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 جمع کردم ؛ نگاه گذرا به کل اتاق انداختم المویوسا تمام

 م؟یجا نزاشت یزیچ یمطمئن لیصدا زدم: سه بلند

 میگرفت ویجان همه چ نی: اره نازنلیسه

 میبر ایگفت: توروخدا ب یبا بغض الک بعد

 میجا گذاشته باش یزیاگه چ ستیو گفتم:باشه مهمم ن رونیحرص از اتاق اومدم ب با

 چطور؟ ولیگفت: ا یباشاد

 میجا گذاشته باش یزیاگه چ کنمیچون من اونجا خفت م-

 با حرص رد شدم از کنارش رفتم... بعد

 مایافتاد یریبابا عجب گ ی: الیسه

..... 

 میفتیکه راه ب میداد تیتا بالخره رضا میجروبحث کرد انقدر

 نیتو ماش میدیرو مرتب چ المونیوسا همه

 وقت رفتنه... گهی: خب دلیسه

 حرف رو زد و بعدش رفت دره خونرو بست نیا

 بار به خونمون نگاه کردم نیاخر یبرا

 نگران نباش میگردیرد نگاهمو گرفت و گفت: برم لیسه
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 نگفتم... یزیزدمو چ لبخند

 میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 عشقو حال... یبه سو شیرو از خودم دور کنم پس پ یکردم احساسات منف یسع

 خرت و پرت بخرم یسر ی دیبا سایوا یدیسوپر مارکت د لیسه-

 +چشم خانومم چشششم

 بردم جلو ، دره داشبوردو باز کردم  از توش ضبط و برداشتم دستمو

 خودم برات بخونم خب یگفتیخواست م یم کیخانم اگه دلت موز نیبابا نازن ی+ا

 مواقع نجوریواسه ا رونیاهنگ دادن ب دنیعالم خواننده زحمت کش ی یخواد بخون یدستت تو نمقربون -

 من اوریو  یاریاواز: شلغمممهههه من شلغمهههههه من تو  ریتوجه به حرف من زد ز بدون

 حاال بزار من برات قسمت رپشو بخونم  ه؟ینجوریاِاِاِاِ ا-

 نمی+بخون بب

 خر خر کی لیدوبس دوبس عرعر  سه-

 خنده و گفت: عاشقتم به خدا ریزد ز بلند

 لیسه یتو کم دار-

 +چطور؟

 خورد اصوال یبهت بر م دیاالن با-

 جوجو یگیاز ته قلبت نم دونمی+اخه م

 یکنیخب کامال اشتباه م-

 +اهلل اکبر
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 بودم! لیسه یعیعاشق شوخ طب شهیخنده ، هم ریز زدم

 وقته از دست داده یلیمن مادرشو خ نیتنها پسر عمو کامران بود ، اونم ع لیسه

که بابا و عمو خودشون از مخالفت  شدیچ میدون یکرد منتها نم یخاستگار اوشمیمنو از بابا س لیسه شیساله پ کی

 !کردنیکردنش از من سرزنش م یمنو بخاطر خاستگار یکردن و داشتن جومونگ قصه ها امیق

هنوز  لمیمنو سه نیمقاومت سرسخت بابا و عمو در مقابل ازدواج ما تا االن ادامه داره از اون طرف عشق اتش نیا

 شعله وره!

تا ابد بهم وفادار  میاگه نزارن ما باهم ازدواج کن یکه حت میدونیدوتامون م میوضع عادت کرد نیکم کم به ا گهید

 !یارکرد!  میازدواج نخواه چکسیماند و با ه میخواه

 

 سوپرمارکت  نمیجا زد بغلو گفت: بفرما ا ی قهیبعده چند دق لیسه

 گردمیسه سوت برم-

 +باشه

 شدم رفتم سمت مغازه  ادهیپ نیماش از

 ...پسیعالم پفک و چ ی،  یخوراک یکه شدم به مغازه دار سالم کردم ، شروع کردم به جمع اور داخل

 تا حساب کنه! زیرو م گذاشتمرفتم

 نگاه به من! یکرد  ایکنگاه به خورا یداره  مغازه

 روزمه یخوراک  ینگاه نکن حاج ینجوری: اگفتم

 داره با خنده گفت: دخترجون ضرر داره مغازه

 بابا الیخیب-

 کرد به حساب کردن منم اخرش پولوشو بهش دادم  شروع
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 یاما نگاهم ناخوداگاه رفت سمت  نیسمت ماش رفتمیداشتم م رونیاز مغازه زدم ب یپر از خوراک یبا اغوش خالصه

 بود... سادهیوا ابونیکه اون سره خ یمشک دیپرا

 زده بود... خشکم

 من حواسم بهت هست! یعنیبار چراغ داد که  دو

 اونجا...بزارم ارویدره عقبو باز  کردم تا خوراک لیسه نیشده رفتم سمت ماش خکوبیم همونجور

 تو فکر بودم هنوزم

 ما؟با توا نی: نازنلیسه

 ؟یها؟ چ-

 حواست کجاس؟ یچی+ه

 نگفتم یزیچ

 افتاده؟ ی+اتفاق

 اریدرن یباز عیضا گمیبهت م زیچ ی لیبستمو رفتم جلو نشستم گفتم: سه درو

 شده؟ی+چ

 پارک یبرو سمت  یعاد یلیروشن کن خ نویاول ماش-

 روشن کردو راه افتاد نویماش یحرف چیه یب لیسه

 شده؟یچ یگی+خب حاال م

 دنبالمونه یمشک دیپرا ی-

،  یشد حساس یمشک دیبه پرا توگمیاصال من م ؟یکن یاشتباه نم ی، مطمئن چوندمیپسره رو پ+نه بابا؟اما من که اون

 دنبال ما اومده ؟ یگیکه تو م ینیدارن از کجا معلوم ا یمشک دیهزاران نفر پرا یباال رانیبابا تو کل ا
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 بود! میاخه کر-

 یرو فرمونو گفت: لعنت زد

 ...... .......... ........... 

 !میخورد یپفک م میدپ داشت یها افهیبا ق مویپارک نشسته بود ی مکتین رو

 کردنینگاهمون م یجوریو  شدنیرد م مردمم

 میمزحکه خاص و عام شد یتوروخدا ، اخر عمر نگاه

 میاکری: لعنت به تو لیسه

بگو  ؟یدار کاریبدبختو چ میاکریکه رو شاخه درخت نشسته بود ؛ گفتم:  میاکری یبه  دمینگاهشو گرفتمو رس رد

 میلعنت به تو کر

 نگفتو هنوزم تو افکار خودش غرق بود یزیچ

 میکن کاری:حاال چگفتم

 میگردیبرم گهید یچی+ه

 یچ میبود دهیاون همه برنامه که چ ؟یغصه گفتم: پس فرارمون چ با

 +سوت شد رفت هوا

 شد یعجب ضد حال-

 ...قشهیدق ی+ضدحال که واسه 

ارکه تو پ انیب دنیخر یهمه خوراک نیا نایا گهیم کنهیشک م اروی نیاالن ا میدو سه جا بگرد میبر ایب لیسه گمیم-

 بخورن؟ یکیکوچ نیبه ا

 می+باآش پس پاشو بر
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 داد! یبهمون حال نم گهید یچیه میکه خورد یضدحال با

 خونه میبعد برگشت میدور زد کمی

 یم نفهمیم ای، اگه االن ببرمش تو ، کل دن گهیبمونه د نتیگفتم: چمدون تو ماش لیدم در رو به سه میدیرس یوقت

 میفرار کن میخواست

 نگران نباش مونهیمنمیتو ماش نجای+باشه هم

 بازم ممنون بخاطره...-

 م؟یکه خورد یوسط حرفمو با لبخند گفت: ضدحال دیپر

 یلبخند گفتم: نه بخاطر همه چ با

  زمینکردم عز ی+من که کار

 حاال-

 هم سالم برسون اوشیبرو به س روقتهید گهیگفت: د دیخند

 باش ، خداحافظ جومونگ قصه هام یهع-

 من! یبایز ی+خداحافظ سوسانو

 ه؟یزدم ، مستخدم گفت: ک فنویا زنگ

 دیمنم ، درو باز کنسالم نصرت خانم-

 رمق رفتم تو یدست تکون دادمو ب لیباز شد ، واسه سه در

 رو لبه استخر نشستم و به خونمون نگاه کردم ، خونه که ن قصر بگم بهتره! رفتم

 که با پول قاچاق ساخته شده یقصر

 مملکته که هنوز شناخته نشده! نیا یایقاچاقچ نیاز بزرگتر یکیمن  پدر
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که من از مال حروم  یدونیم خودت خوب ایسرمو رو به آسمون کردمو گفتم: خدا شهی، مثل هم ادیبدم م میزندگ از

 !ختنیتو شکمم ر یکنم که از بچگ کاریچ یمتنفرم  ول

 

 دستم اروم به اب صافه استخر موج دادم! با

 !میخورد یچقدر امروز ضدحال بد شه؟یم یچ لیکه اخرش قراره به کجا برسم ، سه نی! امیفکر بودم ، فکره زندگ تو

 ؟یچرا اونجا نشست ن؟ی: نازندمیپر جذبشو شن یفکرا بودم که صدا نیتوهم

  ینجوریسبزش نگاه کردم گفتم: هم یاوردم باالو به چشما سرمو

 ؟یدی: پشت سرتو دگفت

 نه مگه چخبره-

 لبخند نگاهم کرد با

ند به اسمون رفت ، ت غمیبود ج سادهیقالده پشتم وا یزشتتت که ب اهیسگ س دنیبا تعجب سرمو برگردوندم ، با د 

 چرا بازههههه؟ پس قالددددش کو نیسفت بغلش کردم گفتم: اسمت بابامو  دمییدو

 تو خونش اطیسوت زد که باعث شد سگه بره سمت ته ح ی،  دیخند

  رونیاز بغلش اومدم ب اروم

 یازش بترس ستینپس الزم دونهینم بهیتورو غر گهیکنه ، د یبه تو حمله نم گهی: اون دبابا

 خب خداروشکر-

 ؟ی: تا االن کجا بودبابا

 د؟یپرس یم ی، پس واسه چ دیدونیخودتون که بهتر م-

 د؟یتمومش کن ویباز نیا دیخوا ی+نم
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 ؟یبش یشگیوارد بحث هم یخوا یدوباره م یوا-

 نقطه نامعلوم یشد به  رهیزد ، خ گارشیپک به س ی

  یمشک ی، با کفشا ییسرمه ا رهنیبراق با پ ینگاه به لباسش کردم ، شلوار مشک ی

 اوشهیکرد.....پدر خوشگلو جذاب من اسمش س یوقت باشگاه رو ول نم چیچون ه  که محشره کلشمیه

 پوووف

 د؟یامشب با کدومشون قرار دار ؟یپوزخند گفتم: شما چ با

 اخم گفت: برو تو اتاقت با

 تو خونهبود رفتم نیجوابش هم شهیهم هه

 جان نیاومدو گفت: سالم نازنخانم نصرت

 لبخند گفتم: سالم نُصرت پنجه طال با

 خانم برو لباساتو عوض کن غذا حاضره طونیگفت: ش دیخند

 شام الیخیب ستیگشنم ن-

 ؟یهله هوله خورد ی+اِ چراا؟ باز رفت

 ؟ییبره جا خوادیم بابا امشب نمیاصال به من بگو بب الیخیب نارویقربونت ا ینه نص-

 +اره چطور؟

 زده  پیت یچیه-

 هستن پیخوش ت شهی+اقا که هم

 میواسش بخر یرخت دوماد میمجبور ش هوی ترسمیاره م-

 ماله خداس ییگفت: چرا که نه ، تنها دیخند نصرت
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برام سخت  یخونه به اندازه کاف نی، تحمل ا کنمیفرار م لینگرفت ، اگه بخواد ازدواج کنه منم با سهخندم اصال

 هست!

 وارد اتاقم شدم... میپله ها  رفتم باالو مستق از

 با لباس خونه عوض کردم  لباسامو

 دمیناز پوش دیسف کیتون یبا  یساپورت مشک ی

 سرم کردم  میشال مشک ی

 تو سالن نشسته باشه! نییمرد پا ینداره که هر لحظه ممکنه  کری، خونمون درو پ نانیمن تو خونه هم یراحت لباس

 م نازکم هنوز خراب نشده بود، به خودم نگاه کردم ، خط چش نهیجلو ا رفتم

 دارم ییخرما یبا موها ییقهوه ا ینرفته ، چشما اوشمیبه باباس میچیه افهیاز نظر ق من

 فقط ،چشماش سبزه ستیبور ن اوشمیس

 زود ازدواج کردن! یلیخ پدرمادرم

 سالش... ۱۷سالش بود بابام  ۱۵مامانم فقط  گهیخانم م نصرت

! اونو عروسش کنه رهیگیم میو تصم نهیبیروستا م یسفرش به  یپدربزرگم مامانمو تو  مامانم از بابام متنفر بود! گهیم

 !کنهیتهران بعد عقد پسرش م ارهیو اونو م کنهیم یخانواده مامانمو با پول راض

 !امیم ایکه من به دن بعدشم

 کردفوت  وردویمن طاقت ن مانیمامانم سره زا گهیخانم م نصرت

 مامان! منو ببخش... یکردیم یاومدم تا تو زندگ ینم ایوقت بدن چیبه من ، کاش ه لعنت

 ساله خوشگل دارم! ۳۷پدره  یساله  ۲۰ نیداستان زود ازدواج کردنه که من نازن نیسره هم اره
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 ما یزندگ ازنمیداره.....ا یمدل زندگ ی یهرکس خب

 میبگذر

 نییگرفتم برم پا میتصم نیواسه هم رهیتو اتاق حوصلم داره سر م دمید

 اومد یغر غر نصرت خانم م یسر خوردم ، صدا یطبق معمول نشستم رو نرده سنگ رونیاتاق اومدم ب از

 به مقصد دمیخنده رس با

 بادمجون بم افت نداره الیخیب یبابا نُص ی: اگفتم

 یکشی: دختر تو اخر منو منصرت

 گفتم: خدانکنه فداتشمممم دمیخند

 ، شروع کردم به ناخنک زدن ساالد سادمیم اپن واد رفتم

 د؟یجد یاالی، چخبر از سر ینصگمیم-

 تموم شد شبیقشنگ بود د یلیکه خ شونیکی یچی: هگفت

 بود ، رفت رو مبل نشست شیبابا اومد تو ، سرش تو گوش نیح نیهم تو

 شاد؟ ایبد؟ناراحت کننده بود  ایبود؟ اخرش قشنگ تموم شد  ی: اهان خب موضوعش چگفتم

 کنن اونام ازدواج کردن یداد دختر پسره باهم عروس تی: اخرش پدره رضانصرت

 کنهگفتم: خوش بحاله دختره ، که باباش اجازه داده با عشقش ازدواج طنتیش با

 کردیعوض م ونویتلوز یبرگشتم سمتش ، با اخم داشت کاناال یواشکی

 یکرد دایرگشتم گفتم:عه نصرت جون دست بزن پزد تو سرم ، فورا ب یکی هوی

 مینیبچ زویکمکم کن م ای، ب زیبر: بال گرفته کم کرمنصرت

 باباجونم شیپخوام برم یکاهو برداشتم گفتم: اصال من م هی
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 کرده؟من چرا اخم تیسمت بابا گفتم: بردپ رفتم

 کنارش ، ادم حسابم نکرد! نشستم

 بابا؟-

 +بله؟

 ؟یبر یخواست یمگه نم-

 +کجا؟

 ی، سر قرار ییا یمهمون دونمینم- 

 !رمیاز ترس دوست دارم بم کنهیسبزه سگ دارش چپ چپ نگاه م ینگاهم کرد ، با چشما چپچپ

 هیمن من گفتم: نه منظورم قراره کار با

 برگردوند اون سمت! سرشو

 از غرورش متنفرم! متنفرم

 ستیتوش ن ییاحساس پدرانه ا چیه کنمیم کنمیوقتا فکر م یگاه

 سمت پله ها! دمییبلند شدم دو یاشک یچشما با

 شدم... یی، عقده ا یزندگ نیخسته شدم از ا ایکردن ، خدا هیتو اتاقمو شروع کردم به گر رفتم

 ای، لعنت بهت دن یی، لعنت بهت تنها یبهت زندگ لعنت

 خواد یخانواده سالم م ی دلم

 .ختمیاشک ر تاسف بارم یکردم... و به حاله زندگ هیگر یکل

 خواد یخواد ، دلم بابا م یگفتم :دلم مامان م هیگر با

 ؟ی+مگه پدر ندار
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 سمت صدا ، خودش بود برگشتم

 پس؟ می، گفت: من چ نگفتمیچیه

 ات هه هنوز زوده بر یکن یپدر یستیمهم نبود که با کمربندش کتکم بزنه گستاخانه گفتم: تو بلد نبرام گهید

  یینجایکه االن تو ا نهیگذشته مهم ا گهیزودش د ای ری+د

 ییاندازه اون دخترا شده یخوام حت یخوام ازت؟ فقط م یم ی: چقدرم برات مهمه که من هستم ، مگه من چگفتم

 ه؟یادیخاسته ز یمحبت کنکه دورو برتن بهم

 ؟یکن یم سهیلبخند گفت: تو خودتو با اونا مقا با

 کمتر دیشا-

 یاز وجود من ییا کهیاما تو ت ، نیاسباب باز یسر ی+اونا 

دستات رفتار نکن ، قبول کن که من بچتم نه عروسک ، غرورتو  ریمنه پس باهام مثل ز یاره بابا خون تو ، تو رگا-

 واسه من که بچتم بزار کنار

 یسکوت طوالن یکرد!  سکوت

 و دوست دارم لی، بابا من واقعا سه میپس بزار برم سر خونه زندگ یتون ی: اگه نمگفتم

 اونو نکش وسط یپا میزنیراجب خومون حرف م می+باشه باشه ، فعال دار

 نگاهش کردم یاشک یچشما با

 نینازن ییتو می+من تموم زندگ

 کنم یپدر ستمیرفتم بغلش ، گفت: منو ببخش ، ببخش که بلد ن هیگر با

 یلیدوست دارم ، خ یلیبابا خ-

 +منم دوست دارم 



 تهراندبای گو

 
16 

 

 کردااااا خیغذا  ، نینصرت خانم اومد که گفت: اقا ، نازن یصدا

 کنهیکلمونو م ادیم یاالن نص میبر-

 میلبخند گفت: بر با

 ...شهیمهربون م یوقت شمیعاشقش م چقدر

 واسش اداو شکلک در اوردم تا بخنده! یشامو کل زهیسر م میرفت

 شاد خونمون زوق کرده بود یاز فضا یخانمم کل نصرت

 

 دیاون شب گذشتو صبح فرا رس خالصه

 !۱۱چشمام گرد شد ، دمیشدم ساعتو  د داریاز خواب ب یوقت

 اتاقم دستو صورتمو شستم... ییتو دستشو رفتم

 اومد یعمو کامران م ی، صدا نییکردمو رفتم پا یسرو وضعمو اوک خالصه

 ، حواسشونم نبود من اومدم زدنیبا بابام حرف م داشتن

 م بابا: سالم عمو ، سالگفتم

 ری، ظهر بخ نیکردو گفت: سالم نازنبهم ینگاه

 میبخواب میبزار تا جوون الیخیکالمش بردم گفتم: عمو ب کهیبه ت یپ

  دیخند

 ی، نصرتم رفته مرخص ستیگفت: صبحانه حاضر ن بابا

سروقتش انجام شه ، اخه قربونت  دیبا یهمه چ گهیم شهیمن هم یکارا نیاز ا ادیمجازاتمه ، اصال خوشش نم دونمیم

 صبح پاشه صبحانه بخوره؟ ولمون کن توروخدا ۸حوصله داره ساعت  یبرم ک
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 ختمیر مییتو اشپزخونه ، کره مربارو برداشتم با نون ، واسه خودم چا رفتم

 دادم یگوش معمو کامرانم یخوردن شدم همزمان به حرفا مشغول

 کنم  ینم : اره خالصه منم گفتم که معاملهکامران

 هست یبهتر یایجنسا مشتر نی، واسه ا یکرد ی: کاره خوباوشیس

 شهیهم ششمیکرده ، ر یمشک یداره با بابام ، موهاشو مشک یتفاوت سن یلیسالشه  خ ۴۸ کینزد کامرانعمو

 !کنهیداره ؛جذاب ترش م شیته ر شهیمن که هم ی! بابازارهیم یپرفسور

 بلند شد  فنیزنگ ا یصدا هویافکار بودم که  نیهم تو

 هیکنمیشدم تا برم بب بلند

 که چسبونده بود به صفحه نگاه کردم  لیخنده به دماغ سه با

 مماااااخ برداشتمو گفتم: سالم ویگوش

 درو باز کن شلغمم قرررررارررمیتو ب یب اااااارمی نی+نازن

 تو مماخکم ایب-

 زدم  درو

 ن؟یبود نازن ی: ک عمو

 ببندم  شموین دیبا دمیفهم اوشیکه از اخم س لیبگم سه اومدم

 بود عمو لی: سهگفتم

 پدرسوخته ادیم رمیبا خنده گفت: شده دُم من  ، هرجا من م عمو

 سالنو براش باز کردم  دره

 اومد تو گفت: سالمممم شلغم جووونم یبا لوس باز لیسه



 تهراندبای گو

 
18 

 

 گفتم: سالمممم مماااااخ یبا مسخره باز منم

 هستم اوشمی: به به چاکره داش سلیسه

 !دمیبودنشو فقط من فهم یزد که  مصنوع یلبخند بابا

 نشست لیکردن و سه یروبوس گهید باهم

 اریب ییچا نی: نازنبابا

 چشم-

 خورم ی: نه زحمت نکش نملیسه

 فقط تونستم با لبخند نگاهش کنم طیشرا نیگفتم بدرک ، تو ا یم میخودمون بود اگه

 

ن به رفت تیرضا لیبالخره عمو و سه نکهیکردم  تا ا یحوصله گوش م یزدن شدن ، منم بمشغول گپ ونیاقا خالصه

 دادن

 میکرد شونیبابا تا دره سالن همراه منو

 اوشی: خداحافظ دادا سلیسه

 : به سالمت بچهبابا

 خداحافظ عمو-

 : خداحافظعمو

 رفتنو دره سالنو بستم نایعمو ا خالصه

 م؟یبخور یخب ناهار چ-

 دمیسفارش م زنمی:  زنگ مبابا
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 اد؟ین یقراره تا ک ینص-

 هفته نی+تا اخره ا

 که میبخور یهفته تمام غذا حاضر ی شهیخب نم-

 نگاهم کرد یسوال بابا

 کنممممیباز گفتم: خودددم درست م شین با

 یکن یم کاریچ نمیابروشو انداخت باالو گفت: باشه ، درست کن بب یتا ی

 ترکوووونمیم-

 ، من رفتم تو اشپزخونه اونم رفت رو مبل نسشت  دیخند

 خوش مزه! یماکارون یکردم به درست کردن  شروع

 حاضر شد یهمه چ کساعتیعرض  در

 ناهار حاضره ایزدم :  ب صدا

 با استرس منتظر بودم  بخوره دمویکش ی، واسش ماکارون زینشست پشت م اومد

 قاشق و گذاشت دهنش نیاول بالخره

 خورد گفتم: خب چطور بود؟ یوقت

 زوق گفت: خوبه  یب یلیخ

 پس بده-

 +گفتم که خوبه

 از صدتا بده ام بدتر بود دیکه شما گفت نجوریا-

 یکه بخاطرش زوق کن ستین یزیچ ی+خب اخه ماکاران
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 بود که من واستون پختم ییغذا نیبالخره اول-

 

 مثل اب خوردن باشه دیبا زایچ نیدختر به سن تو ا ی+واسه 

 چون دُرِّ ناب یگفت ییییزوق گفتم: کالم با

 تعجب نگاهشو از بشقاب برداشت ، بهم نگاه کرد با

 گهیشوهر کنم د نیمنو؟ خب بزار نیبنداز یترش نیخوا ی: مگفتم

 ادیخاستگار مناسب ب یگفت: نه اتفاقا قراره واست  یلبخند موذ ی با

 تو زوقم خورد

 انتخاب کنمااا تونمیم امی: من از قبلگفتم

 اخم گفت: الزم نکرده با

 انیقراره ب یک-

 ادی+کامران گفت پس فردا شب م

 شانس یا یبه خشک پووووف

 رکایچ دوستمیحوصله نشسته بودم نم یجمع کردم ، ب زویبابا غذاش تموم شد م یناهار زهرمارم شد ، وقت خالصه

 بلند شد فنیزنگ ا یکنم که صدا

 بود رو صفحه انیخل و چلم نما قیرف ریتصو

 واسش زدم  درو

 بود؟ ی: کاوشیس

 ترنم-
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 اطیسالنو باز کردم ، رفتم تو ح دره

 بست ی، داشت درو م دمشید

 در اغوشششم ایترنممممممممم ب یگفتم: واااااا غیج با

 اومد دییخنده دو با

 وونهی: سسسسالم دترنم

 میبغل کرد گرویهمد 

 اشغال؟ یچطور-

 ی: خوبم عوضترنم

 خنده ریز میزد دوتامون

 تو میبر ای، ب ایب-

 تو  میرفت گهیهمد با

 کرد  کیبا بابا سالم عل ترنم

 ادیز میراحت نبود اوشیس یبردمش سمت اتاقم ، اخه جلو دمشیکش بعدش

 جلوش نینشست رو تخت ، من نشستم رو زم ترنم

 وونه؟ید ی: خب چطورترنم

 بچهات چطورن؟ ؟یخوبم خواهر تو چطور-

 ؟یگیقدمو م میقدو ن یچهاگفت: ب باخنده

 دمیخند
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 یاومد ، بعدش صدا یرعدو برق وحشتناک یصدا نکهیتا ا میگفت ی؛ از هر در میزدیباهم حرف م نجوریهم یربع ی

 دیبارون شد

 اخجون بارون-

 

 رو یقشنگ نیهوا به  ا مینیبب می: دره بالکنو باز کن برترنم

 باشه-

 تو بالکن میرفت ییبالکن و باز کردم ، دوتا دره

  هههههیچه بارونه قشنگ-

 بارون؟ نیچرا نشسته رو تاپ تو ا اوشی:اهوم ، سترنم

 شده بود اما نشسته بود سیخ سهیرفت سمتش ، خ نگاهم

  دونمینم-

 یفرار کن لیمگه قرار نبود با سه ؟یینجایبرگردوند سمتمو گفت : تو چرا هنوز ا سرشو

 افتاده بود دنبالمون مینشد ، کر-

 واسه فرار د؟یدیبازم برنامه چ: ترنم

 مینینچ گهید دینه هنوز ، شا-

 برگشت سمتم گفت: چرا؟ ترنم

 ارکیکنم؟ تورو چ کاریچ مویکنم پس؟زندگ کاریتو همون حالت گفتم: بابامو چ اوشیخشک شده بود رو س نگاهم

 نجایاز ا شهیهم یداشتم برا نویکه نشسته بودم تو ماش دمیفهم یوقت نویسخته ، ا نایکنم؟ دل کندن از همه ا

 نمیبباز تورو ب نمیبب اوشویباز س تونستمیمخوشحال شدم ، چون  دمید مویکر یخودمون باشه اما وقت نی! برفتمیم

 نمیباز نصرت خانمو عمو کامرانو بب
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، هنوز از اون مقرراتش متنفرم ، به  نینرفته نازن ادمی زدویکه بهت م ییزدو گفت: من هنوز کتکا یصدا دار پوزخند

  پدر داره یبه  ازیهم سن تو داشته باشه!بنظرم اون خودش ن یپدر باشه و دختر ادیبهش نم ینگاه کن حت افشیق

 اون ازم معذرت خواست ! یگفتم: اره ، ول یناراحت با

 رون؟یب یگذاشت تو بدون مراقب بر ؟یازدواج کن لی: رفتارش عوض شد؟ گذاشت تو با سهترنم

 حق با توئه ترنم-

 ، منم هستم دیبر دیخواست یبعد یبرگردوندو گفت: سر روشو

  ؟یایب یتعجب نگاهش کردم گفتم: تو کجا با

 صبح مرد روزید میبغض گفت: ناپدر با

 خوره یازش کتک نم گهید کشهیزجر نم گهیکه خوبه ، مامانت د نیا-

بگاه از خوا دیام با گهی، چند وقت د ستیمن ن یبرا ییجا گهی، د نکنیپوزخند گفت: پسراش بزور مامانمو تحمل م با

 رونیب امیب

 

 ندارم یواسه زندگ ییجا گهید کال

 بهم دست داد  یبد حس

 یم زندگمن باه شیپ نجایا یایتو م میفرار کن مینخواست گهیاگه د یول میبریتورم م میدیباشه اگه دوباره برنامه چ-

 میکن یم

 تلخ زدو گفت: ممنون ، بخاطر بودنت لبخند

 با لبخند بازو بسته کردم براش چشمامو

 ؟ی: با نسکافه موافقگفتم

 +چرا که نه 
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 ارمیصبر کن سه سوت برات م-

 درست کردم ، خداروشکر اب جوش تو سماور بود قهیو در عرض چند دق نییپا رفتم

 و راه افتادم سمت اتاق ینیفنجونارو گذاشتم تو س دوتا

 منو به اعماق غمام برد انویپ ی، صدا دمیپله رس نیبه اخر یوقت

  انویوارد اتاق شدم ، ترنم نشسته بود پشت پ اروم

 زدیم نویغمگ تمیر هیاروم  داشت

 بگم یغمناکش گوش کردم : از چ ینشستم رو تخت ، و به صدا 

 حال خودم  از

 فردام بگم؟ از

 بردار... دست

 حال خودم بزارو برو نیتو ا منو

 بردار... دست

 تو نه ، از خودم پرم از

 حال خوبم  نیا تو

 کن... ترکم

 خارم کرد ایدن

 قانعم کرد ایدن

 کن درکم

 روزا خاموشم ، سردم نیا
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 ترسمیم

 ستین یانگارنور ستین یجون

 ترسمیم میاز سا یحت

 ستین یراه

 ستین یگاه هیتک

 ؟یفهمیخدا خستم م یا

 من رمیم

 من رمیم اره

 ترسمیاز مرگم م یحت

 

 سمیبه صورت خ دمیکش دست

 تونه بفهمه! ینم چکسیکه تو وجوده ترنم هستو ه یاز غماتو کم کنم ترنم ، درد کمی تونستمیممن کاش

 کردم به دست زدن شروع

 برگردوند سرشو

 یخونی، زشتم م یزنیزشت م یلیخ-

 تیحما یگفت: مرس دیاشک چشماش خند برعکس

 میچاکر-

 دادم بهش ، شروع کرد به خوردنش ونسکافش

 بند اومد  گهیبارونم د-
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 نگفت یزیچ ترنم

 یگرد ابونیخ میبر دهیاالن جون م یذوق فل بداهه گفتم: وا با

 بابا الیخی+ب

 خواهر یبود هیتو که پا-

 ستمیکه ن وونهی، د می+پا

 کن یوانگید یاست اندک ادیعاقل بودن ز یفرصت برا-

 میتوروخدا حال ندار نی+شاعرجون بش

 ترررررررنم -

 +مرگگگگگگ باشههههه

 زدم افتادم رو سره کولش شروع کردم بوس کردنش غیج

 یکرد میداد اونورو گفت: اه دختر تف مال هولم

 تینها یاخه فداتم ب-

 گفت: خب خبرت حاضر شو دیخند مهربون

 اد؟یاخمخه ام ب نیبگم ا-

 ه؟ی+اخمخه ک

 قصه هامجومونگ-

 دهیاحمقانه م یجومونگ کرده که تزا ی+همون ، سوسانو هوا

  یآه ار-

 دیخند
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 کردم به حاضر شدن شروع

 

 واسه خودم سرهم کردم یپیت یتند  تند

 بعد حاضرو اماده بودم قهیدق چند

 م؟ی: برترنم

 میبر میبر-

 نییپا می، از پله ها رفت رونیب میاز اتاق اومد ییدوتا

 تو سالن نبود یکس

 خوام برم یبدم کجا م حیسه ساعت توض ستمیمجبور ن نکهی، مثل ا ولیا-

 اطهیهنوز تو ح دی: شاترنم

 بود اطیرفت تو ح ادمیتو زوقم گفتم: اه اره اصال  خورد

 جونم همانا! اوشیبا س ییرو ایهمانا رو  رونیب میاومد ییدره سالنو باز کردمو دوتا خالصه

 شیشونیبود رو پ ختهیر شونیو پر سیخ موهاش

 ضعف رفت! اوشیآن دلم واسه س ی

 شمیم وونهیموقع ها انقدر دوسش دارم که د یبعض

 ؟یقشنگش گفت: کجا به سالمت یصدا با

 میدور بزن کمی میبر میخوا یگفتم: حوصلمون سر رفته م یساختگ تیمظلوم با

 نگاه به ترنم ینگاه به من کرد ،  ی

 بود تنفر ترنم از بابام قشنگ تو چشماش مشهود حس
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 !دمیترسیهمه شجاعتش م نیا از

 

 که اعصابمو خورد کنه ادیب شیپ یمورد نمیاما نب دیزل زد تو چشمامو گفت: بر زیاخم ر ی با

 کشمت!( یم یچوندیمراقبو پ نمیبب یعنی نی)ا

 چشم-

 تکون داد دیبر یبه معنا سرشو

 !رونیبمیاز خونه زد مویکرد یسرسر یخداحافظ ی

 نظرمون دارن ریقشنگت ز یبابا یچرا؟ چون ادما میایب میمجسمه بر نیع دیکارمون در اومد ، با گهی:خب دترنم

 یزنیترنم چقدر نق م یوااااا-

 شمیدارم منفجر م یدونی: اخه مترنم

 میچونیمنفجر نشو چون قراره بپ-

 ؟یکم دار ای ی، زل زد تو چشمامو گفت: احمق سادیوا هوی

 وونهید وونمی، فقط د چکدومیه-

 کشتتیم یاگه خطا کن دمیکه من د ینیا ی: روانترنم

 به کتکاش عادت کردم گهیکشه بعدشم من د یبچشو نم چوقتینگران نباش اون ه-

 امینم: منترنم

  ادینم شیبرام پ یمشکل گمیترنم توروخدا بس کن ، بابا م-

 ایب نیگفتم: جون نازن دارهیقدم از قدم بر نم دمید

 نخور قسم ی: هوش عوضترنم
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 فدداااااتم یلیخنده گفتم: اخه من که خ با

 چشماش مهربون شدو گفت: بخدا طاقت کتک خوردنتو ندارم هوی

 میبر ای، ب ادینم شیپ یمشکلچیبخدا ه یخواهر-

 م؟ینگاهم کرد ، گنگ مونده بود که دوباره التماس کردم : بر یناراحت با

 میشدو گفت: بر ریش افشیق برعکس

 وووولیا-

 کردن یعرض کوچه باغو ط میاروم شروع کرد یلیخ گهید باهم

 گشتم یمشک دیباچشمام دنبال پرا ابونیسر خ میدیرس یوقت

 سادهیدست راست وا ابونی: اونور خترنم

 بود سادهیوا ابونیبود اونور خ نیکه تک سرنش یمشک دیپرا ی گفتیبرگردوندم ، راست م سرمو

 ، دوتا چراغ داد کنمیدارم نگاهش م دید

 من مراقبتم! یعنی که

 میبر-

 که من به راننده دادم یسمت ادرس میو رفت میگرفت یتاکس ی میرفت

 میریکجا م میاالن دار ؟یچ لی: پس سهترنم

 کنمیباز گفتم: غمت نباشه ، حلش م شین با

 

 ؟یزنیزنگ نم لی: چرا به سهترنم

 هرلحظه! شهیو تماسام چک م امایکه تموم پ یدونیم-
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 گفت که بنده از نوشتنش عاجزم! ییکلمه ا ترنم

 !؟یخبرش کن یخوایم ی: پس چجورترنم

 تو غمت نباشه -

 میشد ادهیو حساب کردمو پ یبه مقصد ، پول تاکس میدیرس قهیدق ستیب بعد

 بازار؟ میاومد ی: واسه چترنم

 حرف نزن قهیدق ی-

 کردی، داشت پارک م دیرفت سمت پرا نگاهم

 ون کنهتا گمم میش یمردم قاط نیب دینشده با ادهیپارک نکرده و رانندش پ دیخونسرد گفتم: ترنم ، تا اون پرا یلیخ

 ؟یهست یگفت: منتظر چ انهیانداخت تو دهنشو با لبخند موذ یادامس  موز ی ترنم

 ، دو ، سههههه کی-

 دو تا دلت بخواد ادم مغازه بو یکوچه بزرگو پهن که توش کل ی تومی، رفت دنییدو میکرد شروع

 یستاک ی عیکه اون وره بازار بود ، سر یابونیخ میدیرس نکهیتا ا میدیی، انقدر دو میگذشتیادما م ونیخنده از م با

 کردیکه راننده با تعجب نگاهمون م میدیخنده ، انقدر خند ریز میزد می، تا سوار شد میگرفت

 میشیم ادهی: اقا ما سره پارک پگفتم

 : چشمراننده

 دور نبود ادیبه پارک اخه راهش ز میدیکه رس دیام نکش قهیدق به

 میشد ادهیپ یتاکس از

 رفت  یدرو بست و تاکس ترنم

 یکردیرو نم یبود ی: کصافط توام عجب مخترنم
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 گهید مینیما ا-

 به راه رفتن میکرد شروع

 ه؟یچ ی: خب برنامه بعدترنم

 یتی، بعدشم که صفاس ادیب لیسه میزنیاز اونجا زنگ م میریهست م یتلفن عموم یپارک  نیاخره ا-

 سوال استاد ی دیخنده و گفت: نه خوشششم اومد بعد ببخش ریترنم زد ز 

 بپرس-

 گهینقشتو د فهمنیم ستنیخب اونام که بز ن یچونیپیم یمدل نیا ی: هرسرترنم

 کنمیراه فرار م یاز  ی، هر سر میکرد ییشناسا یبگ چوندویپ شهیتهران که م یهرجا لینه بابا ، منو سه-

 

 دیبست طونویدست ش گهی، شما دوتا د وووووولی: بابا اترنم

  دمیخند

 رفتیم ادمیاخ داشت -

 و؟ی: چترنم

 در اوردمو خاموشش کردم مویگوش عیسر

 خواد همش زنگ بزنه یم دونمیم-

 زارهی: شب زندت نمترنم

 چه خوب-

 ترنم  الیخیگفتم: ب ینگاه تلخ بهم کرد ، با شاد ی

 با لبخند بازو بسته کرد چشماشو
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 ولیدر اوردم وارد دستگاه کردم ، بعد شروع کردم به شماره سه فمی، کارت تلفن و از ک یسمت تلفن عموم میرفت

 گرفتن!

 بودم؟ ادتیاالن به  نیهم شهیسه تا بوق جواب داد: شلغم باورت م بعد

 خودتو برسون عی، جومونگ سر دونمیخنده گفتم: م با

 فقط؟ امیچشممممم کجا ب ی+به رو

 و بهش دادم  ادرس

 شد؟ی: چترنم

 نجاسیا گهید قهیدق ستیربع ب یگفت -

  قه؟یدق ستیربع ب ی: اعووو ترنم

 اهوم-

 پس کمی میبگرد میبر ایبه اطراف کردو گفت: ب ینگاه ی

 ؟؟؟یتاب باز میگفتم: بر طنتیش با

 کل پارکو برداشته بود غامونیج یبعد صدا قهیبهم کردو چند دق طونینگاه ش ی

 هووووووووو-

 :هووووووووووترنم

 دههههههیحال م یلیخدا خ یگفتم: وااا باخنده

  ییییییلیبود با داد گفت: خ شتریسرعتش از من ب ترنم

 نگاه کردم با پام نگهداشتمو با لبخند به ترنم تابو

 بچهششششششم خوااااااامیداد گفت: خداااااااااااااا ، من م با
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 لبخندم تلخ شد دوباره

 من بود نیدردش ع ترنم

 کرده بود شونیکه خودش رفته بود خاکستر یینگاه کردم ، موها دشیچهره سف به

 شی، بدون ارا یابرو مشک چشم

 بگم براش یخجالت ویناراحت چیدردامو بدون ه تونمیکه م ی، تنها کس هیمیصم قیکه رف سالهاست

 رونیب دیگهداشت منو از افکارم کشبا پاهاش تابو ن یوقت

 ؟یکنیفکر م یبه چ وونهید ی: هوترنم

 یچیه-

 ه؟ی، نظرت راجبه سرسره چ یناز گمی: مترنم

 موندیجو ابرو واسمون نم یوگرنه  ستنیتو پارک ن شتریب رمردیموقع از روز فقط دو سه تا پ نیخداروشکر ا یعنی-

 

 میگفت: بپر بر دیخند

  خوردیم چیسر سره سربسته که چند دور پ یسمت  میرفت خالصه

 پاهامم دراز کردم ، ترنمم نشست پاهاشو دوره من دراز کرد نشستم

 میدیخند یاراده م یکه ب می، انقدر زوق کرده بود نییپا میاومد میسر خورد غیج با

 ادینم ادمیوقت  چیکه سرسره سوار شدمو ه یبار نیاخر

 ربع گذشت! یتا بالخره  میکرد یسرسره باز انقدر

 میسادیوا ابونیکنار خ میرفت

 جلبک نیا ومدهیهنوز ن نکهینه ، مثل ا-
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 : پووووفترنم

 جلومون سادیوا ادیبا سرعت ز نیماش یتو پارک ، که  میبرگرد میاومد

 اومدم نی: نررررلیسه

 نیتو ماش مینشست عیسر میرفت ییدوتا

 ؟؟؟؟؟یخانم یگفت: چطور شیشگیهم یبا مسخره باز لیسه

 نکرده دامونیپ اروی نیتا ا فتیخوبم راه ب-

 : چشم چشملیسه

 ترنم خانم؟ دیبه ترنم نگاه کردو گفت: شما چطور نهیراه انداخت از تو ا نویماش یوقت

 ل؟یسه یبا تک خنده گفت: خوبم خودت خوب ترنم

 ، منم خوبم ی: اِلیسه

 : شُکرترنم

 واسه فرار ی، تو برنامه بعد ادیباهامون ب خوادیگفتم: ترنم م یناراحت با

 اخر؟ میس ینگاهش کردو گفت: بالخره زد نهیاز تو ا یحالت خاص یبا  لیسه

 گهید ریمس یتو  فتمیب خوامیبه اخرش ، م دهی: نه !من هنوز هستم ، منتها جاده رس ترنم

 : خوبهلیسه

 

 !م؟یبحثو عوض کنم ، گفتم: خب بچها کجا بر خواستم

 سفره خونه! می، اخرش قرار شد بر میچندتا جارو اورد اسم

 دهیسرپوش یجا ی می، باس بر ادهیز یلیباز خ ادیکه بارون ب نیبود و امکان ا یهوا هنوز ابر اخه
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 میکرد یمتفاوت هم خون یخواننده ها یبا اهنگا یمنو ترنم کل میضبطو گذاشتم ، تا برس خالصه

  میتخت نشست یگوشه دنج رو  ی میرفت مویدیرس خالصه

 میزدیحرف م مینشسته بود کاریاوردن ، منو ترنمم ب ونیقل ی لیبعد واسه سه قهیدق دچن

نوقت او فتهیب ابیتا اوضاع از اس میاونجا بگذرون مونویزندگ هی، بق هیترک میکه بر نهیا نی: هدف منو نازنلیسه

 میگردیبرم

 خرجمو درارم تونمی، پوستم کلفته م رونیاز اب بکشم ب ممویگل تونمی، م دارم ییا هیسرما ی: خوبه ، منم ترنم

  ؟یاریم ه؟طاقتیترک یایب یتونی، تو م ستیحرفا ن نینه ترنم اصال مشکل ا-

 ! میوقت برنگرد چیه گهید دیادامه دادم : شا یباناراحت

 ترنمو به فکر فرو برد حرفام

  رونیب فرستادیزرت زرت دود م یکه ه لیافتاد به سه نگاهم

 نفله انقدر نکش یریمیم یفتیم یریگیگفتم: سرطان پوست م باحرص

 با تعجب بامزش گفت: بالنسبت لیسه

 دمیخند کوتاه

 تو سفره خونه  میکه نشست شدیم ییا قهیدق ستیب حدود

 سرررفته بود! حوصلمونم

 میزدیحرف م یهر در از

 زنگ خورد لیسه یکه گوش میبود نیبحث سنگ ی تو

 ......باشه بابا اومدمفالن شده گفتم مراقب باشه نی.....چقدر من به امارستااان؟ی.....کدوم ب؟یییی: جانم......چلیسه

 قطع کرد ویاعصاب خورد گوش با
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 شده؟یبود؟ چ یک لیسه-

 مارستانیحالش بده بردنش ب قامیاز رف یکی: لیسه

 ارستانمیبرسونمتون از اونورم برم ب میبر دینگفتم منتظر نگاهش کردم که گفت: بچها شرمندم بخدا ، پاش یزیچ

 میمونیم نجایهم میکارینه تو برو ، منو ترنم ب-

 : باشه ، پس من برم خداحافظلیسه

 کردو رفت یسرسر یخداحافظ یدوباره  دویکفشاشو پوش عیسر لیسه

 هنوز! میترنم تو بهت بود منو

 !ختیانسانو بهم ر یارامش  شهیم عیراحتو سر چقدر

 

  میکن کاریچ پوووف ، حاال-

 واسه خوش کنهیکه سرشون درد م شناسمیبکس باحال م یگرفتو گفت:  ونویشلنگ قل یلبخند موذ یبا  ترنم

 خبرشون کنم؟! یگذرون

 ؟یهست یمنتظر چ وونهید-

 یواسه خوش گذرون کردیسرشون درد م یواقع یزنگ زدو دوستاشم به معنا ترنم

 بعد اومدن دم سفره خونه! قهیدق ستیب

 هیینقره ا ۲۰۶+اوناهاش اون 

 ۲۰۶سمت  میرفت گهید باهم

 !نیشدن از ماش ادهیپسر پ ۲دخترو  ی میشد نیماش کینزد تا

 باحال خودمون پی+بَهههههههههه اک
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 وووووونهیگفت: د دختره

 ، منم مودبانه سالم کردم به پسرا دیبا شوق ترنمو در اغوش کش دختره

 خلو چل  قیرف دهیسپ نی، ا کنمیم یاز اغوشش جدا شد و رو به من گفت: معرف ترنم

 خودت نیع یکیچشمک گفت:  با

 میدیخند یهمگ

  یملقب به کام اریکام شونمیجون احسان ، ا دهیهمسر سپ شونی: اترنم

 بچها تونییلبخند گفتم: خوشبختم از اشنا با

 نیخل مثل خودمون به نام نازن ی نمی: و اترنم

 یابج یگفت: خوش اومد یبا خون گرم دهیسپ

 جوابشو دادم یبا خونگرم منم

 ...اون حامله بودزمیعز یاخ

 میبر دینی: خب بچها بشاحسان

 میو ترنم عقب نشسته بود دهی، منو سپ میموافقت کرد یهمگ

 وسط نشسته بود ترنم

 کنارش نشسته بود ارمی، کام کردیم یکه داشت رانندگ احسانم

 م؟یگفت: خب بچها کجا بر کردیم یهمونجور که رانندگ احسان

 کن زمونینظر نپرس ، سوپرا شهیهم نی: داداش عترنم

 بود نیسکوت جمله سنگن قهی: واو دو دقدهیسپ

 ؟یاِس گهیبامزه گفت: اوه شت ، تورو م یکام
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  قهیدق هیتو  ریگفت: الل بم ویکام یزد به باز یکی احسان

 میهست مونمیم گفت: چاکر ابجرو به ترن نهیاز تو ا بعد

 که میگفت: فدامدات یلوت ترنم

 ...نیاز ا ادی: اه اه انقدر بدم میکام

 ااااااریوسط حرفشو با حرص همزمان گفتن: کاام دنیو ترنم  پر دهیسپ احسانو

 و بامزه گفت: زَهرِ مااار ظیغل اریکام

 چرا دونمیاومد بود نمخوشم اریاز کام یلیخنده! خ ریز زدم

 دیبرد بیابرومونو جلو غر ااایگفت: ب اریخنده من کام یصدا از

 ؟ینیبیرو که جلو نشسترو م یکام نیا یبرگشت رو به من گفت: ناز ترنم

 خنده گفتم: خب اره با

 نهیموجود رو زم نیآبرو تر ی: بترنم

 ما  میهست یچه غول دو سر کنهیاالن بدبخت فکر م ؟یزنیم هیچ یحرفا نی: استغفرهلل دختر ایکام

 ؟یستیمگه ن ی: هستترنم

 میاز خنده مرده بود دهیاحسان و سپ منو

  یریاول باس وضو بگ یاریب یخوایم اروی: دخترجون اسم کامیکام

 تو؟ یبود یک ارهیکام ی: اوالال ، حاجترنم

 احسان اتش بس داد! نکهیتا ا میدیخند یما م کردنویدوتا جروبحث م نیا خالصه

 شد یبه سکوت سپر قهیدق کی

 شود! یم رفتهیپذ ادیکه خوشم ب یدرصورت یسکوتو شکستو گفت: اهنگ درخواست یکام
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 شروع شد! میگوش بد یاهنگ چ نکهیبحث سره ا حاال

 بود همه رد کردن! نیچون غمگ یول میداد شنهادیپ یادیز یترنم اهنگا منو

 مورد قبول همه واقع شد! یمیاهنگ شاد اما قد ی نکهیا تا

 همه رفت هوا همانا!! یهم خون یهنگو گذاشت همانا صداا نیا یکام اقا

 تو اِتکهههه قراررررمیبه خوندن : حاالاااااا ب میبا اهنگ شروع کرد یهمگ

 انتظارممممم تو اتکه چشم

 اااااری یبه قلب تو ا نینفر

 تو اِتکه راهمیراه ب از

......... 

 ممممیکه بااااا تو بوددددم روز خوش زندگ یروز

 ممممیرفته رفته همراااااه با افسردگ یروزا

 انگااااار عاشق بودن گناههقلب خستم به

 یزندگ نیرَوووووم از ا یروزو روزگار ی

 تو اتکههه قرارررررمیب حاالاااا

 انتظارم تو اتکه چشم

 اری یبه قلب تو ا نینفر

 تو اتکه راهمیراه ب از

....................................................... 
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  انیمارو برد سد لت احسان

 میبرقص کرد بزنو

  میدیخند

  میگفت جوک

 میزد جوج

 میکرد یباز یوسط

 میکار کرد هزاران

 !دیشب طول کش ۱۱کارا تا ساعت  نیهمه ا و

 برق! نیبرق گذشت ، ع نیع زمان

  میراه برگشت بود تو

 یبودن از خستگ دهیخواب یو کام دهیسپ

 کردیم یکه رانندگ احسانم

 !میبود داریمنو ترنم ب فقط

 !کشهیطول م یکساعتیحدودا  میبرس تا

 زنده در برم کنمیفکر نم امشب

 برهیسرمو گوشت تا گوش م گهید امشب

 !ستین لمیکه سه نهیا یبدبخت

 !دهیاونم مثل من فوقلعاده ترس دمیلرزونه ترنم فهم یدستا از

 بگذرونه ریامشبو بخ خدا
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 : بهش گفتم دیازم ادرسو پرس احسان

 تو کوچه باغ میدیبعد رس کساعتی قایدرست بود ، دق حدسم

 دیکوبیاز ترس محکم م قلبم

 شدم ادهیپ نیماش از

 شدن! ادهیشده بود پ داریب شدیم ییا قهیکه چند دق ارمیبا من احسانو کام همزمان

 خوش گذشت یلیامروز خ اری، ممنون اقا کام زیممنونم اقا احسان بخاطر همه چ-

 بود فهیخانم وظ نینازن دیزنیم هیچه حرف نی: اساناح

 با شما ییاز اشنا میتازه ما خوشحال شد گهی: راست میکام

 دیزدم گفتم: لطف دار لبخند

 نگرانه ترنم یپر استرسم دوختم تو چشما نگاه

 ؟ یبار یارامشبخش باشه گفتم: کار کردمیم یکه سع یلبخند با

 : قرار بود امشب خونه شما بخوابمترنم

 تعجب بهش نگاه کردم  با

که خوابه روهم  ییا نفلهنیخوش گذشت بچها ، دمتون گرم ، ا یلیبزنم رو به پسرا گفت: خ ینزاشت من حرف ترنم

 دیازش تشکر کن

 یگفت: چشم ابج دیخند احسان

 دیخند ارمیکام

 شد امشب رید یلیخ دیزودتر بخواب دیبر دی: برترنم

 کردنو سوار شدن رفتن یخداحافظ اریکام احسانو
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 اره؟یب ییبال یسره توام  یخوایم خاره؟یتنت م وونهی: دگفتم

 زارمیبهت دست بزنه ، نم زارمی: من نمترنم

  کنمیالتماس گفتم: ترنم برو خواهش م با

 میبر ایحرف نزن ب گهی: تورو جون ترنم دترنم

 قسمش دهنمو بست با

 میلبخند از سره ارامش زدو دستشو دراز کرد سمتم ، سفت دستشو گرفتمو راه افتاد یاسترس داشت  نکهیا با

 سمت خونه

ود وج تونستیکه تو کل جهان م یدختر نیدر باز شدو چِندش تر میزنگ بزن نکهیدر بدون ا یجلو میدیرس یوقت

 داشته باشه ظاهر شد!

 ...گهید یمهم اورده از طرف کله گنده ها یخبرا اوشیه سحتما باز واس کنه؟یم کاریچ نجایوقته شب ا نیا

 نیاورد فیخانم ، چه عجب تشر نیطعنه گفت: به به نازن با

 ایبا تحکم گفت: گمشو اونور ثر ترنم

 میشد اطیوارد ح دویمحکم دستمو کش بعد

 نبود اطیتو ح یبابام کس یدو سه تا از نوچه ها جز

 نیگفت: نازنبا خشم ایثر

 خورد تو صورتم یمحکم یلیس یبرگشتم سمت صدا  تا

 زده بود ایباز کردم ، ثر چشمامو

 یشیاز صفحه زورگار محو م گهیگفت: امشب دخشم با

 : خفشو احمق فقط بگو باباش کجاس؟ دیبا تموم خشم غر ترنم
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،  گردهیله تهرانو مداره ک رونی، رفت ب یگذشتو خانم تو خونه مشاهده نشد ۹که ساعت از  نی: هه به محض اایثر

 دختر دسته گلش اومده خونه اونم با دوتا پسر میگفتمیهمرو فرستاده تا دنبال تو بگردن التبه االن زنگ زد

 تموم وجودمو برداشت! ترس

 !هیموضوع سوء استفاده کنه مرگم حتم نیبخواد از ا ایثر اگه

  یبگو عوض یدوست دار یتموم قدرت گفتم: هرچ با

 میسادیوا ایثر یتو خونه اما با صدا میتا بر دمیترنمو کش دست

 نیمونیم نجایشما دوتا هم ادیب اوشیس ی: کجا؟ هه تا وقتایثر

 نکن فیتکل نییپس واسه ما تع یدیمیفه میکنیم کارینداره ما چ یربط چی: به تو هترنم

 دی، حاال خوددان اوشهیگفته خوده س نی: اایثر

 برو نجایاز ا عیبرو ، سر ومدهین اوشیگفتم: ترنم تا سرو به ترنم عیسر

 بره ییجا تونهی: اونم امشب مهمون ماست نمایثر

 خفشووووو خفشششووو فقط خفشووووو یحمله ور شدم سمتشو گفتم: عوض غیج با

 سمت ترنم با التماسو اروم گفتم: برو ، ترنم برو دمییدو بعد

 نداد یجواب چینگاهم کرد ، منتظر جواب بودم ، ه فقط

 دیقطره اشک از گوشه چشمش چک ی

 نه تکون داد یبه معن صورتشو

 گفتم: بروووووووو غیج با

 ررررمینم نینازن رمیمن نم یبزن غی: تا فردام جترنم

 دادم هیتک واریگوشه نشستمو به د ی، با هق هق رفتم  هیگر ریز زدم
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 خسته شدم گهی، بسه د اااااااااایخدا

 ختیرینشست کنارم ، اروم اشک م ترنمم

قرمز اومد تو اشکه رو صورتم خشک  یباز شدو بابام با چشما اطیدره ح یوقت دونمیچقدر گذشت ، فقط م دونمینم

 شد ، زبونم الل شد

 میدیاز جا پر عیسر

  کینزد اومد

 خوردیبلندش به صورتم م ینفسا یشد که صدا کمینزد انقدر

 ؟یبود یرچشما زل زد تو چشممو گفت: تااالن کدوم گو یهمون قرمز با

 لکنت گفتم: ب...با...باتر....ترنم با

به ترنم کردو دوباره روشو برگردوند سمتم شمرده و ترسناک گفت: مگه بهت نگفتم دست از پا خطا  ینگاه کل ی

 نکن؟

 الل شدم یواقع یمعنا به

قع شب از خونه مو نیدختر خانم گلت تا ا اوشیبلند شد : س اینکره ثر یزل زده بود تو چشمام که صدا همونجور

 دمید یینگم برات که چه صحنه ها گهیشد هه د ادهیچندتا پسر پ نیاومد ، از ماش یبود تازه وقت رونیب

 کردم کاری...مگه من چایلعنتت کنه ثر خدا

 پسر بودن ، نه چندتا ۲فقط  یعوض

 لعنتت کنه خدا

 

 اریبرو لپ تابو ب عیسر دیاز نوچهاش گفت: حم یکیگرفتو رو به نگاهشو ازم اوشیس

 اد؟یب رتیگ یدختر نیهمچ دیکه با یکرد یی، چون دلم سوخت تو چه گناه اوشیگفت: پاکش کردم س عیسر ایثر
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 باشه که حرفات ممکنه باعث بشه امشب دستم به خون الوده شه ادتی نویا ؟یاز حرفات مطمئن ایگفت: ثر بابا

 تو قائل یحرفا یبرا یارزش چیه نکهی، ا دمیزل زد تو چشمامو شروع کرد دروغ گفتن: از شجاعت دخترت ترس ایثر

 داشت با پسره... ینشدو حت

 ؟یخوایاز جونههههه ما م یها؟ چ یگیچرا دروغ م ییییگفت: خفشو عوض اویثر یوسط حرفا دیپر غیبا ج ترنم

م نکرد یگناهچیکه ه یاگه من ه؟یتو چ یمن شرم اوره پس کارا یجون اگه کارا ایگفتم: ثر ادیشدم با فر ریش منم

 یشدیتاحاال صدبار اعدام م دیپس تو با نهیجرمم ا

در کنترل خشمش داشت گفت:  یکه سع یجلوشو گرفتو و اروم با لحن اوشیبا خشم اومد حمله ور بشه که س ایثر

 یدید یفقط بهم بگو چ ایثر

 بگه! نارویا دیرسیبه ذهنش نم طونمیکه خوده ش ییبستو شروع کرد به دروغا کمر به مرگ من ایثر

 ما نیکردو فرستاد تو زم شیتوپ ات اوشویس خالصه

 واسه مرگم حاضر بودم گهید

 !رهیبگ ایروز تقاص منو از ثر یخدارو قسم دادم که  فقط

 ترنم دستاش روهوا خشک شد غیاومد جلو محکم خواست بکوبه تو صورتم که با ج اوشیس

ر بچه ، تو انقد یفهمینم یی، بچه ا ستیخودت ن رهههیبا تموم نفرتش گفت: واست متاسفم احمق ، البته تقص ترنم

 خوامیبهت بگم ، م خوامیم ویزیچ ی! خوب گوش کن بچه جون کنهیبابا صدات م نینازن یوقت رهیگیکه خندم م ییا

  اینده ، احمممممق به خودت ب حیدخترت ترج یه حرفاج**رو ب یبهت بگم احمق نباش حرف 

 دختر! یکرد کاریتو چ یترنم وااا یوااا

 ییکه من خوب باهاش اشنا بودم اونم جا یریسمت مس دیرفت سمت ترنم بازوشو گرفتو اونو با خودش کش اوشیس

 !ینبود جز انبار

طرفو تا من پاشم کار از کار گذشت ،  یسمتش تا ترنمو ول کنه اما منو پرت کرد  دمییدو غیبرد ، با ج دیکش ترنمو

 درو بست ویچون رفت تو انبار
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 شدم وونهید دیترنم که به گوشم رس غیکمربندو ج یصدا

 ااااامنو بزززززززززن ، باباااااااااا اااااایزدم: بابااااااا ولشششش کن توروخدااااااا ولشششش کن ، ب غیالتماس ج با

 کردیم میترنم روان یغایج یصدا

 ففففف تففففف بهتتتتت تف ششش؟یزنیم ینداره دار ویکس یدی، فهم یلعنت یاورد ریداد گفتم:  مگه مظلووووم گ با

 در باز شد هویکردم که  نینفر غویج انقدر

 منو برد تو ، شروع کرد به کتک زدنم  دویکش دستمو

 !انهیبازم چشماشو باز خواهد کرد  دونمیکه نم یجون افتادم کناره ترنم یمنم ب نکهیزدتم تا ا انقدر

 

  زارمیپدرو روش نماسم گهید

 کنمیباور نم گهیمنم د میمنو اون پدرو دختر باش شدیکه باورشون نم ییهمه اونا مثل

 اوشیس یشد بهیبرام غر گهید

....... 

 سمت ترنم  دمیجونمو تکون دادمو خز یب کریرفت بزور پ اوشیس یوقت

 خون اومده بود یلیدماغش خ از

 گفتم: ترنم ، ترنم پاشو  یجون یتکونش دادمو با ب اروم

 نشون نداد یواکنش چیه

 شد تمومیشو ، همه چ داریناله گفتم: ترنم تورو به خدا چشماتو باز کن ، ب با

 واسه تکون دادنش نداشتم ، سرمو اروم گذاشتم رو شکمش یجون گهید

 به سقف بودم رهیخ



 تهراندبای گو

 
47 

 

 ؟یخواستیم نویمگه بهت نگفتم برو؟ ها؟ هم-

 خورمیمقسم کشمیم اوشویس ادیسرت ب ییدارم؟ به خدا اگه بال وی: ترنم پاشو ، اخه من جز تو ک دیبغضم ترک هوی

 اوششششششیس کشششششمتیزدم : م غیتموم وجود ج با

 دیلرزیزده بودم که تموم تنم م غیاز ته دل ج انقدر

  رررررررررریاااااااااااااا ، ترنمو ازممممم نگخدااااا-

 کردمیهق م هق

 هگیبار د یبخنده ،  گهیبار د ی خواستمیسرمو خم کردمو ، چشمامو دوختم به صورت قشنگش که فقط از خدا م ارو

 چشماشو باز کنه!

دورو برم  یاهنگ اومد رو لبم ، با سوز از ته قلبم خوندم : همه رفتند کس نیچشمم خورد بهش ناخوداگاه ا یوقت

 ستین

 ستیکَس شدن در باورم ن یب نیچن

 عاقبت بود نیاخرا ، ا نیا اگر

 ستیدر سرم ن ییجز افسوس ، هوااا به

....... 

 با ما نموندش یرفتند کس همه

 خط دله مارو نخوندش یکس

 ...یرفتند  ، ول همه

 سوزوندش میکردیرو ، همون که فکر نمدله ما نیا

......... ......... ......... 
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 هوا روشن شد دمیکه د دونمیبودم فقط م داریب یتا ک دونمیکردم ، نم هیشبو گر کله

 چشمام گرم شدو رفتم تو عالم هَپَروت! بعدش

 

........... 

 دمیچشمامو باز کردم خودمو رو تختم د یوقت

 گرفت! یوم تنم درد وحشتناکاومدم تکون بخورم تم تا

 با تموم وجود صدا زدم: تررررررنم یول دیاَمونمو بر درد

 زدم: ترررررررنم غیج یقراریب با

 وارد اتاق شد مهیسراس ایثر هوی

 یشد داری: بالخره بایثر

 ترنم....ترنم کجاست؟-

 ؟یبلند ش یتونیمنمیخفشو فقط.....بب سی: هایثر

 یگفتم: ترنم کجاستتتتتت لعنت غیج با

 اورد اتاق شد ایمرد دن نیبدتر غمیج نیا با

رم که اگ شمیپ ارنیتا ترنمو ب زدمیم غامویچشماش معلوم بود که ارومه ، البته اگه ارومم نبود واسم مهم نبود من ج از

 تا منم بکشه! ارمیدر م یباز یترنمو ازم جدا کردن انقدر کول شهیواسه هم

 ترنم کجاست اوشیو گفت: س نییاوردم پاصدامو  تن

 بگه خوادیم یبچه چ نیا نمیبزار بب رونیبرو ب ایتک خنده گفت: ثر با

 درو بست رونویباپوزخند رفت ب ایثر
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 یگفتیابروشم داد باال و گفت: خب م یتا یتختم ،  کیاومد نزد اوشیس

 نگفتم فقط گفتم ترنم کجاست یزیمن چ-

 بگو ویگفت شیپ قهیدق یکه  ییجمله ا نیع قای+نه دق

 یچیمهم نبود ، ه یچیبرام ه گهیشده! د یکه با اسم صداش کردم عصب نیاز ا دمیفهم

 یبچه داشته باش ادی، اصال بهت نم یتو پدر من باش کنهیباور نم چکسیلبخند : ه با

 اخم گفت: خب؟ با

 یستیباور کردم که تو بابام ن گهیمنم د-

 دنیخند یشروع کرد به عصب بلند

تو  کمیکه اون دختره ترنم تو گوشت کرده.....منم مقصرم ،  هیفیهمش اراج نایا یبزن یستیحرفارو تو بلد ن نی+ا

 اسون گرفتم تتیترب

 هه گه؟ی؟ تو بغله زناو دخترا د یکن تیکه ترب یکجا بود ؟یکن تیطعنه گفتم: تو منو ترب با

که  ارکنمکیچ دونمیم ندفعهیکتکت بزنم! ا یکنیم یبار کار کیکه هر هفته  ی+فکر کنم به کمربندم عالقه مند شد

 یبا وقاحت تمام بامن حرف نزن ینجوریا

 !زنهیاز وقاحت حرف م یک نیسر دادمو گفتم: وقاحت؟ بب یبلند خنده

 نهیسمت هوس هات.... وقاحت ا یبر یدختر بزرگ دار ی یکه وقت نهیشدمو با تموم تنفر گفتم:وقاحت ا یجد هوی

دختر که فقط چند سال با  یبا  یخوایکه م نهی....وقاحت ارهیخونه با اون وضع راه م نیراست راست داره تو ا ایکه ثر

 ! نیخجالت بکش هم کمی....یداره ازدواج کن یمن اختالف سن

 ازدواج کنم؟ خوامیگفته من م ی: کدیسبزش قرمز شد ، غر یچشما دوباره

 کنه؟یم یخونه چه غلط نیتو ا ایبپرسم ، ثر تونمیپس م دیببخش-

 کنمیازدواج نم چکسینگران نباش ، من با ه زمیکه من ازش متنفر بودم گفت: نه عز یلبخند با
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 هه-

  ی+بهتره از جات بلند ش

 ترنم کجاست-

 ترنم شیپ برمتی، اونوقت م ینیبب ادویکه امشب واست م یو خاستگار یسروضعتو درست کن وی+اگه از جات بلند ش

 یاوردیسره صورتم ن ییبرعکس گذشته بال نیهه پس واسه هم-

 سمت درو گفت: انتخاب با خودته رفت

ن کله دار سایحتما تاحاال پل شنیسرش اومده؟ خانوادش نگران م ییالتماس گفتم: توروخدا ، بگو کجاست ؟ چه بال با

 گردنیشهرو دنبالش م

 تماسم نداشته ی یدستمه....تا االن که حت شیپوزخند گفت: گوش با

 درو بست رونویگفتو از اتاق رفت ب نویا

 ییییییلعنت یییییلعنت

 

 باشم! نیکردم خوش ب یبستمو سع چشمامو

 زندس مطمئنم! ترنم

 شد داشیدوباره پ ایچقدر گذشتو بود که ثر دونمینم

 !؟یخوایاز جونم م یچ گهید-

 دنبالت  امیگفته ب اوشی+س

 امیمن نم-

 ترنم! یخودته ، پس ترنمم ب لی+م
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 ، کمکم کن بلند شم سایصبر گفتم: وا یبره که ب اومد

 زد روزیلبخند پ ی

 از دردام کم شه دیدوش گرفتم شا یکرد بلند شدم ، رفتم حموم  کمکم

 پشتم زخم شده بود تموم

 همه کبود پاهمم

 بعد از ظهر بود ۲ساعت  رونیاومدم ب یوقت

 انداختم دور گردنم میشال مشک ی دمیپوش یر مشکقرمز قشنگ با شلوا کیتون ی

 خشک کردم باال بستم موهامو

 نییاومدم پا یاز اتاق اومدم ، داشتم اروم اروم از پله ها م یسخت به

 دنیدیم ونینشسته بودن رو مبلو تلوز اوشیس اویثر

 براندازم کرد! تیسرشو اورد باال و با رضا اوشیس

 گفتم: گشنمه یپله با لجباز نییبه پا دمیرس یوقت

 غذا سفارش بده نیزنگ بزن واسه نازن ای: ثراوشیس

 فقط نه؟! یرسما واسه کلفت نجامیبا حرص گفت:من ا ایثر

 شرمنده میبهت بد میندار ییا گهیخنده گفتم: نقش د با

 ...خَف یکی: تو ایثر

 دِ هَ گهیبا تحکم گفت: بسته د اویوسط حرف ثر دیپر اوشیس

 زبون دراوردم اید واسه ثرلبخن با

 زنگ زدو واسم کباب سفارش داد ایثر
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 یناهار خور زینشستم رو م رفتم

 ، چقدر دلم برات تنگ شده! ریبخ ادتیکه  یینصرت کجا یهع

 غذامو اوردنو منم مشغول خوردن شدم خالصه

 دل از عزا در اوردم یحساب

 کن زیتم زویم نیا ایغذام تموم شد ب ااایبا خباثت تمام صدا زدم : ثر اخرش

 !دمیشن اوشیحروبحثشو با س یصدا

 حرص بخور زکمیحرص بخور عز خخخخخخ

 شدم ، رفتم تو سالن بلند

 مشیپ یاریتموم شد فورا ترنمو ب یخاستگار نکهیبعد ا خوادیگفتم: دلم م اوشویمقابل س یرو صندل نشستم

 ارمی: ماوشیس

 زنهیقولش نم ریبودم ز مطمئن

 بابت زنده بودن ترنم راحت شد از المیخ نیهم واسه

 مختصر منتظره اومدن خاستگارم بودم! شیارا کیشب شدو منم با  خالصه

 به صدا در اومد فنیبالخر زنگ ا نکهیا تا

 درو باز کرد ایثر

 دره سالنو باز کرد ایثر یکه وقت میمنتظر اومدن خاستگار خونه بود ینفر سه

 بگم خشکمون زد! تونمیجرئت م به

 دسته گل تو دستش یبا  رمردیپ ی
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ا اعماق ت میخاستگار ادیب رمردیپ یاجازه داد  نکهیکردم ، ا دایپ اوشیواقعا حس تنفر از ته قلبم نسبت به س گهید

 قلبمو سوزوند

 رو مبل مینشست یهمگ مویکرد کیسالم عل خالصه

 گرفته بود یعصب کیت اوشیس

 دادیپاشو تکون م یتند  تند

 اورد و بالبخند حرص درار نشست کنارم! ییچا ایثر

 پسرشو جا گذاشته؟ ایخاستگار منه  نیدر گوشش گفتم: ا اروم

 ساله کاربلده ستیجوون ب یاروم گفت: نگران نباش اندازه  ایثر

 ازاد بود! تیاگه موقع اخ

 بره اسمون غشیتا ج دمیکشیموهاشو م انچنان

 : جناب شما چند سالتونهاوشیس

 پسر دارم یسالمه و همسرمو طالق دادم ، فقطم  ۵۱با متانت گفت:  تک سرفه کردو ی

 که! یبزرگتر اوشیتو از س ی، لعنت اوه

 جالب فکر کن ، خاستگار ادم از باباش بزرگتر باشه چه

 که ادیکلنگ قبرت داره م یصدا گهیساله؟ هه تو د ۲۰دختره  ی یخاستگار یسنت اومد نی: با ااوشیس

 میشده بود وبخکیاز ترس م ایثر منو

 واست بگم ستیپس الزم ن یبریسود م یلیکه از شراکته بامن خ یدونیم اوشیس نیگفت: بب رمردهیپ

 مردک زود رونیبا خشم از جاش بلند شدو گفت: زود گمشو از خونه من برو ب اوشیس

 یکرد یبلند شدو گفت: اشتباه بزرگ عیبهش برخورد سر یلیام خ رمردهیپ
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 یزحمتو کم کن یتونی: باشه حاال ماوشیس

 با خشم رفت سمت دره سالنو خارج شد رمردهیپ

به اصطالح پدر لطف کن خاستگار  یبودا ، اقا یخنده دار یبرداشتم گاز زدمو گفتم:   چ خاستگار بیس یلبخند  با

 هم سن خودتو راه بده یکیحداقل لطف کن  گهیچند سالشه ، د نیدقت کن بب ادیب یراه بد یخوایم

 خنده رهیزد ز ایثر

 گذاشت دم گوشش ویگرفت ، گوش ویکیبا خشم شماره  اوشیس

 رمرد؟یپ یبه  دمیمن دخترمو م یفکر کرد یگفتن: مردکه احمق چجور راهیشروع کرد به بدو ب قهیچند دق بعد

 کنمیم کسانیخفشو دعا کن دستم بهت نرسه که روزگارتو باخاک 

 

 وی یاومد بره تو اتاقش که گفتم: ه تیقطع کردو با عصبان شویگوش

 برگشت منتظر نگاهم کرد سادویوا

 : الوعده وفاگفتم

 ارنشیب زنمی: االن زنگ ماوشیس

 رفت تو اتاقش بعد

 پووووف

 نگاه کردم  ایثر به

 ؟یتو ننه بابا دار ایگفتم: ثر متفکر

 +چطور؟

 ؟یکه چ یینجایساعته ا ۲۴-
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 سی+به تو مربوط ن

بندو بساطو جمع کن زنگ  نیحاال لطف کن همه ا یول دونمیم یدیزحمت کش یلیباشه پس قربون دستت امشب خ-

 گشنشه ادیم گهید قهیچند د ایبزن چندتا غذام سفارش بده ، واسه ترنمم سفارش بد

 بگه یزیچ تونستینم یول دیکشیم یگاو یشده بود که نفسا یکفر انقدر

 رو مبل سه نفره  دمیراحت دراز کش الیبا خ منم

 سرگرم کردم ونیتلوز یباکاناال خودمو

 !گزره؟یحواسم همش به ساعت بود ، المصب مگه م یول

 نشد داشیپ نورایا لی، امروز سه ایثر یراست-

 دست به سرش کرد تا بره یجور ی اوشیس یاز تو اشپرخونه گفت: اره ول ایثر

 پوف-

 

 اومد فنیزنگ ا یساعت گذشتو صدا مین کینزد بالخره

 جام بلند شدم  از

 دکمشو زدم فنیسمت ا دمییدو عیسر

 اطیرفتم تو ح دمییشالمو انداختم سرمو دو بعد

 اومد تو ، پشتشم ترنم اومد تو میباز شدو کر اطیح دره

 آه از نهادم بلند شد دمیبانده دوره سرشو د یوقت

 سمتش  دمییدو

 میهمو بغل کرد سفت
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 منو ببخش ترنم ، ببخش-

 پشتمو گفت: غمت نباشه زد  یکی

 شکرت شکرت ای، خدا یزنیچقدر خوبه که دوباره حرف م-

 جدا شدم ازش

 به سرتاپام کردو گفت: تو وضعت چطوره؟ ینگاه

 زنمیلنگ م کمیفقط  یچیلبخند تلخ گفتم: ه با

 باز شدن دره سالن اومد  یصدا

 نگاهمون رفت سمت چارچوب در یهمگ

 رونیاومد ب بیدستش به ج یتو دهنشو  گاریس یبا  اوشیس

 نگاه به ترنم کرد ی

 نگفت که؟ یخاص زیگفت:  خب دکتر چ میرو به کر بعد

 دیخوب بهش غذا بد دیازش رفته ، با ادی: نه اقا فقط گفت خون زمیکر

 سرشو تکون دادو رفت اوشیس

 باهات حرف بزنم خوامیتو ، م می: برترنم

 میباشه بر-

 سمت اتاق من! میرفت میبزن یبه کس یحرف نکهیا یتو و ب میرفت گهیباهمد

 دست لباس واسه ترنم در اوردم یکمد لباسام  از

 میهم وزن بود بایتقر

 لباسارو دیرفت و پوش اونم
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 شد انیخاکسترش نما یشالشو برداشت موها یوقت

 نیرو زم نشست

 نشستم روبه روش نییاز رو تخت اومدم پا منم

 ستیموندن ن یجا گهید نجای، ا نینازن میبر دی: باترنم

 م؟یبر یچجور ی، ول دونمیاره م-

 دونمی+نم

 سادنیوا رونیسره ب یکه با دارو دَستَش  ممی، کر رهیسگ نگهبان تو خونه رژه م ی نیکه ع ایثر-

 

 +پوووووف

 بردنت دکتر؟؟؟-

 منو برد دکترو بهش گفت که تصادف کردم  می+اره ، کر

 خب-

پوزخند زدو پانسمانم کرد واسه سرمم  ینده ، فقط  صیکمربندو تشخ یجاکه  ستیدکترم انقدر خر ن نکهی+خب ا

 کنه! یمغز یزیبود ممکن بود خونر شتریب کمیکه به سرش وارد شده  ییگفت که اگه ضربه ا میرو به کر

ه دوش ب اوشویس یکارا یایشرمندگ تونمینم گهیبرم ترنم ! د خوامیبمونم ، م یوحش نیا یتو خونه  تونمینم گهید-

 رمیبگ

 اوش؟ی+س

 عنوان پدر روش نزارم! گهیقسم خوردم د-

 با دوتا غذا که روش دوغ بود اومد تو ایباز شدو ثر هویکه دره اتاق  میزدیباهم حرف م میداشت
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 تو یایخر م نیکه ع ستین لهیتو نجای! اریرو با خونه خودتون اشتباه نگ نجایهووووش ا-

 گفت: خفشو دهنتم ببند نویگذاشت رو زم غذاهارو

 ی، هررر یبر یتونیم یخب کارتو انجام داد یلیگفت : خ ترنم

 طبق برنامه یگفت بهت بگم که همه چ اوشیس ادیب گهیخاستگار د یرو به من گفت:  قراره فرداشب واست  ایثر

 به ناکجا اباد فرستهیوگرنه ترنمو م رهیم شیپ

 خب ، شرت کم یلیخ-

 محکم پشتش بستبا حرص رفتو درم  ایثر

ص از شرم خال عتریهرچه سر خوادیم شهینم فمیحر گهید دهیاز غذاهارو برداشتمو با خنده گفتم: فکر کنم فهم یکی

 شه!

 دی+شا

 ی یجات خال اره؟تازهیخاستگار م یه کنهیپس چرا لج م رمیرو هوا م ادیاگه اون ب میراض لیخب من که به سه-

 اورده بود یتوپ سیچه ک ینیبب ینبود شیساعت پ

 +جدا؟

 سااالههه ۵۱اره -

 +اَاَاَاَاَاَاَااَ 

 خنده گفتم:  جانه خودم ، غذاتو بخور  با

 ، ترنم تو فکر بود میغذا خوردن شد مشغول

 غذام تموم شد دوغمو برداشتمو ولو شدم رو تخت یوقت

 شکرت ایخدا یهع-
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 اد؟ی+گفت فرداشب قراره برات خاستگار ب

 اره فکر کنم ، چطور؟-

 نقطه نا معلوم  یشد به  رهیخ

  وی یه-

 تیموقع نیسرشو اورد باالو گفت: بهتر ثیلبخند خب یبا  هوی

 هن؟-

 یکنیقبول م ادویکه امشب م ی، خاستگار گمیم یچ نی+ خوب گوش کن بب

 که به مغزت وارد شده هییبخاطر ضربه ا ستین یزینگاهش کردم گفتم: چ کمی

 گمیم ی+دارم جد

 بخواب ریبگ ایب ایتوجه گفتم : ب یب

 نی+ناززززن

 زنش بشم دیترنم ؟؟ اگه من جواب بله بدم که با یگیچرا چرتو پرت م-

 رسهی+نگران نباش ، کار به اونجاها نم

 تو مخته؟ یچ نمیجاااان؟ موضوع جالب شد ، خب بگو بب-

که داستان از  کنمیگ مهماهن لویسه یجوریمراسم من  نی! تو ادنیمراسمو م ی بیاحتماال ترت ی+اگه جواب بله بد

! اون موقع کنهیفرار م شگریارا ردستیاز ز هوی شهیداره اماده م شگاهیکه عروس خانم تو ارا ییچه قراره  بعد موقع ا

 !میریم شهی...واسه هممیریم میشیم لیسه نیسوار ماش شگاهویاز ارا رونیب میزنیم گهیباهمد

 

 فکر فرو رفتم! به
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 خونس! نیاومدن از ا رونیتنها راه واسه ب نیا نی+نازن

 برم خواویندارم ! دلم م نجارویتحمل ا گهید

 بسازم ندمویا برم

 کنمیمن خاستگاره فرداشبو قبول مگفتم: باشه ، پس نانیاطم با

 +اره 

 رو شاخشه دنیسر بر گهید هیبفهمه نقشمون چ اوشیترنم اگه س-

 بفهمه؟ خوادی+از کجا م

 نداره یبشر چیداره هکه اون  ی! هوششیشناسیتو هنوز نم-

 کمیناز کن  کمی،  خوامیم نویهم یبگ یها نپر دهیشوهرند نیا نی+نگران نباش من حواسم هست حاال توام ع

 باش!! نیسنگ

 کشمتیم-

 و پرت کردم تو سرش  بالشت

 پرت کردمتقابال بالشتو گرفتو اونم اونم

 یبه جون هم بالشت باز میافتاد ینصف شب اقا

 که دلمون درد گرفت میدیخند انقدر

 

 رو تختم  میولو شد اخرش

 توش! میکه دونفره بود دوتامون راحت جا شد ییاونجا از

 میشد داریب میو ن ۱۰ساعت  صبح
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 نییپا میرفت مویسرو وضعمونو درست کرد ازهیخم یکل با

 تو خونه نبود یکس

 خداروشکر! خو

 کرد و همونجور که حدس زده بودم قفل بود! نییباال پا ررویرفت سمت دره سالن ، دستگ عیسر ترنم

 خچالیبه جون  میتو اشپزخونه و افتاد میرفت

 ست؟ین یزیچ گهید نیبب ی: نازترنم

 خچالوی میجارو کرد گهینه د-

 میمشغول خوردن صبحانه شد زویرو م مینشست

 تو خونه دیگفت: دلمون پوس گرفتیهمونجور که لقمه م ترنم

 اهووووم-

 +پوووف 

 حوصله امشبو داره یا کخد یوا-

 میبکش ینفس ی رونیب میبگو لباس ندارم حداقل بر اریبهونه ب گمی+م

 کجا رفتن حاال! ستی، معلوم ن هیاهوووم فکر خوب-

 رفتن دَدَ اجونی+با ثر

 ساایدهن سرو-

 شمیم دی! کم کم دارم ازش ناامست؟ین یخبر چیچرا ه لیسه اروی نی+از ا

 کنهیدست به سرش م اوشیمنتها س ادیکه م چارهیب لیبابا سه-

 شدی+عقل اگه داشت که دست به سر نم
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 یاشاره کرد یزیبه چه نکته ر-

 انداخت باالو گفت: واال شونشو

 دونهیخوش کردم خدا م شیمن دلمو به چ-

 خودت نیخله ، ع نهی+حسنش ا

 یکه به من دار یلطفو عشق نهمهیممنون از ا-

 +خواهش

 برداشتم موییچا

 اومدن تو ایثر اوشویدر اومد ، بعدشم در باز شدو س ی رهیو دستگت دیکل یصدا

 مینکردکدوم به هم سالم چیه

 خچالیاومد تو اشپزخونه رفت سمت  اوشیس

 یخوش گذشت مرس یلیجونم خ اوشیس ی: واایثر

 کجا بردتش حتما! میحرفش منو ترنم گفت نیا با

 داره؟! یمن واسه تو چه لذت یکار یبحثا دونمیگفت: من نم رونیابو اورو ب شهیباز کردو ش خچالویدره  اوشیس

 خنده! ریز میزد یترنم پخ منو

 گذرهیکال با تو بودن به من خوش م زمیاومد جَمعش کنه گفت: عز ایثر

 نجایا یلنگر انداخت نهیاهاااان پس واسه هم-

 یاضافه کرد: به بهانه مسائل کار ترنم

  ایگفت: ثربا تحکم اوشیبگه که س یزیاومد چ ایثر

 حرص جواب داد: بله؟ با
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 فقط؟ یدوتا بحث کن نیکه با ا یسادیوا نجای: برو به کارات برس ااوشیس

 با حرص رفت ایثر

 اوشیس یاقا دیگفتم: ببخش روزیلبخند پ ی با

 ابو گذاشت رو اپن و سرشو برگردوند سمتم وانیل

 : من واسه امشب لباس مناسب ندارم!گفتم

 یخرینداره م یل: مشکاوشیس

 بازار؟! میبر زارهیم یعنی ولیا

 برق زد چشمام

 بازار میبر ییسه تا دیلبخند گفت: حاضر ش با

 یزک

 نشه گفتم: باشه! عیضا نکهی! واسه امیکم داشت نویهم

 

  میتو اتاقم تا حاضرش میصبحانه رفت بعد

 زدمیهمونجورم با ترنم حرف م داشتمیاز تو کمد لباس برم داشتم

 من برم؟! زارهیبنظرت بابات م گمی: مترنم

 !؟یمنو تنها بزار طیشرا نیتو ا یخوایتو م یکنه ول یزندان نجایبزاره ، اون حق نداره تورو ا دیبا-

 +پوووف نه ، اصال کجارو دارم برم؟

  میبپوش بر یخوایکدومو م نیبب ایب یتر الیخیب-

 میسادیاده تو سالن واکردن بالخره حاضرو ام نییساعت باال پا میبعد ن خالصه
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 حاضر شده بود اوشمیس

 زده بود واسه خودش! پیت

 سوخته ییو کت تک قهوه ا یمشک رهنیکتون با پ یشلوار مشک ی

 خوش حالتشم مدل دار بود یموها

 میبرداشت گفت بر نکشویع

 رونیاز دره سالن زد ب بعد

 ساله داشته باشه؟ ۲۰دختره  ی نیا شهیباورش م ی: کترنم

 !یچکیه-

 یپرورشگاه ای یهست یسرراه ایتو  گمیم+من

 ممممممم؟یمن سره راه-

 خدااا ای+اوه 

 نیسمت ماش دییکرد دو شهیسکوت پ دیفقط با اوشیس یجلو دونستیکه م میدنبالش ، اون ببع افتادم

 دنبالش دمییمن دو نیتا دم ماش خالصه

 نیرفت نشست تو ماش عیسر دموینرس اخرش

 براش! دمیدستم خطو نشون کش با

 جلو نشستم یصندل رفتم

 راه افتاد اوشیس

 بگذرونه! ریخدا بخ پووووف
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 اوشیبود که س نیندم ا تیکردم بهش اهم یسع یبود ، ول بیعج یلیکه برام خ یزیراه در سکوت گذشت. چ تموم

 نظر داشت! نکنه به ترنم... ریترنم رو ز قهیدم به دق

 بابا ولش کن اصال! نه

 پارک کرد ابونیگوشه خ نویماش

 میشد ادهیپ ییتا سه

 متنفر بودم ازش گفت: دستتو بده من شهیکه هم یبا لبخند اوشیس

 کنم ینترس فرار نم-

 نیهم رمیدست دخترمو بگ خوادی: فقط دلم ماوشیس

 !یگی، اره اره تو که راست م هه

 کردمیمغازه ها نگاه م نیتریحوصله به و یبه قدم زدن ، ب میناچار دستمو گرفتو باهم شروع کرد به

 اومد یحوصله کنار من م یب ترنمم

 خوشگله نه؟ یلیخ کهیاون تون ی: نازترنم

 ؟یگیم نویکدوم؟ اها ا-

 : ارهترنم

 به برانداز لباس میشروع کرد میسادیوا

 بود! قشنگ

 یپرُو کن یارزه بر ی: مترنم

 اهوم-

 دختر هم سن خودم بود یتو مغازه ،فروشنده  میول کردم و با ترنم رفت اوشویس دست
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 لباسرو گرفتمو رفتم پرو کردم 

 خوشش اومده بود یلیاومد ، ترنم که خ یمبهم

 

 خوبه؟! رمیبگ نویهم-

 سادیاومد کنار ترنم وا یبگه که دختره  فروشنده واسه چاپلوس باز یزیاومد چ ترنم

 دهیتر نشون م دیجذابت کرده پوستتم سف یلی، خ ادیبهت م یلیخ زمیعز یکردو گفت: وا زیانال ی

 کرد! یعالم چرب زبون ی خالصه

 شه؟یمن روش من جون خوامش؟یبگه نه نم شهیروش م گهیکاره فروشنده ها ادم د نیا با

 : اره قشنگه بخرش بره ترنم

 باشه -

 درو بستم ، لباسرو در اوردم تاش کردم بعد

 دمیخودمو پوش یلباسا

 ونریاتاق پرو اومدم ب از

 ؟یدی: چطور بود؟ پسنداوشیس

 خوامشیاره قشنگ بود م-

 کنم؟ می: خانم چقدر تقداوشیس

  ن؟یخواینم یزیچ گهیگفت: د لونیتو نا زاشتیگفت و همونطور که لباس و م متویق دختره

 ی: نه مرسترنم

 خوش لباسن! یلیگفت: ماشاهلل خانمتون خ اوشیبا چشمک رو به س دختره
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 جاااااااااااااان

 نم؟؟؟؟؟؟؟یبب ویک دیکنم با یبزنن نخوام چرب زبون گندت

  ستنیبا اخم گفت: خانمم ن اوشیس

 ، رمزشو زد دیکارتو کش بعد

 رونیب میاز مغازه زد یحرف چیه یب ییکندو سه تا دویرس

 میام رفت گهید یسه تا جا دو

 سمت خونه! میحوصله برگشت یببعدشم

 فکرمو مشغول کرده بود!! بیعج یموضوع یراه  تو

 نباشم؟ اوشیکه ممکنه من واقعا دختر س نیا

که راجب ازدواج زودهنگامش با مامانمو  ییاون داستانها یعنیهمسن من داشته باشه؟  یسن دختر نیتو ا دیبا چرا

 باور کنم؟ دمیشن

 من... دی، شا دیشا

 باشن؟ ییا گهید یممکنه پدر مادرم کسا یعنی!  ایخدا اه

 کردیو با غضب نگاهمون م ۲۰۶داده بود به  هیکه تک میدید لویسه کلیدر ه یجلو میدیرس یوقت

 ردش کنم! خوامینگو م یزی: چاوشیس

 بهت خب! لعنت

 ییسه تا میشد ادهیپ

 : به به لیسه

 : سالم اوشیس
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 لیسالم سه-

 اروم سالم کرد ترنمم

 مرتکب شدم عمو؟! یکنم؟ اصال من چه گناه کاریچ دیتوجه به سالما گفت: اخه من با یب لیسه

 نگفت یزیچ اوشیس

 المصب یکنیرد م لیدل یمنو ب ی: عمو تو دارلیسه

 بابات ببرنت ینوچه ها گمیم ای یریم نجایاالن از ا نیهم ایبا تحکم گفت:  اوشیس

 برو لیبزنه که گفتم: سه یانگار مصمم بود که بمونه اومد حرف لیسه

 تعجب سرشو برگردوند سمت من! با

 برو شهیشد گفتم: برو ، واسه هم داشیاز کجا پ هوی دونمیتمام که نم یسرد با

 کردیهنوز با تعجب داشت نگاهم م لیسه

 شدو گاز داد رفت! نشیبزنه با خشم رفت سوار ماش یحرف نکهیشد بدون ا یانگار عصب هوی

 نشست تو گلوم  بغض

 رفت سمت دره خونه ، بازش کرد اوشیس

 تو خونه!رفتم دمییبغض دو با

 سمت اتاقم دمییسالنم که شدم تند دو وارد

 کردم هیرو تختمو گر افتادم

 

 تف یزندگ نیبه ا تف

 !؟یدیبه درگاهت کردم که انقدر تنها منو افر یچه گناه ایخدا
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 یکاش زنده بود مامان

 ارهیسرم م ییداره چه بال اوشیس ینیبب یکاش بود مامان

 خوادیم یمیخانواده گرمو صم ی دلم

 ماماااان

 اااااایخدا

 کشمینم گهیصبرم تمومه به خودت قسم که د گهید

 باز شدو ترنم هراسون اومد نشست کنارم عیکه دره اتاق سر زدمیزجه م داشتم

 وونههههی: دترنم

 محکم بغلم کرد بعد

، بابااااااااا ، ماماااااااان شماها  خواااااامیم مویواقع ی،ترنمممممم من بابا خوااامیو مگفتم: ترنم من مامانم هیبا گر بلند

 نننننن؟ییکجا

 داد به چهارچوب در هیاومدو تک ایثر کردمیم هیکه تو بغل ترنم گر همونجور

حاال  ؟یدیحالت د نینه؟؟؟ احساس غرور بهت دست داد منو تو ا یخوشحال یلیاالن خ هیاز جونم؟ چ یخوایم یچ-

 یهرررر یبر یتونیم

 سوزهی: دلم برات مایثر

 واست گور درست نکردم  نجایبا خشم گفت: گوروتو گم تا هم ترنم

 کامال مشخص بود از ترس رفت یچشم غره رفت ول با

 بلند شد درو بست ترنم

 یشیخالس م نجایاز ا یتحمل کن کمی، اگه  گهی: بسته دگفت
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 خوامیتم: مامانمو مهامو بغل کردمو گف زانو

 نیه اتاحاال ب یول کنمی! خوب درکت مدونمیگفت: سخته مادر نداشتن سخته ، م یاومد نشست کنارم با مهربون ترنم

تحمل  اوشویس یرفتار دیبراش درد اورد بود! هر روز با یزندگ شد؟چقدریم یکه اگه االن مامانت بود چ یفکر کرد

 پر شدیخونه م نیدرداورد ، ا ی! زندگخوردی! هر روز کتک مراز همه بدت دیدیم گهیزن د یاونو با  دی، هرروز با کردیم

 ینجای)به ا نیکه منتظرشونو نکشه! نازن ییما برد تا زجر ها شیخدا اونو زودتر از پ دیمامانت.....شا یادایاز فر

 تومانداره ما یکی ینیبچقدر سخته ب یدونیتو م نی(نازننییقطره اشک لجوج از چشمش افتاد پا ی دیحرفش که رس

سگا از خونش بندازه  نی، تورو ع یناپدر یمثل  یزیچ یبابا!!  یاسمشو بزار یتونیکه نم یعوض ی! زنهیکتک م

ن من....م نیشد تو چشمامو با بغض گفت(نازن رهی)خگم؟یم یچ یفهمیمامانتو با کتک اون تو نگه داره ! م رونویب

 خوامیمامانمو م

 میرفتم سمتشو سفت همو بغل کرد هیگر با

 تو گوشمه غاشیج یگفت: هنوز صدا هیبا گر ترنم

....... ....... ...... ...... ...... 

 میشد الیخیب نکهیتا ا میکرد هیرو گر یساعات

 امشب یواسه مراسم خاستگار میکم کم حاضر شد  بعد

 پوووف

 دمیقشنگ پوش کیتون ی

 خونه بود! نیمن از ا یشب ازاد یبه نوع یدرسته بد بود ول امشب

 

 ترنم خوبه؟-

 که پسره تا اخر عمر ازدواجو ببوسه بزاره کنار یکنیم یکردو گفت: تو کار یینگاه ی ترنم

 مگه چمه؟ یخفشو عوض-
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 یشد دهیتازه به بلوغ رس یاختاپوسا هی+شب

 ؟ینزیتو عمرت که از دوران بلوغش واسه من حرف م یدید کیتو اصال اختاپوس از نزد-

 کن  ظارهیخودت را ن نَهیِبرو جلو ا قَهیدق کیِ خوهَرَم ، شوما  یگفت: بل یکرد با لحجه افغان شروع

 خودش با لحجه گفتم: دَهانه مبارَکَت را ببند نیع

 بزن خبرترفتت کرم یبه اون رنگو رو کمی هی+خب بابا شب

 یحسش ن-

 +جهنم

 ن؟یحاضر ی: شما دوتا افغانایثر

 ازت بکنم یتشکر ی خوامیم یول میضرما حا زمیاره عز-

 تعجب کرد ایثر

ا م یکه بخاطر قلب پاکت بدون حقوق برا ییها یو کلفت اتیوقفت و همه نوکر یب یدادم: بخاطر همه تالش ها ادامه

 واقعا سپاس ، سسسپاس یدیانجام م

ادرس چندتا خونرم واسه  میخوایو م میشما متشکر یواقعا از تالش ها نیدوست خوبم نازن یصحبتا روی: بله پترنم

 میبد ینوکر

 اومد یخونش در نم یزدیرو کارد م ایثر

 شد....حمله کرد سمتم یوحش

 کلفت؟ یگفت یگرفتو گفت: به ک قموی،  واریبه د دیمنو کوب محکم

 کشششششهیکلفتت داره منو م ااااااایب ااااااااااااااوشششششیلبخند حرص درار داد زدم: س با

 رو هل داد اون ور ایاومد ثر ترنم
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 کنهیاالن پوست از سرمون م میکه ما گفت دیکه کش یغیانچنان ج ایثر اقا

 ...میکرد بلند شه منو ترنم دِ برو که رفت یسع یوقت

 دنبالمون دییدویخره رم کرده م نیع امیثر نییپامیاز پله ها اومد میدییدو

 میکاناپه سنگر گرفت پشت

 ؟؟؟؟؟؟ین تیه ها؟؟؟؟چتهههههههههه تشکر حالچتهههه؟چتهههه ییییزدم: وحش داد

 دوباره حمله ور شد ایثر

 میدیچرخیدوره کاناپه م خالصه

 دستش بود گاریاومد تو طبق معمولم س اوشیدره سالن باز شدو س نیح نیهم تو

 رونیبنداز ب نجایاز ا وونویح نیا اوشیزدم: س داد

 مادرته احمق وونیح وونم؟یگفت: من ح ایثر

 کردم زمان کند شد حس

 کند شد قلبم

 وون؟یمادره من گفت ح به

 شدیداشت تند تند م نفسام

 حمله کردم سمتش غیج با

 دیکشیم غی، اونم   ج زدمشیم تونستمیروش تا م افتادم

 رومیبرو ب مونیاز زندگ رونیاز خونمون برو ب رونیبرو ب نجایگمششششو از ا زونیاو کهیزن یییتو وووونیح-

 ل اشغااااااا

 زدمشیم محکم



 تهراندبای گو

 
73 

 

 بود اوشیبزنمش ، س گهیدوتا دست شونه هامو گرفتو نزاشت د نکهیا تا

 بلند کرد از روش منو

 گفتیبه مامانم چ یدیند ؟یاره؟ تو ادم ؟یریگیبزنمش  جلومو م یکمکم کن نکهیا یگفتم: بجا هیگر با

 کردبهم ییا رهینگاهه خ اوشیس

 قفل بود تو چشمام چشماش

 زدمیخشم تند تند نفس م از

 رونیاز خونم گمشو برو ب ایتو چشمام بود گفت: ثر رهیکه خ همونجور

 دیچیتو کل وجودم پ یحس شوق ی

 برررم؟؟ اوش؟؟؟یس یگیم یبلند شدو گفت: معلوم هست چ مهیسراس ایثر

 رونیپرتت نکردم ب وونیح ی نی: زود باش برو تا عاوشیس

 قرمز شده بود ایثر

 دیلرز نیزد که  انگار زم یانچنان داد اوشیس

 ی: گورتووووو گم کنننن هررررراوشیس

 

 که توش لنگر انداخته بود یبا خشم رفت سمت اتاق ایثر

 شیاخ

 پاک کردم اشکامو

 محو شد دمیاز پله ها رفت باالو از د اوشیس

 بود دهیلباساشو پوش ایثر
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 ولی: اترنم

 شهیتو واسه هم یوقت یبدبخت ش ویچون قراره شوهر کن سوزهیاست مگفت: دلم و سادویاومد روبه روم وا ایثر

 کنمیازدواج م اوشیمن با س یگورتو گم کن

 نگفتم یزیچ

 ا؟یگفتم:ثر شدیداشت خارج م یرفت سمت دره سالن وقت تند

 ......برگشتسادیوا

 اتیگفتم: بازم ممنون! بخاطر همه نوکر شخندین با

 !رونیرفت ب عیشدو سر مونیبگه که پش یزیاورد باال خواست چ دیانگشتشو به نشانه تهد ایثر

 : دختره نچسبترنم

 یروزیپ نیبخاطر ا میریشکرت ، باس جشن بگ اااااااایخدا-

 باو الیخیبرداشت گاز زد گفت: ب ارمیخ یخودشو پرت کرد رو کاناپه ،  الیخیب ترنم

 سمت ضبط دمیذوق پر با

 کردم ادشیاهنگ شاد گذاشتم ز ی

 وسط ااااایترنم ب یزدم: حاج غیج

 وسط دیام پر هیپا ترنم

 میبرقص نکهیتا ا میاوردیدر م یمسخره باز شتریب

 مثال کروفنیبرداشتم گرفتم جلو دهنم به عنوان م اریخ ی

 با اهنگ یکردم به لب خون شروع

 دادیقر م ترنمم
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 دلمون درد گرفت میدیخند انقدر

 ادم برقص نیپرت کرد رو کاناپه گفت: ع دیاز دستم کش ارویترنم خ اخرش

 جووووووون چشمممممم یا-

از عشق تو  یگزریاما م       یتو دلبر دار ی:   مهرهههه مار دارمیخوندیبلند همراه با اهنگ م ییدوتا مویدیرقصیم

 یهمش سر سر

 یمهره مار نداششششت اگه

 ینداشششت اهیس یچشمااااا

 یدل اگه جا نداشت تو

 ...... 

...... 

...... 

..... 

...... 

...... 

...... 

..... 

 ترنم رفت ضبطو کم کرد هویکه  میخالصه تو حال خودمون بود اره

 مایدیرقصیم میداشت وونیاِاِاِ ح-

 نیاروم گفت: خفشو پشتت بب کوینزد اومد
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 ، اوه شت برگشتم

 نجاس؟یا یاز ک نیا

 بود سادهیرو پله ها وا اوشیس

 چخبره؟ نجایت اگفت: معلوم هساخم با

 زهیاِ....ِب...ما...اِ....چ-

 ااانکهیمثله ا میعروس دار اوشیکنه گفت: خب اقا س یکرد موضوع رو ماس مال یسع کنمیدارم خراب م دیکه د ترنم

 گهیحواس گفتم: اره اره راست م یب

 خندش گرفته بود اوشیکردم س حس

 کردیخودشو کنترل م اما

 کردو شروع کرد برانداز کردن من! زیر چشماشو

 کنهیفکر م یداره به چ دونمیم

 دم؟یسن دارم دختر شوهر م نیکه واقعا من با ا کنهیفکر م نیبه ا داره

 تر باشه کیحداقل از خودت کوچ نیا میاریشانس ب یحاج

 

 خالصه

 اروم شد جو

 نشسته بود رو مبل اوشیس

 میگفتیچرت و پرت م مویناهار تو اشپزخونه نشسته بود زیترنمم رو م منو

 بلند شد! فنیزنگ ا یبالخره صدا نکهیا تا
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 رفت سمتش اوشیس

 گوشو برداره دکمشو زد نکهیا بدون

 دادیانجام م زویر ینکارایاومد ا یحداقل م میکردیرو دک نم ایکاش ثر گمیم

 دره سالنو باز کرد اوشیس

 کرده بود  لویسه یلحظات دلم هوا نیتو ا چقدر

 پووووف

 میسادیوا اوشیترنم به نوبت پشت س منو

 شروع شد یشدن مهمونا سالمو احوال پرس انینما با

 دست داد اوشیمرده مسن بود وارد شد با س یپدره داماد که  اول

 جناب مقدم نیخوش اومد یلی: خاوشیس

 ییدر قلب ما شهیهم یول یدونیجان تو خودت نم اوشی: ممنون سمقدم

 دینیبش دیی: متشکرم بفرمااوشیس

 بامام کرد یسالم احوال پرس یمقدم  یاقا

 نهیتعارفش کرد بش ییبا خوش رو ترنمم

 خانم چهل ساله خوش سرو زبون ی بعدش

 خوشگل یگفت: به به دخترخانوما یکردو اومد سمت ماو با سرزندگ کیسالم عل اوشیبود با س پمیت خوش

 دیدار : ممنون لطفمیبا خنده گفت مام

 شما دارن ینیدوتا دختر به نازن اوشیس یاقا دونستمی: نمگفت

 ترنم جون دوستمن نمیا شونمیجان من فقط دختر ا زیگفتم: نه عز یمهربون با
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 بال؟ یجون خودت نی: پس نازنگفت

 گفتم: اره دمیخند

 میکرد یروبوس

 ی: به به ماشاهلل چه دسته گلگفت

 کرد فیکردو از اونم تعر یترنمم روبوس با

 نهیتا بره بش مشیاونم فرستاد خالصه

 بود یدخترخانمه چشم اب ی یبعد نفر

 بود واسه خودش یگریج

 کردو دست داد کیسالم عل اوشیبا س یدلبر با

 شهیحالم بد م نمیبیلحظه هارو م نیا

 دارمممم رتیغ اوشیمن رو س یحاج

 د؟یجان نیاومد سمت ما و با غرور گفت : سالم کدومتون نازن دختره

 زمیمن عز-

 جان نینازن دییگفت: خوشحالم از اشنا یمصنوع یو ادو اطوارا یلیم یب با

 نهیبره بش میردش کرد نمیگفتو ا یچرتو پرت یترنمم  با

 اوشیکه س ییدست داد ، از اونجا اوشیاومد تو و با اخالق خوش با س یاقا پسره چشم ابرو مشک ی ینفر بعد و

 همون شازده دوماده نیگرفت مشخص شد که ا لشیتحو یلیخ

 دیبا لباس سف یشلوار تنگه مشک کت

 اومدن سمت ما ییدوتا اوشیس با
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 نینازن زمیدختره عز کنمیم یمنو نشون گرفتو گفت: معرف اوشیس

 خانم نیشما نازن ییخوشبختم از اشنا یلیو متانت گفت: خ ییداشت با خوش رو یمهربون چهره

 رضاست ریشازده پسر ام شونمی: و ااوشیس

 ررضایگفتم: خوشبختمم اقا ام ییبا خوش رو منم

 !ییا یاسم طوالن چه

 مینشست میکردو خالصه همه رفت کیترنمم سالم عل با

 نشستم کنارش اوشیاصرار س به

 

 شروع شد جایب یتعارفات بحثا بعد

 صحبت کردن یاز هر در اوشیمقدمو س یاقا

 سره اصل مطلب؟ میبر ستیبهتر ن ونیجونه گفت: اقا یپر اسمشدمیمقدم که فهم یخانم اقا نکهیا تا

 نیپسرو دارم و اول ی نیجان که بنده هم اوشیگفت: اره حق با شماست خانم ، خب خدمتتون عرض کنم س مقدم

 دادم ادشی نکهیخالصه ا ویباو( بعدش مسائل کار ولیبدم اخالقو رفتارش بوده)ا ادیکردم بهش  یکه سع میزیچ

 رونیاز اب بکشه ب مشویگل

بحثا  نیقبل همه ا دونمیمن بهتر م یجناب مقدم ول دیهست ییا دهیبا تک خنده گفت: شما انسان فهم اوشیس

 هیدوتا نظرشون نسبت به هم چ نیا مینیبب

 برن باهم دو کالم صحبت کنن دیباش یجون: اره منم موافقم اگه شما راض یپر

 شماس منم دسته تی: رضااوشیس

 دیشما بزرگوار دیی: نفرمامقدم

 کن تا اتاقت ییراهنما ررضارویجان ام نیرو به من گفت: نازن اوشیس
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 اصال بروز ندم مویحوصلگ یکردم ب یسع

 یچشم...با اجازه همگ-

 بلند شد ررضامیشدم ، ام بلند

 گرفتم شیاتاقمو در پ راهه

 کردینگام م شخندیلحظه نگاهم افتاد به ترنم که داشت با ن ی

 ششویزدم به پاش تا ببنده ن یکیبهش  دمیرس یوقت

 اتاقم تومیرفت ررضایمنو ام خالصه

 پوترمیکام زیم هینشستم رو صندل من

 نشست رو تخت اونم

 خجالت گفتم: شما از من خوشتون اومده؟ بدون

 : آاررضایام

 خجالت تباهش کرد یبا  شهینم هیعمر زندگ یبحثه  دیراستشو بگ کنمیوسط حرفشو گفتم: خواهش م دمیپر

 : حق با شماست ررضایام

 خب منتظرم-

باشه  ابیز نویچهرتون مت نیاگه اخالقتونم ع نهیکه دلنش دیدار ینی، چهره مت دیهست ی: بنظرم دختره خوبررضایام

 دوست دارم بهتون دلببندم

 شتتتتتت اوه

 دهیپسره داره ته دلمو قلقلک م نیا

 جومونگ که تِسو جاتو گرفت! ییکجا
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 ررضاخانیبه من ام دیخنده کردمو گفتم: شما لطف دار ی

 ؟یخانم هیلبخند گفت: حاال شما نظرت چ با

 زرشششکک یییزبون باز نندازه!! خانم ی رهیخر بندازه گ رهیادمو گ خدا

 دیکه هست افهیاوممم خوش ق-

 و پول مدنظرتونه افهیخنده گفت: شما دخترام که فقط ق با

 دیستیشما پسرا ن نکهینه ا-

 میتسل میگفت: تسل دیخند

 میریاگه خواهرتونو در نظر نگ دیام دار یاخالقتونم که مهربونه خانواده خوب-

 کَل کَلو؟ دیشروع کن دیخوای! خانم از االن ماخدایگفت:  باخنده

 ارهیدر م ینه واال خودش شاخ پندار باز-

 ادم حسابش نکن تی: تو به خانمررضایام

 دیفرمود ییبااااایواووو چه جمله ز-

 می:مخلصررضایام

 

 پرسنیچرتو پرت که همه دختر پسرا از هم م یسره موضوعا میخب بر-

 نگاهم کرد منتظر

 ه؟یگفتم: رنگ مورد عالقتون چ تیلوس با

 خنده ریزد ز یپخ

 با خنده گفتم: کوفت جواب بده منم
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اهم تف یکه تو همه چ شهیهم احترام بزارن نم قیبه سال دیو پرته و بنظره من ادما باچرت نای: به قول خودت اررضایام

 کنهیم سیداشته باشن بعدشم عشق خودش کارارو راستو ر

 اهوم موافقم -

 من دوسش دارم یهااا ول خورهیبهم نم مونیچیکه من دوسش دارم؟ ه هیچه گاو لیسه نیهاااا مثال هم گهیم راست

 اون قسمت اخرش؟ ی:حتررضایام

 اخههه شهیسه سوت عاشق م یک ینه حاج-

 یعاشقم ش کنمیم یکاری یمطمئن باش اگه بهم جواب مثبت بد ی: خوبه خوشم اومد ولررضایام

 نه!  گهید دادمیجلوه م یعیطب دیبا کمی یکه جوابم مثبت بود ول من

 کردمو گفتم: بروخدارو شاکر باش زیر چشمامو

 چطور؟ یل: من که هستم وررضایام

 بهت داده یاخه زبون خوب-

 رهیخ تمیگفت: بابا من ن دویخند

 یگیاره اره تو که راست م-

 ؟یگینم ی:خب حاال جدا از شوخررضایام

 و؟یچ-

 به همه؟ اونا منتظر جوابن میبگ یچ رونیب میدر رفت نی: االن از اررضایام

 

 زهیاوووووووووووووم....خب......چ-

 نداره یبگو مورد هی: اگه نظرت منفررضایام



 تهراندبای گو

 
83 

 

 نظرم مثبته نجاسین مشکل ا-

 گفت: جدا؟؟؟؟؟ مطمئن؟؟؟؟ دیخند ررضایام

 باز میشیمزاحم شما م مینکرد دایپ یزیاگه چ نمیدور بز ی میشدم بر مونینه خب پش-

 وونهههی: اعع دررضایام

 دمیخند

 ب همه؟! میبگ رونیب می: خب پس برررضایام

 گرفتم استرس

 دستمو بخونه!! اوشیس نکنه

 پوووووف

 میاسترس گفتم: باشه بر با

 میهم بلند شد با

 رونیب میاتاق اومد از

 پامون همه برگشتن سمت ما و منتظر نگاهمون کردن  یصدا از

 نییپاانداختم سرمو

 !شد؟ی: خب بچها چمقدم

 دنیخانم انگار منو پسند نیو نازن می: ما باهم صحبت کردررضایام

 اااااارکهههاگفت:مباا عیسر یپر

 دست زدن همه

 نگاه کردم اوشیبه س یچشم ریز
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 !!کنهیکه ادمو دو دل م قشیعم یدرست بود ، بازم اون نگاها حدسم

 میسره جاهامون نشست میهر کدوم رفت ررضایمنو ام خالصه

 سکوت کرده بود ترنمم

 میخورد وهیم مویصحبت کرد کمی نکهیا بعده

 شب مهمونا قصد کردن که برن ۱۱ ساعت

 بهشون بده ویبهشون زنگ بزنه و جواب قطع اوشیس گهیقرار شد چند روز د و

 

 اولو اخرش بالگرفته یجون موقع رفتن گفت: عروس خودم یپر

 دمیخند

 بود یزن شاد چه

 کرد یخداحافظ یبا لبخند مصنوع ررضایخواهره ام یهست

 کردمیردش م شیحتما بخاطر خواهره اِفاده ا میاومد خواستگار یم ررضایبودو ام یعاد طمیاگه شرا یعنی

 میبست اطویح دره

 اومدم تو خونه دمیپر ینکنه تند چمیسوال پ اوشیس نکهیا یبرا

 سالنو بستم دره

 سادهیترنم حاضرو اماده وا دمیبرگشتم د تا

 یمادمازل؟ کجا به سالمت یانداختم باالو گفتم: شالو کاله کرد ابروهامو

 کار دارم یبرم کل دی: باترنم

 دنیخوابگاه که االن راهت نم یترنم ؟ کجا بر یشد وونهید-
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 میبهم فردام قراره بازار گذاشت ختهیکار داره خونشو ر ی، کل نایا دهیخونه سپ رمی: ن مترنم

 خب بزار صبح برو-

 دنبالت ادیب فرستمیاحسانو م گهیم یمنو کشته ه یول گمیم نوی:واال منم همترنم

 نمیمن رنگتم بب زارهینم گهید نهیاحسانو بب اوشینه توروخدا س یوا-

 رمیم ادهی: پترنم

 رمیگینه واست اژانس م-

 بابا الیخی: بترنم

 چرت نگو بابا-

 هیرو ادهی: لذتش به پترنم

 شهر تا اونور نورهیچقدر  راهه از ا یکنیاالن درک نم وبهیتو مخت مع-

 ی:تو خوبترنم

 داشته باشن االن نیماش دوارمیلفن ، فقط امسمت ت دمیپر

 زدم زنگ

 داشتن نیکه ماش خداروشکر

 ادیشد ب یالتماس راض یکل بعد

 رسه؟یم گهی: چقدر دترنم

 جلو دره گهید قهیدو دق کهیراهش نزد-

 : باشه ممنونترنم

 زمیخواهش عز-
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 کردم تتیاذ یلیچند روز خ نی: اترنم

 واقعا متاسفم اوشمیس ی، واسه کتکا یافتاد تیبخاطر من از زندگ بایکردم ، تقر تتیاذ یلیمن خ وونهینه د-

 رفاقتمون یندارم ، بعدشم اون کتکا باشه فدا ی: من که زندگترنم

 قیرف خوامتیم یلیخ-

 کردم خودمو بغلش پرت

 یخفم کرد وونهی: دترنم

 رونیبغلش اومدم ب از

 اومد ارویفکر کنم  گهید می: برترنم

 

 اهوم-

 رونیب میاز خونه اومد باهم

 زشتشم کناره پاش نشسته بود  اهیبود ، اون سگه س سادهیوا اطیهنوز تو ح اوشیس

 پاشد دیمارو د تا

 شدم میرفتم پشت ترنم قا عیسر

 ببندشششش اون زبون نفهموووو-

 نداره راحت باش تی: کاراوشیس

 گرفتی! هروقت خودش بود اون سگ اروم مگفتیم راست

  رونیم اومدم بپشت ترن از

 به ترنم بود اوشی.....نگاهه سمیرد شد اوشیحرف از کناره س یب
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 به درو بازش کردم میدیرس

 : خب اومده اژانسترنم

 بازم بهم سر بزن-

 نیریک مراسم عقد کنون بگ ینشه ، تا روز دی: شاترنم

 ؟؟؟؟؟یبهم سربززززززن یخوایهاااااااااا ، تا اون موقع نم-

 دیبابات شن وووووواشی: اِ ترنم

 جواب منو بده-

 نشم یافتاب نورایتا اون روز ا نهی: بهتر اترنم

 کنم؟ کاریچ ییاخه چرا؟ من تنها-

 امی، بالخره که من م زمی: تحمل کن عزترنم

 نباشه، اونم زمهیندارم ترنم همه چ ویچکیکه ه یبغض نگاهش کردم! اخه من با

 باشه تکون دادم یسرمو به معن اروم

 میبغل کرد گرویدهم

 متیبریم میایم لیزد پشتمو گفت: غصه نخور ، منو سه یکی

 نوش دارو پس از مرگ سهراب نشه دوارمیسوز گفتم: فقط ام با

 شهیمطمئن باش نم ی: نه روانترنم

 میهم جدا شد از

 لبخند تلخ گفتم: خدانگهدار با

 اجو کیچشمک زدو گفت: شب ش ترنم
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 نیرفت سمت ماش بعد

 راه افتاد نمیشدو ماش سوار

 نگاه کردم نویبود ماش دمیکه تو د یوقت تا

 !گرفتدلم

 کنم حاال؟! کاریچ ییتنها

 

 اطیبستمو قدم زنون اومدم تا وسط ح درو

 منو از فکر در اورد  اوشیس یصدا

 +رفت؟

 بلند کردم ....نشسته بود رو تاب سرمو

 غصه گفتم: اهوم با

 بود ی+عجلش واسه چ

 گهیکارداشت د دونمیچم-

 نیگرفتم تا برم که دوباره صدام زد: نازن راهمو

  سادمیوا

 بله؟-

 خوام باهات حرف بزنم ی+م

 خدا شروع شششد یوااااا

 اااادیخوابم م الیخیب یحاج
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 بمونه واسه فردا-

 +نه

 پوووووف-

 جاش بلند شد ، اومدم سمتم  از

 دستاش دو طرفه بازوهامو گرفت با

 د تو چشمامش رهیخم کرد ، خ سرشو

 سبزش مهربون شده! یخالق چقدر چشما جلل

 بشنونم خوامیم ررضایراجب ام توی+نظره واقع

 هیپسره خوب-

 +خب

 گهید نیخب هم-

 ؟یچ لی+پس سه

 در کار نبود ییررضایام گهیازدواج کنم که د لیمن با سه یزاشتید خب اگه م ههههه؟یفازت چ یحاج

 مونهیتو قلبم م شهیغم گفتم: عشقش هم با

 دیکش قینفس عم ی

 کرد به سمت اغوشش تیمنو هدا اروم

 !دیکشیم دکیکه اسم پدرمو  یمرد نهیگذاشتم رو س سرمو

 قیعم یلیخ نهیک یازش متنفرم!  یباشه بابامه ، ول یدوستش نداشته باشم! هرچ شدیم مگه

 داره می، خانواده خوب هیگفت: پسره خوب نشیدلنش یصدا با
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 یریکپیاره به جز اون دختره ا-

 ؟یگفت: تو چرا انقدر حسود شد دیخند

 گمیم تویواقع ستمیحسود ن-

 زمی+باشه عز

 اومد یخنده به لبم نم اصال

 ازت بکنم یخواه ی شهیبغض گفتم: م با

 شنومی+م

 سرخاک مامان؟ میبر شهیم-

 که ازش اومده بود خاکش کردن! ییتو همون روستا مامانمو

 روزگار...! یهع

 ، ملتمسانه نگاهش کردم رونیبغلش اومدم ب از

 داشت یزیر اخم

 میشو تا بر داریگفت: باشه ، فردا صبح زود ب دویکش یقیعم نفس

 بهم داده بودن ارویدن انگار

 غمِ دلم! ایبود  یاز خوشحال دونمیکه نم نییاشک از چشمم اومد پا کهیچ ی

 یبغلش کردمو گفتم: مرس سفت

 رفتم تو خونه و رفتم تو اتاقم! دمییجدا شدم دو عیسر بعد

 

 " اوشیس "
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 نینازن یتموم فکرو ذهنم شده زندگ نروزایا

 مثل من نابود شه شیزندگکه ممکنه اونم کنمیفکر م نگرانم

 !ینددل بب لیتو به سه نهمهیا نیب دی! چرا بان؟یبده! چرا نازن لیشکل تشک نیبه بهتر شویزندگ خواستیم دلم

 یفراموشش کن یبتون یمتوجه علت مخالفتم بش یگه روزا دیشا

 از پاکت در اوردم گاریس یرو تابو  نشستم

 نداشت! یفیحال دل خودمم آنچنان تعر نروزایا

 که بهش زدم ؟ خب معلومه که شده!! ییاز من متنفر شده؟؟ بخاطر کتکا یعنی

کارو برام سخت  شنویم ادیاطرافش دارن ز یکه گرگا دمیکه بزرگ شده ، نفهم دمیدور ازش بودم و نفهم چقدر

 !کننیم

 غفلت کردم ازت ترنم... من

 !یبش ییا گهیکه بزارم تو سهم کسه د شهینم لیدل نیا یول

 نشستم! نتیوقته تو کم یلیخ من

.. 

.. 

 دوباره تو مشکالت غرق شدم و

 بلند شد میاس ام اس گوش یصدا

 درش اوردم ، شماره نااشنا بود بمیج از

 متن عاشقانه! ی

 از طرف کدومشونه!! ین معلوم
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 خاموش کردم ویگوش

 رفتم سراغشون نینازن یبعد درست شدن زندگ دیعاشقانه ندارم ، شا یمتنا نیا یبرا ییتو افکارم جا االن

 ترنم تو ذهنم نقش بست... افهیفکر ق نیا با

. ........ ........ ............... ....... ....... 

 تاب نشسته بودم یرو اطیصبح تو ح تا

 احساس خواب ندارم! اصال

 !نهیباشه هم ادیادم ز یکه مشغله فکر ییوقتا

 بود مین شویش ساعت

 به صورتم زدم یاب

 نیسمت اتاق نازن رفتم

 باز کردم ، تو خواب غرق بود درو

  گهیازم دلخوره و د یلیخ دونستمیم نکهیرو تختش.....با ا نشستم

 باشه؟ رونیشب ب ۱۲تونست تا  ی....به چه جراتکردینکارو ماو دینبا یول

 نیزدم: نازن صداش

 نشون نداد یواکنش چیه

 کمی دی، شا زمیعز یدونستیم نویدختر لجباز نابود شد ! کاش ا نیمن بخاطر ا یلبخند نشست رو لبم....تموم زندگ ی

 منو تو فاصله انداخته نیکوهِ پر از غرور ب یکنار !! افسوس که  یزاشتیم طنتویش

 نیتکونش دادمو گفتم: نازن اروم

 گفت: هوم؟! یداریخوابو ب نیب
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 سرخاکه مامانت یبر یخواستیمگه نم-

 دیپر هوی

 شد نههه؟ رید یگفت: واااا غیج با

 مینه هنوز  ،پاشو حاضرشو بر-

 !یبهداشت سیبلند شد خودشو پرت کرد تو سرو عیسر

 از دست تو توله! امان

 راست رفتم سمت اتاق خودم ی نویی، از پلهام اومدم پا رونیاتاقش اومدم ب از

 عوض کردم عوض کردم  یمشک رهنیپ یبا  رهنمویپ فقط

 قرمز بود  یخواب یچشمام از ب نهیجلو ا رفتم

 حالتشو از دست نداده بود شبیاز د موهامم

 که کتمو برداشتمو رفتم تو  سالن نشستم رو مبل! نیا خالصه

 برداشتمو شماره مورده نظرمو گرفتم ویگوش

 بوق جواب داد :جانم اقا ی بعد

 باشه یاحتماال پس فردا تهرانم....حواست به همه چ ییجا رمیمن دارم م-

 تخت التونی: چشم اقا خگفت

 عقب افتادش برسه یبگو ب کارا میبه کر برمیدخترمم با خودم م-

 +رو چشمم

 قطع کردم ویگوش
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 دستش بود میکیکوچ یحاضرو اماده شد....ساک دست نیبعد نازن قهیدق چند

 مادرش! یسمت روستا میراه افتاد مویشد نیسوار ماش میرفت باهم

 هم به جاده بود حواسم

 نیبه نازن هم

 متنفر بودم! کنهیبه زور حضور منو تحمل م کنمیحس م نکهیا از

 به جاده بودم گفتم: خب بگو رهیکه خ همونجور

 برداشت شهیاز رو ش سرشو

 و؟یچ-

 ررضارویدر مورد ام تی+نظره قطع

 و گفت: همون که گفتم شهیداد به ش هیسرشو تک دوباره

 سکیتا ابد در کنارش ر یواسه زندگ یشخص ی رفتنی! تحمل و پذستیامر ساده ن ی، ازدواج  نینازن یدونی+م

 !هیبزرگ

ک  یبگم  ادم نمیواسه خداس فقط !! البتههههه ا ییتنها بمونه ، تنها تونهیکس نم چی! هیبالخره که چ یاهوم ، ول-

 کردنو نداره سکیکردو ازدواج کرد حق دوباره ر سکیبار ر ی

 تک لبخند نشست رو لبم ، دختره حسود ی

 دمیراه نم میتو زندگ ویزن چیهمون لبخند گفتم: نگران نباش من ه با

 هرمهمسره خواهر شو یوقت بش ی ترسمی! فقط میگیاره شما که راست م-

 خنده!  ریزدم ز بلند

 ستمی، قبول کن من مقصر ن طونهیخودش ش ررضای+خواهره ام
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 تو رفتار کنم؟؟!! نیع دیبا طوننیکه ش شناسمیم یادیز یحرص گفت: منم پسرا با

 بشه؟! کیبه تو نزد کنهیجرئت م ی، بعدشم ک زمیعز یکنی+تو غلط م

 بر فرض مثال بود-

 وقت چی، ه کنمیگفتم: من ازدواج نم یجد

 نزد یحرف

 

 نیزدم: نازن صداش

 بله؟-

 !؟یندار یبرگزار بشه که مشکل گهیدو سال د تیمراسم عروس نکهی+با ا

 برگردوند سمتم سرشو

 گه؟یچرا دوسال د-

تهش نظرت عوض شد نسبت بهش هم  دمیشا یبفهم ررضایدرمورد ام ویقشنگ همه چ یتونیبهتره ، م ینجوری+ا

 رهیسنت باالتر م کمیکه  نیا

 بتونم نظر بدم ییکه من به تنها ستین یزیچ نی، ا دونمینم-

 هینظره اونا چ مینیتا بب زارمیم ونیموضوع رو با خانواده مقدم در م نی+خودم ا

 !؟یاگه قبول نکردن چ-

  میکنیکارو نم نیخب ا دی+اگه هم تو هم اونا قبول نکرد

 در موردش فکر کنم دیبا-

 +زودتر جوابتو بهم بگو
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 باشه-

........ ....... ...... 

 روستا میدیغروب رس ۵ ساعت

 ۱۱....رهیگیکم کم سرم داره درد م، دمیکه اصال نخواب شبمیکردم ....د یبکوب رانندگ یتوقف چیبدون ه ویراهه طوالن 

 که ستین یشوخ یساعت رانندگ

 نیسره خاکه مادره نازن میرفت ویسمت قبرستون میراست رفت ی میدیرس یوقت

 بغض کرده نشست کنار قبر نی، نازن میقبر شد کینزد یوقت

 بهم نداشت نگاه کردم ییعالقه ا چیعالقه بهش نداشتم و اون هم ه چیه دیکه شا یقبر زن به

 حقش ظلم شد ! در

 اومد... دیمن پد هیشخص زندگ نیتر نیریش یاون ازدواج تلخ و اجبار از

 با مادرش تنها باشه نینازن گذاشتم

 ازشون فاصله گرفتم یکم

 برام خاطرست نجایروستا داشتم....کله ا نیاز ا یافتادم که تنفر خاص یزمان ادهیاطراف نگاه کردم..... به

 در اوردمو خودمو سرگرم کردم باهاش گاریس ی

 

 "ترنم  "

 رد کردمو رفتم تو پارک ابونویدو خ با

 چشمم همه جارو گشتم اما نبود با

 شتن تو پارککردم به دنبالش گ شروع
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 نیینشسته بود.....انگشتاشو توهم قفل کرده بودو سرشم انداخته بود پا کتینم یکردم.....رو   داشیپ بالخره

 ل؟یرفتم کنارشو گفتم: سه اروم

 اورد....اره خودش بود سرشو

 نیرمق گفت: سالم بش یب

 فاصله نشستم کنارش با

 رو مخ من؟ دیبر دیخانم قصد کرد نی! نکنه با نازن؟ینیمنو بب یخواستی: چرا مگفت

 !؟یهوا گفتم: هنوزم دوستش دار یب

تااخر عمر به  گفتیباهام کرد؟؟؟ اونکه همش م نکارویچرا؟ چرا ا یشدو گفت: اره ول رهینقطه نامعلوم خ یبه  قیعم

 به خاستگارش جواب مثبت داد...هه عی.....سرسهیمیپام وا

 شهیتازه داره ازاد م نینازن یشدمو گفتم: ول رهینقطه نامعلوم خ یخودش به  نیمنم ع 

جملرو  نیخوشبخت شه ا دوارمیخالص بشه.....خوشحالم براش....ام اوشیاز دست س خواستیدلش م شهی+اره....هم

 نتونم تو مراسمش شرکت کنم دیحتما بهش بگو شا

 تو بشه.....قراره تازه نیسواره ماش رونیب زارهیم شگاهیتموم بشه و پاشو از ارا ششیارا یچون قراره وقت یایب دیبا-

 یعروستو بدزد

 کردیهشتاد درجه سرشو برگردوند سمتمو با دهن باز نگاهم م صدو

  اوشیواسه فرار از خونه س دیبود که به ذهنمون رس یتنها راه نیتک خنده گفتم: ا با

 نیزنده کرد نویاز جاش بلند شدو با خنده گفت: پسر شما که منو کشت هوی

 با خنده بلند شدم منم

 شهیهنوزم باور نم ی+وا

 کردیاونورو نگاه م نوریچون با بهت ا گفتیم راست
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 !و؟یهمه چ دیزودتر به من بگ نیتونستی+نم

 لو بره ینه ممکن بود همه چ-

 به من گذشت یچ یدونی+پووووف نم

 مینکیهماهنگ م ویبهتو همه چ زنمیزنگ م یبعد من از تلفن عموم، این چیبپ یجور یلبخند گفتم: روزه مراسم  با

 گفت: باشههه باشهههه حتماااا یشاد با

 من برم گهیخب د-

 ی+ممنونم.....بخاطره همه چ

 دارید دینکردم ، به ام یمن که کار-

 +خدانگهدار

 دور شدم لیاز سه عیسر بعد

 رفتمیراه م ابونیکنار خ رونویاومدم ب ازپارک

 

 کنهیم بمیداره تعق یکی کردمیم حس

 یاگه واسه منم بپا گذاشته باش اوشیف تو روت ست یا

 شد ادهیازش پ یجلومو کام دیچیپ نیماش ی هویکه  کردمیفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 قبرستونااا نهیس یفرستادیمارو م یدست یدست یچته؟ داشت ابوی یاعصاب گفتم: هو یب

 باهات حرف بزنم دیبا نی+بش

 باز چه مرگت شده؟ هیچ-

 نیزد: گففففففففففتم بشششششششش داد
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 یکردم خودمو نبازم: نه باز رم کرد یسع

 نیتو ماش نشستم

 روشن کرد  نوینشست ماش اونم

 کردیم یرانندگ ظیاخم غل با

 م؟یریم میکجا دار-

 دونمی+نم

 شنومیخب حرفتو بگو م-

 بدونم چته  خوامی+م

 من چمه؟ یگیبعد م یکنیجلو من دادو هوار م یدیچیپ هوی یپسر خودت چته؟ اومد یززززک-

 بود؟ ی+اون پسره ک

 ؟یکن بیبه تو اجازه داد منو تعق یسگ شدم : ک کردیم بمیکه تعق نیا از

 یاز ک دونستمیاما نم رمیخانم من قصد داشتم اجازه بگ دیطعنه گفت: ببخش با

 یواسم دور بردار یخوایکَسو کارم م یمن ب یدیاهااااااا همون فهم-

 وونه؟یتو د یگیم ی+چ

 یخوایاز جونم م یها؟ چ یگیم یتو چ-

 +پسره....دوستت بود؟!

 پووووف

 نیماش یدادم به صندل هیتک

 ن-
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 نکن من خودم زغال فروشم پمیکردو گفت: نگاه به ت یخنده عصب ی

 گفتمیاومده داشتم به پسرعموش م شیپ نیواسه نازن یمشکل یدوستمه....چند وقته  نینازن  یپسرعمو-

 نه اینکردم واسم مهمم نبود باور کنه  افشیبه ق نگاه

 به پسرعموش داره؟ یچه ربط نی: مشکل نازنگفت

 گهیداشت د یربط یحرص گفتم: البد  با

 ، گفت: ترنم من... کردهی....انگار متوجه شد که اشتباه فکر مدیکش قینفس عم ی

 اریوسط حرفش : بزن کنار کام دمیپر

 +ترنم

 بببزززززززن کناااار داد گفتم: با

  سادیوا

 رونیب دمیپر نیاز ماش عیسر

 !فهیکث ویچقدر موذ فهممیحاال م یول هیادم باحال کردمیبود که فکر م یانتظار نداشتم ، تنها کس اریکام از

 

 خورد شد یکل اعصابم

 کردمیباز م ییا گهیحساب د یمن رو تو  یلعنت اخه

 ...ابونایتو خ دمیچرخیهمون اعصاب داغون ول م با

 دو دل بودم واسه رفتن هم

 دله موندن نداشتم گهید هم

 ...یبد طیشرا چ
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 در اوردم ، شماره خونه مامانمو گرفتم مویگوش

 بوق...دو بوق...سه بوق....چهاربوق ی

 ه؟یجواب داد :چ ییمسخره ا یصدا

 با مامانم حرف بزنم خوامیم-

 +گمشو بابا ****

 به باد داد  تمویثیفحش داد....چقدر راحت تموم حقطع کرد....چقدر راحت بهم  ویگوش

 دیقطره اشک سرد از گوشه چشمم چک ی

 پاکش کردم فورا

 ....بدرک فحش داد....القاب هفت جدو ابادشو گفتارمیکم ب دیمن نبا ن

 شده کهیدله شکستم هزار ت دونستمیاما فقط خودم م زدمیحرفارو م نیا

 میسوال ببر ریز ویکی یپاک میتونیموقع ها چقدر راحت م یبعض

 نکردم گفت ج**ده... مینگاهه کس یکه حت یمن به

 میدقت کن میدیکه م ییب فحشا کمی میگیم میدار یموقع ها حواسمون باشه چ یبعض

 دنیادما خورد شدنشونو بروز نم یبعض

 زدمیقدم م ابونیاحساسو سرد کناره خ یب

 رمیکجا دارم م فهممینم اصال

 رنگاورنگ داشت یمغازه ها یشلوغ که توش کل یجا یب  دمیرس

 عالمه ادم ی

 رفتنیم زدنویتفاوت تنه م یب مردم
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 بدبخت زارهیاسم خودشو م نینازن اونوقت

 بکنم تونمیبراش نم یمنم که ننم زندسو کار بدبخت

 منم که تو اوج فقر بزرگ شدم بدبخت

 تهرونه پر گرگ  نیمنه تنهام تو ا بدبخت

 سرپناه بدون

 یرسم یجعبه جوجه ها یافتاد ب  چشمم

 من عاشق جوجم اخ

 زانو زدم فروختیک جوجه م ییزوق رفتم کنار پسر بچه ا با

 یدار یخوشگل یچه جوجه ها-

 پنج هزارتومنه ییلبخند گفت: ممنون خاله دونه ا با

 بود سادهیتنها وا شونیکی کردنیاون همه جوجه که ورجو وُرجه م ونیکردم م شونیدقت بررس با

 خوده بدبختم افتاد ادهی دنشید با

 رونیبردم اوردمش ب دستمو

 میدار ییچشمشو بوس کردمو اروم گفتم: غصه نخور جوجه کوچولو منو توام خدا بغل

 "نینازن"

 میمادرم بود ، بود یروستا کیکه تو شهر نزد ییاز هتال یکیدو روز تو  نیبرقو باد گذشت....تو ا نیروز ع ۲

 دهیبهم دست م یاما کنار قبرش ارامش خاص دمیمامانمو ند وقتچیوستا....درسته هر میاومد یروزم م هر

 راهو میکرد یدر سکوت ط نیماش تو

 خونه میدینصف شب رس ۱۲بالخره  نکهیا تا
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 تموم گفتم: ممنون یخستگ با

 زمیعز ریمهربون شده بود گفت: برو بخواب شبت بخ ایکه تازگ اوشیس

باهام حرف  کنهیدخترشو خر م یکه دوستا یبا همون لحن کردمی؛ حس م شدیچندشم م زمیبهم عز گفتیم یوقت

 !زنهیم

 رفتم سمت اتاق یخستگ با

 در اوردمو ولو شدم رو تخت لباسامو

 !ستیپدرم ن اوشیک س شهیداره باورم م ایفکر کردم که تازگ نیبه ا و

 

 شکرت ایخدا یهع

 بردفرو  یقیمنو به خواب عم یبستمو خستگ چشمامو

 .......... ......... ......... ........ 

اصرار داشت که بگه هنوز نه به باره ن ب دار  یلیخ اوشیگفت البته س کیروز بعد عمو کامران اومدو بهم تبر صبح

 !نیکامران گفت تمومش کن بره و مقدم خانواده خوب یول

 دمیفهمینم اوشویس یقراریب لیدل انقدر

 شده؟ داریاالن واسه من وجدان خوابت ب رسرتیخ یکه نزاشت خواستمیم لویمن سه گهید ولکن

 خواست یتاااا دوسه سه روز بعد که خانم مقدم زنگ زدو جواب قطع فتادین یاتفاق خاص گهید

 امخویم ررضارویفقط ام گفتمیم یمنو کشت انقدر حرف زد باهام منم هرسر اوشیدلم براتون بگه س نکهیا خالصه

 بالخره قانع شدو جواب مثبتمو به خانواده مقدم داد اوشیس نکهیا تا

 قرار مدار عقد کنونو گذاشتن نکهیاومدن رفتنو تا ا یدوسه شب اونام ه ی
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...... ..... ...... ..... 

 چشمام گرد شد دمیکه د یزیو با چ نییشدم ، دستو صورتمو شستمو رفتم پا داریاز خواب ب یوقت

 عالم کارگر تو خونه بودنو مشغول کار بودن ی

 بودن بهم ختهیر ویهمه چ ستمیس اصال

 اومد تو میسالن باز شدو عشق دل دره

 گفتم: نصصصصصصصصرت غیییییییج با

 د بدو خودمو پرت کردممم بغلش اقا

  یلهم کرد دهیبا خنده گفت: ورپر نصرت

 لگد بوس ریگرفتم ز صورتشو

 نداشت ییصفا چیر دلم برات تنگ شده بود ، اصال خونه بدون تو هچقد یدونینم ینص یواااا-

 خونه و اقا تنگ شده بود نیا یدخترم چقدر دلم برات تنگ شده بود چقدر دلم برا یدونی: نمنصرت

 اجازت شوهرکردم یب یکج کردمو گفتم: نص لبامو

اشم ب تینتونستم تو مراسم خاستگار نکهیحرص خوردم از ا یلیاتفاقا خ زمیعز یزنیم هیچه حرف نیگفت: ا دیخند

 یشیانشاللههههه که خوشبخت م نکهیبعدشم ا

 نصرت جنابیتلخ زدمو گفتم: سپاس عال لبخند

 گرفتم از وجود نصرت   یانرژ یلیخ

 اوردم یکم نم اوشیس یمن جلو بودایهروقت نصرت م اصال

 کردیم یونیپادرم شهیهم

 با وجودش کردیروشن م خونمونو
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 رونیب میبر دیحاضر شو با نیاومد تو اشپزخونه گفت: نازن اوشیکه س میزدیبا هم حرف م میداشت

 کجا؟-

 تیواسه مراسم نامزد ی+مزون لباس مجلس

 دمیخجالت کش کمی....شتتت

 گفتم: چرا انقدر زود؟ اروم

 وقت نکنم گهید دی: شاگفت

 

 " اوشیس "

 ختهیواسش ر میمعامله باهاشون ندارم جنس تو خونه منه مشتر یبرا یلیبفهمون که م نایبه ا یجور ی -

 +بله اقا بله شما اصال غمت نباششششه

 رونیاز خونه اومد ب نینازن

 یبر یتونیم گهیگفتم: خب د میبه کر رو

 دو رفت با

 شناختمیمزون لباس عروس که م یراه افتادم سمت  نویتو ماش میحرف نشست یب

 خورمیبرمبه مشکل  کنمی: حس منینازن

 !؟یدر مورد چ-

 ررضای+خواهره ام

 گفت محکم جوابشو بده یهرچ ارینلبخند زدمو گفتم: جلوش کم ی

 بهم بگن احتررررام مادر واجبه گهیچند وقت د ترسمیم یول ارمینم+منکه کم
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 شمیها؟ من تازه دارم از دست تو راحت م رمیکه برم زن بگ یفرض کرد کاریخنده : چقدر منو ب رهیز زدم

 مهربون تَر یبابا یمامانِ مهربون.... ی...خاستیخونواده م یشدو گفت : دلم  رهیخ رونیب به

 کردیم وونهیحرفاش منو د نینوبت من بود که سکوت کنم....ا حاال

اب تو  زارهیدخترشو داره....نم یهوا یلی....خشهیم میاوقات به دختره نصرت خانم حسود ی.....گاهاوشیس یدونی+م

 ون بخورهدلش تک

 دادمیسفت به فرمون فشار م دستامو

 نهیب یدختر اصال نم نیادم ِ نمک نشناس باشه....انگار چشماش کوره ا یماله  تیبده تموم دردو غمه زندگ یلیخ

 کرده ریچقدر فکرو ذکر منو درگ

 خوامیولش کن اصال برگرد خونه....من اصال نم ست؟ینکنه حالت خوب ن هی...چیدیطعنه گفت: چرا دستاتو فشار م با

 دیریبگ یمراسم

 نه؟! یمنو سگ کن خوادیدلت م یلیگفتم: خ دمویکش قینفس عم ی

 کنمیباهات صحبت م یعاد یلیفقط دارم خ وونمی+نه....مگه د

 اره؟ یعاد یلیخ-

 خونه بهتره میلباس عروس بپوشم پس برگرد تونمینممنم ستی+تو حالت خوب ن

 !؟یلباس عروس بپوش یتونیبرگردوندم سمتشو گفتم: چرا نم سرمو

 شهیمشخص م یکه بهم زد ییکتکا یزل زد تو چشمامو گفت: چون جا ییپرو با

 ...دمیکشیم یگاو یشدمو نفسا رهیجلوم خ به

 بترسه و خفه شه! کمیگذاشتم رو گاز تا  پامو

 

 کردم چون ساکت شد میدرست کاره
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 میدیرس یرانندگ کمیبعد  بالخره

 میشد ادهیپ ییپارک کردمو دوتا نویماش

  دیدخترخانم جوونو چرب زبون اومد جلو گفت: خوش اومد ی میوارد شد تا

  می: واسه لباس شبه عقدکنون اومدگفتم

 دیاریب فی:اومم خب همراه من تشرگفت

 ارنگ داشترنگ یلباس عروسا کردیکه تا چشم کار م میسالن شد یباالو وارد  میاز پله ها رفت همراهش

رم حاض اطیخ نجایبهم تا واستون امادش کنم ا دیبگ دیهرکدوم پسند دیکن دنیاز همشون د دیتونیگفت: م دختره

 میدار

 : ممنونمنینازن

 مارو تنها گذاشت دختره

 کردیبا دقت لباسارو نگاه م نینازن

 رفتمیواسم جذاب نبود فقط دنبالش م ادیز دایمدل خر نیا من

 میدید یادیز یعروسا لباس

 خوشگله؟ نیگفت: ا سادیوا یکی دم

 چمینیپس برو پرو کن بب ییجورا ی یدیاگه خودت پسند نمیتو تنت بب دینظر بدم با تونمینم ینطوری: من اگفتم

 هیمدل

 +باشه

 مناسبو اورد زیدختره رو صدا کردو دختره ام سا نینازن

 رفت تو اتاق پرو نینازن
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 هیچهارپا یرو  نشستممنم

 اوشیصدا زد: س قهیچند دق بعد

 سمت اتاق پرو درو باز کردم رفتم

 ماه شده بود کهیت ی نیمن ع نینازن

 داشته باشه یکردم از سر تاپاشو برانداز کردن تا مبادا لباس مشکل شروع

 ااااااادیچقدر بهت م یدونینم زمیعز یفروشنده ام اومد گفت: وا دختره

 ادیب اطیگم خب یخوایم کنه؟ینم تتی: تو تنت اذگفتم

 من خودم اومدم یشما بگ خوادیاز پشتم گفت: نم رزنیپ ی یصدا هوی

 پشتمو نگاه کردم برگشتم

 بود رزنیدرست بود پ حدسم

 خانم چطوره تو تنش؟ یگفت: شمس دختره

 کنه؟ینم تیکه اذ توییجا زمیگفت: عز یشمس

 ذوق کرده بود گفت: نه اصال یلیکه خ نینازن

 چرخ بزن ی: گفتم

 بود سادهیلباس از پشتم قشنگ وا دیچرخ

 لباس واسه تنه تو دوختن نیگفت: دختر اصال ا یشمس

 اد؟یبرگشت گفت: واقعا؟ قشنگه؟ بهم م نینازن

 یگفت: محشر شد دختره

 اوشیس هی: نظر تو چنینازن
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 زمیلبخند گفتم: قشنگه عز با

 شد ریهم پ ی: انشاهلل که ب پایشمس

 قرمز شد نینازن

 دختره بنده هستن شونیاخم گفتم: ا با

 دختره چشماشو اندازه گردو گرد شد رزنویپ

 دختر یدار یجوون ی: به زنم به تخت چه بابارزنیپ

 لبخند کمرنگ اکتفا کرد یفقط به  نینازن

 

 همون لباسو گرفت نینازن ادیز یداستان ، بعده دردسرا خالصه

 خونهسمت  میتو کاورو رفت میهمونجا حساب کردمو لباس گذاشت پولشو

 بعدا رهیم ررضایحلقرو خودش با ام دیخر

 حکم فرما بود نیراه سکوت تو ماش تو

 ؟یهست ی: از لباست راضگفتم

 +اره خوبه قشنگه

 !کنهیمشکوک م هیقض نیذوقه منو نسبت به ا یکه انقدر ب نیا

 حساسم کرده کمیجواب مثبت بده  ررضایچطور حاضر شده به ام نکهیدنده و لجبازه ا یخودم  نیع

 !؟یدل بکن لیکه باعث شده از سه هیچ اون

....... ...... ..... ..... 

 ( اونجا بودنررضای)خواهره ام یو هست ررضایخانم ام یخونه ، پر میدیرس یوقت
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 یدیخر یچ نمی: عروس خوشگلم رو کن ببیپر

 خوشگله نیبب ایبا لبخند کاورشو در اوردو گفت: نصرت خانم توام ب نینازن

 پسند کردن تیبازش کرد همه اکثر یوقت

 ادیبهت م مینی: اومم برو بپوش ببیهست

 ننیتو اتاق تا لباستو تو تنت بب دیبا خانوما بر زمیگفتم: اره عز عیسر

 اتاقم؟ میراسته کار دستش اومدو گفت: بر نینازن

 کاریچ میایما ب رونیب ایبپوش ب گهی: نه دیهست

 کشمی: اخه خجالت منینازن

 ای....نصرت جان شمام بمیبر میگفت: بر دویخانم خند یپر

 امیمن ب دیخانمم که تو اشپزخونه سرش تا خِرخِره تا قابلمه بود گفت: شما بر نصرت

 ررضایشدو من موندمو ام یخال سالن

 در اوردم گذاشتم رو دسته مبل کتمو

 روشن کردم گاریس یرو مبلو  نشستم

 ررضایهمون حالت گفتم: چخبر ام تو

 تونیسا رِهیز میهست یشده گفت: اِ وله

 ره؟یم شیاوضاع خوب پ-

 +خداروشکر

 شد ونیمشغول تماشا کردن تلوز ررضایزدم ام گارمیپک به س ی

 بلند شد میگوش یصدا
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 کتم درش اوردم بیشدم از ج خم

 کردیم ییروش خودنما رایالم اسم

 جواب دادم : سالم لکسیر یلیخ

 ؟؟؟ییمعلوم هست کجا اوشی: سرایالم

 شدهیچطور مگه باز چ-

 منم خوبم یچی: هرایالم

 که یدونیمشغول کارم م-

 ؟یریبگ یخبر یازم  یتونینم شهیکه وقتت ازاد م هیثان یبالخره  اوشیهمش بهانس س نای: ارایالم

 ، چخبر؟ رمیگیخب االن م-

 کارات عادت کردم نیبه ا گهیمن د ستی: مهم نرایالم

 خوبه-

 گه؟ید یایواسه دوستمه تورم حتما دعوت کرده....م هیمهمون ی: امشب رایالم

 ساعت چنده االن؟-

 خوبه میبر ۸اگه  ۶: رایالم

 شهیم یچ نمیباشه بب-

 بده یبه من جواب قطع ااااوشیتوروخدا س ی: وارایالم

 دره خونتون منتظرتم خوبه؟؟؟ ۸ساعت -

 زم؟یبهتر عز نیاز ا ی: چرایالم

 نمتیبیخوب م یلیخ-
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 قطع کردم ویگوش یخداحافظ بدون

 نگاه کردم ررضایبه ام یچشم ریز

 !ونهیمحوه تلوز ستویکه حواسش به من ن کردیوانمود م افشیق

 

 "نینازن"

  میجمعش کردمو دوباره همه متفرق شدنشون دادم یو نصرت پنجول طال و پر یکه لباسمو به هست نیاز ا بعد

 بود یکار یمشغول  یشب هرک تا

 میزدیحرف م گهیباهمد ریام منو

 دیدیم ونیتلوز میبود گه گاه شیسرش تو گوش یهست

 بخوابه کمیجون رفت تو اتاق من تا  یپر

 تو اتاق خودش بود اوشمیس

 خونرو برق انداخته بودن یحساب کارگرا

 شده بود همه جا زیتم یلیگرم خ دمشون

 وقت اماده کردن شام بود خالصه

ا باب یدادم در اومد بود: ا گهیرو دستم با مالقه د زدیم یاونم ه زدمیبه ساالد نصرت جون ناخنک م یاشپزخونه ه تو

 گهیخب بزار بخورم د هیچ ایباز یداعش نینصرت جون ا

 تحمل کن بزار سره شام بخور کمی: زلزله نصرت

 خواااااامیاالااان م خواااامینم-

 ااارررررمزااایخودم گفت: االاااااان نم نیخانم ع نصرت
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 بده ایخالل ینیزم بیاز اون س کمیساالد گذشتم جهنمو ضرر  ریباشه از خ-

 کنم دتیبا مالقه شه ایاز اشپزخونه  رونیب رهیم نی: نازننصرت

 بردم باالو گفتم:اوه شت ....بابا غلط کردم میبه حالت تسل دستامو

 از مدارکتتو بده بهم یسر یگفتم: نصرت فردا  رونویاشپزخونه اومدم ب از

 ؟یچ ی: برانصرت

 ثبت نامت کنم تو داعش-

 کشممممی:من توروووووو منصرت

 خنده رفتم رو مبل نشستم با

 دیخندیما م یخانمم که تو اشپزخونه بود به کارا یپر

 دنیدیم لمیف شکستنویداشتن تخمه م یو هست ررضایام

 نبود اجونیاز س یخبر

 نیخوب گرم گرفت یخواهر برادر-

 میریگیگرم م یخب زن و شوهر تور یایگفت: تو اگه ب طنتیبا ش ررضایام

 ببرم نیاز ب ویخلوته خواهر برادر نیا ادیدلم نم ینه حاج-

 ما محل نداد یایبه شوخ ادیز ی، هست دیخند ررضایام

 االی-

 با تعجب گفت: جونم؟ ررضایام

 خوامیم یخرج-

 فکر به حالت بکنم ی ایب گهیساعت د ۷هفته و  کینگاه کردو گفت: برو  ساعتشو
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 ییییخنده گفتم: عوض با

 دیخند اونم

 میگرونه پول ندار دیبابا تخمه هامونو تموم نکن-

 دوباله خلمیخودم م جلمینتون ج هی: گرررضایام

 نه؟ گهیساعته د ۷هفته و  کیاها همون -

 گرمیج ااای: ن پس زودتر از موعد هولررضایام

 ییییعبض-

 ویمه چه خوامی... اصال من م...یزندگ یتو بدبخت یفتیبعد م دنمونهینفس اسوده کش قهیدقا نی: واال بخدا اخرررضایام

 ره؟یگیجلومو م یچ یدونیم یکنسل کنما ول

 جناب؟ یابرو انداختم باالو مسخره گفتم: چ یتا ی

 رتت؟یبگ ادیم گید یبعدشم ک یزیاشک بر تریل تریل ینیک من برم بش نی: اررضایام

 مشت برداشتم کردم تو دهنش  یلحظه زد به سرم دستمو کردم تو ظرف تخمه هاو  ی

 گفتم: تو فقط خفشو خب؟؟؟؟؟ باخنده

 دستمم تخمه گرفتم کردم تو دهنش یکیاون  با

 حرف بزنه تونستینم ررضایام

 خنده مرده بودم اونم از خنده اشکش در اومده بود از

 نجا؟ی: چه خبره ااوشیس

 کرده دستمو برداشتم هول

 یچ یلکنت گفتم: هِ ه با
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 اخم زل زد بهم با

 دی: ببخشگفتم

 کارت دارم نجایا ای: باوشیس

  دیگفتم: ببخش ششیپ رفتم

تا  کنمیم دیبازم تاک یکنیتکرار م نکارویباز ا نمیاگ بب کنمیم کارتیچ یدونیکنم چون خودت م دیتهد خوامی+نم

 رابطه االن فقط در حد حرفه نیچون ا یبش یمیباهاش صم ادیز یحق ندار یک باهاش عقد نکرد یزمان

 دیببخش دمیفهم-

 امینم روقتمیشب تا د رونیب رمی+من دارم م

 شدم  زیت عیسر

 : کجا؟گفتم

 هیمسئله کار یزل زد تو چشمامو گفت:  یجور یسبزش  یچشما با

 مانع شد ررضایخانواده ام ینشون بدم اما ترس ابروم جلو مهیاحساس واقع خواستیم دلم

 

 خوش بگزره تیبا لبخند گفتم : مسئله کار فقط

 دیمنتظر من نباش دویشماها همه شام بخور رمیزد....بلند گفت: من دارم م انهیلبخند موذ ی

 وقت شب؟ نیکجا ا اوشیگفت: اوا اقاس خانمیپر

 اومده شرمندم شیمسئله پ ی: اوشیس

 میمونی: خب ما منتظر مررضایام

 امیم رید یگفت: ممنون پسر ول ررضایدوستانه زد رو شونه ام روما
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 دی: اِ؟ پس موفق باشررضایام

 ی: خداحافظ همگاوشیس

 رفت اوشیس مویکرد یخداحافظ همه

 میشامو زودتر بخور میگرفت میخونه تنها نمونه تصم ادیکه ز نیا یبود برا ومدهیمقدم ن یکه اقا ییاونجا از

 به اماده کردن بساط شام میکرد شروع

 یکمک بد کمی یخوایجووووووون نم یهست-

چند مرده  یخوب به مادر شوهرت ثابت کن یفضارو واسه تو وا گذاشتم تا بتون زمیعشوه بلند شدو گفت: عز با

 یحالج

 حرف نزن برو کمک کن ی: از فکرت خوشم اومد ولررضایام

 اخه باااامزه گفت ررضایخنده از حرفه ام رهیزدم ز یپخ

 جون؟؟؟ ی:نگران من نباش من ثابتتتت شدم مگه نه پر گفتم

 نیها باهم دعوا نکن دهیدستشو انداخت دورمو گفت: ور پر ی یجون با مهربون یپر

 گهیدوتا داستانه خواهر شوهرو عروس دارن باهم د نیخانم ا ی: پرنصرت

 گفت: خدا نکنه نصرت جان دویجون خند یپر

 نکنه: خدا نصرت

 

 میکرد یو خنده بساط شامو اوک یبا شوخ نکهیا خالصه

 شام حاضره ایب ریام-

 +اومدم
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 و نصرت جون روبه رومون ی، هست زیجون سره م یکنار من....پر ینشست رو صندل اومدو

 میشام شد مشغول

 داره؟! یشبا جلسه کار شهیبابات هم یناز گمی: مررضایام

 ....دوباره دلهره گرفتماوشیس یوا

 کننیصحبت م ننیشیبا دوستاش م ستیکه ن یرسم ی: جلسه کارگفتم

 : اهاررضایام

 !ه؟یسفر چ یجون: بچه ها نظرتون با  یپر

 : سفر؟یهست

 میندار نامیاز ا ستویحسش ن امویبهش : اره سفرررر نه و نم دیتوپ عیجون سر یپر

 یزنی: خب حاال چرا میهست

 !؟یجون: شمادوتا چ یپر

 سرمون ریخ میمراسم دار گهیچند وقت د شهی: اخه مامان االن که نمررضایام

که بعدا باهم  شگاهشیوقت ارا ی مونهیک لباسش حاضره فقط م نی!نازن؟یکنیجون: بابا چرا انقدر سختش م یپر

ات درست باب اوشویکت شلوارتو مراسمم که قراره تو تاالر گرفته بشه اقا س یتوام که گرفت میکنیدرستش م میریم

 دیریممحلقه که بعدا باه مونهیفقط م ؟یدار یچ غم گهید ویهمه چ کننیم

 که ستیام ن یگیکه شما م یسادگ نیبا تک خنده گفت: مادره من به هم ررضایام

 یاریرو حرف من حرف ب یتونیم گهید یفکر نکن چون زن گرفت ررضایجون: ام یپر

 : من غلط بکنم سرورمررضایام

 ه؟یوس نظر تو چجون: عر یپر
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 میکنیعشق م میریم میریگیمن که از خدامهههه....دست ترنمم م یوا

 شرط موافقم ی: من به گفتم

 جون: بفرما یپر

 ادیکه نصرت جونم ب نیا-

 !م؟ینصرت جون بر یب میخواست یجون: مگه ما م یپر

 خوش بگذره دیگفت: نه خانوم جون شما بر دیخند نصرت

 بکنم؟ دیبخرم التماس تورم با دیبا نارویجون  زد پشت دستشو لبشو گاز گرفت گفت: نصرررررت نازه ا یپر

 امیگفت من نم یه دویخند نصرت

 ...گهیم کنهیهماهنگ م اوشیمقدمو س یسفرو با اقا قینشدو رو به ما گفت زمان دق فشیجون حر یپر اخرش

 

 باهاش کنمیحال م یلیخ هیزن شاد یلیخ

 

 میو خنده خورد یبا شوخ شاممونو

  میجمع کرد زویم بعد

 همه کارا تموم شد  یوقت

 میزدیگپ م میخوریم وهیرو مبل دوره همو م مینشست

 قصد رفتن کردن نایا ررضایبود که ام ۱۰ کیساعت نزد 

 دسته ساده دادم ی یکردم با هست یجون روبوس یپر با

 دست دادم ررضامیام با
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 کردمیتماشا م ررضارویام نیداشتم دور شدن ماش سادمویکوچه وا در یجلو نهیبه س دست

 روزگار یهع

 ! هیپسره خوب ررضامیام

 دلم واسه ترنم تنگ شده  چقدر

 گهیتو د ای؟ ب یکنینگاه م ویچ یسادیوا نینصرت اومد: نازن یصدا فنیتو ا از

 گفتم: اومدم اومدم رونویاز افکارم اومدم ب هوی

 تو درو بستم رفتم

 ..... ..... ..... ..... .... 

 !؟یبخواب یخوای: دختر تو نمنصرت

 بخوابم؟! ذاشتیکه افتاده بود به جونم م یدلشوره لعنت نیا مگه

 ادیخوابم نم یدوره خودمو گفتم: ن نص دمیچیپ پتورو

 دختر شهیم یشاک ادی: بابات منصرت

 نترس شهینم-

 بخوابم رمی: امان از دست تو ، باشه من منصرت

 کردمیتماشا م ونیتلوز داشتم

 پفک برداشتم پسویباز کردمو چ نتویسمت اشپزخونه دره کاب میپرد عیترسناک....سر لمیف ی ولیا

 روز مبادا یبرا کنمیخودم جاساز م نارویا

 که شب مباداس االنم
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رو ول کردم رو پفکا پسویدوره خودمو تموم چ دمیچیچراغارو خاموش کردم بعد دوباره رفتم سره جام پتو پ تموم

 مشغول شدم زویم

 

 بود المصب میلمیف عجب

 خونه گرفته بودن یتوش نبود  زادیخونشونو عوض کرده بودن رفته بودن وسط جنگل که ادم ییخانواده ا ی

 شهیشروع م یترسناکا اولش با اسباب کش لمیف نیا اکثر

 کنه؟! یوسط جنگل زندگ رهیم ینفهم ک اخه

 بود لمیف یاخرا

 زنگ خورد میگوش هوینصف شب.... کی ساعت

 موقع شب؟ نیباشه ا تونهیکردم م تعجب

 دییدادم : بفرما جواب

  میکرد دای: سالم خانم ما شماره شمارو از خط پدرتون پگفتیاومد که م یخانم ی یصدا

 خب امرتون؟-

 ....مارستانِی+متاسفانه پدر شما دچار تصادف شدن و االن در ب

 گفتم : نصرررررت ادیفقط با فر دمیصداشو نشن گهید

 نبود خودددی....دلشورم بنیشدم رو زم ولو

 نشده باشه شیزیچ اوشششیس ایخدا

 بیامام غر ایزد تو سرشو گفت:  دیتا حال منو د رونیاز اتاق اومد ب مهیسراس نصرت

 سمتم  دییدو
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 چت شد نینازن شدهی: چنصرت

 ریگرفتم سمتشو گفتم: ادرسو ازش بگ ویگوش

 برداشتم ارویپرش چییکنار تختش سو یاز تو کِشو اوشیبلند شدم با دو رفتم سمت اتاق س بعد

 رونیب دمییانداختم رو سرمو دو شالمو

 ؟؟ی: نصرت ادرسو گرفتگفتم

 منم حاضر شم ساینوشتم برات وا ای: اره بنصرت

  رمیمن م شهیم رین د-

  رونیاز در زدم ب دموییدو تیاهم یوجود التماساش ب با

 دیکشیسه ساعت طول م موتیدرو باز کردم  با ر عیرس

 شدم روشنش کردم  ایو سوار پرش نگیتو پارک دمییدو

 مارستانیتمام وجود گاز دادم سمت ب با

 حالم دست خودم نبود اصال

 بود سیخ سهیخ صورتم

 ندادمو فقط سبقت گرفتم تیاهم یکه افتاده بود دنبالم شدم ول یمشک دیراه متوجه پرا وسط

 مارستانیبه ب دمیرس یچجور دمینفهم اصال

 

 کو کجاست حالش چطوره اوشیجلو پرستاره گفتم: س دمیپر عیسر

 خانم؟ هیک اوشی: سپرستار

 نجایکه تصادف کرده اوردنش ا نی: بابامه مثل اگفتم
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 لحظه ی: صبر کن پرستار

 دادمیبدووو ، ناخنامو تو گوشت دستم فرو کردمو سفت فشار م ییییلعنت بدو

 خودم نبود تموم استرس وجودمو گرفته بود دست

 ۲۰۱: طبقه دوم اخره راه رو دست راست اتاق پرستار

 دمییدو عیسر

 زدمیباال به همه تنه م رفتمیتند از پله م تند

۲۰۳....۲۰۲....۲۰۱ 

 ۲۰۱ خودشه

 رونیپرستار اومد ب یبپرم تو اتاق ک  اومدم

 : حالش چطورهگفتم

ته و خراش برداش دهیضرب د کمیفقط دستش  ستین یزیچ زمیبهم ربختم گفت: ارامشتو حفظ کن عز یلیخ دیفهم

 وگرنه سالمه

 دمیکش قینفس عم ی

 ن؟یگفتم: هم هیگر با

 اره اروم باش زمی: اره عزپرستار

 نمش؟یبب تونمیم-

 بزار بخوابه ی: فقط قول بده ارامششو بهم نزنپرستار

 حتما-

 باشه بازو بسته کردو رفت یلبخند پلکشو به معن با
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 بود چشماشو بسته بود دهیرفتم تو....رو تخت دراز کش اروم

 از دست بدمش یالک یبود الک کیروون شدن....نزد اشکام

 دم؟یکه همه کارات انجام شدسو من اخرش رس یتصادف کرد یک مگه

 نشستم یکنارش رو صندل رفتم

 قلبشو بشنوم یکردم تا صدا زیگوشامو ت نشیگذاشتم رو س سرمو

 !دمیشن و

 شکرت ایگفتم خدا دمیتپش قلبشو شن یکه صدا هربار

 نی+نازن

 سرمو اوردم باال عیسر

 با دستم پاک کردم اشکامو

 باز کرده بود چشماشو

 

 یبود که سره خودت اورد ییکنترلش کنم گفتم: چه بال خواستمیکه م ییا هیگر با

 ستین یزی+خوبم چ

 یتصادف کرد ی؟باکیتصادف کرد یک-

 غتیج یصدا نیبا ا ی+دِ هَ.....سرمو برد

 صدا اشکام روون شن یگرفتم جلو دماغم تا ب دستمالم

 گفت: من پشت فرمون نبودم خودش

 بود؟ یپس ک-
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 دختره احمق ی+

 دخترم بوده تونیکار ینشست رو لبم : چه جالب تو جلسه ها پوزخند

 میتصادف کرد ازدهی میو ن ۱۰ یکاینزد کنمیتوجه ب حرفم گفت: فکر م یب

 

 !شیسه ساعت پ کینزد

 سرش اومده ییچه بال ایناد نی+برو بب

 بشر نیمن از دست ا رمیگیم شیات چقدر

 د؟یضیدوتا مر نیپرستار جلومو گرفت گفت: شما همراه ا ی رونیاز اتاق اومدم ب تا

 بله-

 : همسرتون هستن؟پرستار

 پدرمم ریشدم سمتش: نخ براق

 رونیچشماش از حدقه زد ب هیقب نیع نمیا

 هه

 که با بابام تصادف کرد اون کجاست اون حالش چطوره؟ یاون خانم-

i+اون تو  cu نداره یفیانچنان تعر یحالش بهتره ول 

 

 ممنون یلیخ-

iرفتم  یهزار بدبخت با cu 

 کردم طرفو داشیپ بالخره
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 اتاقش نگاهش کردم شهیپشت ش از

 ، لباشم پروتز یدختر با موها بلوند بود ، دماغ عمل یماسک وصل بود..... بهش

 پخش شده بود ششیارا

 تف  اوشیتف بهت س یا

 راه رو خوابم برد یایو سرگردون رو صندل رونیشب ح اون

 شدم داریاشنا ب یصدا ی یبا تکونا صبح

 ....بلند شو دخترنی...نازننی+نازن

 ....چشمامو پاک کردمدمیاز خواب پر هوی

 بود سادهیروم عمو کامران وا روبه

 گفتم: سالم عمو ازهیجام بلند شدم با خم از

 ؟یدیخواب نجای....چرا اکی+عل

  دونمینم-

 یی+بس که سر به هوا

 گفت و رفت سمت اتاق بابا نویا

 یرو صندل نشستم

 کاریچرا انقدر از من متنفره ؟ مگه من چ گمیاوقات با خودم م ی.....گاهپروندیهارو م کهیت نیا شهیکامران هم عمو

 کردم

 جون اول صبح اوقاتتو تلخ نکن یناز الیخیب

 دمیبه سرو وضعم رس مارستانویب یبهداشت سیشدم رفتم سرو بلند
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 نایا اوشیس شیرفتم پ بعدشم

 دره اتاقو باز کردم گفتم سالم تا

 نشسته بود رو تخت حالشم خوب بود انگارگفت: سالم اوشیس

ماال بابات احت صیترخ ینشسته ، کارا نیتو ماش رونیب لیسه نیتو چشمهاش بودم که عمو کامران گفت: نازن رهیخ

 برو خونه لیطول بکشه تو با سه

 گفتم: حالت خوبه؟ اوشیعمو کامران به س یتوجه به حرفا یب

 زمیتکون دادو با لبخند محو گفت: اره عز سرشو

 یکنیم کارشیچ ارویناد-

 موضوعات نباش نی+نگران ا

 پوووووف

 برم خونه؟! لیمن با سه-

 یبر دیبا ستین ییگفت: چاره ا دویکش قینفس عم ی

 باش پس خداحافظ-

 رونینموندمو اومدم ب یجواب خداحافظ منتظر

 شروع کرد به عرق کردن دستام

 سخت بود واسم کمیمدت  نهمهیبعد ا لیسه دنید

 رونیاومدم ب مارستانیب از

 نشیداده بود به ماش هیزده بودو تک یدود نکیع دمشیچشمام دنبالش گشتم....د با

 طرفش رفتم
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 بهش دمیرس دیسال طول کش کیکه از نظر من  یرو ادهیپ کمی بعد

 سَ...سَالم-

 خانم نیدر اوردو گفت: به به ، نازن نکشویع

 

 کردم گفتم: سالم نگاهش

 دمیدیدلم براش تنگ شده بود! کجاس اون دوران که هر روز همو م چقدر

 یهع

 نه؟ یخوشحال ینیبی+مارو نم

 گهینکاتم رو بهش م نیتر زیو من مطمئنم ر کننیدارن نگاهمون م اوشیس یاز نوچه ها یکی ای میخوده کر ای نیبب-

 ن؟یتو ماش میبر ستیبهتر ن

  نیکردو گفت: بش ینگاه ی

 پوووووووف

 نیتو ماش مینشست میرفت

 !رفتیسرعت م نیبا کمتر یافتاد سمت خونه ول راه

 نامزدت چطوره؟-

 ندادم یجواب

 یعاشقش شد ومدهین دمیشن-

 توروخدا چرتو پرت نگو لیاطراف نگاه کردمو گفتم: سه به

 کردمیترنم باهام حرف بزنه بهشون فکر م نکهیبود که قبل از ا ییزایچ نایتک خنده زدو گفت: ا ی
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 بهت گفت ویهمه چ پس-

 +اره

 جلبک؟ یدیمن م لیتحو هیچ اتیچرند نیپس ا-

 حال کردم باهاش یلیبود! خ ییگفت: نقشه شجاعانه ا دویخند

 ...لیراستش سه-

 شده؟یباز چ هی+چ

 برم؟ نجایبزارم ا اوشویس یدودل شدم.....چجور کنمیحس م-

 انیر مبگزره اونام با اوضاع کنا مونیاز زندگ کسالی ینه بابا  م؟یریم شهیما واسه هم یکنیفکر م نیبابا نازن الیخی+ب

  میگردیمام برم کننیقبول م ویهمه چ

 ؟یمطمئن-

 +اره مطمئن باش

 ؟؟؟؟یریحاال چرا انقدر کند م-

 بودن اندک است اندک اری+فرصت با 

 وونهیگفتم: د دمیخند

 ای.....چقدر دلم براش تنگ شده بود خدادیخند اونم

 جلوم نقش بست ررضایام افهیلحظه ق یا چر دونمینم

 ...زمیواسش سوخت! که قراره اعصابشو بهم بر دلم

 !!ریببخش ام منو
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 دم خونه میدیرس لیسه یمدت رانندگ یبعد  بالخره

 ....خداحافظکنهیباهات هماهنگ م ویگفتم: ترنم همه چ دمیکش قینفس عم ی

 +خداحافظ

در  یبگن سه ساعت جلو اوشیبه س خواستیرفتم تو خونه.....چون دلم نم عیشدم درشو بستمو سر ادهیپ نیماش از

 ترکوندیالو م لیخونه داشت با سه

 کردنیم کاریتاحاال چ ستیرسوند خونه! معلوم ن اوشیشب تازه عمو کامران س میو ن۸خالصه ساعت  پوووووف

 که دزد گرفته باشن نشسته رو کاناپه و زل زده بهم! ییسایپل نیا نیع حاالم

 نداشت یریبازم تاث یاورد ول ییکه جو عوض کنه چا نیواسه ا نصرت

 شام نیایب نیمادر ، اقا پاش نیساعت بعد صدامون زد: نازن مین

 بخوابم رمیم ستی....من گشنم نیگفتم: ممنون نص یلیم یب با

 بهت نگفت؟ یزیکه چ لیردو گفت: سهدهن باز ک اوشیجام که بلند شدم س از

 بگه؟ ینه چ-

 گمیم یچ یدونی+خودت خوب م

م متعهد شدم ه ررضایبه ام گهیکه د دونمیبهم نگفتن چون هم من م یزیجناب چ ریشدمو گفتم: نخ نهیبه س دست

 کنهیم یعده ادمو عصب ی ماریوسط افکار ب نیدرک کرده....فقط ا رویقض نیا لیسه

 راست رفتم سمت اتاقم ینصرت رد شدمو  دهیترس یچشما یکه منتظر جواب باشم از جلو نیگفتم بدون ا نارویا

 

 ولو شدم رو تختتو اتاقم رفتم

 من مزخرفه! یزندگ چقدر
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 میگفتیچرتو پرت م کمیبود  نجایترنم ا کاش

 کم شده یلیاحساسم نسبت بهش خ کنمی،حس م لیرفت سمت سه فکرم

 ندارم! مویاون شورو شوق قد گهید

 حداقل بهتر از االنه! دمیم حیترجیبه همه چ لویبا سه یبرم....من زندگ دیبا یول

 بود شیالغر شده بود....بدون ر کمی

 خدااا یهع

 در زدن اومد یصدا

 اتویرو تخت گفتم: ب نشستم

 اومد تو  یچا ینیس یبا  نصرت

 نیرو تخت بش نجایهم ایب ایجون چ کرده....ب یگرفتمو گفتم: به به نص یو با مهربون ینیس

 نشست

 نینازن یزنیحرف م یمدل نینگاهم کردو گفت: چرا با بابات ا نگران

 !؟یبرداشتم گفتم: چه مدل موییچا

جوابشو  یبگه اونوقت تو با بلبل زبون یزیچ کردیتو بود عمرا اگه جرات م یجا ییا گهی+واال بخدا اگه کسه د

 با اعصاب داغون رفت تو ندفعهینه ا یکتکت بزنه ول ادیب خوادیخدا باز م ایش بلند شدااا گفتم از جا ی....وقتیدیم

 بکشه گاریس اطیح

 بخاطر معشوقه هاشه ستیاعصاب داغونش بخاطر من ن یولش کن نص-

 گاز گرفتو گفت: استغفرهلل زبونشو

 جانه خودم-
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 برداشت اونم مشغول خوردن شد شوییچا

 ؟یایشمال نم ینص-

 نداره یکنم انچنان حال خوش یاگه بشه برم خونه از شوهرم نگهدار خامی+نه م

 شهی...غصه نخور زود خوب میاخ-

 +خدااا از دهنت بشنوووه

 بزار دلش خوش باشه! یخیگفتم ب شنوهینم میگیم یهرچ لنتیبگم خدا مارو گذاشته رو حالت سا خاستمیم

 واسم قصه بگو ینص-

 ی+بچه شد

 ااداایاهوووووم شد-

 یییییییرد کنه که باز با التماس گفتم: نص اومد

 بابا خب باشه ی+ا

 سرم دمیپتو رم کش دمیدراز کش دمویخند

 !!کردیم فیتعر نیداستان غمگ یموهامو  یال دیشیکیدست م نصرت

 

 "ترنم"

 ؟؟یزیریم ییجون چا ی: تردهیسپ

 اره-

 دیچیم وهیداشت م خودش

 دیسپ گمیم-
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 ؟یگیم ی+هوم چ

 نصف شب شد ۱۲بره خونشون؟؟بابا ساعت  خوادینم اریپسره کام نیا-

 نجاستیا یلیگفت: مجنون از بهره ل دیخند

 زر نزن بابا-

 دیخند

 ام کارش تموم شه دهیمنتظر موندم سپ ختمیک ر اروییچا

 تو سالن میکارش تموم شد باهم رفت یوقت

 زیرو م میرو گذاشت وهیو م ییچا

 نشستم رو مبل رفتم

 جلو بچه ها زاشتیتو بشقابو م زاشتیم وهیم دهیسپ

 م؟ی: خب دوســــتان اخرهفته کجا براحسان

 مارو بزور؟ یببر یخوایتفره نرو بگو کجا م-

 لیکمت میشمالم بر یاخر  یروزا نیا میهمه جارو گشت میشمال! کله تابستون رفت میبر گمیگفت: واال من م دیخند

 شه

 میسکوت کرد همه

 دیکاریهمتون ب دونمیکه خودم م دیاری: بهونه کارم ناحسان

 دیشد ـــــــمی: من ک پایکام

 هستم زمی: منم ک تابع همسر عزدهیسپ

 قربونتتت ی: آاحسان
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  دنیخند بچها

 ؟یگیم ی: ترنم تو چدهیسپ

 هفته وقت رفتن باشه!! نیاخر هم دی.....شانیرفت سمت نازن فکرم

 امی: فکر نکنم بگفتم

 باباااااا یرفت باالا همشون باهم گفتن: ا صداشون

 دوستم باشه خب ینامزد دیشا-

 : پوووووفدهیسپ

 د؟ی: شااحسان

 اره-

 : کدوم دوستت؟!یکام

 نینازن-

 ش؟ی: همون ک اون روز با خودت اورده بوددهیسپ

 اره تکون دادم یبه معن سرمو

 زززززمیعز یییی: اخدهیسپ

 

 اصال اخر هفته نباشه دیشا یستی: خب تو ک مطمئن ناحسان

 هست ادیاحتمال ز-

 فردا اول وقت زنگ بزن امارشو درار گهینکن د ی: لجبازیکام

 گهی:راست مدهیسپ
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 باش-

 هست میریکنه هرجا م نیخونش......ع میبزور فرستاد ارمیپتو کام ریز میدیبعد خودمون خز میحرف زد گهید کمی

 باشهن نینازن یاخرهفته جشن نامزد دوارمی: امدهیسپ

 گزرهیبهم خوش نم یمن با وجود کام دیسپ الیخیب-

 هو؟ی شدیچ نیبگو بخند داشت گهیهمش باهم د یگفت: توکه باهاش خوب بود دیخند

 بوده یبه چشم خواهر برادر امیکه همه کارام ،رفتارام، شوخ کنهیدرک م کردمیواال اون موقع فکر م-

 ؟یکنیتمومه چرا ردش م یهمه چ اری+کام

 کنم میوارد زندگ ویکس تونمینم  طیشرا نیبا ا-

 مگه چشه؟ طی+کدوممم شرا

 کجا خوان؟؟؟؟ازیپدر مادر ک م یبالخره کَمه کمش از من  گهیهر خر د ای اریجونم خانواده کام دیگفتم: سپ طلبکار

 ارم؟یب

 شد نیغمگ چهرش

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 (نی)نازن

 کردمیبا ترنم صحبت م یتلفن خوردمویصبحانه م داشتم

 منه! یدونگ حواسش پ شیمطمئنم که ش یول خوندیتو سالن رو مبل نشسته بود روزنامه م اوشمیس

 آورد! یاما به روش نم کردیحالشم بهتر بود... دستش درد م خداروشکر

..... ..... .......... 
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 دیریگی: پس مراسم نمترنم

 برامون دهیخواب شمال د ررضاینه بابا فعالکه مامان ام-

 :چه جالبترنم

 جالبه؟؟ شیچ-

 شمال میبر میخوایاخره هفته مام م نکهی: اترنم

 جداااااا؟-

 :ارهترنم

 ا؟یتو و ک-

 یو احسان با کام دهی: منو سپترنم

 بشه یواووووووو پسر چه بترکون-

 بترکونه؟ شیچ نینازن ی: وا خل شدترنم

چندتا  وادخیم ررضایمامان ام ادیاحتمال ز نیبه ترنم گفتم: بب واوشیجام بلند شدم رفتم تو سالن نشستم کناره س از

 میبریخب شمارو به عنوان همراه خودمون م میاوشیاز سمت مام ک فقط منو س ارهیب الشونویاز فک فام

 ابروشو داد باال یتا یسرشو برگردوند سمتم ،  اوشیس

 : اعــــــــــو ولکن باباترنم

 گهید ارررریا ترنمممم توروخدا نه ن-

 : خب بزار باهاشون هماهنگ کنمترنم

 کننیباهم هماهنگ م اوشیشماره اقا احسانو بفرس خودشو س زهیاصال چ-

 ؟یشر درست کن یخوایول کن م یناز ی: واترنم
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 نباشه تیتو بفرس کار-

 یدی:تو اخر سرتو به باد مترنم

 ؟یاوک-

 ی:اوکترنم

 ووووووولیا

 

 ؟یبار ی: فعال کارترنم

 فدامدات گهید یچیه-

 : قربانت خدانگهدارترنم

 یگووود با-

 قطع کردم ویگوش

 ه؟یک گهیبا اخم گفت: احسان د اوشیس

 شوهره دوست ترنم-

 +خب؟

 میتوروخدااااااااا اوناررررم ببر-

 نگاه بهم کرد منم انچنان مظلوم نگاهش کردم که دلم واسه خودم کباب شد ی

 +پوووف ، فقط بهم بگو چند نفرن؟

 عاشقتتتتتتتتتتم ی: وااااااااااااااادیدهنم پراز  هوی

 نگاهم کرد یجور خاص ی
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 هگیپسره د یو احسان که باهم زنو شوهرن با  دهی! خب سپدیخودم اومدم ، جمعو جور نشستم گفتم: اوم ببخش به

 که اونم دوست احسانه یبه اسم کام

 ن؟ی+هم

 اره-

 +شماره رو فرستاد واسم بفرس

 چشممم-

 اشپزخونه کمک نصرت جونرفتم تو  بعدش

 کردمیم یخودمو خال یجوری دیزوق داشتم با یلیخ

 اوشیشماره احسانو فرستاد منم دادم به س ترنمم

 رهیگیبعدا باهاش تماس م گفت

 هوووو هوووووو هوووو

 

 ] ترنم [

 

 کاره خودش رو کرد! یراست یخُله راست نینازن نیباورتون نشه ؛ اما ا دیشا

 !ختنی، اونام باهم تماس گرفتنو برنامه سفرو ر اوشیاحسان و داد به س شماره

 شده بود! فتشیکردو ش یم فیتعر اوشیاحسان از برخورد س چقدر

 ...کنهیم فیباشه که احسان ازش تعر یسگ اخالق همون اوشیاون س شهیکه اصال باورم نم من

 .ستین دیبع یچیاز اون مارموذ ه البته
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... 

 رق و باد گذشت!ب نیهفته ع کی

 مشغول برانداز کردن اندامم شدم! نهیآ یو جلو دمیقشنگمو پوش یمانتو

 الغر شدم. چقدر

 !سوزنمیم یکالر ادیبلکه از حرص و جوش ز یچینه ه رمیگیم مینه رژ من

 گفتم : دهیبه سپ رو

 اد؟یقشنگه مانتو ؟ بهم م -

 شهیاسپرت و خوشگل م پهیت هیکردو گفت: اوممم آره  ینگاه دهیسپ

 و تکون دادم. سرم

 د؟یگفتم : سپ یسوال

 گفت : جونم؟ بستینگاهم کنه ، همونطور که ساکشو م نکهیا بدون

 اد؟یم ارمیپسره کام نیا -

 کرد و گفت: ییا یمیاخم صم هینگاهم کردو  دهیسپ

 !گذرهیخوش نم اریکه مسافرت بدون کام یدونیحرفو نزن ، خودتم خوب م نیا یتر -

 واال دونمیحوصله گفتم: چم یب

 

.... 

 !گذشتیخوش نم اریبود ؛ مسافرت بدون کام دهیبا سپ حق

 دادمیمحلش نم ادیخب من هنوزم ازش ناراحت بودم و ز یول
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 تا تقه به در خورد ۲

 گفت : جانم احسان؟ دهیسپ

 در آورد تو گفت: یدرو باز کردو سرشو از ال احسان

 م؟یخوریگشنمه ، شام نم یبچها من حساب -

 میایگفت: چرا چرا االن م دهیسپ

 کنهیکه شکمم داره قار قار م ای: زودتر باحسان

 ...زمی: باشه عز دهیسپ

 

... 

 استرس داشتم! کمیو من  میفتیبود فردا صبح زود راه ب قرار

 .کنهیاسترس به آدم وارد م کمی اوشیس دنید کال

 ومو در اوردم.اشتها واسه غذا نداشتم ؛ مانت اصال

 بهانه آوردمو نخوردم! هیشامم  واسه

 !رونیب امیگرفتم بخوابم تا از افکارم ب میتصم

 موفق هم شدم.... و

............ 

 

 میبلند شد یهمگ شیساعت ش صبح
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 میفقط صبح خودمونو اماده کرد میکرده بود یاوک ویهمه چ شبید

  دمیمانتو قشنگ همرنگ موهام پوش ی

  ریس یشالو شلوار طوس با

 کنم دایستو پ نیتهرونو گشتم تا بتونم ا کله

 افمیرفتم سروقت ق خب

 ک تو ذوق بزنه ینه جور یکننده زدم ول دیسف

 قشنگ مویمال یلیخ

 دمیکش کیبار دهیخط چشم کش ی

 رژلب نزدم نیواسه هم ادیبهم م شتریرنگ باشه ب یحس کردم همونجور ب لبامم

 ن؟؟؟ی، ترنم حاضر دهی: سپاحسان

 : ارهههمیگفت ییدوتا

 دوتا زد به دره اتاق خواب احسان

 تو ای: بگفتم

 شدا رید م؟یبر نی: دوست داراحسان

 منکه حاضرم-

 زم؟یعز ینگاه کرد گفت: شماچ دهیبه سپ احسان

 اومده؟ اریکام یمنم حاضرم....راست میلباسشو تاکرد گذاشت تو ساک گفت: بر دهیسپ

 منتظرمونه اوشمیمنتظره اون به کنار س نیی: اره بدبخت پااحسان
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 پس میاوه اوه بر-

 رونیب میاز خونه زد خالصه

 اریکام نیصندوق عقب ماش میمنتقل کرد لویوسا تموم

 نمیبش دهیسپ شیمن عقب پ یدره عقبو باز کنم که احسان گفت: ترنم اگه اجازه بد اومدم

 شانس! نیا بخشکه

 ایهوم؟ باش ب-

 میعوض کرد جاهامونو

 نشستم ، احسان عقب نشست اریرفتم جلو کناره کام من

 ن؟یهمه نشست زیعز نی: خب مسافریکام

 گهید می: اهوم بردهیسپ

 ن؟یکمبرنداتون بست زیعز نی: مسافریکام

 اَاَاَاَاَ ولکن االن-

 ببند کمربندتو شههههیخانوم نم شهی: نمیکام

 !شودیاسکل م یخدا باز شروع شد....کام ی: وادهیسپ

 منتظرمونه اوشیس فتیراه ب یگفت: کام دیخند احسان

 هستم... اریکَپتان کام زیعز نی: خب مسافریکام

 ی: کااااااااممیوسط حرفشو گفت میدیهمه پر ندفعهیا

 تو دهیبه ام احقی.....میاقا تسل می: تسلیکام

 روشن کردو گاز داد.......! نویماش
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 سره قرار میدیرس قهیدق ستیربع ب ی بعد

 اوشهیس نیماش یبلند مشک یاون شاس-

 پشتش ترمز کرد قایدق اریکام

 شد  ادهیپ احسان

 شدن ادهیپ اوشیس نویاونورم نازن از

 میشد کیمشغول سالم عل یهمگ

 بحرف گرفت اوشویس احسان

 ما شیاومد پ دیپر عیسر نینازن

 شدم ادهیپ نیخنده از ماش با

 دیدلم براتتت تنگ ییکجاا وووونهی: دنینازن

 یستیجان تون یگفتم: من هستم عوض میبغل کرد گرویخنده همد با

  میهم جدا شد از

 !دمشیخوشحال شدم د چقدر

 ییبراش تنگ شده بود حساب دلم

 فهیرد یحالت خوبه؟ همه چ-

 زد گفت: اره داداش غصه نخور چشمک

 خداروشکر-

 شدن ادهیپ نیام از ماش پدهیس ارویکام
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 جون دهی: سالم سپنینازن

  ززمی: سالاااام عزدهیسپ

 ؟ی: حالت خوبه خوشنینازن

 ؟ی: قربونت برم تو خوبدهیسپ

 : فداتنینازن

 گمیم کیخانم تبر نی: سالم نازناریکام

 نمیبیممنونم.....چقدر خوبه که دوباره همتونو باهم م یسالااام مرس یبا ذوق گفت: وا نینازن

 متینیبیم میخوشحال یلی: ممنون خوشگلم مام خدهیسپ

 ه؟ی: خب خب برنامه چیکام

 و بهمون خوش بگزره نیایب میکه شما قراره هرجا بر نهی: واال برنامه ایناز

 نومزدت کو؟ یراس ولی: اِ ایکام

 یابرومونو برد هی: نومزد چدهیسپ

 بابا مگه چشه؟ ی: ایکام

 هست نیا یایگاگول باز انیخودش درجر نیحرص نخور نازن دیسپ-

 اماده کنن الرویرفتن تا و روزیگفت: نومزدمو خانوادش از د دیخند نینازن

 ولی: اوم ایکام

 

 مبارک باشه ی: داداش کامنینازن

 جون؟ یابج قایدق یگیم وی: فدات شم .چیکام
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 دیجد نی: ماشنینازن

  دمیخند

 با ما بوده و هست ربازیاز د نیبا لبخند پشت گردنشو خاروندو گفت: واال ا اریکام

 ارهیخوده کام نیماش نیواسه احسان بود ا ۲۰۶اون  یناز-

 میخوایم ین یبابا ما ن ؟یاریب ایبه دن وین ین یخوایجونم نم دهیسپ ی: اَع....راستنینازن

 ساددددمیوا نجااایام ا ین یگفت: من خودم ن دیخند دهیسپ

 به نام احسون میاعظمم دار ین ین یهستن البته ما  ین ین شونی: ایکام

 دیخند نیزننا

 شیبا لهجه بگ ینجوریا یتونیکه نم هیخداروشکر اسم من جور یکام یوا-

 نکن صدات کنم ترنوم ی: کاریکام

 !شههههیجون اسم من نم یتر شهی: باز اسم تو منینازن

 شیکار شهیجوره نم چیه نوینازن گهی: اوممممم اره راست میکام

 میدیخند همه

 م؟ی: بچه ها براحسان

 کیاومدن نزد اوشیس احسانو

 میداد که همه جوابشو داد یسالم کل ی اوشیس

 خانم همسرم دهی: سپاحسان

 : خوشبختماوشیس

 دی، لطف دار نطوری: منم همدهیسپ
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 ترنم خانم شونمیو ا قمیرف اری: کاماحسان

 دست داد اریخونگرم با کام یول یجد یلیخ اوشیس

 کردم کیسالم عل منم

 

 میبر میفتیراه ب میوقتو تلف نکن گهیاالنم بهتره د ویهمه چ میهماهنگ کرد اوشی: منو ساحسان

 میموافقت کرد همه

 نی: احسان جان فقط منو گم نکناوشیس

 میایراحت ما پشتت م التی: نه داداش خاحسان

 سر تکون داد اوشیس

 نی: ترنم بشدهیسپ

 ما نیتو ماش نیاریب فیخانوم محترم تشر رررینزاشتو گفت: نخ نیدره جلورو باز کنم که نازن اومدم

 ؟ یبرو بابا خل شد-

 کنهیم شوینداره فقط رانندگ مونیبابا بخدا کار یتر گهید اااای: بنینازن

 بزنم تو ذوق قبول کردم ومدی، دلم ن دمیکش قینفس عم ی

 رمیم نایا نیگفتم: بچها من با نازن نویماش شهیشدم از ش خم

 دَمق شد یکام افهیکردم ق احساس

 زمیگفت: باشه عز چشمک زدو دهیسپ

 فعال-

 اوشیس نیسمت ماش میرفت گهیباهمد



 تهراندبای گو

 
146 

 

 مینشست میعقبو باز کرد دره

 مزاحم شدم دیببخش-

 راحت باش یستی: مزاحم ناوشیس

 ها هیبچه پولدار اریپسره کام نیا یتر گمی: منینازن

 اره وضعشون خوبه-

 : بهلهه بهلهنینازن

 کوفت زمیکوفت عز-

 دیخند

 

 اومد یپشتمون م ارمیراه افتادو کام اوشیس خالصه

 بود اوشیس یپنهان یمشغول شه نگاه ها یکه باعث شد فکرم حساب یزیراه تنها چ تو

 بود ببببیداشتم هم عج یهم حس بد دمیترسیهم م دایشد کردمیکه بهش فکر م یزیچ از

 داره؟ یبه من نظر اوشیبود که نکنه س نیا فکرم

 ندم تیدادم اهم حیترج

 یفاحر یبعض یول میگفتیم اوشیس یجلو رهیحرفارو که مشکل نداشت مثل لباس مراسمش و غ یسر ی نینازن با

 میکردیم پیتا ای میزدیم یرمز گمونوید

 خوندیاوقات باهاش م یگاه نیکه نازن شدیاهنگ قشنگم پخش م ی

 گذشتیخوش م نیخوب بود کناره نازن خالصه

 زدینم یحرف چیه ریکل مس اوشمیس
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 میرفته بود رویاز مس یمین بایتقر

 زد بغل  نویماش اوشیس که

 م؟یسادی: چرا وانینازن

 دارن یکار نایاحسان ا نکهی: مثل ااوشیس

 : اهانینازن

 میعقب نگاه کرد شهیاز ش میبرگشت نینازن منو

 شد ادهیپ یکام

 تو سوپر مارکت رفت

 زد به سرش وونهید نیباز ا-

 سی سی: اوه نینازن

 ادیاز پاش گرفتم که حساب کار دستش ب شگونین یامروز کرم داره هااا.... نیا

 دراورد گاریپاکت س ی...از داشبورد نییداد پا شویش اوشیس

 

 در اوردو روشنش کرد گاریس یتو پاکت  از

 چندسالشه؟ ارینگاهم کرد گفت: کام نهیکام گرفتو از تو ا یگوشه لبش  گذاشت

 باشه ۲۷_۲۶ نمکیفکر م یول قیدق دونمینم-

 نگاهم کردو گفت: خودت چندسالته؟ یجور ی

 ۲۱کردمو گفتم:  نینگاه به نازن ی

 چندسالشونه؟ دهی: احسانو سپنینازن
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 دادن به سن! ریدختر گ پدر

 نطورایا ۲۹ دهی، سپ ۳۵احسان -

 گهیواسه هم د نی: زوج خوبنینازن

 لبخند گفتم: اهوم با

 کیبه  دیدوستان مژده باد شمارا که دعوت شد کمیاومد گفت: سالم عل اریکام هویکه  میحال خودمون بود تو

 یبه صرف بستن اریکام یبزرگ از سو یمهمان

 ؟یکنیم یجمله بند اتویچرند نیا یابروشو با لبخند داد باالو گفت: پسر تو چجور یتا ی اوشیس

 میهست اوشمی: چاکره داش ساریکام

 دیخند اوشیس

 چسبهیم گاریگفت: بعده س واوشیداد به س یبستن ی یکام

 داد نوینازن یاومد عقبو بستن بعد

 گرفتم یمنم دادو گفت: واست از همونا که دوست داشت یبستن

 حس کردم نهیاز تو ا اوشوینگاهه س ینیسنگ

 یلبخند محو گفتم: مرس با

 اری: دستت درد نکنه داداش کامنینازن

 ینداشت ابج ی: قابلیکام

 لبخند زدو رفت ی بعد

 

 میراه افتاد میخورد امونویبستن یوقت
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 شده بودم  جیگ یحساب

 !کردیم وونمیداشت د یمونیپش حس

 سفرو اومدم نیگوش کردمو ا نویکه چرا حرف نازن نیاز ا مونمیپش

 شدمیم تیرومو اذ کردیم ینیسنگ اریکام اوشویس یها نگاه

 !گهید یزایچ یلیگرفتم....از ترس....از غم.....و خ یتنگ نفس

 میدیرس کساعتیبعد  بالخره

 ایلب در الیو ی

 بود  یخوشگل یالیو

 اومد نیخانم سن باال با چهره دلنش ی الیاز تو و میشد ادهیپ نیاز ماش تا

 خانم به ارث برده بود نیچهرشو از ا ینیپسره ام پشتش بود که اونم دلنش ی

 جووووون یبا لبخند رفت بغل خانومه و گفت: سالااام پر نینازن

 بست  نویدره ماش اوشیس

 باهم دست دادن اوشویاومد سمت س پسره

 جان؟ ررضایام ی: چطوراوشیس

 نکرد تتونیمسافت که اذ د؟یشما چطور ی: عالررضایام

 می: نه خوب اومداوشیس

 کینزد ایرو به من اشاره کرد ب نینازن

 

 کینزد رفتم
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 ه؟یخانوم خوشگله ک نیگفت: ا یبا مهربون یپر

 : دوستمه ترنمنینازن

 جون؟ یپر نیخوب-

 ؟یتو خوشگل تو خودت خوب ی: فدایپر

 قربانه شما خدانکنه  -

 میدست داد باهم

 مادرشوهر ناززززمن شونی: انینازن

 خوشبحالت شد که  یحساب-

 میدیخند

 کردم کیباشه سالم عل یپسره شوخ طبع خوردیکه م ررضامیام با

 کرد  یجونو به بچها معرف یپر نینازن

 کرد یمعرف ررضارویام اوشمیس

 باهم مَچ شدن ونیاقا یتو چشم بهم زن خالصه

 اریو کام ررضایام خصوصا

 کجاست؟ یمقدم کجاست؟ هست یاقا ی: راستاوشیس

 کن یهست یخان بعد هست اوشیس میکه من بشنوم گفت: بزا برس یجور نینازن

 ه؟یک یهست-

 ررضای: خواهره امنینازن

 شت-
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 ادیشرکت نزاشت ب ی: واال مقدم که کارایپر

 بلند شد نیاعتراض نازن یحرفو زد صدا نیا یوقت

 دنیکه به ما وقت مالقات نم نیتو اسمونا دنبالش گشت رو زم دیمقدمو با ی: پس اقااوشیس

 ام داخل خوابه یگفت: شرمنده بخدا ، هست دیجون خند یپر

 

 داخل میرچمدوناتونو بب میکمک کن دیایب دیسادیوا نجای: بچها چرا اررضایام

 کمک ایب زمی: اره عزاریکام

 که کنمیپدرزنمو ول نم  رمیگی: اشتباه نکن اشتباه نکن من تورو نمررضایام

 خنده ریز میزد همه

 الیگرفتنو رفتن سمت و الشونویبچها وسا خالصه

 کمک  امیبرگردم ب ادهی:اگه زنینازن

 سین شتریکوله ب ینه بابا -

 ایزود ب ی: اوکنینازن

 برداشتم مویکوله پشت اریصندوق عقب کام رفتم

 !یمنو کام میرفتن موند همه

 : ترنمیکام

 هوم؟-

 باهات حرف بزنم؟ قهیدق ی شهی+م

 الیخیسمتش گفتم: نه توروخدا ب برگشتم
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 کنمی+خواهش م

 عیپووووف باشه بگو فقط سر-

 بگم که... خاستمی+م

 کرد ، انگار سخت بود واسش حرف زدن باهام یمکث طوالن ی

 رفت رو مخم! خودشیسکوت ب نیا

 عیگفتم سر اریکام گهیگفتم :بگوووو د کالفه

 قبلنا باش نی+با من ع

 ؟یچ یعنیکردم:  تعجب

 وامخی....من میشیم تیاذ دونمی...چون میمنظور چیبدون ه میبخند میحرف بزن میقبال باهم کَل کَل کن نیع ای+ب

 یول یمنو رد کن شهی.....حاضرم واسه همیکه ناراحت بش زنمیبهت نم یحرف گهیمنم درعوض د یقبال ش نیع

 باهام یسرد نش ینجوریا

 بشم بهش رهیتونستم خ فقط

 براش! رمیبم خواستیانقدر مظلوم شد که دلم م افشیلحظه ق ی

 چ خوووووب حتمااااااا-

 ؟یشد گفت: پس اوک شاد

 یاوک یاوک-

 

 دره صندوقو ببندم نوریلبخند گفت: پس گمشو ا با

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یگرفتم گفتم: من گمشم عوض یسفت گرفتم تو دستمو حالت تهاجم کولمو



 تهراندبای گو

 
153 

 

 +بله بله بله با شخص شما بودم

 .....با خنده رفت عقبنشیخنده کولمو زدم تو س با

 خندم گرفت منم

 +بدببببختتتتت شوهررررت

 هاااا خارهیتنت م یاوردم باال گفتم: کام کولمو

 دتمیگز یمگس خاکستر یسرتاپام نگاه کرد گف: اره  به

 یزدم: کاااااااااااااام داد

 +جوووووووووووووونم؟

 ردکیبه دست به ما نگاه م گاریداشت س اوشیچند فرسخ اونورتر س یکام یبگم که از پشت شونه ها زیچ ی اومدم

 !گهیکجا بود د نی، ا یزک

 کنهیداره نگاهمون م اوشیزشته س ی: کامگفتماروم

 گهید نوریگمشو ا ای+اوه اوه....خب خبرت ب

 نوریهولم داد ا بعد

 رسمیبه حسابت م ویکیلب گفتم: من بعدا تو  ریز

 گلم یکنی+لطف م

 

 حرص کولمو انداختم پشتم با

 رد شدم! اریکام اوشویس نیماش نیمتشخصانه از ب یلیمرتب کردم ، اب دهنمو قورت دادم و خ شالمو

 اب شم! اوشیس ینگاه ها ریهر ان فکر کردم ممکنه ز خداشاهده
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 !الیبود خودمو رسوندم تو و یهر بدبخت به

 باز شد همانا! الیو دره

 همانا! نیمنم باز شد افتاد کف زم دهنه

 بود ییالااااااایعجب و پسرررر

 نبود یکس بیبستم رفتم تو......خب همه تو خونه اشنا بودن! غر درو

 تو اشپزخونه بودن! ررضایجونو ام یبا پر نیو نازن دهیسپ

 بودم! سادهیسرگردون وسط حال وا رونویح من

 ابولهُل ی+هو

 احسانه! دمیسمت صدا د برگشتم

 !رتهیکوفت ابولهل عمه پ-

 بگم؟ دیبا یاونجا چ یسادیمجسمه وا نیع ی+خب وقت

 ترنم خانم یبگ دیبا-

 +اهووع

 بود احسون جان؟ یخب حاال کارت چ-

 بابا یبرا ید یس بگرد دنبال کنترل ال قهید ی ایدختر گلم ب نی+افر

به  گمیگذاشتن حتما م ایدن نیدارن هر وقت پا به ا فیتو شکم مامانشون تشر ستویدختره گلت فعال در دسترس ن-

 گهیکنن!! امره د یدگیکارتون رس

 خداحافظ تونی+ممنون از خدمات رسان

 خدانگهدار کنمیخواهش م-
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 خداروشکر! شدیمتوجه نم یو کس شدیانجام م میمال یحرفا با صدا نیا همه

 

 سادمیکنار اُپن وا رفتم

 تو اتاق یبزار التویوسا میپاشو بر یگفت: تر دیتا منو د نینازن

 کنه! یدگیشد به وضع من رس شیحال نیبالخره ا شیاخ

 از پله ها باال! میرفت گهید باهم

 دوبلکس یخونه ها نیباحاله ا چه

 خخخخ

 تخت دو نفره داشت! یو بزرگ که  ابیز یلیاتاق خ یمارو برد تو  یخالصه ناز میبگزر

 اتاق منو تو نجامی+ا

 تورو تحمل کنم؟ دیاه من باز با-

 یاررررر یخنده گفت: اررررر با

 دمیخند

 روش دمیول کردم رو تخت خودمم پر کولمو

 خرس گنده اروم باش تخت شکست ی+هو

 بابا مینیب نیشیب-

 دیاومد کنارم دراز کش دیمن پر نیع خودشم

 یناز گمیم-

 +هوم؟
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 هیادیاز سرتم ز ییجواریخوبه ها!  ررضامیام-

 دارم یریترنم ، خودم هرروز خوددرگ الیخیدپ شد گفت: ب هوی

 ؟یعاشقش شد یعنی-

 !وونهی+نه بابا د

 ؟یپس چ-

 چندوقت نی.....تو اییایرو یزندگ ی.....از کنهیصحبت م ندهی....همش از اهیپسره مهربون یلی....خسوزهی+دلم براش م

که اون انقدر خوبه من مجبورم بزارم برم  رمیعذاب وجدان بگ شهیهمه باعث م نای.....ادمیند تشویبارم عصبان ی یحت

 باشه...! ییررضایکه من ساختم قرار نبود ام یداستان ی! تو زهیریاون م یجهت ابرو یب خودویو انوقت ب

 یچرا الک گهیسرتره د لیاز سه ررضایواقعا امبگو اگه  یجهت بهش فکر نکرده بودم....خب جد نیاهوم تا حاال از ا-

 ؟یخودتو دردسر بد

باهاش صحبت نکردم....اما احساس  ای دمیند لویسه افهیوقته درست ق یلیشادم....درسته خ ررضای+درسته من با ام

 صد برابره لیکنار سه میخوشحال کنمیم

 

 پووووف پس واسه تو هنوز جومونگ کهنه نشده-

 +نه واال

 برقرار شد نمونیسکوت ب ییا قهیدق کی ی

 طونیهااا ش هیزیخوب چ ارمیسکوتو شکست: کام نیا نینازن

 کنم؟  کارشیچ-

 +تورر گلم توررر

 ول کن بابا-
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 شکار شدن داره یاون بدون تور خودش هوا کنمی+هرچند احساس م

 اره....بهم گفت دوستم داره-

 +جدددددددا؟ خببببببب

 ردش کردم-

 ااااا؟یتووو مختتتت تابببب داره عا نمی+بب

 یار یار-

 خو؟ هیدردت چ گهیگفت: خوشگل که هست خوش اخالق که هست ، پولدارم که هستتت د یجد هوی

 دارم؟ پول دارم؟ یدارم؟ خانواده درست حساب یمن چ ؟یمن چ ی، ول لهیاره اون تکم-

 ؟یتنها باش یخوایتا اخر عمر م یعنی ی+خب که چ

 راه ندم امیتو بدبخت ویسک کنمیم یسع-

 +زپرشک!

 

 کوفت-

 وجودت ی+گوارا

 ن؟ییهستن پا ایکن ک یمعرف یناز یخیب نارویا-

 عشوه دارن! یلیهستن خ ررضایخانم خواهره ام یهستن که هست بایز یدختره چشم رنگ ی یچی+ه

 بود یهمونکه تو مراسم خاستگار دمشید ویهست-

 +اره اره خودش

 اوشه؟یخنده گفتم: هنوزم تو نخه س با
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 دی+متاسفانه شد

 ه؟یخب بق-

 با شوهرش! ررضایدخترخاله ام شهیزنو شوهر جوونم هستن که فکر کنم دختره م ی+واال 

 که نیینبودن پا-

 دیجون گفت رفتن خر ی+پر

 ه؟یاها خب بق-

 انیاونا ب ایاونجا  میبر ینیواسه شب نش دیجون گفت شا یدارن پر الیخودشون و نجایا هی+واال بق

 خخخ چه باحال-

 +اهوم

 

 بلند شد نینازن

 کنار پنجره رو باز کرد دیپرده هارو کش رفت

 بعد از ظهر بود ۲ ساعت

 از افتاب نبود یبود و خبر یابر نجایا یهوا اما

 که نگو دادیم یانچنان ارامش قراریب یایدر یموجا یصدا

 !خوادیافتاد تو گلوم....چقدر دلم مامانمو م بغض

 نجایا کنمیم ویکس یب ویبیاحساس غر چقدر

 دلم شیبه ات دیرس ژنیانگار اکس دمیکه کش یاه با

 مامان
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 که دخترم کجاست؟؟؟ یگیاصال با خودت م ؟یشینگرانم م اد؟یم ادتیمنو  اصال

 منو زخم کرده یچند وقته گلو یقیچه بغض عم ینیبب یستین مامان

 مامان

 دیاز چشمام چک اشک

 سرشو برگردوند سمت من نینازن

 +ترنم؟

 اشکامو با شالم پاک کردم عیسر

 زم؟یعز شدینشست کنارم گفت: چ اومد

 مامانم افتادم ادهی یچیلبخند گفتم : ه با

 زدیم ادیفر نویناراحت شد....چشماش ا نمینازن

 خوادیبا لبخند گفت: منم دلم مامانمو م اونم

 دیم چکبه صورتش بودم اشک از چشم رهیکه خ همونطور

 کننی، دارن نگاهمون م کننیم یمامانامون تو ستاره ها زندگ می....بزار فکر کنمیبچها فکر کن نیع ایب ی: ولنینازن

 هرچند که فاصلشون دوره  ، وجودشو کنارت حس کن

 دمیکش یقیعم آه

 دیدراز کش نمیرو تخت ، نازن دمیکش دراز

 خوابمون برد یک دونمیکه نم میبه سقف زل زد انقدر

 

 دوتامونو از خواب پروند! دهیسپ غیج یکه صدا میبود ایعالم خواب رو تو
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 جن نشستم تو جامو گفتم :چتهههههههه؟ هااااااااا چتهههههههه؟ نیع

 دیشینم داریب کنمیهول کرد : اِ خب هرچقدر صداتون م چارهیب دهیسپ

 ایب ممممیشد دااااااریب-

 خنده! رهیزد ز نینازن

 شد یوحش نی+باز ا

 اتاق یبهداشت سیاعصاب پا شدم رفتم تو سرو یب

 دمیبه صورتم کش یدست

  رونیب اومدم

 نییرفته بود پا دهیسپ

 شد؟ کیکه هوا تار میدی+چند ساعت خواب

 واال دونمیچم-

 رفت دست صورتشو شست اومد! نمینازن

 !نهیما شروع شد! دعوا سره آ یشگیباز جرو بحث هم و

 لطف کن دستتو از تو حلقم درار! میجان ، خواهرم ، نفسم ، گلم ، زندگ نیگفتم: نازن میمال

 تموم شه ملمیر سایوا سای+وا

 نمیبرو اونورتر منم خودمو بب کممممیبابا -

 برو اونور گهیحاال بسه د یمحشر شد یواااا ییییی+بابا خوب شد

 کرمم نزدممم یمن که هنوز  نااااییپا ارمیفکتو م زنمیم یناز-

 با منههه تی+اولو
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 بابا نیشیزدم گفتم: ب پسش

 

 میکرد شیارا دیتجد یبالخره با هزار بدبخت نویاونو هُل بده اون ا نیا خالصه

اشن ب شیپ قهیدو دق یدوتا اسکال خوردیدوتا خانم متشخص که اصال بهشون نم نیع مویجمع کرد المونویوسا بعدم

 نییپا میرفت

 میزد دید یرو پله ها سالنو  از

 نشسته بودن ییرایتو پذ همشون

 اومده بود دیجد شناختمینم شونویکی....فقط همه کناره هم نشسته بودن ونیاقا

 با دختره جوون نشسته بودن دمیو سپ یو پر یهست

 باشه! ررضایکنم همون دخترخاله ام فکر

 میکرد یبا دختره روبوس مویداد یسالم کل ی مویرفت خالصه

 دهیو سپ یپر نیب ییجا ی مینشست بعدم

 نشسته بود یبود روبه رومون کناره هست دایکه اسمش و دختره

 !کردنیم یعاد یصحبتا گرفتنویپوست م وهیداشتن م همه

 شدن نگیج گهیمردا چقدر زود باهم د نیا

 کردیم یمنو بررس یداشت سرتاپا یهست

 میباهم داشته باش میتونینم یکه رابطه خوب فهممیحالت نگاهش م از

 

 نایدیخوب خواب دهی: شما دوتا وَرپریپر
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 داد که یچه حال یدونیجون نم ی+ اخ پر

 جون خسته شد انقدر کار کرد ظهر تاحاال ی: پردهیسپ

 جون یبسپار دست ما پر گهید شویبق -

 میکنیما حلش م گهی+راست م

 : دستتون درستیپر

 گفتم: نوکرم اروم

 میمردا بگوش نیا یبه حرفا کممی

 شهیبارسا اول م گمیکه م من ی: ولررضایام

 دید می: خواهیکام

 اونا شما چتونه؟ بیتو ج رهی: اقا ولش کن پولش ماحسان

 گفت: احسان فکر کنم با فلسفه فوتبال کال مشکل داره دیبود خند یکه اسمش عل دایو شوهره

 تو خال ی: زداحسان

 هییمسخره ا زی: حق با اقا احسانه فوتبال کال چدایو

 وسط دیبحثو ننداز نیا الیخیب ی: اوه اوه حاجیکام

 با خنده گفت: فوتبال مثله ناموسه ماست ررضایام

 رنیگیپول م میاردیلیتوپ تازه م یدنبال  فتنیبابا چندتا مرده گنده م هی: چاحسان

 : واالدایو

 گرفتیبحث داشت باال م ینجوریهم

 ساکت نشسته بود اوشیس
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 رون؟یب نیایاز بحث فوتبال ب شهیبابا م ی: ایهست

 

 ه؟ینظر توچ اوشی: سیعل

 موافقم یگفت: با نظر هست لکسیر یلیخ اوشیس

 زد ییا روزانهیلبخند پ یهست

 بالغه و کنار من نشسته! لیگور کیطرف بچه داره بچشم اندازه  نهیبیاسکل نم دختره

 نیبرگردوندم سمت نازن سرمو

 !اوشهیگفتم تو نخه س یدینگاهش بهم گفت د با

 نده تیاهم الیخیبا حرکت سرو نگاهم گفتم ب منم

 از اون نداشت یدست کم دامیدختره مارو حرص داد! و نیا یکساعتی کینزد خالصه

 مینیشامو بچ زیتا م میبلند شد همه

 ساالدو به عهده گرفت تیمسئول نینازن

 تو شکمشه ین یسرش ن ریبکنه خ یکار تونستیکه نم دهیسپ

 دنیکشیجون داشتن غذاهارو م یپر داویو

 زیببره بزاره رو م رهیاسکل بگ یهست نیرو اُپن تا ا زاشتمیدونه دونه م منم

 !اوشیکه سالن بود اال س یبزرگ یناهار خور زیمردا رفتن نشستن رو م همه

 نبرده هنوز یچیه یهست دمیصحنه اومدم د ی

 اوشیوردل س دهیچسب رفته

 دور از چشم همه خلوت کنه! اوشیشه تا با س یخال ییرایمنتظر بود پذ یلیخ انگار
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 بهم دست داد! نیحرصم گرفت! حس و حال نازن یلیلحظه خ ی

 منو بکامش تلخ کنه! قیرف یحق نداره زندگ یاسکل چیه

 ؟یبه خودت بد یتکون ی یجون دوست دار یطعنه گفتم: هست با

 برنج اشاره کردم یها سیتعجب نگاهم کرد....به د با

 نگاهم کرد زیلحظه ت یش برخورد چون به یلیخ

 برنجو گرفتو رفت تو سالن! سیبلند شد اومد با حرص د اوشیکناره س از

 

 حال اومد کِنف شد....با عشق رفتنشو تماشا کردم بعد سرمو برگردوندم گرمیج

 خورتمیداره م ییا رهیخ یلینگاه خ یبا  اوشیس دمید

 زیه کهیمرت

 شده؟ یزی: چگفتم

 جاش بلند شد لباسشو مرتب کردو گفت: نه  از

 !رونیرفت ب ییرایپذ از

 ندارنا یشفا..... مردم فاز مشخص ایخدا

  میهمه نشست مویدیچ زویم

 کنار من یاومد صندل اریکام

 کنن هیکه گنجشکا واست گر ارمیبه سرت م ییانچنان بال یزیکرم بر یگفتم: کام اروم

 ازار ی: وا منه بیکام

 نیصدام حس یکی یتو اروم یکی-
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 ؟ی: ترنم توروخدا...قرصاتو که جا نزاشتیکام

 میکنیصحبت م گهیزدم گفتم: بعدا باهم د یحرص لبخند مصنوع با

 نوریبرنجو بشوت ا سی: موافقم حاال اون دیکام

 گرفتم دادم بهش سوید

 دیواسه منم کش دیخودش کش واسه

 !کردیم تمیاذ اوشیپنهان س ینگاها ینیسنگ

 جام امن تره یلیخ اریکنار کام کنمیحس م یول

 خوادیاز جونم م یچ اوشیس دونمینم

 

 میتموم ظرفارو شست نیشام منو نازن بعد

 نا برام نمونده بود گهیبود که د ادیظرفا ز نیا انقدر

 ینیشب نش میبر یهمگ دیجون گفت پاش یشام پر بعد

 دادن زودتر بخوابن حیقبول نکردنو ترج اریبا کام دهیسپ احسانو

 برم شدیکه اصال روم نم منم

 اصرار کرد قبول نکردم نینازن یهرچ

 !ب؟یکنم تو جمع غر کاریچ برم

 همه رفتن! هیبق

 ام که رفتن تو اتاق دهیسپ احسانو

 نطوریهم ارمیکام
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 برم باال دمیترسیسررفته بود....راستش م حوصلم

 خوفناکه خب کیهمه اتاق تار اون

 ایلب در سرم زد برم به

 رونیزدم ب الیکردمو از و یشالمو اوک پاشدم

 دمیخوبو بلع یهوا نیتموم وجودم ا با

 بود یچه حس خوب دیدونینم

 گزرهیداره بهم خوش م یالک ی...الکایداشتم کنار در یاحساس قشنگ چه

 کنه بهش خوش بگزره یکار ی دی....ادم بانهیهم اصلشم

 نا اروم بود ایدر

 ......اروم باش....بزار ناخُدا به سالمت برسه خونش؟؟؟یشد یگفتم: چته وحش بلند

 در اوردم  کفشامو

 تا زانو زدم باال رفتم تو اب  شلوارمو

 پسرررررررر محشششششر بود یوا

 کردمیم فیک یلیخ دادیحال م یلیخ

 

 یکرد وونممیتازه د ینداد یچیدمت گرم ه اایخدا

 خنده ریز زدم

  دمیکش قینفس عم یرد داده بودم....... واقعا
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 یالیو نیامشب تو ا یاز من بدترم هست......اصال کدوم بدبخت کنمیاحساس م یشکرت....درسته بدبختم ول ایخدا

 اقامت داره؟ ها یالکچر

 هیمن خال بیج نکهی....با اهیعال یقول شاعر همه چ به

 +ترنم

 الرضا یابن موس یعل ای

 جد سادات ای

 ترس برگشتم سمت صدا... با

 نرفته بود؟ نیمگه ا اوش؟؟ی....س؟؟؟یچ

 لکنت گفتم: بَ...بَله با

 .کینزد اومد

 سادیرو به روم وا درست

 و متفکرانه! قیلباس جلوشم . عم یب کردمیبود که فکر م یجور یگرفت.....نگاهش  گارشیکام از س ی

 کرد شتریترسمو ب سکوتش

 .گارتیبا دود س یخفمون کرد اه

 دهن باز کردو گفت: ترنم دختره هاشم بالخره

 شد نیحرفش چشمام سنگ نیا با

 باز موند دهنم

 !نیافتاد زم فکم

 خودمو جمعو جور کردمو گفتم: شُ... یسخت به
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 چرا؟ کنهیلکنت زبون ولم نم نیا اه

 د؟یشناسیمنو از...از کجا....م یدادم: شما ؛ ناپدر ادامه

 

 گاریام س شهی....همپوشهیم بیبد ترک یام لباسا شهی....همیجوگندم یموهاساله با  ۶۵مرده  یپوزخند گفت:  ی با

 یراب ییا یخونه زندگ یتونسته  اکیفروش تر دوی....با خرستین گاریکنت گوشه لبشه....اما جرمش محدود به س

 خودش دست و پا کنه

 

 شناسه؟یدرست بود....اون هاشمو از کجا م همش

 تو سرم دیکاراشو بکوب دیکه بخوا ستیمنه! پدرم ن ی....اون ناپدردیقدرت گفتم: توجه داشته باش با

 کردنت نبود ریو گفت: قصد من تحق ایسبزشو دوخت به در یکام گرفت....چشما گاریاز س دوباره

 دیشناسیشما اونو از کجا م-

 شیپ مین کسالوی کینزد قای.....کامران دقکردی....واسش جنس جا به جا مکردی+هاشم واسه بردارم کامران کار م

 شناختت! دیتورو تو خونه من د یوقت

 دهیکامران کجا منو د دونمینگفتم....نم یزیچ

 !دهیهاشم گذاشته اونوقت اونم منو د یاز نوچه هاشو بپا یکی دیاومده شهرمون....شا دیشا

 

 تهش؟ یکه چ خب

 ؟یبه کجا برس یحرفارو زد نیا

 دمیسوالو ازش پرس نیا

 کنم؟ کاریچ دیگیخب حاال م-
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 زل زد بهم شیسبزه وحش یسرشو برگردوند سمتمو با چشما 

 کردمیبا ترس نگاهش م منم

 گفت: هوی

 ؟یکنیم یرنگ نیچرا موهاتو ا -

 خوردم! کهی شیناگهان خودویسواله ب از

 د؟یسوالو پرس نیداره؟ چرا ا یبه تو چه ربط آخه

 یکه اسکل الحق

 مربوط باشه یکنم به کس یفکر نم هیعالقه شخص ی نی......انیخب ا-

 یشیلَوَند تر م یمشک یچشماش مهربون شد با لبخند گفت: با موها هوی

 

 قرصاشو خورده؟ گه؟یمیچ نیا ایخدا

 شمیگفتم: مَن...راستش  من اصال متوجه حرفاتون نم 

 .خوادیم که  بدجور خاطرتو دونمیدر به در دنبالته ؛ من خوب م کسالهیگفت: پسره هاشم  یپوزخند زدو جد ی

 سردم شد هویسرد نشست پشتم.... عرق

 ترس فقط زل زدم بهش با

 منه ینکرده از صدقه سر داتیکه تا االن پ نی+ا

 

 من بود یکابوس شبها دیحم

 بود! دیحم رونیکه بخاطرش مامانمو ول کردمو از خونه هاشم اومدم ب یلیاز دال یکی اصال
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 کنه تیمنو اذ خواستیفقط م افشیتر از ق ضیبا اون ذهن مر ضیمر یروان اون

 کنهیم تمیاذ  ادویهرلحظه م کردمیبخوابم...حس م توستمیترس شبا نم از

 تنها باشم تونستمیخونه اصال نم تو

 

 کردمیجنازه تصور م یخودمو  گهیانقدر فضاش خفقان اور بود که د یخونه لعنت اون

 فرار کردم نیهم واسه

 کنمیم یه ها زندگهست تو خوابگا یتهران.....چندسال اومدم

 تا حاال نزاشته دستش بهم برسه؟ اوشیواقعا س واقعا؟

 دهنمو قورت دادمو گفتم: چرا اب

 

 ابروشو انداخت باال... یتا ی

 دیکرد نکارویچرا ا دی: بگ دمیپرس

 کرد سکوت

 ؟ی: بخاطره چدمیپرس دوباره

چون  کردمیبگه نگاهش م خوادیم یتو ذهنشه چ یتا بفهمم چ کردمی....من نگاهش ممیهم بود یتو چشما رهیخ

 کردیپروا نگاهم م یانقدر ب یاون واسه چ دونمینم یمنتظر جوابم بودم ول

 میکنیبه هم نگاه م لیدل یب میکه دار هیادیکردم زمان ز حس

 د؟یبگ دیخواینم-

 یخوااایاز جونم م یچ نمیبگو تا بب یلعنت د
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 نگاه کنم تیمشک ی...تا صبح.....به چشما..خوادیگفت : دلم م میو مال شمرده

 

 خوردم که اصال موندم توش ییا کهی انچنان

 که چشمامو تکون بدم نداشتم نیا قدرت

 حس شده بود  یب بدنم

 نیسنگ سرم

 که باز مونده بودو بستم دهنم

 

 باش ترنم یقو

 ه؟یمغرورو عصب اوشهیهمون س نیشدم از حرفش! ا شوکه

 اوش؟یاقا س دیگیم یچ دیفهمیگفتم: م یلبخند مصنوع با

بود که سالهاست تو دلم مونده  یحرف نی....اگمیمیکه چ فهممیادامه دادو گفت : اره خوب م رشیبه نگاهه خ مصمم

 ی(چشممو گرفتنیی...)صداشو آورد پانیبگم از همون روز اوله رفاقتت با نازن تونمیبود.....م

 

 احمق خام یمنم مثل اون دخترا ی؟ فکر کرد یگیم یدار یچ یفهمیتم: منون سوم شخصو گذاشتم کنارو گف گهید

 ؟ها؟؟؟یکن ادهیروم پ یحرکت ی دیچون تنهام با یفکر کرد ای شم؟یحرفات م

 کَسو کارم یب دونهیهوس هاش بکنه خصوصا که م چهیمنو باز خواستیشدم....چون اون م یعصب

 کردم؟یهمه سال صبر م نیشد گفت: اخه احمق من اگه تو فکر خام کردنت بودم ا یعصب اونم
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 هر شب دونمیندونه من م یهرکس اوشیس یاقا نی....ببیساخت ویسال به عشق من سوخت نهمهیا زززمیعز یییاخ-

 می....احمق من اونشناسمتی....من خودم خوب میدختر ی.....هرشب با یکنیم یهرشب گندکار ویهست یتو مهمون

 ؟یمنو خر کن یخوایتو م نوقتاو کنهیتو دردو دل م یها یبا من راجب کصافط کار هیکه دخترت با گر

 زنگ خورد شیجواب بده که گوش اومد

 چند لحظه صبر کن.....باشه امیجان دارم م ررضایاعصاب خورد دکمه اتصالو زدو گفت: ام با

 رمنبرم منتظ دیقطع کرد گفت: من با ویگوش

 

 بهتر-

 میحرفامونو بزن هیتا بق نجایهم یایهمه خوابن اروم م یاخم گفت: نصف شب وقت با

 گفتن ندارم یبرا یمن حرف-

 برمتیم نینازن یچشما یجلو امیندارم خودم شب م یمن که باک یای+اگه ن

 نگفتم یزیچ

 ادم؟ یباشه  تونهیم یعوض چقدر

 داشته باش.....فعال ویگفت: شمارمو س مویتک انداخت به گوش ی

 شدو رفت نشیماش سوار

 کرد رهیشب قشنگمو ت یراحت نیهم به

 بدبخت باشم؟ تونمیبهم....اخه من چقدر م ختیر مویتموم زندگ یراحت نیهم به

 جلوم مجسم شد نینازن افهیق

 چشمام رد شد یهمه خنده هامون از جلو امونیخل باز همه
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 شد دیشد میگر

 نننننی.....نازننینازن

 الیبرگشتم و هیگر اب

 سالنو بستم دره

 ختیگفت: اوف قلبم ر رونویبود سرشو اورد ب خچالیکه تا کمر تو  اریدر کام یصدا با

 گفتم: چرا؟ فیضع یباصدا

 رفتیابروم م دیدیم تیوضع نی+فکر کردم صاحبخونه اومده....اگه منو تو ا

 اون تو؟ یخم شد ینجوریا یخوایم یخب چ-

 اب بردارم خواستمی+بابا بجون خودم تازه درشو باز کردم م

 سوخت خچالیخب خبرت -

 بست خچالویدره  رونویابو اورد ب شهیش

 برداشتو اومد گذاشت رو اُپن وانیل ی

 دادم به اُپن هیتک منم

 هیثان ......بهنییسرشو انداخت پا عیبهم کرد سر ینگاه سطح یسرشو بلند کرد  کردیرو باز م شهیکه دره ش همونطور

 ؟یکرد هیشد تو صورتمو گفت: گر رهیدوباره سرشو اورد باال خ دینکش

 

 صورتش که حالت خنگارو گرفته بود خندم گرفت از

 :ارهگفتم

 شده؟یمگه چ وونهیگفت: چرا د سادی....روبه روم وارونیاب برداشت....از اشپزخونه اومد ب یاز بطر دست
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 دلم واسه مامانم تنگ شده یچیاه گفتم: ه با

 باشه شدهیدختر گفتم حاال چ یبزن گریج زهیشدو گفت: ج مهربون

 قشنگ بود اریزدم....چقدر ارامش کام لبخند

 !ستیخطرناک ن اری.....کامیپشت و پناهه قو یداشتم.... اریبه کام یاحساس خوب چقدر

 کنهیم تیچشم داشت حما یب

 اری: کامگفتم

 +هوم؟

 باال؟ میبر یایبرم باال....باهام م ترسمیمن م-

 +باش

 باال میخوردو بعدش باهم رفت ختیاب ر وانیل ی اریکام

 سمت اتاقم درو باز کردم رفتم

 اومد تو ارمیبرقو روشن کردم ، کام رفتم

 رو تخت نشستم

 ی+چه اتاق قشنگ

 گهیقشنگه.....پولدارن د شیهمه چ نجایا-

 ستیتو رامسر ن یتو مازندران ول میدار الی+مام و

 گهید نیشمام پولدار-

 به پوال یداد ریگفت: گ دیخند
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 پوووووف-

 +ترنم؟

 هوم؟-

 چندسالشه؟ ی+هست

 دمیگاهمو دارم از دست م هیشد....حس کردم تک یسوالش ته دلم خال نیا با

 حال ظاهرمو حفظ کردم  نیا با

 طون؟یش یپرسیم یکردمو گفتم: واسه چ زیر چشمامو

 +تو بگو

 گهیهمسن من باشه د کنمیواال فکر م دونمینم-

 بهی+واسم عج

 ؟یچ-

 چند سال ازش بزرگتره نظر داشته باشه؟؟؟ کیکه نزد یمرد یسن....به  نیدختر به ا یکه ممکنه  نی+ا

 از سوالش جاخوردم

 ؟یگیم وی: کگفتم

 هست ییرابطه ا اوشیو س یهست نیب کنمی+حس م

 خانم داره یهست نیدختر همسن هم ی قایدق اوشیکه س نجاسیپوزخند گفتم: جالب ا با

 چرا... ی+پس هست

 وسط حرفشو گفتم: ولش کن اسکله دمیپر

 داره؟ یدختر نیسن همچ نیازدواج کرده که تو ا یچند سالگ اوشی+س
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 یسالگ ۱۸_۱۷فکر کنم  دونمینم-

 +چرا انقدر زود؟

 

 باباش مجبورش کرده که ازدواج کنه گهیم نینازن دونمینم-

 ها دهیحال م یلیخ ی+اها.....خخخخ ول

 قا؟یدق دهیحال م یچ-

 سالش باشه ۲۷_۲۶ خورهیم اوشیبه س شییبچه ام داره....خدا یکه ادم خودش جوونه بعد  نی+ا

 واال دونمیچم-

 اوش؟ی+چندسالشه س

-۳۷ 

 ...اوشیس گمی....ملهیخوش استا یلی+خ

 اوشیس وشایس یه یخستم کرد اریوسط حرفشو گفتم: اه کام دمیپر

 یزنیخب چرا م دی+ببخش

 اریاسمشو ب یاقا دارم اونوقت توام ه نیاز دست ا یمن امشب اعصاب خوش یلیخ

 میحرف زد اریشب با کام میو ن کیعوض کردمو تا ساعت  بحثو

گفتو رفت منم چراغ خوابو  ریشب بخ عیسر اریکام نیکه برگشتن واسه هم میدیفهم نیماش یاز صدا بعدشم

 خاموش کردمو خودمو به خواب زدم

 

 اومد ییسرو صدا رفت دست شو یخوابم ب دیفهم یاومد تو وقت نیبعد دره اتاق باز شدو نازن قهیدق چند
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 دیخواب دویگوشه تخت دراز کش یلباساشو عوض کردو  بعدشم

 اومد یاسترس خواب به چشمام نم از

 نرم؟ چمیبپ ای اوشیس شیبرم پ کردمیفکر م نیداشتم به ا همش

 خودم برم یپس بهتره خودم باپا برهیابرومو م ادیم شهیپا م هوینداره  ایح یچیاون از ه ؟یچ ادیجدا پاشه ب اگه

 چقدر گذشته بود دونمینم

 روشن شد استرس افتاد به جونم میصفحه گوش یوقت

 !لنتیگذاشته بودم رو سا ویگوش خداروشکر

 اس ام اس از طرف شماره ناشناس بود.....بازش کردم یداشتم اروم....قفلشو زدم.... برش

 ؟یداریبود : ب نوشته

 اوشهیهمون شماره س نیا

 : ارهنوشتم

 ایلب در ایجواب داد: اروم ب عیسر یلیخ

 خودت کمکم کن ایدهنمو قورت دادم....خدا اب

 بود ۰۴:۱۳نگاه کردم  ساعتو

ببندم همون باز شال سر کردم بعد  شدیوقت نم گهی...موهامم که ددمیسرو صدا رفتم مانتومو پوش یپا شدم.....ب اروم

 رونیاز درو باز کردمو از اتاق اومدم ب واشی

 دهینفهم یزیمطمئن بودم چ نهیخوابش سنگ نینازن

 بود کیتار کهی.....هوا تاررونیزدم ب الیرفتم درو باز کردم از و نوییاز پله ها اومدم پا اروم

 بود سادهیوا الیو یجلو اوشیس
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 میبر ایگفت: ب اروم

 بخواد بکنه یکه االن کار ستیانقدر احمق ن دونستمیکه ترس تو دلم بود اما م نیا با

 

 مینیهمو بب افهیبشه ق شدیکه باعث م دیرسیم الیاز و ینور ی....میدور شد الیاز و کمیرفتم.... دنبالش

 خوبه؟ نجایگفت: ا سادیوا

 حرفاتو بزن عینداره فقط سر یواسه من فرق-

 

 لیبه تو ندارم.....پس حتما دل میازی.....پس نختهیعالم دختر ر ینفرم....دورم  یبه قول خودت من هرشب با  نی+ بب

 رمیگینظر م ری....دونه به دونه کاراشو ززارمیبپا م دیواسه حم زارمیبهتو وقت م دمیم تیداره که انقدر اهم ییا گهید

 رد بشه... تیاز صد قدم یوقت حت یتا مبادا 

 

 نداشتم که بگم یزیکردم....چ سکوت

 یول ستین یمشکل ؟یازدواج کن اریبا کام یخوایم ؟یکن کاریچ یخوایم ؟یدار ندتیا یبرا یمیداد: چه تصم ادامه

با  ییا گهیچه هر ادم د اری...... ازدواج با کامیدونیخودت بهتر از من م نویا زارهینم یواست زندگ دیکه حم یبدون دیبا

 ممکنه ریغ دیوجود حم

 شده بود ی....چشمام اشکرهیبگ میبود گر کینزد

 هیادم کله شق نییپا دشیاز چوب دار کش یجور یادامه داد: تو پروندش سابقه قتلم هست.....کامران  اوشیس

 ادیازش برم یزیهرچ

 ؟یبغض گفتم: اگه نخوام ازدواج کنم چ با
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 ندارم دیبه حم میکار گهی.....دزارمیسبزشو دوخت به چشمامو گفت: تنهات م یچشما

 فرار کنم؟ تونمیم ی....بالخره تا کهیخطرناکو عوض یلیخ دیحم

 ممکنه ریغ اوشیازدواجم با س میطرف از

 !نی....اول از همه نازنرهیجلو همه م ابروم

 فکر کنم تونمینم اوشیاصال به ساصال.... نه

 بشم دیاگه شده زن حم یدوست دارم....حت آبرومو

 نباش دیمراقب حم گهیباشه تنهام بزار....د-

 شد لیکم کم به اخم تبد رشیخ نگاهه

 ؟یدیم حیبه من ترج دویتو حم یعنیو گفت:  کیاروم اومد نزد اروم

 حق انتخاب داره یهر ادم-

 !یتو هنوز منو نشناخت نکهیگفت: نه مثل ا دیخند

 

 کنم؟ کاریبشه و بزنه به سرش چ یعصب طیشرا نیبشه....اگه تو ا یعصب خواستمینگفتم....نم یزیچ

 گرمش... یدستامو گرفت تو دستا دوتا

 ....خشکم زده بودکارکنمیچ دیکه با دادیفرمان نم مغزم

 استیادم دن نیپاکتر اوشیسبزش انقدر مهربون شد که انگار س یچشما

 چشم انقدر حالت عوض کنه؟ یممکنه  یچجور

 نه به االن شهیالزم م ییکه ادم دستشو شهیکه انقدر سگ دارو خشن م ییبه وقتا نه
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 آنچنان مهربون نبودن! افشیبرعکس ق یول حرفاش

به جز آغو*ش  ستیجا واست امن ن چیه ایدن نی! تو ازمیخطرناک تر بشم عز دیتونم از حم ی:من به موقعش مگفت

حرفا از دهنه من خنده دار باشه اما من دارم تو  نیگفتنه ا دی....شادیکه دلم بخاطرت لرز یهست یزن نیمن...!  اول

 فمیحر دونمیم نکهیبا ا یکنیکه اخم م یی...وقتاشمیزنده م رمویمیمن م یخندیم ی.....وقتگمیتمام بهت م تیجد

 شهیاما نفسم حبس م یشینم

 ؟یترسیازم م-

 ترسمیاز تو م یول ترسمیو ...نم یگفت:اره.....من از صدتا گنده التو قاچاقچ دیخند

 یزدیخونه اونقدر کتکم نم میاومد رید نیاون شب که منو نازن یتو اگه منو دوست داشت-

 راست باشه گفتیم ایکه ثر یاتیاون چرند دیلحظه احتمال دادم شا یاخم گفت:  با

 بود نه من! نیمنظورش با نازن ایثر-

 

که تو با  نیاز فکر ا یرابطه داشته باشه.....ول یکه جرئت نداره بخواد با مرد ترسهیانقدر از من م نیلبخند گفت: نازن با

 زدمت نیواسه هم دمیبه جنون رس یرابطه داشته باش یکس

 رونیب میرفته بود  اریو کام دهیاون روز ما با احسانو سپ-

 ...همون شب فرستادم تا امارشونو درارن واسمدونمی+م

 کردینگفتم....دستام هنوز تو دستاش بودو اروم نوازش م یزیسکوت کردم چ بازم

 شد! یسپر ینجوریهم یقیدقا

 یبگو بخند کن اریبا کام ادیخوشم نم گهی؛ سکوتو شکست و گفت: د اوشیس

 نگفتم یزیبشه چ یبمبادا عص نکهیاقا باالسر شد؟ بازم از ترس ا عیچه سر نیا

 خونه من یایخوابگاه ، م ایخونه احسان  یبر ستیالزم ن گهیتهران د میکه برگشت می+وقت
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 امیاخم کردم گفتم: نم عیسر

 گمیاونجا فقط بخاطره خودت م ایب گمیبکنم اگه م یکه کار ستمیدخترجون من انقدر هُل ن نیاخم کرد گفت: بب اونم

 دمیحرفش خجالت کش از

 برقرار شد نمونیب سکوت

 مونده؟ ی....حرفگهی: خب دگفتم

 +نه

 ریتا بخوابم....شب بخ رمیپس من م-

 ری+شبت بخ

 گرفتم شیدر پ الرویاروم راهه و رونویب دمیاز دستاش کش دستامو

 بازم فرار کنم دی.....باشهینم ینجوریا

 !دیبکنه نه حم دامیپ اوشیکه نه س ییجا ی برم

 

 اریت بهفته مونده طاق یفقط  ترنم

 یریم شهی..... واسه همیریم نیو نازن لیبا سه بعدش

 رفتم به اتاق الویرفتم تو و عیسر

 هنوز خواب بود نیدرو باز کردم خداروشکر نازن یوقت

 .کردیم هوشمیفکر بکنم چون خواب داشت ب نمیوقت نشد بش گهیلباسامو در اوردمو د اروم

....... 
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 شدم داریب ۸بودم اما صبح ساعت  دهیخواب رید شبید نکهیا با

 زدمیسرو کله م اوشیخواب تا صبح داشتم با س تو

 خواب بود که انگار غش کرده یجور نینازن

 چخبره نمیبب نییرفتم پا دمیکننده زدمو لباس پوش دیکرم سف یدست صورتمو شستم  پاشدم

 تو سالن نبود یکس نییپا میرفت یوقت

 جون تو اشپزخونه بود یپر

 ششیپرفتم

 ریجون صبحت بخ یپشتش به من بود گفتم: سالم پر کردویگوجه خورد م داشت

 چرا انقدر زود زم؟یعز یشد داریبرگشت گفت: اِ تو ب هوی

 شدم زیاره سحرخ-

 بهت سخت گذشته شبینکنه د زمیعز ی: وایپر

شدم بس که راحت  داریبزود  نهیواسه هم دیاصال شا شبید دمیگوجه برداشتمو گفتم: نه بابا انقدر خوب خواب هی

 دمیخواب

 واال دونمی: چمیپر

 همه خوابن نه؟-

 کنمینشدن صبحانه اماده م داری: اره واال منم دارم تا بیپر

 برس گتیتو برو به کاره د کنمیجون گوجه هارو بده من خورد م یپر زهیچگمیم-

 دمیخودم انجام م زمی: نه عزیپر
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 بده من اقا بده گهیکاره د یسروقت  یریشمام م سادمیوا نجایا کارمیمنم ب ادهیاعووو بابا ز-

مشغول خورد کردنشون  یناهار خور زیهارو گرفتمو رفتم نشستم رو م یدست شیبزور سبد گوجه ها با پ خالصه

 شدم

 

 شد گهیکاره د یجونم مشغول  یپر

 ربع کاره گوجه ها تموم شد یبعد  

رو  نیبچ نارویو گفت: قربون دستت ا ایدست شیبود تو پ ختهی.. رکره مرباو عسل و خامه و. رویعالم پن یجونم  یپر

 تو سالن زهیم

 چشم-

 بشه! ییا یونیصبحانه ع عجب

 هوا میندازیکالمونم م میزاریبا گردو م ییچا روینون پن یما صبحا سره سفره ته تهش  بابا

 رفت تو اتاق خواب عیگرفتو سر ویزنگ خورد ، فکر کنم شوهرش بود....گوش شیجون گوش یپر

 مرده رفت الو بترکونه بال

 خخخخ

....که اخه اخمخ اون دادمیفحش م نیتو دلم داشتم به نازن کردمی.....همونجور که کار مزیم دنیکردم به چ شروع

 ! گهید ررضایام نیشلغمو ولش کن بچسب به هم لهیسه

 دیرینگ یشما جد هیفازم چ دونمینم خودمم

 میاز دور نظاره گرش شد مویدیچ زویم نیخالصه ما ا یهع

 داد یمهمون شهیم زیم نیبا ا شییبه خدا به

 ندهیدر آ یشیم یزیچ هیاحسنتم گل دختر! تو  دنتیخودم گفتم: احسنتم ترنم جان به چ با
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 توله؟ یکنیم فیاز خودت تعر -

 

 برگشتم سمت صدا عیسر ختیو پرم ر کُرک

 صبح خواب نداره؟؟؟؟ نوقتیا کنهیم کاریچ نجایا نیخدا....ا ای

 ریصبحتون بخ اوشی+سَ...سَالم اقا س

 سه تا نون سنگک داغ بود دستش

 زمیعز ریجلو با لبخند گفت: صبح توام بخ اومد

 زززم؟یحرص گفتم: عز با

  رینونُ از دست من بگ نیحاالم لطف کن ا زززمیشدو گفت: بله عز لیلبخند قشنگش به اخم تبد یآن به

 

 !ومدهیخوش به ما ن یرو نایببن اسکلو

 گذاشتم تو اشپزخونهگرفتم بردم رونون

 خانوم کجاست؟ یگفت: پر  ختیاومد تو اشپزخونه از رو اپن پارچ ابو برداشت واسه خودش اب ر اوشمیس

 زنهی+تو اتاقه داره با تلفن حرف م

 یشد داریچرا انقدر زود ب-

 یدیخودت چرا نخواب دونمی+نم

 چشمامو ببندم قهیدق یتوله نزاشت که من  یفکر -

 که اونم حرص بخوره زدمیم یحرف ی دیبا خوردمیحرفاش فقط حرص م از
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 نزاشت بخوابم یدلبر چشم آب ی: اها خب منم فکر  گفتم

 ؛ االن سبز مده خورهیبه چه درد م یکرد گفت: اب اخم

 !! سبزم شد رنگشششی: اگفتم

 ؟ی: دوست ندارگفت

 نه-

 دوست دارم  اهتویس یچشما یلیمن خ یگفت: ول دویکش دماغمو

 گفتو رفت نویا

 دستت بشکنه دوارمیام

 

 رونیجون از اتاق اومد ب یبزنه که پر یحرف اومد

 میخارج شد یاز حالت تدافع عیسر

 کردم گهید کاریخودمو سرگرم  من

 یدیدستت درد نکنه که نون خر ؟یجان اومد اوشی: اِ سیپر

 بود فمی: وظاوشیس

 صبحانتو بخور زیچقدر طول بکشه شما برو سره م ستیبشن معلوم ن داریب هی: تا بقیپر

 شن داریب مونمی: نه منتظر ماوشیس

 زمیبرو عز ایبرو ب ای....ترنم جان توام بدیصبحانتونو بخور دیجان شما بر اوشی: نه سیپر

 مونمی+آ ن منم منتظر م

 جون اصرار! یاز ما انکار از پر خالصه
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 شد فمونیبالخره حر نکهیا تا

 الیاز و رونیخودشم رفت ب مینشست میرفت مام

 انتخاب کنم یصندل یمنتظر موند من  اوشیس

 بغل من نشست یاومد صندل قایجا رو انتخاب کردم نشستم دق ی منم

 قحطه؟ یمگه صندل ؟یکنیم کاریگفتم: چ اروم

 انگار من محتاج توام  یزنیبا من حرف م یجور یاخم اروم جواب داد:  با

 تو سفره ما یرو شما انداخت یداستان مزخرف عشق و عاشق نیا یجناب ول دی+ببخش

 لنگر بندازه واستون ادیب دیاِ واقعا؟ خب اصال چطوره من عشقمو از تو سفره شما بردارم تا حم-

 مزن تو بش امیب ستیمنم حتما که الزم ن دارهیاگه بدونه من ازدواج کردم دست از سرم برم دیلبخند گفتم: حم با

 

 مشت کرد، چشماش دوباره سگ دار شد دستاشو

 یکن یبلبل زبون یگفت: نه....خوشم اومد خوب بلد یحال خودشو حفظ کردو با لبخند مصنوع نیا با

 +واال

 یدار یتیتو چه وضع دونهیم ؟یندار یخانواده درست حساب دونهیم رتتیبگ ادیکه قراره ب یخب اون سوپرمن-

 ادیتو کنار ب طیبا شرا ونهتیم یافغان یفقط  ؟یکنیم یزندگ

 ؟ییتو میاعصااااابم خورد شد با خشم اروم گفتم: نکنه اون افغان واقعا

 دی، شا دیمثل هاشم ، مثل حم یشد یافراد خطرناک یگفت: تو ناخواسته وارد زندگ دویکش یقیحرص نفس عم از

فرد  یاگه با  یحت یتا در امان باش یادما پناه ببر نیاز هم یکی دبهیبا یمثل منو برادرم  ؛ اما بالخره وارد شد

برادراش راحتت  دوی. چون مطمئنن حمشهینمحل  یمشکل یازدواج کن اناتهیجر نیکه دور از همه ا میمعمول
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 کردنیهاشم کار م دویکه با حم ییای.....همون روز اول که مادرت زن هاشم شد مطمئن باش همه اون عوضزارنینم

 ...!یتو دختر خونده هاشم دمیفهم یوقت نم چینبود من ه نطورینظر داشتن اگه ا ریتو زهم تورو هم مادر

 

 اسیاز اون عوض یکیکامرانم  گهید اره

 یکرد ییقشنگ موضوع رو جنا یلیخ کالیاسترس لبخند زدمو گفتم: بار با

دارو دستشو بخوابونن سرجاشون تورو  دویحم نکهی.....واسه اچهیباز کننیتوجه به من ادامه داد: اونا تورو م یب

 مادرت دمیشا ای....ارنی.....سره تو بال مدزدنیم

 لرزهیچهار ستون بدنم م ادیمادرم که م اسم

 دنباله توئه فشونیکث یندارن....چشما رزنیپ یبه  یداد: اونا کار ادامه

 گه؟ید یکنیبچه خر م یلبخند پر استرس گفتم: دار با

 زارهیپاشو از خونه م یوقت دونهینم یکه بهش اعتماد ندارم ول نهیگذاشتم بخاطره ا واسش بپا اگه کنهیفکر م نینازن-

سره تو چند بار  یدونیاصال برگرده.....م ایتا سالم برگرده خونه  شمیزنده م رمویمیمن صدبار از استرس م رونیب

 شدن؟ ریمن با اونا درگ یردستایز

 زد... خشکم

 یگیدروغ م ی: دارگفتم

 ابونیخفتت کنن تو خ خواستنیم نکهیشدن....مثله ا ریبا دارو دسته داوود درگ یچند بار-

 !بردیسگ ازش حساب م نیع دیاهااااا داوود همون که حم داوود؟

 افتادم ریگرگ گ نهمهیا نیبود ناخواسته ب اوشیبا س حق

 

 برقرار شد نمونیب سکوت
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 فکر بودمتو  قیعم یول کردمیواسه خودم لقمه درست م اروم

 ارمیمادرتم م کنموی....اگه مثبت بود عقدت مخوامیم یجواب جد یازت  نی: من بعده مراسم نازناوشیس

 کشمیدورتو خط م گهینه....د یگفت ویبود سادهیوا اتیلجباز یتهران.....اگه هنوزم پا

 رفتیابروم م دیدیاومد م یم یکیبا شالم پاکش کردم....اگه  عی....سرنییاشک لجوج از چشمم اومد پا ی

 یوگرنه واسه چ یکن یسره من خال یخوایکه م یدار یدِق دل دیحم ایقورت دادمو گفتم: توام البد از هاشم  بغضمو

 یازدواج بد شنهادیبهم پ دیبا

 سرتو برگردون...... تو چشمام نگاه کن- 

 ازت ادیسرمو برگردوندم سمتشو نگاهش کردم.....اخ چقد بدم م اروم

 ییا یمنم دشمن کننینم یکار یجلومم جز پاچه خوار ستنویخونه منم ن یدر حد کلفتا یحت دیم: هاشمو حگفت

ه ک نهیا ی.....بدبخترنیم رنیگیپولشونو م فرستنیها فقط واسه منو داداشم جنس م چارهیباهاشون ندارم....اون ب

 منو معتاده خودش کرده یبار واسم فرستادن بدجور نیکه اخر یجنس

 تو وجود من دختر نیمثل هروئ یاورد جلو اروم گفت: تو شد سرشو

 

 از سره جام بلند شدم یعصب

 ازش دور شدمو از پله ها رفتم باال عیسر

 درو بستم عیاتاقو باز کردم رفتم تو سر دره

 میشونینشسته بود رو پ ی.....عرق سرددمیکش قینفس عم یدادم به درو چشمامو بستم  هیتک

 جلوم نقش بست یسبز وحش یچشما اون

 ...یلعنت یلعنت

 دیکوبیبا تمام وجود م قلبم
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 ؟ییزنده ا یهو-

 نگاه کردم نیمتعجب نازن افهیچشمامو باز کردمو به ق عیسر

 +ها؟؟؟اره اره خوبم

 تو اتاق یدیجن پر نیچرا ع شدهیچ-

 شدیاوضاع داشت خراب م اوخ

 اوردیدر م یداشت مسخره باز یپسره کام نیا زهی: چگفتم

 ارجونتونیزدو گفت: اها کام لبخند

 رو تخت گفتم: زر نزن بابا نشستمرفتم

 +باآاش

 کردن شد شیارا مشغول

 م؟یقراره بر یخبر مرگت پس ک یگفتم: ناز کردمیکه نگاهش م همونجور

 جمعه گهیبه صورتش گفت: هفته د دیمالیهمون وضع که کرم م تو

 گفتم: جدا؟؟؟؟ یانرژ با

 

 ؟یدر زوق کرداره...حاال چرا انق-

 یفیبالتکل نیخسته شدم از ا گهی+اخه د

 خورهیعذاب وجدان بند بند وجودمو م گزرهی....هر لحظه که منطوریمنم هم -

 ؟یول کن ویگل نیبه ا ررضایام ادیدلت م شیی....خداییهویقورت بده همشو باهم  دی+با

 شد دپ
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 خرههههه یشیبمونه توام موندگار م نیاگه نازن ؟یکنیاز رفتن منصرفش م یدار ؟؟؟یکنیم یدار کاریاسکل چ یه

 یتحمل کن اوشویس دیاونوقت با

 دایم رشیبهتر گ یکیانشاهلل که  ررضامیول کرد ام شهیرو نم یبه اون ماه لی....سهیینه خدا یگفتم: ول عیسر

 تو چته امروز؟ یبا تعجب گفت: حاج نینازن

 باشه؟ دیبا میچ یچیاعتماد به نفس گفتم: ه با

 یندار یفازه مشخص یکنیمدار عوض م یه-

 نگفتم یزیچ

 شالم ور رفتم یها شهیر با

 سرگرم خودش شد نمینازن

 دلم گرفت میزوق کردم واسه رفتن....از طرف کمی

 حتما شهیتهران تنگ م یابونایواسه کوچه خ دلم

 پوووووف

همونجام خاکت  یخونیتهرون فاتحتو متو توهمون  ینزن فعال که نه به باره نه به داره اصال اگه نظر منو بخوا زر

 کننیم

 بخدا واال

 

 میصبحانه بخور میپاشو بر یتر-

 بشم  اوشیچشم تو چشم س تونمینه ، حاال حاالها نم یوا

 : من خوردم تو بروگفتم
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 باشه پس-

 دمیکش قینفس عم ی.....رونیاز اتاق رفت ب نینازن

 اوشیشد سمت س دهیذهنم کش ناخوداگاه

 یخوبهه لعنت یلیخ چشماش

 دوستت!!! نیپدر بهتر ااااوشیبه س ؟؟یکنیفکر م یبه ک یخودم تشر زدم که اسکل خانم حواست هست دار به

 باهاش بکنم نکارویا نینازن یبعد اون همه محبتا ستیرسمش ن شییخدا نه

 میبگزر خالصه

 پنهان کردم  اوشیس دیخودمو از د یجور یروز من تا غروب  اون

 اوشیچون همه بودن اال س هیسالن اوک یفضا دمید یغروب

 واسه خودم گرفتم پوست کندم اریخ یاسوده رفتم لم دادم رو مبل و  یبا خاطر پس

 میزنب بالیدست وال ی میبر دیجو داد که پاش ررضایام نکهیاروم بود تا ا یهمه چ دادمیبچها گوش م یبه حرفا داشتم

 امیق ریاز ام یجان به طرفدار یکه کام ستین بالیسره جاش حس وال نهیکه بش میکردیغلبه م ررضایبر ام میداشت ما

 کرد

 الیپشت و میرفت میپاشد یهمگ مویاخرش ضد حال نزد یچیه

 یدیرسیاطراف م یتوش به روستا یفتادیجنگل سبز که اگه م یبود  یتوپ یفضا المیو پشت

 

 بزرگو پاره پوره ام بود بالیتور وال ی

 کننیم یشمال باز انیکه با بروبچه ها م یهر سر گفتیم ررضایام

 اقا خالصه
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 شروع شد یارکشی

 میت یتو  یو عل دهیسپ ارویکام منو

 میت ی دایبا و نیو نازن ررضایو ام احسان

 زده بشیغ یبیام به طرز عج یدختره هست نیا

 بابا اسکل پلشت ولکن

 میشروع کرد ویباز خالصه

 ناز داشت کمیخانم  دایو نیخوب بود منتها ا مونیباز یبه نوع هممون

 کنه یخوب باز تونهیمتر ناخن کاشته خب معلومه نم ۲اندازه  خانم

 ام که فداش بشم حامله بود دهیسپ

 زد سیسرو احسان

 توپو با ساعدش جمع کرد یکام

 مقابل نیتو زم دمیهوا توپو کوب دمیپر انیژ ریش نیع

 !نینکرد محکم خورد تو گوشه زم ینامرد توپم

: زدم غیهواو ج دمیپر غیمرا گرفت! با ج یبیجو عج کردمیبود که بنده خودم کسب م یازیامت نیکه اول ییانجا از

 هوووووو

 قدش! میاومد جلو و زد یبا خوشحال اریکام

 دنیبه حرکتمون خند یو عل دهیسپ

  نداختنیم کهیت یه نیو نازن احسان
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 یه دادمویمن اصال محل سگ بهشون نم یشده واسش ول یعصب کینوع ت یقربونش برم اصال چشم غره  کهدامیو

 تا بلکم جونشون دراد! میاوردیدر م یخل چل باز مویکردیم غیج غیج یبا کام

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 شروع شد یباز یدوباره روال عاد خالصه

 فیحر میت میگاه میگرفتیم ازیما امت یگدار گه

  نیشدو کنار زم داشیبه دهن پ گاریس اوشیکه س میبود یسرگرم باز همونجور

 بهش میسالم کرد میکردیم یهمونجور که باز همه

 بدنشه یاز اعضا یکیشده  گاریبشرم انگار س نیا

 ؟یگفت: کجا بود کردیم یهمون حالت که باز نینازن

 بزنم یاطراف گشت نی: رفته بودم ااوشیس

 : اهانینازن

 میکردیم یباز جانیشورو ه با

 ندم تیکردم اهم یسع یول کردیته دلمو اشوب م کمی اوشینگاهه س ینیسنگ

 میبگزر

 زد سیرفت سرو نینازن

 جمع کرد دهیسپ

 کردیم یخوب باز یحامله بود ول نکهیا با

 کردیجمع م سارویفقط سرو ینشه اونم گاه تیتا اذ میدادیبهش پاس نم ادیز ما
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 یتوپو پاس داد به کام ریرفت ز یعل خالصه

 نایا نینازن نیوسط زم قایدق دیابشاره خوشگل زد که خواب یبرداشتو محکم  زیخ وزپلنگی نیع شییخدا میکام

  ووولیبابا ا ولیگفتم: ا نیتحس با

 میخودمون واسش دست زد یها بروبچه

 جوجه ها نیتمومه کاره ا میریبگ گید یکیست به نفع ماست  ۲بابا  ولیگفت: ا طنتیبا ش یعل

 شمرنیم زییجون جوجرو اخره پا یعلگفت: عجله نکن  احسان

 میرد شد رفت االن تابستون سال بعدش زییوسط گفتم: واال احسان جون عرضم به حضورت که پا دمیپر

 : خخخخخخخخخررضایام

 بحث الهیخیب دیکن ی: حاال بازدایو

 کشمینم گهیگفت: اقا من که د زدیکه نفس نفس م یدرحال نینازن

 ضرر داره ینکش واسه سالمت نی: افریکام

 خنده رهیزدن ز یخودشو عل بعد

 یکن یباز خوادینم یخسته شد زمی: برو عزررضایام

 شهیم یچ یباز فی: پس تکلگفتم

 کنسله یباز میکم دار اریما  گهید یچیگفت: ه شخندیبا ن احسون

 ما بلند شد میاعتراض ت یصدا

 از باخت دیترسیانقدر م دیکنینم یکه باز یمل میت یبا بچها الیخی: باباااا بگفتم

 خنده ریز میزد یکام یبا عل بعد

 کنمیم یباز نینازن ی: من جااوشیس
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 خنده تو گلمون خفه شد هوی

 اااایداش س ولی: بههههه ااحسان

 خوامتیم یلیکه خ ایباالااا بزن ب نی: استررضایام

 

 کم کن نارویا یرو ایب اوشی: سدایو

 میحلقه زد دیو سپ یکام یعل با

 ارعیسرد در ن بالیاصن از وال خورهیم سشیبه س اوشیس دی: اصال نترسیکام

 ونهیدر م یپول بستن ی: تازع پاگفتم

 یاااعلی: توکل برخدا یعل

 میهم جدا شد از

 زد سیرفت سرو یعل

  اوشیجمع کرد احسان رفت پاس داد به س سویسرو دایو

 نیزد که دهنه هممون افتاد کف زم یاز شما چه پنهون که انچنان ابشار ستیاز خدا که پنهون ن و

 خشکمون زد از بس سرعت توپ باال بود اصال

 میباخت ۲_۳کرد که ما  یباز یجور اوشیس

 میموندیکه ما همه اندر کف م زدیم یموج یجهش سیسرو یجور ی

 کردن غیج غیاحسان شروع کردن ج نیخانم با نازن مونیم دایو

  اوردیواسه ما ادا در م ومدیکه م ررضامیام
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 یچشمک زد که خداروشکر کس یلبخند حرص درار زد بعدش  ینگاهش افتاد به من  هوینگاه کردم اونم  اوشیس به

 متوجه نشد

 اومد یخونم در نم میزدیبرگردوندم ، کارد م سرمو

 میرو باخت یکه شرط بستن نیا خالصه

 گرفت یرفت واسه همه بستن یکام مویگذاشت یدونگ یدنگ

 الیتو و میرفت

 چرا انقد خوشمزس؟ یدونی، داش احسااان م ییا ی: بههه بهههه عجب بستنررضایام

 دههههیرو م یی: اره داداشششش چون مزه حرص خوردن عده ااحسان

 خنده ریزدن ز یهمگ بعد

 ادعا برداشته بودن پیری: چقدر تدایو

 کمکتون ادیب وشایاومد مگ همون که اقا س یبر نم یزیحرص گفتم: د اخه از دست شماها که چ با

 شده بود رهیپوزخند به فرش خ یبا  اوشیس

 خوشمزس یلیخ هی: بستنررضایام

 

 نخورده! یبستن یگشنه  گدا

 واسه ادم که زارنیاعصاب نم پووووف

 دنیخندیم کردنیب من نگاه م یام کنار هم نشسته بودن گه گاه یهست داویو نیا

 اسکال

 جون همه خانومارو احضار کرد اشپزخانه یچقدر پر دونمینم بعد
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 ب ساالد درست کردن میشروع کرد مینشست یناز منو

 نچسبه یلیخ دایدختره و نیاروم گفت: ا یناز

 برعکس شوهرش!-

 !نیماهه نسبت به ا ی: علیناز

 نگفتم یزیچ

 ارهیام داره شورشو در م یهست نی: ایناز

 بگو ررضایبه ام گمیمن م-

 ای: کم داریناز

 شو چرا؟خف-

ادم بده  شمیفرشته من م شهیم یاونوقت هست کشهیمن مخم تاب داره سره من هوار م گهی: بفهمه اوال که میناز

 کنهیم ییمطمئنم منو قهوه ا کاوشمیس

 واال دونمیگذاشتم دهنم گفتم: چم اریخ ی

 گوجه از تو ظرف ساالد برداشت یظاهر شد  بیاز غ یدست ی نیح نیهم تو

 زدم پشت دستش گفتم: انقدر دله نباش عیسر

 : بدجنس!یکام

 گوجه بود ی یگفت: بابا تر طنتیبا ش یناز

 ارهیدر م یجون چقدر سگ باز نینازن یبنینشست وره دلم گفت: م یبا لوس باز اریکام

 اشغالللل یگرفتم جلوش گفتم: سگ خودت تیرو با عصبان چاقو

 نجایا هی: اوه اوه چه بزن بزن ررضایام
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 یبا خنده نشست کنار ناز بعد

 شدم اریمشغول خورد کردن خ نوییک از رو حرص بود اوردم پا یرو با لبخند چاقو

 دیخندیم نینازن

گفت: اِ دست نزن  یو داد قاط غیزد پشت دستشو با ج عیسر نمیدستشو دراز کرد سمت ساالد که نازن ررضایام

 گهههههههههههههید

 میمنفجر شد یهمگ هیبعد دو سه ثان.....میکپ کرده نگاهش کرد یهمگ

 شماهاا دیخندیم یجون با خنده گفت: به چ یپر

 نیکنیساالد درست م نیتموم شد اونوقت شماها سه ساعته دار یبا حرص گفت: همه چ یهست

 بهش گفت: اگه داداشت بزاره دیظرف ساالدو گرفت بلند شدو توپ نمینازن

 زدو رفت زیتنه ر ی بعد

 گفت: اوه اوه داداش توام کارت در اومدا ررضایبود رو به ام دهیصحنرو د نیکه ا اریکام

 ین یغم شنیگفت: درست م الیخیب ررضایام

 

 اروم گفت: خدا کنه اریکام

 میدید میخودمون اومد به

 یکام ررضاویجونو ام یجز منو پر ستیتو اشپزخونه ن یچکیه

 رونیظرف ساالد از اشپزخونه اومدم ب با

 زیسره مگذاشتم  ظرفو

 کنارش ررضامیجون نشست ، ام یپر
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 وجود نداشت! یواسه منو کام ییا گهید هیخال یصندل چیتعجب ه نیع در

 نجااو میبرد ارویدوتا از صندل کردیم زیمامان داشت اتاق باالرو تم دیبا لحن تمسخر گفت: اوه ببخش کمی یهست

 ارمیب رمی: اشکال نداره االن مررضایام

 گفت: اعع نه داداش زحمت نکش عیسر یکام

 میخوریرو کرد سمت منو گفت: منو ترنم تو اشپزخونه م سرشو

 کردم موافقت

 اریپاشو برو ب ریزشته پاشو ام ینجوریا زمیجون: اعه نه عز یپر

 ستیجون الزم به زحمت ن ی:نه پرگفتم

 من جات برم؟ یخایگفت: ترنم م طنتیش ررضابایسمت اشپزخونه که ام میبر میاومد

 گهید یگفت: اعع داداش نزن تو زوق کام یطونیبا لبخند ش احسان

 دنیگفت همه شروع کردن به خند نویا

 سرخ شدممممممم یگیم منوووو

 اوشیآن افتاد به س کی نگاهم

 دادیبود قاشقو تو دستاش فشار م نییپا سرش

 تو اشپزخونه میرفت میدیواسه خودمون غذا کش یمنو کام خالصه

 

 خورد شده بود عصابم

 زیسر م مینشست میاومد

 اد؟یخوشم نم نکارایمگه من بهت نگفتم که از ا اریاروم گفتم: کام دمویکش قیعم نفس
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 کردن یمنه؟ خودشون شوخ رهیشد گفت: مگه تقص یجد اریکام

 ادیاصال خوشم نم شهیک رو منو تو م ییمن از نگاها-

 شد پکر

 ؟یانقدر از من نفرت دار یعنی: گفت

 !؟یفهمیمن معذبم نم ستیحرفا ن نینهههه اصال بحث ا-

 : چرا؟؟؟؟؟یکام

 ؟یچرا چ-

 !؟یکنی+چرا منو رد م

من  ییا گهیسطح د یتو از  خورهیبهم نم مونیچیگفتم:ما ه کردمیم یکه با غذام باز یبشقابم نگاه کردم ، درحال به

 گهید یجا یاز 

 بحثو ندارم نی.....االن اصال حوصله ا.توروخداا یگفتم: کام عیبزنه که سر یحرف اومد

 گفت : باشه دیکش یقیعم تفس

 !نطوریدَمق مشغول خوردن شد منم هم بعدش

 رو مخم رفتیداشت م گهیسکوت د قهیدق ۱۰ بعد

 نمشیبب ینداشتم انقدر ناراحتو جد طاقت

 سس روش بود یبرداشتم زدم تو ساالدم که کل چنگالو

 زمیگفتم: دهنتو باز کن عز یلبخند رو به کام با

 تعجب سرشو اورد باال نگام کرد با

 ادیکوپتر داره م ی: آ آ دهنتو وا کن هلگفتم
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 کیباز کرد چنگالو بردم نزد دهنشو

 دمیدهنش که رس به

 کردمش یرو لپش سس دمیچنگالو کش هویکه بخوره  اومد

 ساالدو خودم خوردم دمیدستمو کش عیسر

 نگاه کردم شیخنده به لپ سس با

 

 کرده بود کپ

 عیپاکش کن سرتوله.... ی+اِ

 نوووووچ_

 کنم ی+کووفت انچنان تالف

 گفتم :جوووووون دهیصورت کش به

وارد اشپزخونه شد!  گفتمیم دهیهمون لحظه که من داشتم جون کش اوشیخاک عالم تو سرم شد ، چوت س هوی

 بود که اومده دهیهنو نفهم اریبود ، کام اریپشت کام

 ایح ی: دختره بیکام

 شدهههیچ کنهیاالن فکر م یکام یریشدم ، کوفت بگ دابیسف سرخاب

 کردیبود داشت نگاهم م سادهیوا ظیبا اخم غل اوشیس

 ادیبه خودش ب اریکردم تا کام سرفه

 دستمو خوند  اوشیس

 خچالیاومد رفت سره  لکسیر یلیبگه خودش خ یزیچ اریکام نکهیاز ا قبل
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 میهست اوشمیش شد: چاکره داش سمتوجه حضور اریکام

 یکنیم یبود پارچ اب و گرفت رفت سمت اپن گفت: خوب کار خچالیسرش تو  اوشیس

 

 نگاه کردم یبه کام اوشیس کهیاز ت نگران

 نگفت یچیزدو ه یبهش برخوردرو پنهان کنه ؛ لبخند الک نکهیا کردیم یسع

 رفت! اوشمیس

 اومد میاس ام اس گوش نگید نگید یصدا

 مانتوم بیدرش اوردم از ج عیسر

 بود اوشیاس ام اس از طرف س ی

 !عیسر رونیبود: گمشو از اشپزخونه ب نوشته

 خودش فکر کرده؟ شهیپ یچ اروی نیا

 نداره ی: به شما ارتباطنوشتم

 یخودت خواست یداد: اوک جواب

 جواب ندادم گهیدهنمو قورت دادمو د اب

 دمیکش قینفس عم ی

 میکرد رونیجونو ب یتو اشپزخونه و پر میختیناهار همه دخترا ر بعد

 !کنهیداره کار م ینجوریتا اومده هم چارهیبسه زنه ب بابا

 میکردیخشکشون م میام با دستمال داشت یمنو ناز شستنیظرفارو م یو هست دایو
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به  یبزن یببرمنو  لیموبا نیلحظه ا ی شهیم زمیانگار زنشم بلند گفتم: ترنم؟ عز مانهیصم یلیاومد خ اوشیس هوی که

 ارمیشارژ؟ شارژر خودمو فراموش کردم ب

 کرددمم خی یگیم منو

 در گردش بود اوشیمنو س نینگاهش ب نینازن

 نگاهم کرد یخاص جوری

 من شارژرم خرابه متاسفم اوشیگفتم: اقا س عینداشتم سر جایقضاوت ب طاقت

 یزدو گفت: اوک دونستمیم شویپوزخند که فقط من معن ی

 !رفت

 نیکنجکاوه نازن یاز نگاها دادیبهم دست م یکرده بودم ، احساس بد هول

 نگفتم  یزیچ

 انگار فکرش مشغول شده بود نینازن

 مورد راجبه منه بخت برگشته! یافکاره ب از

 اوردمین طاقت

 رونیزدم ب الیول کردمو با بغض از و ویچ همه

 

 ایلب در رفتم

 منه! قیرف نیبهتر نینازن ایخدا

 یدونیکه خوب م خودت

 دیترک بغضم



 تهراندبای گو

 
204 

 

 اوشیزنگ زدم به س هیدر اوردم با گر مویگوش

 بوق ، دو بوق ، سه بوق ی

 برداااار یلعنت

 چقدر زنگ خورد  دونمینم

 شنومیبالخره بوق اخر برداشت: م یول

 ه؟شک کرده باش نیکه ممکنه نازن یفهمینم ؟یفهمیهان؟ نم یبود که کرد یچه حرکت نیقورت دادمو گفتم: ا مویگر

 بفهمه دیگفت: بالخره که با لکسیر یلیخ

 شم؟؟؟یبهت گفتم؟ گفتم زنت م یبفهمه؟ من مگه چ وووویچ ووووووو؟یگفتم: چ غیج با

 صداتو بشنوم خوامیگفت: نم یعصب

 کرد قطع

 !یراحت نیهم به

 ام شانس ندارم یعشقو عاشق تو

 !کنهیاقا منو ادم حسابمم نم نیاونوقت ا دهیبراش جونم م شهیعاشقشون م یکی ملت

 کناره ساحل زانوهامم بغل کردم نشستم

 وونه؟ی+د

 بود نینازن یصدا

 حوصله گفتم: به گوشم یب

 هو؟یاومد نشست کنارم : چت شد  دیخند

 بغض نگاهش کردم با
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 بود  نیبرام نازن چقدر

 نی: نازنگفتم

 لبخند مهربون گفت : جونم؟ با

 ینیبرام نازن یلیتو خ نینازن-

 بگم یزیچ یبهت  شهیم ق؟یدستشو انداخت رو گردنم گفت: رف دیخند

 زمیبگو عز-

 راجب تو بکنه ییکارا ی خوادیم اوشیس نکهینگاه کردو گفت: مثل ا ایبه در یناراحت با

 خادیک م یکه دورو  برشن شخص بعد یاون همه زنو دختر نیب دیشا دونمیدهنمو قورت دادم ادامه داد: چم اب

فقط  ویزد ازش ناراحت نش یهر حرکت خامیازت م ی....ولهیزیابرور هیمن ما یبرا نی.....اییبشه تو کیبهش نزد

 نیهم یبگزر

 

 دمیکش یاز سره اسودگ قینفس عم ی

 کرده! یجیواسه خودش ه یمدل نیموضوع رو ا نیا نیشکرت که نازن ایاروم شدم ، خدا کمی

 نگاه کردم نینازن یچشما تو

 زمینباش عز یچیلبخند اروم زدمو گفتم: نگران ه ی

 لبخند زد اونم

 +بچه هااااا

 با خنده گفت: جووون؟ نینازن

 نایکنیعشق م یی+خوب تنها
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 نجایا ای: خب توام بگفتم

 با لبخند اومد نشست کنارمون دهیسپ

 ادیم ایدن یک ین یگفت: ن نینازن

 گهیماه د ۴با لبخند دست گذاشت رو شکمشو گفت:  دهیسپ

 دختر ایلبخند زد گفت: پسره  نینازن

 یپسره کاکل زر یبا زوق گفت:  دهیسپ

 ززززززمیعز یییییی: اخیناز

 عشق خالشه-

 ی: بله پس چدهیسپ

 توروخدا نزن منو یچیه-

 ه؟یگفت: اسمش چ دیخند یناز

 اسمش عشقه- 

 خفشو قهید ی: تو یناز

 ستیمعلوم ن دونمیگفت: واال نم دیخند دیسپ

 رسنینم جهیاخرم به نت کننیموضوع فکر م نیبه ا ننیشیاحسان شبا تا صبح م نویا-

 ؟ی: اِ جدیناز

 جانه تو-

 ه؟یباشه چ یکه دوست دار ی: حاال اون اسمیناز

 لیسه  میبزار دیلبخند زد گفت: شا دهیسپ
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پسره موفق  ی دوارمیحال خودشو کنترل کردو گفت: اها....ام نیبا ا یرنگ غم گرفت ول یرو صورت ناز لبخند

 درهمه موارد بشه!

 دلم زی: ممنونم عزدهیسپ

 م؟یبر یاینم دهیاحسان صدا زد: سپ هوی

 : اومدمم اومدمدهیسپ

 کجا؟ دیسپ-

 میزنیم یدور ی میری: مدهیسپ

 چشمک گفتم: اهاااا عشق و حال دونفر باشععع با

 ددددیگفت: خوش بگزرههه شد دهیاروم زد رو بازمو رو به سپ یناز

 اصن میبر دیدوتاتون پاش ای: دخدهیسپ

 زمیعز نویا یگفت: ولش کن حرفا دیخند یناز

 یییاوک یییچشمک زد گفت: اوک دهیسپ

 باااش یپسر مراقب مامان یبلند شد دوتا اروم زدم به شکمشو گفتم: اها یوقت

 پسر بچرو در اوردو گفت: چشممم خالههه ترنم یصدا دهیسپ

 آ قربون تو پسر-

 یبا لبخند گفت: بوس بوس با دهیسپ

 شدنو رفتن نیتا رفت سوار ماش میبا خنده تماشاش کرد مام

 

 نمیبتونم صورت بچشو بب شدی، کاش م یهع-
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 رانیا میگردیدو سه روز برم یباهم  یاومد همگ ایمطمئن باش! اگه بچش به دن شینیبی+م

 ؟یجد-

 +اره

 پس ولیا-

 ؟ی+تر

 به چشماش کردم گفتم: جونم نگاه

 ، دلم تنگ شده   یدونی+م

 ؟یچ یواسه -

 ....صداتانومی+واسه تهران....خونمون....اتاقم....پ

 یگفتیگفتم: خب زودتر مزدم لبخند

 +پس بخون تا دلم واشه

 سازت آرش یخسته  یدوختمو خوندم: کو صدا ایب در قمویعم نگاهه

 آرش دارتیدرد ب ینوا کو

 گرفتن عشقتو از قلبت امروز

 قلبت رهیز شیروشنه ات گهید روز

 قلبت... ریز شهیروشنه ات گهید روزه

 خدا هست یعشقتو گرفتن.... اگه

 خدا هست یقلبتو شکستن.... اگه

 اون باال هست گهید ارهی ی دونممیم
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 که بست ییعهدا شکنهیبا من نم که

..... 

 خسته سازت ارش یصدا کو

 ارش دارتیدرد ب ینوا کو

 گرفتن عشقتو از قلبت امروز

 قلبت ریز شهیروشنه ات گهید روزه

 خدا هست یعشقتو گرفتن .... اگه

 خدا هست یقلبتو شکستن.... اگه

 اون باال هست گهید ارهی ی دونمممیم

 که بست.... ییعهدا کشنهیبا من نم که

 

 لبخند گفتم: تموم شد با

 تو چرا انقدر صدات سوز داره یبغض کرده گفت: لعنت نینازن

 واال دونمی: چمگفتم

 یدار یقشنگ ی+صدا

 بود سادهیکه با فاصله پشتمون وا اوشیسمت س میدرجه چرخوند ۱۸۰همزمان سرامونو  یناز منو

 دهنمو قورت دادم گفتم: ممنونم اب

 ؟یریم یقیگفت: کالس موس ایشد به در رهیجلوتر خ اومد

 کردم گفتم: نه نینگاه به نازن ی



 تهراندبای گو

 
210 

 

 ؟یبر ی: دوست دارگفت

 : نه!گفتم

 لحظه خندش گرفت ی نینازن

 اروم زدم بپاش تا ببندع یکی

 اوشیس یوسطشو گفت: راست دیبا جفتک پر نیکه نازن شدیداشت حکم فرما م  سکوت

 یسرشو برگردوند سمت ناز اوشیس

 شد؟یچ یبود نیماش ی: اون دختره خوشگله همون که باهاش تویناز

 مونده تو گِل یچ نیخودش ع ینگِنه ولمَ یمنو گذاشته ال الشیبخ اوشیحاااال کردم با حرفش! س یلیخ

 کندس! جانه خودم یکه پوسته ناز دیفهم شدیتو عمق چشماش م ینگاهه ظاهرا اروم کرد ول ی اوشیس

 ندارم ، همون شب همسرش اومد بردش یازش خبر گهیهمکار بود منم د ی: اون فقط اوشیس

 پلکهیبا زنه شوهر دار م یشت! حاج اوه

 نزد یحرف نینازن 

 شد دایپ یسرو کله هست هویگذشت که  ینجوریهم ییا قهیدق چند

 هینظر تو چ رونیب میبر گنیجان ، بچها م اوشیگفت: س اوشیعشوه رو به س با

 گفت:خوبه یسرشو برگردوند سمت هست اوشیس

 حاال؟ میگفت: اخجون کجا قراره بر نینازن

 ی میبر میخایم دایو ویجانو عل اوشی.....منو سگهید یجا یبرن  خوانیم ررضایام ارویبا چشم غره جواب داد: کام 

   گهید یجا

 میریم یکام ررضایبا اممنو ترنم نیگفت: اها خب پس بر یناز
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 الیرفت سمت و عیبعد سر کشهیداره واسمون خطو نشون م دیفهم شدیکرد که تو عمق چشاش م ینگاه ی اوشیس

 ام دنبالش رفت! یهست

 

 منم دختررررتم داوش خونه خودت تو رگامه یاووووشی: اگهههه تو سنینازن

 اسکال نجات بده نیمنو ا دست ا ایگفتم : خدا یشوخ به

 خنده ریز میزد باهم

 جذابه! خخخخ نویدلنش یلیخ اوشیمثل س یخودخواه و مغرور یاز ادما یریحالم خوب شده بود ....حالگ یلیخ

 هم دوام نداشت! ییا هیما ثان یخوش نیا متاسفانه

 میبزن یدور ی میبر دی، ترنم خانوم پاش نی: نازنررضایام

 میدیپاش ییدوتا

 کجاست؟ یپس کام-

 نشون بده  رگاهیبه چنتا تعم نشویرفته ماش نکهیمثل ا دونمی: نم ررضایام

 اها-

 دمیخندیم گفتیاگه بود چرتو پرت م یدپرس شدم....کام کمی راستش

 کنارمون سبز شد اوشیس نیماش هویبودم که  سادهیتو فکر وا رونیح نجوریهم

 تنها و راحت باشن گهیدوتا باهم د نی، بزار ا ایرو به من گفت: ترنم تو با من ب رونیاورد ب شهیسرشو از ش اوشیس

 پس؟ شدیچ ن؟یبر نایا یبا هست نیخواستیمن جواب داد: مگه شما نم یجا نینازن

 که نرفتم ینیبیگفت: م روزیپ شخندیبا ن اوشیس
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 میاز طرف شدیبهم عذاب م دمویدینم یفرد اضاف یخودمو جز  رفتمیم نایا یبود.....اخه اگه با ناز حرکت زده یبدجور

 امیبزنه گفتم: باشه پس من باشما م یحرف نینازن نکهیرو بشکونم پس قبل از ا ررضایذوق ام ومدیدلم ن

 با تعجب نگام کرد یناز

 ارمیم نویماش رمی: پس من مررضایام

 رفت ریام

 وونه؟ید یگیمیچ یفهمیاومد جلومو اروم گفت: م یناز

 پس نگران نباش، منم مراقب خودم هستم میهست یرفتن گهیچشماش نگاه کردمو گفتم: ما هفته د تو

 بشکونم رویدله ام ومدیطاقت گفتم: بخدا دلم ن یکه ب کردیهمونجور داشت نگاهم م هنوز

 زنگ بزنشد بهم یباشه ، پس هرچ گفت: نیانگار متوجه حسو حالم شد واسه هم نینازن

 یاوک-

 ، خودش از قبل در جلورو واسم واکرده بود اوشیس نیسمت ماش رفتم

 نشستم

 گوش زد کنم؟ ویزیبا تحکم گفت: الزمه چ نیرو به نازن اوشیس

 حوصله جواب داد : نه یب نینازن

 : خوبهاوشیس

 

 خالصه

 میراه افتاد یشدو همگ ریام نیسوار ماش یناز

 گارد گرفته؟ ینطوریکه ا یگفت نیبه نازن یسکوتو شکستو گفت :چ اوشیراه س تو
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 شناسهینگفتم اون خودش بهتر از همه تورو م یزیبهش نگاه کنم جواب دادم: من چ نکهیا بدون

 تک خنده زد ی

 وفتهیتا اصال نگاهم بهش ن نیماش شعیسرمو دوختم به ش من

 هیکارش چ اریشدو گفت: کام یصداش جد هوی

 دونمیگفتم: نم قاطع

 نه؟یشیتهران م ی+کجا

 پاسداران-

 +گردنت درد نگرفت؟

 رینخ-

 م؟یچونیبپ نویو نازن ررضایام میتونیم یگفت: خب بنظرت چجور دویکش قیعم نفس

 سرمو چرخوندم سمتش عیسر

 البد! ی، گفتم گَردن درد گرفت ی+چه عجب سرتو برگردوند

 االن؟ یگفت یچ-

 ، به تو مربوط نبود اصال یچیهزد گفت:  میلبخند مال ی

 ااینکن نکارویا وقتی-

 گزرهیبهشون خوش م شتریاون دوتا بدون ما ب زم؟یخنده اروم گفت: چرا عز با

 غول نینجاتم بده از دست ا ایخدا

 در اوردم بمیاز ج مویگوش

 دادمیخبر م نیبه نازن دیبا
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 دست من باشه بهتره نیگفت: ا دشویاز دستم کش ویگوش هویکه  دادمیبهش اس م داشتم

 کنن؟یخودشون م شیپ یزشته حاال چه فکر ؟یشد وونهید-

 ویخندیقش قش م ویاریکناره کام یبکنن....چطور وقت خوادیدلشون م یبزار هر فکر یگفت: بس کن لعنت تیعصبان با

 کنن؟؟؟؟؟یراجبت فکر م یچ هیکه بق ستیواست مهم ن یکنیباهاش پچ پچ م

 

 زهیریبهم م یبشه بدترههه همه چ ی! اگه عصبنمکیترنم خواهش م خفشوووو

 ارهیببرتت بال سرت ب دیشا اصال

 نگفتم یچیخون گرفتمو ه خفه

 ابونیخ یتو  دیچیپ عیپاشو گذاشت رو پدال گاز و سر هوی

 گهید یفرع ابونیخ یتو  دیچیپ ابونیخ یوسطا میدیرس عیگاز داد تا سر انقدر

 !چوندینشد! آخرش کاره خودشو کرد. اونارو پ دایپ ررضایام نیاز ماش یاثر گهیانقدر دور زد که د خالصه

 زنگ خورد میگوش قهیدق کی بعد

 کتش در اورد بیج از

 میگردی.......نگران ترنم نباش شب برمن؟ینازن هیداد: چ جواب

 خاموش کرد کال ممیقطع کرد گوش بعد

 ظهر بود تازه ۳خدا خودت کمکم کن! ساعت  ای

 

 سوندیقشنگ وا یجا ی نویساعت بعد ماش مین

 میدیشو رس ادهی+پ
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 شدم . ادهیاسترس پ با

 ییچه منظره ا اووووووف

 میکوه خوشگل بود ی یباال

 پامون بود ریمازندران انگار ز یجنگال کل

 گفت: قشنگه نه؟ سادیقفل کردو اومد کنارم وا نویماش اوشیس

 ییییلیخ-

 واسه خودش روشن کرد گاریس ی

 ؟یدیبه من م میکیذوق گفتم:  با

 ؟یکشیم گاری+مگه س

 بکشم  خامیم-

 یدیم سی+البد بعدشم سرو

 داشت یحرفش بهم برخورد با اخم گفتم: چه ربط از

 که دوره من بودن همشون هر**زه بودن ییگاریس ی+دخترا

 مونده بود بهم بگن ج**ه نمیکردم بابا هم غلط

 م؟ینیبش نجای: همگفتم

 میتا اونجا قدم بزن ایه خونس بقهو ی+نه جلوتر 

 ییا گهید زیو رو به هرچ یرو ادهیحال پ نیبا ا یول میعالم راه بر ی دینبود فکر کنم با ییقهوه خونه ا چیه دمید تو

 ،گفتم: باشه دادمیم حیترج
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 به قدم زدن میکرد شروع

 

 اوشیرو شکستمو گفتم : س نمونیب سکوت

 گفت :جانم میمال

 همه من؟! نیا نی، گفتم: چرا ب اوردمیخودم ن یتکون خورد! به رو نمیتو س یزیچ هیکردم  حس

 کردمیادم حساب نم ویزن چیبهم کردو گفت: اگه دست خودم بود که ه قینگاهه نسبتا عم ی

 گفتم: چرا مگه زنا چشونه؟اخم با

 نیفیهَر*زه ها بودم که بنظرم موجودات کث نیاز بس ب دونمی+نم

 ؟یکردیم یپاکدامن جیاونا ترو نیت باها اونوقت تو خود-

 کردمیگفت: نه منم استفاده م دیخند

 !فنیمثل توام کث ییبنظرم مردا-

 نگفت انگار بهش برخورد... یزیچ

 ؟یوقت ازدواج نکرد چیگفتم: چرا ه چوندمیپ بحثو

 ای...رونیبزنم از خونه ب ۳که ممکنه شبا ساعت  هیزنو توش راه بدم....کارم جور ینبود که بتونم  یمن طور ی+ زندگ

 نشه دامیدو سه روز کال پ ایتازه برگردم خونه.....

 ؟یسادیگفت: چرا وا سادیجلوتر وا  کمی.....سادمیوا

 درسته؟ ییکله گنده ا هیقاچاقچ یجلوش....تو چشماش نگاه کردمو گفتم: تو  رفتم

 ؟یگرفتو با اخم گفت: خب که چ گارشیپک از س ی

 !شدیالزم م ییکه ادم همون لحظه دستشو شدیسگدار م کردیماخم یسبزش وقت یچشما انقدر
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 ؟؟یدوسم دار یدیفهم ی: از کگفتم

 تر شد میمال اخمش

 باز شد میکه پات به زندگ شیسال پ ۴گفت: از همون  دیکش قینفس عم ی

 سالم بود ۱۸اون موقع من فقط -

....هم یبچه بود یلیسمتت اما خ امیکردم که ب نویسالم بود همون لحظه فکر ا ۳۳پک گرفتو گفت: منم  ی دوباره

 ....ممکن بود بهش ضربه وارد شه!نی....هم نازنتو.

 .شهیاالنم وارد م کنهیم یخب چه فرق-

 

 !ستیمربوط به من ن نیامور نازن گهیبه بعدش د نیچون از شهی+نه نم

 ؟هیپس مربوط به ک-

 راهمون جدا شده بایتقر گهی....دررضای+شوهرش ام

 ....نگاهمو دوختم به جادهدمیکش قینفس عم ی

 !نطوریدوباره شروع کرد قدم زدن منم هم اوشیس

 

 ریاونم انقدر د یدوسم دار یبهم بگ یگرفت میگفتم: چرا؟....چرا تصم دوباره

 ه!ش دایپ گهیکره خر د یممکنه سرو کله  ویبزرگ شد دمیکارو هزارتا مشکل بودم که نفهم ریداد: انقدر درگ جواب

 بود گرفتهخندم

نره  ادمی؛ تازه بهم تلنگر وارد شد که  دیگفت با چندتا پسر برگتش اینگام کردو گفت: اون شب که ثر یمهربون با

 پَرِت نداده ؛ بهت بگم یگرفتم تا کس می! پس  تصمیاز دستم بپر هویممکنه 
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 لبخند محو منظره رو نگاه کردم ینگفتم.....با  یزیچ

 ؟ هیچ اریکام نی: داستانه اگفت

 نداره یداستان چیه یکام-

 یریگیکه انقدر زود باهاش گرم م هی+چجور

 کننیهمرو به سمت خودشون جذب م شهیشادو سرزنده هم یادما-

 کننیهمرو از خودشون دور م شهیخشکو خشنم هم یگفت : ادما یتلخ با

 

 نگفتم....فقط نگاهش کردم یزیچ

 گم؟یلبخند گفت: درست م با

 دیروبه رو نگاه کردمو گفتم: شا به

 : پس چرادیپرس دوباره

 ؟یچرا چ-

 ستم؟یمگه من خشکو خشن ن شن؟یدخترا جذبم م عیسر شمیم یمهمون ی+چرا تا وارد 

 عشقم اونا همه احمقن رینگ ی)جد

 (خخخخخخخخخ

 شنیم افتیجواب دادم : چون اونا جذب ق یجد

 ؟؟یشیمن نم افهیکردو گفت: پس چرا تو جذب ق زیر چشماشو

 قم؟یرف ی....که بشم زن بابایبشم که چ افتیاخم جواب دادم : جذب ق با
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 هم......قد من تا سر شونه هاش بود یروبه رو قای....دقسادمی......منم واسادیوا

 بچه بغلم باشه؟ هی  میتو نوجوون دیکه با هیلحن اروم گفت : گناهه من چ یبود با  یخنث چشماش

 م؟یدار یچند سال تفاوت سن یدونیم-

 

همه فکر  رمیمن چند سالمه.....هرجا م فهمهیاگه ندونه نم یکس یدونیهمش بهانس خودت م نای+بس کن ترنم ا

منو  یخوایم ینجوریشن.....اونوقت تو ا قیبا من رف خوانیم کترنمیکه از تو کوچ یی.....دخترانمیبرادر نازن کننیم

 ؟یچونیبپ

 

 سالش باشه! ۲۵فوقِ فوقش  دیگیم دینیرو بب اوشی؛ شما اگه س گفتیبگم! درستم م یچ دونستمینم گهید

 مونده بود.تو ذهنم یزیچ ی فقط

 میدیوحشت داشتمو هرشب کابوسشو م دنشیاز پرس دیکه شا یزیچ ی

 دمیپرسیم دیبا یول

 دادمینجات م االتیخودمو از بند همه خ دیبا

 گفتم: تو..... اروم

 صورتم یدرست روبه رو نییاورد پا سرشو

 دهنمو قورت دادم اب

 شنومی: بگو مگفت

 ؟یبودم گفتم: تو.....تو هاشمو کشت شیسبز وحش یتو چشما رهیکه خ همونجور
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 خوردینگاهم کرد.......کم کم ابروهاش داشت گره م رهیخ

 نه ظیاخم غل اما

 کردینگاهم م فقط

 ......ترس ورم داشته بوددیکوبیممحکمنمیس

 اون کاره من بوده؟! یکنیگفت: چرا فکر م زیاخم ر با

 جرات گرفتم کمی انگار

 

 سپر کردمو گفتم:  نمویس

که دو سه بار اسم  دمیکه خونتون بودم شن می....وقتارهیتو جنس م یکه هاشم برا دونستمیچون من از همون اولم م-

باهام  یکار نیمن به خونه تو پناه اوردم واسه هم دونستیچون م دیترسیم یبود....ول یروان دی......حمیهاشمو اورد

 کهنیبکنه.......تا ا یکنارم بود جرات نداشت کار نیاما چون نازن کنهیم بمیتعق دمیفهمیاوقات م ینداشت.......گاه

 که بهش یکه هاشم کشته شده چون انگار با کس گهیو م زنهیبهم زنگ م هیمامانم با گر شیماهه پ کیبه  کینزد

ز ا شتریپدرش کشته شده ب یاز وقت دیچرا حم یهمه احتماالته ول نایدعوا و جروبحثش شده......ا فروختهیجنس م

 نیدست از سرم برداشته باشه اما دو سه بار از پنجره اتاق نازن دیبا گهید نکهیدنبال منه؟....با ا گذشته

 یهمراهم نبود ول نینازن نکهیچرا با ا ؟یدوسم دار یگیمچرا االن بهم یاحتماالته......ول نای.....اگمی.....بازم مدمشید

 چیه هگیو من از اون شب به بعد د یبهم نداد مویگوش یزد کتکمدنبالم؟چرا اونشب که  یفرستیم نیبازم دو تا ماش

 که به قاتل نیبخاطر ا دیکه ممکنه حم یدیکه خودتم فهم ستین نیبه خاطر ا ناینداشتم؟....همه ا دیاز حم یامیپ

 ارهیسرم ب ییبال یپدرش پناه اوردم 

 کوچولو  نیافر نیکرد.....برام به تمسخر دست زدو گفت: افر   یخنده الک ی زیبا همون اخم ر اوشیس

 گفتم: خودتو مسخره کن تیعصبان با

 شد دوباره برگشت سمتم یجد

 ، درست مقابل صورتم نییسرشو اورد پا دوباره
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 !زدیجاده سگ پر نم نیکه تو ا خداروشکر

 یخانوم یانقدر باهوش باش کردمی: فکر نمگفت

 گفتم: جواب منو بده یجد

 کرده! نکارویا یک دونمیگفت: من نکشتمش ؛ اما م یجد

 بهم ندادو محکم لب*اشو گذاشت رو لب*م ویکارچیاجازه ه بعد

 !باختمیدا*غ و گر*م بود که داشتم خودمو م انقدر

 با فشار هولش دادم عقب! نشویشدم شده بودم دستامو گذاشتم رو س شکه

 ؟؟یکرد کاااااریگفتم: احمق چ غیج با

 

وار با  دیبا لحن تهد یتونی.....پس فکر نکن مکنمیترنم من هر کار دلم بخواد م ینیبیزل زد به چشمامو گفت: م یعصب

 یمن صحبت کن

 ششششیلبامو پاک کردم و گفتم: ا انمیاست با

 گفت: جووو*وون یو خ*مار طنتیش با

 با چشم غره ازش گرفتم! نگاهمو

 روشن کرد واسه خودشو شروع کرد به راه افتادن. گاریس ی

 .رسمینم یچیتهش به ه دونمیبُدوام فرار کنم اما م خواستیدلم م یلیخ

 اروم کنارش به راه افتادم یلیمنم خ پس

 کیسفره خونه ش یبه  میدیرس نکهیراه به سکوت گذشت تا ا هیبق

 بودن یخال  هیبود اما به جز دو سه تا تخت بق بزرگ
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 معلوم بود رونیب عتیبودو طب ییا شهیبزرگ ش واریکه کنارش د مینشست یرو تخت میرفت اوشیس با

 جذااااابو خوشگل بود یلیخ

 حرفا بود! نیآر تر از ا یاما اون ب دمیکشیجالت مخ اوشیاز س کمی

 اورد ونیپسره واسمون قل ی

  امیزنگ خورد....بلند شد گفت: االن م شیگوش اوشیس

 رونیاز سفره خونه رفت ب بعد

 دو سه تا مرد سن دار گهید یکیدختر پسر نشسته بودن.....سره  پیاک یتخت  ی سره

 پسر بودن پیام اک گهیتخت د هی

 بودن دنیکش ونیمشغول قل همشون

 اومد! قهیبعد پنج دق اوشیس

 صاف کناره من نشست!!! اومد

 ینشست نجایچرا ا گهیخودت د ی: اعع برو سر جاگفتم

 بهتره وشیو نجایداده بودمو گفت: ا هیکه بهش تک ییا یانداخت رو پشت دستشو

 کوفت یا

 در گوشم گفت: واسه تو که بد نشد رونویداد ب ونویقل دوده

 ؟یچ-

 +مرگ هاشم

 ؟یکنن چ تشیاذ ایکنن  رونیاگه پسراش مادرمو ب یجهت نه....ول یاز -

 کنه؟ یتهران با ما زندگ ادیمامانت ب ستی+مگه قرار ن
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 بحث شم نیا واردخواستمینم

 رام شدم کمیفکر کنه  اوشیس بزار

 قراره اخره هفته برم! منکه

 بازار؟ میبر نجایا ذوق گفتم: بعده اکردم بحثو عوض کنم سرمو برگردوندم سمتشو ب یسع

 زمینگاهه مشکوک بهم کردو گفت: باشه عز ی

 

 انمهریار نیلیا_تهران یگودبا

 [نی]نازن

 کرده؟ نکارویا اوشیچرا س فهممی: من نمررضایام

 میمنو تو راحت باش  خاستهیو خجالت زده گفتم: م درمونده

 .....خب تو چرا اعصابت خورده؟دی+شا

 ترنم  یزشت شد جلو کمیخب....خب.....-

 داشته یتیچه ن گهیخودش بهش م اوشیلبخند گرم زدو گفت: نه بابا س ی ریام

 ....خداکنهدونمینم-

 فکر نکن زایچ نیبه ا ادیرو بخور ز وهی+حاال ابم

 دمیند لویوقت بود سه یلیخ

 کنمیم یاحساس راحت یلیخ ررضایکناره ام اما

 الیخ یراحت

 دهیبه من احساس عذاب وجدان م دایشد اشیداره.....مهربون یخاص ارامش
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 کم کنه مویبهم داشت یاز بچگ لیکه منو سه ینتونسته عشق نایهمه ا یول

 پوووووف

 ظهر تاحاال استرس ترنمو دارم از

 کنه؟؟؟؟ تشیاذ اوشیس نکنه

 بگزرون ریامروزو بخ اااااااایخدا

 بگم؟ یکجان چ اوشیبپرسن ترنمو س هی......اگه بق الیبرگردم و ترسمیم راستش

 نه رویبق یول چونمیبپ رویام تونستم

داره رو به  یهمه چ ستویافتاب ن گهی.....هوا روشنه اما دمیشاپ نشست یرضا تو کاف ریو منو ام مهیو ن ۷ ساعت

 رهیم یکیتار

 تهران هر طور شده! گردمیبرم فردا

 دورشه تا آبروم جلوش نرفته! اوشیاز س دیبا ترنم

 حفظ کن قمویرف ایخدا

 منه! ریببخش ترنم....همش تقص منو

 

 ]ترنم[

 ترسمیمن م اوشیترس گفتم: س با

 نجامیشد دستمو گرفت گفت: نترس من ا کمینگفتو نزد یزیچ

 وحشتناک بود همش یلینفرم تو جاده نبود.....خ ی یشده بودو حت کی.....هوا تارمیگشتیسفره خونه بر م ازمیداشت

 خفتمون کنه! رونیدرختا بپره ب یاز ال یکینکنه  کردمیفکر م
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 که نگم براتون یجنو پر از

 ادیخوشم م یلیخوب  خ یهوا نیو سکوت و ا یکیگفت: از تار اوشیس

 ییا وونهیگفتم: خب تو د دیدهنم پر از

 پس مراقب حرفات باش! شهیتحمالم تموم م دناویناز کش نیروز ا یخنده دستمو فشار دادو گفت: بالخره  با

 

 !کنهیم دیبود که با لبخند آدمو تهد نیکه داشت ا یاخالق هی اوشیس

 نیبه ماش میدیرس یرو ادهیپ کمیبعد  بالخره

 سوار شدم عیسر

 سوار شد اوشمیس

 روشن کردو گاز داد نویماش

 میوارد جاده شد رونویب میربع از جنگل ترسناک اومد ی بعد

 ششششششیاخ

 !میماله خودته فقط اوس کر یینکن! تنها شیوقت خال چیه یشهرو پر از دشمن کن ول ایخدا

 

 خالصه

 نیپمپ بنز میرفت

 شد رفت ادهیخاموش کرد پ نویماش اوشیس

 کردیم یطونیبودو داشت ش یبغل نیناز که تو ماش یدختر کوچولو یب شدم رهیخ منم

 بسته بود یخرگوش شوییخرما یموها
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 دست تکون دادم واسش

 با ذوق دست تکون داد اونم

 کوچولوشوووو یدستا ززززززمیعز یییییییاخ

 یمیخانواده بودن....چقدر خونگرمو صم ی شیپشت نیماش

 خوشبحالشون

 باز شد نیفکرا بودم که دره ماش نیهم تو

 گاز داد عیروشن کردو سر نویماش اوشیس

 پس بده مویگوشبهش بگم بزار

 دیرفت هوا : حمممممممممممم غممممیج دمیکه د یزیبرگردوندم سمتش و با چ سرمو

 

 ج**ه هیکردو گفت: هاا؟ چ یطانیش خنده

 دادیگااااز م وحشتناک

 کردمیترس سکترو زده بودم.....خشک شدن خونو تو رگام حس م از

 پس؟ شدیچ اوشیس

 اومد یدر نم نفسام

 دیلرزیوحشتناک م پاهام

 ان گذشته بود!چقدر از زم دونمینم

 خلوت ابونیخ یتو  دیچیپ محکم

 خاموش کرد نویماش سادیوا ابونیخ یوسطا
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 بگم خشکم زده بود دروغ نگفتم اگه

 پاهام لمس نداشت اصال

 رفتکه درد بازوم تا مغزو استخونم یجور رونیب دیکش نیمنو از ماش محکم

 دار اطیخونه ح یسمت  میرفت

 فرستاد تو خودشم اومدو درو بست عیبازکردو منو سر درو

 بود سادهیقلبم وا ارهیسرم ب ییچه بال خوادیم نکهیفکر ا از

 کشمیخودمو م یبه جون مامانم اگه دست بهم بزن دینگاه کردمو گفتم: حم فشیکث یلرزون به چشما یصدا با

 یکردی**** حال م کهیگفت: خوب با مرت هیخنده کر با

 دوستمه ی: خفشو احمق اون باباگفتم

 اطیکه پرت شدم کف ح یزد دره گوشم....جور محکم

 

 ؟یکنیم ییچه غلطا یدار دونهیدوستت؟ دوستت م یدر اورد پرت کرد سمتم گفت: اعع بابا بشیعکس از ج ی

 یها بود دهیافتاب مهتاب ند نیاز یما که بود یطرفا

 تو پهلوم  دیگفتو محکم با پاهاش کوب نویا

 زدمممممم غیتموم وجوووودم ج با

 بودم دهیچیدرد به خودم پ از

 هیچ نمیسمت خودم تا بب دمیتمام دردام باز دستامو دراز کردم سمت عکسو کش با

 ختیر هویقلبم از ترس  دمیکه د یعکس با

 صحنه ظهره همون
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 هوا اونکارو کرد یب اوشیموقع که س همون

 میکنیم نکارویا میعکس انگار با شوق دار نیتو ا منتها

 کردم زشیر زیعکسو پارش کردم.....ر عیسر

پارش  یتونیروهم م رسهیدست دخترش م کهیاون نمی.....ببیخنده ترسناک کردو گفت: اونو پارش کرد ی دیحم

 ؟یکن

 براش؟ یتو که اون عکسو نفرستاد یزدم: عوووووووووض غیج

 شد روم گفت: چرا نفرستم ها؟ خم

 د سمت خونهکند بر نیبازوهامو گرفتو منو از زم هوی بعد

 کردمیشدن استخون بازومو حس م خورد

 دهیبرام به اخر رس ایدن کردمیبرام مهم نبود حس م یچیه اما

 ؟؟؟؟یباشه چ دهیاون عکسو د نینازن اگه

 داغون تر بود رونشیتو خونه......توش از ب میرفت

 .زدی؛ قلبم از ترس تند تند م واریدادم به د هیبا ترس از جام بلند شدم تک عیمنو پرت کرد ؛ سر دوباره

 .کردمینگاه م دیحم یبودمو فقط به کارا سادهیواسم سخت شده بود ، وا دنیکش نفس

 مش.ر*وب اوردو با خنده گفت:  یبطر یاتاق  یاز تو  رفت

 !ایاون دن فرستمتینگهت داشته بعد م اوشیکه س یهست یچ نمیاول بب-

 خنده رهیگفتو قش قش زد ز نویا

 مشفرسیبعد م رسمیسمت اون دختره به خدمت اونم م رمی......بعد توام مدمیشا یداد گفت: البته اگه خوب باش ادامه

 ...امتیسفر ق
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 !گفتیم خوردیگاو مش*روبو م نیکه داشت ع یوقت اتویچرند نیا همه

 هیبود از گر سهیخ سهیخ صورتم

 شه؟یامشب تموم م نینحس من هم یتموم زندگ یعنی ایخدا

 ؟یدیمنو افر یقرار بود تموم شه واسه چ ینجوریاگه ا اصال

 ...نمتیبار بب نیواسه اخر کردمیکاش  وقت م مامان

 مش.ر*وب از دستش افتاد شهیبهم کرد ، ش یترسناک نگاهه

 تلو خوران اومد سمتم تلو

 

 رفتیم یاهیچشمام س 

 کردم... یخداحافظ میزندگ با

 ، قفل مردمک چشمام بود... دیحم یچشما 

 گلوله تفنگ بلند شد. کیشل یصدا یصدا هوی... که ، کیاومد نزد یآروم آروم م داشت

 گوشامو گرفتم... عیسر دمویکش یوحشتناک غیج

 نگاه کردم. دیبه حم یچشم ریز آروم

 شد! داریپد اوشیشد و قامت س نیپخش بر زم هوی

 

 خوشحال نشده بودم دنشیتو عمرم انقدر از د تاحاال

 

 کردم هیگرتونستمیتا م نشیخودمو پرت کردم بغ*لشو سرمو گذاشتم رو س تمیوضع الیخیب
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 فرشته ولم کنه نیا خاستمیخدا اونو فرشته نجات من کرده بود.....نم انگار

 رفتیم کردمیولش م اگه

 ترسمیم ی....از همه چترستمیم من

 منو سفت تو ب*غلش گرفته بود اونم

 بدبخت شدم اوشیبه چشماش نگاه کردم گفتم: س رونویلرزونو هراسون از ب*غلش اومدم ب یصدا با

 

 کرد؟ تیداد زد: چرا مگه اون پدرسگ کار یعصب

نشونش  نیگفته به نازن ی*دیکه منو بوس ییاز همون لحظه ا اوشیلرزونو بغض گفتم: ازَمون عکس گرفته س یصدا با

 دمیم

 دادیبا ارامش گوش م یعصب اوشیس گفتمیم هینامفهوم با گر عویحرفارو سر نیا من

 : اون عکس االن کجاست؟گفت

 گ...گفت.....بازم...دا...داره یلکنت گفتم: پا....پارش کردم...و...ول با

 هیگر ریزدم ز بعد

 شدم تمیرفت مانتو شالمو اورد داد بهم منم تازه متوجه موقع اوشیس

 رفتم ب*غلش؟ ینجورینداشت اونوقت من ا دیاز حم یدست کم اوشمیس

 فکر لرز افتاد به تنم نیا از

 دمیمانتومو پوش عیسر

 صدا خفه کن داشت اوشیس تفنگ

 زد ریبه دوتا پاهاش ت دویباال سره حم رفت
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 از ترس رومو اونور کرده بودم من

 میگفت: بر شمویکارش تموم شد اومد پ یوقت

 ش؟ی:کشتگفتم

 کنترلش کرد گفت : نه یخندش گرفت ول طیکنم تو اون شرا فکر

 رونیب میاز خونه زد عیسر دویدستمو گرفت کش بعد

 

 برنداشته بود نیاز رو ماش چوییسو یاحمق حت دهیحم

 توش نبود ییا یمسکون یخونه  چیه ابونیکه اون خ خداروشکر

 سادیپارک وا ی یجلو اوشیس

 رفتم دستشو گرفتم عیشدم سر ادهیپ تا

 کرده بودم در حد مرگ وحشت

 پارک ییسمت دستشو میرفت باهم

 داخلو دست صورتمو شستم رفتم

 درست کردم تمویوضع

 ؟؟؟یخوایاز جونم م یگفت: چ رلبیچک کرد ز شویگوش اوشیس

 شده؟ی: چگفتم

 نیپاسخ از نازن یتا تماس ب ۱۰+

 دهیبه تنم افتاد با ترس گفتم: نکنه عکسارو د رعشه

 بهش فکر نکن گهیباشه؟ پس د نهیبینم وقتم چیه دهیاون عکسارو ند زمیشدو گفت: نه عز رهیبه چشمام خ اوشیس
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 ؟یتو از کجا مطمئن-

 نگیمبهم فهمنیعکسو داده باشه اونا م نیبه نازن یاگه کس دارنیلحظه ام چشم ازش بر نم یمن  یدستا ری+چون ز

 اروم شدم کمی

شام  میبر میخوای.......منو ترنم مگمیمیچ نیساکت باش گوش کن بب قهیدق ی: الو.......اه نیزنگ زد به نازن اوشیس

 فرستمی.........باشه هرجا رفتم ادرسو مال؟یو دی........مگه شما نرفت میبخور

 قطع کرد ویگوش بعد

 میشد نیگرفتو دوباره سوار ماش دستمو

 خودمو حفظ کنم نینازن یجلو دیحالم بهتر شده بود.....با کمی

 ستش برسهوقت نزار اون عکس د چیگفتم: ه اوشیبه س رو

 مطمئن باش زارمیلبخند ارامش بخش زدو گفت: نم یبود  یعصب نکهیا با

 بهم برگردوند مویروح حرفش

 باش نیگفتم: مراقب نازن دوباره

 باباش نی....عدهیدم تکون م یلیداره خ گهیپسره د نیخشن گفت: ا یصدا با

 !ستین یزیپش اوشیدر مقابل س دیکه حم خداروشکر

 روح یشده بود مثل  افمی.....قدر اوردم نهیا ی فمیتو ک از

 کنم  شیارا تونستمینم کردیم یرانندگ اوشیس یوقت

 سایجا پارک کرد گفتم: چند لحظه وا ی نویماش یوقت

 در اوردمو مشغول شدم شویلوازم ارا فمیتو ک از

 یکنیم کاریگفت: چ اوشیس



 تهراندبای گو

 
233 

 

 کنم شیارا خوامیم شدهیچ فهمهی، حتما م دهیترس افهیق نی: با اگفتم

 کردینگفتو فقط نگاهم م یزیچ اوشیس

 شدم شینگاهش مشغول ارا ینیسنگ ریز

 کننده که همرنگ پوستم بود زدم دیصورتمو کرم سف کل

 دمیصاف و با اندازه متوسط کش دهیخط چشم کش ی

 مهارت داشتم دنیخط چشم کش تو

 زدم ملیر کممی

 بندو بساطو نیچه وضعشه جمعش کن ا گهیبا تحکم گفت: بسه د اوشیلبمو در اوردمو که س رژ

 وا-

 ؟یکنیم شیارا یمدل نیکه خودتو ا یببرمت پارت خوامیگفت: مگه م تیعصبان با

بلندمو شونه  یدسته از موها یدر اوردمو  مویبیجمع کردم.....شونه تو ج شمویارا لیوسا یبا ناراحت نگفتمویچیه

 کردم

 ...خخخخخیالک یشدم الک ییمرتب کردم....عجب هلو شالمو

 تو اون موهاتو زیشده بر چتیپاپ ینجوریکه اون حرومزاده ا یکرد نکارارویزد تو ذوقمو گفت: هم اوشیس

 شالم ریحرف تموم موهامو کردم ز یانقدر سگ داشت که ب چشماش

 امشب تموم شه فقططط هووووف

 زیم یسمت  میرفت میسمت رستوران.....داخل شد میاومد کنارم دستشو گرفتمو باهم رفت اوشیس مویشد ادهیپ بعد

 میچهارنفره رو انتخاب کرد

 انیب ررضامیام نویتا نازن مینداد سفارش
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 ؟یکنینگاهم م ینجوریچرا ا هیشده بود بهم گفتم: چ رهیبا اخم خ اوشیس

 یکنیم شی+دفعه اخرت باشه ارا

 کنهیم شیارا نمیبچه ها گفتم: خب نازن نیع

 به شوهرش مربوطه گهی.بعدشم اون د....کنهی+خب غلط م

 تو چته؟؟؟؟ کنمیتحمل م ششویگفتم: صورته منه ، من دارم ارا تیعصبان با

 یدار ییکه چه چشما فهمهیم یهر سگ یکنیم شیارا یگفت: خب وقت یعصب اونم

 ذوق کردم کمیکرده بود.... فیازم تعر یمدل نیا ی....تاحاال کسنیینگفتم سرمو انداختم پا یزیچ

 روشن کرد گاریس یتو موهاشو بعد  دیدستشو کش کالفه

 

 اومدن سمت عیداخل رستوران شدنو سر ررضایاشفته  با ام افهیبا ق نیچقدر نازن دونمینم بعده

 ؟؟؟؟؟یتو خوبفورا نگران نشست کنارمو گفت: سالم نینازن

 کنه بعد گفتم: اره خوبم چطور؟ یابرو دار ررضایام یچشم غره رفتم تا جلو ی

 یچیگفت: ه دویکش قینفس عم ی نینازن

 سالااام یاقا ، همگ می: بگزرررضایام

 اروم شد کمیجو  مویجوابشو داد همه

لطف  شونیبعدشم که ا متونیچوندیپ نیواسه هم میمزاحم شما نش میگفت اوشیگفتم: منو اقا س یلکسیر نیع در

 کردن منو تا بازار رسوندن بعدم خودشون رفتن

شب شده زنگ  دمیکار داشتم بعدش د یسر یتمام گفت: منم  یلکسیر نیداشت و در ع یزیلبخند ر ی اوشیس

 نیکه همه موافقت کرد میرستوران بخور یزدم گفتم شامو تو 
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خانوم از ظهر  یناز نیا یول نیداشت یتِز نیهمچ یشما  دونستمیگفت: واال من م اوشیرو به س دویخند ررضایام

 تاحاال فکرش مشغوله

 شدن رهیبهم خ اوشیس نوینازن

 عادت دارن باکاراشون فکر منو مشغول کنن شونیگفت: البته ا یناز

 میزنیموضوع حرف م نیجواب داد: تهران درمورد ا یجد یلیخ اوشیس

 رام گفت: چشم یببع ی نیع نینازن

 بار یرفت؟؟؟؟ تازه  ادتیکه بهت زدو  ییکتکا وونهید کنه؟یقبول م اوشویس یتو سرش چرا انقدر زود حرفا خاک

 !خوردیغذا کتک م یمدت بجا یکه  چارهیب نیدردش مونده اونوقت نازن ینجوریزدت ا

 نیدادم به نازن حقو

 ن؟یسفارش داد یزی: خب چررضایام

 نیایشمام ب می: نه منتظر مونداوشیس

 میبخور کیشلیهمه قرار شد ش یریگ یبا را اخر

 

 گفتو رفت! یبه گارسون سفارشو داد اونم چشم اوشیس

 همه عادت دارن بهش چشم بگن! انگار

 الشیخیب

 گه؟یهفتس د نیاخر هم تونیشما مراسم نامزد ی: راستدمیپرس ررضایبا ذوق از ام 

 بعله اوشیکردو گفت: با اجازه اقا س ییتک خنده ا ررضایام

 ؟؟؟؟؟یبگ نویا یخوایخنده گفتم: سره سفره عقد م با
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 کنمیم نی: اره از االن دارم تمرررضایام

 اوشیخنده به جز س ریز میزد یهمگ بعد

 لبخند اکتفا کرد! یبه  که

 : خب مبارکه مبارکهگفتم

 میگرفتیجشنمونو باهم م یجنبدیگفت: ترنم توام اگه م طنتیبا ش ررضایام

 کرد زیاخم ر ی اوشیس

 ن؟یگفتم: چطور؟مگه خواستگار واسم سراغ دار یخنده مصنوع ی با

 بهم کرد که فقط من متوجهش شدم نگاهه غضبناک ی اوشیس

 کرده هااا ریگ شتیگلوش پ یبدجور اریما داش کام قیرف نی، ا گمیم هی:چون جمع خودمونررضایام

 هییپسر فوقولعاده ا اریدراره گفت: ارههههه واال منم موافقم کام اوشویحرص س نکهیواسه ا نینازن

ث ما بح ارنویغذاهارو ب قهیکرد که همون دق یکردو کار ی، خدا لطف رونیبحث بکشن ب نیکه ازبگم یزیچ یاومدم  تا

 تموم شه

 

 میشامو خورد یهمگ

 فکرش مشغول بود یحساب اوشیاما س دمیخندیم میکردیم یشوخ کمی ریو ام یشام منو ناز سر

 خوشم اومده اوشیس تیاز شخص یلیاز شمام نباشه......ته دلم خ یدروغ چرا....از خدا که پنهون ن راستش

 کنهیم فیاون ازم تعر یبرام جذابه وقت یلیخ نیا

 حواسش بهم هست!  ای

 باشه! نشیفکر نکنم ع یمثل اون باشه!....پووووف....ول تشیکه شخص یحتما بگرد دنبال ادم دیبا
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 نگاه کردم نیبرگردندم به نازن سرمو

 خوشرنگشو بسته بود! ییقهوه ا یچشما

 اون باشه هیشب دی، شا دمیود....منکه مادرشو ندنب اوشیس هیاصال شب نینازن

 !شدیتو خواب ناز م چقدر

 بود تو صورتش کنار زدم ختهیکه ر شوییخرما یدسته از موها یبا دستم  اروم

 رفته باشه! اوشیپوستش به س یدیسف دیشا

 کرد ررضایام نیکه بود منو سوار ماش ییبه هر بهانه ا نیشام نازن بعد

 خودش راه افتاد نینگفتو با ماش یزیچ اوشمیس

 اومد یکنارمون داشت م قایکه دق دمید اوشویس نیماش یاتفاق یلیگرفتمو خ نیاز نازن نگاهمو

 کردیتو فکره به جلو نگاه م یکه معلوم بود حساب قیاخم عم ی با

 دستشم رو فرمون بود ی

 

 میعقب نشسته بود نینازن منو

 خودش بود یتو حالو هوا ررضامیام

 سادنیپشت چراغ قرمز وا نایشما

 بود دیپرا ی اوشیس ینبود اما جلو ینیماش چیه ررضایام یجلو

م قرار ه یرو به رو ررضایام نیعقب ماش یایبا صندل اوشیس نیراننده تو ماش گاهیجا قایباعث شده بود که دق نمیهم

 رنیبگ

 بود شیحواسش به گوش اوشیس
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 بود خوب براندازش کنم یخوب فرصت

 ؟ینیافر یجذاب م ارویچرا انقدر بعض ا؟یخدا

 شیسبز وحش یچشما یاهیاون همه س ونی.....ماهشیس شی.....ته راهشیخوش حالت س ی....ابروهااهشیس یموها

 مطمئنم! نویرفته! ا اوشیپوستت به س یدیجون سف یاخه؟! اره ناز گنیمیچ

 سرشو اورد باال اوشیس

 رومن استپ کرد دوینگاه کرد....کم کم نگاهش چرخ ررضایام نیماش یاز روبه رو برداشت.....به جلو نگاهشو

که داشت پررنگ تر کردو سرشو دوباره چپوند تو  ویلبخند نزد....فقط اون اخم دنمیبا د اوشیهمه عاشقا س برعکس

 شیگوش

 !یریکپیپسره ا شششیا

 گردونهیمن روشو برم از

 بلند شد میاس ام اس گوش نگِید یصدا

 درش اوردم بمیج از

 ۷ نیا از ینیبیم یکنیشبم روشنش م یخاموش باشه و وقت تیکه صبح تاحاال گوش نیا ه؟یچ ییاوج تنها دیدونیم

 کس نگران تو نبوده! چیه نیادم رو کره زم اردیلیم

 ....هچی....نه اِسیزنگ نه

 باز کردم ویالبد همراه اوله.....قفله گوش نمیا

 بازش کردم عیبود....سر اوشیس

 کشمتیبود: م نوشته

 اوردم باال نگاهش کردم سرمو

 کرد کیتفنگ کردو به اصالح بهم شل هیدستاشو شب نیصورت نماد به
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 لبخند واسش نوشتم : بو.س بو.س منم دوستت دارم با

 متوجه شدم اس رفته واسش! شیسرش رفت تو گوش یوقت

 نگاه کرداورد باال بهم سرشو

 ابروشو داد باال یتا ی

 بار دستامو گذاشتم رو ل.بمو واسش بو.س فرستادم طنتیش بالبخند

 لبخند زد ی

 همشون اخمو هستن؟ خندنیم زننویکه خوشگل لبخند م یینایاکثرا ا چرا

 !اوشیس مثل

 بلند شد میاس گوش یصدا دوباره

 !؟هیچ نظرتدمیم ایلب در ۳اس ام اس تو امشب ساعت  نیبود : جواب ا نوشته

 سرمو اوردم باال بهش نگاه کردم عیسر

 چشمک زد ی

 ررررریشب بخ دیشد ااادینوشتم: نه خواااابم م دمویکش قینفس عم ی

 ام اسو فرستادم براش اس

 لبخند زد یکردو  زیبا خوندنش فقط چشماشو ر اوشیس

 زنگ خورد میگوش هوی نیح نیهم تو

 نقش بسته بود رو صفحه اریکام اسم

 

 اوشیس شنوهیصدامو م دونستمیم
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 مامااانجواب دادم : الووو سالاام پس

وم کد!یهست یظهر تاحاال کدوم گور ستیمادر که معلوم ن یگور به گور ش یزنا کردو گفت: ا هیصداشو شب اریکام

 ؟یگور هست

 یکام یریگرفته بود گفتم: کوفت بگ خندم

 !یدستمو گذاشتم رو دهنم.....گاف دادممممم اونم چه گاف هوی

 اگزوزش هنوز تو گوشمه یکه صدا یپاشو گذاشت رو گازو رفت....جور اوشیس

 راه افتاد! ررضامیام

 ؟یشدیزودتر تموم م شدینم یقرمز کوفت چراغ

 ؟ی: الو ترنم؟ صدامو داراریکام

 اره اره دارم-

 ن؟یی+خب کجا

 میاالناس که برس میگردیبرم میدار میتوراه-

 +باآشع منتظرم!

 یبار یکار-

 +قربونت خداحافظ

 خداحافظ-

 یدادم به صندل هیقطع کردمو ، دپ شده سرمو تک ویگوش

  میدیربع رس یحدودا  بعد

 میدیپاشو رس یناز-
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 م؟یدیگفت: رس دیاز خواب پر هویطبق معمول  نمینازن

 پاشو زمی: اره عزررضایام

 شدم ادهیتشکر کردمو پ ررضایام از

 گشتم اما نبود نشیچشم دنبال ماش با

 شد؟یچ اوشیشده بود گفت: پس س ادهیکه پ یزنا

 واال دونمی: نمررضایام

 بودن اومدن سمتمون ایکه لب در یهست داویو

 میکرد کیعل سالم

انگار داشتن با  زدنیحرف م یبا منو ناز یکه وقت نیقدر بدون نیندارم از نازو اداهاشون بگم! فقط هم حوصله

 !زدنینوکراشون حرف م

 کجاست؟ اوشیسگفت: پس یهست

 دم داره شیشمی، ک اوشیبراق شد بهش گفت: اقاااا س نینازن

 گفت: مراقب حرفات باش یبه هست زیبا اخم ر ررضایام

 

 رفتن نیبا نازن بعد

 دنبالشون راه افتادم رفتم! خودهیموندنم ب دمید منم

 ادیمن خوشم نم یهست نیاز ا چیه

 ؟یرفت ی! ننه بابات که خوب بودن تو به کیریکپیا

 گذاشتم به همه سالم کردم الیکه تو و اموپ
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 دنیدیم ونیتو سالن داشتن تلوز یعل ارویکام  احسانو

 نگاه به احسان کردم که حواسش به من نبود ی

 داداش بزرگ مهربون یگرمه! پشتماحسان هست بازم یوقت

 داره ینیدلنش افهیق

 جونم تو اشپزخونه بودن یپر دویسپ

 جون رو به ما سه تا گفت: دَدَر خوش گذشت بچه ها؟ یپر

 : اره خوب بود ررضایام

 یخال یگفت: اره جاتون حساب یالک نینازن

 رمیگیدوش م ی رمی: من مررضایام

 : باشه برویناز

 سالن رفت باال یاز پله ها ررضایام

 خوش گذشت؟ یگفت: به شما چ دیبه سپ یناز

 با لبخند گفت: اره خوب بود دهیسپ

 کو؟ اوشیگفت: عروس پس س نیجون اومد روبه نازن یپر

 اومده شیبراش پ یزد ، احتماال کار بشیغ هویاومد  یداشت م دونمی: نمنینازن

 میخور یبعد شام م ادیب میمونیجون: اها ، پس منتظر م یپر

 : باشهنینازن

 رو اپن نشست دیبه دست پر اریجن خ نیع اریکام نیح نیتو هم هوی

 یاله یرینم یگذاشتم رو قلبم گفتم: وا دستمو
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 : خوب خوشتون گذشتااا جوجوهایکام

 ی: جوجو خودتیناز

 یی: نچ تویکام

 نکن بچه هارو تیاذ یبا خنده گفت: کام دیسپ

 دسیسپ هین ی: باشه اصال جوجو ناریکام

 به اقا پسرمون نگو جوجو یگرفتم بهشو گفتم: هو دیرو به حالت تهد یخور وهیم چاقو

 ی: باشه بابا.... حاال نگفتاریکام

 و؟یچ-

 نیکجا رفت نکهی: ایکام

 گفتم؟یم دیبا یکردم ، چ هول

  گهید میجا رفت یگفت:  یناز

 گفتو بعد رفت سمت پله ها نویا

 دنبالش رفتم دمییدو عیسر منم

 اتاقمون بهمیرفت گهید باهم

 

 تهران: یبا گود

 شالشو در اوردو نشست رو تخت نینازن

 کنارشنشستم  منم
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د ، سردر ختیشد قلبم ر بیغ دمیاز د اوشیس نهیماش هویبگم خودش گفت: بخدا اون لحظه که  یزیچ نکهیا بدون

 هویچت شد  پرسهیم یام ه چارهیب یررضایگرفتم.....ام

 خهیترنم هنوزم کل بدنم  نیگرفت تو دستشو گفت: بب دستامو

 قیسفت فشردمو گفتم: اروم باش رف دستاشو

 نگاهشو دوخت بهم ییاورد باالو خرما سرشو

حرف  زایچ یلیقشنگ ، راجب خ یجا ی میلبخند مهربون زدمو گفتم: من حالم خوبه! باورکن خوبم.....رفت ی

 همکار بوده؟! اوشیمن با س یکه ناپدر یدونستیم چی.....تو همیزد

 یکنیم یبا تعجب گفت: شوخ یناز

 میزدیحرف م نایراجب هم اوشمی!....منو سگمیم یجد-

 گذشت....من پاشم برم نمازمو بخونم ریبخ ی+خداروشکر که همه چ

 برو بخون نیاره....پاشو پاشو افر ولیا-

 ؟یخونینم؟ی+تو چ

 حتما خوندمیکه م تونستمیاگه م-

 یدار یروزشو عذر شرع ۴۰۰ یکیروز سال تو  ۳۶۵چشم غره رفتو گفت: از  ی یناز

 !گمیرو راست م یسر نیا شییرو تخت گفتم: نه خدا دمیدراز کش دمویخند

 ییلب غر غر کردو رفت تو دستشو ریز یناز

 رهیگی.....نفسم مدی! خصوصا حمفتهیاتفاقاته امشب م ادهیذهنم  یوقت

 تنش روم مونده ینیهنوز سنگ انگار

 دیتو ذهنم اسم مادرم درخش نیآه سنگ ی با
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 سخته! تلفن خونه هاشم قَطعه... یاوارگ ویدر به در چقدر

 کشهیمامانم پر م یداره واسه صدا دلم

 پنجره اتاق ماه معلوم بود از

 شدم بهش رهیخ

 افکارم فرو رفتم......ماهِ من بهم نشون بده......راهه خونمو......راهه بهشتو.....راهه ارامشو......راهه مامانمو ی تو

 ...یهع

 معلوم بود وضو گرفته،  رونیاومد ب ییاز دستشو یناز

 جا نماز خوشگل در اورد یتو کمد  از

 نمازشو پهن کرد جا

 هم سر کرد شویگل گل چادره

 یگفتم: ناز عیکنه که سر تین خواست

 نگام کردو گفت: جانم؟ یمهربون با

 ته دل گفتم: برام دعا کن از

 حتما قی: حتما رفگفت

 گفتو نمازشو شروع کرد نویا

 نماز خوندنش قشنگو ارامش بخش بود یصدا چقدر

 کردمممی.....ارامشو حس مکردمیحس م خدارو

 ردیگیاوست.....که دلها ارام م ادهیلب گفتم: و تنها با  ریز اروم

 رفتم. یقیبه خواب عم خوندهیکه داشت نماز م نیآرامش بخش نازن یرو تخت و با صدا دمیکش دراز
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.... ....... ........ .......... ............. ........ 

 دممممیم بتوووووی: االاااان ترتدیحم

 دیحم دمیتورو خاک هاشم قسمت م دیحم دیتوروخدا حم کنمیالتماست م دیحم-

 توروخاک مامانت ولم کن دددددی، حم رهههههینفسسسسم داره م دددددیحم-

 تو گوشمو دیمحکم کوب هوی

 دمیواب پراز خ عیسر

 زدمینفس م نفس

 خوردم ختمیکه کنار تخت بود واسه خودم اب ر یاز پارچ اب رفتم

 سر جاش اومد نفسم

 که افتاده به جونم هیچ یکابوس لعنت نی، ا ایگذاشتم رو قلبم......خدا دستمو

 کردم نگاهتمیوضع به

 کنارم خواب بود نیبودم ، نازن دهیخواب رونمیب یهمون لباسا با

 شامم نخوردم یقشنگش شده بودم که خوابم بردو حت یافتاد از انقدر غرق صدا ادمی

 نداشتم میلی، م بهتر

 اتاق واسم خفقان اور بود یفضا

 نیی......ارومو اهسته از پله ها اومدم پارونیشدم از اتاق زدم ب بلند

 وا کردم الرویارومترم رفتم دره و یلیخ

 یخوب یبه چه هوا به
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 روشن کرده بود طوینسبتا مح مهتاب

 !نمشیبیموقع م نیا ایلب در امیچرا حس کردم اگه ب دونمینم

 نمشیچرا خاستم بب دونمینم

 میبگزر پوووووف

دارم....پس حس عشقو  ادیز میحرفامو گرفتار نیدل جان من خودم بدبختر از ا نیگفتم: بب نمویزدم به س یکی

 بزار کنار! اره نوکرتم دمت گرم ویعاشق

 

 کنار اب رفتم

 مامانمه شیفکرم پ همش

 دارن یکَسو کار یخوابن.....همشون  الیکه تو و یی.....به همه اون ادماشهیم میحسود کمی

 ؟یمن چ اما

 خرت به چن من! گهینم یهفته ام اگه نباشم کس ی

 اسمون نگاه کردم به

درک کنه.....دوسم داشته  طمویکه شرا یکیازون خوشگالشو واسمون بفرست  یکیدمت گرم  میکر اوس

 باشه....دوسش داشته باشم

 +ترنم؟

 بود! اوشیس یصدا اوه

 لطفا! یبعد ی نهیگز میکر اوس

 +ترنم با توام
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 طرفش گفتم: بله؟ برگشتم

 ؟یداریگفت: چرا ب سادویرو به روم وا اومد

 ییاوزون تو هیسوراخ شدن ال لیاز دال یکینگاه کردمو گفتم:  گارشیس به

 ؟یداریباشه گفت: چرا ب دهیحرفمو نشن اصال انگار

 دمید دویگفتم: خواب حم یچشماش نگاه کردمو با ناراحت به

 ادیوقت سمتت نم چیه گهی....درونیگفت: فکرشو از ذهنت بنداز ب رونویتر فرستاد ب قیعم گارشویس دوده

 به تو جواب مثبت بدم ستیالزم ن گهیپس د شیگفتم: اخ طنتیش با

 یاز من بترس دیبا گهیبه بعد د نیزدو گفت: از ا یلبخند همراه اخم خنث ی

 یگفتم: تو که ترس ندار طونیش

که  یروزه معمول ی دیشا دونهیچه م یصورتمو زل به چشمام گفت: کس یرو به رو نییظهر سرشو اورد پا مثل

 بدزدمتو ببرمت امیب یرفتیراه م ابونیتو خ یداشت

 اُ چه ترسناک -

 خنده کوتا اکتفا کردم یلبخند زدو سرشو برد باال منم به  اوشیس

 شد یبه سکوت سپر ییا هیثان چند

 ؟یچ نیعکس....اگه اون عکس برسه دست نازن اوشیگفتم: س عیافتاد ، سر ادمی یزیچ ی هوی

 در اورد شویشلوارش گوش بیج از

 نگاه کردم پشیت به

 یشلوار مشک یتنش بود با  اهیمردونه س رهنیپ ی

 دیپوشیکت م ای،  کردیم رییرنگاش تغ رهنشیپ یبود فقط گاه نیا پشیت شهیهم کال
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 گرفت جلوم ، از دستش گرفتم شویگوش

 عکسه بود همون

 کنه؟یم کاریچ تیتو گوش نی....انی: اگفتم

 ی، بعد کتک کار دهیپلکیهمون خونه م یطرفا نکهیکردن مثل ا دایپسره رو پ یکیدستام اون  ریامشب ز نی+هم

 کردن داینسخه ازون عکسم پ یکردن  دایپ نشویدورب

 عکسو؟؟؟؟ یخب گرفت-

 ارنیسرش ب ییبال یدادم  نیبعد دورب میتو گوش ختمیر  نیاز دورب نمی.....انهیتو داشبورد ماش هی+اره چاپ

 دمیکش ینفس از سره اسودگ ی

 

 یچرا نگهش داشت گهیپاکش کن د نوی: خب اگفتم

 پاکش کنم؟! دی، چرا با ابهینا یازون عکسا نیگفت: ا یلبخند مارموذاز دستم گرفتو با  ویگوش

 ؟؟؟؟یچ-

 یچیگفت: ه بشویقفل کرد گذاشت تو ج ویگوش

 !دهیانجام نم میبکنه ، خودتو جلوش بکش وینگفتم.....چون اگه نخواد کار یزیچ

 ......چقدر ارامش بخش بود صداشایکردم به در رو

 گفت؟یم یزنگ زده بود چ اریگفت: کام یمینچندان صم یباصدا اوشیس

 میرسیم یبدونه ک خاستیفقط م یچینگاه بهش کردمو گفتم: ه مین ی

 رمیبرات بگ دیخط جد ی دی+ با

 بکنه خوادیبزار واسه خودش هرفکر م ستمینگفتم.....من که هفته بعد ن یزیچ



 تهراندبای گو

 
250 

 

 سکوت گفت: ترنم قهیدق کی بعد

 بود گفتم: بله ایکه نگاهم به در همونجور

 چونمو سرمو برگردوند سمت خودش ریگذاشت ز دستشو

 فقط به من نگاه کن زنمیدارم باهات حرف م یبرداشت گفت: وقت دستشو

 خب بله؟-

 ؟یدیبهم جواب م ی: کگفت

 مشخص بود ! نه جوابم

 شر درست کنه!هفته اخر واسم  ی نیاالن قاطع بگم نه ممکنه ا نیاون لحظه فکر کردم اگه هم دیدونیم یول

 جوابمو بگم؟ نینازن یشب نامزد شهیگفتم: م پس

 مونمینگاهه مشکوک.....بعد گفت: باشه منتظر م یکرد..... زیر چشماشو

 یمرس-

 جواب اون اس ام استو االن بدم؟ یخوایم یجَو رو عوض کردو گفت: راست هوی

 خداااا نه یوااااا

 رررررررریگفتم: شب بخ عیسر

 دمیخندشو شن ی.....صداالیسمت و دمییدو بعد

 

، دستمو گذاشتم رو  دمیکش قینفس عم یاتاق  یباال....جلواز پله ها رفتم نیپاورچ نیکه شدم....پاورچ الیو وارد

 قلبم

 زدیمحکم م هوووف
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 دره اتاقو باز کردمو رفتم تو  اروم

 تر لباسامو عوض کردم...اروم یلیخ

 چشمام گرم شد ۳رو تختو بشمر  رفتم

......  ....... ........ ........ ....... ....... ....... ....... 

 ...... اوشیبا بهت به عکس نگاه کردو گفت: تو.....تو......تو با س نینازن

 بدم حی....اصال بزار....بزار برات توضستین یکنیکه تو فکر م یباورکن موضوع اون نینه نازن-

 یییییی: خفشوووو پست فطرت عوضنینازن

 پرتگاه بزرگو وحشتناک یکنم پرتم کرد تو پَرت شدم تو  یبتونم کار نکهیسمتمو قبل از ا دییود بعد

 چشمامو باز کردم نینازن یخنده ها یصدا با

 ی....کابوس لعنتدمیدی...پس خواب مپس

 شفاش بده ایخدا خنده؟یدختره چرا انقدر م نیا

 از خنده ی: بسه قش کردگفتم

 که نییپا یچه باحال از تخت پرت شد یدونینم یتر یییییخنده هاش گفت: وا ونیاشاره کردو بزور م بهم

 بالشتم بدست یتخت بودم با  یشدم....پا تمیمتوجه وضع تازه

 شدم...... بالشتو پرت کردم رو تخت بلند

 ؟یگفتم: تو پرتم کردبلند شدم عیسر

گرفتن بعد پرت  یبا بالشت کشت یشروع کرد هوی....انقدر خنده دار بود که نگووووو....ی+ نه بابا خودت قِل خورد

 گرفتمیم لمیآخ کاش ف یشد

 خب حاال توام یلیخ-
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 ییراست رفتم تو دستشو یگفتمو  نویا

 ؟یچ وندهیبپ تیدرصد فکر کن.....اگه خوابت به واقع یبه خودم نگاه کردم......ترنم..... نهیآ تو

 حواسش جَمعه اوشینگران نباش.....س نه

 

 اب به صورتم زدم ی

 شستم یبود....خالصه صورتمو حساب اهیس رچشمامیز

 رونیکردمو اومدم ب کارامو

 کردیم شیداشت آرا یناز

 دمیلباسامو پوش عیسر منم

 ملیحالت دادم بهش با ر کمی......مژه هام بلند بود....فقط ملیکننده زدم با ر دیسف کمی

 بود ۱۱کارامون که تموم شد ساعت حدود  خالصه

 نییپامیرفت یناز با

 جون یبودن با پر اوشیسالن فقط احسانو س تو

 : سالاام مجددیناز

 : سالماحسان

 میبخور اریب وهیم کمیجون: عروس  یپر

 : چشم چشمیناز

 ریرفتم جلو گفتم: سالم صبح بخ منم

 سمتم انداختو اروم گفت: سالم ینگاه مین یصدام  دنیبا شن اوشیس
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 ریدله س یکنه نزاشتم گفتم بزار  دارتیب خواستیم یه نی...نازنیشد داریب ریچقدر د زمیجون: سالم عز یپر

 بخوابه

 نیشما لطف دار زمیعز یلبخند گفتم: مرس با

 میزحمت کم کن میخوایم گهیجمعو جور کن بعد ناهار د ی: تراحسان

 حرفش خوشحال شدم نیچرا انقدر از دونمینم

 نیمگه من بزارم شما بر ؟؟؟یزود نیکجا به اجون: اوا احسان جان؟؟؟؟ یپر

 میزحمتتون داد یلیما خ دی: نه نه اصال حرفشم نزناحسان

  گهید میدیخند میگفت میدور هم خورد یزیچ ی یبابا همگ ییجون : چه زحمت یپر

 یوار یاخالق الت یلیخ یکنین نمجون بشم که انقدر ماهه! اصال کنارش احساس معذب بود یپر نیا یمن فدا اخه

 زنهیم یو جد لهیپ لهیش یداره.....حرفاشو ب

 میفتیراه م یصبح همگ ی: بمون اوشیس

 کار نکرده دارم یسر یتهران  یدونی: نه اخه ماحسان

 برم دیبا حتما

 

 نزد یحرف اوشیس

 کجان؟ هی: پس بقگفتم

 کننیم یباز بالی....دارن والیهمگ روننیجون: ب یپر

 اها-

 بردار بخور دمت گرم نایعسلو مربا و کره ا ی خچالیخودت برو از تو  یاومد تو سالنو گفت: تر وهیبا ظرف م یناز
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 برو یتر گهیجون: اره عروس راست م یپر

 شه رو ناهار ورتیصبحانه دا دیبزار ستینگشنم گهیخندم گرفت گفتم: من د یگفت تربهم نکهیا از

 دنیو احسان خند یناز

 یکه کال خنث اوشمیس

  یکنیبخور تا ناهار حاضر شه ضعف م یزیچ یجون: الزم نکرده دختر برو  یپر

 کشهینم لمیجون اما م ینشستم کنار احسانو گفتم: ممنونم پر رفتم

 ستین یادم تعارف یشو ، تر الیخیجون ب ی: پر یناز

 جون: خداکنه یپر

 رو مبل سه نفره نشسته بودن یجونو ناز یپر

 منو احسان رو مبل دو نفره نشسته بود یرو رو به اوشیس

 میدونفره نشسته بود یاحسانم رو  منو

 اوشیس ینگاهم رفت پ ناخوداگاه

 چشماش اومد روم هویکه  کردینگاه م ونیتلوز به

 نگاهمو گرفتم عیسر

 شبیگذاشته بودمش د لنتیبود حس کردم......رو سا بمیکه تو ج مویگوش لرزش

 در اوردم بمیج از

اما  کردینگاه م ونیبهش کردم.....ظاهرا داشت به تلوز نگاهمین ی یواشکیاِس داده بود....سرمو اوردم باال  اوشیس

 دستش بود شیگوش

 کردم باز امشویپ خالصه
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 بود: ترنم نوشته

 

 : بله؟نوشتم

 کردیبودو جلب توجه نم می.....مالدمیشن شویگوش آالرم

 بود میاما حواسم به گوش دادمینظر م ی یمنم گه گاه زدنیحرف م الیسر یداشتن راجب  یجون با ناز یپر احسانو

 یاحسان بر نیبا ماش خوادیجواب داد: تو نم اوشیس

 برم خوامی: منوشتم

 داد: الزم نکرده جواب

 رمینوشتم: م تیتخس با

 اخم بد بهم کرد یکردم.... نگاهش

 بابا مینیب نیشیب

 بمیجمع کردم گذاشتم تو ج مویاس نداد....منم گوش گهید اوشیس

 لحظه جمع تو سکوت فرو رفت ی خالصه

 یبا عل دای، و دهیسپ ویهست جن وارد شدن....پشت سرشونم نیع ررضایام ارویکام که

 داشتن یانرژ یلیخ

 باندا که اونجاست دِکوره؟ نیا یگفت: حاج ررضایرو به ام اریکام

 گفت: نه دیخند ررضایام

 تهیاخر هفته نامزد یاهنگ بزار نا سالمت یپس  ولی: ااریکام

 میاهنگ بزار برقص ی ریام هی: فکرر خوبدایو
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 (امیشهاب ت هیفوقولعاده شاد گذاشت ) حاشاهنگ ی ررضایام

 میدیخندیبا قش قش م اوردنویدر م یوسط مسخره باز ررضایام ارویکام

 دنیرقصیرفتن وسطو دونفر م دایو و یعل

 دداددددیم یچه تکون دااایو

 دنیام رفت وسطو با داداشش شروع کرد به رقص یهست

 رو من استپ کرد! دویتنهاست نگاهش رو جمع چرخ دید اریکام

 میدیرقصیم ییحرفه ا یچرا ، منو کام دروغ

 هم اون دمیرقصیمن خوب م هم

 خراب نکنه! وینگه دوستم داره و همه چ نکهیتا قبل از ا میخاطره باهم داشت ایدن یما دوتا  کال

 سمتمو گفت: ترنم پاشووو  اومد

 پاشو ی، تر رقصنیم یدوتاااا عال نیکردنو گفت: ا فیشروع کرد به تعر دهیاما سپ پاشمخواستمینم

 یکردو گفت: پاشوووتر ادیز ششویات نمینازن

 نگاه نکنم اوشیکردم اصال به س یسع

 بلند شدم بزور

 شد یدوباره پل آهنگ

 

 میدیرقصیاهنگ م تمیهماهنگ با ر اریکام منو

 خوندیبا اهنگ م کردویتو چشمام نگاه م گرفتویدستامو م یکام

 اومدم تو بغلش یخب به تناسب رقصم اشوه م منم
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 اوشیتا اهنگ تموم شدو همه برامون دست زدن به جز س میدیرقص انقدر

 چشماش قرمز شده بود که

 بود اوشیس یپ یواشکیاما همش حواسم  کردنیم فیداشتن تعر همه

 کرد یپل گهیاهنگ د یدوباره رفت  یهست

 (یمرس ایخدا_ ی)ته

 دارنا یستمیس عجب

 شدیپا نم نیوسط......نازن ختنیهمشون ر دوباره

 هیرتیغ دایرو ناموس خودش شد یول هیمهمون ویپارت یختم هرچ اوشیبقول خودش س چون

 باهاش تنهاشم گهید یقرار ن دلم خوشه که منم

 کندیحتما پوستمو م وگرنه

 م؟یبرقص یایدستشو سمتش دراز کرد گفت: م اوشویرفت س یتعجبم هست نیع در

 لبخند دخترکش دستشو گرفتو بلند شد یبا  اوشمیس

 یکی الدیبرج م یباال بردیمنو م رقصمیم یدارم با کام دیدی! من اگه ننم مررضایبودن خانواده ام یخانواده باز چه

 !نییپشتم تا پرت شم پا زدیم

 

 گذاشت باالتر پشتش گرمید یکی یدستشو گذاشت رو کمر هست ی اوشیس

  کردیم یدلبر دویرقصیتو بغلش م یام حساب یهست

 گرفتیداشت حرصم م بیعج
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دوستت دارممو  گفتیبهت م یهمونه که ه رقصهیم یکه داره با هست اروی نی....اننیترنم؟ مردا همشون هم ینیبیم

 فالن

 نشون دادم یعاد افمویکردمو ق دهیزدن با سپگپرقصشون تموم شد خودمو مشغول  یوقت

 نگاه نکردم اوشیبه س اصالنم

 میکرد یکه بندو بساط ناهارو اوک بعدشم

 جمع کن عیسر التویتهران توام وسا میبر میخوایم میگفت: ترنم ما حاضر دهیناهار سپ سر

 حاضرم ۳تکون دادمو گفتم: من بشمر  تیبا رضا سرمو

 میریمباهم نیخوب بمون ن؟یبر نیخوای: اِ میناز

 کار داره یسر یاحسانم  میزحمت داد یادیز گهی: فدات گلم ددهیسپ

 میکه بمون کردیبه احسان اصرار م یه ررضایام

 کردیردش م رفتویقربون صدقش م یکل یاحسان هر سر یول

 یبا ناز میناهار ظرفارو شست بعد

 جمع کنم المویرفتم تو اتاق تا وسا بعدشم

 اومد تو یتوش که دره اتاق باز شد ، ناز زاشتمیکولمو برداشتم ، داشتم لباسامو م رفتم

 کنارم ، نشست رو تخت اومد

 ؟یریتهران ، کجا م ی+بر

 گفتم: خوابگاه کردمیکه لباسمو تا م همونجور

 ی+تر

 جونم؟-
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 حرف بزنم....بهش بگم برناممو لیبا سه یجوری دیمکث کرد ، گفت: من با کمی

 بهش زنگ بزن ریمنو بگ هیگوش ایب ؟یهست ی، بهش نگاه کردمو گفتم: خب معطل چ دمیارم کشاز ک دست

 سمتش....گرفت از دستم وگرفتمیگوش

 لیراحتترم تا سه ررضایاالن با ام کنمیازش....احساس م کشمیخجالت م کمینگاه کردو گفت:  یبه صفحه گوش مردد

 یباهاش خاطره دار ویاز همه روش شناخت دار شتریکنارت بوده....ب یاز بچگ لی.....سهیبابا ناز الیخی: بگفتم

 گفت: باشه اروم

 شروع کرد به شماره گرفتن بعد

 

 (نی)نازن

 گرفتم لویسه شماره

 زنهیکتکم م تونهیتو تا م ادیاالن م اوشیس کنمی....همش احساس مدمیترسیم یلیخ

 باش دختر اروم

 باش اروم

 ترنمِ  هیشگو نی....افهمهینمیچیه اوشیس

 گذاشتم دم گوشم ویگوش دمویکش قینفس عم ی

 خوردیم بوق

 از استرس عرق کرده بود دستام

 دیی: سالم بفرمادمیصداشو شن بالخره

 شنومیرو م بهیغر ی یهول کردم ، انگار دارم صدا یلیخ
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 لیلکنت گفتم: سُ...سُهِ با

 ؟؟ییتون؟ی: نازنگفت

 اره خودمم-

 ؟ییمعلوم هست تو کجاااا وونهیگفت: د رتیح با

 چقدر دلم براش تنگ شده دمی، تازه فهم گرفتمیگر

 دلم برات تنگ شده  لیسه-

داشت  یفراموش کرد شهیمنو واسه هم ویشد یبا نامزدت اوک گهیبا د نکهیبه سرم.....فکر ا زدیداشت م گهی+د

 کردیموونمید

 کنمیمن اصال به اون فکر نم وونهینه د-

 ؟یفهمیم نیبدزده درد داره نازن گهید یکی تویبچگ یهم باز نکهی+ا

 فهممیگفتم: اره م هیگر با

 نینازن میبر یایپس؟ چرا نم ی+ترنم بهم گفت منتظر بمونم ، اخه تا ک

 بهت زنگ زدم نی...من واسه هملیسه نیبب-

 شهیصبرکردنام داره تموم م نی+خداروشکر که ا

 

 می، اون روز قراره عقد کن رنیبگ یمراسم نامزد خوانیهفته م نیجمعه ا -

 +خب؟

 یایمبهت زنگ زدم یوقت ؟یفهمیم لیسه یاماده رفتن باش دی، روزه جمعه تو با شگاهیارا میمنو ترنم قراره باهم بر -

 میریم شهیدنبال منو ترنمو واسه هم
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 اد؟ی+ ترنمم م

 ادیب خوادیم ستیخوب ن طشیاره اونم شرا -

 نره ادتی+ باشه فقط 

 و؟یچ -

 یاریب اوشویعابر بانک س نکهی+ ا

 رهینمادمیگفتم: باشه  دمویکش قینفس عم ی

 دوستت دارم -

 چشمم گذشت گفتم: منم دوستت دارم یهمش از جلو مونیمیشدم.....انگار خاطرات قد یجوری

 چقدر دلم برات تنگ شده که یدونی....نمنینازن کنمیم یلحظه شمار دنتی+ واسه د

 قطع کنم دیباهات حرف بزنم با تونمینم گهی، د نطوریمنم هم -

 + باشه اگه شد بازم بهم زنگ بزن

 ؟یندار یباشه کار -

 نی+ دوستت دارم هم

 نشست رو لبام ، گفتم: منم دوستت دارم...خداحافظ لبخند

 دارید دی+ به ام

 قطع کردم ویگوش

 

 کردیمنتظر نگاهم م ترنم

 سمتشو گفتم: ممنونمگرفتم ویگوش
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 یکنیم هیگرفت گفت: چرا گر ویگوش

 صداشه دنیپاک کردمو گفتم: اشک شوق شنلبخند اشکامو با دستام با

 لبخند نگاهم کرد با

 چقدر دلم براش تنگه دمیترنم تازه فهم -

 هیگر ریز زدم

 اومد سمتم نشست کنارم رو تخت... بغلم کرد عیسر ترنم

 کردم هیتو بغلش گر یحساب

 کردینوازشم م اروماونم

 همش نیکنار هم نیکه بعد از ا نهیا....مهمزمیاروم باش عز ششیگفت: ه دبع

 رونیاروم شدم ، از اغوشش اومدم ب کمی

 بهش گفتم: ترنم توام حاضر باش  رو

 در به در بودم شهیدست لباسه تنمه با کولم ، من هم یمن ،خودم با  یلبخند گفت: کله زندگ با

 زدم گنیغم لبخند

 بستو گرفت انداخت رو کولش پشویشد رفت سمت کولش...ز بلند

 دهیرس یاز هم باز کردو گفت: وقت خداحافظ دستاشو

 لبخند از جام بلند شدمو رفتم بغلش با

 میهمو بغل کرد سفت

 نمتیبیم ی: بزودگفتم

 دونمی+ م
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 همه غمامون ازمیشیرها م یبه زود-

 دونمی+م

 یبعد داریپس خداحافظ تا د -

 جدا شدو گفت: خدانگهدار ازم

 

 نییپا میاز پله ها رفت رونویب میاز اتاق اومد گهیباهمد

 بودن سادهیجون تو سالن وا یو پر ررضایبا ام دهیسپ احسانو

 میبر گهیگفت: خب ترنمم اومد ما د نییپا ادیترنم داره م دیتا د احسان

 بلند کرد شویدست ساک

 میسادیکنارشون وا میترنمم رفت منو

 کرد یو خداحافظ یو ترنم رو بوس دهیجون با سپ یپر

 رونیزدن ب الیگرفتنو از و الشونویوسا بچها

 میتا بدرقشون کن میرفت ررضامیجون رفت بخوابه....منو ام یپر

 کردنیم یباز بالیداشتن وال هیبق

 ، وقت رفتنه ایب اریداد زد: کام احسان

 دنیکش یحرف دست از باز نیا با

 صندوق عقب دیچیم الرویا ، احسان داشت وسااومدن سمت م همشون

 باشا ین یگفتم: مراقب ن دهیسپ به

 سر به ما بزن ی...توام حتما زمیگفت: باشه عز دیخند
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 حتما زمیلبخند ارامش بخش زدم گفتم: حتما عز ی

 لبخند زد اونم

 دنیبهمون رس هیبق

 کردن یدست دادنو خداحافظ دایو ویبا هست دهیسپ ترنمو

 دست دادن یبا عل ارمیکام احسانو

 شونیسه نفر رفتن سراغ باز نیا خالصه

 اوشیبا س ررضایمنو ام میموند

 کردم....نگاهش به ترنم بود اوشینگاه به س ی

 خوش گذشت یلیگفت: داداش دمترگم خ ررضایبه ام اریکام

 یبعد یواسه سر نیبرنامه بچ ی: ررضایام

 جون خداحافظ اوشی: انشاهلل....ساحسان

 بهش دست دادو گفت: احسان بعدا بهم زنگ بزن تا شمارتو داشته باشم اوشیس

 : حتما داداشاحسان

 میکردن شد یمشغول خداحافظ همه

 بود اوشیترنمو س یاز همه حواسم پ شتریب

 کرد یخداحاظ ررضایبا لبخند از ام ترنم

 خداحافظ اوشیگفت: اقا س اوشیبه س یوقت یول

 رو لبش نبود یلبخند

 گفت: خدانگهدارت رشیاهه خبا نگ اوشیس
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 خشک جوابشو داد اوشیاما س کردیم یخداحافظ اوشیاز س یبا گرم اریکام

 بوق زدو رفت یشدنو احسان  نیهمشون سوار ماش بعدش

 میبود نگاهشون کرد دیتو د نیماش یتا وقت مویسادیوا ینفر سه

 کردم یبا یبا

 م؟یریم یما ک ری:پوووووف....امگفتم

 : فردا غروبررضایام

 رمی: من امشب ماوشیس

 میتعجب بهش نگاه کرد با

 گهید میریباهم م ی: چرا عجله؟ خب فردا همگررضایام

 تهران باشم دیلبخند بهش زدو گفت: من کار دارم ، فردا صبح حتما با ی اوشیس

 نیبرگرد نیدر گردش بود گفت: شما دوتا هروقت دوست داشت ریمنو ام نیکه نگاهش ب همونجور

 گفتو رفت نویا

 ؟یاینم بالی: والررضایام

 : نهاوشیس

 الیرفت سمت و بعد

 کنم؟ یچه برداشت اوشیس یرفتارا نیا از

 واقعا عاشق ترنمه؟ یعنی

 

 بگه خدانگهدارت یبه کس قیعم ینجوریبودم ا دهیند تاحاال
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 نمتیبیم گفتیم ایفعال  گفتیم ای شهیهم

 نگاه کردم ایبه در نهیبه س دست

 بالیوال میبر ایب ی: نازررضایام

 امیتو برو من نم -

 گفت: باشه مردد

 رفت

 میکرد یباز بالیبچهاو وال شیرفتم لب ساحل بعد حوصلم سررفت رفتم پ منم

 رفت ادمونی یکه همه چ میشد یباز ریدرگ انقدر

 میبود یباز ریدرگ

 ن؟یشماها خسته نشد گهیجون اومد گفت: بسته د یپر که

 ؟یبود الیانقدر تو و یجون تو خسته نشد ی: پریعل

 میبزن یدور میبر دی...پس جمعو جور کنیزد یجون: اره خوب حرف یپر

 به چشممم ی: اررضایام

 نیرو زم مینشست یاز خستگ همه

 داد دستمون ختویاب ر یکیپالست یوانایجون تو ل یپر

 بود ۴ساعتم نگاه کردم  به

 واسه رفتن میحاضر شد یهمگ خالصه

 اوشیس اال

 ؟یایچرا نم-
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 حوصله گفت: حالشو ندارم یب

 تو لَک یرفت هوی شدیچ یکردیم یباز بالیوال یداشت یتو که خوب بود -

که شده باهم جروبحث بارم یبزار خب؟ نیتو چشمام نگاه کردو گفت: دست از سرم بردار نازن زیسبز ت یچشما با

 زمیعز مینکن

 باشه -

 نرویاز اتاقش اومدم ب عیسر بعد

 شدی: چررضایام

 ، حال نداره ادیولش کن نم -

 میجون: باشه پس بر یپر

 میشد نیسوار ماش رونویب میزد الیو ازیهمگ

....... 

 

 خوش گذشت یکل یخال جاتون

 بهمون خوش گذشت مویدیخند یجون کل یپر رویام منو

 گرفتیهنوزم خودشو م یهست اما

 میدیخوشگل مازندرانو د یجاهاچندتا از  میرفت

 تهران دنیزنگ زدو گفت که رس ریبه ام ارمیکام 

 عادت کرده بودم ررضایجونو ام یبه پر یلیخ

 گذشتیکنارشون بهم خوش م یلیخ
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 جون مامانم یبرادرم بود ، پر ریام کاش

 خواهر اسکلم یهست

 بودیبابام م ررضامیام یبابا

 ی....هعپوووف

 الیو میدیرس میون۹ساعت  شب

 نداشت یحال اشپز گهید یچون کس میگرفتراه چند پُرس غذام تو

 میشد ادهیپ نیهمه از ماش یوقت

 کشهیم گاریو س سادهیلب ساحل وا اوشیکه س میدید

 شهینم ینجوریباهاش حرف بزنم.... ا دیبا

 شام ایجان ب اوشیجون صدا زد: س یپر

 الیداخل و دیشما بر گمیبهش م رمیگفتم: من م عیسر

 جون: باشه عروس برو یپر

 گفتو رفت نویا

 چشمک زدو رفت منم با لبخند نگاش کردم ی ررضایام

 بود اومد رفت شیام همونجور که سرش تو گوش یهست

 اوشیزنون رفتم کنار س قدم

 سادمیکنار دستش وا درست

 

 ی: چرا ناراحتگفتم
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 بود اینگفت، نگاهش به در یچیگرفتو ه گارشیپک از س ی

 ؟یجوابمو بد یخواینم -

 طعنه تو کالمش گفت: مگه واست مهمه؟ با

 مهمهاره واسم -

 گفت: جالبه پوزخندزدو

 ؟یکنیم ینجوریچرا ا-

 بودم دهیند ینجوریسبزو ا یتو چشمام نگاه کرد....تاحاال اون چشما برگشت

 ناراحتو داغون انقدر

 دونمیخوب م یلیخ زویچ یمن  نینازن یدونی: مگفت

 ؟یدونیم ویتو چ -

مه ....هیدیرس تیانگار به دشمن خون یرسیاما به من که م یکنیم یهمدرد ویتو واسه عالمو آدم نگران نکهی: اگفت

 واست مهمن اال من

 نیینگفتم....سرمو انداختم پا یزیچ

 دارم؟ ویجز تو ک یلعنت یایدن نیداد: اخه من تو ا ادامه

 اوردم باال و به چشماش نگاه کردم سرمو

 بود به منزل زده   اونم

، اال من....منم دلخورم که اون شب  یتوجه کرد یتو به هر دختر نکهیازت دلخورم...بخاطر ا کمی: من...من فقط گفتم

من ازت دلخورم چون  ؟؟؟یاون بالرو سره دختر مردم اورد ی، حاال من بدرک واسه چ یپوچ منو ترنمو زد چویسره ه

بعدش  ویزدیبوده که کتکم م ییفقط وقتا یکرداگرم صحبت  یخوش باهام صحبت کن یبا رو دمیوقت ند چیه

 که ازت دلخورم ناسی...من واسه همیشدیم مونیپش
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 الیبرگشتم و عیو سر هیگر ریزدم ز بعد

 متوجه حالم شدو تا اتاقم دنبالم اومد ررضایشدم ام الیداخل و یوقت

 

  یبهداشت سیتو سرو رفتم

 کردم هیگر یبه خودم نگاه کردمو حساب نهیا تو

 کردمیم هیربع داشتم گر ی کینزد

 رونیبه دستو صورتم اب زدم اومدم ب بعد

 کردیتو اتاق بود..... نگران داشت نگاهم م ررضاهنوزیام

 ؟ی: نازگفت

 قورت دادمو گفتم: بله؟ بغضمو

 گرفتو نشوندم رو تخت دستمو

 نشست کنارم خودشم

 زم؟یعز یکرد هیچونمو گفت: چرا گر ریگذاشت ز دستشو

 جز عذاب وجدان نداشتم یزیاون لحظه چ تو

 ررضایندارم ام اتویخوب اقتی: من لگفتم

  وونهی: دگفت

 کردیبقلم کرد....اروم موهامو نوازش م بعد

 کردیم نکارویاون ا کردمیم هیگر یوقت شهیترنم افتادم....هم ادهی

 شدم ارومکمی....زدمیحرف م ریبود که با ام یساعت مین
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 شام دیایب دیپاش ی، ناز ررضایصدا زد: ام یهست

 زم؟یعز می: برررضایام

  میلبخند گفتم: بر با

 جمع بودنهمه دوره سفره شام نییپا میرفت گهیباهمد

 ریرفتن خونه خاله ام دامیو ویرفت بگم که عل ادمی یراست

 نشسته بود زیسره م اوشیس

 جون یام پر ی، بغل هست یدستش هست اون

 کنارم ررضامیتم ، امنشس اوشیس نورهیرفتم ا منم

 کردنیشام همه صحبت م سره

 حالشو بفهمه یبود که نزاره کس اوشیس یاز شگردا یکی نیا

 خودمو کنترل کنم تونستمیمن نم یول

 حالم بده دنیفهمیهمه م یزرت

 

 تهران  گردمیمن امشب برم زمیبهم گفت: عز اوشیکه س میشام بود یاخرا

 گهید میگردیباهم برم یبمون فردا همگ یبر خوادیکجا؟ شب جاده خطرناکه نم اوشیگفت: اِ س عیجون سر یپر

 گهید میریصبح باهم م گهی: راست میهست

 موندمیتهران باشم....وگرنه م دیدارم ، حتما با یمالقات کار یلبخند زدو گفت: من صبح  اوشیس

 شد فی: حررضایام

 ستین یجون: باشه اگه مهمه که حرف یپر
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 میجمع کرد یشامو منو هست زهیم

 خودش ظرفارو بشوره منم با کله قبول کردم خوادیخداروشکر گفت م بعد

 عزم رفتن کرد اوشیبود که س ۱۰ یکاینزد ساعت

 کردن یباهاش خداحافظ همه

 میرفت نشیتا کنار ماش ررضایام منو

 نمتیبیفردا م گهی: خب داوشیس

 تکون دادمو گفتم: باشه سرمو

 فت: مراقب خودت باشگ یلحن قشنگ با

 باشه -

 بغل کرد ررضارویام  بعد

 شدو رفت نشیسوار ماش رفت

 نشست تو دلم  یغم یچرا  دونمینم

 رها کردن رفتن بهیعالم غر ی ونیمنو م کنمیم احساس

 که وقت رفتن مام برسه! کنمیم یرفت لحظه شمار اوشیس یوقت از

 

 )ترنم(

 دمیرد شدمو به کوچه خوابگاه رس ابونیاز خ عیسر

 دمیرحمت مسئول خوابگاه رو د اقا

 گفتم: سالم اقا رحمت یدیناام با
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 رات بدم تونمینم گهیرحمت: سالم دخترم...باورکن د اقا

 از تهران برم شهیواسه هم خوامیم گهیهفتس بعدش د ی نیهم دیالتماس گفتم: اقا رحمت توروخدا...باورکن با

 کرد مکث

 بشم توروخدا....منم مثل دخترتون ابونیمنه تنها آواره خ دیادم: اقا رحمت نزارد ادامه

 هفته هاا یفقط  ی:باشه....گفتگفت

 هفته یگفتم: ارهههه فقط  یخوشحال با

 باز کردو رفتم تو خوابگاه درو

 سمت اتاق خودم رفتم

 دارهیواحد برم یکمتر کس گهیواسه تابستون د نیدونیتوش نبود....اخه م یکس خداروشکر

 باشن دینفر شا شیخوابگاه فقط پنج ش تو

 از همه رفتم دوش گرفتم اول

 از تختا یکیروافتادم دمویپوش یلباس راحت بعدشم

 اقا رحمت امرزهیشکرت....خداپدرتو ب ایخدا یوااا

 نایخونه احسان ابرم شدیروم نم گهید

 یهع

 بشمر سه خوابم برد بعدش

 (اوشی)س

 برش داشتم زیاز رو م میزنگ گوش دنیباشن

 بود نینازن
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  نیدادم: نازن جواب

 ؟یخوب اوشی: سالم س یناز

 ومدین شیکه پ یمشکل ؟یاره خوبم تو چ -

 میفتیکه ما احتماال شب راه مبگم: نه فقط خواستم یناز

 باشه مراقب خودت باش -

 خداحافظ نطوری: توهم همیناز

 فعال -

 کردم قطع

 غروب بود ۵ ساعت

 زدم: نصرت صدا

 : بله اقاگفت

 یباشه بمون یازیخونت فکر نکنم ن یاالن بر نیهم یتونیم یاگه بخوا -

 شام درست نکنم اقا؟ یعنی: نصرت

 ستینه الزم ن -

 : چشمنصرت

 اطیتو حبرداشتم رفتم مویگوش

 اس ام اس عاشقونه فرستاده بود...پاکش کردم یواسم  یهست

 دم گوشمگذاشتم  ویترنمو گرفتمو گوش شماره

 دادیجواب نم یول خوردیم بوق
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 بود قطع بشه که برداشت گفت: سالم کیکنم نزد فکر

  ییترنم؟ کجا -

 +چطور؟

 نمتیبب خوامیم -

 +نه من وقت ندارم

 خونه نصبش یتا اون عکس دونفرمونو بزرگ قاب کنم....به نظرت کجا یبرم عکاس خوامی، راستش من االن م یاوک -

 کنم؟

 ؟ی+ هه االن مثال منو ترسوند

 ...فعالکنمیم شی...اصال ولش کن خودم االن اوکزمیگفتم: نه عز لکسیر یلیخ

 قطع کردم ویگوش

 خورد زنگمینشد که گوش هیثان به

 نشست رو لبم ثیلبخند خب ی

 ادیات راه نمصورت باه نیا ریدر غ یکن دشیتهد ای یعمل انجام شده قرار بد یتو  دیدخترو با نیچرا ا دونمینم

 مزاحمتخوامینم یوقت ندار دونمیم زمیبود قطع بشه جواب دادمو بالفاصله گفتم: عز کینزد یخودش وقت نیع

 بشم

 ااااایقطع نکن اوشی+ س

 بگو یدار کارمیخب چ -

 یبکن نکارویا یوقت نزنه به سرتتتتت بر ی+ 

 به خودم مربوطه گهید نیا -
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 اوووووووووشیگفت: س غیج با

 ؟یندار یگرفته بود گفتم: کار خندم

 م؟ینیوارانه گفت: باشه باشه...کجا همو بب التماس

 خونه من ایزدمو گفتم: ب روزیلبخند پ ی

 + نه خونه نه

 ها؟ میقطع کن هیخودته اصال نظرت چ لیم -

 امی+ باشه باشه م

 خوبه منتظرتم -

 مومد؟یمگه ن نی+نازن

 فتهینه امشب راه م -

 امینکن تاب یی+ باشه کاره احمقانه ا

 قطع کردم ویگوش

 رفتیداشت م رونویحاضرو اماده اومد ب نصرت

 سمتم اومد

 یریم ی: دارگفتم

 یزیچ ی+ اره اقا فقط 

 ؟یچ -

....نه رونیب دی...نه از خونه رفتدینه لب به غذا زد دیبرگشت یاز وقت ست؟یاومده که حالتون خوش ن شیپ ی+ اتفاق

 دیناراحت دویسره تو فکر کی دیزنیم یحرف
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 حل شه دوارمیاومده که ام شیبرام پ یمشکل ی -

 کنمیدعاتون م ی...من حسابدیغصه نخور شهی+ حل م

 

 به حسابت زمیریماهتو م نیممنونم....حقوق ا -

 داره یسخت ی...زندگکنمی....درکش مدیدرخش چشماش

 کرد رفت یلبخند زدمو اونم خداحافظ ی

 رو تاب نشسته بودم کساعتی کینزد

 ادیترنم ب تا

 دمیشن فنویا یبالخره صدا که

 از جام پاشدم رفتم تا درو براش باز کنم خودم

 )ترنم(

 باز شد در

 گید یزدیم فنویتعجب گفتم: خب آ با

 تو ایبودم...ب اطیچشمام نگاه کردو گفت: تو ح به

 تو دیبه ام ایخدا

 تو رفتم

 مینیرو تاب بش می: برگفت

 کردم قبول

 وونیاِ یگذاشتم رو پله ها فمویک
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 سمت تاپ کنارش نشستم رفتم

 یداشت کارمی: چگفتم

 ؟یرنگشون کن یخوایموهام نگاه کردو گفت: نم به

 رنگشون کنم؟ ینه واسه چ -

 ؟یرنگه مو واسه مراسم نامزد نی+ ا

 لش بود پیریرنگ مو فقط واسه ت نیا گفتیم راست

 کنمی: باشه رنگش مگفتم

 ؟یدوست دار ارویگفت: کام کردیتو چشمام نگاه م قیکه عم همونجور

 سخت بود برام به چشماش نگاه کنم کمیسوالش جا خوردم.... از

 گفتم: نه دمویکش قینفس عم ی

 یدوست داشت وی: کال تاحاال کسدیپرس دوباره

 دوست داشتم؟؟؟ ویکرد....تاحاال کس یجالب سواله

 یهمش آواره و در به در بود ؟؟؟یفکر کن زایچ نیبه ا یاحمق جان تو اصال وقت داشت نه

 : نه نداشتمگفتم

 تاحاال سردرد دارم روزیاورد در گوشمو گفت: از د سرشو

 شدیمور مورم م خوردیکه به گوشم م نفساش

 : چرا خبگفتم

 یفکر کردم عاشقش یدیرقصیم اریبا کام یاونجور ی+ چون وقت

 دونهیستش دارم خودشم مدوداداشم نیدهنمو قورت دادمو گفتم: ع اب
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 عجز صدام کرد: ترنم با

 بله -

 راجبت حرف بزنم نیبا نازن خوامی+ م

 ؟یبگ یچ یبرگردوندم طرفش گفتم: حرف بزن سرمو

 خوامتی+بگم که م

 ااینکن نکارووویا-

 کردو گفت: چرا زیاخم ر ی

 اخم کردم گفتم:منکه هنوز بهت جواب ندادم منم

 کنم یازت خاستگار یحتما به طور رسم دیمن با یول ستی+جوابت مهم ن

 یمنو ببر یآبرو یرسم یخوایاها اولو اخرش م-

 یکنیفکر م یچ ستی+واسم مهم ن

 

 کنمیمنم باهات ازدواج م یریبگ نوینازن تیرضا یشدمو گفتم: باشه ، اگه تونست رهیاب استخر خ به

 ؟یگیم یجد یدار نوینفس پرصدا کردو گفت: ا ی

 سبزش نگاه کردمو گفتم: اره یبرگردوندم ؛ به چشما سرمو

 زد یاریاخت یب لبخند

 ...باشه؟یمسئله رو بزار واسه بعد مراسم نامزد نی: فقط صبر کن ، اگفتم

 روشن کردو گفت: باشه گاریس ی

 م؟یبگرد رونیب میذوق گفتم: بر با
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 م؟یبر یدوست دار -

 + اره

 میزدو گفت: باشه بر یبیلبخند عج ی

 ووولیا

 میقشنگش شد نیسوار ماش میحاضر شدو باهم رفت عیسر اوشیس

 میزدیچرخ م ابونایتو خ فقطمینداشت یخاص مقصد

 یزاریبردم سمت ضبطو گفتم: چرا اهنگ نم دستمو

 اونو گوش کن یاهنگا یخوایتو داشبورده اگه م نی؛ فلش نازن دمیکال اهنگ گوش نم -

 هی+اهوم فکر خوب

 در اوردمو گذاشتم رو ضبطاز تو داشبورد  فلشو

 نگاه کردم اوشیبه س طونیشد ؛ ش یکه پل یاهنگ نیاول

 اهنگ مورد عالقه من بود نیا

 کردم ادیز اههیضبطو ز یصدا

  نیماش نیداره ا یتوپ ستمیعجب س ی: واااااگفتم

 بود لبخند زد شیکه حواسش به رانندگ همونجور

 ادیب نیهمراه باه اهنگ خوندم: آسمون زم نوییرو دادم پا شهیش

 شمیعشقت نم منکر

 شمیم ریاز تو س مگه

 شمیم ریکه با تو پ ای
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 شمیمنکر عشقت نم ادیب نیزم آسمون

 شمیم ریکه با تو پ ای شمیم ریاز تو س مگه

 شمیم ریکه با تو پ ای

 فراوان( طنتینگاه کردمو ادامشو خوندم با ش اوشیسرمو اوردمو تو به س دیکه رس نجاشی)به ا

 طرف  یعالمممم  همه

 طرف یآدم  عالمو

 بگم کمه هرچقدر

 طرف یچشمااات  رررنگ

 طرف یعالم  همه

 طرف یادم  عالمو

 طرف یبگم کمه رننننگ چشمات  هرچقدر

 (کردیم نگاهامیبا لبخند به خل باز اوشیس دمویرقصی)با اهنگ م

 دارمیاز تو بر نمچشم  ادیب نیزم آسمون

 شمیم ریکه با تو پ ای شمیم ریاز تو س اگه

 شمیم ریکه با تو پ ای شمیم ریاز تو س اگه

 طرف یعالم  همه

 طرف یادم  عالمو

 طرف  یچشمات  رنگ

 طرف یچشمات  رنگگگگ
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 طرف  یعالم  همه

 طرف یادم  عالمو

 بگم کمه هرچقدر

 طرف یچشماااات  رنگ

 طرف( یهمه عالم _فالح دی)حم

 بود یعالللللل ااااوشیس ی+هووووووووو تموم شد ، وا

 طرف؟ یمن  یطرف رنگ چشما یابروشو داد باال گفت:همه عالم  یتا ی اوشیس

 

 بگم واال یگفتم: خبببببب چ طنتیش با

 من؟ یرنگ چشما -

 منظورمون با اون بود داداش میدار یدلبر چشم آب یگفتم: نه راستش ما  طنتیش با

 زنمتاااااایمصورتمو گفت: ترنم یاورد جلو دستش

 گمیتورو م یخنده گفتم: غلط کردم غلط کردم اره اصال رنگ چشما با

 شد  قیعم یلیخ نگاهش

 کرد شیحواسشو جمع رانندگ عیسر

 نگاهاش نیاومد از ا یچرا انقدر خوشم م دونمینم

 شهیم یعصب  زمیریکِرم م یوقت ادیخوشم م انقدر

 بزار عشقو حال کنم رانمیکه ا هیهفته اخر نیا منکه

 کردیم یرانندگ گشیدست د یگرفت تو دستش....با  دستامو
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 م؟ی: خب کجا برگفت

 دور نباشه ادی، فقط ز دونمی+ اوممم نم

 رسونمتیم میخوریتوپ ، بعدشم شام م یجا ی برمتیچرا...م -

 تو خوابگاه باشم گهید کمی دیتهران بعدشم من با رسهیموقع ها م نیهم نی+نه چون نازن

 دپو اخمو شد افشیق

 ییجا یپارک ی: برو گفتم

 نگاه کوتاه بهم کردو گفت: باشه ی

 

 سادیپارک وا ی یربع بعد جلو ی

 بود ؛ تهش مشخص نبود یبزرگ یلیخ پارک

 پارک کرد  نویماش اوشیس

 میشد ادهیپ

 مینشست مکتین یخلوت رو  یجا ی میرفت گهیباهمد

 میبود دهیبهم چسب بایتقر یعنی؛  میبهم نشست کینزد

 کردیدستامو نوازش م اوشیس

 نگاه کردم....نگاهش به دستامون بود بهش

 اوشی: سگفتم

 جانم؟ -

 یشیازت بپرسم ناراحت نم یسوال ی+
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 نه بپرس -

 ؟یازدواج کرد نیشد که با مادر نازن ی...اصال چجورشدی+ چ

اون زنه پسرش   خوادیروز پدرم اونو از روستا اوردو گفت که م ی....دونمیگفت: نم دویکش قینفس عم ی

به  نیبخاطر سن کمش اونو زن من کرد....بعدشم که نازن یدرواقع پدرم از اون خوشش اومده بود ول یدونیبشه...م

 میکمه ، از طرف یلیخ مانیسنش واسه زا گفتیم کترمرد....د مانیاومد مادرش سر زا ایبه دن نینازن یاومد.....وقت ایدن

 کنم؟ کاریبچه چ یمن با  نکهی؛ از ا دمیترس یبود....من حساب فیضع یلیخ

؛ من تموم  کردنیم یهمه داشتن خوشگذرون یوقت یشدم....چون تو اوج جوون ریزود پ یلیترنم...من خ یدونیم

الم دختر ع یشبونمو  یایمهمونکه هرشب تو  میفیمن ادم کث گهیم زنهیم هیبهم کنا نیبود ؛ نازن نینازن شهیپحواسم

 ی..ولبچه رو دستم بود.. یبالغ شدم  کمیچخبره ، تا  ایتو دن دمیاز فهم ی؛ من از وقت هیمعرفت یب کمی نیا یکنارمه ول

ناخاسته واقعا منو از پا در  ییسال تنها نهمهیکنم....ا دایخودمو پ یاز لذتا یسر یحق داد که به من  دیاما حاال با

 آورده

 

 تهس یروزگار کردنت ؛ نگران نباش خدا حواسش به همه چ یایفشردمو گفتم: توام بزور وارد باز یبه گرم دستاشو

 فاصله داشت نیچشمام نگاه کرد....صورتش با صورتم پنج م به

 که خدا حواسش هنوز بهم هست شمی؛ من مطمئن م ی: اگه تو ماله من بشگفت

 بگم یچ دونستمینم

 دبند اومده بو زبونم

 ازم دور کرد؛ دستاشو انداخت دورمو منو به خودش فشرد سرشو

 داشتم یاحساسه خوب یلیخ

 تی، شوق ، زوق ، امن جانیه احساس

 کنم فشیتوص یچجور دونمیبود حالم که نم یجور
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 دمیکش قینفس عم ی

 خودت مسلط شو....اروم باش به

 ستین یزیچ

 دمیگرم مردونشو دوباره شن یکه صدا کردمیمخودمو اروم داشتم

 ؟یکنیم یموهاتو مشک ی: ترنم ؛ پس کگفت

 ؟یبه مشک یداد ری+ چرا گ

 بود یموهات مشک یدلمو برد دمتویلبخند گفت: اخه روز اول که د با

 حرفش قلبمو محکم به تپش انداخت نیخودمو اروم کرده بودم پَر شد رفت هوا چون با ا یهرچ

 نو برد خونشون افتادمم نیکه نازن یروزه اول ادهی

 کردینگاه م یچشم ریمنو ز اوشیروز س اون

 دمیترسیم اوشیس یاز اخما چقدر

 بعدش انقدر ازش متنفر شدم که نگو یول خخخخخ

 دستور بده خوادیهمش دلش م کردمیاحساس م چون

 ادما نجوریاز ا ادیبدم م دایکه شد منم

 

 خوبه؟ شگاهیارا رمی: باشه پس فردا مگفتم

 یهم عال یلیخ -

 زدمو به اطراف نگاه کردم لبخند

 زنگ خورد اوشیس یگوش
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 سفت دستمو نگه داشت یکیبا اون  یول رونیب دیدستشو از تو دستام کش ی

معاملرو جوش  رمیگی.......جدا؟......شماره منو بهش بده بگو خودم باهاش تماس مشدهیباز چ، یگیم یداد : چ جواب

 ....خوبه؟یدیبفهمه فهم یزیکامران چ خوامی......نمدمیم

 قطع کرد ویگوش بعد

 ؟یدار دیپروژه جد ی: گفتم

 میگفتیاز خودمون م میراجب کار حرف بزنم ....خب داشت خوامیولش کن ، نم-

 میگفتینم یزی+ نه چ

 بگو یزیچ یخب پس  -

 خطرناکه نه؟ یلی: کارت خگفتم

 راجب کار حرف بزنم توله خوامینمگفتم -

 بگو یزیچ یتو  دونمی+اها خب خب...اوممممممم ؛ نم

 گرفت گاریاز س یکام حساب یکتشو  بیروشن کرد گذاشت گوشه لبش....پاکتو گذاشت تو ج گاریس یمعمول  طبق

 !یکرد خفمون

 عقدت کنم..... عتریهرچه سر خوادی: من دلم مگفتمیمال یلیارومو خ یصدا با

 حاال؟ ی+ چرا انقدر عجله دار

 ادهیاطرافت ز یچقدر تعداد گرگا ینیکه بب یستیمن ن یجا -

 نمیبیم دویمنو دزد دیکه حم یخواب اون شب لعنتترس گفتم: توروخدا انقدر منو نترسون....باور کن هنوزم با

 جوابو بگو بهم یخجالت چیه یسوال ازت بپرسمو...ب ی خوامیتو چشمامو گفت: مزدم زل

 ابرومو دادم باالو گفتم: بپرس یتا ی
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 ...دیاورد جلو اروم گفت: اونشب حم سرشو

 یدیوسط حرفشو گفتم: نه باورکن سر موقع رس دمیپر عیبگه سر خوادیم یچ دمیفهم

 

 کرد زیر چشماشو

 ...یسر موقع برس شهیدادم : کاش هم ادامه

 نباش یزیفشار داد گفت: نگران نباش ؛ تا من هستم نگران چ دستامو

 تیکنارش تو امنچرا حس کردم دونمینمبودو قتل تو پروندش داشت بازم ییحرفه ا هیقاچاقچ یخودش  نکهیا با

 کاملم

 اوشیگفتم: س اروم

 جانم؟ -

 +من...

 ؟یتو چ -

 شمیبهت وابسته م+ من دارم

 ؟یگیم یجد نوی....انویلکنت گفت : ا با

 مظلوم گفتم: اره یچشما با

 ...قشیعم ینگاه ها دوباره

 ...یهست که عاشقتم....ول یچند سال کینزد-

 ؟یچ ی+ ول

 احساساتمو کنترل کنم تونمیانگار االن نم یول -
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 زدم لبخند

 ترنم یدیپس م ینیتاوان سنگ -

 تعجب گفتم: ها؟ با

 !یدیپس م ینیمطمئن باش تاوان سنگ یبر یبعد بزار ویحرفات منو عاشق تر کن نیاگه با ا -

 

 دمیترس کمیحرفش  نیبا ا راستش

 ام بر نگردم خونه گهید یتا صدها سال نور هیکنم پام برسه ترک فکر

 

 زنگ خورد شیجوابشو بدم که باز گوش اومدم

.....باشه مراقب امیم یکدونمی.....نمستمیتهران؟.....من خونه ن کی.....نزدنیجواب داد گفت: جانم نازن ویگوش کالفه

 خودت باش...فعال

 که قطع کرد ویگوش

 جام بلند شدم... از

 ؟یچرا بلند شد -

 برم خداحافظ دیانداختم رو دوشمو گفتم: من با فمویک

 تا ازش دورشمتند تند قدم برداشتم بعدش

 گه؟ید هیچ ایمسخره باز نیاومد گفت: ا یخودشو بهم رسوند ؛ همونطور که پشتم م عیسر اونم

 دمیکش قینفس عم ی....سادمیوا

 سمتش ؛ زل زدم تو چشماش دمیچرخ
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 کردیمطلبکارا نگاهم نیع

 شمیپ ایب یگرفت نوینازن تی: هروقت رضاگفتم

 اروم شد کمیاز چه قراره  انیجر دیفهم یوقت

 !رسونمتیگفت: باشه حداقل م متیمال با

 ندارم برگردم ی)چرا که نه....پول تاکس

 (خخخ

 باهاش برم قبول کردم یبرخورد کردم که انگار مجبور یجور خالصه

 !گهیدختر جماعته د یژگیو نیا

 میشد نیسوار ماش میرفت گهیباهمد

 روشن کردو راه افتاد نویماش

 ربع در سکوت گذاشت ، اخر خودش دست دراز کرد ضبطو روشن کرد ی

 سادیوا یکیکردو رو  نییاهنگ باال پا چندتا

 دمیموقع ها گوش م یرو بخاطر تو بعض یکی نی....ادمیگوش نم: من اهنگ گفت

 نگفتمو به اهنگ گوش کردم یزیچ

 

 دیا یخوشم م ، تو اههیچشم س گردشِ

 دیا یم خوشم

 دیایمنگاهِ تو ، خوشم یایدر موج

 دیا یمخوشم



 تهراندبای گو

 
290 

 

 تابد یم ریمهتاب که بر ابر حر همچو

 تابد یم ریمهتاب که بر ابر حر همچو

 دیا یتو ، خوشم م اهِیتن پوش س تَنو

 دیا یم خوشم

 ؟یدیکه را بوس یِکف پا شُیازخو یترف

 دیا یدل پاک ، گناهه تو خوشم م یا

 دیا یتو خوشم م گناهه

  دیا یتو ، خوشم م اهیچشم س گردش

 دیا یم خوشم

 دیا یخوشم م دیا یمنگاه تو ، خوشم یایدر موج

 تابد یم ریمهتاب که بر ابر حر همچو

 دیا یمتو خوشم اهیتن پوش س تنو

 دیا یم خوشم

 ییسوخته ا یکه در اتش هجران کس بس

 دیا یجان پرورو آه تو خوشم م اشک

 دیا یمجان پرورو آه تو خوشم اشک

....................... 

 

 میکرد یخشک خداحافظ یلیدم خوابگاهو  خ میدیرس خالصه
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 نبود یادم نازکش اونم

 دوش اب سرد گرفتم ی دمیپر عیرفتم تو خوابگاه سر یوقت

 اومد یدوش باال نم ریز نفسم

 دادیحال م اما

 خخخ

 رفتم رو تخت ولو شدم دمویلباسامو پوش بعدش

 بود اوشیس شیپفکرم

 اومد ینمخوشم اوشیاز س ادیز من

 دارم نسبت بهش جانیچرا انقدر ه دونمیاالن ، نم اما

 ترس دارم دمیشا

 بهش دارم ی، حس خوب ستیترس ن نه

 خدا....نکنه عاشقش شدم؟؟؟؟ یوا

 دختر خدا نکنه ریبال بدور ؛ زبونتو گاز بگ یوا

 دمیکش قیسه تا نفس عم دو

 وسط کم داشتم نیخوشبختم فقط عشقو ا یلیخ نکهیا نه

 رهیم ادتیفکر کن  اتیبابا....به بدبخت الیخیب

 بستم....من در حال حاضر فقط عاشق خوابم چشمامو

 که هست نهیهم اره

 شودیم نیآفال ترنم
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 خخخ

....... ........ ........ ....... ...... ....... 

 سال گذشت ۴هفته تموم شد ؛ خداشاهده اندازه  یبود اون  یبه هربدبخت خالصه

 دمیند اوشویس گهیاون شب د بعد

 نگاه کردم میمشک ی، با لبخند به موها نهیا یجلو رفتم

 خودم تنگ شده بود افهیق نیدلم واسه ا چقدر

 کردن شیکردم به ارا شروع

 کننده همرنگ پوستم زدم دیکل صورتمو سف اول

 کرد مژه هامو فر کردم یاری ملی، تا تونستم و هر آنقدر که ر دمینازک کش یخط چشم مشک بعد

 زدم یلب زرشک رژ

 خوبه یجون از حالت مرده متحرک بودن در اومد یخب تر اوممم

 تو صورتم ختمیر یور ی ممیمشک یدسته از موها ی

 بودم ازین یاروشکر لَختهِ لَخت بود و من از اتومو بخد موهام

 نداشتم که بخرمش البته پولشم

 دیلخت افر نیواسه هم دونستیخدا خودش م خخخ

 میتو کوله پشت ختمیجمع کردم ر المویتموم وسا خالصه

 اماده کرده بودم المویوسا همه

 جا گذاشته باشم یزیتا مبادا چ دمیدقت اطرافمو د با

 بود یادگاری یکه روش کل واریافتاد به د چشمم
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 واریاز کولم در اوردمو افتادم به جون د کردمویاستفادش نم گهیکه د یکیلبخند ماژ با

  ۱۳۹۷سوم مرداد ماهه  ستویصبحه ب ۱۰:۴۰در ساعت   رانیا دمیحضور ترنم در تهران ، شا نی: اخر نوشتم

 نگاه کردم میادگاریلبخند به  با

 بمیتمو گذاشتم تو جبس کویماژ دره

 رونیاز خوابگاه زدم ب بعد

 در نشسته بود یرحمت جلو اقا

 جلوشو گفتم: اقا رحمت رفتم

 زدو گفت: جانم دخترم؟ شویته استکان نکیاورد باال ، ع سرشو

 رمی.....حاللم کن که دارم مدونمیکردم م تتیاذ یلیلبخند گفتم: خ با

 شهیدخترم ، دلم برات تنگ م یش ریگفت: عاقبت بخ ناراحت

 اقا رحمت....دمتگرمو خدانگهدارت یمرد یلی: خگفتم

 یخوشبخت ش خوامی: به سالمت دخترم از خدا مگفت

 تکون دادمو ازش دور شدم دست

 دربست دست تکون دادم یتاکس یواسه  دمیکه رس ابونیسر خ به

 سادیپژو وا ی

 نایا نیخونه نازن یبه سو شیپ سوارشدمو

 

 بودم نایا نینازن یخونه  یبعد ، جلو قهیدق  ۴۵ کینزد

 روزه رفتن بود امروز
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 حساب کردم اونم رفت ویتاکس

 تو چارچوب در ظاهر شد اوشیدرباز شدو س هویاومدم زنگو بزنم تا

 میکردینگاه مشده بهم خشک

 داشتم کنترل چشمامو از دست داده بودم یچه مرگم شده بود....حس دلتنگ دونمینم من

 چش شده بود دونمینم اونم

 زودتر بخودم اومدمو گفتم: سَ..سَالم من

 ، دوباره  لرزش یسرم اورد شویچند سال پ یکنه گفت: دوباره همون بال جادیا رشیتو نگاهه خ یرییتغ نکهیا بدون

 قلبمو حس کردم توله

 ش منتظرته...تو اتاق نیبرو تو نازن ای....انگار بخودش اومد چون گفت: بنییانداختم پا سرمو

 نیحاضر باش نوی.....معطلش نزارمیدنبالتون....خونشون ناهار دعوت ادیم ررضایام گهی.....گفت: دو ساعت دتورفتم

 +باشه ، خداحافظ

  نمتیبیم یگفت: شب تو مهمون طنتیش با

 درو بستو رفت بعد

 کن خدا بزرگه یخودت سپر یاهای، توام تو رو رمیدارم م منکه

 یاتاق ناز یراست رفتم جلو ی دمییرفتم تو خونه و دو دمییذوق دو با

 درو باز کردم رفتم تو گفتم: پِخخخخخ هوی

 هوا دیسه متر پر نینازن

 خنده و گفتم: اروم باش بابا منم ریز زدم

 داغت به دلم بمونه یریکوووووفت بگ ی: ایناز
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 ی....کولمو پرت کردم رو تختو گفتم: حاضردمیخند

 تو؟ یاومد یچجور -

 درو باز کرد اوشی+ تا اومدم زنگو بزنم س

 که نگفت؟ یزیاها ، چ-

 گفتم: نه خداروشکر 

 گفت: خداروشکر دوینفس اسوده کش ی

 

 ادیبود. منم شد چرخنیکه م نایاز ا شیاخه صندل دنیشروع کردم به چرخ وترشویکامپ زیم یرو صندل نشستم

 !امیصندل نجوریعاشق ا

 

 ......تو کولت جا داره؟ارمیب یچجور دونمینم یدارم ول لهیوس یسر یمن  یاخ تر -

ا ب میبریکجا م میدار نویا گنیملت نم ست؟ین عیاگه باد کنه ضا یگفتم: جا که داره ول دمیچرخیکه م همونجور

 خودمون؟

 خرتو پرت کمیدست لباسه با  ی....فقط کنهینه باد نم -

 ندارم ی+ باشه بزار منکه حرف

 

بخدا  ؟یاریرو درن یاون صندل یصدا شهیم یگفت: تر یکه ناز کردمی.... واسه خودم عشق مودمیچرخیم یه داشتم

 مخم رفت

 رو از حالت چرخش نگهش داشتمو از روش بلند شدم یصندل

 انویافتاد به پ نگاهم
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 با انگشت اشارم خاک شو گرفتم فوت کردم کنارشورفتم

 میبردیرو م انویپ شدی: کاش مگفتم

 م؟یببر انورویپ یگی، اونوقت تو مچند دست لباس واسه خودم بردارم تونمی: منه بدبخت نمیناز

 بهش نگاه کردم یناراحت با

 گرفتم ادیزدنو تو شهرستانمون از دختر همسامون سمانه  انویمن پ راستش

 داشتن انویپ خونشون

 کالسشو رفته بودو فوله فول بود اونم

 دمتگرم یداد....سمانه هرجا هست ادیمنم به

 ...فی: حگفتم

 رمیگیبهترشو م یکیگفت: نگران نباش اونور  یبا مهربون رونویسرشو از لباسا اورد ب یناز

 +خداکنه

 بود یکه پشتش واسم خاطره تلخ یشروع کردم به زدن اهنگ ویرو صندل نشستم

 کردمیم یروزا که تو شهرستان زندگ اون

 به اسم ارش میداشت هیپسره همسا ی

پولدار ، ارش بخاطر عشقش  رمردیپ ی...دختره رو دادن به یدختر بود..... بهش ندادن گفتن پول ندار یعاشق  ارش

 کرد یخودکش

 رهینم ادمیجنازشو  عیوقت مراسم تش چیه

 واسش گرفتن یمحل چه مراسم قشنگ یبچه ها نکهیو ا میکرد هیگر چقدر

 کردن به خوندن دفنش کردن همه باالسرش شروع یوقت
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 یخونیبا سوز م گنی....همه مخونمیاهنگو هرجا م نیاون به بعد ا از

 کردم به خوندن : شروع

 خسته سازت ارش یصدا کو

 ارش دارتیدرد ب ینوا کو

 گرفتن عشقتو از قلبت امروز

 قلبت ریز شیروشنه ات گهید روزه

 عشقتو گرفتن اگه

 خدا هست ی

 قلبتو شکستن اگه

 خدا هست ی

 اون باال هست گهید ارهی ی دونمیم

 که بست ییعهدا شکنهیبا من نم که

 آ  آ آ  آ آ   آ آ آ

 خسته سازت ارش؟ یصدا کو

 ارش دارتیدرد ب ینوا کو

 گرفتن عشقتو از قلبت امروز

 قلبت ریز شهیروشنه ات گهید روزه

 خدا هست یعشقتو گرفتن  اگه

 خدا هست یقلبتو شکستن  اگه
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 اون باال هست گهید ارهی ی دونمیم

 که بست ییعهدا شکنهیبا من نم که

 آ آ آ آ آ آآ

 تو به من ادگارهی

 غروبه رنگ

 با تو بودنا چه خوبه یها لحظه

 رمینرو...نزار بم شمیاز پ نرو

 رمیبزار تو خلوتت اروم بگ تو

 بازبرگرده مونییاشنا خوبه

 گله آرزوتو پر پر کرده یک

.... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... 

 

 دلم خون هست یمن به اندازه کاف بابا؟؟؟یاورد ریبهم گفت: اه ترنم...وقت گ دیتوپ نینازن

 عروس خانمممم دیپاک کردمو با لبخند برگشتم سمتش گفتم: ببخش نمیبا است اشکامو

 شکشیتو دله منو خون نکن عروس عروس گفتن پ-

 ایداد ریب بابا توام...گ+ خ

 تموم شد یمنو ناز یبا جروبحثا دوساعت

 یجا نزاشت یزیچ یمطمئن ی: نازگفتم

 برداشتم ویکه نگاهش به اتاقش بود گفت: نه همه چ همونطور
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 به اتاق نگاه کردم یناراحت با

 میگردیگفتم: نگران نباش...برم نیرو به نازن بعد

 هگفت: خداکن دیقطره اشک از چشمش چک ی

 یییکنیم هیچرا گر وونهیلبخند رفتم بغلش کردمو گفتم: د با

 اشکاشو پاک کرد رونویبغلم اومد ب از

 دیباال کش دماغشم

 سمیبنو یبنال چ یگفتم: ناز نهیدر اوردمو رفتم سمت آ کویماژ بمیخنده از تو ج با

 سیعشقته بنو یهرچ دونمیگفت: نم دیخند یناز

 فکر کنم......اها  سای+اومممممم وا

 تهران ینوشتم : گود با نهیشوق بزرگ رو ا با

  good bye tehranشو نوشتم :   یخارج رشمیز

 پاکش نکنه یکس گردمیبرم نجایکه باز به ا یگفت: کاش تا موقع دیخند نینازن

 جرئتشو داره؟ یمنو پاک کنه؟ اصال کس یادگاری تونهیم یکس یداداش فکر کرد ی+زک

 داره خوبشم داره اوشیبله بله س -

 ....اره اون جرئتشو دارهیاشاره کرد یزی+به نکته ر

 رونیب میاومد یاز اتاق ناز شهیخنده و واسه هم ریز میزد گهیباهمد

 رو دوشم بود میکه کوله پشتتو کاور رو دستاش بود....منم شیلباس نامزد نینازن

 میوقت بود منتظرمون بود شد یلیکه خ ررضایام نیر ماشسوا میرفت مویاماده از خونه خارج شد حاضرو
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 نایا ررضایخونه ام میرفت یوقت

 عالمه مهمون دعوت کرده بودن یشلوغ بود که نگو.... انقدر

 نشسته بود رو مبال نشسته بودن نشونیب اوشمیعالم مرد که س ی

 نیرو زم خانمام

 کنار مهمونا میاومد ررضاویتو اتاق ام میگذاشت المونویوسا یناز منو

 خانوممم نیعروس گلم نازن نمیا ونیجون گفت: خانوما اقا یپر

 نیکردن با نازن کیگفتنو سالم عل کیشروع کردن تبر همه

 نهیترنم جون دوست نازن ندیبیدختره خوشگلم که م نیجون: ا یپر

 کردبهم ینگاه مین ینگاهشو از رو فرش برداشتو  اوشیحرفش س نیا با

 کردمیم کینگاهش با همه سالم عل ینیسنگ ریز منم

 مشغول حرف زدن شدن همه

 بود که نگو ریتو ش ریش انقدر

 کنن یهمه بلند شدن تا بساط ناهارو اوک ساعتمین بعد

 نبود یبه کمک منو ناز یازین گهیادم بود که د انقدر

 کردنیتعارف م یه میکار کن زاشتنینم میطرف از

 نیگفت: بچها چطور کیبه دست اومد نزد بیس ررضایکه ام میبود سادهیگوشه سالن وا الیخیب یناز منو

 میلبخند گفتم: خوب با

 ؟یناز یاسترس دارم....توچ یمنکه حساب یگفت: جدا؟ ول ررضایام

 یاون لحظه من عذاب وجدان گرفتم چه برسه به ناز تو
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 سادست ینامزد یدادم گفت: نه من حالم خوبه....اروم باش بابا فقط  صیکه فقط من غمشو تشخ یبا لحن یناز

 من زنگ زدم بچه هارم دعوت کردم ی....راستی: خوبه که تو ارومررضایام

 : بچه ها؟یناز

 گهیخانم د پدهیبا س ی: احسانو کامررضایام

 یکرد ی: اهااااا....خوب کاریناز

 رهیاونام م شیشدم....آبروم پ بدبخت

 

 !گهید دنیفهمی، اونام م  یه چک بالخره

 ناهار حاضر شد بساط

 یکنار هم نشستن منم کنار ناز ررضایام نوینازن

 میاصال اشتها نداشت یناز منو

 خودت به دادمون برس ایگرفته بودم....خدا یبیعج استرس

 ناهارو جمع کردن لیسرعت نور وقت ناهار تموم شدو وسا به

 شگاهیحاضر اماده بود مارو برسونه ارا ررضایتو جورابم که ام ختیر ییاونجا قلبم

 دیکوبیمحکم م قلبم

 حفظ توی+خونسرد

  میگفت: بر دویکش قینفس  عم یناز

 رونیب میاز اتاق اومد المونیوسا با

 میکرد یهمه خداحافظ از
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 در سالن بدرقه کرد یمارو تا جلو اوشیس

 گوشزد کنم؟ ویزیگفت: الزمه چ نیبه نازن رو

 گفت: نه یقیبا لبخند عم نینازن

 بود میمستق ریغ ینشانه خداحافظ ییجورا ی قیلبخند عم نیا

 تعجب کرده بود نیاز لبخند نازن اوشمیس

 منتظرا ریام؟یناز می+بر

 دیگفت: اره بر اوشیس

 کردو رفت اوشیبه س قینگاهه عم ی نینازن

 بخاطر بسپره اوشویخوب چهره س خاستیم انگار

 گفتم: خداحافظ اروم

 خوشگلت نکنه یادیبگو مراقب قلب منم باشه و ز شگریبا لبخند گفت: به ارا اوشیس

 لبخند زدمو رفتم ینگفتم....فقط  یزیچ

 اوشیمن با س دارید نیاز اخر نمیا

 گذشت ریکه بخ اشکرتیخدا

 کرد یرانندگ شگاهیتا ارا ررضایام مویشد نیماش سوار

 شدیماجرا داشت شروع م تازه

 انقدر از استرس پامو تکون داده بودم که درد گرفت خالصه

 شگاهیدم ارا میدیرس

 گفت: هروقت کارت تموم شد بهم زنگ بزن یبه ناز ررضایام
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 یبخاطر همه چ ررضایگفت: ممنونم ام یبا لبخند تلخ یناز

 برامون شهیم ییایلبخند زدو گفت: امشب رو ررضایام

 میبربپر  ی....ترنطورهی: حتما همنینازن

 میشد ادهیتشکر کردمو پ ررضایبرداشتمو از ام کولمو

 گاز دادو رفت ررضایام

 مینگاه کرد ررضایام نیاومد کنارمو باهم به دورشدن ماش یناز

 ادیب رشیگ یعال سیک ی دوارمیبود...ام ی: پسر ماهیناز

 میواقعا ماه بود....انگار بهش عادت کرده بود ررضایته دلم ناراحت شدم....ام از

 مشیقبول کرده بود نیعنوان نامزده نازن به

 +کاش ببخشتمون

 کاش... یگفت: ا یبا ناراحت یناز

 در اوردم بمیاز تو ج مویخودم اومدم....گوش به

 ادیتا ب لیزنگ بزن به سه عتریسر ریسمتشو گفتم: بگ گرفتم

 گرفت ویبود با استرس گوش دهیکه رنگ از رخش پر نینازن

 داد دستم شوینامزد لباس

 م؟یکدوم گور با خودمون ببر گهید نوی: اگفتم

 بکنش یکاری یتر دونمینم-

 کنم اخه؟! کارشیچ

 شگاهیافتاد به ارا نگاهم
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 من برگشتم لیبه سه ی: تا تو زنگ بزنگفتم

 باشه -

 شگاهیسفت گرفتمو رفتم تو ارا لباسو

 شدنیم شینفر داشتن ارا دو

 فکر کنم تو نوبت بودن ینفرم نشسته بودن رو صندل چند

 ؟ینوبت دار زمیزن اومد جلو و گفت: عز یکه  کردمیم زیهمه جارو انال داشتم

 گمیمیبهت چ نیچشماش نگاه کردمو گفتم: خوب گوش کن بب تو

 شده؟یگفت: جانم چ متعجب

 زهیتم هزیلباس تممشکل داره.... یعروس که از لحاظ مال یبده به  یلباسو اگه تونست نیدادم دستشو گفتم: ا لباسو

 بارم استفاده نشده ی

 بعد با لبخند گفت: باشه یاول تعجب کرد ول زنه

 شک گفتم: قول بده با

 به همون دمیسراغ دارم...م ازمندیشخص ن یزدو گفت: اتفاقا  یبخش نانیلبخند اطم زنه

 عالمم بوسسس ی: هزارتا ممنونننن گفتم

 شگاهیاز ارا رونیب دمیپر عیگفتمو سر نارویا

 نشسته بود ابونیکنار خ یرو جدوال یناز

 

 شد؟ینشستم کنارشو گفتم: چ رفتم

 نجاستیا گهیربع د یگفت  -
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 ؟ینازگمی+ خوبه...خداروشکر....م

 جونم-

 بپا نزاشته واسمون؟ اوشیس ی+تو مطمئن

 یدید یزیاره چطور؟ مگه چ-

 دمیپرس ی...کلدمیند یزی+نه چ

ه ک زنهیمن برام چراغ م دنیکه به محض د فرستهیم یمشک دیپرا ی شهی....همدمیدیم دیاگه فرستاده بود من با-

 دنبالمون نبود یکس نامیا ررضایاز دره خونه ام یمن مراقبتم.... من حواسم بود حت یعنی

 +خداروشکر

 ترنم؟-

 +جونم؟

 یدیدیبار مامانتوم نیواسه اخر شدیکاش م -

 خاستیدلم مامانمو م چقدر

 گهی:پووووف... وقت نشد دگفتم

 فیح -

 ، من مطمئنم میگردی....ما برمفی+چرا ح

 اونکه اره-

 یغم واسه چ گهی+خب د

 ولش کن یچیه-
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 جلومون زد کنار ادیاهنگ ز یبا صدا نیماش ی هویکه  میدپ بود یحالو هوا تو

 که وقت رفتنه دیگفت: جوجه ها زود سوارش رونویسرشو اورد ب لیسه

 یاومد للللی: سهیناز

 دینی: اره عشقم بشلیسه

 عقب نشستم عیرفت جلو نشست منم سر یناز

 راه انداختو گاز داد نویماش لیمحض نشستن سه به

 چقدر دلم برات تنگ شده بود که یییییییدونیاهنگو کم کردو با ذوق گفت: نم یناز

 وقت رفتن منو توام اومد بالخرهن؟ینازن شهیدستشو گرفتو گفت: باورت م لیسه

 اره لیگفت: اره سه یبا شاد یناز

 گه؟ید یشناسنامتو اورد ی...راستمیگردیکه با ازدواجمون کنار اومدن برم گهی: چند ماه دلیسه

 : اره بابا اوردمیناز

 هیوقت پروازو ازاد گهیکه د دیبزن غی: هووووو هووووو جوجه ها جلیسه

 حالو هوامونو عوض کرد لیسه

 کرد ادیشادم بودو ز یلیاهنگو که خ یناز

 ییییییسالمممم ازاد یییییداد زد: هوووووووو سالااام راحت یبا شاد رونویبرد ب شهیسرشو از ش لیسه

 سرشو اورد تو عیسر بعد

 مممممیزد غیج رونویب میداد شهیازش سرامونو از ش دیتقل بهنمینازن منو

 تهرااااااااااان یگفت: به قول ترنم.....گووووودبا یناز

 تهرااااااااان یداد زدم: ارههههه گووود با منم



 تهراندبای گو

 
307 

 

 شهیهم ی.....خداحافظ براشهی: تهررررررران....دلم برات تنگ میناز

 +هوووووووووو

 غروب بود ۵ساعت  میاز تهران خارج شد یوقت

 دیجد یزندگ یبه سو شیپ

 یراحت یبه سو شیپ

 تازه سالم یزندگ

 پر دردو خطر خداحافظ یزندگ و

 تهران یتهران....اره....گودبا یگودبا و

..... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... 

 

 ؟یخاموش کرد توی: ترنم گوش یناز

 + اره

 خاموشه میگفت: منم که گوش لیسه

 دیکش قینفس عم ی نینازن

 بود ۷ کینزد ساعت

 شد؟یکارمون تموم م یک  میبود شگاهیما اگه االن تو ارا ی: نازگفتم

 میاماده بود میو ن ۷دا : حدویناز

 +پس...

 زهیریبهم م یهمه چ گهیساعت د میبرگشت سمتمو گفت: اره....ن یناز
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 گرفته بودم استرس

 نرفت؟ ادتیکه  وی....اصل کاریناز ی: راست لیسه

 کرد لیشوکه شد....با بهت نگاه به سه یناز

 ینکنه جا گذاشت هیشد گفت: چ یعصب کمیانگار  لیسه

 رفت ادمیمن اصال ...لیسه یبا عجز گفت: وا یناز

  یزد تو خاک هوی لیسه

 شهیتو ش میبود با سر بر کیکه نزد یسفت گذاشت رو ترمز جور پاشو

 ش؟یاوووووردیزد گفت: ن داد

 نداد یانگار هنوز تو بهت بود....جواب نینازن

 دیشدو درو محکم کوب ادهیپ نیاز ماش یعصب لیسه

 یجا گذاشت ویتو چ گه؟یم یچ نیشدمو گفتم: ا یناز کینزد نگران

 ....اه لعنت به مننننارمیب اوشویرفت.... عابر بانک س ادمیبود ، گفت : من  رهینقطه نامعلوم خ یبه  نینازن

 داد زد؟! مگه چقدر توش پول بوده؟؟؟ یعابر بانک سره ناز یسره  لیسه یعنیکردم.... تعجب

 بود دهیند لویسه یرو نیداشت تا حاال اناراحت بود....حقم  یحساب نینازن

 کردمینگاه م شدنیاز کنارمون رد م ادیکه با سرعت ز یینایداشتم به ماش منم

 دیکشیم گاریس نویداده بود به ماش هیتک لمیسه

 اومد... لیربع سه ی بعد

 کنهیمن سرم درد م ؟یکن یتو رانندگ شهیاعصاب خورد رو به من گفت: ترنم م با

 دو دل بودم اما گفتم: باشه نکهیا با
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 : ممنونلیسه

 شدم رفتم نشستم پشت فرمون ادهیپ

 نشست عقب لمیسه

 یبهم بگ رویمس دی: فقط باگفتم

 : باشهگفت

 روشن کردمو راه افتادم نویماش

 

 ( اوشی) س

 باشه یعال تونیده سیسرو خوادی....دلم مکنمیسفارش نم گهید -

 نی..چشم...شما اصال نگران نباشتا زانو خم شدو گفت: چشم اقا. چندبار

 یبر یتونیخوبه...م-

 کردو رفت سمت کاراش یعذر خواه یگفتم  نویا تا

 اوش؟ی+س

 برگردوندم سمت صدا....کامران بود سرمو

 کامران؟ شدهی: چگفتم

 بهت گفت: حسابم... با

 ؟یحسابت چ-

 برام نزاشتن المیر ی یکردن...حت ی+حسابمو خال

 کامران؟؟؟ یگیم یشدم...گفتم: چ شوکه
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 زده بشیام از ظهر تاحاال غ یلعنت لیسه نی+ا

 ه؟یکدوم گور ینیبب یدنبالش؟ بهش زنگ زد یگفتم: فرستاد یعصب

 له؟یبنظرت ؛ کاره سه یخاشموشه....دنبالشم فرستادم....ول شی+گوش

 کنه؟یجرئت م گهید یپس کدوم احمق -

 فرار کرده نیازدواج کنه....واسه هم نیبا نازن تونهینم گهی+ حتما مطمئن شده د

 ....خوب شد که خودش شرشو کم کرددادمینم لیبه سه نموینازن اهیصدسال س من

 ل؟یدنبال سه فتمیمراسمو ول کنم بکنم؟ کاریچ یگی: مگفتم

 میشینکردن خودمون وارد کار م داشینه....اگه پ ای کننیم داشیپ مینیتکون دادو گفت: نه نه...بزار بب سرشو

 باشه تکون دادم یسرمو به معن یعصب

 زنمیخلوتتونو بهم م دیبا لبخند اومد سمتمونو گفت: ببخش ررضایام

 گمیم کیگفت: شازده دوماد تبر کامران

 کجاست پس؟ لیسه یبا متانت گفت: ممنونم عموجان...راست ررضایام

 ادیامشب ب کنمیگفت: فکر نم کردیکه داشت خشمشو کنترل م یدرحال کامران

 اد؟ینم ی...واسه چفی: جدا؟ چه حررضایام

 بره سره پروژه خاستیشلوغه فکر کنم م یلی: سرش خکامران

 به شما خوش بگذره دوارمی: اها....باشه ام ررضایام

 واستون دارم یخوشبخت یگفت: ارزو ررضاویزد رو شونه ام یکی رفتیهمونطور که داشت م کامران

 : ممنون ررضایام

 ررضا؟ی: جانم امکه رفت گفتم کامران
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 ارمیب شگاهیاز ارا نویبرم نازن دیاشاره کردو گفت: با شیساعت مچ به

 ساعتم نگاه کردم....چه زود گذشت به

 امی: باشه منم پشت سرت مگفتم

 ؟یواسه چ گهی+شما د

 نده ریگ لمبرداریتا ف ارمیترنمم هست....من اونو م-

 می: اها باشه...پس برررضایام

 میمهمونا رد شد نیاز ب گهیتکون دادمو باهمد سرمو

 همه مهمونا اومده بود بایتقر

 دمیمهمونا احسانو د نیب

 دست تکون داد واسم

 لبخند دستمو تکون دادم واسش با

 نشسته بودن دهیسپ ارویکام کنارش

 پسره نیخداکنه امشب اعصابمو خورد نکنه ا فقط

 گل زدش شد نیسوار ماش ررضامیخودم شدم....ام نیمن سوار ماش رونویب میاز تاالر اومد خالصه

 شگاهیسمت ارا میگاز داد گهیباهمد

 کردیکه داشت کالفمون م میخورد کیبه تراف کمیراه  تو

 شگاهیارا یجلو میدیرس قهیدق ۲۰بعد  بالخره

 شد ادهیپ ررضامیشدم....ام ادهیپ نیماش از

 کنارش رفتم
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 نینازن زنمی: االن زنگ مگفت

 مشغول شماره گرفتن شد شیبا گوش بعد

 عروس نیدادم به ماش هیتک منم

 خوشگلت نکرده باشه ادیپدرسوخته ز شگریارا نیرفت سمت ترنم.....خداکنه ا فکرم

 

 بهی: عجررضایام

 به؟یعج یچ -

 صداشون کنم رمیخاموشه....احتماال شارژش تموم شده ، من م شینگاه کردو گفت : گوش بهم

 تکون دادم سرمو

 اخمامو کنترل کنم تونستمینبود ، نم خودم دست

 که تو ذهنم بود خالص کنم یخودمو از شر فکر عیسر خاستیم دلم

 در اوردمو شماره ترنمو گرفتم مویگوش عیسر

 اشدبی: دستگاه مشترک مورد نظر ، خاموش م دمیشن دمویشنیم دیکه نبا یزیگذاشتم دم گوشم...... اون چ ویگوش

 قطع کردم ویگوش

 دمیکشیصدا دار م ویگاو ینفسا

 از دست دادم کنترلمو

 نیزم فتمیتا ن نیگذاشتم رو ماش دستمو

 رسهیخون به مغزم نم کردمیم حس

 زنمیهمونجاست که سکترو م کردمیم احساس
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 گردنم متورم شد یرگا

 چکدومیرو دستم : نبودن....ه ختیر ویمتعجبو نگرانش اب پاک یبا صدا ررضایکه ام کردمیاز خشم دود م داشتم

 نینبودن....نه ترنم....نه نازن

 شگاهیرفتم تو ارا تیبا عصبان نویپرت کردم رو زم مویگوش

 بلند شد غیج یصدا

 زنونست شگاههیارا نجایا اقا؟ دیکنیم کاریگفت: چ دویپرده رو کش عیزنه با خشم سر ی

  نجایخشم گفتم: دخترو زنه من اومدن ا با

 ه؟ی: اسم همسرو دختر شما چگفت

 گفتم دمیبهم چسب یدوندونا نیبزور از ب ارواسم

 میاسم نداشت نیبه ا مییایمشتر نی....همچمیعروس نکرد شی: نه امروز اصال اراگفت

 شدیداشت منفجر م مغزم

 ثابت موند نینازن یاطراف نگاه کردم....چشمم رو لباس نامزد به

 ؟؟؟؟؟یعوض کنهیم کاریچ نجایرفتم سمتشو با عربده گفتم: پس لباسش ا عیسر

گفت ...ریفق یاونو اورد گفت بدمش به  یدختر چشم ابرو مشک یغروب  یکایبود گفت: اقا بخدا نزد دهیکه ترس زنه

 نداره ازشین

 

 بود نی.....نقشتون انطوریکه ا پس

 کُشمشیرو م ی: من اون دختر چشم ابرو مشک دمیغر

 رونیاومدم ب شگاهیاز ارا عیگفتمو سر نویا
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 اومد سمتم یرانبا نگ ررضایام

 ناراحتو نگرانش نگاه کردم یچشما به

 بود ومدهیبند ن یکس یزبونم جلو ینجوریتو عمرم....ا تاحاال

 پسر؟؟ نیبگم به ا یچ دیبا من

 ؟؟؟؟یبود چهیتو باز بگم

 

 به دله من نشسته بود بیپسر محبتش عج نیا

 نبود نیا حقش

 کشمتیم یکرد ررضایکه با ام ی....توروبخاطر کارنینازن کشمتیم

 : زنگ بزن...مراسمو کنسل کنگفتم

 کجاست؟؟ نیاخه؟؟؟ نازن شدهیچرا ؟ چ ؟ییی: چگفت

 شدم نمیبرداشتمو رفتم سوار ماش نیاز رو زم مویبه سواالش جواب بدم...جنازه گوش نکهیا بدون

 دیگفت: توروخدا جواب بد شهیزد به ش ررضایام

 گفتم : فقط مراسمو کنسل کن نوییرو دادم پا شهیش

 پامو گذاشتم رو گازو رفتم بعد

 خراش برداشته بود کمیسالم بود....فقط  یگوش خداروشکر

 شماره کامرانو گرفتم عیسر

 اوش؟یچند بوق جواب داد: س بعد

 نشد؟؟؟؟ لیاز سه ی: الو کامران خبرگفتم
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 +نه چطور

 ؟؟؟یفهمیزدم: فرارررر کردن...م داد

 کردن؟فرار  ایک ؟ی+چ

 کامررررررران؟ چندتااااااااا بچه منو سرکاااااااار گذاشتن ییییییفهمیمفرار کردن.. لیترنم با سه نویزدم : نازن عربده

 خونه من ایاالن ب نیهم اوشی+س

 امیدارم م -

 گرفتم مویشماره کر عیقطع کردمو سر ویگوش

 جواب داد گفت: جونم اقا عیسر

 یدنبال  یگردیکمدم م یتو اتاقم تو کِشو یریتو خونه من....م یریاالن م نیهم گمیمیچ نیخوب گوش کن بب-

 م؟یکرررر یدیفهم یزنیبهم زنگ م عیسر یکه کرد داشیعابر بانک پ

  رمی: اره اقا االن مگفت

 یقطع کردمو پرتش کردم رو صندل ویگوش

 لیسه کشمتیم

 ترنم کشمتیم

 ؟یدر بر یتونیاز دست من م یکرد فکر

 کشمتیم کشمتیم

 افتادم شهیاون لحظه که بهم گفت داره بهم وابسته م ادهی

 چرااااااا ؟یلعنت یچرا رفت پس

 تموم وجود عربده زدم... با
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 خونه کامران یجلو دمیرس یک دونمیراه انقدر عربده زدم که نم تو

 شکر داره یتصادف نکردم بازم جا نکهیا

 به در دمیبا دستام محکم کوب عیسر

 

 بالفاصله باز شد در

 تو  رفتم

 ؟یکرد کاریگفتم: چ سادمویکامران وا یجلو

 : چند نفرو فرستادم فرودگاه  کامران

 میکن داشونیبرن پ رانیاز ا نکهیقبل ا دیخوبه....با-

 زنگ خورد  میگوش

 م؟یکر شدیدادم : چ جواب

 : اقا عابربانکتون سرجاشهگفت

 خوبه-

 قطع کردم ویگوش

 شد؟ی: چ کامران

 ؟یفهمیمکنم... داشونیپ دیدو روزه با یکی نیابر بانک منو نبردن....گوش کن کامران من ظرف همع -

ه .....احمقلی.....لعنت به تو سهدادمیپرورش م نمیعمر مار تو آست کیتو موهاشو گفت :  دیکالفه دست کش کامران

 کنه؟یم یادم از باباش دزد یعوض

 حساب باز کرده بود لیرو سه یلیکه کامران خ دمیفهمیم
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 داد لیسه یکل عمرشو پا بایتقر

 از کامران نداشت یمنم دست کم حاله

 بالرو سرم اوردن نیمن ا یزندگ یشخصا نیزتریاز عز دوتا

 نی.....مطمئن باشکنمیم داتونیپ

 )ترنم(

 

 نصف شبه ۲ کینزد ساعت

 کنمیم یرانندگدارم یخوابیقرمز شده از ب یمن با چشما و

 کردم یبه ناز ینگاه مین ی

 و تو افکارش غرق بود شهیبود....سرشو گذاشته بود رو ش داریب

 داشت که نگو....اونم معلوم نبود نگاهش به کجاست ینگاه کردم....انچنان اخم لیبه سه نهیا از

 االن تهران چخبره دونمینم

 داره؟؟ یچه حال اوشیس

 شد؟؟یچ ررضایام

 ن؟کنیفکر م یبه چ اریبا کام دهیسپ احسانو

 ختهیبهم ر یهمه چ حتما

 بمونم طیتو اون شرا تونستمینم گهید یول

 ررضایعذاب وجدان گرفتم واسه ام ییجورا ی

 کردم چهینقشه من بود ؛ من اونو باز نیا چون
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 ....ببخشررضایببخش ام منو

 که چراغشون هنوز روشن بود دمیمغازه رو کنار جاده د یسر یدور  از

 خدارو شکر یوا

 کردن یبکوب رانندگ نهمهیاز ا شدمیم هوشیداشتم ب گهید

 سادمیمغازه هاو وا یجلو یبردم تو خاک نویشدم....اروم ماش کینزد یوقت

 ؟یسادیسرشو برگردوند گفت: چرا وا یناز

 رمینفس بگ کمیخسته شدم بخدا....بزار -

 شد ادهیپ لیسه

 بودم سادهیبود وا میقصاب یقهوه خونه که کنارش  ی یجلو ولیشدم.....ا ادهیپ منم

 بود اونجا سادهیپسر بچه که وا یکنار  رفتم

 مغازه ها بازن هنوز؟ نینصف شبه چرا ا ۳: ساعت  گفتم

 میداریب نیواسه هم میگوشت ببر میخوایبچگانش گفت: قهوه خونه تا چهار صبح بازه.....منو بابامم م یصدا با

 خوشگله یلبخند گفتم: باشه مرس با

 نیسمت ماش برگشتم

 دمیکش قیعم ازهیخم یاز هم باز کردمو  دستامو

 ...خسته شدم انقدر نشستمکمیدر رفت  گمیخست شیاخ

 یناز شهیبه ش زدم

که  جاهانینه به ا یشی....نه به تهران که از گرما ذوب مهییچه هوا نیشو بب ادهیپ ی....گفتم: نازنییپا دیکش شرویش

 انقدر سردو خوبه
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 گفت: باشه یناز

 شد ادهیپ بعد

 سمت قهوه خونه میرفت گهیسردو خوب باهمد یهوا نیتو ا قیتنفس عم کمی بعد

 ارهیب ییواسمون دوتا چا میگفت زویم یپشت  مینشست

 دیکشیم گاریس نویداده بود به ماش هیتک لیسه

 یریفاز بگ ینجوریداد ا یبخاطر  خوادینم گهی: بسه دگفتمیبه ناز رو

 کرد نکارویاعابر بانک  یگفت: بخاطر  یناز

 حاال چقدر توش پول بود؟ گمیم-

 اردیلیچند م یباال دی...شادونمی: نم یناز

 کردمیکبودت م اهیس گرفتمیحق داشت...من بودم که م چارهیب لیاووووووه شت.....سه-

 

 چپ چپ نگام کرد نینازن

 که ستین یمظلوم کردمو گفتم : واالخب کم پول چشمامو

 رو واسمون اورد ییچا

 رونیسرد ب یداشت....سوز هوا یکه چه طعم خوب دیدونینم

 کرده بود جادیا ویحس خوب یگرم تو.... ییچا با

 اوشیس ایداره؟  یچه احساس ررضای: بنظرت امشب.....امگفتم

 کشهیم ریبهشون فکرکنم....چون سرم ت خوامیدست گذاشت رو سرشو گفت: توروخدا ترنم نم یناز
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 نگفتم... یزیچ

 تو  قهوه خونه مینشسته بود ییا قهیدق ستیب حدودا

 رونیب میاومد مویبلند شد  بعد

 نیسمت ماش میرفت

 سرش تو صندوق بود لیسه

 یکنیم کاریچ لیگفت: سه یناز

 بود یسرشو اورد باال....طرز نگاهش دلسوزانه به ناز لیسه

 اخم کرد دویکش قینفس عم ی بعد

 منو در اورد یپشت کوله

 نیکرد رو زم پرت

 میشد متعجب

 ؟یکنیم کاری: چگفتم

 ده؟یم ییا یچه معن نکارایا لیبا ترسو تعجب گفت: سه یناز

 صندوقو بست اومد جلو لیسه

 گفت: اگه تاحاال تهران موندم....فقط بخاطر تو بود نیبه نازن رو

 ؟یکنیم تی...چرا انقدر منو اذلی...توچته سهگهید میریم می...خب االنم داردونمیو ترس گفت: اره اره م هیبا گر یناز

 فقط بخاطر عابر بانک سادمیبالخره گفت: نه اشتباه نکن....اگه پات وا یانگار دودل بود که حرفشو بزنه ول لیسه

 بود اوشیس

 رو سرم خراب شد ایلحظه دن کیتو  انگار
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 حمله ور شدم سمتش غیج با

احمق؟؟؟؟؟؟؟هاااااا چرااااااااا چرتو پرت  یییییگیم ییییییجلومو گرفت ؛ داد زدم : تو چ نینازن که

 ققققق احم م؟؟؟؟؟؟؟یختیمونو بهم ر یبخاطر با تو اومددددددن کله زندگ ینیبینم ؟یییییی....کورییییییییگیم

 اروم باشگفت: ترنم هیبا گر یناز

 گفت: خب ادامش لویشد به سه رهیخ بعد

عشق  یخواهر......ول ی....یمیدوست صم ی دمیشا ای....کردمینگاهت م یهمباز یبه چشم  شهیگفت: من هم لیسه

 ببرم...طمع کردم اوشمی....فقط واسه فرارم فکر کردم بهتره   عابر بانک سنیوقت عاشقت نبودم نازن چینه! من ه

مسخره  هیشوخ نی....تمومش کن الیسه یگیم یکردو گفت: چ یخنده عصب ی ختناشیاشک ر ونیم نینازن

 خوابه راحت نداشتم یرو.....بابا بخدا من خستم ، چند وقته از استرس 

 نگاهش کرد یدیبا ناام لیسه

پشت سرمو شکستم.....بخاطر تو کتک خوردم....بخاطر  یمن بخاطر تو همه پُل ها لیو گفت: سه هیگر ریزد ز نینازن

کردم انقدر حرص خوردم انقدر  هیشد انقدر گر دیفمن بخاطر تو موهام س لیدعوا کردم.....سه اوشیتو بارها با س

 نگران شدم انقدر استرس داشتم...

 الشیتموم فام یکردممم....امشب آبروش جلو یپسر پاک باز ی یمن بخاطر تو با زندگ لیبرد باالو گفت: سه صداشو

 اوشوی....من جواب س؟لیبدم سه یبا من؟....جواب اون پسره پاکو چ ندشیچقدر ذوق داشت واسه آ یدونیرفت....م

 بدم؟؟؟؟ یبدم؟؟؟؟ جواب عمو کامرانو چ یچ

 بدم؟؟؟؟ یبهترو دادم چ یبدبختمو که بهش قول زندگ قیرف نی)به من اشاره کردو گفت: جواب ا

 حالش بد شد لیسه

 کردمیم هیدست خودم نبود فقط گر منم

 ختیشبه فرو ر کیکه واسه خودم ساخته بودم  یکاخ اون
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 یبرگردم....من تموم پُال تونمیکنم؟ تهران که نم کاریمن چ لیسه ؟؟؟؟یبر یمنو ول کن یخوایادامه داد: م یناز

 نامرد؟ یبر یمنو ول کن یخوایواسه برگشت ندارم م یراه گهیپشت سرمو شکستم د

 شد دیشد نینازن هیگر

 نشه نیبغلش کردم تا پخش زم عیسر رفتم

 برم دیبا یمتاسفم....ول ی....بخاطر همه چنیبود گفت: من...من متاسفم نازن دهیترس کمیکه انگار  لیسه

 نیرفت سمت ماش عیسر بعد

 نیسمت ماش میدییدو نمینازن منو

 نشستو تموم درارو قفل کرد عیسر

 یعوض یریو گفتم: کجا م شهیبه ش دمیکوب محکم

 که دستام از درد لمس شده بود نیماش شهیبه ش دمیکوبیخودم نبود....انقدر محکم م دست

 زدیم غیج دویکوبیمن م نیع نمینازن

 روشن کردو راه افتاد نویماش لیسه یول

 کم بود سرعتش

 رفتیدنبالش م نیماش یها شهیبه ش دیکوبیم غیبا ج نمینازن

مارو  لی....سهدمیتوروبه خاک مامامت قسمت م لیتوروخدا....سه لی: سهگفتمیم رفتمویوارانه دنبالش م التماس

 تنها نزار نجایا

 وارد جاده شد نیماش

 گاز داد لیسه

 میدییدو نیتا جون تو تنمون دنبال ماش نینازن منو
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 میاز جون افتاد گهیکه د میدییدو انقدر

 میشد نیزم پخش

 توروخدا نرو لینگاه کردم : سه شدیکه هرلحظه دورتر م لیسه نیبه ماش یاشک یچشما با

 رنگ به روش نداشت نینازن

 کردینگاه م لیبا بهت به رفتن سه فقط

 محو شد دمونیکامال از د نیماش نکهیا تا

 

 به جاده بودم رهیخ یاشک یبود که با چشما قهیچند دق دونمینم

 بدنمو تکون بدم یکدوم از اندام ها چیه تونستمینم انگار

 هیتو چه وضع یناز نمیموفق شدم گردنمو تکون بدم تا بب بالخره

 نیحرکت افتاده رو زم بدون دمید یوقت

 کرد خیتنم از ترس  تموم

 از جام بلند شدم عیسر

بلند شدم...واسم مهم نبود که  عیکنترلمو ا دست دادمو افتادم رو دستام  اما دوباره سر هویبدوم سمتش که  اومدم

 داشت... تیاهم نی،  واسم فقط نازن یلباسم خاک ایکف دستام زخم شد 

 حالت خوبه؟ ی...نازیسرشو بغل کردم ، تکونش دادم گفتم: ناز دمیکه رس بهش

 رمق باز کرد  یب چشماشو

 : حالت خوبه؟؟؟دمیدوباره پرس ینگران با

 رهیم جینه تکون دادو گفت: سرم گ یبه معن سرشو
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 بلند شه خواست

 تعادل نداشت اصال یناز میکمکش کردم....بلند شد منم

 قهوه خونه یجلو میلنگون لنگون برگشت گهیمددستمو انداخته بودم دورشو باه من

 برداشتم نیاز رو زم کولمو

  میسرمونو بزار میکدوم گور بر م؟یکن کاریگفت: حاال چ هیبا گر یناز

 تهرانمیبرگرد دی....باستین ییسمتش نگاهش کردمو گفتم: چاره ا برگشتم

 

 اونور تکون دادو گفت: نه نه...فکرشم نکن نوریترس سرشو ا با

 میندار ییا گهی....بخدا االن چاره دیوارانه گفتم: ناز تماسال

 یچ میچونیکه مراقب بودنو بپ ییایمشک دیاون پرا میخواستیهروقت م ادتهیروون شدو گفت: ترنم  اشکاش

ترنم االن  ی.....ولکشهینگران نباش ، بچشو نم گفتمیمنم هربار م کشتمیم نباریا گهید اوشیس یگفتیم ؟؟؟یگفتیم

 کشتمیمطمئنم...مطمئنم که م گهیفرق داره ، االن د

 نگاهش کردم یدرموندگ با

 پووووووف-

 بود یقصاب یکه جلو دیوانت سف یچشمم افتاد به  هویکه  میبود سادهیبدون فکر کنار جاده وا نطوریهم

 بستیداشت در وانتو م انسالیمرد م ی

 قدم زنون پشتم اومد نمیسمتش....نازن رفتم

 اقا دیصدا زدم : ببخش 

 با تعجب برگشت به من نگاه کرد گفت: بله دخترم؟ دیاز کارش کش دست
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 د؟یری: شما تا کجا مگفتم

 ، چطور؟ گردمیروستا....فردا ظهرم برم یبرم  خوامیگفت: واال من م مردد

 ***؟ یگفت : روستا عیسر یبگم که ناز یزیچ اومدم

 برم به همون روستا خوامیگفت: اره م مرده

 اونجارو؟ یشناسیگفتم: تو م نیتعجب به نازن با

 میمادرم برس یرفتم...تا به روستا اوشیبارها با س رویمس نی....اشناسمیم نجارمیگفت: من ا یناز

 مادرت؟ یبره روستا خوادیاقا م نیاها پس ا-

 میریگفت: اره منو توام باهاش م یناز

 ؟یمارم تا اونجا با خودت ببر شهیرو به مرده گفت: اقا م ینگفتم...ناز یزیچ

 درگردش بود نیمنو نازن نینگاهش ب هیچند ثان مرده

 

 نی...سوارشستین یگفت: باشه مشکل بعد

 به حالم نکرد یخوشحال شد...اما فرق نینازن

 کنم؟ یروستا زندگ یتو  امیتهران فرار کردم که ب از

 شتندا شتریب یتا  صندل۲کال  وانت

باهاش حرف زدم خوابش برده  شیپ کساعتیکه  ییبغلشم همون پسر کوچولو یکه واسه راننده بود ، صندل شیکی

 بود

 میعالم گوشت نشست یپشت وانت ، کنار  میرفت نینازن منو

 میروستا شد یام نشستو بالخره راه مرده
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 کردیداد بودو به اسمون نگاه م هیسرشو تک نیراه نازن تو

 بالرو سرش اورد نیداشت که اونم ا دیام لیفقط به سه شی؛ تو کله زندگ کردمیم درکش

 مانتوم در آوردم بیاز تو ج مویگوش

 ستیروستاها اکثرا آنتن ن یتو

 بار روشنش کنم یکال آنتنم بپره  نکهیبهتره قبل ا پس

 کردم روشنش

 ؟یچرا روشنش کرد ؟یشد وونهید ؟یکنیم کاریگفت: چ یناز

، نه به من...نه به تو...بعدشم احتماال تو روستا آنتن  زنهیزنگ نم گهیقدر زنگ زده که خسته شده دتاحاال ان اوشیس -

 گهید کنمیروشن کردم بعد خاموش م قهیدق ی ستین

 نگفت یزیچ یناز

 نبود یروشن کردم....خبر ویگوش

 خاموشش کنم که زنگ خورد اومدم

 دیپر نیبلند شدن صداش رنگ از رخ منو نازن با

 ه؟یشد تو جاشو گفت: ک خکوبیم نینازن

 دونمیشماره نگاه کردم گفتم: نم به

 شماره اشناس برام نیا چقدر

 گهید اوشهیحتما از طرف س تویبا ترس گفت: خاموش کن گوش یناز

 اشناس یلی....چون واسم خستینه ن -

 جرقه خورد دیتو ذهنم اسم مج هویبود قطع کنه که  کینزد
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 (میهاشم)ناپدر یاز پسرا گهید یکیبود.... دیداداش حم دیمج

 آزار بود یبود ، اما نسبت به من ب نیخالف سنگ دیمج

 بود دیگفت تو اون خونه مرد تر از همه مج شدیم

 ؟یخودت دیجواب دادم: الو سالم مج عیسر

 خاموشه؟؟ تیگوش یزد: دختره احمق معلوم هست واسه چ ادیفر دیمج

 کردم خوف

 مگه شدهی: چگفتم

 دنبالت امی...بیهست ی: کدوم گورگفت

 شدهیدنبالم؟ مگه چ یایب یواسه چ-

 گفت: ترنم....مادرت یلحظه صداش مهربون شد با تلخ ی

 زد خشکم

 ؟یزدم: مامانم چ داد

 : مامانت تموم کردگفت

 شد نیاز دستم افتادو پخش زم یگوش

 ندهههبود؟ چت شد تو؟؟؟ نگفتم جواب  یک یبا ترس اومد سمتم گفت: ناز یناز

 دیدور سرم چرخ ایدن

 مامان مامان؟؟؟

 وفا؟ یدرد تو قلبم ب ی....توام شدکشمیهمه طرف دارم درد م از

  نیبردارم از رو زم مویباعث شد گوش دیداد مج یصدا
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 ؟؟ی: ترنمممممممممم مرددیمج

 زنمیدنبالم...بهت زنگ م ایزور جواب دادم : فردا ب به

 قطع کردم ویگفتمو گوش نویا

 هیگر ریز زدم

 شدهیچ دیپرسیاومد کنارم همش م یناز

 کردمیم هیفقط گر دادمیمن جواب نم یول

 تشنج کنم خوامیکه م کردمیم حس

 تشنج کنم خوامیکه م دیکه بدنم داشت فهم یدیاز لرزش شد یناز

 بهم زد یلیس هی محکم

 انگار از لرزش رها شدم هوی

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 انهی شدهیچ یگیزد : ترننمممممم م غیترس صورتمو قاب گرفت با دستاشو ج با

 گفتم: مامانم رفت دمیشد هیگر ونیم

 انگار خشکش زد نینازن

 دیمنو به اغوشش کش یبه آن بعد

ه ت کبرا رممممیصداش به دلم موند.....آخ مامااااان....بم دنی......داغ شننیب دلم موند نازن دنشیگفتم: داغ د هیگر با

برات که تورو تو اون خونه تنها گذاشتم......اخ مامان....مامان توروخداااا  رمی....اخ مامان بمیرفت بونهیچقدر غر

 وجودم عطر خوبه تنتو بو کنمبا تموم تتو بغل گهیبار د یبرگرد.....مامان بزار 
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 خوامیداد زدم: منننننن مامانمو م غیج با

 کردیم هیاروم گر نینازن

... ..... ....... ..... ..... ..... 

 کردم یو زار ونیزدم...ش غیخوده روستا ج تا

 ختمیریاروم اشک م گهیروستا د میدیرس یوقت

 نییپا میایبهم کمک کرد تا ب نیاروم نازن سادیوانت وا یوقت

 ...غم اخرتون باشهگمیم تیگفت: تسل هیچ انیبود جر دهیراننده که فهم مرد

که  هیتنها پول نیدر اورد گرفت سمت مرده و گفت: ا یتومن ۵۰تراول  یمانتوشو  بیکرد تو ج دست نینازن

 دیدارم....ممنون که مارو رسوند

 بالخره من نیاومد ینم ای نیاومد یچه شما م رم؟یبگ دیبا یبا ترحم به سرو وضعمون نگاه کردو گفت: واسه چ مرده

 اومدم یراهو تا روستا م نیبه ا دیبا

 گفت: اخه یناز

 خدا به همراتون دیاخه....بر یوسط حرفشو گفت: اخه ب دیپر مرده

 میراه افتاد مویتشکر کرد ازش

 م؟یریم می: حاال کجا دار دمیپرس

 میخوابیامامزاده هست که درش بازه ؛ توش م ی....وسط قبرستون یقبرستون میریگفت: م یناز

 : ساعت چنده؟ گفتم

 صبح ۴نگاه کردو گفت:  شیساعت مچ به
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 بود کیتار کهیتار هوا

 جا ترسناک بود همه

 مامانم بود شیپمن فکرم یول

 شد  یفکر ته دلم خال نیبا ا ست؟ین ایدن نیتوا گهید یعنی

 روون شدن یادیبا شدت ز اشکام

 یدیند تیاز زندگ یریخ چیه مامان

 ...ینقش کلفتو داشت همش

 ...یخوردیغصه م همش

 کربال اما نشد... یبارم که شده بر ی خواستیدلت م نمیبیم یوقت شهیکباب م گرمیج اخه

 اما نشد... ینیگنبد امام رضارو بب گهیبار د ی یافته ارزو داشت یم ادمی یوقت شهیکباب م گرمیج

 فدات بشم که فقط سرت داد زدن... یاله مامانم

 بود... نییمادرا سرت پا هیبق یجلو شهیهم 

 ...ینبود گهید یمثل مامانا تو

 ...دادیکه روزگار فقط شکنجش م یزن محکمو استوار بود ی تو

 بخواب مامانم... اروم

 چشماتو ببند مامان گلم... اروم

 خدا هواتو داشته باشه... ایاون دن دیشا

 چشماتو ببند که جات بهشته... مامان

 چشماتو راحت ببند... اره
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 به قبرستون میدیرس نکهیتا ا ختمیریصدا اشک م یب ینطوریهم

 روشن بود یشهردار یچراغا

 ترسناک نبود ادیز

 سادیقبر وا یقبرا گذشتو بالخره سر  ونیاز همه جا از م الیخیب نینازن

 

 بود رهی....به قبر خنشست

 نشستم.... منم

 ...یسن داشت نیگفت: ترنم....باز تو مامانتو تا ا یناز

 داره... یچه طعم یسن حس کرد نیا تا

 وقت مامان نداشتم... چیمن ه اما

 ...کردمیتو اتاقم درارو قفل م رفتمیناراحت بودم م ای نیزم خوردمیم یوقت شهیهم

 نره.... ییتا صدام جا خامیمن مامانمو م زدمیم غیتو بالشتو ج کردمیفرو م سرمو

 مگفتیم خوردویترک م کمیبغل ماماناشون قلب کوچ رنیهمه دارن م دمیدیم خوردیزنگ اخر مدرسه م یوقت شهیهم

 چرا من مامان ندارم؟... ایخدا

 مادرو تجربه نکردم.... یوقت حس داشتن  چیه ترنم

 خوبه.... یلیخ حتما

 ...استیحس دن نیتر یعال حتما

ارزو  ایلیکه خ یاز دست داد ویزیچ ی ؟؟؟؟یاز دست داد ویچ یدونیترنم م ؟یایغم کنار م نیبا ا یتو چجور ترنم

 شو یکن....خال هیباشن.....ترنم گر داشته هیثان یدارن 
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  زدمیداشتم زجه م گهید نینازن یحرفا از

. 

. 

 زجه زدم که هنجرم درد گرفت انقدر

 کردمیم یخوددزن داشتم

 کردمی....به سرو صورتمو مامانمو صدا منمیبه س دمیکوبیم محکم

 کردیم هیسرشو گذاشت رو قبرو بلند بلند گر نمینازن

 

 میکرد هیبود که گر کساعتی کینزد کنمیم فکر

 شدم یخال یحساب

 از داغ مامانم کم نشده بود کممیهنوز  اما

 تو امامزاده  میبر میداد تیرضا نیبا نازن بالخره

 میامامزاده شد کیلنگون لنگون نزد مویافتاد راه

 بزرگ نبود ادیز

 دادیبه ادم م یارامش خاص یاومد  یم رونیکه ازش ب ینور سبز یول

 ...میبعد واردش شد میخاکو از تنمون تکوند یاول حساب میدیرس یوقت

 شد سمتم ریعالم ارامش سراز کی

 دمیخوبو نفس کش یبو نیتموم وجودم ا با

 نبود شتریمتر ب ۶۰ توش
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 قشنگو ارامش بخشم وسط بود حیضر ی

 شده بود یکار شهیاطرافو سقف..... ش دورو

 خوشگل فویظر یلیخ

 مُهر حویعالم تسب ی گهیگوشه د یعالم قران بود.... یگوشه  ی

 ست؟یزنونه مردونه جدا ن نجایگفتم: چرا ا یناز روبه

 یدیدر داره د یکه بخوان زنونه مردونه رو جدا کنن بعدشم فقط  ستیکه انقدر بزرگ ن ینیبیروستاست....م نجای+ ا

 که!

 اها-

  نیگذاشتم رو زم کولمو

 سمت چادرا....شالمو مرتب کردم  رفتم

 چادر برداشتمو سرم کردم ی

 قران برداشتم ی

 ...دمشیبوس

 

 ... حیرفتم کنار ضر بعد

 دعا کردم یبهشو کل دمیچسب

.....دعا واسه همه نی....دعا واسه دله نازنمیکه توش افتاد یچاه نیاز ا ییواسه ارامش مامانم....دعا واسه رها دعا

 که مشکل دارن ییکسا

 روح مامانم نشستم خوندم یشاد تیبازکردمو به ن نویاسیسوره  بعدش
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 من چادر سرش کردو قران برداشت و مشغول خوندنش شد نیع نمینازن

 شدیم ریبه وجودمون سراز یخاص ارامش

 میدیبه منبع ارامش رس انگار

 کردمیاحساس م کمینزد خدارو

 ادیتواوج حمله مشکالت... سراغت م ییتنها ویکه تواوج دربدر ی....حسیحس قشنگ چه

 بود... یچه احساس قشنگ و

 میدیاذانو شن یچقدر گذشت که صدا دونمینم

 کیکوچ یلیحوض خ ی رشمیبود ز رابیش یاز امامزاده  رونیب

 مینماز اون روزمونو اول وقت خوند مویوضو گرفت میرفت

 .... .... ... ....... ..... ..... ...... ..... .... 

 صبح بود ۸ ساعت

 مه که پلک رو هم نزاشتمساعته تما ۲۴من  و

 خواب بود نینازن

 برگردم تهران؟ یکه چجور کردمیفکر م نی....منم داشتم به ادینماز خواب بعد

 کنم؟  کاریچ نوینازن

 و کالفه از افکارم بلند شدم خسته

 گهید شهیم یکوفت یکن ترنم ؛  بس

 مرتب کردم شالمو

 روشنه روشن بود هوا
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 رونیاز امامزاده اومدم ب پاشدم

 یقشنگ ی....چه روستایقشنگ یهوا چه

 ثابت موند شدنیمرد که وارد قبرستون م لیا یچشمم رو  هویکه  چرخوندمیداشتم چشمامو م نجوریهم

 سمت امامزاده؟ انیم دارن

 کنم داریب ویناز دیبا

 پاشوووووو یتکون تکونش دادم گفتم: ناز ویکنار نازبرگشتم تو امامزاده....رفتم عیسر

 شده؟یبا ترس گفت: چ دویاز خواب پر یناز

 نجایا انیمرد دارن م لیا ی-

 پاشد شالشو سرش کرد عیسر یناز

 چادرارو بردم گذاشتم سرجاشون عیسر منم

 امامزاده شدن کیحدسم درست از اب در اومد چون نزد مویدورو برو مرتب کرد خالصه

 معلوم بود از پشت در شونیسا

 درو گفت: رخصتاومد که زد به  رمردیپ ی یصدا

 دییگفت: بفرما دویبه شالش کش یدست یناز

 وارد شدن یمحل یعالم مرد با لباسا یباز شدو  در

 دهنمو قورت دادم اب

 

 جذبه داره یلیبود که مشخص بود خ سادهیمرد مسن وا یمردا  نیاز همه ا جلوتر

 صبح اومدن تو امامزاده ۵....ساعت نانیاومد کنارشو گفت: خان اقا....هم تیجمع ونیاز م یکی هوی
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 نه ایقران سرجاش هست  نیاقا با اخم گفت: برو بب خان

 گفت: چشم چشم اروی

 گاوصندوق اونجا بود ی....که وارید یرفت سمت  بعد

 کردنیدرشو باز کرد....همه منتظر نگاهش م رفت

 داد زد : قران سرجاشهه که

 ....رنگ نگاه خان اقا عوض شد اما اخمش نه!نشونیهمه افتاد ب هَم

 : مرداتون کجان؟گفت

 مییبالکنت گفت: ما....ما تنها نینازن

 کردنیم کاریاز کنارش گفت: دوتا دختر شبونه ، بدون مرد تو روستا چ یکی هوی

 کرد ارامششو حفظ کنه یسع نینازن

 اب دهنمو قورت دادم من

 میدیرس روقتید نیسمت روستا واسه هم میمامانم....سرشب راه افتاد سرخاک میگفت: من با دوستم...اومد یناز

 روستا خاک شده نیکه تو ا هی؛ اسم پدرش چ هیابروشو داد باال و گفت: سرخاک مادرت؟؟؟ مادره تو ک یتا یاقا  خان

 مرادی....نوه علسوی.....دخترگنمیبلند  گفت: من نازن دویکش یقینفس عم نینازن

 بلند شد تیتعجب جمع یصدا هوی

 زدیم یحرف ی یهرک

 خان اقا جاشو به تعجب داد اخم

 ممکنه... یعنیگفت: خان اقا... تیاز جمع یکی

 گفت: منو ببر سرخاک مامانت عیاقا نزاشت حرفشو تموم کنه....سر خان
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 که تعجب کرده بود گفت: چشم نینازن

 خوان؟یاز جونمون م یچ نایگفتم: ا ویرفتم کنار ناز اروم

 مامانمو شناختن دیر کن....شا: صبیناز

 

 رونیب میما جلوتر از مردا از امامزاده اومد خالصه

 عالم مرد ی پشتمونم

 هیچاره چ یمعذب شده بودم ول راستش

 باشن نینازن لیفک فام نایا دیشا

 میسادیوا نیسرقبر مادر نازن خالصه

 ....بهم بگوهیکردو گفت: اسم بابات چ نینگاه به نازن ینگاه به قبر.... ی ریاقا متح خان

 اوشیبا استرس گفت: س نینازن

 ...درسته؟دیپسر جمش اوشیاقا گفت: س خان

 با تعجب گفت: بله درسته نینازن

 اقا افتاد رو زانوهاش خان

 رفتن سمتش همه

 اقا؟ شدینشستو گفت: چ نینازن

 : شما حالتون خوبهگفتم

 ؟؟؟یمرادیواقعا تو نوه عل ؟؟یبرانداز کردو گفت: تو نوه برادرم نویاقا با اشک نازن خان

 د؟یکنم گفت: شما برادر پدربزرگم هست فشیتوص تونمیکه نم یبا حسو حال نینازن
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 اقا گفت: اره دخترم خان

 ختیریبگه فقط اشک شوق م یمونده بود چ نینازن

 گفتنیم کیخان اقا رو گرفتنو بهش تبر یمرد اومدن شونه ها یسر ی

 بلندش کردن اخر

 کردیم هیداشتم.... بلند شد....گر ویناز یهوا نوریا منم

 تورو به همه نشون بدم دی....بامیاقا گفت: بر خان

 موافقت کرد یبا خوشحال نینازن

 شدنیخانواده داشتن سوارش م یسمند که  یافتاد به  نگاهم

 برن تهران؟ خوانیم یعنی

 دارن؟؟؟ جا

 از مردا از ما جدا شدن یسر ی

  گهیمرد مسن د یبا خان اقاو  نیمنو نازن میموند

 بره تهران؟ خوادیگفتم: اون سمند م یناز روبه

 دیرد نگاهمو گرفتو به سمند رس یناز

 

 ؟یبر یخوای....تو مدیشا دونمیبهم گفت: نم بعد

 شهرمون رمیراست م یتهران....امابعدش  رمیبا غم گفتم: م مردد

 میگردیتمو گرفتو رو به خان اقا گفت: ما االن برمدس یناز

 باشه تکون داد یاقا سرشو به معن خان
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 سمت سمند میرفت دمییدو یناز با

 میزدینفس نفس م میدیبهش رس یوقت

 راننده شهیزد به ش یکی یناز

 دییگفت: بله بفرما نوییرو داد پا شهیبا تعجب ش مرده

 تهران؟ دیبر دیخوایگفت: اقا شما م یناز

 گفت: اره مرده

 میکنی...خواهش مادیخواهر منم همراهتون ب شهیبه من اشاره کردو گفت: م یناز

 سوار شه تونهی....مزمیگفت: بله حتما عز ییکه کنارش بود با خوشرو یبگه اما خانوم یموند چ مرده

 سوارشو میگفت: اره جا دار مرده

 با لبخند گفت: ممنون یناز

 تشکر کردم منم

 صندوقو زد تا کولمو بزارم مرده

 کولمو گذاشتم خالصه

 نگاه کردم نینازن یصندوقو بستمو سرمو اوردم باال و به چشما دره

 نجا؟یا یگردی: برمگفت

 به چشماش نگاه کردم ناراحت

 کدیقطره اشک از چشماش چ ی

 بهت سر بزنم دمیگفتم: قول م عیسر

 ؟یدیگفت: قول م بابغض
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 وقت نتونم برگردم گفتم: اره مطمئن باش چیه گهید دیشا نکهیا با

 نگاهش کردم تا چهرشو بخاطرم بسپرم خوب

 گفت: چشم به راهتما... هیکردو با گر بغلم

 تو دلم ختیر ایدن غم

 جز تورو ندارم چکسیه گهید ایدن یدوست دارم....تو  یلیخ ی: نازگفتم

 ای....بهم سربزنی: مگه من دارم؟....ترنم....فراموشم نکنگفت

 فراموشت کرد؟ شتیمگه م وونهیگفتم: د هیگر با

 دونمی....چمیبگو اون شب تو با من نبود ویهمه چ ریبزن ز یافتاد اوشیس رینکرده گ یی....اگه خدایگفت: راست یناز

 دست به سرش کن یجوری

 : چشمگفتم

 شد ازتین دیهمرات باشه....شا نمیبده به راننده رو گرفت جلومو گفت: ا شبیکه قرار بود د یتراول

 یدار ازشی: نه خودت نگفتم

 رشیپس بگ شهینم ازمی: من تو روستام....نگفت

 اکراه گرفتم پولو با

 زنمیاگه شد روشن کن....بهت زنگ م تویدر گوشش گفتم: گوش میهمو بغل کرد سفت

 : باشه اگه شدگفت

 ....یبغض گفتم: ناز با

 +جونم؟

 یوقت فراموشم نکن چیاگه نشد برگردمم.....ه یوقت.....قول بده....حت چیه-
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 یگردیلرزون گفت: خفشو....من مطمئنم برم یصدا با

 اگه نشد-

 یتو قلب من شهیمکث گفت: تو هم کمی بعد

 میهم جدا شد از

 هاش بالبخند گفت: سوارشو....منتظرشون نزار هیگر ونیم

 گفتم: باشه....خداحافظ یباناراحت

 لبخند گفت: خدانگهدارت با

 نگاه کردم... زمیعز قیبار به رف نیواسه اخر دیشدم....سرمو برگردوندمو شا نیماش سوار

 ....دوستت دارم خواهرنیدارم نازن دوستت

 تکون داد دست

 محو شه دمیمزخرف باعث شد تا از د چیپ یدست تکون دادمو  منم

 

 (اوشی)س

 باز کردم نویدره اتاق نازن یخستگ با

 توش مرتب بود زیچ همه

 رو تختش نشستم

 ثابت موند نهیچشمم رو آ نکهیکله اتاقو از نظر گذروندم تا ا درمونده

 good bye tehranتهران  ینوشته بود : گود با روش

 نه؟ یدیخندیمن م شیبه ر ینوشتیکلمه رو م نیا یوقت
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 یلعنت

 نهیبغل تختش بودو برداشتمو پرت کردم سمت آ زیکه رو م یکیکوچ گلدون

 تهران ترک برداشت یجمله گودبا و

 رو تخت دمیاعصاب داغون دراز کش با

 گذاشتم رو سرم دستمو

 تو گوشمه شبید یدعوا ها هنوزم

 کردن یخودشونو خال یمقدم حساب خانواده

 تو ذهنمه ررضایناراحتو مظلومه ام افهیق هنوزم

 لی....لعنت بهت سهنیبهت نازن لعنت

 بهت ترنم لعنت

 ....ترنم

 در اوردم بمیاز ج مویگوش

 ...یتو گالر رفتم

 کردم یعکسمون پل رو

 شدم بهش... رهیخ

 ؟یکنیبهم عادت م یدار یپس چرا گفت یبر یخاستیکه م تو

 یچرا اون اهنگو برام خوند پس

 ؟؟؟ یلعنت چرا

 چرااا
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 که ازش دارم ییا هیادگاریتنها  نیعکس ممنون باشم....ا نیبخاطر ا دیاز حم دیبا ییجورای

 ظهره ۳ ساعت

 تاحاال چشمامو روهم نزاشتم شبید از

 شهیداره از درد منفجر م سرم

 از قرصارو خوردم یکیخشاب قرص دراوردمو بدون اب  یشلوارم  بیتو ج از

 شد نیپلکم سنگ قهیدق ستیب وبعده

 کرد دارمیاز خواب ب فنیآ یبودم که صدا دهیچقدر خواب دنمینم

 زدم فنویآ نویی....از پله ها رفتم پارونیحوصله از اتاق اومدم ب یب

 اطیدره سالنو باز کردمو رفتم تو ح بعد

 اطیقرمز درو بستو اومد وسط ح یبا چشما ررضایام

 سمتش رفتم

 نشد؟ نیاز نازن ی: خبردیپرس ینگران با

 نه تکون دادم یبه معن سرمو

گذاشت کجا رفت؟؟؟ ما  هویاخه  خت؟یبهم ر ینجوریا هوی ی...چرا همه چشدیشده بود.....گفت: چ یاشک چشماش

 ختیبهم ر یکه همه چ شدیچ هوی....اوشیاقا س شدی....چمیقولو قرار باهم گذاشته بود یکه کل

 کنهینم هیرو شونشو گفتم: اروم باش....مرد که گر زدم

 یتفاقا دیبزاره بره....اصال شا لیدل یب نی....امکان نداره نازندیدونی....شما مدیبگ کنمیخواهش م دی: به من بگگفت

 دنشیدزد دیاومده....شا شیواسش پ

 برو شهی....واسه همریوسط حرفشو گفتم: برو ام دمیپر
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 اومده ییسره عشقم چه بال دی....توروخدا بهم بگدیگفت: توروخدا بهم بگ نویرو زم افتاد

 هیگر ریزد ز بعد

 صحنه برام سخت بود نیا رچقد

 ....مطمئن باش....پس بروگردهیتو برنم شیوقت پ چیه گهی....اما اون دکنمیم دایپ نوی: من نازنگفتم

 کردم؟ نکنه از دست من ناراحت شده ی: چرا مگه من کارگفت

که عاشقش  یفرار کرده....پسر گهیپسر د یبا  نیگفتم: نازن ویهمه چ اویوسط حرفش....دلمو زدم به در دمیپر

اومد که من مجبور شدم  شیپ یمشکالت یتو  یروز قبل خاستگار ۲من با ازدواجشون مخالف بودم ؛ یبود....ول

 یبود چهیباز ی.....تو فقط نیکنه...هم رفرا یراه یتا بتونه از  دیکش فوینقشه کث نیکنم....اونم ا شیزندان

 ...من مطمئنمدیکنیاشتباه م دینه دار...نه خوردی....اصال بهش نمنینازن یفکرگفت: ول بدون

 بود قتیحق نیکه گفتم ع ینی: اگفتم

 کرد سکوت

 رفتم تو خونه و دره سالنو بستم یحرف چیه یب

 نگاه کردم اطیاتاقم شدم از پنجره اتاقم به ح وارد

 شده بود رهینقطه نامعلوم خ ینشسته بودو با بهت به  اطیوسط ح هنوز

 کنمیم داتیپ نینازن

 ...یتاوان پس بد دیبا تو

 ...ویهمه چ تاوان

 

 (نی)نازن
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 بودن... نجایزن و بچه  ا کردیبودم ؛ تا چشم م سادهیکه وسطش خونه خان اقا بود وا یباغ قشنگ تو

 زل زده بودن بهم... ینگاه خاص یبا  همه

 دختر بدبخت ، خوب مزه داده بهشون!...هه ی دنیکنم د فکر

 .  کردنیم یخانواده توش زندگ یاال ، کلساخته شده بامتراژ ب یخونه سنت ی

 .سادمیو سرگردون وا رونیح نجایداشتن . منم ا یروستا ، با خان اقا کار مهم یاز مردا یسر یاالن  خالصه

 نیخونش که ا میایب می؛ از صبح که باهاشم با هزارنفر سرو کله زد ؛ بالخره وقت کرد نجاستیا یاقا کَدخدا خان

 اومد... شیداستانا پ

نشسته بودن تو بالکن بزرگ و  یمحل یخورد هم سن خودم باشن ، با لباسا یدسته دختر که بهشون م ی،  میبگذر

راجب من  دیکه دار دمیکردن . دمتون گرم بچه ها اصال نفهم یقشنگ خونه خان اقا ؛ نگاهشون به من بود و پِچ پِچ م

 ...خخخخدایکن یرفتار م یعیطب یلی، خ دیزنیحرف م

 محکم خورد به پام... یزیچ هی هویفکرا بودم که  نیهم تو

 ؛ خندم گرفته بود نیپسر بچه توپولو ولو شده بود رو زم هیسرمو برگردوندم .  عیسر

 نشد تیزیچ ؟یکردمو لباساشو تکوندم گفتم: خاله خوب کمکش

 گفت : اره خوبم خاله بامزه

 خوشگله گرتویج

 خانم دیکور )رو بهم گفت( ببخش یزنه اومد دستشو گرفتو گفت: پسره  هی هوی

 رفت . عیجوابشو بدم که  سر اومدم

 همه؟! نیجوری نجایچرا ا هو؟یخالق ، چت شد  جلل

 تهرون اومدم . نی... از همستمیکه ن یی، ادم فضا نیباش یعاد بابا

 دنپنج اسب سوار وارد باغ ش هویکه  کردمیفکر م زایچ نیهم به
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 وونیح سایگفتن: هووووش....وا با

 خوش چهره بودن. ویکلی؛ ه نییپا دنی. همشون از اسب پر سادنیوا اسبا

 همه راهو؟ نیا رهیم یبابا ک اُاُ

 !نجاستیا دیشاهزاده با اسب سف چقدر

 خخخ گهید میکردیشوهر م نجایهم یرفتیکاش نم یتر

 کردن من برداشتن و با شوق به پسرا نگاه کردن! زیدخترا دست از انال نیبده چون با اومدنشون ا رشونیخ خدا

 از پسرا چشمش بهم خورد . یکی

 تعجب نگاهم کرد ، قدم به سمت من برداشت... با

 بگذرون... ریبخ ایپسرا بهم جلب شد! خدا هیکارش توجه بق نیا با

 روشن... یبه روشن داشت ، چشما لیما ییآشفته قهوه ا یموها

 یرنگ گوشت یب بایتقر یحالت دار خوش فرم مردونه... با لبا یهم رنگ موهاش بود! ابروها ششیر ته

 متناسب با صورتش بود دماغشم

 جذاب... اره جذابه ، خوشگل نه یلیخ دمیخوشگل بود ؛ شا یلیخ کال

 *مم در اورده!ریبا چشماش سرتاپامو برانداز کرد که احساس کردم امار لباس ز* یجور

 خدا... چه وضعه نگاه کردنه داداش من؟ب واال

 ؟یهست یک گهیخشن و مردونه،  گفت: تو د یصدا با

 کنترلمو از دست دادم لیدل یب یلیتو عمرم انقدر هول نکرده بودم ، خ تاحاال

 تونیی، خوشبختم از اشنا نمیلبخند دست دراز کردمو گفتم: سالم من نازن با

 دست دراز شدمو صورتم در گردش بود... نیاخم نگاهش ب با
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 دادم یوحشتناک یچه سوت دمیبلند شدو من تازه فهم تیپِچ پِچ جمع یصدا

 دمیپس کش عیسر دستمو

 . کننیپسر همه اسم بچتونم انتخاب م یلحظه بره سمت  ینکرده نگاهت  ییروستااااست....خدا نجایجون ا احمق

 !؟یهمه دست دراز کرد یاونوقت تو جلو ارنیحرف در م یکل

 !کردنیبودنو منو برانداز م سادهیپسرام اومده بودن پشتش وا هیبق

 نکرده بودن زمیچندتا پسر انال عیشده بودم... تاحاال انقدر ضا معذب

 

 زد : چخبره اونجا؟ ادیفرشته نجاتم فر هویکه  نیرفتم تو زم یشدم م یاز شرم اب م داشتم

 شکافته شد از هم تیخان اقا جمع یصدا با

 د؟یدخترو دوره کرد هی دیکش یاقا با اخم رو به پسرا گفت: خجالت نم خان

 دمتگرم ی؛ اخ حاج نییسراشونو انداختن پا پسرا

 نینازن ایاقا رو به من گفت: دنبالم ب خان

 همه دنبالش رفتم... رهیخ یچشما یجلو از

 از اتاقارو باز کردو رفت تو ؛ منم دنبالش رفتم یکی، دره  میخونه شد وارد

 بود یاتاق قشنگو دنج چه

 ...خودشم روبه روم نشستنمیاشاره کرد که بش بهم

 سادمیگرفتم انقدر وا یم سیداشتم وار گهید شی.اخ یدادم به پشت هیتک

 شد؟یچ اوشیبه روستا...پس س یاقا گفت: چرا تنها اومد خان

 داشته باشه  اوشیاز عمو کامرانو س یدله خوش دیکه خان اقا نبا دونمیم یبهتر از هرکس من
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 با خباثت تمام گفتم: از دستش فرار کردم پس

 ؟یکرد ی+چرا...چرا فرار

 خواست به زور شوهرم بده... یکه م امیاخر نی....ادیکش ی...ازم کار مزدیگفتم: کتکم م نوییانداختم پا سرمو

 

مل تح تونستمینم گهیمنو...د کردیم یو آزار تیکه چه اذ دیدونیکردم و ادامه دادم : نم شیاشک تمساح چاشن کمی

 کنم

 متحول شد! خخخخ کمی انگار

 ...از اون چخبریچ دی: جمشگفت

 سالم بود ، مرد ۵ یوقت بای...تقراون مرده.-

 مرد؟؟ اونم؟ی......کامران چنطوری: پس که اگفت

 !چارهیعمو کامران ب عه

 زندست گهی: نه اون دگفتم

 یوقت نم چیاوردن که گرگ به سر گوسفندا ه رادیعلم یبه سر زندگ ییکامران انچنان بال دویاقا گفت: جمش خان

 کردن داستان( فیمکث کرد ؛ بعد شروع کرد به تعر کمینبود)  شیحال یزیاون موقع ها بچه بود...چ اوشیاورد....س

مراقبت کنن)چه جالب ؛ پدربزرگم گوسفند  دیجمش یروزه نحس قبول کردن که از گوسفندا یزنش  مرادویعل -

 ...مرادیکف دست عل زاشتیم یپول کلفت ی فرستادویپسرش کامرانو م دیداشته(  هر ماه جمش

 !دادیبه حرفم بها نم مرادیعل یبودم...ول یوضع ناراض نیاز ا من

 هیسرما ینبود ؛  یشونم زنده نزاشت....حرف کم یکیرگ زد به گوسفندا و گ مرادیعل اههیروز از بخت س ی نکهیا تا

 نابود شده بود... میعظ
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نبود که داوش کنه ، تا شهرم که  یبیاون موقع طب یداشت ول یقلب یماریاز ترس ؛ همون شب سکته کرد...ب مرادیعل

 راه بود... یلیخ

 خودم جون داد اونشب... یرو دستا برادرم

دارو دستش  دویبودم...جمش دهیپاکش کرد ؛ ادامه داد : منم ترس عی. سر دیقطره اشک از چشمش چک یاقا  خان

سکوت و ارامش همه  ی، تو   ماجرا با دعوا تموم نشد نیدر کمال تعجب ا نکهیتو سرم کنم؟...تا ا ی؛ من چه خاک انیب

که  نجاشی) به ادیرو به چندرغاز دادم به جمشفروختم.....اونا مرادوی، پسر عل مرادیتموم شدو من ناموس عل یچ

خواستم  یمرد استوار( ادامه داد: من نم یاشک  دنیشد....راستش تنم مور مور شد از د یاشکاش جار لیس دیرس

 اجازه بدم گفتیخونه من بودو م یبخوابه....چند شبانه روز هر روز جلو عیسر دیشر با نیگفت ا مرادیبدم اما زن عل

شد....اون خودش مادر بود...از  فمیبالخره حر نکهی...من قبول نکردم تا ادیبده به جمش مرادویعل یکه بچه ها

 مرادیکارهارو کرد تا اسم و رسم عل نی....اما  همه ادیداد به جمش یجگرگوشه هاشو م یوقت دیباریچشماش خون م

 خراب نشه...

 

 بهم دست داد... یاحساس بد نیداستان غمگ نیا از

 ...میکن دایپ نیصد ها داستان تلخ تر از ا میاگه به خاطرات گذشته ها رجوع کن دیشا

 سخت بوده ؛ خصوصا واسه خانوم ها طیشرا مایکه قد واقعا

 من فوت کرد مانیسر زا سویگفتم : گ نوییانداختم پا سرمو

 دختره مظلوم نیداشت ا ی...چه سرنوشت تلخشدمیسوز گفت: کاش من بجاش خاک م با

 تو ذهنم جرقه خورد یسوال هویکه  کردمیبه غم مامانم فکر م داشتم

 د؟یگفت یسرعت سرمو باال اوردمو گفتم: شما االن چ با

 گفتم؟ یاقا با تعجب گفت: چ خان

 چندتا بچه داشت؟ مرادیعل دیگفت -
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 پسر هیدختر ،  هیتا... ۲تعجب گفت:  با

 هردوتا بچه هارو باخودش برد؟؟؟؟ دیگفتم: جمش متعجب

 : اره هردوتارو بردگفت

 دارم!؟ ییدا یمن  یعنی....بهیعج

 سرش اورده؟ ییچه بال دیکجاست؟ جمش االن

 مرادوینسل عل تونهیکه م ی...کسمرادیعل ادگاری یدونی...تو نمنیکه گفت: نازن کردمیفکر م زایچ نیبه هم داشتم

 ادامه بده...االن کجاست؟

 نگاهش کردم دیام نا

 ییکجاست....حتما تاحاال جوان رعنا تییدا یبدون دیبا ی...تو خواهرزاده مهرزادنیزن: مهرزاد کجاست ناگفت

 شده...مگه نه؟

 بارم اسمش به گوشم نخورده کی....تاحاال مهرزاد؟؟

 

 بردنش چند سالش بود؟ نجایاز ا ی: وقت دمیپرس عیسر

 انگشتاش نگاه کردو گفت: فقط چهار سالش بود به

 سالش بوده ۴بردنش  نجایاز ا یوقت خب

 سال ازم بزرگتره... ۵فقط  یعنیاومدم.... ایسال بعد من به دن کی

 ...دمیاسم ند نیسن به ا نیبه ا یپسر چیمن تاحاال ه یول

 نگفت یزیوقت بهم راجبش چ چیه اوشمیس

 اومد؟  ییسره مهرزاد چه بال پس
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 ی که دمیاالن از دهن شما شن نیهم دی...باور کن.دیزنیحرف م یشما راجب ک دونمیلکنت گفتم: من...من اصال نم با

 دارم ییدا

 مهرزاد کجاست... یدونیتوهم نمگفت: پس دویآه پرسوز کش ی

 پووووف

 تو سکوت گذشت قهیدق چند

 تو فکر بودم....فکر مهرزاد قیعم من

نوه  یا....جیبمون نجایا یتونیم یبه بعد تا هروقت که بخوا نیگفت: تو از ا رونویب دیخان اقا منو از افکارم کش یصدا

 تخم چشم منه یرو مرادیعل

 خان اقا دیدیکه بهم پناه م یزدمو گفتم: مرس لبخند

ام چشم به راه بودم تا  شهیکنم...هم ی، به نحو احسن نگهدار مرادیعل راثیداشتم  از م فهیزدو گفت: من وظ لبخند

 ی....خوشحالم که حداقل تو برگشتستیده...اما....مهم نمهرزاد برگر دیشا کردمیبشه....فکر م دایپ مرادیوارث عل

 جبران کنم یچجور دونمیلطفتون رو نم نهمهیزدمو گفتم: ا یمهربون لبخند

 بلند شد...منم به رسم احترام بلند شدم یشاد با

 خبردارن یاز همه چ روننیکه ب ییهرچند اونا یبش یبه همه معرف دی: باگفت

 همانا رونیب میباهم از اتاق اومد دمویخند

 جلب شد سمتمون همانا توجها

 

 منتظر همه رو ما بود نگاه
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 یسک نمیکنه...نب یم یبه بعد باما زندگ نی...از امرادی...نوه برادر مرحومم علنهیخانوم ، نازن نیاقا بلند گفت: ا خان

 شیپ یمورد نمینب گفتیبااخم م شهیافتادم که هم اوشیس ادهی)ادیب شیپ یموردنمیکنه! نب یباهاش کج خلق

 ...زهیدختر منم هست و برام عز نی...آه چقدر دلم براش تنگ شد(نازنادیب

 نشونیافتاد ب پِچپِچ

 ...فکر کنم با حضور من مخالفه!کردیبا اخم داشت نگاهم م هییرفت سمت پسرا...اون پسر چشم قهوه ا نگاهم

 کردنینگاهم م یپسرا با لبخند موذ هیبق

 کرد.. ینگاهم م یکه جد شونیکی جز

 بهش بده یدست لباس محل ی...رایزنه جوون گفت: سم یاقا رو به  خان

 راحتم نایگفتم: اِ نه من ، با هم عیسر

 ؟یاقا گفت: چند دست لباس دار خان

 ویکی نیخب...خب هم-

 که... یدست لباس باش یتا اخر عمر با  یتونیاقا: نم خان

 منو ببر ایرابیبله حق با شماست....سم-

 دیاقا خند خان

 از اتاقا یکیاومدو منو با خودش برد تو  رایسم

 هیشنیبه دل ادم م عیبود . از اونا که مهرشون سر ییخوش قلبو سرزنده ا ادم

 اتاقو برام باز کرد... یخوشگله  یاب دره

 چقدر خوشگلهههه نجااایا یوارد اتاق شدم با ذوق گفتم: وا یوقت
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 اتاق توئه نجایلبخند گفت: ا با

 محاله ، محالهههه یهمه خوشبخت نیجداااا؟ منو ا-

 بستو اومد تو درو

 جون چندسالته؟ ی: نازگفت

 ؟یسالمه ، توچ ۲۰ -

 سالمه ۲۵لبخند گفت: من  با

 خوشبختمممم اجووو-

 میبغل کرد گرویهمد

 ادیبپوشش...قشنگه ، حتما بهت م ریبگ ایلباسو گرفت سمتم گفت: ب یبا لبخند ازم جداشدو  بعد

 لبخند لباسو گرفتمو گفتم: ممنون اب

 تو تنت هیچجور نمیزدو گفت: بپوش بب چشمک

 باشه -

 ...رونیاز اتاق رفت ب بعد

 ...دمیاز سره ارامش کش قینفس عم یتموم وجود  با

 اتاق ارامش بخش بود نیا چقدر

 یشکرت که منو بحال خودم رها نکرد ایخدا

 ...میراض نمیبه هم من

 دمیرو پوش یمحل یدر اوردمو لباسا لباسامو

 ...نهیا یجلو رفتم
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 چقدر باحاااااله یوااااا

 دور خودمو دامن خوشگلم بلند شد دمیدور چرخ ی

 زمممممیعز یییاخ

 ؟یدیپوش ن؟یصدا زد: نازن رایسم

 تو ایاره ب -

 از در اومد تو یوقت

 تو یخوریچشم مبرات اسفند دود کنم دختر.... دیبراندازم کردو گفت: با تیرضا با

 بابا الیخیگفتم: ب دمیخند

 یتا اون موقع استراحت کن یتونیوقت شامه....م گهی: چند ساعت دگفت

 دارمیجغد ب نیروزه تمامه که ع یاره.... یوا -

 ؟یندار ازین یزیمهربون گفت: چ رایسم

 دستت طال زمینه عز -

 ی+ خوب بخواب

 بستو رفت درو

 گوشه ولو شدم هیرخت خواب بالشتو پتو گرفتمو رفتم  از

 شکرت ایخدا یگفتم: هع دمویکش ازهیخم

 شهرشون؟ دهیترنم تاحاال رس یعنی

 دلم براش تنگ شده چقدر

 زودتر برگرده خداکنه
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 خان اقا افتادم....مهرزاد!!! یحرفا ادهی

 بابا بزرگ؟ یاورد ییمهرزاد چه بال سره

 نگفت... یزیوقت راجبش بهم چ چیه اوشیس چرا

 

 جدا کرد . یساعات یبرا یقیحق یایفکر کنم و منو از دن نیاز ا شتریخواب اجازه نداد ب خالصه

. 

. 

. 

 شب بود ! ۱۱چشمامو باز کردم ساعت  یوقت

 ...نهیا یجام بلند شدم رفتم جلو از

 قشنگم یمحل یاز روسر رونیب ختمیاز اونو ، ر یشونه کردمو قسمت موهامو

 زدم ملیر کممی.... دمیخط چشم نازک کش یصورتمم کرم زدم ،  به

 !نهیروزانه منو ترنم هم شیارا بایتقر

 ترنم... یاخ

 . میکرد یدعوا م نهیتا باهم سر ا یبود یم نجایا دیبا االن

 ...نی. آم ادیتر با مرگ مامانش کنار ب عی، کمکش کن تا هرچه سر ایخدا

 !شستن یکه تو باغ بود ظرف م یاب ریدسته زن که داشتن کنار ش ی؛ چشمم خورد  به  رونیاز اتاق رفتم ب خالصه

 خندشون رو هوا! یبه زنا نشسته بودن و صدا کیدخترم نزد یسر هی

 شدن میدامن بلندم قا ری؛ ز دمیکفشامو پوش رونیاز اتاقم اومدم ب یوقت
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 وارد باغ شدم... رونویبالکن خونه اومدم ب از

 درخت بزرگ نشسته بودن... یتنه  هی ی، رو شیخورد به دسته پسرا که دوره ات چشمم تازه

 اومدم روم... نگاهشون

 چون انقدر دیبود که بخند یکرده بودم زل زده بود بهم ؛ جاتون خال فشیپسر خوشگله که عصر واستون توص اون

اخ گفتنش رفت  یرو پاشو صدا یتبود ، از دستش ول شد افتاد زر یشیکه  سرش ات یدستپاچه شد که چوب نازک

 هوا...

 خنده . ریزدن ز قاشیرف

از شام  یشد داریب رید زمیدر گوشم گفت: عز یکی هوی نیح نی، تو هم اوردمیخودم ن یخندم گرفت اما به رو منم

 یجاموند

 شد یخسته بودم ، کاش خوابم به صبح وصل م یلیبود ؛ برگشتم سمتشو گفتم: خ رایسم

 نیواست کنار گذاشتم ، برو تو بالکن بش ای...بزمیعز ایکنم...ب دارتیب ومدی+ اره از صورتت مشخص بود و منم دلم ن

 ارمیواست م

 

 کردم... قبول

 سمت خونه و از پله ها رفتم باال... رفتم

 اومدیعالم مرد از تو خونه م هیحرف زدن  یصدا یتو بالکن نبود ، ول یکس

 گوشه دنج بالکن هیتم سر صدا رفتم نشس یب

 ی، چه ماهه قشنگ ییبه چه منظره ا به

 .... خخخخخ یقشنگ ی)چشمم افتاد به پسرا( چه پسرااااا

 مشغول حرف زدن بود ، اما اون پسر خوشگله نگاهش به من بود همشون
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 حواسش بهم نبود ینگاه به دورو اطراف کردم ؛ کس ی

 لبم دستمو بوس کردمو فوت کردم براش... با

 مغزش هنگ کردفکرکنم چارهیب

 نگاهمو ازش گرفتم... عیوارد بالکن شد سر رایسم تا

 دلم ضعف رفت... یگذاشت جلوم . وا غذارو

 چقدر گرسنمهههههه دمیفهم تازه

 

 به جون غذا . افتادم

 کرد  یدستش بودو به منظره روبه رو نگاه م ییچا هی رایسم

 رای: سمگفتم

 +جانم

 نیک نایا یکن یم یمعرف هی-

 گمینگاه به همه کردو گفت: اومممم...اره االن م هی

 صداش شدم... دنیقرض کردمو مشغول شن گهیتا د شیگوش داشتم ؛ ش دوتا

زن پسر خواهره مرحومه خان  سیاون ان ؟ینیبیهستش رو م یگل گل یی+اون خانومه که لباسش سرمه ا

ن به از م ؟ینیبیقرمز داره رو م یتپله دخترشه......اون زنه که لباسش گال کممیپوسته ،  دیاقاست......اون دختره سف

همون  یکه نگو ؛ اسمشم مژگانه...جار ارهیدر م یباز ی، انچنان کول فتیوجه در ن چیزن به ه نی...با احتیتو نص

 ...اونم گالره دختره مژگانه کنهیکه داره صحبت م هی......اون دختر وسطسهیان

اسمشم  هیاون زن پسر خان اقاست. زن مهربون ؟ینیبیداره رو م ییمهربون اما شکسته ا افهیومه که قخان یکی اون

 )اِشارش به همون سوژه من بود( یبنینرگسه.....)به پسرا اشاره کردو گفت( اون پسره رو م
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 : اره اره خب؟گفتم

 + اون عماده...پسر نرگس

 دوس! یلیخ یییییلی؛ اسمتم خ زممممیپس اسمت عماده عز خب

 حرف اخرش خورد تو ذوقم بدددد نیبا ا یکرد ول یهمرو معرف رایسم خالصه

 واسه عماد نشون کرده بودن و اسمش روش بود... یچون گالره دختر مژگان رو از بچگ چرا؟

 کنن یباهم ازدواج م یهستن و بزود گهینشون کرده همد نجایا یگفت همه دختر پسرا یم رایسم

 ن؟یواسه من کنار نذاشت یچیه یعنیبابا... یگفتم: ا یشوخ با

مورد مناسب هست! )اشاره کرد سمت پسراو گفت: اون پسر چشم ابرو  هیگفت: چرا چرا....واسه تو  دویخند رایسم

 تورش کن دهیبراش در نظر نگرفتن ؛ تا نپر وی....کسوسفهی....اون ینیبیداره رو م ینیکه چهره مت یمشک

ه ک هیجوری افشونیکه ق نایبود.....از ا نیمت افشی؛ واقعا ق زدیحرف م دویخند یم شیلکردم...داشت با بغ نگاهش

 ...نیادما بهشت نطوریا گنیانگار همش لبخند رو لبشونه ...... م

 شی....منتها جذاب من همون عماد بود که گالره پدرسوخته تورش کرده......ایبه دلم نشستاااا از نظر برادر مهرش

 دختر نیهم هست ا ییچه افاده ا شیا

 ...دهیتاب به بدنش م چویاز طرز حرف زدنش که هزارتا پ دم؟یاز کجا فهم دیگیم

 

 تهران: یبا گود

  رممممیگی، بوسمو پس م دیبه عماد نگاه کردم ؛ اقا ببخش یچشم ریز

 ! ینومزد دار دونستمیچم

 کنم یدارم نگاهش م دیاورد باالو فهم سرشو

 پروا نگاهم کرد ی، ب یو پنهان قیعم
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 داداش... یزن دار خوبه

 ازش گرفتمو افتادم به جون غذام..... نگاهمو

. 

. 

. 

 (انمهریار نیلیآ _تهران ی.)گود با

 ]   ترنم  [

 

 ماه بعد.... ۵

 برم...ترررررنم دیشو بابا هزارتا کار دارم  با داری+ ترنم ؛ ترنم ب

 شده؟؟؟؟یچ هیگفتم: چ نگاه کردمو دی، با ترس به مج دمیاز خواب پر هوی

 شون؟یکجا گذاشت یمنو که شسته بود یلباسا نی+ ا

 اخر یحوصله به دِالور اشاره کردمو گفتم : کشو یب

 سمت کشو ، درشو باز کرد ، لباساشو برداشت... رفت

 تو اتاق تا بپوشه رفت

 رو سرم دمیدوباره ولو شدم تو جام....پتو رو کش منم

 ....رونیز اتاق اومد باماده ا دیبعد مج قهیدق پنج

 ...راهنشیپ یو شروع کرد به بستن دکمه ها نهیا یجلو رفت

 کجاست؟ دیتو جامو با ترس گفتم: حم دمیپر عیسر
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 ادیتا شبم نم شهیمثل هم رونیبهم کردو گفت: نترس ، رفته ب ینگاه مین

 ، ساعت چنده؟ شیاخ -

 ؟؟؟یندار ی، کار رمیصبح....پاشو دختر....من دارم م ۹+ 

 نه خدا به همرات -

 شد بهم زنگ بزن ، خداحافظ ی+خبر

 ...رونیاز در زد ب بعد

 دمیکش قینفس عم هیجام بلند شدم... از

 دورو اطراف نگاه کردم به

 ولو بود یچ همه

 کاااار خدا....بازم یهع

 خوردمو مشغول جمع کردن خونه شدم... رینون پن هیرفتم دست صورتمو شستم واسه صبحانه  خالصه

 دلم براش تنگ شده یخبرم....حساب یب نیپنج ماهه که از نازن االن

 باشد ی: دستگه مشترک مورد نظر ، خاموش م گهیهرروز م زنمویزنگ م شیروز به گوش هر

 ...شهیصد برابر م میدلتنگ

 رقصه... یگوشه چشمم م اشک

 کنم یم یپنج ماهه که تو خونه هاشم زندگ االن

 پزم... یسابم ، م یشورم ، م یمامانم...واسشون م نیشدم جانش ییجورای

 رو بالشت... زارمینکنه سرمو م تمیاذ دیحم نکهیشبم با ترس ا اخر

 هست... دیکه مج خداروشکر
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 نداره یاما به زن جماعت کار نهیمرده ، قبال براتون گفتم خالف سنگ یلیخ

 !ستیناموس ن یب دیحم نیع

 ه....مراقبمشهیم شیمعرفت حال مرامو

 شهینم کمینزد دیاز ترس مج دمیحم

 !میکن یم یباهم زندگ میدار یپنج ماهه سه نفر خالصه

 به تهران برنگشتم..... گهید

 ندارم... اریو احسان و کام دهیاز سپ یخبر چیه نیعوض کردم واسه هم خطمو

 اومده... ایبه دن ین یتاحاال ن حتما

 ...دیاز چشمام چک یتلخ اشک

 ...دهیسپ یاحسان....مبارک باشه اج یباشه داداش مبارک

 ازدواج کرده باشه... تاحاالارمیکام دی، شا دیشا دونهیچم یکس

 خوشبخت بشه... دوارمیام

 ....کنمینمازام واسه همشون دعا م سره

 نکنه! داشیپ اوشیبکامش باشه....س یکه زندگ کنمی....دعا میواسه ناز خصوصا

 کرد غوقا بپا نکنه... داشیپ اگه

 

 دمیپوش رونمویب یلباسا

 رونیگذاشته بود رو طاقچه رو برادشتمو از خونه زدم ب دیواسه خر دیکه مج ییپوال

 شد! یداشت م یخال هیخال خچالی بایتقر
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 گرفتم با بادمجون و مرغ... ینیزم بیس ازویپ کمی

 رفتم تا برسم به بازار تره بار ارزون فروش! ادهیراهو پ یکل

 گرفتم... شی، خسته و کوفته ، تو اوج گرما راهه برگشت به خونرو در پ ادهیدم دوباره پکه کر دامویخر خالصه

 اداره پست! هیکه رد شدم چشمم خورد به  ابونیخ از

 سمینامه بنو نیبشه واسه نازن دی، شا دیزد به سرم...شا یفکر هی

 شد دهیتو بدنم دم یفکر ، انرژ نیا با

 کردمو وارد اداره شدم شتریب سرعتمو

 گوشه هیگذاشتم  داموی....خردمید یباجه خال ی

 دیشوق رفتم سمتشو گفتم:اقا ببخش با

 دییاورد باالو گفت: بله بفرما سرشو

 سم؟ینامه بنو کنهیم یکه تو روستا زندگ یشخص هیواسه   تونمیمن....من م-

 نه ای کار گذاشته شده یکه تو اون روستا صندوق پست مینیبب دی+ با

 نه ایداره  یصندوق پست دونمینم-

 دینداره ، اسم روستا رو بگ ی+خب اشکال

 گفتم... اسمشو

 کرد یپوتریکام ستمیوارد س 

 یگفت: اوه چه راهه دور قهیدق کی بعد

 شه؟؟؟ینم یعنیگفتم:  یدیناام با
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 دیسینامه بنو دیتونیاونجا صندوق پست داره ، م تونی+خب از خوش شانس 

 بهم دادن... ارویدن انگاااار

 میکن یما ارسالش م نجایهم دیاری: نامتونو بگفت

 سم؟یبنو نجایهم شهیبا ذوق گفتم: م 

 +اره چرا که نه

 دمیرفتم پاکت نامه تمبر خر خالصه

 ...یدستم گرفتمو رفتم نشستم رو صندل ریدونه کتاب واسه ز هیخودکارو  یمرده  از

 ...می الرحمن الرحذوق شروع کردم به نوشتن : بسم اهلل با

 سالم یلیخ یلی، خ زمیعز نینازن

 ...تیجهان تنگ شده برا یبه اندازه تمام کهکشان ها دلم

 گذره؟یاونجا چطور م یحالت خوب باشه ، راست دوارمیام

 خاموشه... تیاما ، گوش زنمیمبهت زنگ هرروز

 کنم! یم یزندگ دی، حم دیبا مج میناپدر یبه تهران سر نزدم....تو خونه  گهیرفتم د شتیاز پ یوقت از

 رهیم شیخوب پ یخداروشکر....همه چ یا

 نکرد که؟ داتیپ اوشیس ؟یاز تهران ندارم! تو چ میخبر

 لرزه !   یکنم....دستام م یم هیاز ذوق دارم گر سمینو ینامرو م نی، حاال که ا یناز یوا

 ...دیپول ندارم! ببخش یچیدوست دارم بهت سر بزنم....اما ه یلیخ

 ...زمیریاشک م یکل ادتیکنمو به  یخاطراتمون تو تهرانو مرور م هرروز

 !میخواست ینبود که ما م یاون نی، ا میاورد یبدشانس چقدر



 تهراندبای گو

 
364 

 

 ...شهیدگرگون م ینود همه چ قهی، دق دهیواسش د یروزگار چه خواب دونهینم کسیهچ

 ...ینباش لیعاشق سه گهید دوارمی....امیشسرمون اورد کنار اومده با یعوض لیکه اون سه ییبا بال دوارمیام

 واست بگم... امیاز دلتنگ سمویبنو خوادیدلم م یلیخ یناز

 اومده ، مطمئنم ایندارم! بچشون به دن دهیاز احسانو سپ یخبر چیه

 ...نمشیکه شده بب کبارمیداشتم فقط  ارزو

 !نمیبرم بچشو بب تونمیبرگردم ، اما حاال تو کشور خودممو نم تونمینم گهید میکردم چون تو ترک یفکر م قبال

 درد اوره یلیخ

 کنم یکنارشون زندگ زارنیمامانم شدم....اونام بجاش م نیجانش میخونه ناپدر تو

 خواستم... یاون نبود که من م نیا

 ! بازم خداروشکرهیچاره چ یول

 کنم یدعا م تیسالمت یهرروز برا نینازن

 کنم یلحظه شمار م دنتیهر روز  واسه د و

 ارهیانتظار منو از پا در م نیدر اخر ا دونمیم و

 ...رهیدِق کنه و بم یکس یادم از ب یکه  شهیم باورکن

 ...دوست دارم...دوست دارم خواهرمنکهیا و

 یسالمت باش حویصح دوارمیام

 ترنم قربانت

..... 

 صورتمو پاک کردم یاشکا دمویکش دست
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 رسه؟یبه دستش م ینامرو دادم به مرده گفتم: ک یهولک هول

 گهیددو سه روز دی+ آ..راه دوره....شا

 ...ممنونممیبازم راض-

 نی....بازم بما سر بزنکنمی+خواهش م

 حتما خدانگهدار -

 ...رونیاز اداره پست اومدم ب یبرداشتم با شاد دامویخر رفتم

 نداشت... یتیناختم واسم اهمش یبود اما چون من سر از پا نم یطوالن راه

 خونه دمیساعت چهار رس 

 دوش اب خنک گرفتم یگذاشتم سرجاشونو بعد رفتم  دارویخر یخستگ با

 ...دمیراحت خواب الیرفتم تو اتاق درو قفل کردمو با خ دمویلباسامو پوش رونیاومدم ب یوقت

 دمیاز خواب پر دیمج یساعت چند بود که با صدا دونمینم

 ؟یبلند ش یخوا ی: ترنم؟ نم گفتیم زدویدر م داشت

 شدمو رفتم درو باز کردم بلند

 خواب الودم نگاه کردو گفت: ساعت خواب؟ یچشما به

 ساعت چنده؟ یوا-

 شب ۸+ 

 دمیکش ازهیخم ی

 خاک تو سرم شام درسسست نکردم یوا-
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گرفتم....تو  چیخورده ، منم واسه خودمو خودت ساندو یزیچ هی قاشینفله با رف دهیحم نی+نگران نباش ا

 آشپزخونس

 میباهم خورد میاوردمو نشست چامونویتو اشپزخونه ساندو رفتم

 کرده بودن شیباز بساط گرفته بودنو منقلو ات اطیتو ح قاشیکه کابوسم بود با دوتا از رف دیحم نیا

  این رونیتموم شد گفت: از اتاق ب چشیساندو یوقت دیمج

 اطیتکون دادم ، اونم پاشد رفت تو ح سرمو

 

 . دمیهم کش یسطح یجارو دست هیتموم شد اشغاالرو جمع کردم ؛  چمیساندو نکهیا بعد

 تو اتاقمگرفتم رفتم وضو

 سرم کردم... دادیمامانمو م یقشنگ سرم کردم  ؛ چادر نماز خوشگل که هنوز بو شالمو

 نماز... یبستم برا قامت

 کشه... یاز ارامش دورت م ینگهبان ، حصار هی یکس ی....تو اوج بیملکوت یلحظه ها نیبود ا بایز چقدر

 نمازم تموم شد ، نشستم دعا کردم... یوقت

 همه... واسه

 نجاتم بده... تیوضع نیباز از خدا خواستم از ا و

. 

. 

. 

 زد : ترنم جون.... یکه صدا م دمیشن اطیاز ح دویلوس حم یکردم که صدا یچادرنمازمو جمع م داشتم
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 دنیندادم ، تموم بدنم از ترس شروع کرد به لرز جواب

 ......داداشمیبخر میگفت: ترنمم....ترنم خانوم......بابا نازت چنده؟......ما که پول ندار فیادم مستو کث یمثل  دوباره

 ؟؟یدار یتک تومن ۵۰۰ یاحمد تو 

 خندشون رفت هوا! یصدا بعد

 شد یاز مخم بلند م دود

 خوش بگذره بهتمیدیقول م ایاز لونت......ب رونیب ایکه گفت: ب دمینکره شو شن یصدا دوباره

 رو مخ... یخنده ها یصدا دوباره

 اطیمحکم در اتاقو باز کردمو رفتم تو ح تیعصبان با

 ؟یکارم دار ی؟ چ وونیح هیخشم گفتم: چ با

 نعشش گفت: اوف بزنگ زنگوو که مادمازل رخ نشون داد یقایاز رف یکی

 میدار ادیگفت : کار که باهات ز هیبا لبخند کر دیحم

 همه....ترنم توام برو تو دیحوصله گفت: خفه ش یب دیمج

 خواهرتم یمن جا یگفتم: احمق عوضشده بودم ریش منکه

 فهم شد؟ ریش خوامی، من خواهر ه**رزه نم یگفت: بروبابا عوض دیحم

 حمله ور شدم سمتش

 نداره یزور چینعشستو ه دونمیم

 یبود رو صندل نشسته

 شد... نیهولش دادم که پرت زم رفتم

 خوام یناموس مثل تو نم یخنده گفتم: منم داداش ب با
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 دیخند دیبه سرو وضع حم دیمج

 یمتشخصگفت: چه خانم کمویتو هَپَروت بود اومد نزد یلیکه خ قاشیاز رف یکی

 گمشو بابا-

 محکم دره خونرو زد یکی هویتو خونه که برم اومدم

 خبر کرده امشب! قاشویچندتا از رف ستینفله معلوم ن دهیحم

 

 تهران: یبا گود

 خشکش زده بود . دیپشت در بود که مج یک دونمیرمق پاشد رفت درو باز کرد....نم یب دیمج

 دینک یم کاریچ نجایلکنت گفت: آق..آقا شما...شما ا با

 از کنار در پرت شد اونور. هوی

 ! منم سنگکوب کردم...اتیاز ترسش لکنت گرفته بود ، به ح دیکه مج یوارد شدن شخص با

 چشمامو حرکت بدم نداشتم... نکهیا قدرت

 نم؟یبیم یدارم چ من

 تموم وجود حس کردم که خون تو تنم منجمد شد با

 اومد... یعرق سرد نشست پشتم....نفسم باال نم ی

 شد... یم کمیبود قدم زنون نزد رهیکه با اخم بهم خ همنطور

 شدن که فکر کنم نوچه هاش بودن... اطیعالم مرد وارد ح ی پشتش

 افتاده بودم... ریمرد گ نهمهیا ونیبره م ی مثل

 ای...خدااایدهنمو قورت دادم....خدا اب
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 سادیوا

 پشتم... واریبودم به د دهیچسب من

 داریبه به ، ترنم خانم....مشتاق د -

 جلوم ظاهر شده بود... اوشیمرگ من در قالب س فرشته

 بهش بودم.... رهیترس خ با

 بود رهیبهم خ اونم

 بود ی، کارت عال نیگفت: افر دیحم یدوتا بسته پول در اوردو انداخت جلو بشیاز ج هوی

 خم شد گفت: چاکرم کمی نشویدستشو گذاشت رو س دیحم

 

 کن ترنم... تمومش

 قلبتو با خنجر زخم کنن....خودت تمومش کن! نیاز ا شتریب نکهیاز ا قبل

 فرار کردمو رفتم سمت خونه... اوشیدست س ریآن از ز کی تو

 ...میزندگ نیتو تموم ا تف

 برسه... انیبه پا ینجوریکردم که ا یوقت فکر نم چیه

 مارا... یدیافر یبود؟ از چه رو نیا انیپا اگر

اقو از چ دویمحکم دستمو کش یکیبرداشتم اومدم بکشم رو رگ دستم که  زیت دویچاقو سف هیتو اشپزخونه ؛  فتمر

 دستم افتاد .

 ترس برگشتم با

 کرد یبود که با بهت نگام م دیمج
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 احمق یکن یم کاریبردارم که داد زد : چ گهیچاقو د هیرفتم  عیسر دیمج الیخیب

 بزار کارمو بکنم... دیگفتم: دست از سرم بردار مج هیگر با

 ووونهید ایاحمقق....به خودت ب ایزد درگوشمو گفت: بخودت ب یکی

  دیلرز یتنم م تموم

 کردم... هیپاهامو تو شکمم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشونو گر نیزم کفنشستم

 دنبالته اوشیکه س یکرد کاریمهربون نشست کنارمو گفت: چ دیمج

 نگفتم... یزیچ

 +ترنم؟...جوابمو بده

 گفتم: برو بزار خودمو خالص کنم راحتشم هیگر با

 شد ، دستمو گرفتو منم بلند کرد... بلند

 نجایهم یگردیکنه...دوباره برم یولت م گهیروز د ۴،  ۳برتت تهران  یگفت: نترس ، م 

 زدم دیپوزخند به دله ساده مج هی

 نهوقت رفت گهیبگم د دیاومد جلو گفت: اگه الو ترکوندتون تموم شد با یعصب اوشیدر خونه محکم باز شد س هوی

 ...منم پشتش رفتمرونیاز اشپزخونه اومد ب دیمج

 یدار کاریگفت: با ترنم چ دیمج

 نداره یسمت خودش گفت: به تو ربط دیدستمو گرفتو منو کش یعصب اوشیس

 از سرش کم شه...تار مو  ی هی...فقط کافترسمیگفت: فکر نکن ازت م دیمج

 بابات جوجه شیپ یبر نکهیوسط حرفشو با پوزخند گفت: زوده واسه ا دیپر اوشیس

 ...رونیب میباهم از خونه اومد دویدستمو کش بعد
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 فشار دستش خورد شد ریدستم ز مچ

ها؟ در حقت کرده بودم یادم فروش چه گناه یکردم : عوض نشینفر غیو ج هیافتاد با گر دیچشمم به حم یوقت

 یم شیبه ات تویزندگ میتی....آه یاورد یبالرو سرم نم نیا دیکه مامانم واست کش ییحداقل به حرمت تموم زحمتا

 نره... نییاب خوش از گلوت پا دوارمی...امدیکشه حم

 دیکه مج دمیدبشم  هوشیب نکهیچسبوند به دماغم ؛ قبل ا دویدستمالو سف هی یکی هویکه  دادمیم ادامهداشتم

 حمله ور شد... دیسمت حم

 شدم... هوشیرو هم رفتو ب پلکم

................................................... 

 

 چقدر گذشته بود... دونمینم

 االن چه وقت از شبانه روزه... دونمینم

 چنده؟ من کجام؟؟ ساعت

 سرم اومده؟ ییبال چه

 تکون دادم... نمویسنگیپلکا بزور

 شد یمحو بود ، کم کم داشت واضح م یچ همه

 ...اوشمیوسط خونه س قایاالن دق من

 نشستم و دستام از پشت بسته شدن یچوب یصندل یرو

 ...کهیجا تار همه

 یپس بالخره چشماتو باز کرد -

 ...نییاومد پا یبود...داشت از پله ها م اوشیس
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 روشن کرد مویکم نوره مال یلیالمپ خ ی

 ...میمطلق در اومد یکیراز تا کمی حاال

 گذاشت روبه روم یماله من ،برداشتو اورد با فاصله کم نیدرست ع گهید یچوب یصندل هی

 دینشست زانوهامون بهم چسب یکه وقت یجور

 باهات ندارم ی؛ کار یسوال ازت دارم...که اگه واضح جوابمو بد هیچهرمو برانداز کردو گفت:  خوب

 هیسوالش چ دونستمیزدم ، خوب م پوزخند

 کجاست؟؟ نی: نازندیتوجه به پوزخندم پرس یب

 مندار نیاز نازن میبودم ؛ خبر میکه من خونه ناپدر ینیبی....مدونمیتکون دادمو گفتم: من نم یبه سخت زبونمو

 شده بود نه؟ نییتع شینقشه از پ هیافتاد.... یزدو گفت: باشه...حاال برام بگو اونشب چه اتفاق پوزخند

،  یدیفهم ینم نویاحمق ا یخواست با اون ازدواج کنه ؛ اما...اما تو  یدوست داشت و م لویسه نیه.....نازن: ارگفتم

 دینقشرو کش نی....اونم ایاوردیهمش نه م

 

 ...مینشد شگاهمیوارد ارا یحت نیروز منو نازن اون

 اومدو مارو برد! لیسه

 یبرخ چیه گهی....دنی...همهیراست برگشتم شهرستانمون اون دوتام قرار بود برن ترک هیو من  نالیرسوندن ترم منو

 ازشون ندارم!

 

 کردو گفت: چرا خطش خاموشه؟ زیر چشماشو

 +البد عوض کرده
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 یدار دشویپس تو شماره خط جد -

 نه تکون دادم یبه معن سرمو

 در اورد بشیمنو از ج یگوش

 ادسیوا نیتو مخاطبام ....رو نازن رفت

 هیمیهمون شماره قد دیفهم

 کنم دایپ نوینازن دی....راستشو به من بگو ترنم، من بانیخبر باش یاز هم ب نی...چون امکان نداره تو و نازنبهی: عجگفت

 ازش ندارم یخبر چی+ه 

 !یحرص گفت: لعنت با

 

 ستین هیترک نیجاش بلند شد...دستاشو گذاشت رو کمرشو گفت: مطمئنم که نازن از

 ...ختیر قلبم

 هویکرد ؛  یمکث طوالن هیداده) یفرار لویداده حرف زدم...اون فقط سه یفرار لویکه سه یداد : چون با کس ادامه

 یسر زندگ ییچه بال نیدونیم ن؟یمن اورد یسره زندگ ییشما دوتا احمق چه بال یدونیصداشو برد باالو گفت( م

 نننن؟یدونیم ن؟یاورد ررضایام

 نگاه کرد ، اب دهنمو قورت دادم بهم

کف دستش ؛ خب حاال مجازات تو  زارمیکنم حسابشو م یم دایاونو پ ی، چون من به زود میاروم شدو گفت: بگذر هوی

 ...یرفت یکه منو سرکار گذاشت ییتو ه؟یچ

 ...یتاوان پس بد دیبا یبهت گفتم اگه ولم کن ادتهیترسناک گفت:  ارومو

 سادیدورم ، پشت سرم وا دیچرخ

 برداشت شالمو
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 یدیخندیکردم تو توذهنت هر هر به من م یم فیواست تعرمن از احساساتم یتو موهامو گفت: وقت دیکش دست

اد دختر اعتم ی....چقدر احمق بودم که به کردمیبچه فکر م هیتازه با تو ینه؟من چقدر احمق بودم که داشتم به زندگ

 ...دیخور یم زیچ هیفقط بدرد  دویفیون کثکردم....شما دخترا همت

 باز کرد....درد بازو هام که خشک شده بودن ، تازه حس کردم دستامو

 نیتو ا، صورتمو قاب گرفت با دستاشو گفت: مگه بهت نگفته بودم که تنها عشقم سادیزور بلندم کرد....روبه روم وا به

 ؟یلعنت یپس چرا...چرا ترکم کرد ؟ییتو یزندگ

 نگاهش کردم یاشک یچشما با

   لرزونهیهنوزم چشمات دلمو م نکهیاز ا سوزم؟یم یاز چ یدونی: مگفت

 بمحرف ل*باشو گذاشت رو ل* نیدنبال ا به

 با سرنوشتو نداشتم دنیتوان جنگ گهی...ددیاز چشمام چک اشک

 طرف... هیکرد ؛ کرواتشو باز کردو انداخت  یم یکه با ل*بام باز همونطور

 اروم برد دم کاناپه و نشوند... اروم منو

 نگاهش کردم هیدستشو اورد سمت لِ*باسم مظلومانه با گر یوقت

 ...یکه با دلم کرد هیکار یجَزا نی، ا یخواست نطوریسوختو گفت: خودت ا دلش

...................................................... 

 بود شیچشممو باز کردم هوا گرگ و م یوقت

 بودم اوشی*رَهنه رو تخت ، تو اتاق سبِ

 دلم وحشتناک درد گرفت... ریبلند شم که ز اومدم

 اوش؟ی...من ؛ من با سشهیافتادم....باورم نم شبید ادهی

 منو ببخش... نیرفت....منو ببخش نازن نینازن شینداشتم پ ی....آبروهیگر ریز زدم



 تهراندبای گو

 
375 

 

 تو اتاق نبود یمن کس جز

 ظهر؟ ایبود....صبح  میو ن ۵ساعت نگاه کردم... به

 ...دونمینم

 داد یادکلن محبوبشو م یبود....اخه بو نیدست لباس کنار تخت بود که فکر کنم واسه نازن هی

 رمق هرطور بود از جام بلند شدم یب

 دمیپوش لباسارو

 رونیسر کردمو از اتاق اومدم ب شالمو

 نبود چکسیه

 سمت در سالن ، بازش کردم رفتم

 نبود... یکس اطمیتو ح یحت

 نبود... اوشمیس نیماش

 سمت در کوچه رفتم

 موقعس نیکردم ... االن بهتر بازش

 جهنم نیرفتن از ا واسه

 ندارم نینازن یواسه نگاه کردن تو چشما ییرو چیه گهید

 ندارم... اهمیدن نیتو ا یواسه زندگ ییروچیه گهید

 گرفتم... شیبدون فکر درو بستمو راه ناکجا ابادو در پ پس

 پنج صبحه! دمیهوا فهم یخنک از

 اورد یبوجود م یناله وار یصدا شدویدخترا رد م یبرگا نیاز ب باد
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 دی...ناله کناره

 دیبه حاله ترنم بخت برگشته ناله کن درختا

 کَس زوزه بکش... یبه حاله ترنم ب باد

 کن... هیترنم آواره گر نیبه حاله ا اسمون

 دیبخواب دویشب سرتونو با ارامش بزار دیو دار ییها خوشبحالتون که جا مورچه

 جارو نداره... چیترنم ه  یول

................ 

.............. 

............ 

 

 [ اوشی] س

 حرومزاده؟؟.؟ یکه بخواب نجا؟؟یتورو گذاشتم ا یبا نعره گفتم: پس من واسه چ وارویبه د دمشیکوب محکم

  دیردم...اقا به زن و بچم رحم کن؛ اقا غلط ک دیترس گفت: اقا توروخدا ببخش با

بزرگت قسمت سگم بود...حاالم  کهیکردم ، و گرنه ت داشیو گفتم: برو خداروشکر کن که پ نیکردم رو زم پرتش

 نمتی، نب یهررررر

 بلند شدو با دو فرار کرد . عیسر

 شدم... رهیکرد خ یصحنه نگاه م نیبا ترس و لرز به ا اطیاخم به ترنم که گوشه ح با

 سادمیوا دمیکه رس شیقدم کیسمتش ، به  رفتم

 با دستم گرفتمو سرشو اوردم باال... چونشو
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 سُر خورد تو چشمام شیاشک یچشما

 کرد یعجز نگاهم م با

 یگی، نم ابونیتو کوچه خ یراه افتاد یصبح بلند شد ۵ها؟ ساعت  ؟ی: چرا با اون وضعت از رو تخت بلند شد گفتم

 کرد با داد گفتم( جوااااابه منووووووو بده یم میعصب دیکردم؟)جواب ندادنش شد یم کاریمن چ شدیمرگت م یاگه 

 گرفت ، شجاع شد... یزدم رنگ ترس به خودش م یم ادیکه هروقت فر نینازن یبر عکس چشما چشماش

 دی، از اون حم ااااااادیبدم م دی، از مج اااااادی، از تو بدم م ااااادیفاصله گرفتو با شجاعت داد زد : از همتون بدم م ازم

 از ی، حت اااادیکرد بدم م ی، از مامانم که با هاشم عروس ااااادی، از هاشم بدم م ادیبدم م نی، از نازن اااااادیبدم م یعوض

 ، از ادیبدم م میخونه لعنت نیاز ا یادامه داد( من حت هی... )با گرادیکرد بدم م یخال شتمومُردو پ عیبابامم که سر

 ادیبدم م ااایدن نی...من از اادیتهران بدم م

 

 تهران: یبا گود

 کردن  هیگر دیصورتشو شروع کرد به شد یگرفت جلو دستاشو

 ترنمو ندارم... یها هیکه دارم...طاقت گر یبا همه قصاوت قلب من

 کمرنگ شد کمی اخمم

 امروز واسه محضر وقت گرفتم ۱۰گفتم: من ساعت  میمال یصدا با

 شمممممممیجبهه گرفتو گفت: من زنت نم عیسر

 یسیتوروم وا نکهیبهتره تا ا ی.....کنارم باشیجز من ندار ویکس گهیدادم : تو د جواب

 تو خودش مچاله شد... نویو نشست رو زم هیگر ریزد ز یشتریدفعه با شدت ب نیا

 !کشهیاعصابم نم گهید

 رو تخت... دمیشرفتم تو اتاقم ،دراز ک میشدم رفتم تو خونه...مستق پا
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 واسه خودم روشن کردم گاریس هی 

 گرفتم ، دودشو فرستادم هوا قیکام عم هی

 بود . میشب زندگ نیبهتر شبید

 کل عمرم... یتو

 خراب کرد ویکاراش همه چ نیامروز با ا یول

 که بزور واسم ساختن ، متنفرم... یزندگ نیا ازمنم

 خودم همسرمو انتخاب کنم؟ گهید یادما نیع دیمن نبا چرا

 شوهرش ایداداششم  کنهیفکر م رسهیاز راه م یدختر جوون داشته باشم؟ که هرک ی دیسن با نیمن تو ا چرا

 و خالف داشته باشم؟ یبه دور از کثافتکار یزندگ ی دیمن نبا چرا

 عشق خودم ازم متنفره... یول شنیدخترا عاشقم م رمیهرجا م چرا

 برعکسه؟ یهمه چ چرا

 

 افکار مزخرفم غرق شده بودم که دره اتاق باز شد تو

 تو جام نشستم

 نگاه کردم...کنار تختمو با اخم به ترنم یگاریکه خاموش تو دستام بودو گذاشتم رو جا س یگاریس

 ریکه هستم چه ز یدر مقابل هرک دیبا شهیکنم هم یمن جدا نشد چون احساس م یشونیوقت از پ چیاخم ه نیا

 باشه تا به حرفام گوش کنن . میشونیرو پ دیترنم ، با یو حت نیدستام چه نازن

 محضر امیکردم که گفت: باشه باهات م ینگاهش م همونطور

 (ینداشت ییا گهی)چاره د
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 ابرومو دادم باالو گفتم : خب؟ یتا ی

هم ب ویاقاباالسرم باش یه نکهیا ، نه یبد یبهم ازاد دی....باینپرس نیدر مورد نازن یچیازم ه نکهی: به شرط اگفت

 ، من ازادم که هرکار دلم خواست بکنم... یدستور بد

 

 بو داره کمی هیقض نیا

 جواب مثبت داد  ررضایبه ام یلیدل چیبدون ه نیانداخت که نازن یاون شب ادهیحرفاش منو  نی، ا دیدونیم

 تا بتونه از دستم فرار کنه شهیکنم ترنم زنم م یم حس

 ...یاگه بزارم بازم بر عمرا

 : باشه ، من همه شرطاتو قبول دارم گفتم

 نصرت خانم یجز منو تو باشه ، خصوصا اون نوچه هات ، حت یخواد تو خونه ادم ی: دلم نمگفت

 مطمئن شدم صد در صد باز قصد فرار داره... گهیحرفش د نیا با

 عمرا اگه بزارم یول

 ست؟ین ییا گهیرفه دبرن....ح فرستمی: باشه همه رو م گفتم

 گفت : نه دویکش قینفس عم ی

....................................................... 

 سادمیچراغ قرمز وا پشت

 به ترنم نگاه کردم یرچشمیز

 ...شهیداده بود به ش هیتک

 حقا و قانوناَََ زن منه! گهی، ترنم د میگرد یاز محضر برم میدار
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 تهران: یبا گود

 میدورتر از قبل شد انگار

 رو دوست نداشت یانقدر دور دلم

 وا کنم خشوی یجوری دیبا

 ؟یبلد ی: آشپزگفتم

 رمق گفت: اره بلدم یب

 نه ایارزه بخاطرش نصرت خانمو اخراج کنم  یم نمیاول دستپختتو تست کنم بب دی: با گفتم

 یاخراجش کن دیگارد گرفتو گفت: با عیسر

 گفتم : اول تست انهیموذ

 اااااااااوشیحرص گفت: س با

 باشه من دوست دارم یتموم احساساتم گفتم: دسپخت زنم هرچ با

 نگفت یزیخارج شد ، چ یحالت تدافع از

 بود نیریکلمه زنم واسم ش نیا چقدر

 رو تجربه نکرده بودم... یحس نیکه تو عمرم تاحاال همچ یمن

 فرا گرفت... نویچراغ سبز شدو دوباره سکوت ماش خالصه

 بلند شد میاس ام اس گوش یصدا

 کتم در اوردمو به صفحش نگاه کردم از

 جمله عاشقانه فرستاده بود یدوباره  داره؟یدختره چرا دست از سر من بر نم نیا
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 رو شمارش تا تماس برقرارشه زدم

 دم گوشم نگهداشتم ویشروع به بوق خوردن کرد گوش یوقت

 اوووشیسه بوق جواب داد : س بعد

 یخوایم یچ ؟یهست هیفتم : چاعصاب گ یب

 هوی شدی....اصال چرمیمیمن برات م یدونیمن عاشقتم ، م یدونی...توکه ماوشیس یکنیم ینطوریوار گفت: چرا ا ناله

 ، مطمئنم یشد؟ تو که عاشقم بود ینجوریا

 ستمی، من عاشقت نبودم و ن یکنیاشتباه م ی: دارگفتم

 اون کاراتو فراموش کنم؟ یچرت نگو ، چجور اوشی: سگفت

 کردم افتادم یم یکه بخاطر حرص دادن ترنم با هست ییکارا ادهی

 ...شهیخاموش م شهیخط از االن به بعد تا هم نی، من ازدواج کردم....ا یهست نی: ببگفتم

 

 قطع کردمو پرتش کردم رو داشبورد ویبدون حرف گوش بعد

 نشون نداد یواکنش چیکه ه ترنمم

 خونه میدیرس تا

 پارک کردم اتیوسط ح نویماش

 میشد ادهیپ

 حرف رفت تو خونه... یب ترنم

 شماره نصرتو گرفتم یسر نیدوباره برداشتمو ا مویگوش

 ...شیبرگرده از مرخص ستیالزم ن گهیکردمو گفتم د یبرداشت باهاش احوال پرس ویگوش یوقت
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 رهیاما حقوقشو ماه به ماه بگ ادیسرکار ن گهید تونهیم

 بره دنبال کار تونهینم گهیسن د نیتو ا نصرت

 برهتمام ردش کنم یرحمیبا ب ادیدلم نم منم

 زمیر یهمون حقوقو ماه به ماه واسش م یول ادیسرکار نم گهید نیواسه هم پس

 

 رونیب دمیکش مکارتمویو در اوردمو س یقطع کردم ، باطر ویگوش نکهیا بعده

 نیشکوندمشو انداختمش رو زم بعد

 برن به درک... دیبا هیرنم متعهد شدم ، پس بقبه ت گهید

 رو حس کردم یبیقلبم شوق عج ی تو

 خوشحالم یلی، خ ستمیتنها ن گهید نکهیا از

 سمت خونه و در سالنو باز کردم رفتم

 کرد یتماشا م ونیبود رو کاناپه و تلوز نشسته

 بود دهیپوش یشلوار مشک یدخترونه با  دیسف شرتیت ی

 بود ختهیبودم رها رو شونه هاش ر وونشونیبلندش که من د یمشک یموها

 در اوردم ، گرفتم دستمو نشستم کنارش کتمو

 بپوشم نوینازن یلباسا ادی، خوشم نم یواسم لباس بخر دیبهم انداختو گفت: با ینگاه مین

 یکنیطلبکارانه صحبت م ادی....خوشم نمزنمیحرف م ردستامیمن با ز یزنیکه تو حرف م یمدل نیگفتم: ا متیمال با

 نگفت یزیچ

 ؟یناهار درست کن یخوای: نمگفتم
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 زنهینم دیسف اهیگفت: تازه عروس که دست به س کَنهیکه قلبمو از جا م یچشمام نگاه کردو با لحن تو

 سفارش بدم؟ یدوست دار یبهش گفتم: چ رهیخ

 چقدر در مقابلش سستم... دمیفهم

 قبول کردمو زنگ زدم ناهارو سفارش دادم عیبرده مط ی نیغذارو گفتو منم ع ی اسم

 

 [  نی]  نازن

 ماه بعد ۵

 

 گهید میبر ایبابا ب ؟ی؛ حاضر ررررایحرص گفتم: سم با

 غروبه ۶ ساعت

 میگفت: اره بر رونویکرد اومد ب یمرتب م شویکه روسر همونجور

 ...میدور بود شد نجایاز ا کمیباغ خان اقا که  یراه گهیسبدمو برداشتمو باهمد یشاد با

 عادت کردم... نجایبه ا بایپنج ماه تقر نیا تو

 !هیذره شده اما چاره چ هیو تهران  اوشیترنم ، س یدلم برا درسته

 تحمل کرد دیبا

 سراسر ارامش بخشه! ییروستا یزندگ

 پرستاره یپاک....شبا یهوا

 کننده... وونهید یبارون به خاکو بو خوردن

 برام جذابه شیهمه چ نجایکه ا خالصه
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  هیجوریپنج ماه ؛ رفتا عماد  نیا تو

 واقعا ازم متنفره... دیشاگمیوقتا با خودم م یکه گاه یجور کنهینظرم داره! همش با اخم نگاهم  م ریز یلیخ

 خوره! یمواقع جدا بهم برم یو در برخ ندازهیم کهیبهم ت یه

 ...نیبشور نیظرفم بلد ای: اِ نه بابا ؛ شما دختر شهر گهی؛ اومده م شستم یبار داشتم ظرف م ی مثال

. 

 ازش ادیاز اون من کم دارم که جذبش شدم! خوشم م شتریداره ولش کن....ب کم

 دوست دارم تو چشمش باشم همش

 ...میکن یباره هم م کهیچقدر با گالره ت بماند

 ...یخوشگل نیکوفتش بشه پسر به ا یاله

 ...هیاما پسر خوب وسفی

 داداشم دوسش دارم! نیع

 میبود دهیچ بیس یکل رایبه باغ....با سم میدیرس یرو ادهیپ کمی بعد

 ...میهم بزن ریسر به با ی میبر میگرفتمیتصم

 . ریبه با میدی...خخخ خالصه رسمیبود کاریب یلیخ اخه

 بودن... نیو عماد مشغول کندن زم وسفی

 واسه عشقم که خسته شد! رمیبم یییاخ

 کرد . ینگاه م رارویبودو سمت منو سم دهیاز کارش کش دست

 پسررررا دیزدم: سسسسالم ؛ خسته نباش داد

 مثبت یانرژ یباخنده اومد سمتمونو گفت: مرس وسفی
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 کوفت کن یزیچی ایفدات برم....ب-

 

 براش پرت کردم که رو هوا گرفتو گفت: ممنون بیس هیحرف  نیدنبال ا به

 نه نیخسته شد یلیگفت: خ رایسم

 کشه مارو یافتاب داره م نیمنتها ا میعادت کرد یگفت: به خستگ وسفی

 سوخت یاب ببرم براش از که تشنگ کممیبدم  بیبه عماد س رمی؛ من م نجایا نیبمون قهی: شما دو دقگفتم

 : اره ببررایسم

 افتادم سمت عماد راه

 کرد... یواسه نهال گردو ، راه اب باز م داشت

 یگفتم: خسته نباش یژبهشو با انر دمیرس

 نگاهم کنه گفت: ممنون نکهیا بدون

 اب بخور کمی ایاب و گرفتم جلوشو گفتم: ب یبطر

 گرفت ، تازه روشو برگردوند سمتمرو از دستم یبطر

 راست رفت باال... یرو باز کردو  یکرد ، دره بطر نگاهم

 جوجو یتشنه بود چقدر

 یکرد درشو بستو گرفت جلوم : مرس یخال وینصف بطر یوقت خالصه

 دییخوش رنگ قرمز در اوردمو با لبخند گرفتم جلوش گفتم : بفرما بیس یتو سبدم  از

 مسخرس نه؟ ییروستا یازم گرفتو گفت: زندگ ییا رهیو با نگاهه خ بیس

 یتعجب گفتم: نه واسه چ با
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 دوره یچون از تکنولوژ دیکردو گفت: شا زیر چشماشو

 زاشتیبابام نم یعنینبودم.... یمجاز یفضا دونمیچم وی...من اصال اهل تکنولوژدهیحال م میلیبا اتفاقا خاها ، نه با -

 اد؟یخوشت م نجای: از اگفت

 خوبه یلیخ نجایاره ا-

 یهست یشهر یکنم تو از اون دختر لوسا ی...همش فکر میدونی: مگفت

 خوردت شهیمن عسلم نم یکه با  یاخمو هست یکنم تو از اون مردساالرا یمنم همش فکر م یدونیم-

 فکر کن نجوریزدو گفت : تو ا لبخند

 ی، خسته نباش رمیم گهیهوف....خب باشه ؛ من د-

 خونه؟ دیگردی: برمدیپرس

 ؛ چطور؟ دونمینم -

 دیتا به شب نخور دیبرگرد عتری: سرگفت

 حرف به ظاهر سادش قنج رفت! نیاز ا یدلم حت ته

 ...نیصرت بکنن نازنخاک تو سر سست عن یا

 

 !خونهمیبرگشت مویکرد یخداحافظ وسفمیبا  خالصه

 داده بودن! لیتشک زگردیواسه خودشون م کاریب یدخترا نیا دوباره

 کردن! یم یدور دونه خان اقا بودم همشون حسود زیکه من عز ییاونجا از

 چشمتون دراد تا

 میتو اتاقش خورد یخان اقا شامو دو نفر منو
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 میزدیحرف م یکل گهیهمد با

 !کنهیپدر بزرگو برام پر م ی یخال یکردم داره کمبود جا یباهاش اُنس گرفته بودم...حس م یلیخ

 سوال بپرسم؟ ی: خان اقا گفتم

 +بپرس دخترم

 ادتونه؟ی میدیکه همو تو امامزاده د یاون روزه اول -

 + اره ، چطورمگه؟

 د؟یقدر طلبکارو با خشم اومد، اصال چرا ان مییما اونجا نیدیشما از کجا فهم -

از دور مراقب امامزادس...بند خدا واسه  شهیقبرستونه...اونم هم کینگهبان داره که خونش نزد هیگفت: اونجا  دیخند

 ششیهفته پ کی....از قضا دهیبه همه ما خبر م ۶....صبح ساعت نهیبیکه شماهارو م رهیبره وضو بگ شهینماز صبح پا م

با ارزشه....بنده  یلیکه خ یمیقران قد یبودن....مونده بود  ردهبا ارزش امامزاده رو ب لیدزد چندتا از وسا یسر ی

 ....سره بِزَنگا به ما خبردادنیخدا نگهبانم احتمال داد که شما دنبال قران اومده باش

 نطوریاها ، پس که ا-

 

 کنم ادیلبخند گفت: همش مصلحت خدا بود که  من بتونم تورو پ با

 نییزدمو سرمو انداختم پا لبخند

 زد به در یکی هوی

 تو ایاقا گفت: ب خان

 رمیچند لحظه وقتتونو بگ شهیعماد گفت: خان اقا ، م یباز شدو نرگس )مادر عماد(با پدرش ، داخل شدن ....بابا در

 نیبش ایتو پسرم ب ایگفت: ب ییاقا با خوش رو خان

 پدر عماد اومدن نشستن رو به رومون مادر
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 برم گهیخان اقا گفتم: من د روبه

 ، راحت باش ستین ی...حرف شخصیبر خوادینم زمیعماد گفت: نه عز مادر

 اخه-

 نی، بش زمیعز نیعماد گفت: بش پدر

 اجبار نشستم به

 شنومیاقا : بگو پسرم م خان

 میاال بزنب نیواسه پسرم عماد  آست میخوایعماد گفت: واال م پدر

 د؟یبالخره وقت ازدواجش با گالره فرا رس یعنی....ختیر یهُر قلبم

 

 دیبزار شیپا پ دیگرفت میاقا لبخند زدو گفت: پس بالخره تصم خان

 گالره نوه عمه خانم مرحوم یخاستگار میاگه که بشه بر میخوایگفت: بله با اجازه شمام م پدرعماد

 ترسم مژگان فتنه بندازه یمندارم...فقط یاقا گفت: نه من اصال مشکل خان

 گهیعمادو داره...بالخره قراره دامادش بشه د یچقدر از دور هوا دونمیگفت: نه ، اتفاقا من م دویخانم خند نرگس

 اقا: خدا از دهنت بشنوه خان

 ن؟یهست یگفت: شما راض پدرعماد

ئله مس نیو خلق مژگانو داره ؛ بنظرتون عماد با ا ی...اما خوهیگفت: گالره دختر خوب دویکش شسیبه ر یاقا دست خان

 کنار اومده

 از شما چه ستی؛ واال از خدا که پنهون ن زنهینم یحرف گهیدوست داشته باشه که د شویگفت: زن اگه زندگ نرگس

 کنم دله گالره با عماده . یپنهون که حس م
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 دله عماد با گالره هست؟ ؟یاقا : دله عماد چ خان

 بگه... یند چانگار مو نرگس

 شناسم... یگفت: بله....بله که هست ، من پسرمو م عیسر پدرعماد

 

 از حرفاشون دیترکیمغزم داشت م گهید

 حرف بزنم کمیقورت دادن بغض تو گلوم ، تونستم  با

 بخوابم: من برمگفتم

 جان ، برو نیبهم کردو گفت:  باشه نازن یاقا نگاه خان

 : پس با اجازهگفتم

 شدم  بلند

 دخترم ری: شب بخ نرگس

 رونیحرف از اتاق اومدم ب بدون

 نحسم یبه حال زندگ ختمیر اشک

 ...چکسیندارم ه چکسویه ایدن نیا یندارم ، من تو  یواسه زندگ یدیام چیه گهید

 رو تازه تجربه کردم یعشق واقع من

 داشتم پوچ بود پوچ... لیکه به سه یاحساس

 عماد بود یواقع عشق

 زنهی...قلبم تند مرهیگیسم منف نمشیبیم یوقت

 شهیدهنم خشک م اب



 تهراندبای گو

 
390 

 

 رهیگی...قلبم مفتهیرو گالره ب میاوقات به طور اتفاق ینگاهش گاه مین اگه

 منه عماد یایدن

 ستین میتو زندگ گهید اوشینه....س ایخدا نه

 که رفت... ترنمم

 بره؟؟ دیبا عمادم

 

 !یبود یشانس من واسه خوشبخت نیتو اخر عماد

 نهیا یجلو سادمیبغض رفتم تو اتاقم ، وا با

 بهتره برم... دیشا

 !نمیعاشقانه گالره و عمادو نب ینمونم و زندگ نجایاما ا رمیبم اوشیدست س ریز حاضرم

 طاقت ندارم . گهینحس تموم شه ، د یزندگ نیا دیبا

  چکسیندارم ه چکسویبزرگ ، ه یایدن نیا تو

 رمیم نجای، اره از ا رمیم من

 . ستیموندن ن یجا نجامیا گهید

 گردم یبهتره ، من بر م ینجوریتهران...اره ا گردمیبرم

 انیاز شهر م یادیز یفردا ، پنجشنبست....ادما پس

 به تهران بود . رشونیمس شونیکی دیشا نمیشیلب جاده م رمیم

 رمیم نجایسرو صدا از ا یب

 یزندگ خداحافظ
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............................ 

 

 جمع کردم المویرو بعد که طلوع کرد ، وسا آفتاب

 جا نزاشته باشم ویزیچ دیدقت به اطراف نگاه کردم تا شا با

 وقت رفتنه... گهید

 عادت کرده بودم یلیخ نجایمدت به ا نیا تو

 و...وابسته شده بودم وسفی،  رایبه خان اقا ، سم یلیخ

 رو دوست داشتم ییروستا یزندگ

 ،  هر روز باهاش چشم تو چشم بشم رو ندارم نمیبب گهید یکیو با عشقم نکهیطاقت تحمل ا یول

 تونم بمونم یمن نم اره

 ی، زندگ خداحافظ

 صبحه... ۶ ساعت

 به لباسم نگاه کردم نهیبند کولمو گرفتم تو دستم....تو ا سفت

 تنگ شده بودا یشهر پیواسه ت دلم

 دمیکش قیعم نفس

 رونیرفتم سمت در ، بازش کردمو رفتم ب بعد

 !دیبه ذهنم نرس یزیرو کاغذ بزارم تو اتاقم تا علت رفتنمو بفهمن ، چ سمیبنو یزیچ هیفکر کردم که  هرچقدر

 رم؟؟یبخاطر ازدواج عمادو گالره م گفتمیگفتم؟ م یمیچ

 نداشته تاحاال یخوش چیروزگار واسه من ه نی، ا الیخیب
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 ندارم  ییا یدلخوش چیه ینقطه از زندگ نیا تو

 تلخ! چقدر

 رو شروع کردم یرو ادهیپ

 . یبه قبرستون دمیرس یرو ادهیربع پ ی بعد

 تو دلم باهاش حرف زدم . کمیفاتحه خوندم  هیسرخاک مامانم  رفتم

که شهرو به روستا وصل  یبه جاده دراز دمیرس یرو ادهیربع پ کیبالخره پاشدم راه افتادمو دوباره بعد  خالصه

 کنهیم

 شهیرد م ادیم ادیز نیماش نجایا از

 

 ...نیماش هینشستم کنار جاده منتظر  قهیدق ۲۰به  کینزد

 بغل کردم ، سرمو گذاشتم روش کولمو

 برد یکم داشت خوابم م کم

 بخوابم دینه ، نبا یول

 مونم یردشه بره جا م ادیب نیماش نکهیخطرناکه ، هم ا هم

 چقدر گذشته... دونمینم

 ...رهیکار کردم تا خوابم نگ یکل

 شروع کردم به قدم زدن  پاشدم

 ...هیچ اوشی! واکنش سشه؟یم یبرگردم تهران چ نکهیافکار خودم بودم ، ا یتو

 زنهیسرحد مرگ کتکم م تا
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 معرفت االن حالش چطوره؟ یب ترنم

 التماسش کردم که برگردا خوبه

 خبرم ازش ندارم یماهه که  ۵

 . رونیب دی.منو از افکارم کشاومد.. یکه شتابان از سمت روستا سمتم م یاسب یثم ها یصدا

 یسمت نیا ادیسوارکار داره با سرعت م هی

 اسب عماده... هیچقدر شب اسبش

 کوتاه نکرده... الشویدارع که  اهیاسب س یکل روستا فقط اون  تو

 ...سادی، سرعت اسبو کم کردو وا دیرس کمینزد یوقت 

 درست بود....عماده حدسم

 

 تهران: یبا گود

 کم داشتم! نویهم

  ن؟ی، اومد سمتمو گفت: نازن نییپا دیاسب پر از

 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت روز ا نیگفتم: ا طلبکار

 یکنیم کاریچ نجایپشت دِه رو اب بدم ، تو ا ینایزم رمیتر از خودم جواب داد : من دارم م طلبکار

 نجایا دمیکنم که رس یرو ادهیرفتم قبرستون بعدم گفتم پ بردیوارانه گفتم: من؟ من خب...خب صبح خوابم نم جیگ

 نه؟ ؟؟یرفتیم یبه لباسم نگاه کردوگفت: داشت مشکوکانه

 ؟یگیم یمعلومه چ وونهیگفتم: نه د یخنده مصنوع با

 ستیساده ن یرو ادهیپ هیتهران و کوله واسه  ی: لباساگفت
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 نداره ییا دهیدستمو خونده اصرار فا گهیدهنمو قورت دادم....د اب

  نیینگفتم ، سرمو انداختم پا یزیچ

متوجه بشه....منم به  یخواد کس یهست دلت نم یهرچ یبوده ول یچ تیناگهان میتصم نیا لیدل دونمی: من نمگفت

 ازت دارم یخواهش هیقبلش  یول گمینم یکس

 اوردم باالو منتظر نگاهش کردم سرمو

دارم که از شهر  قیرف ی، من خودم  یبر ی....بعدش اگه خاستبهم وقت بده باهات حرف بزنم قهیچند دق هی: گفت

 یبش شونیکیسوار  یتونیسمت تهران ، م رنیم ادی، اونجا ز برتتیم یاون تا جاده اصل ادیاطراف م

 گفتم: باشه...بگو حرفاتو گنگ

 

 گهید یجا ی می، بر شهیکه نم نجایا-

 : باشهگفتم

 پس سوارشو-

 اسب شدم کیانداختم پشتمو نزد کولمو

 اول خودش سوار شد عماد

 سمت باال دی، دستمو گرفتو منو کش نیپامو گذاشتم رو ز منم

 منم سوار شدم پشتش خالصه

 تونستم بغلش کنم یبود ، به بهانه ترس م یخوب فرصت

 ترسمی: عماد ، من مگفتم

 گفت... خواستمیکه م ویزیهمون چ قایبه هدف ، چون دق زدم



 تهراندبای گو

 
395 

 

 یفتین ریکمرمو محکم بگ-

 با تموم عشق دستمو حلقه کردم دور کمر خوش فرمش... منم

 تازوند... یتونست م یعماد تا م خالصه

 کنه تا بترسمو سفت تر بغلش کنم! یم نکارویا گفتیدخترونم م افکار

 بابا الیخیب

 باغ خوشگل... یمنو برد تو  خالصه

 ...نییپا دیخودش پر اول

 دمیترس یراستک گهیبار د نیبود ، ا ادیز یلیخ ارتفاع

 مکث کردم... یواسه چ دیفهم عماد

 گرمتی: نگران نباش ؛ من مگفت

 بود یفرصت خوب بازم

 بغلش... دمیپر اروم

 رو تجربه نکرده بودم یحس نیهمچ تاحاال

 بود ییفوقلعاده ا حس

 قلبشو گوش کنم . یصدا امتیتا ق نشویداشتم سرمو بزارم روس دوست

 تگالره جلو چشمام نقش بس چهره

 ازش جدا شدم عیسر

 انگار به خودش اومد اونم
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 مینیرو اون تخت سنگ بزرگ بش میبر ایگفت: ب دویموهاش کش یتو یدست

 حرف دنبالش رفتم بدون

 تهران درس خونده؟! یتو یبهتون گفته بودم که عماد دوسال دانشگاه دولت یراست

 نطوریهم وسفمی

 میبگذر

 هم یرو تخت سنگ ، درست روبه رو مینشست میرفت

 صبرانه منتظر بودم حرفاشو بزنه یب

 نه ایدودل بود حرفشو بگه  انگار

 وا بشه خشیبگم تا  یچ یسرم زد  به

 با گالره رو تینامزد گمیم کیتبر شیشاپیپ ی: راستگفتم

 رم؟یگالره رو بگ خوامیگفته من م یهاش نقش بستو گفت: ک یشونیپ نیب اخم

  اوردمیبه روم ن ینشست تو قلبم ول دیاز شوقو ام یبینور عج هی

 رنیمراسم واستون بگ یکنار خان اقا بودم خانوادت اومدنو اجازه گرفتن تا  ی، وقت دونمیگفتم: نم یمعمول یلیخ

 تونیسر خونه زندگ نیبر

 

 خان اقا... شیمن رفتن پ یگفت: اونا بدون هماهنگ یعصب

 نینشون کرده هم یتو گالره از بچگ یچرا وقت گهید یگفتم: هماهنگ الیخیب

 خواست بزنه دنده هامو خورد کنه گفت: من ازادم خودم زنمو انتخاب کنم یکه انگار م یبالحن

 بزن ای: خب حاال بگفتم
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 به موهاش دیاروم شد....دوباره دست کش کمی

 گم؟یدرست م ادیگفت: تو از من بدت م ناراحت

 کردم تعجب

 نه... وسفیباهات بداخالق بودم اما  شهیداد: من هم ادامه

 یکنیم یبداخالق یه ویندازیم کهیبهم ت یچرا الک دونمیفقط نم ادی: من ازت بدم نمگفتم

 دونمیشدو گفت: خودمم نم رهینقطه نامعلوم خ ی به

 برقرار شد نمونینگفتم....سکوت ب یزیچ

 ؟یشیهوا گفت: زنم م یشمامو بکرد ، زل زد تو چ دایانگار شجاعت پ هوی یکالفگ قهیدق کی بعد

 سنگکوب کردم دروغ نگفتم! بگم

علف گاز بزنم....خودمم  نیگاو نر که شاخ داره خم شم رو زم ی نیع دیاالن با کردمیشاخ در اوردم! حس م اصال

 چرا! خخخ دونمینم

 دهیشدم ، مخم جواب نم خل

 ...یموندگار کرد قهیرو در عرض چند دق یعظمتتو شکر که منو مسافر رفتن ایخدا

 گالرست یعماد؟ اسم تورو یگیم یگفتم: چ رونویحالت شوکه بودن اومدم ب از

 تهران یگردیامروز بر م نی... همای یمونیم شمی.....فقط بگو پسمیمیهمه بخاطرت وا یزد بهمو گفت: تو رو زل

 گال... ی+ول

 دونهیان اقا گفتم اون خودش خوب مبه خ نویا می، من از بچگ خوامیوسط حرفمو گفت: گالره رو نم دیپر

 

 اریبجز گالره ب گهیبهانه د ی یخوایتوروخدا اگه منو نم نی، نازن خوامیکه گالره رو نم کنهیدرکم م مطمئنم
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 نگفتم....فقط نگاهش کردم یزیچ

شد....روز اول که چشمم افتاد تو چشمات ، دست خودم نبود...مبهوتت  داتیاز کجا پ هوی دونمیداد : نم ادامه

 و من نجایبه ا کشونهیتورو از ناکجااباد م هویکه  هیریچه تقد نیا گمیچرا ! همش با خودم م دونمیشدم...خودمم نم

 ای،  رمیگالره رو بگ ای دیبالخره با گفتمیبا خودم م شهیهم ماا ستمین دهیمن دختر ند نی....نازنزهیریدلم برات م عیسر

 نیپنج ماه واسه من ع نیشد....ا داتیتو پ هوینداشتم که  چکدومیعالقه به ه چیروستا.....ه یاز دخترا گهید یکی

 گذشت ایخواب رو

 جام بلند شدم... از

منه  دونمیمن بچه دهاتم....م دونمیگفت: م یحرفارو با تلخ یسر یبلند شدو  عیشدم سر یفکر کرد عصب عماد

 دیا....چرا بیدی....اُبهت شهرو دیشهر بزرگ شد ی؛ تو تو یستین نجایا یدخترا هیبق نیندارم....تو ع اقتتویل یدهات

تو شهر  یاگه بر یگیکه با خودت م دونمی.....میبش ییروستا یزنه  یایب یاون همه پسر خوب باکالس شهر نیب

تو روستا  گهیکه پاش به شهر وا شد د یاون دونمی....میگذریساده ازم م دونمی.....مشهیم دایواست پ یبهتر یموردا

 ن....از ته دلم... دوستت دارم....بدون من مثل اویی....فقط بدون من...من از ته دلم....منه روستای....ولستین یموندن

 ....به سالمتستمیکنن ن یم ینامردا که با احساسات دخترا باز

 

 از حرفاش گرفتیبم داشت درد مکه بره ، قل دیکش راهشو

 دور بشه صداش زدم: عماد یلیخ نکهیا قبل

 ، برگشت سادیوا

 : جانمگفت

 حرفش قنج رفت نیوجودم از ا تموم

 ؟؟؟یسیهمه وا یتو رو یتونیم ی: مطمئنگفتم

 سمیمیوا ایکل دن یکه تورو یگفت: اگه بمون مبهوت

 ...شهیمونم.....تا هم یلبخند گفتم: م با
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....................................................... 

 

 تهران: یبا گود

 ] ترنم [

 ماه بعد سه

 

 ترس چشمامو وا کردم .  با

 یلعنت ی....خدا ، بازم کابوسازدمینفس م نفس

 کنم . یکه دورم حلقه شده از خودم جدا م اوشویس یدستا اروم

 صف شبن قهیدق ۳:۴۵تو جام ، ساعت چنده؟  نمیش یم

 به کلم بخوره ی، بهتره باد پوووف

 رونیب رمیشمو از اتاق م یاز رو تخت بلند م اروم

 وانیتو ل زمیریدارمو واسه خودم اب م یپارچ ابو بر م خچالیسمت اشپزخونه ، از تو  رمیم

 از التهاب بدنم کم کنه... کمیاب  یسرد دیتا شا رمینفس باال م ی

 سوزمینداشت ، هنوزم دارم م ییا دهیفا نه

 رونیب امیرو اُپن و از اشپزخونه م زارمیو م وانیل

 کنم یسمت در سالن و بازش م رمیراست م ی

 ...شمیم وونیا وارد

 کنم یرو روشن م وونی. برق ا کهیتار کیتار هوا
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 . شهیموهام رد م یال یاز ال یخنک مینس

 ال!حس و ح نی، چقدر خوبه ا بندمیبا لذت م چشمامو

 ....نمیبیشبا کابوسشو م یازدواج کردم تا بحال ، بعض اوشیکه با س ی، از اون روز راستش

 نینازن کابوس

چرا اخه؟ تو که از  ؟یبالرو سرم اورد نی: خدا لعنتت کنه ترنم ، چرا ا گهیو م سادهیوا یکیعالم تار ی ونیم هیگر با

ت از امتی....تا روزه قیبرس اوشیتا به س یتنها گذاشت نجای...خدا لعنتت کنه ترنم ، منو ایدرد دل من خبر داشت

 ، به من...به مامانم یکرد انتی....تو خگذرمینم

 کنم در مقابلش هیتونم گر یو فقط م شهیزبونم الل م منم

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 

 وابسته شدم اوشیدروغ چرا ، به س میطرف از

 رو داره... یفعل یادم بده قصه باشه؟ اونم به اجبار پدرش ، زندگ دیبا اوشیچرا س گمیاوقات با خودم م یگاه

 کنمیبهش محبت م یینقشه ا چیاوقات بدون ه یفکرا گاه نیبا هم خالصه

 سوزه! یبراش م دلم

 ...زارهیمنتها با زبون خوش! باهاش جروبحث کنم محل سگمم نم کنهیبگم م یخوابش دستم اومده ، هرکار رگ

 ...شهیخراب م نی، با اومدن نازن میکه دار یآبک یزندگ نیا

 شد  دایپ نیبه خودم قول دادم ، که اگه نازن نویا

 خونه واشه ، من برم! نیپاش به ا نکهیا قبل
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 واسه نگاه کردن به چشماش ندارم ییرو چیه چون

 کنم یخودمو گم گور م رمویم

 بد بهم مزه کرده ! خخخ یونیع یزندگ

 ...دمیروشو اروم باپاهام هلش م نمیشیسمت تاب ، م رمیو م نییپا امیم وونیا یپله ها از

 خوردن میمال یکرد به تکونا شروع

 کردم که نم نمک خوابم برد همونجا یچقدر تاب باز دونمینم

.... 

 چشمامو باز کردم عیسر یدست یتکونا با

 کردینگاهم م یجفت چشم سبز رنگ بود که سوال ی دمیکه د یزیچ نیاول

 تاب تو خودم مچاله شده بودم یمدم....روخودم او به

 گفت: ترنم؟  اوشیس

 سادمیبلند شدم ، روبه روش وا عیسر

 ، ساعت چنده ریگفتم: صبح بخ دمویکش قیعم ازهیخم هی

 !؟یدیخواب نجای: ساعت هفته ، چرا اگفت

 خوابم برد نجایعوض کنم که هم ییهوا یتا  رونی، اومدم ب دمیخواب بد د-

 گرفت و گفت: خب حاال برو رو تخت بخواب دستمو

 کنم یبرات صبحانه حاضر م رمینه ، االن م-

 سمت خونه دمیپر عیگفتمو سر  نویا
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 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 سمت اشپزخونه و مشغول اماده کردن صبحانه شدم رفتم

 ربع بره حموم یعادت داشت هر روز  اوشمیس

 حاضر بود ی، همه چ دیپوش ونشوریب یکه برگشت و لباسا یوقت تا

 رو به روش قایدق ی، منم نشستم رو صندل زیاومد نششت پشت م تیرضا با

 شگاهیخوام برم ارا یگرفتم گفتم : امروز م یکه واسه خودم لقمه م همونجور

 خوبه -

 به صبحانش بود نگاهش

 ؟یگرد یبرم ی: تو کگفتم

 ، سه  میدو ن -

 شهیکارم تموم م ۵+ من احتماال 

 دنبالت امیم ینگاه کردو گفت: اگه بخوا بهم

 زمیعز ستین یازی: نه ن گفتم

 باشه-

 کرد! یگفتم باز اصرار م یاخرو نم زمیعز نیا اگه

 

 بزاره... مهیزنگ خورد و مجبور شد صبحانشو نصف ن شیبعد گوش قهیپنج دق خالصه

افتاد  یشم گفت: مراقب خودت باش ، اتفاقبوسه کوتاه به لپم زدو در گو یجاش بلند شدو اومد کنارم خم شد  از

 بهم زنگ بزن عیسر
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 حرفا دور از جنبمه... نی، واسه منه تنها...ا دیدونیم

 کوه پشتمه نیع یکی، حاال  رونیاز اب بکشم ب ممویکه عادت داشتم خودم ، گل یمن

 ...بازمیاحساساتمو م عیجنبه ام سر یب منه

 زدمو گفتم: چشم لبخند

 رونیاروم زد رو شونمو از اشپزخونه رفت ب 

 از در سالن خارج شد . میبرداشتو مستق کتشو

 داره... یپنهان تیشخص اوشیس

 گهیم راهی، پشت تلفن همش به همه بدو ب هیعصب یلیخ

 . شهیم دایمهربونو عاشقش پ تیشخص کنمیخامش م یبا زبون باز یوقت اما

 ارهیکنه! دمار از روزگارش در م ییجلوش خطا یکینکنه  خدا

 حد پرخاشگر نبود نیدر ا یاخالقو داشت ول نیا قبال

 نهینازن یبخاطر دلتنگ نایا همه

 !گهی، اما خب...دلشم براش تنگه د هیعصب نیاز دست نازن هنوزم

 ...گردهیکه هنوزم داره دنبالش م دونمیخوب م یول زنهینم نیاز نازن یمن حرف یجلو

 ، نه هیخوام بگم با من اخالقش عال ینم

 خرش کنم! ی...اونم چون بلدم چجورسیبهتر از بق یول

 

 کردم یباهاش لج م یلیخ اوال

 !خوردمیمنم حرص م کردویباهام لج م شتریبرعکس همه ب اونم
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 کردم! دایاعتقاد پ رونیب کشهیزبون خوش مارو از لونه م گنیحرف که م نیبه ا واقعا

 الیخیب

 دمیام به خونه کش یدست یانرو جمع کردمو صبح زیم

 . رونیدوش گرفتمو حاضرو اماده از خونه زدم ب ی بعدشم

 ظهره ۱ ساعت

 وقت گرفتم  ۵واسه  من

 چرخ بزنم... ابونایتو خ کمی ۵تا  خوادیدلم م رهیحوصلم سر م خونه

....................................................... 

 [ اوشی] س 

 نه؟ ایگفتم  یچ یفهم شد ریش-

 + بله اقا بله

 خب پس برو رد کارت -

 واریمحکم بکوبمش به د خواستمیبلند شد ، م میگوش یصدا

 زنگ مسخرش یصدا یندارم ، حت ویچیاعصاب ه گهید

 رون؟یجواب دادم : از خونه اومد ب یکه فرستاده بودم مراقب ترنم باشه بدون معطل میشماره کر دنید با

 رونیگفت : بله اقا اومد ب بالفاصله

ش خارج شو بزار فکر کنه گم دشیاز د عیمقاومت نکن ، سر چونتتی، اگه خواست بپ گمیم یچ نی: گوش کن ببگفتم

 یگیکه حرف زد فورا بهم م میمزاحمش نشه ، با هرک یکن ، حواستم باشه کس بشی...بعد تعقیکرد

 : خاطرتون جمعگفت
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 کنم ، فعال . یسفارش نم گهیبشه ،  د شیزیاگه چ ارمیسرت م ییچه بال یدونیخودتم خوب م -

 قطع کردم  ویگوش

 کردم میبه گوش ینگاه

 ...واریبه د دمتیکوبیبود وگرنه حتما م یکه زنگ مهم یاورد شانس

 

 ] ترنم [

 دیمرکز خر کیبه  دمی، رس یرو ادهیپ قهیدق ۴۵ بعد

 کردم . ینگاه م الیبه وسا گذشتمویاز کنار مغازه ها م ینجوریهم

 قشنگو گرون! چقدر

 سادمیوا یطال فروش ی یمغازه ها گذشتم ، جلو یاز جلو یربع ی

 خدا چقدر نازن انگشترااااااش یییواااا

 جووووووون

 ااایزنیچشمک م خخخخخخخخ

 ترنم -

 کرد خیکه صدام کرد ، تموم تنم  یفینا اشنا و ضع یصدا با

 خودمو تکون بدم تونستمینم نگاهم به طالها بود ، اما از ترس فقط

 رونیاومدم ب یم اوشیبودم با س سادهی، وا کاش

 ؟یشنویترنم صدامو م -
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 یبا فاصله از من داشت طالهارو نگاه م یعاد یلیکه کاله کپ گذاشته بودو خ دیمج دنیسرمو چرخوندم ، با د اروم

 کرد

 به مغزم برگشت خون

 بفهمه اوشیکه س یخواینگاهم نکن ، نم عیانقدر ضا-

 ییییخودت د؟؟؟؟یبه طالها نگاه کردمو گفتم: مج دوباره

 میزدیباهم حرف م میبا فاصله....داشت میبهم نگاه کن نکهیا بدون

 اره خودمم-

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ یییدونیشوق گفتم: م با

 میگوشه باهم حرف بزن هی میبر میچیبپاتو بپ نیا یجوری دیمنم دلم برات تنگ شده ، با-

 

 و گمم نکن ایشوق گفتم : بسپارش به من ، فقط دنبالم ب با

 باشه برو دارمت-

 مردم شدم یرفتم تو بازارچه و قاط یمعمول یلیخ

 اونور کردن باعث شد بالخره گمم کنه! نوریکوچه ا چندتا

 مثال اون حواسش نبودو منو گم کرد! نه من نکهی، ا ارمیب اوشیبهانه واسه س ی دیبا

 پله نشستم یدنج رو  یجا ی خالصه

 بعد اومدو گفت: رواله؟! قهیچند دق دمیمج

 نیبش ایتخت ، ب التی: اره خگفتم

 نشست کنارم  اومد
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 معرفت ینگاهش کردمو گفتم: چخبرا ب یدلتنگ با

 ؟؟ییزن گرفته ، زنش...تو اوشیس دمی: شنگفت

 نقطه نامعلوم نگاه کردمو گفتم: اره ی به

 دخترررر ، باو دمت گرم یدار یگفت: عجب شانس خر یخوشحال با

 تعجب گفتم: چرا اونوقت؟ با

، همه از خودشو  رهیم یلیمهمتر...خرش خ نایتمومه....پولداره ، خوشگله ، تازه از همه ا یهمه چ اوشی: سگفت

 برنیداداشش کامران حساب م

 

 ننیبیرو م هیفقط ظاهر قض دیمج نیع همه

 بود چرا اومده تورو گرفته بیعج داد : تازه واسم ادامه

 گفتم: مگه من چمه؟؟؟ طلبکار

 پلکنیدورش م یداف و خوشگل یلیخ یدخترا -

 رهیتوام نظر بده کدومو بگ کنهیحتما با تو هماهنگ م یحرص گفتم: دفعه بعد با

 گفت: حاال حرص نخور جوجه دیخند

 نگفتم یزیچ

 !؟یفالفل میبر ییا هی...پاادیم یفالفل یگفت: به به چه بو دویکش قینفس عم ی

 میروبه رومون نگاه کردمو گفتم: بر یچیساندو به

 

 دوتا فالفل واسمون اورد قهیبعد ده دق موینشست یچیتو ساندو میرفت خالصه
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 به جونشون میافتاد مام

 میعاشق فالفل بود دیمج منو

 روزا که هم مامانم زنده بود ، هم هاشم اون

 میباهم خوب بود شتریاز همه ب دیمج منو

 ...یفالفل میرفتیاوقات باهم م یگاه

 ی، هع میدیخندیم یکل

 حالش چطوره؟ یکن ، چخبرا...اون عوض فی: خب تعرگفتم

...هرشبم بساط داره ، پوست شهی، نعشست هم زهیکه بر ستین یکرم گهیانگار د یتو رفت یداد : از وقت جواب

 ارهیدووم ب ادیاستخون شده ، فکر نکنم ز

 سوخت! دینخد دلم واسه حم ی ازهاند

 کن ولش

  ؟یبزن یحرکت ی یخوای: خودت نمگفتم

 ؟یتعجب گفت: چه حرکت با

 !؟یریزن بگ یخوای:نمگفتم

 بودم اشیح نیزد....عاشق ا یخجالت اور لبخند

 ستیاما تو خط دخترا ن نایسنگ خالف

 شهیم دیسرخ و سف یاریزنم که م اسم

 بدبخت کنم؟ گرمید یکی یدل ببندم ، پولم که ندارم....واسه چ یبه کس تونمیناراحت گفت: منکه نم هوی

 ...شهیمیعشق قد ادهیبراش کباب شد ،هنوزم به  دلم
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 دیمج یعوض کردم : راست بحثو

 جونم؟-

 ومد؟ین یزیچ ییکه من خونه نبودم ، نامه ا یسه ماه نی: تو اگفتم

 ؟ییبا تعجب گفت: نه ! چه نامه ا دیمج

 ...دهینرس نیشدم ، پس نامم دست نازن دپ

 ولش کن یچی: هگفتم

 دمیخند مویگفت دیبا مج یکل خالصه

 میکرد یخداحافظ اخرشم

 شگاهیرفتم سمت ارا منم

 گفتم موهامو فر درشت کنه! یکاریبعدشم از سر ب دمیبه صورتمو ابروهام کش یدست

 برگشتم خونه میون ۶ خالصه

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 وسط خونه سادهیاعصاب و کالفه وا یکه ب دمید اوشویدر سالنو باز کردم س یوقت

 گذاشتم روکاناپه و گفتم: سالم فمویبستمو رفتم تو ، ک درو

 کردینگاهم م فقط

 قرمز بود  چشماش

 رو از عمق چشمام بخونه یزیچ یخواست  یبود که انگار م یجور ی نگاهش

 !دهیفهم دویمج یوَرم داشت ، نکنه ماجرا ترس
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 شده؟ یزی: چگفتم

 کمینزد اومد

 کالفم دمتیگفت: ند سادویوا میقدم کی تو

 شده! یزیچ یشدم  مطمئن

 با لبخند شالمو برداشتمو گفتم: نگاه کن موهام چقد خوشگل شده وردمیروم ن به

 موهام یال دیدست کش اروم

 کردیارامشش داشت منو زهر ترک م نیا

 رو پر کردمو رفتم در اغو شش نمونیله کمه بفاص نیکردمو ا یدست شیپ خودم

 کرد یب*غلم کردو اروم موهامو نوازش م اونم

 داشتم یقشنگ احساس

 خواستم ازش جدا شم که نزاشت قهیچند دق بعد

 سفت تر کرد حصارشو

 اوشیخوام برم شام درست کنم س ی: مگفتم

 یدرست کن یزیچ خوادی، نم رمیگیغذا م رونیگفت: امشب از بگوشم در

 

 عصرونه بخورم خوامیگفتم: گشنمه م رونویب دمیب*غلش خودمو کش از

 رفتم سمت اشپزخونه بعد

 کردیداد به اُپن و نگاهم م هیپشتم اومد ، تک اونم

 و باز کردم خچالیدره  منم
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 ...اومممممیدار یچ نمیبزار بب خب

 ههههیالو

 خوبه ژوون

 زی.... دوتا بشقاب با قاشقو نون برداشتم گذاشتم رو مرونیب اوردمش

  وی یگفتم: ه ستین ایدن نیکه اصال انگار ا اوشیبه س رو

 خودش اومد به

 بخور  یزیچ هی ای: بگفتم

 رو به روم ینشست رو صندل اومد

 با اشتها مشغول خوردن شدم من

 کردینگاه م هیدستاشو توهم قفل کرده بودو فقط به الو اوشیس اما

 دمشیند گهیبه بعد د ییجا یکه مراقبم بود ، گمم کرد....چون از  اروی نیامروز فکر کنم ا ی: راستگفتم

 اون تورو گمت کرد؟! یاورد باال ، تو چشمام نگاه کردو گفت: مطمئن سرشو

 من کالفست... دنیچیداستان پ نیدهنمو قورت دادم ، پس سره هم اب

 فتمیتا پس ن رمیو بگ شیدست پ دیبا

 جالبم افتاد یلیاتفاق خ ی: اره بابا....تازه گفتم

 !؟یکردو گفت: چ زیر چشماشو

 گمیتو! من م دیبه ام ایخدا

 ...دمید دوی: مجگفتم

 بودنشو کنترل کنه ، گفت:خب؟ یعصب کردیم یسع
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..بعدشم .میفالفل خورد یباهم  می....بعدشم رفتمیحرف زد کمی،  گهید یچیجواب دادم : ه ریترسو سر به ز با

 میکرد یخداحافظ

 ؟؟؟؟؟؟ییییفالفل یرفت کهیبا اون مرت یداد زد : پاشد هوی

 از ترس سادیوا قلبم

 مگه شدی: خب...خب چگفتم

 سره جاش بلند شد از

 یوندچیکه مراقبت بودو پ یگفت : اون دشیبهم چسب یدندونا نی، خم شد در گوشمو از ب سادیوا میکنار صندل اومد

 ...یفالفل بخور ی، بر یبخند ی، بگ یگپو گفت کن دیبا مج یتا دور از چشم من بر

 بلند شدم عیسر

 کرده؟؟؟ یکه مخت قاط یزد یگفتم: باز چ سادمویروش وا روبه

 در گوشم که حس کردم که از صفحه روزگار محو شدم دیکوب انچنان

 

 گذاشتم رو صورتم عیسر دستامو

 سوختیم جاش

 ای یفهمی، م ی! تو شوهر داری، تو حاال زن من یستین ماتیقد نیع  گهیترنم....تو د یگیم یچ ی: بفهم دار دیغر

 نه؟؟؟؟؟؟؟؟

 دیقطره اشک از چشمم چک ی ناخوداگاه

 خودش کتک بخوره ی، سخته ادم از حام دیدونیم

 ندارم اوشیجز س ویمن کس ایدن نیا تو

 بودم شیسال پ یاگه ترنم  دیشا یول
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 که خونه به دوش بود یترنم اون

 ...سادمیمیروش وا تو

 فرق داره طیاالن شرا یول

 ندارم چکسویمن ه االن

 ...چکسیه

 نیکه بغض داشت گفتم: من.....من فقط باهاش حرف زدم هم ییصدا با

چه  یرفت تیمیکه امروز با عشق قد یکنیم فیتو چشمامو واسم تعر یزنیپرو  زل م یلیخ یخشم گفت : نشست با

 ؟؟؟؟؟یغلطا کرد

 نیا گهیم یچه مزخرفات ؟یمیقد عشق

 ؟یستیمست ن یکدومه؟؟؟ مطمئن یمیخنده مسخره کردمو گفتم: عشق قد ی

 قرمز شده بود صورتش

 یت....حی، فقط با اون راحت یگرفتیگرم م دیکه تو اون خونه داغون تو فقط با مج دونمیم یداد:  بهتر از هرکس جواب

 ؟یچ ینی نای...خب ایخندیماالنشم فقط با اون 

 عاشقشم؟؟ یعنیراحتم  ای گرفتمیلبخند مسخره گفتم: چون من باهاش گرم م با

 یکنیم دیمج یکه تو جلو ییکارا نیع قای، دق چسبنیکه دوسش دارن م ی....به اوننطورنیاره ، دخترا همشون هم -

 کردنیدور و اطراف من م یکه دخترا ییکارا نیع ای

 

 گفتم... اومدیاز دهنم در م یاخرو هرچ میحرفش ، منم زدم به س نیا با
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.....انقدر میدیخند یکل یرفتم.....جات خال دیبا مج چوندمویرو پ ارویکردم که اون  ی: اره اصال خوب کار گفتم

دلم  ه؟یچ یدونیاصال م میگفتیم مونیمیقد یایاز تموم عشق بازباهم ویفالفل میکه چشمت دراد بعدشم رفت دمیخند

 کنم دوست داشتم... هشنگا نمویتنگ شده بود دوست داشتم فقط بش دیمجواسه عشقم

 ضربه محکم با دستش زد به صورتم ی یوقت

 شهیم یداره خاکستر ایکردم دن حس

 منو برد وسط سالن دویکش دستمو

 خوب نبود حالم

 رفتیم جیگسرم

 کنهیداره کمربندشو باز م کهدمید یول

 افتاد به جونم.... یببر زخم ی نیکامال درش اورد ع یوقت

 سوختیکمربند م یاز شالقا تنم

 که نزنتم کردمیبلند التماس م بلند

 شده بود... یاون وحش اما

 کتک زد... نیرزمیتو ز نویکه منو نازن یمثل اون شب درست

 شنوهیو اصال صدامو نم دهیکه به جنون رس دمیفهمیم

 بودم دهیچسب یسرو صورتمو دو دست فقط

 چقد کتک خوردم... دونمینم

 دمینفهم یچیه گهیبالخره چشمام روهم رفتو د اما
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....................................................... 

 ...دمیو د یو پنکه سقف یمهتاب یچشمامو باز کردم  یوقت

 چشمامو بستم عیسر

 دوباره زنده شم خوامی، نم ایخدا نه

 چشمامو باز کنم خوامینم گهیمن د ایخدا

 خدااااااااااااااااااااااا

 

 ترنم؟ -

 

 ؟یخوایاز جونم م یترنم ، چ کوفتو

 نمردمشانس....بازم نیتف به ا اه

 باز کردم یبا بدبخت چشمامو

 دمیسبزم دجفت چشم ی،   یو پنکه سقف یعالوه بر المپ مهتاب ندفعهیا و

 یشد داریاروم گفت: بالخره ب مویمال

 خش دار گفتم: من کجام ارومو

 مارستانیجواب داد: ب مهربون

 بخوره تو سرت ، خب؟ تیمهربون

 ...یسر دادم رو پنکه سقف نگاهمو

 رونیب دمیدستمو کش عیراستمو اروم  گرفت تو دستش که امون ندادمو سر دست
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 دینفس صدا دار کش ی

 نی....حاال ببزارمیمحل سگت نم گهید

 روشن کرد... گاریس ی

 پنجره ها بود رونیبود ، اما نگاهش به ب سادهیوا باالسرم

 برم خونه خوامی: مگفتم

 امیانجام بدم م صویترخ یکارا رمیمن م ی، تا تو لباساتو بپوش یدکتر گفت که مرخص -

 باشه تکون دادم یبه معن سرمو

 رفت اوشیس

 شیاخ

 به خودم دادم یتکون ی حاال

 تنم بود فقط  شرتیت ی

 نهیا یبپوشمش رفتم جلو نکهیبرداشتم قبل ا یشدم رفتم مانتومو از رو صندل بلند

 الیدادم باال......واو لباسمو

 که همش زخمه... یسر پشتم اورد ییبال چه

 بشکنه دستت

 فحش بارش کردم کردمویم یخودمو خال یحساب شدمیهمنجور که حاضر م خالصه

 رونیب میزد مارستانیاز ب ۸ بایتقر اوشیبودو منو س میو ن ۷ ساعت

 

 میشد نیماش سوار
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 رستوران؟میگفت: بر اوشیراه س تو

 حالم واست غذا بپزم مستر؟؟؟؟؟ نیکه با ا یو اعصاب داغون گفتم: انتظار ندار یتخس با

 ....همون ترنمه سرتقیندازیقبل ازدواجمون م یایتخس باز ادهیکردو گفت: منو  ینگاهمین

 یتو جلد لج و لجباز رمی: از اولم اشتباه کردم که رفتارمو عوض کردم باهات....بازم مگفتم

 گهینه ، نشد د -

 ادیحرص گفتم: بروکنار بزار باد ب با

 کنمیم داشیزد  رو فرمونو گفت: من بالخره اون حرومزادرو پ اروم

  ؟یگیم ویسرمو برگردوندم سمتشو گفتم: ک 

 و تماشا کن سایباباش ، وا شیپ فرستمیم....اونمدویحرص گفت: مج با

 ارمیسر خودم م ییمن چه بال نیبکن ، بب نکارویگفتم: تو اخشم با

 گفت: تف به ذاتت دختر دشیبهم چسب یدندونا نیب از

 ؟یدار کاریچ دددیمنو توئه به مج نی: مشکل بگفتم

 رو روال بود مونیتو کفش من....و گرنه من و تو که زندگ کنهیشدو داره پاشو م داشیپ هویحرص گفت: د اخه اون  با

 یباهاش نداشته باش یتوام قول بده کار ارمینم دیاز مج یاسم گهیگفتم: د دمویکش قینفس عم ی

 کنمیفکر م شنهادتیو حرص درار گفت: رو پ یعصب

 من گشنمههههههههههههزدم :  غیج نیکنم ، واسه هم یخودمو خال دیبا یچجور دونستمیشدم که نم یعصب انقد

 میدیرسشو ، ادهیگذاشت رو ترمزو گفت: پ پاشو

 

 تو رستوران میرفت مویشد ادهیپ خالصه
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 مینشست زیم ی سر

 بود یبزرگو خلوت رستوران

 اوردن مویکه سفارش داده بود ییها غذا

 میمشغول غذا خوردن شد زیم سر

 رو به روم نشسته بود یصندل اوشیس

 اوشیس یپشت زیافتاد رو م نگاهم

 پسر نشسته بودن دوتا

 مبهوت من شده بود شونیکی

 شفاش بده خدا

 خالصه

 کرد ینگاه م اون

 کردم یپرو تر نگاهش م منم

 حواسش نبود اوشیکه س خداروشکر

 داره میاصال کار دمینه ! شا ای ضهیمر نمیبب خاستمیم من

 سرشو اورد باال اوشیس

 اوشینگاهمو سر دادم رو س عیسر

 شده؟ یزیتعجب گفت: چ با

 نشده یزی+ها؟ نه بابا....چ

 رفت حساب کرد اوشیس مویغذامونو خورد خالصه



 تهراندبای گو

 
419 

 

 رونیب میاز رستوران اومد یوقت

 در کردم یخستگ یباز کردمو  دستامو

 یخنک یبه چه هوا به

 ختیفکر کنم خوابم بهم ر دیدونیم

 برهیخوابم نم گهیمن اگه ظهرا بخوابم شب د چون

 سرحالم یلین خاال نیهم واسه

 خوامیم یشوق گفتم: من بستن با

 ؟یکرد اریگفت : و طنتیبا ش اوشیس

 ؟ییییییییحرص گفتم: چ با

 میبر یفروش یبستن یتا  ادهیپ ایکردم....ب یگفت : شوخ دیخند

 

بز  نیبود که ، اون پسره که تو رستوران بودو ع نیافتاده بودم ا رشیکه گ ی؛ اما بدبخت میکرد یرو ادهیسکوت پ در

 افتاده بودن دنبالمون... قشی، با رف کردیداشت نگاهم م

 تموم جونمو گرفت استرس

 پارک بزرگ یبه  میدیرس نکهیتا ا 

 رهیبگ یرفت تا بستن اوشیرفتم داخل پارکو س من

 شدن کیدوتا پسر نزد اون

 ومده؟یبزنم تا داداشت ن یگیگفت : شمارتو م کردیبز نگاهم م نیکه ع یاون

 گورتو گم کن عتریگفتم: نه سر قاطع
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ما ناخواسته بهم زل  شیپ قهیچند دق نیهم ؟ینگاه اعتقاد ندار کی، مگه تو به عشق در  یکنی: بابا چرا ناز مگفت

 گهید میعاشق شد یعنی نیا میزده بود

 

 کنهیبلغور م واسه خودش یچ یمعلوم ن نمیکردما ، ا یغلط عجب

 کشتمونیم ادیاگه ب اوشیبرو ، س ای: توروخدا بگفتم

 من رفتمم تیتو گوش ی....شمارمو بزنگهی: اه بابا ناز نکن دگفت

 

 میکنم تو گوش یم ویشمارتو بگو من س -

 اوشیسمت س میبرگشت ییتا سه

 باز کتک؟ ایتو رگام منجمد شد! خدا خون

 نههه

 هست یبا تمسخر گفت: شما چرا استاد؟ ابج پسره

 حمله ور شد سمت پسره اوشیس

 شروع شد یریدر گ خالصه

 پارک وامونده نبود که جداشون کنه نیتو ا چکسمیه

 بود فیدوتاشونو حر اوشیس

 زدشونیم خوردنیم تا

 فرار کردن دنییبالخره بلند شدن دو نکهیا تا

 ش برداشتمو رفتم سمت نیاز رو زم اوشویس کت
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 : حالت خوبه؟گفتم

 شم؟یپ یایب یپا نشد شنیدارن مزاحمت م یدیاز دستم گرفت و با خشم گفت: چرا د کتشو

دمشونو گذاشتن رو  یایتو ب نکهیقبل ا کردمیدعوا بشه....فکر م خواستمیگفتم: چون نم نوییانداختم پا سرمو

 کولشونو رفتن

 

 میگفت: بر دویپوش کتشو

 نیسمت ماش میکرد یرو ادهیحرف دنبالش راه افتادم ، پ یب

 میحرف تا خونه رفت یب مویشد سوار

 به خوردنش نداشتم ییعالقه ا گهیگرفت اما د یواسم بستن اوشیراه س ونیم

 حوصله رفتم تو اتاق یب میدیرس یوقت

 تو حموم دمیبرداشتم و پر حولمو

 سوخت یم کمی زخمام

 ...هیخب چاره چ اما

 رونیاومدم ب دمویساعت حولمو پوش مین بعد

 تو اتاق نبود اوشیس

 حوله رو در اوردم نهیا یجلو رفتم

 اوه پسر پشتم داغون شده اوه

 ام خوب بشه گهیتا چند سال د کنمینم فکر

 جاش نمونههه ایشدن بدرک ، خدا خوب
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 لباس خواب نازکو راحت برداشتم یتو کمد لباسم  از

 ینقشو نگار چیه یبود ، ب دیسف رنگش

 دیرسیزانوم م یرو تا

 در اومد گرهیدست یصدا

 سمت تخت رفتم

 پتو ریز دمیرفتم رو تختو خز یحرف چیه یوارد اتاق شد ، ب اوشیس

 

 در اوردو اونم ولو شد رو تخت... کتشو

 حس کردم گارویس یبو

 ...یکردیتعجب م دیبا دادینم گاریس یبو اوشیاگه س اصال

 دمیبهش کردمو رو شونه چپم خواب پشتمو

 خدا یهع

  بره؟یبود! حاال مگه خوابم م یچه روزه مزخرف امروز

 ؟یخش دار گفت: درد دار یبا صدا اوشیافکار خودم بودم که س تو

 نمینگفتم ، دوباره گفت: بده باال لباستو پشتتو بب یزیچ

 راحت التیگفتم: نه درد ندارم خ تخس

 اشتباهه خودت بود -

 دوستش یلیدختر....خ یسنش کم بود ، که عاشق شد....عاشق  یلیخ دیشدمو گفتم: مج رهینقطه نامعلوم خ ی به

حسرت....از اون به بعد  ایدن یموندو  دیپسر پولدار ، مج یمرد....دختره رو شوهر دادن به  یداشت ، انقدر که براش م
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 ، دیراحت نبودم جز مج چکسی....تو اون خونه با هگذاشت کنار دینشد ، عشقو بوس کینزد یدختر چیبه ه گهید

، حقم  دمید دمویداشت ، با مرام بود.....امروزم بعد مدتها داداش مج یچون چشمش پاک بود....چون معرفت برادر

 یاریبالرو سرم ب نینبود ا

 

 شد یز من محالت بدتر ا دیشا یمن بود یپشت ب*غلم کردو در گوشم گفت: به من حق بده ، خودت اگه جا از

 صورتامون فاصله نبود . نیمترم ب یلیم یاروم چرخ دادم سمتش ،  صورتمو

 انقدر زود قضاوت نکن....قول  بده گهی: دگفتم

 چشماشو بازو بسته کردو گفت:  آروم

 نکن باشه؟ تیتوام انقدر منو اذ -

 بچها گفتم : باج نیع

 زد لبخند

 لبخند دندون نما زدم. هی منم

 داد! قینگاه عم هیخودش رو به  یکم کم رنگ خودشو باخت و جا لبخندش

 معذبم! نشیسنگ یشوهرم بود اما هنوزم از نگاه ها درسته

 کردم جو و عوض کنم! یسع

 : گفتم

 جذابن؟ ایچرا همه چشم رنگ -

 ابروشو داد  باال و گفت: جذابن؟ یتا هی

 !هیآب ای یکه چشماشون طوس ییاونا ایخودت!  یمثال رنگ چشما گهیآره د -
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 گفت:  یسوال

 نباشه؟ یکه چشم رنگ میدار یسوال؟ مگه اصال آدم هیخانم!  دیببخش -

 گفت:  متعجب

 ستم؟ین یخب آره ، منکه چشم رنگ -

 داد: جواب

  ست؟؟؟یرنگ ن اهیس -

 هااا گهیاِ راست م دمیکه دقت کردم د خوب

 بهش فکر نکرده بودم دید نیواو تاحاال از ا -

 :گفت

 اهتمیس یمن عاشق چشما -

 : گفتم

 ؟؟؟یدوست دار اهیسبزن اونوقت تو س ای یآب ای ی! همه عاشق بلوند و چشم طوس اییا وونهید -

 توله خودمو دوست دارم! یلبخند گفت: آره من فقط چشما با

 زدم و با عشق نگاهش کردم. لبخند

.................................. 

 

 انمهریار نیلیا_تهران یبا گود

 گهید ارینه ن اوشیوارانه گفتم: توروخدا ، س التماس

 نگفت یزیچ
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 م؟؟؟ی: برگفتم

 گفت: باشه یسمتمو با حالت ناراض برگشت

 بغلشو سفت گونشو بوس کردم دمیپر

 تا حاضر بشم رمیدمتگرم ، پس من م یییییی: واگفتم

 کردم شیارا کممیحاضر شدم....موهامم بستمو  عیرفتم تو اتاق ، سر دمییدو عیسر

 واسه بچها دیکش یداشت پر م دلم

 ...نایا دهیو بزنم تا منو ببره خونه سپ اوشیتونستم مخ س بالخره

 نمیبیبچشونو م شهیخدا باورم نم اخ

 رونیبا هزار شوق کارامو کردمو حاضرو اماده از اتاق اومدم ب خالصه

 م؟یلبخند گفتم: من کارم تموم شد ، بر با

 اونجا نباشه اریپسره کام نیحوصله از رو کاناپه بلند شد و گفت: فقط دعا کن که ا یب

 براش تنگ شد... بی، دلم عج اریاسم کام دنیشن با

 شد... یدوستش داشتم اما تهش چ یزمان ی

ونه کرد تا خ یرانندگ اوشیس  مویشد نیوار ماشس می، رفت رونیب میاز خونه زد گهیکتشو برداشتو با همد اوشیس

 ...نایا دهیسپ

 خورد خورد بهش گفتم  ادرسومنم

 و احسان بود دهیکه طبقه سومش خونه سپ یاپارتمان بلند یجلو میدیرس نکهیا تا

 

  میو زد فنیا زنگ
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 رو دلم نشست . یقیعم یهمه مدت دلتنگ نیاحسان بعد ا یصدا دنیشن با

 ه؟یگفت: ک فنیپشت ا از

 گفت: باز کن میمال اوشیس

 باز شد... در

 سمت اسانسور ! میراست رفت کیو  میساختمون شد وارد

 طبقه سوم رو زدم دکمه

 رنگ اسانسور بسته شد یینقره ا یدرا

 بودم سفت فشار دادم دهیرو که واسشون خر یگل دسته

 ها مضطرب بشم وونهید نیا دنیروز واسه د ی کردمیوقت فکر نم چیه

 م؟؟یدادیم گوشیرو مخم بود! خوب شد ساختن کارتونشو وگرنه ما تو اسانسور چ یآنه شرل اهنگ

 خخخ

 اومد اوشیو پشتم س رونیدر اسانسور باز شد ، اول من رفتم ب بالخره

 نسبتا قشنگ داشت هییدره قهوه ا یکه  نایا دهیسمت واحد سپ رفتم

 درو زدم زنگ

 شد انینما دهیمبهوت سپ افهیدر باز شد و ق بالفاصله

 خدا چقدر دلم واسش تنگ شده؟ یوا

 ؟؟؟؟ییییییبا ذوق گذاشت رو دهنشو گفت: ترنننننننننم ، خودت دستشو

 لبخند دست گلو گرفتم جلوش با

 گلو گرفت ، تا اومدم دستمو بکشم عقب سفت دستمو گرفتو منو پرت کرد بغل خودش دست
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 ، خودمم یخواهر گفتم: اره هیگر با

 شهههههههیو بهت زده براندازم کردو گفت: باورم نم  یاشک یاز خودش جدا کردو با چشما منو

 داخل؟ یکن شونییراهنما یخواینم دهیگفت: بسته سپ دهیاز پشت سپ ینیقشنگ و دلنش یصدا

 باهام سالم کرد رونویاومد ب دهیاز پشت سپ احسان

 کرد . یروبوس اوشمیس با

....................................................... 

 

 دادمیکوچولو رو تو بغلم تکون م لیشوق سه با

 براش رهی، ادم دوست داره بم نیخدا خندشو بب یوا

 به احسان داره! یخاص شباهت

 من...خوشگله فدات بشم ییییوو

 دیسف یبا طراح شهیو  روش ش   یکه رنگش مشک وسط سالن زیکرم رنگ سُر دادم رو م یچشمامو از رو فرشا اروم

 ...دهیمات مونده احسان و سپ افهیبه ق دمیداشت، بعد اروم اروم اومدم باالو رس

 یهمه چ شهی، اخه مگه م میشد جیگ کمیکردو گفت: راستش ما  یتک خنده مصنوع یبه خودش اومدو  دهیسپ

 کنه؟ رییانقدر به سرعت تغ

 ومدهیباال ن ستممیگفت: واال من که هنوز س احسان

 خالصشو بگو گهیبار د هیدوباره گفت:  دهیسپ

اد با خو یگفت نم یعوض شد ؛ م مشیتصم یبه طور ناگهان نی، نازن یگفتم : اون شب عروس دمویکش قینفس عم ی

 اون شب کنسل شد .  یمهمون نیبود ؛ واسه هم دهید ریاز ام یمورد دیشا یول دونمینم قیازدواج کنه ، دق ررضایام

 گفت: خب بعدش؟ دهیسپ
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ان ازم ج اوشی، س اناتینگاه کردمو گفتم: بعد اون جر اوشیباشه به س هیشب تیکردم به واقع یکه سع یلبخند با

ور ما مجب اوشیس یکرد ) نگاهمو ازش گرفتمو دوختم به بچها ( منم جواب مثبت دادمو بنا به مسائل کار یخاستگار

گرفت که ادامه درسش رو تو کانادا ادامه بده و  میصمت نمی، نازن میکن یماه رو خارج از تهران زندگ ۸مدت  میشد

 رفت . رانیاز ا نیواسه هم

 که گفتمو ییبهت زدشون نگاه کردم.....خدا کنه باورکنن دروغا یها افهیبه ق مظطرب

 لبخند دندون نما زدم ی

ک تُ  هی یتونس یکال نم دونمیچم یخبر کوتاه هی،  یزنگ هی یتونس یاخم کردو گفت: خب اون وسطا نم هوی احسان

 که کال خاموشه تمیزنده . گوش ای میما مرد ینی، بب نجایا یایب یپا پاش

 گفتم: خطمو عوض کردم ریبه ز سر

 م؟؟؟؟یچقدر ما نگرانت شد یدونی؛ م یو به کل مارو فراموش کرد یبدتر ، خطتم عوض کرد گهیگفت: د احسان

  م؟یچقدر دنبالت گشت

 نیینداشتم که بدم فقط سرمو انداختم پا یجواب

خاص  یایریراستش انداخت و گفت: حق با توئه احسان جان اما باور کن ما هم درگ یچپشو رو پا یپا اوشیس

  میخودمون رو داشت

 رو که همه دارن یریبابا درگ یبا تمسخر گفت: ه احسان

 یازت دلخورم ، اما خب...خداروشکر که برگشت یلیخ نکهیگفت: با ا یبا مهربون دهیسپ

 کردم  بغض

 ی، بخاطر همه چ دی: ببخشگفتم

 روون شد  اشکام

  دیکش ینفس صدا دار احسان

  رتشیتا بگاشکاشو پاک کردو اومد سمتم عیسر دهی، سپ هیگر ریکوچولو تو بغلم زد ز لیسه
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  ویمامان ی: بدش من کوچولودهیسپ

 رو دادم دستش لیسه اروم

 گفتم یمعرفتت که واست م یهمون خاله ترنمه ب نمیگفت: ا لیرو به سه دهیسپ

 زدم ینیغمگ لبخند

 

 میگپ زد یکل خالصه

 بُهت خارج شد دونمیچم هیجو بحث از گِله و گر کم کم

 میشد یمیهمه با هم گرم و صم دوباره

 برامون کردن یخوشبخت ین و ارزوگفت کیهردو بهمون تبر دهیو سپ احسان

 چه خبر؟ اری؛ از کام یگفتم: راست گرفتم یپوست م بیکه س همونطور

 ندادم تینگاهم کرد ؛ اهم زیت اوشیس

 زد ینیلبخند غمگ دهیسپ

 رفت اریصاف نشست سرجاش و گفت: واال کام احسان

 تعجب گفتم: کجا؟ با

رس و دانشگاهت پ یایاز هم کالس یدنبالت گشت....کل یلیزد ، خ بتیغ هوی یتو کالمش گفت: وقت یبا تلخ دهیسپ

رو ادامه داد اما  شدیکه تهش به تو وصل م یمی، خالصه هر س سادیمیخوابگاه منتظرت وا یجو کرد ، روزا جلو

 ...رفت رانیاز ا شهیگرفت و واسه هم کایاقامت امر شیماهه پ کی! دینرس

 ست خودم نبود، د دیقطره اشک از چشمم چک هی نکهیا
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 چشمم گذشت اشکام روون شد . یتموم خاطراتمون ، خنده هامون از جلو یوقت

د ش مونیانگار از حرفش پش هوی...)یگفت که اگه برگشت میکه تو فردگاه بدرقش کرد یگفت: لحظه اخر احسان

  الیخیولش کن ، ب یچی(ه

 گفتتتتت؟ توروخدا بگو یگفتم: چ عیسر

 نگفت یتیبااهم زیکردو گفت: ولش کن چ اوشیبه س کیاشاره کوچ یزدو باچشم  یلبخند دهیسپ

 ارهیسرم م ییچه بال ای کنهیدرموردم فکر م یچ اوشیمهم نبود س برام

 رو دلم نشسته... یغم بزرگ االن

 گفت ی: بگو چگفتم

که  یبعد رفتنت اون ادم شاد و شوخ طبع میگفت که بهت بگ اریگفت : راستش کام یبگه ول خواستیانگار نم دهیسپ

 شهیو هم رهیاتاق تو  غربت ، در خودش فرو م یتو کنج  شهیهم ی.... برایجوون یطنتایکرد واسه ش یسرش درد م

 یخنده ها یتهران صدا یتموم کوچه پس کوچه ها زرو نداره ، چون ا رانیتحمل ا گفتی......مکنهیم هیگر ادتیبه 

 ...رسهیدونفرتون به گوشش م

 دردناک بود دایکه تو گلوم بود ، شد یبغض

 یتو فقط عاشق شده بود ینداشت یکردم ، تو گناه یکه باهات بد رفتار اریببخش کام منو

 من... عاشق

 به احساس پاکت ندادم تیببخش که اهم منو

 یگذاشتبه دلم یبدون با رفتنت غم بزرگ نویبامرام و ا قیببخش رف منو

 نمتیدوباره ببممکنه  یکدونمینم

 نمت؟یممکنه که بب اصال

 سالها بعده... مونیبعد دارید گهیاحساسم م یول
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 ...میشد ریکه منو تو پ یاز زندگ اونجا

 میزنیحرف م یکل موینیشیکنار هم م دوباره

 قیرف میخندیباهم م دوباره

 بامرام... شهیبرات تنگ م دلم

 

 شد یمن تو خونه پخش م هیگر یسکوت کرده بودن و صدا همه

 میخونه کنار هم خاطره داشت نیتو هم چقدر

 مارمولک نجااات بده نیمنو از دست ا تیاحسان دستم به دامنه گل گل یپشت احسان و گفت: واااااااا دییدو اری)کام

 خنده ریزد ز احسان

 ؟؟؟؟؟یحرص کوسن و پرت کردم سمتشو گفتم: من مارمولکم عوض با

 ی....تو سوسکیستیگفت: غلط کردم غلط کردم اقا اصال تو مارمولک ن میحالت تسل به

 ااااااااااااریزدم: کاااااااااااام غیج

 ؟؟؟؟؟؟یگفت: برو سوکس مزاحم ، مگه خودت ناموس ندار اریکام

 گفتم: نه ندارم  عیسر

 زبونم خونه...واال اریدبتو نا یب یدوستا نیمادر چقدر بگم ا دهیزنونه گفت: سپ یزد رو لپشو باصدا یکی رزنایپ نیع

 مو در اورد

 تو پشمک؟( یگیم یباخنده گفت: چ دهیسپ

 ریبخ ادشی

 ....یهع
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 میکرد یو احسان خداحافظ دهیربع از سپ یاروم  شدمو بعد  بالخره

 میکه بهشون سر بزن میقول داد و

 

 انمهریار نیلیآ -تهران  یبا گود

ز عالقه توبهم ابرا نکهی، قبل ا اوشیس نیبشه خودم گفتم: بب یطوفان اوشیس نکهیقبل ا میشد نیسوار ماش یوقت

من ردش کردم چون به چشم برادر واقعا دوستش  یکرده بود ول یاز من خاستگار اری، کام یبش یو واسم جد یکن

 اریسرمو ، ن یاورد دیمج یماجرا نیکه ع ییو بال ییا گهید زهیمنو نزار به حساب چ یها هیداشتم پس گر

 

 بزنه راه افتاد یحرف نکهینگاه بهم کردو بدون ا مین ی

 میتو راه بود قهیدق ۴۵

 میشد ادهیپارک کرد و پ اطیو تو ح نیماش میدیرس  یوقت

 شب بود ۸ ساعت

 برداشتم یلباس راحت یسمت اتاق و از تو کمد  رفتم

 یعوض کردمو گذاشتم رو چوب لباس لباسامو

 و مشغول شونه زدن موهام شدم نهیآ یحوصله رفتم جلو یب بعدشم

 بستم یبا کش دم اسب بعدم

 کرد یم  کیت کیواسه خودش ت یگرد اتاق که ه یواریخورد به ساعت د چشمم

 سرهم کنم یزیچ یواسه شام  دیبا

 . رونیاتاق اومدم ب از
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 تو خونه؟ ستیکجاست؟ چرا ن اوشیس پس

 تعجب رفتم در سالن و باز کردم با

 درست کرده بود شیبود ، واسه خودش ات سادهیوا اطیح تو

 ...یشیچه آت اونم

 ...شیبهم کردو دوباره چشماشو دوخت به آت ینگاه میکار سرشو اورد باال ن نیسالن و بستم ، با ا در

 رفت . یمطلق م یکیداشت رو به تار هوا

 رهیدم غروب انقدر دلگ شهیهم

 مع کردمو پاهامو تو شکمم ج نی، نشستم رو زم وونیتو ا رفتم

 دید یکی؛ ممکنه  اطیتو ح ایطرز لباس ن نیگفت: با ا نیروشن کردو گذاشت گوشه لبش تو همون ح گاریس هی

 داشته باشه

 نداره  دیکردمو گفتم: د واریبه درو د ینگاه

 گرفت و دودشو فرستاد هوا .کام هی

 هوا گفتم :  یب

 نشد؟ نیاز نازن یخبر -

 کرد و با اخم گفت:  ینگاه مین دوباره

 نه...-

 :  دمیپرس

 دلت براش تنگ نشده؟-

 شدو جواب نداد... رهیبه روبه روش خ کالفه
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 سکوت و شکست ؛ سرشو برگردوند ، زل زد تو چشمامو گفت:  اوشیبرقرار شد ، س نمونیب سکوت

 ، بهم خورده نه؟ نیتو و نازن نیب -

 گفتم:  متعجب

 چطور؟ -

 

 داد : جواب

ت کجاس ی، و بهم بگ ینگاهم کردو گفت( تواگه بخوا قی)عم یریگ یازش م یبرگرده و نه خبر خوادینمچون دلت  -

 یخواینم نویکنم ، اما تو ا یم داشیمن پ

 دادم : جواب

 خونست نیکه االن هست بهتر از ا ییجا یعنیاگه رفته ،  -

 :گفت

  ؟؟؟یکنارش نموند چرا؟یتو چرا برگشت-

 کردمو گفتم:  نقطه نامعلوم نگاه ی به

 دادم که دوباره برگردم تهران حیبرم ، اما نشد....پس ترج رانیخواستم از ا یچون من م -

 کینزد اومد

 شد یوصل م اطیکم بود ، و باه سه چهارتا پله به ح یلیخ ایتا کف ح وونیا ارتفاع

 اومد رو به روم اوشیس

 بازجوها با تمسخر گفت:  نیو ع یگذاشت رو نرده آهن دستاشو

 راحت سرکارتون گذاشت نه؟ یلیاحمقم خ لیاون سه -
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 نگاهش کردم سرافکنده

 لبخند زدو گفت:  تک

 داد یرخ م یمیکرد فاجعه عظ یازدواج م نینکرده با نازن ییالبته بهتر ، اگه خدا -

و زرد ت یلعنت لی....اما اون سهدیرس یا نمدستتم به م گهیتو بود ، چون د یابرومو دادم باال و گفتم: فاجعه برا یتا ی

 در اومد

 فاجعه بدتر از اون... ی یول دیگرفت و گفت: شا گارشیکام از س ی دوباره

 گفتم:  متعجب

 ؟یچ -

 گفت: شویرفت سمت ات دوباره

 الیخیب -

 

 : گفتم

 ازدواج کنه؟ لیبا سه نیکه نازن یذاشتیواسه من سوال بود....تو چرا نم شهیهم نی، اتفاقا ا اوشیس-

 رو انداخت باال و جواب داد : شونش

 آگاهم فشیبرادرزادمه ، به ذات کث نکهیخب واسه ا -

 گفتم:  دمویکش قینفس عم ی

 حرفاست نیدار تر از ا خینه ، موضوع ب -

 نزد ، به فکر فرو رفتم... یحرف

 معرفت االن کجاست؟ چرا جواب ناممو نداد یب نینازن
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 پووووووف

 گفت: با اخم اوشیس

 نیرو شروع کرد یخطرناک یشما دوتا ، باز -

 دادم:  جواب

 برامون سخت شده بود نجایچون تحمل ا -

 من؟ ای نجایگفت: تحمل ا یچشمام نگاه کردو با تلخ تو

 سبزش گرفتم... یاز چشما نگاهمو

 نداشتم که بدم یجواب

 زد و گفت:  یصدا دار پوزخند

 یداره توش زندگ نیکه االن نازن ییجا یعنی ذاشت؟یسرکارتون م لیسه نویرفت یم دیحاال خوب شد؟؟ حتما با -

لذت بخش تر و بهتر از کنار  یو عوض زیه دیکنار اون حم یدر کنار پدرشه؟؟ زندگ یخونه و زندگ نیبهتر از ا کنهیم

 من بودنه واست؟؟

 گفتم : مدافعانه

 میخواست ینبود که ما م یاون نیا ینه ، ول-

 

 گفت : قاطع

دونستم تهش به  یکه من م ی، در حال نیو رفت نیساخت ای؛ شما واسه خودتون رو گهید نجاستیفرق من و تو همد  -

 نیرسیجا نم چیه

 

 بود . اوشیحق با س دیشا
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 شناختیم نیرو بهتر از من و نازن لیسه اون

 بود گفت:  رهیخ شیکه به ات یرو شکست و درحال نمونیسکوته ب اوشیس 

اومد واسه ارامشش  یکه از دستم بر م ی، هر کار ستیکه بهش دارم قابل وصف ن یمنه ؛ احساس یایدن نینازن -

 دهیکش نمونیبلند از غرور  ، تکبر ، نفرت ب وارید ی؛  میوقت نشد که باهم خوب باش چیچرا ه دونمی، اما نم کردمیم

 تیمشک یکرد ، چشما مونیتورو وارد زندگ نیاول که نازن وزشد ! تو عمرم به زنا جز واسه لذت نگاه نکردم اما اون ر

که جذبم نشه و  یشدم نبود ، دختر یم یجمع یوارد  یوقت شهیقشنگت دلمو لرزوند ؛ هم ی، لبخند و خنده ها

دل بستم از شانسم عشقم از من متنفر  میبار تو زندگ یواسه  ینداشتم ؛ اما وقت ی... من بهشون احساسادیسمتم ن

 بوده و هست...

 

 اورد باال و بهم نگاه کرد سرشو

من  شیکارات پ یتو بعض یرایاز سختگ شهیهم نیکرده بودم چون نازن داینسبت به تو پ یبد دیگفتم: من د عیسر

 ستمی؛ من االن ازت متنفر ن یبود رتیس وید ی...تو ذهن من دینال یم

 

 ششیپو اروم اروم رفتم  نییاومدم پا وونیا یجام بلند شدم ، از پله ها از

 شیپرت کرد تو آت گارشویس

 . دمیرس شیقدم کی به

 کردو گفت: زیخم کرد سمتم ؛ چشماشو ر کمی سرشو

 یبرام بگ قتویحق نیدوست دارم ع پرسمیسوال م ی -

 چشماش نگاه کردمو گفتم:  به

 بپرس -

 گفت : میمال
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 ه؟یاحساست به من چ -

 گفتم: طنتیش با

 ...خباوممممممممممم ؛ خب -

 کرد ینگاهم م منتظر

 ب.وس کوتاه کردم یرفتم رو پنجه پامو ، ل.بشو  یحرکت ناگهان کی یط

 ؟یچ یعنی نیابروشو داد باال و گفت: ا یتا ی

 جواب دادم : طنتیشرم و ش با

 دوسسسسست دارم یعنی -

 گفتم محکم ل.باشو گذاشت رو ل*بمو سفت با دستاش منو تو حصار خودش جا  داد.... نویا تا

 

......................................................... 

 

 ] سه سال بعد [

 [ نی] نازن

 

 شدم مییچا دنیمشغول نوش اروم

 از سر سفره صبحانه بلند شدو گفت :  عماد

 رمیباغ و اب بگ رمی، من م گهیخب د -

 خونه خان آقا میبر میلبخند گفتم : به سالمت ، عصر زودتر برگرد که اماده ش با
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 باش ین یگفت : باشه ، توام مراقب خودتو ن دیخم شد لپمو کش کموینزد اومد

 لبخند گفتم:  با

 باشم اخه؟ شینقطس ؛ من مراقب چ هیاالن اندازه  ین ی، ن یعماد جون -

 گفت:  دیخند

 گهیخالصه مراقب خودت باش د نکهینکن ، دومم ا نیتوه ین یبه ن نکهیاول ا -

 نشه ریکه د دیببر فیردم و گفتم: چشم ، شما تشرچشمامو بازو بسته ک اروم

 . رونیلبخند از در اتاق رفت ب با

 به شکممو گفتم:  دمیکش یدست

 کنم! ینم مشیتقس چکسمیبابات ماله منه با ه هواتو داره هااا بالااا ؛ از االن بگم یلیخ ومدهین -

 قشنگ تر شده... یلیخ میحاملم ، زندگ دمیفهم یوقت از

 با خودش شور و شوق اورده ! یحساب ین ین

 جام بلند شدم از

 ...رهیگیو اونوقت خونرو گند م شمیم نیسنگ گهیبه سره خونه بکشم ؛ دو روز د یدست دیبا

 کنم . ستیراست و ر وینقطست همه چ ین یتا ن دیبا

 کنم به جمع کردن سفره صبحانه... یشروع م اول

  میکردکه منو عماد ازدواج  شهیم یدو سال االن

 به پا شد . یبا من ازدواج کنه ، چه قِشقِرق خوادیعماد گفت م ی؛ وقت ریبخ ادشی

 خانواده عماد و گالره دعوا شد نیبار ب هزار
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 رفت! یم نیاز ب دیو رسوم مسخره بارسم نیا یداشتن ول حقم

 

 گفتنیم راهیبا دخترش گالره هر روز بد و ب مژگان

 کفش . یاما عماد پاشو کرده بود  تو  وصلت نبودن ، نیبه ا یعمادم راض خانواده

 ، خان اقا بود دیفهمیمارو م حالکمی دیوسط شا نیکه ا یکس تنها

 خان اقا! نیا هینیمرد نازن واقعا

 یشونیرو پ مونهیننگ م نینکنن ، ا یدخترش بوده و اگه عمادو گالره عروس رویکه اسم عماد از بچگ گفتیم مژگان

 گالره...

 !رتشیبگ ادینشده ب یراض یچون هنوز که هنوزه کس گفتیم تمراس

 !میکرد یکردن و بالخره ما عروس نینفر یکل خالصه

 ...دیکه بحث و دعواها خواب خداروشکر

 به قلب من! کشهیم خیم زشیهنوزم که هنوزم مژگان با اون زبون ت اما

ه و متاسفان گهیپشتم م فمیاَراج یسر هی.  گهیاز من بد م رهیداره منو تو چشم مردم بد کنه ؛ هرجا که م یسع یلیخ

 موفق بوده! میتا حدود

 ...نهیهم شیتنها بد ییروستا یزندگ ، ستین مهم

 سرش تو کار خودش باشه... یکه هرک ستیتهران ن نیع

  کشهیدلم پر م گمایاسمشو م یتهران....وقت یوا

 پرواز کنمو برم تهران خواستیم دلم

 ، کوچمون ، محلمون.... نمیدور خونمونو بب از
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 ...اوشویس

 کنم . یم هیگر ادشیبه  یواشکیکنم و   یم یتاب یواسش تنگه ، شبا بدلم چقدر

 باشه! میندارم که دلخوش ازشمیعکس چیه

 برام سخته! شیکه چقدر دوستش دارمو دور فهممیتموم وجود حاال م از

 بفهمه من ازدواج کردم... یوقت

 حامله ام هستم... تازه

 ستین یخوب زیقطعا چ ه؟یچ واکنشش

 

 ...کنهیم کاریچنخد شده! اون االن کجاست؟ یکه اندازه واسه ترنم دلم

 امامزاده بود کیصندوق پست که نزد یچشمم خورد به  یبه طور اتفاق شیماهه پ کی

 صندوق پست داره... نجامیجالب بود که ا یلیخ واسم

 ...ستینیچی، اون توش ه خودهیکارت ب گفتیاز خان اقا گرفتم ؛ م دشویزور کل به

 حرفا بودم نیمن کنجکاو تر از ا یول

 ...دمینامه د هیبازش کردم توش  یکمال تعجب وقت در

 اون نامه از طرف ترنم بوده... نکهیهمه مهمتر ا از

 بوده ! شیارسال نامه واسه دوسال پ خیشده بود ، چون تار رید یول

 !خوردی، کاش زودتر چشمم به صندوق پست م یهع

 

 انمهریار نیلیآ -تهران  یبا گود
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 انیاطراف م یمسافرا که از شهرا نیاز ا یکینامه نوشتمو به  هیمنم واسش  شیهر طور که بود چند هفته پ خالصه

 دادم! رنیم موننیم

ه ن شهیبندازه که چک م یحداقل تو صندوق ایاداره پست ببره  یبهش دادمو اصرار کردم که اونو به  یزیناچ مبلغ

 !زنهیبهش سرنم یمثل صندوق دهات ما که سال دوازده ماه کس

 که ارسال کرده بود از همون شهر خودشون بود! ییخونه شهرستانشون رو نوشتم رو نامه ، چون نامه ا آدرس

 به دستش برسه... دوارمیام فقط

 میخونه خان اقا دعوت امشب

 خونش جمع بشن ! فهیبار همه طا کیماه  هیر داشت که ه عادت

 داشتم لیکمبود فک و فام شهیهم می، من تو زندگ دیدون یم

 میرو نداشت چکسیه اوشیبزرگ ، منو  س یایدن نیا تو

 . گذرهیخوش م ییجورایاالن  یول

....................................................... 

 . دیخونه طول کش نیغروب کاره ا تا

 زدیهمه جا برق م یخدا کمرم شکست! اما خب حساب یآ

 گلم درد نکنه! دست

 وونیو رفتم تو ا رونی، از اتاق اومدم ب زدیکه اسممو صدا م ییاشنا یصدا دنیشن با

 فهیطا یاز دخترا یکیرخ بود ،  گل

 : گفت

 ؟؟؟ یایتو نم مای، ما همه حاضر نینازن -
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 گفتم:  دستپاچه

 فقط دیصبر کن هیچند ثان ی،  امیم ماره باباااا دار -

 رخ گفت:  گل

 باشههه فقط زودتر -

 دمیداشت رو برداشتم پوش یکه رنگ شاد یکیلباسام  ونیتو اتاق و از م دمیپر عیسر

 عادت کردم یمحل یبه لباسا گهید

 راحته آدم توش! یلیخ

 بلند و قشنگم رو سرم کردم یبه موهام زدم ؛ رو سر ییا شونه

 ! رونیب دمیحاضر شدم از خونه پر یوقت خالصه

 میخونه خان آقا شد یراه فهیطا یاز زنا یسر ی با

 ادیم شهیخونه ، حاضر م رهیم عمادم

گو ( ما دخترا پشتشون با ب نشونهیرفتن ) البته قابل توجهتون باشه که مژگانم ب یجلو م انسالیسن باال و م یزنا

 گرفت . یپاچشو م عیسر گفتیبهش م یزیچ میهرک زدوینم ی، گالره ام بود اما حرف میرفت یبخند م

 کنهیم کیبا کراهت باهام سالم عل مژگان

 بدرک! خب

 

 نکنه! واال کیاصال سالم عل اهیخوام صدسال س یم

 پنجشنبه بود امروز

 بود که ، قبرستون و امامزاده هم تو راهمون بودن... یخونه خان آقا جور ریخدا مس شکر
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 بخونم... ییفاتحه ا یسر راه واسه مامان  تونمیم

 سررفته بود! حوصلم

 لحن حق به جانب گفتم : با

 دعوتمون کنه؟ یشام عروس یدست به کار شه و  خوادینم یشماها کس نی... از بدیبابا ، دلم پوس یا -

 و همزمان گفتن : دنیخند دخترا

 نهههه-

 خنده گفتم : با

 کوفت و نه! -

 خنده ریهمه زدن ز دوباره

 نزده بود  با حرص گفت : یکه تا اون موقع حرف گالره

 ها دزدهیقاپشو م ادیم شهیپا م یعجوزه شهر هیو گرنه  دیشوهر کن عتری، سر حتیاز من به شما نص -

 همزمان گفتن: همه

 اُاُاُاُاُاُاُاُاُاُاُاُ  -

 گفتم : طنتیش با

شما از اون عجوزه هم  یعنی نیعجوزه ول کنه ، ا یاوه دخترا متاسفم ، چون اگه نامزدتون قراره شمارو بخاطر  -

 !!!دیکمتر

 خنده ریزدن ز همه

 شده بود یحرص یحساب گالره

 نگاهش کردم که با چشم غره نگاهشو ازم گرفت... شخندین با
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 گاو! دختره

 ...یادب نبود یتو که انقدر ب ؟یناز اِاِ

 برامون که !  زارنیبابا اعصاب نم خب

 نکن! صلوات بفرس فیخودتو کث خون

 چشم چشم

 قبرستون یکایبه نزد میدیرس یرو ادهیپ قهیبعد چند دق خالصه

 گفتم: بلند

 واسه مامانم بخونم ییفاتحه ا هیتا  رمیمن زودتر م -

 موافقت کردن همه

 جمع جدا شدمو سرعتمو تند تر کردم از

 بایتقر دمییدو کممی

 وارد قبرستون شدم... یوقت

 ...سادهیسر قبر مادرم وا یمرد باال ی دمید متعجب

 چون پشتش به من بود دمیدینم افشویق

 شدم کیاروم نزد اروم

 ...اوشیبه س هیشب یکلیبا ه یمرد ی

 ...اوشیس یداره ، درست مثل موها یخوش حالت یموها

 ادکلن خوش بوش ، چقدر برام آشناست... یبو
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 اوشیس رونیب یلباسا نی، درست ع یشلوار کت

 دادم یاز دست م شتری، کنترلمو ب شدمیم کیکه نزد هرچقدر

 به شماره افتاده بود نفسام

 ...دیکوب یمحکم م قلبم

 ...اوشیجز س کنهیم یتاب یقلبم انقدر ب یواسه کدوم مرد گهیجز عماد ، د به

 شده بود یاشک چشمام

 دیلرزیتنم م تموم

 سادمیوا دمیکه رس شیچند قدم به

 دستش بود! گاریس ی،  نییاورد پا دستشو

 بود اوشیبدن س یاز اعضا یکی،  گاریس ادمهی

 لکنت گفتم:  با

 دیبِ...ِب...بِبخش -

 دیکرد ، واسه من اندازه قرن ها طول کش دنیکه شروع به چرخ ییلحظه ا اون

 ...دمیچهرشو د بالخره

 ...اوشیداره جز س یخوشگل نیسبز به ا یچشما گهید یک

 زدم :  زجه

 اوووووششششششششیس -

 خودمو پرت کردم بغلش دموییدو

 بغلش کردم سفت
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 کردم یم هیگر بلند

 حالم دست خودم نبود کنترل

 تموم خاطرات گذشتم انداخت... ادهیتنش منو  یبو

 که تو تهران جا گذاشتم ، مثل دلم ییزایهمه چ ادهی

 سفت بغلش کرده بودم زدمویم زجه

 دیاونم دستاشو دورم حلقه کردو سرمو سفت بوس یوقت

 ته دلم آروم شد! یزیچ هی

 کردم یم هیگر بلند

 گوشم اروم زمزمه کرد : در

 من ، اروم باش یایآروم باش دن ششششیه -

 شدو کم کم ساکت شدم لیهام به هق هق تبد هیگر

 دوباره زمزمه کرد : اوشیس

 یخاستیداشتم که م ویجز تو ک یزندگ نی....دلت اومد؟ مگه من تو ایینجایتو ا نکهیو گشتم غافل از ا رانیکل ا -

 ؟؟یترکم کن شهیواسه هم

 گفتم: هیگر با

 کردم یبه حرفات گوش م دیمنو ببخش، ببخش اشتباه کردم ! با -

 پشتمو گفت:  دیوارانه دستشو کش نوازش

 ؟یتو ....تو االن تو بغل من ؟ییده اتو زن ؟؟؟یسالم حویحالت خوبه؟ صح -
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 برداشتمو به چشماش نگاه کردم  نشیفقط سرمو از رو س ومدمین رونیبغلش ب از

 گفتم:  یلبخند اشک با

تاب  یکنم؟ ) ب یسبزت نگاه م یاالن واقعا دارم به چشما ؟؟؟ی؟ تو االن کنارم ی، ارههه...تو چ زمیآره همه چ -

 ؟؟؟؟یو سالمت حیگفتم( تو حالت خوبه؟ صح

 ...دیبوس ویشونمیزدو از اعماق وجودش پ لبخند

 شکر یکه خلق کرد ییزهای، تورو به اندازه تموم چ ایخدا

 یهامو داد یپاسخ تموم دلتنگ نکهیاز تو ممنونم بخاطر ا ایخدا

 من شیپ شیو اورد رونیب یو با دستات از خونه کشوند اوشیاالن س نیتو هم کنمیاحساس م ایخدا

 ممنون اااااایخدا

 که چقدر دلم برات تنگ شده بود آخ

 ردادناشیآغوشش ، دلم لک زده واسه اخماش ، واسه گ یصداش ، برا یبرا

 تموم خانواده منه اوشیس

 فقط اونو دارم که هم خونمه ایدن نیکل ا از

 جذبش تنگ شده بود یدلم برا چقدر

 شیسبز وحش یچشما واسه

 قلبش یصدا واسه

 تنگ شده!! ممیدلم واسه کر یحت

 ...کنهیدنبالم م یمشک دیپرا یکه  کنمیبه عادت فکر م زنمیوقتا که تو روستا قدم م یگاه

 پشتوانه بود واسه من.... هی،  دیکه اون پرا فهممیم حاال
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 ...رسهیسر م اوشمیس ییقرص بود چون به اشاره ا المیخ کردیاگه چپ نگاهم م یکس

 ...امیدن یمشک یدایراعاشق همه پ منیلحظه از زندگ نیا تو

 ...اوشممی، عاشق خانوادمم ، من عاشق س تمیامن عاشق

 

 رو مخمون! دیکش خینکره ، م یصدا هیکه  میخودمون بود یحال و هوا تو

 نبود جز ، مژگان یکس یصدا

 حرص و بلند گفت: با

که فقط به شوهرشون قانع  یشهر یاز آب در اومد؟؟ اصال زنا ییهرجا فویدختره چه ادم کث نیهمه؟ که ا دینیبیم -

 چشم دارن گهی، به هزار تا مرد د ستنین

 . رونیاومدم ب اوشیاز بغل س متعجب

 دوختم به زنا ! چشم

 گلرخ یکردن! نگاهشو بد بود ، حت یو پچ پچ م کردنیداشتن منو نگاه م همشون

 کرد یم یوسط بازار گرم نیخوب داشت ا مژگانم

 در خطر بود اوشیس یآبروم جلو نکهیدعوا نداشتم ؛ و هم ا اعصاب

 گرفتمو گفتم: دستشو

 میبر ایولشون کن ب -

 نقش بسته بود ، با مکث گفت:  شیشونیاخم تو پ اوشیس

 میبر -

 میگذشت تیجمع ی، دست تو دست هم از جلو گهیباهمد
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 کنترل کنم! تمویکردم اعصبان یهزاران چرت و پرت پشتم گفت ، سع مژگان

 سگ ، پارس کنه پشتم ی نیع بزار

 بود! دهیبه ارث رس یکه واسم از مرداعل ینیرو بردم به زم اوشیس

 خوب بود! شمییایبود ، عروض جغراف یسرسبز قشنگ نیزم

 تخت سنگ هیرو  مینشست

 چونمو با لبخند به اخم قشنگش نگاه کردم! ریگذاشتم ز دستمو

 

 شد گاریروشن کردن س مشغول

 مارلبروشم دلتنگ بودم! یگارایواسه س یخدا ، من حت یا

 کردم! دایکوه پ یبه قدرتمند ییپشتوانه ا ی کنمیاومدنش احساس م با

 دونستم... ینم ادیکه قدرشو ز یکس

 فرستاد هوا و گفت:  گارویس دود

 ؟یکردیامرار معاش م ی، چجور یکردیم یسه سال و کجا زندگ نیا -

 قشنگم و گفتم:  نیزدمو نگاهمو دوختم به وسعت زم لبخند

 ه؟یمال ک نیزم نیا یدونیتو م -

 کردو گفت: نیبه زم ینگاه

 نه -

 متانت گفتم:  با

 ماله منه! -
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 نگاهم کرد ، ادامه دادم : متعجب

وم دو نجای، تونستم ا یچند وقت من به لطف خان آقا ، برادر مراد عل نی، تو ا دهیبهم ارث رس مرادیاز پدربزرگم عل -

 خاک عالقه مند بشم! نیو به ا ارمیب

 گفت:  دویکش یقیعم نفس

 ...یکرد دای؛ خانواده مادرتو پ نطوریکه ا -

 اره تکون دادم یبه معن سرمو

 : گفت

 خان آقا هنوز زندست؟ -

 

 گفتم : دمویکش یصدا دار نفس

 هینیمرده نازن یلیسال عمر با عزت بهش بده ، خ ۱۰۰خدا  دوارمیاره ، ام -

 کام گرفت . گارشیپوزخند زدو از س هی

 تو ذهنم جرقه زد یسوال اساس هی عیسر

 نگاهش کردم و گفتم : یرچشمیز

 مرادیروستا کشوند ؛ چون خان آقا چشم براهه وارث اموال عل نی، دست سرنوشت منو به ا دیشا دیدونیم -

 مادرمم  هیشب کممی گفتی، م دیمنو د یخوشحال شد وقت یلیبود....خ

 گفت : اوشیس

 یمادرت هی، تو شب گهیراست م -

 دادم : ادامه
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زدم و گفتم ( خان آقا منتظر نوه  ایمنتظر نگاهم کرد ، دل به در اوشی، خان آقا ) مکث کردم  ، س یدونیم یاره ؛ ول -

 بود مرادینبود....اون منتظر پسر عل مرادیعل

 شوکه شد ! اوشیس

 شد رهیبرگردوند ، به روبه رو خ سرشو

 نزد... یساکت موندم ، حرف هرچقدر

 کرد یداشت کالفم م سکوتش

 : گفتم

 از من بزرگتر باشه یچند سال دیسر مهرزاد اومده..... اون با ییکه چه بال یدونیتو حتما م -

 گفتم :  مینزد ، مال یحرف

 مهرزاد االن کجاست؟ اوش؟؟یاومد س ییسره مهرزاد چه بال -

 

 انمهریار نیلیآ -تهران یبا گود

 پوزخند گفت: با

 مهرزاد االن کجاست!؟ یبدون خوادیدلت م -

 گفتم : قاطع

 بدونم خوامیاره م -

 گفت : شخندین با

 کنهی، با پول کامران داره عشق و حال م یبهشت یایمهرزاد ، االن تو استانبول کنار حور -

 امکان نداره نی....نه ا( دمیاز جام بلند شدم) بلند شدن که چه عرض کنم ، پر عیسر
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 بیشدم بودم عج شوکه

 اومد یدر نم نفسم

 خندش گرفته بود اوشیس

 : گفتم

 ؟یکنیم یشوخ -

 ابروشو داد باال و گفت:  یتا هی

 گمیم یجد میلینه خ -

 بهت گفتم: با

 .....همون مهرزاده ؟؟؟لی.....سهلی.....سهیعنی -

 گفت: لکسیر یلیخ

 اره -

 تو بهت بودم ، گفتم: هنوز

 منه؟؟؟؟؟ ییدا لیسه یعنی -

 جاش بلند شدو گفت : از

 . یکردیازدواج م تیی، وگرنه تو با دا چوندتیو پ هیرفت ترک لیاره ، و بازم شکر که سه -

 

 نگفتم ؛ مگه ممکنه؟؟؟؟ یزیچ

 همون مهرزاده لیمنه؟؟؟ سه ییدا لیسه یعنی
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 ادامه داد : اوشیس

نوه  هیپدرم  ینداشت ؛ از طرف رهیکه زن بگ نویحوصله ا گهیزن کامران مرد ؛ کامرانم د یاون ساال وقت ادمهی -

 مادرتو به عقد من در آورد ، مهرزادم داد به کامران ، تا اون بزرگش کنه! نی....واسه همخواستیم

 

 بهت دستمو گذاشتم رو سرم . با

 نقطه نامعلوم نگاه کردو گفت : یبا اخم به  اوشیس

  نیباهم ازدواج کن نیخوایکه م دیداد ری، گ دیکه دوتاتون بزرگ شد میوقت -

 پوزخند زد هی

 دور نموند اوشیکه از نگاه س دیقطره اشک لجوج از چشمم چک هینزدم ،  یحرف

 سمتمو بغلم کردو گفت:  اومد

برداشت و به چشمام نگاه کردو  نشیفراموشش کن) سرمو از رو س گهی؛ توام د فتادین یاتفاق نیخوشحالم که همچ -

 ؟یدار یهنوز بهش احساس نکنهنمیگفت( بب

 زدم و گفتم :  لبخند

 فقط به تو احساس دارم... یلحظه از زندگ نیتو ا -

 

 یعوض یدختره  -

 

 سمت صدا . میبرگشت مویبا تعجب از هم جدا شد اوشیس منو

 بود سکته ناقص کنم کینزد دمیکه د یزیچ با
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 بودن روبه رومون سادهیوا گهیقرمز و چند تا مرد د یبا چشما عماد

 اون زنا از جمله مژگان هم جمع شده بودن همه

 عمادو خبر کرده... شیخوده عوض دمی، فهم دمیبه چشماش نگاه کردم و پوزخندشو د یوقت

 گفت : تیبا عصبان اوشیس

 مردک؟ یدیفحش م یبه ک ی؟! تو دار نجایچه خبره ا -

 : دیغر عماد

 یخفشو عوض گهیتو د -

 شدیشر به پا م داشت

 رفتم وسطشونو  رو به عماد گفتم : عیسر

 . ستین یکنی؛ باورکن ماجرا اونجور که تو فکر م دمیم حیواست توض ویاروم باش ، عماد چته؟؟؟ بزار االن همه چ -

 

 گفت : یپوزخند عصب با

 ی؛ منه احمقو بگو که به تو  یبود یاون پسره عوضکه تو ب*غل  دمیخودم با چشمام د ؟؟؟یبد حیتوض ویچ گهید -

 دل بستم ییهرجا

 

 . اوشی؛ همشون حمله ور شدن سمت س گهیسمت د هیمنو پرت کرد  بعد

 پاشن نیکمکم کنن تا از رو زم ومدنیاز زنا ن چکدومیه

 وحشتناک درد گرفته بود پام

 رفتیم یاهیس چشمام
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 تک و تنها اوشیبودن رو سر س ختهیهمشون ر ایلعنت اون

 کردینم یتوجه یاما کس دمیکشیم غیج هیگر با

 کردم بلند شم یسع

 حرفا بود نیاز ا ادتریز یلی، اما تعدادشون خ شدیم فشونیحر شیکم و ب اوشیس

 

 مقاومت کرد ، اما بالخره از پا افتاد تونستیتا م اوشیس

 زننشیدارن م یکه همگ دمید یوقت

 وردیدلم طاقت ن گهید

 دمیپرستی، که من غرورشو م زدنیرو م یردداشتن م اونا

 استوارشو بزنن... یدختر بابا ی یحق نداشتن جلو اونا

 بود بلند شدمو رفتم سمتشون یهرجور

 زدم :  غیته دل ج از

 بابااااااااااااااااااااااااا -

 

 نفس افتادم از

 شده بود یهام طوفان هیگر

 از زدنش دنیکه دست کش دمید

 میمرد زندگ نیزتریجون و غرق در خون عز یپس زدم و رفتم سمت جسم ب همشونو

 و بهت خونو از رو صورتش پاک کردمو گفتم : هیگر با
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همه  نیاومده ها....توروخدا نگو بعد ا نتینازن نی! بب نیچشماتو وا کن ؛ منو بب ییجونم؟؟ بابا یییییبابا ؟؟؟یییبابا-

من غلط کردم ؛ غلط کردم که فرار کردم ؛ غلط کردم  یییداد زدم ( باباااا هیبا گر)  یتو قرار تنهام بزار ندفعهیمدت ا

 اااای.....کنارم بموناااایاریسرم در ن شویتالف دااااا.....توروخ یییکه تنهات گذاشتم باباا

 

 با خشم گفت:  عماد

 ؟؟؟؟یبمال ریسرمو ش یتونیچون من تو دهات بزرگ شدم م یمسخره رو ... تو فکرد هیباز نیتموم کن ا -

 از مردا با خشم گفت : یکی

 خان آقا  شیپ مشیبریدعوا نداره ؛ م گهید نیدِ هَ...بس کن عماد ا -

 از مردا نشست کنارمو با بهت گفت:  گهید یکی

 خان آقا دوا درمونش کنه تا از دست نرفته شیپ مشیببر نیزود باش -

 تو بلندش کردن .گرف اشویس ییجا یاومد  یموافقت کردنو هرک همه

 سمت خونه خان آقا میرفتیبا عجله م همه

 شدی، دلم کباب م فتادیم اوشیراه هربار که نگاهم به س تو

 به خونه خان آقا . میدیرس بالخره

 داد زدم : هیگر با

 ....خان آقاااااااااارهیکمک ، بابام داره از دست م ایخان آقا توروخدا ب -

 

 رونیازش اومد ب مهیباز شدو سراس عیاتاق خان اقا سر دره

 نگاه کردو گفت: اوشیشده به س شوکه
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 شدهههه؟یچ -

 ، گفتم: دادیامون نم هیگر

 رهیمیاالن م نیایاقا توروخدا ب خان

 اقا گفت : خان

 تو نششششیاریب -

 !نیگوشه خوابوندش رو زم هیکول کردن و بردنش تو اتاق خان اقا  اوشویس دوباره

 رونیاز اتاق رفتن ب همه

  اوشیکردن س نهیدکترا معا نیاقا شروع کرد ع خان

 :گفت

کنم  یتا من زخماشو ضدعفون اریلباسشو در ب ایب نی....نازنهوشهی؛ االنم ب دهیخداروشکر سرش نشکسته ، ضرب د-

 بجنب دختر االااای)من خشکم زده بود ( 

 

 و شلوارشو در اوردم راهنیبه خودم اومدمو پ عیسر

 و گفت که لباساشو بشورم رونیخان اقا منو بزور از اتاق فرستاد ب بعد

 

 صدا زدم : هیگر با

 رررررایسم -

 گفت : شمویاومد پ مهیسراس

 دلم ؟ زیجونم عز -
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 و تو دستام چنگ زدم و گفتم : اوشیلباس س سفت

 بشورم نارویتا ا اریب ندهیتشت و شو هی -

 به دستام کردو گفت : ینگاه

 بِدتش من ستیخوش ن تو حالت -

 گوشه . هیخدا خواسته دادم بهشو تو بالکن کز کردم  از

 بود سرم اومد؟ ییچه بال گهید نیا

 فتاد؟؟یاتفاق م نیا دیمدت چرا با نهمهیا بعد

 گرفت شیافتادم ، دلم آت زدنشیکه م ییصحنه ا ادهی یوقت

 از پله ها اومد باال عماد

 پاک کرد ؛ ترحم بار نگاهم کرد شویشونیپ عرق

 نفرت نگاهمو ازش گرفتم ! با

 گوشه ینشست  رفت

 گفت : اروم

 واقعا اون باباته؟؟ -

 لب چندتا سوره خوندم . ریز اوشیس یتاب واسه سالمت یندادم ، ب جوابشو

 موضوع بهم خورده بود نیهمه سر ا اعصاب

 ...هیمژگان مشخص بود که تو دلش عروس یچشما از

 مچ منو گرفته ! الشیبه خ حتما
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 زدم و نگاهمو ازش گرفتم . یپوزخند

 رونیساعت ، خان آقا اومد ب کی بعد

 سمتش ! میحمله ور شد مهیعماد سراس منو

 گفتم : مضطرب

 حالش چطوره؟ -

 بهم کردو با مکث گفت: ینگاه

 ....خودشم مسکن خورده ، غرق خواب شده دهیدردش خواب -

 : دیپرس عی، عماد سر دمیکش ییآسوده ا نفس

 ؟ هیخان آقا اون مرد ک -

 گفت : هیبه روبه رو نگاه کردو با طمان دویکش یاقا نفس خان

، پسر  اوشهی... اون ساشیبچگ نیهنوز داره ؛ درست ع شویبایرو نداره ؛ اما چهره جوان و ز یاون پاک گهیدرسته د -

 نی؛ پدر نازن دیجمش

 از نهاد عماد بلند شد!  آه

 گفت : عیسر

 همسن من باشههه  ، چطور ممکنه؟ خورهید اخه خان اقا ؛ اون بهش م -

 زدو گفت :  یلبخند

 بچه بود عماد جان یلیخ گرفتیزن م یوقت-

 تنه به عماد زدم و رفتم تو اتاق ، درم پشت سرم بستم هیپوزخند  با

 ، تلف شده بود! میتر برسونتا به دک اوشوی؛ دست خان اقا درد نکنه ، وگرنه س اوشیکنار س نشستمرفتم
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 رو نوازش کردم اوشیس یموهاآروم

 ...دمیشن دادیدادو ب یصدا رونیچقدر غرق در خاطراتمون شدم که از ب دونمینم

 وونی، رفتم لبه ا رونیاز اتاق اومدم ب اروم

 بود ! سادهیوا ریخان اقا  سر به ز یجمع شده بودن دور خان اقا ، مژگان روبه رو همه

 اقا بلند گفت : خان

تا  یهمرو خبر کرد یچرا رفت هی، بارش چ هی؛ از کجا اومده ؛ کارش چ هی، طرف ک هیبه چ یچ یدونیزن ، تو که نم -

 که ییروبه همه مردا) ؟یبود رسم مهمون نواز نیبنده خدا؟؟؟ بعد چند سال پا شده اومده تو روستا ، ا نیسر ا زنیبر

 سرش ؟؟؟ نیزیکه همه بر ؟؟؟یمردونگبود رسم  نیت ( او زدن ، از جمله عماد گف اوشیس

 از مردا گفت : یکیشرمنده بودن ،  همه

 !  ناموس عماد ناموس همه ماست مینداشت یخان اقا ، بخدا ما منظور -

 و صدا زدم : نییپله ها رفتم پا از

(  نییرو واگذار کردم به خدا ) مژگان شرمنده سرشو انداخت پا هیقض نیا یخان اقا ، ولشون کن ! من باعث و بان -

 کار مهم باهاتون دارم هی، من  نیایشما ب

 

 کردم سمت اتاق خودم شییخارج شد و اومد سمت من ، راهنما تیلب استغفرهلل گفت و از جمع ریاقا ز خان

 

 گوشه هی می، نشست میوارد اتاقم شد یوقت

 گفتمیم دی، دو دل بودم اما باخواستم بزنم  یکه م یحرف از

 اقا گفت : خان
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 دخترم؟ شدهیچ -

 ...گفتم : ایزدم به در دلمو

 من حاملم -

 ادیم ایو سالمت دن حیگفت : مبااارکه مبارکهه ؛ انشاهلل صح یاقا چشماش برق زد ؛ با خوشحال خان

 م! که من ازدواج کرد دونهینم یحت اوشیخان اقا س یلبخند گفتم: ممنون  ، ول با

 اقا به فکر فرو رفت... خان

 :گفتم

 د؟یبهوش اومد بهش بگ یشما وقت شهیبهش بگم ! م شهیمن روم نم -

 نگاهش کردم ملتمسانه

 کردو گفت:  یمکث

 دخترم ستیمن ن ی؛ اما عواقبش پا گمیمن م -

 گفتم: عیسر

 ممنون دیگیم نکهیهم -

 نگفت! یزیتکون دادو چ یاقا سر خان

.... 

 

 چقدر گذشت! دونمینم

 چشماشو باز کرد . اوشیشب بود که بالخره س  ۱۰ساعت  اما

 درد داشت اما حالش خوب بود کمیکه حالش بهتر بود ،  خداروشکر
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 ...دیخشک شده بود ، دادم بهش تا بپوشه اونم پوش لباساش

 استرس دستامو تو هم قفل کردم با

 !گفتیاقا االن تو اتاق بودو داشت موضوع رو بهش م خان

 عمرم انقدر استرس نداشتم تو

 نداره ؛ ترس تموم وجودمو گرفته بود... یکه واکنش خوب مطمئنم

 خودت کمکم کن! ایخدا

 رونیاومد ب اوشیدر اتاق با شدت باز شدو س هوی

 ازجا کنده شد ! قلبم

 در گوشمو نعره زد : دیمحکم کوب یکیگذاشت ، نه برداشت  نه

 گورستون و حاملت کنن؟؟؟؟؟؟؟؟ نیا یایکه ب یفرار کرد ؟؟؟یییییخواستیم نویهم -

 کردم هینگفتمو فقط گر یزیور صورتم سِر شد! چ یکردم  حس

 زد :  نعره

 عماد کدومتونه؟ -

 یعوض کشمتی: م دیغر اوشیخودشو نشون داد ، س ریسر به ز عماد

 حمله کنه سمتش که گرفتنشو نزاشتن! اومد

 

 زد : ادیقرمز شده فر اوشیس

 ؟یکنیم یال قبا به دختر من دست دراز ی یتو گهیکنم حرومزاده ، حاال د یاز صفحه روزگار محوت م -

 گرفت و گفت: اوشویس یاقا بازو خان
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 اروم باش مرد ، گفتم که اونا ازدواج کردن -

 اومد سمت من اوشیس

 به شماره افتاد نفسم

 خشم گفت:  با

 یازدواج کرد یبا اجازه ک -

 گفتم : هیگر با

 غلط کردم ، بخدا غلط کردم -

 گرفت و گفت:  دستمو

 میبر نجایاز ا دیاالن با نیهم -

 که عماد گفت : دیکش یمنو م داشت

  نشیببر دیتونیاما اون زنه منه ، شما نم -

 اومد بره سمتش که دوباره همه گرفتنش انهیوحش اوشیس

 داد زد : اوشیس

 زارمیبه دله ننه بابات م آرزوتو

 با خودش برد  دویمو کشاومد دست بعد

 بزنه! ینزاشت که عماد حرف گهیاقام د خان

 که گفتم : نشیسمت ماش میرفتیممیداشت

 برم خونه لباسامو عوض کنم دیمن با -

 به سرو لباسم کردو گفت : یو نگاه سادیوا
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 میریم نیبا ماش -

 

 خونه یجلو میدیرس عیبا ادرس دادنم سر مویشد نینزدم ، سوار ماش یحرف

 دمیتهرانمو پوش یلباسا قهیتو خونه و به مدت پنج دق دمییدو

 رونیبرداشتمو از خونه اومدم ب مویپشت کوله

 کردن شد یمشغول رانندگ یتا جاده اصل اوشیشدم و س نیماش سوار

 دمی، خان آقا رو د یبه قبرستون میدیرس یوقت

 :گفتم

 سادیکنار خان اقا وا قهیدق هیتوروخدا  -

  سادیو وازد یزیحرص ام نفس

 کردی، خان اقا نگران نگاهم م نییرو دادم پا شهیش

 لبخند گفتم: با

 ممنون خان اقا یبخاطر همه چ -

 گفت : ناراحت

 ؟یگردیبرنم گهید -

 قاطع گفت: نه اوشیس

 تو ذهنش هزارتا سواله... دونستمیآقا ناراحت تر شد ، م خان

 :گفتم
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اون حالش  دیو بهتون سر بزنه ! نگران نباش نجایا ادیب گمیحتما بهش م دمی، دوباره مهرزادو د یاگه روز دیشا -

 کنهیم یزندگ هیخوبه و االن ترک

 رو دادم باال شهیآقا متعجب شد ، لبخند زدمو ش خان

 میدور شد میمادر یاز روستا شهیگاز دادو واسه هم اوشیس

.. 

.. 

.. 

.. 

 

 ...نیماش شهیدادم به ش هیتک سرمو

 به تهران میکیشته اما نزدچقدر گذ دونمینم

 کرده بودم دایواسه روستا پ یبیعج ی؛ دلتنگ یاون لحظه از زندگ تو

 تو تهران و ندارم یواسه زندگ یکرده بودم ، انگار آمادگ عادت

 ریامروز بخ نکهیتهران ، خونمون ، اتاقم! از همه مهمتر ا گردمیباورتون نشه اما ته دلم خوشحالم! بالخره برم دیشا

 گذشت...

 به فرمون دیکوبیسره م هیو  خوردیحرص م یلیخ ریمس ینگاه کردم ، اوال اوشیس به

 که خوندمه... ییهمش بخاطر دعاها و سوره ها مییبود ، اگه االن زنده ا تینهایکه ب سرعتشم

 دونمیچهرش که آرومه ، باطنشو نم االن
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  میوارد تهران شد یوقت

 وطن منه  نجای؛ ا دمیآلودشو بلع یاعماق وجود هوا از

 متفاوت داخلش وجود داره... یها یرنگارنگ با زندگ یکه تا دلت بخواد آدما ییکه توش بزرگ شدم ، جا ییجا

 

 رو شکست و گفت : نمونیسکوت ب اوشیکردم که س ینگاه م ابونایبا شوق به خ داشتم

افتاده تو  ی...هر اتفاقستیاطالع بدم و اصال واسم نظرت مهم ن خوامیرو بهت بگم ؛ فقط م یموضوع هیخوام  یم -

 یایباهاش کنار ب دیبا

 نگاهش کردم و گفتم : متعجب

 ه؟یراجب چ -

 گفت: دویکش یقیعم نفس

 من با ترنم ازدواج کردم -

 بگم کمرم رگ به رگ شد دروغ نگفتم! کپ کرده نگاش کردم اگه

تهران از اون گذشته  رهیکرده؟ اون که گفت نم دایترنم و پ اوشیاصال مگه س... نه امکان نداره!  شهیباورم نم اصال

 پس؟ شدیمتنفر بود...چ اوشیترنم از س

 گفتم: قاطع

 امکان نداره -

 توجه به من شروع کرد به حرف زدن : یب

 یترنم و به خونمون باز یپا ی! از وقت گمیاما م یکنیم دایپ یحرف رو بزنم چه احساس نیا نکهیاز ا دونمینم -

 شناختمشیمعتاده که من م هیترنم ،  ی....برادر ناتنمیموضوع بگذر نیاون آدم سابق نشدم ! از ا گهی...من دیکرد
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بهم خبر داد و منم رفتم شهرستانشون ؛ به زور آوردمش  ریبا تاخ کمیترنم برگشت  ی، وقت کردیمدت واسم کار م هی

 شدم و... ی....منم عصبییجاتهران ؛ نم پس نداد که تو ک

 

 کرد سکوت

 دلهره گفتم : با

 باهاش؟؟؟ یکرد کاریچ یو شد یعصب -

 مکث کردو با اخم گفت: کمی

 مهی( به اجبار که نه....اما عقدش کردم ؛ و االن ما دو سال و نختیکه مجبور شدم فرداش عقدش کنم)قلبم ر یکار -

؛ من دلم  میدار یخوب یزندگ مویمدت بهم عادت کرد یاما بعد  میداشت ییا یجهنم ی، اون اوال زندگ میکه باهم

 کرد( ی) به چشمام نگاه کوتاه ن؟ینازن یفهمیم نویبهم بخوره ، ا میزندگ  خوادینم

 

 بغض گفتم: با

 ...چارهیبا ترنمه ب یکرد کاریتو چ -

 گفت:  دویکش یقینفس عم اوشیس

 میدار یخوب یکه االن زندگ نهیگذشت ؛ مهم ا گهیبود د یهرچ -

 اومدن و قصد بند اومدن نداشتن یم نییچون پشت سر هم اشکام پا شدیپاک کردم ؛ اما نم اشکامو

 

 گفتم:  هیگر با

 من و تو بود؟ ترنم یزندگ یکه بمونه....ترنم کجا یتو مجبورش کرد ؟یاریبالرو سرش ب نیا یتونست یتو چجور -

 با منو؟ یتاوان دوست خوره؟؟یم ویترنم داره چوب چ ؟؟؟یخراب کن شویزندگ یفقط دوست من بود! چطور تونست
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 حرص گفت: با

 به کیدوباره تحر خوادیباهم...دلم نم میرو دار یخوب یکنار اومده ، زندگ هیقض نیبوده تموم شده ؛ اون با ا یهرچ -

 ن؟؟ینازن یفهمی! میرفتنش کن

 

 ...طیشرا نیدور از باورم بود که ترنم کنار اومده باشه با ا به

 شدم! ختنینزدم و در سکوت مشغول اشک ر یحرف

 گفت: اوشیس

واسه ترنم ، اونم به آدرس  ینامه داد ؛ گفت از طرف توئه که فرستاد هیاومد تهران و بهم  دی، حم شیچند وقته پ -

 کردم داتیکارش . از رو آدرس نامت پ ی! منم بهش پول دادمو رفت پشیخونه نا پدر

 

 ...نطوریکه ا پس

 ادامه داد: اوشیس

 راست اومدم سمتت... هینامرو باز نکردم ، سپردم به ترنم و  -

 

 خودم جامو لو دادم! یخودم با دستا پس

 شدم. یکه افتاده م یحرفا متوجه اتفاقات نیاز ا عتریسر دیبهتر ، چون با البته

 کنم. دایاسترس پ خودم انقدر یبشه که واسه رفتن به خونه پدر یکردم روز یوقت فکر نم چیه

 که افتاده ؛ واقعا سخته... یبا ترنم بخاطر اتفاقات ییارویرو

 ...کنهیصدبار خودشو بخاطر رفاقت بامن سرزنش م یروز حتما
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 ...کنهیم نمینفر ی؛ کل کشهیم غیسمتمو موهامو با ج شهی! حتما حمله ور مهیواکنشش چ دونمینم

 د.ش دهیکش نجاهایمن به ا یکه زندگ شدیچ ایخدا

 .پارک کرد اطیرو تو ح نیماش اوشیس قهیدق ستیب بعد

 شدمو به خونه قشنگمون نگاه کردم. ادهیپ نیاز ماش یاشک یچشما با

 خاص خودشو داشت... یبود! حال هوا یهمون جور هنوزم

 بودم! طونیدختر پر جنب و جوش ش هی؛  کردمیم یزندگ نجایا یوقت

 ادیب شیبه سر زندگ خوادیم یچ دونهیزنه حامله که نم هی شدم؟یچ حاال

 کردم. ینم دایجرات رفتن و پ دمویترس یم اوشیرفتم ، کاش دوباره از س ینم کاش

 دل ببندم... ررضایتونستم به ام یشده! من م رید یلیکه االن خ افسوس

 بود! یداشته باشم! اون پسر خوب یخوب یتونستم زندگ یم

 .اشیواسه همه مهربون دیپر کش دلم

 تو دلم نشست. یافکار چهره عماد تو ذهنم نقش بست ؛ تلخ نیا با

 من عاشق عمادم ؛ دوستش دارم! من حاملم و بچه عماد تو شکممه یول

 اد؟یم مونیبه سره زندگ یچ

 

 گفت:  سادویکنارم وا اوشیس

 داخل میبر ایب -

 خودت... دیبه ام ایتکون دادم ، آب دهنمو قورت دادم. خدا یسر

 م پشتش راه افتادمجلو رفت من اوشیس



 تهراندبای گو

 
471 

 

 در سالن رو باز کرد... اوشیباال و س میرفت وونیا یپله ها از

 شد. یتو رگام داشت منجمد م خون

 میسادیتو و وسط سالن وا میرفت گهید باهم

 نبود! یکس

 صدا زد: اوشیس

 ؟؟ییترنم؟؟)بلندتر گفت(ترنم کجا -

 و گفت: رونیسمت اتاق و بالفاصله اومد ب رفت

 ستین -

 :گفتم

 باالست یاز اتاقا یکیتو  دیشا -

 در آورد و گفت: شویگوش

 بمون! نجایدنبالش ، تو هم رمی....من مرهیباال نم ادینه ، اون ز -

شدو به سرعت از خونه خارج  نشی؛ رفتم کنار پنجره و پرده رو کنار دادم ، سوار ماش رونیاز خونه رفت ب عیسر بعد

 شد.

 ! خدایهع

 ت خونه انداختمرو به سم برگشتمو

 ؛ چقدر خاطره ها زنده شد برام... دمانشیبود چ میمثل قد هنوزم

 .یو رفته مرخص ضهیافتاد به آشپزخونه ، پس نصرت خانم کو؟ حتما باز شوهرش مر نگاهم
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 از پشت چشماشو گرفتمو گفتم : یواشکی] 

 م؟؟؟یمن ک یاگه گفت ینص -

 خنده گفت: با

 [ م؟؟؟؟؟یخونه دار نیمگه ما چندتا زلزله تو ا -

 

 نشست رو لبم... یخاطرات گذشته لبخند کمرنگ یآور ادی از

 ازشون رو ندارم. دنییتوان دو میقد نیع گهیسمت پله هاو آروم ازشون باال رفتم ؛ د رفتم

 

 و در باز شد... نییدرو اوردم پا یفلز رهیاتاقم ، آروم دستگ یجلو دمیرس یوقت

 زدن! یلیخاطرات به من س از یزیباز شدو موج غم انگ در

 .شدمو درو پشت سر خودم بستم وارد

 اتاق نشده... نیوارد ا یخاک خورده بود ؛ انگار سالهاست که کس یچ همه

 اتاقم از رفتنم گِله داشتن! یالی؛ تموم وسا دمیشنیاعتراض و م یصدا

 .ثابت موند نهیسُر خورد و رو آ یرو همه چ نگاهم

 

 سایوا سای] ترنم: وا

 شده؟؟ی: باز چگفتم

 تهران ( یبزرگ نوشت ) گود با کیو با ماژ نهیسمت آ رفت

 پاکش نکنه [ ی، کس میگردیکه برم یگفتم : کاش تا وقت باخنده
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 اتاقم مونده بود... نهیتهران هم هنوز رو آ یاون کلمه گودبا ینشست رو لبم ؛ حت ینیغمگ لبخند

 ترک خورده بود... نهیآ منتها

 افتاد همون گوشه اتاق... قایو پرت کرد ، دق کیترنم ماژ یوقت ادمهی قایدق

 بود! نیهمونجا رو زم هنوزم

 ؟؟؟یانقدر ازم متنفر بود یعنی،  یومدین نجایوقت ا چیه ترنم

 ؟؟یبه اتاقم نزد یهم  سر کباری یو حت یکرد یزندگ نجایبه سه سال ا کینزد

 

 !میدور شد گهیکه انقدر از همد یداد یمارو باز یروزگار....چجور یهع

 داد یخاص ی، خاک به دستم رنگ دمیبه روش کش ی.... دستانویکنار پ رفتم

 ترش پخش شد تو هوا . شیکردم ب فوتش

 ...یبود انویتو که عاشق پ ترنم

 !یسمتشم نرفت یکه حت شدیچ

 ...دمیکش یقیدر بالکن باز کردم ؛ نفس عم رفتم

 ...یرفت نمی؛ واسه هم گردمیدارم بر م یدیمطمئنم که تو فهم من

 

 [ اوشی] س

 سه بوق جواب داد: بعد

 بله آقا -
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 خشم گفتم: با

 ترنم کجاست؟؟؟؟؟ ؟؟یهست یمعلوم هست تو کدوم گور -

 تته پته گفت: با

 ...دهی، ترنم خانوم صبح امروز رفتن خونه احسان و سپ دیبهتون زنگ زدم در دسترس نبود یآقا بخدا هرچ -

 :گفتم

 باشه برو بدرک -

 خاموشه... شیهنوزم گوش یقطع کردم و زنگ زدم به ترنم ؛ لعنت ویگوش

 دور برگردون دور زدم سمت خونه احسان... نیگذاشتم رو پدال گازو تو اول پامو

 

 خاموشه! شیچرا گوش دونمیراحت شده ؛ فقط نم کمی المیخ حاال

 ؟م؟؟یبرگشت نینداره که منو نازن یتیواسش اهم یعنی

 تهران... یرفته که ممکنه امشب برس ادشی؛ اون فقط  اوشینه آروم باش س 

 .ادیب شیواسش پ یممکن بود مشکل ییخوب شد که رفت خونه احسان ؛ تو اون خونه تنها چقدر

 رو زدم... فنیشدم و رفتم زنگ آ ادهیپ نیخونه احسان ، از ماش یجلو دمیساعت رس میبعد ن 

 جواب داد: دهیسپ

 ه؟یک -

 متانت گفتم: با

 نجاست؟یخانم ؛ ترنم ا دهیسالم سپ -

 گفت: عیسر دهیسپ
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 میدر خدمت باش ییچا هیباال  نیاریب فی، تشر نجاستی...آره ااوشیسالم آقا س اِ

 :گفتم

 نییپا ادیب دیبه ترنم بگ دیلطف کن شهی؛ اگه م شمینه ممنون مزاحم نم -

 :دهیسپ

 نییپا ادیب گمی؛ چشم چشم االن م دیمراحم -

 

 انمهریآر نیلیآ -تهران  یبا گود

 بعد در آپارتمان باز شد. قهیدق پنج

 .شمیمهربون م ییجورای ادویلحنم از حالت خشن در م نمشیبیم ی، وقت ستیخودم ن دست

 :گفتم

 زم؟یسالمت کو عز -

 گفت: دویکش یقیعم نفس

 ن؟؟یسالم ؛ بالخره برگشت-

 دادم: جواب

  میبر ایآره ب -

 برگشت؟ نمیتو چشمام نگاه کردو گفت: نازن سرد

 آره ؛ خونه منتظرته -

 :دیپرس دوباره

 ؟یبهش در مورد ازدواجمون گفت -
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 تکون دادم یسر

 بود؟ ی: واکنشش چگفت

 گفتم: کالفه

 یشیخودت متوجه م میبر ایب -

 .دیکه نزاشت و دستشو عقب کش رمیدستشو بگ اومدم

 

 ابروم رفت باال. یتا هی ناخودآگاه

 :گفتم

 ه؟یکار چ نیا یمعن -

 گفت: زنهیحرف م یداره با ک ستیکه انگار واسش مهم ن یلحن با

 رو بهت بگم یموضوع هی دی، با نگیتو پارک میبر ایب -

 حرف دنبالش راه افتادم. یمنم ب نگیراه افتاد سمت پارک بعد

 ...سادمی، منم متقابال رو به روش وا سادیوا یینقره ا یایزانت هی یجلو نگیپارک تو

 به کمر گفتم: دست

 شنوم؟ یخب م -

 انداخت ؛ بالخره شهامتش رو به دست  آورد و گستاخانه زل زد به چشمامو گفت: نییپا سرشو

 میاز هم جدا ش دیبا -

 ...دمیکش یقیبهش بزنم ؛ خودمو کنترل کردم و نفس عم یلیس هیتر بشه و بخوام  ظیاخم ابروهام غل نکهیا قبل

 زدم و گفتم: یمیمال لبخند
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 زم؟یافتاده عز یباز چه اتفاق یبگ شهیم -

 کرد. یکردو پرو تر برخورد م یکردم آرامش خودمو حفظ کنم ، ترنم سوء استفاده م یم یمن سع یهرچ

 

 :گفت

 رفتن من...واسه  هیبرگشته فرصت خوب نیکنم! خصوصا حاال که نازن یباهات زندگ خوادیدلم نم گهیچون د -

 نگاهش کردمو گفتم: قیعم

 ؟یبر یخوا یبرگشته م نیچرا حاالکه نازن -

 گفت: لکسیر

 نینازن ایمنه  یجا ایکه گفتم ، اون خونه  نیهم -

 راهشو بکشه بره که دستشو سفت گرفتمو گفتم:  اومد

 نمیبب سایوا-

 برد باال و گفت: صداشو

 ؟؟؟یخوایم یچ گهید -

 محکم زدم بهش... یلیس هیتونستم اعصابمو کنترل کنم !  ینم گهید نه

 گذاشت سمت چپ صورتش ؛فقط نگاهم کرد دستشو

 گفتم: یعصب

جا  چیه چکدومتونیدختر منه ، ه نمی؛ نازن یزنه من گهی؛ حاال د یبود که هنوز زنم نشده بود یحرفا واسه وقت نیا -

 ؟؟؟؟یدیفهم دیرینم

 !دهیترس داد که ینشون م دشیرنگ پر چهره
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 ...هه چه غلطا !طالق

 بازش کرد! گهید یکی، اومدم درو باز کنم که زودتر از من  بردمشیدنبال خودم داشتم م دمویکش دستشو

 شد. انیمتعجب احسان تو چهارچوب در نما افهیق

 نکنه! یانداختمو دست ترنمو دوستانه تر گرفتم تا احسان شک ریسرمو ز کالفه

 گفت: احسان

 سالم بچها -

 گفتم:  نیلحن مت با

 یسالم احسان ؛ خسته نباش -

 !رونیب دیدستم شُل شده ؛ دستشو کش دیترنم که د نیح نیهم تو

 گفت: هوی

 گردمیبر نم یبه اون خونه کوفت گهی؛ من د اوشیبرو س نجایاز ا -

 فشنگ ازشون باال رفت... نیسمت پله ها و ع دییدو عیگفتم سر نویا

 سوال تو ذهنش نقش بسته! ایدن هیمو احسان که من موند حاال

 !رونیبپرسه از کنارش رد شدمو از ساختمون رفتم ب یزیچ نکهیا قبل

 کردم... یاعصاب خورد تا خونه رانندگ با

 

 [ نی] نازن

 هفته بعد دو
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 حاضره! خداروشکر یهمه چ خب

 گرفتم! شیرو در پ اوشیدستمو شستم بعدش راهه اتاق س رفتم

 در باز بود یال

 دوتا تقه به در زدم که گفت: اروم

 تو ایب -

 خفه شم! گاریس یبود از بو کیدرو باز کردم ؛ نزد یوقت

 !دیکش یم گاریبود رو تخت و زرت زرت س دهیمعمول درازکش طبق

 زده... نشیبفهمم که بازم ترنم دست رد به س تونمیناراحتش م افهیق از

 !دستیهرروز دم خونه احسان و سپکه  شهیم ییهفته ا کی کینزد االن

 گفتم : می، مال میبگذر

 شام حاضره  -

 کنار تختش ، خاموش کرد! یگاریتو جا س گارشویبهم کردو س ینگاه مین

 شام! زیاز اتاق خارج شدمو رفتم نشستم سر م منم

 ...زیرمق اومد نشست سر م یب یلیبعد خ قهیدق ۳

 وزن کم کرده بود! کمی دیدونیم

 کردن . یکرد با  غذاش باز شروع

 نگاهمو حس کرد ، چون سرشو آورد باال و نگاهم کرد! ینیسنگ

 هوا گفت: یزدو ب یجون یب لبخند

 دوستت دارم؟؟ یلیکه من خ یدونستیتو م -
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 شدم از حرفش! شوکه

 !کنهیپروا محبت م یداد حاال بهم ب ینم لمیجز اخم تحو یزیمغرور که چ اوشیس اون

 باز شد!   تا بناگوش شمین

 گفت: مهربون

 شمی! اونوقته که خفه میرهام کن ییو منو تو تنها ی؛ نر یمونیتو مثل نفسم م -

 

 نشست تو گلوم ؛ گفتم: بغض

 رمیمن از کنارت نم ادیب نیآسمونم زم گهیمن فدات بشم ؛ د یاله -

 

 ، رفت سمت در سالنو ازش خارج شد! رونیزدو از جاش بلند شد ، از آشپزخونه رفت ب لبخند

 گاو گرسنم بود! حمله کردم سمت غذاها... هی نیمن چون حاملم ع راستش

 !گهیبود اما خب گشنمم بود د اوشیس ریفکرم درگ درسته

 ...یهستن تو زندگ ییآدما هی دیدون یم

 !نتشونیاستوارو مغرور بب شهیآدم دوست داره هم که

 ...شهیهم

 بره. نیاز ب دیوقت نبا چیدارن که ه یبهت خاصاُ هیآدما  نجوریا

 من با رفتنم ؛ ترنم با رفتنش... و

 !میرو ازش گرفت اوشیاُبهت س دوتامون

 اشتباه محض بود!  آره قبول هیرفتنم  گمیاوقات با خودم م یگاه
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 سرنوشت من بود... نیا اما

 رو بسازم! میبرم و با عماد آشناشم ؛ برم و زندگ که

 کردن. یباهم ازدواج م اوشیتا ترنم و س رفتمیمن م دیبا دیشا

 ...رهیهمش تقد نایا

گمو رن یی؛ شِنل قهوه ا ی، از رو چوب لباس رونیشدم از جام بلند شدم و از آشپزخونه اومدم ب ریس یحساب نکهیا بعد

 .دمیبرداشتمو پوش

 رفتم سمت در و از خونه خارج شدم. بعد

 .دیکش یم گاریشت سبودو دا سادهیوا وونیتو ا اوشیس

 کنه! یداره نابودش م یلعنت گاریس نیا

 

 و قدم زنان رفتم کنارش، متوجه حضورم شد! آروم

 تو آسمونه امشبه... یماهه قشنگ چه

 !دیسف گردو

 ...میداشت ینسبتا خوب یما که زندگ د؟یرس نجایکه اوضاع به ا شدیرو شکست و گفت: چ نمونیسکوت ب اوشیس

 عوض نشده که یزیمثل قبله ؛ چ یزدم و گفتم: هنوزم همه چ یآروم لبخند

 عوض نشده؟! یزیشد تو چشمام و گفت: چ رهیبه شکمم کرد ، بعد خ ینگاه مین

 ! یتلخ بود همه چ یلی؛ با خجالت گفتم: اون شب... خ دمیبه شکمم کش یانداختم و دست نییآروم پا سرمو

 .فرستاد هوا و منتظر نگاهم کرد گارشویس دود

 شدم و گفتم : رهیآسمون خ به
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 لین سهشد همو یکرد ؛ باورم نم رییبا خودم ، رفتارش تغ ارمیرفته عابر بانک تورو ب ادمیگفتم که  لیبه سه یوقت -

 یشناختمش... اون شب ؛ بعد چند ساعت رانندگ ینم گهیکرده بود که د رییتغ یبه قدر هیچند ثان هیباشه! تو  یقبل

 و بعد میخورد ییراحت چا الیخونه! با خ ییچا هیسمت  می... منو ترنم رفتمیشد ادهیبغل ، پ میجا زد هیو  نیماش

 یو همه نقشه ها نیمو پرت کرد رو زم یکوله پشت هویسرش تو صندوقه...  لیسه میدی؛ د رونیب میاومد قهیدق یس

 وجااما اون تو  میالتماسش کرد هیررو پاک کردم ( منو ترنم با گ دیکه از چشمم چک یرو گفت... ) قطره اشک فشیکث

بده که مارو برد  رشیمامان ، خدا خ یخاست بره روستا یم یوانت هیمارو ول کردو رفت. از شانسمون  یرحم یب

؛ همون شب مادره ترنم فوت کردو فردا روزش  میدیروستا و شب تو امامزاده خواب میهمراه خودش! اون شب ما رفت

دختر  نیکردم! اون منو ع دایاون مجبور شد برگرده ؛ من تنها موندم تو روستا و خدا بهم کمک کرد که خان آقا رو پ

 هیگفتم ( عاشق شدم! عاشق  یم دیاما با دمیکش یکرد ؛ من تو اون مدت) خجالت م یپر غو ازم نگهدار یخودش ال

 نیی! ) سرمو انداختم پادیبخاطر من با همه جنگ یرو نشون کرده بودن واسش... ول یدختر هیم عماد ،  به اس یپسر

 ( من واقعا عاشقشم...گفتمو 

 

 تو دخالت کنم؟ یزندگ میتصم نیمن انقدر حق نداشتم که تو بزرگتر یعنی ؟؟یپوزخند گفت : عاشقش با

تم خواس ی، م یخواستم کنارم باش یکنم ، م هیتم تو بغلت گرخواس یعجز گفتم: باورکن ؛ تو اون لحظه فقط م با

 ...دمیترس یمن ازت م ؟؟یفهمیبابا ؛ م دمی، من ترس یکُش یدونستم که منو م یبرگردم تهران... اما م

به  بچه تو شکمت نیباورکنم ا ؟یباور کنم تو به خواسته خودت ازدواج کرد یعنیدستمو گرفت و نوازش کرد . گفت:  

 من حق اون پسره رو کف دستش نزارم؟؟؟ یخوا یم یعنی ست؟؟یاجبار ن

 یکه من تو عمرم دل بهش بستم... اونم واقع هیعجز گفتم : بابا من دوستش دارم! اون تنها کس با

 میتونی، م میو بفروش مرادیعل ینایلبخند زدو گفت: بنظرت اگه تموم زم هی هویتو چشمام بود!  رهیخ ینگران با

 م؟یبه کامران زدو جبران کن لیکه سه یخسارت

 خنده... ریز میزد ییحرفش دوتا نیا با

 خونه اومد! فنیآ یخنده هامون صدا ونیم

 وقت شب؟ نیتونه باشه ا یم یگفتم : ک متعجب
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 ! تو برو داخلایدست و پا چلفت نیپرت کردو گفت: البد بازم کارو خراب کردن ا گارشویس اوشیس

 

که پشت در  یفقط به اون شخص یحرف چیبازش کرد بدون ه ی، وقت اطیرفت سمت در ح اوشیتکون دادم ، س سرمو

 کرد! یبود نگاه م

 ترنم برگشته؟؟ ه؟یک یعنیتعجب کردم ،  منم

 تو اینگاهش کردم! با اخم گفت: ب یو به من نگاه کرد. سوال سادیکنار وا اوشیس

 دره... پشت یک نمیصبرانه نگاه کردم تا بب یب

 !نیشرمنده عماد ، فَکم افتاد زم افهیق دنید با

 بلند شده بود شاشیحالتش سوخت که نگو! ر نیا یاومد تو ؛ انقدر دلم برا ریشرمسارو سر به ز یلیخ

 اصال ستیداشت . معلومه حالش خوب ن ییا ختهیوضع بهم ر سرو

 

 ست؟؟یبس ن هشیتنب دمش؟؟یبخش یم دی، نبا دادمینشون م یچه واکنش دیبا دونمینم

 منتظر به عماد نگاه کرد. ظیبا اخم غل نهیدرو بست و دست به س اوشیس

 !!هیگر ریمن ، عماد زد ز یناباور نیع در

... کردم یکردم ، نفهم یعقل یکردم ، ب ی، بخدا غلط کردم بخدا بچگ اوشیگفت: آقا س هیو با گر نیرو زم نشست

بهم  ی؛ ول یمنو ببخش دیتا شا یسرم ، اومدم با جون دل کتکم بزن یاریدر ب شویتالف خوادیاومدم تا هرچقدر دلت م

ن از ! آخه منهیبب گهید یکی...مادره بچش کنار شویندگسخته که آدم زنشو...عشق ز یلیخ نی، ا اوشیحق بده آقا س

منو از زن و بچم  یبزن ، بزن ول اوشی! آقا سدیهست افهیشما انقدر جوون و خوش ق یوقت دادمیم صیتشخ دیکجا با

 نزن! نمیکنم ، توروخدا دست رد به س دایپ نجارویزدم تا ا یدور نکن... چند وقته به هر در
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 فهمم چقدر دلم براش تنگ شده بود. یگفت! دلم براش کباب شد ، تازه م هیحرفا رو با گر نیا همه

 

 !نهیبب تیخواست عمادو تو اون وضع ی، انگار دلش نم دیکوب یم نهیمحکم به س قلبم

 کرد. یداشت به عماد نگاه م نهی، همچنان دست به س اوشیسُر خورد رو س نگاهم

 ...هیواکنشش چ دونمی، نم سادیباال سر عماد وا رفت

 ...ستیتو دلم ن دل

 .رونیب دیدستشو مردونه و مهربون ، سمت عماد دراز کرد ، اشک از چشمام چک یوقت

 همه وجودم رها شده بود. انگار

 نگاه کرد ، بعد سفت دستشو گرفت و از جاش بلند شد. اوشیشکاشو پاک کردو متعجب به دست سا عماد

 ...اوشیس یجلو سادیوا ریبه ز سر

 باشه! میزندگ یصحنه ها نیاز بهتر یکیتونست  یصحنه م نیبود ، ا ومدهیهنوز اشکم بند ن من

کردم  یخواستم بکشمت ، چون فکر م ی... فقط مدمتیخوب عمادو بر انداز کردو گفت: اون لحظه اول که د اوشیس

 ی؛ تو بهم ثابت کرد یتو ناخاسته خودت رو به من ثابت کرد نمیبیحاال م ی! ولیتو بزور دختره منو عقد خودت کرد

 نیسخته که آدم زنش رو تو همچ یلیخ نیعماد ، ا دمی. حق رو به تو میهست نمیمراقب نازن یمرد واقع هی نیکه ع

 .دادیواکنش رو نشون م نیتو بود ا یکه جا ییا گهیو هر مرده د نهیبب یتیوضع

 

واقعا  کنه! شما دوتا دایپ شیمادر یبود که عشقش رو تو روستا نینازن ریتقد نیا دیشا یدونم ، ول ینم قایدق یدونیم

 نمینازن ایرو به من گفت( ب اوشیخوندم... ) س نینازن یتو و هم از چشما یاحساس رو هم از چشما نی، من ا دیعاشق

 شش؟؟یپ یایب یخوا ی،  همسرت اومده . نم

 سفت بغلش کردم. اوشیس شی؛ با دو رفتم پ دیترک بغضم
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 منو تو آغوشش جا داد. یمهربون با

 عماد شی؛ حاال برو پ گهیتو بغلش گفت: خب خوبه د هیگر قهیدق کی بعد

 اهینخد س یپ رمیزدو گفت: منم م چشمک

 و فقط لبخند زدم! دمیکش خجالت

 ازمون دور شد. اوشیتشکر کردو ، س یکل عماد

 سمت عماد و با عشق به چهره قشنگش نگاه کردم... دمیچرخ آروم

 ...دیبلع یانگار داشت با چشماش صورتم رو م اونم

..................................................................... 

 !میباهم اُخت شد یو ما سه تا حساب گذرهیم ییهفته ا هی حدودا

 شدن. قیباهم رف یلیکه خ اوشیس عمادو

لم پر نبودمو د یمن راض نکهی! با امیکن یزندگ نجایو ما ا رهیخونه تو تهران بگ هی دیشرط گذاشت که عماد با اوشیس

 میکن یتهران زندگ میایب خواستیدلش م شهیواسه روستا و خان آقا ؛ اما عماد با کله قبول کرد! عماد هم دیکش یم

 کردم! یمن موافقت نم یول

 تهران... ادیاز خداشه ب گهید حاال

 

 انداختم. میبه ساعت مچ یباز شدن در سالن اومد ، نگاه یصدا یوقت

 اومده. اوشیداد! پس س یشب و نشون م ۸

 رونیدم بکشه ، از آشپزخونه اومدم ب یقابلمه رو گذاشتم تا غذا حساب در

 یخسته و افسردش نگاه کردم و گفتم: سالاااام خسته نباش افهیبه ق ییخوش رو با
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 ومده؟یزدو گفت: سالم ؛ عماد ن یجون یدر آورد لبخند ب کتشو

 تهران گردهیرو از دستش گرفتم و گفتم: نه زنگ زد گفت فردا شب برم کتش

 تکون داد و گفت: حاله بچه چطوره؟ یسر

 از راهه دور بوسهیم اوششویجون سبابا ممیحساب ههههیلبخند گفتم: عال با

 زدو رفت سمت اتاقش. یلبخند

 ...رهیکردم به زور مجبور شده ترنم و بگ یاون اوال فکر م یدون یبه رفتنش نگاه کردم ؛ م دپرس

 واقعا عاشق ترنمه! اوشینه ؛ س نمیبیحاال م اما

 .ستیکه لبخنداش از ته دل ن فهممیم

 کنم ترنم برگرده... یکاریداد که  شنهادویپ نیماجرارو به عمادم گفتم اون ا نیواسش بکنم ؛ ا یکار هی دیبا

 

خواد  یم کنمیموند اما حاال حس م یم داری؛ اوال تا صبح ب دیغذاشو خوردو رفت گرفت خواب لیم یشب بازم ب اون

 !رونیب ادیخودشو غرق کار کنه که از فکر ترنم ب

 

 !دمیپوش رونمویب یپنج عصر روز بعد ؛ لباسا ساعت

 ...لهیتکم یبه خودم نگاه کردم ، خب همه چ نهیآ تو

 نه! ای یچونیرو بپ یمشک دیپرا یتونیم میهمه مدت بازم مثل قد نیبعد ا نمیچشمک به خودم زدمو گفتم : بب هی

 ...می، برو که رفت یاعلی

 .ابونیبه سر خ دمیرس یرو ادهیربع پ هی؛ بعد  رونیخونه زدم ب از

 بوق زد... یکیکردم که  یم یرو داشتم ط ابونیخ عرض
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 .یمشک دیپرا هیخودشه! بازم  دمید برگشتم

 خبر داده... اوشیتاحاال به س حتما

 .سادیدست تکون دادم ، خداروشکر وا یتاکس هی؛ واسه  سادمیوا

 انداختمو سوار شدم! دیبه پرا ینگاهمین

 اوشی، وگرنه س شدمیخالص م یمشک دیپرا نیاز شر ا دیتو خاطرم بود اما قبلش با دهیاز خونه سپ یآدرس گنگ هی

 ...خوندیدستمو م

 

 ود!برام تلخ ب کمی؛  میچونیرو بپ یمشک دیتا پرا میمشخص کرده بود لیکه تو گذشته با سه ییرایمس یآور ادی

 ...دمشیبخش که باهام کرد ؛ اما من ی! با اون کارمیباهم خاطره داشت لیمنو سه چقدر

 منه... ییدا لیداداشم دوست دارم. سه نیرو ع لیسه من

 میناخاسته منو به عشق زندگ لی! سهکنمیو عالقمو نسبت بهش حفظ م بخشمشیمهرزاده ؛ برادره مامانم! م اون

 رسوند.

 !نهیمامانم... خان آقا رو بب ی؛ برگرده روستا رانیو بهش بگم برگرده ا نمشیبتونم دوباره بب یروز کاش

 شد... یم کاش

 به مکان مورد نظرم دمیرس قهیبعد چند دق خالصه

 شدم ؛ پولش رو حساب کردم و رفت. ادهیپ نیماش از

 ...دمیکش یقیعم نفس

 وقتشه حاال

۱ 
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۲ 

۳ 

 بدووووووووو

 ...دمییجون تو تنم بود دو تا

 

ور دور برگردون د نیبره اول دیتا بخواد بهم برسه با یمشک دی؛ پرا یبغل ابونیرد شدم و رفتم خ دونیاز م  دموییدو

 ! خخخخکشهیطول م یساعت میحدود ن نیبزنه و ا

 گرفتم! شیرو در پ دهیخونه سپ ریگرفتمو مس یتاکس هی عیسر

 ...یقبلنات نی، نه خوشم اومد هنوزم ع نینازن ولیا

 خاموش کردم. ممیگوش

.......... 

 بودم نایا دهیآپارتمان سپ یساعت جلو میبعد ن حدودا

 ترنم انقدر برام سخت بشه. دنیروز ، د هیکردم  یوقت فکر نم چیاسترس دستام عرق کرده بود. ه از

 آپارتمان باز شد. کهیدر کوچ هویو بزنم که  فنیزنگ آ اومدم

 ! دستم رو هوا خشک شد.رونیبچه اومد ب هیترنم با  و

 ونم خشکش زدنگاهش بهم افتاد ، ا بالخره

 با ذوق گفتم: تررررررنم یاشکم کجا بود ؛ ول دونمینم

 میسمتشو سفت همه بغل کرد دمییدو

 یواقعااااا خودت ن؟؟؟یگفت: نازن متعجب
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 و پشت یپس ، تو که رفت شدیچ ؟؟؟یگردیبر م یمعرفت مگه نگفت یخودمم ؛ ب یاشک شوق گفتم: آره خواهر با

 یسرتم نگاه نکرد

 نشد... یازم جدا شد اشکاشو پاک کرد و گفت: نشد که بر گردم ناز ترنم

 

 ه؟یآقا پسره ک نیکرد کردمو گفتم: ا یکه با تعجب داشت مارو نگاه م یخوشگل یبه پسر کوچولو ینگاه

 ؛ قول داده بودم ببرمش پارک دهی... پسره سپلهیبا لبخند گفت: سه ترنم

 رو قلبم!نشست  یتلخ هیحرفش  نیچرا با ا دونمینم

 همه خاطرات گذشته مرور شد تو ذهنم نکهیبخاطره ا دیشا

 ؟؟یو انقدر زود بزرگ ش یایب ایبه دن یوقت کرد یخدا ؛ تو ک یرو زانوهامو با شوق گفتم: واااااا نشستم

 چهارسال گذشته ها کیگفت: زود؟؟ نزد ترنم

ه و هم کن یباز لیپارک ؛  که هم آقا سه می. بعد از جام بلند شدمو گفتم : پس بر دمیو بوس لیزدمو سه یتلخ لبخند

 میما حرف بزن

 !میشد کیپارک نزد هی یراه یسرشو تکون دادو سه نفر ترنم

 !یباز لیبا شوق رفت سمت وسا لیپارک و سه میدیرس یرو ادهیربع پ هی بعد

 ...مکتین یرو میترنمم نشست منو

 نطوریترنم نگاه کردم ؛ اونم هم یچشما به

 شد... ریاز گونم سراز اشک

 وونه؟؟؟ید یشدیگفت: چ یبا نگران ترنم
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چقدر  ادتهی ادته؟؟؟یترنم خاطره هامون از تو...  ی...دوراوشیاز س یاز تهران ؛ دور یبغض گفتم: سخت بود....دور با

که تا شب باهم کله تهرانو گشت  ییترنم؟ چه روزا ادتهی... دانشکده رو میدیخند یچقدر م میکرد یم یطونیش

! ختنیکرد واسه کِرم ر یسخت بود ! سرمون درد م نایا هاز هم ی!  دورشدیم ریاز شوق خنده اشکامون سراز مویزد

 ...میبود امونیباز وونهیهمه د هی هیپا میهم بود یهمه کارا هیپا

 افتاد. نمونیکوه فاصله ب هیاما  خوب بود ؛ یلیاشکشو پاک کردو گفت: اون روزا خ ترنم

 شدو گفتم:  دیشد میگر

غض ب هیمردم!  یم یمردم ترنم... داشتم از دلتنگ یم هیاز روستا ؛ داشتم از گر یرفت ویشد نیسوار اون ماش یوقت -

 دوباره پاره شد... دمتیاز اون روز تو گلوم موند و امروز که بعد چند سال د یبیعج

 داد! یبه حرفام گوش م هیبا گر ترنم

زدن ؛ همه از رفتنم  یلیهمه مدت برگشتم تهران ؛ تموم خاطرات خوشه گذشته به من س نیبعد ا یدادم : وقت ادامه

 جام ؛ به تهران ! به خاطرات قشنگمون... نیگِله داشتن، من متعلق به هم

 !ادیبند ب میگر کرد تا یاروم م یزمزمه ها میقد نیو دوباره ع دیسرمو تو آغوش کش ترنم

 سخت بود... یلیسخت بود ! خ اما

 

؛  دهیاحسان و سپ اوش،ی، س ررضاروی؛ ام میگفتم : با رفتنمون همه رو ناراحت کرد هی!  با گررونیآغوشش اومدم ب از

 .ینیبار مامانتو بب نیآخر یوقت نشد برا ی... حتاریکام

 کرد هیگر تونستیصورتش و تا م یاومد ؛ دستشو گرفت جلو یترنم بود که اشکاش بند نم حاال

بدون من تورو اندازه خواهره  ی... منو ببخش ترنم ولیمن سوخت یگفتم: منو ببخش ترنم ؛ تو به پا یشرمندگ با

 سخته اما تو به خاطره من دونمی.... منو ببخش ترنم مستین زیتو برام عز نیع ایتو دن چکسینداشتم دوست دارم ؛ ه

 تونمیوقت نم چیکشم ه یو من هنوز توش نفس م استیدن ای؛ تا دن یازدواج کن اوشیبا س یبود که مجبور شد

 یمن بهتر از هرکس نویاونم بخاطر من ؛ ا یمتنفر بود اوشیو جبران کنم! ترنم تو از س یرو که واسم کرد ییکارا

 قرمز شدش نگاهم کرد( یبازم بخاطر من... ) ترنم با چشما یزنش بش یاما مجبور شد دونمیم
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خرابه ،  یلیحالش خ اوشی؛ س یکه رفت یبشه... از اون روز نطوریبود که ا نیعجز ادامه دادم : اما ترنم سرنوشت ا با

 هچند هفت نیبود! باورکن تو ا داریکه چقدر افسردست ؛ هر شب بخاطرت تا صبح ب دونمیو م شناسمشیمن خوب م

ه ؛ بزور لب ب شهیداره نابود م اوشی... ترنم سدمید ماشنرفته... من عشق و تو چش نییآب خوش از گلوش پا هیاصال 

 ...شهیمغرور داره تلف م اوشیکه اون س نمیبیچشمام م ی! دارم جلوزنهیغذا م

 

 گم یم یم جددار نویواقعا عاشق توئه... ا اوشیشد اما االن حاضرم قسم بخورم که س یباور نم خودمم

 

 به چشمام نگاه کرد. یبا ناراحت ترنم

ارش کن یخوا یو نم یندار یاگه بهش احساس ینزار انقدر زجر بکشه ؛ ول یاگه تو ام عاشقش یگفتم: آج یبا مهربون 

 کوه مراقبتم نیمن برگشتمو ع گهی... دادیسمتت ب زارمینم گهی؛ بخدا قسم د یباش

 خورمیقسم م نیلبخند زدو گفت: من عاشق توام نازن ترنم

 یمخلصتم ابج یلیگفتم: منکه خ میقد نیع دمویخند

 ؟ ادتهی... ازدواج کنه اوشیس نکهیاومد از ا یچقدر بدت م دونمی؛ م قتمیگفت: من رف یناراحت هوی. دیخند ترنمم

 نکاراشیسر ا یخوردیحرص م شهیخودت هم

 

ولو  شبانه یایکه تو مهمون یرنگارنگو عوض یبره با دخترا اوشیمتنفر بودم که س نیا زدمو گفتم: من از یلبخند

 اون عاشق تو شده ، تو ام که یرو مخ باشه... ول تونستی، چقدر م کردیازدواج م ایمثل ثر یکیهستن! فکر کن مثال با 

 ی. حاال چنیمن یزندگ یآدما نیاز بهتر اوشیتو هم س مقسم بخورم. ه تی. من که حاضرم رو پاک یینایاز بهتر

 ؟یگیم

 

 !گمی... پس منم راستشو مینظرو دار نیگفت: اگه تو ا یزدو با شرمندگ یلبخند ترنم
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 نگاهش کردم منتظر

 ...اوشمی: من عاشق سگفت

 خنده. یزدمو با شوق بوس بارونش کردم ؛ حس کردم ترنمم بعد مدتهاست که از ته دل خوشحاله و م یلبخند

..... 

که تو روستا واسم اتفاق افتاد واسش گفتم! از  ییمطمئن شدم نشستم از تموم ماجراها اوشیاز بحث س یوقت خالصه

 ازدواجم... از حامله بودنم...

فتم گ یوقت یمن بزور حامله شدم! ول کردیناراحت شد اولش ؛ چون اونم فکر م اوشیس نیحاملم ع دیفهم یوقت ترنم

 فوقوالعاده خوش حال شد! مهیبچه از مرد زندگ نیعاشق شدمو ا

 

 تو رگ! میزد یمشت یبستن هی ییسه تا مویحرف زد یکل

 تهران ، منم گفتم خونه نره و آدرس پارک و بهش دادم دهیشب عماد گفت که رس میساعت هفت و ن خالصه

 ن!مورد نظرمو یشهرباز انیکنه!بعد باهم ب ریرو غافل گ اوشیاون طرفم قرار شد ترنم بره خونه و س از

 ...میو ترنم شد اوشیو منتظر س یسمت شهرباز میساعت عماد اومدو باهم رفت میرفتن و بعد ن لیترنمو سه خالصه

 

 ] ترنم [

 

 خونه خاموش بود! یدره سالن رو باز کردم ؛ تموم برقا یوقت

 ...سادمیوا نهیآ یو جلو اوشیرفتم تو اتاق س عیرفتم تو و تموم برقارو روشن کردم ، بعد سر عیسر
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 حاضر شده بودم اخه... یهول هولک یلیخوبه! خ افمیخداروشکر ق اوف

 تو سالن رفتم

 !ومدیمنتظرش موندم ن هرچقدر

 شدم! نیسررفت... پا شدم از پله ها رفتم باالو وارد اتاق نازن حوصلم

 لبخند به همه جا نگاه کردم با

 توجهمو جلب کرد... واریعکس رو د هی

با لبخند  اوشیبود ؛ سمت چپش س سادهیبا خنده وسط وا نیبود که نازن یجور ؛ عکسه مدلش کشینزد رفتم

 پسره خوش قدو باال و خوش چهره... هیبود... سمت راستش  سادهیوا

 دامادم! خخخخخ هیزی! خوب چنهیعماد ا پس

 نگاه کردم... انویاز رو عکس برداشتم و به پ نگاهمو

 خاطره دارم! انویپ نیمن با ا چقدر

 

 !سادمیرد شدم و دره بالکن و باز کردم و رفتم تو بالکن وا انویلبخند از کناره پ با

 ...هیخوب یهوا چه

 گذشت! ریبخ یشکرت که همه چ ایخدا

 ختم بشه؟ ینجوریماجرا ا نیکرد ا یفکرش رو م یک

 ...دیارز یاالنمون م یایدردناک بود ؛ اما به همه خوش دمیو شا بیپر فرازو نش کمی درسته

 و ما رستگار... یواسه همه چنان کن سرانجام کار ؛ که تو خشنود باش ایخدا

 شدم یدبستانمون بود! و من ساده ازش رد م یآخر کتاب فارس شهیشعر هم نیا
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 داره! یچه مفهوم مهم فهممیحاال م یول

 

 تو اتاق و درو بستم... دمیپر عیشد ، سر اطیداخل ح اوشیس نیباز شدو ماش اطیدره ح یوقت

 زد! خون تو رگام منجمد شده بود یتند تند م قلبم

 ترنم خُله؟  یکنیم ینجوریشوهرته!! چرا ا بابا

 خندم! یبهت م یها یها نمیشیاونوقت منم م یگیم یچ یفهمیم یخُلم؟ بزار خودت عاشق ش من

 دره سالن اومد. یصدا یوقت

 ...نییو بستمو از پله ها رفتم پا نیاتاق نازن دره

 خورد!  یداشت آب م اوشیس

 شکست! وانیکه فکر کنم ل یآب و گذاشت رو اُپن!  جور وانیل عیسر دنمید با

 ...نییپاپله اومدم نیاخر از

 سبزه متعجب گفت : ترنم؟؟؟؟ یباچشما

 ...سادیوا میقدم کیجلو اومد ؛ تو  عیسر

 می... کنارت بمونم زندگاستیدن ایلبخند گفتم: من برگشتم! تا دن با

 ستیتو کار ن یرفتن گهید یول یبزار بهت بگم! خوش اومد یدختر... ول یکرد ریلبخند خسته گفت: منو از جونم س با

 ؟؟؟؟یدی؛ فهم

 اَخمو ! یگفتم : بله اقا طونیلبخند ش با

 

 ...دیکش یاون اول منو در آغوش م شهیگذشته که هم برعکس
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 سالم کردم. دمیجد یگمن خودم رو محکم پرت کردم تو آغوشش و به زند یسر نیا

 

 تیَ مونم کنارت... درست مثل سا یم

 

 تینها یامروز تا هر روز ... تا اون ب از

 

 خاک پاتو... ی! جاچکسیه رهیگینم

 

 "خورم  یقسم م "عشق.....  نیا رهیمینم

 

 ...زنهیکه قلبم ؛ واست م یوقت تا

 

 تنه... نیا هی؛ تو  یکه جون  یوقت تا

 

 خوب...  یروزا تو

 

 بد... یروزا تو

 

 خورم ... یقسم م "باهاتم.......  شهیهم
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 خورم ... یقسم م "... دارید یلحظه  به

 

 ... خورمیقسم م "با تکرار...  دوباره

 

 ...خورمیقسم م " میکه بست یعهد به

 

 خورم.... یقسم م"....    میهستم ، به هست به

 انیپا

 

 تهران[ ی]گود با 

  

 ۱۳:۳۰ساعت  ۱۳۹۷مهر  ۱۲ پنجشنبه

 


