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 شهیبچه که بودم هم. حوض خاطره داشتم  نیفکر بودم که چقدر از ا نیتو ا. کردم  ینگاه م اطیوسط ح یحوض آب به

بود که هر  یتا ماه 9اون حوض  يتو ریبخ ادشی. کردن  یحوض دنبال هم م يتو يهایماه. خونه مامان جون بودم 

 يها یدمش خال خال يقرمز بود که رو کیکوچ یه ماهیمن  یماه. مامان جون بود  ياز نوه ها یکیکدام متعلق به 

ندا : گفت  یم یام علشد پسر خاله  یدعوام م اطیبا بچه ها تو ح یوقت. اسمش رو سنجد گذاشته بودم . بنفش داشت 

بود  نایمامان جون ا يهیاکرم خانم همسا. کردم  یم هیمن گر شهیآرم سنجد رو بخوره ها و هم یاکرم خانمو م يگربه 

کردم که چرا  یبا خودم فکر م شهیهم.دمیترس یگربه م نیاز ا یلیمن خ. رو پناه داده بود  اهیس. بزرگ و يگربه  هیهک

 زایچ نیا نیهمه وسواس تو د نیداره آخه از اکرم خانم با ا یرو تو خونه اش نگه م ختیر یبيگربه  نیاکرم خانم ا

!!!بود دیبع

؟ يحوض زل زد نیبه ا يستادیوا ایکمک  يندا مثال اومد: خاله ام منو به خودم آورد  يافکارم غرق بودم که صددا تو

؟ شهیم یحوض چ نیکنن ا يخونه رو بازساز نیاگه اکردم  یجون داشتم فکر م الیراستش ژ: زدم و گفتم  يلبخند

خونه داره خراب  نی؟ بابا ا يمامان جون کم بود تو هم اضافه شد. طرز تفکرت  نیتوام با ا: به بدنش داد و گفت  یتاب

تا رو سر مامان جون خراب شه ؟ میدست رو دست هم بذار ينکنه توقع دار. شهیم

...کاش گمکنه خاله من میخدا ن –و به دندون گرفتم  زبونم

رو  یخونه کلنگ کیيتو که تحمل بازساز. خوام عمران بخونم  یم یگیم یه يات چه جور هیروح نیموندم تو با ا من

؟ يبرج بساز هیو جاش  یخرابش کن يخوا یچه طور م يندار

...اوووووو خاله حاال کو تا من بخوام مهندس شم-

...تا بعد نیتو ماش میبذار میاریخرت و پرتا رو ب نیکمک کن ا ایده بنش ریحاال تا د. یبش شالهیا-

و گوشه . بردم  اطیمامان جون رو بلند کردم و تو ح ینییتز لیو وسا ینیچ يخونه شدم و کارتون ها یدنبال خاله راه به

.گذاشتم يا
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همه مخصوصا . کنه  ينه شو بازسازشده بود که خو یجون پس از دو ماه اصرار مداوم بچه ها و نوه هاش راض مامان

مامان . کمک اومده بودن  يبودن که برا ینفرات نیخاطر اول نیموضوع استقبال کرده بودن به هم نیاز ا الیمامان و خاله ژ

.اتاق اضافه داشتن که مامان جون اونجا ساکن بشه هیچون اونجا . هباش نایخاله م يمدت خونه  نیجون قرار بود تو ا

تا فرزند داشت سه دختر و دو پسر 5مامان جون کل  در

.دیفر ییساناز و الناز هم مال دا. بودن  دیسع ییدا يو نگار بچه ها بابک

.و رضا یعل: شه صاحب دو پسر بود  یهم که خاله بزرگم محسوب م نایخاله م. داشت  يدختر به اسم شاد هیالیژ خاله

سال از من کوچکتر  1فقط  يشاد نکهیتفاوت داشتم با ا یلیخ يته من با شادالب. يتک فرزند بودم درست مثل شاد منم

 ینم. نبودم  ينجوریمن ا یشد ول یداد و ناراحت م یعکس العمل نشون م یبا هر حرف. فوق العاده لوس بود  یبود ول

خونه مونده  يم اون روز شادخاطر نیباراورده بود به هم يرونازناز يشاد یلیخ الیخاطر بود که خاله ژ نیبه ا دیدونم شا

.روز بعدش امتحان داشتم اومده بودم کمک نکهیبود و من با ا

نگار و الناز که دانشجو بودن و به قول خودشون اصال وقت . کردن  یمسائل دخالت نم نیتو ا ادیهام ز ییدا يها بچه

.گرگان شده بود یاهساناز هم که ازدواج کرده بود و به خاطر کار همسرش ر. سرخاروندن نداشتن 

...کرد به قول مامان همون بهتر که کمک نکنه یم یساله بود و فقط کار خراب 16هم که  بابک

***

مامان جون  يآشپزخانه . و به داخل برگشتم . گذاشتم  نیرو از مامان گرفتم و کارتن ها رو داخل ماش نیماش چییسو

 زیبر يندا سه تا چا: خاله نشست ورو به من گفت  يپزخانه رو به روآش یچوب زیمامان پشت م. شده بود  یخال بایتقر

.میبخور اریب

تو کمد  تیسکوبیخورده ب هیگذاشتم  ینیو تو س ختمیگذاشته بودن ر یجاظرف يکه تو یچند تا استکان يها رو تو يچا

.گذاشتم و نشستم زیبود برداشتم و رو م
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خسته نباشی –خاله

...نیشما خسته نباش یمرس-

اومد کمک ؟؟ یاالن اگه پسر بود مگه م. الیها ژ نهیا شدختر خوبی –مامان

کارا افتاده  يکه همه  یعل. چقدر کمک احوالن  نیبب نایم يپسرا نیمثال هم. ستنیپسرا هم که همه بد ن مابابا سی –خاله

.از نجارو گچ کار و نقاش گرفته تا لوله کش و سنگ کار. گردنش 

.. .یگآره بچ-

بکنه ؟ یک يمامان جون نکنه برا يشه برا فهخوب وظی –من

؟ يمادر مرده دار یعل نیبا ا یدونم تو چه پدر کشتک من نمی –مامان

.اومد یازش خوشم نم یباهاش ندارم فقط از بچگ یمن مشکل-

فرشا و کمدها  نی؟ ا گهید نجایا انیقراره با رضا ب يعصر: گرفته بود رو به خاله گفت  دهیحرف مرا نشن ایکه گو مامان

.اکرم خانم يرو قراره بذارن تو انبار

ذره شده هیدلم براشون . انیآره عصر م: خاله

قربونشون برم من. دمشونیوقته ند یلآره خی –مامان

...يکرد نطوریکرده تو ا يتعر یکیمن باز از  نیبب: ترش کردم که مامان گفت  رو

...نگفتم يزیمن که چ-

تو  شهیهم. من بود  بانیپشت شهیاز نظرم هم. برادر نداشته بود  هیبرام مثل  شهیاون هم. رضا رو دوست داشتم  یبچگ از

دور و  گهید ادیخاطر ز نیگرفت وبه هم یخودشو م گهیقبول شده بود د یپزشک یاز وقت یمنو داشت ول يدعواها هوا

مدام دور و ور  یکینامزدش دوست نداشته باشه  دیشا دمید یخصوصا که نامزد هم داشت م. دمیپلک یبرش نم

!!!شوهرش بپلکه
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چیبه نظرم اون ه. داد  یکرد و منو حرص م یم تیمنو اذ یاز بچگ شهیاون هم. متنفر بودم  یاز عل یاز همون بچگ یول

.خوب رو نداشت يها یزگیاز و کی

 یم تیبهش اهم یلیکه من خ يزیچ( خوند ینرفته بود نماز نم يداشت و هنوز به سرباز پلمیساله بود د 25که  نیا با

.کرد یموضوع افتخار م نیسرش دوست دختر داشت و به ا يتمام موها يو به اندازه ) دادم 

 یو من م انیخواستن ب یخونه ما م نایهر وقت خاله ا. بودمش  دهیسال بود ند 1اومد که حدودا  یازش بدم م يقدر به

اومد  یاصال عارم م. رفتم  یخونه شون من نم میخواستبم بر یموندم و هر وقت ما م یهشونه خونه نمدونستم اون همرا

.کنم یرو فراموش نم کردبه من  یکه تو بچگ ییها تیوت اذ چیه. نمشیکه بب

.سر درد رو بهانه کردم و به خونه رفتم ادیخواد ب یکه او م دمیفهم یوقت لیدل نیروز هم به هم اون

. آبان بود  يروزها نیآخر. ساعت راه بود  میحدودا ن ادهیپ. نداشت  يادیز يمامان جون فاصله  يما با خونه  يهخون

.خونه شدم یو سبک بال راه دمیعطر نم بارون رو به مشامم کش

نگاهم به در خانه ما افتاد دمیکوچه که رس سر

 ابونیخ يکه چاله چوله ها نی؟ عوض ا هیم هدفشون چدون یمن نم. اه گندش بزنن دوباره پالکا رو عوض کردن -

کنن یبار پالکا رو عوض م هیيدرس کنن هفته ا

!74شیبود و سه هفته پ 22شیدو ماه پ. 6پالکمون شده بود  دمیخودمون رس يخونه  به

!جالبه

!!!خرابه. بعله دمیآسانسورو فشار دادم د یشاس. رو تو قفل انداختم و وارد آپارتمان شدم  دیکل

خوان اعصاب منو خرد کنن ؟ یدونم چرا امروز همه دست در دست هم دادن و م ینم-

 دیطول نکش ادیاحساس ز نیا یکردم ول دایپ یوارد خونه که شدم احساس خوب. کنم  یطبقه رو با پله ط 5شدم  مجبور

بود  دهیخر روزیکه مامان د ییها يبزبععععععععععله س دمید دمیبه سمت آشپزخانه دو. رو حس کردم  یسوختگ يبو
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و من پاك کرده بودم و شسته بودم و خرد کرده بودم رو سرخ کرده بود و گاز رو روشن گذاشته بود

خدااااااااااااااااااااااا اااااااا. من به باد رفت  يزحمت ها. ها سوخته بود  يهمه سبز ییییییییییییوا

و  رونیاز آشپزخانه اومدم ب دیطول کش یربع هیهی. فتادم به جون قابلمه ا میحرص گاز رو خاموش کردم و با س با

.لباسامو درآوردم رو تختم افتادم

که  ییتنها جا دنیرقص یانگار کلمات داشتن برام م یکتاب رو باز کردم ول. امتحان فردا آه رو از نهادم بلند کرد  ادی

.حواسم نبود به کتاب بود

که من االن خونه مامان جون بودم  ياگه تو نبود. کشم از دست توئه  یم یهر چ یییییییییعللعنت بهت : گفتم  بلند

.خوردم یهم حرص نم نقدریا

اومد و دست  یآسانسور نم. شد  یما عوض م ياومد پالکا یاومد چه نم یم یچه عل دمیخورده که فکر کردم د هییول

!شد یگل مامان آب داده م

رو گرفتم الیدوستم ل يفن رفتم و شماره شدم و به سمت تل بلند

؟ یسلووووووووووووووم خوف: جواب داد  يپرانرژ شهیهم مثل

؟ یتو خوب. ستمیبدك ن یسالم ه-

هات سوراخ شدن ؟ قیچته ؟ قا-

دهیینه گاومون زا-

!اااااااااااا مبارکه-

یمرخص مشمبارك غالممونه فرستادی –کرد  تیاون به منم سرا طنتیش

نه ؟ ایيخوند کیزیف. نه بابا نمکدون -

.میبا هم بخون نجایا ای؟ زنگ زدم بگم پاشو ب يبچه شد-
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خورم یمن تازه حموم بودم سرما م ایتو ب-

.من اونجا معذبم یدون یتو که م گهید ایشه ب یات نم یچیه یاه اه نازك نارنج-

.انیستاش رفتن چالوس فردا مبگم لهراسب با دو دیاگه از بابت داداش خر منه با-

؟ يخوا ینم يزیاونجا چ امیخوب م یلیخ-

.اینه زود ب-

.میدرس بخون نایا الیخونه ل رمیگذاشتم که من م ادداشتیمامان  يبرا. رو گذاشتم حاضر شدم  یگوش

؟ نرویب يریکنه چرا م یاگه سرت درد م: گفت  یدونم که م یچون م. نداشتم زنگ بزنم بهش  حوصله

.نییاز پله ها اومدم پا دوباره

 کانیپ هینکهیشدم تا ا یمنتظر تاکس. راه افتادم  یاصل ابونیدستامو تو بغلم گرفتم و به سمت خ. شدت گرفته بود  بارون

جلو  شهیمسافرکشه طبق عادت هم نکهیا يبه هوا. ساله بود  40مرد حدودا  هیجلوم ترمز کرد راننده  يمغز پسته ا

نشستم

.بهتر بود رونیب يهرچه بود از سرما یگرم نبود و من تو خودم مچاله شده بودم ول ادیز نیماش خلدا

؟ دیخانم شما ازدواج کرد: به من انداخت و گفت  یحینگاه وق راننده

داره ؟ یبه شما ربط: دمیتعجب به سمتش برگشتم و پرس با

!!!!کنه یم دایربط پ: کرد و گفت  یکیرک يخنده

بله ازدواج کردم: دونم چرا گفتم ینم

چه بهتر-

...کیرک يبه دنبالش همان خنده  و

.اوضاع خراب شود دمیترس یم. نشان دهم  یخواستم واکنش ینم یبودم ول دهیترس واقعا
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چه طور مگه ؟-

...یخودت دمیفهم دمیگردم امروز که شما رو د یم یکیوقته که دنبال  یلیخ. راستش من تازه از زنم جدا شدم -

...من که گفتم من همسر دارم. شم  یآقا متوجه منظورتون نم دیببخش-

!!!گوشش باز شد یزد که دهان گشادش تا حلزون يلبخند چنان

...رمتیخوام بگ یخوب منم که نم-

..کار کنم یچ ایخدا... منظورش شدم  متوجه

؟ من از اوناشم التیبه خ. نگه دار  یعوض. نگه دار -

...کنم یحال نم یوگرنه من که با هر کس گهیخوامت د یم یستیچون از اوناش ن-

...خفه شو آشغال نگه دار-

پرت و  يداشت وارد کوچه ها. آورد  یخودش نم ياون اصال به رو یزدم که دست درد گرفتم ول یبه او مشت م آنقدر

...بکنم دیکار با یدونستم چ یبود نم ادیز یلیسرعتش خ. شدیپال م

.پرتاب کردم نییبدون تامل در رو باز کردم و خودم رو به پا. شد  یبن بست م يکوچه  هیوارد  داشت

که به دنبالش اون مردك  دمیو من د ستادیا نیماش. بهم دست داد  يبرخورد صورتم با آسفالت کوچه احساس بد از

.دیاومد و به سمتم دو نییپا

که گذشت  قهیچند دق. انداختم  يسوپر هیيو خودم رو تو دمیتوانستم دو یا بلند شدم و تا ماز ج یتمام قوام به سخت با

.پرسوال مغازه دار مواجه شدم يکردم که رفته با چهره  دایپ نانیو اطم

افتاده ؟ یخانم اتفاق-

؟ دیریآزانس بگ هیبرام  دیتون یم دی؟ ببخش ستین يزیچ-

؟ ابونیالبته به کدوم خ-
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گندهزر-

 نقدریبا خودم گفتم حتما صورتم داغون شده که ا. کرد  یکنجکاو به من نگاه م یشد با نگاه یکه وارد سوپر م یکس هر

از صورتم که به آسفالت اصابت کرده بود راش برداشته و  یقسمت دمیدرآوردم و د فمیرو از تو ک نهیآ. کنن  یبد نگام م

.شده یخون

!!رونیبرم ب ییذاره تنها ینم گهیخودم گفتم مامان اگه بفهمه د شیپ. وضعش بهتر شد  دستمال به جونش افتادم و با

؟ دیخواست یم نیشما ماش یحاج: وارد شد و گفت  یجوان پسر

.خواستن یم شونینه ا: من اشاره کرد و گفت  به

...افتاده یاتفاق دانست چه یم ایمواظب خودت باش گو یلیدخترم خ: مغازه دار تشکر کردم و اون گفت  از

بهم نداشته باشه که خدا  يتو دلم دعا خوندم که کار نقدریا. دمیترس شتریراننده جوون بود ب. دفعه عقب نشستم  نیا

...دونه یم

.داده بودم هیتک یبسته و به صندل چشمامو

.میدیخانم رس: راننده به خودم اومدم  يصدا به

.شدم ادهیادم و پپولو د. بودم  نایا الیمنزل ل يجلو

...دوم را فشار دادم يلعنت گفتم و زنگ طبقه  یدر دل به عل. دمیکش یآه

؟ هیک: دیچیپ الیمادر ل يصدا

منم ندا-

زمیتو عز ایب-

بودند و  الیل يعمو يبر خالف ما دو طبقه بود که طبقه اول خانواده  نایا الیل يخونه . باز شد و به داخل رفتم  یکیت در

.دوم خودشان يطبقه
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.گفتم حتما مهمون دارند. افتاد  ينوك مداد يایراه رفتم چشمم به زانت اطیقدم که در ح چند

دوست تپل و سبزه مو دوست داشتم دستش را باز کرد و مرا در آغوش خود  نیبه استقبالم اومد چقدر ا الیکه رفتم ل باال

:جا داد و بوسه بارانم کرد

ها میدیهمون د روزیخوبه د بس کن حاال وونهید-

ياحساس محساس ندار چیمرده شورتو ببرن که ه-

...اطهیکه تو ح نهیماش نیا: آوردم و گفتم  نییپا صدامو

مال مهرداده!! شه  ینم نیکه ماش ایزانت: و گفت  دیخند

!!!شهینم لیاااااااااا پسر عمو هم که فام-

 نیآرزوش ا شهیدوست داشت هم یمهردادو از بچگ الیل. دخترانه رنگ گرفت یاز شرم الیل يگونه ها.خنده  ریزدم ز و

 یلیرو خ الیکردم ل یبود احساس م یاز نظر من مهرداد پسر مهربون و خوش مشرب. فتهیبود که مهرش به دل مهرداد ب

. یکه بدون یستیما ن یتو تو زندگ: گفت  یم شهیهم یول مموضوع رو بارها بهش گوشزد کرده بود نیدوس داره و ا

آخر سر  الیل: که  زدمیمن م شهیو حرف آخر رو هم يا گهیکنه نه طور د یخواهرش برخورد م میمهرداد با من مثل مر

!!!سویذارم کچل گ یکنم اصال م یاگه نشد من اسمم رو عوض م. نشون  نیخط ا نیا یکن یمهرداد ازدواج م نیتو با ا

 هیرنگ  هیبزرگ بود سبک خونه مدرن بود هر قسمت خونه  نایا الیل يخونه . از در کنار رفت و داخل شدم  الیل

 اءیبود و پر از اش کیما که کالس يبرعکس خونه . بود  کیش یسادگ تیخالصه در نها. ونیدکوراس هیينورپرداز

!قهیو عت یمیقد

حوصله ام  یمص شیمن برم پ دیبخون درس دیخواه یشما که م: گفت یبه استقبالمون اومد و پس از احوال پرس الیل مادر

.سر نره

!خوبه یلیمامانت با مادرشوهرت خ ونهیکه م نمیب یم: زدم و گفتم  الیبه ل یطانیش ياز رفتنش لبخند پس
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.کنه یمامانم اگه بشنوه پوستمو م! خفه خون  سیه: سمتم و گفت  دیپر

افتاد ؟ یبرام چه اتفاق یاگ بدون الیل. یکن یخوب بابا شلوغش م-

کردم بعد از تموم شدن  فیپرت کردم و ماجرا رو براش تعر یمبل راحت نیاول يشده ؟ خودمو رو یگفت چ نگران

ندا ؟ یطبق معمول سرکارم گذاشت: قورت داد و گفت  یآب دهانش رو به سخت الیحرفام ل

.ن ندارهباورمو یکس گهید میچوپان دروغگو بس که سرکار گذاشت میبابا ما هم که شد يا-

بره ماشاله بر و  رونیذاشتم تنها ب یمامان ندا بودم نم يگه من جا یم شهیمامانم هم. کردم  یمن اگه بودم سکته م يوا-

رو داره خوش قد و باال هم که هست

.خنده ریمامانش رو درآورد و زد ز يادا و

...کنه فیمگه مامان تو از من تعر-

داره لیاون هم دل-

.منظورشو گرفتم. دیخند زیر زیر و

.ها میدرس بخون میمثال ما اومد الیخ یب-

.ارمیرم بساط درس رو ب یمنم م ياریباشه تا تو لباساتو درب-

 نیوسط هال چارزانو رو زم ختمیر لمویوس. مبل انداختم شالم رو هم از سرم کندم  يمانتومو درآوردم و رو. رفت  الیل

.اومد الینشستم تا ل

.کرد نیمنو سوار ماش الیاز پدر و مادر ل یشب بابا اومد دنبالم و ضمن عذرخواه. میدرس خوند الیشب با لتا

خوب دخترم خوش گذشت ؟: بابا گفت  میکه شد سوار

همه اش  نایا الیبعدش هم خونه ل یبعد از اونم که رفتم خونه دوباره حمال یاز صبح که حمال یشما خال يبد نبود جا یه-

.میس خونددر
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.و منم باور کردم یتو گفت-

.دیخوب باور نکن: گفتم  دهیورچ يکردم سمت پبجره و با لبها رومو

نبود ؟ الیببسنم داداش ل. خوب حاال لوس نکن خودتو -

.موندم یبابا اگه لهراسب بود به نظرتون من اونجا م: طرف بابا برگشتم و براق شدم  به

؟ یفهم یرو م زهایچ نیآهان پس ا: فتو گ دیکش لشیبه سب یدست

رو ؟ زهایکدوم چ-

.رد و بدل نشد نمانیب یحرف میبه من انداخت و تا به خانه برس یهیعاقل اندر سف نگاه

به خونه به اتاقم رفتم و رو تختم ولو  دنیمسواك زدن هم نداشتم به محض رس يحوصله  یخسته بودم که حت آنقدر

شدم

به صورتم زده و لباس  یو با عجله آب دمیمامان از خواب پر يبا تکان ها 7ساعت . شد  یبرگزار م8فردا ساعت  امتحان

دمیپوش

اعالنات رفتم و  يبعد از سالم و احوال با چند تا از بچه ها به سمت تابلو. همه اومده بودن  بایتقر دمیمدرسه که رس به

کو ؟ 165پس . طبقه دوم  103کالس  164تا 150. گشتم  یدرآوردم دنبال شماره ام م بمیکارتم رو از ج

خوره یحالم از امتحان دادن توراهرو به هم م. شانس  یبه خوشک ییییییییاکه. دوم  يطبقه  يراهرو 200تا  165آهان

.

؟ يندا کدوم کالس افتاد: فشرد  یدستم و به گرم نینازن.سمت بچه ها رفتم  به

افتادم تو راهرو سونیما رو داداش اد رهیگیهمه رو برق م-

میکالس افتاد هیتو  لویاه چه بد من و ن-

موس موس نکن که من تقلب برسون  خودیمنظور ؟ ب: درسخون کالس گفت  ياز بچه ها یکیلوین. زد  لویبه ن یچشمک و
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.ستمین

تقلب رسوندناش معرکه . ادینم یها چس یمثل بعض یبچه درسخونه ول. اصال دم ندا گرم  میقد دوستم دوستاي –نینازن

.اس

؟ امیم یها منم ؟ من چس منظورت از بعضی –لوین

؟ دیدیرو ند الیشما ل. الیخیشه گفتم ب یداره دعوا م دمید

...اه ناکس چه حاال زاده اس اوناهاش: چرخاند و گفت  يسر لوین

.غ بوداش دم افهیق. تابلو اعالنات به طرف ما اومد و سالم داد  دنیبعد از د الیل

يغلط نکنم تو راهرو افتاد: کردم و گفتم  نگاش

؟ یدون تو از کجا می –نگاهم کرد  رانیح

زنه منم راهروئم یداد م-

.برق زد چشاش

ام شماره تو چنده ؟ 171شماره -

- 165

؟ ذارنیم یچند تا صندل فیتو هر رد یدون ینم میفتیخدا کنه کنار هم ب-

جورابم يها رو نوشتم گذاشتم ال یاثبات يسر هی. ترسم  ینه ندا من م-

...لنگه یم یام اساس یاثبات-

.شد یتقلب ملغ هیبه قول خودش قض نیپشت من بود بنابرا یتا صندل 6الیل. میزنگ به سمت راه پله راه افتاد يصدا با

.انیرفتم تا بچه ها ب نییامتحانم رو دادم و پا يبرگه . بود  ينسبتا ساده ا امتحان

؟ گهید 20ندا : ها م اومد  یاز همکالس یکیاز همه بنفشه  اول
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دیدونم شا ینم-

مرده شورتو ببرن-

یمرس-

دمیخند و

؟ يتو خوب داد-

تا سوال رو ننتوشتم 5بد نبود  یه-

چرا ؟: دمیتعجب پرس با

.با سامان قرار دارم الیخ یب: گفت  خندان

کنه ینم ریعقبتتو بخ دمیکه من د ینساما نیا: لب زمزمه کردم  ریز

؟ يایرم تو نم یمن دارم م الیخ یب. يدوباره مامان بزرگ شد-

.نه قربونت برو-

با  يکه خوراکش باز یپولدارو از خودراض يپسر. با سامان دوست بود  رستانیبنفشه بودم از سال اول دب يکفر کارا تو

.بدبختيبنفشه  نیاش هم هم یکیساده بود  يدخترا

.خواهد و بس یازوداج م يبنفش اعتقاد داشت او فقط مرا برا اما

!!!باطل الیخ یزه: لب گفتم  ریز

.اومد خوشحال بود الیل

...ها بال يخوب داد-

کردم اما االن فکر  یم سیتا مراقب سرمونن داشتم خودمو خ 3و  يتو اونقدر ازم فاصله دار دمیندا اولش که د يوا-

.شم 18يالکنم با
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خوب خدا کنه-

مورد خشم و  نیهم يبرا شدیم 14اومد  یشم جوابا که م یم 20گفت  یداد م یکه امتحان م الیل شهیهم. دمیخند و

.گرفت یغصب مامان باباش و صد البته لهراسب قرار م

.یکن فیشد ک شترینمره ات ب یکه وقت ریخودتو کم بگ شهیبار گفتم هم هی

...کنم یکه پاس م یعنی: به باال تو دلم گفتم  18فت دفعه که گ نیا

به . کردم  یم یاحساس گرسنگ دایشد. مینداشت یفرداش امتحان. گرفتم  شیراه خونه رو پ الیاز جدا شدن از ل پس

نجاممن تا شب او. خونه مامان جون  ایب یدوست داشت: گذاشته بود  ادداشتیمامان . نکردم  دایپ ییغذا دمیخونه که رس

.

واجب بود ؟ ریو رویه نیخونه مامان جون تو ا يحاال بازساز: دمیلب غر ریز

چند . کردم  شیآرا یکم. زدم  دیخودمو د نهیو تو آ دمیبه سر و وضعم رس. استراحت کردم  یکم رخوردمیش یوانیل

 یکاش کنکورو م يوا.... رو ها اب نیداشتم فقط ا یاحساس خوب. رو بهم داده بود شیآرا يشد که مامان اجازه  یم یوقت

گفت  یام م یدلگرم يمامان برا. کردم  یم یاحساس زشت. برام معضل بود  یلیخ. شدمیدادم و از شرشون خالص م

 شنهادشیخوام برشون دارم گفتم بذار خودش پ یوقت به مامان نگفتم م چیه. ادیبهت م. خوش حالته  یلیابروهات خ

!!!!!!از کنکور بعد: رو بده که اون هم گفت 

....خونه مامان جون شدم یزدم و راه يلبخند

شده  ختهیگوشه ر هیاثاث ها . شدم  اطیدر باز شد وارد ح. دوبار پشت سر هم زنگ رو فشار دادم  یشگیعادت هم طبق

.به استقبالم اومد و بغلم کرد يشاد. بود  یخال بایداخل خونه تقر. بود 

!!يچقدر تپل شد يشاد يوا: رفتم و نگاش کردم  عقب

...يتو همون جور یول ادهیبابا به خاطر درس خوندن ز يا: کرد  ینینمک يخنده
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!میچاکر: به بازوش و گفتم  زدم

خلوت بودند سالم کردم و با  اطیداخل ح لیکردن وسا یدر حال خال الیمامان و خاله ژ. میدر دست هم وارد شد دست

.یهردوشون روبوس

؟ متحانت رو چطور داديا –مامان

.بد نبود-

!20یعنی –يشاد

.نیگ یم نوینه بابا توام که مثل بچه ها همه اش ا-

.گهیداره د قتخوب حقی –يشاد

.می؟ ما نهار کباب سفارش داده بود ارمیب يخور یم يزچی –مامان

.یمرس. خوردم  يزیچ هینه -

...مامان من برم گهخوب دی –يشاد

ااااااا کجا پست فطرت ؟اا-

نجامیاز صبح ا! ادب  یب-

.از دستش دلخور شدم تا دم در به بدرقه اش رفتم نکهیا با

.خلوت بودند اطیهم چنان مشغول ح الیو خاله ژ مامان

.و مشغول کار شدم دمیدرآوردم و ژاکتم رو پوش مویروسر مانتو

نمیبب اندا بی –مامان اومد  يصدا

.کردن یم یمامان و خاله داشتن اتاقا رو خال. رسوندم  به اتاق خودمو

.میخواه یم یچقدر کاش مینیخلوت رو اندازه بزن بب اطیح وارید اریب نیزم رندا جان برو متر رو از زی –مامان
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.خلوت رفتم اطیمتر رو برداشتم و به ح. شدم  نیزم ریز یدنبال حرف مامان راه به

چند بار . رمیتونستم اندازه اش بگ یمتر نم هیبود با  ادیز یلیطولش خ. بود  20متر و کیخلوتو گرفتم  اطیح عرض

.دمیکوب نیاومد کالفه پامو به زم یعدد در م هیگرفتم هر بار 

بذار کمکت کنم یخانم-

بود ؟ یک نیا ایخدا. به سمت صاحب صدا برگشتم  رتیح با

!!!!!عشق! .... بله  دیاحساس ناب و جد هی. و رو شد ریدر قلبم ز يزینگاه احساس کردم چ نیاول در

!!ندا اصال نشناختمت يچقدر عوض شد: گفت  دیرو د دمینگاهش کردم چون ترد رتیح با

!!ام ی؟ من عل نشناختی –من  رتیهم ح باز

!!!ایخدا... من من  بود و ستادهیعمر ازش متنفر بودم حاال جلو روم وا هی؟ پسرخاله ام ؟ همون که  یمن عل يخدا يوا

...راستش. یعل دیببخش. سالم -

...اجازه بده کمکت کنم: ادامه بدم  نذاشت

زدم  یشد رو من عالمت م یکه قطع م ییخلوت متر رو گرفت و جا اطیمتر رو به دستش دادم و از سر ح یمقاومت چیه یب

.عالمت زده يرو جا ذاشتیو دوباره سر متر رو م

!سانت 17متر و  9تموم شد  باالخره - یعل

.شد یم زیچ هیهر بار  یبار اندازه گرفتم ول 3یمرس-

دونم یم

.نگاهش کردم رتیح با

.کنم یوقته دارم نگاهت م یلیمن خ-

گفت ؟ یداشت با من سخن م نیچن نیبود ؟ که ا یعل نیمن ا يخدا يوا
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.....شم عیسکته نکنم ؟ نکنه رنگم قرمز شه و ضا ایخدا

.میو به همراه هم راه افتاد میبا هم سالم و احوال پرس کرد. رضا اومد  نیح نیهم تو

چه خبرا فس تو مخ ؟ –رضا

...گهیحرفا د نیدرس و مدرسه و ا. یخبر سالمت چیه-

!!!به من يانداز یمتلک نم. ينه بابا خانم شد: زد و گفت  یسوت رضا

 یبودم همه اش تو فکر عل ختهیر مانیاون موقع انگار تو دهنم س یداشتم ول نمیحرف تو است هیشهیگفت هم یم راست

.کرد یبه من نگاه م یبودم که هر از گاه

شما چه خبر از مامان جون چه خبر ؟: بگم  يزیچ خواستم

...یکه به بهش سر بزن ییآ یمعرفت نم بی –رضا

.مییایآخر هفته م شاالیا یشه ول یآخه وقت نم-

.میش یخوشحال م دییایحتما ب: بهم کرد و گفت  یاه خواستننگ یعل

گل پسر ؟ يخونه ا یتو ک. یکن یتو دعوت م یگیم چی –رضا

که ازش  یپره همون یم یکیکه هر روز با  هییهمون عل نیخر ا يندا... آره . حرف انگار آتش رو دلم گذاشت  نیا با

...همون که يمتنفر

...تونه عشق منو نسبت بهش کم کنه ینم يزیچ چیام ه یمن عاشق عل نیم کنول: افکارمزاحم گفتم  به

...ها یجا رو متر کن کهیت هییحاال خوبه خواست یکار کن یچ یندا رفت... به سمتمان اومد  الیژ خاله

.گفت احساس حقارت کردم یعل يگفت چون جلو نویا نکهیشدم نه به خاطر ا ریحرفش دلگ از

...دیبود که طول کش نیا میراستش سرگرم حرف شد. وقت بود متر کرده بود  یلندا خی نه خاله –یعل

.ازم دفاع کرده بود دلم غنج رفت نکهیاز ا. داد  لمیتحو يلبخند. بهش نگاه کردم  متعجب
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.بود یعل ریتمام فکرم درگ يخاله به آشپزخانه رفتم و مشغول کار شدم اما چه کار همراه

؟ ییایلحظه ب هیشه  ندا خانم می –زد  صدام نکهیا تا

.خانم ؟ چه غلطااااااااااااااااااا ندا

؟ ییکجا. اومدم  رونیآشپزخانه ب از

.تو اتاق مامان جون-

 ایخدا. زل زده بود  واریشلوارش کرده بود و به د بیپشتش به من بود دستش رو تو ج. سمت اتاق مامان جون رفتم  به

با مداد رو  يکاریکه خونه مامان جون بودم از سر ب شیاه از نهادم بلند شد چند روز پ... ت که داش یچ واریمگه تو د

خواد  یحاا االن م... رنگ کنن من هم گفتم از فرصت استفاده کنم  واراشونویچون قرار بود د. شعر نوشته بودم  واراید

...کنه چمیسوال پ

نوشته ؟ یرو ک ناای! ندا  –سمتم  برگشت

...يدار یخط خوشگل. قشنگن : گفت  دیسکوت منو دچون

.کردم تشکر

!!؟ شونیبرام بخون شهمی –داد  ادامه

 یلعنت. در کنارش احساس حقارت کردم  یبودم ول يکه دختر قد بلند نیجلو رفتم و کنارش قرار گرفتم با ا اطیاحت با

...زده بود ییچه ادکلن خوشبو

....کردملرزان شروع به خواندن  يصدا با

دنینفس کش يتنها بهونه واسه  يا سالم

دنیبه تو رس يشکه دل برا یپر م هنوزم

رهید یلیدونم که خ یجواب نامه ات م يواسه
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رهیبه حساب غربت نکنه دلت اس بذار

که چه رنگ روزگارت نمیبگو بب زمیعز

شب کنارت هینمیدوست دارم تو مهتاب بش یلیخ

شونه ام يرو تو يبذار یبا مهربون سرتو

فقط واسم دعا کن آخه دنبال بهونه ام تو

نداره یفیخوبه تعر یاگه بپرس حالمو

نداره یفیعاشق آخه تکل فهیبالتکل چون

بارون يتشنه ام تشنه  یازم برنج نکنه

هر دوتامون میگناه یب میما دور ایاز در چقدر

یاتفاق یمن و گاه زهیر یبهم م يبدجور

یباق يزیمونه چ یماز من ن یاگه نباش تو

سرنوشته يها يباز ستیکه دست من ن یدون یم

زشتا رو برام نوشته دهیقشنگا خط کش رو

زهیبغضتم برام عز. شد نگاهت  يکه ابر باز

زهیبر ينجوریاشکاتو نگه دار نذار ا اما

نگفتم که تو طاقتت تموم شد يزیهنوز چ من

هات چقدر حروم شد هیگر ینیب یشو بگم م یباق

ینیبش شمیدوس دارم پ بهیعج یلیمن خ لحا

ینینگاهت بکنم تو تو چشام عشقو بب من
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میکرد یم یساده زندگ میو تو داشت ادتهمنی

میکرد یم یشفاف رفع تشنگ يچشمه  نیهم از

دیدزد يمهمون اومد عقلمو بدجور هیدفعه  هی

.دیفهم قهیاز همون دق اوردیتو به روش ن قلب

دلم رو برده باشهکردم که  یفکر نم اولش

روشنش رو خورده باشه يدلم گول چشا ادی

تر شد وونهیکه دلم د دمینه گذشت و د اما

تو با خبر شد يتو گفتم و دلم از غصه  با

زییمثل پونه ها تو پا ینگفت یچیبازم ه تو

زیمن غم انگ يماجرا دهیتو سف سرنوشت

اعتراضه نیمن فکر نکن ا وونتمید يبدجور

دلو کالفه نیتو کرده ا نبودن شهیهم

نداره واست عاشق بودن من یدونم فرق یم

شد بودن و نبودن من یکیدونم واست  یم

گذشته يمثل روزا يدوستم ندار یدون یم

نوشته نویا یکس هیخودم خوندم تو چشمات  من

پر از موج و تالطم استیدر هیروح من  اما

حرف مردم يو موجاش خنجرا ییتو ساحلش

دنیداره ناز چشماتو کش یلذتکه چه  آخ
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دنیراه دشوار واسه هرگز نرس هیرفتن

ماه هیکه آسمون نبودم اما عشق تو  من

گناهه ینکن دلم رو به خدا اون ب سرزنش

صد تا ستاره اس يقشنگن خونه  يکه چشما تو

ات واسه من عمر دوباره اس ییکه لبخند طال تو

و مثل گذشته جز به من به همه شک کن ایب

...و بهم کمک کن ایب رمیم یبدون تو م من

.دمیبراقش رو د يکه تموم شد سرم رو باال گرفتم به چشما شعر

.کرد قمیزد و دستاشو بهم زد و تشو يلبخند

...شاعرانه. و فیلط یلیبا احساس بود خ یلیبگم خ یدونم چ یندا واقعا نم-

.مکن خواهش می –قرمز شده بود گر گرفته بودم  صورتم

...خواستم آب بشم ینگاش م ریانگار ز. کرد  یبود و نگام م ستادهیوا هنوز

!!!ندا –که بازومو گرفت  رونیاز اتاق ب امیگفتم و خواستم ب يدیببخش

...کنم یکنه االن سکته م یچرا ولم نم ایگر گرفتم خدا دوباره

...سمتش برگشتم به

؟ ینوشت یک يشعرا رو برا نیتو ا-

؟ یچ یعنی-

...؟ یهست یتو عاشق کس.. تو  یعنی-

 یکارو کردم ول نیا حیتفر ينداشتم از رو یخاص لیمن موقع نوشتن اون شعرا دل دیبود پرس یچه سوال نیخوردم ا جا
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...که عاشق شده بودم شدیم یخنده دار بود چند ساعت... االن 

و بخونه  سهیبا احساس شعر بنو نقدریتونه ا یم ینظرم کس آخه به.. نگو  اگه دوست نداري –صداش به خودم اومدم  با

.که حتما عاشق باشه

...وقتشو ندارم یعنی. من عاشق نشدم ! نه : زدم و گفتم  يلبخند

 نیخواست ی؟ م نیوقت دار دیببخش یبگ یخواد ؟ فکر کن زنگ بزن مگه عاشق شدن وقت می –دیته دل خند از

...عاشقتون بشم

...ینکن خی-

.رونیگفتم و از اتاق اومدم ب نویا

....اومد نگران من نباش کاپشن تنمه صداش

.نشدم یجلوش آفتاب گهیتکان دادم وتا رفتنشون د يسر

 یعنیکه دلم رو لرزاند  يزیچ. بودم  ینگاه عل نیدنده اون دنده کردم تا خوابم برد همه اش تو فکر اول نیاز بس ا شب

!!!دونستم ؟ یود و من نمراحت ب نقدریعاشق شدن ا

؟ يا کارهیندا امروز چ-

چطور ؟-

نمایس میبر میخوا یخونه مون عصر م ایب يکاریدنبالم گفتم اگه ب ادیلهراسب م یچیه-

مامان جون دنیخوام برم د یم ينه قربونت عصر-

؟ نایخونه خالت ا-

آره-

 یدلم م یول... سیخونه ن یالبته مطمئن بودم که عل نایاله مخ يخواستم برم خونه  یعصر م. صبح دل تو دلم نبود  از
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.جا کنم نایتو دل خاله م یلیخواستم خ یباشم م پیخواست خوش ت

.هیمعمول یلینه خ. بپوشم ؟ بلوز شلوار  یفکر بودم که چ نیاش تو ا همه

.شم یگونه م بچه یلیخ ياون جور. خوام بزرگتر از سنم نشون بدم  ی؟ نه بابا م يشلوار دامن

سه رب که گوشه اش گل بافته  نیبلوز آست هیزانوم بود بپوشم با  نییکه تا پا ینیچ نیدامن چ هیگرفتم  میتصم خالصه

.شده بود

.شد ینسبتا فر من محشر م يبود خصوصا با موها یخوشگل لباس

.گ خوردتو فکر پاشو جمع کن زن یرفت هیچ: زد به پهلوم  الیل. رو لبم اومد  يلبخند

....خدا بکشتت یعل. دمیاز درس نفهم یچیگفت اون روز ه یم راست

در جلب توجهش داشتند  یاز دخترا سع یلیخ. داده بود  هیاش تک یمشک 206لهراسب به  میهم از مدرسه خارج شد با

.بود با اون قد و باالش کهیالحق هم ت

.کرد یو شرکت عموش کار مخونده بود و ت یبازرگان تیریساله بود مد 26لهراسب

.ما دست تکون داد و به سمتمون اومد دنید با

سالم ندا خانوم حال شما-

؟ نیشما خوب. ممنون  یلیخ. سالم -

به لطف شما-

؟ منم خوبم قربون شماااااا يرفت خواهر دار ادتیيدیندا رو د: به لهراسب زد  يسقلمه ا الیل

ومخان یآبج ییشما که تاج سر ما-

زیخوبه خوبه مزه نر شیا-

.من برم الیل. با اجازه تون  گهخوب دی –من
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کجا کجا ؟ –الیل

رمیمن که گفتم خودم م زمیعز: بهش رفتم و گفتم  يغره ا چشم

داصال حرفش هم نزنی –مداخله کرد  لهراسب

و اشاره کرد که سوار شم. در عقب سمت راننده رو باز کرد  و

نداره تیخوب ينجوریرم آخه ا یخودم منیاگه اجازه بد-

زنن  یها پشت سرت حرف م یباج یج یج نیا یهم که کن يشما هر کار: به منظورم برده بود گفت  یکه پ لهراسب

.رسونمتون یم دیکنم سوار ش یخواهش م

..زده یمنو چوپ م اهیشمشادا زاغ س نیاز هم یکیپشت  یعل نکهیغافل از ا.سوار شدم  يسر ناچار از

خورده  هی. یمواظب باش تصادف نکن اوي –. در اومد  الیل يصدا نکهیبه من زل مزد تا ا نهیراه مدام لهراسب از تو آ تو

هم جلوتو نگاه کن

...کردم یرفتم و دندون قروچه م یو من چشم غره م دیخند یبه من م طنتیبا ش الیل. دیخند یم الیخ یلهراسب ب و

مثل دختر بچه . روبه رو بشم  یبا عل يبودم که چه جور نیکردم همه ش فکر ا یزشون خداحافظو ا دمیبه خونه رس یوقت

.ها ذوق داشتم

 ينا نکرده چرکا يآب داغو باز کردم که خدا یحساب. تو حموم  دمیپر اوردهیلباسامو درآورده و در ن. خونه نبود مامان

!!بار با شامپو شستم 3م رو زدم و سر فیبا وسواس ل. خبر نمونن تو تنم  یاز خدا ب

؟ من اومدم زود  ییندا اون تو: دونم چقدر تو حموم بودم که مامان زد به در  یخل شده بودم نم نقدریدونم چرا ا ینم

...میبه شب نخور میکارتو تموم کن بر

مگه ساعت چنده ؟-

ربع به پنج هی-
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...شدیتو حموم بودم ؟ باورم نم میساعت و ن 2من یعنیبخورم  زیبود تو وان ل کیشوکه شدم که نزد نقدریا

...ها شده بودم یگل انداخته بود درست مثل دختر دهات یصورتم حساب رونیاومدم ب یوقت

 تیبا رضا... هم به لبام  یرژ صورت هیزدم و  ملیچشمامو با دقت ر. کردم و موهامو خشک کردم  طنتیاز سر ش يا خنده

...دل کندم نهیاز ا

باز  ریو موهامو هم دو تا از پهلو بافتم از خ دمیکه قرار بود بپوشم رو پوش ییهمون لباسا... شد  یداشت حاضر م انمام

...فر شده گذشتم يگذاشتن موها

...رونیزدم و از اتاقم اومدم ب یچرخ

.میدو بر میدیخر یسر راه بستن. میمن و مامان با هم رفت نیهم يطبق معمول کار داشت برا بابا

دست خودم نبود. بود  یناخودآگاه چشمم دنبال عل میدیرس یوقت

.بود یآپارتمان بزرگ تو بلوك سازمان هیيتو نایا نایخاله م يخونه

.وزارت نفت بود يخاله ام بازنشسته  شوهر

ادیب یخواست عل یحالم گرفته شد دلم م. اومد استقبالمون  رضا

بودماااااا الیخوش خ منم

!!ها هیکه فک نکنن خبر اوردمیخودم ن ياصال به رومنم  .

.بغلش کردم یمامان جون دلم غنج رفت رفتم و حساب دنید با

راحت شد التونیتون خ یاز سوگل نمیخانم ا هیفت: من و رو به مامان جون گفت  يام هم بغل کردم زد به شونه  نایم خاله

.

قربونش برم دختر گلمو: بسته بود نگام کرد و گفت  نیرو لباش آذ شهیکه هم يجونم با اون صورت تپل و لبخند مامان

....
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خواستم کله اش  یم! که آقا اومدن  دمیشنیو گل م میگفت یگل م میو داشت میخالصه نشسته بود... منو کنارش نشوند  و

...خدا از ته دلت بشنوه ندا خانم... رو بکنم 

!!!خشک یلیخ نیمچکرد با منم ه یو با مامانم رو بوس اومد

!!؟ دارم برات رهیگ یخودم گفتم چه واسه من خودشو م شیپ

ناقال چه مدلم داده بود از اون ... بود  یبستن يکه توش ظرفا ینیس هیآقا نزول اجالل فرمودن با  گهید قهیدو دق خالصه

کم هم آب  هیشگل انداخته بود و خو یلیروشم آناناس حلقه خ السیبود تو گ ختهیها که آورده بودم ر یکارامل یبستن

...آناناس اون وسط

؟ شوننیآقا پسر ا: مامانم گفت  دیکرد به من که رس یرو که داشت تعارف م ینیس

با صندل  دهیزوپ پوش ینیرو تصورر کردم که م یآن عل هیکنم دست خودم نبود  کاریخنده خوب چ ریپق زدم ز منم

...کنه یپاشنه بلند داره تعارف م يها

!!!سر بخوره و قاشق برگرده رو لباس آقا پسر مجلس ینیتو س یما باعث شد ظرف بستن يخنده  خالصه

...بود سکته کنم کیغضبناك نگاهم کرد که نزد آنقدر

!!گهید دینرس یکه لباسشو عوض کنه به منم بستن رفت

شعور اون روز چه  یب... گرفته بود رفتارش حرصم  نیاز ا یول.. دیکش یبر نگشت ته دلم براش پر م گهید رفت

مهربون شد حاال االن ؟

بهتون نشون  اریبرو ب هیعکس برام رستاده تو اتاق عل يسر يساناز ! ندا مادر : ساعت گفت  میمامان جون بعد ن خالصه

...بدم

تو اتاقش تخم گذاشته ؟ از اون موقع رفته ستیمعلوم ن!!ً شازده  ارهیخواستم بگم خودش ب یم... میکم داشت نویهم ایب

زد پشتش به  یبود داشت با موبالش حرف م دهیرو تخت دراز کش...در زدم و وارد شدم  هی... شدم رفتم سمت اتاقش  پا
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ًستادمیمتوجه نشد منم گوش وا نیهم يمن بود برا

...گهید شهیخواد اما نم یدلم م یدونی؟ تو که م یزن یکه م هیچه حرف نینه بابا عروسک آخه ا-

...درد و بال تو جونت يا: دلم گفتم  تو

کاره  یگل پسر چ نیا یدونست ینم یشینگاه عاشق م هیچل تو که با  يآخه دختره : گفتم  یحرص خوردم ول یلیخ

حسنه ؟

اداسترف سمعو ادامه دادم خالصه

...اون که... آره  شهیم یچ نمیببباشه ... هاااا  شهیناراحت م یعل ينه قربون چشمات برم نه فدات شم نکن اونجور-

...تلفنو قطع کرد و بلند شد... حرفش تو حلقش موند  يادامه .. برگشت -

- تو ؟ يایب یندادن در بزن ادیبه تو -

...يمتوجه نشد يمشغول دل و قلوه دادن بود یدر زدم اما جنابعال-

...شهیم يهر عمله ا نیخودش سوار ماش... ياریزاهبه ها رو در ب يمن ادا يخواد برا یخن ي[آ-

حرف دهنت رو بفهم هااااا يهو-

...حرفام نیهه برو بچه من خودم ختم ا-

...کامال مشخصه: گفتم  ریسر تا پاش انداختم و پا تحق ینگاه

ها ؟ ياریساعته فرستاده عکس ب هیبه هم ؟ ندا مامان جون  نیشده افتاد یچ: درو باز کرد  رضا

...قصدم داشتم نیهم: کردم و گفتم نگاهش

....رونیاز اتاق اومدم ب ئ

لهراسب سوار  نیتابلو بود چون من به جز ماش... کرده دم مدرسه  یاومده فضول دمیفهم. نشد  یآفتاب یرفتن ما عل تا

...خاك یعنیدونه تو سر خودم زدم که  هییشد ول يجور هینشده بودم ته دلم  ینیماش چیه
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...میشام اصرار کردن نموند یخونه هر چمیاومد

 يتو خونه  ادیحرصم گرفته بود متاسفانه عشق که م یل يبابت حرفا یلیخ دمیخواب الیفکر و خ یبا کل گهیشب د اون

...پا شدنش با خداس ستین میمستق یصراط چیو به ه نهیشیم یدلت تاالپ يکوچولو 

کردم آدما  یکارو م نیکاش ا یول رونیکلنگ از دلم بندازم ب لیو با بر یعل يتونستم عشق تازه جوونه زده  ینم منم

...ذاشتنیدراتنظارشونه سنگ بناشو درست م یدونستن چ یاگه م

ما هم واسه ما شده بود  يعشق نو شکفته  نینداشتم ا یچیه يترم اولم بود حال و حوصله  يامتحانا يبحبوحه  گهید

!!قوز باال قوز

بود ؟ ینونت نبود ؟ عاشق شدنت چ, چل آبت نبود  يندا ه[نبود بگه آ یکی

نکردم دایمامان جون هم پ دنیوقت د یزدم حت یمامان جون سر م يکمتر به خونه  گهید

دیکش یکمتر طول م میساخت یدوباره م میکوبوند یسخته به نظر من اگه کل خونه رو م یلیخ يبازساز

که  یام که خدا از اون دل خوش ییدا!! رونیب دنیکش ین که مو رو از ماست مم يمامان و خاله ها يبا ادا اطوارها اونم

!!نیآم... ما هم بکنه  بیبه اونا داده نص

نشست و منم رفتم  گهید. مامان جونو بذارن تو خونه مون  لیاز وسا يسر هیاومده بود خونه مون تا با مامان  الیژ خاله

.دمآور کیآشپزخونه قهوه درست کردم و با ک

!!شذمیم دیسرخ و سف یمدام ه یحرفا منم که خجالت نیو ا ییپا کدبانو هیجونم به به و چه چه که قربونت برم  الیژ

 یبچه داره نماز م دهیبرداره د يزیچ یگفت رفته تو اتاق عل یآره مامان جون م: به مامان گفت  الیتو حرفا خاله ژ خالصه

دونم سرش خورده به  یخونه نم یکه م شهیم يدو هفته ا یکینکهیه مثل اکرد یمامان داشته سنکوپ م یخونه طفل

متحول شده ؟ نقدریسنگ که ا

 دهیاز ا یکی؟ اونم با اون اخالق ؟ نماز خون بشه ؟ داشت به  یباعث شده بود عل یچ یعنیدمیحرفاشو نشن يهیبق گهید
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!!!داشتم هاااا يته ادل خجس... بابت خوشحال بودم  نیو از ا شدیم کیمن نزد يآل ها

رو به  یصندل... تو نخمه  یلیخانومه خ هیدمیسوار اتوبو شدم د. شد درس بخونم  یرفتم کتابخونه تو خونه نم يعصر

 ریرو گرفتم تا از ز لهیتا کتابخونه مونده بود که بلند شدم و م ستگاهیتا ا 4کالفه شدم  یلیروم نشسته بود راستش خ

!!نم پا شداو دمینگاش خالص بشم د

!!یبه چسب دوقلو گفته زک: لب گفتم  ریکردم و ز یپوف

سر صحبت رو باز کرد که دخترم چند سالته ؟ خالصه

17: گفتم  منم

یباش 21. 20خوره  یبه قد و باالت م يدیبزرگتر نشون م یلیماشاال خ-

!!!ادیسالمه برو باد ب 17؟  یزدم که خوب حاال که چ يلبخند

به من ؟ يشماره خونتون رو بد شهیم زمیعز-

؟ یچ يشماره ؟ واسه -

...تو بده من با مامانت کار دارم-

؟ نیدار کارشی؟ چ نیشناسیشما مگه مامان منو م: ابله ها گفتم  مثل

!!عاشقت شه نهیتو رو بب نمیدخترم ؟ فکر کنم رام يچقدر تو بامزه ا: و گفت  دیخند

للباطللل الیخ ی؟ زه نشیرام هه

خانم من قصد ازدواج ندارم دیببخش-

.نییپا دمیتا در اتوبوس باز شد پر-

!!شد واست ها دایکه خواستگار پ نیاز ا ومدایهم بدت ن نیندا همچ یه-

...چرا ؟ نه خوشم اومد دروغ
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یرو برم ه رو

.دمیرفتم آنقدر تو فکر بودم که زود رس ادهیتا کتابخونه پ شهیاند نیا با

!داد که کوتاهه ریمانتوم گ يعمول نگهبان دم کتابخونه به اندازه م طبق

 یبهشون نم یچیپوشن ه یم نشونینقطه چ ریتا ز هیشانس ندارم بق! دهینشون م ينجوریکنم ؟ قدم بلنده ا کاریچ خوب

!!گه حاال من

!واال!! شهینم repeatگهید sorry :گفتم خالصه

درس  ادیبدم م کیزیکال از ف ادیکننده بود هنوزم که هنووزه ازش بدم م وونهیقعا دوا 3کیزیف. کم درس خوندم  هی

.نظر منه نیخوب ا... هیمنفور

.خواستم کلکش زودتر کنده بشه یامتحان داشتم م گهیروز د 2

بود داشت کار  بنا اومده. اوردمیدر ن يجلف باز ادیو رضا اون جا بودن ز یمامان جون عل ياون روز رفتم خونه  يفردا

!!یچه درس روون کردن یول. کردم  یلق نشسته بودم مثال داشتم درس روون م یصندل هیيکرد منم وسط هال رو یم

...رآالتیرفته بودن دنبال ش الیو رضا و اون آقا بناهه بودم مامان و خاله پز یبا عل نهار

تا  3نیخونه تون ب يبر يمرد ینبود بگه آخه م یکیخوب معذب بودم یول دیچسب یلیبود که الحق خ دهیکباب خر رضا

؟ یکن یم یمرد چه غلط

گذاشته بودن وسط هال ینیس هیيهاشون رو تو یو رضا گوش یعل. زنگ زد  یعل یبود که گوش 5يکاینزد

khanoom Bahar :شو برداشتم روش نوشته بود یگوش رفتم

!!رررررررررکوفت و خانوم بهاارررررر!! درد و حناق  يا گفتم

رو بردم سمتش که جواب بده دستش بند بود اشاره کرد که بذارم در  یزدن گوش یواقعا انگار ته دلم خنجر م ایخدا

زد بعد که تموم شد تشکر  یمعمول یلیحرفاشو خ. شد  جادیتوم ا یحس هیگوشش  ياز تماس دستم با الله .. گوشش 
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...کردم و تلفن رو گرفت سمتم

پاشو برسونمت خونه تون ییخوام برم جا یمن م ییندا: اومد گفت  ساعت بعد مین

...گه به من یدلم گرغته بود پر رو چه زورم م ازش

خوام ینم-

؟ یش یپا نم-

؟ یخواهش ایبود  يجمله دستور نیا-

!یتو فکر کن التماس: کرد گفت  یکه گردنش رو کج م یبه خودش گرفت در حال یبا نمک يچهره

!!گهیپاشو د: شو به سمتم گرفت و گفت دست و

...شد عوضش دلم خنک شد عیکم ضا هی... نگرفتم و پاشدم  دستشو

 فویبود رفته بود تو کار ک یچند وقت. بلند سوار شه  یداشت هنوز کار و بارش سکه نشده بود که شاس 206موقع  اون

کفش زنونه

کردم یخورده بررس هیبه سر و صورتم زدم و چشمامو یآب هیییدستشو رفتم

...اومدم یمن به نظرش نم گهیچند با وجود خانم بهار د هر

...یه

...یلعنت يا... دیکش یم گاریداده بود داشت س هیتک نشیبه ماش دمیکردم رفتم تو کوچه د یرضا خداحافظ با

تو آخه ؟ یکش یم هیآشغاال چ نیا: جلو گفتم  رفتم

.شد نیو سوار ماش...کشم  یخوب نم: آب و گفت  يرت کرد تو جورو از دهنش درآورد و پ گاریس

...هامو باال انداختم و سوار شدم شونه

دارد ادامه
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شهیکمه آدم دلسرد م یلیانصافا تشکراتون خ یچون قول داده بودم گذاشتم ول فقط

انداخته بود  یلیو یلیتمام تنمو به ق یذوقهیاما  رمیجشن تولد قرار نبود بگ نکهیداشتم با ا جانیه یلیخ. تولدم بود  فردا

 یم کینزد یداشتم به سن قانون گهیشدم د یداشتم بزرگ م گهیسال د 18تو  رفتمیتولد داشتم م هیحس خوب یلیخ. 

منم اون موقع ها خوشحال بودماااااا. دانشگاه باشم  3آرزو داشتم ترم  20چقدر آرزو داشتم زودتر برسم به  يوا. شدم 

.

نامردا : منم گفتم  میخوا یتولد م ینیریاومدم بچه ها دوره ام کردن که ما ش یاز مدرسه که داشتم م. نبه بود ش پنج

شد پس ؟ یکادوتون چ

 گهیخواستن سفارش دادن د یم یو نامردا هر چ یفروش یبستن مشونیو برد میما هم کوتاه اومد میدیشنبه م گفتن

...نشدم جلوشون عیتم ضاشد خدا رو شکر حاال پول داش یخال بمیج

....پشت سرمه دمیکردم که د یصاحبقران يساختمونمون آقا رینثار مد یطبق معمول خراب بود فحش آسانسورمون

به به ندا خانوم حال شما ؟-

؟ نیسالمممممم خوب: کردم و گفتم  یساله با سر کچل بود نگاه 50ياو که مرد به

آسانسور خرابه ؟ يدار یشما مشکل-

با اجازه!! شهیطبقه رو با پله برم هضم هم م 5خوردم  یهم خوبه اتفاقا االن بستن یلیح یچه مشکل!!! من ؟ نه -

نیبه خانواده سالم برسون: دیاش کش يپروفسور شیبه ر یدست

حتما-

 ينم برسونم باز چش بابامن سالم تو رو به ماما نیکچل بش کهیمرت: گفتم  یرفتم با خودم م یاز پله ها باال م کهیحال در

...دیما رو دور د

!!مامانه دمیخورد سرم رو بردم باال د يزیبود کله ام به چ نییطور که سرم پا همون
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؟ ستایبد ن یجلوتو نگاه کن-

کجا ؟ یسالم مام-

نایخونه م میبر میخوا یخونه مامان جون توام کاراتو بکن عصر م رمیسر م هی-

؟ یواسه چ-

 دیگه نه اال و بال با یم سیهم ن) بابام ( گم کار دارم بهروز  یبهش م دییایب دیزنگ زد اصرار که با یونم بابا علد ینم-

؟ میما هم کوتاه اومد گهیشورم د یخودم م دییایگه شما ب یخوام بدم کارواش م یم فهیکث نیماش گمیم دییایب

!!االما رو بشوره ؟ هه نوبره و نی؟ ماش ی؟ عل هیچ انیجر-

ها ؟ يتو طول ند گهید امیفقط نم امیدونم برو باال منم تا عصر م ینم-

.خونه شدم یگفتم و راه يا باشه

.... اش اسمم خانوم ندا بود  یرفت تو دلم کاش منم تو گوش یلیو یلیاصرار کرده باز اون حسه ق یجالب بود که عل برام

...یه

منم خل بودمااااااااااااااا. کردم  Nafasبه لیتبد aliاز contactمو برداشتم اسمشو تو یگوش

فکر دلم غنج رفت که حتما دلش برام  نیچرا اصرار کرده ؟ از ا یبودم که عل نیدوش گرفتم همه اش تو فکر ا رفتم

.دهیتنگ

.خوردم يبا چا تییسکویخورده ب هیزدم پا شدم ته دلم مالش رفت  یچرت هیاز حموم  بعد

که از  یسه رب صورت نیبود انتخاب کردم با بلوز است يکه روش گلدوز نمویشلوار ج. ه سمت کمد لباسام رفتم ب رجهیش

.خورد ینخ اومده بود و گره م هیاش  نهیس يجلو

 یصورت يکه رگه ها يفانتز دیگردنبند مروار هیختمیو دورم ر دمیموهام رو هم سشوار کش. داشتم  یدوستش م یلیخ

!!سین یهم که اصال فراموش شدن شیعطر و آرا. داشت هم انداختم 
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.و سوار شدم ابونیبوق مامان رفتم تو خ يبا صدا. و منتظر مامان شدم  دمیپوش مانتو

.و شوهر خاله ام عمو حامد هم بودن يشاد. هم اونجاس  الیخاله ز دمید میدیرس یوقت

بود وقت  تیاش همه اش مامور يکار يم به خاطر مشغله بود اون یمن خال يبابا يعمو احمد هم بود فقط جا یعل يبابا

.ادیکرد ب ینم

کارت دارم ایندا ب: منو کشوند تو اتاق و گفت  یکه عل ییرایبغل مامان جون بودم تو پذ تو

کار داشت ؟ یچ یعنیگرفتم  گر

.نشستم نمیاشاره کرد رو تختش بش دمیکش یقیعطرش اتاقو پر کرده بود نفس عم يتو اتاقش بو رفتم

!!چه حرف گوش کن شده بودما منم

؟ يدیرو د نایا: آلبوم آورد سمتم  هی

نسخه شو خودم دارم هیمونه  یبچگ يکه عکسا نای؟ ا یخوب یعل: حوصله آلبومو ورق زدم و گفتم  یب

نیخوب دوباره بب-

؟ يرو نشونم بد نایا نجایا يدیمنو کش ییرایوا ؟ از تو پذ-

؟ ادیبدت م ؟ از اتاقم هیج-

خوام برم اونجا یم ینوچ ول-

رو صداش کنم که جوصله ات سر نره يباشه بذار شاد-

چه خبره ؟ نیزن یمشکوك م یلیشماها خ: بهشون کدم  یو رضا اومدن تو اتاق نگاه يبعد شاد یقیدقا

داره ؟ یهم اشکال شیپ میجوونا اومد نکهی؟ ا ییندا چه خبري –رضا

میباش میتونست یخوب تو هال هم م یلاشکال که نه ؟ و-

مییایتا ما ب دینیکار خودت و ندا بب پیتوپ دارم عشقوالنه تر لمیف هیيشاد: توجه به من گفت  یب یعل



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 36

رونیو با رضا رفتن ب يرو داد دست شاد يد یس و

حالش خوب بود ؟ نیا يشاد-

امروز به همه ؟ یمشکوک نقدریتو چرا ا-

!!تو خود نیآخه هستن هم-

نیبب لمتویحرف نزن ف نقدریمن ؟ بچه ا-

...اومد تو یربع نشده بود که عل هیقشنگ بود  ییتو دستگاه گذاشت خدا لمویف

لمیبسه ف رونیب دییایب-

خدا  رونیب دییایب یگیم مینیب یم لمیف میما رو تو حاال که دار يآورد يبود رونیبابا تو حالت خوبه ؟ اون موقع که ب-

.رو شفا بده ضایمر يهمه 

؟ ارمتیب ایيایم-

...امیین م-

دستامو بغل کردم و

ی؟ خودت خواست يایکه نم: یعل

 هیطرف به خاطر ترس از ارتفاع از  هیکردم از  یخدا داشتم سکته م يبلند کرد و بغلم کرد وا نیحرکت منو از زم هیتو

.شدم یم هوشیخورد داشتم ب یم مصورتش به يگرما... یطرف به خاطر تماس بدنم با عل

امیخودم م نیبذارم زم-

یبش هیتنب دی؟ تو با يومدیچه طور اول ن-

.دیخند یم یمارمولک هم ه يشاد دادیاما مجل نم نیبه شونه اش تامنو بذاره زم دمیکوب یم

کردم اونا برام  یسکته م یلداشتم از خوشحا زونهیشده و بادکنک او یکش سهیر واراید دمید میدیرس ییرایبه پذ یوقت
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!!تولد گرفته بودن

فقط . رو بغل کردم خودم گر گرفتم و معذرت خواستم  یذوق کردم که عل نقدریو ا دمیکش یاز سر خوشحال یغیج

دیخند

حوشگل بزرگ بود روش نوشته بود ندا جان تولدت  کیگنده گذاشته بودن که روش ه ک زیم هی. همه تشکر کردم  از

!مبارك

.شده بود چیخوشگل روبان پ یلیخ کیک ياقوچ

! یبودن خصوصا عل ادمیاونا به  نکهیو ا. نگرفته بودم  يتولد چیه گهید یسالگ 8ذوق داشتم از  یلیپر کادو بود خ زیم

.غرق در لذت شدم

.بود فوت کردم 7هیو  1عدد  هیهامو که  شمع

و  فیظر يطال زیر نهیس هیکرد کادو اول مال مامان جون بود که یم يلمبرداریباز شدن کادوها بود رضا داشت ف نوبت

.دمشیبغلش کردم و بوس یبهم کادو داد از خوشحال کیش

.اومد یبه دستم م یلیخوشمل بود خ یلیساعت خ هیجون و عمو حامد  الیژ يکادو

.گرم و نرم دادن یلیخ يپالتو هیجون و همو احمد  نایم

پول شنل کادو داد  فیک هیرضا . رو بغل کردم  يباز ذوق کردم و شاد یاهلش نبودم ول نکهیا اپابند کادو داد ب هیيشاد

؟ هیتونستم حدس بزنم که چ یبزرگ بود نم يدو تا جعبه . اونم کادو داده بود  يوا دیرس ینوبت کادو عل

چرمش کامال  يون باشه بوگر یلیخ دیخدا با يوا يبه رنگ شتر کیو کفش چرم فوق العاده ش فیک هیکردمشون  باز

.مدهوشم کرد

خواستم بپرم بغلش و بوسه بارونش  یم. دونه تو دلم چه خبر بود  یلبخند تشکر کردم خدا م هینگاهش کردم و با  فقط

؟ گهیخره د یکادوها واسه اونم م نیاز ا یعنیخانوم بهارشون دلم گرفت  يآور ادیکنم با 
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.دهیگفت که کادو مو فردا شب م نیهم يبراشده بود  ریهم مثل من غافلگ مامانم

رو برام  کیک نایکرد که خاله م شنهادیاضافه اومد مامان جون پ یول میخورد کیک یخوش گذشت کل یلیشب خ اون

.واقع شدم گرانید يپشنهاد استقال کردم و مورد خنده  نیاز ا یییییییبذاره بعدا بخورم منم کل

به عنوان همسرم برام کادو  یکه عل يروز دیکردم به ام يخونه کادوهامو جاساز میدیخوش گذشت تا رس یلیشب خ اون

بخره

.زود به خواب رفتم یلیو خ دمیکش یآه

؟ رهیگ یهمه شور و ذوق از کجا نشات م نیدونستم ا یشد و نم یم شتریب یبه روز عالقه ام به عل روز

!!کنمهیکه بتونم بهش تک یبود کس اهامیمرد رو ینظرم عل به

بودم  زونیلهراسب گر ياز نگاه ها. بود  ومدهیاون روز ن الیتعجب کردم آخه ل دمیشد لهراسب رو د لیکه تعط مدرسه

.کنم یم انتیخ یکردم با نگاه کردن بهش به عشقم عل یترسوند احساس م یمنو م

نگاه دل باخته  نیدم چون در اولکر ینگاه هم نم یحت یکس چیبودم ؟ من به خاطر عشقم به ه ينجوریچرا من ا واقعا

.رفت یم يا گهینگاه سرغ کس د نیدراول... یبودم اما عل

چوندمشیکه لهراسب نفهمه پ يکردم و طور یبچه ها مخف يالبه ال خودمو

.کفش هاش بود دنیرفتم بابا مشغول پوش خونه

ییسالم بابا-

؟ يسالم دخترم مدرسه بود-

؟ يریآره کجا م-

سه دارمشرکت جل-

ياه بابا توام که همه اش سرکار-
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عوضش مامانت خونه  گهیکنم ؟ سرم شلوغه د کاریچ ییبابا: برآن رها کرد و گفت  يو بوسه ا دیدر آغوش کش سرمو

...رونیب دیاس عصر بر

باشه خداحافظ-

.به پشتم زد و سوار آسنسور شد یدست

 ياحساس کنم عالقه ا یشد گاه یباعث م نیخاروندن نداشت و هم منتها اصال وقت سر یدوست داشتم ول یلیخ بابامو

.ذاشتم مقنعه ام رو کندم و وارد خونه شدم یم یکه داشتم کفش هامو تو جا کفش یدر حال. بهم نداره 

کرد یبابا رو جمع م يغذا يداشت بشقاب ها مامان

...یسالم مامان غذا رو بکش که مردم از گشنگ-

لباساتو درآر که غذا آماده اسسالم باشه بدو -

.مامان احساس کرد يرو تو چهره  يشاد شدیموند اما کامال م یکه کم م نیاومد با ا یکه بابا خونه م ییروزا

!!نایا نایم يخونه  میر یعصر م: که مامان گفت . خودمو خفه کردم  ریبا ماست موس دیچسب یلیپلو بود که خ ایلوب غذا

رهیگ یخوردم دهنم بو م ریهمه ماست موس نی؟ من ا یگید مادر من االن م-

ره یم نیته حلقت بوش از ب زیکم نعناع بر هینترس -

 نیاونجا مگه کار ندار دیبر دیخوا یشد که وسط هفته م یحاال چ: گشتم گفتم  یم نتاینعناع تو کاب یدنبال قوط کهیحال ئر

؟

...ادتشیع میتصادف کرده پاش شکسته بر چارهیب یآخه عل-

.کرد یم تمیاذ نمیشکته بب يعشقم تو تخت با پا نکهیفکر ا. ستادیمیکه گفت قلبم داشت از تپش وا نویا

کردم خودمو سرگرم کنم اما نشد یعصر سع تا

.دسته گل هیپر کمپوت و  سهیک هیبا  میرفت خالصه
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تاقشهتو ا یعل: گفت . مامان جونم رو بغل کردم . استقبال کرد  نایم خاله

!میگه بر یو ممان بهش م دهیجون مانتو پوش نایم دمیدلم گرفت برگشتم هال د... دهیخواب دمید رفتم

کجا ؟-

مییایواسه خونه مامان م میخرت و پرت بخر میسر بر هیتو بمون ما -

اومده بودم ؟ یام سر رفته بود پس واسه چ حوصله

.خوابش گرفت و همون جا رو کاناپه چرت زد نکهیم تا اکم با مامان جون نشستمخ و خاطره گفت واس هی

.به ذهنم خطور کرد یطانیش يبرداشتم که بخورم قکر بیس هیتو اشپزخونه  رفتم

 جانیه یلیخ کهیبه دست در حال ینیس. کردم  یخال وانیتو بشقاب آبش هم تو ل ختمیکمپوت آناناس باز کردم ر هی

گچ گرفته اش دلم کباب شد يپا دنیبا د. واب بود هنوز خ. شدم  یداشتم وارد اتاق عل

.سرش يرو گذاشتم تو گلدون و بردم باال میکه آورده بود یگذاشتم و رفتم تو هال گل یپاتخت يرو رو ینیس

. کردم که آروم آروم چشماشو باز کرد  یم یرو صورتش خم شده بودم و اجزاشو بررس. اتاقو پر کرده بود  میمر يبو

.از من نداشت یاون بدبخت هم دست کم. عقب  دمیودمو کشهل شدم و خ

...که پشه لگدت زده پهلوون نمیب یم: و گفتم  دمیخند

؟ یکن یم کاریسالم تو ابنجا چ: و گفت  دیخند

داره ؟ یاشکال ادتتیاومدم ع-

...یغذابم ينه راستش فکر کردم مردم تو هم فرشته -

؟ ادیچرا عذاب ؟ دلت م-

؟ سین یخوشگل نیفرشته به ا فیط بکنم حنه غل-

!يدیزحمت کش: گفت  نییکردم سرمو انداختم پا ذوق
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!نوش جان: گفتم

گلها نوش جان ؟-

؟ یچ-

یگیآوردم باال خنده ام گرفت فکر کردم کمپوتا رو م سرمو

.اتفاقا چقدر هوس کرده بودم: کرد و گفت  ینیبه س ینگاه

؟ یکش یزحمت م: بودم که بخوره گفت  منتظر

!!پات شکسته دستت که سالمه: گفتم  یکه از خدام بود ول من

!شترهیلطفش ب يشما بد-

...میهم که ساده خر شد ما

داد ملچ ملوچش به راه  یداشت بهش مزه م یلیخ نکهیبردم سمت دهانش مثل ا یکردم و م یبا قاشق تکه تکه م کمپوتو

.بود

دادم بهش که بخوره باز عکس العمل نشون نداد مجبور شدم بذارم  یآب آناناس رو هم با نوانیاز خوردن کمپوت ل بعد

!!دم دهنش که بخوره

گرفتم یم شیکرد داشتم آت یداشت نگاهم م هنوز

من برم گهیخب د-

کجا ؟-

رو بذارم آشپزخونه نایبرم ا-

دوباره ؟ يایبعدش م-

.شم ینه مزاحم نم-
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...تو اتاق رهیبرم هال حوصله ام سر م یخواستم کمکم کن یم يه انقط یشما مزاحم ب-

...امیباشه برم م-

...میچاکر یلیخ-

.خوب بلند شو: رفتم جلوش و گفتم . رو تو اشپزخونه گذاشتم و دوباره رفتم تو اتاقش رو تخت نشسته بود  ینیس

...ییتونم تنها یمن که نم-

ونم خودشو بلند کرد دستشو انداخت دور گردنم منم دستمو دور کمرش بردم و آروم رفتم کنارش بازوشو گرفتم ا-

.کرد یام م وونهیخوردو داشت د ینفساش به صورتم م... آروم بردمش تو هال 

...دمیکنج لبش بود که خجالت کش يکرد لبخند بامزه ا یشده بود داشت ما رو نگاه م داریجون ب مامان

...بمامان جون ساعت خوا-

زمیعز یسالمت باش-

رو کاناپه راحت تره نجایا ارشیب: جاش بلند شد و گفت  از

.درجه گرفتم 40بهم انداخت و تشکر کرد اما من فکر کنم با اون طرز نگاهش تب  یرو نشوندم نگاه یعل

ساعت بعد هم  مین نجون و رضا اومد نایمامان و م دید یمامان جونم هم داشت تدارك شام رو م میدید لمیف مینشست

.خونه دیعمو احمد رس

...میخونه شد یدل کندم و راه یاز عل یو به سخت میکنار هم صرف کرد شامو

مصدوم عمارت مامان  یمحترمه و صد البته رضا و عل يمامان و خاله ها دیشد يها يریگیبا پ گهید يرو شکر هفته  خدا

 یمن که فکر نم. تموم شد  نایساختمون با وسواس مامان ا نیباالخره اکم برام سخت بود که  هیباورش . تموم شد  یجون

گرفت همه رو  میشب جمعه بود که مامان جون تصم. داشت  بتعج یج یکه خودش بس نمیکردم عمرم قد بده که بب

خواهر  يمثل خواهر زاده هاش و خواهرش و برادرش و بچه ها. خودمون  کینزد يالیخودش جمع کنه فام يخونه 
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 نکهیزده بودم هم ا جانیه یلیسور و سات بود من که خ یخالصه کل. مامانم  يعمه  يشدن بچه ها یشوهرش که م

جووووون  یعل نیشد البته اگه ا یحوصله ام باز م یو کم دمیدیم لویفام یبعد از بوق نکهیتموم شد هم ا نهباالخره خو

بودن زحمت  ادیحاال بماند چون مهمونا ز. کرد  یم يرو ادهیمن پ NERVEکاراش رو نیبا ا یعنی.... ذاشتنیم

 نیبار مصرف کامالاااااا مخالف هستن به هم هیظرف  اب نایکه مامانم ا ییاز اونجا یتدارك غذا افتاد گردن رستوران ول

 یااا من که مخداااااا يا میبکش سیرستوران تو قابلمه بکشه که خودمون اونا رو تو د میشد غذاها رو بد نیقرار بر ا لیدل

د یجد يخونه . شدن  یفنگ م میجور مواقع همه ج نیشستم تو ا یظرفا رو م دیآخرش من کوزت بودم با میدونست

اوپنش  يخوشمل شده بود خصوصا آشپزخونه  یلیکرد اما داخل خونه خ یم رمیدلگ نیمامان جونش حوض نداشت و ا

حاال  یمعلوم نبود ول ادیقبلش در داشت ز یبزرگ بود ول یلیخ یمامان جون يشده بود آخه آشپزخونه  کیکه واقعا ش

 نیآست زیبل هیداشت با  یخوشگل يه روش گلدوز دمیپوش نیسارافون ج هییمهمون يخونه دلباااااز شده بود برا یلیخ

. بامزه شده بودم یلیخ یخال خال يها يبا جوراب شلوار. کردم  یموهامو هم از پشت دم اسب. رشیسه رب قرمز ز

بود و رو مبل مخصوصش لم داده بود و  دهیچادرش پوش ریز یبود کت و شلوار خوش دوخت زبانیهم که م یمامان جون

:صدام کرد. منتظر مهمونا بود 

-مادر ؟ ندا

؟ یمامان جونم

....قربون قدت برم-

.هبچه ام دود کن چشم نخور نیاسپند واسه ا هی؟  ماااااااااااااااااایداد زد س بعد

واال سین يخبر امیمن به نظرت م یلیگه ماست من ترشه شما خ ینم یبقال چیه یبابا مامان: کردم و گفتم  بوسش

دمیخند. که هست  یدون یخودت م طونیش-

.بزنم اریب یندا مادر برو اون عطر منو از تو پاتخت-
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هم  تیدرپ يعطرها شینیعطر بب یموقع ب چیعالقه به عظر داشت امکان نداشت ه یلیچشم مامان جون مامان جونم خ-

خانوم اومد يعطرو بهش دادم که شاد.بود واسه خودشاااااا  یزد همه اش مارك دار بود بابا مامانجون ما هم با کالس مین

جور مراسما رو نداشت حاال که  نیوقت فرصت شرکت تو ا چیخوشحال شدم اخه بابام ه نقدریا يندا بابات اومد وا گفت

از پشت  یعل يشدم که صدا زونیه بود من شوکه شدم مامانم هم خوشحال بود بابامو بغل کردم و از گردنش آواومد

بابام اومد

...دیبد دیند يعمو رو اب لمبو کرد-

خوام آب لمبو شم یگه آره منم م ی؟ خاك تو سرم حرف بود زدم ؟ االن م شهیم تیحسود: ام گرفت و گفتم  خنده

....

 رمیبم یبود پاش هنوز تو گچ بود ه یکردن هنوز چشمم به عل یو عمو احمد تازه اومدن با بابام احوال پرس و رضا یعل

...برات من

 میداشت یبا هم شوخ شهیام رو کول من افتاد هم ییاولش پسر دا یهم اومدن ول نایا ییمدت که گذشت دا هیخالصه

هم حال و احوال که دختر  ییزندا الیخ یب. فنگگگگگگ  مممممممیهام هم طبق معمول ج ییتخس بود دختر دا یلیخ

مامان اومدن يعمه ها

؟ يفدات شم ؟ چه بزرگ شد ییسالم ندا جون تو: خانم  نیشه

 یک نیخدا ا يشهال با پسرش اومده بود وا) چه لفظ قلم شده بودم من خبر نداشتم ( داریسالم نظر لطفتونه مشتاق د-

ارهیندا جون پسرم مه: شهال ... خواست باهام دست بده احساس کردم استخونام خرد شدن  یم یآرنولد وقت کلیبود ه

خونه یداره فوق برق م.... 

خواستم بگم  یدست منو ول کنه که مردم م نیالحساب ا یخونه عل یم یخواستم بگم به من چه که چ یم یبه سالمت-

؟ ستین يگاردیباد فتونیشغل شر انایاح
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. ذوق زده شدم  یبود من کل یهر چ یمن بود ول یالیکم تو هم رفت شاد خوش ح هیید احساس کردم علکه اوم اریمه

رفتم المصب پمپ  یاومد من از دست اون بوساش در م یم یمام يهر موقع خاله . مامانم هم با دختراش اومدن  يخاله 

دوباره  اتویعمل نیخالصه نتونتم از دستش در برم و ا...دادیلت میتحو یکرد تو تف مال یلپو م یلوله جارو برق ایآب بود 

 یپسر داشت به اسم کاوه سال سوم پزشک هینایهم اومدن م ترایم یکیو اون  نایمامانم م يدختر خاله !!!روم انجام داد 

 شتریبياز شاد ونوخانوم بود من ا یلیکه خ لویدختر داشت به اسم ن هیهم  ترایگوش رضا بودن م خیب شهیبود که هم

البته به ... بغل کاوه  دیپر يکه شاد یخالصه سالم و احوال پرس. تر بود  کیسال ازم ن کوچ هیدوست داشتم دروغ چرا؟ 

که تا آخر مجلس هم  سیدور و ور کاوه بود اونم خنگ ن شهیکرد هم یسه کار م یلیمنتها خ یکه گفتم نه ول یبیترت نیا

کر احساس کردم  یصحبت م اریالبته به زور با مه یتو حال خودش بود و گهگاههم  یعل... بود به رضا و کاوه  دهیچسب

 یچ یخوشحال نه به داره نه به باره چ يآخه دختره ... احساس خطر کرده  یعل دیشا... شده  یمیبا بابام صم یلیخ اریمه

د..احساس خطر کرده یو که عل

شده ؟ یدا بگو چوسط که ن دیاومد پر يکه شاد میزد یحرف م لویبا ن اشتم

؟ يشده شاد یچ: کنجکاو تر از من گفت  لوین

گهیبگو د... زهر - ندا -يشاد

کرد يخواستگار اریشهال جون تو رو واسه مه-

؟ یگیدرووووووووووووووووغ م-

نه به خدا-

؟ یاز ک-

 لوین دهیهم فهم یعل یعنیشد قند تو دلم آب  دنیهمه فهم بایاز مامان جون اونم به مامانت گفت االن فکر کنم تقر-

؟ يذوق کرد یلیخ: به پهلوم زد  يسقلمه ا
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گفت ؟ ش ینه بابا مامان چ-

؟ شهیم یچ مینیبب یگفته حاال زوده ول-

 زیم. رهیبگ لیتحو میاومد غذا رو آورده بودن رضا رو فرستاد فونیآ يصدا نیب نینه آره نه نه ؟ تو هم یعنی- لوین

 یگفت سمت راست شکمم باالش درد م میدیبود علتشو که پرس دهیکم رنگش پر هیمامان جون  میدیچ قهیشامو با سل

.کنه

؟ نیصفرا داشته باش سهیمشکل ک دیگفت کبدتونه شا رضا

دردا نداشتم رضا نینه مادر من از ا-

مامان جون نیش نهیو معا نیبد شیآزما دیحتما با مارستانیب میر یفردا م-

 یم يبود و با غذاش باز نییسرش پا... یرو به روم رضا نشسته بود بغل دستش عل نیشامتونو بخور.... حاال تا فردا-

و مهمونا کم کم  میشامو خورد. معصوم شده بود  یلیخ. بود چه غم اون حالتشو دوست داشتم  ختهیکرد موهاش به هم ر

بده  ریظرفا افتاد رو دوش من البته خدا رضا رو خ فنگ شدن و میزود ج نایرفع زحمت کردن همون طور که گفتم خاله ا

 نقدریظرفو ا دیبا گهیده بشوره م یساعت طول م میظرفو ن هیشست  رکسیدر کل دو تا پ یچه کمک یکه اومد کمک ول

 یعل نطرف نگرا هیبود فقط دل تو دلم نبود از  یاون شب هم واسه خودش شب!!! ادیدر ب نگشیجر يکه صدا يبشور

نداشته باشه یطرف هم نگران مامان جون که خدا کنه مشکل هیپکر بود از  یلیبودم خ

مشخص شد . گذروند  یکه رضا توش دوره م یمارستانیرفتن تو ب نایاون روز مامان جون به همراه مامان و خاله م يفردا

...کردن اما خوب زیها هم تجو نیچند تا قرص و ا. آورده  يکبد مامان جونم زرد شده و زرد

. شد  یباورم نم. رو دادن  صیتشخ نیاکتفا نکرد مامان جون رو چند تا دکتر معروف هم برد اونا هم هم نیبه ا رضا

.اومد یاز دستمون بر نم يشد و چهره اش زردتر ما هم کار یگذشت مامان جونم الغرتر م یطور که م نیهم

دلم داشت . ام حالش خوب نبود  یمامان. هم بودن  يشاد و الیمامان جون خاله ز يروز بعد از مدرسه رفتم خونه  اون
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 یعل دنیبا د تیتو اون موقع یخجالت آوره ول. و رضا هم اومدن  یاون شب عل. درجه تب داشت  39. شد  یکباب م

.کرد یخوشحالم م نیا وانگار حالم بهتر شده بود چون پاشم از گچ دراومده بود 

.مورد نبود یدلشوره ب نیزد و متاسفانه ا یم یبیدلم شور عج.نگران بودم  یلیخ. اون روز مدرسه رفتم  يفردا

سمتش  هیتاپ بود که  هیرشیز دمیپوش يلباس دو تکه ا. مامان جون  يخونه رفتم تا خودم رو آماده کنم برم خونه  به

.دار بود نیشنل مانند آست هیو روش هم  یسمتش مشک هیبود  یسرخاب

مامات : مامان بود رنگ به رو نداشت درو باز کردم خودشو انداخت تو بغلم گفتم . زنگ اومد  يصدا دمیکه پوش اونو

جون چطوره ؟

...مامان جون رفت: سرخ سرخ بود که گفت  چشماش

... دمیاش پوش ینشد فقط رفتم اون لباسو از قسمت مشک میشدم اولش حال یم وونهیکنم داشتم د کاریدونستم چ ینم

!!نیهم

...مامان ایزدم  یمن زار م اینیبه سرم شده مامانم لباساشو عوض کرد تو ماش یچه خاک دمیتازه فهم بعد

خواست  یتو اون لحظه دلم م.رضا هم بود . خاله ها و بابک و نگار و الناز اونجا بودن . خونه مامان جون  میدیرس یوقت

کار بود هیدنبال  یهر ک. مامان جون  يم رفته بودن دنبال کاراهام و بابامو شوهرخاله ها ییبا دا ایگو یهم باشه ول یعل

 یالناز هم اومد منو م. شد  یاصال باورم نم. کردم  هیگر يها يخودمو انداختم بغلش و ها دمیام نگارو د ییدختردا تا

...من با مامان جونم اخت نبودن يشدن چون به اندازه  یاونا متوجه نم. بلکه آروم شم  دیمال

 ینفسم باال نم. دادیرضا برام آب قند آورد و نگار به زور به خوردم م. رفت  جیسرم گ. نیبلند شم که افتادم زم مدماو

من  يخدا يوا... هم روش  دیسف يملحفه  هی. از جام بلند شدم رفتم اتاق مامان جون جنازه اش رو تخت بود . اومد 

.از پشت منو گرفت نایرو جنازه که خاله م فتمیخواستم ب یمامان جونم باشه م نیا شدیباورم نم

قربون نگاهت ... دمتید یکاش م.... ؟ چرا من خر رفتم مدرسه  یقربونت برم آخه چرا رفت یمامان: زدم  یداد م بلند
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جر  یانگفتم مام یم ادتهیآمبوالنس ؟  ینوشت یبا الف م نیماش میکرد یم يباز لیبا هم اسم فام ادتهیمامان جونم ... برم 

؟ سین نیآمبوالنس ماش سینزن قبول ن

خدااااااااااااا يا... خوان ببرنت  یآمبوالنس م نیبا هم ینیبب ییکجا حاال

جنازه به فردا افتاد اما خوب  عییهم جمع شدن چون عصر بود تش لیفام يهیکم کم بق. گم  یم یچ دمیفهم ینم خودم

بار از  4- 3میکرد یآماده م ییرایپذ يبرا لیا دخترا تو اشپزخونه وساهمه تو حال خودشون بودن م. بود  ادیمهمون ز

...ختهیر یبود اوضاعم ب دهیاونم فهم. میدیم نجامافتاد شکست که الناز گفت تو برو ما ا وانیدستم ل

...بود بخوابونم تو گوشش کیزنه نزد یم ملیشعور داره به چشماش ر یب يشاد دمید ییتو دستشو رفتم

...شرف ی؟ ب يندار تی؟ انسان یمامان جون مرده تو فکره خوشگل کردن خودت. شعور  یب-

گم ؟ یم يرو دارم به شاد نایمونده بودم من ا خودم

نه  یتینه تسل میبه هم انداخت یبیاومد نگاه غر یعل. بودم  اوردهیبا خودم ن یمن لباس مناسب. بود هوا سرد بود  بهمن

جنازه  عییتش يکه برا. رمیها رو ازش بگ هیکه اعالم اطیرفتم ح. سردم بود . داشت  یا معناما نگاهمون هزارت یحرف

میها رو بچسبون هیاعالم میقرار شد با هم بر. میمردمو خبر کن

تو کمرم حس  يدیشد درد شد ریاشکام سراز. نیباز شد افتادم زم 180شم پام  نیاومدم سوار ماش. زده بود  خینیزم

.شدم نیخواست کمکم کنه اما خودم بلند شدم و سوار ماشیکردم عل

خونه میواسه مهمونا خربدبم و رفت میکه سفارش داده بود ییها که پخش شد غذا هیاعالم. رد و بدل نشد  نمونیب یحرف

.

و داد  غیج یعشب بود که ساناز ابنا هم از گرگان اومدن و اونم به نو 11بایموندن تقر يسر هیرفتن  يسر هیمهمونامون

.کرد

مامان جونم تو اون اتاقه  يجنازه  یوابم ببره وقت خیبودن چه طور نطوریبرد همه ا یجنازه بود شب خوابم نم عییتش فردا
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؟

پنکه روشن  رهیجنازه بو نگ کهیان يبرا. سرش قرآن رو باز کردم خوندم  يشب رفتم اتاق مامان جون باال يها مهین

.بستم یم لیرد بودداشتم قندس یلیهوا خ. کرده بودن 

!!ندا... از پشتم اومد  یعل يصدا

.و نگاهش کردم برگشتم

؟ یقرآن بخون یمامان يبرا يخوا یم-

اوهوم-

سردت نشه ؟-

نه خوبه-

؟ ارمیبرات پتو ب-

نه-

؟ ییخدا-

!!ییخدا-

.دیتو رگهام دو یحس گرم... رونیاز اتاق رفت ب و

 یلیبود خ ستادهیسرم وا يباال یعل. بود  دهینگار به دادم رس. ه موقع بردن جنازه غش کردم تو خونه جناز عییتش روز

چند بار باال آوردم خالصه به . داشتم  یناراحتم بود حس خوب نکهیکرد از ا یتو موهاش فرو م یکالفه بود دستاشو عصب

زهراسمت بهشت  میزور ما رو بردن تو اتوبوس که بر

کردم  هیگر ریدل س هیتو بغلش و  دمیکردم و پر دایمامانم رو پ يدختر عمو. کنم  هیاغوش بودم که توش گرهیدنبال

...آروم شدم یلیداد که الحق خ یم يکزد و دلدار یاونم منو نوازش م
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رو به راه دیفهم ایام گو ییکردم دا یگلها رو پر پر م یتر ازجونم رفتم سر خاك مامان زیاز دفن مامان جون عز بعد

.به ساناز و الناز اشاره کرد که بلندم کنن ستمین

 يهر هر خنده  يهمه صدا يهیوسط گر. نیزم میبا مخ افتاد ییبود سه تا زیچون ل میشد یقبرها رد م ياز رو میداشت

.بود رمنتظرهیحرت واقعا غ نیا یول میناراحت بود. ما بلند شد 

 ینشناس تیحرصم گرفت از موقع. میرفت ینهار به رستوران يد از بهشت زهرا برابع. شده بود  سیلباسو کفشام خ تمام

...آدما یبعض

کرد یم یمعرف سیحرفا و بهم ک نیگفت چند سالته و ا یمنو خفت کرده بود داشت م یعل يزن عمو ریو و ریاون ه تو

.

 میبا هم صحبت کن يبهتر يها تیموقع تو میتون ینرگس خانم امروز مامان جونم فوت کرده م: گفتم . گرفت  حرصم

نه ؟

گفت ؟ یم ینرگس خانم چ: اومد سمتم گفت  یعل. ترکش کردم  و

کنه ؟ یازدواج کار م هیریتو بنگاه خ یعل: بهش کردم و گفتم  رومو

.دیجو لشویمنظورم رو و با حرص سب دیفهم

به زور چند تا قاشق سوپ خوردم و کنار . دیکش یمن لمیاما م میو مشغول نهار خوردن شد میو الناز و نگار نشست منو

.دمیکش

خوام  یداشت اما نم يخاطره ا هیرو هم که گذاشتم ختم و هفت و چهل مامان جونم هم تموم شد که هر کدومش  چشم

...کنم يادآوری

چه به هم  یت تو و علبه من گف دیفر ییمراسم ختم دم در دا يمثال تو. گم  یرو م یموضوعات مرتبط با خودم و عل فقط

.........یلیمنم که لکنت گرفته بودم گفتم آره خ. مقدمه  یکامال ب... دییایم
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دونستم خونه اس با همون  یسر اومد خونه من نم هییقبلش عل میریمثال تو مراسم هفت قرار بود زنونه ختم انعام بگ ای

...زدم و در رفتم غیچشم و رو و منم ج یکنه ب یر نگام مداره بر و ب دمیاومدم تو هال د رمیدامن کوتاه و لباس حر

پتو هم روش  هیسرش گذاشتم و  ریبالش آورم ز هیروش نبود رفتم  یچیه نیبود رو زم دهیبار تو اتاق خواب هینکهیا ای

...نگاه خاص بهم کرد و من در رفتم هیشد و  داریکه ب دمیکش

خوشگل داد  یلیتاپ قرمز خ هیداد به من  زیچ هییبه هر ک ارهیز عزا درمون بخواست ا یکه م نایخاله م 40تو مراسم  ای

!!هیعل يقهیکه گفت سل

حرفو نزد ؟ نیا يخوب چرا به شاد. هم به من توجه کنه  یشد که عل ینم باورم

روز  یط من و علهم که رفت رواب یبود وقت ریخ یچون تو زنده بودنش بان یهر حال خدا مامان جونم رو رحمت کنه ول به

 ...به روز بهتر و بهتر شد

 نقدریکردم بدون مامان جون ا یبزرگتر برامون ملموس بود من فکر نم هییخال يبود که جا یسال نیاون سال اول دیع

...يام مانوس تر بودم تا پدر يمادر يکال با خانواده . سخت باشه 

همه که .میشد يشرکتشون جا گرفت تو خزرآباد و همه عازم ساربابام از طرف . شمال  میبر یخانوادگ میگرفت میتصم

.و خاله بودن يفقط شاد ومدیجون البته عمو حامد ن الیز يو خانواده  نایخاله م يخانواده  گمیم

د از بو یهر چ. بود  دهیخر ایزانت یعل. بود  نایجون ا نایم نیتو ماش الیما و خاله ژِ نیتو ماش يو مامان و بابا و شاد من

...بهتر بود 206

 یباهاش حرف نم ادیبود ازش حرصم گرفته بود ز شیتو مراسم مامان جون مشغول آرا يبعد از اون روز که شاد از

.زدم دست خودم نبود البته اونم خسته بود و اکثرش خواب بود

 يبود که اطرافش دره بود و فضایرستوران. بود  ییایجاده واقعا رو. میجا تو جاده نگه داشت هیخوردن صبحونه  يبرا

...چند بار برگشت و منو نگاه کرد. بود  ستادهیپرتگاه وا يرفته بود رو یغل. داشت  يبکر
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!!تو نخنته یلیخ یعل: و گفت  شمیاومد پ بابام

؟ یگیم منو

بابا ؟ یچ-

؟ یچیه یچیه-

زودتر از من  یلیمن اون سال خ يدست آوردم و بابا به اتمیتجرب یط نویمسائل ا نیتر از خانومان تو ا قیدق یلیخ مردا

...هه منم جو زده بودما... شدم  یذوق مرگ داشتم م چیه ومدیالبته من که بدم که ن. آگاه شده بود  یعل ياز عالقه 

ضا که نبود برعکس ر نیریش يزایبا چ ادیاش ز ونهیانداختم م یبه عل ینگاه مین. خوردبم  یمکان عال هیرو تو  صبحونه

ته ظرف مربا و عسل رو درآورد اون مشغول خوردن املت شد

خواست من تو  یشد دلم م میکم حسود هینایخاله ا شیرفت پ يرضا اومد تو ماشبن ما و شاد نیسوار شدن تو ماش موقع

.بودم یعل نیماش

مثل  میهست یمیبا هم صم یلینم خمن و ماما. میکرد یم بتیبا هم غ میو بابا جلو بودن و من و مامان عقب و داشت رضا

 یبهش نگفتم چون م یعنوان از عالقه ام به عل چیزنم البته اون موقع به ه یحرفامو راحت بهش م یلیخ. دو تا دوست 

.دونستم آخر عاقبت نداره

با  یمن و عل ها مثال که جیرفتم تو قسمت مس یم یخل بودم ه. کردم  لمیمنم خودمو مشغول کار با موبا. دیخواب مامانم

...کردم ینوشتم و پاك م یاس ام اس م میهم زن و شوهر

بود  دهیکم زودتر عقلم رس هیاگه !! عوضش من خودمو با چسب دوقلو چسبونده بودم به ماه ... از مه دور تر بهتر  وانهید

که ما تا  فیح. دمیشک یام داشتم و کمتر زجر م یتو زندگ يکه فراموشش کنم و بهش دل نبندم مسلما مشکالت کمتر

.میستیول کنش ن میرو تجربه نکن يزیچ هی

 نایاتاق منتها بابا ا هیتو  ونیاتاق اقا هیدو تا اتاق خواب داشت که قرار شد خانوما تو . بود  یمکان دنج. میدیرس الیو به
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رفتن  ییخودشون سه تارو فرستادن اون اتاق که تخت دو نفره داشت  يگفتن ما تو هال راحت ترم خالصه من و شاد

.حوصله اش رو نداشتم... تنگش  دینداز یمنم م ادیخوشم م قهیعتنیاز ا یلیخواستم بگم خ یاتاق م یکیاون 

پلو با قزل آال  يبابا رفت نهار سبز میرفتن نداشت رونیبود حال ب 3کیساعت نزد میپاشد یوقت میکرد یاستراحت هیهمه

 یخورم دهنم بو م ینم ریدرآورد که من س يسوسول باز یمزه داد البته بماند که عل یحساب میخورد یرترشیوبا س دیخر

...رهیگ

...شن یخورن اصال متوجه بو نم یم ریهمه تو شمال س الیخ یب: تفاوت گفت  یب رضا

 یرگا امر و نهخواست مثل بابابز یم یعل. بود  یمنعطف تر از عل یلیرو واقعا دوست داشتم مثل برادرم به نظر من خ رضا

...شد یقابل تحمل م ریاوقات غ یرفتارش بعض. کنه 

...ایلب در میکردن ما خانوما هم رفت یم يداشتن تخته نرد باز ونیآقا عصر

رفتن  نایبا مامان ا نکهیتا ا. بابت خوشحال بودم  نیزد و از ا یحرف م یکه مدام داشت با دوست پسرش تلفن يشاد

 یرو فحش دادم که همراه یتو دلم عل. رو کرده بود  ایدر يهوا یلیمونم لب ساحل دلم خ یم رشتیمن گفتم ب الیسمت و

.موضوع تمام فکر و ذکرم شده بود نیا. که من بهش داشتم اونم به من داشت  یمون نکرد واقعا احساس

رفتم ... کرد اومد سمتم  یش مشرت تن ییسو هیکه داشت  یدر حال دمیرو د یعل الیبه و دهیراه افتادم نرس الیسمت و به

؟ ير یکجا م ییندا: که گفت  الیسمت و

...گهیتو د رمیم-

...لب ساحل امیخواستم ب یااا من تازه م-

يکرد ریخوب د-

؟ يایبارم با من ب هیشهیحاال نم-

کردن یکه چه عرض کنم تن تن تو دلم قند آب م لویک لویک
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.میشدساحل  يکردم و با هم روونه  قبول

خواست  یواقعا دلم نم. میو با هم بالل خورد میسکو نشست هیيزد رو ینم یحرف یعل. میزد یتا دوش هم قدم م دوش

.سکوتو بشکنم انگار تو دلش هزار حرف ناگفته داشت

.غروب بود يکایبامزه شد نزد یلینوشت خ يکاتوریهم اسمامونو کار یبا چوب رو ساحل نوشتم عل اسمامونو

گرفته بود دستش فقط صورتمون معلوم بود نویچون خودش دورب یول میبا هم گرفت. میریعکس بگ هیخواست که  یعل

.

؟ نینامزد: دیاونم قبول کرد و بعد از گرفتن پرس رهیخواست که ازمون عکس بگ یانسالیم يآقا هیاز

...کردما یم ریس ایاقعا منم تو روو میکردم چه خوب بود که باش یمن که داشتم غش م. سرشو تکون داد  یعل

و  دمیراهمو ک. که دختره و معذبه که صحبت کنه  دمیکه تلفنش زنگ زد جواب داد فهم میزد یبا هم قدم م میداشت

!!!جلوتر از اون حرکت کردم که راحت صحبت کنه

 چیه یب. مکالمه اش تموم شد . کم فکر من بود هیکاش اونم ... خواستم که بهش بد بگذره  یبازم نم تمیعصبان نیع در

.میخونه شد يروونه  یحرف

؟ یزن یدست م هیندا : کمک کنم واسه شام که رضا گفت  نایاشپزخونه پناه بردم تا به مامان ا به

...به خدا سیحالش ن-

گهید ایب-

 یبود مارس شم لعنت کیکرد نزد یمونو نگاه م يهم زل زده بود داشت باز یبا رضا کردم عل يشروع به باز خالصه

...اونور ریچشماتو بگ

.رضا برد خالصه

؟ یزن یدست هم با من م هی: گفت  یکه عل میجمع کن میاومد
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...اصال حال ندارم گهید-

.حالم ازش گرفته بود یداشتم ول حال

.کنم یم يهم که خودشو انداخت وسط که من باهات باز يشاد

با تو بود ؟ ی؟ ک ازیته پ ایيازیبزنم آخه سر پدونه تو کله اش  هیخواستم  یم

.مزه داد یسرخ کرده درست کرده بودن که کل ینیزم بیس یخوراك مرغ با کل نایمامان ا شام

به  یشگیدرد هم نیشده بودم و ا انهیبله هههه ماه... شدم  یم هوشیصبح که از خواب بلند شدم از درد داشتم ب فردا

 ينجوریا شهیشده بود هم ریدوال شده بودم که مامان اومد اشکم سراز ییدم دستشو يطور همون. سراغم اومده بود 

.بودم

...يرو ادهیو عمو احمد رفته بودن پ بابا

 هیدرد فراموشم شده بود و . سانت فاصله داشت  20یسرم با سر عل. بود مامان گفت اونجا دراز بکشم  یبابا خال يجا

.دادیقلقلکم م گهیحس د

. ..برام آب جوش و نبات آورد و گفت بخورم و خودش رفت تو اتاق امانم

.شد داریب یبود مچاله شده بودم که احساس کردم که عل دهیدرد امونم رو بر یبستم که مثال بخوابم ول چشمامو

 يصدا رونیمامان از اتاق اومد ب نیح نیمعلوم بود تو هم دنشیتونستم شوکه شدنش رو احساس کنم از نفس کش یم

...دمیآروم سالمشونو شن

؟ دهیخواب نجایخاله ندا چرا ا: گفت  یعل

...نجایحالش بده خوابوندمش ا-

...خدا آبروم رفت يچه مرگمه وا دیفهم مثل

رستوران اونجا اومدم با غذام  هیمیبود که نهار رفت نیو خجالت آور تر از همه ا دیپلک یدور و برم م یلیخ یروز عل اون
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...نخور سیپررو گفت برات خوب ن يبخورم پسره  یرشت

....پر رو بود من زنش نبودما یلیتوجهش خوشحال شدم اما خ نیدلم از ا تو

.شد ینم میحال زایچ نیکه اون موقع ا فیح یول

سش تنگ شده دلم وا دمیخر الیواسه  یگردنبند چوب هیمنم . میدیخرت و پرت خر یجمعه بازار و کل میاز نهار رفت بعد

.بود

.دمیخواب یبه سخت شبو

 یلیواقعا خ. یخوش گذشت در کنار عل یلیتموم شد به من که خ یو خوش یما به شمال هم به خوب يروزه  5مسافرت

...دوستت داره یکس یاحساس کن یکه حت هیاحساس خوب یلیخ. کرد  یمنو خوشحال م نیبهم توجه داشت و ا

 یکه رضا به شوخ میهمزمان چمنامونو گره زد یمنو عل میمون وبه در کرد زدهیاسون و سلو میبدر هم باهم رفت 13

واسه بدبخت شدنااااا دیهل یلیگفت شما دو تا خ

!!گفتم یخدا چ يوا.. بود  یبدبخت ندیمنظور فرآ... میالبته مضمون حرفش ما دو تا در کنار هم نبود... همه  میدیخند

رفته  رازیتنگ شده بود اونا هم ش الیل يدلم واقعا برا. نخونده وارد مدرسه شدم  ياز درسا ياربا کوله ب لبایاز تعط بعد

.خوشش اومد یلیآورده بود منم گردنبند رو دادم خ یدست عیصنا یچییجاسو هیبودن برام 

که کامل دم  دونم خوبه حاال کار داره اگه نداشت یاومدن دنبالشون من که نم کارشونیهم داداش خان ب یبرگشتن

.مدرسه پالس بود

...آوردم و تنها برگشتم خونه بهونه

 یشد که من يدادم طور یماه بود و تا خرداد کم مونده بود منم که اون سال اصال تن به درس خوندن نم بهشتیارد اواخر

باز کردن کتاب هامو بود اصال حال  ومدهین 19.90ریکه معدلم ز یبود و شاگرد اول بودم من ینمراتم عال شهیکه هم

...نداشتم
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شد هر  یبود که مانع از درس خوندنم م یترش عالقه و عشقم به عل یاصل لیفوت مامان جونم بود و دل لشیاز دال یکی

...افتادم یجلو چشمم و از هوش و حواس م ومدیخواستم درس بخونم چهره اش م یموقع م

؟  يکه برام آورده بودند رو بکنم اما چه جور ییاست جبران کادوهاخو یدلم م. بود  یتولد عل بهشتیسوم ارد يهفته

.دوستم ینم

من اهل دوست پسر  ییبگم خدا دیبا یدونستم چ ینم یخواستم بهش بزنگم ول یمو برداشتم م یتولدش گوش شب

کنم و حرف دلم رو دونستم خوب ارتباط برقرار  ینم یعنیتو ارتباط با جنس مخالف موفق نبودم  ادیز نیهم ينبودم برا

.ببزنم

 to mapendar ke khamooshiye man , hast :کردم و اس ام اس زدم که دایرو پ nafasيشماره

borhane faramooshiye man ,,,

... Tavalodet mobarak aghaهم نوشتم رشیز و

 يبعد اون اس ام اس باز یول...نیمدو بار اون جوك فرستاده بود ه یکیمیفرستاد یبا هم اس ام اس نم ادیما ز راستش

...شد ادیهامون ز

 kheili mamnoon khanoomi . mamnoon ke yadet :که اس ام اس داد دیطول کش يا قهیدق 2

boood .....

.کردم یم ریداشتم رو آسمونا س... بودم  فیکه خر ک منم

؟دهیکادو م یاون بهش چ یعنی... حتما االن با خانوم بهارشه  یه

.کنه یم یواسه دوست دخترش چ نیبب ذارهیسنگ تموم م نقدریواسه من که دخترخاله شم ا یوقت

...ام شد منم خل بودما يبه دوست دختراش حسود دوباره

اومد یتفت بزرگ به حساب م هیمن  يواقعا افتضاح بود برا. ام رو با مشقت پاس کردم  یینها يامتحانا
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.خوب بود یبرام کل اوردمین يدیتجدکه  نیاصال مهم نبود هم یول

شد ادیز یون با عل میکم اس ام اس باز کم

...یاسم ام اس از طرف عل هیبود  لنتیام سا یرو بار کردم گوش فمیامتحانم رو که دادم ک نیآخر

salam emtehaneto khob dadi ? be salamti tamoom shod ?

salam hey bad nabood .ghabool misham :در جواب گفتم منم

جواب داد اونم

man dame madresatoonam mikham biam 2nbalet brim khoone jila joon

 کهیدر حال المیاومده بود دن یکد واسه چ یم کاریتعجب کردم که اون دم مدرسه چ میبود الیاون روز خونه خاله ژ نهار

 man ke madrese nistam Hoze emtehan midam . u :کردن جواب دادم یقند تو دلم آب م

boro man khodam miam

 یو به مامان هم گفتم با عل میحرفا ما هم از خدا خواسته آدرس رو داد نیو ا التیدن امیکه کجاس حوزه تون ب اصرار

.نکرد خوشحال شدم یمخالفت چیاعتماد داشت و ه یبه عل نکهیاز ا... برام لباس بذاره اونم گفت باشه  امیم

بار اصال نگران نبودم  نیشدم و ا نشیسوار ماش الیطور ل نیشد جلو چشم بچه ها و هم دایاز دور پ یعل يایزانت رهباالخ

...نهیبب یمنو با عل یکه کس

.بود یکرد اما برام مهم نبود فقط مهم عل یفکر م یدر موردم چ الیدونم ل ینم

سالم-

سالم خانوم-

.کنمردم از گرما کولرتو روشن  يوا-

خانوم ؟ يفقط سرما نخور نیاز ا نمیچشم ا-

خورم آقا ینه نم-
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...کنن یباز م یتاپ یخر دارن ت يبرا نگاریگفت خانوم ا یبهم م یوقت. اومد  یقدر از خانوم گفتنش خوشم م چه

طرفا ؟ نیچه خبرا ؟ ا-

...رم خونه یماونجا ن رمیسره م هیدنبالت چون منم  امیاومده بودم کار داشتم گفتم ب-

؟ انیم يچه جور نایااا پس خاله ا-

...دهیخر نیرضا ماش یدون یمگه نم-

؟ یچ یااا به سالمت-

- 206

مبارکه-

.رد و بدل نشد نمونیب یحرف گهید

ندا ؟ يخور یم یبستن-

مینهار بخور میخوا یآخه االن که م-

...حاال کو تا نهار-

؟ پسرخاله یپرس یخوب چرا م-

...دمیخند و

دختر خاله ؟ يخور یپس م-

...سرمو تکون دادم. اش رو با حرص گفت و من خنده ام گرفت  دخترخاله

و شکالت برگشت منم با ولع شروع به خوردن کردم یبعد با بستن یقیدقا

مگه ؟ يخور ینهار نم: بهم کرد و با خنده گفت  ینگاه

نهارررررحاال کو تا : و اداشو درآوردم  دمیخند



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 60

تشکر کرد که منو رسونده ینگاه کرد و مامانم از عل یجون ما دو تا رو به طرز خاص نایاونجا م میدیبا خنده رس خالصه

...

دارهیکردم کم کم داره دوستم م یمخصوصا حاال که احساس م... خوش گذشت در جوار عشفم  یلیبه من که خ ییخدا

یبیچه حس غر یه... 

همه رو  یشد عل یم یعنیکنم ؟  کاریدونستم باهاشون چ یاش مثل خنجر تو قلبم بودن و نمدوست دختر نیا فقط

...من باشه ادیتونست فقط به  یم یعنیفراموش کنه ؟ 

نه ؟ يخورد یاشتهات کور شد بستن: که روبه روم بود گفت  یبود که با ولع خوردم عل يقورمه سبر ناهار

...دم خدا لعنتت کنهش یکه داشتم کبود م دمیخند نفدریآ

گذاشته SAY CALLER IDخوشنامه تلفنش هم رو یلیاعتماد به نفس خ ياش زنگ خورد آقا ینهار گوش بعد

.. ASAL .... ASAL :زد تلفن گفت زنگ

...شن یم شتریخدا روز به روز دارن ب يوا

...که عسل خانوم نمیکه خانوم بهار بود ا اون

...خدا گل تو شانس من يا

؟ هیعسل ک: تلفنش تموم شد که رضا گفت  خالصه

...کردم ویعسل نه بابا ارسالن دوستم بود ارسل س: خونسر گفت  یلیخ

...کمتیگفتم ارواح ش منم

...دارم واست ستایبلده منو حرص بده وا فقط

.کردم یم یخودمو خال ينجوریوب حداقل ا خینداشتم واسش ول یچیراستش ه البته

فرفره مشغول کمک  نیکرد من ع یه با دوست پسرش به هم زده بود ناراحت بود اصال کمک خاله هم نمهم ک يشاد
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یبودم انگار نه انگار که اومدم مهمون

...جاش هم با خاله ام شد... مشهد  میکردن که تابستون بر يزیبود که مامان ابنا با هم برنامه ر يعصر خالصه

.ذوق کردم یکل

...شد یشدم و کالسامون از تابستون شروع م یانشگاهد شیوارد پ گهید

...چه خبره دمیفهم رید... خوب  یشدم ول یم یعشق و عاشق الیخ یگرفتم و ب یم يدرسو جد دیبا گهید

با  یشد که همگ نیقرار بر ا. ادیتونست با ما ب یداشت نم تیقرار مسافرت مشهد گذاشته شد بابام که مامور خالصه

که من به کالس  مییایب مایام شروع شده بود دو روز بعد با هواپ یدانشگاه شیپ يمن و مامان چون من کالساقطار برن و 

.هام هم برسم

ورنداشته که خاله و دخترخاله اش تنها  رتشونیگفت غ یم نایخاله م انیگرفتن با من و مامان ب میو رضا هم تصم یعل اما

.کردن یدلم آب م قند تو ییمن که خدا..مایبا هواپ انیب

بود  "ع"چون شب تولد امام رضا  یول.فرودگاه شدبم  یو رضا اومدن دنبالمون و با آژانس راه یاون روز عل خالصه

بعدازظهر کالس داشتم  6خصوصا من که اوهن روز تا ساعت  میمرد یم میداشت ما که داشت ریساعت تاخ 5پروازمون 

 یرو صندل یدر کمال تعجب عل دمیبرگشتم د یوقت... ردماستراحت ک یدگاه کمرفتم تو نمازخونه فرو. بودم  تیم گهید

.مامانم يو سرشو گذاشته رو پا دمیسالن دراز کش يها

پر تو دستاش بود  کیرضا هم اومد دو تا پالست نیح نیتو هم. رمیازش عکس نگ ومدیبود دلم ن یجالب يصحنه  یلیخ

يوقت کرد: یخطاب به عل. و ماست که اونا هم بلند شدن  پسیبه خوردن چ میبا هم شروع کرد. بود  دهیهله هوله خر

...نشستیصندل يبهم کرد بلند شد و رو یکم بخواب نگاه خاص هی

؟ دیمن خواب يرو پا شهیم تیحسود: نگفت عوضش مامانم گفت  یچیه

ددددیآره شد-
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 یشد عل یندارم مامانم شاک طیبل دمیفهم gateدم کجا افتادکه طمیدونم بل ینم میبر مینوبتمون شد اومد خالصه

خرم خدا کنه داشته  یم طیفرودگاه بل يآژانسا نیاز ا یکیاز تو  رمینشون بده من االن م نویبه من داد و گفت ا طشویبل

؟ یکرد که هواست کجاس ؟ مگه عاشق یبارم م کهیت یشدم مامانم هم ه یباشن داشتم از خجالت آب م

...افتاده بوده رشیذوق کردم گفت که دم پذ یمن بود کل طیبرگشت و دستشو تکون داد بل یعل!!گهیبودم د خوب

سمتش دو  هیمایهواپ يها یصندل. اش بمونه  ي؟ جوابشو ندادم که تو خمار یداشت کاریاونجا چ: دم گوشم گفت  اومد

 فیافتاد رد یپهلوم و عل دیکه رضا چپ نهیم بشکنار یتوقع داشتم عل میمن و مامانم نشست. ییتا هیسمتش  هیبود  ییتا

 تیاهم یلیرو فرم نبود منم خ یلیبود انگار خ یحالت هیدمیدیم رورخش  میشدم و ن یدوال م یه. پسره  هیبغل کنار 

.دمیندادم تا خود مشهد خواب

 میگاه مشهد هم اومدتو فرود. میدیبود که رس شیهوا گرگ و م. عوضش صبحونه دادن که تا خرخره خوردم  بهمون

 یخواستم بگم بابا رضا م یشدم م یم یداشتم شاک گهید. افتاد جلو  یبغل من عل دیرضا چسب نیبشم باز ا یسوار تاکس

...تو یش یم شیریچرا س یخوام بچسبم به عل

ما  یده بود ولبرامون صبحونه آماده کر. که منتظمون بود  نایبه آپارتمان همه خواب بودن جز خاله م میدیرس خالصه

شده  داریهمه ب یبه جز مامان و رضا و عل دمینخواب شتریساعت ب مین میبه رختخواب پناه برد نیهم يبرا میخورده بود

.بودن

به دستم بستم  يسبک شد تو همون حرم دستبند سبز یوش گذشت دلم حساب خیلیخ. حرم  میرفت يو شاد الیخاله ژ با

.رو به هم برسونه یو از امام رضا خواستم من و عل

شد یمحسوب م یعل ياون روز روز تولد حضرت محمد هم بود که تولد قمر... داشتم من  يکه چه عقل بچه گانه ا واقعا

.

شده  داریمامان و رضا هم ب. خونه  میرفت میدیدسته گل هم خر هیمینگرفت نایکادو ا گهیاما د میسفارش داد کیک براش
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.شم ینم داریب ومدمیاومد گفت از پسش بر ن یوقت. رو بلند کنه  یت که علو رضا رف میدیچ زویبودن م

 امیدونستم که از پسش بر م یم یجمع زدم ول يحرفو تو نیا یدونستم با چه اعتماد به نفس یواقعا نم..کار خودمه -

.ارش رو تخت نشستمرفتم کن. بالش چسبونده بود  يبود و کله اش رو رو دهیدمر خواب. رفتم تو اتاق درو بستم 

شمرم  یم 3پاشو تا  ياه پاشو حوصله ام رو سر برد - بذار بخوابم ... هوم -... یعل. تکونش دادم . جواب نداد ... یعل

ياز چشم خودت دبد يدید یوگرنه هر چ

- رو برداشتم یآب معدن يبطر یاز کنار پاتخت ی؟ خوب خودت خواست گهید يپانشد- 3 .............. 2 ........ 1

..کشمت یندا م -...دادش هوا رفت ... تو تنش  ختمیبلوزش ر يقهیشو از داخل  هیروش و بق ختمیو ر

...میکارت دار رونیب ایجذبه پاشو ب يآقا الیخ یب: و گفتم  میدیخند. از طنز تو کالمش نبود  يرگه ا چیبود ه يجد

.نرویو اومدم ب. اش ضربه زدم  ینیبا انگشتم رو ب و

... ینه بابا خوب شد گفت - رضا  بهشتهی؟ تولد من ارد نیخوب - ..تولدت مبارك  میتعجب کرد و ما هم خوند رونیب اومد

...یبس که مهم میگرفت يخره واست تولد قمر

بود چون اول  يزیکم آبرو ر هیمیبود دهیکه خر یکیراستش ک. ذوق کرد  یلیرو بهش دادن خ ایخبر دن نیبهتر انگار

بود که دستاشو باز کرده بود و توش نوشته شده  يخرس قهوه ا هیکه  يرو داشت قناد یکیتازه همون  کیبح بود کص

 يبچه ا میدونست یچون م: گرفتم گفتم  یم لمیکه ف یو منم در حال میدیموضوع خند نیبابت ا یکل i LOVE Uبود

...میخرس واست سفارش داد کیک يو هنوز بزرگ نشد

.کردم عشیرفت خودش هم حالش گرفته شد که تو جمع ضا يغره ا چشم مامانم

 هیکه  میبگرد میرفت یم میداشت يو شاد یبار من و رضا و عل هیخوش گذشت  یلیاون چند روز خ.کنم  کاریچ خوب

...فتهیکه ن دمیبزنه منم دستشو کش یبود به عل کینزد نیماش

 يرو الیبود که من و ل یاسم نیا( میگرفت يژیق یگفتم آره جون خودت همون روز بستن... رو گفت حواسم بود  پر
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(میگذاشته بود یدتگاه یبستن

. میاول زنونه نشست فیرد يمن و شاد. میسوار اتوبوس شد يما همون طور. دو تا که به سرعت باد خوردن  اون

.گاهشون سمت ما بود یبودن ول لهیم زونیو رضا آو یمردونه شلوغ بود و عل

 يالبته به قول شاد. بود  شتریب فشیک ينجوریزدم ا یم سیزد اما من ل یگاز م يشاد. خوردم  یم یبستن داشتم

. دعواش شده بود  یکیبا  یعل ادیدعوا از تو مردونه م يصدا دمیطور هم بود چون د نیاغواگرانه تر بود که البته هم

.دیشدبم که بهم توپ ادهیپ يزیآبرو ر یخالصه با کل

...یصحبت کن ينجوریبا من ا يتو حق ندار -؟ که دعوا نشه ؟  يبخور یمثل آدم بستن يریم یم

 یم شترخوشینبود مسلما ب یخوش گذشت البته اگه عل یلیخ. يشهرباز میشبش رفت.پر رو رضا مداخله کرد  يپسره

.میکه سوار رنجر ش میبود ستادهیتو صف وا میرفت... گذشت 

 افهیدو تا پسر بودن ق. مییمون فکر کنن ما تنها یپشت يباعث شد پسرا نیعقب و هم يو رضا جلو بودن من و شاد یعل

.بودن یکلیه یول... نازکشون  يو ابروها یخیس خیس يوحشتناك بود با اون موها یلیشون خ

. نیمزاحم نش سیه: روشو برگردوند و گفت  ي؟ شاد میش با هم سوار نیدیخوشکل خانم افتخار م: شون گفت  یکی

؟ یبا تو بود توپول یک: گفت  یکیاون 

بخورم تو رو چه ناز حرف  - ..دادم  یوگرنه جوابتو م یکه ادم نبست فیح: گفتم . بهش برخورد و قرمز شد  یلیخ يشاد

؟ يدیقربونت برم افتخار نم: گفت  یکیاون ...یزن یم

؟  یرفت یم یناموس قربون ک یکه ب دیکش یزد و نعره م یداد م... شد  ریز جلو اومد و باهاشون درگا یعل دمید هوی

هم  مونیشهرباز گهید. و اونا رو جمع کردن  دیپارك کش ياونقدر که کار به مامورا. بودن  ریدرگ یخالصه رضا و عل

.با هم رفتن سوار رنجر شن يم رضا و شاداعصاب نداشت الاما من اص میرضا اصرار داشت که ادامه بد. کنسل شد 

 یمطمئن بودم که کل نویا یبه هم ندارن ول یحس چیمطمئن بودم ه نکهیخوش به حالشون با ا. بود  یهنوز عصب يشاد
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اونا رفتن رو . میبود ينجوریا دیبا کهیقلبامون به هم نزد میدونست یکه م یگذره اما حاال من و عل یداره بهشون خوش م

ور دل من که  ياومد هیچ.... حرصم گرفت ... بود تا منو دبد نشست  ستادهیدور وا ینشستم عل یکیاون نزد یمکتین

مزاحمم نشه ؟ یکس

بعد  قهیبلند شد رفت دو دق. رد و بدل نشد  نمونیب ی؟ حرف سینه که ن -...یکن یم یاعصابمو خط خط يدار گهیندا د-

...ندادمگرفت سمتم اما من محل . با ذرت اومد 

تو ؟ ایخراب کرد من  یک - نذار امشب خراب بشه  میبرگرد میخوا یفردا م نیبب... دیخوب ببخش گهیندا قهر نکن د-

 هیفقط : مشغول خوردن شدم که گفت ...میبخور ایب یچیه - ؟ یاگه چ - ... اگه  يخوب ندا خودت هم مقصر بود-

؟ یچ -...يزیچ

...نگفته قبول دارم - شرط  هیبه  یباشه ول: کردم و گفتم  چشمامو بستم و باز!!!یآشت-

:زدم و گفتم يموذ لبخند

-؟ یکه نگفت يجد - !!مورد حساسه  هینیدونستم رو ا ی؟ م یبزن التویاگه بگم سب یحت

دم و به تو هم قهر کر لشدستامویکتم مرده و سب یکارو نم نیا رمیندا عمرا من بم - شوخه ؟  يآدما هیمن شب يافهیق

:حالت قهر گفتم

:و گفتم دمیخند... قبول  یبگ یهر چ نیجز ا دیخوب ندا ببخش -بگم قبول ؟  یکه هر چ یدروغ گفت يدید پس

رنحر سوار  میبر - جانم ؟  - ..............یعل: گفتم  یکش یعل ي؟با عشوه  یپس چ - . نبود  نیاصال من شرطم ا راستش

:و گفت دی؟ خند میش

...میبر: بلند شد و دستامو گرفت و گفت ...تو دست  از

...البته موقتا میخاطره از هم جدا شد یو با کل میاون روز به تهران برگشت يفردا

...اومده بود سراغم که ندا درس بخون ندااااا رتهیغ گهید
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.لعنت به من يا. بود یشعر و اسم عل سامیخوندم اما تمام چم نو یچه کنم ؟ مثال درس م سیدرد خوب حسش ن يا

مجبور  کیزیو ف لیفرانسیاستاد د يها مهیتر برقرار شد به خاطر جر يهم تموم شد و کالسامون به صورت جد تابستون

ها شرکت کرده  یشیازمون ازما نیاز ا یکیشدم درس بخونم و خودمو بکشم باال خدا رو شکر وضعم بهتر شده بود تو 

.شدیم شتریاسترسم ب دادمیآزمون م بودم البته بماند که هر بار که

درس هم خوندم و دانشگاه هم قبول  میریگفتم خوب حاال گ یبا اون عقل بچه گونه ام م. نبودم  یدر کل آدم استرس یول

...بده لیدوست نداشته باشه من ادامه تحص دیو شا. اس  پلمهید ی؟ باالخره عل یشدم آخرش که چ

...خاککککک یعنی: زدم دستامو بردم باال و گفتم  یحرف م داشتم با خودم نهیآ يبه رو رو

ام  گهید دیمف يکه جز کارا يدیمف ياز کارا یکیرفت بگم  ادمییراست... خچالیدرآوردم و دوباره رفتم سر  یشکلک

در اون حدنه  گهیکردم بابا د یشوخ... شم  رهیدا هیبود شب کینزد. رفتن بود  خچالیخوردن و سر  نیهم دادمیانجام م

!!

...نهیمنو بب دیبا ياصرار کردم گفت حضور یخبر دارم هر چ یکه کل ایزنگ زده بود که ب. نایا الیل يبودم خونه  رفته

.خونه شون شدم یراه) امیاگه لهراسب باشه نم( نکهیدادن به ا ریبدون گ خالصه

.نبود یک چیه. نبود  مامانش

...ایبدو ب: تو  دیو کشدرو باز کرد سالم نداده دستم تا

...چه خبرته ؟ آروم يهو-

...نشست بغلم يدرآوردم و نشستم رو مبل فور لباسامو

..بخورم ياریب یکوفت ییچا یشربت هیيریم یم: کردم گفتم  یشالم رو تا م کهیرفتم و در حال يغره ا چشم

...بابا يا

.آلبالو اومدو شربت  ینیریش ینیس هیغر رفت و با  یبا کل خالصه
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شد حاال بگو نیدختر خوب ا نیآفر-

...بردم چشمامو بهش دوختم یشربت رو به سمت دهانم م وانیل کهیحال در

.عموم ابنا اومدن باال شبید... ندا

خوب-

...کردن يمنو واسه مهرداد خواستگار-

...چقدر خوشحالم... يدیبه خواستت رس شهیباورم نم الیل ي؟ وا>یشد چ یباورم نم يوا

دختره چه هوله گنیخفه شو اروم تر خونه ان االن م-

پس جواب مثبت بوده نه ؟-

جرئت داره رو حرف عمو حرف بزنه ؟ یک-

نه ؟ يتو مجبور شد یغنیآهان -

هوم ؟-

...کنن یکوفت نگاش کن قند تو دلش اب م-

دیخند

؟ نیگذاشت يقرار نامزد: گفتم

...ها گفته باشم یتو هم هست... مه  يمزدآخر هفته نا آره

؟ نیعجله دار نقدریحاال چرا ا-

.میکن یم یبعد کنکور من عروس میشیحاال نامزد م گهینه د-

!!!کجاس ؟ تو باغچه طونیباال ش نیخانوم هم ا الیل.. نییپا نیآقا مهردادم که ا... هیخطر گهیآخه د گهیبله د-

زدم يا انهیلبخند موذ و
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!!خفه شو ندا منحرف: رو پرت کرد سمتم  کوسن

.میو مهرداد ش الیهم مثل ل یهم برسه که منو عل يکردم که روز آرزو

سویاسممو بذار کچل گ يگفتم اگه نشد ادتهی؟  یشیمهرداد م نیگفتم آخرش زن ا ادتهیمیخودمون الیل-

...یمگس میقبولت دار: گفت  یو با لحن الت دیخند

گفت  یم... بعد نوبت توئه  رمیزن بگ دیاول من با خودیگفت ب یلهراسب م: گفت  الیل نکهیتا ا میو پرت گفتکم چرت  هی

...اما ندا دهیم ریمنم گفتم چطور من دهنم بو ش دهیم رخشکیدهنت بو ش

؟ یمن چ: گفتم  یلحن مشکوک با

!!!زیدوست عز يبارو کور خوندهینیا... دیواسه من و داداشش نقشه کش الیل نیدلم گفتم بار ا تو

کرد ؟ یم کاریچ میگفت ؟ مر یم یجون چ یمص: عوض کردم و گفتم  حرفو

برم قربون اونجات  نجاتیقربون ا. قربون صورتت برم ... گفت عروس گلم فدات شم  یرفت م یجون که راه م یمص-

!!برم

واقعا قربون اونجاتم رفت ؟-

یستیخفه شو تو ادم بشو ن-

!!من چارهی؟ ب یا خودت گفتو-

++++++++++

به  مینتون دیما شا... نوشته بود : بود  دایاز طرف دوستم ش. بودم که برام اس ام اس اومد  الیراه برگشت ازخونه ل تو

که دلمونو  یدست کس زشیت يکه خرد شد و شکست لبه ها یوقت میبد ادیمیتون یکه نشکنه اما م میبد ادیدلمون 

!!شکست نبره

.بفرستم و فرستادم یرو واسه عل نیقلقلکم داد که ا یحس
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 khanoomi shoma yedoone bashi .. ma khodemoon dastaye :مقدار بعد جواب داد هی

kesi ke dele shoma ro beshkoone mishkoonim

؟ یبشکون خودت رو يدستا يتو تا به حال دلم رو نشکونده بلد يبه اندازه  یک چیخواستم بگم ه یم

!! shoma ham ke hamash 2 kare shekasto basti :جواب دادم یول

.اوردمیخودم ن يجواب نداد منم به رو گهیبود بهش برخورده چون د معلوم

رفت جنس  یم. داشت  کیو کفش بود و شر فیآخه تو کار ک. جنس  دیو قشم واسه خر شیرفته ک یگفت عل یم مامان

تونست بره  یاگه م. تونست بره خارج از کشور  ینرفته بود نم يچون سرباز. رانیفقط تو ا البته. آورد  یعمده م

.بود شتریسودش ب

کرد و  يهم نامزد الیل. رفتم  یازش نداشتم و کالسامو م يمنم خبر. بود که نبود  ياون جا که خبر داشتم دو هفته ا تا

!!یعروس شاالیا سین یخانوادگ یمهمونمن تو  يآوردم که جا لیمن نرفتم دلخور شد و من دل

...لهراسب رو نداشتم ينگاه ها يحوصله

اش  یکیبود  یاومد خونه مون و سه جفت کفش آورده بود دو تاش مجلس نایخبر نداشتم که خاله م یبود از عل یماه هی

.يتاب و دامن بدنساز هیبا . اسپرت 

بود پس ؟ اوردهیچرا خودش ن. آورده بود  یبرام سوغات یرو عل نایقشنگ بودن مثال ا یلیخ

...گرفت دلم

حال بهش زنگ زدم نیا با

الو-

یسالم عل-

؟ یسالم ندا جان خوب-
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ریبه خ دنی؟ رس یممنون تو خوب-

؟ یکن یکارا م یچه خبرا چ یمرس-

کنن یاز ما نم يادیمهم شدن که  نقدریشماس آقا ا شیخبرا پ-

يآخه گفتم درس دار-

اریبهونه ن-

..در چه حده که اون بخواد بهم دائم زنگ بزنه یمن و عل يمگه رابطه  سیکه اصال مهم ن دمید بعد

خوشگلت تشکر کنم يها یزنگ زدم بابت سوغات: عوض کردم  بحثو

؟ یخوشت اومد خانوم-

یعل ادنیز یلیخ یخوب بودن ول یلیاوهوم خ-

قابلتو نداره-

کنن یو مامان دارن نگام م نایخاله م دمید میکرد یخداحافظ خالصه

.دمیام رو سر کش ییچا یالیخ ینشستم و با ب رفتم

.برد یپزون هاش دلمو م يو نذر مهیق يبو. شم  يعزادار يو محرم و دسته ها نیعاشق امام حس. بود  محرم

و جوون مرده ردلیش یلیخ گفت یدوست داشت م گهیجور د هیبود اما حضرت ابولفضل رو  نیهم عاشق امام حس یعل

.

 میرفت ئتیه يبار 4- 3. بودم و برام خاطره شد  یبا عل یلیام بود چون خ یزندگ يمخرم ها نیسال محرم جزو بهتر اون

.آورد برامون میبا دوستاش بودن که حل ئتیه هیکه اونم بود خودش هم تو 

درسته به ... قابلمه پر تا ته خوردم  هیفتن اما من گر یبیع هیو همه ازش  ومدیخوشش ن یک چیچه پنهون ار شما ه که

هم نگرفتم يرادیخوردم و ا یزور خوردم ول
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تا صبح داشته  یبچه ام عل نکهیگذاشت دوم ا رادیو ا بیروش ع دیمتبرکه نبا نیامام حس ينذر نکهیا یاول: لیدو دل به

.گهیخوردم د یم دیاش در بره با یخستگ نکهیزده خسته شده به خاطر ا یهم م گوید

و  میبکن دیسخته و اله و بله و چها که نبا میریبگ میبدن اما گفتن آشپز بخوا يگرفتن نذر میو خاله هم تصم مامان

.نااااااایدردسر و ا

 کیپالست کیجون پالست نایغذا رو که برامون آوردن مامان و م. میخوب تهران سفارش داد ياز رستورانا یکیبه  خالصه

.میبد یبه دست ک دیکردن که هر کدومو با نییکردن و تع

اگه فکر  نیباش ونیالبته من هم که مجبور شدم برم مد. یکار پخشش افتاد رو دوش من و عل نیهم يخونه نبود برا رضا

!!از خدام بود باهاش برم نیکن

نرگس  يخونه  میرفت. میرو داد الیاز فام يسر هی. میمامانم رفت نیبا ماش نیهم يرو تازه فروخته بود برا نشیماش یعل

.یعل يخانم زن عمو

از آقا نشد رفتم زنگ  يساعت االف بودم که دبدم خبر مین کینزد. ادیبودم تا بره و غذاها رو بده و ب نیتو ماش من

:درشونو زدم صدامو عوض کردم و گفتم

-دم در مال شماس ؟ نیماش نیا

ادیمال مهمونمونه االن م او

.فرما شدن فیجووون تشر یلع خالصه

مکه رفتنت کربال رفتنت تیعروس شاالیگفت ا یم یبده ول کنم نبود ه رتیخدا خ: حالت خاص نگام کرد و گفت  هیبا

...

-ندا جون يدیبه دادم رس خالصه

.دمیو خند!چون  یعل مینیما ا گهید



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 72

ممممممیچاکر یلیخ-

.میسفارت خونه ها رو هم از قلم ننداخت يو نگهبانا يارشهرد يالبته مامورا میهم داد گهید يجا چند

تو دستم اشاره کرد یشدم که غذاها رو بدم دستم پر بود به گوش ادهیمامانم پ يدخترخاله  يخونه  میدیرس

Give me :گقت و

؟ ویچ: گفتم

لکتویب لیاون ب: گفت

-اسم داره لکیب لیب نیا-

نیحمت کنتونو مر یندا خانوم لطفا گوش خوب

.جون ترایمنو به حرف گرفت م يا قهیچند دق هیرو دادم و رفتم باال  یگوش خالصه

!!گوشش باز یتا حلزون ششیمنه و ن یهم اومدم دبدم آقا کله اش تو گوش عدشی

يناجور و مدال يمنم که همه اش صحنه دار با لباسا يکنه عکسا یپر رووو داره عکسامو نگاه م دمید نمیبش رفتم

جورواجور عکس انداخته بودم

کنه یداره م یجون چه کاوش ی؟ خبر نداشت عل یکن یم کاریچ فتهیب یکیات دست  یگفت اگه گوش یم شهیهم مامانم

...

:رو داد دستم و گفت یگوش نشستم

لکتویب لیب ریبگ

فمیتو ک یذاشتیم: گفتم  يپوزخند با

-...فتیزشته دستمو بکنم تو ک دمیآخه د-

ثواب هم داره پسره پر  دنیاجازه د یرو ب یتو گوش يکردن اشکال داره اما عکسا فیخواستم بگم دست تو ک یم...آها
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رووووووووووو

!!آخه باالخونه دست مستاجره دیعکسامو د ومدیمن هم که بدم ن البته

:تبده تو راه گف ياز دوستاش که به اونم نذر یکیخونه شون خونه  يکایاز اون رفت نزد بعد

؟ دادنیم یماکارون ينذر شدیم یچ

:منم گفتم میبود یعاشق ماکارون یمن و عل آخه

؟ میافت یم مهیق ادیهمه  ينذر گنیدوتم چرا تا م یمن نم نیهم... یگفت آخ

لبخند  مید یهم مخالف کرد اشکال نداره خودمون دو تا م یهر ک میبد یماکارون ایب گهیگم سال د یاشکال نداره من م-

شاالاااااااااااایزدم و تو دلم گفتم ا يگل و گشاد

 میکرد اومد یمنو و دوستش رو به هم معرف یشدم عل ادهیپ نیو منم از ماش میخونه دوستش رفت... که خل و چل  منم

.رو جدول نشستم و سرم رو گرفتم نیرفت دم ماش جیسرم گ میبش نیسوار ماش

:اومد سمتم یعل

-شده ندا ؟ يزیچ

رهیم جیگ یلیخسرم

نیتو ماش میشو بر بلند

چشمام  میکه نشست نیبلندشم که تعادلم رو از دست دادم اگه منو نگرفته بود با کله رفته بودم تو آسفالت تو ماش اومدم

.رفت یاهیس

.دمینفهم یچیه گهیرو تا ته باز کرده بود که د نیماش يبخار یعل. گرفتم  تشنج

.بود دهیپرده ها کش. تو اورژانس بودم . سرم بهم وصله  هیو  مارستانمیو بت دمیکه باز کردم د چشمامو

به هوش اومدم اومد تو و  دید یوقت نهیب یپرده ها کرده تو داره منو م يکله اش رو از ال يبا حالت بامزه ا یعل دمید
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-ستادیکنارم ا

؟ یبهتره خانوم حالت

شد يجورنیشد ا یکه چ دمیشرمنده اصال نفهم یعل يوا-

مامانم حتما تا االن نگران شده - حرفشم نزن -

دونم  ینم هوینگران نشو  میایم گهیساعت د 1سین یمهم زیکردم نتونستم به خاله بگم اما به مامان گفتم چ يهر کار-

.ظرف مخصوص تهوع رو گذاشت جلوم عیسر یشد که باال آوردم فقط عل یچ

.نهیعق زدن منو بب یمونده بود که عل نمیاروم رفت هم يوا رونید اومد بتو دل و روده ام بود و نبو یهر چ و

...ياز چشم و روش افتاد یکنه خاك تو سرت ندا حساب یگذاشت و ظرفو برد که خال تنهام

.دکتر اومد هیاومد تو و بعدش هم  دمیمدت د هیاز  بعد

؟ هیتهوع چ لیکردن اما حاال دلتشیزیخانوم دکتر بود اومدن و هیفتیسالم دکتر قبل شما ش-

گذاشت رو سرش به خاطر تو مارستانوینگرانته ها تمام ب یلیشوهرت خ: به من کرد و گفت  ینگاه دکتر

؟ يالل مرد یعل یاله يریگرفتم بم یم شیداشتم آت يوا

؟ يودیپر :گفت  یآب شدم که جلو عل شتریحرف دکتر ب نیبا ا میبا هم ندار یکه ما نسبت یگینم یچیه چرا

: خان ادامه داد  سیریبله ول کن نبود س: آروم گفتم  یبا لحن... خواست منو رسوا کنه امروز  یم نیمن ا يخدا يواااااا

چندمته ؟

:خواستم خفه ش کنم دکتره روکفتم یو خوشحال م یرتیغ نیب يزیج هیبود  یدنید یحالت عل يوا

:کرد و گفت یرو به عل دوم

.اش خونه استراحت کنه خودشو خسته نکنه يبرد. جانم  هییعیطب

حتما  گریمواقع دل و ج نیچون خانمت کم خونه ا نکهیبزنه و ا سمینو یبه موقع مصرف کنه به امپول م داروهاشو
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فراموش نشه

.شدم نیسوار ماش یکه کال محو شدم با کمک عل دمیخجالت کش نقدریا گهید یییییییییوا

.دلم رفت و گر گرقتم ریز ینیریحس ش.. حتما بغلم کرده ... آورده تو  يم که منو چه جورکرد یفکر م نیبه ا داشتم

:کنه بهش گفتم یاونم داره نگاهم م دمیمو بهش کردم د رو

:زد و گفت يزحمتت دادم واقعا شرمنده لبخند یممنون حساب یلیخ یعل

حرفا  نیو ا يشد ينجوریکه چرا ا یشروع کرد به خودزن دیمامانم تا منو د نایجون ا نایخونه م میمممممرفتیچاکر یلیخ

که استراحت کنم منم که از خدا خواسته خالصه اون شب تا صبح تو اتاق عشقم  یمنو برد اتاق عل نایعوضش خاله م

.مامانم هم موند دمیاون نفس کش يبا هوا دمیخواب

.دلم براش سوخت دهیگوشه کز کرده خواب هییطفلک عل دمید ییرایشدم همه خواب بودن رفتم پذ داریکه ب فردا

 خچالیتو  یدم کردم و هر چ يبه سر و صورتم زدم و موهامو مرتب کردم و رفتم تو آشپزخونه چا یآب ییدستشو رفتم

.دمیچ یکامل زیداشتن درآوردم و م

..یعل... یعل... یعل... یلع: رفتم باال سرش و شروع کردم به صدا زدنش . رو صدا کنم  یواستم اول از همه عل خیم

.چشماشو باز کرد و نگاهم کرد نکهیبار اسمشو گفتم تا ا 30کینزد.

:حالت خاص گفت هیبا

زنه یکه به فرشته داره صدام م میبن یکردم دارم افسانه م فکر

:گفتم یحق به جانب افهیق با

!!داشت قتینکن حق فکر

ه ؟حالت بهتر: کرد و گفت  یمهربون نگاه

؟ يصبحونه بخور يایخوبم م یلیآره خ-
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شدن ؟ داریاوهوم ب-

کنم دارشونیب... نوچ -

اومد یو عل ختمیرو ر ییخواد رفتم تو آشپزخونه چا ینم-

:ادامه داد دمی؟خند يدیچ يزیاووو چه خبره چه م- .

؟ يکرد یخال خچالویخونه ماست همه  يدیچون د طونیش

؟ يدیاره فهم-

..شد دایجون هم پ نایعمو احمد و م ير و کله کم س کم

.میصبحونه رو در کنار هم صرف کرد. نفرات بودن  نیو رضا هم آخر مامان

شدم  یدو روز داشتم داغون م نیتو ا. بود  یرسم لیچون تعط. میموند نایخاله ا يبود دو روز خونه  تیبابام مامور چون

حاال چرا ؟. 

.میبر میتون یفرشه و امروز هم بازه و م شگاهیرضا گفت نما میخوردصبحونه رو  نکهیاز ا بعد

.دنیبود نه خر دنیهدف د میشد شگاهیهم همه عازم نما ما

تابلو فرش  خیم نایمامان و خاله م دید یداشت واسه خودش م یهر ک. و البته گرون بودن  بایهاش فوق العاده ز فرش

.رو توش نوشته بودن یفردوس ياز شعرها یکیو . ت داش یفیظر يشده بودن که نقشه ها یبزرگ

.یکن یها کدومو انتخاب م چهیقال نیاز ا نمیبب ایاومد سمتم و گفت ب یعل

طرح  یبودن ول یشمیاکثرا ابر يها چهیقال. رو هم تلنبار کرده بودن  يادیز يها چهیتخت بزرگ بود که روش قال هی

خود . کردم  دایپ یصورت يخوشگل با گلها یلیخ شمیابر يچهیقال هیبود که تخت  يانتها بایتقر. نداشتن  یجالب يها

.داشت یفیو طرح ظز. بود  يزنگار یآب چهیقال

...شیرو هوا زد... تو خال  یزن یکه م ادیخوشم م: گفت  دیاونو د تا



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 77

!!گهید مینیما ا-

...داره يقصد نیاما در کمال تعجب گفت که همچ رهیکردم که بخواد اونو بگ ینم فکر

؟ یمطمئن: گرد شده بهش گفتم  یچشمان با

!!الیبه تومنه ها نه ر: رو بهش نشون دادم و گفتم  یپشت قال يمقوا و

...دونم یم: و گفت  دیخند

هزار تومن 200و  ونیلیم 7.باال بود  یلیخ متشیشد اخه ق یباورم نم ایخدا

یو مامان و رضا و عمو هم اومدن و بررس خاله

گهید میخوا یباالخره م.. ندهیواسه آ -ی؟ عل يخوا یم یمادر تو فرش واسه ج: جون  نایم

یزن یجالبه مشکوك م... دیجد يغلطا: به پهلوش زد و گفت  یمشت رضا

گهید گهید - یعل

 نیا... يدو دست فرش خوب بخر يبد چهیقال هینیا يهمه پول پا نیا نکهیا يبه جا یتون یخوب پسرم م - احمد  عمو

گرونه یلیخ

چشممو گرفته نیخوبه ا نینه فقط هم: خاص گفت  یبه من کرد و با لحن ینگاه یعل

.کنه یم يکار نیشد به خاطر من داره همچ یباورم نم. زدم  يلبخند

.فقط نظاره گر بود و دستاشو بغل کرده بود مامانم

 ستادهیکنار هم ا یمنو عل. داشت  یقشنگ يواقعا جلوه . رد کامل باز کنه و اونم قبول ک ارهیفروشنده گفت فرشو ب به

حرفا و  نیو ا نیخر یدونه اس ؟ حتما م هینیهم گنیکنن و م یو دارن فرشو نگاه م ستادنیجند نفر وا میدیکه د میبود

.دادیتکون م یهم سرشو ه یعل

نیپسند شمیکه ابر نیشما استثنا هست خرن یمدرن م يطرحها يامروز يزن و شوهرا: رو به ما کرد و گفت  فروشنده
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!

شدم  یخواستم بزنم تو سرش عمو احمد هم بود داشتم از خجالت آب م یزد م ینم ینکبت حرف یباز گر گرفتم عل يوا

داشت یسماغ تویکه بامزه بود و طرح س دیاتاق من خر يبرا چهیقال هیپول فرش رو حساب کرد مامان هم  یخالصه عل. 

.

 میکه بر سین يعمو احمد گفت اعتبار. میکه تو منزل بخور میدیو سر راه هم نهار خر میمنزل شد یراهدیاز خر بعد

!ببرن دیشا نهیرستوران فرش تو ماش

.عمو احمد و رضا هم رفتن چرت بزنن. رفت حموم  یاز خوردن نهار عل بعد

.ه و سوراخ نداشته باشهزده مد ننیکردن که بب یم یهم داشتن فرشارو بررس نایو خاله م مامان

.یعل یقلقلکم داد که برم سراغ گوش یپوست ریز یحس

.رفتم تو اتاقش نیپاورچ نیپاورچ

.رو داشتم که مشغول ارتکاب جرمه یمتهم حس

.لرزون ورداشتم و رفتم تو اس ام اس هاش يشو با دستا یگوش

در خونشون میبود که رفت الدیاول مال دوستش م جیتا مس دو

 ادیتونم آخه االناس که محمود ب یبه خدا نم. جون دوستت دارم  یعل: از خانوم بهار بود که نوشته بود  يام اس بعد سا

...خونه

که با زن شوهر دار دوست شه ؟ فهیکث نقدریا یعل یعنی؟  یعنی؟ بهار شوهر داره  یچ یعنی. رفتم  وا

.آخه فکر منم باش یستیتوام که همه اش ن بود عشق ناناسم دهیواست تنگ یامروز دلم کل: يبعد

.نشه ویس دهیکه م ییجایکرده بود که مس میتنظ يحرصم گرفت جور. هیخال دمیتو سند باکس د رفتم

ااااااااااایشد خدا دایپ دیجد یکی... ایاس ام اس از پر هی. نباکسیرفتم ا دوباره
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.تونم یبه بعد م 5دوشنبه  يبرا یول. امیتونم ب ینم که یدون یمن که کالس زبان دارم م گریج: بود  نوشته

جونش  ایلش حتما رفته حموم خودشو واسه پر يکنم پسره  یمن اخر سر دق م. ااااایخدا. امروز که دوشنبه بود  يوا

.خوشگل کنه

ام اس قشنگت از اس  یمرس. همون ارسالن خان خودمون نوشته بود  ایعسل : يبعد يجایرفتم سراغ مس تیعصبان با

...طور عشقم نیقربونت برم منم هم

 هیجورر نیترفندشه با همه ا نیداشتم من ؟ پس ا بیهمه رق نیا یعنیخورد  یحرصم گرفت حالم داشت بهم م گهید

!!یباطل ندا خانم زه الیخ یزه. کردم دوستم داره  یمن خرو بگو که فکر م

خوب . اااا پس منم خانوم بودم . پسر اسم منو نوشته بود ندا خانوم  تو فون بوك از همه اش اسم دختر تک و توك رفتم

...لعنت بهت يمن و خانوم بهاره ؟ ا نیب یاون وقت چه فرق

 يدونم چرا جلو یدونم چرا افسون چشماش شدم و سکوت کردم نم ینم. دونم چرا مخ خر من اون موقع آدم نشد  ینم

گهید يدونما یکوبش قلبم رو نگرفتم و نم

!!!دونم یبازم نم... زده  همیاس داده و قرارو  دیدونم چرا شا یجا نرفت نم چیدر کمال تعجب تا شب ه یعل

.بود همه رو هم تلنبار کرده بودم ادیکالفه بودم درسام ز. تا کنکورم نمونده بود  شتریماه ب کی

زدم تو برجکش  یآخرش م یادامه داشت ولها همچنان  يفقط همون اس ام اس باز دمیرو ند یعل یلیماه خ کینیا تو

!!حالم رو گرفته بودم سر موضوع دوست دختراش یچون حساب

********

.حوزه شدم یبا مامان و بابا راه. دمیاسترس داشتم شبش همه اش کابوس د یلیکنکور خ روز

راست بهم داده بودن یکم هم اونحا حرص خوردم چون چپ دست بودم صندل هی

بابام چون خودش . خوب دادم و آسون بوده  یلیکردم خ یفکر م. رونیبود کنکورو دادم و اومدم ب يطورهر  خالصه
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.دانشگاه قبول شم نیکرد من بهتر یبود فکر م لکردهیتحص

 یدادم و کل يکنکورو چه طور دیازم پرس. خوشحال شدم  یلیخونه که رضا بهم زنگ زد خ میومدیم میداشت نیماش تو

...حرفا نیو ا یو موفق باش یشیهم داد که خوب مب يدواریام

.موضوع نداد نینسبت به ا یتیاهم یاز تماسش دلم گرفت که چرا عل بعد

انگار تو دلم رخت . بود  يجور هیداشتم باالخره از شر اون همه کتاب جور و واجور راحت شدم البته دلم  یخوب احساس

.شستن یم

 دهیبه خودم رس یکل ادیکردم خاله تنها م یبا خاله اومده بود خونه مون من که فکر م. دمیرو د یاز کنکور آزاد عل بعد

و رفتم  دمیلباسم پوش يرو ییاومد از حرصم مانتو نیکه ا دمید. بود با دامن کوتاه  دهیبنفش پوش يدو بنده  هیبودم و 

؟ يدیپوش هیچ نیمامانم گفت ا. نشستم 

راحتم-

 امیمن برم با دوستم قرار دارم عصر م گهیخوب د: ر اونه بعد از خوردن شربت آلبالوش گفت به خاط دیفهم نکهیا مثل

دنبالت مامان

ارمشیخودم م -مامانم

امینه خاله خودم م-

یشیم یبندم دو رقم یشرط م يکنکورتو خوب داد دونمیم: رفتن گفت  موقع

آره حتما-

من به تو شک ندارم-

...یکن یاشتباه م-

یخانوم یشیکه م یوب سه رقمخ-
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نشه رتید يفکر کنم قرار دار: بهش کردمو گفتم  ینگاه

.هم نکرد یبهش برخورد چون رفت و خداحافظ یلیخ نکهیا مثل

تونستم به خودم بقبولونم که  یدونم چرا نم یدوستش داشتم اما نم یلیدونم چرا ازش حرصم گرفته بود هنوز خ ینم

.ون همه عاشق و والهبا وجود او. دوستم داره 

انتخاب واحد کردم و همه رو عمران زدم آخه من . نبود  يخوب چاره ا یخوب نشده بودم ول ادیرتبه ها اومد ز خالصه

.فقط عمران دوست داشتم

خب خوب نخونده . بودم  یراض. تهران قبول شدم  یرانتفاعیغ ياز دانشگاه ها یکیعمران  یاومد و من مهندس جینتا

.داشته باشم یعال يجهیه بخوام توقع نتبودم ک

مهر  4قایام هم تموم شد و دق یرانندگ يهمون روزا کالسا. گفت  کیبهم اس ام اس داد و تبر یعل. میکرد یسینو نام

.نامه گرفتم یهم من گواه

 دیخر ویت و بعدش رداش دیپرا لیمامانم اوا. گذلوندم  یخوش م یرفتم و حساب یور و اون ور م نیمامان ا نیماش با

و باالخره مامانه همون  میجا نداشت نگمونیرو فروختن چون تو پارک ویرو نگه داشته بودن واسه من اما بعدش ر دهیپرا

.نکرد نیماش یرو دوباره صاحاب شد و ما رو ب دیپرا

پسر با هم بودن و به  که دختر و نیکم بزرگ تر وا هیمدرسه فقط  نینبود ع یخاص زیبود اما چ دیدانشگاه جد طیمح

.رو عاشقونه دوست داشتم ینبود جون من االغ هنوز عل یشگرف يدهیهم پد یلینظرم خ

بود  نیکرد ا یکه خوشحالم م یموضوع. میهست یزد ترم اول یداد م. کالس دوست شدم  يدانشگاه با اکثر بچه ها تو

.کردم یم یاحساس خوب یکه ابروهامو برداشته بودم و کل

پاش  هیمهرداد  یکمتر باهاش در ارتباط بودم طفل گهید. غربت شد  ارید یقبول شد و راه نیهم برق آزاد قزو الیل

اونو انتقال دادن  الیل يعمو يباز یپارت یکردن و با کل يو مهرداد عقد محضر الیپاش تهران خالصه ل هیبود  نیقزو
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.تهران

بودم  ينطوریکردم باهام رو راسته البته منم ا یاحساس م. بود یدختر خوب .به نام مهناز آشنا شدم  يدانشگاه با دختر تو

.شد یمحسوب م ازیامت هیخودش  نیتو کف پسرا نبود و ا ادیمثل خودم ز

...شد يتازه ا يما سرآغاز اتفاقا یدوست

به  اجیش بد شده بود و احترفتم چون حال نایا نایخاله م يفوت کرد اون روز من خونه  یعل يترم اول بودم که عمو اواخر

جنازه شدن و مامان با من  عییمامان و بابا عازم تش. مراقبت داشت و نتونست تو مراسم برادر شوهرش شرکت کنه 

.جون نایم شیتا ظهر خودمو رسوندم پ نیهم يداشتم برا نصبحش امتحا. تماس گرفت که از دانشگاه برم اونجا 

اش کرده بود یخبر هم عصب نیشد ا یم یبزود عص یلیداشت و خ یفیضع يمعده

.درست کردم یآرامبخش خوابش کردم و براش سوپ سبک يکمک قرصها به

 لمیف. شدم  دنیکنار دستگاه بود گذاشتم و مشغول د يد يو يد هی. رو روشن کردم  ونیزیتلو. ام سر رفت  حوصله

.بود که حوصله ام رو سر برد یاکشن مزخرف

.امتحان فردام شدم يدرآوردم و مشغول مطالعه  فمیکردم و جزوه مو از تو ک رو خاموش ونیزیتلو

از شوکه  دیانداخت و منو د دویکل یوقت. دونست من اونجام  یبود نم یعل. در اومد  يدونم چقدر خوندم که صدا ینم

.دمیفهم نویشدنش ا

کردم یجام بلند شدم و سالم از

؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا... سالم ندا -

...گم یم تیتسل یعل. حالش خوب نبود . ناجونیم شیاومدم پ-

اومدم به مامان سر بزنم حالش چطوره ؟ يشرمنده کرد... یگل یلیخ-

دهیبهتره خواب-
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...میبر ایرستوران نهار بخورن تو هم ب رنیاالن همه از خاك دارن م-

...مونم یجون م نایم شینه من پ-

جدا ؟-

؟ يارشک د-

...قصد نداشت پاشه بره يسر به مامانش زد انگار هیرفت دستاشو شست و . هاشو درآورد و وارد شد  کفش

رو که  يرفت چا یاش ور م یتو هال نشسته بود و داشت با گوش. و آوردم  ختمیر يبراش چا. اوردمیخودم ن يرو به

یخانوم يشرمنده کرد: زد و گفت  يلبخند دید

...مکن یخواهش م-

فردا ؟ يامتحان دار: گفت  نکهیشکل گرفت تا ا نمونیب یسکوت

...اوهوم-

یپس بذار برسونمت خونه راحت درس بخون... میمزاحمت شد-

یمن راحتم عل-

؟ يبر يخوا یتو نم: گفت که گفتم  یشیآخ هیرو خورد  شیچا نکهیاز ا بعد

ده یدونستم حضورم آزارت م ینم: و گفت  دیخند

یگم خوب بهتره تو مراسم باش یم. نبود  نیمنظورم ا یدون یلوس نشو خودت م: کردم و گفتم  یاخم

خوام برم زوره ؟ ینم: و گفت  دیورچ لباشو

...مجبورم برات غذا درست کنم يچون اگه نر... معلومه که زوره : دستامو بغل کردمو گفتم  منم

...یکن یدرست م یچ نمیمونم بب یشد م نطوریحاال که ا... آهان پس بگو تنبل خانوم -

. ..من شک نکن يها ییبه توانا زمیعز: گفتم  یبخش نانیلحن اطم با
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دست . هیماکارون زیچ نیتر عیسر دمید. بود وفت داشتم  12کردم ساعت تازه  خچالیتو  یآشپزخونه شدم و نگاه وارد

.به کار شدم

.ام اومد یگوشيکرد که صدا یرو درست م یماکارون يهیما

نهیبیم ونیزیداره تلو دهیرو کاناپه دراز کش یعل دمیتو هال د رفتم

دونست هم اشتباهه اما ول کن  یزد م یبهم زنگ م یکیبود  یچند وقت. بود  یشگیام انداختم مزاحم هم یبه گوش ینگاه

بود ؟ یک: گفت  یردم که علک جکتیر. دادم  یجوابش رو نم گهیفرستاد منم د یجورواجور م ياس ام اسا. نبود 

کنه یپررو واسه من سوال جواب هم م چه

...یک چیه: گفتم

آهان-

 هیاما حاال واسه  نیکه ک میبپرس میندار یحق چیزنن ما ه یهمه خاطرخواهات بهت زنگ م نیخواستم بگم چه طور ا یم

؟ یکن یم یفضول نقدریتماس ا

 یداشتم ساالد درست م. غذارو گذاشتم دم بکشه . تو آشپزخونه رفتم . دم کر جکتیهم زنگ زد اما من ر گهیبار د چند

...کردم که اومد تو

اجازه هست: به سمت ظرف ساالد برد و گفت  دستشو

.برداشت و به دهان برد اریخ ينزده بودم تکه ا یحرف هنوز

؟ یپرس یچرا م یکن یتو که کار خودتو م: گفتم

زنه یم زنگ هیک نیندا ا: گفت  يجد

!!دوست پسرمه: گفتم  يموذ یلحن با

دمیپرس يجد: گفت  دمید یخشمو تو چشماش م يها رگه
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اف داشته باشم ؟ یب ادیبه من نم هیچ... گفتم  يمنم جد-

ندااااااااااااااااااا-

خوب بابا مزاحمه-

؟ ییخدا-

.چمیپ یشمارشو بده سه سوت نسخه شو م - ؟  يشک دار-

.رزششو ندارها الیخ یب-

به تو زنگ بزنه دهیکه به خودش اجازه م هیندا ؟ ک یچ یعنی-

ساالد رو درست کردم هنوز . شدم  یم دهیداشتم ذوق مرگ. شده بود  یرتیبه خاطرم غ نقدریا نکهیدلم ضعف رفت از ا ته

کرد یتو آشپزخونه نشسته بود و داشت نگاه م

...زمیتو نوشابه بر... اریدرب زریاز تو فر خیرو ب نینش کاریگل پسر ب: خنده بهش گفتم  با

...ضرر داره یلیخ... ندا  ادینوشابه نخور ز: انداخت تو پارچ گفت  یکه م یدرآورد و در حال خویبلند شد و  یسست با

بابا میبذار لذت ببر میعمر کن میخوا یمگه چقدر م یعل الیخ یب-

.داد ونهرمردیپ يباز از اون هشدارا. نگفت  یچیه

خواد  یگفت دردش بهتره اما م یم. و خاله رو صدا کردم  دمیهم کش یماکارون دمیچ زویو م ختمیجونو هم ر نایم سوپ

.نباشه یسوپشو بخوره و بعد بخوابه معده اش خال ادیبخوابه منم اصرار کردم که ب

.کم نون براش بردم هیو آب و  ترشمویرو برداشتم و ظرف سوپو توش گذاشتم و با ل ینیس. حوصله نداره  دمید

تا غذاشو بخوره نشستم

خوشمزه شده یلیقربون دستت خوشگلم خ-

کنم نوش جون یخواهش م-
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...و من هم رفتم تو آشپزخونه دیخاله خواب خالصه

.نخورده بود یچینشسته بود اما ه زیپشت م یعل

سرد شد يااا چرا نخورد-

يایصبر کردم ب-

يمنده کردبابا شر يا-

.میو مشغول خوردن شد دمیبراش کش. سرد نشده بود  خوشبختانه

.هم بکش گهیبشقاب د هی: که تموم شد گفت  غذا

با  یشد عل یجلوش و با قاشق چنگال خودم همه و خورد باورم نم دیظرفمو کش یعل. غذام تو بشقاب مونده بود  نصف

.منو بخوره یدهن ياون وسواس غذا

...ستهیب ستیات ب يآشپز یعنی: فت دهن پر گ با

...نوش جووونت-

اون اصرار که ظرفا رو بشورم ازمن انکار از

 یپس فردا زن م یکارا کن نیالبته خوبه از ا: گفتم  ینشسته بود رو تاپ کنار دستش و م. ظرفا رو اون شست  خالصه

...ادیاون وقت به کارت م یشیذ م-ز يریگ

شما درد نکنه ندا خانومدست : کرد و گفت  یاخم

گم یمگه دروغ م-

نداره یبگو اشکال يخوا یم یهر چ... حاال  نینه شما بگ-

 یشاک یصاحب عزا و کل دارید يمراسم هم اونجاس برا هیکه  یعل يعمو  يزن خونه  یزنگ زد و گفت هم دارن م رضا

...حاال ادیحرفا اونم گفت م نیو ا ییکه کجا
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؟ يدانشگاه قبول شد يدار یندا تو االن چه احساس: به من گفت  میزد یو با هم حرف م میهال نشسته بود تو

شه ادیو علمت ز يریبگ ادیيزیحس قشنگه که چ یلیخوب خ-

بشه ؟ یکه چ. ندارم  التیبه تحص يعالقه ا چیمن که ه-

؟ یچ یعنی-

عموم هم تو کار خودمه اما با  نیپسر هم. موفقم دانشگاه هم نرفتم اما تو کارم . هنرستان دارم  پلمیمن االن د-

...یکرده باش لینداره چقدر تحص یکه فرق میریگ یم جهیپس نت یپزشک التیتحص

کار موثره حاال تو  شرفتیبره باال و تو پ یسطح فکر آدمو م التیتحص. قبول ندارم حرفتو : تو ذوقم خورد گفتم  حرفش

کار  دیاون با. ارزش نداره  التیکه تحص شهینم نیبر ا لیدکترته دل يتو پسر عمواگه همکار . طور نبوده  نیکار تو ا

...مناسب با رشته اش انتخاب کنه

شرکتا و موسسات بازه  يدر همه  یکن یفکر م یبش لی؟ خود تو االن فارق التحص ختهیکار ر یکن یدختر خوب فکر م-

!!؟ نه خانوم من رنتیکه بپذ

خوام  یم. باشم  دیخوام مف یم رمیبگ ادیيزیخوام چ یکنم م دایخونم که کار پ یمن درس نم گم کار هست یمن نم-

...ام بره باال یسطح علم

پس  یگ یرو م نایجو دانشگاه گرفتت ا یهمه شعاره تو االن ترم اول نایا لمیکه برات قا یاحترام يندا جون با همه -

...گم یبهت م يفردا وارد بازار کار شد

شد و منم پا شدم و رفتم اتاق خاله یمنتف هیقض نیهم يباهاش بحث کنم برا نیاز ا شترینداشتم ب صلهحو

داد که خواسته من تنها  حیهم توض یعل. تعجب کرد  یعل دنیبا د. کردم و گفت بهتره و بلند شد و اومد تو هال  دارشیب

.کرد یخاله هم قدردان!! خواستم بگم منت سر من نذار آقا  ینباشم م

.عموش يمن و خاله رو برد خونه  یو عل میساعت بعد با خاله آماده شد 1
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بود اونم  عینبود ضا یآخه لباسام مشک نیبده من برم تو ماش چوییگفتم بره به بابا بگه سو یشد به عل ادهین پ.چو نایم

...انیب نیجون ا مایتا س گهید میهست نیگفت حاال تو ماش

.ام بود قبول کردمکه البته از خد منم

.نبود که عموشونو از دست دادن ییکسا هیاش اصال شب افهیق ییخدا

که عموت فوت کرده ؟ یتو ناراحت یعل: گفتم

آفتاب باالنس بزنم ؟ دی؟ خوب معلومه که ناراختم با یندا جوك گفت-

...سیغصه دار ن يآدما هیشب افتیآخه اصال ق-

..نزد یحرف

؟ یهست یظرت آدم احساسبه ن یعل: گفتم

یلیآره خ-

...کنم یفکر نم يزیچ نی؟ من همچ یکن یفکر م ينطوریچرا ا-

ام غلط اندازه ؟ افهیق نقدریچرا ؟ ا-

؟ يدار یچه حس يکستو از دست بد نیزتریاگه عز-

نمیمو بب یزندگ يهیسرما یترن زیوقت زنده نباشم تا مرگ عز چیخوام ه یمن م... ندا تمومش کن : گفت  کالقه

.ات من باشم یزندگ يهیسرما یکاشک: دلم گفتم  تو

نییعموش مامان و بابا هم اومده بودن پا يدوباره دم خونه  میرفت یوقت. ارمیکردم از دلش درب یکم پکر شد منم سع هی

.بابا شدم نیکردم و سوار ماش یخداحافظ یاز عل. 

++++++++++

دختر دوست  نیمیس یالبوم عروس میو داشت میبا مامان نشسته بود.امتحانام تموم شده بود  .هفته از اون روز گدشت  هی
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.اش بود و تازه آلبومشون حاضر شده بود یعروس شیدو ماه پ. میدیدیمامانمو م

ب جرف مامان رفت تو اتاق خوا نکهیاما از ا هیک دمیکرد نفهم یگرم یسالم و احوال پرس. مامان برداشت . زنگ زد  تلفن

!!!هیمهم يخبرا دمیبزنه فهم

شده ؟ ی؟ چ یخوف: با تعجب گفتم . کرد  ینگاهم م یجور خاص. مامان اومد  نکهیآلبوم شدم تا ا دنید سرگرم

..یجیه-

بود ؟ الیمامان ل: زد گفت  یم دمیزد و همون طور که داشت د يلبخند

داشت ؟ کاریمامان لبال ؟ با تو چ-

نجایاانیخواستن ب یم-

يکه هول کرد سین يتازه ا زیچ نکهیخوب ا-

انیکنه همه با هم م یدفعه فرق م نیا. ادب من هول نکردم  یب-

انیخوب ب-

به اون راه ؟ یزن یخودتو م اییندا تو خنگ-

!!مامان-

واسه لهراسب و تو صحبت کنن انیخوان ب یبابا م-

 یلیمن خ یدر ثان. مامان خانم . ادیمن از اون پسره خوشم نم. خود کردن یب: زدم گفتم  یداد م کهیشدم در حال یعصب

کوچولوئم هنوز

...یکه الم شنگه راه انداخت میحاال ما که جواب مثبت نداد. نییپا اریصداتو ب-

هیاالن جوابم منف نیمن از هم انیخوام ب یاصال نم-

هیه خدا لهراسب پسر خوبب. و چند سالته خجالت داره  نیندا زشته دوست چند-



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 09

رو دستت مموندم ؟ یعنی؟  یمامان ؟ شما موافق یچ یعنی-

...گم یمن م هیچه حرف نیا-

...هیجواب ندا منف یگ یم یزن یکه گفتم زنگ م نیهم-

دهیاما هنوز سن ازدواج ندا نرس هیپسر خوب یلیبابام هم علنا گفت لهراسب خ ادیتا شب صبر کرد که بابام ب مامانم

حرفا معلوم بود مجاب نشدن نیداد که ندا لهراسبو مثل برادرش دوست داره و ا حیمامان زنگ زد و توض خالصه

 يدرآورد از من توقع داشت که حداقل به حرفا يجنبه باز یاون ب یعنیخراب شد  الیمن و ل يبعد از اون رابطه  متاسفانه

...لهراسب گوش کنم

وجود نداره یکردم بهتر از عل یرو نداشت و من فکر م يا گهید یکس رشیپذ ییمن توانا اون موقع قبل عاشق متاسفانه

.

سپرده شد یتموم شد و تمام خاطرات مشترکمون به فراموش یمزگ یو ب یسادگ نیبه هم الیمن و ل یخوش دوست دوران

...

مونده بود که  دیتا شروع ترم جد يته ادو هف. که تو دانشگاه شاگرد اول شدم  يگذروندم به طور یاول رو به خوب ترم

...شمال میشد که بر نیقرار بر ا

جون و رضا رفته  نایبود که م يچالوس دو هفته ا يکاینزد ياز شهرها یکیبودن تو  دهیخر الیو هیتازه  نایجون ا نایم

 رازیدارن برن ش میگفت که تصم جون الیکه البته ز میبر نایجون ا الیما و ز يشد که خانواده  نیقراربر ا. بودن اونجا 

.عمو حامد بود يدخترعمو هییعروس

چون تعداد کمه من و بابا با شما  دیارین نیبه ما زنگ زد که تو رو خدا ماش نیهم يبرا. بود  دهیخر زیرون یروزا عل اون

...گهیداشت د دیجد نیخوب بچه ذوق ماش. میاون بر نیو همه با ماش میش یجا م نیماش هیتو  میهست

...دمیگنج یکه در پوست خود نم منم

جون داشت  نایبا م یکه تلفن یمذاکرات یمامانم هم ط. گرفته بودم  یخواب یاومد گذاشتم تو ساك و شبش ب رمیگ یچ هر
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.بهمن ماه بود لیاوا بایتقر... شمال سرده  يگفته هوا نایلباس گرم گذاشت و گفت که م يسر هی

رو  یدستشونو فشرد و مامان هم عل متیبابام با صم. و عمو احمد اومدن دم خونه مون  یکه عل بود 8صبح ساعت  خالصه

.ازش خارج بشه یبعد سرمو تکون دادم که انحرافات اخالق... تونستم  یتو دلم گفتم کاش منم م... بوس کرد 

جون من  یعل: کرد و گفت  یه رو به علرو قبول ندار یک چیه یمن که رانندگ يبابا. میرو تو صندوق عقب جا داد لیوسا

.رمیگ یکمتر استرس م ياونجور... کنم  یمخلصتم اما بذار من رانندگ

!!منم پر رو پر رو نشست پشت رل يبه سمت بابام دراز کرد و بابا چوییبا لبخند سو یعل

...البته مامان وسط بود میعقب نشست یاحمد هم کنارش نشست و من و مامان و عل عمو

و مامانم . گفتن  یعمو احمد بحثو تو دست گرفته بودن و از خاطراتشون م یمنم که مجلس گرم کن بود به همراه يبابا

شروع . زدم و سرمو برگردوندم  يلبخند. کنه  یاونم داره نگام م دمیانداختم د یبه عل یهم کم کم وارد بحث شد نگاه

 گهیپرتقال د هیخودمون هم  يپرتقال پوست کنده دادم برا هیباباکردم به پوست کردن پرتقال و اول به عمو احمد و

به مامانم کردم که حواسش به ما  ینگاه. دیچسب یخانم یبه من کرد و گفت مرس ینگاه یعل. میپوست کندم و خورد

.موضوع شاکر شدم نینبود و خدا رو بابت ا

و  میکرد یفقط همو نگاه م یساعت من و عل 7نیتو ادیساعت طول کش 7به چالوس حدودا  میبود و تا برس کیتراف

.شد یرد و بذل م نمونیب یمعمول يحرفا یگاه

...میشد ادهیصرف نهار پ يو برا مینگه داشت یراه کنار رستوران وسط

بد بود اونم رفت  یلیخ ییییوا. بود  یکیزنونه و مردونه اش . هم همراهم اومد  یکه عل ییبرم دستشو خواستم

آوازش  يشست صدا یداشت دست م. رونیدر به هم خورد انگار اومد ب دمیبودم که د ییهنوز تو دستشو. ییودستش

.هم خله هاااا یعل نیا: اومد سرمو تکون دادم و گفتم  یم

...زنه یداره به موهاش آب م دمید رونیب اومدم
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خانووووم یخسته نباش: شستم گفت  یکه داشتم م دستامو

!!ادب یب: کردم و گفتم  یکردم خسته نباشم اخم ییکه دستشو نهیردم منظورش افکر ک راستش

ساعته تو  7یراه بود ناسالمت ي؟ منظور من خسته  کارکنمیفکر تو منحرفه من چ: خنده اش رفت هوا و گفت  يصدا

.هاااا میراه

...دیاونم خند. که متوجه اش شدم قرمز شدم  االن

کم  هیعیما ریرو فشار داد دستمو بردم ز عیو ما ییدستشو برد سمت دستشو. اومد  ینم عیدادم ما یفشار م یچ هر

.بابا هم رفت دستاشو بشوره. میخالصه دستمو شستم و با هم خارج شد.. تو دستم  ختیر

...که اومد منو رو داد بهمون گارسون

...ینیزم بیبا نوشابه و ساالد و ماست و س... خوام  یم کیشلیمن ش: به منو کردم و اول از همه گفتم  ینگاه

در  یمگه از قحط: بهم زد و گفت  یخونکیکرد مامانم که کنارم نشسته بود س یگردشده داشت منو نگاه م يبا چشما بابا

یرفت

...خوب هوس کردم: و گفتم  دمیبرچ لبامو

...کامال مضر... اه برنج و نوشابه همر ینیزم بیس... يندار یمناسب يهیتغذ: که رو به روم بود گفت  یعل

.شد یحالم بد م اشیباز زهیپاستور نیکه نسبت بهش داشتم از ا یخواستم بکوبم تو سرش با تمام عشق یم

...سفارش داد کیشلیکه ش یهم سوپ و جوجه سفارش دادن البته به جز عل هیبق

رو به  یعل نکهیواسه ا دیعمرم رو خوردم شا کیلشیش نیغذامو خوردم به نظرم خوشمزه تر یوصف ناشدن یاقیاشت با

..کرد یدرشتش داشت نگام م يروم بود و با چشا

.میدیبعدازظهر بود که رس 6يطرفا میخورد کیبازم به تراف... میاز نهار راه افتاد بعد

...مکان دنج و باصفا هیبود  یواقعا عال. میدیرس الشونیرو رفت تا باالخره به و ریعمو احمد مس ییبا راهنما بابا
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.شد یم یبزرگ که پشت آن رودخانه بود و در آخر به کوه منته اطیخوشگل با ح يالیو هی

.خوردیآن به چشم م يدر گوشه  يمنحصر به فرد قیشده بود و آالچ يگلکار ییبایبه طرز ز باغچه

.دمیکش هیگلها رو به ر عطر

خوشت اومد: رو کنار خودم حس کردم  یعل

هیعال.. .یفوق العاده اس عل: بهش کردم و گفتم  یاهنگ

!!مال خودته: به شانه ام زد و گفت  یاحمد هم اومد پشتم دست عمو

.موقع متوجه حرفش نشدم اون

.شدن انیو رضا تو چارجوب در نما نایخاله م میتا پله باال رفت چند

.داخل ارهیرو ب لیا کمک کنه وسارضا رفت ت. کردم  یجون بقلم کرد و با رضا احوالپرس نایم

و  ونیزیتلو هیشده بود و  نییتز ییبایز یراحت يبود و با مبل ها نهیبه هال سبتا کوچک که کناذش شوم. شدم  الیو وارد

...نیتریو و یجارخت هی

ن که در هر دو خوزد یدو اتاق خواب در اطراف هال به جشم م. بامبو پوشونده شده بودن  يها ریبا حص الیو يها پنجره

.توالت و دراور بودن زیو م يواریتخت خواب دو نفره و کمد تو د

.داشت که اوپن بود و به هال راه داشت يو بامزه ا يفانتز يآشپزخونه

.اومد یدنح و خواستن یلیکه به نظرم خ ییالیبود تمام و نیا... خورد  یهال به چشم م يهم گوشه  یبهداشت سیسرو

کرد یم ادیرو ز نهیشوم زمیآورد و رضا هم داشت ه يخاله چا. وارد هال شدم  لیوسا يو جاساز اسیل ضیاز تعو بعد

؟ یشکون یرو خودت م زومایرضا ه-

آره-

نمیخوام بب یم-
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؟ يجد-

...بکنم نکارویاره دوس دارم ا-

بابت خوشحال شدم چون  نید ومن ازاچون نبو رهیاون موقع رفته بود دوش بگ یفکر کنم عل. میشد اطیرضا وارد ح با

...کار منع کنه نیخواست منو از ا یاگه بود م

قطعه چوب قرار داد و با تبر مشغول  هیاون  يرو انتخاب کرد و اونو به صورت قائم گذاشت و رو یبزرگ يکنده  رضا

.شد زمیشکوندن ه

.اومد خوشم

خطرناکه ها -تونم امتحان کنم ؟  یم-

...بکنم نکارویخوام ا یم-

...پات کن نیپوت ایباشه فقط ب-

خوام  یمگه م: دستکش مقاوم هم دستم داد خنده ام گرفت بهش گفتم  هیو ... رو آورد تا پام کنم  يبلند ينایپوت

شهیالزم م - انجام بدم ؟  یحرارت اتیعمل

...دیشدم که شازده سر رس زمیه يرو دنیو تبر به دست مشغول کوب ستادمیکه اون گفته بود وا یلیبا است خالصه

اون بشکونه ؟ يچرا داد وونهید: به رضا گفت  رو

خودش خواست: شونه هاشو انداخت باال و گفت  يدیبا الق رضا

...فتهیب يوقت اتفا هیياون بخواد عقل تو کجا رفته فکر نکرد: کرد گفت  یکه به من نگاه م یحال در

...بابا خطر نداره الیخ یب: کردم و گفتم یرو به عل دمیخند یم کهیحال در

...چه خوب بلدم نیبب

!!!تبرو کوبوندم به کنده و



کتابخانه نودهشتیا  mona..scorpio-اولین نگاه 

w W w . 9 8 i A . C o m 95

...کامال مشخصه: زد و گفت  يپوزخند یعل

شکستن نمرده تا  زمیبا ه یک چیه: کردم و گفتم  یو دستکش رو دراوردم و رو به عل نیهامو باال انداختم و پوت شونه

...حاال آقا

...بد اخالق ادیاخم اصال بهت نم: شدم دم گوشش گفتم  یاشتم از کنارش رد مکه د یوقت

.کردم یفکر م نطوریالاقل من ا ایخوب بود  یجون گذشنه بود همه چ نایم يالیروز از موندن ما تو و دو

.خواستن به ما جوجه کباب بدن یم ونیاون روز آقا. هوا سرد بود . بود  یروز بارون هی

 یعل. دمیهام کش هیچشمامو بستم و عطر نم رو به ر. کرد  یاش اضافه م ییبایفا شده بود نم نم بارون به زبا ص اطیح

درشت  ياش مثل پسرخاله شده بود با اون چشما افهیسرش گذاشته بود ق یمشک یکاله بافتن هی. تازه از حموم اومده بود 

.من شد يباعث خنده  نیهم.. اش  یمشک

؟ هیچ: کرد و گفت تو چشمام  ینگاه

.رو به زبون آوردم و باعث خنده اش شدم فکرم

؟ ارمی؟ نفت ب هی؟ مگه چ هیچ: لحن خود پسرخاله گفت  با

شدم یخنده داشتم روده بر م از

.خارج شدن الیدوست عمو احمد اومد و بابا و عمو همراهش از و نیح نیا تو

.جوجه ها بود دنیکش خیمشغول به س رضا

.کنم يباز یل یکه ل دمیجدول کش نیذغال برداشتم و رو زم هیرو مننقل  از رفتم

...ام ادامه دادم یل یتوجه به اون به ل یکنه ب یداره نگام م یعل دمید. ام گرفته بود  خنده

؟ میکرد یم يبا بچه ها فوتبال باز نایمامان جون ا يتو کوچه  میبچه بود ادتهیندا : کرد بهم و گفت  رو

يشد یم قهیدست به  هیپسر همسا يبا مهد شهیکه هم ادمهیبله : تو هم کردم و گفتم  مواخما
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.پر رو و گنده دماغ بود حقش بود یلیآخه اون خ-

يشر و بد اخالق بود شهیتو هم: گفتم  یشاک یتو چشماش کردم و با لحن ینگاه

.اوردمیخودم ن يهم رفت منم به رو تو

.هوا مناسب بود و به قول رضا دو نفره. جنگل  میبر میگرفتمیاز خوردن نهار تصم بعد

.میهمه تو اون خودمون رو جا داد میبرده بود نیماش هیچون

بلند بود و  نشیماش یالبته خدا رو شکر که شاس!! خودمونو  میجون تو صندوق عقب جا داد نایکه من و م مینفر بود 7

.میخفه نشد

.کردن یدرو از پشت برامون باز م دیما بابود که حت نیاش ا یبدبخت یول

.میهمچنان تو صندوق عقب بود ناجونیشدن من و م ادهیپ نیهمه از ماش. گشتن  یجا م دنبال

؟ یشیعروس من م: مقدمه گفت  یب یلیتو دستش گرفت و خ دستامو

جان ؟؟؟؟: زد گفتم  یم رونیکه داشت از حدقه ب ییچشما با

...گرونیدست د یفتیخوام ب ینم یماه من تو یخوام عروسم بش یم-

کدومشون ؟: گفتم  يخنگ با حالت پرسشگرانه ا من

؟یمطمئن یآخه شما از جانب عل: کردم گفتم  یم ریداشتم رو ابرا س گهیمن که د!! یعل: ام با خنده گفت  خاله

؟ يش داربه ی؟ چه احساس یحاال تو چ. شمیم یمن مادرم متوجه حس و حال و التهاب عل-

هم دوستش دارم اما تا به  یلیرو مثل برادر نداشته ام دوسش دارم خ یمن عل... خوب من : دلم پا گذاشتم و گفتم  رو

(آدم دروغگو يکله ( نگاهش نکردم  يا گهید دیحال به د

 یم. ینگ يزیچ مایخودمون دو تا بمونه و به س نیموضوع ب نیخوام ا یازت هم م یفکر کن يندا جان تو وقت دار نیبب-

.میبذار شیبعد پا پ میخوام اول از جانب تو مطمئن ش
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 یداشتم که خودم هم نم یبیحس غر هیگهیحاال د. به سمت ما اومد و در صندوق رو باز کرد  یشد عل دایجا پ یوقت

؟ هیدونستم علتش چ

تو نگه دار  يجان انرژ یعل: گفت  يشادخاله با خنده و . کولش کرد  یعل نیهم يشه برا ادهیتونست پ یجون نم نایم

...یبغل کن ندهیخانمتو در آ

کردم یم یغش و ضعفو ط يمرحله  گهیکه د من

.میو نشست میرفت خالصه

ذاشتم بهم  یرو نم يمن بود و اگه عدد يمدام حواسش به ورقه  یعل. میکرد يو دبلنا باز میخوش گذروند یعصر کل تا

.شدم یمنم از توجهش غرق لذت م که جاشو بذارم دادیتذکر م

دونستم که پدر  یم. غلت زدن خوابم برد  یو اون شب با کل میصرف کرد یمحل ياز رستوران ها یکیرو هم در  شام

از نظر ... یداشته باشه اما عل ییباال التیدونستم که مادر من دوست داره دامادش تحص یم هییمخالف ازدواج خانوادگ

(طلبا الیخ یزه. ( بود  ایپسر دن نیآل تر دهیا یمن عل

و بخور بخور دنیو خند بتیبه غ میجون هم نشسته بود نایمن و مامان و م.. رفتند استخر  ونیاون روز آقا يفردا

.ذوق کردم یبابت کل نیجا گذاشته بود و من از ا. بود  نهیشوم يافتاد که باال یعل لیچشمم به موبا نکهیا تا

.ارمیکه برم سراغش و سر از توش در ب دادیقلقلکم م یحس هیدونم چرا اما ینم

رو از رو  یرفتم آرام گوش یکه به سمت اتاق م یسرگرم بودن از فرصت استفاده کردم و در حال نایو خاله م مامان

.برداشتم نهیشوم

.نگه داشته بودم اطیرو با احت یتو دستمه گوش ویواکتیکه ماده راد انگار

...س ام اس هاشسراغ ا رفتم

داغون شده بودم بس بود  یالبته اون بار که خوندم حساب. حرصم گرفته بود . ام اس هاشو پاك کرده بود کامل  اس
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.واسم

...نمیرو بب میتو جنگل گرفت روزیکه د ییگفتم برم عکسا سیتوش ن یچیه دمید

.دراومده بوددمیکه د يزیشاخم از چ. شد  یباورم نم ایخدا... يتو گالر رفتم

...طرز ممکن نیبودن به بدتر یتو تختخواب عل گهیدختر د هیو  یعل

 یبازم درخواستشو مطرح م دیدیرو م نیخاله ام اگه ا. صحنه رو نداشتم  نیا دنیتوقع د. گهیبود د یچ نیا.... ایخدا

کرد ؟

...بوده که تا حاال نگهش داشته يزیعکس خاطره انگ حتما

.شم یگوش خیساعته تو اتاق م 1دمیبه ساعت کردم و فهم ینگاه دادیاومدنشون رو م دیکه نو نیماش يصدا دنیشن با

...چشم تو چشم نشم یبا عل ادیکردم ز یرو با دلهره سر جاش گذاشتم و سع یگوش

 یحس چیه اون موقع که. داشتم  یضیاحساس ضد و نق. خوابم برد  يشب سر شام حاضر نشدم و با دو تا مسکن قو اون

؟ شدمیمواجه م يزیچ نیبا همچ دیحالم بده با نمشیروز نب هیاما حاال که  دمیصحنه رو ند نینداشتم ا یبه عل

.کرد یکار نم گهید مغزم

. به ساعت انداختم  ینگاه. نبودن  نایکه شدم خاله ا داریب. خنک داشتم  يبه هوا اجیاحت. گرفته بود یلیصبح دلم خ فردا

 یم شینما یبود که اندامشو به خوب دهیپوش يچسبون حلقه ا رپوشیز. همچنان رو کاناپه خواب بود  یعل .صبح بود  10

شد واقعا  یفراموش کنم اما مگه م دیآشغالو با نیزدم که ا بینه دمکردم و به خو یاما اخم ختیر يگذاشت دلم هر

؟؟؟

رضا در . شون مونده بود  ینیچ واریمقدار از د هی. شدم اطیشکالت تو دهنم گذاشتم و وارد ح هیو رومو شستم و  دست

.بود نکاریحال ا

...لکردهیبا ادب تحص. بود  یتر و آقا منش تر از عل ریپذ تیمسئول یلیخ. کردم  سهیرو با هم مقا یو عل رضا
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.بودم یکه من عاشق عل فیح اما

...سراغش رفتم کمک کنم ریتکون دادم و بعد از صبح بخ سرمو

يخور یدا سرما من-

یرضا مرس ینه خوب-

...

کوشن ؟ نایرضا مامان ا-

...ارنیخورده ب هیرفتن  دهیتازه چ يسبز نکهیمثل ا. قدم بزنن  لیریرفتن تا باغ ام-

؟ ارنیب يسبز لویرفتن دو ک یاووو دسته جمع-

... .يکه تا االن خواب بود یحاال جناب عال-

.شدم کم کمکش کردم و بعد خسته هی

قیتو آالچ رمیرضا خسته شدم م-

باشه دستت درد نکنه-

 ختیاز چشمام فرور یقطره اشک. بود  الشونیو يجلو يروم به سمت رودخونه ... زانوهامو بغل کردم  قیتو آالچ رفتم

.دونستم یم لشویکه دل

.بشم ختنشینکردم که با دستم مانع ار فرور یتالش چیو ه نییپا ادیدادم ب اجازه

کوشن ؟ هیبق: بود که به رضا گفت  یعل دمیرو رو سنگفرش شن یکس يپا يصدا

قهیندا هم آالچ لیریرفتن باغ ام نایمامان ا. سالم  کیعل: گفت  يبا لحن طلبکارانه ا رضا

آهان-

...سیتو فکرم و حواسم بهش ن یاومد پشتم بهش بود وانمود کردم حساب قیبه سمت آالچ و
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...و شروع به سوت زدن کرد اما محل ندادم تادسیسرم وا باال

...ندا ندا راه انداخته بود يسوتش نوا با

دل  نیدوباره ا... دمیو پشت سرم د یدفعه پا شدم و عل هیکه  میتو اون وضع بود قهیدق 10ندادم حدودا  یتیاهم بازم

ام تاپ تاپ کرد یلعنت

سالم دادم نییانداختم پا سرمو

زدم یساعته دارم صدات م هی!!! ؟ یستیباغ نتو ... سالم -

دیببخش-

...گذشتم و خودمو به رودخونه رسوندم الیو يجلو بیاز ش. افتادم  راه

...فقط به پا داشتم يابر ییدمپا هیپام نبود و  یمناسب کفش

؟ يریکجا م... نییدنبالم اومد پا یعل

...شو نداشتم حوصله

...مبه راهم ادامه داد تیاهم یب

هاااا يتنها نر... میبا هم بر امیبذار برم لباسمو عوض کنم االن م-

...مو باال انداختم و راه افتادم شانه

خواستم روش برم تا از  یبزرگ جلوم بود که م یتخت سنگ. اومد  یم يادیآب با سرعت ز... رودخونه بودم  يوسطا

.آب رد شم

...بر علت شد و با ما تحت افتادم تو آب دیهامم هم مز يابر ییدمپا. تخت سنگ رو گرفته بود  يرو لجن

اشکم . شد که از جام بلند شم  یم نیآب هم مانع از ا ادیفشار ز. رو نداشتم  يکار چیدردم گرفته بود که قدرت ه آنقدر

.رو نداشتم يکار چیانجام ه ییواقعا توانا تیتو اون موقع یشنام خوب بود ول. دراومده بود 
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.نجات من شده بود يحداقل تو اون لحظه فرشته . بود  یعل... بغلم رو گرفت  ریمحکم ز ییدستا نکهیا ات

...کرد و منو کشوند به کنار رودخونه بلندم

؟ یخانوم یخوب: که دلم رو لرزوند گفت  یلحن با

تکون دادم سرمو

سرما چقدر  نی؟ تو ا يلجباز نقدری؟ چرا ا امیمگه من نگفتم که صبر کن تا من ب: زد  بیعوض شد و بهم نه لحنش

يکرد سیخودتو خ

...شده یلباستو عوض کن همه لجن ومدهیتا خاله ن ایبدو ب: داد  ادامه

میرفت الیبه کمک هم به سمت و. بود  یبه خودم کردم حق با عل ینگاه

...کشمتونستم خودمو ب یشده بود و نم ادیآب درون لباسم رفته بود که وزنم ز آنقدر

.خودش بود يالبته لباسا... آورد  زیبرام لباس تم یتو موتورخونه لباسامو عوض کردم و عل دمیرس الیو به

...کنه یمنو شسته و داره پهن م يلباسا دمید دمیرو پوش یعل يلباسا يدادم بهش وقا لباسامو

...بودن رو داشتم یاحساس دست و پا چلفت دمیخجالت کش یلیکارش خ نیا از

..سمتش که تشکر کنم رفتم

داشتم شرمنده اش  گهید.. شه  زیشلنگ آب رو گرفت رو پام تا پاهام تم... جلوم زانو زد پاچه شلوارمو تا زد باال  اومد

...شدم یم

باز دسته گل : بهم کرد و گفت  یتشکر کردم کارمون که تموم شد رفتم سراغ رضا همچنان مشغول کار بود نگاه ازش

؟ يدآب دا

جونم رضا جون ؟ باز ؟ مگه کار هر روزمه ؟-

!!!کم نه: کرد و گفت  ینگاه
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!!اونجارو: کرد و گفت  یبه عل يبعد اشاره ا و

...آورد یفورباغه در م يو داشت صدا اطیسرشو برده بود داخل چاه آب وسط ح یعل

میهمو خوند یطانیبه رضا کردم و افکار ش ینگاه

 یآخش رفت هوا من و رضا حاال نخند ک يو از پشت خودمو انداختم روش که صدا دمیدو ادیز همون جا با سرعت از

...بخند

...جالب بود فقط یلیکارتون خ: کرد و با خنده گفت  یاش بود دهن کج یشونیآورد باال دستش رو پ سرشو

خدا مرگم  يوا: رو به خودم گرفتم افسرده  يآدما يافهیق. اش خون اومده بود  یشونیخدا پ يوا... ورداشت  دستشو

؟"يشد یچ... بده 

؟ یکن یتشکر م ينجوریهمه در حقت محبت کرد اون وقت تو ا نیا ییچشم و رو یب یلیندا خ: تو دلم گفتم  بعد

...دختر باز يپررووو يپسره ... حقشه

...شد داشونیهم پ نایا مامان

با خودشون آورده بودن يعالمه سبز هی

اما  میکرد یو پاك م میهمه دور هم نشسته بود. پاك کردن آورد  يسبز يت روزنامه و سبد و آبکش برارف خاله

...یمن و عل میزدن موند میج يمتنفرق شد و همه به بهانه ا تیجمع

(بر خالف اخالق گندشون( متیآروم و با مال یلیخ یکردم عل یها رو پاك م يداشتم تند تند سبز من

 یپاك م يدختره چه جور نیبردن بب یم يسبز لویک هیرفن  یدخترا م يخواستگار مایقد نایم: خاله گفت  رو به مامانم

نه ؟ ایرنشیکنه که بگ

شدم یم failاگه من بودم که همون اول: کردم و گفتم  یبه عل رو

...یخانوم نیدار اریاخت: مرموز زد و گفت  یجوابم لبخدن در
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اون هم مجبور شد با ما برگرده  میاومده بود یعل نیچون با ماش. میو بعد عزم رفتن کرد میدهم اونجا مون گهیروز د دو

.و بابا جلو نشستن یمن و مامان عقب و عل. میشب بود حرکت کرد. ومدیدفعه عمو موند و با ما ن نیمنتها ا

 يبود که خلق کرد یعشق چ نیخدا ا يا. شد نامصب چشماش سگ داشتن  یکردم بهش نگاه نکنم نم یم یسع یچ هر

اونو با  یبود اما ما آدما گاه یعشق موهبت بزرگ اله. کردم  یهم من اشتباه م دیشا. شد یگلستون م ایاگه نبود که دن

.میریگ یاشتباه م گهید يزایچ

...حرفا نیو ا يتا به حال بهم نگفته بود يزیگله کرد که چرا چ یکردم کل فیمهناز تعر يرو برا هیقض یوقت

...دونم که آخر عاقبت نداره یطرف م هیطرف دوستش دارم از  هیکارکنم از  یدونم چ یمهناز به خدا نم-

 طیبا شرا يپسر هیاون وقت  ییاعتنا یهمه پسر ب نیبه ا يسست نبود نقدریدونم تو که ا یبه خدا من نم يا وونهیندا د-

...دل تو رو برده واقعا که تیوضع نیبا ا یعل

عاشق شدم چشمام بسته شد االنم  هوی؟ بابا مهناز من  ينگاه اعتقاد ندار نی؟ تو به عشق در اول يدار یتو چه توقع-

...خوام در موردش حرف بزنم ینم گهید

...یباشه خود دان-

همون . سا دوباره همون اس ام ا. نداشت  یفیاما حالم تعر میبا هم بود دیتموم ع. شد  دیرو هم گذاشتم و ع چشمامو

.فرستاد یم کیبه من اس ام اس رمانت یلیخ دایتفاوت که جد نیبا ا ضشیضد و نق يرفتارا

 be man ke kheili :برام اس داد که یخونه عل میدیرس یوقت. خوش گذشت  یلیخ. لواسون  میبه در رفت 13

khosh gozasht kheili rooze khoobi bood

be manam :در جوابش فرستادم منم hamintor

Neda khano0m yedoone bashe :داد جواب

 az hamoon ye doonehaee ke hame :حرصم گرفت سند کردم که... بود  یدونه باش هیکالمش  تکه
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hastan ?

 daste shoma dard nakone dige .. hesabe shoma az baghiye :بعد جواب داد قهیدق 10

jodas . hame 0nvare khat ama shoma invare khat pishe khodami khanoomi , 

shoma hich vaght khodeto ba digaran moghayese nakon ...

حرفش باعث شد من خر تموم حرفا و کارا و دوست  نیبه جون من زد اصال ا یشیحرفش چه آت نیدونست با ا ینم

...رنگارنگشو فراموش کنم يدخترا

...ایساده بودم من خدا نقدریا چرا

 هیتو راه . یتهران بود که با ما اومد عروس یجون شمال بودن فقط عل نایخانواده م. میدعوت بود یعروس نیفرورد 20

.لرزوند یکرد که دلمو م یم یخاص ينگاه ها

دونستم چرا یخودم هم نم... همو  میدیند گهید... بهشتیادامه داشت تا اواسط ارد یمن با عل يها يام اس باز اس

...اومد تو اتاقم یروز مامانم عصب هینکهیاتا

.کردم یخبر داشتم آهنگ گوش م یکه از همه جا ب منم

شده ؟ يزیمامان چ-

...از تو بپرسم نویا دیمن با-

نشده آخه يزیمن ؟ چ-

نشده ؟ يزیکه چ-

.کرد ینمکارا  نیمامانم تا به حال از ا.. مو از رو تخت برداشت و شروع کرد به گشتن  یگوش

؟ هیاس ام اسا چ نینشده ا يزیکه چ-

گهیخوب اس ام اسه د-
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اونم به تو ؟ یاس ام اس عاشقانه بفرست یداره تو به عل یچه لزوم-

عاشقانه اس نایا يمامان ؟ کجا یچ یعنی-

تو رو  يخواستگار هیقض .هم اونجا بود  الیژ. گفت برم خونه شون منم رفتم  نایامروز م. بذار بهت بگم ... خوب  یلیخ-

مخالف بود منم که % 100موقع حرف شده بود بابات  هیچون  هیمنم گفتم جواب من و پدرش منف. مطرح کرد  یعل يبرا

...معلومه

یکردم باهام صادق یمن فکر م... يمن رو برد يتو آبرو: و گفت ... زد تو چشمام  زل

یکالم به من نگفت هیاون وقت تو . کرده  ياستگاربه من گفت که از بهمن از خو نایم: داد  ادامه

...گفت جوابت مثبته نایم

نگرفت به خدا یاز من جواب. قسمم داد ... جون خودش گفت به مامانت نگو  نایمامان م: گفتم  هیگر با

داره مگه ؟ یپسره چ نیآخه ا... يکرد خیخوب منو سنگ رو -

؟ يشدمامان من عاشقشم تو تا به حال عاشق -

 ينجوریچون ا نیبه هم بزن یحرف اییبهش اس ام اس بزن گهید يحق ندار. رونیاز ذهنت بکش ب نویندا ا.. .خفه شو -

؟ يدیو باباتو فهم يسوال برد ریمنو ز

 دیبا ییزورگو نیبه هم یراحت نیبه هم. تموم نقشه هام و آرزوهام نقش برآب شد . سرمو تکون دادم  هیگر ونیم در

رونیانداختم ب یرو از ذهنم مفکرش 

.تونستم فراموشش کنم یتو بند بند وجودم بود نم یعل گهیتونستم حاال که د ینم من

جون مامانم خودشو گرفته بود و  الیژ دهیبه عق. جون با هم قهر بودن  الیژ یجون و حت نایبود مامان و م يجد یلیخ هیقض

.گرفته بود دهیرو ند یمثل عل یسر خوبو پ مییسر تر از اونا یلیفکر کرده بود ما خ

به فکر من نبود ؟ یچکیچرا ه ایخدا
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بذارم و  شیپا پ دادیسوختم اما غرورم اجازه نم یصداش داشتم م دنیو شن دنشیتو تب و تاب د. خبر نداشتم  یعل از

.کنم عیخودمو ضا

.در کار نبود یکیشد اما باز تبر تولدش

 یاش شدم که به مهناز شماره شو دادم و گفتم بهش زنگ بزنه تا صداشو بشنوم که کاشکصد دنیروز واقعا دلتنگ شن هی

کردم یکارو نم نیوقت ا چیه

.جواب نداد گهیرو قطع کرد اونم د یمهناز گوش دمیکه نش صداشو

...شده بود روش شتریبه زخمام بشه بدتر ن یمرحم نکهیصداش عوض ا. بدتر شده بود  حالم

درس خوندن بود که اونم مدام با فکر  حمیرو نداشتم تنها تفر ییجا چیاومدم خونه حوصله ه یفتم و مر یم دانشگامو

.گذشت یو خاطاطمون م یکردن به عل

.شدم یتر از روز قبل م فیو من هر روز ضع. هم چنان با خاله ها رابطه خراب بود . بهم شک کرده بود  مامانم

ارزشش  یزن یم شیبه خاطرش خودتو به اب و آت يکه تو دار ینیندا به خدا ا: ز گفت مهنا میروز که تو دانشگاه بود هی

کنم یمن بهت ثابت م. رو نداره 

؟ يچطور-

...کنم یرو باز م یزنم و باب دوست یبهش زنگ م-

...دیبه ذهنم نرس شنهادشیجز موافقت با پ يموقع فکر اون

زانوهامو بغل کردم و نفسم رو حبس کردم تا . میدانشگاه رفت اطیح يگوشه با مهناز . اواسط خرداد بود  ادمهیقایدق

.رهیرو بگ یعل يمهناز شماره 

.از چند بوق مهناز قطع کرد بعد

؟ يکرد يچه کار نیا وونهید-
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.شمیهول م نمیب یتو م افهیق. بابا ندا هول شدم -

که بزنم برقصم واست ؟ يکنم توقع ندار کاریخوب چ-

...گم یرو بهت م جهیزنم نت یشه تو برو سر کالس من باهاش حرف م یخرد م شتریاعصابت ب يجور نیدا ان-

و مهناز بود یکه همه اش حواسم به عل دهیچه فا یرفتم سر کالس ول. کردم  یدونم چرا همه اش به مهناز اعتماد م ینم

...

 یپلو داشت که من دوس داشتم اما نم ایسلف اون روز لوب میفتر الیبا مر. از مهناز نشد  يتموم شد اما هنوز خبر کالس

رفت ینم نییدونم چرا از گلوم پا

يکرد يغذات باز نیاه ندا تو هم که همه اش با ا - الیمر

گهیکوفت کن د: گفت  يبهم کرد و با لحن بامزه ا ینگاه

.قاشق ماست تو دهنم گذاشتم هیزهرخند و  هی... دمیخند

.که مهناز وارد سلف شد و اومد نشست کنارمون میو هوا بودحال  نیهم تو

چهره اش مشخص نبود که ناراحته خوشحاله ؟ حالت

؟ یمهناز غذا نگرفت: گفت  الیمنتظرم رو بهش دوختم که مر نگاه

...ژتون نداشتم-

بت بدم یگفت یدونه اضافه داشتم م هیخوب من -

ولش کن-

ندارم لیبخور من م :طرفش و گفتم  دمیمو کش ینیس

زدم یدست و پا م يخبر یولع شروع به خوردن غذا کرد انگار نه انگار که من دارم تو ب با

...خوب بچه ها من برم: گفت  دیتا اونو د الیاز دور اومد و مر هیهان
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نمتونیب یسر کالس م: رو برداشت و ضمن رفتن گفت  فشیک و

گفتم ارزشش رو نداره ؟ يدید: از تاسف تکون داد و گفت  يناز سراز رفتنش تا اومدم دهن باز کنم مه بعد

شده ؟ یچ نمیحرف بزن بگو بب: گفتم  یکالفگ با

...کامل کرد و از خودش و کار و بارش و یزد معرف یبشه ؟از اون موقع تا االن داشت باهام حرف م یخواست یم یچ-

...؟ گهید-

!داشتهکه تا به حال  يرواط متعدد گهیو د-

.دونستم یرو که خودم م نایدونم چرا خوب ا یرفتم نم وا

.اما من بهانه آوردم مینیگذاشت همو بب قرار

.دمیحرفاشو نفهم يهیبق گهید

خوام  یندا م: گفت  یهم م یباهاش حرف زده ه یبهش زنگ زده که کل یشب مهناز بهم اس ام اس داد که عل اون

نه ؟ ایگهیم يزیدر مورد تو ج نمیبب

...ام یدونست من عاشق عل یزد اون که م یحرف م یبا عل دیدست مهنازم کالفه شده بودم اون نبا از

...ندا خانوم بکش بکش

...شنفت یگفت و م یگل م یمن داشت با عل يدانشگاه دائم جلو تو

نه ؟ ایگه درموردت  یآخرش م نمیخوام بب یگفت م یاش هم م همه

.شدم یاومد که کالفه م یاسه اش عشوه ممن و يجلو نقدریا

.مهناز حداقل صداشون ضبط کن من بشنوم: روز طاقتم تموم شد و گفتم  هی

.که گوش کنم دادیشده شو بهم م طیض لیزد بعدش فا یحرف م یموافقت کرد و هر بار که با عل خالصه

باهاش حرف بزنه اما مهناز همه  یمیصم یلیخ ایه مهناز بر يقربون صدقه  یعل دمیبار ند چیخداشاهده ه الیاون فا تو
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...گه یفدات شم بهم م زمیدائم داره عز یگفت عل یاش م

منم موافقت کردم چون واقعا  دیخر میروز مهناز گفت بعد دانشگاه بر هینکهیماجراها هم چنان ادامه داشت تا ا نیا

.حوصله ام سر رفته بود

سوار آزراش سر چهارراه رو به ما  یعل. دهنم باز مونده بود  دمیکه د يزیاز چ. بود دو تا چهارراه مونده  دیمحل خر به

.کردم یداشتم سکته م. بود  ستادهیوا

...ندا ندا اونجارو: اونم گفت  نکهیره تا ا یداره راه م الیخ یب دمیبه مهناز کردم که د ینگاه

.شناختش نیهم يبرا. بود  دهیرو قبال د یعکس عل مهناز

میرو داخل رفت يکنار ابونیو خ نییکه کردم سرم رو انداختم پا يکار تنها

کرد ؟ یکار م یچ نجایا نیا-

...گهیدونم واال شانس توئه د ینم-

..قرار بذاره یکردم که بخواد با عل یخنگ اصال فکر نم من

حالت ممکن رفتم خونه نیو به بدتر میمنصرف شد دیخر از

نییبود و فشارم افتاده بود پا دهیرنگم پر دیمنو دشوکه شد که  مامانم

اصال اون چرا بهم سالم نداد ؟/... دادم  یکاش بهش سالم م دمشید یکاش نم. بد شد خداااا  یلیخ

شب بود که مهناز بهم زنگ زد يآخرا

...ندا اعتراف کرد که دوستت داره گفت که عاشقته-

رو با دست گرفتم که خوب بشنوم گوشام

؟ یچ-

...؟ به خدا خودش گفت صداشو ضبط کردم یکن یباور نم-
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یداد بهم گفت که اعترافات عل لیفا يسر هیاون روز مهناز  يفردا. از مهناز نارو بخورم  نطوریکردم که ا یرا نم فکرش

ه ؟رو تور کن یعل ایخواست منو کمک کنه  یدونم واقعا م ینم. مهناز بود  ياما همه اش نازکردن ها هی

شده بودم جیگ

بود سکته بکنم تا کاسف به عمل اومد مهناز خانوم گفته که  کیاز ترس نزد. اومد دانشگاهمون  یروز بعد عل چند

.رفت یعل شیهمه سالم پ نیا يآبرو یعنیعمق فاجعه  یعنینیا. منه  یهمکالس

.هم مونده بود ییآبرو! هه

.دونستم ینم يزیچ هیوانمود کردم که از قض ياومد و من طور یعل

صحبت کردم یبا عل. شد  ریسبب خ عدو

خوام از زبون خودت بشنوم یدفعه م نی؟ ا هیجواب تو به من چ نمیخوام بب یم يگرفتم برم سرباز میندا من تصم-

همه سال ؟ نی؟ چطور بعد ا يسرباز-

به تو حاضرم  دنیرس ياما ندا من برا. دونم  ینم. نظرش عوض شه  دیبتونم پدرت رو مجاب کنم شا ينطوریا دیشا-

برم درسمو ادامه بدم یبکنم حت يهر کار

.کرد جادیدر قلب من ا يدواریاز ام يبود اما هاله ا جهینت یاون حرفا عمال ب دیشا

...کنم یتونم زندگ یبهش گفتم که دوستش دارم و بدون اون نم یخجالت چیه یرو دوست داشتم ب یعل من

!!ما دو هفته بعد مهناز سوسه اومده بود که ندا منصرف شدها... رفت  یعل

.میدوباره اومد دانشگاه با هم صحبت کن یعل

!!!گفت جون تو رو قسم خورده بود يدیمهنازو م يبهش گفتم چرا جوابا. جواب خواست  ازم

کنم یرو بهت اس م یجواب قطع گفتم

نه: مهناز گفتم  يخواسته و ناخواسته بنا به فرمان عقل و وزوزها .کنم  یوقت فراموش نم چیکه ه يدو روز بعد روز و
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!!!

.راحت به عشقم پشت پا زدم نقدریشد که ا ینم باورم

.بهم رکب زد يبا مهناز هم قطح رابطه کردم چون بدجور. واقعا تنها شدم  گهید

...مامان بابام. مادربزرگم فوت کرد  نکهیگذشت تا ا یهم م یاز پ روزها

.سرد باهام برخورد کرد یلیخ. دمشیاز دو ماه د بعد

...يخواد بره سرباز یکه م دمیشن

؟ یچ یعنی Nکه اوردمیخودم ن يروش حک شده منم به رو Nکه دهیگردنبند رفته خر هیگفت که  یام م خاله

.کرد که قانعم کنه یم يپافشار ایچرا گفتم نه ؟  دیپرس یاگه واقعا دوستم داشت حداقل ازم م. بزرخ بودم  تو

...اون اما

غرور نیبه ا لعنت

.دمیفهم یرو نم ناجونیم يحرفا یمعن

.حرصم گرفته بود ازش

جوون بود بگو بخند راه انداختم که فکر نکنه  يبا صاحب تاالر که پسر یتاالر جلو چشماش کل میشام رفت يکه برا شب

..ستمیمن بلد ن

...میبچرخ تا بچرخ .آقا  یتازه اولشه عل نیا هه

...خبر بودم یشد ب یم یماه 6حدودا . ازش نداشتم بهمن بود  يخبر چیهم گذشت و ه یاز پ روزها

.شو کجا افتاده بود هیدونم بق یاش تموم شده بود افتاده بود اهواز اما نم یآموزش

.شدیکردم که فراموشش کنم اما نم یسع

ببرم ادینگاه عاشقش شده بودم از  نیکه در اول مویعشق نیتونستم اول ینم. زد  یجوونه م شتریعشقش روز به روز ب بذر
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.

...گاهم باشه سرپناهم باشه اما هیخواست که تک یشونه م هیدلم

.اومد ياون روزها برام خواستگار تو

از نظر . داشت  کیکترونال سانسیفوق ل. خانواده دوست . بینج. بود  یطاها پسر خوب. دوست مامانم بود  يخواهرزاده

.بود یعل يکم نداشت اما دل من گرو يزیهم چ افهیق

جا خوش  یتو دل مامان و بابا که حساب...مهرش تو دلم جا کنه  دیشا رونیباهاش برم ب ياصرار کرد که چند بار مامان

.کرده بود

.حافظ تفال زدم به

...گرفتم که بختمو امتحان کنم میتصم

ساعت  1کینزد. بودم  قیدق دنمیتو پوش نقدریدونم چرا ا ینم. رونیب میدنبالم بر ادیار بود طاها بقر گهیساعت د دو

بود  یو صورت يزنگار یآب قیکه تلف یو شال نیاسپرت با شلوار ج یمشک يمانتو هیگشتم تا دست آخر  یدنبال لباس م

.انتخاب کردم

.مواظب خودت باش مامانو ترك کردم يجمله  دنیز شنکرد و بعد ا یدرمون رو زد با مامان احوالپرس زنگ

مگه اون : انداختم سرمو تکان دادم و با خودم گفتم  یعل ادیدوباره . به خودم انداختم  قیدق یآسانسور نگاه ينهیآ تو

.کرد که حاال من فکر کنم یگشت به من فکر م یرنگارنگ م يموقع که با دخترا

.رفتمرونیزدم و از خونه ب يلبخند

خانوم خانوماا: و آروم گفت ... به ندا خانوم  میتقد: نرگس به سمتم گرفت و گفت  يشد و دسته ا ادهیپ نشیاز ماش طاها

.شدم نیاز سر شرم زدم و سوار ماش يلبخند

؟ يچطور یخانوم-
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؟ نیخوبم شما خوب-

؟ یاوک! دارم طاها ؟ من اسم  هی؟ شما چ میندا خانوم داشت: زد و گفت  زیآم طنتیش یاخم

بله آقا طاها-

... بدونه  شتریرو ب تیتا قدر عاف رمیخورده خودمو واسش بگ هیخواست  یدونم دلم م ینم. و دنده رو عوض کرد  دیخند

.طفلک

که مشامم رو نوازش  یادکلن يبا بو. زده بود  یاسپرت خوب پیاومد ازش ت یبدم هم نم. بهش نگاه کردم  یچشم ریز

داد

؟ یموافق نمایا سب-

یلمیچه ف... اوهوم -

...گهیکنه فقط بهمون خوش بگذره د ینم یفرق-

.خنده موافقت کردم با

و پفک  پسیچ نقدریا نمایتو س. داشتم  یدر کنارش احساس خوب. دمیخند یبود و از اول تا آخرش با طاها م يکمد لمیف

.دمآور یکه داشتم باال م میو لواشک و پاپ کورن خورد

؟ میبخور یندا بستن-

طاهاااااااااا... تکلف ناله کردم  یب

جونم ؟... ذوق کرد که اسمشو صدا زدم  یکل

آدم چقدر جا داره ؟ يمگه معده  میخورد زیچ یاالن کل-

 یحساب داره در کنار تو یخال يچرخ جا 18یلیتر هیيمن اندازه  يدونم اما معده  یواال آدمو نم: خاروند و گفت  سرشو

...به اشتها اومدم
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...ياریمقام ب نسیگ يکه تو رکوردا یگنده ش نقدریترسم ا یچون م رهیوصلت سر نگ نیپس بهتره ا: خنده گفتم  با

...دونم یتو رو نم. من که عمرا ازت بدم اومده باشه . دست شما درد نکنه : کرد و گفت  یاخم

...کردم یفکر نم یه علتو اون لحطه اصال ب.اومد  یازش بدم نم منم

ممممیییییبدو نیتا ماش ایطاها ب-

...نه من حال ندارم-

ا چرا ؟-

دنیرفتم سمتش و شروع کرد به دو و

...اگه دستم بهت نرسه... نامرد : زدم  داد

کوبوندم به پشتش یشدم داشتم م یباهاش خودمون یلیحواسم نبود خ... سمتش و محکم زدمش  دمیدو

.بهم کرد یمزه و نگاه جذاببا يخنده

...رونیاومدم ب یلحظه فراموش کردم با ک هیخوام  یواقعا معذرت م: و گفتم  دمیگز لبمو

؟ هیچ یدون یم: آورد سمت گوشم و گفت  لبشو

ندانستن تکون دادم يبه نشونه  سرمو

کاراتمممم نیعاشق هم-

....گهید دمشیم یداشتم بادمجون!!! ی؟ بهش گفتم زک نیدیکه د لبو

تو دهنم منم رو هواااااااااا ذاشتیم تزایخوش گذشت خصوصا که طاها پ یلیبه من که خ میخورد رونیرو هم با هم ب شام

...تونم دوستش داشته باشم یکردم که م یفکر م نیکه به رختخواب پناه بردم به ا شب

 رونیاز ذهنم ب یاون فکر عل يثبت و فوق العاده م اتیبا وجود خصوص. من و طاها گذشت  ياز نامزد یدو ماه حدودا

.ومدین میهم اصال در جشن نامزد یباهام سرد بود و عل ناجونیم. شده بود 
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دراومدن یمتوجه شدم طاها و رضا دوست جون جون ریواگ ریضمن تو اون هاگ در

...دخترخاله مه هیدگه شرمنده نامز یکنه رضا هم م یدعوت م مونیطاها رضا رو واسه جشن نامزد ظاهرا

!!بره مثال تونهینم خالصه

!!از چه قراره ؟ هیفهمن قض یهمو تازه م ننیب یم يکه تو جشن نامزد بعد

.میحال کرد یلواسون و کل میرفته بود. طاها زدم و بهمون خوش گذشت  يروز تا شب تو سر و کله  اون

 يبر يخوا یم یکفش که زرنگ هیور خالصه منم پامو کردم تو قرار بود برن آب گرم پل نایهم آقا طاها و رضا ا فرداش

اش منو برد لواسون ی؟ به تالف يمجرد یتیصفاس

کردم یم يتو رختخواب داشتم با طاها اس ام اس باز شب

امروز بهم خوش گذشت خانومم یلیخ-

طور جوجو نیمنم هم-

اووووم یمامان ییپرطال يکوچولو موچولوهااز اون  ییمن خروسم تو جوجو ستمیمن من که جوجو ن یقومبول-

؟ یچربم کن يلقمه  هیيخوا یشد نکنه دوباره م یچ-

...دوست دارم یلیاوهوم خ-

ستینشو فعال از اون خبرا ن طونیش-

...داغتو يخصوصا لبا. .. کنم  یامروزتو فراموش نم يبوسه  یول-

بار باشه ها نینکن آخر يکار. میکه من خجالت یدون یم اریااا طاها به روم ن-

...فدات شم یماه خودم یاصال خجالت. خانمم غلط کردم -

.کنم یکله ات رو م یطاها فردا فراموشم کن-

بکنم نانازمو فراموش کنم خودیمن ب-
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يریشب بخ یخروس ادیخوب خوابم م-

ریشب بخ یجوجوم بشم بوبوس يفدا-

کال و اس ام اس از طاها بود که اعالم کرده بود رفته منم  سیچند تا م. شدم  داریببود که ازخواب  11صبح ساعت  فردا

..هاشونو نبردن یگفتم حتما تو آب گرمن گوش. گفتم اما جواب ندادم  ریاس دادم و صبح بخ

.رهیگ ینم لمیچرا تحو. بهم برخورد نامرد . از طاها نبود  يبعدازظهر بود اما خبر 6ساعت

.اش خاموش شد یازش نشد زنگ زدم گوش يشب خبر 9عت تا سا خالصه

بوق زدن برداشت یزنگ زدم به رضا تلفنشو بعد از کل اوردمین طاقت

؟ الو

شده ؟ يزیسالم رضا چ-

چطور ؟! سالم ندا -

ندارم از صبح يطاها حالش خوبه ازش خبر-

آره اون خوبه-

؟ دهیپس چرا جواب نم-

راستش ؟ چطور بگم ؟-

...يرضا بگو جون به سرم کرد-

!هم اونجا اومده بود یندا امروز عل نیبب-

زد ؟ یبه طاها حرف-

زدیم یکاش حرف-

؟ یپس چ-
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رفت امروز تو  یننداز به خرجش نم نویگفتم ا یبهش م یهر چ. روش بود  nedaگردنبند داشت که پالك هییعل-

 یهرچ. نزد و باعث شد اون مطمئن شه  یهم حرف یبهتون کرد عل خواست راجع يو هر فکر دیآب گرم طاها اونو د

...باور نکرد و گذاشت رفت ستین ينطوریباهاش حرف زدم و گفتم ا

.شد ریسست شد اشکام سراز زانوهام

کنم ؟ کاریرضا حاال چ يوا-

.ندارم يزده ازش خبر بشی؟ اونم غ هیکارا چ نیدونم هدفش از ا ینم. اس  وونهید یعل. به خدا ندا منم موندم -

...نیهم! نکردم فقط گفتم نه  رشیخواد ؟ من که آبروشو نبردم تحق یم یآخه از جون من چ-

...اریاشتباه درش ب نیاز ا. هست با طاها صحبت کن  يندا هرطور... دونم  یم-

...تحمل کنم شویتونم دور ینم... ادیز یلیخ... رضا من دوستش دارم ... رضا -

که من ازش دارم االن منتظر  یشده برو دم خونه شون غرورو کنار بذار نذار از دستش بره با شناخت. زمیدونم عز یم-

.شهیتموم م نتونیب یهمه چ ینکن هیتوئه اگه توج هیتوج

نگو يزیچ یفقط به کس... باشه ممنون رضا -

مطمئن باش قربانت-

...خداحافظ-

...مادرش تلفن رو برداشت. منزلشون زنگ زدم  به

الو-

سالم ملکه جون-

؟ یسالم قربونت برم خوب-

؟ بابا خوبن ؟ نیممنون شما خوب-
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تو مامان بابا خوبن ؟ يفدا-

ممنون-

جانم گلم ؟-

...طاها تلفنش خاموشه مجبور شدم به خونه زنگ بزنم دیببخش-

دیکرد خواب یدرد م اومده بود گفت خسته اس سرش دهیآهان مادر خواب-

رهیباهام تماس بگ نیشد بگ داریباشه ممنون فقط ب-

زمیحتما عز-

؟ نیندار يخوام مزاحم شدم کار یمعذرت م-

نه سالم برسون-

..حتما خداحافظ-

.از طاها نشد يمنوال گذشت و خبر نیروز به هم دو

...ام کنه عیااش ض یمنش يخواستم برم باال ك جلو ینم. محل کارش رفتم  به

...رونیب ادیتا از شرکت ب ستادمیوا نقدریا

...داشت دلم واسش ضعف رفت شیر ته

.رفت و درو باز کرد نشیبه سمت ماش یعصب دیتا منو د... جلو  رفتم

...رفتم نشستم داخل و درو بستم عیسر

...رونیب نییبفرما: اخمالود بهم کرد و گفت  ینگاه

کرد ؟ یرفتار م ينطوریاها بود که عاشقم بود ؟ چرا اط نیشد ا ینم باورم

شد يجار اشکام
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...رضا بهم گفت که... یدون ینم یچینکردم تو ه ي؟ طاها من کار بد هیچه برخورد نیکنم ا یطاها خواهش م-

...خوام بشنوم ینم-

...منو بشنو يبابا حرفا يریم یطرفه به قاض هیيطاها دار-

 یاون وقت به همشون هم ابراز عالقه م يزمان با چند نفر هیخوام باهات هم صحبت شم در  ینم يگر لهیآدم ح هیتو -

...یکن

..دروغه طاها به مرگ مامان جونم دروغه-

؟ یهست يبندیآدم پا یلینخور نه که خ یقسم الک-

...یکن نیبهم توه نیاز ا شتریذارم ب یطاها نم ادهیز یلیخ گهید نیا-

...سوال ببرم ریخودمو ز یمتیخوام به هر ق یوست دارم اما نمد من

رو یکنم همه چ یمنم فراموش م... باور نکن ... نداره  يرادیا

...جونت یحاال برو با عل. دستت اومد  یخوب يبهانه  گهیآره د-

خفه شو-

... حرفا رو بهم زده باشه  نیکردم طاها ا یباور نم ختیر یاشکام م. رونیاومدم ب نیاراده زدم تو گوشش و از ماش یب و

...ازت متنفرم... يکارو کرد نیچرا با من ا یعل

؟ يخوا یام م یاز جون من و زندگ یابله ؟ چ هیکارا چ نیبگم هدفت از ا یخواست زنگ بزنم به عل یدلم م آنقدر

. نبود  یاز عل يبود که خبر نجایاد جالب اهفته محل بهم ند 2دست رو دست گذاشتم وطاها هم بعد از . نکردم  يکار اما

.من و طاها رو خراب کنه يونهیخواست م ینبود فقط م يخبر نیظاهرا از اون عشق آتش

دلم هواشو کرده بود اما غرورم اجازه  یلیآه خ. داد  یم یاگه طاها بود بهم دلگرم. رفتم  شیپ یترم تا مرز مشروط اون

.بذارم یهیه بهم کرده بود دوباره برم براش جلسه توجک یینایداد که با وجود توه ینم
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کردن به خاطر امتحانات من  یشکراب ما نبودن فکر م يونهیم انیکدوم از خانواده ها در جر چیمدت ه نیا تو

.روابطمون کمرنگ شده

.رو تو قفل چرخوندم دیخسته کل دمیبه خونه که رس. امتحانم رو دادم  نیآخر

به  یرو خاموش کرد دست یبلند سالم دادم تا متوجه شد و جارو برق. بود متوجه ورودم نشد  دنیروکشدر حال جا مامان

سالم خانوووم کیعل: و گفت  دیکمرش کش

؟ یکن یم زیخونه تم يچه خبره ؟ دار-

انیده بهم گفتم با خانوا) دوست مامانم  -طاها  يخاله ( حهیمل نجایا انیطاها ب يآره امشب گفتم خانواده -

...برق سه فاز بهم وصل کردن يانگار

من ؟ یآخه چرا ؟ بدون هماهنگ-

اوووووو حاال مگه چه خبره ؟-

؟ نگران نباش فکر اونم کردم از افسانه برات وقت گرفتم  یگیآهان به خاطر ابروهات م: گفت  دیکه سکوت منو د بعد

برو ينهار خورد... 2ساعت 

 یذره شده بود اما نم هیالبته دلم واسش . کنمیم یکرد من دارم منت کش یحاال طاها فکر م بزنم ادیخواستم فر یم يوا

...باهاش رودر رو شم دیبا يدونستم چه جور

شد  یم یماه هی. شدم  شگاهیآرا یبه مامان کمک کردم و راه يریلباسامو عوض کردم و نهارخوردم تو گردگ رفتم

دلهره . گرفتم و کم کم بابا هم اومد  یبه خونه که اومدم دوش. ترگل ورگل شد  یبابروهامو برنداشته بودم صورتم حسا

 ينایداشتم و آست یشمیبه رنگ  یو کلوش یکمر کرست راهنیپ. کردم  یمیمال شیو آرا دمیموهامو سشوار کش. داشتم 

م دو طرفم بافتم و کش سر موهامو ه. قرمز داشت  يبافته شده  يرو کمرش گلها. اومد  یبهم م یلیسه ربع داشت و خ

.کوچولو شده بودم يمثل بچه ها. خودم خوشم اومده بود  يافهیخودم از ق. ببستم  نشییگل قرمزم رو پا
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گه ؟ یم یچ نهیبب يطاها منو ابنجور یعنی

تو دل برو شده بود  یحساب یتو اون کت و شلوار اسپرت طوس. داد که اومدن  یربع به هفت رو نشون م هیساعت

.بود دهیکه پوش یشرت نارنج یخصوصا با ت

جون هم سالم  حهیپدرام پور شوهر مل يکردم با آقا یجون روبوس حهیبا مامان و باباش و مل. لحظه دلم ضعف رفت  هی

بهم نگاه  میبه هم دست داد نیهم يبرا مینکرده بود یتو جمع تا به حال با هم روبوس دیکردم نوبت به طاها رس کیعل

.دستمو فشار داد اما ازم دلخور بود. کرد  ینم

.نمیبب شمیپ نیبش ایذره شده بود ب هیفدات شم دلم واست : نشستن گفت  یجون بعد از مدت ملکه

.ها کنارش نشستم ياز تعارف کردن چا بعد

خدا رو شکر امتحانا خوب بود ؟: رو پام گذاشت و گفت  یدست

رررررررررریفت: دلم گفتم  تو

نبود ممنون بد-

یور اونور نبرتت از درست نش نیا امیتو اون ا ادیبه طاها گفتم ز-

ملکه جون نیلطف دار-

شده يجور هیقربونت برم صورتت امشب -

بد شده ؟: و گفتم  دمیبه صورتم کش یدست

مثل شب چهارده يماه شد زمینه عز-

نشه خودیخود بخودشو نگه داشته از  یلیطاها خ یطفل: آورد و گفت  نییپا صداشو

...خجالت آب شدم از

دیبر دیپاش دیبر دیپاش. وسط ما  نیشما دو تا نشست هیچ: گفت  مامانم
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يا یخودشون فکر کردن چه عروس داماد خجالت شیبا خنده ما رو از جامون بلند کرد حتما پ و

تو دستشو پشت کمرم گذاشت و به تو  درو باز کردم و اشاره کردم بره. طاها هم پشت سرم بود . صدا به اتاقم رفتم  یب

...رفت یلیو یلیکمرم ق. هلم داد 

...تو و رو تختم نشستم رفتم

...کرد ینگاه م ابونویبود و داشت خ یهوا بارون... کنار پنجره  رفت

...و برگشت سمتم يزد یلیس هیبهم  میدیکه همو د يبار نیآخر... سکوتو شکست  باالخره

...انداختم نییپا و سرمو دمیگز لبمو

بهت بدهکارم یلیس هی: به چشمام کرد و گفت  ینگاه. مکث کرد سرمو باال گرفت  یکنارم رو تخت نشست مدت اومد

...

...تونم ینم... کنم  یخوام تالف یاما من نم: و گفت  دیکش قیعم ینفس... تو چشمام جمع شده بود  اشک

طاها: ره که به شتاب پاشدم و از پشت بازوشو گرفتم اومد ب... کم تو اتاقم قدم زد  هیشد  پا

برگشت

...کنم یطاها خواهش م-

...میبا هم نامزد بمون دیمن و تو نبا.... يخوا یو بگو منو نم اریب يکنم بهانه ا یندا خواهش م-

...وارفتم

؟ طاها ؟ یگ یم یچ یفهم یم-

...من شیخوام فکرت با اون باشه جسمت پ ینم... اس  گهیدیکیتو دلت با : بهم نگاه کنه گفت  نکهیا بدون

دوستت دارم... من ... ؟ طاها من  یکن یطاها تو اشتباه م-

نه ؟ يحرفو زد نیبه اونم هم-
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...ام گرفته بود هیگر

...دمیعطر تنشو به مشامم کش... بهش  دمیرفتم تو بغلش و چسب اریاخت یب

...اومدم تو بغلت طاها من یستم نمخوا یطاها اگه من تو رو نم-

لحظه عشق رو تو  هیآروم که شدم سرمو باال کردم نگاهش بهم بود . موهامو نوازش کرد ... دیهق امانم رو بر هق

.اما محو شد دمینگاهش د

...و ازم جدا شد دیکردم اومدم ببوسمش که عقب کش کیبه لباش نزد لبامو

...نییپا میبر ينجوریوام اخ ینم... برو دست روتو بشور -

برام . شام رو خوردند عزم رفتن کردم تو طول مدت شام که کنارش بودم بهم توجه داشت . کردم باهام خوب شده  فکر

..ختیر یساالد م. دیکش یغذا م

...يخوا یبه مامانت بگو منو نم: کلمه گفت  هیرفتن در گوشم  موقع

...دیدرو به هم کوب و

...خواب مامان بابا رو ترك کردم يتو اتاقم و به بهانه  دمیکنم اما دو هیو گر نمیهمون جا بشخواستم  یم

 ادیبه احتمال ز. داشتم  جهیسرگ. کرده بودم  خیبیعج. سردم بود . شدم  دارینامحسوس از خواب ب یبا لرزش صبح

نییفشارم افتاده بود پا

رونیشال و کاله کردم و از خونه زدم ب. و به اتاقم رفتم  دمیسرکش يطربا ب خچالویيتو يرکاکائویجام بلند شدم ش از

...

...رهیگ یکه داره دورادور آمارمو م دمیدیمهنازو م. دمیاز درس نفهم یچیه سرکالس

کنم اما با نامزدت  یم یفضول دیندا ببخش: و گفت  شمیهم خانوم بود اومد پ یلیکالسمون که خ ياز دخترا یکیمایس

؟ يدار یمشکل
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حرفو بهت زده ؟ نیا یک: شدم و گفتم  یعصب

حاال هم نامزدت  یگفت تو با پسرخاله ات رابطه داشت یزد و م ینداره اما مهناز داشت پشتت حرف م یبه من اصال ربط-

...بگه يزیهر چ ينذار يریخواستم بهت بگم که جلوشو بگ ستمیمن فضول ن... بهم خورده تونیو نامزد دهیفهم

 رونیب یو تو شلوغ پلوغ رونیرو شونه اش گذاشتم و خودمو به مهناز رسوندم اما تا بهش برسم از دانشگاه رفت ب یتدس

...دانشگاه گمش کردم

...اسرارمو نگفتم یقبال مهناز اما بعد از اون من به کس ستیمن ن یاتفاقات زندگ انیدر جر یخودم فکر کردم که کس با

!!!یعل

...رو به مهناز گفته باشه نایتونه ا یبه جز اون نم یناز رابطه داره ؟ کسبا مه یعل یعنی

:رضا رو گرفتم يشماره

جونم ؟-

سالم رضا-

...خونمون بودن نایطاها ا شبیرضا ؟ د یچه خوب - تو ؟  یسالم خوب-

تو رو ... رضا ... خودم دفاع کنم و پوچ نذاشت از  چیبه خاطر ه... خواد  یرضا طاها گفت منو نم: هق هق اضافه کردم  با

رضاااا... ام برداره  یبگو دست از سر زندگ... حرف بزن  یخدا با عل

با طاها حرف زدم اما اون  یلیندا من خ... بشه  ينجوریاون روز ا ذاشتمیم دیمنه نبا ریهمه اش تقص... آروم باش ندا -

گفت یم شهیحساسه هم انتیرو خ یلیطاها خ... علت شده  بر دیاون گردنبند هم که مز دهید یتو رو دست عل يشعرا

...

 يام با طاها مراوده ا ياما بعد از نامزد... رو دوس داشتم قبول  یمن عل... نکردم  انتیمن خ یدونیرضا تو که م يوا-

...باهاش نداشتم
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من  رتیغ یبرادر ب... که رفته قشم میدیزد تازه فهم بشیبعد از اون ماجرا غ یراستش عل... دونم  یدونم ندا م یم-

و خودش جا زد ختیزهرشو ر

کار کنه ؟ یکه اونجا چ-

که یشناس یم... نسیزیب... دونم  ینم-

**********

شماره ناشناس بود..شب بود که برام اس ام اس اومد  مهین

Delamo kheili shekoondi , man dooset dashtam . be che jormi pasam zadi ? az 

zendegi mano endakhti ... bayad taghas pas bedi 2khtar khele ...

:جواب دادم نکهیتا ا دمیکش یام م یدر گوش یناخنمو رو ال س... بودم  یعصب

Man khodam behet goftam na ! Chera oon moghe talafi nakardi ? didi 

khoshbakhtam o taha ro doos daram oomadi soragham ? inke man zendegim 

kharab beshe khoshhalet mikone ? are ? chi be to mire se ? injoori ashegham 

boodi ???

متانت و عشقشو .. خواست  یدلم طاها رو م.. دمیبود که خدا رو شکر کردم که بهش نرس نیاگه عشقش ا... نداد  یجواب

کابوس هی. خواب بوده  هیهمش  انیخواستم بغلم کنه و تکونم بده و بگه ا یم... 

...سمیطاها نامه بنو يگرفتم برا میتصم

:کاغذ برداشتم و با خط خوش شروع به نوشتن کردم هی

سالم زمیعز يطاها

منو به عنوان همسر و  گهیگم بود چون تو د یم... که نامزدت بود  یکه غرورش زبانزد بود همون ییهمون ندا... ندام  من

یمیزندگ يچون همه ... یچون برام مهم.. گذارم چون دوستت دارم  یپا م ریغرورمو ز... يارنامزد قبول ند
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وقت  چیه... نیهم میدخترخاله پسرخاله بود یمن و عل... يمنو بشنو يحرفا دیتو با يبر یطرفه به قاض هیدیتو نبا طاها

گفتم  یبعد من به عل... جواب خانواده ام نه بود  کرد و يخاله از مامان خواستگار نکهیتا ا... میعاشق معشوق نبود

با  یتماس چیه.. ساده بود  يابراز عالقه  هی.. تو کار نبود  یعشق و عاشق خدابه !! دوستش دارم اما خودم بهش گفتم نه 

؟ یفهم یم... یچیه میهم نداشت

اش شده سوخته نتونسته  ياالن حسود اون... ياز هر لحاظ تو به اون سر... رو خدا در موردم بد قضاوت نکن  تو

نهیما رو بب یخوشبخت

...دمشیگردنبند کار من نبوده کار خودش بوده به خدا من تا به حال ند اون

...دهیگفتم نه اونو خر نکهیاز ا بعد

اش بهم شک  اگه قراره همه... يارزن واسه من احترام و اعتماد قائل نبود هیيتو اندازه .. برخورده  یلیبهم خ طاها

من  هیعل ایدن يهمه  یحت ياما اگه بهم اعتماد دار يندارم برگرد ياز ته وجود دوستت دارم اصرار نکهیبا ا یداشته باش

میبرگرد تا مال هم باش... برگرد ... باشن 

ندا

.تاش کردم و تو پاکت گذاشتم

ام  عیضا یجلو منش دمیاما ترس... نمشیواستم ببخ... اش بدم اما نتونستم  یخواستم نامه رو به منش. به شرکتش رفتم 

...کنه

.رفتیمنو پذ اما

بود نییدرو باز کردمو سرم پا... اتاقش رفتم  به

زیم يبود و دستاشو ستون کرده بود رو ستادهیا

...بود ختهیرو صورتش ر موهاش
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گاهمون تو هم قفل شدن... بغضمو فرو دادم و سرمو باال بردم . بود  یتو اون لحظه خواستن چقدر

...بهت بدم نویاومدم ا: کندم و گفتم  جون

؟ هیچ نیا-

...برات نوشتم... حرف بزنم  يدیتو بهم فرصت نم-

بود که  یآنقدر ناگهان دیکه دستمو کش روونیاومدم برم ب رهیرو به سمتش دراز کردم و دست برد تا نامه رو بگ نامه

...شته بودسفت نگهم دا... افتادم تو بغلش 

نمیبب یچشماتو بارون گهیخوام د ینم: سرمو باال گرفت و گفت  دیلرز یکردم و اون م یم هیگر من

؟ یسینو یکه واسم نامه م: و گفت  دیکش دماغمو

خواستم مطمئن شم که  یفقط م... باورت دارم : نامه رو همون طور انداخت تو سطل آشغال و گفت ... ازم جدا شد  یکم

يخوایمنو م

...بهم نداد یاعتراض چیه ياجازه ... منو به خودش فشار داد و لبامو قفل کرد  محکم

*************

...کایو از اون ور هم امر یرفت دوب یرقانونیکه غ نهیداشتم ا یکه از عل يخبر نیآخر

**************

مردم از  يوااااا: مو رو کاناپه انداختم و گفتم برگزار شد بعد از رفتن مهمان ها خود یسالگرد ازدواجمون به خوب جشن

یخستگ

خسته شد شونیا میکادوشو ما داد ششششیا: رو مبل بهم لم داد و گفت  دیپر

بدم یدوس داشتم کادو تو بهت خصوص: زد و گفتم  یبرق چشمام

؟ یخرم کن يخوا یبوس م هیبا  سیقبول ن: کرد اونور و گفت  روشو

دمیت نماصال به... سیبوس ن-
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نروووووو: پاشم که به زور منو کشوند تو بغلش و گفت  اومدم

ییقابل نداره بابا: بوسش کردم و گفتم ... دییبفرما: در آوردم و به سمتش گرفتم  يمبل برگه ا ریشدم و از ز دوال

  ...شد و محکم تر بغلم کرد رهینمناکش بهم خ يچشما با
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