روز چهد این تو کل در

 بتیهم رو طوبی برم میشم حاضر دارم االنم
 میکهم برانداز لتاسمو دارم  دب آیهه جلو

 زده زل من به و داده تکیه در عمرم،به و
 کرد گیرب بهونه اگه سام عمر بتین+

 میشه آروم بده نشون به  من از فیلمی عکسی
  یخمال گذاشتم کردم آماده وعدشو میان
 بخوره حتما،بده و اون
  برمیگردم زود

  عکس با و کردم گیرب بهونه من اگه و ت اون-
 نشدم؟ آروم

 میام زود دیگه نشو.لوس+
 باش-
  رفتم خروجی دره طر  به
  و کرد باز امبر و در عمر و

  و بستم کفشمو بهده مهم
 .پاشدم
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 نکهما سفارش دیگه+
 شدم می خارج در از داشتم

 .رفتااا یادت چی یه-
 کیفمم بستم ک ساعت بابا نه+

 ...بر گوشیمم برداشتم
 پپپپو -

 خهدیدم
 خوب خیله+
 یدمب*و*س گونشو آروم و رفتم 

 شد حاال-
 خدافظ دیوونه+

 . داد تکون دست یه فقط
 و رسیدم اصلی یابونخ به

  رفتم و گرفتم تاکسی
 .طوبی خونه سمته

 .بود  تلی خونه همون
 .کرد باز در طوبی و زدم و زنگ

 برات دلم عشقم سالممم+
 بود شده تهگ

 .بود شده تهگ دلم خوبی؟مهم دلم عزیز واب،سالمم-
 .نشستیم،رو،متل گرم و خوب دیدار یه و و،بغل ب*و*س از بعد
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 کو؟؟ سام نامردب خیلی+
  عمر پیشه گذاشتم-

 میکهه اذیت هم  شده شیطون خیلی
 فداش خاله اخی+
 بگو سال دو این از-
  بگیا باید هم تو ولی باشه+
 بابا باشه-

  حر  دورب این از کلی بعدم
 خهدیدم و آوردیم در بازب مسخره بس و،از زدم

 زدم خونه از خداحافظی از بعد و شدیم خسته
 .بخورم هوا یکم و ده،برمپیا گرفتم ت میم.  بیرون

 ..غروبه نتود حواسم که زدیم حر   د چه بتین
  بس از کهده و عمر پوسته سام االن تا

 ..شده وروجک
  اومد گوشیم صدایه که و خهدیدم فکر این با

  بود عمر کردم نگاه
 .دادم جواب شدم خوشحال

 دادم جواب
 من سیاه چشم دونم یه یکی..دلم عزیز+من

 بتیهم ؟بگو میکهی کارا چی



 205 عشق ناکام

 من میکهی؟عشق کار چی تو-
 خونه میام دارم کار هین+
 گفت بعد و کرد مکث کم یه
 شده تهگ برات خیلی دلم-

 گفتم و زدم لتخهد
 وا عهی؟+
 بتیهشا-
 ساعت چهد یه هم تو پی  همیشه اخه نه+

 .میگم او خاطره به بودم دور
 شده تهگ خیلی دلم ساعته چهد همین باشه خب-

 نشده؟؟؟ تهگ دلت وت برات،یعهی
 شده تهگ برات دلم مهم شدب دیوونه ها+
 بیا زود-
 دیگه،میرسم د یقه چهد یه آره+
 دارم دوستت-
 مهم+
 .. ط  و

  و کردم کج و  یافم.و وایستادم سر،جام
 گفتم و زدم گهده لتخهد یه

 ها داره دوست مهو آب
 وگفتم کردم جم  لتخهدمو
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  داره دوستت که معلومه خهگی چقدر
 .دارم دوس   خیلی ممه

 کردم تکرار حرفشو و کردم مظلوم و  یافم
 شده تهگ برات دلم
 .بودم شده اسگال عین

 من به زده زل زن یه دیدم اومدم خودم به دفعه یه که
  زدم حر   بلهد بلهد توهپروت معمول طتق بله
 روب،شدم پیاده بیخیال و شدم رد کهارش از
 رسیدم خونه به و گرفتم تاکسی یه سری  و

 کرد باز و در عمر و زدم رو خونه زنگ
 علیکم سالم+
 اوردن تشریف باالخره خانوم حاج به-

 اتا مون سمته رفتم و خهدیدم
 کو؟؟ سام+
 خوابید-
 نکرد؟ ک  رارب بی اخی+
 کوچولو یه-
  الهی بمیرم+

 کرد بغلم پشت از و اومد عمر
 وگفت
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 .هام بمه مادر بشه که بمیرب تو نکهه خدا-
 خهدیدم

  پرو+
 کج ندیدم و پدرام راستی

  کهم صحتت نتونستم دیگه کرد که کارب با
 .بود عمر و من برا دیگه شب یه شتم اون و

  دم،شدم پی  من سرب اون که بود این فر  
 .دارم نگه  تا

 نتودم ،نگران دیگه که بود اون عمر،خوبی  سرب این
 میمونیم هم پی  همیشه واسه میدونستم

 ......عدب سال پهج.....
 گیرشون به برو پاشو توروخدا عمر.واب+

 .نده حرصم ایهقد
 پاشو خودت-
 دیگه پاشو اه+

 نکن اذیت
 .میکهن بازب خودشون برا دارن دارب کارشون.چی نن-
 دیگه پاشو+
  دیگه،درسا کن ول بابا اب-
  کشیدم عمیق نفس یه
 .کردم بسته و باز بار یه چشمامو و
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 گفتم و
 رسممیت آب از خوب خیل+

  میخهدید ک حالی در.عمر
 گفت و شد بلهد

 آفرین-
 زد موهایم به ،ب*و*س یه و کرد بغلم پشت از اومد

 گفت و
 .نترس هیمی از هستم من و تی تا-
 گفتم و بستم چشمامو و کشیدم عمیق نفس یه
 هستی؟ دیگه همیشه واسه+
 همیشه واسه-
 بابا بتا بتتا*

 شد جدا ازم عمر
 کهیم خلوت ذره یه ما گذاشتن اگه وروجکا-

 .ها بمه سمته رفت عمر و خهدیدم
 عمر و من عشق وجودشون با که هایی بمه

 .شد کامل
 سالم3دختره با و سالشو7 االن که کوچولوم پسر «سام»
 .کردن ماروتکمیل عشقم و خانواده «سیماب»

 به اسم یه و کرد انتخاب عمر مادر دخترمو اسم
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 .گذاشت اب ترکیه
  سفر ایران به گهگاهی و یمموند ترکیه تو ما

 .میکهیم
 میکرد دنتال رو ها بمه ها شن رو داشت ک کردم نگاه عمر به
 نفره4 خانواده یه با
 شیرین ب بمه تا2
 میده تشکیل نفسمو و وجودم تمامه که مرد یک.و

 .کشیدم رو خوشتختی طم 
 داریم هایی سختی بازم زندگی تو ایهکه با

 ممیکهی رد همرو دیگه باهم ولی
  مان  کسی هین و چیزب هین نمیذارم و تا

 بشه خوشتختی این
. 
. 
. 

 بودم ها همان از من
 که 

 بودم غرق همواره
 هایم، غ ه در 

 میزنهد  دم دلیل بی ها ساعت که ها همان
  میکههد بغض تاریکی در
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 نشیههد می
 میتویهد را باران و پهجره لب 

 میپوشهد ها ماه را لتاس دست یک
 اند خهدیده دل ته از که بار آخرین و
 ندارند یاد به را 

  نمیدانهد حتی
  چیست دردشان

 کجاست مشکل و
 اما
 :(آمدب که تو

  خوشتختی،
 !زد را ام خانه در


