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 5 آتریسا

 آتریسا
 یباسمه تعال

 
 هی دش شروع گهید کننده خسته روز هی بازم دارشدمیب ازخواب یبد سردرد هیبا

 هرشب نقدرکهیبودا شده یعاد واسم سردردهام نیا روزا همه مثل یتکرار روز
 .شمیدارمیب سردرد شهیهم دمیخوابیم خراب بااعصاب

 ازکردمب دراتاق شستم وصورتمو ییدستشو سمت رفتم بلندشدم تخت یازرو
 رفته یعنی سپ بود مرتب شمیبازبودوروتخت ارتا دراتاق رونیب دمیکش سرک هیو
 .ستین بهترکه جون اخ رونیب

شپزخونه بدورفتم سه ریش وانیل هی ا ش ختمیر خودم وا  بحونهص شکالت شهیو
 اتاق سررمت ورفتم روشررسررتم وانیل خوردن چندلقمه کردم وشررروع رواوردم
 که وندنم ازتوخونه حداقل داکنمیکارپ هی خواسررتمیم رونیب برم ازخونه بهتربود
 .بهتربود

ش یا سرمه مانتو هیدمپابا یشلوارل هی بازکردم درکمدمو  رمهس شال هیو دمیپو
 ورتمموهاموازتوص زدم رژ کمی.بود ازقبردراومده جنازه هیشب م افهیق کردم سرم یا

 وامخینم که یعروس بسه گهید خوب.رچشامیز دمیکش اهیمدادس هی کردم جمع
 .برم

 

 .در سمت ورفتم سوناتاخوشملوبرداشتم چیسوئ

 .دتویام به یواله دمیپوش یمشک کفش جفت هی

 .داکردنیکارپ یبسو شیوپ کردم روشن نیوماش نگیتوپارک دمیپر
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 .دمیهاروخر یازمندین وروزنامه داشتم نگه یفروش روزنامه دکه هیجلو

 .میازمندین....یمعمار کاردرشرکت جهت یمنش کی به

 .گرفتم وشماره موبرداشتمیگوش

 ؟.....شرکت دینباش خسته سالم-

 د؟؟ییبفرما بله

 د؟یخواستیم یشمامنش گرفتم تماس تون یاگه واسه-

سه...ادرس نیا دبهییایلطفاب بله صاحبه وا  کرد عچراقط شعوریب- خدانگهدار م
 :یبعد یکی ومدین خوشم ازرفتارش تیشخص یب کهیمرت

 .....یکارگرخدمات

 .خدمتکارشه بره پوربزرگ انیآر دختر مونده نمیهم خورهینم بدردمن نیا نه

ضال شته چرا ا سابدار سرکار نرم خودم تور ست بهترم یح  تشرک هی دنبال.ه
  ندیخبرم گفتن همشون زدم وزنگ رفتم چندجام حسابداربخوان که گشتم

 .خونه برگشتم هالک خسته

 

 جفت هی دمجلوپاممیدخترشن هی خنده یصدا داخل رفتم سالن ازدر که نیهم
 .بود یاب سرخ یسانت20 پاشنه کفش

 .هاش یباز یالش ازدست شدم خسته خونه رواورده یکس ارتا نیبازا اووف

سنمه یلیخ ستق رفتم بود م گر شپرخونه میم صف هی ا ست ودزبیروم تزایپ ن  د
 سمت شتمبرگ برنداشتم اومدنوشابه ادمی اتاقم ورفتم برداشتم بودهمونو نخورده
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 نطوریظاهرشرردوهم جلوم شیلوارایک3قدو سررانت50با دختر هی که اشررپزخونه
 .کردیم بروبرنگام

 حاال؟؟ یداره؟شناخت نگاه خانوم هیچ هوگفتمی منم

 :گفت یسیف سیوف یتودماغ یصدا هیکردوبا نازک چشم پشت

 .نزنم باخدمتکاراحرف گفته دارتاجونمیببخش-

 (شعوریب یعوض خدمتکار گفت من به االن نیا اوهوک)

 

 هخون نیتوهمچ یاومد جونت ارتا لطف به یجنابعال اگه خانوما خانوم نیبب
 مثل ماا خدمتکارباشم حاضربودم البته. ام خونه نیدخترا من بگم دبهتیبا یا

 .نباشم....توج

 زد غیدوجیدشالموکشیپر ومدازحرصشیدرنم خونش یزدیکاردم

 یغربت یعوض جدوابادته هفت....ج-

 گمشرروبرو رونیب کنم پرتت پایبات نکن یکار:وگفتم عقب دادم هلش محکم
 قفل اخلدروازد تواتاقم رفتم زدم تنه بهش محکم بعدم برو راتوبکش حالتوبده

 .کردم

 :دمیووشن ارتا یصدا

 یشررد....توج حاالمگه زد یزر هی اون یخانوم نکن هیگر جان گالره زمیعز-
 .قشنگم میبگذرون روباهم ییایرو شب هی میابریب کرد غلط اون

 

 شررب هی واسرره ختیریم یزبون چه یعوضرر ارتا نیا بدشررد حالم عععععععق
 یخارج اهنگ هی کردم روشررن سررتمیسرر چه من به اصررال الیخیب وحال عشررق
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شتم شم گذا  یکی هقیبعدازچنددق تزاخوردنیپ کردم شروع ادکردمیز تاته صدا
 ودادزد دراتاقم دبهیکوب محکم

 صاحابو یب اون کن کم-

 دلم دادم حرسررش ولیا متنفربودخخخخخخ یخارج ازاهنگ شررهیبودهم ارتا
 .شد خنک

 

 :وگفتم دادزدم خودش مثل کردم ستموکمیس

  دختراس ترازنازوعشوه قشنگ یلیخ صاحاب یب نیا-

 اقمدرات که ییاماازاونجا کشررتیم منو شررکسررتیدروم تونسررتیم اگه فکرکنم
 .دادورفت فحش هی درو به زد لگد هی فقط بود ونشکن ضدسرقت

 .رونیب فتریم صداش امابازم قبل یادیز به نه البته ادکردمیز ستمیس دوباره منم

 که هامونداشررتم یزیر کرم نیهم اگه خدا یه من دارم یا خجسررته دل چه
 .کردمیم دق تااالن مطمنن

 wc مورفت کردم خاموش سررتمیوسرر گذاشررتم روکنارتخت تزاونوشررابهیپ جعبه

 که صررب  رفتم کالازهوش که بودم نقدرخسررتهیرپتوایز دمیبدوپر بعدشررم
شدمیب شدم منم ومدینم رونیازب ییصدا دار ضر صم حا شتم میت  هسرب هی دا

 .بزنم سوگل

 . بود تااالن یازبچگ من یمیصم تنهادوست سوگل

 زیر یها لگ که یدگلبهیسررف شررال هیبا دمیدپوشرریباشررلوارسررف یمانتوگلبه هی
 .دمیکوچولوسف فیباک زداشتیر



 9 آتریسا

ش شتم ممیگو شپزخونه اومدم رنگ کم رژ هی بعداززدن بردا شتم توا  مموشک دا
ندش دختره همون که اوردمیباالم باس هیبا یشرربید چ   یفج خواب ل

 .ظاهرشد اشپزخونه توچارچوب ی*ل*خ*ت*

 

 نیهمچ یچطور نیا دونمینم دمیکشرر خجالت دخترم بدشرردمنکه حالم یوا
  بود دهیپوش یزیچ

 شررو نکره یصرردا که شرردم م صرربحونه خوردن مشررلول نییپا سرررموانداختم
 :بلندکردوگفت

 .اه شه توخراب دنیباد قشنگم صب  کردم ی*گ*ن*ا*ه* چه من اخه-

 ارتا اگه هخوشگل نی؟؟ببیهست طلبکارم وقت اون ییما شماتوخونه دکهیببخش
شهینازتوم شم منم ستیقرارن ک صت تانزدم پس نازتوبک  چاک به زنب نکردم ناق
 .یعوض ییهرجا

 افتاده عقب توامل مثل هسررتم یهرچ ؟؟منیعوضرر ییهرجا یگفت من توبه-
 .یستیفکرن روشن که موندس توعقب مشکل برمیم لذت میاززندگ دارم ستمین

 هک کنمیافتخارم من ت یفکر روشررن یپا یگذاشررت تو یگ*ه*ر*ز* جالبه هه
 بلل هیو تخت هیتو هرشررب سررتمین واون نیا شررده یدسررتمال حداقل م امل

 .چرخمینم

 ؟؟یگرفت نجاروباکجااشتباهیا خانوم رانهینجاایا

 .رونیب اومدم ازاشپزخونه بعدشم
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 دیتامنود دتوموهاشیکشرریم دسررت یبودوعصررب سررتادهیوا ارتاجلودراتاقش
 :کرد صداشوبلند

 نیهم خونه اومدم یباکسرر من هروقت ینشررد خسررته سررایاتر گهید کن بس-
 تدخال  نقدریا توکارام کنمیکارمیچ من توچه به اصررال یانداخت روراه بسررا 

 .نکن

باپوزخندنگاه بود اومده حاال که دختره واون آرتا به زدم زل بانفرت  کنارآرتامنو
 .کردیم

 :وگفتم دادزدم خودش مثل

 یکار هات یکار هاوکسررافت یباز یالشرر به من خوادبکنیم دلت یهرغلط
قا ندارم  خونه....ج نجایا جورکن هات یباز لجن جداواسررره خونه هی فقط آ

 .ستین

 

شدم منتظرجوابش شتم ازتواتاق فمویوک ن سر بردا  طاقت گهید رونیب رفتم عیو
 .نداشتم موندن وحوصله

 مزد زنگ شون درخونه دمیرس سوگل خونه سمت ورفتم کردم روروشن نیماش
 .داد جواب بوق بعدازسه.داخل برم نیباماش بازکنه موتیدروبار که لشیموبا

 .خودم خره یآت خودم معرفت یب قیبررف سالم-

 نشدم مونیتاپش درم پشت روبزن موتیر ینگوآت صدبارگفتم یخرخودت سالم
 . برنگشتم

 یبا زنمیدروم االن جونم یآت فدات یا-
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نهید دختره بازکردمنم وو  سرررسرربزوبزرگشررون ا یتوح رفتم گازدادم درو
 .کردم پارک ساسان نیوکنارماش نیوماش ردشدم ازکناراستخرشون

 .نداشت یفرق باداداش منم واس بود ماه یلیبودخ سوگل داداش ساسان

 ارتا نیچقدا میکردیم یباز ارتا وسراسران چقدباسروگل میبود بچه ریبخ ادشی
 .کردنیم تیمارواذ وساسان

 میشدینم بزرگ کاش

 

 .بودمنتظرم ستادهیا یورود در افتادجلو سوگل به چشمم

 دمکر سررمتشرروخودموپرت بدورفتم چقددلتنگشررم کردم حس دمشید یوقت
 .بللش

ست دلم جونم یسوگ شم فدات یاله-  زنگ بهت من خره بود شده کذرهی وا
 ؟؟یبزن دینبا توام زنمینم

 :دوگفتیجداکردخند منوازخودش

  یتوخوب خوبم اوالسالم–

 . گوساله خرنفهم یبودعوض شده تنگ برات دلم دومامنم

 هست؟؟ حواست یکرد بارم خواست دلت یهرچ خبره باباچه بس اوه

 بودوگفت زونیآو تراس یازرو سرموباالکردم ساسان یباصدا دفعه هی

 من آخه کرد گل تون یخر احسرراسررات ابراز دیدیرسرر بهم خل بازشررمادوتا
 ؟یدلتنگ ابراز بجا دنیم فحش کجادونفربهم فهممینم

 هب کن ابرازاحساسات گهیجورد هی یبلد ؟؟خودتیخوب اقاساسان سالم-من
 دخترات دوست
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سان ست یفدا یاله آخ-سا شم دخترام دو صاا ب صو  باهاش شبید که نیمخ
 .آشناشدم

 .داخل میورفت میگفت بهش وونهید هی ییدوتا وسوگل من

 .اومد استقبالمون به(سوگل مامان)خاله

 خاله؟؟؟ یخوب ساجانیآتر سالم-

 د؟؟یشماخوب ممنونم خاله سالم-من

 .خانوم بود شده تنگ واست دلمون زمیعز یاومد خوش یلیخ-

 .جون بودخاله شده تنگ واستون دلم دشمامنمیدار لطف-من

 :بلنددادزد یباصدا نییومدپایهام ازپله داشت که یدرحال ساسان

 ربللیز دیدیم یا هندونه چه یوا حراجه بدوبدو نیریش یها هندونه هندونه–
 . سیواتر مامان هم

 ؟؟یا مزه یب یلیخ یدونستیم ساسان-من

 .دیدار نقدردوستمیا که یمرس گهیم شهیهم سوگلم نویا آره اا-

 :دراومد خاله یصدا

 نکهیبخدابجاا ییها بچه نیع سررالته31 رسرررتیبگوخ چرت کمتر سرراسرران–
 دسررتتاز یخواسررتگار برم واسررت داکنیروپ بدبخت هیبرو یکن تیاذ سیآتر

 .شم راحت

 .......رخندهیز میزد همه
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 سررتمین تون بچه شرردم مطمئن گهید من دردنکنه دسررتت مامان اااا-سرراسرران
 .بگردم میواقع مامان دنبال دبرمیبا

 :وگفت ساسان کردسمت شوت دراورد شو ییدمپا خاله

 .ستمین مامانت یگیم من حاالبه کردم عمربزرگت هی دهیرندیخ یا-

 

 ها پله یشدرو پرت ییدادودمپا یجاخال ساسان

 فقط ییایدن مامان نیتوبهتر شررکرخوردم کردم غلط جونم مامان–سررراسررران
 هکنیدردم اول المصررب وحشررتناکه چقددردش یدونینم آخه نزن ییمنوبادمپا

 کس چیه وقت اون مونهیم ش لکه دمیسررف من چون آخرم شررهیم کوفته بعدش
 .کن رحم میجوون به شهینم زنم

شت یسع که خاله شه یوجد رهیشوبگ جلوخنده دا سان به چپ چپ با  سا
 ودشوخ نتونست م خاله ها گربه نیع کرد مظلوم شو افهیق ساسان کردکهیم نگاه

 .رخندهیزدز کنه کنترل

 :ودادزد شد پرو ساسانم

 عاشررق من یدونیم خودم دونه هی یکی عشررق بشررم خندهات قربون یآ-
 .پدرسوخته یخندیم ینجوریوا خندهاتم

 کردسمت پرت شم ییدمپا یکی اون خاله میبود دردگرفته دل ازخنده مون همه
 :وگفت منوگرفت دست بعدم شیشونیتوپ خورد میمستق که ساسان

شیب صب  اگه جان خاله نیاب  پرتو خوادچرتیم نجوریهم بچه نیا میستیوا تا
  بگه
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 سوگل کردیم وناله اه دخترا ربودمثلیدرگ باسرداغونش وساسانم رومبل مینشست
 :وگفت پام زدبه سمتم برگشت

 خبرا؟؟آرتاخوبه؟؟ چه کن فیتعر یآت–

 زدمولبخند کردم اماخودموکنترل ختیر بهم میعصررب سررتمیآرتااومدسرر تااسررم
 :وگفتم

ست یلیخ رسوند سالم خوبه ام آرتا جون یسوگ آره– شت دو  یاماکارا ادیب دا
 نداد محلت بهش کارخونه

 

 .سربزنه هی ماهم به بگو جون خاله برسون سالم بهش-خاله

 وآقاپاک پسرررمظلوم اون سرررتین گذشررته مثل گهیآرتاد خبرنداشرررت خاله
سان کنمیامافکرم ستیم سا سان آخه دون سا  دنبو یمیصم یلیخ قبالآرتاو

 ......امااالن بودن باهم هرروز

 .آشچزخونه رفت م خاله میشد باسوگل صحبت مشلول

 اطتون؟یح میبر سوگل

 میبر–

 .میکناراستخرنشست اطشونیتوح میرفت ییدوتا

 واستهرت توروبندازن منو خواستنیم وآرتا ساسان روز هی ادتهی رسوگلیبخ ادشی
 .تواستخر افتادن شدخودشون جیگ تاسرشون میدیچرخ دورش نقدریا

  چقدزودگذشت ریبخ ادشی یآت آره-

 :وگفت من دسمتیچرخ سوگل
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 رتاآ یتوشررنابلدنبود دادتواسررتخر هلت ادته؟؟سرراسررانیشررما یقبل اخونهی–
 ونا دعواکردن آرتاباساسان چقد یوا کرد توروبلل دتوآبیدادزدپر سرساسان

 .روز

 .گرفتمش عیاومدسر ازچشمم اشک قطره هی

 (چرا؟؟ یشد عوض نقدریچراا آرتا یبود چقدخوب یوا) 

 بپرسم؟؟ سوال هی سیآتر–سوگل

 

 ؟؟ جانم-

 د؟؟یجوربود باهم یلیخ نقدرسردشد؟؟شماکهیهوای تووآرتا چرارابطه–

 .(بودخبرنداشت یمیصم دوست که سوگل آخه جاخوردم ازسوالش)

 .قبال مثل نداره وقت سوگل س کارخونه یرکارایآرتادرگ–

 .ازم یکنیم زوروپنهونیچ هی یتودار سیآتر نگو دروغ-

صالم ستین یچیه باورکن نه–  تاباار بزنم زنگ بهش االن جلوخودت یخوایا
 م؟؟یخوب ماباهم شه باورت کنم صحبت

 .بدو نمیبب بزن زنگ یول دیقهر باهم دونمیم منکه-

 :آرتادادم به امیپ هی مودرآوردمیگوش عیسر

 .(برخوردکن آدم لطفامثل کریرواسپ بزنگم بهت خوامیم جلوسوگل)

 داد جواب تابوق بعدازسه گرفتم شمارشو اومد امشیپ یلوریتاد

 

 ؟؟یآج بگو زمیعز جونم سایآتر سالم-

 ؟؟ییاینم نرگسم خاله بودخونه شده تنگ واست دلم یچیآرتاه سالم
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شون جان سیآتر– سون سالم به ست یلیبخداخ بر شتم دو  نهاماکارخو امیب دا
 .کاردارم یکل

 .یبا اخونهیزودب شبم باش خودت مواظب یداداش باشه

 .من یجزقل باش خودت مواظب توام دادش نفس یبا-

 یورنجیواقعامنوآرتاهم کاش م نهیروس چسبوندمش ومحکم کردم روقطع تلفن
 .میبودیم

 .ازفکردراومدم ساسان یباصدا

 استخرنشستن؟؟ خوادلبیم یتن آب دلشون یگرام دوتاخواهران–

 .میریگیم آفتاب میردارینخ-من

هان– قت اون آ حاال یازک و تاب لب تا مه نیا فقط رنیگیم اسررتخراف  ه
 .اطهیجاتوح

 :وگفتم اوردمین کم

 .نجایجزا س هیجاسا همه بلندشدن درختاتون یازوقت-

 .ناهار دییایب گهیم مامان درافتاد شهیدخترنم باشماجماعت میباباتسل خب–

 .داخل میورفت گرفتم سوگلم دست بلندشدم روزمندانهیپ بانگاه

 وج حسرت تودلم زدن گهیهمد توسروکله یکل وسوگل ساسان ناهار سرسفره
 ییرایتوپذ ورفتم تشکرکردم دادم غذاموقورت بابعض روخوردن شون یمیصم

 .کردم یوخداحافظ برم خوامیم گهید که وگفتم برداشتم لمویووسا فیک

 :وگفت بلندشد ساسان

 شد؟؟یهوچی سیکجاآتر–



 17 آتریسا

 .دمتونید شدم خوشحال خونه رمیم سردردم کمی فقط یچیه

 .امیم باهات ا یتاح وگفت اومد دنبالم ساسان

 

 میدیرسرر رفتم دنبالش جوجه مثل منم ا یح سررمت جلوتررفت ازمن بعدم
 :کردوگفت بلند هوصداشوی ا یح وسط

 شده؟؟یچ ینقدرتوفکریچراا کارکردهیچ باهات یعوض اون سیآتر–

 خوبه؟؟ حالت یگیم یچ ساسان یعوض کدوم-من

به حالم من– ظاهرکن جلوهرکس سیآتر یسررتین خوب که ییتو نیا خوو  یت
 نکهیاو شناسمتیکامالم بودم باهات یازبچگ من یتونینم یکی جلومن یخوب
سم هی من شنا شات مردمک زدن دودو با روان  یزیچ هیو یشد هول فهممیم چ

تا اون بگو من به یبگ یخواینم که هسرررت  که کارکردهیچ یعوضرر آر
 .سیآتر بزن حرف یزدیم زل وسوگل من به چراباحسرت یلعنت ینقدرداغونیا

 :وگفتم هیرگریز زدم

 .خوبم خوبم ستین میچیه من ستین یچیه کن توروخداولم ساسان–

 باورکن سرررایآتر یزیریم اشرررک یکنیم هیگر یدار چرا پس یکرد توغلط-
 بگو؟؟ شدهیبگوچ نداره یفرق واسم باسوگل

 منو هک شده هاش یباز یالش رینقدردرگیا شده عوض آرتا یدونیم توکه یچیه–
 .نهیهم باورکن نیهم فقط نهیبینم

 (باورنکرد مطمئنم)

 :اماگفت

 .شمیدلخورم بدجورازت چون سیآتر یبگ راست دوارمیام-
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 ؟؟یآرتاباخبرشد یتوازکجاازکارا فقط راستشوگفتم–

 

صله- شکیا مامان کنم فیتعر بخوام اگه االن مف  نیا خبره چه گنیم کننیم نا
تا  ایفرداب یروبگ قتیوحق یبزن حرف یخواسررت اگه گنیم بهم دارن یچ دو

س مامان اگه االنم شنومیتوروم یحرفا همه گمیزومیچ همه من هم مطبم  دیپر
 .تمداش کارت اون درباره بوده مارمیب ازدوستات یکی گمیم داشتم کارتیچ

سان شواورد سا ست شتم جلومنم د ستنوگذا ستش د سه تود  هک یخداحافظ وا
 :وگفت برادرانه آغوش هی دتوبللشیهومنوکشی

 زمیزع پشررتتم من کرده آرتاولت اگه یندار یفرق واسررم بخداباسرروگل سیآتر-
 .جونم یآج

 کردم نگاه توچشرراش رونیب اومدم بودازبللش چقدمهربون سرراسرران ایخدا
 :وگفتم زدم بهش دل لبخندازته هی زدیم موج توچشاش صداقت

 .یگل یلیتوبودخ آرتامثل کاش ساسان یداداش فداتم–

 .ام کدونهی گلم تکم من باشن من مثل ستیقرارن که همه-

 

 مراسررم توتاخاله بدوبرو ادشرردیز روت کردم فیتعر حاالبازازت خب اوووه
 .توذهنش نگرفته مونم بچه یونامگذار یعقدوعروس

  داخل کردورفت یخداحافظ رخندهیزدز

ش باخنده منم سان به که یحرف نیا شدم نمیسوارما شت انیجر زدم سا  هآخ دا
 عروسررم گفتیم چسرربوندبهمیروم منووسرراسرران همش میبود که بچه خاله
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نده منوسررراسرررانم عروسررم  حسررمون اول ازهمون چون میکردیم غش ازخ
  وبس بود یخواهربرادر

 پسره هب دختره رماناکه نیا بودمثل برادرانه من به حسش ساسانم خداروشکرکه
 کنهیم شرروخرابیزندگ ادیم اخرم عاشررقشرره طرف امااون س برادرانه حسررش

 . ستین

 .خونه سمت رفتم بعدش دمیابوناچرخیتوخ کمی خخخخ بخدا شدم خل

 

 آرتا

شودادم م صدقه قربون یاونجور زدم ساحرفیباآتر یوقت  فتگر دلم شدوجواب
 رونداشرررت یکسرر رمنیغ اون بودم بدکرده یلیخ خواهرم درحق خدامن یا

ست شب اون اگه من یخدا شتمیآتر هنوز خونه رفتمینم م  همدم که سارودا
 .شه هان ییتنها

 اون تادهاف اتفاق نمونیب یکار بپرسم تونمینم که دارم خجالت ااونقدرازشیخدا
 انه؟؟؟ی یلعنت شب

 .شدم فطرت وپست یعوض چقد من

 :دتوییبفرما در زدبه یکی

 گمیم میهرچ ننیدشررماروببیحتمابا گنیم اومدن یخانوم هی مهندس یآقا-
 .دنینم گوش شهینم

 :بلندگفت یتوباصدا دادکناراومد روهل ینفرمنش هیهوی

 .شناسهیمنوم ارتا یریکبیا بروکناردختره

 .رونیب ورفت کرد من به نگاه هیکرد هنگ یمحمد خداخانوم بنده
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 .مآشناشد باهاش نیرام یتوپارت شیپ ماه سه که بودهمون نسترن نکهیا اااا

 .س مسخره ت یآرتاچقدمنش سالم–

 هک یی؟؟تاجایکنیکارمینجاچیتو؟؟اصررالا یداکردینجاروازکجاپیا سررالم-
 .میکرد کات باهم هست یکماهی ادمهی

 :وگفت هیرگریزدز دخترا همه مثل

 ازت مبگ اومدم یآشت واسه ومدمین االنم خواستمینم امامنکه یکرد توکات بله–
 .بکن ت توله واسه یفکر هی م حامله

 ؟؟یچ یعنی!!!س گفت؟؟حاملهیم یچ نیا من یخدا

 

 :دادزدم

 بچه یبابا من یکنیادعام حاال یبود یرکیز ستین معلوم کماهیتو یگیم یچ-
 .نمیبب رونیبروب تم

 چکسیکردکالباه فوت پدرم روزبعدش ازتوجداشدم که یازشب شوآرتامن خفه–
 .ینفربود نیتوآخر نبودم

 لقبو نمیهم ها یبعضرر آخه هیعال یلیخ نبودم یاول که یدار قبول خودتم هه-
قدت امیب کنم ذوق کارکنمیچ من یگیحاالم ندارن لد منتظر کنم ع چ تو  هب

 .دمیم خودم پولشم کن بروسقطش شم؟؟خب

 واسم هگید کردم بارسقط سه تااالن امامن کردمیم سقطش حتما تونستمیم اگه–
 هوشررم یقانون سررتنین ادواردیاوناز چون کنم سررقط یرقانونیغ که خطرناکه

 .سقطش واسه خوانیپدرم
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 .رونیب گمشو حاالم خوادبکنیم هرکاردلت چه من به-

قاز یه_  یمحبور وقت اون کنم تیشررکا ازت برم اگه چون دنکنیادتهدیا
 ونتوزب پس یندار طالقم حق بچم منو نام به یبزن داروندارتم نصف یکن عقدم
 .یبا یبا زنمیم زنگ وکاربلدفردابهت یدکترقانون هی دنبال بگرد کن جمع

 

  مروبرداشت تلفن درحدانفجاربود شدسرم داشیازکجاپ نیا آخه من یخدا یوا

 اریب واسم یقو مسکن هیلطفا یمحمد الوخانوم-

 .خدمتتون ارمیم االن مهندس یآقا چشم–

 ومطمئنن خونده یروانشررناسرر اون سررراسررران آهان داکنمیحاالدکترازکجاپ)
 .دکترآشناداره

 .ندارم زدن حرف یرو بگم یچ ساسان به من اماآخه

سم قرص شت رووا شاموروهم قرص زبعدازخوردنیروم آوردگذا شتم چ  گذا
 .شم اروم کمیتا

 آره بود خونده مانیزا زنان رخانومشیام م یمیقد یازدوسررتا یکیاومداز ادمی
 . گشتم شمارش ودنبال موبرداشتمیگوش خودشه

 .ریام شماره نمیا خودشه کردم داشیپ آهان

 داد جواب بوق بعدازپنج

 ؟؟یراحمدیام سالم

 شما؟؟ هستم خودم بله-

 ؟؟یشناخت پورم انیآرتاآر

 پسر؟؟ یکرد من یادیشدیخبرا؟؟چ پسرچه یچطور ارتا ییتو اره آهان-
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 بزنم نگز هی بهت گفتم دمیتورسرر به گشررتمیم شررماره دنبال میتوگوشرر داشررتم
 خوبه؟؟ خانومت

 .رهیم ادشونیزود ها یلیخ آخه کردم ازدواج من ادتهی توهنوز خووبه اونم اره–

 .دارم پسرکارت نمتیقراربذاربب هی

 ....فعال کارخونه امیم امروز باشه ینزد زنگ یالک تو دونستمیم–

نه فقط نیازا نمیا خب نه قبول خداک خه اوردمیم کم داشررتم گهید ک  آ
 گه؟؟یم راست داره یعنی س حامله واقعاازمن یعنی نکردم چراحواسموجمع

 

 (*سایآتر*)

 .اتاق اونور به نوراتاقیازا دمیچرخیم خودم واسه بودم ادکردهیز رو صداآهنگ

 مثالپدرکه یآقا نیا دمیرود ملرورخانواده شررهیمردهم دراومدقامت یهوصرردای
صالازحال سفره شهیهم مرده اونم مامانم ازبعدازمرگ خبرنداره هاش بچه ا  تو

 .ااومدهیازاسترال االنم کشور اون کشوربه نیازا

 جون یدد سالم

 ؟یخوب دخترم سالم-

 گذشت؟ دسفرخوشیپدرشماخوب ممنونم

ستم یلیخ فقط بوددخترم یعال- ستراحت اتاقم رمیم خ صداا کنم ا  هنگلطفا
 .کن روکم

 زیپدرعز چشم
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 هکشرریم مثالخجالت خونه ارهیدخترب نداره ادآرتاجراتیم خداروشررکرباباکه
  هیچقدالش که خوادبابابفهمهینم

 مختیر مخلفاتشررو یوقت کردن ادرسررتیالزان کردم شررروع آشررپزخونه رفتم
 :وگفتم بوددرزدم روشن حمام برق بابا اتاق سمت رفتم توفر گذاشتم

 بمونم؟ منتظرتون کردم درست باباشام-

 یمرس همونوخوردم دادن نگیتریک مایتوهواپ من دخترم نه

 

 ریبخ شب یدد یاوک

 خخخخخخ باخودم رمیدرگ کنمیم زصداشیچ هی هروقت فهممینم خودمم

شپزخونه رفتم شدم توا  اسآرت حتما دراومد یصدا که شه اماده امیالزان منتظر
 کنه؟؟؟یم بابادعواش یعنی باشه بادختراومده حاالخوبه یوا

نه رفتم با جلودراشررپزخو تا ته داغون سرررووضررع هیآر خل وآشرروف مددا  او
  مهمان سالن یرومبال انداخت خودشو فشوکناردرانداختیک

 بابادسررتشرره کارخونه آرتااداره خورده مشررکل به قراردادهاش واسرره فکرکنم اوه
 سفره همش رهینم باباکارخونه گهیکالد

 :خورد آرتازنگ. لیموبا

جازنگ به من نسررترن- ند خداا منتظرخبرم زدم چ قدرمنویتورو  توله بااون ن
 صرربرکن یبزن زنگ من به خوادتوهمشینم دلم منم نکن دیتهد توشررکمت

 .خبربده تادوستم

 ا؟؟خاکآرت بچه یعنی؟؟؟یچ یعنی توشکمش توله بود یک ؟نسترنیچ یعنی)
 ...(؟؟یعنی برسرم
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 نوشابه سردشد گذاشتم ارودرآوردمیبدوالزان چه من اصالبه سوخت غذام یوا
 .آرتااومد که شدم خوردن مشلول اوردم م

 بودن؟؟ خوب وسوگل ساسان خاله خبرخونه چه سیآتر

 .رسوند سالم خاله بودن خوب–

 .نکردن ادشی وسوگل ساسان بدونه که خاله ازقصدگفتن

 بخوابم رفتم من باشه یاوک

 .دهیخواب رفته س خسته یسروصدانکن وقت هی گفتم بابااومده یراست–

 ریبخ شب باشه

 .من به اونم گهیرمیبخ تاحاالآرتاشب یازک اوه

 .الال اتاقم رفتم شامموخوردم

 ماایتوپ رفتم امیبودبادوتاپ زده بارزنگ سه ساسان موبرداشتمیگوش

 .(دارم کارت بده توجوابیساگوشیآتر سالم)

 :دوم امیپ

ماب جان سیآتر) طبیفرداحت عانگرانتم من ام  سیآتر دارم دوسرررت من واق
 ریبخ شب منتظرم یبش شادگذشته

 (ساسان یداداش

 .دمیوخواب کردم خاموش وبرق ربالشیز روانداختم یگوش

 .بودن اتاقم پنجره قاپشتیدق دمیپر دختره هیدادآرتا یباصدا صب 

 میریم شب کردم هماهنگ دوستم باخانوم گمیم یاریدرم یچراخرباز نسترن-
 .یکنیم سقط مطبش
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ست اره_ دختره ش یخوایم شب نکنه یگیم تورا صالبروکناراالن یمنوبک  هک ا
 .کنهیم شومشخص نوه منو فیتکل اون رمیم هست باباتم

نداون- له دهنتوبب قت چیتوه تو با نوه و جا دختره سرررتین من یبا  من ییهر
 .منه بچه اون ستمین هنوزمطمئن

 

شق موقع بچته یبفهم ببرش DNA  ادیابیبدن صبرکن یش مطمئن یخوایم  ع
 .یبفکرنبود که وحال

 یبخواب باهام ییایب که نکردم زورت دهنتوببندمن نسترن-

 :دادبابابلندشد یهوصدای

 ه؟؟یدخترک نیآرتاا خبره نجاچهیا-

 .بره فرستمشیم تواالن باباشمابرو یچیه یه ه ه

 ه؟؟یک دختره نیا گمیم گفتم یچ یدینشن-

 (تروتخ دنشستمیپر کالازسرم شودخوابیم واردعمل پوربزرگ انیآر اوه اوه)

 :بلندشد صداش دختره

 ....دوست من میک من گمیم خودم-

 موندودادآرتا نصفه دختره اومدحرف یتودهن یصدا

 نکشتمت تا رونیب گمشو نخواست  یازتوتوض یکس–

ست نیباباا ستامه یکیدختر دو شته قالش که ازدو  آدرس بهش من اومده.گذا
 .دوستموبدم

 :بابادادزدوگفت
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 یاپاسررتیوا مردباش س دخترازتوحامله نیا دمیحرفاتوشررن تمام شرروآرتا خفه-
 .یکرد که یغلط

 بابا–

 

 .شه ومتم یزیآبرور نیوا یخواستگار میرتابریخونشونوبگ زهرماروباباآدرس

 .کنمیم حلش شماصبربده دخترباصدنفربوده نیا منه بچه یباباازکجامطمئن–

 خصفتومشرریتکل امیتاب خونه بروداخل وشررماخانوم شررو خفه گفتم آرتابهت-
 .کنم

 خخخخخ خبره چه نمیبب برم کردم عوض لباس بدوصررورتموشررسررتم منم)
 .(ها فضولم

 :کردوگفت بهم نگاه هی دختره واردشدن که بودم ییرایتوپذ

 ؟یبود شبشید طعمه توام نکنه–

 .م خانواده نیدخترا من ندون یکی منوباخودت -

 .کشهیپسرآخرمنوم نیارایب قلبمو باقرص آب وانیل هی بابادخترم

 پدرجون چشم–

 .نشستم وکنارش دستش دادم باباروآوردم قرص باغروررفتم یلیخ

 

 .محضر میبر یک آرتاوشماخانوم خب

 :هودادزدیومدیدرم آرتاداشت یچشا

 کنم ازدواج بوده شرربم هی خواب بلل که یبادختر دمنیگیم یدچیا بابامتوجه–
 هااان؟؟ منه مال بچه نیا اصالازکجامعلوم



 27 آتریسا

 :بابا

 انهی بوده شرربت هی خواب بلل نداره یربط من به جان بچه نییارپایصررداتوب-
 .ستیتون ادستیدن یتابفهم یکن دخترازدواج نیباا دیتوبا

 نطورکارتیزهمیبذارروم نتمیماشرر ئچیسررو یرینم م ازفرداکارخونه درضررمن
 .یبانک

 د؟؟یکنیم زمحرومیچ دمنوازهمهیباباشمادار یچ یعنی–

 .یشیم زمحرومیچ ازهمه نهیهم یکن دخترازدواج نیباا ینخوا اگه بله-

 .بابا–

 (باباخخخخخ ولیا جذبه ولیا)

 .کشتیروم دختره تونستیم اگه مطمئنن قرمزبودازحرص آرتاصورتش

 :دراومد صدادختره

 .یدید خطا ازمن اگه برات بشم یزندگ زن دمیم قول ارتامن-

 .یش زنم هست ازخداتم شوچه خفه فقط نسترن شو خفه

 .خطرناکه برام سقط ترسمیم ارتامن-

 .نسترن اسمش دمیفهم که دختره بردسمت آرتاحمله

 چهارتاسقط تاحاالسه که مقصرم من مگه خطرناکه واست سقط که چه من به–
 رمنه؟؟یتوتقص بودن ییهرجا یکرد

با ندفقط ارتا-با  فیکثو یتوالشرر یسررتیشررره؟؟تونیم ییدخترهرجا دهنتوبب
 ؟؟یستین

 .کارنکردم من مردم من بابا
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ست دلش یهرغلط مرد که هرکس گفته یک- شکال بکنه خوا  نداره؟؟کثافت ا
 بچه ییخوایم که ینامرد یستیتومردن نکن یمخف بودنت مرد هاتوپشت یکار

 .یخودتوبکش

 .کرد سکوت فقط نگفت یچیه گهیارتاد

 

شدیپ یکی باالخره صله گهید منم رهیارتاروبگ یجلوکارا دا شتمند موندن حو  ا
 .ساسان مطب رفتمیدمیبا

شتمیمانتوسف هی شک دبردا شلوارم شال کتون یبا شک و شنه کفشبا دیسف یم  پا
 هی مدادتوچشررمم هی زدم لب رژ کمی یمشررک سرررت فیک هیبا یبلندمشررک

 بحث نهنوزداشت رونیب ورفتم نوبرداشتمیماش چیسوئ شدم یعطرعال کوچولوم
 .من سمت برگشتن همشون.کردنیم

 دخترم؟؟ یریکجام:باباگفت

 .داره کلمش باشوهرش ششیپ ازدوستاموببرم یکیباباقرار ساسان مطب رمیم–

 .باش خودتم مواظب برسون ساسان به منم سالم برودخترم-

 .ستین خوب قلبتون دواسهینخور ادحرصیز شماهم پدرجون چشم–

سان تامطب ازخونه شتم میمال یخارج اهنگ هی بود راه قهیدق40 سا  رفتم گذا
 .مطب سمت

 .کردم دروقفل نییپا دمیپر کردم روپارک نیماش ساسان جلومطب

  شدم ساسان واردمطب

  اه اه زده چسب ودماغ شیارا یباکل داشت دلقک یمنش هی
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 .رادقرارداشتم یبااقا من دخانومیببخش

 اسمون-

 .پورهستم انیار–

 .فردا واسه دیریبگ دنوبتییبفرما ستین تودفترمن اسمتون-

 .ستمین شونیماریب قراردارم شونیباا دمنینشد انگارمتوجه خانوم

 .کنم دهن به دهن باشما ندارم وقت من دییلطفابفرما خانوم-

 .ساسان دهینم منوراه نیاایب ساسان ساسان

 .بازشد ساسان دراتاق

 شده؟؟یچ یزنیساچرادادمیاتر سالم-

 .ش یمنش به کردم اشاره

 .تو امیب ذارهینم نیا–

 درختم؟؟ من مگه گنیم درخت نوبهیا: دختره

 .یندار م بادرخت یفرق روسرت پرنده لونه واالبااون–

 .هشوگرفت جلوخنده یبودبابدبخت بودمشخص قرمزشده صورتش ساسان

 .نخور نقدرحرصیا اداخلیب جان سیاتر-

 :یمنش سمت برگشت بااخم بعدم

شت بامن بعدهرکس به نیازا-  گهماهن دبامنیشا اتاقم دیبزن زنگ اول کاردا
 خانوم باشن کرده

 

 .راد یدآقایببخش
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 واسررمون بگودوتاقهوه یمحمد یاقا به شررماهم.زمیعز اداخلیب جان سیاتر-
 :گفت هوساسانی تواتاقش رفتم ارنیب

 د؟؟یسف اهیس یگورخرکرد هیچراخودتوشب-

 تو؟؟ یریکبیا یمنش نیاای گورخرم من ساسان یشعوریب یلیخ

 .نمیبب کن فیتعر نیابشیب جون یاج الیخیب-

 امیب که یداد تواس کنم؟فکرکنم فیتعر یدازچیببخش

 .یکن فیتعر ازخودت که ییایب گفتم بله-

 ازش دختره هی االنم کرده ریدرگ خودشررو هاش یباز لجن نیاوتاباا بگم یچ–
له باامروز س حام فتیفهم با هاشیبا دگ با  یزدیکاردم ارتام یکن ازدواج د
 .ومدیدرنم خونش

 شده؟ یحدارتاعوض نیدرا یعنی سیاتر یگیم یجد-

نه اره– غوو بادا ت با ق م یو با نه رهیبا خو فر کان شرررهیم سررر  یبعضررر م
 .انیم وقتهاچندتادخترچندتاپسرباهم

 ؟؟یا شباتوخونه اون توام وقت اون یکنیم یشوخ یوا-

 اتاقم رمیم اره–

 ارن؟یب سرت ییبال اگه چقدخطرناکه یدونیم سیاتر-

 کجابرم؟؟ توخونه نمینش کارکنمیچ خب–

  سوگل شیماپ اخونهیب-

 .س شهیکارهم دوشبه شب هی مگه اخه–
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سه نگرانتم من- صالم گمیم خودت بخداوا شم ییخوایا ستگار امیب پا  تیخوا
 .دمیم نجاتت خونه ازاون حداقل یسور ففط

 .یکرد تب فکرکنم ساسان یشد وونهید–

 بشرر هی فقط شررب هی اگه یدونیم توام حال نگران فقط خوبه حالم سیآتر نه-
 شهیم یچ سراغت انیب بزنن یزیاچی کنن مست شیعوض یدوستا ازاون یکی
 اد؟؟یم سرت ییبال چه یدونیم

 نشررکن کردم دراتاقموعوض زانباشیچ نیا تونگران هسررتم خودم مواظب من–
 .کنن بازش توننینم ضدسرقته

 شررهبا وسررط ش یارضرراجسررم یپا یمردوقت یدونیتونم سیاتر یگیم یتوچ-
 .یکنب یکار چیه یتونینم که شهیم یقو قدر اون ستین جلودارش یچیه گهید

 .نده ادامه کنمیم خواهش ساسان–

 .اشمنب نگرانت تونمینم من سیآتر شهیبارم هی کارم خبره چه یدبفهمیبا -

 ؟یآرتاباخبرشد یازکجاازکارا بگو حاال باتو حق باشه–

 یها آدم بودن شرررده عوض قاشیبودرف شرررده عوض اخالقاش بود مدت هی-
نه رفتم موقع یروزب هی.نبود دوربرش یدرسررت عت کارخو  نبود یکار سرررا

شوبازکردم سر دخترباتاپ هی دراتاق شتن روپاش *ل*خ*ت*و  گرویهمد بودودا
جافهم دنی*ب*و*س*یم قدعوض دمیازهمون ندبارم شرررده ارتاچ  دعوتم چ

 .افتاد دعوام سرتوباهاش روز هی داغوون همه ییها یپارت چه اونم یکردپارت

 سرمن؟؟ –

نداخت گفتم دفترش رفتم من آره- فت یخودتوا ثا  سیچرافکرآتر یکار توک
 کشمتیم وفتهیب یاتفاق سیآتر واسه گفتم توخونه یهاتوکشوند قیچرارف یستین
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 اهاشب نکنه خواهرمن نداره یربط چیتوه به گفت بهم میشد قهی به دست باهم
 .یدار رابطه

 

 دارم؟؟ باتورابطه من من توگفت واقعاآرتابه یعنی–

 .سرشوشکستم زدم دادم کنترلموازدست منم گفت شیخودنامردعوض آره-

 کارتوبود؟؟ پس اومدخونه باسرباندشده که شب همون آهان–

 سرراخواهشیبگوآتر یحدازآرتامتنفرشررد نیتاا که شرردهیبگوچ حاالبهم اره-
 کنم؟یم

  باورکن نشده یچیه–

  نگو دروغ بهم-

  نگفتم دروغ من ساسان_

 نوچرام سیآتر یاعتمادندار چرابهم یگیم دروغ یدار یلعنت دادزدچرا کدفعهی
گه یدونینم برادرخودت تارکردم یجور تااالن یازبچگ م  یبیغر حس که رف

 .یکنیم

  ستادمیوا روش روبه سمتش رفتم بلندشدم

 آخه؟؟ یکنیم ینجوریا چرا باش آروم کنمیم خواهش ساسان–

 :دوگفتی*ب*و*س* شال یسرموازرو دتوبللشیمنوکش

 .یبگ بهم دارم توقع چطور م بهیغر هی فقط من منوببخش-

 .کنم فیتعر تاواست نیبش اصال نونگویا کنمیم خواهش ساسان–
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ست ش صندل ن شامو کرد نگاه منتظربهم من یکنار یرو شتم چ  هم یرو گذا
 کردم فیموتعر یلعنت یزندگ راز نیتر وبزرگ اعتمادکردم بهش

 

 تواتاق نم سیبودسرروئ سررفربودرفته معمول بودباباطبق شیپ کسرررالی قایدق
 .ومدیرمیبودشباد شده آرتاعوض شدکهیم یدوماه بایتقر تنهابودم

 قرمزتنگ شررلوارک تاپ هی کرد گل میباز وونهید اومدم که ازحمام شررب اون
 .اوردمیدرم یباز مسخره نهیجلوآ خودم واسه قرمز بارژ دمیپوش

 قول بهم آخه قهربودم باهاش چون رونیب نرفتم آرتاس دمیفهم دراومد یصرردا
 .یبودمهمون امارفته یشهرباز بودببرتم داده

 یماوچشرر ختهیر بهم یموها روشررونه بازکت قهیبا آرتا بازشررد دراتاقم دفعه هی
 به خودمورسرروندم کرده مسررت دمیفهم دمیترسرر دربود توچارچوب قرمز قرمز
 مویوشررگ که یاریدرب یمسررت نوازحالتیا ییایب توکه به بزنم زنگ که لمیموبا

 رسازت بود رولبش فیکث خنده هی اومدسررمتم کنار کرد زدپرت چنگ ازدسررتم
  دادزدم دیلرزیم بدنم تمام

ماس سرررایاتر خواااهرت منم ارتا یتومسررت رونیبروب کنمیم خواهش ارتا  الت
 برم منتونسررت گهید ومدجلوتریم فقط دیشررنینم صرردامو انگار اما ایجلون کنمیم

 . واربودید پشتم اخه عقب

س یلیخ شتم دمیفهمیم قلبمو تپش یصدا بودم دهیتر  تودلم ردمکیم سکته دا
  لشدتوبلیمنوکش دستاموگرفت نبود خوب حالش آرتااصال زدمیخداروصدام

 کرد وتف نفسشومحکم کنارگردنم گذاشت دهنشو دادیگارمیتندس یبو بدنش
 :وگفت زد زل توچشام شدمیم خفه داشتم دهنش مشروب یازبو توصورتم
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 ها یشد یخوردن زمیعز امشب یچقدنازشد-

  والتماس کردمیم هق هق بلند یبودباصدا دراومده اشکم

  خواهرت منم بفهم ارتا عقب توروخدابرو ارتا

 الل رسررما زد که یباحرف یول ادسرررجاشیب عقلش که توگوشررش زدم محکم
 .شدم

  خوشگله بگذرم ازت تونمیم مگه یول سایاتر یهست یک دونمیم-ارتا

شت شوگذا صب گرفت خون مزه دهنم گازگرفتم محکم رولبم لب  حکمم شد یع
 یاهیس داشت چشام وارید کنج یزیت به خورد محکم سرم که توگوشم خوابوند

 .بود توسرم یدردبد بدم نجات خودمو داشتم یسع یول رفتیم

 

عاخراب حالم مدیم خون سرررم ازگوشررره رمیبم کردمیارزوم فقط بود واق  و
بدنیگرم  لبامو زدروم مهیخ ارتا نیروزم افتادم کردمیم احسرراس م خی شررورو

نهیوحشرر  رگلومویز آورد درش حرکت هیتو رتاپمیدسررتشرروبردز زدیم مک ا
 یکار هیدیبا کردم جمع قدرتمو تمام کرد نجوام توگوشررم زدیم ه*ب*و*س*

 زدم محکم برداشررتمش ازباالسرررم یجاروبرق دسررته به خورد چشررمم کردمیم
 .دادیم ادامه کارش نشدوبه چکارشیه اما گفت آخ هی توسرش

 تالش دوباره بود شررده یقاط سرررم بادرد اسررترس ترس بود خراب یلیخ حالم
ستاش ریازز خودمو کردم  یچیه گهید ندفعهیا وارید به زدم محکم که آزادکنم د
 .شدم هوشیب رفت یاهیس وچشام دمینفهم
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 ردمچشاموبازک یوقت اما شدیچ یلعنت شب اون دونمینم ادینم ادمی یچیه گهید
سرم بودم اتاق کف همونجا ریز لباس هی جز نبود تنم یچیه  ودب اومده خون از

 رو نحس اتفاق نیبودا شررده ادمی یحت شررده یچ بدم صیتشررخ تونسررتمینم
تادم یخون چرامن فکرکردم جایا اف مه که ن ظه ه مد لح  ادمی جلوچشرررام هااو

 .شدهیاومدچ

 بودساسان نیهم همش

 

 اموشفر یحت شمهیپ یوک کجام بودم کرده فراموش زدمیم حرف که یمدت تمام
جاسیا سررراسررران بودم کرده مده یلعنت شرررب اون فقط ن  بودجلوچشرررام او

 وبهناریا شرررمانه ینقدبیا تونسررتم یچطور من یخدا یوا گفتم تمامشرروکامل
 کدفعهی تودستاش بود گرفته سرشو ساسان سمت سرموچرخوندم بگم ساسان

 :دادزد

 کنم ارشچیتاب یچرانگفت ینگفت بهم موقع چراهمون یا وونهید یلیخ سیآتر-
شت قبول یبرادر منوبه مگه یچرانگفت  باشه وردهآ سرت ییبال اگه یدونیم یندا

 کرد؟؟ ثابتش شهینم گهید االن

 رودرحقم یکار نیهمچ من ی؟؟برادرخونیگیم یدار یچ سررراسررران
 بگم؟ بهت امیب یداشت کردچطورتوقع

 داشتم نمبز یخودکش به دست خواستمیچندبارم یحت بودم امتنفرشدهیازدن من
 نشرره باورت دیشررا شررده نجس بدنم کل کردمیم احسرراس. شرردمیم وونهید

ش محکم فیبال قد اون حمام رفتم اماروزبعدش  موبدن کل که بدنم یرو دمیک
 .کردم زخم
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 .متنفرم هنوزم بودم متنفرشده مردا ازتمام نجسه بدنم کل کردمیم حس همش

 کرد منوبلل اومدسمتم ساسان

 رمیبم من یاله یدیکشرر یتوچ داداش عشررق برات بمسرررم یاله-سرراسرران
 هک رمیدبمیبا منم رهیدبمیبا یعوضرر اون ذارمینم زندش.کشررمیبخداآرتاروم

 .ندادم تورونجات شده کسافت غرق اون دونستمیم

 خودتوسررزنش خودیب پس ینکرد یتوکار یدونیچراخودتومقصررم سراسران–
  نکن

 ؟؟یگینم نه بخوام زازتیچ هی سایآتر-

 جانم؟ بگو–

فاق یبفهم میبر دکتر میبر- تاده واسرررت یات  یرفت ازهوش یگیم ان؟توکهی اف
 .شهیترم آروم دلت ینجوریا حداقل ستین ادتیو

 .ستین مهم برام یچیه گهید من ساسان شو الیخیب–

 دموخو ییخوایم اگه ارمین سرررآرتا ییبال یخوایم اگه سیاتر کنمیم خواهش-
 .کنمیم خواهش کاروبکن نیا نکنم سرزنش

 .نه گفتم گهید نده ادامه ساسان–

 .میکنیم حلش ساده عمل هیبا باشه افتاده یاتفاق اگه یدونیم-

 .شدهیچ ستین مهم زارمیب ایدن ازهمه من ستین مهم برام یچیه گهید من–

سه اونم که خورده ضربه روحت توفقط نگو چرت سیاتر-  من شیپ باچندجل
 .کن گوش بحرفم فقط شهیم حل اومدن
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 دمفکرکر یکمی رونیب ورفت برداشررت شررو کت بدم جوابشررو نذاشررت گهید
 .انهی دخترم هنوز فهممیم دکترحداقل برم که نبود هم یفکربد نیهمچ

 

ناک ش یمنشرر رونیب اومدم فموبرداشررتمیک کیباا بودبهم زده زل وحشررت  هن
 فکرکرده باخودش بدم حرص نویا خواسررت دلم بوداما خراب بدجور اعصررابم

شق من سانم ع سش فکرکنه ینجوریهم بذار خخخخ سا  سمت رفتم بهتره وا
 :وگفتم زشیم

 .کنه اخراجت کنمیم یکار ندفعهیا واال داخل یند رام باشه آخرت دفعه-

 .رهیمیم من بدون ساسان باش الیخ نیهم بروبه کنه اخراج منو هه–

سان یعنیجدا؟- سل نیتاا سا  ازخودش حاال دونمیدمیبع منکه شده قهیحدبد
 .پرسمیم

 .وارید گچ شد رنگش نوگفتمیتاا

 کالفه یلیبودخ نشسته نشیتوماش یعصب ساسان رونیب اومدم ازدفترش بعدم
 .بودداغوونه معلوم بودازچهرش

ستم ش ش ن شتناک روز اون دوباره یبدبودانگار حالم منم نشیتوما س وح  موا
 .میرفت تامطب بودتوسکوت تکرارشده

سان ش سا شه هی رو نیما سایز گو  محض به میشد ادهیکردپ پارک درخت هیر
 .کردداخل ییماروراهنما یمنش مطب به ورود

 :وگفت سمتم برگشت ساسان 

 .توبروداخل مونمیم نجامنتظرتیهم من سیآتر-

 ممنونم یداداش باشه–
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سان نیچقدا) س هی گرفتیادمی ازش کمیآرتا کاش بود دهیفهم سا سا  انعمربا
 چقدزودروش خراب یها قیرف سمت رفت مدت هی ادنگرفتی ازش یزیچ بود
 (رگذاشتیتاث

 

 .بلندشد جلوپام روشن یباموها مهربوون پوش کیش خانوم هی داخل رفتم

 .یاومد خوش یلیخ زمیعز سالم-

 .یدکترراحب خانوم ممنونم سالم–

سان- شکلتوگفت زد زنگ بهم جان سا  امیتاب شو اماده روتخت برو زمیعز وم
 .نهیمعا واسه

 فقط نهیمعا تومدت تخت سررمت رفتم لرزون یها وقدم دیشرررد بااسررترس
 چندساعت واسم لحظه چه همون زدمیخداروصدام وتودلم بودم بسته چشامو
 .دکتراومد یصدا که گذشت

 خورده کیوکوچ نامحسوس یلیخ ضربه هی بکارتت پرده یسالم سالم زمیعز-
 .بلندشو زمیعز یسالم باشه یبچگ دوران مال کنمیفکرم که

 .رونیب واومدم کردم تشکر ازدکتر یباخوشحال دادن اروبهمیدن یانگار

سان سمت رفتم صب نگران سا شوپا یوع ست بود انداخته نییسر  دیشکیم د
 .توموهاش

  یداداش ساسان–

 شد؟یچ عمرداداش جونم-

 (گفتم باخجالت انداختم نییسرموپا)
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  راحت التیخ سالمم سالم–

 .خداروشکرواقعاخوشحالم-

 هب خودم چراتااالن واقعا دمیگنجینم خودم توپوسررت یازخوشررحال نیتوماشرر
 ارتا ودب شرردهیچ اونشررب یعنی ربودیدرگ یحسرراب ذهنم دکتر برم دینرسرر فکرم

 شدهیچ یعنی ومدخونهین شدتادوهفته بیغ چراازفرداش بود؟؟اما شده المیخیب
 .بوداونشب

سان ش وهیابم جلو سا شت نگه یفرو  کیکو رموزیش وانیبادول قهیبعدچنددق دا
  برگشت

  دیچسب یلیخ ساسان ممنونم–

  خانوما خانوم نداشت قابل-

 اباوآرتاب نمیبب خونه برم بردارم ازجلومطبت نمویماشر رشردید که میبر سراسران
 .کارکردن یچ دختره اون

 

 کساعتی یروز ازفردا ففط طونیدخترش باشه تیفضول نیتوباا ازدست یوا-
سبت دتید خوامیم مطبم ییایم ست مردا به ن ش به شه در ست گمیم یمن  وا

 .بذاره وقت

 خوبم من ساسان–

 نیماشرراز کنمیم پرت خودمو نه یبگ ییایب دیامابا یدار یمشررکل نگفتم منم-
 .رونیب

  میتسل من چشم باشه خشن چه اوه–

 برداروبرو تو قراضه نیبدوماش حاال نیافر-
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  ها نکن نیتوه من عروسک به یاو–

 هاس عروسک شاه من نیماش پس عروسک اون اگه-

 کنم داغون عروسکتو شاه نکن یکار–

 یستین حرفا نیا مال-

 .ها ترکونمیم خوشگلتو 206 زنمیم ننداز کل بامن ساسان–

 دیببش چشم خشن چه اوه اوه-

 ادینم خوشم نزن حرف دخترا مثل لوس–

 بده مگه سمیعس چال-

 .توروخدا ادینم بهت اصال ساسان یوا–

  برووروجک باشه-

 یبا ساسان یمرس–

 .دومیم ارتا دادیدادوب یصدا تاواودشدم خونه سمت دمیگاز برداشتم نیماش

 

 دنینرس توافق به ناهنوزیا بابا یا

باازدواج یزندگ ییخوایچرام کن بس کنمیم باباخواهش-آرتا  رابخ نیباا منو
 ؟یکن

 هک یکار یدپایبا خواددادبزنیم دلت هرچقد گفتم که هیهمون من حرف–بابا
 .یبمون یکرد

 منه؟ مال بچه اون یشماازکجامطمئن پدرمن آخه-
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 نکهیوا یبود نفرباهاش نیتواخر سررتین مهم واسررم انهی توهسررت مال بچه–
 .یریبگ عبرت تادرس یبش هیدتنبیبا

 پدرآخه-

 .باخودته انتخاب یشیم محروم زیچ ازهمه یند گوش بحرف اگه آرتا–

  اومدم بابامن سالم

 .یراومدینقدردیچراا دخترم سالم-

 دیاریفشارن روقلبتون نقدرید؟ایریدرگ باباشماهنوزباهم

 تبدبخ قراره من که یچقدخوشررحال االن خانوم فضررول نداره یتوربط به-آرتا
 .بشم

 .یتوهنوزبرادرمن ستمین یوعوض فطرت توپست مثل شومن آرتاخفه–

 ؟یبگ یتونیم یچجور توچشات نوبانفرتیبرادر؟؟واقعاا هه-

 .یشیم بدبخت یخوشحالمودار اره ستین مهم واسم اصالبروبدرک–

 .کرد دادبابامتوقفش یصدا که تامنوبزنه آرتادستشوبلندکرد

 ؟؟یدیفهم ذارمینم زندت بره*ه*ر*ز* دستت آرتااگه-

  نشستم دراتاقم پشت شونونداشتم حوصله گهید اتاقم بدورفتم منم

 هگید تونمینم ندارم حوصله گهید شده آشفته خونه نقدروضعیخداچراا یا

 

عت عتی دادم  یبودترج4 سرررا فل بخوابم کسرررا خت ورفتم کردم دروق  روت
 .وچشماموبستم

شم دادودعوا یصدا که بودم دهیچقدخواب دونمینم  دنیوکوب هیگر یصدا بعد
 بود نسترن یصدا ترشد واض  صدا ازخواب دمیپر اومد دراتاقم به
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 .سیاتر بازکن توروخدادرو کشهیمنوم ارتا االن بده نجاتم سایاتر-

سش دلم ش بدودروبازکردم سوخت وا شت آرتا داخل دمشیک  نیا دییدویم دا
 . کردم دروقفل عیسر یوا سمت

 :دادآرتااومد یصدا

بازکنیآتر–  یکنبازن درو اگه یبد پناه یعوضرر اون به نداره یتوربط به سرررادرو
 کشمیجفتتونوم دروبشکنم

 :فتموگ ودستشوگرفتم سمتش رفتم دیلرزیبودوم دهیپر رنگش نسترن

 آروم هوضدسرقت نشکن اتاقم در دروبشکنه تونهینم باش آروم دختر باش آروم-
 .رسهینم بهت دستش باش

 :باباروگرفتم وشماره موبرداشتمیگوش

  ایب وفتادهین یاتفاق تا شده دعواشون ونسترن آرتا اخونهیتوروخدازودب بابا سالم-

 کنارنسترن رفتم کردم قطع عیسر بده جواب باابا نذاشتم

 .دختر باش اروم ادیبابام االن نسترن باش آروم

ستمینم سابخدامنیآتر– صال من بفهمه باباتون خوا ستمینم ا  خونه تونبابا دون
 ودشخ تنهاس خودش نجاخونهیا کردمیفکرم باباداره آرتا دونستمینم اصال س

صال صب  من سایآتر س خونه بابام شو ساااکت گفت صد ا شتم ق  یندگز ندا
 .کنم خراب تونو

 .ارهیب سرت ییآرتاوبال ذارمینم زمیعز باش آروم شییییه-

خت واسررش دلم هویچرا دونمینم) تا. یطفل داشرررت *گ*ن*ا*ه* سررو  آر
 (بود کرده دشیتهد نامردبدجور
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 شدیچ نسترن یه نسترن یرفت چراازحال دفعه هی شدیچ ااا

  رونیب رفتم بدوبدو بود کرده غش دمیترس یلیخ

 .آرتا رفته ازهوش نسترن ایب ییکجا آرتا آرتا-

 شم راحت رهیبم بهتر–

تاخواهش- گه کنمیم آر فاق ا تهیب یات تانیب مشیاببریب میا چارهیب وف   مارسرر
 .اتوروخدایب

  میحاضرشوبر خب یلیخ–

ش شرتم یروت پانچو هی عیسر ست دم شال هیبا دمیپو سترن آرتام ید  وبللر ن
 . رفتم بدوبدو دنبالش شده نگران نمیا یانگار ا یح سمت دیکرددو

 .دیآرتاترس یرودستا دیرود تانسترن ا یبودتوح دهیبابارس

 :وگفتم کردم یدست شیپ عیسر من

 .کرد غش خودش ازترس نداشت بهش یکار آرتا بابا دینباش نگران-

  کردم نگاه رو نسترن نهیارتوآ مارستانیب سمت میرفت نیتوماش نشستم بعدم

 .بود معصوم چهرش شیآرا چقدبدون

 یلیبودخ معلوم دیدیم رو عقب یه نهیآ ازتو چشررراش بود دهیپر رنگش آرتا
 .دهیترس

 

 . آرتاشدم نیبودسوارماش بار نیاول نیا سال هیبعداز

 کردیم رونگاه عقب نهیازتوا یه کردیم یتندرانندگ آرتا

 .مرد ش؟؟خودشیبکش یخواستینم آرتا؟مگه یدینقدترسیچراا-

 .گهید ستمین که قاتل هستم یهرچ بودم یعصب موقع اون سامنیآتر
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 انجام یتونیم قتلم مطمنم اد؟؟امامنیبرنم ازدسررتت قتل یبگ یخوایم یعنی-
 . یبد

سب وقت سااالنیآتر سه یمنا ساکتباب جون ستین انداختن کهیوت کل کل وا  ا
 .شو

 .خورد تکون نسترن کردم حس لحظه هی شهیش سمت سرموچرخوندم

 .نسترن یشنویصداموم نسترن

 :کردوگفت رونگاه عقب نهییآرتاازتوآ

 چشاشوبازکرده؟؟؟ سایآتر شدهیچ-

 .تندتربرو توروخدا خورد تکون یکمی نه

 .شهیشترنمیب نیازا باورکن رمیتام140دارم-

 دل نگنقدسیا منم گهیبودد بودانسان که یهرچ چارهیب اخه گرفتم استرس منم
 اگه خخخخخ انیم بهم آرتاشرره زن اگرم هاخوشررگله میخودمون یول سررتمین

 .هههههه کشهیمنوم آرتابفهمه

 . مارستانیب داخل میکردوبدورفت اومدبللش عیسر آرتا میدیرس

 رژانساو شیمیبرد عیکردوسر بالنکارد درخواست دیرس پرستارکه نیاول به

 

 .تگرفیم شدگردنشیم یعصب یادیز دادهروقتیم گردنشوماساژ آرتاکالفه

 .بود شده یعصب االنم یاوخ

 یونخ که بود گرفته دندون یکل فرمشررو خوش یولبا بود ختهیر بهم موهاشررم
 .ونازبود خوشگل یداغوون نیباا هنوزم بود شده
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شدم سش آب وانیل هی بلند ستمال هیبا آوردم وا ستمال اول د شتم د  بشورول گذا
 .اومد خودش به کدفعهی گرفتم خونشو

 شده؟؟ یخون لبم مگه-

 .یبش روبخورآروم آب وانیل نیاایب شده یخون یداد اقااونقدفشارش بله

 .دادباال نفس هی روگرفت وانیل

 .یاحمد نسترن خانوم صداپرستاراومدهمراه

  بلندشد عیآرتاسر

 د؟؟ییبفرما منم بله_

شون شوونیا صالخوب حال صب شوک ستین ا  شده باعث دیشد ترس یع
شب اگه برن ازحال شون انین بهوش  تاآخر شونم وممکنه رهیمیم بچ  گهید خود
 داشتن؟؟ سقط سابقه تاحاال انین بهوش

 .کردن سقط تافکرکنم سه بله_

 شررمخود حال واال وفتهین واسررش یاتفاق بچه دیدعاکن ترشررد خطرناک پس اوه
 .شهیترم خراب

 .من سمت برگشت بود ترشده آرتاکالفه

 .زندان ندازنیم منو وفتهیب نسترن واسه یاتفاق سااگهیآتر-

 یعصررب شرروک سررتین روش م آثارکتک یورنشررد حمله بهش توکه وونهید نه
 .نباش نگران باشه داشته لیدل یلیخ تونهیم

 .شه خوب کنمیدعام بخدا ستمین یراض مرگش به من من سیآتر_

 

 (*سایآتر)
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سان ازاتاق ش رونیب اومدم سا سمه نیا مثل وونشید یمن شت مج  درول هاپ
 کارکنه نیروا کممی بگم یسررراسرر دبهیهابا س وونهید نمیا.بود مونده معطل

شدم ازکنارش ش سمت اومدم رد ش شکل یتونیز یفرار هی دمید که نیما  نیما
سب کرده پارک نافرم آرتا شت زمیعز یسوناتا بودبه دهیچ ش هی سرمم ازپ  نیما

 بودازچهارطرف,پارک نمیماشرر بلل خوشررمله یفرار نیا بود کرده پارک گهید
 هوووف یشررهردار جدول که ورم اون نیماشرر بلل جلو پشررت بودم محاصررره

 .کارکنمیحاالچ شدیبهترنم نیازا

 نتکو روفرمون سرررانسرران مثل یزیچ هی خوشررمله یفرار نیتوا دمید دفعه هی
 .نشسته توش صاحابش جون اخ ااا خورد

 سمتش رفتم طلبکارا نیا مثل موسپرکردم نهیس

 .آقا رونیب امیب تونمینم یکرد پارک یچجور نیجابب همه نیا آقااخه

 .س وونهیکالد طرف دارم من شانس نمیا آخه ندادهوووف جواب

مامانشی کرده ولش دخترش دوسرررت سرررتین معلوم  بهش قهرکرده باهاش ا
 .رندادهیش

 صداموبلندکردم دوباره

 .ما پست به خورهیم س خورده یعشق وشکست ونهید یهرچ

 .اه بترکوون خوشگلشو نیماش بزن گهیم طونهیش بابا یا نخور بازتکون

 .گفتم نخورد تکون دمید یوقت انداختم بهش گهید کهیچندتات هی

سه شت اگه شمارمیم آقاتا ش واال چیه که یبردا سف یفرار نیما  التخوشگلتوباآ
  کنمیم یکی
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1 
 کرد روشررن بود روفرمون سرررش که همونجور جن هومثلی بودم دونگفته هنوز

 .بود ووانهید کال شد بیغ یعنیگازدادها ورفت

 دروغم دحداقلیمرکزخر میبر س هیپا نمیبب سرروگل دمیزنگ نموبرداشررتمیماشرر
 .بشه راست

 ؟؟یخوف یسوگ سالم

 ؟یتوخوب خره یآت سالم–

 .گمشو ندارم یباتوحرف اصالمن شعوریب خرعمته

 .خودتو خرنکن کردم غلط ااا–

 ؟؟یداد بازفحش

 دخویببش–

 .دهیپوک م د؟؟حوصلهیمرکزخر میبر ییایم شد تموم شارژم

 .حاضرم گهید قهیدق ده م هیپا جوره همه من یدونیم توکه–

 .یفعالبا امیم پس باشه

 .بود رفتن اونور نوریا هیپا بودفقط وونهیدختررسماد نیا

 .دمیسر یا قهیدق ستیب بودامازودبازشد کیتراف یکمی خونشون سمت رفتم

  رونیب دیپر عیسر زدم تک سوگل به

 ؟یآج یخوب یسوگل سالم

 ؟یتوخوب خوبم من جوونم یآت سالم–

 ازسرراسرران مثالمن یالک)خووبه؟؟ خداروشررکرسرراسرران خوبم منم ممنون
 (خبرندارم
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صابش اومد یبودوقت توهم کمی شبید خووبه اونم–  اما ییجورا هیخوردبود اع
 .خووبه درکل

 م؟؟یکجابر نمیحاالبگوبب خداروشکر پس خب

 .بروهمونجا هرجاعشقته ستین مدنظرم یخاص ییجا منکه–

 بام؟؟ میبر

 .بام رنیم توشب مردم خبره چه آخه بام میسرظهربر االاان یشد خل یآت–

 .س بسته روزادرش مگه خبره چه مینیبب میماروزبر خب

 .برو هرجاعشقته یتوخل دونمینم من–

 .دربرم کنم ولت جاده وسط ببرمت نکن یکار

 ؟؟ییایم چرابلوف یستیحرفان نیا مال توکه آخه یدکردیبازتهد–

 .نندازها یمنوسرلجباز سوگل

 .اصال میتسل من آقاجان باشه–

 (کردیم نگاه یبودمنوچپک کرده شومظلوم افهیق ملوس یها گربه بچه نیا مثل)

 .کنم ولت برمتینم نکن یشکل نیتوا افهیحاالق باشه

 یلیخ جنسرراش گفتیم م دخترخاله دمیم آدرس پاسرراژبهت هی میبر سیآتر–
 .نازه

 .دارمن اصالحوصله که نباشه کیپرتراف یابونایخ سمت فقط برم بده آدرس

 شه؟؟یم یچ مگه بمون کیتوتراف کمیحاال باباتوام خب–

 .گهید نکن تیاصالاذ ندارم حوصله باورکن

 .کنمیم یرانندگ خودم کنار اصالبزن–
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سته) ش عیسر ازخداخوا شتم نگه ابونیکنارخ رو نیما س که یجور اروم. دا  یک
 ازدست رمونف دپشتیپر نیازتوماش سوگل نییپا رفتم ببره دروبکنه نزنه ازبلل

 (بود من رودست یدخترتوشرباز نیا

 یبر ییخوایکجام نمیحاالبروبب خانوم سوگل خب

 

 دیکمربندروکشرر فرمونه پشررت هیرال مسررابقات راننده انگارکه یجد حالت هیبا
 :وگفت

 .شم مهیجر خوامینم خانوم کمربند اول–

 رودادن؟؟ بازبهت گرفت بازتوروجو خوبابا اووهوک

 همه بااون وونهید ساسان نیا ینیسوناتابش پشت داره یحس چه یدونینم آخه–
 ژیپرسررت به اصررال دارهیبرنم دسررت ش مسررخره206ازاون چرا دونمینم من پول

 .مملکته روانشناس رسرشیخ خورهینم شیپزشک

 نیهم اپشتیلیکنه؟؟خیم هامشخص آهن نیروا آدما تیشخص مگه سوگل-
ش ص نیما شخ صال ساا  صالا کادوبابانبود نیا اگه منم باورکن ندارن تیباکال

 میلیخ درسررته شررنیم تیوقتهااذ یواقعابعضرر چون خواسررتمینم وقت چیه
 .ارکنمکیچ خوامیم مگه بود یکاف دمیپرا هی من اماواس نمیماش ستیباالباالن

 .شدم متحول کال رقرارگرفتمیتاث دتحتیببخش میتسل–

 .بخدا یا مسخره یلیخ سوگل-

 .وحال عشق میبر بزن الیخیخوحاالب–

 میدیبودچرخ کرده یمعرف ش دخترخاله که یپاسرراژ روباسرروگل یچندسرراعت
عاجنسررراش مانتوخر سرروگل محشررربود واق تا  هی منم کفش جفت هیدبایدو
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 یعروسررک کفش جفت هی سرررمه یآب کیتون هیبا دمیخر ییشررلواربرمودا
صوالازهرچ من گهید نیهم دمیخر ییدطالیسف شم یا  هررنگ خرمیادمیب خو

 که ییدطالیسررف کفش نیهم مثال کنمیدامیپ زسررتشررویچ هی توخونه بعدش
 ییطال یپاکت هاشررم نیسرررآسررت که ییطال یها دبادکمهیمانتوسررف هی دمیخر

 بپوشمش نکردم هنوزوقت دمشیخر شیپ چندماه توکمدداشتم داشت

 

 شده تهواقعاخس داخل رفتم کردم پارک گوشه هیرو نیماش خونه رفتم یباخستگ
ساعت بودم سوگل12از ساژ میرفت راه یکل با ست هیناهارتو هی3ساعت توپا  ف
 .اومدم خودمم خونه اونوگذاشتم میخورد فوت

 بامامان یوقت شهیهم مایقد کارباباس نیا جانم یا ومدینازم الهه آهنگ یصدا
 .ذارهیم میادقدیوقتهاب یبعض االنم ذاشتیم اهنگا نیازا واسش تنهابودن

 کردیم هیرگ داشت آهنگ نیباا شهیهم بودمثل نشسته ونیجلوتلوز باباروکاناپه
 مامان خوشرربحال بود مردعاشررق نیچقدا من یخدا دیلرزیم هاش شررونه

 داغش گذرهیم هرروزکه یانگار نشررده آروم باباهنوزم چندسررال نیا باگذشررت
 .شهیترم قیعم

صدارفتم یب یلیخ ستمینم اتاقم سمت سرو شوبهم خوا  داره النا زمیبر خلوت
 زکردمصدادروبایب ؟یچ که توپرش بزنم کنهیمرورم شویشگیهم عشق خاطرات

 .اتاق داخل رفتم
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 شرربمویشررلوارد شرررت یت درآوردم لباسررامم کنارتخت دهاموگذاشررتمیخر
شلوارک تاپ وقت چیه گهید اتفاق بعدازاون.دمیپوش سا و  ی**ل*خ*ت یولبا
 . توخونه دمینپوش

 یگرد نت کمی تونت ورفتم کردم روشررن رو تاپ لب توکمد دمیدهاموچیخر
 دارن یا حوصررله چه مردم خخخخ اومد واسررم امیپ یکل تاتلگرامموبازکردم

ستاموخوندم یامایپ شون یکمی دو ستام منظورم کردم چت باها  یها بچه ازدو
شگاه س من ان دان صوالباک ض ستمین یمیصم یا  والواح حال وقتهافقط یبع

 .بود یپرس

مد ا یدرح یصررردا گاه ا یح ازپنجره پاشررردم او  اومد ارتابودکه کردم رون
 ادهیپ نیازماشرر وکالفه یعصررب یلیکردوخ پارک درخت هیرسرراینشرروزیماشرر

 ربودیرگد زتوذهنشیچ هیبا یفکربودانگار یقاتویبودعم مشخص شدازرفتارش
ست همش شیم د شو دتوموهاشیک ساژ گردن ض ستین معلوم دادیم ما  هیسرق
 .گفتیم زوبهمیچ هاهمه گذشته مثل کاش س گهیزدیچ هیابازی نسترنه

 وارتا نم یعکسررا عکسررام لیتوفا رفتم تاپم سرررلب برگشررتم روانداختم پرده
 ودب دونه هی نیتوماشرر ریتوکو ایکناردر هامون مسررافرت مختلف یها توحالت

 ییروزا چه یه دیکشرریموهاموم داشررت اونم بودم زده یبسررتن ارتارو دماغ من
 .بودها

شدآرتااومدتو دراتاقم کدفعهی س لحظه هی باز  نکنه ش ختهیر بهم ازچهره دمیتر
 المیخ کشررمیم غیج زنمیادجلوباباروصرردامیب باباهسررت اما کرده مسررت بازم

 رمب ترس یوااا کرد قفل بسرت ارتااومدجلوتردراتاقمم کردم نگاش شرد راحت
 دادم قورت محکم دهنمو آب داشت
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 لرزون یصرردا هیبا تخت لبه اومدنشررسررت تخت یانتها به دمیکشرر خودم
 :گفت بهم پرازاشک یباچشما نیوغمگ

 قدمننیا یعنی یترسریم یشردیم اروم توبللش یزمان هی که یازکسر گهیحاالد–
 بدشدم؟؟

 که یترسرر کردم یوسررع کردم خودموکنترل سرروخت انشیب لحن واسرره دلم)
 :وگفتم کنم یرومخف دارم توچشمام

 .دمینترس ازت وقت چیه من-

 :هودستاشوبازکردوگفتی

 .حرفتو کن ثابت بهم ابللمیب یترسینم اگه پس–

 توسرت؟؟ نخورده یزیآرتاچ خوبه حالت-

گه خوبم من–  یکنیباورنم ارمیارهوشرریهوشرر دبگمیبا مسررتم منظورت ا
 .ادهنموبوبکشیب

 .باورکردم ستین الزم نه-

 فتریم یوقت ماکهیقد بازبودمثل هنوزم دسررتاش ترکردم کینزد خودموبهش
 .سمتم کردبهیدستاشوبازم ازدرسالن گشتیبرم یسفرکار

نه هوآغوشی دلم  خودموبهش خواسرررت تیوامن آرامش شرروخواسرررت برادرا
 دورم ردک دستاشوحلقه اونم کردم یمخف ستبرش نهیس وسط وسرمو چسبوندم
 . خودش چسبوندبه منوسفت
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 خوب حالم شررب اون من کردم اشررتباه من کنمیم سرراخواهشیآتر منوببخش–
 یختراد ازاون کدوم چیه ستم،ین وونیح من ساباورکنیآتر دمینفهم یچینبوده

 ام مرد منم جلوتربودن اوناازمن اوردمیبزورن رومن شونیدینجاوتودیا اومدن که
سته شون ازخداخوا شوهمون کنمیم خواهش سایآتر بودم باها  کوچولوم یآج ب

 امنگ نقدباتنفریچراا خودم طونیشرر سیآتر بودهمون یمیصررم باهام همونکه
 ؟؟یکنیم

 .مردم یلعنت اونشب من آرتاچون ببخشمت تونمینم من-

 افتاد؟؟ واست یاتفاق اونشب بگو کن نگاه توچشمام سیآتر–

 کنه؟یم یفرق چه-

مت به سیبگوآتر کنمیم خواهش– نه بگو بهم خوبمون یروزا حر  یعوضرر م
 .آوردم سرت ییبال

 دمب بهش یجواب چه حاال دیپرس باالخره یاله زدیم کردوحرفیم هیگر داشت)
 (ابترسونمش؟ی راستشوبگم

 .سالمم من وفتادهین واسم یاتفاق چیه-

 درمطب پشت امروز کنم تاجبران بده گهید فرصت هی سابهمیآتر اشکرتیخدا–
 یراحت نیا به بودم تیزندگ اسررطوره واقعامن اگه دمیحرفاتوشررن همه سرراسرران

 .بکشم عذاب نیشترازاینذارب سیآتر نبرم نیازب

 ردمکیفکرم منوباش بهت زده زنگ ساسان اون یشد هومهربونیبگوچرا پس-
 رسمیم اونم حساب به رونیبروب حاالم رازداره

 



wWw.Roman4u.iR  54 

 

 همون سرراسرران مطب اومدم خودم امروز من نگفته یچیه من به سرراسرران–
  اومد؟؟ ادتی یبود یوعصب بود کرده پارک نتیجلوماش که ینیماش

  آرتاس دمینفهم موقع هاچراهمون گهیم راست ااا

 دمیهاروشن یدنیبذارشن حاالتنهام باشه-

 تابوق هبعدازس بشم آروم کمیتا روگرفتم ساسان بودشماره خورد اعصابم یلیخ
 داد جواب

 بله–

  ؟یخوب ساسان سالم-

  داغوونه؟؟ صدات شدهیچ خوبم–

 میواقعاعصب کنه روجبران گذشته که خواست وقت زدازم حرف آرتااومدباهام-
 کرد

 

 ارتاروببخشم تونمینم من ساسان تونمینم

 .کوتاه فرصت هی سیاتر مونهیپش اون-

 .مرده من یبرا گهید اون تونمینم نزن حرفشم–

شهب یفکرکن یچیه خوادبهینم االن باش آروم فقط یتوبگ یهرچ خب لیخ-  ا
 .میزنیم حرف فرداباهم باش اروم فقط االن نبخش اصال

 .مطبت امیب ندارم حوصله گهید من یول باشه–

 یداد ولق توبهم میزد حرف باهم ماقبال گفتم نکهیهم نباشرره حرف ییایدبیبا-
 .شمیپ ییایب که
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 که النما دومتربود زبونت که قبال شمیتونم زبون فیحر من میتسل خب یلیخ–
 .چهارمتر شده یشد یروانشنا خودت قول به

ست- ضع نیدخترتوا سیتوآتر ازد صابت که م تیو ست هیقاط اع س د  خرهازم
 ؟؟یداریبرنم یباز

 .ارمینم جلوتوکم یطیدرهرشرا من نه–

به یلیخ نیا نیآفر-  ینزفکرکیچ چیه به خوامینم بروبخواب گهیحاالد خو
 .بخواب ظهره3ساعت

 .سیخداف خوابمیم االن ییبابا چشم–

 نمک گوش سرراسرران بحرف کردم یسررع دمیدرازکشرر وروتخت کردم قطع تلفن
 اتاقمدر یصدا که کردم یاالخالیفکروخ ذهنموازتمام دمیکش قیعم چندتانفس

 .اومد

 ه*ل*خ*ت* شرردم یعصررب دوبارش دنیازد آرتابوداونقدکه چشررماموبازکردم
بدنم خونو شررردن تامومحکم کردم حس تو ناخن کردم مشرررت دسرر  هامو و

 :وگفتم کردم نگاه بهش دستم کف دادمیفشارم

 ؟یبازاومد یکارداریچ-

 .یبخور کردم دم گاوزبون وگل بهارنارنج وانیل هی واست–

 خوامینم-

 .بخورش خووبه اعصابت واسه–

 .رونیب ورفت یپاتخت زیروم گذاشتش بعدم
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شو آرتاحاالم باش اروم– شته کارشون دیشا بده ش خانواده خبربه هیپا شنب دا  ا
 .پاشوپسرپاشو

 . زنمیم بابازنگ به اول_

 .ترننس یگوش نمیاایب دمیخبرم بابا به من بزن زنگ نسترن خانواده توبه

 .رسونهیخودشوم گفت شدهیچ دادم  یوتوض زدم بابازنگ به

 ؟یزد زنگ خانوادش شدآرتابهیچ اومد رونیآرتاازب

 .رسونهیخودشوم گفت بود داداشش فکرکنم بزنم حرف یکیبا شدم موفق آره_

 .ادیب بهوش نسترن منتظرتابلکه مینشست یروصندل

 یب ودب نگران یلیخ.هست پمیخوشت چه اوه نوریومدایم داشت سالن پسرازته هی
 .بود مشخص ازرفتارش یقرار

 دوگفتیپرستاررس به

 .یاحمد نسترن نجاسیا گفتن خواهرم یازگوش زدن زنگ من به_ 

 .سمتش آرتابلندشدرفت که نسترن داداش نیاااا

 .گرفتم تماس بودم من یاحمد یآقا

 آرتا کردبه نگاه رهیخ باال ابروشوانداخت یتا هی

شونه190یکایقدنزد هیگریج چه جوونم یا ش اندام کلیه چهار ست یورز  د
سان سا شت کلیروتوه آرتاو سته ازپ شک یموها بود ب شا یم  قایدق یرنگ یچ

س یها هیتوما یزیچ هیبود یرنگ یچ دمینفهم  یمخلوط پررنگ رنگ کم یطو
 یشکسرتاپام.صورت متناسب کوچولو شم ینیب مردونه حالت خوش یلبا بود
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 هیبا شدوردست مارک ییطال ساعت هی اسپرت کت راهنیرتاشلوارپیبگ ازکفش
 .ییهلو چه یوا ییطال کیبار کروات

 .رآرتاسیدرگ د؟نهیفهم یعنی رو مردم پسر خوردم سرم به خاک

 : آرتاگفت به ومردونه بم یصدا هیبا

 وقت؟ اون یباش یک دشمایببخش_

 . یعنی زمیچ من مم

 :وگفتم جلو زودرفتم بود کرده هل آرتاخراب

 که شررمیبودپ اومده امروز منه یازدوسررتا جونم ونسررترن منه داداش شررونیا_
 .رفت ازحال کدفعهی

 : وگفت پسره ودستشوآوردجلو انداخت زبهمیتشکرآم نگاه هیآرتا

 .خوشوقتم باشما یازاشنا جناب پورهستم انیآرتاآر_

 دمش غافل ازنسترن هیچندوقت من نسترن برادر هستم یآراداحمد منم نیهمچن
 .خرابه باباحالش بعدمرگ

 .یاحمد یآقا کنمیم عرض تیتسل_

 بود خنگ دختره نگه زبگمیچ هی دونستم الزم منم

 یاحمد یآقا صبربده خداوندبهتون کنمیم عرض تیتسل منم

 

 چطوره؟ خواهرم دحالیببخش یمرس ممنون_

 .واردشده بهشون یعصب شوک هی دکترگفتن-من

 .(تادکترابگن س حامله فعالنگم)

 : سمتش رفت پسره نیا نباریا رونیپرستاراومدب دوباره



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 چطوره؟ خواهرم حال م یاحمد خانوم برادر من دخانومیببخش_

شونم به من سر شب دیدعاکن گفتم هم شکم بچه هم واال ادیب هوش به تا  شتو
 .صورت دراون توکما بره ممکنه هم رهیمیم

 د؟؟یگیدمیدار یچ نکرده اصالازدواج خواهرمن بچه بچه؟کدوم یچ–

 .دیچرادعوادار بامن خبرندارم گهید من

 : وگفت شوگرفت قهیو آرتا سمت برگشت عیسر یاحمد یاقا 

 بچه نگیدکترام که بچه اون یلعنت بزن حرف یبود باخواهرم...تو...تو نکنه_
 ه؟؟یتو ی

 .کشهیآرتاروم االن یوا

تا مدپ دونمینم من-آر فت شررمیاو چه گ نه ب مامن م  که فرداش باورنکردم ا
 شررردم یعصررب منم.میکن دازدواجیبا گفت بهمون دیفهم پدرمم اومددرخونه

 رفت ازحال دفعه هی شد بحثم بانسترن

 اون یدیفهم کشررمتیم شرره کم تارموازسرررخواهرم هی اگه یعوضرر شررو خفه_
 .کنمیم چارتیب کنمیم تیشکا ازت ستیتنهان گهید

 خواهرتون حق ذارنینم دپدرمیباورکن دیباش آروم کنمیم خواهش یاحمد یآقا
 .شه مال یپا

 ودادزد لباسموگرفت وگوشه اومدسمتم

 جفتتون ازسررروضررع.شررو وخفه کن لطف پس یعوضرر هی یبرادرت مثل توام–
 احمقم؟؟ خواهرم مثل دمنمیفکرکرد دیارزیدوهزارنم مشخصه
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 یچیه که داشررتم نگه احترامتونو من دینظرند گرانید ظاهر یازرو لطفا-من
 من انیم گهید قهیتاچنددق پدرم شرردیبرخوردم باهاتون گهیجورد هی واال گمینم
 .ادیب تاپدرم ندارم یباشماحرف گهید

 .کنمیم کوتاه اونم درازه یلیخ زبونت زبوون بلبل چه_

 تمرف بدو ا یتوح دشیکشرر شررد پاره ازپشررت که یجور دیکشرر شررو قهی آرتا
 .دیدادکش سرش آرتا دنبالشون

چه نیبب— لت طرف نیبب اول بفهم دهنتو حرف یقرت ب قاب ع هیک م  دشب
 واهرتباخ که پسرررنبودم نیاول من رونیب بنداز خودته قیال یهرچ دهنتوبازکن

 قطس نیا قبل بچه تا سه گفت خودش اون یاورد جوش ینجوریا داشته رابطه
 .بوده ومقدس پاک فکرنکن پس کرده

 دیدادکش واریکنارد آرتاروچسبوند پسره نیا ترشدکه داغوون اوضاع اوه اوه

شت هی.اون اون ستین ینجوریا خواهرمن یلعنت شو خفه– شک خوابوند م  متو
 .کرد آرتاوولش

 گروکشتنیهمد سرم به خاک

 :باباافتادوگفتم به چشمم دفعه هی

 .اومد پدرم دیباش آروم کنمیم خواهش یاحمد یآقا

 .شداومدسمتمون ادهیپ باباازبنزخوشگلش نگیپارک سمت برگشت

 رشده؟؟یباآرتادرگ هیآقاک نیا سایآتر شدهیچ

 

 .کشمیپسرتونوم شه کم ازسرخواهرم تارمو هی اگه–
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سرم صال افتاده که یاتفاق باش آرووم پ شدهیدرگ آرتاا  ودشخ اون باخواهرت رن
 .شده ینجوریا ازاسترس

 :رشدوگفتیش یدانگاریبودتابابارود یبدجورعصب آرتام

 .باشه خواهرت به شترحواستیب خواستیم توام خب-آرتا

 .نکردم ت شوتاخفه خفه فقط یعوض ی پسره نداره یتوربط به–

  عقب دیکش همونو.بود یبودآرادبودچ امیت اروپسرهی نیا کت جلو بابارفت

 یبجا رنبودهیتقصرر یب خواهرشررماهم جوون باش مصررلحت اعصررابت به
 .چطوره تیدوضعینیدببیبر راهیدعواوبدب

سره تو کردرفت ول آرتارو قهیشد آروم یانگار شت ی پ  رافاعت ادب یب پیخو
 داشررشدا نیباا نسررترن خوشرربحال یول شررعورنداره داره افهیق پیت فقط کنمیم

 .داره چقددوستش

 دوتاهلو چارهیب داره حق خب بود شررده پسررره نیآرتاوا محو اومدجلو پرسررتار
 .تر خوشگل یکی ازاون یکی جلوشن

 .کردیم غش داشت زدم صداش من

 چطوره؟؟ مارمونیب حال دنیپرس برادرم کجاست حواستون خانوم–

 .نشدن خارج ازشوک هنوزکامال اما دوباربازکردن چشماشونو بهترن اااا

 .بده حالش خواهرم واسه رمیبم یاله

ستار ش نگران یاحمد یآقا–پر  رمیم االن من شهیم خوب خواهرتون حال دینبا
 دمیخبرم بهتون دوباره داخل
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 غره چشم آرتا یه دباچشاشیکش ونشون خط پسره نیا یه که کساعتیبعداز
 دنکریم حمله بهم باچشررم فقط مارسررتانیب ونگهبان بابا ازترس آخه رفت

مدبیسررف باروپوش دکتر خانوم هی باالخره گار رونیداو  ودب دکترنسررترن یان
 :وگفت ما اومدسمت

 کینزد نذاربهم سیاتر گهیم همش یاریهوشرر مهیمارتونیب کدومتونه سیآتر–
 .توشوکه هنوز شه

 چطوره؟ اومده؟حالش بهوش نسترن دکتر خانوم سامنمیآتر-

 نشیبب داخل ایب من دنبال اومده بهوش زمیعز باش اروم–

 

سترن اتاق داخل رفتم ستم کنارش بود یاول روتخت ن ش شوگرفت ن ست  اروم مد
 کردم زمزمه

 .نداره یکار بهت یکس باش آروم سایآتر منم نسترن نترس–

 .بدم ادامه یعنیکرد بازوبسته چشماشواروم کردم دکترش به نگاه هی

 هسررت باباهم ادیم داداشررتم آراد یچشرراتوبازکن اگه تازه کنارتم من نسررترن
 .مواظبتم من باش اروم شه کتینزد تونهیآرتانم

 اروم چشررماشررواروم دراومد دکترازشرروک خانوم شرردبقول آروم یانگار نسررترن
شاش یایدر بازکرد ش آرامش رنگ چه بود موج بدون چ شت یبخ شماش دا  چ

 :دکترگفت کرد تااطرافشونگاه

شم خانوم به به– شنگ چ شما ق ساعت یدار یناز نیا به یتوچ ست چند  هی شیب
 .رونیب خبره چه نیپاشوبب یانداخت هم جون روبه لشکرآدم

  اومدکنارش کنار دمیخودموکش بود نسترن داداش سرم افتادپشت هیسا هی
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 .جقله یعمرکرد نصف منو توکه زمیعز خووبه حالت من نسترن–

  خوبم من آراد ببخش

 .که ذاشتمینم زنده آرتارو من ینبود خوب اگه یخوب که معلومه–

 مرد؟؟ بچه شده چم من-نسترن

  توهم آرادرفت یاخما

 .باش خودت نگران نباش بچه اون نگران–

 .آرتام عااشق من آرتاس ی بچه بچه نیا آراد تونمینم-نسترن

 تا هسررر نیا قبل  که.گفتم دروغ بهش  کال من نباشررم ش بچه نگران تونمینم 
به تابتونم گفتم دروغ کردم سررقط نه نیا بچمو ها گه ب حا من ؛آراد دارم ن  التا

 .یشناسیم تومنو نبودم کس چیباه

 بود تووجودم بخاطرعشق فقط باآرتا م رابطه

 

حاال نسررترن دمیشررنیم یچ من یخدا) تا نبوده یپسررر چیباه تا  فقط آر
 .(ماشده وونهیآرتاد عااشق یعنیبود شیمردزندگ

 یمهم خودت فقط فکرنکن زاینجورچیا به کنمیم خواهش نسرررترن–اراد
 .تیسالمت

سترن آرادچقدنگران ستش بود ن شت واقعادو سرت دا شوون زدم زل باح  هک به
شا بااون کرد نگاه من به آراد شد جابه قلبم لحظه هی رنگش خوش یچ  یچ جا
 .توچشماش داره
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عاازتون خانوم عذرت واق حت روحسررراب من خوامیم م  ازبرادرتون بودن نارا
 ممکن دینبود شماکنارخواهرم امروز اگه شدم متوجه امااالن زدم باشمابدحرف

 .ادممنونمیب شیپ نیبودبدترازا

 سررتین کش آرتاآدم درضررمن نکردم یکار من یاحمد یآقا کنمیم خواهش–
 .دیدیند رومگه نسترن واسه شینگران

سان ییبو مگه وونیح اون-اراد  که اوردهدختر نیسرا ییبال چه نیبب برده تیازان
 .توشوک رفته ینجوریا

 رونیب رفتم کردم یعذرخواه ازنسررترن منم رونیب نشرردرفت من منتظرجواب)
 .(بابابا یبودروصندل نشسته رونیب آرتاکجاست نمیبب

 یداداشررشرروعصررب نجافقطیا سررتادنمونیوا میبر گهیماد خوبه حالش اگه-بابا
 .میبر بپرس حالشو تو آرتابرو کنهیترم

 بگم؟ یچ برم خووبه حالش باباآخه

 

 .بگوچشم حالشوبپرس برو گمیم بهت-

 پدر چشم

 .نهیشیم لرزشم یپا خورهیم خربزه یآرتاهرک خورهیم یحرص چه خخخ

 دنبالمون رتاآ بودکه مارسررتانیدرب به حواسررم ادیتاآرتاب نیتوماشرر میمنوبابارفت
 یعصررب دیکشرریگارمیسرر بود سررتادهیوارایآرادکنارد خوردبه چشررمم نگرده

 .رونیدادبیدودشوم

 .ادیب خودش رمیبابام نیباماش من که کردم اشاره رونیاومدب آرتا
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ش چقدطول هوووف بود شب9ساعت خونه میرفت سامو.دیک  هی کردم عوض لبا
 .رونیب رفتم دمیپوش همرنگش شرت یبات یتونیشلوارز

 بود اقشاحتماالتوات نبود باباکه ییرایپذ تو دمیکش سرک هی رونیب ازراهرواومدم
شو آرتا شت کرده ول رومبال خود شوبازمیپ یها دکمه بوددا  هروقت کردیراهن

سته یلیخ شودرم بود داغون خ س ساس خودش قول به اوردیلبا  رهدا کنهیم اح
 .شهیم خفه

 یا دوهفته کردن غذادرسررت هیکارسررخت چه بشررم بفکرشررام آشررپزخونه رفتم
 خوش باهاش یکمیبود دخترجوون هی آخه کرد روآرتاجواب شرردکارگرمونیم

 .کنار گذاشتش هیبق مثل گذروندبعدم

 فارشس کباب پرس سه روبرداشتم تلفن ستین کردن زدرستیچ وقت که االن
 .دادم

 صررردازنگ که کردمیم موهاموخشرررک داشررتم گرفتم دوش هیغذا تااومدن
غذاروآوردن مد هارور کردم حسررراب گرفتم لیدرتحو دم رفتم او  ختمیغذا

 .زیروم دمیچ توظرف

  دشامییایآرتاب بابا

 .بود ومدهیاماآرتاهنوزن بابااومد شدم مشلول نشستم خودمم

 .ادشامیارتابگوب بروبه-بابا

 .ومدیبودم گرسنه اگه بارگفتم هی

  دهینفهم فکرکردنه غرق نقدیبگوا پاشودوباره-

 .یبخور شام هی گذاشتن اگه اووووف
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 .دیکشیگارمیس بود سالن یرومبال آرتاهنوز رونیب رفتم

 .آرتا آرتاباتوام اشامیآرتاب

 .بذار تنهام خورمینم–

ش سط بذارم تنهات که ستین نجااتاقتیداایببخ شوم حاالم یسالن و  بچه ثلپا
 .سروقتت ومدهین تابابا اشامیب آدم

 میترسونیازبابام م بچه من مگه–

سوندمت  ییاین گها کنم صدات بابااومدم ازطرف یبدون که گفتم فقط ازبابانتر
 .ادیم خودش

 توکه ینازیم تیچ به آخه بگه بهش ستین یکی شورشودراورده مسخره ی پسره
 اگرم یندار یچیه جوربدبخت هی ینکن ازدواج بانسترن اگه یش بدبخت قراره

 .یبکن ییخوایم هرغلط یتونینم گهید یکن ازدواج

 

 :باباگفتم به نیح درهمون غذام خوردن کردم شروع زشامیسرم رفتم

 ودب ممکن شرردمیم لهیشررترپیب کمی کرده لج دوسرراله یها بچه مثل ادشررامینم–
 .بودمینم سالم االن

 :دوگفتیباباخند

 .طونکیش زبونت نیتوباا ازدست یوا

 یلیخ مامان واقعابعدمرگ نیا دیوخند طونکیشرر گفت بهم بابابعدچندسررال
 .شده باباخوب یعنیایخدا بهیعج
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بدونیاماا نگفتم تاحاالبهت سرررایآتر-بابا به بعدمرگ نو  دمنیام(مامانم)محبو
 هنگ زنده تااالن منو مادرت توبه چهره شررباهت یوهسررت یتوبود یزندگ واسرره
 .داشته

 شررده شیزندگ کل دینیبیم آرتاروکه کنمیم یزندگ بخاطرشررمادارم فقط منم بابا
 .دییشما یتوزندگ دمنمیام یدخترباز

 .من بشم دخترنازم کدونهی قربون یاله-

 .خوشگلم ییبابا خدانکنه

 یکل نرویب رفتمیم باآرتا که ییروزا اون دمثلیچسررب بهم یحسرراب غذاامشرربم
 .ریبخ ادشی یییه میدیخندیم

 آرتاروهم یغذا ییشررو ظرف تو دمیچ هارم فیکث وظرف کردم زروجمعیم
 ازشررکمش میشررنایاونوم من خورهیادمیم گهید کسرراعتی ماکروفر تو گذاشررتم

 .وقت چیه گذرهینم

 ومر دمیپتوروکشرر روهم گذاشررتم چشررامو دیچسرربیم خواب حاال تواتاق رفتم
 امروز شدم چقدخسته شیآخ دمیخواب

 

 (*آرتا*)

 شده اسمو توشکمش وبچه نسترن شدمیم وونهید بودداشتم ریدرگ یحساب ذهنم
سر بودن سرارودعواها درد سه یا سترن ازدواجم باباوا شتم بان  دمشیم وونهید دا

 شررناختمیباباروم من کردم یوونگید چرا نشرره حامله نکردم چراحواسررموجمع
 دمیکشرر که یگاریسرر نیچندم نیا دونمیموندنمیم زدروحرفشیم حرف یوقت
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 بدحرف باهاش دیبودنبا کنارم مارستانیتوب ازبعدازظهر زدم بدحرف سامیباآتر
 .زیچ همه به گندبزنم بلدم فقط زدمیم

 دونسررتمیم داشررتم ضررعف احسرراس دلم شرردته سرراخاموشیباباوآتر اتاق برق
 . کردمیدلموپرم ته یکمی بهتربود توماکروفر گذاشته ساغذامویآتر

 یحسررراب حمام هی بود ختهیر بهم یلیخ م چهره اتاقم رفتم خوردم غذا یکمی
 . اوردمیم کم آراد پسره دجلواونینبا ازداشتین

ساب دوش هیبعداز ش دراز باحوله یح  ودب ختهیر بهم یلیخ ذهنم روتخت دمیک
 امسررال یخارج شرررکت هی قراردادم طرف بود ختهیر بهم کمی کارخونه یکارا

 باهام وادخیچرانم تابفهمم فرانسرره رفتمیسررفرم هی دیبا نبود یهمکار حاضررربه
 یمترح بودن دعواکرده باهم دوتاازکارگرا روزید بود ختهیر زبهمیچ همه کارکنه

سته شونیکیسر گفتیم  کنم یدگیسر اونام فردابه دیبا مارستانیب بردنش شک
 .نسترن دختره نیا هیبدترقض ازهمه من یخدا یوا

شامو خوردم آرامبخش هی بخوابم کمی بهتره هیکاف الیفکروخ گهید شتمگ وچ  ذا
 ازداشتین خواب واقعابه بدنم روهم

 

 سایآتر

 خوابالو یباصدا صب  کله بود یک یعنی دارشدمیب میگوش زنگ یباصدا صب 
 .دادم جواب

 .دیزد بهم نمویریش خواب چون باشه مهم کارتون دوارمیام دییبفرما بله

 :یدتوگوشیچیپ ساسان خنده یصدا
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مه کارم نمیبب پاشررو یدخترتوهنوزخواب– گه مه گه مطبم یایب قرارنبود توم  م
 .بذاره وقت واست گمیم یمنش به نگفتم

 . یکن یمشتر بزورمنو یخوایم یندار یمشتر هیچ خوبم من وونهید ساسان

شتر خل– ساعتینجا؟تایا هیبقال مگه هیچ یم  امیم شمیواالپام یینجایا گهید ک
 .یبا یبا مطب ارمتیم رمیگیدستتوم

 .ختیر خوابموبهم کارات نیباا ساسان توروحت یا

 .نزده زنگ بدموقع نمیهمچ چارهیب بود10ساعت اوه کردم ساعت به نگاه هی

شو رفتم ست ست تواتاقم یید سواک هیبا زدم آب صورتمو د ساب م  ومدما یح
تاق رونیب بازبود درا با تاقش یعنی نیا با تاق نبود توا بازکرد درا  یا که مآرتارو

 .کردمیبازنم کاش

 گرفت شررانسررم رونیبودب ختهیر جاش همه بود خواب باحوله آرتا عالم خاک
 رفتم دروبسررتم عیسررر ها زمیه چقدمن خخخخ بود دهیپوشرر یکار یرواصررل

 .بود بس نیهم خوردم کیک با ختمیرریش کمی آشپزخونه

 هیبا دمیادپوشیم بهم یلیخ که خوشمل ینخ یمانتوفسفر هی حاضرشم که رفتم
 شدم یچ اوووف برداشتم لممیج یفسفر وکفش فیک دیسف شال دیشلوارسف

ش لج خوامیامروزم شیآرا مونده حاال سانودرب یمن  ترزدم رژموپررنگ ارمیسا
 ینجوریا کردم اهیتوچشررماموسرر یکمی صررافه خودم پوسررت سررتین الزم کرم

ش شایم ترمعلوم یوح ستر یشدچ شک یها رگه بااون نازم یخاک  مکمی.شیم
 .هیکاف نیهم گهید خب پرم یها مژه به دمیکش ملیر

 .رونیب رفتم برداشتم ممیوگوش چیسوئ
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 .کردیم مرتب رو توباغچه یگال بودداشت ا یباباتوح

 .ریبخ صب  باباجون سالم

 بابا؟؟ یریرکجامیبخ توام صب  دخترنازم سالم–

 .دیمرکزخر میبچرخ یکمی باسوگل رمیم

 .بگذره خوش دخترم باشه–

 .باباخداحافظ یمرس

 رروزه خبره چه ساسان تومطب گفتیبابانم آخه بود الزم یمصلحت دروغ نیا
 .ییاونجا

 

 .داخل رفتم کردم پارک ساسان نیروکنارماش نیماش مطب دم دمیرس

 .سمتش رفتم نازوعشوه یباکل منم بود نییپا سرش ش یریکبیا یمنش

 .دیبد اطالع بهشون قرارداشتم راد یبااقا من خانوم سالم-

 :زدبهم زل وحشتناک بااخم

 .دیدمنتظربمونیبا ندارن وقت دکتراالن یآقا–

 .کرده هماهنگ باهات گفت بهم خودش اماصب -

 .نکردن هماهنگ ربامنینخ–

 .کنمیم هماهنگ خودم یاوک

 .روگرفتم ساسان شماره مودرآوردمیگوش

 .دهینم منوراه ت مسخره یمنش ازاتاقت رونیب ییایب شهیم ساسان-

 .صبرکن زنمشیم امیم االن نده منوراه عشق کرده غلط م یمنش–

 .وونهید ساسان خخخخخخ
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 .یزمنشیم اومدسمت بااخم ساسان بازشد دراتاقش

 دداخل؟؟ینداد روراه شونیچراا خانوم

 .نبود اسمشون تودفترم اخه دیببخش بخ ببب–

شه دتودفترتونیحتمابا مگه ش اون با  سوال زمنا لحظه هی دیروبردار تلفن یگو
 .دیکن

 دارم ژهیو مهمان کسرراعتی صررب  هرروز ازامروز بودم نگفته من مگه بعدشررم
 .تکرارنشه اومدن لطفاازفرداکه خانوم منن مهمان شونیا یند راه ضیمر

 .جوون یساس س توعشق جذبه جوونم یا اوووهوک

شت بعدم شت منم تواتاقش برگ شتم کدفعهی رفتم سرش پ ش تسم برگ  هی یمن
 :مگفت بشه متوجه ش یمنش فقط که یجور اروم نازکردم واسش چشم پشت

 یشرر اخراج کنمیم یکار هی ندفعهیا واال خانوم یند راه منو باشرره آخرت دفعه–
 .یبا یبا

 .طونکیش یگفت بهش یچ یبرگشت-ساسان

 .باورکن یچیه

 خودته مشکل باورنکن خب خانوم باورکردم منم یتوگفت-

 یتونینم من به یبگ دروغ یبتون هرکس به وروجک تورونشررناسررم من آخه-
 .شناسمیبهترم ازخودشون آدمارو همه روانشناسم من خانوم

 .نیمه کردم نازک واسش ناقابل چشم پشت هی فقط بنده روانشناس جناب بله

 هوا رفت هوصداخندشی

 یلیخ یطونیش یلیخ بخداکه سایتوآتر ازدست-
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 .هیک ادستیدن فهموندمیم دبهشیبا ادب یوب پرو یلیخ خب ا

 خبرا چه حاال خب-

 .برات خبردارم یخبرکل یگفت

 . کردم فیتعر تااخرواسش ازاول روزید اتفاقات همه

 ودب خوشررگل بود یشررکل چه پسررره نمیبب حاالبگو پس بوده یخال جامن اوه-
 .میش راحت ازشرت توبشه عاشق داره امکان

له یکارداریچ منو شررو راحت ت دهیترشرر خواهر اون ازشررر اول یاو  که ب
 .یعاال یرنگ چشم قدبلند دوبرابرتو کلشیه بود خوشگل

 .هیخبر نکنه یکنیم فیتعر ینجوریپسرا هیاز باره نیاول اوه-

 .گهید کردم فشیتعر منم بود یشکل چه یگفت یخبر چه ونهید بروگمشو

 . وونهید نکن یقاط حاال خب-

 یکشررب حرف رزبونمیازز نجاکهیا امیب یگفت من به توفقط هیچ یدونیم اصررال
 شناسمیتوروم من

 

خت رواون برو میکنیم شررروع االن باورکن نه خخخخخ- حت یلیخ ت  را
 .نرویب زیبر یدار تودلت که یهرچ ستمین تواتاق من فکرکن درازبکش

 .مطبت وسط ارمیب باال یعنی هااا

 .هرشیدرگ فکرت کنهیم تتیاذ که یهرچ یعنی رینخ بدشد حالم ونهید اه-

 .کنهیم تمیاذ کمی اون خوردم کباب شبید

 :گفت یبودوجد گرفته شو جلوخنده بزور

 .بکنم یکار واست تابتونم باش یلطفاجد سایآتر-
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 .تلسمیم هامن ینزن آمپل منو دکترفقط یآقا چشم

 آدم هی من که یانگار یکنیم روتموم یباز مسررخره شررمارمیم سرره تا سررایآتر-
 .م بهیغر

 .یا بهیغر فکرکنم یچجور یخودمون دماغ یساس توهمون آخه

 شد یعصبان گهید دفعه نیا

 1.2 سایآتر-

 .م آماده من یشمابگ یهرچ راد یآقا دیببخش3

 یدگزن به دتید شدکهیچ یدخترشادبود هی که یاززمان کن فیتعر حاال خب-
 ه؟؟یاچیدن به نسبت نظرت االن شد عوض

 بعدش ازروز آرتااومداتاقم که یلعنت شررب ازهمون درسررت بود شیپ کسررالی
 یچیه به اصررال یزندگ به دمید کنم یزندگ خواسررتینم دلم گهید شرردم ونهید

شتم افقطیتودن من کنمیفکرنم شوبهم اونم که آرتارودا  ازهمه ردک ثابت اعتماد
 که یطیخوادتومحینم دلم خوادیکارم هی واسررره فقط آدم همشررون مردامتنفرم
 .کنم یزندگ مردهست

 :گفت اروم یلیخ رودستم دستشوگذاشت

 ؟یخوب بامن یچطور پس ستمیمردن هی من مگه-

 .واسم یواقع دوست هی مثل یدار فرق باهمه توواسم دونمینم

 .وبمخ بنظرت من نطورکهیهم شهیدامیپ مردخوبم سایآتر ستنیمردابعدن همه-

سان نه سترن داداش یحت بدن همه سا شم نیع دادزدکه سرمنن اولش ن  دادا
 .خواست معذرت کردم خواهرشوکمک دمنمیفهم که بعدش فمیکث
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 .کرد یخواه معذرت یگیم یدار خودت ستیبدن یعنی پس خب-

 .ستین مهم یخواه معذرت کرد اماناراحتم

 ش؟؟یببخش یتونیآرتابگوم به حاالحستونسبت کن اونوولش خب-

 که یخواه معذرت بعدازاونشررب اون بخشررمشینم وقت چیه من اصررال نه
 بامن ش مسررخره یدخترا دوسررت وقتهابخاطر یلیسررردشرردخ بامن ینکردحت
 .بخشمشینم وقت چیه من دعواکرد

عذرت یگفت توخودت-  نبودپس مهم واسرررت نسرررترن داداش یخواه م
 ؟یگذرینم ازش نکرده یخواه معذرت آرتاازت یگیچطورم

 میگفردزند آرتاتنها مامان بودبعدمرگ امیدن همه اون آرتاروببخشررم تونمینم من
سیم که یشبا سفربود شهیهم بودباباکه صب  دمیتر  کردواروممیم بللم آرتاتا

 .بدکرد ببخشمش تونمینم بود میزندگ اسطوره اون کردیم

 

 .وبلندشو کن اشکاتوپاک یشد یعصب یلیخ هیکاف گهیامروزد یبرا-

 .نشدم متوجه خودم کردم هیگر یک من

 شررهیهم هیگر یکنیم یخودتوخال یدار که دهیم نشررون نیا نداره یاشررکال-
 توبخور اقهوهیحاالب.ستیبدن

 

 (*آرتا*)

 رادربودب واسم یزمان هی اون ساسان مطب برم گرفتم میتصم دارشدمیب ازخواب
مک ازش تونمیحاالم نه آروم روحمو یکمی بخوام ک باس ک  رفتم دمیپوشرر ل
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 هی یصدا در پشت رفتم میبودمستق هاش توپرونده سرش یمنش مطب سمت
  چقدآشنابودواسم دختربود

 .گهیم داره یچ ساسیآتر یصدا نکهیا

شم تونمینم من)  میدگفردزن آرتاتنها مامان بودبعدمرگ امیدن همه اون آرتاروببخ
سیم که یشبا سفربود شهیهم بودباباکه صب  دمیتر  کردواروممیم بللم آرتاتا

 .(بدکرد ببخشمش تونمینم بود میزندگ اسطوره اون کردیم

 واس یاله بود گفته سرراسرران به زویچ سرراهمهیآتر دمیشررنیم یچ من یخدا
 .بودم کرده اونوداغون نامرد منه بود دهیکش یچ اون رمیبم خواهرکوچولوم

 انیدکترب یآقا مهمان تا نجایا دییایب یسررتادیا در شررماچراپشررت محترم یآقا
 دیکن رنگاهس پشت اگه چون باشن داشته وقت اگه البته دداخلیبر بعدش رونیب

 .دچهارنفرمنتظرنیشیم متوجه

 .خداحافظ اومدم دکهیلطفانگ ستمیمارنیب من–

شتم ش برگ شتم نیتوما شتهیآتر من شدمیم وونهید دا  رحقشد من بودم ساروک
سان شیپ اومده که نقدخرابهیساایآتر حال من یخدا بودم بدکرده  درمانش سا

 بودم کارکردهیچ باروحش من یعنی کنه

 

فاق چه یلعنت شرررب ن تاد یات چهینم ادمیچرا اف  من یخدا کردم یغلط اد
شت اون متنفره چقدازم االن خواهرکوچولوم سان به دا سطوره من گفتیم سا  ا

ما بودم روحش آرامش من بودم شیزندگ  یچجور بودم کرده یغلط چه من ا
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 وقت چیه گفتیم سرراسرران به داشررت اداونیدرم مگه اصررال ارمیدرب ازدلش
 .بخشهیمنونم

گذاشررتم فه روفرمون سرررمو فل از گردنم بودم یعصررب کال  بود کرده دردق
 یگاریسرر ازتوداشرربورد نبود خوب اصررال حالم فرمون به دمیدوبارسرررموکوب

 .مگذاشت سرموروفرمون دوباره گارمیبعدس نییپا رودادم شهیوش برداشتم

  دمیساروشنیآتر یصدا قهیبعدچنددق

 .آقا رونیب امیب تونمینم یکرد پارک یچجور نیجابب همه نیا آقاآخه–

 .موندم حالت نطورتوهمونیهم بشناسه منو خواستمینم سرموبلندنکردم

 .ما پست به خورهیم هیعشق خورده وشکست ونهید یهرچ اووف–

شناس مطب روت قاروبهیدق سرتوبلندکن آقاهه یه شون بروخودتو روان  دهب ن
 .یش خوب بلکه

 .ودوزبوندارب طونیدخترش نیچقدا بودازلحنش گرفته خندم ندادم جواب بازم

 فالتباآس خوشگلتو یفرار نیماش واال چیه که یبازکرد راه اگه شمارمیم تاسه–
 .کنمیم یکی

1 
ستمیم  نییپا مسر که همونجور کنهیم شیعمل زبگهیچ هی خرابه ساکلهیآتر دون

 ازدادمگ کردم روروشن نیماش عیسر لحظه هیدر موزدم یآفتاب نکیع عیبودسر
 نهیموبب چهره اصالنتونست مطمنم ورفتم

 

 (*سایآتر)
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سان ازاتاق ش رونیب اومدم سا سمه نیا مثل وونشید یمن شت مج  درول هاپ
 کارکنه نیروا کممی بگم یسررراسرر دبهیهابا س وونهید نمیا.بود مونده معطل

شدم ازکنارش ش سمت اومدم رد ش شکل یتونیز یفرار هی دمید که نیما  نیما
سب کرده پارک نافرم آرتا شت زمیعز یسوناتا بودبه دهیچ ش هی سرمم ازپ  نیما

 بودازچهارطرف,پارک نمیماشرر بلل خوشررمله یفرار نیا بود کرده پارک گهید
 هوووف یشررهردار جدول که ورم اون نیماشرر بلل جلو پشررت بودم محاصررره

 .کارکنمیحاالچ شدیبهترنم نیازا

 نتکو روفرمون سرررانسرران مثل یزیچ هی خوشررمله یفرار نیتوا دمید دفعه هی
 .نشسته توش صاحابش جون اخ ااا خورد

 سمتش رفتم طلبکارا نیا مثل موسپرکردم نهیس

 .آقا رونیب امیب تونمینم یکرد پارک یچجور نیجابب همه نیا آقااخه

 .س وونهیکالد طرف دارم من شانس نمیا آخه ندادهوووف جواب

مامانشی کرده ولش دخترش دوسرررت سرررتین معلوم  بهش قهرکرده باهاش ا
 .رندادهیش

 صداموبلندکردم دوباره

 .ما پست به خورهیم س خورده یعشق وشکست ونهید یهرچ

 .اه بترکوون خوشگلشو نیماش بزن گهیم طونهیش بابا یا نخور بازتکون

 .گفتم نخورد تکون دمید یوقت انداختم بهش گهید کهیچندتات هی

سه شت اگه شمارمیم آقاتا ش واال چیه که یبردا سف یفرار نیما  التخوشگلتوباآ
  کنمیم یکی
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1 
 کرد روشررن بود روفرمون سرررش که همونجور جن هومثلی بودم دونگفته هنوز

 .بود ووانهید کال شد بیغ یعنیگازدادها ورفت

 دروغم دحداقلیمرکزخر میبر س هیپا نمیبب سرروگل دمیزنگ نموبرداشررتمیماشرر
 .بشه راست

 ؟؟یخوف یسوگ سالم

 ؟یتوخوب خره یآت سالم–

 .گمشو ندارم یباتوحرف اصالمن شعوریب خرعمته

 .خودتو خرنکن کردم غلط ااا–

 ؟؟یداد بازفحش

 دخویببش–

 .دهیپوک م د؟؟حوصلهیمرکزخر میبر ییایم شد تموم شارژم

 .حاضرم گهید قهیدق ده م هیپا جوره همه من یدونیم توکه–

 .یفعالبا امیم پس باشه

 .بود رفتن اونور نوریا هیپا بودفقط وونهیدختررسماد نیا

 .دمیسر یا قهیدق ستیب بودامازودبازشد کیتراف یکمی خونشون سمت رفتم

  رونیب دیپر عیسر زدم تک سوگل به

 ؟یآج یخوب یسوگل سالم

 ؟یتوخوب خوبم من جوونم یآت سالم–

 ازسرراسرران مثالمن یالک)خووبه؟؟ خداروشررکرسرراسرران خوبم منم ممنون
 (خبرندارم
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صابش اومد یبودوقت توهم کمی شبید خووبه اونم–  اما ییجورا هیخوردبود اع
 .خووبه درکل

 م؟؟یکجابر نمیحاالبگوبب خداروشکر پس خب

 .بروهمونجا هرجاعشقته ستین مدنظرم یخاص ییجا منکه–

 بام؟؟ میبر

 .بام رنیم توشب مردم خبره چه آخه بام میسرظهربر االاان یشد خل یآت–

 .س بسته روزادرش مگه خبره چه مینیبب میماروزبر خب

 .برو هرجاعشقته یتوخل دونمینم من–

 .دربرم کنم ولت جاده وسط ببرمت نکن یکار

 ؟؟ییایم چرابلوف یستیحرفان نیا مال توکه آخه یدکردیبازتهد–

 .نندازها یمنوسرلجباز سوگل

 .اصال میتسل من آقاجان باشه–

 (کردیم نگاه یبودمنوچپک کرده شومظلوم افهیق ملوس یها گربه بچه نیا مثل)

 .کنم ولت برمتینم نکن یشکل نیتوا افهیحاالق باشه

 یلیخ جنسرراش گفتیم م دخترخاله دمیم آدرس پاسرراژبهت هی میبر سیآتر–
 .نازه

 .دارمن اصالحوصله که نباشه کیپرتراف یابونایخ سمت فقط برم بده آدرس

 شه؟؟یم یچ مگه بمون کیتوتراف کمیحاال باباتوام خب–

 .گهید نکن تیاصالاذ ندارم حوصله باورکن

 .کنمیم یرانندگ خودم کنار اصالبزن–
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سته) ش عیسر ازخداخوا شتم نگه ابونیکنارخ رو نیما س که یجور اروم. دا  یک
 ازدست رمونف دپشتیپر نیازتوماش سوگل نییپا رفتم ببره دروبکنه نزنه ازبلل

 (بود من رودست یدخترتوشرباز نیا

 یبر ییخوایکجام نمیحاالبروبب خانوم سوگل خب

 

 دیکمربندروکشرر فرمونه پشررت هیرال مسررابقات راننده انگارکه یجد حالت هیبا
 :وگفت

 .شم مهیجر خوامینم خانوم کمربند اول–

 رودادن؟؟ بازبهت گرفت بازتوروجو خوبابا اووهوک

 همه بااون وونهید ساسان نیا ینیسوناتابش پشت داره یحس چه یدونینم آخه–
 ژیپرسررت به اصررال دارهیبرنم دسررت ش مسررخره206ازاون چرا دونمینم من پول

 .مملکته روانشناس رسرشیخ خورهینم شیپزشک

 نیهم اپشتیلیکنه؟؟خیم هامشخص آهن نیروا آدما تیشخص مگه سوگل-
ش ص نیما شخ صال ساا  صالا کادوبابانبود نیا اگه منم باورکن ندارن تیباکال

 میلیخ درسررته شررنیم تیوقتهااذ یواقعابعضرر چون خواسررتمینم وقت چیه
 .ارکنمکیچ خوامیم مگه بود یکاف دمیپرا هی من اماواس نمیماش ستیباالباالن

 .شدم متحول کال رقرارگرفتمیتاث دتحتیببخش میتسل–

 .بخدا یا مسخره یلیخ سوگل-

 .وحال عشق میبر بزن الیخیخوحاالب–

 میدیبودچرخ کرده یمعرف ش دخترخاله که یپاسرراژ روباسرروگل یچندسرراعت
عاجنسررراش مانتوخر سرروگل محشررربود واق تا  هی منم کفش جفت هیدبایدو
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 یعروسررک کفش جفت هی سرررمه یآب کیتون هیبا دمیخر ییشررلواربرمودا
صوالازهرچ من گهید نیهم دمیخر ییدطالیسف شم یا  هررنگ خرمیادمیب خو

 که ییدطالیسررف کفش نیهم مثال کنمیدامیپ زسررتشررویچ هی توخونه بعدش
 ییطال یپاکت هاشررم نیسرررآسررت که ییطال یها دبادکمهیمانتوسررف هی دمیخر

 بپوشمش نکردم هنوزوقت دمشیخر شیپ چندماه توکمدداشتم داشت

 

 شده تهواقعاخس داخل رفتم کردم پارک گوشه هیرو نیماش خونه رفتم یباخستگ
ساعت بودم سوگل12از ساژ میرفت راه یکل با ست هیناهارتو هی3ساعت توپا  ف
 .اومدم خودمم خونه اونوگذاشتم میخورد فوت

 بامامان یوقت شهیهم مایقد کارباباس نیا جانم یا ومدینازم الهه آهنگ یصدا
 .ذارهیم میادقدیوقتهاب یبعض االنم ذاشتیم اهنگا نیازا واسش تنهابودن

 کردیم هیرگ داشت آهنگ نیباا شهیهم بودمثل نشسته ونیجلوتلوز باباروکاناپه
 مامان خوشرربحال بود مردعاشررق نیچقدا من یخدا دیلرزیم هاش شررونه

 داغش گذرهیم هرروزکه یانگار نشررده آروم باباهنوزم چندسررال نیا باگذشررت
 .شهیترم قیعم

صدارفتم یب یلیخ ستمینم اتاقم سمت سرو شوبهم خوا  داره النا زمیبر خلوت
 زکردمصدادروبایب ؟یچ که توپرش بزنم کنهیمرورم شویشگیهم عشق خاطرات

 .اتاق داخل رفتم
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 شرربمویشررلوارد شرررت یت درآوردم لباسررامم کنارتخت دهاموگذاشررتمیخر
شلوارک تاپ وقت چیه گهید اتفاق بعدازاون.دمیپوش سا و  ی**ل*خ*ت یولبا
 . توخونه دمینپوش

 یگرد نت کمی تونت ورفتم کردم روشررن رو تاپ لب توکمد دمیدهاموچیخر
 دارن یا حوصررله چه مردم خخخخ اومد واسررم امیپ یکل تاتلگرامموبازکردم

ستاموخوندم یامایپ شون یکمی دو ستام منظورم کردم چت باها  یها بچه ازدو
شگاه س من ان دان صوالباک ض ستمین یمیصم یا  والواح حال وقتهافقط یبع

 .بود یپرس

مد ا یدرح یصررردا گاه ا یح ازپنجره پاشررردم او  اومد ارتابودکه کردم رون
 ادهیپ نیازماشرر وکالفه یعصررب یلیکردوخ پارک درخت هیرسرراینشرروزیماشرر

 ربودیرگد زتوذهنشیچ هیبا یفکربودانگار یقاتویبودعم مشخص شدازرفتارش
ست همش شیم د شو دتوموهاشیک ساژ گردن ض ستین معلوم دادیم ما  هیسرق
 .گفتیم زوبهمیچ هاهمه گذشته مثل کاش س گهیزدیچ هیابازی نسترنه

 وارتا نم یعکسررا عکسررام لیتوفا رفتم تاپم سرررلب برگشررتم روانداختم پرده
 ودب دونه هی نیتوماشرر ریتوکو ایکناردر هامون مسررافرت مختلف یها توحالت

 ییروزا چه یه دیکشرریموهاموم داشررت اونم بودم زده یبسررتن ارتارو دماغ من
 .بودها

شدآرتااومدتو دراتاقم کدفعهی س لحظه هی باز  نکنه ش ختهیر بهم ازچهره دمیتر
 المیخ کشررمیم غیج زنمیادجلوباباروصرردامیب باباهسررت اما کرده مسررت بازم

 رمب ترس یوااا کرد قفل بسرت ارتااومدجلوتردراتاقمم کردم نگاش شرد راحت
 دادم قورت محکم دهنمو آب داشت
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 لرزون یصرردا هیبا تخت لبه اومدنشررسررت تخت یانتها به دمیکشرر خودم
 :گفت بهم پرازاشک یباچشما نیوغمگ

 قدمننیا یعنی یترسریم یشردیم اروم توبللش یزمان هی که یازکسر گهیحاالد–
 بدشدم؟؟

 که یترسرر کردم یوسررع کردم خودموکنترل سرروخت انشیب لحن واسرره دلم)
 :وگفتم کنم یرومخف دارم توچشمام

 .دمینترس ازت وقت چیه من-

 :هودستاشوبازکردوگفتی

 .حرفتو کن ثابت بهم ابللمیب یترسینم اگه پس–

 توسرت؟؟ نخورده یزیآرتاچ خوبه حالت-

گه خوبم من–  یکنیباورنم ارمیارهوشرریهوشرر دبگمیبا مسررتم منظورت ا
 .ادهنموبوبکشیب

 .باورکردم ستین الزم نه-

 فتریم یوقت ماکهیقد بازبودمثل هنوزم دسررتاش ترکردم کینزد خودموبهش
 .سمتم کردبهیدستاشوبازم ازدرسالن گشتیبرم یسفرکار

نه هوآغوشی دلم  خودموبهش خواسرررت تیوامن آرامش شرروخواسرررت برادرا
 دورم ردک دستاشوحلقه اونم کردم یمخف ستبرش نهیس وسط وسرمو چسبوندم
 . خودش چسبوندبه منوسفت
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 خوب حالم شررب اون من کردم اشررتباه من کنمیم سرراخواهشیآتر منوببخش–
 یختراد ازاون کدوم چیه ستم،ین وونیح من ساباورکنیآتر دمینفهم یچینبوده

 ام مرد منم جلوتربودن اوناازمن اوردمیبزورن رومن شونیدینجاوتودیا اومدن که
سته شون ازخداخوا شوهمون کنمیم خواهش سایآتر بودم باها  کوچولوم یآج ب

 امنگ نقدباتنفریچراا خودم طونیشرر سیآتر بودهمون یمیصررم باهام همونکه
 ؟؟یکنیم

 .مردم یلعنت اونشب من آرتاچون ببخشمت تونمینم من-

 افتاد؟؟ واست یاتفاق اونشب بگو کن نگاه توچشمام سیآتر–

 کنه؟یم یفرق چه-

مت به سیبگوآتر کنمیم خواهش– نه بگو بهم خوبمون یروزا حر  یعوضرر م
 .آوردم سرت ییبال

 دمب بهش یجواب چه حاال دیپرس باالخره یاله زدیم کردوحرفیم هیگر داشت)
 (ابترسونمش؟ی راستشوبگم

 .سالمم من وفتادهین واسم یاتفاق چیه-

 درمطب پشت امروز کنم تاجبران بده گهید فرصت هی سابهمیآتر اشکرتیخدا–
 یراحت نیا به بودم تیزندگ اسررطوره واقعامن اگه دمیحرفاتوشررن همه سرراسرران

 .بکشم عذاب نیشترازاینذارب سیآتر نبرم نیازب

 ردمکیفکرم منوباش بهت زده زنگ ساسان اون یشد هومهربونیبگوچرا پس-
 رسمیم اونم حساب به رونیبروب حاالم رازداره
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 همون سرراسرران مطب اومدم خودم امروز من نگفته یچیه من به سرراسرران–
  اومد؟؟ ادتی یبود یوعصب بود کرده پارک نتیجلوماش که ینیماش

  آرتاس دمینفهم موقع هاچراهمون گهیم راست ااا

 دمیهاروشن یدنیبذارشن حاالتنهام باشه-

 تابوق هبعدازس بشم آروم کمیتا روگرفتم ساسان بودشماره خورد اعصابم یلیخ
 داد جواب

 بله–

  ؟یخوب ساسان سالم-

  داغوونه؟؟ صدات شدهیچ خوبم–

 میواقعاعصب کنه روجبران گذشته که خواست وقت زدازم حرف آرتااومدباهام-
 کرد

 

 ارتاروببخشم تونمینم من ساسان تونمینم

 .کوتاه فرصت هی سیاتر مونهیپش اون-

 .مرده من یبرا گهید اون تونمینم نزن حرفشم–

شهب یفکرکن یچیه خوادبهینم االن باش آروم فقط یتوبگ یهرچ خب لیخ-  ا
 .میزنیم حرف فرداباهم باش اروم فقط االن نبخش اصال

 .مطبت امیب ندارم حوصله گهید من یول باشه–

 یداد ولق توبهم میزد حرف باهم ماقبال گفتم نکهیهم نباشرره حرف ییایدبیبا-
 .شمیپ ییایب که



 85 آتریسا

 که النما دومتربود زبونت که قبال شمیتونم زبون فیحر من میتسل خب یلیخ–
 .چهارمتر شده یشد یروانشنا خودت قول به

ست- ضع نیدخترتوا سیتوآتر ازد صابت که م تیو ست هیقاط اع س د  خرهازم
 ؟؟یداریبرنم یباز

 .ارمینم جلوتوکم یطیدرهرشرا من نه–

به یلیخ نیا نیآفر-  ینزفکرکیچ چیه به خوامینم بروبخواب گهیحاالد خو
 .بخواب ظهره3ساعت

 .سیخداف خوابمیم االن ییبابا چشم–

 نمک گوش سرراسرران بحرف کردم یسررع دمیدرازکشرر وروتخت کردم قطع تلفن
 اتاقمدر یصدا که کردم یاالخالیفکروخ ذهنموازتمام دمیکش قیعم چندتانفس

 .اومد

 ه*ل*خ*ت* شرردم یعصررب دوبارش دنیازد آرتابوداونقدکه چشررماموبازکردم
بدنم خونو شررردن تامومحکم کردم حس تو ناخن کردم مشرررت دسرر  هامو و

 :وگفتم کردم نگاه بهش دستم کف دادمیفشارم

 ؟یبازاومد یکارداریچ-

 .یبخور کردم دم گاوزبون وگل بهارنارنج وانیل هی واست–

 خوامینم-

 .بخورش خووبه اعصابت واسه–

 .رونیب ورفت یپاتخت زیروم گذاشتش بعدم
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سالیبود شده مهربون بودچه شده چش هویآرتا نیواقعاا صالمنونم ک  ها نهیبیا
 .خورده ییجا به سرش کرده دامروزتصادفیشا دونهیخدابهترم شدهیچ حاال

 عمط بدنبود ش مزه کمشوخوردمی بودوبرداشتم آورده واسم که جوشونده وانیل
 .دادیم زعفرونم

پاتخت عکس قاب به چشررم تادمنو یرو تا اف هامو من میبود ا یتوح آر  مو
 .بود ردهک تودهنش پستونک کوچولوها ین ین مثل م آرتا بودم بسته یخرگوش

تادم روز ادااونی ند اف قدخ مده فرامرز عمو اونروز میدیچ  خونمون بودن او
. میرفتگ عکس باآرتا میرفت کش اونو پسررتونک بود کوچولو موقع اون پسرررش

 ولوشکوچ ارسام اخه رهیحالمونوبگ تا کرد سرمون دنبال یکل دیفهم یعمووقت
 .میودب کرده یدهن پستونکشو ماهم بردیم خوابش تودهن پستونک با فقط

 

 مینکرد کاراکه چه مون یباز ومسررخره روز اون یادآوریبا لبخنداومدرولبم هی
 شیآت که بس خوردنیم حرص مادوتا ازدسررت لیفام ی همه شررهیهم مادوتا

 .میسوزوندیم

 بسررتمچشررامو شررهیم یچ نمیتابعدازظهربب بخوابم کمی فعال بسرره الیفکروخ
 . دمیوخواب

 یباز باموهام داشررت بابابود چشررماموبازکردم سرررم یباال یدسررت بااحسرراس
 :گفت که زدم ولبخندبهش کردیم

 .ها یخواب چهارساعت قشنگم خواب ساعت عروسکم یدارشدیب-

 چهارساعت؟ ییدبابایگیم یجد یوا–
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 .شدم چرخوندخسته توبازارا نقدمنویا رسوگلیتقص همش دیببخش

 مقشنگ یکنیم یخواه معذرت که گفتم یزیچ من مگه دخترکم نداره اشکال-
 ؟یافتاد بودباآرتادعوا شدهیچ بگو بهم فقط

 .نبود یزخاصیباباچ یچیه–

 نگوبهم دروغ-

 د؟ینکیم توجه من به نقدیداایجد شدهیاماچ دینش ناراحت ییدابابایببخش–

ش خودم من باباجان نکن شرمندم-  تاشمادو محبوبه بعدمرگ نکهیازا مونمیپ
 .ودنب نیا آرتاوضعش االن بودمیم شترکنارتونیب داگهیکنارشا گذاشتم

 ازآب روهروقت یماه گنیم اما رهید دونمیم کنم یپدر واستون خوامیم ازحاال
 درسته؟؟ س تازه رهیبگ

 

 من یکن ماروول یداشررت حق مامان بعدمرگ یبود خوب شررهیشررماهم ییبابا–
 آرتا یبخاطرکارا نکهیوا دمیم حق بهت

 ینکرد توجه شمابهش چون که نبوده سالشه18پسر آرتا دیخودتونومقصرندون
 یخودیب پس کرده انتخاب راهو نیا خودش یسررالگ26توسررن خالف راه رفته

بافقط یزخاصرریآرتاچ منو دعوا دینکن سرررزنش خودتونو  بود هفکرکرد نبودبا
 تپشرر چون بودم گفته بهتون منم دیدیروفهم نسررترن انیجر شررما که اونروز
 .نیهم یتوباباروخبرکرد گهیم کردنیدعوام داشتن من اتاق پنجره

 ..... رمیم االن کرده غلط-

 .تزگفیچ هی گهید خورده اعصابش دینگ بهش یچیه کنمیم باباخواهش نه–
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 خترهد نیا ازخانواده یا شررماره تو نمیوببیراسررت بخاطرتو فقط دخترم باشرره-
 ؟؟یدار نسترن

 .حتمادارن مارستانیب میبر یباباول نه–

 .ستین آرتاخونه االن میبر حاضرشوباهم دخترم باشه-

 

ش لباس شت ا یتوح رفتم دمیپو ش باباپ شگلش نیما سته خو ش  کنارش ودب ن
ستم ش سمت میافتاد وراه ن ستانیب ب ش پخش مار شن نیما  هی که ردمک بابارورو

 :بود درآر واشک چقدقشنگ یوا شد یپل نیغمگ فوق اهنگ

 ابونایتوخ زنمیم پرسه یه

 ازخدا خوامتیم زنمیم زجه یه       

 ادیم داره بارون ییهوا عجب

  خوادیتوروم دلم ندارمت یستین     

  چرتو یببند کنارمن یستین

 عطرتو چهیبپ میبش سیخ ییدوتا.   

 هوا نیا به لعنت بده حالم یستین 

   کاریچ خوامیم بارون توناخوشم یب من  

 دیبر گهید امونمو نبودنت یآ

  دیرس لب به گهید جونم کن یکار هی یآ

  خوادیم دستاتو مرحم دلم زخم یآ

 باد به مودادهیزندگ نبودنت
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 یاباب یاوخ دادیم گوش ادمامانی به نویباباا ینیپرمعناوغمگ آهنگ عجب اوه
  عاشق ینجوریهم شوهربده هی منم ابهیخدا عاشقم

 :باباوگفتم سمت برگشتم

 گفت؟؟ یچ داداشش اومدبه بهوش نسترن یوقت گفتم بهتون یراست ییبابا-

 مگه؟؟ گفت یچ ینگفت دخترم نه–

 عاشررقکال یعنی داشررته رابطه باهاش توعمرش بودکه یپسررر نیآرتااول گفت-
 ارسقطب تاحاالسه گفته دروغ که گفت.خونه ادیب باهاش حاضرشده که آرتاشده

 .داشته

 واقعا؟–

 کردم تعجب منم آره-

 گفته ینجوریا داداشش دازترسیشا–

 .دعوانکردباهاش اصال شدیم ش صدقه قربون فقط که داداشش بابا نه-

 تردستدخ هیآرتا زن حداقل خوبه میلیخ اتفاقا که باشه یگیم که ینجوریا اگه–
 .ستین خورده

 .کنه تشیاذ بعدازدواج ممکنه نداره آرتادوستش یول-

 شهیبدترم نیازا رمیجلوشونگ ینجوریا اگه باباجان الزمه واسش–

 

 .دیکنیم دختروبدبخت اون ینجوریاماباباا-

 سقطرو بچه فقط شمینم پسرتون زن من نه گفتیم خواستینم دلش اگه اون–
 .کنارآرتابمونه داره دوست اونم پس رمیوم کنمیم

  دهیم عذابش آرتا مطمئنم امامن-
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قدراهم پسرررمن–  کمی سرررایآتر کردم بزرگش هاخودم سرررتین بدجنس اون
 رهفروب شررترتولجنیب نیازا خوامینم مهربونه دلش اما هسرررت یتندخوعصررب

 دبخاطرتعهدشیشا ستین ازدواجش جز به م گهید وچاره بدم نجاتش خوامیم
 .کنه فرق کمی

 ....بدترشداگه اگه بابا ینشدچ دیگیشمام که یاونجور اگه-

 .کن ونگاه نیبش فقط بشنوم یزیچ خوامینم شیییه–

 .چه من اصالبه چشم-

 بابا یلینگیف نشو ناراحت–

 

  دییخوایصالحمونوم دیترمون شمابزرگ خب ییبابا نشدم ناراحت-

 ام؟؟یابی داخل یریم میدیرس زبونت نیتوباا ازدست–

 .دشماهمییایدبیبا دنینم منوکه جواب ییبابا-

 .امیم داکنمیپ جاپارک من نییتوبروپا یاوک–

 زدیاشررنام بودچقد یک نیا ردشررد آشررناازجلوچشررام چهره هی که منتظربابابودم
 .زدیآشنام میلیخ

 داشحاالصرر بود یچ لشیفام دنبالش بدورفتم آرادبود نسررترن داداش نکهیاااااا
 :دادزدم شدم لشیفام الیخیب ادینم ادمیچرا کنم

 آقاآراد آقاآراد-

 

 مدییدویم تندتند داشررتم چون سرررجاش سررتادیووا سررمت برگشررت اخم هیبا
 ارمیروب ود سرعت نتونستم بود کم باهاش م فاصله منم ستادیوا ییهوی دنبالش
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 شررعوریب واریتود رفتم یانگار بدنش بود چقدسررفت بهش خوردم محکم نییپا
صال  باال تمگرف سرمو عقب رفتم ودوقدم کردم خودموکنترل رمینکردبگ یسع ا
 .المصب چناره که ستیقدن شکست گردنم

 نمک سرعتموکنترل نتونستم بهتون خوردم دیببخش دیخوب اقاآراد سالم-

 

 امرتون؟ دییبفرما نداره یاشکال–

 (بدرک اصال نداد جواب ها کردم سالم ادب یب)

 یکنیم پچ پچ یدیم تکون لباتو چرا یدار یروح مشکل شما خانوم–

 .دیاوردیوبجان دیکرد فراموش فکرکنم آرتام خواهر من ندارم رمشکلینخ-

ناختمتون کامال– مد دمیفهم بللم یدیپر که یحرکت ازاون شرر  یکن تورم یاو
 خواهرموتورکرد داداشت همونجورکه

 روترمز یزد یوحشرر گاو هومثلی ادبودیز سرررعتم گمیم ها دهنتوبفهم حرف-
 .رمیوبگ نسترن وشماره ادرس اومدم کارندارم باتوام

 ؟یکارداریچ باخواهرمن دوما داداشته یگاووحش اوال–

 .من زنداداش بشه قراره یخواهرجنابعال-

 باش الیخ نیهم به گذاشتم اگه–

 برادرمنه بچه توشکمش بچه یانذاری یبذار ستیتون دست-

  گهید برادرته توله منظورت–

 واال کن صحبت درست-

 ؟؟؟یکنیکارمیچ کوچولو یواالچ–

  بشه ادتی بودن زنده که کنهیم یکار ترش بزرگ کنهینم یکار اون
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 (بابااومد اوه اوه)

 .رونشناختم دخترتون دمنیببخش بنده جسارت پور انیآر یآقا سالم–

 (یگیم دروغ یدار روشن توروز چرا دروغگو آدم یا)

 بهترن؟ چطوره خواهرتون حال یاحمد یاقا نداره یاشکال-بابا

 دندارهوجو سقط امکان کننینم دکترامرخصش باالس فشارش ان یبستر هنوز–
 .اومده فشارروش یلیخ ماه نیا ادین بهوش ممکنه کنن هوششیب

 مییایب میذاریقرارم بهترشرررد که حالشررون کنن سررقط که مییخواینم ماهم-
 .خونتون

  میپورماعزادار انیآر یآقا–

 رو یزیآبرور ادجلویم خواهرتون شررکم گهید تادوماه شررهینم عزاسرررش بچه-
 .دیکن جمع دییخوایچطورم

 زنمیم حرف باهاش بهترشه نسترن حال دیبذار باشماست حق بله–

 

 م؟؟ینیروبب نسترن میتونیم-

 .لطفا طرف نیدازاییبفرما نه حتماچراکه بله–

 ( زشت افهیق بد چاپلوس ادب یب تیخاص یب جفنگ ی پسره)

ست؟؟خدا گفتم که یینایا یعنی شت ییواقعاه  فقط ستین م افهیبدق ستین ز
 ستیرفتارباخانوماروبلدن فرهنگ
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سترن اتاق سمت میرفت دنبالش  عقب ستادیوا جلتنمن هی مثل کرد دراتاقوباز ن
شاخ مثل شو کله داخل تابابارفت داخل بابابره اول  رفت نییپا دارانداخت گاو

 .پرو بچه تو

 مبعد داخل بدورفتم ردسررتشیازز عیسررر شرردم خم ارمیب کم ینامرد دمید منم
 .درآوردم زبونمو واسش برگشتم

  کنارنسترن رفتم ندادم محلش گرفت حرصس جون آخ

 خووبه؟ حالت زمیعز نسترن سالم-

 دارن؟یبرنم ازسرم دکتراچرادست نیا دونمینم خوبم ممنونم خوبم–

 نباش ناراحت زمیعز یدار استراحت ازبهین-

 :باباوگفت سمت برگشت نسترن

 .ممنونم ادتیع دیاومد دیدیکش زحمت پور انیآر یآقا ممنونم–

 زمیعز یندار یفرق واسم سایآتر بعدبا به نیازا دختر کنمیم خواهش-

 

 .دیند خجالتم پور انیار یاقا ممنونم

 .دخترم کن استراحت میشینم مزاحم نیشترازایماب گهید خب-

 :وگفت غرور کوه سمت بابابرگشت

 . هستم منتظرتماستون دیباش منوداشته شماره یاحمد یآقا-

 پور انیآر یآقا رمیگیم تماس حتماباهاتون–

 

 :باباگفت توراه خونه سمت میبرگشت میکرد یخداحافظ باهاشون
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 کشهیم شونه شاخ من دورازچشم گمیروم نسترن داداش استهیباس یلیخ پسره-
 دید امنوت دمیفهم شررترشررویب نصررف باتو حرفاشرروامروز شررهیم موش نهیبیم منو

شو ص کرد جمع زبون شخ سخت ینجوریا داره یجالب تیواقعا  شهیم آدمارو
 داد شکست

 ندینم نشون شونویواقع تیوشخص یواقع چهره وقت چیه چرا؟چون یدونیم
 وشررمخ خطه هفت یلیخ کننیم برخورد ورفتارش برخورد به نسرربت باهرکس

صله ازش یش دهن به دهن ادباهاشینم سرم نیازا من سیرآتریبگ فا  سمتریپ
 وازشر یچیه شهینم که یخیسرد یتوس لهیدوتات دهینم رونشون یچیه نگاش
 . خوند

 .مواظبم دینباش نگران زنمینم حرف باهاش اصال گهید من باباجون چشم–

حاال) گاه بعش ینجوریا تا باس با حق بودم نکرده ن تاراش با  ازسرررغرور رف
س ستین ستهیاز  کردن یباز هیخطرناک سوژه نکنم کل کل باهاش گهید بهتره ا

 (ندارم رودوست ریش بادم

 :دادم امیپ ساسان به مودرآوردمیگوش

 (*امین فرداصب  من شهیم یخوب ریبخ شب یداداش سالم*)

 :داد جواب نشد م قهیدق هی که بعدازچندلحظه

 (؟؟ییایب ییخواینم چرا یبگ شهیم سالم)

 :نوشتم

 (*امیعصرب شهیم دارشمیدبیبا صب  کله ادیم خوابم آخه*)
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شه تنبل یخوابالو طونکیش یا) شکال با ساعت نداره یا صر  منتظرتم6فرداع
 (دارم کننده مراجعه گرفتن وقت7ساعت چون ییایب سروقت

 (*برسون سالم من روازطرف یسوگ ریبخ شب ممنونم چشم باشه*)

 

 باال نییپاو رفتن ور نیماش ضبط به کردم شروع دوباره فمیتوک انداختم مویگوش
 وردهخ یعشق شکست کنهیفکرم ندونه یباباهرک یا نیغمگ اهنگاهمش کردن

 کردم ادشیز دارم خاطره نیباا جون یا بود ناز الهه یبعد اهنگ ما یبابا نیا
 :گرفتمیم حس باهاش داشتم

 بساز من بادل ناز ی الهه یا

 بابا سمت برگشتم شد قطع اهنگ هوی

 .کردمشیم گوش داشتم دیکرد چراقطعش بابا ااا-

تهیر بهم اعصرررابم یکن گوش خوامینم– تهیر بهم س خ  سیاتر نکن ترش خ
 .میتابرس نیبش ساکت

 چشم-

 شهیم اعصاب یباباب که هاس موقع ازاون ونشستم ربللمیز زدم دستمو کرده بغ
 .کنهیفکرم هاش گذشته به وداره زوندارهیچ چیوه چکسیه وحوصله

 میکجادار اااا.نرفت خونه سررمت کرد عوض و ریمسرر کدفعهی بابا سرررچهارراه
ستمیم پس میریم س کنم سوال خوا  ومثل نگفتم یچیه کنه دعوام دوباره دمیتر
ستم خوب دخمل هی ش شم که ن شت یتابلو به خورد چ  میدار دمیفهم زهرا به
 بود شده ذره هی واسش دلم جون یا مامان شیپ میریم
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 اونجا که دکهاز بدو نییپا رفتم ازباباجلوتر بود دهیخواب عشقم که قطعه میدیرس
 .دمکر پرواز قبرمامان سمت به گرفتم گالب شهیش دوتا گل چندشاخه بود

ستم ش ستمو کنارش ن ش تاد شکام دیلرز بدنم تموم سرد قبر سنگ به دمیک  ا
 شد یخودجار خودبه

 

ست دلم جوونم مامان سالم سه دلم شده تنگ یلیخ وا  یلپا اون که ییوقتا وا
 باهم صب  ات که ییشبا واسه دلم شده تنگ یزدیم غیوج دمیکشیم دتویسف تپل

 رفح باهم میشستیچقدم مامان ادتهی شده تنگ دوست دوتا مثل میزدیم حرف
 یامانم ییوا میدیخوابیم میشدیم ساکت ومدیدرم وبابا ارتا یصدا اخر میزدیم

 مون همه شرررده داغوون بابا یرفت یازوقت یدونینم یخال جات چقد یدونینم
ض یعنی شده عوض ارتا شده سنگ کهیت هی بابا یول میشد داغوون  دهش یعو

 یدونسررتیم توکه یگذاشررت تنهامون چرا یچرارفت جوونم مامان تنهاشرردم منم
 شهیم وونهید نهک بللت یادنباشیازسرکارم یوقت یدونستیم توکه باباچقدعاشقته

 چرا؟؟؟ جونم کامان یچرارفت

 دپربو یلیخ دلم زدمیم حرف بلند یباصرردا مدت تمام بود بلندشررده هقم هق
شت بابا هیسا پربود یچ ازهمه شک داره اونم دمید برگشتم بود سرم پ  زعیریم ا

  باشه دهیشن حرفامو نکنه یوا

شه تاراحت بذارم دبهتربودتنهاشیلرزیم هیازگر هاش شونه  رو البگ شهیش با
ست ختمیر قبرمامان ش ود شو پرپرکردم گلو دمیک  بلند دموی*ب*و*س* سنگ

  نیماش سمت رفتم شدم
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ش شهیهم یبابا س دهیاتوک سوا  ارکم شلوار کت بااون ها روخاک بود افتاده میو
شنگش شم وق شته سر صله نیازا کردیم هیوگر روقبر بود گذا  شونه لرزش م فا

  کردمیم احساس هاشو

با کس چیه فکرکنم  مویگوشرر بود خراب حالم نبود زنش عاشررق من یقدبا
 دلم هروفت بود مادرخونده واسرره کردم یپل راسررتاد الدیم واهنگ برداشررتم

 :دادمیم گوش نویا کردیم مامانو ییهوا

 بکن توروخدانازم.        بالشم قبرت سنگ.          برم عکست قربون

 چه نامردا.     یالک یردادنایگ.       غرزدنات قربون.  خواهشررن گهیبارد هی
 یحکاک کردن اسمتو خوب

  یکیازتار یترسیم مونمیم شتیپ امشب یدیخواب اروم

  یکیبار نیا به اتاق نیتوا یدیخواب توچطور برهینم خوابم م توخونه من

  برگرد یمامان شده تنگ برات دلم

شت سمتش رفتم بود مامان سرخاک باباهنوز کردم هیگر یکل  رفح رلبیز دا
 زدیم

به  منو راچ خودت شیپ یبرینم منو چرا کارکنمیچ تو بدون من یچرارفت محبو
 چمیتوه بدون یدونستیم توکه یگذاشت غم همه نیباا

 

 .ستین یکارشدن چیتوه بدون کشمینم گهید ارمیم کم دارم محبوبه

 داد فشارم توبللش دمیکش دیتامنود کرد سرشوبلند بابا روشونه دستموگذاشتم
 . خودش به
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 وقت چیه یمامانت یتوکپ یدوبارم تومحبوبه دارم دوست یلیخ ییبابا سیاتر–
 .بابا قشنگ مامانتوداره ارامش چشات یدیم مامانتو یبو نذار تنهام

نددق لت توهمون قهیچ بارو دسرررت من که میبود حا مان دمیکشرر با ما  از
 تمباباگف به بازکردم خودمو درسررمت نیماشرر سررمت میرفت میکرد یخداحافظ

 .کنمیم یرانندگ من کنارراننده یروصندل نهیبش

ستم ش شت ن شتبورد فرمون پ شتم قلب قرص ازتودا  که دکه ازهمون باباروبردا
سته بابا گرفتم یمعدن اب شهیش هی گرفتم گالب شوب شا سرش چ شتهبودو  وگذا

صندل شو دادم تکونش اروم یبودرو شا شوبازک دید روکه قرص بازکرد چ  رددهن
 رکول خوونه سمت کردم حرکت بعدم دادم ازروش ابم تودهنش گذاشتم قرص

 .ادیجاب حالش کمیبابا سمت زدم کردم روشن

ساعتی بودم تهران داغون شهیهم کیتوتراف شته یک  شده کیتار گهیبودهواد گذ
 .قرصش بعدخوردن بردبود خوابش باباچشاشوبازکرد بود

 م؟؟؟ییکجا دخترم–

 .تاولنجک مونده گهید دوتاچهارراه بابا میکینزد-

 ارمآرتاکن بوداگه موقع به قرصررت بود داغون یلیخ حالم دخترقشررنگم یمرسرر–
 ومحبوبهت گمیم نیهم واسه تیوضع نیتوا کارکنهیدچیبا دونستینم بوداصال

 .بابا نفس یدوبارم

 :وگفتم بابازدم به لبخندقشنگ هی

 .بشم فداتون دیمیزندگ لیشماتنهادل ییبابا بشم قربوونتون-
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ش خوونه میدیورس ردکردم رو دوتاچهارراه عیسر منم بازشد کیتراف  ردمب نیما
 .ودب ا یتوح نشیبودماش اومده ارتا کردم پارکش خودم نیکنارماش ا یتوح

بارفت با نه میبا فت هی توخو نه کفش ج تی بود جلودرسرررالن دخترو خداار  اا
 .هنش دعواشون خرابه باباحالش یواا قسم بخدا شهینم ادم نیا شده چقدشجاع

 :وگفت کفشاافتاد به باباچشش

 ه؟یک یناکفشایا-

 .ستین که ارتا مال گهید س دخترونه مشخصه ییبابا منه یها کفش–

 که؟ یپوشینم نقدپاشنهیا توکفش-

 .باباجونم دار توکارپاشنه زدم دأیجد–

 . اتاقم رقتم من دخترم باشه-

 .تو دمیپر درزدن بدون ارتا اتاق رسوندم خودمو بدوبدو تابابارفت

 ل*خ*ت** باالش تنه مین ارتام ارتابود کنار شورت نیباسوت دختره برسرم خاک
 .بود

 :گفتم عیسر ارتا یصدا ازبلندشدن قبل چشانوبستم

 وبسرراتت نیاای داغوونه افتضررا  امشررب باباحالش ازت کنمیم ارتاخواااهش-
 قطف مامان توروخاک س خونه یکس دهینفهم تااالن ادیدرن اصداتونی کن جمع

 .یاوک دیخواب رفت یرزبونیز قوص قلبشو قرص بزور بابا کن بحرفم شبو هی

 هک نمیا محرمم داداشررتم منکه یچراچشرراتوبسررت حاال باشرره سیاتر دمیفهم–
 .بابابفهمه ینذاشت که ممنونم ادیدرنم صدام باشه دختره

  بخاطرتو2.ها صررحنه نیا دنیازد خورهیم بهم حالم چون بسررتم چشررامو1-
 ریبخ شب گفتم بابا بخاطرحال نگفتم
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 .لباسامودرآوردم کردم درشوقفل شهیهم مثل تواتاقم رفتم

 انو تنهاحموم اما روداشت تووان نشستن س*و*ه دلم حمام برم گرفتم میتصم 
 .بود سالن سمت اون بابابودکه مامان یقبل اتاق دارخونه

 .ادین یکس وقت هی کردم دروقفل بابا مامان اتاق سمت رفتم موبرداشتم حوله 

 چقدحال شیآخ تووان دمیخواب توش ختمیر شررامپوخوشرربوم کردم پرآب وان
 .ها دهیم

 بلند فتگریم خوابم داشت کم کم نشستم تووان یساعت مین هی چشماموبستم
 .رونیب اومدم ازاتاق دمیپوش مو حوله گرفتم دوش شدم

مت رفتم آروم آروم تاقم سرر خل بازکردم درشررو واشیو ا فل دروازدا  کردم ق
 .دمیوخواب

 .دمیرپتووخوابیز دمیوپر دمیپوش لباس

 

 .شدمداریب شده بودوگرم گرفته اتاقمو کل بودآفتاب ازروز موقع چه دونمینم

  بلندشدم عیسر یوااا دمیچقدخواب من ییییه12:10 کردم ساعتونگاه

 

ست ستم د ش صورتمو س لباس و شاد یصورت یخر ش شبید که یگ  دمویپو
 یموها عاشررق زدم شررونه موهامم دمیپوشرر یآب شررلوار شرررت یت هیو درآوردم

 .بودم م*ل*خ*ت* ییخرما

  بابا اتاق سمت رفتم نبود نکهیا خب آرتابازبود دراتاق ازاتاق رونیب رفتم
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 با پرتلال بآ وانیل هی آشپزخونه رفتم کارخونه رفتن ییدوتا احتماال نبود باباهم
 .خوردن کردم شروع برداشتم رگردویپن نون

 .شدمیدمیشه داشتم بودا چقدگشنم شیآخ

 کنم؟؟ درست تونمیم یعنیکارکنم؟؟یحاالناهارچ

 .کنم درست یماکاران گرفتم میتصم برداشتم مامانو یآشپز کتاب

 .اب توقابلمه ختمشونیر بعدش کردم هیگر م یکل کردم ازروخردیپ

  شه؟؟؟یپزم آب شهینم سرخ که تواب شود سرخ نجانوشتهیا ااا

 روغنم ماهتابه تو ختمشررونیر دراومدن ازتواب ردکردم یازتوصررراف ازهارویپ
 .کردم روشن رشویز ختمیر

 ودب نوشررته که ییجا به دمیتارسرر دادم انجام بودرو نوشررته توکتاب که یهرچ
 .دیکن ودم مخلوت رابامواد شده ابکش یها یماکاران

 کارکنم؟؟یدچیبا یعنی؟؟یچ یعنی دم

 . بپرسم سوگل مامان ازخاله بزنم بهتربودزنگ

 :داد جواب خودخاله خاله خونه زدم زنگ وبرداشتم تلفن

 د؟ییبفرما سالم-

 سم؟یآتر دیخوب جوون خاله سالم–

 

 جان؟ سیاتر یخوب-

 .ازتون داشتم سوال جون خاله ممنونم–

 بگو؟ جانم-
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سه خاله– ست یماکارون خوامیبارم نیاول وا شپز توکتاب کنم در شت یآ  دم هنو
 ؟؟ خاله کارکنمیچ دیبا یعنی دیکن

 :گفت باخنده خاله

شم قربون یاله اخه- ش توب شپزبا  روغن ور یخال قابلمه ته جون خاله نیبب یا
 ینماکارا روشررم تهش نیبچ کن ورقه ورقه کن پوسررت م ینیزم بیسرر هی زیبر

 نیا به اعتکسیتا بمونه بذار کن کم رگازمیز ببند درشم زیبر موادشم زیبر هاتو
 .کردن دم گنیم

 .خندهیم بهم یدهاکلینگ سوگل توروخدابه جون خاله ممنونم–

 .کنه درست ستیبلدن مرغ تخم هی خودش چرابخنده-

 .یمرس گرفتم هیروح یکل خاله ممنونم–

 .برسون سالم وبابات آرتا به جون خاله کنمیم خواهش-

 .نطوریهم شماهم خاله چشم–

 .دادم روانجام گفت خاله که یکارا تک تک وبادقت کردم قطع تلفن

 

 نییپا رو ماهواره یکاناال شررره آماده تاغذام ونیجلوتلوز توسرررالن رفتم بعدم 
 .دمیند کننده سرگرم یچ هی کانال300خداروشکرتو باالکردم

 

شت لمیف یآ شبکه رانیا روآنتن زدم شون پدرساالر لمیف دا  جونم یا دادیم رون
 .نیا ریبخ ادشی

 پس؟؟ هیچ نیهم نداره یچیه رانیا انتن گنیم یبعده 
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 هی شد مومت که گذشت یساعت مین شدم لمیف دنید مشلول یقشنگ نیا به لمیف 
 . کرد پخش غیتبل قهیچنددق

 

شت قرمز خط لمیف دوباره بعدش  خاطرات دیتجد شده کال امروز ولیا روگذا
 .داشتم دوست لمشویف چقد قرمز خط ریبخ ادشی

 خرمآ میدعواکرد یکل بود یکی آرتا فوتبال با پخشررش سررراعت بار هی ادمهی 
 .آرتا فوتبال زدم بعدم دمید نصفشو نگذشتم ازحقم

 .شدم سرگرم نیباا یا قهیدق40  هی

 .رو رقابلمهیز کنم بعدخاموشش کساعتی گفت خاله ییییه

 آشپزخونه سمت رفتم بدو بدو

 

 مش مزه خداکنه بود خوب که ش افهیق برداشتم درشو کردم خاموش رغذاررویز
 .باشه خوب

شتم ازیوپ ارگوجهیخ ست بردا  یدرورود یصدا که دمیچ زویم کردم ساالددر
 :اومد آرتاصداش قهیبعدچنددق اومد

 مگه؟ میگرفت دیکارگرجد ادیم یبوغذاخونگ به به-

  جاخورد دیمنود اومدتواشپزخونه

 س؟یآتر یکرد توغذادرست-

 داره؟؟ یاشکال بله سالم–

 .امیم کنمیم عوض لباس االن خووبه میلیخ نه-

 کوبابا؟–
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 .امروز یگلکار واسه اومده ا یتوح زنهیم حرف میرح بامش داره-

 .انیب زومنتظرشدمیسرم روگذاشتم نوشابه

 اومدتو ارتا اول

 .دخترک یکرد چه نمیبب بکش خب-

 ادیباباب صبرکن–

 ادتوبکشیم-

  ادیباباب اول نچ–

شپزخونه باباوارد شودرآورد شد ا شت کت صندل گذا شپزخ یسر شوتوا ستا  ونهد
  زیرمیز ونشست شست

 .دمیغذاموکش یباخوشحال منم

  کرده چه دخترم به به-بابا

  ییبابا یمرس–

 بودکه کم نمکش کمیبود شرررده خووب طعمشررم شرررد تموم میروخورد غذا
 .گهید بود یمیرژ نداشت اشکال

 رفتمیم دیبا6 بود3ساعت تاحاضرشم اتاقم رفتم شور توظرف دمیهاروچ ظرف
 .مطب

 .کمدم سمت رفتم کردم یمختصر شیآرا ته هیو نهیجلوآ نشستم

  بپوشم یحاالچ اووم



 105 آتریسا

سته شک شلواررا شتم مو یم شک شال هی ینیدارچ بامانتو بردا  ردمک سرم م یم
عت برداشررتم ممینیدارچ چرم کفش فیک  خب یول زودبودبرم بود4سرررا

 .نبود یا چاره گهید حاضربودم

 

 :آرتااومد یصدا که یدرورود سمت رفتم برداشتم نمویماش چیسوئ

 ؟یکرد کاله شال کجا-

 ؟یریکجام پرسمیازتوم من مگه–

 ترتوام بزرگ داداش من-

 :وگفتم باال انداختم تعجب نشونه ابروموبه یتا هی

عال کنم یادآوری الزمه نکنه کنم گوش بحرفت دیبا من تاحاال یازک–  یجناب
 .یشد تمام یمرد واسم حرفات کاراتو خودتو که کسالی

   ایح رفتم دمیکفشاموپوش آرتا نیوغمگ متعجب چشمان درمقابل بعدم

 :راهشوگذاشتم سربه اهنگ یمیابراه ثمیم روزدم پخش کردم روروشن نیماش

 

 یتودوراه درست راه دنید مثل عشق

 یماه هامثل یکیتوتار توکه مثل عشق

 اشک یشور مثل عشق

 یهرازگاه قشنگه که رولب         

  همونینم شبه مهین ییایرو مثل عشق جونه مثل  عسل باطعم زهر مثل عشق

 مهربونه یتوقلبا فقط که عشقه مثل عشق

  راهوشدنم سربه لیدل آدم هی یچشا مثل باغم من دردل مثل عشق
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  منه نجات راه مثل هستم مواظبت یگیم یعنی م خسته رتوازهمهیغ یعنی عشق

شق سان تامطب دادیم یخوب حس بهم بودم آهنگ نیا عااا  زدمش چندبار سا
 .خوندم باهاش رلبیوز روتکرار

 

 یاصل ونابیتوخ دیچیپ وحشتناک نیماش که هوی که بودم ساسان مطب کینزد 
 .من یقاجلویدق

  یکنار نیماش به خورد که بهم نزنه که راست طرف دمینوکشیماش عیسر 

شون سرموچرخوندم ان وانهید مردم یوا ش سمت  هی بود اومده سرعت که نیما
 گازبدم اومدم موند سالم من نیماش شیاخ خخخخ207 هی دبهیکوب ابودیپرش
 .گرفت اجلومویپرش همون رانتده که برم

 زدمشد پرت حواسم راست سمت یدیبدکش نتویماش یزرنگ کجا خانوم یه-
گه یبر یخوایحاالم تیبلل به مادخترا به یک فهممینم من بذارم عمراا  شرر

 تصررادف ثباع ابونیدتوخیبزن دیبردار باباجونتونو ینایماشرر که دهیم نامهیگواه
 .دیش مردم

 

 ستادمیاو ش نهیس به نهیس برداشتم نکمویع االن زرزد یچ نیا شدم ادهیپ عیسر
 کردنیم نگاه داشتن مردمم همه

 

 یدیچیپ االغ مثل ام حالو من یفکرکرد یباقال گذشررته خوش بهت یلیخ-
 درازه؟؟ زبونتم یاصل ابونیتوخ
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 نتیسرپرماشر اگه یدونیم شردم بدهکارم کردم نموکنترلیماشر داشرتم عرضره
 بهم یک نداره یربط توام به که یبود چارهیب شرردیم یچ عروسررکم به گرفتیم

 .ادیبذاربادب ستاکناریوا بکش پتویز پس داده نامهیگواه

  نوکرم خخخ کردن قیتشو نامنویا یعنی زدن وسوت دست هوواسمی همه

 .تیرانندگ بااون ییتو مقصر پولدار یقرط دهنتوببندجوجه–

 اشکال ادیافسرم االن هم کرد ثبت اون هم نیروبب نیدورب سرتوبلندکن باشه-
 .اصال نداره

 جوجه؟؟ یترسونیمنوازافسرم–

 اومد تیجمع صداازوسط هیهوی

ته هفت جوجه- چه جدوآباد ماعت زن به زورت کهیمرت یخودت میقرط ب  ج
 .دهیرس

 .میداداش ولیا آرتاس نکهیا اوه

  اصالتوسننه یگیم یتوچ-

 ه؟؟یحرف کارشم همه من_

  توصورتش خوابوند مشت هی روگرفت پسره قهی بعدم

عه نوزدمیا_ عد تادف بال ینگرد یمقصررر یوقت یریادبگی یب  فیضررع هی دن
 .هستن ترازتوام گنده شهیهم چون ترخودت

سره قدبلندش شیورزش کلیه آرتابااون ش بوددرکنارش موش پ شوک سمتیرا  د
 :سمتم برگشت ارتا نشیماش

 .یدیفهم نشو دهن به دهن ها الت نیباا م گهید نتیتوماش نیبش سیاتر-
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ستم ش سر ن شم گفتم عیو سان مطب سمت گازدادم بعدم حتما چ  یوااا سا
 خداجوون

 

ست دعواکرد آرتابخاطرمن صالباورم کرد توجه بهم میقد مثل در  نیا شهینم ا
 بود؟؟ شده یرتیغ که آرتابود

 خواستیم معمول طبق ش یمنش ساسان مطب دمیرس روابرابودم یازخوشحال
 .داخل رفتم روبازکردم دراتاق وخودم ندادم محلش که چونهیبپ

ساعتیبعد شتم ک سه زویچ همه خونه برگ سان وا  اهامب یلیخ کردم فیتعر سا
 هی آرتا هوب شررترفکرکنمیب خواسررت ازم مونهیپشرر آرتا که مطمئنه گفت زد حرف

صت شمش بتونم دوارمیام بدم گهید فر صت بهش بتونم اگه ببخ  بدم وبارهد فر
 .شهیم اروم خودمم دل

 

 مشآرا خودت دل شیببخشرر اگه کنهیم یبد بهت یکسرر یوقت گفت سرراسرران
 هگرانید دنیوبخش خشم هیتخل آرامش داشتن یازراها یکی گفت رهیگیم

 .گفته بهش تهران یروانشناس دیاسات نیازبهتر یکی یشیدرو نواستادیا گفتیم

 وفقط کنمیفکرنم یلعنت اونشررب به گهید فقط آرتاروببخشررم کنمیم یسررع منم
 .کنم مرور رو خوب خاطرات خوامیم

 :بعد چندروز

 بود یصبع یلیآرتاخ امشب واسه بودن بودقرارگذاشته زده بابازنگ به آراد روزید
 شد ساکت دینرس جهینت کردبه دعواوسرصداشم نیاخر
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  بود مونیقرارخواستگار شب

 

 بازبود دراتاقش نسررترن خونه میبر دکهیپوشرریم لباس داشررت یآرتاپکروعصررب
 نشست ارویزدتود مشت هی کمد رو کرد پرتش یعصب آخرم ربودیدرگ باکرواتش

 .تودستاش سرشوگرفت روتخت

  دراتاقش سمت رفتم

 تو؟؟ امیب شهیآرتام-

 ایب–

ست یچیه یبد توخودتوحرص باش آرتاآروم- سمت یپا بذارش شهینم در  ق
بد که نسررترنم وسرررنوشرررت باتخق سرررتین یدختر بل کرداون قیبا عاق  واق

باه  دخوبیازد یشرر تامطمن یقانون پزشرررک شیببر یتونیم نبوده چکسیتو
 .اونو هم یکنیم تیخودتواذ هم ینجوریا کن نگاه بهش

چه هیبا تونسرررتیواالنم بده ازدواج به تن مجبوربوده دختره هی اونم  ب
 .جلوآشناها سرشوبلندکنه

 هی اصررال من کشررمیم یچ دارم یبدون یسررتین من یتوجا نگو یچیه سیآتر–
صدم سترن در ستش ن ستمیم من کنم ازدواج باهاش یچطور ندارم رودو  خوا
سرم س هم شه یک سش قلبم که با ستمیم بتپه وا سم خوا ست وا شه ینافتین د  با

 گذاشررته ارمیخودشررودراخت شررده من عاشررق چون که یدختر نه باشرره خاص
 .تونمینم من سیآتر
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قل کرد شرررهینم شیکار خب یول فهممیحالتوم- گه باش آروم االن الا  ا
 یخودیب نکن خودتوداغون دیبش جدا یتوافق شینخواست بچه ااومدنیبعدازبدن

 .یکرد اشتباه یمقصربود کن قبول

 رصتف هی بهم ینتونست که روز اون شدم مهم اصالچراواست سایآتر کن بس_
 .میببخش یتونینم ینگفت ؟؟؟مگهیکن آرومم یاومد چرا االن یبد گهید

 .زویچ همه کنم تافراموش کن کمکم توام یداداش ببخشمت کنمیم یسع دارم-

 توبللش دیزدومنوکش نازبهم لبخند هی

 ونهخ ومدمیم بادوسررتام که ییبخاطرشرربا زیچ بخاطرهمه سیآتر منووببخش–
سه ببخش منو نداختمیخطرم توروبه تیامن  زدم بهت سال هی نیا که یحرفا وا
 یجدانو ازعذاب سمتت امیب نتونستم ازخجالتم من یلعنت اونشب بعد سیآتر
 نیزتریآرتاعز گفتمیم یالیخیب زدمیم زدمنمیم موج توچشررات نفرت داشررتم که

 جبران یکرد روتحمل یسررخت یروزا که منوببخش. یداد ازدسرررت تو کس
 شروفرامو اتفاق اون خوامیم ازت فیکث آشلال منه کنمیم روجبران همه کنمیم

 .یکن

س صدا ش نهیسرمورو شمیز میقد مثل قلبش تپش یبود  شد رومآ بودقلبم رگو
 نیهم فقط بودم دلشکسته دلخوربودم فقط ازآرتامتنفرنبودم

 

 ودب مشررخص تنگش راهنیرپیازز سررتبرشرروکه نهیوسرر دادم تکون لباموآروم
 :وگفتم توچشاش زدم وزل سرموبلندکردم دمی*ب*و*س*

 .ازت گرفته دلم شکسته دلم آرتافقط ستمیمتنفرن ازت-
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 موش ارمیم درش یازگرفتگ هم ذارمیم هاشوسرجاش شکسته کهیت هم خودم–
 .من موشک

 واست؟؟ ببندم آرتاکرواتتو-

  پرنسس لیم باکمال–

 ستمنش گردنش دور تابندازم کرد خم هاسرشو جنتلمن مثل وآرتام اوردم کرواتو
شو روپاهاش سش وکروات ستم وا شنگ هیبا مدت توتمام ب  بودتو زده زل لبخندق

 :وگفت خودش فشاربه محکم منو شد تموم کارم یوقت چشام

 گذاشررتم تنهات سررخت یها تولحظه من سررمیآتر یآج دارم دوسررتت یلیخ–
 .مریبگ آرامش تونمیحاالم ازت ممنونم کنارم یاومد سختم یها تولحظه اماتو

 اتاقم سررمت رفتم منم دسررتاشررو ازادکردازحصررار منو دی*ب*و*س* گونمو
 .میبر که تاحاضرشم

 مدرکمدموبازکرد باشررم امشررب مجلس تک تا گشررتمیم کیشرر لباس هی دنبال
فت م ییطال دیمانتوسررف  شررردمیم جلف یادیز نه اووممم چشررمموگر

 وشت کمیبار واقعاکمر بود تنم پیک العاده فوق که برداشررتم یمانتوزرشررک
 ییطال کیرباریزنج هی دمیپوش ییباشلوارطال ییطال شال هی کردیم ییخودنما

 فمیظر دستبند هی کردم پام مم ییطال یسانت5پاشنه یها کفش دورمانتوم بستم
 یلیخ ییطال هیسررا خط هی وکمرنگ کیشرر یلیخ شیآرا هیبا دوردسررتم بسررتم
 برداشررتم مارکمم ادکلن شررردم یعال اوووه زدم چشرررام پشرررت م یکمرنگ

 .بودم شده یعاال رونیب ورفتم زدم کمی بود دهیخر واسم باباازفرانسه
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 آرتا بود هدیپوشرر یکرم راهنیباپ یا شررلوارقهوه کت هیبابا حاضررربود آرتاوبابام
 یا شلوارسرمه دیسف راهنیپ یا سرمه کیبار کروات تنگ یا سرمه تک کت
 .واقعا نازبود پشیت بود دهیپوش

 م؟؟یبر پیپدروپسرخوشت-

  میبر پیخوشت خانوم بله–بابا

 .پور انیآر دمادمازلییبفرما–ارتا

 .باباوآرتاجلو نشستم عقب من میبابارفت نیباماش

 :آرتاگفت به داشت نگه یفروش باباجلوگل

 .ردنک حساب پولشم میریروبگ پور انیفرهادار یاقا سفارش بروبگواومدم-

 .پدر چشم–

 رگشررتنازب یلیخ یرنگ یرزها پراز بزرگ یلیخ سرربدگل هیبا بعدش آرتارفت
 یناز یرنگ بیترک یلیخ یوااا اهیسرر رز چندتا یحت داشررت رزتوش رنگ همه
 .بخله واسم ینحوریهم گل خواستگارمنم ایخدا بود

 

 .نسترن خونه دم میدیرس

 آرتا افتادبه چشمم رودستم انداختم فمویک کردم مرتب هامو لباس

 دلبخن هی کردم مرتب شررو قهی سررمتش رفتم شرررده نامرتب کتش قهی دمید
 .زدم بهش آرامشبخشم

 .فشرد دستش دستموتو زد لبخند هی دوخت بهم چشاشو اونم

 .زد رو درشون بابازنگ
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 .کردم آرتاروحس بدن یناگهان شدن گرم

 .بودباال زده گردنش رگ کردیم جمع یدستشوه

 :گفتم کنارگوشش دورکمرش دستموانداختم

 ازخودت رو ونفرت یبد کن یسررع هافکرکن یخوب به باش آروم یداداشرر-
 .یدورکن

سالن شون وارد  گرم یلیخ مامانش بودن ستادهیدرا دم آرادومامانش میشد خون
 .داخل کردن وتعارفمون کرد یپرس احوال باهام

 .کردم نگاه اطرافو چرخوندم چشم نشستم شون ییرایپذ یها رومبل

 وابخ اتاق احتماال باال رفتیم که داشررت یچوب پله ییرایپذ سررالن ییانتها
 هی که بود سررالن سررمت اون ونمیباتلوز گهید مبل دسررت هی باالبود هاشررون

کوار  .نجایازا بود کرده جداش بزرگ ومیآ

 .بود سالن سمت نیا یا رهیجز مدل شونم آشپزخونه

  داشتن یکیش خونه

  زدن کردحرف پدرشروع

 .همسرتون واسه کنمیم عرض تیتسل یاحمد خانوم-

  پور انیآر یآقا ممنونم–

سب وقت دونمیم- ش دیبا خب یول یاحمد خانوم ستین یمنا  میبفکرجوونابا
 .گهید

 ماهم هاخبرنداره انیازجر مامانش بود گفته بود زده زنگ اومدنمون آرادقبل)
 (مینگ یزیچ
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 باعقدشررون منم ندارن یحرف جوونااگه پور انیآر یاقا درسرررت حرفتون بله–
 .باشه بعدسالگردهمسرم دیبا مجلسشون یول ندارم یمشکل

 دوننیم صال  برادرشون اگه البته ادیب هم دخترتون که بهتره-

 

 .دیاریاخت شماصاحب پور انیآر یآقا دیارداریاخت-آراد

 .....خانوم اکرم

 آقا؟ بله-

 .صدابزن خانومو نسترن–

 .آقا چشم-

 

 .نییهااومدپا ازپله بعدازچندلحظه نسترن

 .گرفت نفسم دختربودم منکه یبودحسااب کرده خوشگل

شمم شم ییبایز کردیم نگاه نسترن به تفاوت یب آرتا افتادبه چ  ریگ رونفسیگ چ
 .نکرد جادیدرآرتاا یرییتل اصال نسترن

 رفتارمن به وحواسش کردیم نگاه منو یرچشمیز داشت آراد اومدسمت حواسم
 .بود

 بااونبود کرده پیخوشررت دبودیپوشرر تنگ دیسررف راهنیباپ یدود شررلوار کت
 .کلشیه

 .تماشگربود فقط آرتا ببن نیدرا زدن حرف کمی باباوآراد

 :گفت نسترن مامان نکهیتااا
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 باهم شررهگو هی نابرنیا انتظارن چشررم جوونامون رونیب دییایکارب بهترازبحث-
 .هاشونوبزنن حرف

 .دمید آرتارو یگلو بیس جاشدن جابه وضو  به

 .روآراد چشمش هی آرتابود رو چشمش هی بلندشد باترس نسترن

 .باشه وآروم نترسه که گفت بهش باچشاش کرد نگاه بهش نانیآرادبااطم

 (خخخخخخ شدم خونم چشم)

 .سرش پشت ارتام ا یح سمت رفت نسترن

 لمیاتوموب کردم مو کله دمید اضافه وجودمو منم کردنیم صحبت باهم باباوآراد

 

 .میباگوش کردن یباز کردم شروع

 (**آرتا**)

شت سرم صابم دیترکیم دا ستیم دلم فقط بود داغون اع  یضاف نیزودترا خوا
 .شه تموم مسخره

 باهم چشوب خودشو خواستیم دلم میبزن مثالحرف که ا یتوح میرفت بانسترن
 .نابودکنم

سط قیتوآالچ شونیح و ست اط ش سترن مین  بود زمال کردیم نگاه بهم باترس ن
 .شدیم سوارم بعدا واال واسش بکشم هامو ونشون خط االن نیهم

 کنم؟ شروع امنی یکنیم توشروع نسترن

 .دیکن شماشروع نه-
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 نجامیا فقط نه شدم عاشقت شبه هیای شده نرم دلم یعنی نجامیا االن فکرنکن_
خاطرحرف خاطر پدرم ب عداز پس آبروم ب  توقع یدونیم حدخودتو ازدواج ب

 .رفتارکنم شوهرا هیبق مثل باهات باش نداشته

 یبزن حرف یندار حق خونه امیرمیشباد من1

 .یبش مزاحممون خوامینم امیب دخترام بادوست ممکنه2

سه یزیهرچ چون خوابمینم شباکنارت3 ست ارزش بار هی فقط من وا  دنوکر ت
 شتریب نه داره

 واال یبد طالق درخواست خودت نفعته به بعدش مونمیم باهات بچه تاتولد4
 .ینیبیبدم

 

 حاالتوبگو؟ ندارم یحرف گهید من

 :وگفت زد زل بهم پراشک یوچشا باترس

ستمینم من آرتامن- شه ینجوریا خوا  متدید که نیرام یتومهمون من باورکن ب
 به رو بچه نیوجودا من سرمتت اومدم م عالقه یازرو فقط من شردم عاشرقت

 کن درک منم یول داشرررت یونخواه یندار دوسررتم دونمیم رمیگیم کین فال
 .انیباباکنارنم یب بچه هیامابا فکرت وروشن یامروز م خانواده درسته

 .ندون خودت منودشمن کنمیم خواهش مجبوربودم آرتامن

  ورفت بلندشد حرفاش شدن بعدازتموم

 برم تخواسیم دلم فقط ربودیدرگ ذهنم دمیفهمیحالمونم اصال بودم واقعاکالفه
 .گاربکشمیوس جاتنهاباشم هی
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 .خونشون داخل سمت رفتم توموهامو دمیکش دست

 واومدکنارم کنارش دمیتارسرر کردیم ونگام بود سررتادهیا جلودرسررالن نسررترن
 تو میبر که کرد قفل تودستم دستشو

 

شم ازش یلیخ شقا یخوادادعایمثالم ارهیدرم هارم یباز لوس نیا ادیم خو  عا
 .ارهیرودرب

 ه؟؟یمخمل گوشام نکه آخه یتوعاشقم که باورکردم منم هه

صنوع هی شمش نسترن مامان نفر نیاول داخل میورفت زدم یلبخندم  ما ادبهافت چ
 .دمید توچشاش یشاد برق توهم دستامون دنیباد

 .زدنیم دست واسمون سایباباوآرادوآتر

 .کارش یپ رفت میدامادشد یالک یالک

 

 (**سایآتر**)

 .آخرهفته واسه گذاشتن قرارعقدو

 .کمتر دمیشا گهید کماهی مجلسشونم

 .نداشت یبودواعتراض شده آرتاچطورساکت تعجبم

 وپشررت سررکه1360باباگفت که هیمهر دنیبر حرفاوقرارها یسررر هی بعداززدن
 وحلقه اهشگیآزما برن نسترن دنبال ادیفرداب قرارشدآرتا شمال یالیو شم قباله
 .دنیخر

 . اتاقم رفتم میمستق منکه خونه میبرگشت
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 جهینت هب امابازم آخرشوبکنه تالش خواستیآرتام یانگار ومدیباباوآرتام یصدا
 .دینرس یا

 .بخوابم دادم  یترج هاشونونداشتم کل کل حوصله

 برد دخوابمینکش یوطول چشاموبستم

 

 وپاسرراژ ها توملازه باسرروگل همش که یا هفته هی گذشررت عیسررر م هفته هی
 .دمیخر لباس هی تا کشتم خودمو بودم لباس هادنبال

  تور دامن کوتاه یصورت راهنیپ هی

 .جا هی میبر ونسترن باسوگل قرارشد شگاهمیارا

 خونه ا یوحت بپوشه یرنگ لباس هی بره شگاهیارا نسترن عقدشون موقع قراربود 
 .بود اخرماه که شونیتاعروس مراسم مابود

 نداشررت جرات دیترسرریازبابام هم بود خورد اعصررابش هم بود کالفه آرتاهم
 روازش هکارخون رو نسررترن بکنه تیاذ نیتر کیکوچ بود باباگفته بزنه حرف

 .رهیگیم

 الیخیب داماد اق هنوز بود خواب ارتا دارشرردمیب صررب  دیرسرر مجلسررم روز
 .خخخخ

شپزخونه رفتم شم خوردم صبحونه شکالت نون یکمی آ  اکس ازتواتاقم بعد
 .شگاهیارا رفتمیم دیبا برداشتم هامو لباس

 :سوگل زدم زنگ شدم نمیسوارماش

 .دنبالت امیم دارم یحاضر یسوگ سالم-
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 ایب درم دم اره–

 .یبا یاوک-

 .لسوگ دنبال رفتم راحت الیباخ منم ارشیم اراد گفت زدم زنگ نسترنم به

 .دمزیم یعروس بوق روبوق گذاشتم دستمو نشد یخبر زدم بوق خونشون دم

  بوق بوق بوق بوق

 :دادزد رونیکردب سرشو ساسان بازشد هودرخونشونی

  یسرصبح چته یروان ضیمر-

 .حخخخخخ یخوب یساس سالم–

  یستین کنم ول روبوق یگذاشت دستتو چرا خل دختره ییتو سیاتر اااا-

 .ظهرشد لنگ ادیب صداکن تویروان چل خل خواهر اون دارم دوست–

 .واال نوکرتم من مگه چه من به-

 .رونیب زنیهابر هیتاهمسا زنمیم بوق منم نکن صداش–

 .باش آروم میآبرودار ماتومحل کنمیم صداش االن خب لهیخ یروان دختره-

 .رو یروان منه کن خوبم دکتره توکه مملکت روانشناس یآقا–

 .یردکرد گهید یستین شدن خوب قابل ادیبرنم یکار ازدستم-

 نزن حرف نقدیا کن صداش کرده رد که ته عمه اون–

 

  بهش زنمیم زنگ االن بابا باشه-

 .اومد فنیا ازپشت صداش سوگل فنیروا دستشوگذاشت بعدم

 :صداشوبلندکردوگفت وونهید ساسان
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سره نیا نمیبب در ادمیب سوگل- سردار گه؟؟تودوسیم یچ پ  رندارمخب ومن یپ
 .بکشمت وومدمیتان در ادمیب

 .خووبه حالت یگیم یچ داداش–

سا- ض شگاهیارا ببرمت اتاخودمیب بردار لتویو  دختره دزوو ازت خوامیم حمیتو
 .ایح یب

 .نکردم یبخداکار دادنزن اومدم داداش چشم–

 دیرود وسرراسرران من ازخنده قرمزشررده چهره یوقت در بدوبدواومددم سرروگل
 .سرساسان دبهیپر سرکاره دیفهم

 تشلوار یداماد شب یاله بره کنه ولت زنت یاله ساسان ینیرنبیخ یاله یا-
 .شه پاره

شده یزیچ سییه یخواهر باش آروم– سره که ن  برو توام حاال رفت زدمش رو پ
 .نشه رتید

 .نمیتوماش نشست واومد توکمرساسان زد فشیباک سوگل

 .شگاهیآرا سمت وگازدادم نگرفتم کارش کاربه هیعصب دمید منم

 .دتوکوچهیچیپ آرادم نیماش دمیرس یوقت

 .کردیم نگام یغرورخاص هیبا فرمون ازپشت میشد هم شاخ به شاخ

 .شدم ادهیپ سوگل کتاروبا هی کردم پارک ندادم محلش منم

 

 .ما واومدسمت شد ادهیپ نیازماش نسترنم

 .ورفت زدوگازشوگرفت بوق تک هی آزادم
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 .شد ازمازودترتموم کارنسترن میبود شگاهیتاعصرتوارا

شو بود شده ماه یوا شته ابروها شک میمال شیارا بودن بردا شت ییطال یم  پ
 .بود چشاشونازکرده

 ده؟یم نشون یالعمل عکس آرتاچه یعنی

 کنه؟؟یم اد؟اصالنگاشیم خوشش

 .کردیم نگاه بهم باترس نسترن داماداومده گفتن قهیبعدازچنددق

 گرفتم دستاشو سمتشو رفتم

 .نداره تیکار گهید که آرتا یخینقدیچراا آروم نسترن باش آروم-

 .ترسمیم م ندهیازآ سیاتر ترسمینم ازآرتا–

 .توشکمم بچه نیا ندهیازآ درانتظارمه که یاززندگ

 کم آرتاکم مطمنم من یندار کم یچیه یتوازخوشررگل نسررترن باش آروم-
 .بکشه دست ازت نتونه مطمنم شهیم عاشقت

 بچه ااومدنیبعدازبدن که کرده شررر  واسررم اون سررایآتر خووشرره دلت یلیخ–
 .جداشم ازش

 .مونهینم کنارم ماهم9 نیتوهم گفت یحت

 رنکنفک زایچ نیا به فعال کنهیم ش چارهیب بابا خودشرره دسررت مگه بگه اون-
 .باش خوشحال ها عقدته روز امروز

 .یخواهرم مثل یگل یلیخ سایآتر یهست که ممنونم–

 

 .ودب دهیچیپ موهامو ففط بود مونده شمیارا هنوز من بود آرتا اومد فنیآ یصدا

 .کردم دربازش سمت رفتم
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حد بود کرده پیت آرتاخوش نگ که یدر هاشررو کل کردم ه  بود باالزده مو
 .بود غیت شیش صورتشم

 نگت کمرنگ یلیخ یآب راهنیپ هیبا بود دهیرپوشرریسرر یا سرررمه شررلوار کت هی
 .داداشم بود شده یچ جونم یا بود زده یا سرمه دیسف کروات هی وجذب

 .خودم پیخوشت یداداش سالم بللش دمیپر

 

 کرد بازکردوبللم دستاشو

 ؟؟یچطور داداش یلینگیف سالم-

 ؟؟یتوچطور شادوماد خوبم–

 .بخورم حرص من یه شادوماد یبازتوگفت-

 .امروز میبد کشته کنن غش دخترا یگینم یگرشدیچقدج دخویببش–

 گامن یکسرر گهید باباجونت گل دسررته نیباا زینر زبون نقدیا برووروجک-
 .کنهینم

 کارکردمگه؟یخداچ بابابنده ااااداداش–

 .ما توپاچه روکرد نسترن چکارفقطیه-

 مگه؟؟ کارهیچ یخوب نیا دختربه–

 .ادیب کن بروصداش بسه خب لیخ-

 قربان چشم–

 مریبم یاله جلودر اوردمش بپوشرره حجابشررو نسررترن کردم کمک داخل رفتم
 .نداشت بردارم لمیف یحت نسترن واسه
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 .نشست رفت زد دور بعدم بازکرد نویدرماش تفاوت یب یلیخ آرتا

 .ونشست داد قورت بلضشو نسترن

 .کنه تاآمادم داخل برگشتم منم

 

  روسرم زد تاجم هی دورم ختیر فرکرد یکمی فقط مو ییخرما یموها

ش ساده یلیخ شیآرا هی صورتم م کیو صال زد رو  هی رژمم ادنبودیز شمیآرا ا
 .رنگ کم هیصورت

  بودم یراض که خودم بودم شده یعال

ضربودم سوگلم سته وباز جمع اونم یموها حا سش نازم شیآرا هی بود ب  هزد وا
 .بود واقعانازشده کشیش یا سرمه لباس تواون بود

  دیپوشیم رهیت شهیهم سوگل

 متس کردم حرکت نمیماش سمت میرفت میحاضرشد میکرد شگرحسابیباآرا
 .خونه

ش وحشتناک در یجلو میدیرس یوقت  شتنگ جاپارک دنبال حوصله بود نیپرما
شتم سه هاکه ازخدمه یکی به دادم رو چیسوئ ندا  رد دم ییآمدگو خوش باباوا

 .لداخ ارهیروب چیوسوئ کنه پارک واسم نویماش وخواستم انیبودب گفته

 .نبودن آرتاونسترن اما بودن الاومدهیشترفامیب

 ارهیب سرش ییبال برده نکنه یوا

 نکارویدایخر رفتن که هفته هی نیا یط خواسرررتیم اگه ها زدم توهم نه یول
 .عقدکه شب کردنهیم
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 میورفت میگرفت ادکلن دوش میدرآورد هامونو ولباس تواتاقم میرفت باسوگل عیسر
 .رونیب

ست به صندلیم بابا خوا سه یزو  هتوخون بود شده دهیچ ا یح یتو ها مهمان وا
 .عقدبود اتاق فقط م

 .خوردن وسوگل من باچشاشون لیفام یدخترا شدم که ا یواردح

 .دمینفهم لشویدل چراهنوز دونمینم بودم لج بامن یلیخ که بابام ییدختردا

 اهشررگیآرا کدوم ینکرد یرییتل اصررال سررراجانیآتر زدوگفت پوزخندبهم هی
 ؟؟یرفت

 همم واسررم گرانید نظر شررده یعال که بنظرخودم رورفتم سررالن نیبهتر گلم-
 .اصال ستین

 .ودب قشنگ وحشتناک پشیت بود شده یچ شرفیب یوااا دمید رو آراد دور از

 

 .بودها شده یچ جانم یا یمشک راهنیپ هیبا وچسب تنگ یدود شلوار کت

 .آرادبود به حواسشون لیفام یدخترا همه

 .بودن ومدهین هنوزم آرتاونسترن کردم باسوگل زدن حرف مشلول خودمو منم

 داد *ر*ق*ص*شررنهادیپ بهم من متعجب یچشررما ودرمقابل آراداومدسررمتم
 .دراومد شاخ روسرم

  یکن قبول دیبا گفتیم داشت باچشاش

 :وگفتم شدم وبلند کردم خودموکنترل

  دییبفرما بله-
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 .دیداد *ر*ق*ص* اجازه که ممنونم–

 .کنمیم خواهش-

 دنی*ر*ق*ص* نرم باهاش کردم شررروع کردنیم مارونگاه همه وسررط رفتم
 هاشررو شررونه تفاوت یب آرادم میبود هم یرو روبه فقط نخورد بهم دسررتامون

 .دی*ر*ق*ص*یوم دادیم تکون

 .رمیحالشوبگ خواستمیم سرم زدبه یطانیفکرش لحظه هیدر

 بازمو یموها دادمیم خودموتکون باناز یلیخ اومدن نازوعشرروه کردم شررروع
 .کردمیم اونور نوریا

 .شده بودکالفه مشخص زدیدودوم داشت کردم نگاه چشاش به

 شد تموم آهنگ که کردمیم یدلبر نطوریهم داشتم

 

 جلو کردم خم وسرمو کردم جور جمع خودمو عیسر اما خفن خوردم ضدحال
  سرجااولم وبرگشتم آراد

 سرم افتادبه سوگل تانشستم

 د؟یدی*ر*ق*ص* باهم هیخبر شمادوتا نیب شعوریب-

گه وااات– باتوام یا هیخبر یعنی ی*ر*ق*ص*ب یباهرک م نت با به ذه  خرا
 .واال ازش ادیم خوشم یلیخ

 بخواد دلتم-

 خوادیشترمیتوروب داداش دلم–

 .کشمتیم یکن نگاه چپ داداشم به کرده غلط دلت-

 .بودها م زاده حالل چه دیرس ساسان
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  ساسان سمت برگشتم

 .یچطور عشقم سالم-

 :گفت عیسر کنمیم تیرواذ سوگل دارم که گرفت ساسان

 .ادبخورمتین طاقتم من یگینم یکرد خوشگل چه من پرنسس سالم–

 خخخخ ومدیدرم داشت چشاش سوگل

 .فداتشم یشد پیچقدخوشت جوونم ساسان-

 خانومم یپیخوشت به نه–

 :سوگل

 د؟؟یگیم هم دبهیدار یشمادوتاچ-

 ؟ینزد سمعکتو مگه که یشنویم یدار–من

  دیسف چشم ینکرد رحم منم داداش توبه نمیبب خفه-

 خودمه عشق–

 .وونهید مادوتا یها کل کل ازدست ازخنده زیبودروم کرده غش ساسان

 .دنیرس آرتاونسترن دکهیرسیم یکش سیگ سویگ به داشت کارمون

 باغ وسط اومد خوشگلش نیباماش آرتا

 رداشتحجابشوب شدن ادهیپ نیازماش گرفت روبازکردودستشو نسترن درسمت
 باهم تگرف دسررتشررو بعدم دی*ب*و*س* شررو یشررونیپ بردار لمیف گفته وطبق

 .مهمونا سمت اومدن

 .ستین یراض بودهنوزم مشخص داشت اخم هنوزم
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 : وگفتم گرفتم رو نسترن دست

  گلم میبخواب من اتاق میبر-

 .زمیعز میبر باشه–

 .نداشت یکار که خودمم یوموها روبازکردم نسترن یموها کردم کمک

ست هی سترن دادم زونویتم لباس د ستادمش ن ش لباس خودمم حمام فر  تمبردا
 .واومدم گرفتم دوش هی بابا مامان اتاق حمام ورفتم

 .نیروزم بندازمش بخوابم روتخت بود زشت بود نشسته روتختم نسترن

 اتاق کف انداختم تشررک دودسررت دیخوابینم روتخت خودشررم صررددرصررد
 :وگفتم

  کنارهم میبخواب ایب-

بت سیاتر یخووب یلیخ زمیعز ممنونم– فا با  فکرکردم که اولم روز یحر
 .م شرمنده دیببخش ییدخترارتا دوست

 .یندار یفرق واسم باسوگل واسم یخواهرم مثل هیحرف چه نیا زمیعز نه-

 تورودارم که خوشحالم–

 ریبخ شب یا خسته که بخواب-

 

 .رونیب ازاتاق رفتم دارشدمیب زودترازنسترن صب 

 .خوردیم صبحونه داشت آرتاتوآشپزخونه

 ریبخ آرتاصب  سالم-

 .ریبخ توام صب  سالم–

 :دوگفتیکتشوپوش بلندشد عیسر بعدم
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 .امیرمید امشب دعوتم یمهمون من خونشون بره خودش بگو نسترن به-

 

 چه آخه داره *گ*ن*ا*ه* سرروخت واسررش دلم نسررترن چارهیب رفت بعدشررم
 .چارهیب مگه کرده ی*گ*ن*ا*ه*

  خونشون رسونمشیم من گفتم بهش دارشدیبعدب کساعتی نسترنم

 .داخل اصرارکردبرم یلیخ کردم ادشیپ که خونشون دم

 .گهیادیب شهیم ناراحت مامان ییاین داخل ینجااومدیتاا سیآتر-

 زمیعز ممنونم–

  میابریب گهید نکن لوس-

 میبر خب لیخ–

  زدم نیدرهاماش شدم ادهیپ

 .داخل میرفت

 .تامامانشوصداکنه رومبال نشستم نبود که ییرایتوپذ مامانش

 برسرم خاک یوا یا *ل*خ*ت* تنه میبان دراومد ازتوآشپزخونه آراد هوی

 .نییپا انداختم وسرمو بستم چشامو عیسر

 ستادیوا اومدجلوم پروپرو

 رفته یزی؟؟چافتاده یاتفاق دیبست چشاتونو چرا ریبخ صب  ساخانومیآتر سالم-
 توچشتون؟

 .دیشیم متوجه دیکن نگاه نهیتوآ خودتونو خوبم رینخ سالم–
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سر تاحاال نگوکه شدهیچ مگه حاال اوه-  هشینم باورم که یدیند *ل*خ*ت*پ
 .یتوخواهرآرتانباش مگه

 .دینکن قضاوت م همه درباره دیکن صحبت درست داداشم لطفادرباره–

 .رفت شد تیخ

جالتم پرو یریکبیا پسررره تادهیوا *ل*خ*ت* شرررهینم خ  جلودخترعذب سرر
 .ومجردمردم

 

 .خداروشکر دانشدیپ ش سروکله آراد بودم ومامانش بانسترن رو یساعت هی

 ودآرتاقرارب یها یریدرگ نیا قبل اومد ادمی خونه سمت ورفتم کردم یخداحفظ
  یکاریسرکارازب برم

 وونهکارخ رمیم باو الیخیب منه شررانس نمیا پووف بود نزده زنگ بهم چکسررمیه
 .بندشه سرم کنمیم یکار هی باباوآرتا شیپ

 .کارخونه امیب ذارهیم نمیبب بابابگم به حتما شب باشه ادمی

 باز؟؟؟ هیک نیخداا یا بود نشسته توسالن دختره هی خوونه دمیرس

  ازصررب امیب خونه ونظافت یآشررپز واسرره پورگفتن انیآر یآقا خانوم سررالم-
 .منتظرتونم

 .زمیعز نداره یاشکال حاالهم گهید یکردیم کارتوشروع چرامنتظرمن سالم–

 .دیکن دصدامیداشت کارم م ستاره من خانوم چشم-

 .ناهار تاموقع اتاقم رمیم سامیآتر منم باشه–

 شامچ که دمیدرازکش روتخت کردیدردم پاهام هنوز شبیازد بودم خسته یلیخ
 .برد شدوخوابم نیسنگ
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 کمک یحسررابدار یتوکارا بابا توکارخونه من گذشررتیم سرررهم پشررت روزا
 .رفتمیم ساسان شیبارپ هی هفته کردمیم

 .بایتقر میقد مثل بود شده خوب یلیخ باآرتا م رابطه

 .نداشتن یفرق بودن یهمونجور آرتاونسترن یول

 کردیومشیدخترباز نبود مهم واسش آرتااصال یول بود مجلسشون گهید دوهفته
 .رفتیم شم یپارت

شونو یشترکارایب س سوگل من مجل سترن میرفتیم و  عروس باسدلیخر مثل  بان
 .نارویتوکمدشووا یها ولباس

 نهیبب یدج کنه یاوک تاالر کنه پخش کارت دادیم آرادانجام روهم مردونه یکارا
 .نهیبب لمبرداریف

 .اصال نداشت دخالت یکار چیتوه آرتام

 .نداشت جهیزدامانتیغرم سرش یباباه

 .بودم شده کالفه بودم دهیچرخ توبازار اونقدبانسترن که منم

 گهید دمیدیم لباس شباخواب

 

 ابرهتنه داشت *گ*ن*ا*ه* نسترنم دیوخر ازبازاررفتن بودم شده کالفه گهید

 وکمدشت واسه یمجلس لباس چنددست نسترن که میدیچرخیتوبازارام میداشت
 .بخره
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 کمر قسمت تا نییازپا که یمشک یزرشک یماکس لباس هی خوردبه چشمم منم
 اومدتاحاال خوشررم یلیخ داشررت روشررونه واسرره رمیحر هی بود یکار سررنگ
 .نداشتم یزرشک

شنده داخل رفتم ستم ازفرو ش یوقت ارهیزموبیسا خوا  بود یالع توتنم دمشیپو
 .ومدیم بهم یلیخ

 مجلس واسرره خرمیم دمید ترم قشررنگ نیازا حاالاگه بخرمش گرفتم میتصررم
 .کنار ذارمشینومیآرتاا

 دیخر یمجلسرر لباس ییچندتا نسررترنم رونیب میاومد کردم پولشرروحسرراب
 .بلند یماکس تام سه یعروسک دوتاکوتاه

 .میناهاربخور که داشتم نگه فود فست نیاول گهید میبود هالک

 .یکنتاک مرغ نسترنم دادم تزاسفارشیپ من

 .ودب مرغش نصف هنوز نسترن شد تموم غذام کل خوردم دمینفهم یازگرسنگ

  کردیم نگام باتعجب داشت

 ؟یخورد ینجوریچراا خبرته چه سیآتر-

 دیببخش نسترن بودم گرسنه یلیخ–

 ؟یخوریم خورمینم مرغمو گهید امنیب-

 وپرسش؟؟ یکین–

 .ها شهینم سرت شکموتعارفم یا-

 جانداشتم خوردم کمشوی شدم مرغش خوردن مشلول منم دسمتمیظرفشوکش
 .واقعا
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سترن سوندم رو ن سته یلیخ خونه سمت رفتم خودمم خونه ر  لمد فقط بودم خ
 .خواستیم خواب

 داخل ورفتم گذاشتم ا یح وسط نویماش

 .بود برده خوابش سالن یمبال رو آرتا

  که ادیقرارنبودب خونه اومد یک نیا اا

 .دومیم چقدخوابم که یوا روتخت انداختم خودمو لباسامودراوردم اتاقم رفتم

شدمیب بعدازظهرکه ساب دوش هی دلم دار ست یح سامو خوا شتم لبا  فتمور بردا
 .حمام

 نگاش نهیتوآ دمیروپوش بودم دهیخر که یلباس گرفتم یانرژ یحساب بعدازحمام
 .گردمینم لباس دنبال گهید بود واقعاقشنگ کردمیم

 .ستش ازکفش نمیا خب درآوردم دارمو پاشنه یزرشک ازتوکمدکفش

 .میبود مجلس روز دنیرس منتظر فقط بود مرتب کارا همه

 .کردیم نگاه ونیتلوز داشت بود رومبال آرتا توسالن رفتم

 ییآرتا سالم-

 وروجک سالم–

 .مجلست واسه یکارکرد یلیخ ینباش خسته-

  نسترنه کارباباو کارکنم که ستین من مجلس–

 اد؟ینم خوشت واقعاازنسترن آرتا-

 .فکرکنم بهش تونمینم وابدا اصال نه–

 .نداره کم یازخوشگل که نسترن شهیم ییآرتابخوا-



 133 آتریسا

 .کنمیم ساخواهشیآتر نده ادامه–

 .الیخیب باشه هوووف-

 ؟؟یکن یزندگ یندار دوستش اصال که یکس کنار یحاضر خودت–

 بگذره خوش بهم کنمیم یسع اما باشم داشته دوستش نتونم دیشا-

 .گذرونمیم خوش دارم منم–

 یکنیم یلجباز یتودار-

 خوادبگویم دلت یهرچ باشه–

 اتاقم رفتم من چه من به اصال-

 

س روز س م یعرو شحال من فقط دیر سش آرتاکه فکرکنم بودم خو  دنبو مهم وا
 .بود بودوناراحت توخودش نسترنم

شو س شت پوف جلوش که میبود گرفته یجور هی لبا  شهن دهید شکمش که دا
 .بود توچشم یکمی گهیبودد ماهش سه االن اخه

 یطراح هاشررو ناخن نفرم هی کرد شررشیآرا به شررروع ماهراانه یلیشررگرخیآرا
 .کردیم

 .بود شده معرکه محشرشد یلیخ کرد تنش لباسشوکه

 رمیمب یاله نکرد نگاهم نسررترن صررورت اصررالبه هیآتل برن که آرتااومددنبالش
 .نسترن نیا کشهیم یچ واسش

 .کرد خووشگل شگرمنمیآرا ردستیز نشستم منم رفتن اوناکه

 اغب سررمت ورفتم کردم حسرراب پولو دمیپوشرر مانتوشررالمم دمویلباسررموپوشرر
 .اونجابود مجلس که یتاالر
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 نهیوآت کردم عوض لباسررامو پرو اتاق رفتم بود شررلوغ یحسرراب بود مهمونااومده
 .بودم شده محشر انداختم خودم به آخرو نگاه

 .شدم خشک سرجام نقر هیداد یباصدا کدفعهی رونیب برم اومدم

 .یشد عوض چقد دختر یمحشرشد سیآتر یوااا-

 .بود نینازن دخترعموبزرگم برگشتم

 خوشگلم؟؟ من یدینفهم توهنوز یزنیم غیچراج وونهید دمیترس مرض–

 کردن؟؟ فیبازازتوتعر-

 .نمیبب خفه–

  نازه یلیخ هیک آرتاس یتا سه کلشیه که گرهیج پسر اون سیآتر-

 .نسترنه داداش آخه نازه کجاش–

 .من واسه بفرستش نده توجواب تیاومدخواستگار-

 .ارهیدرب یدگیازترش ادتورویب فرستمشیم جان نینازن یاوک–

 

سانم  وابج ییپرو باکمال اونم دورش رفتنیم یه دخترا بودا شده یگریج سا
 .دادیروم همه

سترنم ساب مجلس اومدن آرتاون ش شدمیردم که ازکنارهرکس شد گرم یح  تندا
 .زدنیم حرف نسترن یازخوشگل

قت کرد اعالم یدج ماد عروس دونفره *ر*ق*ص* و تاخ ودا  لکسیر یلیآر
ترن دسرررت فت نسررر تن روگر نگ نرم یلیخ وسرررط رف ه ما ه  بایوز و

 .دنی*ر*ق*ص*یم



 135 آتریسا

تاجوی فت ازکمرنسررترن رشررردیگ هوآر باشررو داد دورش باال وآوردش گر  ل
 .کرد بللش بعدم دی*ب*و*س*

  بود باالگرفته غیوج دست یصدا

 .یواقعاعال بود نکاروکردهیا یا فهیوحر قشنگ یلیخ

 .بود شده سرخ یحساب بودنسترنم معرکه

 نیب نیا وسررط دنیپر همه وسررط انیب توننیم هام زوج هیکردبق اعالم یدج
 .وسط بود رفته بنده ییباپسردا دمیسف چشم سوگل

 س عیضا دمید منم وسط بردم دیدستموکش ساسان که یروصندل نمیبش اومدم
 .دنی*ر*ق*ص* باهاش کردم شروع م*ر*ق*ص*ن

 .گردنش پشت دستموانداختم منم کرد حلقه دورکمرم دستاشو

 .م*ر*ق*ص* شدن بعدازتموم میدی*ر*ق*ص* یکل

 .غذا واسه یغذاخور سالن میبر کردن اعالم

 .خوردن غذا رفتم نفراول بودم گرسنه یلیخ

 .کارش یپ رفت شدو تموم داداشم یازعروس نمیا یه

 .کشونه عروس وقت حاال جون اخ میشاموخورد

 .ام یعروس قسمت نیا عااشق

 موشررلوار مانتو باشررم راحت یرانندگ موقع که دراوردم لباسررمو پرو اتاق رفتم
 .رونیب اومدم ازاتاق دمویپوش

 ظلومم هاشررونو افهیق هام ییازدختردا بادوتا فرانک کمیکوچ ودخترعمو نینازن
 .ببرمشون باخودم که بودن کرده
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 کل هی بامش که میبر دیبزن دینکن خرشرک هیشب هاتونو افهیق حاال خب لیخ-
 .باپسرا میدار باحال وکورس کل

 .سوارشدن هام بچه نیماش پشت نشستم عیسر یلیخ

 .نییپا دادم روهم شهیش چهارتا کردم ادیز ستمیس

 .نمیاومدکنارماش بابا

 .هوفتیب یاتفاق خوامینم ایب آروم ازت کنمیم خواهش یبابا جان سیآتر-

 .حتما چشم بازم یول خودم پیخوشت ییبابا هست حواسم–

 .ستادمیوا آرتا نیماش جلو گازدادم

 .سر پشت ساسانم بود کنارم آرادم

 .شدن فیرد میکور ینایماش دوتا جانم یا

 :زد آرتاصدام

 .اریدرن یباز سیارت ایب آروم کنمیم خواهش یخواهر سیآتر-

 .نباش شمانگران حتما چشم–

 وسط دیپر کفش لنگه نیا آراد

 زننیم غیج باال بره سرررعتشررون کمی بلدن یباز سیآرت دخترام مگه آخه-آراد
 .کننیم داغون گرانمید عروسک زننیم دنیم ازدست نمیماش کنترل

 ؟یدیند منو فرمون دست ای یگیم چرت یدار یخورد یادیز فکرکنم هه–من

 .لیفام کل یکن روکم تو معروفم من آقاهه

 

 .کن رومنوکم یتونست-آراد
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 .یاووک ها یدرافتاد یبابدکس–من

 .میکرد حرکت زدن راهنما جفت ها نیماش همه زد آرتابوق

 .میبود انداخته راه یکن روکم آراد منو اول ازهمون

 هک ییها حقه توکف رفتمیم یرال چندوقت که یمن داشررت یفرمون دسررت هی
 .بودم مونده زدیم

 ردهآو کم که کردمیفکرم منم موندیم عقب ازمن کردیم کم سرررعتشررو هوی مثال
 .کردیردم منو هوی

شون عروس کال اوردمین کم یول سم بودم کرده فراموش رو ک  دونگ شیش حوا
 .آرادبود نیماش به

 .وووهوووی من یروزیپ یعنی نیوا داخل دمیچیزودترپ من آرتا خونه دم

  کردنیم م قیوتشو زدنیم غیج دخترا شدم ادهیپ نیازماش

 :گفت مهمونا روبه اومدکنارم ساسان

س اگه وفتهیدرب ما شوماخه با تونهینم کس چیه نگفتم- ست یک ستشش تون  ک
 .مارستانیت رمیم خودمم دمیاستعفام طبابت از شخصه به من بده

 .یمثبت یانرژ نقدیا که قربونت–

 .انتظارته در یواقع کورس هی یبعد دفعه نناز خودت به میلیخ حاال-آراد

حث نا میکرد تموم رو ب تاونسررترن مهمو حافظ باآر ند کردن یخدا  ما میمو
 .ها یخودمون

 دسررمح گفت یچ دمینفهم منکه زگفتیچ هی آرتا توگوش کنارشررون بابارفت
 .بزنم تونمینم

  کردم یخداحافظ باهاشون منم کنار اومد هم تودست گذاشت دستشونو
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 :آرتاوگفت زدپشت میکی کرد بلل رو نسترن آرادم

 یشرروخ مثال لهنش کشررتمت بخوره تکون تودلش آب باش خواهرم مواظب-
 .کردم حس دشویتهد خبره چه دونستمیم منکه یول بود

 

 .میبرگشت میشد نایماش وسوار میکرد یخداحافظ یهمگ

 (**آرتا**)

 یکار تونمینم نخوام بخوام گهید گرفت مجلسررمم کارخودشرروکرد باباآخرم
 .بکنم

 عشررق طعم خواسررتمیم یبفهم کارمو لیدل دوارمیام گهیم توگوشررم جلودرم
 .وفتهیم اتفاق واجبار درنفرت عشق وقتها یبعض یروبفهم

 بشم یا خسته دل مجنون هی باشه هه

سه دونستمیم تواتاق رفت میمستق نسترن توخونه رفتم  کمک اسلب درآوردن وا
 .نداره ورش هوا کمکش رمینم نکنه خواداماتاصدامیم

 .دادنیم قورتش داشتن امشب همه ستین میزیبدچ ها میخودمون یول

 به دمز سازم یچا گذاشتم ییچا آشپزخونه رفتم رومبل انداختم درآوردم کتمو
 .برق

 :اومد نسترن یصدا کردم شل کرواتمم

  ارمیلباسمودرب کمکم ییایب شهیم-

 وفتهیب الباست نستادمیوا بازکردم ازپشت لباسشو یوبندها تواتاق رفتم حرف یب
 .رونیب رفتم وازاتاق برگشتم
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 .رهیبگ دوش بود رفته نسترن اومد اب یصدا خوردم مو ییچا

 .اونجابود لمیوسا تمام سالن کارته تواتاق رفتم

 .رمیبگ آرامش کمی ردوشیز حمام داخل رفتم لباسامودرآوردم

 .برد وخوابم روتخت انداختم خودم یهمونجور دمیموپوش حوله

 لباس درآوردم مو حوله دارشررردمیب ازخواب ومدیم پلق تلق یصررردا صررب 
 .دمیپوش

 .بود دهیروچ صبحونه زیم نسترن

 .آرتا ریبخ صب  سالم-

 سالم–

له کارخونه رفتم حاضرررشررردم خوردم مو صرربحونه  موندن توخونه حوصرر
 .رونداشتم

 

 (**سایآتر**)

شت  ین بود شده یماهگ پنج وارد نسترن بود شدن یسپر درحال سرهم روزاپ
 .بود خوشحال یباباحساب بود پسر شم ین

  بود نکرده یرییتل چیآرتاه یول

بار یکی بود قیحقا ی همه ییایگو نسررترن نیغمگ یچشرررا  اآرت با آراد یدو
 .بودن دعواکرده

شون صالخوب رابط سترن یول نبود ا شت همش ن ضرنبودبد آرتابود پ  رتاآ حا
 .شناختمیم خودمو داداش امامنکه روبگه
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 دادمیم انجام روخودم یحسررابدار یکارا کل بودم واردشررده کارخونه یتوکارا
 یکی فاکتورا دوفروشیخر یها ورقم عدد که گرفتم رم کارخونه حسررابدار مچ

 .وفرارکرد روکولش گذاشت دمش اونم نبود

 .هابود فروش دیوخر فاکتورا تمام به حواسم

 هدیخر لباس توشررکمش جوجه واسرره نسررترن خونه برم داشررتم میتصررم امروز
 .بودم

 .نسترن خونه سمت رفتم میمستق ازکارخونه

 .زدن درو هیک بگن که بدون زدم دروکه زنگ

 .دربود یآرادجلو دروبازکردن باال رفتم

 شدم هول

 آقاآراد سالم-

 امرتون؟؟ دییبفرما سالم–

 ها داداشمه خونه پرو بچه

 .جون ونسترن داداشم خونه اومدم باشماکارندارم دیببخش-

 (وارید به دیچسب شد تیخ)

 داخل دییبفرما بله آهان-

 کجاس؟ نسترن–

 :ستادوگفتیدروا وپشت دروبست

 .تنهام خونه ستین نسترن-

 (بود طنتیش توچشاش داشت برم ترس)
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 گهید رمیم من مم من خخوب خ–

 یاومد تازه کجا-

  بااجازه ممنونم نه–

 ستادیا م نهیس به نهیس اومدسمتم

 ارم؟یدرب سرتو آورد سرخواهرم داداشت که ییبال همون منم چطوره بنظرت-

 ده؟یم نشون یالعمل عکس چه بنظرت

 یدوست واسه نه داداشم خواست زویچ همه خودش نسترن ببند دهنتو شو خفه–
 .نکرد زورش ازدواج واسه نه

 .زد که اماگولش یگیم توراست آره-

 .کنارتادادنزدم نگوبرو چرت–

 دییبفرما-

 .بهش خوردمیم ردشدن واسه بود لیگور نقدیا یول کنار دیکش کمیخودشو

 

 .شمیم کنارممنون ییایب شهیم اگه–

 .کنارتر نیازا گهیکنارد اومدم-

 .رهیحالتوبگ گمیآرتام به واال آراد بروکنار گمیم–

 دمیترس یوا یوا-

 انه؟ی یریم اراد–

 رمینم-

  نرو یاوک–

  کنه کمک یکی کمک کمک یا
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 گرفت دهنمو سمتم دیپر هوی

 .یروان دهنتو ببند یکنیم رم چرا یهوو-

 .ازدرد قرمزشد گازگرفتم دستشو

 .ازخونه رونیب رفتم بدو زدم میج عیسر

 .خل یروان ی پسره شدم نیماش سوار

 دمیرود نسترن سرکوچه

 یکجابود ینس-

 .برم آروم ییرو ادهیپ گفته دکتر بزنم قدم بودم رفته سالم–

 .میبر نیباماش شو هیبق نیبش-

 .میبر باشه هههه–

 ستم؟ین گفت آراد خونه دم یرفت یراست

 .باال نرفتم منم یستین آرادگفتن آقا آره-

 ؟یچرانرفت خب یخوب دخمل چه–

 .دور بالبه گنیم یچ مردم توخونه پسرمجرد هیبا رفتمیم اوا-

 .یخوب اون به حاالداداشم باشه–

 جوجه اسلب نرفتم یعوضرر بخاطراون یول باال میابریب گفت کردم ادشیدرپ دم
 .وبرگشتم بهش رودادم

 .بستیم چمدون بودداشت باباخونه خوونه دمیرس

 د؟یریم مسافرت یبابابسالمت سالم-
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سه هیسفرکار دخترم سالم– ست آرتا رمیم فران شتم بره خوا  بمونه شزن شیپ نذا
 .بهتره

 خونه؟؟ تنهابمونم من یعنی-

 .وآرتا نسترن شیپ یریشمام نه–

 

 د؟یدار پرواز یک-

 10ساعت امشب–

 .اتاقم رفتم من یاوک-

 .موندمیم اونجا دیبا یا چندهفته کم کم باالخره بستم چمدونمو منم

 .نسترن خونه رفتم بعدشم فرودگاه میباباروبرد

 

 .بود داغون بانسترن رفتارش واقعا آرتا بود گذشته یا هفته هی

 .ومدیم ازاتاقش هرشب باتلفن دختراش بادوست زدنش حرف یصدا

 بود سیخ نسترن هابالشت صب 

 .خونه نیتوا گرفتم یافسردگ

 .بست چمدون هوی آرتام

 توکجا؟-

 شمال؟ بادوستام–

 شمال؟ یبر ییخوایم وقت اون فرانسه یبر نذاشت بابا-

 واسم؟ یترشد بزرگ توام–

 .بکش خجالت س حامله آرتازنت-
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 .خداحافظ دمیکش باشه–

 .مگه کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه اخه نسترن چارهیب دورفتیراهشوکش

 .بدم هیروح بهش کردم یسع

  باهم میترکونیروم خونه ییدوتا حاال جونم ینس فداسرت-

 اد؟یب سوگلم میبزن زنگ ههههه–

 .وهوی ما میکن یفیک چه گهید شهیم یعال آره-

 

 .نجایادایم گهید کساعتیتا گفت سوگل زدم زنگ

 .دروزدم اومد زنگ یصدا دیرس سوگلم

 کاریب بردختران سالم-

 االف یبرسوگ سالم–

 یخودت االف-

 نجایا یاومد یدیپر زدم زنگ تابهت که ییتو رمینخ–

 گردمیبرم اصالاالن-

 جان سوگل یاومد خوش نکن تشیاذ سایآتر اااا-نسترن

 .نشست اومد درآورد من زبونشوواسه سوگلم

 ودب کرده بالش سوگل میآورد در یباز مسخره یکل میخورد شام دورهم تاشب
شکمشیز شت ر سترن یادا دا شک ازخنده اوردیدرم رو ن شمم ا  افتاده راه ازچ

 .بود

 .شد انینما در وسط آراد دربازشد کدفعهی
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شک سوگل شوک بود رفته بود شده خ ستش به زدم تو  ومدا خودش به عیسر د
 نیزم خورد شکمش بااون خورد زیل اتاق یدر دم که اتاق سمت کرد بدو بدو

 .کنم جمعش ااونوی بخندم بودم مونده یوا

 .تواتاق رفت گرفتم ربللشویز رفتم عیسر

 شدم مزاحم بدموقع یآبج دیببخش-آراد

 .نیابشیب گهیاددیم شیپ هیحرف چه نیا داداش نه–نسترن

 .گرسنمه امیم دارم ازشرکت من دیدار شام نسترن-آراد

 .بکشم واست اتوآشپزخونهیب آره-نسترن

 خوابم سررراومد حوصررله گذشررت که کمی کردم سرررگرم ونیباتلوز خودمو منم
 .دراورد یباز دلقک شدینم بود که ارادم نیا گرفت

 ومدیدرن ازاتاق ازخجالتش سوگلم

 .دمیبخوا کنارش رفتم منم بود خواب روتخت اونم سوگل اتاق رفتم بلندشدم

 

 .دردشدم دل زد ولگد جفت بهم نقدرکهیا دارشدمیب زودترازسوگل صب 

شدم شش میکل بلند شو رفتم دادم فح ست ستم صورتمو یید  وهاموم واومدم ش
 .رونیب ازاتاق رفتم وبستم زدم شونه

  خوابه هنوز نسترن دمید بازکردم رو یبلل دراتاق

مدم پذ او په آراد ییرایتو نا نه مین بود دهیخواب روکا  نیا *ل*خ*ت* باالشررم ت
 .زشته ان خونه نیتادخترتوا سه گهینم اصال اندارهیپسرح

 .خوردم ختمیر ریش وانیل هی توآشپزخونه رفتم
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 ییتوظرفشررو دمیچ همشررونو نکیتوسرر یها فیکث ظرف به افتاد چشررمم
 .کردم روروشنش

 .آراد یگلبه راهنیپ به افتاد چشمم ییشو تولباس ختمیر سبدلباساروهم

سا انداختم اونم بدجور گرفت کخم ست یها شرت یت از بودم مطمن بالبا  رنن
 .شهیم یرنگ

 توآشپزخونه واومد دارشدیب نسترنم

 خوبه؟ عمه جوجه یخوب جونم نسترن سالم-

 .دارشویب مامان گهیم زنهیلگدم داره ازصب  جوجه نیا ازدست یمرس سالم–

 .بشه فندقش یفدا عمه یاله-

 .شستمیم خودم هارو وظرف لباسا یدیکش چرازحمت زمیعز–

 نمکارک کم هی حاال ام تلپ نجایا س هفته هی وضررعت نیباا که نکردم یکار-
 شهینم میکار

 

 .خووبه میلیخ دراومدم یازتنها وونهید ااا–

 فداتم-

 .میبخور صبحوونه کن دارشیب رو بروسوگل پاشو حاالم–

 .نخورد تکون زدم صداش سووگل رفتم

شتم آب پارچ منم صورتش کردم یخال روبردا ست کرد هنگ رو ش شدن  هوی پا
 .دنبالم گرفت

 .دنبالم سوگلم رونیب زدم ازاتاق زنون غیج من
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 دیببخش شو الیخیب سوگل

 .کنمینم ولت نکنم یخال روت اب پارچ هی رمتینگ تا عمرا-

 بود دستش ابم پارچ

 .روم زهینر رو اب داشتم وتالش دمیمچرخ دور مبل دور

 کرد یخال پارچ هوی

 نشدم سیچراخ وااا چشاموبستم

 .شده دهیآبکش چراموش آرادبود نکهیا اااا اومد کنفری داد یصدا

 هست معلوم خبره نجاچهیا-آراد

 .بودم کرده روفراموش حضورتون کل به آقاآراد واقعاشرمندم–سوگل

 اصال نداشتم اصالتوقع ازشما-آراد

 دیببخش م شرمنده–سوگل

ندم که کردم کنترل بزورخودمو مک یلیخ آراد نخ  فقط چهرش بود شرررده بان
 .دیچکیم آب ازش

 نییپا بود سرشوانداخته سوگل

 دیکش شآب سیخ یموها به دستم هی دیپوش برداشت مبل یازپا شرتشو یت آراد
 .یبهداشت سیسرو سمت ورفت

شمتیبخدام–سوگل  ارمیب رتس ییبال چه نیبب بره نیا صبرکن فقط سیآتر ک
 .جلوش یبرد آبرومو

 

بهخ ینیروبب لیگور نیا یبازکن چشررراتو خواسرررتیم بابا یا چه من به-من  و
 .ستیزنیر
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 م لیگور یکرد شیخال سیخ چارمویب داداش خانوم سیاتر یاوهو-نسررترن
 ؟یگیم بهش

 .ستین که کیکوچ گندس بگم خواستمیم یعنی نداشتم یمنظور یعنی نه-من

 .صبحونه دییایب نکن  یتوج باشه-نسترن

 .زیم پشت نشست توهم یها بااخم آرتا میخوردیم صبحونه میداشت

 :هوگفتی

 .شرکت برم خوامیم کجاس دمشیپوش شبید که یگلبه راهنیپ نسترن-

 بوده؟؟ من دست مگه–نسترن

 .گذاشتمش درآوردم آشپزخونه یروصندل شبید-

 .ییتولباسشو انداختم حتما وااا–نسترن

 .ارولباس شناسمیم ستیآرتان لباس دونمیم واالمنکه انداخته سیآتر یعنی

 .شرکت برم بپوشم یچ حاالمن-

 .خورهینم بدردت,یزیچ نیآرتابب یازلباسا-نسترن

 شه؟؟یم م آرتااندازه یکجالباسا کلمیه نیباا من خواهرمن؛ آخه-

 .هش تون اندازه دکهیبپوش جون نسترن یحاملگ یها دازلباسییخوایم-من

 :کردوگفت بهم وحشتناک اخم

 .خورهیم بدردت خودت یدارحاملگ اونارونگه-

 

 .بروشرکت لباس یب خب کن یاخوبیب وا-من

 .دیوشپ شرتش یت روهمون برداشت ازرومبل شو کت صبحونشوخوردبلندشد
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 .یتنهانباش که شتیپ امیم شب یخواهر رفتم من

 د؟؟یاریب درش ییشماازتنها که کارمینجاچیا دمنیببخش-من

 .داره مردالزم توشه حامله زن که خونه یستیمردن شما-

 .دراز شعورزبونیب رفت بعدم

 .ونسترن موندم من کردورفت یخداحافظ سوگلم

 .دکتردارم امروزوقت سیآتر-نسترن

 .راحت التیخ هست که نمیماش باهم میریم-

سترن سه یچ هی من پس یاوک-ن شو توام کنم ناهاردرست وا س ساروازلبا  ییلبا
 .زیآو رورخت زیبر اریدرب

 خووشگلم زنداداش چشم-

 نقدبچهیزاینر زبون-نسترن

 .لویا خخخخخخ بود بنفش قرمز یبجاگلبه آراد لباس درآوردم لباساروکه

 .اوردمین خودم یرو به اصالنم زیآو رورخت کردم پهنشون

 

شدم ضر سترن دکتر میبر که حا سش توراه ن ستن وهیابم وا  عمه چه مگرفت م یب
 .من ام یمهربون

 .میدیخر لباس ش جوجه واسه میدیچرخ توبازار کمی میبرگشت که ازدکترش

 .زدینم زنگم هی یحت معرفت یآرتاب

 .خونه میبرگشت بودکه شب میگذروند خوش یکل امروزم

 .پرو داره دمیکل چه اومده یک نیا وا بود اومده آراد

 آقاآراد سالم
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 .ومدیم صداش نداشتم شو حوصله تواتاق رفتم

سترن شته چندماه یبمون یزندگ نیتوا یخوایم یتاک ن  یرییتل چیآرتاه یول گذ
 .نکرده

قدم خه یصررربرکن یخوایچ مل یچرادار فهممینم من آ  فقط یکنیم تح
 .س بخاطربچه

کهیهم چون عاشررقشررم چون-نسررترن نارشررم ن کهیهم بسررره واسررم ک  ن
 .هیکاف واسم نیهم میخوریغذام سفره هیسر نمشیبیهرروزم

 

 ینجوریا ذارمینم من یخل به یزد اخودتوی یاواقعاخلیتو فهممینم منکه-آراد
 .یکن یزندگ

 .داره یاسرار چه اون خوادینم نسترن یوقت خب خودشوکشته آرادم نیا یواا

 دمکر چت باسرروگل کمی مودرآوردمیگوشرر بهتره نرم رونیب من چه من اصررالبه
  خوندم رمان یکمی بعدشم

 .بخوابم دادم  یترج گرفت خوابم

شته دونمینم ساس بود چقدگذ شاموبازکردم سرمه یباال یکی کردم اح  هی تاچ
 دمید سرم یرو هیسا

 عطرش یازبو رودهنم گذاشررتم دسررتشررو بزنم غیج تااومدم دمیترسرر یلیخ
 .آراده دمیفهم

  مردمیم داشتم
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مدم ندارم تیکار سیآتر باش آروم سیه تاق او  آروم بردارم یزیچ ازتوا
 .ندارم تیکار باورکن دخترخوب

 (دمیترسیم بازم یول شدم آروم یکمی)

 .باشه ینزن غیج که بده قول توام دارمیبرم دستمو-

  برداشت دستشو اونم دادم سرموتکون

 یدیوابخ اتاق نیتوا دونسررتمینم بترسررونمت خواسررتمینم سیآتر دیببخشرر-
  م شرمنده بچه تواتاق یرفت فکرکردم

نداختن کهیت بدون خانوم بدون صرررداکرد سیآتر منو) نا ا قد زدن هیوک  چ
 (آقابود ینجوریا

 

 یکار بامن که باورکنم یعنی کردیکارمیچ من تواتاق واقعا داره مشکل آرادم نیا
 کارداشت؟؟یچ باالسرمن پس نداشت

 .رهیحالموبگ بترسونه منو خواستیم نکنه

  دمیخواب اومدم ودوباره کردم قفل اتاقو در بلندشدم

شدمیب ازخواب که صب  سترن هنوز دار  همش دیخوابیچقدم یوا بود خواب ن
 .خوابهیم نقدیا که توشکمشه بخاطرجوجه

 رو نیماش ا یحتو رفتم دمیپوش لباس بابا یا نداشتن نون آشپزخونه صدارفتمیب
 پنچره نمیماش یها کیالست دوتا یواا دمید که کنم روشن

پارک منکه شررده ینجوریا چرا وا  جلو ونابیتوخ کردم پارک نایا نسررترن نگیتو
 .نکردم پارک که درمردم

 س؟ ساخته ازمن اومده؟کمک شیپ یمشکل
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 ا؟چر دونمینم پنچرشده نمیماش دیدارشدیزودب چه ریبخ آقاآرادصب  سالم

 .برسونمتون دیریم ییامروزجا دارم یکارمهم شرکت رمیم دارم-

 .پنچره نمیماش که یینونوا برم خواستمیم–

 دییایب محاال رفتمیم بعدش گرفتمیم رو نتونیماش یپنچر واال دارم واقعااعجله-
 .برسونمتون اونجا تا

 (شده وباادب مهربون چه نیا)

 رمیم ادهیپ ممنونم نه–

 .دیوچراسوارش چون یب یعنی رسونمتونیم گفتم یوقت دینکن تعارف-

 ممنونم–

ش صل ابونیسرخ شدم نشیسوارما سه یا شت نگه نون وا شکرکردم دا  ادهیوپ ت
 .تاخونه برگرده ادهیپ رو راه همه نیا داره حوصله یحاالک خدا یوا شدم

 .نرفته آرادهنوز دمید دمیخر روکه نون

 زد بوق شد من متوجه اونم

  نشیکنارماش رفتم

 د؟ینرفت هنوز شماکه

  رسونمتونیم که گفتم-

 .شهیم رتونید آخه–

 ادهیپ یبخوا شهیم خشک ت نون نسترن تاخونه ادهیز راه نیبش شهینم رمید نه-
 .یبر

 (شهیم خشک نونم یجالب وبهانه لیدل چه)
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 .شرکت رفت اونم شدم ادهیپ نسترن خونه دم

 .شده مهربون نقدیا خورده جای به سرش شبید نیا

 

 یا دادیم گوش واهنگ بود نشسته تواشپزخونه بود دارشدهیب نسترن داخل رفتم
 .نیغمگ چه جانم

  شد دعاشقمیشا یدید خداروچه

 شد زدلمیعز عمر کیدبعدیشا

 یدیناام نیدتوایفهم دعشقیشا

 یدید خداروچه برگشت دقصهیشا

  یدیند انگار بودو عاشقت دلم

 یدیکش شیآت امویدن یک عشق به

 یردش ساده اومده دلت یچجور

 یردش یتونیم که بوده یباک دلت

 شهینم توکم به م چراازعالقه

 شهیهم شمیتوم پرازخاطرات

 بودم کنده دل یرتوازهرکیغ به

 بودم بازنده یباز ازاول من

 داد من به ددلیشا یدید خداروچه

 افتاد ادمنیب یروز هی دهمیشا

  یدیناام نیکردتوا دباورمیشا

  یدید خداروچه برگشت دقصهیشا
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  بازنده یلیجل سامان

 دختر نیا واسه رمیبم یاله

 ؟یکنیم هیگر یچرادار یخواهر شدهیچ زمیعز نسترن

 کردم ی*گ*ن*ا*ه* چه من آخه کشررمینم گهیبخداد آوردم کم گهید سیآتر-
 اشتباه من سیآتر ه*گ*ن*ا*ه* داشتن دوست مگه ه*گ*ن*ا*ه* یعاشق مگه

 چهب نیا خودمو فقط من باختم من کرد آرتاروعاشررق شررهیم فکرکردم من کردم
 .خونتون ومدمینم اصال کاش کردمیم سقطش خودم کاش کردم بدبخت رو

 .شهیم درست زیچ همه شهیم بخدادرست باش آروم زمیعز–

 ختراشهد صدقه قربون باتلفنش شوهرت هرشب یدونیم شهینم سیآتر شهینم-
باسررراش یدونیم یچ یعنی  شرررب هی یحت یدونیم یچ یعنی باشررره یرژ ل
 .یدینکش چون یدونیبخدانم یدونی؟نمیچ یعنی نکنه نگات ادکنارتین

 

 یلو دمینکشرر کنمیم درکت یدیکشرر یچ دونمیم زمیعز بشررم قربوونت یاله–
 .باش توشکمت فکربچه به یستین بفکرخودت کنمیم درکت آدمم

 الح یکمی خواسررتم بودم نسررترن حال نگران گذشررت تیوضررع نیتوهم کمی
 .کنم عوض وهواش

 .خوبه تم جوجه واسه میکن ییرو ادهیپ کمی میبر یا هیپا نسترن

 .کنم ییرو ادهیپ دکترگفت میبر آره-

  میبر حاضرشوکه پس–
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ش لباس عیسر ست دمیپو سترن د سرخت ازخونه رونیب میورفت روگرفتم ن  ابونیا
 .مینزد حرف کدومو چیه میرفت

 .خونه سمت میبرگشت میرفت راه که یکساعتی ختمینر بهم رو نسترن خلوت منم

 .نداره یکاروزندگ پالسه نجایا هرروز که نمیباباا یا دربود دم آراد

 ؟یکجابود یخوب جان نسترن سالم-

 .میبر راه کمی میبود رفته داداش سالم–

 

  شدم نگران یدینم توجوابیچراگوش-

  موکالبرنداشتمیگوش–

 حاال داخل میبر-

 .شیبودا شیریآرادس نیچقدا

 .ارمیب ییچا آشپزخونه رفتم من توخونه میرفت

 .زودازسفربرگشت چه درآرتابود سمت برگشتم دراومد یصدا

 :آرادبلندشد یصدا تادروبست

 ؟یعوض یرفت یگور کدوم یکرد ول خواهرتو تو حامله زن رتیغ یب-

 .من توخونه یپاتوبذار یندار حق نگفتم مگه نداره یتوربط به–

 .امیبخوادم دلم که مان*ه*ر*ز*و تاهروقت من س خونه نیتوا خواهرم یتاوقت-

 .ببرش ورشدار ستمین خواهرت مرده کشته نیهمچ من–

 .نباش نگران برمشیم ااومدیبدن یوقت توشکمشه ت توله-

 .رونیب م گمشوازخونه حاالم–

 .رمینم جایه نجاسیا خواهرم یتاوقت که گفتم-
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شمم کدفعهی سترن به چ  غش نیاباز خدامرگم بود افتاده حال یب رومبال افتاد ن
 .کرد

 .سمتم برگشتن شدن ساکت دوتاشون دمیکش غیج

 .کنم اشاره نسترن به باانگشت تونستم فقط

 .ارمیب لباساشو خواست کردوازم بللش عیسر دشیآرادتاد

 .دنبالش میرفت بدو باآرتا کردم تنش لباساشو عیسر

شتش ستم کنارش حرف یب منم عقب یصندل آرادگذا ش شوبلل ن سر  ردمک و
 .جلو نشست آرتام

 کردیم یرانندگ. یآرادعصب

 دادزد

عه نیا- مه دف خاطرتو خواهرم دو  شرررهیم ینجوریا یعوضرر فطرت پسرررت ب
 .تیخاص یب یعووض کشمتیم یعل به بخدا کشمتیم ندفعهیا کشمتیم

 بخاطرنسترن دیش توروخداساکت–من

 

 .دومه هندفعیا بودم ونسترن نسترن بچه نگران نزد حرف یکس مارستانیتاب

 .یچ وفتهیب واسش یاتفاق اگه

 زدن بهش مسر هیبود افتاده فشارش خداروشکرفقط ندفعهیا مارستانیب میدیرس
 .چشاشوبازکرد نشستم کنارش

 ؟یخوب زمیعز-

 آرادوآرتاکجان؟ خوبم من–
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 نباش نگرانشون زمیعز روننیب-

 نشده؟ شیطور بچم یچ بچم–

 .یشیبهترم زدن سرم االن بودکه افتاد فشارت کمی خودتم سالمه سالمه نه-

 .خوبه حالش شم ادمطمنیب بزن آرتاروصداش–

 .داره کارت اتونسترنیب داداش آرتا بود نشسته یآرتاروصندل توراهرو رفتم

 .بود روم روبه آرادم نشستم توراهرو اومدم منم اومدتواتاق بلندشد

صالرفتارتون-من ست ا  ونا تظاهرکن بخاطرخواهرت یازآرتامتنفر ستین در
شب بحث کن قبول س حامله شماراه ام سترن دیکن قبول یانداخت رو ش ن  قعا
 .کنهینم ولش م رهیبم اگه یحت آرتاس

 .کرد روخراب نسترن آرتادادحال که یجواب اما قبول تندرفتم امشب من–

 (**آرتا**)

 یونگذر خوش همه بعداون بود ختهیر واقعابهم گهید اعصابم اتاق سمت رفتم
 .شد داغون همش دهینرس

 بود واشک پرازغم چشاش نشستم کنارش

 نسترن؟ بهتره حالت-

 مهمه مگه–

 ؟یبهتر نده جواب منوباسوال سوال-

 خوبم خوب یباش توکنارم–

 بگو یدار کارم ساگفتیآتر-

 جلوارادباهام شرررده که خودتم اعصررراب بخاطرآرامش ازت کنمیم خواهش–
 .دیبپر بهم یه خوامینم رفتارکن درست



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 دخالت نداره یربط بهش که یتوکارا یه اون ندارم یکار داداشرررت به من-
 .کنهیم

 

شما به سترن یچ شتش دختر نیا کردم نگاه ن سرنو  دیاچراب شد ینجوریا چرا
 زرگب شکمش که کم کم گفتیبابام فهممینم ازعشق یچیه که شه یمن عاشق

 .کنمیدامیپ احساس توشکمش ی بچه به شه

 بذار ستتوادیب گفت بهم که میوقت یحت ندارم توشکمش بچه به یحس چیه یول
 نبود مهم واسم اصال اونجام کن حس ولگدزدنشو روشکمم

 کردم تصررورش دیلرز لحظه هی دیلرز دلم نبود مهم که کنمیتظاهرم چرادارم
ضا تواون وطاقتش زدیلگدم که ییکوچولو اون  شده متمو کیوکوچ کیتار یف
 .بود

 سررشح یوقت دیچیپ تووجودم که یحسرر چرااز زد برهیو قلبم که بگم چرادروغ
 .کردم

 ؟یکنیفکرم یچ آرتابه–

  یچیه به-

  خوبم من–

 .شتیپ ادیآرادب رونیب برم من یندار یکار اگه-

 نکن کل باآرادکل گهیتوروخداد برو نه–

صالنم بودم کالفه یلیخ رونیب اومدم سترن حال چمه دمیفهمیا  شدیبدم که ن
 .بود یچ دونمینم بود ترس بود وجدان عذاب شدمیم کالفه
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 .داشتم ازین واقعابهش کردم روشن گاریس هی رونیب رفتم

  م نقدکالفهیچراا یانداخت من جون به یحس چه نیاایخدا

 .کرده ولم اونم بادوسالهیتقر امااالن بود کنارم ساسان ها لحظه نیماتوایقد

 چکسوندارمیه گهید

 (**سایآتر**)

 داقلح گهید بودم شررده خسررته تیوضررع نیازا بابازودترازسررفربرگرده خداکنه
 .تربود راحت اعصابم شونو دعواهاورابطه دمیدینم نبودم یوقت

 تواتاق ردمروب نسترن من خونه میبرگشت شد تموم سرمش نسترن شیپ آرادرفت
 .برد خوابش دینکش یطول دیدرازکش روتخت

 :آرتاوآرادگفتم روبه رونیب اومدم

هش ازتون- نمیم خوا هم گهید ک حث با ن ب ک قل دین لو الا  نیا یج
سه یاتفاق که یدونیم آراد یآقا ش دختربخاطربچه سترن بچه وا سه تهوفیب ن  وا

 .دینکن بحث نسترن یجلو گهید کنمیم خواهش پس خطرناکه خودشم

 .خداحافظ امینم امشب سوگل خونه رمیم دارم من

 یدرورود سمت اومدم

 .فردابرو یبر خوادینم اونجا خبره چه شب وقت نیا-آرتا

 گرفتم؟؟ ازشمااجازه من-من

  زد مسخره پوزخند هیآراد

 واسم کل وکل ها یسرد نیا خونه نیا یفضا رونیب زدم وازخونه ندادم محلش
 .بود تحمل رقابلیغ

 .بازکرد درو ساسان زدم زنگ سوگل خونه دم دمیرس
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 داخل رفتم

 یداداش سالم

 کرد دستاشوبازکردوبللم

 بود شده تنگ واست دلم تووروجک ییکجا هست معلوم داداش عشق سالم-
 .کنم دق یگینم ییاینم گهید که مطبم

 کجاست؟ سوگل شهیتکرارنم گهید دیببخش-

 .یمهمون رفتن بابابا ستین مامانم ادیم االن باالس–

 یخووب خبرا چه-

  بهترم دمیتورود که االن–

  من برم یتوداداش قربوون-

 انه؟ی خوبن بانسترن آرتاچطوره–

 نجایا اومدم فرارکردم ازدستشون نکردن یفرق-

 

  تمگرف لیتحو یخودموحساب گذروندم خوش وساسان باسوگل یکل اونشبم

 .ادیب یک ستین مشخصم کشهیم طول کارش گفت زد زنگ باباهم

 .کنم تحمل آرتارو جوخونه دیبا بازم چون خوردشد دوباره اعصابم

 .آرتاگذشت خونه سربر وحوصله یتکرار یازروزا گمید هفته هی

 .نبود آرتاخونه روکه ییها ساعت یول ومدیم آرادهرروز

 هی ابهت کردمیم عوض هاشو کانال یوه بودم نشسته نسترن توخونه ونیجلوتلوز
 .برسم کننده سرگرم برنامه
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 .برنامه هیاز غیدر یول

 اچهارت شرردیم گرم سرررمم حداقل ها ییرو ادهیپ رفتمیم بانسررترن کاش هووف
 .دمیدیم آدمم

 .اومد نسترن ااا تودر دانداختنیکل کدفعهی

 جوجو ننه ینس سالم

 :وگفت داخل درآورد یسرشوازال

 .جوجوام ییدا ستمین ینس من سالم-

 (ازخجالت مردم هیییی)

 .ریبخ روزتون آقاآراد سالم–

 .یرسم نقدیا شدیچ کدفعهی یشد باادب چه اوه-

 نسترنه فکرکردم فقط بودم باادب من–

 کجاست؟ حاالنسترن بله آهان-

 ییرو ادهیپ رفته–

 

 د؟ینرفت چراباهاش چراتنها-

 نبود خوب حالم–

 دکتر؟؟ میبر مگه شدهیچراچ-

 (مهربوون چه وااات)

 دینباش نگران خووبم ممنونم نه–

 آخه نگرانم-

 (جاشد کالجابه قلبم گفت یچ االن نیا)
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 دخوبمینباش نه-

  کردمیم حس بدنشو یگرم که یجور کمیاومدنزد

 ستین که خودم دست نگرانم اما–

  خوبه حالمم کاردارم تواتاق برم من من دیببخش-

 باشه نم نگران دیاالن؟؟چرابا گفت یچ نیا یواا بستم درو و تواتاق رفتم بدو
 بممقل بود سرخ سرخ صورتم بود کرده خی بدنم کل یواا یچ یعنی واقعا چرا

 شده چم من خداجوون یواا زدیم روهزار داشت

 

ب یب چقدمن یواا کرده خی بدنم چرا کنهیم تولوپ تاالپ داره قلبم چرا  م هجن
 .نزد یحرف خداکه بنده

 .ها رمیگ جو منم گهید گفت زیچ هی دوستانه انسان حس یازرو

  هش کم هام گونه یازسرخ بلکه زدم اب هی نسترن اتاق سیسرو تو صورتمو

 فکرنکنم آراد حرف به اصال کردم یوسع نشستم روتخت اومدم

 اومد دراتاق یصدا

 د؟؟یخوب خانوم سیآتر-

  اقااراد خووبم بله بله–

 تو امیب شهیم-

 دییبفرما اره بله یعنی عی نه_

 (ایب زود نسترن یوا)

 :وگفت سمت هی کرد کج وسرشو زد بهم نازم لبخند هیو دروبازکرد
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 برم که کنهیم تتیاذ وجودم یترسیم ازمن یخانوم یکرد هول نقدیچراا-

 .دیا خوره خور لولو مگه هیحرف چه نیا ترسمینم نه–

ستم دیشا گفتم-  هولم تواتاق ییایم یکنیوفرارم یکنیم عوض رنگ یه که ه
 .یشیم

 دیکنیم اشتباه نشدم هول نه–

 واقعا-

 د؟ییبفرما اتاق دداخلیاومد دیکارداشتیچ آراد اقا–

 .یگل لپ یخجالت خانوم بپرسم ازت نویهم خواستمیم فقط چکاریه-

 یشیم بانمک چقد شهیم سرخ که لپات یدونستیم

 

  اخه خوادیم ازجونم یچ مامان شده چش امشب نیا یواا

 ادیم بانمک شما چشم به ممنونم–

 دیتافهم دیچش دیبا ادکهینم چشم به نمک-

 (االن گفت یچ نیا ییییه)

 هست هاتون حرف به حواستون اقااراد–

 .نیهم طرف شهیکورم که زنیرینم توچشم خورنیم رو نمک گفتم کامال بله-

  بله آهان–

 .شد عوض رنگت نقدیا یمرد دختر باش راحت توآشپزخونه رمیم من-

 .دیکش قیعم نفس هی رونیب رفت تاازاتاق

 .انگار منوداره کردن وونهیقصدد نیا یوااا

 .که مردمیم وال شیآخ اومد نسترن
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 گذشت؟ خوش ییرو ادهیپ جون نسترن سالم-

 خب؟ یومدیچران دیچسب یلیخ یخال جات آره–

 .وحالشونداشتم حس-

 د؟؟یننداخت راه که کل بازکل اومد یآرادک–

 .اومده س قهیچنددق هی میا یجنگ خروس مگه نه خخخخ-

 نیا رهیگینم آروم لحظه هی شده طونیچقدش وروجک نیا ادیباالنم نفسم یواا–
 .تو

 بشه فداش بشه قربوونش عمه یاله-

 .بشه قربونش بشه فداش ش ییدا یالع نه–آراد

 (هووف اومد نیبازاا)

سترن  هم من هم میدار الزم رو دوتاتون دیش فداش چکدومتونیه خدانکنه-ن
 .جوجوم

سترن شمزه شام هی بان شت خو ست وم  راه یکار فیکث چقد بماندکه میکرد در
 .انداخت دستمون تاتونست آرادم میدیختد چقد میانداخت

سم یول رفت که نسترن دیا بچه شمادوتاهنوز نه-آراد شه توروهوا س با  ادین یک
 .شه بدبخت رتتیبگ

 .من ندهیآ شوهل نه بدبخته توبشه زن یهرک یاووو–

 .ریبگ لیتحو وشوهلتو شترخودتویب یواا-

 .بگه نداره حق یکس شوهل گمیم بعش من ارفقطیدرن منو یادا–

 حاالکوشوهل اوه اوه-
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 که؟ یدرآورد بازادامو–

 (بسو بود کل کل فقط کنار رفتیم گفتن وشما اقاوخانوم کل کل موقع کال)

 .یازگرسنگ مردم شدیچ شام حاال خب لیخ–

 .صبرکن گهید کمی داداش شهیم اماده االن-نسترن

 .زمیخواهرعز چشم–

 کلشیه بااون رواپن نشست

 نییاپایب شکست اپن-

 ؟یکارداریتوچ خواهرمه خونه–

 .تانزدمت نییاپایب هست منم داداش خونه-

 منو نزن دمیترس یواا–

 (یزناهارهوریم یروصندل نشست نییدپایپر)

 

 .میروخورد شام یوشوخ توخنده

 .اوردیدرم یباز دلقک یه دمیخند بهش بود بازشده روش آرادم نیا 

 .شستن ظرف کرد شروع کرد گل شینیریخودش آرادم میروخورد شام

 .خنده ته بود بندزده شیپ دمیخند بهش یکل

 .بمونه مون خنده سوژه گرفت لمیف ازش نسترنم

 .رفت آرادم میدیخواب نسترن اتاق میرفت

 یکل زدم زنگ بهش برداشررتم مویگوشرر بود ومدهین آرتاهنوزم بود1:45سرراعت
 .نداد جواب خورد بوق

 .داد جواب دختر هیتاآخر زدم زنگ نقدیا زدم زنگ دوباره
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 د؟ییبفرما بله-

 آرتا به روبده یگوش–

 شما؟؟-

 بهش روبده یگوش نداره یربط تو به خواهرش من–

 .برده خوابش من توتخت ستین شیحال یچیه مسته مست آرتا-

 .ایب پاشو خرابه حالش نسترن بگو کن دارشیب–

 اخه ادینم دلم-

 زوود امیب خودم بده آدرس–

  رونیب زدم ازخونه دمیپوش لباس عیسر کردم ادداشتی ادرسو

 بوق تا شیبعدش گرفتم رو آراد شماره درآوردمو مویگوش تنهاموندکه نسترن یوا
 داغون جیگ برداشت

 بله-

شدم ببخش اراد سالم– سترن بزنم زنگ بهت مجبور  برو عیسر تنهاس خونه ن
 .ادینبودز خوب حالش یرفت توکه اخه بدشه حالش ترسمیم ششیپ

 شدهیچ مگه ییتوکجا-

شم ارتا دنبال رمیم دارم– ش یکی زدم زنگ کجاس دونمینم نگران  وابج شویگو
 .مسته مسته خوابه ارتا گفت داد

 .نسترن شیپ برگرد رمیم من بده ادرس تونرو-

سترن–  اگه رمیم مدار که ییجا ادرس نمیا نباش منم نگران داره ازین شتریتوب به ن
 .دنبالم ایب برگشتم رید
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 .زد شورشو دلم ارتا دنبال برم زد سرم به هوی شدیچ دونمینم

 

 داد دختره اون که یآدرس به دمیرس

 .کرد تابازش کردم کسرهی زنگو بازنکرد یکس زدم زنگ

 :گفت تیباعصبان دختره داخل رفتم بدو بدو

 ؟یسرآورد یدار طلب خبرته چه-

 آرتاکجاست؟ بگو فقط شو خفه–

 ؟یسروصداکن ترسمیم ازت یفکرکرد-

 .زوود آرتاکجاست یبگ نفعته به–

 ایب دنبالم خب یلیخ هووف-

 .یزدحسابیشورم خوردبودودلمم اعصابم رفتم دنبالش

 .مشک به روتخت بود افتاده *ل*خ*ت* تنه مین آرتا رفتم خوابش تواتاق

 .نستاینجاوایا اریسردب اب پارچ هیبرو

 ازشرهب تاچشراش توصرورتش زدمیم برگردوندمش بزور یخوب یآرتاداداشر آرتا
 .خورد تکون هاش پلک روصورتش کردم یروخال اب پارچ

 .چشاتو بازکن یداداش آرتاجان چشاتوبازکن من مرگ آرتا

 .خورده یچ باتوام شده ینجوریا چرا دیداد خوردش به یچ-

 میدیرسرر کرد خراب منم شررب تیظرف یب ی پسررره خورده چه دونمیم چه من–
 .برد خوابش خونه

 ببنددهنتو-

 گرفتم رو اراد شماره دراوردم مویگوش
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 ؟یدار رو ادرس اراد سالم-

 شده؟یچ اره سالم–

 ؟؟ییایب یتونیم کنهیبازنم چشاشو هوشهیب ارتا ارتا-

شونش یتونیم اگه نیبب–  سرتوبذار امیتاب رشیبگ سرد اب ردوشیز توحمام بک
  زنهیم نیبب روقلبش

 یلیخ زدیم فیضع یلیخداخ یوا سرمو عیسر

 .ایب فقط ایب زنهینم انگار اصال اصال زنهیم فیضع قلبش ایاتوروخدابیآرادب-

نگ فقط وفتمیم راه االن االن– نگ ادیب اورژانس بزن ز هات من سیاتر بزن ز  ن
 .ادیبرنم ازم یکار

 (روصورتم ختیریم اشکام)

 راچ خب شد هوشیب که یدید کشمتیم بشه شیطور داداشم یعوض دختره-
 .یعوض اورژانس ینزد زنگ

 وااا چه من به–

 .روگرفتم115 ی شماره جلوم اوردم بزور مویگوش دیلرزیم دستام

 شده شچ دونمینم زنهینم قلبش داداشم دییایب دییایتوروخداب سالم خانوم الو-
 توروخدا

 فقط بده ادرس باش اروم خانوم–

 بده ادرس دادم دیفهم خودش دختره دست رودادم یگوش

 .عمرمن بازکن توروخداچشاتو یعمرآج جوونم یداداش-
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 اسررم منم بالنکارد یرو گذاشررتن برداشررتن رو ارتا عیسررر دیرسرر اورژانس
 .دمیروپرس مارستانیب

 دیآرادرس که شدم نمیسوارماش عیسر

 کوآرتا سالم

 .....مارستانیب بردنش بااورژانس-

 

 .یکن یرانندگ حالت نیباا خوادینم میبر باهم من نیماش نیبش خب لیخ–

 نشیتوماش نشستم حرف یب

 تنهاس؟ نسترن

 .ستیتنهان ششیپ بردم مامانو-

س ستانیجلودرب میدیر ش مار شته نگه روکامل نیما  ادهیپو دروبازکردم بود ندا
 .شدم

 .ییدویکجام صبرکن سایآتر–

 سرمن؟ دپشتیرس یک نیا دیکش سرم دستموازپشت

 .یشونیپر نقدیچراا کن لباستودرست دختر باش اروم–

 ردمک مرتب هامو لباس عیسررر بود ختهیر بهم شررالم بازبود هاش دکمه مانتوم
 .شدم وواردبخش

 کجابردن؟؟ رو پور انیدآرتاآریببخش-

 خانوم فعالتواورژانس–

 .اخلد برم نذاشتن سمتش ورفتم گشتم اورژانس واسم تابلو دنبال سربع

 .مردمیم داشتم یبودازنگران خراب اعصابم
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 رونیب اومد یکی

 پور؟ انیآر یاقا همراه-

 خووبه؟؟ حالش شدهیچ خواهرشم من من بله–

شخص یچیهنوزه- ستریتربا عیسر هرچه توکماس فعالکه ستین م  شه یدب
 .وی یس یتوس

 خانوم؟ شدهیچ کما–

 رده؟ک موادمصرف نهییپا شمیاریهوش فهیضع یلیخ قبلش خانوم دونمینم-

 .خورده مشروب گفتن نبودم باهاش من دونمینم–

 دیبد انتقالشوانجام یدکارایتربر عیسر-

 

 .ربودد به چشمم نزدم پلک تاصب  میدرنشست پشت کردن یآرتاروبستر

 .رونیاومدب ازاتاق دکترش بودکه شده صب 

 چطوره؟ داداشم شد؟حالیدکترچ-

 یبقل ستیا اول بوده موادمسموم کرده مصرف مواد دبرادرتونیباش آروم خانوم–
ته کرده عدرف ما ب بان توک لت به قلبش فعالضررر ته شیعیطب حا  برگشرر

 ادیکمادرب دصبرکردتاازحالتیبا

 .ادباالیب شیاریهوش ادتایبرنم ماهم ازدست یفعالکار

  کنه رحم شیجوون خدابه دفقطیدعاکن

 رابخ یلیخ حالم نیروزم شدافتادم سست دکترپاهام یحرفا شدن بعدازتموم
 .بود
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 من هشرریم آرتاخوب وفتادهین یاتفاق که هنوز نیزم یازرو بلندشررو سیآتر-آراد
 .بلندشو دختر مطمنم

 ؟یشدیم راحت که مردیم دیبا وفتاده؟؟داداشمین یاتفاق–

 تااالن شرربیازد که بودم یراضرر مرگش به اگه من دخترآخه یگیم چراچرت-
 .منتظر نجایا نشستمینم

 .توروخدابرو نمشیبب لحظه هی فقط بذاره بزن حرف بروبادکترش–

 .زنمیم حرف رمیم من باش وآروم یروصندل نیبش بلندشو خب لیخ-

 

 ؟یچ شدیم شیطور آرتا اگه بود داغون حالم نبود دلم تو دل

ش سان خورد زنگ میگو شتمین واقعابهش االن دادم جواب عیسر بود سا  ازدا
 .باحرفاش کنه تاآرومم

 یداداش سالم-

 شده؟یچ گرفته چراصدات زداداشیعز سالم–

 (هیرگریز زدم شدهیچ تاگفت)

 اجیاحت هتب خرابه یلیخ حالم مارسررتانمیب توکما رفته آرتا اکهیب ایب سرراسرران-
 .توصدات آرامش به قشنگت یحرفا به یداداش دارم

 .اومدم داداش قلب یباش آروم کن یسع توفقط قشنگم وفتمیم راه االن–

 .گفتمیم بهش یبودحاالچ نسترن یخوردوا زنگ دوباره شد تموم تلفنم

 زد زنگ دوباره شد قطع ندادم جواب

 (دادم نشون شاد وصدامم کنم کنترل خودمو کردم یسع)

 جون نسترن الوسالم-
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ست معلوم زمیعز سالم– ش ؟؟آرادمیکجارفت شبیازد ه  هدینم جواب شویگو
 باز؟؟ خبرشده چه نجایا اومده مامانم

 .خبرندارم ازآرادم سوگل خونه اومدم منکه زمیعز یچیه-

 تاقا به تر عیسررر دکترطاهاهرچه یآقا بلندشررد مارسررتانیجربیپ یصرردا هوی)
 (عمل

 .نگو دروغ من به شدهیچ سیاتر مارستانهیصداب–

 .نیهم بدبود حالش کمیآرتا باش توروخداآروم-

 تو یشد بیغ شبیازد که کمی–

 بخدا آره-

 ؟؟یمارستانیب کدوم امیتاب بده آدرس بده آدرس–

 

 .دنبالت فرستمیآرادروم صبرکن–

 زودباش فقط باشه-

 .سالن نبودتو آراداخه زدم زنگ کردم قطع

 آقاآراد؟ سالم-

 بگو؟ جانم سالم–

 (جانم گفت االن نیا یچ)

 نجایا دشیاریب نسترن ددنبالیبر شهیم-

 د؟یفهم–

  دیروفهم مارستانیب جریپ یصدا گفتم دروغ زد زنگ-
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 ؟یبمون یتونیتنهام خوبه حالت خودت فقط رمیم االن خب یلیخ_

 .نباش نگران شمیادپیم داره ساسان-

شه هووف– سان دبهیحتمابا با  قد اون روزبدون هی ادیب یدادیخبرم جونت سا
 .ینکن

 (نیا چشه یروات ریدرگ واا)

  زدبهم زنگ خودش ساسان-

 خداحافظ باش–

 .وا کنم تحمل نمیا یها یباز وونهید خووبه حالم یلیخ چل خل یروان

 خواب هلحظ هی فقط بود خواب خسته چشام یصندل یپشت به دادم هیسرموتک
 .چشام خواستیم

 

 .نشست نفرکنارم هی که بود شده جیگ کمی

 .ازداشتمین بهش االن. چقد یوا بود ساسان چشماموبازکردم

 جوون ساسان سالم-

 تو؟؟ یخوب داداش عشق سالم–

  خوبم یینجایا که االن-

 زم؟یعز خوبه توحالت قربونت–

 اماآرتانه آره من-

 .نمیبب نجایاایفعالب شهیم خوب اونم–

 (بللش برم یعنی بودکه دستاشوبازکرده)

  شد حلقه دورم ودستاش ش نهیس وسط سرموگذاشتم
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سه فقط–  کنهیم شناراحت شتریتوب یوناراحت هیگر دعا فقط سیاتر آرتادعاکن وا
 .کنهیم حس روحش رو زویچ همه توکماس االن اون

 یداداش چشم-

 .ساسان بلل ازتو سرموبلندکردم اومد نسترن یصدا

 .دنبالش نسترنم سمت نیا ومدیم داشت تیباعصبان آراد

 .نجایا میچرااومد آرتاکجاست-نسترن

 .نشده یزیدخترچ باش آروم-من

 .نسترن اومدسمت ساسان

 .دیباش آروم فقط وفتادهین یاتفاق خانوم دنسترنیباش آروم–

 کرده؟؟ تصادف آرتاکجاست-

 .فشاراومده روقلبش کرده ییرو ادهیز مشروب توخوردن یکمی فقط نه–

 واقعاراسته؟ گنیم یچ اقاساسان اراد-

 .دیتوروخدابگ کجاست ارتا

 خانوم نسترن–

لدم خودم یبزن خوادحرفیتونم- به کنم آرومش خواهرمو ب  کردن آروم تو
 .برس جانت سیآتر

 

 .گردنم دور دستشوانداخت کنارمنو لبخندزدونشست هی ساسان

 :گفت رگوشمیز

 شده؟؟ یرتیه؟؟آقاآرادغیخبر-
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 یخبر چه آخه یاریدرم چراحرف–

 بپرس واالازخودش دونمینم-

 .ها ستین یباز ومسخره یشوخ واسه یخوب وقت االن ساسان–

 .هیچ هیقض گفت نسترن به کم آرادبودکم به حواسم

 .ختیریم اشک فقط نسترنم چارهیب

 :گفت ساسان

صب  شبید برهینم شیازپ ینجاکاریتوا بودن سیآتر-  ستیبهترن یدینخواب تا
 .نجایا هستم من یکن استراحت کمی یبر

 .دبازییایب شب هستم تاشب دمنیبر خانومم آقاآرادشماونسترن

 .باز امیم خودم برمیم رو ساخانومیوآتر نسترن من باشه-آراد

 خونه میکردبر یوراض بزورمنوونسترن

 

 :گفتم من میشد که نیسوارماش

 .بردارم نمویماش من یشبید ابونیخ اون یبر شهیم-

 .برن هیبق بگو ستمین نوکرتم نکهیوا االن ندارم حوصله نه_

 .نموبردارمیماش ینذاشت شبیتود هیک منظورت هیبق نیا-

 .بامن نکن لطفابحث نداره یربط من به–

 .رمیم باساسان شب اصالبدرک-

 شد خفه وفقط نگفت یچیه گهید

 .زدیم جوش دور ازراه شدهیچ بفهمه خواستمیزدنم بابازنگ

 .میخوب گفتم فقط
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 .شدیم خوب شدیم یچ یعنی آرتابودم نگران دل بود خراب حالم

 فندق اقات رفتم بعدم گرفتم دوش هی رفتم اول میمسررتق نسررترن خونه میدیرسرر
 .شدینم مزاحم یکس که بود ییتنهاجا آخه دمیخواب عمه

 .برد مخواب عیسر بودم خسته یلیخ دمیوخواب گذاشتم اتاقش بالشتمووسط

 .ها بودم دهیخواب چقد اوه بود کیهواتار دارشدمیب یوقت

 .سمتش رفتم بود رومبال آراد فقط توسالن رفتم

 نکرده؟ یرییآرتاتل حال نشده یخبر نزدن زنگ-

 .بود نگرانت یلیدخیپرس حالتو زد زنگ جونت ساسان فقط نه–

 بهیعج یلیخ نگرانمه داداشم مگه هیچ یکنیم یجون ساسان جون ساسان چه-
 واست؟؟

 .ستین داداشت که ساسان افتاده مارستانیب روتخت داداشت–

 

 .بدون یدونستینم داداشمه ساسانم-

 نداره یربط من به–

 .نداره یربط بهت که یتوکار نکن یفضول پس-

 آژانس زدم زنگ دمیهاموپوش لباس

  ارمینموبیماش برم خواستمیم

 ؟یکرد کاله کجاشال-آراد

 دارم یرکتیم یازفضول یدار حاالکه یول باشه داشته یربط شما به کنمیفکرنم–
 .ارمینموبیماش رمیم
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 .میبر حاضرشم صبرکن-

 .دیستین نوکرمن دیادشماگفتیب آژانس زدم زنگ–

 .شمیتاحاضرم کن کنسل آژانس باشم زده یحرف نیادهمچینم ادمی من-

 خل یمارستانیت دار مشکل یروان ریدرگ)

 (چاق تیخاص یب الیگودز دادم فحشش شد یخال عقدهام شیآخ

 .کلمیه خوش فقط خانوم سیآتر ستمین چاق بنده-

 (که زدم بلندحرف بازم دیشن صدامو ییییه)

 .بودم لمهیف نیتوا دختره نیباا که باشمانبودم اممم ام–

 .ستین یمشکل باورکردم منم باشه آهان-

 

 .برداشتم نمویوماش میباآرادرفت کردم کنسل آژانسو

نه دیبرگرد دیتونیم دیکرد لطف ممنونم-  سررربرم هی خوامیم من چون خو
 .مارستانیب

 .مارستانیب رمیم دارم منم یتصادف حسن چه ااا–

 االن؟ باورکنم یعنیواقعا ااا-

 .نگرانشم باخبرشم شوهرخواهرم ازحال رمیم دارم یول یباورنکن یتونیم–

 د؟یشیم من داداش نگران یتاحاالجنابعال یازک اووپس-

 .گهید ندارم حوصله یواالبا ایب سرم پشت یخواست مارستانیب رفتم من–

 .رفت گازوگرفت ادب یب پسره-

 .مارستانیب رفتم کردم روشن نویماش خودم منم
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 تیچقداذ بگردم یبوداله برده آرتاخوابش دراتاق پشررت یروصررندل سرراسرران
 .شده

 .چشاشوبازکرد ش روشونه دستموگذاشتم کنارش نشستم آروم

 .آقا خواب ساعت یساسان سالم-

 ؟یاومد یک یخوب سالم–

 .کن استراحت خونه برو داداشم یشد خسته. دمیرس االن نیهم-

 .باآرتا میبود یبچگ دوران یوهمباز دوست نباشه یهرچ نشدم خسته نه–

 

 هستم من خونه برو یشد تیاذ یلیخ-

 کن؟ استراحت نگفتم مگه یاومد توچرا راحتم نه–

 .حاالخوبم گهید کردم استراحت-

 .توهم هاشم اومداخم سالن ازته آرادم

 .هستم من دخونهیشمابر آقاساسان سالم

 .دارم عادت بودن داریب به آقاآرادمن هستم نه-ساسان

 .دیباش باهم خانومم سیشماوآتر نسترن شیپ رمیم من پس دیراحت هرجور–

 

 .ورفت دیکش راهشو مابشه جواب منتظر نکهیا بدون بعدم

  شده یحرص آقاارادچقد-ساسان

 منظور االن–

 .اصال چه من به گفتم یکل یچیه-
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 . موندم نم مطب رفت ساسان صب  میآرتانشست اتاق پشت باساسان تاصب 

 .سمتش رفتم بلندشدم عیاومدسر دکترش

 آرتاچطوره؟ دکترحال یاقا سالم-

 نهممک متاسررفانه یول باالتررفته شیاریهوشرر کمی دبخدایام دخترم سررالم–
 .رهیبگ موقت یفراموش شیاریبعدازهوش

 نکرده که تصادف چرا-

 بدتره ازصدتاتصادف موادمخدرمسموم–

 .دخترم دعاکن واسش فقط

 .کوتاه چندلحظه فقط نمشیبب دیبذار کنم خواهش شهیم-

 هواسررر کوتاه یلیخ فقط داخل یبر کنمیم باپرسررتارهماهنگ دخترم باشررره–
 .ستین خوب مارتونیب

 .دیکرد لطف یلیخ دکتر یآقا ممنونم-

ستم آرتا کنارتخت داخل رفتم بعدازچندلحظه ش شو ن شما  ستهب آروم یلیخ چ
 .بود منظم بود وصل بهش که ییدستگاها بااون هاش بودنفس

 .شد جمع توچشام اشک شیپرومشک یتوموها دمیدستموکش

 .هموند واسم یجزتوک مگه آخه کنمیم دق دارم بازکن چشاتو بازکن یداداش-

 ایدن یدیخواب یازوقت یدونینم نازتو یچشرررا بازکن ان نگرانت همه یداداشرر
ته نیازب واسررم  کنباز یداداشرر بازکن خوامینم یچیه یبازنکن تاچشررراتو رف

 .ادیامیبدن گهید تاچندوقت که پسرت بخاطر بخاطرمن
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 ه**ب*و*س بود وصل میس بهش که رودستش سرموگذاشتم شکست بعضم
 زدم ودراتاقش پشت یروصندل نشستم بدترشد یلیخ حالم بلندشدم زدم اروم

 .هیرگریز

 .شیریبگ ازم یخوایم که دارم رو یجزآرتاک من چرامگه اآخهیخدا

 

 .دمنهیاآرتاتنهاامیخدا یبد غم بهم دیبا هنوزم ستین ابسمیخدا

 م شونه یرو نشست یکی دست

  آرادبود سرموچرخوندم

 بهترم فتگ تازه نگفت یزیچ دکترکه باش آروم دختر یکنیم هیچراگر سیآتر-
 .هست

 هامو هیگر اونوقت نشررناسرره منم ممکنه یعنی برنگرده ش حافظه ممکنه گفت–
 .ببرم یک توبلل هامو یناراحت

سه آراداگه سترن آرتاوا سه پره ازش ودلت نبوده یشوهرخوب ن  نیبهتر من اماوا
بدترروزا بود داداش  نوم وآغوشررش آرتا کرد ماروترک مامان یوقت میزندگ ییتو

 .داشت نگه زنده

 .بود خوب یلیخ اماقبلش بعدشده هیدچندسالیشا

 قطف االن بوده اتیدن بوده تیزندگ اسررطوره تو واسرره دونمیم سیآتر دونمیم-
 کنهینم عوض رو یچیه اشکهات ختنیر دختر دعاکن واسش

 

سان– شکهاموببیشا کنهیم حس زویچ همه روحش گهیم سا شو نهیدا شا  وچ
  رمیمیم ازفکرنبودنش دارم کنه حس دیشا بازکنه
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 قطف دمیم قول بهت من شهیبلندم تخت اون یآرتاازرو حرفانزن نیازا سییه-
که دخترخووب صرربرکن صرربرکن باره گهیزدیچ هی من یبود یقو تو  ت در

 .یاریب نقدزودکمیا کردمیفکرنم کردمیفکرم

قدوجود کرد آرومم یکمیآراد یحرفا) قد کردیم آرومم آرادوسررراسررران چ  چ
 .کالمشون داشت آرامش

 .(دلرزون سرماش وجودمو تمام مارستانیب سرد یها یکاش به دادم کهیت سرمو

 دختر؟ یخووب سیآتر-

 کجاست؟؟؟ نسترن خوبم خوبم–

 .بمونه تابعدازظهرتوخونه کردم شیراض یبابدبخت ششیپ مامان خونه-

 ...اگه یچ بازنکنه باباچشاشو تااومدن آرتا اگه–

 .بخدا خونه برمتیم گهید حرفانزن نیازا گفتم سیه-

 .بودم تخت اون یرو آرتا یبجا من کاش–

 .کنن چرت یفکرها نقدمیا ببند چشاتو فقط من روشونه بذار سرتو سیآتر-

ش کهیسرموت– شامو ندادم تکون بود وارید یها یکا ستم چ ش پراز ذهنم ب  للهم
 مارستانهیآرتاب یازوقت میبود کرده ول روهم بودکارخونه

 

ستانیب جریپ یصدا دمینفهم یچیه برد خوابم کم کم شم ومدکهیم مار  اموچ
 .مدیکش عقب خودم دمیکش خجالت آرادبود پهن یها شونه یرو سرم بازکردم

 خانوم یدیخواب خوب-

گاه بود رولباش لبخندقشنگ هی  لبخندزدم منم ناخودآ

 دم؟یچقدخواب شد؟منیچ آرتا–
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  یدیخواب دوساعت توام آرتاخوبه-

 .بود هاتون روشونه سرم یشد خسته شماهم واقعا شرمنده–

شدم- ست جمع باز شما باز صال حرفاتو یب ص دخترخوب نباش ناراحت ا  الا
سته شدم خ  روش سرتو هم یوقو خورده وزنه یادیز من یها شونه هم چون ن

 .که نداره یخستگ بوده

 طونشیشرر یچشرررا بااون آراد خورد تکون تووجودم یزیچ هی دیلرز دلم)
شد چرابعدش حرف نیازا بود یچ منظورش  نقدیا چراحرفش رونیب رفت بلند

 شد گرم وجودم کل کنمیم حس دیچسب بهم

 کردمیفکرم شمیپ چندلحظه قشنگ حس به داشتم

 

 خواسررتیم چرادلم بود یجور هی آراد چراحرف که بودم لشیدل دنبال توذهنم
 .نکرده خستش بوده هاش روشونه که سرمن فقط کنم باور

 درآورد ازفکر منو میدخترزندگ نیبهتر یصدا

  خودم جون سیآتر سالم-

 ؟یکنیم کارینجاچیتوا یسوگل سالم–

نه دسرررت- عادردنک ماواق  که وداداشررم خواهرم شیپ امین یداشررت توقع شرر
 ؟یکشینم خجالت تو یکرد یفکر چه من درباره واقعا مارستانهیتوب

  نچسبون بهم خودتو یالک کنمیتوفکرنم به اصال من_

 .فقط خواستیم بللتو دلم جونم یسوگ من توبشم قربون

  نمیبب توبللم ایب پس–
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 داکردنیراهشوپ دوباره اشکام گرفت توبللش سرمو

 

 یتوبازخرشد یکنیم هیچراگر خره یاوو–

 نگرانشم یلیخ آرتادعاکن واسه سوگل-

شه– شو کمی ستین شیطور آرتاکه گلم با شیم فقط کرده لوس خود  وخوادناز
 .میبکش

 .خداکنه یسوگل خداکنه-

 .دکهیانداخت راه هیگر بسا  رفتم قهیچنددق بازمن-آراد

 هچ من به مشکشه سر اشکش سیآتر نیدایهست آقاآرادخوب سالم-سوگل

 آراد آخرش زدم باآرتاحرف یکل شهیش ازپشت موندم موندم مارستانیب تاشب
 .بمونم نیازا شتریب نذاشت خونه بردم بزور

شت م گهید دوهفته شو آرتاهنوزم گذ شا سترن بود بازنکرده چ  زده نقدجوشیا ن
 .بود سرم ریز بود مارستانیب همش بود

نده دادیغذام بهم آرادبزور خوردمینم یچیه بود خراب یلیخ حالم منم  ب
 .بود ونسترن بامن بود کرده ول شویکاروزندگ کل خداآرادم

 .مینگفت چرابهش مارودعواکردکه یکل گشتیبرم دداشتیفهم باباهم

 .نسترن م قهیدودق کنارش رفتمیم من قهیدودق هرروز دکترش بااجازه

سان شت یسع همش سا  فقط من یول بود کنارم همش سوگل کنه آرومم دا
 .نبود مهم واسم چکسیه خواستمیآرتاروم

 .اومد دکترش بودم مارستانیب روزا همه مثل امروزم

  دکتر یآقا سالم-
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 دخترم سالم–

 نکرده؟ یفرق داداشم حال-

 .ادیم بهوش هفته نیتوا ادیز احتمال بهترشده یلیخ چراگلم–

 ادین اگه-

گه فکرنکن نیا به– ماا  نیشررترازایب میکنیم رواعالم یملز ادمرگین بهوش ا
 .میدار نگهش بادستگاها میتونینم

 آرتامن یملز مرگ شد سست پاهام

 

 واسررره گهید ادین بهوش تاآخرهفته اگه نیزم یرو افتادم ترشرررد خراب حالم
 .دمیم ازدستش شهیهم

 دیپر رنگش نسترن شدن هول دنید منو خراب تاحال اومدن آرادونسترن

 بدشده؟ آرتاحالش سیآتر شدهیچ-نسترن

 نباش نگران نشده یچیه نه–

  نیروزم یافتاد که شدهیچ نگو دروغ-

 .یچقدداغون دهیم نشون حالت بزن حرف کنمیم خواهش سیآتر-آراد

 .بدم ادامه نتونستم هیرگریز زدم اگ اگ دکتردکترگفت-

 .هگفت یدکترچ بزن حرف سیآتر داد وفشار گرفت هام شونه آراداومدسمتم

فت- گه دکترگ ته ا  دارن هشنگ شررتریتاب توننینم گهید ادین بهوش تاآخرهف
 .کننیدمییتا شو یملز ومرگ ازش کشنیم ودستگاهارو

 ؟یکنیم یشوخ-آراد
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 خوره؟یم شوخ یها آدم به االن من حال بنظرت–

 اون دسررتگاها اون بمونه زنده دیبا آرتا ذارمینم من شررهینم باورم نه-نسررترن
 بکشن؟؟ دستگاهارو خوانیم وقت اون زندس گهیم داره قلب ضربان

 .ستین که یعیطب دستگاهاس باهمون فقط قلب ضربان اون-

 .بود بدترازاون حالم منم کردیم هیگر نسترن

شتناکم هفته کی شت وح شوینخواب چکسیه که یا هفته هی گذ شا  بازدآرتاچ
 .بود نکرده

 .بود داغون مون همه حال بود اومده باباهم

 .کشنیدستگاهاروم امشب گفت دکترش

 .نداشت دهیفا سرد شهیش ازپشت زدن وحرف رفتن مارستانیب گهید

 بود گرفته یلیخ دلم صال  امامزاده رفتم

 .کردم هیبلندگر یوباصدا  یپرضر نشستم

 

 .ترنبخاطرنس ابذارهیدن نیا پابه قراره که یا بخاطربچه اآرتاروبرگردونیخدا

 .م ونهروش دستشوگذاشت خانوم هی که ازکردمیونذرن ختمیر چقداشک دونمینم

 شده؟؟یچ یتاب ینقدبیچراا دخترم-

 .ینگرفت آروم م لحظه هی یاومد یازوقت

 .کشنیم دستگاهاروازش بازنکنه چشاشو امشب داگهیدعاکن داداشم واسه–

شه ییباال اون صال  یهرچ- سش منم دخترم با  وانیل نیاایحاالب کنمیدعام وا
 .هشیم خوب داداشتم انشاالله ینذر م یرسبزیپن چیساندو نیا روبخور آب
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ندو کممی خوردم آب مامزاده خوردم چیازسرررا تا چادرا مت رفتم زدم رو  سرر
 .نمیماش

ستق ستانیب سمت رفتم میم س مار ستانیب دمیر ش مار  نگه جاپارک نینوتواولیما
 .بودرسوندم آرتااونجا که یسالن خودموبه بدوبدو داشتم

 .شد زتمومیچ همه یعنی من یخدا بود یآرتاخال تخت دمیرس شهیش تابه

 .دمیشن دکترو یصدا که شدن یجار دوباره اشکام

 توروصرردا اسررم داره فقطم اومده بهوش کسرراعتهی داداشررت تودختر ییکجا-
 .زنهیم

 آرتاکجاست؟ واقعادکتراالن–

 .ایب من دنبال نییپا طبقه توبخش-

 .آرتا اتاق به دمیتارس رفتمیم فقط نبود خودم دست حرکتش پاهام

 

 بسته شاشبودآرتاچ بودودستشوگرفته نشسته کنارش نسترن داخل رفتم عیسر
 .دیمنظورموفهم یانگار کردم نگاه دکترش به بود

سکن بهش- شو کنه صداش کنارش یبر یول جهیگ کردن قیتزر داروم شا  چ
 .کنهیبازم

 .زدم صداش بهش شدخودمورسوندمینم باورم یانگار

 آرتا یداداش آرتا-

 .دمید تاچشاشو گرفت آروم دلم چشاشوبازکرد

 یاومد سیآتر–
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بازکن بودم چقدمنتظر یدونینم یداداشرر اومدم-  چقدنذر یدونینم یچشرراتو
 .کردم ودعا

 نباش نگران خوبم من–

 .یعمرکرد نصف مارو توکه یداداش من توبشم قربون-

 :وگفت نسترن سمت زدوبرگشت لبخندبهم هی

 .ستین خوب بچه واسه گهید نکن هیگر-

 شد وبچش نسترن نگران االن یعنی من یخدا یگفت؟؟وا یآرتاچ االن جاان
 .اشکرتیخدا جوونم یا

 .کنمینم هیگر گهید چشم–نسترن

شو هی ست سترن د ستش گرفت ن شو هی تود ست ستم گرفتم من د  یعنی یوشخ تود
 .ینذاشت تنهام بازم که ممنونم اشکرتیخدا وبس نیهم

 

 من ردب خوابش کم کم که میموند آرتا کنار یساعت مین نبودم روپا یازخوشحال
 .ششیپ آرادموند خونه میبرگشت نسترن

 یلیخ واقعاوجودش کرد آرومم یلیخ داشررت هوامو یلیآرادخ چندوقت نیتوا
 .واسم رداشتیتاث

سانم گفتم یچ االن وامن ضورآراد چرافقط بودکه سا شتیتاث روم ح  ایداخ ردا
 .توبه

 خوشررحال یلیخ دادم آرتارو اومدن خبربهوش بهش دیرسرریفردام زد بابازنگ
 .شد
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 روتخت آرتا بودکه خوشررحال نسررترن میزد حرف بانسررترن روقتیتاد شررب
 . بودم خوشحال اون یازخوشحال منم کرده توجه بهش مارستانیب

 اونه ازقدم ناهمهیا بشم جوجوتوشکمش قربون

 .اومده بهوش آرتا که دادم امیپ وسوگلم ساسان به

 دمیخواب راحت الیباخ امشب

 

بااومدا گذشرررت گمید هفته هی  حالش خونه کردن مرخص روهم آرتا رانیبا
 مهمون گهیدادد قول وجلوهمه افتاده که یبودازاتفاق مونیوپشرر بهتربود یلیخ

 .نره

 لخوشحا بازم یول شده سخت واسش رفتن بودوراه شده هفت واردماه نسترنم
 .رهینم شبانه یومهمون س آرتاخونه بودکه

 ردهک ول زویچ همه چندوقت نیا بودم کارخونه یکارا بابامشلول با سخت منم
 .بودم مارستانیکالب بودم

 کردم ادا ونذرهامو صال  امامزاده رفتم راست کی رونیب اومدم ازکارخونه

 .بود شده کذرهی واسش دلم که مامانجونم شیپ رفتم بعدشم

 .وآرتا نسترن خونه سمت رفتم شدم وسبک کردم دردودل بامامان میکمی

 .بود دهیدرازکش ونیتلوز جلو روتخت آرتا

 .ییرایتوپذ میبود اورده تختشوباآرادوساسان

  یخوب یداداش سالم-

 صب  تواز ییکجا داداش وروجک سالم–
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 یجنابعال یکارا دنبال کارخونه-

 .خوبم واالمن کارخونه امیب ذارنیوبابانم نسترن بخدا تم شرمنده–

 .یداداش بخوروبخواب خوبه فعالجات ذارمینم خودم اونابذارن-

 توام گهید نکن پروش یلیخ سالم-آراد

 یخودت ستیاصالپرون داداشم سالم-

 .ت تحفه داداش نیباا فقط یمارونزن میتسل خب لیخ-آراد

 ؟؟یکرد آرادبازشروع-نسترن

 .آخه بزنه حرف داره جرات یک بکنم غلط-آراد

 

 .شو سیه ینخورد تاکتک پس پسرخوب نیآفر-آرتا

 تو؟؟ خوادبزنهیم یک وقت اون-آراد

 شد بازشروع گهید بسه بابا یا-من

 .باش ییگردایوج خودت مواظب نسترن یفعالبا بهتره برم من-آراد

سره) ص یب پ ست رفتاراش تیخا ستانشیتوب به نه ستین خودش د  دل که مار
 (االنش به آرتابودنه نگران

 دورهم اومد ناهار باباهم کرد درست ناهار کردم نسترن کمک تاظهراونجابودم
 .میبود

 .تواتاق زدبرم بعدناهارآرتاصدام

 بگو؟ یداداش جونم-

 ؟یکرد دامیکجاپ مارستانیب یمنوبرد که یاونشب سیآتر–
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با زدم زنگ- فت جواب دختره هی لتیمو  گرفتم آدرس ازش منم یخواب دادگ
 چطور؟؟ ینداد جواب زدم صدات یهرچ که دنبالت اومدم

مهی قایدق دادمن موادبهم اون خودش دختره اون– نارم یمهمون ازاول اد  بود ک
 .کنم تیشکا ازش خوامیم

 ؟یدار مدرک مگه آخه-

 شرررهیم خودش اورژانس باگزارش دیآورد ازاونجا منو دیبد وآرادشررهادت تو–
 .مدرک

 .یکنیم هرکارکه باش خودت مواظب فقط یداداش یاوک-

 س؟؟یآتر–

 جانم؟-

 .منظورمه گذشته بابت یدیبخش توواقعامنو–

 .کردم فراموشش من چون فکرنکن بهش یداداش آره-

  تم بخداشرمنده یاله توبشم قربون–

 ؟؟یندار یکار بابا با خونه برم گهید من شرمنده دشمنت-

 .برو زمیعز نه–

 

 .بود شدن یسپر درحال کنواختیو یتکرار یروزا

شوبرو صب  یه سترن بروخونه سوگل بروخونه کارخونه پا  دوباره تافردا باز ن
 .نیهم
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شت یکماهی  تیشکا هم دختره ازاون ومدکارخونهیم بود خوب آرتاحالش گذ
 .همش دارن دادگاه کرد

 .شهیهم معمول طبق آواره سفربودمنم عازم بابادوباره امروز

  ناآشنا شمارشم خورد زنگ لمیموبا که کارخونه رفتمیم داشتم

  دییبفرما بله-

 ؟؟یشناخت آرادم سالم–

 .نشناختم یزد زنگ کجاست شماره آره سالم-

 .دارم کارت یجاقراربذار هی یتونیم حرفا نیا الیخیب شرکته شماره–

 ؟یکار چه-

  یفهمیامیحاالب–

شکالت درباره ییخوایبازم آراداگه- سترن م  یندگز دبگمیبا یبزن وارتاحرف ن
 .نداره من به یربط چیاوناه

 .دارم اکارتیتوب نه خودت واسه یرفت شیپ شیتوبازپ ازدست یوا–

 کجا؟ یاوک-

 .میرفت وآرتا بانسترن دفعه اون که یبلد ستاره ایتر کافه–

 .کارخونه رمیم دارم خوبه؟االن5ساعت امیبعدازظهرم فقط یاوک-

 .یبا تندنرو منتظرم خوبه باشه–

با نیا) ندنرو ظب یعنی؟یچ یعنی یت تاراش آرادم نیباش؟ا خودت موا  رف
 (بهیعج
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نه تاظهرکه بهتره رنکنمیدرگ ذهنمو نه دمیرسرر بودم کارخو  یکسررراعتی خو
 راچ دونمینم دنیپوش لباس سراغ رفتم عیسر3:30شد ساعت کردم استراحت

 .امیب آراد چشم به کیوش مرتب خواستیم دلم

 .یا قهوه بامانتو دمیپوش یکرم یشلواردمپا

 سرکمد رفتم دوباره نشدم جالب نه

شک شک بامانتو یشلوارم  یورن فیک شد کیش نیا ییطال شال ییطال یم
 سانت نجپ پاشنه یورن باکفش برداشتم داشت روش م ییفلزطال هی که میمشک

ساده کیش شیآرا ته هی کردن شیآرا سراغ رفتم شد یاوک پمیت  رنگ مک رژ هی و
 .یصورت

 .یورود در سمت رفتم لموبرداشتمیوموبا چیسو یعال

 بود باباهنوزنرفته

 دبابا؟؟یدبرییخواینم

 کنمکاریچ برم رحرفشونیز اونورزدن یها قرارداد طرف شده کنسل باباجان نه-
 شرررکتها تمام یمعروف نیا به کارخونم باشررم دنبالشررون همش که تونمینم

 .قرارداد واسه شنیم شقدمیپ خودشون

 ازشون روآخ حرف بزنه زنگ کارخونه لیوک گمیفردام الشونیخیب ییبابا یاوک–
 .رمیگیم شون ازشرکت طتمیبل نهیهز بپرسه

 کار؟یچ خوامیم طیبل پول باباجان کن ول-

با قانونه هی نیا–  تیریدفترمد امیواالم دینظرند یحسرررابدار توکار لطفا ییبا
 .ها دمینظرم
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 ؟یریحاالکجام وروجک تو ازدست آخ-

 .گرفته دلم بچرخم کمی رونیب–

شه- سترن خونه رمیم منم دخترم با  شکلم به توکارخونه جا هی کاردارم باآرتا ن
 .میکن حلش خوامیم خوردم یادار

 یبا اونجافعال امیم پس باشه–

 

 باآرادقرارداشتم که یابونیخ سمت رفتم شدم نیسوارماش

شا کارمیچ یعنی بود رشیدرگ ذهنم شت؟ شوشر شنهادکارتویپ خوادیدمیدا  کت
  یازفضول مردم یوا بده

 همه خب انداختم م چهره به نگاه هی نیماشرر نهیتوآ سررتاره ایتر کافه به دمیرسرر
تب هامو یچرتر بود یاوک زمیچ  نییپا رفتم برداشرررتم فمویک کردم مر

  بود5:10ساعت

 وجهمت دربود به بودپشتش مشخص نجایهم از شیورزش کلیه شدم کافه وارد
 .نشد اومدنم

  شیصندل کنار دمیرس

 آقاآراد سالم-

 .یاومد خوش نیبش ازاومدنت شدمیم دیناام داشتم عجب چه سالم–

 آدم به ینجوریا چرا نیا لیف حضرت ای بهم زد زل روش روبه نشستم ممنونم-
 .مگه کردم قتل کنهیم نگاه

 خبر؟ چه ؟؟کارخونهیخوب خبرا چه–

 .خوبه رسونهیم سالم م کارخونه خوبم منم ستین یخبر-
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 یبسالمت خب–

 

 ؟؟یداشت کارمیچ مطلب بروسراصل–

 حاال گمیم یدار یا عجله چه-

 برم یبزن حرف ییخواینم–

 مداشررت کارتیچ گمیم بعدش میبخور زیچ هی قهیدودق نیبشرر دنکنیتهد-
 .فضولچه

 .خورمیم شکر بدون تلخ قهوه من یاوک–

 لخت قهوه ازاون شیزتدگ باش مطمن خورهیم تلخ قهوه هرکس گفتینفرم هی-
 .تلخه شیزندگ نیزعیچ همه ادیب ادشی که خورهیم تره

  نیهم دارم دوست تلخ رو قهوه فقط من زده مفت کنفرحرفی اون–

 رو بچه یزنیچرام خب لیخ-

 کلت؟؟یه نیباا یا توبچه اوه–

 (سفارش گرفتن واسه اومدن جوابموبده تاخواست)

 د؟یدار لیم چه_

 .یشگیهم همون منم خانوم واسه تلخ قهوه هی-

 

 (یشگیهم همون باکالس چه اوهوک)

 م؟؟یکجابود خب-

 دیدار کارمیدچیواالقراربودبگ دونمینم–

 .نجانبودیا بحثمون ادینم ادمی-
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 انه؟ی رسهیم نجایا به بحثتون باالخره خب هوووف–

 بده؟؟ یقول هی قبلش حتمافقط بله-

 ؟؟یقول چه–

 توسرررم ینزن فتیباک لمایتوف مثل ومدین خوشررت اگه یکن گوش حرفاموکامل-
 .دنبالت امیعمراب چون یبر یقهرکن

 نم نباش نگران نه نکهیوا کنمیم گوش روکامل همه یحرفا شهیهم عادتمه من–
 .ادندارمی یباز یهند

 شررناختمت که چندماهه االن من میفهمیم گرویهمد حرف که خووبه یاوک-
 جوونه سالمه29و اگشتهیپسردن من اومده دستم شتراخالقاتیب گذشته یهرچ

 .فکرکن خوب خواهشن پس زنمیم حرفوبهت نیا دارم که ستمین ساله18

 مگه بگه خوادیم یخداچ وا)

 

 هی ییدوتا خودشررون ندارم یکار آرتاونسررترن دعواومشررکالت به من سیآتر-
 درباره زنمیم حرف خودم درباره دارم من سررتنیوا دپاشررمیبا کردن یاشررتباه

سن من میزندگ شم هیاز یسالگ29 تو شم گمینم اومده دخترخو شق  چون عا
 هی تونمینم یحت اونقدکه ادیز یلیخ دارم دوستش اما ستمین بلد یوعاشق عشق
 .کنم ازدواج باهاش خوامیم من فکرنکنم بهش لحظه

 ارهد من به یربط چه داره وآرتا نسررترن یزندگ به یربط چه نایا کن ازدواج خو–
 .فهممینم

 ؟؟یدیواقعانفهم-

  نه–
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 کنمیفکرم بهش که یکسرر سیآتر ییتو دختر اون گهید یخودم خنگول-
 .میزندگ واسه کردم وانتخابش

شتم رو یهرحرف دنیشن توقع جاخوردم)  حظهل هی دختر گفت یوقت نیا جز دا
 آخه؟ شهیم مگه وا خودم جز هرکس سوگل منظورش دیشا گفتم

سخره کل کل رمانا نیا نیع ماکه شت یباز وم شق آخرش که میندا  میش هم عا
 (ختیر بهم کال معادالتم

 .یبگ زیچ هی دختر؟؟منتظرم یکرد چراهنگ-

 شوکم واقعا دونمینم بگم یچچچ یچ–

 .بزنم حرف ادندارمی آخه گفتم مقدمه یب بد یلیخ یدار حق خب آره-

ش دبرمیبا من نه–  نظر درتق االن واقعا یول ستمیبلدن یباز یهند گفتم دیببخ
 .خداحافظ قرارگرفته روم روبه پسر هی بارمه نیاول ندارم زدن احرفی

 من نیجزا داشررتم زیهرچ دنیشررن توقع من ییخدا رونیب زدم ازکافه عیسررر)
س سیآتر سان وکمک وبزور بود متنفر مردا ازهمه که یک شو سا ش ش دادا  دیبخ

 ملرور یپسررر آرادبده به امثبتی رد جواب دیبا که قرارگرفته یتیتوموقع حاال
 یجور هی چشاش کنم یدور ازش کنم یسع گفتیم شهیباباهم که یرو وچند
ستگار ازم حاال سمو کرده یخوا شحال نه دمیفهمینم ح  یخنث ناراحت نه خو
 (آورد درم ازفکر بووق یصدا شدم وونهید یواا لکسیر یعصب

 .بخدا ان یروان مردم سبزشده چراغ برو خانوم-
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 جیچراگ نییپا اومدم کافه از چهارراه دوتا یک شرردم نیسرروارماشرر یک من وا
 بمط زهرابودبعدشررم بهشررت فقط االن جا نیبهتر کردم حرکت عیسررر زنمیم

 .ساسان

 

 .کنارقبرمامان نشستم گرفتم گالبم شهیش هی زهرا بهشت دمیرس

 فداتشم یخووب خوشگلم مامان سالم-

 ام یتیوضع توچه االن یدونیم یگذاشت بهت؟ماروتنها گذرهیم خوش خبرا چه
شون دخترا همه که میا لحظه تو شون خوادیم دل  نماما بگن بزنن حرف بامامانا

 یچ دختراشررون به مامانا وقت اون کارکنمیچ کرده یخواسررتگار ازم یفالن
  یمامان کارکنمیدچیبا یبگ بهم یستین چرا یمامان گنیم

 انارومام یحرفا اون بزنم؟مگه حرف باساسان دبرمیکارکنم؟بایدچیبا االن من
نهیم مان ز هت االن خوامیخودتوم من ما هت دخترکوچولوت ازدارمین ب  ازین ب

 .داره

 .بود دهیچیپ زهرا بهشت ساکت یفضا تو م هیگر هق هق

 

 .ترشدم آروم کردم هیگر که کمی

 سررنگ رو ختمیر داشررت گالب شررهیشرر ته برداشررتم قبرش یسرررموازرو
 .کردیدردم وحشتناک سرم نیماش سمت رفتم دمشی*ب*و*س*و

 خودش ونچ کنه کمکم تونستینم اون نبود یاصالفکرخوب ساسان شیپ رفتن
 .پسربود
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س سترن خونه برم دادم باباقول اومدبه ادمی خونه دمیر ستمیواقعانم ن  وارد رمب تون
 مثل عمواق نجوریدختراا همه یعنی دمیکردودرازکش لنتیسا ممیگوش شدم اتاقم

 شن؟؟یم وهل کننیم گم وپاشون دست همه یعنیکنن؟؟یرفتارم من

 .رفت جلوش آبروم یوا دهیخند وبهم کرده م حتماآرادچقدمسخره

 ردکینم درست زویچ چیه دادم انجام آراد یجلو که یا کاراحمقانه به فکرکردن
با  هی ارمهب نیاول من گفتم بهش برگشررتم نکه کردمیم دخودموکنترلیهمونجا

 .قرارگرفته جلوم پسر

 وقت اون سررنش سررال24دختره گهیم باخودش االن سیآتر برسرررت خاک یا
 .خواستگارشم نیاول من

 

 رو دمیشررک رو پتو نداد جهیونت دمینرسرر یوبجا رفتم کلنجار باخودم گهید کمی
 .دمیوخواب خودم

 داشته کارمیچ بود زده زنگ ساسان برداشتم مویگوش برهیم خوابم حاالمگه یوا
 ؟یعنی

 بهش زدم زنگ

 یخوب ساسان سالم-

 ؟یتوخوب خوبم سالم–

 نه هم آره هم یا-

 باز؟ شدهیچ چرانه–

  کنم لوس خودمو خواستم بابا یا بخدا یچیه-
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 .نکن نکارویا گهید یهست ییخدا تولوس–

  لوسه عمت-

 .یهست توام یول هست صددرصد اونکه–

  همونم من یتوبگ یهرچ میتسل باشه-

  مییتنها نجاباسوگلیا ییاینم–

 دییایبخداشماب ستین حسش-

 مادونفر ینفر هیتو–

 .یبا منتظرم شماست نوبت االن اومدم من شهیهم داشت یربط چه-

مدنیم مطمنم کردم تلفنوقطع) خت و مدم ازت باسرررامو نییپا او  کردم عوض ل
 (نشستم ونیجلوتلوز نییپا ورفتم بستم یاسب دم موهامم

 .هیک مبگ نکهیا بدون بازکردم درو بدو انیم گفتم یدید اا اومد فنیآ زنگ صدا

 نیا لیف احضرررتی ظاهرشررد چارچوب تو آراد قامت بازشررد که درسررالن
 .کنهیکارمینجاچیا

 ؟یزد ودرو هیک ینگفت که یبود یکس منتظر-

 ؟؟یکنیکارمینجاچیتوا سالم–

 .شد نگرانت بابات یدینم جواب که تیگوش دنبالت اومدم-

  نسترن خونه امینم ادیم واسم داره مهمون خوبم من–

 .نرفته ادتی حرفاموکه رمیبگ جوابمو اومدم-

گه فکرکنم بهش بخوام که نکردم حلش توخودم هنوز من کنمیم خواهش–  ا
 .یبر یتونیم هیمنف جوابم بگم دیبا یدار عجله یلیخ
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قدم رمینم نچ- بت رمیوم امیاون بت تاجوا گه شررره مث  یاومد یراحت نیا به م
 .کنار یبر میراحت به که(قلبش کردبه اشاره بادستش)نجایا

 (ستادیوا ممیقد هیتو کمیاومدنزد)

گه چون فکراتوبکن خوب حاال- مد آراد من ا  ها یزود نیا به عمرا م یاح
  پور انیآر خانوم شم التیخیب

صورتم شد هوخمی) صورتم قیعم نفس اومد لبام کیتانزد رو  ردگ وعقب زدتو
 .کرد

 (یعوض کارکنهیخوادچیم فکرکردم ستادیوا قلبم یروان ی پسره

 .بدم جواب بهت تونمینم من شو من الیخیب کنمیم خواهش–

  یبا یبا یفعلن-

 بهم یوقت چرا کردم خینقدیا چرا نیروزم نشررسررتم یدرورود همونجاپشررت)
 اشچش من یخدا یوا شدم خی خی االن یول گرفتمیم شیآت داشتم شد کینزد

 (بود یحالت هی یول بود یچ بگم تونمینم کردیاللام بهم یحس هی

 

 به دم یه من مرگ ناقوص شررده امروز زنگ نیا اه اومد زنگ یصرردا دوباره
 کردم یسررع بودن وسرروگل سرراسرران ندفعهیا دروبازکردم ادیدرم صررداش قهیدق

 .برخوردکنم یعیطب کامال

 .فداتشم یخوب بود شده ذره هی واست دلم جونم سیآتر سالم-سوگل

فت خووبم سررالم– نه ریدرگ من بامعر تا کارخو مدیتوچران بودم وآر  بهم یو
 ؟یسربزن
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 داخل امیب من دیبذار بعد واسرره دیبذار رو تیوشررکا گله آقا سررالم-سرراسرران
 .خب

  ادداخلیب که دمیکش ودستشو دمیخند

  روحته یمرد نکنه شدهیدخترچ تو یخی نقدیچراا-ساسان

  دتوییایب ستمیسردن اصالنم عمته رو  اریدرن یباز مسخره-

 وگلباس خوردن وتنقالت خوردن تخمه دورهم یباز مسخره مینشست یکساعتی
شام میرفت ست مثال شت خودمونو میکن در ست تزایپ میک  خوب اشدوت میکن در

 .بود شده خوشمزه یول خخخخ شد کهیت کهیت شیکی دراومد

  غذاهاتون نیباا رمینم یوا-ساسان

 .باشه ازخداتم یا خوشمزه نیا بخورغذابه نترس یریمینم نه-

 .کردن رفتن عزم وساسانم سوگل میخورد غذامونو

  اباب زدم زنگ بهش گذشته خوش یلیومدخین که ومدیبابان نیا رفتن اونام

 ییبابا الوسالم-

  دخترم سالم–

 دبابا؟ییکجا-

 .گهید باشه وقتش فکرکنم گرفت دردش نسترن مارستانیب–

 .امیم االن مارستانیب کدوم جون اخ یجد یییه-

  الدباباجانیم مارستانیب–

 .اومدم یاوک-

 مارستانیب رسوندم خودمو برداشتم چیسو حاضرشدم عیسر
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 مانیزا شبخ به دمیرسرر تابلوهاش کردن وبادنبال مارسررتانیتوب رفتم بدو بدو
 .بودن نشسته ممنوع انیآقا ورود تابلو یرو روبه باباوآرتاوآراد

 داخل؟ برم تونمیم من سالم-

مانمم آره سررالم-آراد ته ما  هآخ یکن داشررونیپ یبتون فکرنکنم یول داخل رف
 دیشررا روب بازم یول بره تونهینم مامانم اونجا گهید مانیزا انتظار تواتاق بردنش

 .شیدید

 هی ارهدوب انتها داخل یها یروصندل بود نشسته نسترن مامان داخل رفتم عیسر
 .برم تونستمینم گهید اونجا فکرکتم بود گهید در

 یاحمد خانوم سالم

  یخوب دخترم سالم–

 چطوره؟ داخل؟حالش بردن نسترن ممنونم

 ودز نقدیا آخه ش گرفته مانیدردزا فکرکنم دیرسرر االن دکترش واال دونمینم–
 .باشه ماهم شیش فکرنکنم

نده)  خخخخ اومده ازدواج قبل بچه نیا خبرنداشرررت یاحمد خانوم خدا ب
 (ماهه شیش االن کردیفکرم

 حاال دیکرد حسررراب اشررتباه اشررمای بوده وقتش حتما یاحمد خانوم خب
 برش ترس آدم ادیودادم غیج یصرردا هم گرمه هم نجایا رونیب میبر دیبلندشرر

 .دارهیم

تا من نداره که ترس یول دخترم میبر– چه دو  زن زدم هام غیج نیازا آوردم ب
شه  ارند داخل اون که ییاونا ارزهیم لشیج به لذتش نارویا فهمهینم که تامادرن
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 لبل بچشررونو گهید چندسرراعت تا نکهیازا برنیم لذت دارن االن زننیم غیج
 .کننیم

 .بهشون میخبربد هی میبر نگرانن خداها بنده اون رونیب میبر باشماست حق بله

 

شم دوباره) شم چ شدم توچ سه حاال خدا یا آراد ض کارابرعک  اهکمیوقتها یبع
 دارم نم شانس نمیا نمشیبب بار سه دیبا امروز نیهم وقت اون نمشیبینم شهیم

 .آخه

 همب چشمکم هی ستین بهم هواسش چکسیه دیتاد کردیم نگام طونیش داشت
 بهش کردم یسع نشستم باباوآرتا نیب بدورفتم جلف روشسته دست پرو یا زد

 .(نکنم نگاه

 :آرتاگفتم روبه

 بلل تو ین ین گهید چندلحظه تا االن یدار یحسرر چه ندهیآ یبابا یچطور-
 .یکنیم

 وراند نقدکهیا منم مقصرررش وفتهیب واسررش یاتفاق اگه نسررترنم نگران فقط–
 .دادم حرصش شیحاملگ

شون نباش نگران-  نمیبب گرفتار یآقا یشیم توام رونیب انیدرم ازاون سالم دوتا
 مارستان؟یب یاومد یدیخر پوشک

 :وگفت زدپشتم دیخند

  یچ گهید دمیخر پوشکم وروجک بله-

 .ادیتاب نیبش پس یچیه–



wWw.Roman4u.iR  204 

 

 لشد نویا نشیبب حاال الله اال الالهه کردیم نگام آرادداشررت سرررموبلندکردم)
 .خوادفقطیم کتک

 (کلشیه بااون زد کتک شهیم لمیگور نیا حاالنکه

 

  توسالن اومد پرستار که گذاشت یدوساعت رو پرو بچه گهید ندادم محلش

 .لطفا دیروبد بچه ییها لباس یاحمد نسترن خانوم همراه-

 (اومد گرعمهیج یووو)

 خوبه؟ جفتشون حال دیببخش خانوم-

 .خداروشکرخوبن بله–

شو لباس عیسر سترن اول قهیبعدچتددق دادم ها  دورش همه تواتاق آوردن رو ن
 .اومد شم عمه گریج که میبود

 .ین ین به زد زل باعشق داد انعام پرستار وبه روبرداشت بچه زده آرتاذوق

 .پسرم یاومد خوش سالم باباش عشق–

 (ین یبان شده آرتاچقدبامزه نیا یوووو)

شحال یلیخ آرادم کردم بللش مون همه شا بود خو سترن یتوچ  بود یغم هی ن
پاب دخودشیبا بچه ااومدنیبودبعدبدن گفته آرتابهش آخه هیچ دمیفهمیم  یا

 .بده طالق درخواست بره خودش

 .نسترن بلل میداد رو اسم یب ین ین

 .گهیددیبذار عمه فنچول واسه اسم هی خب-من

 اسمشوبذارم؟ من شهیم–بابا
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 د؟؟ییحتمابابابفرما-نسترن

 چطوره؟ ربدیاهی رادیه-بابا

  رادقشنگهیه هیعال که ازنظرمن-نسترن

 رادقشنگهیه بنظرمنم-آرتا

 ه؟؟یچ شیحاالمعن-آراد

 شادوخوشحال یعنی فکرکنم-من

 .دارد شادوخوشحال چهره که یکس یعنیرادیه یگفت درست کمی-بابا

 .رادیه شد بیتصو اسمشم

 میاومد همه کرد پرسررتاردعوامون بعدش رادونسررترنیکناره میبود کسرراعتی
 .نسترن جزمامان

  رادگرفتمیازه عکس یکل میباگوش

 شم فداش یاله

 

شاش عمه فنچول ستر حالت کمی چ شت یخاک شاش یعنی دا  هشیم یرنگ چ
 نابروندار انیم اکهیهابدن بچه تازه پرموش کله بااون جوونم یا نسررترن مثل

 .هبش فداش عمه یاله ابروداشت یمشک خط هی رفته باباش به نیا ماشاالله

تانیجلودرب به مارسرر با فت با تاگ نه انیب آرادوآر هانمونن خو که ماتن  آراد
 .اومد آرتام کرد قبول ازخداخواسته

 مردونه اونام سوگل خونه رفتم میمستق شم توچشم چشم باآراد خواستمینم منم
 .تنهاباشن
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 ودمب نشررسررته سرراکت خاله توخونه شررنهادشیپ بااون رآرادبودیدرگ ذهنم یلیخ
 .کردیم نگاه رو رادیه یها عکس میباگوش داشت سوگلم نبود ساسانم

 .شدیم زشت واال ستین تو هیخداروشکراصالشب-سوگل

  منه هیشب کال یخودت زشت-

 .دارم کارت اآشپزخونهیب خاله جان سیآتر-خاله

  خاله شیپ رفتم

 جون خاله جانم-

ش–  اون یول شمینم مامانت من دونمیم جون خاله باهات دارم حرف خاله نیب
 هبگوخال بهم یدار یحرف سررتین محبوبه حاالکه بود خواهرم مثل امرزیخداب
له رکردهیگ توگلوت زیچ هی دونمیم جون مانت بگوخا ما  ازمب یول سررتمین جا

 .کنم کمکت تونمیم

له یچیه- گار ازت یکسرر یوقت یوقت دونمینم فقط خا نهیم یخواسررت  ک
له یکن کاریدچیبا به پسررر هی باره نیاول دیکن کمکم خا ته روم رو  نشررسرر

 .داده ازدواج ودرخواست

شم قربونت یاله–  نمیبگوبب جون خاله یشد بزرگ نقدیا یعنی جون خاله من ب
 .هیچ دلت ته تابفهمم خاله هست یک

 سررتایپسرررسرر گفتیم اوال بابااون یول هیپسرررخوب نسررترن داداش خاله آراد-
 واقعا دونمینم کنم یدور ازش شهیم معلوم یمدار

 

 .قرارگذاشت باهام نسترن مانیاززا قبل زد زنگ بهم امروز
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 داد ازدواج ودرخواسررت ازدواج قصرردش که گفت رفتم یوقت داره کارم گفت 
 فمیاباکی المیتوف مثل شم زده دذوقیبا کارکنمیچ دیبا دونستمینم واقعا من خاله

ش گفتم بهش فقط لمایتوف مثل بازم بزنمش سرروبه هی بارمه نیاول دیببخ  روم پ
سته ش شت ورفتم بگم یدچیبا دونمینم ن  امانام زدم حرف بامامان یکل زهرا به

 خاله؟ گنیم یچ مواقع نجوریا

 

 چیپ سرروال دخترشررونو مواقع نجوریا مامانا زخالهیعز توبشررم قربون من یاله–
لت فیتعر ازهمون من که هیچ دخترشررون دل حرف تابفهمن کننیم  او

 نمدوینم فقط باهاشه توام دل که شدم متوجه داده درخواست یوقت وبرخوردت
 خوشررت اگه دونمیم دارم ازت که یباشررناخت من یول یکن قبول ییخوایچرانم

 .همونجا یکردیم چارشیب ازش ومدینم

  نقدبدذاتمیا یعنی خاله اا-

 آراد که خرهباال نمیبب حرفا نیا الیخیب حاال خب یطونیش یستین بدذات رینخ–
 ؟یبد جوابشو ییخوایم یخوادچیم جواب ازتو

 دونمیواقعانم خاله دونمینم-

 یول یبش خودم عروس خواستیم ودلم داشتم دوست یلیخ جون خاله نیبب–
که خب نه بهم حسررتون تووسررراسررران حاال  یآرزو واسرررت س خواهربرادرا

 نفکرک بهش باهاشرره دلت ته اگه جون خاله فکرکن قشررنگ دارم یخوشرربخت
صم ودرست  تونهینم یکنیوفکرم یندار عالقه بهش%1یحت اگه یول ریبگ میت

 .بده یمنف جواب بهش باشه تیزندگ مرد
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فاتون یلیخ- له کرد آرومم حر که بود ریدرگ یلیخ ذهنم خا قد  یحت اون
 آروم هنمذ باحرفاتون االن یول انهی باهاشرره دلم که فکرکنم نیا به تونسررتمینم

 .رمیبگ میتصم تونمیترم راحت ینجوریا شد

 

 باشه تنفع به که یمیتصم یریبگ درست مییتصم دوارمیام جون خاله قربون–
 .زمیعز یبش خوشبخت

 یدار کارش فکرکردم موقع ازاون خنگ من دیکرد دخلوتیگیم یچ-سرروگل
 .هاهاها دیگفتیدمیداشت یچ دیکرد خلوت باهم نگو

 .خانوم فضول میکردیم صدات یبدون قراربودتوام اگه-من

 ازصررب  یا خسررته جون خاله دیبخواب دیبر دیپاشرر شررمادوتا ازدسررت-خاله
 .ینداشت استراحت

 .داشتم استراحت ازصب  من نکه بده خداشانس-سوگل

 امیپ هی درآوردم مو یگوشرر میدیکشرر ودراز میانداخت تشررک سرروگل اتاق میرفت
 :کردم بازش شدم وسوسه باز اما کنم بازش خواستمینم اول ازآراد

 

  را عشق سخن یصدا من*

 خلق گوش به تو با

 رسانم؛ یم

 بخواب آسوده

 امشب

 ...*دارم را تو یهوا باز
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 من سیرآتریبخ شبت

 

 یداخ یواا کرد عرق تودستم یگوش دیکوبیم محکم قلبم شد داغ بدنم تمام)
 (کنهیم عنوان داره  یصر نقدیچراا بود یچ امشیپ نیا من

 

 . آخه هیهاچ یباز مجنون نیا بدم جوابشو یچ کارکنمیدچیخداحاالبا یوا

 

 .دمیخواب بالش ریز کردم شوت مویگوش الیخیب

 .ومدیم ساسان یباز ومسخره دادیدادوب یصدا صب  کله

 کنهیم صحبت دکترساسان الوالو یاوووهوو یهوو دییخوایم چقد گهید دیپاش
 .دیدارشیب

ند سررراسررران یوا-من قاره بب خه ضیمر رونیب برو یکرد وونمید رو قار  آ
 یدار مشکل یماریتوب ؟بخداکهیتودکتر

بازبون سرررتین میحال حرفا نیا من- پارچ ای دیدارشرریب خوش با  امیم آب با
 .دییایب دیبا شماهام رادیه دنید برم خوامیم سراغتون

 میبذاربخواب ببند ببند دخترات دوست همون جون مامان جون ساسان-سوگل
 دته؟؟یجد دوست هیرادکیه اصال برو خودت

 اسررهت نمیبب پاشررو پوره انیآر خانواده دیعضرروجد رادیه چل خل تنبل پاشررو-
 .آب دوپارچیدونیم خودتون واال دیدارشدیب

 

 یاله هبد حرصت کسرهیادیب رتیگ زن هی یاله ساسان یبش لیذل یاله یا-من
 ...یاله بره آبروت شه پاره روزمجلست تیداماد کت
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سان  وفتهیمن یخوابالوهااتفاق تنبل یدعا به انداخته راه یاله یاله بابا بس-سا
 .رادکوچولومنتظرمونهیه که دیپاش

 مارستان؟یازب کردن مرخصش مگه-من

 اونام اآرت خونه دم میببر گوسرفند میوبر دیحاضررشر خوابالو سروگل تاتوواون–
 .رسنیم

 هاا؟ ییخوایم یماچ ازجون بکن کارارو توبرو خب-من

سفندا یدونیم آخه– شون یزادها باهم فقط گو  مر و رنیگیم ارتبا  خوب خود
 گهید یاجبار حضورتون خب دیگوسفند ازنژاد که تووسوگلم کننینم

 .وخودت یگوسفندخودت ذارمینم سرت موبه هی بلندشم بخدا ساسان-

 

 (توصورتش کردم شوت محکم بالشت بعدم)

کارکرد آخ–  کردم یخال آب پارچ که االن اصررال دیسررف چشررم یدماغمونا
 .دیفهمیم

 .سوگل منو یکردرو یخال حرکت هیدر پارچ

 عیسر منم ردکیم سرش دنبال سوگل دنبالش میگرفت میبلندشد یعصب دوتامون
 .روش کردم یخال رو همه دراومدم روش روبه واز کردم اب خچالیازتو پارچ

 آب خی آب آخه نامرد سیآتر سیسرررو دهنت کرد خی پسرررت مامان یییه–
 .کردم آب ریازش من نامرد خچالیارتو

 هشررریم که سررط  درهمون گهید بدتره انتقام شرررهیهم یکردینکارومیداینبا-
 .انتقام شهینم یلجباز
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 سمت میورفت کرد عوض لباساشو ساسانم میحاضرشد ها یباز مسخره باتمام
 .آرتا خونه

 .میریبگ میبر ماقراره گفتیم مسخره بودساسان باباگرفته دربود دم گوسفندم

شم فداش یاله اومد م رادکوچولوعمهیه سوگل یکل جلمویج ب  یباز باهاش با
 .دیخواف بازکردباز لحظه هی چشاشو خوابالو یا بود خواب فقط اونم میکرد

 .دیفهم ساسانم که یبودجور من به هواسش آرادتمام

 خبره؟ چه بانگاش دهیم قورتت داره آراد سیآتر هست هواست-ساسان

 حتما داره مشکل بدونم چه من-

 بچه شده عاشق نداره مشکل نه–

 ؟یاریدرم اااچراحرف-

 کنم؟ ثابت ییخوایم–

 .سرجات نینگوبش چرت-

 .تماشاکن فقط یخواست خودت یاوک–

شو هوی) ست سره دورگردنم انداخت د شمم یروان ی واپ شاش آراد افتادبه چ  چ
 جان الیخیب اخداسرراسررانی شرردیباالم نییپا یه گلوشررم بیسرر بود قرمز قرمز
 .یدار دوست یهرک

 که کنه م*ب*و*س*خوادیم انگارکه ره،سرررشرروآوردکنارصررورتمیخ سرراسرران
 (آراددادزد

ش خجالت گهید بس– سته نجایا تر چهارتابزرگ دیبک ش  نجوریا یجا توجمع ن
 .دیبکن خوادیم دلتون یهرغلط گوشه هیدیبر ستین رفتارا

 .یکنیپام شربه میکارکردیچ مگه یگیم چراچرت-من
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 .بازکنم نذاردهنمو...مونده فقط دیچکارنکردیه–

 ؟یبگ یخوایم یچ نمیبب بازکن-ساسان

 ازش یخواهردار کلمه هیبا خوادبکنمیم هرکاردلم اباشررمیح یب سررتمیتون مثل–
 .یکنیم سواستفاده

ستفاده یک دهنتوبفهم حرف-  صتحر کهیمرت یزنیم خودیب زر چرا کرد سوا
 .ازیپ اتهی یازیسرپ تو آخه گرفته

 اچز زن نجایا رونیدبیبر دیدعوادار آرادوسررراسررران نمیبب دیکن باباول یا-من
 .مگه کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه دخترو نیدایند نقدحرصشیا دهیخواب

 

 نمطم تااالنه میبچگ دوران دوست ساسان یدار مشکل باهمه آرادتوچته-آرتا
صد اگه باش  گمید ادین خواهرم دور بودم کرده پاشوقلم بارتاحاال ده داشت یق

 .ستین خوب حالش نسترنم ترسهیم رادیه شو ساکت

 .ازمنه مشکل دواقعایشا بهتره نجانباشمیا من-آراد

 (قطف نیبب انداختن راه یبساط چه بابا یدر،ا سمت رفت کتشوبرداشت)

 . شدیچ نیبب آخه یبودکرد یکار چه نیا ساسان-

 فتگیم بهم ینجوریدایبا کردم یکار هی من خورده اعصابم سیآتر نزن حرف–
 .داره یربط چه اون اصالبه یگرفت طرفشو هیچ توام یعوض ی پسره

 .گهیشدد تموم ساکت خب لیخ-
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صابم) شد کالاع ستمینم خورد  ریدرگ چراباخودم دونمینم شه ناراحت آراد خوا
شت رادکهیه سراغ رفتم بودم سم ینجوریا خوردیرمیش دا  کمی شدیم پرت هوا
 (زدن سازرفتن م وسوگل ساسان که کردم تشیرواذ خان تپل

 دیبر ذارمیاااکجاناهارنم-بابا

سان سترن گهید نه-سا ستراحت دیبا خانوم عمون ستم من کنن ا  میرب معذبن ه
 .بااجازه بهتره

 .گهید دیبمون بخدا راحتم من آقاساسان نه-نسترن

 .دونهیم خودش ستهیخوادوایم سوگل کاردارم مطب من ممنونم-ساسان

 .برسون سالم مامانتو عموجان دیراحت هرجورکه-بابا

 ورفتن کردن یخداحافظ

 .یزد حرف بدباهاش یلیادخیآرادب بزن زنگ آرتا-بابا

 .گهیخوادمیم دلش یهرچ پرو ی پسره نداره یربط من به-آرتا

 .بزن حرف درست زنتم برادر درباره روبکن گفتم که یآرتاکار-بابا

 حتما من کردیم ینجوریداینبا زد یبد آرادحرف داره حق آقاجون نه-نسررترن
 .کنمیم دعواش

شوخردیب نیازا مرده-بابا شودادکاف دینکن شترغرور  دیزنینم گزن اگه هیآرتاجواب
 .بزنم زنگ خودم

 .چشم زنمیم زنگ االن باشه-آرتا

 :آرادروگرفت وشماره شوبرداشتیگوش

 

 ابو؟؟ی گفتن شاه اسب بازبه یپسرچراقهرکرد ییآرادکجا الوسالم-
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 .ییایتان میخوریناهارنم منتظرته نسترن نجاکهیاایب عیسر

 .ها مونینکار میمنتظرت خداحافظ

 

شتناک توهم اخماش اوه اوه اومد آرادم  یسع منم  بود کورافتاده گره هی کال وح
تادهین یاتفاق انگارکه رفتارکنم یعیطب کردم تاقش فتمر کردم رادروبللیه وف  توا

 .بهتره نباشم آراد جلوچشم

 . اومدتواتاق درزدن آرادبدون کنارش نشستم روتختش گذاشتم رادیه

   اوردمین خودم یرو به

  توهم اخماشم کنارم نشست

سان توکه-آراد ست رو سا  لتد که یچرانگفت ینگفت روزبهم اون چرا یدار دو
 یکن تمیاداذیم خوشررت یبد یمنف جواب تودهنم یچرانزد من به سررتین کال

 گفتم دروغ ندارم دوسررتت یبد عذاب یخوایم دارم دوسررتت یدیفهم هیچ
 کمتر هسررتم منکه کن تیرعا جلومن فقط باش خوش جونت بروباسرراسرران

  باش راحت الیخیب یچیه.....کمتر

 مثل فقط اون کنمیفکرنم سررراسررران اصررالبه من یگیم وپرت چراچرت-من
  بدم حرصت بخوام ندارم عقده من وبس نیهم داداشمه

 نظرت یعنی یدار دوستم که یبگ یخوایم یعنی-آراد

ته نظرم گفتم نه دارم دوسررتت گفتم نه نگفتم بهت یچیه من-  دارم قطف مثب
 .کنمیفکرم

  هفته نیتاآخرهم فقط مونمیمنتظرم من فکراتوبکن باشه-آراد
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  تونمینم کمه یلیخ-

 فتهه هی باشرره بامن ودلت باشرره مثبت نظرت اگه تاآخرهفته منتظرم من-آراد
 .هیکاف

 

ستمیچرانم رترکردیدرگ ذهنمو شاش یچ ردبدم جواب بهش تون شت توچ  که دا
 .کردیم آرومم

 ن؟یهم یعنی عشق داشتم دوستش یعنی

  هیچجور بدونم نشدم تاحاالعاشق منکه دونمینم

 .بده ریروش رادیه که تواتاق اومد نسترن

 ؟یچراتوفکر سیآتر شدهیچ-

 یشررد عاشررق که یفهمیم یچجور یعنی هیچجور سرروال؟عشررق هی نسررترن–
 یاریب دبدسررتشیبا که یدیفهم یدار آرتارودوسررتش یدیفهم یتوچجور

 شده؟؟ هرجورکه

 ه؟؟یخبر طونیش یا-

 نکن لوس گهید بده جواب دمیپرس ینطوریهم نه–

 گرفت گر وجودمو تمام یانگار شرررد یجور هی قلبم دمشید یوقت-نسررترن
 نمفکرنک بهش تونسررتمینم بود ذهنم تو چهرش همش دمیشررنیم قلبمو یصرردا
  بود شده رشیدرگ ذهنم

 دادیم آرامش بهم نگاهش

 گرم دلم شررهیم آروم وجودم نمشیبیم یوقت شرردم؟منم عاشررق االن منم یعنی-
 .هست که شهیم
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حت خوامینم ما کنمیم حس نمشیبب همش دارم دوسرررت نمشیبب نارا  تیح
 .نهیریش واسم هاش

 یباخت دلتوبهش که پسرخوشبخت نیحاالا گهید هیتابلو یشد عاشق که بله-
 هست؟ یک

 .شیشناسیم یول دودلم هنوز نسترن بگم تونمیفعالنم–

 .بگو بگو گهید بگو تابلونکنم دمیم قول بگو خب-نسترن

 آراد–

 فداتشررم جوونم یا خودم زنداداش یبشرر ییخوایم یعنی ما اراد یواا-نسررترن
 انه؟ی گفته میزیچ آراد نمییب بگو یاله

 هتاآخرهفت نگفتم یچیفعاله کردهولد یخواسررتگار هاازم بمونه قرص دهنت–
 .جوابشوبدم که داده وقت بهم

شم یفدا یاله- شم دادا شق که ب ش برم نگفت من به دهیبر دم شده عا شا  وگو
 .بکنم

 کراموف جوابشوبدم تاخودم الیخیب من جان ارین روش به توروخدا نسترن یوا–
 .بکنم

 

 .دییایم بهم یلیتووآرادخ خوشحالم یلیخ واقعاواست یول زمیعز یاوک-

 انه؟ی باهات خوبه آرتاچطوره نسترن–

 بهم یتوجه یول کرده هاودعواهاشرروتموم ردادنیگ کارنداره اصررالبهم گهید-
 .داره رودوست رادیه که خوشحالم یول نداره
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ست زویچ همه بچه نیا قدم شرهیم خوب رابطتون توآرتا مطمنم من زمیعز–  در
 .کنهیم

 .زمیعز دوارمیام-

 

 دمدایم جواب دبهشیفردابا شدیم تموم داشت هم دادبهم آرادوقت که هفته هی

شقانه یها امیپ شده قطع هرشبش عا ستمیتام بود ن  رنکنمفک بهش شب هی خوا
 .منتظره هنوزم که هست هنوزم که ومدازشیم امیپ

بت جواب بهش گفتیم دلم با بقول گفتیم عقلم بدم مث  پسررر نیدازایبا با
 .کرد یدور

 .کنم مشورت باهاش خواستمیم مامان شیپ برم بازم گرفتم میتصم حاضرشدم

 سیخ قبرش کنارش نشستم مامان قطعه به رسوندم زهراخودمو بهشت دمیرس
 .نجابودهیباباا من حتماقبل بود

 یلیخ خاله یمامان اومدم دوباره رمنیبخ روزت یخوب خوشگلم مامان سالم-
 کردم حاالفکرامو بزنه حرف باهام که یبود گفته توبهش زدفکرکنم حرف باهام
 ؟؟یکن کمکم یتونیم بازم فقط دودلم یمامان

 عقلم ابهی کنم گوش قلبم یندا بگوبه بهم

 

شتم ساعتی نبود یکی باهم وعقلم قلبم شدمیم وونهید دا  موندم انمام شیپ یک
 آرادزنگ که کردم موخاموشیگوشرر بزنم باباحرف با برم گرفتم میتصررم بعدش

 .نده امیوپ نزنه

 .بود باباتواتاقش کارخونه رفتم میمستق
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 باباجون سالم-

 شده؟یچ کارخونه ییاینم امروز ینگفت مگه دخترم سالم–

 .باهاتون دارم یکارخصوص-

 بگو دخترم جانم–

  م واقعاکالفه یول هیقض اصل سراغ رمیم میمستق دکهیباباببخش-

 همش قلمع اما ستمین لیم یب بهش منم هیپسرخوب کرده یخواستگار نفرازم هی
 .فقط کنهیشمارواکوم اونروز حرف داره نه گهیم داره

  حرفمودخترم کدوم–

 مشکوکه کنم یپسردور نیدازایبا نکهیا-

 آراده؟؟ منظورت–

 بله-

شناختیب که االن یول بود اولم اونجابرخورد– سربد روش دارم شتر  ستین یپ
 .ندارم یمشکل باهاش من یفکرکن دربارش یتونیم باباجون

 ازدواج؟ واسه ستیباباهنوززودن دودلم-

شاالله گهید ستیزودن دخترم نه–  لیکروتش یزندگ هی یتونیم یشد یخانوم ما
 .یبد

 بدم؟ مثبت جواب بهش تونمیم یعنی-

 منم یبد جواب یتونیم که اره باهاشرره دلت اگه دخترم واسررت خوشررحالم–
 بگو بهش برو دخترم برو ندارم یحرف
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باجون ممنونم- نه برم گید من با فاتون خو باحر عا  میتصررم تونمیحاالم واق
 .رمیبگ و درست

 .وجودموگرفت استرس شد ادهیپ نشیازماش اراد که خونه دم دمیرس

 .شدم ادهیپ نیازماش وبااسترس لرزون

 د؟یکنیکارمینجاچیا سالم-

ش سالم– شه تیگو ضمن شدم نگران خامو  دمومین باچندنفرکه نفرم هی من در
 .دیکنیکارمیچ یگیم

 بود شده تموم میگوش یباطر-

 ؟یبزن یحرف یخواینم منتظرجوابتم باورکردم باشه–

  گمیم دداخلییبفرما-

 رساسررت کارکنمیچ خب یول بود زشررت کارم یلیخ یوا تو جلوتررفتم ازاون)
 .گهید دارم

شپزخونه رفتم عیسر شتم خوردم آب وانیل هی توآ سالن وبرگ  یها لمب یرو تو
 (بود نشسته ییرایپذ

 بگومنتظرم خب–

  زدم حرف باباهم با فکراموکردم من-

 جوابت؟ خب–

  ندارم یحرف من-

 ؟یکرد قبول درخواستمو یعنی االن یچ یعنی–

 بله ب-

  یدار دوستم توام دونستمیم زمیعز وبله جان یا–



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 (شده زده ذوق نده کاردستم االن خونه ادتویب گفتم کردم یغلط چه یوو)

 ازمن؟ یکشیم خانومم؟خجالت نییپا یچراسرتوانداخت–

 ینزن حرف ینجوریا شهیم-

 .چشم گمیم منم شمابگو بزنم حرف یچجور–

متیم سیآتر یواا فهیق ینجوریا ها خور  ازدسرررت کنترلم نکن مظلوم تو ا
 .رهیدرم

 یول دایببخش دیبر گهید شهیم-

 اما رمیم االن نترس من موشرررک موش هههه بخورمت االن یدیترسرر یواا–
 .میرسیم خدمت باخانواده فرداشب

شتم بود نییپا همچنان سرم) ساب بود شده داغ بدنم گهید شدمیم خفه دا  یح
 .....هک کردم بلند سرمو کینزد چرااومد اخدای دمید جلوپام کفشاشو کدفعهی

 

 **آراد**

 رونیب زدم وازخونه کردم *ب*و*س* سرررخشررو لپ عیسررر بلندکرد تاسرررشررو
 .موشک موش انتظارشه در ییزایچ چه دونهینم خخخ بود لبوشده مثل یووو

 

 **سایآتر**

 بودن گهید دادبزنم سرررش که اومدم خودم تابه کردم غش گهیکالد کارش نیباا
 .پرو یایح یب

 بودآخه یکار چه نیا بود شده خشک بود دهی*ب*و*س* که یا روگونه دستم
 .ردبدم جواب بهش کارزشتش نیبخاطرا حاالخوبه
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  خورد زنگ تلفن میبود باباباتوخونه که شب

 ییبابا دارمیبرم من

 دییبفرما الوسالم-

 س؟ خونه بابات نسترنم مامان من یخوب دخترگلم سالم–

 .چندلحظه یگوش هستن بله دیشماخوب ممنون خوبم-

 .کردن یفردااوک واسه قرارو کنارش نشستم باباوخودم به رودادم یگوش

  گرفتم استرس دوباره

شبم س فردا ست نبود تودلم دل دیر ش لباس صدد ش کردم وعوض دمیپو  تمدا
 شدمیم وونهید

 هپاشررن کفش جفت هی دمیپوشرر دیسررف باتاپ یفسررفر ودامن کت هی اخرم
 دمیسف نازک شال هی امیب چشم به خاص یلیخ خواستمیم دمیپوش دمیبلندسف
 .روسرم انداختم

 رکمدس رفتم رولباسام کردمیم دل دل داشتم هنوزم وناز  یمل یلیخ شیآرا هیبا
 .خورد زنگ فنیآ کنم بازعوضشون که

مدن ییه تاق بدو بدو او مدم ازا با رفتم رونیب او با نار  تمگرف ازبللش رادیه ک
 .تابلونباشه استرسم که کنم گرم سرموباهاش

 تنهابودن آرادومامانش شدن واردسالن

 .بود شده یمخف بزرگش گل دست آرادپشت چهره

 .نازبود یلیخ دوسرخیسف رز بزرگ گل دسته هی

 .کرد نگام طونیوش گذاشت جلومن گل دسته
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 ؟یباشدیز چه پرنسس سالم-

 یقشنگ گل دچهیاومد خوش سالم–

 ستم؟ین قشنگ خودم قشنگه گل فقط-

 شهیهم مثل یوجذاب پیخوشت–

 .کنارآرتانشستم منم مهمان ییرایپذ یرومبلها مینشست

 :گفت کنارگوشم آرتااروم)

 تو یشد نیا عاشق بود ادم یقحط-

  شنونیم زشته سیه–

  مهمه اصالمگه ستین مهم بشنون-

 ومن شوهرخواهرت شهیم داره یکن قبول رو آراد کن یسع آرتا کنمیم خواهش–
 .کردم قبولش

 یماخواسررتگار خونه دیشررمااومد شیپ دفعه پور انیار یاقا خب-اراد مامان
 .دخترگلتون یخواستگار میمااومد ندفعهیا نسترن

 دواقعایاومد خوش یلیخ-بابا

 ونمجو دوتا نیا میزنیعقدم خیوتار هیازمهر ترهاحرف دتامابزرگیموافق-مامان
 .بزنن حرفاشونو گوشه هی برن

با له-با که ب ماچرا با جان سیآتر نه حت ما رو آراد با  ا یدتوحیبر کن ییراهن
 .دنج هم هواخوبه هم قیتواالچ

 

 ا یح سمت میرفت ارتا بلل راددادمیه
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 بگم؟ امنی یگیم تواول خب-اراد

 دییشمابفرما–

 .شما یگیم هنوزبهم شمیم شوهرت دارم من دخترخوب شما یبازگفت-

  سختمه دخبیببخش–

  مادمازل یدار ییها توقع چه ازشوهرت نمیحاالبگوبب باشه-

ست توقع– ستم واقعا نکهیا فقط ندارم یخوا شته دو شه دا شه کنارم شهیهم با  با
  کارخونه برم بذاره

 برو م کارخونه کنارتم هم دارم دوسررتت واقعاهم یهسررت یتوقع دخترکم چه-
 ؟؟یچ گهید

  آرتانشو مثل وقت چیه–

 اسررتقبالم ادبهیب خانومم توخونه امیم ازدر دارم بگم؟دوسررت حاالمنم چشررم-
 اشآق بدون بره ازتنم روز کل یتاخسررتگ کنه لوس خودشرروواسررم بللم بپره

 .ندارم شویدور تحمل چون نره مسافرت

 بودم؟ من ؟واقعاانتخابتیدار واقعادوستم سیآتر سوال نیاخر

  کنم یباز خوامینم که میبازندگ بگم خوامینم که دروغ آره خب-

  داخل میرفت میبلندشد میزد حرف گهید کمی

 .میبخور رو ینیریشدشیچ خب-آراد مامان

ست که شدم سرخ معمول طبق نییپا سرموانداختم) شتم یکی د  رفتقرارگ پ
 (دنیخند همه که دمیکنارترکش خودمو بود ایح یدبیسف آرادچشم برسرم خاک

 ینکن شغ که سرت پشت دستشوگذاشت خدا بنده دخترم یکنیچرافرارم-بابا
 .ازخجالت
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  اتاقم برم دمنیببخش–

بدو منم هابلندشرررد صرررداخنده)  یوا بود صررورتموگرگرفته تواتاقم رفتم بدو
 (باشم ینجوریا کردمیاصالفکرشونم هوی شدم یخجالت چه خداجونم

 

  دراتاق اومدپشت بعدچندلحظه نسترن

بازکن سیآتر- مه االن دختر درو  میشرر عروس میکرد زورت کننیفکرم ه
 .یبد ینیریش شوهرت خواهر به رونیب ییایب ییخواینم

 

بازکردم  کنار یبودحسررراب بچگانه کارم گهید بود واقعازشرررت رونیب رفتم درو
 .رومبل نشستم نسترن

 م؟یبخور یدینم ینیریش یخجالت عروس-آراد مامان

  دواقعایببخش حتما بله-

 ادجلوخودآر دمیرسرر جلوبابا آرادبعدش جلومامان گرفتم رواول ینیریشرر سید
شمک دیخند پروپرو ش وچ شت ینیریزدو سترنم روبردا شتن ارتاون  وبارهد بردا
 :گفت بازمامانش که نشستم

 ها بچه عقدومجلس واسرره وقت نیبهتر ینظرشررماک به پور انیآر یآقا خب-
 هست؟ یک

 هواسرر میقرارعقدبذار چطوره هسررت سررمیتولدخودآتر گهید توهفته واال-بابا
 .روز همون

  موافقم منکه حتما خوب چه-آراد

 .باشه دموافقیبا خانوم عروس یباش دموافقیشمانبا-آرتا



 225 آتریسا

 جلوتر؟ میابذاری خوبه گهید دوماه مجلستونم-بابا

سم منکه-آراد سا دیتاخر یول نداره یفرق وا  مفکرکن الزمه زمان.....وتاالر لیو
 .باشه خوب دوماه نیهم

مان بارکه پس خب-آراد ما بال ادیم فرداآراد م ما برن جان سیآتر دن  شیاز
 .کنن درست رو عقد قبل یکارا بدن انجام هاشونو

 

 .داشت نگهشون باباشام که برم خواستن آرادومامانش حرفاوقرارها بعداززدن

 بخوابم اتاقم رفتم منم رفتن بودکه بعدشام

 .ازساسان داشتم امیپ موبرداشتمیگوش

 ینگفت وبهم یکنیم ازدواج یدار دلخورم ازت یلیخ سیآتر یآبج سررالم*
 *م بهیحدغر نیواقعاتاا

 

 :نوشتم واسش

 *اومدن امروز زدن روززنگید باورکن شد ییهویزیچ همه یداداش سالم*

 

  .دمیوخواب کنارتخت انداختم مویگوش نداد جواب منتظرشدم یهرچ گهید

 **ساسان**

 میمتص داره کردم ول سیآتر چندوقته که خودم بودازدست ختهیر بهم اعصابم
 .کنه خوشبختش باشه یزندگ آرادمرد خداکنه رهیگیم اشتباه

 .شه ناراحت بگم بهش زیچ هیباز خواستمینم امشوندادمیپ جواب

 **سایآتر**
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  دارشدمیباباب یباصدا صب 

 دارشودخترگلمیب رسهیم گهید ساعت میپاشوباباآرادتان جان سیآتر-

 شمیدارمیب االن ییبابا باشه–

 

شدم عیسر ضر سر حا ش که رونیب رفتم ازاتاق کردم شیآرا هی یسر  زنگ میگو
 .آرادبود خورد

 .منتظرتم در دم ؟منیحاضر موشک موش سالم-

 حاضرم امیم راالنیبخ صب  سالم–

 .رونیب رفتم وازخونه کردم یازباباخداحافظ

  بود درومنتظرم بودبه داده هیوتک بود شده ادهیپ نیآرادازماش

  خانوما رخانومیبخ صب -

  ریبخ توام صب –

 نگامون همه گرفت نوبت رفت آراد نشررسررتم من میشررد که شررگاهیواردازما
 .بودم زهیر من بود یکلیه آراد بسکه کردنیم

  رونیب میاومد میداد انجام شیآزما

 م؟یبخر حلقه میبر-آراد

 دن؟یم یک شیآزما جواب میبر–

 .شهیحاضرم میبرگرد میبر س تاظهرآماده-

 .وپاساژطالداشت یطالفروش که یبازار میرفت باآراد

 چطوره؟ حلقه اون آرادبنظرت
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 یگیروم یسوم کدوم-

 قشنگه؟ همون آره–

 واسررت تک حلقه هی خوامیم نکن عجله میکنیدامیپ ترهاشررم قشررنگ ازاون-
 .رمیبگ

  توبازار میدیتاظهرچرخ

 که یازدخترابدتر کن انتخاب یکی شدم آرادخسته یوا–

  عجول صبرکن چندلحظه زمیعز چشم-

 بخدا دردگرفت پاهام–

 گهید آخره ملازه نیا غرغروک یوا-

 ها نازه یلیخ نینگ دورش قلب دوتا وسطش همونکه قشنگه آراداون–

 وروجک نمیبب کن دستتو برو خب-

 

 نازه یلیخ خوامینومیهم من یوا–

  یخانوم باشه-

 دیاریب جفتشم شهیم آقااگه

  میبردار نویهم آراد ادیم دستات چقدبه یوا–

  یخانوم چشم-

  بود12ساعت رونیب میاومد میکرد حساب

 .نبود یومشکل میگرفت هامونو شیآزما جواب

  خونه میبعدبر میناهاربخور میبر-آراد

 میبر باشه–
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 ؟یدار حس چه سیآتر-

 ؟؟یچ درباره–

 خوامیم یدار یحسرر چه بشررم همسرررت قراره میکن ازدواج قراره نکهیا درباره-
 بدونم؟

ستانیتوب برخوردت دمتید که اول روز تشیواقع خب– صال مار ش ازت ا  مخو
سترن به ازتوجهات چطوربگم یعنی ومدین  اماازبرخوردت اومد خوشم یلیخ ن

ستانیب دم بابابا بعدکه دفعه نه س چارهیب گفتم باخودم دمتید مار  بخواد که یک
 یفکرکن نکه شررد عوض بهت حسررم کم اماکم یخیو سرررد کوه هی شرره نیا زن

 یهمدرد حرفات هات تیحما شد عوض نظرم نکهیا منظورم نه شدم عاشقت
 .بود مارستانیب آرتا یوقت هات

 دلم همش اما بود یحسرر چه دونمینم دارم آرامش کنارت کردم حس کم کم
 اباب تنهام یلیخ مامان بعدمرگ من آراد یشرر نگرانم امیب چشررت به خواسررتیم

 همش آرتا بود افسرررده سررفربود همش بود کرده ول مارو کال شیپ تاچندوقت
 من نبودم مهم چکسیه واسرره اصررال بود توخونه یکیبا هرشررب بود یمهمون
 .واقعاخوشحالم کنارتم که االن اما گذروندم رو یسخت چندسال واقعا

 .باشه ینجوریا حست کردمینم فکرشو سیآتر کرده شوکم واقعاحرفات-

  باشه یچجور یکردیفکرم–

 .رونداشتم احساس همه نیا توقع یول دونمینم-

 

 بودهمش قتیحق–
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 .زویچ همه دهیلوم چشات یبگ ستین یازین دونمیم-

 .بعدازظهر کارخونه سربرم هی خوامیم میبر میندار یکار گهید اگه–

 .چیسوئ نمیا امیم کنم حساب نیتوماش برو باشه-

  خونه دم منورسوند تاآراداومد نیتوماش نشستم

 داخل؟ ییاینم–

 بابارو برسون سالم ممنونم نه-

  خداحافظ قرباانت باشه–

 شام میکردیعقدم میریبگ یخاص مجلس قرارنبود گذشت سرعت به م هفته هی
 .کی درجه یالیبافام رونیب میرفتیم

 ب ازص ونسترن سوگل یحساب داشتم استرس قرارمحضربود بعدازظهر امروز
 .بودن شمیپ

شدهیپ یکی یبعدازعمر سیآتر تو چته-سوگل  گهید هیچ کارات نیا رتتیبگ دا
 .ها ستین یخبر تاچندسال گهید یبد ازدست

 ومدهین نمیهم که آخه یچ خودت داشررردیپ نیهم من واسررره ببنددهنتو-من
 .واست

سترن شروع-ن شمادوتا ضرش کم کم کل بجاکل بخدا ظهرشد دیکرد باز  دیحا
  رشدید ایب حمام برو سیآتر

  رفتم نشو یحرص زمیعز چشم-من

 .دمیپوش لباس کردم خشک موهامو رونیب اومدم گرفتم یاساس دوش هی

 بهتره؟؟ بپوشم یچ شب واسه دمنینظربد حاال خب

 .ووشگلهخ میلیخ آرتا یها یرکاب از یکیبا بپوش باباتو یرشلواریز-سوگل
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 خووبه؟ بپوشم دیمانتوسف بپوشم یچ یجد وونهیبگود چرت کم-من

 .دیسف کفش فیک یآب یل شلوار یآب شال هیبا خوبه آره-نسترن

 بنظرت؟ شهینم لوس یلیخ-من

 دیبا موشلوارت شال دراصل یبپوش دیسف رنگ دیبا گهید یعروس خب-نسترن
 .یآب گمیم دادم فیتخف حاالمن باشه دیسف

 .رنیگیم اشتباه منو بارو  که یاونجور اوو-من

 فیک مانتو یول ینشرر رو  که بپوش یاب گمیم نیهم واسررره خب-نسررترن
 .خانوم عروس ها یشینازم دباشهیسف وکفشت

 ادین بهم اصال دیشا شمیم یچ نمیبب بذاربپوشم خب-من

 .که یکنینم بحرف بپوش یوورکاب یرشلواریز گفتم منکه-سوگل

  سرت کنم یتالف شهیم منم خوادبگونوبتیم دلت یهرچ-من

  داینبودز دلم به نیهمچ یول بدنشد دمیروپوش گفت نسترن که یپیت

 کنم؟ ستش گهید رنگ هیبا یرابیغ شهینم-

 یمثالباچ-نسترن

 

 یباچ توبگو دونمینم مثال-من

 شهیم قشنگ نکن دل دل نقدمیا گفتم نظرمو من-نسترن

 ا؟یعا ستیبهترن یا سرمه وشلوار شال-من

 تانظربدم بپوش یا پاشوباسرمه–

 ...یرشلواریز گمیهنوزم امامن-سوگل
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 .مسخره لوس ندفعهیا یخوریم کتک ینش ساکت سوگل–

 ها بهترشد یا باسرمه

 آراد بزنم زنگ برم من بپوش یا خوباسرمه–

 ؟یدار کارشیچ-

 .امیم االن رشیرادروبگیه مگه یفضول دارم یکارخصوص باداداشم–

سترن میناهارخورد) ست هارو ظرف ن سوگلم من ش شت و ضرم میدا  میشدیحا
سب دم موهامو ستم یا شم کهیت ب  شیآرا هی کردمش مرتب میشونیروپ بااتو جلو
 گهید عروسم نداره اشکال ترشه ظیغل کمی روصورتم زدم م  ینازومل

  ترکردم پررنگ رژمم دمیکش چشم خط

 م؟یادبریآرتاب بزنم دزنگیحاضر شد5دختراساعت-بابا

 .حاضره اونم ادیتاآرتاب رادکهیه یلباسا مونده فقط میحاضر باباهمه آره-

 باشرره خوشررگل که کنم تنش یچ کمترو کماههی جوجه نیا من آخه-نسررترن
 ازدواج به میتصررم نقدزودیچراا اخه شررهیچندماهگ واسرره داره لباس یهرچ
  دیگرفت

ش- سلش میبزن زنگ که ییخوایم دیببخ  مجلس شه رادبزرگیتاه میبگ میکن کن
سله شو کن شه کمی شیا سرمه یسرهم نیهم نمیبب پا  تنش نیهم خووبه بزرگ

 .لباسش یا سرمه شهیم ست بامنم من

  بزنم دوباره رژمو من کن تنش–

  زودباش باشه-

  یتوکهر گذاشتم حاضرکردم رادمیه)

 (اومدن آرتاوساسانم ا یتوح میرفت باسوگل برداشتم فممیک
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 یخووب جلله سالم-ساسان

 یتوخوب خوبم سالم–

  نذاره گهید اقاتون فکرکنم که نمیبب ابللمیب-

  یمیتوداداش نداره یربط اون ربهینخ–

 واشه بختش م دهیترش سوگل نیا دعاکن قربونت-

 

  شد رید ها بچه منتظرن که میدبریسوارش-بابا

 باساسان رفت باباهم میآرتاشد نیسوارماش نسترن سوگل منو

  عقب منوسوگلم جلونشست نسترن

  شده تنگ واسش دلم نمشیبب باباشو گریج نیا من به بده-آرتا

  یباباخوب عشق سالم

 :کردوگفت نگاه نسترنم رادبلندکردوبهیه یسرشوازرو)

  امروز یکرد خوشگل چه-

 آقا نهیبیم خوشگل چشات–

 .میبر رشدید خودتونو دیکن جمع نجانشستهیدخترمجردا-سوگل

 .میدیماخند درآورد یباز مسخره سوگل نیا محضر به دنیتارس

ضرهمه دم ساب بود شلوغ ییدا خاله عمه عمو بودن اومده مح  ینفر30هی یح
 .دادم هاشونو کیتبر وجواب کردم یپرس احوال باهمه شدنیم
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 تنگ اهنریباپ بود دهیدپوشرریشررلوارسررف هی سررتادیوا آرادنفسررم یجلو دمیتارسرر
ش روش دمیسف تک کت هی یا سورمه شتم بود دهیپو  هم هگید کردمیم غش دا

 .یحساب بود گرشدهیج هم بود ست بامن

 خانوما خانوم سالم-

 حسود منه رنگ شماچرالباسات پهیآقاخوشت سالم–

  اتوه لباس رنگ دمیپرس ازنسترن زدم زنگ باشم ست باهات داشتم دوست-

  نسترن کنمیم ش خفه–

شد یهمگ) ضر ضا مهر یبعدکل میواردمح ستک دفتر ببند ریبگ وام  یه هک د
 عقد یروصندل مینشست میامضاکرد یه بازکردن

 وتودلم بودم چشررراموبسررته خوندیم عقدرو لهیصرر داشرررت که یمدت تمام
 (زدمیم باخداحرف

نده پرسررمیبارآخرم یبرا خانوم عروس- به لمیوک ب مارو قددائم شرر قا ع  یآ
 اورم؟یدرب یآراداحمد

 (دمینفهم اصال بارشدمن سه یک)

 .بله جمع نیا یترا بزرگ وهمه ستیمان نیدرب که مادرم پدرم بااجازه–

  باشه مبارک-عاقد

 شررد خلوت که دورم افتاد راه ه*ب*و*س*و وموچ بازارماچ سرررم ختنیر همه
  کرد بللم سمتم آرتااومد

 بزرگ یتو که منوببخش یشد بزرگ زود یلیخ گمیم کیتبر زداداشیعز-آرتا
 .گذاشتم تنهات شدنت وخانوم شدن

 :دادوگفت دست بهم فقط ساسان
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 .بخدا نداره یفرق واسم باسوگل گلم یآج یبش خوشبخت-

 دآرا یوقو وبزرگ گرم یدسررتا وسررط وگذاشررت منوگرفت دسررت بابااومدجلو
 .دستمو گرفت سفت اونم

 ادگاری دسررتت سررپردم مویزندگ هیسرررما نیتر بزرگ دخترم توجون جون-بابا
 .بخوره تکون آب تودلش ینذار م محبوبه

 .دینباش نگران مواظبشم چشام پورمثل انیآر یحتماآقا-آراد

 .مندار دوست نقدخشکیا پور انیآر یآقا یگیم بهم باشه آخرت دفعه-بابا

  دیببخش پدرجون چشم-آراد

شبخت-بابا سرت سنگ خوار غم مادرت مثل دخترم یش خو  باش صبورهم
 .لحظات نیتر توسخت یحت نذار تنهاش وقت چیه

 کمی اول بام میبر هاکه نیماشرر سررمت میرفت رونیب میازمحضررراومد یهمگ)
 .رستوران میبر شام بعدم میباش دورهم

 .میکرد حرکت همه آرادنشستم نیتوماش من

 (کرد تودستشوحرکت دستموگرفت آراد

 .سایآتر مهیزندگ روز نیبهتر امروز کنمیم اعتراف-

 .روزه نیبهتر منم واقعاواسه نطوریهم منم–

 زمیعز بمونم کنارت شهیهم دمیم قول-

 

قدپسرررخوب ینیبیم– خت خواهرمو داداشرررت میچ مامن کرده بدب  توقول به ا
 ؟یبود دهید من یخوب پسربه توعمرت دمیم یخوشبخت
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ندمصررنوع یچ منظورش یچ یعنی بود یجور هی حرفش)  زدم یبودخدالبخ
 :وگفتم

 گرانن شنیم خوب باهم دارن آرتاونسترن بعدم دبدباشنینبا آدماکه همه خب-
 .اونانه یول س دوطرفه وتو من حس نوبدونیا زمیعز نباش

 روعدشررینبا دمنیببخشرر زهیریم بهم جفتمون اعصرراب حرفشررونزن الیخیب–
 .کردمیم

شدن لهیپ همه بام میدیرس  شب مشا آرادگفت میهرچ بده ینیریش دیبا که آراد
شد چارهیب ستین نیریش که شام گفتن هیچ پس شون بره مجبور س  یستنب وا

 .رهیبگ

 نیباا یآورد شرررانس چه گمیم کیتبر بهت زمیعز سیآتر-م دخترعمه ترالن
 ؟یروتورکرد یکس خوب ازدواجت

  رو یزن نیهمچ دیدینم شبشم توخواب تورکرده منو اتفاقااون–

 .بازکن نوشابه خودت شترواسهیب کمی اوه-

 ماغد سیف شررون هیبق دوتاشررون یکی ماجز لیفام یدخترا کال مسررخره دختره)
 تنکشیم اون واسه خودشونو آرتامجردبود که یتاموقع حسودبودن لوس یعمل

 (حسوداپرو من پیخوشت یشوشو به ردادنیم حاالم

 .دییایم نقدشمادوتابهمیا ترکهیم داره زد یزر هی نخور حرص الیخیب-سوگل

 .که نخوردم باباحرص نه–

 سرش به دنکر حمله پسراهمه اومد ینیریش دوتاجعبه یبستن کیپالست هیآرادبا
  بهشون میدینقدخندیا
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 ذشتگ خوش یلیخ وخوند تارزدیگ واسمون مهبد ییپسردا میموند بام تاشب
 .شام واسه رستوران سمت میرفت میهاشد نیسوارماش همه بعدم

 میکرد اشلال رو نفره15 زیتام دوسه

 

 .وآراد موندم من باآرتارفت باباهم رفتن کردن یخداحافظ همه رستوران دم

 خونه؟ اببرمتی میبگرد کمی میبر-

 نداره یفرق واسم دونمینم–

 خونه؟؟ یابری یباش کنارمن نداره یفرق واست یعنی-

 یسررتین خسررته اگه داره خودت به یبسررتگ خب یول داره فرق یلیچراخ خب–
  میبگرد میبر

 .دور دور میبر که نیتوماش نیبش پس باشه-

 (خونه سمت رفت بعدش میخورد وهیابم میدیابوناچرخیباآرادتوخ یکساعتی)

  گذشت خوش ممنونم-

 .واست رهیم ضعف داره دلم یبر بعدش یدیم *ب*و*س* هی آقاتون به–

 (حرفشو گفت  یخداچقدصر یوو شدم وگوجه نییپا سرموانداختم)

 ها خواستم *ب*و*س* هی نشو گوجه-

 کرد کینزد صورتم به سرشو آروم یلیخ سرموآوردباال م رچونهیدستشوآوردز)
 مبدن گرفتم گر شررد یخال وجودم تمام دی*ب*و*س*رو لبم گوشرره نرم یلیخ

 (توخونه ورفتم کردم یخداحافظ بازکردم درو عیسر شد داغ
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 یب کردچقدمن *ب*و*س* هیبودها شرروهرم خب من شرردم ینجوریچراا یوا
به نه وارد و دادمیم خودموفحش اه م جن  تاپ هیو گرفتم دوش هی شررردم خو

 دمیدرازکش وروتخت دمیپوش وشلوارک

 بود فرستاده امیپ آرادبود دیلرز میگوش

 **ریبخ شب یبخواب خوب من یفرنگ گوجه بود ینیریش ه*ب*و*س*چقد**

 جوابشونوشتم

 **مییرآقایبخ توام شب**

پاتخت روگذاشررتم یگوشرر  پراسررترس روز بودم خسررته یلیخ دمیوخواب یرو
 .بود یوپرکار

 دارشمیب ومدیم زورم یول بود شده پهن اتاق وسط نورآفتاب

 .ترشد ظیغل کنارآفتاب شد دهیکش اتاقم هوپردهی

 .ادهنوزیم خوابم کورشدم روبکش پرده اابابالطفا-

 موشک موش نکردم ت لقمه هیپاشوتا–

ستم عیسر آراد نکهیا ییه) ش سام به نگاه هی روتخت ن  زده لز آخه انداختم لبا
 .لباسام بودبه

ستش عیسر رونیبودب زده رمیز لباس بود شده زونیاو تاپم عالم خاک  ردمک در
 (دورم دمیوپتوروکش

 .تواتاق باشم *ل*خ*ت*دیشا یگینم ایح یب تیترب یب رونیبروب-

 مگه؟ داره یاشکال یباش *ل*خ*ت* خب–

 زدم غیوج توصورتش کردم بالشتوپرت

  تیترب یب تانزدمت رونیبروب-
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  بلندشد خندش قهقه

 منو نزن رفتم ملوسک چشم–

 

 کردم شلوارعوض شرت یت هیبا هامو لباس بلندشدم بودازدستش گرفته حرصم
 .رونیب اومدم زدم شونه موهامم شستم وصورتمو دست

 سمتش رفتم بود هانشسته رومبل آراد

 یکنیکارمینجاچیا سرصب  یخوب سالم-

 واست دومادلم ظهره11ساعت ستین صب  که اوال من بداخالق خانوم سالم–
 .تاالر دنبال میبر دیبا میندار وقت شتریب دوماه سوما بود شده تنگ

 ازاالن؟ خبره چه-

 چهارجا سرره میبر توبپوش حاال شررهیرمید کننیم رزو تاالرهارو خب زمیعز–
 .مینیبب دادن آدرس بهم

 .تاحاضرشم یدصبرکنیبا ساعت مین چشم باشه-

 .پرنسس چشم میگیترم کیماازموبار گردن کسالیشمابگو–

  طونکیزشینر نقدزبونیا-

شک حال کم هیسا هی زدم کیش شیآرا هی تواتاقم رفتم)  رژ نگر کم گونه رژ یم
 .یصورت رنگ کم لب

 (یآب دباشالیسف یمانتوآب یمشک شلوارلوله

 میبر حاضرم من-

 .دینکش شترطولیب قهیدق ستیب قهیدق ستیب دخترخوب نیآفر–
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 مون یگرفت کم دست گهید مینیماا بله-

 میظهرشدبر–

 .داشت آدرسشو که یتاالرها سمت میرفت میآرادشد نیسوارماش

 

 هی شیبودورود هیآخر نیا ومدین اصررالخوشررم میدید میچندتاتاالرباآرادرفت)
شم سط ستخربودو شده پربودازگل ابم سط  ینمارو اب ا  یلیقرمزخ رز پرپر

  قیچندتاآالچ اطرافشم نازبود

نارد بود ییدطالیسررف واراشیفضررراود جلوترش متیک  هی راسررتش وارسرر
 فرهس رشیز که شکسته طر  تراس هی م مجموعه یانتها کیکوچ ابنماوحوض

 یلیخ بود ییطال هاشم یزوصندلیم بود جلوش کمیکوچ ییرودنما هی عقدبود
 (اومده خوشش بودکه مشخص کردم آرادنگاه به بود کینازوش یلیخ

 ؟؟ چطوره سایآتر نظرت–

 خواستمهیم که یزیچ همون ونازه کیش یلیخ هیعال-

 م؟ینک رزو نویهم میبر کنهیم جمونیگ شترفقطیب گشتن خووبه بنظرمنم–

 بهتره مینکن دل دل موافقم آره-

 .ظهربود3:30ساعت میبست قراردادتاالرو

 ما خونه میرفت بعدم میناهارخورد رستوران میرفت

 اتوآرادیب-

  یمرس نه–

 یریم کن استراحت کمی یا اخستهیب نکن تعارف-

  چشم–
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  توخونه میرفت گهید باهم

 ستین خونه یکس بابا بابا-

  ستنیانگارن نه–

سموبات تواتاقم رفتم  ازاتاق ون یراحت شلوار هی کردم عوض شلوار شرت یلبا
  کنه عوض که آراد به دادم آرتا

 بازشد دراتاقم که روتخت افتادم یازخستگ

 رسمش نهیا یخوابیتنهام بعدش یکنیم دعوت مهمون–

 باتشک ندازمیپتوم واست االن خب-

  بخوابم کنارخانومم روتخت خوامیم خوامینم–

شوانداخت بعدم) ش خودمو روتخت خود شتموبکنم اومدم کنار دمیک  بهش پ
 (دتوبللشیهومنوکشی که

 جات تاآخرعمرت یجنابعال کنهیم یاونور روشررو من واسررره نمینجاببیاایب–
  خواب موقع نجاسیا

 عجب یول بود عضله بودهاهمش سفت چقدم ش نهیس دادوسط کهیت سرمو)
 کردیم آرومم داشت یآرامش

 

گاه پلکام س بدنش یوگرما ردماغمیز عطرتلخش یبو شد نیسنگ ناخودآ  تمم
 (دمیخواب جادادم توبللش خودموقشنگ کنار گذاشتم خجالتم کرد

 آرادبود چشاموبازکردم روموهام دست بانوازش

 انگار گذشت خوش بهت یلیخ یدارشدیب–
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 داره لذت دنیورزشررکارخواب آدم هی یبازوها وسررط گذشررته خوش که بعله-
 .گهید

  رونیب میبر بپوش نکن حاالپروم خب–

 تونمینم گهید امروز نه یوا-

بل– ها خوامیم خانوم تن نه به مربو  که ییکار  یبتون که شررره زودترتموم م
هازتوبخر قت یجا ماه میکاردار روبزنم خونه دکور دیبا منم یارین کم و  دو

 ها هیکم زمان

  خب میکجابر االن گهید نکن تیاذ-

 .میبد انجام سرعقد دیخر میبخر طال سیسرو مینیبب هیآتل میبر–

 امروز کارهمش همه چه اووه-

 یبر ییخواینم که ادهیپ میریم نیباماش–

 میتسل میبر حاضرشم باشه-

 (دیخر واسه بازار میرفت اول)

  برندتون یها ازمارک یشیآرا لوازم کامل ست هی دینباش خسته سالم-

 دیبزن عالمت دییخوایم شویهرچ ستیل نمیداییبفرما بله–

  داره الزم همشو دخانوممیهمشوبذار-

  کارآخهیچ خوامیآرادهمشوم ااا_

  کن انتخاب فقط چه فضول نباشه تیتوکار-

شت میدیخر ادکلن الک شیارا لوازم یکل) ش میگذا  توبازار میرفت دوباره نیتوما
 انتوم تا دوسه منم دیخر خودش واسه شلوار شرت یت چندتا آراد لباس ندفعهیا

 (بودم واقعاخسته گهید فیوک کفش چندجفت پسندکردم
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 آراد م خسته من یوا-

 بشه رفع تیخستگ میخوریم وهیآبم هی میریم االن–

 

 بودم خسته هنوزم وهیابم بعدازخوردن

 باورکن خستم من خونه میآرادبر-

  یبر راه ییخواینم گهید اوناروکه مینیبب هیآتل میبر لیتعط یبازارگرد گهید–

 میبر منوباشه یتوکشت ازدست-

 میبسررت ادوقرارد دوتامون میپسررندکرد شررویکی تاباالخره میدید هیآتل ییتا دوسرره
 .باهاش

 .خونه دم گذاشت من میخورد شام رستوران میرفت بود شب9ساعت

 رآرادیبخ شب ممنونم-

 کن س**ب*و*هابپرلپمو شوهرتم کننیم یگرمترخداحافظ بهیغر هیبا باورکن–
 .شه برطرف میتاخستگ بعدبرو کن یدلبر

  کن تمیاذ یحااله کشمیم خجالت یدونیم خودتم-

 روب عیسر کن م*ب*و*س* شمارمیم تاسه بندمیم چشامو من یکن دعادتیبا–
 خووبه؟؟

1 
2 

2/5 
ته هنوز) ثل کردم کینزد سرررموبهش3بود نگف چه نیا م  تخس یپسرررها ب

شو شا سته چ شمرد ب شتم بودوم  که مزد قیعم ه*ب*و*س* هی رولپش لباموگذا
ستاش شت عیسر د شت ولباش شد قفل گردنم پ سم رولبام گذا  کال رفت نف
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شت نگه ثابت هیچندثان شی دا سمن یواا دی*ب*و*س*و تودهنش دیهولباموک  ف
 کردم شیهمراه منم شدیم مگه یول عقب خودموبکشم داشتم یسع ومدیدرنم

 دیکشرر قیعم چندتانفس عقب دیوکشرر شررد خسررته بعدچندلحظه تاباالخره
 گفت بل ریز آروم یزیچ به بست دادوچشاشو هیتک یصندل یپشت به وسرشو

 (بازوش به زدم برداشتم فمویک نشدم متوجه که

 

 ریبخ آرادشب-

 شرردن داغ لبام کردمیم احسرراس سررتادمیا در پشررت وچندلحظه دروبازکردم)
 (خونه سمت رفتم کردم شالمومرتب لبام یرو دمیدستموکش

 

 یخاصرر داتفاقیوخر میبازاربود مدت نیتوا همش بود مونده تامجلس کماهی
 هی ترکمونمشرر یکارا دنبال رفتمیم باآراد روز هی برگرد بروبازارخسررته فقط نبود

 دبودمیخر درحال سرخت دنیخر هیزیجه به ومامانش وسروگل بانسرترن روزم
 اطالعت اون دادمیم مدل دادمیدسررتورم من کردیم روآماده خونه داشررت آراد

 .کردیم

 تره؟؟ قشنگ بردارم یرنگ چه کمویپالست سیسرو بنظرت نسترن-

 شهینازم یلیخ ییمویل بنظرمن–

  برندارم یزرشک یعنی-

  دترهیجد ییمویل–

  ییمویل پس یاوک-

  گهید افتاد شالم ریرادبگیه–
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  رو عمه نفس من بشم قربونش بده-

 .میریبگ کیپالست سیسرو بودم اومده بانسترن امروز

  بردارم مم ینیچ سیسرو هنوز هست وقت نسترن-

 االب میمابر نهیبچ کتویپالسررت سیسرررو نیبگوا هسررت وقت10تا7هنوز آره–
 .میکن انتخاب ینیچ سیسرو

بازارراه یکل)  باهام وسرروگل بودخداروشررکرنسررترن کارهرروزمون میرفت تو
 (دکردنیتوخر تنهانبودم ومدنیم

  اددنبالتیآرتام مانسترن خونه میبر-

نت نه– باسررشرروکثیه قربوو نه ببرمون کنم عوضررش دیبا کرده فیرادل  خو
 .ااونجایتوب

 کجارسوند روبه کارا آراد نمیبب سرخونه هی دبرمیبا من-

 گهید برس کارات به برو خونه یکنیم منودعوت یچ پس–

 رینگ یجد زدم یمیعظ شاهعبدل تعارف هیحاال-

 

  زبوونت نیتوباا ازدست–

سترن سوندم ن شحال خونه سمت رفتم خونه ر سه بودم خودموآرادچقدخو  وا
 .داشتم ذوق خونه

 بود15 طبقه واحدما بودکه طبقه20 برج هیآراد خونه داخل رفتم دانداختمیکل
  ومدیم آرادم یبازبودصدا باالدرخونه باآسانسوررفتم
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خانومم نیا- ما گفتن مبالرو مت نیا حت  یاونطرف رپنجرهیچراز دینیبچ سرر
 د؟یگذاشت

 ینباش رخستهیروزبخ آراد سالم–

 دینباش خسته رشماهمیبخ روزتوام زمیعز سالم-

  یچراناراحت شدهیچ–

 گنیم یه دنینم تیاهم نظرمن به نااصررالیا ازدسررت ختهیر بهم اعصررابم-
 .میکارکنیچ میبهتربلد میونیدکوراس طرا  مهندس ماخودمون

 ورشونمجب نبود دلمون به که بعدش شه تموم شویبذارطراح کن باباولشون یا–
 .میمامهندس گنینم گهید وقت اون بزنن ازاول میکرد

 یشیالغرم مجلس نخورتاشب حرص نقدیا میناهاربخور باهم میابریب حاالهم
 .ندارم شوهرالغردوست من

 شمالغرن گهید کماهیتا که کارکردم بدن نیروا اونقد دارم عضله اونقد نترس–

 

 رشدیناهارد میبر درسته کارش صددرصدآقامون اونکه بله-

 .امیم کتموبردارم دستاموبشورم من توبرو نمیماش چیسوئ نیا چشم–

 .دره دم میریم من نیباماش یدار خوادبرشینم نگهیتوپارک نتیماش-

 امیم االن منم توبرو پس باشه–

 (اومد قهیدق بعدپنج ادیمنتظرتاآرادب شدم نیسوارماش)

  مونیبریم کجا نمیبب راننده خانوم میبر بزن-

 میرفت کمربندتوببندکه پس–

 س بسته که کمربندشلوارم-
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 .بود نیکمربندماش منظورم بانمک–

 بده که هیک بخواه شماجون خانومم چشم-

 جونشونوبدن که هستن نده–

 .توکمربند دونمیم واالمن گهید ؟نشنوفمیگفت یچ فهیضع بله بله-

 .اداها نیادایب بهت بذارکه لیسب قبلش اصلرآقافقط چشم دمیچقدترس یوا–

 گهید شمپویم م یصریق وکاله کفش کنارش خورهیفرم ناکهیازا ذارمیم لمیسب-
 خانوم؟؟ یچ

شم یآرادحت یوا– صور شکل اگه داره خنده لباس تواون ت  تزن عمرا یبود یاون
 .شدمیم

 

  نکن تینقدمنواذیا طونیدخترش وفتیب راه-

 بگو شمافقط کجابرم سرورم چشم–

 یرفتیکجاهام تیمجرد نمیبب باتو غذاامروز رستوران انتخاب دونمینم-

 ارچندب وسرراسرران باسرروگل که یرسررتوران همون اهان کجابهتره فکرکردم کمی)
 (غذاهاش هیعال یلیخ میرفت

 غذاها نیبابهتر هامیمجرد رستوران نمیداییبفرما–

 طونیش یومدیم ییجاها عجب به به-

 باورکن ومدمیم باساسانوسوگل فقط–

 ادازشینم خوشم یارین من یجلو ساسان اسم کن یسع-

 ها داداشمه ساسان آخه یچ یعنیوا–
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  وبس نیهم آرتاس فقط داداشت-

 من؟ به ااونی دارم یخاص حس ساسان به من یکنیآرادتوفکرم یچ یعنی_

 .نومطمنمیا من ستین برادرانه چراحسش اون یول تونه-

 اون رننست خونه رفتارش منظورت اگه یتوشکاک س برادرانه فقط مطمنم ومنم–
 .داشت انیجر اون شد دعواتون که س دفعه

 وقت؟ اون یانیجر چه-

 اصرارنکن بگم شهینم–

 بگو س برادرانه حسش باورکنم ییخوایم اگه-

سان یکردیم نگام توهمش روز اون خب–  تمگف منم هیخبر نکنه گفت بهم سا
 که میکردیم کل کل باهم میداشت داره دوستت آراد گفت اونم یخبر چه مثال نه

 ارهیتورودرب حرص که کرد م*ب*و*س* کرد بللم هوی کنهیم ثابت االن گفت
 .نیهم

 نارویا باورکنم االن یعنی-

 یباورنکن یتونیم روگفتم قتیحق من–

 

 منم زمیعز کن درک یباش یقاط باهاش ادیز ندارم دوست یول باورکردم باشه-
 .گهید دارم رتیغ مردم

 .یازگرسنگ شدم ناهارهالک میآقاحاالبر چشم–

  شکمومن میبر-
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 بودا باحال چه کنارش رفتن راه میشرررد واردرسررتوران باهم دسررتموگرفت)
 کنارپنجره هم یرو روبه شیوعضررالن سررفت یدوربازوها کردم دسررتموحلقه

 (مینشست دنج یجا هی رستوران

 بدم؟؟ سفارش برم دارن لیم چه خانومم-

  خورمیم جوجه من–

 امیب بدم سفارش هم بشورم دستامو هم نیبش زمیعز باشه-

 بود داده امیپ ساسان ادیتاب بندکردم میسرموباگوش

 **تنگتم دل نمتیبب امطبیب ییکجا خبرا چه زلزله یآج سالم**

 دادم جواب

 (نمتیبیم مطب امیفردام تنگه واست دلم منم خوبم یساس یدک سالم**

  میناهارخورد اومد آرادم

 دیچسب یلیخ بود یعال غذاش سیبودهاآتر یجا عجب-

 بوده بخاطرحضورمن نبوده بخاطرغذاش نه–

صد اونکه بله- سعادت خوردن افتخارغذا خانوم صددر شما ص بود با  نم بین
 شد

 کارکردنیروچ خونه مینیزببینر نقدزبونیا میپاشوبر–

 االن امیم من توبرو چشم-

 نمم کارداشت یکمی خونشون رفت اون بعدش میزد خونه به گهیسرد هیباآراد)
سته یلیخ خونه رفتم ستیم دلم فقط بودم خ سام عیسر بخوابم خوا  وعوضلبا
 روتخت ولوشدم کردم
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 بخوابم فقط که کردم لنتیسا ممیگوش

 من یوا بود شررب9 کردم نگاه سرراعت به بود کیهواکامالتار دارشرردمیب یوقت
 .دمیچقدخواب

 رونیب رفتم ازاتاق وصورتموشستم دست بلندشدم عیسر

 .نبود باباخونه بودپس خاموش رونمیب سالن یبرقا

 .غذاخوردم کمی آشپزخونه رفتم کردم برقاروروشن

 .بهش زدم وزنگ برداشتم رو خونه تلفن شدم نگرانش ومدهیباباکجابودن

 بابا الوسالم-

 بابا جانم دخترم سالم–

 شدم؟ دشمانگرانییباباکجا-

 بود شرده رادتنگیه واسره آرتادلم خونه رفتم زهرابعدش سرربهشرت هی اومدم–
 مینخورد شام هنوز ینداد جواب میزد زنگ یلیخ گوشبت به داشتن نگهم شام

 .ایب پاشو

 .یفعالبا امیم ییبابا باشه-

 .ترننس خونه سمت ورفتم دمیوپوش برداشتم یدست دم لباس تواتاق رفتم

مدم ا یازدرح  نیواا آرادخوردتوچشرررام نیماشرر یها چراغ که رونیب او
 یصبشدوع ادهیپ نشیازماش اونم شدم ادهیپ نیازماش عیسر کنهیکارمینجاچیا

 .اومدسمتم

 شررب موقع نی؟اصررالایدینم جواب تویچراگوشرر ییتوکجا هسررت معلوم–
 ؟یریم یکجادار
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نگ االن بودم خواب سررالم- باز فت با نه زدگ تاس خو جاشرررام برم آر  اون
 شده؟یحاالچ

 یگرانازن مردم دادم امیوپ زدم چندبارزنگ نیبب کن تونگاه المصب یگوش اون–
 آخه؟ یالیخینقدبیدخترچراا

 

 بود رمنیتقص دشرمندهیببخش-

 نسترن نهخو میریم من نیباماش ا یتوح کن نتوپارکیماش دمیبخش خب یلیخ–

 دبازمیببخش سرورم چشم-

ش) ش سمت رفتم عیسر ا یتوح نوبردمیما صب هنوزم نشیما ش بود یع  مهم
 اه رمنهیتقص

 (روپاش دستموگذاشتم

  گهیددیببخش-

 ؟یکنیم لوس چراخودتو طونکیش نزدم یحرف منکه–

 هنوز یعصب مشخصه رفتارت خب-

 ستمین یعصب گهید یکن م*ب*و*س* اگه–

  زدم گنده *ب*و*س* هیلپشو

 ؟یآقاحاالآشت *ب*و*س* نمیداییبفرما-

 فنچولک که قهرنبودم–

 گهید یبود که ناراحت-

  ستمین گهید االن–
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 اهاشب شررده ییبال طونیشرر کردم یباز رادیباه یکل میبود نسررترن خونه شررام
 من بشم قربونش شهیم نقدبانمکیا خندهیم یزنیم حرف

 .شون خونه رفت آرادم خونه میبابابابرگشت

 واسرره بدو بدو هرروز گذشررت عیسررر میبود مجلس یرکارایدرگ که یکماهی)
 اددباآریبا که بود مونده عروسررم لباس فقط خونه یطراح یکارا  هیزیدجهیخر

 (دنشیخر واسه رفتمیم

 

 عروس؟ لباس واسه امروز میبر یکاریب آرادامروز–

 درخدمتم امروزمن میبر یخانوم باشه-

 اونجا؟؟ میبر داده آدرس نسترن دوتامزون–

  ایب عیسر منتظرم توماشبن من میبر باشه-

 رفتگیرادمیا جاش هیاز اآرادی کردمیپسررندنم امنی میرفت رو چندتامزون باآراد)
 (درآوردم دمیپوش لباس نقدیا شدم خسته گهید

 خوامینم عروس اصاللباس میبر گهید شدم آرادبخداخسته یوا-

  خونه میریم گهید بعدش میبر میآخر مزون نیهم لباس بدون شهیم مگه–

ستمیم خاص لباس هی خانوم سالم سه خوا سن میدید مدال یلیخ خانومم وا  دپ
 .دیدار یچ ییاروپا دیجد شمامدل مینکرد

پا یها مدل دیاومد خوش یلیخ بله-  دییایب من دنبال باالس طبقه مون ییارو
  بدم نشون تابهتون

 اومد وشمخ اکثرامن بود کیش یلیخ بودم دهیند شترشویب باالبودکه مدل یکل)
شت آرادهنوزم یول ساکت اورد مدل هیتا اوردیدرم رادیا ازهرکدومش دا  آرادکال
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 ساده یلیخ مدلش یانگار اومده خوشش نیازا خداروشکر نگفت یچیه شد
ش یبودول شم بودخودمم کیواقعا  کممی بود یدوز سنگ دوگردنش اومد خو

شگل یلیخ بود شهیش یانگار دامنش تور دورکمرش ش یوقت بود خو  دمشیپو
 .ومدیم بهم یلیخ

 آرادچطوره؟؟-

 نوبرداریهم ادیم بهت یلیخ خووبه–

 بگن آقامون یهرچ-

 ارتانخوردمتیدرب لباسو برو طونیش یختیر توزبون باز–

 

 کشمیم نگوخجالت ینجوریاااآرادا-

 نییاپایب کنم حساب اربرمیدرب میخجالت خانوم قربون–

 هاوتمام کارت دادن مونده میکرد تموم کارهارو همه عروس ازلباس نمیا خب

   بودتامجلس مونده هفته هی

 سرروگل انکروالعصرروات یباصرردا که بودم دخوابیرسرر مجلسررم روز باالخره
 دمیپر ازخواب ونسترن

ته امروز رسرررتیخ یخوابیچقدم پااشررو- تاده خرس نیع مجلسرر  تکونم اف
  خورهینم

 رشددختریساپاشودیآتر یطرف واالبامن نگوخرس من زنداداش به–

 دمداربویب روقتیتاد شبید بخوابم دیادبذاریم خوابم دمنویکشت یواا-

 رشدید پاشو یباش شگاهیآرا7 دتاساعتیبا6پاشوساعت سیآتر-نسترن
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صب کالفه شدم یوع ست رفتم بلند صورتمو د ستم و شدم ش ضر سا حا  لممیو
شتم سمم کاورلباس بردا ش شبیازد عرو شته نیتوما  کره چیساندو هی بودم گذا

 .نیماش سمت رفتم کردم درست مربا

 د؟؟ییایب دبامنییخوایم شمادوتااالن-

  رمیبعدازظهرم من ادباهاتیم سوگل شهیم تیراداذیه نه منکه-نسترن

 رشدیبدود سوگل یاوک-

 ابخو هاواالخوابه میکرد دارتیماب خوبه رشرردید گهیم یک به یبازک–سرروگل
 یبود

 میبر بزن حرف کم-

 

ش عیسر سوگلی میشد نیسوارما سر ا سوندم عیتندو  میترف شگاهیآرا خودمور
 داخل

 جون شراره سالم-

  ها یراومدید قهیدق10 خانوم عروس سالم–

 بود کیتراف گهیددیببخش-

شکال– شکرخوب نداره یا صال صورتت یدیخواب خدارو ستت نکرده ورم ا  پو
 .رتممنتظ رومن روبه اتواتاقیب کن لباساتوعوض خوبه نیهم کرده استراحت

 امیم االن چشم-

 تواتاق رفتم لباسررامودرآوردم بذاره گوشرره هی ببره که سرروگل به لوسررپردمیوسررا)
 (نشست کنارم اومد سوگلم
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 نمک موهاتوسشوار نیبش جلوس کارمون میداد انجام روزید ناخنتو یکارا خب–
 کنم شتوشروعیآرا

صورتم اومد بعدم موهاموسشوارکرد اول) شت ازجلوم روهم نهیآ رو  اجازه بردا
نهیکارمیچ نمیندادبب عت یازفضررول مردمیم داشررتم ک حدوددوسرررا عداز  ب

 یه کارکردشتریب کساعتی رواونام موهامو سراغ رفت نمیبب نذاشت بلندشدبازم
 بعدشم روسرم گذاشت خوشگل تاج هی آخرم منودرآورد غیج یه دشونیکش

  بپوش بلندشولباستو گفت

شم کمکم ساموبپو شم کردلبا ست سفت بندا  رونیب ردمب بعدازاتاق زد تورمم ب
  ستادمیوا یقد نهیجلوآ

 یلیموهاموخ بودم شده گهید شکل هی کال باشم من نمیا شدینم اصالباورم یوا
 بود زده تاج روش بود کرده دار دموجیجد حالت هی جلوشررم بود دهیچینازپ

  کیش یول تیال شیآرا هیومدیم صورتم به العاده فوق شممیآرا

ش شاموک شون دهیچ شده یا بارژقلوه لبام ناز یلیخ حالت هیدادیم ن  هی ودب وناز
 نهیجلوآ دورزدم

 یمرس رکردمییتل یلیخ منم نیا جون شراره یوا-

 زمیعز ماشاالله یخوشگل خودت نکردم یکار منکه یخودت خوده زمیعز آره–

 رنگ همش ینشررد میسرروز دهن آش نیهمچ نکن ذوق یلیحاالخ-سرروگل
 وروغنه

  حسوود-
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شم قربونت یاله-سوگل شد یلیخ ب شم گفتم یالک یخواهر یناز  یلها فدات
 نمیبب ابللمیب

 

  زمیعز قربونت من-

 (ومدیدرم اشکم داشت میکرد گروبللیدوتاهمد)

 که یاریدرن اشکشو شد خراب دمیکش زحمت یهرچ بسه گهید خوب-شراره
  کشمتیم

 .کردم غلط جون دشرارهیببخش چشم-سوگل

 دادم جواب خوردآرادبود زنگ میگوش

 زم؟یعز جاانم-

 ام؟یب یا آماده یخانوم سالم–

 احاضرمیب زمیعز آره-

  زمیعز اومدم درم دم ساعت مین من–

 تادمسیوا سوگل باکمک دمیشنلموپوش شدم صدادراومدهول به شگاهیآرا زنگ)
 (ادیتاآرادب

 ماکجاست؟ خانوماعروسک سالم-

  یرلفظیز اول رشنلهیز ناهاشیا-سوگل

  یچ گهید دمیم م یرلفظیز چشم-

 لومج کوچولوگوفت جعبه هی بعدم سرررم رو ختیدرآوردر ازکتش پول دسررته هی
 دادباالشررنلمو بود قشررنگ یلیخ نشینگ که ناز نینگ تک حلقه به کرد وبازش

 کرد مکث وچندلحظه
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 ؟یخودت سیآتر-

  زمیعز آره–

  انتخابم به کنمیافتخارم زمیعز ینازشد یلیخ-

  زمیعز یشد یعال خودتم–

 دیبگ دییبفرما میبردارمادرخدمت لمیف خانوم-

 گمیشوم هیدربق دم میحاالبر شد یعال گرفتم شکاروازتون یها صحنه_

ش شنلمودوباره) ساب شگرویآرا پول دمیپو سوگلم دم میرفت میکرد ح  وندم در
 (کنه اونوشروع یتاکارا

 روسع اجلوتریب آقاداماد من به بده اریشنلتودرب خانوم عروس خب-بردار لمیف
 رو کن مکث سمتش بچرخ شما ت شونه یرو ذارهیدستشوم ادسمتتیم خانوم

  *ب*و*س*شوبیشانیپ بعدم صورتش

 ؟یدیشمافهم جان سیآتر دمیفهم منکه یاوک-

  دمیفهم من میبر آره–

 دیکن شروع من123 به پس_

 

 تونستمیمن یازخستگ گهید چشم میگفت بردارگفت لمیف نیا یهرچ تادوساعت)
 (دستورداد بردار لمیف نیبازازا که نشستم کمی ستمیوا روپاهام

  رنشدهیتاد باغتون یعکاس باغ میبر دیحاضرش داماد عروس_

  هیچ باغ یبازعکاس یوا-
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شنگ یلیخ توباغ یبردار عکس زمیعز_ شو شهیم ق  جابتوح عیسر رفتم من پا
 دییایب بپوش

  باغ سمت میرفت میحاضرشد

 شه؟یم تموم یک شدم آرادخسته-

 بخواب کمی آخراشرره شرردم خسررته منم شررهیم تموم کن تحمل گهید شرربه هی–
  باغ میتابرس

 دونمینم شررد نیسررنگ چشررام بودم واقعاخسررته روهم چشرراموگذاشررتم)
 (دادیم تکونم آروم که کردم حس دستم پشت رو یدست یگرم چقدگذشت

 ها دمیرس یدارشیب ییخواینم یخانوم سیآتر–

 شدم جیگ کمی نبردکه اصالخوابم دارمیب-

شدبر صداخروپوفت نگو دروغ طونیش یا– شدید توباغ میبلند  ها4ساعت ر
 میبرس7دیبا

  کنم جمع دامنمو کن کمکم میبر باشه-

ضا سه باغش یف شنگ یلیخ عکس وا ستخربزرگ هی بود ق شم ا  المهع هی دور
 یچوب پل یرو آب برکه وسررط نازبود یلیخ عکسررمون هی یوگلکار درخت

سته روم روبه آرادم ستادمیوا ستش گلم د سیم بودمنم زانوزده جلوم تود  تمخوا
 رمیبگ ازش گلو

 

  دشیرمید داشت تاالر میرفتیم دیبا عیسر بود6ساعت شد تموم که یعکاس

  میتاالربود دم7:30ساعت یبابدبخت کیتوتراف
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 بعدم میشرد یورود سرالن وارد بردار لمیف یها گفته باآرادطبق شرنلموبازکردم
 سوگل بامهمونا یپرس بعدازاحوال بودن اومده کم یلیهنوزخ مهمونا تاالر وارد

 رفح قهیبعدچنددق بودن شده خوشگل یلیخ دوتاشون سمتم اومدن ونسترن
سترن زدن سوگل بان ش برداربازمارو لمیف و سطیک  داخ یوا *ر*ق*ص* سن دو

  گهید شدم هالک

 یخارج آهنگ هی نورهابود *ر*ق*ص* فقط شررد خاموش سررالن یبرقها تمام
 یخارج باآهنگ مونده نمیهم ها امامزاده اهمهی پخش درحال ممیمال یلیخ

  م*ر*ق*ص*ب

  ستمیبلدن آرادمن-

  باهم کنمیم شیکار هی من دستتوبده نداره یکار–

 تمیارب نرم یلیخ گذاشت دورکمرم دستاشو آراداونم دوگردن کردم دستاموحلقه
شد آهنگ لحظه هی میخوردیم تکون تکون آهنگ ستاموازگردن تند  ردمآرادبازک د

 دشرر خم دسررتش هیمنوخوابوندرو آرادم توبللش رفتم دورزدم ودسررتموگرفت
 .روم

 :آرادگفت که شدیم تموم داشت آهنگ میبرگشت اولمون حالت به دوباره

  بچرخونمت روهوا کنم بللت خوامیم باش آماده-

 آرا نه یوا–

 دورروهوا هی زننیم دسرررت دارن همه روهوا رفتم دمیبودد نشرررده تموم حرفم
  نییپا اومدم دمیچرخ

 ؟یچ وفتادمیم اگه کردم بودسکته یکار چه نیآرادا–
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 مدار نگهت نتونم کلیه نیباا من اخه یشتریب لویک20 یوفتادین که یدید -

  پرو کن خودتومسخره–

 وسررط اومدن همه گهید بعدم میدی*ر*ق*ص*باآرادوخانوادها گهیچنددورد
 مبرگشررت شرردم الیخیب کنهیم بدنگاه آرادداره دمید دمی*ر*ق*ص* باسرراسرران

ستگ دمی*ر*ق*ص* بااون آرتا سمت ستمینم یازخ  ستهخ یلیخ ستمیوا تون
  نمیبش من ذاشتیم سوگل نیا مگه یول بودم

 پیوشتخ پسرخوشگل هیبا داره سوگل دمید که نشستم کمی شام میتا یکاینزد
 خوب قدمم چه واشرررد نمیا ابختیب کنهیم عوض رنگ یه ه*ر*ق*ص*یم

 بودها

 

  کنارم اومد ساسان

له کوچولوکه سیاتر همون یخودت شرررهیباورنم سیآتر یشرررد چقدماه-  خا
به  بهش یبوده افتاده جلوش دندون دوتا بسررتیم یدوگوشرر موهاشررو محبو

  دندون یب گفتمیم

 ودتخ که کنم تینقدبچتواذیا سرراسرران یکردیم تمیچقداذ ریبخ ادشی یوا–
  یکن حال

  باشم داشته بچه بخوام که زن کو-

  چشمتوگرفت یکیدیشا دوربزن هینجایا دختره نهمهیا–

 نز تنشررونه یمتر هی پارچه کهیت هی ن*ل*خ*ت* نییاالوپای ناکهیهم کدوما-
 مگه؟؟ ان یزندگ

  چشاتوبازکن توشون هست باحجابم–
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  دارم اکارتیب سیآتر-آراد

  شد یرتیغ نیبازا اوه اوه

  جانم–

 یداشررت یچ اخه یفهمیچرانم ادینم خوشررم پسررره نیازا بگم چندباربهت-
  هااا یکردیم یدلبر واسش

 گفتیم کیتبر داشت ها ستین خوب کجابودحالت میدلبر آرادچته وا–

 بود یکیتبر چه ینقدطوالنیا-

  س برادرانه واقعاحسش اون نباش حساس ساسان نقدبهیآرادا–

  ازش ادینم خوشم من هیچ حسش کارندارم من-

  ساکت االن میزنیم بعداحرف خب لیخ–

 سررالن به کردن دعوت مهمونارو وهمه شررام خوردن میکردتا اعالم یج ید)
 عروس واسرره مخصرروص یجا هی میرفت ماهم رفتن مهموناکه همه یغذاخور

ست هم غذاخوردن موقع بردارکه لمیف یها باگفته دامادوبازم  الفهنبودک بردار د
خه گهید بودم شرررده  خوامیم من داصررالیکارداریماچ غذاخوردن به آ

 (دیریبگ لمیدفیشماحتمابا بجادهنم توچشام غذاهاروبکنم

  عمت جان میبخور بذارغذامونو هیبردارکاف لمیف خانوم-

 یبا یبا نیبادورب فقط تموم من لمیف زمیعز باشررره ییشررکمو عروس چه_
 رفتم دمنیکن
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شونم عروس  گرفته گلومو یبد بلض خونه دم اومدن ها یشدخودمون تموم ک
 باهام همه یکی یکی بودم سررتادهیوا سررراکت کنم هیگر خواسرررتیم دلم بود

 آراد ازبرخورد دمیترسر حالم باهمون جلوم اومد سراسران کردنیم یخداحافظ
هاش سررراده یلیخ حافظ با گام یول کردم یخدا قد که فهموندم بهش بان  چ

 .بوده کنارم که ییلحظا واسه ممنونشم

 کرد بللم بود پراشک چشاش روم آرتااومدروبه

 هبخاطرگذشت توروخدامنوببخش من طونکیش باش خودت مواظب زدلمیعز-
 یبش خوشبخت دوارمیام منوببخش ها

  ذارمینم زندت شه کم موازسرش هی خواهرم توجون آرادجون

  هستم نوکرشم یکنیدمیچراتهد چشم–

 لمد نکن یمخف روازشوهرت یچیه یتوزندگ باش خودت مواظب دخترم-بابا
  نذار کم واسش یچیه من واسه یباش مادرت مثل واسش خوادیم

  ییبابا چشم–

  سپارمشیتوم بعدتوبه خدا اول باش دخترم مواظب توام پسرم-

ش همه شدن نیسوارما شک ورفتن ها شت منم یها ا  آراد به ومدیم سرهم پ
 ها لهروپ نشستم رسوندم درخونه خودموبه توخونه رفتم عیوسر نکردم یتوجه

  دروبازکرد دانداختیکل اومد آرادم

 آوردمت بزور مگه یکنیم هیاتوچراگریب-

  میبزورآورد گفتم من مگه–
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 سمت رفتم کرد روشن ساز یچا رومبل کرد پرت کتشو آرادم نشستم روکاناپه
ستمال بازکردم موهامو یها رهیگ یکی یکی اتاق شد مرطوب باد  اموه شیآرا تا
 .ومدیم دیبا آراد لباس بازکردن واسه شستمیم دینشدبا پاک یلیخ کردم پاک

 ارمیدرب لباسمو یکن کمکم ییایب شهیآرادم-

 وجودم لک کردیم برخورد بدنم به که دستاش دیکش یکی یکیلباسمو یبندها)
 (بودم شده داغ گرفتیگرم

 ؟یکرد تب بدنت شده چراداغ سیآتر یخوب–

  خوبم نه-

ش) سم دیبندآخروک شت *ل*خ*ت* *ل*خ*ت* نیافتادروزم لبا  دمبو بهش پ
 (شد حلقه م*ل*خ*ت* بدن دستاشودور حمام به برسونم خودمو تاخواستم

  یکنیچرافرارم کجافنچول–

  فرارکجابود داره شیآرا صورتم دهیچسب بهم موهام رمیبگ دوش خوامیم-

  شهیم یچ یبمون توبللم کمیحاال–

 شرردمیترم داغ هرلحظه بود بیعج حسررم گفتمینم یچیوه شرردم سرراکت)
ستاش شیم نوازشگرانه روبدنم آروم د شتم یول گرفتم آرامش دیک  التازخج دا

  مردمیم

 االن امیم حمام آرادبذاربرم-

 یدار یا بهانه چه بعدحمام میببن طونکیبروش–
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ستم یباهربدبخت ش سب بهم شدهمشیزمیتم مگه بودموهامو  ومدما بود دهیچ
 متسرر صرردارفتمیوب واشی بود دهیخواب روتخت شررلوارش راهنیآرادباپ رونیب

  شلواربرداشتم شرت یت هیو کشولباسا

 رزانویز شلوارک هیبا دمیپوش تاپ هی ستین نامحرم بودآرادکه دهیپوش یادیز نه
 تتخ گوشرره رفتم دورم ختمیر داشررت نم یکمی آبشرروگرفتم باحوله موهامم
  چشاموبستم دمیدرازکش

 دمیکش فیخف غیج هی دمیترس دورم شد آرادحلقه یدستا کدفعهی که

 بود؟ یکار چه نیا دمیترس ینبود خواب آرادمگه یوا-

شینخ– شحال داربودمیب طونکیر  وقتتوذ نزدم منم خوابم یفکرکرد یشد خو
  موندم یهمونجور قهیچنددق

  دمیترس یبد یلیخ-

  دیببخش–

  یاریلباساتودرب ییخواینم-

 باشم؟ لباس بدون یدار دوست–

  هتنگ شلوارت بپوش یراحت لباس نکهیا رمنظورمینخ یادب یب یلیخ-

 ش کهیت هشررت بدن یواا آورد درش حرکت هیتو راهنشرروبازکردیپ یها دکمه)
 (چشاموبستم دمیکش خجالت بود جلوچشم

 نامحرمم؟ دخترمگه یبندیچراچشاتوم–

 نشروبد چشمم کردم یسع کردم صورتشونگاه فقط چشاموبازکردم یال آروم)
 (وفتهین

  خستم گهید میبخواب-
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 گهید میبخواب م؟قرارهیکارکنیچ قراربوده مگه–

 یداریبرم یمنف جنبه یه گمیم من یهرچ قهرم اصالباهات یلوس یلیآرادخ-
 اه

  به به بدنشو یوا–

  یزیه یلیخ-

 زباشم؟؟یه هیبق رو نباشم زیه روتو یخودم اصالزن دارم دوست–

  یزباشیه هیروبق یکرد غلط-

 شیهمراه نمم هیبعدازچندثان رفت کال نفسم شد قفل رولباش لبام نوگفتمیتاا)
سط کردم ستموو شتم موهاش د  خم تاپمودرآورد زد مهیخ درومیآرادچرخ گذا
ش قیعم چندتانفس رگردنمیز شد شد دبدنمیک شم مورمور  زمهزم آروم کنارگو
 (کرد

 ؟یخانوم هست اجازه–

ستمینم) سه داره دون ستمیم یعنی رهیگیم اجازه یچ وا  ودمب خودموزده فقط دون
شت ینجوریهم چپ یعل کوچه به ستیم یکردانگاریم نگام دا ضا خوا  تیر

 همب لبخندقشنگ هی وبازکردم بستم چشامو آروم منم بخونه واجازشوازتوچشام
 .......(زدو

 میدیچقدخواب ییه ظهربود1 کردم ساعتونگاه آرادبودم توبلل بازکردم چشاموکه
ستشیخودموازز آروم ش رد شم تخت یازرو تااومدم رونیب دمیک  یدردبد بلند
 .کرد چشاشوباز آرادم روبالش سرموگذاشتم دوباره دلموگرفت تمام

  رخانومیبخ صب –
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 ریبخ توام صب -

 ؟یدردندار سیآتر خوبه حالت–

 چرا کمی-

  یشیربهترمیبگ آبگرم دوش هیپاشو–

 سررمت رفتم دورم گرفتم تخت مالحفه بلندشرردم تخت یازرو واشی واشی)
 مین داد آرامش بهم یلیخ توش دمیخواب پرشرررد که وان بازکردم گرم آب حمام
 (شهیش آرادزدبه که بودم توآب یساعت

  رونیب ییایب ییخواینم سیآتر–

 امیم چرااالن-

 گهید یخوریم دادم سفارش ناهارجوجه–

  خوبه ممنون آره-

  دردداشتم هنوزم رونیب اومدم دورم دمیچیموپ وحوله گرفتم دوش

 .ریبگ لیتحو غذاآوردن رمیبگ دوش رمیم من–

 برو باشه-

 باحوله وردمخ دونه هی داکردمیپ توکشودوم گشتم مسکن دنبال توآشپزخونه رفتم
 .آشپزخونه یروصندل نشستم م

غذاسررر ادمی مداز ندشررردم عیاو تاق رفتم بل باس ا  منتظرشررردم دمیپوشرر ل
  زدن واحدو زنگ قهیبعدچنددق ارنیتاغذاروب

بازکردم مدم گرفتم لیغذاروتحو درو هارو آشررپزخونه او  سیتود ختمیر غذا
 .ادیآرادب منتظرشدم
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 آرادم ییشررو توظرف دمیهاروچ فیکث ظرف میغذاروخورد توسررکوت
 .بود داده لم ونیجلوتلوز

 اقهوه؟ی ییآرادچا-

  قهوه–

 به هواسررشررم توهم اخماش نشررسررتم کنارش اومدم کردم روشررن جوش قهوه
  بود ونیتلوز

 شده؟ یزیآرادچ-

 نه–

  توهم چرااخمات پس-

  نبوده هواست بودم ینجوریا شهیهم–

 خچالیازتو کیشرردباک آماده قهوه س دهنوزخسررتهیشررا نگفتم یچیه گهید)
 (زیروم گذاشتم آوردم

 وبابام؟ مامانت دنید میبر ییخواینم-

  حاضرشو یتوخورد قهوه میریچرام–

  اخمو یآقا چشم-

سف کردم  یمل شیآرا هی تواتاق رفتم شیشلواردمپا سر یبهبامانتوگل دمیدپو  یرو
 .بپوشم شاد رنگ لباس دیبا گهید مثالعروسم دیسف یگلبه

 ییرایتوپذ رفتم فموبرداشتمیک

 گهیشود پاشوحاضر حاضرم من ینشست هنوزکه-

  شمیحاضرم االن–
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 ادیب تاحاضرشه رومبل نشستم

  حاضرم من میبر–

 بود ساکت هنوزم شدم نیسوارماش

 ؟یشد ینجوریچراا شده یزیآرادتوروخدابگوچ-

 شدم؟ یچجور–

 خب؟ شدهیچ یزنینم حرف باهام توهم اخمات همش دونمینم-

  نیهم کنهیدردم سرم کمی نشده یچیه–

  مابودن خونه آرتاونسترنم ما خونه میرفت اول

  یبرهمگ سالم-

  خانوم برتوعروس یهمگ سالم-آرتا

  کنمن هیگر که کردم کنترلش یول گرفت بلضم بابادوباره توبلل رفتم

 .اومدکنارم رومبالنسترن مینشست

  ینشد که تیگذشت؟اذ خوش شبید–

 ؟یگیم یدار یچ-

 ه؟یچ منظورم یدونیبهترم خودت راه اون خودتونزن–

  ادب یب ایح یب کوفت-

 برودکتر هنوزم یدرددار اگه–

 .خوردم مسکنم بهترشدم دمیخواب توآبگرم خوبم نه-

ند یکسررراعتی عدم میرومو نه که میکرد رفتن عزم ب مان خو  هی میبر آرادم ما
 .کردم یخداحافظ رادگرفتمیه ازلپ گنده *ب*و*س*

 .خونه میبرگشت میآرادبود مامان خونه میکساعتی
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 زد زنگ بهم ساسان

  یخوب الوسالم-

  گذرهیم خوش یمتاهل یزندگ یتوخوب خانوم عروس سالم–

 چطوره؟ سوگل یتوخوب خوبه یچ همه-

  گمیم کیتبر بهت بازم یبود نازشده یلیخ شبیدخترد خوبه اونم–

  قربونت یداداش شه خودت قسمت انشاالله-

  مکنارت برادرانه کن حساب رومن یداشت یهرکار سیآتر باش خودت مواظب–

  فعال بنمتونیم امیم حتما چشم ممنونم-

  برسون آرادسالم یراست خداحافظ–

 بود؟ یک-آراد

  بود سوگل–

  بود جونت ساسان یعنی پس یداداش یگفت نگو دروغ-

 ندم؟ جواب تونمیم زده زنگ یوقت خب–

  نده جواب ستیازتون کخ اگه یچرانتون آره-

 وسرروگل من یکن ماروخراب سرراله نیچند رابطه یندار توحق تونمینم آرادمن–
 میباهم یازبچگ

  شوهرتم چون دارم حقم ساسان گفتم من کاردارمیچ سوگل به من-

  کن بس کنمیم بذارکنارخواهش آرادشک–

  شمینم بهترم نیازا هستم که نمیهم من-
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 ارشدرب بعدا ستین خوب کالحالت توامروز یتوبگ یهرچ اصال اصال باشه–
 .میزنیم حرف

 رفتارم؟چون سرررتیروزنید مثل چون آهان بده حالم یچرافکرکرد خوبم من-
نه قا تارنم عاشرر گه گهید هیعیطب نیکنم؟خوایرف قت قراربوده م عاشرر  تاآخر
 چندبار فقط اونم موند خوب بانسررترن تاآخر تیعوضرر داداش اون بمونم؟مگه

 گاهن بهش االنم توشررکمش بچه هیبا کرد ولش بعدم دادتوتختخوابش راهش
 ه؟ن مگه کردم یقشنگ معامله خواستم شبم هی واسه توروفقط منم کنهینم

 انه؟یاومد خوشت

 بتک مثل حرفاش دیچرخیم سرررم دور داشررت خونه شرردینم آرادباورم یحرفا)
 دفعه ثلم برادرم اشررتباه یقربان شرردم یقربان بازم شرردینم باورم خوردتوسرررمیم
 (چرامن اآخهیخدا شدم برادرم س*و*ه یقربان که شیپ

 

 هست؟ ؟معلومیگیم یدار یآرادچ–

 گریباز چه کردم یباز لمیف واسررت نقدقشررنگیا شررهینم باورت یعنی یآخ-
  شده زتمومیچ همه نیریش خواب نیدارشوازایب هستم یخوب

 خودم نم آرتابشم یکارا یقربان دیبا که کارکردمیچ من مگه یانصاف یب یلیخ–
که اون تاغرق روزا فت آر هاش هاش یکار کصرررا با  زدمینم یحت حرف بود

 چرا؟ انصاف یب چرامن خبرنداشتم اصالازش

 هیکی بااون لتیفام که نهیا ت*گ*ن*ا*ه* یهسررت یعوضرر خواهراون چون-
 نیزتریعز کنمیم بدبخت خواهرشررو کرد بدبخت خواهرمو هیکی بااون خونت

 .کسش نیزتریعز درمقابل کسم
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 یسک شدینم بودباورم شده سست پاهام صورتم یرو ختیریتندتندم اشکام)
 وارکهید هب دستموگرفتم دهیلرز واسش قلبم که یکس آرادباشه ستادهیوا جلوم که

 (ستمیوا بتونم

 یفشریب یلیخ کنم خرج وجودموواست کل خواستمیم بودم عاشقت نامردمن–
  یکرد موخرابیزندگ حاالکه طالقموبده گذشته میروزازعروس هی هنوز

شهییخوایم طالق هه- شم ؟با  فقط یفکرکرد یندار یا گهیامرد االن نیهم چ
مت بت شرررب هی واسررره اورد مد رینخ بدم عذا  که یتاروز خونه نیتوا یاو

 درهمون ارهقر اگه بدتره انتقام شهیهم یبکش دعذابیبا زهرا بهشت جنازتوببرن
 .نشه ادتینویا یلجباز شهیم حدباشه

تادمیوا شیقدم هیتو سررمتش رفتم) مام سرر  ومحکم آوردم زورموتودسررتم ت
 ختمیر دهنمو اب کل سرروخت خودمم دسررت که یجور توگوشررش خوابوندم

 (توصورتش

جا منم خورهیم بهم ازت حالم گهید خورهیم بهم ازت حالم–  بتونم که ییتا
 ارمیم کم فکرنکن کنمیم یتالف

 

 یبکشرر سرراسررانتو داداش اون یپا یندار حق فقط خوادبکنیم دلت یهرکار-
  وسط

  کارکنمیچ خوامیم که نداره یربط چیتوه به–
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 نیزاا ؟نهیبکن یدار هرکاردوست بدم یآراد بهت خوامیم یفکرکرد نکنه هیچ-
 خودم رونیب یبر ازخونه یندار حق شماازاالن رهیخ یدید خواب ستیخبران
 سرجات ینیشیم نه هرجام برمتیم خواست دلم هرجا

  میندار یکار بهم گهید منوتو نداره یربط چیتوه به شو خفه–

 زود بده تویگوش خانوم یفکرکرد اشتباه نه-

 کارکنم؟یچ–

 تیگوش یگیدمیپرس ازت میهرک یندار ازشو استفاده حق لتوبدهیموبا یگوش-
 بفهمونم؟ بهت گهیجورد هیای یدیفهم شده خراب

  یعوض ترسمینم ازت نکش من رخ کلتوبهیه–

ستموزدم وارید به شد دهیکوب سرم سوخت صورتم سمت هی)  ینخو دماغ به د
 (بود شده

 تونمیم یهرکار بخوام باال ینبر من واسرره صررداتو یتابفهم نوزدمیدهنتوببندا-
  گمشوتواتاقت حاالم بکنم

 منتظرباش فقط ینیبیکارتوم تقاص باش مطمن یوحشرر یعوضرر یوحشرر–
سم توخونه یموگرفتیگوش ست سرم یخداباال اما یکرد حب صم که ه  وازتتقا

 رهیبگ

قاص- من یچ ت ب برادرت که یکار دارم رو هر خوا  م*گ*ن*ا*ه* یبا
 .باشم منتظرتقاص که ستین ینامرد اسمش نیا کنمیم یکردروتالف

 ردمک قفل دروازداخل تواتاق رفتم کنم دهن به دهن باهاش تونسررتمینم گهید)
 هیررگیز زدم ردوشیبلندز یباصررردا بازکردم آب دوش توحمام رفتم میمسررتق
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سم یتاک بودخداجون زخوبیچ همه شد ینجوریچراا اچرامنیخدا  ستین ب
  گهید مشد اخستهیخدا ییتنها یتاک شدن یقربان یتاک باشم دخوشیچرانبا

 نشررسررتم رونیب اومدم دورم دمیچیموپ حوله ترشرردم آروم کردم هیگر که کمی
 صدایوب آروم دمیلباسهاموپوش انفجاربود درحد بدبودسرم یلیخ حالم روتخت

شپزخونه رفتم سکن هی توآ شو آرادتن خوردم م ش  وابشخ بود انداخته روکاناپه ل
  روش روبه ستادمیوا رونیب اومدم ازآشپزخونه بود برده

کاروکردیچراا نامردمن ین قت آرادچرا  یکرد مونوخرابیچرازندگ بودم عاشرر
 اشمب توبللش شبید مثل خواستیم بوددلم خواب خواب شدم کینزد بهش

 .کردم دروقفل تواتاق بدوبرگشتم هام گونه یاومدرو اشکام

ش که روتخت  ختروت بود زده شیشلوارداماد کت به که عطرش یبو دمیدرازک
 نمک روبهترحس تابوش توبللم دمیروکشرر یروتخت گرفت شرردت اشررکام بود

 هب دلم خوادیمنونم اونم نداره دوسررتم اونم حاالکه کارکنمیآرادچ بدون حاالمن
 اماحاال بود خوش بودنش به دلم بود گرم هاش گفتن خانومم

 

 .بخوابم کردم یبزورسع سوختیم چشمام بودم کرده هیگر نقدکهیا

 در آرادازپشت یصدا کردم اومدچشاموباز دراتاق یصدا صب 

 نمشابشررکی یکنیبازم شررده رمید شرررکت برم بردارم لباس خوامیدروم بازکن-
 یهوو

 ودروبازکردم بلندشدم تخت یازرو شدآروم اشک سیخ چشام دوباره
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 مشت ودستش عیسر داشت نگه لبم کیباالنزد کرددستشوآورد نگام چندلحظه
 .ردشد کردوازکنارم

 تاچشم برهو بپوشه تالباس خواب اتاق ییتودستشو رفتم دنشونداشتمید تحمل
تاد صررورتم به نهیتوآ ته کینزد اف باد کبودشرررده لبم کنم بودسررک  کردهبودو

 هیتاگر بودم ینجوریهم یازبچگ بود کرده ورم نقدیشررردایبازنم بودچشرررامم
 .کردیم ورم چشام کردمیم

شت صورتم  شت تواتاق ورفتم زدم آب چندم شویپ یها دکمه دا سیم راهن  تب
 تبرگشرر سررتادمیوا جلوش رفتم کردم خودموکنترل شررد یاشررک چشررام دوباره
  سمتم

 ش؟ییفرما-

نامرد قول به داداش–  که کرد ینجوریا خواهرتو لب گوشررره یک میعوضرر تو
 هرتخوا بهانه به یلعنت بده جواب اآرتا؟دیتو یعوضر نامرد ؟؟حاالکهیتوکرد

 نکخ دلت یخواهرتوگرفت انتقام هست؟االن هواست بامن یکنیکارمیچ یدار
 هااان یشد چراالل بده شد؟جواب

 عدمب اوردمیباالن دخترمردم شررکم من ندون یکی یعوضرر ببنددهنتومنوبااون-
  شیخواستگار برم ودعوابابام بازور

ض یستین بااون سهیمقا قابل یتوحت– شم یعو  عقد لروزاو بودکه اونقدمرد دادا
 سرره رادیه االن یول جداشررن بچه اومدن ایبعدبدن کرد شررر  نسررترن واسرره

 یدونیم فطرت وپست یعوض تو مثل نه مرده چون باهاشه هنوز س چهارماهه
 خورهیم بهم ازت حالم حرفاتوخوردم گول که توسرمن خاک هیچ
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 کل ندفعهیا لب بجا واال یبر کمتررواعصرررابم شرررهیم یرواعصرررابم یلیخ-
  کنمیکبودم کلتویه

شتیک) شوبردا شپزخونه رفتم بدبود یلیخ حالم ورفت ف  ختمیرریش وانیل هی آ
  برهب بکنه بود کرده فراموش گهینودیا بود سرجاش هنوز خونه تلفن خوردم

  گرفتم ساسان شماره

 ساسان الوسالم-

 ؟یخوب خانوم عروس سالم–

 ؟یبد انجام واسم یتونیم داشتم یکار هی خوبم-

 د؟ییبفرما بگه خانوم یآبج یهرچ بله–

 خونه مد یاریب یتونیم ازدوستام یکی واسه واسه خوامیم آرامبخش قرص کمی-

 افتاده؟ یاتفاق شده چت یخوب سیآتر–

  خوامیم یکس واسه باورکن یاریب یتونیم فقط خوبم-

  یدیم توجواب رهیبم دخترمردم داره تیمسول واسم نه–

 همه االو بخره رونیب بره ازخونه تونهینم فقط یکنیم شییجنا چرا ساسان یوا-
  دارن قرص ها داروخونه

  واست ارمیم باشه–

 ؟ییایب االن یتونیم فقط-

  مطب رمیم بعدش امیم آره–

  سوخته میگوش خونه تلفن بزنگ در دم یدیرس منتظرتم-

  یبا امیم یاوک–
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 مشررخص لبم ورم که زدم ورژ گرفتم لبمو یکبود پودر باکرم کمی تواتاق رفتم
  درقفله دمیدرد سمت رفتم یباخوشحال زد زنگ ساسان نشه

  پشت نیا شدم خشک سیاتر درو گهید بازکن-ساسان

  قفله در در زهیچ ساسان–

 خووبه؟ حالت سیآتر چراقفل یچ-

 یبذارتوجاکفشرر نترسررم تنها که کرده قفل دندارمیکل من نبوده آرادهواسررش–
  دارمیبعدابرم

ست دوارمیام- شه یبگ را شنه توکفش ذارمیم با  من اربرد هات یا بلندنقره پا
 باش خودت مواظب رفتم

 کم ترسمیم کن کمکم ستین بسم شدم خسته گهید نقدبدبختمیچراا امنیخدا)
 (کنم تحمل نتونم ارمیب

 

 دیبا مخورد غصه یهرچ بسه کردم هیگر یکل در پشت نشستم رفت که ساسان
شم الیخیب کنم یسع شپزخونه نرسه هدفش به تاآراد با  ردمک شروع شدم واردآ

 رفتم کردم درسررت پلوبامرغ زرشررک کردن درسررت غذا یآشررپز کتاب یازرو
 اهنگ اومدم نشرره مشررخق لبم ورم که کردم شیارا کردم عوض لباسررامو اتاقم

 وآراداومد دربازشررد که کردمیم فیک داشررتم کردم ادیز صررداشررم گذاشررتم
 وردمغذاموخ توآشپزخونه رفتم کنم سالمش نکهیا وبدون کردم کم صدااهنگمو

 کردم هارم مرغ اضررافه خودم اندازه به فقط بودم کرده درسررت اندازه که برنج
 .زریریف گذاشتم دار در توظرف
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بالب کردم قفل درو تواتاق رفتم بدم محلش نکهیا بدون  گرمسررر تاب خودمو
  در زدبه که کردم

  رمیبگ دوش برم خوامیم دروبازکن-

 فتهر نکهیازا شدم تامطمن ندادم محلش اصالنم ییرایتوپذ اومدم دروبازکردم)
  برداشتم کفش ازتو قرص وبسته دروبازکردم حمام

ستم ش صم رونیادبیب تاازحمام ونیجلوتلوز ن شتم میت سا دا  برم نمک لموجمعیو
 شدینم مزاحمم گهیاونجاد یعقب اتاق

  رومبل اومدخودشوانداخت که ازحمام

  ارواسمیناهارب-

 میناهارندار ارمیناهارب واست که ستمین نوکرت–

 یکن درست ناهارواسم بوده ت فهیوظ یچ یعنی-

  ندارم درقبالت یا فهیوظ چیه–

 وشت ختمیر لمویووسررا لباسررام کل برداشررتم چمدون تواتاق رفتم بلندشرردم)
 (افتادازجابلندشد چمدون به چشمش رونیب اومدم تاازاتاق

 کجا؟-

 نداره یتوربط به–

 ؟ییخوایم یتوگوش بازم نکنه درازشده یلیخ زبونت-

  یکنار اتاق برم خوامیبروکنارم ازسرراهم–

 نرفته *ه*ر*ز* تادستم یریم یگور بگوکدوم نوازاولیهم-

 رهیم *ه*ر*ز* یبکن میهرکار وونیح دست–
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 نفره هی تخت به کردم دروقفل تواتاق رفتم جوابموبده بودنتونسررت قرمزشررده)
 رصق هیو روتخت نشرسرتم کاراش واسره بود کرده نجارودرسرتیا زکاریم هیبا

 دمیوخواب خوردم آرامبخش

 

ش طول یساعت مین کردیدردم یلیخ سرم  بود شدهن هنوزباورم ببره دتاخوابمیک
 اول روز حرف بودحاالبه سررخت واسررم هنوزقبولش شررده زتمومیچ همه که

س خطرناک موجود هیآرادواقعا بردم یباباپ ستیو  یدولیفهم باباخوب هیمدار ا
 میگولشوخورد مون همه گولشوخورد باباهم بودکه اونقدمارمولک

 اما نمبز حرف باهاش کمی مامان شیپ برم خواسررتیم بوددلم گرفته یلیخ دلم
 .برد خوابم ختمیر اشک نطورکهیهم بودم خروج ممنوع

تاق دارشررردمیکردبیدردم درحدانفجار سرررم دمیچقدخواب دونمینم  کیتار ا
 یرو سرراعت کردم روشررن رو یپاتخت یرو آباژور نشررسررتم تخت یبودرو

 .بود شب نصفه3وارید

 بودم شررده خوب سررردردهانداشررتم نیبودازا یکردچندوقتیدردم بیعج سرررم
 مطبش رفتمیم قبالکه هیعصب یسردردها گفتیم ساسان شده شروع بازدوباره

 .بود گفته بهم

به تاق وارگرفتمید دسررتمو  یپاها آشررپزخونه سررمت رفتم آروم بازکردم دروا
 جیگ سرررم کردینفوذم تاملزاسررتخونم سرررد یها کیسرررام یرو م*ل*خ*ت*

سوندم خودموهرجور رفتیم شپزخونه بودر شواول آ سکن ازک شتم م  تمرف بردا
شتم اب پارچ خچالی سمت س پارچ خوردم تاقرص وانیتول ختمیر بردا  تمازد

 هک عقب اومدم کمی شدم هول شکست بلند یصدا هیبا ها کیسرام یرو افتاد



wWw.Roman4u.iR  278 

 

 روشن آشپزخونه برق هوی که پاهام ازسوزش زدم خودم لمیج هی سوخت پاهام
 .شد

 

  یانداخت راه بود یصداچ یشب نصفه یزنیم غیچراج چته-

شمش) شپزخونه کف به تاچ س بود یخون افتادکه ا  ییدمپا جفت هی عیسر دیتر
 (داومدسمتمیپوش

  یکشیگندم روبه چراآشپزخونه یبکش خودتو ییخوایم باخودت یکارکردیچ-

 فتادا ازدسررتم نبودپارچ خوب حالم نزن خودمیب زر یکنینم یببندکار دهنتو–
 شکست

ستتو نکن حاالخودتولوس خب لیخ- شت د سطا کنم بللت گردنم بندازپ  زو
 یتابدترنشد ها شهیش

 خواداصالینم دلم–

 ادیم بدم یکنیم نجس رو خونه نسوخته واست دلم نکن لج-

 اممزدتومش عطرتنش یبو ش شونه رو انداخت کرد بللم جوابشوبدم تااومدم)
 (شدمیم وونهید داشتم

  یاوو یکرد بلندم ینجوریچراا یابونیب غول نیزم بذارم–

 یور نچکه خونش نده تکون پاهاتو توحمام ببرمت تا قهیدق هی شررو سرراکت-
  نیزم

  اه کن ولم نیمنوبذارزم–
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سرم نیتاازهم شو ساکت سیآتر- شکنه جات همه نیروزم نکردم ولت باال  ب
 یشواعصابموخوردکرد ساکت

 اول باال اوردپاموگرفت رو هیاول یها کمک جعبه نشرروندم حمام سررنگ یرو)
 تاقتوا بردم کرد بللم دوباره دسررتاشرروشررسررت زدبهش باند بعدم زد نیبتاد

 (روتخت گذاشتم دونفرمون

 نمک روجمع آشپزخونه یها شهیش برم دهیبر قیعم کمیادین خون نروپات راه-

 

نه تودلم) ندراه کارخو تادازا ق مه واسررش پام زخم یعنی حرفش نیاف  مه
 خودش؟ شیپ چرامنوآوردتواتاق

 (نشست اومدروتخت که توفکربودم

 حاال بخواب یکرد خواب یب ازخواب منوکه-

نت یکرد یکار گهیشررردد نکردم؛ ینجوریا ازقصررردکه– که م  نگفتم نذارمن
  کردمیم شیکار هی خودم کن اکمکمیب

 نزن حرف ربخوابی؟بگیکرد خوابم یب یشب نصف بجاتشکرته-

 سرروزن سرروزن داشررت پاهام  بهش کردم پشررتم خودم یرو دمیپتوروکشرر)
 چقدبدبختم امنیخدا پاهام سرروزش سررردردهم هم بدبود حالم یلیشرردخیم

گه یول بخوابم کردم یسررع تاق یشررردبویم م خت عطرآرادتوا  هدیچیپ وروت
فه بودداشرررت مه کردیم م کال  دلم داشررتم دوسررتش هام یباز سرررتق باه

 .خواستیتوجهشوم

 ؟یبلل اتاق برم یکن کمکم شهیم برهینم نجاخوابمیا–

  اریرند یباز مسخره ربخوابیبگ کنم نوراونورتیا ستمین نوکرت رمنینخ-
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 تیخاصر یب یپرو خودشرره حرف فقط حرف انداخت کل شررهیبشرررنم نیباا)
نت یبو بگم بهش یچجور نهیم تمیاذ بخوابم ذارهینم عطرت  رصق هی کاش ک
 (بلله تواتاقه که ستین همرام آخه یول بخورم گهیآورد خواب

 بکنم؟ یخواهش هی شهیم–

 ؟یکنیم خرم یدار ییخوایم یچ یشد باادب چه-

شوپاتخت شهیم بودم باادب من– سته هی یبلل اتاق یازتوک س قرص ب  شیاریب موا
  بخورم

 ؟یچ قرص-

  یقو مسکن–

  آشپزخونه؟ یبود چرااومده یبگ شهیم یداشت مسکن تواتاقت اگه-

 بخدا درددارم شیاریحاالم بودم کرده فراموش خب–

 .ارمشیم االن ندارم حوصله حاالنازنکن خب-

 

  تواتاق برگشت قرص بابسته بعدچندلحظه

 دوزباال؟ خواب اقرصی یقو مسکن-

  مسکنه من واسه–

 وخبرنداشتم؟ یهست میروان کردن قالبت بهم یبود ضمیمر پس-

  نوبسیهم آرامبخشه نافقطیا بدبخت یسمیساد یخودت یروان–

 هیفردا باشررره ادمی ان ینجوریا ها یروان خورنینم آرامبخش سرررالم ییآدما-
 .ادیدرب مارستانمیتوت شدنت یبستر سابقه دپروندهیشا بکنم قیتحق
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 موقرصرر من بده االن؛ نه شرررازده یرفتیدمیبا قبلش رهید گهید قیتحق واسررره–
 .ندارم تو حوصله بخوابم تابخورم

سه نمیرببیبگ- صله من وا صله من نکه نداره م حو  یصحبت ازهم  تورودارم حو
 .برمیم باتولذت

 . یشدیم واالساکت یکنیم کل کل یستادیوا که یبریم لذت حتما–

 من واال لیتعط یزبون هابلبل نشررنوم صررداتو یدرآورد دم درازشررد باززبونت-
  وتو دونمیم

  ستین مهم بکن خوادیم هرکاردلت گذشته ازسرم آب–

 کارکردیچ دمینفهم ندادم اصررالمحلش دمیودرازکشرر خوردم مو قرص)
 (ریبخ بش رفتم که رفتم یحساب شدم جیگ رکردیتاث قرصم منکه انهیدیخواب

 

تاب صررب  تاق وسررط آف عت دارشررردمیب بودکه ا  اوه بود11وارید یرو سرررا
 دبو دادآرادرفتهیم عطروحمام یبو اتاق بلندشررردم تخت یازرو دمیچقدخواب

 .حمام

 وآروم ندادم محل اما سوخت پاهام برداشتم وقدم نیزم یرو پاموگذاشتم آروم
 .رهبب دبکنهیبا نمیا اومده ادشی بودهه یخال خونه تلفن یجا رونیب رفتم

 باشرره نرمه شررهیشرر دهنوزیشررا دمیپوشرر ییدمپا جفت هی شرردم واردآشررپزخونه
 وخوردم برداشررتم پرتلال آب وانیل هی خچالیازتو باشررره جارونزده آرادخوب

 .خوردم وشکالت نون کممی

 :بود آرادنوشته بود دهیکاغذچسب هی خچالیدر یرو
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بازکن- ندپاتو تاد با باره بزن نیب ندبزن دو  پات وامخینم یخودیب نکن ذوق با
 .وفتمیب یازکاروزندگ کنه عفونت

 اه ارهیدرم آدمو حرص یکن یخوب خوامینم تیخاص یب پرو)

 کمی ودب یسطح بودچپ دهیبر قیعم راستم یپا باندهاروبازکردم توحمام رفتم
 وباندزدم زدم نیبتاد ودوباره کردم خشک زشدیتم نشیبتاد گذاشتم ولرم توآب
ستم رونیب اومدم ازحمام بهش ش  ردمک گرم دنید لمیف سرموبه ونیجلوتلوز ن

 .شد م گرسنه کم کم

 ستورانر بزنم نبودزنگ تلفنم نداشتم یغذاآنچنان حوصله آشپزخونه رفتم آروم
 مرفت شررو توظرف گذاشررتم فممیکث ظرف همونوخوردم کردم همبرگرسرررخ هی

 عکس لیتوفا ورفتم گذاشررتم آهنگ کردم سرررگرم م تاب لب  خودموبا تواتاقم
 هام

 

 ادکردمیصداشوز بودم آهنگ نیا عاشق

  شهرقهربامن نیا توانگارکل یب**

 اشتباهن اشتباهن نفسهام یستین یوقت

سته راه سته ازنگام نگاش یشدوقت ب شتم یشدهرچ خ  هی رفت ییهوی دادم دا
 محض یجلوب دمیبر که رحم یدلوب زدشکست یطور

 نه نداره قانون ضررمیومر داغون من حالتو توخوب زمیعز توآروم یهاب هیثان
 تر نباشه چشامون یهرک گذرهینم
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 ستین یوقت که آخ گردهیبرنم وونهید اون گنیم همه درده کوه هام توروشونه یب
 ** کرده غصه پراز رو منو ییایدن سرده خونمون

 شامچ جلو لمیف باآرادمثل م ییازآشنا روزام تمام بود شده اشک سیخ صورتم)
 (بود

 تاتهش نره خوادازکنارتیم که هست یکی غمه روزگارت همه یوقت نره ادتی**
 **سرت یفدا دلم صددفعه شکست اگه بااشک ترنشه تاچشات

 وجذاب پیپسرخوشت هی اومد سالن ازته دمشید مارستانیتوب که یبار نیاول)
  دمیونفهم بود دهیلرز دلم همونجا یسرتاپامشک پیت با

 اشررتد یلذت چه یوا توبللش رفتم صرراف که مارسررتانیب دم بازم یداربعدید
 متمو صرربرم کنم تحمل یاچجوریخدا کردم ش تجربه شررب هی فقط آغوشررش

 کنم وجودموسرررکوب یتو خواسررتن وحس نمشیبب هرروز تونمینم شرررده
 بتونم کن اکمکمیخدا

 

 آروم سررردردم بود کرده ورم بدجور چندروز نیا کردم هیگر نقدکهیا چشرررام
شتم شدینم سه شدمیم وونهید دا شته هنوزدو  چطورتحمل نقدداغونمیا روزگذ

 سقف به شدم رهیخ روتخت دمیدرازکش کردم خاموش تاب لب خدا کنم

  م وشکنجه عذاب محل نه شه آرزوهام قراربودکاخ که یا خونه سقف

 نیاآخر بشرره یقراربودچ یعنی شرردمیم وونهید داشررتم که بودم اونقدفکرکرده
  یزندگ

  شدم تیاذ یلیخ بهش بودم زده نیبتاد سوختیم پاهام
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 دبو دررفته ازدسررتم گذرزمان بودم کرده الینقدفکروخیا عصررربود5سرراعت
  ستادیدروا توچارچوب آراداومد

 دیسف شرت یوت یباشلوارمشک یخاکستر تک اسپرت کت ربودیگ نفس پشیت
 :واروگفتید دستشوزدبه بود شیشانیتوپ موهاشم بود تنش

  بود نگرانت بود شده تنگ واست دلش بابات خونه میحاضرشوبر-

 (کمد سمت رفتم بلندشدم عیسر)

 رمتبینم گهید واال یدیفهم کنه شک بابات که یرفتارکن یجور یندار حق-

 بگم؟ یچ کارهیچ خونت تلفن سوخته تیگوش بپرسن فقط باشه–

  یبزن خوادحرفیتونم گمیم خودم-

 وممعل کمی بازم یول نشه مشخص که کردم شیآرا داشت ورم هنوز لبم گوشه)
 سرماخوردم بگم که زدم ماسک هی بود

 اوردمیم کم نفس داشتم بهش یکینزد همه ازاون نشستم کنارش یوقت نیتوماش
 متس چرخوندم سرمو نییپا رودادم شهیش کردیم وونمید داشت عطرتنش یبو
 سرتد که دخترپسررربودن هی یکنار نیسررتادماشرریوا قرمز چراغ پشررت ابونیخ

ندیوم بود گل دختره حال بود دهیخر گل واسررش پسررره دیخ  بود خوشرر
 ونج آخ دربود دم آرتا نیماش بابا خونه میدیتارس گهید سمت چشاموچرخوندم

 .بود تنگ یلیخ رادوآرتایه واسه دلم

 دلم اونه میبدبخت باعث کردمیم حس بدبود حسم نسترن به چرانسبت دونمینم
 نبود خودم دست یول باشم ینجوریا خواستینم
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 یوقت آرتا لبل رفتم زدبعدمیپرم واسش دلم بابا بلل بدورفتم میشد که واردخونه
 :گفت کردکنارگوشم بللم

 رواهه؟؟ زروبهیچ همه-

  شهیبهترنم نیازا هیعال–

 تمرف نکردم یکردتوجهیم نگام وحشررتناک آرادداشررت دراومدم ازبللش یوقت
بال دسرررت یه کوچولوش یدسررتا بااون کردم رادوبللشیه سررمت  زدویم و

 بخورمش خواستیم دلم فقط جونم یا بود خوشرنگ یاب دچشماشمیخندیم
 .بود شده معرکه ونسترن ازارتا یبیترک

ندمش خودم به  نییپا دادم ماسرررکمو گرفتم ارامش ایدن هیو چسررربو
 عیسررر لبم به شرررد رهیخ آرتا که سرررموبلندکردم کردم *ب*و*س*ولپشررو

شتم سکموگذا شود شدن جمع رولبم ما ست سته یرو دمید  هبعدچندلحظ مبل د
 زد صدام وازاونجا توآشپزخونه رفت

  هاروببر شربت نیا ایب سیآتر-

 المث لبخند هی نزنم یحرف کردکهیم دمیتهد داشررت آرادباچشررماش بلندشرردم
  توآشپرخونه ورفتم زدم بهش عاشقانه

 داداش ببرم بده–

  نمیبب نییپا بده ماسکتو-

  یریبگ ردارنباشهیواگ وقت هی سرماخوردم–

  ینکیم  یتوج یدار نبودکه سوال بود دستور نییپا ماسکتوبده گفتم-

  لبم شدبه رهیوخ نییدپایکش حرکت هیماسکموتو)

 شده؟یچ لبت گوشه-
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  زده آف اهان شدهیچ مگه یچیه–

سابقه سیآتر- شت زدن آف تو شخص کرده ورم لبت یندا ست م ض هی د  یعو
 بهش خورده

  باورکن نشده یچیه بگم دروغ وونمید وامگه–

 داره؟ بزن دست آراد-

  یداداش باورکن نه–

  مامان خاک بخوربه قسم-

 (آراداومد که کارکنمیچ بودم مونده)

  شربتت شدپسیچ یموندگارشد زمیعز یاریب شربت هی یرفت_

   وانیتول ختمیریم داشتم ارمیم االن–

 .رونیب اومدم آشپزخونه از وباآراد برداشتم شربت ینیس

 گهید نکن یکار یشرررد هول اومدم من یگفتیم داداشرررت به یداشررت یچ-
 نجایا ارمتین

 

  یبپرس ازش یتونیم نگفتم یچیه گمیم–

  زد آرتاصدام میبر که میشد وبلند کارآورد آرادبهانه میبود کساعتی

 واسرررت یگوشرر هی نداره پول  یانگار سرروخته تیگوشرر آرادگفت سیآتر-
  تابعد باشه شتیپ یگوش نیبخره؟ا

 خخخخ شده خراب بگه نمیا تونستینم حاال ومدیدرنم آراد خون یزدیکاردم)
 (میداداش ولیا
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  یداداش یمرس–

 :وگفت آرتا داد گرفت دستم رواز یآرادگوش)

 هک اونقدهسررت پولم یبد یگوشرر زنم به ییبخوا یجنابعال که نمردم من—
 .بازار میبر ادیب نکرده وقت خودش واسش روبخرم یگوش صدتا

صب- شتم یمنظور من آرادجان یشیم یچراع  دیبر دینکن وقت دیشا گفتم ندا
 هک نداره یفرق باشه ششیپ یگوش داداششم ستمین بهیغر که منم بازار

 ازآرتا گرفتم رو یگوشرر عیسررر منم بده جواب شرردنتونسررت آرادرسررماالل
  رونیب واومدم کردم یوخداحافظ

 ؟یندار الزم یبگ یتونستینم یگرفت وازشیچراگوش-

 رهیبگ مچ خواستیم که یدید کنه شک نیشترازایب خواستمینم–

 

  اومدتواتاق که لباسامودرآوردم تواتاقم رفتم میمستق خونه میدیرس

 بودمیم *ل*خ*ت*دیشا یدربزن یستیبلدن-

  ینگران که نداره تیجذاب اونقدم ت*ل*خ*ت* دومابدن شوهرتم اوالکه–

 هی توفقط ندون خودتوشرروهرمن نیبب یا شررناسررنامه فقط شرروهر؟؟منظورت-
  نکشگند به شوهرو لفظ شو خفه پس میتوزندگ یاومد انتقام واسه که یعوض

  بردمت که باشه آخرم دفعه نکن یکار بازشد زبونت بابات خونه بردمت–

 یشوندارجرات ینبر که یستیحرفان نیا مال دیتوروخداببخش دمیترس یوا یوا-
 .زنمن یحرف جلوبابام من یکردیم سکته یامروزداشت که یاونقدترسوهست

با یگوشرر نمیا یدیفهم نکردم کوتاهش تاخودم کن زبونتوکوتاهش–  لتیمو
  هبد بهش فرداشب آرتاروهم یگوش باشه هواست رمیگیم نتشویپر هرروز
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 خبره؟ چه فرداشب-

 میدعوت نسترن خونه–

 ازهمه وآرتا اون یباز س*و*ه یقربان شرردم من خورهیم بهم ازنسررترنم حالم-
  متنفرم تون

  بزن حرف درست خواهرم دهنتوببندوراجب–

 خوب خواهرتوکه یعوض و پست من داداش اصال خواهردوست یرتیغ یآقا-
 دشخو نبسررت که دسررتوپاش آرتا خونه اومد وباآرتاشررب یپارت چرارفت بود

  اومد

  بندمشیم خودم نه؟باشه یببند ییخوایتودهنتونم–

 دمیترسرر یلیخ کردسررمتم حمله ش گنده کلیه وبااون کمربندشررودرآورد)
س بهم که فرارکنم اومدم  ومر افتاد نیروزم شدم پرت زدبهم محکم لگد هی دیر

 یوضررع کردیم قطع نفسررمو زدیم بدنم به که هرضررربه جونم باکمربندافتادبه
 هک کنی نخوره ضررربه که داشررتم نگه صررورتم سررمت دسررتامو فطرت پسررت

  دکناریشدوکش زدخسته

  شه کوتاه تازبونت باشه ادتی امروزو–

 دمز بلند یکردباصرردایدردم تنم تمام کردم وجمع تخت گوشرره دمیخودموکشرر
  کردنش نینفر کردم وشروع هیرگریز

  یعوض بشکنه دستت خداجوابتوبده یاله-

 خوادیم تو مادرانه یها نوازش خوادیم بللتو دلم ینیدخترتوبب ییکجا مامانم)
 تفاقاا نیازا چکدومیه یتوبود اگه مامان یبد آرامش بهم توبللت یریسرموبگ
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 نبودم نجایا نمم رفتینم راه نیا به آرتا میشدینم شدوتنهاینم باباافسرده وفتادینم
 مهه کشررمینم  گهید کنم تحمل تونمینم گهید داغونه دخترکوچولوت یمامان

 نهامت همه جهنمه میزندگ نیبب انیب اونا مال من یپوال دردندارن پولدارا گنیم
 اونم آرادکه بودبه خوش دلم گهیچقدد یگذاشررت توتنهام ازهمه اول گذاشررتن

 زیچ همه گندزدبه

 

 ودب ومسررخره کنواختی زیچ همه نکرد یرییتل چیه یزندگ گذشررت چندهفته
 هوفتیب بهش چشررم خواسررتینم دلم نداشررت بهم یکار گهید آرادبعداونشررب

 .خوردیم بهم ازش حالم

 بودم تنها توخونه گهید یروزا مثل امروزم بودم شررده خسررته موندن ازتوخونه
ستگ یورود در سمت رفتم ش رهیتاد  قفل هنبود ادشی ولیا دربازه دمید دمیروک
  کنه

  رونیب رفتم ازخونه نموبرداشتمیماش چیوسو وحاضرشدم اتاقم بدوبرگشتم

 ردمکیم نگاه اقیجاروبااشت همه رونیب ومدنین ازخونه چندسال آدماکه نیا مثل
 .بود خوب یچقدآزاد یوا

 کیتوتراف کسرراعتیبعداز مامان شیپ زهرابود بهتربهشررت ازهمه حاالکجابرم
  مامان شیپ دمیرس موندن

 قبرشررو شرردم آروم که کمی کردم دردودل باهاش یکل کنارش خودمورسرروندم
 .کردم یخداحافظ وباهاش شستم

سه دلم سترس بود شده تنگ یلیخ سوگل وا شتم آرادم اومدن ا  بودم مونده دا
 کجاست نمیبب زدم زنگ بهش سوگل شیپ رمیم آراد الیخیب کارکنمیچ
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  الوسوگل-

  یا عقده دهیشوهرند معرفت یب سالم–

  ییکجا شده تنگ واست دلم بخدا دیببخش بزنم حرف بذارمنم-

  بتوچه–

 خرنشو سوگل اا-

  رونیب اومدم ستنین معرفت یتوب مثل دکهیجد یبادوستا–

 یبا باشه-

  ایب ام خونه کردم غلط نکن قطع یاووو–

 یبابا اونجام گهید ساعت مین یا خونه دونستمیم-

 

 باشررم خودم مال امروز خواسررتمیم نزنه آرادزنگ که کردم موخاموشیگوشرر
 .گهید کردمیم جان نوش مفصل کتک هی دوباره تشینها

 دارم کم کنمیم یزندگ دارم نشستم رهیبگ تاطالقمو بابابگم به بجابرم گهید خلم
 .واقعا

 خاله که زدم زنگ شرردم ادهیوپ کردم پارک نیماشرر سرروگل خونه دم دمیرسرر
  دروبازکرد

 وبدوبد شونیورود در سمت به بودم چقددلتنگ دمیفهم شدم اطشونیح تاوارد
  هیرگریز وزدم بللش کردم بودخودموشوت منتظرم سوگل کردم

  بود تنگت یلیخ دلم جونم سوگل سالم-

 تو حاالچته یکنیم هیچراگر زمیعز باورکردم خب–
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  تو میبر خوبم-

 میشد شون واردخونه کردم اشکاموپاک

سوگل شت یناراحت تمام کردم زوفراموشیچ همه تاظهرکنار شون هاموپ  درخون
 ییتا سه میداشت ومدین ناهاربودساسانم موقع میدیخند نقدکهیا بودم جاگذاشته

  اومدتوآشپزخونه یعصب ساسان که میخوردیناهارم

 تو امیب منتونست خونه جلوپل نشوگذاشتهیماش یفرهنگ یب االغ کدوم دونمینم-
  بخدااه خرن مردم

  دارمینموبرمیماش داالنیببخش نشو یدکترعصب یاقا–

  خوبه حالت بود تنگ واست دلم نمیاببیب یاومد یک وروجک ییتو ااا-

  تابگم بپرس یکی یکی بدم سوالتوجواب کدوم یوا–

  یخوادبگینم یچیه ابللمیب اول-

 نداشت یفرق باآرتاواسم ساسانم آغوش کردم سمتشوبللش رفتم

 

سان حاالکه شتیم شترخوشیب اومد سا ست ییتا سه میناهارخورد گذ ش  مین
ند زدن حرف به دورهم عت دنیوخ نه برم گرفتم میتصررم بودکه4 سرررا  خو

 دمیترسیآرادم ازبرخورد

 شهیم نگرانم رشدارادید یلیخ برم من-

سان ش که امیم درباهات تادم منم یش بیغ یانریب بازم یاوک–سا  ارمینموبیما
  داخل

 .داره کارم ساسان دونستمیم ا یتوح میاومد کردم یخداحافظ ازهمه

 خوبه؟ یچ همه سیآتر-ساسان
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  هیعال آره–

شته کتک یجا لبت ؟آرتاگفتینگ دروغ شهیم- ست آراد دا  وخونهت داره بزن د
 خوبه؟؟ یگیچرام بود کرده حبست اونروز که م

  ستین ینطوریا اصالنم نه–

 شررتریب ینجوریا نگو دروغ یلعنت نگو دروغ من به گفتم هزارباربهت سیآتر-
شمیم عذاب شتم شتریب اگه یلعنت منه ک  یجورنیا زدمیم حرف باهات هواتودا

 شدینم

 ککت یجا کنارلبم کنهیم اشررتباه آرتام زخوبهیچ همه گمیشرردمینم یچجور–
  ییبودبجا خورده نبود

 ستشنقددویا یعنی یکنیم یومخف یکن درست کاراشو یدار یچراسع سیآتر-
 یکنارش طیشرا نیباا که یدار

  گفتمیم بود یمشکل اگه زخوبهیچ همه باورکن–

هت سیآتر- بارب تاب حاالم نگو دروغم یول نگو یبگ ییخواینم گفتم هزار  رو
  نکردم لهت نزدم

 خداحافظ باشه–

  طونیدخترش باش خودت مواظب-

ش شتم نیما سترس خونه سمت رفتم بردا ستیم بود کرده خی بدنم ازا  هی مدون
 .خورمیم کتک

 که کردم پارک قبل مثل نویماشرر سررتین ولیا نبود نشیماشرر نگیتوپارک دمیرسرر
سامو باال رفتم بدو نفهمه ستمینم توکمد ختمیر دراوردم لبا  ستین حاالکه خوا
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مه جب چه بهتر بفه نداختم خودمو اوردم جاشرررانس هیاز ع مام ا  دوش توح
 .برد خوابم دهینرس بالش به سرم بودم خسته یلیخ دمیخواب گرفتم

 دمیچقدخواب اوه بود شررب9سرراعت دارشرردمیدردب ومعده یگرسررنگ ازشرردت
شدم سه بودبهتر ومدهین نبود ازآراد یخبر رونیب رفتم ازاتاق بلند  شام ودمخ وا
 وارد بود شررب1سرراعت اومد که کردم گرم ونیتلوز وسرررموبه کردم درسررت

 نشررمراهیپ یها دکمه نبود تنش کت کردم تعجب ش افهیازق شررد که ییرایپذ
 ؟یعنی مسته چشه نیا وا بازبود

 .دادیم گارومشروبیس یبو کنارم رومبل انداخت وخودشو اومدسمتم

  در یال گذاشت پاشو که دروبستم تواتاقم رفتم بلندشدم

  زمیعز میباش باهم امشبو خوامیم-

  دیدرازکش روتختم تواتاق اومد باشه من جواب منتظر نکهیا بدون بعدم

صابموبهم شو تن که سمتش رفتم بود ختهیر اع ش  که نمبلندک تخت یازرو ل
 مهنوز المصررب بدنش بود گرم گرم توبللش افتادم خودش دسررمتیمنوکشرر

سم شت آرامش وا شکام دا شونو راه دوباره ا شو آرادم داکردنیپ خود  شروع کار
 :وگفت دیچشامود هوی کرد

 ؟یدرددار زمیعز یکنیم هیچراگر-

 که بود مسرررت اونقد نزد یحرف گهید اونم برگردوندم ازش رومو ندادم محلش
نارش منم برد خوابش روتختم دینفه یچیه  خودمو آراد آغوش بهتراز یچ ک

 .دمیوخواب سمتش دمیکش

 

 **آراد**
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که بللم سرررایآتر بازکردم چشرررامو تاق نیا فکرکردم کمی بود تو  من توا
 جمیچراگ شرردهیچ یعنی تواتاقشررم من نه دمید دادبزنم کرد؟تااومدمیکارمیچ
 ییرو ادهیز یمهمون باررفتم نیاول واسررره شررربید اومد ادمی فکرکردم که کمی

 تمرف بلندشرردم رفتن یمهمون به توروچه بگه سررتین یکی آخه زدم قا  کردم
صابم خودم اتاق ساب اع ستمینم من بود خورد یح س سیآتر به گهید خوا  تد
 تواتاقش رفتم شبید حاال بزنم

 .حمام رفتم موبرداشتم حوله

 **سایآتر**

شدمیب  شپزخونها رفتم شدباهاشیم بوددعوام نجایا اگه نبودبهتر آرادتواتاق دار
  اومدتوآشپزخونه ش آرادباحوله که خوردم وشکالت تست نون چندلقمه

 رونمیب یتونسررتینم یکرد سررواسررتفاده توچرا نبودم خودم توحال من شرربید-
 ؟یکن

 ت گنده کلیه به نگاه هی کنم رونتیب خواسررتمیم یچجور وامونده خرزور اره–
 گنده کلیه هافقط یبعضرر گنیم انه؟راسررتهیدیرسرریم بهت زورم ینیتابب بکن

 هیتو مثل ندارن عقل کردن

 کنم؟ کوتاش درازشده؟دوباره باززبونت-

 برمیم ااآبروتوی کنمیم سکوت م ندفعهیا نیبب بزن دست بهم یدار جرات–

ست دلم یآخ-  لتد داتیتهد نیباهم مگه دربرابرم یلیضع یلیخ سوزهیم وا
 .باشه خوش

  کنهیم خراب حالم صدات ببنددهنتو–
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  یبود عاشقش که یزمان هی-

ساس یآدم کردمیفکرم زمان اون– ستمینم شهیم سرت واح  رشتیب یروان دون
 ؟؟یذارینم راحتم یکنینم چراولم یانتقامتوگرفت یستین

 خانوما خانوم ذارمینم آزادت کشمیم ونفس زندم که یتاروز-

 

باره  ردهک بودفراموش شررردهیچ روزید کرد قفل درم توخونه وتنهاموندم رفت دو
 .کنه قفل بود

 خستهشد تموم کارام یوقت بود شده ختهیر بهم یلیخ کردم رومرتب خونه کمی
ش زنگ یصدا ظهربود12ساعت رومبال افتادم وهالک شد میگو  جواب بلند

   آرادبود شماره دادم

  بگو بله-

  ساخانومیآتر–

 شما بله-

 که سترنن یکی دختربود شماره دوتا فقط یگوش نیتوا شدم مزاحم دکهیببخش–
ما نداد جواب ما گفتم وشرر بت حت حب دیدار کینزد نسرر  یگوشرر صرررا

 د؟یشناسیروم

 مگه؟ چطور هستن همسرم بله-

 آوردنشررون سررتین خوب اصررال حالشررون کردن تصررادف شررونیدایببخشرر–
 مارستانیب

  امیم االن االن باشه باشه-
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 یوا برم خواسررتمیم یبودچجور درقفل اومدم خودم به تازه کردم قطع تلفنوکه
 ارهدوب بود شررده قفل کل به ذهنم کارکنمیحاالچ اومده سرررش ییبال چه یعنی

  آرتابود خورد زنگ میگوش

 نجایاایآرتاب سالم-

  خوبه حالت شدهیچ–

  کرده آرادتصادف زدن زنگ مارستانیازب االن-

 امیم منم مارستانیب ایب خونت امیچراب اخداحاالمنی–

  م توخونه من قفله در اریدرب منو ایب نه-

  چرا کرده قفل درو یعوض ی پسره–

 هیبا انداختم دوکجایکل دونمینم االن دمیترسرریم تنهابودم کردم قفل خودم نه-
  ایسازب قفل

 منتظرباش خداحافظ اومدم باشه–

 

 خونه عرض طول همش داشتم استرس یلیخ دیکش طول یکساعتی تاآرتابرسه
 اومد آرتا یصدا که کردمیم یط رو

  نباش نگران کنمیدروبازم االن اومدم من سیآتر-

  باشه–

 یآقا هی نساختمو داریوسرا درآرتابود پشت تابازشد وررفتن بادر یا قهیدق ده هی
  سازبود قفل که گهید



 297 آتریسا

 واال شدباز نقدسختیا بودکه شده قفل رونیدرازب نیا پور انیآر یآقا-ساز قفل
 دببندم؟یجد قفل ستین استفاده قابل قفل نیا شداالنمیزودتربازم

له- قا نیدایدبدیکل دیکن روعوض قفل ب له آ  از ممنون میبر دیبا میدار ماعج
  وانعامتون دستمزد نمیا لطفتون

  رونیب میرفت باهم عیسر بعدم شه درست در دادتاصبرکنه انعام دارمیسرا به

 م؟یتوبر نیباماش اومدم یبودباتاکس خراب نمیماش سیآتر-

  نیتوبش ستین خوب حالم من چیسو ایب آره–

 هان؟ یگیم چرادروغ یبود کرده قفل دروخودت که-

  نگرانم میبر حاال الیخیب–

 خدابهش فعالکه بود کتک یجا روصررورتت اونروز شرردم مطمن گهیحاالد-
 .کشتمشیم واال مارستانیب گوشه افتاده کرده رحم

  نباف قصه نقدمیا باشه تیرانندگ به هواست آرتا اا–

  شازفضا خوردیم بهم حالم متنفربودم مارستانیازب میشد مارستانیواردب

  رشیپذ خودمورسوندم

  کردن یروکجابستر یآراداحمد خانوم سالم–

  وی یس یس قسمت باال دطبقهیبر گرفتم تماس دکهیشماهمون-

 نقدداغونه؟یا یعنی–

  دیکن باالسوال دونمیتشونمیوضع من-

  دمیآرادپرس حال سمتش رفتم داکردمیپ رششیپذ باال رسوندم بدوبدوخودمو

ش لطفااروم خانوم سالم- شونه ددکتراالنیبا سر ضع نایدتابیصبرکن باال  تیوو
  ماریشماباب نسبت بگن مارتونیب
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  آوردنش یوقت بدبود یلیخ حالش همسرشم–

  گنیروم قیدق تیوضع االن اومد دکترشم دیباش صبرداشته-

  چطوره حالش دیتوروخدابگ دکتر یآقا سالم–

ش آروم- شخص یادیززیهنوزچ دخانومیبا  قیادعمیسرز ضربه یول ستین م
 یقطع ابهنوزجو دیبش اسکن یت یس دمنتظرجوابیبا بازم خوشبختانه ستین

 بدم تونمینم

 

ستیم بدبوددلم حالم یلیخ سم بداخالق یآقا خوا سا  خوب حالش سرداح
  باشه خوب خواستیم دلم یول نداشتم ازش یدلخوش باشه

 بگم؟ نسترن به بزنم زنگ من-آرتا

  شه مشخص آراد تییوضع بذار نکن نگرانش ازاالن نه–

  خب یتاک-

  ادیب اسکن یت یس جواب میصبرکن دکترگفت دونمینم–

 االن امیم دکترش اتاق برم من-

  اومد بادکترش قهیبعدچنددق

 شده؟یچ–

 سرررش ضررربه خوشرربختانه س آماده اسررکنش یت یسرر جواب دخترم یچیه-
 ادیب دتابهوشیمنتظرباش دیبا فقط نخورده ضربه ستین یجد

 اد؟؟یم بهوش یک–

  کشهینم طول یلیخ-
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  ممنون باشه–

سته گردنش فقط- شم یها واحتماالمهره شک س کمر شه دهید بیآ  ازمب یول با
  ادیب دتابهوشیدصبرکنیبا

 بگم؟؟ نسترن بزنم حاالزنگ_

  تصادفش هیسطح بگو نکنه هول شدهینگوچ فقط بزن آره–

 اخه؟؟ ناهستنیا یبرادر خواهرو نیتوبفکرا نقدکهیا باشه_

 

 دهب اصال شهیبندنم روسنگ سنگ یاونجور باشن هم دمثلینبا که همه آرتا ا-
 .کنهیم هول یدیم توبدخبر بهش بزنم زنگ خودم

 نهنک هول شررده چش امانگفتم کرده آرادتصررادف وگقتم زدم زنگ نسررترن به)
 (ادیب بهوش نبود تودلم دل آرادبودم نگران یلیخ

صرمنتظرشد سترنم میتاع شت بود نکرده یفرق چیه آراد حال اومد ن  شهیش ازپ
گاش له یکل کردمیم ن نه بود وصرررل بهش لو ما خت مظلو  بود دهیخواب روت

تاقش شرررهیشرر به بودم زده زل ینجوریهم بدو خورد تکون که ا  خودمو بدو
  پرستاراوخبردادم اتاق رسوندم

 نگران یلیخ تواتاق رفت دکترشررم قهیبعدچنددق آراد اتاق سررمت اومدن همه
 (کردیم ترم یعصب بود انداخته راه هیگر نگیف که نسترنم نیا بودم

  هیجاگر دعاکن نیدختربش گهید بسه نشد خشک بدنت آب نسترن یوا-

  نکنم هیگر یچجور مارستانهیب روتخت داداشم تونمینم سیآتر–

  واال شه توخوب هیباگر مگه کن هیگر-
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 یبندر شهیپام جونت داداش یکن هیتوگر مثال ازش رهیگیم حرصم لوس دختره)
 (واال ه*ر*ق*ص*یم

 سمتش میرفت رونیاومدب دکترش

 دکتر؟؟ یشدآقایچ

شبختانه- ساعت اومده بهوش خو  نگران بخش به میکنیم انتقالش گهید تاچند
ش صلینبا شم یت یس جواب شد رفع یدخطرا شکل سرش اومد دوم  نداره یم

 دینباش نگران

  بودم مطمن یحرفا نیترازا یقو یلیخ خداروشکرداداشم یوا-نسترن

 ؟یزیریم تمسا  اشک یازظهردار نیهم واسه-آرتا

  واست م*ر*ق*ص*ب یداشت توقع-نسترن

  ندارم دوست ی*ر*ق*ص*ینم خوشگل نه-آرتا

  لوس مسخره-نسترن

 داداشته-آرتا

سه یوا– ستانیتوب رفت سرم ب  دیکن تمومش دیشد بچه کل کل دیستادیوا مار
 کل بجاکل بکن آراد انتقال یکارا برو شده زتمومیچ همه حاالکه

 

  ازش دارم یخوش دل یلیآرادخ انتقال یکارا چه من به-

 .رمیم خودم کن کل کل ستابانسترنینجاوایهم–

 نیا بسررره ش توخونه یبر ذارمینم شررره مرخص مارسررتانیبخداازب سیآتر-
  کرده تتیهرچقداذ چندوقت



 301 آتریسا

  خواهشن کن بس االن میکنیم بعداصحبت–

 جلو زده دخترزنگ هی به توهرشررب مثل هاا کارکردهیچ مگه داداشررم-نسررترن
 زده؟ حرف زنش

  زده وکتکش کرده یزندان توخونه خواهرمو ماه هی نیتوا اما نه-

صله گهید) شتم نیا حو ستادمیوا دوتاروندا شونو به کهی ن  رفتم نمک نگاه دوکردن
سه وکاراالزم ها نهیوهز نییپا شوانجام وا  جازها دکترش شدم ومنتظر دادم انتقال

 انتقالشوبده

 گوشرره هی رفتم بودن وبحث کل کل درحال هنوز آرتاونسررترن نیباالا برگشررتم
 ردادیگ پرستاربهشون هی نکهیتاا ندادم واصالمحلشون نشستم

 رونیدبیرب دارن الزم شیماراآسایب ستین دونیم چاله مارستانهینجابیدایببخش–
  دیبد ادامه قراره اگه

  ودستموگرفت نشست آرتااومدکنارمن

 کنه؟یم تتیاذ یلیآرادخ-

  میوآرادخوب من روبگم وجودنداره که یزیچ هی ییخوایم یچراالک آرتا یوا–

 کنم باورم که محبوبه مامان خاک بگوبه باشه-

  نده ادامه گهید خورمینم قسم من–

 کنمیم خواهش شدهیچ مدت نیبگوا کن بس سیآتر-

 باشه؟؟ ستین خوب اصالحالم االن کنمیم فیتعر شب باشه–

 ؟یچونیپیم یاداری قول-

  بخداقول نه–

 شد راحت المیخ باشه-
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 باز زنمب سر بهش برم یکنار هیهمسا شیپ رادگذاشتمیه خونه رمیم من-نسترن
  امیم

 آرتاپاشوببرش-من

 .رهیم خودش ستین حسش من جان الیخیب-آرتا

  وآرتا موندم من رفت که نسترن

 آخه؟ یکنیم کل کل نقدباهاشیچراا-

 ارکیباتوچ شیعوض داداش فهممیم دارم که مخصوصااالن ندارم شو حوصله–
  کرده

 آراد از دمیند یزیچ منکه مگه کارکردهیچ-

صب– سم یداد قول بهم شیپ قهیچنددق نیهم ها نکن میع  قتویحق که یخورد ق
 یبگ

 

  کشهینم اعصابم گهیبخداد نگو یچیه االن باشه-

جازه به دکترا قالشررو کارا بخش انت جام یدادو قالشرروان تاق دادن انت  که توا
 .کنارش مستقرشدرفتم

 ؟یبخند بهم یاومد مارستانیب یچرااومد-

  بودم حالت نگران انسان هی عنوان وبه یداداشم زن داداش چون اومدم نه–

  بذار تنهام ندارم تینگران ازبهین من-

  تواتاق اومد دکترش جوابشوبدم تااومدم

 ماچطوره؟ کلیه مارخوشیب به به–
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  شمیم مرخص یک-

 ونیمد بودنتو زنده بدنسرراز یآقا میشرریم آشررنا باهات میدار تازه بداخالق چه–
 ورهنخ تیاصل یها بافت به ضربه شده باعث هات چهیماه که یکلتیه نیهم
 ها

 چرا؟ کنم حس تونمیهاپاهامونم هیحاش نیا الیخیدکترب-

 

  شد موندوهول آراد یروپاها دکترهراسون نگاه نوگفتیتاا

 شنیم خوب تافردااونام یخوب ستین یچیه–

سال مگه دیند وعده بهم یالک شهیم- ضش که توکمابودم چند  حس یب عوار
 شدم؟؟ فلج دیراستشوبگ باشه پاهام شدن

به حالت یکنیم نگران زنتم یبذار بیع روخودت ییخوایچرام–  رمدکت من خو
 اتو؟ی

  تنهاباشم خوامیم رونیدبیاصالبر-

 

 یصررندل یآرتارو کارداشررت هنوزباهاش امادکترموند رونیب اومدم ازاتاق من
 بود راهرونشسته یها

 شدهیچ یعنی بده تکون تونهیپاهاشونم-

 لمق خودش توروزده که کنم پاشرروقلم دسررت خواسررتمیم خودم نده بهترتکون–
  شد

 یزنیم حرف شوهرم راجب یدار کن آرتابس-
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 حاال کنهیم میشوهرشوهر چه اوه–

صال صله رفتم من خوادبکنیم هرکاردلت چه من به ا ستیتوب موندن حو  انمار
 .ندارم

 .بود شتیهرروزپ یبود مارستانیتوب یآرادوقت بسالمت برو آرتا یلوس یلیخ-

  یبا رفتم من نباشه خواستیم چه من به–

 

 سمتش رفتم رونیآراداومدب دکترازاتاق

 چطوره؟ دکترحالش یآقا-

 بزنم یحرف تونمیهنوزنم–

 ؟یعنی شده فلج-

 یدچندروزیصرربرکن حالتش هیعیطب دیگیروم جمله نیهم یچراه شررمادوتا–
  بگذره

  دیند یالک یدلدار کنمیم خواهش-

 نتظرم کنم نگران مارمویب تونمینم نشدم مطمن یزیازچ تاخودم خانوم متاسفم–
  بااجازه دیبمون

 (کردیم نگاه پاهاش به داشت آراد تواتاق رفتم دوباره)

 بذار تنهام برو نگفتم مگه داخل یچرااومد–

 خوادبرمینم دلم-

 یول یخوشررحال االن دونمی؟میباشرر شررراهد منو یبدبخت یبمون یخوایم–
 برو کنمیم خواهش
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تاسررفم طرزفکرت واسررره- عامن م ثل واق  تخت یرو رو یکسرر سررتمیتون م
 .بشم خوشحال نمیبب مارستانیب

 ؟یناراحت االن که باورکنم ییخوایم–

 زنتم دکتراوپرسررتارا نیا یجلو من ونکردنت باورکردن واسررم سرررتین مهم-
  توبذارکنارلطفا غرورمسخره اون وبرم بذارم تنهات تونمینم

  نیبش اساکتی رونیب ابروی بخوابم خوامیم–

 کاردارم؟یتوچ به من بخواب-

 (دایجد نمیا شده چقدلوس اه هیگر ریزدز دوباره اومد بازشدونسترنم دراتاق)

 ؟یشد یچ یداداش واست رمیبم یاله-

  کنمیم خواهش نکن شلوغش خوبم–

 .کردمیم دق من که ینبود خوب اگه یخوب که معلومه-

 :وگفت من سمت برگشت

 حاال؟ کننیم مرخصش یک-

 ننک چک تشویدوضعیبا اومده بهوش ساعته هی تازه نسترن یدار یا عجله چه–
 .کننینم مرخص که یالک نجوریهم

 مگه؟ گفت یچ دکترش کارهیچ تشیوضع مگه-

سترن– صال حالم کن بس کنمیم خواهش ن  وت به یه بخوام که ستین خوب ا
 .اه یانداخت راه یباز شلوغ,یاومد بدم  یتوض

  سیآتر کن صحبت درست باخواهرم–

 حاضر درحال ندارم خودمو حوصله من بده سواالشو جواب بفرماخودت-
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ستم سالن یها یصندل یرو اومدم رونیب ازاتاق ش صابم یلیخ ن  ودب خورد اع
صالآروم بود چم دونمینم شتم ا شامو دادم هیتک یصندل سرموبه قرارندا  وچ

 بود انساس بازکردم چشاموکه داد تکونم یدست که چقدگذشت دونمینم بستم

 خونه میبر پاشوپاشو یدینجاخوابیچراا سالم-

 ؟یاومد یتوخبردادک به یک سالم–

 االمح فرسررتاد ادمنویب تونهینم خورده اعصررابش خودش گفت زدبهم آرتازنگ-
 خونه پاشوببرمت

  بمونم خوامیم نه–

 دایب که بعدم زاینجورچیا وعکس شیازما واسررره بردن آرادرو یچ که یبمون-
سینم نقدملرورهیا شه ششیپ یخوادک سترنم با شیا کرد رونمیب ن  میبر نینجان

 خوب؟ ارمتیم شب خونه

 کجاست؟ نسترن میبر باشه–

صاب قهرکردرفت دادزد سراونم- صالاع  روش دیبا شدن بعدمرخص نداره ا
  کارکنم

 .یکارکن روش ییخوایم وقت اون باشه تنت خوادسربهینم–

 شده؟یچ چرامگه-

 

  دادم یبازسوت یوا

  بود یشوخ–

 مگه؟ گفته یچ راستشوبگو-
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  نیهم فقط گهید هیرتیغ رمینگ گرم باهات گهیم من به یه حساسه روت–

 بامن یشد نیسنگ دایچقدجد گمیم یاوک آهان-

 

ندروزگذشرررت ها دکترقراربودجواب امروز چ گه یین ندروز نیتوا روب  آراد چ
شت  کردیم رونمونیزدوبیدادم میکردیبازم تادراتاق ششیپ میبر چکدومیه نذا

 .نکرددادبزنه روباباجرات فقط

  اومدن باهام وساسانم نسترن دکترش تواتاق رفتم

 شد؟؟یچ جهیدکترنت یآقا خب-

 به وفعال واردشررده کمرش یمهرها به ضررربه ندارم یادخوبیخبرز متاسررفانه–
 شرره وخوب باشرره موقت ممکنه بده پاهاشرروتکون تونهیونم زده بیآسرر نخاع

 .نشه خوب وقت چیه وممکنه

 

 شاز که یزیچ شرردینم باورم اصررال کرد خی بدنم شرردتمام تموم دکترحرفاش
  افتاد اتفاق دمیترسیم

 انه؟ی شهیم خوب که شهیم مشخص یک دکتر یآقا-ساسان

قل–  عملش بده جواب اگه داره عمل هی موقع اون دبگذرهیبا ماه شیشرر حدا
 تهساخ یماکار ازدست نده جواب عمل امااگه شهیم خوب یزتوراپیف با بعدش

 .ستین

 د؟یکن عملش االن شهینم-من

 که شرره میدترمیبا س دهید بیآسرر هااالن مهره تمام سررتین اصررالامکانش نه–
 .میبزن عمل به دست میبتون
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  میبگ بهش یحاالچجور-

سان  تنهاحرف دتواتاقییایشماهان گمیم بهش خودم من عهده اونوبذاربه-سا
 .بهتره بزنم

 گفتن هواسرر شررخص نیدبهتریکنیفکرم دکهیدار باهاش ینسرربت شررماچه-دکتر
 د؟؟یهست

 .کنم آرومش بهتربتونم کنمیدکترفکرم یآقا روانشناسم بنده–

 ننکیم هیگر نزدن حرف هنوز خانوماکه نیا دیهسررت نهیگز نیشررمابهتر بله-
 .توشوک یریوبدترم

 مطمنم من کنهیم مقاومت هیومحکم یپسرقو دخترم نباش نگران

 

 کهکردمنیم یخودشرروخال هیباگر اون کردحداقلیم هیصررداگریوب آروم نسررترن
 .یچ تونستمینم

شوگرفتم ست شت یصندل یرو رونیب میدکتراومد وازاتاق د ستمآ دراتاق پ ش  رادن
 .بود مرگم چه دونمینم کنه وزنموتحمل نداشت حس پاهام

ساکتید که اومدوجو آرتام سان ستادیوا د  دآراداوم ازاتاق ساعت میبعدازن سا
 وگفت؛ رونیب

  صشیترخ یکارا دنبال رمیم من-

 شررد من بودتامتوجه پنجره سررمت به روش تواتاقش برم دادم جرات خودم به
 کرد صدانگامیب سرشوچرخوندسمتم
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 نامهمنتظر یباشرر طالقت یکارا ددنبالیبا ؟فکرکردمیموند مارسررتانیچراب–
 .بودم دادگاه

 وبرم؟ کنم ولت ینجوریا که ینقدنامردشناختیمنوا یعنی-

 اد؟یم ادمی حرفت کدوم همش یدونیم نکن ترم شرمنده برو کنمیم خواهش–

لت شرررب حرف  داد بد میلیدادخ جوابمو ده؛یم جوابمو خدات یگفت که او
گذر ازم کنمیم خواهش سیآتر منوببخش گذر ب بال وبرو ب  ذارب تیزندگ دن

 .الزمه واسم مییوتنها بمونم خودم

 یلیآرادخ یحرفا بود ختهیر بهم اعصرررابم بود داکردهیخودشرروپ راه اشررکام
 .نبود یخبر غلدر آراد ازاون گهیبودد مظلومانه

  کنارتم من یشیم توخوب باش مطمن ذارمینم تنهات آراد رمیجانم جیه من-

 .هشترباشیب وجدانم عذاب خوامینم یتوخوش که شم توروخدابروبذارآروم نه–

 .مونمیم که خودمه دل به بمونم نکرده زورم یکس-

  رمیبم بذار یلعنت بذار تنهام کردم یغلط چه بروتابفهمم–

 .خونه میبر مییخوایم که کن عوض ارمیب لباساتو بشنوم یچیه خوامینم سیه-

 رآوردمد ازتنش مارسررتانیب راهنیپ اوردم ولباسرراشررو کمدکناراتاق سررمت رفتم
شو راهنیپ سینم بهش زورم نبود شلوارکارمن کردن عوض کردم تنش خود  دیر

 .انیب وآرتا ساسان اونوگذاشتم

 زد لوز دسررتموگرفت که کردمیم مرتب شررو قهیو بسررتمیم هاشررو دکمه داشررتم
  صورتش یرو ختیر اشکش دی*ب*و*س*دستمو هوا یب توچشام

  نمیبب شکسته زورگومو ملرورو مرد خواستمینم کردم اشکشوپاک عیسر

 ؟یبخشیم ببخش منو ببخش سیآتر–



wWw.Roman4u.iR  310 

 

 باشه؟ فکرنکن یچیه به االن-

 

 مشیگذاشررت روتخت مشررترکون تواتاق خونه مشیبرد آرتاوسرراسرران کمک به
سترن ست شام بان شت آرادم میکرد در سه کردیم یباز رادیباه دا  اباب شام وا

سانم ادیب قراربود ستادم سا  ندهب بود اومده آرادم مامان ارهیروب وخاله سوگل فر
 شیپ تواتاق ورفتم سرپردم نسرترن به کردنو درسرت سراالد بود دمق یلیخ خدا
 .آراد

 زم؟؟یعز یندار الزم یزیچ-

 گرفتم لشبل رادازیه رهیگیم بهانه شده خسته روببر پدرسوخته نیاایب ممنون نه–
  داشت کارم یکنار تواتاق برم کرد اشاره آرتا به دادم بردم

  تواتاق رفتم

 ؟یداداش جانم-

  میریم لتوامشبیوسا کن جمع گمینم بهش یچیه کنمیحالشوم تیرعا–

 وقت؟ اون کجا-

  طالقتوبکنم یکارا تا بابا خونه–

 ره؟یبگ طالق خواست یک-

شه تخت اون یرو از اون کن بس سیآتر– ض همون شهیم دوباره بلند  که یعو
 ؟یبفهم ییخوایچرانم بوده

 نده ادامه گهید بس ذارمیتنهانم طیشرا نیتوا شوهرمو من-

 نه؟یهم حرفت گهید نیهم یعنی–
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 زد شررد دعوامون شررب هی فقط یفهمیچرانم نکرده تمیاذ آراداصررال نهیهم آره-
  وتمام تودهنم

 رشوخواه انتقام خواستهیم نکهیا گفته بهم زویچ همه خودش ینگ دروغ شهیم–
  رهیازتوبگ

 مریبگ میتصم میزندگ واسه خودم بذار کن بس آرتا رمیگینم طالق من-

 

 ادآر کرد کمک اومد که ساسان نزد حرف اصالباهام بودکه ناراحت آرتامثالازم
  هیجابق ییرایپذ تو میواومد لچریو رو نشست

 کس چیه وتوفکر بودن ناراحت همه جوسررراکت هیتو میخورد دورهم شرررامو
  نداشت گفتن یبرا یحرف

 دمیشک بدشد حالم کردمیم جمع آشلاالرو داشتم ییظرفشو تو میدیچ ظرفارو
 .شدم لوس چه شده چم وا عقب

 :گفت که دادم آرادبهش یداروها رفتن مهموناکه

  گاربکشمیس خوامیم توتراس برم کن کمکم-

 زد زلو کرد روشن گارشویس اونم نشستم کنارش بردم تراس لچرشوبسمتیو
  روش روبه یها چراغ به

  بهم دیگیم یچراالک شمینم خوب گهید من-

 .مطمنم من یشیم خوب نداده یقطع دکترجواب–

 ؟یچرانرفت کنهیم طالق به یراض تورو شده هرجور گفتیم آرتا-

  هریبگ میتصم بجام تونهینم نداره یربط آرتا به میزندگ آراد کن بس–
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 برو گمیم دارم تیزندگ کیشررر عنوان به یبر خوامیم ازت من یول باشررره-
  یش پاسوزم خوامینم

 عوض نظرت شرردیچ برم یذارینم شرره دندونام رنگ موهام یبود نگفته مگه–
 اون مهست یستیوا یبتون روپاهات یوقت تا حداقل هستم رمینم جایه شده؟من

  رمیم ینخواست موقع

 .بخوابم تخت رو بذارمت میبر خستم ادیم خوابم االنم

بدبخت به روتخت یبا تاق برم خواسررتمیم کردم جاش جا  مداو ادمی خودم توا
 دمیکشرر دراز روتخت کنارش بگه بهم تونهینم باشرره داشررته کارم شررب نصررفه

  بستم وچشامو

 دماغم وت خورد که بدنش یبو کنار کرد بازکردوپرتش راهنشویپ یها دکمه اونم
 زدم صررورتم به اب کمی ییدسررتشررو رفتم بدو چمه من یوا بدشررد حالم بازم

شدم وعادت شده رد عادتم خیتار اومد ادمی بهترشدم  ماحت نییپا ختیر دلم ن
 که نداره یا گهید لیدل وجوش ازاسترس

 

 کرد آرادنگام دمیدرازکش تخت وگوشه اتاق سمت رفتم

 شده؟؟یچ ستین خوب حالت-

 شمیم خوب بخوابم خستم خوبم–

 چندوقت؟ نیا کردم تتیاذ یلیخ-

 نشدم؟ تی؟اذیکنیفکرم یچ خودت–

 .نکاروکردمیچراا دونمینم اصال کردم اشتباه سیآتر ببخش-
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 فکرنکن شوبهش الیخیب بخواب–

 یکردیم ترکم اگه تربودم آروم یکردیم همیتنب ذارهینم وجدان عذاب تونمینم-
 .شدیکمترم وجدانم عذاب

 کنمینکارونمیا من چون کنم ترکت که نخواه گمید بخواب سیییه–

 

سها بود ختهیر بهم ذهتم اما بخوابم کردم یسع) شون منظم ینف  ادکهدیم آرادن
 کنه یزندگ لچریدباویبا اتاآخرعمرشی شهیم خوب حالش یعنیایخدا دهیخواب

 .کن کمکش خداجونم شه ینجوریا که نخواستم من

 داشررت یسررع آرادبود دارشرردمیب تخت خوردن تکون تکون بااحسرراس صررب 
 ردک پرت لچرویو بادسررت کالفه تونسررتیامانم لچریو سررمت بکشرره خودش

 .روصورتش گذاشت ودستاشو عقب

  تونمینم تونمینم یلعنت اه-

 .نمیبب صبرکن خب کنم کمکمت ینکرد چراصدام–

تم کمرآراد کردم جلووقفلش دمیلچروکشررریو مت دادم هلش گرف  سررر
 .لچریروو ونشست کرد کمک لچرخودشمیو

 یشیم تیاذ توام ببخش سایآتر ممنونم-

صال نه– سان به دیبا فقط ا ستار هی بگم سا  زورم من اخه داکنهیپ مرد مطمن پر
  ینیسنگ یادیز رسهینم بهت

 .خوادیعمرانم خونه نیادتوایمردب-

شه متاهل مردکه هی نه– ستارم با شه پر ستن مطمنم ها یشرکت نیازا با  عدمب ه
 .نیهم باشه تاشب صب  فقط شبابره
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 .جورکنه رو پرستار دادتاآخرهفته قول ساسان زدم زنگ میروخورد صبحونه

سترن که بدبود حالم یلیخ سرش یوقت راداومدنیوه ن  فتمر شد اوناگرم به آراد
 .وحاضرشدم اتاق سمت

 :دیآرادپرس

 ؟؟یریم ییجا سیکجاآتر-

 هسررت نسررترن ارمشررونیب برم مارسررتانیب جاموندن هات شیچندتاازآزما آره–
 .گردمیبرم زود من یداشت یکار

 

 آراد که یآخر شررب کردم شررک شرربید آخه بود الزم دروغ رونیب زدم ازخونه)
ست شم حامله دیشا شدیچ ادینم ادمی بود م ستمیم با  نمطم بدم شیآزما خوا

سوندمیکارم سوگل دخترخاله که یشگاهیآزما خودموبه شم ستیم کردر  مخوا
 رکنمصررب بازم کسرراعتی دیبا گفت خون گرفتن بعداز بدن بهم زود جوابشررو

 اطراف یهادیخر ومراکز رونیب زدم شگاهیازآزما تونهینم نیشترازایب یباز یپارت
 کمی رمس خواستمیم داشتم استرس میلیخ شه آماده تاجواب رفتم رو شگاهیآزما
 شه گرم

 داشتم سداستریلرزیم پاهام شگاهیآزما سمت برگشتم دمیچرخ توبازارا که کمی
 کارکنم؟یدچیبا باشه مثبت جواب اگه دونستمینم

 .کردیم نگام خندون گرفتم وجوابو شدم شگاهیآزما وارد

 نلمه؟ هیچ جواب-

 باشه؟ یچ یداشت دوست–
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 نکن؟ تیاذ هیبگوچ دونمینم-

  بهت گمیم کیتبر یشیم مامان یدار خانوم مثبته–

 درسته؟ جواب که یتومطمن تو-

ماروبزنیب خانوم– ها به یول ا گا  جواب گهید نکن نیتوه مجهزمون یدسررت
 اناراحت؟ی یخوشحال نمیحاالبگوبب درسته درسته

 برم گهید من ممنون واقعاانتظارشررونداشررتم شرردم شرروکه دونمینم خودمم-
 یکرد لطف یلیخ خداحافظ

 رستد تونستمینم بود سخت واسم باورش بودم توبهت هنوز شدم نیسوارماش
 .بود رمنتظرهیواقعاغ طیشرا نیتوا االن بچه نیا رمیبگ میتصم

 نبود یچیه به اصررالهواسررم کردم یرانندگ یپرت باهواس شرردم نیسرروارماشرر
 .در ددمیرس موقع همون ساسانم خونه دمیرس

 .خانوم مامان سالم به به-

 هااا یتوتوازکجاخبردار–

 .یعنی شمیم ییدا دارم جون اخ من به اونم گفت سوگل به نلمه-

  دونمینم نگرفتم واسش یمیتصم هنوز آرادبفهمه خوامینم شوساسان ساکت–

 هرطور ادیامیبدن بچه نیا یبکن یکار یکرد غلط نگرفتم میتصررم ویچ یچ-
 .خانوم رهید میتصم گرفتن واسه یدیفهم شده که

 

  بچه نیا حاال یاونجور آراد طیشرا نیباا اخه–

سمت- سقل نیهم ازقدم دیشا فکرکن مثبت گهید بوده ق س زیچ همه یف  تدر
 فکرنکن نقدیا باال میابریب حاالم شد
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 ازش واقعا بود موقع به حضرورش شرهیهم کرد آرومم یلیخ سراسران یحرفا)
 ودب ونیآرادجلوتلوز توخونه میرفت وباهم میسرروارآسررانسررورشررد بودم ممنون

 توهم رفت داخماشید تامنوباساسان

تاق رفتم اوردمین خودم یرو به باسرررامو توا  داشرررت نسررترن کردم عوض ول
 (خوابوندیرادمیه

 رداشت؟یتاث تیرادچقدتوزندگیه قدم نسترن-

  یزندگ ومتعهدشدبه برداشت یازدخترباز آرتادست قدکه اون یلیخ–

 ؟یدار رادویه نکهیازا یخوشحال-

 شده؟یچ یپرسیم یچ حاالواسه شدیم یچ دونمینم نبود اگه مهیزندگ همه–

  واسم بود سوال یچیه-

  کنارشون نشستم ازساسان یرایپذ بعداز رونیب اومدم ازاتاق

 حاال زدم حرف باهاشون خودم ومطمن پرستارخوب دوتا شماره نمیا-ساسان
ستارم سالش43مرده هی شونیکی باخودتون ش هیبق گهید ست پر  مثل یکارا ه

  نانیاطم ومورد هست متاهلم ادیبرم ازدستش وآمپل سرم

شمید یکی اون ستمه گ سن دو شق یول ستین متاهل منه هم ش عا  به داسیو
 حاال باخودتونه انتخاب نانیاطم مورد کارنداره یکس

 

 :آرادگفت رفت که ساسان
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 ابجو شگاهیازما یریم یگیم یکن یتالف که ی؟موندیچراموند دمیحاالفهم-
سان یریبگ هامو شیازما سا شقش ؟ازاولمیگردیبرم با  دونمینم فقط یبود عا

 .یرینم برو گمیم که چراالن

 

 مشررموبرداشررتیازما وبرگه فمیک سررمت رفتم ختیر بهم اعصررابموباحرفاش
 توصورتش وانداختم

 دست دمید در جلو یاتفاق ساسان برم تونمینم نیبخاطرا نهیا بخاطر رمینم اگه–
 انبودمنجیا االن بود اگه ستین یحس منوساسان نیب بردار االتیفکروخ نیازا

 هان هیچ برگه نیا-

  ییتو بچم یبابا که متاسفم رمیبگ نویا بودم رفته سندباباشدنته–

 دراتاق جلو بود مااومده یصرردا از نسررترنم زدیم موج آراد یتوچشررما تعجب
 .کردیم نگامون ومتعجب

 نزدم؟ دست بهت منکه یک اخه-

 ونهخ یاومد یبود مست که یشب همون ستین بچت نمیا یبگ یخوایم حتما–
 دتایحاال شررتیپ اومدم من یوفکرکرد یدارشرردیب من ازتواتاق صررب  ادتهی

مد؟توکه نهینم ادتی او به یوقت یکنیم مسرررت چرا یکنیم یغلط چه مو  جن
 ؟یندار

 

 قهیقد بعدازچند شونداشتم حوصله چون ندادم محلش گهیود اتاقم سمت رفتم
 .شدم رفتنش درمتوجه یازصدا خونش رفت داغونه اوضاع دید نسترن
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 دمید اتاق متس رفتم نبود ییرایآرادتوپذ رونیب اومدم نشستم تواتاق یکساعتی
شم افتاده چپه لچریو سته نیروزم تخت نیب خود ش شونه ن  هیرازگ داره هاش و
سش دلم افتاده لچریو یازرو دمیفهم لرزهیم  رولچیو سمتش رفتم سوخت وا

 .سمتش کردم دراز ودستمو کردم راست

  کنم بلندت ریپاشودستموبگ-

 رمیبروبذاربم نکن خودت ونیمتومد خوامینم رونیبروب–

ستم ش شوگرفتم کنارش ن ستا شوپاک ود شکا  ختهیر واقعابهم ش چهره کردم ا
 .بود نمونده یچیه مردملروروسرد بودازاون

 .رمینم میبکش منو اگه رمیجانمیه آرادمن-

 شرررب هی فقط که اومدم گرمت آغوش یهوا به توخونت اومدم باعشررق من 
 .بود سهمم

 .هستم طیشرا توهمه بمونم که اومدم برم که ومدمین من 

 تهدرس. چندوقت واسه فقط نه شهیهم واسه کردم انتخابت ذارمینم تنهات من 
 یزندگ تونمینم ملرورم مرد بدون من هسررتم من اما یسررتیون ینبود توعاشررقم

 .وقت چیه رمینم چجایه من برم نگوکه بهم گهید پس کنم

 ش نهیسرر سرررمووسررط بازکرد روم به دوباره گرمشررو آغوش دتوبللشیمنوکشرر
  کردم هیگر بلند یوباصدا گذاشتم

ض کارکردم؟منهیباتوچ من باش آروم–  برانج بدکردم درحقت یلیخ یلعنت یعو
شه باش آروم فقط کنمیم بخداجبران کنمیم  گمینم بهت گهید یتوبگ یهرچ با

  گمینم بخدا گمینم برو
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 بود بازشررده م هیسرررگر تازه من اما کنه تاآرومم دتوموهامیکشرریدسررتشرروم)
هاآروم حاالحاال مام عطرتنشررو شررردمینم و  دلم دمیکشرریم نفس وجودم بات

 رونیب امیب ازبللش گهید خواستینم

 

  زدم حرف کردم اشتباه کوچولوآروم فرشته باش آروم–

 تنهام که ازمامان اون شرررد ینجوریا من چراشرررانس کنم هیبذارگر پره دلم-
 یتوهستبود خوش دلم گذاشتن تنهام روزام نیتوبدتر ازباباوآرتاکه اون گذاشت
 .شده شروع تازه اما شده تموم ها یسخت همه گهید فکرکردم تورودارم

 اماحالم دارم دوسررتش هنوزم که بفهمه خواسررتینم نبوددلم خودم دسررت)
 (نیهم شه یخال دلم خواستمیم فقط نشدم حرفام متوجه بودکه اونقدخراب

ش تونمینم نیبب باش آروم حاالم توببخش ببخش کردم غلط من– ست مبلند  وا
 .گهید نکن هیگر ارمیب آب

 

 لبشق یصدا جداشم ازش خواستینم دلم فشاردادم ش نهیس شتروسطیب سرم
شمیز ستمیامام دادیم آرامش وبهم کردیم تولوپ تاالپ رگو ض نیباا دون  تیعو

شه شم توبللش منم سخت ش با شوگرفتم دمیخودموک ست  کردم شوکمک کنارود
خت یرو به ت خوا مم ب تم خود ف نه ر پزخو  خوردم آب وانیل هی توآشررر

 .وصورتموشستم

 

 شبه تاداروهاش تواتاقش رفتم برداشررتم آب وانیل بود داروهاش خوردن وقت
 .بدم
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  اداروهاتوبخوربعدبخوابیآرادب-

 .ارواسمیب گارممیس اون بخورم ادبدهینم خوابم–

  ستین خوب گارنکشینقدسیا-

  کشمیم م کالفه که ییوقتا فقط ستمین یگاریس یدونیم خودتم–

 آراد شتمبرگ یوقت ییدستشو رفتم بدو بدشد حالم دوباره دادم گارشوبهشیس
 .کردیم بالبخندنگام

 انه؟ی یخوشحال نمیبب حاالبگو یشیم مامان یانگارواقعادار نه–

 ؟یچ خودت نه هم آره هم دونمینم-

 شهینم شیکار گهید خب یول نبودم باباشدن مناسب اصال تمیوضع نیباا من–
 .کرد

ستارزنگ به سن بااون میزد پر شت تره مردم  کارش هب ادخودشیب که میقراروگذا
 به مربو  یکارا دادمیم روانجام خونه یوکارا یآشررپز فقط گهید واردبودمن

 ودب داده اجازه دکترشررم بود کرده عادت بهش بودوآرادم یمردخوب بود آرادبااون
ستارش بره شرکت شتیوبرم شرکت رفتیم باپر ضع نیا به گهید یانگار گ  و

 .بود کرده عادت

 آراد بدبود یلیخ بودجلووحالم اومده شررکمم گذشررت ینطوریهم ماه شیشرر
 .بود شده خوب یلیخ ش هیوروح شرکت رفتیهرروزم

 دهب نبودجواب معلوم هنوز که عمل وبعدشررم داره شیبودچندتاآزما دکترگفته
 وروجک واسررره وفقط میکردیفکرنم ش جهیونت عمل به دوتامون انهی عملش

 میدیرخیم یباز اسباب واسش بازارو میرفتیم هرروز میبود خوشحال توشکمم
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 حال ومدهین هنوز دخترکوچولومون شرردیم تموم داشررت کم کم اتاقش یطراح
 الشیهاووسررا یباز اسررباب ریدرگ نقدیا تواتاقش شرربا بود کرده عوض هوامونو

 .بردیم خوابمون همونجا که میشدیم

 

قا بود هاش شیآزما وقت فردا  مارسررتانیب مشیبرد پرسررتارش یکمال یباآ
 میداد وکاراشوانجام

 خوب کمرش یها مهره وضررع که گفت ها شیهاوآزما عکس دنیدکتربعدازد
 .نبود معلوم عمل جهینت هنوز یول کنن عملش توننیوم شده

 اسرترس واقعا گهیحاالد خونه میواومد کرد یاوک عملشرو وقت اخرهفته واسره
 .شهیم یچ عملش که میداشت

تاقشررو یواراید آرادبنظرت-  یصررورت ییمویل میکن یوارید کاغذ یرنگ چه ا
 قشنگه؟؟

  رنگش بیترک شهیم جالب دهیسف که خوابشم سیسرو قشنگه آره–

 ؟؟ یآرادواقعاخوشحال-

 شمیترم خوشحال کنم بللش ستادهیا بتونم اگه یول خوشحالم اره–

به یلیخ کمرت یها مهره وضررع دکترگفت یدید یتونیم انشررراالله-  من خو
 نترس شهیم انجام وخوب یعال عملت مطمنم

 ینذاشت تنهام که ممنونم ازت ترسمینم یچیازه یدار وهوامو یتاتوکنارم–

 

 میرفت یکمال یبااقا بستم ساکشو مارستانیب مشیقراربودببر بودکه یروز صب 
ستانیب سان مار سا سترن آرتاو ستانیب بودن اومده آراد مامان وباباون  یلیخ مار
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گد همش بودچون نگران دخترکوچولومم آرادبودم حال نگران فهیم ل  م زدوکال
 .بود کرده

 یشیم تیاذ مارستانیب یومدینم وحالت وضع نیباا زمیعز-اراد مامان

  بهتره ینجوریا اوردینم طاقت دلم مامان نه–

  ینش تیاذ که نیبش الاقل پس-

 چطوره؟ ییدا گریج چطوره حالت خانوم یآبج-ساسان

 ؟یخوب یتوچطور میخوب–

  نه هم اره هم یا-

  مگه شدهیچراچ–

  نیفعالبش بهت گمیحاالم-

 فتمر داخل ببرنش که در سررمت بردن اراد که میمنتظربود عمل دراتاق پشررت)
 (گرفتم دستشو کنارش

 یگردیبرم سالم مطمنم یتابرگرد میمنتظرت دخترمون منو-

 اباب نخود نیوا خودت مواظب برگردم سررالم دمیم قول یفسررقل نیبخاطرتوا–
  گردمیبرم تا باش

 یرو اشررکام اتاق داخل رفت بعدم دی*ب*و*س*بردو لباش دسررتموسررمت)
شمم ختیریم صورتم ستیم دلم بود دراتاق به چ  یتح برگرده سالم آرادم خوا

ست کنه یبدرفتار باهام شدن بعدخوب بازم اگه ست یکی د ش  م نهشو یرو ن
 (توبللش رفتم بود بابا
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سه باباجان نکن هیگر- ش ایب ستین خوب تم بچه وا  نیازا ادیم سالم آراد نیب
  رونیب اتاق

ساعت شته یدو سال انگار بود گذ شته دو ش توحال بودن ساکت همه گذ  ونخود
 .نشست کنارم ساسان

 رو؟ هیقض حاالبگم-

 ندارم شو حوصله اصال االن–

  شدم عاشق بگم اگه یحت-

 بدو بدو هست یک نمییب کن فیتعر یجد یوا–

 میرب پاشررو گرفت شررهینم تویفضررول جلو یطیتوهرشرررا خانوم فضررول یدید-
  برات تابگم ا یتوح

 .مینشست مکتین رو ا یتوح رفتم ساسان دنبال

 بذارم خواسررت ازم یروانشررناسرر دختردانشررجو هی مطبم اومد شیپ چندماه-
 روندهپ گفتم نکردم قبول اول ش نامه انیپا واسرره کنه مطالعه رو مارایب پرونده

 رروزه حرفابود نیا تراز سررمج اما بگم یکسرر به تونمینم من شیپ راز هی مارایب
  کردیم کتهید واسم ازاول وحرفاشو مطب جلو ومدیم

سارتش شم ازج شو پروا یوب پرو بود اومده خو ست  مک کردیتکرارم یه درخوا
فه ادیب گفتم بهش روز هی نکهیتاا کردمیم تشیاذ یه منم اوردینم باهاشت کا  ا

 دمیپرسرر بودازش کرده من لهیپ روانشررناس همه نیا نیب نکهیا لیدل بزنم حرف
ست اونم ست را شام را  بهشو کردن قبول رفته یهرک سراغ گفت کرد نگاه توچ

سر خاک شنهادیپ س نیاول من قبالش در دادن یبر  ردمک مخالفت که بودم یک
  دادم جوابشو نیوسنگ
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 یها پرونده از چندتا کردم قبول وپرو بود سررمج چقد نکهیبودازا گرفته خندم
سال شحال یلیخ بدم وبهش بودن ساده میلیخ که شیپ چند شک شد خو  روت

 کرد

 

 هشب خوادیدترمیجد پرونده گفت اومد باز بود گرم همونا به سرررش هفته هیتا
 اسهو صشیوتشخ بود یدخترباهوش دادم روبهش پروندها کم وکم اعتمادکردم

  بود درست شترپروندهایب

 خواسررت که یا هرپرونده تومطب مطب ادیشرروبیکاریب یروزا خواسررتم ازش
سواالشم برداره شقش کم شدکمیچ دونمیامانم بپرسه ازم و  نشبود به شدم عا
  شدم قرارش یب ومدین که روز هی کردم عادت

 پدرشم کردم قیتحق بود متوسط ازطبقه دختر هی داکردمیپ خونشو رفتم دنبالش
ته ریدب ت نیتااخرا بگم دبهشیبا یچطور دونمینم یول س بازنشررسرر  ههف
 .شهیم تموم ش نامه انهیپا بعدش ادمطبیشترنمیب

  هوی شدیچ اخه چجورشه گهید نیا-

 دعوتش چندبارناهار خونشررون رسرروندمش چندبار شرردیچ دونمینم خودمم–
فت کرد واخم نکرد قبول که کردم بارش من گ  دونمینم فکرکردم یچ در

  دارم دوستش که دونمیم یواقعاول

 دبدونم؟یبا من یبگ یدچجوریبا یدونیتونم روانشناس یآقا-

 ؟یچ نه بگه اگه ترسمیم ازبرخوردش نداره نیا به یربط–
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 من آرادواسرره که یروشرر ییخوایاصررالم شرره یراضرر تاباالخره کن لهینقدپیا-
 .....وگفت شاپ یکاف کرد منودعوت خورد دبدردتیشا بکاربردروبگم

 .رخندهیز زد ساسان کردم فیتعر که اونروزو کل

 امیمن چون قهرنکن بگم بهت خوامیزمیچ هی گهیم دختره به گردهیبرم یک اخه–
  بخدا داره خنده یلیخ آرادم نیا یوا توسرم نزن فتمیباک دنبالت

 نخند شوهرمن به یدار خنده خودت کوفت-

مه سیآتر– قا نیا باه فا عا عشررق گنینومیا یدار دوسررتش آرادو هنوزم ات  واق
 تورفتارکنه؟ مثل بخاطرمن حاضره اونم بتظرت

 مبگ یچجور دمیند اونو منکه اخه کرده یقاط هاتم میس یشد انگارعاشق نه-
 یزد بدجورقا  پاشوپاشوکه انهی کنهیرفتارم من مثل

 

 ودب یعمل چه شهینم چراتموم بود عمل آرادهنوزتواتاق شدم واردسالن باساسان
 اخه؟

 :گفت وباطعنه اومدسمتم نسترن

لت سیآتر- جا چه بکش خ ته داداشررم ب خت م چارهیب داداش توشررکم  روت
 ؟؟یریکجام کیتوج کیج باساسان وقت اون مارستانهیب

صابم ساب اع شت ختیر بهم یح ستموم شمم که کردم د  باز که کنم کنترل خ
 :گفت

 یکیصدا جزباباش کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه بکش خجالت بچه ازاون حداقل-
  روبشنوه گهید

  توصورتش خوابوندم ومحکم کنم خودموکنترل نتونستم گهید ندفعهیا
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  تربود متعجب آرتاازهمه ی چهره ما سمت برگشتن همه

مه نسررترن بفهم دهنتو حرف– ثل رو ه نه سررراسررران ندون خودت م  برادرم
 نداره یربط بهت یوقت بدم  یتوض تو به دیچرابا من اصال میباهم یماازبچگ

 

  یروصندل ونشوندم ارتااومددستموگرفت

  نمیبب باش اروم نیبش سایاتر شدهیچ-

  نسترن سمت برگشت

گه توام نه برو یکاریب یلیخ ا به هی خو نه رادبزنیه سررر  س هیهمسرررا خو
 .یکن دخالت هیخوادتوکاربقینم

 نیع رخواهربراد بکنه یک یشررونکنیکارشرروطرفدار ینکن یتومخف آره-نسررترن
 .داداشمو نمیا یکرد تومنوبدبخت دیا گهیهمد

 یشرر زنم کردم زورت من مگه دوما شررو سرراکت مارسررتانهینجابیاوالا-آرتا
 آبروتوببرم مامانت نذارجلو

 بشونبودانگار خفه نسترن نیا یول کنه آرتاروآروم کرد یبابااومدجلوسع

 دل محترمش ی بامعشرروقه خانوم نیا وقت اون عمله تواتاق چارمیب داداش-
 یرفتن چرا یبود نقدعاشررقیا توکه اقاسرراسرران نمییاصررالب رهیگیم وقلوه دهیم

 ش؟؟یخواستگار

 نیا تانبسررتمش دهنتو ببنداون کنم ت خفه اخودمی یشرریم خفه نسررترن-آرتا
  نده حرصس نقدیا س حامله دختر
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بدنمو تن چندبار نبودم حامله من مگه-نسررترن  اشررکمو چندبار یلرزوند و
 .میشد بدهکارم واال خوبه یدراورد

 بود رشدهیش اونم نره نسترن سمت که بود آرتاروگرفته یها شونه باباسرسختانه
 .زدیوزرم

تا باولم-آر ثل کت ولم کنم شیحال تا کن با  که شیعوضرر داداش اون تام
 .شه خفه تا بکشمش بزنم گرفت بادکتک به خواهرمو

سان-بابا سرم جان سا ست ایب پ  االن خوابهب دعوا تا رونیب ببرش ریبگ آرتارو د
  کن توآرومش پسرم ایب زشته رونیب کننیم پرتمون انیم

سان ست سا  ودب ساکت همچنان آراد مامان رونیب بردش وبزور آرتاروگرفت د
 رز درمقابل نه زد حرف آرتا یحرفا درمقابل نه بودم کرده تعجب زدینم وحرف

 .نسترن یزرها

 .چرخوندیم هاش انگشت نیب حشویتسب نطورآرومیهم

 .بود نسترن مخاطبشم زدن کردحرف شروع آروم یلیباباخ

 ههم بوده وآرتا وسرروگل سرراسرران با شیبچگ از کردم بزرگش دخترومن نیا-
 سررایآتر داشررت یسررع یلیخ سرراسرران مامان اول ازهمون بود یقاط زشررونیچ

 منم س خواهروبرادرانه ماحسررمون گفتنیم فقط دوتا نیا اما بشرره عروسررش
شق گفتمیم اولش سان که شد ثابت بهم کم کم اما همن عا  ادرهبر هی فقط سا
 دمیمن اجازه شنیجدانم ازهم چهارتا نیا نهیهم باسوگلم رفتارآرتا سایآتر واسه
س سه یک ستمیم اگه چون بزنه حرف دخترم وا س دون سان به یح  چیه داره سا

 دادمینم بهش ازدواج اجازه وقت
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 زد حرف مامانش بجاش زدینم وحرف بود شده الل نسترن

قا-  بدل شررما گفت یزیچ هی خوامیعذرم نسررترن ازطرف من پور انیآر یآ
  بادداره کلشون جوونن دیرینگ

 نم سررمتش میرفت کردینم مشررخص رو یچیه نگاهش رونیاومدب دکترازاتاق
 :دیباباپرس نداشتم زدن حرف قدرت

 عمل؟ جهیدکترنت شدیچ-

س خوشبختانه بود عمل یجوابگو بدنش هیمقاوم جوونه بودم گفته–  یجا تمتون
پاهاش تونهیم که گفت یقطع شرررهینم هنوز اما کنم عمل رو دهید بیآسرر  رو

 عملم جهیازنت دیدوارباشرریام یول شرره مشررخص ادتایب بهوش دیبا انهی سررتهیبا
 .میراض

  ممنونم دکتر دینباش واقعاخسته-بابا

جام فمویوظ کنمیم خواهش– ندم درس عمر هی دادم ان ما جون که خو  رو آد
 بعدا باشه یرکاویر تواتاق دیبا یدوساعت هی دیصبرکن دیبا گهید کمی بدم نجات

 .توبخش مشیاریم

سترس یلیخ شتم ا  اجیاحت زدیتندتندلگدم بودکه باباش انگارنگران دخترمم دا
 دمیدرازکشرر کمیو نمازخونه سررمت ورفتم بلندشرردم درازبکشررم کمی داشررتم

شامم ستم چ صابم کمیتا ب سترن یحرفا همش شه آروم اع  اخه ومدیم ادمی ن
عه جام گه یرخواهربرادرواقعیماغ چراتو نه یباکسرر ییبخوا ا تارکن برادرا  یرف

 بخواد دلشررون ینطورهرحرفیهم ان فکر نقدکوتهیا چرا ارنیدرم حرف واسررت
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ضاوت زننیم سان چارهیب کننیم وق ست توجمع هروقت سا  شدبهیبا یکی ه
 ربدهیگ

 

 داشتم سداستریلرزیم پاهام شگاهیآزما سمت برگشتم دمیچرخ توبازارا که کمی
 کارکنم؟یدچیبا باشه مثبت جواب اگه دونستمینم

 .کردیم نگام خندون گرفتم وجوابو شدم شگاهیآزما وارد

 نلمه؟ هیچ جواب-

 باشه؟ یچ یداشت دوست–

 نکن؟ تیاذ هیبگوچ دونمینم-

  بهت گمیم کیتبر یشیم مامان یدار خانوم مثبته–

 درسته؟ جواب که یتومطمن تو-

ماروبزنیب خانوم– ها به یول ا گا  جواب گهید نکن نیتوه مجهزمون یدسررت
 اناراحت؟ی یخوشحال نمیحاالبگوبب درسته درسته

 برم گهید من ممنون واقعاانتظارشررونداشررتم شرردم شرروکه دونمینم خودمم-
 یکرد لطف یلیخ خداحافظ

 رستد تونستمینم بود سخت واسم باورش بودم توبهت هنوز شدم نیسوارماش
 .بود رمنتظرهیواقعاغ طیشرا نیتوا االن بچه نیا رمیبگ میتصم

 نبود یچیه به اصررالهواسررم کردم یرانندگ یپرت باهواس شرردم نیسرروارماشرر
 .در ددمیرس موقع همون ساسانم خونه دمیرس

 .خانوم مامان سالم به به-

 هااا یتوتوازکجاخبردار–
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 .یعنی شمیم ییدا دارم جون اخ من به اونم گفت سوگل به نلمه-

  دونمینم نگرفتم واسش یمیتصم هنوز آرادبفهمه خوامینم شوساسان ساکت–

 هرطور ادیامیبدن بچه نیا یبکن یکار یکرد غلط نگرفتم میتصررم ویچ یچ-
 .خانوم رهید میتصم گرفتن واسه یدیفهم شده که

 

نارش رفتم توبخش کردن آرادرومنتقل تانتیب بهوش میمنتظربود ک  عمل جهیاد
ساعتی شه معلوم شوگرفته بود توبخش شدکهیم یک ست سته شوکنار بودم د ش  ن

 .بودم

 بازشد دستموفشاردادوچشماش

 .حالش ونگران میبود دورش همه دکتروصدابزنه بابارفت

  سمتش آرادبرگشت ومدیبودوجلون ستادهیوا گوشه هی ساسان

 ؟یحالمونوبپرس ییایب ییخواینم رو  دکتر یآقا-

 :وگفت دواومدکنارشیخند ساسان

 .نداره درمان به یازین خوبه روحت معلومه نه–

 .نداره ساسان به یبد حس گهیآرادد که شدم مطمن دلم آرادته حرف نیباا

  دکتراومدتواتاق

  پسر یچطور مارستانیماربیب نیتر یبرقو سالم-

  دچطورمیدبگیشمابا دونمینم–

  یچطور گمیم کنن دورتوخلوت اگه-

 .رودستم نشست دستش که برم بلندشدم منم رونیب رفتن همه
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  توبمون-

 زد پاش پنجه به فیخف یلیخ ضربه هیآرادو یدکتراومدکنارپاها

 ؟یکرد روحس ضربه-

  بله–

  وآهسته نرم یلیخ یبد تکون پاهاتو آروم یلیخ کن یحاالسع خووبه-

 .بده تکون پاشو کمی تالششوکردوتونست تمام آراد

  گرفت یخوشحال دکتررنگ نگاه

  نکردم اشتباه یدید ییحرفا نیترازا یقو بودم گفته پسر هیعال نیا-

 بود کیکوچ تکون هی امافقط–

 طمنمم من یوفتیم راه کم کم رفت ازتنم عمل یخستگ هیواقعاعال هیعال نیهم-
مه یزوتراپیف فقط لت چون الز کهیهم داده جواب عم  داده وتکون داره حس ن

 لتعم کردمینم فکرشرو اصرال تتیباوضرع یبخوا راسرتشرو داده جواب یعنی
 فکرشررم بود داغون یلیخ یلیخ کمرت یها مهره تصرررادف روز بده جهینت

 .شه یاوک زیچ همه زود نقدیا کردمینم

  عمل بعد عکس واسه میبر یش اماده دیبا حاال خب

 آراد سمت برگشتم خوشحال رونیب رفت ازاتاق دکترکه

  یدید یشیم خوب گفتم یدید-

 هیفسقل نیا ازپاقدم همش مطمنم واقعاخوشحالم شهینم اصالباورم–

 

عدازدوروز برد کردن مرخص آرادب نه شیمیو ته خو ته ازاول بود دکترگف  هف
 .ستهیبا روپاهاش کامل بتونه که شهیم شروع هاش وورزش یزتوراپیف
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 که بودم نیا نگران فقط نداشررتم آرادو حال یونگران اسررترس گهیحاالد
 .رفتارکنه باهام قبل مثل بخواد دوباره شدن بعدازخوب

 هاشررو نیریتم داشررت وورزش یزتوراپیف وقت هرروز وآراد گذشررت م هفته هی
 .دادیم شدن دخوبیام بهش قبل روز شترازیب هرروز ودکترم دادیم انجام کامل

شت کم وکم یزتوراپیوف ورزش رفتیم هرروز شدکهیم یکماهیحاال  اکرباو دا
 .واسش بودم خوشحال دواربودیام یلیوخ رفتیم راه

 برگرده دمیترسیم سردجوابموبده دمیترسیم اخه سمتش کمتربرم کردمیم یسع
 یهسررت یعوضرر اون توخواهر بگه دمیترسرریم سرررجاشرره هنوز انتقامم بگه بهم

 .بشکنم سکوتمو نداشت یسع اونم بودم کرده سکوت

 

 واکرش اب که کردمیم نگاه رو بودم گرفته دیجد که ییلباسررا بچه تواتاق داشررتم
 .تواتاق اومد

 .ادیز برم راه دکترگفته ییرو ادهیپ میبر حاضرشو-

  امیم نمیلباساروبچ باشه–

باآراد دمیپوشرر یدسررت مانتودم هی کت هنوزم رونیب رفتم ازخونه و  بودم سرررا
 چته ادآر بپرسررم یروزبعدعروسرر مثل دمیترسرریم بشررکنم سررکوتو دمیترسرریم

 متنفرم ازت من عاشقتم یفکرکرد هه بده وجوابمو

 کنارش تااخرعمر شدومنینم خوب اراد کاش گفتیم دلم ته اما بودم خودخواه
 . مطمنم خوادینم منو گهید سرپاشده دوباره که االن بودمیم

 ؟یکنیفکرم یچ به یتوخودت نقدیچراا-
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  ستمیتوفکرن یچیه به–

 شیگرفت دندون نقدیا یکنیم لبتو یدار مشررخصرره نگوکامالازحالتت یالک-
 گهید یخوریم حرص یدار شد یخون

شناخته چقدخوب) ستم من یول بود منو سمش نتون شنا  االن هن ازدواج قبل نه ب
سر هی اون شدیاکوم باباتوذهنم یواقعاحرفا ستیس پ شو کینزد بهش مداره ا  ن

 ارشیدراخت قلبمم یچیه شدم که کینزد بهش رفتیم باباتوگوشم حرف کاش
 چقد خورمینم گول وقت چیه کردمیادعام که یمن بودم چقدسررراده گذاشررتم

 .نتونستم یول وبذاروبرم باشم نداشته دوستش کردم یسع

 نقدیا که کنده توروهم زبون دکتر من بعدعمل نکنه یشرررد سررراکت بازکه-
 یساکت

 ندارم یحرف بگم یچ خب–

 .مینشست مکتین یرو ابونیسرخ پارک میدیرس

 .کرددورم قفل دستاشو دتوبللشیمنوکش هوا یب

 مکنیم خواهش سررکوتت نیا کنهیم تمیاذ سرررایاتر ندارم سررکوتتودوسرررت-
  نکن سکوت یول تودلته یبگوهرچ

  ترسمیم یلیخ آراد بزنم حرف ترسمیم–

 هاان؟ یترسیم یازچ-

 یبگ یمتنفر ازم یبگ نداره یتوربط به یوبگ چطوره ارادحالت بگم ترسررمیم–
 کرده خواهرتوخراب یزندگ که میعوض خواهرهمون من
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 هفکرکن خوامینم شررنوهیم دخترمونم حرفارو نیا االن بشررنوم خوامینم سیه-
 .کردم حماقت من بفهمه اونم خوامینم نداره دوستش باباش

 بودم؟ تیزندگ حماقت من–

 بودتوحقت حماقت کردم باهات که یکار بود حماقت خودم میتصررم تونه-
 همون جوابموداد خداتم کردم اشررتباه من یبد کارداداشررتو جواب که نبود نیا

شت کینزد بدداد میلیخ سیداداتر دهیجوابموم یگفت یکرد هیگر که ییخدا  ه
 چون شررکسررت کمرمو خدات رمیم راه واکر باکمک دارم وتازه چرمیروول ماه

 .دلتوشکستم

قت چیه من–  بهش گفتم یزیچ هی بودم یعصررب شرربم اون نکردم نتینفر و
  فکرنکن

 ارمد دیدیم خودش خدات یگفتینم اگرم زنهیرونم یحرف هی یالک یادم چیه-
 بخشب کنمیم خواهش ببخش یلیخ سیآتر کردم اشررتباه یلیخ کنمیکارمیچ

 شه کم وجدانم تاعذاب شم تااروم

 

  کنمیفکرنم گذشته به من نکن تینقدخودتواذیآرادا–

  واست کنمیم جبران یبخشیم که تهیازبزرگوار یخانوم نقدکهیا-

 برم؟ دیبا بچه آرادبعدتولد–

 ؟یکجابر-

 ؟یعنی برم دیبا گمیحاالم جداشم شدنت بعدخوب یگفت خودت–

 .یبمون کنمینم مجبورت من یبر خوادیم دلت اگه-
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  خوادیمادرنم مگه یچ بچه نیا پس–

 تاجبران بمون میبخشرریم اگه یبمون که خوامیم من ینر که خوامیم ازت من-
 .بمون بچه نیبخاطرا کنم

  مونمیم تاآخرش مونمیم–

 ودمحاضرنب شیعضالن یبازوها وسط داشتم چقدارامش توبللش شدم فشرده
صالاگرم کنم اعوضشیبادن سیم برم تونستمیم مگه برو گفتیم ا  بکنم دل تمتون
 .بود امیدن همه مردکه نیازا

 ؟ینش تیاذ خونه میبر یشد خسته اگه-

  خوبم نه–

ستیم دلم) سته کنارتو مگه بگم خوا صالاذ مگه شمیم م خ  یتوق شمیم تیا
 (باشم داشته اغوشتو

 ؟یشد ساکت بازکه سیآتر-

 بزنم حرف همش سخنگوم یطوط من آرادمگه یوا–

 کرد زمزمه دمیشن

 یسخنگومن یطوط آره-

 ؟یگفت یچ–

  یا هیطوط هیشب یستین یطوط نه گمیم یچیه-

  میطوط من یلوس یلیخ–

 خوشگال سبز یطوط نیازا اره-

 شد شب نصف میپاشوبر–
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س سته خونه میدیر شه دراز روتخت کردم کمکمش بود شده خ شم بک  وداروها
 .واسش اوردم

 ؟یدار یزتوراپیف فردا-

 تیاذ سهبر مطبش یکارا به نه گفتم دنبالم ادیزدب زنگ ساسان باهم میریم آره–
  چندوقت نیا شده

 وداروهاشم بکشه دراز روتخت کردم کمکمش بود شده خسته خونه میدیرس-
 .واسش اوردم

 ؟یدار یزتوراپیف فردا-

 تیاذ سهبر مطبش یکارا به نه گفتم دنبالم ادیزدب زنگ ساسان باهم میریم آره–
  چندوقت نیا شده

  جاکنم جابه لباساشو گهید کمی بچه اتاق رمیم من بخواب باشه-

  یکن مرتب خوادینم بخواب اکنارمیب–

 هک دمیدرازکشرر کنارش نه چراکه بخوابم کنارش خواسررت بارازم نیاول واسرره)
 (کرد وبللم دسمتمیچرخ

 ریبخ شب–

 ریبخ توام شب-

شت شتیم گهیهمد روزهاپ  رفتیم وآرادهرروز شدیترم کینزد مانمیزا به گذ
 شررتمموبردایگوشرر کارکردیچ دختره بااون بودم سرراسرران نگران دل یزتوراپیف

  زدم زنگ وبهش

 ؟ییکجا یداداش سالم-
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 بگو جانم مطبم سالم–

 ؟یدار وقت شتیپ امیب خوامیم-

  دخانومییبفرما بله–

 .بود خطرناک واسم گهید یرانندگ مطب خودمورسوندم باآژانس

 ومظلومم دختربانمک هیزبودویم پشررت شیا عقده یمنشرر شرردم که واردمطب
ساده هیبا شلوار شت مانتو شه زیم هی پ  دسح بود ها توپرونده سرش سالن گو

 .برده رو ساسان دل که یدختر باشه نیهم دیبا زدم

 دتوهمیاخماشوکش شیمنش سمت رفتم

 هست؟ ساسان-

  ندارن وقت دکترامروز یآقا–

 اومدسمتم دختره

 ماحت پاشررره رو بزور خدا بنده س حامله ینیبینم شررراره یکنیم تشیچرااذ-
  اومده که دکترداره یبااقا یکارواجب

  کننینم تیزیو رو یامروزکس دکتر یاقا نکن دخالت من یکارا یتوتو–

  رونیب اومد یبازشدوعصب ساسان دراتاق

مااخراج خانوم- عه نیا دمیبخشرر یهرچ گهید بس دیشرر مه دف ند  دیدار چ
 دیبکش خجالت گهید بسه رو سیاتر هم سوگل هم دیکنیم تیاذ منو یخواهرا

قت خونتون دیبر بال گهید یجا هی دیکارکنیدچیبا دیادگرفتی هرو  دن
  خوامینم ادب یب یمنش دمنیکاربگرد

  رونیزدب ازمطب فشوبرداشتیک بود شده الل دختره

  دسمتمیچرخ ساسان
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  نبود بهت هواسم دادزدم دتوروخدایببخش سیآتر یخوب-

  دیبد خواهرم به اب وانیل هی دیکن لطف شهیدمیببخش ییرضا خانوم

  داتاقتونییشمابفرما حتما بله–

  تواتاقش میرفت باساسان

 تو؟ یشد یعصب نقدیچراا وضعشه چه نیا ساسان-

 اشرررک دادچندبارمیرمیگ همه به دختره نیا نبود خودم بخدادسرررت ببخش–
  رودرآورده حانهیر

 حانه؟یر-

 بود ییرضا خانوم منظورم–

  گهید یگیم خانومو یلیل آهان-

 انه؟ی هست یلیل اونم دونمینم مجنونم من–

  بزنم حرف باهاش من یخوایم-

 نه االن یوا–

  نه گهیامی اره گهیامی بزنم بذارحرف نقدامروزفردانکنیا یک پس-

 دادن هاموماسرراژ کردشررونه وشررروع روداددسررتم وآب تواتاق اومد حانهیر
 حانهیبار خوامیم بره یعنی که زدم چشمک ساسان به دختر نیبودا چقدمهربون

  تنهاباشم

 م حانهیازر گردهیزودبرم کارداره ییجا که ماگفت وروبه کتشوبرداشت ساسان
 .کنارم نشست حانهیر رفت یوقت ادیتاب بمونه کنارم خواست

 د؟یروانشناس شماهم-
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 روانشناس گفت بهم شهینم میروانشناس یدانشجو–

 

 .راد یخواهرآقا ییجورا هی درواقع ساهستمیآتر من-

  باشما ییازاشنا خوشبختم یلیخ م حانهیر منم–

شمانکنیا باش راحت- شما سال یکی فکرنکنم نقد  نمونس شترتفاوتیب دو
  باشه

  اخه میخجالت کمی من–

 حرف مردماز یتابتون پروبودن یعنی یروانشناس اصل ساسان بقول که شهینم-
  یکن ومشکلشونوبرطرف یبکش

  انگار نکردم انتخاب یخوب ی رشته من پس–

  یپروباش یچطور دهیم ادتی یبزن حرف باساسان کمی-

 وقت شررمیرادم یاقا مزاحم تااخرهفته تینها شرررهیم تموم داره م پروژه گهید–
 .رمیادبگی شونیازا یزیچ ستین

سوگلیشا ادندارمی یعنی بگم دبهتیبا یچطور دونمینم اوم- سب د  ربودت منا
سه سان خب یول طیشرا نیا وا ست ازمن سا  به شهیم نکاروبکنمیا که خوا
 .ینظرتوبگ تاآخربعدش یبد گوش حرفام

  دییبفرما بله–

 تر کیکوچ دمیشا ییراهنما ازدوران دبگمیبا شناسمیم وقته یلیروخ ساسان-
 میترشرررد بزرگ یوقت بود توکارخودش سرررش یول بود طونیشرر اول ازهمون

صم ستن خانواده نمونیب تیمیبخاطر سان یول میکت ازدواج که هاخوا سا  منو
تااالن نیا مینکرد بودوقبول یخواهربرادر فقط حسررمون  مکمک یلیخ برادر



wWw.Roman4u.iR  340 

 

شه خوامیم من واالن کرده شوجبران لطف از یا گو سان کنم ها س سا  یمابعد
شق یزندگ سال سه سته بدجوردل شده عا  فدباطریبا یچجور دونهینم یول ب

 ارهدرب خوامیم ازت حاالمنم نکاروبکنمیا من خواسته ازمن بزنه حرف مقابلش
سان شوهرم قول به زنهینم یروالک یحرف هی اون یفکرکن سا سره هی آراد  جدهیپ

 .س دهیادیدن رهیبگ میتصم احساسات یازرو که ستین ساله

 نییاپ سرررش اونم نمیبب حرفامو جهیتانت شرردسرررموبلندکردم تموم که حرفام
 .کرد نگامو شدسرشوبلندکرد که سکوتم متوجه کردیم یباز هاش بودباانگشت

شوکه–  دمب جواب االن که دیینخوا ازم بهتون بگم یدچیبا دونمینم شدم واقعا
 .شونمیترازا نییپا یلیخ من خورمیدکترنم یآقا به جوره چیه من دبگمیبا یول

 یخداحافظ هینبودبا الزم وجودمن گهید داخل اومد بازشرردوسرراسرران دراتاق
 ودب باخودشون میتصم گهیحاالد گذاشتم وتنهاشون رونیب اومدم یسرسر

 

صم بود یعال یلیخ رونیهواب  آروم شتمدرددا کمی اخه برم ادهیپ کمی گرفتم میت
ساس که ابونیسرخ دمیرس زدن قدم کردم شروع آروم  دشترشیب دردم کردم اح

 نداد امونم گهیدردد که بردارم گهید قدم هی اومدم وقتشررره مگه االن اخه یوا
 .روگرفتم ساسان شماره عیوسر ابونیکنارخ نشستم

  ایب وقتشه ایب گرفته دردم مطبت ابونیسرخ ایب الوساسان-

 .زمیعز اومدم نیبش گوشه هی فقط مییایم االن االن باش اروم باشه باشه–
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ستادن صلوات رلبیز کردم شروع شتناک دردم فر ش که بود وح س نیما  انسا
شم کردن وکمکم شدن ادهیپ عیسر حانهیبار ستادیوا جلوم  المح یلیخ سوار
 .رو ساسان نه خواستیم آرادو دلم لحظه اون بدبود

شمامو شتم چ ستمم روهم گذا ست د س بودکه حانهیر تود ستانیب میدیر  مار
سان س کل بود زده زنگ دکترمم به بود روخبرکرده همه سا  حالدر یرانندگ ریم
 .بود مکالمه

 مانیزا دراتاق پشررت گذاشررتنم روبالنکارد عیسررر بود دشرردهیشررد دردم یلیخ
 .ادبعدبرمیب آراد خواستیم دلم صبرکنن خواستم

  گهید بروداخل سیاتر یهست یمنتظرچ-ساسان

  رمیادنمین تااراد–

 یواهرخ برو ادیب سربچت ییبال ممکنه تابرسن کهیتراف یخواهر نکن لج-

 .م ن ز ب ف ر   باهاش بزن زنگ بهش الاقل-

 شررماره سرراسرران گهید لجبازبودم یول بزنم حرف تونسررتمیدردنم ازشرردت)
 (دمیشن عشقمو گرم یصدا رودادبهم یگوش روگرفت

  مزیعز ببخش ستمین شتیپ که ببخش امیم دارم توراهم سیآتر جانم-

  باش دخترم ب واظ م رونیب ومدمین ق ا ت ا نیازا ه گ ا–

 یبرگرد دسالمیبا یگردیبرم توسالم امیم دارم من برو نزن خودیب حرف-

 

 **آراد**

تانیی نبودخودموزودتربرسررونم تودلم دل بودم سیآتر نگران یلیخ  مارسرر
 .ینگران نیازا بودم جیگ خودمم شد مهم نقدواسمیدخترا نیا یک دونمینم
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س یوقت سترنم دمیر سان اومدن موقع همون ارتاون شت دخترم هیو سا  اقدرات پ
  بودن

 شد؟یچ ساسان سالم

  رسوندمش بموقع نباش نگران سالم-

 تو؟ شیپ اومد یک–

 زنگ ابونیبودسرررخ دهیرسرر کرد یخداحافظ سرررمطب هی بعدازظهراومد-
 .دردداره زدگفت

 اداشد زن مارستانیب ارنشونیم شوهراشون رهیگیم دردشون مردم یزنا-نسترن
 .ساسانه نجاتش فرشته کسرهی ما

 نه یببند دهنتو ییخوایتونم نسترن-آرتا

فاحرف-آراد مت سیاتر به یندار حق نسررترن بفهم دهنتو لط  اون یبزن ته
  تره پاک گهیدختراد یلیازخ

 امین دورش اگه میلعنت من فقط زننیم سیاتر به هاکه تهمت نیمقصرا-ساسان
 .شهینم ینجوریا

 حرفا نیبجاا االنم سررتین مهم اصررالواسررم هیبق وحرف شرروهرشررم من-اراد
 .رونیب انیدرب ازاون سالم جفتشون میدعاکن مینیبش

 خوبه نهردوتاشو حال وگفت شد خارج دکترازاتاق که میبود نشسته یکساعتی
 .رونیب ارنشیم گهید واالن

 پرستاربود هی بلل رونیب اوردن رو کوچولو موحود هی اول

 ه؟یک پدرش-
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  جلو ورفتم دادم هیتک واکر به خودمو بود شده سست پاهام

  منم پدرش–

  دخترنازتون نمیا روشن چشمتون-

 به ایدن یها لذت تمام یوا بللم یتو گذاشررت رو فیکوچولووظر موجود اون
ست دلم ش ستیم دلم ن شارش توبللم خوا  هبچ غرق نطوریهم خودم به بدم ف

 اومد ارتا یصدا که بودم

 یوفتین یجرد ول واکرو بعدم باباش شیخورد مینیبب رو ییدا گریج ماهم بده-
 .وقت هی نیزم

 الوکام سررتین واکر به دسررتام دمید اومدم وبخودم ارتا بلل رودادم بچه عیسررر
 شدینم مباور یوا تونستم یبراحت که بردارم قدم کردم یسع ستادمیوا پاهام یرو

  واسم بود خوب قدمش ومدهین هنوز دختر نیا

  اوردن رو سایاتر که بودن بچه دنید ریدرگ همه

  گرفتم ودستشو بهش رسوندم خودمو

 خوبه؟ حالت-

  شیدید رو بچه خوبم اره–

 کنارمن که دارم فرشته دوتا گهید حاال وناز ماه خودته شکل اره-

 

 **سایآتر**

 بهم حاال نهک نابودم بود اومده که یکس شمیزندگ فرشته گفت بهم شدینم باورم
شته گفتیم  ربونشق جونم یا بدم رشیش که بللم دادن دخترمو شمیزندگ فر
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شم شت ذوق یلیخ بابا بود خودم هیشب شتریب ب  محبوبه هدوبار خودش بقول دا
 .نارمک موند اراد فقط بدم رشیش راحت تا رونیب رفتن ازاتاق همه تکرارشد ش

 شونشیپ ماماناشون مواقع نجوریا دخترا همه ستین چرامامانم که گرفت بلضم
 هی شررد یجور هی وجودم کل کوچولوش دهن بااون زد اولو مک نکهیهم بودن

 لذت غرق من خوردیم وجودم از قطره قطره اون نشررسررت دلم به یابد ارامش
 .تواتاق دیپر وداد غیباج سوگل که کردمیم نگاه کوچولوم فرشته به داشتم بودم

  ور جوجو نیا من بدش بفهمم دیبا نفر نیاخر من شعورایب کو خاله فنقل-

شمش بللش دادم رو بچه اروم س یبان باعث دیوفهم افتاد سوگل به تاچ  که یک
 .کرد کج ولبشو هیگر ریز زد سوگله بخوره رشویش نذاشت

 .نکردها هیگر چکسیه بلل نیبب ییوالیه دونهیم ادینم خوشش ازتو بچمم ایب–

  ارهیم بچه واسم ساسانم داداش اصال تو تحفه ربابایبگ-

 :وارتاگفت رخندهیز زدن همه هوی

 ؟؟یبود نگفته ساسان شه؟؟اره حامله قراره ساسان-

 دیریبگ یسوت یه شماهام بود زنداداشم منظورم اا–

 داره دمیفهم بود سررتادهیوا گوشرره هی بود شررده سرررخ حانهیر افتادبه چشررمم
 شده سرخ که کنهیم تصور ساسان  ی مادربچه خودوش

 

 ؟یبشو داماد تو داداش خان مگه زنداداش حاالکو-من

 دینوبگیا مابشه ونهید دکتر نیا زن حاضره یاصالک-آرتا
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شم ااا-سوگل شونمیبا دخترا خوبه میلیخ یگل نیا به دادا شه دازخدا  اداشد با
 .شونیخواستگار بره پمیخوشت دونه کی یکی

شون جنس از مردم کننیم یفیتعر چه ایخدا-ارتا ست گهیم یک اخه ها  من ما
 ترشه؟؟

جان-آراد قا حث من زن روسررر ا  دیدینم بچم به کادوکه نمیبب دیبر دینکن ب
 دعوا؟ روسرش دیستادیوا

 ارادزشته ااا-من

  کنن دجبرانیبا کردم خرج رادیه واسه ستین زشت اصالنم–

  تواتاق پرستاراومد که دنیخندیم داشتن همه

 دییابفرم دارن آرامش ازبهین وبچه مادر دیکن ماروخلوتیب دور لطفا-پرسررتار
 بمونه کنفرکنارشی فقط رونیب

 

 .وآراد موندم من ورفتن کردن یخداحافظ همه

 .میبذار اسم باباش یلینگیف نیا واسه ییخواینم-

  توبگوباباش دونمینم–

  کنمیدمییتا من بگه مامانش-

  خورهیم سامیآتر چطوره؟به نیآتر–

 میذارینومیهم قشنگه یلیخ-

  بگوخب یدار ینظر اگه–

 باهات موافقم منم خوبه نیهم ندارم ینظر نه-
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عاازت سیآتر نارم هم ممنونم واق بدتر یموند ک ته هی هم طیشرررا نیتر  فرشرر
  میتوزندگ یاورد خودت نیکوچولوع

 (بودم کوچولومشلول نیباآتر رونیب رفت ازاتاق جوابشوبدم نذاشت)

 که نیمنوآتر گوسررفندکشررت جلوم بابا خونه میرفت کردن مرخصررم بعدازدوروز
 مدونیبودنم توخودش ساسان بودن اومده همه میردشد خون یبودازرو توبللم

  لشوبدونمیدل خواستیم دلم یلیخ چرا

سترن سنگ بان  ارمکن سوگل بود زده تهمت بهم که آراد عمل ازروز بودم نیسر
 .دیپرس ازم بود

 ؟؟یدونیتونم کارشهیچ ساسان سیآتر-

 

 نیترآ به هواست فقط گمیم توام به امیم خبره چه فهممیم رمیم االن یول واال نه
 .وروجک اومده بجاش یکی شهیم شیحسود بزنتش سمتش ادین رادیه باشه

  هست هواسم برو باشه-

ستم ش شمم کنارآرادن سان به چ شه نمیبب بلندکنه سرشو که بود سا  دمغ یلو چ
 دراومد آخرصدام دادینم محل اصال بود

  دارم کارت اتواتاقیب ساسان–

  یا محله فضول بتوچه آخه بگه ستین یکیکرد زنگامیت نسترن

 رگشتمب دروبستم شدم که نیآتر اتاق وارد دنبالم اومد ساسانم اتاق سمت رفتم
  ساسان سمت

 افتاده؟ یاتفاق یتوخودت چرا شدهیچ داداشم چته ساسان–
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  خوبم من نه-

  نزدمت زودتا چته بگو دیفهم سوگلم هیتابلو یلیخ نگو دروغ–

  گمیم باش آروم یبد دستمو کار نشه پاره هات هیبخ نزن ما جان نه-

  بگو نیآفر–

 آخرشوزد حرف حانهیر-

 خب؟–

 گفت سررتیجورن اصررالباهم مونیخانوادگ طبقه میخورینم مابدردهم گفت-
سته هیدختر اون ش  مونه وگلس یبیتوج پول باباش حقوق کل که س کارمندبازن

شه که ستین یزیناچیا گفت شت ازش ب ست گذ  شمن مزاحمش گهید که خوا
 نیهم

 

 کرده عنوان حانهیر که سررتین مهم اصررال هیقضرر نیا زنمیم حرف باهاش من–
 نباش نگران

ست کنم تشیاذ خوامینم سیآتر نه- شتن دو س شهیهم دا  یضبع ستین دنیر
  کردنه گذشت وقتام

 وتالشررت ی همه واال یسررتین یواقع توعاشررق سررتین داشررتن دوسررت نیا پس–
 یکردیم

  ادیبرنم من ازدست یکار-

 گهید حسررراب هی واقعاروت من ینکرد اصررالخودتوثابت یکارنکرد چیتوه–
  نداره یربط من به تو هیزندگ یراحت هرجورخودت داشتم

  یعوض دربودفضول پشت نسترن درتادروبازکردم سمت رفتم
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 :گفت بشنون م هیبق بلندکه یزدوباصدا بهم مسخره خنده هی

 داره یچ خانوم سیاتر پس اره ستین یچیه دوتا نیا نیب دیگیم تون بعدهمه-
 دوتا نیا نکرده ثابت خودشررو که سررتین یواقع عاشررق سرراسرران که گهیم

 .زننیم عاشقانه حرف دربسته تواتاق رنیم خواهربرادرن

  تونداره به یربط چیه من یزندگ نکن ببندوقضاوت دهنتو نسترن–

 یلطغ چه یدار نهیبینم ربرفهیز کرده سرررشررو داره ربط که بدبختم داداش به-
  کنمیم ثابت همه زوبهیچ همه امروز نیهم ستمین منکه س ساده اون یکنیم

 قایقد منو شرده ثبت یوصردا کرد یاوک شرویوگوشر هیبق سرمت برگشرت بعدم
 .کرد روپخش یستین توعاشق گفتم ساسان به که یا لحظه

شتباه گهیم دروغ یحاالک- شماهایو من کنهیم وا شم همه که ا ست چ  نیروا دیب
 .دونفر

 دراومد صداش آرتا دفعه نیا

 

 رکنفی یزندگ یخوایم روهواس خودت ی؟زندگیگردیم یچ تودنبال نسررترن
 هی اقعاو باورکردم شناختمت فکرکردم من خوادینومیا دلت هواآره یبفرست گمید

تاد من تودام که یا خورده دخترگول مد یبود عاشررقم که باورکردم یاف  یاو
 به یکن ثابت یک به ییخوایومیچ نمیبیم تم یطانیش یرو دارم االن یول سمتم

بای من با با منو بگم بهت دیبا اآرادی ا باورندار با  سررراسررران هم چون میتورو
سیروم شت یدونیحاالتوم رو سیآتر هم میشنا  ترسب یول کنه باروت که ودادا

 .ندارم قبولت منم گهید چون کنه یپشتتوخال اونم نکهیازا
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 نمیبب آرادتابرخوردشررو به بودم زده زل بود کرده خی دسررتام دیلرزیم بدنم کل)
 سررم یرو داشرت خونه کل کنه قضراوت نکهیازا نکنه باورم نکهیازا دمیترسریم

ستموحا زدیدورم سان وفتمین که کردم بدنم لید ش شد حالم متوجه سا  تبرگ
 (سمتم

 چته؟؟ یوفتیم یدار سایآتر شده چت یساخوبیآتر-

  ساسان خوبم م ب خو خو–

  بللش دتویمنوکش ودستموگرفت آرتااومدسمتم

 سایترآ یستین خوب یخوب یگیم کرده خی بدنت یخوب یگیم یلرزیم یدار-
 میبر ایب داداش عشررق ذارنینم میباشرر خوب تو منو ذارنیخواهروبرادرنم نیا

 .ستین خوب حالت یکن داستراحتیبا تواتاق

 

  اومدداخل ساسان دمیآرتادرازکش کمک به تواتاق

 نباش نگران دمیم  یتوض همه زوواسهیچ همه باشه الزم-

  راحت التیخ ستمین–

 آراددادزد که کنه آرومش داشت یسع بلندشدونسترن نیآتر هیگر یصدا

 سایآتر به بده ببرش مادرداره خودش بچه-

 صبرکن لحظه هی کنمیم ساکتش خودم–

 ترنشدم یتاعصب بده ببرش گفتم-

 کرد خفتش آرتا که رونیب بره اومد کنارم روآوردگذاشت نیآتر نسترن
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گه یذارینم چراراحتش ییخوایم خواهرم ازجون یتوچ بدونم خوامیم من–  ا
شت اون سابودیآتر بخاطر موندم باهات من شت نذا  خرخره رو یحاالچراپاگذا

  شیزندگ

  کنم یمخف تونمینم گمیم همه به رودارم دمیوشن دمید که یزیچ من-

 سوزمیم نیازهم منم یدونیونم یدیند یچیتوه یلعنت دآخه–

 

  اومدداخل ساسان دمیآرتادرازکش کمک به تواتاق

 نباش نگران دمیم  یتوض همه زوواسهیچ همه باشه الزم-

  راحت التیخ ستمین–

 آراددادزد که کنه آرومش داشت یسع بلندشدونسترن نیآتر هیگر یصدا

 سایآتر به بده ببرش مادرداره خودش بچه-

 صبرکن لحظه هی کنمیم ساکتش خودم–

 ترنشدم یتاعصب بده ببرش گفتم-

 کرد خفتش آرتا که رونیب بره اومد کنارم روآوردگذاشت نیآتر نسترن

گه یذارینم چراراحتش ییخوایم خواهرم ازجون یتوچ بدونم خوامیم من–  ا
شت اون سابودیآتر بخاطر موندم باهات من شت نذا  خرخره رو یحاالچراپاگذا

  شیزندگ

  کنم یمخف تونمینم گمیم همه به رودارم دمیوشن دمید که یزیچ من-

 سوزمیم نیازهم منم یدونیونم یدیند یچیتوه یلعنت دآخه–

  دمید بوده الزم که یهرچ-
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 نمییب نجایاایآرادب آراد–

  بله-اراد

 ؟یروباورکرد نسترن توحرف–

 

 ؟یباورکرد گمیم یچراساکت–

 داره  یتوض ازبهین بدن  یدتوضیبا-

 

  انویبگوجر خودت ایب ساسان دنیم  یتوض باشه خب–

 بود اومده سررایبودآتر مارسررتانیب روز که همون اومده دخترخوشررم هیاز من-
 همب داشت سایآتر داده یمنف جواب االنم دارم دوستش من بگه بهش که مطب

 انومخ نسررترن که واسررش کنم دتالشیبا شررم عشررقم الیخ یدبینبا گفتیم
 بود نیهم شدهمش ینجوریدوایفهم

 لهت بزنم م بهیغر من یگیدلتوم راز سررایآتر به گهید حاال نمییسررتابیوا-سرروگل
 آره کنم

 . کن دعواش بعدا   خبره چه نجایا نمیبب ساکت لحظه هی سوگل-آرتا

  ؟یباورندار بازم یدیشن  یتوض حاالکه خب

 برادره هی اون شناختم مارستانیب تو رو ساسان من بودم باورنکرده ازاولشم-آراد
 همب خودشو چندوقت نیتوا باش مطمن سایوآتر اعتماددارم بهش من دوسته هی

 شناسمشیوم کرده ثابت

  کنم؟ هیتنب لندهورمو داداش نیا من هست حاالاجازه خب-سوگل
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خه نکن تشیاذ یاوو-من مدیم یتوآدم ا هت و فتیم ب  اول شرررده عاشررق گ
 . یگفتیم همه به بعدشم یکردیم ش مسخره یحساب

  قهرگرفت حالت سوگل

  رفتم اصالمن دلقک نه لقم دهن نه اصالمن خوامینم–

 رفتن ببندموقع سرت پشت درم-آرتا

 ها زنمتیم امیآرتام-سوگل

  یجراتشوندار-ارتا

 دمیم نشونت االن-سوگل

سترنم هم دنبال دوتاافتادن اون)  للب سوگلو آخرآرتاکال خوردیم حرس یه ون
 . ودب کالقرمزشده انفجاررفت تامرز نسترن نکارشیباا ش روشونه کردانداخت

 چکسیه شهیم چالغ رودستم مونهیم یکنیم داغونش شیندازیم االن-ساسان
 . جاما کن ولش رشیادبگینم

  بجزنسترن میدیخندیم همه خوردیم حرص سوگل

 هحانیر آوردن بدست واسه بازم که گفتن ساسان به وهمه میخورد ناهارودورهم
 . نکشه وعقب کنه تالش

 .دردداشتم یلیخ آخه باشه موندکنارم سوگلم وآراد موندم من رفتن که همه

 

ماهی حت گهید بهتربودآرادم یلیخ حالم گذشرررت یک فتیم راه را  فقط ر
شارب روپاش ادیز دبازمینبا سش یرانندگ هنوز ارهیف شو دینبا بود ممنوع وا  خود

 . کردیم خسته
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سان سائل کرده بودقانعش زده حرف حانهیبار سا صالمهم یمال بودم  نستین ا
شو دیبا بود گفته م حانهیور سترنم بکنه فکرا سیپ به آرتاون صم ترنشنهادن  به میت

 . زدینم یبودحرف کرده سکوت وآرتام بودن مخالف همه که داشتن ییجدا

نه رفتمیم داشررتم االنم تا شیپ کارخو هاش خواسررتمیم آر  بزنم حرف با
  شدنیدجدامینبا شده که رادمیبخاطره

 زد آرادزنگ

  الوسالم-

  د؟ییکجا سالم–

 بزنم دباآرتاحرفیبا کارخونه رمیم دارم-

شونه یزندگ– سترن سامنمیآتر خود صم یانگار زدم حرف بان شونیت  هیجد م
 . بهتره مینکن دخالت

 هیچ نظرش نمییباآرتاب بکنم صحبت هی حاال-

 بود آرتاتواتاقش داخل رفتم کردم روبلل نیآتر کارخونه دمیرس

  تو؟ امیب تونمیم سییر یآقا سالم-

  دیاریاخت صاحب شماست به مطعلق کارخونه دخانومییبفرما–

 ؟یخوب یچطور-

 شواسرر دلم نمشیبب رو ییدا یفنقل نیا من بده ؟؟یتوچطور باخوبمیتفر–
 . رفت ضعف

 ها بزنم حرف باهات اومدم رشیابگیب

 درخدمتم سیدرئییبفرما–

 تابگم نیحاالبش یروننداز نیآتر-



wWw.Roman4u.iR  354 

 

  باطالق؟ یموافق توام یعنی ه؟یجد متیتصم

شیه قراربودبعدتولد طالق گفتم ازاول منکه–  یفحر منم موند خودش میرادجدا
 . بسالمت بره رمیگیجلوشونم منم بره داره میتصم خودش االنم نزدم

  ؟یرادچیه پس-

 من سررتمین گذشررته گذرون خوش یآرتا اون گهید من کنمیم بزرگش خودم–
 شدم خسته گهید خودم شدم عوض وقته یلیساخیآتر شدم عوض

 

 گهید دهیفهم انگارخودشررم شررهینم اما امیب کنار بانسررترن کردم یسررع یلیخ
شه بذارراحت میبد ادامه میتونینم  سشوا تینها کنمیم رادروبزرگیه خودم با

 . رمیگیپرستارم

  ؟ینکرد دایپ بهش یا عالقه چیه یبگ ییخوایم یعنی-

  سایآتر وفتهینم بزوراتفاق عشق کردم عادت بهش فقط–

 تو یول هاشرروندارم  انداختن کهیت بازحوصررله بزنم حرف بانسررترن خوامینم-
 کس چیرادهیه یبرا نکن فراموش نویا یهسررت یزندگ نیتومردا فکرکن شررتریب

 . شهیمادرنم

 ودشخ که هیمیتصررم نیا بمونه کنم التماسررش برم تونمینم فکراموکردم من–
 . نداره یربط منم به گرفته

  روبده نیآتر رمیم گهید من پس باشه-

 یبفکرم که ممنون یمیزندگ نگران که ممنون–
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 ریشرر کردیم هیگر داشررت نیآتر خونه سررمت واومدم کردم یازآرتاخداحافظ
 بود اومده آرادم شررردم واردخونه خونه رسرروندم خودمو عیسررر خواسرررتیم

شق ارادم نیاتر دادن ریش کردم شروع عیسر شدم واردخونه  هب بود زده زل باع
  نیاتر

  تنگه واست دلم تو ییکجا باباش عشق سالم-

  ؟؟یچ من پس تنگه دلت دخترت واسه فقط–

  گفت؟؟ یآرتاچ شدیچ نوکرتم من خانوم یسر تاج شماکه-

 ندارم یدخالت من دونهیم خودش نسترن گهیم یچیه–

 

 نکن ناراحت خودتو گهید پس خب-

  اونا؟؟ مثل بشه قراره منوتوام یآرادزندگ–

قت چیه نه که معلوم هیحرف چه نیا- گه و  گهید من یبر یبخوا خودتم توا
 همه من یایدن یشرررد گهید حاال یسررتین خودت به مطعلق گهیتود ذارمینم

 واومدم رفتمگ انتقام به میتصم نکهیوقتهاازا یبعض دی نیتووآتر فقط من یزندگ
 که ارمیب وبدسررت کنم روتجربه یزیچ شررد باعث چون خوشررحالم سررمتت

 میکنم خواهش عاشقتم وجودم حاالباهمه سامنیآتر اسیدن حس نیتر خاص
 . باورکن

 ونیرومد یخوشرربخت نیا همه نداره وجود دروغ واسرره یلیآراددل دارم باورت–
 . شد یخوش نیا باعث که نمیآتر

  ؟؟یدار دوستم یحاالتوچ-

 نکن شک کمترنه شترشدهیب االن داشتم ازاولم دارم دوستت که معلومه–
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 شونه هیتک وسرمو کردم تر محکم نیآتر دور دستامو گرفت منوتوبللش آرادکه)
 ( آراددادم پهن یها

 سایآتر ممنونم واقعاازت-

 

عا حال واق نارهم وقراره داره دوسررتم آرادم که بودم خوشرر مام فقط میبمون ک  ت
 لمد ومدینم وتاشررب من شیپ ذاشررتیم رادیه هرروز آرتابودکه یزندگ مینگران
 هی شهدوتاب نیا یزندگ یقراربودقربان که سوختیرادمیه معصوم ییچشما واسه
 تعجب بللش رفت رادبدویه تادروبازکردم آرتاظهراومدخونه بودکه گذشته هفته
 :وگفت اومدسمتم دید مویسوال نگاه یآرتاوقت ازاومدن کردم

  میامروزجداشد شد تموم گهید-

  نبود؟ یراه چیه گهید یعنی–

 . کردم سکوت منم باشه که نخواست خودش-

  د؟یآرادفهم–

 .اومد امروز شاهد عنوان به اونم اره-

 یکردیم شترتالشیب کاش–

 شیخواسررتگار رفتم ینیریوشرر باگل که یروز همون تالشررموکردم تمام من-
 هحامل وکنارزن نرم یمهمون گهید کردم یسع روزکه همون ستادمیوا کارم یوپا

سهیه روزکه همون بمونم م  نگران اسیآتر هیکاف گهید کردم باربللش نیاول رادوا
 نکنه خراب شویزندگ خواهرش بخاطر که آراداونقدمردهست نباش
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عا حال واق نارهم وقراره داره دوسررتم آرادم که بودم خوشرر مام فقط میبمون ک  ت
 لمد ومدینم وتاشررب من شیپ ذاشررتیم رادیه هرروز آرتابودکه یزندگ مینگران
 هی شهدوتاب نیا یزندگ یقراربودقربان که سوختیرادمیه معصوم ییچشما واسه
 تعجب بللش رفت رادبدویه تادروبازکردم آرتاظهراومدخونه بودکه گذشته هفته
 :وگفت اومدسمتم دید مویسوال نگاه یآرتاوقت ازاومدن کردم

  میامروزجداشد شد تموم گهید-

  نبود؟ یراه چیه گهید یعنی–

 . کردم سکوت منم باشه که نخواست خودش-

  د؟یآرادفهم–

 .اومد امروز شاهد عنوان به اونم اره-

 یکردیم شترتالشیب کاش–

 شیخواسررتگار رفتم ینیریوشرر باگل که یروز همون تالشررموکردم تمام من-
 هحامل وکنارزن نرم یمهمون گهید کردم یسع روزکه همون ستادمیوا کارم یوپا

سهیه روزکه همون بمونم م  نگران اسیآتر هیکاف گهید کردم باربللش نیاول رادوا
 نکنه خراب شویزندگ خواهرش بخاطر که آراداونقدمردهست نباش

 

 پاس رننست و تو نیب قراره که رادمیه ندهیآ نگران ستمین خودم یزندگ نگران من–
  بشه یکار

 سیآتر امیبرم ازپسش نباش نگران ارمیم مردبارش خودم-

 داره سکوت ازبهین شدم متوجه چون بزنم حرف باهاش نکردم یاومدسع آرادم
 بودخراب زده انتقام به دسرررت بخاطرش که خواهرش کدونهی یزندگ باالخره
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 میوردخیناهارم توسکوت میداشت دادمیم حق بهش نبود یدردکم نیا و بود شده
  لفنت تو دیچیپ ساسان شادوختدون یصدا دادم تاجواب خورد زنگ تلفن که

  زترازجانمیعز خواهر بر سالم-

  خونهیم خروس کبکت شدهیچ سالم–

 خهآ هیعروس جام همه یول خروس نه کبکم نه انسانم بنده بگه واستون جونم-
 . میدار عقد قراره هفته وآخر روداد بله باالخره پرنسس

 من نقدزودآخهیچراا یول سرراسرران یکرد خوشررحالم واقعا یگیم راسررت یوا–
  بپوشم؟ یچ لباس

  میا حانهیر منو دمهمییایب یرشلواریباز شما یول روداره ماتم نیهم سوگلم-

 منوسروگل یجا حانهیر نشرده یچیه هنوز فروش آدم نرسره بهت دسرتم مگه–
 . یبا قهرم امینم اصالمجلست روگرفت

 . کردنیم نگام یسوال آرادوآرتاداشتن کردم قطع تلفنوکه

  س حانهیور عقدساسان قراره دیدیفهم همشو که دینکن نگام یاونجور-

 افتاد خوبم اتفاق هی خبربد همه نیخداروشکربعدا–آرتا

ض-آراد  ان یزندگ از یجزو اونام گرفت رو بد یاتفاقا یجلو شهینم وقتها یبع
 . میارین کم زشت ساسان نیازا که لباس دنبال میبر زدن غمبرک بجا حاالم

بازارا میافتاد ظهر از بعد از وسرروگل من باهم تو با  نیآتر ینگهدار مسررول و
 . میدیخندیم مافقط بود کرده رادکچلشیباباه خدا بنده رادشدیوه
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 وگلسرر میکی چشررموگرفت من راهنیپ هی نوراونورکردنیوا گشررتن یآخربعدکل
ل گل مال یو بود تک سرررو قول تر هر خودش ب بودد خوا هر  گهیشرررو
 . وسط داونیدرخشیدمیبا

 جشررن هی به قرار بردآخه رم حانهیر شررگاهیآرا رفت ازصررب  سرروگل روزمجلس
 شرردیم تیاذ نیآتر آخه قرارشرردظهربرم منم نابودیا سرراسرران توخونه یمعمول
 .بود برنگشته هنوزم بودسفرو رفته ازروزبعدطالق نسترن

شت رادمیه ض هرچندبازم کردیم عادت نبودش به دا صب  یبع  یقرار یب شباتا
 .کردیم

 

ضر عیسر  حانهیر شگاهیارا دمیرس یوقت کردم تنش نمیآتر یها لباس شدم حا
 اونم دنبالش اومد ساسان معصومش چهره بااون بود نازشده یلیخ بود حاضر

شال عیسر ش مانتو شوتوخونه درفتیپو س ستیم تیبعدمحرم لبا شهب خوا  پو
ضر سوگلم شتم بود حا ستم جونش به روانداختم نیاتر بره نذا ش ستریز ن  د

 . شدم حاضر تا دیکش طول یشگردوساعتیارا

 . ها ینیریوش کیک گرفتن بوددنبال ارادرفته اخه اددنبالمونیب آرتاقراربود

 ودب شررده ینقدخوردنیآرتاا سررت شررلوار کت رادتویدره دم میدرفتیرسرر آرتاکه
 . گرفت عکس باهاش یکل سوگل عمه بشه فداش

 :دیرادپرسیه کدفعهی میسوارشد صداآرتادراومدکه

 تنه؟ هوشرردل نسرراهودشررویا بود نهومده اونم تومده نشررترن مامان پ ییبابا-
 ( نه؟ک خوشگل خودشو نجایا بود ومدهین اونم کومگه نسترن مامان پس ییبابا)
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ش فقط آرتاکه. میبد بچه نیا به یجواب احاالچهیخدا شوک  رفوح دتوهمیاخما
 :گفتم نزدمن

  ستین دعوت یمهمون امشب یمامان جون عمه-

مان میندا دوش عموسررراسررران دهید من-رادیه بت مویما کده د  گهید من.)ن
 ( نکرده مودعوتیمامان ندارم دوست عموساسان

 جون عمه کارداشت ییجا یمامان اخه-

  (بردکهیمنوم نبردمش منو چرا کجا)بدتهیمنوم همش توجاچالمنونبد-رادیه

  نزن حرف نقددربارشیا مرده رادمامانتیه-آرتا

 . کردم وبللش سوگل بلل رودادم نیآتر هیگر ریز هوزدیرادیه

  اخه کرده ی*گ*ن*ا*ه* چه نیا یگیم ینجوریا بچه ارتاچرابه-

 یکرد خوشررگل نیبب باشرره یمامان شیپ برمتیم خودم جون عمه نکن هیگر
 ها یشیم زشت یکن هیگر یکرد پیخوشت

 

صابم ست از بود ختهیر بهم یلیخ اع سخره رم بچه نیا دوتا نیا د  ودنب کرده م
 داد جواب تابوق بعدازسه روگرفتم نسترن وشماره درآوردم مویگوش

  د؟ییبفرما بله-

  ؟یدیم جواب بهیغر نقدیا یشناسینم مگه نسترن سالم–

 یبود سابقم شماخواهرشوهر دبشناسمیای مگه نه-

  یکن انکار یتونینم گهید نوکهیا وزنداداشت–

  د؟ییحاالبفرما خب-
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 دتهای یکن سررقطش یحاضرررنبود که س بچه همون نیا کنهیم یقرار یرادبیه–
  نت؟یبب ییایب ییخوایخوادنمیم مامانشو حاال

 داره عشررقت یوقت نمیتوبب افهیق خوامیم سرراسرران مجلس امیم چراامشررب-
 شهیدامادم

  ییایبگوم بزن رادحرفیباه یگوش متاسفم واقعاواست–

 ؟؟ییندا دوشتم دهید ییتوجا یمامان شالم-رادیه

 

س ست سوگل خونه دم میدیر سترن دونمینم میشد ادهیوپ رادگرفتمیه د  هشب ن
 . بود شده آروم بودکه گفته یچ

 میترف میشد خونه وارد عیسر بودن الاومدهیفام وتوک تک میشد که ا یواردح
تاق گل ا باس سررو قدم میکرد عوض ول مده عا به او که بودخط قد  یجار ع

ش سوگل کمک وبه اومدتواتاق حانهیر شدوکادوهارودادن شوپو س  یلیدخیلبا
 . ومدیم کلشیه به یلیخ که یبلندوماکس ساده یگلبه لباس هیبود نازشده

 بود کرده خی دستشوگرفتم

  ؟؟یکرد خیدخترچرا چته حانهیر-

 ترسمیم دونمینم–

  ازساسان؟؟ یازچ آخه-

  ندهیازآ نه–

 ساسان دنقیا رونیبروب حاالم کنهیم خوشبختت ساسان دمیم قول بهت نترس-
 انتظارنذار روچشم طفلک
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سان شیپ رفت که حانهیر شم سا شتم دنبال باچ  پنجره سمت به گوشه هی آرادگ
 شدم وجهمت ش ختهیر بهم کت بازش مهین ازکروات نویبودا یبودوعصب ستادهیا

  کنارش رسوندم خودمو

  نقد؟یا یشد یچراعصب شدهیآرادچ سالم-

  یفهمیم خودت نیاونجاروبب–

 تخواسیومیچ من یخدا یبودوا شده ا یپسرواردح هی تودست دست نسترن
 . بشه ینجوریا کردمینم فکرشو اصال آخه کنه ثابت

 داره انتخاب حق اونم باش توروخداآروم-

 یکیبا کنهیم غلط نشده رد طالقش عده هنوز یوقت کنهیم یزیآبرور داره آخه د–
 وآرتابگ بروبه نهیبب رو نسترن خوامینم رادکجاستیه زنهیم الس گهید

  نشدن متوجه همه تا زمیعز باش آروم کنمیم آرادخواهش-

 ییباپسررردا داشررت بهش رسرروندم خودمو کردم داشیوآرتاروپ گردکردم عقب
 زدیم حرف ساسان

 ییایم لحظه هی آرتاجان شدم بحثتون مزاحم دیببخش سالم-

 شدهیچ–

 رادرویه گهیم شده یعصب یلیآرادخ ستیتنهان همراهشه پسرم هیاومد نسترن-
  نهیبب رو دنسترنینبا ببر

 شده وونهیدختررسماد نیا یوا–

 سوندر تاخودشو بازشد درسالن که گشتیرادمیه دنبال بودداشت کالفه آرتام
 . دیرود رادنسترنیه کرد رادوبللشیه به
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 . رسوند نسترن خودشوبه رادبدویه نیزم رادبذارهیآرتامجبورشده

  اومدسمتشون یلبخندمصنوع هیوبا یآرادعصب

  آقارو؟ یکنینم یمعرف-

 دمش آشنا توسفرباهاشون هستن سزاوار یآقا شونیا نه چراکه یداداش سالم–

 تآبروواس کنم داغونت نزنم کردم کنترل خودمو یلینه؟خ یکشینم خجالت-
  ست؟ین مهم واست آبروماهم ستین مهم

 کارکردم؟یچ وامگه–

 ببرمش رادروبدهینگوه یچیه-

 شده تنگ واسش کجادلم–

 .کرده غلط دلت-

سترن رادازبللیه شو گرفت ن سوندوبللش آرتاخود  وبااونر آرتا لحظه هیکرد ر
سترن همراه شت آرتا کردم سهیمقا ن سرتت تربودخاک افهیق تروخوش پیخو  و

 .نسترن

 

 یلیخ ترننس روکمر فشاردستاش دوکمرشوگرفتیکش کنارنسترن ارادخودشوبه
 دسررتموگرفت من سررمت برگشررت. زگفتیچ هی کنارگوشررش مشررهودبودوآروم

 . دادیم فشارشون نقدکهیا شکستیم داشت انگشتام

 خب نقدفشارندهیا شکست آراددستم یآ-

ش– سم زمیعز دیببخ صالهوا شرمنده ا  کمی زنمب صورتم به یآب هی من میبر نبود
 . ادسرجاشیب حالم

 . نخورمت باش مواظب امشب یچقدنازشد یراست
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 ووسرررم دمیکشرر زدخجالتیم حرف باهام پروا یب نقدیآرادا که بود بار نیاول
  یبهداشت سیسرو سالن به میبود دهیرس نییپا انداختم

  باال آورد سرمو م رچونهیز دستشوگذاشت

شه خجالت شییازآقا خانومم نمینب اوه- شود گوجه بک  نوزه یبچم مامان گهین
  ؟؟؟یکشیم خجالت ازم

 میبروصورتتوبشوربر–

ص البته- صرمنم سمتت دوباراومدم همش یعوض منه ستیرتونیتق  بخشب مق
 زمیعز

 . گهید کنمینم فکر بهش من کن روفراموش گذشته کنمیم آرادخواهش–

 التمح بودم شده ها دختربچه نیا نیع ورفت کنارلبم کاشت نرم ه*س*و*ب هی
 . نهینبودبب یکس داربودخداروشکر واقعاخنده

 .ادیتاب منتظرشدم

نهیر تومجلس میرفت  داشررتن وسررط بردار لمیدسررتورف به وسررراسررران حا
 رودادبللم نیوآتر رسوندبهم خودشو سوگل دنی*ر*ق*ص*یم

  مادرنمونه هیشدازگر توهالک ییکجا-

  نمیبب بدش دیببخش–

 واسرره وسررط انیهاب زوج همه خواسررت یج ید بودکه شررام خوردن کینزد
 هب سررپردم نیوآتر دمیخند بهش میبر یعنیکرد دارنگام یآرادمعن *ر*ق*ص*

 . وسط میآرادورفت مامان
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 خاموش هاکه چراغ کنارش م هیوبق بودن *ر*ق*ص* مرکز وسرراسرران حانهیر
 کمرم دور کرد دسررتاشرروحلقه اونم آراددادم پهن یها شررونه کهیسرررموت شررد
 هگذاشت و*ش*ا*ب*ل که دمیرود نسترن *ر*ق*ص* ستیپ وروشن کیتوتار

 نهیآرادنب کردمیخداخدام دیپر ازصررورتم رنگ پسررره اون یها*ب*ل یرو بود
 . اونارو نهینب که کنم خودم پرت آراد هواس کل کردم یسع

 :ماگفت ارتاروبه وسط اومدن وسوگل آرتا که کردمیم یآراددلبر واسه داشتم

 یکالاش وسط میاومد یخواهربرادر مینداشت عاشقونه دمادوتاجفتیآقاببخش-
  نداره؟؟ که

  وسط دییبفرما یاشکال اصالچه نه-آراد

که *ر*ق*ص*دورآخر فت بود ندم آراددسررتموگر  شررردم پرت یوقت وچرخو
سترن ه*ب*و*س*ب مویشونیپ یرو تااومد توبللش  تکردورف منوول دیرود ن

شون سترن سمت ض القید همون یها شونه یرو سرن شتم یعو  یموها بودودا
 .زدیم ه*ب*و*س*رو نسترن

  آراد دنبال بدورفتم

 کردم یسع شده یعصب وحشتناک یلیخ دمیفهم گردنش رگ شدن ازبرجسته
 شدم الل زد سرم که یاماباداد رمیدستشوبگ

  یکن آرومم نکن یسع نکن لطفادخالت سیآتر-

سترن لباس شت رومحکم ن ش ازپ سترنیک ستش افتادتوبللش دون ش و د  از دیک
 . کردیزرزرم یه سر پشت هم پسره اون بدودنبالشون منم رونیبردب ساختمون

  ؟یبریروکجام نسترن باتوام یکنیم ینجوریا چرا کهیمرت یاو-

 پسره دسمتیآرادچرخ ساختمون پشت میدیرس
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 برو راهتوبکش گمشو باشه داشته یتوربط به کنمیفکرنم–

 ذارمینم زندت بخوره نسترن به دستت-

  ندارم؟ خبر من ارشیاخت صاحب یتاحاالشماشد یازک اوهوک–

 کردم غلط من باش نداشته شیتوروخداکار داداش-نسترن

 شو خفه شونسترن خفه–

 بزن حرف درست بانسترن گفتم-

 . صفابدم بهت یحساب دیبا یخاریبدجورم یانگار نه–

 رادآ نکن مجلسشوخراب بخاطرساسان شو الیخیب آرادتوروخدابخاطرمن-من

  رمیروبگ یزپرت بچه نیا حال تامن نگو یچیه کنار ستایساوایآتر–

 .ستادیوا زدباالقلبم هاشوکه نیکردآست شل دراوردوکرواتشم کتشو

 

سمت حمله سره کرد ستینم چارهیب زدش خوردیم که ییوتاجا پ  ازخودش تون
بدو بودروش افتاده کلیقدوه آرادبااون کنه دفاع  سرراختمون سررمت رفتم بدو

 بهش رسوندم خودمو یبودروصندل نشسته ساسان

 بدو روکشت پسره نیآرادا رونیابیب خدا رو تو ساسان-

  شدهیچ رو یک–

 اتوروخدایب افقطیب-

 تداش هنوز پسره ساختمون پشت سمت میدیدو باهم کرد آرتاروصدا ساسان
 . کردیم کردوالتماسیم هیگر نسترنم خوردیم کتک
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 دسمتیخودشوکش الش آش کنارپسره دنشیکش آرادوگرفتن عیسر آرتاوساسان
 . اوردیباالم کردوخونیم سرفه اززورکتک وارید

  که شیکشت آخه شدهیچ باش آرادآروم-آرتا

  کنم دآدمشیبا امشب نشده آدم دهنوزیکن ولم–

ستا برق سره یچاقوروتود ش غیج دمید پ سر دمیک سره عیآرتا  نوک اما روگرفت پ
 . پهلوشوگرفت چاقوپسره

 آرتا نه یوا

 یالک یزنیباباچرادادم خوبم-

  یخوب یگیم توپهلوت رفت چاقوش نوک–

 . اونور کرد پرت چاقوشم روگرفت اومدوپسره ساسان

 نوم یخواستیم ؟یدیرس آرزوت به شد خنک حاالدلت-دادزد نسترن آرتاروبه
شدایشا کن تالش بازم یخوایم ینزد هنوز ؟یبزن نیزم سیشا ندفعهید  میتقدم

صال یشد وراحت خوردتوقلبم چاقوش  دش داتیپ من یتوزندگ یتوچجور ا
ته چه گهید باشررره گفتم یخواسررت طالق یکن تمومش ییخوایچرانم  مرگ

شتوبب س رترید قهیدق ده اگه نیدادا ستش االن میبود دهیر ض نیا خون به د  یعو
 ییخوایومیچ ددعواجداکنهیبا شیداماد شررب نییروب بودسرراسرران شررده آلوده
  گهید کن بس ماها ابای باخودت یکرد لج یباک آخه یکن ثابت

  شدیم قرمز داشت راهنشیبودوپ کناررفته کتش

  شداخه چت هیخون پهلوت یآرتاداداش-

  دمیپهلوشود یرو خراش بازکردم راهنشوکهیپ یها دکمه

 .دیکن توروخداعجله شده یآرتازخم اورژانس بزنه زنگ یکی-
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 وآرومت درمانگاه مشیبریم االن کهیکوچ خراش هی فقط زدلمیعز باش آروم-آراد
 . ستین یچیه فقط باش

 آرتا زدواومدسمت کهیمرت اون به لگدمحکم هی ساسان

سمانیامابا هیسطح زخمش نه- ض نیا تامن درمانگاه آرادببرش شه دپان  یعو
  کنم رونشیب روازخونه

 110دیبزن زنگ دیکن ولش دییخوایم کرده یداداشموزخم-

 تیذناایشرترازایآرادب خوامینم خوبه آرتاحالش جان سیآتر باش آروم-سراسران
 س همه نفع به پسربره نیا شه

 

سترن سته موش مثل ن ش  میبتون کهنیازا قبل سمتش آرادرفت کردیم هیبودوگر ن
 خوابوندتوگوشش دوتامحکم میبکن یکار

قاجون یآبرو یتابفهم ناروزدمیا- مانیخداب آ ما  که سرررتین جوب اب امرزو
 هلیصرر یکرد یزار هیوگر یشرررد ازآرتاحامله یوقت یبکن ییخوایم یهرغلط

تاه یدار دودوسررتشیبود مدم کو  ی*ه*هرگ سرررتیقرارن نگفتم یچیوه او
ست  رگردمب درمانگاه آرتاروببرم انهی یدیفهم ارمین روت به یچیه یبخور یخوا

 .شده تموم فکرنکن ارمیحالتوجام یاساس

 ببرن نیماش سمت آرادآرتاروبلندکردن کمک به رونیکردب روپرت پسره ساسان
تادهیوا سرروگل سررراختمون یجلو تاآرتارود سرر  عیسررر دیکشرر غیدجیبود

شتم ستموگذا  بردن ادرخت کنار از رو آرتا اونام نکرده رومتوجه هیتابق رودهنش د
 . نشن متوجه بودن ا یتوح وتوک تک که ییتامهمونا
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 اومده؟ سرش ییبال چه شدهیچ-سوگل

 . هیطحس خراش هی ستین یزیچ نباش رشدنگرانیدرگ نسترن همراه پسره بااون–

 کردم بللش بودکه هاش گونه ی رونه نطوریهم سوگل یاشکا

  خووبه آرتاحالش یسوگل باش آروم-

ستم وقت چیه– سم شهیهم کنم نگاش برادرانه نتون سهو بود متفاوت بهش ح  ا
سان یگفتیم هروقت نیهم س شهیشدهمینم باورم ییخوایم روبرادرانه سا  موا

 . تااالن یبچگ بودازهمون خاص

 خودمودآرتا یکنیچراباورنم ستین شیچیبخداه باش آروم سیه-

 . نیهم بود انداخته سرچاقوخراش فقط هاشوبازکردم

  برگشت ساسان

 . شام دییایب شدفرارکردشماهام مونیدامادپش گنیم االن داخل برم من-

  داره؟ رودوستش نسترن هنوزم-سوگل

ستش ازاولم– شت دو ست وقت چیه نداره االنم ندا ستش نتون شته دو ش دا  و هبا
 . شد یزخم که آرادوجداکنه یدعوا رفت االنم گرفتنینم االطالق

 . گفتم یزیچ هینبود خودم امشبمودست ینگوحرفا توروخدابهش-

 بعدش برن میکن بخورمهمونارودک حاالبدوبروشررامتو گمینم راحت التیخ–
 آرتا شیپ میبر

ستینم دلم شت برم خوا سترن ساختمون پ صرهمه چون کنم وآروم ون  انیا مق
 . بود اون

 کنارش ونشستم گرفتم زجونیعز روازبلل نیآتر داخل میرفت باسوگل

  پس؟ مادرآرادکجاست-
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  نبوداونوبردخونه خوب آرتاحالش–

صب دمید- سترن یآرادع سره ونا افتاده؟ یمادراتفاق شدهیچ رونیب روازدربرد ن  پ
  بودبانسترن؟ یک

 شماخبرندارم مثل منم زجونیعز دونمینم–

 یازابروها اون دیکنیم انکار دیدار و داغونه همتون افهیشررماجووناق ازدسررت-
 کرده خی ازبدن نمیا قرمزسرروگل یازچشررما اونم سرراسرران ی خورده گره توهم

 . یدونیبگونم توبازم

 شررردنسررترنم بحثش نسررترن همراه پسررره آرادبااون نبود یخاصرر زیچ آخه–
 . نیهم خونه بودباآرتارفتن یعصب آرادم قهرکردورفت

 .غذابدم بهش ارشیب برو مادرپدرمونده یب کجاست رادبچمیحااله باشه-

شتمیه دنبال سط دمید رادگ سان حانهیر و سا سته و ش  مخند خورهیم غذا داره ن
 بال طونیش پسر نیا ازدست گرفت

 یسررفارشرر یغذا داره تره ازمنوشررماخوب جاش دینباشرر وروجک اون نگران–
 . خورهیروم وداماد عروس ومخصوص

شتن وغذاموخوردم دادم بهش نیرآتریش شهیش  کردنیم یخداحافظ مهمونادا
 . بود دهیخواب ساسان بلل رادمیه

 گرفتم رادازبللشیوه سمتش رفتم

 وروجک نیکردا تیدشمارواذیببخش-

  مینشد تیاصالاذ نهیریش یلیخ نه–حانهیر
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 ونمش االنم دبهمیچربشومال یدستا که بس دراومد من پدرکت فقط اره-ساسان
 . شکست

  یش راحت برمشیم االن توساسان ازدست آخ-

 . کردم یشوخ عموشه عشق نیا نه-ساسان

  عشقته؟ وروجک نیا اگه میچ من پس-حانهیر

 :وگفت کرد نگامون وتخس سرشوخاروند پشت ها بچه نیع ساسان

 خانوما خانوم یسر تاج یشماسرور-

 للبودوب دهیخواب نیآتر زیم سررمت ورفتم دمیشرردخند سرررخ که حانهیر یلپا
 . بود زجونیعز

 . بود حاضر سوگلم کردم رادبللیه دمیلباساموپوش

 توکجا-

  باهات امیم–

 . امیم داالنیبر زجونیباعز رمیگیباباروم نیماش پس باشه-

 نوهبش حانهیر که یجور ساسان وکنارگوش کردم یخداحافظ حانهیور ازساسان
 : گفتم

  باباشه خونه هنوز هادخترمردم ینکن یطونیادشیز-

  رخندهیبلندزدز شدساسانم کالسرخ حانهیر

 وگلموسرر زجونیعز عقب یخوابوندصررندل گرفت رادازبللمیبوده رونیب بابام
 اراد مینیبب میبر بعدم زجونیعز بعدش خونه میباباروبذار میرفت اول نشررسررتن
 وارتاکجان
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 نیا اب خدا بنده اماخب نشم تیاذ تامن ببره رادیه کرده اصرار یلیخ زجونیعز
 مارسررتانیب هنوز زدم آرادزنگ به نکردم قبول شرردخودشیم تیاذ وسررال سررن
 داخل میترف باسوگل بودن خواب هادوتاشون بچه مارستانیب سمت میرفت بودن

 . بود رودستش بودکتش نشسته سالن یها یآرتاروصندل

  ؟ینجانشستیچراا آرادکجاست سالم-

 . نبودم که عمل اتاق گهید کردن مرخصم رهیداروهاموبگ رفت–

  یخوب االن-سوگل

  دینباش حاالحاالهانگران رمیمینم گه؟ید یتوچرااومد خوبم آره-

 یزنیم هیحرف چه نیهاا زنمتیاااآرتام-

  شون؟؟یکجاجاگذاشت نیرادوآتریه هاکجان بچه–

 خوابن دوتاشون ننیجاتوماشیه-

 ادیتااقاآرادم نیماش سمت میبر خب-سوگل

 آرتا زدپشت یکیاومد آرادم رونیب میرفت آرتاروگرفتم دست

  ؟یحال درچه فداکار دهقان-

  خوبم کوفت–

  ؟؟یدردندار-

 چرا کمی–

 دعوا میریم دوباره یشیم فول داروهاتوبدم خونه میبر-

  اومدنه؟ انگارخوشتون-سوگل

  خورهیچاقوم بجام نیدعواا رمیم دارم فداکار دهقان هی گهید اره-
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 زهرمار–

 جان نوش-

 هدارشرریب شررونیکیدیزودباشرر ننیهاتوماشرر دبچهینگ وپرت نقدچرتیا-من
 . شهیدارمیب میکی اون ش هیگر یازصدا

 کوچولوش بادهن داشررت بود شررده داریب من فندق نیماشرر به خودمورسرروندم
 عقب یصندل نشستم کردم بللش رفت ضعف واسش دلم گشتیرمیش دنبال
 . دادم رشیوش هاموبازکردم دکمه

 . نیآرادتوبش دمیرمیروش نیآتر دارم کنم یرانندگ تونمینم من-

  نجا؟یا بمونه یچ خودم نیماش پس–

 . دیاریب خودتونو نیشماماش نمیشیم من- سوگل

 اونور امیم من دهیم کشتن ماروبه نیهاا امامزاده اهمهی-آرتا

 پرو نیماش نیدادتوا رات یاصالک کوفته-سوگل

 

ست سوگل ش شت ن ش نیآتر منم رل پ سیتاخواب ردادمیرو  ما هخون دم میدیدر
 . خونه سمت میرفت کردآروم رادبللیوه نیماش آراداومدسمت

 برم که دیبزن زنگ اژانس من واسه-سوگل

 خودتو نکن ابااللوسیب ؟یکرد ساعتونگاه شب وقت نیکجاا-آرتا

تاقش روبردم نیآتر تاق رادمیه ا  شرروراهنیپ یها آرتادکمه گذاشررتم نیآتر توا
  نهک عوض شویخون لباس که دادم آرادبهش یها شرت یازت یکیبود بازکرده

 . میبخور ییچا هیتا کردم سازروشن یچا
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 ارمیب برم نهیماشرر توصررندق اوردم مجلس یازغذاها شرردمن ادمی اوه-سرروگل
 نخوردن یچیه کنم گرم واستون

 . رمیم من نییپا یخوادبرینم شب وقت نیا-آراد

  کرد؟ کاریچ یعوض نسترن اون مارستانیب بردن منوکه-آرتا

شتم دونمینم- شت برنگ ستینم دلم ساختمون پ شم باهاش خوا ش چ  متوچ
 بشم

  یعوض ی دختره نهیبب رادویه هیسا ذارمینم گهید–

 شه دهآما ییتاچا روکاناپه درازبکش نکن یعصب خودتو نقدیا حاال باش آروم-

 اردرددارمیداروهاموب–

 ارهیب رو ها غذا آراد بذار شهینم که یخال شکم-

 انهی زدن هیپهلوتوبخ االن-سوگل

 آفت مبم بادمجون من نباش نگران بسررتن باگازوباند بعدم کردن یکارا هی اره–
 . زنمینم

تاق رفت خورد داروهاشررو میخورد کردم غذاهاروآوردگرم  دیخواب منوآراد توا
 .میانداخت تشک ها بچه شیپ تواتاق میرفت منوسوگلم ششیپ آرادرفت

 

 هنیبب رادیه نسررترن موندونذاشررت آرتاسرررحرفش روزگذشررت ازاون یماه کی
 بره انریکردازایم کاراشو داشت آرتام رنیبگ یزودترعروس قصدداشت ساسان

 مشیازتصررم میبود ناراحت همه نهییروب نسررترن گهیراددیه خوادینم گفتیم
 . سوگل مخصوصا  
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 . دره آرتادم دمید برگشتم یبودوقت نیآتر امروزواکسن

  ؟یشد االف یلیخ یاومد یک سالم-

 . دارم توکارت میبر نشدم االف نه شهیم یا قهیدق ده هی–

 که یکرد نگرانم شدهیچ-

 خوامیم یکن یخواستگار یکیاز یکن یخواهر واسم خوامیم بهت گمیم نیبش–
 کنم امتحان شانسمو رفتن قبل

 رمیبگوباسرم یواقعاک-

سیم ستین بهیغر– شش که یبگ بهش یچطور دونمینم فقط شیشنا  نزنه دادا
 هنوزمجرده وخواهرمن یدار بچه بکش خجالت بگه توگوشم

  هیک نمییبگوب کرده غلط داداشش-

 خوامیم حاال یابج گفتم بهش یازبچگ بگم تونمینم خودم نیهم واسه سوگل–
سم که بگم شقش محبوبه مامان فوت قبل س گهیزدیچ هی بهش ح  اما مبود عا

 . شد یقاط طیشرا بگم نشدکه

  ؟یکنیباورم ستین برادرانه تو به حسش که گفته بهم اونم بگم اگه-

  گفته؟ خودش واقعا–

 افتادوگفت هیگر یچاقوخورد که شب همون آره-

سر هی که یبامرد تونهیم رودارم رادیه من کنه قبول داره احتمال یعنی–  سالهدو پ
  کنه؟ یزندگ داره

  هست؟ یک واسه طتیبل زنمیم حرف باهاش من-

 12ساعت شنبه سه–

 میدار وقت هنوز پس س شنبه االن-
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تاق باش نجاتوامیا ادیب گمیم رمیگیم تماس عصرررباهاش  حرفام یوقت بروتوا
 . بزن حرف اباهاشیب خودت شد تموم

 تونمینم من آخه–

شم یلیخ یچرانتون-  کردیم مرا رو همه بازبونش همونکه ییتوآرتا یتونیم خوب
  شده؟ ادتی

 نداشتم پسردوساله هی موقع اون–

  نباش نگران خوادیم رادمیتوروبخواده سوگل یساخت والیه رادیه از چرا-

 گمیمن االنم نگفتم سال همه نیا الیخیب اصال ؟یچ کنه مخالفت ساسان اگه–
 الیخیب شدم مونیپش

 اصال نداره یربط ساسان به بشم الیخیعمراب رمینخ-

 داد جواب بعدازچهاربوق روگرفتم سوگل وشماره موبرداشتمیگوش

  ساسالمیآتر جانم-

  خبرا؟ چه یخوب خانوم سالم–

 جا ازهمه خبرم یب ستین یخبر یتوخوب قربونت-

صرم– سن روبردم نیآتر نجاتنهامیا ییایع  کمک هازبین کنهیم یقرار یب زدم واک
 کردنش آروم واسه دارم

  امیحتمام شده تنگ وروجکت اون واسه دلم یلیخ اتفاقا آره-

 ... فعال منتظرم پس–

  ؟؟یبگ بهش یخوایم واقعا یعنی-آرتا
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  کرد قبول دیشا میکن امتحان بذارشانستو خودت بقول نه چراکه–

 میناهارندار بهداشررت رفتم ازصررب  ریبروناهاربگ الیپاشرروبجافکروخ حاالم
 . ادینم تاشب کارداره شرکت آرادم

 گهید رمیم من کنه تیاذ ترسمیم باباس شیرادپیه-آرتا

نگ– گه میزنیم ز  مخودت گهید بمون بفرسررتش باآژانس گمیکردمیم تیاذ ا
 . یبزن حرف دباسوگلیبا

 تونمینم اصال یخوایم ازم یکارسخت چه-

 اول حانهیر نیع رهیبگ میتاتصررم یدار واقعادوسررتش دبفهمهیبا اون یدبتونیبا–
 اومد کوتاه عاشقشه چقد کرد ثابت بهش ساسان کردبعدکه مخالفت

 

 ازدسررتشررون خوامینم برگردن کالازمن خواهروبرادر نیا که نکن یکار فقط-
 . بدم

 بدوناهار–

  چشم-

سها شتیم هیگر یه بچم کردم روعوض نیآتر یلبا سکن ی قطره کرددرددا  یم
 . اومد آرتاباغذا که دادم روبهش بودن داده که

 نیعبود گرفته خندم تواتاق رفت بدو دآرتابدویرسرر سرروگل که میغذاروخورد
 . بچهابود

  کرد روبلل نیواردشدآتر که سوگل

 س؟یآتر یچطور سالم-
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 هیوگر زنهیم بندنق هی داره ازبهداشررت شرره آروم کمی وروجک نیا اگه خوبم–
 .دبخوابهیبا کم کم گهید دادم بهش قطره کنهیم

 ش خاله نفس دردداره بشم قربونش-

شت سوگل ازاومدن یساعت مین ستمیم یه گذ سرزبونم بگم خوا  بازومدیم تا
 . تونستمینم

 . گهید حرفتوبزن یخودتوکشت کساعتهیباز شدهیچ-

  حرف؟؟؟ کدوم کوفت–

 گردهیادبرمیم زبونت تادم یه کساعتهی همونکه-

  بگم؟ یچجور دونمینم آخه–

 شهیم کلمه بده تکون زبونتوهماهنگ دهنتوبازکن-

  ؟یکرد مسخره منو–

 گهیبگود زد حرف حاالاگه-

 کرده یخواستگار ازت یکی–

  هست؟ یک حاالطرف ادنیز ناکهیازا بگه خوادیم یچ گفتم اووه-

 المونهیازفام–

 خوامیروم ییموطال اون اره ته ییحتماپسردا ادینم خوشم زشته پسرعموته؟نه-

 بزنم حرف یوبذار یاریدرن یباز نقدمسخرهیا شهیم سوگل یوا–

 دییبفرما-

 

  بزنه حرف باهات نتونست خودش داره بچه هی–
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  آرتاس؟ منظورت منظورت-

 هیمنف جوابت اگه کنمیم خواهش نداشت زدن حرف یرادرویه بخاطر فقط آره–
 . شه دعواشون خوامینم بفهمه نذارساسان

 بره بلندشدکه روبازکردسوگل دراتاق آرتاکه

 سیآتر خداحافظ برم دیبا من من-

سوندجلو شور شم گهید من سوگل یآرتاخود  ستمودروب تواتاق رفتم بهتره نبا
 ومدیآرتام یصدا

 بزنم حرف باهات خوامیم نیبش-

 هیکاف گهید ساگفتیهاروآتر یدنیشن–

 برو بعدش کن حرفاموگوش کنمیم خواهش-

 خواسررتم بوداما شرررمانه یب یلیخ م رادوازدواجیباوجوده م شررنهادیپ دونمیم
 نفکرنک بگم دلموبهت حرف شررده که بارم هی خواسررتم کنم شررانسررموامتحان

لت اسررم به که ییروزا هات کردم خواهربل نارت دمی*ر*ق*ص* با  بودم ک
شتم صددا شم سرم باال یخدا ونیمد که ق صد روزا اون اگه با  کینزد بهت ازق

 ییور شیپ ندادم اجازه بهش وقت چیبوده توقلبم وفقط فقط عالقه نیا شرردم
 . کنه

 مونمیم منتظرجوابت باشه یک برگشتم ستین معلوم برم پروازدارم شنبه سه من

 یهدراشتبا سخت دمیم مثبت جواب بهت من که یکرد فکر یچ باخودت تو–
 من داشررته برت ودور هسررت من توقلب میا عالقه هی که گفته سررابهتیآتر اگه

 .... وقت چیه
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 حس بهم بزنه حرف باهات گفتم بهش من نکهیا از بعد امروز نیسرراهمیآتر-
نداز خودتویب یفکرا نیا پس توروگفت حت من که رونیب ب  اون یحرفاریتاث ت

جامیا االن بل من ن مان ازمرگ ازق به ما  همون حرفمو بگم خواسررتمیم محبو
 قهیشقخوردتو برف یباز برف وسط روزکه همون یباز برف توچال میرفت روزاکه

 ومن یافتاد برفا وسررط روزکه همون خودشرردمیازخودب من یشررد هوشیوب ت
لت ینجوریا چرا که دادزدم سیسرررآتر نهید نیع کردم زدوبل ندگ ها وو  یران

ستانیب نیتااول کردم ستم همون مار  بابام شبش شدیچ که ادتهیاما بگم روزخوا
 گشررتمبر یحال باچه که ادتهی سررتین محبوبه مامان گهید گفت زد زنگ ونیگر

فام به که ممنون قل یداد گوش حر مه دلم حدا  نکردم ظلم بهش که ارو
 من کردم امتحان بارشررانسررمو نیاخر واسرره که راحته وجدانم وحرفاشرروگفتم

بت جواب توفع اصررالازت که هیوتو بچم هیپدر من نداشررتم مث  دخترمجرد
 یبود واسررم که کهیکوچ یابج همون بودازامروز ازمن اشررتباه داره هزارتاآرزو

 حاالم شرررهیهم مثل دارم یوخوشرربخت تیموفق یآرزو واسرررت منم یمونیم
هاس پسرررم چون رفتمیم داشررتم من یبر خوادینم  داره اجیاحت بهم واالن تن

صابتوبهم که ببخش سرم ییخدا ونیمد گمیم بازم ختمیر اع شم باال  هی اگه با
 . بود دروغ حرفام کلمه

 اومدم که ازاتاق رفته شررونیکیکرد درمطمنم یوصرردا یا قهیچنددق سررکوت
 .نبود نجایا اصال انگار بود شده خشک خونه وسط سوگل رونیب

 

 . بود یعصب من چقدازدست االن دونمینم شدم کینزد بهش آروم
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  ؟؟یخووب سوگل سوگل-

  خوبم آره هان–

  ارمیب ییچا نیبش-

 خورمینم ممنون نه–

 رگشررتمب تیسررکویباب ختمیر ییچا آشررپزخونه سررمت ورفتم نکردم بحرفش
 مطمنم داشت زاین سکوت نیا به نشکستم توفکربودسکوتشو هنوزم ییرایتوپذ

 . کردیآرتافکرم یحرفا به داشت

 ردمک دارشرردبللشیب نیتوفکربودآتر قیعم هنوزم سرروگل که سرراعت میبعدازن
 اومد حرف به سوگل که ردادمیش وبهش

 

ندسرررالوتاروز نیا کل–  اون باآرتابود حق کردم رودوره توچال میرفت که یچ
 . بدم بهش یجواب چه دیبا دونمینم واقعا داشته عالقه بهم وقت یلیازخ

 کن رجوع قلبت به کنهیم دلتوآروم که یهرجواب-

  نه؟ کردم ناراحتش–

 .گهید یبود ناراحت توام باالخره فکرنکن شیناراحت به ستین مهم-

 

شب سع شمیپ تا شت نیآتر کردن درساکت یبودو شدهیشد تبش تازه میدا  بود د
 . زدیم غیشترجیوب

 . نشن نگرانت بروخونه یشد خسته جان سوگل-

 ییتنها دست خب–
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شن نفرم ستیب وروجک نیا- ستیآرادم کم کم زمیبروعز شهینم آروم با  ادد
 . کمکمه

 زمیرعزیبخ شب پس باشه–

 یریدبگیبا یسخت میتصم فکرکن یآرتاحساب یحرفا درباره سوگل-

 خداحافظ دونمیم–

 کردیم یقرار یب بوداماهنوزم کمترشررده هاش هیگر کمی نیآتر رفت که سرروگل
 . آراداومد

 . کردیم هیگر داشت هنوز در سمت رفتم بلل به نیآتر

  کنهیم هیچراگر شدهیچ سالم-آراد

 . کرده تب هم داره درد هم امروز زده واکسن بخیر شب سالم–

 دنز منوواکسن دوردونه کنمیم دعواشون بهداشت رمیم فردا بشم فداش یاله-
 . نمیبب بدش پروها

 ها کنهیم درد دستش فقط واشی–

شپزخونه رفتم کردمنم بلل نیآتر سه یزیچ هی آ  هک وروجک نیا بذارم شام وا
 . کنم یآشپز نذاشت تااالن

 شسررمت رفتم بچه نیا شررهینم آروم چرا بابا یا باالرفت لشیج یصرردا دوباره
 . وگرفتمش

 شد پاره گلوش زده غینقدجیا شه دآرومیشا بدم رشیش بده-

 دکتر مشیببر ییخوایم–
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 بتافرداشرر گهید واکسررنشرره عوارض یچ میبگ مشیببر سررتین یدکتر آخه-
 شهیم خوب

 بزنه غیدجیبا تافرداشب یعنی–

 بخوابه شه آروم کمی دمیم قطره بهش االن شهیترم آروم نه-

 آرادلباسررشرروعوض بخوابه که گذاشررتمش روپام شررودادم وقطره دادم رشیشرر
  کنارم کردنشست

  خبرا؟ ساچهیآتر یخوب خودت–

 گلسو یخواستگار اومد نجابودآرتامیا سوگل ازصب  خبراکه خوبم ممنون-

 یخواستگار یچ–

 شدیچ دینفهم آخرم کردن بحث باهم کمی اره-

 هصاف اشتهاش یلیهاخ داره بچه هی آرتا بده جواب باباعمراسوگل الیخیب–

 دونمینم گهید من-

 ورمشدد آرادحلقه یهودستای آشپزخونه ورفتم گذاشتمش دآرومیخواب نیآتر

 یکن رفتار تر یمیصررم باهام کمی شررهیم یبودخانوم شررده تنگ واسررت دلم–
  ؟؟یبخواب شمیپ ییایشباچرانم

 تواتاقش تنهاس نیآتر آخه-

 . هیبق مثل مون اربذارتواتاقیب اونم تخت خب–

 کنم غذامودرست بذار حاال-

 نوبگویا ؟؟یندار دوستم سیآتر منوبده جواب خوامیغذانم–

 نجانبودمیا االن که نداشتم اگه زده یحرف نیهمچ یک آخه-

 :دیدادباالوپرس طونیابروشوش هی
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 بدو کن م*ب*و*س* یدار اگه ؟یدار یعنی–

  کنمیم غذادرست دارم-

  *ب*و*س* اول–

  زدم ه*ب*و*س* هی لشیت شیوش صاف رولپ لباموگذاشتم

  شد دخوبییبفرما-

  بهتره یچیازه خب یول ستین قبول نه–

 اومد نیآتر نق نق یصدا

 دارشدیب یوا-

باشیج– با  *ب*و*س* دلش یکرد *ب*و*س*شررردمنو شیحسرررود گر
 .دارشدیمبخوادب

 

 بخوابونم نویا تامن کن رودرست بروشام الاقل-

  بلدم؟ مگه–

 . یخوادبکنینم یکارخاص ازهانسوزهیپ باشه هواست-

 نوم سررمت برگشررت بعدم مشررترکمون روبردتواتاق نیآتر آرادتخت بعدشررام
 :وگفت

  بردم نمیآتر تخت یاریب بهانه یتونینم گهید-

  ؟ییتنها یبرد بزرگشو تخت–

 . ارمیب روهم بزرگه که ییخوایم روبردم کهیکوچ قهواره نه-
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 هرشررب بودم دهیخواب آوردن کنار بود چراچندوقت دونمینم داشررتم اسررترس
 بودکنارش دهیکشرر دراز تخت آرادگوشررره شررردم اتاق وارد بودم نیآتر تواتاق
 . دتوبللشیمنوکش که دمیدرازکش

 . حاالبخواب یکرد کجاروتواونور نجاسیا جات-

 بودکنارتخت6ساعت انداخت ازخواب دارشدوجفتمونویب نیچندبارآتر تاصب 
سته نیآتر ش ساس برد خوابم ن شدم نیاززم کردم اح ستهیاماا جدا  ودمب نقدخ

 . دمیخواب راحت شدروم دهیکش که پتوگرم چشاموبازنکردم

 زدیم محکم یکی دارشدمیدرب وحشتناک یباصدا که بود چند ساعت دونمینم
صب  هیاکیخدا در به سر9:30کردم نگاه ساعتو سر  سرم انداختم شال عیبود

صب چهره درتادروبازکردم سمت رفتم سان یع  غیج ازاونور قرارگرفت جلوم سا
 . بلندشد نیآتر

 یروان وونهید دیترس بچم سرصب  خبرته چه-

  دارم اکارتیب کن بروساکتش م شرمنده واقعا دیببخش–

 شد تاآروم دادم رشیوش کردم بلل نیآتر

 

صب ستا دهیترس بودبچم کرده میواقعاع شت کوچولوشو یبودد  هیودوگرب کرده م
 رفتم میعصررب باچهره رو نفهم سرراسرران کنم ش خفه خواسررتیم دلم کردیم

 . سمتش

  شنومیبگوحاالم-

 نبود دبخدااصالهواسمیشد؟ببخش آروم–
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 میعصب یلیخ زدحاالکارتوبگوکهیم غیبودوج کرده دستاشومشت ازترس بچم-
 . ازدستت

 ذاشتمینم واالزندش نکردم داشیپ زده یزر روزچهیآرتاد نیا–

 . گهید کرده یکرده؟خواستگار جرم مگه کرده کاریچ-

 . زدیبعدزرم کردیم نگاه هی طشوینه؟شرا کشهینم خجالت کرده غلط–

 . نشد که شدیم یعصب دیبا سوگل یشد یحاالتوچراعصب-

 . سوگلم تره بزرگ من بعدشم شده شوکه سوگل–

 ینبک یکار یتونیتونم بخوادش سوگل اگه نوبدونیا تر بزرگ یاقا یوا-

  ها؟ زده یحرف نکنه نمیبب بخواد و آرتارو کرده غلط شکنمیپاشوم یها قلم–

 هک *گ*ن*ا*ه* سرراسرران دمیجوابتونم یبزن حرف منطق یب ینجوریا یتاوقت-
ست حانهیر یکرد *گ*ن*ا*ه*تو مگه گروبخوانیهمد اگه نکردن  خاله یروخوا

  باهات؟ کنه مخالف تونستینم

 . نبود دومش ازدواج حانهیر–

قدیم دومش ازدواج حاالفکرکن-  بازم مطمنم که یبود عاشررقش بودتواون
 درنظرگرفت روواسرررت رفته دخترخارج هزارتا خاله بعدشررم شیخواسررتیم

 خدا دهبن خاله یها خواسته تمام مقابل نقطه یکیرو یگذاشت قادستیاماتودق
  باهات؟ کرد مخالفت

  وسط رونکش حانهیر یه داره یربط چه–

 . واال چه من به دعواهاتوبکن بروباخودآرتا ندارم یباتوحرف اصالمن-

 بده جواب سوگل یدبذاریتونبا–
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 وگلسرر یزندگ به من مثبت جواب نه کنهیم بحرفم یمنف توجواب نه سرروگل-
 . ندارم یکار

 شمیم واردعمل خودم پس باشه–

 به تیسالگ وازهشت سنته سال یس نره ادتی فقط بکن خوادیم دلت یهرکار-
 . نشکن تونویبرادر حرمت داداش یگفت آرتا

 که یکس به بسپارم خواهرمو یدار توقع اماتوچطور نوبگمیا خواستمیسانمیآتر–
 . کنه رحم خواستینم خودشم یخواهرتن به

 به لب یحت دوسرراله بودواالن آرتامسررت اونشررب نگو لطفاچرت سرراسرران-
 اخه یکنیم یقاط باهم زویچ چراهمه نرفته یمهمون هی نزده مشروب

 

گه اون– بانسررترن یمردزندگ ا ندیم بود  بهش خواهرموبسررپرم تونمینم من مو
 مهیگبچ دوران دوست چون ستیقرارن آرتا قشنگ گذشته بااون نخواه نوازمنیا

 . امیب کنار هیقض نیباا تونمینم من کنم فراموش زویچ همه

 ی*گ*ن*ا*ه* چه بدبخت من آرتا به بگوبعدشررم سرروگل ناروبهیبروا خب-
 غرغر سرمن یاومد اخه کردم

 خداحافظ میعصب یلیخ نجایا داومدمیببخش رفتم من باشه–

 مباباشررون ارث بابا یا بدبخت سرررمن وفتهیم مونهیازهرجام یهرک ها وونهید)
 ( خوانیم فرداازمن

 دباآرتابو رفته یالک بودسرراسررانم نزده یحرف چیه هنوز آرتابودسرروگل روزرفتن
سم دعواکه صاب یخواهرمنواورد چراا صا بود خورد مون همه اع صو  آرتا مخ

 . بود نگرفته یجواب چیه که
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  جزسوگل میبود فرودگاه مون همه

 خوشررحال رادمیه نداده جواب بودخواهرش خوشررحال بود اومده سرراسررانم
 . سوارشه یماواقعیهواپ خوادبرهیبودم

 بدتر زیچ همه رادازنسررترنیه بادورکردن آرتااشررتباهه رفتن گفتیم باباهنوزم
 . نبود کن بحرف اماآرتاگوش شهیم

 شدن رفتن ی شدآماده اعالم که پروازش شماره

 

 فکرکنم بودشن به تونستمیشدنمیم آرتاتنگ واسه بوددلم گلوموگرفته یبد بلض
 صورتم روونه اشکام میکرد رو ی*ب*و*س*رو نیدادوآخر لیتحو چمدونشو

 . بود

 نفر کی هک کردمیم نگاه رفتنشو شهیش شدپشت دورترکه ازمون دمیدیآرتاروتارم
 . سوگل دمید تابرگشتم شهیش زدبهیم یه کنارم خودشورسوند هراسون

  سوگل؟؟؟ یکنیم کاریچ نجایا تو-

  توروخدانذاربره یانگار دمیررسید بره نذارم که اومدم–

شوگرفتم ست شتم پرواز اطالعات سمت دمیدو د  عیرس بزنه یحرف خانومه نذا
 برگرد اومده سوگل آرتابرگرد گفتم کروفنیم پشت

 

 کردنیم نگامون داشررتن همه کردم یخواه معذرت کنه تااومددعوام خانومه
 میرگشتب دمیکش سوگل دست نییپا سرموانداختم خجالت از بود عیضا یلیخ

مت جب که هیبق سرر گامون باتع  یخبر میمنتظرشرررد یلیخ کردنیم ن
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 کرد اعالم اطالعات که زدینم حرف بود سررتادهیوا یعصررب ازآرتانشرردسرراسرران
 . روترکرد امام فرودگاه االن نیفوردهم فرانک مقصد به136شماره پرواز

  نداد دومحلیاشنی دیآرتاصدارونشن یعنی مون همه میپنچرشد

 امیب نذاشرررت دسررراسرررانیکشرر طول کردم بودتابازش قفل دراتاق-سرروگل
 . گردهیبرنم گهید یعنی سیآتر دمیرسیواالزودترم

 گردهبر که گمیم یمنتظرشرر که گمیم زنهیم زنگ اونجابهمون برسرره باش آروم-
 . نباش نگران

 مدونباچ آرتام رونیب هیدویم داره دمید رادرویه که میکرد روترک فرودگاه سالن
 . دنبالش

سوگل خندون چهره شاد  رفت سوگل وفقط میستادیوا همه بود یدنید واقعا و
 آرتا سمت

 

 بود یعصب ساسان

  ؟یشد یعصب خورد سنگ به رتیت هیچ-

 نیحاالبب برسن دوتابهم نیا ذارمینم من سیآتر نزن حرف–

 شو لطفاساکت پس کنم یاحترام یب بهت خوامینم ساسان-

  خدا دهبن داشت کردحقیم نگامون باتعجب بابا کنارمون اومدن وآرتاکه سوگل

 خبرم یب من فقط یانگار خبره نجاچهیا-بابا

 دباباجونیشیخبردارم االن–

سارت من-آرتا سوگل کردم ج ستگار واز شب که کردم یخوا  مگرفت جوابمو ام
 . بشنوم یمنف جواب دمیترس چون نگفتم بابابهتون شرمنده
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  نباش نگران میزنیمابزرگترام حرفارو هیبق باباجان مبارکه-بابا

سان سونم یهمگ عرض دبهیوبا نجامیا منم فکرکنم-سا  یرو دازیبا سوگل بر
شه من جنازه شه زن رد ستمه آرتاب  باخواهرمن بچه هیبا نداره یلزوم برادرمه دو

 . کنه ازدواج

  ساسان نکن لطفادخالت رمیگیم میتصم میزندگ یبرا خودم من-سوگل

  حانهیر میبر یندار ساسان اسم به یبرادر گهید پس باشه-ساسان

سان شت همه رفت که سا ش سمت میبرگ سان سمت هاآرادرفت نیما  که سا
 شد بابامانع

 بعد بذارواسه زد حرف باهاش شهینم نرواالن دنبالش-

 

 باهات دارم ماحرف نیماش تو نیبش جان سوگل-

  بدشانسم نقدیا چرامن گهیم رهیم ساسان االن خبرنداره مامان–

 حاال میبر نیبش میزنیم حرف جان سوگل-

 داخل میرفت آرادوباهم به روسپردم نیآتر میشد ادهیپ باهم سوگل خونه میدیرس
 بلق بگم خاله به خودم گرفتم میتصررم نبود ازسرراسرران یخبر بود تنها خاله

  ساسان یازدعواها

 درسررتش باش آروم یعنی که زدم لبخند بهش امامن داشررت اسررترس سرروگل
 . کنمیم

  خوبه؟ دخترگلت خاله یخوب جان سیخبراآتر چه-خاله

 ییتنها شهیم اگه فقط بزنم حرف باهاتون اومدم میخوب خاله ممنون–
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  میشد آشپزخونه وارد باحاله توآشپزخونه ایب زمیعز باشه-

 یکرد نگرانم شدهیچ جان خاله نیبش-

 انگار کرده یخواسررتگار نفرازسرروگل هی اومده شیپ یانیجر هی خاله یچیه–
  داره مخالفت اماساسان داره عالقه طرف وبه ستین لمیم یب سوگلم

 هیلپسرعاق ساسان خاله دونهیزمیچ هی حتما مخالفه ساسان که هیک طرف مگه-
  زنهینم یالک حرف

 فقط منطقش خورهینم بدردخواهرم داره بچه که مرد هی گهیم سرراسررانم آرتاس–
  نهیهم

  یگیم راست یواقعادار نرفت مگه آرتا؟-

 ارهد دوسررتش که گفت سرروگل به من آرتاتوخونه شیچندروزپ خاله نرفت نه–
گل ماهم یجواب سررو  خودشررو تاامشرررب هیمنف جوابش میفکرکرد نداد

 . نرفت که گفت یچ آرتا به دونمینم رسوندفرودگاه

سانه حق- سا  رکردهفک زشیچ همه به یعنی کرده قبول سوگل یوقت یول خاله با
گل خودم من نداره یومشرررکل رادیوجوده به یحت  زنمیم حرف باسرررو

 موافقم ساسان با منم نشم مطمن مشیتصم لیودل مشیتاازتصم

 

  ادیب کن روصداش بروسوگل خاله زنمیم حرف باهاش امشب

  خداخافظ دبهترهیبزن حرف ییتنها گهید رمیم من پس خاله باشه–

 شد آرادشروع یها سوال رونیب اومدم که خاله ازخونه



wWw.Roman4u.iR  392 

 

 ش هعالق آرتااگه فهممینم منکه رادیه باوجود یعنی باآرتاموافقه واقعاسرروگل-
شته مال سترن چرا هاس گذ  صالا انداخته راه یلجباز فقط نکنه کرد ازدواج بان

  فهممینم من ازکجااومد ییهوی عالقه نیوا میتصم نیا

 نیآتر روزواکسررن ندارم خبر یچیازه خودت نیع قایدق منم زمیعز آرادجان–
  نداره یماربط به دوننیم خودشون دمیفهم

  آخه سواله یجا واسم-

 ستین جرم که داشتن دوست یسوال چه–

 خاله میتصم آرتانگران گذشت میتوفکربود یجور هی همه که پراتفاق شب اون
 قطف وسررط نیا بودمنم مخالف سرراسرران باورنداشررت بودآراد متعجب بودبابام

 بودامامن نگران آرتا میبود باباجمع خونه مون همه کنم آروم رو همه خواستمیم
 ومشکل شون ادتوجبههیم خاله کنه روقانع خاله بتونه سوگل اگه که گفتم بهش
 شهیم حل

 تلفن سمت رفتم من کردنیم نگاه بهم خوردهمه زنگ تلفن

 

  بله-

 دیچیپ توگوشم خاله یصدا

 ریبخ صب  یخوب جون خاله سالم–

  خبر؟ دچهیشماخوب ممنون خوبم-
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 قانع بایتقر زدم حرف باسوگل شبید من تابگم کن تحمل لحظه هی فضول یا–
 شماآماده بامن ساسانم ندارم یحرف من شدم مطمن سوگل میتصمم از و شدم

 دییایدبیخواست دهروقتیش

 مییایم ماامشب خاله یجد یوا-

 میمنتظرتون فرداشب بپزم رو دختربذارساسان خبرته چه–

 شهینم پخته ییدما چیباه ساسان اون-

 پزمشیم آشپزم من اگه–

  خورونه؟؟ ساسان فرداشب شام یعنی-

 لهیف کارحضرت ساسان کردن یراض کاردارم یلیخ بروکه تودختر ازدست–

شحال گفتم هیبق روبه خاله یحرفا یوقت  یانگار کرد سکوت شدبابام آرتاخو
 . آرتابود نفع به زیچ همه

 شروسفار گل نیبهتر دمیفردارود تدارک تاشب شدیم درست داشت زیچ همه
  خونه میرفت بودکه آخرشب کردم روانتخاب نیبهتر آرتام یازلباسا دادم

شتمش دهیخواب آتربن سامو و روتختش بودگذا  دراز تخت یرو کردم عوض لبا
  دتوبللشیکش حرکت هیمنوبا آراداومدکنارم که دمیکش

  درحقت کردم بد یلیخ واقعا من نه؟ مگه سیآتر یدیمنوبخش-

  بخواب ادینم ادمی یزیچ من–

  گهید یخانوم نقدکهیا-

  شد خراب شیزندگ نسترن چون ؟؟یآرتاناراحت آرادازازدواج–

 ثابت بهم امااالن دونسررتمیم آرتارو نسررترن یزندگ شرردن اوالمقصرررخراب-
سترن صرهمه خودش اتفاقاته همه عامل خودش شدن  رفت زبودخودشیچ مق
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 وبندازهر صدابچهیب که ییبجا بعدم وباردارشد کرد روقبول لهیص باآرتاخودش
 خودش بازم یول موند کردوباهاش یمردونگ آرتام بفهمن همه سروصداکردکه

 . کرد انتخاب رو طالق که کرد اشتباه

 . مقصربودن هردوشون بنظرمن یول یکنیفکرم ینجوریا که خوبه–

 و*م*ا*ه*ب*ل ش*ا*ه*ب*ل با بعدم الیخیب رو هیبق میبرس خودمون به گهید-
 ......... کردم شیهمراه کردمنم قفل

  رسوندم تلفن خودموبه جیگ دارشدمیب تلفن زنگ یباصدا صب 

 بله-

 یخوب سوگلم سالم–

 زمیعز جانم سالم-

 شه کم ترسماس کمیایب نگرانم یلیخ نجایا ییایب شهیم کردم دارتیب دیببخش–

  زده؟ یحرف ساسان شدهیچ مگه-

 زنهینم حرف بامنم گهینم یچیه گهید اما ستین کردموافق ساکتش مامان نه–

شهیب نیآتر- شوهرخوب چه نیبب میایم دار  شمدادا توروبه ازاالن یدار یخواهر
 دمیم  یترج

  گهید یدار یفدا–

 هشب عیبودسررر دارشررردهیب نیآتر رونیب واومدم گرفتم عیسررر دوش هی رفتم
 رمیم وگفتم زدم زنگ آرادم به حاضرررشرردم خودمم کردم وحاضرررش ردادمیشرر

 سوگل شیپ
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 بود مشخص ش ازچهره استرس سوگل خاله خونه دمیرس

 گهید نکن تابلو ادیخواستگارم واست داره باره نیاول فهمنیم دخترهمه چته-

  قطف ترسمیم ازرفتارساسان ستین بارم نیاول اصالنم مسخره نمیبروبب–

 بزنه یحرف نداره جرات نترس-

 کساعتیماا ادیکالن دکهیترسیم سوگل ومدین ساسانم بودم سوگل شیپ تاشب
 . بندکرد نیآتر به سرشو نزد حرف باسوگل باباوآرتااومد اومدن قبل

 ناراحته یلیخ نزده حرف بامنم ازصب -حانهیر

 تدهیازآ ترسهیم نباش نگران شهیم خب–

 بود مشخص ش ازچهره استرس سوگل خاله خونه دمیرس

 گهید نکن تابلو از اومد خواستم واست داره باره نیاول فهمنیم دخترهمه چته-

  قطف ترسمیم ازرفتارساسان ستین بارم نیاول اصالنم مسخره نمیبروبب–

 بزنه یحرف نداره جرات نترس-

 کساعتیماا ادیکالن دکهیترسیم سوگل ومدین ساسانم بودم سوگل شیپ تاشب
 . بندکرد نیآتر به سرشو نزد حرف باسوگل باباوآرتااومد اومدن قبل

 ناراحته یلیخ نزده حرف بامنم ازصب -حانهیر

 گهید برادره داره حق ندهیازآ ترسهیم نباش نگران شهیم خب–

شوگرفتم دیپر سوگل رنگ دوباره روزدن خونه زنگ ست  در متس میرفت باهم د
 بعد واردشد بابااول

 

 رستد هم نیع بودوموهاشونم دهیرادپوشیباه یوقشنگ شلوارست کت آرتاکه
 . رادیه دست ینیریش وجعبه آرتابود دست گل دسته بود شده
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سان ست رودادهمه بابا سوال جواب فقط سا ش  دهاوم وجود به یبد سکوت مین
 . بود

 روشکست باباسکوت

سیم گرویهمد سالهاس که خانواده دوتا ما خب-  میندار دیجد یوحرف میشنا
 . میبزن حرف مینیبش شهیهم مثل ماهم بزنن حرفاشونو باهم هابرن بچه پس

 . سرش پشت وآرتام بلندشد کردسوگل اعالم موافقتشو که خاله

 **آرتا**

 که یاتاق میکردیم یباز توش یبچگ از که یاتاق همون میشررد سرروگل وارداتاق
سان سا ستم اومدرولبم خنده میکردیم تیرواذ سایوآتر سوگل همش با ش  ون

 . روتخت نشست روم روبه سوگلم وترشیکامپ یصندل یرو

  ؟یبزن یحرف ییخواینم-

 شمابگو اول–

 دباالیپر ابروهام جفت

  شما شدم توفرودگاه شیپ شماازدوشب شدم یازک شما؟-

  نکن تیاذ کنمیم خواهش–

  بگم؟ من اول یراحت هرطورکه باشه-

 بعدش شم آروم کمی تامن هست بهترم اره–

شب همه- شت یلیدل اما ارمین رادرویه گفتن ام شو ازاول ندا ضور  رنگ کم ح
 قراره پسررر نیا شرره باورت که آوردمش بامنه وتاآخرعمرش رادپسرررمنهیه کنم
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 یبگ بهم گهید چندسال خوامینم یفکرکن تاخوب باشه تیزندگ مزاحم شهیهم
 . یکن یخوش کنارم ینتونست بخاطرپسرم

 ساله16دختر هی ندارم یمشکل چیه باوجودش من شیآورد یکرد یکار خوب–
 یوقت بگهرادبدیه به ازمن نسررترن که نگرانم فقط کنم بزرگش نتونم که سررتمین

 . واسم بشه دشمن هی شد بزرگ

 تابانسترن نهگذرویباتوم شتروقتشویب یعنی شه بزرگ قراره خودم ردستیرادزیه-
 . داره یبستگ خودت به گهید اون بدونه تورومامانش یحت که یکن یکار دیتوبا

  زآمادمیچ همه واسه من–

  یموند روحرف ساسان مخالفت باوجود یحت خوشحالم واقعا خووبه-

 نهکیم مخالفت منطق یب داره چون نداره یربط ساسان به من یشخص یزندگ–
بت من کنمینم بحرفش منم خا متیم میازبچگ چون کردم انت ناسرر  چون شرر

 یراحت به تونمینم شرررده بزرگ بامن تووجودم حس نیوا شررردم بزرگ کنارت
 . بگذرم ازکنارش

 مامان چرابعدازمرگ سرواله واسرت دونمیم بود متفاوت ازاول بهت منم حس-
به  اب بودم کرده لج باهمه میزندگ از دوره تواون بگم دیبا شررردم عوض محبو

 بودم دهشرر وونهیبودد نگرانم که سیسررفربودباآتر بودهمش کرده ولمون باباکه
 . شدم مرتکب یاشتباه یها وانتخاب

  فکرنکن گذشته به گهید–

 . میبساز روباهم ندهیآ قراره چون-

 **سایآتر**

 :باباگفت رونیب اومدن وآرتاازاتاق سوگل ساعت میبعدازن
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 رو ینیریش میبخور شد یچ-

 :گفت پراسترس یقرمزرصدا باصورت سوگلم

  بله-

 اب کردیم فکر کرد یم ذوق نمیآتر زدن دسررت میکرد شررروع باهم حانهیور من
س کرد تعارف همه روبه ینیریش سوگل میاون سان یدجلویر  یبرزخ نگاه سا

 . کرد روترک سالن ینیریش برداشتن بدون بعدم روترسوند همه ساسان

سه خاله ست ازمادخترا جو شدن عوض وا شامیم دنیتوچ خوا  میکن کمکش ز
 تولد هک آخرهفته شد بانظرهمه دکهیکش قرارعقدرووسط باباصحبت بعدازشام

 . بود زمان امام

 . ودب ترسونده منو سکوتش نیوهم انگاراصالنبود نگفت یچیه بازم ساسان

 . ارهد حرف گوشه هی برن خواست ازش آرتاروصداکرد ساسان که بودم توفکر

شون ربع هیبعداز اما شدم نگران شتریب من رفتن که دوتا اون  ندونشادوخ دوتا
شتن سالن برگ سان تو سشی*ب*و*س*رو سوگل یشونیپ اومد سا  یوآرز دوا

 . میزد دست صحنه نیا دنیباد همه کرد یخوشبخت

سان دمینفهم وقت چیه س که شدیچ رونیب واون گفتن یچ وآرتابهم سا  انمسا
 بیعج یاتفاقا منم یتوزندگ داره یبیعج یها یباز یلیخ یزندگ شررد یراضرر

شه خوش انشیپا کردمینم فکرشو وقت چیه که ییاتفاقا ادافتادیز  وشحالخ با
 امشررب محبوبه مامان یجا زننیلبخندم خووبه حالشررون زامیعز همه که بودم

 حاالهرکدوم نهیماچهارتاروبب یخوشرربخت بود آرزوش شررهیبودهم یواقعاخال
 رقم اوناروواسررمون سرررنوشرررت که ییها بهیغر میخوشرربخت بهیغر هیکنار
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 ییکردودوتا حلقه دسررتاشررودورکمرم آرادواونم روشررونه زدسرررموگذاشررتم
 ....... میخوشبخت کنارهم که میخداروشکرکرد
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