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 ها را  نهییآ نیبشکن ا!ایخدا

 رمیس نهییآ دنیمن از د که

 ستین یاز زندگ یخوش يرو مرا

 رمیاز زنده ماندن ناگز یول

 

 ستیکه دانستم سخن چ يآن روز از

 دختر چه زشت است نیگفتند ا همه

 پسندد یمرد او را م نیکدام

 سرنوشت است یب يدختر غایدر

 

 خود را يرو نمیب نهییآدر  چو

 یاز درم غم با سپاه دیآ در

 اما  يکرد بمینص يروز هیس

 یاهیمرا چشم س يدینبخش

 

 بخت یهر جا پا نهم از شوم به

 ستیمن ن يسو يدلنواز نگاه

 به مردم يدیدلها که بخش نیا از

 ستیمن ن يسویدر حلقه گ یکی

 

 ستین يدل هست اما دلبر مرا

 يجانم نداد یول يداد تنم

 اما يداد شانیمن حال پر به

 ينداد یشانیزلف پر سر
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 رخ نمودند انیهر جا ماهرو به

 يجز شرمسار يتوشه ا نبردم

 بانیسر در گر يگوشه ا دمیخز

 يبه زار دمیدرگاه تو نال به

 

 انیرخ پوشم ز بزم خوبرو چو

 است زیاو مردم گر ندیگو همه

 درد گرانبار نیدانند ز ینم

 است زیمن ناله خ نهیس يفضا

 

 هرجا هم گنانم حلقه بستند به

 بود نیناز آفر يدختر نشینگ

 در آ جمع باینا ز يشرم رو ز

 بود نیمن لحظه ها بر آست سر

 

 در خلوت غم ندمیمادر ب چو

 نوازد یم یراه مهربان ز

 چشم غم آلودش گواه است یول

 گدازد یدر اندوه دختر م که

 

 جغد کورم نشیبام آفر به

 میا آشناهم ن رانهیدر و که

 مرا تا نغمه خوانم یآهنگ نه

 میتا پر گشا يا دهیروشن د نه
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 ها را  نهییآ نیبشکن ا!ایخدا

 رمیس نهییآ دنیمن از د که

 ستین یاز زندگ یخوش يرو مرا

 رمیاز زنده ماندن ناگز یول

 

 يخطا گفتم ببخشا خداوندا

 يداد نهیک یب يا نهیبر من س تو

 ندیناخوشا ییهمراه رو مرا

 يداد نهییوشن تر از آر یدل

 

 صورت پرستان خوار دارند مرا

 ندیستا یپرستان م رتیس یول

 يبزم پاك جانان چون نهم پا به

 ندیگشا یم میدل را به رو در

 

 ایو صورت خدا رتیس انیم

 باستیبه از رخسار ز بایز دل

 مایکر بایز رتیپاس س به

 باستیصورت شک یبر زشت دلم
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 سهیلی مهدي

 

 

 

 

 ...که با احساس سوزش شدید پهلوم به خودم اومدم ...رقص  ستیشده بودم به پ خیره

 !!!پس کار خودش بوده مثل همیشه ...با نیش باز داشت منو نگاه می کرد زیبا

 ...فقط می خواستم یه جور هیجانی حست رو بپرونم ..باور کن نمی خواستم نشگون بگیرم ازت   -زیبا

چند بار دعواش کرده ... منم بدون اینکه چیزي بگم دوباره خیره شدم به پیست... نیششو واسم باز کرد دوباره

بودم که خوشم نمی یاد ازم نشگون بگیري ولی مگه تو سرش می رفت عادتش بود میگن ترك عادت موجب 

 !!!مرضه

نظر آیما تو توي پیست چیزي خاصی می بینی که اینجور خیره شدي بهش کلک نکنه کسی رو زیر   -زیبا

 گرفتی که بعد مخشو بزنی؟؟؟

پیست رقصم ... اگه بودم هم با این قیافه کسی به طرفم نمی یومد ... می دونست اهل این برنامه ها نیستم زیبا

واسم جالب بود چون رقصشون هیچ ربطی به رقص نداشت فقط به هم چسبیده بودن و خودشون رو تکون می 

 ...دادن

 چی شده اومدي کنار من؟؟  -

 :گفت!! بود یهمینجور داشت نوشیدنیش رو می خورد فکر کنم الکل بازی

 ...گفتم تنهاي بیام پشت االن اگه ناراحتی می تونم برم  -

آخه کیه این همه پسر خوشگل و خوشتیپ تو ...دونستم خودشم تنها مونده وگرنه عمرا می یومد پیش من می

 ...اونم زیبا که از هر موقعیتی استفاده می کنه !!!جمع رو ول کنه بیاد کنار من اونم چون که تنهام

 !مو دور تا دور سالن چرخوندم ببینم آتا کجاست؟؟من اینجا تنها ول کرده خودش رفته پیش دوستاش نگاه

 آخه این ماسک دیگه چیه روي صورتامون؟؟؟... واي چقدر گرمه  -زیبا

نه اگه جشن بالماسکه نبود عمرا پام رو می زدم این ماسک؟؟ این ماسک دلیل اومدن من به این جش پوزخندي

 !!!زاشتم تو جشن با این قیافم
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 :رو ازش گرفتم گفتم یدنیطرفش لیوان نوش رفتم

 تو که ظرفیتش رو نداري چرا این زهر ماري رو می خوري؟؟  -

 :خندید و گفت زیبا

 ...من ظرفیتش رو دارم مگه االن من مستم؟؟فقط یه کم گرممه  -

 ...صورتش برداشت و انداخت رو میز از روي ماسکشو

خیلی وقته می دونستم ...نگام افتاد به میثاق تپش قلبم رفت باال گرمم شد ... کردم و نگاه مو ازش گرفتم  پوفی

دلیل این عکس العمل ها چیه خیلی وقته با خودم کنار اومده بودم که میثاق رو دوست دارم و خودم رو راضی 

 ...ه دستش بیارمکرده بودم که نمی تونم ب

 ...منو از رسیدن به عشقم نا امید تر می کرد نیاونجا هم نگاه خیرش رو روي زیبا حس می کردم و ا از

 :مون که رسید نگاه شو از زیبا گرفت و لبخندي به من زد گفت کنار

 خوش می گذره؟؟  -

 !!خداحافظ!!سالمشدم این میثاق بود ؟؟ هیچ وقت بیشتر از دو کلمه با هم حرف نمی زدیم  شکه

 ...کردم لبخند بزنم سعی

 ...ممنون ولی ترجیح می دادم نیام   -

 چرا؟؟؟  - میثاق

 ...چون حوصلم سر رفته  -

 :که میثاق گفت...دوباره به پیست رقص خیره شدم...می کردم بهش نگاه نکنم  سعی

دوست ندارید حرف بزنید بیشتر  بهتره بگم که زیاد.. شما خودتون زیاد دوست ندارید با کسی معاشرت کنید  -

 ...دوست دارید شنونده باشید یا اگه کسی ازتون سوال پرسی جوابشو رو می دید

زده داشتم به میثاق نگاه می کرم فکر نمی کردم اینقدر خوب منو بشناسه حتی فکر نمی کردم اسمم رو  بهت

 !!!هم بدونه

 ...زیبا باعث شد از بهت خارج بشم  صداي

 ...بیا موبایلت داره زنگ می خوره آیما  -زیبا

 :اشاره کرد به زیبا گفت میثاق

 چرا این اینجوریه؟؟  -
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لبخندي زدم ...طرف میز موبایلم رو برداشتم یه نگاه به زیبا کردم ولو بود رو صندلیش سرشم رو میز بود  رفتم

 :گفت

 ...یه کم زیاده روي کرده  -

 فاقی افتاده؟؟بابا بود یعنی چیکار داره؟؟نکنه ات شماره

 ..دکمه سبز رو فشار دادم  سریع

 الو بابا؟؟  -

صدا آهنگ زیاد بود خوب نمی تونستم متوجه بشم که بابا چی می گه با حالت دوو رفت تو اتاقی که  چون

 ...لباسمون رو عوض کرده بودیم

 بابا بابا هنوز پشت خط ین؟؟   -

 : گفت با صداي که ناراحتی و نگرانی توش موج می زد بابا

 !!آیما داداشت کجاست هر چی بهش زنگ می زنم گوشیشو جواب نمی ده  -

 :نگرانی پرسیدم با

 چی شده مگه بابا؟؟  -

 ...آیما مامانت حالش بد شده آوردمش بیمارستان حالش اصال خوب نیست سریع خودتون رو برسونید  -

 ... تونستم بگم باشه فقط

 

 

 

 ...لب زمزمه کردم مامان  زیر...بهت حرف هاي بابا بودم  تو

رو برداشتم با  فمیمانتو و ک...اسم مامان به زبونم اومد تازه حرف هاي بابا رو هضم کردم و به خودم اومدم  تا

که قبال آتا رو  يسمت جا دمیپاشنه بلند دو يدر اتاق رو باز کردم،با همون کفشا...سرعت رفتم سمت در اتاق 

رو روي خودم احساس می کردم ولی واسم مهم نبود االن حال مامان مهم تر بود مهمونا  رهینگاه خ...بودم دهید

 :دستم رو شونه هاش گذاشتم گفتم...سادمیکنار آتا وا...

 ...آتا مامان  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٩ 

دستم رو تو دستش ... کرد یآتا برگشته طرفم و نگران نگام م... ادیتا نفسم سر جاش ب دمیکش یقیعم نفس

 :گرفت و گفت

 ؟؟ ین چماما مایآ  -

 :ریختم گفتم یاشک م نجوریگرفته بود هم میگر

 ...ستیحالش خوب ن مارستانیمامان رو بردن ب!! آتا مامان  -

 به تو خبر داد؟؟ یحالش بده؟؟ ک ؟؟مامانیگ یم یچ يدار مایآ  -آتا

 :هق هق گفتم با

 ...االن بابا زنگ زد نیهم  -

که  میبزرگ خونه بود اطیتو ح... رونیب میاومد یمهمون از سالن... دیدستم رو گرفت و دنبال خودش کش آتا

 ...آتا رو صدا زد  یکس

 ...سایلحظه وا هیآتا ، آتا پسر   -

 ...یدوست آتا بود صاحب مهمون اریوان... سادیوا آتا

 ار؟؟یشده وان يزیچ  - آتا

 :که نفس نفس می زد گفت نجوریکنارمون وایساد هم وانیار

 !؟ رونیب يزد یر؟؟ چرا از مهموندفعه پس کیآتا چه شد   -

 :ادامه داد ینگران با

 افتاده؟؟ یاتفاق  -

 ...برم  عیسر دیبا مارستان،یمامانم حالش بد شده بردنش ب  - آتا

 ام؟؟یمنم باهات ب يخوا ینم  - اریوان

 :گفت عیسر آتا

 ...نه ممنون، تو برو به مهمونات برس   -

 :تو چشماش زل زد گفتدستش رو گذاشت رو شونه آتا و  اریوان

 ...حتما خبرم کن یداشت اجیاحت يزییا چ یداشت يباشه پس اگه کار  -

 :آتا سرش رو تکون داد گفت...می خواست با این کارش آرومش کنه انگار

 ...باشه حتما ،پس فعال  -
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 ...خداحافظ  - اریوان

 ...ید رفت منم دنبال خودش می کش نشیقدم هاش رو تند کرد و به طرف ماش آتا

 ...رو زد  نشیماش ریدزگ

 ...زودتر سوار شو  مایآ  -آتا

 ...در کنار راننده رو باز کرد و سوار شدم  سریع

 !!گفته که دوباره حالش بد شده يزیبه مامان چ یتو دهنم بود ،حتما باز کس قلبم

خیلی زیاد بود باعث شده  ترافیک...رو برداشت مارستانیبا سرعت رانندگی می کرد زنگ زد به بابا و آدرس ب آتا

 ...گفت  یم راهیبد ب ایزد  یآتا داشت پشت سر هم بوق م ای... بود آتا عصبانی تر بشه

 :دفعه آتا داد زد  یک

 ...نکن هیگر نقدریا مایبسه آ  -

 :هق هق گفتم با

 ؟؟یکن یم یرو سر من خال یلعنت کیتراف نیا تیآتا سر من داد نزن ،چرا عصبان  -

 :موهاش گفت يال دیکش یخودش اومد دست تازه به آتا

 ...دفعه کنترلم رو از دست دادم هیخوام،  یمعذرت م  -

زد  یبوق م گهیآتا نه د...هق هق من بود  دیچیپ یم نیکه تو ماش يتنها صدا...شدم  رهیخ رونیپنجره به ب از

 ...ستانماریرسه ب یحرص خوردنش زودتر نم نیبا ا دیگفت،فکر کنم فهم یم راهینه بد ب

منم ...ماشین رو نزدیک بیمارستان پارك کرد و از ماشین پیاده شد و بدون توجه به من دوید طرف بیمارستان آتا

با این تیپ و قیافه شده بودم انگشت نماي مردم گاهی ... با این کفشا مثل الك پشت پشت سرش می دویدم 

 ...و ببینوقتا هم صداي پچ پچ شون رو می شنیدم که می گفتن دختره ر

حیاط بیمارستان بودم می رفتم سمت در ورودي که بابا و آتا رو دیدم که داشتن با هم حرف می زدن  تو

 :نزدیکشون که شدم صداي بابا رو می شنیدم که می گفت...

 ...باید فردا صبح پول رو واریز کنیم که تا ظهر عمل بشه  -

 ...تونم قرض بگیرممن دو سه تا بیشتر تو حسابم نیست ولی می   - آتا

 :پشت سرشون اومدم جلو شون وایسادم دیگه بس بود هر چی فال گوش وایسادن گفتم از

 ...آتا نمی خوام زیر دین کسی بري من بقیه پول رو دارم   -
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 :کالفه دستش رو کشید بین موهاش گفت آتا

 ...ولی آیما اون پوال  -

 :وسط حرفش گفتم پریدم

 ...ر از عمل منهفعال جون مامان مهم ت  -

 :با نگرانی بهمون نگاه کرد و گفت بابا

آتا فعال مجبوریم از پول عمل آیما استفاده کنیم تا موقعی که می خواد عمل کنه می تونیم یه جوري پول   -

 ...عملش رو جور کنیم ولی االن باید زودتر مامانت عمل بشه نمی تونیم صبر کنیم

 

 :و گفت به سر تا پام انداخت ینگاه بابا

 ...مارستانیب دیایفردا صبح ب دیهم استراحت کن دیخونه هم لباستون رو عوض کن دیبهتره شما بر  -

 ...اعتراض من و آتا با هم بلند شد  صداي

 :ساکت باال گرفت و گفت یدستشو به معن بابا

هم مامانتون مراقبت  گهیخونه ،د شیبهتره ببر ستیآتا خواهرت لباسش مناسب ن د،ینگاه به خودتون بنداز هی  -

 ...هیمونم کاف یمن م دیپس بهتره شما بر... میبهش سر بزن میشه بر ینم هیبستر ژهیو يها

 :گفتم  یآروم يانداختم و با صدا نییسر مو پا...واسه اعتراض نموند  يجا

 ...باشه   -

 :دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت آتا

 ...مشینیبب میبتون میباش نجایز عمل مامان اکه فردا قبل ا میپس ما زودتر بر  -

 ...رونیاومدیم ب مارستانیو از ب میکرد یمو تکون دادم و با بابا خداحافظ سر

 :شده بودم زمزمه کردم  رهیخ رونیبه ب نیپنجره ماش از

 آتا؟؟؟   -

 :هم مثل خودم گفت آتا

 جان آتا؟؟  -

 :،گفتم دمیکش یاشکال نا مفهوم م نیماش شهیش يانگشتم رو با

 گفتن؟؟؟ يزیها چ هیهمسا نیبه نظرت چرا مامان دوباره قلبش درد گرفته ،حتما باز ا -
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 :داد زد گفت یعصب آتا

حالش رو نکرده  تیمامان دوباره رعا دی؟؟شايد یمزخرف نگو چرا هر اتفاقی افتاد به خودت ربطش م مایآ -

 ...تو بوده ریتقص یشه تو بگ ینم لیدل نیا یدونم ول ینم مایدونم آ یبلند کرده ،نم ینیسنگ زهیچ

نگفتم بچه که نبودم که نفهمم مامان هیچ وقت به خاطر حالش چیز سنگین بلند نمی کرد همیشه  يزیچ گهید

به مامان گفته،آخه دفعه قبلم که حالش  يزیها اومده چ هیاز همسا یکیدونم باز  یمن م...مراقب خودش بود 

موضوع  نیکرده بود ا يخواستگار اممرد هم سن باب هیده بود خونمون منو واسه ها اوم هیاز همسا یکیبد شد 

دور از استرس باشه چون  دیدکتر گفت با رهیبهش وارد بشه دوباره قلبش درد بگ یباعث شد مامان فشار عصب

 ...دفعه بعد احتمال خطر مرگ هم هست

ابرهاشو انداخت باال و با دست اشاره کرد به ...ردم گیج به آتا نگاه ک...ماشین باز شد باعث شد به خودم بیام در

 ...کی رسیده بودیم خونه که من متوجه نشده بودم؟؟از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم...بیرون ماشین

**** 

خیلی زود سفید شده بود ...لبخندي زدم و دست کشیدم تو موهاي سفیدش...تخت کنار مامان نشستم  روي

 ...خیلی زود

 مامان خوشگل من خوبه؟؟  -

 :لبخند کم رنگی رو لباش اومد با صداي گرفته گفت مامان

 ...آره دخترم خوبم  -

واسه این که مامان ...راه گلوم رو گرفت هیچ وقت نمی تونستم مامان رو روي تخت بیمارستان ببینم بغض

 :اشک تو چشمام رو نبینه به طرف در اتاق رفتم و گفتم

 ...آتا کجا مونده نمیبمامان من برم ب  -

آتا صبح منو رسوند بیمارستان خودش و بابا رفتن دنبال کاراي مامان هنوز نیومده ...سریع از اتاق زدم بیرون و

شماره گوشی آتا گرفتم اشکم رو پاك کردم و گلوم رو صاف کردم که آتا متوجه نشه دوباره گریه ...بودن

 ...بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت...کردم

 الو آتا ؟؟  -

 بله ؟  -

 ...مثل همیشه شاد نبود مثل من غم داشت  صداش
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 شما ها کجاین؟؟  -

 ...ما نزدیک بیمارستانیم تا چند دقیقه دیگه می رسیم  -

 ...باشه پس فعال  -

 ...فعال  -

یمارستان رو قطع کردم و روي نمیکت کنار باغچه نشستم تا یه کم حال بیاد سر جاش همیشه از بوي ب گوشی

 ...متنفر بودم فوري حالت تهوع بهم دست می داد

 ...سالم آیما خانوم  -

 :با صداي گرفته و متعجب گفتم...طرف صدا می خواستم مطمعن بشم خودشه برگشتم

 سالم آقا میثاق شما اینجا چیکار می کنید؟؟؟  -

 :با اخمی که بین ابروهاش بود خیلی جدي گفت میثاق

 جاست؟؟می شه بگی آتا ک  -

 !!!این اینجوري منو نگاه می کنه؟؟نه از برخورد دیشبش نه از االن چرا

 :متعجب داشتم بهش نگاه می کردم گفتم همینجور

 ...رفته بیرون االن می یاد  -

 آیما تو اینجاي؟؟  -

 !!!طرف زیبا چشمام گرد شد از تعجب این اینجا چیکار می کرد دیگه برگشتم

 ی زیبا؟؟تو اینجا چیکار می کن  -

 ...دیشب فهمیدم حال مامانت بد شده آوردنش بیمارستان گفتم بیام عیادت  -

 !!!هام پرید باال زیبا و این کارا ابرو

میثاق رو کنار گوشم شنیدم سرمو بگردوندم ببینم کجاست که صداش اینقدر نزدیکه؟؟ کنارم روي  صداي

این چرا اینقدر !! نزدیک بود هوش از سرم بپره!!!ی کردصندلی نشسته بود و با یه لبخند ملیح داشت منو نگاه م

 لبخندش واسه چیه؟؟؟ نپس ای!!!نزدیک من نشسته ؟؟ این که تا چند دقیقه پیش با من دعوا داشت
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آدم گیج می ! تعجب داشتم به طرز بر خورد میثاق فکر می کردم که چقدر زود حالت برخوردش عوض می شد با

 !!!شه با این طرز بر خوردش

 آیما تو اینجاي؟؟  -

 ...تو راه ورود به ساختمون بیمارستان نشسته بودم هر کی رد می شد متوجه ما می شد چون

 :روي نیمکت بلند شدم رفتم طرف آتا گفتم از

 ...آره   -

وقته اشک می ...که راه گلوم گرفته بود باز شد واشکام ریخت با کف دستم سریع پاکش کردم تا بابا ندیده بغضی

 ریختم بابا دعوام می کرد می گفت مگه مامانت مرده که واسش عزا گرفتی؟؟؟

 ...نمی تونم تو اون حال ببینمش  -

 :بغلم کرد آروم زد پشتم گفت آتا

مامان امروز که عمل شد دیگه هیچ وقت پامون به بیمارستان باز نمی شه این دیگه آخرین باریه که میایم   -

 ...اینجا

باهاش ...آتا منو از خودش جدا کرد و رفت طرف میثاق...ابا رو با میثاق و زیبا می شنیدماحوال پرسی ب صداي

 :دست داد گفت

 چطوري رفیق؟؟  -

 :لبخند خوشگلی زد گفت میثاق

 ...خوبم  -

 :که کنار میثاق وایساده بود گفت بابا

 ...خوب من برم باال مامان اتا تنهاست  -

 ...باشید بفرمایید عمو جون شما راحت  -زیبا

 ...پس من می رم فعال  -  بابا

 ...رفت باال منم خیره شده بودم به میثاق که با آتا حرف می زد  بابا

بیضی داشت موهاي سیاه پر پشت چشماي قهوهاي تیره دماغشم قلمی بود لباشم نه گوشتی بود نه  صورتش

عمولی نه الغر بود نه اندامی چهار شونه نازك معمولی بود صورتشم شیشی تیغه کرده بود قدشم بلند با اندامی م

 ...اي رو نمی دید هدر کل واسه من خیلی جذاب بود چشماي من به جز میثاق کسه دیگ..اي داشت
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 !!!گیر نکنه  - زیبا

 :گشتم طرف زیبا با چشماي گرد شده و متعجب گفتم  بر

 چی؟؟  -

 :لبخندي و با ابروهاش اشاره کرد به میثاق گفت زیبا

 ...که با چشمات یه ساعت داشتی قورتش می دادي همونی  -

 :به بازوش گفتم  زدم

 ...چرت نگو -

 ...دارم با چشماي خودم می بینم!من که عر عر   -زیبا

 :بهم زد و کنار گوشم گفت چشمکی

 ...اینجور که پیداست اونم به تو بی میل نیست  -

 عا ممکن بود میثاقم به من احساسی داشته باشه؟؟؟واق.دلم قیلی ویلی رفت این حرف واسم خیلی شیرین بود  تو

 :یه نشگونی ازم گرفت  زیبا

خاك تو سرت دختره بی جنبه ببین چه نیششم بازه حیا هم خوب چیزیه تا چند دقیقه پیش داشتی گریه می   -

 کردي به خاطر حال مامانت االن با دیدن عشقت نیشت باز شده؟؟؟

 ...ین زیبا چیزي بارم نکردهنیشم رو بستم تا بیشتر از ا سریع

 :برگشت طرفمون گفت آتا

 آیما منو و میثاق داریم میریم باال شما هم میاید؟؟  -

 :به جاي من جواب داد  زیبا

 ...بله آقا آتا ما هم میایم  -

 

ا پشت در اتاق مامان وایسادیم آت...سوار شدن آسانسور صف کشیده بودن واسه همین از پله ها رفتیم باال واسه

در زد بعد از کسب اجازه وارد شدیم داداش ما هم عاقل بود می دونست اگه یهـــو وارد اتاق بشه شاید با صحنه 

بابا کنار تخت مامان وایساده ... نداشتیم خبرما هم بد منحرف بودیمــا خودمون ...میمواجه بش 18ها باال 

ه داده از اون حالت ترس و نا امیدي اول خبري مامانم یه لبخند رو لباش بود پس معلومه بابا بهش روحی.بود

 ...نبود
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 ...با زیبا و میثاق سالم و احوال پرسی کرد مامان

 ... نیخاله جان انشاهللا هر چی زودتر خوب بش  - زیبا

 :لب گفتم زیر

 ...ایشاهللا  -

ز می کردن از از چند دقیقه اتاق حسابی شلوغ شد هر کی یه چیزي می گفت پاي همه کس تو بحثاشون با بعد

بقال سر کوچه که امروز حال مامان رو پرسیده از آتا حرف می زدن تا پرسنل بیمارستان منم فقط تماشاشون 

باال سر مریض جاي اینجور  خهبابا جان آ...می کردم گوش دادن و ترجیح می دادم به حرف زدن اظهار نظر

 حرفاست؟؟؟

 ی؟؟آیما جان اول یه دفعه کجا گذاشتی رفت  - مامان

 :رو تخت کنار مامان نشستم دستاش رو تو دستام گرفتم لبخندي زدم گفتم رفتم

مامان جونم شما که می دونید من از بوي بیمارستان بدم می یاد وقتی بوي الکل می شنوم حالت تهوع می   -

 ...گیرم

 :با نگرانی گفت مامان

 االن حالت خوبه حالت تهوع نداري؟؟؟  -

 :و بوسدم گفتمبغض دستاي مامان ر با

 ...خوبم مامان جون  -

 ...نمی تونستم رو تخت بیمارستان ببینمش چه به این که به نداشتنش فکر کنم حتی

 آیما امروز عصر نمی یاي باشگاه؟؟؟  - زیبا

 :صورت زیباي غرق شده در آرایش زیبا نگاه کردم واقعا اسمش برازندش بود با صداي گرفته گفتم به

 ...مدیر باشگاه امروز رو واسم مرخصی گرفته آتا زنگ زده از  -

 اتاق باز شد و پرستار اومد داخل  در

لطفا همه برید بیرون می خوایم مریض رو واسه عمل آماده کنیم دیگه هم باال سر مریض نباید اینقدر شلوغ   -

 ...کرد

ندیم قبل از بردن مامان به و زیبا از مامان خداحافظی کردن رفتن بیرون ما هم پشت در اتاق منتظر مو میثاق

 ...اتاق عمل یه بار دیگه ببینمش
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 :راهروي بیمارستان وایساده بودیم که زیبا گفت تو

 خوب دیگه من برم کار نداري عزیزم؟؟  -

 :رو تو دستام فشردم گفت دستاش

 ...نه عزیزم ممنون که اومدي  -

 :با صداي نرم و پر عشوه اش گفت زیبا

 ...بودخواهش عزیزم وظیفه   -

با لبخندي که رو لبش بود ...که پشت زیبا وایساده بود داشت با آتا و بابا حرف می زد اومد نزدیکمون  میثاق

 :گفت

آیما خانوم ایشاهللا که مامان تون زودتر خوب می شن و ما دوباره لبخند رو روي لباي شما ببینیم اگه کاري   -

 ...ندارید ما دیگه رفع زحمت کنیم

 :م پایین با صداي آرومی گفتمانداخت سرمو

 ...ممنون آقا میثاق   -

 !!!چیزي نگفتم چون نمی دونستم دیگه باید چی بگم دیگه

 زیبا خانوم اگه شما میرید خونه برسونمتون؟؟... خواهش  - میثاق

 ...البته شما بفرمایید من االن می یام  -زیبا

 :رفت زیبا کنار گوشم گفت میثاق

 !.باشه همیشه خنده رو لباشه چه خجالتیم می کشه واسه من این ور پریده آیما خانوم با شما  -

 ...و فوري از کنارم جیم شد خندید

 

 

 

 :مامان دستام رو گرفت و زل زد تو چشام گفت...رو آماده از اتاق آوردن بیرون فوري رفتم طرفش  مامان

 ...و بابات باش آیما اگه من نیومدم بیرون از این اتاق مواظب خودت و داداشت   -

 :از چشمام سرا زیر شد آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم باهاش بره پایین با صداي گرفته گفتم  اشکام

 ...مامان تو باید قول بدي سالم از اون اتاق بیاي بیرون   -
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همون  مامان با...دور شونه هام حلقه شد می دونستم این دستا جز مال دادشم ماله کسه دیگه اي نیست دستاي

 :صداي گرفتش گفت 

 ...آتا مواظب خودت و خواهرت باش  -

 :با صداي آرومی که بغض داشت گفت  آتا

 ...چشم  -

 ...می ریختم و نظاره گره رفتن مامان بودم فقط بابا تا کنار در اتاق عمل همراهیش کرد اشک

 :فشرد با هق هق گفتم جلو اشکام رو نگرفتم به شدت بیشتر می ریختن آتا بیشتر منو به خودش دیگه

 آتا اگه مامان بیرون نیاد ما باید چیکار کنیم؟؟  -

 :با خشم منو از خودش جدا کرد و گفت آتا

 آیما منو ببین؟؟  -

 ...بلند کردم و از بین هاله اشک به چشماش نگاه کردم سرمو

 ...هام داشت بین انگشتاش له می شد بازو

 ...هنت می شنوم بار اخرت باشه این حرف رو از د  - آتا

 :تحکم بیشتر ادامه داد با

 حتی نمی خوام این فکر به ذهنتم خطور کنه فهمیدي؟؟؟  -

 :رو با انگشت شستش پاك کردم با لحن مهربونی تري گفت اشکام

 ...هـــوم آیما فهمیدي؟؟ دیگه دوست ندارم حرفاي ناامید کننده بزنی  -

 :لبخند محوي زدم گفتم ...ا تاثیر حرفاش رو ببینهچشماي درشت سبزش تو چشمام زل زده بود ت با

 ...باشه هر چی داداشم بگه   -

 :منو محکم تو بغلش گرفت گفت دوباره

 ...من قربون خواهر حرف گوش کنم برم  -

 :لب گفتم  زیر

 ...خدا نکنه  -

 :صدا کمی بلندتري گفتم با

 ...آتا بریم تو حیاط حالم خوب نیست  -
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 :ر کرد و دست پاچه گفتمنو از خودش دو آتا

 !!!روي من باال نیاریا -

 :مشت زدم تو بازوش با حرص گفتم با

 ...گفتم حالم خوب نیست نگفتم که دارم باال میارم -

 :آتا صدام زد ...مو ازش گرفتم و به طرف پله ها رفتم  رو

 ...دختر چرا قهر می کنی و می ري صبر کن منم بیام  -

 :آتا نفس نفس زنون کنارم راه می رفت گفت...دو تا یکی کردم اومدم پایینبهش ندادم پله ها رو  محل

 ...دختر تو چقدر تند تند راه میري یکم آروم تر  -

با طعنه . آتا نفس نفس زنون کنارم نشست...نیمکت قبلی نشستم تا اگه بابا اومد پایین راحت پیدامون کنه رو

 :گفتم

 آقاي ورزشکار نفس کم آوردي؟؟؟ -

 :زد به نوك بینیم گفت آتا

 ...به جاي طعنه زدن به من بشین دعا کن  -

 چشم آتا فقط امروز براي من مرخصی گرفتی؟؟  -

 :برگشت بهم نگاه کرد و گفت آتا

 ...آره تو که وضع باشگاه رو می دونی مربی جایگزین ندارن امروزم استثنا قائل شدن   -

 ...آیات قرانی که حفظ بودم گفتم و شروع کردم به خوندن  آهـــــــــانی

 

**** 

آفرین همینجور خوبه خودت رو هماهنگ کن با حرکت اسب دقت کن آفرین همینجور خوبه زیاد شونه هات   -

 ...رو جلو نبر شونه هات باید ثابت باشه آفرین همینجور ادامه بده

 !!آیما تو اینجاي یه ساعته دارم کل باشگاه رو دنبالت می گردم  -

به زیبا نگاه کردم بی توجه به زیبا دوباره برگشتم به غزل نگاه کردم ببینم مشکلی نداره تا االن که  برگشتم

به صورتش نگاه کردم داشت با ...خوب بوده چند تا مشکل جزئی داشت که اونم تا چند جلسه دیگه رفع می شه 

 :لبخندي بهش زدم گفتم بیارم شنگرانی بهم نگاه می کرد واسه این که از این نگرانی و دلهره در
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 ...واسه امروز کافیه می تونی بیاي پایین  -

 :احتیاط از اسب اومد پایین و با چشماي منتظرش به چشمام زل زد و گفت با

 خانم امروز چطور بودم؟؟؟  -

 :لبخندي زدم و گفتم فشیرو گذاشتم رو شونه هاي ظر دستم

همینجور ادامه بدي تا چند جلسه دیگه می تونی یورتمه امروز خیلی بهتر از جلسه هاي قبلی بودي اگه   -

 ...بري

 :دستاش رو با شوق به هم زد و گفت غزل

 واقعا؟؟  -

 آره عزیزم فقط باید تالش خودت رو بکنی حاال می تونی بري  -

 با خوشحال خندید و رفت غزل

نو نگاه می کنه یکی از بچه داشت تا اسب رو به اصطبل ببرم که دیدم زیبا دست به سینه با اخم داره م برگشتم

 :از کنارمون رد می شد گفتم

 ببخشید آقاي زمانی؟؟  -

 :برگشت طرفم و گفت پسره

 ...بله خانوم  -

 :کردم به اسب گفتم  اشاره

 ببخشید می شه اینو ببرید تو اصطبل؟؟  -

 :جلو افسار اسب رو از دستم گرفت گفت اومد

 ..ی برمشآره خودمم دارم می رم طرف اصبل م  -

 ممنون  -

 :هام رو از دستم در آوردم رفتم طرف زیبا گفتم دستکش

 تو نمی خواستی چیزي بگی؟؟  -

 :زد به پشتم گفت زیبا

 من داري با شاگردت حرف می زنی؟؟ خیالییه ساعته اومدم بگم که آتا منتظرته تو هم ب  -

 :به جاي دست زیبا که سوزش داشت گفتم الیدختر آدم بشو نیست تا منو مبینی حتما باید منو بزنه بیخ این
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 آتا کجاست؟؟  -

 :به ساختمون اشاره کرد و گفت زیبا

 اونجاست  - زیبا

 طرف ساختمون اصلی باشگاه راه افتادیم  به

 ...قرار داشت... پله باال رفتیم و وارد ساختمون شدیم اول یه سالن بزرگ بود بعدم اتاق هاي رئیس و  از

 ...اسم رو عوض کنم اگه آتا رو دیدي بگو االن می یامزیبا من برم لب  -

 :سرش رو تکون داد گفت زیبا

 ...باشه و به طرف میزش رفت  -

زیبا اینجا منشیه ولی بهتره بگم همه کارست چون همه ... طرف اتاقی رفتم که وسایالم رو اونجا می ذاشتم به

ا زیبا همه جا اونم جاي جواب دادن به من با جا هست همیشه مسخرش می کنم می گم زیبا اینجا زیبا اونج

زیبا ...رفتم طرف میز زیبا  پیکلباسم رو عوض کردم شیک و ...دستاي سنگینش می زنه تو سر من بد بخت 

 ...رو که میرفتن می یومدن رو دید می زد ییهم پاهاش رو رو هم انداخته بود داشت آداما

 زیبا آتا کجاست؟؟؟  -

به طرفشون ...سرم رو برگردوندم دیدم آتا با میثاق و وانیار وایساده...رد به یه گوشه از سالنبا دستش اشاه ک زیبا

 :رفتم با صداي آرومی گفتم

 ...سالم  -

 صداي من برگشتن طرفم جواب سالمم رو دادن  با

 ...دیگه کار نداري بریم  - آتا

 :که سرم پایین بود گفتم  هینجور

 ...نه بریم  -

 ...وانیار دست داد من خداحافظ آرومی کردم و ازشون دور شدیم با میثاق و آتا

 :ماشین شدیم کمربندم رو بستم و برگشتم طرف آتا گفتم سوار

 آتا زنگ نزدي به بابا ببینی حال مامان چطوره؟؟  -

 :برگشت به طرفم یه نگاه گذرا بهم انداخت و گفت آتا
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النم می ریم خونه چند تیکه وسایلی که الزم داشتن رو بر می آره زنگ زدم بابا گفت بهتر از چند روز قبله ا  -

 ...دارم و می ریم بیمارستان

 ...رو به نشونه فهیدن تکون دادم و به جاده خیره شدم سرم

 

 

 ...رد و بدل نشد  نمونیب یحرف گهیخونه د تا

 ...داخل  میرو باز کرد رفت اطیشدم پشت سر آتا به طرف خونه رفتم آتا در ح ادهیپ نیماش از

 :سرمون تکون دادم گفتم...دنــا  یراهمون نم گهیشد د ریاگه د میآماده شو که بر عیسر مایآ  -آتا

 ...باشه  -

 :گفتم يبلند يسمت اتاقم با صدا دمیدر هال رو باز کرد من خودم زودتر انداختم تو خونه،دو آتا

 ...ن آماده امبخور تا اون هم م يزیچ هیتو هم  رمیدوش بگ هیآتا تا من   -

 :آتا بلند شد و گفت يصدا

 !رمیخوام برم دوش بگ یم یگ یحاال تو م شهیم رمونیگم زود باش د یدختر مگه من به تو نم  -

 :صدامو پر عشوه کردم گفتم رونیرو از تو کمدم برداشتم،از اتاقم اومدم ب لباسم

 ...رونیب امی یزود م یآتا جون  -

 :با خنده گفت رونیورد بسرش رو از تو آشپزخونه آ آتا

 ...باشیـــا رونیب گهید قهیاز دست تو دختر ،زود برو پنج دق  -

 :ذوق گفتم با

 ... رونیب گهید قهیباشه،پنج دق  -

،این بو رو هم نمی  رمیتونستم دوش بگ ینم گهیمامان بمون د شیخواست شب پ یرفتم داخل حموم چون م و

به آدم  یخوب یلیشد، احساس خ يدوش ،آب گرم رو بدنم جار ریفتم زلباسم رو در آوردم و ر...شد تحمل کرد

 ...دمیبلع وجودمآرامش با تمام  نیچشمام رو بستم و از ا یسبکی و آرامش خاص هیداد  یدست م

 :زدم با خودم گفتم يدر پوزخند ي نهیآ شهیرو باز کردم نگام افتاد به چهره خودم تو ش چشمام

 کنم؟؟؟ دایزنن نجات پ یکه پشت سرم م يمردم حرفا رهیمن از نگاه خ شه یم يچهره روز نیبا ا  -

 :گفت یشدم به چهرم آتا م رهیخ
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 تونه افسون کنه  یرو م یهر آدم باسیز یلیچهرت خ  -

 :گفتم  یم دمیخند یم منم

 ؟؟یزن یحرفا م نیکه ا ینیب یچهره خودت رو تو چشمام م يآتا دار -

 :گفت یم آتا

 ...فیو ظر یتو زن یما مثل همه من مردم و زمخت ول يها افهیمنه ق نهیت آچهر! چرا چشمات  -

 ... یپرنگتر شد واقعا چهره هامون مثل هم بود ول پورخندم

 ...نمیتونستم چهرم رو بب یغبار گرفته بازم م شهیشدم به خودم پشت اون ش رهیخ دوباره

 يآفریقا يبود مثل مو ها زیود؟؟ موهام فر رمشکلش چه ب یول یبلند و پر پشت پر کالغ يموها یضیب یصورت

دوست داشتم موهام مثل  ومده،ی یوقت از موهام خوشم نم چیپف داشت سرم رو بزرگ می کرد ه شهیها هم

 یکنن بعدم کالس م یاه میکه االن مد شده بود همه خودشون رو س اهیس یپوست... مال آتا خوش حالت باشه

 دیپوستم سف هیرنگ من دوست داشتم مثل بق نیاز ا ومدی یمن بدم م یلزارن ما خودمون رو برنزه کردیم و

 يشده بودن با ابرو ها دهیپوش اهیبلند س يکه با مژه ها یدرشت به رنگ سبز لجن يبا چشما... یگندم ایباشم 

 نیا دیباشه که شا زیبزنه،من دوست داشتم چشمام ر ذوقشد رنگم پوستم تو  یکه باعث م اهیپر پشت س

شد  یکه انحراف داشت نصف اون م یکیاز چشمام درشت بود اون  یکی اد،یاف چشمام کمتر تو چشم بانحر

کج شده بود و  ینیام که به خاطر انحراف ب دهیو کش یدماغ استخوان... چشمم بسته اس هی شهیبود هم نیمثل ا

 يلب ها...بود عیضا یلیبود خ عیشه گفت ضا یتو چشم بود م شتریبودن دماغم کج بودنش ب دهیبه خاطر کش

 ...بود تو صورتم یاضاف ياجزا هیهیچ هماهنگی به چهرم نداشت مثل  میصورت یگوشت

 آتا از پشت در اومد يدر حموم منو به خودم آورد صدا يصدا

 گهیمن رفتم د ينبود رونیب گهید قهیاگه تا چند دق گهید رونیب ایب یکن یم کاریساعته اون تو چ هیدختر   -

 ...رونیب ایب يخوا یبمون م يخوا یم یخود دان

 :گفتم ختمیشامپو رو برداشتم رو سرم ر عیسر

 ...رونمیب گهید قهیآتا دو دق  -

 ...رونیخودم رو گربه شور کردم اومدم ب...ومدیآتا ن يصدا گهید

 :تا چشمش به من خورد گفت آتا

 ...کردم یم یجلو پات قربون يگوسفند يگاو یگفت یم  -
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 ...کنم  کاریچ گهید دیشخوب طول ک  -

مانتو بهاره  هی...کنم بپوشم  دایپ يزیتا کمر رفتم تو کمدم تا چ...بارم کنه  يا گهید زهیمنتظر نموندم تا چ گهید

تحت  يرو از رو فمیشال هم رنگ مانتومم سرم کردم ک هی دمشونیپوش عی،سر نیساده در آوردم با شلوار ج

 ...رونیبرداشتم و از اتاق اومدم ب

 :لبخند زدم و گفتم هیکرد ، یخونه رو نگاه م واریپاش رو پاش انداخته بود داشت در و د آتا

 م؟؟یآتا من آماده ام بر  -

 :گفت یبلند بلند م نجورینگاه به سر تا پام انداخت و سر جاش بلند شد و به طرف در رفت، هم هی آتا

 قهیساعت قبل به من گفته پنج دق هی نمیش یمآیما ن نیمنتظر ا گهیکنم د یم زیپشت دستم رو ج ایخدا  -

 ...میدیخانونم رو هم د یآج نیا قهیرو شکر پنج دق تیبزرگ ایآماده ام خدا گهید

 :به شونش با حرص گفتم زدم

 ...کنه من مجبورش کردم منتظرم بمونه یندونه فکر م یهر ک  -

 :برگشت طرفم دستم رو گرفت به طرف جلو هلم داد گفت آتا

 !!!کنما یزنم ناقصت م یبرو دختر م ایب  -

 سادیبار وا هی،فقط آتا بین راه  میرفت مارستارنیبه طرف ب میسوار شد...رفتم نیو به طرف ماش دمیخند زیر زیر

 ...واسه مامان دیچند تا کمپود خر

 :گفتم دمیاتاق رو باز کردم و پرواز کردم طرف تخت مامان،بغلش کردم و گونش رو پرس در

 امان جون؟؟م یخوب  -

 :زد گفت يلبخند مامان

 دختر گلم؟؟ یخوبم ،تو خوب  -

 :زدم چاپلوسانه گفتم يلبخند

 و خوب نباشم؟؟ نمیشه شما رو بب یمگه م  -

 :زد به بازوم گفت مامان

 ...زیدختر کم زبون بر  -

 ه؟بود که ببینم چی شد سادهیاهم اهم اومد سرم رو برگردوندم طرف آتا که کنار بابا وا يصدا

 ... مینیمامانمون رو بب قهیدق هیبزار ما هم  نوریا ایب نیریدختره خود ش  -آتا
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 ...مامان شیپ ادیو از کنار مامام بلند شدم تا آتا ب دمیخند

 ؟؟یبپرس رمردتیپ ياز بابا یحال يایب يخوا یدخترم نم  -بابا

 :طرف بابا و خودم رو تو آغوشش انداختم گفتم رفتم

 !!دیآتا هم جوون تر موند نیشما از ا دیریجا پبابا جون شما ک  -

 :گفت دیبلند خند يبا صدا بابا

 نزار  یبزرگ نیهندونه به ا يبغلمون بزار ریهندونه ز يخوا یم گهید یپدر صلوات  -

 ... دیچیخنده بلندمون تو اتاق پ يصدا

 ...دادم یبابا و آتا گوش م يمامان نشسته بودم و داشتم به حرف ا کنار

 :دمیحظه برگشتم طرف مامان پرسل هی

 مامام باز چرا حالتون بد شد؟به خاطر من بود مگه نه؟؟  -

 :گفت یعصب يتموم نشده آتا با صدا حرف

 ...نکش شیموضوع رو پ نیا گهیمگه بهت نگفتم د مایآ  -

 :خشم تکرار کرد با

 مگه بهت نگفتم؟؟؟  -

 :مگفت یآروم يچهراه بدون نقص آتا نگاه کرد با صدا به

 ... دیببخش  -

 گفتن؟؟ یمن نبودم چرا بهم نم لشیمنم اگه دل لشیدونستم دل یمن م...و بغض کردم نییرو انداختم پا سرم

 :اومد داخل اتاق گفت پرستار

 ...رونیب دیلطفا بر دیبمون دیتوم ینم نیاز ا شتریب ونیآقا  -

که بهش داده بودن زود  يبه خاطر دارو هاکردن و رفتن،مامانم  یو بابا غرغر کنان بلند شدن خداحافظ آتا

 .... خودم ایمن موندم و دن... خوابش برد

**** 

 

 !!!انــــــــایم نایدختر االن مامانت ا گهیبلند شو د مایآ  -
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سابم تا  یخونه رو م نیاز صبح دارم ا... اطیراه افتادم طرف ح بایاز سر جام بلند شدم و دنبال ز یحوصلگ یب

 !!!داره یو خانوم یبفهمه چه دختر دسته گل انیم نایکه مامان ا یوقعبشه تا م زیتم

همون جا جلو در هال رو پله  خت،یر یذغال دستش بود و روش اسپند م کیمنقل کوچ هیبود  اطیتو ح بایز

 :گفتم یدادم به در با مسخرگ هینشستم سرمو تک

 ؟؟یکن یاسپند دود م یواسه ک ياالن دار بایز  -

 :دو دور باال سرم چرخوند بعدم باال سر خودش چرخوند گفت کمیبرداشت اومد نزد منقل رو بایز

 ...وقت چشممون نزنن  هیکنم که  یدارم واسه خودمون دود م  -

 :گفتم دمیخند

 يبهت بگم زودتر دیبا یبند و بساط رو راه انداخت نیاگه واسه مامان من ا یول يزیچ هیواسه خودمون شد   -

 ...ستی،چون دود واسش خوب ن ومدهینم نجمعش کن تا ماما

 :وا رفته به منقل تو دستش نگاه می کرد گفتم افهیکه داشت با ق بایسر جام بلند شدم رو به ز از

 ...همه زحمت نکش نیمامان من کار به پسرش نداره پس ا  -

فم دستش رو تو هوا تکون از سر جاش بلند شد اومد به طر عیاین حرفم سر دمیبا شن بایز...پا به فرار گذاشتم و

 :داد و گفت

 رهیمنو واسه آتا بگ ادیخوام مخ مامانت رو بزنم که ب یدارم د م یگ یم یزبون یبا زبون ب دهیند ریخ  -

 :کرد جیغ می زد می گفت یهم دنبالم م بایتو پذیراي ز دمیو دو دمیخند بلند

 ...وایسا  -

 ؟یش یدست به دامن مامانم م يال دارده بهت حا یآتا خودش پا نم نهیاز ا ریمگه غ  -

 :دستش رو تو هوا تکون داد و گفت یهم طرف دیگش وایساده بود عصب بایمبل پناه گرفتم ز پشت

منتظر  ختنیمن کی اومدم طرف داداش تو؟صد تا پسر بهتر از داداش تو دور ورم ر یگ یدختر چرا چرت م  -

 !ه داداش چلمنگ تو برم مخ مامانت رو بزنم؟ب دنیبه خاطر رس امیاشاره از منن حاال من ب هی

 :با حرص گفت بایز...زنگ در بلند شد يخواستم جوابش رو بدم صدا یم تا

 ...فرشته نجاتت بوده برو صورتش رو ماچ کن وگرنه تا االن کشته بودمت یک نیبب مایآ يشانس آورد  -

،دستم رو به نوشنه برو بابا  دیکش یم رفت و با چشماش هم داشت واسه من خط و نشون فونیبه طرف آ زیبا

 ...تکون دادم
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 ه؟؟یک  -زیبا

 :کرد دوباره گفت یمکث

 ...ثاقیآقا م دیا شما  -

 :رو باز کرد دوباره گفت در

 ...داخل دییبفرما  -

 :برگشت طرف با نیش باز گفت زیبا

 ...بدو برو ماچش کن به به چه فرشته نجاتی   -

 ...کردم قلبم االنه از توي سینه ام بزنه بیرون تند تند می زد احساس می قلبم

 :گرد شده اشاره کرد بهم و گفت يبا چشما بایز

 !!نیبب نویا  -

 :گفتم متعجب

 مگه؟؟ هیچ  -

 :و گفت دیبلند خند يبا صدا بایز

 ...يرنگ به رو ندار  -

 :رو گذاشتم رو صورتم متعجب گفتم دستم

 واقعا؟؟  -

 :در گفت  رفت طرف یطور م نیکه هم بایز

 ...يشد تیبه صورتت بزن مثل م یآب هیآره ،برو   -

 ...یبهداشت سی،من هم رفتم طرف سرو رونیرفت ب و

به صورتم  خیمشت آب  هیآب رو باز کردم  ریگفت رنگ به رو نداشتم،ش ینگاه کردم راست م نهیرو تو آ خودم

دستم رو قلبم گذاشتم تپشش رو ...تر بشه تا تپش قلبم هم آروم دمیکش قینفس عم هیزدم ،چشمام رو بستم و 

به صورتم زدم  گهیه مشت آب دی...زنه یقلب چه جور واسش م نیدونست ا یم ثاقمیکردم کاش م یاحساس م

 ...رونیب امیفکرا ب نیتا از ا
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هم  نایمامان ا...اطیو رفتم تو ح دمیبه لباسم کش یدست... رونیاومدم ب سیرو خشک کردم و از سرو صورتم

سالم  يرفتم طرفشون با خوش رو...داخل  ادیکرد ب یبغل مامان رو گرفته بود کمکش م ریبابا ز...ده بودن اوم

 ...کردم 

 ...يمامان به خونت خوش اومد  -

 ...زیواسه مامانت زبون بر "دختر برو کنار وقت هست واسه این حرفا بعدا  -بابا

دور شونه  یدست!ما نذاشت حال مامانمون هم بپرسم يبابا نیاپوف از دست ...کنار زد و و مامام رو برد داخل منو

 :گوشم گفت ریهام حلقه شد و ز

 ما چطور ؟؟ یآبج  -

 :خوشگلش نگاه کردم و گفتم شیچشما به

 ...خوبم داداش  -

 :اومد که گفت ثاقیم يصدا

 خانوم؟؟ مایآ نیخوب  -

 :و خجول گفتم نییسرم رو انداختم پا ثاقیگشتم طرف م بر

 ن؟؟یحواسم نبود شما اینجایید ممنون شما خوب ثاقیبخشد آقا مب  -

تو باغچه رو نگاه می  يبود که داشت گال بایلحظه بلند کردم تا بهش نگاه کنم ولی نگاش به ز هیرو  سرم

سرم رو !!! دونستم که هیچ وقت مال من نمی شه یاخمام تو هم رفت بغضم راه گلوم رو گرفت ،من م..کرد

 ...ن تا نگاهش رو به زیبا نبینمانداختم پایی

 م؟؟یبر ستیآتا بهتر ن...ممنون خوبم  - ثاقیم

 ...شه یم رمونیکه د میآره بر  -آتا

 :برگشت طرفم گفت آتا

 ...برم باشگاه  دیمواظب مامان باش من با مایآ  -

 :برن گفتم رونیکه از در ب نیبه طرف در رفتن قبل از ا ثاقیبا م آتا

 تا؟؟آ يگرد یبر م یک  -

 :برگشت طرفم لبخندي زد گفت آتا

 ...میکه دوباره با هم بر امیبعد از نهار م  -
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 :مو تکون دادم گفتم سر

 ...باشه ،پس مواظب خودت باش  -

 :زد گفت يلبخند آتا

 ...باشه  -

 :بلد شد گفت غشیج يتازه به خودش اومد چون صدا بایکنم ز فکر

 ...امیمنم باهاتون ب دیآقا آتا صبر کن  -

 ...و رفتم داخل خونه  دمیکش ینکرد دختره سه نقطه ،پوف میخداحافظ...رفت رونیاز در ب دیدو و

 ...مامان هم نبود  دیدیم لمینشسته بود داشت ف ونیتلوز يرو به رو بابا

 بابا پس مامان کجاست؟؟  -

 :برگشت طرفم گفت بابا

 ...آرومتر حرف بزن ،تو اتاق خوابه کمیدختر  سیه  -

باال انداختم و  ي؟شونه ا!میمامان دوست بود و ما خبر نداشت نقدریبابا هم ا...نگاه کرد ونیشت دوباره تلویزبرگ و

 .... به طرف آشپزخونه رفتم تا واسه نهار چیزي درست کنم

**** 

 ؟؟ينجایدختر تو ا  -آتا

 :گفتم جیمو بلند کردم و گ سر

 مگه قرار بود کجا باشم؟؟  -

 :گفت اومد کنارم نشست آتا

 !! نجایاز ا ریهر جا غ  -

 :گرد شده گفتم يچشما با

 چرا؟؟  -

 :ظرف ساالد برداشت گفت ياز کاهو از تو کهیت هی

 ؟؟یکن ینهار درست م يکه دار يآخه دختر قراره به کشتنمون بد  -

 :حرص زدم به دستش که دوباره دراز کرده بود تا از تو ظرف ساالد کاهو کش بره گفتم با

 گه؟؟یکنم د یمن بد غذا درست م یبگ يخوا یم یعنی  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٣٠ 

برداشت تو دهنش گذاشت  اریخ يا کهیاز حواس پرتی من سو استفاده کرد دوباره دستش رو دراز کرد ت آتا

 :گرد شده و متعجب تو چشمام نگاه کرد گفت يبرگشت طرف من و با چشما

 یخوب غذا درست م یلیتو خ!!! خودت حرف الکی حرف در میاري از ما؟؟چرایزدم آ یحرف نجوریا یمن ک  -

 ...رستوران پنج ستاره  يتونم بگم بهتر از آشپز ها یم یحت یکن

 نیگوجه از تو ظرف برداشت و گذاشت دهنش ،با حرص نگاش کردم واسه ا يا کهیدستش رو دراز کرد ت دوباره

د با حرص زدم رو دستش با که بزارم از ساالد بخوره داشت حرفش رو پس می گرفت،دوباره دستش رو دراز کر

 :گفتم تیعصبان

 ...ناخونک نزن  نقدریا  -

 :براق شدم طرفش گفتم و

 ؟؟یکن یم کاریچ نجایخونه؟ االن ا يایمگه قرار نبود بعد از نهار ب  -

 :برد باال و از سر جاش بلند شد گفت میبا ترس دستاش رو به نشونه تسل آتا

 ... مایرم بعد از نهار م یچرا می زنی؟؟ م -

پسر آدم بشو نبود فقط بلد بود منو حرص بده و چرت و پرت بگه،آروم تر  نیبه طرف در آشپزخونه رفت،ا و

 :گفتم

 آتا؟؟ ير یکجا م  -

 :گفت رونیبر گشت طرفم اشاره کرد به ب آتا

 !!گهید رونیرم ب یدارم م  -

 :گفتم دمیکش یپوف

 ...مینهار بخور انیرو صدا بزن ب نایبرو بابا ا  -

 :متعجب گفت آتا

 من اجازه دارم واسه نهار بمونم؟؟ یعنی  -

هفت  ستیپسر ب نیکرد ا یفکر م یرو لبم اومد ک يکرد ،لبخند یخطا کار بهم نگاه م يمثل آدما داشت

 :گفتم دمیرفتم طرفش لپش رو کش دمیخند...موند یسالشه مثل پسر بچه ها م

 ...داداش  ینیریش یلیخ  -

 :کنار شقیقش تکون داد گفت يا رهیاز آشپز خونه ،برگشت طرفم انگشتش رو دا رونیدادم به ب هولش
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 ...یآبج یزن یم نیریش یلیتو هم خ  -

بابا و آتا اومدن نشستن مامانم که تازه از خواب  دمیرو چ زیم...پسر آدم بشو نبود  نیا...پا به فرار گذاشت  و

 :مبا لحن لوسی گفت...بود اومد کنار مون نشست دهیپاش

 د؟؟یحالتم هنوز خوب نشده چرا از سر جاتون بلند شد دیمامان جون شما تازه عمل شد  -

 :با دهن پر گفت آتا

چش شده زنده  نمیبرم بب دیبا ستیاز اسبا خوب ن یکیباشگاه حاله  میزودتر بر دینکن با ینیریخود ش مایآ  -

 ...نه  ایمونه  یم

 :گفت دیمامان خند...ختمیبرنج ر رو برداشتم واسه خودم ریگفتم و کفگ یشیا

 ...نگران مامانشه خوب يبچم دار کاریآتا چ  -

 :رو لوس کردم گفت خودم

 نمیبابا من رو چه جور کنار زد ا يدیاون از صبح د ننیما رو بب نیتونن رابطه خوب ب یاصال نم نیمامان بب  -

 ... ختر رو ندارنمادر و د نیرابطه خوبه ب دنیپسر و پدر چشم د نیاز االن اصال ا

 :آتا از سر جاش بلند شد گفت دنیبلند خند يصدا با

 ...ها  شهیم رمونیبلند شو د مایآ  -

منو به حرف گرفت خودش غذاشو کامل ...آتا یخوردم نگاه کردم چشمم خورد به بشقاب خال مهیبشقاب ن به

 ...خورده 

 ...هم غذاشو بخوره  مایصبر کن تا آ قهیآتا چند دق  - مامان

 :برگشت طرفم گفت رونیرفت ب یکه م آتا

 ...چون عجله دارم عیپس لطفا سر  -

 ...منم تند تند شروع کردم به خوردن قربون مامان گلم برم که همیشه هوام رو داره رونیرفت ب و

**** 

 

 

 :رو روشن کرد و گفت نیشدم ،آتا ماش نیماش سوار

 !!!بانو دیفرما شد فیباالخره تشر  -
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 :بستم گفترو  کمربندم

خوردم ،جمع کردن سفره و شستن ظرفا هم که افتاد به دوش بابا، تو فکر کن بابا  یخوب بابا داشتم ناهار م  -

 !!!ظرف بشوره نهیبند ببنده بش شیپ افهیو ق پیبا اون ت

 ... دیپچ نیخنده بلند من و آتا تو ماش صدا

 !!!کنه چه برسه ظرفا رو بشوره یجمع نم جون به دلت صابون نزن مطمئن باش بابا سفره رو یآج  -آتا

برگشتم خونه با  ینکن که وقت یکنه حداقل سفره رو جمع کنه، تو دلم رو خال ینه بابا مامان مجبورش م  -

 ...شم یآشپز خونه شلوغ پلوغ مواجع م

 :کرد شونه ها شو باال انداخت و گفت یبه رو به روش نگاه م نجوریهم آتا

 نه؟؟ ایشه داد  یاحتمال م  -

 :لجاجت گفتم با

 ...ندارم يو من کار زهیبرگشتم آشپزخونه تم یکنم که وقت یمن دلم رو خوش م یاحتمال آره ول  -

 :و گفت دیخند آتا

 ...ستین بیآرزو بر جوانان ع  - آتا

 !! مینه دعوا داشت ای شهیم زیخود باشگاه بر سر آشپزخونه که تا برگشتن ما تم تا

 ...کنم یم زینبود خودم واست تم زیآشپزخونه اگه تم نیبا ا یو ،بابا ما رو کشتش ادهیپ مایآ  -آتا

 :ذوق دستام رو بهم زدم گفتم با

 !!!یداداش ،خودت مثل خودت ولیا  -

 :،آتا اومد طرفم دستش رو انداخت دور گردنم گفت میطرف سالن باشگاه حرکت کرد به

 ؟؟؟يرزود باو نقدریگفتم،تو چرا ا يزیچ هیمن  یآج  -

 ...سالم  -

 !! میبه پشت سرمون نگاه کرد میدستش رو از دور گردنم برداشت و برگشت آتا

 و باهاش دست داد اریرفت طرف وان آتا

 ؟؟یپسر؟خوب يچطور  -آتا

 خوبه؟؟ ؟؟مامانتیخوبم ممنون تو خوب  - اریوان

 ...خوبه امروز مرخصش کردن... الحمدا  - آتا
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 ...ه بهترهخوب خدا رو شکر ک  - اریوان

 نییکه سرم پا نجوریشدم هم کیقدم بهشون نزد هیانداخته بودم و فقط شنونده حرفاشون بودم، نییمو پا سر

 :بود گفتم

 ...یرسول يسالم آقا  -

 ...حواسم پرت شد  دیسالم ببخش  -

 ...خواهش   -

 :آتا نگاه کردم گفتم به

 ...شه  یم رمیرم د یم گهیمن د  -

 :تزد و گف يلبخند آتا

 ...باشه تو برو به کارت برس  -

 سادمیوا اریوان يکه برم که با صدا برگشتم

 یخانم صالح دیببخش -

 :گفتم یآروم يطرفش با صدا برگشتم

 بله؟؟  -

کردن، شما اگه  یگفتن وقت ندارن و شما رو معرف شونیبا آتا در مورد آموزش خواهر زادم صحبت کردم ا  -

 د؟؟یونو آموزش بدا یبه طور خصوص دیندار یمشکل

مردد بودم ...نبود شنهادیبه پ ازیداد اگه تو باشگاه بود ن یرو م شنهادیپ نیآموزش تو باشگاه نبود که داشت ا حتما

سر مو بلند کردم و دو دل به آتا زل ...رفتم واسه آموزش ینم گهید ينه من به جز داخل باشگاه جا ایقبول کنم 

کرد با  یلبخند نگام م هیآتا داشت با ...رو رد کنم شنهاداتیپ نجوریتونستم ا یداشتم نم اجیزدم االن به پول احت

 ...نداره یمشکل چیه شنهادیپ نیبود قبول کردن ا نیلبخند به معنا ا نیاون لبخندش قوت قلب گرفتم ،ا

بدم  اریوان رهیخ وقت بود که از نگاه یلیزل زده بود به من خ ارینگاه کردم ،وان اریآتا چشم برداشتم و به وان از

 لیدونستم دل یکرد نم ینگام م نجوریدونم چرا ا ینم!! کنه ینگام م يکردم داره با دلسوز یاحساس م ومدیم

 :گفتم یآروم يبا همون صدا نییپا تمنگاه کردنش رو درك کنن ،اخمام رفت تو هم سرم انداخ رهیخ

 ...با پدرمم مشورت کنم دیبا یندارم ول یمن مشکل -

 ...تا به من خبر بده دیبود به آتا بگ یباشه، پس جوابتون هر چ  -اریوان
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 :تکون دادم گفتم یرو به آروم سرم

 ...باشه، پس فعال -

 ...اومده الیشدم ،حتما تا االن دان یآماده م عیسر دیرو بهشون کردم و به طرف ساختمون باشگاه رفتم با پشتم

 

 

اري رفتم زیبا می گفت که دانیال رفته تو زمین و داره سوار رو پوشیدم و سریع به طرف زمین سوار ک لباسم

کاري می کنه این پسر خیلی کله شق بود صد دفعه بهش گفته بودم بدون من سوار اسب نشه ولی کو گوش 

 شنوا؟

 !که زیبا گفته بود دانیال سوار اسب بود و خیلی ریلکس داشت اسب سوار می کرد همینطور

حصارهاي دور زمین بود نشستم داد زدم دانیال واسه هزارمین بار اینقدر خودت رو  تو زمین همونجا روي نرفتم

 ...سفت نگیر واسه دهمین هزار بار زانو ها تو شل کن عضالتت رو راحت بزار

صدام رو آوردم پایین تا حدي صدا باال ...که از حضور من شکه شده بود با بهت داشت منو نگاه می کرد دانیال

 :بشنوه گفتم بود که دانیال

 ..حواست رو جمع کن به راه رفتن اسب باید بدونی کی از روي زین بلد بشی! حواست کجاست پسر؟  -

 به خودش اومد و به جلوش نگاه کرد دانیال

وقتی داري روي زین بلند می شی شونه هات ودستت رو تکون نده هم خودت خسته می شی هم باعث   -

 ...ناراحتی اسب می شه

 :کنار پام وایساد و با صداي مزخرفش گفت ...ینجور که من حرف می زدم اشکاالتش رو رفع می کردهم دانیال

 ...سالم استاد  -

تو این سن پسرا صداشون مزخرف می شد مال این دیگه مزخرف .. رو جمع کردم واقعا گوش خراش بود صورتم

 :با اخم بهش نگاه کردم و گفتم...تر از همه شده بود 

 "مگه صد بار بهت نگفتم بدون حضور خودم نرو واسه اسب سواري سوما "ن استاد نیستم مربیم دومام "اوال  -

 مگه بهت نگفتم وقتی رو اسب می شینی عضالتت رو راحت بزار اینقدر خودت رو سفت نگیر؟؟؟

 :بدون اینکه توجه اي کنه به حرفم گفت دانیال

 ...رو به حرکت در بیاره بقیش مهم نیست بابا استاد بخیال مهم اینه که آدم بتونه اسب  -
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 :حرص گفتم با

وقتی از درد نتونستی تکون بخوري یک هفته تو تخت موندي بعد بیا بگو بخیال استاد یه چیزه دیگه فقط   -

نزنه چون ) بلند شدن اسب رو دو تا پا معموال موقع ترس اسب سر دست می زنه( مواظب باش اسب سر دست

 ...ونی اسب سواري رو ادامه بديممکنه دیگه اصال نت

با ترس بهم نگاه کرد خندم گرفته بود تنها راه کنترل کردنش همین بود و گرنه به حرفام توجه اي نمی  دانیال

 ...کرد

می دونم نباید این ... دست بهش اشاره کردم حرکت دانیال با همون ترسی که تو نگاهش بود حرکت کرد با

 ..می کرد که آدم مجبور می شد به ترسوندش یپسر کارایحرف رو بهش می زدم ولی این 

 ...اومد رو لبم فکر کنم حرفم روش اثر گذاشت چون با دقت بیشتر سواراري می کرد لبخندي

تمیز کردن اسب برس کشیدن به (رو بردم تو اصطبل زین رو از روش برداشتم افسارم باز کردم دیگه تیمار اسب

از خستگی رو به موت ...به طرف سالن اصلی باشگاه حرکت کردم ...ناي اونجا بودکردنش با کار ک...) یال اسب و

 ...بودم به جز دانیال دو تا دیگه هم شاگرد داشتم حسابی خستم کرده بودن

رفتم طرفشون و آروم سالم ...رو دیدم که کنار میز زیبا وایساده بود و داشت با میثاق و وانیار حرف می زد آتا

 ...کردم

جوابم رو دادن و درباره اسب مریض حرف می زدن که حالش وخیمه که بهتره خالصش کنن مثل  همشون

 ...اینکه یکی از استخوناش شسته بود

 ...دختر چرا وایسادي ما رو نگاه می کنی برو لباست رو عوض کن تا بریم  - آتا

 ...زد  مشغول حرف زدن با میثاق و وانیار شد زیبا هم داشت با تلفن حرف می دوباره

وانیار نبود میثاقم تکیه داده بود به میز زیبا و سرش پایین بود زیبا ..رو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون لباسم

ناخوداگاه نگاهم ..هم هنوز داشت با گوشی حرف میزد یه کم اون طرف ترم آتا داشت با گوشیش حرف می زد 

لبخند ملیحم رو لبم اومد هیچی با دیدن  یهاال رفت کشید به میثاق بهش خیره شده مثل همیشه تپش قلبم ب

 ...یار نمی تونست آدم رو سر حال بیاره 

از خجالت آب شدم سریع سرم رو ..سرش رو بلند کرد و نگام رو غافل گیر کرد و یه لبخند ملیح زد  میثاق

 ...انداختم پایین خاك توسرت کنن آیما فقط بلدي ضایع بازي در بیاري

 !ونجا وایسادي آیما بیا اینجاچرا ا  -زیبا
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حاال باید این موقع تموم شد که من از خجالت نمی تونستم سرم رو باال بگیرم چه برسه !تلفن زیبا تموم شد کی

 برم پیششون؟

 !!بیا دیگه  - زیبا

 ...چه گیري داده به من ؟؟به اجبار به طرفشون رفتم و بدون هیچ حرفی کنار میثاق وایسام بابا

 وبین آیما خانوم؟؟خ  - میثاق

 دیلرز یم جانیکه از ه یبودم قرمز ترم شدم سرم رو بلند نکردم که به حال درونم پی ببره با صداي آروم قرمز

 :گفتم

 ...ممنون  -

ریز ریز زیبا رو می شنیدم بایدم می خندید ایشاهللا خودشم تو این موقعت قرار بگیره که من بهش بخندم  خنده

 ...دختره زشت

 

 کاري نداري؟؟ آیما  -

 :همون صداي آروم گفتم با

 نه  -

 دستش رو گذاشت پشتم و به سمت جلو هدایتم کرد  آتا

 خوب پس بهتره بریم خداحافظ  -

اومدیم نفس حبس  رونیکه ب نیهم...که سرم پایین بود خداحافظی کردم و از سالن اومدیم بیرون همینجور

آتا بدون توجه به ...احتی بکشم ضربان قلبم یه کم آروم گرفتشدم رو صدادار دادم بیرون و تونستم یه نفس ر

و آتا ماشین رو از پارینگ  نشستمتو ماشین ...می رفت قدمام رو تند کردم تا بهش برسم نشیمن به طرف ماش

 ...در آورد و از باشگاه خارج شد

 می خواي چیکار کنی آیما؟؟؟  -

 طرف آتا داشت رو به روش رو نگاه می کرد برگشتم

 :گفتم یدو دل با

 ...میواسه تعل گهید يدارم هم دوست ندارم برم جا ازیکار ن نیدونم آتا ،هم به ا ینم  -

 :شک بهش نگاه کردم گفتم با
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 گه؟؟یبرم اونجا د دیکه باشگاه من با ادی ینم  -

 :گفت دیزد و لپم رو کش يبرگشت بهم نگاه کرد لبخند آتا

 اریهست ،معموال وان يواسه سوار کار نیزم هیاونجا  يبر دیباغ دارن که با هیاطراف تهران  يبر دیآره تو با  -

 يره اونجا اسب سوار یخودشم م

 :گفتم جیگ

خواد  یدارم حاال هر چقدر م ازیوقت عمل دارم به پولش ن گهیکنم من واسه چند ماه د کاریآتا تو بهم بگو چ  -

 ...باشه

از نظر من  یشه جور کرد ول یپول رو م يبر يشه تو به اجبار بخوا یمن لیدل نیا یول میدار ازیآره به پول ن  -

 ...اعتماد دارم  اریچون من به وان يبر یتون ینداره م یمشکل

 ...دادم  یکار رو از دست م نیا دیفشار من نبا ریآتا بره ز نیاز ا شتریتونستم بزارم ب ینم

 ؟؟کنه یبه نظرت بابا قبول م یندارم،ول یآتا من مشکل  -

 گهینکنم مشکل د ارتت،فکریبردتت و م یخودش م اریچرا قبول نکنه؟؟فقط مشکل رفت و آمدته که اونم وان  -

 ...باشه يا

بر خورد داشته  یبا کس ادیز ومدی یرفتم چون خوشم نم ینم يجا میوقت واسه تعل چیه... نگفتم يزیچ گهید

 ...اومدن یه سال بودن که اونم بچه به حساب مپونزد ریدادم همه ز یم میکه تعل يباشم تو باشگاهم کسا

 :بلند گفتم يخونه رو باز کردم با صدا در

 ...میخونه ما اومد یسلــــــــــــــــام بر اهال  -

در چه  نمیرفتم سراغ آشپزخونه بب!!نبود یکس دمیوا رفته رفتم تو هال سرك کش افهیبا ق ومدین يصدا چیه

 ...نگاه کردم زیبا ذوق به آشپزخونه تم...وعضه

 !م؟یبوده و ما خبر نداشت يماهم واسه خودش کد بانو يبابا نیرو بب نجایواووووووووو ا  -

 :گفتم دمیطرف آتا خند برگشتم

 ...کنه یم زیگفتم بابا آشپزخونه رو تم يدید  -

 :گفت زیاشاره کرد به آشپزخونه تم آتا

 ...میدیبله د  -

 :رفت و گفت رونیاز آشپز خونه ب آتا
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 کجان؟؟ نایپس بابا ا مایآ  -

 :گفت رونیخواب آلود اومد ب افهیباز شد و بابا با ق نایاتاق بابا ا در

 ...میتو خونه دار ضیمر ینا سالمت دیآروم تر حرف بزن کمی  -

 :متعجب به بابا نگاه کردم گفتم افهیق با

 د؟؟یبابا شما هم خواب بود  -

 ...آره دیاگه شما بزار  -بابا

 

 :آتا خندید گفت...کنار آتا نشست بابا

 ساعت خواب بابا؟؟  -

 :خمیازه اي کشید گفت بابا

 خسته بودم خوابیدم  -

 :بلند تر خندید گفت آتا

 باباجون چیکار کردید مگه؟؟  -

 :حق به جانب گفت بابا

 !!!ظرف شستم  -

 :کنار شون نشستم گفتم!!زدم زیر خنده از دست این باباي ما بلند

 !!هر کی ندونه فکر می کنه کوه کندید بابا جون  -

 :سرش رو تکیه داد به مبل و چشماش رو بست گفت بابا

 ...کمتر از کوه کندن نبود   -

دو دل بودم قضیه کالس رو به بابا بگو یا نه نمی ...چیزي نگفتم که بابا از کاري که کرده پشیمون بشه دیگه

 :دونستم عکس العملش چیه با من من گفتم

 با؟؟با  -

 :همینجور که چشماش رو بسته بود گفت بابا

 جان بابا؟؟  -
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آتا هم نامردي نکرد با یه لبخند بهم نگاه ... نگاه به آتا انداختم با چشمام ازش خواهش کردم جاي من به بگه یه

 ...کرد با ابرو بهم اشاره کرد به بابا این یعنی بابا منتظره زود باش بگو

 واسه کالس خصوصی بیرون از باشگاه اجازه می دین برم؟؟بابا بهم پیشنهاد شده   -

 :تو جاش درست نشست تو چشماي پر استرسم زل زد لبخندي بهم زد و گفت بابا

 ...خیلی وقته مسئولیت تو با داداشته پس برو از داداشت اجازه بگیر  -

چطور واسه ي اجازه گرفتن  حبس شدم رو دادم بیرون ما هم از بابامون واسه خودمون دیو ساختیما ببین نفس

 !ازش ترسیدم

خنده بلند اتا تو خونه پچید با بهت بهش نگاه کردم این چرا داره می خنده مگه چیزه خنده داري اتفاق  صداي

 افتاده؟؟؟؟؟

 :اومد طرفم دماغم رو کشید گفت آتا

 آبجی یه دونه اي تو؟؟  -

 :می خندید می رفت طرف اتاقش گفت بهش نگاه کرد این چرا اینجور می کنه؟؟آتا همینجور گیج

وانیار گفت پنج شنبه ها بعد از ظهر وقتش آزاده واست با باشگاه هم هماهنگ می کنم که پنج شنبه ها   -

 ...واست کالس نذارن

 !!رفت تو اتاقش منم همینجور گیج به جاي خالیش نگاه می کردم داداشم از دست رفت و

**** 

کردم و به  یازش نبود ،پوف يکجا موندن ،اثر اریآقا وان نمینگاه کردم که بب رو بستم و به سر کوچه اطیح در

سرم رو بلند کردم و به داخل کوچه نگاه  يبا کنجکاو دیتو کوچه پچ ینیبوق ماش يدادم تا بیاد ،صدا هیتک وارید

... هوا دمیز وحشت پربلند شد ا نیبوق ماش يصدا ارهبه حالت اولم برگشتم دوب!!! نبود که يکردم ببینم کیه،خبر

 نیروشن شدن موتور ماش ي؟اینبار صدا!زنه یداره بوق م ینشسته و ه نشیتو ماش هیک ستیمعلوم ن دهیرندیخ

 ...هیک نمیسرم رو بلند نکردم که بب گهید دیتو کوچه پچ

 ؟؟ یخانوم صالح  -

 ینگاه کردم ک اریرد شده به وانگ يبا چشما! که داره صدام می زنه هیک نمیسرم رو بلند کنم که بب يکنجکاو با

 اومده بود تو کوچه؟؟؟

 ... یرسول يسالم آقا  -
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 !!!اومده بودم از خونه اون طرف کوچه پارك بود که رونیب یکه از وقت نیماش نیشدم ا نشیمتوجه ماش تازه

 !! دیبوق زدم متوجه نشد یهر چ یخانوم رسول  -

جا باید متوجه می شدم پشت این شیشه هاي دودي شما کردم بابا از ک نیماش يدود يها شهیبه ش نگاه

 :با طعنه گفتم! تشریف دارین

 ...متوجه نشدم  دیببخش  -

 :رو به چشماش زد گفت نکشیع اریوان

  دیسوارش دیبفرما ستیبه هر حال مهم ن  -

با حرص در ! باال کشهیم نمیماش شهیش چیپیاده نشد ه نیفرهنگ از ماش یپسره ب...باال دیرو کش نیماش شهیش

 ...نگفتم و حرکت کرد  يزیچ اریوان... رو بستم نیو محکم در ماش نیرو باز کردم و نشستم تو ماش نیعقب ماش

 ...سالم خانوم  -

جلو رد کرده بود و  یدو تاصندل نینشسته بود وسرش رو از ب يدختر ده دوازده ساله ا هی اریجلو کنار وان یصندل

سفید داشت با چشماي نسبتا درشت به رنگ قهوهاي دماغ کوچلو لباي باریک  پوستی.کرد یداشت منو نگاه م

بسته بود باالي سرش خوشگل  ییه خالم کنار لبش بود خیلی نازش میکرد موهاي خرماي لختشم دم اسب

 :زدم گفتم يلبخند...باشه اریخواهرزاده وان دیبا...بود

 ؟؟یخوب یسالم خانوم  -

 :زد و گفت يلبخند دختره

 ...منون خوبمم  -

 :دختره رو گرفت گفت يشونه ها اریوان

 ... نیجون درست بش ییعسل دا  -

 :عسلم درست نشست و گفت!!اسمش عسل بود  پس

 ...جون  ییچشم دا  -  عسل

آهنگ بزار تا آدم حوصلش  هیکردم ،بابا  يدستم باز يانداختم و با انگشتا نییسر رفته بود سرم رو پا حوصلم

کرد ،بازم  یجلو منو نگاه م نهیکه داشت از تو آ اریسرم رو بلند کردم که نگام افتاد به نگاه وان...سر نــــــره

 :ازم گرفت گفت نگاهشو...آوردم یسر در نم رشیکننده از نگاه خ جیهمون نگاه گ

 ...بدن ادی يخوان بهت سوار کار یکه م یهستن همون کس یخانوم صالح نیجون ا ییدا  -
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 :ه نشسته بود گفتاز همونجا ک عسل

 ...خوشبختم خانوم من عسلم   -

 :دوختم آروم گفتم رونیرو گرفتم و نگامو به ب نیجلو ماش نهیاز آ چشم

 ...منم  -

کنه  یباهام رفتار م گهیجوره د هیچند وقته  نیمیثاق ا ی،ول ثاقیدرك کنم نه م اریوان يتونستم نگاه ها یم نه

که دوستش  یمن با کس شهیم یعنیخوام بشه؟؟ یکه من م يزیاون چ شهیم یعنیاومد رو لبام  یحیمل يلبخند

 ... بهمون داد روعشقمون  دیشا یبهمون نداده ول يا افهیدارم ازدواج کنم؟؟خدا که ق

 ن؟؟یش ادهیپ يخوا یخانوم نم -

 ینم یچیه گهیدیدم د یم ثاقیهام خودم رو کنار م ایتو رو یبودم ؟؟وقت دهیکه من نفهم میبود دهیرس یک

دو  الیو هیبه اطراف نگاه کردم جلوم  يبا کنجکاو...شدم  ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش نیدر ماش...فهمیدم

هم پر درخت و گل  الیو اطرافداشت  یخوشگل يسقفشم شیرونی بود معمار دیسنگ سف يطبقه بود با نما

 ...شده بود خوشگل بود دوسش داشتم يکار

 :به پشت ویال گفتبا دستش اشاره کرد  وانیار

 ...خانوم صالحی از این طرف  -

 ... پشت سر وانیار راه افتادم طرف پشت ویال یهیچ حرف بدون

 ...اینم زمین سوار کاري   -

که فکر می کردم کوچیک نبود واسه کسی که می  نقدرامیزمین نگاه کردم واووو عجب جاي بود زمینش ا به

 ...بود خواد تازه سوار کاري یاد بگیره بزرگم

 ...بفرماید از این طرف  -

 از زمین برداشتم و دنبال وانیار راه افتادم  چشم

 :بزرگی گفت) خونه(اشاره کرد به کلبه وانیار

 اینجام که اصطبله بیشتر از دو تا اسب داخلش نگهداري نمی شه   -

عسل تو راهروي اصطبل . ..پشت وانیار وارد اصطبل شدم... از ویال دور بود می شه گفت ته باغ بود اصطبل

وایساده بود و داشت یال یکی از اسب ها دست می کشید تا من رو دید دوید طرفمون کنارم وایساد دستم رو 

 :گرفت با ذوق گفت
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 ...خانوم بیاید بریم اسبم رو بهتون نشون بدم  -

دستش رو به یال اسب  جلو اتاقک اسب وایساد و...بدون توجه به وانیار دستم رو کشید و دنبال خودش برد و

 :کشید با همون ذوق کودکانش گفت

 خوشگل نیست؟؟؟  -

 زدم و به اسب قهوهاي رنگ نگاه کردم واقعا زیبا بود  لبخندي

 آره خیلی خوشگله و خیلی آرومه معلومه بلدي چه جوري با اسب رفتار کنی درست نمی گم؟؟  -

 ...دش زادش آرومه نه عسل زیاد با اسب سر و کار نداشته این اسب خو  -

 :گشتم طرف وانیار گفتم بر

 پس اینجوره باید از اول تمام نکات و اسم وسایل رو بهش یاد بدم درسته؟؟  -

 :تو چشمام زل زد و گفت وانیار

 ...درسته باید از اول آموزش ببینه  -

 !!!نگامو از نگاهش نگرفتم می خواستم ببینم تا کی می خواد به چشمام زل بزنه اینبار

قهوهاي رنگش خالی از هر حسی بود مثل این می موند زندگی داخلش جریان نداره ولی یه حالت  چشماي

این اولین بار بود که نگامو سریع ازش نگرفتم ولی بازم من طاقت ... خاصی داشت که ازش سر در نمی آوردم

به حساب پررو  زارمب نیاورد نگاه مو ازش گرفتم و سرم رو انداختم پایین باید این نگاه خیرش رو

 !بودنش؟؟؟بخیال نگاهش شدم من واسه کار اومده بودم نه کشف نگاه خیره وانیار

 ببخشید کجا می تونیم لباسم رو عوض کنیم؟؟  -

 :نفسش رو محکم داد بیرون و گفت وانیار

 ...عسل خودش راهنمایتون می کنه  -

 ...که ازمون دور می شد ییقدم ها يو صا صداي

 بفرماید از این طرفخانوم   -

وارد اتاق شدیم کوله پشتیمو گذاشتم رو ...عسل نگاه کردم که با دستش به اتاق گوشه اصطبل اشاره می کرد به

 :صندلی تو اتاق رو به و عسل وایسادم و به چشماي معصومش نگاه کرد که داشت با تعجب نگام می کرد گفتم

 بهم بگو آیما اینجور راحترم باشه؟ عزیزم اینقدر به من نگو خانوم من اسم دارم  -

 :شیرینی زد و گفت لبخند
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 باشه آیما جون  -

 :به نوك بینیش گفتم زدم

 ...خوبه پس بهتره آماده بشیم  -

 :عزیزم اول بهتره با وسایل سوارکاري آشنا بشی به تیکه فلزي که تو دهن اسب بود اشاره کردم گفت  -

 به این می گن آبخوري  -

 :می که به آبخوري متصل بود اشاره کردم گفتمبه تسمه چر و

 ...اینم افساره اسبه که همیشه رو سر اسب قرار میگیره واسه هدایت اسب  -

 عرق گیر اسب که از جنس ابر که روکش پارچه بود اشاره کردم به

 ...اینم عرق گیره که زیر زین اسب قرار می گیره  -

وارد زمین سوار ... ار اسب و کشیدم و از اصطبل بیرونش آوردمداشت با دقت به حرفام گوش می داد افس عسل

 ...رفتم طرف عسل کمکش کردم تا سوار اسب بشه ... کاري شدیم

 

این نکاتی که بهت می گم خوب گوش کن تا یادت نره وقتی می خواي به اسب نزدیک بشی قبل از این که   -

 ....ممکنه از حضورت کنارش وحشت کنهلمسش کنی باهاش حرف بزن تا حضورت رو احساس کنه چون 

 :اسب رو گرفتم و اسب رو به حرکت در آوردم همینجور که آروم آروم حرکت کردم گفتم افسار

وقتی رو اسب می شینی ... عسل این نکاتی رو که دارم بهت می گم سعی کن همین االن انجامشون بدي  -

 ...هیچ وقت عضالتت رو سفت نگیر بزار راحت باشن 

 :افسار رو انداختم رو سر اسب کنار اسب وایسادم زانو هاي عسل رو گرفتم گفتم سادموای

 حاال افسار رو بگیر تو دستات...زانوهات رو سفت نگیر بزار راحت باشن   -

کاراي که بهش می گفتم فوري بهش عمل می کرد اینجور که معلومه خیلی به اسب سواري عالقه داره  عسل

... 

ب سواري می کنی همیشه حواست به قدم هاي اسب و شونه هاش باشه که ببینی کی باید از وقتی داري اس  -

روي اسب بلند شی کی بشینی هیچ وقت موقع سوار کاري دست و شونه هات رو حرکت نده چون موجب ازیت 

 ...نحاال با پاهات یه ضربه آروم به پهلو اسب بز... شدن اسب میشه خودتم خسته می شی
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بود عسل یه ضربه آروم که مثل نوازش بود به پهلو اسب زد جلو خودم رو گرفتم که نخندم جدي  گرفته خندم

 :گفتم

 ...آفرین همینجور خوب ...عسل نگفتم نوازش کن یه کم تند تر بزن   -

به حرکت در اومد ولی عسل نمی تونست هماهنگ با اسب از روي زین بلند بشه رفتم طرفش افسار اسب  اسب

 ...و اسب رو متوقف کردمرو گرفتم 

عزیزم وقتی می خواي از روي اسب بلند شی احتیاج نیست کامل بلندشی فقط استخون لگنت رو از روي   -

 ...زین بلند کن و بعد به آرومی به حالت اولت برگرد و راحت رو زین بشین 

 :رو ول کردم رفتم کنار گفتم افسار

 ...دوباره امتحان کن  -

 کاراي که بهش گفته بودم انجام بده رو با دقت انجام می داد...ت در آورد اسب رو به حرک عسل

 ...آیما جون باید چطور اسب رو هدایت کرد به چپ و راست   -  عسل

عزیزم وقتی می خواي اسب رو از حرکت وایسه باید افسار رو یه کوچولو به طرف خودت بکش وقتی می   -

 ...و انجام بدي حاال اسب رو نگهدار خواي به چپ و راست هم باید همین کار ر

 ساعتم نگاه کردم چه زود گذشت رفتم طرف عسل به

 ...عزیزم واسه امروز کافیه چون ممکنه بدنت درد بگیره  -

 :عسل برگشت طرفم بهم نگاه کرد گفت...کردم از اسب بیاد پایین  کمکش

 لباسمون رو عوض کنم آیما جون؟  -

 :کشامو در آوردم گفتم دست

 آره عزیزم   -

باید بهش یاد بدم اسبش رو !! سریع کالهشو در آورد و سریع دوید طرف اصطبل این اسبم این وسط پشم عسلم

 .... خودش ببره تو اصطبل

 :طرفم داد زد گفت دیدو یکه م نجوریاومد هم رونیاز تو اصطبل ب عسل

 ...خوره  یداره زنگ م لتیجون موبا مایجون ،آ مایآ  -

 ...رو به طرفم گرفت لیو موبا سادیزد کنارم وا ینفس م نفس
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 بایز!! هیک نمیبه صفحش نگاه انداختم که بب! کرد ؟ یم کاریتو اصطبل چ لمیرو ازش گرفتم ،موبا لمیموبا جیگ

 ...بود، دکمه اتصال رو زدم 

 !!الو   -

 خانوم؟؟ مایالو سالم آ  -

 :با تعجب گفتم!!! بود که بایدوباره به شماره نگاه کردم ،شماره ز هیک گهید نیا

 بله خودم هستم شما؟؟  -

 يبرم جا دیتونه خودش تنها بره خونه منم با یکرده نم يرو ادهیباز ز نجاستیا بایهستم ،ز بایمن دوست ز  -

 دنبالش؟ دیایب دیتون یم

 ... با دست بهش اشاره کردم بره داخل اصطبل!! کرد یکنجکاو داشت بهم نگاه م عسل

 هیهمون  ومدی یوجه نم چیاگه داخل شهرم بودم به ه یشهرم ول رونیچون ب امیتونم ب یمن نم دیبهش بگ  -

رو تا خرخره بخوره که االن نتونه  يبار که رفتم دنبالش واسه هفت پشتم بسه، مگه مجبور بوده اون زهره مار

 بره خونه؟

 :با عجز گفت  دختره

 کنم؟؟؟ کاریحاال من چ  -

 :کردم گفتم یپوف

 ...دنبالش ادیزنم خواهرش ب یدرس خونت رو بده زنگ مآ  -

 :گفت عیسر دختره

 ..."نفهما يزیگفت خانوادش چ باینه نه ز  -

 :گفتم کالفه

اگه  یدون یخودت م گهیداره د اشیخواهرش خبر از گنده کار... گفته  یچ بایکه ز ستیبه من مربوط ن  -

 ...شیبا خودت ببر یتون یم يدوست دار

 :گفت یحن التبا ل دختره

 .کنم یباشه بابا آدرس رو واست اس م  -

 ...رو قطع کردم یباشه پس من منتظرم و گوش  -
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... اسب رو بردم تو اتاقکش خودمم رفتم تا لباسم رو عوض کنم ... اسب رو گرفتم و به طرف اصطبل رفتم افسار

 :زدم گفتم يلبخند دیاربیم افشیاز ق یبود خستگ سادهیعسل لباسش رو عوض کرده بود و منتظر وا

 ...میریشم با هم م یاالن آماده م  -

رو به عسل کردم ... میچکمه هام رو با کفش اسپرتم عوض کردم و گذاشتم تو کوله پوشت دمیرو پوش مانتوم

 :گفتم

 میخوب بر  -

 ...رونیب میرو انداختم رو شونه هام و از اصطبل اومد میپوشت کوله

باهام  نهیب یدونم چون دفعه اوله که منو م یآروم بود نم یلیسن خودش خ هم يبا توجه به بچه ها عسل

 !آرومه؟ یلیدر کل خ ای ستیراحت ن

 کنه؟؟ یخودش از اسب ها مراقبت م نجایا داریعسل سرا  -

 :فقط سرش رو تکون داد و گفت عسل

 اوهوم   -

 :دوباره گفتم!!! شتریکم اطالعات ب هی نیهم فقط

 ته؟؟ییدا اسبه مال یکیاون   -

 :سرش رو تکون داد گفت دوباره

 اوهوم  -

 ده؟ یباشه االن چرا جواب نم یطونیبچه ش ومدینبود بهش م ينجوریکه ا نیا

 :گفتم میسادیوا الیو جلو

 ...رو صدا بزن بگو کالسمون تموم شده تییعسل برو دا  -

اومد که زنگ نزدم  ادمیم که تازه کرد یم يجلو پلم باز زهیبا سنگر... سرش رو تکون داد و رفت داخل  عسل

 نیکه واسم اومده بود رو بهش اضافه کردم برو به ا یدر آوردم اس ام اس بمیاز ج مویگوش... بایبه خواهر ز

 ...واسش فرستادم... باز تا خرخره خورده  بایآدرس ز

 م؟؟یبر  -

 :نگاه کردم گفتم اریرو بلند کردم به وان سرم

 آره  -
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 اریکه گذشت وان قهیچند دق میو حرکت کرد میشد نیسوار ماش...رفتم نیو به طرف ماش نییپاسرم رو انداختم  و

 :گفت

 امروز چطور بود؟؟؟  -

پر پشتش جذابترش  يکه با ابرو ها رایگ يچشمه ها...  اریجلو نگام افتاد به نگاه وان نهیرو بلند کردم از تو آ سرم

 :گفتم یومآر يبا صدا نییسرم رو انداختم پا...کرد  یم

 خوب بود  -

داشت  یخوب یلیخ افهیجدا از شهرتش ق...معذب بودم اریجلو وان...کردم  ینم یاحساس راحت نشیتو ماش اصال

و  دهیکش ینیو ب یضیب یصورت...از اونا بود یهم جزئ بایبشن ز دهیشد همه دخترا به سمتش کش یکه باعث م

در کل .. خوش حالت یمشک يوهالباش تو چشم بود با م از همه تو صورتش شتریداشت ب یگوشت يکوچولو لبا

 ...خوشگلتر بود ثاقیواسه من م یجذاب بود ول ادیشه گفت ز یم

 

 

و واسش زبون در  ادیازت بدم م لیدل یب:رو محکم بهم زدم تو دلم گفتم نیشدم و در ماش ادهیپ نیماش از

 ...آوردم

شب شده بود پس حتما آتا ...رو باز کردم اطیاومدم در ح از تو کوچه محو شد من تازه به خودم اریوان نیماش

 :بلند گفتم يدر خونه رو باز کردم با صدا...خونه بود 

 ست؟؟یخونه ن یمن اومدم کس  -

 ...میهست يرایچرا تو پذ  -

با که شده بود به با رهیگذاشتم و خودم رفتم کنار آتا نشستم که خ واریرو کنار د فمیک يرایرفتم تو پذ...بود آتا

 ...زد یداشت با تلفن حرف م

 ...میایب میما نتون دیشا یول انی یبچه ها حتما م  -  بابا

 :گوش آتا آروم گفتم کنار

 ؟؟؟ هیک  -

 :برگشت طرفم گفت آتا

 ..ـــــــــــــسیه  -
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 رمیبابا دستگ ياز حرفا يزیچ دیشدم به بابا که شا رهیشد به بابا، شونه ها مو انداختم باال منم خ رهیدوباره خ و

 :گفت اقیآتا با اشت... رو قطع کرد یبابا گوش...دمینفهم يزیبازم چ یشد ول

 شد؟؟ یخوب بابا چ  -

 یشه، مامانتون تازه عمل شده نم یکه نم میایخواست بشه ،اصرار کرد من و مامانتون هم باهاتون ب یم یچ  -

 ... انی یتونه مسافرت بره منم گفتم بچه ها حتما م

 :تاش رو با ذوق به هم زد گفتدس آتا

 ...میافتاد یعروس هیپس  ولیا  -

 :کردم گفتم یبهشون نگاه م جیگ نجوریهم من

 ؟؟؟یک یعروس  -

 :باز بود گفت ششیکه ن نجوریهم آتا

 ...شه یبابا پسر عمو مون داره دوماد م  -

 :ذوق گفتم با

 !!مهران   -

 ...آره   - آتا

 :رفت هم گفتم اخمام

 ست؟؟؟یل من که نموقع عم  -

 ...نه قبلشه  -بابا

 :ذوق گفتم با

 ولیا  -

 ؟؟یمگه تو امروز نوبت دکتر نداشت مایآ  - آتا

 :سر جام بلند شدم با همون لبخند گنده که رو لبم بود گفتم  از

 ...میشم که بر یآره نوبت دارم االن آماده م  -

 رفت حال مامان رو بپرسم، ادمیاز بس ذوق زده بودم   -

 :برگشتم طرف بابا گفتم وبارهد

 مامان امروز حالش چطوره االن کجاست؟؟  -
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 ...کنه یقبله االنم تو اتاقه داره استراحت م يبهتر از روزها  -  بابا

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 ...آهان خوبه  -

بود  سادهیر هال واآتا منتظر جلو د... رونیعوض کردم و از اتاقم اومدم ب عیرفتم طرف اتاقم لباسم رو سر و

 :بلند گفتم  يو با صدا دمی،کفشام رو پوش

 ... میما رفت  -

 ...شدیم  نیسوار ماش رونیمنتظر جواب نشدم و از خونه اومدم ب و

 !!! ایبزن یاونجا حرف الک يفقط بر یحتما نوبت بردار نه مثل دفعه قبل گهیبار د نیا مایآ  - آتا

 :م گفتمگرد شده به آتا نگاه کرد يچشما با

 ...رفتم واسه مشاوره خوب هیچ یحرف الک  -

 !! امی،اصال خودمم باهات م ستین میحرفا حال نیمن ا  - آتا

 ..نکن که نرما ي؟؟کاريایباهام ب يخوا یبابا مگه بچم که م  -

 :با حرص زد به فرمون گفت آتا

 داري تشر می زنی؟؟  -

 :با تاکید ادامه داد بعد

 يریگ یپس حتما نوبت م -

 :رو تکون دادم پشت سر هم گفتم سرم

 ...رمیگ یباشه باشه ،چند بار بگم باشه نوبت م  -

 :برگشتم طرفش گفتم یشاک

 ؟؟ياریاز کجا ب يخوا یاصال پولش رو م  -

 ...کنم یمن تا موقع عمل جورش م يپولش دار کاریتو چ  - آتا

 :رو جلو مطب پارك کرد گفت نیماش آتا

 ...ــاگفتمــ ینره چ ادتی  -

 :وسط حرفش کالفه گفتم دمیپر

 آتـــا؟؟؟ یکن یره چند بار تکرار م ینم ادمیباشه بابا   -
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و به تابلو جلو در نگاه  سادمیجلو در مطب وا... شدم و رفتم طرف مطب ادهیپ نیآتا نشدم و از ماش يجوا منتظر

 ...و يبایز یفوق تخصص جراح یمحب الیشک...کردم

 

 شهیزد مطب هم مثل هم یداشت با تلفن حرف م یمنش...وارد مطب شدم...پله ها رفتم طبقه اول بود با  چون

 ...کرد  یم اداشتیتو دفترش  يزیکه حاال داشت چ یمنش زیرفتم طرف م...شلوغ بود

 سالم خانوم  -

 :زد و با خوشروي گفت يرو بلند کرد لبخند سرش

 سالم ،امرتون؟؟؟  -

 امروز وقت داشتم   -

 :که کنار دستش گذاشته بود رو باز کرد گفت يانداخت دفتر نییو پاسرش ر دختره

 به نام؟؟  -

 یصالح مایآ  -

 ...داخل دیبر دیتون یشما م رونیکه اومد ب يماری،ب دینیبش دییبله بفرما  -

 ممنون  -

ن که تو مطب نشسته بودن دماغشو ییکسا شتریکه دماغش رو چسب زده بود نشستم ، البته ب یخانوم کنار

حتما مثل من اومدن  نایرو عمل نکردن ا شونیجا دیرس یبودن که به نظر م يعمل کرده بودن فقط دو نفر

 !رنینوبت بگ نکهیواسه ا

 داخل دیبفرما یخانوم صالح  -

 ...رونیاومدم ب ضایاز تو نخ مر یمنش يصدا با

 ...ازه وارد شدم شدم و به طرف در اتاق رفتم اول دو تا تقه به در زدم بعد از کسب اج بلند

 :بروم زد و باهام دست داد گفت ياز سر جاش بلند شد و اومد طرفم با لبخند دیدکتر تا منو د خانوم

 جان مایمنتظرت بودم آ نایزودتر از ا  -

 :زدم گفتم یخجول يلبخند

 ن؟؟ید یبهم نوبت م یک نمیامروز اومدم بب یول امیاومد نتونستم زودتر ب شیپ یمشکل  -

 :کرد گفت یم يکه با خودکار تو دستش باز نجورینشست هم زشیکتر پشت مد خانوم
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 ؟؟يرو دار شیآمادگ یخودت ک زمیعز  -

 :گفتم یآروم يبا صدا نییرو انداختم پا سرم

 گهیدو هفته د  -

 ر؟؟ید نقدریچرا ا  -

 :کرد گفتم یرو بلند کردم به خانوم دکتر که با تعجب داشت بهم نگاه م سرم

 ...میچند روز خونه عموم هم بمون یپسر عمومه احتمال داره بعد از عروس یعروس گهید آخه هفته  -

 ...سمینو یواست نوبت م گهیآهــان ، خوب پس واسه دو هفته د  -

 :تکون دادم گفتم سرمو

 باشه ممنون   -

 :شدم از سرجام گفتم بلند

 برم گهیمن د  -

 ما؟؟یآ  -

 :مبه خانوم دکتر نگاه کردم گفت برگشتم

 بله؟؟  -

نظر  ریخواست تمام واکنشام رو ز یبهم زل زده بود مثل اینکه م شیطب نکیکنجکاوش از پشت ع يچشما با

 :گفت رهیبگ

 ؟؟یترس یکه از عمل نم گهید  -

 :گفتم یآروم يو با صدا نییرو انداختم پا سرم

 برم خداحافظ گهینه خانوم دکتر ،من د  -

 ...رونیاز و مطب زدم ب عیسر

دوست  یول... دیشه البته فکر کنم االنم فهم یاز حال بدم با خبر م يونستم اگه بمونم خانوم دکتر فورد یم

کم  هی هیداده کاف میچند ماه خانوم دکتر دل دار نیچند سال خانوادم و ا نیا یبده هر چ مینداشتم دوباره دل دار

 ...مبش لترسم عم یاالنم هم م ادینه ز یترس از عمل واسم کم شده ول

 شدم  نیماش سوار

 شد؟؟ یخوب چ  -
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 :گفتم دمیکش قینفس عم هیطرف آتا  برگشتم

 ...مهران یشه بعد از عروس ینوبت گرفتم م گهیواسه دو هفته د  -

 :گفت  یبا خوشحال آتا

 خوبه   -

 ..ماشین رو به حرکت در آورد و

**** 

که نفس نفس  نجوریهم سادیکنارم وا...طرف اومد  آتا با دوو به رون،یو کوفته از در سالن باشگاه اومدم ب خسته

 :زد گفت  یم

 میاالن بر میتون یاومده نم شیمن واسم کار پ مایآ  -

 :رفتم با عجز گفتم وا

 ؟؟يشه بعدا کارت رو انجام بد یخسته ام نم یلیآتا خ  -

 ... ير یبهش گفتم تو باهاش م سادهیوا نگیتو پارک ثاقیم هیشه کار مهم ینم ماینه آ  -

 :کردم گفتم  یپوف...واسم نمونده بود که چند ساعت صبر کنم تا کار آتا تموم بشه  یخسته بودم جون یلیخ

 باشه  -

طرف تنهاي با  هیرم از  یم ثاقیطرف خوشحال بودم که با م هیرفتم از  نگیوا رفته به طرف پارک افهیبا ق و

 ...راحت نبودم ثاقیم

 :گفتم یحوصلگ یرگشتم طرفش با بب سادمیتو جام وا بایز يصدا با

 با؟یز هیچ  -

 :گفت سادیشونش جابه جا کرد اومد کنارم وا يرو رو فشیک بایز

 ...امیخواستم منم باهاتون ب یم  -

 :رو تکون دادم گفتم سرم

 رسونه یتوهم م ایرم ب یم ثاقیآهان ، من دارم با م  -

 :گفت دیخند بایز

 ؟؟ خانوم شما هم مایاولهـــلـــه آ  -

 ...کنه یمنحرف م يفکرا شهیدختر فکرش مسمومه هم نیکردم ا یرفت ،پوف ثاقیم نیبه طرف ماش و
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 سادهیمنتظر وا نیکنار ماش ثاقمیجلو نشسته بود م یصندل بایز دمیرس ثاقیم نیبه ماش یراه افتادم وقت دنبالش

 ...بود 

 سالم  -

 :گفت نیسرش رو تکون داد و با دست اشاره کرد به ماش ثاقیم

 سوارش شو  -

 باهام بر خورد کرد؟؟ نجوریرو باز کرد و سوار شدم از تعجب دهنم باز مونده بود چرا ا نیماش در

 :زد و گفت يکرد رو من لبخند میجلو رو تنظ نهیسوار شد آ ثاقیم

 خانوم؟؟ مایآ نیشما خوب  -

 :خجالت زده گفتم...کردمرفتارش تعجب  رییهم از تغ دهیحالم رو پرس نکهیخوشحال بودم واسه ا هم

 ممنون خوبم  -

 خوب خدا رو شکر   -

 :گفت دوباره

 پسر عموتون؟؟ یعروس امیقراره منم باهاتون ب نیخبر دار  -

 :گرد شد بهت زده گفتم يچشما

 کجا؟؟ نیایب نیخوا یشما م  -

 :گفت دیبا صدا خند ثاقیم

 ام؟؟ین نیخوا یم  -

 :گفتم عیشدم سر میمتوجه سوت فوري

 ...نبود نینه نه منظورم ا  -

 :وسط حرفم گفت دیپر ثاقیم

اون طرفا حاال که  میبر میخواست یاسب م دیمن و آتا به خاطر خر ی، ول نینداشت یدونم منظور خاص یم  -

 ... ادیب ارمیوان دیشا امیاومده قرار شده منم ب شیموقعیتش پ

 :گفت بایز عیسر

 ...گذرهفکر کنم خوش ب امیمنم ب نیاگه جا دار  -

 دیایب یتون یم يجا که هست اگه دوست دار  - ثاقیم
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دو روز با برادرمون  میخواست یپوف حاال م... نگاه کردم و تو دلم شروع کردم به غرغر کردن رونیپنجره به ب از

چه جور زدن تو کاسه کوزمون؟؟ میثاق مشکلی نبود حاال زیبا و وانیار رو کجاي دلم  نیبریم خوش بگذرونیم بب

 !!!ما می خواییم بریم عروسی کهچرا رفته جار زده .. ارمیسرش ب ییبال هیبزارم؟ برسم خونه 

 

 ؟؟یزن یدر خونه رو بهم م نجوریدختر چه خبرته؟؟ چرا ا  -

 :گفتم تیعصبان با

 آتاس  ریهمش تقص  -

 :رو مبل کنار بابا پرت کردم بابا گفت خودم

 ؟یهست یعصب نجوریشده ا یحاال چ  -

 :گفتم حرص با

 ...شازده پسرتونه  نیا صریهمش تق  -

 :کالفه گفت بابا

 شده؟؟؟ یچ نمیدختر درست بگو بب  -

قراره  یو رسول يآقا محمود تمون،حاالیوال میبر میخوا یآتا کله خراب رفته همه جا جار زده که ما م نیا  -

هنوز نرفتن حاال که  یبخرن ول خوان برن اسب یگن م یساله دارن م هی نایاسب ا دیواسه خر انیباهامون ب

 ...ادیخواد باهامون ب ینخود هر آشم م بایز نیا!! انیخـــوان ب یم میر یم میما دار دنید

 چیکنم اصال تو ه ینم یاحساس راحت بهیدونست من تو جمع غر یآتا م نیکندم ،ا یحرص پوست لبام رو م با

آخر به  ارهیدر ب يخواد مسخره باز یاز اولش م ادیب خواد یهم م بایز نیکنم حاال ا ینم یاحساس راحت یجمع

 ...رفت یکرد م یم خمیسنگ رو  ثاقمیفهموند که من عاشق م یهمه م

 :گوشم گفت ریز یآروم يتو بغلش با صدا دیمنو کش بابا

تو  یکرد ول یرو دعوت م یبدون مشورت تو کس دیدونم آتا نبا یشده م یدختر گلم حاال من فکر کردم چ  -

 یهمشون رو م ير یکه باهاشون م ينایتازه ا ،یکن یخودت رو مخف شهیکه هم یتون ینم ایکم کوتاه ب هیهم 

 ...آوردن نیماش شونخود دیشا انیتازه از کجا معلوم با شما ب ستنیکه ن يا بهیغر يکسا یشناس

 ...کم استراحت کنم هی کم آرومم کرد،از سر جام بلند شدم رفتم تو اتاقم تا هیبابا  يحرفا دمیکش یقیعم نفس

**** 
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رو سرش واسه زدنش ،با  دمیپر دمیبردم تا آتا رو د ورشیتختم بلند شدم و به سمت هال  يآتا از رو يصدا با

 :نسبتا بلند گفتم يصدا

 ...یدنبال خودت بکشون يخوا یم لیا هیدعوتت کردن حاال  یپسره سه نقطه تو خودت به زور عروس  -

 :گفتم دمیحرص موهاشو کش با

 پسره نفهم  -

 :منو از خودش جدا کرد گفت آتا

 رو دعوت کردم؟؟ یمن ک ؟؟یچته وحش  -

 :پام زدم به پاش گفتم با

 خودت رو نزن به اون راه  -

 :ادامه دادم یلحن لوس با

 روستا  دیایآقــــــا گفت قراره باهامون ب ثاقیم تونیامروز دوست جون جون  -

 :با ترس پر سرو صدا آب دهنش رو قورت داد و مظلوم گفت آتا...خشم بهش نگاه کردم با

 ؟!قبول کردن به من چه  يتعارف زدم اونا خودشون از خدا خواسته بودن فور هیباور کن من فقط   -

از  ینشگون... ستیمن که گوشام دراز ن یواسه خر کردن من ول لمشهیو ترس ف تیمظلوم نیدونستم ا یم

 :بازوش گرفتم

 ؟يتعارف زد هیکه فقط   -

 :گفتم هیبا حالت گر دمیکش غیج

 دلم بزارم؟؟؟ يتو به جهنم من دختره نچسب رو کجا يدوستا  -

 :داد بابا بلند شد  يصدا

 ؟؟یزن یم غیمامانت تازه عمل شده چرا ج ینیب یدختر نم  -

 :که گفت دمیمامان رو شن يصدا

 !يداد زد مایفرهاد خودت که بلندتر از آ  -

کالفه دستش  ستادیدر اتاقش رو بست و رو به روم ا...برد طرف اتاقش دیو منو دنبال خودش کش کرد یپوف آتا

 :تو موهاش گفت دیرو کش
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 یکه ما م دهیاز کجا فهم بایز نیاصال ا اد،یباهامون ن بایز یباش دواریام یتون یپس م ادیاحتمال داره ن اریوان  -

 مسافرت؟؟؟ میبر نایبا ا میخوا

 :ستم گفتمتخت آتا نش رو

 اونم گفت آره  ادیتونه ب یهم گفت م بایدوستتون گفت ز نیامروز تو ماش  -

 :وگفتم دمیخند

 ؟؟ ارهیتو نخ وان بایز نیس که ا عیضا نقدریآتا ا  -

 :کنارم نشست کشدار گفت آتا

 یلیخ -

دل  یدلش ساعتشناسم  یکه من م بایز نیکاراش به همه فهمونده که دلباختس البته ا نیتو سرش با ا خاك

تنوع  بایز...ومدهیبه طرفش ن اریکه وان نهیبه خاطر ا دینکنده شا اریوان نیهنوز دل از ا بهیبنده از عجا یم یکیبه 

رفت طرف  یکرد م یکرد بعد ولشون م یمخودش  ریخدا رو اس يرفت طرف پسرا ،اون بنده ها یطلب بود م

 ... دمیکارش رو نفهم نیا لیوقت دل چیمن که ه گهیکسه د

 

 

 یچیبهتر از ه یول دیچسپ یگرم اصال نم يهوا نیداغ رو خوردم تو ا يقلوب از چا هیرو برداشتم  يچا وانیل

 ...بود 

منم اونجا حکم ... آتا هم مشغول حرف زدن با رفیقاش بود... دانیال نیومده بود واسه همین کنار آتا موندم هنوز

 !هیچ رو داشتم

 ارزشش رو داره یبره ول یمی دونم وقت م میبد مشونیبعد تعل میاسب بخر میرب میتون یاون طرفا م  -آتا

 :رو به وانیار گفت زیم يرو برداشت از رو شیچا وانیل ثاقیم

  میازشون استفاده کن میتون یم میدار شیگه واسه مسابقات که در پ یآتا درست م  -

 :گفت دیداخل موهاش کش یکالفه دست اریوان

شده  ادیز یلیشرکت خ ينه این روزا کارا ای امیدونم وقت کنم باهاتون ب ینم یول دارم ولحرف شما رو قب  -

 .نه ایکنم  یوقت م نمیکنم بب يزیبرنامه ر دیبا
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 یناراحت گهیواست د میریگ یاومد م رمونیاگه اسب خوب گ یخودت رو ناراحت کن ادیخواد ز یحاال نم  - آتا

 ..نداره

 خوام بخرم خودم انتخاب کنم یکه م یدوست دارم اسبکه  یدون یآتا م  - اریوان

 ینداره مگه م دنید گهیباشه د لیخوب و اص دیچه مدلشه اسب با گهید نیتو دلم بهش گفتم ا یشـــــــیا

اونجا  یخودش باشه؟؟؟ بهتر که نمی یاد اینجور خوش بحال من می شه اگه کس دیخواد بره لباس بخره که با

 . ــــــولیا ادی یهم نم بایز ادی ینم اریحاال که وان!!! دمیرقص یم يط بندررفتم وس ینبود حتما م

 اومده  الیدان مایآ  -

کرد چرا  یداشت منو صدا م نیخورد ا یرو م ارینگاه کردم که داشت با چشماش وان بایرو بلند کردم به ز سرم

 !نگاش به وانیار بود؟

بردم طرف  دمیرو کش بایبدون توجه به اون سه تا دست ز شد از سر جام بلند شدم یدختر آدم نم نیا پوف

  زشیم

 :گیج گفت زیبا

 دستم رو ول کن یکن یم کاریچ يدار مایآ  -

 :گفتم یآروم ينگاه کردم تو نگاه گیجش با صدا شیکردم رو صندل پرتش

افتاده  لیف از دماغ اریوان نیکه عاشق ا يهمه رو متوجه خودت کرد اتیچشم چرون نیخاك تو سرت با ا  -

  يشد

 نیرفتم سراغ ا یزودتر م دیگه ،با یم یچ بایمنتظر نشدم که ز گهیکرد، د یبهت زده داشت بهم نگاه م بایز

 ..داد یکنه آخر یه کار دست منو خودش م یم يمی دونستم باز می ره سراغ اسب و خودش تنها سوار الیدان

**** 

 شد  رید گهید ایب يکجا موند مایآ  -

 :خمار از خواب گفتم يبا صدا رونیپف کرده از خونه اومدم ب يچشما با شلخته

 رو سرت؟؟ یچته آتا چرا کوچه رو گذاشت  -

 :رو باز گرد گفت نیدر ماش آتا

 شده  رمونیبرو سوار شو که د ایب  -
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اره کرده بعد انتظار د داریساعت چهار صبح منو ب...نشستم  نیعقب ماش یکه چشمام بسته بود صندل نجوریهم

 ...زود آماده بشم داداش ما زیاد پر توقعه

 ...نبود نمی دونستم داریم کجا می ریم میحال يزیبودم چ يداریراه افتاد منم تو خواب ب آتا

 نیتو ماش ثاقیم نیریعطر ش يباز شد و بو نیدر ماش... سادیوا نیگذشت که ماش قهیدونم بعد از چند دق ینم

خودم رو جمع جور کردم و چشمام رو ... عاشق بوي عطرش بودم دمیو بعلعطرش ر يبا تمام وجودم بو دیچیپ

 :رو بست و گفت نیدر ماش ثاقیم... دارمیباز کردم که بفهمه ب

 آتا؟؟ یسالم خوب  -

 :رو روشن کرد گفت نیماش آتا

 ؟؟؟یسالم خوبم تو خوب کیعل  -

 :سرش رو تکون داد گفتم  ثاقیم

 ممنون خوبم  -

سرش رو برگردوند  ثاقیم...کردم  یداشتم نگاهش م نیبغل ماش نهیه بودن از داخل آنشست ثاقیپشت م چوت

 :زد گفت يلبخند...گرد  رینگاهم رو غافلگ نهیطرف آ

 دیفکر کردم خواب دیصبح تون بخیر ببخش د؟؟یخانوم خوب مایسالم آ  -

 :گفتم یآروم يبا صدا نییزده سرم رو انداختم پا خجالت

 صبح شما هم بخیر  د؟؟یوبسالم ممنون شما خ  -

 منم خوبم  -

 :برگشت طرف آتا گفت ثاقیم

 ار؟؟؟یوان ایخانوم  بایدنبال ز ير یاول م  -

 :گفت دیرو از حرکتش فهم یشد کالفگ یم دیبه داخل موهاش کش یدست آتا

 اریخونه وان میر یخانوم بعد م بایدنبال ز میر یاول م  -

 نیحضور ا دیمسافرت با نیمن تو ا یمن یعن يخدا يباشن وا ختهیربود که رو سرم  يحرف مثل آب سرد نیا

 ...کردم یدو تا رو تحمل م

 دنیپشت در بود چون با شن نکهیهم مثل ا بایز...  رونیب ادیب بایدو تا بوق زد تا ز سادیوا نایا بایجلو خونه ز آتا

 ...شد  نیلبخند بزرگ سوار ماش هیبا ...رونیاومد ب يفور نیبوق ماش يصدا
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 د؟؟یسالم خوب  - بایز

 ...جوابش رو دادن منم فقط سرم رو تکون دادم  ثاقیو م آتا

 :کنار گوشم آروم گفت بایز

 مونه واسم  یخواب م هیرم مسافرت مثل  یم اریشه دارم با وان یباورم نم مایآ يوا  -

 :مسخره آوردم رو لبم با حرص گفتم لبخند

 !!!بایز یبپا ذوق مرگ نش  -

خدایـــــــا ... ف من رو به نشنیدن گرفت و چیزي نگفت با همون لبخند ضایش تو جاش صاف نشستحر زیبا

 ....خودت به من صبر بده

 

 

 

 میبار واسه جشن اومد نیاول...  سادیآتا جلو خونشون وا... میتا برس دیاز ما دور تر بود طول کش اریخونه وان چون

 ...ثل خونه باغشه گفت م یبزرگ بود م یلیاینجا خونشون خ

 :شد و گفت نیاومد سوار ماش رونیب قهیوارد خونشون شد بعد از چند دق آتا

 ...تا تنها نباشه ایب اریپس تو با وان ثاقیگه احتمال داره زودتر برگرده م یم ادی یخودش م نیبا ماش اریوان  -

 :سرش رو تکون داد گفت ثاقیم

 باشه  -

که  یرو با نگام بدرقش کردم ،تا موقع ثاقیم...  رونیه از داخل خونه اومد بهمون لحظ اریوان نیشد، ماش ادهیپ و

 یم بایخوب ز اریوان شیبره پ ثاقیم دیشدم ،آخه چرا با ادهیپ نیو از ماش دمیلبام رو ورچ. شد اریوان نیسوار ماش

 ...یدادن اونا راضی ما هم راض یم لوهباشه، با هم دل ق اریوان شیرفت از خداشم هم بود پ

اونم بد تر از من  دمیدر چه حاله که د بایز نمیبرگشتم بب...رو باز کردم و نشستم داخل ماشین نیجلو ماش در

نشگون گرفتم که صورتش از درد جمع  هیاز پاش ...کنه ینگاه م اریوان نیوبا غصه داره به ماش دهیلباش رو ورچ

،قبل  دهیرو فهم شیدونستم خوب معن یه مبهش رفتم ک يشد برگشت طرفم که فوش بده بهم که چشم غره ا

 :گوشم گفت  ریطرف خودش با حرص ز دیشالم رو گرفت و کش نمیدرست سر جام بش نکهیاز ا

 .بده به من مامان بزرگ ریگ ایخودت رو جمع کن بعد ب افهینه که تو حالت بهتر از منه ق  -
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تونستم به خودم فوش دادم  یتو دلم تا متو جام صاف نشستم ،  دمیکش رونیحرص شالم رو از تو دستش ب با

دونستم چرا  یرفت نم یاز رو نم يکرد یمتلک بارش م یدخترم هرچ نیارتباط دارم ، ا بایکه چرا هنوز با ز

 .اصال با هم نمی ساختیم !!! هنوز با من در ارتباطه 

با قیافه اخمو تو جام ... پشت ماشین وانیار حرکت می کرد می دونست اگه چیزي بگه بهش می توپم بد جور آتا

نشستم و به ماشیناي که از کنارمون می گذشتن نگاه می کردم از خیلی وقت ها پیش عادت داشتم وقتی تو 

بفرستم هم یه چیزي بره تو  تماشین که بودم حوصلم که سر می ره با گذشتن هر ماشین از کنارمون صلوا

 ...کوله پشتی آخرت مون هم خودم از بیکاري در بیام

تکون شدید بیدار شدم چشمام و باز کردم با زیباي خفته با اخماي وحشتناك مواجعه شدم اوه اوه کی می ره  با

 !!!این همه راه رو 

 

 ...چرا داري بروبر منو نگاه می کنی؟؟؟ پیاده شو همه منتظره شما هستن حضرت واال  - زیبا

 

شین پیاده شدم زیبا هم پشتش رو کرد به من رفت عالمت تعجب چند برابر خودم باال سرم سبز شد از ما یه

 :طرف قهوه خونه سرعت قدمام رو تند کردم جلو راهش رو سد کردم با تعجب گفتم

 

 چته زیبا باز کسی چیزي بهت گفته؟؟؟  -

 

 :غره اي بهم رفت کنارم زد و گفت چشم

 

 نه -

 

 :که رفتنش نگاه می کردم با صداي نسبتا بلندي گفتم همینجور

 

 تو گفتی نه من باور کردم   -

 

 ...همینجور که پشتش به من بود دستش رو به نشونه برو بابا تو هوا تکون داد و وارد قهوه خونه شد زیبا
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 !!!متوجه اطراف شدم جاي سرسبز بود خیلی دل باز بود نسیم خنکی می وزید روح آدم رو نوازش می کرد  تازه

 

تا از این رویایی احماقانم بیام بیرون هر کی ندونه فکر می کنه تو جاده  اومد رو لبم سرم رو تکون دادم لبخندي

شمالم این طرف اون طرف جاده همش مغازه بود نه اثري از درخت بود نه رودخونه به جاي نسیم خنک آتیش 

نبود  اینجاي که می خواستم برم معلوم نماندمی بارید از آسمون سریع به طرف قهوه خونه رفتم البته نا گفته 

روي درشم چیزي !! قهوه خونست رستورانه کافی شاپه شایدم سوپر مارکته؟؟؟ آخه سر در نداشت معلوم بشه چیه

 !!!ننوشته بود داخلشم معلوم نبود

 

رو باز کردم آتا با بقیه دور یه میز نشسته بودن داشتن حرف می زدن صندلی بین آتا و زیبا خالی !!!قهوه خونه  در

 ..نشستم  بود کشیدم بیرون

 

معدبانه برگشتم طرف وانیار سالم احوال پرسی کردم وانیارم مثل همیشه زل زد تو چشمام با یه لبخند  خیلی

 جوابمو داد همیشه من بودم که طاقت نگاه خیرش رو نداشتم و سرم رو پایین می نداختم

 

 :سرش رو آورد کنار گوش گفت آتا

 

 !!ن چیزه خنده داري دیدي؟؟ بگو منم بخندمدختر دیر اومدي االنم نیشت بازه بیرو  -

 

 :لبخند ژکوندم رو جمع کردم گفتم سریع

 

 نه چیزي نیست  -

 

 :تغییر بحث خودم رو به گیجی زدم گفتم واسه

 

 حاال چرا وایسادین؟؟؟   -
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 :از اون نگاهاش که یعنی خودتی بهم کرد گفت آتا

 

 نمی بینی؟؟  -

 

 :دم گفتمهمینجور گیج به اطراف نگاه کر منم

 

 چیو؟؟؟  -

 

 :پوفی کرد گفت آتا

 

 وایسادیم صبحونه بخوریم حاال تو چی می خوري؟؟  -

 

 :رو جمع کردم که آتا با لحن لوسی گفت صورتم

 

 اصال حواسم نبود خانوم از صبحونه بیرون بدشون میاد   -

 

 خوب بدم میاد   -

 

 یه نون پنیر این حرفا رو داره؟؟؟  -آتا

 

شکلی نداشتم بجز صبحونش نمی دونم چرا دلم بر نمی داشت نون پنیر رو بخورم چندشم می غذا بیرون م با

 شد آدم زیاد وسواسی نبودم ولی نمی تونستم صبحونه بیرون رو بخورم واسه همین همیشه آتا مسخرم می کرد

 

 من ترجیح می دم کیک و آب میوه بخورم -

 

 خوب آتا شما چی می خورید؟؟  -
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ثاق شدم که رو به روم نشسته بود موقعی که اومدم سر میز نبود حتما رفته بوده دستش رو بشوره متوجه می تازه

... 

 

 

 هر چی شما خوردید واسم فرقی نمی کنه  - آتا

 

 :برگشت طرف من با یه لبخند گفت میثاق

 

 شما چی می خورید آیما خانوم ؟؟  -

 

 :شکی جواب دادخجالت سرم رو انداختم پایین آتا جاي من با لحن خ با

 

 آیما چیزي نمی خوره  -

 

کنم از بر خورد میثاق با من غیرتی شد چون هر وقت میثاق اینجور باهام بخورد می کرد اخماش می رفت  فکر

نکه مهم نباشه ولی آخه !! داخل هم به نظر من برخورد میثاق خوب بود ولی برخورد وانیار واسش مهم نبود

 د؟؟؟کرد نمی دونم آتا چشه چرا اینجور می کر میثاقم مثل وانیار برخورد می

 

 خوب اگه تموم شده صبحونتون بهتره حرکت کتیم  - آتا

 ..حرفش رو تایید کردن منم لیوان آبمیوه مو سر کشیدم و از سر جام بلند شدم همه

 :طنت گفتمواسه این که از این حال و هوا درش بیارم با شی.. ماشین شدیم زیبا هنوز قیافش تو هم بود سوار

 زیبا نگفتی چرا قیافت تو همه؟؟ کلک نکنه این وانیار شیطنت کرده؟؟؟  -

 :پوفی کرد گفت زیبا

 چرت نگو آیما  -
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هام رو باال انداختم بیخیال زیبا شدم وقتی خودش نمی خواست از این حال هوا در بیاد نمی تونستم  شونه

 ..ر ما جلو حرکت کردیم ماشین وانیار پشتمون می یومدآتا سوار ماشین شد و حرکت کرد اینبا..مجبورش کنم که

.. ساعتی گذشته بود هیچکدوم مون حرفی نمی زدیم تو سکوت به آهنگی که پخش می شد گوش می دادیم یه

 :باالخره زیبا سکوت رو شکست گفت

 آیما شما چجوري عروسی هاتون رو برگذار می کنید؟؟  -

م چی شده بود زیبا کنجکاو شده بود ببینه عروسی هاي ما چه جور طرفش یه نگاه گذرا بهش انداخت برگشتم

 !برگذار می شه؟؟

 !تو نمی دونی عروسی ترك ها چجور بر گذار می شه؟  -

 !!گفتم شاید تغییر کرده باشه رسمشون..چرا می دونم معموال تو دشت مراسم شون و برگذار می کنن   - زیبا

رسما رو از دسته ننداختن معموال کساي که تو شهر زندگی می کنن تو  نه جاي که می خوایم بریم هنوز این  -

 ..تاالر عروسی می گیرن کساي که تو روستا هستن هنوز تو دشت مراسم می گیرن

آهـــــــــانی گفت و دیگه چیزي نگفت فکر کنم اگه می فهمید مراسم تو دشته نمی یومد آخه به  زیبا

 !شاید اصال تو خونه نشست نیومد عروسی کالس خانوم نمی خوره از جا معلوم

حتی !! زیبا یه خانواده معمولی بودن که ساده زندگی می کردن من نمی دونم چرا این دختر اینجوریه خانواده

هر شب تو یه پارتی جمعش کرد همیشه هم تیپ عجق  دیخواهرشم خیلی آروم و سادست ولی زیبا خودش با

و این باعث آزادي  ههمین عقاییدش باعث شد طالق بگیر...گشت وجق می زد به قول خودش امروزي می 

 ..واسه کم سن بودنش هیچ کس نمی تونست حدس بزنه که قبال ازدواج کرده.. بیشترش بشه

اولین بار تو کالس تعلیم رانندگی دیدمش وقتی کالس ها تموم شد دیگه ندیدمش تا چند ماه بعدش که تو  منم

از اون روز به بعد خودش و بهم نزدیک کرد .. از شانس من تو باشگاه استخدام شد باشگاه اومده بود واسه کار

بودن ولی زیبا خودش می یومد  خانوادممنم خیلی با کسی گرم نمی گرفتم تنها کساي که باهشون راحت بودم 

م باز بشه این باعث شد یه کم یخ.. طرفم و حرف می زد از خودش می گفت از اتفاقاي که واسش افتاده در روز

بعدها فهمیدم دلیل نزدیک شدنش به من آتا بوده که می خواسته از طریق من به آتا .. و بیشتر بشناسمش 

واسه همین چند بارم می خواستم به خاطر کاراي که می کنه رابطمون رو قطع کنم ولی خودش .. نزدي بشه 

منم بهش گفتم باید .. دوستی از هم بپاشهنمی زاشت می گفت تنها دوست سالمی که داره منم و نمی خواد این 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٦٥ 

منم زیاد دیگه .. دور آتا رو خط بشه البته می دونستم اگه خودش رو هم بکشه آتا بهش نگاهی هم نمی ندازه

 ...کاري به کارش نداشتم فقط گاهی متلک بارش می کردم به خاطر رفتارش

دستم رو .. د می دونستم خیلی خسته اس چشماش قرمز شده بو.. دستش رو برد جلو دهنش خمیازه کشید آتا

 :گذاشتم رو دستش که رو فرمون بود با صداي آرومی گفتم

 می خواي من بشینم پشت فرمون؟؟  -

 :برگشت طرفم لبخندي زد و گفت آتا

می دونم می ترسی تو جاده بیرون شهر رانندگی کنی خودمم ادامه بدم مطمئنم همه مون رو به کشتن می   -

 ...ی زنم به میثاق بیاد بشینه پشت فرموندم پس زنگ م

 ...رو از کنار ترمز دستی برداشت و زد کنار جاده تا تلفن کنه گوشیش

باورم نمی شد که میثاق می خواد بیاد تو .. بهش نگاه می کردم داشتم ذوق مرگ می شدم از خوشحالی  مشتاق

 ..حظه انجام دادم جلو گیري باز شدن نیشم بود تنها کاري که تو ل.. من و این همه خوشبختی محاله.. ماشین ما

 الو میثاق ؟؟  - آتا

- .... 

ببین من خیلی خسته ام دیگه نمی تونم ادامه بدم پس به وانیار بگو پشت ماشین من وایسه بیا جاي من   -

 ..رانندگی کن

- ..... 

 پس فعال   - آتا

میثاق از ماشین پیاده شد اومد طرف ..یساد همون لحظه ماشین وانیار پشت سرمون وا.. رو قطع کرد گوشی

در ماشین رو باز کردم و از ماشین پیاده شدم همون لحظه زیبا هم از ماشین پیاده شد خواب آلود .. ماشین ما

 :گفت

 آیما چیزي شده؟؟  -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ..میثاق قراره بیاد جاي آتا رانندگی کنه   -

 :متعجب گفت زیبا

 میره پیش وانیار ؟؟ پس آتا  -
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 نه  -

برگشت طرف پسرا که کنار ماشین وانیار وایساده بودن با صداي بلندي که بشنون .. اومد روي لباي زیبا لبخندي

 :گفت

 !ببخشید آقا وانیار اگه شما تنهاید من می تونم بیام پیش شما تا تنها نباشید؟؟  -

 !!کننده بود ولی از زیبا همه چی می شد انتظار داشت تاشون به زیبا نگاه می کردن یه کم پیشنهاد شکه سه

 :براي تغییر جو لبخندي زد و گفت وانیار

 ..آره چرا که نه اینجوري منم تنها نمی مونم   -

زیبا برگشت طرف .. باالخره به مراد دلش رسید.. دونستم االن زیبا داره از خوشحالی رو ابرا پرواز می کنه می

 :که رو لبش بود چشمکی بهم زد و با صداي آرومی گفت  من با همون لبخند گنده

 ..خوش بگذره  -

در عقب رو باز کردم .. آتا و میثاقم اومدن طرف ماشین ما.. رو واسم تکون داد و رفت طرف ماشین وانیار دستش

 ..و سوار شدم

 !!دلم گفتم کنار یار چرا خوش نگذره تو

کرد رو صورتم از داخل آینه لبخندي بهم زد و ماشین رو روشن  میثاق آینه رو تنظیم.. سر میثاق نشستم  پشت

خیال دخترونه هجوم آوردن بسمت مغزم از این .. از لبخندش لبخندي اومد رو لبم سرم رو انداختم پایین .. کرد

 .. افکار کیلو کیلو قند تو دلم آب می شد

و نگاه هاي گاه بی گاه بین من و میثاق از همون لحظه که ماشین حرکت کرد گرفت خوابید فقط من موندم  آتا

 ...رد بدل می شد

 

 ..میثاق از این طرف برو جلود در زرده وایسا  - آتا

از ماشین پیاده شدیم همون لحظه ماشین وانیار هم پشت .. میثاق ماشین رو پارك کرد .. باالخره رسیدیم اوف

به .. ودم رو کشیدم آخش یه کم خستگیم در رفتخیلی خسته بودم بدون توجه به بقیه خ.. ماشین ما پارك کرد 

رو برداشتم و به طرف در خونه  خودمطرف آتا رفتم که داشت ساکا رو از ماشین می آورد پایین ساك دستی 

بچه ها داشتن جلو در بازي می کردن خوب امشب شب حنا بندون بود حتما همسایه ها اومده بودن .. رفتم 

 :خونه رو زدم و رفتم داخل با صداي به نسبتا بلندي گفتم در.. واسه کمک به صاحب خونه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٦٧ 

 خونه نیستین؟؟ مهمون نمی خوایید؟؟. صاحب خونه  -

 ..صورتم رو بوسید.. عموم فوري از داخل خونه اومد بیرون با دوو خودش رو بهم رسوند  زن

 خوش اومدي دخترم چرا اینقدر دیر اومدین زودتر از اینا منتظرتون بودیم   -

 :زدم و صورت چروکش رو بوسیدم گفتم خنديلب

زن عمو خودتون که می دونید نمی تونستیم زودتر بیاییم هم من هم آتا کار داشتیم مامانم که تازه عمل شه   -

 ..بود 

زن .. برگشتم طرفش جلو در بود داشت می یومد داخل بقیه هم پشت سرش بودن .. یاهللا گفتن آتا اومد  صداي

 :کرد رفت طرف آتا گله مند گفت عمو دستام رو ول

 حاال به خاطر عروسی پسر عموتون نمی تونستید چند روز مرخصی بگیرید ؟؟  -

زن هاي همسایه .. کفشام رو در آوردم و وارد خونه شدم .. آتا و بقیه خوش آمد گفت و تعارف کرد بیان داخل به

ال پرسی کردیم و رفتیم داخل پذیراي خونه با همه سالم احو.. همه نشسته بودن داشتن برنج تمیز می کردن

 ...که از هال جدا بود

راحت باشین تا شما یه کم استراحت کنید عموتون و بقیه هم پیداشون می شه اگه چیزي الزم   -عمو  زن

 ..داشتین بهم بگید 

بینه ما چیزي ولی زن عمو بدون توجه به خانومه هنوز وایساده بود ب.. زنی اومد که زن عمو رو صدا زد صداي

 ..الزم نداریم

 :رو گذاشتم پشت زن عمو به طرف در راهنمایش کردم با یه لبخند گفتم دستم

زن عمو ما که غریبه نیستیم شما برید به کاراتون برسید مهموناي خودمونم من خودم هستم اگه چیزي الزم   -

 داشتیم بهتون خبر می دم

 :عمو با تاکید گفت زن

 ین حتما خبرم کنید باشه؟؟پس اگه کاري داشت  -

 :اومد کنارمون گفت آتا

 زن عمو ما قول می دیم خبرتون کنیم   -

 ..عمو باالخره قانع شد و رفت به کاراش برسه  زن
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زیبا داشت با موبایلش حرف می زد فکر کنم داشت .. زمین کنار آتا نشستم و تکیه دادم به پشتی پشت سرم  رو

میثاقم نشسته بود داشت با موبایلش ور می رفت وانیارم کنارش نشسته .. ده به خانوادش خبر می داد که رسی

 ..سر روي همشون می بارید  ازخستگی .. بود سرش رو تکیه داده بود به دیوار و چشماش و بسته بود

 :گوش آتا با صداي آرومی گفتم کنار

 کلید خونه رو داري یا دست عموئه ؟؟  -

 :برگشت طرفم گفت آتا

 ..ید یدك دارم بهتره بریم بچه ها همه خستنیه کل  -

 :رو تون دادم گفتم سرم

 ..آره من می رم به زن عمو بگم داریم می ریم خونه خودمون تو هم بچه ها رو راهنمایی کن  -

 ..باشه  - آتا

 ..سر جام بلند شدم و رفتم بیرون تا زن عمو رو پیدا کنم  از

 :یه بچه رو گرفتم گفتم جلو

 انوم کوچولو نمی دونی مامان داماد کجاست؟؟ ببخشید خ  -

 :با دستش اشاره کرد به آشپزخونه گفت  دختره

 همین االن رفت اونجا  -

 ..بدو رفت بیرون از خونه و

 :کنارش وایسادم گفتم .. آشپزخونه شدم زن عمو داشت شربت می ریخت  وارد

 زن عمو؟؟  -

سعی .. گذاشت رو قلبش بر گشت طرفم رنگشم پریده بود  عمو یه کم تو جاش جا به جا شد و یه دستش رو زن

 .. کردم لبم کش نیاد که زن عمو فکر کنه عمدا ترسوندمش

 :پشیمونی به خودم گرفتم گفتم قیافه

 ..واي زن عمو ببخشید نمی خواست بترسونمتون فقط اومده بودم بهتون بگم داریم می ریم خونه خودمون  -

 :فراموش کرد با قیافه متعجب گفتعمو موضوع قبلی و به کل  زن

 !!کجا می خوایید برید؟؟ داشتم واستون شربت میاوردم   -

 زن عمو بچه ها خستن می خوایم بریم استراحت کنیم  -
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 :عمو اخمی کرد و گفت زن

 مگه اینجا اتاق نیست که برن خونه خودتون؟؟؟  -

 :عجز گفتم با

 !!احت می کنیم میایم دیگه نمی خوایم فرار کنیم کهزن عمو اینجا شلوغه درك کنید می ریم استر  -

 هر جور خودتون راحتین فقط بیا این شربت ها رو ببر بخورین  -عمو  زن

 :زدم گفتم لبخندي

 ..ممنون زن عمو آتا اینا رفتن من فقط اومدم بهتون خبر بدم فعال   -

 ...دیگه نگفته رو بوسیدم و فوري از آشپزخونه اومدم بیرون تا زن عمو چیزي صورتش

با عمو اینا همسایه دیوار به دیوار بودیم فقط یه در بین دو تا خونه بود که حیاط ها . طرف خونه خودمون رفتم به

رو به هم وصل می کرد معموال ما از اونجا رفت و آمد می کردیم ولی چون االن کلید نداشتیم باید از در تو 

 ...کوچه وارد خونه می شدیم

آتا داشت در ساختمون .. نه شدم چون تعدادمون کمتر بود خونمون از خونه ي عمو کوچیکتر بود حیاط خو وارد

قبل از این که وارد خونه بشن خودم رو بهشون رسوندم هنوز میثاق نرفته بود داخل .. اصلی رو باز می کرد 

 :خودش رو کشید کنار لبخندي زد با دست اشاره کرد به داخل خونه گفت

 ..آیما خانوم بفرمایید  -

 

 :خجولی زدم و سرم رو انداختم پایین گفتم لبخند

 ..نه بفرمایید اول شما برید داخل شما مهمونید  -

 خنده ریز میثاق به گوشم خورد صداي

 !تا بوده میگن اول صاحب خونه  - میثاق

 ..رفتم داخل میثاقم پشت سرم اومد داخل.. بیشتر از تعارف زدن رو جایز ندونستم  دیگه

یه هال کوچیک که دو .. ما و عمو تعمیر شده بود از اون سبک قدیمی درش آورده بودن شده بود امروزي  خونه

کنار آشپز خونه یه راهروي می خورد که چهار تا .. تا در داخلش داشت یکی پذیراي بود یکی دیگه آشپزخونه 

انباري بود دو تا دیگه هم اتاق مامان بابا  مشبچه که بودیم یه اتاقیش مال من و آتا بود یکی.. اتاق داخلش بود 
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ولی بزرگ که شدیم اتاق من و آتا از هم جدا شد انباري شد اتاق من اون اتاق هم شد مال .. و اتاق مهمان بود

 ..آتا

 ..زیبا خانوم رو راهنمایی کردم اتاق تو   - آتا

 ..هاش هم اتاقم بشم چشماي گرد شده بهش نگاه کردم خیلی ازش خوشم می یومد حاال با با

 من می رم اتاق مامان بابا  -

 :خیلی ریلکس گفت  آتا

 من اونجام  -

داشتم دونه دونه موهاش رو از سرش جدا کنم بچه پررو خودش می خواست راحت باشه منو هم با اون  دوست

 :پشتم رو بهش کردم مثل خودش ریلکس گفتم .. عجوبه انداخته بود یه اتاق

 ..ره من و تو هم اتاق می شیم خوب پس اینجو  -

لباس راحتیم رو در آوردم که .. ساکم گوشه اتاق گذاشته بود.. در اتاق مامان بابا رو باز کردم رفتم داخل  و

لباس رو ..عوض کنم می دونستم آتا رفته میثاق رو راهنمایی کنه پس مثل گاو سرش و نمی اندازه بیاد داخل 

نبرد بعدش که میثاق اومد تو ماشین  خوابمه خوابم از سرم پرید تو ماشین عوض کردم خیلی خسته بودم صبح ک

االن دیگه نمی تونستم دووم بیارم پتو رو از رو تخت .. ما به خاطر وجودش کنارم از خوشحالی اصال نخوابیدم

 ...زدم کنار گرفتم خوابیدم 

وانیار داشت با .. تاق اومدم بیرون رفتم تو هال از ا.. تونیک بلند با شلوار پوشیدم شالم رو هم انداختم رو سرم یه

میثاق حرف می زد زیبا هم خیره شده بود به وانیار نمی دونم داشت حرفش رو گوش می داد یا فقط داشت 

 ..دیدش می زد یا وانیار رو تو لباس دومادي کنار خودش تصور می کرد؟؟ بیخیال شونه هام رو انداختم باال

 سالم   -

 :کنار زیبا نشستم و گفتم.. شتن طرفم و جوابم رو دادن تاشون برگ سه

 زیبا پس آتا کجاست؟؟؟  -

 :برگشت طرف گیج گفت زیبا

 هـــــــا؟؟  -

 !!کردم معلوم نیست فکرش کجاهاست پوفی

 می گم آتا کجاست؟؟  -
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تن برن آتا آهــــان آتا رو می گی ؟؟عموت و پسر عموت اومدن اینجا خوش آمد بگن کار داشتن می خواس  -

 ..هم باهاشون رفت واسه کمک

 :سر جام بلند شدم گفتم از

 خوب پس منم می رم اون طرف کاري ندارید شما ؟؟  -

 ..نه تو برو اگه کاري داشتیم من میام خبرت می کنم  - زیبا

 ..باشه پس فعال  -

باز بود نمی خواست دیگه  هال رو باز کردم اومدم بیرون نگاهم رفت طرف در بین دو تا خونه خدا رو شکر در

دختر عموم کنار در ورودي وایساده بود زدم روي شونش .. برم تو کوچه شاد و شنگول به طرف خونه عمو رفتم

 :گفتم

 چطوري تو؟؟  -

 :پرید تو بغلم و با جیغ جیغ گفت.. ترس برگشت طرفم تا منو دید گل از گل شگفت با

 ...ست تنگ شده بود دختر کجا بودي تو نمی دوند چقدر دلم وا  -

دلم پوزخندي زدم آره دلت واسه این تنگ شده بود که هی بشنوي اون دختر رو می بینی ؟؟می بینی چقدر از  تو

مهري صورتی سفیدي داشت با موهاي قهواي روشن و چشماي هم رنگ چشماي .. دختر عموش خوشگلتره

بد جنسی قاطیش  وقاتبدي نبود ولی گاهی ادر کل دختري .. من که جذابیت صورتش رو چند برابر کرده بود

 ..می کرد

 :زدم و مهري رو به خودم فشردم گفتم  لبخندي

 ..منم دلم برات تنگ شده بود  -

 :زد به بازوم و با دلخوري گفت مهري

 چقدر می خوابی دختر می دونی از کی تا حاال منتظرت بودم بیدار بشی؟؟  -

 :رو کشیدم بردم طرف اتاقش گفتم دستش

 ..بیا بریم اینجا شلوغه نمی شه حرف زد  -

 :اتاق ساده اي داشت رو تختش نشستم گفتم.. اتاقش شدیم  وارد

 خوب دختر عمو جون لباس من کجاست می خوام برم آماده بشم  -

 ..اومد طرفم رو زمین نشست و از زیر تخت یه پالستیک بزرگ کشید بیرون و انداخت تو بغلم  مهري
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 س امشبت آماده خوربیا اینم لبا  -

 :رو واسش باز کردم گفتم نیشم

 خوب پس لباس فردا شبم؟؟  -

 ...لباس فردا شبتون رو همون فردا تشریف بیارین تحویل بگیرید االن نمی تونی با خودت ببري  -

 :طرفش یه بوس گنده از لپاش گرفتم گفتم رفتم

ر آماده شو ناسالمتی عروسی داداشته هنوز دست مرسی پس من برم آماده بشم تا دیر نشده تو هم زودت  -

 !!!!لباس نپوشیدي

 :به طرف در هولم داد گفت مهري

 اگه تو اینقدر حرف نزنی منم آماده می شم  -

نیش باز به طرف خونه خودمون رفتم از لباس محلی خیلی خوشم می یومد همیشه دنبال یه بهانه بودم تا  با

 ..لباس محلی بپوشم االن بهترین موقعیت

رو بردم طرف دستگیره در تا در بین دو تا حیاط رو باز کنم که با صداي زیبا دستم از دستگیره سر خورد  دستم

 ..پایین

 می خواستی با این کارات به کجا برسی؟؟.. پس این رفتار چه منظوري داشت  - زیبا

 صداي میاق قلبم به تپش افتاد با

از آیما خوشم اومده ؟؟ حتی یه درصدم وجود نداره که من از اون  هــه زیبا واقعا تو فکر کردي من  - میثاق

 ..دختره زشت بی ریخت خوشم بیاد تا چیزي بهش می گی هم فوري سرخ و سفید می شه 

حتی آیما خودشم فکر می .. پس دلیل اون رفتارت چی بود؟؟ آدم نمی تونست بیشتر از این برداشت کنه  -  زیبا

 ..کنه تو ازش خوشت میاد

 :با صداي بلند خندید و گفت یثاقم

اون دختره با چه امیدي همچین فکري با خودش کرده؟؟ آیما سالی یه بارم خودش رو تو آینه نمی بینه چون   -

 می ترسه از قیافه خودش حاال فکر کرده من ازش خوشم می یاد؟؟؟

 با صداي بلند خندید دوباره

 یما بود همچین فکري می کردبس کن میثاق با کاراي تو هر کی جاي آ  - زیبا

 :با لحن تندي گفت میثاق
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من کاري نکردم که اون فکر کنه من ازش خوشم میاد اگه کاري کردم فقط به خاطر جلب توجه تو بوده نه   -

 ..اون فکر کنم مثل این که بر عکس شده

 :با صداي آرومی گفت زیبا

 داري چی میگی؟؟  -

خواي باور کنی که من دوست دارم واسه جلب توجه تو دست به هر کاري زیبا چرا نمی .. حقیقت رو   - میثاق

زدم ولی تو به همه اطرافیانت توجه می کنی بجز من دیگه نمی دونم باید چیکار کنم که یه کم بهم توجه کنی 

رم و رسه جز اینکه غرورم رو زیر پا بزا یدیگه فکري به ذهنم نم.. االنم اومدم رو در رو بهت بگم دوست دارم 

 ..دوباره بهت بگم دوست دارم تا بفهی منم وجود دارم بفهمی که دوست دارم 

باورم نمی شد میثاق من رو بازیچه ...دیوار سر خوردم بی جون روي زمین نشستم دیگه چیزي نمی شنیدم کنار

ف کرد که به کسه دیگه اي اعترا! میثاق من! عشق من..دستش قرار داده باشه واسه رسیدن به خواسته خودش 

توان دارم که بتونم که بار سنگین  رمگه من چقد.. خورد شدم غرورم قلبم تمام وجودم خورد شد .. دوسش داره 

؟؟میثاق با من چیکار کردي؟؟ چرا عشق پاکم رو به زیبایی زیبا ترجیح دادي ؟؟ واقعا زیبا .رو به دوش بکشم 

 ارزشش بیشتر بود؟؟

نه نه میثاق ازش اشک .. ورد اومد پایین فوري با دستم پاکش کردم اي اشک از روي گونهام سرخ خ قطره

میثاق ظاهر بین لیاقت من رو .. میثاق لیاقت عشق من رو نداشت لیاقتش همون زیباست .. ریختن منو نداره

 ..عشقم رو بذاره

ه من و حال یه گوشه تاریک از حیاط نشسته بودم هیچ کس متوج.. این دلداري ها نمی تونستم آروم بشم  با

صداي هق هقم تو صداي آهنگ که پخش می شد به گوش هیچ .. سرم رو زانو هام گذاشتم ... خراب نمی شد

 ...کس نمی رسید به جز قلب شکست خورده خودم 

 

 

 ..دونم تا کی اونجا نشسته بودم که با صداي در به خودم اومدم نمی

 !!ونده که هنوز نیومده زیبا خانوم من می رم دنبال آیما ببینم کجا م  - آتا

 ...باشه پس ما منتظریم   - زیبا

 ..رو بیشتر تو تاریکی مخفی کردم که نبینتم خودم
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بلند شدم از سر جام .. هر چی واسه عشق از دست رفتم گریه کرده بودم کافی بود.. به طرف خونه عمو رفت  آتا

کیسه لباس .. ا آثار اشک رو صورتم تمیز بشه دستی کشیدم به لباسم تا تمیز بشه و دستی کشیدم به صورتم ت..

باز کردم که زیبا وانیار و میثاق به طرف  رودر خونه ... رو از روي زمین برداشتم به طرف خونه خودمون رفتم

 :زیبا فوري از سر جاش بلند شد اومد طرفم گفت.. برگشتن

 کجا بودي آیما؟؟ قرار بود که زود برگیري؟؟  -

نیم نگاهی به میثاق کردم چرا من احمق بودم عاشق یه آدم ظاهر بین شدم ؟؟ االن دارم به توجه به زیبا  بدون

 حماقتم پی می برم میثاق واقعا ارزشش رو داشت؟؟

زیبا .. اون کسی بود که من به خاطرش عشقم رو از دست دادم .. اي به زیبا نکردم به طرف اتاقم رفتم  توجه

 این کار رو کرد؟؟ وانیار کافی نبود که طرف میثاق هم اومد؟؟می دونست که من عاشق میثاقم چرا 

 ..نمی دونستم چی درسته چی غلط.. دیگه مغزم کار نمی کرد .. اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم  در

.. برگشتم ببینم کیه که آتا با اخم داشت بهم نگاه می کرد .. پرت شدم وسط اتاق .. شدت در اتاق باز شد  با

 :اتاق و در رو هم بست و بهم توپیداومد داخل 

 تو پشت در چیکار می کنی؟؟  - آتا

 :عصبانیت ادامه داد  با

 معلوم هست کدوم گوري هستی تو؟؟؟ همه جا دنبالت گشتم مهري هم می گفت خیلی وقته اومدي خونه  -

 :سر زمین بلند شدم اصال حوصله نداشتم با صداي آرومی گفتم  از

 ..بسه آتا  -

 :ب بهم نگاه کرد اومد رو به روم وایساد مثل خودم با صداي آرومی گفتمتج آتا

 چیزي شده ؟؟  -

 :لباسی و روي تخت خالی کردم گفتم  پالستیک

 ..نه  -

 :مو گرفت به طرف خودش بر گردوند گفت  چونه

 ممطئنی؟؟  -

 :چشماش زل زدم گفتم  به

 اوهــــــــوم  -
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 !!کنم پس این اتفاق چیزي نبود خواستم عشق میثاق رو از قلبم پاك می

 :لبخندي زد با شیطنت گفت  میثاق

 می دونستی یاشار اومده؟؟  -

 :دونستم االن باید خوشحال باشم یا ناراحت پس خنثی گفتم  نمی

 ؟؟ "جدا  -

 آره اومدم دنبال تو خونه عمو دیدمش تازه رسیده بود   - آتا

 :فکر کنم پس گفتم اشاریتونستم به  ینم فعال

 ...آتا می ري بیرون می خوام لباس عوض کنم  -

 ..آره فقط یاشار خیلی دوست داشت ببینتت  - آتا

 شیطنت چشمکی زد و رفت بیرون با

 

 

( چارکاد .. که می خواستم بپوشم یه دامن پرچین بلند با یه لباسی که تا یه وجب زیر زانوم بود بلدیش لباسی

دو تا دامن روي ... ود روش با دست پولک و مهره دوزي شده بود سه گوش از جنس تور ب) روسري بزرگ ترکی

به رنگ آبی تیره بود لباسش به  امنهم پوشیدم که پفش بیشتر بشه و خوشگلتر وایسه لباس رو هم پوشیدم د

چارکاد رو برداشتم رفتم جلو آینه وایسادم .. رنگ نقره اینو دو سال پیش واسه عروسی دختر عمم دوخته بودم 

م از موها رو ریختم رو صورتم بقیش رو دوال پشت سروم بستم چارکاد رو سرو انداختم زیر گلوم دو طرف یه ک

بعد از یه کم آرایش .. هم وصلشون کردم دستمال ترکی رو هم دور سرم بستم بهچارکاد رو گرفتم و با سنجاق 

 !!!مو کردن و از اتاق اومدم بیرون کسی تو هال نبود پس همه رفته بودن خونه ع

من از اولم می دونستم این عروسی ... حوصله به طرف خونه عمو رفتم دیگه شور و هیجان قبل رو نداشتم  بی

 ..بهم خوش نمی گذره 

کنارم وایساد و با حرص .. خونه عمو شدم مهمونا همه اومده بودن از دور دیدم که مهري به طرفم اومد وارد

 :گفت 

 تی عروسی پسر عموته باید آخر از همه بیاي؟؟معلوم هست کجاي تو ؟؟ ناسالم  -

 :حوصله گفتم  بی
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 اگه ناراحتی برم؟؟  -

 :متعجب با صداي آرومی گفت  مهري

 چیزي شده آیما؟؟  -

 !زدم یعنی اینقدر قیافم داغون بود که همه می فهمیدن یه چیزیم شده؟؟ پوزخندي

 ..نه مهري فقط یه کم خسته ام که اونم خستگی راهه  -

فکر کنم از خوشحالی چشمام ستاره بارون شد خیلی وقت بود .. خورد به یاشار که کنار آتا وایساده بود  چشمم

نه من آیما قبل بودم نه اون یاشار سابق ماشاهللا .. ندیده بودمش االن که دیدمش نمی دونست باید چیکار کنم

 ..واسه خودش مردي شده بود 

 :زد به بازوم مشکوك گفت  مهري

 بخند ژکوند داري کی رو دید می زنی؟؟؟با ل  -

 

 

 

 :رو جمع کردم گفتم لبخندم

 ..هیبق شیپ میبر ایب ستین يزیچ  -

 :زدم گفتم يرفتم طرفش لبخند سادمیوا دمیرو گرفتم و دنبال خودم کشوندمش کنار عمه که رس دستش

 سالم عمه جون  -

 :بغلم کرد گفت یکه تازه متوجه ما شد با خوشحال مهیفهم عمه

 !!گرفت  یسراغت رو م اشاریچقدر  یدون یتو ؟؟ م يمعلوم هست کجا ؟؟یجان خوب مایسالم آ  -

  دمیچشمتون روشن عمه جــــون پسرتون اومده من تازه شن  -

 :گفت دیخند عمه

 .. میآره ما خودمونم خبر نداشت  -

 .دهیبعد از چند سال پسر شو د هیعیخوشحاله خوب طب یلیبود عمه خ معلوم

 ...وسط  میبر ایب يشنو یو گل م یگ یبا عمت گل م يسادیچرا وا  -

 ..جمع رقصنده ها نیبرد وسط ب دیدستم رو کش نیاشکی
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 ...هم دو تا دستمال داد دستم  يمهر

گرفته بودم  ادی یاز بچگ.. دنیشد تو فضا شروع کردم به رقص یرو هماهنگ کردم به آهنگ که پخش م خودم

وسط بودن همه  لیفام يتمام دخترا..  دمیرقص یدست و هماهنگ م کیالن همه برقصم و ا یترک يچه جور

 ..بودن و هماهمنگ با هم می رقصیدیم  دهیپوش یدست لباس ترک هی

رفت طرف  الدیگفت که م یدونم چ یداداش بزرگترش نم الدیرفت کنار گوش م يمهر قهیاز چند دق بعد

اومدن وسط  لمیفام يبعد از چند دقیقه پسرا...ودم ادامه دادم خ دنیاونا شدم به رقص الیخیب..پسراي فامیل 

آتا یاشار میالد مهران عمو ..  میدیرقص یم میهمه وسط بود گهیکم کم بزرگترا هم به جمعمون اضافه شدن د..

 ..شوهر عمه هام و بقیه دو تا دایی بزرگ داخل حیاط تشکیل داده بودیم و میرقصیدیم

من خسته شده بودم حوصله هم نداشتم از جمع رقصنده ها  یول دنیرقص یاشتن متازه گرم شده بودن د همه

 ...کردم ینگاه م هیو به رقص بق سادمیکنار وا رونیاومدم ب

 ؟؟!باعث شده دختر دایی من فقط نظاره گره یچ  -

همون  یلکرده بود و رییتغ یلیبودمش خ دهیوقت بود که ند یلیبود خ سادهیکه کنارن وا اشاریطرف  برگشتم

رو به طرف باال  اهشیس يزد موها یرنگش از خوشحالی برق م يقهوها يچند سال قبل بود چشما اشاری

 یسبزه در کل چهره جذاب یبهشون زده بود که باعث شده اون باال وایسه پوست یشونه کرده بود معلوم نبود چ

 ..شدم  رهیبهش خ يادیکش اومد فکر کنم ز شتریلباش ب... داشت

 ... نییلبام رو جمع کردم با خجالت سرم رو انداختم پا يرو لبخندم

 :با صداي بلند خندید بریده بریده گفت یاشار

 ؟؟ينبود یتو که خجالت مایآ  - اشاری

 ریآدم گوشه گ هیبه  طونیآدم شر و ش هیاطرافش باعث شده بودن از  يآدما.. کرده بود رییتغ مایآ یآره ول قبال

 :گرفته گفتم ياومد رو لبم با صدا یخلبخند تل.. بشه  لیتبد

 .. ریبخ دنیرس  -

رو از من  يبرخورد نجوریمی دونستم ا.. کنه  یدونستم لبخند رو لباش محو شده و با شک داره نگام م یم

انتظار نداره حق بهش می دادم من آیما قبل نبودم بعد از رفتن یاشار تغییر کرده بودم چون دیگه یاشاري نبود 

کرد منو تغییر بده به حالت قبل بر  شآتا خیلی تال.. شه تو گوشم بخونه به حرف مردم توجه نکن که که همی

 ..گردونه ولی نتونست 
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 :زمزمه وار گفت یاشار

 آیما ؟؟  -

یاشار با تعجب بهم نگاه کرد با همون .. بغض و چشماي لبریز از اشک سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم  با

 :بغض گفتم 

 ...شار خیلی چیزا تغییر کرده خیـــــلی چیزا یا  -

اي اشک از چشمام پایین ریخت دیگه اونجا واینستادم از کنار یاشار رد شدم و با سرعت رفتم داخل خونه  قطره

... 

 .. شدت ریختن اشکام بیشتر شده بود ..تخت مهري نشستم  روي

کجا ..جور مردم با تحقیر ترحم نگام می کردن  کجا بودي روزاي که وقتی پام رو تو تهران گذاشتم چه یاشار

بودي موقعی که واسه استخدام رفتم مدیر باشگاه همچین بهم نگاه کرد که از اومدنم پشیمون شدم ولی به 

دیگه عادت کردم تو .. کجا بودي مامانم به خاطر من دو بار سکته کرد.. خاطر آتا به در خواستم موافقت کردن

عادت .. عادت کردم به تحقیر و توهین شنیدن ..عادت کردم فقط شنونده باشم ..ازم جمع سرم رو پایین بند

زهر خنده اي کردم یاشار کجا بودي به دختري که لقب زیباي خفته داده بودي .. کردم بهم بگن دختر زشت 

اده حق نداشت بگه زشت االن به خاطر زشت بودنش ازش سو استف ماآره کسی به آی..لقب دختر زشت دادن 

 ..می کنن فقط به خاطر تحریک کردن کسی که دوستش دارن 

کجا بودي ببینی .. کجا بودي که ببینی آیمات عاشق شد .. بلند گیرم تو صداي بلند ساز و دهل گم شد  صداي

 ..عشقش چه جور واسه رسیدن به عشق خودش من رو بازیچه دست خودش قرار داد

.. رو تخت نشست با انگشت شستش اشکاي روي صورتم رو تمیز کرد  اتاق باز شد یاشار اومد داخل کنارم در

 :چشماش غم داشت با صداي گرفته گفت .ازپشت پرده اشک خیره به چشماش نگاه کردم 

 چی باعث شده آیماي من اینجور زجه بزنه؟؟  -

زیر گوشم گفت دستش و کشید به سرم زمزمه وار .. سرم رو به سینش فشردم گریه کردم.. اشکام ریخت دوباره

: 

 نمی خواي به یاشارت بگی چی شده ؟؟.. گریه نکن  -
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یاشار کنارم .. یاشارم دیگه چیزي نگفت هر دومون سکوت کرده بودم .. نگفتم فقط هق هق می کردم  هیچی

بود دیگه نمی خواستم به چیزي فکر کنم دلم می خواست االن که یاشار کنارمه بشم مثل قبل باشم ولی با یه 

 !!تغییرات کم

 :اتاق باز شد آتا اومد داخل با یه لبخند تلخ بهمون نگاه کرد گفت  در

 ..شما ها اینجاین ؟؟ بیاین می خوایم بریم خونه عروس  -

 :سرش رو تکون داد گفت  اشاری

 .. میای یباشه تو برو ما االن م  -

 :زد به بازوم گفت اشارمی.. رونیاز اتاق رفت ب آتا

 ...میمون یجا م هیو گرنه از بق میکن که بر زیورتت رو تمبلند شو برو ص  -

 سادمیوا نهیتخت افتاده بود رو برداشتم جلو آ يکه رو يمهر شیآرا فیاز سر جام بلند شدم ک یحرف بدونه

 :زد و گفت يلبخند..کرد  ینگام م رهیکه داشت خ اشاریبرگشتم طرف .. کردم  دیرو تجد شمیدوباره آر

 ..شه نگات کرد  یمآهــــا حاال   -

 .. نییزدم و سرم رو انداختم پا یخجول لبخند

 :گفت دیخند اشاری

 !ازم  یکش یخجالت م ينه از االن دار يکرد یم هیزار زار گر ینه تا االن داشت  -

 :گفت یآروم يطرفم کنار گوشم با صدا اومد

 ..گم  یکس نم چیمن به ه یول ایدار يریخود درگ مایآ  -

پسر هر چقدر که پشتمه اونقدرم منو  نیا.. نگاه کردم شیخال يبا حرص با جا رونیو از اتاق رفت ب دیبلند خند و

 ..ده یحرص م

 :تند تند گفت سادیبا دوو اومد طرف کنارم وا يمهر رونیاتاق اومدم ب از

 ..رن و خودش رفت تو اتاقش یکه همه داره م اطیبدو برو تو ح ينجایتو ا مایآ  -

بودن که برن خونه عروس رفتم کنار عمه  سادهیهمه وا.. اطیرفتم تو ح میبا هم بر ادیب يکه مهرنموندم  منتظر

 ... سادمیوا) دختر عمه( نیاشکیو 

 زنه ؟؟ یم بتیغ هویدختر تو چرا   - عمه

 :زدم گفتم يلبخند
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 !!!دمشیپس عمه فرزانه کجاست؟؟ من ند یراست.. اطراف بودم نیعمه جان من هم  -

 ...خاله ما نیشه ا یجا بند م هیاطرافه مگه  نیهم  - نیاشکی

 : دمیپرس لیم یب

 د؟؟یدیما رو ند يمهمونا نیا  -

 :صورتش تو هم جمع شد و گفت نیاشکی

سراغت رو می گرفت ازم منم که نمی دونستم کجا رفتی گفتم  بایز نیا يایکه تو ب نیچرا اتفاقا قبل از ا  -

 ..داداشت  شیده رفت پو افا سیدنم کجایی اونم با ف ینم

 :تو هم برد گفت  اخماش

 افتاده ایـــــــــــش لیدختره از دماغ ف ؟؟يدوسته تو دار نیا مایآخه آ  -

گه اگه دوست تو  ینم نیاشکیبعد  ستیدوست من ن نیبگم ا.. بگم  يزیتونستم چ ینم یگرفته بود ول خندم

 ..کنه یم کاریچ نجایا ستین

 .. میکه همه رفتن فقط خودمون موند میبر ایول کن ب دوست منو نیا نیاشکی  -

 :بلند گفت يتازه متوجه دور اطرافش شد با صدا نیاشکی

 .. میخاك عالم همه رفتن فقط خودمون موند يوا  -

 ... دیمنو گرفت و دنبال خودش کش دست

 ..از همه به خونه عروس رسیدیم  آخر

 ..تم خودم رو انداختم تو بغلش عمه فرزانه رو دیدم سریع به طرفش رف باالخره

 سالم عمه فرزانه جون خوبی ؟؟  -

 :فرزانه منو به خودش فشرد گفت  عمو

 سالم دختره بی معرفت خوبم االن باید بیاي حال عمت رو بپرسی؟؟  -

 :جدا شدم خندیدم و گفتم  ازش

ون کرد االنم دیدمتون عمه جون خودتون یه جا بند نمی شید همش در حال رفت و آمدیت نمی شه پیدات  -

 ..گفتم بیام پیشتون تا دوباره غیبتون نزده

 :جون زد به بازوم گفت  عمه

 ..کافیه دختر اینقدر زبون نریز خودت رو تبرعه کردي دیگه   -
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 :گفتم  خندیدم

 خوب حاال بگذریم عمه جون بچه ها کجان ندیدمشون خوبن ؟؟  -

 :سرش رو تکون داد گفت  عمه

 ین اطرافن دارن بازي می کننآره خوبن هم  -

 ...فرزانه بچه اخر خانواده پدریم بود واسه همین بچه ي هم سن ما نداشت دختر بزرگ اش ده سالش بود  عمه

 .. یبابا مردیم از خستگ گهید میبر ایبدوو ب! ؟ ينجایدختر تو ا  - آتا

 ..ادیبا ما متو برو بعد  گهید میزن یحرف م می؟؟ دار يدار مایآ کاریآتا چ  - يمهر

 :کالفه گفت  آتا

 ..مهمون داره  دینیب یمگه نم ادی یبا شما م ویچ یچ  -

 :داد و گفت نیبه دماغش چ نیاشکی

 .. مایفکر کنم اون کنار شماها راحتر باشه تا آ  -

 :از سر جام بلند شدم و گفتم.. آورد یبه زبون م دیرس یبه ذهنش م یدختره هر چ نیگرفته بود ا خندم

 ..مردم بخوان بخوابن  دیخونه هاتون شا دیمن برم شماها هم بر گهیوب دخ  -

 ..گهید میر یباشه بابا تو برو ما هم م  - يمهر

 :به عروس گفتم  رو

 .. دیفردا صبح زود بلند ش دیبخواب دیبر نایا يپا دینیعروس خانوم شما هم نش  -

 :ت که تو دستش بود رو به طرفم پرت کرد گف یلیپوست آج نایم

 ..رفتنــــــــا  نایآتا ا گهیحرف نزن برو د نقدریا  -

 ..رو آب بخندن  دنیخند یبچه ها هم داشتن هر هر بهم م دمیگفتم به طرف در دو يوا

 :نفس زنون با آتا هم قدم شدم گفتم نفس

 .. امیمنم ب يپسر چرا منتظر نموند  -

 :شونه هاشو باال انداخت و گفت  آتا

 .. یبمون شتریب يابخو دیگفتم شا  -

 .. میش داریصبح زود ب دینه بابا خودمم خسته بودم فردا هم با  -

 :نگام رو ازشون گرفتم به آتا نگاه کردم گفتم .. کردن یجلوتر از ما حرکت م بایو ز ثاقیم اریوان
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 ؟؟ يکار کرد یآتا چ  -

 با تعجب برگشت طرفم گفت ؟؟ آتا

 کار کردم؟؟ یچ ویچ -

 !!!ما  دنیال پرساز سو نمیا پوف

 گم دیگه؟؟ یاسب رو م دیخر  -

کردن  ینفر رو بهم معرف هیبودن صحبت کردن  یاونم با چند نفر که تو عروس یگ یآها اسب رو م  - آتا

 ..گه یم یچ نمیبب میکن یباهاش صحبت م میر یداره فردا صبح م یخوب ياسبا

 آهـــــا خوبه  -

 .. یم چاي می خوردیم هال دور هم جمع شده بودیم داشت داخل

 ..آتا من تا حاال اینجور عروسی نرفته بودم خیلی خوش گذشت   - وانیار

 ..داداش این که چیزي نبود که فردا عروسیه بیشتر خوش می گذره  - آتا

 :خندید گفت  وانیار

 ؟راست می گی از اومدنم اصال پشیمون نیستم اگه بعد از عروسی بازم مراسم دارید من بمونم؟  -

 :با شیطنت گفت  آتا

 ..مهمون دو روزش خوبه داداش خیالت راحت بعد از عروسی مراسم نداریم   - آتا

 :خندید و گفت  وانیار

 ..خوب پس با خیال راحت می رم  -

رفت به سمت میثاق که داشت خیره زیبا رو نگاه می کرد زیبا هم سرش رو بلند کرد لبخندي بهش زد و  نگام

 .. داخت پاییندوباره سرش رو ان

راه گلوم رو گرفت چرا من هیچ وقت نگاه هاي میثاق رو به زیبا متوجه نمی شدم ؟؟ هر کس جاي میثاق  بغض

بود چهره زیباي زیبا رو به من ترجیه می داد ولی میثاق براي رسیدن به زیبا منو بازیچه دستش قرار داد حق 

کارش بگذرم من دیگه آیما قبل نیستم  ننمی تونم از ایحاال هر چقدرم عاشقش باشم ولی .. این کا رو نداشت 

دیگه بی تفاوتی ضعیف بودن کافیه من می خوام بشم همون .. که بی تفاوت از کنار کاراي دیگران بگذرم 

 ...من تالفیه همه این کارا رو سرشون در میارم.. آیماي که چند سال قبل بودم

 ..ی بهتون میادآیما خانوم لباسی که پوشیدید خیل  - وانیار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٨٣ 

دیگه نمی .. فکر خیال بیرون اومدم و به وانیار نگاه کردم مثل همیشه با یه لبخند داشت بهم نگاه می کرد  از

 .. خواستم مثل قبل از خجالت سرم رو بندازم پایین و جوابش رو بدم 

 :ملیحی زدم گفتم  لبخند

 ...نظر لطفتونه آقا وانیار   -

 :شد و با بهت بهم نگاه کرد ولی فوري به خودش اومد گفت رو لباي وانیار خشک لبخند

 ایشاهللا بعد از عروسی واسه عسل کالس می زارید دیگه؟؟  -

مگه قرار نبود تا سه ماه دیگه من به کسی آموزش ندم؟؟ برگشتم به آتا .. لبخند روي لباي من خشک شد اینبار

 .. ن یعنی به من چهنگاه کردم که بدون توجه به من داشت چایشو می خورد ای

 :حرص گفتم  با

  قرا بود من واسه سه ماه آموزش ندم مگه آتا بهتون نگفته ؟؟  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :گیج گفت  وانیار

 !!نه ما اصال اینجور برنامه اي نداشتیم  -

 

 :کردم، از دست این آتا همیشه یه جا کارش می لنگه گفتم  پوفی

 ..خب من االن دارم بهتون می گم دیگه   -

ولی آیما خانوم چند جلسه دیگه نمونده تا دوره عسل تموم بشه بهتر نیست این چند جلسه دیگه هم   - وانیار

 بیاید ؟؟

خواستم بعد  یمن م یول... رفتم خونه یم یبعد از عروس دیکنم با یعسل تموم م يخواستم دوره کالسا یم اگه

 ...کم خوش بگذرونم هیبمونم  یعروس

 ..تو دلم  دمیخط و نشون کش یما دو تا؟؟ واسش حساب میش یدلم گفتم تنها مخشم به آتا نگاه کردم تو  با

 ..کرد یبهم نگاه م دهیترس افهیبا ق آتا

 کنه من کالسا رو کنسل کنم  يتونه کار یچون نم دیبه داداشتون نگاه نکن نجوریا  - اریوان
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 ..رف نزدهح اریبه آتا رفتم چرا زودتر بهم نگفته بود که با وان یعصب يغره  چشم

 :دو تا دستش رو باال آورد گفت  آتا

 .. یفکر کردم خودت بهش گفت رمیتقص یمن ب  -

 :واسه جمع کردن موضوع به آرومی گفتم  میخواستم بحث کن ینم اریوان جلو

 !!!نگفتم که  يزیمنم چ  -

 نگات هزارتا حرف داخلشه یول ینگفت يزیچ  -

 ..دیبلند خند يبا صدا اریوان

 ..رفتم خونه یم یبعد از عروس دیکرد با شیشد کار ینم گهیاز سر جام بلند شدم د کردم یپوف

 با هم راحت شدن ؟؟ يزود نیبه ا یعنی.. شدم  ثاقیو م بایز بتیمتوجه غ تازه

خواست بلند  یآتا م.. در خونه بلند شد  يصدا.. خواستم بهشون فکر کنم ینم گهیسرم رو تکون دادم د عیسر

 :شه که گفتم 

 ..رم یخواد خودم م ینم  -

 ...عمو اومده بودن پشت در  ينبود پس حتما بچه ها اطیدر ح چون

 :با تعجب گفتم...بود نگاه کردم سادهیکه پشت در وا اشاریرو باز کردم با تعجب به  در

 ؟؟؟یکن یم کاریچ نجایتو ا  -

 :زد شونه هاشو رو باال انداخت گفت يخندیل اشاری

 ..رفته بود اومدم سري بزنم  حوصله ام سر یچیه  -

 :گفتم  ينسبتا بلند يصدا با

 موقع شب ؟؟ نیا  -

 :آتا داخل خونه اومد گفت  يصدا

 مگه ؟؟ هیک مایآ  -

  اشارهی  -

 ..و در رو روهم انداختم تا صدامون داخل نره  رونیب رفتم

 :نگاه کردم گفتم  اشاریبه  یشاک

 ..خب کارت رو بگو   -
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 :گفت  واریداده بود به د هیتک الیخیب نجوریهم اشاری

 ..گفتم دیگه   -

 :کرد به رو به رو گفت  اشاره

 دیتو جمعتون کفتر عاشقم که دار  -

صورتم از ناراحتی جمع شد ..دادم  صیرو تشخ بایو ز ثاقیچهره م اطیروشن ح یکیرو به رو نگاه کردم تو تار به

 ؟؟یمگه قرار نبود بهش فکر نکن مایآباشم ؟؟ به خودم تشر زدم  بایز يجا دیچرا من نبا

 خونه ما ؟؟ میبر  - یاشار

 :بلند گفتم  يزده با صدا بهت

 ؟؟ یچـــــــ  -

 :گوشاش رو گرفت گفت  اشاری

 .. نییپا اریصدات رو ب  -

 !کرد انقدر هام صدام بلند نبود یداشت اغراق م گهید

 :گفت  رونیاومد ب آتا

 چه خبرتونه شما دو تا ؟؟  -

 !!خونه ما  میبر ایفقط به این خواهر گرامیت گفتم ب ستین يزیچ  - اشاری

 ..خب برو باهاش   - آتا

 :گرد شده بهش نگاه کردم گفتم  يچشما با

 بعد من برم خونه عمه ؟؟ میما خودمون مهمون دار ستایحالتون خوب ن  -

 :سرش رو تکون داد و دستم رو گرفت گفت  اشاری

 ..میبر ایآره ب  -

 ..دنبال خودش برد دیکش منو

 :با حرص گفتم  رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 بهش بگو يزیچ هی؟؟آتا تو  ونهید امیکجا ب  -

 :گفت  یالیخیبا ب آتا

 ..گم برو یمن که م  -
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 :طرف در خونه رفتم گفتم  به

 ..شما دو تا دیونه شدید این وقت شب بی خوابی به سرتون زده دارید چرت و پرت می گید   -

 :از اینکه برم داخل خونه وایسادم و براق شدم طرف یاشار و ادامه دادم  قبل

 !مگه تو امروز نرسیدي ؟؟ مگه نباید االن از خستگی بهوش شده باشی؟  -

 ..منتظر نموندم و رفتم داخل این یاشارم دو هوا شده بود زده بود به سرش  دیگه

 ..داخل اتاق در رو هم محکم به هم زدم  رفتم

 :به در اتاق زد و بدم صداي یاشار بلند شد  ییک

 ..آیما بیا بریم دیگه اینقدر خودت رو لوس نکن می خوام به اندازه این چند سال دوري باهات حرف بزنم  -

که اندازه خرس پیري سن داره هنوز فکرش !! عصبانیت خودم رو پرت کردم رو تخت این پسر حالیش نبود با

 !!دوره بچگیش مونده بود 

 :با صداي آروم و خر کنی گفت  یاشار

 بیا دیگه   -

 :داد گفتم  با

 ..برو با خواهرت حرف بزن بابا یاشار حرف در میارن واسمون برو خونتون دیگه   -

 :محکم زد به در گفت  یاشار

 ..نه که االن حرف نمی زنن دربارمون  -

 ..صداي نیومد فکر کنم رفته بود  دیگه

یم کردم باید چه جور باید قانعش کنم که دیگه نه اون بچس نه من البته با این رفتارش رو داخل بالشت قا سرم

از یه بچه هم بچه تر بود خرس گنده اومده دنبالم می گه بیا بریم خونمون نمی گه داداشم می بینتش می زنه 

دیگه به  کردییمش مدو دستی منو تقد اشاربا صداي بلند زدم زیر خنده آتا با دیدن ی.. آشو الشش می کنه 

 ..اخمام رفت تو هم آتا با دیدن بعضیا بلد بود اخم کنه .. کتک کاري نمی رسید

 

 

تخت بلند شدم  ياز رو..انداختم ساعت هفت بود  لمیبه ساعت موبا ینگاه.. شدم  داریاز خواب ب یحال یب با

رفتم تو .. انداختم رو سرم هم  یشال دمیپوش يبا شلوار کیتون هیبسته  مهین يرفتم طرف کمد با چشما
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 ومدی یداخل آشپز خونه م ازبچه ها  يصدا رونیتو راهرو دست و صورتم رو شستم اومدم ب یبهداشت سیسرو

 ...رو به رو بشم و روزم رو خراب کنم ثاقیو م بایدوست نداشتم با ز رونیسرو صدا از خونه اومدم ب یب

 

رفت داخل  یکه داشت م دمیرو د اشاریاز دور ..م اونجا بود طرف خونه عمو رفتم تا آماده بشم چون لباس به

 :که بشنوه گفتم  ينسبتا بلند يخونه با صدا

 

 سایوا اشاری  -

 

 .. کرد رفت داخل خونه شتریسرعتش رو ب دیبرگشت طرفم تا منو د اشاری

 

 شتریسرعتم رو ب. ..کرد  یقهر م يموند فور یپسرم عادت قبلنش رو ترك نکرده بود مثل بچه ها م نیا پوف

 ...کردم و دنبالش رفتم داخل 

 

انداختم و آروم سالم  نییسرم رو پا..خوردن  یداخل هال دور سفره نشسته بودن و داشتن صبحونه م همه

 :گفت  يهمه جوابم رو دادن عمو با خوشرو... کردم

 

 ..سفره صبحونه بخور  يپا نیجان عمو بش مایآ  -

 

 :لب گفتم  ریز

 

 چشم   -

 

 ..نشستم سنایو  اشاری نیب يبود فور یخال يجا اشاریشانس من کنار  زا

 

 خونه ما؟؟ يومدین شبیچرا د  -  سنای
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 :و گفتم  میبرد طرف دهنش از دستش قاپ یکه لقمه آماده داشت م سنایطرف  برگشتم

 

  میمهمون داشت يدیمگه ند  -

 

 :گرفت گفت واسه خودش  گهید يبهم رفت دوباره لقمه  يچشم غره ا سنای

 

 .. يخونه که سه تا پسر هستن تنها بزار هیدختر رو تو  هیشه  ینم هیحرف نمیآها ا  -

 

 :به پشتش گفتم  زدم

 

 ..خوب بود دیفهم یرو م زایچ نیات هم ا دهیداداش فرنگ د نیفهم ،اگه ا زیآدم چ نیآفر  -

 

عمو  يبا صدا..ه به خودم اومدم دنبالش رفتم کردم ک یداشتم به رفتنش نگاه م... از کنارم بلند شد رفت  اشاری

  سادمیتو جام وا

 

 !!!ينخورد يزیتو که چ يریعمو کجا م مایآ  -  عمو

 

 :زدم گفتم  يطرفش لبخند برگشتم

 

 ..گردم عمو  یاالن بر م  -

 

 :رفت صداش زدم  یخونه م یداشت به طرف در خروج اشاری.. رونیبا دو رفتم ب و

 

 اشـــــاری  -

 

رفت  یداشت م اشاری رونیکردم از خونه اومدم ب شتریسرعتم رو ب رونیبدون توجه بهم از خونه رفت ب اشاری

 ..طرف خونشون 
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 :با حرص گفتم  سادمیدر خونشون رو باز کنه جلوش وا نکهیاز ا قبل

 

 ؟؟يد یزنم جواب نم یصدات م یمعلوم هست تو چته ؟؟ چرا هر چ  -

 

 :تو چشمام گفت شد رهیسرش رو بلند کرد خ اشلری

 

اومدم دنبالت تا کنار هم  میبا تموم خستگ شبید یدون یخونمون ؟؟م يومدیاومدم دنبالت باهام ن شبیچرا د  -

 ... يکرد کاریتو چ یول میحرف بزن مینیتا صبح بش مایمثل قد میباش

 

 جان مایسالم آ  -

 

  مونیخانوم همسا میطرف مر میبرگشت

 

 پسرم ریبخ دنیان رسج اشاریسالم   -خانوم  میمر

 

 :زد و گفت  يمادرانه ا يخانوم بهم نگاه کرد لبخند میمر

 

 چشمت روشن دخترم نامزدت برگشته   -

 

 :کرد گفت  يخجالت خنده ا يخانوم گذاشت پا میمر نییحرص سرم انداختم پا با

 

 مادر من برم خداحافظ دیخوشبخت بش... شاایا  -

 

 ..لب جوابش رو دادم  ریز

 

 :در خونه رو باز کرد و رفت داخل دنبالش رفتم داخل خونه با حرص گفتم  اشاری
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 ..ادشونهی گرانید یرفته ول ادتی زی؟؟ اگه تو همه چ اشاریآقا  يدید  -

 

 :و گفت  سادیبا خشم برگشت طرفم رو به روم وا اشاری

 

 کنن  یها بازم تکرارش م یدونم چرا بعض یاتفاقات مال قبلنه من نم نیا  -

 

 یچه قبال بهت م یبفهم نویا دیکنن تو با یباور م ننیب یرو م یمردم عقلشون تو چشمشونه هر چ اشاری  -

با من  نقدریها ا بهیغر يجلو اشاریگم  یبا من خوش و بش نکن دوباره هم بهت م گرانید يجلو نقدریگفتم ا

 ..هستخودمون  نهیب يزیکنه چ یاونا باشه باور م يجا یبرخورد نکن هر ک یمیصم

 

 :رو کج کردم با عجز گفتم  سرم

 

 باشه؟؟  -

 

 :بهم انداخت گفت  ینگاه مین اشاری

 

 !!!حق با اونا باشه  دمیشا.. خواد فکر کنن یدلشون م یبگو اونا هر چ  -

 

 :گفتم  غیبا ج دمیکوب نیدستام رو مشت کردم محکم پام رو به زم... و رفت به طرف خونه  دیبلند خند يصدا با

 

  ياریحرص منو در ب يسره زبون نفهم فقط بلدپ  -

 

 :تو هوا تکون داد و گفت یدست اشاری

 

 .. ــــایزن یهم حرص نخور جوش م نقدریا ییبرو دختر دا  -
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در رو  رونیرفتم از خونه اومدم ب اطیو به طرف در ح دمیرو پاشنه پا چرخ... داخل خونه و در رو هم بست رفت

 ..کردم یحرص داشتم رو در بدبخت خال یم بستم هر چکه داشت یهم با تمام قدرت

 

 کردن یداشتن سفره رو جمع م سنایو  يخونه عمو شدم مهر وارد

 

 زنه؟ یم بتیدفعه غ هیتو چرا  ییمعلوم هست کجا  - يمهر

 

 دنیدوباره بهم رس يافسانه ا ي؟؟ دو قلو ها اشاریرفت دنبال  يدیمگه ند  -  سنای

 

 :گفت  یبا مسخرگ يمهر

 

 

 اومده  گشیقل د مایبــــــــــــله اصال حواسم نبود آ  -

 

 :حرص گفتم  با

 

 خوام برم آماده بشم یم یمنو کجا گذاشت يلباسا نیبگو ا يمهر دیخودتون رو مسخره کن دیبر  -

 

 امیرو بذارم م نایتخته برو آماده شو منم ا ریتو اتاقم ز  - يمهر

 

رو باز کردم دو تا  پشیز رونیب ذمیتخت چمدون لباسا رو کش ریاز ز يررو تکون دادم و رفتم تو اتاق مه سرم

کم از من  هی يدست لباس مثل هم و هم رنگ هم داخلش بود حاال من کجا بفهمم کدوم ماله منه؟؟ فقط مهر

 :گفت  داخلاومد  يدر اتاق باز شد مهر...  میمثل هم بود کالیه یکوتاه تر بود ول

 

 ؟؟؟يده نشدتو هنوز آما مایا آ  -

 

 :لباسا اشاره کردم گفتم  به
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 شم یکدومش مال منه حتما آماده م دیاگه شما به بگ  -

 

 :منو کنارم گذاشت بهم نگاه کرد و گفت  ياومد کنارم نشست لباسا يمهر

 

 ؟؟ يبحث کرد اشاریباز با   -

 

 :تعجب گفتم با

 

 نه چطور ؟؟  -

 

 !يکالفه ا ادیآخه به نظر م  - يمهر

 

 :رو ازش گرفتم و گفتم  نگام

 

  ستمینه کالفه ن  -

 

  دیبحث کرد اشاریکه بازم با  دمیشن نجوریمن ا یول  - يمهر

 

 ..دهن لق  سنایدلم گفتم  تو

 

 يدیباعث شده از حصار که دور خودت کش اشاریفکر کنم حضور  يکرد رییتغ یلیتا حاال خ شبیاز د  - يمهر

 ... رونیب يایب

 

! هست يزیچ هی دهیفهم يکم خوشوبش کردن با چند نفر مهر هیبودم که االن با  ریوشه گقبال گ نقدریا یعنی

 ... اشارهیشد گفت به خاطر حضور  یم يالبته تا حدود
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 :اومد داخل گفت  سنای.. کرد شیکنم خودش صورتم رو آرا شینذاشت خودم آر يمهر.. میدیرو پوش لباسامون

 

 ..میبر میخوا یم گهید دیاشب عیسر د؟؟یستیشما هنوز آماده ن  -

 

 :رفتم طرفش گفتم ..  ومدی یبهش م یلیبود خ دهیپوش رهیخودش لباس بنفش ت سنای

 

 ... میبر میما آماده ا  -

 

 ...رونیب میباهم رفت يتا سه

 

 :بود رفتم طرفش گفتم  اطیتو ح اشاری

 

 آتا کجاست ؟؟ یدون ینم  -

 

 :باز شد گفت  ششیانداخت کم کم ن به سر تام پام ینگاه هیبرگشت طرفم  اشاری

 

 يدختر چه خوشگل شد يوا  -

 

 :بهش رفتم زدم تو سرش گفتم  ي؟؟ چشم غره ا یو خوشگل مایآ

 

 چرت و پرت گفتن جواب سوال منو بده يبه جا  -

 

 :و گفت  دیبه سرش کش یدست اشاری

 

 سادهیه همراشون بود اونجا واک یاسب فقط اون خانوم دی؟؟ آتا با دوستاش رفت واسه خر یزن یچرا م  -

 ..منتظره تو اه 
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 ..دستشو واسم تکون  دیبود تا منو د سادهیوا وارید هیتو سا بایاشاره کرد نگاه کردم ز اشاریکه  يبه جا برگشتم

 

 :جفت شدم گفتم  يدندون ها نیزدم از ب يمسخره ا لبخنده

 

 بردن  یهم م نویخوب ا  -

 

 :گفت  چیگ اشاری

 

 ؟؟  یچ  -

 

 :کردم گفتم  یمصنوع خنده

 

 ... تا تنها نباشه  بایز شیمن برم پ یچیه  -

 :خشک گفتم  یلیخ سادمیوا بایز کنار

 

  میبهتره بر  -

 

اونا اومدن طرفم با هم ، هم قدم .. میکه بر سنایو  ياشاره کردم به مهر.. وا رفته دنبالم راه افتاد  افهیبا ق بایز

 .. میریرو بگ یرار بود داخلش مراسم عروسکه ق یبه طرف دشت میرفت میشد

 

 :خودش رو بهمون رسوند گفت  اشاری

 

 ام؟؟یمنم ب دیچرا صبر نکرد  -

 

 یبود آدم با دوماد اشتباه م دهیپوش کیش یزده بود کت شلوار اندام یپیکردم پسره پررو چه ت اشاریبه  ینگاه

 !!گرفتش
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  يایب نایبا بابا ا يبخوا دیشا میگفت  - يمهر

 

 :سرش رو آورد کنار گوشم گفت  بایز

 

 ؟؟ هیپسره ک نیا  -

 

قفل  يدندون ها نیدستام رو مشت کردم از ب..زد  یم دیرو د اشاری یچشم ریبهش کردم داشت ز ینگاه مین

 :شدم گفتم 

 

 پسر عممه   -

 

 :بود گفت  اشاریکه نگاش به  نجوریهم بایز

 

 آهــــــــــان  -

 

از شوهر  شیتنوع طلب نیتونست بگذره به خاطر هم ینم يپسر چیاز ه بایز رونیرو با حرص دادم ب نفسم

 ..سابقش جدا شده بود

 

 :گوشم گفت  ریآروم ز بایز

 

 !!! دیبا هم جور یلیرسه خ یکه به نظر م نجوریا  -

 

 :گفتم  يکردم بهش نگاه کردم به تند زیرو ر چشمام

 

 منظور؟؟؟  -

 

 :داخت باال گفت ازم گرفت شونه هاش رو ان نگاهشو
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  نیبه اسم هم دمیشن  -

 

 :گفت  يطرفم و کنجکاو برگشت

 

 !؟يشد ثاقیچرا عاشق م یتو که خودت نامزد داشت  -

 

تونستم انکار کنم که  ینم یول ارنیدوست نداشتم حماقتم رو به روم ب ثاق،یبهش نگاه کردم بازم م تیعصبان با

 يزد نه ندار ادیعقلم با تمام وجودش فر ،يهنوزم دوستش دارآروم گفت  یلیرو دوست نداشتم، دلم خ ثاقیم

 ...يدوسش ندار گهید

 

لحظه هم  هیمثل خودش بذار واسه  میکیبهش جواب بدم به راهم ادامه دادم بذار فکر کنه منم  نکهیا بدون

 ..شده من آدم بده داستان بشم 

 

ساز و  يصدا... میبود دهیکه رس مینفرات بود نیفکر کنم ما آخر...  میدیکه که چادر زده بودن رس یمحل به

نوع رقص و  کی( کردن  یم يوسط داشتن چوب باز لیفام يدو نفر از مردا دیچیپ یدهل تو منطقه دشت م

 ..بودن  یهم تماشاچ هیو بق) دو نفره  نیمبارزه ب

 

 میبعد از ن... داشت  جانیه یلیخ میمردا نگاه کرد نیب يو به چوب باز مینشست لیفام يزن ها هیکنار بق میرفت

 ...دستماالشون رو برداشتن رفتن وسط لیفام يساز و دهل عوض شد زن ها يساعت مردا رفتن کنار نوا

 

 :دو تا دستمال انداخت تو بغلم گفت  يمهر

 

 ؟؟ یچرا نشست گهیبلند شو د  -

 

 ..منم رو درست کردمدا يها نیو چ نییرو برداشتم و از سر جام بلند شدم سرم رو انداختم پا دستمال
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 یدختره به ک نیدونم ا یمن نم نیچه خوشگله حاال دختر عموش رو بب نیرو بب يتو رو خدا نگاش کن مهر  -

 !!!شه نگاه کرد  یدختره نم نیبه ا یخوشگل بود ول یلیخ دمیداداششم د!! رفته

 

زدم شروع  يحرفاشون لبخند هیقحرفا ناراحت بشم بدون توجه به ب نیبا ا دینبا گهیرو بلند کردم من د سرم

 ... دنیکردم به رقص

 

اومدن  الدیدور آتا و م هیبعد از  دنیجا کرد و شروع کرد با ما هماهنگ رقص سنایمنو  نیاومد خودش رو ب اشاری

 رهیدا نیمگه تو ا دنیچرا جلو و پشت سر منو اشغال کردن واسه رقص نای،ا دنیمن و شروع کردن به رقص يجلو

 !شد؟ ینم دایپ گهیجا د یرگبز نیبه ا

 یرو لبش بود م حیلبخند مل هیکرد  یبود و به جمع رقصنده نگاه م سادهیوا يکه گوشه ا اریخورد به وان چشمم

 یبودن که داشتن کنار گوشه هم پچ پچ م سادهیهم کنار وا بایو ز ثاقیرو تو چشماش خوند م نیشد برق تحس

 ...وننمشیسرم رو برگردوندم تا نب يکردن فور

 دیخودش رو کش يکه فور ثاقیوسط م ارتشونیکه ب دیرو کش ثاقیو م اریدور رقص رفت دست وان هیبعد  آتا

با .. بود پشت آتا  سادهیجلو من وا.. آتا دو تا دستمال داد دستش .. ناز اومد وسط  یبعد از کل اریوان یکنار ول

 يباز عیضا ادیکردم که ز لیتبد حیلبم رو به لبخند ملبرد باال به زور خنده رو  یاز آتا دستماالش رو م دیتقل

 دیشد فهم یاز حرکت پاهاش راحت م یول نییپا اوردیبرد باال و م یوانیار مثل ربات داشت دستماال رو م.. نشه

آهنگ عوض شد  يهمون لحظه نوا دیرقص یهماهنگ شد و داشت با افتخار م هیدور با بق هیبعد از ..که رقاصه 

نگاه  هیو با بهت به بق سادیلحظه وا هی اریدادن وان رییطرز حرکت دادن دستمال شون رو تغ هنگآ ينوابا  هیو بق

جمع  نیاز ب ارم،ینتونستم طاقت ب گهید دنیبه خودش اومد و دوباره شروع کرد مثل ربات رقص يفور یکرد ول

و زدم  سادمیوا رونیبود ب دهها اوموقت بود از جمع رقصنده  یلیکه خ اشاریرفتم پشت  رونیرقصنده ها اومدم ب

 ...خنده  ریز

 

 :زد گفت  یکه خنده داخلش موج م يبا صدا اشاری
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 خندم؟ یکه من م يخند یم يزیبه همون چ يدار  -

 

و به جمع رقصنده ها نگاه  سادمیوا اشاریهنوز صورتم حالت خنده رو داشت کنار  یهام تموم شده بود ول خنده

 :کردم گفتم 

 

 ..آره  يخند یم اریبه وان ياراگه د  -

 

 بد جور خورد تو برجکش  یول  - اشاری

 

 :گفتم  دمیاومد جلو صورتم خند اریبهت زده وان افهیلحظه ق هی

 

 بـــــد جور   -

 

 :ابروهاش بود بهم زل زد گفت  نیاخم که ب هیبرگشت طرفم با  اشاری

 

 ؟؟ يفردا برگرد يخوا یم دمیشن  -

 

 :نگام رو ازش رو گرفتم گفتم .. نمیرو بب شیتونستم ناراحت ینم یکردم ول یناراحتش م شهیچه خودم هم اگر

 

 مجبورم برم  -

 

برد طرف مهمونا جلوش رو گرفتم  یرو م يچا ینیکه داشت س ياز کنارش رد شدم رفتم طرف مهر عیسر و

 :گفتم 

 

 ؟؟ میاریم یعروس رو ک  -

 

 :گفت  گهید یرو داد دست کس يچا ینیس يمهر
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تمومه  یعروس گهیباشه د نجایا یساعت دو ساعت هیبعدم  شیارمیم میر یساعت دو ساعت بعد از ناهار م هی  -

. 

 

 :گفت  یکردم که شاک ینگاش م داشتم

 

 م؟؟یتا آخر شب مراسم داشته باش ينکنه انتظار دار هیچ  -

 

 :بهت بهش نگاه کردم گفتم  با

 

 !! ایدار یقاط  -

 

 :آتا با تعجب گفت ..  سادمیکنار آتا وا... از کنارش رد شدم  و

 

 شده ؟؟ يزیچ  -

 

 :بغض گفتم  با

 

 خوام برگردم تهران  ینم  -

 

 :و گفت  دیبه موهاش کش یکالفه دست آتا

 

 ..بگم  اریرفت به وان ادمیمنه که  رهیهمش تقص  -

 

 :اومد کنارمون کنجکاو گفت  اریوان

 

 شده ؟؟ يزیچ  -
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 ..  سادمیوا اشاریکنم رفتم کنار  يا بهش توجه نکهیا بدون

 

 !! نیاون دوتا کفتر عاشق رو بب مایآ  - اشاری

 

بغض تو گلوم بزرگتر ..شدن  یدور م تیقدم زنون از جمع بایو ز ثاقینگاه کردم م کردیاشاره م اشاریکه  يجا به

بغض  نیم باشم تا بتونم الحظه تو حال خود هینشستم و سرم رو گذاشتم رو پاهام تا  تیجمع نیرفتم ب.. شد 

به من رو  دیبا هیبد شانس یخدا چرا هر چ دملعنت فرستا ،ییلعنت یزندگ نیبه خودم و ا.. رو قورت بدم یلعنت

 ؟؟؟ ارهیب

 

 

 

خواست مثل راه اومدن به خاطر حضور  یاصال دلم نم یول میراه اومدن، راه برگشتم صبح زود حرکت کرد مثل

 ...و چشمام رو بستم  یدادم به پشت صندل هیسرم رو تک... وجود نداشت  یاقثیبمونم چون م داریب ثاقیم

**** 

  میدیشو رس داریب مایآ  -

 

 :گفتم  دمیکش يا ازهیدهنم گرفتم خم يدستم رو جلو.. آروم چشمام رو باز کردم  بایز يصدا با

 

 !؟ میدیرس  -

 

 آره  - بایز

 

 :گفتم  بایرو به ز.. برداشتم شدم و ساکم رو از صندوق عقب  ادهیپ نیماش از

 

 ؟؟ يخبر ندار نایاز آتا ا  -
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 :جواب داد گفت  بایز يبه جا اریوان

 

 رن باشگاه یم ثاقیراست با م هی یرسن ول یم گهیساعت د هیچرا گفتن تو راهن تا   -

 

 :رو تکون دادم گفتم  سرم

 

 ممنون   -

 

بزنم که  ینداشت تعارف الک یلیپس دل ومدی ین خوشم نمکدومشو چیاز ه.. خونه رو باز کردم و رفتم داخل  در

 :بلند گفتم  يکفشام رو در آوردم و با صدا.. داخل  انیب

 

 ؟؟ ستیخونه ن یکس  -

 

 :با بهت گفت  رونیاز داخل آشپز خونه اومد ب بابا

 

 ؟؟یاالن خونه عموت باش دیدختر ؟؟ مگه نبا یکن یم کاریچ نجایتو ا  -

 

 :گفتم  یآروم يفت بغلش کردم با صداطرف بابا و س رفتم

 

 دلم تنگ شده بود براتون   -

 

 :منو از خودش جدا کرد گفت  بابا

 

 !! یابراز دلتنگ يجواب سوال منو بده به جا  -

 

 :و گفتم  دمیرو برچ لبام
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 خوب کار واسم پپش اومد مجبور شدم برگردم   -

 

 :گفت  رونینفسش رو پر سرو صدا داد ب بابا

 

 ..افتاده  یاتفاق دیگفتم شا دمیترس  -

 

 :کرد طرف هال گفت  ییراهنما منو

 

 پس داداشت کجاست ؟؟  -

 

 :مبل لم دادم گفتم  يرو

 

 !!!انیمجبور شدن با اسبه ب نیکردن واسه هم دایکه دنبالش بودن پ یاسب  -

 

 آهـــــــا  -  بابا

 

 : کرد مشکوك ادامه داد زیرو ر چشماش

 

 ؟؟ياومد یخوب پس تو با ک  -

 

 :گفتم  لکسیر یلیخ

 

 اومدم  اریمن با آقا وان  -

 

برگشتم طرف بابا به در اتاق ..نکرده  چمیبابا سوال پ نیاز ا شتریسر جام بلند شدم رفت طرف اتاق مامان تا ب از

 :اشاره کردم گفتم 
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 ؟؟ دارهیمامان که ب  -

 

 :سرش رو تکون داد گفت  بابا

 

 بود  اردیقبل که ب قهیتا چند دق  -

 

لبخند  هیچشمش برداشت با  يرو از رو نکشیخوند ع یاتاق رو باز کردم و رفتم داخل مامان داشت کتاب م در

 :بهم نگاه کرد گفت 

 

 !! یچه زود برگشت  -

 

 :طرفش بغلش کردم گفتم  رفتم

 

 ؟؟ دلم برات تنگ شده بود  یسالم مامان جون خودم خوب  -

 

 :گفت  دیصورتم رو بوس مامان

 

 خوش گذشت ؟؟؟ ی؟؟ عروس یخوبم، تو خوب  -

 

.. بود  یگرفتم آره عال یرو در نظر نم زایچ یلیخوش گذشته بود برام اگه خ یزدم، واقعا عروس یکم جون لبخند

 :گفتم  دمیخند

 

 .. یشما خال يبود جا یآره مامان جون عال  -

 

 

 :زد و گفت  يلبخند مامان
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 خوب خدا رو شکر   -

 

 :د شدم و گفتم کنارش بلن از

 

 .. دیخوب مامان جون من برم تا شما هم استراحت کن  -

 

 ..راحت باش زمیباشه عز  - مامان

 

 ... رمیو رفتم طرف اتاقم تا دوش بگ رونیاتاق اومدم ب از

 

**** 

 

تاق تا نداشتم خودم راه رو بلند بودم رفتم تو ا ییبه راهنما ازین گهیشدم رفتم پشت ساختمون د ادهیپ نیماش از

گفتم  دمیدستکشام رو پوش.. لباسش رو در آورد  شیاز داخل کوله پشت سادیعسل کنارم وا.. لباسم رو عوض کنم

: 

 

  نیتو زم ارشیکن ب نیعسل اسب رو ز  -

 

 :با اعتراض گفت  عسل

 

 ؟؟ دیکمکم کن دیمون یخودتون نم یعنیجون  مایآ  -

 

 :کردم گفتم  یاخم

 

 خبرم کن ایب يانجامش بد یاگه نتونست یکه کمکت کنم ول ستمیکنارت ن شهیمن هم  -
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 یکار رو انجام بده ول نیاصال نتونه ا دیشا هیکردن اسب کار سخت نیدونستم واسش ز یم رونیاتاق اومدم ب از

 ..رهیتا از من کمک بگ ادی یهم غرور داره تا مجبور نشه نم نقدریدونستم ا یم

 

اومد طرفم لبخند  یداشت و م یبا افتخار قدم بر م رونیخل اصطبل اومد بساعت عسل با اسب از دا میاز ن بعد

کنم  یبچه خال نیداشتم رو ا شیکه از دست دا یتیخواستم عصبان یبد جنس شده بودم م یلیزدم خ یکم جون

.. 

 

 :با افتخار به دانش آموزم نگاه کردم گفتم  سادیکنارم وا عسل

 

  يرو انجام بد کار نیا یکرد بتون یواقعا فکر نم  -

 

 :ذوق زده دستاش رو به هم زد و گفت  عسل

 

 واقعا ؟؟  -

 

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 

 اوهوم   -

 

بشه  تیسفت نبسته باشه که اسب اذ ایو دهانه اسب رو چک کردم شل  نیاسب رو از دستش گرفتم و ز افسار

 ....رو سفت کردم نیز يتسمه ها

 

 :گفتم  سادمیعسل وا کنار

 

  یسوارش یتون یخوبه م  -
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 ...رفت طرف اسب کمکش کردم تا سوار بشه عسل

 

تونست اگه  یخوب بود م شرفتشیکردم پ یعسل نگاه م يداده بودم و به اسب سوار هیتک یچوب يحفاظ ها به

 ...دنبال کنه يرو حرفه ا يدوست داره اسب سوار

 

 عسل واقعا خوب بوده  شرفتیازت ممنونم تا حاال پ  -

 

 :گفتم  يجد اریطرف وان شتمبرگ

 

  یرسول يرو انجام دادم آقا فمیمن وظ  -

 

 ...و چند تا نکته بهش تذکر بدم  سهیکردم به عسل که وا اشاره

 

 ..تا آروم بشه دمیاسب کش الیبه  یطرفش افسار اسب رو گرفتم و دست رفتم

 

 !!!نیک گهید نایا  -  عسل

 

 !!!زدن  یبودن داشتن باهاش حرف م سادهیوا اریکنار وان به پشت سرم نگاه کردم دو تا دختر برگشتم

 

 اریرفت طرفش وان عیسر) داریسرا(  یباغ که بره کنارش، مش عل داریاشاره کرد به سرا اریوان قهیاز چند دق بعد

 ..رفت طرف اصطبل  عیبهش گفت که سر یدونم چ ینم

 

 :با لحن کاراگاهانه گفت  عسل

 

 !!!کجا  ادی ینم ادمی یول دمیدجا  هیدختره رو  نیمن ا  -

 

 !!!  گهیجونت بوده د یدائ ياز طرفدارا یکیحتما  یدلم گفتم خسته نباش تو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 

 !؟!کرده بود  يهوس اسب سوار اریوان یعنی،  رونیاز اصطبل اومد ب اریبا اسب وان یعل مش

 

ماهرانه  یلیو خ نیاومد تو زمگرفت و  یکرد و افسار اسب رو از مش عل یاز دخترا با ذوق به اسبه نگاه م یکی

 !!!کرده  یم يشدم معلوم بود که قبال اسب سوار رهیسوار اسب شد و اسب رو به حرکت در آورد به حرکاتش خ

 

داد که از  تیباالخره رضا.. میدختره نگاه کرد يو به اسب سوار میسادیوا نیبا عسل کنار زم یربع ساعت هی

 .. رونیب ادیب نیزم

 

خواستم بدونم دخترا کجا  ینم گهید.. بود یکاف گهیزدن د دید..  نییپا ادیسب رو گرفت تا دختره بافسار ا اریوان

 .. بود یکردن کاف یم یرو خال ياسب سوار نیزم نیرن هم یم

 

 ...بزن گهیدور د هیخونه  میبر نکهیعسل سوار شو قبل از ا  -

 

خودش رو نشون بده  قهیچند دق نیاست تو اخو یسوار اسب شد و با سرعت حرکت کرد فکر کنم م يفور عسل

 :هنوز واسش خطر ناك بود با سرعت رفتن ،پس داد زدم  یول

 

 عسل آروم تر   -

 

 

 

 

تو خونه نشسته بودم  کاریدو هفته ب.. اریوان نیدادم به اجداد ا یلب فحش م ریمبل داخل هال نشسته بودم ز رو

 ...پروندم  ینشستم پشه م یروزا داخل خونه م هیبق نیمرفتم واسه آموزش عسل ه یفقط دو روز در هفته م

 ...مشت تخمه از داخل ظرف برداشتم با حرص شروع کردم به شکوندن تخمه ها هی

 !جدیدا يکرد دایپ يریچته تو خود درگ  -
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 :مشت تخمه برداشت کنارم نشست دوباره گفت هیاومد کنارم از داخل ظرف  آتا

 چته؟؟ ینگفت  -

 :حرص گفتم  با

عسل رو تموم کنم االن تو شهر خودمون داشتم  يکالسا نیا دیگفتن که با یاگه دوست گرامی شما نم  -

 !کنم کاریدونم چ ینم يکاریکردم نه که االن از ب یم فیک

 :گفت یالیخ یبهم نگاه کرد و با لحن ب انهیموذ آتا

 ...ـــــــــــاریروستاتون کنار  یرفت یم گهیآره د  -

 :گفتم  غیبه طرفش پرت کردم با ج يتخمه ا!!کرد یکه آدم به خودش شک م دیرو کش اری نیا نیهمچ

 !و مرض  اری! و درد اری  -

 :انگشتش رو گذاشت رو دماغش گفت  دیخند یمن م افهیبه ق نجوریهم آتا

 نیالت امروز آخردنب ادیم اریشه، بلند شو برو آماده شو االن وان یم داریدختر آرومتر االن مامان ب ــــــسیه  -

 ..نمی شینی داخل خونه  کاریب گهیعمل انجام بشه د نیا يزودتر... شاایا يجلسه اس، شنبه هم نوبت دکتر دار

هاي تو دستم رو ریختم تو ظرف روي میز و از سر جام بلند شدم رفتم تو اتاقم تا آماده بشم خوشحال  تخمه

ی دیدم دیگه سه ماه هیچ کدومشون رو نمی دیدم نه زیبا ؛ نه بودم امروز دیگه آخرین روزي بود که وانیار رو م

 ... همیثاق؛ نه وانیار من بعد از سه ماه بر می گشتم با یه آیما دیگ

  

 ؟؟؟ دیکن یم کاریبابا جون شما اینجا چ يوا  -

 :و گفت دیباباشم سرش رو بوس..تو بغل باباش  دیپر عسل

 ..فرتمسا میاومدم دنبال دختر خوشگلم که بر  -

 :گفت  دیکش یغیج عسل

 رم آماده بشم  یپس من م!يزیچه سورپرا ولیا  -

 ..رفت طرف اصطبل و

 :لب گفت يرو يعسل اومد طرفم با لبخند يبابا

 درسته؟؟ دیعسل باش یمرب دیشما با.. سالم -

 :زدم گفتم  يلبخند
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 سالم بله خودم هستم  -

 ..بوده ریعسل واقعا چشم گ شرفتیطر آموزش عالتون پازتون بکنم به خا ژهیتشکر و دیبا یخانوم مرب  -

 :زدم و گفتم  یلبخند خجول..کرد باهاش  یم یبود آدم خود به خود احساس راحت ینیباوقار مت مرد

 رو انجام دادم  فمیکنم من وظ یخواهش م  -

 :با ذوق گفت  رونیکنان از داخل اصطبل اومد ب یل یل عسل

 .. میبابا جون من آماده ام بر  -

  میباشه بابا جون بر  -عسل  يبابا

 :برگشت طرف من گفت  و

 یبازم ازتون ممنونم خداحافظ خانوم مرب  -

 :رو تکون دادم گفتم  سرم

 خداحافظ شما  -

 :دستش رو تکون داد گفت  عسل

 خداحافظ آیما جون   -

 :زدم گفتم  يلبخند

 .. زمیخداحافظ عز  -

 ..تموم شد  یعسل به سالمت ياز کالسا نمیخدا رو شکر خوب ا مدیکش یو باباش رفتن، نفس راحت عسل

االن قرار بود من و  یعنیشد  یشده بادم خال یچ دمیتازه فهم..طرف اصطبل رفتم تا لباسم رو عوض کنم  به

 هیجاش  دیکه به خاطر تموم شدن کالس عسل داشتم کال پر یخونه؟ اون خوشحال میتنها با هم بر اریوان

 ...رو هم نشستاب نیاخمی ب

کالهم رو در آوردم شالم رو از سرم  میدستکشام رو از دستم در آوردم و پرت کردم رو کوله پوشت تیعصبان با

برداشتم موهام رو باز کردم تا دوباره درست جمعشون کنم، کفشام رو در آوردم تا عوضشون کنم ،پام رو گذاشتم 

 ...تا بند کفشم رو ببندم  یرو صندل

از چشمام رو  یکیدسته از موهام جلو  هیبازم  یجلو صورتم رو زدم کنار ول يسرم رو بلند کردم موها پا يصدا با

تو جام با  سادمیصاف وا!گرفت  یداشت عکس م شیعکاس نینگاه کردم که با دورب اریگرفته بود با اخم به وان

 :گفتم تیعصبان
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 د؟؟یکن یم کاریچ نیشه بپرسم دار یم  -

 :آروم گفت یلیند کرد با تعجب بهم نگاه کرد خسرش رو بل اریوان

 ؟ میبر دیکنم ، اگه آماده ا یرو نگاه م نمیتو دورب يدارم عکسا یچیه  -

! يخودت نکرد شیپ يخدا خفت نکنه چه فکرا مایموهام رو جمع کردم و شالم رو سرم انداختم آ دمیکش یپوف

 :رو برداشتم گفتم  میکوله پشت

  میبر -

 ... میرفت الیو به طرف و رونیاز اصطبل اومدم ب رایدوش وان دوشا

 ..تو جام متوقف شدم اریوان يخواستم سوار شم که با صدا یرو باز کرد ،م نیعقب ماش در

 !ستمیخانوم من رانندتون ن مایآ  -

در عقب رو محکم بستم و رفتم در  نیحوصله سر کله زدن رو باهاش رو نداشتم واسه هم....بود يجد صداش

 اریوان..جلو نشستم  یروي صندل! ؟یکن یم کاریچ نجایپس ا یستیتو دلم گفتم اگه راننده ن.. رو باز کردم جلو 

 ..تو دلم به شانس بد ام لعنت فرستادم ! دبازم روشن نش یدوباره استارد زد ول! روشن نشد نیماش یاستارت زد ول

خواست بهش بگه پسر خوب  یم یکی.. زد باال رو  نیشد و کاپوت ماش ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه اریوان

با  ؟یکن ینگاه م نیبه دل روده ماش يباال و دار يکه کاپوت رو زد ياریسر در م نیاز ماش يزیمگه تو چ

 :با حرص گفتم! کرد یم نگاه نیداشت با دقت به موتور ماش اریوان..شدم  ادهیپ نیعصاب داغون از ماش

 رو درست کنه؟؟ نیماش دایب یکی دیزنگ بزن ستیبهتر ن  -

 :شود و گفت نیماش ايیچیپ مینگاه گذرا بهم انداخت و دوباره مشغول ور رفتم با س هیسرش رو بلند کرد  اریوان

 ادیاز تهران ب یکیزنگ بزنم  دیبا ستین یکیکانیاطراف م نیا  -

 :صدام رو بلند کردم گفتم کمی

 ه؟؟یمن االن چ فیپس تکل  -

 :لند کرد و با عصبانیت گفتسرش رو ب يفور اریوان

 !که ماشبن خراب شده ؟ هیمن چ ریخب تقص دیخانوم صداتون رو واسه من بلند نکن  -

 :گفت یآروم يموهاش با صدا يال دیکش یکالفه دست اریوان.. شدم مونیرفتار خودم پش از

 ..دنبالمون ادیب یکیداخل تا من زنگ بزنم  دییشما بفرما  -
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بود اصال  یخندم گرفته بود از بس کالفه و عصب الیو رفتم طرف و نییانداختم پا سرم رو یحرف چیه بدون

 !موهاش يال دهی،دستش رو کش یحواسش نبود که با دست روغن

پذیراي بزرگ  هی! داخل امیوقت حاضر نبودم ب چیشدم ه یم الیبار بود که وارد و نیاول نیرو باز کردم ا در

شده بود  نیزاید کیلوکس و ش لیخونه با وسا.. که کنارشم دو تا در بود گوشه آشپزخونه اپن بزرگ  هیداشت 

مبل هاي سلطنتی معلوم بود  یکزدن خونه مجسمه هاي ش دینشستم و شروع کردم به د یمبل راحت يرو..

 ..کلی پول بابتش دادن گوشه اي از سالن میز ناهار خوري بیست چهار نفره گذاشته بود 

 ؟ارم؟یب يخور یم يزیچ  -

 یکرد ب یداشت بهم نگاه م حیلبخند مل هیزدن برداشتم و برگشتم طرفش که با  دیدست از د اریوان يصدا با

 :تفاوت گفتم 

 خنک یدنینوش وانیل هیشه  یاگه م  -

 :سرش رو تکون داد و گفت  اریوان

 .. ارمی یاالن م  -

 ياسب سوار نیشد برم زم یعه هم نمموق نیتو خونه، ا نمیحوصله نداشتم بش..رفت طرف آشپزخونه  اریوان

 ..دنبالمون ادیب یکیتا  نمیمجبور بودم بش

 دییبفرما  -

برداشت و رو به  زیم يرو از رو شیعکاس نیدورب اریوان.. گرفتم  اریرو از وان وهیآب م وانیرو بلند کردم ل سرم

 ..روي من نشست

انارم رو  وهیاز آب م گهید یکم هیوست داشتم د یلیکه خ یمو خوردم ترش بود همون طعم وهیقلوب از آب م هی

 يبا صدا نباریا..دنبالمون  ادیدنبالمون زنگ بزنم به آتا ب ادینشده ب دایاگه کسی پ دمیپرس یم اریاز وان دیخوردم با

 :گفتم  یآروم

 ؟یرسول يآقا  -

 :سرش رو بلند کرد و متعجب بهم نگاه کرد دوباره گفتم اریوان

 اد؟یمن زنگ بزنم آتا ب ایمون دنبال ادی یم یکس  -

 :دوباره نگاش رو ازم گرفت و گفت اریوان

 دنبالمون انی ینگران نباش م  -
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 :لب گفتم  ریز

 آهان  -

 ..بگم يزیتونستم چ ینم یول ومدی یخوشم نم ادیصحبت کردنش ز یلحن خودمون از

 یم کاریداره چ نمینگاه کردم که بب اریحوصلم رو سر برده بود به وان گهیزدن اطراف د دیساعت د میاز ن بعد

 ؟!کنه

 یچ نیکرد معلوم نبود تو اون دورب یتو دستش نگاه م نیلبخند داشت به دورب هیرو هم انداخته بود و با  پاهاش

 !لبخند مسخره رو آورده رو لبش نیکه ا نهیب یداره م

 

 اد؟ی یخانوم چرا شما از من بدتون م مایآ  -

 !زنم یم دشیدارم د ایحواسم بهش هست  دیکجا فهم زده بهش نگاه کردم از بهت

 :گفتم  يجد یلیخودم رو زدم به اون راه و خ..آروم سرش رو آورد باال و با همون لبخند بهم نگاه کرد اریوان

 !اد؟یبهتون گفته من از شما بدم م یک  -

 :کرد و گفت يزهر خنده ا اریوان

 معلومه بهم بگه از رفتارتون با من یکس ستیالزم ن  -

! با خودش بکنه يفکر نطوریا نینبوده که ا يرفتارم جور یاومد ول یرفت تو هم درسته ازش خوشم نم اخمام

 !بوده؟ ای

 !ادینداره من ازتون بدم ب یلیدل دیکن یاشتباه م دیشما دار یول  -

 :زد و گفت  يپوزخند اریوان

 دیشا  -

رفتارم باهاش بد  نقدریا یعنیاومده بود  شیقعا واسم سوال پوا یبحث رو ادامه داد نه من، ول نینه اون ا گهید

 !دونم ینم! ادیبوده که فکر کرده من ازش بدم م

 :بلند شد و گفت اریوان نیبوق ماش يصدا با

 فکر کنم اومدن  -

 .. رونیرفتم ب اریدنبال وان..خوب خدا رو شکر زود اومدن  دمیکش یراحت نفس
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که از  يا گهیبا تعجب به کسه د..پیاده شد  نیخاموش شد و آتا از ماش نیم ماشآتا نگاه کرد نیتعجب به ماش با

دستاش رو از  اشاریاومد رو لبم با سرعت رفتم طرفش  یشد نگاه کردم ،خود به خود لبخند بزرگ ادهیپ نیماش

 :گفت زد  یکه خنده داخلش موج م يصداآتا با .. دور کمرم دیچیپ یتو دوو بودم که دست.. هم باز کرد 

 خانوم کوچولو کجا؟؟  -

 :اشاره کردم گفتم  اشاریتعجب بهش نگاه کردم به  با

 !اشاری شیپ  -

 :که صورتش رو پوشونده بود گفت يبا لبخند آتا

 !کنه یزنتت ناقصت م یشه م یم یرتیغ سادهیوا نجایداداشم ا یگ ینم يندار ایدختر تو ح  -

 :گفت يبلند يتعجب با صدا با

 وا؟  -

 :خندش بلند شد گفت  يصدا

 !واال  -

 ....حســـــــــود! ارهیدر م يباز یرتیشده داره غ یکرد حاال چ یم اشاری نیا میتقد یمنو دو دست روزیتا د نیا

 :آتا رو دور شکمم باز کرد با خنده گفت يدستا اشاری

 !در آوردن يباز یرتیشده وگرنه تو رو چی به غ تیتو حسود  -

 :ا خالص کرد با ذوق برگشتم طرفش گفتم منو از دست آت اشاری

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا  -

 :زد به نوك دماغم زمزمه کرد اشاری

 به خاطر تو اومدم  -

 :طرف خودش و گفت دیدست منو گرفت و کش آتا

 !ـــــــــــایاریزنمت که خون باال ب یم نیکه همچ اریدر ن يپروو باز اشاری  -

 :فتبه طرفش براق شد و گ اشاری

 یستیحرفا ن نیمال ا  -

 :قدم به طرفش برداشت و گفت هی آتا

 حرفت رو تکرار کن؟ گهیبار د کی  -
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 وقته رید..میبر میحرکت کن ستیبهتر ن  -

 :برگشت و گفت  اریبه طرف وان آتا

 ؟؟ ياومد یسالم داداش تو ک  -

 :زد و گفت  يدست آتا رو تو دستش فشرد و پوزخند اریوان

 .. رونیخانوم اومدم ب مایز آمن زودتر ا  -

 ..و باهاش دست داد  اریرفت طرف وان اشارمی

 ..شن یهم نگران م نایوقته مامان ا ریکه د میخوب بهتره حرکت کن  -آتا

 ...کنارش نشست ارمیآتا هم راننده وان میعقب نشست اشاری منو

 

 

 

 .. ودب ریشد واقعا دلگ یکه پخش م یآهنگ نیبا ا.. شب زل زدم یکیتار به

 

 ! یبه پا غرق نش  -

 

 نهیکه از آ اریکه نگام وسط راه متوقف شد تو نگاه وان اشاریگرفتم سرم رو برگردوندم طرف  رونیرو از ب نگام

کرد  یکه کنجکاو نگام م اشاریبه .. کردم و نگام رو ازش گرفتم  یاخم.. کرد ینگام م رهیداشت خ نیبقل ماش

 :تم زدم و گف یحینگاه کردم لبخند مل

 

  اشاریدلم گرفت   -

 

 :گوشم زمزمه کرد ریکنار نشسته بود آروم ز اشاری

 

 همش استرس قبل عمله  نایا زمیعز  -

 

 :و گفت  دیخند زیر
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 ..گهیاسترساس د نیاومدم واسه رفع هم یپس من واسه چ  -

 

 : گفتم  یکردم تا موقع عمل بمونه با خوشحال ینم فکر

 

 ارم ؟کن یمون یتا موقع عمل م  -

 

 :آروم سرش رو تکون داد و گفت  اشاری

 

 ..بمونم نجایخوام ا یچند ماه رو م نیا دیاوهوم اگه منو قابل بدون  -

 

 :و گفتم  دمیتمام وجودم رو گرفت خند یخوشحال

 

 ؟؟ هیکه عال نیا  -

 

 ! میبگو تا ما هم بدون هیعال یچ  - آتا

 

 :گفت  یو با مسخرگ دیخند اشاری

 

 ..از گفتنش  میبودن شما ما معذور یرتیغ لیبه دل  -

 

 :گفت  یو عصب ياخماش رو تو هم برد و با لحن جد آتا

 

 طرف  نیا ایب عی؟سر یخواهر من نشست کینزد نقدریتو چرا ا يهو  -

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ١١٦ 

کنن باهم وگرنه  یرفتار م نجوریا يفقط واسه مسخره باز هیرفتارشون الک نیدونستم تمام ا یشد م شتریب خندم

.. کرد  ینگاه م رونیبا اخم داشت به ب اریبغل وان نهینگام رفت طرف آ.. تو دلشون نبود يزیمشون چکدو چیه

 ؟!بود  یاخمش چ لیعالمت سوال داد، دل هیخنده رو صورتم محو شد جاش به 

 

 رهیتونست جلوشون رو بگ ینم يزیچ دنیرس یبه هم م اشاریآتا و  یبودم دل درد گرفته بود وقت دهیاز بس خند

 ..  ارنیدر ن يکه مسخره باز

 

 :شد و گفت  ادهیپ نیاز ماش اریوان.. سادیوا اریجلو خونه وان آتا

 

 کنم  یجبران م شاهللایممنون داداش ا یلیخ  -

 

 کارا نیتا باشه از ا یزن یکه م هیچه حرف نیا  - آتا

 

 من برم خداحافظ  گهیخوب د  - اریوان

 

 : آروم و خشک گفت یلیبرگشت طرف ما خ و

 

 خداحافظ   -

 

 !رو بست و رفت نیدر ماش مینموند تا جوابش رو بد گهید

 

 !رفتار کرد نجوریدونستم چرا ا یکردم نم یرفتارش رو درك نم نیا لیدل

 

گندش رو رد کرد و رفت جلو  کلیدونم چه جور ه یرد شد نم یدو تا صندل نیاز ب اشاری.. حرکت کرد  آتا

 !نشست
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 :جب گفتم چشما گرد شده از تع با

 

 ؟؟ يچه جور رد شد  -

 

 :شونه هاش رو باال انداخت و گفت  اشاری

 

 یبه راحت  -

 

 :گفت  آتا

 

 يبر دیواسه روز شنبه آماده اس فقط تو با یشو ، دکترت زنگ زد و گفت همه چ ونهید نیا الیخیب مایآ  -

 ..واسه عمل  یبش يبستر

 

واسه ترس از عمل رفته بودم مشاوره چقدر مامان و آتا باهام فرو بردم چقدر  نیماش یتو صندل شتریرو ب خودم

 یکنن که دو تا عمل رو باهم انجام بدم، اونم فقط به خاطر مامانم راض یصحبت کرده بودن تا تونستن منو راض

 ..نکنم  ملع یکنم ول یزندگ افهیق نیحاضر بودم تا آخر عمر با هم... شدم 

 

 ؟ ستین نجایکه حواست ا یتو فکر ک یباز رفت مایآ يهو  -

 

 :طرفش براق شدم و گفتم  به

 

 تو کالهت پسره االغ  يهو  -

 

 :زد تو سرش گفت  یکیهم  آتا

 

  ـــــــــایزن یدفعه آخرت باشه با خواهر من بد حرف م  -
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 :در آوردم گفتم  اشاریو زبونم رو واسه  دمیخند

 

 رو ؟ يطرفدار يحال کرد  -

 

 :گفت  يکردن در آورد و با لحن بچه گونه ا هیو ادا گر دیکش یدستش رو به سرش م اشاری

 

 خوام یمن مامانم رو م  -

 

 ..خنده بلند سه تامون بلند شد  يصدا

 

 ... ممنونم ازت  ایخدا... خانواده رو بهم داده نیبهتر یبهمون نداده، ول يا افهیخدا ممنون بودم ،اگه ق از

 

 

**** 

 ماه بعد کی

استرس به خودت  نقدریهم ساده تره ، عزیزم ا یعمل از قبل نیا ؟؟یکن یرس به خودت وارد ماست نقدریچرا ا  -

 وارد نکن باشه ؟؟

 :زدم و گفتم یکم جون لبخند

 .. رمیگ یکنم استرس م یتونم خود به خود که به عمل فکر م ینم  -

از بس استرس به خودت  م،یدبو مارستانیفقط مثل دفعه قبل نشی که تو راه ب ستین یمشکل یکم هی  - اشاری

 .. يغش کرد مارستانیکه جلو ب يوارد کرد

 که ستین یهمه سوزن و دارو رو بهم زدن که الک نیا ستینه در اون حد ن  -

 :گفت رونینفسش رو پر سرو صدا داد ب دیبه موهاش کش یدست اشاری

 ..یکن یبه در اتاق عمل غش نم دهیراحت شد که نرس المیخوب خ  -

 ..پرستار وارد شد  هیبا  آتا

 !؟یکن یرو مخ خواهر ما کار م يسادیوا نجایپسر تو هنوز ا  - آتا
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 :زد و گفت  يبرگشت طرف من لبخند آتا

 ؟؟یخوب  -

 :سرم رو تکون دادم و گفتم  آروم

 ..اوهوم -

 ..کنم تا اتاق عمل یرو همراه ماریمن ب نطرفیا دیایلطفا ب  - پرستار

 ...با کمک پرستار به طرف اتاق عمل رفتم ..رفتن کنار اشاریو  آتا

 :مشت کردش رو آورد جلو و آروم گفت  يدستا اشاری

 باش يقو  -

 ..وارد اتاق عمل شدم .. زدم و چشمام رو باز بسته کردم  يلبخند

 :زد و گفت  يسرم لبخند ياومد باال یهوشیب دکتر

 ؟؟يآماده ا  -

 :گفتم  آروم

 آره  -

 ..عکس بشمار تا ده بر کیاز   -  دکتر

 کردم به شمردن شروع

 ...ده، نه ،هشت ،هفت ،شش ،پنج  -

 ...دمینفهم يزیچ گهید

*** 

بودن  سادهیسرم وا يلبخند امیدوار کننده باال هیهم با  اشاریکرد ،بابا آتا و  یبا استرس داشت نگام م مامان

 :ارد شد و گفتو شیشگیدکتر با لبخند هم قهیبعد از چند دق.. میهمه منتظر دکتر بود..

 ما چطوره؟ ضیحال مر  -

 :زدم و گفتم يلبخند

 خوبم خانوم دکتر  -

 :و گفت سادیکنارم وا دکتر

 م؟یبخیه چشمات رو بکشم کن يخوب خدا رو شکر اگه آماده ا  -
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 :زدم گفتم یکم جون لبخند

 وقته آماده ام یلیمن خ  -

 :بخیه رو کشید و گفت دکتر

 ..نآروم چشمات رو باز ک یلیخ  -

 ...چشمام رو باز کردم  آروم

مامانم اشک ..ولی یه کم دیدم تار بود  نمیبود رو بب سادهیتونستم با دو تا چشمام مامانم رو که جلو روم وا یم

 شد نکنه چشمم هنوز مثل سابقه ؟ یته دلم خال! ختیر یم

 خنده آتا به طرفش برگشتم يصدا با

 ل شدهچقدر خوشگ نیبابا جون دخترت رو بب  - آتا

 :جون با همون لبخندي که رو لباش بود گفت  بابا

 دختر من از اولم خوشگل بود  -

 .. ندمیخوام دوباره چشمت رو بب ینداره م یحاال که مشکل  -  دکتر

 :که از ته چاه بلد می شد گفتم يدستم مانع شد با صدا با

 ..نمیخوام خودم رو بب یم.. نهیآ  -

خودم نگاه  افهیبه ق.. رو ازش گرفتم  نهیآ دیبا ترد..آورد  کیآینه کوچ هیاق و رفت طرف کمد تو ات عیسر اشاری

 یم يدرشت و سبزم تو صورتم خودنما يجفت چشما..پلک نبود  یاز افتادگ ياثر گهیکرده بودم د رییکردم تغ

 ير پسندپس افهیق یول.. شد ینم دهید متو صورت یبیع گهیکج نبود د گهید یکرد دماغم هنوز چسب داشت ول

 ..هم نداشتم 

 :و گفت دیرو دستم کش نهیآ اشاری

 ..قیافه صاحب داره هــــا  نیخودت رو ا يخورد  -

 !کرد یبا من حرف بزنه م نطوریشد ا یبابا مامان چطور روش م يجلو اشاریموندم  یتوش م شهیهم

 ...شد یتا چند وقت چشمام بسته باشه تا خوب م دیبا.. دوباره چشمام رو بست دکتر

**** 

 ماه بعد دو

 :لب زمزمه کردم ریز نیماش شهیدادم به ش هیرو تک سرم
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 !ایو صورت، خدا رتیس انیم

 باستیبه از رخسار ز بایز دل

 !مایبا،کریز رتیس بپاس

 .باستیصورت شک یبر زشت دلم

 ..به پا بود یتو دلم آشوب..خوب نبود  حالم

 ..بودم واقعا درست می گفتن هدیقدمه االن بهش رس کیعشق و تنفر فقط  نیب گنیم

 .. دنید یم افهیق نیبود که بچه منو با ا يروز نیاول امروز

 ..خراب شده بره دنبالش نشیزنگ زده بود به آتا که ماش ثاقیم صبح

 بایکه ز شهیحواسش بهم نبود مثل هم ثاقیاول م نمیشدم که برم عقب بش ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش یوقت

سالم کردم سرش رو آورد باال که بهم سالم کنه که م آخر سالمش تو  یم بی تفاوت بود وقتوجود نداشت به

تا  نییشه سرم رو از خجالت بندازم پایفکر کنم ازم انتظار داشت مثل هم.. با بهت بهم نگاه کرد دیدهنش ماس

و  نیاشاره کردم به ماش زدم و با لحن پر از تمسخر يپوزخند..نبودم  مایاون آ گهیمن د یباور کنه خودمم ول

 :گفتم

 دیبفرما  -

 ای مامیکه من واقعا آ دیپرس یشد از آتا م یخودم بدون توجه بهش عقب نشستم مطمئنم بودم اگه روش م و

 ...گهیکسه د

 ...میبه طرف ساختمون باشگاه رفت ثاقیشدم و کنار آتا و م ادهیپ نیماش از

 :به آتا گفتم رو

 کردن؟ رییتغ ای انیلمن همون قب يدانش آموزا  -

 ..نیاز دوستتون بپرس دیندارم با ياز برنامه هات من خبر  - آتا

وارد ...گفت البته آروم گفت که فقط خودم بشنوم که یه وقت به میثاق بر نخوره  يرو با لحن مسخره ا دوستتون

 ...ثاقیرسم به م یم رمیتونستم اگه رد نگاش رو بگ یزدم، م يپوزخند دمید زشیرو پشت م بایز میسالن شد

 :خشک گفتم  یلیخ ستادیا زشیم کنار

 امروز برنامه من چیه ؟  -

 ...گرفت و با همون لبخند نگام کرد  ثاقینگاش رو از م بایز
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 :کم کم گرد شد با عالمت سوال نگام کرد با لکنت گفت  چشماش

 ؟؟ یخودت مایآ.. يآ  -

 :گفتم  يو با لحن مسخره ا دمیخند یالک

 ..نم آره فکر ک  -

 :رو جمع کردم و لحن خشک گفتم  لبخندم

 ؟يجواب سوال من نداد  -

 :بلند شد و اومد طرفم بغلم کرد و با ذوق گفت  شیصندل ياز رو يفور! تازه از بهت خارج شد نکهیمثل ا بایز

 ... سادهیاس که رو به روم وا گهیلحظه فکر کردم کس د هیواسه !يکرد رییچقدر تغ مایآ يوا  -

 :زد گفت  یکه خنده داخلش موج م يزد و با صدا یمکچش

 چند ماه کجا رفته بودي که خبري ازت نبود نیپس بگو ا یعمل کن يخوا یم يکلک نگفته بود  -

 :رو به زور از خودم جداش کردم و با حرص گفتم بایز

 شده رمید يبرنامه منو بد شهیم  -

 :گفت جیرو لباش جمع شد گ خنده

 ..دم  یاالن بهت م ؟باشهیش یم یچرا عصبان  -

 ..از ساختمون رونیو بدون توجه بهش رفتم ب دمیرو از دستش کش برگه

کار کنه چند جلسه رو من بهش  يرو حرفه ا يخواست اسب سوار یکالس داشتم م الیساعت با دان نیا

 ..بود  دیهم جد يدانش آموز بعد گهید یدست مرب ریرفتم ز یدادم بعد م یآموزش م

به  یدوباره نگاه.. نیبرسم که دوباره سر از خود نره تو زم الیکه زودتر به دان ياسب سوار نیطرف زم دمیدو

رو  يزیبر خوردم دستم رو بلند کردم تا چ یبرگه تو دستم انداختم که چند ساعت باید کار کنیم ؟که به کس

 ...دیدستم پچ تو یستدر حال سقوط بودم که د.. ومدیبه چنگم ن يزیچ یول فتمیکه ن رمیبگ

بشم  یکی نیبودا که با زم کیتا ضربان قلبم آروم بشه، نزد دمیکش یقینفس عم هیو  سادمیجام صاف وا تو

 ..گوشم رد شد خیاوف خطر از ب

 !لبخند خوشگل مواجعه شدم  هیکه با  هیک نمییبود سرم رو بلند کردم ب میدستم تو دست ناج هنوز

 !کنه یمنو نگاه م نیچرا داره همچ نیعالمت تعجب بهش نگاه کردم ا با
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 :لب زمزمه کرد  ریآروم ز یلیخ اریوان

 دمتیباالخره د  -

بکشم که با فشار  رونیخواستم دستم رو از دستش ب یم.. دیچرخ ینگاش رو صورتم م.. شد شتریب تعجبم

 :اخمام تو هم رفت با درد گفتم .. دستم رو گرفت يشتریب

 ؟ یشه دستام رو ول کن یم  -

 :اول متعجب گفت  اریوان

 ها ؟  -

 :رو آوردم باال گفتم  دستم

 ولش کن  -

 :گفت  دیدستش رو عقب کش عیسر اریوان

 حواسم نبود دیببخش  -

 :تو هم دستام رو ماساژ دادم گفتم  ياخما با

 ستیمهم ن  -

جلوم سبز  هویبود خودش  فشیتشکر نکردم خب وظ فتمینذاشت ب نکهیبه خاطر ا یاز کنارش رد شدم حت و

 ..بودم واسه خودم یخندمم گرفته بود بچه پرروی.. شد

 :بلند گفتم  يرفت طرف اصطبل با صدا یکه داشت م دمیرو د الیدان

 اصطبل ؟؟ ير یم يبچه باز خودت تنها دار  -

 :فت نگام کرد و گ دهیدستش رو قلبش بود برگشت طرفم ، با رنگ پر..هوا  دیصدام از ترس پر دنیبا شن الیدان

 !خانوم ؟ مایآ دییشما  -

 :تو هم دست به کمر گفتم  دمیاخمام رو کش..دونستم اینقدر ترسناکم نمی

 !طرف اصطبل  دیرفت یبله، باز که شما م  -

 :گفت  عیسر الیدان

 زدم یاطراف قدم م نینه به جون خودم فقط داشتم هم  -
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سوار بر اسب تو  الیدان ومدم،ی یم رترید قهیقدونستم اگه چند د یرو تکون دادم و رفتم طرف اصطبل م سرم

 .. دمید یم ستیپ

 .. از کار کنان گفتم اسب رو آماده کنه  یکی به

 ..در آوردم و با تعجب صحفش زل زدم  بمیزنگ خورد از داخل ج میگوش

 !الو   -

 ؟؟ يکجا مایالو آ  -

 :کردم گفتم  یپوف

 کجا باشم داخل اصطبلم يخوا یم  -

 رونیب میاستم بگم شب با بچه ها قراره برخو یفقط م  -

 اسبتون آمادست یخانوم صالح  -

 :طرف آقاهه گفتم  برگشتم

 امیمن االن م نیتو زم شیببر  -

 ..رو تکون داد و رفت سرش

 ؟ مایآ یگ یم یچ  -

 کنم یکالسم تموم شد خبرت م یبا تو نبودم آتا باشه وقت  -

 باشه  - آتا

؟ شونه هام رو  هیاصال حواسم نبود ازش بپرسم بچه ها منظورش ک ن،یطرف زمرو قطع کردم و رفتم  یگوش

بودمش قرار بود بره،  دهیشد ند یم یماه کینشست رو لبام  يلبخند گنده ا.. اومده  اشاریانداختم باال حتما 

 ...تموم بشه السامخواست زودتر ک یذوق زده بودم دلم م..  شهیبرگشت بمونه واسه هم یوقت

 

 شد رمونید گهید ایب مایآ  - آتا

خواستن  یجلو نشسته بود حتما م ثاقمیم بایعقب نشستم کنار ز یصندل رونیدوو از ساختمون باشگاه اومدم ب با

 !آتا برسونتشون خونه 

 :که فقط خودم بشنوم گفت  يگوشم طور ریاومد آروم ز بایز
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واسه  یدفعه رفت هینبود پس چی شد  یباییزواسه عمل کی رفتی؟تو اصال تو برنامت عمل  یآخر نگفت مایآ  -

 عمل زیبایی ؟

 :کوتاه گفتم  یلیداره خ یدونستم اگه جوابش رو ندم دست از سرم بر نم یم رونیرو با حرص دادم ب نفسم

 دفعه اي شد هی  -

 نگفت يزیچ گهید دیاخمو و تو همم رو د افهیق یبهم نگاه کرد وقت بایز

 : داخل شهر آتا گفت میدیرس یوقت

 ؟ میخب کجا بر  -

 !رو بلد نبود  بایو ز ثاقیتعجب بهش نگاه کردم مگه آتا خونه م با

 کنه یفرق نم ادیز یدونم هر جا که رفت ینم  - ثاقیم

 یشگیهم يرم جا یباشه پس م  - آتا

 ین معمرا باهاشو رونیمی خوایم بریم ب بایو ز ثاقیدونستم با م ینگاه کردم اگه م رونیبه ب یحوصلگ یب با

 ..رفتم 

 يگوشه اي از رستوران رو... بود یسر سبز و خوب يجا نجایاومده بودم ا يدو بار.. سادیوا یجلو رستوران سنت آتا

 زنگ خورد به صحفش نگاه کردم با ذوق دکمه اتصال رو زدم  لمیموبا... میتخت نشست

 الو ؟  -

 شما ؟ نییکجا مایالو آ  -

 :زدم و گفتم  يلبخندکرد  یبهم نگاه م يبا کنجکاو آتا

 ؟ یهنوز ور دل مامان بابات يتو کجا رونیب میبا آتا اومد  -

 ؟ نییکجا نمیگفتم زنگ بزنم بب نیومدیمنتظر موندم ن ینه بابا خونه شمام هر چ  - اشاری

 خونه میایما االن م نیباشه پس بش  -

 :گفت  يفور اشاری

  میتا با هم باش امی یخواد آدرس بده من م ینم  -

 : دیآتا پرس..رو قطع کردم  یرو بهش دادم و گوش میرو که بود يجا آدرس

 بود ؟ یک  -

 :گفتم  فمیرو گذاشتم تو ک یگوش
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 بود اشاری  -

 : دیکنجکاو پرس آتا

 ! نجاستیمگه ا  -

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 ادیآره آدرس دادم ب  -

 :نشسته بود گفت  ثاقیکنار م بایز

 ! میمعلومه مهمون دارکه  نجورهیپس ا  -

 میخورد يچا اشاریشد تا اومدن  یکم سر م هیشبا هوا  میبود زییپا يچون اوال..گفتم تو خودتم مهمونی تودلم

 میبعد از ن.. من شنوده بودم اصال دوست نداشتم تو بحثاشون شرکت کنم شهیالبته مثل هم میکمم حرف زد هی

 ..رم جلوش  یهش گفتم صبر کنه مب.. زنگ زد که جلو در رستوران  اشاریساعت 

رفتم کنارش .. زد یضربه م نیبود و با نک کفشش به زم سادهیرو به روم وا اشاری رونیرستوران اومدم ب از

 :زدم و گفتم  يلبخند..متوجه حضورم شد سرش رو بلند کرد بهم لبخند زد 

 ریبخ دنیرس  -

 :دستام رو تو دستاش فشرد و گفت  اشاری

 ممنون  -

 ! دیینجایالم شما هم اس  -

 ..بود سادهیرو به رومون وا اریوان... طرف صدا  برگشتم

 ..شروع شد ياز االن باز مایآ.. زدم  يلبخند

 ؟ میسالم بله مگه قرار بود نباش  -

 ..بود  دهیرو از طرف من ند یو راحت ییهمه خوشرو نیبا تعجب بهم نگاه کرد حق داشت ا اریوان

 :باهاش دست داد و گفت  اریرفت طرف وان اشاری

 ..واسه همین اومدم  رونیبله منم تازه با خبر شدم که بچه ها اومدن ب  -

 :گفتم  یخودمون یلیهمون لبخند با لحن خ با

 منتظرمونن هیداخل بق میبر ستیبهتر ن  -

 دییالبته بفرما  - اریوان
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 ...به طرف رستوران رفتم اریو وان اشاریتر از  جلو

 

 

واسه  بایدونستم ز یم.. هم بلند شد اومد کنار من نشست  بایدست دادن ز اریو وان اشاریبلند شدن با  ثاقیو م آتا

 ..سر سخت داشت  بیرق هیتنها نبود  نباریا یزدم ول یلبخند بدجنس..کنه  یم يهر کار اریبه وان دنیرس

 

 ؟ نیهم سفارش داد يزیچ  - اریوان

 

 :گفتم  عیمن سر نباریا

 

 نیایشما هم ب میر موندنه، منتظ  -

 

اشاره کرد به گارسون  اریوان.. ادیخواد ب یم اریدونستم وان یگفتم چون من اصال نم ینیریواسه خود ش نویا البته

 ..ارهیتا منو رو ب

 

 :گوشم گفت  ریطرفم ز دیخودش رو کش اشاری

 

 !اونم با دوستاتون ؟ رونیب نیشد اومد یچ  -

 

 :ب کردم رو به گارسون گفتم خواستم از انتخا یکه م ییغذا

 

 ..خورم  یم ياریمن بخت  -

 

 :مثل من انتخاب کرد گفتم  اشارمی

 

 مینایمنم فکر کردم خودمون ا رونیب میبر میخوا یآتا زنگ زد که م يدونم عصر ینم يراستش رو بخوا  -

 !انیخوان ب یهم م هیدونستم بق ینم
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 ..خوب پس بزار بپرسم   - اشاری

 

 :گفتم  هیقرو به ب بعد

 

 داره ؟ یخاص لیدل یمهمون نیا  -

 

 :معلوم نبود چی دارین در گوش هم پچ پچ می کنن گفت  رونیآورد ب اریسرش رو از داخل گوش وان آتا

 

 منم قبول کردم  رونیب میایداد ب شنهادیپ ارینداره وان یخاص لینه دل  -

 

بهم  اریوان! ز طرف اون چون هیچ وقت ،وقت نداشت ا يشنهادیپ نجوریا بینگاه کردم از عجا اریبه وان متعجب

تونه لبخند  یم شهیدونستم چطور هم ینم.. لبخندش رو عصابه نیوقته ا یلیخ.. زد  يلبخند هینگاه کرد و 

 !بزنه؟

 

 ! ينخوند گهیشد د یچ اریوان  - اشاری

 

 :تو جاش جابه جا شد و گفت  کمی اریوان

 

وقت دوست  جیداشت و گرنه من ه یخاص لیدل رونیکه دادم ب ین آلبوموقت هدفم خوندن نبود او چیمن ه  -

 نداشتم بخونم 

 

 :کنجکاو گفت  اشاری

 

 !بود ؟ یچ لیاون دل  -

 

 :و گفت  دیخند وانیار
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 دونه یکس نم چیرازه که ه هیخاص  لیدل نیا  -

 

 .. دیل بمب ترکمث رونیب يآلبوم که داد هیهمون  ایخون یخوب م یلیخ یلیخدا وک یول  - اشاری

 .به خوردن میهمون لحظه غذامون رو آوردن همه شروع کرد..نگفت  يزیو چ دیخند اریوان

 

 

 خوبه  یلیغذاشم خ هیخوب يجا نجایا  - اشاری

 

غذات رو  دیبا ستیجا واسه نشستن ن يای یوقتا که م یشه بعض یشلوغ م یلیخ نمیآره به خاطر هم  - ثاقیم

 ..يو بر يریبگ

 

 :گوشم گفت  ریز بایز

 

 گهید يجا میبر میجا واسه نشستن نبود مجبور شد نجایا میاومد ثاقیبا م شیچند روز پ  -

 

 چیه ثاقم؟یخواست بگه که من با م یبود ؟م یحرفش چ نیزدن ا لیحرص لقمه تو دهنم رو قورت دادم ،دل با

 ..تونستم درکش کنم  یوقت نم

 

 : زدم گفتم یطرفش برگشتم و لبخند پر حرص به

 

 !شد بهت توجه کنه داینفر پ کیباالخره  يخوشحالم آرزو به دل نموند  -

 

 ..ینزن یحقت بود تا تو باشه واسه سوزوندن من حرف الک.. در هم نگاش رو ازم گرفت يبا اخم ها بایز

 

داشت  نیماش اشاریخدا رو شکر .. رو بهونه کردم که زودتر بریم خونه  یخستگ میغذامون رو خورد نکهیاز ا بعد

 .. مجبور نبودم وجود اون دو تا کنارم تحمل کنم  گهید
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 :گفتم  تیبودم که آتا اومد داخل اتاقم تو جام نشستم با عصبان دهیتختم دراز کش يرو

 

 اتاق در داره نیاالغ ا  -

 

 :با تعجب برگشت به در نگاه کرد و گفت  آتا

 

 ! دمیا پس چرا من ند  -

 

 :حرص گفتم  با

 

 ؟يدار کاریچ نمی، حاال بگو بب مسخره  -

 

 :به طرفم گرفت و گفت  يکاغذ بشیاز داخل ج آتا

 

 ..کنم برم یبده بهش من وقت نم نویا اریببر شرکت وان نویفردا صبح ا  -

 

 :نگام به چک بود گفتم  نجوریهم! رو ازش گرفتم بازش کردم چک بود  کاغذ

 

 ؟ هیچک واسه چ نیحاال ا!  يبهش بد یتون یخودش اومد باشگاه نم یمگه وقت  -

 

 :اومد کنارم نشست و گفت  آتا

 

 ..چکم بابت پول عمله توئه نیباشگاه ا ادینه چون چند وقت سرش شلوغه نمی تونه ب  -

 

 :گرد شده بهش نگاه کردم گفتم  يبرگشتم طرفش فکر کنم گردنم رگ به رگ شد با چشما يفور
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 ؟ یگرفت اریمگه پول از وان  -

 

 :و گفت  نییرو انداخت پاسرش  آتا

 

 دارم بهم داد  اجیبه پول احت دیفهم یوقت  -

 

 :گفتم  تیعصبان با

 

 من عمل کنم  میتمام پول رو داشت یقرار شد وقت م؟یریمگه قرار نبود پول قرض نگ  -

 

 :به طرفم براق شد و گفت  آتا

 

 يادیپول ز ادیب رتینوبت گ یک گهیود دمعلوم نب میانداخت یشد عملت رو عقب انداخت اگه عقب م ینم مایآ  -

 ..دم  یکه نکردم قرض گرفتم بهش پس م يدزد رمیمجبور بودم قرض بگ میهم تو دست بالمون نداشت

 

 :برگشت طرفم با لحن آروم تري گفت  رونیاز اتاق بره ب نکهیبلند شد و به طرف در رفت قبل از ا تیعصبان با

 

 ..کنم  یآدرس شرکت رو واست اس ام اس م  -

 

به جز  دیدونستم با ینبود م ادیو با حرص به چک تو دستم نگاه کردم مبلغش ز دمیروتخت خواب..  رونیرفت ب و

آوردم دوست نداشتم  یم ریزودتر گ یپول رو هر چ هیهر طور که شده بق دیبا.. پول بده اریهم به وان گهید نیا

 .. میبدهکار باش یبه کس

 

 ..کردم یم شیکار هی مهیتا فردا خدا کر دمیگذاشتم و گرفتم خوابکنار تختم  یعسل يرو رو چک

 

 ...و به طرف در مجتمع رفتم دمیکش یقینفس عم دمیبه مانتوم کش یسرم مرتب کردم و دست يرو رو شالم
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 ..ادیگذشتم رفتم طرف آسانسور دکمش رو زدم منتظر موندم تا ب یاتاقک نگهبان از

کردم که توجم جلب شد  یبه اطراف نگاه م! من علف سبز شده  يپا ریز ادیب طبقه آخر بود تا هــــــــــــو

لبخند !دارن اونم فقط صبحا  یبه منش ازیروش زده بودن، که ن هیاعالم هیبه برد کنار آسانسور رفتم طرفش که 

من داشتم  که یشد با اون مدرک یبادم خال هدفع هی! زدم من چقدر خر شانس بودم و خودم خبر نداشتم يگنده ا

امتحانش که ضرر نداشت آدرس رو برداشتم  یول..  یکردن چه برسه به منش یهم استخدامم نم یواسه آبدارچ

 ..سوار شدم  دیهمون لحظه آسانسور رس! بود اریبود که شرکت وان يخوب همون طبقه ا

کردم واسه  یمرفتم شانسم رو امتحان  یخوب اول م..بود  یاوک یهمه چ دمیبه شالم کش یدست دوباره

 ...اریدادم به وان یرفتم چک رو م یاستخدام بعد م

 سادمیوا یرفتم داخل جلو منش... شرکت واردات صادرات  دمیکش یقینفس عم سادمیدر شرکت وا يبه رو رو

 :زدم و گفتم يلبخند

 ببخشید خانوم  -

 :سرش رو بلند کرد متعجب بهم نگاه کرد و گفت خانومه

 داشتید؟ دکاريییبله بفرما  -

 واسه استخدام اومدم  -

 :متعجب تر از قبل گفت  خانومه

 اوه چه زود  -

 :زد و گفت يبهش نگاه کردم خانومه لبخند جیگ

استخدام بشه  یزودتر کس یخوب هر چ یواسه استخدام ،ول میپخش کرد هیما تازه اعالم هیچ یدون یآخه م  -

 ..دم  یخبر م سییر يواسه من بهتره االن به آقا

 !شم یاسختدام نم نجایکه اصال من ا داستیکه شواهد پ نجوریا... سادمیرو تکون دادم و تو جام صاف وا رمس

 :رو گذاشت سر جاش و گفت  یگوش یمنش

 ..عامل ریاتاق رو به روي اتاق مد دییبفرما  -

 :تکون دادم با استرس گفتم سرم

 ممنون  -

 ..دعواي راه می ندازه هیستم اگه آتا بفهمه دون یرو دستم فشردم و رفتم طرف در م فمیک دسته
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 :اقایی گفت هیبعد از چند ثان..و دو دل به در اتاق رو زدم دمیکش یقیعم نفس

 دییبفرما -

 :بود گفتم  نییکه سرم پا نجوریاتاق رو باز کردم و رفتم داخل هم در

 سالم  -

 !د؟ییسالم بفرما  -

 ..الآشنا بود کنجکاو سرم رو آوردم با یلیخ صداش

 ؟یگفت چ یاگه به آتا م شتریب نیاز ا یشد بد شانس یگرد شده به رو به روم نگاه کردم باورم نم يچشما با

 گفتیبهش م اریاگه وان یکردم ول یهزارتا ترفند استفاده م دیشدم واسه راضی کردن آتا با یاستخدامم م اگه

شد گفت  یگفت واسه استخدام رفتم م یمن یاگه منش..ذاشت  یکه من واسه استخدام رفتم شرکتش زندم نم

 ..رفتم ششیواسه دادن چک پ

 ..عجز نگاش کردم با

 :از ابرو هاش انداخت باال بدجنس گفت  یکی اریوان

 !ياومد یواسه چ نمیبب دینیبش دییبفرما نیفکر نکنم واسه نگاه کردن به من اومده باش  -

 :گفتم گذاشتم و  زشیم يدر آوردم و رو فمیرو از داخل ک چک

 ..چک رو بدم بهتون و برم نیفقط اومده بودم ا دیکه منشی بهتون گفت رو فراموش کن يزایشه چ یم  -

 :متعجب گفت  اریوان

 !شرکتم؟ سیمن رئ نکهیبه خاطر ا! رمیبگ دهینشن دیخوا یچرا م  -

 :گرفته گفتم  يبا صدا.. نمی دونستم چیکار کنم  واقعا

 ترسم آتا دعوام کنه یزدم م یم يدست به این کاربدون مشورت  دیمن اصال نبا  -

 

 ..گونم رو پاك کردم و متعجب بهش نگاه کردم  ياشک رو.. دیبلند خند يبا صدا اریوان

آتا دعوات کرده  يانجام بد يکار یخواست یم یتا حاال ک یکن یخودت نم شیکه پ يدختر چه فکارا  - اریوان

 ؟!که بار دومش باشه

 :،دوباره خندید و ادامه داد  بهم نگاه کرد خیره

 !ببین چطور از داداشش می ترسه  -
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و بهش احترام نزاره  رمیبگ یمیوقت نشده بود که آتا تصم چیبهش نگاه کردم رفتم تو فکر واقعا ه متعجب

 ..داشت  يقانع کننده ا لیکرد هم دل یوقتا که اعتراض م یگاه

 :به طرفم گرفت و گفت يبرگه ا اریوان

 دیشما استخدام میکرد دایپ یمنش هیزود  یلیس خوب ما خاز شان  -

 ؟!يمصاحبه ا چیبدون ه يزود نیبهت برگه رو از دستش گرفتم به ا با

 :دستاش رو تو هم قفل کرد و گفت اریوان

با خانوادت در  دیبا یرو بهت دادم و تو گفت شنهادیپ نیگم من خودم ا یکنم م یمن خودم با آتا صحبت م  -

 کنم نظرت چیه؟ یو من بهت گفتم من خودم باهاشون صحبت م يبذار ونیم

 :مبل نشستم گفتم يزدم و رو يلبخند

 شه یم یعال نجوریا  -

 :رو به طرفم گرفت و گفت  يسرش رو تکون داد و خودکار اریوان

 یپس بهتره پرش کن  -

 :لب گفتم  ریرو ازش گرفتم و ز خودکار

 ممنون  -

 ..هشروع کردم به پر کردن برگ و

 :گفت  اریگرفتم، وان اریرو به طرف وان برگه

 !تموم شد  -

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 ..دونم لطفتون رو چطور جبران کنم یآره ممنوم بابت کار نم  -

 خودش لطفه يکه شما درخواست منو قبول کرد نیهم  - اریوان

ه روم نمی آورد من واسه کار پیشش رفتم نگفتم واقعا ازش ممنون بودم به خاطر اینکه ب يزیزدم و چ يلبخند

 :بعد از مرور برگه گفت  اریوان..

 کامله نیخوب ا  -

 تونم برم؟ یپس من م  -

 ؟يایب یتون یم یآره فقط از ک  - اریوان
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 دیهر وقت شما بگ  -

 پس از فردا صبح کارت رو شروع کن  -

 :بهش نگاه کردم و گفتم  ینگران با

 ...یول  -

 :بخشی زد گفت  نانیطملبخند ا اریوان

 کنم یم شیزنم و راض ینگران آتا نباش من امروز باهاش حرف م  -

 :اومد رو لبم گفتم یبزرگ لبخند

 ممنونم ازتون  -

 خواهش  - اریوان

 :رو شونه هام جابه جا کردم و گفتم  فمیک

 من برم فعال گهیخوب د  -

 خداحافظ  -اریوان

به  بایزدن ز نیعذاب وجدان داشتم به خاطر زم گهیال بودم از نظر دنظر خوشح هیاز  رونیشرکت اومدم ب از

 دیرو بکنم ،پس با میخواستم تمام سع یمن م یوقت نتونم به هدفم برسم ول چیه دیشا.. بشم  کینزد اریوان

 ..رو به طرف خودم بکشونم  اریوان نمدر صد احتمال داشت من بتو هیاگه  یحت..زاشتم یعذاب وجدان رو کنار م

 یقیخونه رو پیاده برم نفس عم ریکم از مس هیهوا  نیدوست داشتم تو ا.. حرکت کردم یاصل ابونیطرف خ به

 .. ومدی ینم بارون م يهوا خوب بود، بو میریشهر بزرگ رو فاکتور بگ نیآلوده ا ياگر هوا دمیکش

 ابونیاون طرف خ يشاپ ها یاز کاف یکیرفتن تو  یکه دست تو دست هم م بایو ز ثاقیخورد به م چشمم

 !بود ؟ یک میمیشده بودم دوست صم یاز خودم متنفر شدم عاشق چه کس.. زدم  ینیلبخند غمگ

 يایدن نیخواستم واسه چند لحظه هم شده از ا یم... در آوردم گذاشتم داخل گوشم فمیرو از داخل ک هدفونم

 ..خودم  کیکوچ ایجدا بشم برم تو دن فیکث

و به  نییکردم سرم رو انداختم پا یآهنگ رو پل نیاول..بارون شروع به باریدن کرد لحظه رعد و برق زد  همون

 ...راهم ادامه دادم

 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 مردمیبه من اگر واسش م لعنت
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 گرفت و بعد ولم کرد منو

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 

 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 دممریبه من اگر واسش م لعنت

 

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 

 

 

االن به  یکه عاشق بارون بودم، ول یمن دیبار یبارون هنوز داشت م..رو انداختم رو قفل و در باز کردم  دیکل

 ینگران تا وارد حال شدم مامان اومد استقبالم با..بردم حالم خیلی بد بود  یکه داشتم ازش لذت نم یخاطر حال

 :گفت

 ؟يداد یرو جواب نم یلعنت یچرا اون گوش ؟يکرد رید نقدریچرا ا ؟یسیچرا خ مایآ هیچه وضع نیا  -

 :گفتم یحال یب با

 یخسته ام م یلیاالنم خ دمیرو هم نشن لمیموبا يصدا امیب ادهیمجبور شدم با پ ومدین رمیگ نمیمامان ماش  -

 ..و بعد بخوابم  رمیخوام برم دوش بگ

 :کرد و گفت تیمنو به طرف حموم هدا انمام

 رونیب ياز حموم اومد نکهیکنم بعد از ا یداغ م رمیش ارمیواست حوله م ریزود برو با آب گرم دوش بگ  -

 ..يبخور

 :داخل حموم گفتم رفتم

 ممنون  -

 در رو بستم و
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 یواسم مهم نبود م یچیه گهیزده بود مثل قلبم د خیتمام تنم  رشیگرم رو باز کردم با لباس رفتم ز آب

رحمانه خوردشون کنم  یمثل خودشون ب ارمیچند وقته سرم در آوردن رو در ب نیکه ا يکارا یخواستم تمام تالف

 ..که منو خرد کردن  نجوریهم

 ..باشم عفیض دینبا گهید..رو در آوردم دوش آب گرم گرفتم  لباسم

 تیموقع نیکه مامان گرم کرده بخورم تو ا يریشرفتم طرف آشپزخونه تا .. رونیروتنم کردم و رفتم ب حولم

 ..اصال دوست نداشتم سرما بخورم

دادم به اپن آشپزخونه و جرعه جرعه  هیتک..لب تشکر کردم  ریو به طرفم گرفت ز ختیواسم ر ریش وانیل مامان

 :ردم گفتمک یم زیرو تم خچالیرو گذاشتم رو ظرفشور و رو به مامان که داشت  وانیل..داغم رو خوردم ریش

 کجان؟ هیبق  -

 :برگشت طرفم وگفت مامان

 بشه داشیپ گهید دیبابات رفته بنگاه ،آتا هم که با  -

 کجاست؟ اشاریپس   -

 :آروم گفت یلیبهم نگاه کرد و خ یچشم ریز مامان

 رفته خونه خودش  -

 ..دنده و لجبازه  هیبمونه از بس  نجایکردم و رفتم طرف خودم آخر نتونسته بودم مجابش کنم که ا یپوف

 ...کم استراحت بکنم هیتا  دمیو دراز کش دمیرو پوش لباسم

 :خوابالود گفتم يچشمام رو باز کردم و با صدا يمکرر اسمم ال دنیشن با

 آتا؟ هیچ  -

 :کنارم نشست وگفت آتا

 ..دختر پاشو کارت دارم یخواب یچقدر م  -

 :ترس تو جام نشستم، با استرس گفتم  با

 کار؟یچ  -

 :شده بهم نگاه کرد و گفت زیر يبا چشما آتا

 !یتو شرکتش کار کن يبهم زنگ زد گفت بهت اجازه بدم که بر اریامروز وان  -

 :دهنم رو قورت دادم دستپاچه گفتم  آب
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 ..یتو بگ یمنم گفتم هر چ یآره بهم گفت ول  -

 باشگاه يایت بعد از ناهارم بشرک يشه صبح بر یواسه خودت سخت م یبا رفتن ندارم ول یمن مشگل  - آتا

 :گفتم عیسر! غول ساخته بودما هیبودم که قبول کرده من واسه خودم از آتا  خوشحال

 ..دوست دارم شتریره مشغول باشم رو ب یصبحا تو خونه حوصلم سر م ستین ینه واسه من مشکل  -

 :بلند شو و گفت آتا

 ..عصرونه بهتره میبته بهش بگال میبلند شو ناهار بخور ایب یهر جور خودت راحت  -

 شد یاز بار مشکالتمون کم م یکم هی ولیبا ذوق دستام رو بهم زدم ا رونیرفت ب آتا

 

 

.. و نشستم دیکش رونیرو ب اشاریکنار  یصندل.. کردم ينشسته بودن سالم بلند زیآشپزخونه شدم همه دور م وارد

همه خواهش  نیشد نامرد ا یکردم تا آدم م یر خورد مب نیکم باهاش سر سنگ هی دینکردم با اشاریبه  يتوجه ا

 ! نهک یحال م ییمن رو در نظر نگرفته بود رفت خونه خودش داره تنها

 

 ..و با ساالد شروع کردم به خوردن  ختمیکم برنج ر هی

 

 !؟ يخور یم دیبرنج سف يچرا دار مایآ  - مامان

 

 :زدم و گفتم  يلبخند

 

 !رم من که با خودم که تعارف ندارم دا یمامان اگه بخوام بر م  -

 

خواستم تا بهم  یم اشاریاز  دیبود با اشاریبود که ظرف خورش طرف  نیرو غذام ا ختمیخورش نر نکهیا لیدل

.. خواست ظرف رو بهم بده  اشاریمامان با حرفم مجاب نشد چون از .. بخورم  دیدادم برنج سف یم حیبده ترج

که  يآروم طور یلیخ اشاری...  رفتمنگاش کنم ظرف رو ازش گ نکهیبدون ا.. هم ظرف رو به طرفم گرفت اشاری

 :فقط خودم بشنوم گفت 
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 ؟ ياالن با من قهر یعنی  -

 

نفس  يصدا.. و ظرف رو کنار خودم گذاشتم  ختمیبرنجم ر يبهش نکردم چند قاشق خورش رو یتوجه

 ...دمیکالفه رو شن دنیکش

 

 اریصبح بره شرکت وان قراره از فردا مایبابا آ  - آتا

 

 :آروم گفت  یلیبابا خ.. بابا رو خودم حس کردم  نیسنگ نگاه

 

 ..تونه بره یندارم م یمنم مشکل يندار یاگه خودت مشکل  -

 

 یخوردمش عاشق رفتار بابا بودم بهمون اعتماد کامل رو داشت وقت يکوچولو اومد رو لبم که فور یلیخ لبخند

 :گفت  یم شهیآورد هم یوقت نه نم چیه میبدرو انجام  يکار میخواست یم

 

 ...دیدون یهر جور خودتون م  -

 

 :بلند شدم و گفتم  زیرو تموم کردم و از سر م غذام

 

 ..خوشمزه بود یلیممنون مامان خ  -

 

 نوش جونت  - مامان

 

شدم پس  یم کیبهش نزد یلیخ اریرفتم شرکت وان یداخل اتاقم و در رو بستم رو تختم نشستم از فردا م رفتم

بار  هیخواستم  یمن فقط م..زود به طرف خودم بکشونمش  یلیتونستم خ یدادم م یاگه کارم رو خوب انجام م

 ...اومد رو لبم  ثیلبخند خب..بود  یواسم کاف نهیبب اریمنو با وان بایز
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 :لب با حرص گفتم  ریاومد داخل ز اشاریاتاقم باز شد و  در

 

 اتاق در داره نیا  -

 

 نیبدون توجه به من اومد کنارم نشست با حرص بازوم رو گرفت و منو به طرف خودش بر گردوند از ب شارای

 :قفل شدش گفت  يدندون ها

 

 ؟ یکن یم کاریدار چ مایآ  -

 

 :تفاوت گفتم  یاز ابروهام رو انداختم باال و ب یکی

 

 کنم ؟ یم کاریدارم چ  -

 

 :گفت  دیلرز یه از خشم مک يبه خون نشسته با صدا يبا چشما اشاری

 

 ؟ یکن یم کاریچ يدار یدون یتو نم  -

 

 :گفتم  رونیب دمیدستش کش نیهام رو از ب بازو

 

 ! نه  -

 

 :گفت  یآروم يو با صدا دیداخل موهاش کش یکالفه دست اشاری

 

 یم مکه تا منو ه يبود ریو سر به ز یخجالت مایکاش همون آ يکرد یکنم کاش عمل نم یآرزو م مایآ  -

 ..يدیکش یخجالت م يدید

 

 .. رونیاز اتاق رفت ب ییا گهید یحرف چیبدون ه اشاری
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با هم  یما از بچگ.. کنم  کاریخوام چ یم دهیفهم اشاریدونستم  یم.. هام رو بغلم گرفتم و چشمام رو بستم  زانو

 ...میخوند یرو م گهیهم د يفکرا میدیفهم یم میکرد یکه م يمنظور تک تک کارا میبزرگ شده بود

 

دونستم واسه قانع  ینم.. رو نداشتم اشاریمقابله با  يبودم با خودم توانا ریدادم به تاج تخت هنوز درگ هیتک کالفه

 .. گرفت یدونستم جلوم رو م یشدم م ینم یچند وقته جلوش آفتاب نیا دیکنم با کاریکردنش چ

 

 آتا چشمام رو باز کرد  يصدا با

 

 باشگاه ؟ يبر يخوا یت برده مگه نمباز که تو خواب  - آتا

 

 :گرفته گفتم  ياز چشمام رو باز کردم با صدا یکی

 

 امروز کالسام کنسل شده   -

 

 : و با حرص گفت  دیآتا پتو رو از روم کش.. دمیرو سرم دوباره خواب دمیپشتم رو بهش کردم پتو رو کش و

 

 گهیبلند شو د..نشسته تنها اشارمیبلند شو !  یخواب یچقدر م مایشو آ داریب  -

 

 :گفتم  غیضرب تو جام نشستم با ج هی

 

 تو یچقدر رو اعصاب گهیبابا بلند شدم برو د  -

 

 :باز گفت  شیبا همون ن رونیبره ب نکهیرو باز کرد و به طرف در رفت قبل از ا ششین دید ياوضاع رو خطر آتا

 

 باشه ایپس زود ب  -
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 .. رونیداد و رفت ب یو جا خال دیبلند خند يبا صدارو به طرفش پرت کردم که آتا  بالشتم

 

 یکیتنها نشسته  اشاریبودم خوب به من چه  یهنوز از دستش عصب دمیکش شونمیپر يبه موها یحرص دست با

 !يبهش بگه پس تو اونجا بزغاله ا ستین

 

 !نها نباشه که ت اشاری شیکردم گفتم برم پ یتو دلم به خودم دهن کج رونیرو بستم و رفتم ب موهام

 

**** 

 

 یبود پس چرا کس میبه ساعتم انداختم ساعت هشتو ن ینبود نگاه یمنش زیپشت م یشرکت شدم کس وارد

 !ست؟ین نجایا

 

 :اومد طرفم گفت ...رونیاز اتاقا اومد ب یکیبه دست از داخل  ینیس يرمردیلحظه پ همون

 

 بابا ؟ يکار دار  -

 

 :گفتم  زدم يلبخند ختیر یم یچهرش مهربون از

 

 شرکت کار داشتم  سیبله ،با رئ  -

 

 :داخل سالن اشاره کرد و گفت  يمبل ها به

 

 ..ادیم گهیساعت د میتا ن نیباباجون بش  -

 

 ممنون   -

 

 ..از مبل ها نشستم و اطراف رو نگاه کردم یکی يرو
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 زیم هی.. شرکت  سیتاق مال رئا نیدر و فکر کنم بزرگتر نیبزرگتر.. سالن گرد بود که دور تا دورش اتاق بود هی

.. شرکت پشتش نشسته بود  یمنش روزیگلدون روش قرار داشت که د هیدفتر و  وتریبزرگ تو سالن بود که کامپ

سالنم تمام به  لیوسا! داشته باشه  یخوب ویقرار داشت که فکر کنم و يپنجره بزرگ قد هیهم  یمنش زیپشت م

 ..بود يرنگ کرم قهوه ا

 

 !بود  اشاریآوردم  رونشیب فمیاز داخل ک.. بلند شد  میام اس گوشزنگ اس  يصدا

 

 دنبالت باهات کار دارم امیکارت تموم شد زنگ بزن بهم ب یظهر وقت مایآ  -

 

 :جوابش رو دادم عیسر

 

 ظهر برم باشگاه کالس دارم دیوقت ندارم با گهیروز د هیبزار واسه  اشاری  -

 

 اریرفتم مطمئن بودم از اومدن به شرکت وان یداره اگه م کارمیونستم چد یم.. اس ام اس نداد گهید اشاری

 ..کرد یشدن بهش منصرفم م کینزد

 

 خانوم؟ مایآ نیاومد  -

 

 :دستپاچه از سر جام بلند شدم و گفتم  دمیرو د اریرو بلند کردم تا وان سرم

 

 سالم  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت  اریوان

 

 ..داخل اتاقم ایسالم ب  -
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 :کرد گفت  یتو اتاقش م یچوب لباس زونیکتش رو آو نجوریدنبالش رفتم داخل اتاق هم.. رفت طرف اتاقش  و

 

 .. نیبش ایدر اتاق رو ببند و ب  -

 

 ..اتاق نشستم يمبل تو نیتر کینزد يدر اتاق رو بستم و رو!تعجب به پشت سرم نگاه کردم در باز بود  با

 

 :من نشست و گفت  يکرد و اومد رو به رو یفبرگشت بهم نگاه کرد پو اریوان

 

 ادیتونه چند وقته صبح ب یکه داره نم یمشکالت لیبه دل یشه چون منش یخوب کارت از امروز شروع م  -

 ؟ یبمون نجایا يادیواسه مدت ز يشرکت فکر نکنم تو هم بخوا

 

 :رو تکون دادم و گفتم  سرم

 

 ..ادیتونم ب یدارم که نم گهیبرنامه د شیچند ماه واسه بق نینه فقط ا  -

 

 

 :داد و گفت  هیبه پشت مبل تک اریوان

 

 ؟ يکه ندار یشه مشکل ینصف م یقبل یتو منش نیخوبه ،حقوقتونم ب  -

 

 :گفتم  متهیچقدر که بود واسه من غن هر

 

 ...و شروع کنمتر کارم ر عیتا سر دیانجام بدم بهم بگ دیکه با يفقط کار نجایا تیندارم با شرا ینه من مشکل  -

 

 ؟ يکه بلد وتری،کار با کامپ یکن یم میو قرارها رو تنظ يد یخوبه ، تلفنا رو جواب م  - اریوان

 

 !بلند نباشه  وتریکار با کام هیدوره زمونه ک نیا
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 آره بلدم  -

 

 یو کارت رو شروع کن يبر یتون یخوب خوبه پس م  -

 

 :سر جام بلند شدم و گفتم  از

 

 رونیاتاق اومدم بممنون و از   -

 

 نیبلند ماش يآلوده، ساختمون ها يهوا... خوب بود  وشیو سادمیو پشت پنجره وا زیم يرو گذاشتم رو فمیک

 ویو هیشد گفت  یم میرو فراموش کرد جمع ببند الدیم دیشدن البته نبا یبرج رد م نییپا ابونهیکه از خ يها

 ..خوب داره

 

 ؟ درسته دیباش دیجد یمنش دیشما با  -

 

 :زدم و گفتم  يلبخند..بود  سادهیوا زیکه کنار م يطرف آقا برگشتم

 

 بله   -

 

هم رو چشماش بود که  یطب نکیع هی.. اریداشت البته در برابر وان یمعمول يقد بلند خوشپوش چهره ا يپسر

 :زد که گونه هاش چال افتاد گفت  یلبخند خوشگل..کرد  یجذابترش م

 

 هستم حسابدار شرکت  ایمن پارسا آر ونتیخوشوقتم شدم از آشنا -

 

 :زدم و گفتم  يخودش لبخند مثل

 

 شرکت یمنش دینیب یم نجوریهستم هم یصالح مای،منم آ نیهمچن  -
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 که که من اومدم ؟ دیخبر بد سیشه به رئ یم  - پارسا

 

 :رو برداشتم و گفتم  یگوش

 

 ...االن   -

 

 :رو برداشت و گفت  یشگو اریوان دینکش یاتصال رو زدم که طول دکمه

 

 ؟ مایشده آ يزیچ  -

 

 :؟ گفتم !منو به اسم صدا نزنه رهیبگ ادیخواست  یم یک نیکردم ا یپوف

 

 اومدن با شما کار دارن  ایآر يآقا  -

 

 داخل  ادیبفرستش ب  - اریوان

 

 :رو گذاشتم و گفتم  یگوش

 

 منتظرن سیرئ يداخل آقا دییبفرما  -

 

 :و گفت سرش رو تکون داد  پارسا

 

 ممنون  -

 

 ..  اریرفت طرف در اتاق وان و
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 ؟!هیچ اریبرنامه امروز آقـــــــــا وان نمیرو باز کردم بب زیم يولو شدم دفتر رو یصندل يرو

 

 

 :تلفن رو برداشتم و گفتم..لحظه تلفن به صدا در اومد همون

 ...شرکت  -

 ..ادمه دادم لکسیر یلینباختم خبود ولی خودم رو  یاسم شرکت چ ومدی ینم ادمیکردم  مکث

 ؟ دییبفرما  -

 :گفت يپر عشوه ا ياونطرف خط صدا از

 اریوصل کن اتاق وان  -

 :هوا با تعجب گفتم دیهام پر ابرو

 !شما؟  -

 شناسه یم نازیبگو پر  -

 .. نـــــــــــازیپر ادی یاسم بهت م نیا يکه تو داد يدلم گفتم اوه اوه با صدا تو

 گم یم االن بهشون  -

 عتریلطفا سر  -

 اریوصل کردم اتاق وان يفور

 ما؟یشده آ يزیچ  -

 عیسر! راحته؟ نجوریبا همه کارکنا هم دیکنه شا یپارسا داخل اتاقه و داره منو به اسم صدا م نیاالن ا يوا

 :گفتم

 ..با شما کار دارن نازنیزنگ زدن گفتن پر یخانوم هینه فقط   -

 دمیشن یز پشت مرو ا اریوان قینفس عم دنیکش

 رمیگ یبهش بگو کار دارم بعد خودم باهاش تماس م  -

 پشت خط؟ هیدختره ک نیکنجکاو بودم بدونم ا یلیرو قطع کرد خ یگوش و

 رنیگ یگفتن خودشون باهاتون تماس م یخانوم آقا رسول  -

 :فتم لب گ ریز.. کردم همون اول قطع کرده یو گرنه فکر م دمیتلفن با دستگاه رو شن برخورد
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 !ان ونهیهمه د  -

 !اس ونهید یک  -

 !که من متوجه نشدم رونیاومد ب یک نیبود نگاه کردم ا سادهیرو بلند کردم و به پارسا که رو به روم وا سرم

 زدم یداشتم با خودم حرف م  -

 :گفت و دوباره گفت یآهـــــان هی پارسا

 صمیمی باشین سییر يبا آقا یلیخ ادی یبه نظر م  -

 :گرد شده نگاش کردم واسه تبرعه خودم گفت يماچش با

 ..دیکن یاشتباه م دیشما دار ستین نطورینه نه ا  -

 :شونه اش رو انداخت باال و گفت  پارسا

 ..حق با شما باشه دیشا  -

واسمون حرف در  گهیخدا خودش رحم کنه از االن د يوا.. زیسرم رو گذاشتم رو م.. رفت طرف اتاقش رفت و

 ؟!صدا بزنه لیکنم منو با فام یپسر حال نیطور به اآوردن من چ

از کپونم  شتریخورد منم ب یبند داشت زنگ م هیموند  یلحظه ساکت نم هیاز شانس گند من این تلفن  امروز

 ..خواست که گلوم نرم بشه ینبات م يبزرگ چا وانیل هیحرف زده بودم االن صدام گرفته بود االن دلم 

 ..رفتم باشگاه  یخوردم بعد م یناهار م نییرفتم پا یم دیکردم با مرتب زیم يرو رو لیوسا

 واسه ناهار؟ ير یم يدار  -

 :زدم گفتم يرو بلند کردم و لبخند سرم

 بله  -

 میبر ایخوب پس ب  -

 ؟!میباهام ناهار بخور میبود بر نیاالن منظورش ا نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

 گهیزود باش د یکن یممنو نگاه  يدار نجوریچرا ا  -اریوان

رو  فمیک...االن یرفتم ول یقبل بود مطمئنم نم ماینه فقط بلده دستور بده اگه آ ایرم  یباهاش م دینپرس اصال

 :برداشتم و گفتم

 ..من آماده ام  -

 ..از شرکت رونیجلو تر از من رفت ب اریوان
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خواست بره  یچرا م نینگاه کردم ا نگیپارک با تعجب به دکمه..رو زد  نگیدکمه پارک اری،وان میآسانسور شد وارد

 !نگیپارک

 گهید..رو باز کرد  نیقفل ماش اریوان..رفتم  یم اریدنبال وان یحرف چیمن بدون ه رونیب میآسانسور اومد از

 :نتونستم ساکت باشم با تعجب گفتم

 !نیناهار بخور نیخواست یمگه نم یآقا رسول  -

 :برگشت طرفم و گفت اریوان

 میناهور بخور میراره برچرا ق  -

 :گفتم جیگ

 !شرکت نییرستوران پا میر یمگه نم  -

 :رو باز کرد و گفت نیدر ماش اریوان

 ..ننیشرکت ما رو با هم بب يخوام بچه ها ینم هیمن کار دستمون داد کاف یحواس پرت نجاینه تا هم  -

 ...دارو بعد مرگ سهراب نوش

 

 

 

 نمیشد برم عقب بش یدودره بود نم نشیچون ماش! شرکته  نجایشد که ا داریباز خواب  اریشد باالخره آقا وان یچ

 ..نیدر جلو رو باز کردم و نشستم داخل ماش! بهم بگه مگه من رانندتم اریکه دوباره وان

 

 يشده بودم که صدا رهیخ رونیبه ب.. میهر دو سکوت کرده بود..رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش اریوان

 تمیبا ر..کرد تو جاش تکون بخوره  یداشت که آدم رو وسوسه م يتند تمیآهنگ ر.. دیچیتو فضا پ یآهنگ

خواننده تو  يبا پخش شدن صدا..ومدی یآشنا م یلینظرم آهنگ خ یب..  نیآهنگ با پام ضربه گرفتم با کف ماش

 .. دیچیپ يفضا

 

 گرفته وقتشه ببارم بغضم

 

 دارم هیگر يهوا هوا یب چه
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 شد یخط خط کاغذام با تو باز

 

 :لب گفتم ریز

 

 فتهیخود ش  -

 

 حس و حال و دوست ندارم نیا خدا

 

 دمی، دوباره عطرت و نفس کش دمیدور پنجره قفس کش باز

 

 دمیتو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کش قلم

 

 ... ..دیه درك که شنسرم رو برگردوندم تو دلم گفتم ب.. دینشست ، فکر کنم شن اریرو لب وان یکم رنگ لبخند

 

 هیحوال نیخاطرات تو هم باز

 

 هیچند سال هیو  نهیهم حالم

 

 هیتو خال يجا

 

 حالمو دوننیتو تمام شهر م جز

 

 کبوترم که سنگ آدما شکسنه بالمو مثل

 

 قرار و از تو دارم یقلب ب نیا
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 حس انتظار و از تو دارم نیا

 

 هنوز دور گردنم هست اسمت

 

 ز تو دارمطناب دار و ا نیا من

 

 شهیتو باشه دل نم یکه ب ی، دل شهینوشته رو بخار ش اسمت

 

 شه یرفتن یاونم حت ترسمیخونه ، م يتو هیسا هیموندمو  من

 

 :کمربندش رو باز کرد و با تعجب گفت ...پارك کرد يگوشه ا اریوان قهیاز ده دق بعد

 

 ؟یش ادهیپ يخوا یمگه نم  -

 

 :از کردم گفتم کمربندم رو ب!من گیج می زدم چقدر

 

 شم یم ادهیچرا ،چرا االن پ  -

 

که  یطرف رستوران میرفت میرد شد ابونیبا هم از خ..بود  سادهیکه منتظر وا اریشدم رفتم کنار وان ادهیپ نیماش از

 ..بود ابونیاون طرف خ

 

 ...تو دلم گفتم بابا جنتلمن.. در رستوران رو باز کرد با دستش اشاره کرد برم داخل  اریوان

 

 ...مینشست يدو نفره ا زیدنج رستوران پشت م گوشه

 

 :منو رو به طرفم گرفت گفت  اریوان
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 ؟ يخور یم یچ  -

 

 :گفتم  رمیکه منو رو ازش بگ نیا بدونه

 

 خورم یمن جوجه م  -

 

 :از ابروهاش رو انداخت باال منو رو به طرف گارسون گرفت و گفت  یکی اریوان

 

 دو پرس جوجه با مخلفات  -

 

 ..منو رو گرفت و رفت  گارسون

 

 ؟ یهست یاز کارت راض  - اریوان

 

 :گفتم  ارمیدر ب فمیرو از داخل ک لمیموبا نکهیزنگ خورد قبل از ا لمیلحظه موبا همون

 

 آره   -

 

 رو برداشتم  یگوش هیک نمیبب نکهیا بدونه

 

 الو ؟  -

 

 تو ؟ يکجا مایالو آ  -

 

 !بود  اشاری

 

 ورم چطور ؟خ یدارم ناهار م  -
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باهات حرف بزنم نگران باشگاهتم نباش خودم  دیرو واسم اس ام اس کن با یکه هست يآدرس جا  - اشاری

 ..رسونمت یم

 

 

 :گفتم  نیتونستم از صداش بفهمم واسه هم یرو م یکالفگ

 

 باشه   -

 

 پس فعال  - اشاری

 

 فعال  -

 

 :کرد گفت  یکنجکاو داشت بهم نگاه م اریوان

 

 ده ؟ش يزیچ  -

 

 :رو تکون دادم گفتم  سرم

 

  یرو بهم بگ نجایشه آدرس ا ینه فقط م  -

 

 ..اس ام اس کردم  اشاریواسه  عیآدرس رو گفت منم سر اریوان

 

 :گفت  یدوباره با نگران اریوان

 

 ؟ ماینشده آ يزیچ یمطمئن  -

 

 :زدم و گفتم  يکردم لبخند یرو درك نم شینگران نیا لیدل
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 .. ادیدنبالم منم آدرس رو دادم تا ب ادیخواست ب یم داشت مکار اشارینه،  -

 

 :اخماش نامحسوس تو هم رفت و گفت  اریوان

 

 آهـــان  -

 

 رو شکست  نمونیبود که سکوت ب اریبه خوردن دوباره وان میرو واسمون آوردن شروع کرد غذا

 

 بهت نگفت؟ يزیچ رونیاومد ب نکهیبعد از ا ایآر يآقا  - اریوان

 

 :گفتم  جیگ

 

 ؟یگ یپارسا رو م  -

 

شدم فکر کنم رنگ به رنگ  میتازه متوجه سوت..گرد شده بهم نگاه کرد  يسرش رو بلند کرد و با چشما اریوان

 ..نییکنه دربارم؟ سرم رو انداختم پا یم يشدم از خجالت حاال چه فکر

 

 :بهش نگاه کردم نگاش به من بود آروم گفتم  یچشم ریز

 

 ستین نطوریباشم منم گفتم ا یمیمن با شما صم ادینظر مچرا گفت، به   -

 

 :و گفت  نییسرش رو انداخت پا اریوان

 

 ...آهان  -

 ..بود اشاریبود انداختم  زیم يکه رو میبه گوش ینگاه..زنگ خورد  میغذام رو تموم نکرده بودم که گوش هنوز

 ...صال رو زدم بود دکمه ات یو چنگال رو گذاشتم داخل بشقاب دهنم که خال قاشق
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 جانم؟  -

 که من منتظرم رونیب ایاگه غذات تموم شده ب مایآ  -

 ..رونمیب گهید قهیباشه تا چند دق  -

 :گفتم دمیرو عقب کش یرو قطع کردم، صندل یگوش

 اریمن برم آقا وان  -

 !شما که هنوز غذاتون تموم نشده  - اریوان

 :رو برداشتم گفتم فمیک

 ..منتظرمه نرویب اشارمیشدم  ریس  -

 :بلند شد و گفت ارمیوان

 ..میشدم بر ریباشه منم س  -

که  رونیاومدم ب اریزودتر از وان..نذاشت  اریخواستم غذا خودم رو حساب کنم که وان یم میطرف صندوق رفت به

 ..نهیما رو با هم نب اشاری

 ..بود سادهیوا ابونیاونطرف خ اشاری

 :رو باز کردم گفتم نیماش در

 ؟!يدیزود رسسالم   -

 ...بود  سادهیکه کنار رستوران وا اریبه وان دینگاش هنوز به در رستوران بود نگاش رو دنبال کردم رس اشاری

 ..خواستم نشه شد یکه م یخدا اون يوا

 :برگشت طرفم گفت اشاری

 دمیزود رس نیاطراف کار داشتم واسه هم نیهم  -

 !آهـــان  -

 :رو روشن کرد و با طعنه گفت ماشین

 نگفته بودي با رئیستون اومدین بیرون  -

 :به بیرون نگاه کردم و گفتم  برگشتم

 کرد؟ یاگه می گفتم فرقی م  -

 نه  - یاشار
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 !می خواستی چیزي بهم بگی ؟  -

 آره دقیقا در همین مورد بود  - یاشار

 ...ه شنیدنش هستمعمیقی کشیدم و خودم رو آماده کردم براي شنیدن حرفایی که خیلی وقته منتظر ب نفسه

 :با لحن جدي و خشک گفت  یاشار

 ارتباط بین تو و وانیار چیه ؟  -

 :لحن مسخره اي ادامه داد با

 ببخشید حرفم رو تصحیح می کنم ،تو چرا اینقدر خودت رو می کشونی طرف وانیار ؟  -

 :با لحن جدي و خشک ،بلند تر گفت  دوباره

یشب چون خونتون بودیم نمی تونستم درست باهات حرف بزنم ولی االن اصال تو چرا رفتارت تغییر کرده ؟ د  -

 ازت دلیل می خوام، دلیلی واسه تغییر رفتارت؟

هنوز نگام به بیرون بود جرات برگشتن و نگاه کردن .. ساکت شد منتظر جواب قانع کننده از طرف من یاشار

 ...بهش رو نداشتم

 :داد زد  یاشار

 ..آیما من منتظرم  -

هر کار کرده بودم به خودم مربوط بود حق نداشت سر من ..اي بلند یاشار ترسیدم بغض راه گلوم رو گرفت صد با

 ...حاال کار من هر چقدر می خواست بد باشه اون نه داداشم بود نه پدرم ولـــی .. داد بزنه

 :دمصدایی که بغض داشت چشماي که لبالب پر از اشک بود برگشتم طرفش، مثل خودش داد ز با

 ..یاشار تو حق نداري سر من داد بزنی  -

یاشار سرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد با دیدن اشکاي رو گونم با بهت بهم نگاه کرد با .. ریخت پایین  اشکام

 :زمزمه گفت 

 آیما داري گریه می کنی ؟  -

 !راه خودشون رو پیدا کرده بودن و بند نمی یومدن اشکام

 :ك کرد شونه هام رو گرفت و منو کشید تو بغلش زیر گوشم زمزمه وار گفت گوشه اتوبان پار یاشار

 آیما جــون یاشار گریه نکن  -

 ..آب دماغم رو پر سرو صدا کشیدم باال و با لباس یاشار اشکام رو پاك کردم ..واسم خیلی ارزش داشت  جونش
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 :با صداي که خنده داخلش موج می زد گفت  یاشار

 ..رو با لباس من پاك نکندختر خوب دماغت   -

 :یاشار با صداي گرفته گفت.. نگفتم همینقدر که فهمیده بود دیگه گریه نمی کنم کافی بود چیزي

آیما باور کن نمی خواستم سرت داد بزنم عصبی بودم نمی دونم چطور صدام بلند شد معذرت می خوام این   -

ختم هیچ موقعیتی هم پیش نمی یومد ازت بپرسم دلیل چند وقته این رفتار رو که ازت می بینم خیلی به هم ری

 ..امروز دیگه نتونستم طاقت بیارم کارم رو ول کردم اومدم دلیل کارات رو بپرسم .. رفتارت رو 

 ..تو بغل یاشار بودم یاشار بازم سکوت کرد واسه شنیدن حرفاي من هنوز

 آتا می دونه من با تو می رم باشگاه ؟  -

 ..بودم واسه تغییر بحث خیلی ناشی بودم اونم تو این لحظهخندم گرفته  خودمم

 :خیلی خشک و بی احساس گفت.. منو از خودش جدا کرد و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد یاشار

 ..آره بهش گفتم من می رسونمت  -

 :با صداي گرفته گفتم ...رو کردم بهش و خودم رو داخل صندلی جمع کردم پشتم

جوابی نمی شه که تو رو قانع ..چی بشنوي ؟ هر چی بگم واسه تو دلیل منطقی نمی شه  یاشار می خواي  -

 ..نمی دونم چی بهت بگم.. کنه

 :پرید وسط حرفم و گفت  یاشار

تازه که .. هموناي رو بگو که باعث شدن رفتار تو تغییر بکنه قبال خیلی شاد بودي واست قیافت مهم نبود  -

لتی و سر به زیر و کم حرف ولی اون رفتارت با من واسه چند ساعت بود باز شدي اومدم شده بودي یه آدم خجا

 .. همون آیما قبلی که من خیلی خیلی دوستش داشتم

 :مکث کوتاهی کرد و با صداي گرفته ادمه داد یاشار

... نطور نبودولی باز تغییر کردي این تغییرت درست بعد از عملت بود رفتارت با ما خوب بود ولی یا دیگران ای  -

 !!اون حجب و حیا که قبال داشتی از بین رفته بود هر غریبه اي شده بود واست مثل من یا آتا

گفتم که چه جور حرفاي مردم باعث شد من سر به زیر و .. بار من ادامه دادم از وقتی که وارد تهران شدیم این

گفتم از عشقی که چند ... ار تا پاي مرگ برهگوشه گیر بشم باعث شد مامانم بهترین کسم عزیزتر از جونم دو ب

گفتم از تنها دوستم که به ..نداشتم  میديسال تو دلم بود هیچ کس نفهمید چون براي به دست آوردنش هیچ ا

گفتم از .. خاطر حفظ داداشم باهاش دوست شدم تنها کسی بود که از این دوست داشتن و این عشق با خبر بود
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گفتم از عشقم .. امیدوار می شدم می خواستم واسه به دست آوردنش تالش کنمعشقی که کمکم داشتم بهش 

گفتم از همون تنها دوستم با این که می ...که عاشقانه می پرستیدمش ولی منو فقط بازیچه دستش قرار داد 

دونست اون کسی که پیشنهاد دوستی رو بهش داد همونی که پیشش اعتراف کرد که عاشقانه دوستش داره 

گفتم فقط به خاطر انتقام از زیباست که می خوام به ..ه تنها دوستشه ولی بازم درخواستش رو قبول کرد عشق

و گفتم از این همه ..گفتم .. نزدیک بشم فقط به خاطر فهموندن به میثاقه که دست گذاشته رو چه کسی اروانی

دور کرد باعث شد با قبول شدن تو سختی که کشیدم گفتم به خاطر همین قیافه لعنتی بود که منو از جامعه 

 ... بهترین دانشگاه ولی به خاطر نشنیدن متلک هاي مردم نرم

شاید ..صداي هق هق من بود که تو ماشین می پیچید حرفاي من تموم شده بود یاشارم سکوت کرده بود  فقط

 ..بهترین کاري بود که تو این لحظه می تونست انجام بده

برگشت طرفم و دوباره منو کشید تو بغلش و آروم کمرم رو نوازش .. ه پارك کرد داخل پارکینگ باشگا یاشار

 :کرد و با لحن آرامش بخشی گفت 

برو تو یه موقعیت بهتر با هم .. االن باید بري دیرت شده.. آروم باش عزیزم آروم باش عمر من آروم باش   -

 حرف می زنیم باشه ؟؟

 :م صداي که از ته چاه بلند می شد گفت با

 باشه  -

 منو از خودش جدا کرد و از داخل داشبورد ماشین یه بطري آب معدنی در آورد گرفت طرفم  یاشار

 ..یه کمیش رو بخور بقیش رو بزن به صورتت تا حالت بهتر بشه  -

در ماشین رو باز کردم و چند مشت آب زدم به صورتم حالم یه کم .. رو ازش گرفتم یه کمیش رو خوردم بطري

 :بطري رو گذاشتم داخل داشبورد باهمون صداي گرفته گفتم .. شد بهتر

 ممنون  -

سرم رو پایین آوردم رو به یاشار که .. ماشین پیاده شدم و در رو بستم قبل از اینکه برم طرف سالن باشگاه  از

 :داشت نگام می کرد لبخندي زدم گفتم 

 ممنون که به حرفام گوش دادي  -

میثاق و زیبا رو .. رو به صورت خداحافظی تکون دادم و برگشتم طرف سالن باشگاهلبخندي زد دستم  یاشار

می دونستم تمام صحنه ها رو .. دیدم که یه کم اونطرف تر از ما وایساده بودن و داشتن به ما نگاه می کردن 
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بدون توجه به اون دو  منم.. کنارم رد شد  ازیاشار از پارکینگ اومد بیرون بوقی زد و .. واسم مهم نبود .. دیدن 

 ...نفر با سرعت به طرف ساختمون باشگاه رفتم

 

 ...زیبا و میثاق کنار هم وایساده بودن و داشتن حرف میزدن.. رو عوض کردم و رفتم طرف میز زیبا لباسام

 :دیدن این صحنه یاد حرفام افتادم خود به خود اخمام تو هم رفت خیلی خشک گفتم  با

 سالم  -

زیبا با دیدنم لبخندي زد و اومد طرفم دستش رو به .. ق تازه متوجه حضورم شدن برگشتن طرفم و میثا زیبا

 :طرفم دراز کرد و خیلی صمیمی گفت 

 ؟!سالم دختر ،کجاي؟ کم پیداي  -

دستش رو دستم گرفتم و فوري از دستش کشیدم ..کم لبام رو کش آوردم ولی هنوز صورتم اخم داشت  یه

 :گفتم ..مسش کنم از نظر من نجس بودبیرون نمی خواستم ل

 ..دیروزم ،خودت بهتر می دونی کالسام کنسل شده بود.. پریروز هم دیگه رو دیدیم  -

 ..لب خیلی آروم که فقط خودم بشنوم گفتم خدا رو شکر زیر

 :خنده صدا داري کرد و گفت زیبا

 یه روز که نمی بینمت فکر می کنم چند وقته ندیدمت  -

 :گفتمزدم  پوزخندي

 آره می دونم چقدر بود و نبود من واست مهمه   -

 :میثاق اشاره کردم که داشت ما رو نگاه می کرد گفتم به

 !مثل اینکه یه عروسی تو راه داریم؟  -

تو دلم بلند .. زیبا هم لبخندي زد و سرش رو انداخت پایین!لبخندي زد فکر کنم از حرفم خوشش اومده میثاق

؟زیبا !میثاق دلش رو خوش کرده به این زودي ها دوماد میشه! زیبا و خجالت؟!؟!الت کشیدخندیدم االن زیبا خج

 ..که حوصلش سر نره روزشهمیثاق عروسک چند .. هیچ وقت با میثاق نمی موند من مطمئنم بودم 

 ...تا خدا چی بخواد  - میثاق

گه چیزي نگفتم تا االنشم دیرم شده بود دی.. تا خدا چی بخواد بهترین جواب بود واسه این سوال.. زدم پوزخندي

 :رو به زیبا گفتم 
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 برنامه منو می دي تا برم؟  -

 :از روي میز کاغذي به طرفم گرفت و گفت  زیبا

 برنامه امروزت خیلی سنگینه بهتره بري چون دیرت شده  -

 .. رو ازش گرفتم و ازشون دور شدم برگه

امروز خودم حالم خوب نبود تا ساعت ده شبم واسم .. گرد داشتم برگه تو دستم نگاه کردم امروز چهارتا شا به

 ..پوفی کردم و کالفه کاغذ رو تو دستم مچاله کردم..کالس گذاشته بودن 

 

 

 

 

 

خیلی بی انصافی در ..کالس شاگرد اولی تموم شه بود فوري بعدش کالس شاگرد دومی شروع می شد  ساعت

 !تراحت نذاشته بودنآورده بودن ربع ساعتم وقت بینش واسه اس

 :داد زدم  بلند

 !دانیال باز که داري کار قبلیت رو تکرار می کنی چند بار بهت بگم درست برو؟  -

 ..شقیقم فشار آوردم تا یه کمی سر دردم بهتر بشه به

 !چرا اینقدر داد می زنی دختر گلوت پاره شد  -

لبخند ..یساده بود با یه لبخند داشت نگام می کردآتا پشت سرم وا..رو بلند کردم به پشت سرم نگاه کردم  سرم

 :خسته اي زدم گفتم 

 ...وقتی به حرف آدم گوش نمی دن باید سرشون داد بزنی شاید حرفت رو بفهمن  -

 :لیوانی که تو دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت  آتا

 !قبلنا از این اخالقا نداشتی  -

ه دادم و به دانیال که داشت آروم آروم اسب سواري می کرد نگاه حصار هایی که دور زمین کشیده بود تکی به

 :کردم یه قلب از نسکافه اي که آتا بهم داده بود رو خوردم لبخند غمگینی زدم و زمزمه وار گفتم 

 ...قبلنا خیلی اخالقا نداشتم که االن دارم  -
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 !نکنم آتا حرفم رو شنید فکر

 :من گفت تکیه اش رو از حصار برداشت رو به  آتا

 کی کالست تموم می شه بریم؟  -

 :خالی نسکافه رو به طرفش گرفتم و گفتم  لیوان

 کارت تموم شده ؟.. من تا ساعت ده کالس دارم تو برو من با سرویس میام   -

 :لیوان رو ازم گرفت و گفت  آتا

بخواي کالس آخرت رو کنسل  اگه..نه یه شاگرد دارم بعد از اون باید برم خونه چون مامان نوبت چکاب داره  -

 ..میکنم تا با هم بریم

 :داشتم به حرکات دانیال نگاه می کردم گفتم  همینجور

 ..تو برو من با سرویس میام ! نه بابا اگه کنسل کنم می افته واسه فردا چه فرقی می کنه؟  -

 :سرش رو تکون داد و گفت آتا

 باشه پس فعال  -

 مقبل از اینکه بیرون صداش زد آتا

 آتا؟ -

 :طرفم و گفت  برگشتم

 جانم؟  -

 :خوشگلترین لبخندم تحویلش داد گفتم ..دلم قربون صدقش رفتم واقعا داشتن همچین داداشی نعمتی بود تو

 ممنون بابت نسکافه واقعا چسپید  -

 :لبخندي زد و گفت  آتا

 نوشجونت   -

هیچی ارزش رو نداشت آدم بخواد به خاطرش ..دیگه نه خسته بودم نه کالفه .. رفت منم رفتم طرف دانیال و

 ..نارحت بشه

چشمام به زور بازشون نگه داشته بودم دیگه ناي قدم برداشتن ..خستگی زیاد به طرف سالن باشگاه می رفتم با

 ..هم نداشتم

 ..با چشماي بسته لباسام رو عوض کردم.. انداختم تو اتاقی که مخصوص تعویض لباس  خودم
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 ..روي صندلی نشستم و منتظر موندم تا آقاي راننده بیاد..رو شونم و به طرف سالن رفتم رو انداختم  کولم

 

**** 

شنیدن اسمم دستی به چشمام کشیدم تا بتونم بازشون کنم چشماي خمار خوابم رو باز کردم ببینم کیه که  با

 ..داره صدام می زنه

 :فتم نمی تونستم چهره طرف رو واضح ببینم با صداي گرفته گ هنوز

 بله؟  -

 آیما دختر تو چرا اینجا خوابت برده؟  -

 :گفتم  گیج

 !مگه کجا خوابم برده؟  -

وانیار رو به روم وایساده بود و با تعجب .. دستی به چشمام کشیدم تا بتونم چهره طرف رو واضح ببینم  دوباره

 :گیج گفتم .. داشت نگام می کرد

 !تو اینجا چیکار می کنی؟  -

 قیقا من این سوال رو از تو دارم این موقع تو باشگاه چیکار می کنی؟د  - وانیار

 :بهت گفتم  با

 باشگاه؟  -

 :متوجه اطراف شدم فوري گفتم  تازه

 ساعت چنده؟  -

 :نگاهی به ساعتش انداخت گفت وانیار

 ساعت یازده و نیمه  -

 ...بلندي گفتم یه ساعت قبل سرویس رفته بود واي

 !ا چیکار می کنی؟نگفتی اینج  - وانیار

 :داخل کیفم موبایلم رو در آوردم گفتم از

 ..تا ساعت ده کالس داشتم بعدم که دیدي خوابم برده بود  -

 االن می خواي چیکار کنی؟؟  - وانیار
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 :که داشتم دنبال شماره آتا می گشتم گفتم  همینجور

 ..می خوام زنگ بزنم آتا بیاد دنبالم   -

 

 دارم می رم خونه تو هم سر راه می رسونم نمی خواد ،من  - وانیار

دستاش داخل جیب شلوارش بود و سرش رو انداخته .. وانیار دقیقا باالي سرم وایساده بود .. رو بلند کردم  سرم

 ..مثل همیشه خوشتیپ و مرتب .. بود پایین و داشت منو نگاه می کرد

 ...باشه  -

 ...ساختمون رونیب میرفت اریوان بلند شدم و با.. بمیرو گذاشتم داخل ج لمیموبا

 !کنه یم کاریچ نجایا اریموقع شب وان نیسوال بود که ا واسم

و خجالت قبل رو  یاون دو دل گهید نمیشده بود که جلو بش يواسم عاد.. رو باز کردم و جلو نشستم  نیماش در

 ..نداشتم

 نیمن ا نباریا..سکوت بود  نمونیب شهیممثل ه رونیب میاز باشگاه اومد..رو به حرکت در آورد  نیماش اریوان

 .. سکوت رو شکوندم

 :گفتم یلحن خودمون با

 سوال بپرسم؟ هیشه  یم اریآقا وان دیخشیب  -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین هیبرگشت طرفم و  اریوان

 ..می تونید بپرسید نیالبته هر چقدر سوال داشته باش  -

 :کردم گفتم یمردونش نگاه م مرخیبه ن رهیخ نجوریهم..نمشیرست ببنشستم که بتونم د میکم کج رو صندل هی

 ن؟یکرد یم کاریموقع شب داخل باشگاه چ نیشما ا  -

 يلبخند..به خودش اومد و به رو به روش نگاه کرد يفور یشده تو نگاهم ول رهیدوباره برگشت طرفم خ اریوان

 :اومد رو لباش و گفت

 ..باشگاه  امیباسبم حالش خوب نبود مجبور شدم   -

 :گفتم یآروم يکوچولو صورتم در هم رفت و با صدا هی

 نش؟یکشت  -
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 نمیاسبه بب هیکه به خاطر مرگ  يخواستم اون لبخند یسرم رو بر گردوندم نم..لبخندش پر رنگ تر شد  اریوان

! زد؟ یون لبخند مزب یموجود ب هیبود که به خاطر مرگ  یک گهید نیا.. نگاه کردم رونیدر هم به ب یبا صورت...

 ..لحظه تو دلم ازش متنفر شدم هیواسه 

 ..خنده ي بلند وانیار داخل ماشین پیچید صداي

 چرا اخم کردي؟  - وانیار

 :بیشتر در هم رفتم برگشتم طرفش و گفتم  صورتم

 !به همون دلیل تو به خاطر مرگ یه حیون می خندي  -

 :یه لبخند ملیح زد و گفت  وانیار

اصال مگه من گفتم اون اسب مرده که تو واسش عزا ! ن به خاطر مرگ یه حیون دارم می خندم کی گفته م  -

 ؟!گرفتی

 :سرعت گفتم به

 مگه نمرده؟ پس چرا من فکر کردم مرده؟  -

 :اخم کردم گفتم ..وانیار با صداي بلند خندید دوباره

 چرا می خندي خب؟  -

 :کرد و گفت  يتک خنده ا وانیار

 !یلی باحال شدهآخه قیافت خ  -

 :حرص گفتم  با

 هه هه هه   -

 !فکر می کنه دلقکه که اینجور داره می خنده آدم

رو لبش رو خورد دهنش رو باز کرد که چیزي بگه  ومدی یکه دوباره م يوقته قیافه اخموي منو دید خنده ا وانیار

 ..ولی پشیمون شد و نگاهشو ازم گرفت و به جلو نگاه کرد

که بدونم می خواست چی بگه ؟بیخیالش شدم روم نمی شد بگم وانیار جون چی می  کنجکاو بودم خیلی

 ...؟ سرم رو برگدوندم و به سیاهی شب نگاه کردم!خواستی بگی ولی پشیمون شدي

 آیما؟  -

 :وقتی نگاه منتظرم رو دید کالفه دستی به موهاش کشید و گفت .. از بیرون برداشتم و بهش نگاه کردم  چشم
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 ..چیزي مهمی نبودهیچی   -

اگه چیز مهمی هم نمی خواست بگه ولی بدجور کنجکاوي منو تحریک ..کردم و نگام رو ازش گرفتم  پوفی

 ..کرده بود

خدا خیرش بده آهنگ گذاشت و گرنه تا برسیم خونه با فکراي .. لحظه صداي آهنگ داخل ماشین پچید همون

 ..جورواجور کالفه می شدم

 :زیر لب گفتم .. داخل ماشین پچیدن صداي خواننده  با

 ..باز اینو جو گرفت  -

 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 مردمیبه من اگر واسش م لعنت

 گرفت و بعد ولم کرد منو

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 ..چشمی به وانیار نگاه کردم که ببینم عکس العملش چیه می دونستم گوشاش خیلی تیزه حرفم رو شنیده  زیر

با یه عالمت سوال بزرگ بهش نگاه کردم دلیل .. با اخماي در هم داشت به رو به روش نگاه می کرد  یاروان

 !یعنی به خاطر آهنگ بود ؟شاید از این آهنگ خاطره خوبی نداره؟! اخماش رو نمی دونستم

 !!! نمی دونم..امو باال انداختم  شونه

 ...خیال وانیار شدم و به بقیه آهنگ گوش دادم بی

 بوده یبگه که ماه من ک یکی

 بوده یگناه من ک مسبب

 

 بود نیمن از نگاه تو هم سهم

 بود نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق

 

 دل بارون منو عاشقم کرد تو

 و آسمون ولم کرد نیزم نیب
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 شد نیشد که ا يبگه چه جور یکی

 شد نیتو آسمون و من زم سهم

 

 

 :تا بتونم صورت وانیار رو ببینم لبخندي زدم و گفتم ماشین پیاده شدم یه کم خودم رو خم کردم  از

 داخل دییخیلی ممنون ببخشید که زحمتتون دادم ،بفرما  -

 :خستگی از چهرش می بارید لبخند کم جونی زد و گفت  وانیار

 ..نه ممنون خسته ام فقط می خوام برسم خونه..وظیفه بود   -

 پس فعال  -

 شب خوش  -

در حیاط رو که بستم صداي ماشین ...کلید انداختم و در رو باز کردم.. طرف خونه رفتم ماشین رو بستم و به  در

 !!!وانیار رو شنیدم که رفت

 ..کفشام رو در آوردم و به طرف اتاقم رفتم! خونه رو باز کردم المپ هال روشن بود در

 ؟ياومد  -

سته بود آرنجش رو گذاشته بود رو رو مبل داخل هال نش اشاری..  دمیو به طرف هال چرخ سادمیجام وا سر

 ...زانوهاش با دستاشم سرش رو گرفته 

 ..هیو خستگ یخواب یدونستم از ب یرو بلند کرد چشماش قرمز شده بود م سرش

 !؟يموقع کجا بود نیتا ا مایآ  - اشاری

 !بود  آروم

 مگه آتا نگفته ؟  -

رفته  لیتحل يرو گذاشت رو چشماش و با صداداد به پشت مبل دستش  هیبدون اینکه نگاه کنه بهم تک اشاری

 :گفت

 !نه االن؟ يخونه بود دیساعت قبل با هی مایآ  -

 :و آروم گفتم نییرو انداختم پا سرم

 ..رفت سیخوابم برد سرو  -
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 ...افتاد به جونم يلرز..  دمیلحظه ترس هیواسه ...از سر جاش اومد طرفم  عیسر اشاری

 ...رو می شد شنید تی،ترس، عصبان یداخل صداش نگران.. سادیاومد رو به روم وا اشاری

 ؟؟ياومد یبا ک  - اشاری

 یآروم يضربه زدم با صدا نیبا نوك پام به زم..خواستم بفهمه با وانیار اومدم ولی نمی تونستم دروغم بگم نمی

 :گفتم

 .. اریبا وان  -

 ..بودم  سادهیکنار من که وسط اتاق وادر رو محکم بست و اومد ..داخل اتاقم  دیدستم رو گرفت و کش اشاری

 :شونه هام رو گرفت و با حرص گفت اشاری

 کرد؟ یم کاریاونجا چ اریوان مایآ  -

گره  يسرخ شده بود چشمام قرمز تر از قبل بود با ابرو ها تیزل زدم از عصبان اشاریرو بلند کردم و به  سرم

 ؟!به من اعتماد نداشت اشاری یعنی ..ومدیداشت اشکام در م..خوردش تو چشمام زل زده بود 

 :گرفته گفتم يبا صدا.. قطره اشک سر خورد رو گونه هام  هی

 اومد خونه منو هم سر راه رسوند یداشت م دمش،ید یاتفاق  -

دونستم حالش خوب  یتخت نشست و سرش رو با دستاش گرفت م يو رو دیتو موهاش کش یکالفه دست اشاری

 !نبودم  من مقصر یکالفه اس ول ستین

 ...نکنه

 :ترس گفتم با

 ،آتا، مامان، بابا کجان؟ اشاری  -

 :سرش رو بلند کرد و گفت اشاری

 ...نگران نباش   -

 تختم دراز کشد و ادامه داد رو

 ..دنیخواب  -

با حرفایی که ..و شروع کردم با انگشتاي دستم بازي کردن .. کنارش رو تخت نشستم ..کشیدم  یراحت نفس

 :با تردید گفتم ..ده بودم نمی خواستم فکراي ناجور دربارم بکنهامروز بهش ز

 ..یاشـــار  -
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 :فوري پرید وسط حرفم و گفت  یاشار

 .. می دونم  -

 :کرد و دوباره گفت مکثی

آتا تا چند دقیقه قبل از اینکه تو بیاي منتظرت موند،خیلی نگرانت بود ولی من بهش اطمینان دادم چیزي   -

هر جوري بود راضیش کردم بره استراحت ..س رفته کس دیگه رو برسونه بعد بیا تو رو برسونه نشده حتما سروی

 ..کنه فردا صبحم همین حرف رو بهش بزن 

 ... دونستم این حرف رو واسه تغییر بحث پیش اومده زده  می

 :رو تکون دادم و با صداي گرفته گفتم سرم

 باشه  -

 :قبل از اینکه بره بیرون گفت..رفت  رو تخت بلند شد و به طرف در اتاق از

 ..بگیر بخواب رنگت پریده معلومه خیلی خسته اي اگه گرسنته زن دائی واست غذا گذاشته  -

 !رو تخت با لباس بیرون دراز کشیدم بدون فکر کردن به امروز خوابم برد..نبود فقط خسته بودم گرسنم

 

 ..درد داشتم اصال حالم خوب نبودسر ..گلوم سوزش داشت .. با کسالت بیدار شدم  صبح

دست و صورتم و شستم نگاهی به خودم ..روي تختم بلند شدم و بی حال به طرف سرویس بهداشتی رفتم  از

یه مشت آب دیگه به صورتم زدم خدا رو شکر تب نداشتم ..داخل آینه انداختم رنگم پریده بود چشام خمار بود 

پس حتما !سر و صدا می یومد ونهاز داخل آشپزخ.. آشپزخونه رفتم  دستام رو با حوله خشک کردم و به طرف..

 ...همه بیدار شدن

 :آشپزخونه شدم و با صداي تو دماغی گفتم  وارد

 ...صبح بخیر  -

 :مامان با نگرانی گفت ..جوابم رو دادن صندلی کنار آتا رو کشیدم بیرون و نشستم همه

 چیزي شده؟؟  -

 :صداي گرفته گفتم  بی جونی زدم و با همون لبخند

 ..نه فقط گلوم درد می کنه  -

 بدون هیچ حرفی یه لیوان شیر ریخت و یه قاشق عسلم داخلش حل کرد و به طرفم گرفت مامان
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 بیا اینو بخور تا گلوت نرم بشه   - مامان

 ..دیشب یه کم هوا سرد بود تو هم همش بیرون بودي واسه همین مریض شدي  - آتا

 :د تو طرف دهنش رو وسط راه ازش قاپیدم و گذاشتم داخل دهنم و با لودگی گفتماي که می بر لقمه

 !آتا خودت تنها فکر کردي؟  -

 :با حرص گفت  آتا

 ..کوفتت بشه تو گلوت گیر کنه ایشاهللا  -

 رو واسش بیرون آوردم  زبونم

 ایــــش خسیس   -

 ..بچــه ها  -  بابا

روي می کنید پس سرم رو انداختم پایین بدون هیچ حرفی بقیه این تحکم حرف زدن یعنی دارین زیاده  با

 ..صبحونم رو خوردم

 ..پشت میز بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم سریع آماده شدم  از

 !!و پیک به طرف آشپزخونه رفتم هنوز بقیه مشغول بودن  شیک

 !خب دیگه من برم کاري ندارید؟  -

خودت تنها بري آتا می رسونت اگه حالت بدتر شد حتما برو  صبر کن حالت خوب نیست نمی خواد  - مامان

 ..دکتر

ولی کی حوصله دکتر رو .. با این حالم حوصله تاکسی و اتوبوس رو نداشتم..که از خدام بود که با آتا برم من

 داشت؟

 ..صبر کن تا آماده بشم  - آتا

 :زودتر از آتا بلند شد و گفت  یاشار

 رسونمش نمی خواد من سر راهمه می  -

 ..منتظر تایید کردن آتا نشد و از آشپزخونه اومد بیرون منم زیر لب خداحافظی کردم و به طرف در ورودي رفتم و

*** 

 از اینکه در رو ببندم با صداي یاشار تو جام متوقف شدم  قبل

 آیما؟  -
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 :رو یه کم کج کردم تا بتونم ببینمش با تعجب گفتم  خودم

 جانم؟  -

 :ی نفسش رو داد بیرون و با عجز گفت با کالفگ یاشار

 می شه این بازي رو تموم کنی؟  -

 اشاریقبول کردن حرف ..کنم کاریچ دیدونستم با ینم..شدم  رهیکه داشت با از ناراحتی برق می زد خ يچشما به

من ..خواستم  ینم نویقبل شدن دوباره شکست خوردن من ا مایدوباره آ یعنی زیاز همه چ دنیکنار کش یعنی

 ..خواستم باز برگردم به گذشته ینم

 یتونستم بهش نه بگم، نه م ینم..زد  یداخلش دودو م یخوش رنگش نگران يشدم به چشما رهیخ دوباره

 ..تونستم دست از کارم بکشم

 ..کار بود نیبهتر نکاریهم.. دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 ...اس نهیگز نیمواقع سکوت بهتر نجوریا ..دمیرو محکم بستم و به طرف ساختمون دو نیماش در

  

 ...و به طرف شرکت رفتم رونیآسانسور اومدم ب از

حال چشمام رو بستم  یو ب زیم يسرم رو گذاشتم رو..ولو شدم  یصندل يو خودم رو زیم يرو گذاشتم رو فمیک

 ..کرد  یبودم گلومم درد م جیبود گ نیسرم سنگ..

 ..چشمام رو باز کردم  یحاج يصدا با

 حالت خوبه دخترم؟  -

 ..کرد یداشت نگام م یدستش بود و با نگران شیچا یخال ینیس

 :گرفته گفتم يزدم و با صدا یکم جون لبخند

 کنه یکم گلوم درد م هیفقط  یخوبم حاج  -

 :شد و گفت کیکم بهم نزد هی یحاج

 دخترم؟ يتو که حالت خوب نبوده چرا اومد  -

 ...هم دلش خوش بودا یحاج

 !شرکت امیکه ن ستین میهم اونقدر حالم وخ گهید! رمیبگ یمرخص ومدهیهنوز ن یحاج  -

 :سرش رو تکون داد و گفت یحاج
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 هی يبخور ارمیواست ب يزیچ هیپس برم .. یزن یمن بگم باز تو حرف خودت رو م یبگم بابا جان هر چ یچ  -

 ..کم گلوت بهتر بشه

 یدر حال یکه حاج دیطول نکش ادیز..و تو جام صاف نشستم دمیکه رفت دماغم رو پر سرو صدا باال کش یحاج

 ...رونیزد از داخل آشپزخونه اومد ب یداخل دستش رو هم م وانیل يداشت محتوا

 :گرفت طرفم و گفت وانیل

 !ادیکم صدات باال ب هیرو بخور تا  نیبابا جون ا ایب  -

 :گفتم  یتو دماغ يرو از دستش گرفتم و با همون صدا وانیل

 ..ممنون  -

که داخلش  یبا آب نارنج یزد ول یآب گرم با طعم عسل تو ذوق م..رو خوردم  وانیداخل ل يقلپ از محتوا هی

 ..داد یبخورم حالت تهوع بهم دست م ينجوریمتنفر بودم از آب گرم رو هم.. شد تحملش کرد یداشت م

 ..کنم پیبهم داده بود رو تا اریکه وان يرو روشن کردم تا برگه ا ستمیگذاشتم س زیرو کنار دستم رو م وانیل

آب دماغم رو پر سرو صدا باال ..خمارم رو محکم بستم تا سوزش چشمام کمتر بشه  يچشما..تموم شد کارم

به دفترم  ینگاه هی! ومدهین اریبود هنوز که وان بیاز عجا..بود  ازدهیبه ساعتم انداختم ،ساعت  ینگاه.. دمیکش

 ..جلسه داشت اریامروز صبح وان.. میتحواص پر نیشد با ا یم یه مثل من بودن عالهم دمیکش یپوف..انداختم

 ..سالم   -

 ! زن تعجب کردم هیکنار  اریوان دنیرو بلند کردم با د سرم

 :گفتم  عیشدم دستپاچه از سر جام بلند شدم سر تمیکرد تازه متوجه موقع یداشت نگام م رهیخ اریوان

 سالم  -

 ..روم بود هنوز نگاهش اریوان

 زنگ نزد با من کار داشته باشه؟ یکس  -

 ایکار داشته باشه  اریتماس گرفته که با وان یاومد امروز کس ینم ادمیاصال ! دونم چرا استرس گرفته بودم ینم

 :گفتم عیسر..ننوشته بودم يزیدفترم رو باز کردم چ يفور!نه

 ..زنگ نزده ینه آقا کس  -

 :گفت  یخودمون یلیبه چشمام زل زد و خکرد و  زیچشماش رو ر اریوان

 ؟!مایآ يسرما خورد  -
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 ..کرد یداشت بهمون نگاه م يعاد یلیخ..بود انداختم  سادهیکه کنارش وا یبه خانوم ینگاه مین

 :سرم رو تکون دادم و گفتم ..کرد  یکه داشت کنجکاو بهم نگاه م ارینگام رفت وان دوباره

 ..بله  -

 :ون خانومه و گفتاشاره کرد به هم اریوان

 ..ینیخانوم سحر ام دمونیکنم همکار جد یم یمعرف  -

 

 :زد و دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت يهمون سحر لبخند ای ینیام خانوم

 

 ..خوشبختم  -

 :زدم دستش رو تو دستم فشردم و گفتم يلبخند

 ..نیهمچن  -

شن  یم شونیشرکت ا نیبعد از من تو ا.. کنه  یم کار نجایا..شه همکار ما یاز امروز به بعد سحر م  - اریوان

 ..شرکت ریمد

 :با همون لبخند گفتم .. باشن یمیبا هم صم یلیخ ومدی یاز ابرو هام رفت باال به نظر م یکی

 ..گم خانوم یم کیتبر  -

 :کم خم کرد و گفت  هیسرش رو  سحرم

 ..ممنون  -

 ..اتاق من ارهینسکافه ب وانیبگو دو تا ل یبه حاج مایآ  - اریوان

طرف  هیمونده بودم از  اریتو کار وان.. کردم و به طرف آشپزخونه رفتم  یپوف.. با سحر به طرف اتاقش رفتن و

 !کنه یصدا م کیبازم منو تو شرکت به اسم کوچ یول اریواسمون حرف در ب یخواد کس ینم گهیم

 ..نشستم زیپشت م یآَشپزخونه شدم کنار حاج وارد

 !دخترم؟ يشدبهتر   - یحاج

 :رو تکون دادم گفتم  سرم

 ..ببر که مهمون داره ریدو تا نسکافه واسه مد یحاج.. بهتر از اولم  ،یآره حاج  -

 :بهم نگاه کرد و گفت  یحاج
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 مگه اومده؟  -

 ..یآره حاج  -

 :تم از سرم جام بلند شدم گف...رو پر آب کرد و گذاشت رو اجاق يکتر.. از سر جاش بلند شد  عیسر یحاج

 ..یمن برم حاج  -

 ..دو تقه به در زدم و رفت داخل اتاق !بچه سخت مشغول بودن ..طرف اتاق بچه هر رفتم  به

 ..سالم بچه ها  -

 ..سرشون رو بلند کردن و جوابم رو دادن الیه،لی،سم فاطمه

 !طرفا؟ نیاز ا  - فاطمه

 :گرفتم گفتم  يصدا با

 !از اون طرفا  -

 :و گفت  دیخند یپق هیسم

 !صداشو  -

داد  يبد يکه صدا الیزدم پشت ل یکی..واسه مسخره کردن  ارهیب ریخواست گ یفقط م..بهش ندادم یمحل

به پشتش  گشیعکس العمل نشون داد و زد سر دستم و با دسته د يفور الیل!درد گرفت  شتریدست خودمم ب

 :با صورت در هم گفت .. دیکش یدست م

 ..سوخت رمما،کمیدستت بشکنه آ شاهللایا  -

 :دستم رو تو دستم گرفتم و گفتم  موچ

 ..رهیدردت بگ نقدریکردم ا یخب منم فکر نم! ينکه تو نزد  -

 :گفت  طنتیاومد رو لبش و با ش يلبخند الیل

 !باحال شده ها یلیصدات خ یول مایآ  -

 :رو کج کردم گفتم  دهنم

 ..دیبرو خودتون رو مسخره کن دمیهه هه خند  -

 :فاطمه و گفت زیدو تا پوشه گذاشت رو م.. تا تقه به در خورد و پارسا اومد داخل لحظه دو همون

 د؟یپرونده ها بنداز نیبه ا ینگاه هیشه  یم يریخانوم ام  -

 ..حتما  - فاطمه
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خوشگلش  ياز ابروهاش رفت باال از همون لبخندا یکی..که چشمش خورد به من  رونیخواست بره ب یم پارسا

 :شد رو زد و با تعجب گفت  یوم مکه چال لپاش معل

 !خونوم؟ مایآ دییجا نیشما ا  -

من طعنه  دیبا اریوان یبه خاطر حواس پرت..رو کم داشتم  نیهم..اخمام رفت تو هم .. حرفش رو گرفتم  طعنه

 !دم؟یشن یم

 ...اومدم  ونریبدون توجه به پارسا که هنوز منتظر جواب من بود از اتاق ب.. دیچیشرکت پ يتلفن تو فضا يصدا

  

هنوز دخترا ..در بردم داخل  يدر رو باز کردم و سرم رو از ال..رو دوشم انداختم و به طرف اتاق دخترا رفتم  فمیک

 :گفتم ينسبتا بلند يبا صدا! افتخار کنه یزحمت کش يکارمندا نیبه داشتن همچ دیبا اریوان.. مشغول بودن

 ..نمهمن گش میناهار بخور میبر گهید دیبلند ش  -

 :هوا و دستش رو گذاشته رو قلبش و با حرص گفت دیپر فاطمه

 ؟یقبل اومدنت اعالم حضور کن یتونست ینم دمیخر احمق ترس  -

 :گرد شده بهش نگاه کردم با خنده گفتم  يچشما با

 ؟يدیترس  -

 :شونه هاش جا به جا کرد و گفت  يرو رو فشیک الیل

 ..پره هوا یشنوه م یتا صدا م نیوته واسه همتو هپر شهیهم نیا مایآ الیخیبابا ب  -

 !گفت که متوجه نشدم يزیلب چ ریز فاطمه

 ..شرکت يرستوران رو به رو میرفت رونیب میاز شرکت اومد ییتا سه

 ..میسفارش داد میبخور یخواست یکه م ییو غذا مینفره نشست شیش زیم هی دور

 مشخص نشد؟ تونیعروس خیتار هیسم  - الیل

 :و گفت  رونیرو پر سر رو صدا داد بنفسش  هیسم

 ..چرا، باالخره مشخص شد   -

 :گفت  اقیبا اشت فاطمه

 خوب چندمه؟  -

 ستیمشخص ن قشیدق خیتار یاسفند ول  - الیل
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 ..یرو آماده کن التیوسا دیپس کم کم با.. گهیچهار ماه د  -

 ..خوام ینم يادیز زیآماده اس چ المیوسا شتریب یآره ول  - الیل

 يچرخوند و رو يپارسا سر.. شرکت که وارد رستوران شدن ياز کارمندا گهیاز د یکیخورد به پارسا و  مچشم

 !مکث کرد و اشاره کرد به دوستش راهش رو به طرف ما کج کردن دیما که رس زیم

 ..سالم خانوما  - پارسا

 ..متشخصانه سالم کرد یلیهم خ یشجاع يآقا

 .. میرو داد جوابشون

 م؟ینیشما بش زینوما اجازه هست سر مخا  - پارسا

هم کنار  یپارسا کنار من نشست آقا شجاع... میقبول نکن میلحن محترمانه ازمون در خواست کرد نتونست نیا با

 !ذوق مرگ شد الیفکر کنم ل..الیل

ر و لشیداشت با موبا هیسم..زد  یم دیرو د يجا هیسکوت  يتو یهر ک.. هم غذا شون رو سفارش دادن  پسرا

 یدستش ور م يهم داشت با انگشتا یشجاع يآقا! فاطمه لیهم سرش رو برده بود تو موبا الیرفت ،ل یم

 ! رفت

 ...سکوت رو شکست پارسا

 خانوم؟ مایآ  -

 کیمنو با اسم کوچ ادی یخوشم نم دیفهم یچرا نم! رفت؟ یپسر از رو نم نیتعجب بهش نگاه کردم چرا ا با

 !صدا کنه

 !بله؟ -

 :گفت يعاد یلیرو لبش بود خ يبخندبا ل پارسا

 د؟یاقوام یرسول يشما با آقا  -

همه کنجکاو داشتن به بحث ما دو تا گوش .. ومدی یخون در نم نیزد یمنو با کارد م یعنیآدم پررو؟  نقدریا آخه

 !دادن یم

 :زدم وگفتم  يواسه جمع کردن موضوع لبخند مسخره ا یول.. قرمز شده بودم تیکنم از عصبان فکر

 ..فکر کنم قبال هم بهتون گفتم ستین دیکن یاونجور که شما فکر م ایار يآقا  -

 :و ادامه دادم دمیکش یقیکردن آرامش نفس عم دایکردم واسه پ یمکث
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 میهم دار یبا داداش من دوست هستن و رفت آمد خانوادگ شونیو ا میهست یهم باشگاه یرسول يمن و آقا  -

نشون  نیصدا کنند فکر نکنم ا کیعادت دارن آدما اطرافشون رو به اسم کوچ شونیا نیو اگه دقت کرده باش

 ! د؟یکن یباشه که شما فکر م يزیدهنده چ

رو از چشماش  یمونیشد پش یم.. حرفام رو بفهمم ریخواستم تاث یشدم م رهیطرفش و به چشماش خ برگشتم

 !نگفت يزیو چ نییپاپارسا هم سرش رو انداخت .. همون لحظه غذامون رو آوردن.. خوند 

 ..موضوع رو فراموش کردن يجورا هیمشغول خوردن شدن و  همه

در  فمیرو از داخل ک میبا دستمال دور دهنم رو پاك کردم و گوش.. بلند شد میزنگ اس ام اس گوش يصدا

 اس ام اس رو باز کردم نوشته بود ! بود اریوان.. آوردم

 ..منتظرم رونیب ایب مایآ  -

 يرو انداختم رو دوشتم و رو به چند جفت چشم که با تعجب و کنجکاو فمیبلند شدم و ک زیم از پشت! نیهم

 :کردن گفتم ینگام م

 ست؟ین يبرم امر گهیمن د  -

 کجا؟  - الیل

 :زدم و گفتم  يلبخند

 برم باشگاه  دیبا  -

 ..رونیو اومدم ب کردم یازشون خداحافظ.. دنینپرس يزیچ گهید! ارضا شد  شونیهمشون کنجکاو نکهیا مثل

 

 

پارسا تو  يازش رد بشم با صدا نکهیقبل از ا ابونیرفتم کنار خ! بود سادهیجلو شرکت وا ابونیاونطرف خ اریوان

 ..سادمیجام وا

 ..یخانوم صالح.. یخانوم صالح  -

 :بود کنارم با تعجب گفتم  دهیطرف پارسا و بهش نگاه کردم رس برگشتم

 !بله؟  -

جلو بچه ها  دیخوام ازتون نبا یواقعا معذرت م.. یبه شما بدهکار خانوم صالح یرت خواهمعذ هیمن   - پارسا

 ..زدم یم یحرف نجوریا
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و با دستش اشاره کرد  نییبود پا دهیرو کش نیماش شهیش اریبه پشت سرم نگاه کردم وان ینیبوق ماش يصدا با

 ..برم

 :گفتم  عیکردم سر ینگاه م اریطرف پارسا که داشت به وان برگشتم

 ینباشد ول مونیکه االن از کارتون پش نیکرد یموضوع فکر م نیقبل از گفتن حرفتون به ا دیبا ایآر يآقا  -

 ..کرد يشه کار یکه زده شده نم هیحرف

نگفت که  يزیبچه ها چ شیتو دلم گفتم پسره مغرور حداقل پ..رد شدم  ابونیپارسا نشدم از خ دییمنتظر تا گهید

 ..فکر بد نکن خودشون شیاونا پ

تونستم برم عقب  یخواستمم نم یدو دره بود اگه م نینشستم البته ماش اریرو باز کردم و کنار وان نیماش در

 ..کنم شیکه عصب نمیبش

 ..سالم  -

متعجب پارسا  يچشما يرو روشن کرد و جلو نیماش..کوچلو تکون داد و آروم جوابم رو داد  هیسرش رو  اریوان

 ..حرکت کرد

پارسا دوست داشت حرف من  گهید.. کردم  يکردنش هر کار حیتوج يافکار پارسا واسم مهم نبود من برا گهید

تونستم  یچند وقت که بودمم نم نیا..موندم  یتو اون شرکت نم ادینه واسم مهم نبود چون ز ایرو قبول کنه 

 ..کرد درباره ام پر کنم یکه پارسا فکر م یفیذهنم رو با اراج

 الت بهتره؟ح  - اریوان

 ..داشتم ینیب زشیهنوز آبر یبهتر شده بود ول گلوم

 بهترم  -

 ؟يقرص خورد  - اریوان

 ..نبود که قرصم بخورم یمهم يزیچ گهیداد خوردم گلوم بهتر شد د یدنیبهم نوش ینه حاج  -

 !من واسش مهم بود؟ یسالمت یعنیسواالش تعجب کردم  دنیاز پرس..نگفتم  يزیچ گهید اریوان

بود نه  جورینشستم هم یم اریوان نیتو ماش یوقت شهینگاه کردم هم رونیکردم و به ب زیرو با دستمال تم مدماغ

 !دنیواسه گفتن بود نه شن یحرف



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ١٧٨ 

 ادهیپ نیبدون توجه به من از ماش.. پارك کرد با تعجب برگشتم بهش نگاه کردم ابونیرو کنار خ نیماش اریوان

 ،يسوپر ،يخراز.. نگاه کردم چندتا مغازه بود  ابونیاونطرف خ يکاوبا کنج..  ابونیشد و رفت اونطرف خ

 !؟ کیالکترون لیداروخونه ،وسا

رو گذاشت رو  کیپالست..نشست  نیرو باز کرد و داخل ماش نیبه دست در ماش کیپالست اریوان قهیاز چند دق بعد

حرف ازش  یه طرفم گرفت منم بدر آورد ب یآبمعدن هیرو باز کرد  کیپالست..گنگ بهش نگاه کردم..پاهام 

 :بهم نگاه کنه گفت  نکهیبدون ا.. بسته قرصم در آورد هیگرفتم 

 ..هم واست گرفتم بخور واست خوبه وهیآب م..شه یبند م تمینیب زشیآبر يبخور هیقرص سرماخوردگ  -

 !بود؟ یچ نکاراشیا یکردم معن یداشتم گنگ نگاش م هنوز

داشت قرص رو از  گشیدستش فرمون رو گرفته بود با دست د هیبا .. ت کرد رو روشن کرد و حرک نیماش اریوان

 يتوجه ا گهیمنم د! دیکه دستش رو عقب کش رمیدستم رو بردم تا قرص رو ازش بگ! آورد یداخل جعبش در م

 ..خواست بگو انجام بده یم يبهش نکردم هر کار

تا سرم رو بلند کردمم چشمم خورد ..مشو رو بخورم ک هیرو باز کردم تا  یرو از ازش گرفتم و سر آب معدن نگام

 قیدق اریوان یزد که حواسمون بهش باشه ول یچراغ م یو ه ومدی یکه داشت خالف جهت ما م ینیبه ماش

 ! رفت یداشت به همون طرف م

با .. که به چشمام خورد به خودم اومدم یبا نور چراغ.. کردم  یاومد طرف ما نگاه م یکه م ینیترس به ماش با

 :بلند داد زدم  يصدا

 ! نیماش...رو به روت ـــــــــــاریوان  -

ترمز  يسرش رو بلند کرد و فرمون رو به جهت مخالف چرخوند و پاهاش رو رو يداد من فور يبا صدا اریوان

 ...گذاشت

 ..ومدین شیبرام پ یچون کمربند بسته بودم مشکل یشدت به طرف جلو پرتاب شدم ول به

با ترس دستم رو گذاشتم .. کرد  یسرش رو فرمون بود و ناله م اریوان... به طرفش برگشتم اریله واننا يصدا با

 ...رو شونه هاش و به طرف خودم چرخوندمش

با ترس .. گفت یو آخ آروم..  شیشونیدستش رو باال آورد گذاشت رو پ.. بسته بود و اخماش تو هم بود چشماش

 :گفتم 

 حالت خوبه؟  -
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 :گفت یآروم يصدا با اریوان

 ..سرم  -

 ..بود فتادهین یبه سرش نگاه کردم اتفاق خاص یسرش برداشتم و با نگران يرو از رو دستش

 ..نشده فقط ضربه خورده يزیچ  -

 :گفت عیچشماش رو باز کرد و وحشت زده بهم نگاه کرد سر يفور اریوان

 !فتاده؟یکه واست ن یتو حالت خوبه اتفاق مایآ  -

 ..عکس العمل نشون داد نجوریافتاده ،که ا یفکر کردم واسش اتفاق رونیحت دادم برو را نفسم

 

 ..فتادهیواسم ن ینه من کمربند بسته بودم اتفاق  -

 

 

 ینگاه م نیبه داخل ماش یداشت با نگران ياقا.. نگاه کردم اریبه پشت سر وان نیماش شهیتق تق ش يصدا با

 :گفت  یآقاهه با نگان.. نییپا دیرو کش نیماش شهیش اریوان.. کرد

 فتاده؟یواستون ن یحالتون خوبه اتفاق  -

خواد دعوا  یلحظه ترس تمام وجودم رو گرفت نکنه م هی.. شد  ادهیپ نیاز ماش.. هنوز صورتش تو هم بود  اریوان

 ..راحت شد المیخ اریوان يبا صدا یکنه؟ول

 ن؟ینه آقا ما حالمون خوبه شما خوب  - اریوان

 ..آره منم خوبم   - آقاهه

 :گفت  دمیکه دورمون جمع شده بودن رو شن یاز مردم یکی يصدا

 میزنگ بزن ستین يازیپس ن ناتونینه ماش نیدید یبینه خودتون آس..گذشت  ریخب خدا رو شکر به خ  -

 ..سیپل

 ستین يازینه آقا ن  - اریوان

 :گفت  میبود باهاش تصادف کن کیکه نزد ییبعد رو به آقا و

 دیحواستون رو جمع کن شتریا بشم  -

 :سرش رو تکون داد و گفت  آقاهه
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 ..نطوریشما هم هم  -

 رونیب..راحت دادم  التینفسم رو با خ... زد و حرکت کرد یرو روشن کرد و بوق نیشد ماش نیسوار ماش اریوان

 ..گذشت ریبخ

 :گفتم  یبا نگران.. هنوز صورتش تو هم بود اریطرف وان برگشتم

 ار؟یبه وانحالت خو  -

 :نگاش به رو به روش بود گفت  نجوریهم اریوان

 خوبم  -

دوباره ..بود  دیهم به سرش خورده بود شد يحرفش منو قانع نکرد چون هنوز صورتش در هم بود ضربه ا نیا

 :گفتم

 کنه؟ نتیدکتر معا مارستانیب میبر  -

 :دوباره آروم گفت وانبار

 ..ستین یاجیاحت  -

 مارستان؟یب میبر ایبوده ب دیسرت خورده شدکه به  يضربه ا  -

 ..حالم خوبه  -

 ..دونستم سر درد داره یبشم م خالشیکنم ب یتونستم دلم رو راض ینم

 ..بهت مسکن بدم تا سر دردت رفع بشه سایوا يگوشه ا هیپس   -

از ..سه سر دردش بخوره وا يزیچ هیکردم  شیباالخره راض نکهیپارك کرد من خوشحال از ا ابونیگوشه خ اریوان

 ..و به طرفش گرفتم... بسته قرص رو در آوردم فمیداخل ک

 :گفت تیبا عصبان اریوان

 ه؟یمنظورت چ  -

 ..بهش نگاه کردم جیگ

 :گفت يبلند تر تاینس يچون با صدا!شد  یعصب شتریب نکهیمثل ا دیسکوت من رو د یوقت

 !ه؟یکارا چ نیمنظورت از ا مایآ  -

گنگ .. تونستم حرفش رو درك کنم یچشماش در گردش بود نم نیمردمک چشمام ب بهت بهش نگاه کردم با

 :گفتم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ١٨١ 

 !کدوم کارا؟  -

 ..شد  رهیتو موهاش و به رو به روش خ دیکالفه دستش رو کش اریوان

 :حرفش رو تکرار کرد  يآروم تر يبا صدا اریوان دوباره

 !ه؟یکارا چ نیمنظورت از ا مایآ  -

 :گفتم  گنگ

 !اریفهمم وان یو نممنظورت ر  -

 

 

 

 :گرفته گفت  يبا صدا شیداده بود به پشت صندل هیسرش رو تک نجوریهم اریوان

 ما؟یآ  - اریوان

 بله؟  -

 !ه؟یکارات چ نیا یمعن  - اریوان

 :شده بودم با حرص گفتم  یواقعا عصب گهیبار د نیا

 یفهمم چ یمنم جوابت رو دادم نم یپرس یسوال رو م نیا يباره دار نیچندم نیا قهیچند دق نیتو ا اریوان  -

 !کدوم کارا؟.. واضح تر حرف بزن یگ یم

 :و گفت رونینگفت و بعد نفسش رو پر سرو صدا داد ب يزیچند لحظه چ اریوان

 یدونستم ازم خوشت نم یم.. يکرد یهم اخم م يدید یمنو م یوقت يوقت با من خوب نبود چیتو ه  - اریوان

جوابم رو  يبا خوش رو یزن یبهم لبخند م ینیب یمنو م یکنم وقت ید وقتت رو درك نمچن نیرفتار ا یول.. ادی

 ..تونم رفتارت رو درك کنم یتونم بفهممت نم ینم.. يد یم

دارم اصال  اریدر مقابل من داره و رفتار که من در مقابل وان اریکه وان يکردم رفتار یرفت تو هم فکر نم اخمام

 ..بشه دهید

 ما؟یآ یگ ینم يزیچ چرا  - اریوان

 :کردم گفتم  یموضوع رو جمعش م نیا يجور هی دیدر هم بهش نگاه کردم با ياخم ها با
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اصال رفتار من در مقابل رفتار تو ..تر نبوده  یتر و عادت یخودمون یلیبه نظرت رفتار تو در مقابل رفتار من خ  -

 ..ادی یبه چشم نم

 :برگشت و به چشمام زل زد و گفت  اریوان

 هیرفتار تو  یول يبوده فقط تو نبود نجوریبوده با همه هم نجوریهم شهیرفتار من هم..رو  نایدونم همه ا یم  -

خوام بدونم چرا  یم! منم شدم جز اونا یبرگشت یوقت یول يراحت بود اشاریتو فقط با آتا و  یکرد ول رییدفعه تغ

 لیو نه دل دمیتنفرت رو فهم لینه دل.. يبود فرمتن ومدی یازش بدت م شهیکه هم یاز اونا من یکیمنم شدم 

 ..رفتارت نیا

  !کنن دایخوان از تو چشمات جواب سواالتشون رو پ یکه م ییبه چشمام زل زده بود مثل کسا هنوز

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :آروم گفتم .. ارمیتا آرامش از دست رفتم رو به دست ب دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 .. نیهم امیبودن در ب یخواستم از اون آدم خجالت یفقط م واسه رفتارم ندارم یخاص لیدل  -

 ..بود بر روحم يخنجر هی اریوان يصدا یشدن چشم دوختم ول یکه تند تند از کنارمون رد م ییآدما به

 :گفت  یناراحت يبا صدا اریوان

تونه  یحدس م هیاحتماله فقط  هیگفتم فقط  یبه خودم م شهیرو قبول کنم هم نیخواستم ا یوقت نم چیه  -

 یتر م کینزد تیاحتماالت به واقع نیا میرفت یجلو تر م یهر چ یول.. ستیممکن ن مایاز آ يکار نیباشه همچ

 مایآ..یکار بزن نیدست به همچ همسخر لیدل هیتونستم درکت کنم واسه  ینم.. شدم یتر م دیشد و من نا ام

 انتیناراحت کردن اطراف اقتیل بایز ای يکار رو انجام بد نیتو رو داشت که تو به خاطر انتقام ازش ا اقتیل ثاقیم

 ...هیچه جور آدم بایز دیفهم یم يخودش به زود ثاقیم يداد یکار رو هم انجام نم نیاگه تو ا! رو داشت؟

من ! شدم  کیبهش نزد لیبود من به چه دل دهیفهم اریوان.. بشنوم  يزیخواستم چ ینم گهید..رو بستم  چشمام

چه  بایبفهمونه ز ثاقیبه م یخواستم اون کس یم یرو قبول داشتم ول اریوان يمن حرفا..خواستم  یرو نم نیا

 یبود ول یدونم آخر خود خواه یم هبفهونم در برابر من شکست خورد بایخواستم به ز یمن باشم م هیجونور

 ..رو ادامه بدم بازم من شکست خورده بودم يباز نیتونستم ا ینم گهید

 ..رو روشن کرد و حرکت کرد  نیماش اریوان
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 ؟یگ ینم يزیچرا چ مایآ  - اریوان

 ..واسه گفتن ندارم يزیچ  -

 ..دمیشن یم اریکالفه وان ينفس ها يصدا

 ..کنم یبگو که من دارم اشتباه م..بگو يزیچ هیواسه تبرعه خودت  مایآ  - اریوان

 :بشم گفتم  يزیمنکر چ نکهیآروم بدون ا یلیخ

 ستهحرفات کامال در  -

 

***** 

بحث کردن با  هیاز قض..در آوردم و در خونه رو باز کردم رفتم داخل  فمیخونه رو از داخل ک دیکل یحال یب با

خودش نذاشت رابطه  اریراستش وان..بهترم شده  چیخراب نشده ه نمونیرابطه ب..گذره  یسه هفته م اریوان

 اشارمی.. مثل آتا واسم  یکیاالن شده ..رو ندارم  که قبل بهش داشتم يحس بد گهیاالن د..خراب بشه  نمونیب

 ..خوشحال شد یلیرو تموم کردم خ يباز دیفهم یوقت

 :رو در آوردم و با صدا بلند گفتم  کفشام

 ؟ییمامان کجا  -

 :دادم اخم کردم و گفتم  هیبه در آشپزخونه تک...ومدی یاز داخل آشپزخونه م صداش

 ن؟یسیگاز وا يپا ستیمادر من چند بار بهتون بگم واستون خوب ن.. يا مامان باز که تو داخل آشپزخونه  -

 :دوباره برگشت طرف اجاق گاز و با حرص گفت ..کرد  یبود منو نگاه م سادهیمالقه به دست با اخم وا مامان

 .. یبعد حرف بزن یسالم کن دیاول با یش یم ییوارد جا یوقت یگرفت ادیتو  یوقت  -

بهونه  نیدعواش نکنم ا شتریمن ب نکهیدونست من عادت ندارم به سالم کردن واسه ا یماومد رو لبم  يلبخند

 ..لبخند رو لبم رو خوردم و به طرف مامان رفتم..رو آورده بود

بار  هی يمن عادت ندارم سالم کنم نه که عادت نداشته باشم به نظر من روز یدون یمامان جان تو که م  -

 هیسالم کردن کاف

اندازم پشت گوش منم  یمنو م يتو حرفا نجوریهم..ياریب نیخواد واسه من اصول د یبه،خبه نمخ  - مامان

 ..اندازم پشت گوش یتو رو م يحرفا

 !چقدر قانع شدم من.. يقانع کننده ا لیعجب دل..سرم بهش نگاه کردم  يعالمت باال با
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 :ادامه داد مامان

 کارت دارم ایب اریبرو لباست رو در ب یمنو نگاه کن نسایوا نجایا  -

رو  نامیآست..لباسام رو عوض کردم دوباره برگشتم داخل آشپزخونه ..رونیاز آشپزخونه اومدم ب یحرف چیه بدون

 :چرخوندم گفتم یکه سرمو م نجوریباال زدم هم

 کنم؟ يخوب مامان جان من چه کار  -

 !نمیقابلمش رو کم کرد و اشاره کرد به من که بش ریز مامان

 :مامان شروع کرد به حرف زدن... نشستم يناهار خور زیجب پشت مبا تع منم

موقع ها هم با هم  شتریب دیبا هم بزرگ شد یاز بچگ تیشناس یوقته هم رو م یلیخ اشاریجان تو و  مایآ  -

دونستن امروز عمت زنگ زد و گفت  یگفته چون همه شما دو تا رو نامزد هم م یبهتون نم يزیچ یکس دیبود

تو که  انیگفتم فردا شب ب دمیدن یمنم مشکل میکن یرو علن تونینامزد ياومده بهتره زودتر اشاریحاال که 

 ؟يندار یمشکل

 نجوریبود مامان درباره ا ومدهین شیوقت پ چیه..دادم یمامان گوش م يو به حرفا نییرو انداخته بودم پا سرم

 يبود با انگشتا نییکه سرم پا نجوریهم.. بگم يزیدونستم چ ینم..دمیکش یخجالت م..باهام حرف بزنه  زایچ

 :گفت یآروم يکردن مامان با صدا یم يدستم باز

 ان؟یگم ن یزنم به عمت م یاالن زنگ م نیهم یستین یبگو اگه راض يزیچ هی مایآ  -

 :خجالت زده گفتم يصدا با

 ..ندارم ینه من مشکل  -

 :گفت  یبا خوشحال مامان

 خب پس مبارکه  -

 قیچندتا نفس عم..دادم  هیوارد اتاقم شدم و به پشت در تک.. رونیاز داخل آشپزخونه اومدم ب يزده فور خجالت

رو تختم ولو شدم و به فردا شب فکر ! گونم گذاشتم داغ بود يدستم رو.. نییپا ادیتا ضربان قلبم ب دمیکش

گفتم  یبا خودم م شهیهم.. .نکرده بودم روقت به ازدواج باهاش فک چیه یرو دوست داشتم ول اشاریمن .. کردم

 یمن اگه م یول! به حرفش عمل کنه هیگفته و گرنه ک يزیچ هی یبابابزرگمون واسه دلخوش میبچه بود یوقت

کردم چون شناخت کامل روش  یرو انتخاب م اشاریشون رو انتخاب کنم  یکی گهیو کس د اشاری نیخواستم ب

 ..اومد رو لبم يفکر کردم لبخند ندهیم و به آچشمام رو بست.. دارم و مهم تر از همش دوسش دارم
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که کنار تختم گذاشته بودم برداشتم به  فمیرو از داخل ک لمیموبا.. رمیاومدم ب ایاز رو لمیزنگ موبا يصدا با

 !بود اشاریصحفش نگاه کردم 

باره دو..  دمیکش ینفس راحت.. زنگ قطع شد  يصدا... دو دل بودم..باهاش حرف بزنم  دمیکش یم خجالت

 :گفتم  یآروم يدکمه سبز رو زدم و با صدا! زنگ تلفن بلند شد استرس گرفته بودم يصدا

 بله؟  -

 !بود يعاد جانیصداش نه مثل من با خجالت زده بود نه پر از شور ه..از اون طرف خط اومد  اشاری يصدا

 ؟ییکجا مایالو آ  -

 ..من خونم  -

 باشه؟.. دنبالت امیپس آماده شو م  -

 دیشده؟ شا مونیداره؟ نکنه پش کارمیچ یعنی.. هزار تا سوال جور واجور به مغزم حجوم آورد ..شد  شتریب سماستر

 :رو دوست داره؟ فکرام رو پس زدم و گفتم  گهیکسه د

 ..باشه  -

م تختم برداشتم و از اتاقم اومد يرو از رو لمیموبا..دوشم انداختم  يرو رو فمیآماده شدم وک..بلند شدم  عیسر

 :بلند گفتم  يو با صدا دمیانداخته بودم رو برداشتم پوش يکفشم که کنار در ورود...  رونیب

 ..رونیمامان من دارم ب  -

به  یبلند شد نگاه لمیزنگ موبا يصدا... نکردم ير یگفت کجا م یبه حرف مامان که داشت م يتوجه ا گهید

 ...طرف در خونه رفتمرو قطع کردم و به  یگوش.. بود اشاریصحفه اش انداختم 

 

 

 ..نیرو باز کردم و نشستم داخل ماش نیماش در

 ..سالم  -

 :بهم انداخت و گفت  ینگاه میبرگشت طرفم ن اشاری

 ..سالم کیعل  -

 ...رو روشن کرد نیماش

 م؟یناهار بخور میبشن ییجا هی میکجا ؟ بر میخوب بر  - اشاری
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 :گفتم  یآروم يبا صدا! خبر ندارن يزیکه از چ ییکرد مثل کسا یراحت برخورد م یلیخ

 ..برم باشگاه دیخوام برگردم خونه بعدش با یم ينه زودتر  -

 رو پارك کرد نیو ماش یخلوت يکوچه  هیداخل  دیچیپ اشاری

 میحرف بزن میتون یهم من راحترم هم تو بهتر م نجوریا  -

 :ادامه داد اشاری..کردم یم يو با گوشه شالم باز نییرو انداخته بودم پا سرم

 مامانت بهت گفت؟  -

 يو با صدا رونینفس حبس شدش رو پر سر رو صدا داد ب اشاری.. آره چند بار تکون دادم  یرو به معن سرم

 :گفت یآروم

 ه؟ینظرت چ  -

 ..جوابش رو بدم یدونستم چ ینم..کردم  یم يداشتم با شالم باز هنوز

 :گفت یبعد از مکث طوالن اشاری

 ؟یتچرا ساک مایآ  -

 :آروم گفتم یلیخ

 بگم؟ یچ  -

 :گفت یبا نگران اشاری

 !سوالم واضح نبود؟  -

 یراض اشارمیدونستم  ینم..دونستم  یرو در مورد خودم نم اشارینه چون نظر  ایداشتم جوابش رو بدم  دیترد

 ..نه ایهست 

 :کنار گوشم زمزمه کرد اشاری.. دیرس یبه گوش م اشاریکالفه  دنینفس کش يصدا فقط

 ..انیکه ن نایزنم مامان ا یاالن زنگ م نیهم یستین یاگه تو راض  -

 ..خوردمش ياومد رو لبم که فور ییلبخند کوچولو..بود یراض اشاری پس

 :کالفه گفت اشاری دوباره

 ..بگو يزیچ هیلطفا  مایآ  -

 یرو نم نیو من ا ستمین یکنه من راض یفکر م اشارینگم  يزیخجالت رو کنار نذارم چ نیدونستم اگه ا یم

 ..خواستم
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لحظه  هیشدم تو چشماش  رهیخ! کنار سرم بود قایسرش دق اشاری.. نگاه کردم اشاریرو بلند کردم و به  سرم

 قبل مایخجالت رو کنار گذاشتم و شدم همون آ

ر چقد نیا یگفت یدادم نم یجوابت رو م ياگه فور! کشم ازت؟ یمن االن دارم خجالت م یفهم یبابا تو نم  -

 !س؟ دهیشوهر ند

تو دلم گفتم خاك تو  نییلبام رو گاز گرفتم دوباره سرم رو انداختم پا... دیاز هم باز شد و آروم خند اشاری يلبا

 ..االنت ییپروا ینه از حرف نزدن اولت نه از ب مایسرت آ

 :گفتزد  یکه هنوز خنده داخلش موج م ییبا صدا اشاری.. رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش اشاری

 یم شهیهم یبا من ازدواج کن یباش یکردم تو راض یوقت فکر نم چیه.. یهست یخوشحالم تو هم راض  -

اونم واسه ..تونم داشته باشمت  یاالن خوشحالم م یول يگفتم تا من بتونم خودم رو جمع کنم تو ازدواج کرد

ن چند سال که از هم دور بودم همو..شد  یم مونیباعث جدا يکرد یازدواج م گهیاگه تو با کس د.. شهیهم

خواستم از  یمامان موضوع رو بهم گفت م یوقت.. تونستم تحمل کنم ینم گهید..سخت گذشت برام  یلیخ

چون خودم ..کار منو راحتر کرد  شنهادشیپ نیمامان با ا..گفتم به مامانت زنگ بزنه عیسر ارمیبال در ب یخوشحال

 ..بگم ناین اخواست با خودت حرف بزنم بعد به ماما یم

 ..گفت یبود م دهیکش ندمونیکه واسه آ ییتند تند داشت در مورد نقشه ها اشاریرو لبم اومد  يلبخند

 :گفت و ادامه داد يبلند يوا اشاری

 ...چهار ساله  ستیشاهد ب اشاریمن ..رفت  ادمی ياصله کار يدید  -

 :وسط حرفش گفتم دمیپر

 !ار؟و چه ستیتو ب یرفت یاستپ استپ تو ک  -

 ..نیمثله ا نمیا ستهیگفتن نوزده بردار ب یم میبچه بود ستین ادتی  - اشاری

 ...ره باال یباال سنه منم م يبر یتو سنت رو م یوقت ستین نجوریاصالنم ا  -

 و سه ساله ستیشاهد ب اشاریمن .. حرفم رو بزنم  هیباشه بابا بزار بق  - اشاری

 ..کرد دیسه تاک رو

 یم یداخلش زندگ يخونه ا یپامه مال خودمه ول ریکه ز ینیمستقلم ماش یشناس یم شتریخودت که منو ب  -

 ..شه گفت خونه هم دارم یم یول.. کنم مال بابامه 

 :وسط حرفش گفتم دمیپر دوباره
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 ..شده رمیمنو ببر خونه د یکن یخواد خودت رو معرف ینم گهیبسه بسه د  -

نگاه کردم با  رونیکه رو لبم بود به ب يبا لبخند.. نه حرکت کردبهم انداخت و به طرف خو ینگاه مین اشاری

 ...بود ختهیکرده بود خجالتم ر جادیا اشاریجوي که 

 

 

 :گفتم اشاریرو باز کردم و رو به  نیماش در

 داخل؟ يای ینم  -

 :زد و گفت يلبخند اشاری

 ..از اون تعارفا بودا نیا  -

 :و گفتم دمیخند

 ؟ياریه روم مچرا ب یدون یتو که م  -

 ..دنبالت  امیباشگاه زنگ بزن تا ب يبر يخوا یم یناهارت رو بخور وقت زمیبرو عز  - اشاری

 :شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 ..رم دیگه مزاحم تو نمی شم ینه ممنون با آتا م  -

 ..یباشه هر جور راحت  - اشاری

 ..پس فعال  -

 دارید دیبه ام  - اشاری

 یوقت..تکون دادم و رفتم داخل اشاریواسه  یدر خونه رو باز کردم دست..به طرف خونه رفتم و..رو بستم نیماش در

 ... دمیرو شن اشاری نیروشن شدن ماش يدر رو بستم صدا

 :بلند گفتم يرو در آوردم و با صدا کفشام

 ..من اومدم  -

 :از داخل آشپزخونه گفت مامان

 ..میخور یناهار م میتو آشپزخونه دار ایب  -

 ..رو انداختم رو مبل تو هال و رفتم داخل آشپزخونه فمیک

 ..سالم  -
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 ..ناهارت رو بخور تا سرد نشده نیبش ایسالم باباجون ب کیعل -  بابا

 ..دیمامان بشقابم رو برداشت واسم برنج کش..آتا نشستم کنار

 ..شه یم رمونیبخور که د عیسر  -آتا

 ..مرغ برداشتم گذاشتم تو بشقابم يا کهیت

 ...باشه  -

 ..کردم به خوردن شروع

 !دفعه؟ هی یکجا رفت مایآ  - مامان

 :بود آروم گفتم نییسرم پا نجوریرو قورت دادم هم لقمم

 ..اشاری شیپ  -

 :گفت  یبا مسخرگ آتا

 ..شروع شد  -

 ...حرفش رو خورد  هیبهش رفتم که بق يرو بلند کردم و چشم غره ا سرم

 ..شده رمونیکه د مایبلند شو آ  -آتا

 :با دهن پر گفتم..بلند شدم زیقاشق غذام رو هم گذاشتم تو دهنم و پشت م نیآخر

 ..دیخودتون غذا درست نکن گهید یممنون مامان خوشمزه بود ول  -

 ..نوش جان  - مامان

 :بعد با مسخرگی ادامه داد و

 !یتو بگ یباشه هر چ  -

 .. آتا رفتم نیشیدم و با دوو به طرف ماشکفشام رو پو..داخل اتاقم کوله باشگام رو برداشتم  از

***** 

 ..آیما آماده شدي االن عمه ات اینا میانـــا  - مامان

درست بود من جلو یاشار چیزي رو سرم نمی انداختم ولی خوب ..به شاله رو سرم کشیدم و صافش کردم دستی

دوباره خودم رو تو آینه از پایین به .. یمی کردم البته فقط تو جمع خانوادگ تیوقتی جمع خونوادگی می شد رعا

کرم رنگ یا شال قهوه اي با طرح  ونیکیه شلوار کتون قهواي سوخته پوشیده بودم با یه ت..باال وارسی کردم
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آرایش صورتمم فقط یه رژ کالباسی با یه خط چشم که چشمام رو درشتر می ...هاي کرمم رو سرم انداخته بودم

 ..کرد

 ..خودم اومدمصداي بلند مامان به  با

 کجا موندي دختر االن می رسنــــــــــا  - مامان

 :کرمی رنگم رو پوشیدم و گفتم  صندالي

 ..اومدم مامان  -

 ..لحظه صداي زنگ خونه به صدا در اومد همون

دم بابا رفته بود .. کنار مامان وایسادم.. از اتاق اومدم بیرون و به طرف در هال رفتم واسه خوش آماد گویی سریع

 ..در تا بدرقشون کنه داخل خونه 

 ..بفرمایید داخل  -  بابا

 ..شما صاحب خونید شما اول بفرمایید  -) شوهر عمه(منصور  آقا

 !دلم گفتم من االن دارم از استرس می میرم بعد اینا وایسادن تعارف تیکه پاره می کنن تو

.. لبخندي زدم و بهشون خوش آمد گفتم..اباشوهر عمم اومد داخل بعدشم عمو اومد داخل پشت سرشم ب باالخره

 :عمه بعد از اینکه با مامان سالم احوال پرسی کرد اومد طرف من بغلم کرد و گفت

 خوبی عروس گلم؟  -

 :خجولی زدم و سرم رو انداختم پایین گفتم لبخند

 ..ممنون خوبم  -

آخر رسید .. عمو ها هم نیومده بودن پسر.. از عمه به زن عمو خوش آمد گفتم بعدشم یسنا مهري و یاشکین بعد

یاشار دسته گل رو به طرفم گرفت .. به یاشار مامان رفته بود تو پذیرایی پیش بقیه منو یاشار رو تنها گذاشته بود

 :لبخندي زد و آروم گفت 

 ..خوشگل شدي  -

 :گل رو ازش گرفتم و پشت چشمی نازك کردم و گفتم  دسته

 !مگه قبال نبودم؟  -

 :خندش پر رنگتر شد و گفت لب یاشار

 ..اگه نبودي که من اینجا نبودم  -
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 ..پرروایی نثارش کردم و به طرف پذیرایی راهنمایش کردم بچه

داخل کابینت گلدون کیریستالی بیرون آوردم پر آب کردم و گال رو گذاشتم داخلشون و روي اپن آشپزخونه  از

 ..گذاشتم که به پذیرایی و هال دید داشت 

لیوانایی که مامان آماده کرده بود .. نفس عمیق پشت سر هم کشیدم تا ضربان قلبم و استرسم کم بشه تا چند

قبل از اینه برم بیرون صداي خنده جمع حاضر تو .. واسه چاي رو برداشتم یکی یکی چاي ریختم داخلشون

سریع سینی چاي ! خندن؟ می ارنداشتم از کنجکاوي می مردم ببینم چه خبره که همشون د.. پذیرایی بلند شد

 ..رو برداشتم و رفتم بیرون

 :نفري که منو دید عمه بود که گفت اولین

 چرا زحمت کشیدي عروس گلم ؟  -

اول به آقا منصور تعارف کردم بعد عمو بعدم بابا آتا و یاشارم .. زدم و به طرف بزرگتراي مجلس رفتم لبخندي

یاشار تا سوژه اي نمی داد ..کی زد که چشم غره ایی بهش رفتم یاشار چشم..کنار هم نشسته بودن تعارف کردم 

زیر کنار مامان نشستم همینجور با انگشتام  هبه بقیه هم چاي تعارف کردم و سر ب.. دست بقیه دست بردار نبود

 ..بازي می کردم به حرفاي بقیه هم گوش می دادم

 خوب نظر شما چیه فرهاد جان ؟  -منصور  آقا

 ..موافقم ولی خوب اینجا نظر آیما مهمه نه منمن که   -  بابا

زیر چشمی به یاشار ! یعنی به این زودي رفتن سر اصل مطلب؟.. تعجب داشتم به حرفاشون گوش می دادم با

نگاه کردم که بفهمم دلیلش چیه ؟ یاشار داشت با شیطنت نگام می کرد پس اون خنده به دلیل آقا بوده معلوم 

 :این بار عمه گفت!ن زیر خنده؟نیست چی گفته که همه زد

 خوب ایما جان نظر تو چیه؟  -

از خجالت گرمم ..نگاه خیره چند جفت چشم رو خودم رو حس می کردم..تو سکوت کامل فرو رفته بود  پذیرایی

تند تند داشتم با انگشتاي دستم بازي می کردم تا یه کم استرسم ..شده بود مطمئن بودم گونه هام سرخ سرخه

 ..خجالت می کشیدم جلو همه رضایت خودم رو اعالم کنمکم بشه 

 !عمه جون نظرت رو بگو چرا چیزي نمی گی؟  - عمه

 :با صدایی که از استرس می لرزید گفتم..همه منتظر جواب من بودن.. سکوت حکم فرما شد بازم

 ..موافق باشن من مشکلی ندارم نایاگه بابا ا  -
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 :با لحن شوخی گفت عمه

 ..ري یا موافقیمشکلی ندا  -

 :خجالت گفتم با

 ..موافقم  -

یعنی منو می گی دوست داشتم از خجالت آب بشم برم .. کل کشیدن عمه زن عمو و یاشکین بلند شد  صداي

 ..تو زمین

 ..بلند شو عزیزم شرینی رو پخش کن تا دهنمون رو شیرین کنیم  -عمو  زن

 

 ..کردم خجالت از سر جام بلند شدم و شیرینی ها رو پخش با

 ...ها رو پخش کردم دوباره سر جام نشستم ینیریش یوقت

خونده  تیمحرم غهیدو تا جوون ص نیا نیو ب میجان رو نشون کن مایما آ نیباش یداداش اگه شما راض  -  عمه

 ..خوان ازدواج کنن راحت باشن یکه م گهیبشه تا چند وقت د

 ..دیدون یندارم هر جور خودتون صالح م یمن که مشکل  -  بابا

 :زد و اشاره کرد به من و گفت يلبخند عمه

 ..بخونه تیمحرم غهیتا فرزاد واستون ص نیبش اشاریجان برو کنار  مایپاشو آ  -

با مکث از سر جام بلند ..مامان با سرش اشاره کرد بلند شم..گه یم یچ نمیبه مامان نگاه کردم که بب یچشم ریز

مبل  يرو اشاریفاصله از  نید و رفت کنار مامان نشست منم با دور ترآتا بلند ش..رفتم اشاریشدم و به طرف 

ساده بود  یمهمون هیاگه  هیلبخند چ نیا لیدلدونستم  یم.. رو لبش نشست يکارم لبخند نیبا ا اشاری.. نشستم

شد بهش نگاه چه برسه کنارش  یاالن واقعا روم نم یول یخجالت چینشستم بدون ه یم اشاریکنار  قایدق

 ..نمیبش

 اشارمی..اشاریعمه انگشتر نشون رو داد به ..خجالت بله رو دادم یرو خوند و منم آروم با کل تیمحرم غهیص عمو

 ..اومد کنارم نشست و انگشتر رو دستم کرد قاینکرد دق ينامرد

 ..کم ازش فاصله گرفتم هیو  دمیکش رونیدستم رو از دستش ب يفور

خواهش التماس  یدست بزنن برقصن که با کل هیوشن کنن خواستن برن ضبط رو ر یم سنایو  يمهر

 !مشکالت رو داشت نیشدن ا کمیزن اقوام نزد.. گهیوقت د هیکردم بزارن واسه  شونیراض
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 خوب یه ماه دیگه خوبه واسه عقد و عروسی؟  - عمه

 خیلی زود نیست فهمیه جون؟  - مامان

 يهمه سال انتظار بعدم؛ من برا نیکنن بسه ا یزودتر عروس ناینه زن داداش؛ من دوست دارم ا  - عمه

 ..خوشگل و سالم ينوه  هیشم اونم  یکه منو زودتر نوه دار م نیدارن؛ هم ا یراحت یهم زندگ گم؛یخودشون م

خدا رو شر مردا حواسشون این طرف نبود .. دیگه عمه ما زیادي بی پروا بود.. از خجالت رفت تو یقه لباسم سرم

 ..رو می کردنداشتن بحث خودشون 

 :خنده کوتاهی کرد و گفت  مامان

 ..نمی دونم فهمیه جون هر جور خودتون صالح بدونید  -

 !!مامان اینا اینقدر کوتاه می اومدن شاید من راضی نبودم اینقدر زود عروسی بگیریم چرا

 ..بگیریمفکر نکنم بچه ها مشکلی داشته باشن من می دونم یاشار از خداشه زودتر مراسم رو   - عمه

 :صداي عمه سرم رو بلند کردم با استرس گفتم با

 بله؟  -

 :لبخندي زد و گفت عمه

 نظر خودت چیه؟ -

 :گفتم گنگ

 درباره چی؟  -

 :یاشکین با صدا خندید و با شیطنت گفت..لبخندش پر رنگتر شد  عمه

 زن داداش حواست کجاست؟  -

 :ادامه داد  عمه

 که یه ماه دیگه مراسم بگیریم؟  -

 :سرم رو انداختم پایین و با کلی خجالت گفتم  دوباره

 ..هر جور خودتون صالح می دونید  -

 ..خوب پس مبارکه اینجور که معلومه تاریخ عقد و عروسی هم افتاد واسه یه ماه دیگه  -عمو  زن

و اعالم چی می تونستم بگم؟ اگه روم می شد خجالت نمی کشیدم حتما نارضایتی خودم ر..پوفی کردم  کالفه

 ..دلم می خواست یه دوره نامزدي داشته باشیم..دوست نداشتم اینقدر زود عروسی بگیریم .. می کردم
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 ..بیشتر مثل بله برون بود تا مراسم خواستگاري..ترین مراسم خواستگاري بود  عجب

 

نمی خوان برن از خوردن شام عمه و عمو اینا رفتن ولی مهري و یسنا رو سر من بدبخت خراب شدن گفتن  بعد

 ..خونه عمه می خوان پیش من بمونن

 ..ما اومدیم اینجا شب زنده داري کنیم نه که بخوابیم! آیما این چه موقع خوابیدنه؟  - مهري

 ..رو بیشتر به هم فشردم ساعت دو شب بود ولی این دو تا خیال خوابیدن نداشتن چشمام

 :پتو رو از روي سرم کشید و گفت  یسنا

 ..ه دیگه بلندشو هنوز زوده واسه خوابراست میگ  -

 :حرص تو جام نشستم و عصبانیت گفتم با

فردا شما می تونید تا ظهر ..بابا دست از سرم بردارید یه نگاه به ساعتتون بندازید می فهمید زود نیست   -

 ..بخوابید ولی من باید زود بیدار بشم

 !ر بشی چیکار کنی؟بهونه الکی نیار آیما صبح زود می خواي بیدا  - مهري

 !یکی می خواست بهشون بگه آخه به شما چه..کردم  پوفی

 ..باید برم باشگاه کالس دارم  -

 

 ..االن خوابیدنت مورد نداره می تونی بخوابی.. اهان  -  یسنا

 :پتو رو انداخت روم و گفت مهري

 ..راحت باش  -

 ..پروایی نثارشون کردم و پتو رو کشیدم رو سرم و خوابیدم بچه

 :با صداي خواب آلود گفتم.. شنیدن اسمم از زبون مامان الي چشمام رو باز کردم با

 جونم مامان؟  -

 :با صداي آروم گفت مامان

 ..زودتري بلند شو که یاشار اومده دنبالت  -

 :چشمام رو مالیدم تا خواب از سرم بپره گفتم.. شنیدم اسم یاشار سیخ تو جام نشستم  با

 ..ی شماالن آماده م  -
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 :از کنار تختم بلند شد و گفت  مامان

 ..پس زود باش  -

 ..شدم از سر جام بدون ایجاد کردن صدایی آماده شدم و از اتاقم بیرون اومدم بلند

مشتم رو پر آب کردم و به .. رو کنار در دستشویی گذاشتم و خودم رفتم داخل تا دست صورتم رو بشورم کولم

از داخل جیب مانتوم خط چشمم رو .. جودم رو گرم کرد لبخندي رو لبم نشستگرمی آب تمام و.. صورتم زدم

به .. از این بی روحی بیرون بیاد کمبیرون آوردم و کشیدم به چشمام و رژ کم رنگمم زدم به لبام تا صورتم یه 

 ..خودم تو آینه لبخندي زدم و با انرژي از دستشویی اومدم بیرون

طبق معمول مامان اونجا بود یاشار داشت خیلی آروم صبحونه می .. زخونه رفتمرو برداشتم و به طرف آشپ کولم

 ..خورد

 :لبخندي زد و گفت .. یاشار سرش رو بلند کرد.. همون لبخندي که رو لبم بود سالم کردم با

 ..سالم به روي ماهت بیا بشین زودتري صبحونت رو بخور که بریم دیرمون شده  -

 ..و نشستم دمیکش رونیب رو اشاری يرو به رو یصندل

 ..درست کردم و با آرامش شروع کردم به خوردن ییا لقمه

 یلیخ.. با لبخند اشاره کرد به لقمه تو دستش اشاری..بزرگ اومد جلو صورتم با تعجب سرم رو بلند کردم ییا لقمه

 ..گه یم یتونستم بفهمم داره چ یم یآروم فقط با لب خون

 ..میبخور که زودتر بر نویا یش ینم ریتا فردا هم س يریگ یم که تو ییبا لقمه ها  - یاشار

کشم از  یخجالت م میآخه االن که نامزد شد..کنه یکار م یداره چ نمیبه مامان نگاه کردم که بب یچشم ریز

لقمه رو از  عیسر..داد یم سیمامان پشتش به ما بود و داشت برنج خ.. راحت باهاش بر خورد کنم یلیخ هیبق

 :و با حرص رو به مامان گفتم.. رفتمگ اشاری

 ؟یکن یم کاریچ يمامان دار  -

 

 

 :با تعجب برگشت طرفم و اشاره کرد به ظرف برنج و گفت مامان

 ..کنمیم سیدارم برنج خ  -

 :گفتم کالفه
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 ..کنم یدرست م يزیچ هیخودم  نیسیگاز وا يخواد شما پا یمامان مگه نگفتم نم  -

 :به ما و گفتدوباره پشتش رو کرد  مامان

 ..زنه یحرف م يادیزنت رو وردار ببر داره ز نیا اشاری  -

اشاره کرد که  دیخند یم زیر زیداشت ر اشاری..باشن رو سر من ختهیموند که ر یم خیحرف مامان مثل آب  نیا

 ..و خودش زودتر بلند شد و رفت میبر

 :گفتم میکه فقط من و مامان بشنو ییشدم و با صدا بلند

 ..بابا نکردم شیرو پ تونیاگه چغل امیمن شب ب دیمامان جون صبر کن باشه  -

 :برگشت طرفم و گفت مامان

 ؟یترسون یم یبرو بچه، برو من رو از چ  -

 خداحافظ مینیب یمامان جون، شب هم رو م یچیه  -

 ..خدا به همراتون  - مامان

 :با حرص گفتم.. هنوز لبخندش رو لبش بود اشاریشدم  نیماش سوار

 ؟يخند یم یبه چ يدار  -

 :که واسم گرفته بود رو به طرفم گرفت و گفت يبرگشت طرفم و لقمه ا اشاری

 ..بخور  ریحرص نخور نون پن  -

 ..گاز گنده ازش گرفتم هیرو از دستش گرفتم و با حرص  لقمه

 ..زمیعز یخفه نش  - اشاری

 :گفتم و دمیکش یفیخف غیج دیخند یم زیر زیطرفش هنوز داشت ر برگشتم

 !حرص بخورم؟ دیحرص بخورم از دست تو هم با دیاز دست مامانمم با..نخند  -

 :و گفت دیو دستش رو برد طرف لباش و بوس دیلپم رو کش اشاری

و گرنه از خجالت  ستیجاش ن نجایکه ا فیح رهیخواد گازت بگ یآدم دلش م يخور یکه حرص م نجوریا  -

 ..در اومدم

 نیبارش نبود که ا نیاول اشاری دمیکش یدونم چرا خجالت م ینم.. نییانداختم پا گل انداخت و سرم رو لپام

 ..دمیکش یبار بود که به خاطر حرفش ازش خجالت م نیمن اول یزد ول یحرف رو م

 ..رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش..دیپچ نیتو ماش اشاریخنده بلند  يصدا
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 ..خواد بخورتت ی، آدم دلش م یش یمزه مخوش یلیخ یکش یخجالت م یوقت مایآ يوا  - اشاری

 :به بازوش و گفتم زدم

 ..شم یم ادهیو گرنه پ گهیبسه د  -

 :خندش گفت نیب اشاری

 ..خندم ینم گهیباشه باشه د  -

باال  دیابرو هام از تعجب پر..پخش شد نیتو ماش یمیکالم و مال یرو بردم ضبط رو روشن کردم آهنگ ب دستم

 !!گ هاآهن نجوریو ا اشاری..

 م؟یکجا بر  - اشاری

 :هام رو انداختم باال و گفتم شونه

 ..یدونم هر جا رفت ینم  -

 ..یاصل ابونیتو خ دیسرش رو تکون داد و پچ اشاری

 ..نجانیا یتا ک نایمامانت ا اشاری یراست  -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین اشاری

 ..رن یکنن م یظهر حرکت م  -

 :تعجب گفتم با

 زود؟ نقدریچرا ا  -

 ..زودتر برن دیکار دارن با ییبابام و دا  - اشاری

 ..کنم یخوب پس برو خونت تا من حداقل خداحافظ  -

 :گفت یبا لحن مظلوم اشاری

 یشه که چرا نرفت یازت دستت ناراحت نم یکس..خوام چند ساعت باهم باشیم یم..نمی خواد  اشارینه جون   -

 ..یکن یخداحافظ

 :زدم و گفتم لبندي

 ..میر ینکن نم هیباشه بابا گر  -

 :و گفت دیدوباره لپم رو کش اشاری

 ...قربون تو  -
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 :لب گفتم ریز

 ...خدا نکنه  -

 

 

رو لباش بود و نگاش به لبام بود  يلبخند..با بهت سرم رو بلند کردم .. دیانگشت شصتش رو روي لبام کش اشاری

.. 

 :گفت آروم

 ..رو عصاب بود یلیخ  -

 :انداختم و دو بار پشت سر هم با مشت زدم به بازوش و با حرص گفتم نییرم رو پاخجالت س از

 ..شما یم ادهیباور کن پ اشارینکن  ينجوریا  -

 :و گفت دیبلند خند يبا صدا اشاری

کارا رو  نیا گهیتو خجالتت رو کنار بذار منم د..من دوس دارم سر به سرت بزارم  یکش یتو که خجالت م  -

 ..کنم ینم

تا به  دمیکش یقینفس عم..کی می تونستم ازش خجالت بکشام به خاطر کاراي که بیشترش واسم عادي بود تا

 :خودم مسلط بشم با اعتماد به نفس گفتم

 ..باشه من قبول دارم  -

 :ادامه دادم  يآرومتر يصدا با

 ..بهم چند روز فرصت بده یول  -

 :رو لبش بود گفت  يبا همون لبخند اشاری

 ..یروز نصف هی ادهینه ،نه دو روز ز.. يفرصت ندار شتریدو روز ب یه ولباش  -

 :کردم و گفتم یپوف

 ..یعادت برنداشت نیدست از ا یول يازدواج کرد يسر به سر من بذار يتو فقط بلد  -

 :گفت دیخند یکه م نجوریهم اشاری

 ..هیکاف گهید يحرص خورد ادیشو امروز ز ادهیپ  -

 ..به طرف پاساژ رفتیم  اشاریو دوشا دوش شدم  ادهیپ نیماش از
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 :گفتم اشاریبا تعجب رو به  دمید یرو م يمغازه ها ينایترایداشتم و نجوریهم

 چیزي می خواي بخري؟  -

 !بدون توجه به حرف من دستم رو گرفت و کشید طرف دیگه پاساژ یاشار

 آیما ببین این خوشگله؟  - یاشار

یه لباس مجلسی نارنجی خوشرنگ که تا روي زانو مهره ..بهش نگاه کردم لباسی که یاشار اشاره می کرد  به

یه لباس ..دوزي شده بود که پاینشم مدل ماهی پف داشت که تیکه هایی از تور و پارچه مهره دوزي شده بود

 ..خوشگل و خیره کننده بود

 :رو تکون دادم گفتم  سرم

 اوهوم خوشگله   -

 :خل مغازه برد گفت دوباره دستم رو کشید به دا یاشار

 ..پس بیا بریم پرو کن ببینم تو تنت چطوره  -

 :تعجب گفتم  با

 چرا تو تن من؟  -

 :وایساد و برگشت طرفم لبخند ملیح زد و گفت یاشار

 پس تو تن کی؟  -

 :گنگ بهش نگاه می کردم گفتم همینجور

 من لباس می خوام چیکار؟  -

دوباره برگشت طرفم ..روشنده گفت لباس تو ویترین رو سایز من بیارهلبخندش پر رنگتر شد رو به خانوم ف یاشار

 :و گفت

 ..آیما مثل اینکه فراموش کردي یه ماه دیگه عروسیمونه ها  -

 :کردم و با لحن بی خیالی گفتم  پوفی

 حاال کــــــــــو تا یه ماه دیگه؟  -

 ..لباس رو انداخت تو بغلم و هدایتم کرد طرف اتاق پرو یاشار

 ..اگه به تو باشه شب عروسیتم لباساي مال قبلنت رو می پوشی  - اشاری

 :رو آوزون کرد به چوب لباسی تو اتاق پرو و برگشتم طرف یاشار گفتم  لباس
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 ؟!اون که صد البته آخه آدم واسه یه شب بره لباس چند میلیونی بخره واسه چی  -

 :در اتاق رو گرفت و با مسخرگی گفت  یاشار

 ..حرف نزن بچه لباست رو بپوش اینقدر  -

به خودم تو آینه نگاه کردم باید بعد از اینجا می رفتم باشگاه نفس راحتی کشیدم خدا رو ..در اتاق رو بست و

شکر چون امروز تعطیل بود شرکت نرفتم واسه همین با انرژي بیشتر می تونستم به بچه ها آموزش بدم ولی 

 ؟!نمی دونستم چرا اینجا تعطیل نیست

ولی نمی دونستم اینقدر .. رو پوشیدم و یه چرخی زدم تو تنم که عالی بود این واسه شب اول خوب بود لباس

 !عجله واسه چیه خوب بعدا هم می تونستیم لباس بگیریم 

 ..تق تق در اومد بعد صداي یاشار  صداي

 ..چطوره لباسهآیما داري چیکار می کنی اون تو در رو باز کن می خوام منم ببینم تو تنت   -

 ..دستش رو برد زیر چونش و متفکرانه بهم نگاه کرد ..یاشار نگاهش رو دوخت بهم..رو باز کردم  در

 ..بچرخ  - یاشار

 ..مطیعانه یه دور زدم منم

 :سرش رو تکون داد و گفت  یاشار

 خوبه اگه تو هم خوشت اومده همین رو برداریم؟  -

 :خودم تو آینه نگاه کردم گفتم به

 ..خوبه فقط ببین سبز تیرش رو ندارن این رنگش زیادي جیغه  -

 ..باشه تو لباس رو در بیاري منم از خانومه می پرسم  - یاشار

 

با  رهیخواستم سبز ت یبود که م یهمون رنگ..که گفته بودم خانومه آورده بود یلباس.. رونیاتاق پرو اومدم ب از

 ..یمشک يها يمهره دوز

 ..ادی یبهت م ترشیرنگ ب نیا  - اشاری

 :زدم و گفتم ينگاه کردم لبخند اشاریرو بلند کردم به  سرم

 ..خوشگله یلیاوهوم خ  -

 :رو به خانومه به لباس سبزه اشاره کرد و گفت شخونیرو از دستم گرفت گذاشت رو پ یلباس قبل اشاری
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 ..میداریبر م نویخانوم ا  -

نامرد  دیپول لباس رو کارت کش اشاری..کیتو پالست هم لباس رو گذاشت تو کاورش و بعد گذاشت خانومه

 ..نتونستم بفهمم چقدر شد 

 ..میرفت نیو به طرف ماش رونیب میپاساژ اومد از

 گه؟یباشگاه د يبر یمنو م اشاری  -

 :رو زد و گفت نیماش ریدزدگ اشاری

 ..برمت باشگاه یبعد م میناهار بخور مینه اول بر  -

 ..بود چون واقعا گرسنم بودم یخوب شنهادیپ..رو روشن کرد نیاشم اشاریو  میشد نیماش سوار

 ..ينامزد ینیریباشگاه به عنوان ش يگرفت واسه بچه ها ینیریجعبه ش هی اشاریتو راه  میناهار خورد نکهیاز ا بعد

 !بازوم رو گرفت و نذاشت اشاریبشم که  ادهیرو باز کردم که پ نیماش در

 کجا؟  -

 :تعجب گفتم با

 ..گهیبشم د دهایپ  -

 :از ابرو هاش رو داد باال و گفت یکی اشاری

 ..شو ادهیمنو بده بعد پ هیاول سهم  -

 :گفتم گنگ

 !؟یچ هیسهم! ه؟یسهم  -

 :اشاره کرد به لپش و گفت اشاری

 ..شو ادهیاول منو ببوس بعد پ  -

 :بهت گفتم  با

 !؟یچ  -

 !رو باز کنم که نذاشت نیماش می خواستم در..رو به نشونه برو بابا تکون دادم  دستم

 :حرص گفتم با

 ..اشاری  -

 :گفت یبا لحن لوس اشاری
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 ..ذارم ینم  -

 :حرص گفتم با

 ..ره یآبرومون م نهیب یم یباور کن زشته کس اشاری  -

 :و گفت دیلباش رو ورچ اشاری

 ..نمی خوام  -

 ..زد يشل شد لبخند گنده ا ششیبهش رفتم که ن يغره ا چشم

 ..نبود يجلو هم خبر شهیش..بود  یمخف نیماش يها شهیخدا رو شکر ش..رونیفه دادم برو کال نفسم

سرش رو به طرفم خم کرد و دستاش رو گذاشت  عیخم شدم که گونه هاش رو ببوسم که سر اشاریطرف  به

ودم به خ يفور..کردم ینگاه م اشاریبسته  يگرد شده داشتم به چشما يبا چشما..دیپشت گردنم لبام رو بوس

 :زدم گفتم یکه نفس نفس م نجوریهم.. اومدم و ازش جدا شدم

 نتمون؟یب یم یکس یگ یاالغ نم  -

 :حرص زدم به بازوش و ادامه دادم با

 ؟يمگه قرار نبود بهم فرصت بد  -

 :گفت یهنوز نگاش به لبام بود با لحن خاص اشاری

 ..باور کن نشد  -

 :گفتم رونیاز هپروت اومد ب اشاریکه  دمیکش یفیخف غیج

 ..ختمیر یتو سرم م یچه خاک دتمونید یم یاگه کس  -

 يفور ثاقیم..خورد ثاقیم نیب زیکه نگام به نگاه ت دتمونیند یکس نمیکه بب شهیرو چرخوندم طرف ش سرم

 ..نگاهشو ازمون گرفت و رد شد

 :گفت یواسه عوض کردن جو به وجود اومده با لحن شوخ اشاری

 ..اسم بودمن حو دیند یبابا کس  -

 :لب گفتم ریز

 ..جون عمت  -

تنم ..زد  یتند تند م جانیقلبم هنوز داشت از ه..شدم و به طرف ساختمون باشگاه رفتم ادهیپ نیاز ماش يفور

 ..بدنم يگونه هام هم به خاطر خجالت سرخ شده بود هم به خاطر گرما..داغ داغ بود
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دادن به خودم گفتم بابا نامزدم  دیبراي ام... دلم بزارم  يارو کج ثاقیو با زار گفتم م دمیکش یقینفس عم کالفه

 :زیر لب با خودم گفتم.. کم دلم آروم گرفت هیحرفم  نیبوده خالف شرع که نکردم با ا

 ..پسره خر نفهم االغ بشور هیچی تو کالهش نیست اینجور نمی شه من باید این رو آدم نکنم آیما نیستم   -

 ..سادمیتو جام وا اشاری يصدا با

 !دختر؟ ير یتند تند راه م نقدریچرا ا گهید امیمنم ب سایوا مایآ  - اشاری

 هیبا اختالف چند ثان اشاریرفتم داخل بعد  یناجور بود من زودتر م یلیخ گهید..سادمیطرفش و منتظر وا برگشتم

 ...ومدی یم

 :گفت سادینفس نفس زنون کنارم وا اشاری

 ..ماز نفس افتاد ير یچقدر تند م  -

 ...بهش بگم دوباره به راهم ادامه دادم يزیچ نکهیا بدون

و با  سادمیسرشون وا يباال..خوردن یم یدنیجمع شده بودن داشتن نوش زیم هیسالن شدم بچه ها دور  وارد

 :گفتم يانرژ

 ..سالم  -

 ...سرشون رو بلند کردن و جوابمون رو دادن همه

 ..هم سالم کرد اشاری

 ..کردن یبهمون نگاه م يها هم با کنجکاو یعضها با تعجب و ب یبعض

 :و با لبخند گفتم  زیم يرو باز کردم گذاشتم رو ینیریش جعبه

 ..دییبفرما  -

 :گفت  يبا کنجکاو بایز

 ه؟یمناسبتش چ  -

 :جوابش رو داد اشاری

 مایمن و آ ينامزد  -

 ثاقیم یول نمیس العملش رو ببخواستم عک ینگاه کردم م ثاقیبه م.. گفتن کیهمه تبر مینشست هیبق کنار

 !کرد یم يجلوش باز وانیانداخته بود و با ل نییسرش رو پا

 ..مینیشر نیوقته منتظر ا یلیمن خ - اریوان
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 ..تعجب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم با

 :و گفت دیخند اریوان

 .. نیبودم به اسم هم دهیپسر عموت شن ینگام نکن آخه عروس نجوریا  -

 :تکون دادم و گفتم  رو سرم

 ..آهان  -

 ..تا جون داشتن بهت فوش دادن رونیب یرفت اشاریبا  دنیشدن فهم داریدخترا ب یصبح وقت مایآ  - آتا

 :بهت گفتم  با

 ؟یواسه چ  -

 :گفت دیخند یم زیر زیر نجوریهم آتا

 ..يریجور حال گ هی نینیخواستن امروز نذارن شما دو تا همو بب یم  -

 !لشیتو خودشون بودن دل يکه جورا بایو ز ثاقیخنده به جز م ریزدن ز همه

 ..انداختم و چیزي نگفتم  نییخجالت سرم رو پا از

 

**** 

 یحال یبا ب! نبود يزیچ یکنم ول دایرو پ لمیکنار تختم تا موبا یعسل يرو دمیبسته دستم رو کش يچشما با

خم شدم و از .. تخت افتاده بود  نییپا لمیه کردم، موبابه اطراف تختم نگا..چشمام رو باز کردم و تو جام نشستم

 ..روشن بشه لیرو زدم که صحفه موبا يیه دکمه ا..تخت برداشتم  نییپا

 ..رو پرت کردم اون طرف تخت و از سر جام بلند شدم لمیبا حرص موبا! نبود يخبر

داد  یغرورم اجازه نم یودم ولنگرانش ب! ازش نبود يتا حاال خبر شبیاز د! چطور روزم رو خراب کرد نیبب

 ..چوندیمنو پ يجور هیچند بار بهش زنگ زدم  شبید..دوباره بهش زنگ بزنم 

 ..کم بشه تمیکم عصبان هیزدم به صورتم تا  خیمشت آب  هی

آوردم و گذاشتم داخل کولم  رونیشده از داخل کمدم ب چیتو اتاقم آماده شدم که برم شرکت جعبه کادو پ رفتم

 ..کادو رو بهش بدم  دنمونینامزد ما دلش واسمون تنگ شد اومد د نیا خواست که اکه اگه خد

 :لقمه گرفتم گذاشتم دهنم با همون دهن پر گفتم  هی زیکنار م سادمیسر پا وا.. همه بودن.. داخل آشپزخونه رفتم

 ..رم خداحافظ یمن م  -
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 ..يصبحونت رو که نخورد ير یکجا م  - مامان

 :زدم و گفتم يگاه کردم لبخندبه مامان ن برگشتم

 ..خورم یم رمیگ یم يزیچ هیندارم اگه گشنم شد  لیمامان جون االن م  -

 ..هنوز دو قدم نرفته بودم که با صداي آتا وایسادم..مثل قانع شد چون دیگه چیزي نگفت مامان

 ..آیما صبر کن تا من صبحونم رو بخورم می رسونمت  - آتا

 ..ه خودم می رمنه نمی خواد دیرم نشد  -

 ظهر می خواي بیام دنبالت؟  - آتا

من قربون این داداش گلم برم که همیشه .. دونست بیشتر اوقات با یاشار می رم باشگاه ولی بازم می پرسید می

 :لبخندي زدم و گفتم.. به فکرمه

 ..به احتمال زیاد یاشار می یاد دنبالم اگه نیومد زنگ می زنم بهت  -

 :داد و گفت  سرش رو تکون آتا

 ..باشه  -

 ..خونه اومدم بیرون و با اتوبوس به سمت شرکت رفتم از

از وقتی سحر اومده بود وانیار دیرتر می یومد یا زودتر می رفت .. رو انداختم رو میز و روي صندلیم لم دادم کیفم

ی بچه هاي شرکت فهمیدن من از وقت... گاهی اوقاتم یاشار کار داشت نمی یومد دنبالم با وانیار می رفتم باشگاه

رو بهمون نمی انداختن رابطه بینمونم هم راحتر  کاوشوننامزد کردم دیگه از اون نگاه هاي می تونیم بگیم کنج

 ...شده بود

 ..صداي وانیار سرم رو از روي کیبورد کامپیوتر بلند کردم و بهش نگاه کردم با

 بله؟  -

 ..کن بیا با هم بریممی خوام برم باشگاه تو هم جمع   - وانیار

 :نگاه به ساعتم انداختم هنوز یه ساعت مونده بود تا ساعت کاریم با دو دلی گفتم یه

 ..نه هنوز یه ساعتی تا ساعت کاریم مونده می مونم بعد زنگ می زنم تا یاشار بیاد دنبالم  -

 :بی حوصله گفت  وانیار

 ..زنگ یاشار بزن شاید نتونه بیاد دنبالت من که مدیرتم دارم بهت می گم بیا بریم حاال تو یه  -

 ..رو ریز کردم و مشکوك بهش نگاه کردم چشمام
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 ..باشه  -

آهی کشیدم هیچ خبري ازش نبود حداقل یه اس ام اس یا میس کال نداشتم تا دلم خوش ..رو برداشتم  گوشیم

 ..و برداشتشمارش رو گرفتم بعد از چند تا بوق باالخره اقا رضایت داد گوشیش ر... باشه

 جانم؟  - یاشار

 یاشار جان کجایی؟  -

 !عزیز من، می خواي کجا باشم این موقع روز سر کارم دیگه  - یاشار

 :کشیده ایی گفتم و ادامه دادم آهان

 ..می تونی بیایی دنبالم  -

 :با لحن ناراحتی گفت یاشار

 ..نبالتعزیزم امروز کار دارم نمی تونم بیام زنگ بزن به آتا تا بیاد د  -

 ..باشه گلم نمی خواد خودت رو ناراحت کنی وانیار می خواد بره باشگاه من باهاش می رم  -

 ..باشه پس مواظب خودت باش  - یاشار

 ..باشه چشم تو هم ، فعال  -

 ..باشه،خداحافظ  -

 ..رو کالفه قطع کردم اینجور که پیدا بود تا شبم نمی تونستم ببینمش گوشی

! بود و با نوك کفشش بازي می کرد یعنی می خواست بهم بفهمونه من حواسم به تو نیست؟سرش پایین  وانیار

 :سیستم رو خاموش کردم و گفتم

 ..یاشار نمی تونه بیاد دنبالم پس باهات می یام  -

 :سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد و گفت وانیار

 ..پس زود باش بریم  -

 :رو دوشم و گفتم سر جام بلند شدم و کیفم رو انداختم از

 ..من آماده ام بریم  -

 

بعد از پنج دقیقه که تو مسیر بودیم وانیار تغییر مسیر داد با .. وانیار ماشین رو روشن کرد .. ماشین شدیم  سوار

 :تعجب گفتم
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 !داریم کجا می ریم؟  -

 :همینجور که داشت به رو به روش نگاه می کرد گفت  وانیار

 ..یزي از آتا بگیریم بعد بریم باشگاهاول بریم خونتون یه چ  -

 ..نوك زبونم اومد که بگم چی بگیري ولی خوردمش دیگه زیادي پررو بازي بود اگه می گفتم  تا

 :در ماشین رو باز کرد هنوز پیاده نشده بود که با تعجب برگشت طرفم و گفت.. جلو در خونمون وایساد  وانیار

 !پیاده نمیشی؟  -

شاید کارش طول می ! مگه وانیار می خواست بره بشینه که منم پیاده بشم؟.. نه نگاه کردمدو دلی به در خو با

 !کشید که می گفت پیاده شم؟

وانیار منتظر نگام می کرد دل رو زدم به دریا و پیاه شدم حداقل اگه نمی خواست بشینه می تونستم یه  هنوز

 ..لحظه مامان رو ببینم و حالش رو بپرسم

وانیار زودتر زنگ در رو زده بود دیگه احتیاجی نبود تو کولم یه ساعت دنبال کلید ..لو در وایسادم وانیار ج کنار

 ..بگردم

 !کیه؟  -

 :صداي آتا طبق عادت رفتم جلو آیفونم و زبونم رو بیرون اوردم و گفتم با

 مگه کوري نمی بینی؟  -

 تو شوهر کردي آدم نشدي؟! ا تویی؟  - آتا

 ..در رو باز کن زیر پا علف سبز شد.. گرفتن آدم شدي من با شوهر کردن آدم می شموقتی تو با زن   -

 ..خنده وانیار بلند شد در با صداي تیکی باز شد صداي

 ..بیا تو دختر تا بیشتر از این آبرمون رو نبردي  - آتا

ه شده بود هر کاري چی می تونستم بگم؟ کاري ک..خجالت سرم رو انداختم پایین و بدون حرفی رفتم داخل  از

واسه دلداري خودم گفتم بابا وانیار از خودمونه ما دیگه با هم این حرفا رو ..می کردم نمی تونستم جمش کنم

 ..نداریم

بند کفشام رو باز ..اینکه تعارف بزنم به وانیار زودتر اومدم داخل خونه مهمون آتاس خودش بیاد پیشوازش بدون

 ! ولی خبري نبود.. شپزخونه با صداي بلند مامان رو صدا زدمکردم همینجور که می رفتم طرف آ
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صداي ترکیدن چیزي کنار گوشم با وحشت یه متر پریدم هوا و دستم رو گذاشتم روي قلبم و تند تند نفس  با

 :با ترس برگشتم طرف پذیرایی با صداي چند نفر که با هم گفتن.. می کشیدم

 تولدت مبارك   -

  !از تعجب گرد شد چشمام

 

شدم کم کم  تمیمتوجه موقع یوقت! سنایمهري و  ثاقیم بایمامان بابا ز اشار،ی..نشسته بودن ییرایتو پذ همه

 ..اومد رو لبام يلبخند

 :که خودم بشنوم گفت يآروم طور یلیرو گرفت جلوم و خ کیاومد جلو ک اشاری

 ..تولدت مبارك عشقم  -

 ..بود نیریش یلیخ اشاریبون حرف از ز نیا دنیاومد رو لبام شن یحیمل لبخند

 ..شمع رو فوت کن دیگه همش آب شد!به شوهر، زشته يچرا زل زد  - آتا

 :با هم گفتن سنایو  يمهر..بهش رفتم يغره ا چشم

 ..گهیفوتش کن د  -

 :و گفتم سادمیوا اشاریکنار  رفتم

 ..میدم با هم خاموشش کن یم حیمن ترج اشارهیشمع تولد من و  نیا  -

 ..بهم انداخت یاه مهربوننگ اشاری

 ..همه با هم هـــــــــــــو کردن و

 .. میو آرزو کرد میچشمامون رو بست..زدم لبخندي

و چهار  ستیچشمام رو باز کردم و با هم شمع ب..که دوسش دارم  یآروم کنار کس یزندگ هیکردم  آرزو

 ..میرو خاموش کرد مونیسالگ

 :مامان کنار گوشم گفت..هر دومون رو بهمون دادن هیفتن و هدگ کیمامان و بابا اومدن بهمون تبر اول

 ..برو لباست رو عوض کن   -

 ..رو تکون دادم و همه معذرت خواهی کردم و به طرف اتاقم رفتم سرم

به طرف کمدم رفتم و یه تونیک سبز رنگ بیرون آوردم با شلوار مشکی و ..اتاق و در رو پشت سرم بستم وارد

 ..شال مشکی ساده
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یاشار اومد داخل و .. رو در آوردم که یه دفعه در اتاقم باز شد جیغ آرومی کشیدم و لباسم رو گرفتم جلوم لباسم

 .. در رو هم پشت سرش بست

 :با حرص گفتم ..منو تو اون وضع دید لبخند شیطونی زد  وقتی

 ..برو بیرون  -

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت یاشار

 !کجا برم؟  -

 ..رون می خوام لباسم رو عوض کنمبرو بی  -

 :رو تخت نشست و عادي گفت یاشار

 !خوب عوض کن مگه من چیکارت دارم؟  -

دوست داشتم بپرم رو سرش موهاش رو دونه دونه بکنم ولی مهمون داشتیم نمی شد دعوا کرد باهاش  االن

آینه یه رژ کم رنگ زدم یه رفتم جلو .. واسه همین پشتم رو بهش کردم و خیلی ریلکس لباسم رو عوض کردم

 ..یه نگاه دیگه به خودم تو اینه انداختم همه چی خوب بود.. کمم عطر زدم 

طرف در اتاق رفتم قبل از اینکه در رو باز کنم متعجب برگشتم طرف یاشار که داشت خیره نگام می کرد  به

 :گفتم

 مگه نمی یاي؟  -

 :گیج گفت یاشار

 !هـــا؟  -

 :کردم و گفتم پوفی

 ..بیا بریم بیرون  -

 ..آهانی گفت و از سر جاش بلند شد یاشار

 ..همه دور هم نشسته بودن و حرف می زدن..هم به طرف پذیرایی رفتیم  با

 :تعجب رو به اتا گفتم با

 !آتا پس مامان بابا کجان؟  -

 :برگشت طرفم و گفت آتا

 ..رفتن بیرون تا ما راحت باشیم گفتن اینجور خودشونم راحترن  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢١٠ 

 آهان  -

 :یسنا نشستم و گفتم  کنار

 !شما دو تا کی اومدین چرا چیزي به من نگفتین که می خوایین بیاین؟  -

 :با شیطنت گفت یسنا

 ..صبح اومدیم می خواستیم سورپرایزت کنیم  -

 :کنجکاوي گفتم با

 فقط واسه این مراسم اومدین؟  -

 ..مکت کنیمنه بابا اومدیم لباس بگیریم هم تو کارات ک  - مهري

 ..صداي آتا برگشتم طرفش با

 ..خواهر جان نمی خواي به ما کیک بدي ما گشنمونه  - آتا

 :سر جام بلند شدم گفتم از

 ..چرا تا تو بري چاي بریزي من کیک رو می برم  -

 :به مهري و یسنا گفتم  رو

 ..بعدا حرف می زنیم  -

وانیار بشقاب رو از ..رو دادم به وانیار که کنارم نشسته بود اولین بشقاب.. آتا نشستم تا بتونم کیک رو ببرم جاي

 :دستم گرفت و گفت 

 کی بیایم شام عروسیتون رو بخوریم؟... ایشاا  -

 :جواب داد و گفت  یاشار

 ..نه روز دیگه مراسمه  -

 ...بعدشم نوبت میثاق و زیبا خانومه باید زودتري دست به کار بشن... ایشاا..به سالمتی   - وانیار

 :گفت! جوري لبخند زد اینگار از روي اجباره..سرش رو بلند کرد و لبخندي زد میثاق

 ..هر چی خدا بخواد  -

 !واسم جاي تعجب داشت چرا میثاق مثل اول ذوق نداشت.. لحن حرف زدن یه جور تموم کردن بحث بود این

 ...ریدمرو انداختم پایین و تو دلم گفتم اصال به من چه و بقیه کیک رو ب سرم
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 :با استرس گفتم..نشست نیرو باز کرد و داخل ماش نیدر ماش اشاری

 شد؟ یچ  -

 ..دمیلحظه ترس هیواسه ..آورد طرفم  ورشی اشاریدفعه  هی

 :و گفت دیهام رو بوس گونه

 جوابش مثبتــــــــــه  مونیآزماش  -

 :تمزدم و گف يلبخند... بودم نصف از دلشورهام بر طرف شده بود خوشحالم

 آزمایش ژنتیک چی؟  -

 :ماشین رو روشن کرد و گفت یاشار

 ..اونم فردا می گیریم  -

 :خوشحالی گفتم با

 .. میبد هیخبر رو به بق میخوب بر  -

 :سرش رو تکون داد وگفت اشاری

 ..میبر  -

 ...میو به طرف خونه رفت میگرفت ینیریجعبه ش هیراه  تو

 :دم و گفتمبلند سالم کر يبا صدا میخونه شد وارد

 ن؟یمامان، بابا کجا  -

 ..یراییتو پذ ایب  -  بابا

 ..نوشتن یرو م یعروس يکنار هم نشسته بودن و کارتا اشاری يو بابا بابا

 :با تعجب بهمون نگاه کرد و گفت) اشاری يبابا(جان عمو

 !به چه مناسبته ینیریش  -

در جعبه رو باز کردم و بهشون تعارف ..فتم گرفتم و به طرفشون ر اشاریرو از دست  ینیریزدم و ش يلبخند

 ..کردم

 ....به چه مناسبته یدخترم حاال نگفت  -  بابا

 !مناسب داشته باشه دیبا ینیریبابا جون مگه هر ش  -
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 :و گفت دیبا صدا خند اشاری..کردن یو عمو جون هنوز با تعجب بهمون نگاه م بابا

 ..جواب مثبت بود.. هیخون شیجواب آزما ینیریش نیبابا جون ا ؟یکن یم تشونیچرا داري اذ  -

 :جون و عمو جون دو تا لبخند زدن وگفتن بابا

 ..مبارکه  -

 :جون بعدش گفت عمو

 ن؟یگرفت کتونیژنت شیجواب آزما  -

 ..میریگ ینه بابا فردا م  - اشاری

 :ابا گفتمنشستم رو به ب اشاریکنار ...میها بخور ینیریآوردم تا با ش ییچندتا استکان چا رفتم

 کجان؟ نایپس مامان ا  -

 :کارتا بلند کرد و گفت يسرش رو از رو بابا

 ..با عمت و دخترا رفت بازار  -

 ..سیمیشدم و رفتم کنار بابا نشستم تا کمکشون کنم که زودتر کارتا رو بنو بلند

 د؟یکن یکارتا رو پخش م یبابا ک  -

 ..دم آتا پس فردا ببره یدعوتنم م نجایکه ا ییمال روستاي خودمونه چندتا شترشیب نیا  -  بابا

 ... يرو تکون دادم و شروع کردم به نوشتن جناب آقا سرم

***** 

 خوبه؟ نیا نیبب ایب اشاری  -

 ..رو جواب بده لشیتا موبا سادمیوا.. زنگ خورد لشیلحظه موبا همون

 ..جانم بابا  -

 :گفت يآرومتر يرفت تو هم با صدا زیر اخماش

 ه؟شد يزیچ  -

 :دونم چی بهش می گفت عمو که یاشار سریع گفت نمی

 ..باشه باشه ما االن میایم  -

 :هینجور که تند تند کناش راه می رفتم با نگرانی گفتم..رو قطع کرد و اشاره کرد بهم که دنبالش برم گوشی

 یاشار چیزي شده؟  -
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 !نمی دونم چی بهش گفتن!هنوز اخماش تو هم بود یاشار

 ...ي نگفتن فقط گفتن سریع بریم خونهچیز  - یاشار

 :قدم نرفته بودیم که یاشار برگشت طرفم و لبخندي زد و با لحن آرامش بخشی گفت چند

 گفتم که چیزي نیست  -

 ..بی جونی زدم و دنبالش رفتم  لبخند

 ...دلشوره اي افتاد به جونم نمی تونستم خودم رو آروم کنم یه

عجله رفتم داخل خونه کفشام رو کنار جا کفشی انداختم و فوري رفتم تو  حیاط با صداي تیکی باز شد با در

 ...بین جمعیت که تو پذیرایی بودن دنبال مامانم گشتم وقتی دیدمش نفس آسوده اي کشیدم.. پذیراي

 !همه جوابم رو دادن ولی قیافه هاشون تو هم بود.. خیال راحت سالم کردم با

 :نگرانی گفتم  با

 چیزي شده؟  -

 !کس جوابم رو نداد یچه

 ..بابا یاشار بیا اینجا باید باهاتون حرف بزنینم  -جون  عمو

 :اومد کنارم وایساد و با نگرانی گفت یاشار

 چیزي شده بابا؟  -

 !عمو جون بهمون نگاه کرد چهرش گرفته بود!جون نگاهی به بابا کرد بابا هم آروم سرش رو تکون داد  عمو

 ..آزمایش ژنتیکتون رو گرفتمامروز رفتم جواب   -  عمو

 ..می دونستم خبر خوبی نمی شنوم.. صداش گرفته بود..کرد  مکثی

 ..جواب آزمایشتون منفی بود  -جون  عمو

 ..امکان نداشت! داشتم چی می شنیدم؟..راه گلوم رو گرفت  بغض

 بابا مطمئنید؟  - یاشار

 ..می لرزید صداش

 

 :م گفتآرو يو با صدا نییسرش رو انداخت پا عمو

 ..آره  -
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داشت  یمعن یلیحرف خ نیا..دستام گرفتم نیمبل نشستم سرم رو ب نیتر کینزد يرو..پاهام جون نداشت گهید

چشمام لبالب پر از .. دیکش یم ریسرم ت..ومدی یکدومشون خوشم نم چیعواقب داشت که من از ه یلیخ..واسم 

 ..اشتباه شده دیشا تمه دلداري خودم گفواس.. معلوم نبود چییچون ه ختیر یم دینبا یاشک بود ول

 ..با هم بمونید  نیخوا یهمه اینجا جمع شدیم تا نظرتون رو بدنیم م  -  بابا

 :گفت يآرومتر يکرد و با صدا یمکث

 ..دیش یاز هم جدا م ای  -

 :اعتراض عمه بلند شد که گفت يصدا

 ..داداش  -

 :محکم عمو که گفت يصدا با

 ..خانــوم   -

 :وسط حرف عمو و گفتپرید  عمه

آقا بزار حرفم رو تموم کنم بچه ها نباید از روي احساس تصمیم بگیرین که دو روز بعد پشیمون بشن ما هم   -

 ..به همین دلیل اینجا جمع شدیم که راهنمایشون کنیم

 ..اینگار با حرف عمه موافق بود چون دیگه چیزي نگفت عمو

 :ادامه داد عمه

 یه؟خوب بچه نظرت تون چ  -

مگه واسشون مهمه خوبه که همین االن عمه خودش گفت اینجا ! دلم به خودم پوزخند زدم و گفتم هه نظر؟ تو

 ..جمع شن واسه اینکه ما تصمیم اشتباه نگیریم

بگه که نمی خواد ..دوست داشتم یاشار یه چیزي بگه..اصال حالم خوب نبود...رو بیشتر به هم فشردم چشمام

 !ولی یاشارم سکوت کرده بود شاید مثل من حالش خوب نبود نمی تونست چیزي بگه.. مراسم رو به هم بزنه

 معموال می گن سکوت عالمت رضایته ما چی معنی کنیم این سکوت رو؟!چرا دو تا تون ساکتین   - عمه

 ..حرف عمه مثل آب سردي بود که رو سرم ریخته سرم رو بلند کردم و سرد به عمه نگاه کردم این

 :ش به یاشار بود و گفتنگا عمه

 نظر تو چیه پسرم؟  -
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تو دلم با عجز گفتم یاشار تو ..سرش رو پایین انداخته بود ولی اخم بین دو تا ابروهاش رو می تونستم ببینم یاشار

 ..تو رو خدا..رو خدا به مامانت بگو که باهاشون موافق نیستی 

رش رو باال پایین آورد و فوري بلند شد و از پذیرایی سرش رو بلند کرد و به مامانش نگاه کرد و آروم س یاشار

 ...بیرون رفت

یاشار حتی بهم نگاه نکرد تا عجز تو ..این حرکت دنیا رو سرم خراب شد قطره اشک از گونه هام پایین اومد با

 ..چشمامم رو ببینه

 خوب ایجور که پیداست یاشار با نظر من موافقه ،آیما نظر تو چیه ؟  - عمه

زدن عمه جوري بود انگار داشت در مورد یه چیز پیش پا افتاده حرف می زد جوري حرف می زد  حرف لحن

 !انگار از اولم دوست نداشته این ازدواج سر بگیره

 !تو دلم تلخ خندیدم گفتم مگه نظر من مهمه؟.. نگام به سمتی بود که یاشار رفته بود  هنوز

شدم و به طرف اتاقم رفتم هیچ وقت فکر نمی کردم یاشار  بلند..نمی تونستم این محیط رو تحمل کنم دیگه

 ...با این کارش خردم کرد حتی نظر من رو هم نپرسید..پشتم رو خالی کنه

 

 

صداي مامان می شنیدم که صدام می . از سر جام بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم..نمی تونستم تحمل کنم دیگه

 ..م در رو قفل کردم و بهش تکیه دادموارد اتاقم شد..زد ولی توجه اي بهش نکردم

 :چند بار دستگیره در رو باال پایین کرد و با نگرانی گفت مامان

  ما؟یآ زم؛یجان درو باز کن عز مایآ -

من حرکت نکردم هنوز تو شوك حرکت یاشار بودم اون لحظه واسم مهم نبود مامان با اون قلب ناراحتش  ولی

 نهپشت در با نگرانی داره صدام می ز

 آیما جان دخترم این در رو باز کن جون هر کی دوست داري این در رو باز کن  - مامان

 :صداي بغض دار ادامه داد با

 آیما جان در باز کن جان مامان این در رو باز کن  -

 ..ولی بازم نتونستم تکون بخورم .. بغض دار مامان دلم رو بیشتر آتیش می زد صداي
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لحظه لحظه .ر رو از دست دادم کسی که تو این یه ماه قلبم رو وابسته خودش کرداین فکر بودم که یاشا تو

 ..هنوز صداي زمزمه هاي عاشقونش تو گوشه ..دیتپ یواسه اون م

 صداي آتا صداي مامان قطع شد با

د مامان جان چرا داري گریه می کنی؟ بیا بریم آیما رو هم به حال خودش بذار وقتی آروم شد خودش میا  - آتا

 ..بیرون

؟ واسه چی داشت گریه می کرد واسه دختر بی !مامان داشت اشک می ریخت..شنیدن حرف آتا سست شدم با

 !لیاقتش که صداي بغض دار مامانش رو می شنید ولی در رو واسش باز نمی کرد؟

مامان من  نمی دونستم باید چیکار کنم بلند بشم برم مامان رو آروم کنم و بگم.. حال پشت در سر خوردم بی

حق یاشاره که یه ! بگم حق با یاشاره که کنار کشید من خود خواه شدم نمی خوام از دستش بدم؟.. هچیم نیست

خودت دوست نداري بچه ي سالم  ا؟توتو خودت چی آیم.. زندگی آروم داشته باشه بچه هاي سالم داشته باشه

 !داشته باشی یه دختر ملوس با یه پسر تپل مپلی؟

حضور یاشار کنارم جاي همه چی رو واسم پر .. نه نمی خواستم.. ن دادم تا این افکار ازم دور بشهرو تکو سرم

 ..ولی آیما یه منطقی تر فکر کن.. می کرد

با صداي باز و بسته شدن در حیاط به ..دونم چند ساعت گذشته بود که به پنجره رو به روم خیره شده بودم نمی

چند بار مامان و آتا اومدن دم در اتاقم .. و اتاقم ولی االن هوا تاریک شده بود ظهر اومده بودم ت.. خودم اومدم

 .. ولی در رو باز نکردم

موبایلم .. خودم رو انداختم روي تخت روي شکم خوابیدم..بدنم خشک شده بود..حال از روي زمین بلند شدم  بی

صداي رعد ..مام رو محکم رو هم فشردمچش..تو جیب مانتوم بود اذیتم می کرد در آوردم گذاشتم روي عسلی

زمستون ..شرشر بارون بلند شد ايصد.. برق بلند تو گوشم پچید واسه یه لحظه ترسیدم و تکون خفیفی خوردم

 ..بود ماه تولدم ماهی که عاشقانه دوسش داشتم ماهی که داخلش بدترین اتفاق زندگیم افتاد

گوشیم رو برداشتم اولین آهنگ رو پلی کردم تا ..یه کردم پا به پاي آسمون گر.. از گوشه چشمم ریخت اشکام

 ..صداي گریه ام بیرون نره

 سوزنیعــــــــــــاشقا دارن م يخدا خبر ندار ياا
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چشمام رو ..صداي آهنگ و صداي بارون تو سرم می پچید ..بالشت زیر سرم خیس بود.صورتم خیس بود  تمام

پاکتاي خرید رو هم چیده ..باز کردم چشم خورد به کنار کمدم  چشمام رو..بستم تا یه کم سر دردم کم بشه

 ..در چمدونم هنوز باز بود.. بودم

 يا دوزنیلباشو به هم م خوادیرو م یکیتا  یک هر

پاکتا رو پاره کردم تمام وسایل داخلشون ..از عصبانی به طرف پاکتا یورش بوردم..هق هقم تو اتاق پچید  صداي

 ..با صداي بلند گریه کردم زجه زدم.. رو تو اتاق بخش کردم

تنهان قطره قطره اشـــــــــــــــــــــــ ــــــــک خون  يعاشقا تنها يخبر ندار خـــــــــــــــدا

 زنیریم

دیگه توانش رو نداشتم من با حضور یاشار سر پا شده بودم .. تونستم طاقت بیارم نمی تونستم قبول کنم نمی

کف اتاق زانو ..زانو هام خم شد ..زجه زدم تمام صورتم از اشک خیس بود .. رفتنتکیه گام رو ازم می گ..

 .. موهام اومده بودن جلو صورتم با دستم به طرف عقب فرستادمشون..زدم

 زدم سوزنیعاشقا دارن م ایبرم خـــــــــــــــدا قربونت

 ..که دستام پر از مو بودنمی دونم چقدر کشیده بودمشون ...پشت پرده اشک به دستم نگاه کردم از

لباسم رو از داخل چمدون بیرون آوردم و اطرافم .. که نفس نفس می زدم دستام رو با لباسم تمیز کردم همینجور

 ..پخش کردم

 يا دوزنیلباشو به هم م خوادیرو م یکیتا  یهــرک

 !دیگه اینا رو واسه چی می خوام؟.. دیگه اینا رو نمی خوام من

 ..دست خودم نبود کدوم از کارام هیچ

 تنهان يعاشقا تنها يخبر ندار خـــــــــــــــدا

با دو تا دستم صورتم رو پوشوندم و گریه .. خالی رو برداشتم و تمام قدرتم و به طرف دیوار پرت کردم چمدون

 ..کم آورده بودم... کردم 

 زنیریقطره اشــــــــــــــک خون م قطره

 :ا تمام توانم داد زدم رو به طرف آسمون گرفتم و ب سرم

 ..خدایــــــــــــا کم آوردم   -
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بارون با شدت بیشتري می بارید گریه هاي منم شدت گرفته ..بلندم تو صداي رعد و برق آسمون گم شد صداي

 ..بود 

چرا هنوز به آرامش نرسیده .. دو تا زانو هام وسط اتاق نشسته بودم و زجه می زدم از خدا گله می کردم روي

به طرف قبلش سجده کردم و با هق هق ازش ..دیگه به امید چی ؟کی ؟سر پا بشم..وباره آرامشم رو گرفت د

 :خواستم

 ..خدایـــــــــــا به بزرگی خودت بهم صبر بده کاري کن که بتونم دوباره سر پا بشم بتون فراموشش کنم  -

 

 

 ..آیما زود باش داداشت بیرون منتظره  -

 :شتم تو کیفم و گفتمرو هم گذا دستکشام

 !باشه االن می رم چرا داد می زنید؟  -

 :دوباره بدون توجه به حرف داد زد و گفت مامان

 عجله کن  - مامان

 :اتاقم اومدم بیرون کفشام رو پوشیدم و گفتم از

 مامان من رفتم   -

 خدا به همرات  - مامان

 !دستش رو گذاشته بود رو بوق و بر نمی داشتتو حیاط صداي بوق ماشین آتا کل کوچه رو گرفته بود  رفتم

 :حرص نشستم تو ماشین و گفتم با

 چه خبرته؟  -

 :ماشین رو روشن کرد و ریلکس گفت آتا

 ..خبر هم سالمتی! خبر؟  -

 ...سرم رو برگردوندم و به بیرون نگاه کردم..کردم گاهی به سالم بودن عقلش شک می کردم  پوفی

تو این دو هفته همش تو اتاقم بودم نمی .. ش و به هم خوردن عروسی می گذرههفته اس از موضوع آزمای دو

تونستم با خودم کنار بیام چند بار هم یاشار اومد دیدنم که باهام حرف بزنه ولی نمی خواستم ببینمش چون 
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ت منو از اون دلیل واسم اورد تا تونس زددو روز قبل آتا باهام حرف زد سرم داد ..حرفی واسه گفتن نبود که بزنه

 ..حال بیرون بیاره ممنون بودم ازش واسه بودنش واسه درك کردنش واسه کمک کردنش 

 آیما کجایی؟  - آتا

 :طرفش گیج گفتم  برگشتم

 ها؟  -

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت آتا

 !حواست کجاست دختر یه ساعته دارم صدات می زنم  -

 :رو جمع جور کردم و لبخندي زدم و گفتم خودم

 یه لحظه حواسم پرت شد کاري داري باهام؟  -

 ..می خواستم بگم وقتی رفتیم باشگاه اگه کسی چیزي بهت گفت ناراحت نشی  - آتا

 :حدودي می دونستم منظورش به کیه و گرنه بقیه بچه هاي باشگاه کاري به کار آدم نداشتن گفتم تا

 !نه داداش مگه بچم واسه یه چیز بی ارزش ناراحت بشم  -

 :لبخندي زد و گفت آتا

 ..تو یه دختر عاقل و بالغی که در برابر مشکالت خوب کنار میاي..نه به عاقل بودن تو شکی نیست  -

خوب کنار می یومدم اگه کنار نمی یومدم می خواستم چیکار کنم؟ تا آخر عمر به یادش زندگی کنم به یاد  آره

 ..کسی که خیلی راحت کنارم گذاشت

 

 

ف ساختمون باشگاه رفتیم تا مثل همیشه برم لباسم رو عوض کنم و بعد برم داخل زمین اسب آتا به طر با

 ..آتا ازم جدا شد می خواست اول بره اصطبل سري به اسبا بزنه بعد بیاد لباسش رو عوض کنه.. سواري

به سینه زیبا  لباسم رو عوض کردم و از اتاق اومدم بیرون از سالن نرفته بودم که سینه! تو سالن نبود کسی

 ..شدم

 !آیما تو اینجایی؟  - زیبا

 :تعجب گفتم با

 آره چطور مگه؟  -
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 :زل زد تو چشمام و گفت زیبا

 !آخه فکر کردم دیگه نمیاي  -

 :رو ریز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم چشمام

 !به چه دلیلی نباید می یومدم؟  -

 :لبخند مسخره اي زد و گفت زیبا

 !ازدواج سرت شلوغ می شه دیگه نمی یايآخه فکر کردم بعد   -

نیش داشت که تا اعماق قلبم رو سوزوند ولی نباید بزارم زیبا به هدفش برسه و خورد شدنم رو  لحنش

 :نفس عمیقی کشیدم و لبخندي زدم و ریلکس گفتم..ببینه

 !فکر نکنم از قضیه خبر نداشه باشی  -

زیبا لبخندي زد که اصال شبیه .. همینجور که منو سوزونداین حرف ضایع شد قیافش وا رفت بد جور سوخت  با

تا حدودي می دونستم داره از کجا می سوزه از این طریق می .. لبخند نبود بدون توجه بهش از کنارش رد شدم

 ..خواست حال منو هم بگیره که یه جورایی هم موفق شد

 ..وانیار برگشتم طرفشیکی از بچه هاي دوازده سیزده ساله کالس داشتم که با صداي  به

 !ببین کی اینجاست کارمند قدیمی خودم  - وانیار

 :زدم و گفتم لبخندي

 ..سالم  -

 :کنارم وایساد و گفت وانیار

 !ییعلیک سالم آیما خانوم از این طرفا کم پیدا  -

 ..پر رنگتر شد وانیار با این روحیه شادي که داشت آدم ازش انرژي می گرفت  لبخندم

تو هم یه جانشین واسه خودت آوردي تو شرکت فکر کنم بیست و چهار ساعته اینجا ..پیدا شدیم  حاال که  -

 !باشی نه؟

 :خندید و گفت وانیار

 ..نه بابا هر روز میایم ولی بیست و چهار ساعت اینجا نیستم  -

 ..خوب چه فرق می کنه باالخره هستی  -

 !اي به این بچه بگی وایسه تا خودش رو به کشتن نداده ؟خوب حاال بی خیال این موضوع شو نمی خو  - وانیار
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 :با صداي نسبتا بلندي گفتم..متوجه شدم تو ساعت کالسی هستیم  تازه

 ..علی کافیه بیا پایین استراحت کن  -

 :وانیار صورتش رو تو هم جمع کرده بود و گفت..طرف وانیار  برگشتم

 !دختر صدات چقدر گوش خراشه  -

 :رفتم که با صداي بلند خندید و گفت غره اي بهش چشم

 !هیچ وقت فکر نمی کردم پشت این چهره آروم و خجالتی یه شخصیت شیطون باشه  -

غمگینی زدم این شخصیت شیطون فقط واسه بعضی از افراد رو نمایی می شد که وانیار تازه شده بود جزو  لبخند

 ..اون افراد

 لند نشده کاري نداري ؟خوب دیگه من برم تا صداي سحر ب  - وانیار

 نه برو بسالمت  -

 .. رو به معنی خداحافظ تکون داد و ازم دور شد دستش

تکیه دادم به حصار چوبی دور زمین خوشحال بودم که با ...طرف علی و اشاره کردم سوار اسب بشه برگشتم

بود آدمی بود می اونجور که من قبال در موردش فکر می کردم ن.. وانیار آشنا شدم شخصیتش رو شناختم

 :کردملبخند غمگینی زدم و با خودم زمزمه ..تونستی بهش اعتماد کنی باهاش راحت باشی

 .. دوست باشه واسم هیتونه فقط  یرو پر کنه؟ م يکه به اجبار ندار ییداشته ها یخال يتونه جا یم  -

 

 آیما؟  -

به جونم نمی دونستم باید چطور باهاش  صداي یاشار به طرفش برگشتم فکر کنم رنگم پرید استرسی افتاد با

یاشار به سرعت به طرف اومد و بازوم رو .. سرعتم رو بیشتر کردم و به طرف در خونه رفتم ..برخورد داشته باشم

 :گرفت و گفت

 ..آیما خواهش می کنم باید باهات حرف بزنم  -

بیارم تسلیمش شدم همینجور که بازوم تو  نتونستم رو حرفش نه..تقال رو گذاشتم کنار ..پر از التماس بود  لحنش

 :دستاش بود رو به آتا کرد و گفت

 ..دو ساعته دیگه برش می گردونم  -

 ..فقط سرش رو تکون داد و رفت داخل خونه آتا
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می خواستم دست از لجبازي بردارم و .. همینجور بازوم تو دستاش بود منو به طرف ماشینش هدایت کرد یاشار

 ..ی خواستم بدونم چه دلیل قانع کننده اي دارهحرفاش رو بشنوم م

 ...ماشین شدیم و یاشار ماشین رو روشن کرد سوار

بغض داشتم نمی تونستم این محیط بسته رو تحمل ..ساعت بود بدون اینکه حرفی بزنه داشت رانندگی ربع

 :با صداي گرفته گفتم.. کنم

 نمی خوایی چیزي بگی؟  -

یاشار پچید تو یه کوچه خلوت و کنار ..سنگین یاشار رو روي خودم حس می کردبه بیرون بود ولی نگاه  نگام

 .. کوچه ماشین رو پارك کرد

 ..آیما منو نگاه کن  - یاشار

مثل صداي من گرفته بود ولی نمی خواستم بهش نگاه کنم چون مطمئن بودم با دیدن صورتش اشکام  صداش

 ..می ریزه

 آیما منو نگاه کن  - یاشار

 ..ض داشت ولی بازم برنگشتم نمی خواستم جلوش اشک بریزمبغ صداش

زل زدم تو چشماي قهوایی خوش رنگش .. دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو برگردوند طرف خودش یاشار

 :یاشار با انگشت شصتش اشکم رو پاك مرد و با صداي گرفته گفت..دیگه نتونستم تحمل کنم اشکام ریخت..

 ..نریز این اشکارو  -

 ..شنیدن صداي گرفتش نتونستم خودم رو نگه دارم و اشکام پشت سر هم از گونهام ریختن پایین با

 :خشن شونه هام رو گرفت و منو کشید تو بغلش و با عصبانیت گفت یاشار

من لعنتی اگه اون شب حواسم سر جاش بود االن این اتفاق نمی ..همش تقصیر من بود ..نریز این اشکا رو   -

 ..افتاد

می خواستم یاشار دلیل کار اون شبش رو بهم ..رو سینش بود و هق هق می کردم نمی تونستم آروم بشم  سرم

 ..بگه تا آروم بشم

اون شب وقتی بابا اون حرف رو زد حالم بد شد حواسم اصال به اطرافم نبود نمی دون کی سرم رو   - یاشار

ن لحظه به این فکر می کردم از اون محل دور بشم و یه فقط او.. تکون داده بودم و حرف مامان رو تایید کردم

قضیه رو بهم گفت تازه فهمیدم  انکم با خودم خلوت کنم وقتی شب رفتم خونه همه خواب بودن صبح که مام
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چه گندي زدم که اومدم دیدنت نخواستی باهام حرف بزنی مامانم بهم گفته بود تو هم با این ازدواج راضی 

رار زیاد نکردم که حتما ببینمت گفتم هر وقت خودت آمادگیش رو داشته باشی با هم نیستی واسه همین اص

 ...این حالت رو می بینم تامشبم اتفاقی دیدمت ولی وق.. حرف بزنیم

آروم تر شدم .. کرد و دیگه چیزي نگفت می تونستم بقیه حرفش رو خودم حدس بزنم زیاد سخت نبود مکث

 :ندلی تکیه داد و چشمام رو بستم و با صداي گرفته گفتمازش جدا شدم و سرم رو به پشت ص

 ..بهتر همون روز بهم خورد چون در آخر به هم می خورد..اینا رو بزار پاي تقدیر   -

 :با صداي که از ته چاه بیرون می یوم گفت یاشار

 !چی می گی آیما؟  -

 :عمیقی کشیدم تا یه کم حالم بیاد سر جاش و گفتم نفس

گم که تو متوجه نشی دارم حقیقت رو می گم ما نمی تونستیم بچه دار شیم نمی تونستیمم تا چیزي نمی   -

اگه اون روز این ازدواج بهم نمی ..آخر عمر بدون بچه زندگی کنیم پس خود به خود این ازدواج به هم می خورد 

ین کار ولی بعد از چند خورد مطمئن بودم این ازدواج سر می گرفت چون دو تامون داغ بودیم و مصمم واسه ا

پس این رو بزار پاي یه خود شانسی بزرگ به فال نیک ..وقت متوجه اشتباهمون می شدیم که خیلی دیر بود 

 ..بگیر چون مطمئن بودم اگه این ازدواج سر می گرفت بعد از چندي جدایی نصیبمون میشد

 :کرد لبخند کم جونی زدم و گفتم رو باز کردم و برگشتم طرف یاشار که داشت خیره بهم نگاه می چشمام

 درست نمی گم؟  -

 :نگاش رو ازم گرفت و سرش رو انداخت پایین و با صداي گرفته گفت یاشار

 نمی دونم  -

 ..برو خونه با خودت خلوت کن و خوب به حرفام فکر کن مطمئن باش به نتیجه اي می رسی که من رسیدم  -

 :شد و گفتسرش رو بلند کرد و به چشمام خیره  یاشار

 پس این حس رو چیکار کنم؟  -

 :زدم تو چشماش و گفتم زل

 ..همینجور که ساده این حس تو قلبت جا باز کرد همینجور ساده هم از بین می ره  -

 :با عجز گفت یاشار

 ..نمی ره  -
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 ..دل شده بودم چون باید اینطور می بودم سنگ

 ..وست همون یار قدیمی نه بیشتر می ره می تونی حست رو تغییر بدي من بشم همون د  -

قبل از اینکه پیاده ..بدون هیچ حرفی منو تا جلوي خونمون رسوند..ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد  یاشار

 :بشم گفتم

 ..خوب رو حرفام فکر کن مطمئن باش به نتیجه اي می رسی که من رسیدم  -

 ..ماشین رو بستم  در

هنوز نگام به ..یاشار به سرعت از کنارم گذشت..کوچه رو شکستجیغ الستیک ماشین یاشار سکوت  صداي

نگران یاشار .. به طرف در خونه رفتم کلید انداختم و وارد خونه شدم..ماشین یاشار بود که تو پیچ کوچه گم شد

بودم که نتونه با خودش کنار بیاد ولی به این فکر کردم که یاشار همیشه منطقی بود و منطقی فکر می کرد 

 ...لم راحت شدخیا

 

 

 ..خونه شد و با صداي بلند سالم کردم وارد

 مامان کجایی؟  -

 :به سرعت اومد طرفم و با خوشحالی گفت مامان

 ..علیک سالم دختر خوشگلم خوش اومدي  -

سفت تو بغلم .. خوشحالی مامان لبخندي اومد رو لبم ولی دلم گرفت واسه این دو هفته که اذیتش کرده بودم از

 ..و بوسیدمش گرفتمش

 :آتا از پشت سر مامان اومد که گفت صداي

 !دختر لوستون رسید که قربون صدقش برین؟  -

 :رو از خودم جدا کردم و واسه آتا زبونم در آوردم و گفتم  مامان

 چیه حسودیت می شه؟  -

 :دهنش رو کج کرد و گفت آتا

 ..عمرا! از کی حسودیم بشه؟ از تو  -

 :پوفی کرد و گفت مامان
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 ! بسه ،بسه بچه ها گنده تا چیزي می شه با هم دعوا می کنید کی گفته شما دو تا بزرگ شدین؟  -

 :همینطور به طرف آشپزخونه می رفت گفت و

 ..آیما زود لباسات رو عوض کن بیا تا واست شامت رو گرم کنم  -

 :به آتا با چشم و ابرو به مامان اشاره کردم و بی صدا گفتم رو

 ..شهحسودیش ب  -

 :لبخندي زد و آروم گفت آتا

 ..خوشحالم با این قضیه کنار اومدي خواهر کوچولو  -

 ..از کنارم گذشت و

بعد از چند ماه هنوز با این .. رو به روي آینه وایسادم و لبخندي به چهره جدیدم زدم..به طرف اتاقم رفتم  منم

 :چهره اُخت نگرفته بودم هنوز واسم جدید بود به خودم و گفتم

 ..من باید به خاطر خانوادم هم که شده شاد باشم  -

 ..به طرف کمدم رفتم لباسم رو با لباس راحتی عوض کردم و

پشت میز نشستم و دستم رو ..مامان داشت کتلت ها رو می ذاشت داخل ظرف .. طرف آشپزخونه رفتم  به

 ..گذاشتم زیر چونم و به حرکات آروم مامان نگاه می کردم

 مامان؟  -

 :برگشت طرف و بشقاب رو گذاشت جلوم و گفت امانم

 جانم؟  -

 بابا کجاست؟  -

 :سرش رو بلند کرد و کنجکاو به صورتم نگاه و با مکث گفت مامان

 ..خوابه  -

می دونستم .. رو انداختم پایین و شروع کردم به خوردن ولی سنگینی نگاش رو روي خودم حس می کردم  سرم

ن یعنی یه چیزي ذهنم رو مشغول کرده این سوال بی مورد بود ولی نمی دونستم با این طرز صدا کردن ماما

 ..سوالی که تو ذهنم رو بپرسم جوابی رو که می خوام بدونم رو نمی گیرم

 ..از داخل آشپزخونه بیرون رفت و خودم رو مشغول ادامه غذام کردم  مامان

**** 
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 ه؟خوب نگفتین امسال واسه عید باشگاه تعطیله یا ن  -

باشگاه فقط واسه ..معلوم نیست ولی به احتمال زیاد تعطیل باشه اگه تعطیل نباشه هم مربی ها نیست   - آتا

 ..کساي بازه که تفریحی بخوان اسب سواري کنن 

 :همینجور سرش تو موبایلش بود گفت وانیار

 ..پس یه برنامه سفر بچنید دیگه  -

 :و گفتم خندیدم

پیچونیا فکر کنم فقط منتظر یه نفر بودي بیاد کارات رو واست انجام بده تا تو از وانیار خوب شرکت رو می   -

 ..زیر کارات در بري

 :سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت وانیار

چرا بهتون می زنی من نصف بیشتر روز رو اونجام وقتی کارام تموم شد میام باشگاه یه سري به شما ! من؟  -

 ..دبزنم تا از دوري من دق نکنی

 :لبام رو کج کردم و زیر لب گفتم .. و اتا با هم زدن زیر خنده خودش

 ..مسخره  -

 میثاق تو واسه عید چیکار می کنی؟  - آتا

کشید طرف میثاق که کنار آتا نشسته بود این چند مدت خیلی آروم و سر به زیر شده بود معموال تو  نگام

فکر کنم ..ر اوقات حضورش رو تو جمع فراموش می کردم بیشت..بحثامون شرکت نمی کرد بیشتر شنونده بود 

خودشون چیزي نمی گن ولی از رفتارشون معلومه رابطشون ..آرومیش به خاطر به هم خوردن رابطش با زیباست

 ..به هم خورده

 ..برنامه ي خاصی ندارم به احتمال زیاد جایی نرم   - میثاق

 ..بیا دیگه جاي دیگه نروخوب اگه ما برنامه جایی ریختیم تو هم   - آتا

 :لحظه زیبا صدام زد برگشتم طرفش گفتم همون

 بله؟  -

 ..آیما شاگردت اومده  - زیبا

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 باشه االن می رم  -
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 :پشت میز بلند شد و گفتم از

 ..خوب دیگه من برم فعال  -

 ..وقتی کالست تموم شد خبرم کن  - آتا

 ..ور شدماي گفتم و ازشون د باشه

 

 

 

 

 ..خسته نباشی  -

 ..از اسب پیاده شد خستگی از چهرش می بارید ولی باید زیاد تمرین می کرد تا واسه مسابقات آماده بشه اشکان

 :زدم رفتم طرفش افسار اسب رو از دستش گرفتم و گفتم لبخندي

 ..تو برو من خودم اسب رو می برم تو اصطبل  -

 :دستم رو به معنی صبر آورد باال و گفتم..کنه که نذاشتم حرف بزنم دهن باز کرد که اعتراض  اشکان

 ..امروز خیلی خسته اي برو یه کم استراحت کن من خودم اسب رو می برم  -

 :لبخندي زد و قدر شناسانه بهم نگاه کرد و گفت اشکان

 ممنون  -

 ..ازم دور شد و

وارد ..ست یکی از کارگرا بعد برم استراحت کنمهم خیلی خسته بودم ولی می تونستم اسب رو بسپارم د خودم

 .. اصطبل شدم و یکی از کارگرا رو صدا زدم تا اسب رو بهش تحویل بدم

نزدیکی هاي ساختمون بودم که با ..در پشتی اصطبل خارج شدم چون راهش نزدیکتر بود به ساختمون اصلی از

 ..بودن به دیوار تکیه دادم پشت ساختمون ..نزدیکتر شدم ! صداي پچ پچی توجم رو جلب کرد

 ..بس کن بس کن ، هیچ کدوم از دالیلت قانع کننده نیست،من دیگه خام حرفات نمی شم  -

 !تیز شد این که صداي میثاق بود گوشام

 ..باور کن میثاق همش سو تفاهم واست پیش اومده اونجور که تو فکر می کنی نیست  -

 !زیبا
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 :عصبی خندید و گفت میثاق

 !؟ من خودم تو چند تا پارتی هایی که رفتی جمعت کردم!همش سوتفاهم بودزیبا   -

 :با حرص گفت زیبا

 !تو که انتظار نداشتی وقتی با تو ام مثل دختراي آفتاب مهتاب ندیده همش تو خونه بشینم؟  -

 ..تونستم سرخ شده از عصبانیت دو تاشون رو تصور کنم  می

ولی خوشمم هم نمی یاد تو همچین مهمونی هایی هم شرکت !استم من کی همچین چیزي از تو خو  - میثاق

 ..کنی که آخر شب بیام تو بغل یه نره خر جمعت کنم

 :داد زد و گفت زیبا

 ..تو کی دیدي من برم تو بغل کس دیگه من حد خودم رو می دونم! چرا داري بوهتون می زنی؟  -

 :با حرص گفت میثاق

 ..بچه هاي باشگاه اینجا جمع می شن صدات رو بیار پایین االن تمام  -

 :بعد با تمسخر ادامه داد  و

 ..حد خودشونم فراموش می کنن..وقتی خانــــــوم مست می شن همه کار انجام می دن  -

اصال هم اینجور تو می گی نیست من تا اون حد نمی خورم اگه بخورمم تا حدي می خورم که موقعیت   - زیبا

 ..اطرافم رو متوجه بشم

 :مثل دیونه ها خندید و گفت میثاق

 !زیبا اینقدر منو نخندون مگه به خاطر همین مست بودنت یک شب تا صبح رو با من نگذروندي؟  -

 :با جیغ گفت زیبا

 .. بس کن میثاق من خودم اون شب می خواستم باهات باشم  -

 

 :بعد از چند ثانیه میثاق با صداي آرومی گفت! بینشون حکم فرما شد سکوتی

 هدفت از این کار چی بوده  -

 :کوتاهی کرد و ادامه داد خنده

 هه نگو می خواستی با این کارت منو پاي بند خودت کنی که خندم می گیره  -

 :با عجز گفت زیبا
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 !چی داري می گی میثاق پاي بند چیه؟  -

 ..خوب خدا رو شکر هدفت پایبند کردن من نبوده چون اگه اینطور بود واقعا   - میثاق

حرفش رو خورد ولی من پوزخندي رو لب من نشست زیبا با این کارش تن خودش رو به حراج گذاشته بود  بقیه

 ..با این کارش نمی تونست کسی رو پاي بند خودش کنه ..چون یه زن مطلقه بود 

ز یکی که سیر به نظرم زیبا تنوع طلب بود هیچ وقت نمی تونست با یه آدم قانع بشه همیشه ا..اونجا دور شدم از

من ..نمی گم میثاق مقصر بوده چون اون یه مرده و جذب زیباي زیبا شده .. می شد می رفت طرف کسه دیگه

ازش بگذره میثاقم گول زاهرش  نهخودم به شخصه می گم زیبا ،زیبایی نفس گیري داره که هیچ کس نمی تو

ار دادم تا ذهنم خالی بشه از هر چی میثاق و چشمام رو محکم رو هم فش..ولی بی تقصیرم نبوده.. رو خورده بود

 ..زیباست

به طرف اتاق رفتم تا قبل از کالس بعدي ..همیشه این ساعت سالن شلوغ بود.. زدم و وارد سالن شدم لبخندي

 ..با شنیدن اسمم تو جام وایسادم.. یه کم دراز بکشم

 :و با حرص گفتم..مکه رو لبم بود جمع شد و اخمی کردم وبه طرف وانیار چرخید لبخندي

 ؟!مگه صد بار بهت نگفتم منو تو باشگاه به اسم کوچیک صدا نزن  -

 :با حرص ادامه دادم! لبخندي زد که سی دو تا دندون سفید و منظمش رو به نمایش گذاشت وانیار

 ..جواب منو بده؟ بابا فهمیدم امروز رفتی دندون پزشکی! چرا داري دندونات رو نشونم می دي؟  -

با .. بدون اینکه حرفی بزنه با همون لبخند ژکوندش داشت نگام می کرد اینو منو بیشتر حرصی می کرد یاروان

 :عصبانیت لبام رو کش دادم و مثل خود وانیار سی دو تا دندونم رو نشونش داد و گفتم

 ..ببینم دندونا من از مال تو خوشگل تر و سفید ترن  -

دستم رو به نشونه برو بابا تکون دادم و پشتم ..ن کارش بیشتر حرص می خوردمبازم حرکتی نکرد منم با ای وانیار

 :زیر لب گفتم..بهش کردم و به طرف اتاق رفتم

 ..همه دیونه ان  -

قبل ..چون از دستش عصبانی بودم به طرفش بر نگشتم و به راهم ادامه دادم! خنده ي بلند وانیار بلند شد صداي

 :ي وانیار رو شنیدم که گفتاز اینکه وارد اتاق بشم صدا

 ..چه حالی می ده این دختره رو حرص داد بیشترین لذت رو آدم می بره  -

 !رو بستمو نفسم رو پر سرو صدا دادم بیرون تو دلم گفتم دیونه اس چیکار میشه کرد؟ در
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 :لبخندي زدم و گفتم..از مربی هاي خانوم تو اتاق بود و داشت چاي می خورد  یکی

 ..اشید زهرا جونخسته نب  -

 :به متقابال لبخندي زد و گفتم زهرا

 ..مرسی عزیزم تو هم خسته نباشی  -

 :تخت تو اتاق نشستم گفتم رو

 ..ممنون  -

 :تخت دراز کشیدم که زهرا گفت رو

 آیما جان چاي می خوري واست بریزم؟  -

 :صدایی که خستگی ازش می بارید گفتم با

 ..از بکشمنه مرسی فقط می خوام یه کم در  -

 ..باشه عزیزم راحت باش  - زهرا

یه لیوان چاي ریختم داغ و داغ خوردمش و سریع به ! زهرا نبود..از ربع ساعت که دراز کشیدم بلند شدم  بعد

 ..طرف زمین اسب سواري رفتم

**** 

 بود از سارا با توجه به سنش مهارت اسب سواریش باال..تو زمین بود و آروم داشت اسب سواري می کرد سارا

با دست اشاره کردم بهش ..اون دخترایی بود که غرور زیادي داشت همین غرور زیادش باعث پیشرفتش می شد

 ..که بیاد طرفم

 

 :خودش قیافه گرفتم و گفتم مثل

 ..به نظر من اسب سوار خوبه می تونی حرفه اي کار کنی  -

 :لبخند مغرورانه اي زد و گفت سارا

 ..می دونستم  -

 :زیر لب گفتم.. ر شدازم دو و

 !دختره از دماغ فیل افتاده و مغرور تشکر خشک خالی نکرد   -

 چیزي شده؟  -
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 :صداي میثاق سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم بی تفاوت گفتم با

 ..نه  -

 :آهانی آرومی گفت و با تردید ادامه داد میثاق

 می شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟  -

 :گفتم.. و بودم بدونم که چیکارم داره ولی از قالب بی تفاوتی خودم بیرون نیومدم کنجکا! لفظ قلم چه

 واسه چی؟  -

 ..می خواستم اگه مشکلی نیست یه کم با هم حرف بزنیم  - میثاق

یه نگاهی به ساعت مچیم انداختم یه نیم ساعت وقت داشتم .. حرفش کنجکاویم رو بیشتر تحریکم کرد این

 :م رو انداختم باال و گفتمواسه همین شونه ها

 ..نه مشکلی نیست  -

 ..با دستش اشاره کرد راه بیفتم میثاق

 ..پس بفرماید  - میثاق

میثاق حرکت کردم به طرف باغ کوچیک که پشت باشگاه بود رفت که معموال رفت و آمد اون طرف کمتر  کنار

 ..بود

 :ت اشاره کرد به نیمکتی که کنار دیوار گذاشته بود و گف میثاق

 بفرمایید  -

 ..بدون هیچ حرفی نشستم و خودشم با فاصله کنارم نشست منم

 .. رو تو هم گره زدم و به رو به روم خیره شدم و منتظر شدم تا میثاق شروع کنه دستام

نمی دونم از کجا شروع کنم؟ ولی تا من یادمه همیشه شنونده خوبی بودي و االن ازت خواهش دارم   - میثاق

 ..وش کن حرفام رو گ

 :واسه همین پریدم وسط حرفش و گفتم! سوال بود چرا من؟ واسم

 چرا من؟  -

 :برگشت طرفم لبخند کم جونی زد و گفت میثاق

 ..گفتم که چون شنونده خوبی هستی ولی دلیل اصلیم رو خودت می فهمی فقط االن بزار واست حرف بزنم  -

 ..وت کردم و چیزي نگفتمبودم دلیل این کارش رو بدون واسه همین سک کنجکاو
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یادمه اولین بارکه دیدمش به خاطر زیبایش چند لحظه بدون اینه نگام ازش بردارم بهش خیره شدم   - میثاق

تو همین باشگاه ..چند لحظه طول کشید تا به خودم بیام..فکر کنم اون لحظه حتی نفس کشیدنم فراموش کردم

لحظه مثل بچه هایی شده بودم که از  ونا..می کردم استخدام بشه تو دلم دعا ..بود دیدمش ،واسه کار اومده بود

وقتی فهمیدم استخدام شده خیلی .. خدا می خوان مامانشون واسشون اون چیز مورد عالقشون رو بخره

شده بود واسم یه ..یه سال از اون روز می گذشت هر روز می دیدمش..خوشحال شدم رو ابرا پرواز می کردم

چون هیچ وقت به من توجه اي نداشت ولی تا چند ..ببینمش  وری که فقط می تونستم از دعروسک دست نیافتن

 ..احساس می کردم دارم از دستش می دم.. وقت قبل احساس خطر کردم

این غم رو می تونستم درك کنم غم از دست دادن کسی که خیلی ..مکثی کرد صداش غم عجیبی داشت میثاق

 ..دوسش داري خیلی سخته

 :یقی کشید مثل اینکه می خواست آروم بشه ادامه دادعم نفس

وقتی بهم گفت اونم منو می خواد .. واسه همین تو اولین موقعیتی که گیر آوردم بهش گفتم که دوسش دارم  -

اون ..بهش گفتم بیا چند وقتی با هم باشیم اگه از اخالق هم خوشمون اومد میام خواستگاري .. باورم نمی شد

خیلی خوشم اومد منم واسم  اقتشمطلقه است من با این موضوع مشکل ندارم؟ از این صد بهم گفت یه زن

مهم نبود که اون قبال یه بار ازدواج کرده گفتم نه واسم مهم نیست اونم یه لبخند خوشگل بهم زد و در خواستم 

 نمی دونم چطور بهت بگم اون لحظه چقدر خوشحال بودم تا بفهمی آیما؟..رو قبول کرد 

 :صداي آرومی گفتم اب

 می فهمم چی می گی  -

 :تلخ خندید و گفت میثاق

من هر چقدر دوستش داشتم نمی ..زیبا زود خودش رو نشون داد ..هه ولی این خوشحالی زیاد داووم نداشت  -

ن یه هفته گذشته بود که با هم بودیم ،زیبا عالی بود همونی بود که م.. تونستم این رفتارش رو نادیده بگیرم 

رو می دیدم با بقیه پسرا  وردشمی خواستمش مهربون دلسوز، ولی اون شب که باهاش رفتم مهمونی برخ

فهمیدم زیبا این مهربونی هاش این ناز کردناش تنها مال من نیست بلکه یه عادته به هر کی برسه واسش 

خیلی دوسش داشتم می  من یه مرد بودم وقتی این رفتار رو از کسی که..عشوه میاد واسش ناراحت می شه 

رو چطور جلو خودم رو گرفتم چیزي به زیبا نگم و شبش رو  بنمی دونم اون ش..نمی تونستم طاقت بیارم دمید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٣٣ 

راه برگشت به خونه بهش گفتم از این رفتارش اصال خوشم نمی یاد دوست ندارم دیگه ازش ... خراب نکنم 

 :ببینم، اونم خیلی عادي گفت 

 ..می شه باشه دیگه تکرار ن -

چند روز از اون مهمونی می گذشت که زیبا بهم زنگ زد من ..خوشحال از اینکه حرفم رو قبول کرده منم

پسره بهم گفت .. دیسرحال جوابش رو دادم ولی وقتی صداي پسري از اون طرف خط شنیدم خوشحالیم پر کش

خشم جاش رو به  لد رفتم حاکه حال زیبا خوب نیست برم دنبالش منم فوري به آدرسی که پسره داده بو

وقتی به آدرسی که پسره ..نگرانی داده بود می ترسیدم که زیبا تصادف کرده باشه یا بالي سرش اومده باشه

شک داشتم اونجا باشه دو دل زنگ زدم و خودم رو معرفی ! داده بود رسیدم جلو یه خونه ویالیی بزرگ بودم

پسري اومد ! بود مثل اینکه قبال اونجا مهمونی باشه تهبه هم ریخوقتی وارد خونه شدم خونه ..کردم رفتم داخل

وقتی نزدیکش شدم از .. زیبا رو تخت دو نفره وسط اتاق خوابیده بود ..استقبالم و همراهیم کرد طرف اتاقی 

زیبا یه لباس ! عشق من به چه روزي افتاده بود من چقدر ازش غافل بودم؟.. وضعیتی که داشت چندشم شد

رژ لبش دور لباش .. موهاشم دورش پخش بود آریش غلیظش روي صورتش ماسیده بود  بودمشکی تنش کوتاه 

چند روز از اون ماجرا می گذشت ،زیبا خودش چیزي ..به هر بد بختی بود زیبا رو از اونجا بردم .. پخش شده بود

واسه همین گذاشتم وقتی نگفت منم نمی خواستم تو عصبانیت تصمیم بگیرم می خواستم با خودم کنار بیام 

یه روز که رفته بودیم بیرون بهش گفتم با رفتاري که داره نمی تونیم با هم .. آروم شدم باهاش حرف بزنم

 ..باشیم

مکثی کرد فکر کنم رفت به گذشته به خاطرات اون روزش چون یه اخمی بین دو تا ابروهاش بود و  میثاق

نمی دونم چقدر گذشت که میثاق دوباره شروع ..ه خودش بیادچیزي نگفتم تا خودش ب..دستاش مشت شده بود

 ..کرد به گفتن

زیبا گریه کرد التماس کرد تنهاش نزارم گفت دیگه به اینجور مهمونیا نمی ره من هنوز دوستش   - میثاق

داشتم نمی تونستم ناراحتیش رو ببینم واسه همین گفتم اگه دست از این کاراش برداره من تا آخر عمرم 

از اون موضوع چند ماه می .. دزیبا لبخندي زد و قول دا..ولی کاش ام حرفاش نمی شدم .. کریش رو می کنمنو

گذشت زیبا دیگه به مهمونی نمی رفت رفتارش خیلی با وقار و خانومانه شده بود البته از نظر من چون یه شب 

لی زنگ در چند بار دیگه هم به صدا وقتی خواب بودم زنگ خونم به صدا در اومد اول فکر کردم خواب دیدم و

هان مشکلی واسشون پیش اومده در رو که باز کرد زیبا رو دیدم با  همسایهدر اومد از جام بلند شدم گفتم حتما 
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زیبا چشماش رو باز کرد و خندید ...اول کردم خوابم ولی وقتی صداش زدم... چشماي بسته به کنار در تکیه داده

 :و با صداي کش دار گفت

 ســــــالم عشقـــــم مهمــون نمی خـواي؟  -

همون اول که دیدمش فهمیدم مسته چون بوي گند الکل می داد رفتم کنار زیبا اومد داخل در خونه رو که  از

 :بستم زیبا از گردنم آوزون شد و با لحن کشدار گفت

 ..اومــد امشـــب کنـار عشخـــــــــم خــــــوش بـــاشـــــم  -

 :و از خودم جدا کردم گفتمر زیبا

 ..برو کنار زیبا مستی برم یه چیزي واست بیارم از مستی از سرت بپره  -

 :بلند خندید اومد دوباره بهم چسپید و گفت زیبا

 من مســـت نیستـــم  -

لی یه مرد بودم نمی تونستم در برابر زیبا مقاومت کنم ولی بازم طاقت آوردم بردمش تو حموم زیر آب سرد و من

اون شب نه بهترین !بازم فایده نداشت زیبا با این کارام به جاي اینکه مستی از سرش بپره مست تر می شد 

هر روز که می گذشت سرد تر می شد  باشب بود واسم نه بدترین هر جوري بود گذشت ولی رابطه بین من و زی

 ..تا این چند روز قبل که در کل به همش زدیم..

د و پر سر صدا داد بیرون مثل کسایی بود یه باري از روي دوشش برداشته باشن سبک نفس عمیقی کشی میثاق

 ..شده باشن

 

 سکوت کردم چون من اینجا شنونده بودم نه چیزه دیگه بازم

 ..می خوام..می خوام ..این حرفا رو گفتم واست بی دلیل نبود  - میثاق

 !اینکه حرفی که می خواست بزنه دو دل بود مثل

 می خوام اگه واست مشکلی نیست درباره من فکر کنی؟  - میثاق

 !کلمه اي که به ذهنم رسید پررو بود تنها

 می خوام نظرت رو درباره خودم بدونم؟  - میثاق
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همینجور که بدون هیچ احساسی به حرفاش گوش می .. اونقدر گیج نمی زدم که منظور حرفش رو نفهم دیگه

م بلند شدم قبل از اینکه ازش دور بشم برگشتم طرفش خیلی خشک دادم همینجور بدون هیچ احساسی سر جا

 :گفتم

همون شبی که به زیبا گفتی دوستش دارم تمام حرفاتون رو شنیدم پس فکر نکنم تو ذهنم من جاي واسه   -

 ..فکر کردن شما باشه

 ...نهایی رو زدم ضربه

ستاي مشت شدش رو ببینم ولی واسم می تونستم لرزش د..سرش رو انداخت پایین و چشماش رو بست  میثاق

اون دوست داشتنم یه ..میثاق خیلی وقت بود از ذهنم پاك شده بود ..پشتم رو کردم بهش و رفتم..مهم نبود

 ..دوست داشتن بچگانه بود که خیلی زود از ذهنم پاك شده بود

 ..سادمیتو جام وا اریوان يرفتم که با صدا یطرف سالن باشگاه م به

 ما؟یآ  -

 ..طرفش تا بهم برسه شتمبرگ

 !بود یابروهاش اخم کم رنگ نیو زل زد تو چشمام ب سادیبه روم وا رو

 داشت؟ کاریباهات چ ثاقیم  - اریوان

 !دیشد فهم یبودنش رو از صداش م یعصبان

 :تعجب گفتم با

 چطور ؟  -

 :و گفت دیداخل موهاش کش یکالفه دست اریوان

 ..شده رمید م،یبر دیت رو عوض کن که بازودتر برو لباس..  ينجوریهیچی هم  -

 :پشت سرش رفتم و گفتم! برم؟ اریمگه قرار بود من با وان..خودش جلوتر رفت و

 ؟ اصال آتا کجاست؟!امیمگه قرار من با تو ب  -

 :بهم انداخت و کالفه گفت ینگاه میبرگشت ن اریوان

چون تو باشگاه کار داشتم منتظر موندم با  کاري واسش پیش اومد باید سریع می رفت باید خودمم برم ولی  -

 ..هم بریم االنم اگه سواالت تموم شده سریع برو کولت رو بردار بیا بریم 
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بدون هیچ حرفی سرم رو انداختم پایین و به طرف سالن ! بهت بهش نگاه کردم چرا اینقدر عصبی بود؟ با

 ..به طرف پارکینگ رفتملباسم رو عوض کردم کولم رو روي شونه هام انداختم و ..رفتم

وانیار ماشین رو روشن کرد و با سرعت باالیی از پارکینگ ..سوار ماشین شدم ..داخل ماشین نشسته بود  وانیار

 ..واسه یه لحظه ترسیدم دستم رفت سمت کمربند و فوري بستمش..اومد بیرون

 دو دل بودم که ازش بپرسم یا نه ؟! بود ولی دلیلش رو نمی دونستم عصبی

 :رو زدم به دریا برگشتم طرفش و گفتم لمد

 وانیار چیزي شده؟  -

 :بین ابرو هاش بیشتر شد بدون اینکه برگرده طرفم خیلی خشک گفت اخم

 ..نه  -

 ..نه گفتنش یعنی به تو ربطی نداره فضولی موقوف این

 ..رو برگردوندم طرف جاده تا رسیدیم به شهر نه من حرف زدم نه وانیار سرم

 :کردم دیدم خیابونی نیست که میریم خونه ما با تعجب گفتمدقت  وقتی

 جایی می ریم؟  -

 :نیم نگاهی بهم انداخت و گفت وانیار

 ..اول میریم خونه من تا لباسم رو عوض کنیم بعد می رسونمت  -

 رو باز کردم که اعتراض کنم که نذاشت حرفی بزنم دهنم

م خونتون دوباره باید بیام خونه لباسم رو عوض کنم دوباره برگردم آیما من عجله دارم اگه تو رو برسون  - وانیار

 ..بیام خونه شما

 !رو بستم و دیگه چیزي نگفتم ولی دقیق شدم به صورت وانیار دیگه خبري از اخم و عصبانیت اولی نبود دهنم

 :د و گفتجلوي یه برج شیشه اي پارك کرد و پیاده شد هنوز در ماشین رو نبسته بود که خم ش وانیار

 !مگه پیاده نمی شی؟  -

 :اي باال انداختم و گفتم شونه

 ..نه چرا پیاده بشم برو لباست رو عوض کن و بیا دیگه  -

 ..پیاده شو شاید کارم طول کشید  - وانیار

 ..من همینجا منتظر می میمونم! مگه می خواي چیکار کنی که کارت طول بکشه؟  -
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 :کالفه گفت وانیار

 !شو دیگه شاید رفتم یه دوش گرفتم می خواي تو این سرما تو ماشین بمونی؟ دختر پیاده  -

 ..چشماي گرد شده بهش نگاه کردم با

 ..اینجور منو نگاه نکن زود باش کار دارم سردمم هست دارم یخ می زنم  - وانیار

 ..با غرغر پیاده شدم! کردم اونقدر که سرد نبود که نشه تحمل کرد پوفی

 ..ارت طول می کشید اول منو می رسوندي خونهخوب تو که ک  -

 :هلم داد به طرف جلو و با صدایی که خنده داخلش موج می زد گفت وانیار

 ..کم غر بزن دختر   -

 !من نمی دونم این پسر چرا از حرص دادن من لذت می برد؟!دونستم االن یه لبخند گنده رو لباشه  می

 ..به وانیار اعتماد داشتیم که آتا منو دستش بسپرهخدا رو شکر اینقدر ..آسانسور شدیم سوار

برسیم به طبقه مورد نظرمون بدون رو دروایسی رفتم نزدیک آینه آسانسور وایسادم شالم رو مرتب کردم یه  تا

 ..کم خط چشمم زیر چشمم پخش شده بود تمیز کردم

 :برگشتم طرفش و گفتم! دست به سینه داشت منو نگاه می کرد وانیار

 !اه داره؟نگ  -

 :هم همینجور خیره تو چشمام نگاه می کرد خیلی ریلکس گفت وانیار

 قورباغه چندتا پا داره؟  -

وانیارم پشت سرم اومد .. لحظه آسانسور وایساد بچه پررو ایی نثارش کردم و از آسانسور اومدم بیرون همون

ودتر رفت داخل و در رو نیمه باز گذاشته بود در رو باز کرد و ز..بیرون و جلو تر از من به طرف یکی از واحدا رفت

 !مهمون نوازیش تو حلقم! 

یه واحد صد متري بود ،هال پذیرایی سر هم که ..آپارتمانش شدم با کنجکاوي به اطراف نگاه می کردم  وارد

فقط یه دست مبل راحتی و یه دستگاه صوتی به صورت نامنظم داخلش چیده بود در دیوار پر از عکس بود کف 

اُپن بود کنارشم یه در نیمه باز  ونهرفتم جلوتر گوشه از خونه یه آشپزخ! پذیراي روي میز همه عکس ریخته بود

 !بود
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احتیاط از بین عکسا گذشتم و به طرف دیوار پذیرایی رفتم که یه عکسیش بدجور نظرم رو جلب کرده  با

تی تیره لباي صورتی نصف بیشتر خیره شدم بهش ، یه دختري بود با چشماي درشت سبز وحشی پوس..بود

 !صورتشم موهاي مشکی فرش پوشونده بود

 ... از صورتم پرید و با صداي بلند وانیار رو صدا زدم رنگ

 

 :با اضطراب گفت وانیار

 بله؟  -

 :که پشتم بهش بود به عکس رو دیوار اشاره کردم و گفتم همینجور

 !این چیه؟  -

 :و گفت پر سرو صدا نفش رو داد بیرون وانیار

 .عکس خودته  -

 :طرفش با چشماي گرد شده و دهن باز گفتم برگشتم

 !خونه تو چیکار می کنه؟ واریعکس من رو د! عکس من؟  -

 :دستی داخل موهاش کشید و گفت وانیار

این خونه پر عکسه من دلیل خاصی ندارم از گرفتن تک تک این عکسا بجز اینکه من ! چرا عصبی می شی؟  -

 ..ه هر سوژه اي گیرم بیاد ازش عکس می گیرمکارم عکاسی

 :قانع نشده بودم چرا من؟ دهنم رو باز کردم که اعتراض کنم که وانیار زودتر گفت باز

 ..آیما بیخیال شو جون من ، من االن باید زودتر برم آماده بشم که بریم وقت ندارم با تو کل کل کنم  -

 !جونش خیلی واسم مهم بود نه که! گفت و پشتش رو کرد بهم و رفت  اینو

دستمام رو پشت سرم تو هم پچیدم و ..گره روسریم رو سفت تر کردم و به طرف پنچره قدي خونه رفتم کالفه

 ..به رو به روم خبره شدم ویو زیباي داشت

نداشتم به عکس روي دیوار فکر کنم که نمی دونستم به خاطر زیبایش به عکاسش افتخار کنم یا مدل  دوست

 !عکسش؟

با انگشت شصتم روي شیشه محو شده از نفسم اولین ..جلو دیدم تار شد ..رو پر سر رو صدا دادم بیرون  نفسم

 :کلمه اي که به ذهنم رسید نوشتم
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 ..آینده

دونستم می خوام چیکار کنم عاشق اسب سواري بودم ولی خسته شده بودم از آموزش سوارکاري دیگه  نمی

شاید رو سر وانیار خراب می شدم که تو شرکتش یه کاري ..کاري جور می کردم ولی باید یه ..شاید نمی رفتم 

باري کشیدم ،باید تو عید بهش  رتدوست داشتم برم دانشگاه ،برم تو اجتماع یه دوست پیدا کنم آه حس..بهم بده

 ..فکر می کردم که می خوام چیکار کنم

غیر ارادي دو تا دستام رو ،روي شیشه ! ی شمدفعه ایی احساس کردم دارم به سرعت به طرف جلو پرت م یه

 !صداي خنده اي بلند شد.. ترسیده بودم قلبم تند تند می زد..گذاشتم که باهاش یکی نشم

 !کجایی دختر یه ساعته دارم صدات می زنم جوابم رو نمی دي؟  -

 طرفش با خشم بهش نگاه کردم برگشتم

 مگه مرض داري اینجور تکونم دادي؟  -

 :همون لبخند رو لبش گفت با وانیار

 ..خوب چیکار کنم یه ساعته دارم صدات می زنم جوابم رو نمی دي مجبور شدم  -

 ..به سر تاپاش انداختم مثل همیشه مرتب و تمیز و صد البته خوشتیپ نگاهی

 ..اگه آماده اي بریم که خیلی خستم  -

 :سرش رو تکون داد و گفت  وانیار

 ..بریم  -

 :خونه خارج بشیم گفتماز اینکه از  قبل

 عکسی که روي دیوار بود دیگه هم داري؟  -

 چطور مگه؟  - وانیار

 :دکمه آسانسور رو زدم و گفتم.. رو بست و قفل کرد در

 ..می خوام داشته باشمش  -

 .آسانسور شدیم  وارد

 .. یار تا بهت بدممن عادت ندارم عکسام رو به کسی بدم ولی تو استثنایی ،تو گوشیم دارم یادم ب  - وانیار

دلم داشت ضعف می رفت هر رستوران یا فست فودي رو می دیدم آب ..پنجره ماشین به بیرون نگاه می کردم از

 ..خدا کنه مامان یه چیز خوشمزه ایی درست کرده باشه ..دهنم راه می یوفتاد 
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 !دونم کیه پشت خطاین حس کنجکاویم تحریک شده بود ب..صداي زنگ گوشی وانیار به طرفش برگشتم  با

 ..آتا من تا چند دقیقه دیگه خونتنوم  - وانیار

 :رفت توهم با صداي آرومی گفت اخماش

 ..باشه حواسم هست  -

 :با صداي آرومی گفتم.. دلشوره اي افتاد تو جونم! این رفتارش چی بود؟ دلیل

 چیزي شده؟  -

 !نیست به من بگه مگه فضولی دختر؟ یکی

 :به رو به روش بود گفتهمینجور نگاش  وانیار

 ..نه فقط آتا گفت کاراي واسش پیش اومده رفته بیرون گفت منتظرش بمونم تا بیاد  -

 ..آهان  -

وانیار جتما به این خاطر اخم کرده که برنامه هاشون به هم ..این دلشوره الکی بود ..عمیقی کشیدم  نفس

 ..ریخته

 ..د منم سریع از ماشین پیاده شدم و دنبالش راه افتادمجلوي خونه پارك کرد و از ماشین پیاده ش وانیار

 !مسیرش رو عوض کرد و به طرف خونه همسایه رفت وانیار

چرا داشت می رفت خونه همسایه یعنی خونه ما رو فراموش ! تعجب تو جام وایسادم و به وانیار خیره شدم با

 ..از محاالته.. کرده بود 

 :انیار رو به پسر همسایمون گفتاز چند دقیقه در خونه باز شد و بعد

 ..عمو برو به مامانت بگو کلید خونه آقا صالحی رو بهت بده واسم بیار بدو پسر خوب  -

 !اصال من خودم که کلید داشتم! مگه مامان بابا خونه نبودن..میداشت هیزاپاس خونه همسا دیکل هی شهیهم

 :به طرفش رفتم و گفتم..خونمون رفت کلید رو از دست پسر همسایمون گرفت و به طرف در وانیار

 !من خودم کلید داشتم! مگه مامان بابا خونه نیستن؟  -

 ..در خونه رو باز کرد و رفت کنار تا من برم داخل وانیار

 کلیدت رو خونه جا گذاشتی مامان باباتم با هم رفتن بیرون دیگه سوالی نیست؟  - وانیار

 ..بدون هیچ حرفی رفتم داخل..ستم با پرسیدنشون وانیار عصبی می شهچرا سوال داشتم ولی می دون! بود کالفه

 ..آروم بود ،من به این آرومی عادت نداشتم خونه
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 ! به طرف آشپزخونه رفتم ظرف غذا رو اجاق گاز بود و دست نخورده..از گشنگی داشت ضعف می رفت دلم

 

 !چرا غذا دست نخورده بود؟..دلم شور افتاد دوباره

 ...و بستم و به طرف هال رفتمقابلمه ر سر

 ..مبل و چشماش رو بسته بود یداده بود به پشت هیمبل نشسته بود سرش رو تک يرو اریوان

 :گفتم یآروم يو با صدا سادمیسرش وا يباال

 ار؟یوان  -

 چشماش رو باز نکرد  یخورد ول یفیلرزش خف پلکاش

 هوم؟  -

 :گفتم ینگران با

 فتن؟آتا نگفت مامان بابا کجا ر  -

 :قاطع گفت يصدا با

 نه  -

 ..گفت یبهم نم يزیچ اریشده بود هم وان يزیزد اگه چ یبد جور شور م دلم

 ..مورد باشه یدلشوره من ب نیا دیرفته باشن خر دیطرف تلفن رفتم شماره بابا رو گرفتم شا به

 ..باشد یمشترك مورد نظر در دسترس نم  -

 ..رو کبوندم رو دستگاه تلفن..صدا متنفر شدم  نیلحظه از ا اون

 !بابا در دسترس نبود؟ یچرا گوش! کجا بودن؟ یعنی..حرص شروع کردم به کندن پوست لبم با

 ..سوال بود هجوم آورده بود به مغزم یلحظه هر چ اون

 ..رو برداشتم شماره آتا رو گرفتم یگوش دوباره

 ...میچهار..یسوم... یدوم...بوق نیاول

دلشوره لعنتی هم مثل  نیا..دادن  یکدومشون جواب نم چیگرفت چرا ه یم میداشت گر...قطع شد  یگوش

 !برن ییخبر جا یبود ب ومدهین شیوقت پ چیکجا رفتن ؟ه ایخدا..خوره افتاده بود به جونم 

 ..نیبش نجایا ایب  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٤٢ 

ام قطره اشک از چشم..هنوز به همون حالت سر جاش نشسته بود ..به طرفش برگشتم  اریخشک وان يصدا با

 !کرد؟ یدرکم م دیاصال چرا با..دارم یکرد من االن چه حال یاون درکم نم..شد  ریسرا ز

 نیبش ایب ستمیبا تو ن مایآ  -

 ..کرد یآدم رو وادار به عمل م شیخشک و جد يصدا

 ..به روش نشستم رو

 :گفت يشد تو چشمام و جد رهیتو جاش صاف نشست و خ اریوان

 چته تو؟  -

 :گرفته گفتم يو با صدا نییبشه سرم رو انداختم پا رهیبهش خ دیترس یود که آدم ازش متو چهرش ب یخشم هی

 ..ستین يزیچ  -

 :با صدا نسبتا بلند گفت اریوان

 ه؟یآبغوره ها واسه چ نیپس ا  -

 :تکرار کردم يآرومتر يصدا با

 ..ستین يزیچ  -

 ..هیچرا عصب اریلحظه ذهنم مشغول بود اصال واسم مهم نبود وان اون

 آتا باشه ؟ دیشا هیبدنم گوش شد که بدونم پشت خط ک يزنگ خورد تمام عضا تلفنش

- ... 

 !پسر؟ یگ یم یچ  - اریوان

- ... 

 ..باشه باشه من حواسم هست   -

- ... 

 ..گم یباشه نگرانش نباش خودم بهش م  -

- ... 

 ...باشه داداش خودت آروم باش ،فعال  -

 !ش به گوشی بودرو قطع کرد ولی هنوز نگا یگوش

 :صداي بغض دار گفتم با
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 !اتفاق بدي افتاده مگه نه؟  -

 :نفس عمیقی کشید و گفت.سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد  وانیار

 ..آیما سعی کن آروم باشی   -

 ..سریع پاکش کردم..قطره اشکی از چشمام چکید پایین !این دلشوره بی مورد نبود نبود  پس

 چی شده؟ واسه آتا اتفاقی افتاده؟من آروم فقط بگو   -

 ..آروم باش تا بهت بگم! آیما من هنوز چیزي نگفته تو داري بیتابی می کنی ؟  - وانیار

 :جیغ گفتم با

 ..من آرومم وانیار فقط بهم بگو چی شده   -

 :اومد کنارم نشست و با صداي آرومی گفت  وانیار

 ..انت یه کم حالش بد شده بردنش بیمارستانباشه باشه تو االن آرومی چیزي نشده فقط مام  -

 سیاهی رفت دیگه حرفاي وانیار رو نمی شنیدم مامان من حالش بد شده بود؟ چشمام

 

 

 ..تونن برن یسرمشون تموم شد م نییفشارشون اومده پا یضعف وفشار عصب لیبه دل  -

 ..دکتر يممنون آقا  - اریوان

 ...دور شدن  يصدا و

 !نداشت يا دهیفا یاز دردش کم بشه ول یکم هیرو هم فشار دادم تا  شتریم رو بکرد چشما یدرد م سرم

 آخ  -

 ..ارینگران وان يو بعد صدا دمینفر رو شن هی يشدن پا کینزد يصدا

 شده؟ يزیچ  -

 نگرانش زل زدم با صدا گرفته گفتم  يرو باز کردم و به چشما چشمام

 ..سرم  -

 :زد و گفت یلبخند کم جون اریوان

 ..یشیکم استراحت کن بهتر م هی  -

 ..شد  ریاز چشمام سرا ز یاشک قطره
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 مامانم چطوره؟  -

 :گفت يبا لحن مسخره ا.. ابرو هاش نشست نیب یاخم کم رنگ یهنوز لبخند رو لبش بود ول اریوان

 ..مامانت از تو هم بهتره   -

 !سر دردم؟ ایبود  ياشک از شاد يدونستم قطره ها یشد نم ریاشک پشت سر هم از چشمام سرا ز يها قطره

 ؟یگ یدروغ که نم  -

 :گفت یآروم يبا صدا اریوان

 نه  -

 ..بودم ینه نا مطمئنشم راض نیبه هم من

 ارم؟یبرات ب يخور یم يزیچ  - اریوان

 !گشنم نبود یداشتم ول ضعف

 ..نه  -

 ..رونینفسش رو پر سرو صدا داد ب اریوان

 !با صورت گرفته اومد داخل راشای..تق باز شد  ياتاق با صدا در

 سالم - اشاری

به خاطر حال خراب من نبود پس  یگرفتگ نیا.. کردم یبهش نگاه م رهیمن هنوز خ یجوابش رو داد ول اریوان

 افتاده؟ یحتما اتفاق

فقط چند بار پشت سر هم  اشاریگفت که  یگوشش چ ریدونم ز ینم اشاریاز کنارم بلند شد و رفت طرف  اریوان

 ..و تکون دادسرش ر

 :بره برگشت طرفم و گفت رونیاز اتاق ب نکهیقبل از ا اریوان

 ..ارهیسرمت رو در ب ادیبه پرستار خبر بدم ب رمیمن م  -

 :گرفته گفت يزد و با صدا یبه طرفم اومد لبخند کم جون اشاری..رفت و

 ؟یخوب  -

 ه؟یبستر نجایمامانم هم.. بهترم  -

 :و گفت دستام رو تو دستاش گرفت اشاری

 ش؟ینیبب يبر يخوا یآره م  -
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 ..رو لبام نشست يلبخند

 نمش؟یتونم بب یاالن م نیآره ،هم  -

 ..مشینیب یم میر یبا هم م ارنیآره سرم رو در ب  - اشاری

 ..پرستار وارد شد هیبا  اریوان

 :اومد طرفم و گفت پرستاره

 حالت خوبه؟  -

 ..آره خوبم  -

 :گفت اریو رو به وان رونیب دیرو از تو دستم کش سرم

 ...بشن که دوباره غش نکنن تیتقو دیحالشون خوبه فقط با  -

 ..حتما  - اریوان

 ..دمیتخت افتاده بود رو پوش نییکه پا میابر یه يتخت بلند شدم دمپا ياز رو یحال یب با

 ..بغلم رو گرفت تا بلند شم ریاومد طرف ز اشاری

 ..امیتونم خودم ب یحالم خوبه م  -

 ؟یمگه ناراحت  - اراشی

 :انداختم و گفتم  نییسرم رو پا دمیشدم منظورش رو خوب فهم رهیرو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 نه  -

 :کرد و گفت تمیبه طرف جلو هدا اشاری

 ..ایپس ب  -

 ...جلو تر از ما حرکت کرده بود اریوان..هم قدم شدم باهاش

 کجا؟ میر یم  -

 ؟ینیمانت رو ببما یخواست یمگه نم  - اشاری

تونستم  ینم یمن بود من حت زهیمامان بود که حالش چطوره؟ مامان همه چ شینزدم تمام فکرم پ یحرف گهید

 ..دمیکش یبه نبودنش فکر کنم با هر نفسش نفس م

 لب زمزمه کردم  ریز..سادیلحظه قلبم وا هیدر واسه  ينوشته رو دنید با

 !ژه؟یو يمراقبت ها  -
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 .. فتمینگ زدم تا نرو چ اشاری يبازو

 :گفت  یبا لحن نگران اشاری

 حالت خوبه؟  -

در رو باز کردم  گمیبا دست د..تونستن ازم بپرسن  یکه اون لحظه م یسوال نیمسخره تر! خوب بود؟ حالم

 ..نمیخواستم مامانم رو بب یزودتر م

ود و سرش رو تو دستاش گرفته بود آتا هم بابا رو زانو نشسته ب..دمید یرو تندتر کردم بابا و آتا رو از دور م قدمام

 داده بود؟ هیتک واریبود و سرش رو به د سادهیکنارش وا

 :رو صدا زدم  بابا

 بابا؟  -

 :بلندتر صداش زدم! دینشن یول

 بابا؟  -

 رونیب اشاری يدستام رو از دستا..بلند شد و اومد طرفم .. دمید یتعجب رو تو چشماش م.. رو بلند کرد سرش

 ..دمیو به طرفش دو دمیکش

 :گرفته گفتم يآغوشش فرو رفتم و با صدا تو

 مامان؟  -

 :بغض دار گفت  يبا صدا بابا

 حالش خوبه  -

 :گفتم نشیجونم زدم به س یب يشد با مشت ها ریسراز اشکام

 بهم دروغ گهیشنوم تو د یدارم دروغ م ستیمامان حالش خوب ن دمیفهم یدروغ نگو بابا دروغ نگو از وقت  -

 ..نگو

 !تو بغلش دیشونه هام رو گرفت و منو از بابا جدا کرد و کش یکی

 ..دل مامان آروم باش  زیآروم باش گلم آروم باش عز زمیآروم باش عز  - آتا

 ..مامان شی،منو ببر پ نمیخوام مامانم رو بب یخوام ،آتا م یآتا مامانم رو م  -

 ..مامان فقط آروم باش شیبرمت پ یم  - آتا

 :گرفته گفتم يآتا با صدا سیخ يرو با کف دستم پاك کردم و زل زدم به چشما اشکام
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 ..من آرومم   -

 :زد و گفت یلبخند کم جون آتا

 ..ببرمت ایب  -

 ..باز رو کامل باز کرد  مهیکرد در ن تیتو سالن هدا ياز اتاقا یکیطرف  به

 یباورم نم...ور تا دورش پر از دستگاه بود خوشگلش بسته بود ،د يچشما.. بود دهیتخت خواب يرو زمیعز مامان

 !جون رو تخت افتاده بود؟ یمامان من بود که ب نیشد ا

 :صداش زدم  یآروم يدستام گرفتم و با صدا يسردش رو تو يدستا

 مامان؟  -

 !بلندتر صداش کردم بازم تکون نخورد يبا صدا! تکون نخورد یول

 :از تخت مامان دورم کرد و گفت یکم هی آتا

بهت  شهیهم ستین ادتیمگه  یکن دارشیبلند ب يبا صدا ادی یکه خوشش نم یدون یمامان خوابه م مایآ  -

 !افتاده ینکرده اتفاق ییکنه خدا یبلند صدام نزن آدم فکر م يگفت دختر با صدا یم

 ..رو بلند کردم و بهش نگاه کردم  سرم

 شه؟ یم داریب یاالن مامان خوابه؟ ک یعنی  -

 :گرفته گفت يو با صدا ختیراشکاش  آتا

 ..شینیبب ییایزنم ب یشد صدا م داریهر وقت ب میبر ایدونم ب ینم مایدونم آ ینم  -

 ..رونیدنبالش راه افتادم و از اتاق اومدم ب یمخالفت چیه بدون

 

 ..بشه که دوباره غش نکنه تیتقو دیبهش بده پرستار گفت با نویا  - اریوان

 ..میهم به زحمت انداختباشه ممنون تو رو   - آتا

 ..اس فهیوض هیچه حرف نیا  - اریوان

 کنار پاهام زانو زد و ظرف غذا رو گذاشت رو پاهام  آتا

 ..غذا رو بخور که دوباره حالت بد نشه نیکم از ا هیقربونت برم  یآج  -

 :دستش رو پس زدم و گفت  یحال یب با

 ..ندارم  لیم  -
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 ..پر کرد از پلو و آورد جلو دهنم  یظرف غذا رو باز کرد و قاشق آتا

 ..بخور یکم هیلج نکن خواهر من   -

 ..کم بخور رنگ به روت نمونده  هیبابا جون   -  بابا

با سرعت ! تونستم بجومش حالم بود حالت تهوع داشتم ینم یدهنم رو باز کردم و غذا رو خوردم ول یلیم یب با

تو معدم نبود که  يزیچ یکردم تو سطل عوق زدم ول یخالتو دهنم بود  یبه طرف سطل تو راهرو رفتم هر چ

 ..ارمیباال ب

 ..بغلم رو گرفت  ریاومد طرفم و ز يفور آتا

 ..بمونن نجایتونن ا یچند نفرم نم دیکم استراحت کن هیخونه  دیبر مایبابا شما با آ  -

 :گفت یبا ناراحت بابا

 ..تونم برم پسر خودت خواهرت رو ببر یمن نم  -

 :گرفته گفتم يصدا با

 ...رم ینم ییمن جا  -

 :بدون توجه به حرف من گفت آتا

 ..تنهاتون بزارم  نجایتونم ا یمن نم  - آتا

 ..رو ببرم خونه مایتونم آ یمن م ستین یاگه مشکل  - اریوان

 ..تونه بره یم اشاریهست با  اشارینه پسرم   -  بابا

 :بغض گفتم با

 ..ن رو ببرم خوام ماما یخوام برم، م یمن نم  -

 ..امیم اشاریرو بسپرم دست  مایبابا من برم آ  - آتا

 ..باشه پسرم  -  بابا

 ..اریوان میبر  - آتا

 ..مونم ینه من م  - اریوان

 ..میبهت زحمت داد یلیتا االنم خ ينه پسرم برو خسته ا  -  بابا

 ..بود فهیوظ! ه؟یچه حرف نیا  - اریوان

 ..رونیب میاومد مارستانیاز بکرد و  یاز بابا خداحافظ اریوان
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 ..تونستم به رفتنم اعتراض کنم یحال بودم که نم یب نقدریا

 ..نشسته بود مارستانیب يها مکتیاز ن یکی يرو اشاری

 ..بده بخوره يزیچ هیرو ببر خونه خودت حتما هم  مایآ اشاری  - آتا

 باشه  - اشاری

 ..نرویب میاومد مارستانیبغلم رو گرفت از ب ریز اشاری

 د؟یمن برم کار ندار گهیخوب د  - اریوان

 :باهاش دست داد و گفت اشاری

 ..نه ممنون  -

 خداحافظ  - اریوان

 ..خداحافظ  - اشاری

 ..بشم نیکمکم کرد سوار ماش اشاری

 ..رو روشن کرد و حرکت کرد نیماش

 ...تو یول مارستانیب رهیکه م ستیمامانت دفعه اول ن! ؟يشد ينجوریتو چرا ا مایآ  - اشاری

 !حرفش رو خورد  هیبق

 ..تا بغضم رو قورت بدم  دمیکش یقینفس عم..نیماش شهیدادم به ش هیرو تک سرم

 ست،یقبل ن يدفعه مثل دفعه ها نیزنه انگار ا یضعف دارم دلم شور م ستیحالم خوب ن اشاریدنم  ینم  -

 !ه؟یواسه چ ینتدلشوره لع نیدنم ا یشدم ،نم ينجوریدونم چرا ا یدونم چمه، نم ینم

 !شد ریاشکام سراز دوباره

قبل  يفقط آروم باش ،مامانتم حتما مثل دفعه ها یفکر کن يزیخواد به چ یتو آروم باش نم مایآ  - اشاری

 ..خونه ادیشه م یفشارش رفته باال تا فردا حالش بهتر م

 ..احتمال بود هیهمش  نایشدم ا رهیخ رونیرو پاك کردم و به ب اشکام

*** 

 ..بخور يزیچ هیتو آشپزخونه  ایب اریمانتوت رو در ب مایآ  - اراشی

 ..مبل انداختم  يمانتوم رو باز کردم و همون جا رو يها دکمه

 !نکرده بود يرییزدم تغ يدور تا دور خونه نگاه کردم پوزخند به
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 !خونه باشم که نبودم نیقرار بود عروس ا من

 اشاری..نشستم  اشاری يرو به رو یصندل يرو..نداشت یناراحتبه جز  يزیخواستم به گذشته فکر کنم چ ینم

 يتو دماغم بو گهیقاشق غذا رو پر کردم و به طرف دهنم بردم د..ظرف غذا رو باز کرد و جلوم گذاشت 

 ..رمیکه حال تهوع بگ دیچیپ ینم مارستانیب

نصف غذا رو .. قورت دادم غذا نداشتم لقمه هام رو با آب  دنیواسه جو یجون گهیضعف داشتم که د نقدریا

 ..بلند شدم  زیاز پشت م..جا نداشتم  گهیخوردم و د

 ..برو تو اتاق من یاستراحت کن يخوا یاگه م  - اشاری

 ..سرم رو تکون دادم و به طرف اتاقش رفتم یحرف چیه بدون

 گهید!د نبود از تخت کمد تازه عروس دوما يخبر گهید! بود یمیقد ونیاتاق رو باز کردم ،همون دکراس در

 !نبود مشیبود دهیاز اون حجله که خودمون چ يخبر

 ...شد ریاشکام سرا ز.. دمیتخت با تمام وجودم عطر وجودش رو بلع يرو انداحتم رو خودم

آرزو بود برام  هیداشتنش  یبود ول کتریبهم نزد یکه وجودش از هر کس یکردم کس یتحمل م دیدرد رو با کدوم

 بود؟ مارستانیکه گوشه ب يمادر ای؟ 

 !مگه من چقدر تحمل دارم؟ ایخدا

 

 

که اون خبر نحس رو  یشب ادی..اون شب انداخت  ادیخورد منو  یم شهیبارون که به ش يقطره ها يصدا

 ...بهمون دادن

 میکه چه حال ینپرس يریاز ما نگ یسراغ

 مییجدا نیباعث ا دونمینداره م یبیع

 که رفتنم فکرتو کمتر بکنه دیشا رفتم

 کنار تو حالتو بهتر بکنه دنمنبو

 ...دیچیهق هقم تو اتاق پ... کرد یتو گلوم داشت خفم م بغض

 نبود یکردم با خودم آخه حست به من خال لج

 نبود یمن فرق داشت با تو، دوست داشتن خال احساس
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 نمنم بارون نیدلم گرفته تو ا بازم

 ابونیبه نور چراغ تو خ رهیخ چشام

 آروم کشهیگذشته منو م خاطرات

 بارون ریتو ز ادیدارم امشب به  یحال چه

 کنه؟ یم هیمن چرا داره گر يمایآ  -

 نمیغم رو تو چشماش بب نیتونستم ا یمن نم! رو بلند کردم و بهش نگاه کردم چشماش پر از غم بود  سرم

 !رختن یم يشتریاشکام با شدت ب..

شونه هام رو گرفت ! نار تخت خاموش کردک یعسل يتو دستش رو رو گاریاومد طرفم کنارم نشست س اشاری

 ..و شروع به نوازش کردن موهام کرد نشیتو بغلش سرم رو گذاشت رو س دیمنو کش

 ..دلم آروم باش  زیآروم باش عز  - اشاری

 !بغض داشت صداش

 نمنم بارون نیدلم گرفته تو ا بازم

 ابونیبه نور چراغ تو خ رهیخ چشام

 آسون کشهیگذشته منو م خاطرات

 تو من و بارون ادیامشب به  میدار یحال چه

 ..شد یخونه پخش م يآهنگ تو فضا يصدا هنوز

 ..تو دلم نشست ایتمام غم دن یعسل يرو گاریافتاد به ته س نگام

 !ينبود يگاریس  -

 :بودم گفت دهیکه تا حاال نشن یلحن نیتر نیبا غمگ اشاری

 ..زایچ یلیکرده خ رییتغ زایچ یلیخ  -

!  میرو خراب نکن گهیهم د ی؟که زندگ میکن یاز خود گذشتگ میخواست یچرا م..کرده بود  رییتغ زایچ یلیخ واقعا

 .. میشد یهم ذره ذره آب م يکه از دور یدر صورت

 دلم آروم باش عمرام زیآروم باش عز  -

 !شد از وجودش کنارم آروم نباشم؟ یبودم مگه م آروم

 ما؟یآ  - اشاری
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 !هنوز بغض داشت اشاری یول

 جانم؟  -

 ..رمیدارم م  - اشاری

 !سیخ سیچشماش بسته بود گونه هاش خ..نمشیرو بلند کردم تا بب سرم

 :گرفته گفتم يکردم با صدا زییصورتش رو تم يرو يخود به خود رفت طرف گونش اشکا دستم

 کجا؟  -

 ..دیصورتش بود رو گرفت و کف دستم رو بوس يکه رو یدست اشاری

 ..رم یم گهیماه د هیشده تا  يد کارنها شیبهم پ  - اشاری

 ..ره یم یبگم به خاطر چ دیچرخ یزبونم نم یول! خواست بره به خاطر من؟ یچرا م چرا

 !شد؟ ی؟چطور راض یپس عمه چ  -

 :کرد و گفت يچشماش رو باز کرد و زهر خنده ا اشاری

قلبم  مایداد،آ حیون رفتن منو ترجا یول یکنه باهام ازدواج کن یتو رو راض دیخواد بمونم با یگفتم اگه م  -

 ..خوام برم تا بتونم فراموش کنم یتونم بمونم و تو رو کنارم نداشته باشم م ینم گهید یلیدرد گرفت خ یلیخ

تونستم تحمل  یمگه من م..دادم رو تو خودم خفه کردم يصدا.. شده بود سیگذاشتم لباساش خ نشیرو س سرم

 ...لحظه هم دردناك بود هیودش واسه بهش فشردم نب شتریخودم رو ب! کنم؟

 ...دمینفهم یچیه گهیچشمام گرم شد و د اشاری ينوازش ها با

 ..بود يآخر باز کاش

 

**** 

 ...ماه بعد چند

 شامت رو بخور؟ ایدخترم بلند شو ب مایآ  -  بابا

 ...رفت ینم نییاز گلوم پا يزیچ گهیوقت بود د یلیرو هم فشردم خ شتریرو ب چشمام

 !ـــما؟یآ  -  بابا

 ...رونیو رفت ب دیکش یقیدم نفس عم یجوابش رو نم دید یوقت

 !کرد یکه داشت با بابا بحث م دمیبلند آتا رو شن ياز چند لحظه صدا بعد
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بچه  نیخواد دست از ا یهمه وقت؟ نم نیا ستیکاراش رو ادامه بده؟ بس ن نیخواد ا یم یبابا تا ک  -  آتا

 .. میغ داربرداره؟ ما همه مون دا اشیباز

 ..زد یساکت شد فکر کنم بابا داشت باهاش حرف م آتا

 :بلند ادامه داد يدوباره با همون صدا آتا

 مایآ یمامان چند ماهه که فوت کرده ول ادیبه خودش ب دیبا مایتونم آروم باشم آ ینم گهیمن خسته شدم د  -

 !اول هنوز تو شوکه يمثل روزا

همه ..مامانم بود ! تونستم فراموش کنم؟ یچطور م نییپا دیام چکاز چشم یقطره اشک! بغض داشت صداش

 ..تونستم قبول کنم  ینم ام؟یتونستم باهاش کنار ب یچطور م..کسم بود

 !باز شد يبد يبا صدا در

 ..نشون ندادم یمن عکس العمل یول

 ..تخت يشد و تکون خوردن تشک رو یم کیکه بهم نزد دمیشن یآتا رو م يقدما يصدا..بسته شد در

 ؟يداریب مایآ  - آتا

 ..بودم  داریب آره

 ..جوابم رو بده يداریدونم ب یم  - آتا

 ...بشنوم يزیخواستم چ ینم.. خواستم بفهمه ینم یبودم ول داریآره ب! بود یعصب

 ..فرصت نکردم چشمام رو ببندم! شد دهیبه شدت از روم کش پتو

 ..خوام باهات حرف بزنم یبهم نگاه کن م مایآ -

خواستم بشنوم دروغ بودن  یکه م يزیبشنوم من تنها چ يزیخواستم چ یمن نم یخواست حرف بزنه ول یم اآت

 ..مرگ مادرم بود

مامان مرده  يکارات بردار نیاز دست از ا کنمیدارم التماست م مای،آ یخوام نگام کن یفقط بشنو نم مایآ  - آتا

 ..هیهم ماهارو کاف يخودت رو زجر داد یهر چ مای،بسه آ یش یاتفاق آب م نیا دنیذره ذره با شن يتو هم دار

 :چونم رو گرفت به طرف خودش برگردوند و گفت آتا

  ما؟یگم آ یم یچ یفهم یم  -

 ...زششیر يتلنگر برا هیبغض داشت چشماش پر از اشک منتظر  صداش

 ..خواستم یمانم رو مخواستم فقط ما ینم يادیز يزیچ یپر از غمش قلبم فشرده شد ول يشده به چشما رهیخ
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 :گرفته گفتم يبا صدا دیلرز لبام

 ..خوام یمامانم رو م  -

 ..تو بغلش  دتمیشونه هام رو گرفت و کش آتا

 .. یکن بزار آروم بش هیگر زمیکن عز هیگر  - آتا

 ..کرد یم هیپا به پام گر خودش

 :و گفت بهم زد يکردم آتا منو از خودش جدا کرد ،لبخند یخودم خال نکهیاز ا بعد

 ..رونیب میبر میخوا یبخواب فردا م ریبگ يحاال که آروم شد  -

آتا ...میبر میخوا یکه کجا م دمینپرس یچیه گهید دمیدراز کش یحرف چیبهش زدم و بدون ه یکم جون لبخند

ممکن  ریواسم غ امیکنار ب هیتونستم با قض یبازم نم یسبک شده بودم ول یلیخ... رونیبلند شد و از اتاق رفت ب

 ...بود من هنوز منتظر بودم

 ...دمیشن یحرف زدنشون با بابا از پشت در م يصدا

 شد ؟ یچ  -  بابا

 ..تو هال میبر نیایکرد ،ب هیباالخره گر  - آتا

 

 ؟یش ینم داریب زمیعز مایآ  -

 .. ودیهنوز خوابم م دمیرو سرم کش شتریرو ب پتو

 :و گفت دیسرم کش يپتو رو از رو آتا

 .. هیکاف يدیخواب یهر چبلندشو   -

 ..بسته تو جام نشستم يچشما با

 ...آماده شو  عیبلند شو برو دست و صورتت رو بشور سر  - آتا

 :گرفته گفتم  يصدا با

 م؟یبر میخوا یکجا م  -

 ..شه یتو بلند شو کجاشم بعد معلوم م  - آتا

 واریبه ساعت رو د یرو باز کردم نگاهاز چشمام  یکی... ومدی یاز سر جام بلند شدم هنوز خوابم م یکسل با

 !!بود؟ 6انداختم ساعت 
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 !خواد منو کجا ببره یموقع صبح م نیرفتم معلوم نبود آتا ا ییوا رفته به طرف دستشو افهیق با

 ...و صورتم رو شستم آماده شدم و به طرف آشپزخونه رفتم دست

 ...نشسته بودن زیو بابا پشت م آتا

 سالم   -

 ..اشک تو چشمام جمع شد بغض راه گلوم رو گرفت... شد تو آشپزخونه یاز اندازه حس م شیب مامان یخال يجا

 :جوابم رو داد ییبهم زد و با خوشرو يلبخند بابا

 ..بابا صبحونت رو بخور نیبش ایسالم دخترم ب کیعل  -

 کرد و اخماش تو هم بود چرا؟ ینگام م رهیخ آتا

 ...و شروع کردم به خوردن نییسرم رو انداختم پا..زدم کنار آتا نشستم  یکم جون لبخند

 ..میبلند شو بر ياگه صبحونت رو خورد  - آتا

 ..جا نداشتم گهیبه لقمه تو دستم کردم د ینگاه

 ..شدم ریمن س  -

 .. بلند شدم زیلقمه رو هم گذاشتم تو دهنم و از پشت م نیآخر

 ..بزار صبحونش رو بخوره يبچم دار کاریچ  -  بابا

 ..کرد یگرانه نگاه م خیبه بابا کردم که داشت آتا رو توب ینگاه

 ..شدم ریبابا من س  -

 :و گفت دیرو بوس میاومد طرفم پشون بابا

 ..بخور  ریبگ يزیچ هیاگه گشنت شد   -

 اعتراض آتا بلند شد  يصدا

 !لوس شده نقدریکه ا دیدیجور نازش رو خر نیا د؟یدیدختره رو خر نیباز دوباره ناز ا  -

 :و گفت دیخند بابا

 ..پسر يکرد يباز تو حسود  -

 !دختره لوس؟ نیبه ا ؟یک یاونم ب! کنم يمن حسود - آتا

 ...االن یول میمامان بود با آتا داشت یبحث وقت نیا شهیکردم هم یلبخند به بحثشون نگاه م هی با

 م؟یبر ستینشده بود بهتر ن ریآتا مگه د  -
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 م؟یبر ییآره، آره اگه آماده ا  - آتا

 ..آره من آماده ام  -

 با ما؟ دیندار يکار میر یخوب بابا جون ما م  - آتا

 ..دینه فقط مواظب خودتون باش  -  بابا

 ..چشم  - آتا

 ..رونیب میکردم و از خونه اومد یاز بابا خدا حافظ دمیدوشم انداختم، کفشام رو پوش يرو رو فمیک

 :رو به آتا گفتم میشد نیماش سوار

 م؟یر یکجا م میدار یبگ ییاخو ینم  -

 :رو روشن کرد و محکم گفت نیماش آتا

 ..نه  -

کردم  یاسرار هم م یهر چ.. موقوف يادیحرف ز یعنینه گفتن  نینگاه کردم ا رونیرو ازش گرفتم به ب نگام

 ...موندم یمنتظر م دیگفت پس با ینم یچیه

 !نجااو میبر میخوا یمطمئن نبودم که م یبرام آشنا بود ول ریمس

 : دمیبرگشتم طرفش پرس! نجا؟یچرا ا یحدسم درست بود ول..پارك کرد  ابونیگوشه خ آتا

 نجا؟یا میچرا اومد  -

 :برگشت طرفم و گفت آتا

 ...مامان دنید میامروز پنج شنبه اومد  -

 :رو ازش گرفتم و خشک گفتم نگام

 ..يبر یتون یخودت م امی یمن نم  -

 :با حرص گفت آتا

 ..میو بر میفاتحه بفرست میاومد! ه؟یچ ایبچه باز نیپس ا یستیچه نتو ب مایآ  -

 ..يبر یتون یخودت م امی یمن نم  -

 :کم برد باال و گفت هیصداش رو  آتا

آدم  هیبا من مثل  ییایتمومش کن تو االن م ؟يهات رو ادامه بد يبچه باز نیا يخوا یم یتا ک مایبسه آ  -

 ...میریو م یفرست یعاقل و بالغ فاتحت رو م
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 ..واسه گفتن نداشتم ،من حرف خودم رو زده بودم ینزدم چون حرف یحرف

رو باز کرد و خشم گفت  نیبه طرفم اومد در ماش... شد دهینگام به طرفش کش!شد ادهیپ نیاز ماش تیبا عصبان آتا

: 

 ...شو ادهیپ  -

 دیکش رونیرفت و به طرف بآتا مچ دستم رو گ..تو جام نشستم یحرف چیرو ازش گرفتم و بدون ه نگام

 :آتا با حرص گفت..خواستم برم یمقاومت کردم ،نم...

 ..مایآ  -

 :بغض گفتم  با

 ؟یکن یمجبورم م يچرا دار  -

تو خونه تو  یول يبود ریدونم تو گوشه گ ی،آره م يکرد رییتو تغ مای؟آیکن یتو چرا مثل بچه ها رفتار م  - آتا

 ستیپس همش به خاطر مامان ن يتر شد ریگوشه گ اشاریبعد از رفتن  يکرد رییتغ مایآ..نه یجمع خانوادگ

واسش سم بود پس مرگ مامان  یسترسچون هر ا ياش منتظر رفتنش بود هیچون تو قبل از عمل مامان هر ثان

واسه به دست آوردنش  دیبا یخواست یرو م اشاریتمومش کن اگه تو  مایآ.. باشه زیبرات شک بر انگ ادیز دینبا

 ..شیتو خودت روند یول يکرد یش متال

 :بلند گفتم يرو گذاشتم رو گوشام و با صدا دستم

 ..خوام بشنوم ینم هیکاف  -

مرگ مامان واسم  یشناخت حرفاش درست بود ول یبود آتا خوب منو م نیسنگ یلیحرفا واسم خ نیا دنیشن

 :با هق هق گفتم..نبود  رشیقابل پذ

کردم و  یزودتر لبام رو از هم باز م قهیاگه چند دق دیسخت بود شا یلیبود خواسم سخت  اشاریآره آره رفتن   -

تونم قبولش کنم دوست دارم بچه  یمرگ مامان واسم سخته بفهم آتا نم یگفتم نرو االن کنارم بود ،ول یم

 ...هستخودم که مامانم هنوز  يبچگونه ببافم برا يها الیخ ارمیدر ب يباز

 :بلند تر داد زدم يو با صدا دمیکش یقیمکم آورده بودم، نفس ع نفس

بار با مامان حرف بزنم  نیواسه آخر یاون شب کنار مامان بمونم باهاش حرف بزنم تو نذاشت یآتا چرا نذاشت  -

 چرا؟ ينداد یول يد یشد بهم خبر م داریبرم خونه ،مامان که ب یگفت

 ..کف دستم اشکام رو پاك کردم با
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دو تا سکته زده و داووم  شبیزنه بشنوم که مامان د یداره با عمه حرف م اشاری یفردا صبحش وقت دیمن با  -

 ن؟یکرد مشیچرا از من قا! وردهین

منو تو بغلش گرفت و شروع کرد به نوازش کردن سرم با ... رونیب دیکش نیمچ دستم رو گرفت و از ماش آتا

 :گفت یآروم يصدا

 ...دلم آروم باش زیآروم باش عز  -

 :و با هق هق گفتم  نشیم به سمشت زد با

 ..تو اه رهیهمش تقص  -

 :کرد گفت یکه داشت نوازشم م نجوریهم آتا

 ..منه تو منو ببخش  ریهمش تقص زمیآره عز  -

 

 

 

 

 ...سبک شده بودم یلیآرومم کرد خ یلیو االن خ شبید هیگر..با نوازشش آرومم کرد آتا

 نیمثل ا..سر حال اومده بودم  یلیکردم و صورتم رو شستم خمشتام رو پر از آب ..رو دستم  ختیآب رو ر آتا

 !گرفته باشم گهیموند جون د یم

 مامان؟ شیپ میبر ياگه آروم شد  - آتا

 ..باز و بسته کردم دییتا یبه صورت نگرانش زدم و چشمام رو به معن یجون یب لبخند

 ...ه من که دنبالش برمچند جعبه خرما برداشت و اشاره کرد ب نیرفت از صندوق عقب ماش آتا

 یچیاز بس حالم بد بود ه يکجاست چون روز خاکسپار دهیدونستم قطعه که مامان خواب یراه افتادم نم دنبالش

 ..از دور ورم نداشتم یدرک

دو زانو نشست و شروع  يبعد از زمزمه کردن نوشته رو قبر ،کنار قبر رو سادمیکنارش وا سادیوا يقبر هیکنار  آتا

 ..خوندن کردبه فاتحه 

اسم مامان با سر انگشتام لمس کردم ..خاك گرفته اهیبه سنگ س دمیرو دو زانو نشستم دستم رو کش کنارش

 !رفت؟؟ یم دیواسم سوال بود ،آخه چرا مامان من با..هنوز درکش واسم سخت بود
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به  یدونم چ ینه نماز اقوام دور مون زنگ زده خو یکیگفت  یبابا م! چرا مامان سکته کرد؟ دمیوقت نفهم چیه

 !مامان گفته که حالش بد شده

 م؟یبر  - آتا

انگار آتا متوجه ..شیکه چشمم خورد به جعبه خال يخواستم بگم خرماها رو پخش کرد یم..به خودم اومدم تازه

 :رد نگام و تعجبم شد چون گفت

 ..نخواستم خلوتت رو به هم بزنم االنم بچه ها منتظرمونن ،يتو خودت بود  -

 :آروم گفتم!هنوز فاتحه نفرستاده بودم من

 ..لحظه هی  -

 ..قرآن اتیو شروع کردم به زمزمه کردن آ نییرو انداختم پا سرم

دستش رو به طرفم دراز ..بود نگاه کردم سادهیسرم وا يرو باز کردم و سرم رو بلند کردم به آتا که باال چشمام

 ...ندهیرف آدستش رو تو دستم محکم گرفتم و قدم گذاشتم ط..کرد 

 !یآروم باش نقدریکردم ا یفکر نم  - آتا

 چشمام بود يتو یترس هیاون روزا  يشاهد بود تو

 زود یلیخ یبرام خوشبخت شهیتموم م دونستمیم

 خنده هام کم داشت يزیچ هیاون روزا ،  يشاهد بود تو

 ذاشتیدلم م يتو وجودم بود که غم تو یشک هی

 اومدآخرم  ،ییبودم از روز جدا هراسون

 بدم اومد ، سرم اومد یاز هرچ من

 !نداشتم ختنیواسه ر یاشک گهید نهیبه خاطر ا دیشا  -

 ..رو دراز کردم دستگاه رو خاموش کردم دستم

 ..خواستم  یکم آرامش م هی..و چشمام رو بستم یدادم به پشت صندل هیرو تک سرم

با هم بودنمون فکر کردم لبخند کم رنگ رو  خوب يتونستم مثل قبل آرومم کنه؟ به روز یبود؟ اگه بود م کجا

 ...لبم نشست

*** 

 ..میدیشو رس داریب مایآ  -آتا
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 ..کجا رفته نمیشدم بب ادهیپ! شد  ادهیآتا پ! میچشمام رو باز کردم و به اطراف نگاه کردم ،هنوز تو جاده بود آروم

 !بود سادهیوا اریوان نیکنار ماش نیرو چرخوندم ،پشت ماش سرم

 ..ون طرفش به

 ..سالم  -

 ..زد و جوابم رو داد يلبخند دیبه طرفم چرخ اریوان

 خوب پس باغ شما؟  -آتا

 ... نشسته بود نیکه تو ماش یجلب شد به کس نگام

 

 ..رفتم نیرو لبم نشست به طرف ماش يلبخند

 :حرکت تو آغوشش گرفت و گفت هیشد و اومد طدف منو با  ادهیپ نیاز ماش سحر

 :دستام رو دو شونه هاش حلقه کردم گفتم..لم برات تنگ شده بوددختر ؟د يچطور  -

 ..منم دلم برات تنگ شده بود   -

 ..سحر جدا شدم  از

 !کرد یرو م ریبا نگاش تمام صورتم رو ز سحر

 ..يالغر شد یلیخ دمتیوقته ند یلیخ  - سحر

 ..دمتیند گهیآره بعد از مراسم مامانم د  -

 ..دمیآتا به طرفش چرخ يصدا با

 ...میزودتر حرکت کن دیبا میبر ایب مایآ  - آتا

 :رفت و گفت اریوان نیزد و به طرف ماش يسحر لبخند..رو از آتا گرفتم و به سحر دوختم نگام

 ..مینیب یرو م گهیپس تو باغ هم د  -

 ..آتا رفتم نیرو به نشونه باشه تکون دادم و به طرف ماش سرم

**** 

 :تم و گفتمرو از دست سحر گرف ییچا وانیل

 ..ممنون  -

 ..داغ رو مزمزه کردم  يرو به طرف لبام بردم و چا وانیل..کنارم نشست سحر
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 !کنن؟ یم کاریدو تا دارن چ نیا  - سحر

 !ست؟یمعلوم ن  -

 ن؟یتمر ای حیاومدن تفر نایا یچرا ول  - سحر

 ..نگفتم يزیهام رو انداختم باال و چ شونه

 !گهیبود د حیجور تفر هی نمیخوب ا..کردن یم يه داشتن اسب سواربود ک اریبه طرف آتا و وان نگام

 داخل؟ میبر ییایمن حوصلم سر رفت م مایآ  - سحر

 ..کرد ینم یمن فرق يبرا

 ..داخل میآره بر  -

 ؟یکن ياسب سوار ییخوا ینم  - سحر

 :برداشتم و گفتم زیم يرو از رو يچا یخال وانیل..کار رو نداشتم چیحوصله ه اصال

 ..داخل مینه بر  -

 :و پفک گذاشت جلوم و گفت پسیسحرم دو تا کاسه بزرگ چ..لم دادم يرایتو پذ یمبل راحت يرو

 ..مشغول باش  -

 !باعث شد صورتم تو هم جمع بشه شیگذاشتم تو دهنم ترش پسیدونه چ هی

 !ير یباشگاه نم گهید دمیشن اریاز وان  - سحر

 !رم؟ ینممن باشگاه  دیشن یم دیبا اریاز وان چرا

 ..آره، خسته شده بودم  -

 ؟يبر يخوا ینم گهید  - سحر

 ..نه حوصله سر رو کله زدن با بچه ها رو ندارم  -

 !ار؟یتو شرکت وان يای یخوب چرا نم  - سحر

 ...مثل پارسا رو نداشتم یکیاونم با اون کارمنداش اصال حوصله  ار؟یوان شرکت

 ..نه ممنون  -

 :نشست و گفت یراحت ينو رورو به من رو دو تا زا سحر

 ؟يدار يبرنامه ا ندتیواسه آ  -
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 چیاالن دوست داشتم تو اتاق خودم بودم بدون ه.. رو نداشتم یچیحوصله ه!حوصله سحر رو نداشتم  اصال

 . یمزاحم

 ..نه  -

 .. دینپرس یسوال گهیشده بود د یکوتاه من بادش خال يکه از جوابا سحر

 ..تو کاسه يپسایبرداشت و باهاش ور رفت منم تو آرامش شروع کردم به خوردن چ رو اریوان نیدورب زیم يرو از

 :و گفت دیاومد طرف و بهم چسپ سحر

 ..مینیعکساش رو بب ومدهین اریتا وان ایب  -

 ..آروم  يجا هیخواست با  یم گهید يچا وانیل هیدلم ..عکسا نداشتم دنیبه د یلیتما

از عکسا از پنجره  یکی..خواست همون لحظه اونجا باشه یآدم دلش مبود که  يعکساش جالب بود جاها سوژه

 رهیخ رونیو به ب سهیخواست االن پشت پنجره وا یعکس گرفته بود آدم دلش م ابونیاتاقش تو شرکت رو به خ

شد کنار  یبخار بلند م اخلشبزرگ قهوه داغ که از د وانیل هیاز عکسه تو خونه خوش بود  گهید یکی..بشه

از  زیر هیسحر .. داد یبه آدم احساس آرامش م نیاون همه عکس پخش شده رو زم نیب يرایپذ يدپنجره ق

 ..کرد یم فیعکساش تعر

 !چه خوشگله نیبب نویخدا جون ا يوا!زنه؟ ینم شگاهیدونم چرا نما یمن نم هیپسر کارش عال نیا  - سحر

رو خاموش کرد و گذاشت سر  نیدورب يرسحر فو..اومد که وارد خونه شدن  اریآتا و وان يلحظه صدا همون

 ..جاش

از در  هیو بدون توجه به بق ختمیر يچا گهیبزرگ د وانیل هیسر جام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم  از

 .. ياسب سوار نیطرف زم رونیرفتم ب یپشت

 هیرو گرفتم تا  وانیم لبا دو تا دستا..کرد یم يکه با مو هام باز دیوز یم یمیچشم دوختم باد مال یخال نیزم به

 ..بود یخال یذهنم خال..خواست یکم گرما م هیخسته شده بود  يهمه سرد نیدلم از ا..کم گرم بشم 

بازم من شدم ..اومد رو لبام  ينکردم پوزخند يتوجه ا نیدورب کیچ يبه صدا..رو خوردم  میقلب از چا هی

 !سوژه؟

 چرا تنها؟  - اریوان

 :ودم گفتمب رهیبه رو به روم خ هنوز

 ..رو دوست دارم ییتنها نیچون ا  -
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 !رون؟یب ییایب يخوا ینم يدیچیکه دور خودت پ يچرا از حصار  - اریوان

 ..نه!بحث رو دوست داشتم؟ نیا من

 ..قبل  يمایدور خودم من شدم همون آ دمیچینپ يمن حصار  -

 !قبل شاد بود خندون بود مایآ  - اریوان

 ..رفت رفت ،با قلبش  مایاون آ  -

 ..سرد یلیخ مایآ ياالن سرد شد يبود یفقط خجالت ادیب اشاری نکهیقبل از ا  - اریوان

من  يبگم گرما..بگم  اریبه وان یچ دیدونستم با ینم..تو دستم جا به جا کردم دوباره سردم شد يچا یخال وانیل

 رفت ؟ اشاریبا مامانم و 

 :رو از هم باز کردم و گفتم لبام

 ؟يبزارتنهام  شهیم  -

 :که گفت دمیرو شن اریآروم وان يصدا

 یزارم تو مثل من بش ینم  -

 ...دور شدن قدماش يبعد صدا و

 

 !بود؟ يمگه اون چجور..زاشت من مثل اون بشم  ینم چرا

 ..خواست یرو م يچا يتو دستم نگاه کردم بازم دلم گرما یخال وانیل به

 !گردم یمن دارم در به در دنبالت م ينجایتو ا  -

 :طرفش گفتم برگشتم

 ؟یباهام داشت يجونم داداش کار  -

 :مچ دستم رو گرفت و گفت آتا

 ..دو نفره کرده يدلم هوس اسب سوار میکن يکم اسب سوار هی میبر ایب  -

 ..کنارم و دنباش رفتم زیم يرو گذاشتم رو يچا وانیل

 :کردم گفتم یبهش نگاه م رهیخ نجوریهم..کرد یم نیداشت اسب رو ز آتا

تونست وزنمون  یاسب م م،یشد یسوار اسب م ییدو تا میاون موقع بچه بود یگ یم يدار یداداش چ  -

 !تونه یتحمل کنه االن نم
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 :گفت ياز اون نگاها بهم انداخت و با لحن مسخره ا آتا

 !ندارن مگه نه؟ یاالنم جون ياسبا هیآها االن دوره روغن نبات  -

 ..گرفتم تا پررو نشه خودم رو يجلو یگرفته بود ول خندم

 :و گفت ياسب سوار نیدستم رو گرفت و دنبال خودش کشوند طرف زم آتا

 !که نتونه تحمل کنه؟ يمگه تو چقدر وزن دار  -

 :که فقط خودم بشنوم گفتم يلب طور ریز

 !يندارم تو که وزن دار یمن وزن  -

 !به هدف نخورد رمیدر رفتن اسب سوار گفتم که ت ریبود واسه از ز یبهانه الک البته

با پاش آروم زد به پشت اسب و ..کرده بود ،اول کمک کرد من سوار شم بعد خودش سوار شد نیز اریاسب وان آتا

 ..اسب حرکت کرد

 :خورد آتا آروم زمزمه کرد  یگرمش به گوشم م ينفسا

 ؟يکرد یم غیج غیچقدر ج میشد یسوار اسب م يدو نفر یوقت میبچه بود ادتهی  -

 :تکون دادم و گفتمرو  سرم

 ..ایدر ب غمیشد ج یباعث م يکرد یم تمیاذ شهیاوهوم هم  -

که  اوردمیرو در م غتیج شهیهم میگاه باشم بچه که بود هیواست تک یکن هیدوست داشتم بهم تک شهیهم  - آتا

 ..پشتت هست  یکی یبفهم یکن هیبهم تک

 .. يبود شهیهم يهمدمم بود نیبهتر شهیهم ينکرد یوقت پشتم رو خال چیه يگام بود هیتک شهیهم  -

 !اصال من انتظاراتم باال رفته؟ ایتو؟  ایکردم  رییمن تغ مایآ ستمیکنم ن یاالن احساس م یول  - آتا

بهش بگم تا آرومش کنم بهش  یچ دیدونستم با یبودم ،نم جیجوابش رو بدم خودم گ یدونستم چ ینم

 ..ده نکر یگاه فرق هیبفهمونم هنوز واسم همون تک

 :و دوباره گفت دیکش یقینفس عم آتا

 ..میشهر بر نیفکره از ا نیبابا تو ا  -

 :لب زمزمه کردم  ریز!به رو به روش بود  رهیبهت سرم رو بلند کرد و بهش نگاه کردم نگاش خ با

 !امکان نداره نیا  -

 :بهم نگاه کرد و گفت آتا
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 چرا امکان نداره؟  -

 !؟یکار بابا چ یپس کار تو چ  -

 :جلو صورتم رو کنار زد و گفت يموها آتا

 ..حرفه هیفعال در حد  ومدمیمن ن دمیاونجا هم واسه من کار هست هم بابا شا  -

 ..خواستم باز برگردم به اون روستا یخواستم از خونه برم من نم ینم من

 :بغض گفتم با

 !م؟یراحت نجایما که ا میبر دیخوام برم چرا با یمن نم  -

 :گفتکالفه  آتا

حرفه تازه بابا  هیگم در حد  یگفتم، دختر خوب من دارم بهت م یبهت م دی؟ اصال نبا مایآ يچرا بغض کرد  -

 !رو داده  شنهادیپ نیبه خاطر تو ا

 :گفتم يلجباز با

 ..خوام یخوام نم یخوام نم ینم  -

 :زد گفت یکه خنده داخلش خنده موج م ییبا صدا آتا

 !خوام ینم یگ یدم که تو م یبهت نم يزیچ یحاال کس  -

 !بچه کوچولو هیرو لبم اومد درست شده بودم مثل  يلبخند

 ..میدیسحر به طرفش چرخ يصدا با

 .. دینیبب دیایب دیصداتون بزنم اگه دوست دار امیگذاشته گفت ب لمیف اریبچه ها وان  -سحر

 جوابش رو داد آتا

 ..امی یاالن م یباشه مرس  -

 .. میباشه پس منتظر  - سحر

 ..کرد تیآتا اسب رو به طرف اصطبل هدا..رفت و

 

**** 

 ؟يبابا رو رسوند  -

 :و گفت دیکش یقیکنارم نشست و نفس عم آتا
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 ..داره يبه به چه عطر.. آره رسوندم  -

 :رو از ساقش جدا کردم و گفتم حونیر يها برگ

 اونجاست؟ یحاال بابا تا ک..هیاوهوم عطرش عال  -

 :برداشت و گفت حونیر ییساقه ا آتا

 ..ستیدونم معلوم ن ینم  -

 :گفتم  یناراحت با

 ..من دوست ندارم برم اونجا  -

 :تو سبد و با حرص گفت ختیها رو ر حونیبرگ ر آتا

 ..میر ینم جایرفتارت بردار ما ه نیتو دست از ا  -

 :بلند گفتم يبا صدا.. رونیاز آشپزخونه رفت ب و

 چیقبلم ه يمایکرده من همون آ رییرفتار من تغ دیکن یه ،چرا شما فکر مهم خوب یلیمگه رفتار من چشه خ  -

 ..نکردم يرییتغ

 ..بودم حالم خوب نبود یفشردم ،عصب شتریمشت شدم رو ب دستام

 :سرش رو آورد داخل آشپزخونه و گفت آتا

 ..برگردم یک ستیمعلوم ن رونیرم ب یمن دارم م.. يکرد رییتغ يتو هنوز خودت هم قبول ندار مایآ  -

 :لب گفتم ریز زیم گهیتو دستم رو پرت کردم طرف د ساقه

 ..لعنت به من لعنت به من  -

 به من چه ساده دل سپردم لعنت

 مردمیبه من اگر واسش م لعنت

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 که عاشقم کرد یبه اون کس لعنت

 

***** 

 

 ! خوابم برده بود یدونم ک ینم.. شده بود کیهوا تار..چشمام رو باز کردم  لمیزنگ موبا يصدا با
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 ..به صحفه بندازم دکمه اتصال رو زدم  ینگاه نکهیرو برداشتم بدون ا لمیموبا یعسل يرو از

 

 بله؟  -

 

 ..دنبالت امی یآماده باش م گهیساعت د میتا ن مایآ  -

 

 :شدم گفتم زیخ میتو جام ن ینگران با

 

 !افتاده؟ یاتفاق  -

 

 ..دنبالت باهات کار دارم امی یه شو منه فقط آماد  -

 

 افتاده؟ ینکنه بازم اتفاق..حرفش بازم نتونست من رو آروم کنه  نیا با

 

 ..رو دارم دنشیافتاده بهم بگو من طاقت شن ی، تو رو خدا اگه اتفاق اریوان یمطمئن  -

 

 ..پر بود تمیرو نداشتم ظرف يخبر بد چیه دنیدروغ گفتم طاقت شن! دیلرز یم صدام

 

 ..بلند شد  اریخنده وان يصدا

 

 !؟يتو چرا همه اش منتظر خبر بد  -

 

 ..خورده بودم واسه هفت پشتم بس بود يبار باز هی.. بودم دهیداغ د من

 

حرف  رونیب میکم بر هی ییگفتم تنها ستیکه آتا خونه ن دمیفهم وفتادهین یاتفاق چینگران نباش ه مایآ  - اریوان

 ..پشت درتونم گهیساعت د میده شو تا ناالنم آما نیهم میبزن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 

 :گفتم  یآروم يو با صدا دمیکش یقیعم نفس

 

 باشه  -

 

 یکم هیبه صورتم زدم تا  خیمشت آب  هیرفتم  ییبه طرف روشو.. دیلرز یهنوز دستام م..تلفن رو قطع کردم و

ها طراواتشون  يسبز! بود زیم يپاك نشده رو يهنوز سفره سبز..به طرف آشپزخونه رفتم .. ادیحالم سر جاش ب

که واسه ناهار  ییغذا.. پاکشون کنم تتا سر فرص خچالیرو از دست داده بودن سفره رو جمع کردم گذاشتم تو 

 ..واسه شام  خچالیدرست کرده بودم دست نخورده بود گذاشتم تو 

 

داره  کاریباهام چ اریودم وانکنجکاو ب یول رونیبه طرف اتاقم رفتم تا آماده بشم دوست نداشتم برم ب یلیم یب با

 !؟

 

 :بعد از چند تا بوق جواب داد.. تخت برداشتم و شماره آتا رو گرفتم يرو از رو میگوش

 

 جانم؟  -

 

 ست؟یکه ن یمشکل رونیب میدنبالم بر ادیقراره ب اریبال داداش، زنگ زده بودم بگم که وان یجانت ب  -

 

 ..بهت خوش بگذره ستین یمشکل زمینه عز  - آتا

 

 ؟يبا من ندار يکار گهید.. خونه گشنت بود حتما بخور ياومد خچالهیظهر تو  يممنون ، غذا  -

 

 ..باشه گلم ، نه فقط مواظب خودت باش  - آتا

 

 خداحافظ نطوریتو هم هم  -
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 ..خداحافظ  - آتا

 

نام قهر وجود نداشت کلمه به  نمونیوقت ب چیه..تو دستم نگاه کردم  یرو قطع کردم و با لبخند به گوش یگوش

 ..میکرد یوقت قهر نم چیه یول میکرد یدعوا م میکرد یبحث م

رو قطع کردم و به طرف کمدم رفتم و  یگوش.. به خودم اومدم میزنگ گوش يو صدا نیبوق ماش يصدا با

 ..رونیاز خونه زدم ب یشیآرا چیرو چنگ زدم و به بدون ه میتخت گوش يو از رو دمیمانتو شلوارم رو پوش عیسر

 

سر جاش و  ایتا نفسم ب دمیکش یقینفس عم..زدم  یبودم نفس نفس م دهیدو نکهیبه خاطر ا..شدم  نیماش سوار

 ..سالم کردم

 ..با همون لبخند رو لبش جوابم رو داد و حرکت کرد اریوان

  م؟یکجا بر  - اریوان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :چشم دوختم و گفتم نیماش رونیعادت با ب طبق

 ..دونم ینم  -

 !خودم؟ يپا يزار یس انتخاب رو مپ  - اریوان

 ..کرد شتریرو ب نینگفتم سرعت ماش يزیچ

به ..خواد کجا بره  یدونستم م ینم! نییرفت پا یجاده خاک هیاز جاده خارج شد و از ! میشهر خارج شده بود از

 ..ودماگه خودم تنها بود مطمئنم تا االن سکته رو زده ب.. یخفناک يجا..شد  ینم دهید يزیچ یکیجز تار

 :و گفت سادیوا اریوان

 ..شو ادهیپ  -

 ..کردم  یبا ترس به اطراف نگاه م.. شدم ادهیپ یبا دو دل..شد  ادهیخودش پ و

 :کرد طرف تپه رو به رو و گفت تمیبهم زد و دستش رو گذاشت پشت کمرم و هدا ییاومد به طرفم لبخند اریوان

 ..طرف نیاز ا  -
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 :ن گفتچو دیکنم ترس رو تو صورتم د فکر

 !یکه اونم فکر نکنم تو ازش بترس یکیوجود نداره به جز تار دنیواسه ترس يزیچ  -

و به  ادی یم رونیاالن ب یکیتار نیدرنده از ب ونیح هیکردم  یبازم احساس م یکم ترسم کم شده بود ول هی

 ..ترس بود یکم بچگانست ول هیدونستم افکارم  یم! کنه یطرفمون حمله م

منظره ..شده بود  یبا نور مهتاب دشت رو به رومون نوران..عادت کرده بود  یکیچشمام به تار.. میادسیتپه وا باال

 .. به وجود اومده بود یعال

 ..بود یهوا عال دمیکش یقیرو لبم نشست نفس عم يلبخند..داد یحس خوب هیجاش رو  ترس

 ..خوشحالم خوشت اومده  - اریوان

 :به طرفش رفتم و گفتم..زرگ نشسته بود تخته سنگ ب هیطرفش برگشتم رو  به

 ..کنه یآدم احساس آرامش م هیعال نجایا  -

 :سرش رو تکون داد و گفت..نشستم کنارش

اگه ذهن  یکن یخودت رو خال یداد بزن یتون یم یباش یکنه اگه عصب یاحساس آرامش م نجایآره ،آدم ا  -

 یتا آروم بش یفکرت رو مشغول کرده فکر کن که ییو ساعت ها به موضوع ا ینیبش یتون یمشغول باشه م

 ..یمزاحم چیبدون ه

 :که ذهنم رو مشغول کرده بود پرسدم یسوال

 نجا؟یا يچرا منو آورد  -

 :و گفت دیخند اریوان

 ..يرو حرص ند هیبق نقدریتا ا میبدمت به گرگا بخورنت از دست راحت بش نجایآوردمت ا  -

بخوان  هیکار کرده بودم که بق یمگه من چ.. چرخوندم اریت مخالف وانسرم رو جه.. حرفش ناراحت شدم نیا از

 !حرص بخورن از دستم؟

 :سکوت گفت قهیبعد از چند دق اریوان

اون موقع جون بودم و مغرور  یول یلیدوسش داشتم خ یلیدونم چند سالم بود که عاشق شدم ،خ ینم  -  اریوان

 ..خوامش یبهش نگفتم که م نیهم مغرورم کرده بودن واسه هیبق تمیبه خاطر موق..

 :زد و ادامه داد يپوزخند صدا دار..حرفاش برگشتم طرفش گنجکاو بهش زل زدم دنیشن با
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 لیاون موقع به دال.. مغرور احمق  هیمغرور بودم !بزاره  شیانتظار داشتم اون پاپ دیچند سال صبر کردم شا  -

 یمامانم از عالقم خبر نداشت ول.. يواست برم خواستگار ایبمامانم چند بار بهم گفت .. بهش نگفتم ییاحمقانه ا

طال خوشگل بود مهربون بود صبور بود  ومدی یواقعا هم نم ادی ینم رتیبهتر از طال گ اریگفت وان یم شهیهم

گفت  یبهم م شهیطال هم..تموم بود یهمه چ دمشیپرست یکه عاشقانه م یآروم بود مثل اسمش بود، واسه من

 ..خونم  یرا نمصدات خوبه چ

 ..مشت شد دستاش

 ..کردن خودم شروع کردم به خوندن  یواسه خال شیخبر نامزد دنیبعد از شن  -

 ..بغض داشت صداش

نتونستم بهش بگم دوسش دارم چون عاشقانه نامزدش رو دوست ..دست دست کردم و از دستش دادم   -

تو راه شمال تصادف کردن دو تا شون  شیسعرو يفردا..پس از خودم گذشتم تا عشقم خوشحال باشه ..داشت

 ..فوت شدن

کردم با  یدرکش م..دستش رو تو دستم فشردم ..نییپا ومدی یاشک از گونه اش م يکرد قطره ها یهق م هق

 .. یلیسخت بود خ یلیخ دمشیفهم یتمام وجود م

 :گرفته گفتم  يصدا با

 ..يتواد ادامه بد ینم گهید هیکاف  -

 !لبخند رو لبش بود شهیکه هم ياریوان دمید یداغون م نقدریرو ا اریبار وان نیاول واسه

که بدتر از تو هم بودن، من  ییایرو گفتم به خودت ب نایا ینگفتم که واسم دل بسوزون لیدل یرو ب نایا  - اریوان

تو از دستش  امیآ یتا حسرت اون روزا رو نخورم ول امیخودم تازه دو ساله به خودم اومدم تونستم با خودم کنار ب

مختلف هست واسه  يراها یکن یهم فکر م ندهیآ هب يکارت رو قبول دارم دار یکنارش باش یتون یم ينداد

 نیدست از ا مایآ..هیشدن یول ستیدونم راحت ن یم یعشقت کن نیگزیدوست داشتن رو جا یتون یم یفراموش

 ..رو  انتیهم اطراف يد یخودت رو زجر م يرفتارت بردار هم دار

 :بهت گفتم اب

 !؟یگ یم یچ  -
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نگاه به اطرافت بنداز پدرت و داداشت به خاطر تو حاضر شدن کار و  هی يحرفم رو قبول ندار  - اریوان

با  یرو ناراحت کرد ول تونیخودخواه نباش مرگ مادرت همه گ مایآ گه،یرو ول کنن برن به شهر د شونیزندگ

 ..دیمادرتون رو پر کن یخال يجا گهیواسه هم د دیتا بهتر بتونرو هضم کن  اشاری،رفتن  یتو شکست اشاریرفتن 

مخالف رفتن  یتنها کس یرفت ول یم نجایبابا داشت به اجبار از ا یعنیشد  یرو تو دستام گرفتم باورم نم سرم

 !بود من بودم

اتفاق منم  نیکتریکوچ یگه حت یهستم ،آتا تمام مشکالتش رو به من م یمیبا هم صم یلیمن و آتا خ  - اریوان

بهش  اشاریسنگ صبور چند روز قبل بهم گفت  گهیواسه هم د میگم شد یبهش م وفتهیب یهر اتفاق نطورمیهم

 ...فراموشش کن  ای ششیپ وبر ای ایبا خودت کنار ب مایآ ششیکنه بفرستت پ یزنگ زده که تو رو راض

 !شد  یم برام روشن زایچ یلیشدم تازه داشت خ رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

با خودم  دیبدم با رشییخواستم تغ یخودم رو گرفته بودم نم میوقت بود تصم یلیشدم من خ رهیرو به روم خ به

وقت  چیخواستم خانوادم به خاطر رفتار من ضربه بخورن من ه یبود ،من نم یمتیبا هر ق ومدمی یکنار م

 ..خواستم  یبابا و آتا رو نم یناراحت

 :گفتمسر جام بلند شدم و  از

 ...وقته رید میبهتره بر  -

 

**** 

 شد؟ یسالم ،چ  -

 :رفتم داخل گفتم! کرد یرو بلند کردم و بهش نگاه کردم ،مشتاق بهم نگاه م سرم

 !بشه؟ يزیسالم ،مگه قراره چ کیعل  -

 :وا رفته گفت افهیو با ق دیلبخند رو لبش ماس آتا

 !مگه بهت نگفت؟  -

 :بسته گفتم يدادم به پشت مبل و با چشما هیتک مبل تو هال ولو شدم سرم رو يرو

 !دونم منظور تو کدومه؟ ینم یبهم گفت ول زایچ یلیچرا خ  -

 :گفت عیسر آتا

 ..يخواستگار  - آتا
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 ..کنارم نشسته بود  قایچشمام رو باز کردم و سرم رو برگردوندم طرفش دق! دمیشن یرو از کنار گوشم م صداش

 !؟يخواستگار  -

 !خواد بزنه یکه م یحرف نیدو دل بود از ا نکهیچشمام در گردش بود مثل ا نیآتا ب يچشما

 !نکرد؟ ياز تو خواستگار اریمگه وان  - آتا

بلند زدم  يدفعه با صدا کی! گفت ؟ یم یداشت چ نیگرد شده و دهن باز بهش نگاه کردم ا يبهت چشما با

 :گفتم دهیبر دهیخندم بر نیخنده ب ریز

 ..آتا.. یالح...با .. یلیخ  -

 یدر هم داشت بهم نگاه م يآتا با اخما.. دیآتا نگاه کردم خنده رو لبم ماس افهیبه ق یوقت..خنده  ریزدم ز دوباره

 !کرد

 :گفت تیبا عصبان آتا

 ..مایزنم آ یباهات حرف م يمن دارم جد  -

 ..رفت تو هم  اخمام

ازم  ادیفکر کنم بعد م اشاری شیرفتنم پ يروکنه ،اون به من گفت  ياز من خواستگار دیآخه چرا اون با  -

 ..کنه امکان نداره داداش من ،اصال مسخرس یم يخواستگار

 :داخل موهاش و گفت دیکش یکالفه دست آتا

دونم  ی،نم مایدونم آ یرفتن تو مطمئن بشه بعد بهت بگه نم ایموندن  میخواسته از تصم یدونم حتما م ینم  -

 ..چرا بهت نگفته

 ..لند شد و به طرف آشپزخونه رفتکنارم ب از

 نیا یکنه؟ ول يقرار بوده از من خواستگار اریوان یعنی! گفت؟ یپس آتا واقعا داشت راست م..شده بودم  شکه

 یشوخ هی! هیدستام گرفتم هنوز حرف آتا برام قابل هضم نبود، حتما شوخ نیامکان نداره، چرا من؟ سرم رو ب

 ..مسخره

 ..تاآ يجلب شد به صدا حواسم

 .. یدونستم بهش نگفت یداداش من نم  - آتا

-  ... 

 :گفت طنتیبا ش آتا
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 ..من که کارت رو راحتر کردم ياری یحاال چرا جوش م  -

-  ... 

 ...میباشه پس منتظر  -

 !داشت تیواقع هیقض پس

 م؟یمهمنون دار  -

 !رفتن نبود ییموقع ،موقع جا نیا یپشت خط بوده ول یدونستم ک یم

 :بهم انداخت و گفت  ییگذرا نگاه آتا

 ..گشنمه یلیخ یغذا گرم کن ییایب شهیآره ،م  -

آوردم و  رونیظرف غذا رو ب خچالیاز داخل ..گشنم بود پس بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم خودمم

 ..گذاشتم رو اجاق گاز تا گرم بشه 

و شروع کرد به  دیودش غذا کشآتا واسه خ..زیم يتو ظرف و گذاشتم رو دمیو غذا رو کش دمیرو چ زیم

 .. دمیرو به روش نشستم و واسه خودم غذا کش..خوردن

بهش زنگ  اشاریرفتارش ،چرا بهم نگفته بود  نیخواستم واسه ا یم لیمن دل..سکوت رو دوست نداشتم نیا من

 !م؟یبر میخوا یزده ؟چرا بهم نگفته بود به خاطر من م

بده نه خودم  حیدوست داشتم آتا خودش برام توض..به طرف اتاقم رفتم یحرف چیبلند شدم و بدون ه زیپشت م از

 دمیتخت دراز کش يلباسم رو عوض کردم و رو..خواب بدون دغدغه هیخواست ، یخواب م هیاالن دلم ..بپرسم

 ..ومدی یخسته بودم خوابم م

 :با خودم زمزمه کردم! در خونه بلند شد يصدا

 !دیچه زود رس  -

 ! دمیشن یرفت م یه سمت در خونه مآتا که ب يپا يصدا

 !يدیچه زود رس  - آتا

 ..اطراف بودم نیهم  -

 ..حدسم درست بود خودش بود پس

 کجاست؟  - اریوان

 ؟ یک  - آتا
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 :کالفه گفت اریوان

 ..گم یرو م مایآ! داداش من یزن یم جیگ  -

 ..آهان تو اتاقشه  - آتا

 ..اریتند وان يقدم ها يبعد صدا و

 ؟ير یش کجا مدادا  - آتا

 ..نامزدم شیرم پ یدارم م  - اریوان

 ..کرد یکلمه استفاده نم نیوقت ا چیشنوم ه یمن حرفاشون رو م دیمفهم اریاگه وان مطمئنم

 یداشت منو نامزد خودش خطاب م! کرده يمنو خواستگار اریشد وان یداشت جلب م هیقض نیزدم ا يپوزخند

منو  اریخودش رو اعالم کرده که وان تیباشه حتما آتا رضا شبیو دموضوع مال امشب  نیپس فکر نکنم ا! کرد

 !کرد ینامزد خودش خطاب م

 گفت مگه نظر من مهم نبود؟ یبه من م دیپر شد چرا نبا دلم

  اریوان يدر اتاق بلند شد و بعد صدا يصدا

 ما؟یآ  -

 ..رو ندادم بغض داشتم جوابش

 ..اریدر ن يازپررو ب ادیز گهیداداش من د ير یکجا م  - آتا

 ..داخل ادیب اریداشت که نزاره وان رتیداداشم غ نقدریرو شکر ا خدا

 

 ...تو بالشت فرو بردم  شتریباز و بسته شدن در سرم رو ب يصدا با

 ما؟یآ  -

 ..ازش دلخور بودم.. تکون نخوردم! دمیشن یاز کنار گوشم م صداش

 جونم؟ یآج  -

 ییا دهینکردم چشمام رو ببندم چون فا یسع! سرم کنار رفت  يوپتو از ر.. و با آرامش بود میمال صداش

 ..شدم رهیخودم خ يهم رنگ چشما يبه چشما.. نداشت

  ؟یاز دست داداشت ناراحت مایآ  -

 ..بودم آره ناراحت بودم ناراحت
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 ..رو به نشونه آره باز و بسه کردم چشمام

 !؟یبزن یحرف يخوا ینم ؟یچرا آج  -

 ..نه، نه اصال حوصله بحث کردن رو نداشتمرو بدو لشیدل دمینبا

 :از کنارم بلند شد و گفت آتا

 ..خواد باهات حرف بزنه  یم اریبلند شو وان یدونم ،ول یحرف نزدن تو رو نم لیمن که دل  -

 :گفت اریرو باز کردم که اعتراض کنم که وان دهنم

 ..ره یجا نم نیتا باهات حرف نزنه از ا یول ستین یمناسب تیدونم موقع یم  -

 :گفتم رونیآتا بره ب نکهینموندم قبل از ا ساکت

 ..خوام باهاش حرف بزنم یمن نم یول  -

 !پشت در بود قایدق اریشده بود آتا در رو باز کرده بود و وان رید یول

 :و گفت اریاشاره کرد به وان آتا

  یبهش بگ یتونیخودت م  -

 ...گذشت و رفت اریاز کنار وان و

اومد داخل در اتاق رو بست و .. داده بود هیتک واریبه د نهیخشک دست به س افهیبا ق اریوان..گفتم  یلب لعنت ریز

 :گفت

 ؟یبا من حرف بزن یخواست یچرا نم  -

 :تخت نشستم و دو تا زانوم رو بغل گرفتم و مثل خودش خشک گفتم يرو

 ..یدون یرو م لشیخودت دل  -

 :گفتمطالعه نشست و  زیم یصندل يرو اریوان

 !دونم تو بهم بگو تا بدونم یمن نم  -

 ...خواستم حرفش رو بزنه و بره  یفقط م.. خواستم بحث کنم ینگفتم چون نم يزیچ

خواستم خودم  ینبود م تشیگفت االن موقع یم دیرو بهت گفته ،اما نبا يخواستگار هیدونم آتا قض یم  - اریوان

دارم  یکن یبا خودت فکر م يدونم دار یم ختیرو بهم ر ینشد آتا همه چ یبهتر بهت بگم ول تیتو موقع

من  مایباور کن آ! کنم يتگاربعدم ازت خواس یفکر کن اشاری شیکنم اول بهت گفتم به رفتن پ یمسخرت م

که من اون بچه  یکنم فکر نکن یرو درك م تتیموقع یخودم بهت گفتم که بدون یقصه زندگ.. نبود نیقصدم ا
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کنم بهتر از  یمن درکت م ستین نطوریگم نه ا یم يزیچ هیفقط واسه آرومم کردن تو بدون غمم که  يپولدارا

بزارم که بفهمم  شیپاپ یخواستم وقت یرفتن رو بهت دادم ،م شنهادیپ نیکه اطرافت هست واسه هم یهر آدم

کردم  يستگاروقته تو رو از بابات خوا یلیبه جواب مثبت دادنت هست ،من خ يدیو ام يخوا یرو نم اشاریواقعا 

بهت نگن تا خودم باهات حرف بزنم  يزیمن ازشون خواستم چ یمامانمم زنگ زده و باهاش صحبت کرده ول

 .. هیصد در صد جوابت منف ياونجور مدونست یچون م

 :گرفته گفتم يدونستم با صدا یانتخابش رو نم لیدل

 چرا من؟  -

 ..کردم  یخودم احساس م يرو رو اریوان نیسنگ نگاه

موضوع فکر  نیخوام خوب به ا یم مای،آ میرو درك کن گریهم د میتون یم میچون من تو مثل هم  - اریوان

 ..کنم یچون من قبول نم یقانع کننده داشته باش لیدل دیبود با یاگه جوابت منف ،یکن

 :اتاق رو باز کرد و گفت در

 ..صبر ندارم  ادیمنتظرم نزار چون ز ادیمنتظر خبرت هستم من رو ز  -

 ...رونیاز اتاق رفت ب و

 ..تخت بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم محکم بستمش يرو از

 هیما  يهر دو يبود برا یخوب یفرست نیا یول! نه؟ ایبهش نگفتم  يزیکردم که چ یدونستم کار درست ینم

 یت مفرص هی! کنم ؟ کاریتو قلبمه رو چ یعشق نیدونستم ا ینم یول.. دوباره دوست داشتن يفرصت برا

 ..خواسته  نیا رابردر ب امیکوتاه ب ينجوریتونستم هم ینم..تنها بودن  يفکر کردن برا يخواستم برا

شماره مورد نظرم توقف کردم دو دل بودم  ي،رو میبرداشتم و رفتم تو دفتر تلفن گوش یعسل يرو از رو میگوش

 !نه؟ ایزنگ بزنم 

گرم  يخودش بود همون صدا..رو برداشت  ید تا بوق گوشبعد از چن.. شماره رو گرفتم ایرو زدم با در دلم

 ..یشگیهم

 الو؟  -

 ..موقع زنگ زدم  نیچرا ا دمیلحظه خجالت کش هی..خوابالود بود  صداش

 الو ؟الو؟  -

 ..قطع کردن  يبود برا رید یول



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٧٨ 

 الو ؟  -

 :گفت دیکرد و با ترد یمکث

 ..دییبفرما  -

 یمعرفت بودم قبول داشتم ول یدونم من ب یم..شناسه یرو م بودم که بعد چند وقت هنوز صدام خوشحال

 ... داد یرو بهم نم يکار چیمشکالت اجازه ه

 :گفتم یآروم يصدا با

 ..مایخاله منم آ  -

 ما؟یآ  -

 :تازه به خودش اومده باشه گفت  نکهیمثل ا یبعد مکث طوالن.. شد یتو صداش موج م تعجب

دلش واست  رتیخاله پ نیا یگ ینم ؟ییگل دختر معلوم هست کجا! زم؟یعز ییتو مایآ.. خاله به قربونت بره  -

 شه؟ یتنگ م

قطره اشک از  هیلحظه دلم واسش تنگ شد  هیواسه .. زدن  یبا هم مو نم افهیقل مامانم بود از نظر ق خاله

 :گرفته گفتم يبا صدا.. نییپا دیگونم چک

و گرنه فردا  دیدونستم خواب یفتم قبلش خبر بهتون بدم نمگ شتونیپ امیخواستم ب یقربونت بره فردا م مایآ  -

 ..زدم یزنگ م

 ؟ گهید يایقدمت رو چشم با اتوبوس م.. خدا نکنه  - خاله

 ...دیرو فهم شیشد خوشحال یصداش م از

 د؟یالزم ندار يزیچ.. امیبا اتوبوس ب ادیآره خاله به احتمال ز  -

 .. دینه خاله فقط سالمت  - خاله

 د؟یبا من ندار يکار نمتونیب یشم فردا م یمزاحتمون نم گهیدپس من   -

 سبزت بره  ينه خاله قربون چشما  - خاله

 خدا نکنه، پس فعال خداحافظ  -

 ..خداحافظ  - خاله
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هست؟ تا دستگاه  رازیواسه ش طیواسه فردا بل نمیبب دیرفتم با وترمیبه سمت کامپ عیرو قطع کردم و سر یگوش

کردم لباسام رو  ینگاه م تیتو سا نجوریرو برداشتم هم کمیکوچ یکمدم رفتم و ساك دستبه سمت  ادیباال ب

 ..تو ساکم  زاشتمیم

 یفردا صبح هم به آتا م دمیراحت خواب الیبا خ..رزرو کردم  عیداشت سر رازیواسه فردا صبح به مقصد ش طیبل

 ..کردم یشد هم فکرام رو م یم رفع میخاله نبود هم دلتنگ شیجا بهتر از پ یه..خوام برم  یگفتم م

آتا  ادیاومدم و به طرف آشپزخونه رفتم به احتمال ز رونیب ییاز دستشو..شدم  داریب میزنگ گوش يبا صدا صبح

 ...هم اونجا باشه

اونم چون دهنش پر ..آروم سالم کردم .. آشپزخونه شدم حدسم درست بود آتا مشغول خوردن صبحونش بود وارد

 :آروم گفتم يگرفتم و با همون صدا ریلقمه نون پن هیکنارش نشستم ..کون دادبود فقط سرش رو ت

 ..خاله شیخوام برم پ یدارم م طیامروز صبح بل  -

 :پر گفت مهیبا دهن ن..کنه  یدونستم داره با تعجب نگام م یم..سادیاز حرکت وا دستش

 ؟یبه چه مناسبت  -

 :رو قورت دادم و گفتم لقمم

 ..نمشیخوام برم بب یخواد دلم واسش تنگ شده م یمناسب م رفتن یمگه مهمون  -

 :بلند شدم و گفتم زیاز پشت م.. رونینفسش رو پر سرو صدا داد ب آتا

 نال؟یترم یرسون یرم آماده بشم منو م یمن م  -

 :سرش رو تکون داد و گفت آتا

 ..ير یم يزنگ بزنم به بابا که دار هیمن  یآره ،تا تو آماده بش  -

 ..کنه یبا رفتنم مخالفت نم یکه دارم کس یتیستم با موقعدون یم

 :بلند گفتم يو با صدا دمیشدم ساکم رو برداشتم و به طرف در هال رفتم کفشم رو پوش آماده

 شد؟ رمید ؟يآتا کجا  -

 :ساکم رو برداشت و گفت رونیاز اتاقش اومد ب آتا

 ..میبر  -

 ..میحرکت کرد نالیو به طرف ترم میشد نیماش سوار

 ؟یگرفت طیبل  - آتا
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 ..نه فقط رزرو کردم  -

 :ساکم رو به طرفم گرفت و گفت آتا

 گه؟یبه نام خودت د رمیرو بگ طتیبل رمیمنم م رازیتو برو طرف اتوبوس ش  -

 :رو آروم تکون دادم گفتم سرم

 ..آره  -

 ..کرد یاتوبوس حرکت م گهیساعت د میشده بود تا ن رمیرفتم د رازیش انهیطرف پا به

 ..رو به دستم داد طیبعد از ربع ساعت آتا اومد بل سادمیاتوبوس وا کنار

 :تو آغوش و گفتم رفتم

 ..گرده یبر م دیخوا یکه شما م یاون دیمطمن باش  -

 :و گفت دیسرم رو بوس آتا

 ..میخواست یکه م يبود یاون شهیتو هم  -

 :آتا دستم رو محکم فشار داد و گفت..رونیبغلش اومدم باز .. اجازه نداد تو بغل آتا بمونم شتریمرد راننده ب يصدا

 ..مواظب خودت باش  -

 :زدم و گفتم  یکم جون لبخند

 ..نطوریتو هم هم  -

ناراحت آتا از جلو چشمام  افهیلحظه اتوبوس حرکت کرد ق نیتا آخر.. دادم و سوار اتوبوس شدم لیرو تحو ساکم

 ..دور نشد

 :دکمه اتصال رو زدم رونیب از فکر آتا اومدم میگوش يصدا با

 بله؟  -

 ؟یچرا رفت  -

 !بود اریوان

 :گفتم یبا حالت خنث یصندل یدادم به پشت هیرو تک سرم

 !خواد ینم لیاقوام دل دنید  -

 !ستین لیدل یمسافرت تو ب یول  - اریوان

 ..بود آروم
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 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ..خوام فکر کنم یاونم قانع کننده م يخوا یم لیدل یمگه نگفت  -

 ..سکوت رو نیشکست ا اریباالخره وان!.حکمفرما شده بود  نمونیب یطوالن سکوت

 ..بهت خوش بگذره دوارمیپس ام  - اریوان

 ..رو قطع کرد یگوش و

 .. نثارش کردم و چشمام رو بستم یتیشخص یو ب فمیرو گذاشتم تو ک یگوش

 !دیکش یهمه سواال از ذهنم پر م دمید یش رو مخود یوقت یسوال داشتم که ازش بپرسم ول یلیخ هنوزم

ضربه  يبرا یوقت یگاهش ول یگاه ب يمتنفر بودم از لبخند ها! اول تنفر بود..شناسمش  یکه م شترهیساله ب دو

 یتونه مهربون باشه م یتونه خوب باشه م یآدم چقدر م نیا دمیشدم تازه فهم کیبهش نزد شتریب بایزدن به ز

 ..ارهیبتونه لبخند رو لبات  یگاه باشه ،با لبخنداش م هیتک نیتونه بهتر

 ..دوست واسه آدم باشه  نیتونست بهتر یم اریوان..رو لبم نشست  یلبخندش لبخند کمرنگ ادی به

 ..غم بزرگ تو دلشه هیلبخند رو لبشه  شهیهم یاون دمیفهم دمیرو شن شیقصه زندگ یوقت

بود رو  اشاریکه سراسر پر از  یقلب نیدونستم ا ینم یاب باشه ولانتخ نیتونست بهتر یم اریوان اشار،یاز  بعد

 !کنم؟ کاریچ

باشه که تمام  یتونست کنار کس یاون م یول میکنار هم باش میتون یگفت م یاالن م دیشا اریداشتم ،وان دیترد

 ..من  یاون خودش چند سال بود فراموشش کرده بود ول! گس؟یقلبش مال کسه د

**** 

 ..چشمام رو باز کردم میم کنارخانو يصدا با

  ؟يشد داریباالخره ب  - خانوم

 :زد و گفت يلبخند دوستانه ا..بهش نگاه کردم گنگ

 ..میدیشو رس ادهیپ  -

 !چه زود  میبود دهیبه خودم اومدم به اطراف نگاه کردم رس تازه

تا  دمید خودم رو کشبع دمیکش یقیگذاشتم نفس عم رونیرفتم تا پام رو ب یشد و به سمت در خروج بلند

 .. بود یعال رازیش يموقع سال هوا نیا..بره رونیاز تنم ب یخستگ

 :زد به پشت سرم نگاه کردم با تعجب گفتم یکه اسمم رو صدا م یکس يصدا با
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 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا  -

 :اومد طرفم و گفت لمازیا

 ..دنبالت امیمامان گفت ب  -

 :رفت تو هم گفتم اخمام

 ..دنبالم ادیب یخوام کس یگفتم نممن  یول  -

 :ساکم رو از جلو پام برداشت و خشک گفت لمازیا

 ؟!برم  يخوا یحاال که اومدم م  -

 گهیداد د یخواست انجام م یکه دلش م يبود خاله هر کار نجوریهم شهیکردم دنبالش راه افتادم هم یپوف

 !ازلمیرو فرستاده بور ا ینداشت حاال هم ک گرانیبه حرف د يکار

 ..نشستم لمازیجلو کنار ا یصندل

نگاش ..معذب بودم رشیبهم نگاه کرد ،از نگاه خ رهیرو روشن کنه برگشت طرفم خ نیماش نکهیقبل از ا لمازیا

 ..رو روشن کرد نیزد و ماش يرو ازم گرفت پوزخند صدا دار

 .. يکرد رییتغ یلیدختر خاله خ  - لمازیا

 ..به ندونستن زدمخودم رو  یول هیدونستم منظورش چ یم

 از چه نظر ؟  -

 :بهم انداخت و گفت  گهید ینگاه مین لمازیا

باعث شده  دتیجد افهیق نیا دیشا يکرد رییتغ یستیزشت ن یاون دختر خجالت گهید..  افهیهم اخالق هم ق  -

 ..کرد یم میخودش رو قا شهیهم افهیتو بود با اون ق يجا یالبته هر ک..ییایبودنت در ب یاز خجالت

رو  لمازیدونستم با اومدنم قراره با ا یاگه م..سوزوند یتا ته قلبم رو م..حرفاش زهر داشت ..زد  یم شین لمازیا

خدا  یزدم ول یبه خاله سر نم ادیبود که ز لمازیبه خاطر ا..زاشتم  یوقت پام رو خونه خاله نم چیبه رو بشم ه

 ..حضورش رو تحمل کنم دهم شتونستم واسه چند لحظه ه یکنه بره خونه خودش چون نم

از حد مغرور  شیدو تا باعث شدن ب نیا.. خوب یلیخ تیداشت و موقع یو جذاب بایز افهیق.. مغرور  یلیخ لمازیا

 یبه الالش نم یل یل نقدریاگه تک فرزند نبود خاله هم ا.. کرد  یخوردت م يآورد یاگه جلوش کم م..بشه 

 ..زاشت فکر نکنم بهتر بود 

 :گفتم لمازیساکم رو کنار پام گذاشت ،زنگ در رو زدم و رو به ا!شد  ادهیپ لمازمیشدم ا ادهیپ نیماش از
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 ؟ییایمگه تو هم م  -

 :زد و گفت يپوزخند..  دیبار یغرور ازش م شیسبز و عسل يشد تو چشمام چشما رهیبرگشت طرفم خ لمازیا

 !خونه خودم؟ امیتونم ب ینم  -

 :ساکم رو برداشتم و با طعنه گفتم..باز شد یکیت يخونه با صدا در

 !د؟یتو اتاق عمل باش دیشما االن نبا! االن چطور وقتتون آزاده ؟ نیکار دار شهیآخه شما هم  -

 ..به طرفش پرواز کردم دمیرفتم داخل خونه ،خاله رو که جلو در هال د لمازیتوجه به ا بدون

 

شد  ریاشک از چشمام سرا ز يداد قطره ا یم رو ممامان يبو دمیرو انداختم تو بغلش و سفت بهش چسپ خودم

صورتش رو غرق بوسه کردم ..اشک بود  سیصورتش خ..شدم به چهرش  رهیصورتش رو گرفتم تو دستام و خ..

 :گفتم یآروم يبا صدا

 

 ..دلم براش تنگ شده خاله یلیخ  -

 

 :به خودش چسپوند و گفت شتریمنو ب خاله

 

واسش اشک  نطوریتو ا ستین یراض امرزینکن اون خدا ب یتاب یب نقدریهمه ما دلمون براش تنگ شده ا  -

 ..يزیبر

 

 :هق هق گفتم با

 

 ..دلم براش تنگ شده یلیتونم خاله ،خ ینم  -

 

 ..دلم آروم باش زیآروم باش عز  - خاله

 

 ؟!دیحرفاتون رو داخل بزن هیداخل بق میبر ستیبهتر ن  - لمازیا
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 :د و اشکاش رو پاك کرد و تند تند گفتمنو از خودش جدا کر يفور خاله

 

 داخل میآره آره بهتره بر  -

 

 !ما گوش کنه؟ يو به حرفا سهیمجبور بود وا نکهیپوزخند مسخره از کنار ما گذشت ، مثل ا هیبا  لمازیا

 

 .. رو برداشتم و دنبال خاله رفتم داخل ساکم

 

 :کرد و گفت ییراهنما ییرایمنو به طرف پذ خاله

 

 .. برو تو اتاقت استراحت کن ییخوا یم ییخاله اگه خسته ا يومدخوش ا  -

 

 :کردم گفتم یبه اطراف نگاه م نجوریلم دادم هم ونیتلوز يرو به رو یمبل راحت يرو

 

 ..ذره شده بود هیدلم واستون  دمتونیوقته ند یلیخ نمیبش شتونیکم پ هیخوام  ینه ممنون خاله م  -

 

 :مرو برگردوندم طرفش و گفت سرم

 

 عمو کجاست؟ یراست  -

 

 :رفت طرف آشپزخونه گفت یکه م نجوریبلند شد و هم خاله

 

 ..رفت اونجا یم یچند وقت هی دیاومده با شیپ یمشکل هیصبح رفت جنوب  روزید  -

 

 !د؟یخوب چرا شما نرفت  -

 

 :اومد طرفم و گفت يچا ینیس هیبا  خاله
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 ..شمیپ يدم، حاال که واسم بد نشده تو اومدمون نیبود واسه هم نجایرفتم دلم ا یاگه م  -

 

 یرو نم نیمن اصال ا یکردم که ول یرو تحمل م لمازیا دیچند وقت رو با نیبود ا دایکه شواهد پ نجوریا پس

 ..خواستم

 

 ؟يبه ما شام بد ییخوا یمامان نم  - لمازیا

 

 ..شامم آمادست يبخور يچا وانیل هیتا تو  نیبش ایب  - خاله

 

 :گفتم يکه فور ارهیب یید شد که بره واسه دوردونش چابلن خاله

 

 کپ بزرگ؟ هیتو  دیزیاستکان بر نیا يبه جا دیمنم عوض کن يشه چا یخاله م  -

 

 :رو از دستم گرفت و گفت يچا وانیزد و ل يلبخند خاله

 

 ..ارمیچرا که نه االن واست م  -

 

 

 دختر خاله؟ یخوب  - لمازیا

شدم تو چشماش  رهیخ..و با همون پوزخند مسخرش  نهیدست به س.. شیشگیطرفش همون ژست هم برگشتم

 :،گفتم دیبار یغرور ازش م

 !مگه قراره بد باشم؟  -

 :گفت شیهمون حالت قبل با

 !یگرفت یآبغوره م یقبل داشت قهیآخه تا چند دق!دونم  ینم  -
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خواستم خشمم رو تو  یزش گرفتم نمنگام رو ا..خواست ضعفم رو به رخم بکشه یم..رو به هم فشردم  دندونام

 :کردم لرزه گفتم یم یکه سع ییبا صدا نهیچشمام بب

 .. یدلتنگ يرو بزار پا نایتو ا  -

 ..ها تازه اولشه هیو کنا شین نیدونستم ا یم ینکرد ول دایشد و بحث ما ادامه پ ییرایوارد پذ خاله

 :مرو از دست خاله گرفتم و از جام بلند شدم گفت ییچا وانیل

 تونم برم ؟ یخاله من م  -

 :با تعجب بهم نگاه کرد و گفت خاله

 کجا؟  -

 :رو برداشتم گفتم ساکم

 ..خورم یتو اتاقم م ممیرم تو اتاقم چا یم  -

 ..زمیعز یباشه هر جور راحت  - خاله

 :زدم و گفتم يلبخند

 گه؟ید هیشگیهمون اتاقه هم  -

 ..هیشگیهمون اتاق هم زمیآره عز  - خاله

.. داشت و دور تا دورش اتاق بود  کتریهال کوچ هیطبقه باال ..کردم و سمت طبقه باال رفتم  يلب تشکر ریز

 یخونه خاله م ومدمی یم یکه وقت یرفتم اتاق یشگیبه سمت اتاق هم.. بزرگتر از خونه ما بود یلیخوته خاله خ

 ..يشدم مالک اون اتاق دوازده متر یشد اتاق من، م

ساکم رو کنار ..يواریکمد د هیو  یکاناپه راحت هیتخت کنار پنجره و  هی لشیکه تنها وسا یاتاق..اتاق شدم  وارد

 !کردم هنوز داغ بود کیرو به لبم نزد يچا وانیل..کمد گذاشتم و خودم به سمت کاناپه رفتم و روش ولو شدم 

 یهم شده م قهیدق واسه چند يسرو صدا چیبدون ه ییخواستم ،جا یآرامش رو م نیمن ا..زدم  يلبخند

 ..باشم اهویه یتونستم دور از هر چ

**** 

موضوع رو که  نیا..رفت خونه خودش  لمازیخاله ا شیکه او اومدم پ ياون روز يفردا.. طرف آشپزخونه رفتم به

 .. ششیخواد بره از پ یخاله ناراحت شد که پسرش م یذوق مرگ شدم ول يادیز دمیشن

 ..سادمیخاله تو جام وا يصدا با
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  ؟ییچند روز کجا نیپسر معلوم هست ا  - خاله

- ... 

من خدا رو  شیپ يایتو ن شهینم لیدل نیا یول يکار دار شهیقبول ندارم تو هم یزن یحرفا که تو م نیمن ا  -

 ..ستمیمن محتاج تو ن گهیگرده د یبابات بر م گهیماهه د هیشکر 

-  ... 

دختر رو ببرم  نیتونم ا یکجا م دیتونم برم خر یردم کجا مپا د نی،من با ا گهیگم د یخوب دارم راست م  -

 ..اومده تو خونست یاز وقت رون؟یب

-  ... 

 ..بلد بود االن خونه نبود ییخودش بره؟ خودش اگه جا  -

- ... 

 ..میتو خونه ندار یچیچون ه دیخر يبر دیبهانه ها رو قبول ندارم واسه ناهار خونه باش بعدشم با نیمن ا  -

-  ... 

 .. نمتیب یظهر م لمازیا اریواسه من بهونه ن  -

ده  یم یرو گرفته ، آخه چه معن لمازیا نیذوق مرگ شدم که خاله حاله ا یتو دلم حساب..رو قطع کردم  یگوش و

 !خونه؟ ادیداشته باشه شب ن يپسر خونه مجرد

 :گفتم ییآشپزخونه شدم و با خوشرو وارد

 ..خاله ریصبح بخ  -

 

 :گفت ییفم وبا خوشروبرگشت طر خاله

 زم؟یعز يدی،خوب خواب ریصبحت تو هم بخ  -

 ..دمیخواب یلیخ د؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب دمیخوب خواب یلیممنون خاله ، آره خ  -

 ارم؟یواست ب يخور یم یچ! کنم؟ دارتیحاال من صبح زود ب یاستراحت کن نجایا يتو اومد  - خاله

 :رفتم و گفتم خچالیطرف  به

 ..دارم یبخوام بر م ین خاله خودم هر چممنو  -
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و گذاشتم تو  وانیتو ل ختمیرو ر ریش.. کلوچه برداشتم نتمیرو در آوردم و از داخل کاب ریپاکت ش خچالیداخل  از

 ...نشستم شروع کردم به خوردن  زیپشت م ریتا گرم بشه،بعد از گرم شدن ش ویماکرو

 !اعتراض خاله بلند شد يصدا

 ..صبحونه رو مفصل بخوره  دیآدم با ر؟یش وانیل هیفقط   - خاله

 :زدم گفتم شیعصب افهیبه ق يلبخند

 ..خورم  یخاله االن ظهره اگه صبخونه مفصل بخورم ناهار نم  -

 ..نگفت يزیچ گهیقانع شد چون د نکهیا مثل

 :که پشتت به من بود گفت نجوریهم خاله

 ..دیعوض کن ییهوا هی رونیب دیبا هم بر لمازیزنگ زدم به ا ییهمش خونه ا ياومد یاز وقت  -

 یکردم ،نم یپوف! گذره یدونستم چقدر خوش م ینرفته م! شد یمحشر م! لمازیا!یاونم با ک! رفتن رونیب

 رم؟ ینم رونیباهاش ب ادی یبگم؟ بگم خاله جون من از پسر شما خوشم نم یچ..بگم  يزیتونستم چ

 ..خاله به خودم اومدم يصدا با

 ست؟یتو ن لیموبا يصدا امیآ  - خاله

 

از سر جام بلند شدم و به ! ومد؟ی یکجا گذاشته بودمش که صداش م یعنی! کردم خودش بود زیرو ت گوشام

 .. تلفن کنار پله ها گذاشته بود زیرو م.. طرف صدا رفتم

 

 یم دیبا دمیکش یقینفس عم... داشته باشم یچه عکس العمل دیدونستم با ینم..به طرف اتاقم رفتم! بود اشاری

 .. بود دیبا هی نیا..شدم مثل قبال 

 

 رو برداشتم  یآخر گوش لحظه

 

 بله؟  -

 

 از اون طرف خط اومد  اشاریگرفته  يصدا
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 ما؟یآ  - اشاری

 

اشکم رو .. دادم  یوا م دینبا..  نییپا ختیاز چشمام ر یقطره اشک..از نداشتنش.. يهمه دور نیگرفت از ا دلم

 :گفتم یپاك کردم با خوشحال

 

 !؟ییتو ا اشاری  -

 

 ..تعجب کرده بود ازلحن شاد من نکهیمثل ا..کرد  یمکث اشاری

 

 ؟یآره ،خوب  -

 

 :همون لحن شادم گفتم با

 

 گذره؟ ی؟ خوش م یرو دوست دارم؟ تو خوب نجایچقدر ا یدون یخاله م شیاومدم پ میآره ،عال  -

 

 :گفت یآروم يبا صدا اشاری

 

 .. يرو دوست دار دونم چقدر اونجا یم  -

 

 :گفت دیکرد و با ترد یمکث

 

 مگه آتا بهت نگفت؟ مایآ.. دونم یدونم ،نم یخوبم؟ نم  -

 

پاهام ست شد گفت اتاق نشستم اشکام پشت سر هم از ..زد یم شیداشت ،غم داشت، صداش قلبم رو آت بغض

 هیگر نیب..رمیخودم رو بگ يجلوتونستم  یتونستم ،نم ینم یول اورمی یکم م دینبا..ومدنی یم نییگونهام پا

 :گفتم دیلرز یم میبه خاطر گر یول يبا لحن جد.. صدام یب يها
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 ..مونه ینم یحرف گهید..میرسه پس جدا شد ینم ییا جهیازدواج به نت نیا میگفت میما حرف زد اشاری  -

 

 ..یستیمن ن يمایآ گهیشناسمت تو د ینم گهید  - اشاری

 

 .. کردم  هیبلند گر يبا صدا.. هام بلند شد هیرگ يصدا.. رو قطع کرد تلفن

 

 يبه صدا.. شدم یقرار م یدوباره صداش قلبم دوباره ب دنیتونستم با شن ینم یخواستم فراموشش کنم ول یم

بغض راه گلوم رو گرفته بود .. یلیقلبم درد داشت خ... زد توجه نکردم یخاله که پشت سر هم اسمم رو صدا م

 ..متونستم نفس بکش ینم

 

 :گفت یزد به صورتش و با لحن نگران دیاومد داخل اتاقتم تا منو د خاله

 

 بود؟؟ یشده دختر؟ پشت تلفن ک یخاك بر سرم چ  -

 

 :با هق هق گفتم.. خواستم که واسش حرف بزنم تا آروم بشم یرو م یاالن کس.. رو انداختم تو بغلش خودم

 

 یتو پسش بزن یطرفت ول ادیب یکه عاشقش یسخته کس یلیتونم ،خ ینم یخوام فراموشش کنم ول یخاله م  -

دارم تاوان کدوم .. نه من دیکش ینه اون زجر م ششیرفتم پ یم دیکردم که پسش زدم؟ با يبه نظرت کاره بد.. 

 ..کشم به خدا بگو تمومش کنه یدم؟ خاله نم یگناهم رو پس م

 

 :کرد گفت یکه پشتم رو نوازش م نجوریهم خاله

 

به صورتت بزن  یآب هیاالنم پاشو  ،یفهم یچند سال بعد م يکار رو کرد نیدلم تو بهتر زیاش عزآرومش ب  -

 ..زمیپاشو عز..کم حال و هوات عوض بشه  هیتا  رونیب دیبا هم بر نهییپا لمازی،ا یتا آروم بش

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٩١ 

خواستم  یم ییود االن تنهاحالم خوب نب.. رونیاومده بودم ب لمازیبه اصرار خاله با ا.. زل زدم  نیاز ماش رونیب به

 يزیتا االن چ یبارم کنه تا دلم رو بسوزونه، ول يزیکه هر دفعه چ لمازیمثل ا ینه کنار کس امیکه با خودم کنار ب

حرف بارم  "که قراره بعدا لمازیکرد گوشم رو دادم به آهنگ تا از فکر ا یم ینگفته بود فقط تو سکوت رانندگ

 ...رونیب امیکنه ب

 

 دت کردمتو عا به

 

 یجا فقط تو هست همه

 

  نهیب ینم يزیچ گهید چشمم

 

 تلخه یلیخ نبودنت

 

 شن یها تموم نم شب

 

 گذرنیها نم ساعت

 

 زمان متوقف شده یکه تو رفت یکه از وقت انگار

 

 منتظرم جقدر سخته دیو ناام چارهیقلب ب يرفتن عشق برا و

 

 مجازاتشه ییجدا نیگناهم دوست داشتن بود و ا تنها

 

 گرده یکن اما دوباره که برنم هیکن گر هیرگ

 

 شه یشه نم ینم
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 شه یکنم نم یم يهرکار

 

 شه یتو پر نم یخال يجا

 

 کنه یم هیکه قلبم گر ینیب یم يایب اگر

 

 شه یتو پر نم یخال يجا

 

olmuyor  به اسمmurat boz  وoguz berkay fidan 

 

 )د من فقط ترجمه رو گذاشتمچون متن آهنگ و ترجمش جدا بو هیا هیآهنگ ترک نیا( 

 

 يراحت تو قلبم جا باز کرد یلیتونستم فراموشت کنم؟ تو خ یچرا نم اشاری..  نییپا دیاز چشمام چک یاشک قطره

خودت  ایپر کنم ؟ خدا یچیرو با ه تیخال يتونم جا یاز قلبم پاکت کنم؟ چرا نم یتونم به همون راحت یچرا نم

 ...مهر رو از دلم پا کنه نیتونه ا ینم یتو کس به جز..کمکم کن تا فراموشش کنم 

 

وقت  چیه لمازیمن جلو ا..کنم  یم هیبفهمه دارم گر لمازیخواستم ا یپاك کردم نم يرو فور سمیخ صورت

 ..شکنم یکارم در برابرش م نیدونستم با ا یگرفتم چون م ینم فیخودم رو ضع

 

 .به خودم اومدم لمازیا يصدا با

 

 م؟یبزن یگشت هی میبر ای دیخر میاول بر  - لمازیا

 

واسش مهم نبود هر  گرانیوقت نظر د چیخواستم مطمئن بشم خودشه آخه ه یم لمازیتعجب برگشتم طرف ا با

 !داد یکه خودش دوست داشت انجام م يکار
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 !برنگشت نگام کنه یرد حت یرو م شیداشت رانندگ الیخیب لمازیا

 

 ..کنه ینم یدونم واسه من فرق ینم  -

 

 ..دیرم خر یرسونم خونه خودم م یبعد تو رو م میزن یم یگشت هی میر یباشه پس اول م  - لمازیا

 

 يزیخواستم پس چ یرو م نیبود که منو زودتر از سرش خودش باز کنه که منم هم نیتنها قصدش ا لمازیا

 ..بره تا من زودتر برسم خونه شیپ دهیخودش چ یینگفتم تا با برنامه ها

 

بود که به  یمکان...دوسش داشتم  یلیکه من خ ییجا هیحافظ میدونستم اومد یپارك کرد م ابونیر خکنا لمازیا

 ..رمیفال حافظ بگ هیحافظ امیدوست دارم ب رازیش امی یهر وقت م.. داد یآدم آرامش م

 

 ..باغ ارم میحافظ بعد بر میاول بر  - لمازیا

 

امروز آتش بس اعالم کرده بود چون فوق العاده مهربون  لمازیا نکهیمثال ا.. حال و هوا خوب بود  رییتغ واسه

 ..يدنباش راه افتادم به سمت ورود! شده بود

 

،حتما االنم زنگ زده  میچند وقت هر روز در ارتباط بود نیا..درش آوردم آتا بود  فمیاز تو ک! زنگ خورد لمیموبا

 دکمه اتصال رو زدم.. قلب حالم رو بپرسه يمثل روزا

 

 م آتا؟جون  -

 

 ما؟یآ یبال، سالم خوب یجونت ب  -

 

 :گفتم شیهمه نگران نیزدم به ا یلبخند کم جون.. دیرو از تو صداش فهم یشد نگران یم
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 بابا خوبه ؟ اومد؟ ؟یسالم خوبم تو خوب کیعل  -

 

 ..دیرس شبیآره د میما خوب زمیآره عز  - آتا

 

 ..خوب خدا رو شکر  -

 

 ؟یی؟خونه ا مایآ ییکجا  - آتا

 

 ..به طرف مقبره رفتم لمازیحافظه شدم دنبال ا وارد

 

 ..یجات خال مییحافظه ا رون،یب میاومد لمازینه داداش االن با ا  -

 

 ..شم بهت خوش بگذره، سالم برسون  یمزاحمت نم شتریپس ب  - آتا

 

 ..،حتما زمی،ممنون عز یمراحم  -

 

 خداحافظ  - آتا

 

 خداحافظ  -

 میخوا یدونستم م ینم رمیخواست فال بگ یم یلیدلم خ.. میو فاتحه فرستاد میسادیبره واکنار مق لمازیا همراه

 :گفتم لمازیرو به ا اوردیبازم دلم طاقت ن یشد ول فیح اوردمی یحافظ و گرنه کتابم رو م میایب

 

 شه؟یم دایفال حافظ پ نجایا  -

 

 :برگشت طرفم گفت لمازیا

 

 ..شونینیب یم یکم دقت کن هیفروشن  یفال مهستن  ییاطراف بچه ها نیآره ،هم  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاشکیال ش   –دختر زشت 

wWw.98iA.Com ٢٩٥ 

 

پول  یچیرو با خودم آوردم ،االن ه لمیفقط موبا رونیاز خونه اومدم ب یمن وقت.. شد یحرفش بادم خال نیا با

 ..گفتم پول بده بهم یم لمازیهمرام نبود عمرا اگه به ا

 

 !؟يفال بخر یخواست یمگه نم یینجایتو چرا هنوز ا  - لمازیا

 

 !ست؟یهمرام ن فیمن ک دید یکور بود نم یعنیخواست خفش کنم  یم دلم

 

 ..خوام برم خونه یخستم م یلیخوام ،خ ینه نم  -

 

 :سرش رو تکون داد و گفت مازیا

 

 ..میپس بر یباشه هر جور راحت  -

 

 ... واسه گرفتن فال  ومدمی یخودم م گهیروز د هی دیبا.. میحرکت کرد یطرف خروج به

 

 ..آخم در اومد.. نیسفت تلو تلو خوردم نتونستم خودم رو نگه دارم محکم خوردم زم يزیچ هیبرخورد به  با

 

 :گفت تیکنارم زانو زد و با عصبان لمازیا

 

 ! معلوم هست حواست کجاست؟  -

 

شدم  مونیکه بهم رفت پش ییخودم بلندشم که با چشم غره ا رمیخواستم نگ یرو به طرفم دراز کرد م دستش

 ..از درد تو هم جمع شد  افمیبلند شد و منو هم بلند کرد که ق عیسر لمازیاشتم تو دستش ادستم رو گذ

 

 :که بهش برخورد کرده بودم اومد طرف و گفت آقاهه
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 ..بچم  شیلحظه حواسم رفت پ هیخوام  یمن واقعا معذرت م ومدین شیکه براتون پ یمشکل  -

 

 :زدم و گفتم یکم جون لبخند

 

 

 ..خوام منم حواسم نبود یمنم معذرت م ومدهین شیپ ینه مشکل  -

 

 :صورتش گفت يبا همون اخم رو لمازیا

 

 ..میخوب بهتره بر  -

 

 !!دیکه دستم تو دستش بود دنبال خودش کش نجوریهم

 

 ..برگشتم طرف صدا..سادمیاسمم تو جام وا دنیشن با

 ! کرد؟ یم کاریچ نجایا نیا..تعجب کردم دنشید از

 ..دهیدو یمعلوم بود مسافت طوالن!زد  ینفس نفس م داشت

 :آروم گفت یلیو خ سادیبه روم وا رو

 ..زنم یوقت جا نم چیمن ه  -

 !نجا؟یتو ا! تو   -

 :که گفت دمیرو از کنار گوشم شن لمازیا یعصب يصدا

 باشن ؟ یآقا ک  -

 یم کاریچ دیحاال با..نبودم کنارم لمازیاصال متوجه حضور ا اریوان يدفعه ا هیحضور .. تو هم رفت ارمیوان ياخما

 کردم؟ یم یمعرف یک دیرو با اریکردم ؟وان

 :زدم و گفتم ییلبخند تسنه ا لمازیطرف ا برگشتم

 ..ما هستن یخانوادگ يدوست ها یکی یرسول يآقا  -

 :زد و گفت يپوزخند لمازیا
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 ؟یدوست خانوادگ  -

 ..کردنش رفتار مانهیو صم اریصدا زدن وان نجوریدونم باور نکرده ا یم

دلم  يکجا گهید نویکردم ،ا یپوف! کنه یرو نگاه م لمازیداره ا رهیاخم کرده و خ دمیکه د ناریطرف وا برگشتم

 بزارم؟

 :اشاره کردم و گفتم لمازیدست به ا با

 .. لمازیپسر خاله من هستن ا شونمیا  -

 ..نبود یخوب تیکردن اصال موقع یبا اخم به هم نگاه م دوتاشون

 :گرفت و بهم نگاه کرد و خشک گفت لمازیاش رو از انگ اریوان

 ..خوام تنها باهات حرف بزنم یم  -

 :و گفت دمیرو شن لمازیصدادار ا پوزخند

 !؟ شونیهستن ا یکه دوست خانوادگ  - لمازیا

 :خشک گفت لمازیبزنه ؟ ا یطرفش و نگران بهش نگاه کردم نکنه حرف برگشتم

 ..م نزارمنتظر ادیز نیرم تو ماش یمن م  -

برگشتم طرف ..رفت لمازیا..نهیدونستم اگه منتظرش بزارم حسابم با کرام الکاتب یحرف رو زد م نیا يجد یلیخ

 :سوالم رو دوباره تکرار کردم اریوان

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو ا  -

 :تو موهاش و گفت دیکالفه دستش رو کش اریوان

 ..نباشه یخوب تیفک نکنم االن موقع یلو نمتیکار داشتم اومدم ،گفتم قبل از رفتن بب  -

 ..رو ندارم لمازیبرم اصال حوصله ا دیآره االن با  -

 :با حرص گفت اریوان

 ..بارهیمغروره، غرور از سرو کلش م ادیز ومدیپسر خالت خوشم ن نیاصال از ا  -

 ..باشن لهیپ لهیش یهمه مثل خودش ب دیکرد با یفکر م اریکوچولو رو لبم نشست وان لبخند

بود که متعجب و با ذوق داشت  یجون يآقا... طرف صدا میزد متعجب برگشت يرو صدا اریکه وان یکس يصدا با

 :کرد و گفت یرو نگاه م اریوان

 د؟یخودتون یرسول يآقا  -
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 ..داشتن یبعد از چند سال هنوز طرفداراش دست از سرش بر نم.. لحظه هیاشاره کرد  ارویبا انگشتش به  اریوان

 :برگشت طرفم و گفت رایوان

 ست؟یکه ن یکنم مشکل یم میزنم و قرار رو تنظ یزنگ م تیبه گوش نمتیخوام بب یفردا قبل از رفتنم م  -

 :زدم گفتم یحیمل لبخند

 نه پس من فردا منتظرتم فعال  -

 ..تکون دادم و ازش دور شدم یرو به نشونه خداحافظ دستم

 قهیچند دق.. رو روشن کرد و حرکت کرد نیبهم بندازه ماش ینگاه مین نکهیبدون ا لمازیا..شدم  نیماش سوار

 :گفت لمازینگذشته بود که ا

 ..یکه تا آخر عمرت ازدواج نکن يرو دوست دار اشاری نقدریکردم ا یهه فکر م  -

 ...دوباره شروع کرد..منقبض شد  فکم

لبخند  هیبا  ياالن دار یول يکرد یم هیزار زار گر اشاریخوب که چند ساعت قبل به خاطر نداشتن   -  لمازیا

بعد چند  دیجور نشده و گرنه با شتونیخدا رو شکر کنه که آزما دیبا اشاریپس ! ؟یزنیحرف م اروی نیژکوند با ا

 ..زنش بود انتیوقت شاهد خ

که  ییاروی نیمن؟ ا یاز زندگ یدون یم ی،آخه تو چ یبه تو چه ،مگه فضول: داشتم سرش داد بزنم بگم  دوست

لبخند رو لبام  قهیتونه واسه چند دق یم هیدور کنه کس اشاری ادیتونه منو از فکر و  یم هیتنها کس یگ یتو م

 یکه مثل داداش م یتو، کس یکنه ول یم يواسه خندوندن من هر کار ستیکس من ن چیکه ه یاون اره،یب

 ..کنه یم يمونه واسم واسه چزوندن من هر کار

دارم از حرفاش  دید یبود ،اگه م نهیگز نیسکوت بهتر لمازیواسه حرص دادن انگفتم  یچیسکوت کردم ه یول

 ...بود یروان وانهید هی لمازیبرد ،به نظر من ا یخورم لذت م یحرص م

 اریوان یاونم ک يدار ادیآخه خاطر خواه ز م،یترس رو دست موندنت رو ندار داستیپ نجوریپس ا  - لمازیا

 !یرسول

 ..خنده ریبلند زد ز يبا صدا و

 ..بود شک نداشتم  یروان هی لمازیا..حرص چشمام رو هم فشار دادم  يرو از
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رو از  لمازیا نیماش يها کیالست غیج يصدا.. شدم و به طرف خونه رفتم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه بدون

 .. دمیپشت سرم شن

 ..باهاش رو در رو نشم گهیوقت د چیکنه ه خدا

خواستم متوجه  یزدم نم يلبخند..بود سادهیوا يخاله کنار در ورود..رفت داخلباز شد و  یکیت يبا صدا در

 ..بشه میناراحت

کم  هی لمازمیکاش ا..گرما بودم  نیمحتاج ا..دستاش رو از هم باز کرد فرو رفتم تو آغوش گرم مادرانش خاله

 ..خاله رو به ارث برده بود يخصلت ها

 زم؟یعز یخوب  - خاله

 :گفتم نرویبغلش اومدم ب از

 ..آره خوبم خاله  -

 :گفت ینگاش به پشتم بود و با نگران خاله

 کجاست؟ لمازیپس ا  -

 ..اسمش عذاب آور بود دنیشن یرو از حرص بستم حت چشمام

 :زدم و گفتم یمصنوع لبخند

 ...کنه دیمن خسته بودم منو رسوند خونه خودش رفت خر  -

 :کنار خاله گذشتم و گفتم از

 ..م استراحت کنمر یخاله من م  -

 ..باشه دخترم   - خاله

تو مغزم  لمازیا زیصدا طعنه آم..به سمتم هجوم آورد  الیباز فکر خ..و تو خودم جمع شدم دمیتختم دراز کش رو

 ..شد  یتکرار م

 ..عطرش يتنش رو کرده بود بو يدلم هوس بو..رو کرده بود  اشاری يبازم هوا دلم

 !کنم کاریقرار رو چ یقلب ب نیستم ادون ینم..تو خودم جمع شدم شتریب

 يباشم که با لبخندا یخواست کنار کس یدلم م..خواست مثل چند ساعت قبل فراموشش کنم یم دلم

 ..مهربونش با حضورش با حرفاش آرومم کنه
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***** 

 د؟یندار يخاله با من کار  -

 :گفت یو با نگران رونیاز داخل آشپزخونه اومد ب خاله

 دنبالت؟ ادیب لمازیزنگ بزنم ا يخوا ینم ؟يدخودت بل یمطمئن  -

 :گفتم میزد شیهمه نگران نیبه ا يطرفش دستم رو گذاشتم رو شونه هاش لبخند رفتم

اونم امروز زنگ زد ناهار  دمیرو د مونیگیخانواد ياز دوستا یکی روزیخاله جونم مگه من بهت نگفتم د  -

هم اگه بر نگردوند  گهیگردونه خونه ،د یره منو بر مکنه ب یدعوتم کرد اون که منو وسط رستوران ول نم

 !نداره یهمه نگران نیا گهید نیگردم ا یبر م رمیگ یم یتاکس

 ..رونیبفرستمت ب ينجوریتونم هم ینم یکنم تو دست من امانت کاریدختر چ  - خاله

دو  چهی هینه که با  !شم یحتما گم م رمیکرد اگه من تنها برم ب یگرفت فکر م یمنو در نظر نم يحرفا خاله

 ..ساله طرفه

 :بود ،دکمه اتصال رو زدم گفتم اریدر آوردم وان بمیزنگ خورد ،از داخل ج لمیموبا یگوش

  امی یاالن م  -

 :رفتم گفتم یرو قطع کردم ،به طرف در خروج یگوش

 ..سهیآقا پل شیرم پ یخاله جان اگه گم شدم حتما م  -

 

تکون  یدستم رو به نشونه خداحافظ.. لبخندش پر رنگتر شد..سش فرستادمرو هوا وا یبوس.. زد يلبخند خاله

 ..رونیدادم و از خونه اومدم ب

 

 ..جوابم رو داد ییبا خوشرو ارمیسالم کردم وان..سوار شدم ..منتظرم بود یداخل تاکس اریوان

 ..به راننده اشاره کرد حرکت کنه اریوان

 ..دمشدم بو رهیخ نیاز ماش رونیعادتم به ب طبق

 گذره؟ یبهت خوش م نجایا  - اریوان

 :زدم گفتم يطرفش لبخند برگشتم

 ..هیعال ی، آرامشش،هواش، همه چ عتشیدوست دارم ،طب یلیرو خ نجایآره من ا  -
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 ..یخوشحالم که خوشحال  - اریوان

 ..شدم رهیخ رونیبهش زدم و دوباره به ب یکم جون لبخند

 :و گفت سادیدونم چقدر گذشت که راننده وا ینم

 نجاست؟یهم  -

 :حساب کرد و گفت اریوان

 ..بله ممنون  -

 ..میبود رفت ابونیکه اون طرف خ یکیو به طرف رستوران ش میشد ادهیپ یتاکس از

 :منو رو گرفت طرفم و گفت اریوان.. میرستوران نشست يجا نیتر دنج

 ..میزن یحرفم م میخور یکه غذا م نجوریهم  -

منو رو به طرف ..باال کردن منو، غذا رو انتخاب کردم ریبعد از چند بار ز..تش گرفتمزدم و منو از دس يلبخند

 :گرفتم و رو به گارسون گفتم اریوان

 يمن کباب الر  -

 :منو رو داد به گارسون و گفت اریوان

 ...با تمام مخلفات يدو پرس کباب الر  -

 ..کرد و ازمون دور شد یمیتعظ گارسون

 :گفت شیشگیبا همون لبخند هم شد بهم و رهیخ اریوان

 ؟یساکت  -

 :کردم گفتم یم يدستم باز یکه با انگشت نجوریزدم هم یخجول لبخند

 بگم؟ یچ  -

 :بدون مقدمه گفت اریوان

 ؟يفکر کرد شنهادمیبه پ  -

 ..دمیکش یازش خجالت م دیرو بلند نکردم ،شا سرم

 :بود گفتم نییسرم پا نجوریهم

 ...نکردم دایپ یلیهنوز دل  -

 ؟يبد یکه به در خواستم جواب منف يگرد یم لیدنبال دل یعنی  - اریوان
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 ..اریبودم واسه قانع کردن قلبم واسه جواب مثبت دادن به وان لینبود من دنبال دل نطوریا

 یقانع کننده م لیباشه دل یگفتم اگه جوابت منف نیخوام واسه هم ینم یمنف يمن ازت جوا مایآ نییب  - اریوان

خوام به دست  یکه شده م یطیمن چند وقته دلم رو بهت باختم به هر شرا.. کردن قلبم یاونم واسه راضخوام 

 ییمن از اونا..کشم  یپا پس نم یول یکنرو فراموش  اشاریکنم تا تو  یصبر م یی،تا هر وقت که بخوا ارمیب

 ..تم پس تا آخرش هستمگذاش شیمن پاپ یاز سرت باز کن ينجوریهم لیبا چند تا دل ییکه بخوا ستمین

با دست اشاره کرد به  اریوان..و رفت زیگارسون غذا رو گذاشت رو م..با اومدن گارسون حرفش رو قطع کرد  اریوان

 :غذا رو به روم و گفت

 شروع کن   -

 

دهنم رو .. ستیکنه ن یبهش بگم اونجور که اون فکر م دیدونستم با ینم..از کباب رو گذاشتم تو دهنم هیتک هی

 یالک دینبا..ومدمی یاول با خودم کنار م دیبا.. شدم  مونیکه پش.. رو راحت کنم الشیباز کردم که بهش بگم خ

 ..کردم یم دواریاونو ام

 ؟یکنیم کاریواسه دانشگاه چ  - اریوان

 :گفتم یآروم يشونه هام رو انداختم باال و با صدا..رو بلند کردم بهش نگاه کردم سرم

 ..دونم ینم  -

 :چنگالش رو گذاشت تو بشقابش دستاش رو تو هم گره زد و کم به جلو خم شد و گفت اریوان

 ..یبهونه واسه نرفتن داشته باش گهیشه ،فکر نکنم د یدانشگاه ها باز م گهیچند وقت د یدون ینم یچ یعنی  -

 :کردم گفتم یم يبا غذام باز نجوریهم

 ..برم گهیفکر کنم امسال رو بخونم واسه کنکور سال د  -

 !دانشگاه يبر یباشه که بدون کنکور نتون نیی؟ فکر نکنم اونقدر رتبت پا یواسه چ  - اریوان

 :مکث گفتم بدون

 ..ها باالس  نهیهز  -

 ..یصبر کن گهیسال د هی یتو فکر نکنم دوست داشته باش ی،ول مهیاون خدا کر  - اریوان

 ..شه یم یچ نمیزنم بب یاومدم با آتا حرف م یدونم وقت ینم  -

 :از کبابش رو گذاشت تو دهنش گفت کهیت هیو  شیداد به پشت صندل هیتک اریوان
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 ؟يبرگرد يخوا یم یخوبه، ک نمیا  -

 ..دونم ینم  -

 ؟یکن یحضورم رو تحمل م يمجبور يکنم دار یاحساس م ؟يد یکوتاه جواب م نقدریچرا ا  - اریوان

 ..کالفش نگاه کردم افهیرو بلند کردم و به ق سرم

 .. امیتونستم به در خواستت جواب رد بدم و ن یمن م ستیدر کار ن يوقت پر حرف نبودم، اجبار چیمن ه  -

 کارست؟یپسر خالت چ... هیحرف نمیا  - لمازیا

 ..دوباره مشغول غذام شدم نییرو انداختم پا سرم

 ..پزشکه  -

 ..رد بدل نشد نمونیب یحرف گهیآخر غذا د تا

 م؟یموم شد براگه غذات ت  - اریوان

 :کردم گفتم زیدستمال دور دهنم رو تم با

 ..میبر  -

 ..رونیب میحساب کرد و از رستوران اومد اریوان

 :رستوران گفت ياشاره کرد به پارك رو به رو اریوان

 م؟یکم قدم بزن هی  -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ...آره  -

 ادی..  میقدم بزن میگفت هوا دو نفرست بر یشد م یم يوا ابرهر وقت ه.. بود، به قول آتا هوا دو نفره  يابر هوا

 ..بود يرو لبام آورد چه روزا يگذشته لبخند

 ... کرد یبه آدم منتقل م یحس خوب..زدم  یتو پارك قدم م اریتو سکوت دوشا دوش وان یحرف چیه بدون

 ..دنید به باربارون آروم شروع کر.. افتاد تو تنم يتو گوشم ،لرز دیچیرعد و برق پ يصدا

 بارون، بزن

 آروم ببار

 خستم يپلکا يرو به

 اون هستم ادیهنوزم  یدونیبارون تو م بزن
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 رفـــت و پژمردم نکهیا با

 بار از غمش مردم هزار

 بازم دوسش دارم یول

 ذارم یتنها نم فکرش

 بارون، ببار آروم بزن

 ♫♫♫خستم يپلکا يرو به

 ..برد تو خلسه یه آدم رو مکنار گوشم بود ک اریزمزمه آروم وان يصدا

 ..داد یداد به دو دل یحضورش جاش رو به دلتنگ ینیریش

! کنه؟ یوقته بهش فکر نم یلیاون گفت خ یهنوزم تو فکرشه؟ ول یعنیداد ، یم یهزار تا معن اریخوندن وان نیا

 !فراموشش کرده

 ...شده بودم جیگ

***** 

 داخل؟ ییای ینم  -

 ..گهیپرواز دارم تا چند ساعت د برم دینه ممنون با  - اریوان

 ..نمیخم شدم تا صورتش رو بب..شدم ادهیپ یتاکس از

 ریخوب پس سفر بخ  -

 :زد و گفت ینیریلبخند ش اریوان

 ..ممنون  -

 خداخافظ  -

حرکت کرد و من تا محو شدنش تا  یتاکس..آورد باال و لب زد خداحافظ  یدستش رو به نشونه خداحافظ اریوان

نبود به طرف در خونه رفتم و زنگ رو  یاز تاکس يبه خودم اومدم اثر یسر جام تکون نخوردم ،وقتسر کوچه از 

 ..فشار دادم

از خاله  يخبر..و بخوابم رمیدوش آب داغ بگ هیخسته بودم ،لباسم نم داشت،دوست داشتم ..خونه شدم  وارد

 ..سادمیوا تو جام لمازیا يهنوز پام رو پله اول نزاشته بودم که با صدا! نبود

 خوش گذشت؟  - لمازیا
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 کرد؟ یم کاریچ نجایا نیرفت تو هم ا اخمام

 لمازیدو تا پله رفتم باال که دوباره ا..شه ینم دمیعا يزیچ دنیدونستم به جز طعنه شن یرو ندادم م جوابش

 :گفت

 زبونت رو موش خورده؟  -

 نیسکوت بهتر یول ؟یتو چه،مگه فضولبه :هم فشار دادم دوست داشتم برگردم طرفش بگم  يرو رو دندونام

 ..راه بود

دور دونش  نیمعلوم نبود خاله کجاست که ا..کردم  یکردم و خودم رو تو اتاق زندون یکیپله ها رو دو تا  عیسر

 ! خونه تنهاست؟

 

 

 ..زمیعز ایب  - خاله

 رو از دست خاله گرفتم لب زدم  تلفن

 ه؟یک  -

 ..باباته  - خاله

 :و به گوشم چسپوندم گفتمر یگوش یخوشحال با

 ..الو سالم بابا  -

 ؟یخوب زمیسالم عز  -  بابا

 آتا خوبه؟ د؟یآره خوبم شما خوب  -

 ...رسونه یآتا هم سالم م میما هم خوب  -  بابا

 ..دیسالم منم برسون  -

 گذره بهت؟ یچشم ، خوش م  -  بابا

 ..رو دوست دارم نجایچقدر ا دیدون یآره م  -

 ؟یاز ما خوش يپس دور  -  بابا

 :گفتم یکنه منم لحن با ناراحت یم یدونستم داره شوخ یم

 ..که اومدم دلتنگ شمام يمن از روز هیچه حرف نیبابا ا  -
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 :و گفت دیخند بابا

 !يبرگرد يهنوز دوست ندار یول یماهه خونه خالت هی کیمعلومه نزد  -

 ..گردم یرگرده منم بر مموندم شوهر خاله ب شتریب نیبابا جون خاله تنهاست واسه هم  -

 ..واست تنگ شده یزود برگرد که دلمون حساب یباشه گلم ول  -  بابا

 :گفتم یلحن لوس با

 ..چشم   -

 :و گفت دیخند بابا

 !؟يگه تو بزرگ شد یآخه که م  -

 ...دمیشن یو سر زنده م يپر انرژ نقدریبابا رو ا يبودم که صدا خوشحال

 !میگ یدونم واال ما که نم ینم  -

 ؟ يندار يبرم کار گهیبسه من د یطونیش  -  بابا

 ..زنگ در خونه بلند شد ،خاله از کنارم بلند شد رفت تا در رو باز کنه يصدا

 ..ارمیبراتون ب دیالزم ندار يزیشما چ ینه مرس  -

 ..خداحافظ دینه ممنون فقط سالمت  -  بابا

 ..خداحافظ  -

 ینیس هی،از سر جام بلند شدم برم تو اتاقم که خاله به  نیبازم ا.. نهاومد تو خو لمازیا نیرو قطع کردم ماش تلفن

 :اومد طرفم گفت يچا

 ..آوردم يچا نیکجا؟ بش  -

 :اومد طرفمون گفت لمازیا..نشستم  يمجبور

 ..نینشست اطیتو ح نیشده اومد یچ  -

 :،خاله گفت دیمامانش رو بوس صورت

 ..نرویب میایگفت هوا خوبه ب ماستیآ شنهادیپ  -

 :اومد طرفم باهاش دست دادم و کنارم نشست گفت لمازیا

 !یخوب شنهادیچه پ  -

  ف؟یتعر يبزارم پا دیحرف رو با نیا
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 !ما؟ دنید يشده اومد یچ  - خاله

 ! دنشیخالم هم سوال شده چرا پسرش اومده د واسه

 :برداشت و گفت يچا وانیل هی لمازیا

 !بهتون سر بزنم؟ امی یمن نم دیکن یا شما فکر مچر نجایا امیم شهیمامان جان من که هم  -

 ..شد یعذاب جون من م ومد،ی یکار داشت م یوقت یول ومدی یم چرا

 ؟يدار کاریحاال بگو چ يای یم شهیآره تو هم  - خاله

 :و گفت دیخند لمازیا.. شناخت یهم خوب پسرش رو م خاله

 ..دیکن میخواستم شما هم همراه یم میدعوت یمهمون گهیدو روز د  -

 ...با من نداشت يمنظورش مادرش بود کار نیا

 :رو خورد و گفت شیکم از چا هی خاله

رو با خودت  اسمنیقبل  يپس مثل دفعه ها ادی یخوشم نم ير یکه تو م يها یمن از مهمون یدون یم  -

 ...ببر

 ..دختر عموش بود اسمنی

 ..ادیقبول نکرد باهام ب اسمنیمامان   - لمازیا

 :از ابروهاش رو انداخت باال و گفت یکیزه بام خاله

 ؟یکن یکار م یشوهرش رو از کار ب یواقعا چطور جرات کرد؟ نگفت  -

 :گفت یمعترض يبا صدا لمازیا

که شوهرش  نیا ي،به جا يبر یم يدار یاون بد بخت رو ور م نجوریهم شهیگم هم یخوب مگه دروغ م  -

 !کنه یتو رو همراه دیکنه با یرو همراه

اونم تو  لمازیکردن ا یهمراه ینامزد داره ول اسمنیدونستم  یشد م یمادر و پسر جالب م نیبحث ب شتدا

 !با داشتن نامزد جالب بود یمهمون

! رهیرو بگ نیا ومدی یم یکرد و گرنه ک دایکه با من اومد شوهر پ ییها یمهمون نیاز ا یکیتو  اسمنی  - لمازیا

 !کرد؟ یم دایکجا شوهر پکنه و گرنه  یپس موظفه منو همراه
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که  یاخالق نیاخالق گندت ،با ا نیبا ا یرفت یدونم تو به ک یدنده لجباز کله شق،پسر من نم هیمغرور   -  خاله

 یکه بهش م يشده و رشوه ها يچون واسش اخالق تو عاد اسمنمیکنه  ینم تیکس همراه چیه يتو دار

 ..کرد یم تیکرد و گرنه اونم عمرا همراه یم تیهمراه يداد

 بلند شد لمازیاعتراض ا يصدا دوبارص

 ...مامان  - لمازیا

 !زدن یراحت حرف م نقدریکنم مادر و پسر حضور من رو به کل فراموش کردن که ا فکر

 ..پسره گنده  امانی  - خاله

 ..مونه یبچش بغلش باشه خودش مثل بچه ها م دیاالن با: لب آروم ادامه داد ریز

 ..رو لبم نشست يدادم فقط لبخندرو به زور قورت  خندم

 :اشاره کرد به من و گفت خاله

 ..برو مایبا آ  -

 .. نهیتو خواب بب لمازیا..گفت؟ من باهاش برم؟ عمرا  یبرگشت طرفم ،لبخند رو لبام محو شد،خاله چ لمازیا

 :دست پاچه گفتم..و خاله دو تا رو من بود  لمازیا رهیخ نگاه

 ..کنه من برم استراحت کنم یگلوم درد م کم هیکنم  یخاله احساس م  -

به طرف ساختمون  عیو سر نییبهم رفت ،سرم رو انداختم پا یچشم غره وحشتناک لمازیسر جام بلند شدم ،ا از

 !دمیشن یخنده خاله رو پشت سرم م يصدا..رفتم

 ! در آوردم  يباز عیضا ادیکنم ز فک

 

 :گفتم ينسبتا بلند يو از نرده ها آوزون شدم و با صدا رونیدم باز اتاقم اوم..زد یاسمم رو صدا م نییاز پا خاله

 بله خاله؟  -

 :بود گفت سادهیپله وا نییپا خاله

 ..کارت دارم نییپا ایب  -

 ..نییکردم اومدم پا یکیها رو دو تا  پله

 :بلتد گفتم يرفته دوباره با صدا لمازیا نکهیا الیخ با

 خاله؟ ییکجا  -
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 اومد  ییاریخاله از تو پذ يصدا

 ..ییرایتو پذ ایچه خبرته دختر؟ ب  - خاله

شدم  یم الیخیحضورش رو ب دیبا! بود؟ نجایا نیچشمام گرد شد چرا ا لمازیا دنیرفتم با د ییرایطرف پذ به

 ... ومدیاز خجالتم در م یوگرنه حساب

 :مبل خاله نشتم گفتم کنار

 جونم خاله؟  -

 :پاهام گذاشت و گفت يو روپوست گرفته شده ر يها وهیبشقاب م خاله

 .. ادیم گهیدو روز د يمهد  -

 :رو گذاشتم تو دهنم گفتم اریاز خ کهیت هی

 ..رمیگ یم طیبل گهیچشمتون روشن پس منم واسه دو روز د یبسالمت  -

 ..معترض خاله بلند شد يصدا

 ..خوام برم یم یحرف رو نزدم که تو بگ نیمن ا  - خاله

 :گفتم دمیحرف خاله پر تو

 .. نجامیوقته ا یلیتنهان منم خ نایبابا ا دیدون یخاله جون خودت که م  -

 ..بچه بزار حرفم رو بزنم نپر وسط حرفم  - خاله

 :و خجالت زده گفتم نییرو انداختم پا سرم

 ..دییبفرما  -

 ادی یم يهد،اصرار داره من همراش برم چون م میدعوته البته ما هم دعوت یمهمون گهیدو روز د لمازیا  - خاله

 ..تونم برم پس تو همراهش برو  ینم

 :بلند شد که گفت لمازیاعتراض ا يصدا

 ..مامان  -

 :به طرفش براق شد و گفت خاله

 ..زارم، اصال خودت تنها برو یها نم یمن عمرا پام رو تو اون مهمون یدون یساکت باش بچه م  -

اصال من  دیزاشت شا یآدم رو تو کار انجام شده م خاله هم خوب..بود نییمنم هنوز سرم پا..ساکت شد لمازیا

 !شد اعتراض کنه؟ یروش م یکنم،حاال ک یرو همراه لمازینباشم ا یراض
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 ..رهیبرو تا لباس بگ مایمونه ، فردا با آ ینم یخوب پس حرف  - خاله

 :و آروم گفتم زیرو گذاشتم رو م وهیم بشقاب

 ممنون   -

 د؟ینظر من رو نپرس یچ یعنی.. شد میخاله متوجه دلخور فکر کنم..طبقه باال تو اتاقم رفتم

 ..شدم رهیخ رونیاتاقم رو باز کردم و خودم رو تخت نشستم و زانو هام رو بغل گرفتم و به ب پنجره

کردن  یبابا و آتا رو به خاطر مخف..دادم  یجواب م اریبه وان دیگرفتم ،با یم طیبل دیبا گهیدو روز د واسه

 اریوان یول...بود وفتادهین یبهم نگن چون هنوز اتفاق يزیدادم چ یبودم حق بهشون م دهیبخش اریوان يخواستگار

باور کنم، حرفاش ؟ فراموش ...بودم  لدو د یخوام بهش بگم ،نه که ندونم ول یم یدونستم چ یهنوز نم

  ؟یکردنش؟ پس شعر اون روز چ

 يحال هوا يبه پا میزاشت یزدم اون شعر رو م يلبخند.. تو اتاق صورتم رو قلقلک داد دیچیپ یمیمال مینس

 ..یبارون

 یکمکم م اریواقعا وان یعنی، دیتپ یم گهید یدل من بود که واسه کس ینداشت ،ول يرادیو ا بیع چیه اریوان

 ..کرد فراموشش کنم

 ..لحظه از مغزم گذشت هی،واسه  شیمهربونش، همراه نش،لبخندیریش حضور

 شیقبل از خواستگار اریکه وان یبه جز رفتنم ،همون حرف ارمیب لیدونم چع دل یبدم نم یبخوام جواب منف اگه

 ...جواب یب يشد از سوال ها یمغزم داشت منفجر م...بهم گفت

**** 

 دخترم؟ ییآماده ا  - خاله

 :گفتم دنیبهش زدم ،خند یطرف خاله چشمک برگشتم

 ..ایدیکلک تو هم خوب به خودت رس  -

 :و گفت دیخند خاله

 ..منتظرته لمازیکه ا نییپا ایبدو ب ومدهیحرفا به تو ن نیدختر ا  -

 ..امی یمن االن م دیباشه خاله شما بر  -

واسه رفتن به هر  اسمنمی، دمیلباس خر لمازیبا ا میامروز صبح رفت دمیبه لباسم کش یدست نهیطرف آ برگشتم

لباس کوتاه تا .. پاش آب خورده بود يخورد ونیلیم هیاز سر تا پام !گرفته از آقا دکترمون  ینم یچه باج یمهمون
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با اخم تخم بهم فهمونده بود  لمازیبودم ،آقا ا دهیلباس جوراب پوش ریز ره،کهیزانوم به رنگ چشمام سبزه ت ریز

 یچرم يکفشا..لباسم جوراب ریواسه لباس کت گرفته بود واسه ز یمهمون امیب ينجوریهم ادی یخوشش نم

لختم  يموها يرو یشال نازک دمیتخت برداشتم، مانتوم رو پوش يستش از رو یدست فیک دمیبراقم رو پوش

تو صورتم برده بودم گفته بودم موهام هم صاف کنه ،دوست داشتم رفتم  یدست شگاهیانداختم،ظهر رفته بودم آرا

 لمازیا یول قربون صدقم رفت یکل دیمنو د ی،خاله وقت ومدی یبهم م یلیصاف خ يکرده باشم ،موها رییخونه تغ

 بهدوست نداشت همراهش تو چشم باشه چون  لمازیساده ساده بود ، ا شمیتفاوت از کنارم گذشت ،آرا یب

 !میناموسش بود ی،ناسالمت!خورد یبر م رتشیغ

 زد یداشت صدام م نییبلند شد که از پا لمازیداد ا يصدا

 ؟يموند یکج مایآ  - لمازیا

 نییپاپاشنه بلند بدوو رفتم  ياون کفشا با

 ..چه خبرته اومدم  -

 شهیبراق مثل هم دیلباس سف رشمیبود ز دهیپوش یکت شلوار مشک..انداختم لمازیبه ا يسر سر ینگاه هی

 ..و جذاب  پیخوشت

 ..میشد ، مامان ما رفت رید گهیبدوو د  - لمازیا

 :و گفت رونیاز داخل آشپزخونه اومد ب خاله

 ..خوش بگذره بهتون  -

 :گوشش گفت ریز طونیو ش دمیرو محکم بوسطرفش لپاش  رفتم

 ..به شما هم خوش بگذره  -

 :منو از خودش جدا کرد و با حرص گفت خاله

 ..رژت رو صورتم موند يدختر جا یکن یم کاریچ  -

 ..و ازش جدا شدم  دمیخند زیر زیر

خواستم  یشدم ،نم هریخ رونیبه خودم گرفتم و به ب يجد افهیم،قیشد نیو سوار ماش رونیب دمیخونه اومد از

 ..خاطره باشه نیواسم بهتر رازیشبم تو ش نیخواستم آخر یشبم خراب بشه ،م
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کنم البته حدسشم  یدونسته اگه از من نظر بپرسه حتما مخالفت م یامروز از دلم در آورده بود گفت م خاله

 یشکل بگذرونم نم نیبهتر رو به رازیشب تو ش نیو آخر ارهیدر ب ییخواسته منو از تنها یدرست بوده، خاله م

 ...شم یدونسته ناراحت م

 رو شکست نمونیسکوت ب لمازیا

 ..بردم یوقت همراه ،همراه خودم نم چی،من اگه مجبور نبودم ه يخور یاز کنارم جم نم میاونجا که رفت  -

 :گفت دینگاه گنگ منو د لمازیا..طرفش گنگ بهش نگاه کردم برگشتم

 ستیقرار ن یدارن ول یکله گنده هستن ،درسته واسه خودشون اسم رسم يهاهمه آدم  میریاونجا که م  -

 ..باشن یدرست يهمشون آدمها

 اریخونه وان ی،مهمون یبار که رفتم مهمون نیآخر..افتاد به خودم لعنت فرستادم چرا همراش اومدم میدو هزار تازه

 ..به من نداشت يکار یقبل که اونجا هم کس میسال ن هیبود 

،بعد از زدن چند تا بوق در خونه باز  سادیشهر بود وا رونیب بایخونه باغ که تقر هی يجلو لمازیساعت ا کیاز  بعد

لوکس ،آخر  يها نیپر از ماش اطیکردم تو ح یبه اطراف نگاه م يبا کنجکاو..رو برد داخل نیماش لمازیشد و ا

 ..ترش کرده بود  بایود زکه دور تا دورش روشن ب يبا المپ ها کیخونه بزرگ و ش هیجاده هم 

بازو هاش رو به  لمازیباال ا میمرمر بر ياز پله ها نکهیقبل از ا.. میو به طرف خونه رفت میشد ادهیپ نیماش از

 هیمنظورش چ دمیبا چشم و ابروش به بازوش اشاره کرد تازه فهم لمازیطرف گرفت،گنگ بهش نگاه کردم،ا

 ..میهم از پله ها باال رفت با يدستام گرفتم و دو تا نیبازوش رو ب..

 ..کرد داخل  ییکرد و ما رو راهنما یمیتعظ دیبود تا ما رو د سادهیوا يدر آقا کنار

 :و گفت یاشاره کرد به اتاق لمازیا

 ..برو لباست رو عوض کن من منتظرم  -

 .. رو تکون دادم رفتم داخل اتاق سرم

کردن، بدون توجه بهشون مانتو و  یم بتیبهتر بگم غ دنزیبودن و داشتن حرف م سادهیتا دختر کنار هم وا چند

پشت به من  لمازیا..رونیاومدم ب دمیبه مو هام کش یکردم دست دیشالم رو در آوردم آوزون کردم رژمم تمد

 . بود سادهیوا

 م؟یبر  -
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ه بازوش رو ب..خوبه یخواست مطمئن بشه همه چ یم نکهیطرفم از سر تا پام رو اسکن کرد مثل ا برگشت

رو به رو  ییدونستم قراره با چه کسا یکم استرس داشتم ،نم هیدستام فشردم ، نیبازوش رو ب..طرفم گرفت 

 .. ومدیکه تو رختکن بودن که اصال خوشم ن ییبشم ،از دخترا

 !جا؟ کیهمه بو  نیحالت تهوع بهم دست داد ا دیانواع و اقسام بو ها به مشامم رس میکه شد ییرایپذ وارد

 ..به طرفمون اومدن و خوش آمد گفتن بهمون  ینومو خا آقا

 :گفت یبا لحن شوخ آقاهه

 ن؟یداد رییدکتر همراهتون رو تغ يشده آقا یچ  -

 :گفت يبهم انداخت و با لحن جد ینگاه مین لمازیا

 ازدواج کرده اسمنی يخبر که دار  -

 :و گفت! دیبلند خند آقاهه

 آره خبر دارم   -

معلوم بود از اون دسته آدماست به  دیبار یر کنم زنش بود، غرور از سر و صورتش مکه کنارش بود فک یخانوم

 ...نبود دیبع ییدوستا نیهمچ لمازیمثل ا یاز کس... ننیب یرو نم يا گهیجز خودشون کسه د

 !نشد یوقت واسه معرف گهیصداشون زد و رفتن د یکس

 :گفت سالن برگشت طرفم و گهیطرف د دیدستم رو گرفت و کش لمازیا

 ده؟یچرا رنگت پر  -

 :گفتم یسیرودروا چیگرفتم و بهش نگاه کردم بدون ه تیرو از جمع نگام

تند حالت تهوع بهم دست  يانواع اقسام عطر ها گاریس يجا تحمل کنم، بو کیهمه بو رو  نیتونم ا ینم  -

 ..ومدمی یعمرا م هیمهمون نجوریدونستم ا یاگه م..داده

 :و گفت رونیاد بنفسش رو کالفه د لمازیا

 ..شه یم يکم تحمل کن واست عاد هی  -

 بزنه؟ یتونست حرف یم نمیبجز ا مگه

ازشون ! نبود یاشراف نقدریا نجایکرد مثل ا یفرق م اریوان یبا مهمون یلیانداختم خ یدور تا دور سالن نگاه به

 ..لمازیمثل خود ا یکی دنید ینم شریبودن تا نوك دماغشون ب ییاز اون آدما دیباریغرور م یفخر فروش

 ..ادیجاها ن نجوریدادم ا یخاله حق م به
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 ..دمیبه طرفش چرخ يدختر يصدا با

 !نمتیبب نجایکردم ا یفکر نم ؟یخودت لمازیا يوا  -  دختر

 ..هیشد حدس زد چ یو رنگش راحت م وانیبه طرفش گرفت از نوع ل یدنینوش وانیل

 :زد و گفت يپوزخند رو از دستش گرفت و وانیبدون تعارف ل لمازیا

 بابات هم اومده؟ نمت،یبب نجایکردم ا یمنم فکر نم  -

 :و گفت دیخند لمازیبدون توجه به لحن خشک ا دختره

 ...نیعاشقش ونیکه شما آقا يزیو کار ،چ استیبا دوستاش گرم گرفته و بحث س شهیآره اومده ،مثل هم  -

خوشش  يدختر چیاز ه دمیشا! ادی یدختره خوشش نم نیا بود معلوم بود از لمازیصورت ا يکه رو یاخم نیا با

 ....بود يواسه دختره عاد نکهیمثل ا یول! کنه یرفتار نم نیآخه با منم بهتر از ا ادی ینم

 

 

لحظه جدا شدن از  هیزد،واسه  یداشت بهم چشمک م مونیکنار زیرو م وهیآبم وانیکردم ل یم یتشنگ احساس

 ..نبود یمشکل لمازیا

 نیهنوزم شک داشتم واسه هم یگذاشته بود ول زیم گهیگوشه د یالکل يها یدنیبرداشتم ،نوش وهیآبم وانیل هی

 ..رو لبم نشوند يپرتقال لبخند ي،بو دمیدماغم بو کش کیرو بردم نزد وانیل

 ..ستنین یالکل  -

 ..جذاب پیتونم بگم خوشت یم یمکث چیبدون ه.. دمیو با ترس به طرف صدا چرخ نییرو آوردم پا وانیل

 :زد و گفت یحیلبخند مل آقاهه

 ..خواستم بترسونمتون ینم  -

 :رو آروم تکون دادم گفتم سرم

 .. ستین یمشکل -

 :که دوباره گفت لمازیقدم برداشتم برم طرف ا هی

 رو دارم؟ یرو با چه کس ییآشنا  -

 :خشک گفتم نیخواستم باهاش بحث کنم واسه هم یبهم اخطار داده بود نم لمازیا

 ..هستم رومندین يمن همراه آقا  -
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 :کرد گفت یم يداشت با گالس تو دستش باز نجوریهم آقاهه

 !لماز؟یا  -

 !منو صدا زد؟ یکس  -

 یول دمشید یاخمو م شهی،هم دیدهنم رو به زور قورت دادم با ترس سرم رو بلند کردم ،رنگ از صورتم پر آب

 ..نه یعصب نقدریوقت ا چیه

 :و گفت دیدوباره خند آقاهه

 ..شدم گفت همراه شماست یداشتم با خانوم آشنا م  -

 ..اومد جلو و باهاش دست داد  و

دستم رو گرفت  يفور لمازیآقاهه اومد طرفم که باهام دست بده که ا..چشم غره وحشتناك بهم رفت هی لمازیا

 :زد رو به آقاهه گفت یلبخند مصنوع هی

 ..میزن یباهم حرف م شتریعوض کنه بعد ب ییهوا رونیش بببرم ستیاصال خوب ن مایجان حال آ یمان  -

 :سرش رو تکون داد و متعجب گفت هیبودم اسمش مان دهیکه حاال فهم آقاهه

 ..باشه  -

رفت نخورم  یم لمازیکه ا یسرعت نیفقط حواسم به جلو پام بود با ا..رونیو از خونه آورد ب دیدستم رو کش لمازیا

که وقت نکرده بودم بزارم سر  ییا وهیآبم وانیسنگ سکندر خوردم و ل هیکرد به  ریپام گ میتو باغ بود..نیزم

 :گفت متعجبو  سادیوا لمازیا..افتاد شکست وانیرو لباسم و ل ختیجاش ر

 !شد؟ یچ  -

 :حرص بهش نگاه کردم و گفتم با

 !شد؟ پسر شد  یچ یچ  -

با خشم ! کم رنگتر نشد پر رنگ ترم شد بهش رفتم که لبخندش ییرو لبش نشست چشم غره ا يلبخند لمازیا

 :گفت

 به لباسم ؟ يزد يچه گند نیبب  -

 :متعجب گفت لمازیا

 شده مگه؟ یچ! گند؟  -

 ..رو لباسم ختیبود ر وهیآبم یهر چ  -
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 :گرد شده گفت يبا چشما لمازیا

 ؟ وهیآبم  -

 :خودشو جمع جور کرد و گفت لمازیا

 بود؟ یشکستن چ ي؟اصال صدااز کجا اومد  وهیتو ؟ آبم یگ یم یچ  -

 :بهش نگاه کردم گفتم تیعصبان با

 ..ام رو بزارم سر جاش وهیآبم وانیمن اصال وقت نکردم ل رونیاز سالن ب نیدیمنو کش عیسر نقدریشما ا  -

دستام رو  نکهیدونستم فکرش رفته کجا ،قبل از ا یکرد تعجب جاش رو به خشم داد م رییتغ لمازیصورت ا حالت

 :آوردم باال با حالت زار گفتم میه حالت تسلب رهیبگ

شو، من از االن خودم رو شکست خورده  هیو کنا شین الیخیامشب نه، جون خاله امشب ب لمازیتو رو خدا ا  -

 ..شو الیکنم جون خودت بخ یاعالم م

 :گفت یآروم يدستم رو گرفت و با صدا! نشست لمازیرو لب ا یحیمل لبخند

 ..میباغ با هم حرف بزن اون گوشه میبر ایب  -

داشت تا  یقدماش رو آروم بر م لمازیتونستم مخالفت کنم ؟ا یدنبالش رفتم مگه م یمخالف چیبدون ه منم

 ...بتونم در کنارش قدم بردارم

 ..ریدرخت پ هی ریدرست کرده بودن گذاشته بود ز یو صندل زیباغ از کنده درخت که به شکل م آخر

 ..رو به روم نشست لمازمی،ا از کنده ها نشستم یکی يرو

 ..من عوض بشه؟عمرا ي،تا حال هوا نجایدونستم چرا منو آورده ا یبهش نگاه کردم نم يکنجکاو با

 رییتغ یلیخ:زد و لب زد  يشد لبخند رهیتو موهاش و سرش رو بلند کرد و بهم خ دیکالفه دستش رو کش لمازیا

 ..يکرد

 ..شد شتریب تعجبم

 :تشد تو چشمام و گف رهیخ

 ...خونه ما نیومدی یبار م هی یسال ایهامون  یدونم از کجا شروع کنم از بچگ ینم  -

 

 :و ادامه داد نییسرش رو انداخت پا لمازیا
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کردن،تنها  ینم يگفتن دختر زشت و باهات باز یکردن و بهت م ی،بچه ها مسخرت م ادی یم ادمی یاز وقت  -

و  ریگوشه گ یلیتو خ یدوست داشتم تو جمعتون باشم ول شهید، همبو اشاریپشتت بودن آتا و  شهیکه هم ییکسا

 رییتغ چیبار ،تو ه هی یسال دنتیو د رازیش می،تا گذشت و ما اومد یگرفت یگرم نم گهیبا کسه د يبود یخجالت

 يکرد یفقط سکوت م گرانمید يدر برابر متلک ها يبود یو خجالت ریبازم همنجور گوشه گ ينکرده بود

 یکه م ی،دوست داشتم اشتباهات رونیب ییایم بهت کمک کنم دوست داشتم از تو الك خودت ب،دوست داشت

 ..بهت گوش زد کنم یبهشون توجه کن دیکه با ییزهایچ یکن

 :زد و گفت يصدا دار پوزخند

جباز دنده و ل هیمن قبول نداشتم ،مغرور بودم  یدم ول یمامان چند دفعه بهم گفته بود دارم با حرفام زجرت م  -

وقت دوست  چیچون ه دمید یرو نم تیوقت ناراحت چیکار بود من ه نیکردم بهتر یکه م يبه نظرم کار

 یهمون يشد يکرد رییتغ یلیاالن خ یول يکرد یتو خودت ،سکوت م یختیر یم شهیهم يبوروز بد ینداشت

 ..یدوست داشتم باش شهیکه هم

 :شد و گفت رهیرو بلند کرد و به چشمام خ سرش

 ..خوام یمعذرت م من  -

 :زد و گفت یحیلبخند مل دینگاه متعجبم رو د یوقت! حرفا نیبود ا دیمغرور بع لمازیا از

 ..خوره یداده غرور همه جاها به درد نم ادینگام نکن ، اونقدر مامانم بهم  نجوریا  -

 !خاله خرسه یتو شده قصه دوست هیقض  -

 :و از سر جاش بلند شد و گفت دیخند لمازیا

 ستمین دنیمغرورم، اهل ناز خر لمازینره من همون ا ادتیکردم ، ینرفته معذرت خواه ادمیتا  ی،راست قایدق  -

 ..اون کارت هم بمونه واسه بعد هیتنب میبر ایپس بلند شو ب

 :سر جام بلند شدم و با غرغر گفتم از

 نیزد تو گوشش با ا یم یکیمن بود حتما  يجا یهر ک! پسره سه نقطه خودشم قبول داره مغرور لجبازه  -

 !خاله خرسش یدوست

 .. میبه طرف ساختمون رفت لمازیا کنار

 :گفت یآروم يبا صدا لمازیا

 ..یکن یزود فراموش م یلیخ ادی یخوشم م  -
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 .. امیزمونه بهم فهمونده اگه بخوام بهش فکر کنم دو روزه از پا در م  -

 ؟يردک یسکوت م شهیچرا در برابر حرفام هم  - لمازیا

 :کم ازش فاصله گرفتم گفتم هی

برم به خاله  نکهیخواستم قبل از ا یم ،یغر بزن دی،حتما با ستی،دست خودت ن یضیکردم مر یچون فکر م  -

 ..بگم حتما ببرتت دکتر

موند،به سرعت ازش  یموندم مطمئن بودم جنازمم نم ینگام کردم اگه اونجا م تیبرگشت طرفم با عصبان لمازیا

 :که بشنوه گفتم يبلند يبا صدا دور شدم و

 ..برو یشیروانپزشک روانکاو روان پر هی شیحتما پ یدکتر ول يآقا يخودت باعث شد  -

 : دیغر لمازیا

 ..مایآ  -

 :بردم باال گفتم میزدم دستم رو به نشونه تسل ینفس نفس م نجوریهم

 کردم یشوخ يخور یحاال چرا حرص م  -

 :بود گفت دایتو صداش پ یبا همون حرص لمازیا

 ..داخل فکر کنم شام رو سرو کردن میبر ایب  -

 :به لباسم انداختم گفتم ینگاه هی

 ..میبر ایداخل ،تو اگه گشنته برو شام بخور ب امیلباس ب نیعمرا من با ا  -

 :به ساعتش انداخت و گفت ینگاه لمازیا

 .. امیکنم ب یرم خداحافظ یتو برو لباست رو بپوش منم م رهید گهینه د  -

 :رو تکون دادم گفتم سرم

 ..باشه  -

 ..رونیب میو از باغ اومد میبود، سوار شد نیکنار ماش لمازیا..رفتم لمازیا نیو به طرف ماش دمیپوش عیرو سر لباسم

تونستم  ینم یول دمیفهم یمن فقط م ییا هیدستش رو برد سمت دستگاه و روشنش کرد بازم آهنگ ترک لمازیا

 ..مسلط بود مازلیا یحرف بزنم ول

 سوال بپرسم؟ هی  - لمازیا

 :بود گفتم رهیطرفش به رو به روش خ برگشتم
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 ..آره بپرس  -

به هم خوردن  انی،در جر اشارهیدونستم به خاطر  یحافظ حالت خوب نبود م میاون روز که رفت  - لمازیا

 د؟یاز هم جدا شد دیهم رو دوست داشت نقدریچرا شما ا یبودم ول تونیعروس

از  دمیکش یقینفس عم..آتا اریمثل وان یکیشده بود  لمازیا نیمغرور نبود ا لمازیاون ا نیبهش نگاه کردم ا رهیخ

 ..برام درد آور بود شمیآور ادی

 هیعشق نفرت  نیگن ب یم يدیشن میشد گفت ما عاشق هم بود ی،دوست داشتنم نم میما هم دوست داشت  -

نبودن بهتر بود از  یخونواده هامون راض میه نفرت بشه،ما مشکل داشتب لیعشق تبد نیخواستم ا یقدمه منم نم

همون  یول میدیچش یطمع عشق رو نم چیه گهید میشد یوقت عاشق نم چیه گهید دیشا.. میشد یهم جدا م

 گم؟ یم یچ یفهم یمتنفر بشم ،م اشاریروز از  هیخواستم  یبود من نم یدو ماه کاف

 :گفت زد و يبرگشت طرفم لبخند لمازیا

 اریوان دنیجور آرامش اونم با د هی دمیهم د گهید زهیاون روز تو چشمات به جز درد چ یفهمم ،ول یآره م  -

 چرا؟

 :مکث گفتم بدون

چقدر اشتباه  دمیشناختمش فهم یوقت یشه اوالش ازش متنفر بودم ول یپشتم بوده باورت م شهیهم اریوان  -

 یم تیآرومه مهربونه آدم کنارش احساس امن شهیم چون همکن یکردم من در کنارش احساس آرامش م یم

 ..کنه

 تر از عشقه؟ بایز یلیدوست داشتن خ یگن گاه یم يدیشن  - لمازیا

 :گفتم یآروم يصدا با

 ..آره   -

 ..پس بهش فکر کن  - لمازیا

 ..کنم یرو بستم با خودم گفتم دارم بهش فکر م چشمام

 ... دیچیو گوشم پخواننده ت يآهنگ بلند شد و صدا يصدا

 

Korkularıyla yüzleşiyor insan er ya da geç 

Bir telaş sarıyor önce yüreği 
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Gerçeklerle yüzleşiyor insan er ya da geç, 

Bak mesela benim gib 

 

 )نکردم دایرو پ یآهنگ افالطون و گونل معن(

 **** 

زدم و  يلبخند.. دیچ یصبحانه رو م زیاله داشت مخ..پله ها گذاشتم و به طرف آشپرخونه رفتم نییرو پا ساکم

 ..سالم کردم يپر از انرژ

 :جوابم رو داد و گفت خاله

 ..یصبحونت رو بخور تا تو راه ضعف نکن نیبش ایب  -

 .. ریداغ ش وانیل هیخوردم با  رینشستم چند لقمه نون پن زیم پشت

 خاله پس عمو کجاست؟  -

 ..هنوز خوابه نیهم خسته بود واسه یلیخ شبید  - خاله

 ..نمشیتونم بب یشد نم فیپس ح  -

 :شد و گفت زیخ میتو جاش ن خاله

 ..کنم یرم صداش م یاالن م  -

 :و گفتم یصندل يرو گذاشتم رو شونش و برشگردوندم رو دستم

 یم ارتیهمو ز شتریب رازیش میاومد گهیبخوابن ،دفعه د دیخسته اس پس بزار یگ یخاله جون خودت م  -

 ..تا جبران بشه میکن

 :صبحونم رو خوردم از سر جام بلند شدم گفتم..نگفت يزیهم چ خاله

 ؟یتاکس یزن یخاله زنگ م  -

 :بلند شد و گفت خاله

 ..گفتم ببرتت یوگرنه بهش م! يزود نیپسر کجا رفته صبح به ا نیدونم ا ینم  -

 ..دیشما خودتون رو ناراحت نکن! ستمیرم بچه که ن یخاله جان خودم م  -

از خونه اومدم .. قرآن رد شدم ریکردم و از ز یساکم رو برداشتم با خاله خداحافظ.. یزنگ زد به تاکس خاله

 ..رونیب
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قسمت نبوده واسه بار  نکهیمثل ا یکردم، ول یم یخداحافظ لمازیخواست با ا یدلم م یلیخ..جلو در بود  یتاکس

 ..رو حرص بدم لمازیآخر ا

 ..سادمیتو جام وا ییسوار بشم با صدا نکهیقبل از ا یرو گذاشتم تو تاکس ساکم

 !؟يبر یبدون خداحافظ یخواست یم  - لمازیا

 ..بوده يرو ادهیرو لبام نشست معلوم بود پ يطرفش لبخند برگشتم

در آورد کنار پام گذاشت با تعجب  نیباهاش حساب کرد ،ساکم رو از تو ماش یرفت طرف راننده تاکس لمازیا

 مبهش نگاه کرد

 ..رسونمت یخودم م  - لمازیا

با تعجب بهش ..رونیآورد ب اطیرو از ح نیماش لمازیدر خونه باز شد ، ا دیهم طول نکش هیچند ثان..رفت داخل و

برسونه  یخواد منو با لباس ورزش یم پشیوسواس رو ت لمازیتنش بود ،ا شینگاه کردم هنوز لباس ورزش

 نال؟؟یترم

 ..گهیسوار شو د ایب! ؟یکن یرو نگاه م یچ يدار  - لمازیا

 ..هام رو انداختم باال و سوارش شدم شونه

 گه؟ید نالیترم يریم  - لمازیا

 ..هینه اول برو حافظ  -

 ..هیحافظ ابونیطرف خ دیچیپ یحرف چیبدون ه لمازیا

 ...رمینکرده بودم دوباره برم حافظ االن دوست داشتم قبل رفتنم برم فال بگ وقت

 :و گفت سادیوا يدجلو در ورو لمازیا

 ام؟یباهات ب ییخوا یم  -

 :کردم و گفتم  پشمیبه ت ینگاه هی

 ..امی یرم زود م یمن آبروم رو دوست دارم تو بمون من م ستیاگه تو واست آبروت مهم ن  -

 ..شدم  ادهیپ نیبهم رفت از ماش ییچشم غره ا لمازیا

 ..ایب گهیکنم د یمن جلو تر پارك م  - لمازیا

 ..باشه  -

 ..رو کولم جا به جا کردم و به طرف مقبره حافظ رفتم فمیک
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 ..آوردم رونیکتاب حافظم رو ب فمیخوندم و از داخل ک فاتحه

و  دمیکش یقیو کتاب رو باز کردم نفس عم دمیصفحات کش نیانگشتام رو ب..کردم  تیرو بستم و ن چشمام

 ...شروع کردم به خوندن 

 نیمسک دل

 ان نرودنقش تو از لوح و ج هرگزم

 من آن سرو خرامان نرود ادیاز  هرگز

.... 

 :یمعن

و درست است و  دهیخوب و پسند یلیکار خ نیکه ا یبند هست يپا اریبس يکه دار یصاحب فال به هدف يا

کار رو نکن و با توکل بخدا  نیا یکه نظرت را عوض کن يشو یمواقع وسوسه م یاگر بعض. صالح شماست

 ...نشاءاا يشو یبرو که موفق م شیپ

 

 :با طعنه گفت لمازیا..شدم نیماش سوار

 ؟یزن یشاد م یلیخ  -

 :زنه گفتم یکه مطمئن بودم برق م ییطرفش با چشما برگشتم

 ..يریحالم رو بگ یتون یوجه نم چیآره شادم تو هم به ه  -

 ...ودمب دهیحقش بود کم از دستش نکش یاز دستم دلخوره ول دمیفهم..نگفت و حرکت کرد  يزیچ لمازیا

 ؟یازدواج کن يخوا ینم  -

 :گفت یتفاوت یبا لحن ب لمازیا

 ..چرا تو فکرش هستم  -

 :رو با ذوق به هم زدم و گفتم دستام

 ..میافتاد یعروس کیپس  ولیا  -

 :بهم کرد و گفت ینگاه مین لمازیا

 ..دو تا دمیشا  -

 :تعجب گفتم با
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 کنه؟ یخواد عروس یهم م گهیدو تا مگه کسه د  -

 :تفاوت گفت یب مازلیا

 ..دیدونم شا ینم  -

 ..گه  ینم يزیهم بشم چ چشیدونستم پا پ یم یول اوردی یکوتاه جواب دادنش حرص منو در م نیا

 :کرد ساکم رو داد بهم و گفت میتا کنار اتوبوس همراه لمازیا.. میشد ادهیپ نیماش از

 ..کنم یها رو م نیبرات آرزو بهتر ،يخوشحالم که بهتر شد  -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ..کنم یها رو م نیخوشحالم اخالقت خوب شده ،منم واست آرزو بهتر  -

 ..باهاش دست دادم و سوار اتوبوس شدم.. حقش بود یول..شد شتریبهم رفتم که خندم ب يچشم غره ا لمازیا

 

 ...در آوردم و شمارش رو گرفتم بمیرو از داخل ج تلفنم

 ..رو برداشت ید از چند تا بوق گوشبع..شد یرو لبم پاك نم لبخند

 الو؟  -

 ..داد یبهم قوت قلب م صداش

 ..سالم  -

 ..مکث جوابم رو داد با

 دنبالم؟ نالیترم يایب یتون یم نمیزنگ زدم بهت بب  -

 :تعجب گفت با

 ..االن  -

 :پر رنگتر شد گفتم لبخندم

 ؟يایب یتون یم.. رسم ساعت ینه من تا شب م  -

 :گفت دستپاچه

 ..دنبالت امیآره ، آره م  -

 ..خوب پس فعال  -

 ..فعال  -
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 ..یدادم به پشت صندل هیچشمام رو بستم و سرم رو تک..بمیرو قطع کردم و گذاشتم تو ج یگوش

 ..شروع کنم دیجد یزندگ هیخواستم گذشته رو فراموش کنم  یم

از خونه  رونیب...فوق العاده ندارم یو اندام زیشگفت انگ يچهره ا..هستم یمعمول یآدم ستم،یکه کامل ن دانمیم

و  شمیبد اخالق م...کنمیرا حفظ م ییبایز تینها میمحارم زندگ شیخونه و پ يتو یندارم ول یچندان شیآرا

آنقدر شادم که دوس دارم  یو گاه نمک یکه حاضرم خودکش نمیآنقدر غمگ یگاه...آورم یدر م يباز وانهید

که فکرشو  یاون یحت کنمیرو م ياگه مجبور بشم هر کار...بکشم ایام دنرا به رخ تم میها يباز وانهید تینها

رو تا حد مرگ  یکس...ترسمیجز خدا نم زیچ چیغُد و مغرور هستم و از ه...کنه رییاحساسم تغ هیفقط کاف ،یکنینم

به  یراحتو به  زننیم یرو الک یکه حرف ییاز ادما ادیفقط به خودم اعتماد دارم بدم م ایدن يدوس ندارم و تو

 يحرف ها یو گاه کنمیمن اشتباه م...گمیرو م ادیبه نظرم ب يزیهستم و هر چ یآدم رک...کنمیاعتماد نم یکس

 ...هستم که هستم یمن همان...کنمیمن تظاهر به ادم بودن و خوب بودن نم...زنمینادرست م

 ..چشمام رو باز کرد يال ییصدا با

 ..میدیرس دیش داریخانوم ب  -

 :خمار خواب گفتم يو با صدا دمیکش ییا ازهیخم

 ..باشه  -

چند وقت رو در آورده  نیا يها یخواب یب یتالف.. رونیرو برداشتم و از اتوبوس اومدم ب فمیشدم و ک بلند

 ..اونجا ادیرفتم قرار بود ب نگیساکم رو گرفتم و به سمت پارک..بودم

 .. دیکوب یم نیو کالفه پاهاش رو به زم نشیزده بود به ماش هی،تک دمشید

 ..بلند سالم کردم يو با صدا سادمیرو به روش وا..زدم یهمه کالفگ نیبه ا يلبخند

 !دیبلندم ترس يباال آورد فکر کنم از صدا يرو فور سرش

 !کرد یتا باال اندامم رو اسکن م نییبا تعجب از پا..پر رنگتر شد لبخندم

 بودن؟ زیه ایتعجبش  يذاشتم جا یرو م نیا

 !تو هپروت بمونه نجوریخواست هم یگفتم م ینم يزیچ اگه

 حالت خوبه؟  -

 :گفت جیچشمام نگاه کرد و گ به

 ها؟  -
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 ..دمیبلند خند يو با صدا رمیبار نتونستم جلو خندم رو بگ نیا

 :تو موهاش و چمدونم رو از جلو پاهام برداشت و گفت دیدستش رو کش کالفه

 ..نیتو ماش نیبرو بش  -

 ..نشستم نیسرم رو تکون دادم و رفتم داخل ماش دمیخند یم نجوریهم

بهم نگاه  رهیحرکت کنه برگشت خ نکهیقبل از ا..رو گذاشت صندوق عقب و اومد نشست پشت فرمون چمدون

 !هنوز باور نداشت کنارشم نکهیلبخندم پر رنگتر شد مثل ا..کرد 

 ..وست دارم زالل بود نگاه رو د نیاالن ا یول ومدی یخوشم نم رهینگاه خ نیوقت از ا چیه

 ؟یحرکت کن ییخوا ینم  -

 :لب گفت ریروشن کردو ز نیرو ازم گرفت و ماش نگاش

 ..بودم دهیوقت خنده از ته دلت رو ند چیه  -

 :گفت یمیآروم و مال يصدا با

 ...یبهت بگم چون هنوز باور نکردم که کنارم نشست یدونم چ ینم  -

 ..یآروم نیبه هم یسادگ نیخواستم به هم یمرد رو م نیبهش نگاه کردم من ا رهیخ

 ؟يکه دفعه آخر منو برد ییهمون جا میبر  -

 :کش اومد و گفت لباش

 ..امروز روزه تو اه  -

 ...ترسم  یمثل دفعه قبل نم نباریا یو خف ناك بود ول کیمثل دفعه قبل همه جا تار..تپه پارك کرد  نییپا

 ..دوست داشتن ما ییبایبود به ز بایز و به ماه کامل چشم دوختم سادمیتپه وا يرو

 :که گفت دمیرو از کنار گوشم شن صداش

 ؟یبگ يزیچ ییخوا ینم  -

مقدمه  چیبدون ه.. خواستم لحظه به لحظه رو تو ذهنم ثبت کنم یم سادمیطرفش و رو به روش وا برگشتم

 :گفتم ینیچ

 ؟یهنوز رو حرفت هست  -

 :زد و گفت يلبخند

 ..کنم  یاشه که من فکر مب یاگه در مورد اون  -
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 :ادامه داد يتر میمال يصدا با

 ..آره هستم تا آخرش  -

 مرد؟ هیمثل  یگاهم باش هیتک يد یقول م یتو مشکالت کنارم باش يدیقول م  -

 :رو تو دستش محکم گرفت و گفت دستم

 ..دم قول مردونه یجونم،قول م يدم کنارت باشم تا آخر تا پا یقول م  -

 ..کرد یدل تر م کیبه کارم  شتریبرق منو ب نیا..زد  یبرق م چشماش

 :رو فشردم و گفتم دستاش

 ..پس باش و به حرفات عمل کن   -

 ..نگاهش یافتادم تو آغوشش، گرم بود به گرم دیرو کش دستم

 :بغض گفتم با

 ..یقول بده همون قدر که دوست دارم دوسم داشته باش  -

 داد یگرمش گوشم رو قلقلک م ينفسا

 ی،فکر م یتونم باور کنم که کنارم یهنوز نم مایآ... از تو دوست داشته باشم شتریدم قول مردونه ب یقول م  -

 ..نشدم  داریهنوز ب دمیخواب شبیکنم د

 :گفتم دمیخند

  اریوان يداریب  -

 ..خبر خوش رو زودتر به همه بگم نیخوام ا یم  - اریوان

 ..تپه نییپا دیخودش کش دنبال

 ..مانع خبر دادنت نشه یدم کس یآرومتر قول م اریوان  -

 ..تونم صبر کنم ینم  - اریوان

 :گفت یبا خوشحال اری،وان میشد نیماش سوار

 ..خونه ما میاول بر  -

 :تو حرفش گفتم دمیپر

 ..امیخبر ندادم دارم م نای،برو خونه ما من هنوز به بابا ا يآبروم رو ببر ییخوا یخونه شما م میرو بر یچ یچ  -

 :دستام رو تو دستاش گرفت و گفت اریوان
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 ..خونه شما میباشه پس بر  -

 ..میهنوز هم تو شک کنار هم بودن بود..دستاش گرم بودم  یاز گرم..حکمفرما بود  نمونیب سکوت

 :سکوت رو شکست و گفت اریوان

 ؟ يباشگاه خبر دار ياز بچه ها  -

 :طرفش و گفتم برگشتم

 !نه چطور مگه؟  -

 ..ينجوریهم یچیه  - اریوان

 ..لوس نشو حرفت رو کامل کن  -

 :و گفت دیخند اریوان

 ..ستین یخاص يزیچ یش یم یحاال چرا عصب  -

 ..خوام بشنوم ی،خوب بگو م ستمین یمن عصب  -

 ..اومده شیپ بایو ز ثاقیم نیب يریدر گ دمیچند وقت قبل از آتا شن  - اریوان

 :وسط حرفش و با تعجب گفتم دمیپر

 !؟یاسه چو  -

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا اریوان

 ..گم ینپر تو حرفم بهت م  -

 ..دیببخش  -

 :مظلومم زد و گفت افهیبه ق يلبخند اریوان

خواد و مجبورش کرده  یهم بهش گفته بچه نامشروع نم ثاقیباردار بوده و م ثاقیاز م بایز نکهیمثل ا  -

بحث ها  نکهیهم واسه ا بایز مارستانیکشه به ب یش کارش مفهمن مامان یم بایخانواده ز یسقطش کنه ،وقت

 ..هم نداره یچندان خوب یشه که وضعه مال یم رمردیپ هیبخوابه زن 

 :بهت گفتم با

 !نه  -

 :و دهنم رو بست گفت دیخند اریوان

 ..آره  -
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 !ادیبال سرش ب نیها بود االن ا نیدنبال بهتر شهیکه هم یبشه کس نطوریا بایشد آخر عاقبت ز ینم باورم

 ..میدیشو رس ادهیپ یخانوم  - اریوان

 اومد  فونیخوابالود آتا از اون طرف آ يصدا قهیشدم و در خونه رو زدم بعد از چند دق ادهیپ نیماش از

 ه؟یک  -

 ..دلم واسش تنگ شده بود یلیقربوت صدقش رفتم خ یدلم حساب تو

 ..داداش در رو باز کن ما،یمنم آ  -

بال در آوردم به  یاز خوشحال دنشیبا د..بود  سادهیوارد خونه شدم آتا جلو در هال وا...رو باز کردبا مکث در  آتا

 :گرفته گفتم يخودم رو انداختم تو بغلش با صدا.. دمیطرفش دو

 ...دلم برات تنگ شده بود  یلیخ  -

 ..قربون خواهر گلم برم ،منم دلم واست تنگ شده بود   - آتا

 ..سالم  - اریوان

 :سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت تاآ

 !نجایتو ا  -

 ..بهش زدم يگرد شده بهم نگاه کرد لبخند يچشما با

 :منو تو آغوشش گرفت و گفت دوباره

 ..يانتخاب رو کرد نیخوشحالم برات تو بهتر یلیخ  -

 :گوشش زمزمه کردم ریز

 تر از عشقه؟ بایز یلیدوست داشتن خ یگن گاه یم يدیشن  -

 

 انیپا

 ش الیکش

00:47 

 جمعه

93,2,12 
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  93اردیبهشت   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member240523.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member53156.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member241280.html    :ناظر 
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