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 النا
 یباسمه تعال

 
سالالالمه من تو یه نانواده وروتمندبه دنیااومدم ردرم 21سالال م اسالال  من الناس 

جراح قلبه مادرم  مربی یوگا من تنهافرزندشون هست  وبعدازمن دیگه صاحب 
تاره سالالبچه نشالالدن به همین دلیا ازبچگی نیلی نازن نارن ی یا بقول دوسالالت  

قابا وصال  نیسالت من الوس وننرباراومدم اگه بخوام ازظاهرم براتون بگ  واقع
نیلی زیبام البته نه این که فکر کنیدازنودم تعری  میکنمانه اصالال  این زیزیه 
ست  سب، رو سط،اندام متنا که همه میگن نب حق  دارن! من دنتری باقدمتو

ست   شت وگیرا،لب وبینی نوش فرم ه شمایی در صه هرزی گندمی ،ز ن 
زیبایی تودنیاهس توصالالورم من ن صالاله شالالدهداهتمادبه سالالقفو!ی شالالایدهمین 
ظاهری که دارم باهث شالالده نیلی مورورباشالال تراسالالتو من دوسالالتای زیادی 

 ندارم تنهادوست  ستارس که ازبچگی رفت وآمد نانوادگی داشتی 
 

شیه برهکس من که آروم  و زیادباهمه کس  شیطون وررجنب وجو ستاره دنتر
نمیگیرمتتو فامیا اکثردنتراازمن نوشالالشالالون نمیادراسالالتو به  حسالالادم  گرم

میکنن زون رسالالری توفامیا نبوده که ازمن نواسالالتگاری نکرده باشالاله ولی من 
ازهیچ کدومشالالون نوشالال  نمیاداصالال هشالالن برای من مفهومی نداره نمیدون  
شایدم زون کسیودرحدنودم نمیبین  اینطورهت به هرحال زه من نوش  بیادزه 

دنونه ما همیشه این نواستگارای سمج رفت وآمدداشتن زون ردرم معتقده نیا
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ستی  سرایابرای دو شگاه  اکثر ر ستتتودان ستگاراب نبایددرنونه رو به روی نوا
یاازدواج جلو اومدن ولی نب برای من جذابیتی ندارن،برهکس دنترای دیگه 

 که همو ازسروکول این رسرای به قول نودشون تیکه باالمیرن
 

ص شوکت نان  یادش رفت با شی  ازنواب رریدم ای ندابازاین  دای آالرم گو
صالالدام بزنه دشالالوکت یه نان  مسالالنه که زندین سالالاله تونونه ماکارمیکنهیکو 
وقوسالالی به بدن  دادم وازتخت اومدم رایین همونموقد دراتاق  بازشالالدوشالالوکت 

 نان  اومددانا                                               
 النانان  بیدارشیددیرتون نشه     _وای

ید                                                                 یاورد گه تشالالری  م هت دی یه سالالالا ید  یذاشالالت دهنموکج کردم وگفت  م
 بخدارفت  نون بگیرم ص  شلوغ بودبعدتتتتتتتت                                             -

تامن میرم صالالورتمو بشالالورم نب بسالالاله نمیخوادبر تان تعری  کنی  ام داسالال
لباساموآماده کنت                               برگشت  تواتاق ومانتوسورمه ایمو روشیدم 

موهاموزتری کوتاه کردم ببین  هکس العما بچه ها راجد به فیس جدیدم زیه!  
مین رژصالالورتیم  زدم یه نورده ه  کرم میزن  نب دیگه آمادم همیشالالاله تاه

 حدآرایو میکن ت                                             
رسیدم دانشگاه ازدورستاره رودیدم که داره شکلک برام درمیاره ای ندااین کی 
میخوادبزرگ شه                            _س اااااااام النانانوم به به باز نقشه کشیدی 

_س م توبازشروع کردی                             دل رسرای یونی رو آب کنی؟!!         
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تالالوکالاله نالالودم بالالهالالتالالر مالالیالالدونالالی زالاله نالال الالری راجالالد بالالهشالالالالون دارمت                                                                             
              _بله بله ررنسس نانوم بیابری  که ترم جدیدازک س جانمونی                              

باواردشالالالدن توک س مثا همیشالالاله همه نگاه هابه من نیره شالالالدالبته دنترا  
زیرزشالالمی نگاه میکردن                                               آقای راداومدجلوسالال م 
شدوبازمیبنمتون  شروع  شحال  ترم جدید شما؟نیلی نو سعیدی حال  نان  

باییتونو صالالالد هاتون  زی مدل مو ندملیحی زدم  و راسالالتی  ندان کرده  لبخ ز
تشالالکرکردم همینطوری نیره به من بودکه سالالتاره زیرلب نندیدآنه انگاراصالال  

 متوجه اون نشده بود                                        
 یه دفعه به نودش اومدوگفت نان  اسکندری شمازطورین؟                          

 خوب                                                        ممنون_رس ماروه  باالنره دیدین؟!
 آقای رادیاهمون سهراب ن الت کشیدوگفت انتیاردارین                    

 بعدش  دیگه ساکت شدو نشست                                                  
ستاره نداحا  شیدم از شدن ک س یه نفس راحت ک ف ی کردم واومدم باتموم 

 نونه
 رسیدم نونه داشت  کفشامودر میاوردم که مامانموباالی سرم دیدم                       

 س م مامانی ممنون                         س م_س م دنترنوشکل  نسته نباشی
 مامان یه ک  این دست واون دست کردبعدگفت مهمون داری  هزیزم                 

 وقت ظهر؟کی هست حاال؟           این -
 _غریبه نیست هزیزم رسرنالته         

 _اوووف اومده زیکار؟؟؟؟                 
 _النااین زه طرزحرف زدنه نونه نالشه هروقت بخوادمیتونه بیاد                         
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 سری تکون دادم ورفت  توسالن             
ررتقال روست میکند،اومدم از فرصت استفاده  آروین سرش رایین بودوداشت 

کن  وجی  بزن  برم تواتاق  که یهومتوجه اومدن من شالالدبلندشالالدبایه شالالیفتگی 
 ناصی نگام کردبعدگفت س م النانان  مشتاق دیدارنوبی دنترناله؟                              

 _س م ممنون                                            
ین جون  ما مادس آرو غذاآ که  تاتو بشالالالور نابرودسالالال فت ال مدوگ مان او

امروزناهارمهمون ماس                                                                _نه ناله جون 
 من داشت  ک  ک  رفد زحمت میکردم                                           

 کردوگفت تو هیچ جانمیری همین که گفت        مامان یه نگاه معناداری به آروین 
 بعدنطاب به من گفت                                            

 _دنترم رس معطا زی هستی برو لباساتوهوض کن دیگه                          
باقیافه آویزون زشالالمی گفت  ورفت  تواتاق،وای نداحاالنمیشالالدمیذاشالالتی بره  

شکی   سارورم م سامودرآوردم بلوزسبزمو با  توآرامو یه ناهاری بخوری      لبا
روشالالیدم موهامو که زیرمقنعه به  ریخته بودمرتب کردم وروسالالری سالالبزم  

یز مامان مروشیدم رفت  رایین بوی نوب کل  رلو ضعفمو بیشترکرد نشست  سر
 گفت آروین جون بشقابتوبده برام بکش                                                             

 _نه ناله جون اول برای النابکو معلومه امروزنیلی نسته شده                                            
ضاید هس که دارم  شنگی تبااین حرفو ریو نودم گفت  یعنی اینقد ل  از گ

سته  ش                                                       بعدجواب دادم آره امروزنیلی ن می
             کننده بودک سامون فشرده بودت   
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 شروع کردی  به نوردن وای ه ب غذایی شده بود                                                     
 گفت وای بچه ها اگه گفتین زی کمه؟                                              مامان یه دفعه

 من وآروین نگاهی به  اندانتی   مامان گفت نب معلومه دیگه ساالدشیرازی                               
                     گفت  مامان حاال بیخیال دیگه شروع کردی                                          

ساالد   شماغذاتونوتموم کنین  شه؟! تا ساالدم می _نه هزیزم مگه کل  رلوبدون 
ند                                     که اززشالال  من دور نمو مان  کرد ما به  گاهی  یه ن حاضالالره آروین 

مامان رفت ومن وآروین سالالرمیزتنها شالالدی  نیلی معذب بودم اصالال  اشالالتهام 
گاه و سالالکوتو جو روبرام  سالالنگین ترکرده بود                                               کورشالالالده بود ا با ن ون  

 وای رس زرامامان نمیادیه لح ه به ذهن  رسیدنکنه ساالدبهونه بوده!
آروین سالالرش رایین بودوداشالالالت با غذاش بازی میکردبرای اولین باربا دقت 

سر سلیو، موهای ساله کام  26نگاش کردم آروین یه ر شمای ه برازنده بودز
به  بورش، لبای نوش فرم صالالورتیو، هیکا فوق العادش توجه هردنتری رو
نودش جلب میکرداون ه وه برزیبایی ظاهریو یه رسالالرنوب ون یب بود 
سو  س  بعنوان یه مرددو س  امانمیدون  زرا هیچوقت نتون همه ی اینارومیدون

آروین تک سرفه ای کردوبعدگفت                            داشته باش                             
الناراسالالتو نمیدون  ازک اوز وری شالالروع کن  راسالالتو همیشالاله حرف زدن 
سخت بوده اماامروز میخوام دلوبه دریابزن  وحرف دلمو این بارنودم  باتوبرام 

ن  زی میخوای بگی بهت بزن                                                       گفت  میدو
 ولی من ه قه ای به شنیدنو ندارم                                             

شنوی  شت  وداره نف  میکنه ب سالهاس تو دل  نگهو دا _نه النابایدحرفایی که 
بازیای بچگیمون اینقدکه روتوتع الالالب  ازوقتی یادمه هاشالالقت بودم حتی تو
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شت  رو آرامدنواهرشیند سیت دا سا س  وح س  ا شت  البته اونموقد هانمیدون ا
این احساس زیه اماهرزی بزرگترشدم بیشترمطمعن شدم که این حس زیزی 
جزهشالالن نیس،تونمیدونی با دل من زیکارکردی دنتر، وقتی میشالالنوم برام 
نواسالالتگاراومده دل  میخوادبمیرم حتی ت الالورکردنت کناریکی دیگه دیوون  

                      میکنهتتتتتتت                      
تب حرف تورومیزنن   نامر له ای نا که  له  ندسالالالا _آروین بس کن االن ز

گه زی میخوای بشالالنوی؟  یدی دی مدی وجوابمو شالالن گاری ه  او نواسالالت
بخاطراین احساس مسخره ی تو ناله بامن سرسنگین شدهدوقتی اینارومیگفت  

ن شست روزمیتن صدام باالرفته بودی آروین ازسرمیزبلندشد اومد طرف من ن
یدیدم آروین زانوزده بوددآروین ه  درحدنودش موروربود  ندای من زی م
ش   شمام وگفت ز واقعااین رفتارازش بعیدبودی                                  زل زدتوز

کن                                     گوش  ندا تورو کن  گوش  من  به  فقط  نی نشالالالو  با من ه الالال یی  آهو
لندشالال  وبرم ولی بااین حرفو یه لح ه دل  براش سالالونت                                      اومدم ازسالالرمیزب

_النای من ازم نواهو میکن  این نوشالالبختی روزازمن درین نکن به من یه 
 شانس بده بذاربهت وابت کن  زقدهاشقت                                       

سرمیزبلندشدم ودادزدم توواحساست تونگاهو میشدهشن و التماسو دید، از
 برای من کوزکترین اهمیتی ندارین رس تمومو کن                                              

بااین حرف  انگارتازه به نودش اومدبلندشالالالدوکتشالالوبرداشالالالت یه نگاه به   
        کردتوزشماش اشک موج میزدهیچی نگفت ورفت                                   
 صدای مامانموشنیدم که میگفت ک ارسرم؟                                             
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سره ی احمن فکرکرده من  شیدم، حقو بودر ست  رومبا ویه نفس راحت ک ش ن
 ازاین دنترام که با این فیل  هندیارام بش  نه نیر من النام النااااا

 
 ازجارریدم                                      توافکارنودم غرق بودم که بافریاد مامان 

زه طرزحرف   یت کردم؟این  نه من طوری اینطوری ترب تت درد نک نادسالال _ال
بودن بود؟                                                                     _من حرف بدی نزدم 

 فقط واقعیتو بهو گفت                                                           
شن  سره بیچاره جلوم زانوزده بودک  مونده بودگریه _من همه زیزودیدم و یدم ر

 کنه اونوقت توبابی رحمی بهو میگی احساست برام اهمیتی نداره؟؟                                     
اینبارمن  دادزدم: تاشالالماباشالالیدبرای من نقشالاله نکشالالید فکرکردیدنفهمیدم همه 

وتنها گذاشالالتین؟؟آنه مادرمن ایناروازقبا برنامه ریخته بودین وازروی همدمار
یت  یه رس زرامنوتواین موقع به آروین ز یداحسالالالاس من  یدون ما نم گه شالال م

 گذاشتین؟                                      
 مامان  آهی کشیدانگارازکارش رشیمون شده بود                                                  

شین  اتفاق شه آب راکی رو گفت  نمیخوادناراحت با سه همی شدیه باروا ا نوب 
 ریخت  رودستو تادیگه به من فکرنکنه                                       

صورتو  شه تو سارادنال یبفهمه زطورروم می _وای بااین حالو نره نونه اگه 
نه  هو  ب نه  تا حن دوسالالال ل یه  با میشالالالد ن حاال  ترم  ن ن ؟د ک گاه  ن

دی؟اون یه مرده میدونی شالالکسالالتن بگی؟حتمابایدغرورشالالوجریحه دار میکر
 غروریه مردازکشتنو بدتره؟                                        
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_مگه من گفت  هاشالالق  شالاله؟ االن زن سالالاله مرتب داری  میگی  نه ولی این  
مام نودش به   با جسالالالارم ت که  آروین حرف توگوشالالو نمیره وامروزم 

            ابرازه قه میکنه                         
مه آرزوی همچین رسالالری رودارن   نااصالال نمیتون  درکت کن  دنترم ه _ال

اونوقت توتتتت                                                         _بله همه میتونن آرزوی 
یه                            یت آرزوی هررسالالر ها که نودش ن نایی  نه ال داشالالتن آروینوبکنن ولی 

ستت نده هزیزم                                                    _زی بگ   واالت می  بانودته اما امیدوارم این غرورم کارد
ب*و*سالاله ای روصالالورم مامان  کردم وگفت  نگران نباش، برای این که نخوام 
خت  تاروی ت ته بودم برای همین  تاق  نیلی نسالال حث کن  رفت  توا بازب

 ن شدونفهمیدم کی نواب  برددرازکشیدم زشمام سنگی
 

بودوای زقدنوابیده بودم بااین حال هنوزم کسا وبی 6وقتی بیدارشدم ساهت
حوصالالله بودم گوشالالیموبرداشالالت  ویه زرن تواینسالالتا زدم، ای ندااین دنتره 

 روباش بازرست گذاشته ه ب قیافه ضایعی  داره فکر میکنه نیلی نوشکله                                     
ستای ملت نندیدم وبعدش ازاتاق اومدم بیرون رفت  رایین  صه یه ک  به ر ن 

 بابام اومده بود                                       س م بابایی نسته نباشی                             
 _س م دنترنوش نواب نودم زطوری؟دانشگاه زطوربود؟           

 ه تکرای ونسته کننده                                       _نوب ،دانشگاه  مثه همیش
 _دیگه این ترمای آنروبایدنوب درس بخونیا هزیزم                                     

 _زشمم دتودل  گفت  آره جون همت!ی                                 
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شپزنونه اومد بیرون بعدگفت   ستی یادم رفت بگمامان بایه ظرف میوه ازآ   را
 وقتی نواب بودی ستاره زنگ زدگفت  هروقت بیدارشدی بهو زنگ میزنی                                          

 _باشه االن بهو زنگ میزن                
 _الووس م ستاره نوبی؟زنگ زده بودی؟؟؟                                               

 نوش نواب نبرداری زندساهت نوابیدی؟                                          _س م نان 
_نندیدم وگفت   نیلی وقته بیدارشالالالدم مامان االن به  گفت زنگ زده بودی                                         

   _نمیخواددروغ تحویل  بدی تازه بیست دقیقس آن ین شدی نانوم                  
 _وای ستاره توزه آدم بیکاری هستی رس منوزک میکنی؟!                                     
 _آره مامانت گفته حواس  بهت باشه                                                

کارم  حاالزی گذری   به من؟؟؟؟ ب نداجون نگو توووو؟؟حواسالالالت  _وای 
 _نواست  بگ  اگه افتخارمیدین بری  دوردور؟                                                      داشتی؟                        

 _ایول من  حوصل  سررفته بودتا نی  ساهت دیگه میام دنبالت                                           
 _باش میبینمت فع 

 
صمی  قل ستاره روقراره ببین  از شحال بودم که  شه نو شت  و همی سو دا ب  دو

شکیم   سری حریرم شیدم رو شکیمورو شت  مانتوزر باهاش به  نوش میگذ
 اندانت  سرم،صدای دراتاق اومدگفت  بفرمایید                                    

شوکت نان  باظرف میوه اومد دانا گفت  ممنون  ببرش من دارم باستاره میرم 
به آقاحیدرم بگین ماشالالینو آماده کنه رنج مین بیرون،لطفابه مامان  نبربدین و

 دیگه میام                                                     زشمی گفت ورفت                                          
 یه آرایو ملیح کردم ورفت  رایین  ازبابااینانداحاف ی کردم                         
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ستاره اینا،ستاره سرشوکردتوماشین وس می کردوگفت نمیای رسیدی  درنونه  
 دانا یه زیزی میا کنید بعد بری ؟                    

 گفت  نودتولوس نکن سوارشوبری               
 ستاره نندید ونشست توماشین گفت   نب حاال ک ابری ؟                                                            

 ستاره گفت بزن بری  راتوق نودمون                                              
 آدرسوبه آقاحیدردادم توماشین                                 

 اینقدباستاره نندیدم که نفهمیدم کی رسیدی                                                             
 دوساهت دیگه بیاد دنبال                                                   به آقاحیدرگفت  

واردکافی شالالاری شالالدی  که راتوق من وسالالتاره ازدوران دبیرسالالتان بود واقعاجای 
سیب ،گفت  واقعانیلی  ستاره ه  رای  سفارش دادم و دن ی بود،من قهوه ترن 

ه شده بودتودانشگاه کنوب شدامروز اومدی  بیرون دل  برادلقک بازیام تنگ 
ستاره گفت  شدحرف بزنی                                            سابی وقت ن ست ح در

 حاالدیگه ماشدی  دلقک؟ بعدم صورتشوبرگردوند یعنی قهرکردم    
 _شونی کردم هزیزم قیافه نگیر                                 

 ستاره گفت نب دیگه زه نبرا هزیزم؟گزارش بده ببین ؟             
 _نبرناص این که امروزرفت  نونه آروینودیدم وحسابی شستمو        
 _آروین رسرنالت؟؟؟                                  

 _آره مگه زندتاآروین داری ؟                           
نب تعری  کن ببین  زی شالالال نب  مه زیزوبراش تعری  کردمت _ دهتمن  ه

 ستاره ماتو برده بود همو میگفت بیچاره آروین!نان تو سرم النا!                      
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 _من آرزوم بودیکی اینطوری دوس  داشت باورکن زش  بسته زنو میشدم                            
 _نب حاال بیخیال این دیوونه شوبگذری         

شت یادم میرفت ستاره یه  شن گفت واای دا صا کرده با دفعه انگاربهو برق و
 برام بگ  امروزبعدازرفتنت ازیونی زی شد؟                            

 _زی شدمگه؟                                            
قهقهه ای زدوگفت بایدبودی ومیدیدی!داشت  میومدم بیرون هندزفری توگوش  

م نودم به سرمیبردم که یهونوردم به یه رسره،دقیقامثه تواین فیلما بودوتوهپرو
جزوه های هردومون نقو زمین شدونشستی  به جزوه جمد کردن ولی نمیدون  

 زراهاشن ه  نشدی ؟آقاقبول نیس مگه نباید هاشن میشدی ؟                                                     
سه رفت  وگفت   سره کی بود؟ازبچه ازننده ری واقعا دیوونه   ای دنتر!حاالاین ر

های حسالالابداری بود؟                                       _نه فکرنکن  آنه اولین باربود 
 میدیدمو                          

 _که این طوررس ه ب سوژه ای روازدست دادم!                                               
 یه نورده دیگه نشستی  وبعدآقا حیدراومددنبالمون وبرگشتی  نونه

 
 یه هفته بعد                                                                        

ست   شبادر شدم  شدم نمیدون  زرااین روزااین وری  صبح زودازنواب بیدار
صبح هایی که ک س د شاطنمیتون  بخواب  ولی بااین وجود  شوق ون  ارم بایه 

ناصالالی بیدارمیشالال ،شالالوکت نان  تو آشالالپزنونه داشالالالت نیمرودرسالالالت 
س م  شدین   _ سحرنیز صبح بخیر النانان  این روزا میکردبادیدن من گفت 

ش  االن میارم                             صبحانه منوزودتر بیارین اتاق                                    _ز شه  می
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تاق وموهامو سالالشالالوآر کردم  بعدازصالالبحانه کمدلباسالالامو بازکردم برگشالالت  توا
خت شالالالده  باس برام سالال خاب ل هاموزیر ورو کردم انیرانیلی انت مانتو و
بودتمانتوبلندمشکیمو که نیلی اندامی بودبرداشت      رژ نارن ی که نیلی به  
باربودکه رژم رررنگ بود    ریو نودم میگفت  تنوع زیز  میومده  زدم  اولین 

یه ک  زودتررسالالیدم دانشالالگاه سالالتاره ه  زنددقیقه                            وبیه      ن
بعدازمن رسالالید           مدام بین بچه هادنبال بهراد میگشالالت  هنوزنیومده بود     

اسالالتاداومدوک س شالالروع شالالدولی نبری ازبهرادنبود                         نمیدون  
شت   صی دا س  نودمودرن کن  من زرایه نگرانی نا مگه بهرادکی بود؟نمیتون

سید،با  ست دقیقه بعدبهرادر ش                      بی آدمی نبودم که نگران یه غریبه 
اومدنو نفس راحتی کشالالیدمت بهراد  ازاسالالتادهذرنواهی کردواجازه نشالالسالالتن 
گرفتتاسالالتادمعین آدم سالالختگیرومقرراتی بودیادمه یه بار سالالتاره فقط رنج مین 

یدولی استادطوری باهاش رفتارکردکه هنوزم ستاره کینشوبه دل داره ریو دیررس
مال  ما درک که امروزازک س محرومی ا بک نکن  نودم گفت  بهرادنودتوسالال
ستاره زیرلب گفت حاالاگه  ستن دادت ش سری تکان داد و اجازه ن ستاد تع ب ا

یدون  زرا یارومیتونه بمونه    نم که آبرومو برده بودولی این  که  ازاینمن بودم 
سالالتاره بهرادو یارونطاب کردنوشالال  نیومد      من واقعااحترام ناصالالی براش 
بابهراد احوالپرسالالی میکردمتک س تموم  ها بودم وتورسالالرای یونی فقط  قا
شدوک س بعدیمون دوساهت دیگه بودتستاره ریشنهادداداین دوساهتو      بری  

ومدم سالالینما فیل  کمدی سالالینمامن  قبول کردمت           بعدازمدتهابودکه می
بودوهمه تمام مدم داشالالتن میخندیدن امانمیدون  زرا من نندم نمیگرفت  
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همو نگاه  به سالالالاهت بودکه زودتربرگردی  یونی          _وای الی کمتر این 
ساهت الم بو نگاه کن هرکی ندونه فکرمیکنه بابی افت قرارداری!     _دیوونه 

_وای که زقدرم تومشالالتاق فراگیری              میخوام یه وقت دیرنرسالالی  یونی    
هل  هستی                         لبمو کج کردم وگفت  فیلمتو نگاه کن           برگشتی  

دانشالالگاه نزدیک دربودی  که سالالتاره گفت نه بابااا   رس آقای کیانی ه  آرره !      
تره حرف میزد             یه دفعه راهام سالالسالالت شالالدجلومون بهرادبود که داشالالت با یه دن

نمیدون  ز  شده بودداشت  از حال میرفت  که بهرادمارودیدوبرگشت سمتمون 
گاه با تنفرنگاش کردم سالالتاره  وگفت نان  سالالعیدی حالتون نوبه؟        نانودآ
به سالالتاره گفت فکرکن   دادزد الی نوبی؟  آروم جواب دادم آره     اون دنتره 

قبا ازاین که ستاره جوابی بده گفت  نخیرنوب          حال دوستتون زیادمساهد نیس
بهرادگفت رس ندارو شالالکر،ببخشالالید من معرفی نکردم ایشالالون بهارنان  

سعیدیت        شون نان   ست سکندری و دو شون ه  نان  ا ستن     ای نواهرمن ه
یه دفعه انگاردنیاروبه  دادن با صدای بلندگفت  نیییییلی نوشبخت  بهار نان        

مه ازهکس العما من جانوردن  من  تازه به نودم اومدم ون الت کشالالیدم    ه
ی              ت ف ما ر جازتون  باا ن   نا هار ب نی و یا ک قای  نب  آ فت  گ تاره  سالالال

ستاره گفت النابه نداتویه  ازاوناجداشدی  من نوشحال وسرمست راه میرفت  
من  ستیزیزیت شده جدیدانیلی ه یب غریب شدی         نندیدم وگفت  نه 

 نیلی ه  نوب  باورکن!
 

شت  زون  سترس دا شه برای امتحاناا شده همی شروع  امتحانای ترم  زندروزیه 
حانت   یذاشالالت  براشالالالب امت بام  نمیکردم و همشالالوم تا گاه ک کا ترمون
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ک دنتردرسالالخونی نبودم وبه ن رم همین که راس میشالالدی کافی بود!   سالالتاره 
ن شاگرداول یونی بهرادبود ، باایهلی رغ  شیطنتاش نسبتا درسو نوب بودتاما

که تازه توییر رشته داده بودواومده بود حسابداری ازبقیه نیلی بهتربودو همیشه 
اسالالتادا تحسالالینو میکردندت  من  هرسالالوالی داشالالت  فقط ازاون میپرسالالیدم واین 
حسادم رسرارو برانگیخته بود امابرای من مه  نبود فقط دوست داشت  ساهت 

م توضالالیح بده صالالالداش آرامو ناصالالی داشالالالت که ها کنارش باشالال  وبرا
ندتر میزدت    ت الالمی  گرفت   ند وقتی صالالالدام میکرد قلب  ت قلبمومیلرزو
امتحانارواقعابخون   راسالالتو دوسالالت نداشالالت  اون فکرکنه من تنبل  وت شالالی 
نمیکن ت           تواین مدم بیشالالتربابهرادآشالالناشالالده بودم، کارم شالالده بودفقط 

ضولی کن کاوی راجد به اون!هرو ش  براف شنیدم گو شوازبچه ها می سم قت ا
شت  ضعیت مالی نیلی معمولی دا شد!اونطورکه من فهمیده بودم بهرادو تیزمی
ماشینو ررایدبود یادمه اولین بارکه توماشینو دیدمو نیلی تع ب کردم آنه 
شیدم،این  شت ت      امتحانارودادی  ویه نفس راحت ک سودا شین لوک توقد یه ما

سخ شگاه فقط روزانیلی به   شت تمام مدم توفکربهراد بودم ،تودان ت میگذ
ش   واقعاحال نودمونمیفهمیدم یعنی  صحبت  دنبال بهانه بودم که باهاش ه  
بابهرادم مثه بقیه رفتارکن   نمیخواسالال  بفهم !                       سالالعی میکردم 

شیا ول شب به نودم میگفت  فردادیگه برای اون  همون النای مورور می به  یهر
تاره ه   یادم میرفت،سالال بانودم  مام قول وقرارام  یدیدمو ت که م محض این 
متوجه شالالده بود هوض شالالدم واون النای همیشالالگی نیسالال  ولی نوشالالبختانه 

 نفهمیده بوداین حال نراب  ازک ا نشام میگیره!
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شدمتاوایا  ساس نودم به بهرادمطمعن می شتراز اح شت بی هرزی زمان میگذ

اقعیت فرارکن  ولی این احسالالاس اونقدرقوی بودکه سالالعی داشالالت  ازقبول این و
که حتی  نای موروری  یدی ال نا سالالع مانو کن تآره من ال گه نمیتونسالال  کت دی
نمیدونسالال  هشالالن زیه، بدجوری تو دام هشالالن بهراداسالالیرشالالده بودم وقتی 
نودموتوآینه نگاه میکردم انگاریه غریبه رومیدیدم                              غروب 

زاون جمعه های دلگیری که حتی حوصالالله نودم  نداشالالت ، این جمعه بودا
روزاازاشتهاافتاده بودم ونیلی الغرشده بودم،ازروی تخت بلندشدم رفت  دوش 
گرفت  تایه ک  حال  جابیادتازحمام که اومدم بیرون نودموتوآینه نگاه کردم نه 

ی م هاشقاین دفعه دیگه نمیخواس  ازنودم فرارکن  آره من هاشن بهرادشده بود
که جرم نیست؟اص زرابایدناراحت باش ؟ من دیگه برای زندگی کردن  انگیزه 
وهدف داشت  اون  رسیدن به بهراد بودتحس میکردم تازه متولدشدم اما اگه این 
که تو آتیو هشالالن  باشالال   باشالالاله زی؟اگه فقط این من  یه طرفه  احسالالالاس 

دوره کردمت بهرادمیسالالوزم زی؟   لباسالالاموروشالالیدم ونشالالسالالت  کا این  مدتو 
به وضالالوح  یت ترازاونی بودکه بخوادازحدنودش فراتربره و بهرادباشالالخ الال
ابرازه قه کنه امااون  همیشالاله برای صالالحبت بامن مشالالتاق بوداینوتونگاهو 
میخوندم  شالالایدم من اشالالتباه برداشالالت کردم نمیدون  ولی اگه اون  حس منو 

ته زون زودتر بیفداشالالته باشالاله حتمابزودی یه حرکتی میکنه امیدوارم این اتفاق 
 نمیدون  دیگه تاکی میتون  این رازوتودل  نگه دارم وبه کسی زیزی نگ 
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سرک س نشسته بودی  ومن غرق درافکارم بودم یک هفته دیگه گذشته بودولی 
بهرادکارناصالالی که نشالالون ازه قو به من باشالاله نکرده بودالبته هرروزبرای 

شقدم بودومن  دل  به همین  سی بامن ری ساده نوش  بودت احوالپر گفتگوهای 
س  نبودفقط بقیه رودیدم که دارن  ص  حوا شدمن که ا مثا اینکه ک س تموم 
کیفشالالونوبرمیدارن وازه  نداحاف ی میکننتسالالتاره امروز مریض بودنیومده 
ته  فت نسالال مدجلووگ عه بهراد او یه دف که برم  ندمیشالالالدم  بود،من  داشالالت  بل

_نان  سالالعیدی اگه     نباشالالیدنان  سالالعیدی گفت  نیلی ممنون همچنین
امکانو هست میخواست  امروزبیرون ببینمتون  دست وراموگ  کردم باصدایی 
شدگفت  بله حتما    بهرادکارتی ازجیبو درآورد وگفت  که به زورازدهن  نارج 
ستایی که به  شماره منه باهام تماس بگیریدهماهنگ کنی  برای ه ر   باد این 

حالالافالال الالی کالالرد و رفالالتت                                               وضالالالوح مالالیالاللالالرزیالالد کالالارتالالوازش گالالرفالالتالال  نالالدا
دیگه توحال نودم نبودم ه  نوشحال بودم که باالنره روزی که منت رش بودم 
رسیده وقراره هشقمو نارج ازمحیط دانشگاه ببین  ه  ازدست نودم ه بانی 

یدسالالری با که جلوی بهراد نمیتون  هی ان واحسالالالاسالالمومخفی کن   ن د بودم 
ریشالالنهادبیرون رفتنشالالو بدون هیچ سالالوالی قبول میکردم حاالراجد به من زی 
فکرمیکنه     تمام راهوتانونه ریاده رفت  وفکر کردم باالنره به این نتی ه رسیدم 
وقتی بهو زنگ زدم یه ک  نودمو بگیرم وزیادمشالالتاق نشالالون ندمت وای که زه 

عی کردم به نودم مسلط هی انی داشت  تارسیدم نونه یه لیوان آب نوردم وس
باش         نوشحال بودم هنوزمامان نیومده نونه زون حتمامیفهمیدیه نبرایی 
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ست  حس وحالی که  ست وراموگ  کردم هیچوقت نمیتون ست که این وری د ه
 دارم روازش رنهان کن  و همیشه توصورت  همه زیزرو  میخوندت

 
به بهرادزنگ ز یدم و ندنفس همین کشالال تاق  وز تابوق رفت  توا ند عداز ز دم ب

ستون  س م منت رتما سعیدی هست                        جواب دادالوس م من نان  
بودم              _آقای کیانی تودانشالالگاه نمیتونسالالت  راحت صالالحبت کن  میتون  
شما رو  سیت  سا سعیدی ح بپرس  دلیا این دهوم زیه؟                      _نان  

ب جازه  قدربه  درن میکن  ولی ا یدوارم این بت کنی  ام دین حضالالوری صالالح
اهتماددداشته باشین که نگران نباشین                          _نه نواهو میکن  البته 

شخص کنید                     شمامکان امروزوم شکر رس  که اهتماد دارم            _نب ندارو
آدرس یه                                             _برای من فرقی نداره هرجاشالالما بگین 

رایین مامان   همدیگروببینی                       6کافی شالالارودادوقرارشالالد سالالاهت
اومده بود           ناهارنوردن به مامان گفت  ه الالرقراره بادوسالالت  بری  بیرون                           

_نه مامان جون سالالتاره  دوسالالتت هزیزم؟مگه سالالتاره مریض نبود؟              
رونمیگ  این دوسالالت جدیدمه                                                _باشالاله دنترم 

خاب کردی ولی سالالالعی کن  دیر نکنی                                                       بی انت که دوسالالالت نو ایشالالالاال
ش تواقعا مونده شمی گفت  و رفت  تواتاق که آماده  عد بودم زه تیپی بزن      ب ز

از زیروروکردن لباسالالام ت الالمی  گرفت  تیم کرم قهوه ایمو بزن           مانتو کرم 
روشالالیدم کی  وکفو سالالت قهوه ایم  برداشالالت   موهامو بازگذاشالالت  هاشالالن  
شون  شون شترنود موهای نرمایی  بودم ، رژگونه آجری ه  زدم تا   گونه هام بی

رن ی نب دیگه آمادم زندبارنودموتوآینه نگاه کردم بده   این  یه رژنوشکا نا
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وبالالعالالدازایالالن کالاله بالاله نالالودم الیالالک دادم!ازنالالونالاله زدم بالالیالالرون                                                      
بادا اولین  یک گیرکردی   نگران بودم م یه ک  تو تراف یدردادم ، قاح به آ آدرسالالو

نوشبختانه سرساهت رسیدم ،بهرادم حسابی            قرارموبابهراددیربرس         
شده بودبه نودم  ستنی  تیم زده بود وای هزیز م تواون کت قهوه ایو زقد نوا
س م کرد وگفت  شدو  سرمیزبلند شددیگه نودتوکنترل کنیا!   بهراداز گفت  قرار
شماه   شمزه ای داره  ستو این اقهوه های نو شتون بیادرا امیدوارم ازاین انو

ق ن ات                              که نیلی ه  ی ی  ا یا ب گفت   یا  به همین دل قهوه  به  ندین  م ه 
ستتون دیدم            شترقهوه د شماازک امیدونید؟        _آنه تویونی بی باتع ب گفت  

گاه لبخندزدم        وه قه                              وای ندایعنی اون  منو زیرن رداره نانودآ
وردن واقعاکه قهوه ترکو حرف نداشت            _النانان تتت             وقتی هامونوآ

به اسالال  صالالالدام کردتپو قلب  باالرفت حس میکردم قلب  اینقدر تندمیزنه که 
صالالداشالالوبهرادم میشالالنوه                                  _ببخشالالیداشالالکال نداره به اسالال  
!                                                           کالالوزالالیالالک صالالالالداتالالون کالالنالال ؟آنالاله اونالالطالالوری نالالیالاللالالی سالالالالخالالتالاله

_نه آقای کیانی راحت باشالالید                      _رس شالالماه  منوبهرادصالالداکنید                     
_زشالال  آقابهراد                                                     _یادم رفت زی میخواسالال  

نالالانالال  اسالالالالکالالنالالدری امالالروز نالالبالالودن انالالگالالار                                                                   بالالگالال  آهالالا دوسالالالالتالالتالالون 
بله یه ک  کسالالالالت داشالالتن                                             _بانگرانی گفت -

انوردگی ندابدنده                                              _نه نگران نشالالیدفقط یه سالالرم
جزهیه                      _ نداروشالالکر میتون  بپرسالال  زند وقته باه  دوسالالتین؟                                           

_من وستاره ازبچگی باه  بزرگ شدی  اون مثه نواهریه که هیچوقت نداشت ت                            
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کام بانبری      _رس نیلی به  نزدیکین؟                   مااززندگی ه   له  _ب
تو                                 به  به جزرازهشالالالق   ته  ب ل تودل  گفت  ا نیسالالالت  ینمون  ب وهیچ رازی 

سادس                   ستی  شمافراترازیه دو ستی  شه باهمین اینه دو _رس دلیا این که همی
ن همچین  _بله درسالالته، سالالتاره ه  واقعا دوسالالت نوبیه نداروشالالکرمیکن 

دوستی دارم                                             _البته شمانودتون  نیلی ماه ونوبین، 
تایو کردم                             یدمتون سالال که د ماروازهمون روزاولی  بت شالال نت ون ا تا م

گه ازدرس  یه ک  دی مانیلی لط  دارین                 پام قرمزشالالالدوگفت  شالال ل
حرف زی  بعدگفت نب دیگه گرزه ازه  صحبتی باشما سیرنمیش   ودانشگاه

ولی بیشالالترازاین وقتتونو نمیگیرم                                      _نه   انتیارداریدفقط 
من بازم دلیا م قام امروزومتوجه نشدم                                          تو زشمام 

فت نیلی حرفاهسالالت که گفتنی نیسالالت ولی به بایه حالت ناص نگاه کردو گ
بایه دنیاه مت  وقتو همه میفهمن بااجازتون                        بهرادرفت ومنو
گذاشالالالت، یعنی من ورش زی بود؟زرامق الالودشالالو واضالالح  ها سالالوال تن

 نگفت؟یعنی ممکنه اون  به من ه قه مندشده باشه؟
 

و ربودم  فراموش کردم حالشالبرگشالت  نونه وزنگ زدم به سالتاره امروزاینقددرگی
بپرسالال                                      _سالال م نان  بامعرفت زه ه ب یادی ازاین 
دوسالالت مریضالالتون کردین؟                                                   _سالال م هزیزدل  

اولین د             ببخشیدگفت  شاید استراحت میکنی مزاحمت نش                             
یای؟                   که م گه؟ فردا  نب بهترشالالالدی دی تاره دروغ میگفت ی  به سالال باربود

_آره بهترم فرداه  م بورم بیام ک سالالالای مهمی داری  نیام نیلی هقب میفت                      
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ام تم                   _باش هزیزم مراقب نودم باش ندانگه دارم                                   
شبو به بهرادفکرکردم یعنی آنروهاقبت مازی میشه؟                                     صبح 
توماشالالین بودم  داشالالت  میرفت  دانشالالگاه، شالالیشالاله هارودادم رایین ،وای ه ب 
هوایی بود جون میدادبرای ریاده روی،نگاهی به سالالالاهت اندانت  هنوزبه تای  

یاده میرمت         ک س نیلی مون باقی راهور گه داره  یدرگفت  ن قاح                                              ده بودبه آ
قدم میزدم ونفس همین میکشالالیدم وهوای ران صالالبحوبه ریه هام هدیه میدادم 
شگاه بودم که متوجه  شه هوااینطوری بودت                      نزدیکای دان کاش همی

صبح زودبود و نیابون نلوم بود شدم یه ما سرم میاد زون  شت  شین داره ر
ترسیدم وقدم هامو تندتر برداشت  ماشینه اومد کنارم یه رسرجوون دانلو بود   

سالالرشالالوازرن ره کردبیرون و گفت آهای نوشالالکله سالالوارشالالوبرسالالونمت                                     
اون  همچنان دنبال  میومدو به                  انمی کردم و به راه  ادامه دادم        

گه فقط  یداد!                     اصالال گوش نمیکردم زی می مه م مزنرفاتو ادا
نوشالالحال بودم که االن دیگه میرسالال  یونی وازشالالرش ن ص میشالال  ، رسالالره 
سرتارام  سدکرد  نگاه زندش آوری به  شد واومدجلوم راهمو شین ریاده  یهوازما

نیلی نوشکلی ولی دیگه اینقدرنازنکن       دادزدم ازسررام  کردوگفت ندایی
نارزی میشالالاله مث  میخوای جین  گه نرم ک حاالا نار                      _ برو ک
یداد  که دهنو م یدن ت بوی الکلی  ند به ن عدغو غو شالالروع کرد بزنی؟ب

یدر گفت  برهت             قاح به آ به  میزد تودل  گفت  ه ب غلطی کردم                                    حالمو
سیده  سوارم کن   واقعاتر شی یابه زور سک   شی هرو سوارمی بعدگفت نب 
بودم دهن  قفا شده بود وهیچی نمیتونست  بگ                                                             یه 
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                                                            دفالالعالاله ازدوربالالهالالرادودیالالدم یالاله مشالالالالت زد تالالو صالالالالورم رسالالالالره
_ هوضالالی حاال دیگه راه دنترمردمو میبندی! رسالالره اومدازنودش دفاع کنه که 
شده بود بهرادگفت حاالزودترگ   صورتو ررنون  شت دوم  نوش جان کرد  م

ون  ا       شوتا بااین دهن ن ست تحویا رلیس ندادمتت                                           
ازندانواسالالته دوید سالالوار ماشالالینو شالالدولح ه آنر گفت ولی این نامزدم 
نیلی جیگره کوفتتت بشه                                             بهراداومدجلوی رفتنشو 

شیده بودی                     شودادورفت                                هردومون ن الت ک        بگیره که گاز
له نوب   نان  نوبین؟؟                                                          _ب نا _ال

شکرکن ؟   شکرالز                                 واقعانمیدون  با زه زبونی ازتون ت م _ت
نیست همین که قول بدین بیشترمراقب نودتون باشین کافیه،ببخشیداولی این 

ی توا قت صالالالبح  نگرفتین؟                                                   و یاآژانس  تاکسالالالی  یاده روی نلوم زرا ر ن 
یاده روی کن                                                به ه*و*س کردم ر یدم هوانیلی نو ندمون بودم د باران _من 

ت  گف                               _باتع ب گفت شماراننده شخ ی دارین؟                      
بله راننده نانوادگیمونه زطورمگه؟                                                              باصدایی 
یب بود،  تاربهرادبرام ه  فت هیچی هیچی ،رف یاد گ زاه بیرون م گاراز  که ان

کت دراز حررسیدی  یونی سرک س همو داشت  به صبح فکرمیکردم وای زق
سورم!!!!!        شته ی ن ام من،مردج بهرادلذم بردم                                           فر

نگاهی به بهراداندانت  سالالرید روشالالو اونطرف کردانگاراون  داشالالته نگاه من 
اننده رمیکرده!وقتی بازبه بهرادفکر کردم فهمیدم زراوقتی گفت                                      

باماسالالن یدو مایوس شالالد                 داری  ناراحت شالالدحتما موقعیت مالی نودشالالو
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ای کاش میتونس  بهو بگ  هیچکدوم ازدارایی های دنیادر مقابا هشن توبرام 
 ارزشی نداره اماافسوس کهتتتتتتتتتت

 
شدن  صدای باز سته بودم که  ش صله تونونه ن شتی  من  بی حو امروزک س ندا

شنیدم  صله مهمون درو ص این روزا حال وحو مثا این که مهمون داری  وای ا
ندارم صالالالدای مامانوشالالنیدم که گفت النابیاببین کی اومده؟ ازدیدن سالالتاره 

جایی بره                                               نداشالالالت سالالالرنزده  هادم  قت  نه هیچو ررایز شالالالدم آ سالالالو
مدی هزیزم                   محک  بول  کرد،وای این دنتره  _نیلی نوش او

شیدناله جون  ستاره رو به مامان  کردوگفت ببخ شده امروز ساتی  سا زقدراح
شدم                                    _نه نواهو میکن  هزیزم نونه  بی نبرمزاحمتون 
نداری                                        _ممنون   ناهیچ فرقی  باال ته، توبرام  نود
شماهمیشه به من لط  داشتین              گفت  این تعارفارو بذارین کناربیابری  
اتاق                                                  تاوارداتاق شدی  ستاره بازبول  کردو شروع 
ناگهانیت یه دلیا  بایدحدس میزدم اومدن  کردبه گریه کردن،با نگرانی گفت  

سخته که بهت این نبرو بدم            شده؟  داره   بگوببین  زی _النابرام نیلی 
نودم  هنوزنتونسالال  باهاش    کناربیام برای این که یه ک  آرومو کن  گفت  

-زیه کلک نکنه شکست هشقی نوردی؟                                                         
شقی بود الی ماداری  برا ست ه شک شیراز میری                                          نه دیوونه کاش  شه از  ی همی

سرم میذاری بدون  سربه  ستاره اگه داری  شونی میکنی؟ ببین  _توزی گفتی؟
شالالونیت اصالال جالب نبود                            _نه الی هزیزم شالالونی نمیکن  
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                                                 _ولی آنه زرا؟            ماداری  میری  رامسالالرشالالهرنودمون                            
_رسالالت بابابرای کارافتاده اون ا، راسالالتو تونونمون همه نوشالالحالن زون 
ماشالالیرازکسالالی رونداشالالتی  امااون اکلی فامیا داری ت ولی من نمیدون  واقعا 

ناطره دارم دل زطورازشالالیراز،تو، نونمون و هزارتازیزدیگه که باهاش کلی 
ناراحتی گفت  رس  با یه دقیقه ه  نتونسالالت  بخواب    تا صالالبح  بکن ؟دیشالالالب 
دانشالالگاهت زی میشالالاله؟                          _بابام داره کارای انتقالیمو میکنه 
شون بودم که  ست  زی بگ  نودم به حدی ناراحت و سرادامه بدم نمیدون تارام

سع ستی روآروم کن  اما  ست   ی کردم جلوی اون حفظ ظاهر کن ت                            دیگه نمیتون
_سالالتاره نیلی ناراحت شالالدم اما نب کاریه که شالالده ونازاری  قبولو کنی  
بعدشالال  تواون سالالردنیا ه  که بری من میام بهت سالالرمیزن  توه  اینقدربی 

ه میام کمعرفت نیسالالتی که نیای دیدن رفین قدیمیت                              _البته 
شب نونه ی مابود واز  ستاره اونروزتا هزیزمت                                                     
ته دلمون  ما  یدی  ا ند ناطرام قشالالنگمون حرف زدی  ون یامونوو باز نه  دیوو

 هردومون داشتی  به رفتن ستاره فکرمیکردی 
 

همه جا جای  یه هفته ازرفتن سالالتاره میگذره ولی بن رمن یک سالالال گذشالالته
نالیشالواحسالاس میکن ،تو دانشالگاه بی حوصالله تر ازهمیشال  امروزبهرادبه  
ستین فقط ازه  دورشدین  شماهنوزم باه  دو شده النانان   گفت دنیاکه آنر ن
ولی مه  اینه که دالتون هنوزباهمه   تورونداناراحت نباشالالین،اصالال دوسالالت 

ه  دم که بهراداینقدربندارم شالالمارواینطوری ببین تبااین حرفو ته دل  ذوق کر
شایداگه زمان دیگه ای بود وتواین حال نبودم باهمین یه حرفو بال  توجه  داره 
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درمیاوردمت                                          هدفونوگذاشالالت  توگوشالال  وبه یاد سالالتاره 
میکردم  هایی  ن ت بدجوری احسالالالاس  کردمت گای مشالالالترکمونوگوش  آهن

م دورشالالده بودگرزه هرروزباه  تلفنی حرف تنهادوسالالت ،همدم ،نواهرم از
میزدی  و هردومون ت اهربه نوب بودن میکردی  ولی دلمون برازندسالالالاهت 
کناره  بودن لک زده بودتباباگفت تعطی م تابسالالتون میری  رامسالالر ولی زه 
فایده بازم آنرش باید از ه  نداحاف ی کنی ت البته میدون  سالالتاره تازن وقت 

ودوسالالتای جدیدریدامیکنه آنه اون نیلی اجتماهی دیگه براش هادی میشالاله 
وررجنب وجوشالاله ومحاله توالن نودش بمونه،با اون شالالخ الالیت دوسالالت 
داشتنی  که داره همه روجذب نودش میکنه، همیشه دوست داشت  مثا ستاره 

باشالال  ولی نب شالالخ الالیت ماباه  فرق داره ومن نمیتون  مثا اون رفتارکن ت           
بیشالالترکرد نه                                صالالالدای موزیکو حال االن م ناسالالالب  عام نگ واق م این آه

رفیق  ک ایی؟؟؟                                  دقیقاک ایی؟؟؟؟                               ک ایی 
 توبی من؟؟؟؟؟                     ک ایی؟؟؟ ک ایی؟؟؟

 
بابی میلی ل نانونمون دهوتن،  له ای نا باسالالالاموهوض کردم      امشالالالب 

بلوزشالاللوارنسالالکافه ایموروشالالیدم                  یه قسالالمت ازموهاموبسالالت  وبقیه               
یازنبوداتو بکشالال                                  قت ن هام نیلی ل*ن*م بودوهیچو گذاشالالت  مو باز رو

فت  ر                         باشنیدن سروصدااز رایین فهمیدم مهمونارسیدند                     
شامدگفت                               دنترنال  آرام  ست دادم ونو رایین ویکی یکی د
گفت زقدرالغر شدی الناجونت یه لبخندتلخ زدم                                       مامان 
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تادهتتودل  گ ته ازنواب ونوران اف فت آره دنترم ازوقتی  دوسالالتو رف ت  فگ
کاش تنها غ الاله من رفتن سالالتاره بود اماافسالالوس که ظرف زندماه کا زندگی  
هوض شد،درگیریه هشن بزرگ شدم ولی حتی نمیدون  احساس طرف مقابل  
به  نه ولی این سالالکوتو همو منو یت  ازهشالالن میک کا تارش ح یه!رف ز

باشالالال                        فه شالالالده  طر یه  یه احسالالالاس  یر نه درگ ک ن که  ندازه  ی م ید                                   ترد
مثا این که آروین نیومده بود ازاین بابت نوشالالحال شالالدم زون به هیچ وجه 

 تحما نگاه سنگینشوبعدازاون ماجرانداشت ت
 

ته بودم  کت نشالالسالال همه درحال حرف زدن وبگووبخند بودند ولی من سالالالا
و وتونیاالم نودم غرق بودم فقط جسالالم  اون ابودتمام هوش و حواسالال  ری

ص گاهی به من  فکرمیکنه؟!دیگه  بهرادبود،یعنی اون االن داره زیکارمیکنه؟!ا
دوس داشت  درباره این موضوع بایکی حرف بزن  ونودمونالی کن  ولی ستاره 
شت  بهو بگ  ولی اون اینقدرناراحت بود  که رفته بود      روزای آنرت می  دا

ه   تتوآروم کنی تلفنیکه به نودم گفت  االن وقت این حرفانیسالالت بایددوسالال
نه و فقط نگران  کاری نمیتونسالالالت بک نداشالالت  دردودل کن  زون  دوس 
میشدتآرامودیدم که ازسرجاش بلندشدواومدکنارم نشست وگفت دنترتوزت 

شالالالده حالالواسالالالت کالال الالاس؟صالالالدبالالارصالالالدام زدم مالالتالالوجالاله نشالالالدی                                         
ص حال  نوب نیس فکر شیدهزیزم من ا ستراحت_ببخ  کن  برم تواتاق یه ک  ا

کن  بهترش                                           دستموگرفت وگفت وایساببین   نمیتونی 
قت                                             تا یام بری  ا هام م با فرارکنی وازحرف زدن طفره بری    اصالال من  

  ون  بیخیال شه آنه اون دنترباهوشیرفتی  تواتاق مونده بودم زطورآروموبپی
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بودو نمیشالالدبه این راحتیافریبو دادت                                 _نب الی جون من 
سالالرتا را گوشالال  بگوببین  زی باهث شالالده   دنترناله ی من اینطورغمگین 

شه؟                                                    _مامان که گفت بخا ست  ومنزوی  طردو
سالالتارس                      روزنندی زدوگفت من  باورکردم!                        النامن 
احمن نیسالالت  این همه ناراحتی نمیتونه دلیلو فقط رفتن یه دوسالالالت باشالالالهت 
ید بتون   مادکن شالالالا ثه نواهر بزرگترت  به  اهت فت من م تامو گرفت وگ دسالال

یه                                                                                           کمکت کن                            
لح ه به نودم گفت  النابسالاله هرزی تونودم ریختی،این  همونی که دنبالو 
بودی،حرف دلتوبزن دیگه                          _آرام درسالالت حدس زدی من فقط 

نیلی سالالخته برام حرف زدن این زیزی روکه بخاطرسالالتاره ناراحت نیسالالت  
  میخوام بهت بگ  هیچکس ازش نبرنداره حتی ستاره،آب دهنموقورم دادم و 

 سرمواندانت  رایین وگفت                 دریک ک م من هاشن شدم
 

                    آرام بالالاتالالعالال الالب گالالفالالت واقالالعالالا؟؟                         گالالفالالتالال  آره                                  
_هزیزم نیلی تع ب کردم ولی این که زیزبدی نیسالالت نبایدناراحت باشالالی 
برهکس بایدنوشحال  باشی که توه     باالنره داری این حس قشنگ هاشقی 
یه؟ ک خت  ب نوشالالال ین رسالالالر  ن  ا ی ب ب گو ب نب  نی، ک ی م به  ت ر                                            رو 

چه یدمو قلب   _ اسالالمو بهراده ازب که د های یونی        ازهمون روزاولی 
لرزیدنیلی سعی کردم ازسرم بیرونو کن  وبهو فکرنکن  اما یه روزبه نودم 

ندارمت                                                  گه راه ن صالالی   هاشالالقو شالالالدم ودی بدجوری  یدم  مدم ود او
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                               _نالالب احسالالالالاس اون زالالیالاله؟تالالاحالالاالبالالا هالال  حالالرفالال  زدیالالن؟  
ساس اون زیه،یه باردهوت  کردبیرون ولی  شکل  همینه که نمیدون  اح _دقیقام
حرف ناصالالی نزد نیلی ه  اصالالرارکردم بگه دلیا این دهوم زی بوده ولی 
گفت    صالالبرداشالالته باش بزودی  میفهمی           _دیوونه نب این موش وگربه 

یه نبرا که  نه  یی هسالالالت دیگه                                 _رس بازیو معنیو ای
شونداره  شرایط شایدفع  زراکاری نمیکنه؟                                             _نب 
ستگاری کنه                     _نب میتونه که حداقا به  سمانوا که            بخوادر

_هزیزم توزرانودم                            نودم بگه دوسالال  داره                         
ابرازه قه نمیکنی؟                 _واآرام جون یعنی انت ارداری مثا این دنترای 

سالالینه زاکت  بعداون  به  بخنده وو بگه       سالالبک برم بهو بگ   من هاشالالن 
ولی من حس ناصالالی به شالالما ندارم!!اونوقت دردقلب  به کناربا غرورله شالالدم 

نه من ورم این نبودیعنی میگ  ز کارکن ؟                                         _ ی
سه  شنیدن میتر شدن بهت وجواب رد زیادنودتوبراش نگیراونطوری ازنزدیک  
وکاری نمیکنه                                      الناهزیزم بذار رن بهت بگ  این غروری 

ی رونابودمیکنه                                           _ببین که توداری اهتمادبه نفس هرآدم
آرام من قبول دارم دنتر موروری  ولی وقتی حرف بهراد وسط باشه اص غرورم 
شاره کنه من جونموفداش میکن  فقط منت رم قدم  ازیادم میره،یعنی اگه اون یه ا

_هزیزم ازمن به تون یحت برای هشقت  اولواون برداره                                      
ست بده یه  شن روازد شه واگه این ه شن می ب نگ،آدم توزندگیو فقط یه بارها
نه                            مو ی م هاش  با نی وحسالالالرم  مو ی مررشالالال                                                                ه

زی حتی نمیخوام ت ورکن  زه ب یی  _آرام ولی اگه این یه حس یه طرفه باشه
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سالالرم میاد                                                               _الی بااین زیزایی که من 
شالالنیدم   فکرنمیکن  اون  به توبی ه قه باشالاله،این زهره دلربایی  که توداری 

ده چیهرمردی رودیوونه نودم میکنی،درضمن این  بگ  که مردا شخ یت ری
شی   شن ب شون زی میگذره، مازنااگه ها سر شه فهمیدتو ص      نمی ای دارن وا
ند و  گه کنترلمون دسالالالت نودمون نیسالالالت ولی مردانیلی نوددارهسالالت دی
تاشرایطو جورنباشه بقول معروف ن  رس نمیدن وغرورشون همیشه تواولویته 

ده لو می البته آدم هاشالالن تایه جایی میتونه نودشالالو نگه داره وباالنره نودشالالو
یا ازش متنفربودم زون همو توکارام  کاربودی  اوا باه  هم مان  مث  من وری
دنالت میکردوازم ایرادمیگرفت همیشه میگفت  ندایامگه من زه هیزم تری به 
این رسره فرونت  که اینقدرباهام بده،اگه اون روزایکی به  میگفت شمادرآینده 

بایه دسالالته گا باه  ازدواج میکنین حتمابهو میخندیدم ولی  ریمان یه روز 
اومدشالالرکت ودرکمال تع ب همه گفت دوسالالت  داره واجازه گرفت بانانواده 

_وای زه جالب رس شالالماه  داسالالتانی داشالالتین                                                                    بیان نواسالالتگاری
ارم توه  به اونی که _آره هزیزم االن  شالالکرنداباه  نیلی  نوشالالبختی  امیدو

میخوای برسی                                        _مرسی هزیزم برام دهاکن،حرف زدن   
باهام نیلی آروم  کرد               _توهمیشالالاله میتونی روکمک من حسالالالاب 
کنی،هروقت راهنمایی نواسالالتی حتمابه  زنگ بزن،هروس ماکه نشالالدی ولی 

نی ی یر تر شالالال زی زود هر یدوارم  م ی                                          ا خور ب هرادرو ب قا  باآ یت  هروسالالال
لبخندی زدم وازن الت سرن شدم                           باشنیدن صدای مامان که 

میگفت شالالمادوسالالاهت تواتاق دارین زیکار  میکنین هردومون زدی  زیرننده                 
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م دیگه میدونسالالت  زیکارکن  روحی  اونشالالب تاصالالبح به حرفای آرام فکر کرد
نیلی نوب شالالالده بود                                            یادم افتادبه حرف آنرآرام  
گاه ذوق کردم وتو توهمات   نودموتولباس                              هروس  نخودآ

یونده                                           پکناربهراد ت سالال  کردم، ندایایعنی کی این رویای شالالیرین به واقعیت می
 بعدازمدم هابانیال رسیدن به بهراد، به یه نواب همین شیرین رفت 

 
سریال میدیدم که یه اس ام اس برام اومدوقتی  شت  بامامان  شنبه بوددا ه ردو

بازش کردم از تع ب ونوشحالی تازنددقیقه منگ بودم ریام ازبهرادبود:س م  
 ،نوب هستین؟میخواس  بپرس  اگه ه روقت دارین بری  مرکزنرید                                        النانان

جواب دادم  س م ممنون ، بله البته                            بعدم ساهت وآدرسوازش 
شت  به مامان گفت  بایکی ازبچه هامیخوای  بری   شوندا ص انت ار سیدمت ا رر

عدم سالالر یدب مانتو نر نداشالالت   قت  نه نیلی و ماده شالال  آ تاق آ ید رفت  توا
یه آرایو ملیح  کردم وزدم  ندانت  سالالرم  یدم شالالالال آبیم  ا گیپورموروشالال
یدم  تاکسالالی برم         رسالال با یدم بورشالالالدم  ته بود  نر یدررف قاح بیرون،آ
م صالالدرا،بهرادم بعدازمن اومد:سالال م میبخشالالیدمزاحمتون شالالدم تولدمامان  

ست حقیقتو انتخاب ه شدکه ت می  ه سخته این  دیه برانانومانیلی برام 
گرفت  از شالالماکمک بگیرم                                       _سالال م نه نواهو میکن  

یره                               گ ب قرار  تون  مادر ند   موردرسالالال من  قه ی  ی ل یدوارم سالالال م قط ا ف
ه  هسالالت                _حتماهمینطورمیشالاله نانمی به زیبایی شالالماحتمانوش سالاللیقه 

_نیلی ممنون ،نب حاالت می  دارین زی براشون بخرین؟زیزناصی الزم 
ندارن؟                                                                          _نه مامان نودشالالون 
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_نب           نیلی اها نریدن زیزناصی که نیازندارن                                         
مادو دارن                                                               نانو نه اکثر  یاد؟آ                      ببین  ازکارهای تزیینی ودکوری نوشالالشالالون م

ندن  کارهای دکوری رونیلی میپسالال یادم نبود  قانوب شالالالدگفتین  فا _آره ات
باورم نمیشد انگارداشت  نواب  می           مخ وصااگه سنتی باشه                

دیدم کناربهرادقدم به قدم داشتی  راه میرفتی  وبه ویترین موازه هانگاه میکردی ت                              
من نودم وسواس ه یبی تونرید دارم ومشکا رسندم وحاالبا دونستن این که 

شترش س  بی سوا ست و شق  ه شت  هرکی این هدیه برای مامان ه ده بوددوس دا
میبینه بگه ه ب سلیقه ای!                   باالنره بعدازیه ساهت گشتن ریشنهاد 
دادم بری  سرای مشیر آنه اون اکارای سنتی واصیا قشنگی ریدامیشهت بهرادم 

ب ن        گفت آره موافق  این ا بیشترکارافانتری هست                                                 
شین  شینوازرارکینگ بیارم                     توما شین تامن ما شماهمین جامنت ربا
یک  یه موز عدبهراد  عذب بودی  ب یه ک  م ندگی  بودم  اولو  نارهشالالن ز درک
گذاشت وجوبهترشد                               دست  تو دست یاره                               قلب  

اره                                        زه بی قراره                                                              به زه بی قر
                   به،به به                                                                                 زی میشالاله امشالالب                        

باروووون اگربباره                                    زه شاهرانه                                                 یه 
زترنیس ودریاکناروررسه های هاشقانه                                                        زل 

وی شالالونت میگذارم بی بهانه     میزن  به زشالالمای مسالالتت                    سالالرر
میخوااامت نانوم                            باهشقت آروم                                    میخوااامت 

 نانوم                               باهشقت آروم آروم آروم 
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ته بود؟!          ه ب آهنگ قشالالنگی بود،یعنی این آهنگ روازروی ق الالالدگذاشالال

سیدی  هر سب میکرد  ر سکوم رودلچ صدای موزیک  ساکت بودی  وفقط  دو
سنتی وبازارهای  ستاه  زون کارای  شلوغه،توری شه  شیر،این اهمی سرای م
قدیمی رونیلی دوسالالالت دارن معموالیکی ازجاهایی که حتماتوشالالیرازمیرن 
بازاروکیا وسرای مشیرهست،جمعیت زیادی تو بازاربودوهمو سعی میکردم 

نات  بهراد روگ  نکن به  یه جع یداکردم  مدن رم بودرور که  باالنره زیزی  ، 
به  بایی  به زی کاری شالالالده نیلی شالالکیا وناص، روی جعبه آرامگاه حافظ 

میکرد                                                                نده ای رونیره  ن ی ب هر عازشالالال   ق بود وا یده شالالالده  یرکشالالال ت الالالو
مونده،حی  شالالدمیخواسالالت  یکی ه  من فروشالالنده گفت همین یه دونه فقط 

بخرم البته بهرادنیلی اصرارکرد من جعبه روبردارم وبرای مامانو زیزدیگه ای 
برداره ولی من قبول نکردم وگفت  ابدا!کا روزرودنبال همچین زیزی میگشتی ! 

سالته مبارکشالون باشاله                                                        هردومون حسالابی ن
شالالده بودی ،بهرادگفت بهتره بری  یه ه الالرونه ای بخوری  نسالالتگیمون  دربره 

نداشالالالتت                                   بازار ی  از یاد له ز فاصالالال که  نی  ت فه بسالالال کا یه  ی   ت ف عدر ب
بالالهالالرادبسالالالتالالنالالی سالالالنالالتالالی سالالالفالالارش داد مالالنالال  شالالالیالالک شالالالکالال تالی                                                

نان  ام نا قدر طول _ال ته من فکرنمیکردم این مت دادم الب عابهتون زح روزواق
ندین                                             کا رسالال قدر مشالال که این گه تق الالیرنودتونه  نب این اش دی بکشالالاله 

_نواهو میکن  نه زحمتی نبودراسالالتو  من اهتقاددارم همیشالاله بایدبهترینارو   
_بله صددرصدفقط یه زندکیلوحوصله                              نرید                              

الزمه!                                                              هردومون نندیدی  وسالالرگرم 
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نوردن بسالالتنی شالالدی ت کاش این لح ام شالالیرین تموم نمیشالالد واقعااالن که 
هرکاری باهشالالقت لذم نودم هشالالن رولمس کردم میفهم  بقیه زی میگفتن! 

بخشالاله امروزواقعانسالالته شالالدم امانمیخوام تموم بشالاله ودوباره ازش جداشالال                        
باه   زون دیگه معلوم نیسالالالت قراره کی نارج ازجونشالالالک یونی و دوتایی 

شه وبهرادهمچنان مرموز              صی                         گفته نمی شی ،گرزه حرف نا با
کنه ولی نب برای دل هاشالالن من همین دیدارهای معمولی ه  یعنی رفتارمی

اوج نوشالالبختی                                  بهرادبسالالتنیشالالوتموم کردبعدیه راکت 
ماسالالالت                               با ه  برای شالال قا نا یک  یه کوز هد فت این   رومیزگذاشالالالت وگ

بولو  ق ن    تو ی م ن من  لی  ین و ید مت کشالالال ح زراز ن                                _وای  نو م م ن   ک
صی دارین  شمابرای من ارزش نا ستمو رد نکنین، _النانان  نواهو میکن  د
ودل  میخواداینوازمن قبول کنینت                    وقتی اصالالرارشالالودیدم قبول کردم 

   وگالالفالالتالال  واقالالعالالاغالالافالاللالالگالالیالالرم کالالردیالالن ایالالنالالوامالالروزکالاله نالالخالالریالالدیالالن؟                            
سن  شید ماح سندیدین ببخ سرگرم بودین نریدم،اگره  نپ شما _زرااتفاقاوقتی 
ستفاده  صت ا شکرکردم وازفر شمارونداری                                      ت سلیقه ی 
کردم تاازش حرف بکشالال                                             _ آقابهرادزرا احسالالاس 

ی بگین ولی حرفتونو                        میخورین؟                                                       میکن  همو میخواین یه زیز
_وای مثا این که دست  روشد بیخودنیست میگن آدم هاشن سیاستمدارنوبی 
شیدازدهن   شده بهو نگاه کردم ببخ شمایی گرد ست!                            باز نی

 ه                      قاطی کردم،النانان  راستو این سکوم اجباری دررفت یه لح
نودموبیشترازشما آزارمیده ولی لطفابه  فرصت بدین                                   به 
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موقعو میفهمین!!!!!                                          دیگه ادامه حرفاشالالونمیشالالنیدم 
دآدم هاشالالن سالالیاسالالتمدارنوبی نیسالالتیتوگوشالال  فقط مدام این جملو که 

شدم  سلط  شماره می           اندانتتبه زوربه نودم م سموبه  شدونف تکرارمی
وگفت  بهتره بری  زون اگه بیشالالترمی   موندی  فکرکن  این من بودم که اهتراف 
سرید  سیدن به نونه  سوندتبه محض ر میکردم!                                بهرادمنور

  تواتاق  وبا اشتیاق کادوی بهرادودرآوردم                                                   یه رفت
گردنبندبازن یربلندبودکه گا برنزداشالالتتوای ندازقدرازاین گردنبندنوشالال  
سو  شتردو اومد! ازهمه ی جواهرام گرون قیمتی که تاحال کادوگرفته بودم بی

اندانتمو گردن  ورفت  جلوی آینه باغرورناصی            داشت ت                        
به نودم نگاه کردم  وگفت  الناتومثا همیشالالاله هرزیزی روکه بخوای بدسالالت 

 میاری شک نکن
 

دوسالت نداشالت  اصال گردنبندودر بیارم ولی نب همه شالک میکردن آنه من 
هیچوقت ازبدلی ام اسالالتفاده نمیکردمتگردنبندهزیزترازجون  روب*و*سالالیدم 
شت باتلفن  سامودرآوردم ورفت  رایین مامان دا شت  توجعبه جواهرات تلبا وگذا
شاال،هر کمکی  شه ای س متی مبارن با حرف میزد                                    _به 
ند  ز گ   ب ن   نا کت  به شالالالو خوای  ی م یا  ن ک ن عارف  گوت ب تی  نواسالالال

کاوی  باکن  یادکمکتونتتتتت                             مان گوش روزب ما به حرفای 
میکردم یعنی زه نبرشالالده                                  تلفنوکه قطد کردگفت  مامان 
زی شالالالده؟ناله سالالالارازی میگفت؟                                                  آهی 

باتع ب    کشالالیدوگفت هفته دیگه نامزدی آروینه                                             
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به  باالنره  که  نازکردی  گفت  آروییین؟؟                        _آره اینقدربرارسالالره 
نودش اومدورفت دنبال زندگیو                                        _حاالهروس نان  
کیه؟                                     _دنترهموش بنیتاس،اینقدربه رسالالره زسالالبیدکه 

شوزد                                            نندیدم وگفت  مامان ازشمابعیده باالنر ه مخ
اینطوری حرف بزنی،مبارکشون باشه نیلی نوشحال شدم باالنره ناله ه  به 
آرزوش رسید                                                            _راستو نیلی شوکه شدم 

اسالالتگاری؟ کی بهو بله دادن؟همین یک ماه ریو بودکه  آنه این کی رفت نو
اومداین ااونطوری قلبو شکست                               _مامان نواهشابازشروع 
نکن                                      _آنه نامزدی بااین همه ه له به ن رم ه یب 

من _مادر                                         نیست؟فکرکن  سارا بهو فشارآورده                   
ست به حرف  سازی؟آروین اگه میخوا ستان برانودم می شه یه دا شماهمی زرا
بقیه گوش کنه تاحاالصالالدبارازدواج کرده بود حتما نودش ازدنتره نوشالالو 
اومده                        _زی بگ  واالمن که جزنوشبختیو زیزی نمیخوام،واقعا 

 به سعادم زنو رسربه این آقایی دیگه ریدانمیشهنوش 
 

برای این که مامان دوباره حرفای همیشالالگیشالالونزنه رفت  تواتاق ازته دل  برای 
آروین نوشالالحال شالالدم  بنیتاه  ازبچگی آروینودوسالالت داشالالت برای اون  
گذری   ید،از حن ن باالنره رسالال به هشالالن زندگیو  که  حال شالالالدم  نوشالال

سف ست  شت آبی، لبای غنچه ای،بینبنیتادنترزیبایی بودت رو شمای در ی ید،ز
نوش فرم و اندام نوبو واقعابرازنده آروین بودشایداگرمن نبودم آروین زودتر 
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ازایناهاشقو میشدت       بایدتوفکریه لباس شیک باش ت آنی زقدرجای ستاره 
رایه ی نریدکردن                                نالیه همیشالالاله با اون میرفت  نریدزون واقعاصالالبور بودو

که همیشالالاله  گاهی  مان ازفروشالال ما ید             مان وآرام رفتی  نر ما با امروز
سلیقه من  سبزبه  شت،آرام ه  یه ماکسی  سلی بردا نریدمیکرد یه کت دامن ه
برداشالالت،نیلی بهو میومدو بارنگ زشالالماش سالالت شالالده بودتنب فقط من 

من میدون  مونده بودم آرام گفت ناله جون شالالمابرین نونه نسالالته میشالالین 
الناتاکا شالالهررونگرده زیزی نمیخرهت                                              _راسالالت  
شمابرین من  االن به آقاحیدرزنگ  شدمت رس  سته  ش  ن میگی آرام، همین االن

                   میزن  بیاد دنبال                                       الناهزیزم فقط آراموزیادنسالالته نکنیا      
نندیدم وگفت  ای به زش                                                        آرام گفت واالناله 
من که زشالالم  آب نمیخوره                                                          سالالاله تایی 

دسالالت آراموگرفت                  نندیدی  وازمامان جدا شالالدی                               
ورفتی  توراسالالاژ                   _ وای الی اینوببین نیلی قشالالنگه  برو رروش کن 
یادی  نه ز به ویترین کردم وگفت   گاه  یه ن یاد                       هت م مطمعن  ب

زندقدم دیگه رفتی             معمولیه                                                                   
نازوهروسالالکیه نمیخوای  یاسالالی روببین نیلی  ته  بازآرام گفت الی این دکل و
امتحانو کنی؟                                                _آره هزیزم قشنگه ولی من دنبال 

ص                                                                _اوووف الی ازدست      یه زیز نا
تو،هروس بشی دامادبیچاره رو دق میدی برانرید!راستی ران سوژه رو فراموش 

 کردم!                                                              زه نبرازآقابهراد !!
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نو                              ما ما لد تو کادو برا  ید نر ی    ت ف ه  ر با یو  ر ندروز ز ت   ف    گ
بوده                                        بازی  یاه  مو سالالال ه بوده ! ن کار لدی در تو کن اصالالال  باور حاال _

نندیدم وگفت  نه باباتوه !                              _نب حرفی،نخی، زیزی نداد؟                            
شن   سوتی داددجریان آدم ها ست ن_نه فقط بعدش که رفتی  کافه یه  داره سیا

روبراش تعری  کردمی                           _نب دیگه غیرمسالالتقی  بهت گفته 
ننگول جان بفه  هاشالالقت !                                                  ایول رس هروسالالی 
شمل   ستی یه گردنبندنو شده را افتادی                          _نه باباهنوزکه نبری ن

ادیادم بندازاومدی نونمون نشالالونت بدم                            دوباره شالالروع به  د
کردی  به طی کردن موازه وراساژها                                                                  ک  
سی دیدم و دادزدم آرام  شت ویترین یه ماک شدم که ر شت  ناامیدمی ک  دیگه دا

کردم                                               آرام نگاهی به اطراف  بدونودشالاله ریداش
اندانت و باتع ب گفت کی روریدا کردی؟                                           _کی 
نه هزیزم بگوزی!بعد به ماکسالالی بلندقرمزی که رشالالت ویترین بوداشالالاره کردم 

تاحا بال همچین زیزی بودم                            وگفت  ببین زقدر نوشالالکله،من ازصالالبح  ال دن
_woow زه نوشکله،باباایول! نوش سلیقه ام هستیا!                               زشمکی

زدم وگفت  آره رس زی فکرکردی!                                                                    رفتی  
سوروش شدم توموازه وقتی لبا شترازانتخاب  مطمعن  یدم و ونودموتوآینه دیدم بی

نیلی به تن  میومد                                               آرام ه  وقتی دیدتاییدکردوگفت 
هت  مه گشالالتنوداشالالالت! نیلی ه  ب عاارزش این ه نازه واق وای دنترنیلی 

ع فت واق نده ه  گ یادهزیزم                           فروشالال ندام نوبی دارین م اا
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کاری  ما هم با نگ  مدلی ندارین برای  قه  بایی دارین ببین  ه  همینطورفیس زی
کنین؟                                                _ممنون ازلطفتون،نخیرمایا نیسالالت                   

رول لباسالالوحسالالاب کردم وزدی  بیرون،نداروشالالکرکی  وکفو سالالت         ه  
شالالت تدیگه سالالاهت نزدیک زهار بود گفت  آرام من که طاقت ندارم باهاش دا

برسالال  نونه، ازگشالالنگی هرآن ممکنه تل  شالال  بیا بری  یه زیزی بربدن بزنی                 
آرام هال  گالفالت مالوافالقال  شالالالکال  مالن کاله انالواع نالوالماله هالاروسالالالرود                                          

ف ه  ر با عد ب نده و ن یر غو زدم ز ی                                                          غو  نورد هار نا توران  ی  رسالالال ت
_آرام نمیای بری  نونه ی ما؟                                            _وای الی تااالنشالال  

نه _ نیلی طول کشیده نکنه میخوای ریمان سه ط ق  کنه؟!                                        
هزیزم من راضالالی به جدایی کبوترهای هاشالالن نیسالالت  بروندابه همرام بابت 
امروزم یه دنیاممنون                                                   آرام رفت ومن  یه دربست 

 گرفت  رفت  نونه
 

امشالالب نامزدی آروینه،ه الالرمن ومامان رفتی  آرایشالالگاه،یه ژورنال براانتخاب 
ادن انتخاب سخت بوداکثرشون قشنگ بودولی ترجیح میدادم یه مدل موبه  د

مدلی بزن  که ه  به نودم ه  به لباسالال  بیاد،همیشالاله هاشالالن مدالی سالالاده  
بودم،ژورنالوبسالالت  ونودموسالالپردم به آرایشالالگر،زون نودم همیشالاله زیاد برای 

شهت           شت  زودترتموم  ست دا شده بودم ودو سته                                آرایو وقت نمیذارم یه ک  ن
وقتی تموم شالالدونودموتوآینه دیدم راضالالی بودم موهامونیلی سالالاده جمد کرده 
یدم  نه میچرن که جلوی آی هام زده بود،همینطور گا ظری  تو مو یه  بودو
ونودموبرانداز میکردم وازمامان ن رمیگرفت  نگاه های نیره بقیه رودیدم که با 
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سین به  زل زده بودن       شاال                تح شگر گفت:هزیزم هزار ما نان  آرای
شب  شدی بعد به مامان  گفت حتماام شکلترم  شکا بودی نو !نودم که نو
شکرکردم وبعدازاین که  سفند دودکنین                                               ت براش یه ا

کا شالالده مامان  آماده  شالالدحسالالاب کردی  واومدی  بیرون،مامان  واقعانوشالال
بودوشنیون موهاشودوس داشت                               رفتی  نونه لباسامونوروشیدی  

باغ                                                  مت  ی  سالالال ت ف بار با با  ید  ت  وسالالالر برداشالالال م   ف ی ک ندل و صالالال
زون نامزدی بوداقوام نزدیک دهوم شالالده بودن وزیاد شالاللوغ نبود،نوشالالحال 

جمد نودمونیه                              آراموازدوردیدم بول  کردوگفت وای بودم که 
هزیزم زقدنوشالالکا شالالدی                       _مرسالالی نودت  نیلی تیکه شالالدیا     

مانتومو درآوردم  که  عدازاین  باس نشالالون   دادتب عدآنرسالالالالنوبراتعویض ل ب
رفتی  ریو                                     ولباسالالموروشالالیدم بامامان                         

هروس وداماد                      بنیتاه  واقعانوشکا شده بود                  بانوشرویی 
تاه  اول  یک گفت  ولی آروین نیلی سالالردگفت ممنون،بنی دسالالالت دادم وتبر

دیگه ای ربادقت براندازم کردبعدانگارازروی اجبارباشالاله تشالالکرکردتازبنیتاانت ا
ه  نداشت  زون ازه قه ی آروین به من بانبربودونب طبیعی بودکه حسادم 
ناسالالالب  هاش م با تارم  ته اونروز رف گه زرا؟ آره درسالال نه ولی آروین دی ک
شیمون  امااالن که دیگه داره ازدواج میکنه  ست  واقعا نودم  ر شک شو نبودودل

م رفت  بامهموناسالال        بایدگذشالالته رو فراموش کنه وکینه توزی نکنه             
فامیلومی دیدم  گاه رسالالرای  قاطی بود ،وقتی ن واحوالپرسالالی کردم،   م لس 
ن الت میکشیدم آنه همشون رومن زوم کرده بودن واین باهث میشدمعذب 
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باش ت وای که زقدراین دنترا به نودشون رسیده بودن! نوبه حاال یه   نامزدی 
آرام که نواهردامادبودازاوناساده  تربود،من                   ساده بوده                         

که دل  میخواست زودتر ازشراین گیره های توسرم وکفو راشنه بلندم ن ص 
سط اندانت  وای زقد گرم بودهمه  ش                                           نگاهی به و

آرام اومددسالالتموگرفت گفت ببین     درحال قردادن بودند!                           
سته رفت  دی ی آهنگ   سط                    من  ازندانوا تواین ازیکارمیکنی بیاو
سالالامی وتهی دبامن میر*ق*صالالیی رومیخوند،رسالالراکه همه انگار تو حالت 

یدن                                            طالبالیالعالی نالبالودن طالبالن مالعالمالول هالیالن دیالووناله هالامالیالر*ق*صالالال
بالالاتشالالالالویالالن مالالهالالمالالونالالاهالالروس ودامالالادهالال  اومالالدن وسالالالالط                                                      

رسالالردایی  کامران اومدجلووگفت افتخاربدین باه  بر*ق*صالالی  من  برا این که 
ش  وتع ب  صیدم،یه دفعه نگاه رراز ن شه باهاش ر*ق* ضاید ن جلوی جمد 

سرای آروینورونودم دیدم ازهمون بچگی رومن غ شت وهرجااون بودر یرم دا
فامیا جرهت نداشتن به من نزدیک شنت                                          ای بابابهتره 
باتع الالالب این زطوری  تا چاره بنی گاهو نخوردت  برم بشالالین ، بی بان تا

سرمیزریو مامان،دیدم داره ب شت   یه امیخوادکناربیاد                                    برگ
نان  که نمیشالالنانتمو حرف میزنه فک کن  ازاقوام بنیتا بودسالال م کردم واون  
نا برای  تانونوندم!مطمع ته داسالال تا گاه کردنو  ندبه  جواب داد،ازطرزن بالبخ
نواسالالتگاری داشالالته بامامان حرف میزدهتوقتی بلندشالالالدرفت مامان گفت 

ک ره تحدسالالت درسالالته بازنواسالالتگار برام ریداشالالده ولی النااین یکی فرق دا
رسالالالالره دکالالتالالرای ادبالالیالالام داره نالالیالاللالالی هالال  نالالوش بالالر وروهسالالالالت                                             

به من  باالاندانت  وگفت  نب هسالالالت که هسالالالت  بابی تفاوتی شالالونه هامو
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زه؟مبارن مامان جونو!                                       _ازدسالالت تودنترهنوزندیده 
نه ته   داری  نان یان برای  و نشالال نده ب ته آی حال من گفت  هف به هر یاری، م

نواسالالتگاری                                              _دسالالت شالالمادردنکنه مثا همیشالاله 
شه جواب   ص به جهن    بذاربیان من که همی بریدین     ودونتین!تودل  گفت  ا

بعدبادیدن نوشالالحالی    به همه منفیه این یکی ه  روش!                               
بنیتاوآروین تودل  آرزوکردم یه شب همچین  م لسی رومن وبهرادداشته باشی                                        

 آن رسرتوبادل من زیکارکردی که نمیتون  یه روزم ازفکرم دربیام
 

صالبح به محض بیدارشالدن رفت  دوش گرفت  آنیو زقدسالبک شالدم  بعدکه 
دم گوشالالیموزک کردم دیدم نوشالالته ریام ازبهراد تقریباروگوشالالی ازحمام اوم

صت  س م النانان  تماس گرفت  جواب ندادین لطفاتواولین فر شیرجه زدم!    
بدم که نگه زقدرهوله ولی حس  یه ک   طولو  به  زنگ بزنینتمیخواسالالت  
نگرانی و کن کاوی که داشالالت  نذاشالالت طاقت بیارم وبهو زنگ زدم بااولین 

بردا ین؟                                                     بوق  ت من داشالالال با کاری  ین؟  ت نوب هسالالال شالالالت _سالالال م 
ته  یه ک  دل  گرف یدمن صالالبح زودبهتون زنگ زدم راسالالتو  _سالال م ببخشالال
بودمیخواسالالت  باهاتون صالالحبت کن                                                           _نه 

ید               _النانان  زندتا سالالوال ازتون  میپرسالال  نواهو میکن  بفرمای
لطفاتعارفوبذارین کنارو وراستشو بگین،جواب شمابرام نیلی مهمه ومنوازاین 

ب تکلیفی ن ام میده                               _باشالاله حتما قول میدم راسالالت بگ        
متشالالخص  _ازن رشالالمامن زطوررسالالری هسالالت ؟           _نببب شالالمانیلی
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باوقار هسالالتین وهمینطورقابا اهتماد               _ممنون  ازشالالما،نب بااین  و
ن ؟                                                                  ک خت  ب نوشالالال ن  کسالالالی رو تو ی م من  تون  ن ر به  یر  فاسالالال ت

که   من یه دنتر_البته که میتونین زرانتونین                                _نب اگه مث
موقعیت مالی نانوادش نیلی ازمن بهتره رودوس   داشالالته باشالال  زیزه بیاین 
فرض کنی  مثللل  مثل شمارودوست داشته باش ، ناراحت نشیدالطفا!جواب 
شالالمازیه؟ بامن ازدواج میکنین؟؟؟                                  مات  برده بودزبون  

که   حرف ب ید  نده بود                             تودهن  نمیچرن زن  همینطوری گوشالالی تودسالالت  مو
سوالیه              ست  آنه این زه  شت نط؟                            _بله ه ستین ر _الوووووه

ماگیج شالالالدین اوکی  تارکردم واالن شالال نه رف یدون  نیلی احمقا یدم _ببخشالال
یالالن!                                         نالالمالالیالالخالالوادجالالواب بالالدیالالن بالالزودی نالالودتالالون نالال الالرتالالونالالوبالالهالال  مالالیالالگالال

گوشالال  اینارومیشالالنیدولی هقل  باورنمیکردبهرادداشالالت به صالالراحت اهتراف 
فای  یدولی من اصالال از حر قابهرادببخشالال میکرد                                 _آ
شالماسالردرنمیارمدنودموزدم به کوزه هلی زم تاازش حرف بکشال !ی میشاله 

_بزودی نیلی زودهمه                                              واضالالح حرفتونوبزنین
زیزرو میفهمین فقط امیدوارم واکنشتون اونی باشه که من میخوام! من تا روزی 
باالنره  بفهمیداین مدم زی کشالالیدم وتواین قلب  که شالالماراغافلگیرکن  و

اشالالک           الم الالب زی میگذشالالته ازتون نداحاف ی میکن                      
توزشمام حلقه زدنمیدون  اشک شوق بودیاغ  به زورگفت  منت رم ندانگه دار                                              

فت وسالالرید قطد  ته زندگی                        اینوگ باش فرشالال قب نودم  مرا
یفهمیدم ،وای نداروزی که دیگه حال نودمونم                             کرد            

مالالنالالتالال الالرش بالالودم بالالاالنالالره داره مالالیالالاد هالالااااااشالالالالقالالتالال  اوسالالالالاکالالریالال                                    
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همونطوری که حوله دورم بود موزیک گذاشالالت  ومثه دیوونه ها شالالروع کردم به 
هام                  ر*ق*صالالیدن                                                   زقد آروم میشالال  باننده 

 میام این راهوتاتهو رابه رامت
 تو همه جونمی جون  فدامت

 الهی قربون حرف زدنامت
 مگه میشه تورو دوست نداشتت

 مگه میشه تورو تنها گذاشتت
 نفسام به زشام بسته شدهت

 ببین هشقت ازم دیوونه سانتت
 تو یه دنیایی سانتی واسه ی منت

 که تو نواب  نمیدیدم اصنت
 زقد این لح ه هارو دوست دارم ت

 از این به بعد بگو م نون به منت
 نمیذارم تورو از دست بدمت

 واسه تو قید دوستامو زدمت
 دیگه زی بهتر از این اتفاقت

 که من به دنیای تو اومدمت
 نگو بس کن برم میشه باشی  با ه ت

 این حال نوشو مدیون  به توت
 با تو آروم میش  بذار آروم باش ت
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 یی آرامش  م نون  به توتتو
 نگو بس کن برم میشه باشی  با ه ت

 این حال نوش رو مدیون  به توت
 با تو آروم میش  بذار آروم باش ت

 تویی آرامش  م نون  به توت
 دیگه تمومه غ  و مشکات

 هر جا برگردی میبینی منو رشتتت
 کور شه زش  همه دشمنات

 وقتی توام داری هوای منو نوشگات
 تو تاریک میشه نودم کهت آمارشو داریتدنیا بی 

 از درون منو حالیت میشه مگه میشه انقد همه زی هالی
 دو تا شر و دیوونه با همین همه زی حا و میزونه

 مثا من هیچوقت نمیبینی زون کسی قدرتو قِد من نمیدونه
 این زندگی تایمو کمه نمیخوام که حتی دلت جایی بشکنه

 صدای ننده های مارو بشنوهتیه کاری میکن  که کا دنیا 
 اگه صد بار میمردم بازم، تورو میدیدم هاشن میشدمت

 مِن مورور بی احساس ببین حاال این وری از نود بیخودمت
 

 زیر بارون نیس میش  بازم، ه ب حال نوشی دارم باتوت
 

 من  دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو
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 نگو بس کن برم میشه باشی  با ه 
 این حال نوشو مدیون  به تو

 با تو آروم میش  بذار آروم باش 
 تویی آرامش  م نون  به تو

 نگو بس کن برم میشه باشی  با ه 
 این حال نوشو مدیون  به تو

 با تو آروم میش  بذار آروم باش 
 تویی آرامش  م نون  به تو

 
امروزیونی بهرادروندیدم،تع ب    یک ماه بعد                                                  

کردم آنه اون ازاین بچه درسالالخونا بودکه مدام توک س فعال بودو اصالال غیبت 
نداشالالت،من  ازوقتی با بهرادآشالالناشالالدم دیگه بخاطراون  شالالده ک سالالارونمی 
که  یا  باشالالی  وروزای تعط ته  مه ک س داشالال ندا تازه همو از ریچون ،

وک ف        رسالالیدم نونه همون موقد  بهرادرونمیبین  انگاریه زیزی روگ  کردم
بده                              یانودم جواب  تارس ب ماره سالال فت سالال م شالال مان گ ما نگ زد تلفن ز

_س م برستاره نان ،رفتی دیگه دوستای جدیدریداکردی احوالی از مانمیگیری 
  میدونی هزارتا دوست بامعرفت؟                                                   _س م نودت

داشته باش  هیچکدومو برام الی نوشکله نمیشه                                          _ای 
باز!زه نبرا؟                         _اووف ازک ابرام بگ !الی اگه بگ   ده  زبون 
                                         روزدیالالگالاله مالالیالالایالالن شالالالمالالال هالالروسالالالیالال   بالالاورم مالالیشالالاله؟؟          
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ته؟                                             مز بی  های  نی  ین شالالالو بازازا نه  ک ن ن   ی ب ب یی؟؟؟ ی ی ی ی ی ی ز _
مه - بااین ه نه زطور جدی میگ                                       _آ نه هزیزم 

سالالتاره    ه له؟توکه دیگه دسالالت آروینوازرشالالت بسالالتی                               
نندیدوگفت آنه میدونی داسالالتانی داشالالتی  بایدسالالرفرصالالت برام تعری  
تاریخ  عدشالال   نامزدکردی  ب ته ریو  عه ای شالالالد،دوهف یه دف مه زیز کن ،ه

هالالقالالدوهالالروسالالالالی رو گالالذاشالالالالتالالیالال  بالالرای نالالیالالمالاله شالالالالعالالبالالان                                                          
ندین                                           _الی _دنترزقدرهولی حداقا سه ماه نامزدمیمو

زیزای زیادی هسالالت که ازش بی نبری ولی االن وقتو نیسالالت سالالرفرصالالت 
برام تعری  میکن  دلیا این ه له زیه                                  _نیلی نب 

ست                                     وام دور هباباجونده بگوترسیدم بترش !حاالآقادامادکیه؟                       _ازاق
_ببین  زه شکلیه؟همیشه دوست داشت  بببین  شوهرم زه تیم وقیافه ای داره 

باشالالاله!                                         کا  یدنیلی نوشالال با مه توهمیشالالاله میگفتی شالالوهرمن  یاد نه  آ
شکله دیگه نمیدون  ن رتوزیه - شاالمیبینآره نداییو بن رمن نو یو حاال ای

باه  فیسالشالو تحلیا میکنی                                نندیدم وگفت  یادش بخیراون 
یه  یادم میاد تویونی ترم اول براهمه  فه ملتوتحلیا میکردی ! یا موقد هازقدرق

شه شتی ؟                                                       _ آره هزیزم مگه می یادم  لقب گذا
بال  اینروزا همو درگیر  مده دن نامزدم او ناطراتو،الی میگ  زیزه  بره این 
نریدی  ببخو قطد میکن ،تاقبا ازهروسالالی اگرفرصالالت کردم بازم بهت زنگ 
میزن  دوسالالت دارم هشالالن سالالتی بابای                                _باشالاله هزیزم من  

ستا شد ص باورم نمی ست دارم بای            ا شه انگارهمین دو ره داره  هروس می
باه   هال  بچگی به  قول دادی   بازی میکردی  وتو ماد دیروزبود هروس دو
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هروس بشی !                                  به مامان که نبردادم گفت مبارن باشه ببین 
 دوستت ه  دیگه هروس شد!فقط توهنوزمثا بچه هالج میکنی

 
دسالالالالت مالالن سالالالالیالالرشالالالالدیالالن؟                                                     بالالادلالالخالالوری گالالفالالتالال  مالالامالالان نالالکالالنالاله از

مادرت   که میزنی، من  یه  زه حرف نه دنترمی این  یه دو نه هزیزم تو _
نوشبختیتومیخوام،اص  موضوع این نیست که حتمااالن باید ازدواج کنی من 

بندی یفقط میگ  یه ک  هاق نه رفتارکن،آنه بن رم این درسالالته که زشالالماتوم
بدون فکرمیگی نه؟آنه تواول طرفو بشالالناس، فکراتو بکن بعدسالالرید بگونه  و

بادلیا منطقی جواب رددادی؟                                                       نداییو بین این همه نواسالالتگار کدومشالالو
هرزی فکرمیکردم ندایی حن با مامان بود،بابانمیذاشالالت هرکسالالی بیادنونه 

تگاری،همشالالون یاازرسالالرای همکاراش بودن یاازیه نانواده اصالیا برای نواسالال
گذاشالالالت                                                         یب وایرادی  فا نمیشالالالدروشالالون ه که ان الالالا هالی  یت  باموقع

_النااین زیباییت ه  همیشه برام نمیمونه آدم تایه سنی نواهان داره بروبشین 
صله نه نوب به حرفام فکرکن ام شون بدی وب فا شب نبین  بازرفتاربچگانه ن

بگی                                                         زشمی گفت  ورفت  تواتاق اووف ران 
شت  بهو  سره رودا شماره ی ر شبویادم رفته بوده ب گیری کردیما،کاش  ام

وس د                                     زنگ میزدم برادرمن نیانودتوالکی ضاید نکن                
داشالالت  به مامان بگ  شالالالاهزاده من مدتیه ازراه رسالالیده و منت رشالال  منوببره 
توق رنوشبختی،ای بابا بازبه بهرادفکرکردم وجوگیرشدم!         بعدازناهاررفت  

شدم            صدای مامان بیدار ساهت نوابیده بودم که با                  یه زرم زدم نمیدون  زند
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_راشودنترم ناس متی دوساهت دیگه برام نواستگارمیادازه ریلکس  گرفتی 
شوببین                                     غرزدم مامان تورونداول   شو آماده  نوابیدی را

گه دلشالالون  بخواد                                  یام دی باسالال  زشالالاله همینطوری م گه ل یال م                              کن بیخ
بالاللالاله بالاللالاله بالالاهالالمالالیالالن لالالبالالاس نالالرگالالوشالالالالی و مالالوهالالای ژولالالیالالدم!                                                  -

ش  ول  نمیکنه به  ست  مامان تابلندن نودم  ازحرف نودم نندم گرفت میدون
ه ی                      زورکو وقوسی به نودم دادم ورفت  صورتموشست                            

ندانت  سالالرم                                 یدم ا یه شالالالال سالالف مدبرداشالالت   بلوزشالاللوارآجری ازتوک
حالالوصالالالاللالاله آرایالالو نالالداشالالالالتالال  بالالیالالخالالیالالال هالالمالالیالالنالالطالالوری نالالوبالال                                       

مهمونارسالالیدن یه لبخندژوکندبه زور مامان زدم وبهشالالون نوش آمدگفت  اه اه 
تاب و جزوه هیچی ای که جزک ثه این مونگوالی درس نونه  یافو م ماده ق ن دا

شت  شه ههههه نودمو دارمیزن !ولی ان افاز شوهرمن با ندیدن،فکر کن این 
نبودا فقط زهرش نیلی مثبت بود              سالالینی زای روبردم وای که زقدر 

سوما س  مزنرف بدم میادهرزی به بابامیگ  بابااین دیگه ر شازاین ر ده م نز
ول کن نیسالالت میگه نه ما زیکاربقیه داری ،من تازندم رسالالومام اصالالیا ایرانی 
یدتونون  اجرابشالالاله                                                       سالالینی روبردم  با
ساده  شروع کردم به تعارف کردن،ب ای این که زایی روبرداره وای وازمادرداماد

مده گاراو نداز کردن ان باالنره  منوبرا جنس بخره                                        
عاه  متین  که اسالالمو متین بودگرفت  واق ماد  عدجلوی دا برداشالالالت وب

بوداصالال سالالرشالالوبلندنکردببینه من زه شالالکلی  فقط نیلی آروم تشالالکرکرد                                                  
 فته دیگه فکرکن  وجواب بدمنیلی زودبحث جدی شدوقرارشد من تادوه
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زندروزیه بهرادنمیاددانشالالگاه از بچه هاشالالنیدم یه کاری براش ریو اومده این 
ترموغیرحضالالوری برداشالالته،ک س اصالال بدون بهراد صالالفانداره،به بقیه که نگاه 
کردم دیدم یکی سرش توگوشیه،یکی داره زرم میزنه،یکی دیگه داره بادوستو 

ستاداحمدی صبحونه نخورده رنچره! به  زیرلب حرف میزنه، ا ه  که ک انگار 
زور صالالداشالالومیشالالنوی ،معلومه میفهمه کسالالی به درس گوش نمیده ولی هین 
بانودکارم  بام برانودش حرف میزنه،من   ماشالالین ر نیالو نیسالالالت مثا  
ورمیرفت  و به بهرادفکرمیکردم یعنی ک اس؟ زی شالالده؟دل  شالالورمیزد،دوس 

شت  بهو زنگ بزن  ولی گفت  درست ن ش ، اون نودش دا شقدم  ست من ری ی
ازروی ق الالداونطوری حرف زدکه به  بفهمونه دوسالال  داره رس اگه بهو زنگ 
ستاره  سی  ش ت                                            برای هرو بزن  میفهمه زقدر درگیر
سو  شکی برام دونته نیلی به  میادودو ساده م سی  رفت  ریو نیاط، یه ماک

اره لک زده دوس دارم توهمون لباس هروسو محک   بولو دارمتدل  واسه ست
کن تسالالتاره نیلی ماهه امیدوارم شالالوهرشالال  نوب باشالاله و    قدرشالالوبدونه                                            

ست تولباس هروس ببینمت                                      امروزکه باهاش تلفنی حرف زدم گفت  دل تودل  نی
ستی  _ ش ، را شکلی می سترس گرفت   نیلی هی ان دارم زه  وای نگوازاالن ا

کا  خاری منی حسالالالابی نوشالال یدون  الزم نیسالالالت بگ  ولی تومهمون افت م
که همه کن کاون زودتر  فامیا شالالوهرم تعریفتوکردم  فک و  یا!اینقدرریو  کن

 باهام آشناشن
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همین  یبودکه حرکت کردی   دیشب نتونست  درست بخواب  برا5ساهت حدود
توماشین زندساهتی نوابیدم،وقتی بیدارشدم صدای ویبره گوشی  اومدستاره 
بود  نخخ دیوونه!توآرایشالالگاه سالاللفی گرفته بودنوشالالته بوداین  آنرین سالاللفی 
م ردی!براش کلی ب*و*س وقلب گذاشالالت ت          توروزهروسالالیشالال  دسالالت 

شگاهتر سلفی گرفتن برنمیداره! معلوم بودتازه رفته آرای دی  تهران سیده بوازاین 
برای ناهارزدی  کناروشالالیشالاللیک نوردی ت                                        هرزی 
شمال بی ن یره،بابایه هفته  شد،واقعاطبیعت  سبزترمی سر جلوترمیرفتی  جاده 
سررفته  صل   صفاکنی ت حو شمال  سی یه ک  تو  مرن ی گرفته که بعدازهرو

ه هکس گرفتن                                   ساهت بوددوربینودرآوردم و شروع کردم ب
بودکه رسیدی  رامسر،نیلی نسته شده بودم یه جورایی رشیمون شدم 7حدود

که به بابا اصالالرارکردم باهواریمانری  آنه دل  میخواسالالت این طبیعت قشالالنگواز 
نزدیک ببین تازماشین که ریاده شدی  حس میکردم  بدن  کوفته شده بااین حال 

وری امشالالب میخوام بر*ق*صالال  سالالتاره ه  که کلی سالالفارش کرده بود زط
بترکون !                                                 مارامسروی داشتی  وازاین لحاظ راحت 
بودی ، فرصت استراحت نبودسرید دوش گرفت  ولباسموروشیدم، موهاموساده 

ه تضادش بارنگ لباس  جلوه باز گذاشت  ویه آرایو نفن  کردم! رژقرمز زدم ک
 نوبی میدادت

 
رسیدی  توتاالرازماشین ریاده شدم،برای رسیدن به سالن نان  هابایدیه ک  راه 
نه نیلی  راشالال به  ند بود م بوربودم آروم راه برم،  هام بل نه  راشالال میرفتی  من  

یدمت                                 پوشالالال ی م لس  م ا تو قط  ف موال ع م ت  و  نداشالالال هادم  ند ل         ب
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واردسالن شدی  نگاهی به جایگاه هروس ودامادکردم نداروشکرهنوز  نیومده 
به  نازی  له  نا که بهو میگفت   تاره  مان سالال ما مه دیر نکردی ! بودن رس معلو
فت کلی ه  ابرازدلتنگی  مدگ مد وروب*و*سالالی کردونوش آ طرفمون او
فت  مان  کردوگ ما به  یدرو حالی رومیشالالالدد ماش برق نوشالال کرد،توزشالال

روسالالی الناجون                              وای مامان  که فقط دنبال یه جرقه ایشالالااله
بودتابازشالالروع کنه ازمن گله کردن امانداروشالالکرزیزی نگفت و نیلی آروم 
گفت ایشالالاال                                           رفتی  قسالالمت تعویض لباس وبعد از 

زجایگاه ر*ق*ص نداشالالت روبرای آماده شالالدن یه میزکه فاصالالله زیادی ه  ا
نشالالسالالتن انتخاب کردی                                                 باشالالنیدن صالالدای کا 
ودسالالت مهمونا فهمیدم هروس وداماداومدن با نوشالالحالی رفت  جلو،ازبس 
ستاره رویه ن ردیدم  شون  اما سابی دید ست ح شددر شلوغ بود نمی شون  دور

شت  نیلی ه  نازشده بودت                                     من  همون طوری که انت ارشو دا
بالالقالالیالاله روهالالمالالراهالالی کالالردم وشالالالالروع کالالردم بالاله دسالالالالت وجالالیالالن زدن                                          

 نههههههههه این امکان نداره
 

نداااااااا بهراااااااااد؟ این بهرادمنه دست تودست ستاره؟؟؟؟ حتمادارم نواب 
مه میبی مده بودهین م سالال نداو ماد بهراده،نفسالال  ب هه این نواب نیس دا ن !ن

ست ک اس  شیدوگفت الناحوا ستموک شون میکردم مامان د ساده بودم ونگا وای
بیابری  ریشالالشالالون تبریک بگی  دیگهت                          بدن بی جونموحرکت 

ستاره بادیدن من باذوق ناصی   میدادم و جلومیرفت                                          
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ازروصندلی بلند شدوگفت                                           _س م هزیزم دل  برام 
مه                                                   لو ع م فت  یا ق یزشالالالدی؟ از  ررا لی سالالالو ی ن ن   ی ب ب بود یه ذره شالالالده 

زی  برای  یز ررا ید سالالالو ررسالالال عد ب فت  گ یک  بر ت مان  ترم؟                                      ما ن د
صداشوشنیدم صدای نودش بود که گفت نان  سعیدی دنترنان  شمابودن 
ستای  سوندنتنگاه من فقط به رایین بود زه محک  د ستاره زندگی  ر که منوبه 
هموگرفته بودن!                                        مامان به  اشالالالاره کردکه یه زیزی 
یک میگ   بابوض همراه بود گفت :ممممممن ممممن تبر که  باصالالالدایی  بگو
ببخشییید                                             اینوگفت  وسرید دویدم به سمت سرویس 
ست  روزمین وهای های گریه  ش س  زیکارکن  فقط همون ان شتی،نمیدون بهدا

صدای موزیک ودست وشوم تو سرم             کردم                                          
میپیچیددستموگذاشت  رو گوش  تانشنوم امااین صداها نفه نمیشدومثا رتک 
توسالالرم کوبیده میشالالد،نه من تحملشالالوندارم باید زودترازاین ابرم،ازسالالرویس 

اومدم بیرون سالالعی کردم جوری ردبشالال  که مامان نبینت  فقط مانتوموبرداشالالت   
تانگو برای لح ه ی آنراز هه داشالالتن  گاهشالالون کردم ه رشالالالت ررده ن

سالن زدم بیرون  شد، از شکام همینطوربدون کنترل ریخته می صیدن،ا میر*ق*
کفشالالامودرآوردم وریاده توجاده رفت ،جاده نلوم بود اماهرازگاهی یه ماشالالینی 
ردمیشد ویه زیزایی میگفت ولی من کر شده بودم نه میتونس  بشنوم نه درست 

شمام سابی ببین ،ز صدا گریه میکردم  ح ست  وبی  شماموب سه نون بود،ز کا
نیلی ازتاالردورشالالده بودم ولی صالالدای                 وراه میرفت                          

فه  ها ن یدم زرااین صالالالدا گارهنوزمیشالالن کا،دسالالالت، جین رو  ان یک، موز
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ون من؟؟؟                                           نمیشالالن؟؟؟                                              زی میخوان ازج
 صدای ترمزیه ماشینوشنیدم و بعدش جین نودمتتتتتتتتتتتتتتت

 
کال  نالیالابالون افالتالاده بالودم ودرد هال الیالبالی تالورالاهالام حالس مالیالکالردم                           

آهای _                           مردمسنی ازماشین بانگرانی ریاده شد                                       
دنترمگه توکوری؟زراوسالط نیابون راه میری؟میخوای نودتو به کشالالتن بدی 

تان                                                           مارسالال مت بی راشالالوببر ندازی؟ گه رو زراتودردسالالرمی بده ولی یکی دی
ش  حالت نوب نبودزه برسه _من حال  نوبه برین لطفا                   _تو ازاول

االن،شایدرام شکسته باشه بیادستموبگیربلندشو                                   باگریه 
دادزدم مگه نمیفهمی میگ  نوب  بروووراحت  بذااارین                             _دنتره 

سی که این ی دیوونه                                          بعدیه روز نندزدوگفت البته ازک
وقت شالالب تونیابون ول میچرنه توقد بیشالالتری  نمیشالاله داشالالت! هههه معلوم  
تاسالال  تکون دادوبعدم  مت  به ه  نیسالالالت زی زدی توفضالالالایی!سالالرشالالو
گازشالالوگرفت رفت                                               من انگارالل شالالده بودم هیچ 

جاز بدم وا نه                جوابی نتونسالالت  بهو  ه دادم هر توهینی دلو میخوادبه  بک
باورم نمیشالالدزیاشالالنیدم! من الناسالالعیدی، النای موروری که کسالالی جرهت 
نداشالالت بهو ازگا نازن تر بگه حاالیه ولگردنیابونی نطاب شالالدم؟؟؟راهام 
ازدردمیسونت ولی دردقلب  نیلی بیشتراذیت  میکرد  حاالبایدک امیرفت ؟حتی 

نیاورده بودم،همه راهوتا وی ریاده رفت  نمیدون  زرااز    هیچی  کیفم  بانودم
ه  نمیترسالالیدم                     رسالالیدم وی یه نگاه به رام کردم  زنمو جزهی 
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تاق  ران کردم،رفت  توا زه آوردم زانوموکه نونی شالالالده بود  رار یه  بود،فقط 
خواسالال  ونشالالسالالت  رو تخت،صالالدای گوشالالی  ازجیب مانتوم اومد مامان بودمی

هاییمونراب کنن  ید برگردن وی وتن ندم شالالالا عدگفت  اگه جواب  ندم ب جواب 
تاره همو  مت؟؟سالال بت زد دنترم؟اصالال نمیبین ناک اغی جواب دادم:_الوال

مان من برگشالالت  وی                                 ما سالالراغتومیگیره                                         _
_حال  نیلی بدبود                                                                                                   _زیییی؟مگه دیوونه شالالالدی؟

یدادی  یه نبرم ید با نده بود!ولی ن به روم نمو نگ  یدم ر _وای الهی بمیرم،د
میشالالالن؟؟                              نت  گرا ن یه  ق ب گی  ی م ن یری  م نی  ک ی م طوری ول  ن ی م        ه

_مامان نواهو میکن  بس کنید           _االن به بابام زنگ میزن  برگرده وی  
ریشت باشه نوب نیست بااین حالت تنهاباشی                                                           _نه 

نه _              الزم نیست من حال  نوب شده االن  میخوام بخواب                              
نداری  بابام بعدشالالام میاد مراقب نودم باش،کاری داشالالتی حتمازنگ بزن 
ندابه همرام                                         سرموتودستام گرفت  وکا این مدتودوره 
کردم،باراولی که دیدمو،دهوتو به کافی شالالاخ،نریدرفتنمون،اون صالالحبت 

ستاره بوده؟  اونقدرگریه کردم که به هن تلفنیتتتت        یعنی تمام  شن  مدم ها
هن افتاده بودم،صالالالدای کلید دروکه شالالنیدم سالالرید رتوروکشالالیدم رونودم                          

باباصالالدام میزد دروبازکردواومدتولبامومحک  گازگرفته بودم که صالالدام درنیاد                                            
 رم کشیدوبه نیال این که من نواب  بیرون رفتبابادستی روس

 
تاصالالبح بیداربودم حتی نتونسالالت  یه وانیه ه  رلک روی ه  بذارم،صالالبح بابی 
حالی رفت  صورتموشست  وقتی نودمو توآینه دیدم یه لح ه وحشت کردم،زیر 
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     زشالالمام دوبندانگشالالت گودرفته بودو سالالرن سالالرن بود مامان درزداومد دانا                    
                  _ س م نوشکا مامان حالت بهترشده؟                                            _آره بهترم                                       

_وای زرازشمام قرمزه؟مگه گریه کردی؟؟                                                          _نه 
صبحانه باباگریه بر سیت دارم                       _ سا ازی؟فکرکن  به هوای این اح

آمادس هزیزم بیابری       _مامان من میا ندارم                          _یعنی زی میا 
ندارم؟دیشب  که شام نخوردی؟                                                      بااجبارمامان 

به باباس م کردم ونشست                      نیلی گرسن                       رفت  سرمیز    
بودولی میلی به نوردن نداشالالت ت                                                _دنترم سالالتاره 
نیلی نگرانت بود! حتمابهو زنگ بزن                           روزنندی زدم وتودل  

ص نبری ازحال وروزمن گفت  هههه نگر شن من نوشه،ا ان من؟اون االن باه
داره؟!                                                 _سیمین ن رم راجد به داماد اسمو زی 
نه بهراد                  مامان گفت                   بودبهزاد؟؟                                              

همون ن رم زیه درموردش؟                               _واالمن که ازش _نب حاال
نوش  اومد، معلومه جوون باجربزه ای هست، نازی جون میگفت نیلی آقای 
اسالالکندریدبابای سالالتارهیاصالالرارکرده تویکی ازآرارتمان های نودشالالون زندگی 

سازم،ا سره قبول نکرده وگفته دوس دارم نودم زندگیمو ب عنی به ین یکنن ولی ر
وروم ستاره زش  نداره وواقعانودشودوست داره                                                     تمام 

این مدم که مامان حرف میزد دسالالتامومشالالت کرده بودم ومحک  فشالالارمیدادم                                          
 بشه                                        دیگه_امیدوارم یه همچین رسرنوبی ن یب النای من  

نتونسالالت  نودموکنترل کن                    _مامان بس کنید،ببین  نکنه قراره کا 
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ستاره حرف بزنین؟                                         _وادنترم  شوهر صبحوراجد به 
_به                           مگه حرف بدی زدم؟من که دارم تعریفشالالومیکن            

نوش          ن رکرد، هار ظ مردم ا گی  ند به ز جد  نیسالالالت را نوب  حال  هر
جونتون!ازسالالرمیزبلندشالالدم ورفت           صالالدای مامانوشالالنیدم که میگفت این 

             دنتره زو شالالده؟حسالالام مگه من زی گفت  آنه که اینطوری ازکوره دررفت؟                                        
_ولو کن نان  من حدس میزن  ازاین که سالالتاره ازش دورترمیشالاله ناراحته،یه 
جورایی به بهراد حسالالادم میکنه                                      ههه من توزه هالمی 

 بودم اینا زه فکری میکردن!
 

هنوزنمیتونسالالت  اتفاقایی که برام افتاده روهضالال  کن ، دیشالالب بدترین شالالب 
یه شالالالب ه  هشالالقموازه  دسالالالت دادم ه  بهترین دوسالالت                                                                 زند گی  بود،تو

زقداحمن بودم که فکرمیکردم بهراددوسالال  داره                                        رفت  
نای ا گه ازنودم  متفربودم ال گاه کردم دی به نودم ن نه  نای نوش توآی حمن،ال

حاالزون نوشالالکلی  هاشالالقی؟فکرکردی  به هشالالن و    زه  نه تورو یال آ ن
حتمابایدهاشقت شده باشه ههه هرزی سرم بیادحقته! دوباره اشکام سرازیر 
شب تاحاالبه اندازه  ص یادم نمیومدآنرین بار کی گریه کرده بودم ولی دی شدا

ن ب بایدسالالر من تمام سالالالال های زندگی  گریه کردمت     نداازرامن؟زراای
بیاد؟زرابایدقلب من شکسته شه؟زرابایدغرورمن له شه؟توکه میدونستی من 
ضعیف  و تحملشوندارم             من هادم به نخواسته شدن نداشت ،من هادم 
به ندیده شدن نداشت ،این همه هاشن داشت  کسایی که حتی هاشن بی محلیام 

ندانتی به دل  ن نا رو قت مهراو ماهیچو با بودن ا تاق قت طع  هشالالقو ، هیچو
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شن همون  شیده بودم اون وقت زرامن باید بین این همه آدم دقیقاها ازبهرادنچ
نه؟؟؟؟                   گه ازدواج میک بایکی دی که منونمیخواد وجلوزشالالم   کسالالی شالال  

ازهمه بدتراین که کسی هشقمو ازم گرفته که بهترین وتنهادوستمه، ندامگه من 
یه شالالالب همه ایناروبه  حالی کنن؟زرابایدتو یه زقدر توان دارم؟ زرا بایدتو

شه؟ زراق رآرزوهام  شب هوض  ش ؟زرا همه زیزتویه  شون  شب اینقدر
اینطوری رو سالالرم نراب شالالد؟مگه من تو زندگی  تاحاال زی ازم نواسالالته 
شبخت  شن بهراد روبه  میدادی برام کافی بود تا من  مثه بقیه نو بودم؟فقط ه

قدازدنیاتواشوال میکردم؟ اماافسوس وصدافسوس که باش ،مگه من کناراون ز
دیگه این حرفافایده نداره زندگی برای من به بن بسالالت رسالالیده وبرای همیشالاله 

 محکوم به تنهایی واسارم تو یه هشن یه طرفه شدم
 

آبی به صورت  زدم ورفت  ریو بابا، داشت روزنامه میخوند                       _بابامیشه 
با تع ب به  نگاه امروزبرگردی   شالالیراز؟         باباروزنامه روکنارگذاشالالالت و

شمال بمونی  تازه  شتی یه هفته  صراردا کرد:دنترم مگه این نودم نبودی که ا
ست  ست  مرن ی بگیرم حاال میگی برگردی ؟معلوم ه من  باهزاربدبختی تون
تو ازدیشالالالب تاحاالزت شالالالده                _نب ن رم هوض شالالالد،به هوای 

حسالالالاسالالیت دارم،ازدیشالالالب تاحاالک فه شالالالدمدنودم  نمیدون  این این ا
شپزنونه  دروغاروزطور ردی  کردم!یبابالطفابرگردی                          مامان ازآ
اومدوگفت دنترم حاالبعدمدم هااومدی  شالالمال بذارزندروزبمونی  یه ک  

 حال وهوامون هوض شه
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                              یرین ه الالر میخوام برگردم_باشالالاله شالالمابمونین ولی لطفابرا من یه بلیت بگ
شدی  ضی  شه ه رهمگی برمیگردی  حاالرا شه با باباگفت اینطوری که نمی
دنترم؟                                                   _آره مرسی بابایی                       لبخندم نوهی 

زقدرسالالخته که جلوی                        زدم ورفت  تو اتاق وسالالایلموجمد کن    
                             بقیه باید ت اهربه نوب بودن کن  درحالی که ازدرون داغون !                          

نالالیالاللالالی زودوسالالالالایالاللالالمالالونالالوجالالمالالد کالالردیالال  وراهالالی شالالالالیالالرازشالالالالدیالال                                         
ودم کی فکرشالالومیکردسالالفری که با اون همه ذوق توماشالالین تمام مدم توفکرب

ست  که  شه،ندایامن تاحاالدل کیوشک شروع کرده بودم اینطوری تموم  شوق  و
تادآره من  به آروین اف یادم  نه؟                              یداین وری دل  بشالالک با

له                   حا نه و نوشالال گه داره ازدواج میک                                  دلشالالوشالالکسالالت  ولی اون  االن دی
که  بایی  یادم بره روزو شالالال نه من زطورفراموشالالالت کن ؟ زطور بهرادآ
بافکرتومیخوابیدم                      هندزفری روگذاشالالت   بافکرتوبیدارمیشالالالدم و
توگوش  وشالموروصورت  رهن کردم که کسی اشکامونبینه،آهنگ احمدوندرو 

 رلی کردم              
 

 بخیریه روزتورودوس داشت  ودل تویه جای دیگه بودیادش 
 

 هرکاری کردم که باتوباش  اما هشن من یه طرفه بود
 

 اینقدرمیخواستمت ندامیدونه که باورنکردی هنوز
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 باورکن ای دل ساده که رفته بپاش نشین ونسوز
 

 زشمای من نیره به درمیمونه تا برگردی
 

 نفهمیدی بارفتنت قلبمورررر کردی
 

 رم میمون  وکناراین ناطره هامنت 
 

 دل  گرفت،دل  شکست ازغ  این حادوه ها
 

توماشالالین ازنسالالتگی زیادنفهمیدم کی نواب  بردوقتی بیدارشالالدم و ازرن ره 
رفت                                                    بیرونونگاه کردم فهمیدم رسالالیدی  شالالیراز

تاد باسالالالموهوض کردم، زشالالالم  اف تاق  ول یاد توا به جواهرام و به جع
باره  بازکردم وقتی گرنبندرودیدم قطره های اشالالک  دو گردنبندافتادمتدرجعبه رو
شحال  شد،یادم به روزی افتادکه اینوازبهرادهدیه گرفت  زقدراونروزنو سرازیر
بودم بی نبرازاین که سرنوشت برام زه نواب هایی دیده!آره حدس من درست 

اشن من، هاشن دوست !                           زراباهام بودواقعابهرادهاشن بود ولی نه ه
این کاروکرد؟زرااز من اسالالتفاده کردتابه سالالتاره برسالاله؟حاال که فکرمیکن  اون 

نیلی ازستاره سوال میکرد،وقتی فهمیدرفتن شمال ازم ررسیدکدوم شهرهستن     
س شونی نونه وباغ  ست  بعدازم ن سر ه صالتااها رام اره تبعدگفت اتفاقامن  ا
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به  به ذهن  نطورنکرداین همه کن کاوی راجد  نارونواسالالالت،زرااونموقد  ای
لعنتی ازش متنفرم اگه یه                                  دوست من غیر هادیه ودلیا داره؟

ک م به  میگفت من هاشن دوستت شدم همون اوایا که احساس  اینقدبهو 
م کردومن نوش نیال ه  قوی نشالالده بودفراموشالالو میکردم ولی اون سالالکو

هه  ترس داره، ه   ب قه  برازه  که ازا ت   یی هسالالال ندرال ی من سالالال کرکردم  ف
که  فایی  نگ بزن  حرف دلموبگ  حتی  حر عدازهروسالالی بهو ز قراربودب
میخواسالالت  بهو بزن  روریو نودم زندین بارتمرین کرده بودم اماراسالالته که 

 یلی بی رح  بودمیگن آدم ازیه وانیه دیگه نودشالال  نبرنداره، زندگی بامن ن
ته  فاق میف هاات هاوفیل   مان  نیلی،همیشالالاله فکرمیکردم این زیزا فقط تور

کردت                           ن   م با ی  ودردآوررو ث ک بازی  ین  که سالالالرنوشالالالت ا ماافسالالالوس  ا
بهرادبه  گفته بودبزودی غافلگیرم میکنه فکرکن  باسالالتاره نقشالاله کشالالیده بودن 

سور سی زیزی نفهم ، واقعا شب هرو شن من ولی ای کاش تا رایزبزرگی بوده
ازدلی که اینطور هاشالالن نودم کردی وبعدهزارتیکو کردی نبرداشالالتی،اون 

کردی!                                         ی م ن هام  با کارا رو  ین  نت وا میسالالالو برام  لت  ما د ت ح قد  مو
باشالالاله؟            ته  نه تورودوسالالالت داشالال ندازه من میتو تاره ه  ا یدون  یعنی سالال                 نم

یهت                یه رسالالرمعمول یدم گفت  به بهرادررسالال له،زندبارکه ن رشالالوراجد  نه محا
نگاهی به گردنبداندانت ، نه دیگه دلیلی نداره این ریو من بمونه و گذشته تلخ 
واشالالتباهاتموبرام تداهی کنه،رفت  بالکن اتاق  گردنبندو ب*و*سالالیدم واندانت  

بارایین رفتن گردنبندانگارمرگ  آرزوهامومی                           رایین                
 دیدم ولی فقط وایساده بودم نگاه میکردم و هیچ کاری ازم برنمیومد
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شت، ت می  گرفته بودم برای روبه رو  روزهای تلخ زندگی من همینطور میگذ
 ت    امه میدهنشدن بابهرادقیددانشگاه  بزن  ولی فهمیدم که ترم آنررورامسر اد

                             
که روح  باشالالاله  قدرهمین  یه ولی وقتی زن  اون مان مره  هردرد میگن ز
حال توفرقی  به  زه متوق  شالالاله  گذره  مان ب زه ز گه  نه دی نابودک وجسالالمتو
ستاره گفته بودم میدون  بازم باهث  ضی اوقام به نودم میگ  کاش به  نداره،بع

جواب رداز سالالتاره سالالمت من بیادولی حداقا نمیشالالدکه بهرادبخاطرشالالنیدن 
ستاره  ست ندارم با  ست نمیدادمت                   نمیدون  زرادیگه دو ستموازد دو
حرف بزن ،اون هنوزم مثا قبا مرتب به  زنگ میزنه ولی من هربارازصالالحبت 
کردن باهاش طفره میرم،حس میکن  ازسالالتاره ه  بیزار شالالالدم شالالالایداگه اون 

  قه مندمیشدتنبودبهرادبه من ه
 

نار  هاک یت  باواقع گذره ولی من هنوزنتونسالالت   ماجرامی ماه ازاون  االن دو
یه  نا  مه ای ماس میکن  ه خداالت یه میکن  وب تاصالالبح گر قام  یام،بعضالالی او ب
کاب*و*س وحشتنان بوده باشه و االن ازنواب بیدارش  وببین  همه زیزمثا 

 روزاولهت
 

میزن ،بهو میگ  ازش متنفرم ولی نودم  توتنهایی نودم بابهرادنیالی حرف 
میدون  هنوزم دوسالالو دارم هنوزم باشالالنیدن اسالالمو بدن  گر میگیره وقلب  

 تندترمیزنهت
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کاش هیچوقت واردزندگی   نمیشالالدی،کاش هیچوقت نمیدیدمت    لعنتی اگه 
قراربودبری زراقلبمو هاشالالن نودم کردی؟زرابه  نزدیک شالالدی که فکرکن  

بایدجواب قلبی که هاشن نودم کردی وبعدزیررام                     دوس  داری؟
 لهو کردی و ورفتی رو بدی

 
سرغذانوردن جنگ داری ،  شدن  بامامان همو  دیگه همه متوجه حال نراب  
بی اشتهاوضعی  شدم  شباه  که به سختی میتون  بخواب  ومدام کاب*و*س 

هست  و زانوی غ  بوا گرفت  حتی میبین ،ازهمیشه ساکت ترم وهمو تواتاق  
 بعضی اوقام غذاروه  توتنهایی نودم تواتاق میخورمت

 
شناس  صرارکردبرم ریو یه روان شدن، بابا نیلی به  ا مامان وبابانیلی نگران  
نه؟میتونه  به من برگردو ناس میتونه بهرادرو گه روانشالال نه م ولی قبول نکردم آ

 هشن اونواز دل  بیرون کنه؟ 
                       

باشالالاله اون دیگه یه مرد متاهله ولی   ندارم دیگه بهو فکر کن ، هرزی  دوس 
شته  ساهت هاغرق مرورگذ ست،یه دفعه به نودم میام میبین   ست نودم نی د

 وفکر کردن به اون هست ت
 

شده ازاین ح اری که دورنودم  دل  میخوادبرانوشحالی مامان وبابام ه  که 
قا  حدا یام و  یدم بیرون ب تازگی کشالال به نوب بودن کن  ولی نمیتون ، ت اهر
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شونی  شدم،فقط کافیه یکی به  گیربده یابخوادباهام  شگرم  هاه بی و ررنا
 کنه سرید ازکوره درمیرم      

 
اونقدر حسالاس شالدم که باشالنیدن کوزکترین حرفی اشالک  درمیاد انگارفقط 

 دنبال بهانه هست  که به حال زارنودم گریه کن  ونالی ش 
 
ه بدتراین که هیچکس نبراز غ  من نداره، هیچکس نمیدونه تو دل  زی ازهم  

میگذره ومن زیاکشالالیدم،            نبرندارندکه النا نیلی وقته مرده، روزی که 
احساس  توقلب  کشته شد روحم  نابودکردوحاالتنهازیزی که ازم باقی مونده 

 یه جس  نستس که هرلح ه آرزوی مرگ داره
 

ربالالالالالب تالالارالال  بالالودم کالاله گالالوشالالالیالال  زنالالگ نالالورد                                           تالالواتالالاق سالالالرگالالرم کالالا
 اووف بازم ستارس،ولو کن جوابشونمیدم،بعدایه بهونه میارم

 
ست لبه تخت لبخندی  ش زنددقیقه بعدمامان بالیوان آب ررتقال اومدتواتاق ،ن

نودموبه                  زدوگفت ستاره بهت زنگ زده زراجوابشوندادی؟                 
                               اون راه زدم وگفت  جدا؟                آن گوشی  سایلنت بوده متوجه             نشدم                                            

؟          _یه نبرنوش برام دارم                               _نبرنوش؟!زیه حاالاین نبر
_ستاره تازندساهت دیگه میاد     این ادیدنت                                        انگاریه 
رارچ آب یخ روم ریختن انت ارهرزیزی روداشالالت  جزرویایی م ددبااین زوج 
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         نوشالالبخت!                 _الناحواسالالالت ک اسالالالت؟نوشالالحال نشالالالدی؟؟                                     
یاد  هام حاالتن مده!ببین   نداو که زبون  ب یاده  حالی ز قاازنوشالال فا _زراات

شوهرش؟ شوهر                                              یابا _زیزی نگفت ولی احتماالبا
 شوهرش میاد

 _هه فقط همینوک  داشتی !         
 _دنترم زیزی گفتی؟

               _نهه بانودم بودم   
ست قدیمیت _ن ست دو سرو روم بکو،نوب نی ستی به  شویه د ب زودتررا

 تواین حال ببینتت
 _آن مامان نبرنداری هرزی میکش  ازدست همین دوسته

 
یازرااین هذاب تمومی  مامان رفت ومن همینطورب تکلی  مونده بودم،ندا
نداره؟دوباره دارن میان که زجرم بدن؟که نوشالالبختیشالالونوبه رن  بکشالالن؟که 

 به  یادآوری کنن زه قدرحماقت کردم؟دوباره 
 

س ازتر              توحال وهوای نودم بودم که ستاره رخییی کردووارداتاق شدت    
 زسبیدم به دیوارتاون  دستشوگذاشته بودرودلو وهمین طوربه  میخندیدت

ست نداده بود اما من  شوازد ش شا هنوزم مثا دنتربچه هارفتارمیکرد وروحیه ب
ندازه ی بیسالالالت سالالالال ریرشالالالدم          زی؟حس میکن   به ا مدم                      تواین 

بادیدن ننده هاش ومقایسالاله ی وضالالعیت اون بانودم بیشالالترحرصالال   گرفت 
 وه بی شدمت
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س م کرد                                 انمی  شیدو ست ک ستاره باالنره ازنندیدن د

                       بهو کردم ونیلی آروم جواب دادم          
_هالالزیالالزم قالالهالالرنالالکالالن ولالالی نالالدایالالیالالو نالالیالاللالالی بالالامالالزه شالالالالده بالالودی!                                              

 بیابول  که دل  حسابی برام تنگ شده   
زه حسالالالی دارم  قا ی ق ت  د یدونسالالال م ن م   نود کرد ل   و ب تاره  تی سالالال ق و

ابا زدرمقنفرم؟ه قه؟دلتنگی؟گله؟ هیچوقت حتی فکرشالال  نمیکردم یه رو
سی بودم که اگه یه روزستاره رونمی  ش ،من ک ساس ب ستاره اینقدرسرودبی اح

 دیدم ک فه بودم ولی االن دارم بعدازدوماه میبینمو وهیچ حس ناصی ندارم          
 
شدی،نداییو این زه رس     _الی ولی نیلی ازم گله دارم  واقعابی معرفت 

ه بارم نشالالدزنگ بزنی ببینی سالالتاره دوسالالتی ونواهریه که تو این دوماه حتی ی
زندس؟مردس؟!    همو من بایدبهت زنگ بزن  ونان  نان  هاه  که همیشه 

غه وزودمیخوان دربرن،ببین  زیزی نمیخوای بگی؟؟؟؟                    سالالرشالالون شالاللو
مونده بودم زه جوابی بهو بدم          _ستاره متاسف  ولی من این روزها یه ک  

 همین ک از همه کناره گیری میکن   دررس شدم برای
_الهی بمیرم اتفاقاهمین که دیدمت متوجه شالالدم النای قبا نیسالالتی،قب  وقتی 

 سربه سرم میذاشت  کلی میخندیدی ولی االن ک  مونده بود نف  کنی!
 الناماهنوزم باه  دوستی  درسته؟

 _آره معلومه که هستی 
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 _رس به  اهتمادکن وبگوزی شده؟ 
ا ناصی نداره،همو از تنهاییه،بگذری  راستی باتتتتتتدنیلی برام _باورکن دلی

شوبه زبون بیارمی  سم سربهراده ا ستاره االن هم ستن این که  سخت بودبادون
 باااشوهرم اومدی؟

_آره اومدرسوندم ولی گفت  بعد مدم هاالنارومیبین ،میخوام برم اتاقو تنهایی 
 گم بزنی  اگه بیای حوصلت سرمیره

 ،نب دیگه زه نبر؟شمال هوازطوره؟_که این طور
_الی تع ب میکن  که نپرسالالیدی زی شالالالدمن وبهراد اینقدرباه له ازدواج 

 کردی ؟کن کاونیستی بدونی؟
_هه آره،نب ازاولو تعری  کن                                    به نودم گفت  الناقوی 

 باش و نودتوبراشنیدن حقاین تلخ آماده کن
 

شگاه زندین بار متوجه نگاه های ناص بهرادبه نودم شده _نب راستو تودان
یا  نه حقیقتو اون اوا نه آ مام ذهنی م نافقط توه بودم ولی همو میگفت  ای

به من ن رداره                                                                 نداشالالت  فکرکن   مد ودوسالالالت  یادازبهراد نوشالال  نمیو ز
شو تودل  حس میکردم ازاون بچه سه که همو میخوادنود سخونای زارلو در

تادای  مه ه  تحویلو میگرفتن؟از اسالال قده یادکه ز یادم م نه، جاک تادا اسالال
سی که  شگاه وبقیه بچه ها،حتی نود تو الناباتنهاک سنا دان سختگیرگرفته تارر
به  یه جورایی  هث شالالالده بود با نا مه ای نب ه یدم نوب بودی بهرادبود، د

اد،ریو نودم میگفت  مگه این رسالالره مهره ی بهرادحسالالادم کن  وازش بدم بی
 مارداره که هنوزنرسیده همه روجذب نودش کرده؟!
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ن صالاله گذشالالت تااین که مارفتی  رامسالالرو یه روزبابااومدنونه و صالالدام کردو 
 گفت فرداشب قراره یکی ازاقوام بیاد نواستگاریت

ارسر توفامیا مگفت  این اقوام کیه که من نمیشناسمو؟اص کی منودیده؟ آنه 
ست                                     _ ازاقوام دوره،مثا  سن من بخوره نی م ردی که به 

 این که از تهران تورومیشنانته واین ورکه فهمیدم باه  تویه دانشگاه بودین
داشالالت  شالالان درمیاوردم نیلی کن کاوبودم طرف کیه همو ندا ندامیکردم 

نوشالالک ی باحال یونی باشالاله  ولی هرزی شالالانسالال  بزنه یکی ازاون جوجه 
صحبت  س  طرف زیه گفت نمیدون ، ردرش فقط اومد باهام  سیدم ا ازبابارر

 کردواجازه  نواستگاری گرفت 
 
 

ستگاری بادیدن بهراد نیلی جانوردم نخخ انگارمنت ر کیس های  شب نوا
 دیگه بودم!

 
ه  همون این کوقتی قرارشدباه  تنهایی حرف بزنی  شروع کردبه تعری  کردن 

ستی، به  ش شتی وبه ه  نوردی  توهمون نگاه اول به دل  ن روزاولی که ه له دا
 نودم گفت  بهراداین همونیه که همیشه دنبالو بودی 
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ضاع  شک میکرد واو ستاره بگ  دیگه ادامه نده ولی اینطوری  شت  به  دوس دا
 برام بدترمیشد

 تی!زه جالب هشق  رس توه  مثا من تونگاه اول دلتوبان
 

الی هرزی اون حرفاشوادامه میداد میدادتع ب من  بیشترمیشد،فکر نمیکردم 
 تااین حدتونخ من بوده باشه

به نودتون ابراز ه قه  کن   یام  یدم ازهمون اول ب به  گفت ن الت میکشالال
وازطرفی میخواسالالت  مطمعن بشالال  ت الالمیمی که دارم میگ  یه ت الالمی  آنی 

ست برای همین ت ساس نی صرفاازروی اح ست و  می  گرفت  اول ازطرین دو
 صمیمیتون النا بیشترباشماون وصیاتی که دارین آشنابش ت

 ستاره میگفت ومن حس میکردم از اهماق وجودم دارم میسوزم              
 

یا!زرابه  نگفتی  ناق تشالالالری  داشالالالت نانودمونی  توه  نیلی  _ولی ال
 بابهرادزندباررفتی بیرون وآمارمنو بهو میدادی؟!

  گفت  هه النای سالالاده لوح حتی روحشالال  نبرنداشالالت قراره این  وسالالط تودل
 بازیچه بشه!

 _نب ستاره توه  حاالریله نکن، میخواست  بگ  امافرصت نمیشد
 

_بهرادمیگفت زندبارجلوم سالالوتی داده بوده ودیگه این اوانرنودم حدس 
 زدی بودی داستان اززه قراره!
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 مآهی کشیدم وگفت  آره تقریبا فهمیده بود
 _امابااین حال شب هروسی نیلی سوررایزشدیا!

_آره سالالوررایزاون  زه سالالوررایزی! تا همردارم یادم نمیره!نب االن از زندگیت 
 راضی هستی؟

 
_میدونی من به مرورهاشالالن بهراد شالالدم،واقعابرای من هشالالن بعداز ازدواج به 
گه  ته هنوزم می مد،آره االن نیلی دوسالالو دارم وبهو وابسالالت  الب وجوداو

 تونمیتونی اندازه ی من هاشن باشی!
 
 

اززندگی  نداروشکر راضی  مگه آدم ازاین دنیازی میخواد؟همینکه یه مرددارم 
شبختیمون ازهیچ کاری درین  شتمه وبرای نو شقمه ومثه یه کوه ر دیوانه وارها

 نمیکنه باهث میشه احساس آرامو ونوشبختی کن 
                  

همو شالالعاره ولی االن نودم بهو ری بردم که واقعیت الناقب  فکرمیکردم اینا
 زندگی همینه اگه هشن ومحبت باشه هرسختی رو میشه تحما کردت
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دستام زیرصندلی بود،نانن های بلندمو اینقدرتوانگشتام فروکردم که دیدم داره 
نون میاد،دستامو مشت کردم ورایین نگه داشت  تاستاره نبینهت نیلی میسونت 

 نیالم  نبوددرمقابا دردی که قلب  میکشید هیچ بودتاما هین 
_راستی آلبوم هکسامون  همین  دیروزکه میخواستی  بیای  شیراز تحویا گرفتی  
شون الی جون  بدم،میدون  نیلی مشتاقی ببینی زی  من  گفت  بایدحتما ببرم ن

 ازآب در اومده!
 ستاره آلبوم روبازکردویکی یکی هکس هارونشون  داد

ینوببین وای اگه بدونی سالالر این هکس زقدرن الت کشالالیدم   بهرادکه _الی ا
 ک لبوشده بود!

گردنشالالالو  گارداشالالالت  ن تاره وا بود رو سالالال ن  شالالالده  هراد ب کس  ه توی 
ستاره التماس کن  دیگه  ست به  شدم دل  میخوا شت  دیوونه می سید،دا میب*و*

 بسه توروندابیشترازاین زجرم نده
شوق و ست همه هکس ستاره بی نبرازهمه زیزباذوق و  شدنی میخوا ص  ن

 هاروببین  وتازه تفسیرشون  میکرد
 _الی اینومیخوام روشاسی بزن  برا اتاق نواب  بن رم قشنگه؟

ندامیدونه زندبارنودموتولباس هروس کناربهرادم سالال  کرده بودم امااالن 
به _        م بورم هکسای هروسیشو بادوست نودم ببین                                         

 زی فکرمیکنی؟جواب منو بده  
 _ بدون این که نگاه کن  گفت  آره نوبه

 _نیلی بدی اص درست نگاه نمیکنی الکی هرزی میگ  تاییدش میکنی! 
 بوضی که داشت نف  میکرد رو قورم دادم وگفت  نه بابادارم میبین 
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ودیبهتره ب_نب ببین این هکسهدبهراددستاشو ازرشت دورکمرستاره حلقه کرده 
 یااین یکییییی بذار ریداش کن تتتتتتت

 
دیگه نتونست  طاقت بیارم زشمام ررازاشک شد،نداروشکرستاره سرش رایین 
لتت هرزی  تاق زدم بیرون و رفت  توا بدون هیچ حرفی ازا جه نشالالالد، بودومتو
شیدم وبه  ست  وزندتا نفس همین ک ش ستای نونیمو نورده بودم باال آوردم،د

 دم االن تموم میشه، یه ک  دیگه طاقت بیار ونقو بازی کننودم یادآوری کر
 

 ستاره ازاتاق بیرون اومده بودوبا نگرانی به  نگاه میکرد
 _هزیزم یه دفعه زی شد؟

 _حالت تهوع داشت ،سل  دانشگاه زیادبه معدم نمیسازه
 _آنیی االن نوبی؟بهترشدی؟

 ان شه!_آره نوب  بیابری  تواتاق تامامان ریداش نشده الکی نگر
 
 

_الی نب همه زیزروتقریبابرام گفت  جزاون اصا کاری،دلیا ازدواج سریع  
 بابهراد؟!

 _آره نوب شدگفتی دلیلو زیه؟
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_میدون  که به هرحال ماازه  دوری ،توجنوبی وماشالالمال ولی نب همین که 
یه کشالالورهسالالتی  و میتونی  هراززندوقت مثه االن  همدیگرو ببینی  حس  تو

 نه این حس نوب تازندماه دیگه تموم میشهنوبیه اما متاسفا
 _من ورم زیه؟بازمیخواین برین یه شهردیگه؟

 _نه این دفعه میری  یه کشوردیگه
 

سال ق درفتن  سه های اول گفت تارایان  صادقانه همون  جل ستاره گفت بهراد
به لندن روداره آنه برای یه کارباباحقوق و مزایای هالی قبولو کردن،مامان 

بابامشالالوول  اوایا نیلی مخال  بودومیگفت تویکی ازهمین شالالرکت های 
کاربشالاله و الکی نرین اون سالالردنیاولی نب بهراد آدم مورورونودسالالانته ای 
هسالالت برای همین گفت نه من برای بدسالالت آودن این کارسالالال هاسالالت دارم 
س  به همین راحتی  شده و میتون  بهو بر س  تموم  ت ش میکن  وحاالکه در

گذرم ن صالالاله  مانوراضالالی ازش نمی ما باه   با باالنره  نیلی اصالالرار کردو 
یاوقتی همین اول  وان مه  ندگیشالالون الز فت ز که برای ریشالالر فت اول  کردوگ
کارباصالالداقت میگه ق الالدرفتن داره یعنی میشالاله بهو اهتمادکردو دنترمونوبه 
شن  شدو اینطورشدکه ماج سپردی  ن صو کن  مخ مامان  زده  سی  نوب ک

زدی گرفتی  تا زندماه اول زندگی مشترکمونو هروسی روبا فاصله ی کمی ازنام
 ایران باشی 

گه  بذارم!یعنی قراره دی گه!این  یکی روک ای دل   یه شالالون دی بازم  ندا وای 
بهرادرواصالال نبین ؟گرزه زه ایران باشالاله زه نارج مه  اینه که دیگه مال من 

 نیست رس فرق زندانی  نداره امابازمتتتتتتهوووف لعنت به توزندگی
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یای  نداری؟ ازدن بارفتن  نودم نارج شالالالدم وگفت  سالالتاره تویعنی مشالالکلی 
 مطمعنی سختت نمیشه؟

شه  سخت  می شن نارج بودم ،معلومه که   _الی توکه نودم یادته من زقدر ه
 هرزی نباشه غربته ولی نب اگه قراره اون ازندگی  رو به راه ترباشه زراکه نه؟

به مرور هادم میکنه مث من به  همه زیزاولو سالالخته آدم  همرافکر میکردم 
زندگی تورامسرهادم کن  ولی نب ناصیت آدمی همینه که نودشو باشرایط 

 وفن میده
 
 

الی وقتی بری  معلوم نیسالالت دوباره کی بتونی  برگردی  ایران میگ  کاش تواین 
 مدم یه شوهرنوب  برا توریداکنی  ن رم زیه؟

 _هه ه ب دل ن سته ای داری! شوهرمیخوام زیکارآنه؟
نرهمرکه نمیتونی م ردباشالالی  باالنره بایدازدواج کنی حاالزی میشالالاله _تاآ

 بخاطرستی یه ک  زودتر دست ب نبونی!
عالی هسالالتین  ناب تاج که  باس بخرم  گه قراره ل _نودتولوس نکن ببین ! م

 زودتربایداقدام کن 
 _نب میگ  زیزه من یه کیس هالی سراغ دارم

 
 _الزم نکرده نمیخوااام
 بعدنه بیار،_هه تواول بپرس کیه 
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سال بزرگتره  شنهادبهرادبودآنه بهرادیه برادرداره که ازنودش دو  ستو این ری را
 ولی هنوزم رده اسمش  برسامه 

نیلی تو انتخاب زن سختگیره تاحاالصدجابرای نواستگاری رفتن اماهرباریه 
هیب گذاشالالته روهروس وگفته نمیخوام ولی توالم الالبو مگه میشالاله نپسالالنده! 

کسشونشونت بدم که اگه نودم موافن باشی بگ  بامامانت حاالبهرادگفت  ه
اینا صالالحبت کنن،مادرشالالوهرم که یه ن ر توهروسالالی دیده بودم بدجوری 

 نواهانت شده!  
 دل  بدجوری شکست

 _ه ب رس آقابهرادمیخوان منو شوهربدن!نه ستاره نواهشا حرفش  نزن
ه  هروسال   _زراآنه؟بخدارسالالرنوبیه من ازهمه ن رتاییدش میکن  تازه باه 

 میشی  کلی دهوامیکنی  مزه میده!
سخره میگریا امااین بحثوهمین جاتمومو کن که اگه  _دیوونه همه زیزروبه م

 به گوش مامان برسه دست ازسرم برنمیداره
 ستاره انمی کردوگفت باااااشه ررنسس الناااا

 
 الی بهراداس داده اومده دم در منت رمه نب دیگه من رفد زحمت کن  

یدونسالالت  رشالالالت دربهراده ترجیج دادم تادم  بدرقو کردم زون م دررفت  و
سیدم!اما بازم طاقت نیاوردم  شن بی قرارم میتر صله ببندم آنه ازدل ها دروب فا
وازبین دراین کبوترای هاشالن روتماشالاکردم                بعدازدوماه بهرادرودیدمت 

 ال  تعلقی به منآن که زقددل  برااون زشالالمای آبی که دیگه حتی تورویاونی
 نداشت تنگ شده بود،در ماشین روبرای ستاره بازکردوسوارشدن رفتن 
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 بازم من موندم ویه دنیاغ ه و حرفای نگفته!
 

بعدازرفتن سالالتاره نیلی فکرکردم، سالالعی کردم تمام اتفاقام انیررو از دیدگاه 
 منطن نگاه کن 

 
ش   شن ستاره واقعابی تق یره اون حتی  به ذهن نطورنمیکردالنای مورور ها

 بشه نب من  که زیزی بهو نگفت  رس ازک امیخواست بفهمه؟!
 
 

قه نکرد  به من ابرازه  قت  نداره،اون هیچو نب اون  گ*ن*ا*هی  مابهراد  ا
اشالالتباه ازنودم بودکه سالالرید برداشالالت اشالالتباه کردم،تق الالیراون زیه که من 

 اینطورشیفتو شدم؟!
 
شن   ست منه،ه شماموکورکرده که ازستی ه  ستاره بهترین دو بهرادبه حدی ز

نفرم ریداکرده بودم، ندایانودم یه راهی جلوم بذار میخوام ازاین وضالالعیت 
 دربیام

 
 

 مامان درزد اومدتواتاق
 _النابایدیه زیزی روبهت بگ 
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 _نیر باشه زی؟
نه قرار  نه آ نگ میز تب ز ند هفتس مر گان االن ز نان  شالالالای _ببین 

ب بدی  ولی من زون دیدم حالت مسالالاهد نیسالالت بودزودترازاینابهشالالون جوا
 بهت فشارنیاوردم امادیگه بایدجواب قطعی روبدی

ضیه  شنانتی که ازمن دارین میدونین جواب  زیه زودتربگین و قال ق _مامان با
 روبکنین

 _نه نیرتاشنبه آینده نوب فکر میکنیدبعدجواب میدین
 مامان جذبه ای به نودش گرفت ورفت

 
ه وقتی جواب من منفیه این همه کو دادن برای زیه؟آنه آنه یکی نیسالالت بگ

 من زنتتتتتتتتتتتت
زراکه نههه؟شالالایداین همون زیزیه که ازندامیخواسالالت ،من که دیگه هاشالالن 
که  نه  کارای نانوادم بهترین  حالی  نمیشالال  ولی برافراموش کردن بهرادونوشالال

 ازدواج کن ت
 

ساکتی بن ر میومدوهمین که کاری ب سرنوب و شته بامتین ه  ر شه ه کارم ندا
 کافیه! ولی شرط میبندم این باکتاباش رل زده!

یه دفعه یادداداش بهرادافتادم اسمش  قشنگ بود!برسااااااام   یعنی میتونست به 
 جذابی بهراد باشه وقلبموبلرزونه؟؟
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یه دارم بهو فکر میکن  من میخوام بهرادروفراموش کن    فام ز این مزنر
   که مدام ببینمو !اونوقت برم زن داداشو ش

به  ته نو باشالالکن ه روحی نودم،همون متین مثب کارم مسالالالاوی  هه این  نهه
 ت ویب شد!

 
شب  سبت بدنیااومدن بچه آرام قراره ام سیمین زنگ زدوگفت به منا امروزناله 

 یه جشن حسابی بگیرن
 
 
نیلی نوشحال شدم که آرام مامان شده،این مدم اینقدردرگیر نودم بودم که  

حتی نتونسالت  دوران بارداریو بهو سالربزن  وفقط یه شالب رفتی  بیمارسالتان 
 رسرکوزولوی نازش امیرسامو دیدی ت

 
ش ، همو به ت میمی که گرفته بودم فکرمیکردم  رفت  تواتاق تاک  ک  آماده ب

مان زیزی نیلی دودل بودم ولی هق ما به  نه،هنوز  کارهمی فت بهترین  ل  میگ
 نگفته بودم بهتره بذارم همون شنبه که گفته بودبهو جواب بدم

 
قت دل   یه آرایو ملیح کردم ه*و*س کردم برم الن بزن ، ازبچگی هرو

 میگرفت با الن زدن نودمومشوول میکردم
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تادم یادآرام اف عه  یه دف به مهمونی امشالالالب فکر   میکردم  وااااای        داشالالت  
زراحواس  نیست؟زقدمن ننگ شدم،نب اگه امشب برم و آرام ازبهرادسوال 
سه زه جوابی میخوام بهو  شد؟ که حتماازروی کن کاوی میپر کنه بگه زی 

 بدم؟
 بگ  بهرادمنونمیخواست؟

 این مدم همو تو توه  بودم؟         بابهترین دوست  ازدواج کرد؟ 
به آرام زیزی نگف کاش  ندا مه ای  گه غروری برام نمیمونه،اگه بفه ته بودم دی

میدون  میخواددلداری  بده وآروم  کنه اماته دلو به سالالادگی و نوش نیالی 
 من نمیخنده؟

 
 زنددورطول وهرض اتاقوراه رفت  دوباره ه بی شده بودم

 
نهههه من نمیتون  امشالالب برم،من آمادگیشالالوندارم،آرام اگه منوببینه          حتی 

 یزی ه  نگ  مثا دفعه قبا از صورت  به همن درد درون  ری میبرهاگه بهو ز
 

 _النادنترم آماده ای؟
 واااازراهنوزلباس نپوشیدی دیر شده زودباش

 _مامان م ن ن م ی ام
هه  ما یار،االن دو بازی درن باز            لوس  نا  یای؟ال گه میتونی ن _زی؟؟م

فک ک هت نگفت   نانگی کردی هیچی        ب گاه          نودتوحبس  گه دانشالال ن  ا
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ماامشالالالب فرق داره                 یذاشالالتی! ا رات  بیرون         نم تاق کوفتی  نبودازاین ا
 بایدحتمابیای

 راشوهزیزم حال وهوات  هوض میشه،بعدش  زشته آرام ناراحت میشه
         اوف انگارمامان دسالالت بردارنیسالالت              اه بازم م بورم بهو دروغ بگ           

ستاد یه کوهیزبگیره  شت  بیام اما االن یادم افتادفرداقراره ا ست دا _مامان من  دو
بایدبمون  نونه درس بخون ،شالالمابرین ازطرف من  تبریک               بگین و 

 هذر نواهی کنین
ته،نوددانی  فقط  بازم حرف حرف نود یدون  هرزی بگ   نب م _نیلی 

 رس بخونیامیدوارم حاالکه نمیای واقعا د
 _نیالت راحت مامان هزیزم

 
شروع کردم به  شودرآوردم و شک نکنه یه          جزوه ازک بعدبرای این که مامان 

 ورق زدن،الکی مث داشت  میخوندم!
 مامان رفت ومن موندم وسکوم دلگیرنونه

 همین که صدای بسته شدن دراومد زدم زیرگریه
 آنه این زه زندگیه که من دارم؟ زرابایدازبقیه فرارکن ؟ 

قدرتلخ تموم شالالالدو               گه رس زرابرای من این مه نمیگن هشالالن قشالالن گه ه م
یدبرای  با بدم؟                                زرا تاوان رس  ید با که هنوزه  هنوزم 

سری بدم که تازند وقت  شک م تن به       ازدواج بار سخر    فرارازم ش قبا م
 میکردم؟
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 دیگه واقعانسته شدم،بریدمت
 

 اگه این زندگی باشه 
 
 

 اگه این سهم  ازدنیاس
 
 

 من ازمردن هراس  نیست
 
 

 یه حسی دارم این روزا
 
 

 که گاهی بانودم میگ 
 
 

 شایدمردم حواس  نیست!
 

به یادآوردم،شالالبی که  باره غرق گذشالالته شالالالده بودم واون شالالالب لعنتی رو دو
 گرفت وکان آرزوهامو نابودکردهشقموازم 
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صورت  زدم  سرید یه آبی به  شتن؟ صدای زنگ دراومد،یعنی به این زودی برگ

 ودروبازکردمت
 ازتع ب داشت  شان درمیاوردم،   آرویییییین این ازیکارمیکرد؟؟؟

 _س م دنترناله انگاراص انت ار دیدن منونداشتی
 ازیکارمیکنی؟ببین  نکنه _سالال م آره مگه االن نبایدتوجشالالن آرام باشالالی این

 اتفاق بدی افتاده؟راستشوبگو
 _نه زیزی نشده، نمیخوای تعارف نمیکنی بیام دانا؟

 _ببخشیدحواس  نبودبفرمایید
 
 

رایین  نه بودی تسالالرم  عذب شالالالده بودم زون فقط من وآروین نو یه ک  م
 بودوباانگشتام بازی میکردمت

 سنگینی نگاه آروینو رونودم حس میکردمت
 _ببخشیدداشتی درس میخوندی اومدم مزاحمت شدم!

 _نه اشکال نداره
 _آره باباوقتی امتحانی درکارنیست زه اشکالی داره!

 دهن  بازمونده بودگفت  یعنی توفکرمیکنی من دروغ گفت ؟
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به هرکی بتونی دروغ بگی وجلوی هرکی بتونی نقو  نا _فکرنمیکن  مطمعن !ال
یه  بازی کنی برای من یکی نمیتونی،من کاف باتوازبچگی بزرگ شالالالدم فقط 

 توزشمام نگاه کن  و  حرفای نگفتتوبخون 
 

 النالطفاسرتوباالبگیرزشماتوازمن ندزد
 سرموباالآوردم،حس دزدی رو داشت  که مچشوگرفتن

 _نیومدی مهمونی که بشینی گریه کنی؟؟
 _من گریه نکردم،بن رم میاد

مه زیزرو تونودم بریزی ورو تاکی میخوای ه به روزداغون _بس کن  ز
 تربشی امشب نیومدی که آرام سوال ریچت نکنه؟

 من ورش ازاین حرفازی بود؟
 ن ن ن ه م ی د و ن س م؟؟؟؟

 
آروین بلندشدرفت کناررن ره                    دستاشوتوجیبو کرده بودورشت به 

 من ایستاده بودوحرف میزد
 _النامن ازهمه زیزنبردارم

 نبرداری؟ باوحشت بلندشدم وگفت  اززی 
 آروین آهی کشیدوگفت ازهاشن شدنت

 _مزنرف نگوهمچین زیزی نیست
 _آرام به من همه زیزروگفته 
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حس بدی به  دسالالت داد،حس کردم جلوی آروین نردوحقیرشالالدم     باورم 
 نمیشدآرام همچین کاری بامن کرده باشه

به  مادم  مت گرم،اینطوری جواب اهت عا د به نواهرم بگوواق _ازطرف من 
 دادی؟نودتو

_آرام ق دبدی نداشت فقط  میخواست به من حالی کنه دیگه بایددورتورونط 
 قرمزبکش  همین

 
 انمی کردم وگفت  حاالاومدی این ا برای زی؟زی ازجون  میخوای؟

ش  من میگه یه اتفاقایی افتاده که توبه این  ش _اومدم بهت کمک کن ،الناحس 
زمانی نیلی دوسالالت داشالالت  حال افتادی ،نواهو میکن  به  بگومن تورویه 

 هنوزم برام هزیزی طاقت ندارم ناراحتیتوببین 
 
بعدباه بانیت گفت اگه اون رسره اذیتت کرده،حرف بدی بهت زده بگونودم  

 میرم دندوناشو تودهنو نوردمیکن 
دیگه نتونست  تحما کن  وبوض  ترکیداین اولین باری بودکه جلوی کسی گریه 

 میکردم
دم میخوای زی بشنوی؟بذارنوشحالت کن  آره من دیوانه باصدایی گرفته دادز

وارهاشالالن شالالدم امااون منونخواسالالت جلوی زشالالم  بابهترین دوسالالت  سالالتاره 
 ازدواج کرد،النا مرد میفهمی؟حاالراضی شدی؟

 نشست  روزمین وصورتمو تودستام گرفت  وبلندبلندگریه کردم
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میخواسالالت  آروین ه  بامن روی زمین نشالالسالالت و  گفت من واقعامتاسالالف ،ن

 ناراحتت کن ،حتی حدس  نمیزدم همچین اتفاقی افتاده باشه 
 

 _تاس  توبه هیچ دردمن نمیخوره، از این جابرو،لطفاتنهام بذار
 

_میدون  االن ه الالبانی هسالالتی، بهت حن میدم غرورم جریحه دارشالالده من  
 قب این ت ربه روهمین جا داشت 

ران کردم وتوصالالورتو نگاه کردم وگفت  من  ورم ازاین حرف زی اشالالکامو
یدم؟ میخوای  باتوکردم رورس م که  کاری  تاوان  بود؟یعنی االن من دارم 

 اینوبگی؟
_النامن ورمن این نبودامانب قبول کن همیشالالاله زندگی اونطورکه ما میخوای  
حاالیکی ه   مامنورس زدی و  هاشالالن توبودم ا نه وار ریو نمیره،من  دیوا

 ریداشدوتورو ردکرد
ت شالالرایط منوبانودم مقایسالاله نکن،تومیدونی من _آروین هیچوقت هیچوق

زی کشالالیدم؟نبرداری وقتی بی نبرازهمه جارفت  هروسالالی کسالالی که مثا 
شاهزاده رویاهای  ست مردی دیدم که فکرمیکردم  ست تو د نواهرم بودواونود
شدی وداری  شن  شیدم؟ آره من به توبدکردم امابه هرحال تو  بازها منه زی ک

 بوربه دیدن هروسی هشقت شدی؟ازدواج میکنی،آیامثه من م 
 دردی که من کشیدم نیلی همین تر ازاین حرفاس که بخوام برام توضیح بدم
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ناتوه  ازدل من نبرنداری و نمیدونی من زی کشالالیدم،اصالال با نودم  _ال
 فکرنکردی زرامن یه دفعه بااون سرهت نامزدی کردم؟

 _نمیدون  برام  مه  نیست
 

عه نان ،این دف نا ل نه نشالالالد ا ید                      دادزد: با که گوش میکنی، توهسالالالتی 
 بدونی که من  کمترازتوهذاب                      نکشیدم

 
آروین گفت:روزی که همین جا جلوم زانوزدم دقین یادمه،من یه هاشن دیوونه 
بودم که میدونست  دارم زه حماقتی میکن  ولی دیگه صبرم تموم شده بودوبرام 

بدجوری هیچی مه  نبود،وقت هام حرف زدی قلب   با ی اونطورتحقیرآمیز 
شته بر  میگشت   صدباردیگه ه  به گذ شاید اگه  شیمون نبودم  ص ر ست،ا شک
بازم جلوی کسالالی که مثا بت میپرسالالتیدمو زانومیزدم اما وقتی نگاه ترح  

 آمیزناله وحتی ندمتکارنونتون رودیدم نورد شدن نودموحس کردم
 
 

ردم هیچ بلکه غرورم  ازدسالالت دادم و کاری کردم آره من الناروکه بدسالالت نیاو
که بقیه دلشون به حال  بسوزه امامن ازهشن تودست نکشیدم،دل  به این نوش 
گه برای من موروری و  گه ای روه  نمیخوای،ا گه منونمیخوای کس دی بودا
قت  یدونی هیچ و تارروداری،م گارات  همین رف یه نواسالالت بابق بامن سالالردی 

   یه روزبتونی هاشن بشیتومخیلم  نمی گن یدتوه
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لت بیرونو  نادسالالالت بکو وازک فت ازال مدوبه  گ یه روزآرام او که  تااین 
کن،گفت  زرا؟مگه به توزیزی گفته؟گفت نمیتون  بگ  فقط بدون الناهیچوقت 
نمیتونه به توتعلن داشته باشه حتی یک درصدم امید نداشته باش،داشت  دیوونه 

 میشدم التماسو کردم بگه زی شده
 
 

باالنره گفت ولی ای کاش نمیگفت حاضالالربودم هزارباربزنی توگوشالال ، به  
ناسالالزابگی،بگی آروین ازم متنفرم ولی روزی رونبین  که قلبت براکس دیگه 

 میتپه
 

من تاسه روزلب به زیزی نزدم، حتی نمیتونست  گریه کن ،اینقدرتو شون بودم 
گه د یای دی یه دن گارتو زه نبره،ان حالی  نبود اطراف   ندگی که  مه ز ور ازه

 میکردم!
 
 

بانودم میگفت  نب النابااین همه زیبایی ومتانت نهایت آرزوی هر مردیه رس 
حتمااون رسره  بهو دیریازوده قه مند میشه ویه روز جلوی زش  من بهو 
                                                                       بالاللالاله مالالیالالگالالی و مالالال اون مالالیشالالالالی                                  

 نههه من تحما دیدن توروکنارکس دیگه نداشت  هزارتافکرریو نودم کردم
 

 میخواست  نودموبکش 
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 میخواست  اون رسروگیربیارم واز صحنه ی روزگارمحوش کن 
ست هیچکس  یه روزدیگه ت می  میگرفت  بدزدمت وببرمت یه جای دورکه د

 بهت نرسه وفقط مال من باشی
که  کافی بود،همین  یت برام  که نوشالالبخت قت بودم  هاشالال قدر نه من اون ما ا

 لبخندرولبام بودمن  نوشحال بودم
ت الالمی  گرفت  قبا ازاین که شالالاهد ازدواج توبااون باشالال  نودم زودتر ازدواج 

 کن  وازاین شهربرم تایه وقت به سرم نزنه زندگیتونراب کن 
 

ام نامه هاشالالقانه مینوشالالت بنیتاهمیشالاله هاشالالن من بود،توهمون بچگی زقدربر
یدمت بهو  ند قت جزتوکسالالی رو مام کور بودوهیچو نب من زشالال ولی 

 ریشنهادازدواج دادم واون  فوراقبول کرد
 

شب نامزدی تمام مدم نگاه  به تو بود،ه بی میشدم وقتی به این فکرمیکردم 
که االن تودل هاشقت زی میگذره،دل  میخواست بیام بهت التماس کن  هشن 

بیرون کن ولی نب نودم نوب میدونست  دیگه من هیچ شانسی  اونوازسرم
 برای بودن باهشق  ندارم

 
همه ازکارم متع ب شده بودن ولی من نیلی هادی رفتارمیکردم تا کسی بویی 

 نبره
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حدس میزدم آرام ه  فهمیده بود دلیا این ازدواج زیه ولی اون   انگارباسکوتو 
 کارموتاییدکرد

 
  ه تع ب  بیشترمیشدآروین میگفت ومن هرلح

 
 

_مامان میگفت ازدواجت مشالالکوکه ولی من فکرشالالونمیکردم که اینقدرتتت 
 جملموادامه ندادم

 
 

 _زراساکت شدی؟
سی   که یه  شی؟فکرکردی من ک شق  با ستی بگی فکرنمیکردم اینقدر ها میخوا

 روزهاشن توهست  و فرداش دنبال یکی دیگه هست  
 هیچوقت نخواستی بشناسی!تواص منونشنانتی النا،درواقد 

 واقعامتاسف !
 
 

بابی  زه  یا نودم، بام به هرحال توزه  یدس،  فا حث بی  _ببین آروین این ب
 میلی االن دیگه متاهلی وبرای گفتن این حرفانیلی دیرشده

 
 _شایدم هنوزدیرنشده باشه
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 _دیرشده زون من  دارم ازدواج میکن 

 _توزی گفتی؟؟؟؟
 
 

یخوام کاری که توان ام دادی روتکرارکن ، برای _همین که شالالنیدی،من  دقیقام
نوشالالحالی مامان ون ام نودم ازاین بات قی که توش گرفتارشالالدم بهترین راه 

 همینه
 

 آروین دادزدتومیخوای باکی ازدواج کنی؟؟
 

یادی ازش  یه رسالالره که زندوقت قبا اومد نواسالالتگاری ،نودم  زیزز _با
 م ازاین وضعیت دربیامنمیدون  درواقد برام  مه  نیست فقط میخوا

 
 _رس بامن ازدواج کن

 
که میخوای به  ترح   خت شالالالدم  بدب قدر  یامن اون _توهقلتوازدسالالالت دادی 

 کنی؟کدومو؟تومگه زن نداری؟؟
 

 _مانیلی وقته ازه  جداشدی 
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 _ولی زطورممکنه من اص نشنیدم تازه منت رتاریخ هروسیت بودی 

 
به نودم _هیچکس جزنانواده نودم نمیدونه،یه هفته  تازه  بعدازنامزدی من 

 اومدم وفهمیدم زه غلطی کردم
شن  شقموفراموش کن  اما  ه ست  باازدواج بایکی دیگه ه آره من  مثا تومیخوا

 من به تویه شبه شکا نگرفت که یه شبه ه  بخوادتموم بشه
تازه فهمیدم من بااین کارفقط نودموبیشالالترهذاب میدم ویکی دیگه روقربانی 

 میکن ت
 

 اقعاهاشن من بودولی من لیاقت هشن اونونداشت بنیتاو
تارسالالردم  بارف نه من  گاه میک به من ن باهشالالن  دل  نمیخواسالالالت وقتی اون 

 دلشوبشکن  رس رهاش کردم تابا کسی باشه که بتونه بهو هشن بده
 

ازاولشالال  کارم اشالالتباه بوداون نباید تقاص دل هاشالالن منورس میدادویه بازیچه 
 برای آروم کردن من میشدت

 
نیلی شالالون شالالدم اصالال نمیدون  زی بگ ،ه ب اتفاقایی این مدم افتاده _

 بوده
 

 آروین توزشمام زل زدوگفت فقط یه ک م بامن ازدواج میکنی؟                     
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 روزنندی زدم وگفت  بقول نودم مگه توه  دلت میخوادیه بازیچه بشی؟ 
 _آره من حاضرم بازیچه باش  ولی باتوباش !

 ومنت رجوابت الناطفره نر
 

 آروین منوتوهما ان ام شده قرار داده بود،نمیدونست  بایدزه جوابی بدم
 

که  با آروین  که میخوام الکی ازدواج کن  زرا بانودم فکرکردم من  یه لح ه 
 میشناسمو نباشه؟!

شرایط من  میدونه ونودش این ازدواج  سخونه و شه بهترازاون بچه در هرزی با
 سوری روقبول کرده

 
 افق  ولی دیگه بقیو رای نودم که میخوای  به بقیه زی بگی !_من مو

 
 زشمای هسلیو ازبرق نوشحالی میدرنشید 
 

 _بسپارش به من نانومی!حله!
 
 

 تودل  گفت  بازم نوش به حال تو   که حداقا سوری به مراددلت رسیدی!
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همه زیزنیلی سالالرید اتفاق افتاد، نواسالالتگاری ان ام شالالدوهمه از ت الالمی  
 شدندوبی نبراز واقعیت ماجراابرازنوشحالی  کردندتمامطلد 

 
 

ناله همو قربون صالالدق  میرفت و میگفت ای ناق این همه سالالال ناز کردی 
 ولی آنرش هروس نودم شدی

 
 

 یه حس بدی داشت  زون ماداشتی  هم همه روفریب میدادی 
 
 

نمیدون  آروین زرااینطوری شده؟ این روزانیلی نوشحاله وتوروست نودش 
 نمیگن ه هرکی ندونه فکر میکنه داره یه ازدواج هاشقانه میکنه!

 
 

مام قول و  عدازازدواجمون ت نه ب نه آروین برای من نقشالالاله ای داره؟  نک نک
 قرارایادش بره وبخوادم بورم کنه واقعاهمسرش بش ؟!

 
 

ازوقتی  ماجرای سالالتاره وبهرادریو اومددیگه ازهیچ اتفاقی توزندگی  تع ب 
 برای هر شون جدیدی آماده میبین نمیکن  ونودمو
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سی هستی تهمه تع ب کردن که زرامن  این روزامشوول نریدکردن برای هرو

 وسواس گذشته روبرای نریدندارمت
 
 
 

برهکس من ناله سیمین همو ت ش میکردبهترین وگرون ترین زیزاروبردارم 
 وقتی میگفت  این همه ولخرجی الزم نیسالالت میگفت مگه من زندتارسالالر دارم

 آنه؟ معلومه که بایدبرای هروسیو  سنگ تموم بذارم
 

 همیشه ازندامیخواست  زنده باش  و سروسامان گرفتن آروینموببین 
 
 
 

اوایا من همو میگفت  یه جشالالن سالالاده باشالاله ولی آروین گفت بذار دلشالالون 
 نوش باشه وهرکاری دوست دارن بکنن،اگه زیاداصرار کنی شک میکنن
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وزیزی رسندنکردی ،ناله گفت نگران نباشین من یه  زندتامزون هروس رفتی 
 دوست ایتالیادارم قراره یه لباس هروس ویژه برای هروس نوشکل  بدوزه

 
قت فکرشالال  نمیکردم   باورم نمیشالالاله،هیچو امروزقراره هروس بشالال ،اصالال 

 روزهروسی  اینقدرسردوبی تفاوم باش 
 
 

 بودکه آروین اومددنبال ،تو راه ساکت بودی     8ساهت
 
 
مالولومیرن   نانو یدی میگن  فت شالالن بازکردو گ باالنره آروین سالالرصالالحبتو

 آرایشگاه هلودرمیان؟
 

یدبگ  من ازاولشالال   با ندازی  که می به من تی گه داری  یدم ا ند هه ن هه  _
 هلوبودم!زش  بینامیخوادفقط!

_بعععله اون که صالالددرصالالدشالالماهلو روردکردین،شالالفتالویی هسالالتین برای 
 نودتون!آقاتون داغتونونبینه!

 _مثا این که نیلی کبکت نروس میخونه ها،میشه اینقدرمزه نریزی؟
 _ای به زشم  ولی نب حن بده صاحب شفتالوشدن ذوق داره نب!

مایشالالاله،                                     یه ن نره این ازدواج فقط  یادم  هت میگ   _ببین ازاالن دارم ب
 الکی نیالبافی نکنی برای نودم!
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یاد آروین دسالالتشالالومحک   فت الم الالالب نوشالالالت م ندوگ روفرمون کوبو
 حالمونراب کنی ومدام یادآوری کنی این ازدواج یه دروغه

 ازواکنو آروین تع ب کردم وگفت 
 _نب واقعیتومیگ  حااله  بیخود بحث نکن رسیدی 

 ازآروین نداحاف ی کردم واز ماشین ریاده شدم
 
 
به هرحال امشالالالب مه  تر  ین شالالالب یه ک  دل  برای آروین سالالونت، نب 

 زندگیشه طبیعیه ذوق داشته باشه نبایدذوقشوکورمیکردم!
 
 

حسالالالابی نسالالته شالالالدم واقعااین هروس هازطوری این همه انرژی دارن که 
بعدآرایشالالگاه زند سالالاهت برن آتلیه هکس گرفتن وبعدشالال  که دیگه تانزدیک 
صبح توم لس بزن وبر*ق*ص داشته باشن!فک کن  اینقدرذوق وهی ان دارن 

 حالیشون نمیشه!که نستگی 
 

 باالنره آرایش  تموم شد،نودموتو آینه نگاه کردم هالی شده بودم
یه  مابودین، میتون   باترین هروس های  نان  آرایشالالگرگفت:شالالمایکی از زی

 هکس ازتون بگیرم برای ژورنال آرایشگاهمون
 _ممنون  ازشما،معذرم میخوام اما نه نمیشه
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 ن باشنیدن بوق ماشین ازآرایشگاه زدم بیرو
آروین به محض دیدن  تورموکنارزد وتازنددقیقه سالاکت مونده بودو فقط نگام 

 میکرد
ت   ف کردم وگ لوس  مو نود میشالالالدم، ت  ذوب  ناش داشالالال ع م با گاه  یرن ز

 زراساکتی؟یعنی اینقدربدشدم که نمیخوای زیزی بگی؟؟؟
 

 _نههه محشرشدی بخدا،نمیتون   ازم زش  بردارم
 
 

 ین فکر میکردم که یعنی سالالتاره و بهرادم میان؟توی راه رفتن به آتلیه داشالالت  به ا
 آنه مامان دهوتشون کرده بود،دل  نمیخواست دوباره م بوربش  بهرادروببین   

 
 
 ای نداکاش حداقا یه امشب رو آرامو داشته باش  ونبینمو 
 
 

سمت نمایو همین بودزون این هکاس بی حیا همو  سیدی  آتلیه،بدترین ق ر
 ی گیرداده بودبه  نزدیک ش

 
 واقعاان ام بعضی ژستابرام سخت بودنیلی ن الت میکشیدم
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بب*و*سالالین همینطوربی حرکت وهنگ مونده بودم  وقتی هکاس گفت همو
ولی آروین که اززشالالماش شالالیطنت میباریدیه زشالالمک به  زدونیلی راحت 

 منوزسبوندبه نودش ولباموب*و*سید
 
 

شون بدم اگه د شی ن ست  بایدجلوی هکاس زه واکن دم هواش میکرحتی نمیدو
که هکاسالالاله تع ب میکرد نب ناسالال متی مازن وشالالوهربودی ! اگرم بهو 
لبخندمیزدم که رررو میشالالدومیگفت حتمانوشالالو اومده بنابراین ترجیح دادم 

 بگ                               _دیگه فکرمیکن  کافی باشه هر دومون نسته شدی 
م حرف بزن اتفاقامن مثا آروین باکمال رررویی گفت النا هزیزم ازقول نود

 یه بمب انرژی دارم!
 
 

برگشالالت  یه نگاه بهو کردم وبراش نط ونشالالون کشالالیدم ولی هین نیالشالال  
 نشد،راحت ونونسرد ایستاده بودبه  لبخندمیزد 

                                                        
ای ندازقدراین وقیح وررروشالالده!  دل                                                              

 میخواست نفو کن 
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ندیدو گفت  مدن یه دنترجوون بود ونیلی ه  هشالالوه میو که  کاس  نان  ه
 ماشاالزقدربه ه  میاین!

 آروین دستشودورکمرم حلقه کرد و بالبخندگفت ممنونی  لط  دارین
 
 
ثا این که آروین دیشالالب زیادفیل  هندی تماشالالاکرده! یکی نیسالالت بگه یه م

 ازدواج سوری که دیگه این اداها رو نداره
 

صالالدای ر*ق*ص وشالالادی مهمونامن  به وجدآورده بود،زقدهمه نوشالالحال 
 بودن،ستاره رودیدم که ازدوربه طرف  میاد

 _س م نانمی زقدنوشکا شدی فداتش 
 نیلی نازشدی_س م هزیزم مرسی نودت  

 _قبا ازهرزیزتبریک میگ  ایشاالکه نوشبخت شین
بعدنیلی آروم توگوش  گفت ای ناق بادست رس میزنی باراریو میکشی؟رس 

 نودت  دلت گیربوده فقط نازمیکردی!
 فقط به زدن لبخندی اکتفاکردم

 
 

یای   ماه آنروت الالمی  گرفتی  ب ماه ازایران میری  این  ماآنراین  _هزیزم 
ناطره داشالالتی  شالالیرازوازز باهاشالالون  که نیلی دوسالالشالالون داری  و یزایی 

 نداحاف ی کنی 
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 بوض گلوموگرفته بودفقط تونست  بگ  امیدارم سفرنوبی داشته باشین

 
قت  گه و یدی  دی با آنرین آهنگ  ر*ق*صالال قت بود،وقتی  گه نیلی دیرو دی

 نداحاف ی رسیده بود
 

 مو بگیرممامان نیلی گریه میکردمن  نمیتونس  جلوی ریزش اشک ها
 
 

مامان روبه آروین گفت:هزیزم تو برام مثه رسالالری هسالالتی که نداشالالت  میدونی 
گران  ن مادرم و  ن   م نب  لی  ماددارم و ت ه هت ا ب قددوسالالالت دارم و ز

 دنترم،توروندامراقبو باش
 

آروین لبخندی زدوگفت حتماناله جون نیالت راحت،الناروجفت زشالالمام 
 جاداره

 
ونانوادم بودم،ازبچگی وابستگی ه یبی امشب اولین شبی بودکه دوراز نونه 

 به نانواده داشت  وحتی شبانونه ستاره ایناه  نمیموندم
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مامان لح ه ی آنریه لباس نواب به  دادوگفت این  یه کادوازطرف من نودم 

 دونتمو،امشب بپوش مطمعن  نیلی بهت میاد!!
 مامان بی نبرازهمه جابه زه زیزایی فکرکرده بود!

 
 

ض رسالالیدن رفت دوش بگیره من  ازفرصالالت اسالالتفاده کردم وبه آروین به مح
سالالختی زیم لباسالالموازرشالالالت باز کردم ولباس نواب روامتحان کردم وای 

 ندازه نوشکا بود،دست مامان نوش سلیقه ی هنرمندم درد نکنه
 
 

ساس  شت  تو آینه نودموبراندازمیکردم که یه دفعه اح دل  نمیومددرش بیارم،دا
 ست کشیدروی شون ،کردم یکی نیلی آروم د

 بلندجین زدم، برگشت  دیدم آروینه
 

 وای این کی اومدبیرون که من متوجه نشدم؟!
 

 _منممم  آروم باش هزیزم،گوشمو کرکردی ترسونان 
 

باه الالبانیت گفت  من ترسالالونیسالالت ، این تویی که بی ادبی وهنوز نمیدونی قبا 
 ازواردشدن به اتاق بایددربزنی
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به سالالرتا رام اندانت وگفت من درزدم نان  نانما آروین نگاهی شالالیطنت آمیز

 ولی شماانگارتوفضابودین متوجه نشدین!
 

 دستاموجلوی بدن  گرفت  وگفت  اون زشماتودرویو کن ببین  هییییز!
 

یا دیدی زن  باش هزیزم! آنه ک ای دن یه ک  منطقی  نا آروین نندیدوگفت ال
 وشوهرازه  روبگیرن؟

 
 ما یه زوج هادی مثا بقیه نیستی _زندباربایدبهت یادآوری کن  

 
 _نب میگ  یه ریشنهادنوب!

 زطوره همین امشب که حسابی داف شدین ماه  یه زوج هادی بشی ؟
 

 _نیلی بی حیاوبی ادبییی نیییلی
 زودازاتاق من بروبیرون

 
 _حاالکی گفته این ااتاق توهه؟

 
 _نودم میگ ،من نان  نون  و نودم  تعیین میکن  هرکی ک ا باشه!
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_نیلی زرنگی هرجابه نفعته میشی نان  نونه هرجابخوای اززیر مسعولیتام 

 دربری میشی  یه زوج غیرهادی!
 نوچ نوچ من امشب میخوام همین جابمون 

 _باشه بمون ولی من روتخت میخواب  توه  روزمین یه جابرای نودم ریداکن
 

یه ثا  له روگفتی وزن منی!رس م گه ب یای دی رایین ب باالبری  نترنوب د _ببین 
 میای توبوا آقاتون میخوابی وگرنه م بورمیش تتتتتتتت  

 
 _آروییییین توبه من قول دادیییی به همین زودی یادم رفت؟؟؟

 
آروین به  نزدیک شداونقدرنزدیک که صدای گرم نفس هاشومیشنیدم نگاهو 
بین لبام وزشالالمام ردمیشالالد دسالالتی توموهام کشالالیدوگفت میدونسالالتی وقتی 

 لی جذابترمیشی؟!ه بانی میشی نی
 ازاین همه نزدیکی ترسیدم وهقب تر رفت 

_یعنی من اینقدرترسالالناک ؟واقعافکر میکنی من اینقدررسالالت  که برن ف میا 
 توبه زورکاری کن ؟؟؟؟
 واقعابرای نودم متاسف 

 
اون داشت منو محکوم میکردومن  هیچ جوابی نداشت  بهو بدم و فقط نگاش 

 میکردم



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 

 
 رومحک  بست وازاتاق بیرون رفتدیگه زیزی نگفت ودر 

 
شت  بلکه  ش  گذا شتوروی گو شدم،بال صدای موزیک بیدار  شنیدن  صبح با

 بتون  بازبخواب  ولی نه بااین سروصداآنه مگه میشدنوابید؟
 
 

 بلوزوشلوارصورتیموروشیدم ورفت  توآشپزنونه
 
 

تاده بودوداشالالالت نیمرودرسالالالت  به من ایسالال باشالاللوارن رشالالالت  آروین 
 واننده میخوندمیکردوهم دابان

 
 

دادزدم:توواقعایایه تختت کمه یا با من لج داری،آنه کدوم دیوونه ای صبح اول 
 صبح موزیک گوش میکنه؟

 صدای اون لعنتی روک  کن تا نرد ونمیرش نکردم
 

 _به به النانان  ساهت نواب!!!!!
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اوالسالال مت کو،وانیااگه یه نگاه به سالالاهت بندازین متوجه میشالالین االن لنگ 
 ظهره!

 
 _حاالهرزی به هرحال من نواب بودم مردم آزار

_اینقدرغرنزن بروصالالورتتوبشالالورببین زه نیمرویی درسالالت کردم انگشالالتات  
 میخوری!

 
 _نیمرویی که تودرست کنی فقط بدردهمت میخوره!

 
 _اشکال نداره هرزی دلت میخواد به همه ی نداشت  بگو

 
 

 رفت  صورتموشست  
کا نه بودم برای همین کل یه  نیلی گرسالال ثه  ناروبقول آروین م روگذاشالالت  ک

 دنترنوب نشست  رشت میز و شروع کردم به نوردن
 
 

 ان افانوشمزه شده بودولی به روش نیاوردم رررونشه
 
 

 _نیلی نوشمزه شده نه؟
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 _نه اص نیلی ه  معمولیه!

 
_هیب نداره بزن توذوق  ولی نودم میدون  که االن ته دلت داری میگی ه ب 

 همچین شوهری ن یب  شده! شانسی آوردم که
 
 

 _اهتمادبه سق  تو روگرازداشت االن سلطان جنگا بود!
 

 امشب نونه دوست آروین مهمونی دهوم شدی 
 
 

دکلته یاسی رنگموکه تازه نریده بودم روشیدم، نیلی جذب تن  بود،توانتخاب 
 صندل مونده بودم ت می  گرفت  ازآروین ن ربگیرم

 
 
 

 ت یاسی قشنگتره یااین مشکیه؟_آروین بن رم این صندل س
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 _ببین  توکه نمیخوای امشب این لباسی که تنته بپوشی؟درسته؟
 
 

 _زرااتفاقالباس  همینه،زشه مگه؟
 
 

 _زش  نیست ابروهه،زودباش درش بیاریه زیزدیگه بپوش
 
 

شهررو زرنیدم تااینوباالنره نریدم اون  ش ،دیروزتمام  _نههه من همینومیپو
 دیگه بپوش ؟؟؟ وقت تومیگی یه زیز

 
 

که  ید،زیزی  یام بری  نر هام ب با بذار من   قدگفت   بازته ز _تق الالیرنودل 
 توانتخاب کنی بهترازاین  نمیشه!

 
 

 باه بانیت گفت  نیلی ه  دلت بخوادبی سلیقه! به این نوشکلی!
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_نوشالالکلیو که نوشالالکله ولی اینارو فقط باس براشالالوهرجونت بپوشالالی نه 
 جلومردای غریبه

 
 
 

 ودرنمیارم ببین  میتونی م بورم کنی یانه؟_من این
 
 

 _نیلی نب هزیزم من رفت ،توانگار زیادمایا نیستی امشب باهام بیای
 
 

قدنودنواه ورررو  نه این بشالالرز یت داشالالت  منف رمیشالالالدم آ بان ازه الال
 هست؟زقدرراحت  داره میگه نمیبرمت

 
 
 
 

شومیکن  نه بهتره که  نبایدبذارم  برمت می  گرفت  باهاش نرم ولی حاال که فکر
 اون برنده بشه وبخاطر اون کا شبوتنهاباش  وتونونه سماق بمک 
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سالالرید ازکمدیه لباس برداشالالت  و روشالالیدم،داشالالت  آرایو میکردم که صالالدای 
 آروینوشنیدم              

 
 
شکال نداره من رفت   نوشکل     شه ا _مثا این که ترجیح دادی نونه بمونی با

 بابای
 
 

 ن اندانت  واقعاداشت میرفت دویدم سمت درنگاهی به بیرو
 

 _وایسااااادیوونه
 
 
 

 آروین نگاهی به لباس  اندانت وگفت ای جون  االن شدی نان   نودم!
 
 

ست  رنهانو کن  گفت  تورو مخ ترین ومزنرف ترین وبی  صی که نمیتون با حر
 رح  ترین آدمی هستی که تاحاالدییییدم
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 م میدون  قب به  گفته بودی!آروین نندیدوگفت آره آره نود
 

 واردنونه شدی ،نونه که زه هرض کن  بیشترشبیه ق ربود!
 
 

ستامو بگیره ولی بهو اهتنایی نکردم و جلوترازاون  شوآوردجلوکه د ست آروین د
 راه رفت ،هنوزباهاش قهربودم!

 
 
 

 محوتماشای اطراف  بودم ه ب معماری قشنگی داشت               
 
 
 یه دفعه صدای رارس زندتاسگ رو شنیدم  

 اههههههههههههه
شت بول  کردوگفت هزیزم آروم  سته بودم وجین میزدم که آروین ازر شماموب ز

 باش ایناکه کاری باهام ندارن، ببین زقدنازن
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 _دستتوبکو ببین  ،زه زودم رسر ناله میشه!
 

 _رسرنالت که هست  نب!
 سفت زسبیده بود؟؟ببین  این کی بودزندلح ه ریو منو

 
 

شدم تودل   صی  شده بودم وبازم از تیکه اندانتنای آروین حر ضاید  بدجوری 
 گفت  یکی طلبت باشه به موقعو به  میرسی !

 
 
 
 
 

 آرسام دوست آروین برای نوش آمدگویی جلواومد
 آرسام یه رسرنوش تیم، باقدبلند زش  وابروی مشکی،روست سفید

 جذاب بود!واندام ورزیده بود،ک نیلی 
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سای  ساله با لبا شدم دنترای ه ده نوزده  وقعااززیزایی که می دیدم متع ب 
سبیده بودن که  شون بودن ز شون جای بابا ضیا سراکه بع ناجور زنان به این ر

 انگاربردریت شکار کرده بودن!
 

 همه مشوول ر*ق*ص ونوش گذرونی بودن،
ی ی با              زشمادنترازش  ازآروین برنمیداشتن مخ وصایه دنترمومشک

 بادومی 
 نمیدونس  اسمو زیه ولی ازاین دنترای نفرم انگیزبود

گاه کردن بهو ن الت  نازن بودکه حتی من ه  ازن قدرکوتاه و باسالالو اون ل
 میکشیدم

 صورتش  مثا بوم نقاشی شده بود!
له تو  فت سالال م نوشالالک به آروین گ ناص  باهشالالوه ای  مدو مااو به طرف 

 هنوزسینگلی!!
 ی بی ادب انگارمنوندیده بوددنتره 

 آروین دست منوگرفت وگفت نه من ازدواج کردم،این الناهشن منه!
 الی هزیزم ایشون  نوشین جون هستن

 یه لبخندم نوهی زدم وگفت  نوشبخت 
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نوشالالین بادقت منوبراندازکردوگفت نب تقریبانوب کسالالی روه   انتخاب 
 کردی نوشکله!

 
 
 
 هستی که بخوای راجد به من ن ر بدی؟! یکی نیست بگه آنه گودزی  توکی 
 
 

نت وتوگوشالالالو رچ رچ میکرد  ندا ین می تاشالالالودورگردن آرو همو دسالالال
 ومیخندید،زنددقیقه ای یه بارم نگاهی به من میکردونیشخند میندانت

 
گه میتون  شالالوهرتو  یاب یاره  فازش زی بود؟میخواسالالالت حرص منودرب این 

 تورکن ؟!
 
 

 داشت  ازه بانیت منف رمیشدم
 واقعایه دنترزقدمیتونه وقیح و بی شخ یت باشه

 وقتی میدونه آروین متاهله این اداهاوزسبیدن به آروین زه معنایی داره !
 

بااین که حسالالی به آروین نداشالالت  ولی به غرورم برمیخوردکسالالی بخوادجلوی 
 زشم  براشوهرمن دلبری وطنازی کنه
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 بعدازشام دوباره همه شروع کردن به قردادن

 ته بودم بقیه روتماشا میکردممن  نشس
 
 

آروین زندباربه  ریشالالنهاددادباه  بر*ق*صالالی  ولی من هنوزازش دلگیر بودم 
ودل  میخواسالالالت یه جوری کارشالالوت فی کن  آنه کسالالی تاحاال نتونسالالته 

 بودمنوم بورکنه برن ف میل  هما کن 
 
 

سم ساله به  سی  سرحدودا شه برای آروین بودم که یه ر  تتونیال ریختن یه نق
 من اومدوگفت

 
 
 

 _س م میتون  یه سوال ازتون بپرس ؟
 

 _بله بفرمایید
 

 _شمامدل یابازیگرنیستین؟
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 _نهه زطورمگه؟

 
 _آنه به جرهت میتون  بگ  زیباترین نانمی که تاحاالدیدم شما بودین

 
 _ممنون  شمالط  دارین

 
 

 _نه جون  این که گفت  واقعیت محض بود!
 

 به ر*ق*ص کن  افتخارمیدین؟اگه شمابانوی زیبارودهوم 
 
 

میخواسالالت  بگ  نه حوصالالله ندارم که قیافه هب*و*س وانموی آروینوازدور 
دیدم یه دفعه شالالیطونی  گا کردو به نودم گفت  الناوقتشالاله این آروینوادب کنی 

 وت فی امروزرو دربیاری!
 
 

میدونست  آروین نیلی غیرتیه و حتی دلو نمیخوادکسی نگام کنه زه برسه به 
 *ق*صیدن رس حتمابا این کارکفری میشه ومن  دل  ننک میشه!ر
 



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 

 شروین باژست ناصی دستمو گرفت و باه  رفتی  وسط تانگو ر*ق*صیدی 
 
 
 
آروینومیدیدم که ازدوربه  نگاه میکنه ولی ت اهربه ندیدن میکردم وتودل  به  

 نودم آفرین میگفت 
 
 
 

 شروین شروع کردازنودش حرف زدن
 
 
 

رکت معروف توی تهران بود ومعلوم بودازاون آدمای هاشن ریشه آرشتیکت یه ش
 هست

 
 
 
 



 النا

 

119 

ش ره  سر میرفت زون نیلی حرف میزد و کا  صل  ازش  شت حو ک  ک  دا
 نامشوبرام گفت!

 
 
 

شمی  سرتکون میدادم و وانمودمیکردم که دارم گوش میدم امازیرز من که فقط 
 حواس  به آروین بود که زیکارمیکنه

 
 
 
 

 که به سمت  میادبدون این که حتی نگاهی به شروین کنه گفتآروینودیدم 
 

 _النابیابری 
 

 _هه آروین هنوزکه مهمونی تموم نشده زوده
 

 شروین ررسیدمیشه معرفی کنید؟
 
 

 قبا ازاین که من زیزی بگ  آروین انمی کردوگفت آروین هست  همسرالناااا
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 شروین باقیافه ای مایوس گفت نوشبخت 
 
 
 

یه وقت به نودم اومدم دیدم به آروین  بدون هیچ حرفی دسالالالت منو کشالالیدو
 زورتوماشین نشوندم

 
یدت                                                      یکشالالال م هاالیی  ین  ماشالالال ین  ب کردو ی م گی  ند ن بی را ین ه الالال آرو

سیده بودم آنه تاحاالتا این حده بی ندیده بودمو انگار دیوونه  بدجوری تر
دادزدم آروییین یواشترتوروندا االن                                                   شده بود    

شارداد وگفت  شومحک  روی لباش ف شتن میدی               دندونا جفتمونوبه ک
الناساکت شوفقط ساکت شوکه نمیخوام صدات  بشنوم                                     _هه 

کارکردم آ گه من زی کارنکردی؟اون بی بی من م نه؟؟؟             _بپرس زی
به بی                                       بودکه بااون مردتیکه میر*ق*صالالید؟       نودمو

نیالی زدم وگفت                                    _نب آره ر*ق*صالالیدم جرم که ان ام 
آروین دسالالتشالالومحک  روفرمون                     ندادم؟!                                   

گه میپری                                        بامردای دی فت توغلط میکنی جلوی زشالالال  من  ندوگ بو کو
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من  بلدترازاون دادزدم من دوس دارم،دل  میخواد،به جنابعالی  ربطی نداره،مگه 
به من امر ون ی هی میکنی؟توهیچ حقمن به تومیگ  زیکارکن زیکارنکن که تو

لت نکن                                           نا ندگی  د کت شالالو و تو   ز نداری رس سالالالا به من  بت  نسالال
دیگه رسالالیده بودی  نونه نواسالالت  قهرکن  برم تواتاق که دسالالتموگرفت وگفت 
تونودم نوب میدونی  زقدهاشقت  وهمیشه روم حساس بودم زه برسه به 

ازم نواهو میکن  جوری رفتارنکن که کنترلموازدست االن که شوهرت  رس 
گه آب ازسالالرم  بدم                                                  _ببین آروین من دی
گذشته،زیادبخوای برام شان و شونه بکشی ط قمو سه سوم میگیرم حتی اگه 

                                       هالالمالاله دنالالیالالاهالال  اصالالالالا مالالاجالالراروبالالفالالهالالمالالن دیالالگالاله بالالرام مالالهالال  نالالیالالس                 
شو رایین  سر شدجوری که انگاراولین باره منومیبینه بعد صورت  نیره  آروین تو
گاه کردم اشالالالک موج  که ن ماش  نت                                    توزشالال ندا ا

ته             جدایی زدن راح قدر برام حرف از ناز فت ال ته گ باصالالالدایی گرف میزد
فت  نه زرامن الل مونی گرفت  و            اینوگ فت توتراس                        آ ور

نتونسالالت  جوابی بهو بدم                                                نمیدون  زراهمیشالاله 
 وقتی که باید حرف بزن  ساکت میش 

 
 مشوول درست کردن الزانیا بودم که صدای زنگ تلفن اومد

 
 ره نوبی؟_الوس م ستا

 _س م هزیزدل  قربونت،روزی که منت رش بودم باالنره رسیدوقت رفتنه
 _زییی؟ستاره امروزمیخواین برییین؟
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 _آره دیگه برارونزده  بلیط رزروکرده بودی 
 _ولییی توکه اونروزگفتی ده روزدیگه میشه

 _الناهزیزم انگارنیلی بهت  نوش میگذره نب ده روزشد دیگه
 دست  در رفته_آره حساب روزهااز

 _ولی نیلی بدی،من فکر   میکردم تواین زندروزحداقا میای یه سربه  بزنی
 

قدربی معرفت شالالالده  عامن زرااین له نیلی دل  گرفت واق یدن این جم باشالالن
یه احوالی ازبهترین دوسالالت   بودم؟زرااین زند وقت هیچوقت نشالالالدکه من 

 بگیرم؟؟
 

 _الوالی گوشت بامنه؟؟
نیلی سالالرم شالاللوغ بود،براسالالاهت زند بلیط دارین _آره هزیزم بخداشالالرمنده 

 میخوام بیام فرودگاه؟
 فرودگاه هستی  میبینمت هزیزم6_ما

 
آروین ازشالالرکت اومدجریانو بهو گفت  نیلی تع ب کرد وگفت الناتویعنی 

 واقعا میدونستی دوستت داره میره ونرفتی این روزای آنریه سری بهو بزنی؟
 

سر سی بخواد    شه ازاین که ک ش  کنه متنفربودم گفت  نب حاالاادیگه همی زن
 شده درضمن به نودم  مربوطه
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حس کردم دلخورشالالدولی لبخندی زدوگفت ای قربون جوش آوردنت برم من 

 هشق 
باره سالالرگرم الزانیاشالالالدم اماته دل  از قربون صالالالدقه  اهتنایی بهو نکردم ودو

 رفتناش ذوق میکردم
 

شه ستاره قراره کیلومترهاازم دورببه سمت فرودگاه حرکت کردی  ازت وراین که 
 دل  بدجوری گرفته بود

 
ستاره توایران لذم  شترازروزای بودن  شته برگردم وبی ست  به گذ ای کاش میتون
یدی ؟کی  به این ارسالال ما  که  یه؟زی شالالالد عامق الالرک یدون  واق میبردم نم

 فکرشومیکردمن بتون  ازستی جون  اینقدرفاصله بگیرم
 

سمتو دویدم وبولو به محض رسیدن به فرودگاه باد سرهت به  ستاره به  یدن 
 کردم هردومون گریه میکردی  و نیلی احساساتی شده بودی 

 
اصالال حواسالال  به بهرادنبود یه دفعه دیدمو که زیربوا سالالتاره روگرفته ومیگه 

 النانانم  ناراحت کردی هزیزم
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رفت  به گذشالالته هااین که زقدر بهرادبرام مه  بودولی نمیدون  زرااالن هیچ 
حس ناصی نداشت ؟حتی ازدیدن این که بهرادواقعاهاشن دوستمه نوشحال  

 بودم
 

 بهرادبه ستاره گفت نبروبده دیگه هزیزم 
 باکن کاوی گفت  ستاره بازم یه سوررایزدیگه دارین؟؟

 ماه دیگه ناله میشی7ستاره نندیدوگفت بععله، النا تا
 

 ازنوشحالی سرازرانمیشنانت  من هاشن بچه بودم 
سبوندم به نودم وگفت  تبریک میگ  هزیزم امازه حی  که  ستاره رومحک  ز

 ازنی نی کوزولودورم
 _ناراحت نباش قول میدم هکساشومرتب برام بفرست 

 
 بهرادنگاهی به ساهت اندانت وگفت نب دیگه وقت رفتنه

 
شیدم و با بوض گفت   شکمو ک ستی به  سیدم و د ستاره روزندین بارب*و*

 ناله باشمراقب نودم و جوجه ی 
 

سالالتاره رفت ومن موندم ویه دنیاحسالالرم،حسالالرم روزایی که ازدسالالت داده 
بودم،آنه زرامن االن بایدمیفهمیدم سالالتاره دوماهه بارداره؟زرااینقدر فاصالالله 
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گرفت ؟مگه گ*ن*ا*ه سالالتاره زی بودکه من دلموبه یه هشالالن روچ نوش کرده 
 بودم؟

 
یه ترل کن  همو گرتوراه برگشالالت به نونه بودی  اصالال نمیتونسالالت  نودموکن

 میکردم
 

آروین باناراحتی به  نگاه کردوگفت اگه باگریه کردن سالالبک میشالالی گریه کن 
 هزیزک 

 
بارسالالیدن به نونه یه راسالالالت رفت  تواتاق  ودرروبسالالت  نیاز داشالالت  بانودم 

 تنهاباش  واین زندوقت انیررومرورکن 
 

ولی حتی نای صالالدای آروین رومیشالالنیدم که برای شالالام اصالالرارداره بیام رایین 
 جواب دادن نداشت 

 
شپزنونه نیلی تع ب کردم  شدیدی رفت  توآ ضع   ساس  صبح روزبعدبااح
همه جادر هرض یه شالالب زقدبه ه  ریخته شالالده  بود،ازآروین بعید بودآنه 

 نیلی رسرمن می بود
 
 

 _س م صبح بخیر
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گار دیشالالالب  یدم ان تب د نامر یده و گاه کردم آروین روژول رشالالالت سالالرمون

 ه بود زون زیرزشماش گود رفته بوداص نخوابید
 

انمی کردم وگفت  فقط یه روز میخواسالالت  توحال نودم باشالال  نمیشالالدیه ک  
 مراهام کنیدو این اروتبدیا به جنگا نکنین؟

 
_این حرفاروولو کن،من دیشب تاصبح نتونست  رلک روی ه  بذارم النافقط 

 یه سوال ازم میپرس  درست جواب میدی؟فهمیدی؟
 

 بپرس؟_زه سوالی؟
 

 _دلیا ناراحتی تورفتن دوستت ستارس یادوری ازهشقت بهراد؟
 

شدم که  شد،دوال ست  بودافتادوهزارتیکه  بدجوری هنگ کردم لیوان آبی که تود
نورده شالالیشالاله هاروجمد کن  که آروین نیلی محک  دسالالتاموفشالالار دادوگفت 

 جواااب منوبده
 

 _احمن روانی دستموشکوندی ول  کن
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ترکرد و درحالی که زشماش ازنش  قرمزشده بودگفت آروین فشاردستشوبیش
 النامنو دیوونه نکن زودباش بگوهنوزم به اون مردتیکه حسی داری؟

 
باتق ی زیاددستاموآزادکردم ودادزدم زی میخوای بشنوی؟ من حتی اگه هنوزم 

 هاشن سینه زاکو باش  به تویکی ربطی نداره
 ه راه باز جاده درازررسیدی که اگه حسی بهو دارم ازم جدابشی؟ههه

 من  ه قه ای به ادامه ی این زندگی مسخره ندارم
 

 آروین نیلی م لومانه تو زشمام نیره شدوگفت یعنی حرف آنرم همینه؟
 

 _بله همینه
 

شدن  صدای کوبونده  شکو دربیادامازندلح ه بعدفقط  حس کردم االنه که ا
 در رو شنیدم

 
به آروین  که  یدونسالالت  زیزایی  نداره نودم نوب م کدوم حقیقت  گفت  هیچ

 وفقط میخواس  حرصشودربیارم
 
به بهرادفکرنمیکردم وک ازسالالرم بیرونو کرده   گه  که دی قت بود من نیلی و

ست  بهرادروفراموش کن  امامطمعن  شدکه تون بودم،نودم  نمیدون  دقیقازی 
 بودم که دیگه تو قلب من جایی برای اون وجود نداره
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ین حس نوبی نداشالالت  انگاربه همین زودی دل  نمیدون  زرابعدازرفتن آرو

سروکله  شت  زودتر برگرده وبازم مثا دیوونه هاتو  شده بود،دوس دا براش تنگ 
 ی ه  بزنی !

 
نو  گرا ن لی  ی ن بری نشالالالد ن ین  گذشالالالت واز آرو ه   گه  ی سالالاله روزد
بودم،زندبارت الالمی  گرفت  به ناله وآرام زنگ بزن  شالالاید بتون  نبری ازش 

میفهمیدن باه  بحثمون شالالالده بعدشالال  الکی نگران  بگیرم ولی نب اول که
 میشدن    

این سه روزباهث شد بفهم  آروین                                                                    
 دیگه توزندگی من  جایگاه ویژه ای داره

نداشالالالت و فکرمیکردمن  حب کرده بودولی نودش نبر لب منوت الالالا اون ق
 بهرادم!هنوزهاشن 

 
 حتی به ذهنش  نطورنمیکرد باالنره النارورام نودش کرده!

 
حق  داشالالت بارفتاربدوتندی که من همیشالاله نسالالبت بهو داشالالت  آنه کی 

 باورمیکردمن هاشقو شده باش  !
 



 النا

 

129 

نیلی برام لذم بخو بودکه حرصالالشالالودربیارم وحس حسالالادتشالالوبرانگیزم                                            
 اوقام مثا دنتربچه ها کارم فقط ل بازی و بهونه گیری میشد!بعضی 

 
گارآروین  ما ان نا ا یاددا ندازه م یدمی که کی کل به دربود همو زشالالم  

 واقعاقهرکرده بودو ق دبرگشتن نداشت
 
نه اون نودش قهر کرده   باز قطد میکردم آ مارشالالوگرفت  ولی  بارشالال ند ز

 !بودوبارای نودش رفته بودرس نبایدمنت کشی میکردم
 

 روزرن می بودکه ازآروین بی نبربودم وواقعانمیدونست  بایدزیکارکن 
 

مااون   فای نوبی نزدم ا ته من حر حاال درسالال بانی بودم  ازآروین ه  ه الال
 نبایداینقدرراحت منو تک وتنها ول میکردمیرفت

 
 صدای زنگ گوشیموشنیدم 

 وای شماره آروین بود
 

 _الوس م دیوونه معلومه ک ایی؟
من ازبیمارسالتانتتت تماس میگیرم،همسالرتون  دیشالب ت الادف _سال م نان  

 کرده 
 _زیی؟حالو زطوره؟
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 _آروم باشین فقط تشری  بیارین بیمارستان 
 

اص حال نودمونمیفهمیدم  سرید یه زیزایی روشیدم و رشت ماشین نشست  
 وگازشو گرفت ،توراه فقط دهامیکردم آسیب جدی ندیده باشه

 
ستان          سیدم بیمار ستپازگی گفت                    ر سمت رذیرش رفت  وبا د

 آروین موسوی کدوم بخشه؟
 
 

 _ازت ادفی های دیشب بودن متاسفانه االن توکماهستن
 
 

 رنگ ازصورت  ررید،زی؟؟؟؟ کما؟؟؟؟امکان نداره،یه باردیگه زک کنید
 

 _هزیزم آروم باش وفقط براش دهاکن
 

شمام زیزایی  باحالی نراب نودموبه اتاقی که آروین سوندم  ز ستری بود ر ب
 روکه میدید باورنمیکرد

 آروین من،مردقوی من،االن زقدرمع ومانه نوابیده
 این همه دستگاه زیه بهو وصا کردن؟اون که زیزیو نیست
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 فقط ازالنای سنگدل نسته شده ومیخوادیه ک  بخوابه
 

دونه های اشالالک  بی وقفه میریخت احسالالالاس رشالالیمونی، حسالالرم،هذاب 
 وجدان،دل شکستگی وتتتهمه باه  داشتن منوازرادرمیاوردن

 
وقتی دکترازاتاق اومدبیرون دویدم سالالمتو وباگریه گفت  توروندابگین حالو 

 زطوره؟ نوب میشه؟مگه نه؟؟
 

 _دنترم آرامشتوحفظ کن شماباید النانان  باشین درسته؟
 

 _بله من الناسعیدی همسرش 
 

ت الادف کرده و متاسالفانه همینطورکه  _همسالرتون دیشالب بایه کامیون توجاده
 م ح ه میکنیدوضعیت نوبی ندارن

 
معلومه که به شدم هاشن شماست همکارامیگفتن قبا ازاین که بیهوش بشه  

 فقط رشت سره  صدامیزده النا
 
 شمابادهاهاتون و اون نیروی هشقی که بینتون جریان داره میتونیدن اتو بدین 
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شالالاله بگین،تورونداازهیچ کاری برای بهبودش _اگه الزمه جای بهتری منتقا 
 مضایقه نکنین

 
مه  ماه حت،  یالتون را های شالالهره،ن تان  مارسالال _این ایکی ازم هزترین بی

 ت شمونومیکنی  بقیش  بایدبه ندابسپاری 
 

 دل  ه یب هوای مامانموکرد کاش میشدبیادوتوبولو زار زارگریه کن 
 

 زرامن همو اشتباه میکردم؟
 اشتباه تو زندگی  برداشت ؟زرااینقدرقدم های 

 
زندگی بعدازجریان بهرادبه من یه فرصالالت دادکه اشالالتباهاتمو جبران کن  وهمه 
باآروین ازنوبسالالالازم ولی من زیکارکردم ؟فقط قلب آروینوشالالکوندم و  زیزو

 غررشوجریحه دارکردم 
 

ست دل  جایی دیگه گیره  شت که باوجوداین که میدون س  دا آروین اونقدر دو
 ن که به  کمک کنه باهام ازدواج کردفقط برای ای

 
 ولی من انگارکورشده بودم واین همه هشن وفداکاری رو  نمی دیدم

 لعنت به من ونودنواهیام
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 یه هفته بعد

 
 باهزارالتماس تونست  ازدکتر اجازه بگیرم وبرای زنددقیقه آروینوببین 

 
شون بگیس م هزیزم میگن آدماتواین حال نمیتونن حرف بزنن اماهر زی   به

 متوجه میشن 
 

 امروزالنای موروراومده ریشت اهتراف کنه
میدون  نیلی قلبتوشکست  و نیلی وقتامیدیدم دارم غرورتو زیر راهام له میکن  

 ولی هین نیالم  نبود امادیوونه من  هاشقت شده بودم
 توباالنره تونستی قلبمواحاطه کنی

 راشوذوق کن،نوشحال شو      
 استی؟مگه همینونمیخو 

 رس زرااالن ساکتی؟
 زرابه  نگاه نمیکنی؟

 زرادیگه صدای قشنگت تو گوش  نمیپیچه؟
 زیه میخوای تنبیه  کنی؟

 میخوای ت فی اون روزارودر بیاری؟
 باشه هرکاری دوس داری باهام بکن

 توفقط بلندشو
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 به  ک  محلی کن 
 بدوبیراه بگو 

 سرزنش  کن
 امافقط راشو،جون الی راشو

 
 دیگه آدم شدم،قول میدم اذیتت نکن  وقدرنوبی هاومهربونیاتوبدون ببین من 

 
 به  فرصت بده تاقلبی رو که شکوندم نودم درستو کن 

 
 آروین باورکن دیگه بدون تو نمیتون  زندگی کن 

   
 من باتوتازه فهمیدم هشن زیه نوشبختی زیه 

  نودم نوب میدونست  هاشقت شدم امابلدنبودم ز وری هشقموابرازکن
 بیدارشووبه  هاشقی رو یادبده

 
 صداموبلندترکردم وگفت 

 یه زیزی بگودیگه
 بگومنوبخشیدی 

 بگوحالت نوب میشه ودوتایی برمیگردی  نونمون
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 اونقدرض ه زدم که دیگه نفس  باالنمیومد
 

به نودم مسالاللط باشالال   تاق وبیرون  کردن،قول داده بودم  ررسالالتاراریختن توا
 امانتونست      

 
لعنتی داشالالت نف  میکرد، احسالالاس گ*ن*ا*ه نمیذاشالالت شالالبا این بوض  

 بخواب  
ست اگه االن آروین تواین  سری نمیدون س  جزنودم وآروین و اون باال هیچک

 حاله مق رش فقط وفقط من 
 

 بقیه ه  بانبرشده بودن و اومده بودن بیمارستان
 دل  نمیخواست باهیچکس حرف بزن 

 دوس نداشت  کسی به  دلداری بده
 

نمیشالالدتوصالالورم ناله که انگارتوهمین زندروزبه اندازه یه همرریرشالالده روم 
 بودنگاه کن 

 
اون بیچاره نبرنداشالالت همون هروسالالی که اینقدر دوسالالو داره باهث هذاب 

 رسرش شده واونوبه این حال کشونده
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یک ماه گذشالالت ولی حال آروین هیچ توییری نکرد،همه بدجور داغون شالالده 
 دهاونذرونیازشده بودبودی ،کارمون فقط 

 
همه میخواسالالتن به  دلداری بدن ولی حال هیچکس نوب نبود،من حتی دل  
نمیخواست باکسی حرف بزن  فقط کارم این شده بودکه هرروزازرشت شیشه 
شکن ه وهذاب  سو میکردم هرزی زودتر این  شدم و التما به آروین نیره می

اره  کنی  و زندگیمونوکن رو تموم کنه ودوباره برگرده ریشالال  تا گذشالالته روران
 باهشن ازنو بسازی 

 
شی بلکه  شوهر ق بی  با شدوبهو میگفت  دیگه نمیخوام  کاش زودتربیدارمی

 میخوام هشن زندگی  بشی
 

 صبح باسردردشدیدی ازنواب بیدارشدم،شب گذشته رو بیدارمونده بودم
 نمازمیخوندم وازندا می نواست  هرزی زودترآروین زشماشوبازکنه

 
به هت هقر یدارم نکرده بودبرم 11های سالالالا مان ب ما یداد،وای زرا رونشالالون م

باه   مده بودریو من  مان او ما مابود  که آروین توک مدتی  تان؟داین  مارسالال بی
 زندگی میکردی ی
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رومیزتحریریه یادداشالالت دیدم سالال م دنترم صالالبحت بخیر، میدون  االن ازم 
راد بدجورنودتواز مدم  یدارم نکردم ولی این  که زراب رآوردی ناراحتی 

مه  به ه تانی  حواسالالمون  مارسالال مابی حت کنی، یه ک  اسالالترا یازداشالالتی  ون
 زیزهست،صبحانه رو میزآمادس یه زیزی بخوربعد بیا

 
شپزنونه نگاهی به میزاندانت ،مامان  ضع  میکردم رفت  توآ ساس  نیلی اح

 زه کرده بود! نیمروهسلی،مربای توم فرنگی،کره بادام زمینی وتتتتتت
 

به نوردن  یه دفعه یادم به آروین افتاد   اون االن بیمارسالالتان باولد شالالروع کردم 
 رواون تخت اسیرشده بعدمن نشست  این اصبحونه میخورم؟!!!

 
 نه من بایدبرمتتتتتت 

 اون به من نیازدارهتتتتتت
حس نیلی بدی داشالالت  انگار به  الهام شالالدیه اتفاقایی داره میفته،قلب  گواه 

 نوبی نمیداد
 

 دم ونودمو به بیمارستان رسوندم                به سرهت آماده ش
 اه زرااین آسانسور همیشه رره؟!                                                                      

 
ها  له  ر حت بشالالاله، ل  را یا ن ن   ی ب ب مو  ن ی برم آرو تر یدزود با من  نه  نه 

 رودوتادوتاباالرفت ،دیگه نفس  باالنمیومد
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 ی اتاق آروین ایستادن؟مگه زه نبرشده؟زراهمه جلو

 زرااینادارن گریه میکنن؟
 

 _مامان زی شده؟؟این ازه نبره؟
 

 مامان انگارصدای منونمیشنید گریه میکرد وهمو میگفت بدبخت شدی 
شت  فقط گریه میکردم و دادمیزدم  شده ندا جرهت این که برم جلوترببین  زی 

 آروین که طوریو نشده بس کنید
 

مه  تاراریختن ه مه ررسالال ندم زراه تاق آروین رسالالو به ا نار زدم ونودمو  روک
 این ا؟؟؟؟

 اون دستگاه لعنتی زرانطو صاف شده؟؟؟؟؟
 ندایا نهتتتتت

 این امکان ندارهتتتتتت
 من که بهت التماس کردم هشقموازم نگیریتتتتتتت

 مگه نگفت  مراقبو باشتتتتت
 بذاردوباره برگرده ریش تتتتتت

 اشقش تتتتتتتبذاربفهمه من  ه
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 صدای دکترومیشنیدم               
 مریض ازدست رفتتتتتشونتتت شون بعدیتتتتت 
 

قت  ته،اون هیچو نرف یی  جا ین  نداره آرو قت  ناحقی ی کدوم ازا نه هیچ
منوتنهانمیذارهت زراکسالالی نمیاد تکون  بده بگه النابیدارشالالوفقط کاب*و*س 

 کرده بوددیدیت صدای جین هایی که میزدم حتی گوش نودم  کر
 

 بادردهمین دل من تودیدی که مردم زه کردن
 

 توریو غرورم نشستی
 

 توزنمای قلب  روبستی
 

 شکا رفتن این روزگار
 

 منوتوگریه تنهانذار
 

 منوازآدمارس بگیر
 

 منودست نودم نسپار
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 منودست نودم نسپار
 

 جزتوهیچکی مهربون نبودبا ه وم این درد
 

 زندگی منوازهشن من راحت جداکرد
 من هنوزهمون درددیروزم،

 آدم همیشه
 

 هیچکی مثا من هاشقت نبود، هاشقت نمیشه
 

 توکه میدونی دنیازه رس  تلخی داره
 

 ازهرزی که میترسی اونوسرم میاره
 صدازدم دنیا رو

 
 نفس کشیدم توباد

 
 هوای تواین ابود

 
 منون ات  میداد
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 جزتوهیچکی مهربون نبودبا ه وم این درد

 
 من راحت جداکردزندگی منوازهشن 

 
 من هنوزهمون درددیروزم،

 آدم همیشه
 

 هیچکی مثا من هاشقت نبود، هاشقت نمیشه
 

 زشماموکه بازکردم دیدم روی تخت بیمارستان 
 

 من این ازیکارمیکن ؟
 زراکسی نیست جوابموبده؟

 
 سرم روبه زورازدست  کندم واز تخت رایین اومدم

 
 ن با دستام زیکارکردی؟ررستاربه سمت  اومدوگفت نان  ک ا؟؟؟ببی

دست  نونی شده بودو میسونت ولی زیزایی که داشت  به یادمیاوردم تحملو 
 دردناکتربود
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 ررستاربامهربونی دستموگرفت ونشوندم روتخت
 _صبرکن دکتربیادمعاینت کنه بعدبرو

 _من که زیزی  نیست فقط غو کردم،توروندابذارین برم  من شوهرموتتتتتتت 
 دم وشروع کردم به گریه کردننتونست  ادامه ب

 
سه روزه  شما االن  شی این کاراروبانودم نکن  _اگه میخوای زودترمرنص ب

 این ایی، بدنت نیلی ضعی  شده باید حسابی مراقب نودم باشی
 

_زی؟؟سالاله روز؟؟؟؟ولی آروینتتت آروین زی شالالد؟ناکو کردن؟؟ بدون 
 من؟؟

 
 _هزیزم آروم باش االن میگ  دکتربیاد

 
 آرامبخو تزرین کردو ک  ک  زشمام سنگین شدو نواب  برددکتربه  

 
زندسالالاهت بعدبانوازش موهام بیدارشالالدم،زشالالماموآروم باز کردم،ازتع ب 

 زیزی که داشت  می دیدم ازجام بلند شدم
 

 آروینتتتتتتتتتت
 توزنده ای؟؟؟؟؟؟
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_بله من کام صحیح وسالم ، متاسف  بازم بایداین هاشن سم ت روتحما 

 کنی!
 

باره میتون  محک که دو حال   قدنوشالال یدونی ز   بولو کردم وگفت  نم
 صداتوبشنوم

 
با رفتن  یدونسالالت   گه م فت ا یدوگ آروین دسالالتشالالوآروم روی گون  کشالال

 توکمااینقدرباهام مهربون میشی زودترازاینامیرفت !
 

 _هه ندانکنه،جون من دیگه از اون روزای تلخ حرف نزن
 

 _توجون بخواه هزیزم
 

زاین سکوم کن ،دیگه وقتو رسیده بودکه آروین بفهمه من  نمیخواست  بیشترا
 هاشقو شدم

 
 _آرویییین

 _جون 
 

 _میخوام یه اهتراف کن 
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 _اهتراف؟؟؟؟نیرباشه!

 
_اتفاقانیره!نیلی وقته که میخوام حرف دلموبهت بزن  ولی نب برام سالالخت 

 بود ازاون غرورلعنتی دست بکش  و اهتراف کن  هاشقت شدم
 

 گفتی النا؟؟؟؟_تواالن زی 
 

 _همین که شنیدی!
 

 _نه نه یه باردیگه تکرارش کن من به گوشام اهتمادندارم
 

 _دوست دارم دیوونه
 

 _توروندابگونواب نمیبین ،یه سیلی بزن توگوش  مطمعن ش  بیدارم
 

 _لوس نشودیگه،من که دل  نمیادبزنمت
 

بااین  ته منو فت تونیلی وق مام وگ فت،زل زدتو زشالال تاموگر ق برآروین دسالال
 زشمای نازم کشتی ولی نبرنداری!                     
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تااومدم بهو جواب بدم منو محک  توآغوشو کشوندوگفت  نیلی میخوامت 

 النام
 

 _من بیشترآروین 
 

 _نخیرش  من بیشتر
 

 _هه گفت  من،نوش  نمیادرو حرف من حرف بزنی
 

 _تسلی  تسلی ،هرزی توبگی نان  نوشکل 
 

 قشنگ میگذره وماقراره دوباره باه  بودنمونوجشن بگیری یه هفته ازاون روز
 

 _الی نیلی نوشکا شدی، نمیتون  ازم زش  بردارم
 

 _توه  نیلی نوشتیم شدی هزیزم
 

 _حی  کهتتتتتتتتت
 

 _حی  که زی؟!
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 _حی  که این مهمونا دلشون نمیخوادبرن!

 
 گونه هام قرمزشدو سرمو اندانت  رایین

 
 سرن وسفیدشدنت برم!_ای جون ،من قربون این 

 
 _آروین

 
 _هاشن اسم  میش  وقتی تو صدام میزنی!بگوهزیزدل ؟

 
 _نیلی دوست دارم،قول بده هیچوقت تنهام نذاری

 
 _من تاجون دارم هاشقت میمون  

 
 به رایان رسیدی  امانکردی  آغاز

 
 فروریخت ررهانکردی  ررواز

 
 ببخشای ای روشن هشن
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 برماببخشای

 
 رامابه مهمانی کوزه دهوم نکردی ببخشای اگرصبح 

 
 ببخشای اگرروی ریراهن ما نشان هبورسحرنیست

 
 ببخشای مارااگرازحضورفلن روی فرق صنوبرنبرنیست

 
 نسیمی گیاه سحرگاه رادر کمندی فکنده است وتادشت بیداریو میکشاند

 
 وماکمترازآن نسی 

 
 درآن سوی دیواربیمی 

 
 ببخشای ای روشن هشن

 
 برماببخشای

 
 رایان رسیدی  امانکردی  آغاز به
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 فروریخت ررهاتتتتنکردی  ررواز
 

 رایانتتتتتت
 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز رهابا تشکر از  


